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വജ്രജൂബനിലനി ആകഘഭാഷങ്ങളുടട ഭഭാഗമഭായനി നനിയമസഭ 2017 ഏപനില് മഭാസലാം
27-ാം തതീയതനി വവഭാഴഭാഴ്ച  രഭാവനിടല  8.30-നട്ട് ബഹുമഭാനടപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.
ശതീരഭാമകൃഷ്ണടന്റെ  അദവക്ഷതയനില്  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ടസക്രകടറനിയറനിടല  പഴയ
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയട്ട് അനുവദനിക്കടപട കചേഭാദവങ്ങളുടട പടനികേയനിടല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്........... 

വളടര  ചേരനിത്രപഭാധഭാനവമുള്ള  ഒരു  സകമ്മേളനത്തനിനഭാണട്ട്  നമ്മേള
ഒത്തുകൂടനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  129  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം  പവര്ത്തന  പഭാരമ്പരവമുള്ള
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ സഭകേളുടട ചേരനിത്രത്തനില് ഏതഭാണട്ട്  പകുതനികയഭാളലാം വര്ഷടത്ത
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  സപരവക്കട്ട്  സഭാക്ഷവലാം  വഹനിച  സഭയഭാണനിതട്ട്.  ഈ  സഭയുടട
സസൗകേരവങ്ങള  നമ്മുടട നനിലവനിലുള്ള സസൗകേരവങ്ങളുമഭായനി കയഭാജനിചട്ട്  കപഭാകുന്നതല.
ഉചഭഭാഷനിണനികേള  പഴയതഭാണട്ട്.   ഇത്തരലാം  സസൗകേരവങ്ങകളഭാടട്ട്  ബഹുമഭാനടപട
സഭഭാലാംഗങ്ങടളലഭാലാം  ദയവഭായനി  സഹകേരനിക്കണലാം.   ഇകന്നദനിവസലാം
കചേഭാകദവഭാത്തരകവളയനില്  പരമഭാവധനി  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  അവസരലാം  ലഭവമഭാകുന്ന
നനിലയനില്  സഭ  നടക്കണടമന്നഭാണട്ട്  ടചേയര്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതട്ട്.  അതുടകേഭാണട്ട്
നനിരന്തരമഭായനി  ആവശവടപടഭാറുടണങനിലുലാം  കചേഭാദവങ്ങള  കചേഭാദനിക്കഭാന്  കൂടുതല്
സമയടമടുക്കുന്ന  രതീതനി  അലാംഗങ്ങള  തുടരുകേയഭാണട്ട്  പതനിവട്ട്.  ഇന്നട്ട്  ചുരുങ്ങനിയ
വഭാക്കുകേളനില്  കചേഭാദവവലാം   ഉത്തരവലാം  എന്ന  സമതീപനലാം  സസതീകേരനിചട്ട്  എലഭാകപരുലാം
സഹകേരനിക്കണലാം.  ഓകരഭാ കചേഭാദവത്തനിനുലാം  രണട്ട് ഉപകചേഭാദവങ്ങള മഭാത്രമഭാണട്ട് ഇന്നട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  പരമഭാവധനി  കചേഭാദവങ്ങള  എടുക്കുകേടയന്ന
ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  അങ്ങടനടയഭാരു  സമതീപനലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.
അതുടകേഭാണട്ട് എലഭാവരുലാം സഹകേരനിക്കണലാം. 
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മദവശഭാലകേള പൂടനിയതനിടന്റെ അനന്തരഫലങ്ങള

1 (*61) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്  :
ശതീ  .   ടകേ  .   ആന്സലന്  :
ടപഭാഫ  .   ടകേ  .   യു  .   അരുണന്  :

ശതീ  .    ടകേ  .    ടജ  .    മഭാകനി:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം  മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   സപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിടയത്തുടര്ന്നട്ട്  മദവശഭാലകേള  ഒട്ടുമനിക്കവയുലാം
പൂകടണനിവന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  വവഭാജമദവ  ഒഴുക്കട്ട്  തടയഭാനഭായനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)   മദവലഭവത  കുറഞ്ഞ  സഭാഹചേരവത്തനില്  ലഹരനിക്കട്ട്  അടനിമടപടവര്
മയക്കുമരുനകേള ഉളടപടടയുള്ള മറട്ട്  നനിയമവനിരുദ ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളനികലയട്ട്
തനിരനിയഭാനുള്ള  അപഭായകേരമഭായ  സഭാദവത  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  എകകസട്ട്
ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മദവവര്ജ്ജന  പചേരണവലാം  മദവഭാസകനിമുക  ചേനികേനിത്സയുലാം
വവഭാപനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാടയന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്) : സര്, 

(എ) കദശതീയ/സലാംസ്ഥഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്നനിനലാം 500  മതീറര് പരനിധനിയനില്
മദവവനില്പനശഭാലകേള  2017  ഏപനില്  1  മുതല്  പവര്ത്തനിക്കരുടതന്ന
ബഹുമഭാനടപട  സപതീലാം  കകേഭാടതനിയുടട  വനിധനിടയത്തുടര്ന്നട്ട്  മദവവനില്പനശഭാലകേള
പൂകടണനിവന്ന സഭാഹചേരവത്തനില് മദവത്തനിടന്റെ ലഭവത വളടരയധനികേലാം കുറയുന്നതുമൂലലാം
വവഭാജമദവത്തനിടന്റെ  ഉല്പഭാദനലാം,  കേടത്തട്ട്,  വനിപണനലാം,  ഉപകഭഭാഗലാം  മുതലഭായ
കുറകൃതവങ്ങള ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിക്കഭാനുള്ള സഭാദവത മുന്നനില് കേണട്ട് എകകസട്ട്
വകുപനിടന്റെ എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെട്ട് പവര്ത്തനങ്ങള ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  1-4-2017  മുതല്  20-4-2017  വടര  ടസഷവല്
എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെട്ട്  കഡ്രൈവഭായനി  പഖവഭാപനിചട്ട്  നനിരന്തരലാം  ടറയ്ഡുകേളുലാം
നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനിയുലാം ടചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുടട പവര്ത്തനലാം ശകനിടപടുത്തനിയുലാം
വഭാഹനപരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കനിയുലാം കേടലനില് കകേഭാസ്റ്റല് കപഭാലതീസമഭായനി കചേര്ന്നട്ട്
സതീ പകടഭാളനിലാംഗലാം അതനിര്ത്തനി പകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര് പകടഭാളനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേള
24 മണനിക്കൂറുലാം വഭാഹന പരനികശഭാധനയുലാം നടത്തനിവരുനണട്ട്.  
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ഈ  രതീതനിയനിലുള്ള  ശകമഭായ  എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെട്ട്  പവര്ത്തനങ്ങള  ടനി
കേഭാലയളവനിനുകശഷവലാം  തുടരുനണട്ട്.  എകകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുടട  പകതവകേ
സസഭാഡുകേളുലാം ഷഭാകഡഭാ എകകസട്ട്, എകകസട്ട് ഇന്റെലനിജന്സട്ട് വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം പകതവകേ
പരനികശഭാധനകേളുലാം നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനിവരുന.  ടചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേള മറനികേടന്നട്ട്
സമഭാന്തര  പഭാതകേളനിലൂടട  വവഭാജ  മദവക്കടത്തട്ട്  നടത്തഭാന്  സഭാദവതയുള്ള
കറഭാഡുകേളനില്  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭാക്കുകേയുലാം  കദശതീയപഭാതകേളനില്
വഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  വവഭാജമദവ  ഉല്പഭാദനലാം  നടക്കഭാനനിടയുള്ള
സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം വനകമഖലകേളനിലുലാം പകതവകേ നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തുകേയുലാം കപഭാലതീസട്ട്,
വനലാം,  റവനന,  മകറന്  എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെട്ട്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  സലാംയുക
പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുലാം ടചേയ്തുവരുനണട്ട്.

(ബനി)  മദവലഭവത  കുറഞ്ഞ  സഭാഹചേരവത്തനില്,  സ്ഥനിരമഭായനി  മദവലാം
ഉപകയഭാഗനിചനിരുന്നവരുലാം  മദവത്തനിനട്ട്  അടനിമടപടവര്  ഉളടപടട  മറട്ട്  നനിയമവനിരുദ
ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളനികലയട്ട്  തനിരനിയഭാനുള്ള  അപഭായകേരമഭായ  സഭാദവത
ഉളവഭാകുന്നതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  ശകമഭായ  പരനികശഭാധനകേളുലാം  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം
നടത്തനിവരുന.  കേഞഭാവട്ട്,  മയക്കുമരുനകേള,  ആലാംപനളുകേള,  ഗളനികേകേള തുടങ്ങനിയ
ലഹരനി  വസ്തുക്കള  കേടണടുക്കുന്നതനിനട്ട്  കൂടുതല്  ശദ  നല്കുന്നതനിനട്ട്  എലഭാ
എകകസട്ട് ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മദവവര്ജ്ജനത്തനിനട്ട്  ഊന്നല് നല്കേനി മയക്കുമരുനകേളുടട ഉപകഭഭാഗലാം
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാന് ലക്ഷവമനിടഭാണട്ട്  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ലഹരനിവര്ജ്ജന
മനിഷന്,  'വനിമുകനി'-ക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  യുവജനങ്ങടളയുലാം
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേടളയുലാം  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിടന്റെ  ദൂഷവവശങ്ങള  കബഭാദവടപടുത്തനി
വവഭാപകേമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ
എനള്ളതഭാണട്ട്  ടനി  മനിഷടന്റെ  പധഭാന  ലക്ഷവലാം.  ആയതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ
ലഹരനിവനിരുദ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.   ലഹരനിടക്കതനിരഭായനി
ടപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  എകകസട്ട്  വകുപനിടന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ടചേയ്തുവരുനണട്ട്.

'വനിമുകനി'  മനിഷടന്റെ  പവര്ത്തനത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
ഡതീ-അഡനിക്ഷന് ടസന്റെറുകേള  ആകരഭാഗവ  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  എകകസട്ട് വകുപനിനുകേതീഴനില്
കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില്  ആധുനനികേ  സജ്ജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഒരു
ഡതീ-അഡനിക്ഷന് ടസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  
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ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്:  സര്,  കകേന്ദ്ര വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിടന്റെ സ്റ്റഭാര്

കഹഭാടല്  ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷന്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  കലഭാകേമഭാടകേ  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള

ടബസ്റ്റട്ട്  പഭാകതീസട്ട്  അനുസരനിച്ചുള്ളവയഭാണട്ട്.   സ്റ്റഭാര്  കഹഭാടല്  ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷന്

മഭാനദണ്ഡങ്ങടള  ബഭാര്  കലസന്സട്ട്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡവമഭായനി

കൂടനിക്കുഴയരുടതന്നട്ട്  കകേന്ദ്ര  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപട്ട്  നനിരവധനി  തവണ

സലാംസ്ഥഭാനകത്തഭാടട്ട്  ആവശവടപടനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ  അബ്കേഭാരനി  നയലാം

രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  സ്റ്റഭാര്  കഹഭാടല്  ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷന്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

കേടനവകരണതുകണഭാടയന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  സപതീലാംകകേഭാടതനി

വനിധനിയുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ചേനില  നടപടനികേള  സസതീകേരനികക്കണനി

വന്നതട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ മദവനയലാം പഖവഭാപനിക്കഭാനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. വനികനഭാദസഞഭാര

കമഖല  കനരനിടുന്ന   ബുദനിമുട്ടുകേള   സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ശദയനിലുണട്ട്.   ഇടതലഭാലാം

പരനികശഭാധനിച്ചുടകേഭാണഭാണട്ട് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട സപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുടട

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പവര്ത്തനിച്ചുടകേഭാണനിരുന്ന  ഒടനവധനി

മദവശഭാലകേളക്കട്ട്  പവര്ത്തനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത   സഭാഹചേരവമുണഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ഇതനിടന്റെ  ഫലമഭായനി  ഒടനവധനി  ടതഭാഴനിലഭാളനികേള  ടതഭാഴനില്രഹനിതരഭായനി

ടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷടന്റെയുലാം  കേണ്സനമര്

ടഫഡനിടന്റെയുലാം  ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള  പലതുലാം  പവര്ത്തനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാടത

വന്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പുതനിയ  സലാംഘര്ഷലാം  സൃഷനിച്ചു

ടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന്   സര്ക്കഭാര്  ആവശവമഭായ

നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  ഒരു  കേഭാരവലാംകൂടനി  ഇതുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്

ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്, സനിഗരറട്ട് വലനിക്കുന്നവരുടട എണ്ണലാം ഗണവമഭായനി കുറഞ.

അതട്ട്  നനിയമലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുടകേഭാണ്ടുള്ള  അടനിചമര്ത്തലനിലല,  അതനിനുള്ള

കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിലൂടടയഭാണട്ട്  പഭാവര്ത്തനികേമഭായതട്ട്.  ഈ  രലാംഗത്തട്ട്

കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുകവണനിയുള്ള  എന്തട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്   സര്ക്കഭാര്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്ന കേഭാരവലാംകൂടനി വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  സപതീലാംകകേഭാടതനി
വനിധനിക്കനുസരനിചട്ട് പവര്ത്തനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര് ബഭാദവസ്ഥമഭാണട്ട്.  സപതീലാംകകേഭാടതനി
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വനിധനി  മദവനനികരഭാധനമല,  നനിയനണലാം   ഏര്ടപടുത്തുകേടയന്നതഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്,  സപതീലാംകകേഭാടതനി
വനിധനിക്കനുസരനിചട്ട്   സര്ക്കഭാര്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  പല  സ്ഥലത്തുലാം
സലാംഘര്ഷങ്ങള  ഉയര്നവന്നനിട്ടുണട്ട്.  ജനങ്ങടളക്കൂടനി  കബഭാദവടപടുത്തനി
നനിയമഭാനുസൃതലാം  മദവഷഭാപ്പുകേള  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  കവണനിയുള്ള  നനിലപഭാടഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.   അതനിവനിപുലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിലൂടട
മഭാത്രകമ  ലഹരനിയുടട  ആസകനിയനില്നനിനലാം  ജനങ്ങടള  പനിന്തനിരനിപനിക്കഭാന്
കേഴനിയുകേയുളള.  ഈ ലക്ഷവലാം കകേവരനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  'വനിമുകനി'-ടയന്ന
കബഭാധവല്ക്കരണ പസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  രൂപലാം  ടകേഭാടുത്തതട്ട്;  അതട്ട്      പവര്ത്തനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ടകേ  .    ആന്സലന്:  സര്, 1995-ല് ചേഭാരഭായ നനികരഭാധനലാം ടകേഭാണ്ടുവന.
അതനിനുകശഷലാം ഘടലാംഘടമഭായനി മദവത്തനിടന്റെ ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എന്നഭാല് മഭാനസനികേ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്   നല്കുന്ന
ഗളനികേകേള  സ്കൂള  കുടനികേളടക്കലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  അപകേടകേരമഭായ  സ്ഥനിതനി
ഇകപഭാഴുണട്ട്.  മദവത്തനിനട്ട്   അടനിമയഭായനി  വലനിയ  കതഭാതനില്  പയഭാസമുണഭാക്കുന്ന
ആയനിരക്കണക്കനിനഭാളുകേള  നമ്മുടട  നഗരങ്ങളുടടയുലാം  ഗ്രഭാമങ്ങളുടടയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി
മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  അവടര  പകതവകേമഭായനി കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്  ഡതീ-അഡനിക്ഷന്
ടസന്റെറുകേളനികലടക്കത്തനിചട്ട്  ആവശവമഭായ  ചേനികേനിത്സ  നല്കേനി   ജതീവനിതത്തനികലയട്ട്
തനിരനിച്ചു ടകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള നടപടനിടയക്കുറനിചട്ട് സര്ക്കഭാര്ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇവനിടട  മദവത്തനിടന്റെ  ഉപകഭഭാഗവമഭായനി
ബന്ധടപടട്ട്  കകേരളത്തനിടന്റെ  മുന്പനിലുള്ള  ചേനില  അനുഭവങ്ങളുണട്ട്.  അത്തരലാം
അനുഭവങ്ങളുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  നനിലപഭാടുകേള  സസതീകേരനികക്കണതട്ട്.
മദവനനികരഭാധനത്തനിലൂടട  ഒരു കേഭാരണവശഭാലുലാം   ജനങ്ങടള  ഉപകഭഭാഗത്തനില്നനിന്നട്ട്
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പനിന്തനിരനിപനിക്കഭാന് കേഴനിയുന്നതല.  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിലൂടടയഭാണട്ട്
ഈ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേ.  അതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ
നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.   നനിയനണലാം വന്നകപഭാള മുതല് വന്കതഭാതനില്
നനിയമവനിരുദ  ലഹരനിപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലാം  അനധനികൃത  മദവവലാം  സലാംസ്ഥഭാനകത്തയട്ട്
ഒഴുകേനിടക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേളനിലൂടട  അതട്ട്
തടയുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  ആതഭാര്ത്ഥമഭായ  പരനിശമമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുടകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
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ടപഭാഫ  .    ടകേ  .    യു  .    അരുണന്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട സപതീലാംകകേഭാടതനിയുടട
നനിയനണങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  മദവശഭാലകേള  പലതുലാം  അടച്ചുപൂകടണനിവന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില്  നമ്മുടട  നഭാടനിടല  ടചേറുപക്കഭാടരഭാടക്ക  നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളനികലയട്ട്  കൂടുതലഭായനി  ശദ  തനിരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
നഭാടനിലുടനതീളലാം  പല തരത്തനിലുള്ള അസസസ്ഥതകേളഭാണട്ട്  തലടപഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
ഇതട്ട്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി സഭാലാംസഭാരനികേ മണ്ഡലത്തനില് ടപഭാഫഷണല് നഭാടകേ
രലാംഗത്തട്ട്  "ടവയനില്"  എന്നട്ട്  പറയുടന്നഭാരു  നഭാടകേലാം  നമ്മുടട  നഭാടനിടല
കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം സ്കൂളുകേളനിലുടമഭാടക്ക പദര്ശനിപനിച്ചു തുടങ്ങുകേയഭാണട്ട്. 'Heaven and
hell'  എടന്നഭാരു  കഡഭാകേക്യു  മതീഡനിയയുമുണട്ട്.  ഇത്തരലാം  കേഭാരവങ്ങടളഭാടക്ക  നനിരന്തരലാം
കുടനികേളക്കനിടയനില്  പചേരനിപനിച്ചുടകേഭാണട്ട്  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  കുടനികേളുടട  മനസനില്
ഉണഭാകയക്കഭാനനിടയുള്ള മദവഭാസകനിക്കട്ട് വനിരുദമഭായനിട്ടുള്ള ആശയ പചേഭാരണത്തനിനട്ട്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ലഹരനിയുടട  ആസകനി  കുറച്ചുടകേഭാണ്ടു
വരുന്നതനിനട്ട്  സഭാദവമഭായ  പചേരണ  പരനിപഭാടനികേടളലഭാലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇകപഭാളത്തടന്ന കലബറനി  കേസൗണ്സനില്വഴനി
വനിപുലമഭായ  പചേരണത്തനിനട്ട്  പരനിപഭാടനികേള  തയഭാറഭാക്കനി  വരനികേയഭാണട്ട്.  കേലഭാ
സഭാലാംസഭാരനികേ  കമഖലകേളുടട  സഭാദവതകേള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഈ
ആപത്തനില്നനിനലാം  ജനങ്ങടള  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  സമതീപനലാം
തടന്നയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുകേ. നഭാടഭാടകേ, ജനങ്ങളഭാടകേ, ജനപതനിനനിധനികേളഭാടകേ ഈ
ലക്ഷവലാം  കകേവരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹകേരനിക്കണലാം  എന്നതഭാണട്ട്  ഈ  സന്ദര്ഭത്തനില്
അഭവര്ത്ഥനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  നനിയമവനികധയമഭായനി  മഭാത്രകമ  സര്ക്കഭാര്
പവര്ത്തനിക്കുകേയുള്ളൂ എനകൂടനി ഉറപട്ട് നല്കേഭാന് ഞഭാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .   ടകേ  .   ടജ  .   മഭാകനി: സര്, കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട് നമ്മുടട
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ബഭാറുകേള പൂടനിയനിടുകേയുലാം 10 ശതമഭാനലാം ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള വര്ഷഭാവര്ഷലാം
ഇലഭാതഭാക്കുന്ന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നമ്മുടട
സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  മദവ  ഉപകഭഭാഗത്തനില്  എടന്തങനിലുലാം  മഭാറങ്ങള
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാടയന്നട്ട് അറനിയഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  മദവകഷഭാപ്പുകേളുടട  എണ്ണലാം  കുറചകപഭാള
മദവത്തനിടന്റെ  ഉപകഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ഒരു  കുറവലാം  വന്നതഭായനി  കേണക്കുകേള
കരഖടപടുത്തുന്നനില.  കനടരമറനിചട്ട്  മദവലാം അടലങനില് ലഹരനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
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സഭാദവമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങടളലഭാലാം  ആളുകേള  സസതീകേരനിക്കുന്ന  സമതീപനമഭാണട്ട്
അനുഭവടപടുന്നതട്ട്.  ഈ  അനുഭവത്തനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  നനികരഭാധനമല
വര്ജ്ജനമഭാണട്ട്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതവ  മുന്നണനി  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ലക്ഷവടമന്നട്ട്
ടതരടഞ്ഞടുപനിനട്ട്  മുന്പുലാം ടതരടഞ്ഞടുപനിനുകശഷവലാം അര്ത്ഥശങയട്ട്  ഇടയനിലഭാത്ത
നനിലയനില്  പഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഈ നനിലപഭാടഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് തുടരുന്നതട്ട്.

മനി  .    സതീക്കര്:  61-ാം  നമ്പര്  കചേഭാദവവമഭായനി  90-ാം  നമ്പര്  കചേഭാദവലാം  ക്ലബട്ട്
ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ശതീ.  ടനി.  വനി.  ഇബഭാഹനിലാം  എലാം.എല്.എ.  ഒരു അഭവര്ത്ഥന എഴുതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിഷയലാം വവതവസ്തമഭാണട്ട്,  മനനിയുലാം വവതവസ്തമഭാണട്ട്  എന്നതനിനഭാല്
അതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നനില.

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര്:  സര്,   പുതനിയ  നനിയമത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
നനിലവനിലുള്ള  ഔടട്ട് ടലറ്റുകേളുടട  എണ്ണലാം  വളടര കുറഞവരനികേയഭാണട്ട്.  അകപഭാള
ഒകന്നഭാ  രകണഭാ  ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള  ഉള്ള  സ്ഥലങ്ങളനില്  വലനിയ   തനിരക്കുണഭാകുന.
ക്രമസമഭാധഭാന പശ്നത്തനികലയ്ക്കുതടന്ന കേഭാരവങ്ങള കപഭാകുന്ന  രതീതനിയഭാണട്ട്. മലപ്പുറത്തട്ട്
പുതനിയതഭായനി ആരലാംഭനിച ഔടട്ട് ടലറനിടന്റെ കേഭാരവലാം എനനിക്കറനിയഭാലാം. മദവലാം വഭാങ്ങഭാനഭായനി
എത്തുന്നവരുടട   വഭാഹനങ്ങള  കേഭാരണലാം അവനിടട ഗതഭാഗത  തടസമുണഭാകുന.
അതുകപഭാടലതടന്ന  ടതഭാടടുത്ത  സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  ടപഭാതുസ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  മദവലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരവവമുണഭാകുന.  ഇടതലഭാലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പകതവകേ  നനിര്കദ്ദേശലാം   നല്കേണലാം.  മലപ്പുറത്തട്ട്  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച
കേണ്സനമര്ടഫഡനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ഔടട്ട് ടലറനിനട്ട്   നഗരസഭയുടട
അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്തതനിനഭാല്   കസ്റ്റഭാപട്ട്  ടമകമ്മേഭാ   നല്കേയനിതഭായനി  അറനിയുന.
അങ്ങടനയഭാടണങനില്  പസ്തുത  സ്ഥഭാപനലാം  അവനിടടനനിന്നട്ട്  നതീക്കലാം  ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്: സര്,  ശതീ. എ. പനി. അനനില്കുമഭാര് പറഞ്ഞ എലഭാ
കേഭാരവങ്ങളുലാം വവകമഭായനിടനില, കമക്കനിടന്റെ എകന്തഭാ ഒരു പശ്നലാം ടകേഭാണഭാടണന്നഭാണട്ട്
കതഭാനന്നതട്ട്. ഒരുകേഭാരവലാം ഞഭാന് വവകമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്, നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി മഭാത്രകമ
മദവകഷഭാപ്പുകേള  പവര്ത്തനിക്കുകേയുള്ളൂ.  കേണ്സനമര്ടഫഡനിടന്റെ  ഏടതങനിലുലാം
കഷഭാപ്പുകേള നനിയമവനിരുദമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുനടണങനില്  അതട്ട് ഒരു തരത്തനിലുലാം
അനുവദനിക്കഭാന്   കേഴനിയനില.  നനിയമവനികധയമഭായനി  മഭാത്രകമ  കേണ്സനമര്ടഫഡനിടന്റെ
കഷഭാപ്പുകേള  പവര്ത്തനിക്കുകേയുള്ളൂ.  ഏടതങനിലുലാം  പശ്നങ്ങളനില് പകതവകേ
പരഭാതനിയുടണങനില്  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നനിയമവനികധയമഭായനിട്ടുള്ള  നനിലപഭാടുകേള
സസതീകേരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് സന്നദമഭാണട്ട്. 
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ഇവനിടട  ഒരു  ഗസൗരവമഭായ  പശ്നലാം  പരനിഗണനികക്കണതുണട്ട്.   ഞഭാന്  രണട്ട്

മഭാസടത്ത അബ്കേഭാരനി കകേസ്സുകേളുടട എണ്ണലാം പരനികശഭാധനിചകപഭാള,  ബഹുമഭാനടപട

സപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനി  നടപനിലഭാക്കനിത്തുടങ്ങനിയതനിനുകശഷമുള്ള  24

ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്,  അബ്കേഭാരനി  കകേസനില് 35  ശതമഭാനവലാം   എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.

കകേസനില്  67  ശതമഭാനവലാം  കകേഭാകേട്ട് ടടയനില്  179  ശതമഭാനവലാം  സനിരനിറനില്  100

ശതമഭാനവലാം വര്ദനവണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതഭാണട്ട് അവസ്ഥ.  അതുടകേഭാണട്ട് ഈ വസ്തുത

പരനിഗണനിച്ചുടകേഭാണ്ടുള്ള പഭാകയഭാഗനികേമഭായ ഒരു സമതീപനമഭാണട്ട് ഈ വനിഷയത്തനില്

നമ്മേള സസതീകേരനികക്കണതട്ട്.

ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം:  സര്,  60-ാം വഭാര്ഷനികേത്തനില് ഇവനിടട  സകമ്മേളനലാം

നടത്തഭാന്  മുന്കേടയടുത്ത  ബഹുമഭാനടപട  സതീക്കടറയുലാം  മുഖവമനനിടയയുലാം

പതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിടനയുലാം  ഞഭാന് അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   എകകസട്ട്

കേമ്മേതീഷണറുടട കേണക്കുപകേഭാരലാം സപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനി വന്നതനിനുകശഷലാം ലഹരനി

ഉപകയഭാഗലാം  നഭാലനിരടനി  വര്ദനിചതഭായനിടഭാണട്ട്  പറയുന്നതട്ട്.  അപകേടകേരമഭായ  ഒരു

അവസ്ഥയഭാണട്ട്  നമ്മുടട  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സൃഷനിക്കടപടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിടന്റെ

ഫലമഭായനി പല പശ്നങ്ങള കനരനിടുന്നതഭായനി ബഹുമഭാനടപട മനനി പറഞ.  ഏറവലാം

ഒടുവനില് സമഭാധഭാനപരമഭായ സ്ഥലത്തട്ട് കേണ്സനമര്ടഫഡനിനുകപഭാലുലാം ഒരു കഷഭാപ്പുലാം

തുറക്കഭാന്  കേഴനിയുന്നനില.  പഞഭായത്തുകേള  സമ്മേതനിക്കുന്നനില.  അങ്ങടന

വരനികേയഭാടണങനില് പഞഭായത്തുകേളക്കുള്ള ഈ അധനികേഭാരലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന്

തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗത്തനിടന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം

പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഒരുകേഭാരവലാം  എലഭാവരുലാം  ശദനികക്കണതട്ട്,

നനിയമവനികധയമഭായനി  വവവസഭായലാം  നടത്തനികയ   മതനിയഭാകൂ; നനിയമവനിരുദമഭായനി

നടത്തരുതട്ട്.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  എലഭാവരുലാം,  പകതവകേനിചട്ട്  ജനപതനിനനിധനികേള

സഹകേരനിചട്ട്  നനില്ക്കണലാം.  ഇടടപടുകമ്പഭാള  നനിയമവനികധയമഭാകണഭാ,

നനിയമവനിരുദമഭാകണഭാ  എനള്ള  പരനികശഭാധന  കവണതുണട്ട്.  നനിയമവനികധയമഭായനി

നടത്തഭാന് എലഭാവരുടടയുലാം  സഹകേരണമഭാണട്ട് കവണതട്ട്.
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മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദവലാം നമ്പര് * 62
അക്ഷരസഭാഗരലാം പദതനി

2 (*62) ശതീ  .   ഇ  .   ടകേ  .   വനിജയന്  :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്  :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസ്റ്റര്  :

ശതീമതനി  സനി  .    ടകേ  .    ആശ  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശങ്ങളനിടല മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള  സഭാക്ഷരരഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
അക്ഷരസഭാഗരലാം എന്ന കപരനില് ഒരു പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏതട്ട് ഏജന്സനി മുകഖനയഭാണട്ട് പസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നടതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തസ്തുതപദതനിയുടട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളുലാം ഏടതഭാടക്ക ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്
ഇതട്ട് നടപഭാക്കുന്നടതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ടജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): സര്, 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന്  മുകഖനയഭാണട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) പദതനിയുടട ലക്ഷവങ്ങള

1. തതീരകദശ ജനതയുടട സഭാക്ഷരതഭാ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ.

2. നഭാലഭാലാംതരലാം തുലവതഭാ പരനിപഭാടനികേള ശകനിടപടുത്തുകേ.

3. തതീരകദശത്തട്ട് തുടര് വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനട്ട് അനുകൂലമഭായ 
സഭാഹചേരവലാം ഉണഭാക്കുകേ. 

4. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ.

5. മത്സവസമ്പത്തട്ട്/ തതീരകദശ സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള 
ടമചടപടുത്തുകേ.

http://niyamasabha.org/codes/14kla/session_5/ans/s00062-270417-861801915873-05-14.pdf
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6. സതീ ശഭാകതീകേരണലാം സഭാദവമഭാക്കുകേ.

7. ശുചേനിതസലാം/ ആകരഭാഗവലാം/ പരനിസ്ഥനിതനി രലാംഗത്തട്ട് പുത്തന് 
അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുകേ.

8. തതീരകദശത്തട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ സഭാക്ഷരത കകേവരനിക്കുകേ.

അക്ഷരസഭാഗരലാം  എന്ന  കപരനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം,
മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.
2017-18  വര്ഷത്തനില്  ടകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്   ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    ഇ  .    ടകേ  .    വനിജയന്:   സര്,  അക്ഷര  സഭാഗരലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിടന  ഞഭാന്  സര്വഭാതനഭാ  സസഭാഗതലാം  ടചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.
തതീരപകദശടത്ത  സഭാക്ഷരതഭാ  നനിലവഭാരടത്ത  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനിലുള്ള
സ്ഥനിതനിവനിവരക്കണക്കുകേള എന്തഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീമതനി  ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:   സര്,  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷനുമഭായനി
ബന്ധനിപനിച്ചുടകേഭാണഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  കകേരളലാം
സഭാക്ഷരമഭാടയങനിലുലാം  തതീരകദശത്തട്ട്   ഇനനിയുലാം സഭാക്ഷരരലഭാത്തവരുണട്ട്.   അതട്ട്
കേണക്കനിടലടുത്തുടകേഭാണഭാണട്ട്  പകതവകേമഭായനി   ഇത്തരലാം  ഒരു  പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം
നല്കേനിയതട്ട്.

ശതീ  .    ഇ  .    ടകേ  .    വനിജയന്:  സര്,   എടട്ട്  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പഖവഭാപനിചടതന്ന കേഭാരവലാം ബഹുമഭാനടപട മനനി സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  2017-18
കേഭാലയളവഭാകുകമ്പഭാകഴയ്ക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  തുലവതഭാ  പഠനത്തനിനട്ട്
എത്രകപര് രജനിസ്റ്റര് ടചേയ്യുലാം?

ശതീമതനി ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ:  സര്, 2017-18 വര്ഷമഭാകുകമ്പഭാകഴയ്ക്കുലാം 9000
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള അക്ഷരജഭാനമുള്ളവരഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം 4500 കപര്ക്കട്ട്
നഭാലഭാലാംതരലാം  തുലവതഭാ  പരതീക്ഷ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുടമനമഭാണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്:  സര്, ഇതട്ട് വളടര നല പദതനിയഭാണട്ട്. പടക്ഷ ഒരു
പശ്നമുള്ളതട്ട്,  കകേരളത്തനിടല  വനിവനിധ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുടട  സലാംസഭാരവലാം
തഭാളസലാംഗതീതവലാം  അവരുയര്ത്തുന്ന  ജതീവനിത  പരനിസരവമഭായനി  ബന്ധടപട
അറനിവകേളുലാം  വവതവസ്തമഭാണട്ട്.  അക്ഷരസഭാഗരലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
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മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  തനതട്ട്  സലാംസഭാരലാം,  കേല,  സലാംഗതീതലാം,  അതുമഭായനി
ബന്ധടപട  അറനിവകേള   തുടങ്ങനിയവ  വളര്ത്തുന്നതനിനട്ട്   കേഴനിയുന്ന  തരത്തനില്
സനിലബസട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;  അങ്ങടന  തയഭാറഭാക്കുന്ന സനിലബസട്ട് വനിജയകേരമഭായുലാം
ശഭാസതീയമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:   സര്,  അടത.  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട
സമഗ്രമഭായ മഭാനസനികേ വളര്ചയുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ   വളര്ചയുലാം  ലക്ഷവമനിടഭാണട്ട് ഈ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാടലയുള്ള  വനിവക്ഷയഭാണട്ട്  ഈ
പദതനിക്കുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    കടസണ്  മഭാസ്റ്റര്:  സര്,  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട
കജഭാലനിസമയലാം  കൃതവമഭായനി  പറയഭാന്   കേഴനിയനില.  അതുടകേഭാണട്ട് അക്ഷരസഭാഗരലാം
പരനിപഭാടനി  പരമ്പരഭാഗത  രതീതനി  വനിടട്ട്  കഹടടക്കഭാക്കനി  മഭാറഭാന്  കേഴനിയുകമഭാടയന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  സമതീപത്തുള്ള  ഫനിഷറതീസട്ട്  സ്കൂളുകേള
പകയഭാജനടപടുത്തുകമഭാ;  തൃശ്ശൂര്  ജനിലടയക്കൂടനി  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തഭാന്
കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീമതനി ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ:  സര്,  ഇക്കഭാരവലാം ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
2017-18  വര്ഷലാം  മൂന്നട്ട്  ജനിലകേള  കൂടനി  കേവര്  ടചേയ്യുകമ്പഭാള  ആറട്ട്  ജനിലകേളഭാകുലാം.
ഇടതഭാരു  തുടര്  പദതനിയഭാണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  മുഴുവന്  ജനിലകേടളയുലാം  കേവര്
ടചേയണടമന്നഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.   അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതുകപഭാടല  ഫനിഷറതീസട്ട്
സ്കൂളുകേടള ഇതനിടന്റെ പരനിധനിയനില് ടകേഭാണ്ടുവരഭാന്  കേഴനിയനില.  ഇതട്ട് അനസൗപചേഭാരനികേ
വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനിയഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  കേഴനിയുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം എന്ന നനിലയനിലഭാണട്ട്
സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷടന ചുമതലടപടുത്തനിയതട്ട്.

ശതീമതനി സനി  .    ടകേ  .    ആശ:  സര്,   കേടകലഭാരങ്ങളനിടല സതീകേളുടട ജതീവനിതലാം
ഏടറ  പയഭാസകേരമഭാണട്ട്.  അക്ഷരസഭാഗരലാം  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  സതീ
ശഭാകതീകേരണലാം  സഭാദവമഭാകുടമന്നട്ട്  പറയുനണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  എടന്തലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

ശതീമതനി ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ:  സര്, സതീ ശഭാകതീകേരണവമഭായനി ബന്ധടപടട്ട്
പരനിധനി  വചനിടനില.   ടതഭാഴനില്,  ജതീവനിത  സഭാഹചേരവലാം  ടമചടപടുത്തല്
തുടങ്ങനിയവടയഭാടക്ക  ഇതനിലുളടപടുലാം.  സതീ  ശഭാകതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഇന്നട്ട്  നമ്മേള
ലക്ഷവമനിടുന്നടതന്തഭാകണഭാ  അടതലഭാലാം  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളടപടുടമന്നഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട് സൂചേനിപനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.
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പതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ടചേന്നനിത്തല  ):  സര്,   സഭാക്ഷരത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികനഭാടടഭാപലാം പധഭാനമഭാണട്ട് മത്സവകമഖലയനിലുണഭാകുന്ന ആകരഭാഗവ
പശ്നങ്ങള.  ചേനില  നടപടനികേള  അങ്ങട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   തതീരകദശകമഖലയനില്
കേഭാന്സര് കപഭാടലയുള്ള കരഭാഗങ്ങള വവഭാപകേമഭാകുന്നതഭായനി കേഭാണുന്നതനിനഭാല് ഈ
കമഖലയട്ട്  പകതവകേമഭായ  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണ  പദതനി
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉടണങനില്  അക്കഭാരവലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട പതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്
പറഞ്ഞതുകപഭാടല ശുചേനിതസലാം,  ആകരഭാഗവ  പരനിപഭാലനലാം,  പരനിസ്ഥനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം
തുടങ്ങനിയവടയലഭാലാം  അക്ഷരസഭാഗരലാം  പദതനിയനില്ടപടുനണട്ട്.  അക്ഷരസഭാഗരലാം
എന്നഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയുടട  കപരട്ട്.   അതുടകേഭാണട്ട്  എലഭാലാം  ഇതനിനകേത്തുണട്ട്.
ശുചേനിതസടത്ത  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പകതവകേ  കപഭാജക്ടുകേള,  ആകരഭാഗവ  പരനിപഭാലനലാം,
പരനിസ്ഥനിതനി സലാംരക്ഷണലാം ഇവടയലഭാലാം കചേര്ന്നട്ട് അക്ഷരസഭാഗരലാം എന്ന വഭാക്കനിടന്റെ
പൂര്ണ്ണമഭായ സനിരനിറട്ട് ഉളടക്കഭാണ്ടുതടന്നയഭാണട്ട് ഈ പദതനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ:   സര്,  കവളഡട്ട്  ടഹല്ത്തട്ട്  ഓര്ഗകനകസഷടന്റെ
റനികപഭാര്ടനില്  ആകരഭാഗവ  കമഖലയനില്  ഏഷവയ്ക്കുതടന്ന  മഭാതൃകേയഭാകുന്ന
സലാംസ്ഥഭാനമഭാണട്ട്  കകേരളടമന്നട്ട്  വനികശഷനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേരളത്തനിടന്റെ  കേരുത്തട്ട്
അതഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്  ആകരഭാഗവ  കമഖലയനില്  കകേരളത്തനിടന്റെ  ദസൗര്ബലവമഭായ
തതീരപകദശത്തഭാണട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കരഭാഗഭാതുരതയുള്ളടതനലാം  നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഈ  നനിരതീക്ഷണലാം   കേണക്കനിടലടുത്തട്ട്   തതീരപകദശത്തട്ട്  പകതവകേ  ടഹല്ത്തട്ട്
പഭാകക്കജട്ട് ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് സന്നദമഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട അലാംഗലാം  ഉന്നയനിചതട്ട്
വളടര പധഭാനടപടടഭാരു കചേഭാദവമഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിടല ജനങ്ങളുടട കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട് എലഭാ
കവസ്റ്റുകേളുലാം നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുളള സ്ഥലമഭാണട്ട് ജലഭാശയങ്ങള എന്നഭാണട്ട്.  അതട്ട്
കേടലഭാടണങനിലുലാം  കേഭായലഭാടണങനിലുലാം  അങ്ങടനതടന്ന.  കവസ്റ്റനിടന്റെ  പല
ഔടട്ട് ടലറ്റുകേളുലാം  കേടലനികലയ്ക്കുലാം  കേഭായലനികലയ്ക്കുമഭാണട്ട്  തുറന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതുടകേഭാണട്ട്
ഇടതഭാരു ഗസൗരവതരമഭായ പശ്നമഭാണട്ട്.  ഇതനിടന നമ്മേള ടചേറുക്കുകേതടന്ന കവണലാം.
പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനിടടലങനിലുലാം ഈ രലാംഗത്തട്ട്  മത്സവബന്ധന വകുപട്ട്  'ശുചേനിതസ
തതീരലാം' എടന്നഭാരു കമജര് കപഭാജകട്ട് എടുക്കുനണട്ട്. ജനി.സനി.എഫട്ട്.-നട്ട് (ഗ്രതീന് കക്ലമറട്ട്
ഫണട്ട്) ഏകേകദശലാം 13000 കകേഭാടനി രൂപയുടട ഒരു വലനിയ  കപഭാജകട്ട് ടകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
ഈ പശ്നടത്ത ഗസൗരവതരമഭായനി  കേഭാണുകേയുലാം  തതീരസലാംരക്ഷണവലാം ശുചേനിതസവമഭായനി
ബന്ധടപടുത്തനി  ആകരഭാഗവരലാംഗമടക്കമുളള  കേഭാരവങ്ങടളക്കൂടനി  ബന്ധനിപനിച്ചു
ടകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
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മനി  :    സതീക്കര്:  *63 -ാം നമ്പര് കചേഭാദവവമഭായനി  *84-ാം നമ്പര് കചേഭാദവലാം ക്ലബട്ട്
ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ശതീ.  ടകേ.  സനി.  കജഭാസഫട്ട്  എഴുതനിത്തന്നനിട്ടുണട്ട്.   അതട്ട്
അനുവദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   രണട്ട്  കചേഭാദവങ്ങളക്കുമുളള  മറുപടനി  ബഹുമഭാനടപട  മനനി
ഒരുമനിചട്ട്  പറയുലാം.

വനിമുകനി പദതനി

  3 (*63) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര്:
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന്:
ശതീ  .    ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന്:
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി:  തഭാടഴക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)   ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുലാം  വനികമഭാചേനത്തനിനുമഭായനി

പദതനി  നടപഭാക്കുനകണഭാ;  എങനില്  പദതനിയുടട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഹരനി വനിരുദ കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷത്തനില്
എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളടതനലാം  എത്ര  തുകേ  ടചേലവഴനിച്ചുടവനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)   വനിമുകനി  പദതനി  പവര്ത്തനങ്ങളുടട  കമല്കനഭാടലാം  നനിര്വഹനിക്കുന്ന
ജനിലഭാതല സമനിതനിയുടട ഘടന വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്): സര്, 
(എ)   ഉണട്ട്.   മദവവര്ജ്ജനത്തനിനട്ട്  ഊന്നല്  നല്കേനി  മയക്കുമരുനകേളുടട

ഉപകയഭാഗലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഇലഭാതഭാക്കുവഭാന് ലക്ഷവമനിടഭാണട്ട് കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ലഹരനി
വര്ജ്ജന മനിഷടന്റെ  'വനിമുകനി'  എന്ന കബഭാധവല്ക്കരണ മനിഷനട്ട്  സര്ക്കഭാര് രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

സമൂഹത്തനിടന്റെ  സമസ്ത  കമഖലകേളനിലുലാം  വവഭാപരനിക്കുന്ന  വനിപത്തഭായനി
മഭാറനിയനിട്ടുള്ള  മദവലാം,  മയക്കുമരുന്നട്ട്,  പുകേയനില  എന്നനിവയുടട  ഉപകയഭാഗലാം
കുറച്ചുടകേഭാണ്ടുവരനികേ,  നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുടട  കശഖരണലാം,  കേടത്തല്
എന്നനിവയുടട ഉറവനിടലാം കേടണത്തനി ഇലഭായ്മ  ടചേയ്യുകേ എന്നനിവയഭാണട്ട് പധഭാനമഭായുലാം
'വനിമുകനി' മനിഷനനിലൂടട ലക്ഷവമനിടുന്നതട്ട്.

(ബനി)   2016-17  വര്ഷത്തനില്  7,28,95,000  രൂപ  വനിമുകനി  മനിഷടന്റെ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  അനുവദനിച്ചു.   അതനില്നനിനലാം  5,91,83,056  രൂപ
ടചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് പസനിഡന്റെട്ട് ടചേയര്മഭാനുലാം കകേഭാര്പകറഷന് കമയര്/

മുനനിസനിപല് ടചേയര്കപഴണ്മഭാര് കവസട്ട് ടചേയര്മഭാനുലാം ജനിലഭാകേളകര് കേണ്വതീനറുലാം

ടഡപനടനി  എകകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  കജഭായനിന്റെട്ട്   കേണ്വതീനറുലാം  ജനിലഭാ  മനിഷന്

ഓഫതീസര്  ജനിലഭാ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനററുലാം  ആഭവന്തരലാം,  ആകരഭാഗവലാം,

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ധനകേഭാരവലാം,  ഇന്ഫര്കമഷന്  &   പബനിക്കട്ട്

റനികലഷന്സട്ട്,  കസഭാര്ട്സട്ട്,  യുവജനകക്ഷമലാം,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമലാം,

സഭാലാംസഭാരനികേലാം,  ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് ജനിലഭാ തലവനഭാര്,  കുടുലാംബശതീ പതനിനനിധനികേള,

കേലഭാ-കേഭായനികേ-സഭാലാംസഭാരനികേ-സഭാഹനിതവ-മഭാധവമ രലാംഗടത്ത പതനിനനിധനികേള, സന്നദ

സലാംഘടനഭാ പതനിനനിധനികേള,  ജനിലഭാ ഗവണ്ടമന്റെട്ട് പതീഡര്,  കലബറനി കേസൗണ്സനില്

പതനിനനിധനികേള,  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനികേള,  ബന്ധടപട  ജനിലയനിടല

ബഹുമഭാനടപട  എലാം.പനി./എലാം.എല്.എ.  തുടങ്ങനിയവരഭാണട്ട്  ജനിലഭാതല സമനിതനിയനില്

അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര് :കചേഭാദവലാം നമ്പര് *84

വനിമുകനി പദതനി

4   (*84) ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്:

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം:

ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്:

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:   തഭാടഴക്കഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  ലഹരനി  വനിമുകമഭാക്കുവഭാന്  എടന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേ

പദതനികേളഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)   ഇതനിനഭായനി  വനിമുകനി പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിടന്റെ

ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള എടന്തലഭാലാം;

(സനി)  എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ഈ പദതനിക്കഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്;  ഇതനിനകേലാം

എന്തട്ട് തുകേ ടചേലവഴനിച്ചുടവന്നട്ട് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)   പസ്തസ്തുത  പദതനി  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടത്തഭാന്  എടന്തലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേടക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്): സര്, 

(എ)  സഭാമൂഹനികേ-ക്രനിയഭാതകേ  ചുവടുവയ്പുകേള,  തതീരകദശ-ആദനിവഭാസനി
കമഖലകേളനിലുലാം  കകേഭാളനനികേളനിലുലാം  പകതവകേ  പവര്ത്തനങ്ങള,  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ  സ്ഥഭാപനതല  പവര്ത്തനങ്ങള,  വനിവരവവഭാപന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,
മദവവലാം  മയക്കുമരുനലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുതുടങ്ങനിയവരനില്  തനിരുത്തല്  പക്രനിയ,
നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി  ഉല്പന്നങ്ങളുടട  ലഭവതയുലാം  വനിതരണവലാം  ഇലഭാതഭാക്കല്
ഉകദ്ദേശനിച്ചുടകേഭാണ്ടുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള,  പുനരധനിവഭാസലാം  എന്നനിവയഭാണട്ട്  കകേരള
സലാംസ്ഥഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന്  'വനിമുകനി'-യുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേള.

(ബനി)   ഉണട്ട്.   6-10-2016-ടല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)  94/16/നനി.വ.  നമ്പര്
ഉത്തരവപകേഭാരലാം കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന് 'വനിമുകനി' പദതനിക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മദവവര്ജ്ജനത്തനിനട്ട്  ഊന്നല്  നല്കേനി  മയക്കുമരുനകേളുടട  ഉപകയഭാഗലാം
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഇലഭാതഭാക്കുവഭാന് ലക്ഷവമനിടഭാണട്ട്  'വനിമുകനി'  എന്ന കബഭാധവല്ക്കരണ
പദതനിക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   സമൂഹത്തനിടന്റെ  സമസ്ത
കമഖലകേളനിലുലാം  വവഭാപരനിക്കുന്ന  വനിപത്തഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുള്ള  മദവലാം,  മയക്കുമരുന്നട്ട്,
പുകേയനില  എന്നനിവയുടട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറച്ചുടകേഭാണ്ടുവരനികേ, നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി
വസ്തുക്കളുടട  കശഖരണലാം,  കേടത്തല്,  ഇവയുടട  ഉറവനിടലാം  കേടണത്തനി  ഇലഭായ്മ
ടചേയല് എന്നനിവയുമഭാണട്ട് പധഭാനമഭായുലാം കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന്
'വനിമുകനി'യനിലൂടട ലക്ഷവമനിടുന്നതട്ട്.

(സനി)   100  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന്
വനിമുകനിയുടട ഘടലാംഘടമഭായുള്ള പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 5,91,83,056 രൂപ ഇതനിനഭായനി ടചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന് വനിമുകനി കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
നടത്തുന്നതനിനട്ട് ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി ടചേയര്മഭാനുലാം ബഹുമഭാനടപട എകകസട്ട്
വകുപ്പുമനനി  കവസട്ട്  ടചേയര്മഭാനുലാം  നനികുതനി  വകുപട്ട്  ടസക്രടറനി  കേണ്വതീനറുമഭായ
സലാംസ്ഥഭാന  ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനിയുലാം  ബഹുമഭാനടപട  എകകസട്ട്  വകുപ്പുമനനി
ടചേയര്മഭാനുലാം  നനികുതനി  വകുപട്ട്  ടസക്രടറനി  കവസട്ട്  ടചേയര്മഭാനുലാം  എകകസട്ട്
കേമ്മേതീഷണര്  കേണ്വതീനറുമഭായ  എകനികേനടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  സലാംസ്ഥഭാന  തലത്തനില്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇകതഭാടടഭാപലാം  ജനിലഭാ  എകനികേനടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി,  തകദ്ദേശഭരണ
സ്ഥഭാപനതലലാം,  വഭാര്ഡുതലലാം  ജനില/  കബഭാക്കട്ട്/  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/  കകേഭാര്പകറഷന്/
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പഞഭായത്തട്ട്/വഭാര്ഡുകേമ്മേനിറനികേള   രൂപതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാടത  സലാംസ്ഥഭാന
ഭരണതലലാം,  ജനിലഭാ  ഭരണതലലാം  എന്നതീ  ഭരണപരമഭായ  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  രൂപതീകേരനിചട്ട്
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

ശതീ  .    വനി  .     ആര്  .    സനനില്  കുമഭാര്:  സര്,   മദവവര്ജ്ജനത്തനിനട്ട്  ഊന്നല്
നല്കുന്നതനിനുലാം മയക്കുമരുനകേളുടട ഉപകയഭാഗലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ലക്ഷവമനിടഭാണട്ട്  'വനിമുകനി'  എന്ന  കബഭാധവല്ക്കരണ  മനിഷനട്ട്   സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം
നല്കേനിയതട്ട്.  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,  കുടുലാംബശതീ,  കലബറനി
കേസൗണ്സനില്, വനിദവഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-മഹനിളഭാ സലാംഘടനകേള, സന്നദ സലാംഘടനകേള
എന്നനിവടര  ഉപകയഭാഗടപടുത്തനി  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിലൂടട  ലഹരനി  വനിമുക
കകേരളമഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടുന്നതട്ട്. ഇതനിനഭായനി എടന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
പരനിഗണനയനിലുള്ളതട്ട്?

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്: സര്, ലഹരനി വനിമുക  കകേരളലാം  ലക്ഷവമനിടട്ട് സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേടളക്കുറനിചട്ട്   ഉത്തരത്തനില്  വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്
മനസനിലഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുന്നതഭാണട്ട്.   സമയ  പരനിമനിതനിടകേഭാണട്ട്   ആവര്ത്തനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില. കകേരളത്തനില് രണഭായനിരത്തനില്പരലാം വനിദവഭാഭവഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്
ഇതനിനകേലാം  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.   തകദ്ദേശഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  വഭാര്ഡുതലത്തനിലുലാം  അതുകപഭാടല  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്
അകസഭാസനികയഷന്,  കുടുലാംബശതീ  തുടങ്ങനിയ   സലാംവനിധഭാനങ്ങടളയുലാം  ലഹരനിവനിമുക
പചേഭാരണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാണട്ട്   സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
എലഭാ  പകദശങ്ങളനിലുലാം  ഇതട്ട് പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള   മുന്കകേ
ജനപതനിനനിധനികേള സസതീകേരനിക്കണടമനകൂടനി അഭവര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്:   സര്,   ഇതട്ട്  വളടര ഭഭാവനഭാപൂര്ണ്ണമഭായ  ഒരു
പദതനിയഭാണട്ട്.   കകേരളലാം  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി  മദവ  വനിമുകമഭാകുന്ന  ആ  ദനിവസത്തനിനട്ട്
കവണനി കേഭാത്തനിരനിക്കഭാലാം.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധടപടലഭാടത ബഹുമഭാനടപട സതീക്കകറഭാടട്ട്
ഒരഭവര്ത്ഥനയുണട്ട്. വലകപഭാഴുലാം ഒരനിക്കല്  ഇവനിടടവചട്ട് നമ്മുടട ടസഷന് നടത്തണലാം.
ഇവനിടട  വന്നകപഭാള  അങ്ങടന  കതഭാനന.  കേഭാരണലാം  വലനിയ  മഹഭാനഭാര്  ഇരുന്ന
സതീറ്റുകേളനിലഭാണട്ട് ഞങ്ങള ഇകപഭാള ഇരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഞഭാന് ആദവമഭായനിടഭാണട്ട് ഇവനിടട
ഇരനിക്കുന്നതട്ട്.   എടന്റെ  സതീറനില്  എഴുതനിവചനിരനിക്കുന്നതട്ട്  ടകേ.  ആര്.  ഗസൗരനിയമ്മേ
എന്നഭാണട്ട്. ധഭാരഭാളലാം സലാംഭവങ്ങളക്കട്ട് സഭാക്ഷവലാം വഹനിച ഇവനിടട  ഒരു മനസനിയത്തനില്
വരുന്നതുകപഭാടല ഞങ്ങടള ടകേഭാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇവനിടട  വചട്ട്  രണ്ടുമൂന്നട്ട്
മഭാസത്തനിടലഭാരനിക്കടലങനിലുലാം  ടസഷന്  കചേരുന്ന  കേഭാരവലാം  ബഹുമഭാനടപട  സതീക്കര്
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പരനിഗണനിക്കണലാം.  

എടന്റെ  കചേഭാദവലാം,  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  ഈ  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  പവര്ത്തനിക്കഭാന്

കേഴനിയുകമഭാ?   ഒരുപനിടനി  ആളുകേളുടട  കപരുകേള  ഇതനില്  പറയുനണട്ട്.  എടന്റെ

നനിര്കദ്ദേശലാം,  ഇതനില് മനനി ടചേയര്മഭാനഭായനിട്ടുള്ള ഒരു റനിവന കേമ്മേനിറനി ആവശവമഭാണട്ട്.

അകതഭാടടഭാപലാംതടന്ന  എലാം.എല്.എ.-മഭാരഭായ  ഞങ്ങള  മദവവനിമുക

കകേരളത്തനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാര്  നയലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള,  ഞങ്ങളുടട

മണ്ഡലങ്ങളനില്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള  വരുകമ്പഭാള

ആളുകേടളലഭാലാം  കവണടമന്നട്ട്  പറയുകേയുലാം  ഇതട്ട്  കവടണന്നട്ട്  പറയുന്നവടര

ഒറടപടുത്തുകേയുലാം  ടചേയ്യുന.   ഇതനിടനടന്തങനിലുലാം  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണണലാം.  ഞഭാന്

വളടര കേഷടപടുകേയഭാണട്ട്.
ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  മുഖവമനനി  ടചേയര്മഭാനുലാം

അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്  ടസക്രടറനി  കേണ്വതീനറുമഭായ  ഒരു  ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനിയുലാം
എകകസട്ട് വകുപ്പുമനനി ടചേയര്മഭാനുലാം എകകസട്ട് കേമ്മേതീഷണര് കേണ്വതീനറുമഭായ ഒരു
എകനികേനടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് പസനിഡനലാം കേളകര് കേണ്വതീനറുമഭായ
ജനിലഭാതല  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  ഇകപഭാള കകേരളത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
തഭാടഴത്തടനിലുള്ള  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  മറട്ട്
കേമ്മേനിറനികേളുലാം  ഇപകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.    തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുടട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്   പസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ബഹുമഭാനടപട
എലാം.പനി./എലാം.എല്.എ.,  ആ ജനിലയനിലുള്ള  എലഭാവകരയുലാം  ഉളടപടുത്തനിടക്കഭാണ്ടുള്ള
കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട് ജനിലഭാതല കേമ്മേനിറനി.  പസ്തുത കേമ്മേനിറനികേള കൃതവമഭായുലാം കചേര്ന്നട്ട് ഓകരഭാ
ജനിലയനിലുലാം  നടത്തുന്ന  പവര്ത്തനങ്ങള  പരനികശഭാധനികക്കണതുണട്ട്.  ബഹുമഭാനടപട
അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  സഭാഹചേരവങ്ങള
പരനികശഭാധനിചട്ട് കൃതവമഭായ റനിവന നടത്തനി ഈ സലാംവനിധഭാനലാം പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
സജതീവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശവമഭായ  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം   സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന്:  സര്,  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  അബ്കേഭാരനി  കകേസ്സുകേടള
അകപക്ഷനിചട്ട്  എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസ്സുകേളുടടയുലാം  കകേഭാട്പഭാ കകേസ്സുകേളുടടയുലാം
വര്ദനവട്ട്  അടുത്തകേഭാലത്തഭായനി ഉയര്ന്ന കതഭാതനിലഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം ഉല്പന്നങ്ങളുടട
ഉപകഭഭാകഭാക്കള  കൂടുതലുലാം  യുവജനങ്ങളുലാം  കുടനികേളുമഭാണട്ട്.  വരുലാംതലമുറയനില്
അതവന്തലാം വനിനഭാശകേരമഭായ പതവഭാഘഭാതങ്ങള സൃഷനിക്കുന്ന പസ്തുത ഉല്പന്നങ്ങളുടട
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വവഭാപനത്തനിനട്ട്  അന്തര്  സലാംസ്ഥഭാന  മഭാഫനിയഭാസലാംഘങ്ങള  പവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇവരുടട  പവര്ത്തനങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്
മറട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുനകണഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി വസ്തുക്കടള തടയഭാന്
എന്കഫഭാഴട്ട്ടമനകേളുടട  പവര്ത്തനലാം  ശകനിടപടുത്തുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ടചേയഭാന് കേഴനിയുകേ.  എകകസട്ട് കസനഭാലാംഗങ്ങളുടട എണ്ണലാം  ഇനനിയുലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണഭാകക്കണതുണട്ട്.  കപഭാലതീസനിടന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഈ  അപകേടടത്ത  തടയുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനട്ട്
കശഷലാം  നനിയമവനിരുദ  പവര്ത്തനങ്ങള  തടയുന്നതനിനുള്ള  ശകമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള  അനുഭവങ്ങളകൂടനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  പസ്തുത
പവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് ശകനിടപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.  

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി:  സര്,  കകേരളത്തനില്  ഈയടുത്ത  കേഭാലത്തഭായനി
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം  യുവഭാക്കളനിലുലാം  മയക്കുമരുന്നട്ട്  ഉപകയഭാഗലാം  അതനിരൂക്ഷമഭായനി
വര്ദനിക്കുന്നതഭായഭാണട്ട്  പഠനങ്ങള  സൂചേനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  ആയതനിനഭാലഭാണട്ട്  അതനിനട്ട്
പരനിഹഭാരമഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ടകേഭാണ്ടുവന്ന  'വനിമുകനി'  പദതനി   സമഗ്രമഭായനി
മണ്ഡലങ്ങളനിടല  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ഏടറടുത്തട്ട്   സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കേലഭാലയങ്ങളനിലുലാം
നടത്തുന്നതട്ട്. ഇതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനില് മഭാത്രമല , രഭാജവത്തട്ട് ഏറവലാം വലനിയ
ഡതീ-അഡനിക്ഷന്  ടസന്റെര്  കകേരളത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കണടമന്നട്ട്  കകേന്ദ്രമനനി
ശതീ.  അരുണ് ടജയ്റനിലനി ആഗ്രഹലാം പകേടനിപനിച്ചു.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ബഹുമഭാനടപട
വകുപ്പുമനനി എന്തട്ട് നടപടനിയുമഭായഭാണട്ട് മുകന്നഭാടട്ട് കപഭാകുകേ?

ശതീ  .    റനി  പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,   സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്   നനിലവനില്  ആകരഭാഗവ
വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധടപടട്ട്  ഡതീ-അഡനിക്ഷന് ടസന്റെറുകേള പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇതട്ട്
കൂടുതല് ശകനിടപടുത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേടളക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  പത്തട്ട്
ജനിലകേളനില്ക്കൂടനി  പുതുതഭായനി  ഡനി  -അഡനിക്ഷന്  ടസന്റെര്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എകകസട്ട്,  ആകരഭാഗവലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേള  കചേര്ന്നട്ട്
ആകലഭാചേനിചട്ട് പ ദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മഭാതൃകേഭാ ഡതീ  -അഡനിക്ഷന് ടസന്റെര്
പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിടനക്കുറനിച്ചുലാം   തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   കകേരളത്തനില് അതട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പഭാഥമനികേ നടപടനികേളക്കട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  ചേരനിത്രലാം മയങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന ഈ ഹഭാളനില്
ഞങ്ങളടക്കഭാടക്ക  ഗൃഹഭാതുരതസ  സ്മരണയഭാണട്ട്  അനുഭവടപടുന്നതട്ട്.  ഇവനിടട
നനിയമസഭ   കചേരുന്നതനിനട്ട്  അവസരലാം  നല്കേനിയതനില്  ബഹുമഭാനടപട  സതീക്കടറ
ഞഭാന്  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഞഭാന്  ഇകപഭാള  ഇരനിക്കുന്നതനിടന്റെ  ടതഭാടട്ട്
പുറകേനിലടത്ത സതീറനില് ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ശനിവകുമഭാറഭാണട്ട് ഇരനിക്കുന്നതട്ട്.  മുമ്പട്ട് അതട്ട്
എടന്റെ സതീറഭായനിരുന. ഇതട്ട് വലനിടയഭാരു ചേരനിത്രസലാംഭവമഭാണട്ട്.  

ബഹുമഭാനടപട  എകകസട്ട്  വകുപ്പുമനനി  സൂചേനിപനിചതുകപഭാടല  ലഹരനി
വനിമുകനിക്കുകവണനിയുള്ള  ശമങ്ങള  ഇനലാം  ഊര്ജ്ജനിതമല.  മദവനനിയനണലാം
ഏര്ടപടുത്തുന്നകതഭാടുകൂടനി  ലഹരനി  വസ്തുക്കള,  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  അടക്കലാം
വവഭാപകേമഭാകുനടവന്ന എകകസട്ട് കേമ്മേതീഷണറുടട പസ്തഭാവന വഭായനിക്കഭാനനിടയഭായനി.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വനിമുകനി പദതനിക്കുകവണനി മഭാറനിവച  100  കകേഭാടനി
രൂപയനില്  5,91,83,056  രൂപയഭാണട്ട്  ആടകേ  ടചേലവഴനിചതട്ട്.  ഇതട്ട്  വനിമുകനി
പദതനിയനിടല  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ആതഭാര്ത്ഥതക്കുറവനിടനയഭാണട്ട്  ചൂണനി
കേഭാണനിക്കുന്നതട്ട്.  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാറനിവചനിടട്ട്
ടചേലവഴനിക്കുന്നതട്ട്  6  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  തഭാടഴ  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനി  തുകേ
ലഭാപഭായനികപഭായനി.  നമുക്കട്ട്  മദവടത്ത  നനിയമലാം  ടകേഭാണട്ട്  തടയഭാന്  സഭാധനിക്കനില.
സ്കൂളുകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  വവഭാപകേമഭായ  കേവഭാമ്പയനിന്  ഉണഭാകേണലാം.  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷടമങനിലുലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേടളയുലാം  യുവജനങ്ങടളയുലാം  ലഹരനിയനില്നനിനലാം
കമഭാചേനിപനിക്കഭാനുള്ള  വനിപുലമഭായ കേവഭാമ്പയനിനട്ട് മുന്ഗണന നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ലഹരനി വര്ജ്ജന കേവഭാമ്പയനിനുകവണനി  100
കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്നനിനലാം  7,28,95,000  രൂപ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുവഭാദമഭാണട്ട്  ആരലാംഭത്തനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില് 5,91,83,056 രൂപ ഇതനിനകേലാം ടചേലവഴനിച്ചു. ടചേലവഴനിച
തുകേയനില്  4.6  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനിടന്റെ കേവഭാമ്പയനിന്  സജതീവമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ചേരനിത്രത്തനിലഭാദവമഭായഭാണട്ട്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗത്തനിടന്റെ
നനിര്കദ്ദേശലാംകൂടനി  പരനിഗണനിചട്ട്  ഈ  കേവഭാമ്പയനിന്   വനിപുലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  എലഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം   സര്ക്കഭാര്  ഒരുക്കുന്നതഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ
നടപടനികേള എലഭാവരുടടയുലാം ഭഭാഗത്തുനനിന്നട്ട്  ഉണഭാകേണടമന്നട്ട് ഈ സന്ദര്ഭത്തനില്
സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം:  സര്,  വനിമുകനി പദതനി ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി സര്ക്കഭാര്
നടപഭാക്കണടമന്നഭാണട്ട്  ഞങ്ങളുലാം  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതട്ട്.  മദവത്തനിടന്റെ  ലഭവത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതട്ട് ഈ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പഖവഭാപനിത നയമഭായ  മദവവര്ജ്ജനത്തനിനട്ട്
വനിരുദമഭായനിട്ടുള്ള  ആശയമഭാണട്ട്.   കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് നയത്തനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി   എടന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ  തൃത്തഭാലയനില്  പവര്ത്തനിചനിരുന്ന
ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  ഔടട്ട് ടലറട്ട്  അടച്ചുപൂട്ടുകേയുണഭായനി.  അവനിടട   പഭാടലാം
നനികേത്തനി  അനധനികൃതമഭായനി നനിര്മ്മേനിച,   പഞഭായത്തട്ട് നമ്പര് ഇട്ടുടകേഭാടുക്കഭാത്ത ഒരു
ടകേടനിടത്തനില്  ഔടട്ട് ടലറട്ട്  തുറന്നട്ട്    പവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  ശമനിച്ചു.  ഒരു  ദനിവസലാം
തുറക്കുകേയുലാം ജനങ്ങളുടട സമരലാംമൂലലാം അതട്ട്  അടച്ചുപൂകടണതഭായുലാം കസ്റ്റഭാപട്ട് ടമകമ്മേഭാ
നല്കകേണതഭായുലാം  വന.  അനധനികൃതമഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  ടകേടനിടത്തനില്  ഇങ്ങടന
ഔടട്ട് ടലറട്ട്  തുറക്കഭാന്  ഇടയഭായ  സഭാഹചേരവലാം   സര്ക്കഭാര്  പകതവകേമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  ആ  സ്ഥഭാപനലാം  അടച്ചുപൂടഭാനുലാം,  എടന്റെ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  ഇതുവടര  മറട്ട്  രതീതനിയനിലുള്ള  മദവകഷഭാപ്പുകേളനില,  ആ  നനിലതടന്ന
തുടരഭാനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരു പകതവകേ കകേസഭായനി  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ,  ഇടതഭാരു
പരഭാതനിയഭായനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  മദവഷഭാപ്പുകേളുടട എണ്ണലാം കുറയുന്നതുടകേഭാണ്ടു
മഭാത്രലാം  മദവത്തനിടന്റെകയഭാ  ലഹരനിയുകടകയഭാ  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയുന്നനില  എനള്ളതഭാണട്ട്
യഭാഥഭാര്ത്ഥവലാം.  നനിയമവനികധയമഭായനി  മഭാത്രകമ  മദവഷഭാപ്പുകേള  പവര്ത്തനിക്കഭാന്
പഭാടുള്ളൂ.    സപതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനി മദവലാം നനികരഭാധനിക്കുന്നതല;  കദശതീയ പഭാതയനിലുലാം
സലാംസ്ഥഭാന പഭാതയനിലുലാം 500 മതീററനിനകേത്തുള്ള മദവഷഭാപ്പുകേള മഭാറഭാനഭാണട്ട്. ആ വനിധനി
വന്നകപഭാളത്തടന്ന അതനികനഭാടട്ട് 100 ശതമഭാനലാം കൂറട്ട് പുലര്ത്തനി മദവഷഭാപ്പുകേള  മഭാറനി
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചതട്ട്.  നനിയമവനികധയമഭായനി
മദവഷഭാപ്പുകേള നടത്തഭാന്  ശമനിക്കുകമ്പഭാള   അതനിടനതനിരഭായുള്ള പതനികഷധങ്ങളുലാം
ഉയര്നവരുനണട്ട്.  നനിയമവനികധയമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സസതീകേരനികക്കണതഭായനിവരുലാം.  നനിയമവനിരുദമഭായഭാണട്ട്  ഏടതങനിലുലാം  മദവഷഭാപ്പുകേള
പവര്ത്തനിക്കുന്നടതങനില്,  അതനിടനതനിടര പരഭാതനി ലഭനിചഭാല്,  തതീര്ചയഭായുലാം അതട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്:  സര്,  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത കേവഭാമ്പസ്സുകേളനില് മദവവലാം
മയക്കുമരുനലാം ഇന്നട്ട് വവഭാപകേമഭായനിടക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇതനിടനതനിടര കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേടള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുടകേഭാണട്ട്   'ക്ലതീന്
കേവഭാമ്പസട്ട്,  കസഫട്ട്  കേവഭാമ്പസട്ട്'  എന്ന  പദതനിക്കട്ട്   രൂപലാം  ടകേഭാടുക്കുകേയുലാം   അതട്ട്
ഫലപദമഭായനി  നടപനിലഭാകുകേയുലാം ടചേയനിരുന.  പസ്തുത പദതനിയുടട ഇകപഭാഴടത്ത
അവസ്ഥടയന്തഭാണട്ട്; അതുമഭായനി സര്ക്കഭാര് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുനകണഭാ? 
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ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞകേഭാല  പദതനികേളുടടയുലാം  ഇതട്ട്
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള നനിലപഭാടുകേളുടടയുടമലഭാലാം അനുഭവങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചുടകേഭാണഭാണട്ട്
പുതനിയ  പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   പുതനിയ  പദതനി  'വനിമുകനി'യഭാണട്ട്.
വനിമുകനി  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
പവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുനണട്ട്.  വനിദവഭാഭവഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  നല
പതനികേരണമഭാണട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.
അത്തരലാം  പവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  ശകനിടപടുത്തുന്നതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.   കനരകത്തയുള്ള  അനുഭവങ്ങളുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  പുതനിയ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് ടചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതട്ട്  കൂടുതല്
ഫലപദമഭായനി  ജനങ്ങളനികലയട്ട്  എത്തനിക്കഭാന്  കേഴനിയുടമന്നഭാണട്ട്   സര്ക്കഭാര്
കേരുതുന്നതട്ട്.  ജനപതനിനനിധനികേളുടട  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  ഇതട്ട് മുകന്നഭാട്ടുടകേഭാണ്ടു
കപഭാകേഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:  സര്,  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുകവണനി ഈ
സര്ക്കഭാര്  കുകറ  ശമങ്ങള  നടത്തനിടയന്നട്ട്  അങ്ങനിവനിടട  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  നടത്തനിയ  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാരവമഭായ
കബഭാധലാം  ടതളനിഞ്ഞനില  എനള്ളതുടകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം  ഇകപഭാള  മദവത്തനിടന്റെ
വനിപണനവലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം കൂടനിവരനികേയഭാണട്ട്. അതട്ട് കേണക്കുകേള പരനികശഭാധനിചഭാല്
മനസനിലഭാകുലാം.  ഇതുവടരയുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പദതനിയനില്നനിന്നട്ട്
മഭാറനിചനിന്തനിക്കുന്നതനിടനക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കണലാം.  ഒരു മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് ആറട്ട്
ഔടട്ട് ടലറ്റുകേളക്കട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  അനുമതനി   നല്കുകേയഭാണട്ട്.  52
വഭാര്ഡുള്ള  ഒരു  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  ഈ  ആടറണ്ണത്തനില്  നഭാടലണ്ണവലാം  ഒരു
വഭാര്ഡനില്ത്തടന്ന   കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിടന്റെ  പരനിശമമഭാണട്ട്
നടത്തനിടക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   'അക്ഷരനഗരനി' എന്നട്ട്  അറനിയടപടുന്ന  കകേഭാടയലാം
പടണത്തനിടന്റെ  ഹൃദയഭഭാഗത്തട്ട്  നഭാലട്ട്  മദവഷഭാപ്പുകേള  ഒരു  വഭാര്ഡനില്
പവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ദയവഭായനി  ആ  നഭാടനിടല  ജനങ്ങടള  രക്ഷനിക്കൂ.   സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിക്കുന്ന  നയങ്ങള  ജനങ്ങളുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്  കവണവനിധത്തനില്
ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേടളഭാടക്ക  ഉണഭാകുടമന്നട്ട്  അങ്ങട്ട്
സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. ഞഭാന് അതനികനഭാടട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

കൂടത്തനില്  ഒരു  വഭാക്കുകൂടനി,  അങ്ങടയ  ഞഭാന്  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഭരണത്തലവടന  കനരനിട്ടുകേഭാണഭാന്  നനിവൃത്തനിയനിലഭാതനിരുന്ന  അന്നടത്ത
പതനിപക്ഷത്തനിടന്റെ  വനിഷമലാം  ഞഭാന്  ഇകപഭാള  ഈ  സതീറനിലനിരുന്നട്ട്
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അനുഭവനിച്ചുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എന്നഭാലുലാം  ഈ  നടപടനിക്കട്ട്  അങ്ങട്ട്  കനതൃതസലാം
നല്കേനിയതനിനട്ട്  ഒരനിക്കല്കൂടനി  അഭനിനന്ദനിക്കുന.  ഞഭാന്  കചേഭാദനിച  ഈ  കേഭാതലഭായ
കചേഭാദവത്തനിനട്ട്  ബഹുമഭാനടപട  മനനി   കൃതവമഭായ  മറുപടനി  നല്കേണടമന്നട്ട്
അകപക്ഷനിക്കുന.

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  മദവഷഭാപ്പുകേള  മഭാറനിസ്ഥഭാപനികക്കണ  പശ്നലാം
വന്നകപഭാള   കനരകത്തയുള്ള   എലുകേയനില്  മഭാറലാം  വരുകത്തണനി  വന്നനിട്ടുണട്ട്.
ആ എലുകേയുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട് ഷഭാപ്പുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതട്ട്.  ഞഭാന് മുമലാം
സഭയനില്  വവകമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേഭാരവമഭാണനിതട്ട്.  ഏടതങനിലുലാം  പകതവകേ
ഷഭാപ്പുകേടളക്കുറനിചട്ട് പരഭാതനിയുടണങനില് അതട്ട്  സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചട്ട് നവഭായമഭായ
പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  നന്നഭായനി  മദവപനിക്കുന്നവര്കപഭാലുലാം  തങ്ങളുടട
വതീടനിനടുത്തുലാം  കുടുലാംബലാം  തഭാമസനിക്കുന്നനിടത്തുലാം  മദവശഭാലകേള  വരരുതട്ട്
എന്നഭാഗ്രഹനിക്കുന്നതുടകേഭാണഭാണട്ട് കനരകത്ത ശതീ. സനി. ദനിവഭാകേരന് പറഞ്ഞതുകപഭാടല
മദവശഭാലകേള     മഭാറനിസ്ഥഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  കേക്ഷനി-രഭാഷതീയ  കഭദടമകനവ  വലനിയ
പകക്ഷഭാഭലാം  ഉണഭാകുന്നതട്ട്.  അതുടകേഭാണട്ട്  സപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുടട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അടച്ചുപൂടനിയ  മദവഷഭാപ്പുകേള  പുതനിയ  സ്ഥലകത്തയട്ട്
മഭാറ്റുന്നതനിനുപകേരലാം അടച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   റനി പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്: സര്, അടച്ചുപൂട്ടുന്നതട്ട് മദവ നനികരഭാധനത്തനിനട്ട് മഭാത്രകമ
ഇടവരുത്തുകേയുള.   മദവ  നനികരഭാധനമല  മദവവര്ജ്ജനമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നട്ട്
ഞഭാന്  മുമലാം  പറഞ്ഞതഭാണട്ട്.  മദവകഷഭാപ്പുകേള  നനിയമവനിരുദമഭായനി
നടത്തുനകണഭാടയന്നട്ട് പരനികശഭാധനിക്കണലാം. നനിയമവനിരുദമഭാടണങനില് തതീര്ചയഭായുലാം
അതട്ട്   അവസഭാനനിപനികച  മതനിയഭാകൂ.  നനിയമവനിരുദമഭായ  ഒരു  നടപടനിയുലാം
ഇക്കഭാരവത്തനില് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നതല.

ശതീമതനി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  ലഹരനിക്കട്ട്
അടനിമടപട്ടുകപഭാകുന്നവരുടട  കുടുലാംബത്തനില്  ഗരുതരമഭായ  പശ്നങ്ങള  പലകപഭാഴുലാം
ഉണഭാകുനണട്ട്.  ലഹരനിക്കട്ട്   അടനിമയഭാകുന്നവരുടടയുലാം  അവരുടട  കുടുലാംബത്തനിടല
കുടനികേളുടടയുലാം  ആകരഭാഗവത്തനിലുലാം  ഗരുതരമഭായ  പശ്നങ്ങളുണഭാകുന്ന
സഭാഹചേരവമുണഭാകേഭാറുണട്ട്.  കുടനികേളുടട  വനിദവഭാഭവഭാസടത്ത  പലകപഭാഴുലാം  ഇതട്ട്
ബഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  ലഹരനിക്കടനിമടപടുന്ന  ഗൃഹനഭാഥനഭാരുടട  കുടുലാംബലാം
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സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  തകേര്നകപഭാകുന്നതഭായഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണ  കേഭാണുന്നതട്ട്.
മദവവനിമുകരഭാകുകമ്പഭാള  ഈ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  പഴയ   ജതീവനിത  രതീതനിയനികലയട്ട്
എത്തനികചരഭാനുള്ള ആകരഭാഗവലാം പലകപഭാഴുലാം ഉണഭാകുന്നനില.  സര്ക്കഭാരനിടന കൂടഭാടത
എന്.ജനി.ഒ.-കേളുലാം മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  ലഹരനി  വനിമുകനിക്കഭായുള്ള ഇത്തരലാം കേഭാരവങ്ങള
ടചേയ്യുനണട്ട്.   എലഭാ  എന്.ജനി.ഒ.കേടളയുലാം  സഹഭായനിക്കഭാന്  നമുക്കട്ട്  കേഴനിയഭാറനില.
ഇത്തരലാം  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കനതൃതസലാം  നല്കുന്നവര്ക്കട്ട്  പലകപഭാഴുലാം  കേനിട്ടുന്നതട്ട്
നഭാമമഭാത്രമഭായ  വനിഹനിതമഭാണട്ട്.  വനിമുകനിയനിലൂടട  ഡതീ-അഡനിക്ഷനനികലയട്ട്
എത്തനികചരുന്നവരുടട  കുടുലാംബങ്ങടള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്
ഒരു പഭാകക്കജട്ട്  സര്ക്കഭാര് പഖവഭാപനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഈ പശ്നങ്ങളടക്കലഭാലാം  സഭയനില്ത്തടന്ന
വവകമഭായനി മറുപടനി പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  മദവവലാം അതനികനക്കഭാള അപകേടകേരമഭായ
ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനില്നനിന്നട്ട്  ജനങ്ങടള
പനിന്തനിരനിപനികക്കണതനിലഭാണട്ട്  നഭാലാം  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനികക്കണതട്ട്.  അതനിനട്ട്
സഹഭായകേരമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തണലാം.   ഒരഭാടളടയങനിലുലാം
മദവപഭാനത്തനില്നനിന്നട്ട്  പനിന്തനിരനിപനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള
പവര്ത്തനത്തനിനഭായനിരനിക്കുലാം  ഊന്നല്  നല്കുന്നതട്ട്.  കകേരളത്തനില്  വളര്നവരുന്ന
അത്തരലാം  അന്തരതീക്ഷത്തനില്  ഏതുതരത്തനിലുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുടമന്നഭാണട്ട് കൂടഭായനി ആകലഭാചേനികക്കണതട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  സര്,  എലഭാവരുലാം  ബഹുമഭാനവരഭായ  സതീക്കടറയുലാം
മുഖവമനനിടയയുലാം   പതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിടനയുലാം  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്
നമ്മേളഭാരുലാം  ശദനിക്കഭാടത  കപഭാകുന്ന  ഒരു  കേഭാരവലാം  ഞഭാന്  സൂചേനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇവനിടട  നനില്ക്കുന്ന അറന്ഡര്  ശതീ.  എലാം.  രഭാമചേന്ദ്രന്  പനിള്ള  ഈ  മഭാസലാം
സര്വതീസനില്നനിന്നട്ട്  വനിരമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹടത്തക്കുറനിചട്ട്  ആരുലാം
അകനസഷനിക്കുന്നനില. അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട് ഞഭാന് നല ഭഭാവനി ആശലാംസനിക്കുന. 

ഇവനിടട  മദവത്തനിനട്ട്  എതനിടര  സലാംസഭാരനിചഭാല്  വനിപവമഭാണട്ട്.  ഞഭാന്
മദവപഭാനനിയല,  മദവലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറുമനില.  സപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുലാം ശതീ.  ഉമ്മേന്
ചേഭാണനിയുടട മദവ നനികരഭാധനവലാം കൂടനിയഭായകപഭാള കകേരളലാം നശനിച്ചു.  ഇന്നട്ട് കേഞഭാവലാം
കേള്ളവഭാറ്റുലാം  വവഭാപകേമഭായനിരനിക്കുന.  ആവശവക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല  മദവലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന്
മദവനയലാം  തനിരുത്തനിടയഴുതണടമന്നഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  അടച്ചുപൂടനിയ
ബഭാറുകേള  തുറക്കഭാനുലാം  മദവനയലാം  തനിരുത്തഭാനുമുള്ള  ആര്ജ്ജവലാം  ഇടതുപക്ഷ
സര്ക്കഭാരനിനുകണഭാ? 
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ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന്:   സര്,  ഒരു   സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി

മഭാത്രകമ  പവര്ത്തനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകേയുള.  സപതീലാംകകേഭാടതനി   വനിധനിടയ  ആ

അര്ത്ഥത്തനിലഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേഭാണുന്നതുലാം  അതനിനനുസരനിചഭാണട്ട്

പവര്ത്തനിക്കുന്നതുലാം.  ഇതനില്  വരുന്ന  പഭാകയഭാഗനികേ  പശ്നങ്ങടളക്കുറനിചട്ട്

ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  ആ  അഭനിപഭായങ്ങളുലാം

സമൂഹത്തനില് ചേര്ച ടചേയടപകടണതഭാണട്ട്.  വളടര പസനിദമഭായതഭാണട്ട് ഉദയഭഭാനു

കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടട്ട്.   ഇ.എലാം.എസട്ട്,  സനി.  അചേക്യുതന്, ടകേ. കേരുണഭാകേരന് എന്നതീ

മൂന്നട്ട് മഹഭാനഭാരുലാം  ഇന്നട്ട്  ജതീവനിചനിരനിപനില.  ഉദയഭഭാനു  കേമ്മേതീഷടന്റെ  ടതളനിടവടുപനില്

അവരുടട  കസ്റ്ററട്ട്ടമന്റെട്ട്  വഭാങ്ങനിയകപഭാള  മൂനകപരുലാം  പകേടനിപനിച  അഭനിപഭായലാം

മദവനനികരഭാധനലാം  പഭാകയഭാഗനികേമല  എന്നതഭാണട്ട്.  ഈ  അനുഭവത്തനിടന്റെ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  എടന്തലഭാലാം  പഭാകയഭാഗനികേ  സമതീപനങ്ങള  സസതീകേരനിക്കുടമന്നതട്ട്

സലാംബന്ധനിചട്ട്  ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗലാം  പകേടനിപനിച  അഭനിപഭായലാംകൂടനി  പരനിഗണനിചട്ട്

ആവശവമഭായ നനിലപഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

മനി  .   സതീക്കര് :കചേഭാദവലാം നമ്പര് *64    

തതീരകദശവഭാസനികേളുടട ഉന്നമനത്തനിനഭായുള്ള പദതനികേള

5 (*64) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :

ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ടസന്റെട്ട് :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട്:  തഭാടഴക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമൂഹത്തനില്  പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  തതീരകദശവഭാസനികേടള

മുഖവധഭാരയനിടലത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടത്തനിവരുന്നടതന്നട്ട്

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ   കേഭാലത്തട്ട്  ഏടതലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്

ഇതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആരുടടടയലഭാലാം  സഹകേരണകത്തഭാടടയഭാണട്ട്  ഈ  പദതനികേള

നടപഭാക്കുന്നടതന്നട്ട്  ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ?
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മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ടജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): സര്, 

(എ)  സമൂഹത്തനില്  പനിന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  തനിരകദശവഭാസനികേടള
മുഖവധഭാരയനിടലത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേളുടട  വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  പുതുതഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
വനിവനിധ പദതനികേള  :

1. ഭൂരഹനിത-ഭവനരഹനിത   മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഭൂമനിക്കുലാം
വതീടനിനുമുള്ള പദതനി

2. കേടലഭാക്രമണത്തനില്  ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം  നഷടപടവടര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്ന പദതനി

3.  ടമഡനിക്കല് കേവഭാമ്പട്ട്

4.  അക്ഷരസഭാഗരലാം പദതനി

5. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  മക്കളക്കട്ട്  സസൗജനവ  പനി.എസട്ട്.സനി.,
ബഭാങട്ട്, സനിവനില് സര്വതീസട്ട് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി

6. മരണടപട  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  മക്കളുടട  വനിദവഭാഭവഭാസ
ടചേലവട്ട് വഹനിക്കല്

7. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  മക്കളുടട  വനിദവഭാലയത്തനില്  നനിനള്ള
ടകേഭാഴനിഞകപഭാക്കട്ട് തടയല് പദതനി

8.  തതീരകദശ വനിദവഭാലയങ്ങളനില് അടുക്കളപ്പുര നവതീകേരണ പദതനി

9.  തതീരകദശ സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് സ്മഭാര്ടട്ട് ക്ലഭാസട്ട് റലാം പദതനി

10. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട ടപണ്മക്കളക്കട്ട് കസക്കനിള നല്കുന്ന
പദതനി

11. തതീരകദശടത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  കേഭായനികേ  സസൗകേരവവലാം  കേളനിസ്ഥലവലാം
ഏര്ടപടുത്തുന്ന പദതനി 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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12. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി ഭവന പുനര് കവദക്യുതതീകേരണലാം.

13. ഭൂരഹനിത  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ടകേടനിട  സമുചയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി 

14. കേടലനിടല കൂടുമത്സവകൃഷനി പദതനി (സതീകകേജട്ട് ഫഭാമനിലാംഗട്ട് പദതനി)

ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പുതനിയ
പദതനികേള :

1. നനിലവനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന്ന  മത്സവബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളുടടയുലാം  മത്സവലാം
കേരയടുപനിക്കല് കകേന്ദ്രങ്ങളുടടയുലാം പൂര്ത്തതീകേരണലാം. 

2. പൂര്ത്തതീകേരനിച  മത്സവബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളുടട  രണഭാലാംഘട/മൂന്നഭാലാംഘട
വനികേസനലാം

3. ഇന്ടവസ്റ്റനികഗഷന്  പവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന്ന  പുതനിയ
മത്സവബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുടട നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. പൂര്ത്തതീകേരനിച  മത്സവബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളുടട  പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി
ടമയനിന്റെനന്സട്ട് ഡ്രൈഡ്ജനിലാംഗലാം പധഭാന അറകുറപണനികേളുലാം

5. നനിലവനിലുള്ള മത്സവബന്ധന തുറമുഖങ്ങടള യുകറഭാപവന് നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

6. തതീരകദശ കമഖലയനിടല കറഭാഡുകേളുടടയുലാം പഭാലങ്ങളുടടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം
(സനി) ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട്  :
അക്ഷരസഭാഗരലാം പദതനി കകേരള സലാംസ്ഥഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന് അകതഭാറനിറനി

മുകഖനയഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസന  പദതനികേള
തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖനയുലാം മറട്ട് പദതനികേള വകുപട്ട് കനരനിട്ടുമഭാണട്ട്
നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.

ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട്   :

പുതനിയ  മത്സവബന്ധന  തുറമുഖങ്ങളുടട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംസ്ഥഭാന
പദതനിക്കുപുറടമ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി,  ആര്.ടകേ.വനി.കവ,  നബഭാര്ഡട്ട്  എന്നതീ
പദതനികേളനില്  ഉളടപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്
ഹഭാര്ബര്/ഫനിഷട്ട്  ലഭാന്ഡനിലാംഗട്ട്  ടസന്റെറുകേളുടട  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്
എന്.എഫട്ട്.ഡനി.ബനി.-യനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കഭാറുണട്ട്.  തതീരകദശടത്ത
പഭാലങ്ങളുടടയുലാം കറഭാഡുകേളുടടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം നബഭാര്ഡനില് നനിനള്ള സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാടട നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.
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ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന്:  സര്,  തതീരകദശവഭാസനികേളുടട  ജതീവനിതവമഭായനി
ബന്ധടപടട്ട്  ഏറവലാം പഭാധഭാനവമര്ഹനിക്കുന്നതുലാം ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ   കേഭാഴ്ചപഭാടുലാം
ആശയവമഭാണട്ട്  ഗ്രതീന്  കകേഭാറനികഡഭാര്  പദതനി.  തതീരകദശത്തുള്ള
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന  കകേഭാസ്റ്റല്  കഹകവ  പദതനി  കേനിഫ്ബനി
വഴനി  നടപനിലഭാക്കുടമന്നഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഏകേകദശലാം  35000-
കത്തഭാളലാം  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള  പുനരധനിവസനിപനികക്കണ  ഈ  പദതനി
പഭാകയഭാഗനികേ  തലത്തനില്  എങ്ങടനയഭാണട്ട്    സര്ക്കഭാര്  കനരനിടഭാന്  കപഭാകുന്നതട്ട്?
കേനിഫ്ബനിയനിലൂടട  3,500  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  പദതനിക്കുകവണനി  വനിഭഭാവനലാം
ടചേയനിട്ടുളളതട്ട്.  മകറടതങനിലുലാം  കസഭാതസനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  പണമഭാണട്ട്  ഇതനിനട്ട്
മഭാറനിവയ്ക്കുടമന്നട്ട്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഈ പദതനി യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ;
റതീഹഭാബനിലനികറഷനുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  ആശങകേള
മഭാറഭാനുലാം  തതീരകദശത്തുനനിനലാം  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള  മഭാറനി  തഭാമസനിപനിക്കുന്നതട്ട്
യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കഭാനുലാം കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീമതനി  ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട
പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയനില്  ഒരു  ആശങയ്ക്കുലാം  അടനിസ്ഥഭാനമനില.
കേടലഭാക്രമണമുണഭായനി  50  മതീററനിനുള്ളനില്  വതീടട്ട്  നഷടപടുന്ന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേള
നനിരവധനിയഭാണട്ട്.  അത്തരലാം പശ്നങ്ങളക്കട്ട് പരനിഹഭാരടമന്ന നനിലയട്ട്, 50 മതീററനിനകേത്തട്ട്
വതീടട്ട്  നഷടപടുന്ന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള  പുനരധനിവസനിപനിക്കല്  പദതനി
മഭാത്രമഭാണുള്ളതട്ട്.    ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ആശങയുണഭാക്കുന്ന  ഒരു  പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഈ  സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  പൂര്ണ്ണമഭായ
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്  തതീരപകദശത്തട്ട്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ദുരനിതലാം
അനുഭവനിക്കുന്ന ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ആശസഭാസലാം നല്കുന്ന പദതനിക്കട്ട്  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്
കനതൃതസലാം നല്കുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന്:  സര്,  ധഭാരഭാളലാം  വനികേസന  പദതനികേളുലാം
ആശയങ്ങളുലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്   സര്ക്കഭാരനിടന  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
പടക്ഷ ഇന്നട്ട് മത്സവകമഖല കനരനിടുന്ന ഏറവലാം വലനിയ പതനിസന്ധനി കേടലനില് മത്സവലാം
ലഭവമഭാകുന്നനിടലനള്ളതഭാണട്ട്.  അതുകപഭാടല  അനുബന്ധ  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള
ബഭാധനിക്കുന്ന നനിരവധനി വനിഷയങ്ങളുണട്ട്.  അതുടകേഭാണട്ട്  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  മത്സവവറുതനി
പഭാകക്കജനിനട്ട്  കനതൃതസലാം  നല്കുകമഭാ;  ആ  പഭാകക്കജട്ട്  യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കഭാന്
ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീമതനി ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ:  സര്,  കേടലനില് മത്സവസമ്പത്തനിടന്റെ അളവട്ട്
ഭയഭാനകേമഭായ  തരത്തനില്  കുറയുനടവനള്ളതട്ട്  വസ്തുതയഭാണട്ട്.   2012-13-ല്
പനിടനിചനിരുന്ന  മത്സവസമ്പത്തട്ട്  8  ലക്ഷലാം  ടണ്ണഭായനിരുടന്നങനില്  2015-16
ആയകപഭാകഴക്കുലാം അതട്ട് 4 ലക്ഷലാം ടണ്ണഭായനി കുറഞ. വളടര പരനിഭഭാന്തനി സൃഷനിക്കുന്ന
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ഈ  പശ്നടത്ത വളടര ഗസൗരവമഭായനിത്തടന്നയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് കേഭാണുന്നതട്ട്. അതനിനട്ട്
കേഴനിയുന്ന തരത്തനിലുള്ള വനിഭവ പരനിപഭാലന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
ശകമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ടകേ.എലാം.എഫട്ട്.ആര്. ആകനില് (Kerala
Marine Fishing Regulation Act) കഭദഗതനി വരുത്തനിടക്കഭാണ്ടുലാം കനഭാടനിഫനികക്കഷന്
വഴനിയുലാം  ടചേറുമത്സവങ്ങടള  പനിടനിക്കുന്നതട്ട്    തടഞലാം  കേടലനില്  പഭാരനിട്ടുടകേഭാണട്ട്
മത്സവസമ്പത്തനിടന്റെ  ആവഭാസവവവസ്ഥ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  പദതനിയടക്കലാം  നനിരവധനി
പദതനികേള ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  സമയ പരനിമനിതനിമൂലലാം ഞഭാന്
അതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളനികലയട്ട് കപഭാകുന്നനില.  ബഹുമഭാനടപട ടമമ്പര് ഫനിഷറതീസട്ട്
വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധടപടഭാല് എലഭാ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭവമഭാകുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ടസന്റെട്ട്:  സര്,  നമുടക്കലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയഭാവന്നതുകപഭാടല
ഏടറ ജനസഭാന്ദ്രതയുലാം പരനിമനിതമഭായ ജതീവനിത സഭാഹചേരവങ്ങളുമുള്ള പകദശങ്ങളഭാണട്ട്
തതീരകദശങ്ങള.  അവനിടടത്ത  ആകരഭാഗവപശ്നങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ബഹുമഭാനടപട
മനനി കനരകത്ത സൂചേനിപനിചതഭാണട്ട്. അവനിടടയുള്ള ആശുപത്രനികേളനില് ആവശവത്തനിനട്ട്
കഡഭാകര്മഭാരുലാം  മരുനമനിലഭാത്ത  അവസ്ഥയുണട്ട്.  കുടനിടവള്ളത്തനിടന്റെയുലാം
പടയത്തനിടന്റെയുലാം പശ്നങ്ങളുമുണട്ട്. റവനന, ആകരഭാഗവലാം, ജലകസചേനലാം തുടങ്ങനി വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള   ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുടകേഭാണ്ടുള്ള   പവര്ത്തനത്തനിലൂടട  മഭാത്രകമ  ഈ
പശ്നത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  അതനിനട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്
കനതൃതസലാം നല്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ടജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്, ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറട്ട്
ടചേയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  കേഭാരവങ്ങള  ടചേയ്യുന്നതട്ട്.  പടയലാം  ലഭവമലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  പടയലാം
നല്കേണടമന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പഖവഭാപനിത  നയമഭാണട്ട്.   സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ഒന്നഭാലാം
വഭാര്ഷനികേവമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  ആ  കപഭാഗ്രഭാമനികലയട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്
കപഭായനിടക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ആകരഭാഗവ  രലാംഗത്തട്ട്  ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിച  പശ്നങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.   തതീരകദശത്തട്ട്  നനിരവധനി
ആശുപത്രനികേളുടണങനിലുലാം  ആവശവത്തനിനട്ട്  സ്റ്റഭാഫനിലഭാത്ത  പശ്നമുണട്ട്.  തതീരകദശത്തട്ട്
മഭാത്രമല, സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ആകരഭാഗവ രലാംഗത്തട്ട് മുഴുവന്  അത്തരലാം ഗസൗരവമഭായ പശ്നലാം
നനിലനനിന്നനിരുന.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം
ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്   തസ്തനികേകേളഭാണട്ട്  പുതനിയതഭായനി  സ സൃഷനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി   ഈ  പശ്നങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുടമന്നട്ട്  തടന്നയഭാണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  കുടനിടവള്ളത്തനിടന്റെ  വളടര  സങതീര്ണ്ണമഭായ  പശ്നങ്ങളഭാണട്ട്
തതീരകദശത്തുള്ളതട്ട്.  അതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുവഭാനുലാം ഘടലാംഘടമഭായനി   സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്,   തതീരകദശ  നനിവഭാസനികേടള  മുഖവധഭാരയനില്
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എത്തനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേടളപറനി പറയുകമ്പഭാള അവര്  പനിടനിക്കുന്ന  മത്സവലാം
സൂക്ഷനിച്ചുവയഭാനുലാം  വനില്ക്കഭാനുമുളള  ആധുനനികേ  സമ്പ്രദഭായങ്ങളുളള   മഭാര്ക്കറ്റുകേള
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടട നടപഭാക്കുന്ന ഒരു പദതനിയുണഭായനിരുന.
ഇന്നട്ട് ആ പദതനി ഫലപദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നനില. എടന്റെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ
തൃക്കഭാക്കരയനിടല  ചേമ്പക്കര  മഭാര്ക്കറട്ട്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിടല  തടന്ന  ഏറവലാം
വലനിയ  മത്സവ  മഭാര്ക്കറഭാണട്ട്.  ആ  മഭാര്ക്കറട്ട്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനില്
പണനിയുന്നതനിനുകവണനി   സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  ഒരു  ടപഭാകപഭാസല്  തന്നനിരുന.
നനിര്ഭഭാഗവവശഭാല്  അതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെനില്നനിന്നട്ട്  അനുമതനി  വഭാങ്ങുന്നതനില്
സലാംസ്ഥഭാന   സര്ക്കഭാര്  ഇതുവടര  വനിജയനിചതഭായനി  അറനിയുന്നനില.   ആ  മഭാര്ക്കറട്ട്
അനുവദനിച്ചുടകേഭാണട്ട് തതീരകദശ വഭാസനികേളുടട  ഉന്നമനത്തനിനുകവണനിയുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ടജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്, ഗണനനിലവഭാരമുളള മല്സവലാം മഭാര്ക്കറനില്
എത്തനിക്കുകേടയന്നതട്ട് വളടര പധഭാനടപട പശ്നമഭാണട്ട്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അക്കഭാരവലാം
ഗസൗരവമഭായനി  കേഭാണുകേയഭാണട്ട്.   ഇന്നട്ട്  60-ാം  വഭാര്ഷനികേത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്
നമ്മേള  ഇവനിടട  കൂടുന്നതട്ട്.  1957-ടല   സര്ക്കഭാരനിടന്റെ   ദതീര്ഘവതീക്ഷണമുളള  ഒരു
പദതനിയഭായനിരുന തതീരകദശത്തട്ട് മുഴുവന് ഐസട്ട് പഭാനകേളുലാം ഫതീസറുകേളുലാം എന്നതട്ട്.
അന്നട്ട്  കകേരളത്തനിടല  തതീരകദശലാം  മുഴുവനുലാം  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  അത്തരലാം  ഒരു
സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിരുന.  മഭാറനിമഭാറനി വന്ന  സര്ക്കഭാരുകേള  തുടര്ന ടകേഭാണ്ടു
കപഭാകേഭാത്തതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അതട്ട് തകേര്നകപഭായനി.  പനിന്നതീടട്ട് 1996-ടല  സര്ക്കഭാര്
ശതീ.  ടനി.  ടകേ.  രഭാമകൃഷ്ണന്  ഫനിഷറതീസട്ട്  മനനിയഭായനിരുന്നകപഭാള  അടതലഭാലാം
ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കകേമഭാറനി.   പടക്ഷ  കേഭാലഹരണടപട  ആ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  മത്സവടഫഡനിനട്ട്  കകേമഭാറനി.  അതട്ട്  ഫലപദമഭായനി
ടകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനട്ട് മത്സവടഫഡനിനട്ട് തടസമുണഭായനിട്ടുണട്ട്. ആ  വനിഷയലാം ഇകപഭാള
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  സജതീവ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഒരു  ജനിലയനില്  എലഭാ
സലാംവനിധഭാനകത്തഭാടുലാംകൂടനിയുള്ള  10  മഭാര്ക്കടറങനിലുലാം  ഉണഭാകേണടമന്നഭാണട്ട്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനഭാവശവമഭായ പദതനി രൂപതീകേരനിച്ചുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  സതീക്കര്,   ഇങ്ങടനടയഭാരു
തതീരുമഭാനടമടുത്തട്ട്  ഈ  സഭയനികലയട്ട്  വതീണ്ടുലാം  വരഭാന്  അവസരടമഭാരുക്കനിയതനില്
ഞഭാന് അങ്ങടയ അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

നമ്മുടട  സമൂഹത്തനില്  ഏറവലാം  പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന   തതീരകദശ
വഭാസനികേളുടടയുലാം  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടടയുലാം  ഉന്നമനത്തനിനുകവണനിയുളള
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നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ  എനളളതനിനഭാണട്ട് ഏറവലാം പഭാധഭാനവലാം നല്കുന്നടതന്നട്ട്
ബഹുമഭാനടപട  മനനി  ഇവനിടട  സൂചേനിപനിച്ചു.   അങ്ങട്ട്  നല്കേനിയ  മറുപടനിയനില്  ആ
കേഭാരവങ്ങടളഭാടക്ക  വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.   ഈ   സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന   പദതനികേടളക്കുറനിച്ചുലാം  മറുപടനിയനില്
പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം എടന്തഭാടക്ക
നടപടനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് കേഴനിഞ;  അതുടകേഭാണട്ട്  തതീരകദശവഭാസനികേള എന്ന
നനിലയനില് മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഏടതലഭാലാം തരത്തനില് പകയഭാജനപദമഭായ
അവസരമുണഭാക്കനിടയടുക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കുവഭാന് കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീമതനി  ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  ഈ   സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നനിടട്ട്  11  മഭാസകമ ആയനിട്ടുളള,  മഭാനനികേവനിദവടയഭാനമനില. 11  മഭാസത്തനിനനിടയനില്
സഭാദവമഭായടതഭാടക്ക  ഈ   സര്ക്കഭാര്  ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  5  വര്ഷലാം  ടകേഭാണട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട് പദതനികേള;  അതനിനഭാവശവമഭായടതഭാടക്ക ടചേയനിരനിക്കുലാം;
അതനില് യഭാടതഭാരു  സലാംശയവലാം  കവണ.   ഇകപഭാള  പുതനിയ  ഒരു  ഉത്തരവകൂടനി
പുറടപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപട്ട്  ടബനനിഫനിഷവറതീസനിനട്ട്
നല്കുന്ന സബ്സനിഡനിയുടട അകത പഭാകറണനില്  തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുലാം
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  കപഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിക്കഭാടമന്നട്ട്
വവകമഭാക്കനിടക്കഭാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവട്ട് തകദ്ദേശ സസയഭരണ വകുപട്ട് പുറടപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതുടകേഭാണട്ട്  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള വളടര ഗസൗരവതരമഭായനിത്തടന്നയഭാണട്ട് ഈ
സര്ക്കഭാര്  കേഭാണുന്നടതന്നട്ട്  വവകമഭാണട്ട്.  അവരുടട  ഇന്നടത്ത  സ്ഥനിതനിയട്ട്
മഭാറമുണഭാക്കഭാനുളള  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  പദതനികേളുമഭായനിടഭാണട്ട്   സര്ക്കഭാര്  മുകന്നഭാടട്ട്
കപഭാകുന്നതട്ട്.  അതട്ട്  5  വര്ഷത്തനിനുളളനില് നടപനിലഭാക്കുകേതടന്ന ടചേയ്യുലാം;  അതനില്
ആശങയുണഭാകകേണ കേഭാരവമനില.

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്:  കകേരളത്തനില്   തുറമുഖങ്ങളുടട  പഠനലാം
അനനിശനിതമഭായനി  നതീണ്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേ
മനനിയഭായനിരുന്നകപഭാള  മലബഭാറനിടല  പരമ്പരഭാഗത  മത്സവബന്ധന  കകേന്ദ്രമഭായ
പുതനിയങ്ങഭാടനിയനില് ഒരു ഹഭാര്ബര് അനുവദനിക്കഭാന്  തതസത്തനില് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം
സനി.ഡബന.സനി.ആര്.സനി.-ടയ  പഠനലാം  നടത്തഭാന്  ഏല്പനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്തു.
10 വര്ഷമഭായനിട്ടുലാം ആ പഠനലാം നതീണ്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് കകേരളത്തനിടല
പല  ഹഭാര്ബറുകേളുടടയുലാം  പഠനലാം  അനനിശനിതമഭായനി  നതീണ്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്.
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഹഭാര്ബറുകേള യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര് സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  24  ഹഭാര്ബറുകേളഭാണട്ട്  കകേരളത്തനില്
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ഇനളളതട്ട്.  അതനില്  ഫലപദമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്  വനിരലനില്
എണ്ണഭാവന്നവയഭാണട്ട്.  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപ  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുളള  പദതനികേള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം പുതനിയതനികലയട്ട് കപഭായഭാല് മതനി
എന്നതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ   നയപരമഭായ   തതീരുമഭാനലാം.   അതുടകേഭാണട്ട്  പുതനിയ
പഠനലാം  എന്നതട്ട്  കുറച്ചുകൂടനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്  എടുകക്കണ   തതീരുമഭാനമഭാടണന്നഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുളളതട്ട്.

ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  ഇതനില്  ഉളടപട  കേഭാരവമഭാണട്ട്
മത്സവസമ്പത്തനിടന്റെ സലാംരക്ഷണലാം. കകേരളത്തനില് ഏറവലാം കൂടുതല് ആളുകേള മല്സവലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്,  ഇതനിടല  വനിഷഭാലാംശവലാം  എടന്തഭാടക്കകയഭാ
കുത്തനിടവചട്ട്  ദതീര്ഘനഭാള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാഴുണഭാകുന്ന  പശ്നങ്ങളുടമഭാടക്ക
മഭാധവമങ്ങളനിലടക്കലാം  വലനിയ  ചേര്ചഭാ  വനിഷയമഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്   സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരത്തനിലുളള   ടതറഭായ   നടപടനി   പരനികശഭാധനിചട്ട്
കേര്ശനമഭായ ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഗവണ്ടമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ:  സര്,  വളടര പധഭാനടപട ഒരു കചേഭാദവമഭാണട്ട്
കചേഭാദനിചതട്ട്.    കകേരളത്തനികലയട്ട്  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  വനിഷഭാലാംശമുളള
മത്സവലാം  ടകേഭാണ്ടുവരുന്ന  പശ്നലാം  വളടര  പധഭാനടപടതഭാണട്ട്;   അതട്ട്  സര്ക്കഭാരടന്റെ
ശദയനില്ടപടനിട്ടുണട്ട്.   ഫനിഷര്ടമന്  കപമറനി  ടസഭാകസറനി  വഴനി  ഫനിഷട്ട്
ലഭാന്ഡനിലാംഗട്ട്  ടസന്റെറുകേളനിടലത്തുന്ന  മത്സവങ്ങള,  നവഭായവനില  ടകേഭാടുത്തട്ട്  വഭാങ്ങനി
ഡയറകട്ട്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗനികലയട്ട്  കപഭാകേണടമന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
സതീരനിയസഭായനി  ആകലഭാചേനിച്ചുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആധുനനികേ  രതീതനിയനില്  ഒരു
ജനിലയനില്  10  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം   സലാംസ്ഥഭാനത്തുടനതീളലാം   ഇത്തരലാം  140
മഭാര്ക്കറ്റുകേളുടമങനിലുലാം   സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുടട
പനിന്തുണകയഭാടുകൂടനി  ഫനിഷട്ട്  ലഭാന്ഡനിലാംഗട്ട്  ടസന്റെറുകേളനില്നനിനലാം  മത്സവലാം  കനരനിടട്ട്
മഭാര്ക്കറനില് എത്തനിക്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള   പദതനി
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

കേശുവണനി വവവസഭായ സലാംരക്ഷണലാം

6 (*65)   ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി: 
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി:

 ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്:

ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദട്ട്:   തഭാടഴക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപട്ട്
മനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ?

(എ)  കേശുവണനി  വവവസഭായലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച
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നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) അടചനിടനിരനിക്കുന്ന സസകേഭാരവ ഫഭാകറനികേള തുറനപവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയ  ഇടടപടലുകേള  എടന്തഭാടക്കടയന്നട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഇക്കഭാരവത്തനില് വവവസഭായ ബന്ധ സമനിതനി കചേര്ന്നനിരുകന്നഭാ;  മഭാകനജ് ടമനകേളുടട
നനിലപഭാടട്ട് എന്തഭായനിരുന;

(സനി)  ഫഭാകറനി  ഉടമകേള  ഉന്നയനിക്കുന്ന  മുഖവ  ആവശവങ്ങള
എടന്തലഭാമഭാടണന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ടജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ):സര്,

(എ)  പവര്ത്തന  മൂലധനത്തനിന്റെ  അപരവഭാപ്തതയുലാം  കതഭാടണനിയുടട
ലഭവതക്കുറവലാംമൂലലാം അടഞകേനിടന്നനിരുന്ന കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷടന്റെയുലാം
കേഭാടപകനിടന്റെയുലാം  ഫഭാകറനികേള ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം
നടത്തനിയ നനിരന്തര ഇടടപടലുകേടളത്തുടര്ന്നട്ട്   17-8-2016   മുതല്  പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കതഭാടണനിയുടട ദസൗര്ലഭവലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരളത്തനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേശുവണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൃഷനി വകുപനിടന്റെയുലാം
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിടന്റെയുലാം കേതീഴനിലുള്ള ഫഭാമുകേള, പഭാകന്റെഷന്
കകേഭാര്പകറഷടന്റെ കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിടല രഭാജപുരലാം, ചേതീകമനനി, കേണ്ണൂര് ജനിലയനിടല
നഭാടുകേഭാണനി എകസ്റ്ററ്റുകേള, റതീഹഭാബനിലനികറഷന് പഭാകന്റെഷന്  ലനിമനിറഡട്ട് (RLP)  കസ്റ്ററട്ട്
ഫഭാമനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  (SFCK),  ടകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിടന്റെ  വനിവനിധ
ഫഭാമുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  നഭാടന്  കതഭാടണനി
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ക്രമതീകേരണങ്ങള കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാടപകലാം സലാംയുകമഭായനി
ഏടറടുത്തട്ട്  നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.   ആഭവന്തരമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേശുവണനി
പരമഭാവധനി സലാംഭരനിചട്ട് ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കജഭാലനി നല്കുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.   കൂടഭാടത  വനികദശ  രഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം  ഇ-ടടണര്
മുകഖന  കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി  ടചേയട്ട്  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  ടതഭാഴനില്
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരളത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
തകദ്ദേശതീയ കതഭാടണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാടപകനിനുലാം അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   സലാംഭരണ  നടപടനികേള  ഇതനിനകേലാംതടന്ന  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.
കൂടഭാടത  ടചേറുകേനിട  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  സലാംഭരനിക്കുന്ന  കതഭാടണനിക്കട്ട്  വനില
നനിശയനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഒരു വനില നനിര്ണ്ണയ സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചട്ട് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)    സസകേഭാരവ കേശുവണനി ഫഭാകറനികേള തുറനപവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിടന
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കഭാന്  ബഹുമഭാനടപട  മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്
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എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനിയുലാം  മുഖവമനനിയുലാം
കയഭാഗങ്ങള  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയുലാം  ഈ  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പശ്നങ്ങള
വവവസഭായനികേളനില്  നനിനതടന്ന  മനസനിലഭാക്കനി  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണട്ട്.   അടചനിടനിരനിക്കുന്ന  സസകേഭാരവ  ഫഭാകറനികേള  തുറക്കുന്ന
വനിഷയലാം ചേര്ച ടചേയ്യുന്നതനിനഭായനി വവവസഭായ ബന്ധ സമനിതനി കയഭാഗലാം കചേര്ന്നനിരുന.
നനിലവനിലുള്ള  സഭാഹചേരവത്തനില്  നഷമനിലഭാടത  തുറന  പവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കനിടലന്ന  നനിലപഭാടട്ട്   മഭാകനജ് ടമന്റെട്ട്   പതനിനനിധനികേള  കയഭാഗത്തനില്
വവകമഭാക്കനിയനിരുന.   സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വവവസഭായലാം  നടത്തുന്നവരുടട  തഭാല്പരവലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇലാംകപഭാര്ടട്ട്  ഡനടനി  പനിന്വലനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടുത്തനിടയങനിലുലാം മറുപടനി അനുകൂലമഭായനിരുന്നനില.  ബഭാങട്ട്
കലഭാണ്  റതീ-സ്ട്രക്ചര്  ടചേയ്യുകേ,  പുതനിയ  കലഭാണ്  അനുവദനിക്കുകേ,  നനിലവനിലുള്ള
കലഭാണനിനട്ട്  ആറുമഭാസകത്തയട്ട്  കമഭാറകടഭാറനിയലാം  ഏര്ടപടുത്തുകേ  എന്നതീ  വനിഷയങ്ങള
റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിടന്റെ  ശദയനില്ടപടുത്തുകേയുലാം  ബഭാങട്ട്  പതനിനനിധനികേളുടടയുലാം
സര്ക്കഭാര്  പതനിനനിധനികേളുടടയുലാം  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ഈ  വനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്. സസകേഭാരവ കേശുവണനി വവവസഭായനികേളുടട പശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനി വനിളനിച്ചു കചേര്ത്ത കയഭാഗത്തനില്
കേശുവണനി  വവവസഭായനികേളുലാം  ബഭാങട്ട്  പതനിനനിധനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര്   പതനിനനിധനികേളുലാം
അടങ്ങനിയ ഒരു എസട്ട്.പനി.വനി. (Special Purpose Vehicle)  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം ഈ
കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  പശ്നങ്ങളക്കട്ട്   പരനിഹഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേ പയഭാസവലാം  കതഭാടണനി ലഭവത കുറവലാംമൂലലാം ഈ
കമഖലയനിലുണഭായനിട്ടുള്ള  പശ്നങ്ങള  ശഭാശസതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അധനികേഭാരങ്ങളുള്ള ഒരു ഉന്നതതല സമനിതനി കകേരള കേവഭാഷന കബഭാര്ഡട്ട് എന്ന കപരനില്
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിടന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

അനധനികൃതമഭായനി  അടചനിടനിരനിക്കുന്ന  സസകേഭാരവ  ഫഭാകറനികേള  തുറന്നട്ട്
പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിയമപരമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേഭാഷന ടസഷവല് ഓഫതീസറുടട കനതൃതസത്തനില് ഫഭാകറനികേളനില്
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  കതഭാടണനി  ലഭവമഭായനിട്ടുലാം  തുറന്നട്ട്  പവര്ത്തനിപനിക്കഭാത്ത
ഫഭാകറനികേള തുറക്കണടമന്നട്ട് ആവശവടപടട്ട് കനഭാടതീസട്ട് നല്കുകേയുലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഫഭാകറനി  ഉടമകേള  ഉന്നയനിച  പധഭാന  ആവശവങ്ങള
തഭാടഴപറയുന്നവയഭാണട്ട്.
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1. ഫഭാകറനികേള  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  പവര്ത്തന
മൂലധനലാം  യഥഭാവനിധനി  ലഭനിക്കുന്നനില.   കലഭാണ്  കുടനിശനികേ
ഈടഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ബഭാങ്കുകേള കേടുത്ത നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന.
അതനിനഭാല് നനിലവനിലുള്ള കലഭാണനിനട്ട് ടമഭാറകടഭാറനിയലാം ഏര്ടപടുത്തനി
പുതനിയ  കലഭാണ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുണലാം.

2. കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഏര്ടപടുത്തനിയ  ഇലാംകപഭാര്ടട്ട്  ഡനടനി
പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനട്ട് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് ഇടടപടണലാം.

3. ബഭാങട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്ടമന്റെട്ട്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ടസയനില്സട്ട്  ടഭാകട്ട്
ഈടഭാക്കുന്ന പവണത അവസഭാനനിപനിക്കണലാം.

4. ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  യന
വല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നല്കേണലാം.

5. കതഭാടണനി  ലഭവത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണലാം.

6. കേയര്  കമഖലയട്ട്  നല്കുന്ന  സഹഭായലാം  കേശുവണനി  കമഖലയലാം
നല്കേണലാം.

7. കേശുവണനി  കമഖലയനില്  ടതഭാഴനിലുലാം  വവവസഭായവലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേണലാം.

8. പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  കേശുവണനി  ഫഭാകറനികേള  തുറന്നട്ട്
പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ബഭാങട്ട് പതനിനനിധനികേളുലാം സര്ക്കഭാര്
പതനിനനിധനികേളുലാം  അടങ്ങനിയ  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  വനിളനിച്ചു
കചേര്ക്കണലാം.

9. കതഭാടണനി ഇറക്കുമതനി ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട് ഒരു ദതീര്ഘകേഭാല പരനിഹഭാരലാം
കേടണത്തുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്/ബഭാങട്ട്/വവവസഭായ  പതനിനനിധനി
കേളടങ്ങനിയ  കേണ്കസഭാര്ഷവലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കണലാം.

ശതീമതനി യു  .    പതനിഭ ഹരനി:  സര്,  ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നകപഭാള ആദവലാംതടന്ന  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന മുഴുവന് കേശുവണനി ഫഭാകറനികേളുലാം  തുറന്നട്ട്
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പവര്ത്തനിപനിക്കുടമന്നട്ട്  പറഞ്ഞനിരുന.   അതനിനട്ട്  കനതൃതസലാം   നല്കേനിയ
ബഹുമഭാനടപട  മുഖവമനനിക്കുലാം  വകുപ്പുമനനിക്കുലാം  പകതവകേമഭായനി  അഭനിനന്ദനലാം
അറനിയനിക്കുന.   സസകേഭാരവ  ഫഭാകറനികേള  തുറന്നട്ട്  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അതനിശകമഭായ  നടപടനി  ബഹുമഭാനടപട  മനനിയുടട   ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല് നമുക്കതട്ട് തുറക്കഭാനഭായനിടനില.  ജൂണ് മഭാസലാം സ്കൂള തുറക്കുന്ന സമയമഭാണട്ട്,
കേഭായലാംകുളലാം അടക്കമുളള  പല മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം കേശുവണനി കമഖലയനില് ടതഭാഴനില്
ടചേയ്യുന്ന  സതീകേളുളടപടട   ധഭാരഭാളലാം  കപര്  പവര്ത്തനിക്കുന്നതുടകേഭാണട്ട്  സസകേഭാരവ
ഫഭാകറനികേളകൂടനി  തുറന്നട്ട്  പവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്   ആവശവമഭായ  ശകമഭായ
നടപടനികേളുമഭായനി അങ്ങട്ട് മുകന്നഭാടട്ട് കപഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി  ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  ടപഭാതുകമഖലഭാ  ഫഭാകറനികേള എലഭാലാം

തുറന്നട്ട്  പവര്ത്തനിച്ചുടവങനിലുലാം  സസകേഭാരവ  ഫഭാകറനികേള  ഏടറയുലാം   തുറക്കഭാനുണട്ട്

എന്നതട്ട്  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  800-ഓളലാം  ഫഭാകറനികേളനില്  400  എണ്ണമഭാണട്ട്  തുറന്നട്ട്

പവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  ഫഭാകറനികേള  തുറക്കഭാനഭാവശവമഭായ

ഇടടപടലുകേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിടക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  സസകേഭാരവ

ഫഭാകറനികേളനിടല  പശ്നങ്ങള  വളടര  സങതീര്ണ്ണമഭാണട്ട്.  ടചേറുകേനിട  മുതലഭാളനിമഭാര്ക്കട്ട്

നവഭായമഭായ  വനിലയട്ട്  കതഭാടണനി  ലഭനിക്കുന്നനില.   ടപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  ആ  പശ്നലാം

കനരനിടുനണട്ട്.  ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനിയുടട കനതൃതസത്തനില് നനിരവധനി ചേര്ചകേള

ബഭാങ്കുകേളുമഭായുലാം  സസകേഭാരവ  മുതലഭാളനിമഭാരുമഭായുലാം   നടത്തനിയനിരുന.  അതനിടന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  എസട്ട്.പനി.വനി.  രൂപതീകേരനിചട്ട്  കതഭാടണനി  സലാംഭരണത്തനിനട്ട്

സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കണടമന്നട്ട്  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  വചനിരുന.  ഞങ്ങള

അതനികലയട്ട്  ഗസൗരവമഭായനി  നതീങ്ങനിടക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനിരന്തരമഭായനി   കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നല്കേനിയ നനികവദനകത്തഭാടട്ട് പതനികേരനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരവമഭാണുള്ളതട്ട്.

ലക്ഷക്കണക്കഭായ  സതീ  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട   പശ്നമഭായതനിനഭാല്,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്

സഹകേരനിക്കഭാത്തതനിടന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്തടന്ന  കകേരള

കേഭാഷന കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നഭാടള റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കുലാം

നഭാഷണകലസ്ഡട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  ചേര്ച  വചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം   തുടര്

നടപടനികേളുമഭായനി മുകന്നഭാടട്ട് കപഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി: സര്, അകങ്ങയറലാം പതനിസന്ധനിയനിലഭായനിരുന്ന

കേശുവണനി  കമഖലടയ  രക്ഷനിക്കഭാനുളള ധഭാരഭാളലാം  നടപടനികേള  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്
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അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകപഭാള  സസതീകേരനിചതനില്  അകങ്ങയറലാം സകന്തഭാഷനിക്കുന്ന

ഒരഭാളഭാണട്ട് ഞഭാന്.  എടന്റെ മണ്ഡലത്തനിലുലാം നനിരവധനി കേഭാഷന ഫഭാകറനികേളുണട്ട്.   കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ഇറക്കുമതനിച്ചുങലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായടത്ത

പതനിസന്ധനിയനിലഭാക്കുന്ന  ഏറവലാം  വലനിയ  പശ്നമഭാണട്ട്.   അകതഭാടടഭാപലാം  കേവഭാഷന

കേനിടഭാനനില  എനള്ള പശ്നവമുണട്ട്.   ഇതട്ട്  രണ്ടുലാം   പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  മുന്തനിയ ഇനലാം

കതകേള വചട്ട് പനിടനിപനിക്കഭാനുലാം  ഇറക്കുമതനിച്ചുങലാം ഒഴനിവഭാക്കനി കേനിടഭാനുലാം എടന്തലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന് കപഭാകുന്നതട്ട്?

ശതീമതനി ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്, ഇകപഭാള കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര് പുതുതഭായനി

നനിശയനിച  9.36  ശതമഭാനലാം  ഇറക്കുമതനിച്ചുങലാം  ഒഴനിവഭാക്കണടമന്ന  കേഭാരവത്തനില്

നമ്മേള നനിരന്തരമഭായനി സമ്മേര്ദ്ദേലാം ടചേലുത്തുകേയഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനടപട മുഖവമനനിതടന്ന

നനിരവധനി പഭാവശവലാം നനികവദനലാം നല്കേനി. എന്നനിട്ടുലാം കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര് അതനില്നനിനലാം

പനിന്മഭാറനിയനിടനില.  അതനിടന്റെ ഒരു വനിഷമലാം നമ്മേള ഇകപഭാഴുലാം അനുഭവനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

കേശുവണനിയുടട  ലഭവത  പശ്നത്തനില്, കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  വവഭാപനത്തനിനഭായനി

ഗസൗരവമഭായ  ഇടടപടല്   സര്ക്കഭാര്  നടത്തുനണട്ട്.   അതനിടന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം  ഇസൗ

മറുപടനിയനിലുളളതുടകേഭാണട്ട് ഞഭാന് അതനികലയട്ട് കേടക്കുന്നനില.

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട്:  സര്,  കേശുവണനി  ഫഭാകറനികേള  തുറന്നട്ട്

പവര്ത്തനിപനിചഭാല്  ആവശവമഭായ  കതഭാടണനി  നമുക്കട്ട്  ലഭവമഭാകേണലാം.  പടക്ഷ  ഇന്നട്ട്

ഇറക്കുമതനിയലഭാടത കവടറ മഭാര്ഗ്ഗലാം നമുക്കനില.  ഒരു കേഭാലത്തട്ട് കകേരളത്തനില് വലനിയ

കതഭാതനില്  ഉല്പഭാദനമുണഭായനിരുന.   അതുടകേഭാണട്ട്  ആവശവമഭായ  കേശുമഭാവകേള

വച്ചുപനിടനിപനിചട്ട്  കേശുവണനി  ഉല്പഭാദനലാം   വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം   പഭാകന്റെഷന്

കകേഭാര്പകറഷടന  മഭാത്രലാം  ആശയനിക്കഭാടത  കേശുവണനി  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷനടക്കലാം  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം   ആവശവമഭായ എന്തട്ട്

നടപടനികേളഭാണട്ട് വകുപട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്നടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീമതനി  ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി

വനികേസനിപനിക്കണടമന്നതട്ട്  വളടര  പധഭാനടപട  പശ്നമഭാണട്ട്.   കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്
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രൂപയഭാണട്ട്   ഇറക്കുമതനിയനിലൂടട  നമുക്കട്ട്  നഷടപട്ടുടകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   കേഭാഷന

വനികേസന  ഏജന്സനിതടന്ന  അതനിനട്ട്  ഫലപദമഭായനി  കനതൃതസലാം  നല്കുനണട്ട്.

ഇകപഭാള  എ.പനി.ടകേ.  (Association  of  Planters  of  Kerala)   കേശുമഭാവട്ട്

കൃഷനിയനികലയട്ട്  കേടക്കഭാടമന്നട്ട്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഹഭാരനിസണ്  പഭാകന്റെഷന്  ഒരു

റനികേസസ്റ്റുമഭായനി  വന്നനിരുന.  ഞഭാനതട്ട്  ബഹുമഭാനടപട  റവനന  വകുപ്പുമനനിയുടട

ശദയനില്ടപടുത്തനിയനിരുന.  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനിക്കുകവണ   കപഭാത്സഭാഹനവലാം

പഭാകന്റെഷടന്റെ  കേഭാരവത്തനില്  ആവശവമഭായ  സഹഭായവലാം   ലഭവമഭാക്കണലാം; കേശുമഭാവട്ട്

കൃഷനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേണടമന്നഭാണട്ട്  അഭവര്ത്ഥനിക്കഭാനുളളതട്ട്.

തതീര്ചയഭായുലാം  റവനന  വകുപനിടന്റെകൂടനി  സഹഭായലാം  കതടനിടക്കഭാണട്ട്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി

വനികേസനലാം ശകനിടപടുത്തുലാം.

(കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ.)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുടട ഉത്തരങ്ങള

കഹഭാസ്റ്റലുകേള നവതീകേരനിക്കഭാന് പദതനി

7 (*66) ശതീ  .   മുരളനി ടപരുടനലനി
ശതീ  .    ബനി  .  സതവന്   :
ശതീ  .    ടകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട്   :

ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം
കവണനിയുള്ള പതീ-ടമടനികേട്ട്, കപഭാസ്റ്റട്ട്-ടമടനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റലുകേളുടട സ്ഥനിതനി പരനികശഭാധനഭാ
വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവ നവതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമ വകുപ്പുകേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള എടന്തഭാടക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  ഈ  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില്  ഇന്റെര്ടനറട്ട്  സസൗകേരവമുള്ള  കേമ്പനടറുകേള,
കലബറനി  മുതലഭായ  പഠന  പവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  കവണ  സസൗകേരവങ്ങള
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ഏര്ടപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന്  ): 

(എ) പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം കവണനിയുളള പതീ -ടമടനികേട്ട്,
കപഭാസ്റ്റട്ട് -ടമടനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റലുകേളുടട സ്ഥനിതനി പരനികശഭാധനഭാ വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനിലുളള
കഹഭാസ്റ്റലുകേളുടട  നവതീകേരണത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കഹഭാസ്റ്റലുകേളുടട  അടനിസ്ഥഭാന
സസൗകേരവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശവമഭായ  അറകുറപണനികേള
നടത്തുന്നതനിനുലാം  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനികലയഭാവശവമഭായ  അതവഭാവശവ  സഭാധനങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്  3.97
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  5.73  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
ടചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിടന്റെ  നനിയനണത്തനില്

പവര്ത്തനിക്കുന്ന  പതീ-ടമടനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റലുകേളുടട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി

കഹഭാസ്റ്റലുകേളുടട അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവങ്ങള, കസവനങ്ങള, സഭാധന സഭാമഗ്രനികേള,

ജതീവനക്കഭാരുടട എണ്ണലാം എന്നനിവ അന്തഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്

യൂണനിടസഫട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഏകേതീകേരനിചട്ട് നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

ഉത്തരവട്ട് പുറടപടുവനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനിലുളള  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില്

കേമ്പനടറുകേളുലാം കലബറനി സസൗകേരവങ്ങളുലാം ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന വകുപനിടന്റെ  നനിയനണത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന പതീ-

ടമടനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില്  10  അകന്തവഭാസനികേളക്കട്ട് ഇന്റെര്ടനറട്ട്  സസൗകേരവമുളള ഒരു

കേമ്പനടര് വതീതലാം  ഏര്ടപടുത്തഭാനുലാം എലഭാ കഹഭാസ്റ്റലുകേളനിലുലാം  കലബറനി സസൗകേരവലാം

ഏര്ടപടുത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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8(*67)  ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്  :

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല്  :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  പഭാല്  വനിലയനിലുണഭായ  വര്ദനവനിടന്റെ  ഗണലാം  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എടന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്;

(ബനി)  കേഭാലനിത്തതീറയുടട  ക്രമഭാതതീതമഭായ  വനിലവര്ദനവനില്  നനിന്നട്ട്  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേടര സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തതീറപ്പുലനിടന്റെ  ദസൗര്ലഭവലാം  ഉളളതനിനഭാല്  തരനിശട്ട്  കേനിടക്കുന്ന  ഭൂമനിയനില്
തതീറപ്പുല് കൃഷനി കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  മനില്മ  പഭാല്  സലാംഭരണ  വനില്പന  വനിലകേള  11-2-2017  മുതലഭാണട്ട്
വര്ദനിപനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  2014  ജൂകല  മഭാസത്തനിലഭാണട്ട്  ഇതനിനുമുമ്പട്ട്  വര്ദനിപനിചതട്ട്.
കേഴനിഞ്ഞ  രണട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഉല്പഭാദനടചലവനിലുണഭായ
വര്ദനവട്ട് കേണക്കനിടലടുത്തട്ട് സലാംഭരണ വനില വര്ദനിപനിചട്ട് നല്കുന്നതനിനഭായനിടഭാണട്ട്
പഭാല് വനില വര്ദനിപനിചതട്ട്.  ഈ കേഭാരണത്തഭാല് വര്ദനിപനിച വനില്പന വനിലയുടട
83.75%  അതഭായതട്ട്  വനില്പന വനില  4  രൂപ വര്ദനിപനിചകപഭാള അതനില് നനിനലാം
3.35  രൂപയുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.  അകതഭാടടഭാപലാം  പഭാല് വനില
ചേഭാര്ടനില്  കേഭാരവമഭായ  പരനിഷ്കരണലാം  നടത്തുകേ  വഴനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കൂടുതല്  ഗണലാം
ലഭനിക്കഭാനഭായനി സഭാധഭാരണയഭായനി പഭാല് വനില വര്ദനിപനിക്കുകമ്പഭാള സലാംഭരണ വനില
വര്ദനിപനിക്കുന്നതട്ട് 3.5%  ടകേഭാഴുപ്പുലാം 8.5%  ടകേഭാഴുപനിതര ഖര പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുമടങ്ങനിയ
പഭാലനിനഭാണട്ട്.  എന്നഭാല് ഇത്തവണ അതട്ട്  3%  ടകേഭാഴുപ്പുലാം  8.5%  ടകേഭാഴുപനിതര ഖര
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുമടങ്ങനിയ പഭാലനിനഭാണട്ട് സലാംഭരണ വനിലയനില് ലനിറടറഭാന്നനിനട്ട് 3.35 രൂപ
വര്ദനിപനിചതട്ട്.  ഈ കേഭാരണത്തഭാല് സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ഇന്നട്ട് സലാംഭരനിക്കുന്ന പഭാലനിടന്റെ
ശരഭാശരനി  ഗണനനിലവഭാരമഭായ  4.1%  ടകേഭാഴുപ്പുലാം  8.3%  ടകേഭാഴുപനിതര  ഖര
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുമടങ്ങനിയ പഭാലനിനട്ട്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേനട്ട്  ലനിററനിനട്ട്  4.02  രൂപ വര്ദനവട്ട്
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ലഭവമഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതഭായതട്ട്  പഭാലനിടന്റെ  വനില്പന  വനില  ലനിററനിനട്ട്  4  രൂപ
വര്ദനിപനിചകപഭാള  കേര്ഷകേനട്ട്  ലനിററനിനട്ട്  4.02  രൂപയുടട  വര്ദനവട്ട്  ലഭവമഭായനി.
ഇത്തവണ പഭാല് വനില വര്ദനവട്ട് മുകേളനില് സൂചേനിപനിച കേഭാരണങ്ങളഭാല് കേര്ഷകേനട്ട്
ഏറവലാം ഗണകേരമഭാടണനലാം പഭാല് വനില ചേഭാര്ടട്ട്  പരനിഷ്കരണത്തനിലൂടട  പഭാല് വനില
വര്ദനവനിടന്റെ  ഗണലാം  കേര്ഷകേനട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ലഭവമഭായനിട്ടുടണനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാടത  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  ബുദനിമുടട്ട്
കേണക്കനിടലടുത്തട്ട്  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പഭാല്  വനിലയനില്
ഇന്ടസന്റെതീവലാം നല്കേനിവരുന.

പുതുക്കനിയ  പഭാല്  വനില  ചേഭാര്ടട്ട്  സലാംഘലാം  കനഭാടതീസട്ട്  കബഭാര്ഡനില്
പസനിദടപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എലഭാ ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
അകതഭാടടഭാപലാം  തടന്ന  പഭാല്  വനിലയുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  വന്നനിട്ടുളള  പരഭാതനികേള
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ജനിലഭാ  ടഡപനടനി
ഡയറകര്മഭാര്ക്കുലാം/കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാലനിത്തതീറയുടട  വനില  വര്ദനവമൂലലാം  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുണഭാകുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംഘത്തനില് അളക്കുന്ന ഒരു ലനിറര് പഭാലനിനട്ട്
1  രൂപയുടട  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാടത  ഉരുക്കളക്കട്ട്
ആവശവമഭായ  ധഭാതുലവണ  മനിശനിതലാം,  കവറമനിന്  സപനിടമനകേള  എന്നനിവയുലാം
സബ്സനിഡനി  നനിര്ക്കനില്  സലാംഘലാം  മുകഖന  നല്കേനിവരുന.  കേഭാലനിത്തതീറടയ
അധനികേമഭായനി  ആശയനിക്കുന്നതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പചപ്പുലനിടന്റെ  ലഭവത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം തതീറപ്പുല് കൃഷനി വനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കേടുത്ത  വരളചടയ  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള
മുകഖന വയ്കക്കഭാല്/പചപ്പുലട്ട് ല്ല്  എന്നനിവ കുറഞ്ഞ വനിലയട്ട്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  35
ലക്ഷലാം രൂപ അടനിയന്തനിരമഭായനി അനുവദനിച്ചു.

മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപട്ട്  നടപഭാക്കുന്ന  പകതവകേ  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന

പരനിപഭാടനിയനിലൂടട സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറ നല്കേനിവരുന. ഈ വര്ഷലാം

2.5  ലക്ഷലാം കേനകുടനികേളക്കട്ട് ഇപകേഭാരലാം തതീറ നല്കുനണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  53.8  കകേഭാടനി

രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനികേളനികലയഭാവശവമഭായ  മനിക്ക

അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലാം  കകേരളത്തനില്  ലഭവമലഭാത്തതനിനഭാല്  വടകക്ക  ഇന്തവ

ഉളടപടടയുളള  അനവസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിനമഭാണട്ട്  വഭാങ്ങുന്നതട്ട്.  അസലാംസ്കൃത
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വസ്തുക്കളുടട  വനില  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിചനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനിലുലാം

കേര്ഷകേരുടട  ബുദനിമുടട്ട്  പരനിഗണനിച്ചുലാം  ടപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  സഹകേരണ

കമഖലയനിലുമുളള  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനികേള  ഭതീമമഭായ  നഷലാം  സഹനിച്ചുടകേഭാണഭാണട്ട്

ഇകപഭാള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേഭാലനിത്തതീറ  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്നതട്ട്.  കൂടഭാടത

മനില്മയുടട  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  അവരുടട  ലഭാഭവനിഹനിതത്തനില്നനിനലാം

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(സനി)  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  തതീറപ്പുലനിടന്റെ  ദസൗര്ലഭവലാം

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്/ടപഭാതുകമഖല/സസകേഭാരവ  ഉടമസ്ഥതയനിലുളള തരനിശു

കേനിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള കേടണത്തനി തതീറപ്പുല് കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള കേര്മ്മേ

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.

മനില്മയുടട   കേതീഴനിലുളള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  തതീറപ്പുല്  കൃഷനി

കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിടന്റെ വനിവനിധ ഫഭാമുകേളുടട ലഭവമഭായ ഭൂമനിയനില് തതീറപ്പുല് കൃഷനി

ടചേയ്യുന്നതനിനുകവണനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

               മനില്ക്കട്ട് ടഷഡട്ട് വനികേസന പദതനികേള

9 (*68)     ശതീ  .   ഡനി  .   ടകേ  .   മുരളനി  :

 ശതീ  .   ടകേ  .   സകരഷട്ട് കുറുപട്ട്  :

ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്  :

ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മനില്ക്കട്ട് ടഷഡട്ട് വനികേസന പദതനിയുടട ലക്ഷവങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീകരഭാലഭാദനലാം  ലഭാഭകേരമഭായ  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

നല്കുന്ന സഹഭായങ്ങള എടന്തലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി)   ക്ഷതീരവനികേസനത്തനിനുലാം ഇസൗ കമഖലയനിടല യനവല്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള പദതനികേള എടന്തലഭാടമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കഭായുളള  കക്ഷമ  പദതനികേള  എടന്തഭാടക്കയഭാടണന്നട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജു  ): 

(എ)  മനില്ക്കട്ട്  ടഷഡട്ട്  പദതനിയുടട  (2017-18)  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള  ചുവടട
കചേര്ക്കുന:

• കൂടുതല്  കേര്ഷകേടര  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  കമഖല  ഒരു  ടതഭാഴനിലഭായനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ.

• കേഭാലനിവളര്ത്തലനില് ശഭാസതീയ പരനിചേരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കേര്ഷകേരനില് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുകേ.

• ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  ഒരു  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗമഭായുലാം  സസയലാംടതഭാഴനില്
കേടണത്തുന്നതനിനുലാം  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിടല  യുവജനങ്ങടളയുലാം
വനനിതകേടളയുലാം കപരനിപനിക്കുകേ.

• ക്ഷതീരകമഖലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് പകചേഭാദനമഭായനി  ഇന്ടസന്റെതീവട്ട്
നല്കുകേ.

• കൂടുതല് കേര്ഷകേടരയുലാം സലാംരലാംഭകേടരയുലാം സസയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങടളയുലാം
ക്ഷതീരകമഖലയനികലയട്ട് ടകേഭാണ്ടുവരനികേ.

• ഉപജതീവനത്തനിനട്ട്  കവണനിയുളള  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  പവര്ത്തനങ്ങളനില്
നനിനലാം  സഭാകങതനികേ  സഹഭായകത്തഭാടട  വഭാണനിജവഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുളള
ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനത്തനിനട്ട് ക്ഷതീരകേര്ഷകേടര പഭാപ്തരഭാക്കുകേ.

• ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുളള കേനകേഭാലനികേളുടട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ.

• ഭഭാവനിയനികലയട്ട്  ടമചടപട  കേനകേഭാലനികേടള  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കേനിടഭാരനി
പരനിപഭാലനലാം കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ.

• ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  കമഖലയുടട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുകേ.
കേനകേഭാലനികേളുടട  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയ്ക്കുലാം
ഉതകുന്ന  രതീതനിയനിലുളള  കേനകേഭാലനി  ടഷഡ്ഡുകേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ.

• കേറവയനങ്ങളക്കുളള ധനസഹഭായലാം.

• ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിദവകേള  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പകേര്ന
നല്കുന്നതനിനട്ട് വനനിതഭാ കേനകേഭാലനി കക്ഷമപവര്ത്തകേടര നനികയഭാഗനിക്കുകേ.

• ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് ഗണകമനയുലാം സരക്ഷനിതവമഭായ പഭാല് ഉറപഭാക്കുകേ.
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(ബനി)  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  ലഭാഭകേരമഭായ  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ക്ഷതീരവനികേസന വകുപട്ട് പധഭാനമഭായുലാം തഭാടഴപറയുന്ന ധനസഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് നല്കേനി
വരുന്നതട്ട്.

1. മനില്ക്കട്ട്  ടഷഡട്ട്  വനികേസന  പദതനി  പകേഭാരലാം  ടഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് അവശവഭാധനിഷനിത ധനസഹഭായവലാം
കേറവയനലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  ടതഭാഴുത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
സഹഭായങ്ങളുലാം നല്കേനി വരുന.

2. തതീറപ്പുല് കൃഷനി ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഒരു ടഹകറനിനട്ട് 20,000 രൂപ
വടര ധനസഹഭായലാം നല്കുകേയുലാം കൂടഭാടത തരനിശട്ട് സ്ഥലങ്ങള കേടണത്തനി
ക്ഷതീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം സസഭാശയ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുലാം പുല്ക്കൃഷനി
ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട് ധനസഹഭായവലാം നല്കേനിവരുന.

3. ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളനില്  പഭാലളക്കുന്ന  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഒരു  ലനിറര്
പഭാലനിനട്ട് ഒരു രൂപ നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന പദതനി
നനിലവനിലുണട്ട്.  കൂടഭാടത തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുടട പദതനി വനിഹനിതലാം
വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഒരു  ലനിറര്  പഭാലനിനട്ട്  3 രൂപ  വടര
ഇന്ടസന്റെതീവട്ട് നല്കുന്ന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.

4. ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  മുഖഭാന്തരലാം  ടപന്ഷന്,  കുടുലാംബടപന്ഷന്,
അവശതഭാ ടപന്ഷന്, വനിവഭാഹധന സഹഭായലാം, ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം,
മരണഭാനന്തര  ധനസഹഭായലാം,  വനിദവഭവഭാസ   കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  തുടങ്ങനിയവ
നല്കേനിവരുന.

5. ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളുടട  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമവലാം
സതഭാരവവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ടമചടപട വനില ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
സഹഭായകേരമഭായ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം ലഭാഭകേരമഭാക്കനിത്തതീര്ക്കുന്നതനിനുകവണനി മനില്മയുടട കമഖലഭാ
യൂണനിയനുകേളുലാം കവവനിദവമഭാര്ന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  ക്ഷതീര  വനികേസന  രലാംഗത്തട്ട്  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  അഭഭാവവലാം  വര്ദനിച
കൂലനിടചലവലാം കേണക്കനിടലടുത്തട്ട് യനവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി നനിരവധനി പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന.  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേറവയനലാം,  ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്
വഭാടര്ബസൗള,  ജനകററര്,  സനിലാംഗ്ളര്,  കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീറര്,  ചേഭാഫട്ട് കേടര്,  ഫഭാന്,
വതീല്ബഭാകരഭാ, കമഭാകടഭാര്, ബളക്കട്ട് കൂളര്, എയര്കേലാംപസര്, പഭാക്കനിലാംഗട്ട് ടമഷതീന്, ക്രതീലാം
ടസപകററര്,  ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്  ടഷഡട്ട്  ക്ലതീനനിലാംഗട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.
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ക്ഷതീരസഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  സലാംഭരനിക്കുന്ന  പഭാലനിടന്റെ  ഗണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളുടട പവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ടമചടപട  വനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എലഭാ  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം
ആകടഭാമഭാറനികേട്ട് മനില്കേട്ട് കേളക്ഷന് യൂണനിറ്റുകേള സ്ഥഭാപനിച്ചുവരുന.

മനില്മയുടട  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്
കേമ്പനടര്വല്ക്കരണലാം,  ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്  മനില്ക്കട്ട്  കേളക്ഷന്  യൂണനിറ്റുകേള,  ടകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ബനി.എലാം.സനി.  (ബളക്കട്ട്  മനില്ക്കട്ട്  കൂളര്  യൂണനിറട്ട്)  സ്ഥഭാപനിക്കല്,
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്  ഡ്രൈനിങനിലാംഗട്ട്  ബസൗളുകേള  നല്കേല്,  യനവല്ക്കൃത
കേറവയനങ്ങള  നല്കേല്  എന്നനിവയഭായനി  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുനണട്ട്.
ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങടളയുലാം  ടഡയറനികേടളയുലാം  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന  ടനറട്ട് വര്ക്കനിലാംഗട്ട്,  പഭാല്
ടസഭാകസറനികേളനിടല  അക്കസൗണനിലാംഗട്ട്  കസഭാഫ്റ്റ ട്ട് ടവയര്  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്
വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുടട കക്ഷമത്തനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളള
കകേരള ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുടട കക്ഷമത്തനിനഭായനി
വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  മുഖഭാന്തനിരലാം  ടപന്ഷന്,  കുടുലാംബടപന്ഷന്,
അവശതഭാ  ടപന്ഷന്,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം,
മരണഭാനന്തര  ധനസഹഭായലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  തുടങ്ങനിയവ
നല്കേനിവരുന.  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  സമഗ്ര  ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പടനികേജഭാതനി യുവതനികേളക്കട്ട് വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം

10(*69)    ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി  :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്ദനരഭായ  പടനികേജഭാതനി  യുവതനികേളക്കട്ട്  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  ഒരഭാളക്കട്ട്  ധനസഹഭായമഭായനി
നല്കുന്നടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പസ്തസ്തുത  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എടന്തഭാടക്കയഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്  ഇതട്ട്  ലഭവമഭാകുനടണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്
എടന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുടമന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന്  ): 

(എ)  നനിര്ദനരഭായ  പടനികേജഭാതനി  യുവതനികേളക്കട്ട്  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനിയനില്ടപട  നനിര്ദനരഭായ  കുടുലാംബങ്ങളനിടല
ടപണ്കുടനികേളുടട  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം  50,000  രൂപയനില്  നനിന്നട്ട്  75,000
രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  25,000  രൂപ  സസര്ണ്ണഭാഭരണത്തനിനുലാം
50,000  രൂപ  മറ്റുടചേലവകേളക്കുമഭാണട്ട്.  22-3-2017-ടല  സ.ഉ.  (കകേ)നമ്പര്
21/17/പജപവവനിവ. പകേഭാരമഭാണട്ട് ധനസഹഭായത്തുകേ വര്ദനിപനിചതട്ട്.

(സനി)  പടനികേജഭാതനിയനില്ടപടതുലാം കുടുലാംബവഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം  50,000  രൂപ
വടരയുളളതുമഭായ ടപണ്കുടനിയുടട ആദവ വനിവഭാഹത്തനിനട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  മറട്ട്  ഏജന്സനിയനില്നനിനലാം  ഇകത  ആവശവത്തനിനട്ട്  ആനുകൂലവലാം
ലഭനിക്കഭാത്തവരഭായനിരനിക്കണലാം.  വനിവഭാഹലാം  ഉറപനിചതനിനുകശഷലാം  ജഭാതനി,  വരുമഭാന
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  ടപണ്കുടനിയുടട  പഭായലാം  ടതളനിയനിക്കുന്നതനിനുളള  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,
വനിവഭാഹലാം നനിശയനിച്ചു എന്നതനിടന്റെ സമുദഭായ സലാംഘടനയുടട/ഗസറഡട്ട് ഓഫതീസറുടട
സഭാക്ഷവപത്രലാം  സഹനിതലാം  കബഭാക്കട്ട്/മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്/പടനികേജഭാതനി
വനികേസന  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  വരുമഭാന  പരനിധനി
50,000  രൂപയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഇതനികലയട്ട്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  ആവശവമഭായ  തുകേ  ബജറനില്
വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്  തടന്ന  ജനിലകേളക്കട്ട്  തുകേ
വതീതനിചട്ട്  നല്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുന.  ടപഭാകമഭാടര്മഭാരുടടയുലാം  ജനപതനിനനിധനികേളുടടയുലാം
സഹഭായകത്തഭാടട  ധനസഹഭായത്തനിനുളള  അകപക്ഷ  ലഭവമഭാക്കനി  ഫതീല്ഡുതല
അകനസഷണലാം  നടത്തനി  അര്ഹത  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അര്ഹതടപട  എലഭാ
അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം ആനുകൂലവലാം അനുവദനിക്കുന.
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പുതനിയ മദവനയലാം

11 (*70)       ശതീ  .   ടകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന്   :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി   :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്   :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര്  :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  പുതനിയ  മദവനയലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  തതീരുമഭാനലാം  കകേടക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  മദവനയലാം  എന്നകത്തയട്ട്  പഖവഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാര്  കകേടക്കഭാണ  മദവനയത്തനില്  കേഭാതലഭായ  മഭാറങ്ങള
വരുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  അതനിനുള്ള  സഭാഹചേരവടമന്തഭാടണന്നട്ട്
ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ?

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ): 

(എ-സനി)  പുതനിയ  മദവനയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേരള സമൂഹത്തനിടന്റെ സഭാലാംസഭാരനികേ ഉന്നമനലാം

12 (*71)   ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട്   :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി   :
ശതീ  .   ടകേ  .  വനി  .  അബ്ദുള ഖഭാദര്   :
ശതീ  .   കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാഷതീയ  തഭാലരവകത്തഭാടട  മതവനിശസഭാസടത്ത  ദുരുപകയഭാഗലാം  ടചേയ്യുന്ന
പവണതയ്ടക്കതനിടര  സഭാലാംസഭാരനികേ  ഇടടപടല്  ശകനിടപടുത്തഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മറ്റുളളവര്  എന്തട്ട്  ഭക്ഷനിക്കണടമന്നട്ട്  തങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുടമന്നട്ട്
പഖവഭാപനിക്കുന്നവടര  തുറനകേഭാടഭാന്  കകേരളത്തനില്  സഭാലാംസഭാരനികേ  കൂടഭായ്മ
ശകനിടപടുത്തഭാന് പരനിപഭാടനിയുകണഭാ;

(സനി)  നകവഭാത്ഥഭാന  നഭായകേരുടടയുലാം  സഭാമൂഹവ  വനിപവകേഭാരനികേളുടടയുലാം
ചേനിന്തകേടള  വക്രതീകേരനിചട്ട്  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിടനയുലാം  കേലഭാലയങ്ങളനില്  ഉളടപടട
സസതന ചേനിന്തകേടള തലനിടക്കടുത്തഭാന് നടത്തുന്ന ശമങ്ങടളയുലാം ആശയപരമഭായനി
നനിര്മഭാര്ജ്ജനലാം ടചേയഭാന് ഇടടപടല് ഉണഭാകുകമഭാ? 
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പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന്  ): 

(എ&ബനി)  രഭാഷതീയ  തഭാല്പരവകത്തഭാടട  മതവനിശസഭാസടത്തയുലാം
പഭാരമ്പരവടത്തയുലാം  സലാംസ്കൃതനിടയയുലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ടചേയ്യുന്നതട്ട്  തടയഭാന്
സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തട്ട്   പവര്ത്തനിക്കുന്ന  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം
ഇടടപടത്തക്ക  രതീതനിയനില്  സഭാലാംസഭാരനികേ  സ്ഥഭാപനങ്ങടള  സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മകതതര  സലാംസഭാരലാം
അനുവര്ത്തനിച്ചുകപഭാരുന്ന  നമ്മുടട  സമൂഹടത്ത  അതനിടന്റെ  അര്ത്ഥവവഭാപ്തനി  മുഴുവന്
ഉളടക്കഭാളളുന്ന  രതീതനിയനിലുലാം  ടവല്ലുവനിളനികേടള  കനരനിടഭാന്  പഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സഭാഹനിതവ സഭാലാംസഭാരനികേ സ്ഥഭാപനങ്ങടള മുകന്നഭാടട്ട് ടകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  രഭാഷതീയ  തഭാല്പരവത്തനിനഭായനി  മതവനിശസഭാസടത്ത  ദുരുപകയഭാഗലാം
ടചേയ്യുന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  കമഖലടയ  വര്ഗ്ഗതീയവല്ക്കരനിക്കുന്നതട്ട്
തടയുന്നതനിനുലാം  ജനഭാധനിപതവ  ക്രമത്തനിനട്ട്  അനനിവഭാരവമഭായ  സഭാമുദഭായനികേ  സഭാമൂഹവ
അകഭദലാം  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മഭാനവനികേതയ്ക്കുലാം  നകവഭാത്ഥഭാന
മൂലവങ്ങളക്കുടമതനിടര  പതനികലഭാമ  ശകനികേള  നടത്തുന്ന  കേടന്നഭാക്രമണലാം
പതനികരഭാധനിക്കഭാന്  സഭാലാംസഭാരനികേ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  മുന്കേടയടുത്തട്ട്  പവര്ത്തനിചട്ട്
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിടന്റെ ആദവപടനിയഭാണട്ട്  'നമുക്കട്ട് ജഭാതനികയഭാ മതകമഭാ ഇല' എന്ന
പഖവഭാതമഭായ ശതീനഭാരഭായണ ഗരു വനിളലാംബരത്തനിടന്റെ  100-ാം വഭാര്ഷനികേലാം വനിവനിധ
സഭാലാംസഭാരനികേ  സ്ഥഭാപനങ്ങടള  ഉളടപടുത്തനി  ആകഘഭാഷനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
മുന്കേടയടുത്തതട്ട്.  ഈ  പരനിപഭാടനി  സലാംസ്ഥഭാനടമഭാടഭാടകേ  6000-കത്തഭാളലാം
സ്ഥലങ്ങളനില്  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പന്തനികഭഭാജനത്തനിടന്റെ  ശതഭാബനി
ആകഘഭാഷങ്ങളുലാം  ഇകത  ഉകദ്ദേശവത്തനിനഭായനി  സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
ഇത്തരലാം  പരനിപഭാടനികേള  തുടര്നലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന്  എനലാം  പതനിജഭാ
ബദമഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി)  നമ്മുടട  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിലനനിന്നനിരുന്ന  അന്ധവനിശസഭാസങ്ങളുലാം
അനഭാചേഭാരങ്ങളുലാം  അയനിത്തലാം  കപഭാലുളള  ഉചനതീചേതസങ്ങളുലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന്
നകവഭാത്ഥഭാന  നഭായകേരുടട  കപഭാരഭാടങ്ങളക്കട്ട്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  മതവലാം
അധനികേഭാരഘടനകേളുലാം  ഒത്തുകചേര്ന്നട്ട്  രൂപതീകൃതമഭാകുന്ന  വനിഷലനിപ്തമഭായ  ഒരു
വവവസ്ഥയുടട  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  നകവഭാത്ഥഭാന  നഭായകേരുടടയുലാം  സഭാമൂഹവ
വനിപവകേഭാരനികേളുടടയുലാം  ചേനിന്തകേടള  വക്രതീകേരനിചട്ട്  അവതരനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇത്തരലാം
ഛനിദ്രശകനികേളുടട  വവഭാപനലാം  തടയഭാന്  സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന
പുകരഭാഗമന  കേഭാഴ്ചപഭാടുളള  സ്ഥഭാപനങ്ങടളയുലാം  സലാംഘടനകേടളയുലാം  സര്ക്കഭാര്
സ്ഥഭാപനങ്ങള  വഴനി  ഇടടപടട്ട്  സജതീവമഭാക്കുകേയുലാം  സസയലാം  പവര്ത്തനിപനിക്കുകേയുലാം
ടചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.
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ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

13 (*72)       ശതീമതനി ഇ  .  എസട്ട്  .  ബനിജനികമഭാള  :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല്  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന്  :
ശതീമതനി  സനി  .  ടകേ  .    ആശ  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  ജനതയുടട  ജതീവനിത  നനിലവഭാരലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചട്ട്  വരുനടവന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുളള  ആനുകൂലവങ്ങള  അവര്ക്കട്ട്  തടന്ന
ലഭവമഭാകുന  എന്നട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തഭാന്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചട്ട്
വരുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഊരുകൂടങ്ങളുടട  പവര്ത്തനലാം  ശകനിടപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം
ഇടടപടലുകേളഭാണട്ട് നടത്തനി വരുന്നടതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന്  ): 

(എ)  പടനികേ  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  ജനതയുടട  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലഭാ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം  ഭൂമനി,  പഭാര്പനിടലാം  എന്നനിവ
നല്കുന്ന പദതനികേള, ഇവര് തഭാമസനിക്കുന്ന പകദശത്തനിടന്റെ അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനുളള പദതനികേള,  വനികദശ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് പഠനിക്കുന്നതനിനുളള
ധനസഹഭായമടക്കമുളള  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവ  പദതനികേള,  ടതഭാഴനില്
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുളള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  വഭായ്പ  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്ന
പദതനികേള,  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായ  പദതനി  എന്നനിവ  ഉളടപടട
പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുടട  ദ്രുതഗതനിയനിലുളള  പുകരഭാഗതനിക്കഭായുളള  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരുടട  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള പദതനികേളുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന എലഭാ
ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  തടന്ന  ലഭവമഭാകുനടവന്നട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുത്തഭാന്  ഗണകഭഭാകഭാക്കളുടട  6  മഭാസത്തനിനുളളനില്  ലഭവമഭാക്കനിയ  ജഭാതനി
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് കബഭാദവടപടുനണട്ട്.

സര്ക്കഭാര്  പഖവഭാപനിക്കുന്ന  പദതനികേള  അര്ഹതടപട  പടനികേവര്ഗ്ഗ
ക്കഭാര്ക്കുതടന്ന  ലഭവമഭാകുനണട്ട്  എന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേഭാളനനികേളനിടല ഊരുകൂട ചേര്ചയനിലൂടട പദതനിയനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ഗണകഭഭാകഭാക്കടള  കേടണത്തുന.
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുളള സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലവങ്ങള ഗണകഭഭാകഭാക്കളുടട  ബഭാങട്ട്
അക്കസൗണട്ട് വഴനിയഭാണട്ട് നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട  കക്ഷമ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
വകേയനിരുത്തുന്ന  തുകേ  അവരുടട  കക്ഷമ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  തടന്ന
ടചേലവഴനിക്കുനടവന്നട്ട്  കൃതവമഭായനി  കമഭാണനിടര്  ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്
അദവക്ഷനഭായനി  എലാം.എല്.എ.മഭാര്  ഉളടപടുന്ന  കേമ്മേനിറനിയുലാം  ഡനിസ്ട്രനികട്ട്
ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  സലാംസ്ഥഭാന  തലത്തനില്
ബഹുമഭാനടപട  വകുപ്പുമനനിയുടട  അദവക്ഷതയനിലുലാം  പദതനികേള
വനിലയനിരുത്തനിവരുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് ഡയറകര് ടചേയര്മഭാനുലാം കജഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറകര്
കേണ്വതീനറുലാം ടഡപനടനി ഡയറകര്,  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എകനികേനടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്,  ജനിലഭാ
ഓഫതീസര്മഭാര്  എന്നനിവര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായനി  രൂപതീകേരനിച  കേമ്മേനിറനി
സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില് പദതനി വനിനനികയഭാഗലാം വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.

(സനി) പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട ശഭാകതീകേരണത്തനിനുകവണനി ഊരുകൂടങ്ങള എലഭാ
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയനിലുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഊരുകൂടങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം എലഭാ അലാംഗങ്ങളക്കുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ ടസമനിനഭാറുകേള
നടത്തുന്നതനിനുലാം ഒരു ഊരുകൂടത്തനില് ടചേലവഴനികക്കണ തുകേ 500 രൂപയനില് നനിനലാം
2500  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചതനിനഭാല്  കവണത്ര  പചേഭാരണലാം  നല്കുവഭാനുലാം
പടങടുക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  ഭക്ഷണലാം  നല്കുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുന.  ഊരുകൂടത്തനില്
പടങടുക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാകുകേയുളള  എന്ന തനിരനിചറനിവട്ട്
പടനികേവര്ഗ്ഗ  ടപഭാകമഭാടര്മഭാര്  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  ഊരുകൂടങ്ങളുടട
പവര്ത്തനലാം  ശകനിടപടുനണട്ട്.  കൂടഭാടത  കുടുലാംബശതീ  ആനനികമറര്മഭാര്ക്കുലാം
ഊരുകൂടത്തനിടന്റെ പഭാധഭാനവടത്തക്കുറനിചട്ട് കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുനണട്ട്.
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മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട സരക്ഷ

14 (*73)  ശതീ  .   എന്   .  എ  .   ടനലനിക്കുന്നട്ട്  :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി  :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :

ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി
വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  ആഴക്കടല്  മതീന്പനിടനിത്ത  വവവസ്ഥഭാ
പരനിധനികേള ലലാംഘനിക്കുന്നതുമൂലലാം ഇവടര അനവരഭാജവങ്ങള തടവനിലഭാക്കുന്നതുലാം ഇവർ
അപകേടങ്ങളനില്ടപടുന്നതുമഭായ  സലാംഭവങ്ങള  അടനിക്കടനി  ഉണഭാകുന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  സരക്ഷ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാവന്ന  മുന്കേരുതലുകേടളക്കുറനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലപരനിധനി,  സരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  സലാംബന്ധനിചട്ട്
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുലാം  കഗഡന്സനിനുലാം
ആവശവമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകമഭാ?

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (  ശതീമതനി ടജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ): 

(എ) ഉണട്ട്.
(ബനി)  ഉണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശ  പകേഭാരലാം  22-10-2016-ടല

714/2016/മതുവ നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം ഡതീകഗഭാ ഗഭാര്ഷവ കപഭാലുളള
അനവരഭാജവങ്ങളുടട  സമുദ്രഭാതനിര്ത്തനിയനില്  കേടന്നട്ട്  അനധനികൃത  മത്സവബന്ധനലാം
നടത്തുന്ന യഭാനങ്ങടള കേണ്ടുടകേടനി പനിഴ ഈടഭാക്കുന്നതുലാം യഭാനത്തനിടന്റെ രജനികസ്ട്രഷന്,
കലസന്സട്ട് എന്നനിവയുലാം മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട ബകയഭാടമടനികേട്ട് തനിരനിചറനിയല്
കരഖയുലാം റദ്ദേട്ട് ടചേയ്യുന്നതുലാം കൂടഭാടത സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുന്ന കക്ഷമ പദതനികേളുടട
ആനുകൂലവങ്ങള  ഒനലാംതടന്ന  ഇങ്ങടനയുളള  യഭാനത്തനികനഭാ
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളകക്കഭാ  നല്കുന്നതലഭാടയനലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഇക്കഭാരവത്തനില്  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ജനിലകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുമുണട്ട്.
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(സനി)  ഇന്തവന് മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേള ബനിടതീഷട്ട് ഇന്തവന് ഓഷവന് ടടറനിടറനി
(BIOT)-യനില്  അനധനികൃത  മത്സവബന്ധനലാം  നടത്തുന്നതട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
ശദയനില്ടപടുകേയുലാം  23-6-2016-ല് മനിനനിസ്ട്രനി  ഓഫട്ട്  എകട്ട്കറണല് അഫകയഴസട്ട്
ഡല്ഹനിയനില്  വചട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപട്ട്  മതീറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേയുമുണഭായനി.
പസ്തുത  മതീറനിലാംഗനില്  മറട്ട്  രഭാജവങ്ങളുടട  സമുദ്രഭാതനിര്ത്തനി  ലലാംഘനിചട്ട്  മത്സവബന്ധനലാം
നടത്തുന്ന  മത്സവബന്ധനയഭാന  ഉടമകേളക്കട്ട്  അതഭാതട്ട്  രഭാജവടത്ത  നനിയമലാം
അനുസരനിചട്ട്  പനിഴ  നല്കുന്നതനിനുലാം  കൂടഭാടത  ടനി  യഭാനങ്ങള  പനിടനിടചടുത്തട്ട്
രജനികസ്ട്രഷന്,  കലസന്സട്ട്,  ബകയഭാടമടനികേട്ട്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡട്ട്,  കക്ഷമനനിധനി
അലാംഗതസലാം എന്നനിവ റദ്ദേട്ട്  ടചേയഭാനുലാം ഹഭാര്ബര്,  ഫനിഷട്ട്  ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  ടസന്റെര് എന്നനിവ
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനിലകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാസ്റ്റട്ട്
ഗഭാര്ഡട്ട് പകടഭാളനിലാംഗട്ട് കേഭാരവക്ഷമമഭായനി നടത്തുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ പദതനികേള

15 (*74)  ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന്  :

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട്  :

ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര്  :

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി    : തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായുലാം
മഭാനവകശഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായുലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പദതനിയുടട  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവരുടട സഭാമൂഹവസഭാമ്പത്തനികേ പനികന്നഭാക്കഭാവസ്ഥ പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന കേഭാരവങ്ങള എടന്തലഭാടമന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബകയഭാഷതീല്ഡട്ട് വനികേസനത്തനില് പകദശവഭാസനികേളുടട സഹകേരണവലാം
പങഭാളനിത്തവലാം ഉറപഭാക്കഭാന് സഭാധവമഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (  ശതീമതനി ടജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ): 

 (എ) മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായുലാം
മഭാനവകശഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായുലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള  പദതനികേളുടട  വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  സഭാമൂഹവസഭാമ്പത്തനികേ  പനികന്നഭാക്കഭാവസ്ഥ

പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കേഭാരവങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*

(സനി)  തതീരകദശത്തട്ട്  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടടയുലാം  പകദശവഭാസനികേളുടടയുലാം

സഹകേരണവലാം  പങഭാളനിത്തവലാം  ഉറപഭാക്കനിയഭാണട്ട്  ബകയഭാഷതീല്ഡട്ട്  പദതനി

നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ബകയഭാഷതീല്ഡട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ

സ്ഥലങ്ങള  കേടണത്തുന്ന  പഭാരലാംഭ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  തതീരകദശത്തട്ട്  50

മതീററനിനുളളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  വനിവരകശഖരണവമഭാണട്ട്

ആദവഘടടമന്ന  നനിലയനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്

പകദശവഭാസനികേളുടട  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

കകേടക്കഭാളളുന്നതഭാണട്ട്.

 പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുടട ഉന്നമനത്തനിനട്ട് പദതനികേള

16 (*75) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  :

ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .    ടകേ  .    മുരളതീധരന്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുടട

ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  എടന്തലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം  ടചേയടതന്നട്ട്

വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏടതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇവരുടട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  സസന്തമഭായനി  ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവരുടട  സകങതങ്ങളനില്  എലഭാ  വനിധത്തനിലുമുള്ള

അടനിസ്ഥഭാനസസൗകേരവങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേള

കകേടക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?
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പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന്  ): 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  മുകഖന
ടമചടപട  വനിദവഭവഭാസലാം,  ആകരഭാഗവലാം,  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനലാം,  ഭവനലാം,
ഭൂമനി,  സസയലാംടതഭാഴനില്  എന്നനിവ  ലക്ഷവലാംവച്ചുടകേഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
തുടര്പദതനികേള  കൂടഭാടത  തഭാടഴപറയുന്ന  പുതനിയ  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

• സഭാമൂഹവ  പഠനമുറനി  -  ഊരുകേളനില്  ഒരു  പഠന  സഹഭായനിയുടട
സഹഭായകത്തഭാടട പഠന സസൗകേരവലാം ഒരുക്കുന്നതനിനഭായുളള പദതനി.

• കഗഭാത്രബന്ധു  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട  ടകേഭാഴനിഞകപഭാക്കട്ട്
തടയുന്നതനിനഭായനി 241 പടനികേവര്ഗ്ഗ അദവഭാപകേടര നനിയമനിക്കുന്ന പദതനി. 

• കഗഭാത്രവഭാത്സലവനനിധനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ ടപണ്കുടനികേളക്കുളള ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പദതനി.

• പനി.ടകേ. കേഭാളന് കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി.

• അലാംകബദ്കേര്  ടസറനില്ടമന്റെട്ട്  വനികേസന  പദതനി  (പുതുക്കനിയ/
എ.റനി.എസട്ട്.പനി. ഫണട്ട്/പകതവകേ പഭാകക്കജട്ട്)

• ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സഭാകങതങ്ങളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ
പചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ശനിശു-മഭാതൃ  മരണ  നനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമഭായനി
നനടതീഷവന് റതീഹഭാബനിലനികറഷന് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം
ടചേയ്യുന.

2016-17-ല്  ആസൂത്രണലാം  ടചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുടടയുലാം
2017-18-ല് ആസൂത്രണലാം ടചേയ പദതനികേളുടടയുലാം വനിശദ വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള  പധഭാന
പദതനികേള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

• അര്ഹരഭായ  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്ന  പദതനി  പകേഭാരലാം

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഭൂരഹനിതരഭായ  174  ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  81.983  ഏക്കര് ഭൂമനി വഭാങ്ങനിയ
ഇനത്തനില് 13,37,64,389 രൂപ അനുവദനിച്ചു നല്കേനി.

• പടനികേവര്ഗ്ഗ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനില് സനില് ഓവര് ആയ  23197
വതീടുകേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  177.008  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചു
നല്കേനി. ഇതനില് 4158 വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

• മണ്സൂണ്കേഭാലത്തട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  പടനിണനി  ഉണഭാകേഭാടത
ഭക്ഷവസഹഭായ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  25  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിചതനില്  1614  ലക്ഷലാം  രൂപ  ടചേലവഴനിചട്ട്  83103  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷവധഭാനവ വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

• 153825  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഓണക്കനിറ്റുലാം  14800  കപര്ക്കട്ട്  ഓണകക്കഭാടനിയുലാം
വനിതരണലാം ടചേയ്തു.

• 2159 പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട 1 ലക്ഷലാം രൂപ വടരയുളള കേടലാം എഴുതനിത്തളളനി.
ആയതനികലയഭായനി 6,17,56,785 രൂപ ടചേലവഴനിച്ചു.

• 595  സനിക്കനിളടസല് അനതീമനിയ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് പതനിമഭാസലാം  2000  രൂപ
നനിരക്കനില് 1.50   കകേഭാടനി രൂപയുടട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേനി.

• കകേത്തഭാങ്ങട്ട്  പദതനിയനില്  432  അനഭാഥക്കുടനികേളക്കട്ട്  1.03  കകേഭാടനി
രൂപയുടട സഹഭായലാം നല്കേനി.

• ജനനതീ ജനരക്ഷ പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനി ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം മുലയൂട്ടുന്ന
അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം കപഭാഷകേഭാഹഭാരത്തനിനഭായനി 10 കകേഭാടനി രൂപ 11850 കപര്ക്കട്ട്
തുടര് പദതനിയഭായനി ഈ വര്ഷലാം ടചേലവഴനിച്ചു.

• പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുകവണനിയുളള  കഗഭാത്രസഭാരഥനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മുന്വര്ഷടത്ത  കുടനിശനികേ  വനിതരണലാം
ടചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  6.67  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചട്ട്  353  സ്കൂളുകേളനില്
പഠനിക്കുന്ന  12831  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  യഭാത്രഭാസസൗകേരവലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

• നനിര്ദനരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ടപണ്കുടനികേളക്കട്ട്  വനിവഭാഹധനസഹഭായലാം
നല്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  135  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു
നല്കേനി.
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• പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിടന്റെ  നനിയനണത്തനിലുളള  അടപഭാടനി
കേഭാരുണവഭാശമലാം,  മഭാനന്തവഭാടനി  കുഴനിനനിലലാം  അഗതനി  മന്ദനിരലാം,  കവത്തനിരനി
സഗന്ധഗനിരനി ടകേയര്കഹഭാലാം എന്നനിവയുടട പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  39.31
ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു നല്കേനി.

• പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടനികേള ക്കുളള  എന്ടന്സട്ട്  പരതീക്ഷ  എഴുതുന്നതനിനഭായനി
ടസഷവല് കകേഭാചനിലാംഗട്ട്/ക്രഭാഷട്ട് കകേഭാഴട്ട്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  28.24  ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവദനിച്ചു.

• സനിക്കനിളടസല്  അനതീമനിയ  ബഭാധനിതരഭായ  കുടനികേളക്കുലാം
മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കുലാം  ടഹല്ത്തട്ട്  കേവഭാമ്പയനിന്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  12
ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

• കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ആറളലാം റതീടസറനില്ടമന്റെട്ട്  ഏരവയനിടല സനിക്കനിളടസല്
അനതീമനിയ ബഭാധനിതരഭായവര്ക്കുകവണനി ടമഭാകബല് ടമഡനിക്കല് യൂണനിറട്ട്
തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി 32.68 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

• എലാം.ആര്.എസ്സുകേളനിടലയുലാം  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനിടലയുലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട
കേലഭാപരവലാം  കേഭായനികേപരവമഭായ  കേഴനിവകേള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
"സര്കഗ്ഗഭാത്സവലാം"  എന്ന  കപരനില്  സലാംസ്ഥഭാനതല  യൂത്തട്ട്  ടഫസ്റ്റനിവലുലാം
"കേളനിക്കളലാം"  എന്ന  കപരനില്  സലാംസ്ഥഭാനതല  കേഭായനികേകമളയുലാം  "ഗദ്ദേനികേ"
എന്ന  കപരനില്  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  നഭാടന്  കേലഭാകമളയുലാം  പദര്ശന
വനില്പനകമളയുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  സസന്തമഭായനി  ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ചുവടട കചേര്ക്കുന. 

ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവനരഹനിതരുമഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിടന്റെ ജനിലഭാ ഓഫതീസകേള മുകഖന
കശഖരനിക്കുകേയുലാം  അര്ഹരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഫണനിടന്റെ  ലഭവത
അനുസരനിചട്ട്  ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  "ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കേല് പദതനി"
ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  വനികേസന  മനിഷന്,  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  തുടങ്ങനിയ
പദതനികേള  പകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഈ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
ഭൂരഹനിതരഭായ 174  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  13,37,64,389  രൂപ ടചേലവഴനിചട്ട്  81.983
ഏക്കര് ഭൂമനി നഭാളനിതുവടരയഭായനി വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്.
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വനഭാവകേഭാശ  നനിയമപകേഭാരലാം  നടപടനിക്രമലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  വരുന്ന  5075
അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് ആര്.ഒ.ആര്.  (Record of Register)  നല്കുന്നതനിനുളള നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. സപതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനിയുടട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് വനിട്ടുകേനിടനിയതനില്
വനിതരണ  കയഭാഗവമഭായനി  കേടണത്തനിയനിട്ടുളള  7149  ഏക്കര്  ഭൂമനി  4000  കപര്ക്കട്ട്
വനിതരണലാം ടചേയഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ജനറല്  ഹസൗസനിലാംഗട്ട്  പദതനി,
എ.റനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന പദതനി,  ഹഡ്കകേഭാ ഭവന പദതനി എന്നനിവയനിലുളടപടുത്തനി
വതീടുകേള അനുവദനിച്ചുവരുന. ഇതുകൂടഭാടത 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വനബന്ധു
കേലവഭാണ് കയഭാജന പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനിയുലാം സലാംസ്ഥനടത്ത ഭവനരഹനിതരഭായ
പടനികേ  വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഗ്രഭാമ  വനികേസന  വകുപട്ട്  മുകഖന
ഐ.എ.കവ./പനി.എലാം.കവ.എ.  പദതനി പകേഭാരവലാം പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  വതീടുകേള
ലഭവമഭാക്കുനണട്ട്.  ഈ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ജനറല്  ഹസൗസനിലാംഗട്ട്
പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനി  1875  വതീടുകേളുലാം വനബന്ധു കേലവഭാണ് കയഭാജന പദതനി
പകേഭാരലാം  1854   വതീടുകേളുലാം  ഹഡ്കകേഭാ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി  പകേഭാരലാം  2980
വതീടുകേളുലാം ഉളടപടട ആടകേ 6709  വതീടുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളുടട സമഗ്ര വനികേസനലാം ലക്ഷവമനിടട്ട്  ഹഭാലാംടലറട്ട്
ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

ഇതനിന്പകേഭാരലാം  2016-17  വര്ഷടത്ത  ഹഭാലാംടലറട്ട്  ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 10 കകേഭാളനനികേടള ടതരടഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

എകകസട്ട് വകുപട്ട് നവതീകേരണലാം

17 (*76)  ശതീ  .   ടകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന്  :

ശതീ  .    ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്  :

ശതീ  .   ടകേ  .   ബഭാബു  :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  എകകസട്ട്  വകുപട്ട്  ശകനിടപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി

എടന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;
(ബനി)  എകകസട്ട്  ടചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുടട  പവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമവലാം

അഴനിമതനിരഹനിതവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  
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(സനി)  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എകകസട്ട്  വകുപനില്  വനനിതഭാ  ജതീവനക്കഭാര്
അടക്കമുള്ള ജതീവനക്കഭാരുടട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ):

(എ  &ബനി)  എകകസട്ട്  വകുപനിടല  എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെട്ട്  പവര്ത്തനലാം
ശകനിടപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  10  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം പഴക്കമുളള വഭാഹനങ്ങള മഭാറനി
പുതനിയ  6  ടബഭാകലകറഭാ  ജതീപ്പുകേള വഭാങ്ങനി  ഫതീല്ഡട്ട്  ആഫതീസകേളക്കട്ട്  വനിതരണലാം
ടചേയനിട്ടുണട്ട്.

എകകസട്ട്  വകുപനിടല  പവര്ത്തനരഹനിതമഭായനിട്ടുളള  25  കേമ്പനടറുകേള  മഭാറനി
പുതനിയ  കേമ്പനടറുകേള വഭാങ്ങനി  ഫതീല്ഡട്ട്  ആഫതീസകേളക്കട്ട്  വനിതരണലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്.
മഭാനന്തവഭാടനി ജനകമത്രനി എകകസട്ട് സസഭാഡനിടന്റെ ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി ഒരു പുതനിയ
ടബഭാകലകറഭാ ജതീപട്ട് വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ജനിലഭാ  അധനികേഭാരനികേളഭായ  14  ടഡപനടനി  എകകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുടട
ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട് 14 പുതനിയ വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങുവഭാന് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കജഭായനിന്റെട്ട്  എകകസട്ട്  കേമ്മേതീണര്മഭാരുടടയുലാം  ടഡപനടനി  എകകസട്ട്
കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുടടയുലാം  ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട്  9  പുതനിയ  ലഭാപട്ട് കടഭാപ്പുകേള  വഭാങ്ങുവഭാന്
സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം  ജനിലകേളനിടല  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളനില്  മദവത്തനിടന്റെയുലാം
മയക്കുമരുന്നനിടന്റെയുലാം  ഉപകയഭാഗത്തനിടനതനിടര  നനിരന്തരമഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തുന്നതനിനുലാം ശകമഭായ എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെട്ട് പവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം ഇടുക്കനി
ജനിലയനിടല  കദവനികുളത്തുലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിടല  നനിലമ്പൂരുലാം  ഓകരഭാ  ജനകമത്രനി
എകകസട്ട് സസഭാഡട്ട് ആഫതീസകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കക്രലാം ബഭാഞട്ട് വനിഭഭാഗലാം
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കബഭാര്ഡര് പകടഭാളനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുളള
ശനിപഭാര്ശകേള  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച
തഭാലൂക്കുകേളനില്  6  എണ്ണത്തനില്  സര്ക്കനിള  ഓഫതീസകേള  അനുവദനിക്കുന്നകേഭാരവലാം
2017-18 ബജറനില് സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

എകകസട്ട്  വകുപട്ട്  നല്കുന്ന  കസവനങ്ങളുടട  ഭഭാഗമഭായനി  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമത്തനിലുളടപട  26  കസവനങ്ങളനില്  22  എണ്ണലാം  ഓണ്കലനഭാക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനില്  16  എണ്ണലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഓണ്കലന്
ആക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുളളവ  ഓണ്കലന്  ആക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

7  എകകസട്ട്  ടചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം  മുകഖന  കേടണയ്നര്
ടമഭാഡനള സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ഇ-സര്വതീസട്ട്,  ഇ-ആഫതീസട്ട്  സനിസ്റ്റലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
63  കേമ്പനടര്,  18  ഓണ്കലന്  യു.പനി.എസട്ട്.  എന്നനിവ  വഭാങ്ങനി  വനിവനിധ
ആഫതീസകേളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

എകകസട്ട് കക്രലാം ടറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബനകറഭായുടട ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട് ഒരു ടവബട്ട്
ടബയ്സ്ഡട്ട്  ആപനികക്കഷന്  കസഭാഫ്റ്റട്ട് ടവയര്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

25  എകകസട്ട്  ടചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  അടനര്ടനിടന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടട
കസഭാളഭാര്  എല്.ഇ.ഡനി.  കഹമഭാസ്റ്റട്ട്  ലഭാമ്പട്ട്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുത്തങ്ങ,  ചേനിന്നഭാര്  എന്നതീ  എകകസട്ട്  ടചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
കസഭാളഭാര് കലറനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റലാം സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

14  എകകസട്ട്  ടചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  സനി.സനി.റനി.വനി.  കേവഭാമറ
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിടന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

എകകസട്ട്  അക്കഭാദമനി  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2  കകേഭാടനി  രൂപ
ടചേലവനില് നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
                ജഭാമവലാം ലഭനിക്കഭാനുളള നനിയമവവവസ്ഥ
18 (*77) ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   നഭാണു  :

ശതീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :

ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിൽ  ചേനില  ജനിലകേളനിൽ  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങൾക്കട്ട്  ജഭാമവലാം
ലഭനിക്കഭാൻ ആദനിവഭാസനി ഇതര വനിഭഭാഗത്തനിടന്റെകൂടനി കേരലാം അടച രസതീതട്ട് കവണടമന്ന
നനിയമ വവവസ്ഥ നനിലനനിൽക്കുന്നതട്ട് ശദയനിൽടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വയനഭാടട്ട്  കപഭാടലയുള്ള ജനിലകേളനിൽ  ഇത്തരലാം വനിചേനിത്ര നനിയമത്തനിടന്റെ
ബലനിയഭാടുകേളഭായനി  കേഴനിയുന്ന  ആദനിവഭാസനി  യുവതതീയുവഭാക്കൾക്കട്ട്  നനിയമസഹഭായലാം
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  വനികവചേനപരമഭായ  ഇത്തരലാം  നനിയമങ്ങൾ  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം
എലഭാവർക്കുലാം  തുലവ  നതീതനി  ഉറപട്ട്  വരുത്തുന്നതനിനുലാം  നനിയമ  വകുപട്ട്  എടന്തഭാടക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?  
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പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന്  ): 

(എ)  ശദയനില്ടപടനിടനില.  എന്നഭാല്  കകേഭാടതനിയനില്നനിനലാം  ജഭാമവലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേരലാം  അടച  രസതീതട്ട്  കവണടമന്ന  നനിയമ  വവവസ്ഥ
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരനില്  പലരുടടയുലാം ഭൂമനിക്കട്ട് പടയമനില.  പകേരലാം
കകേവശ കരഖയഭാണുളളതട്ട്.   വനഭാവകേഭാശ നനിയമ  പകേഭാരലാം  ലഭവമഭാകുന്ന ഭൂമനിക്കുലാം
ആദനിവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ മനിഷന് മുകഖന നല്കുന്ന ഭൂമനിക്കുലാം കകേവശകരഖയഭാണട്ട്
നല്കുന്നതട്ട്.  ടനി  കരഖകേള  കകേഭാടതനി  ജഭാമവത്തനിനഭായനി  സസതീകേരനിക്കുകേയനില.  ഈ
സഭാഹചേരവത്തനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്  ജഭാമവലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആദനിവഭാസനി
ഇതര  വനിഭഭാഗക്കഭാരുടട  കേരലാം  അടച  രസതീതനിടന  ആശയനികക്കണനിവരുനണട്ട്.
എന്നഭാല് ഇതനിടനതനിടര പരഭാതനികേകളഭാ നനികവദനങ്ങകളഭാ ഇതുവടര ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  വയനഭാടട്ട്  കപഭാടലയുളള  ജനിലകേളനില്  ആദനിവഭാസനി
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ജഭാമവലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആദനിവഭാസനി ഇതര വനിഭഭാഗക്കഭാരുടട കേരലാം
അടച  രസതീതട്ട്  നനിര്ബന്ധനിതമഭാക്കുന്ന  ഒരു  നനിയമ  വവവസ്ഥ  ഉളളതഭായനി
ശദയനില്ടപടനിടനില.  ആയതനിനഭാല്  നനിയമസഹഭായലാം  ലഭവമഭാകക്കണ്ടുന്ന
ആവശവകേത ഉണഭായനിടനില.

(സനി)  ജഭാമവലാം  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  ക്രനിമനിനല്  നടപടനി
നനിയമസലാംഹനിതയനിടല  നനിലവനിടല  വവവസ്ഥകേളനില്  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
വനികവചേനപരമഭായ  ഒരു  വവവസ്ഥ  ഉളടപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  കമല്
നടപടനികേള ആവശവമഭായനി വരുന്നനില.

        കദശതീയ-സലാംസ്ഥഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനിടല മദവശഭാലകേള

19 (*78)   ശതീ  .   ബനി  .  ഡനി  .   കദവസനി  : 

ശതീ   .  എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന്  : 

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്  : 

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം

എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ-സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  അര  കേനികലഭാ

മതീററനിനുള്ളനിലുള്ള  കേളഷഭാപ്പുകേള  ഉളടപടടയുള്ള  മദവശഭാലകേള  പൂടണടമന്ന

സപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനി സലാംസ്ഥഭാനത്തുണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പശ്നങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  മദവനനികരഭാധനലാം  നടപഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്ത
സഭാഹചേരവത്തനില്,  മദവലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  നല  മദവലാം  ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള
ബഭാധവതടയ ഈ വനിധനി എങ്ങടന ബഭാധനിക്കുടമന്നട്ട് പറയഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാബലവത്തനിലുള്ള  ഏടതങനിലുലാം  നനിയമത്തനികനഭാ  ചേടങ്ങളകക്കഭാ
വനിരുദമലഭാത്ത  ഇക്കഭാരവത്തനില്,  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  നയത്തനിടന  അപസക
മഭാക്കുന്നതഭാകണഭാ  വനിധനിടയന്ന  കേഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നഭാ;  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
നയങ്ങള ഭരണഘടനയട്ട് വനിരുദമടലങനില്,  അതട്ട് തള്ളനിക്കളയഭാന് ജൂഡനിഷവറനിക്കട്ട്
അധനികേഭാരമുകണഭാ എന്ന കേഭാരവലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ): 

(എ)  ബഹുമഭാനടപട സപതീലാം കകേഭാടതനിയുടട 31-3-2017-ടല C.A.No.12164-
12166/16-ാം  നമ്പര് കകേസ്സുകേളനിടല  വനിധനിനവഭായ  പകേഭാരലാം  കദശതീയ/സലാംസ്ഥഭാന
പഭാതകേളനില്നനിനലാം  കേഭാണുന്ന  തരത്തനികലഭാ,  കനരനിടട്ട്  പകവശനിക്കുന്ന  തരത്തനികലഭാ
കദശതീയ/സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് നനിനലാം  500  മതീററനിനുളളനികലഭാ  ഒരു
മദവഷഭാപ്പുലാം  1-4-2017  മുതല്  പവര്ത്തനിക്കുവഭാന്  പഭാടനിലഭാടയന്നട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  137  എഫട്ട്.എല്.  1  (കഫഭാറനിന്
ലനിക്കസര്  റതീടയനില്  കഷഭാപട്ട്)  കഷഭാപ്പുകേളുലാം  8  ബഭാര്  കഹഭാടലുകേളുലാം  (എഫട്ട്.എല്.3),
18  ക്ലബട്ട്  കലസന്സകേളുലാം  (എഫട്ട്.എല്.4 എ),  9  മനിലനിടറനി  കേവഭാന്റെതീന്
കലസന്സകേളുലാം  (എഫട്ട്.എല്.8),  532  ബനിയര്/കവന്  പഭാര്ലറുകേളുലാം
(എഫട്ട്.എല്.11),  ഒരു  ബനിയര്  ഔടട്ട് ടലറട്ട്  കലസന്സലാം  (എഫട്ട്.എല്.12),  1092
കേളളുഷഭാപ്പുകേളുലാം  ടനി  വനിധനിയുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്   1-4-2017  മുതല്  തുറന്നട്ട്
പവര്ത്തനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരവലാം  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിടന്റെ  ഫലമഭായനി
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഉകദ്ദേശവലാം 5,000 കകേഭാടനി രൂപയുടട റവനന വരുമഭാന നഷമുണഭാകുടമന്നട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന. ബഹുമഭാനടപട സപതീലാം കകേഭാടതനിയുടട ടനി ഉത്തരവട്ട് കകേരളത്തനിടല
ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാനുലാം  തന്മൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ടനി
കമഖലയനില്  നനിനളള  റവനന  വരുമഭാനത്തനില്  ഗണവമഭായ  കുറവട്ട്
ഉണഭാകുവഭാനുമനിടയുണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിനുണഭാകുന്ന  റവനന  നഷലാം  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
വനികേസന ജനകക്ഷമ പദതനികേടള കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  അലാംഗതീകൃത
മദവലാം ലഭനിക്കഭാടത വരുകമ്പഭാള,  മദവലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവര് വവഭാജമദവമടക്കമുളള മറട്ട്
ലഹരനിവസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന സഭാഹചേരവമുണട്ട്. മദവ-മയക്കുമരുന്നട്ട് കലഭാബനികേള
ടനി  അവസരലാം  പകയഭാജനടപടുത്തനി  നമ്മുടട  രഭാജവടത്ത  യുവതലമുറടയ
മയക്കുമരുന്നനികലയട്ട് തളളനിവനിടുന്ന അവസ്ഥ സലാംജഭാതമഭാകുലാം.  വനികദശമദവ റതീടടയനില്
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കഷഭാപ്പുകേളുലാം  കേളഷഭാപ്പുകേളുലാം  മറട്ട്  സ്ഥലങ്ങളനികലയട്ട്  മഭാറനിസ്ഥഭാപനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയുലാം
എന്നഭാല്  ബഭാര്  കഹഭാടലുകേളുലാം  ബനിയര്,  കവന്  പഭാര്ലറുകേളുലാം  മഭാറനി  സ്ഥഭാപനിക്കുകേ
അത്ര  എളുപമുളള  കേഭാരവമല.  വനികദശ  മദവഷഭാപ്പുകേളുലാം  കേളഷഭാപ്പുകേളുലാം  പുതനിയ
സ്ഥലകത്തയട്ട് മഭാറനി സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ശമങ്ങള നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  മദവനനികരഭാധനലാം  നടപഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരവത്തനില്,  മദവലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  നല മദവലാം  ലഭവമഭാക്കഭാനുളള  ബഭാദവതടയ ബഹുമഭാനടപട
സപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനി  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുവഭാനനിടയനില.  എന്നഭാല്
കദശതീയ/സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകേളനില്  നനിനലാം  കേഭാണുന്ന  തരത്തനികലഭാ,  കനരനിടട്ട്
പകവശനിക്കുന്ന തരത്തനികലഭാ,  കദശതീയ/സലാംസ്ഥഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് നനിനലാം  500
മതീററനിനുളളനികലഭാ  മദവഷഭാപ്പുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാന്  പഭാടനിലഭാടയന്നതനിനഭാല്  ടനി
പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് നനിനലാം 500 മതീറര് ദൂരപരനിധനി കേഴനിഞളള സ്ഥലലാം ലഭവമഭാകേഭാത്ത
സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  ബഭാര്  കഹഭാടലുകേള,  ബനിയര്/കവന്  പഭാര്ലറുകേള  എന്നനിവ
അടഞകപഭാകുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനിലുലാം  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  മദവലഭവത  കുറയുന്നതട്ട്
വവഭാജ  മദവകലഭാബനികേള  മുതലഭാക്കനി  വവഭാജമദവ  വനില്പന  നടത്തുന്നതനിനുളള
സഭാഹചേരവലാം ഉണഭാകുവഭാനനിടയുണട്ട്.

(സനി)  ബഹുമഭാനടപട സപതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനി നനിയമപരമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

      വനസലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള

20 (*79)     ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്   : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്   : 
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട്   : 
ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് വനസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  എടന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയടതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആരുടടടയലഭാലാം  സഹകേരണകത്തഭാടടയഭാണട്ട്  പുതനിയ  പദതനികേള
നടപഭാക്കുന്നടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  വനലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഏടതലഭാലാം

പദതനികേളഭാണട്ട് തുടരുന്നടതന്നട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ?
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വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജു  ):

(എ)  വനസലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള ചുവടട

കചേര്ക്കുന:

1. വനലാം അതനിര്ത്തനി സര്കവയുലാം വനലാം സലാംരക്ഷണവലാം.

2. നഭാകശഭാന്മുഖമഭായ വനപകദശങ്ങളനില് വൃക്ഷകത്തകേള,  വച്ചുപനിടനിപനിക്കലുലാം
ഔഷധസസവ പരനിപഭാലനവലാം.

3. കതഭാടങ്ങളുടട ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കല്.

4. അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവ വനികേസനലാം

5. കജവകവവനിദവ സലാംരക്ഷണവലാം സലാംരക്ഷനിത പകദശ പരനിപഭാലനവലാം.

6. പരനിസ്ഥനിതനി വനികേസന പരനിപഭാടനി.

7. കദശതീയ  വനവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനി  -  ഹരനിത  ഇന്തവക്കഭായുളള  കദശതീയ
ദസൗതവലാം.

8. സലാംകയഭാജനിത വനസലാംരക്ഷണ പദതനി.

9. പരനിസ്ഥനിതനി വനികനഭാദസഞഭാരലാം.

10.  മഭാനവകശഷനി വനികേസനലാം.

11.  വനിഭവ ആസൂത്രണവലാം ഗകവഷണവലാം.

12. വനപരനിപഭാലന  വനിവര  സമ്പ്രദഭായവലാം  ഭസൗമ  വനിവര  സഭാകങതനികേ
സലാംവനിധഭാനവലാം.

13.  എകട്ട്റന്ഷന്, കേമ്മേനണനിറനി കഫഭാറസ്ട്രനി, ആകഗ്രഭാ കഫഭാറസ്ട്രനി.

14. ഗ്രഭാമതീണ അടനിസ്ഥഭാന വനികേസന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുളള പദതനികേള.

15. മനുഷവനുലാം  വനവമൃഗങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലുളള  സലാംഘര്ഷങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള

16.  നതീലഗനിരനി ബകയഭാസനിയര് റനിസര്വട്ട് പദതനി.

17. കപഭാജകട്ട് എലനിടഫന്റെട്ട് പദതനി.

18. അഗസ്തവമല ബകയഭാസനിയര് റനിസര്വട്ട് പദതനി.
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19. നതീര്ത്തടഭൂമനി സലാംരക്ഷണ പദതനി.

20. വയനഭാടട്ട്  വനവജതീവനി  സകങതത്തനിടല  ആവഭാസവവവസ്ഥയുടട
സലാംകയഭാജനിത  വനികേസനലാം  -  വനത്തനിനുളളനിടല  കകേഭാളനനികേളനില്നനിനലാം
സസയലാം സന്നദതഭാ ഒഴനിഞകപഭാകേല് പദതനി.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  ബജറട്ട്,  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  വനിഹനിതലാം

എന്നനിവയ്ക്കുപുറകമ  കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്  ഇന്ടവസ്റ്റട്ട്ടമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്

(ടകേ.ഐ.ഐ.എഫട്ട്.ബനി.),  നബഭാര്ഡട്ട്  തുടങ്ങനിയവയുടട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി

പുതനിയ പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  വനസലാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങള  എലഭാലാംതടന്ന  തുടര്

പദതനികേളഭായതനിനഭാല്  മുന്സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  എലഭാ  പദതനികേളുലാം

തുടരുനണട്ട്.  എന്നഭാല്  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനില്  ജനപതനിനനിധനികേള,  തകദ്ദേശ

ഭരണസ്ഥഭാപനങ്ങള,  വനഭാശനിതസമൂഹലാം എന്നനിവയുടട പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരുത്തനി

പദതനികേള കൂടുതല് ഫലപദമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.

     പഭാസ്റ്റനികേട്ട് മഭാലനിനവങ്ങള മത്സവസമ്പത്തനിനുണഭാക്കുന്ന നഭാശലാം

21 (*80)    കഡഭാ  .   എലാം  .   ടകേ  .   മുനതീര്   :
ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട്   :
ശതീ  .   ടകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി   :
ശതീ  .    പനി  .    ടകേ    .  അബ്ദു  റബട്ട് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിടന്റെ  തതീരക്കടലനില്  ഒഴുകേനിടയത്തുന്ന  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്
മഭാലനിനവങ്ങള  മത്സവസമ്പത്തനിനട്ട്  ഉണഭാക്കുന്ന  നഭാശനഷങ്ങടളക്കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില് പഠനടമടന്തങനിലുലാം നടന്നനിട്ടുടണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  വനിഷലാം  മത്സവങ്ങളനിലൂടട  മനുഷവരനില്  കേടനകൂടനി  മഭാരകേ
കരഭാഗങ്ങളക്കനിടയഭാക്കുനടണന്ന  ടകേഭാചനിന്  യൂണനികവഴനിറനി  സ്കൂൾ  ഓഫട്ട്  മകറന്
സയന്സട്ട് നടത്തനിയ പഠനങ്ങളനിടല കേടണത്തല് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  തതീരക്കടലനിടല  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  നനികക്ഷപലാം  കുറച്ചുടകേഭാണ്ടുവരഭാനുലാം,
നതീക്കലാം ടചേയഭാവന്നവ നതീക്കലാം ടചേയഭാനുലാം ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപഭാക്കുകമഭാ?
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മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം   കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (  ശതീമതനി ടജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):

(എ) ഇല.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചനിടനില.

(സനി)  തതീരപകദശടത്ത/തതീരക്കടലനിടല  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  നനികക്ഷപലാം  കുറച്ചു
ടകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം സലാംസരണത്തനിനുലാം മനികേച ശുചേനിതസകബഭാധലാം, ശതീലലാം  എന്നനിവ
പദഭാനലാം  ടചേയ്യുകേ  എന്നതീ  ലക്ഷവങ്ങളുമഭായനി  ശുചേനിതസതതീരലാം  എന്ന  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  തകദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുടടയുലാം ശുചേനിതസ
മനിഷടന്റെയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാടുലാം  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടടയുമഭാണട്ട്  'ശുചേനിതസതതീരലാം'
പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  വൃത്തനിയുളളതുലാം
ഉപകയഭാഗക്ഷമവമഭായ  കടഭായട്ട് ടലറട്ട്  സസൗകേരവലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം  കേടല്ത്തതീരലാം
വൃത്തനിയഭാക്കനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  ആവശവമഭായ  ഡസ്റ്റട്ട്  ബനിനകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതനിലൂടട  കശഖരനിക്കുന്ന  ഖരമഭാലനിനവങ്ങടള  കജവ-
അകജവങ്ങളഭായനി  തരലാംതനിരനിക്കുകേയുലാം  അകജവ  മഭാലനിനവങ്ങളനില്  വനിശനിഷവഭാ
പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനവങ്ങള  തരലാംതനിരനിചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
പകയഭാജനടപടുത്തുന്നതനിനുമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം
നടത്തനിവരുന.  ശുചേനിതസമനിഷനുലാം  തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം  കേടണത്തനിയനിട്ടുളള
ഏജന്സനികേള  മുഖഭാന്തനിരമഭാണട്ട്  പദതനിയനിലൂടട  കശഖരനിക്കുന്ന  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്
മഭാലനിനവങ്ങള  സലാംസരനിക്കുന്നതട്ട്.  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള, വനനിതഭാസസയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങള,
എന്.ജനി.ഒ.-കേള,  കേമ്മേനണനിറനി  ഒര്ഗകനകസഷനുകേള,  ബഭാങ്കുകേള,  സ്കൂളുകേള,
സസകേഭാരവ  സ്ഥഭാപനങ്ങള,  ടപഭാതുജനങ്ങള  എന്നനിവരുടട  പൂര്ണ്ണ  സഹഭായ
സഹകേരണകത്തഭാടടയഭാണട്ട് പദതനി നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.

    കേഭാട്ടുതതീമൂലമുളള വനനശതീകേരണലാം

22 (*81)      ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  : 

ശതീ  .   ഇ  .  ടനി  .   കടസണ് മഭാസ്റ്റര്  : 

ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജന്  : 

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കേഭാട്ടുതതീമൂലലാം  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  എത്ര

വനകമഖല കേത്തനിനശനിച്ചുടവന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  സമതീപമുള്ള  വനകമഖലയനിലഭാണട്ട്  കേഭാട്ടുതതീ
ഉണഭാകുന്നതട്ട് എന്നതട്ട് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  മനുഷവരുടട പവൃത്തനികേള ഇതനിനട്ട്
എത്രകത്തഭാളലാം കേഭാരണമഭാകുനണട്ട് എന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അടനിക്കഭാടട്ട്  കേത്തനിനശനിക്കുകമ്പഭാള  മണ്ണനിടന്റെ  ജലസലാംഭരണകശഷനി
നഷടപടുടമനലാം  കേഭാട്ടുതതീ  കേഭാരണലാം  ജലദസൗര്ലഭവലാം  രൂക്ഷമഭാകുടമനലാം  ജനങ്ങടള
കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നടതന്നട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) 1-4-2016  മുതല്  31-3-2017  വടരയുളള കേഭാലയളവനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്
3180.18  ടഹകര്  വനകമഖലയനില്  കേഭാട്ടുതതീ  ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ  സര്ക്കനിളനിലുലാം
ബഭാധനിച കേഭാട്ടുതതീയുടട വനിശദവനിവരലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

സര്ക്കനിള വനിസ്തൃതനി(ടഹകര്)

1 സകതണ് സര്ക്കനിള, ടകേഭാലലാം 429.96

2 കഹകറഞട്ട് സര്ക്കനിള, കകേഭാടയലാം 704.48

3 ടസന്ടല് സര്ക്കനിള, തൃശ്ശൂര് 593.20

4 ഈകസ്റ്റണ് സര്ക്കനിള, പഭാലക്കഭാടട്ട് 528.25

5 കനഭാര്കത്തണ് സര്ക്കനിള, കേണ്ണൂര് 282.02

6 അഗസ്തവവനലാം  ബകയഭാളജനിക്കല്  പഭാര്ക്കട്ട്,
തനിരുവനന്തപുരലാം

30.31

7 ഫതീല്ഡട്ട്  ഡയറകര്  
(ടപഭാജകട്ട് കടഗര്), കകേഭാടയലാം

423.72

8 കവല്ഡട്ട് കലഫട്ട്, പഭാലക്കഭാടട്ട് 188.24

ആടകേ 3180.18

(ബനി)  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  സമതീപമുളള  വനകമഖലയനിലുലാം  മറട്ട്
വനകമഖലകേളനിലുലാം  കേഭാട്ടുതതീ  ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്.  മനുഷവരുടട  പവൃത്തനികേള  കേഭാട്ടുതതീ
ഉണഭാകുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  പധഭാന  കേഭാരണമഭായനി  തതീരഭാറുണട്ട്.  തതീയുമഭായനി  ബന്ധടപട
കേഭാരവങ്ങള  അശദകയഭാടുകൂടനി  മനുഷവര്  കകേകേഭാരവലാം  ടചേയ്യുന്നതട്ട്  കേഭാട്ടുതതീ
ഉണഭാകുന്നതനിനട്ട് ഒരു പധഭാന കേഭാരണമഭാകുന.
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(സനി)  വനകമഖലയനില്  കേഭാട്ടുതതീ  ബഭാധനിക്കുന്നതനിലൂടട  ഉണഭാകുന്ന
വനിപത്തുകേളഭായ  കജവകവവനിദവകശഭാഷണലാം,  മണ്ണനിടന്റെ  ഘടനയനിലുണഭാകുന്ന
മഭാറങ്ങള,  ജലസലാംഭരണകശഷനി  നഷടപടല്,  ജലദസൗര്ലഭവലാം  രൂക്ഷമഭാകേല്
തുടങ്ങനിയവടയക്കുറനിചട്ട്  ജനങ്ങടള  കബഭാധവഭാനഭാരുക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിവനിധ  വന
ഡനിവനിഷനുകേളനിലഭായനി  400-ഓളലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുമുണട്ട്.

കൂടഭാടത  വഭാഹനങ്ങളനിടല  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  കേഭാട്ടുതതീ
പതനികരഭാധത്തനിടന്റെ  പഭാധഭാനവടത്തക്കുറനിചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ലഘുകലഖകേള വനിതരണലാം ടചേയ്യുന.

കേഭാട്ടുതതീ സഭാദവതകയറനിയ വനകമഖലകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് റഭാലനികേളുലാം ടതരുവട്ട്
നഭാടകേങ്ങളുലാം  പരനിസ്ഥനിതനി  മഭാജനിക്കുലാം  ഉളടപടടയുളള  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

പഭാകദശനികേ  ടടലനിവനിഷന്  ചേഭാനലനിലൂടടയുലാം  സനിനനിമഭാ  തതീകയററുകേളനിലൂടടയുലാം
കേഭാട്ടുതതീ  പതനികരഭാധ  സകന്ദശലാം  പചേരനിപനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കുളള  ഹ്രസസചേനിത്രലാം
ഉളടപടടയുളള കബഭാധവല്ക്കരണപരനിപഭാടനികേള വനലാംവകുപട്ട് നടത്തനിവരുന.

 പടനികേജഭാതനി സകങതങ്ങളനില് ആധുനനികേ സസൗകേരവങ്ങടളഭാരുക്കഭാന്  പദതനി

23 (*82)  ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ടസന്റെട്ട്  :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനടത്ത പടനികേജഭാതനി സകങതങ്ങളനില് ആധുനനികേ സസൗകേരവങ്ങള
ഏര്ടപടുത്തഭാന്  എടന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എടന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  നടപഭാക്കനിവരുന്നടതന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  സകങതങ്ങളനില്  എടന്തലഭാലാം  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട്
ലഭനിക്കുന്നതട്ട്;
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(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുടണന്നട്ട്
വവകമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബഭാലന്  ): 

(എ) സകങതങ്ങളുടട സമഗ്ര വനികേസനത്തനിനഭായനി 2016-17-ല് അലാംകബദ്കേര്
ഗ്രഭാമ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പടനികേജഭാതനി  സകങതങ്ങളനില്  ആധുനനികേ
സസൗകേരവങ്ങകളര്ടപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  തഭാടഴപറയുന്ന  പവൃത്തനികേള
ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

1. കകേഭാളനനിക്കുളള കറഭാഡട്ട്/നടപഭാത

2.  ആശയ വനിനനിമയ സലാംവനിധഭാനലാം

3. കുടനിടവളള പദതനി

4. ടഡ്രൈയനികനജട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

5. കവദക്യുതതീകേരണലാം/കസഭാളഭാര് സനിസ്റ്റലാം

6. കസഭാളഭാര് ടതരുവട്ട് വനിളക്കട്ട്

7. സഭാനനികടഷന്

8. വതീടട്ട് പുനരുദഭാരണലാം

9. കവസ്റ്റട്ട് മഭാകനജട്ട് ടമന്റെട്ട്

10. ടപഭാതുസസൗകേരവലാം ടമചടപടുത്തല്, കേളനിസ്ഥലലാം മുതലഭായവ

11. സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം.

12. ജലകസചേന സസൗകേരവലാം

13.  വനനിതകേളക്കട്ട്  വരുമഭാനദഭായകേ  പദതനികേള  (മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  കൃഷനി,
ടനയട്ട്, തയല് തുടങ്ങനിയവ)

    (ബനി)  അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമ വനികേസന പദതനിയനില് ഉളടപട സകങതങ്ങളനില്
ആവശവഭാനുസരണലാം കമല്പറഞ്ഞ അടനിസ്ഥഭാനസസൗകേരവ വനികേസന പവൃത്തനികേളനില്
ആവശവമഭായവ നടപഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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(സനി)  പസ്തുത  സകങതങ്ങളനില്  തഭാടഴപറയുന്ന  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവങ്ങള

ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

1. കകേഭാളനനിക്കുള്ളനിലുളള കറഭാഡട്ട്/നടപഭാത

2. കുടനിടവളള പദതനി

3. ടഡ്രൈയനികനജട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

4. കവദക്യുതതീകേരണലാം/കസഭാളഭാര് സനിസ്റ്റലാം

5. വതീടട്ട് പുനരുദഭാരണലാം

6. ടപഭാതുസസൗകേരവലാം ടമചടപടുത്തല്, കേളനിസ്ഥലലാം മുതലഭായവ

7. സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം.

8. ജലകസചേന സസൗകേരവലാം

9. കവസ്റ്റട്ട് മഭാകനജ് ടമന്റെട്ട്

(ഡനി)  ആദവഘടമഭായനി  2017-18  വര്ഷലാം  30  കകേഭാടനി  രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

     പഭാലനിടന്റെ ഗണനനിലവഭാരലാം

24 (*83)     ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട്  :

ശതീ  .   ടജയനിലാംസട്ട് മഭാതക്യു  :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മറട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നട്ട്  ടകേഭാണ്ടുവരുന്ന  പഭാലനികനഭാടടഭാപലാം,

സലാംസ്ഥഭാനത്തുല്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്ന  പഭാലുലാം  ഗണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയനില്  നനിശനിത  ഗണകമന  പുലര്ത്തുന്നവയടലന്നട്ട്  കേടണത്തനിയ
വഭാര്ത്ത ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേകേഭാരവലാം  ടചേയ്യുന്നതനിടല  അപഭാകേതയുലാം  ശതീതതീകേരണ
സലാംവനിധഭാനത്തനിടന്റെ  കപഭാരഭായ്മയുമഭാണട്ട്  ഗണനനിലവഭാരലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന്ന
മുഖവഘടകേങ്ങടളന്നതനിനഭാല്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
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യനവല്ക്കരണത്തനിനുലാം ക്ഷതീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  ശതീതതീകേരണത്തനിനുലാം
കവണ സഹഭായ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭക്ഷവ സരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട് പഭാല് കകേകേഭാരവലാം ടചേയ്യുന്ന
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം പരനിസരവലാം സജ്ജതീകേരനിക്കഭാന് പസ്തുത കമഖലയനിടല സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുകമഭാ?

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

(എ)  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണട്ട്.   മറട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  നനിനടകേഭാണ്ടുവരുന്ന
പഭാലനികനഭാടടഭാപലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തുല്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്ന  ചേനില
ഉല്പഭാദകേരുടട  പഭാലുലാം  നനിശനിത  ഗണകമന  പുലര്ത്തുന്നവയടലന്നട്ട്
കേടണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സലാംഘങ്ങളനില്  ക്ഷതീര  വനികേസന  വകുപ്പുലാം
മനില്മയുലാം  ശതീതതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാടത  യനവല്ക്കരണത്തനിനുലാം  ആധുനനികേ
വല്ക്കരണത്തനിനുലാം  ടഡയറനി  ഫഭാമുകേളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.
മനില്മയുടട  കമഖല  യൂണനിയനുകേള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ക്ലതീന്  മനില്ക്കട്ട്  ടപഭാഡക്ഷന്
നടത്തുന്നതുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇതനില് പശുവനിടന്റെ ആകരഭാഗവലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതട്ട് മുതല്
വൃത്തനിയഭായ  ചുറ്റുപഭാടനില്  പഭാല്  കേറന്നട്ട്  എത്രയുലാം  കവഗത്തനില്  സലാംഘത്തനില്
എത്തനിക്കുന്നതുവടരയുളള കേഭാരവങ്ങടളപറനി അവകബഭാധലാം വരുത്തുനണട്ട്. ഇപകേഭാരലാം
സലാംഘങ്ങളനില്  എത്തനിക്കുന്ന  പഭാല്  വൃത്തനിയഭായനി  സലാംഭരനിചട്ട്  ഉടനടനി
ശതീതതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ബളക്കട്ട്  മനില്ക്കട്ട്  കൂളറുകേള  മനിക്ക  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം
സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംഭരണലാം  കുറഞ്ഞ  സലാംഘങ്ങളക്കുകവണനി  ബളക്കട്ട്  മനില്ക്കട്ട്
കൂളറുകേള  ക്ലസ്റ്റര്  ടസഭാകസറനികേളനിലുലാം  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം
പഭാലനിടന്റെ  ഗണനനിലവഭാരലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുണട്ട്.
സലാംഘങ്ങളനില്  ബളക്കട്ട്  മനില്ക്കട്ട്  കൂളറുകേള,  ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്  മനില്ക്കട്ട്  കേളക്ഷന്
യൂണനിറ്റുകേള  തുടങ്ങനിയവ  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  ധനസഹഭായങ്ങളുലാം  കമഖല
യൂണനിയനുകേള നല്കേനിവരുന.

(സനി)  ധനസഹഭായലാം നല്കുനണട്ട്.  ക്ഷതീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് ഭക്ഷവ
സരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിചട്ട്  പഭാല്  കകേകേഭാരവലാം  ടചേയ്യുന്ന  സ്ഥലലാം
സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.
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വനസലാംരക്ഷണലാം

25 (*85)    ശതീ  .   ടകേ  .  സകരഷട്ട് കുറുപട്ട്  :
ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്  :
ശതീ  .   ഡനി  .   ടകേ  .   മുരളനി  :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന്    : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സസഭാഭഭാവനികേ  വനങ്ങളുടട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി

എടന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) വനഭാതനിര്ത്തനികേള കൃതവമഭായനി സര്കവ ടചേയ്യുന്നതനിനുലാം ജണകേള ടകേടനി
കവര്തനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  കേടുത്ത  വരളച  അനുഭവടപട്ടുടകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില്  കേഭാട്ടുതതീ  പതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മുന്കേരുതല്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  വനലാംവകുപട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  വനലാം  ടകേഭാളളയുലാം  കേകയറശമങ്ങളുലാം
യഥഭാസമയലാം  കേടണത്തുകേയുലാം  അവ  തടയുകേയുലാം  കുറക്കഭാര്ടക്കതനിടര  ശകമഭായ
നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം  ടചേയ്യുന.  വനഭൂമനിയുടട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി വനഭാതനിര്ത്തനി നനിര്ണ്ണയനിചട്ട് സ്ഥനിരലാം ജണ ടകേടനിയുലാം കേയഭാല
സ്ഥഭാപനിച്ചുലാം  വനലാം  കേകയറത്തനിനട്ട്  സഭാദവതയുളള  സ്ഥലങ്ങളനില്  നനിരന്തരലാം
പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയുലാം  ജനപങഭാളനിത്ത  പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂടട  വനസലാംരക്ഷണലാം
നടത്തുന.  കേഭാട്ടുതതീമൂലലാം  സസഭാഭഭാവനികേ  വനങ്ങള  നശനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  ഫയര്
കലനുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ഫയര് വഭാചര്മഭാടര നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജണ  ടകേടനി  കവര്തനിരനിക്കഭാന്  അവകശഷനിക്കുന്ന
വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്  സ്ഥഭാപനികക്കണ  ജണകേളുടട  എണ്ണലാം,  ജണ  സ്ഥഭാപനികക്കണ
സ്ഥലലാം എന്നതീ വനിവരങ്ങള കറഞട്ട്/ഡനിവനിഷന് തലങ്ങളനില്  നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്  ആയതട്ട്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേഭാട്ടുതതീ  വവഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  മുന്കേരുതല്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഓകരഭാ ഡനിവനിഷന് തലത്തനിലുലാം കേഭാട്ടുതതീ ഫലപദമഭായനി
കനരനിടഭാനുളള പവൃത്തനികേള ഉളടക്കഭാളളനിച്ചുടകേഭാണട്ട് ഫയര് മഭാകനജ് ടമന്റെട്ട് പഭാനുകേള
തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  സര്ക്കനിള  തലവനഭാര്  ഇവ  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
അതനുസരനിചട്ട് കേഭാട്ടുതതീയുടട വവഭാപനലാം തടയുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ടചേയനിട്ടുണട്ട്.
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മനിന്നല് പണനിമുടക്കുകേള
26 (*86)   ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള   :
  ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . :

ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :

 ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം

എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതനികഷധനിക്കഭാനുലാം  പണനിമുടക്കഭാനുമുള്ള  അവകേഭാശലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്

സർക്കഭാരനിടന്റെ നയലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മനിന്നല്  പണനിമുടക്കുകേളടക്കതനിടര  നടപടനിടയടുക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  സലാംഘടനിത  പതനികഷധലാം,  പണനിമുടക്കട്ട്  എന്നനിവ  സഞഭാര

സസഭാതനവമുളടപടടയുള്ള  വവകനി  സസഭാതനവങ്ങള  ക്രൂരമഭായനി  ഹനനിക്കുന്ന

സഭാഹചേരവത്തനില് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ സമതീപനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ):

(എ) വവവസഭായ ടതഭാഴനില് തര്ക്ക നനിയമ പകേഭാരലാം മുന്കൂര് കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനി

പതനികഷധനിക്കുന്നതനിനുലാം  പണനിമുടക്കുന്നതനിനുമുളള  അവകേഭാശലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.

1947-ടല  ടതഭാഴനില്  തര്ക്ക  നനിയമത്തനിടല  വവവസ്ഥകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി

അവകേഭാശങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ നയലാം.

(ബനി)  അനഭാവശവമഭായ  മനിന്നല്  പണനിമുടക്കുകേളടക്കതനിടര  നനിലവനിലുളള

നനിയമവവവസ്ഥകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനിടയ  സലാംബന്ധനിചട്ട്

സര്ക്കഭാര് ഗസൗരവമഭായനി ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  സഞഭാര  സസഭാതനവവലാം  വവകനി  സസഭാതനവവലാം  ഉളടപടടയുളളവ

ഹനനിക്കുന്നതനിടന സര്ക്കഭാര് അനുകൂലനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല് രഭാജവത്തട്ട് നനിലവനിലുളള

നനിയമവവവസ്ഥനിതനിക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  പണനിമുടക്കുന്നതനിനുലാം  പതനികഷധനിക്കു

ന്നതനിനുമുളള  ഭരണഘടനയനിലധനിഷനിതമഭായ  നവഭായമഭായ  അവകേഭാശങ്ങടള

സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് പതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.
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                  ഉളനഭാടന് ജലഭാശയങ്ങളനിടല മത്സവസമ്പത്തട്ട്

27 (*87) ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്  :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന്  :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  :

കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉളനഭാടന്  ജലഭാശയങ്ങളനിടല  വലാംശനഭാശലാം  സലാംഭവനിച്ചുടകേഭാണനിരനിക്കുന്ന

മത്സവസമ്പത്തട്ട് സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉടണങനില് ഈ പദതനികേള എടന്തഭാടക്കടയന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിടല  മത്സവസമ്പത്തട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന്  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ടമനമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  എടന്തങനിലുലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) ഉടണങനില് ഈ പദതനികേള ഏടതഭാടക്കടയന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം   കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം

വകുപ്പുമനനി (  ശതീമതനി ടജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ഉളനഭാടന്  ജലഭാശയങ്ങളനില്  വലാംശനഭാശലാം  സലാംഭവനിച്ചു

ടകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  തനതട്ട്  മത്സവങ്ങളഭായ  കേഭാരനി,  മുഷനി,  അനബഭാസട്ട്,  ആറ്റുവഭാള,

മഞ്ഞക്കൂരനി,  തൂളനി,  വരഭാല്  എന്നനിവയുടട  കുഞങ്ങടള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്

വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ഹഭാചറനികേളനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  വരഭാല്,  നഭാടന്മുഷനി,  കേഭാരനി,  കസഭാടഡട്ട് സഭാറട്ട്  തുടങ്ങനിയ മത്സവങ്ങളുടട

സലാംരക്ഷണവലാം  വവഭാപനവമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  ഏകഴഭാളലാം  ടപഭാകപഭാസലുകേള  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ടമന്റെനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ടതഭാഴനില് നഷടപട മദവവനില്പനടത്തഭാഴനിലഭാളനികേള

28 (*88)  ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്  :
ശതീ  .   എസട്ട്  .  ശർമ്മേ  :
ശതീ  .   ടകേ  .   ദഭാസന്  :
ശതീ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി സലാംസ്ഥഭാന വനിഷയമഭായ മദവവനിലന,  സലാംസ്ഥഭാന

നയത്തനിനട്ട് വനിരുദമഭായനി ഭഭാഗനികേമഭായനി നനികരഭാധനിചതുടകേഭാണട്ട് കേളളട്ട് ടചേത്തട്ട്, വനിലന,
ബനിയര്  -  ടടവന്  പഭാര്ലര്,  മറട്ട്  മദവശഭാലകേള  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്  ടതഭാഴനില്
നഷടപട  മുപതനിനഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  വരുന്ന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള
പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാകനഭാ നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാകനഭാ സഭാധവമഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സസതീകേരനിച  നനിലപഭാടനിടന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള  പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാകനഭാ  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കേഭാകനഭാ കകേന്ദ്രലാം എടന്തങനിലുലാം സഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  ബഭാര്  നനികരഭാധനിചകപഭാള,  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള
പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാടനന്ന  കപരനില്  മദവത്തനിനുകമല്  ടസസട്ട്  ചുമത്തനി  ആ
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലയളവനില്  പനിരനിടചടുത്തതുലാം,  എന്നഭാല്  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട
പുനരധനിവഭാസത്തനികനഭാ നഷപരനിഹഭാരത്തനികനഭാ ആയനി ടചേലവഴനിക്കഭാത്തതുമഭായ 500
കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം  വരുന്ന  തുകേ  ടതഭാഴനില്  നഷടപടവരുടട
തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാശസഭാസത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇടലങനില്  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  മറട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂടട  തുകേ
കേടണത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന്  ): 

(എ)  ബഹുമഭാനടപട സപതീലാംകകേഭാടതനിയുടട  31-3-2017-ടല  C.A.No.12164-

12166/16-ാം  നമ്പര്  കകേസ്സുകേളനിടല  വനിധനിനവഭായ  പകേഭാരലാം  കദശതീയ/സലാംസ്ഥഭാന

പഭാതകേളനില്നനിനലാം  കേഭാണുന്ന  തരത്തനികലഭാ,  കനരനിടട്ട്  പകവശനിക്കുന്ന  തരത്തനികലഭാ,

കദശതീയ/സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  നനിനലാം  500  മതീററനിനുളളനികലഭാ

ഒരു  മദവഷഭാപ്പുലാം  1-4-2017  മുതല്  പവര്ത്തനിക്കുവഭാന്  പഭാടനിടലന്നട്ട്

ഉത്തരവഭായനിട്ടുളളതഭാണട്ട്,  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാനത്തനില്  137  എഫട്ട്.എല്.1  (കഫഭാറനിന്

ലനിക്കസര് റതീടടയനില്കഷഭാപട്ട്)  കഷഭാപ്പുകേളുലാം 8 ബഭാര് കഹഭാടലുകേളുലാം (എഫട്ട്.എല്.3), 18
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ക്ലബട്ട് കലസന്സകേളുലാം (എഫട്ട്.എല്.4 എ), 9 മനിലനിടറനി കേവഭാന്റെതീന് കലസന്സകേളുലാം

(എഫട്ട്.എല്.8),  532  ബനിയര്/കവന്പഭാര്ലറുകേളുലാം  (എഫട്ട്.എല്.11),  ഒരു  ബനിയര്

ഔടട്ട് ടലറട്ട്  കലസന്സലാം  (എഫട്ട്.എല്.12),  1092  കേളളുഷഭാപ്പുകേളുലാം  ടനി  വനിധനിയുടട

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്     1-4-2017  മുതല്  തുറന്നട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത

സഭാഹചേരവലാം  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടതഭാഴനില്പരമഭായ  മറ്റുപശ്നങ്ങള  സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

(സനി  & ഡനി) 2014-15-ടല മദവനയമനുസരനിചട്ട് സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് പഞനക്ഷത്ര

പദവനിയുളള  കഹഭാടലുകേടളഭാഴനിടകേയുളള  കഹഭാടലുകേളക്കട്ട്  ബഭാര്  കലസന്സട്ട്

നല്കേനിടലന്ന  തതീരുമഭാനമനുസരനിചട്ട്  പൂടനികപഭായ  ബഭാറുകേളനിടല  ജതീവനക്കഭാടരയുലാം

മദവത്തനിനടനിമകേളഭായവടര പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം മദവമയക്കുമരുന്നനിടനതനിടര

കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുമഭായഭാണട്ട് കകേരള കസ്റ്ററട്ട് ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനിലൂടട

വനില്പന നടത്തുന്ന മദവത്തനികനല്  5% ടസസട്ട് ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്. നനിലവനിടല

കകേഭാടതനിവനിധനിയനുസരനിച്ചുളള പുതനിയ സഭാഹചേരവത്തനില് ടതഭാഴനിലുമഭായനി ബന്ധടപട

കേഭാരവത്തനില് സര്ക്കഭാര് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം കകേടക്കഭാളളുന്നതഭാണട്ട്.

                കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി വനികേസനത്തനിനട്ട് നടപടനി

29 (*89)  ശതീ  .   അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട്  :

ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി  :

ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം
നടപടനികേള കകേടക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനിക്കഭായനി സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുലാം സ്ഥലങ്ങള
കേടണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എവനിടടടയഭാടക്ക  എത്ര  ടഹകര്  സ്ഥലത്തഭാണട്ട്  ഇപകേഭാരലാം  കൃഷനി
ആരലാംഭനിചടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം   കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (  ശതീമതനി ടജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ): 

(എ)  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4250  ടഹകര്
സ്ഥലത്തട്ട് കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കഭാന് ലക്ഷവമനിടനിരുന. ഇതനില് നന ഗഭാര്ഡന്
സതീമനില് 2000 ടഹകറനില്    4 ലക്ഷലാം ഗ്രഭാഫ്റ്റട്ട് കതകേളുലാം ടപഭാതുകമഖലയനിലുലാം മറ്റുലാം
തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  ഭൂമനിയനില്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  വവഭാപനത്തനിനഭായനി  1000
ടഹകറനില് 2  ലക്ഷലാം കതകേളുലാം, 'മുറടത്തഭാരു കേശുമഭാവട്ട്"  കുടുലാംബശതീ,  ടതഭാഴനിലുറപട്ട്
പദതനി എന്നനിവ വഴനി സ്കൂളുകേളുടടയുലാം കകേഭാകളജുകേളുടടയുലാം സ്ഥലങ്ങള ഉളടപടുത്തനി
1250  ടഹകറനില്  2.5  ലക്ഷലാം കതകേളുലാം വനിതരണലാം ടചേയ്തുവരുന.  കകേരളത്തനിടല
സ്ഥല ദസൗര്ലഭവലാം പരനിഗണനിചട്ട് ഇതര സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില് അനുകയഭാജവമഭായ സ്ഥലലാം
കേടണത്തനി കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി നടത്തുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  കകേരളത്തനില്
പഭാകന്റെഷന്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കൃഷനി  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതുലാം  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. എകസ്റ്ററട്ട് അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കുന്ന
കേഭാരവലാം  ഇതനിനകേലാം  തടന്ന  അകസഭാസനികയഷന്  ഓഫട്ട്  പഭാകന്റെഴട്ട്  കകേരള
(എ.പനി.ടകേ)യുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അവരനില്നനിനലാം  ടപഭാകപഭാസല്
ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  ഏജന്സനിയുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സലാംസ്ഥഭാന കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി ഏജന്സനി നനിലടമഭാരുക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായവലാം  സസൗജനവമഭായനി  കേശുമഭാവട്ട്  ടചേടനിയുലാം  അവ  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനട്ട്

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കേനിവരുന.

കേശുവണനി വനികേസന കകേര്പകറഷന് അവരുടട വനിവനിധ ഫഭാകറനികേളനിലുലാം മറട്ട്

തരനിശു  ഭൂമനികേളനിലുലാം  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  നഴറനിയനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  അതക്യുല്പഭാദന  കശഷനിയുളള

കേശുമഭാവട്ട് കതകേള സസൗജനവ നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ടചേയ്തുവരുനണട്ട്.

(ബനി&സനി) കതഭാടണനിയുടട ആഭവന്തര ദസൗര്ലഭവലാം വവവസഭായടത്ത രൂക്ഷമഭായനി

ബഭാധനിച  അവസ്ഥയനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം  സ്ഥലലാം  കേടണത്തനി

കേശുമഭാവട്ട്  കതഭാടലാം  വനികേസനിപനിചട്ട്  ആഭവന്തര  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേടയന്ന

ഉകദ്ദേശവകത്തഭാടട  ആനഭാപകദശനില്  നനിന്നട്ട്  സ്ഥലലാം  പഭാടത്തനിനട്ട്  എടുക്കഭാനുളള

ശമങ്ങള നടനവരുന. കൃഷനി ആരലാംഭനിചനിടനില.
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മദവഷഭാപ്പുകേളക്കുപകേരലാം മനില്ക്കട്ട് ബഭാറുകേള

30 (*90)  ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള  :
ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല  :
ടപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഹു.  സപതീലാം  കകേഭാടതനിവനിധനിയുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  പൂടനികപഭാകുന്ന
മദവഷഭാപ്പുകേളുടട സ്ഥഭാനത്തട്ട് ആകരഭാഗവമുള്ള ജനതയുടട നനിലനനിലനിനുകവണനി മനില്ക്കട്ട്
ബഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കണടമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം ശദയനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മദവശഭാലകേള  പൂകടണനിവരുന്നതുമൂലലാം  ടതഭാഴനില്രഹനിതരഭാകുന്നവരുടട
പശ്നങ്ങളക്കട്ട്  ഇതനിലൂടട  പരനിഹഭാരലാം  കേടണത്തഭാനഭാവടമന്ന  അമുല്  ഗ്രൂപനിടന്റെ
നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജു  ): സര്, 

(എ)  ശദയനില്ടപടനിടനില.

(ബനി) നനിര്കദ്ദേശങ്ങടളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുടട ഉത്തരങ്ങള

സസയലാംപരവഭാപ്തഗ്രഭാമലാം പദതനി 

1 (624) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് 
പടനികേജഭാതനി /പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസയലാംപരവഭാപ്തഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനിലുളടപടുത്തനി  നവതീകേരനിക്കഭാനഭായനി
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ടകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  നനിനലാം  ടതരടഞ്ഞടുത്ത
കകേഭാളനനികേളുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയുടട  നടത്തനിപനിനഭായനി  പകതവകേ  ഏജന്സനിടയ
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നൽകുകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  സമയബന്ധനിതമഭായുലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായുലാം  നടത്തഭാന്
സസതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുടട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  അലാംകബദ്കേര്
ഗ്രഭാമവനികേസന പരനിപഭാടനി  എന്ന കപരനിലഭാണട്ട്  പദതനി നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനികലയട്ട്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ടകേഭാലലാം  ജനിലയനില്നനിനലാം  ടതരടഞ്ഞടുത്ത
കകേഭാളനനികേളുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമവനികേസന പരനിപഭാടനി ജനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രങ്ങള
മുകഖന  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  എടന്തങനിലുലാം  പരനിമനിതനിയുള്ളപക്ഷലാം  സസയലാംപരവഭാപ്തഗ്രഭാമലാം  പദതനി
നല  രതീതനിയനില്  നനിര്വഹനിച  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേടള  എലാം.എല്.എ.
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനടവങനില് അവടയയുലാം നനികയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ജനിലഭാ  കേളകര്  ടചേയര്മഭാനഭായ  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങടളയഭാണട്ട്
പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ചുമതലടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  വകുപ്പുതല
ഉകദവഭാഗസ്ഥരുടടയുലാം  ഏജന്സനികേളുടടയുലാം  കയഭാഗലാം  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപട്ട്
ഡയറകറുടട അദവക്ഷതയനില് കചേര്ന്നട്ട് കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിടല പടനികേജഭാതനി സകങതങ്ങള

2  (625)   ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അലാംകബദ്കേര് സസഭാശയ ഗ്രഭാമലാം പദതനിയനില് പടനികേജഭാതനി സകങതങ്ങടള

ഉളടപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിടല ഏടതലഭാലാം പടനികേജഭാതനി സകങതങ്ങളഭാണട്ട് പസ്തുത 

പദതനിയനികലയട്ട് ടതരടഞ്ഞടുക്കടപടനിട്ടുളളതട്ട്;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  പടനികേജഭാതനി  സകങതത്തനിലുലാം

ടപഭാതുകവ  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  വനികേസന  പദതനികേള

എടന്തലഭാമഭായനിരനിക്കുടമന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാല്പകതഭാ  അതനില്  കൂടുതകലഭാ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങള
അധനിവസനിക്കുന്നതുലാം  അടനിസ്ഥഭാന  വനികേസനത്തനില്  പനിന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നതുമഭായ
കകേഭാളനനികേടള  ബഹുമഭാനടപട  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ടതരടഞ്ഞടുത്തട്ട്
നല്കുകേടയന്നതഭാണട്ട് മഭാനദണ്ഡലാം.

(ബനി) ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  അലാംകബദ്കേര് സസഭാശയ ഗ്രഭാമലാം  പദതനിപകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  പടനികേജഭാതനി
സകങതത്തനിലുലാം  ടപഭാതുകവ  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  വനികേസന  പദതനികേള
ചുവടട കചേര്ക്കുന:

1. കകേഭാളനനിക്കുള്ളനിലുള്ള കറഭാഡട്ട് /നടപഭാത

2. ആശയവനിനനിമയ സലാംവനിധഭാനലാം

3. കുടനിടവള്ള പദതനി

4. ടഡ്രൈയനികനജട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

5. കവദക്യുതതീകേരണലാം/കസഭാളഭാര് സനിസ്റ്റലാം

6. കസഭാളഭാര് ടതരുവവനിളക്കട്ട്

7. സഭാനനികടഷന്

8. വതീടട്ട് പുനരുദഭാരണലാം

9. കവസ്റ്റട്ട് മഭാകനജ് ടമന്റെട്ട്

10. ടപഭാതുസസൗകേരവലാം ടമചടപടുത്തല്, കപ ഗ്രസൗണട്ട് മുതലഭായവ

11. സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

12. ഇറനികഗഷന് സസൗകേരവലാം

13. വനനിതകേളക്കട്ട് വരുമഭാനദഭായകേ പദതനികേള (മൃഗസലാംരക്ഷണലാം, കൃഷനി, 
ടനയട്ട്, തയല്  തുടങ്ങനിയവ)

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി

3  (626)  ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി
നല്കുന്നതനികലയഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം  നതീക്കനിവച  തുകേ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ജനില  തനിരനിച്ചുളള  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏടതലഭാലാം ജനിലകേളനിലഭാണട്ട് പസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനില് കുറവട്ട്
വന്നനിട്ടുളളതട്ട്;  ഇക്കഭാരവലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് വതീഴ്ച വന്നനിട്ടുടണങനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി
നല്കുന്നതട്ട് ഉളടപടടയുള്ള പുനരധനിവഭാസ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 45,08,80,000
രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയതനില്  14,93,71,524 രൂപ  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ടനി  തുകേയനില്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി   13,37,64,389  രൂപ
ടചേലവഴനിക്കുകേയുലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്. വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*.

പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  2016-17-ടല  ബജറനില്  നതീക്കനിവചനിരുന്ന  174.97
കകേഭാടനിയനില്  174.89  കകേഭാടനി രൂപ  (99.95%)വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്ന  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതനില്  ഏടതങനിലുലാം  ജനിലകേളനില്  കുറവട്ട്  വന്നനിട്ടുകണഭാടയന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്ന  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനില്  ഒരു
ജനിലയനിലുലാം കുറവട്ട് വന്നനിടനില. 

(സനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരനില്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്
അകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ള  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിലുള്ള  വതീഴ്ച
ശദയനില്ടപടഭാല് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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വനിവഭാഹ ധനസഹഭായ അകപക്ഷ

4 (627) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്   : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  കക്ഷമവകുപനില്നനിനലാം  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്
അകപക്ഷ  നലനിയ  ശതീമതനി  അജനിതകുമഭാരനി,  ടതഭാടുകേയനില്  വതീടട്ട്,  കുന്നലാം  പനി.ഒ.,
മഭാകവലനിക്കര  എന്ന  വവകനിയുടട  അകപക്ഷയനികനല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  വവകനിക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തടസങ്ങളുകണഭാടയന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശതീമതനി അജനിതകുമഭാരനി, ടതഭാടുകേയനില് വതീടട്ട്, കുന്നലാം പനി.ഒ., മഭാകവലനിക്കര
സമര്പനിച അകപക്ഷ ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസര് ശനിപഭാര്ശ
ടചേയട്ട്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  ലഭവമഭാക്കനിയനിരുടന്നങനിലുലാം  നനനത  ഉണഭായനിരുന്നതനിനഭാല്
ആയതട്ട്  പരനിഹരനിചട്ട്  ലഭവമഭാക്കുവഭാന്  ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്
തനിരനിചയചനിരനിക്കുകേയഭാടണന്നറനിയനിക്കുന.

(ബനി) നനനത പരനിഹരനിചട്ട് അകപക്ഷ ലഭനിചഭാല് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനട്ട്
തടസമനില. 

സസയലാംപരവഭാപ്ത പടനികേജഭാതനി ഗ്രഭാമലാം പദതനി

5  (628)  ശതീ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസയലാം പരവഭാപ്ത  പടനികേജഭാതനി ഗ്രഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിടല കകേഭാളനനികേള ഏടതലഭാമഭാടണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തസ്തുത പദതനിപകേഭാരലാം എടന്തലഭാലാം പവൃത്തനികേള ഈ കകേഭാളനനികേളനില്
നടപനിലഭാക്കുനടണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിയനില്  ഇനനിയുലാം  ഉളടപടഭാത്ത  കകേഭാളനനികേടള
ഉളടപടുത്തുന്നതനിനട്ട് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)  സസയലാം  പരവഭാപ്ത  പടനികേജഭാതനിഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  പഭാറശഭാല

മണ്ഡലത്തനിടല കകേഭാളനനികേടള ടതരടഞ്ഞടുത്തനിടനില. 

(സനി)  പസ്തസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളടപടഭാത്ത  പഭാറശഭാല  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിടല  പുലചകക്കഭാണലാം  കേല്ലുവനിള  കകേഭാളനനിടയ  അലാംകബദ്കേര്
ഗ്രഭാമപദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

വനികദശ പഠനത്തനിനട്ട് സഹഭായലാം

6  (629)  ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പകസനന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് വനികദശപഠനത്തനിനട്ട് സഹഭായലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി എടന്തങനിലുലാം പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് സഹഭായലാം നല്കുന്ന ഏജന്സനിയുലാം അനുവദനിക്കുന്ന വഭായ്പയുലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനിലുണട്ട്.  2-7-2009-ടല  സ.ഉ.(അചടനി)നമ്പര്  50/2009/
പ.ജ.പ.വ.വനി.വ.  പകേഭാരലാം  വനികദശപഠനത്തനിനട്ട്   വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവലാം
അനുവദനിക്കണടമന്ന  ആവശവപകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  അകപക്ഷയുടടയുലാം  ടമരനിറട്ട്
പരനിഗണനിചട്ട്  യുകമഭായ  തതീരുമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  കകേടക്കഭാണ്ടുവരുന.
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖന  10  ലക്ഷലാം രൂപ വടര
വഭായ്പയുലാം അനുവദനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായ അകപക്ഷകേള

7 (630) ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ശശനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരടമഭാഴനിയുകമ്പഭാള  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായ  അകപക്ഷകേളനില്  എത്ര
എണ്ണത്തനിൽ  തതീരുമഭാനടമടുക്കഭാനുലാം,  തതീരുമഭാനടമടുത്തതനില് എത്ര അകപക്ഷകേളനില്
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ധനസഹഭായലാം നല്കുവഭാനുലാം ഉണഭായനിരുന ; ഇതനിൽ ഇസൗ സര്ക്കഭാര് എത്ര നല്കേനി ;
എത്ര തുകേ ഇതനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചു ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലയളവനില്  എത്ര
അകപക്ഷ ലഭനിച്ചു;  എത്ര കപര്ക്കട്ട്  സഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കനി;  എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചു;
ഇനനി എത്ര കപര്ക്കട്ട് സഹഭായലാം നല്കുവഭാനുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരടമഭാഴനിയുകമ്പഭാള   പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായ  അകപക്ഷകേളനില്  2768  എണ്ണത്തനിനട്ട്
തതീരുമഭാനടമടുക്കഭാനുലാം തതീരുമഭാനടമടുത്തതനില് 5695 അകപക്ഷകേളനില് ധനസഹഭായലാം
നല്കേഭാനുലാം  ഉണഭായനിരുന.  ഇതനില്  ഈ സര്ക്കഭാര് 6526 കപര്ക്കട്ട് 14,77,59,300
രൂപ ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചു. 

കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരടമഭാഴനിയുകമ്പഭാള പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള
ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായ  അകപക്ഷകേളനില്  തതീരുമഭാന  ടമടുക്കുന്നതനിനഭായനി
അകപക്ഷകേള  ബഭാക്കനിയുണഭായനിരുന്നനില.  തതീരുമഭാന  ടമടുത്തതനില്  371
അകപക്ഷകേളനില്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുവഭാനുണഭായനിരുന.   ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  അത്തരത്തനിലുള്ള  മുഴുവന്  അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുനല്കേനി. ഇതനിനഭായനി 39,44,000 രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.

(ബനി)  ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
കേഭാലയളവനില്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാരുടട  20192  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുകേയുലാം
17664 കപര്ക്കട്ട് 31,57,32,554 രൂപ ചേനികേനിത്സഭാധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിക്കുകേയുലാം
ടചേയനിട്ടുണട്ട്. ഇനനി 2515 കപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കഭാനുണട്ട്.

ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
കേഭാലയളവനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട   12635  അകപക്ഷകേള  ലഭനിച്ചു.  ആയതനില്
12558  കപര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  ലഭവമഭാക്കനി.  ഇതനിനഭായനി  3,64,54,000  രൂപ
അനുവദനിച്ചു. അകപക്ഷനിചതനില് ഇനനി 77 കപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കഭാനുണട്ട്. 

ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിടല കുടനിടവള്ള പദതനി

8 (631) ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ബഷതീര്: തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം  2014-17  കേഭാലയളവനില്
തുകേ അനുവദനിച പവൃത്തനികേള ഏടതലഭാമഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിടല  കുഴനിമണ്ണ  പഞഭായത്തനിടല  പുതനിയത്തട്ട്

പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനിയനില്  കുടനിടവളള  പദതനിക്കഭായനി  2014-15  വര്ഷടത്ത

കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്  നനിനലാം  ഏഴട്ട്  ലക്ഷത്തനി  ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  രൂപയട്ട്

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  എങനില് പസ്തുത പദതനിക്കുളള തുകേ നഭാളനിതുവടരയഭായനി നല്കേനിയനിടനില

എന്ന വസ്തുത ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ആയതട്ട് അടനിയന്തരമഭായനി നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട്  :

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം  2014-15,  2015-16

വര്ഷങ്ങളനില്  അനുവദനിച  പവൃത്തനികേളുടട  വനിശദവനിവരലാം

കശഖരനിച്ചുവരുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്  :

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം  2014-15,  2015-16

വര്ഷങ്ങളനില്   അനുവദനിച  പവൃത്തനികേളുടട  വനിശദവനിവരലാം  (ജനിലഭാ

തലത്തനിലുലാം  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനിലുലാം) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

2016-17 വര്ഷലാം സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില്  കകേഭാര്പസട്ട് ഫണനില് അനുവദനിച

പദതനികേളുടട  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.   2016-17

വര്ഷത്തനില്  ജനിലഭാ  തലത്തനില്   കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം

നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുടട വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി) നല്കേനിയനിരുന. 

(സനി  &ഡനി)  29-3-2017-നട്ട്  പുതനിയത്തട്ട്  എസട്ട്.സനി.  കകേഭാളനനി  കുടനിടവള്ള

പദതനിക്കട്ട് 7,00,521 രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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 കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട്

9  (632)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം  എസട്ട്.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  എസട്ട്.ടനി.
വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  1-7-2016  മുതല്  31-3-2017 വടര  അനുമതനി  ലഭവമഭായ  പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിടല പവൃത്തനികേളുടട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലഭാവര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപട്ട് അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപനിനയച
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിടല  പവൃത്തനികേളുടട  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഏടതലഭാലാം
പദതനികേളക്കഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട്  :

കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  1-7-2016  മുതല്

31-3-2017  വടര  അനുമതനി  ലഭവമഭായ  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിടല  പവൃത്തനികേളുടട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്  :

കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  1-7-2016  മുതല്

31-3-2017  വടര  അനുമതനി  ലഭവമഭായ  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിടല  പവൃത്തനികേളുടട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

1. ടവടള്ളഴുത്തഭാന്ടപഭാറ കുടനിടവള്ള പദതനി നവതീകേരണലാം- 5,00,000 രൂപ

2. കേല്ചഭാടനി കുടനിടവള്ള വനിതരണ പദതനി  - 4,60,000 രൂപ

3. ചൂരനികയഭാടട്ട്  കുടനിടവള്ള പദതനി -  9,20,000 രൂപ

4. ബകയഭാഗവഭാസട്ട് പഭാന്റെട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം -7,11,000 രൂപ

5. അചനിലടനി കകേഭാളനനി മണ്ണട്ട് സലാംരക്ഷണലാം - 6,00,000 രൂപ

6. നതീലലാംകേഭാചനി കുടനിടവള്ള വനിതരണലാം 31,350 രൂപ

7. കുന്നലാംകേഭാട്ടുപതനി കുടനിടവള്ള വനിതരണലാം - 70,380 രൂപ

8. തടഭാന്ചേള്ള കുടനിടവള്ള വനിതരണലാം - 6,36,860 രൂപ
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9. ആടയഭാലാംപതനി കുടനിടവള്ള വനിതരണലാം - 4,06,090 രൂപ

10. കേളളനിയഭാമ്പഭാറ കുടനിടവള്ള വനിതരണലാം -  3,00,000 രൂപ

11. ഒടന്ചേള്ള കുടനിടവള്ള പദതനി - 3,00,000 രൂപ

12. സങലാം കഹഭാസ്റ്റല് ടമഷട്ട് ടവല്ഡനിലാംഗട്ട് - 3,00,000 രൂപ

13. ഇലകനിഫനികക്കഷന് - 5,62,721 രൂപ

14. സങലാം കകേഭാളനനി കുടനിടവള്ള വനിതരണലാം - 6,00,000 രൂപ

15. മഭാത്തൂര് കഹഭാസ്റ്റല് പമ്പട്ട് ടസറട്ട് ഇന്സ്റ്റകലഷന് - 1,50,500 രൂപ

16. ടവറനിലകചഭാല കകേഭാളനനി കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം - 95,00,000 രൂപ

17. ടവറനിലകചഭാല കകേഭാളനനി കേമ്മേനണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം - 52,80,000 രൂപ

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട്  :
ജനിലഭാ വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപട്ട് അലാംഗതീകേരനിചട്ട് സലാംസ്ഥഭാന വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപനിനട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്നനിനലാം
പവൃത്തനികേടളഭാനലാംതടന്ന അയചനിടനില. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്  :

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ജനിലഭാ  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്
സലാംസ്ഥഭാനതല  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപനിനയച  ടപഭാകപഭാസലുകേളുടട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ഇ -ഗ്രഭാന്റെട്ട്

10 (633) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : 
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യൂണനികവഴനിറനി  കനരനിടട്ട്  നടത്തുന്ന  സസഭാശയ  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന
പനിന്നഭാക്ക  സമുദഭായത്തനില്ടപട  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  കുടനികേളക്കട്ട്
ഇ- ഗ്രഭാന്റെട്ട് അനുവദനിക്കഭാത്ത കേഭാരവലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ടമരനിറട്ട്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  പകവശനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ഇത്തരലാം
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ഇ- ഗ്രഭാന്റെട്ട്  അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്

(ബനി)  നനിലവനില്  2-12-2011-ടല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  1209/2011/
പജപവവനിവ.  പകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത   സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്  അഫനിലനികയറട്ട്
ടചേയനിട്ടുള്ള  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്/എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില്  നടത്തടപടുന്ന എയ്ഡഡട്ട്
കകേഭാഴ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭാണട്ട്  വരുമഭാന
പരനിധനിയുടട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഇ-ഗ്രഭാന്റെട്ട് മുകഖന  ആനുകൂലവലാം നല്കേനിവരുന്നതട്ട്. 

നനിലവനില് ആനുകൂലവലാം അനുവദനിക്കുന്ന കകേഭാഴ്സുകേളനില് വന്തുകേ  കുടനിശനികേയുള്ള
സഭാഹചേരവത്തനില് സസഭാശയ കകേഭാഴ്സുകേളനില്  അഡനിഷന് കനടുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
ആനുകൂലവലാം അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില. 

ഡ്രൈഭാഫ്റ്റ ട്ട്സ്മഭാന് സനിവനില് കടഡട്ട്

11 (634)   ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി  :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള വര്ക്കല ഐ.  ടനി. ഐ. -യനില്
ഡ്രൈഭാഫട്ട്സ്മഭാൻ  സനിവനിൽ  കടഡട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തടസടമന്തഭാടണന്നട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വരുന്ന വനിദവഭാഭവഭാസ വര്ഷത്തനില് ഈ കടഡട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള വര്ക്കല ഐ.റനി.ഐ.-യനില്
പുതനിയ  ഡ്രൈഭാഫ്റ്റട്ട്സ്മഭാന്  സനിവനില്  കടഡട്ട്  യൂണനിറട്ട്   തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  2-3-2015-ടല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ)നമ്പര് 344/2015/പജപവവനിവ. പകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഒരു  ടടയനിനനിലാംഗട്ട്   ഇന്സ്ട്രകറുടട  തസ്തനികേ  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ടനി  ഉത്തരവപകേഭാരലാം
അനുവദനിചതട്ട്.  2  വര്ഷ  കകേഭാഴഭായ  ഡ്രൈഭാഫ്റ്റട്ട്സ്മഭാന്  സനിവനില്  കടഡട്ട്  യൂണനിറട്ട്  (1+1)
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  രണട്ട്  ടടയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇന്സ്ട്രകര്മഭാരുടട  തസ്തനികേ
ആവശവമഭായതനിനഭാല്  കമല്  യൂണനിറട്ട്  (1+1)  ആയനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം   കടഡട്ട്
ഇന്സ്ട്രകറുടട  ഒരു  തസ്തനികേകൂടനി  അനുവദനിക്കുന്നതുലാം  സലാംബന്ധനിച  ടപഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം

12 (635) ശതീ  .   ഡനി  .   ടകേ  .   മുരളനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17  വര്ഷത്തനില് പടനികേജഭാതനി ടപണ്കുടനികേളുടട വനിവഭാഹത്തനിനഭായുള്ള

ധനസഹഭായലാം  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എത്രകപര്ക്കട്ട്  അനുവദനിച്ചു;

വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
141  കപര്ക്കഭായനി  ആടകേ  70,50,000(എഴുപതട്ട്  ലക്ഷത്തനി അമ്പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ
മഭാത്രലാം) രൂപ വനിവഭാഹ ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കുടനിടവള്ള പദതനി

13 (636)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി  :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനിടല  എത്ര  പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളനില്  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കുടനിടവള്ള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിടയനലാം അവ ഏടതലഭാലാം കകേഭാളനനികേളനില്
ആടണനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കുടനിടവള്ള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളവടയലഭാലാം  ടടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തസ്തുത  പദതനികേള  യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലപരനിധനി
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിടല തഭാടഴപറയുന്ന 7 പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളനില്  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കുടനിടവള്ള  പദതനികേള
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നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

1. മങ്ങഭാട്ടുവനിള അലാംകബദ്കേര് കകേഭാളനനി

2. കേല്ലുമലക്കുന്നട്ട് കുടനിടവള്ള പദതനി

3. അലാംകബദ്കേര് കകേഭാളനനി കുടനിടവള്ള പദതനി

4. കേരുനനിലകക്കഭാടട്ട്,  ശതീനനിവഭാസപുരലാം,  എലാം.ജനി.  കകേഭാളനനി തുടങ്ങനിയ
കുടനിടവള്ള പദതനികേള

5. ടചേറുകുന്നലാം,  കതക്കുവനിള,  കേകക്കഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ  കുടനിടവള്ള
പദതനികേള

6. പുന്നവനിള, പുനവനിള വളകക്കഭാടട്ട്,  ടവടനിക്കല് തുടങ്ങനിയ കുടനിടവള്ള
പദതനികേള

7. കതരനിക്കല്, കതവഭാനലാം, ചേരുലാംകുഴനി കുടനിടവള്ള പദതനികേള

(ബനി) ടടണര്  നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ഉണട്ട്. 

അലാംകബദ്കേര് സസഭാശയ ഗ്രഭാമലാംപദതനി

14 (637)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനി
കേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  സസഭാശയ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി  വര്ക്കല
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം ടതരടഞ്ഞടുത്ത പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള ഏടതലഭാലാം എന്നട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കകേഭാളനനികേളനില് പവൃത്തനി നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി
നലനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇടലങനിൽ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേഭാന്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ ) 1. ഇ.പനി. കകേഭാളനനി

   2. ചേഭാന്ദലാംകുഴനി കകേഭാളനനി

(ബനി&സനി) ഉണട്ട്. 
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പതീ-ടമടനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റല്

15 (638) ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  .  :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടഭാമ്പനിയനിൽ പടനികേജഭാതനി വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള പതീ-ടമടനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റല്

ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായനി  കേനിടക്കുന്നതട്ട്  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  അതട്ട്  പടനികേജഭാതനി

വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടുന്നവര്ക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗകയഭാഗവമഭായ  വനിധത്തനില്  ഐ.  ടനി.  ഐ.

കപഭാലുള്ള സഭാകങതനികേ സ്ഥഭാപനമഭായനി ഉയര്ത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില് പടനികേ ജഭാതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില് എടന്തലഭാലാം

സ്ഥഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) പടനികേജഭാതനി വകുപനിടന്റെ സലാംസ്ഥഭാന, ജനിലഭാ,  പഭാകദശനികേതല, ഓഫതീസട്ട്

ഘടന വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണട്ട്.  പടഭാമ്പനിയനില്  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള

ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  പതീ -ടമടനികേട്ട്   കഹഭാസ്റ്റലനില്  വകുപനിടന്റെ

ഐ.ടനി.ഐ. ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള ടപഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  പടഭാമ്പനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പടഭാമ്പനി  കബഭാക്കനില്ടപട  പരതൂര്

പഞഭായത്തനില് വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില് ഒരു നഴറനി സ്കൂള പവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

(സനി) 1. പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഡയറകകററട്ട് (സലാംസ്ഥഭാനതലലാം)

2. ടഡപനടനി ഡയറകര് ഓഫതീസട്ട് (ദക്ഷനിണ കമഖല/ ഉത്തരകമഖല  - 

കമഖലഭാ തലലാം)

3. ജനിലഭാ പടനികേജഭാതനി വനികേസന ആഫതീസകേള (ജനിലഭാതലലാം)

4.  കബഭാക്കട്ട്  /മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന

ഓഫതീസകേള  (പഭാകദശനികേ  തലലാം  പടനികേജഭാതനി  ജനസലാംഖവയുടട

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് )
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അദവഭാപകേര്ടക്കതനിടരയുള്ള ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള

16  (639)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിടല  ടകേഭാടക്കഭാടട്ട്  കമഭാഡല് റസനിഡന്ഷവല്  സ്കൂളനിടല
അദവഭാപകേര്ടക്കതനിടര  എടന്തങനിലുലാം  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള  നനിലവനിലുകണഭാ;
ഉടണങനില് ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനി എടന്തന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ഇല.
പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിടന്റെ സ്ഥനിതനിഗതനി

17 (640) ശതീ  .   കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടുന്ന  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിടന്റെയുലാം
ജനസലാംഖവഭാ ടസന്സസട്ട് എന്നഭാണട്ട് അവസഭാനമഭായനി കശഖരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഇതു  പകേഭാരലാം  ഈ  വനിഭഭാഗങ്ങളുടട  സഭാമൂഹനികേ  -  സഭാമ്പത്തനികേ  -
വനിദവഭാഭവഭാസ സ്ഥനിതനിഗതനികേള സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിടന്റെയുലാം സ്ഥനിതനിഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടസന്സസട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തവ  2011-ലഭാണട്ട്  അവസഭാനമഭായനി  ടസന്സസട്ട്
സലാംബന്ധമഭായ വനിവരങ്ങള  പസനിദതീകേരനിചതട്ട്. 

(ബനി  &സനി)  വനിശദമഭായ പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ലഭവമല.  ലഭവമഭായ വനിവരങ്ങള
പകേഭാരലാം  മറട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങടള  അകപക്ഷനിചട്ട്  കകേരളത്തനിടല  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗങ്ങളുടട  സഭാമൂഹനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലാം  കദശതീയ
നനിലവഭാരടത്തക്കഭാള ഉയര്ന്നതഭാണട്ട്. 

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് അനുവദനിക്കുന്ന തുകേ
18 (641)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന് പനി.  :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് എത്ര തുകേയഭാണട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്:  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ  തനികേച്ചുലാം  അപരവഭാപ്തമഭാടണന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്
മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  കൂടുതല്  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

(ബനി) കുടുലാംബങ്ങടള  പസ്തസ്തുത  പദതനിയനില്ടപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങൾ എടന്തഭാടക്കയഭാണട്ട്?

(സനി) ഗണകഭഭാകഭാക്കളുടട എണ്ണലാം കൂടഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്   3,00,000
രൂപയഭാണട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.   നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേളുടട  വര്ദനിച  വനിലയുലാം
ഉയര്ന്ന കജഭാലനിക്കൂലനിയുലാം  മറട്ട് സഭാഹചേരവങ്ങളുലാം കേണക്കനിടലടുത്തട്ട്  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായത്തുകേ  4,00,000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത ഭവനരഹനിതരുലാം  സസന്തലാം കപരനില് ഭൂമനിയുള്ളവരുമഭായ
50,000  രൂപയനില്ത്തഭാടഴ  കുടുലാംബ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള്ള  പടനികേജഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കഭാണട്ട്   ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ  പദതനി  പകേഭാരലാം  തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.   തകദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന ഗണകഭഭാക
ലനിസ്റ്റനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്   മുന്വര്ഷങ്ങളനില്  ഭൂരഹനിത ധനസഹഭായ പദതനി
പകേഭാരലാം ഭൂമനി ലഭനിചവടരയുലാം  കനരനിടട്ട്  അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നവടരയുലാം അര്ഹത
പരനികശഭാധനിചട്ട്   ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കുന.  നനിശനിത മഭാതൃകേയനിലുള്ള
അകപക്ഷകയഭാടടഭാപലാം  ജഭാതനി,  വരുമഭാനലാം,  കകേവശഭാവകേഭാശലാം,  മുന്കേഭാലയളവനില്
ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിടനിലഭാടയന്ന സഭാക്ഷവപത്രലാം,  തനിരനിചറനിയല് കരഖകേള എന്നനിവ
സഹനിതലാം  ബന്ധടപട  കബഭാക്കട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന്/പടനികേജഭാതനി
വനികേസന ഓഫതീസര്ക്കട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഫണനിടന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചട്ട്  അര്ഹരഭായ  പരമഭാവധനി
ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

 ജനസലാംഖവയട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി പദതനി വനിഹനിതലാം

19(642)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനി
കേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  ജനസലാംഖവക്കട്ട്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി പദതനി വനിഹനിതലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത തുകേയുടട വനിനനികയഭാഗലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിശദമഭായ പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേഭാലങ്ങളഭായനി  പസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിനുളള  ഫണട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് കേഴനിയുന്നനില എന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉടണങനില്  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  തടന്ന
ആനുകൂലവങ്ങള  ലഭനിക്കുനടവന്നട്ട്  ഉറപഭാക്കഭാന്  എടന്തലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനസലാംഖവഭാനുപഭാതടത്തക്കഭാള  ഉയര്ന്ന  പദതനി  വനിഹനിതലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേരളത്തനിടന്റെ  ജനസലാംഖവയുടട
1.45  ശതമഭാനലാം വരുന്ന പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  751  കകേഭാടനി രൂപ
(2.83%)  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  ജനസലാംഖവഭാനുപഭാതപകേഭാരലാം
ലഭനികക്കണതനിടനക്കഭാള  366 കകേഭാടനി  രൂപ അധനികേമഭാണട്ട്. 

പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുടട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന പദതനി  വനിഹനിതമഭായനി
1,427.60  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുള്ള   എസട്ട്.സനി.പനി.
വനിഹനിതമഭായനി  1,172.05  കകേഭാടനി  രൂപയുമുളടപടട  2599.65  കകേഭാടനി  രൂപ
നടപ്പുവര്ഷലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന  പദതനി  അടങലനിടന്റെ
9.81%  തുകേയഭാണട്ട്.  പടനികേജഭാതനി  ജനസലാംഖവ  9.1%  ആകുന.
ജനസലാംഖവഭാനുപഭാതടത്തക്കഭാള കൂടുതലഭായനി പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  188  കകേഭാടനി രൂപ
ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനവകുപട്ട്
മുകഖന പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  541.98  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം ഗ്രഭാമവനികേസന വകുപട്ട്
മുകഖന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  32.94  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  തകദ്ദേശഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങള  മുകഖന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  176  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  അനുവദനിച തുകേയ്ക്കുള്ള
പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.   പുതനിയ  പദതനികേളക്കഭായുള്ള  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില്  തുകേയുടട  വനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
വനിശദമഭായ  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പടനികേജഭാതനി  വനികേസനത്തനിനട്ട്
കവണനിയുള്ള  പദതനികേളക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  ഫണട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  പതനികൂല  കേഭാലഭാവസ്ഥ,  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാധനങ്ങള
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം,  അവ എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള ബുദനിമുടട്ട്   തുടങ്ങനിയ
കേഭാരണങ്ങളടകേഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന. 

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  പഖവഭാപനിക്കുന്ന  പദതനികേള  അര്ഹതടപടവര്ക്കുതടന്ന
ലഭവമഭാകുനണട്ട് എന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള
കകേഭാളനനിയനിടല ഊരുകൂട ചേര്ചയനിലൂടട  പദതനിയനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി ഗണകഭഭാകഭാക്കടള കേടണത്തുന. രണ്ടുവകുപ്പുകേളുലാം
മുകഖനയുള്ള ധനസഹഭായ പദതനികേള ബഭാങട്ട് അക്കസൗണട്ട് മുകഖനയുലാം  ഓണ്കലന്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂടടയുമഭാണട്ട്   വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നതട്ട്.   ജനിലഭാ  വനികേസന സമനിതനി,
ഉപകദശകേ സമനിതനികേള എന്നനിവ മുകഖനയുലാം ബഹു.  മനനിതലത്തനിലുലാം  ശകമഭായ
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.   ഡയറകകററ്റുകേളനില്  നനിനള്ള  നനിയനണ
ഉകദവഭാഗസ്ഥര്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനി   പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന. 

കകേന്ദ്ര ഫണട്ട്

20 (643)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1-7-2011  മുതല്  31-3-2016 വടര  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസനത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചു;  അതനില് എത്ര തുകേ
ടചേലവഴനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  1-7-2016  മുതല്  31-3-2017  വടര  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  എത്ര  കകേന്ദ്ര  ഫണട്ട്  ലഭവമഭായനി;  അതട്ട്  ടചേലവഴനിചതനിടന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  1-7-2016  മുതല്  31-3-2017  വടര  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര തുകേ
ടചേലവഴനിച്ചു; ഇതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1-7-2011  മുതല്  31-3-2016  വടര  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പദതനികേളക്കഭായനി
31530.76 ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് അനുവദനിച്ചു. വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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1-7-2011  മുതല്  31-3-2016  വടര  പടനികേജഭാതനി  പദതനികേളക്കഭായനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  27815.22  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  തുകേ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം   ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാടത  SCA  to  TSP  ഫണനിനത്തനില്
5873.06  ലക്ഷലാം  രൂപ  റനിലതീസട്ട്  ടചേയ്യുകേയുലാം  5349.84  ലക്ഷലാം  രൂപ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദവനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷടത്ത ബജറനില്  1200  ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായനി  SCA  to
TSP-ക്കട്ട്  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ടനി  പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്   കേഴനിഞ്ഞ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 841.40 ലക്ഷലാം രൂപ  അനുവദനിച്ചു. സലാംസ്ഥഭാന വനിഹനിതലാം കൂടനി
കചേര്ത്തട്ട്   1156.65  ലക്ഷലാം  രൂപ  ടചേലവഴനിചട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ആര്ടനിക്കനിള  275(1)  ശതീര്ഷകേത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം   749.01
ലക്ഷലാം  രൂപ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നതനില്  ടനി  പദതനിക്കഭായനി   കകേന്ദ്ര
സഹഭായമഭായനി 695.58 ലക്ഷലാം രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  692.31 ലക്ഷലാം രൂപ ടചേലവഴനിചട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പഭാകന  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട  ശതീര്ഷകേത്തനില്
100 ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്രസഹഭായമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  

1-7-2016 മുതല് 31-3-2017 വടര പടനികേജഭാതനി വനികേസനത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്ര 

ഫണനിനത്തനില് അനുവദനിച തുകേയുടട വനിശദവനിവരലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന.

1. പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള കപഭാസ്റ്റട്ട് ടമടനികേട്ട്

കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

വര്ഷലാം അനുവദനിച തുകേ ടചേലവഴനിച തുകേ

2016-17 4267.20 ലക്ഷലാം 4267.20 ലക്ഷലാം

2.  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടുന്ന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള  പതീ-ടമടനികേട്ട്
കസഭാളര്ഷനിപട്ട്

വര്ഷലാം അനുവദനിച തുകേ ടചേലവഴനിച തുകേ

2016-17 1654.25 ലക്ഷലാം 1654.25 ലക്ഷലാം

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  1-7-2016  മുതല്  31-3-2017  വടര  തുകേടയഭാനലാം
ടചേലവഴനിചനിടനില. 
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1-7-2016  മുതല്  31-3-2017  വടര  പടനികേജഭാതനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ടചേലവഴനിച  തുകേയുടട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

പദതനി ഗണകഭഭാകഭാക്കളുടട
എണ്ണലാം

ടചേലവഴനിച തുകേ

ചേനികേനിത്സ 130 25,64,500

വനിവഭാഹലാം 197 98,50,000

മനിശവനിവഭാഹലാം 19 9,50,000

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം 159 1,14,00,000

ഭവന പുനരുദഭാരണലാം 77 29,75,000

ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് വതീടുവയഭാന് സ്ഥലലാം 36 1,39,25,000

ആടകേ 4,16,64,500

  കകേഭാളനനികേളുടട വനികേസനലാം

21 (644) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷലാം  നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുടട വനികേസനത്തനിനഭായനി കകേഭാര്പസട്ട് ഫണനില് നനിനലാം എത്ര
രൂപ അനുവദനിച്ചു എന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏടതലഭാലാം  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുളളടതനലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്

പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുടട വനികേസനത്തനിനഭായനി കകേഭാര്പസട്ട് ഫണനില് ഉളടപടുത്തനി
1,21,12,399 രൂപ അനുവദനിച്ചു. 

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുടട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം
65,26,500 രൂപ അനുവദനിച്ചു. 

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നനിലമ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  അനുവദനിച  പദതനികേളുടടയുലാം   പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി
അനുവദനിച പദതനികേളുടടയുലാം വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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അതനിക്രമങ്ങളുലാം പതീഡനങ്ങളുലാം

22 (645) ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി  : തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടവര്ടക്കതനിടരയുണഭായ  അതനിക്രമങ്ങള,  പതീഡനങ്ങള,

ടകേഭാലപഭാതകേങ്ങള,  കുടനികേളടക്കതനിടരയുള്ള  പതീഡനങ്ങള  എന്നനിവ

എത്രടയണ്ണമഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ തടയുവഭാനുലാം ഇവടര സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുമഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് എന്തട്ട്

നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന  എനലാം  ഈ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആയതട്ട്

സലാംബന്ധനിച കേണക്കുകേള എത്ര എനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭഭാഗക്കഭാര്ടക്കതനിടര നടന്ന അതനിക്രമങ്ങളുടട കേണക്കുകേള ചുവടട കചേര്ക്കുന. 

1. ടകേഭാലപഭാതകേങ്ങള - 10

2. സതീപതീഡനലാം - 568

3. കുടനികേളടക്കതനിടരയുള്ള അതനിക്രമലാം - 167

4. മറ്റുകകേസ്സുകേള - 2293

പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ടക്കതനിടരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ജനില

തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  അതനിക്രമത്തനിനട്ട്  ഇരയഭാകുന്നവര്ക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
അതനിക്രമലാം  തടയല്  നനിയമപകേഭാരലാം  സമഭാശസഭാസ  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.
കബഭാധവല്ക്കരണ ടസമനിനഭാറുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന. പുനരധനിവഭാസലാം ആവശവമുള്ള
കകേസ്സുകേളനില് ഭൂമനി, വതീടട്ട് എന്നനിവയുലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  മൂനമഭാസത്തനിടലഭാരനിക്കല്
ജനിലഭാതല വനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി കയഭാഗലാം കൂടുകേയുലാം കകേസ്സുകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട്  അര്ഹമഭായ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുനണട്ട്.
സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില് ബഹു. മുഖവമനനി അദവക്ഷനഭായ കസ്റ്ററട്ട് ടലവല് വനിജനിലന്സട്ട്

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ആന്റെട്ട്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  വര്ഷത്തനില്  രണട്ട്  പഭാവശവലാം  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നട്ട്
നടപടനികേള  വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.   കൂടഭാടത അതനിക്രമലാം  തടയല് നനിയമപകേഭാരലാം
രജനിസ്റ്റര്  ടചേയ്യുന്ന  കകേസ്സുകേളുടട  തസരനിതഗതനിയനിലുള്ള  നടത്തനിപനിനഭായനി  ടകേഭാലലാം,
മലപ്പുറലാം, വയനഭാടട്ട് ജനിലകേളനില് പകതവകേ കകേഭാടതനികേളുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, പഭാലക്കഭാടട്ട്,
വയനഭാടട്ട് ജനിലകേളനില്  ടസഷവല് ടമഭാകബല് സസഭാഡുകേളുലാം പവര്ത്തനിക്കുന. 

ഈ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ഭരണകേഭാലത്തട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില് 189 കകേസ്സുകേളുലാം
പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില് 636 കകേസ്സുകേളുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ടചേയനിട്ടുണട്ട്.

എഴുതനിത്തളന്ന വഭായ്പഭാ തുകേ

23  (646)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ടസഭാകസറനികേളനില്
നനിനലാം  മറട്ട്  ധനകേഭാരവ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ള  വഭായ്പകേള
എഴുതനിത്തളന്നതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര തുകേ വടരയുള്ളതുലാം,  എത്ര കേഭാലമഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ വഭായ്പകേളഭാണട്ട്
എഴുതനിത്തളന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്,  സഹകേരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  31-3-2010-നട്ട്  തനിരനിചടവട്ട്   കേഭാലഭാവധനി
പൂര്ത്തനിയഭായതുമഭായ വഭായ്പകേളനില് മുതലുലാം പലനിശയുമുളടപടട ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വടര
എഴുതനിത്തളന്നതനിനട്ട്  30-3-2015-ടല   സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  24/2015/SCSTDD
പകേഭാരലാം വവവസ്ഥ ടചേയനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര് സഹകേരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,
സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള,  കദശസഭാല്കൃത  ബഭാങ്കുകേള,  സര്വതീസട്ട്  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള,  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം
1-4-2006  മുതല്  31-3-2014  വടര  കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ  1,00,000   രൂപ
(ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ മഭാത്രലാം) വടരയുള്ള വഭായ്പകേള പലനിശയുലാം പനിഴപലനിശയുലാം അടക്കലാം
നനിര്ദ്ദേനിഷ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പകേഭാരലാം  എഴുതനിത്തളന്നതനിനട്ട്  1-10-2015-ടല
സ.ഉ. (അ)നമ്പര് 71/15/പജപവവനിവ. പകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 
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അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമ വനികേസന പദതനി

24  (647)  ശതീ  .    മുരളനി  ടപരുടനലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമ  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിടല  മധുക്കര,  ടപരുമല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേളുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുടട  നനിര്വഹണവമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  ഇതുവടര  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എടന്തലഭാമഭാടണന്ന വനിവരലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  എന്നകത്തയട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം  എന്നഭാണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എടന്തഭാടക്കയഭാണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിടല  മധുക്കര,  ടപരുമല  എന്നതീ
പടനികേജഭാതനികക്കഭാളനനികേളനില് പവൃത്തനികേള നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ഒരു കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം
അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം MoU (Memorandum of Understanding) പകേഭാരലാം
ഒന്നഭാലാം  ഗഡുവഭായനി  50,00,000  രൂപ  വതീതലാം  നനിര്വഹണ ഏജന്സനിയഭായ  ജനിലഭാ
നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് നല്കുകേയുലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ആറുമഭാസത്തനിനകേലാം  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം എന്നഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

ബഭാലവഭാടനിയനിടല ആയമഭാരുടട കസവന കവതന വവവസ്ഥകേള

25  (648)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിടല  മുളക്കുളലാം  പഞഭായത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  നഴറനിയനില്
പവര്ത്തനിക്കുന്ന പനി.സനി ലതീലയുടടയുലാം ടകേ. സശതീലയുടടയുലാം കസവന- കവതനത്തനില്
മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശതീമതനി  ലതീലയ്ക്കുലാം  സശതീലയ്ക്കുലാം  മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുന്ന
ആനുകൂലവങ്ങള  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഇവരുടട  അകപക്ഷ
നനിലവനിലുകണഭാ; ഇവർക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാത്തതനിടന്റെ കേഭാരണലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &ബനി)  കകേഭാടയലാം ജനിലയനിടല മുളക്കുളലാം പഞഭായത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന
ബഭാലവഭാടനി  കേണ്വര്ടഡട്ട്  നഴറനി  സ്കൂളനിടല  പഭാര്ടട്ട്  കടലാം  ടതീചര്  ശതീമതനി
പനി.സനി. ലതീല, പഭാര്ടട്ട് കടലാം ആയ ശതീമതനി ടകേ. സശതീല എന്നനിവര്ക്കട്ട് കപഭാവനിഡന്റെട്ട്
ഫണട്ട് ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധടപടട്ട് അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഇവര്ക്കട്ട്  കപഭാവനിഡന്റെട്ട്  ഫണട്ട് ഒഴനിടകേയുള്ള എലഭാ ആനുകൂലവങ്ങളുലാം നല്കേനി
വരുനണട്ട്.  മറട്ട് പഭാര്ടട്ട് കടലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ളതുകപഭാടലയുള്ള കകേരള പഭാര്ടട്ട് കടലാം
കേണനിജന്സനി  കപഭാവനിഡന്റെട്ട്  ഫണനില്  ഇവര്ക്കട്ട്  അലാംഗതസലാം  ലഭനിചനിടനില.
കമല്ക്കഭാരവത്തനിനഭായനി   ഇവരനില്നനിനലാം  ലഭവമഭായ  അകപക്ഷ   തുടര്
നടപടനികേളക്കഭായനി   കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസനില്നനിനലാം
അക്കസൗണന്റെട്ട്  ജനറല്  ഓഫതീസനികലയട്ട്   അയച്ചുടകേഭാടുത്തനിരുടന്നങനിലുലാം   ആയതട്ട്
നനിരസനിക്കുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.  ഇവര് വതീണ്ടുലാം സമര്പനിച അകപക്ഷകേള അക്കസൗണന്റെട്ട്
ജനറല്  ഓഫതീസനികലയട്ട്  അയച്ചുടകേഭാടുത്തനിട്ടുടണങനിലുലാം   ആയതനികനല്  നടപടനി
വനിവരങ്ങകളഭാ മറുപടനികയഭാ ലഭവമഭായനിടനില. 

പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിടന്റെ പദതനികേള

26 (649)  ശതീ  .    ടകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട് 2017-18 നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ബജറനില് 
പഖവഭാപനിച പദതനികേള (പഭാന്/കനഭാണ് പഭാന്) എടന്തലഭാടമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2017-18-ല്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ബജറനില്  പഖവഭാപനിച  പദതനികേളനില്
പഭാന്  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട   പദതനികേളുടട  വനിശദവനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി*.
കചേര്ക്കുന.  കനഭാണ് പഭാന് വനിഭഭാഗത്തനില് വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള സ്ഥഭാപനങ്ങളനിടല
ജതീവനക്കഭാരുടട  ശമ്പളത്തനിനുലാം മറഭാനുകൂലവങ്ങളക്കുമഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില്
തുകേ  വകേയനിരുത്തുന്നതട്ട്.   ആയതനിനട്ട്  പുറകമ  കനഭാണ്  പഭാന്  വനിഭഭാഗത്തനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പദതനി,  അനുവദനിച  തുകേ  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം
ചുവടട കചേര്ക്കുന:

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ക്രമ
നമ്പര് 

പദതനി തുകേ

1. 2225-01-01-96-00-34(NP) സലാംസ്ഥഭാന 
ഉപകദശകേ സമനിതനി (യഭാത്രഭാബത്തയുലാം മറട്ട് 
ടചേലവലാം)

1,00,000

2. 2225-01-277-99-00-12(NP) (പതീ 
ടമടനിക്കുകലഷന് സ്റ്റഡതീസട്ട് കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം 
കസ്റ്റടപനലാം)

33,00,00,000

3. 2225-01-277-98-00-12(NP) (കപഭാസ്റ്റട്ട് 
ടമടനിക്കുകലഷന് സ്റ്റഡതീസട്ട് കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം 
കസ്റ്റടപനലാം)

18,00,00,000

4. 2225-01-282-98(NP) (ഗരുതര കരഭാഗലാം ബഭാധനിച 
പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം)

1,10,00,000

5. 2225-01-800-43(NP) (എസട്ട്.സനി. 
ടപഭാകമഭാടര്മഭാരുടട പരനിശതീലനവലാം 
ഓണകററനിയവലാം)

80,00,000

6. 2225-80-800-99-00-12(NP) (FC/KPCR 
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവലാം)

16,00,00,000

7. 2225-80-190-94(NP) (വഭായ്പ എഴുതനിത്തള്ളല് 
പദതനി)

1,000

8. 6225-01-800-99(NP) (Loans to SC's starting 
Industry, Trade or profession)

1,000

9. 6225-01-800-97(NP) (Interest free loans to 
SC's for construction of houses)

10,00,000

10. 6225-01-800-96(NP) (Interest free loans to 
Advocates)

1,000

അലാംകബദ്കേര് സസഭാശയ ഗ്രഭാമലാം പദതനി

27  (650)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടപരനിന്തല്മണ്ണ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  അലാംകബദ്കേര്
സസഭാശയഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  കകേഭാളനനികേള
ഏടതഭാടക്കയഭാടണന്നട്ട് വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  അവയനില് ഓകരഭാ കകേഭാളനനിയനിലുലാം ഇതുവടര നടപനിലഭാക്കനിയ വനികേസന

പവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അവയനില്  ഏടതലഭാലാം  കകേഭാളനനികേളനിലഭാണട്ട്  പദതനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഏടതലഭാലാം  കകേഭാളനനികേളനിലഭാണട്ട്  പദതനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്;  ഏടതലഭാലാം  കകേഭാളനനികേളനില്  പദതനി  ഇനനിയുലാം

ആരലാംഭനിചനിടനില എന്നതീ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള മണ്ഡലത്തനിടല എലഭാ കകേഭാളനനികേളനിലുലാം

പദതനി അടനിയന്തരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമ  വനികേസന  പരനിപഭാടനി  പകേഭാരലാം  ടപരനിന്തല്മണ്ണ

നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  2016-17  വര്ഷലാം  ടനലനിയഭാലാംകുന്നട്ട്,  പൂളക്കുഴനി

കകേഭാളനനികേടള ടതരടഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ടതരടഞ്ഞടുപട്ട്  ടപരുമഭാറചടലാം  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നതനിനഭാല്

പവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ഡനി)  പദതനി പവര്ത്തനലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള

28 (651) ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള

എത്ര എന്നട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരനില്  വതീടുവയഭാനുള്ള  ഭൂമനിയനിലഭാത്തവര്  എത്ര  എന്നട്ട്

വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരനില് ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട് വതീടുലാം,  ഭൂമനി ഇലഭാത്തവര്ക്കട്ട് ഭൂമനിയുളടപടട

വതീടുലാം വചട്ട് നല്കുവഭാന് ഈ സര്ക്കഭാര് എന്തട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന എന്നട്ട്

വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
കുടുലാംബങ്ങളുടട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

(ബനി)  ഇവരനില്  വതീടട്ട്  വയഭാനുള്ള  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  12261  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കുടുലാംബങ്ങളുണട്ട്. 

(സനി)  സസന്തമഭായനി  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  പകദശത്തട്ട്  5  ടസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  3,75,000  രൂപയുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  പകദശത്തട്ട്  3  ടസന്റെനിനട്ട്  4,50,000  രൂപയുലാം  കകേഭാര്പകറഷന്
പകദശത്തട്ട്  3  ടസന്റെനിനട്ട്  6,00,000  രൂപയുലാം  ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിചട്ട്
നല്കുനണട്ട്.   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  4465  കപര്ക്കട്ട്  (2016-17
വര്ഷലാം ) ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സസന്തമഭായനി  ഭൂമനിയുളള  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി
പകേഭാരലാം  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കുനണട്ട്.   ടനി  തുകേ  നനിശനിത
ഗഡുക്കളഭായനി  (15%,  30%,  40%,  15%)  ഗണകഭഭാകഭാവനിടന്റെ   അക്കസൗണട്ട്  വഴനി
വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന.   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  2016-17  വര്ഷലാം
14946  കപര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനില്
967  വതീടുകേളുടട  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറ്റുള്ളവ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്
അവകശഷനിക്കുന.  2007- 08 മുതല് 2015-16 വടര അനുവദനിച വതീടുകേളനില് പണനി
പൂര്ത്തനികേരനിക്കഭാടത   അവകശഷനിച  16360  വതീടുകേളനില്  4567  വതീടുകേള  ഈ
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിടല  ഏറവലാം  പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  കവടന്,
കേള്ളഭാടനി, നഭായഭാടനി, അരുന്ധതതീയഭാര്/ചേക്ലനിയന് സമുദഭായത്തനില്ടപടവര്ക്കട്ട് 5 ടസന്റെട്ട്
ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി അതനില് വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  7.25  ലക്ഷലാം രൂപ ഒറ യൂണനിറഭായനി
അനുവദനിക്കുന.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം 378 കപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചതനില്  45  വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറ്റുള്ളവ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനില്
അവകശഷനിക്കുന. 

ഭവന  രഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്   ജനറല്  ഹസൗസനിലാംഗട്ട്,
എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന  പദതനി,  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവന  പദതനി  എന്നനിവയനില്
ഉളടപടുത്തനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാടത

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  കലഫട്ട്  മനിഷന്  പദതനി  പകേഭാരലാം
ഭവനരഹനിതരഭായനിട്ടുള്ള എലഭാവര്ക്കുലാം  5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  വതീടട്ട് നല്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനിയുലാം വനിഭഭാവനലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം
ജനറല് ഹസൗസനിലാംഗട്ട് പദതനിയനില്  1875  വതീടുകേളുലാം  വനബന്ധു കേലവഭാണ് കയഭാജന
പദതനി പകേഭാരലാം 1854 വതീടുകേളുലാം ഹഡ്കകേഭാ ഭവന പദതനി പകേഭാരലാം 2980 വതീടുകേളുലാം
ഉളടപടട ആടകേ 6709 വതീടുകേള പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കേല്  പദതനി,
ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  വനികേസന  മനിഷന്,  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  എന്നതീ
പദതനികേള പകേഭാരലാം ഭൂമനി ലഭവമഭാക്കനി വരുന.  ഇപകേഭാരലാം ഭൂമനി  ലഭവമഭാകുന്നവടര
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി   ടതരടഞ്ഞടുക്കുന.   2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഭൂരഹനിതരഭായ  174  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  13,37,64,389  രൂപ
ടചേലവഴനിചട്ട്  81.983 ഏക്കര് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്. 

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളുടട ഉന്നമനലാം

29 (652) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  : 
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്  : 
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗങ്ങളുടട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  എടന്തലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം
ടചേയടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏടതഭാടക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇവരുടട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്;

(സനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  സസന്തമഭായനി  ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം
നടപടനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പടനികേജഭാതനി  സകങതങ്ങളനില്  എലഭാ  വനിധത്തനിലുമുളള
അടനിസ്ഥഭാനസസൗകേരവങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
കകേടക്കഭാണനിട്ടുടണന്നട്ട് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ടമഭാത്തലാം  പദതനി  അടങലനിടന്റെ   9.81%  വരുന്ന  തുകേയഭാണട്ട്
പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളുടട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് .

പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുടട  പഭാര്പനിട  പശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  കൂടുതല്
തുകേയുലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   പഭാര്പനിടലാം  കേഴനിഞ്ഞഭാല്  ഏറവലാം  മുന്തനിയ
പരനിഗണന വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  പഠനമുറനി  എന്ന പുതനിയ പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  പടനികേജഭാതനി  ടപണ്കുടനികേളക്കട്ട്
ഇന്ഷസറന്സമഭായനി  ബന്ധടപടുത്തനിയുള്ള  സഭാമൂഹനികേ  സരക്ഷഭാ പദതനി  വഭാത്സലവ
നനിധനി  എന്ന  കപരനില്  ആരലാംഭനിക്കുനണട്ട്.   കൂടഭാടത  മൂന്നട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്
വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  വനിമന്സട്ട് കഹഭാസ്റ്റല് പണനിയുന്നതനിനട്ട്  ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണട്ട്.  സകങതങ്ങളുടട
സമഗ്ര  വനികേസനലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുടകേഭാണട്ട്  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമവനികേസന  പരനിപഭാടനി
നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  നടപ്പുപദതനികേളുടട  കേവകറജട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ശകമഭാക്കുവഭാനുലാം   നടപടനി  കകേടക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.   സനില്  ഓവര്
വതീടുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  പകതവകേ  പദതനിയുലാം  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി.  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളുടട  പടനികേകേള അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
തഭാടഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുന. 

ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ഭൂമനി  :

പഭാവടപടവരുലാം  അര്ഹതയുള്ളവരുമഭായ  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്
വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി   ഭൂമനി  വഭാങ്ങഭാനുള്ള  സഹഭായലാം  നല്കുകേയഭാണട്ട്  ഈ
പദതനിയുടട ലക്ഷവലാം.   ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  5  ടസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്
3.75 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് 3 ടസന്റെട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് 4.50
ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കകേഭാര്പകറഷന് പകദശങ്ങളനില് 3 ടസന്റെട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്
6 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിച്ചുവരുന. 

ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട് ഭവനലാം  :

ഗ്രഭാമപകദശത്തട്ട്  സസന്തമഭായനി  2  ടസനലാം  നഗരപകദശത്തട്ട്  1   ½ ടസനലാം
ഭൂമനിടയങനിലുലാം  സസന്തമഭായുള്ള  ഗ്രഭാമസഭഭാ  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളടപട
പടനികേജഭാതനിക്കഭാരഭായ  ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനിയഭാണനിതട്ട്. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  നഭാല്പകതഭാ  അതനില്ക്കൂടുതകലഭാ   പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങള
അധനിവസനിക്കുന്നതുലാം  അടനിസ്ഥഭാന വനികേസനങ്ങളനില് പനിന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്നതുമഭായ
സകങതങ്ങളനില്  ഒരു  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2  എണ്ണലാം  ടതരടഞ്ഞടുത്തട്ട്
അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമവനികേസന  പരനിപഭാടനി   എന്ന  കപരനില്  കകേഭാളനനി  വനികേസന
പരനിപഭാടനി നടത്തുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ടമഭാത്തലാം  280  സകങതങ്ങളനില്  ടനി  പദതനി  നടപഭാക്കഭാടമങനിലുലാം  ബഹു.
എലാം.എല്.എ.-മഭാര് ടതരടഞ്ഞടുത്തട്ട് നല്കേനിയതനില്  നനിര്വഹണ ഏജന്സനിയഭായ
ജനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം 195-ഉലാം FIT ഒനലാം (ടമഭാത്തലാം 196) കകേഭാളനനികേളുടട വര്ക്കട്ട്
ടചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  വകുപ്പുമഭായനി   MoUവയ്ക്കുകേയുലാം  ആദവഘടടമന്ന  നനിലയട്ട്  ഓകരഭാ
കകേഭാളനനികേളുടടയുലാം പവൃത്തനിക്കഭായനി എസ്റ്റനികമറട്ട്  തുകേയഭായ  ഒരു കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  ഒന്നഭാലാം  ഗഡുവഭായനി  50%  തുകേയഭായ  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം
അനുവദനിക്കുകേയുലാം   ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി  വരുന്ന  84   കകേഭാളനനികേളുടട  ലനിസ്റ്റട്ട്
നനിര്വഹണ  ഏജന്സനി  ഏടറടുത്തട്ട്  MoU   വയ്ക്കുന്ന  മുറയട്ട്  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമ പദതനികേള

30 (653)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുടട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏടതഭാടക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരുടട അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  തുകേ  എത്രയഭാടണന്നട്ട്  മണ്ഡലലാം
തനിരനിചട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഏടതലഭാലാം ആവശവങ്ങളക്കുകവണനിയഭാണട്ട് ഈ തുകേ ടചേലവഴനിചടതന്നട്ട്
മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളുടട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേള
ഏടതഭാടക്കയഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട്  :

പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  ജനതയുടട  ജതീവനിത  നനിലവഭാരലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്   എലഭാ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം  പഭാര്പനിടലാം  നല്കുന്ന
പദതനിയടക്കമുള്ള  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനുള്ള  പദതനികേളുലാം  വനികദശ
സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  പഠനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ധനസഹഭായമടക്കമുള്ള വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവ
പദതനികേളുലാം  ടതഭാഴനില്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള   പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  വഭായ്പഭാ
സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന പദതനികേളുലാം ഉളടപടട പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുടട ദ്രുതഗതനിയനിലുള്ള
പുകരഭാഗതനിക്കഭായുള്ള പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളുടട
ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം ടമചടപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ആവനിഷ്കരനിച പദതനികേള ചുവടട കചേര്ക്കുന. 

1.  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനട്ട്   കേതീഴനിലുള്ള  ഉത്തര  ദക്ഷനിണകമഖലഭാ
പരനിധനിയനില്ടപടുന്ന   ഐ.ടനി.ഐ.കേളനിലഭായനി  പതനിവര്ഷലാം  പരനിശതീലനലാം
കനടഭാന്  കേഴനിയുന്ന  2070  പരനിശതീലനഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിടല
പരനിശതീലന  സമയലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ  പരഭാധതീനത  എന്നനിവ
കേണക്കനിടലടുത്തുടകേഭാണ്ടുലാം   പരനിശതീലഭാനര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്   ഒരു കപഭാത്സഭാഹനലാം
എന്ന  നനിലയനിലുലാം  ഉചഭക്ഷണലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  3,10,50,000  രൂപ
അനുവദനിച്ചുനല്കേനി.

2.  വകുപനിനുകേതീഴനില്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന   കപഭാസ്റ്റട്ട്-ടമടനികേട്ട്  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനിടല
റസനിഡന്ഷവല് ടനടര്മഭാരുടട  ഓണകററനിയലാം  2,000  രൂപയനില്നനിന്നട്ട്  7,500
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

3. സലാംസ്ഥഭാനടത്ത 9 മുതല് 12-ാം ക്ലഭാസട്ട് വടര പഠനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗലാം

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട പഠന നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ,  പഠനത്തനിടല കപഭാരഭായ്മകേള

കേടണത്തനി  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശവകത്തഭാടട  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്

പദതനിയുടട മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചട്ട് (213 വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്) കഡ കസഭാകളഴനിനട്ട്

16,000  രൂപയുലാം  കഹഭാസ്റ്റകലഴനിനട്ട്  25,000  രൂപയുലാം  അപ്ഗ്രകഡഷന്  ഓഫട്ട്

ടമറനിറട്ട് ഇനത്തനില് അനുവദനിച്ചു.
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4.  2007-08  മുതല്  2012-13  വര്ഷലാം  വടര   ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ

പദതനി  പകേഭാരലാം  ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട  ഗണകഭഭാകഭാക്കളനില്  പണനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാടത   അവകശഷനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്   പഴയ  നനിരക്കനില്  വഭാങ്ങനിയ

ധനസഹഭായത്തുകേ  രണട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  നനിരക്കനില്

അധനികേ  ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  18-2-2017-ടല  സ.ഉ  (സഭാധഭാ.)

നമ്പര്  494/2017/പ.ജ.പ.വ.വനി.വ.  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

5.  വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം/മനിശവനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം 50,000 രൂപയനില്നനിന്നട്ട്

75,000 രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനി.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് :

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട  സമഗ്ര  വനികേസനവലാം  പുകരഭാഗതനിയുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ

ഉന്നമനവലാം ലക്ഷവലാംവച്ചുടകേഭാണ്ടുള്ള നനിരവധനി പദതനികേളഭാണട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന

വകുപട്ട്  മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതട്ട്. വനിദവഭാഭവഭാസലാം, സഭാമ്പത്തനികേലാം, അടനിസ്ഥഭാന

സസൗകേരവ  വനികേസനലാം,  ആകരഭാഗവലാം  മറട്ട്  സഭാമൂഹവകക്ഷമ  പരനിപഭാടനികേള   എന്നതീ

നനിലകേളനിലുള്ള  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ഊന്നല്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

വനിദവഭാഭവഭാസ വനികേസനത്തനിനഭാണട്ട് ഏറവലാം കൂടുതല് ശദ ടചേലുത്തുന്നതട്ട്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പധഭാന

പദതനികേള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കപഭാത്സഭാഹനവലാം സഹഭായവലാം

1. സമര്ത്ഥരഭായ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  പകതവകേ കപഭാത്സഭാഹലാം

2. അയങഭാളനി ടമകമ്മേഭാറനിയല് ടഭാലന്റെട്ട്  ടസര്ചട്ട് ആന്റെട്ട് ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട് പദതനി.

3. സ്കൂള കകേഭാകളജട്ട് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് പഠനയഭാത്രയ്ക്കുള്ള സഹഭായലാം.

4. അനഭാഥരഭായ കുടനികേളക്കുള്ള സഹഭായലാം

5. വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ലഭാപട്ട് കടഭാപട്ട് വനിതരണലാം
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പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുള്ള സഹഭായലാം

വനിദവഭാഭവഭാസ വനിവര വനിനനിമയ പദതനി  (  ഐ  .  ഇ  .  സനി  .) -   കദശതീയ കേലഭാ 
വവഭാപഭാരകമള  :

1. പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് നവതീകേരണലാം

2. ആദനികേലഭാഗ്രഭാമലാം

3. പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട കക്ഷമത്തനിനഭായുള്ള സഹഭായലാം

4. പടനികേവര്ഗ്ഗ യുവതനികേളുടട വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം

5. സനിക്കനിള-ടസല് അനതീമനിയ കരഭാഗനികേളക്കുള്ള സഹഭായലാം

6. ജനനതീജനരക്ഷ

7. പരമ്പരഭാഗത പടനികേവര്ഗ്ഗ കവദവന്മഭാര്ക്കുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

ഭക്ഷണ സഹഭായ പദതനി   -    സമഗ്ര പടനികേവര്ഗ്ഗ ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണലാം  :
1. ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളുടട നടത്തനിപട്ട്
2. ആശുപത്രനികേള വഴനിയുള്ള ടമഡനിക്കല് സഹഭായലാം
3. പടനികേവര്ഗ്ഗ ആശസഭാസ നനിധനി

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം   :

1. പുതനിയ ഭവനങ്ങളുടട നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. സനില് ഓവര് ഭവനങ്ങളുടട പൂര്ത്തതീകേരണലാം

3. ഭവനങ്ങളുടട പുനരുദഭാരണലാം

കടബല് ടപഭാകമഭാടര്മഭാര്ക്കുള്ള ഓണകററനിയലാം  :

1. കടബല് ടപഭാകമഭാടര്മഭാര്

2. ഊരുകൂടങ്ങളുടട സലാംഘഭാടനലാം

3. മഭാകനജ് ടമന്റെട്ട്  പരനിശതീലകേര്ക്കുലാം  ടഹല്ത്തട്ട്  മഭാകനജ് ടമന്റെട്ട്

പരനിശതീലകേര്ക്കുമുള്ള ഓണകററനിയലാം
4. കഹഭാസ്റ്റലുകേളനിലുലാം  എലാം.ആര്.എസ്സുകേളനിലുമുള്ള  കേസൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കട്ട്

ഓണകററനിയലാം
5. പടനികേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമത്തനിനുകവണനി  സഭാമൂഹവപവര്ത്തകേരുടട  കസവനലാം

ഉപകയഭാഗടപടുത്തല്
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ടചേറുസകങതങ്ങളുടട   വനികേസന  പദതനി    (  ഹഭാലാംടലറട്ട്  പദതനി  )

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനട്ട്  ഒരു  കുടക്കതീഴനില്  വരുന്ന

പദതനികേള  :

(എ ) കമഭാഡല് റസനിഡന്ഷവല് സ്കൂളുകേള നടത്തുന്നതനിനുള്ള ടചേലവകേള

(ബനി) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിടന്റെ വനിദവഭാഭവഭാസ അഭനിവൃദനിടപടുത്തല്

1. പഭാകന കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ടപരനിപതറനികേട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസലാം

2. വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായുള്ള ടനകടഭാറനിയല് പദതനി

3. കഗഭാത്രസഭാരഥനി

(സനി) പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടനികേളക്കുള്ള കപഭാസ്റ്റട്ട് ടമടനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റല്

(ഡനി)  പതീ-ടമടനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റലുകേളുടടയുലാം കപഭാസ്റ്റട്ട് ടമടനികേട്ട് കഹഭാസ്റ്റലുകേളുടടയുലാം

സസൗകേരവങ്ങള ടമചടപടുത്തല് (ഇതര കകേന്ദ്രസഹഭായലാം)

(ഇ) ഗരുകുലലാം (കേലനിലാംഗഭാ മഭാതൃകേ) പദതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ ഉപ പദതനി പകേഭാരമുള്ള പരനിപഭാടനികേളനിടല  നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ

വനിടവട്ട് നനികേത്തല്   (  കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട്  ) :

എ.റനി.എസട്ട്.പനി./പകതവകേ  പഭാകക്കജട്ട്  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട

പുനരധനിവഭാസലാം (റനി.ആര്.ഡനി.എലാം.); 

പൂളഡട്ട്  ഫണട്ട്  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ   ഉപ  പദതനിയനില്  ഉളടപടുന്നതുലാം  മറട്ട്

വകുപ്പുകേള  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ  പകതവകേ  കപഭാജക്ടുകേളക്കഭായുള്ള

ഫണട്ട്;

പടനികേവര്ഗ്ഗ  പകദശങ്ങളനിടല  സസൗകേരവങ്ങളുടട  വനികേസനലാം

(ഇതര കകേന്ദ്രസഹഭായലാം);

ആര്ടനിക്കനിള  275(1)  പകേഭാരമുള്ള  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  ഇന്-എയ്ഡട്ട്  പദതനി

(ഇതര കകേന്ദ്രസഹഭായലാം);
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പടനികേവര്ഗ്ഗ  യുവഭാക്കളക്കട്ട്   സസയലാംടതഭാഴനിലനിനുലാം   കനപുണവ  വനികേസന
പരനിശതീലനത്തനിനുമുള്ള സഹഭായലാം

1. അടനിയന്, പണനിയന്, പഭാകന കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗലാം

2. വനത്തനിനുള്ളനില് തഭാമസനിക്കുന്ന പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട  സമഗ്ര വനികേസനലാം

3. അഗതനി മന്ദനിരലാം

1999-ടല  കകേമഭാറ  നനിയനണവലാം  അനവഭാധതീനടപട  ഭൂമനി  പുനനഃസ്ഥഭാപനിചട്ട്
നല്കേലുലാം നനിയമലാം നടപഭാക്കലുലാം;  പടനികേവര്ഗ്ഗ പഭാരമ്പരവ കവദവന്മഭാര്ക്കുള്ള കസ്റ്ററട്ട്
ടസന്റെര്

50%   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള  :

പടനികേവര്ഗ്ഗ കമഖലയനില് മഭാതൃകേഭാ ടറസനിഡന്ഷവല് സ്കൂളുകേളുടടയുലാം ആശമലാം
സ്കൂളുകേളുടടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം (50 ശതമഭാനലാം സലാംസ്ഥഭാന വനിഹനിതലാം); 

ആണ്കുടനികേളുടട  കഹഭാസ്റ്റല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം    (50  ശതമഭാനലാം  സലാംസ്ഥഭാന
വനിഹനിതലാം);

കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്
ഓഹരനി;

കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന   പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഗകവഷണ  പരനിശതീലന
വനികേസന ഇന്സ്റ്റനിറനടനിനട്ട് (കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്) ധനസഹഭായലാം

1. ഗകവഷണ പവര്ത്തനങ്ങള

2. പരനിശതീലനലാം

അതനിക്രമങ്ങള  തടയല്  നനിയമലാം  നടപഭാക്കല്  (സലാംസ്ഥഭാന  വനിഹനിതലാം  50
ശതമഭാനലാം); 

പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഉപ  പദതനി  -  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്ന പരനിപഭാടനികേള.

100 %   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള  :

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായുള്ള കപഭാസ്റ്റട്ട് -ടമടനികേട്ട് കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള;

പടനികേവര്ഗ്ഗ ഉപ പദതനികേളക്കുള്ള പകതവകേ കകേന്ദ്രസഹഭായലാം;
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10-ാം  ക്ലഭാസനിലുലാം  9-ാം  ക്ലഭാസനിലുലാം   പഠനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായുള്ള   പതീ-ടമടനികേട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള  (100%  കകേന്ദ്ര

സഹഭായ പദതനി);

ടപണ്കുടനികേളുടട കഹഭാസ്റ്റല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (100% കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം);

കമഭാഡല്  ടറസനിഡന്ഷവല്  സ്കൂളുകേളുടട  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  (100%  കകേന്ദ്ര

സഹഭായലാം - ആര്ടനിക്കനിള 275(1) പകേഭാരലാം);

ആര്ടനിക്കനിള  275(1)  പകേഭാരലാം പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടടയുലാം   പരമ്പരഭാഗതമഭായനി

വനത്തനില് വസനിക്കുന്നവരുടടയുലാം നനിയമലാം (2006) നടപഭാക്കല് (വനഭാവകേഭാശ

നനിയമലാം അലാംഗതീകേരനിക്കല് );

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള ടതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലന സ്ഥഭാപനലാം;

പഭാകന കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുള്ള സലാംരക്ഷണവലാം വനികേസനവലാം കചേര്നള്ള 

പദതനി (സനി.സനി.ഡനി. പദതനി);

കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിനട്ട് പശഭാത്തല സസൗകേരവടമഭാരുക്കല്;

കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ   സഹകേരണ  ടഫഡകറഷനട്ട്

ധനസഹഭായലാം;

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട നനിലവഭാരലാം ടമചടപടുത്തല്;

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുകവണനി വനിവനിധ സസൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനി കഹഭാസ്റ്റലുകേള:

വയനഭാടട്ട്  കഗഭാത്രഭഭാഷഭാ  കേലഭാപഠന  കകേന്ദ്രലാം  (പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട

കേലഭാസഭാഹനിതവ  സലാംസഭാരനികേ  കപതൃകേലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  ഇവയുടട

കശഖരണവലാം  സൂക്ഷനിപ്പുലാം)   അലാംകബദ്കേര് ടസറനില്ടമന്റെട്ട്  വനികേസന പദതനി

(പുതുക്കനിയ എ.റനി.എസട്ട്.പനി. ഫണട്ട്/പകതവകേ പഭാകക്കജട്ട്);

കഗഭാത്രസഭാരഥനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായുള്ള വഭാഹന സസൗകേരവലാം;

സഭാമൂഹവ പഠനമുറനി-ഊരുകേളനില് ഒരു പഠന സഹഭായനിയുടട സഹഭായകത്തഭാടട

പഠനലാം സസൗകേരവലാം ഒരുക്കുന്നതനിനഭായുള്ള പദതനി,  കഗഭാത്രബന്ധു-  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട  ടകേഭാഴനിഞകപഭാക്കട്ട്  തടയുന്നതനിനഭായനി   241  പടനികേവര്ഗ്ഗ

അദവഭാപകേടര നനിയമനിക്കുന്ന പദതനി;
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കഗഭാത്രവഭാത്സലവനനിധനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ടപണ്കുടനികേളുടട  വനിദവഭാഭവഭാസ
പരനിപഭാടനിയുലാം  ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ
പചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം   കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം   ശനിശു  മഭാതൃമരണനനിരക്കട്ട്   കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നനടതീഷന്
റതീഹഭാബനിലനികറഷന് പദതനി.

(ബനി -  ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം ടമചടപടുത്തഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനി 

31 (654)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ:  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിടല പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുടട ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം
ടമചടപടുത്തുവഭാന്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എടന്തഭാടക്കടയന്നട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട്  :

പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  ജനതയുടട  ജതീവനിത  നനിലവഭാരലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്   എലഭാ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം  പഭാര്പനിടലാം  നല്കുന്ന
പദതനിയടക്കമുള്ള അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവ വനികേസനത്തനിനുള്ള പദതനികേളുലാം വനികദശ
സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  പഠനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ധനസഹഭായമടക്കമുള്ള  വനിദവഭാഭവഭാസ
ആനുകൂലവപദതനികേളുലാം ടതഭാഴനില് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം
വഭായ്പഭാ  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്ന  പദതനികേളുലാം  ഉളടപടട  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുടട
ദ്രുതഗതനിയനിലുള്ള പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളുടട
ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം  ടമചടപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനികേള  ചുവടട
കചേര്ക്കുന:

1.  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന വകുപനിനട്ട്   കേതീഴനിലുള്ള ഉത്തര ദക്ഷനിണകമഖല
പരനിധനിയനില്ടപടുന്ന   ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിലഭായനി  പതനിവര്ഷലാം
പരനിശതീലനലാം  കനടഭാന്  കേഴനിയുന്ന  2070  പരനിശതീലനഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 113

ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിടല  പരനിശതീലന  സമയലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ പരഭാധതീനത
എന്നനിവ  കേണക്കനിടലടുത്തുടകേഭാണ്ടുലാം   പരനിശതീലഭാനര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്   ഒരു
കപഭാത്സഭാഹനലാം  എന്ന  നനിലയനിലുലാം  ഉചഭക്ഷണലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്
3,10,50,000 രൂപ അനുവദനിച്ചുനല്കേനി.

2. വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന   കപഭാസ്റ്റട്ട്-ടമടനികേട്ട്
കഹഭാസ്റ്റലുകേളനിടല  ടറസനിഡന്ഷവല്  ടനടര്മഭാരുടട  ഓണകററനിയലാം
2,000 രൂപയനില് നനിന്നട്ട് 7,500 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

3.  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  9  മുതല്  12-ാം  ക്ലഭാസ്സുവടര പഠനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട പഠന നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ, പഠനത്തനിടല
കപഭാരഭായ്മകേള  കേടണത്തനി  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേ  എന്നതീ
ഉകദ്ദേശവകത്തഭാടട  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പദതനിയുടട  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചട്ട്
(213  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്)  കഡ  കസഭാകളഴനിനട്ട്  16,000  രൂപയുലാം
കഹഭാസ്റ്റകലഴനിനട്ട്  25,000  രൂപയുലാം  അപ്ഗ്രകഡഷന്  ഓഫട്ട്  ടമറനിറട്ട്
ഇനത്തനില് അനുവദനിച്ചു.

4. 2007-8 മുതല് 2012-13 വര്ഷലാം വടര  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ
പദതനിപകേഭാരലാം  ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട  ഗണകഭഭാകഭാക്കളനില്  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാടത   അവകശഷനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്   പഴയ  നനിരക്കനില്
വഭാങ്ങനിയ ധനസഹഭായത്തുകേ രണട്ട്  ലക്ഷലാം രൂപയട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായ
നനിരക്കനില്  അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കുന്നതനിനട്ട് 18-2-2017-ടല
സ.ഉ  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  494/2017/പജപവവനിവ.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്
പകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

5. വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം/മനിശവനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം  50,000
രൂപയനില്നനിന്നട്ട്  75,000  രൂപയഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനി.  മനിശവനിവഭാഹ
ധനസഹഭായത്തനിടന്റെ  വരുമഭാനപരനിധനി  40,000  രൂപയനില്നനിന്നട്ട്  ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട് :
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  മുകഖന
ടമചടപട വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ആകരഭാഗവലാം,  അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവ വനികേസനലാം,  ഭവനലാം,
ഭൂമനി,  സസയലാംടതഭാഴനില്  എന്നനിവ  ലക്ഷവലാം  വച്ചുടകേഭാണട്ട്   വനിവനിധ  വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 
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1. പടനികേവര്ഗ്ഗ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനി 6709 വതീടുകേള
പുതനിയതഭായനി അനുവദനിച്ചു.  ജനറല് ഹസൗസനിലാംഗട്ട് സതീമനില്  50.47  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  ഹഡ്കകേഭാ  കലഭാണ്  തുകേയഭായ  50  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
എസട്ട്.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഹസൗസനിലാംഗട്ട്  സതീമനില്  156.45  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
ഉളടപടട  ആടകേ  256.92  കകേഭാടനി  രൂപ  ടനി  ആവശവത്തനിനട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.  മുന്  വര്ഷങ്ങളനില്  അനുവദനിച  4158  വതീടുകേളുടട
പൂര്ത്തതീകേരണവലാം ഇതനില് ഉളടപടുലാം.

2.  മണ്സൂണ്  കേഭാലത്തട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങടള  പടനിണനി  ഉണഭാകേഭാടത
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭക്ഷവസഹഭായ പദതനിയനിലുളടപടുത്തനി  86133
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങള  വനിതരണലാം  ടചേയ്തു.  ടനി
ആവശവത്തനികലയട്ട് 18.55 കകേഭാടനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.

3. പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാടര പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  13.37  കകേഭാടനി രൂപ
ടചേലവഴനിച്ചുടകേഭാണട്ട്  174  കപര്ക്കട്ട്  81983  ഏക്കര് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കേനി.
കൂടഭാടത  പുനരധനിവഭാസ  കമഖലയനില്  കറഭാഡട്ട്,  കുടനിടവള്ളലാം,
കവദക്യുതതീകേരണലാം മുതലഭായ അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
30.15  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ടചേലവഴനിച്ചു.  ആടകേ  43.52  കകേഭാടനി  രൂപ  ടനി
ആവശവങ്ങളക്കട്ട് വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.

4.  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിടന്റെ
10  പദതനികേളക്കട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി,  പതീ-ടമടനികേട്ട്,
കപഭാസ്റ്റട്ട്-ടമടനികേട്ട്   കഹഭാസ്റ്റലുകേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  യൂത്തട്ട്  കഹഭാസ്റ്റല്
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഇടുക്കനി നഭാടുകേഭാണനി വനി.ടനി.സനി.-യുടട വനികേസനലാം എന്നനിവ
ടനി പദതനിയനിലൂടട ലക്ഷവമനിടുന.

5. സമഗ്ര  ആകരഭാഗവസരക്ഷഭാ  പദതനിയനില്   ഉളടപടുത്തനി  29614
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ  ആനുകൂലവലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്
കേഴനിഞ.  16  കകേഭാടനി  രൂപ  ടനി  ആവശവത്തനിനട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്
കേഴനിഞ.

6.  ജനനതീ  ജനരക്ഷ  പദതനിയനിലുളടപടുത്തനി  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  മുലയൂട്ടുന്ന
അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനുമഭായനി  10  കകേഭാടനി  രൂപ
വനിനനികയഭാഗനിച്ചുടകേഭാണട്ട് 11880 കപര്ക്കട്ട് ആനുകൂലവലാം നല്കേനി.
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7.  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണനിലുളടപടുത്തനി  47.53  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി.  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദക്യുതതീകേരണലാം,  പഭാലങ്ങള,  കറഭാഡുകേള,
കുടനിടവള്ള  പദതനികേള  തുടങ്ങനിയ  നനിരവധനി  പദതനികേള  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കനി.  അടപഭാടനിയനിടല  കേമ്മേനണനിറനി  കേനിചന്
പദതനിയുലാം  ഇതനിലുളടപടുന.   കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം

32 (655) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് 
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ 
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് എത്ര തുകേ ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുടണന്നട്ട് 
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അപകേടമരണലാം സലാംഭവനിചവരുടട ആശനിതര്ക്കട്ട് എടന്തലഭാലാം 
സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപനില് നനിന്നട്ട് ലഭനിക്കുന്നടതന്നട്ട് 
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പരമ്പരഭാഗത ടതഭാഴനിലനികലര്ടപടനിരനിടക്ക അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന ഈ 
വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടവര്ക്കട്ട് എടന്തലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് സർക്കഭാർ 
നല്കേനിവരുന്നടതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട് ഇതട്ട് ലഭവമഭാകുനടണന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് 
എടന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുടമന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട 
23073 കപര്ക്കഭായനി 45,99,28,104 രൂപ ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായമഭായനി 
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ബജറട്ട് 
വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിച 15 കകേഭാടനി രൂപ 29614 പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ 
ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കുടുലാംബത്തനിടല ഏകേവരുമഭാന ദഭായകേനട്ട് അപകേടമരണലാം സലാംഭവനിചഭാല്
കുടുലാംബത്തനിടല  ആശനിതര്ക്കട്ട് 50,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  അപകേടത്തനില്ടപടുന്നവര്ക്കുലാം
അസഖബഭാധനിതരഭായവര്ക്കുലാം  അര്ഹമഭായ ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം പടനികേജഭാതനി
വകുപ്പുമനനിയുടട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം  അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബത്തനിടല  വരുമഭാന  കസഭാതസഭായ  അലാംഗലാം
അപകേടത്തനില്ടപടട്ട്   ചേനികേനിത്സയനില്  കേഴനിയുകേയഭാടണങനില്  ടനിയഭാളക്കട്ട്  25,000
രൂപ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന.   കൂടഭാടത  അപകേടത്തനില്ടപടുന്നവര്ക്കുലാം
അസഖ  ബഭാധനിതരഭായവര്ക്കുലാം  അര്ഹമഭായ  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

(ഡനി)  പരമ്പരഭാഗത  ടതഭാഴനിലനികലര്ടപടനിരനിടക്ക  അപകേടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടവര്ക്കട്ട്   ധനസഹഭായലാം
ലഭവമഭാകുനടണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്/ഡയറകര്  തലത്തനില്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

കകേഭാര്പസട്ട് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്ന പവൃത്തനികേള

33  (656)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ടനടുമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്ന പവൃത്തനികേളുടട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ടനടുമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്
കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പവൃത്തനികേളുടട  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏടതലഭാലാം  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുടവനലാം  എടതലഭാലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുടണനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട്  :
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം   ടനടുമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്

കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്  :

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ടനടുമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്
കകേഭാര്പസട്ട് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 117

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട്  :
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലത്തട്ട്   ടനടുമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്  കകേഭാര്പസട്ട്

ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്  :
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലത്തട്ട്   ടനടുമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില് കകേഭാര്പസട്ട്

ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.
(സനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട്  :
മുത്തഭാലാംകകേഭാണലാം  കകേഭാളനനി  കുടനിടവള്ള  പദതനി,  പറമവഭാരലാം  കകേഭാളനനി

കുടനിടവള്ള  പദതനി,  കേരനിങ്ങയനില്  കകേഭാളനനി  കുടനിടവള്ള  കേണക്ഷന്,  പരനിയഭാരലാം
കകേഭാളനനി കുടനിടവള്ള കേണക്ഷന് എന്നതീ പദതനികേളുടട തുകേ  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്
ടഡകപഭാസനിറട്ട്  ടചേയനിട്ടുണട്ട്.   ടടണര്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചതഭായനി  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

മരുതൂര്  എലാം.ജനി.എചട്ട്.എസട്ട്.സനി.  കകേഭാളനനി  കറഭാഡട്ട്  &  ടഭാറനിലാംഗട്ട്,  കേഭാവനട
പറമവഭാരലാം പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി കറഭാഡട്ട്,  കേല്ലുവരമ്പട്ട്   കകേഭാളനനി കറഭാഡട്ട്  എന്നതീ
പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  കവടരുകകേഭാണലാം  എസട്ട്.സനി.  കകേഭാളനനി  കുടനിടവള്ള
പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്  :
ബഭാധകേമല. 

അലാംകബദ്കേര് സസഭാശയ ഗ്രഭാമലാം പദതനി

34 (657) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  സസഭാശയ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  കകേഭാതമലാംഗലലാം
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം ഏടതലഭാലാം കകേഭാളനനികേടളയഭാണട്ട് ടതരഞ്ഞടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  ഇസൗ  കകേഭാളനനികേളനില്  എടന്തലഭാലാം  നവതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുവഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഏതട്ട്  നനിര്വഹണ  ഏജന്സനിയഭാണട്ട്  നവതീകേരണ  പവര്ത്തനലാം
ഏടറടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിടന്റെ നനിലവനിടല അവസ്ഥ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  സസഭാശയ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  കകേഭാതമലാംഗലലാം
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം മുന്തൂര് കകേഭാളനനിടയയഭാണട്ട് ടതരടഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി) തഭാടഴപറയുന്ന അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവ വനികേസന പവൃത്തനികേളനില്നനിനലാം
മുന്തൂര്  കകേഭാളനനിക്കഭാവശവമഭായവ  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുടട   അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട്
വനികധയമഭായനി നടപഭാക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

1. കകേഭാളനനിക്കുള്ളനിലുള്ള കറഭാഡട്ട്/നടപഭാത

2. ആശയവനിനനിമയ സലാംവനിധഭാനലാം

3. കുടനിടവള്ള പദതനി.

4. ടഡ്രൈയനികനജട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

5. കവദക്യുതതീകേരണലാം/ വതീടുകേളനികലയ്ക്കുള്ള കസഭാളഭാര് കവദക്യുതതീകേരണലാം

6. കസഭാളഭാര് ടതരുവവനിളക്കട്ട്

7. സഭാനനികടഷന്

8. വതീടട്ട് പുനരുദഭാരണലാം

9. മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം

10. ടപഭാതുസസൗകേരവലാം ടമചടപടുത്തല്, കേളനിസ്ഥലലാം മുതലഭായവ (സ്ഥലലാം 
ലഭവടമങനില് )

11. സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

12. ജലകസചേന സസൗകേരവലാം

13. അടുക്കളകത്തഭാടലാം

14.  വനനിതകേളക്കുള്ള വരുമഭാനദഭായകേ പദതനികേള (മൃഗസലാംരക്ഷണലാം, കൃഷനി,  
ടനയട്ട്, തയല് തുടങ്ങനിയവ)

(സനി) എറണഭാകുളലാം ജനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്  നവതീകേരണ പവര്ത്തനലാം
ഏടറടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ഡനി)  പസ്തുത പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതനിടന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്

ടനി  കകേഭാളനനിയനില്  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി

വകുപ്പുമഭായനി MoU ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്. 
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ധനസഹഭായലാം

35 (658)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല കേഭാണക്കഭാരനി പഞഭായത്തനില്,
മഭാന്കഹഭാളനില് വതീണട്ട് മരണമടഞ്ഞ ശതീ. കദവസവഭാ ചേഭാകക്കഭാ, ബനികനഭായട്ട് കജഭാസഫട്ട്
എന്നനിവര്ക്കുട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പകതവകേ  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇതു  സലാംബന്ധനിച  ഫയല്  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഈ  ഫയലനിടന്റെ  പുകരഭാഗതനി
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പക്കലുള്ള 1171896/2017 ഫയലനില് ഇതുവടര
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  ഫയല്
തതീര്പഭാക്കഭാത്തതനിടന്റെ  കേഭാരണലാം  വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;28-1-2017  ല്  ഈ  ഫയല്
ഒറനിജനികനറട്ട്  ടചേയതനിനുകശഷലാം ഇതുവടരയുണഭായ കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള കേഭാരണലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഡയറകകററനില്  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഫയല്
നനിലവനിലുകണഭാ;  പസ്തുത  ഫയല്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പരനിഗണനയട്ട്  അയചനിട്ടുകണഭാ;
ഇക്കഭാരവത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങനില്  കേഭാരണലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മരണമടഞ്ഞ കദവസവഭാ ചേഭാകക്കഭാ,  ബനികനഭായട്ട്  കജഭാസഫട്ട് എന്നനിവരുടട
കുടുലാംബത്തനിനട്ട്   ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച
ഫയല്  നനിലവനിലുണട്ട്.   ഈ  വനിവരങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സഭാമൂഹവനതീതനി  വകുപനിനട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കദവസവഭാ  ചേഭാകക്കഭാ,  ബനികനഭായട്ട്  കജഭാസഫട്ട്    ഉളടപടട  ഏകേകദശലാം
12-ഓളലാം  കപര്ക്കട്ട്   മഭാന്കഹഭാള,  ടസപ്റനികേട്ട്  ടഭാങട്ട്  വൃത്തനിയഭാക്കുന്ന
കജഭാലനികേളക്കനിടട  മരണലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇവരുടട  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്  23794/ബനി3/2013/പജപവവനിവ. നമ്പര്
ഫയലനില്  കകേന്ദ്ര  സഭാമൂഹവനതീതനി  വകുപട്ട്  ആവശവടപടതുപകേഭാരലാം  പടനികേജഭാതനി
വനികേസന  ഡയറകര്  നല്കേനിയ  റനികപഭാര്ടട്ട്  (തപഭാല്  നമ്പര്  1171896)
പൂര്ണ്ണമലഭാത്തതനിനഭാല് ലഭവമഭായ വനിവരങ്ങള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന അറനിയനിക്കുകേയുലാം
കൂടുതല് വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം  ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണപരമഭായ കേഭാലതഭാമസലാം മഭാത്രമഭാണട്ട് ഈ
വനിഷയത്തനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. 
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(സനി)  ഉണട്ട്.  ടനി  ഫയലനില്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  1993-നുലാം
അതനിനുകശഷവലാം  ടസപ്റനികേട്ട്  ടഭാങട്ട്,  മഭാന്കഹഭാള  എന്നനിവ
വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനനിടയനില് മരണമടഞ്ഞ മുഴുവന് വവകനികേളുടടയുലാം ജനില തനിരനിച്ചുള്ള
വനിവരങ്ങളഭാണട്ട്  കശഖരനിക്കുവഭാനുണഭായനിരുന്നതട്ട്.  ഏകേകദശലാം  24  വര്ഷടത്ത
വനിവരങ്ങള  ജനിലകേളനില്നനിനലാം  കശഖരനിചട്ട്  കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിക്കഭാനുള്ള  സമയമഭാണട്ട്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ഡയറകറുടട  ഭഭാഗത്തട്ട്
കവണനിവന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്. മനനഃപൂര്വമഭായ ഒരു കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിടനില. 

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനി

36 (659) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് ടപരനിന്തല്മണ്ണ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല ഏടതങനിലുലാം
പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനിയനില് കുടനിടവള്ള പദതനി അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അവ
എവനിടടടയലഭാടമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ പദതനിക്കുലാം അനുവദനിച തുകേയുടടയുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന്
ചുമതലടപടുത്തനിയ ഏജന്സനിയുടടയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എടന്തങനിലുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  പദതനികേളുടട  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ടപരനിന്തല്മണ്ണ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിടല  11  പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളനില്  കുടനിടവള്ള  പദതനികേള  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  പസ്തുത  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ജനിലഭാ  കേളകറുടട  അദവക്ഷതയനില്
നനിര്വഹണ ഉകദവഭാഗസ്ഥരുടട കയഭാഗലാം വനിളനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പടനികേജഭാതനി /പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതലാം

37  (660)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിടല തൃക്കരനിപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് നനിലവനില് എത്ര
പടനികേജഭാതനി  /വര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങള ഉടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ മണ്ഡലത്തനില്
ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടവര് തഭാമസനിച്ചുവരുനകണഭാ;

(ബനി)  ഏടതഭാടക്ക  സകങതങ്ങളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  സസയലാംപരവഭാപ്ത  മഭാതൃകേഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറനിയടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇവനിടട ഏര്ടപടുത്തനിയ വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങള എടന്തഭാടക്കടയനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിടല തൃക്കരനിപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില്  84  പടനികേജഭാതനി
സകങതങ്ങളുലാം 113  പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളുമുണട്ട്.  ഈ മണ്ഡലത്തനില് ആദനിവഭാസനി
വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് തഭാമസനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി)  നടക്കഭാവട്ട്  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനിടയ  സസയലാം  പരവഭാപ്ത  ഗ്രഭാമലാം
പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ കകേഭാളനനിയനില് ഏര്ടപടുത്തനിയ വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

1. കറഭാഡട്ട് കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗട്ട്

2. കേമ്മേനണനിറനി ഹഭാള, കുടനിടവള്ള പദതനി

3. ശ്മശഭാനത്തനിടന്റെ കമല്ക്കൂര, ടഷഡട്ട്

4. ഭജനമഠത്തനിടന്റെ ടമയനിന്റെനന്സട്ട്

5. വതീടട്ട് ടമയനിന്റെനന്സട്ട്

6. കറഭാഡട്ട് ടഭാറനിലാംഗട്ട്

7. തയല് യൂണനിറട്ട്

8. നഴറനിക്കട്ട് വനിതരണലാം ടചേകയണ കടഭായ്സട്ട് ഐറലാംസട്ട്

9. വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള കസക്കനിള വനിതരണലാം
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10. കഡ്രൈവനിലാംഗട്ട് പരനിശതീലനലാം

11. വഭായനശഭാല ഓഡനികറഭാറനിയലാം ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്

12. വതീടുകേളക്കട്ട് കസഭാളഭാര് പഭാനല്

2017-18  വര്ഷത്തനില്  തൃക്കരനിപ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിടല  ഈസ്റ്റട്ട്  എകളരനി
പഞഭായത്തനിടല  വഭായനിക്കഭാനലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനിടയ  മഭാതൃകേഭാ  കകേന്ദ്രമഭായനി
ടതരടഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്. വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിടനില. 

ദനിശ 2017 പദതനി

38  (661)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടകേ.എസട്ട്.ബനി.സനി.ഡനി.സനി.  വഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ദനിശ  2017
പദതനിയുടട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുടട  ഉകദ്ദേശലക്ഷവവലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുന്നതനിനുളള
മഭാനദണ്ഡവലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനികലയട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള
വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  കകേഭാര്പകറഷന്

അഭവസ്തവനിദവരഭായ  യുവജനങ്ങളക്കട്ട്  സലാംരലാംഭകേതസ  പരനിശതീലനവലാം  സസയലാംടതഭാഴനില്

വഭായ്പയുലാം  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  ആവനിഷ്കരനിച  പരനിപഭാടനിയഭാണട്ട്   ദനിശ  2017.

സലാംരലാംഭകേതസത്തനികലയട്ട്  പകവശനിക്കഭാന്   ആഗ്രഹനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്   ഓണ്കലന്വഴനി

രജനിസ്റ്റര്  ടചേയട്ട്   പസ്തസ്തുത  പദതനിയനില്   പടങടുക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  ടമഡനിക്കല്

ക്ലനിനനികേട്ട്,  ടവററനിനറനി  ക്ലനിനനികേട്ട്,  ഫനിറട്ട്ടനസട്ട്  ടസന്റെര്,  ടമഡനിക്കല്  ലകബഭാറടറനി,

സനിവനില്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കേണ്സളടന്സനി,  ബനടനി  പഭാര്ലര്,  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

വര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട്,  കേമ്പനടര് ടടയനിനനിലാംഗട്ട്  ടസന്റെര്,  കസഭാഫ്റ്റട്ട് ടവയര് കേണ്സളടന്സനി,

ഫഭാലാം  നഴറനി,  ടഡയറനി  ഫഭാലാം,  കഗഭാടട്ട്  ഫഭാലാം,  ഡനിജനിറല്  സ്റ്റുഡനികയഭാ,  വതീഡനികയഭാ
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ടപഭാഡക്ഷന് യൂണനിറട്ട്,  എഡനിറനിലാംഗട്ട്  സ്റ്റുഡനികയഭാ,  ഓകടഭാടമഭാകബല് വര്കേട്ട് കഷഭാപട്ട്,

ടറഡനിടമയ്ഡട്ട്  ഗഭാര്ടമന്റെട്ട്സട്ട്  യൂണനിറട്ട്,  ഫുഡട്ട്  കപഭാസസനിലാംഗട്ട്,  മനിനനി  ടൂറനിസലാം

യൂണനിറ്റുകേള,  കബക്കറനി,  ടറകസ്റ്റഭാറനകേള,  ടഭാകനി/പനിക്കപട്ട്  വഭാഹനങ്ങള  തുടങ്ങനി

കവവനിദവമഭാര്ന്ന  ഒകടടറ  സലാംരലാംഭങ്ങള   ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള

രജനികസ്ട്രഷന് ഈ പദതനി പകേഭാരലാം ലഭവമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  രജനിസ്റ്റര് ടചേയ

5200-ഓളലാം  നവസലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  കവണനിയഭാണട്ട്  ദനിശ  2017  സലാംഘടനിപനിചതട്ട്.

14  ജനിലകേളനിലുലാം  2017  ടഫബ്രുവരനി  മഭാസലാം  16-ാം  തതീയതനിയഭാണട്ട്   ടസമനിനഭാര്

സലാംഘടനിപനിചതട്ട്.  ഇതനിടന്റെ സലാംസ്ഥഭാനതല ഉദ്ഘഭാടനലാം തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് നടന.

ദനിശ  2017  രണഭാലാംഘട ഓണ്കലന് രജനികസ്ട്രഷന്  2017  മഭാര്ചട്ട്  1-നട്ട്  ആരലാംഭനിചട്ട്

ഏപനില്  15-നട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഈ  ഘടത്തനില്   രജനിസ്റ്റര്  ടചേയ്യുന്നവര്ക്കുള്ള

ടസമനിനഭാര് കമയട്ട്  ആദവവഭാരലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   ആദവഘട ടസമനിനഭാറനില്

പടങടുത്തവര്ക്കട്ട് വഭായ്പ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  പദതനിയനികലയട്ട്  ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുകവണനി   കകേഭാര്പകറഷടന്റെ

ടവബട്ട് കസറഭായ  www.ksbcdc.com-ല്  പകവശനിചട്ട്  സസയലാംടതഭാഴനില് വഭായ്പയ്ക്കുള്ള

ഓണ്കലന് രജനികസ്ട്രഷന് നടപടനി പൂര്ത്തനികേരനികക്കണതഭാണട്ട്.

കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി

39 (662) ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പകസനന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല് കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  എത്ര  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗകുടുലാംബങ്ങള

അധനിവസനിക്കുനടണന്നറനിയഭാകമഭാ;

(ബനി) ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഭൂരഹനിതരഭായ 12261  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള

അധനിവസനിക്കുനണട്ട്.
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(ബനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി)  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
"ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കുന്ന പദതനി" നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  കൂടഭാടത  വനഭാവകേഭാശലാം  (2006)  മുകഖന  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  5075  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആര്.ഒ.ആര്.   നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു.  സപതീലാംകകേഭാടതനിവനിധനിയുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
വനിട്ടുകേനിടനിയതനില് വനിതരണ കയഭാഗവമഭായനി   കേടണത്തനിയനിട്ടുള്ള  7149  ഏക്കര് ഭൂമനി
4000 കപര്ടക്കങനിലുലാം വനിതരണലാം ടചേയഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ആദനിവഭാസനികേളുടട ആകരഭാഗവസലാംരക്ഷണലാം

40 (663) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  : 
ശതീ  .     അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട്  : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്  : 
ശതീ  .    ടകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  ആദനിവഭാസനികേളുടട  ആകരഭാഗവ
സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  കകേടക്കഭാണനിട്ടുള്ളടതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുടട  സമ്പൂര്ണ്ണ  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  സരക്ഷയ്ക്കുലാം
ഏടതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയടതന്നട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനികേളക്കനിടയനില്  ശനിശുമരണവലാം  പടനിണനി  മരണവലാം
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  കകേടക്കഭാണനിരനിക്കുന്നടതന്നട്ട്
വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആദനിവഭാസനികേളുടട ആകരഭാഗവ വനികേസനത്തനിനട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന
വകുപട്ട്,  സഭാമൂഹവനതീതനി  വകുപട്ട്,  ആകരഭാഗവ  വകുപട്ട്  എന്നനിവ  മുകഖന  വനിവനിധ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴനില് വര്ഷകേഭാലത്തുലാം പഞ്ഞമഭാസങ്ങളനിലുലാം
ഭക്ഷവസഹഭായ പദതനി, ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം സസന്തലാം നനിലയട്ട്
കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം വഭാങ്ങനിക്കഴനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി പതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപ  വതീതലാം
നല്കുന്ന ജനനതീ ജനരക്ഷഭാ പദതനി, അടപഭാടനി കമഖലയനില് പഭാകേലാം ടചേയ ഭക്ഷണലാം
നല്കുന്ന കേമ്മേനണനിറനി കേനിചന് പദതനി എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

സഭാമൂഹവനതീതനി വകുപനിന്കേതീഴനില് അങണവഭാടനികേള മുകഖന ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുലാം  പകതവകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം നല്കേനിവരുന.  പതീ-സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട്
പഭാല്,  മുട  എന്നനിവയുലാം   വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന.   കേസൗമഭാരപഭായക്കഭാരഭായ
കുടനികേളക്കഭായനി  സബല  കേനിറ്റുകേള  വനിതരണലാം  നടത്തുന.   കപഭാഷകേഭാഹഭാര
അപരവഭാപ്തതയുള്ളവടര   കേടണത്തനി  സപനിടമന്റെറനി  നനടതീഷന്  കപഭാഗ്രഭാലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കുടനികേളക്കഭായനി  അമൃതലാം  നനടനിമനികട്ട്  വനിതരണലാം  നടത്തുന.
ആകരഭാഗവവകുപട്ട്  മുകഖന   ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  അയണ്  കഫഭാളനികേട്ട്
ആസനിഡട്ട് ഗളനികേകേള വനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാംടചേയ്യുന.  

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ആകരഭാഗവസലാംരക്ഷണലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി സമഗ്ര ആകരഭാഗവ സരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  ഉളടപടടയുള്ള  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം   ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട  മറട്ട്  സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  സസൗജനവ  ചേനികേനിത്സ  ഉറപ്പുവരുത്തുന.  ഐ.ടനി.ഡനി.
കപഭാജകഭാഫതീസര്മഭാര്/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  ഓഫതീസര്മഭാര്  മുകഖനയുലാം  വകുപട്ട്
അദവക്ഷന്  മുകഖനയുലാം  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  കൂടഭാടത
ബഹുമഭാനടപട  വകുപ്പുമനനിയുടട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  വനിവനിധ
കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
വകുപനിനുകേതീഴനില്  5  അകലഭാപതനി ഒ.പനി.  ക്ലനിനനിക്കുകേളുലാം ആറളത്തട്ട് ഒരു ആയുര്കവദ
ആശുപത്രനിയുലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തഭാടകേ  17  ആയുര്കവദ  ഡനിടസന്സറനികേളുലാം
പവര്ത്തനിക്കുന.  ഇടുക്കനി,  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനിടല  ടനടുമങ്ങഭാടട്ട്
എന്നനിവടങ്ങളനിലഭായനി  ഓകരഭാ  കടബല്  ടമഭാകബല്  ടമഡനിക്കല്  യൂണനിറ്റുകേള
പവര്ത്തനിക്കുന. HLL(Hindustan Lifecare Limited)  മുകഖന  വകുപനിനുകേതീഴനില്
മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട് എന്നതീ ജനിലകേളനില്  ഓകരഭാ കടബല് ടമഭാകബല്
ടമഡനിക്കല്  യൂണനിറ്റുകേള  പവര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാടത  KMSCL(Kerala  Medical
Services Corporation Limited) മുകഖന ടകേഭാലലാം, ഇടുക്കനി ജനിലയനിടല  അടനിമഭാലനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  കടബല്  ടമഭാകബല്  ടമഡനിക്കല്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം
പവര്ത്തനിക്കുന. 
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അടപഭാടനികമഖലയനില്  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലമുള്ള  അസഖങ്ങളുടട
ചേനികേനിത്സക്കഭായനി  3  NRC  (Nutrition  Rehabilitation  Centre)-കേളുലാം
പവര്ത്തനിക്കുന.

സനിക്കനിളടസല് അനതീമനിയ കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  മരുന്നട്ട്,  മറട്ട്  ജതീവകനഭാപഭാധനികേള
എന്നനിവ  വഭാങ്ങുന്നതനികലക്കഭായനി  പതനിമഭാസലാം   2,000  രൂപ  വതീതലാം  സമഭാശസഭാസ
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനിയുലാം ഗര്ഭനിണനികേളുടടയുലാം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാരുടടയുലാം
ആകരഭാഗവ  സരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  പതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപ  വതീതലാം  18
മഭാസകത്തയട്ട്  ജനനതീ  ജനരക്ഷഭാ  പദതനിയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(സനി) അമ്മേമഭാരുടട കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലലാം തൂക്കക്കുറകവഭാടുകൂടനി ജനനിക്കുന്ന

കുഞങ്ങളഭാണട്ട്  പധഭാനമഭായുലാം  മരണടപടനിരുന്നതട്ട്.   ഇത്തരലാം  കുഞങ്ങളക്കട്ട്

ജനനഭാകലഭാ  പനിന്നതീകടഭാ  ഗരുതരമഭായ  ആകരഭാഗവ  പശ്നങ്ങളുണഭായനിരുന്നതഭായനി

ആകരഭാഗവ  വകുപട്ട്  മരണലാം  സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  വവകമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

വതീടുകേളനില്  നടന്നനിരുന്ന  പസവലാം  കുടുലാംബത്തനില്  നനിനലാം  പസവപരനിചേരണലാം

ലഭനിക്കഭാതനിരുന്നതട്ട്,  ചേനികേനിത്സഭാ  കവമുഖവലാം,   വഭാഹന  സസൗകേരവത്തനിടന്റെ  അഭഭാവലാം,

മുലയൂട്ടുകമ്പഭാള   അനുഭവടപട  ശസഭാസതടസലാം  തുടങ്ങനിയവയഭായനിരുന  പധഭാന

കേഭാരണങ്ങള.  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ നനിരന്തര ഇടടപടലനിലൂടട  ഇത്തരലാം കേഭാരണങ്ങളക്കട്ട്

പരനിഹഭാരലാം കേടണത്തനി മരണനനിരക്കട്ട് കുറച്ചുടകേഭാണ്ടുവരഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. 

ആദനിവഭാസനി  ശനിശുമരണങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സമഗ്ര  ആകരഭാഗവ
സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  കക്ഷമപദതനികേള   സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുടട
ഏകകേഭാപനകത്തഭാടട  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്
മുകഖനയുലാം  സഭാമൂഹവനതീതനി,  ആകരഭാഗവലാം,  സനിവനില്  സകപസട്ട്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേള
മുകഖനയുലാം  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  മറട്ട്   ഏജന്സനികേള  മുകഖനയുമഭാണട്ട്  പധഭാനമഭായുലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴനില് വര്ഷകേഭാലത്തുലാം പഞ്ഞമഭാസങ്ങളനിലുലാം
ഭക്ഷവസഹഭായ പദതനി, ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം സസന്തലാം നനിലയട്ട്
കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം വഭാങ്ങനിക്കഴനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി പതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപ  വതീതലാം
നല്കുന്ന ജനനതീ ജനരക്ഷഭാ പദതനി, അടപഭാടനി കമഖലയനില് പഭാകേലാം ടചേയ ഭക്ഷണലാം
നല്കുന്ന കേമ്മേനണനിറനി കേനിചന് പദതനി എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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സഭാമൂഹവനതീതനി വകുപനിനുകേതീഴനില് അങണവഭാടനികേള മുകഖന ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുലാം  പകതവകേ കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം നല്കേനിവരുന.  പതീ-സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട്
പഭാല്,  മുട  എന്നനിവയുലാം   വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന.  കേസൗമഭാരപഭായക്കഭാരഭായ
ടപണ്കുടനികേളക്കഭായനി  സബല കേനിറ്റുകേള  വനിതരണലാം  നടത്തുന.  കപഭാഷകേഭാഹഭാര
ക്കുറവള്ളവടര   കേടണത്തനി  സപനിടമന്റെറനി  നനടതീഷന്  കപഭാഗ്രഭാലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. കുടനികേളക്കഭായനി അമൃതലാം നനടനിമനികട്ട് വനിതരണലാം നടത്തുന. ആകരഭാഗവവകുപട്ട്
മുകഖന  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം അയണ് കഫഭാളനികേട്ട് ആസനിഡട്ട് ഗളനികേകേള
വനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാംടചേയ്യുന.  

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴനില് വര്ഷകേഭാലത്തുലാം പഞ്ഞമഭാസങ്ങളനിലുലാം
ഭക്ഷവസഹഭായ പദതനി, ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം സസന്തലാം നനിലയട്ട്
കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം വഭാങ്ങനിക്കഴനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി പതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപ  വതീതലാം
നല്കുന്ന ജനനതീ ജനരക്ഷഭാ എന്നനിവ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന. 

ശനിശുമരണനനിരക്കട്ട്  കൂടുതലഭായനി അനുഭവടപടനിരുന്ന അടപഭാടനി  കമഖലയനില്
പഭാകേലാം ടചേയ ഭക്ഷണലാം നല്കുന്ന കേമ്മേനണനിറനി കേനിചന് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

അടപഭാടനിയനിടല  ശനിശുമരണനനിരക്കട്ട്  കുറയഭാനഭായനി  കമല്പറഞ്ഞവ  കൂടഭാടത
3  NRC  (Nutrition  Rehabilitation  Centre)-കേളുലാം  കകേഭാടത്തറ  കടബല്
ടസഷവഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയുടട  കേതീഴനില്  പവര്ത്തനിക്കുന.  ഇവനിടട
കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലമുള്ള കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട് ചേനികേനിത്സ നല്കുന. 

കകേഭാടത്തറ കടബല് ടസഷവഭാലനിറനി ആശുപത്രനിയനില് നനിലവനില് കരഭാഗനികേടള
കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സനിക്കഭാനുള്ള സസൗകേരവമുണട്ട്.  കൂടഭാടത 24  മണനിക്കൂര്  കേഭാഷസഭാലനിറനി,
ലഭാബട്ട്,  മരുന്നട്ട്  വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നനിവയുണട്ട്.  സഭാനനിലാംഗനിനുള്ള
സസൗകേരവങ്ങള ഓപകറഷന് തതീകയറര്,  രകബഭാങട്ട്  എന്നനിവയുലാം ടസഷവല് ഒ.പനി.
ചേനികേത്സയുമുണട്ട്. 

പതനിമഭാസ  കുത്തനിവയ്പട്ട്  നല്കേല്,  നവജഭാത  ശനിശുസലാംരക്ഷണ  സസൗകേരവലാം,
പഭാലനികയറതീവട്ട്   ടകേയര്  യൂണനിറട്ട്,  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്,  സനിക്കനിള  ടസല്
അനതീമനിയ ക്ലനിനനികേട്ട്, കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്, മഭാനസനികേകരഭാഗ-ക്ഷയകരഭാഗ-അരനിവഭാളകരഭാഗ
പുനരധനിവഭാസ പദതനികേള എന്നനിവയുലാം മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളുടട സതീനനിലാംഗട്ട് ടടസ്റ്റുലാം ഈ
ആശുപത്രനിയനില് നടത്തനിവരുന. 
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സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് സലാംവരണലാം

41 (664) ശതീ  .  ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്   :

ശതീമതനി ഇ   .  എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള   :

ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജന്   :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിടല പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില്

എത്ര ശതമഭാനലാം സലാംവരണമഭാണട്ട് ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  പടനികേവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കനിടയനില്  സഭാമൂഹനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ

രലാംഗങ്ങളനില്  മുന്പന്തനിയനില്  നനില്ക്കുന്നവര്  മലയരയന്,  കേഭാണനി,  കുറനിചവ,  കുറുമ

തുടങ്ങനിയ  ചുരുക്കലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിനള്ളവരഭാടണന്നതട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പണനിയ,  അടനിയ,  ഇരുള,  കേഭാടുനഭായര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങള

വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുന്ന  കേഭാരവത്തനിലുലാം  വളടര

പനിന്നഭാക്കമഭാടണന്നതട്ട്  കേണക്കനിടലടുത്തട്ട്  അവടര  ഉദരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തഭാടക്ക

നടപടനികേൾ സസതീകേരനിക്കുടമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കകേരളത്തനിടല പടനികേവനിഭഭാഗക്കഭാരനില് 60% -ലധനികേലാം കപര് വസനിക്കുന്ന

വയനഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനിടല  സലാംവരണലാം  ഉപകയഭാഗടപടുത്തനി

കജഭാലനികനടുന്നതട്ട് മറ്റു ജനിലകേളനിടല ആളക്കഭാരഭാടണന്നതട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2 %

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   2013-ടല  കസഭാകഷവഭാ  ഇക്കകണഭാമനികേട്ട്  സര്കവ

പകേഭാരലാം മലയരയന്,  കേഭാണനി,  കുറനിചേവ,  കുറുമ തുടങ്ങനിയ വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടവരുടട

സഭാക്ഷരത,  വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലാം,  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനിയനിടല   പഭാതനിനനിധവലാം

എന്നനിവ ഇതര പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടവടരക്കഭാള ഉയര്ന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാടത

ഇവരനില് ഭൂരനിപക്ഷലാം കപരുലാം സസന്തമഭായനി ഭൂമനിയുള്ളവരുമഭാണട്ട്. 
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(സനി)  പനിന്നഭാക്ക കഗഭാത്ര വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ അടനിയന്,  പണനിയന്,  കേഭാട്ടുനഭായര്
എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനള്ള  1  മുതല്  4-ാം ക്ലഭാസ്സുവടര പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുടട
വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  കുടനികേടള  വനിദവഭാലയത്തനിടലത്തനിക്കുകേ,  പഠന
പവര്ത്തന  നനിര്വഹണത്തനില്  ഒന്നഭാലാം  ക്ലഭാസനിടല   അദവഭാപകേര്ടക്കഭാപലാംനനിന്നട്ട്
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേടള  സഹഭായനിക്കുകേ,  സ്കൂളനിടല  മറട്ട്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുമഭായനി
ഇടപഴകേനിക്കഭാനുള്ള കവദനിടയഭാരുക്കുകേ, സഹഭാദവഭാപകേര്ക്കട്ട് കഗഭാത്രഭഭാഷ, സലാംസഭാരലാം,
കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  കേലഭാരൂപങ്ങള എന്നനിവയനില് ധഭാരണ നല്കുകേ,  ആവശവമഭായ മറട്ട്
സഹഭായങ്ങള ടചേയ്യുകേ എന്നനിവയഭായനി  കപമറനി ക്ലഭാസ്സുകേളക്കുള്ള  241  സര്ക്കഭാര്
എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  241  കപടര  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്   ടമന്ഡട്ട്  ടതീചര്മഭാരഭായനി   നനിയമനിക്കുന്ന  "കഗഭാത്രബന്ധു"
പദതനി 2017-18 അദവയന വര്ഷലാം മുതല് നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കൂടഭാടത  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങളുടട  വനിതരണലാം  പതീ-കപമറനി  മുതല്
കപഭാസ്റ്റട്ട്-  ടമടനികേട്ട്  തലലാം  വടരയുള്ള  വനിദവഭാഭവഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുടടയുലാം   ടതഭാഴനില്
പരനിശതീന  കകേന്ദ്രങ്ങളുടട  പവര്ത്തനലാം,  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള,  മനിടുക്കരഭായ
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള   കപഭാത്സഭാഹന  ധനസഹഭായലാം  എന്നനിവയുലാം  യുവതതീ
യുവഭാക്കളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പരനിശതീലന  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം
ജനിലഭാതലത്തനില് നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

(ഡനി) വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മഭാതൃകേഭാ ടറസനിഡന്ഷവല് സ്കൂളുകേള

42 (665) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്   :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി   :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപട്ട്   :
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള മഭാതൃകേഭാ ടറസനിഡന്ഷവല്
സ്കൂളുകേളനില്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
സസൗകേരവങ്ങള എടന്തലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഇവനിടട  കനപുണവ  വനികേസനത്തനിനുലാം  പഠനത്തനില്  പനികന്നഭാക്കലാം
നനില്ക്കുന്ന കുടനികേളക്കുള്ള പകതവകേ പരനിശതീലനത്തനിനുലാം സസൗകേരവലാം ലഭവമഭാകണഭാ ;

(സനി)  മുന് ബജറനില് ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേളുടട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി പഖവഭാപനിച
പദതനികേളുടട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴനില് 19  കമഭാഡല് ടറസനിഡന്ഷവല്
സ്കൂളുകേള  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   പസ്തുത  കമഭാഡല്  ടറസനിഡന്ഷവല്  സ്കൂളുകേടള
മനികേവനിടന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  അന്തഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്   ഉയര്ത്തുകേ
എന്നതഭാണട്ട്  വകുപനിടന്റെ ലക്ഷവലാം.  ഇതനിനഭായനി വനിവനിധ പദതനികേള എലഭാ കമഭാഡല്
ടറസനിഡന്ഷവല് സ്കൂളുകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള കമഭാഡല്
ടറസനിഡന്ഷവന്  സ്കൂളുകേളുടട  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിരവധനി  പവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേടള  തഭാമസനിപനിചട്ട് പഠനിപനിചട്ട് മനികേച വനിദവഭാഭവഭാസലാം നല്കേനി
അവടര  സമൂഹത്തനിടന്റെ  മുഖവധഭാരയനികലയട്ട്   എത്തനിക്കുകേയുലാം   അതുവഴനി
ഉന്നതജതീവനിതലാം  ടകേടനിപടുക്കുന്നതനിനട്ട്  അവടര  പഭാപ്തരഭാക്കഭാനുലാം   ലക്ഷവമനിടുന.
വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന  പസ്തസ്തുത കമഭാഡല് ടറസനിഡന്ഷവല് സ്കൂളുകേളനില്
18  എണ്ണത്തനില്  സ്മഭാര്ടട്ട്  ക്ലഭാസട്ട്  റമുകേള  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാടത  പസ്തുത
സ്കൂളുകേളുടട  കദനലാംദനിന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള ടകേടനിടലാം,  കടഭായട്ട് ടലറ്റുകേള,  ശുദജല വനിതരണലാം,  ചുറ്റുമതനില്,
ടസട്ട്  വര്ക്കട്ട്,   ടസകേനരനിറനി  റലാം,  കുഴല്ക്കനിണര്  എന്നനിവയുടട  നനിര്മ്മേഭാണലാം/
അറകുറപണനികേള,  സസന്തമഭായനി  ടകേടനിടമനിലഭാത്ത  എലാം.ആര്.എസ്സുകേളക്കട്ട്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ സസൗകേരവലാം  ഏര്ടപടുത്തല് എന്നനിവയ്ക്കുലാം  ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരവങ്ങള
ടമചടപടുത്തുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   കുടനികേളക്കഭാവശവമഭായ  ടബഞട്ട്,  ഡസട്ട്,
പഠനകമശ,  കേടനില്,  ടമത്ത,  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള  എന്നനിവയുലാം  കലബറനി/
റഫറന്സട്ട് പുസ്തകേങ്ങള,  കഹസ്കൂള/ഹയര് ടസക്കണറനി സ്കൂളുകേളക്കട്ട് ആവശവമഭായ
സയന്സട്ട്/കേമ്പനടര് ലഭാബുകേള, കേമ്പനടര് അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങള, ടടലനിവനിഷന്,
കുടനികേളക്കട്ട്  വവകനിതസ  വനികേസനത്തനിനുലാം  ടതഭാഴനില്  പരനിശതീലനത്തനിടല  കേഭായനികേ
പരനിശതീലനത്തനിനഭായുള്ള  വനിവനിധ  പദതനികേളുലാം  ഇതനിനഭാവശവമഭായ
ഉപകേരണങ്ങള/യൂണനികഫഭാലാം എന്നനിവ ഈ പദതനി പകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാടത ടനി സ്കൂളനില് പഠനിക്കുന്ന പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  സ്റ്റുഡന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട്
കകേഡറട്ട്,  എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.,  എന്.സനി.സനി.  എന്നതീ പദതനികേളുലാം  സര്കഗ്ഗഭാത്സവലാം
എന്ന  കപരനില്  സലാംസ്ഥഭാനതല  കേലഭാകമളയുലാം  കേളനിക്കളലാം  എന്ന  കപരനില്
സലാംസ്ഥഭാനതല  കേഭായനികേകമളയുലാം  നടത്തുന.   വടകശരനിക്കര,  ഇടുക്കനി,  മലമഴ,
തനിരുടനലനി,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  5  കമഭാഡല്
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ടറസനിഡന്ഷവല്  സ്കൂളുകേളനില്  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റെട്ട്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.   കേകടല,  ഞഭാറനതീലനി  കമഭാഡല്  ടറസനിഡന്ഷവന്  സ്കൂളുകേളനില്
Node  based  computer  lab  സ്ഥഭാപനിച്ചു  കേഴനിഞ.   കമഭാഡല്  ടറസനിഡന്ഷവല്
സ്കൂളുകേളനിടല വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനലാം  ശകനിടപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
സനി.സനി.ടനി.വനി  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള   നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാടത
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനിടല   ശഭാസ  അഭനിരുചേനി  വളര്ത്തനിടയടുക്കുന്നതനിനഭായനി   സയന്സട്ട്
എകട്ട്ടപരനിടമന്റെട്ട്   കേനിറ്റുകേള  എലഭാ  കമഭാഡല്  ടറസനിഡന്ഷവന്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കമഭാഡല്  ടറസനിഡന്ഷവല്  സ്കൂളുകേളനിടല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട
ആകരഭാഗവപരവലാം  മഭാനസനികേവമഭായ കേഭാരവങ്ങളനില് ശദ ടചേലുത്തുന്നതനിനട്ട്  JPHN
(Junior  Public  Health Nurse),  കേസൗണ്സനിലര്മഭാര്,   എന്നനിവടര വര്ഷലാംകതഭാറുലാം
ഇന്റെര്വന  നടത്തനി   നനിയമനിച്ചുവരുന.  വവകനിതസ  വനികേസന  ക്ലഭാസ്സുകേള   വനിദവഭാ
വനിസ്മയലാം എന്ന പദതനിയനിലുളടപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(ബനി)  ലഭവമഭാണട്ട്. പഠനത്തനില് പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന കുടനികേളക്കട്ട്  SSLC,
+2  പരതീക്ഷകേളക്കഭായനി   ക്ലഭാസട്ട്  സമയലാം  കേഴനിഞലാം   പകതവകേ  പരനിശതീലനലാം
നല്കേഭാറുണട്ട്.   കേലഭാകേഭായനികേ  വനികേസനത്തനിനഭായനി   സര്കഗ്ഗഭാത്സവലാം,  കേളനിക്കളലാം
പരനിപഭാടനികേള  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  നടത്തനിവരുന.  ASAP മുകഖന  കനപുണവ
വനികേസനത്തനിനുള്ള പദതനികേള  ടനി സ്കൂളുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(സനി)  മുന് ബജറനില് ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേളുടട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി പഖവഭാപനിച
പദതനികേളുടട പുകരഭാഗതനി അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന *.

ഭവന പദതനി

43 (666)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസന്തമഭായനി സ്ഥലകമഭാ വതീകടഭാ ഇലഭാത്ത ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി
എടന്തലഭാലാം ഭവന പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;

(ബനി) സസന്തമഭായനി വതീടനിലഭാത്തവകരഭാ ടഷഡ്ഡുകേളനിൽ തഭാമസനിക്കുന്നവകരഭാ ആയ
ഇത്തരലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  ആദനിവഭാസനി  കുടുലാംബങ്ങള
തഭാമസനിക്കുനണട്ട്:  ഇവരനില്  സസന്തമഭായനി  വതീടുള്ളവര്,  കറഷന്  കേഭാര്ഡുള്ളവര്,
ഇലഭാത്തവര്, ഇവരുടട പടനികേ തരലാംതനിരനിചട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടുന്നവര്ക്കട്ട്  എടന്തലഭാലാം  ഭവന
പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്; ഇതനിടന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  സസന്തമഭായനി സ്ഥലമുള്ള ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ജനറല്

ഹസൗസനിലാംഗട്ട് പദതനി , എ.ടനി.എസട്ട്.പനി.  ഭവന പദതനി, ഹഡ്കകേഭാ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനി എന്നനിവ പകേഭാരലാം വതീടുകേള അനുവദനിചട്ട് വരുന.  സസന്തമഭായനി ഭൂമനിയനിലഭാത്ത
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കേല്  പദതനി,  ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ
വനികേസന  മനിഷന്,  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  പകേഭാരലാം   ഭൂമനി
ലഭവമഭാക്കനിയകശഷലാം   ടനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  കമല്  പരഭാമര്ശനിത  ഭവന  പദതനികേള
പകേഭാരലാം വതീടുകേള അനുവദനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ടഷഡ്ഡുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  (കേകയറ ഭൂമനി  ഒഴനിടകേ)  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ വതീട്ടുനമ്പര് നല്കേനി കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി) പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ ടസറനില്ടമനകേളനില. 

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  ഭവനരഹനിതരുലാം  സസന്തമഭായനി  ഭൂമനിയുള്ളവരുമഭായ
പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി   ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായ  പദതനി   പകേഭാരലാം  മൂന്നട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം   ദുര്ബല  വനിഭഭാഗ  ഭവന
പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  പകേഭാരലാം  3.5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ധനസഹഭായമഭായനി
അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  ടനി തുകേ നനിശനിത നഭാലട്ട് ഗഡുക്കളഭായനി (15%, 30%,40%, 15%)
ഗണകഭഭാകക്കളുടട  ബഭാങട്ട്  അക്കസൗണട്ട്  വഴനി  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന.  തകദ്ദേശഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  ഗ്രഭാമസഭഭാ  ലനിസ്റ്റനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുലാം
വകുപനില്നനിന്നട്ട് മുന്വര്ഷങ്ങളനില്  ഭൂമനി അനുവദനിചവര്ക്കുലാം അര്ഹത പരനികശഭാധനിചട്ട്
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന.   നനിശനിത  മഭാതൃകേയനിലുള്ള  അകപക്ഷകയഭാടടഭാപലാം
ജഭാതനി,  വരുമഭാനലാം,  കകേവശഭാവകേഭാശലാം എന്നനിവയുലാം മുമ്പട്ട് ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചനിടനില
എന്ന  സഭാക്ഷവപത്രലാം,  തനിരനിചറനിയല്  കരഖകേള,  ബഭാങട്ട്  അക്കസൗണട്ട്  വനിവരങ്ങള
എന്നനിവ  സഹനിതലാം  ബന്ധടപട  കബഭാക്കട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന്
പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസര്ക്കട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്. 
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കഹകക്കഭാടതനി വനിധനിയുടട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ഭൂമനി

44 (667) ശതീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  തഭാലൂക്കനിടല  ചേനിറ്റൂര്  കബഭാക്കട്ട്  പകദശടത്ത  ഭൂരഹനിത
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  നല്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ബഹു  കകേരള
കഹകക്കഭാടതനിയുടട  8-9-2016  തതീയതനിയനിടല  ഡബന.  പനി.  (സനി)  25215/2010
നമ്പറനിലുള്ള വനിധനിനവഭായലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  വനിധനിനവഭായപകേഭാരമുള്ള  ഭൂമനി  വനിതരണലാം
തസരനിതടപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുടമന്നട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചേനിറ്റൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുളള  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേ
വര്ഗ്ഗക്കഭാരുടടയുലാം  ഒകരക്കറനില്  തഭാടഴ  ഭൂമനിയുള്ള  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടടയുലാം
വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ചേനിറ്റൂര്  തഭാലൂക്കനില്   ടനലനിയഭാമ്പതനി  വനികലജനിടല  കൃഷനി
കയഭാഗവമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  എന്നഭാല് ഇകപഭാള തരനിശഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ 67.76 ടഹകര് ഭൂമനി
(ഓറഞട്ട്  ഫഭാലാം-കൃഷനി  വകുപനിടന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള   ഭൂമനി),  ലഭാന്ഡട്ട്  ടഭാന്സര്
മുകഖന റവനന വകുപനിനട്ട്  കകേമഭാറനി കേനിടനിയഭാല് ആയതനില് ബഹു. കഹകക്കഭാടതനി
വനിധനി  പകേഭാരലാം  ഭൂമനിയുടട   ലഭവതയനുസരനിചട്ട്  ഏറവലാം  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്   ഭൂമനി
പതനിചട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കൃതവവലാം  പൂര്ണ്ണവമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുന്നതഭാടണനലാം   രണട്ട്  കസവന  വകുപ്പുകേള  തമ്മേനിലുള്ള  ഭൂമനി
കകേമഭാറത്തനിനട്ട്   ആദവപടനിയഭായനി  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കുന്ന   വകുപനിടന്റെ  സമ്മേതപത്രലാം
ആവശവമഭായതനിനഭാല്  ഈ  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
തതീരുമഭാനനികക്കണതഭാടണനലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ കേളകര് ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്  റവനന
വകുപനിനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ടചേയനിരുന.  പസ്തുത  വനിഷയലാം  റവനന  വകുപട്ട്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  ചേനിറ്റൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഭൂരഹനിതരഭായ  455  കുടുലാംബങ്ങളുലാം
ഒകരക്കറനില് തഭാടഴ ഭൂമനിയുള്ള 1277 കുടുലാംബങ്ങളുലാം തഭാമസനിച്ചുവരുന. 
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ഭൂമനി വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

45 (668) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനടത്ത ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി
നല്കുന്നതനിനഭായനി  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  തുകേ
വകേയനിരുത്തുകേയുണഭായനി;

(ബനി) ഇസൗ തുകേ ടചേലവഴനിചട്ട് എത്ര ഭൂമനി വഭാങ്ങുകേയുണഭായനിടയനലാം ഏടതലഭാലാം
ജനിലകേളനില് ഏതു വനികലജുകേളനിലഭാണട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങനിയടതനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇങ്ങടന വഭാങ്ങനിയ ഭൂമനി ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  എത്ര ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  ഇസൗ ഭൂമനി  വനിതരണലാം
ടചേയ്യുവഭാന് കേഴനിയുടമനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി
നല്കുന്നതുളടപടടയുള്ള   പുനരധനിവഭാസ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി   2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 45,08,80,000 രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  ടനി തുകേയനില് ഭൂമനി
വഭാങ്ങനി നല്കുന്നതനിനഭായനി 14,93,71,524 രൂപയഭാണട്ട് അനുവദനിചതട്ട്. 

(ബനി)  2016-17  വര്ഷലാം  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി
നല്കേനിയതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള   വനിവരലാം  ഉള്ളടക്കലാം* ടചേയനിരനിക്കുന.
ഏടതഭാടക്ക വനികലജുകേളനിലഭാടണന്ന വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(സനി&ഡനി) വഭാങ്ങനിയ ഭൂമനി 174 ഗണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് വനിതരണലാം ടചേയ്തു. 

 ഭൂമനി നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

46 (669) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നനിലവനില് ഭൂരഹനിതരഭായ എത്ര പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള
ഉടണന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്; ജനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കുകേള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഭൂമനി
നല്കുന്നതനിനട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് എടന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് ഭൂരഹനിതരഭായ എത്ര പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി
അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  എത്ര  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഭൂമനി
നല്കേനിയനിട്ടുടണനലാം  ഓകരഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബത്തനിനുലാം  എത്ര  ഭൂമനി  വതീതലാം
നല്കേനിടയനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ഭൂരഹനിതരഭായ 12261 പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുണട്ട്.  ജനില
തനിരനിച്ചുളള കേണക്കുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കുന്ന പദതനിയുലാം
വനഭാവകേഭാശ നനിയമപകേഭാരലാം ഭൂമനിയനിലുളള വവകനിഗത കകേവശഭാവകേഭാശലാം നല്കുന്ന
പദതനിയുലാം  നടപഭാക്കനിവരുന.   വനഭാവകേഭാശ  നനിയമപകേഭാരലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  5075   അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആര്.ഒ.ആര്.  നല്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  വനിട്ടുകേനിടനിയതനില്
വനിതരണകയഭാഗവമഭായനി കേടണത്തനിയനിട്ടുളള 7149 ഏക്കര് ഭൂമനി 4000 കപര്ടക്കങനിലുലാം
വനിതരണലാം ടചേയഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്ന പദതനി  പകേഭാരലാം  174  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഭൂമനി
വഭാങ്ങനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാടത  വനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം   (2006)  പകേഭാരലാം  136
കപര്ക്കട്ട് ഭൂമനിയനിലുളള വവകനിഗത കകേവശഭാവകേഭാശലാം അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനിനല്കുന്ന
പദതനിപകേഭാരലാം  വഭാങ്ങനിനല്കേനിയ  ഭൂമനിയുടട  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

  കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി

47  (670)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട  പഠന  പനിന്നഭാക്കഭാവസ്ഥ
പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം സ്കൂളുകേളനിടല ടകേഭാഴനിഞകപഭാക്കട്ട് തടയഭാനുലാം ലക്ഷവമനിട സലാംസ്ഥഭാന

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  'കഗഭാത്രബന്ധു  പദതനി'യുടട  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  എടന്തലഭാലാം
കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  ആദനിവഭാസനി
വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ടപടുന്ന  എത്ര കപര്ക്കട്ട്  ടതഭാഴനിലവസരങ്ങള  ലഭവമഭാകുലാം  എന്നഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ) വയനഭാടട്ട് ജനിലയനിടല കപമറനി ക്ലഭാസ്സുകേളുളള 241  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേളനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  അഭവസ്തവനിദവരനില്നനിനലാം
ടതരടഞ്ഞടുക്കടപടുന്ന 241 കപടര ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ഓകരഭാ സ്കൂളനിലുലാം
അദവഭാപകേരഭായനി നനിയമനിക്കഭാന് കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി വഴനി ലക്ഷവമനിടുന.

ജനിലയനിടല പനിന്നഭാക്ക കഗഭാത്രവനിഭഭാഗങ്ങളഭായ അടനിയര്,  പണനിയര്,  ഊരഭാളനി,
കേഭാട്ടുനഭായര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം  1  മുതല്  4-ാം  ക്ലഭാസ്സുവടര  പഠനിക്കുന്ന
കുടനികേളുടട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉന്നമനമഭാണട്ട്  പദതനി  വനിഭഭാവന  ടചേയ്യുന്നതട്ട്.   ഒന്നഭാലാം
തരത്തനിലുളള കുടനികേടളയഭാണട്ട് പദതനിയുടട ആദവവര്ഷലാം പകതവകേലാം ലക്ഷവമനിടുന്നതട്ട്.

കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേടള  വനിദവഭാലയത്തനിടലത്തനിക്കുകേ,  പഠന
പവര്ത്തനത്തനില്  ഒന്നഭാലാം  ക്ലഭാസനിടല  അദവഭാപനികേയ്ടക്കഭാപലാംനനിന്നട്ട്  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേടള  സഹഭായനിക്കുകേ,  സ്കൂളനിടല  മറട്ട്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളടക്കഭാപലാം  ഈ
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേടള  ഇടപഴകേനിക്കഭാനുളള  കവദനിടയഭാരുക്കുകേ,  സഹഭാദവഭാപകേര്ക്കട്ട്
കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ ഭഭാഷ,  സലാംസഭാരലാം,  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ കേലഭാരൂപങ്ങള എന്നനിവയനില് ധഭാരണ
നല്കുകേയുലാം ആവശവമഭായ സഹഭായങ്ങള നല്കുകേയുലാം ടചേയ്യുകേ എന്നനിവയഭാണട്ട്  ടനി
പദതനി പകേഭാരലാം നനിയമനിക്കടപടുന്ന അദവഭാപകേരുടട ചുമതലകേള.  

(ബനി)  കഗഭാത്രബന്ധു  പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട
നനിശനിത കയഭാഗവതയുളള 241 കപര്ക്കട്ട് ടതഭാഴനിലവസരലാം ലഭവമഭാകുലാം.

        സഭാമൂഹവ പഠന മുറനി പദതനി
48 (671) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര്  :
ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി  : തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുടട  വനിദവഭാഭവഭാസ  സസൗകേരവങ്ങള
ടമചടപടുത്തുന്നതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  'പഠനമുറനി'  സഹഭായ പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ;



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 137

(ബനി)  ടമചടപട  പഠനഭാന്തരതീക്ഷലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  എടന്തലഭാലാം

സസൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട് ഈ പദതനി പകേഭാരലാം ഏര്ടപടുത്തുന്നടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഗണകഭഭാകഭാക്കടള  കേടണത്തുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതനലാം  ഇതനിടന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

എടന്തഭാടക്കയഭാടണനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുടട  വനിദവഭാഭവഭാസ  സസൗകേരവങ്ങള

ടമചടപടുത്തുന്നതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സഭാമൂഹവ പഠനമുറനി പദതനി

നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം പുതുതഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതട്ട് പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനില് കേമ്മേനണനിറനി ഹഭാളനികലഭാ,

സമഭാന  ഇടങ്ങളനികലഭാ  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ടനഷന്,

പഠന സഭാമഗ്രനികേള വനിതരണലാം, ലഘുഭക്ഷണലാം നല്കേല്, അധനികേ സസൗകേരവങ്ങളഭായ

കേമ്പനടര്,  ഇന്റെര്ടനറട്ട്,  ഫര്ണതീചര് എന്നനിവ ഉളടപടടയഭാണട്ട് സഭാമൂഹവ പഠന മുറനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  സഭാമൂഹവ  പഠന  മുറനി  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ടപട  യുവതതീയുവഭാക്കടള

ഉപകദശകേനഭാകയഭാ,  ടനടറഭാകയഭാ  ടതരടഞ്ഞടുത്തട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി

നനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

 കഷനനിലാംഗട്ട് സ്റ്റഭാര്സട്ട് നല്കുന്ന പരനിശതീലനലാം

49 (672) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  : 
ശതീ  .     പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്    : തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടപഭാടനിയനിടല  വനിവനിധ  ഊരുകേളനില്  കസനനികേ  വനിദവഭാലയത്തനിടല
പൂര്വ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട  സലാംരലാംഭമഭായ  'കഷനനിലാംഗട്ട്  സ്റ്റഭാര്സട്ട്'  പടനികേ  വര്ഗ്ഗ
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കസനനികേ വനിദവഭാലയലാം ഉളപടടയുള്ള ഉന്നത വനിദവഭാലയങ്ങളനില്
പകവശനലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപനില്  നനിനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  ഈ വര്ഷലാം കൂടുതല് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം  നല്കുന്ന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  എലാം.ആർ.എസട്ട്.-  കേള  വഴനി
വവഭാപകേമഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.  2016-17 അദവയന വര്ഷലാം 50 പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനിനനികേള
ഉളടപടട 100 പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് 300 മണനിക്കൂര് തതീവ്ര പരനിശതീലനലാം
നല്കേനി കസനനികേട്ട്  സ്കൂള,  ജവഹര് നകവഭാദയ വനിദവഭാലയലാം,  കകേന്ദ്രതീയ വനിദവഭാലയലാം
എന്നനിവനിടങ്ങളനികലയട്ട്  പകവശനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ടനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട
തഭാമസലാം,  ഭക്ഷണലാം,  യഭാത്രഭാ  ടചേലവട്ട്  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനിലഭായനി  19,27,500  രൂപ
(പടത്തഭാന്പതട്ട്  ലക്ഷത്തനി  ഇരുപത്തനികയഴഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറട്ട്  രൂപ  മഭാത്രലാം)
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയട്ട്
ടപഭാകപഭാസല് ലഭവമഭാകുന്നമുറയട്ട് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  കമഭാഡല്  ടറസനിഡന്ഷവല്
സ്കൂളുകേളനില്  ടമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്,  ടതഭാഴനിലധനിഷനിത  കകേഭാഴ്സുകേള
എന്നനിവയ്ക്കുളള പകവശന പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം,  കേരനിയര് കഗഡന്സട്ട് ക്ലഭാസ്സുകേള
എന്നനിവ നനിലവനില് സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്. 

    ആധുനനികേ സസൗകേരവങ്ങള

50 (673) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്  :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്  :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനടത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനില് ആധുനനികേ സസൗകേരവങ്ങള
ഏര്ടപടുത്തഭാന്  എടന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നട്ട്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 139

(ബനി)  എടന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നടതന്നട്ട്

വവകമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സകങതങ്ങളനില്  എടന്തലഭാലാം  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട്

ലഭനിക്കുന്നതട്ട്, വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സലാംസ്ഥഭാനടത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുടട ഉന്നമനത്തനിനുലാം ആധുനനികേ

സസൗകേരവങ്ങള  ഏര്ടപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്  മുകഖന

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി,  ഹഭാലാംടലറട്ട് വനികേസന പദതനി, അഡതീഷണല് കടബല്

സബട്ട്  പഭാന്,  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണട്ട്,  ആര്ടനിക്കനിള  275(1),  SCA  to  TSP  എന്നതീ

പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കൂടഭാടത  കകേഭാളനനികേളനിടല  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠന

സസൗകേരവലാം ഏര്ടപടുത്തുന്നതനിനുളള ഇന്റെര്ടനറട്ട് സസൗകേരവകത്തഭാടുകൂടനിയുളള സഭാമൂഹവ

പഠന മുറനി  എന്ന പദതനി  2017-18  വര്ഷലാം ആരലാംഭനിച്ചു.   സലാംസ്ഥഭാനടത്ത എലഭാ

പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനിലുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദക്യുതതീകേരണത്തനിനുളള  നടപടനികേള

ആരലാംഭനിച്ചു.  കകേഭാളനനികേളുടട  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി

അലാംകബദ്കേര് ടസറനില്ടമന്റെട്ട് വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ കമഖലകേളനില് കുടനിടവളളലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ജലനനിധനി വഴനി വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  വഭാസകയഭാഗവമഭായ ഭവനലാം,  കുടനിടവളളലാം,  കറഭാഡട്ട്,  ശുചേനിതസലാം,  സമ്പൂര്ണ്ണ

കവദക്യുതതീകേരണലാം,  നടപഭാതകേള,  പഭാലങ്ങള,  കറഭാഡട്ട്  മുതലഭായ  അടനിസ്ഥഭാന

സസൗകേരവങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുന്നതനികനഭാടടഭാപലാം  കകേഭാളനനികേളനിടല  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠന

സസൗകേരവലാം  ഏര്ടപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഇന്റെര്ടനറട്ട്  സസൗകേരവകത്തഭാടുകൂടനിയ  സഭാമൂഹവ

പഠനമുറനി സസൗകേരവലാം ലഭവമഭാക്കുന.
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(ഡനി) 
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷടത്ത പദതനികേള രൂപ (ലക്ഷത്തനില്)

ഹസൗസനിലാംഗട്ട് 1,508.00
കകേഭാര്പസട്ട് ഫണട്ട് 5,079.00
അലാംകബദ്കേര് ടസറനില്ടമന്റെട്ട് 10,000.00
SCA to TSP 1,300.00
ആര്ടനിക്കനിള 275(1) 600.00

ആടകേ 18,487.00

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനത്തനിനഭായുളള ടപഭാകപഭാസല്

51  (674)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്
ടപരനിന്തല്മണ്ണ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിടല പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനവമഭായനി ബന്ധടപട
ഏടതങനിലുലാം ടപഭാകപഭാസല് ജനിലഭാതല വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപട്ട് സലാംസ്ഥഭാന തല വര്ക്കനിലാംഗട്ട്
ഗ്രൂപനിടന്റെ അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനില്  ഏടതങനിലുലാം  ടപഭാകപഭാസലുകേളക്കട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനതല
വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപനിടന്റെ അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ  &  ബനി)  ഇല.   ടപരനിന്തല്മണ്ണയനില്നനിനലാം  സലാംസ്ഥഭാനതല  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്

ഗ്രൂപനില്  സമര്പനികക്കണതഭായ  പദതനികേള  ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  സലാംസ്ഥഭാനതല
വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപനിടന്റെ അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിടനില.

    വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവങ്ങള

52 (675) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  : 
ശതീ  .    ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  : 
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര്  : 
ശതീ  .    ടകേ  .    ബഭാബു :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗത്തനില്ടപട  കുടനികേളുടട  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി
എടന്തലഭാലാം പുതനിയ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
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(ബനി)  പസ്തസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട  വനിദവഭാഭവഭാസ
ആനുകൂലവങ്ങള വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കമഭാഡല്  ടറസനിഡന്ഷവല്  സ്കൂളുകേളുടട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
എടന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്നനിനലാം  ടകേഭാഴനിഞകപഭായ  ആദനിവഭാസനി
കുടനികേളക്കുകവണനി  സഭാക്ഷരതഭാമനിഷടന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  തുലവതഭാ  പരതീക്ഷയുടട
പകതവകേ സതീലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേ  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗത്തനില്ടപട  കുടനികേളുടട  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി
ആരലാംഭനിച പുതനിയ പദതനികേള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി  :

വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനിടല  കപമറനി  ക്ലഭാസ്സുകേളുളള  241  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേളനിടല  പനിന്നഭാക്ക  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ  അടനിയര്,  പണനിയര്,  ഊരഭാളനി,
കേഭാട്ടുനഭായര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം  1  മുതല്  4-ാം  ക്ലഭാസ്സുവടര  പഠനിക്കുന്ന
കുടനികേളുടട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ടപട
അഭവസ്തവനിദവരനില്നനിനലാം  ടതരടഞ്ഞടുക്കടപടുന്ന  241  കപടര
ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ഓകരഭാ സ്കൂളനിലുലാം ടമന്റെര് ടതീചര് ആയനി നനിയമനിക്കഭാന്
കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി വഴനി ലക്ഷവമനിടുന.

സഭാമൂഹവപഠനമുറനി  :

പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനില് ടനഷന് സമ്പ്രദഭായകത്തഭാടട സഭാമൂഹവ പഠനമുറനി
ആരലാംഭനിചട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുളള  സഭാഹചേരവലാം  പദതനിവഴനി  ഒരുക്കുന.
ഉപകദശകേനഭാകയഭാ  ടനടറഭാകയഭാ  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  യുവ  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ടപടയഭാടള  (ആകണഭാ/ടപകണ്ണഭാ)  ടതരടഞ്ഞടുത്തട്ട്  മഭാസലാംകതഭാറുലാം
15,000  രൂപ  ഓണകററനിയലാം  വവവസ്ഥയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
നനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   സകങതങ്ങളനിടല  നനിലവനിലുളള  കേമ്മേനണനിറനി  ഹഭാളനികലഭാ
സമഭാന  ഇടങ്ങളനികലഭാ  പസ്തുത  ടസന്റെര്  പവര്ത്തനിക്കുലാം.   കേമ്പനടര്,  ഇന്റെര്ടനറട്ട്,
ഫര്ണനിചര്,  വഭായനഭാസഭാമഗ്രനികേള,  പഠനിതഭാക്കളക്കുളള ലഘുഭക്ഷണലാം  എന്നനിവയുലാം
ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവങ്ങള
നനിലവനിലുളള  നനിരക്കനിടന്റെ  25%  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം വര്ദനിപനിച നനിരക്കട്ട്  അതനിടന്റെ
അടുത്ത 10-കലയട്ട് ക്രമടപടുത്തനി നല്കുന്നതനിനുലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  കമഭാഡല്
ടറസനിഡന്ഷവല്  സ്കൂളുകേടള  മനികേവനിടന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  അന്തഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്  ഉയര്ത്തുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  വകുപനിടന്റെ  ലക്ഷവലാം.   ഇതനിനഭായനി
വനിവനിധ പദതനികേള എലഭാ കമഭാഡല് ടറസനിഡന്ഷവല് സ്കൂളുകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  വകുപനിനുകേതീഴനിലുളള കമഭാഡല് ടറസനിഡന്ഷവല് സ്കൂളുകേളനില് അടനിസ്ഥഭാന
സസൗകേരവ  വനികേസനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിരവധനി  പവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേടള  തഭാമസനിപനിചട്ട്  മനികേച
വനിദവഭാഭവഭാസലാം നല്കേനി അവടര സമൂഹത്തനിടന്റെ മുഖവധഭാരയനികലയട്ട്  എത്തനിക്കുകേയുലാം
അതുവഴനി ഉന്നത ജതീവനിതലാം ടകേടനിപടുക്കുന്നതനിനട്ട് അവടര പഭാപ്തരഭാക്കഭാനുലാം കമഭാഡല്
ടറസനിഡന്ഷവല്  സ്കൂളുകേളനില്  18  എണ്ണത്തനില്  സ്മഭാര്ടട്ട്  ക്ലഭാസട്ട്  റമുകേള
സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാടത പസ്തസ്തുത സ്കൂളുകേളുടട  കദനലാംദനിന പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായുളള ടകേടനിടലാം,  കടഭായട്ട് ടലറ്റുകേള,  ശുദജല
വനിതരണലാം,  ചുറ്റുമതനില്,  ടസട്ട് വര്ക്കട്ട്,  ടസകേനരനിറനി റലാം,  കുഴല്ക്കനിണര് എന്നനിവയുടട
നനിര്മ്മേഭാണലാം/അറകുറപണനികേള,  സസന്തമഭായനി  ടകേടനിടമനിലഭാത്ത  എലാം.ആര്.എസട്ട്.-
കേളക്കട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സസൗകേരവലാം  ഏര്ടപടുത്തല്  എന്നനിവയ്ക്കുലാം  ഭസൗതനികേ
സഭാഹചേരവങ്ങള ടമചടപടുത്തുന്നതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കുടനികേളക്കഭാവശവമഭായ ടബഞട്ട്,
ഡസട്ട്,  പഠനകമശ,  കേടനില്,  ടമത്ത,  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള  എന്നനിവയുലാം
കലബറനി/റഫറന്സട്ട് പുസ്തകേങ്ങള, കഹസ്കൂള/ഹയര് ടസക്കന്ഡണറനി സ്കൂളുകേളക്കട്ട്
ആവശവമഭായ സയന്സട്ട്/കേമ്പനടര് ലഭാബുകേള, കേമ്പനടര് അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങള,
ടടലനിവനിഷന്,  കുടനികേളക്കട്ട്  വവകനിതസ  വനികേസനത്തനിനുലാം  ടതഭാഴനില്
പരനിശതീലനത്തനിടല  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനത്തനിനഭായുളള  വനിവനിധ  പദതനികേളുലാം
ഇതനിനഭാവശവമഭായ ഉപകേരണങ്ങള/യൂണനികഫഭാലാം എന്നനിവയുലാം ഈ പദതനി പകേഭാരലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാടത  ടനി  സ്കൂളനില്  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സ്റ്റുഡന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്,  എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.,  എന്.സനി.സനി.
എന്നതീ പദതനികേളുലാം  സര്കഗ്ഗഭാത്സവലാം എന്ന കപരനില് സലാംസ്ഥഭാനതല കേലഭാകമളയുലാം
കേളനിക്കളലാം  എന്ന  കപരനില്  സലാംസ്ഥഭാനതല  കേഭായനികേകമളയുലാം  നടത്തുന.
വടകശരനിക്കര,  ഇടുക്കനി,  മലമഴ,  തനിരുടനലനി,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
പവര്ത്തനിക്കുന്ന  5  കമഭാഡല് ടറസനിഡന്ഷവല് സ്കൂളുകേളനില് കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റെട്ട്
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സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേകടല, ഞഭാറനതീലനി കമഭാഡല്
ടറസനിഡന്ഷവല്  സ്കൂളുകേളനില്  Node  based  computer  lab  സ്ഥഭാപനിച്ചു കേഴനിഞ.
കമഭാഡല് ടറസനിഡന്ഷവല് സ്കൂളുകേളനിടല വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനലാം
ശകനിടപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സനി.സനി.ടനി.വനി  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കമഭാഡല്  ടറസനിഡന്ഷവല്  സ്കൂളുകേളനില്  പഠനലാം  നടത്തുന്ന
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട  കേഭായനികേപരമഭായ  കേഴനിവകേള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സനിന്തറനികേട്ട്  കഫഭാറനിലാംകഗഭാടുകൂടനിയ  മളടനി  പര്പസട്ട്  കകേഭാര്ട്ടുകേള  കേകടല  കമഭാഡല്
ടറസനിഡന്ഷവല്  സ്കൂള,  കുളത്തൂപ്പുഴ  കമഭാഡല്  ടറസനിഡന്ഷവല്  സ്കൂള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

(ഡനി)  ഉണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷനുമഭായനി  ചേര്ച
ടചേയ്യുകേയുലാം  തുലവതഭാ  പരതീക്ഷയുടട  ഒരു  പകതവകേ   സതീലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള
ടപഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുവഭാന് ആവശവടപടുകേയുലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്. 

അനഭാഥഭാലയങ്ങളനിടല കുടനികേളക്കട്ട് സലാംവരണലാം
53 (676) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :

         ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ബഷതീര്  :
         ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസദ്ദേതീന്  :
      ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനില്  വളരുന്ന  കുടനികേളക്കട്ട്  ജഭാതനി  സലാംവരണത്തനിടന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ലഭനികക്കണ ആനുകൂലവങ്ങളുലാം മുന്ഗണനയുലാം നനികഷധനിക്കടപടുന്ന
സഭാഹചേരവലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  എടന്തലഭാലാം  മുന്കേരുതലുകേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നട്ട്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന
പനിന്നഭാക്കവനിഭഭാഗ കേമ്മേതീഷനട്ട് മുമ്പനില് നനിര്കദ്ദേശങ്ങടളടന്തങനിലുലാം സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അനഭാഥഭാലയങ്ങളനില് വളരുന്ന കുടനികേളക്കട്ട് ഇക്കഭാരവത്തനില് അര്ഹമഭായ
മുന്ഗണന ലഭനിക്കഭാന് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ  -  സനി)  ഇക്കഭാരവലാം  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  കേമ്മേതീഷടന്റെ

പരനിഗണനയനിലഭാടണങനിലുലാം ഒരു പകതവകേ പഭാകക്കജഭായനി പരനിഗണനിചട്ട് നയപരമഭായ
തതീരുമഭാനടമടുക്കുന്നതനിനട്ട് സഭാമൂഹവനതീതനി വകുപനികനഭാടട്ട് ആവശവടപടനിട്ടുണട്ട്.
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 മുഖഭാരനി-മൂവഭാരനി സമുദഭായത്തനിനട്ട് സലാംവരണലാം
54 (677) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുഖഭാരനി-മൂവഭാരനി  സമുദഭായങ്ങടള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഒ.ബനി.സനി.  ലനിസ്റ്റനില്
ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുളളതനിനഭാല്  അര്ഹമഭായ  സലാംവരണലാം  അവര്ക്കട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തഭാടക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
മുഖഭാരനി-മൂവഭാരനി  സമുദഭായങ്ങടള  ഒ.ബനി.സനി.  പടനികേയനില്  ഉളടപടുത്തുന്ന

വനിഷയത്തനില്  പഭാകദശനികേതല  വനിവരകശഖരണത്തനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
കേനിര്ത്തഭാഡ്സട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.   ടനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള
സലാംസ്ഥഭാന പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ കേമ്മേതീഷന് പരനികശഭാധനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് ശനിപഭാര്ശ
ടചേയഭാല് മഭാത്രകമ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഈ വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുവഭാന് കേഴനിയൂ.

 പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്

55  (678)  ശതീ  .    ഇ  .    ടകേ  .    വനിജയന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാർപകറഷടന്റെ  പവര്ത്തനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  ഗണകഭഭാകഭാക്കള
ആടരഭാടക്കയഭാടണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കകേഭാർപകറഷനനിൽ  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേൾ  എടന്തഭാടക്കയഭാടണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിടല  മറ്റു  പനിന്നഭാക്ക  നനനപക്ഷ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിടല
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനിന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നവരുടട  സഭാമൂഹനികേ,  സഭാമ്പത്തനികേ,
വനിദവഭാഭവഭാസ ഉന്നമനലാം ലക്ഷവമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  1995-ല്  ആരലാംഭനിചതട്ട്.   വളടര  കുറഞ്ഞ  പലനിശ
നനിരക്കനിലുലാം  ലളനിതമഭായ  വവവസ്ഥയനിലുമഭാണട്ട്  വനിവനിധ  വഭായ്പഭാ  പദതനികേള
കകേഭാര്പകറഷന്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.   സസയലാംടതഭാഴനില്  വഭായ്പ,  വനിദവഭാഭവഭാസ
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വഭായ്പ,  കമകക്രഭാ  ടക്രഡനിറട്ട്/മഹനിളഭാ  സമൃദനി  കയഭാജന,  വനിവഭാഹ  വഭായ്പഭാ  പദതനി,
വനികദശത്തട്ട്  കജഭാലനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുളള  വഭായ്പ,  സവര്ണ്ണശതീ  വഭായ്പ,  വനിദവഭാശതീ
വഭായ്പ,  പവര്ത്തന മൂലധന വഭായ്പ,  ബനിസനിനസട്ട് ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട് വഭായ്പ,  വവകനിഗത
വഭായ്പ,  കേണ്സനമര്  ഡനറബനിള,  വഭാഹന  വഭായ്പ,  ഗൃഹ  പുനരുദഭാരണ  വഭായ്പ
എന്നനിവയഭാണട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  നനിലവനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വഭായ്പഭാ  പദതനികേള.
വഭായ്പഭാ  പദതനികേളക്കട്ട്  പുറകമ  ടതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലനലാം,
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുളള  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള,  വനിപണന  കമളകേള  (BCDC  Expo)
തുടങ്ങനിയ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം കകേഭാര്പകറഷന് നടത്തനിവരുനണട്ട്.

ഒ.ബനി.സനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകവണനിയുളള  വഭായ്പഭാ  പദതനികേള  കദശതീയ
പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരവ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  (NBCFDC)-യുലാം  മത
നനനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുകവണനിയുളള പദതനികേള കദശതീയ നനനപക്ഷ വനികേസന
ധനകേഭാരവ  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  (NMDFC)-യുലാം  ധനസഹഭായമുപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിടല മറട്ട്  പനിന്നഭാക്ക നനനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ടപടവരഭാണട്ട്
കകേഭാര്പകറഷടന്റെ ഗണകഭഭാകഭാക്കള.

(സനി)  കകേഭാര്പകറഷന്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

    ശതീ. സബഹ്മണവന് സമര്പനിച പരഭാതനി

56  (679)  ശതീ  .    മുരളനി  ടപരുടനലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭവന  പുനരുദരണത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുടവങനിലുലാം  തുകേ
ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ശതീ  സബഹ്മണവന്  ടചേഭാവന്നന്നൂര്  കബഭാക്കട്ട്,  തൃശ്ശൂര്
എന്നയഭാള സമര്പനിച പരഭാതനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പസ്തുത  പരഭാതനിയനിന്കമല്  സസതീകേരനിച  തുടര്  നടപടനി
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിടല ടചേഭാവന്നൂര് കബഭാക്കനിടല 2014-15 വര്ഷടത്ത ഭവന
പുനരുദഭാരണ ധനസഹഭായ പദതനിയുടട ഗണകഭഭാകഭാവഭായ ശതീ.  സബഹ്മണവന്,
ചേനിയഭാനനിപറമ്പനില്  വതീടട്ട്,  മറലാം  (APLN  No.MNG  080205201400001)
എന്നയഭാളുടട ധനസഹഭായത്തനിടന്റെ ഒന്നഭാലാം ഗഡു തുകേയഭായ 25,000 രൂപ വനിതരണലാം
ടചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  9-2-2014-നട്ട്  TSRR0381415  ഫയല്  പകേഭാരലാം  ബനില്
തയഭാറഭാക്കനി  ബഭാങനികലയട്ട്  നല്കുകേയുലാം  ടനി  തുകേ  ടനിയഭാടന്റെ  കപരനില്  പഞഭാബട്ട്
നഭാഷണല്  ബഭാങനിടല  4285000100075745  നമ്പര്  അക്കസൗണനികലയട്ട്
നനികക്ഷപനിക്കുകേയുലാം  ടചേയനിരുന.   എന്നഭാല്  ടനി  തുകേ  ലഭവമഭായനിടലന്നട്ട്  കേഭാണനിചട്ട്
ടനിയഭാന്  നല്കേനിയ  പരഭാതനി  പരനികശഭാധനിചതനില്  ടനിയഭാനട്ട്  തുകേ  ലഭവമഭായതഭായനി
ഇ-ഹസൗസനിലാംഗട്ട് കസഭാഫ്റ്റട്ട് ടവയറനില് കേണതനിനഭാല് ടനി അക്കസൗണനിടന്റെ  9-12-2014-നട്ട്
കശഷമുളള ബഭാങട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്ടമന്റെട്ട്  26-4-2017-നട്ട്  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ആയതനിന്പകേഭാരലാം
തുകേ വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് ബഭാങനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

രണഭാലാംഗഡു  ധനസഹഭായത്തുകേയഭായ  25,000  രൂപ  6-3-2017-നട്ട്  ബനിലട്ട് ല്ല്
തയഭാറഭാക്കനി  TSRR0311617  നമ്പര്  ഫയല്  പകേഭാരലാം  24-3-2017-നട്ട്  പഞഭാബട്ട്
നഭാഷണല് ബഭാങനിടല  ടനിയഭാടന്റെ  4285000100075745  നമ്പര് അക്കസൗണനികലയട്ട്
ടക്രഡനിറട്ട് ടചേയനിട്ടുണട്ട്.

ചേനികേനിത്സഭാസഹഭായലാം

57 (680) ടപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേമണ്ഡ ലത്തനില്നനിന്നട്ട് ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായത്തനിനു
കവണനി  ശതീമതനി  കേണക്കറഭായനി  കകേദതീന്  മറനിന്,  ശതീ.  ടതയ്യുണ്ണനി ,  വഭാരനിയത്തട്ട്
പറമ്പനില്  വതീടട്ട്,   ശതീ.  കവലഭായൂധന്,  പള്ളത്തട്ട്  വതീടട്ട്  എന്നനിവര്  സമര്പനിച
അകപക്ഷയനികനല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശതീ.  ദനിനനില്  ടനലഭാനനി(ഇരനിമ്പനിളനിയലാം)യുടട  അകപക്ഷയനികനല്
സഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ ; വവകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ശതീ.  കേണക്കറഭായനിക്കട്ട്  20,000  രൂപയുലാം  ശതീ.  ടതയ്യുണ്ണനിക്കട്ട്
25,000  രൂപയുലാം  ശതീ.  ദനിനനില് ടനലഭാനനിക്കട്ട്  20,000  രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ശതീ. കവലഭായുധടന്റെ ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായ അകപക്ഷ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിടനില.
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കബടഭാന്സര് നനിയമനലാം

58  (681) ടപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടസക്രകടറനിയറനിടല  നനിയമ  വകുപനിടല  കടപനിസ്റ്റുമഭാര്ക്കുലാം

കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷവല്  അസനിസ്റ്റനമഭാര്ക്കുലാം  ലതീഗല്  അസനിസ്റ്റനമഭാരഭായനി

കബടഭാന്സര്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  ബഭാധകേമഭായ  ടസഷവല്  റളസട്ട്

നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  കടപനിസ്റ്റുമഭാര്ക്കുലാം  കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷവല്  അസനിസ്റ്റനമഭാര്ക്കുലാം

നനിയമബനിരുദലാം  ലഭനിചട്ട്  എത്രവര്ഷലാം  കേഴനിഞ്ഞഭാണട്ട്  നനിയമവകുപനില്

അസനിസ്റ്റനമഭാരഭായനി നനിയമനലാം നല്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  കടപനിസ്റ്റട്ട്/കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷവല് അസനിസ്റ്റനമഭാടര നനിലവനിടല നനിയമലാം

മറനികേടന്നട്ട് ലതീഗൽ അസനിസ്റ്റനമഭാരഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതട്ട് നനിലവനിടല സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവനിനട്ട് വനിരുദമഭായ നടപടനിയകല; പസ്തുത ഉത്തരവട്ട് റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  ടതറഭായ രതീതനിയനില് കടപനിസ്റ്റട്ട്/കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷവല് അസനിസ്റ്റനമഭാടര

ലതീഗല്  അസനിസ്റ്റനമഭാരഭായനി  നനിയമനലാം  നല്കേനിയതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള

വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടസഷവല് റളസട്ട് നനിലവനിലനില.  ടസക്രകടറനിയറനില് നനിയമ വകുപനിടല

കടപനിസ്റ്റുമഭാര്ക്കുലാം  കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷവല്  അസനിസ്റ്റനമഭാര്ക്കുലാം  ലതീഗല്

അസനിസ്റ്റനമഭാരഭായനി കബടഭാന്സര് നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനഭായുളള 25-2-2011-ടല

G.O.(MS) No. 62/2011/GAD നമ്പര് എകനികേനടതീവട്ട് ഉത്തരവട്ട് നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  നനിയമ  വകുപനില്  കജഭാലനി  ടചേയ്യുന്ന  കടപനിസ്റ്റട്ട്/കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷവല്

അസനിസ്റ്റനമഭാരനില്  നഭാലട്ട്  വര്ഷലാം  സര്വതീസട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിച  നനിയമ

ബനിരുദധഭാരനികേളക്കട്ട് നനിയമ വകുപനില് അസനിസ്റ്റന്റെഭായനി നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനുളള

അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനിലുളള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചട്ട് പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം ഒഴനിവട്ട് വരുന്ന മുറയഭാണട്ട് നനിയമനലാം

നടത്തുന്നതട്ട്. 
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(സനി) നനിയമ വകുപനിടല കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷവല് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ശതീ. ശകനികുമഭാര്
ടനി.  ടകേ.-ക്കട്ട്  ലതീഗല്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനില്  28-2-2011  പഭാബലവത്തനില്
5-4-2017-ടല G.O (Ms) No. 58/17/Law സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം നനിയമനലാം
നല്കേനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  നനിലവനില്  ടസക്രകടറനിയറനിടല  കടപനിസ്റ്റട്ട്/
കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷവല്  അസനിസ്റ്റനമഭാര്ക്കട്ട്  ലതീഗല്  അസനിസ്റ്റനമഭാരഭായനി
കബടഭാന്സര്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനുളള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളടക്കഭാളളനിച
25-2-2011-ടല  G.O  (Ms)  No.  62/2011/GAD  ഉത്തരവനിടന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ടനി  നനിയമനലാം  നടത്തനിയതട്ട്.   പസ്തുത  നനിയമനലാം
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണടമന്നഭാവശവടപടട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുളള  നനികവദനങ്ങള
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  പസ്തുത ഉത്തരവട്ട് റദ്ദേഭാക്കനിയനിടനില.

(ഡനി)ടതറഭായ രതീതനിയനില് കടപനിസ്റ്റട്ട്/കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷവല് അസനിസ്റ്റനമഭാര്ക്കട്ട്
ലതീഗല് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേയനില് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിടനില.

കനഭാടറനി നനിയമനലാം

59 (682)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാടറനി  നനിയമനലാം യഥഭാസമയലാം പുതുക്കുന്നതനിനട്ട്  അകപക്ഷ നല്കേഭാന്
കേഴനിയഭാടത  കപഭായവരനിൽനനിനലാം  ,  ആയതട്ട്  പുതുക്കനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി  എത്ര
അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചു എന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അകപക്ഷകേളുടട നനിലവനിലുള്ള സ്ഥനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്നനിനലാം ലഭനിച അകപക്ഷകേളുടട  നനിജസ്ഥനിതനി
വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കനഭാടറനി  നനിയമനലാം യഥഭാസമയലാം പുതുക്കുന്നതനിനട്ട്  അകപക്ഷ നല്കേഭാന്
കേഴനിയഭാടത  കപഭായവരനില്നനിനലാം  ആയതട്ട്  പുതുക്കനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി  46
അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണഭായനിരുന. 

(ബനി)  പസ്തുത  46  അകപക്ഷകേരനില്  17  കപര്ക്കട്ട്  കനഭാടറനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
പുതുക്കനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   20  കപര്ക്കട്ട് കനഭാടറനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  പുതുക്കുന്നതനിനുളള
അകപക്ഷ  സമര്പനിചതനിലുണഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  മഭാപഭാക്കനി  നല്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധടപടട്ട്  നനിയമ  വകുപട്ട്  ടസക്രടറനി  നനിയമ  പകേഭാരമുളള  ഹനിയറനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി
നടപടനിക്രമങ്ങള എടുത്തുവരുന.  9 കപരുടട അകപക്ഷ നനിരസനിചനിരുന.
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(സനി) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില്നനിനളള അകപക്ഷകേരനില് ശതീ. റനി. ടജ. കറഭായട്ട്
(Reg. No. 40/97/KKD), കതവടനിയനില് ഹസൗസട്ട്, കൂടറനിഞ്ഞനി പനി.ഒ., കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,
ശതീ.  എന്.  രഭാമകൃഷ്ണന്, (Reg.No. 5/98/KKD)ശതീനനിലയലാം,  അരതീകക്കഭാടട്ട്,  നലളലാം.
പനി.ഒ.,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  -  673 027  എന്നനിവര്ക്കട്ട് കനഭാടറനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  പുതുക്കനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാടത  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്നനിനളള  അകപക്ഷകേരനില്  
ശതീ.  വനി.  പനി.  കമഭാഹന്ദഭാസനിടന്റെ  അകപക്ഷയനില്  (Reg.  No.32/97/KKD),
18-4-2017-ല് നനിയമ വകുപട്ട്  ടസക്രടറനി  ഹനിയറനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

 ടപന്ഷന്

60  (683)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന  മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനനിടല  കനഭാണ്-ജുഡതീഷവല്
അലാംഗങ്ങളഭായനി  നനിയമനിക്കടപടവര്ക്കട്ട്  ഏടതങനിലുലാം  രതീതനിയനിലുള്ള  ടപൻഷൻ
സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങനില്  എത്രകപര്ക്കട്ട്  ഇതുവടര  ടപന്ഷന്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഇടലങനില്  ടപന്ഷന്  നല്കേഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  കേഭാരണലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) സ്റ്റഭാറനടറനി കേമ്മേതീഷനുകേളനില് അലാംഗങ്ങളഭായനി നനിയമനിതരഭാകുന്ന സര്ക്കഭാര്
ഉകദവഭാഗസ്ഥരലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  വനിരമനിക്കലഭാനുകൂലവലാം  അനുവദനിച്ചുടകേഭാണട്ട്
28-11-2016-ടല  സ.ഉ.  (അ)  നമ്പര്  175/2016/ധന  പകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
പസ്തസ്തുത  ഉത്തരവനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  മനുഷവഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷനനിടല  കനഭാണ്  ജുഡതീഷവല്  അലാംഗങ്ങളഭായനി  നനിയമനിക്കടപടുന്നവര്ക്കുലാം
പസ്തുത  നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  വനിരമനിക്കല്  ആനുകൂലവലാം
അനുവദനിക്കഭാനുളള  സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.   ആയതുപകേഭാരലാം  ഒരു  കനഭാണ്-ജുഡതീഷവല്
അലാംഗത്തനിനട്ട് ടപന്ഷന് നല്കേഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) കമല് മറുപടനിയുടട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.
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നനിയമങ്ങളുടട പടനികേ

61 (684) ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് പഭാബലവത്തനിലുളള നനിയമങ്ങളുടട പടനികേ, ബുക്കട്ട് കഫഭാമനില്
അചടനിചട്ട് പസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഗവണ്ടമന്റെട്ട് പസനില് നല്കേനിയനിരുന്നതനിടന്റെ
പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പടനികേ  എന്നകത്തയട്ട്  ലഭവമഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുടമന്നട്ട്
വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  പഭാബലവത്തനിലുളള  നനിയമങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  2001-ല്
പസനിദതീകേരനിച  List  of  Enactments  applicable to  Kerala  എന്ന പുസ്തകേമഭാണട്ട്
അവസഭാനമഭായനി  നനിയമ  വകുപട്ട്  പസനിദതീകേരനിചതട്ട്.   ആയതനിനുകശഷലാം  1-1-2016
വടര  പഭാബലവത്തനിലുളള  നനിയമങ്ങടള  സലാംബന്ധനിച്ചുളള  പടനികേ  അചടനിചട്ട്  ബുക്കട്ട്
കഫഭാമനില്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  പസനില്  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അചടനി  കജഭാലനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാടണനലാം  ഉടന്തടന്ന  അതട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുടമനമഭാണട്ട്  പസട്ട്  അധനികൃതരനില്നനിനലാം  അറനിയഭാന്  കേഴനിഞ്ഞതട്ട്.
ആയതട്ട് പസനിദതീകേരനിചട്ട് കേഴനിഞ്ഞഭാല് ഉടന്തടന്ന വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ആയതട്ട്  പസനിദതീകേരനിചട്ട്  ഈ  വകുപനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന്നമുറയട്ട്
ലഭവമഭാക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗ്രഭാമലാം പദതനി

62 (685) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസയലാം പരവഭാപ്ത ഗ്രഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനി ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിടല  ഏടതലഭാലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  എടന്തലഭാലാം  പവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏതട്ട്  ഏജന്സനി  വഴനിയഭാണട്ട്  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള  നടത്തുന്നടതന്നട്ട്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനില് ഏടതങനിലുലാം പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത പവൃത്തനികേള ഉകണഭാ;  എങനില് ആയതട്ട്
എന്നട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുടമന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനിലുളടപടുത്തനി  ഒറപഭാലലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  കകേഭാളനനിയുലാം  ടതരടഞ്ഞടുത്തനിടനില.   2016-17-ല്
ആരലാംഭനിച  അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമ  പദതനിയനില്  കുമ്മേഭാലാംപഭാറ  കകേഭാളനനി,  വടകക്കടത്തട്ട്
കകേഭാളനനി എന്നനിവടയ ടതരടഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രടത്തയഭാണട്ട് നനിര്വഹണ ഏജന്സനിയഭായനി നനിശയനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

സനിനനിമഭാ കമഖലയനിടല തര്ക്കലാം
63 (686) ടപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനില്  വനിതരണക്കഭാരുലാം  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുലാം  തമ്മേനിലുള്ള
തര്ക്കലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  തര്ക്കത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനികയററുകേള  ഇകപഭാഴുലാം
അടചനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സനിനനിമഭാ തനികയററുകേളനില് അമനിതമഭായ ടനിക്കറട്ട് നനിരക്കുലാം റനിസര്കവഷന്
ചേഭാര്ജലാം ഈടഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   സനിനനിമഭാ  കമഖലയനില്  വനിതരണക്കഭാരുലാം  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുലാം
തമ്മേനില്  നനിലനനിന്നനിരുന്ന  തര്ക്കലാം  പരനിഹരനിക്കടപടനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തതീകയററുകേള  അടചനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ടപടനിടനില.

(സനി)  സനിനനിമഭാ തനികയററുകേളനില് അമനിതമഭായ ടനിക്കറട്ട് നനിരക്കുലാം റനിസര്കവഷന്
ചേഭാര്ജുലാം ഈടഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ടപടനിടനില.  ഇക്കഭാരവലാം  ശദയനില്ടപടഭാല്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ചേലചനിത്ര വവവസഭായലാം, സനിനനിമഭാ തനികയററുകേളനിടല ടനിക്കറട്ട്
നനിരക്കട്ട് എന്നനിവ സലാംബന്ധനിച സകേല പശ്നങ്ങളക്കുലാം പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനഭായനി
ശതീ.  അടൂര്  കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന്  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിടല  ശനിപഭാര്ശയഭായ  'സനിനനിമഭാ
ടറഗകലററനി  അകതഭാറനിറനി'  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇകതഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  തതീകയററുകേളുടട  ടനിക്കറട്ട്  നനിരക്കട്ട്,  റനിസര്കവഷന്
എന്നനിവയുമഭായനി  ബന്ധടപട  പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തനികയററുകേളനില്
ഇ-ടനിക്കറനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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നന്ദനികകേശ ശനില്പ കപതൃകേ ഗ്രഭാമലാം പദതനി

64 (687) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നൂറനഭാടട്ട്  നന്ദനികകേശ  ശനില  കപതൃകേ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിക്കട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  2017  ആഗസ്റ്റനിനട്ട്  മുന്പഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നൂറനഭാടട്ട്  പടനനിലലാം  നന്ദനികകേശ  ശനില്പ  കപതൃകേ  ഗ്രഭാമമഭായനി
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പുരഭാവസ്തു  വകുപട്ട്  ഡയറകറുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  വവകമഭായ
മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാടട  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കഭാന്  ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനികയഭാടട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ആവശവടപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭവമഭായതനിനുകശഷലാം  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരവലാം തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

  ഒടുവനില് ഉണ്ണനികൃഷ്ണന് സ്മഭാരകേമന്ദനിരലാം

65  (688)  ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം പഭാലക്കഭാടട്ട് കകേരളകശരനിയനിലുളള
'ഒടുവനില്  ഉണ്ണനികൃഷ്ണന്  സ്മഭാരകേമന്ദനിര'ത്തനിനട്ട്  അനുവദനിച  25  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുപുറടമ
ആയതനിടന്റെ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  25  ലക്ഷലാം രൂപകൂടനി അധനികേമഭായനി
അനുവദനിക്കണടമന്നഭാവശവടപടട്ട്  സ്ഥലലാം  എലാം.എൽ.എ.  നൽകേനിയ  കേത്തനിൽ
സസതീകേരനിച നടപടനിക്രമങ്ങളുടട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷടത്ത  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്
പഭാലക്കഭാടട്ട് കകേരളകശരനിയനിലുളള 'ഒടുവനില് ഉണ്ണനികൃഷ്ണന് സ്മഭാരകേലാം' നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
25  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  പഖവഭാപനിചനിരുന.  ആയതനിന്പകേഭാരലാം
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നനിര്മ്മേനിതനികകേന്ദ്രലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  1.21  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  എസ്റ്റനികമറട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനിലഭാ  കേളകര്  ലഭവമഭാക്കനിയനിരുന.  കമല്  പദതനിക്കട്ട്  ഒടുവനില്  ഉണ്ണനികൃഷ്ണന്
ഫസൗകണഷടന്റെ  കകേവശലാം  ഭൂമനി  ലഭവമഭാകണഭാടയന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  25  ലക്ഷലാം
രൂപയനില്  നനിജടപടുത്തനി  ഒരു  എസ്റ്റനികമറട്ട്  ലഭവമഭാക്കഭാനുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്
1-2-2017-ല് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.  ആയതനിടന്റെ മറുപടനി സര്ക്കഭാരനില് ലഭവമഭാക്കുന്നതട്ട്
29-3-2017-ല് മഭാത്രമഭാണട്ട്.

എന്നഭാല്  ബജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  പഖവഭാപനിച  തുകേ  ഒടുവനില്  ഉണ്ണനികൃഷ്ണന്
ഫസൗകണഷനട്ട് നല്കേഭാന് സര്ക്കഭാര് പതനിജഭാബദമഭായതനിനഭാല്  23-3-2017-ടല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  206/2017/സനി.എല്.എ.ഡനി.  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനി ഉത്തരവട്ട് പുറടപടുവനിക്കുകേയുലാം  29-3-2017-നട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകറുടട റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിച  ഉടന്തടന്ന  31-3-2017-ടല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  280/2017/
സനി.എല്.എ.ഡനി.  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്  ബജറട്ട്
പഖവഭാപനലാം  പകേഭാരമുളള   25  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ടനി  തുകേ ടഭാന്സര്
ടക്രഡനിറട്ട് ടചേയട്ട് നല്കുകേയുലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്.

ഒടുവനില് ഉണ്ണനികൃഷ്ണന് സ്മഭാരകേത്തനിനഭായനി ബജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില് പഖവഭാപനിച
25  ലക്ഷലാം  രൂപ  കൂടഭാടത  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനിക്കണടമന്ന
ശതീ.  ടകേ.  വനി.  വനിജയദഭാസട്ട്,  എലാം.എല്.എ.-യുടട  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
31-3-2017-ടല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  280/2017/സനി.എല്.എ.ഡനി.
ഉത്തരവപകേഭാരലാം  അനുവദനിച   25  ലക്ഷലാം  രൂപയുടട  വനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകറനില്നനിനലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  വഭാങ്ങനിയകശഷലാം  അധനികേ  തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നകേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

 മൂന്നഭാമതട്ട് ബനിനഭാടല 

66 (689)  ശതീ  .    കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൂന്നഭാമതട്ട് ബനിനഭാടല നടത്തനിപനിനട്ട് സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനിടന്റെ പങഭാളനിത്തലാം
എന്തഭായനിരുടന്നന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  എടന്തങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  കേമ്മേനിറനികേള
സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപട്ട് രൂപതീകേരനിചനിരുകന്നഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ& ബനി) ബനിനഭാടല സലാംഘടനിപനിക്കഭാനുളള ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്
ടൂറനിസലാം വകുപ്പുവഴനിയഭാണട്ട്.  ഇതുമഭായനി ബന്ധടപടട്ട് സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപട്ട് കേമ്മേനിറനികേള
രൂപതീകേരനിചനിടനില.

    സലാംസ്ഥഭാനടത്ത ഭഭാഷകേള

67 (690)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഒന്നനില്  കൂടുതല്  ഭഭാഷകേള  സലാംസഭാരനിക്കുന്ന  എത്ര

പകദശങ്ങളുണട്ട്;  ആ  പകദശങ്ങളുടട  കപരുലാം  അവനിടട  സലാംസഭാരനിക്കുന്ന  ഭഭാഷകേളുലാം

വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  മകഞശസരലാം  തഭാലൂക്കുകേളനില്  എത്ര  ഭഭാഷകേള

സലാംസഭാരനിക്കടപടുന  എന്ന  കേണക്കട്ട്  സര്ക്കഭാറനിടന്റെ  കകേവശമുകണഭാ  എന

വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഭഭാഷഭാ സലാംഗമ ഭൂമനി എന്ന നനിലയനില് കേഭാസര്കഗഭാഡനിടന്റെ സഭാലാംസഭാരനികേ

വളര്ചയട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഇതുവടര  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേടളടുത്തനിട്ടുടണനലാം  ഇനനി

എടന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനടവനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) സപ്തസസരകകേന്ദ്രലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് സ്ഥഭാപനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞ സർക്കഭാരനിടന്റെ

കേഭാലത്തട്ട് കടഭാക്കണ് തുകേ നതീക്കനിവചനിരുന്നതനിൻകമൽ എടന്തഭാടക്ക തുടര്നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി,  തനിരുവനന്തപുരത്തനിടന്റെ ടതക്കന്

ഭഭാഗങ്ങള തുടങ്ങനി അനവ സലാംസ്ഥഭാന അതനിര്ത്തനികേള പങനിടുന്ന പകദശങ്ങളനിടലലഭാലാം

ഒന്നനിലധനികേലാം  ഭഭാഷകേള സലാംസഭാരനിക്കുനണട്ട്.   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില് കേന്നഡ,

തുളു,  ബവഭാരനി  ഭഭാഷ  സലാംസഭാരനിക്കുന്നവരുലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി,  ടകേഭാലലാം,

തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലകേളനില് തമനിഴട്ട് സലാംസഭാരനിക്കുന്നവരുലാം എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില്

ഗജറഭാത്തനി, ടകേഭാങനിണനി ഭഭാഷകേള സലാംസഭാരനിക്കുന്നവരുലാം തഭാമസനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഈ

പകദശങ്ങളനില് ഈ ഭഭാഷഭാ മഭാധവമ വനിദവഭാലയങ്ങളുലാം പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
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(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, മകഞശസരലാം പകദശങ്ങളനില് മലയഭാളലാം കൂടഭാടത കേന്നഡ,
തുളു, ടകേഭാങനിണനി, ബവഭാരനി തുടങ്ങനിയ ഭഭാഷകേളുലാം പചേഭാരത്തനിലുണട്ട്.

(സനി)  ആറനിലധനികേലാം  ഭഭാഷകേള  ഒന്നനിച്ചു  പചേഭാരത്തനിലുളള  പകദശമഭാണട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്.  ഒരര്ത്ഥത്തനില്  ഭഭാഷകേളുടട  സലാംഗമഭൂമനി  എന്ന  കപരനിനട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സര്വഥഭാ  അര്ഹമഭാണട്ട്.  ഈ  യഭാഥഭാര്ത്ഥവലാം
കേണക്കനിടലടുത്തുടകേഭാണഭാണട്ട് തുളു അക്കഭാദമനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
കേന്നഡ കേവനി കഗഭാവനിന്ദകപ സ്മഭാരകേവലാം പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി) 2012-ടല ബഹുമഭാനടപട കകേരള ഗവര്ണറുടട നയപഖവഭാപനത്തനില്

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സപ്തസസര കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുടമന്നട്ട്  പഖവഭാപനിചനിരുന.  എന്നഭാല്

ബജറനില്  കടഭാക്കണ്  തുകേ   വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നനില.   2012-ടല  ബഹുമഭാനടപട

കകേരള  ഗവര്ണറുടട  നയപഖവഭാപനടത്തത്തുടര്ന്നട്ട്  ഇതുസലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്

സമര്പനിക്കുവഭാന്  കകേരള  സലാംഗതീതനഭാടകേ  അക്കഭാദമനികയഭാടട്ട്  ആവശവടപടുകേയുലാം

അക്കഭാദമനി  4,72,00,000  രൂപയുടട കപഭാജകട്ട് സമര്പനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  എന്നഭാല്

ഇതനിടന്റെ തുടര് പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിടനില.

          കേലഭാഭവന് മണനി സ്മഭാരകേലാം

68 (691) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അന്തരനിച  പമുഖ  സനിനനിമഭാനടന്  കേലഭാഭവന്മണനിയുടട  ഓര്മ്മേയഭായനി
ചേഭാലക്കുടനിയനില് സ്മഭാരകേലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്  അക്കഭാദമനിയുടട  ഉപകകേന്ദ്രമഭായനി  പസ്തുത  സ്മഭാരകേലാം
രൂപടപടുത്തുന്നതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാടയന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരള  കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്  അക്കഭാദമനിയുടട  ഉപകകേന്ദ്രമഭായനി

ചേഭാലക്കുടനിയനില് കേലഭാഭവന് മണനി സ്മഭാരകേലാം സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് കകേരള കഫഭാകേട്ട് കലഭാര്
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അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  2016-17-ടല  ബജറനില്  പഖവഭാപനിചനിട്ടുളള  50  ലക്ഷലാം  രൂപയുടട

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറടപടുവനിചനിരുന.  എങനിലുലാം

സ്മഭാരകേ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശവമഭായ  സ്ഥലവലാം  ഭസൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങളുലാം

ലഭവമലഭാത്ത  സഭാഹചേരവത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തുകേ

അനുവദനിചനിരുന്നനില.  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  കേലഭാഭവന്  മണനി  സ്മഭാരകേലാം

സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  സ്മഭാരകേത്തനിനഭായുളള  സ്ഥലവലാം  അടനിസ്ഥഭാന

സസൗകേരവങ്ങളുലാം  അടനിയന്തരമഭായനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  തസരനിതടപടുത്തുവഭാന്

കകേരള കഫഭാകേട്ട് കലഭാര് അക്കഭാദമനി ടസക്രടറനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

പഭാര്ലടമന്റെറനി ജനഭാധനിപതവലാം

69 (692) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം   :

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട്   :

ശതീ  .   ടകേ  .   ഡനി  .   പകസനന്   :

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പഭാര്ലടമന്റെറനി  ജനഭാധനിപതവലാം  ശകനിടപടുത്തുന്നതനിനുലാം
ജനഭാധനിപതവത്തനിലധനിഷനിതമഭായ  സഹവര്ത്തനിതസവലാം  സഭാമൂഹനികേ  രഭാഷതീയ
അവകബഭാധവലാം  ജനങ്ങളനില്  ഊടനിയുറപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവ  വകുപട്ട്
എടന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളതട്ട്;

(ബനി) ഈ കമഖലയനില് പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവ ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന
പധഭാന പവര്ത്തനങ്ങള എടന്തഭാടക്കയഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാര്ലടമന്റെറനി  പക്രനിയടയക്കുറനിച്ചുലാം  ജനഭാധനിപതവത്തനില്
മകതതരമൂലവങ്ങളുടട  പഭാധഭാനവലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുടകേഭാണ്ടുലാം  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ടസമനിനഭാറുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവ  വകുപനിനുകേതീഴനിലുളള  പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവ
ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി
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നനിലവനില്  ടസമനിനഭാറുകേള,  യൂത്തട്ട്  പഭാര്ലടമന്റെട്ട്  കകേഭാമ്പറതീഷന്,  പഭാര്ലടമന്റെറനി
ലനിററസനി  ക്ലബട്ട്,  ഹനമന്ടടററട്ട്സട്ട്  എഡനകക്കഷന്  ക്ലബട്ട്  ഉപനവഭാസലാം/കേസനിസട്ട്/
പസലാംഗ മത്സരങ്ങള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാടത  'കജര്ണല് ഓഫട്ട്
പഭാര്ലടമന്റെറനി സ്റ്റഡതീസട്ട്  ',  വനിവനിധ പുസ്തകേങ്ങള എന്നനിവ പസനിദതീകേരനിച്ചുവരുന.
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം  യുവതലമുറയനിലുലാം  പഭാര്ലടമന്റെറനി  ജനഭാധനിപതവടത്തക്കുറനിച്ചുളള
അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സ്കൂള  കകേഭാകളജുതല  ടസമനിനഭാറുകേളുലാം
ജനഭാധനിപതവ  സലാംവനിധഭാനടത്തപറനി  കുടനികേളക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
യൂത്തട്ട് പഭാര്ലടമന്റെട്ട് മത്സരങ്ങളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.  

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  140  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  ഓകരഭാ
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  'മകതതര  ജനഭാധനിപതവലാം'  എന്ന  വനിഷയടത്ത
ആസദമഭാക്കനി  ടസമനിനഭാറുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ
എലാം.എല്.എ.-മഭാകരഭാടുലാം  തങ്ങളുടട  മണ്ഡലത്തനിടല  ഓകരഭാ  സ്കൂളുകേടള
ടസമനിനഭാറനിനഭായനി ടതരടഞ്ഞടുത്തട്ട് അറനിയനിക്കുവഭാന് ആവശവടപടനിരുന.  എന്നഭാല്
82  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  സ്കൂളുകേള  നനിശയനിചട്ട്  ഇന്സ്റ്റനിറനടനിടന
അറനിയനിചതട്ട്.  അതനില് 37 സ്കൂളുകേള മഭാത്രമഭാണട്ട്  2016-17 അദവയന വര്ഷത്തനില്
ടസമനിനഭാര്  സലാംഘടനിപനിചതഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഇന്സ്റ്റനിറനടനില്  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  ഇതനിനട്ട്  തുടര്ചയഭായനി  പുതനിയ  അദവയന  വര്ഷത്തനിടന്റെ
ആരലാംഭത്തനില്ത്തടന്ന  പഭാര്ലടമന്റെറനി  പക്രനിയടയക്കുറനിച്ചുലാം  ജനഭാധനിപതവത്തനില്
മകതതര  മൂലവങ്ങളുടട  പഭാധഭാനവലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുടകേഭാണട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ടസമനിനഭാറുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച്ചുമുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട് ഓഫട്ട് പഭാര്ലടമന്റെറനി അഫകയഴട്ട്

70 (693) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്   : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട്  ഓഫട്ട്  പഭാര്ലടമന്റെറനി  അഫകയഴട്ട്  "പഭാര്ലടമന്റെറനി
ജനഭാധനിപതവലാം" എന്ന വനിഷയടത്ത ആസദമഭാക്കനി സ്കൂളുകേളനില് ടസമനിനഭാര് നടത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചനിരുകന്നഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  എന്നഭാല് പസ്തുത പരനിപഭാടനി  കവണത്ര വനിജയലാം  കനടഭാന് കേഴനിഞ്ഞനില
എന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ഇടലങനില്  നൂറനിനഭാലതട്ട്  മണ്ഡലങ്ങളനിടല  സ്കൂളുകേളനില്  നടകത്തണ
പരനിപഭാടനി  മുപത്തനിയഭാറട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  മഭാത്രമഭായനി  ഒതുങ്ങനിയതനിടന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  നതീക്കനിവച  തുകേയനില്  എത്ര  ശതമഭാനലാം

ടചേലവഭാക്കനി എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഭഭാവനിയനില്  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  ഫലപദമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുകവണ

മുന്കേരുതലുകേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  140  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  ഓകരഭാ

സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  'മകതതര  ജനഭാധനിപതവലാം'  എന്ന  വനിഷയടത്ത

ആസദമഭാക്കനി  ടസമനിനഭാറുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ

എലാം.എല്.എ.-മഭാകരഭാടുലാം  തങ്ങളുടട  മണ്ഡലത്തനിടല  ഓകരഭാ  സ്കൂളുകേടള

ടസമനിനഭാറനിനഭായനി ടതരടഞ്ഞടുത്തട്ട് അറനിയനിക്കുവഭാന് ആവശവടപടനിരുന.  എന്നഭാല്

82  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  സ്കൂളുകേള  നനിശയനിചട്ട്  ഇന്സ്റ്റനിറനടനിടന

അറനിയനിചതട്ട്.  അതനില് 37 സ്കൂളുകേള മഭാത്രമഭാണട്ട്  2016-17 അദവയന വര്ഷത്തനില്

ടസമനിനഭാര് സലാംഘടനിപനിചതഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് ഇന്സ്റ്റനിറനടനില് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്. 

(സനി)  ബഹുമഭാനടപട  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിടന്റെ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ടതരടഞ്ഞടുത്ത  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

നല്കേനിയനിരുനടവങനിലുലാം ബന്ധടപട എലഭാ സ്കൂള അധനികേഭാരനികേളുലാം ടനി വനിഷയത്തനില്

മതനിയഭായ  പഭാധഭാനവലാം  നല്കേനിയനില.   ആയതനിനഭാല്  37  സ്കൂളുകേളനില്  മഭാത്രകമ

ടസമനിനഭാര് സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുളള.

(ഡനി) 26.3% .

(ഇ)  അടുത്ത  അദവയന  വര്ഷത്തനിടന്റെ  ആരലാംഭത്തനില്ത്തടന്ന  സ്കൂളുകേടള

നനിശയനിചട്ട്  ബന്ധടപട  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുടടയുലാം  ജനപതനിനനിധനികേളുടടയുലാം

അദവഭാപകേ-രക്ഷഭാകേര്തൃ  സമനിതനികേളുടടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാടട   ടനി  പദതനി

ഫലപദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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      ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട് ഓഫട്ട് പഭാര്ലടമന്റെറനി അഫകയഴട്ട് വകുപട്ട്

71  (694)     ടപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട്  ഓഫട്ട്  പഭാര്ലടമന്റെറനി  അഫകയഴട്ട്  വകുപനിടന്റെ

പവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  പവര്ത്തനങ്ങള

എടന്തലഭാലാം; ഇതനിനഭാവശവമഭായ ഫണട്ട് സ്കൂളുകേളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭനിച  ഫണട്ട്  എത്രടയന്നട്ട്  വവകമഭാക്കുകമഭാ;

വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവ ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട് സലാംസ്ഥഭാനടത്ത സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്

സ്കൂള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  നനിലവനില്  ടസമനിനഭാറുകേള,  യൂത്തട്ട്  പഭാര്ലടമന്റെട്ട്

കകേഭാമ്പറതീഷന്,  പഭാര്ലടമന്റെറനി  ലനിററസനി  ക്ലബട്ട്,  ഹനമന്  കററട്ട്സട്ട്  എഡക്യുകക്കഷന്

ക്ലബട്ട്,  ഉപനവഭാസലാം/കേസനിസട്ട്/പസലാംഗ  മത്സരങ്ങള  എന്നനിവ  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

കൂടഭാടത 'കജര്ണല് ഓഫട്ട് പഭാര്ലടമന്റെറനി സ്റ്റഡതീസട്ട് ', വനിവനിധ പുസ്തകേങ്ങള എന്നനിവ

പസനിദതീകേരനിച്ചുവരുന.   വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം  യുവതലമുറയനിലുലാം  പഭാര്ലടമന്റെറനി

ജനഭാധനിപതവടത്തക്കുറനിച്ചുളള  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സ്കൂള/

കകേഭാകളജുതല  ടസമനിനഭാറുകേളുലാം  ജനഭാധനിപതവ  സലാംവനിധഭാനടത്തപറനി  കുടനികേളക്കട്ട്

പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  യൂത്തട്ട്  പഭാര്ലടമന്റെട്ട്  മത്സരങ്ങളുലാം

സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  അദവയന  വര്ഷലാം  ഓകരഭാ  മണ്ഡലത്തനിലുലാം  നടപഭാക്കനിയ

പരനിപഭാടനികേള തഭാടഴപറയുന്നവയഭാണട്ട്:

(i) സ്കൂളുകേളനിടല ടസമനിനഭാറുകേള  :

ടകേഭാചനി,  അങമഭാലനി,  കേളമകശരനി,  മടന്നൂര്,  ഇടക്കഭാടട്ട്,  കപരഭാവൂര്,

കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്,  മകഞശസരലാം,  ചേവറ,  പത്തനഭാപുരലാം,  പുനലൂര്,  പൂഞ്ഞഭാര്,
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കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കനഭാര്ത്തട്ട്,  ടകേഭാടുവളളനി,  ഏലത്തൂര്,  കുന്ദമലാംഗലലാം,

കകേഭാടയല്, തഭാനൂര്, കവങ്ങര, ഏറനഭാടട്ട്,  ടപരനിന്തല്മണ്ണ, മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്,

തൃത്തഭാല,  കകേഭാന്നനി,  റഭാന്നനി,  വടക്കകഞരനി,  നഭാടനികേ,  ചേഭാലക്കുടനി,

വഭാമനപുരലാം,  വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട്,  ചേനിറയനിന്കേതീഴട്ട്,  ടനടുമങ്ങഭാടട്ട്,  മഭാനന്തവഭാടനി,

കേല്പറ.

(ii) യൂത്തട്ട് പഭാര്ലടമന്റെട്ട് മത്സരങ്ങള  :

കേളമകശരനി,  മൂവഭാറ്റുപുഴ,  കദവനികുളലാം,  ഇടുക്കനി,  ഉടുമ്പന്കചേഭാല,

കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്,  തൃക്കരനിപ്പൂര്,  ഏറ്റുമഭാനൂര്,  കേടുത്തുരുത്തനി,  പൂഞ്ഞഭാര്,

കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്,  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  തൃത്തഭാല,  അടൂര്,  ആറന്മുള,

തനിരുവല,  ആറനിങ്ങല്,  കേഭാടഭാക്കട,  ടനടുമങ്ങഭാടട്ട്,  ടനയഭാറനിന്കേര,

തനിരുവനന്തപുരലാം,  വഭാമനപുരലാം,  വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട്,  കചേലക്കര,

ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട,  കേയ്പമലാംഗലലാം,  ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കുന്ദലാംകുളലാം,  പുതുക്കഭാടട്ട്,

വടക്കകഞരനി, കേല്പറ, മഭാനന്തവഭാടനി, സല്ത്തഭാന് ബകത്തരനി

(iii) ഹനമന് കററട്ട്സട്ട് എഡക്യുകക്കഷന് ക്ലബട്ട്  :

ആലുവ,  ടതഭാടുപുഴ,  ഏറ്റുമഭാനൂര്,  തനിരൂര്,  തരൂര്,  തനിരുവല,  അടൂര്,

ടനടുമങ്ങഭാടട്ട്, കേഴക്കൂടലാം, വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട്, കേല്പറ.

(iv) പഭാര്ലടമന്റെറനി ലനിററസനി ക്ലബട്ട്  :

അമ്പലപ്പുഴ,  മൂവഭാറ്റുപുഴ,  കൂത്തുപറമ്പട്ട്,  ചേടയമലാംഗലലാം,  ടകേഭാടഭാരക്കര,
ഏറ്റുമഭാനൂര്,  പൂഞ്ഞഭാര്,  എലത്തൂര്,  കപരഭാമ്പ്ര,  ടപരനിന്തല്മണ്ണ,  മങട,
കകേഭാടയല്,  കവങ്ങര,  ആലത്തൂര്,  തൃത്തഭാല,  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്,  ടനനഭാറ,
കകേഭാന്നനി,  വഭാമനപുരലാം,  ചേനിറയനിന്കേതീഴട്ട്,  ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്.   ടനി  പവര്ത്തനലാം
നടത്തനി  ആയതനിടന്റെ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ടചേലവട്ട്  വനിവരങ്ങളുലാം  കരഖകേളുലാം
ഇന്സ്റ്റനിറനടനില്  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുളള  എലഭാ  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  ഫണട്ട്
കകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവ  ഇന്സ്റ്റനിറനടനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷത്തനില്  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  ഇന്-എയ്ഡഭായനി  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  1,11,37,000  രൂപ

ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ടനിക്കറട്ട് നനിരക്കട്ട് 

72 (695) ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലടമന്റെറനികേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിടല  സനിനനിമഭാ  തതീകയററുകേളനിടല  ടനിക്കറട്ട്  നനിരക്കട്ട്
അയല്സലാംസ്ഥഭാനമഭായ  തമനിഴഭാടനിടന  അകപക്ഷനിചട്ട്  വളടര  കൂടുതലഭാടണന്നതട്ട്
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അമനിതമഭായ  ടനിക്കറട്ട്  നനിരക്കട്ട്  കേഭാരണലാം  കകേരളത്തനിടല  സനിനനിമഭാ
തതീകയററുകേളനില്  കപക്ഷകേര്  കുറയുന്ന  സഭാഹചേരവലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  എടന്തങനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാടയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിടനില.

(ബനി)  കകേരളത്തനിടല  തതീകയററുകേളനില്  അമനിതമഭായ  ടനിക്കറട്ട്  നനിരക്കട്ട്
ഈടഭാക്കുന്നകേഭാരവലാം  ശദയനില്ടപടനിടനില.   തതീകയററുകേളനില്  ടനിക്കറട്ട്  നനിരക്കട്ട്
ഏകേതീകേരണലാം,  റനിസര്കവഷന്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിച  പശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇ-ടനിക്കറനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം

73 (696)   ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട്  : 
ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്  : 
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  : 
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസത്തനിനട്ട്  കപഭാത്സഭാഹനലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്

എടന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന്നതട്ട് ;

(ബനി)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  പരനിസ്ഥനിതനിക്കുണഭാകുന്ന
ആഘഭാതടത്തക്കുറനിചട്ട് ശഭാസതീയ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് പഠനത്തനിടല കേടണത്തലുകേളുടട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പസ്തുത
ആഘഭാതങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  കകേരളത്തനില്  പങഭാളനിത്ത  വന  പരനിപഭാലനത്തനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം നടപഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  നനിലവനില്  60 കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
നടപഭാക്കനിവരുന.   സന്ദര്ശകേര്  കൂടുതലഭായനി  എത്തുന്ന  സ്ഥലങ്ങള,  പുഴകേള,
ടവളളചഭാടങ്ങള,  പുല്കമടുകേള  തുടങ്ങനി  പകൃതനിരമണതീയമഭായ  സ്ഥലങ്ങളനിലഭാണട്ട്
ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
സന്ദര്ശകേര്ക്കഭായനി  ആവശവമഭായ  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവങ്ങളുലാം  സരക്ഷഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  പരനിസ്ഥനിതനി
വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി ഇന്റെര്പകടഷന് ടസന്റെറുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം പരനിസ്ഥനിതനി
പഠന  കേവഭാമകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്തുവരുന.   പരനിശതീലനലാം  സനിദനിച
കഗഡുകേളുടട കസവനലാം ഈ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ലഭവമഭാണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാന വന വനികേസന
ഏജന്സനിയുടട  ആഭനിമുഖവത്തനില്  എലഭാ  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  കസഫ്റ്റനി
ഓഡനിറട്ട്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  നഭാഷണല്  കസഫ്റ്റനി  കേസൗണ്സനിലനിടന
ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാടത  ഓകരഭാ  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനുലാം
ഉളടക്കഭാളളഭാന്  കേഴനിയുന്ന  സന്ദര്ശകേരുടട  അളവട്ട്  തനിടടപടുത്തുന്നതനിനഭായുളള
പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേളുലാം കകേടക്കഭാണ്ടുവരുന. 

(ബനി  &  സനി)  കകേരളത്തനില് നനിലവനിലുളള  60  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘഭാതലാം  പരമഭാവധനി  ഒഴനിവഭാക്കനിയഭാണട്ട്  സന്ദര്ശന  സലാംവനിധഭാനലാം
ടചേയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   വന  പരനിസ്ഥനിതനിക്കട്ട്  ആഘഭാതലാം  ഏല്പനിക്കുന്ന  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്
മഭാലനിനവങ്ങള ഉളടപടടയുളളവ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ടചേയ്യുനണട്ട്. 

വനവമൃഗങ്ങളുടട ആക്രമണലാം

74 (697) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിടല  വനിവനിധ  പകദശങ്ങളനില്
കേഭാടഭാനകേളുടടയുലാം,  മറട്ട് കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളുടടയുലാം നനിരന്തരമഭായ ആക്രമണങ്ങളുലാം  ശലവവലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  പശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  എടന്തങനിലുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിടല വനിവനിധ  പകദശങ്ങളനില് കേഭാടഭാനകേളുടട
ശലവലാം ശദയനില്ടപടനിടനില.  പന്നനി,  ടചേന്നഭായ,  കുരങ്ങട്ട് മുതലഭായ വനവമൃഗങ്ങളുടട
ശലവലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ജനവഭാസ  കമഖലയനില്  നനിരന്തരലാം  ശലവമുണഭാക്കുന്ന  കേഭാട്ടുപന്നനികേടള
തുരത്തനി ഓടനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കകേഭാതമലാംഗലലാം കറഞട്ട് ഓഫതീസറുടട
കനതൃതസത്തനില് അനനിമല് ടറസന ടതീമനിനട്ട് രൂപലാം നല്കേനി പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  മനുഷവ-വനവജതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേഭാതമലാംഗലലാം
കറഞനില് കേതീരമ്പഭാറ പഞഭായത്തട്ട് പസനിഡനലാം കേവളങ്ങഭാടട്ട് പഞഭായത്തട്ട് പസനിഡനലാം
ടചേയര്മഭാനഭാരഭായനി ജനജഭാഗ്രതഭാ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി സമനിതനികേളുടട
കയഭാഗങ്ങള യഥഭാക്രമലാം 15-3-2017, 25-3-2017   തതീയതനികേളനില് നടന്നനിട്ടുണട്ട്.

 വനഭൂമനി കേകയറലാം

75 (698) ശതീ  .    പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിടല  വനഭൂമനികേള  ഭൂമഭാഫനിയകേള  പലയനിടത്തുലാം  കേയടക്കനി
വചനിരനിക്കുന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങനില്
എവനിടടടയഭാടക്ക  വനലാം  കേകയറനിയനിട്ടുടണന്നട്ട്  ജനില  തനിരനിചട്ട്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ഏക്കര്  വനലാം  കേകയറനിയനിട്ടുടണന്നട്ട്  കേടണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  മൂന്നഭാര്  കമഖലയനില്  എത്ര  ഏക്കര്  വനലാം  കേകയറനിയതഭായനി
കേടണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; ഇതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) വനലാം കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കഭാന് നഭാളനിതുവടര എടന്തഭാടക്ക നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിടല  വനഭൂമനികേള  ഭൂമഭാഫനിയകേള  കേയടക്കനി  വചനിട്ടുളളതഭായനി
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിടനില.
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(ബനി)  വനപകദശങ്ങളനില്  കേകയറങ്ങള  കേടണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിടന്റെ
31-3-2016-ടല സര്ക്കനിള തനിരനിച്ചുളള വനിശദവനിവരലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന:

വനലാം സര്ക്കനിള
അനധനികൃത വനലാം കേകയറലാം

(ടഹകറനില്) (ഏക്കറനില്)

സകതണ് സര്ക്കനിള, ടകേഭാലലാം 18.96 46.84

കഹകറഞട്ട് സര്ക്കനിള, കകേഭാടയലാം 1727.20 4932.82

ടസന്ടല് സര്ക്കനിള, തൃശ്ശൂര് 276.33 683.46

ഈകസ്റ്റണ് സര്ക്കനിള, പഭാലക്കഭാടട്ട് 3819.73 9769.13

കനഭാര്കത്തണ് സര്ക്കനിള, കേണ്ണൂര് 1760.45 5279.29

ഫതീല്ഡട്ട് ഡയറകര്, കകേഭാടയലാം 5.4061 13.37

കവല്ഡട്ട്  കലഫട്ട്  സര്ക്കനിള,
പഭാലക്കഭാടട്ട്

193.02 476.95

ആടകേ 7801.10 21201.86

(സനി)  മൂന്നഭാര്  വനലാം  ഡനിവനിഷടന്റെ  പരനിധനിയനില്  2717.3  ഏക്കര്  സ്ഥലവലാം
മൂന്നഭാര് കവല്ഡട്ട് കലഫട്ട് ഡനിവനിഷടന്റെ അധനികേഭാരപരനിധനിയനില് വരുന്ന മുളങ്ങഭാമുടനി
ഭഭാഗത്തട്ട് ഒരു ഏക്കര് സ്ഥലവലാം കേകയറനിയനിട്ടുളളതഭായനി കേടണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പുതുതഭായനി ശദയനില് വരുന്ന വനലാം കേകയറങ്ങള അപകപഭാളത്തടന്ന
ഒഴനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഒഴനിപനിക്കലനിടനതനിടര കകേഭാടതനി ഉത്തരവകേള നനിലവനിലുടണങനില്
ആയതട്ട് നതീക്കനി ഒഴനിപനിക്കല് നടത്തഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.  1977 ജനുവരനി
1-നട്ട്  കശഷമുളള  വനഭൂമനി  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കഭാന്  2015  ടസപ്റലാംബര്  മഭാസലാം
4-ാം  തതീയതനി  ബഹുമഭാനടപട  കകേരള  കഹകക്കഭാടതനി  1957-ടല  കകേരള  ലഭാന്റെട്ട്
കേണ്സര്വന്സനി  ആകട്ട്,  1961-ടല  കകേരള  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ആകട്ട്  എന്നനിവയനുസരനിചട്ട്
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉത്തരവഭായതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അത്തരലാം
കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേകയറക്കഭാര്ക്കട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പഭാമ്പട്ട് കേടനികയല്ക്കുന്നവര്ക്കുളള സഹഭായലാം

76 (699) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാമ്പട്ട്  കേടനികയറട്ട്  മരനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  വനലാം  വകുപട്ട്  സഹഭായലാം
നല്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വനകമഖലയനിലുളടപടുന്ന  പകദശത്തട്ട്  വചട്ട്  പഭാമ
കേടനികയല്ക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിവരുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
എത്രടയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നഭാടനിന്പുറങ്ങളനില്വചട്ട് പഭാമ്പട്ട് കേടനികയറട്ട് മരനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം ഗരുതരമഭായനി
അസഖലാം  ബഭാധനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം  എടന്തലഭാലാം  സഹഭായങ്ങള  വനലാംവകുപട്ട്
നല്കേനിവരുനടവന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാമ്പട്ട് കേടനികയറട്ട് മരനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  14-11-2014-ടല ജനി.ഒ. (എലാം.എസട്ട്.)
നമ്പര്  96/2014/വനലാം  ഉത്തരവനിടല  വവവസ്ഥകേള  പകേഭാരലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  14-11-2014-ടല ജനി.ഒ. (എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര് 96/2014/വനലാം പകേഭാരലാം
വനത്തനിനുളളനില്വചട്ട് പഭാമകേടനികയറട്ട് മരണടപടുന്നവരുടട ആശനിതര്ക്കട്ട് 5  ലക്ഷലാം
രൂപ നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന.

(സനി) 14-11-2014-ടല ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  96/2014/വനലാം പകേഭാരലാം
നഭാടനിന്പുറങ്ങളനില്വചട്ട്  പഭാമകേടനികയറട്ട്  മരണടപടുന്നവരുടട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപ നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന. കൂടഭാടത പഭാമകേടനികയറതനിടനത്തുടര്നളള
ചേനികേനിത്സയട്ട്  ടമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറുടട  സഭാക്ഷവപത്രത്തനിടന്റെയുലാം  ചേനികേനിത്സഭാ
കരഖകേളുടടയുലാം പനിന്ബലത്തനില് പരമഭാവധനി 75,000 രൂപ വടര നല്കുന.

       സഭാമൂഹനികേ വനവല്ക്കരണ പദതനികേള

77  (700)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാമൂഹനികേ വനവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി ഈ വര്ഷടത്ത ബജറനില് എത്ര
രൂപയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  വനവല്ക്കരണലാം  നടകത്തണ്ടുന്ന  പകദശങ്ങടള
ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതനിടന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങടളടന്തലഭാമഭാണട്ട്;  ഈ  പകദശങ്ങടള
കേടണത്തനി ശനിപഭാർശ സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആടരയഭാണട്ട് ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിടല  ടകേഭാടനികുത്തനിമല  പകദശത്തട്ട്  സഭാമൂഹനികേ
വനവത്കേരണത്തനിനഭായനി  പദതനികേള  എടന്തങനിലുലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇടലങനില് ഇതനിനുള്ള സഭാധവത പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  സഭാമൂഹനികേ  വനവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  ഈ  വര്ഷടത്ത  ബജറനില്
1400 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

(ബനി)  വഴനികയഭാരത്തണല്  പദതനി  മുഖഭാന്തനിരവലാം  കബഭാക്കട്ട്  പഭാന്റെനിലാംഗട്ട്
വഴനിയഭായുലാം  മരങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായതുലാം  ലഭവമഭായതുമഭായ
സ്ഥലങ്ങള  ബന്ധടപട  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുമഭായുലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായുലാം  ചേര്ച
നടത്തനി  വനലാം  വകുപട്ട്  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ടതരടഞ്ഞടുക്കുകേയഭാണട്ട്
ടചേയ്യുന്നതട്ട്.  ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി മുഖഭാന്തനിരലാം പഞഭായത്തുകേളനികലയട്ട് വനിതരണലാം
ടചേയ്യുന്ന  കതകേള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ  സ്ഥലങ്ങള
ബന്ധടപട പഞഭായത്തട്ട് തടന്നയഭാണട്ട് കേടണത്തനി വനവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നതട്ട്.
സ്കൂളുകേളനികലക്കുലാം  കകേഭാകളജുകേളനികലക്കുലാം  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്ന  കതകേള
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  ബന്ധടപട  അദവഭാപകേരുടട  കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണട്ട്
അനുകയഭാജവമഭായ സ്ഥലങ്ങള കേടണത്തനി വനവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നതട്ട്.

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിടല  ടകേഭാടനികുത്തനിമല  പകദശത്തട്ട്  സഭാമൂഹനികേ
വനവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  പദതനികേള  ഒനലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.   നനിലമ്പൂര്
സസൗത്തട്ട്  ഡനിവനിഷനനില്  വനി.എസട്ട്.എസട്ട്.  മുകഖനയഭാണട്ട്  വനവല്ക്കരണലാം
നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.

മരങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനുളള പകതവകേ പദതനികേള

78 (701) ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  മരങ്ങള  വച്ചു  പനിടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എടന്തങനിലുലാം
പകതവകേ പദതനികേള നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഴനികയഭാരത്തണല്  പദതനി  പകേഭാരലാം  2016-17  കേഭാലയളവനില്  എത്ര
തുകേ അനുവദനിച്ചു;  ആയതനില്  എത്ര തുകേ  ടചേലവഴനിച്ചു;  പസ്തുത പദതനി  പകേഭാരലാം
എവനിടടടയലഭാലാം മരങ്ങള വച്ചു പനിടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  മരങ്ങള  മുറനിച്ചുമഭാറ്റുകമ്പഭാള  പകേരലാം
മരങ്ങള  വയണടമന്നട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങനില്  ആയതട്ട്  പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ
എനലാം പകേരലാം വച മരങ്ങള പരനിപഭാലനിക്കുനകണഭാ എനലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില് ഉകണഭാ;

(ഡനി)  കേഴക്കൂടലാം-കകേഭാവളലാം  കബപഭാസട്ട്  വതീതനി  കൂടലനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
മുറനിച്ചുമഭാറടപട  മരങ്ങളക്കട്ട്  പകേരമഭായനി  മരങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയുടട കേതീഴനില് വൃക്ഷകത്തകേള ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്
എടന്റെ  മരലാം,  നമ്മുടട  മരലാം,  വഴനികയഭാരത്തണല്,  സ്കൂളനില്  ഒരു  ഔഷധകത്തഭാടലാം,
കുടനിവനലാം, നക്ഷത്രവനലാം, ഇന്സ്റ്റനിറനഷണല് പഭാന്റെനിലാംഗട്ട് എന്നതീ പദതനികേളനിലൂടട അവ
വനിതരണലാം ടചേയ്യുകേയുലാം വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്തുവരുന.

(ബനി)  2016-17  കേഭാലയളവനില് ഹരനിത കകേരളലാം  (VIII-ാം ഘടലാം)  പദതനിയനില്
ഉളടപടുത്തനി“2406-1-800-55-1-എകട്ട്റന്ഷന്  കഫഭാറസ്ട്രനി”ബജറട്ട്  ശതീര്ഷകേത്തനില്
സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി  വൃക്ഷകത്തകേള
വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വഴനികയഭാരത്തണല്  പദതനിയനില്  15,55,877 രൂപ
ടചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വഴനികയഭാരത്തണല്  പദതനി  പകേഭാരലാം  കതകേള  വച്ചുപനിടനിപനിച  സ്ഥലങ്ങള
ചുവടട കചേര്ക്കുന:

1. ആലപ്പുഴ കസഭാഷവല് കഫഭാറസ്ട്രനി  ഡനിവനിഷനനില് തുറവൂര്  ടചേങ്ങറ കറഭാഡട്ട്
കസഡട്ട്,  കകേഭാടയലാം കസഭാഷവല് കഫഭാറസ്ട്രനി  ഡനിവനിഷനനില് കുറവച്ചൂര് മറലാം
കറഭാ ഡട്ട്, വടമൂടട്ട് ബനിഡ്ജട്ട്

2. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസ്ട്രനി  ഡനിവനിഷനനില്  കേഭാവനില്  തതീക്കുനനി
കറഭാഡട്ട്  -  റതീചട്ട്  1,  2,  തണ്ണതീര്  പന്തല്  -  വരനികക്കഭാളനി  കറഭാഡട്ട്,  തണ്ണതീര്
പന്തല്  -  കേടകമരനി  കറഭാഡട്ട്,  കകേഭാക്കല്ലൂല്  -  പുത്തൂര്വടലാം  കറഭാഡട്ട്,
വഭാരവകക്കഭാടട്ട്  -  രഭാമല്ലൂര് കറഭാഡട്ട്,  പരപന്ടപഭായനില്  -  ഇരങ്ങഭാപ്പുഴ കറഭാഡട്ട്,
ചേനിറഭാരനിപനിലഭാക്കല് - കകേതഭാടനിമുക്കട്ട് കറഭാഡട്ട്

3. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കസഭാഷവല് കഫഭാറസ്ട്രനി ഡനിവനിഷനനില് ടകേഭാലഭാട – കേമ്പല്ലൂര്,
നകലഭാലാംപുഴ –അരനിയനിരുത്തനി കറഭാഡട്ട്

4. മലപ്പുറലാം  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസ്ട്രനി  ഡനിവനിഷനനില്  ഉറങ്ങഭാടനിരനി  ബനിജട്ട്

എടരനിക്കടവട്ട്  കറഭാഡട്ട്,  മന്നപഭാടലാം  ടമയനിന്  കറഭാഡട്ട്,  കമഭാടുടപഭായ്ക  –

പുളനിക്കലങ്ങഭാടനി കറഭാഡട്ട്,  രണഭാലാംപഭാടലാം കറഭാഡട്ട്,  വഴനിക്കടവട്ട്  -  പഭാലഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട്,

നരനിപലമുണട്ട്-പഭാലഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്,  നകരക്കഭാവട്ട്  -  തഭാനനിക്കടവട്ട്  കറഭാഡട്ട്,

മഞകക്കഭാടട്ട്  -  മണ്ണഭാചേതീനനി  കറഭാഡട്ട്,  നകരക്കഭാവട്ട്  -  വളളനിക്കഭാവട്ട്,  കുരുടനിപ്പുഴ-

ടചേക്കട്ട്  ഡഭാലാം,  മഭാമങ്ങര-ടനലനിക്കുന്നട്ട്,  സ്കൂളകുന്നട്ട്  കറഭാഡട്ട്,  ടവളളനിമുടലാം-

ടഞടനികുളലാം,  പനങ്ങയലാം-പുലപഭാടലാം,  പൂകടഭാളനി-കേതീഴുപറമ്പട്ട്,  കേതീഴുപറമ്പട്ട്-
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പഴലാംപറമ്പട്ട്,  കേതീഴുപറമ്പട്ട്-കുനനിയനില്,  കചേരൂര്-അഞഭാനമ്പലലാം,  കചേരൂര്-

കുന്നമറലാം,  പൂക്കനിപറമ്പട്ട്-ഉഴൂര്,  എടവണ്ണ-പഭാലപറ,  എടവണ്ണ-പന്നനിപഭാറ

അരതീകക്കഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട്, കേരുളഭായനി-കേഭാരപ്പുറലാം, കുന്നമലാംഗലലാം-വനികലജട്ട് ഓഫതീസട്ട്

കറഭാഡട്ട്, പൂട്ടുളനി-കേതീഴുപറമ്പട്ട്, ഊരകേലാം-കമല്മുറനി, എലാം.ഇ.എസട്ട്.-കുറനിപ്പുറലാം

5. ഇടുക്കനി  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസ്ട്രനി  ഡനിവനിഷനനില്  അടനിമഭാലനി-വഭാളറ,

ടവളളത്തൂവല്-ആനചഭാല്,  ടകേഭാന്നത്തടനി-പണനിക്കന്കുടനി,  ടതഭാടുപുഴ-

അറക്കുളലാം,  ടതഭാടുപുഴ-മണക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാടനിക്കുളലാം-പരനിയഭാരലാം,  ടതഭാടുപുഴ-

ഉടുമ്പന്നൂര്, കേഭാളനിയഭാര്-ടവസ്റ്റട്ട് കകേഭാടനിക്കുളലാം

6. പഭാലക്കഭാടട്ട്  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസ്ട്രനി  ഡനിവനിഷനനില്  വടക്കകഞരനി-

പുതുകക്കഭാടട്ട്,  എരകടഭാടട്ട്-തുപലാംകകേഭാടട്ട്,  തൃത്തഭാല-പലനിഞ്ഞഭാറങ്ങഭാടനി,

കകേഭാകടഭാപഭാടലാം-അലടനല്ലൂര്,  ഓങ്ങല്ലൂര്-കേഭാരക്കഭാടട്ട്,  മലാംഗലഭാലാംകുന്നട്ട്-കേടമ്പൂര്,

മുണ്ടൂര്-കൂട്ടുപഭാത എഴക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണനൂര്-ചുങമന്ദലാം

7. തൃശ്ശൂര്  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസ്ട്രനി  ഡനിവനിഷനനില്  കേഭാതനിക്കുടലാം-കേഭാടുകുറനി,

ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട കബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട്, മടത്തുലാംപടനി-ഇറഭാനനികുളലാം, ടകേഭാടകേര-

പുത്തുക്കഭാവട്ട്-കപരഭാമ്പ്ര,  കപഭാട-ഉറുമ്പന്കുന്നട്ട്,  ആനഭാപ്പുഴ-ടകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,

കപഭാട-  പനമ്പനിളളനി,  തനിരുമുക്കുളലാം-കുണ്ടൂര്,  ടചേന്തുരുത്തനി-ടകേഭാകസരുകുന്നട്ട്,

ടകേഭാറടനല്ലൂര്-കകേഭാമ്പഭാറ,  കേകണ്ണഭാത്തട്ട്-പുലഴനി,  ടവങനിടങ്ങട്ട്-കേകണ്ണഭാത്തട്ട്,

പഭാങ്ങട്ട്-ടപരനിങ്ങഭാടട്ട്

(സനി)  10-2-2010-ടല  G.O.(Rt)  No.68/2010  F&WLD,  21-4-2010-ടല

G.O.(Rt)  No.172/2010  F&WLD  എന്നനിവ  പകേഭാരലാം  വനിവനിധ  വനികേസന

ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  മരങ്ങള  മുറനിക്കഭാന്  ടതീ  കേമ്മേനിറനി  അനുമതനി  നല്കുകമ്പഭാള

മുറനിക്കടപട മരത്തനിടന്റെ എണ്ണത്തനിടന്റെ പത്തനിരടനി മരങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കണടമന്നട്ട്

നനിഷ്കര്ഷനിക്കഭാറുണട്ട്.   ഈ  നനിബന്ധന  പഭാലനിക്കുനകണഭാടയന്നട്ട്  നനിരതീക്ഷണലാം

നടത്തനിവരുനണട്ട്.

(ഡനി)  കേഴക്കൂടലാം-കകേഭാവളലാം  കറഭാഡനില്  നനിന്നനിരുന്നതുലാം  മുറനിച്ചു  മഭാറടപടതുമഭായ

മരങ്ങളക്കട്ട്  പകേരലാം  കേഴക്കൂടലാം  കസനനികേ  സ്കൂളനില്  32000-ഉലാം  ഗ്രതീന്  ഫതീല്ഡട്ട്

കസ്റ്റഡനിയത്തനില് 1500-ഉലാം മരകത്തകേള വച്ചുപനിടനിപനിചട്ട് പരനിപഭാലനിച്ചു കപഭാരുനണട്ട്.
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കേഭാട്ടുതതീ തടയല്

79 (702) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരളചഭാകേഭാലത്തട്ട്  കേഭാട്ടുതതീ  തടയുന്നതനിനട്ട്  വനലാം  വകുപട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ടഹകര്  വനലാം  കേഭാട്ടുതതീ  ബഭാധനിതമഭായനിട്ടുണട്ട്  എന്നട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നൽകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വരളചഭാക്കഭാലത്തട്ട്  കേഭാട്ടുതതീ  തടയുന്നതനിനട്ട്  ഓകരഭാ  വന  ഡനിവനിഷനു
കേതീഴനിലുലാം  വരുന്ന  വനകമഖലയുടട  സസഭഭാവലാം,  മുന്വര്ഷങ്ങളനിടല  അനുഭവലാം,  ഈ
വര്ഷലാം  ഇവ  കേത്തഭാനുളള  സഭാദവത  എന്നനിവ  കേണക്കനിടലടുത്തട്ട്  വനകമഖലടയ
Highly/Moderately/Low  എന്നനിങ്ങടന  വനിവനിധ  സഭാദവതഭാ  കമഖലകേളഭായനി
തരലാംതനിരനിക്കുകേയുലാം കഹഭാടട്ട്കസഭാട്ടുകേള അടയഭാളടപടുത്തുകേയുലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഓകരഭാ
ഡനിവനിഷന്  തലത്തനിലുലാം  കേഭാട്ടുതതീടയ  ഫലപദമഭായനി  കനരനിടഭാനുളള  പവൃത്തനികേള
ഉളടക്കഭാളളനിച്ചുടകേഭാണട്ട് ഫയര് മഭാകനജ് ടമന്റെട്ട് പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം സര്ക്കനിള
തലവനഭാര്  ഇവ  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഓകരഭാ
വനകമഖലയനിടലയുലാം  കേഭാട്ടുതതീ  സഭാദവതയുലാം  സ്ഥലത്തനിടന്റെ  പകതവകേതയുലാം
കേണക്കനിടലടുത്തട്ട്  കേഭാട്ടുതതീടയ  കനരനിടഭാനുളള  തനലാം  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്.

അഗനി  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കഭാനഭായനി

സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില്  വനലാം  വകുപട്ട്  ആസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഒരു  ഫയര്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്

ടസല് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ എലഭാ വന ഡനിവനിഷനുകേളനിലുലാം ഫയര്

കേണ്കടഭാള റമുലാം അടനിയന്തര സഭാഹചേരവങ്ങള കനരനിടഭാന് ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസ്റ്റട്ട്

ഓഫതീസറുടട  കനരനിട്ടുളള  നനിയനണത്തനില്  കക്രസനിസട്ട്  മഭാകനജ് ടമന്റെട്ട്  ടതീമുലാം

പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

വരളച  രൂക്ഷമഭായനിട്ടുളള  പകദശങ്ങളനില്  കേഭാട്ടുതതീ  സഭാദവത  മുന്നനിര്ത്തനി

വനവജതീവനി സകങതങ്ങളനിലുലാം കദശതീയ ഉദവഭാനങ്ങളനിലുലാം സന്ദര്ശകേര്ക്കട്ട് നനിയനണലാം

ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ജനങ്ങടള കബഭാധവഭാന്മഭാരഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേരളത്തനില്  നഭാളനിതുവടര  വനിവനിധ

വന  ഡനിവനിഷനുകേളനിലഭായനി  നഭാന്നൂകറഭാളലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള

നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മറ്റു വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കേഭാട്ടുതതീ  ബഭാധനിതമഭായനിട്ടുളള  വനകമഖലയുടട  വനിസ്തൃതനി

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   1-4-2016  മുതല്  31-3-2017  വടരയുളള  കേഭാലയളവനില്

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  3180.18  ടഹകര് വനകമഖലയനില് കേഭാട്ടുതതീ ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ

കമഖലയനിലുലാം ബഭാധനിച കേഭാട്ടുതതീയുടട വനിശദവനിവരലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

സര്ക്കനിള വനിസ്തൃതനി
(ടഹകര്)

1. സകതണ് സര്ക്കനിള, ടകേഭാലലാം 429.96

2. കഹകറഞട്ട് സര്ക്കനിള, കകേഭാടയലാം 704.48

3. ടസന്ടല് സര്ക്കനിള, തൃശ്ശൂര് 593.2

4. ഈകസ്റ്റണ് സര്ക്കനിള, പഭാലക്കഭാടട്ട് 528.25

5. കനഭാര്കത്തണ് സര്ക്കനിള, കേണ്ണൂര് 282.02

6. അഗസ്തവവനലാം ബകയഭാളജനിക്കല് പഭാര്ക്കട്ട്, 
തനിരുവനന്തപുരലാം

30.31

7. ഫതീല്ഡട്ട് ഡയറകര് (കപഭാജകട്ട് കടഗര്), 
കകേഭാടയലാം

423.72

8. കവല്ഡട്ട് കലഫട്ട് , പഭാലക്കഭാടട്ട് 188.24

ആടകേ 3180.18

 വനലാംടകേഭാളള

80 (703) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  വനലാംടകേഭാള്ള  തടയുന്നതനിനട്ട്  എടന്തഭാടക്ക
മുന്കേരുതലുകേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം
വനലാംടകേഭാള്ളയ്ടക്കതനിടര എത്ര കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ടചേയനിട്ടുണട്ട്?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  വനലാംടകേഭാളളയുലാം  കേകയറശമങ്ങളുലാം  തടയുന്നതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കുറകൃതവങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  കേടണത്തുകേയുലാം  അവ  തടയുകേയുലാം
കുറക്കഭാര്ടക്കതനിടര  ശകമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം  ടചേയ്യുന.
വനഭൂമനിയുടട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വനഭാതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്  സ്ഥനിരലാം  ജണ
ടകേടനിയുലാം  കേയഭാല  സ്ഥഭാപനിച്ചുലാം  വനലാം  കേകയറത്തനിനട്ട്  സഭാദവതയുളള  സ്ഥലങ്ങളനില്
നനിരന്തരലാം  പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയുലാം  ജനപങഭാളനിത്ത  പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂടട
വനസലാംരക്ഷണലാം  നടത്തുന.  കേഭാട്ടുതതീമൂലലാം  സസഭാഭഭാവനികേ  വനങ്ങള
നശനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  ഫയര്  കലനുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  ഫയര്  വഭാചര്മഭാടര
നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുന.  വനസലാംരക്ഷണത്തനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനകമഖലയനില്
കേവഭാമറ  ടഭാപട്ട്  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചേന്ദനമരങ്ങളുടട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
വനകമഖലയ്ക്കുചുറ്റുലാം  കേമ്പനികവലനി  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന.  വന
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  വഭാചര്മഭാടര
നനികയഭാഗനിക്കഭാറുണട്ട്.   വനകമഖലയനിടല  ജലലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  ടചേക്കട്ട്
ഡഭാമുകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം മറ്റുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാറുണട്ട്.   വനസലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളനില്
ജനങ്ങടള  കബഭാധവഭാനഭാരഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  പകൃതനി  പഠന  കേവഭാമകേളുലാം
അവയര്ടനസട്ട് പരനിപഭാടനികേളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വനലാം
ടകേഭാളളയ്ടക്കതനിടര 510 കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ടചേയനിട്ടുണട്ട്.

കേരനിങല് കേസഭാറനികേള

81 (704)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  കേരനിങല്  കേസഭാറനികേളുടട  പവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുള്ള
സഭാഹചേരവത്തനില്,  പസ്തുത  കേസഭാറനികേളക്കട്ട്  വനലാം,  പരനിസ്ഥനിതനി  മനഭാലയത്തനിടന്റെ
അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേളനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

 ഉത്തരലാം

തൃശ്ശൂര്  (ടസന്ടല് സര്ക്കനിള)  ചേതീഫട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  കേണ്സര്കവററുടട  കേതീഴനില്

സലാംരക്ഷനിത വനകമഖലയനില് കേരനിങല് കേസഭാറനികേടളഭാനലാംതടന്ന  പവര്ത്തനിക്കുന്നനില.
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വനസലാംരക്ഷണലാം

82 (705) ശതീ  .   ടജയനിലാംസട്ട് മഭാതക്യു  :

ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന്  :

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്  :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  സസഭാഭഭാവനികേ  വനങ്ങളുടട  ഫലപദമഭായ

സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി എടന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഈ  വര്ഷടത്ത  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  വനകമഖലയ്ക്കുണഭാക്കുന്ന
പതവഭാഘഭാതങ്ങടളക്കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭാട്ടുതതീ  തടയുന്നതനിനഭായനി  എടന്തലഭാലാം  മുന്കേരുതലുകേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) വന സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി വനിവനിധ സമനിതനികേളുടടയുലാം ഗവണ്ടമന്റെനിതര
സലാംഘടനകേളുടടയുലാം  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടട  എടന്തങനിലുലാം  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  വനലാംടകേഭാളളയുലാം  കേകയറശമങ്ങളുലാം  യഥഭാസമയലാം
കേടണത്തുകേയുലാം അവ തടയുകേയുലാം കുറക്കഭാര്ടക്കതനിടര ശകമഭായ നനിയമ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ടചേയ്യുന.  വനഭൂമനിയുടട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വനഭാതനിര്ത്തനി
നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്  സ്ഥനിരലാം  ജണ  ടകേടനിയുലാം  കേയഭാല  സ്ഥഭാപനിച്ചുലാം  വനലാം  കേകയറത്തനിനട്ട്
സഭാദവതയുളള സ്ഥലങ്ങളനില്  നനിരന്തരലാം പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയുലാം ജനപങഭാളനിത്ത
പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂടട  വനസലാംരക്ഷണലാം  നടത്തുന.   കേഭാട്ടുതതീമൂലലാം  സസഭാഭഭാവനികേ
വനങ്ങള  നശനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  ഫയര്  കലനുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  ഫയര്
വഭാചര്മഭാടര നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുന.  

(ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി) ഓകരഭാ കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഡനിവനിഷനുകേതീഴനിലുലാം വരുന്ന വനകമഖലയുടട സസഭഭാവലാം,
മുന്വര്ഷങ്ങളനിടല  അനുഭവലാം,  ഈ വര്ഷലാം  ഇവ കേത്തഭാനുളള സഭാദവത എന്നനിവ
കേണക്കനിടലടുത്തട്ട് വനകമഖലടയ  Highly/Moderately/Low  എന്നനിങ്ങടന വനിവനിധ
സഭാദവതഭാ  കമഖലകേളനിലഭായനി  തരലാംതനിരനിക്കുകേയുലാം  കഹഭാടട്ട്കസഭാട്ടുകേള
അടയഭാളടപടുത്തുകേയുലാം  ടചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഓകരഭാ  ഡനിവനിഷന്  തലത്തനിലുലാം  കേഭാട്ടുതതീ
ഫലപദമഭായനി  കനരനിടഭാനുളള  പവൃത്തനികേള  ഉളടക്കഭാളളനിച്ചുടകേഭാണട്ട്  ഫയര്
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മഭാകനജ് ടമന്റെട്ട് പഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം സര്ക്കനിള തലവനഭാര് ഇവ പരനികശഭാധനിചട്ട്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്. ഓകരഭാ വനകമഖലയനിടലയുലാം കേഭാട്ടുതതീ സഭാദവതയുലാം
സ്ഥലത്തനിടന്റെ പകതവകേതയുലാം കേണക്കനിടലടുത്തട്ട്  കേഭാട്ടുതതീടയ കനരനിടഭാനുളള തനലാം
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.

അഗനി  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കഭാനഭായനി
സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില്  വനലാം  വകുപട്ട്  ആസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഒരു  ഫയര്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
ടസല് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ എലഭാ വന ഡനിവനിഷനുകേളനിലുലാം ഫയര്
കേണ്കടഭാള റമുലാം അടനിയന്തര സഭാഹചേരവങ്ങള കനരനിടഭാന് ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസ്റ്റട്ട്
ഓഫതീസറുടട  കനരനിട്ടുളള  നനിയനണത്തനില്  കക്രസനിസട്ട്  മഭാകനജ് ടമന്റെട്ട്  ടതീമുലാം
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

വരളച  രൂക്ഷമഭായനിട്ടുളള  പകദശങ്ങളനില്  കേഭാട്ടുതതീ  സഭാദവത  മുന്നനിര്ത്തനി
വനവജതീവനി സകങതങ്ങളനിലുലാം കദശതീയ ഉദവഭാനങ്ങളനിലുലാം സന്ദര്ശകേര്ക്കട്ട് നനിയനണലാം
ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ജനങ്ങടള  കബഭാധവഭാനഭാരഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേരളത്തനില്  നഭാളനിതുവടര  വനിവനിധ
വന  ഡനിവനിഷനുകേളനിലഭായനി  400-ഓളലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുടട  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
പവര്ത്തനിക്കുന്ന  നഭാഷണല്  അകഫഭാറകസ്റ്റഷന്  &  ഇകക്കഭാ  ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്,  നഭാഷണല്  ടമഡനിസനിനല്  പഭാന്റെട്ട്സട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്,  നഭാഷണല്  ബഭാലാംബ
മനിഷന്,  കസ്റ്ററട്ട്  ടമഡനിസനിനല്  പഭാന്റെട്ട്സട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  തുടങ്ങനിയ  ഏജന്സനികേളുടട
ധനസഹഭായകത്തഭാടട  വനിവനിധ  വനസലാംരക്ഷണ  പരനിപഭാടനികേള  പങഭാളനിത്ത
വനപരനിപഭാലന  സ്ഥഭാപനങ്ങളഭായ  വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേള,  ഇകക്കഭാ
ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള  എന്നനിവ  വഴനി  കകേരളത്തനില്  നടപഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.
നഭാഷണല്  അകഫഭാറകസ്റ്റഷന്  പരനിപഭാടനി,  ഗ്രതീന്  ഇന്തവ  മനിഷന്  പദതനി
മുതലഭായവയഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനിലുളള പരനിപഭാടനികേളനില് പധഭാനമഭായവ.  ഗ്രതീന് ഇന്തവ
മനിഷന്  പദതനിയനില്  നതീര്ത്തടങ്ങളുടട  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  പകതവകേ  ഊന്നല്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   2016-17-ല്  തുടങ്ങനി  5  വര്ഷലാംടകേഭാണട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളള  ഈ  പദതനിയനിലൂടട  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുടട  സലാംരക്ഷണലാം
ഫലപദമഭായനി  നടത്തഭാന്  കേഴനിയുടമന്നഭാണട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.   ഗ്രതീന്  ഇന്തവ
മനിഷടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകനതര  പകദശങ്ങളനിടല  വൃക്ഷവല്ക്കരണ-ജലസലാംരക്ഷണ
പരനിപഭാടനികേളനില്  ഗവണ്ടമന്റെനിതര  സലാംഘടനകേളുടട  പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.
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     ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവനിദവ ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള ആശയവനിനനിമയലാം

83 (706) ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പകസനന്: തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനില് ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവനിദവ ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള
ആശയവനിനനിമയലാം  സഭാധവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;ഉടണങനില്,
സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിടലയുലാം  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  പസ്തുത
ആശയവനിനനിമയലാം സഭാധവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എടന്തലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിടന്റെ  എലഭാ  ജനിലകേളനികലയുലാം  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്
ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദവ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള  ആശയവനിനനിമയലാം  സഭാദവമഭാക്കനി
വരുനണട്ട്. 

(ബനി)  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിനനിമയ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  വയര്ടലസട്ട്
ടസറട്ട്,  വഭാക്കനി കടഭാക്കനി  എന്നനിവ ഓകരഭാ  കസ്റ്റഷനനിലുലാം  നല്കേനിവരുനണട്ട്.   CUG
സലാംവനിധഭാനത്തനില്  ഉളടപടുത്തനിയ  ടമഭാകബല്  കഫഭാണ്  എലഭാ  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്
കസ്റ്റഷനുകേളനികലയുലാം സലാംരക്ഷണ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

      കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ വവതനിയഭാനലാം

84 (707) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  വനകമഖലയനില്  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വവതനിയഭാനലാംമൂലലാം
ഈറകേള കപഭാലുള്ള സസവങ്ങള നശനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഐകേവരഭാഷസഭ നനികയഭാഗനിച കേമ്മേനിറനി സമര്പനിച ''ടത്രറന്റെട്ട് ടഭാക'' എന്ന
റനികപഭാര്ടനില് ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് സൂചേന നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ; പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനലാം വകുപട്ട് വര്ഷഭാവര്ഷലാം ഈറക്കഭാടുകേള നട്ടുവളര്ത്തുകേയുലാം ഉള്ളവ
പരനിപഭാലനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുന്ന  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നനിര്ത്തഭാന്  ഇടയഭാക്കനിയ
സഭാഹചേരവലാം എന്തഭായനിരുന; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  ഈറകേളുടട  നഭാശലാംമൂലലാം  വനവജതീവനികേള  ആഹഭാരലാംകതടനി
നഭാടനിലനിറങ്ങുന്ന  സ്ഥനിതനിവനികശഷലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നൽകുകമഭാ?
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(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  വനകമഖലയനില്  ചേനിലയനിടങ്ങളനില്  ഈറക്കഭാടുകേള
സസഭാഭഭാവനികേമഭായനി  പൂത്തുനശനിക്കുന്നതട്ട്  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണട്ട്.   കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ
വവതനിയഭാനലാംമൂലലാം നശനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ടപടനിടനില.

(ബനി) 'ടത്രറന്റെട്ട് ടഭാക' എന്ന റനികപഭാര്ടട്ട് വനലാം വകുപനില് ലഭവമല. 

(സനി)  വനലാം വകുപട്ട് വര്ഷഭാവര്ഷലാം ഈറക്കഭാടുകേള നട്ടുവളര്ത്തുകേയുലാം ഉളളവ
പരനിപഭാലനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുന്ന  പദതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.   കലഭാകേബഭാങട്ട്
സഹഭായകത്തഭാടട  നടപഭാക്കനിയ  കകേരള  വനവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനിയനിലുലാം  മറ്റു
പരനിപഭാടനികേളനിലുമഭായനി  നശനിച്ചുകപഭായ  വനങ്ങള  ടമചടപടുത്തുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വച്ചു പനിടനിപനിച ഈറ, മുള തുടങ്ങനിയ കതഭാടങ്ങള വനലാം വകുപട്ട് പരനിപഭാലനിച്ചു വരുന.
സസഭാഭഭാവനികേ  ഈറക്കഭാടുകേടള  കേഭാട്ടുതതീയനില്നനിനലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  പരനിപഭാടനിയുലാം
നടപഭാക്കുനണട്ട്.   വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനിയുടടയുലാം  ഇകക്കഭാ  ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്
കേമ്മേനിറനികേളുടടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  ഈറകത്തഭാടങ്ങള  പുതുതഭായനി
വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  വനത്തനിനുളളനില് തതീറയുടടയുലാം ടവളളത്തനിടന്റെയുലാം ലഭവത കുറയുകമ്പഭാള
വനവജതീവനികേള  ആഹഭാരലാം  കതടനി  നഭാടനിലനിറങ്ങുന്ന  സ്ഥനിതനിവനികശഷലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് ഈറക്കഭാടുകേളുടട നഭാശലാംമൂലലാം മഭാത്രമല.  വനവജതീവനികേള
ആഹഭാരലാംകതടനി  നഭാടനിലനിറങ്ങുന്ന  സ്ഥനിതനിവനികശഷലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വനത്തനിനുളളനില്  ഫലവൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുവളര്ത്തുകേ,  സസഭാഭഭാവനികേ  ഈറക്കഭാടുകേളുടട
സലാംരക്ഷണലാം,  ഈറ  വച്ചുപനിടനിപനിക്കല്,  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  വച്ചുപനിടനിപനിച
കതഭാടങ്ങളുടട പരനിചേരണലാം, ജല ലഭവതയഭായനി ടചേക്കട്ട് ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ എന്നതീ
പവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കനിവരുന.

 കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഡനിവനിഷന് ഓഫതീസട്ട്

85 (708) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലമ്പൂര് കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഡനിവനിഷന് ഓഫതീസകേള സ്ഥനിതനി ടചേയ്യുന്ന സ്ഥലലാം
വനഭൂമനിയഭാകണഭാ എന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്-നനിലമ്പൂര്-ഗൂഡല്ലൂര്  (KNG)  സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകയഭാടട്ട്
കചേര്ന്നട്ട് സ്ഥനിതനിടചേയ്യുന്ന കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസകേള പവര്ത്തനിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നനിനലാം
രണട്ട്  മതീറര്  സ്ഥലലാം  കറഭാഡനിനട്ട്  നല്കേഭാന്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുടണങനില്
ഉത്തരവനിടന്റെ  പകേര്പട്ട്  ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;  സ്ഥലലാം  കറഭാഡനിനട്ട്  വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനുളള
തടസലാം എടന്തന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) നനിലമ്പൂര് കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഡനിവനിഷന് ഓഫതീസകേള സ്ഥനിതനി ടചേയ്യുന്ന സ്ഥലലാം
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം വനലാം വകുപനിടന്റെ അധതീനതയനിലുളളതുലാം ടനി സ്ഥലലാം റനിസര്വട്ട് വനമഭായനി
കനഭാടനികഫ ടചേയ്യുന്നതനിനുളള ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലുമഭാണട്ട്.

(ബനി)  അനുമതനി  നല്കേനിയനിടനില.   സ്ഥലലാം  വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ അനുമതനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി യൂസര് ഏജന്സനിയഭായ PWD കകേന്ദ്ര
വനലാം  പരനിസ്ഥനിതനി  മനഭാലയത്തനിടന്റെ  ടവബട്ട് കസറട്ട്  മുകഖന  ടപഭാകപഭാസലുലാം
അനുബന്ധ കരഖകേളുലാം ഓണ് കലനഭായനി സമര്പനികക്കണതുണട്ട്.  ടനി വനിവരലാം മകഞരനി
നനിരത്തുകേള വനിഭഭാഗലാം എകനികേനടതീവട്ട് എഞനിനതീയടറ ധരനിപനിചനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.

കറഭാഡട്ട് സര്കവ

86 (709) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലമ്പൂര്-മുകണരനി-കമപഭാടനി കറഭാഡട്ട് സര്കവ സലാംബന്ധനിചട്ട് ഏറവലാം പുതനിയ
വനിവരങ്ങള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സര്കവ റനികപഭാർടനിടന്റെ കകേഭാപനി ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലമ്പൂര്-മുകണരനി-കമപഭാടനി  ഹനില്  കഹകവ  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ടപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്നനിനലാം  അകപക്ഷ നനിലമ്പൂര്  (കനഭാര്ത്തട്ട്)  ഡനിവനിഷണല്
കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുകേയുലാം  അതനികനല്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ റനികപഭാര്ടട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) കമല് ഉത്തരത്തനിടന്റെ ടവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല.

യൂണനികഫഭാലാം

87  (710)  ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാംവകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള ഏടതഭാടക്ക തസ്തനികേകേളനിടല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം ടചേയ്യുനണട്ട്;  പതനിവര്ഷലാം എത്ര മതീറര് തുണനി  (ശരഭാശരനി)
ഇതനിനഭായനി  വഭാങ്ങുനണട്ട്;  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  യൂണനികഫഭാലാം  അലവന്സട്ട്
നല്കുനണട്ട് ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ടചേലവനില്  നല്കുന്ന  യൂണനികഫഭാലാം  തുണനി,  സര്ക്കഭാര്
ഉടമസ്ഥതയനിലുള്ള  മനില്ലുകേള,  ഖഭാദനി,  കകേത്തറനി  വനിപണന  ശഭാലകേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിന്നട്ട് വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ)  വനലാം  വകുപനില് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്നനില.

5049 സലാംരക്ഷണ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് യൂണനികഫഭാലാം അലവന്സട്ട് നല്കുനണട്ട്.
(ബനി) ബഭാധകേമല.

രഭാമഗനിരനികക്കഭാടയുടട സലാംരക്ഷണലാം

88 (711) ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  .  :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മനസനിയവലാം  തുറമുഖവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരനിത്രത്തനിടന്റെ  കശഷനിപ്പുകേള ഉറങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന പടഭാമ്പനി  തഭാലൂക്കനിടല
രഭാമഗനിരനികക്കഭാടയുടട  പഭാധഭാനവലാം  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  അതട്ട്
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  രഭാമഗനിരനികക്കഭാട  ഒരു  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രമഭായനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാദവതകേള സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  അവസഭാന  കേഭാലത്തട്ട്  കകേഭാടകയഭാടട്ട്  കചേര്ന
കേനിടക്കുന്ന  ചേനില  പകദശങ്ങള  ചേനില  സസകേഭാരവവവകനികേളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനു
കവണനിയുള്ള  എടന്തങനിലുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;  ഉടണങനില്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രഭാമഗനിരനികക്കഭാട  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിടന്റെ  സലാംരക്ഷനിത
സ്മഭാരകേമലഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  കകേഭാട  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  വകുപട്ട്
സസതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി) പുരഭാവസ്തു വകുപനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിടനില.
(സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം പുരഭാവസ്തു വകുപനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിടനില.

വനവജതീവനികേളുടട ഉപദ്രവങ്ങള 

89 (712) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിടല വനിവനിധ സ്ഥലങ്ങളനിടല പഭാവടപട കേര്ഷകേരുടട കൃഷനി
നശനിപനിക്കുന്നതുലാം  ജനങ്ങടള ഉപദ്രവനിക്കുന്നതുമഭായ കുരങ്ങന്,  കേഭാട്ടുപന്നനി  മുതലഭായ
ടചേറുതുലാം  വലുതുമഭായ  വനവജതീവനികേടള  ടകേഭാല്ലുന്നതനിനട്ട്  അനുകൂലമഭായ  എടന്തങനിലുലാം
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ; ഇതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇടലങനില് ഇതനിടനക്കുറനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്  ജനങ്ങളുടട ജതീവനുലാം സസത്തനിനുലാം
സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന്നവനിധലാം  അനുകൂലമഭായ  ഉത്തരവട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇത്തരത്തനില്  വനവജതീവനികേടള  ടകേഭാല്ലുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില്
ഉത്തരവകേടളഭാനമനില.

(ബനി)  കൃഷനിനഭാശലാം  വരുത്തുന്ന  കേഭാട്ടുപന്നനികേടള  ഉപഭാധനികേകളഭാടട  ടവടനിവചട്ട്
ടകേഭാല്ലുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  17-11-2014-ടല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  95/2014/വനലാം ഉത്തരവനിടന്റെ കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിചതനിടന
തുടര്ന്നട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  നതീടനിടക്കഭാണട്ട്  പുതനിയ  ഉത്തരവട്ട്  പുറടപടുവനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   കൂടഭാടത  7-2-2017-ടല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  51/2017/വനലാം  പകേഭാരലാം  മനുഷവ-വനവമൃഗ
സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഞഭായത്തട്ട്-മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനില്
തകദ്ദേശതീയരുലാം ജനപതനിനനിധനികേളുലാം വനലാം ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലാം കചേര്നളള ജനജഭാഗ്രതഭാ
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

വനവമൃഗങ്ങളുടട ആക്രമണലാം

90 (713) ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വനവമൃഗങ്ങള  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഇറങ്ങനി
കൃഷനിനശനിപനിക്കുകേയുലാം  മനുഷവജതീവനട്ട്  ഭതീഷണനിയഭായനിത്തതീരുകേയുലാം  ടചേയ്യുന്നതട്ട്
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനുള്ള കേഭാരണടമന്തഭാടണന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  2  വര്ഷമഭായനി കൃഷനിയനില് എത്ര രൂപയുടട നഷലാം ഇവയുടട
ആക്രമണലാം മൂലമുണഭായനി എനലാം എത്ര മനുഷവജതീവനുകേള നഷമഭായനി എനലാം, എത്ര
കപര്ക്കട്ട്  മറ്റു  ശഭാരതീരനികേ  കവകേലവമൂണഭായനി  എനലാം  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിത്സ
കവണനിവന എനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  എന്തട്ട്  സഹഭായമഭാണട്ട്  നലനിയടതനലാം  ഇനനിയുലാം  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കഭാത്തവര് എത്രകപര് എനലാം ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം നഷലാം സലാംഭവനിചവരനില് പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില് എത്രകപര്ക്കട്ട്
ഇനനിയുലാം സഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കഭാനുണട്ട് എന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണട്ട്.  വനഭാതനിര്ത്തനി പങനിടുന്ന ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളുടട
എണ്ണത്തനിലുണഭായ  വര്ദനവട്ട്,  വനവമൃഗങ്ങടള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  തരത്തനിലുളള
കൃഷനിരതീതനി,  കേഭാട്ടുതതീ  മുതലഭായ  കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണട്ട്  പധഭാനമഭായുലാം  വനവമൃഗങ്ങള
കൃഷനിയനിടത്തനികലക്കനിറങ്ങുന്നതട്ട്.



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 179

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  രണട്ട്  വര്ഷമഭായനി  വനവമൃഗങ്ങളുടട  ആക്രമണത്തനിലുണഭായ
കൃഷനിനഭാശലാം,  ജതീവഹഭാനനി,  പരനിക്കട്ട്,  ശഭാരതീരനികേ അവശതകേള എന്നനിവയുടട എണ്ണലാം
ചുവടട കചേര്ക്കുന:

കൃഷനിനഭാശലാം (രൂപ) 7,05,81,201

ശഭാരതീരനികേ അവശതകേള (എണ്ണലാം) 99

പരനിക്കട്ട് (എണ്ണലാം) 544

ജതീവഹഭാനനി (എണ്ണലാം) 151
(സനി) വനവമൃഗ ആക്രമണലാംമൂലലാം നഷലാം സലാംഭവനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് 1980-ടല കകേരള

റളസട്ട്  കഫഭാര്  കപയ്ടമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കകേഭാമ്പന്കസഷന് ടു വനികനിലാംസട്ട്  ഓഫട്ട്  അറഭാക്കട്ട്
കബ കവല്ഡട്ട് ആനനിമല്സട്ട് പക്രഭാരലാം നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്.

ഇനനിയുലാം  സഹഭായലാം  ലഭനിചനിടനിലഭാത്തവരുടട  എണ്ണലാം  ജനില  തനിരനിചട്ട്  ചുവടട
കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തപുരലാം 19

ടകേഭാലലാം 0

പത്തനലാംതനിട 14

ആലപ്പുഴ 0

കകേഭാടയലാം 5

ഇടുക്കനി 13

എറണഭാകുളലാം 38

തൃശ്ശൂര് 4

പഭാലക്കഭാടട്ട് 507

മലപ്പുറലാം 67

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 226

വയനഭാടട്ട് 646

കേണ്ണൂര് 90

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 30

ആടകേ 1659

(ഡനി)  ഇത്തരലാം നഷലാം സലാംഭവനിചവരനില് പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  507  കപര്ക്കട്ട്
ഇനനിയുലാം സഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കുവഭാനുണട്ട്.
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ആനകേള ചേരനിയുന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള

91 (714) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവനല്  രൂക്ഷമഭായകതഭാടട  ടവള്ളവലാം  ഭക്ഷണവലാം  യഥഭാസമയലാം
ലഭനിക്കഭാടതയുലാം  മറ്റു  ദുരൂഹ  സഭാഹചേരവങ്ങളനിലുലാം  ആനകേള  ചേരനിയുന്നതഭായ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള വരുന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എത്ര ആനകേള കേഴനിഞ്ഞ 6 മഭാസത്തനിനനിടയനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്
ചേരനിയുകേയുണഭാടയനലാം ഇവ ഏടതഭാടക്ക കഫഭാറസ്റ്റട്ട് കറഞനില് ഉളടപടവയഭാടണനലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി  ആനകേള  അടക്കമുള്ള  വനവജതീവനികേളക്കട്ട്
കേഭാടനില്  ടവള്ളവലാം  ഭക്ഷണവലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കവനല്  രൂക്ഷമഭായകതഭാടട  ടവളളവലാം  ഭക്ഷണവലാം  യഥഭാസമയലാം
ലഭനിക്കഭാടത സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ആനകേള ചേരനിയുന്നതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട്  ടചേയടപടനിടനില.
കേടുവയുടട ആക്രമണലാം, ആനകേളുടട പരസരമുളള ആക്രമണലാം, സസഭാഭഭാവനികേ മരണലാം,
കവദക്യുതഭാഘഭാതലാം  എന്നനിവമൂലലാം  കേഭാടഭാനകേള  ചേരനിഞ്ഞതഭായനിട്ടുളള  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കവനല്  രൂക്ഷമഭായകതഭാടട  ടവളളവലാം  ഭക്ഷണവലാം  യഥഭാസമയലാം
ലഭനിക്കഭാടതയുലാം  മറ്റു  ദുരൂഹ  സഭാഹചേരവങ്ങളനിലുലാം  ആനകേള  ചേരനിയുന്നതഭായ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ഇലഭാടയങനിലുലാം  ഉത്തരലാം  (എ)-യനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  മറ്റു
കേഭാരണങ്ങളഭാല്  കേഴനിഞ്ഞ  ആറട്ട്  മഭാസത്തനിനനിടയനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ
കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  കറഞ്ചുകേളനില്  ചേരനിഞ്ഞ  ആനകേളുടട  എണ്ണലാം  കറഞട്ട്  തനിരനിചട്ട്  ചുവടട
കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് കറഞട്ട് ചേരനിഞ്ഞ ആനകേളുടട
എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 ടശന്തുരുണനി 1

2 പത്തനഭാപുരലാം 1

3 അഴുത 1

4 ഇടുക്കനി 2

5 പഭാലപനിളളനി 1
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(1) (2) (3)

6 ടവളളനിക്കുളങ്ങര 1

7 വഭാഴചഭാല് 2

8 അതനിരപനിളളനി 2

9 കേഭാലടനി 1

10 കകേഭാടനഭാടട്ട് 1

11 ഇടമലയഭാര് 1

12 കുട ലാംപുഴ 1

13 കേഭാളനികേഭാവട്ട് 2

14 കേരുളഭായട്ട് 2

15 അഗളനി 1

16 അടപഭാടനി 1

17 വഴനിക്കടവട്ട് 2

18 എടവണ്ണ 1

19 മുത്തങ്ങ 2

20 കുറനിചനിയഭാടട്ട് 3

21 കതഭാല്ടപടനി 4

22 സല്ത്തഭാന് ബകത്തരനി 5

23 ടചേതലത്തട്ട് 1

24 ടകേഭാടനിയൂര് 1

25 ടപരുവണ്ണഭാമുഴനി 1

ആടകേ        41

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  അനുഭവടപടുന്ന  വരളചയുടട  പശഭാത്തലത്തനില്
വനവമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ജലത്തനിടന്റെ  ലഭവത  ഉറപട്ട്  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കേഭാടനിനുളളനില്
കുളങ്ങള,  വയലുകേള,  നതീര്ത്തടങ്ങള,  ടചേക്കട്ട്ഡഭാമുകേള  എന്നനിങ്ങടനയുളള
1500-ഓളലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളുടട  നവതീകേരണലാം  നടത്തനി  പരനിപഭാലനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാടത  വനത്തനിനുളളനില്  ടഭാങ്കുകേളനില്  ടവളളലാം  എത്തനിചട്ട്  കുളങ്ങളനില്  ജലലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   വനവമൃഗങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷണലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനത്തനിനുളളനില്  മുള,  ഈറ,
ഫലവൃക്ഷകത്തകേള എന്നനിവ നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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വനവജതീവനി ആക്രമണങ്ങള

92 (715) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്: 
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട്  : 
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി   : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലാം  കനരനിടുന്ന  ടകേഭാടുലാംവരളചമൂലലാം  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനില്
എത്തുന്ന  വനവജതീവനികേളുടട  ആക്രമണങ്ങള  പതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം
നടപടനികേള കകേടക്കഭാണനിട്ടുണട്ട് ;

(ബനി)  ഇപകേഭാരലാം  മനുഷവനുലാം  വനവമൃഗങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  സലാംഘര്ഷങ്ങൾ
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ജനജഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള  തകദ്ദേശതലത്തനില്  എടന്തലഭാലാം
പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തുന്നടതന്നട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനവമൃഗങ്ങളുടട  ആക്രമണലാംമൂലലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കുലാം
വസ്തുവകേകേളക്കുലാം ഉണഭാകുന്ന നഭാശനഷങ്ങളക്കട്ട് എടന്തലഭാലാം നഷപരനിഹഭാരങ്ങളഭാണട്ട്
നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

       ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസ്ഥഭാനലാം കനരനിടുന്ന ടകേഭാടുലാംവരളചമൂലലാം ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയട്ട്
എത്തുന്ന  വനവമൃഗങ്ങളുടട  ആക്രമണലാം  പതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനിടഫന്റെട്ട്
കസറനിലാംഗട്ട്  വഭാചര്മഭാര്,  റഭാപനിഡട്ട്  ടറകസഭാണ്സട്ട്  ടതീലാം  എന്നനിവരുടട  കസവനലാം
ലഭവമഭാക്കുനണട്ട്.   മനുഷവ  വനവജതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം  രൂക്ഷമഭായ  കമഖലകേളനില്
സമകയഭാചേനിതമഭായനി  പവര്ത്തനിചട്ട്  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനില്  ജനജഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
പതനികരഭാധ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുവഭാനുളള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മനുഷവനുലാം  വനവമൃഗങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലുളള  സലാംഘര്ഷങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ജനജഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള  തകദ്ദേശതലത്തനില്  തഭാടഴപറയുന്ന
പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുവഭാനഭാണട്ട് വനിഭഭാവനലാം ടചേയനിട്ടുളളതട്ട്.

1. വനവജതീവനി ആക്രമണലാം ഉണഭാകുന്ന കമഖലകേളനില് വനലാം വകുപനിടന്റെ
ജനകേതീയ  മുഖമഭായനി  ജനജഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള  പവര്ത്തനിചട്ട്
ജനടത്ത സഹഭായനിക്കുന.

2. പകദശത്തനിനട്ട്  ഏറവലാം  കയഭാജനിച  പതനികരഭാധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങടളക്കുറനിചട്ട്
വനലാം വകുപനിടന അറനിയനിക്കുകേ.
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3. അടനിയന്തര സഭാഹചേരവങ്ങളനിലുലാം അലഭാത്തപക്ഷലാം ചുരുങ്ങനിയതട്ട് മൂന്നട്ട്
മഭാസത്തനിടലഭാരനിക്കടലങനിലുലാം  കയഭാഗലാംകൂടനി  കവണ  ശനിപഭാര്ശകേള
വനലാം വകുപട്ട് ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസ്റ്റട്ട് ഓഫതീസര്ക്കട്ട് നല്കുകേ.

4. നനിലവനില് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളള പതനികരഭാധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായ സസൗകരഭാര്ജ്ജ
കേമ്പനികവലനി,  കേനിടങ്ങട്ട്,  മതനില്  എന്നനിവയട്ട്  കകേടുപഭാടുകേള
സലാംഭവനിചനിട്ടുടണങനില്  ആ  വനിവരലാം  ബന്ധടപട  കറഞട്ട്  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്
ഓഫതീസടറ  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  കേമ്മേനിറനിയനില്  ചേര്ച  ടചേയട്ട്
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം ടചേയ്യുകേ.

5. വനവജതീവനി  ആക്രമണമുണഭാകുന്നപക്ഷലാം  എത്രയുലാം  ടപടടന്നട്ട്
സ്ഥലടത്തത്തനി  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  വനലാം
വകുപനിടന സഹഭായനിക്കുകേ.

6. വനഭാതനിര്ത്തനി  പങനിടുന്ന  കമഖലകേളനില്  വനവജതീവനികേടള
ആകേര്ഷനിക്കഭാത്ത തരത്തനിലുളള കൃഷനി നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ജനങ്ങളനില്
അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്ന  വനലാം  വകുപനിടന്റെ  നടപടനികേളനില്
പങഭാളനികേളഭാകുകേ.

7. വനവജതീവനികേള  കേഭാടനിനട്ട്  പുറകത്തയട്ട്  വരുന്നതട്ട്  ശദയനില്ടപടഭാല്
തകദ്ദേശവഭാസനികേടള  മുന്കൂടനി  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുളള
എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  അടലര്ടട്ട്  സനിസ്റ്റലാം തുടങ്ങനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുടട
പവര്ത്തനലാം കുറമറ രതീതനിയനിലുളളതഭാടണന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

(സനി)  വനവമൃഗങ്ങളുടട  കേടനകേയറത്തഭാല്  കൃഷനിയുലാം  വതീടുലാം  നഷടപടവര്ക്കട്ട്
22-3-2013-ടല ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  32/2013/വനലാം,  17-1-2014-ടല ജനി.ഒ.
(എലാം.എസട്ട്.)നമ്പര്  96/2014/വനലാം,  08-1-2015-ടല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്.)   നമ്പര്
2/2015/വനലാം  എന്നനിവയനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പകേഭാരലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന. 

 കേഭാടഭാനശലവലാം

93 (716) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കേഭാടഭാന  ശലവലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇസൗ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനട്ട്  കശഷലാം  എത്ര തുകേ  ടചേലവഴനിചനിട്ടുടണന്നട്ട്
നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇസൗ തുകേ ഏടതലഭാലാം കേഭാരവങ്ങളക്കട്ട് കവണനിയഭാണട്ട് ടചേലവഴനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  കേഭാടഭാനകേളുടട  കേടന്നഭാക്രമണലാംമൂലലാം  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്

വന്നതനിനുകശഷലാം  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുണഭായ  നഭാശനഷലാം  എത്രയഭാടണന്നട്ട്  നനിയമസഭഭാ

മണ്ഡലലാം തനിരനിചട്ട്  വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  പസ്തുത കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുള്ള നഷപരനിഹഭാര തുകേ

എത്രയഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്വന്നകശഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

ജനിലയനില്  കേഭാടഭാനശലവലാം  നനിയനനിക്കുന്ന  പവൃത്തനികേളക്കഭായനി  റഭാപനിഡട്ട്

ടറകസഭാണ്സട്ട്  ടതീമനിനട്ട്  ഉദുമ  മണ്ഡലത്തനില്  20,534  രൂപയുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

മണ്ഡലത്തനില്   76,743  രൂപയുലാം  ടചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആന  പതനികരഭാധ  മതനില്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഉദുമ  മണ്ഡലത്തനില്  192.96  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം

കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്  329.77  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആയതനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന.

(സനി)  കേഭാടഭാനകേളുടട  കേടന്നഭാക്രമണലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിചതനിനട്ട്

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കമഖലയനില് തഭാടഴപറയുലാംപകേഭാരലാം നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

1. കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലലാം - 1,51,300  രൂപ (9 അകപക്ഷകേള)

2. ഉദുമ മണ്ഡലലാം - 1,94,142 രൂപ (17 അകപക്ഷകേള)

3. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മണ്ഡലലാം - 19,525  രൂപ (1 അകപക്ഷ)

            ധനസഹഭായലാം

94 (717) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനവമൃഗങ്ങളുടട  ആക്രമണത്തഭാല്  അതവഭാഹനിതലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്

ഇകപഭാള  നല്കുന്ന  ധനസഹഭായലാം  എത്രടയന്നട്ട്  വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഗരുതരമഭായനി

പരനികക്കറട്ട്  അവശത  അനുഭവനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  പതനിമഭാസലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കേഭാന്

ന ടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

വനവമൃഗങ്ങളുടട  ആക്രമണത്തഭാല്  സലാംഭവനിക്കുന്ന  നഭാശനഷങ്ങളക്കുലാം
ജതീവനഭാശത്തനിനുലാം  1980-ടല  കകേരള  റളസട്ട്  കഫഭാര്  കപടമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
കകേഭാമ്പന്കസഷന് റ്റു വനികനിലാംസട്ട്  ഓഫട്ട്  കവല്ഡട്ട്  കലഫട്ട്  അറഭാക്കട്ട്  പകേഭാരമഭാണട്ട്
നനിലവനില്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.   ആയതട്ട്  പകേഭാരലാം  നനിലവനിലുളള
നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കേഷനഷങ്ങളുടട സസഭഭാവലാം നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ (രൂപ)

(1) സ്ഥഭായനിയഭായ അലാംഗഭലാംഗലാം പരമഭാവധനി 75,000 രൂപ

(2) വനിള,  വതീടട്ട്,  കേനകേഭാലനി  എന്നനിവയ്ക്കു
ണഭാകുന്ന നഭാശനഷലാം

നഷത്തനിടന്റെ 100%
(പരമഭാവധനി 75,000 രൂപ)

(3) പരനിക്കട്ട് പരമഭാവധനി 75,000
രൂപ(ടമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറുടട
സര്ടനിഫനിക്കറനിടന്റെ
ടവളനിചത്തനില്)
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
പരനിധനിയനിലഭാടത  ടചേലവഭായ
മുഴുവന് തുകേയുലാം നല്കുലാം.

(4) മരണലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ

(5) വനത്തനിനട്ട് പുറത്തുവച്ചുളള പഭാമകേടനി
മൂലമുളള മരണലാം

1 ലക്ഷലാം രൂപ

ഗരുതരമഭായനി  പരനികക്കറട്ട്  അവശതയനുഭവനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  പതനിമഭാസലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കേഭാന് നനിലവനില് വവവസ്ഥയനില.

വനവമൃഗ സലാംരക്ഷണലാം
95 (718)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലാം  ടകേഭാടുലാം  വരളച  കനരനിടുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്
വനവമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  കുടനിടവള്ളലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തഭാടക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  അനുഭവടപടുന്ന  വരളചയുടട  പശഭാത്തലത്തനില്
വനവമൃഗങ്ങളക്കട്ട്  ജലത്തനിടന്റെ  ലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കേഭാടനിനുളളനില്
കുളങ്ങള,  വയലുകേള,  നതീര്ത്തടങ്ങള,  ടചേക്കട്ട്ഡഭാമുകേള  എന്നനിങ്ങടനയുളള
1500-ഓളലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളുടട  നവതീകേരണലാം  നടത്തനി  പരനിപഭാലനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാടത വനത്തനിനുളളനില് വഭാഹനങ്ങളനില് ടവളളടമത്തനിചട്ട് കുളങ്ങളനില് ജലലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇതട്ട് ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

               പസൗളടനി ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന്

96 (719) ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന്  :

ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്  :

ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ  :

ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് കേര്ഷകേര് ആശയനിക്കുന്ന പസൗളടനി
കമഖലയനില്  കകേഭാഴനിക്കുഞങ്ങളുടട  വനിലയുലാം  തതീറ  വനിലയുലാം  ഇറചനി  വനിലയുലാം
നനിശയനിക്കുന്നതട്ട്  അയല്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിടല  കലഭാബനിയഭായനി
തതീര്ന്നനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  ആയതട്ട്  കേര്ഷകേടര  ദുനഃസ്ഥനിതനിയനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന
വനിവരലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കമഖലയനില്  പസൗളടനി  ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ
പവര്ത്തനലാം ശകനിടപടുത്തഭാന് പദതനിയുകണഭാടയന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കമഖലയനിടല  കേര്ഷകേടര  കൃഷനിക്കഭാരഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  വഭായ്പ
അനുവദനിക്കുന്നതനിലുലാം  കവദക്യുതനി  നല്കുന്നതനിലുലാം  ആനുകൂലവലാം  ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നനികുതനി ഇളവട്ട് നല്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)   ജനനിതകേകമനയുളള  ഇറചനികക്കഭാഴനിക്കുഞങ്ങളുലാം  ഗണനനിലവഭാരമുളള
കബഭായനിലര് തതീറയുമഭാണട്ട് ഇറചനികക്കഭാഴനി വളര്ത്തലനിടന്റെ അടനിസ്ഥഭാന ഘടകേങ്ങള.
ഇവ  രണ്ടുലാം  കകേരളത്തനില്  ആവശവത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്
കകേരളത്തനിടല  കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്  കേര്ഷകേടര  സഹഭായനിക്കഭാന്കവണനി  സലാംസ്ഥഭാന
പസൗളടനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് വനിവനിധ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന. 
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സലാംസ്ഥഭാന  പസൗളടനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  അധതീനതയനില്
തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില് കുടപനക്കുന്നനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന കബഭായനിലര് ബതീഡര്
ഫഭാമനില്  പതനിവര്ഷലാം  ഏകേകദശലാം  ഏഴട്ട്  ലക്ഷലാം  ഇറചനികക്കഭാഴനിക്കുഞങ്ങടള
ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  ഇന്റെകഗ്രഷന്  ഫഭാമുകേളവഴനി  വളര്ത്തനിടയടുത്തട്ട്  40-45  ദനിവസലാം
പഭായമഭാകുകമ്പഭാള  തനിരനിടചടുത്തട്ട്,  കപടയനിടല  മതീറട്ട്  കപഭാസസനിലാംഗട്ട്  പഭാന്റെനില്
ശഭാസതീയമഭായനി  സലാംസരനിചട്ട്  'ടകേപ്കകേഭാ  ചേനിക്കന്'  എന്ന  കപരനില്  ഏജന്സനികേള
വഴനിയുലാം വനില്പന കേസൗണറനിലൂടടയുലാം  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് വനില്ക്കുന.  ഇപകേഭാരലാം
ഈ  കകേഭാര്പകറഷന്  കനരനിടട്ട്  വനിപണനിയനില്  ഇടടപടുന്നതുടകേഭാണട്ട്
കകേഭാഴനിയനിറചനിയുടട  വനില  ഒരു  പരനിധനിവടര  നനിയനനിച്ചു  നനിര്ത്തഭാന്  സഭാധനിക്കുന.
കൂടഭാടത  ഇറചനികക്കഭാഴനിക്കുഞങ്ങടള  ആവശവക്കഭാരഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മനിതമഭായ
നനിരക്കനില് വനിതരണലാം നടത്തുകേയുലാം ടചേയ്യുന.

ഇറചനികക്കഭാഴനി  വളര്ത്തുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഗണനനിലവഭാരമുളള  കകേഭാഴനിത്തതീറ
ലഭവമഭാക്കഭാന് കകേഭാര്പകറഷടന്റെ കേതീഴനിലുളള കകേഭാഴനിത്തതീറ ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ഗണനനിലവഭാരമുളള തതീറ ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട് മനിതമഭായ നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ടചേയ്യുന.

(സനി) 28-3-2015-ടല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (പനി) നമ്പര് 59/15/കൃഷനി പകേഭാരലാം
അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  പുറടപടുവനിച  സലാംസ്ഥഭാന  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  നയത്തനില്
കകേഭാഴനിക്കൃഷനിടയ  ഒരു  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയഭായനി  അലാംഗതീകേരനിച്ചുടവങനിലുലാം
കകേഭാഴനിക്കര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പകതവകേനിചട്ട്  നനികുതനിയനിളവകേടളഭാനലാം  പഖവഭാപനിചനിടനില.
എന്നഭാല്  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ടറഗകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  കകേഭാഴനിക്കൃഷനിടയ  (പസൗളടനി
ഫഭാമുകേടള)  ടമചടപട  ഉല്പഭാദനത്തനിനഭാവശവമഭായ  ഭസൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങള
സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  കവദക്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിക്കട്ട്
ഏര്ടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  LT  5  (B)  തഭാരനിഫനിലഭാണട്ട്  ഉളടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
2016-17,  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനികലയ്ക്കുളള  തഭാരനിഫട്ട്  പരനിഷ്കരണ
നടപടനികേളനില് കേഭാര്ഷനികേവനിഭഭാഗലാം ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് കവദക്യുതനി ചേഭാര്ജ്ജട്ട് വര്ദന
വരുത്തുന്നതനിനുളള  ശനിപഭാര്ശടയഭാനലാംതടന്ന  നനിലവനിലനില.  അതനിനഭാല്
സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  കകേഭാഴനിക്കൃഷനിക്കട്ട്  അനുകൂലമഭായ  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

കകേഭാഴനി, പശു വളര്ത്തല് പദതനികേള

97 (720)  ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിടന്റെ  കകേഭാഴനി  വളര്ത്തല്  പദതനി  എത്ര
പഞഭായത്തുകേളനില് ആരലാംഭനിച്ചുടവന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  ടതഭാഴനിലധനിഷനിത  പദതനികേളഭായ
കകേഭാഴനി,  പശുവളര്ത്തല്  പദതനികേള  നനിലവനിലുകണഭാ;  പുതനിയ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പശുഗ്രഭാമലാം പദതനിയുടട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മൃഗഭാശുപത്രനികേളുടട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഏടതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;  ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട മൃഗഭാശുപത്രനികേടള മഭാതൃകേഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന
പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

    ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട് പഞഭായത്തുകേളനില് കകേഭാഴനി വളര്ത്തല് പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നനില.  സ്കൂള പസൗളടനി ക്ലബട്ട് എന്ന കകേഭാഴനി വളര്ത്തല് പദതനി സ്കൂളുകേള
വഴനിയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) “2  പശു  3  കേനകുടനികേളുലാം”എന്ന പദതനി പടനികേജഭാതനി വകുപ്പുമഭായനി
കചേര്ന്നട്ട്  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.   ഈ പദതനിക്കഭായനി  499.5
ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പടനികേജഭാതനി വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് കകേഭാഴനി വളര്ത്തല്
പദതനി  പുതനിയതഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  57.84  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേജട്ട്  സനിസ്റ്റലാം,  ഡതീപട്ട്  ലനിറര്  സനിസ്റ്റലാം  എന്നനിങ്ങടന  രണട്ട്
രതീതനിയനിലുളള കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് പദതനികേളഭാണട്ട് ഇതനില് ഉളടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) പശുഗ്രഭാമലാം പദതനി മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട് നടപഭാക്കുന്നനില.

(ഡനി) നനിലവനിലുളള മൃഗഭാശുപത്രനികേളുടട അറകുറപണനികേള, ജതീര്ണ്ണഭാവസ്ഥയനില്
സ്ഥനിതനിടചേയ്യുന്ന  മൃഗഭാശുപത്രനികേളക്കട്ട്  പുതനിയ  ടകേടനിടലാം  എന്നനിവയഭാണട്ട്
നനിലവനിലുളളതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി ടപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിടന്റെ മൂലധന ശതീര്ഷകേത്തനില്
2017-18-ല്  5  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  മൃഗഭാശുപത്രനികേടള മഭാതൃകേഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന പദതനി നനിലവനിലനില.

          ആശയ പദതനി

98 (721) ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന്   : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം ക്ഷതീര വനികേസനവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടകേപ്കകേഭായുടട  സഹകേരണകത്തഭാടട  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  'ആശയ'
പദതനിയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  'ആശയ'  പദതനിക്കട്ട്  പുറകമ  ടകേപ്കകേഭാവഴനി  ഏടതഭാടക്ക
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിടല ടപരുങടവനിള,  ടകേഭാലയനില്,  അമ്പൂരനി എന്നതീ
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് 'ആശയ' പദതനി പകേഭാരലാം കകേഭാഴനിക്കുഞങ്ങടള വനിതരണലാം
ടചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടകേപ്കകേഭാ  ആശയ  പദതനി  പകേഭാരലാം  ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്ന
പഞഭായത്തുകേളനിടല  വനിധവകേളക്കട്ട്  ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  10  കകേഭാഴനിയുലാം  10  കേനികലഭാ
തതീറയുലാം  50  രൂപയുടട  മരുനലാം  നല്കുന.   ഈ  പദതനി  പകേഭാരമുളള
ആനുകൂലവങ്ങളക്കട്ട്  അര്ഹതയുളള  ഗണകഭഭാകഭാക്കളുടട  ലനിസ്റ്റട്ട്  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്
കചേല്ഡട്ട് ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട് സര്വതീസസട്ട് ഓഫതീസട്ട് മുകഖന തയഭാറഭാക്കനി പഞഭായത്തട്ട്
ഭരണസമനിതനിയുടട അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടടയഭാണട്ട് അയയ്കക്കണതട്ട്.

(ബനി) ആശയ പദതനിക്കട്ട് പുറകമ തഭാടഴപറയുന്ന പദതനികേളകൂടനി ടകേപ്കകേഭാ
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

1. കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് ഗ്രഭാമങ്ങള പദതനി

2. ററല് ബഭാക്കട്ട് യഭാര്ഡട്ട് പദതനി

3. ടകേപ്കകേഭാ നഗരപനിയ പദതനി 

4. കുഞ്ഞട്ട് കകേകേളനില് കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞട്ട് പദതനി 

5. കകേഭാള നനിലങ്ങളനിടല കകേഭാഴനി വളര്ത്തല്

6. പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുകവണനിയുളള കകേഭാഴനി വളര്ത്തല് പദതനി 

(വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.)*

(സനി)  പഭാറശഭാല  മണ്ഡലത്തനിടല  കുന്നത്തുകേഭാല്  പഞഭായത്തനില്  ആശയ
പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  വനിവനിധ  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഈ
പദതനി നടപഭാക്കണടമന്നട്ട്  ആവശവടപടട്ട്  നനിരവധനി  അകപക്ഷകേള ലഭനിക്കുനണട്ട്.
ആ  പഞഭായത്തുകേളനില്  മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില്  പദതനി  നടപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം
ഫണനിടന്റെ ലഭവതയനുസരനിചട്ട് പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിടല മറട്ട് പഞഭായത്തുകേളനില് ഈ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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 കബഭായനിലര് കകേഭാഴനി കേര്ഷകേര്

99 (722)  ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനി  വളര്ത്തല്  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  കബഭായനിലര്  കകേഭാഴനി  വളര്ത്തുന്ന
കേര്ഷകേര്  അടയ്കക്കണനിവരുന്ന  വനിവനിധ  നനികുതനികേള  എടന്തഭാടക്കയഭാണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കബഭായനിലര് കകേഭാഴനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ആവശവമഭായ കവദക്യുതനി കേഭാര്ഷനികേ
നനിരക്കനില് നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  കകേഭാഴനികേളക്കട്ട്  14.5%  വനില്പന  നനികുതനി
ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ടറഗകലററനി കേമ്മേതീഷന് കകേഭാഴനിക്കൃഷനിടയ (പസൗളടനി
ഫഭാമുകേടള)  ടമചടപട  ഉല്പഭാദനത്തനിനട്ട്  ഭസൗതനികേസഭാഹചേരവങ്ങള
സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  കവദക്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയനില്
ഏര്ടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  LT  5(B)  തഭാരനിഫനിലഭാണട്ട്  ഉളടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
2016-17,  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനികലയ്ക്കുളള  തഭാരനിഫട്ട്  പരനിഷ്കരണ
നടപടനികേളനില്  കേഭാര്ഷനികേ  വനിഭഭാഗലാം  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  കവദക്യുതനി  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്
വര്ദന  വരുത്തുന്നതനിനുളള  ശനിപഭാര്ശടയഭാനലാംതടന്ന  നനിലവനിലനില.
സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  കകേഭാഴനിക്കൃഷനിക്കട്ട്  അനുകൂലമഭായ  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  

മൃഗഭാശുപത്രനിക്കട്ട് പുതനിയ ടകേടനിടലാം
100 (723)   ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ആശുപത്രനിക്കട്ട്  സസൗകേരവപദമഭായ

ടകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തങനിലുലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉടണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.
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പക്ഷനികേളുടടയുലാം മൃഗങ്ങളുടടയുലാം വനിപണനലാം

101  (724)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കരഭാഗലാം  വന്നതുലാം  കരഭാഗപതനികരഭാധ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  പക്ഷനികേളുടടയുലാം  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുടടയുലാം  വനിപണനലാം
നടക്കുനടണന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുമൂലലാം  മൃഗങ്ങള  വഴനിയുലാം
പക്ഷനികേള  വഴനിയുലാം  പകേരുന്ന  കരഭാഗങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  സഭാഹചേരവലാം
ഉണഭായനിട്ടുടണന്ന കേഭാരവലാം ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചതുലാം  പതനികരഭാധമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സസതീകേരനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുടട  വനിപണനലാം  തടയുന്നതനിനട്ട്
നനിയമങ്ങള  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇടലങനില്  ഈ  രലാംഗടത്ത  അനഭാകരഭാഗവകേരമഭായ
പവണതകേള  തടയുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേഴനിയഭാത്ത  സ്ഥനിതനിവനികശഷലാം
ഗരുതരമഭാടണന്നട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള കേടണത്തുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിടനില.

(ബനി) ഉണട്ട്. 2009-ടല പനിവന്ഷന് ആന്റെട്ട് കേണ്കടഭാള ഓഫട്ട് ഇന്ടഫക്ഷവസട്ട്
ആന്റെട്ട് കേകണജനിയസട്ട് ഡനിസതീസട്ട് ഇന് ആനനിമല്സട്ട് ആകനിടന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് 1-
10-2014-ടല  ജനി.  ഒ.  (പനി)  221/2014/എഡനി.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
നനിലവനിലുണട്ട്.  ഇതനിന്പകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേകത്തയട്ട്  ടകേഭാണ്ടുവരുന്ന
പക്ഷനിമൃഗഭാദനികേളുടട  ആകരഭാഗവനനില  ടചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  പരനികശഭാധനിചട്ട്
കരഭാഗബഭാധയനിലഭാത്തവടയ  മഭാത്രലാം  പതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പ്പുകേള  നല്കേനി
കേടത്തനിവനിടഭാനുള്ള വവകമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ നനിയമങ്ങള
പഭാലനിക്കടപടുനണട്ട്.

കുഞകകേകേളനില് അരുമകക്കഭാഴനി എന്ന പദതനി

102 (725) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുഞകകേകേളനില് അരുമകക്കഭാഴനി എന്ന പദതനി സലാംസ്ഥഭാനടത്ത എത്ര
സ്കൂളുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്; പസ്തുത സ്കൂളുകേളുടട കപരുവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത പദതനി വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില് തുടരുന്നതനിനട്ട്  കേഴനിയുകമഭാ  ;  ഈ

പദതനി  മുടയുടട  ഉത്പഭാദന  വര്ദനവനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കുടമന്നട്ട്

കേരുതുനകണഭാ;എങനില് എത്ര വര്ദനവഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി) പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം മുടകക്കഭാഴനിടയ ലഭനിച വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള ഇവടയ
പരനിപഭാലനിക്കുനടവന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട്
പദതനിയനിലുൾടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ –സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

മൃഗസലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള പദതനികേള

103 (726) ശതീ  .   ടകേ  .   മുരളതീധരന്  :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .    അനനില് അക്കര  :

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്: തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  മൃഗസലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആരുടടടയലഭാലാം  സഹകേരണകത്തഭാടടയഭാണട്ട്  പസ്തുത  പദതനികേൾ
നടപഭാക്കുന്നടതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കനിയ  ഏടതഭാടക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്
തുടരുന്നടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് മൃഗസലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുടട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാടഴ കചേര്ക്കുന:

മൃഗഭാശുപത്രനികേളുടട  വനികേസനവലാം  പുനനഃസലാംഘടനയുലാം-മൃഗചേനികേനിത്സഭാ
കസവനങ്ങള ശകനിടപടുത്തല്:

1. മരുനകേള സലാംഭരനിക്കുകേ

2. അകേനിടുവതീക്ക കരഭാഗ നനിയനണ പരനിപഭാടനി
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3. വളര്ത്തുമൃഗകക്ഷമ പരനിപഭാടനികേള

4. സസഭാഡുകേള, വഭാകനികനഷന് കേവഭാമകേള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുകേ

5. പവര്ത്തനടചലവകേള

6. ആവര്ത്തനടചലവകേള  ഒഴനിടകേയുള്ള  മൃഗചേനികേനിത്സഭാ  കസവനങ്ങളക്കട്ട്
ആവശവമഭായ സസൗകേരവങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം

7. ടവററനിനറനി  കപഭാളനി  ക്ലനിനനിക്കുകേളുടടയുലാം  ആശുപത്രനികേളുടടയുലാം
ഡനിടസന്സറനികേളുടടയുലാം ശഭാകതീകേരണലാം

8. വഭാര്ഷനികേ അറകുറപണനി, ഉപകേരണങ്ങളുടട ഇന്ഷസറന്സട്ട്

9. സതീകറഭാ  സര്വയലന്സട്ട്,  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ഓണ്  ഡനിസതീസസട്ട്  ഓഫട്ട്
സൂകണഭാടനികേട്ട് ഇലാംകപഭാര്ടന്സട്ട്

10. ജനി.ഐ.എസട്ട്. മുഖഭാന്തരലാം ഡനിസതീസസട്ട് മഭാപനിലാംഗട്ട്

11.  ജന്തുകരഭാഗ നനിയനണ കമഖല (കഗഭാ രക്ഷ)

12. കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം

13.  കഡഭാകേക്യുടമകന്റെഷന്, ഡനിജനികറകസഷന് 

14. കേരഭാറടനിസ്ഥഭാനത്തനില് മഭാനവകശഷനി

15. ടവററനിനറനി കസവനത്തനിനട്ട് അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവലാം

16. ലഭാബുകേളുടട ശഭാകതീകേരണലാം

17. അതനിര്ത്തനി ടചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളുടട ശഭാകതീകേരണലാം

കഗഭാ സമൃദനി  :

ഉരുക്കളക്കട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ  നല്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം

ടചേയ്യുന.  കേനകേഭാലനികേളുടട മരണലാംമൂലകമഭാ ഉല്പഭാദനക്ഷമത നശനിക്കുന്നതുമൂലകമഭാ

കേര്ഷകേനുണഭാകുന്ന  നഷത്തനിനട്ട്  പരനിരക്ഷ  നല്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനി  ലക്ഷവമനിടുന.

ടപഭാതുകമഖലഭാ ഇന്ഷസറന്സട്ട് കേമ്പനനി മുകഖന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

ബകയഭാളജനിക്കല് ടപഭാഡക്ഷന് കകേഭാലാംപകട്ട്  :

1. ജനി.എലാം.പനി. സ്റ്റഭാന്കഡര്ഡുകേളക്കനുസൃതമഭായുള്ള ആധുനതീകേരണലാം.

2. കരഭാഗങ്ങടള പതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ വഭാകനിനുകേള,  മരുനകേള,

ഡയകഗഭാസ്റ്റനികേട്ട്  റതീ  ഏജന്റെട്ട്സട്ട്  മുതലഭായവയുടട  ഉല്പഭാദനത്തനിനുലാം

സൂക്ഷനിപനിനുലാംകവണ ടചേലവകേള (പവര്ത്തനടചലവളടപടട).



194 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില് 27, 2017

3. ഗകവഷണ  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  മറട്ട്  പശസ്ത
സ്ഥഭാപനങ്ങളനിടല  വനിദഗ്ദ്ധരുടട  അഭനിപഭായവലാം  സഭാകങതനികേ  സഹഭായവലാം
കതടുന്നതനിനുലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ജനി.എലാം.പനി.  സ്റ്റഭാന്കഡര്ഡട്ട്
സസഭായത്തമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം

4. ലകബഭാറടറനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള  ജന്തുവനിഭഭാഗലാം  ശകനിടപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
കവണ ടചേലവട്ട് വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്.

5. ടകേടനിടത്തനിനുകവണ  അറകുറപണനികേള,  സഭാധനസഭാമഗ്രനികേളുടടയുലാം
യനങ്ങളുടടയുലാം വഭാര്ഷനികേ അറകുറപണനികേള എന്നനിവ ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട്.

6. സ്ഥഭാപനത്തനിടല  ജതീവനക്കഭാരുടട  ടമഡനിക്കല്  ടചേക്കപ്പുലാം  ആകരഭാഗവ
ഇന്ഷസറന്സലാം.

വഭാസസ്ഥലങ്ങളനില് വതീട്ടുപടനിക്കല് മൃഗചേനികേനിത്സഭാ കസവനലാം  :

1. കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  അവരുടട  വതീട്ടുപടനിക്കല്  കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കവണനിയുള്ള ആലാംബുലന്സട്ട്

2. കബഭാക്കുതലത്തനില് രഭാത്രനികേഭാലത്തട്ട് അടനിയന്തര മൃഗചേനികേനിത്സഭാ കസവനലാം

3. സഞരനിക്കുന്ന  മളടനി  ടസഷവഭാലനിറനി  ക്ലനിനനിക്കുകേളുടട  പവര്ത്തനത്തനിനട്ട്
ആവശവമഭായ മനുഷവകശഷനി.

രഭാഷതീയ പശുധന് വനികേഭാസട്ട് കയഭാജന

I. കദശതീയ കേനകേഭാലനി പരനിപഭാലന പരനിപഭാടനികേള

1. കേനകേഭാലനി വനികേസനലാം

2. പന്നനി വളര്ത്തല് വനികേസനലാം
3. കദശതീയ തതീറപ്പുല് ഉല്പഭാദന പരനിപഭാടനി

4. വനിജഭാന വവഭാപനലാം, കനപുണവ വനികേസനലാം.

II. കദശതീയ മൃഗഭാകരഭാഗവവലാം കരഭാഗനനിയനണ പരനിപഭാടനിയുലാം

1. കുളമകരഭാഗ നനിയനണ പരനിപഭാടനി

2. ജന്തുകരഭാഗ നനിയനണത്തനിനഭായനി സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളക്കുള്ള സഹഭായലാം
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3. കദശതീയ കേഭാലനിവസന്ത നനിരതീക്ഷണ നനിയനണ പരനിപഭാടനി

4. കദശതീയ ആടുവസന്ത നനിയനണ പരനിപഭാടനി

5. കദശതീയ ബ്രൂസകലഭാസനിസട്ട് നനിയനണ പരനിപഭാടനി

6. കദശതീയ മൃഗകരഭാഗ റനികപഭാര്ടനിലാംഗട്ട്

7. സഭാകങതനികേ കേഭാരവക്ഷമതഭാ വനികേസനലാം

8. മൃഗഭാശുപത്രനികേളുടട വനികേസനലാം

9. കസസന് ഫതീവര് നനിയനണലാം.

ഊര്ജ്ജനിത കേനകേഭാലനി വനികേസനലാം  -  ബതീജസങല സസൗകേരവങ്ങള വര്ദനിപനിക്കല് :

1. ഉപകേരണങ്ങളുലാം ശതീതതീകേരനിച ബതീജലാം,  കഹഭാര്കമഭാണ് ഇവ വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം
പവര്ത്തനടചലവട്ട്  വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം

2. കേറവപശുക്കളക്കട്ട് ധഭാതുലവണ മനിശനിതലാം, വനിരമരുന്നട്ട്.

3. ഊര്ജ്ജനിത  കേനകേഭാലനി  വനികേസന  കപഭാജക്ടുകേള  (ഐ.സനി.ഡനി.പനി.)
റതീജനിയണല്  ആര്.എ.ഐ.സനി.-കേള  എന്നനിവയട്ട്  പശഭാത്തല
സസൗകേരവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നനിലവനിലുള്ളവ ശകനിടപടുത്തുന്നതനിനുലാം

4. വന്ധവതഭാ നനിവഭാരണ പരനിപഭാടനികേള

5. ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  വഭാഹനലാം  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ  കബഭാക്കുതല
മൃഗസലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കഡഭാകേക്യുടമകന്റെഷന്,
ഡനിജനികറകസഷന് മുതലഭായവയ്ക്കുലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

6. ടവററനിനറനി  സബ്ടസന്റെറുകേളക്കട്ട്  ടകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട് സഹഭായലാം.

വകുപനിടന്റെ കേതീഴനിലുള്ള ഫഭാമുകേളുടട സലാംരക്ഷണവലാം ശകനിടപടുത്തലുലാം  :

1. കപരന്റെട്ട്സട്ട്  കസ്റ്റഭാക്കട്ട്,  തതീറപ്പുല്,  കപഭാഷകേദ്രവവങ്ങള,  മരുനകേള,  കജവ
വസ്തുക്കള എന്നനിവ വഭാങ്ങല്.

2. തതീറപ്പുല് വനികേസനലാം
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3. മഞഭാടനിയനിടല  ഹഭാചറനിക്കുലാം  ടടയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇന്സ്റ്റനിറനടനിനുലാം  അടനിസ്ഥഭാന
സസൗകേരവങ്ങള

4. തഭാറഭാവനിനുലാം കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ഇന്ഷസറന്സട്ട്

5. ഉല്പഭാദന രതീതനിയനിലുള്ള പരനിപഭാടനികേള

6. ടകേടനിടങ്ങളുടട അറകുറപണനി

7. സതീഡട്ട് ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം

8.  സഭാറകലറട്ട് ബതീഡനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേള

9. ഡനിജനികറകസഷന്, കഡഭാകേക്യുടമകന്റെഷന്

പകതവകേ കേനകേഭാലനി വനികേസന പദതനി  :

ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേനകുടനികേള  പൂര്ണ്ണ
വളര്ചടയത്തുന്ന  പഭായലാം  കുറച്ചുടകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  പസവങ്ങളക്കനിടയനിലുള്ള
കേഭാലകദര്ഘവലാം  കുറയ്ക്കുകേയുമഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയുടട  ലക്ഷവലാം.  2001-02  മുതല്
സലാംസ്ഥഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയനിന്കേതീഴനില്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിടന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശത്തനില് തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് ഈ പരനിപഭാടനി നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.

2017-18  വര്ഷത്തനില്  ആര്.ടകേ.വനി.കവ.  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുടട
സഹഭായകത്തഭാടട  20622  കേനകുടനികേടള  ഈ  പദതനിയനില്  പുതനിയതഭായനി
കചേര്ക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാടത  2016-17-ല്  എന്കറഭാള  ടചേയ  25778
കേനകുടനികേളക്കുള്ള രണഭാലാം വര്ഷ സഹഭായവലാം ലഭവമഭാക്കുലാം.  സലാംകയഭാജനിത പദതനി
തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുടട സഹഭായകത്തഭാടട നടപഭാക്കുലാം.

കഗഭാവര്ദനിനനി  :

കേനകുടനികേളുടട ശഭാസതീയ പരനിപഭാലനലാം ലക്ഷവമനിടട്ട്  രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസട്ട്
കയഭാജനയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുടകേഭാണട്ട്  കഗഭാവര്ദനിനനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

ബഭാകേട്ട് യഭാര്ഡട്ട് പസൗളടനി ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട് കപഭാജകട്ട്  :

വതീട്ടുമുറടത്ത  കകേഭാഴനി  വളര്ത്തലനിനു  കകേരളത്തനില്  വളടരയധനികേലാം
സഭാധവതകേളുണട്ട്.  ഉയര്ന്ന  തതീറവനിലയുലാം  വനിപണന  സഹഭായത്തനിടന്റെ  അഭഭാവവലാം
കേഭാരണലാം  മുട  ഉല്പഭാദനലാം  കുറഞവരനികേയഭാണട്ട്.  വതീട്ടുമുറടത്ത  കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്
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വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഗണകമന കുറഞ്ഞ  തതീറകേള  നല്കേനി  വളര്ത്തഭാന്  കേഴനിയുന്ന
ടമചടപട  ഇനത്തനില്ടപട  ഗ്രഭാമലകനി  കപഭാലുള്ള  നഭാടന്  മുടകക്കഭാഴനികേള
പചേരനിപനിച്ചുവരുന. സ്കൂള കുടനികേള വഴനി ഈ പദതനി വനിഹനിതലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുന.

വനികേസനവലാം പരനിശതീലനവലാം  :

മൃഗ പരനിപഭാലനലാം

1. സഭാകങതനികേ ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം

2. കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള, അതനിനഭായുള്ള വസ്തുക്കള, കേവഭാമകേള,

പദര്ശനങ്ങള, പഠന യഭാത്രകേള, അവഭാര്ഡുകേള

3. എസട്ട്.ആര്.ഇ.പനി. വര്ക്കട്ട് പഭാന്

4. ഗകവഷണലാം, അതുമഭായ ബന്ധടപട വവഭാപന പരനിപഭാടനികേള

5. സ്കൂളുകേളനില് മൃഗസലാംരക്ഷണ ക്ലബ്ബുകേള

6.  സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പരനിപഭാടനികേള

7. പഭാകദശനികേ  കൃത്രനിമ  ബതീജസങലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഉളപടട  എലഭാ

പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ശകനിടപടുത്തുന്നതട്ട്  കൂടഭാടത  ടകേഭാലത്തട്ട്

എ.എചട്ട്. മനസനിയലാം, മുണയഭാടട്ട് എല്.എലാം.റനി.സനി. ടകേടനിടലാം രണഭാലാംഘടലാം.

8. കേര്ഷകേരുടട രജനികസ്ട്രഷന്

9. ഐ.എലാം.എലാം. ആസനി, ഇര്മ, ഐ.സനി.എ.ആര്., കദശതീയ ക്ഷതീരവനികേസന

കബഭാര്ഡട്ട്,  സകമതനി  എന്നതീ ഉന്നത സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് ആഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്

പരനിശതീലനലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണ  സ്ഥനിതനിവനിവരണക്കണക്കുലാം  സഭാമ്പനിള  സര്കവയുലാം  (50%

കകേന്ദ്രസഹഭായലാം):

1. വനിവനിധതരലാം  കേനകേഭാലനി  ഉല്പന്നങ്ങളുടട  ഉല്പഭാദനലാം

തനിടടപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  നടത്തനിവരുന്ന  സലാംകയഭാജനിത  സഭാമ്പനിള

സര്കവകേള തുടര്നടകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനട്ട്

2. പുതനിയ പഠനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്.
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3. സര്കവയുമഭായനി ബന്ധടപട ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള ശമ്പളത്തനിടന്റെ വനിഹനിതലാം

4. വനിവരകശഖരണ വനിശകേലന രതീതനികേള ടമചടപടുത്തുന്നതനിനട്ട്

5. ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള പരനിശതീലനലാം

കേനകേഭാലനി ടസന്സസട്ട്   (100%   കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  ):

20- ാാമതട്ട്  കേനകേഭാലനി  ടസന്സസട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചട്ട്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  19-ാാമതട്ട്  ടസന്സസട്ട്  കജഭാലനികേളുടട

പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുലാം

വനിവരസഭാകങതനികേവനിദവ ടമചടപടുത്തലുലാം ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം  :

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള എലഭാ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലുലാം കേമ്പനടറുകേളുലാം

അനുബന്ധഘടകേങ്ങളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. പധഭാന ഓഫതീസകേളനില് കബഭാഡ്ബഭാന്ഡട്ട്

ഇന്റെര്ടനറട്ട് കേണക്ഷന് സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന പസൗളടനി  ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായലാം  :

ആഭവന്തര  മുടയുല്പഭാദനവലാം  മഭാലാംകസഭാല്പഭാദനവലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്

അനുകയഭാജവമഭായ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കകേരള ഫതീഡ്സനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം  :

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പഭാലുല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേനകേഭാലനികേളുടടയുലാം

ആടുകേളുടടയുലാം  തതീറയുടട  ലഭവത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീറ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന

കകേന്ദ്രങ്ങളുടട ഉല്പഭാദനകശഷനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം.

ടകേ  .  എല്  .  ഡനി  .   കബഭാര്ഡനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം  :

1. ടകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  മൃഗപരനിപഭാലന  പവൃത്തനികേളുടട
വവഭാപനലാം (ടഹഡട്ട് ബുക്കട്ട് പദതനി)

2. മലബഭാറനി ആടുകേളുടട പരനിരക്ഷ
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3. തതീറപ്പുലനിലുലാം  തതീറപ്പുല്  വനിത്തുല്പഭാദനത്തനിലുലാം  ഗകവഷണ
വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള

4. മൃഗപരനിപഭാലന  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  പരനിശതീലനവലാം
കപഭാത്സഭാഹനവലാം

5. കേനകേഭാലനി  പജനന  പരനിപഭാടനികേള  ശകനിടപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
പശഭാത്തല സസൗകേരവവനികേസനലാം

6. ആടുകേളനില് കൃത്രനിമ ബതീജസങലനലാം

7. പന്നനി വളര്ത്തല് വനികേസനലാം

8. കുടുലാംബശതീയുമഭായനി  കയഭാജനിചട്ട്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഉല്പഭാദന
പരനിപഭാടനികേള

9. കുളത്തുപ്പുഴയനിലുലാം  കകേഭാലഭാഹലകമടനിലുലാം  മഭാട്ടുടപടനിയനിലുമുള്ള
ആധുനനികേ ഡ zയറനി ഫഭാമുകേളക്കട്ട് സഹഭായലാം.

10. ഫതീല്ഡട്ട്  ടപര്കഫഭാമന്സട്ട്  കരഖടപടുത്തല്  പരനിപഭാടനിവഴനി
കേനകേഭാലനികേളുടട വര്ഗ്ഗകമന ഉയര്ത്തല്.

11. ടവച്ചൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഡസഭാര്ഫട്ട്  കേനകുടനി  പരനിരക്ഷയുലാം
പചേരണവലാം

12.  തതീറപ്പുല് വനിത്തട്ട് ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം.

13. ജനികനഭാമനികേട്ട്  ടസലക്ഷന്  മുഖഭാന്തനിരലാം  കേഭാളകേടള
ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള സഹഭായലാം.

(ബനി)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപട്ട്,  ടകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡട്ട്,
ടകേ.എസട്ട്.പനി.ഡനി.സനി.,  എലാം.പനി.ഐ.  എന്നനിവയുടട  സഹകേരണകത്തഭാടടയഭാണട്ട്
പസ്തുത പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  മുന് സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനിയതുലാം തുടര്ന കപഭാകുന്നതുമഭായ പദതനികേള
തഭാടഴപറയുന്നവയഭാണട്ട്:

1. മൃഗഭാശുപത്രനികേളുടട  വനികേസനവലാം  പുനനഃസലാംഘടനയുലാം  മൃഗചേനികേനിത്സഭാ
കസവനങ്ങള ശകനിടപടുത്തലുലാം



200 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില് 27, 2017

2. ബകയഭാളജനിക്കല് ടപഭാഡക്ഷന് കകേഭാലാംപകട്ട്

3. വഭാസസ്ഥലങ്ങളനില് വതീട്ടുപടനിക്കല് മൃഗചേനികേനിത്സഭാ കസവനലാം 

4. രഭാഷതീയ പശുധന് വനികേഭാസട്ട് കയഭാജന

5. ഊര്ജ്ജനിത  കേനകേഭാലനി  വനികേസനലാം-ബതീജസങലന  സസൗകേരവങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കല്

6. വകുപനിടന്റെ കേതീഴനിലുള്ള ഫഭാമുകേളുടട സലാംരക്ഷണവലാം ശകനിടപടുത്തലുലാം

7. പകതവകേ കേനകേഭാലനി വനികേസന പദതനി

8. കഗഭാവര്ദനിനനി

9. ബഭാകേട്ട് യഭാര്ഡട്ട് പസൗളടനി ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട് കപഭാജകട്ട്

10.  വനികേസനവലാം പരനിശതീലനവലാം

11.  മൃഗസലാംരക്ഷണ സ്ഥനിതനിവനിവരണ കേണക്കുലാം സഭാമ്പനിള സര്കവയുലാം  (50%
കകേന്ദ്രസഹഭായലാം)

12. കേനകേഭാലനി ടസന്സസട്ട് (100% കകേന്ദ്രസഹഭായലാം)

13.  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദവ ടമചടപടുത്തലുലാം ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം

14. കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  പസൗളടനി  ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

15. കകേരള ഫതീഡ്സനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

16. ടകേ.എല്.ഡനി. കബഭാര്ഡനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

പുതനിയ ടഡയറനി കസഭാണുകേള

104 (727) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് എത്ര കബഭാക്കുകേളനില് പുതുതഭായനി  ടഡയറനി  കസഭാണുകേള
അനുവദനിചനിട്ടുടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  ഏടതലഭാലാം  കബഭാക്കുകേളനിലഭാണട്ട്  ടഡയറനി
കസഭാണുകേള അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ടഡയറനി കസഭാണുകേളവഴനി നല്കുന്ന ആനുകൂലവങ്ങളുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) അനുവദനിചനിടനില. ടപഭാകപഭാസല് ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

പഭാലനിടല മഭായലാം പരനികശഭാധനിക്കല്

105 (728) ശതീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :
ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലനിടല  മഭായലാം  പരനിശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേൾ
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ക്ഷതീര  വനികേസന  വകുപനിടന്റെയുലാം  ഭക്ഷവ  സരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണകററനിടന്റെയുലാം  ചുമതലകേൾ  എടന്തലഭാമഭാടണന്നട്ട്  വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇതനിനഭായനി പസ്തസ്തുത വകുപ്പുകേൾ തമ്മേനിൽ എകകേഭാപനിച്ചു പവർത്തനിക്കഭാറുകണഭാ ;

(ബനി) ഏടതലഭാലാം സസകേഭാരവ കേമ്പനനികേളഭാണട്ട് സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് പഭാൽ വനിതരണലാം
നടത്തുന്നതട്ട്;  ഇവർ  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്ന  പഭാലനിടന്റെ  ഗണനനിലവഭാരലാം
പരനിശഭാധനിക്കഭാനുളള സലാംവനിധഭാനങ്ങൾ  എടന്തലഭാമഭാണട്ട്;  മഭാസത്തനിൽ  എത്ര തവണ
പരനിശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്;  മഭായലാം  കേലർത്തനിയ കേമ്പനനികേൾടക്കതനിടര  എടന്തലഭാലാം
നടപടനികേൾ  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;   അക്കഭാരണത്തഭാൽ  ഏടതലഭാലാം  കേമ്പനനികേടളയഭാണട്ട്
നനികരഭാധനിചനിട്ടുളളതട്ട്; വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫുഡട്ട്  കസഫ്റ്റനി  &  സ്റ്റഭാന്കഡര്ഡ്സട്ട്  ആകട്ട്,  2006,  റള  2011,
ടറഗകലഷന്സട്ട്  2011  എന്നതീ നനിയമങ്ങള പകേഭാരലാം  പഭാല് ഉളടപടടയുള്ള ഭക്ഷവ
വസ്തുക്കളനില് അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള മഭായലാം കേടണത്തുന്നതനിനുലാം നനിയമപരമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഭക്ഷവ  സരക്ഷഭാ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ഫുഡട്ട്  കസഫ്റ്റനി
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം,  ടഡസനികഗറഡട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  ഭക്ഷവ  സരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണര്ക്കുലാം ചുമതലകേള നനിര്വചേനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ക്ഷതീര വനികേസന വകുപ്പുലാം
ഭക്ഷവ സരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട് പവര്ത്തനിക്കഭാന് നനിയമപരമഭായനി
സഭാധവമല.
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ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  മറ്റു  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  ടകേഭാണ്ടുവരുന്ന  പഭാലനിടന്റെ
ഗണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അതനിര്ത്തനി  ടചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ടപടുത്തുന്ന സമയത്തട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് ക്ഷതീര വനികേസന
വകുപ്പുലാം  ഭക്ഷവസരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണകററ്റുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുള്ള  പവര്ത്തനലാം
നടക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമുള്ള ഏകേകദശലാം  40-ഓളലാം  സസകേഭാരവ
കേമ്പനനികേള  കകേരളത്തനില്  പഭാല്  വനിപണനലാം  നടത്തുനണട്ട്.  പഭാല്  പരനികശഭാധന
നടത്തുന്നതനിനട്ട്  14  ജനിലകേളനിലുലാം ഗണനനിയനണ ലഭാബുകേളുലാം കകേഭാടയലാം,  ആലത്തൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് മൂന്നട്ട് റതീജനിയണല് ലഭാബുകേളുലാം തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്
NABL  (National  Accreditation  Board  for  Testing  and  Calibration
Laboratories)  അക്രഡനികറഷനുള്ള അതവഭാധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ഒരു
ലഭാബുലാം  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  14  ജനിലകേളനിലുലാം  മഭാസലാംകതഭാറുലാം
ശരഭാശരനി  25  മനില്ക്കട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.  എന്നഭാല്  ഇതനിനട്ട്
യഭാടതഭാരുവനിധ  നനിയമ  സഭാധുതയുമനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുന്നനില.

ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപനിനട്ട്  MMPO  (Milk  and  Milk  Products  Order)
അധനികേഭാരലാം  ഉണഭായനിരുന്ന  2000  മുതല്  2006  വടരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്
Sreebalaji, Tasteme, Palma, Graminpal, Anpur  എന്നതീ അഞട്ട് ടഡയറനികേളുടട
പഭാല്  വനിപണനലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  പധഭാനമഭായുലാം  കകേരളത്തനില്
പഭാല് വനിപണനലാം നടത്തുന്ന സസകേഭാരവ കേമ്പനനികേളുടട പടനികേ ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ക്ഷതീരവനികേസന വകുപട്ട്

മഭാതഭാ,  ടഹറനികറജട്ട്,  മലനഭാടട്ട്,  നന്ദന് പഭാല്, അമ്പഭാടനി,  കഹടടകേട്ട്,  കഗഭാപനികേ,

വഭാഗമണ്,  നഭാന്ജനില്,  കകേരള,  പശുദ,  നനടനികനഭാ,  കേബനനി,  ശകനി,  അമൃത,

കേഭാവനിന്സട്ട്,  നനടഭാശബരനി,  സഹഭാന,  തനിരുമല,  കൃഷ്ണ,  വഭാനൂര്,  കുലാംബലാംകബട,  കേസൗമ,

പനി.ഡനി.ഡനി.പനി,. ഓലാംകൃഷ്ണ, മലബഭാര്, ടകേ.എസട്ട്., എ-വണ്, ഓലാംകഗഭാ, ജതീവ, സഗണ

എന്നനിവയഭാണട്ട്.

ഭക്ഷവസരക്ഷഭാ വകുപട്ട്

അമ്പഭാടനി,  ക്ഷതീര,  ഐ.ഡനി.  മനില്ക്കട്ട്,  പഭാപഭാസട്ട്,  മഭാതഭാ,  നഞനില്  മനില്ക്കട്ട്,
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ടഹറനികറജട്ട്,  കജഷ,  എ 1,  ലയഭാ  മനില്ക്കട്ട്,  എ.എലാം.പനി.എലാം.  മനില്ക്കട്ട്,  ഐശസരവ

ടഡയറനി  ഫഭാലാം,  പൂരലാം  ടഡയറനി  ഫഭാലാം,  മലനഭാടട്ട്  മനില്ക്കട്ട്,  കേഭാവനിന്സട്ട്  മനില്ക്കട്ട്,

വഭാഗമണ്  മനില്ക്കട്ട്,  ശകനി,  കുരനിശുമല,  ഹനിമഭാ  മനില്ക്കട്ട്,  കഗഭാകുലലാം,  നഭാച്ചുറഭാ

ഡനികലറട്ട്,  ആകരഭാമ,  സഗണ,  സഹഭാന,  റനിചട്ട്  മനില്ക്കട്ട്,  പഭാലനികേ,  പനി.ഡനി.ഡനി.പനി.

കഹകറഞട്ട് മനില്ക്കട്ട്,  അമൃതട്ട്,  കഗഭാപനികേ,  ജതീവ മനില്ക്കട്ട്,  മലബഭാര് മനില്ക്കട്ട്,  കേസൗമഭാ

മനില്ക്കട്ട്,  എ.ബനി.ടനി.  ഫുഡ്സട്ട്,  ജനത,  നന്ദനിനനി  എന്നതീ  സസകേഭാരവ  കേമ്പനനികേളുലാം

ഓലാംകഗഭാ ടഡയറനി, പഭാല്മഭാ ടഡയറനി, കവറട്ട് ഫതീല്ഡട്ട് ടഡയറനി, ഓലാംകൃഷ്ണ ടഡയറനി,

ടകേ.എസട്ട്.  ടഡയറനി,  കഗഭാപനികേ  ടഡയറനി,  സഭാപനിന്സട്ട്  ടഡയറനി,  റനിമ  ടഡയറനി

എന്നതീ ടഡയറനികേളുലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് പഭാല് വനിതരണലാം നടത്തുന. ഗണനനിലവഭാരലാം

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭക്ഷവസരക്ഷഭാ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ഭക്ഷവ  സരക്ഷഭാ

ഉകദവഭാഗസ്ഥര്  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  ലകബഭാറടറനികേളനില്  അയചട്ട്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

മഭാസത്തനില്  രണട്ട്  തവണ  ഭക്ഷവസരക്ഷഭാ  വകുപനില്  വനിവനിധ  സസഭാഡുകേള

രൂപതീകേരനിചട്ട്  ടപഭാതുവഭായനി  ഭക്ഷവ  വസ്തുക്കളുടട  സര്ടവയലന്സട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേളുലാം

സ്റ്റഭാറനടറനി  സഭാമ്പനിളുകേളുലാം  എടുത്തട്ട്  പരനികശഭാധനയട്ട്  അയയഭാറുണട്ട്.  മഭായലാം  കചേര്ത്തട്ട്

വനില്പന  നടത്തനിയ  കേമ്പനനികേളടക്കതനിടര  ഭക്ഷവസരക്ഷഭാ  വകുപട്ട്  നനിയമ

നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  ഇതുവടര  സസകേഭാരവ  പഭാല്  വനിതരണ

കേമ്പനനികേടള ഭക്ഷവസരക്ഷഭാ വകുപട്ട് നനികരഭാധനിചനിടനില.

മനില്ക്കട്ട് ടഷഡട്ട് വനികേസന പദതനി

106 (729) ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ബഷതീര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് 'മനില്ക്കട്ട് ടഷഡട്ട് വനികേസന പദതനി'  എന്ന കപരനില് ഒരു

പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ടനി പദതനിയുടട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള എടന്തലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയനിന്കേതീഴനില്  നഭാളനിതുവടരയഭായനി  ക്ഷതീര  വനികേസന

വകുപട്ട് എടന്തലഭാലാം കനടങ്ങള ടടകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എടന്തലഭാലാം  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ടനി  പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി

ടചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്; ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?



204 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില് 27, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മനില്ക്കട്ട്  ടഷഡട്ട്  വനികേസന  പദതനിയുടട
(എലാം.എസട്ട്.ഡനി.പനി.) ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

• കൂടുതല്  കേര്ഷകേടര  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  കമഖല  ഒരു  ടതഭാഴനിലഭായനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ.

• കേഭാലനി വളര്ത്തലനില് ശഭാസതീയ പരനിചേരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കേര്ഷകേരനില് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുകേ.

• ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  ഒരു  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗമഭായുലാം  സസയലാം  ടതഭാഴനില്
കേടണത്തുന്നതനിനുലാം  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിടല  യുവജനങ്ങടളയുലാം
വനനിതകേടളയുലാം കപരനിപനിക്കുകേ.

• ക്ഷതീരകമഖലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് പകചേഭാദനമഭായനി  ഇന്ടസന്റെതീവട്ട്
നല്കുകേ.

• കൂടുതല് കേര്ഷകേടരയുലാം സലാംരലാംഭകേടരയുലാം സസയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങടളയുലാം
ക്ഷതീരകമഖലയനികലയട്ട് ടകേഭാണ്ടുവരനികേ.

• ഉപജതീവനത്തനിനട്ട്  കവണനിയുള്ള  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  പവര്ത്തനങ്ങളനില്
നനിനലാം  സഭാകങതനികേ  സഹഭായകത്തഭാടട  വഭാണനിജവഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള
ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനത്തനികലയട്ട് ക്ഷതീരകേര്ഷകേടര പഭാപ്തരഭാക്കുകേ.

• ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുള്ള കേനകേഭാലനികേളുടട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ.

• ഭഭാവനിയനികലയട്ട്  ടമചടപട  കേനകേഭാലനികേടള  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കേനിടഭാരനി
പരനിപഭാലനലാം കപഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ.

• ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  കമഖലയുടട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുകേ.
കേനകേഭാലനികേളുടട  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയ്ക്കുലാം
ഉതകുന്ന രതീതനിയനിലുള്ള കേനകേഭാലനി ടഷഡ്ഡുകേളുടട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

• കേറവയനങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം.
• ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദവകേള  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പകേര്ന

നല്കുന്നതനിനട്ട് വനനിതഭാ കേനകേഭാലനി കക്ഷമ പവര്ത്തകേടര നനികയഭാഗനിക്കുകേ.
• ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് ഗണകമനയുലാം സരക്ഷനിതവമഭായ പഭാല് ഉറപഭാക്കുകേ.
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(ബനി)  2005-06  മുതലഭാണട്ട്  എലാം.എസട്ട്.ഡനി.പനി  പദതനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി  തുടങ്ങനിയതട്ട്.  നഭാളനിതുവടര  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  51075
കേറവപശുക്കടള  വനിതരണലാം  ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേളക്കുപുറകമ
കേറവയനങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം, അവശവഭാധനിഷനിത ധനസഹഭായലാം,
കേഭാലനിടത്തഭാഴുത്തട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം എന്നനിവയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഈ  പദതനി  മുകഖന പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്  ഏകേകദശലാം  4 ലക്ഷലാം  ലനിററനിടന്റെ
വര്ദനവട്ട്  കരഖടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ക്ഷതീരകമഖലയനികലയട്ട്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേടരയുലാം
യുവജനങ്ങടളയുലാം  ടകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം ഈ കമഖലയനില് നനിനള്ള കേര്ഷകേരുടട
ടകേഭാഴനിഞകപഭാക്കട്ട്  തടയുന്നതനിനുലാം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ക്ഷതീരകമഖലയനില്  നനിരവധനി
കപര്ക്കട്ട് ടതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം പദതനിയനിലൂടട സഭാദവമഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) തഭാടഴപറയുന്ന പദതനികേളഭാണട്ട് ഉളടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്:
ക്രമ

നമ്പര്
പദതനി സബ്സനിഡനി

1 കഗഭാദഭാനലാം (പശു യൂണനിറട്ട്) 32,000

2 2 പശു യൂണനിറട്ട് 64,000

3 5 പശു യൂണനിറട്ട് 1,75,000

4 10 പശു യൂണനിറട്ട് 3,50,000

5 5 കേനിടഭാരനി യൂണനിറട്ട് 90,500

6 10 കേനിടഭാരനി യൂണനിറട്ട് 1,81,200

7 അവശവഭാധനിഷനിത ധനസഹഭായലാം 50,000

8 കേറവയനലാം 25,000

9 ടതഭാഴുത്തട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം 50,000

2016-17-ല് മനില്ക്കട്ട് ടഷഡട്ട് വനികേസന പദതനി പകേഭാരലാം വനിവനിധ ജനിലകേളക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേടള സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി വചനിട്ടുണട്ട്.*

 ക്ഷതീര കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പശ്നങ്ങള

107  (730)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം ക്ഷതീര വനികേസനവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേനകുടനികേളക്കുള്ള  തതീറയുലാം,

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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മനില്മ തതീറയുലാം ലഭനിക്കുന്നനില എന്ന പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
നടപടനികേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ടകേ.എല്.ഡനി. കബഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്ന ടസമടന്റെ ഗണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിടന്റെ  ഗണനനിലവഭാരലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത മുഴുവന് കേനകേഭാലനികേളക്കുലാം സസൗജനവ  നനിരക്കനിലുള്ള
ഇന്ഷസറന്സട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുത്തുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നയലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ ടപന്ഷന് എത്രമഭാസകത്തതട്ട്  കുടനിശനികേയുണട്ട്  ;  ഇതട്ട്
എന്നട്ട് ടകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപട്ട്  നടപഭാക്കുന്ന പകതവകേ  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന
പരനിപഭാടനിയനിലൂടട സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറ നല്കേനിവരുന. ഈ വര്ഷലാം
2.5  ലക്ഷലാം കേനകുടനികേളക്കട്ട് ഇപകേഭാരലാം തതീറ നല്കുനണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  53.8  കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനികേളനികലയഭാവശവമഭായ  മനിക്ക  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലാം
കകേരളത്തനില്  ലഭവമലഭാത്തതനിനഭാല്  വടടക്ക  ഇന്തവ  ഉളപടടയുള്ള
അനവസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില് നനിനമഭാണട്ട് വഭാങ്ങുന്നതട്ട്.

അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുടട  വനില  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിചനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനിലുലാം  കേര്ഷകേരുടട  ബുദനിമുടട്ട്  പരനിഗണനിച്ചുലാം  ടപഭാതുകമഖലയനിലുലാം
സഹകേരണകമഖലയനിലുമുള്ള  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനികേള  ഭതീമമഭായ  നഷലാം  സഹനിച്ചു
ടകേഭാണഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേഭാലനിത്തതീറ  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്നതട്ട്.
കൂടഭാടത മനില്മയുടട കമഖല യൂണനിയനുകേള അവരുടട ലഭാഭ വനിഹനിതത്തനില്നനിനലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിവരുനണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാടത
മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനില്നനിനലാം  കേനകുടനി  തതീറയ്ക്കുള്ള  ഇന്ഡനകേളുലാം  ക്ഷതീര
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന ഇന്ഡനകേളുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി
മനില്മ വനിതരണലാം ടചേയ്യുന.  മനില്മയുടട കേതീഴനില്  300  ടണ് പതനിദനിന ഉല്പഭാദന
കശഷനിയുള്ള  രണട്ട്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനികേള  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  പടണക്കഭാടുലാം
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  മലമഴയനിലുലാം  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  പസ്തുത  കേഭാലനിത്തതീറ
ഫഭാകറനികേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാലനിത്തതീറ  വനിപണനിയനിടല  ആവശവകേത
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  തനികേയഭാടതവരുന്ന  സഭാഹചേരവങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കവണനി  പഭാട  വവവസ്ഥയനില്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഉല്പഭാദനലാം  ക്രമതീകേരനിച്ചുലാം  വനിതരണലാം
ടചേയ്തുവരുന.
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(ബനി)  കകേരള  കലവ്കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്  (ടകേ.എല്.ഡനി.)  കബഭാര്ഡട്ട്
നനിലവനില് വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്ന ടസടമടന്റെ നനിരവധനി ഗണപരനികശഭാധനകേള നടത്തനി,
ഗണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണട്ട് വനിതരണലാം നടത്തുന്നതട്ട്. ഇതനിടന്റെ
ഗണനനിലവഭാരലാം  നനിരന്തരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാടത  ജനനിതകേകമനയുള്ള
വനിത്തുകേഭാളകേളുടട  ബതീജമഭാത്രകേള  യൂകറഭാപവന്  രഭാജവങ്ങളനില്  നനിന്നട്ട്  ഇറക്കുമതനി
ടചേയട്ട് വനിതരണലാം നടത്തനിവരുനണട്ട്.

(സനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  കദശതീയ  കേനകേഭാലനി  മനിഷടന്റെ  കേതീഴനില്
"Risk Management and Insurance”  എന്ന ഘടകേത്തനില് 104.28  ലക്ഷലാം രൂപ
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  സലാംസ്ഥഭാന വനിഹനിതമഭായ  69.52  ലക്ഷലാം
രൂപകൂടനി ലഭവമഭാക്കനി ടമഭാത്തലാം  173.8  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനി കേനകേഭാലനികേളക്കട്ട് സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന്നതനിനുലാം അതുവഴനി
പഭാലുല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ള പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  2017-18
ബജറനില്  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  മുഴുവന്  കേനകേഭാലനികേളക്കുലാം  സസൗജനവ  നനിരക്കനിലുള്ള
ഇന്ഷസറന്സട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  5  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ടചേയ്യുന്ന  ടപന്ഷന്  കകേരള
ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് കുടനിശനികേയനിലഭാടത നല്കേനിവരുനണട്ട്.

ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം പദതനി

108 (731) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാല്  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സസയലാംപരവഭാപ്തത  കകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ആരലാംഭനിച ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം പദതനിയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേരുടട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) 2017-18  വര്ഷത്തനില് സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  5  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭാണട്ട്

ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഈ  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് ഒരു കകേഭാടനി രൂപയുടട സമഗ്ര ക്ഷതീരവനികേസന പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
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ഇസൗ പദതനിയനിലൂടട ടഡയറനി യൂണനിറ്റുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം കേറവയനലാം
വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  കേഭാലനിടത്തഭാഴുത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ആവശവഭാധനിഷനിത സഹഭായത്തനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന.

(ബനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  മുകഖന  ടപന്ഷന്,  കുടുലാംബ  ടപന്ഷന്,
വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം,  മരണഭാനന്തര  സഹഭായലാം,
വനിദവഭാഭവഭാസ കസഭാളര്ഷനിപട്ട് തുടങ്ങനിവ നല്കേനി വരുന. കക്ഷമനനിധനി ടപന്ഷന് 500
രൂപയനില്നനിനലാം 1,100 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേടരയുലാം  അവരുടട  ഉരുക്കടളയുലാം  ഉളടപടുത്തനി  ഒരു  സമഗ്ര
ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനത്തനില് സസയലാംപരവഭാപ്തത

109 (732)  ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ടസന്റെട്ട്  :
ശതീ  .     തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്: തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീകരഭാലഭാദനത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  സസയലാം  പരവഭാപ്തമഭാക്കഭാന്
എടന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്  കകേടക്കഭാണനിട്ടുള്ളടതന്നട്ട്  വവകമഭാക്കുകമഭാ;ഇതനിനഭായനി
ഏടതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയടതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഇതനിനഭായനി  എടന്തലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്
നല്കേനിവരുന്നടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്
സസയലാംപരവഭാപ്തത കകേവരനിക്കുന്നതനിനുലാം ക്ഷതീരവനികേസന വകുപട്ട് വനിവനിധ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. തതീറപ്പുല്ക്കൃഷനി വനികേസന പദതനി, കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി,
മനില്ക്കട്ട് ടഷഡട്ട്  ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്  പദതനിയനിലൂടട  കേറവമഭാടുകേടള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
ധനസഹഭായലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  അവശവഭാധനിഷനിത  ധനസഹഭായലാം,  പഭാല്
ഗണനനിലവഭാരലാം  ടമചടപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,  കൂടഭാടത  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ
കക്ഷമനനിധനിയനിലൂടട ടപന്ഷന്, കുടുലാംബ ടപന്ഷന്, അവശതഭാ ടപന്ഷന്, വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായലാം,  മരണഭാനന്തര സഹഭായലാം,  ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുടട
മക്കളക്കുള്ള  വനിദവഭാഭവഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  എന്നനിവയുലാം  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാടത
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സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  50  കബഭാക്കുകേടള  ടഡയറനി  കസഭാണഭായനി  ടതരടഞ്ഞടുത്തുലാം  5
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേടള ക്ഷതീരഗ്രഭാമങ്ങളഭായനി ടതരടഞ്ഞടുത്തുലാം സമഗ്ര ക്ഷതീരവനികേസന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

മനില്മയുടട  കേതീഴനിലുള്ള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതട്ട്  ലക്ഷവമഭാക്കനിടക്കഭാണട്ട്  സസന്തലാം  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുലാം  കകേന്ദ്ര
സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുടട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം
കവവനിദവമഭാര്ന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പധഭാനമഭായുലാം  തഭാടഴപറയുന്ന  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്
നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.

1. മനില്ക്കട്ട് ടഷഡട്ട് വനികേസന പദതനി പകേഭാരലാം ടഡയറനി യൂണനിറ്റുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  അവശവഭാധനിഷനിത
ധനസഹഭായവലാം  കേറവയനലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  ടതഭാഴുത്തട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് ധനസഹഭായവലാം നല്കേനിവരുന.

2. തതീറപ്പുല്  കൃഷനി  ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഒരു  ടഹകറനിനട്ട്
20,000  രൂപ  വടര  ധനസഹഭായലാം  നല്കുകേയുലാം  കൂടഭാടത  തരനിശു
സ്ഥലങ്ങള  കേടണത്തനി  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം
സസഭാശയ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുലാം പുല്ക്കൃഷനി  ടചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവരുന.

3. ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില്  പഭാല്  അളക്കുന്ന  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഒരു
ലനിറര്  പഭാലനിനട്ട്  ഒരു  രൂപ  നനിരക്കനില്  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി
നല്കുന്ന  പദതനി  നനിലവനിലുണട്ട്.  കൂടഭാടത  തകദ്ദേശഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുടട  പദതനി  വനിഹനിതലാം  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഒരു ലനിറര് പഭാലനിനട്ട്  3  രൂപവടര ഇന്ടസന്റെതീവട്ട്
നല്കുന്ന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.

4. ക്ഷതീരകേര്ഷകേകക്ഷമനനിധനി  മുഖഭാന്തരലാം  ടപന്ഷന്,  കുടുലാംബ
ടപന്ഷന്,  അവശതഭാ  ടപന്ഷന്,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,
ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം,  മരണഭാനന്തര  ധനസഹഭായലാം,
വനിദവഭാഭവഭാസ കസഭാളര്ഷനിപട്ട് തുടങ്ങനിയവ നല്കേനിവരുന.

5. ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുടട  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമവലാം
സതഭാരവവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഓകടഭാകമഷനുലാം ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം
നടത്തുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ടമചടപട  വനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
സഹഭായകേരമഭായ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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കേടല് മത്സവവനിഭവ കശഭാഷണലാം

110  (733)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടല്  മത്സവവനിഭവ  കശഭാഷണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  എടന്തലഭാലാം
കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയനില് ആരുടടടയലഭാലാം സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  മത്സവ  സമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എടന്തങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടല്  മത്സവവനിഭവകശഭാഷണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്
മുകഖന തഭാടഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്:

1. തതീരക്കടലനില് കൃത്രനിമ പഭാരുകേള നനികക്ഷപനിക്കല് പദതനി

2. അഴനിമുഖങ്ങളനിലുലാം  കേഭായലുകേളനിലുലാം  മത്സവക്കുഞങ്ങടള  നനികക്ഷപനിക്കല്
പദതനി

3. ടചേറുമത്സവങ്ങടള  പനിടനിക്കുന്നതട്ട്  മത്സവ  സമ്പത്തനിടന  പതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുടമന്നതനിനഭാല്  14  ഇനലാം  മത്സവങ്ങളുടട  ടചേറു  മത്സവങ്ങടള
പനിടനിക്കുന്നതട്ട്  നനികരഭാധനിച്ചുടകേഭാണട്ട്  24-7-2015-ടല  40/15/മ.തു.വ.
നമ്പരഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല്  ഇനലാം
മത്സവങ്ങടള  ഈ  പടനികേയനില്  ഉളടപടുത്തുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

4. മണ്സൂണ് കേഭാലങ്ങളനില് 47 ദനിവസലാം കടഭാളനിലാംഗട്ട് നനികരഭാധനലാം നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

5. കേടല്  മത്സവ  വനിഭവകശഭാഷണലാം  തടയുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അശഭാസതീയ
മത്സവബന്ധനലാം നടത്തുന്ന മത്സവബന്ധനയഭാന ഉടമകേളടക്കതനിടര കകേരള
മകറന് ഫനിഷനിലാംഗട്ട് റഗകലഷന് ആകട്ട് അനുസരനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

6. തതീരക്കടല് കകേജട്ട് കൃഷനി.
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(ബനി)  കേടല്  മത്സവവനിഭവ  കശഭാഷണലാം  തടയുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിനുകേതീഴനില്  വരുന്ന  വനിവനിധ
ഏജന്സനികേള,  മത്സവടഫഡട്ട്,  കകേന്ദ്ര  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഏജന്സനികേള,
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനഭാ  പതനിനനിധനികേള,  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേള
എന്നനിവരുടട സഹകേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന
തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്  തുമ്പ,  അടനിമലത്തുറ,  പുല്ലുവനിള  ഭഭാഗങ്ങളനില്
തതീരക്കടലനില്  കൃത്രനിമ പഭാരുകേള നനികക്ഷപനിക്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപ്പുമുകഖന  എലഭാ  മകറന്  ജനിലകേളനിലുലാം  അഴനിമുഖങ്ങളനിലുലാം
കേഭായലുകേളനിലുലാം  മത്സവക്കുഞങ്ങടള  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന  പദതനി  (സതീ  റഭാഞനിലാംഗട്ട്
പദതനി)  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  അശഭാസതീയ  മത്സവബന്ധനലാം  നടത്തുന്ന  യഭാനലാം
ഉടമകേളടക്കതനിടര  കകേരള  മകറന്  റഗകലഷന്  ആകനിടല  വവവസ്ഥകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി  അത്തരലാം  യഭാനങ്ങള  ഇലാംപസൗണട്ട്  ടചേയട്ട്  പനിഴ  ചുമത്തുന്നതട്ട്
ഉളടപടടയുള്ള നടപടനികേള കകേടക്കഭാളന്നതനിനുലാം മകറന് എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെനിടന്റെ
കനതൃതസത്തനില് ശകമഭായ കേടല് പകടഭാളനിലാംഗലാം നടത്തനിവരുന. കേടലനില് കകേജട്ട് കൃഷനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ടടണര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്

111  (734)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാന തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖന ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്
ഏടതലഭാലാം  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കനി  എനലാം  ഏടതലഭാലാം
പവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിച്ചു എനലാം വനിശദഭാലാംശസഹനിതലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇനനി ഏടതലഭാലാം പവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കഭാനുണട്ട് എന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എന്നകത്തയട്ട് ഇവ ലഭവമഭാക്കുടമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം സലാംസ്ഥഭാന തതീരകദശ

വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്
പദതനികേടളഭാനലാം ഏടറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി-ഡനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  KIIFB-ല്  ഉളടപടുത്തനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടുന്നതനികലയഭായനി  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിടല
തഭാടഴപറയുന്ന പദതനികേള ഫനിഷറതീസട്ട് ഡയറകര് സമര്പനിചനിരുന.

1. കുണന്നൂര് ജൂനനിയര് കബഭായ്സട്ട് സ്കൂള, പുതനിയ ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം - 175
ലക്ഷലാം രൂപ

2. പൂകത്തഭാട ആശുപത്രനി ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം - 114 ലക്ഷലാം രൂപ
ആയതട്ട്  KIIFB-ല്  ഉളടപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനികലയഭായനി

പുതുക്കനി സമര്പനിക്കഭാന് ഫനിഷറതീസട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഗ്രതീന് കകേഭാറനികഡഭാര് പദതനി
112 (735) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്  :

ശതീ  .   ടകേ  .   മുരളതീധരന്  :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഗ്രതീന്  കകേഭാറനികഡഭാര്  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനില് കേടകലഭാര നനിവഭാസനികേളക്കുള്ള ആശങ
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപഭാക്കനിയഭാല്  കേടകലഭാരത്തട്ട്  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങടള
കുടനിടയഭാഴനിപനികക്കണനി വരുടമന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  വവഭാപകേമഭായ  പതനികഷധങ്ങള  കേഭാരണലാം  പദതനി
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  തതീരകദശകമഖലയനിടല  മത്സവബന്ധന  തുറമുഖങ്ങടളയുലാം  മത്സവലാം
കേരയടുപനിക്കല് കകേന്ദ്രങ്ങടളയുലാം  ബന്ധനിപനിച്ചുടകേഭാണട്ട്  ഗ്രതീന് കകേഭാറനികഡഭാര്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പതീ-ഫതീസനിബനിലനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
വകുപട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന.  എന്നഭാല് തതീരകദശ കഹകവ പനി.ഡബന.ഡനി.  മുകഖന
നടപഭാക്കുടമന്നഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനട്ട്
കശഷകമ സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരവത്തനില് അന്തനിമ തതീരുമഭാനടമടുക്കുകേയുള്ളൂ.
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കഹടടക്കട്ട് ഫനിഷട്ട് മഭാര്ക്കറ്റുകേള

113  (736)  ശതീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  എവനിടടടയലഭാലാം  കദശതീയ  മത്സവബന്ധന  വനികേസന
കബഭാര്ഡട്ട്  (എന്.എഫട്ട്.ഡനി.ബനി.)-ടന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാടട  കഹടടക്കട്ട്  ഫനിഷട്ട്
മഭാര്ക്കറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഗവണ്ടമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന;

(ബനി)  ഇതനിടന്റെ പഭാരലാംഭ നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;  എന്നട്ട്
ഇവ നടപനില് വരുത്തഭാനഭാകുടമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ടകേഭാലലാം  ജനിലയനിടല  ടകേഭാറലാംകേര
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് കേരനികക്കഭാടട്ട് ആധുനനികേ മത്സവമഭാര്ക്കറട്ട് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
356 ലക്ഷലാം രൂപയുടട അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി. കൂടഭാടത ടകേഭാലലാം ജനിലയനിടല മയനഭാടട്ട്,
കുളക്കട,  ടകേഭാടനിയലാം,  പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിടല അടൂര്,  കുമ്പഴ,  ആലപ്പുഴ ജനിലയനിടല
പൂചഭാക്കല്,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിടല  നഭായരമ്പലലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കകേരള
സലാംസ്ഥഭാന തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖന കദശതീയ മത്സവവനികേസന
കബഭാര്ഡനിടന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടട  ആധുനനികേ  മത്സവമഭാര്ക്കറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിടന്റെയുലാം  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിടന്റെയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിച  കേരനികക്കഭാടട്ട്  ആധുനനികേ  മത്സവമഭാര്ക്കറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിടന്റെ  പഭാരലാംഭ
നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.  മറട്ട്  7  മഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കട്ട്  NFDB-യുടട
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭവമഭാകുന്ന മുറയട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഹരനിതതതീരലാം പദതനി

114  (T737)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  ഏടതഭാടക്ക  കേടല്  തതീരങ്ങളഭാണട്ട്  ഹരനിത  തതീരലാം
പദതനിയനില്ടപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

T മഭാറനിവച കചേഭാദവടത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  എടന്തഭാക്ക  കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്  ഓകരഭാ
കേടല്തതീരത്തുലാം നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; ഇതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എവനിടടടയലഭാലാം,
എടന്തലഭാലാം കേഭാരവങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  എടന്തഭാടക്ക  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുടകേഭാണട്ട്
ഉണഭാകുകേ ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  കേടല്ത്തതീരങ്ങളനിടല  കജവകവവനിധവലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരസലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേടലഭാക്രമണത്തനിടന്റെ
തതീവ്രത കുറചട്ട്  തതീരകദശവഭാസനികേളുടട  ഭൂമനിയുലാം  സസത്തുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
അനുകയഭാജവമഭായ പകദശങ്ങളനില് വൃക്ഷങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിചട്ട് ഒരു 'ബകയഭാ ഷതീല്ഡട്ട്'
ഒരുക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  പദതനി  ലക്ഷവമനിടുന്നതട്ട്.  ഈ  പദതനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ
പകദശങ്ങള  കേടണത്തുന്ന  പഭാഥമനികേ  പവര്ത്തനങ്ങള  മഭാത്രമഭാണട്ട്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  ഗ്രതീന്  കക്ലമറട്ട്  ഫണട്ട്  പകയഭാജനടപടുത്തനിയഭാണട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  പദതനിയുടട  'കേണ്സപ്റട്ട് കനഭാടട്ട്  '  തയഭാറഭാക്കനി
പരനിസ്ഥനിതനി വകുപനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി പദതനിക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം കേനിട്ടുന്ന മുറയട്ട്
വനിശദമഭായ  കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  തതീരത്തുലാം  നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പവൃത്തനികേള അന്തനിമമഭായനി തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  വനിശദമഭായ കപഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയ കശഷലാം മഭാത്രകമ ഓകരഭാ
പകദശടത്തയുലാം  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഉണഭാകുന്ന  ഭസൗതനികേ  കനടങ്ങള
വവകമഭാകുകേയുള്ളൂ.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  തതീരത്തുനനിനലാം  50  മതീററനിനുള്ളനില്
തഭാമസനിക്കുന്ന  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള  സരക്ഷനിത  സ്ഥഭാനങ്ങളനികലയട്ട്
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരകദശത്തട്ട്  'ബകയഭാ  ഷതീല്ഡട്ട്'  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ജതീവകനഭാപഭാധനി  പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഈ  പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നതനിലൂടട  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള
സഭാമൂഹനികേമഭായുലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായുലാം  ഉയര്ത്തഭാന്  കേഴനിയുടമന്നഭാണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  ബകയഭാ  ഷതീല്ഡട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിലൂടട  ആകഗഭാളതഭാപനലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  കേടലനില്നനിനലാം  കേരയനികലയ്ക്കുള്ള   ഉപട്ട്  കേഭാറനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഉണഭാകുന്ന നഭാശനഷലാം ഒരുപരനിധനിവടര തടയുന്നതനിനുലാം കേഴനിയുലാം.
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മത്സവബന്ധന ഹഭാചറനികേള

115  (738)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് മത്സവബന്ധനവമഭായനി ബന്ധടപടട്ട്  എത്ര
ഹഭാചറനികേള പവര്ത്തനിക്കുനടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവനിടടത്ത നനിലവനിടല സ്ഥനിതനി വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  മത്സവകമഖലയുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  ഒരു
ഹഭാചറനി പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ഭൂതത്തഭാന്ടകേടട്ട്  മളടനി  സതീഷതീസട്ട്  ഇകക്കഭാ  ഹഭാചറനിയുടട  ഒന്നഭാലാംഘട
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് മത്സവവനിത്തുല്പഭാദനവലാം വനിപണനവലാം
നടത്തനിവരുന. രണഭാലാം ഘട പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

അക്ഷരസഭാഗരലാം

116 (739) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി  :
ശതീ  .   ടകേ  .   ആന്സലന്  :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന്  :
ശതീ  .     ടകേ  .    ടജ  .    മഭാകനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  തതീരപകദശങ്ങളനിടല  സഭാക്ഷരത  ലക്ഷവമഭാക്കനി
അക്ഷരസഭാഗരലാം പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) തതീരകദശത്തട്ട് സഭാക്ഷരത ഏറവലാം കുറവള്ള ഏടതഭാടക്ക ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്
ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഏതട്ട്  ഏജന്സനിയഭാണട്ട്  പസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നടതന്നട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത പദതനിയനില് തകദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുടട സഹകേരണവലാം
ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തവലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം,  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

എന്നതീ ജനിലകേളനിലഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്. 2017-18  വര്ഷത്തനില് ടകേഭാലലാം,

എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന്  അകതഭാറനിറനി  മുകഖനയഭാണട്ട്

പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  പസ്തുത  പദതനി  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള,  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്,

മത്സവകമഖലയനിടല  സലാംഘടനകേള,  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേള

എന്നനിവരുടട സഹകേരണകത്തഭാടടയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതട്ട്.

ഉളനഭാടന് മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ പദതനികേള

117  (740)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനടത്ത ഉളനഭാടന് മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട കക്ഷമത്തനിനഭായനി

എടന്തലഭാലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉളനഭാടന്  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കൂടുതല്  ആനുകൂലവങ്ങള

ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് അവയുടട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ-സനി)  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള  കേടകലഭാരലാം,  ഉളനഭാടന്  എന്നനിങ്ങടന

കവര്തനിരനിചല  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് കനരനിട്ടുലാം വകുപനിടന്റെ കേതീഴനിലുള്ള ഏജന്സനികേള
മുകഖനയുലാം തഭാടഴ പറയുന്ന പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതട്ട്.
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1. ഭവനരഹനിതരഭായ മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഭവന പദതനി

2. ഭവന പുനരുദഭാരണ പദതനി

3. ആകരഭാഗവകേരമഭായ ശസൗചേഭാലയ നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി 

4. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി കകേഭാളനനി പുനരുദഭാരണലാം

5. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  മത്സവടഫഡനില്നനിനലാം  എടുക്കുന്ന  വഭായ്പകേളക്കട്ട്
പലനിശ ഒഴനിവഭാക്കനി നല്കുന്ന പദതനി 

6. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി വനനിതകേളക്കട്ട് പലനിശരഹനിത വഭായ്പ

7. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി ഗ്രൂപട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി 

8. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി ടപന്ഷന്

9. പഞ്ഞമഭാസ ആനുകൂലവമഭായ സമ്പഭാദവ സമഭാശസഭാസ പദതനി

മത്സവകബഭാര്ഡട്ട് വഴനി തഭാടഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന.

1. ഗ്രൂപട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി

2. ആലാം ആദ്മനി ബതീമ കയഭാജന പദതനി 

3. എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി. കേവഭാഷട്ട് അവഭാര്ഡട്ട്

4. ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ കപഭാത്സഭാഹനലാം

5. കേഭായനികേ  വനികനഭാദ  മത്സരത്തനില്  പശസ്ത  വനിജയലാം  കനടുന്നവര്ക്കട്ട്
പഭാരനികതഭാഷനികേലാം

6. തണല് മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി ആശസഭാസ പദതനി 

സഭാഫട്ട്  മുകഖന  ഉളനഭാടന്  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളനിടല  സതീകേള
ഉളടപടുന്ന  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്  തതീരകമത്രനി  പദതനിവഴനി  ലഘു  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം അവയുടട സസ്ഥനിരമഭായ പവര്ത്തനലാം ഉറപട്ട് വരുത്തുന്നതനിനുലാം
സഹഭായലാം നല്കുന.

ഉളനഭാടന് മകത്സവഭാല്പഭാദനലാം

118 (741) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ഉളനഭാടന് മകത്സവഭാല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേളുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മകത്സവഭാല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധടപടട്ട് സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്
ഏടതലഭാലാം പുതനിയ സ്ഥഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  50%
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ബ്ലൂടറവലൂഷന്  പദതനിപകേഭാരലാം  മത്സവ  കൃഷനിക്കഭായനി
പുതനിയ  കുളങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  കുളങ്ങള
പുനനഃരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓരുജലഭാശയങ്ങളനിടല  കൂടുകൃഷനി,  മത്സവകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള
പരനിശതീലനലാം എന്നതീ പദതനികേളക്കുമഭായനി  1002.6  ലക്ഷലാം രൂപയുടട കകേന്ദ്രഭാനുമതനി
ലഭനിചനിരുന.  ഇതനില്  510.1  ലക്ഷലാം  രൂപ  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭാണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാടത
ടപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനില്  മത്സവ/ടകേഭാഞട്ട്  വനിത്തട്ട്  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന  ഓപണ്  വഭാടര്
റഭാഞനിലാംഗട്ട് പദതനി പകേഭാരലാം 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 102.35 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
ടചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാടത  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  ഉളനഭാടന്  മത്സവലഭവത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
നൂതന  മത്സവകൃഷനി  രതീതനി  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നൂതന  മത്സവകൃഷനിയുടട
പദര്ശന കുളങ്ങളക്കഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  550  ലക്ഷലാം രൂപയുടട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ആയതനിടന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഡയറകര്
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഓരുജല  മത്സവങ്ങളുടട  സമ്മേനിശ  മത്സവകൃഷനി,
ഓരുജല മത്സവങ്ങളുടട കൂടുകൃഷനി,  റനിസര്കവഭായറുകേളനിടല കൂടുകൃഷനി, SPF (Specific
Pathogen  Free)  കേഭാരടചേമ്മേതീന്  കൃഷനി,  ആറ്റുടകേഭാഞ്ചുകൃഷനി,  റതീസര്ക്കുകലററനി
അകേസഭാകേളചര്  സനിസ്റ്റലാം,  സമുദ്രങ്ങളനിടല  ചേനിപനി,  കേല്ലുകമ്മേക്കഭായട്ട്  കൃഷനി,  ഗനിഫ്റ്റട്ട്
(Genetically Improved Farmed Tilapia Culture) കൃഷനി, നഭാരന് ടചേമ്മേതീന് കൃഷനി,
അന്തരതീക്ഷവഭായു  ശസസനിക്കുന്ന  മത്സവങ്ങളുടട  കൃഷനി  എന്നതീ  ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട്  ടനി
പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരനിസ്ഥനിതനി  മനഭാലയത്തനിനട്ട്  കേതീഴനില്  നഭാഷണല്
അഡഭാപ്കറഷന്  ഫണട്ട്  കഫഭാര്  കക്ലമറട്ട്  ടചേയ്ഞട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി
ഏജന്സനി  കഫഭാര്  ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  അകേസഭാകേളചര്  കകേരള  (ADAK)  വഴനി
നബഭാര്ഡനിടന്റെ സഹഭായകത്തഭാടട കകേപഭാടട്ട്-ടപഭാക്കഭാളനി നനിലങ്ങളനിടല സലാംകയഭാജനിത
മത്സവ-ടനല്കൃഷനി എന്ന പദതനി (2015-19) ആലപ്പുഴ (100 ടഹകര്), എറണഭാകുളലാം
(100  ടഹകര്),  തൃശ്ശൂര്  (100  ടഹകര്),  കേണ്ണൂര്  (300  ടഹകര്)  ജനിലകേളനിലഭായനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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ഉളനഭാടന്  മത്സവകൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കുള്ള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനില്
ഉളനഭാടന്  മത്സവസമ്പത്തട്ട്  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  നടത്തനിപനിനുമഭായനി  350  ലക്ഷലാം
രൂപയുടട  പദതനികേളുലാം  മകത്സവഭാല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ഹഭാചറനികേളുലാം
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  900  ലക്ഷലാം  രൂപയുടട  പദതനികേളുലാം  നനിലവനിലുള്ള
ഫഭാമുകേളുടടയുലാം  ഹഭാചറനികേളുടടയുലാം  വനികേസനങ്ങളക്കുലാം  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി
800  ലക്ഷലാം  രൂപയുടട  പദതനികേളുലാം  അകേസഭാകേളചര്  വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 2838 ലക്ഷലാം രൂപയുടട പദതനികേളക്കുമുള്ള അലാംഗതീകേഭാരവലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2017-18  വര്ഷത്തനില്  ഓടയത്തട്ട്  ഒരു  ഓരുജല  മത്സവഹഭാചറനി
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് വതീടട്ട്

119 (742) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :
ശതീ  .     എലാം  .   വനിന്ടസന്റെട്ട്  :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന്  :
ശതീ  .     ടകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി
വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനടത്ത ഭവനരഹനിതരഭായ മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് വതീടട്ട് വചട്ട്
നല്കേഭാന്  എടന്തലഭാലാം  പദതനികേള  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുടണന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേടകലഭാരത്തട്ട്  നനിശനിത  പരനിധനിക്കുള്ളനില്  വസനിക്കുന്നവടര
പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാന്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  കകേടക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുനരധനിവസനിപനികക്കണവരുടട  കേണടക്കടുപട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇവര്ക്കുകവണനി പകതവകേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസ്ഥഭാനടത്ത ഭവനരഹനിതരഭായ മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് വതീടട്ട് വചട്ട്
നല്കേഭാന്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുടട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കേടകലഭാരത്തട്ട്  50  മതീററനിനുള്ളനില്  വസനിക്കുന്നവടര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ടഹകര്  സ്ഥലലാം  ഏടറടുക്കുന്നതനിനഭായനി
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനവലാം  മഭാനവകശഷനി
വനികേസനവലാം  എന്നതനില്ടപടുത്തനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഭവന  പദതനിയനില്  700  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാടത കമല് പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനി 750 മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
സ്ഥലലാം വഭാങ്ങനി വതീടട്ട് വയ്ക്കുന്നനിതനിനുള്ള ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി 7500 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  തതീരകദശത്തട്ട്  50  മതീററനിനുള്ളനില്
തഭാമസനിക്കുന്നവടരയഭാണട്ട് പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  2016-17-ല്  നടത്തനിയ  പഭാഥമനികേ  കേണടക്കടുപട്ട്
പകേഭാരലാം  തതീരകദശത്തട്ട്  50  മതീററനിനുള്ളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  ഏകേകദശലാം  24454
കുടുലാംബങ്ങളുടണന്നട്ട് കേടണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

തതീരപകദശത്തട്ട് 50 മതീററനിനുള്ളനില് തഭാമസനിക്കുന്നവടര കേടണത്തുന്നതനിനഭായനി
തനിരുവനന്തപുരലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളനില് സര്കവ നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  സര്കവ
റനികപഭാര്ടട്ട് പകേഭാരലാം തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില് 3339 കുടുലാംബങ്ങളുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനില്  1102  കുടുലാംബങ്ങളുമുടണന്നട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  ഏഴട്ട്
തതീരകദശ ജനിലകേളനിലുലാം സര്കവ നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കഡഭാ. മതീനഭാകുമഭാരനി കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടട്ട്

120  (743)  ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ അധനികേഭാരക്കഭാലയളവനില് മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള
(മത്സവകമഖല  മുഴുവനുമഭായനി)  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  എന്തട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു;എത്ര  തുകേ  ഇതനിനഭായനി
5  വര്ഷ  കേഭാലയളവനില്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുടവനലാം  ജനില  തനിരനിചട്ട്  വനിശദഭാലാംശലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി കമഖലയനില് "മതീനഭാകുമഭാരനി കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടട്ട്  "
മുന്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചതുമൂലലാം  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  അനുഭവനിക്കുന്ന
പശ്നങ്ങള പസ്തസ്തുത സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിരുനകവഭാ;

(സനി) ഇടലങനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം സലാംസ്ഥഭാന മത്സവ
കമഖലഭാ  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഗണകേരമഭായ  പവൃത്തനികേള  കകേടക്കഭാളളഭാനുലാം
ഫലപദമലഭാത്ത  മതീനഭാകുമഭാരനി  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തളളഭാനുലാം  കേടല്  സമ്പത്തട്ട്
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാനുലാം എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ അധനികേഭാര കേഭാലയളവനില് മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള
(മത്സവ  കമഖല  മുഴുവനഭായനി)  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപട്ട്
വരുത്തുന്നതനിനുലാം  നടപഭാക്കനിയ  വനിവനിധ  പദതനികേളുലാം  ആയതനിനട്ട്  5
വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  ഉപകയഭാഗനിച  തുകേ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള
വനിശദഭാലാംശവലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  കഡഭാ.  മതീനഭാകുമഭാരനി  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരളത്തനിടല
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാല്  പസ്തുത
റനികപഭാര്ടനിടല  ശനിപഭാര്ശകേള  തള്ളനിക്കളയണടമന്നട്ട്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശവടപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കഡഭാ.  മതീനഭാകുമഭാരനി  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിചതഭായനി  അറനിവനില.  കഡഭാ.  മതീനഭാകുമഭാരനി  കേമ്മേതീഷന്
റനികപഭാര്ടനിടനതനിരഭായനി  ഉയര്ന്ന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടടയുലാം  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുടടയുലാം പതനികഷധടത്ത തുടര്ന്നട്ട് കഡഭാ.  എസട്ട്.  അയപന് കേമ്മേനിറനിടയ
നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  പുതനിയ  സമുദ്ര  മത്സവബന്ധന  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനു  ടനി
കേമ്മേനിറനി തയഭാറഭാക്കനിയ ശനിപഭാര്ശകേളുടട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുതനിയ
മകറന് ഫനിഷനിലാംഗട്ട് കപഭാളനിസനി ആവനിഷ്കരനിചതഭായുലാം അറനിയുന. സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര്
കഡഭാ.  എസട്ട്.  അയപന്  കേമ്മേനിറനിയുടട  കേരടട്ട്  റനികപഭാര്ടനികനല്  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  തഭാല്പരവലാം  മുന്നനിര്ത്തനിയുള്ള  അഭനിപഭായലാം  മുന്പട്ട്
അറനിയനിചനിട്ടുമുണട്ട്. 

ഫനിഷര്ടമന് കകേഭാളനനികേള

121  (744)  ശതീ  .    മുരളനി  ടപരുടനലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫനിഷര്ടമന്  കകേഭാളനനികേളുടട  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന പദതനികേള എടന്തലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  നനിലവനിലുളള  തുകേ
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാടഭാനപളളനി  ഫനിഷര്ടമന്  കകേഭാളനനിയനിടല  ജതീര്ണ്ണഭാവസ്ഥയനിലുളള
വതീടുകേള പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി ടടകേടക്കഭാളളുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ)  ഫനിഷര്ടമന് കകേഭാളനനികേളുടട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട്
13-ാംധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷന് ഗ്രഭാന്റെട്ട്  സഹഭായകത്തഭാടടയുലാം മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട
അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവ വനികേസനവലാം മഭാനവകശഷനി വനികേസനവലാം  (2016-17)  എന്ന
പദതനിയനില്  ഉളടപടത്തനി  ഫനിഷര്ടമന്  കകേഭാളനനികേളനിടല  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവ
വനികേസന  പദതനികേളുലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഭവന  നവതീകേരണലാം  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള
ധനസഹഭായ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് 2 ലക്ഷലാം
രൂപ  വതീതവലാം  ഭവന  പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  50,000  രൂപ  വതീതവമഭാണട്ട്
ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിചതട്ട്.  എന്നഭാല്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണനത്തനിനട്ട്  3.50  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നതനിനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  13-ാം  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷന്  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  മുകഖന  ഫനിഷര്ടമന്  കകേഭാളനനി
നവതീകേരണ പദതനിയനിലുളടപടുത്തനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം, ഭവന നവതീകേരണലാം എന്നതീ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  വഭാടഭാനപള്ളനി  ഫനിഷര്ടമന്  കകേഭാളനനിടയ
ടതരടഞ്ഞടുത്തനിരുന.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചനിരുനടവങനിലുലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം  4  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കനി
ഉയര്ത്തണടമന്ന  ആവശവലാം  ഉന്നയനിചട്ട്  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേള  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനില.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഫനിഷര്ടമന്
കകേഭാളനനി നവതീകേരണ പദതനി ഭരണഭാനുമതനിയനില് ഉളടപടനിടനില.

മത്സവവനിത്തട്ട് ഉല്പഭാദനലാം

122 (745) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര്  :
ശതീ  .      എ  .   പദതീപ്കുമഭാര്  :
ശതീ  .   കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസട്ട്  :
ശതീ  .       എലാം  .    നസൗഷഭാദട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  മത്സവവനിത്തട്ട്  ഉല്പഭാദനലാം  പരനിമനിതമഭായനി  മഭാത്രലാം
നടക്കുന്നതനിനഭാല്  മത്സവകൃഷനിടയ  അതട്ട്  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ഹഭാചറനികേളുടട  പവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി അവകലഭാകേനലാം ടചേയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 223

(സനി)  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടട  സര്ക്കഭാര്-
സര്ക്കഭാരനിതര  മത്സവവനിത്തട്ട്  ഉത്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  നഴറനികേളുലാം  സ്ഥഭാപനിക്കുകേവഴനി
മത്സവവനിത്തട്ട്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുടമന്നതട്ട്  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ഹഭാചറനികേളുടട  പവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി  അവകലഭാകേനലാം  ടചേയഭാറുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഹഭാചറനികേളുടട  2016-17
വര്ഷടത്ത  മത്സവ/ആറ്റുടകേഭാഞട്ട്/ടചേമ്മേതീന്  കുഞല്പഭാദനലാം  13.63  കകേഭാടനിയഭാണട്ട്.
2017-18  വര്ഷത്തനില്  17.14  കകേഭാടനി  മത്സവ/ആറ്റുടകേഭാഞട്ട്/ടചേമ്മേതീന്  കുഞങ്ങടള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാരനിതര  മത്സവവനിത്തട്ട്  ഉല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
നഴറനികേളുലാം  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതുവഴനി  മത്സവവനിത്തട്ട്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്
കേഴനിയുന്നതഭാണട്ട്. 2017-18  വര്ഷത്തനില് സര്ക്കഭാര് ഉടമസ്ഥതയനില് ഓടയത്തട്ട് ഒരു
ഓരുജല  മത്സവ  ഹഭാചറനി  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാടത  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  വവകനികേളക്കുലാം  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുലാം  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം ശുദജല/ഓരുജല ഹഭാചറനികേള സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള
നനിലവനിലുണട്ട്.

മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം

123  (746)  ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി
വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിടല  ചേഭാലനിയത്തട്ട്  12-3-2017-ല്  രഭാത്രനി  വന്
തതീപനിടുത്തലാം  ഉണഭായതുലാം  മത്സവ ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വന് നഭാശനഷലാം ഉണഭായതുലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില്, എടന്തഭാടക്ക നഭാശനഷങ്ങളഭാണട്ട് ഉണഭായതട്ട്;

(സനി) ഏകേകദശലാം എത്ര തുകേയുടട നഷമഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്;

(ഡനി)  ദുരന്തബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുവഭാന്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) തതീപനിടനിത്തത്തനില് ഏതഭാണട്ട് 14-ഓളലാം ടഷഡ്ഡുകേളുലാം ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്
മത്സവ  വനിപണന  കബഭാകകേളുലാം  ഔടട്ട്കബഭാര്ഡട്ട്  എഞനിനുകേളുലാം  വലകേളുലാം  ഉളപടട
അനുബന്ധ  സഭാമഗ്രനികേള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നശനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കൂടഭാടത  ഒരു
ഇന്സകലറഡട്ട് കലഭാറനി ഭഭാഗനികേമഭായുലാം, ഒരു പനിക്കപട്ട് വഭാന്, ഒരു കമഭാകടഭാര് കസക്കനിള
എന്നനിവ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേത്തനി നശനിച്ചു.

(സനി)  ഏകേകദശലാം  50,96,250  രൂപയുടട  മൂലവലാം  വരുന്ന  ഉപജതീവന
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുടടയുലാം അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരവങ്ങളുടടയുലാം നഭാശനഷലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ദുരന്തബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാശനഷലാം
സലാംബന്ധനിച പടനികേ ഫനിഷറതീസട്ട് ഡയറകര് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

മത്സവബന്ധന വകുപട്ട് പദതനികേള

124(747)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വര്ക്കല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മത്സവബന്ധന  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന പദതനികേള ഏടതലഭാലാം എന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വര്ക്കല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് മത്സവബന്ധ വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന
പദതനികേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

തതീരകദശവഭാസനികേളുടട സലാംരക്ഷണലാം

125  (748)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശടത്ത  കേടലഭാക്രമണടത്ത  ടചേറുത്തട്ട്,  തതീരകദശവഭാസനികേടള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  എടന്തഭാടക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  അനുവദനിച  2 കകേഭാടനി  രൂപ  തതീരകദശവഭാസനികേളുടടയുലാം
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടടയുലാം  അവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുകവണനി
ഏടതങനിലുലാം  രതീതനിയനിലുള്ള  നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങനില്
എന്തഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേടലഭാക്രമണത്തനില്  വതീടുലാം  സ്ഥലവലാം  നഷടപട  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങടള പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആദവഘടടമന്ന നനിലയനില്
248 മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് സ്ഥലലാം വഭാങ്ങനി വതീടട്ട് വയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി 25
കകേഭാടനി  രൂപയുടട  പദതനിക്കട്ട്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അഡതീഷണല്
ആതകറകസഷന്  മുകഖന  അനുവദനിച  2  കകേഭാടനി  രൂപ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലകേളക്കട്ട് അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേടകലഭാരത്തട്ട്  50  മതീററനിനുള്ളനില്  വസനിക്കുന്നവടര  പുനരധനിവസനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ടഹകര്  സ്ഥലലാം  ഏടറടുക്കുന്നതനിനഭായനി
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവവനികേസനവലാം  മഭാനവകശഷനി
വനികേസനവലാം എന്നതനില്ടപടുത്തനി 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 700 ലക്ഷലാം
രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാടത  കമല്  പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി  750
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സ്ഥലലാം  വഭാങ്ങനി  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  7500  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്
തതീരകദശത്തട്ട് 50 മതീററനിനുള്ളനില് തഭാമസനിക്കുന്നവടരയഭാണട്ട് പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  തതീരകദശവഭാസനികേളക്കുലാം  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ശുദമഭായ
കുടനിടവള്ളലാം, അടച്ചുറപ്പുള്ള വഭാസകയഭാഗവമഭായ ഭവനങ്ങള, കവദക്യുതനി, സഭാനനികറഷന്
സസൗകേരവങ്ങള,  ആകരഭാഗവ  വനിദവഭാഭവഭാസ  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  എന്നനിവ
ഏര്ടപടുത്തുന്നതനിനട്ട് വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പനിടനിടചടുക്കുന്ന  മത്സവത്തനിടന്റെ  വനില്പനഭാവകേഭാശവലാം  കേടലനികലയ്ക്കുള്ള
പകവശനഭാവകേഭാശവലാം  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനിക്കട്ട്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുതകുന്ന
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണവലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

മത്സവകമഖലയുടട വനികേസനലാം

126 (749) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട്   : 
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട്   : 
ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി   : 
ടപഭാഫ  .    ടകേ  .    യു  .    അരുണന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മത്സവകമഖലയുടട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എടന്തലഭാലാം
നവതീന പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
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(ബനി)  കേഭായല്  അലങഭാര  മത്സവകൃഷനി  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  കേടല്  മകത്സവഭാല്പഭാദനലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കുറഞവരുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില്,  കേടല്  മത്സവവനിഭവ  കശഭാഷണലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  എടന്തലഭാലാം
ഇടടപടലുകേള നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുടമന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മത്സവകമഖലയുടട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  തഭാടഴപറയുന്ന  നവതീന
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

1. ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമുള്ള
പദതനികേള

2. കേടലഭാക്രമണത്തനില്  ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം  നഷടപട  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പകതവകേ പദതനി 

3. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി ഭവന പുനര് കവദക്യുതതീകേരണ പദതനി 

4. രക്ഷനിതഭാക്കള  മരണടപട  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  മക്കളക്കട്ട്  ഉന്നത
വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി 

5. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  മക്കളുടട  സ്കൂള  തലത്തനിടല  ടകേഭാഴനിഞ്ഞട്ട്
കപഭാക്കട്ട് ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി

6. വനിദവഭാതതീരലാം  പദതനി  പകേഭാരലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  പരതീക്ഷകേളക്കുലാം  ബഭാങട്ട്
ടടസ്റ്റുകേളക്കുലാം  സനിവനില്  സര്വതീസട്ട്  പരതീക്ഷയ്ക്കുലാം  സസൗജനവ  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്ന പദതനി 

7. സ്കൂള തലത്തനിലുള്ള ടപണ്കുടനികേളക്കട്ട് കസക്കനിള വനിതരണലാം ടചേയ്യുന്ന
പദതനി 

8. തതീരപകദശടത്ത സ്കൂളുകേളക്കഭായുള്ള സ്മഭാര്ടട്ട് ക്ലഭാസട്ട് പദതനി 

9. തതീരപകദശടത്ത സ്കൂളുകേളക്കഭായുള്ള കേനിചണ് ടഷഡട്ട് പദതനി 

10. സ്കൂളുകേളുടട കേളനിസ്ഥലലാം നവതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി 
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11. കേടലഭാക്രമണ  ഭതീഷണനിയനില്  കേടകലഭാരത്തുനനിനലാം  50  മതീററനിനുള്ളനില്
തഭാമസനിക്കുന്നവടര  സരക്ഷനിത  സ്ഥലകത്തയട്ട്  മഭാറനി  തഭാമസനിപനിക്കുന്ന
പദതനി 

12. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി  ടപന്ഷന്  തുകേ  600  രൂപയനില്നനിന്നട്ട്  1000
രൂപയഭായുലാം തുടര്ന്നട്ട് 1,100 രൂപയഭായുലാം വര്ദനിപനിച്ചു.

13.  പഞ്ഞമഭാസലാം ആനുകൂലവമഭായനി സമ്പഭാദവ സമഭാശസഭാസ പദതനി തുകേ 2,700
രൂപയനില് നനിന്നട്ട് 4,500 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

14. തതീരകദശ  വനിദവഭാലയത്തനിനട്ട്  കേഭായനികേ  പഠന  സസൗകേരവകമര്ടപടുത്തുന്ന
പദതനി.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  കേടല്മത്സവ വനിഭവ കശഭാഷണലാം തടയുന്നതനിനഭായനി ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട്
മുകഖന തഭാടഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.

1. വലനിപടമത്തഭാത്ത മത്സവങ്ങടള പനിടനിടചടുക്കുന്നതട്ട്  ശദയനില്ടപടതനിടന
തുടര്ന്നട്ട്  കകേന്ദ്ര  സമുദ്രജല  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനിടന്റെ  റനികപഭാര്ടനിടന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  14  ഇനലാം  മത്സവങ്ങടള  പനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിശനിത
വലനിപലാം  നനിശയനിക്കുകേയുലാം  നനിശനിത  വലനിപത്തനില്  കുറഞ്ഞ  ടനി
മത്സവങ്ങടള  പനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ശനിക്ഷ  ഏര്ടപടുത്തുകേയുലാം  ടചേയ്തുവരുന.
ഇതുകൂടഭാടത  44  ഇനലാം മത്സവങ്ങളുടട  കുഞങ്ങടള പനിടനിക്കുന്നതനിനുകൂടനി
നനികരഭാധനലാം  ഏര്ടപടുത്തനി  വനിജഭാപനലാം  ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

2. മത്സവങ്ങളുടട  പജനന  കേഭാലമഭായ  മണ്സൂണ്കേഭാലത്തട്ട്  കടഭാളനിലാംഗട്ട്
നനികരഭാധനലാം  ഏര്ടപടുത്തനി  ടപഭാരുന്ന  മത്സവങ്ങളുടട  ചൂഷണലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ശദനിച്ചുവരുന.

3. അശഭാസതീയവലാം  നനിയമവനികധയമലഭാത്തതുമഭായ  മത്സവബന്ധന  മുറകേളനില്
ഏര്ടപടുന്ന  മത്സവബന്ധന  യഭാനങ്ങടള  കേടണത്തനി  കകേരള  സമുദ്ര
മത്സവബന്ധന നനിയനണ നനിയമലാം അനുസരനിചട്ട് പനിഴ ഏര്ടപടുത്തുന.
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4. തതീരക്കടലനിടല മത്സവസമ്പത്തട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കൃത്രനിമ പഭാരുകേള

നനികക്ഷപനിക്കുന്ന പദതനി നടപഭാക്കനിവരുന.

5. കേടലനിലുലാം കേഭായലനിലുലാം മത്സവസമ്പത്തട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി വഭാണനിജവ

പഭാധഭാനവമുള്ള മത്സവക്കുഞങ്ങടള നനികക്ഷപനിക്കുന്ന പദതനി നടപഭാക്കുന.

6. മത്സവബന്ധനത്തനിനുപരനിയഭായനി മത്സവകൃഷനിയനിലൂടടയുലാം മത്സവ ഉല്പഭാദനലാം

ലക്ഷവമനിടട്ട്  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  മുഖഭാന്തനിരലാം  കേടലനിലുലാം  കേഭായലനിലുലാം

മത്സവ കൂടട്ട് കൃഷനി നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

മത്സവസമ്പത്തനിടല കുറവട്ട്

127 (750) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്   :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സമുദ്രതതീരടത്ത മത്സവസമ്പത്തട്ട് ക്രമഭാതതീതമഭായനി കുറയുന്ന കേഭാരവലാം

ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ഏടതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  തതീരത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  കടഭാളനിലാംഗട്ട്  നനികരഭാധനത്തനിടന്റെ

പതവഭാഘഭാതടത്തക്കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിച  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി

നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില്  മത്സവ  ലഭവതയനില്  കുറവട്ട്  കേഭാണുന്നതഭായനി

കേടണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാടത ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനിനുകേതീഴനിടല സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനിക്കല് വനിഭഭാഗലാം

9  മകറന് ജനിലകേളനില് നടപഭാക്കുന്ന മകറന് കേവഭാചട്ട് അടസസട്ട്ടമന്റെട്ട് സര്കവയുടട

2006-07  മുതലുള്ള  10  വര്ഷടത്ത കേടല് മത്സവ ഉല്പഭാദനത്തനിടന്റെ കേണക്കുകേള

പകേഭാരലാം സമുദ്ര മകത്സവഭാല്പഭാദനലാം കുറയുന്നതഭായനി കേടണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിടന്റെ

വനിശദഭാലാംശലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന:
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2006-07   മുതല്   2015-16   വടരയുള്ള കേഭാലയളവനിടല കേടല് മത്സവ ഉല്പഭാദനലാം

സ്ഥനിതനി വനിവര കേണക്കട്ട്

Sl. No Year Production (Metric Tonne)
1 2006-07 598057
2 2007-08 586286
3 2008-09 583150
4 2009-10 570013
5 2010-11 560398
6 2011-12 553177
7 2012-13 530638
8 2013-14 522308
9 2014-15 524468
10 2015-16 516745

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

128  (751)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മത്സവടഫഡനിനട്ട് കേതീഴനില് എത്ര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള നനിലവനിലുണട്ട്;

(ബനി)  ഈ  സലാംഘങ്ങള  പലതുലാം  നനിര്ജ്ജതീവഭാവസ്ഥയനിലഭാടണന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് ഈ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുടട ഉന്നമനത്തനിനട്ട് എടന്തങനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  669  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  മത്സവടഫഡനില്  അഫനിലനികയറട്ട്
ടചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  നനിലവനില്  പവര്ത്തനരഹനിതമഭായ  സലാംഘങ്ങള
പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ബന്ധടപട  യൂണനിറട്ട്  ഇന്ടസകര്,  ഫനിഷറതീസട്ട്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രഭാര്,  കമഖല  ഫനിഷറതീസട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറകര്  എന്നനിവര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.



230 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില് 27, 2017

ഇന്ഷസറന്സട്ട് തുകേ  

129  (752)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  സഭാമൂഹവ  സരക്ഷ

ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപഭാക്കുന്ന  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള സമ്പഭാദവ  സമഭാശസഭാസ പദതനിക്കട്ട്  ഈ

വര്ഷലാം  എത്ര  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഈ  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്

തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷടത്ത  ബജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്
മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  തുകേ  5  ലക്ഷത്തനില്നനിനലാം  10  ലക്ഷലാം
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുടമന്നട്ട് പഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 2017-18  വര്ഷത്തനില് പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി  2,060  ലക്ഷലാം രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  വര്ഷലാം  മുതല്  സമ്പഭാദവ  സമഭാശസഭാസ  പദതനിയുടട
ആനുകൂലവലാം  2,700 രൂപയനില് നനിനലാം 4,500 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതമഭായ 1,500 രൂപ കൂടനി ലഭവമഭാക്കനിയഭാകല ടനി തുകേ മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് നല്കേഭാനഭാകൂ.

കേഭായനിക്കര പഭാലലാം

130 (753) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വക്കലാം  -  കേഭായനിക്കര  പഞഭായത്തുകേടള  തമ്മേനില്  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന
കേഭായനിക്കര  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വകുപട്ട്  തല  നടപടനിക്രമങ്ങള
എടന്തലഭാലാം പൂര്ത്തനിയഭാടയന്നട്ട് ടവളനിടപടുത്തഭാകമഭാ;
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(ബനി)  അകപഭാചട്ട്  കറഭാഡനിനട്ട്  സ്ഥലലാം  ഏടറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ; ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാടണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉടന് ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) തതീരകദശ പഞഭായത്തുകേളഭായ അഞ്ചുടതങ്ങനിടനയുലാം വക്കടത്തയുലാം
കയഭാജനിപനിക്കുന്ന  കേഭായനിക്കര  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  2013-നട്ട്  1935  ലക്ഷലാം
രൂപയുടട  എസ്റ്റനികമറട്ട്  നബഭാര്ഡനിടന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന.  സ്ഥലലാം  ലഭവമഭായ
പവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട് നബഭാര്ഡട്ട് മുന്ഗണന നല്കേനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിരുന്നതട്ട്.
ആയതനിനഭാല് ടനി പദതനിയുടട അകപഭാചട്ട് കറഭാഡനിനഭാവശവമഭായ സ്ഥലലാം ഉളടപടുന്ന
വക്കലാം, അഞ്ചുടതങ്ങട്ട് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശവമഭായ സ്ഥലലാം
ഏടറടുത്തട്ട് നല്കുവഭാന് കേത്തട്ട് നല്കേനിടയങനിലുലാം വനിലടകേഭാടുത്തട്ട് വഭാങ്ങഭാനുള്ള ഫണട്ട്
ഇലഭാടയന്നട്ട് പഞഭായത്തുകേള അറനിയനിച്ചു.

കമല് പവൃത്തനിയുടട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഏടറടുകക്കണ സര്കവ നമ്പരുകേളുലാം
അവയുടട  വനിസ്തതീര്ണ്ണവലാം  ഉളടക്കഭാളന്ന  കേരടട്ട്  ടസചട്ട്  ചേനിറയനിന്കേതീഴട്ട്
തഹസനില്ദഭാരനില്നനിന്നട്ട് ലഭനിചതനുസരനിചട്ട് വക്കലാം വനികലജനില്നനിനലാം  20.396  ആര്
സ്ഥലവലാം  അഞ്ചുടതങ്ങട്ട്  വനികലജനില്നനിന്നട്ട്  13.355  ആര്  സ്ഥലവലാം
ഏടറടുകക്കണതുണട്ട്.  ഏടറടുകക്കണ  സ്ഥലങ്ങളക്കട്ട്  കേകമ്പഭാളവനില  അനുസരനിചട്ട്
50,59,410  രൂപ  കവണനിവരുലാം.  ടനി  സ്ഥലലാം  ഏടറടുക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച
ടപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  കേഭായനിക്കര പഭാലത്തനിടന്റെ അകപഭാചട്ട് കറഭാഡനിനഭാവശവമഭായ  33.75  ആര്
സ്ഥലലാം പഞഭായത്തട്ട്  ഏടറടുത്തട്ട്  നല്കേനിയഭാല്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള തുടര്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഹഭാര്ബര് എ ഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

131 (754) ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനില് ഹഭാര്ബര് എ ഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപ്പുവഴനി
നടപഭാക്കുന്ന നനിലവനിലുള്ള ഓകരഭാ പവൃത്തനികേളുടടയുലാം പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
കേഭായലാംകുളലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

വകുപ്പുവഴനി  നടപഭാക്കുന്ന  നനിലവനിലുള്ള  ഓകരഭാ  പവൃത്തനികേളുടടയുലാം  പുകരഭാഗതനിയുടട
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

നതീക്കലാംടചേയ എക്കല്

132 (755) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനിടല  വനിവനിധ  പകദശങ്ങളനില്  വനിവനിധ
പവൃത്തനികേളക്കഭായനി  കേഭായലുകേളനില്നനിനലാം  നതീക്കലാം  ടചേയ  എക്കല്,  തതീരത്തട്ട്
നനികക്ഷപനിചനിരനിക്കുന്നതനിലൂടട,  പരനിസ്ഥനിതനിക്കുലാം  ഈ  പകദശടത്ത  ജനങ്ങളക്കുലാം
ഉണഭാകുന്ന പയഭാസങ്ങള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് അവയുടട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ എക്കല് നതീക്കലാം ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്,  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപ്പുകേള തൃപ്പൂണനിത്തുറ

മണ്ഡലത്തനിടല  കേഭായലുകേളനില്നനിന്നട്ട്  എക്കല്  നതീക്കലാം  ടചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിടനില.  എന്നഭാല്  കേഭായലുകേളനില്നനിനലാം  നതീക്കലാം  ടചേയ്യുന്ന  എക്കല്

നനികക്ഷപനിക്കഭാന് പകതവകേ സ്ഥലലാം ഇലഭാത്തതനിനഭാല് ജലകസചേന വകുപട്ട് എക്കല്

കേഭായല്  തതീരത്തു  നനികക്ഷപനിച്ചുവരുന.  കുന്നൂര്  കേനഭാലനില്  ആഴലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നതീക്കനിയ  എക്കല്  കേരകയഭാടുകചേര്ന

നനികക്ഷപനിക്കുന്ന സ്ഥനിതനി മുന്പുണഭായനിരുന.  മഴയനില് ഈ എക്കല് ഒഴുകേനി വതീണ്ടുലാം

കേഭായലനികലയട്ട്  പതനിക്കുന്നതുമൂലലാം  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ബുദനിമുടട്ട്

ഉണഭായനിരുന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ടപടനിരുന.  ഈ  പശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്

ജലകസചേന വകുപനികനഭാടട്ട് ആവശവടപടുന്നതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബര്

133  (756)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിടല  കേലവഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിടല  പുതനിയങ്ങഭാടനി
മത്സവബന്ധന  തുറമുഖത്തനിടന്റെ  ഇന്ടവസ്റ്റനികഗഷന്  പവൃത്തനികേളുടട  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) സനി. ഡബ്ലൂ. പനി. ആര്. എസട്ട്. മുകഖന നടത്തുന്ന മഭാതൃകേഭാ പഠനത്തനിടന്റെ
അന്തനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇടലങനില്  എകപഭാകഴയട്ട്  ലഭവമഭാക്കഭാന്
കേഴനിയുലാം; ഇതുവടര എത്ര രൂപ മഭാതൃകേഭാ പഠനത്തനിനട്ട് ടചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  പരനിസ്ഥനിതനി  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  എടന്തഭാടക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതട്ട്  എകപഭാള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിടല  കേലവഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിടല  പുതനിയങ്ങഭാടനി
മത്സവബന്ധന  തുറമുഖത്തനിടന്റെ  ഇന്ടവസ്റ്റനികഗഷന്  പവര്ത്തനങ്ങളുടട  ഭഭാഗമഭായ
കടഭാകപഭാഗ്രഭാഫനിക്കല്  സര്കവ,  ടപര്മനന്റെട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  സ്ഥഭാപനിക്കല്,  സനിഡനിവഭാലക്യു
സ്ഥഭാപനിക്കല്,  കേറണട്ട്  മതീറര്  ഒബ്സര്കവഷന്,  കഷഭാര്കലന്  സര്കവ,
ബഭാത്തനിടമടനികേട്ട്  സര്കവ,  ടബഡട്ട്  സഭാമ്പനിള  കശഖരനിക്കല്,  വഭാടര്  സഭാമ്പനിള
കശഖരനിക്കല് തുടങ്ങനിയ പവൃത്തനികേള ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  മഭാതൃകേഭാ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട്
CWPRS  പൂടനടയ  ചുമതലടപടുത്തുകേയുലാം  ഇന്ടവസ്റ്റനികഗഷന്  കഡറഭാകേള
CWPRS-നട്ട്  നല്കുകേയുലാം  ടചേയ്തു.  അതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  മത്സവബന്ധന
തുറമുഖത്തനിടന്റെ  മഭാതൃകേഭാപഠനലാം  CWPRS  മുകഖന  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ടനി
പഠനത്തനിനട്ട്  ടപരുമ്പ,  കുപലാം  എന്നനി  പുഴകേളുടട  ഡനിസ്ചേഭാര്ജട്ട്  ഡഭാറ  CWPRS
ആവശവടപടതനുസരനിചട്ട്  IDRB  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനനിയകറഭാടട്ട്
ആവശവടപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  CWPRS-ല്നനിനലാം  മഭാതൃകേഭാ  പഠനത്തനിടന്റെ  അന്തനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിചനിടനില.  മഭാതൃകേഭാ പഠനത്തനിനട്ട് ടപരുമ്പ,  കുപലാം എന്നതീ പുഴകേളുടട ഡനിസ്ചേഭാര്ജട്ട്
ഡഭാറ  ആവശവമഭായതനിനഭാല്  ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  പഠനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
അന്തനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  മഭാതൃകേഭാപഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  34,27,610
രൂപ ടചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) മഭാതൃകേഭാപഠനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് അന്തനിമ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭവമഭായതനിനുകശഷലാം
പരനിസ്ഥനിതനി പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബറനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

134 (757)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നട്ട്:  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനിടന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിടല അപഭാകേത ചൂണനിക്കഭാടനി ആരുടടടയങനിലുലാം ഭഭാഗത്തു

നനിന്നട്ട് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ആ  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിചകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്

മനസനിലഭായനിട്ടുള്ള വസ്തുതകേള എന്തഭാണട്ട്;

(ഡനി) പരഭാതനിയനില് സസതീകേരനിച നടപടനി എന്തഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാടയങനില് ഹഭാര്ബറനിടന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം എകപഭാള

നടത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(എഫട്ട്)  ഇടലങനില് ഏടതലഭാലാം  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ബഭാക്കനിയുള്ളടതനലാം അവ

എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുടമനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്.ടകേ.വനി.കവ.  പദതനിയനിലുളടപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനിടന്റെ  വടക്കട്ട്  ടതക്കട്ട്  പുലനിമുട്ടുകേള,  കലലപ്പുര,

ഡ്രൈഡ്ജനിലാംഗട്ട്,  റനിക്ലകമഷന്,  കഷഭാര്  ടപഭാടക്ഷന്  വഭാള,  ഇകന്റെണല്  കറഭാഡട്ട്  &

പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഏരനിയ, അകപഭാചട്ട് കറഭാഡട്ട്, കഗറട്ട് & കഗറട്ട് ഹസൗസട്ട്, കകേഭാമ്പസൗണട്ട് വഭാള,

കടഭായ് ടലറട്ട് കബഭാക്കട്ട്,  വഭാടര് സകപ,  ടതീറട്ട്ടമന്റെട്ട് പഭാന്റെട്ട്,  ഇലകനിഫനികക്കഷന്,  ടനറട്ട്

ടമന്ഡനിലാംഗട്ട്  ടഷഡട്ട് തുടങ്ങനിയ ഘടകേങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വടക്കട്ട് ഭഭാഗടത്ത

പുലനിമുടനിടന്റെ  വടക്കട്ട്  വശത്തുള്ള  സസഭാഭഭാവനികേ  ചേഭാനല്  അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  പവൃത്തനി

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. ടനി പവൃത്തനിയുടട 25% പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഹഭാര്ബറനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  പുലനിമുട്ടുകേളക്കനിടയനിലുള്ള  ആഴലാം,

ഇവ  തമ്മേനിലുള്ള  അകേലലാം  എന്നനിവ  കുറവഭാടണന്നട്ട്  കേഭാണനിചട്ട്  പഭാകദശനികേ

മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേള,  ധതീവരസഭഭാ  പസനിഡന്റെട്ട്  അഡസ.  യു.  എസട്ട്.

ബഭാലന് തുടങ്ങനിയവര് പരഭാതനി കബഭാധനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
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(സനി)  പുലനിമുട്ടുകേളക്കനിടയനിടല  ചേഭാനലനിടന്റെ  ആഴലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  പവൃത്തനി

ഏര്പഭാടഭാക്കനിയനിരുന്നനില.  ഡ്രൈഡ്ജട്ട് ടചേയട്ട് നതീക്കുന്ന മണല് സസഭാഭഭാവനികേ ചേഭാനലനില്

നനികക്ഷപനിചട്ട്  അടയ്ക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  പദതനിയനില്  വനിഭഭാവനലാം  ടചേയനിരുന്നതട്ട്.

അതനുസരനിചട്ട്  ഇകപഭാള  പുലനിമുട്ടുകേളക്കനിടയനിടല  മണ്ണട്ട്  നതീക്കലാം  ടചേയട്ട്  ആഴലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്ന  പവൃത്തനിയുലാം  ഡ്രൈഡ്ജട്ട്  കസഭായനില്  സസഭാഭഭാവനികേ  ചേഭാലനില്  ഇടുന്ന

പവൃത്തനിയുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. ടനി പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നകതഭാടട ചേഭാനലനിനട്ട്

ആഴലാം  ഇടലന്ന  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  ആശങ  തതീരുന്നതഭാണട്ട്.  നനിലവനില്

പുലനിമുട്ടുകേള തമ്മേനിലുള്ള അകേലലാം കുറവഭാടണന്ന നനികവദനത്തനിടല ആശങ ശരനിയല.

മത്സവബന്ധന  യഭാനങ്ങളക്കട്ട്  ഒകര  സമയലാം  കേടലനില്  കപഭാകുന്നതനിനുലാം  തനിരനിടകേ

ഹഭാര്ബറനില് പകവശനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിലവനിലുള്ള വതീതനി പരവഭാപ്തമഭാടണന്നട്ട് കമഭാഡല്

സ്റ്റഡനി നടത്തനിയ  CWPRS  പൂടന തടന്ന സ്ഥനിരതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പുലനിമുടനിടന്റെ അഗ്ര

ഭഭാഗത്തുണഭാകുന്ന  സസഭാഭഭാവനികേ  തനിരയനിളക്കലാം  മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്

ആശങയുണഭാക്കുന്നതട്ട്  കേണക്കനിടലടുത്തട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  പുലനിമുട്ടുകേളുടട  നതീളലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം മസൗത്തനിടന്റെ വതീതനി കൂട്ടുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി സ്റ്റഡനി ഏജന്സനി

ആയ CWPRS വഴനി എടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  വടക്കു  ഭഭാഗടത്ത  സസഭാഭഭാവനികേ  ചേഭാനല്  അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  പവൃത്തനി

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. പുലനിമുട്ടുകേളക്കനിടയനിലുള്ള മണ്ണട്ട് നതീക്കലാം ടചേയട്ട് ചേഭാനലനിടന്റെ

ആഴലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  പവൃത്തനിക്കട്ട്  പകതവകേ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പുലനിമുട്ടുകേളുടട  നതീളലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയുടട  വനിശദമഭായ  കപഭാജകട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  വടക്കട്ട് ഭഭാഗടത്ത ചേഭാനല് അടയ്ക്കുന്ന പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയട്ട്

ഹഭാര്ബര് ഭഭാഗനികേമഭായനി കേമ്മേതീഷന് ടചേയഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്)  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്ത

അഡനിനനികസ്ട്രറതീവട്ട്  കബഭാക്കട്ട്,  ഗനിയര്ടഷഡട്ട്,  കേവഭാന്റെതീന്,  കേടമുറനികേള,  ടറസ്റ്റട്ട് ടഷഡട്ട്,

വര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട് തുടങ്ങനിയ ഘടകേങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം പുലനിമുട്ടുകേളുടട നതീളലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പവൃത്തനിയുടട  വനിശദമഭായ  കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ഹഭാര്ബര് എഞനിനനിയറനിലാംഗട്ട് പദതനികേള

135  (758)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുടട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുടട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്ന
പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനി 5 കറഭാഡട്ട് പവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കറഭാഡട്ട് പവൃത്തനിയുടട കപരട്ട് ഭരണഭാനുമതനി
തുകേ

ലക്ഷത്തനില്

ഇകപഭാഴടത്ത
അവസ്ഥ

1 വനികവകേഭാനന്ദജലാംഗ്ഷന്-മഭാകവലനിമുക്കട്ട്
റനി.എ.കേനഭാല്  എസട്ട്.എന്.ഡനി.പനി.
കഹസ്കൂള കറഭാഡട്ട്

34.45 ദര്ഘഭാസട്ട്
ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്

2 വള്ളനിക്കുന്നലാം  പഞഭായത്തനിടല
പള്ളക്കത്തറ-ടകേഭാടഭാരത്തനില്  മുക്കട്ട്
കറഭാഡട്ട്

16.96 ദര്ഘഭാസട്ട്
ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്

3 ആശഭാന്  മുക്കട്ട്-ഏലനിയഭാസട്ട്  നഗര്
കറഭാഡട്ട്

22.79 ദര്ഘഭാസട്ട്
ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്

4 കേലരനിക്കുന്നനില്  മുക്കട്ട്-കുമ്പനിളുമല
പള്ളനി കറഭാഡട്ട്

77.91 സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനനിയറനിലാംഗട്ട്
വകുപട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന

5 പഭായനിക്കര തറയനില്മുക്കട്ട് കറഭാഡട്ട് 28.00 70%  പവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭായനി
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ഹഭാര്ബര് എഞനിനനിയറനിലാംഗട്ട് പവൃത്തനികേള

136 (759) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപ്പുമുകഖന  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനില്  എടന്തലഭാലാം
പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  എനലാം ഏടതലഭാലാം  പവൃത്തനികേള  തുടങ്ങനി
എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനി  ഏടതലഭാലാം  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി
പരനിഗണനയനിലുള്ളടതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എന്നകത്തയട്ട് ഇവയുടട ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കുടമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഹഭാര്ബര്

എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപ്പുമുകഖന  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുടട  നനിലവഭാരമുയര്ത്തല്

പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തനി  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനില്  തഭാടഴപറയുന്ന

പവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

1. കുമ്പളലാം പഞഭായത്തട്ട് വഭാര്ഡട്ട്  6-ടല കചേപനലാം കകേഭാനഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് ടഭാറനിലാംഗലാം

കേഭാന നനിര്മ്മേഭാണവലാം. ഭരണഭാനുമതനി തുകേ 20 ലക്ഷലാം രൂപ

2. കുമ്പളലാം  പഞഭായത്തട്ട്  വഭാര്ഡട്ട്  6-ടല  പഭാനപറമ്പട്ട്  പകദശത്തട്ട്  കേഭാന

നനിര്മ്മേഭാണലാം. ഭരണഭാനുമതനി തുകേ 30.40 ലക്ഷലാം രൂപ.

3. കുമ്പളലാം പഞഭായത്തട്ട് വഭാര്ഡട്ട്  11-ടല യലാംഗട്ട് കസഭാര്ടട്ട്സട്ട് കറഭാഡട്ട് ടഭാറനിലാംഗട്ട്.

ഭരണഭാനുമതനി തുകേ 25 ലക്ഷലാം രൂപ

പവൃത്തനികേള ഒനലാം തുടങ്ങനിയനിടനില.  പവൃത്തനി നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി) തതീരകദശ കറഭാഡുകേളുടട നനിലവഭാരമുയര്ത്തല് പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനി
തഭാടഴപറയുന്ന 2 പവൃത്തനികേളഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി പരനിഗണനയനിലുള്ളതട്ട്.

1. കുമ്പളലാം പഞഭായത്തട്ട് വഭാര്ഡട്ട് 2-ടല ഉദയത്തനിന്വഭാതനില് തതീരകദശ കറഭാഡട്ട്

2. മരടട്ട് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിടല ടനലനിക്കല് തതീരകദശ കറഭാഡട്ട് ടഭാറനിലാംഗലാം കേഭാന
നനിര്മ്മേഭാണവലാം.

(സനി&ഡനി)  കുമ്പളലാം  പഞഭായത്തട്ട്  വഭാര്ഡട്ട്  2-ടല  ഉദയത്തനിന്വഭാതനില്
തതീരകദശ  കറഭാഡട്ട്  ഏകേകദശലാം  4  മതീറകറഭാളലാം  കേഭായല്  നനികേത്തനിയഭാണട്ട്  ടചേകയണനി
വരുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  സഭാധവമലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  കേഭായലനികനഭാടട്ട്  അനുബന്ധനിചട്ട്  കേനിടക്കുന്ന
ഭൂമനിയുടട കേണ്സന്റെട്ട് ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം ഈ കറഭാഡട്ട് പവൃത്തനിയുടട എസ്റ്റനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില. സ്ഥലലഭവത ഉറപഭാകുന്ന മുറയട്ട് എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മരടട്ട്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിടല  ടനലനിക്കല്  തതീരകദശ  കറഭാഡനിടന്റെ  ടഭാറനിലാംഗനിനുലാം
കേഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനിക്കുമുള്ള  23  ലക്ഷലാം  രൂപയുടട  എസ്റ്റനികമറട്ട്
ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഫണനിടന്റെ ലഭവതയനുസരനിചട്ട് ടനി പവൃത്തനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേശുവണനി ഫഭാകറനികേള തുറക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

137 (760) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  അടഞകേനിടക്കുന്ന  കേശുവണനി  ഫഭാകറനികേള
തുറക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളടതന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടപഭാതുകമഖലയനിടല  ഫഭാകറനികേള  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ
കേശുവണനി  കശഖരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  ടമടനികേട്ട്  ടണ്  കതഭാടണനി
കശഖരനിചനിട്ടുടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരവ  കമഖലയനിടല  കേശുവണനി  ഫഭാകറനികേള  തുറക്കുന്നതനിനട്ട്
ബജറനില്  എത്ര  തുകേ  നതീക്കനിവചനിട്ടുടണനലാം,  അവ  എപകേഭാരലാം
വനിനനികയഭാഗനിക്കുടമനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നടത്തനിയ നനിരന്തര
ഇടടപടലുകേളനിലൂടടയുലാം  വനിവനിധ  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ഉത്തരവകേളവഴനി  ടടണര്
കേണതീഷനനില്  ആവശവമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കൂടുതല്
വവഭാപഭാരനികേള ടടണറനില് പടങടുക്കുന്നതനിനുകവണനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചതുവഴനി
കതഭാടണനി ലഭവമഭാക്കനി കകേഭാര്പകറഷന് ഫഭാകറനികേള 17-8-2016 മുതല് പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.കൂടഭാടത കതഭാടണനിയുടട ദസൗര്ലഭവലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരളത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേശുവണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി
വകുപനിടന്റെയുലാം  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിടന്റെയുലാം  കേതീഴനിലുള്ള
ഫഭാമുകേള, പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷടന്റെ കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിടല കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,
രഭാജപുരലാം,  ചേതീകമനനി,  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിടല  നഭാടുകേഭാണനി  എന്നതീ  എകസ്റ്ററ്റുകേള,
റതീഹഭാബനിലനികറഷന് പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡട്ട് (RPL), കസ്റ്ററട്ട് ഫഭാമനിലാംഗട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന് ഓഫട്ട് കകേരള  (SFCK),  ടകേഭാലലാം ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിടന്റെ വനിവനിധ
ഫഭാമുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  നഭാടന്  കതഭാടണനി
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ക്രമതീകേരണങ്ങള  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുലാം
കേഭാടപകലാം  സലാംയുകമഭായനി  ഏടറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കേണ്ണൂര്,   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളനില്
നനിനമഭാത്രലാം ഇതനിനകേലാം 550 ടമടനികേട്ട് ടണ് കതഭാടണനി കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാടപകനിനുലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആഭവന്തരമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേശുവണനി പരമഭാവധനി  സലാംഭരനിചട്ട്
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  ശമങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.
കൂടഭാടത  വനികദശ  രഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം  ഇ-ടടണര്  മുകഖന  കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി
ടചേയട്ട്  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  ടതഭാഴനില്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാടത  ടചേറുകേനിട  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം  സലാംഭരനിക്കുന്ന
കതഭാടണനിക്കട്ട്  വനില  നനിശയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  30-1-2017-ടല
സ.ഉ.(കകേടയഴുത്തട്ട്)  നമ്പര്  07/2017/വവവ.  പകേഭാരലാം  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്
ടസക്രടറനി,  ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരവവകുപട്ട്   ടചേയര്മഭാനഭായുലാം  പനിന്സനിപല്
ടസക്രടറനി,  കൃഷനി  വകുപട്ട്,  പനിന്സനിപനില്  ടസക്രടറനി,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപട്ട്,  ധനകേഭാരവ  വകുപട്ട്  പതനിനനിധനി,  ഇക്കകണഭാമനികട്ട്  &  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികട്ട്
വകുപനിടന്റെ അതഭാതട്ട് ജനിലയനിടല ടഡപനടനി ഡയറകര്,  ബന്ധടപട ജനിലഭാ കേളകര്,
കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷടന്റെയുലാം  കേഭാടപകനിടന്റെയുലാം  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്
ഡയറകര്മഭാര്  എന്നനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുമുള്ള  ഒരു  വനില  നനിര്ണ്ണയ  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിചട്ട് പവര്ത്തനലാം നടത്തനിവരുന.
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(ബനി)  കതഭാടണനി  സലാംഭരണലാം  2017  ജൂകല  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  മഭാത്രകമ
പൂര്ത്തനിയഭാവകേയുള്ളൂ.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പഭാകന്റെഷന്  കകേഭാര്പകറഷന്  എകസ്റ്ററ്റുകേളനില്
നനിനലാം ഏകേകദശലാം  280  ടമടനികേട്ട് ടണ് കതഭാടണനിയുലാം ആറളലാം ഫഭാമനില്നനിനലാം  230
ടമടനികേട്ട് ടണ് കതഭാടണനിയുലാം ടകേഭാലലാം ജനിലയനിടല വനിവനിധ കൃഷനി ഫഭാമുകേളനില്നനിനലാം
40 ടമടനികേട്ട് ടണ് കതഭാടണനിയുലാം ഉളടപടട ഏകേകദശലാം 550 ടമടനികേട്ട് ടണ് കതഭാടണനി
ഇതനിനകേലാം കശഖരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കതഭാടണനി  ലഭവമഭാക്കനി  സസകേഭാരവ  കമഖലയനിടല  ഫഭാകറനികേള  തുറന്നട്ട്
പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാഹചേരവടമഭാരുക്കുന്നതനിനഭായനി  20  കകേഭാടനി  രൂപ ബജറട്ട്
പസലാംഗത്തനില്  പഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബജറട്ട്  പഖവഭാപനലാം  ഫലപദമഭായനി  നടപനില്
വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  IRC  കചേര്ന്നട്ട്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചേര്ച  ടചേയട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേശുവണനി ഉല്പഭാദനലാം

138  (761)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേശുവണനി  ഉലഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനിയനില്  തഭാല്പരവമുള്ള  കേര്ഷകേടര
കേടണത്തനി കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാടട കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി
വനികേസന  ഏജന്സനി  'കേശുമഭാവട്ട്  പുതുകൃഷനി'  എന്ന  പദതനിവഴനിയുലാം  സന്നദ
സലാംഘടനകേള, റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട് അകസഭാസനികയഷനുകേള, വനിദവഭാഭവഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങള,
കേശുവണനിടത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  എന്നനിവര്വഴനി  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനിയനില്  അവകബഭാധലാം
സൃഷനിച്ചുടകേഭാണട്ട്  'മുറടത്തഭാരു  കേശുമഭാവട്ട്'  എന്ന  പദതനി  പകേഭാരവലാം  കേശുമഭാവനിന്
കതകേള  നല്കേനി  കൃഷനി  വവഭാപനിപനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാടത  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  5  ഏക്കറനില് കൂടുതല് സ്ഥലമുള്ള കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
കേശുമഭാവനിന്കതഭാടലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേശുമഭാവനിന്കതകേളുലാം  സ്ഥലലാം
ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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സലാംസ്ഥഭാന  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി
വനികേസനത്തനിനട്ട് തഭാടഴപറയുന്ന വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്:

1.  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  ടകേഭാടനിയലാം  ഫഭാകറനികയഭാടട്ട്
അനുബന്ധനിച്ചുള്ള കേശുമഭാവട്ട് നഴറനിയനില് അതക്യുല്പഭാദന കശഷനിയുള്ള
2  ലക്ഷലാം  കേശുമഭാവട്ട്  ഗ്രഭാഫ്റ്റുകേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

2.  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  30  ഫഭാകറനികേളനിലഭായുള്ള  90  ഏക്കര്  സ്ഥലത്തട്ട്
3500-ഓളലാം  കേശുമഭാവട്ട്  കതകേള  പുതുതഭായനി  നടുന്നതനിനുള്ള
ക്രമതീകേരണങ്ങള ടചേയ്തു വരുന.

3.  സലാംസ്ഥഭാനത്തുള്ള  തരനിശു  ഭൂമനികേള  കേടണത്തനി  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി
വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിയുലാം ആസൂത്രണലാം ടചേയ്തുവരുന.

4.  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  വനികേസനലാം  ലക്ഷവമനിടട്ട്  കേശുവണനി  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  നഴറനിയനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
അതക്യുല്പഭാദനകശഷനിയുള്ള കേശുമഭാവട്ട് ഗ്രഭാഫ്റ്റുകേള 35 രൂപ നനിരക്കനില്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനി വരുന.

കേശുമഭാവട്ട്  എകസ്റ്ററട്ട്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില്  നനിയമപരമഭായ
തടസങ്ങളനിലഭാത്തതനിനഭാല്  അകസഭാസനികയഷന്  ഓഫട്ട്  പഭാകന്റെഴട്ട്  കകേരള
(APK)യുമഭായനി  ഇക്കഭാരവലാം  ചേര്ച  ടചേയ്യുകേയുലാം  അവര്  കേഭാഷന  എകസ്റ്ററട്ട്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സമ്മേതനിക്കുകേയുലാം  ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  എ.പനി.ടകേ.-യനില്നനിനലാം
ടപഭാകപഭാസല്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  കേഭാഷക്യു  പഭാകന്റെഷനുകവണനിയുള്ള  നടപടനികേള
കകേരളത്തനില് വനിപുലമഭായ കതഭാതനില് നടപഭാക്കഭാന് കേഴനിയുന്നതഭാണട്ട്.

കേശുവണനി വവവസഭായലാം

139  (762)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായത്തനിനുലാം
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട കക്ഷമത്തനിനുമഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേശുവണനി  കകേഭാര്പകറഷന്  ഫഭാകറനികേളനില്,  ഈ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് നല്കേഭാന് കേഴനിഞ്ഞ ടതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള എത്രയഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നടത്തനിയ നനിരന്തര
ഇടടപടലുകേളനിലൂടടയുലാം  വനിവനിധ  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ഉത്തരവകേളവഴനി  ടടണര്
കേണതീഷനനില്  ആവശവമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കൂടുതല്
വവഭാപഭാരനികേള പടങടുക്കുന്നതനിനുകവണനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചതുലാംവഴനി കതഭാടണനി
ലഭവമഭാക്കനി  കകേഭാര്പകറഷന്  ഫഭാകറനികേള  17-8-2016  മുതല്  തുറന്നട്ട്  പവര്ത്തനലാം
പുനരഭാരലാംഭനിച്ചു.  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  അര്ഹമഭായ  കവതനവലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം
നല്കേനിവരുന.  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനടത്തത്തുടര്ന്നട്ട്  തകദ്ദേശതീയ  കതഭാടണനിയുലാം
കശഖരനിച്ചുവരുന. ഇതനിനകേലാം 550 ടമടനികേട്ട് ടണ്ണനിലധനികേലാം കതഭാടണനി സലാംഭരനിചനിട്ടുണട്ട്.
വവവസഭായത്തനിനഭാവശവമഭായ  കതഭാടണനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  കബഭാര്ഡട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേശുവണനി  കകേഭാര്പകറഷന്  ഫഭാകറനികേളനില്  ഈ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് 70 ടതഭാഴനില് ദനിനങ്ങള നല്കേഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(സനി)  ടതഭാഴനില്ദനിനങ്ങള  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാടപകലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മൂലവവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള

140 (763) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേശുവണനി പരനിപനില്നനിനലാം മൂലവവര്ദനിത ഉലന്നങ്ങള വനിപണനിയനില്
എത്തനിക്കഭാന് കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കേശുവണനി  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന്  വനികദശകത്തയട്ട്  പരനിപട്ട്  കേയറ്റുമതനി  ടചേയതനിടന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനുമുന്പട്ട്,  കകേഭാര്പകറഷന്  ഏറവലാം  അവസഭാനമഭായനി  പരനിപട്ട്
കേയറ്റുമതനി ടചേയതട്ട് എന്നഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  കഗ്രഡനിലുള്ള  ടപയനിനുലാം,  കറഭാസ്റ്റഡട്ട്  പരനിപ്പുകേളുലാം  കൂടഭാടത
മൂലവവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളഭായ  കേഭാഷന  പസൗഡര്,  ബനിറട്ട്സട്ട്,  സൂപട്ട്,  കേഭാഷന  വനിറ,
കചേഭാകക്കഭാ  കേഭാജു,  മനില്ക്കനി  കേഭാജു  തുടങ്ങനിയ  സനി.ഡനി.സനി.  ബഭാന്ഡുകേള
വനിതരണക്കഭാര്വഴനിയുലാം ഫഭാകഞസനിവഴനിയുലാം കേചവടലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം രണട്ട്  കേടണയ്നര്  (30
ടമടനികേട്ട് ടണ്)W 320 കഗ്രഡട്ട് പരനിപട്ട് UAE-യനികലയട്ട് കേയറ്റുമതനി ടചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇതനിനട്ട്  മുന്പട്ട്  ഏറവലാം  അവസഭാനമഭായനി  2014  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനില്
W-320  കഗ്രഡട്ട് പരനിപട്ട്  750  ടപടനി  (30  ടമടനികേട്ട് ടണ്) UAE-യനികലയട്ട് കേയറ്റുമതനി
ടചേയനിട്ടുണട്ട്.

കേശുവണനി ഫഭാകറനികേള

141 (764) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
മത്സവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  കേശുവണനി  ഫഭാകറനികേള  തുറന്നട്ട്  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നടത്തനിയ  നനിരന്തര
ഇടടപടലുകേളനിലൂടടയുലാം  വനിവനിധ  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ഉത്തരവകേളവഴനി  ടടണര്
കേണതീഷനനില്  ആവശവമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കൂടുതല്
വവഭാപഭാരനികേള  പടങടുക്കുന്നതനിനുകവണനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചതുലാംവഴനി കതഭാടണനി
വഭാങ്ങനി  കകേഭാര്പകറഷന്  ഫഭാകറനികേള  17-8-2016  മുതല്  തുറന്നട്ട്  പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച്ചു.  കൂടഭാടത  കതഭാടണനിയുടട  ദസൗര്ലഭവലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരളത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേശുവണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനി
വകുപനിടന്റെയുലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിടന്റെയുലാം  കേതീഴനിലുള്ള
ഫഭാമുകേള, പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷടന്റെ കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിടല കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,
രഭാജപുരലാം,  ചേതീകമനനി,  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിടല  നഭാടുകേഭാണനി  എന്നതീ  എകസ്റ്ററ്റുകേള,
റതീഹഭാബനിലനികറഷന് പഭാകന്റെഷന് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡട്ട് (RPL), കസ്റ്ററട്ട് ഫഭാമനിലാംഗട്ട്
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കകേഭാര്പകറഷന് ഓഫട്ട് കകേരള  (SFCK),  ടകേഭാലലാം ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിടന്റെ വനിവനിധ
ഫഭാമുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  നഭാടന്  കതഭാടണനി
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനത്തനിടന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാടപകലാം  സലാംയുകമഭായനി  ഏടറടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  കേശുവണനി
പരമഭാവധനി  സലാംഭരനിചട്ട്  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  ശമങ്ങള
നടത്തനി വരനികേയുമഭാണട്ട്.  കൂടഭാടത വനികദശ രഭാജവങ്ങളനില്നനിനലാം ഇ-ടടണര് മുകഖന
കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി  ടചേയട്ട്  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  ടതഭാഴനില്
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാടത ടചേറുകേനിട കേര്ഷകേരനില്
നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന്ന കതഭാടണനിക്കട്ട് വനില നനിശയനിക്കുന്നതനിനട്ട് 30-1-2017-ടല സ.ഉ.
(കകേടയഴുത്തട്ട്)  നമ്പര്  07/2017/വവവ.  പകേഭാരലാം അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട് ടസക്രടറനി,
ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരവ  വകുപട്ട്  ടചേയര്മഭാനഭായുലാം  പനിന്സനിപല് ടസക്രടറനി,
കൃഷനി വകുപട്ട്, പനിന്സനിപല് ടസക്രടറനി, പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്,
ധനകേഭാരവ വകുപട്ട് പതനിനനിധനി,  ഇക്കകണഭാമനികട്ട്  &  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികട്ട് വകുപനിടന്റെ അതഭാതട്ട്
ജനിലയനിടല ടഡപനടനി ഡയറകര്,  ബന്ധടപട ജനിലഭാ കേളകര്,  കേശുവണനി വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷകന്റെയുലാം  കേഭാടപകനിടന്റെയുലാം  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്മഭാര്  എന്നനിവര്
അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു  വനില  നനിര്ണ്ണയ  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  അടചനിട
സസകേഭാരവ  ഫഭാകറനികേള തുറക്കുന്നതനിനഭായനി  കേശുവണനി വവവസഭായ വകുപ്പുമനനിയുലാം
മുഖവമനനിയുലാം  ബന്ധടപടവരുമഭായനി  പകതവകേ  കയഭാഗങ്ങള  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട്  ചേര്ച
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചേര്ചയനിടല തതീരുമഭാനടത്തത്തുടര്ന്നട്ട് ഈ രലാംഗടത്ത പശ്നങ്ങളക്കട്ട്
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനുലാം കതഭാടണനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഒരു ടസഷവല് പര്പസട്ട്
ടവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിടന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കബഭാധപൂര്വലാം  ഫഭാകറനികേള അടചനിടുന്ന ഫഭാകറനി  ഉടമകേളടക്കതനിടര  നനിയമ
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ഒ.ഡനി.ഇ.പനി.സനി. മുകഖനയുള്ള നനിയമനലാം

142 (765) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒ.ഡനി.ഇ.പനി.സനി.  മുകഖന  ഏടതഭാടക്ക  രഭാജവങ്ങളനിലഭാണട്ട്
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന്നടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ഒ.ഡനി.ഇ.പനി.സനി.
നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുടട  എണ്ണടമത്ര;  ഏടതഭാടക്ക  രഭാജവങ്ങളനിലഭാടണന്നട്ട്
വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സല്ത്തഭാകനറട്ട്  ഓഫട്ട്  ഒമഭാന്,  യു.എ.ഇ.,  ഖത്തര്,  സസൗദനി  അകറബവ,
അയര്ലണട്ട്,  യുകണറഡട്ട്  കേനിലാംഗ്ഡലാം  എന്നതീ  രഭാജവങ്ങളനില്  നനിന്നഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
ഒ.ഡനി.ഇ.പനി.സനി.-ക്കട്ട് റനിക്രൂടട്ട്ടമന്റെട്ട് നടത്തുന്നതനിനുള്ള അവസരലാം ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഒ.ഡനി.ഇ.പനി.സനി. മുകഖന
573  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനി.  സല്ത്തഭാകനറട്ട്  ഓഫട്ട്  ഒമഭാന്,
യു.എ.ഇ.,  ഖത്തര്,  സസൗദനി അകറബവ,  അയര്ലണട്ട്,  യുകണറഡട്ട് കേനിലാംഗ്ഡലാം എന്നതീ
രഭാജവങ്ങളനികലയഭാണട്ട് നനിയമനലാം നടത്തനിയതട്ട്.

കൂട പനിരനിച്ചുവനിടലനിടനതനിടര നടപടനി

143 (766) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  ടടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട്  ഉളടപടട  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത ഐ.ടനി.
കമഖലയനില്  ജതീവനക്കഭാടര  പനിരനിച്ചുവനിടുനകണഭാ;  എങനില്  ഇത്തരത്തനില്  കൂട
പനിരനിച്ചുവനിടലനിനട്ട് കേഭാരണമഭായ സഭാഹചേരവലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  പനിരനിച്ചുവനിട  ജതീവനക്കഭാരുടട  എണ്ണവലാം  കേമ്പനനികേളുടട
കപരു വനിവരവലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഐ.  ടനി.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  ടടകകനഭാപഭാര്ക്കട്ട്  ഉളടപടട  ഐ.ടനി.  കമഖലയനില്
ജതീവനക്കഭാടര  കൂടമഭായനി  പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിടനില.
വവകനിപരമഭായ  2  പരഭാതനികേള  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസനില്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പനിരനിച്ചുവനിട ജതീവനക്കഭാരുടട എണ്ണലാം - 2. 

കേമ്പനനികേളുടട കപരട്ട്

1. R. R. Donnelley. 6th Floor, Thejaswini Building, Technopark.

2. U.S.T. Global. Nila Building, Technopark, Kazhakuttom.

(സനി)  കകേരള  കഷഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  ടകേഭാകമഴവല്  എസ്റ്റഭാബനിടഷന്റെട്ട്  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനിടന്റെ വഭാണനിജവ സ്ഥഭാപനങ്ങള എന്ന നനിര്വചേനത്തനില് ഐ.ടനി. കമഖലയുലാം
ഉളടപടുനണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ഐ.ടനി.  കമഖലയനിടല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കകേരള
കഷഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  ടകേഭാകമഴവല്  എസ്റ്റഭാബനിടഷന്റെട്ട്  വര്കക്കഴട്ട്  ടവല്ടഫയര്  ഫണട്ട്
കബഭാര്ഡനില് അലാംഗമഭാകേഭാവന്നതഭാണട്ട്.
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ഇതര സലാംസ്ഥഭാനടത്തഭാഴനിലഭാളനികേള

144  (767)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  കജഭാലനി  ടചേയ്യുന്ന ഇതര സലാംസ്ഥഭാന ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട

എണ്ണലാം എത്രയഭാടണന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഇവരുടട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള എണ്ണലാം (ആണ്, ടപണ് ) വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭായപൂര്ത്തനിയഭായ  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള  (ആണ്,

ടപണ്)  സസകേഭാരവ  വവകനികേളുടട  വതീടുകേളനിലുലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലുലാം  കജഭാലനിക്കട്ട്

നനിര്ത്തുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എടന്തങനിലുലാം  നനിയമലാം  പഭാലനികക്കണതുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കകേരള സര്ക്കഭാര് സ്ഥഭാപനമഭായ ഗലഭാത്തനി ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട്  ഓഫട്ട്

ഫനിനഭാന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ടഭാകകഷന് ടതഭാഴനില് വകുപനിനുകവണനി 2013-ല് നടത്തനിയ പഠന

റനികപഭാര്ടനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് 25 ലക്ഷകത്തഭാളലാം ഇതര സലാംസ്ഥഭാനടത്തഭാഴനിലഭാളനികേള

കജഭാലനി  ടചേയ്തുവരുന്നതഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  2010-ടല

കുടനികയറടത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  പദതനി  പകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  54366  ഇതര

സലാംസ്ഥഭാനടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ടചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ജനില  തനിരനിച്ചുലാം  ജന്ഡര്

അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുമുള്ള കേണക്കട്ട് ടതഭാഴനില് വകുപനിടന്റെ പക്കല് ലഭവമല.

(സനി)  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാനടത്തഭാഴനിലഭാളനികേടള  കജഭാലനിക്കട്ട്  നനിര്ത്തുന്നതട്ട്

സലാംബന്ധനിചട്ട്  1979-ടല  ഇന്റെര്  കസ്റ്ററട്ട്  കമഗ്രന്റെട്ട്  വര്ക്കട്ട്ടമന്  (റഗകലഷന്  ഓഫട്ട്

എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേണതീഷന്സട്ട്  ഓഫട്ട്  സര്വതീസട്ട്)  ആകട്ട്,  1970-ടല

കേരഭാര്ടത്തഭാഴനിലഭാളനി  നനിയമലാം,  1996-ടല  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  &  അദര്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്

ടവല്ടഫയര്  (ടറഗകലഷന്  ഓഫട്ട്  എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേണതീഷന്സട്ട്  ഓഫട്ട്

സര്വതീസട്ട്)  ആകട്ട്, 1960-ടല കകേരള കഷഭാപട്ട് ആന്റെട്ട് ടകേഭാകമഴവല് എസ്റ്റഭാബനിടഷന്റെട്ട്

ആകട്ട്,  1948-ടല  മനിനനിമലാം  കവതന  നനിയമലാം,  1961-ടല  ടമകറണനിറനി  ടബനനിഫനിറട്ട്

നനിയമലാം,  1958-ടല  കകേരള  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  എസ്റ്റഭാബനിടഷന്റെട്ട്സട്ട്  (നഭാഷണല്

ടഫസ്റ്റനിവല് & കഹഭാളനികഡയ്സട്ട്) നനിയമലാം എന്നതീ നനിയമങ്ങള ബഭാധകേമഭാണട്ട്.
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ഇതര സലാംസ്ഥഭാനടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് രജനികസ്ട്രഷന്

145 (768) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കജഭാലനി ടചേയ്യുന്ന ഇതര സലാംസ്ഥഭാന ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട
എണ്ണടമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇത്തരത്തനിലുളള  എത്ര  കപര്  ഇവനിടട  കജഭാലനി
ടചേയ്യുനണട്ട്;  ഇവര്ക്കട്ട്  രജനികസ്ട്രഷന്  ഏര്ടപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി
ആടരയഭാണട്ട് ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്;

(ബനി)  ടതഭാഴനിലനിടനന്ന വവഭാകജന ക്രനിമനിനല് സസഭഭാവമുളള ഇതര സലാംസ്ഥഭാന
ടതഭാഴനിലഭാളനികേൾ ഇവനിടട എത്തുന്നതട്ട് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങനില് ഇവടര
നനിയനനിക്കഭാന് എടന്തങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവരുടട  രജനികസ്ട്രഷനട്ട്  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങടളക്കൂടനി
അധനികേഭാരടപടുത്തുലാംവനിധലാം  എടന്തങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്
പദതനിയുകണഭാടയന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ഗലഭാത്തനി  ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട്  ഓഫട്ട്
ഫനിനഭാന്സട്ട്  &  ടഭാകകഷടന്റെ  2013-ടല  പഠനത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  25
ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം  ഇതരസലാംസ്ഥഭാനടത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി  ടചേയ്തുവരുന്നതഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  ടചേയടപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  കുടനികയറടത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി
പകേഭാരലാം  54366  ഇതരസലാംസ്ഥഭാനടത്തഭാഴനിലഭാളനികേള രജനിസ്റ്റര് ടചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതര
സലാംസ്ഥഭാനടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  രജനികസ്ട്രഷനുലാം  ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷവമനിടട്ട്
'ആവഭാസട്ട്'  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  ആകരഭാഗവ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  ക്രമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതനിടന്റെ  ചുമതല
11-4-2017-ടല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്521/17/ടതഭാഴനില് ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  സ്മഭാര്ടട്ട്
ഐ.ടനി. സര്വതീസസട്ട് കപവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് എന്ന സ്ഥഭാപനത്തനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ടതഭാഴനിലനിടനന്ന  വവഭാകജന  ക്രനിമനിനല്  സസഭഭാവമുള്ള  ഇതര
സലാംസ്ഥഭാനടത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  എത്തുന്നതട്ട്  കേടണത്തുന്നതനിനട്ട്  ടതഭാഴനില്  വകുപനിനട്ട്
പകതവകേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില.



248 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില് 27, 2017

(സനി)  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാനടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  രജനികസ്ട്രഷനുലാം  ആകരഭാഗവ
പരനിരക്ഷയുലാം ലക്ഷവമനിടട്ട്  'ആവഭാസട്ട്'  എന്ന കപരനില് ഒരു ആകരഭാഗവ ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ആവഭാസട്ട്
പദതനിടയക്കുറനിച്ചുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
വളടര പധഭാനടപട ഉത്തരവഭാദനിതസമഭാണട്ട് നനിറകവറഭാനുള്ളതട്ട്.

സമഗ്ര ടതഭാഴനില് നയലാം

146 (769) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .     വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .     അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സമഗ്ര  ടതഭാഴനില്  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടതഭാഴനില്  കമഖലയനില്  മഭാറങ്ങള  വരുത്തുവഭാന്  എടന്തലഭാലാം

കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്  പസ്തുത  നയത്തനില്  ഉളടപടുത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതന്നട്ട്

വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേള

കകേടക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്, വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ടനി നയലാം എന്നകത്തയട്ട് പഖവഭാപനിക്കുടമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) കേരടട്ട് ടതഭാഴനില് നയലാം സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കതഭാടലാം ടതഭാഴനിലഭാളനികേള

147  (770)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  കതഭാടലാം  ടതഭാഴനിലഭാളനികേള  പലകപഭാഴുലാം  അടനിസ്ഥഭാന

സസൗകേരവങ്ങളകപഭാലുലാം ഇലഭാത്ത തഭാമസ സ്ഥലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  കേഴനിയുന്നടതന്നകേഭാരവലാം

സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  കതഭാടലാം  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ടമചടപട  തഭാമസ
സസൗകേരവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  കതഭാടലാം  ടതഭാളനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ടമചടപട  തഭാമസ  സസൗകേരവലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലവങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുലാം  ബന്ധടപട  നനിയമത്തനില്
ഏടതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  മഭാറലാം  ആവശവമഭാടണന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേരുതുനകണഭാ;
എങനില് ഇതനിനട്ട് ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി))  ഉണട്ട്. 1951-ടല പഭാകന്റെഷന് കലബര് ആകട്ട് അനുസരനിചട്ട് കതഭാടലാം
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  തഭാമസ  സസൗകേരവലാം  ഒരുകക്കണ  ബഭാധവത  കതഭാടലാം
ഉടമകേളക്കഭാണട്ട്. ടതഭാഴനിലുടമകേള കതഭാടലാം ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട തഭാമസ സ്ഥലങ്ങളനില്
അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്  പഭാകന്റെഷന്  ഇന്ടസകര്മഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  അടനിസ്ഥഭാന
സസൗകേരവങ്ങള  ഏര്ടപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  പഭാകന്റെഷന്
ഇന്ടസകര്മഭാര്  ടതഭാഴനിലുടമകേളക്കട്ട്  നല്കേനിവരുനണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  കതഭാടലാം
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ടമചടപട  തഭാമസസസൗകേരവലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള  ഭവനലാം  ഫസൗകണഷന്  ഓഫട്ട്  കകേരള  മുകഖന
പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാകന്റെഷന്
ഇന്ടസകര്മഭാര്  മുകഖന  കതഭാടലാം  കമഖലയനില്  സമഗ്ര  സര്കവ  2016-ല്
നടത്തനിയനിരുന.  സര്കവയുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സസന്തമഭായനി  വതീടുലാം,  ഭൂമനിയുലാം
ഇലഭാത്ത  കതഭാടലാം  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഭവനലാം  ഫസൗകണഷന്  മുകഖനകയഭാ,  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  സമ്പൂര്ണ്ണ  പഭാര്പനിട  പദതനിയഭായ  "കലഫട്ട്  മനിഷന്”മുകഖനകയഭാ
സസന്തമഭായനി  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  പദതനി  പകേഭാരലാം  സസന്തമഭായനി  3  ടസന്റെട്ട്  ഭൂമനിടയങനിലുലാം
ഉള്ളവര്ക്കട്ട്  400  sq.  ft.  ഉള്ള  വവകനിഗത  വതീടുകേളുലാം,  സസന്തമഭായനി
സ്ഥലമനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  400 sq.  ft.  ഉള്ള അപഭാര്ടട്ട്ടമനകേളുലാം നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നല്കേഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഇതനില് 2 ടബഡ്റലാം,  മളടനി പര്പസട്ട് റലാം,  അടുക്കള, കുളനിമുറനി എന്നതീ
സസൗകേരവങ്ങള ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റനിടന്റെ കേഭാലപരനിധനി

148 (771) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  എകകസട്ട്  ഗഭാര്ഡട്ട്  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്ടപട
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് 30 വയസട്ട് പഭായപരനിധനിയുലാം എന്ടന്സട്ട് ടടസ്റ്റട്ട് കയഭാഗവതയുലാം
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 2015-ല് നനിലവനില്വന്ന റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റനിടന്റെ കേഭാലപരനിധനി അവസഭാനനിപനിചട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ; വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലുള്ള എകകസട്ട് ടസഷവല് റളസട്ട് പകേഭാരലാം വനനിതഭാ സനിവനില്
എകകസട്ട്  ഓഫതീസര്/സനിവനില്  എകകസട്ട്  ഓഫതീസര്  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുടട
പഭായപരനിധനി  31  വയസഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല  എന്ഡനറന്സട്ട്  ടടസ്റ്റട്ട്  കയഭാഗവതയുലാം
ആവശവമഭാണട്ട്.

(ബനി) സനിവനില് എകകസട്ട് ഓഫതീസര് തസ്തനികേ ടടയനിനനി കപഭാസ്റ്റഭായനി മഭാറ്റുകേയുലാം
ടസലക്ഷന് നടപടനികേളനില് എന്ഡനറന്സട്ട് ടടസ്റ്റട്ട് ഉളടപടുത്തുകേയുലാം ടചേയ്തുടകേഭാണട്ട്
3-10-2015  പഭാബലവത്തനില്  നനിയമനചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയതനിടന
തുടര്ന്നട്ട് 534/13 നമ്പര് പകേഭാരലാം നനിലവനില്വന്ന റഭാങട്ട് പടനികേയനില്നനിനള്ള നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാടണന്നട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റനില് ഉളടപടനിട്ടുള്ളവരുടട നനിയമനത്തനിനട്ട്
സഹഭായകേരമഭായ  നനിലയട്ട്  ചേടകഭദഗതനി  വരുത്തുന്നകേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

അസലാംഘടനിത ടതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

149  (772)  ശതീ  .    മുരളനി  ടപരുടനലനി:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  അസലാംഘടനിത  ടതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിടന്റെ പുകരഭാഗതനി സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് യുവനിന് കേഭാര്ഡട്ട് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഉണട്ട്.  2008-ടല  അസലാംഘടനിത  ടതഭാഴനിലഭാളനി  സഭാമൂഹവ  സരക്ഷഭാ
നനിയമപകേഭാരലാം  കകേരള  അസലാംഘടനിത  ടതഭാഴനിലഭാളനി  സഭാമൂഹവ  സരക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്
25-2-2011-ടല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്.  29/2011/ടതഭാഴനില്  (എസട്ട്.ആര്.ഒ.
156/2011)  പകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  കകേടത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനിദഗ്ദ്ധ
ടതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനി,  കകേരള  ഗഭാര്ഹനികേ ടതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി,
കകേരള  പഭാചേകേ  ടതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി,  കകേരള  അലക്കു  ടതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി  പദതനി,  കകേരള  കക്ഷത്ര  ജതീവനക്കഭാരുടട  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി
എന്നനിവയഭാണട്ട് കകേരള അസലാംഘടനിത ടതഭാഴനിലഭാളനി സഭാമൂഹവ സരക്ഷഭാ കബഭാര്ഡനിടന്റെ
പരനിധനിയനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കബഭാര്ഡനിടന്റെ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ
ഓഫതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനവലാം  തസ്തനികേകേളുലാം  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കബഭാര്ഡനിനട്ട്
കേതീഴനില് വരുന്ന വനിവനിധ കക്ഷമ പദതനികേള മുകഖനയുള്ള ആനുകൂലവ വനിതരണത്തനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  യുവനിന്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണവമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  കകേന്ദ്ര  ടതഭാഴനില്
മനഭാലയത്തനിടന്റെ അന്തനിമ മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് പസ്തുത കേഭാര്ഡട്ട്
വനിതരണലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.

ടതഭാഴനില്ജനവ കരഭാഗങ്ങള

150 (773) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം
എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശുചേനിതസ  സസൗകേരവങ്ങളുടടയുലാം,  ചേനികേനിത്സഭാ  സസൗകേരവങ്ങളുടടയുലാം
അഭഭാവത്തഭാല്  ടതഭാഴനില്ജനവ  കരഭാഗങ്ങള  കൂടനി  വരുന്നതഭായനി
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ടതഭാഴനില്ജനവ  കരഭാഗങ്ങള  തടയഭാന്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വവകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിടനില.

(ബനി)  ഫഭാകറതീസട്ട്  ആകനിടല  ടഷഡനള  3  പകേഭാരലാം  29  ടതഭാഴനില്ജനവ

കരഭാഗങ്ങള  പതനിപഭാദനിക്കുന.  ടകേഭാലത്തട്ട്  സ്ഥഭാപനിതമഭായ  ഒകേക്യുകപഷണല്

ടഹല്ത്തട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ടസന്റെറനിടല  സസൗകേരവങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ടതഭാഴനില്ജനവ
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കരഭാഗങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സര്കവ  2015-16  കേഭാലഘടത്തനില്  ക്രഷര്

ഫഭാകറനി  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളനിലുലാം,  2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  കേശുവണനി  ഫഭാകറനി

ടതഭാഴനിലഭാളനികേളനിലുലാം  നടത്തുകേയുണഭായനി.  ക്രഷര്  ഫഭാകറനി  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്

നടത്തനിയ  സര്കവയനില്  4  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്  സനിലനികക്കഭാസനിസട്ട്  എന്ന

ടതഭാഴനില്ജനവ  കരഭാഗലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കടപടനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  ടതഭാഴനില്  സ്ഥലലാം

ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്  കഹജതീന്  ലഭാബനിടന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടട  പസ്തുത  കരഭാഗത്തനിനട്ട്

കേഭാരണമഭാകുന്ന  സനിലനിക്കഭാ  ടപഭാടനിപടലങ്ങള  എന്നനിവയുടട  അളവട്ട്  തനിടടപടുത്തനി

ടപഭാടനിപടലങ്ങള പുറകത്തയട്ട് വമനിക്കുന്നതട്ട് ക്രഷര് യനങ്ങളനില് തടയുന്നതനിനഭായനി

ഫഭാകറനി  റളുകേളനില്  ആവശവമഭായ  കഭദഗതനി  വരുത്തനി  ടതഭാഴനില്ജനവ  കരഭാഗങ്ങള

തടയുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മറട്ട്  ടതഭാഴനിലനിടങ്ങളനിടല  ആകനില്

പതനിപഭാദനിക്കുന്ന  ടതഭാഴനില്ജനവ  കരഭാഗങ്ങള  സര്കവയനിലൂടട  കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്

തടയുന്നതനിനുകവണ  നടപടനികേള  വകുപട്ട്  വരുന്ന  വര്ഷങ്ങളനിലുലാം  ആസൂത്രണലാം

ടചേയ്തുവരുന.

എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട്

151 (774)  ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി. : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് 

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനി  തഭാലൂക്കനില്  ഒരു  എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  ഇടലനള്ള

കേഭാരവലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  ടതഭാഴനില്  അകനസഷകേരുടട  സസൗകേരവത്തനിനഭായനി

പടഭാമ്പനിയനില്  ഒരു   എകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞ്ചുകേൾ  കേമ്പനടര്വല്ക്കരനിക്കഭാന്

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉടണങനിൽ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

(സനി)  ടതഭാഴനില്  അകനസഷകേര്ക്കട്ട്  അവരുടട  അകപക്ഷയുടട  സ്റ്റഭാറസട്ട്

അറനിയുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് ഈ രലാംഗടത്ത അഴനിമതനി കുറയുവഭാന്

സഹഭായകേമഭാകുടമനള്ളതട്ട്  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എടന്തലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ശദയനില്ടപടനിട്ടുണട്ട്.   പടഭാമ്പനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആസ്ഥഭാനമഭാക്കനി  പുതനിയ
എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  ആരലാംഭനിക്കണടമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ആയതട്ട്  പരനിഗണനികക്കണതനിടലന്നട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം
ടചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.   നഭാഷണല്  എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  സര്വതീസട്ട്  വകുപനിടല  84
എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളുലാം കേമ്പനടര്വല്ക്കരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.   35,88,399
കപരുടട  ഡഭാറഭാ  ഡനിജനിറകലസട്ട്  ടചേയ്യുകേയുലാം  അവ  ഓണ്കലന്  കസഭാഫ്റ്റട്ട് ടവയര്
മുകഖന  അതഭാതട്ട്  ഓഫതീസകേളനില്  ലഭവവമഭാണട്ട്.   ഓണ്കലന്  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനില് വരുന്നകതഭാടട ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് എവനിടടയനിരുനലാം ഏതു സമയത്തുലാം
അവരുടട രജനികസ്ട്രഷന് വനിവരങ്ങള അറനിയഭാനുലാം പുതനിയ വനിവരങ്ങള കചേര്ക്കുവഭാനുലാം
രജനികസ്ട്രഷന് പുതുക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)   ടതഭാഴനില്  അകനസഷകേര്ക്കട്ട്  അവരുടട  അകപക്ഷയുടട  സ്റ്റഭാറസട്ട്
അറനിയഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നകതഭാടട  ഈ  രലാംഗലാം  സതഭാരവമഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   നനിലവനില് ഉപകയഭാഗത്തനിലുള്ള ഓണ്കലന് കസഭാഫ്റ്റട്ട് ടവയര്
ടപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  തുറനടകേഭാടുക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി  ടതഭാഴനില്  അകനസഷകേര്ക്കട്ട്
അവരുടട  എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  രജനികസ്ട്രഷന്  സ്റ്റഭാറസട്ട്  എവനിടടയനിരുനലാം  ഏതട്ട്
സമയത്തുലാം അറനിയുവഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള

152 (775)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം
എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ബുദനിമഭാന്ദവമുളളവരുളപടടയുളള  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള എത്ര കപര് എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില് കപരട്ട് രജനിസ്റ്റര്
ടചേയനിട്ടുണട്ട്; ജനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് ഏതട്ട് വര്ഷലാംവടര രജനിസ്റ്റര് ടചേയ ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
ഇതനിനകേലാം കജഭാലനി നല്കേനി; ജനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ബുദനിമഭാന്ദവമുളളവരുളപടടയുളള  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  സസയലാംടതഭാഴനില്  കേടണത്തുന്നതനിനട്ട്  'ടടകേവലവ  പദതനി'
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇസൗ പദതനിയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ടവളനിടപടുത്തഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ഇസൗ പദതനി പകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായത്തനിനട്ട് എത്ര
ശതമഭാനലാം പലനിശയഭാണട്ട് ഇസൗടഭാക്കുന്നതട്ട്?

(ഇ) ഇസൗ പദതനിയുടട ഉപഭാധനികേള എടന്തഭാടക്കയഭാണട്ട്;

(എഫട്ട്)  ടടകേവലവ  പദതനിമൂലലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്ന
ബുദനിമഭാന്ദവമുളപടടയുളള  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ഭഭാവനിയനില്
സര്ക്കഭാര് കജഭാലനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏടതങനിലുലാം തരത്തനിലുളള നനിയമതടസമുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില്  ബുദനിമഭാന്ദവ
മുള്ളവരുളടപടട  61912  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള  രജനിസ്റ്റര്
ടചേയനിട്ടുണട്ട്. 

ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം 11351

ടകേഭാലലാം 6765

പത്തനലാംതനിട 2362

ആലപ്പുഴ 4449

കകേഭാടയലാം 3569

ഇടുക്കനി 1640

എറണഭാകുളലാം 5671

തൃശ്ശൂര് 4357

പഭാലക്കഭാടട്ട് 3955

മലപ്പുറലാം 4975

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 6460

വയനഭാടട്ട് 1169

കേണ്ണൂര് 3287

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1902

ആടകേ 61912
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(ബനി) നനിയമനത്തനിനഭായനി  നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം ടചേയടപടുന്ന ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുടട

രജനികസ്ട്രഷന്  സതീനനികയഭാറനിറനി  ഓകരഭാ  എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനിലുലാം

വവതവസ്തമഭായനിരനിക്കുലാം.   മഭാത്രമല  എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില്

അറനിയനിക്കടപടുന്ന  ഒഴനിവകേളുടട  കയഭാഗവത,  സലാംവരണ  വനിഭഭാഗലാം

എന്നനിവയനുസരനിച്ചുലാം  രജനികസ്ട്രഷന്  സതീനനികയഭാറനിറനി  വവതവഭാസടപടുലാം.   ഈ

സഭാഹചേരവത്തനില് കൃതവമഭായ വനിവരലാം കശഖരനികക്കണതുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  സമൂഹത്തനില്  പഭാര്ശസവല്ക്കരനിക്കടപട്ടുകപഭായ  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാടര

മുഖവധഭാരയനികലയട്ട്  കകേപനിടനിച്ചുയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  ആരലാംഭനിച  കകേവലവ

പദതനിയനില് തഭാടഴപറയുന്ന നഭാലട്ട് ഘടകേങ്ങളുണട്ട്.

1. ടവഭാകക്കഷണല് & കേരനിയര് കഗഡന്സട്ട്

2. മത്സരപരതീക്ഷകേളക്കുള്ള പരനിശതീലനലാം

3. കേപഭാസനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്

4. സസയലാം ടതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുള്ള പലനിശരഹനിത വഭായ്പഭാ പദതനി

കകേവലവ  പദതനിയനികലയ്ക്കുള്ള  അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം  എലഭാ  എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്

എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനിലുലാം  ലഭവമഭാണട്ട്.  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  അവരവര്  രജനിസ്റ്റര്

ടചേയനിട്ടുള്ള എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില് അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി) ഈ പദതനി പകേഭാരലാം സസയലാം ടതഭാഴനില് സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് പലനിശ രഹനിത

വഭായ്പയഭാണട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.   വഭായ്പത്തുകേയുടട  50  ശതമഭാനലാം  (പരമഭാവധനി  25,000

രൂപ) സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കുന.

(ഇ)

1. കകേരളത്തനിടല  എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില്  പനി.ഡബക്യു.ഡനി.

ആകനില്  നനിര്വചേനിചനിട്ടുള്ള  പകേഭാരലാം  40  ശതമഭാനലാം  ഭനിന്നകശഷനിയുടട

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  സഹനിതലാം  രജനിസ്റ്റര്  ടചേയനിട്ടുള്ള  എലഭാ

ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  കകേവലവ  പദതനിയനികലയട്ട്

അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

2. ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  അവര്  രജനിസ്റ്റര്  ടചേയനിട്ടുള്ള  എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്

എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില് അകപക്ഷ നല്കേഭാവന്നതഭാണട്ട്.
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3. എലഭാ  എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനിലുലാം  അകപക്ഷ  നല്കുന്ന

ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുടട  വനിവരങ്ങള  ഉളടപടുത്തനി  ഒരു  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്

തയഭാറഭാക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

4. കകേവലവയുടട  ഘടകേ  പദതനികേളനികലയട്ട്  ഈ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനിടന്റെ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേടള ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

5. സസയലാംടതഭാഴനില്  പദതനിയനികലയട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അകപക്ഷകേടന്റെ

പഭായലാം 21-നുലാം 55-നുലാം മകദവ ആയനിരനിക്കണലാം.

6. സസയലാം ടതഭാഴനില് വഭായ്പ ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം രണട്ട്

ലക്ഷലാം രൂപയനില് കേവനിയഭാന് പഭാടനില.

7. വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്  നല്കുന്ന  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

അകപക്ഷകയഭാടടഭാപലാം ഹഭാജരഭാകക്കണതഭാണട്ട്.

8. ബനി.പനി.എല്.  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  ഉടമകേള  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

ഹഭാജരഭാകക്കണതനില.

9. ജനിലഭാ  കേളകര്  അദവക്ഷനഭായുള്ള  ഒരു  ജനിലഭാതല  സമനിതനിയഭാണട്ട്  വഭായ്പ

നല്കുന്നതനിനുള്ള സലാംരലാംഭകേടര ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നതട്ട്.

10. വഭായ്പഭാത്തുകേ  അകപക്ഷകേടന്റെ  ബഭാങട്ട്  അക്കസൗണനികലയട്ട്  കനരനിടട്ട്

നനികക്ഷപനിക്കുകേയഭാണട്ട് ടചേയ്യുന്നതട്ട്.

11. വഭായ്പഭാത്തുകേ 60 തുലവ തവണകേളഭായനി തനിരനിചടയ്കക്കണതഭാണട്ട്. 
12. വഭായ്പ ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ടതരടഞ്ഞടുക്കടപടുന്ന സലാംരലാംഭകേന് തനിരനിചടവട്ട്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായുള്ള കബഭാണട്ട് ഒപനിടട്ട് നല്കകേണതഭാണട്ട്. 

     (എഫട്ട്)  ഈ പദതനി മുകഖന പലനിശരഹനിത സസയലാം ടതഭാഴനില് വഭായ്പ ലഭനിചനിട്ടുള്ള
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേടള  എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  വഴനിയുള്ള  സ്ഥനിരലാം
നനിയമനങ്ങളക്കുലാം  വഭായ്പ  തനിരനിചടവലാം  സലാംരലാംഭത്തനിടന്റെ  നടത്തനിപ്പുലാം  മുടങ്ങഭാത്ത
വനിധത്തനിലഭാടണങനില്  സലാംരലാംഭലാം  നന്നഭായനി  തുടര്നകപഭാകുടമന്ന  ഉറപനികനല്
എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞ്ചുവഴനിയുള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനങ്ങളക്കുലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   എലാംകപഭായ്ടമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട് വഴനിയഭാകയഭാ മകറടതങനിലുലാം
ഏജന്സനി  വഴനിയഭാകയഭാ  സ്ഥനിരനനിയമനലാം  ലഭനിക്കുകേയഭാടണങനില്,  സബ്സനിഡനി
ഒഴനിടകേ ബഭാക്കനിയുള്ള തനിരനിചടവട്ട് തുകേ ഒറത്തവണയഭായനി തനിരനിചടയ്കക്കണതഭാണട്ട്. 
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എലാംകപഭായബനിലനിറനി ടസന്റെര്

153 (776)  ശതീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറ്റൂർ  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ടസന്റെറനിടന്റെ  വനികേസനത്തനിനട്ട്
കകേടക്കഭാണനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  യുവജനങ്ങൾക്കഭായനി  ടനി  പദതനിയനിൽ  ഉളടപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പരനിപഭാടനികേടളടന്തലഭാലാം;

(സനി) പസ്തസ്തുത പദതനിക്കട്ട് ടമഭാത്തലാം എത്ര രൂപ വകേയനിരൂത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ടനി  ടസന്റെറനികലയട്ട്  കേരഭാറടനിസ്ഥഭാനത്തനിൽ  എത്ര  തസ്തനികേകേൾ
സൃഷനിക്കുവഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുനടവനലാം എത്രകപർക്കട്ട് ടസന്റെർവഴനി ടതഭാഴനിൽ നൽകേഭാൻ
ഉകദ്ദേശനിക്കുനടവനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  കേരനിയര്  ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്  ടസന്റെറനിടന്റെ  കസവനലാം
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നല  രതീതനിയനില്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  റനിസപ്ഷന്
ഏരനിയ,  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  റലാം,  കേമ്പനടര്  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  പകതവകേ
സസൗകേരവങ്ങള,  സ്മഭാര്ടട്ട് ക്ലഭാസട്ട് റലാം, കേരനിയര് കലബറനി എന്നനിവ സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കേരനിയര് ഇന്ഫര്കമഷന്, വവകനിഗത കഗഡന്സട്ട്, ഗ്രൂപട്ട് കഗഡന്സട്ട്,
കേരനിയര്  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്,  കേരനിയര്  ഇന്റെറസ്റ്റട്ട്  കഗഭാള  ടസറനിലാംഗട്ട്,  പതീ  ഇന്റെര്വന
പരനിശതീലനലാം,  വവകനിതസ വനികേസന പരനിപഭാടനികേള,  അനുകയഭാജവമഭായ കകേഭാഴ്സുകേളുടട
ടതരടഞ്ഞടുപട്ട്  എന്നനിവയനിലൂടടയുലാം  മത്സര  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,
കമഭാക്കട്ട്  ഇന്റെര്വന  എന്നനിവയനിലൂടടയുലാം  മനികേച  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  ടതഭാഴനിലുലാം
കനടനിടയടുക്കുവഭാന്  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേടള  പഭാപ്തരഭാക്കുകേയഭാണട്ട്  കേരനിയര്
ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്  ടസന്റെറനിടന്റെ  പവര്ത്തനലാംടകേഭാണട്ട്  ലക്ഷവമനിടുന്നതട്ട്.  കൂടഭാടത
വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്  ഉണഭാകുന്ന  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേടളക്കുറനിച്ചുലാം  ടതഭാഴനില്
കമഖലയനിടല  നൂതന  പവണതകേടളക്കുറനിച്ചുലാം  അറനിവട്ട്  പകേര്ന  നല്കുകേ,
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനിയുടട  സനില്,  എബനിലനിറനി,  ആപ്റനിറനഡട്ട്  എന്നനിവ  ടടസ്റ്റട്ട്  ടചേയട്ട്
ടതഭാഴനിലനിനുള്ള  സസതീകേഭാരവതയുലാം  നനിലവഭാരവലാം  മനസനിലഭാക്കനിടക്കഭാടുക്കുകേ,  മൃദു
കനപുണവ പരനിശതീലനലാം നല്കേനി ടപഭാഫഷണല് സമതീപനലാം ഉള്ളവരഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ
എന്നനിവയുലാം ടനി ടസന്റെറുകേള മുകഖന നടത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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(സനി)  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എടട്ട് കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് കകേരളത്തനിടല
എലാംകപഭായബനിലനിറനി ടസന്റെര്/സനി.ഡനി.സനി. പദതനിക്കട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി)   ചേനിറ്റൂര് കേരനിയര് ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട്  ടസന്റെറനികലയട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ടസന്റെര്
മഭാകനജര്-കേലാം-കേരനിയര്  കേസൗണ്സനിലര്,  ഐ.ടനി.  ഓഫതീസര്,  ഫണട്ട്  ഓഫതീസട്ട്
മഭാകനജര്,  ഓഫതീസട്ട്  അറന്ഡന്റെട്ട്  എന്നതീ  തസ്തനികേകേള  കേരഭാറടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
സൃഷനിക്കണടമനള്ള  വനിവരങ്ങള  ഉളടപടുത്തനിയ  കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.   ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ടതഭാഴനില്
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ആവശവമഭായ  പരനിശതീലനവലാം  നല്കുകേയഭാണട്ട്  പധഭാനമഭായുലാം
കേരനിയര് ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട് ടസന്റെറുകേളടകേഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

കനപുണവ പദതനി

154 (777)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടടനപുണവ പദതനിയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ടടനപുണവ കയഭാഗവതഭാ ചേടക്കൂടനില് ഉളടപടഭാത്തതനിനഭാല് കകേരളത്തനില്
നനിനളള  കുടനികേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനിക്കട്ട്  അകപക്ഷനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന്നനില
എന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'കനപുണവ' എന്ന കപരനില് ഒരു പദതനി വകുപനില് നടപനിലഭാക്കുന്നനില.
ടതഭാഴനില് വകുപനിടന്റെ കേതീഴനില് പവര്ത്തനിക്കുന്ന കകേരള അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില്സട്ട്
എകലന്സട്ട്  (KASE)  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  വനിവനിധ  കനപുണവ  വനികേസന
പദതനികേള തഭാടഴപറയുന്നവയഭാണട്ട്.

1. മനികേവനിടന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങള

2. ഇന്തവന് ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് ആന്റെട്ട് കേണ്സ്ട്രക്ഷന്

3. കേസൗശല് കകേന്ദ്രങ്ങള
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4. എലാംകപഭായബനിലനിറനി ടസന്റെറുകേള

5. കകേരള കസ്റ്ററട്ട് ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട് ഓഫട്ട് ഡനികസന് (KSID)

6. കേരനിയര് ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട് ടസന്റെര്

(ബനി&സനി)   ശദയനില്ടപടനിടനില.   വവഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വകുപനിടന്റെ

കേതീഴനിലുള്ള  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്  നടത്തുന്ന  കടഡുകേളുടട  സനിലബസട്ട്  കനപുണവ

കയഭാഗവതഭാ ചേടക്കൂടനില് (National Skill Qualification Frame Work)-ല് ഉളടപടുത്തനി

ഡയറകര്  ജനറല്  ഓഫട്ട്  ടടയനിനനിലാംഗട്ട്  (DGT),  നനഡല്ഹനി  ഇതനികനഭാടകേലാം

പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടസന്റെര്  ഓഫട്ട്  എകലന്സലാം  അക്രഡനിറഡട്ട്  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാംവഴനി

KASE  നടപനിലഭാക്കുന്ന  എലഭാ  കനപുണവ  പരനിശതീലന  പദതനികേളുലാം  കനപുണവ

കയഭാഗവതഭാ ചേടക്കൂടനിനുള്ളനില് ഉളടക്കഭാള്ളനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഐ.ടനി.ഐ.-ക്കട്ട് സസന്തലാം ടകേടനിടലാം

155  (778)   ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  ടതഭാഴനിലുലാം

എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനിടല  മരടട്ട്  ഐ.ടനി.ഐ.-ക്കട്ട്  സസന്തലാം  ടകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുടട ഇന്നടത്ത സ്ഥനിതനി വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്രയുലാംകവഗലാം  ഈ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  എന്നകത്തയട്ട്  ഈ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുടമന്നഭാണട്ട്

പതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;?

ഉത്തരലാം

(എ)  മരടട്ട്  ഐ.ടനി.ഐ.-ക്കഭാവശവമഭായ  2205  ചേതുരശ  മതീറര്  ടകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  2015-16  വര്ഷലാം  3.99  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം

പനി.ഡബക്യു.ഡനി.  തുടര്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്തു.   മണ്ണട്ട്  പരനികശഭാധന

പൂര്ത്തനിയഭായനി.   അപ്രൂവ്ഡട്ട്  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  പഭാനുലാം  സ്ട്രക്ചേറല്  ഡനികസനുലാം

തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ടപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)   ഈ നനിര്മ്മേഭാണലാം എത്രയുലാം കവഗലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് ടടയനിനനിലാംഗട്ട്

ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കവഗഭാ ടത്രഡ്സട്ട് കേമ്പനനി

156 (779)  ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം
എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  പഭാടത്തനിനട്ട്  നല്കേനിയ  സ്ഥലത്തട്ട്  പവര്ത്തനിച്ചുവന്നനിരുന്ന
ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിടല  ടകേഭാരടനിയനിടല  കവഗഭാ  ടത്രഡ്സട്ട്  കേമ്പനനി  പവര്ത്തനലാം
അവസഭാനനിപനിചനിടട്ട്  വര്ഷങ്ങള  പനിന്നനിടനിട്ടുലാം  പസ്തുത  സ്ഥലലാം  തനിരനിടചടുക്കുന്നതനിനുലാം,
കേമ്പനനിയനിടല  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  അര്ഹമഭായ
കകേഭാമ്പന്കസഷനുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  നടപടനികേള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാടണന്നട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)   നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.   ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാരനിടല  വവവസഭായ,
റവനന വകുപ്പുകേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന,

(ബനി & സനി)  കവഗഭാ ടത്രഡ്സട്ട് കേമ്പനനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് പഭാടത്തനിനട്ട് നല്കേനിയ
ഭൂമനി മുഴുവനഭായുലാം സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് ഏടറടുത്തനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  M/s  കവഗഭാ ടത്രഡ്സട്ട്
കപഭാസകസഴട്ട്  കപവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ഇതനിനകേലാം  അടച്ചുപൂടനിക്കഴനിഞ്ഞതുലാം
സ്ഥഭാപനത്തനിടന്റെ  Asset  and  effects  ബഹുമഭാനടപട  കേര്ണഭാടകേ
കഹകക്കഭാടതനിയുടട 5-3-2015-ടല കേമ്പനനി ടപറതീഷന് നമ്പര് 90/08 ഉത്തരവനിടന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  Official  Liquidator  of  Karnataka-യുടട
സലാംരക്ഷണത്തനിലഭായനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  കേമ്പനനിടക്കതനിടര  claim  petition
ബഹുമഭാനടപട  കേര്ണ്ണഭാടകേ  കഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഫയല്  ടചേയ്യുന്നതനിനുകവണനി
counsel-ടന  ചുമതലടപടുത്തുന്ന  വനിഷയലാം  അഡസകക്കറട്ട്  ജനറലനിടന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

ഈ  വനിഷയത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  തഭാല്പരവവലാം  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട
അവകേഭാശങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് വവകമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം ലനികേസനികഡറര് മുമ്പഭാടകേ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേര്ണഭാടകേ  കഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഒരു  അഡസകക്കറനിടന
ചുമതലടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനികക്കണ  എലഭാ  തുകേയുലാം
ഈടഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുടടയുലാം  ഒരു  കയഭാഗലാം  കൂടുകേയുലാം  അതുപകേഭാരലാം
കേമ്പനനിയനില്നനിനലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനികക്കണ  ബഭാധവതകേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  തൃശ്ശൂര്
ജനിലഭാ  കേളകര്  സമര്പനിച  കസ്റ്ററട്ട്ടമന്റെട്ട്  ഒഫനിഷവല്  ലനികേസനികഡറര്  മുമ്പഭാടകേ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമല്  സൂചേനിപനിച  പകേഭാരലാം  ചുമതലടപടുത്തനിയ
അഡസകക്കറനിനട്ട് അയച്ചുടകേഭാടുക്കുകേയുലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്. 
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 പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള

157  (780)   ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിടല മഭാടഭായനി  ടഎ.ടനി.ടഎ.-യനില് ഇകപഭാള ഏടതഭാടക്ക
കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുളളതട്ട്;

(ബനി)  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  എടന്തഭാടക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്;

(സനി) ഏടതഭാടക്ക കടഡുകേളഭാണട്ട് പുതുതഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുളളതട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്ക്കനിടടക്ചറല് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് (2 യൂണനിറട്ട്), കേമ്പനടര് ഓപകററര് ആന്റെട്ട്
കപഭാഗ്രഭാമനിലാംഗട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് (2 യൂണനിറട്ട്) എന്നതീ രണട്ട് എസട്ട്.സനി.വനി.ടനി. കടഡുകേളഭാണട്ട്
മഭാടഭായനി ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.

(ബനി&സനി) മഭാടഭായനി ഐ.ടനി.ഐ.-യനില് പുതനിയ കടഡുകേള  തുടങ്ങുന്ന വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗലാം

158 (781)  ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ  :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്  :
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന്  :
ശതീ  .    ടകേ  .    ദഭാസന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം

എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടതഭാഴനില് വകുപനിടന്റെ എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗലാം ശകനിടപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദ വനിവരലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ടതഭാഴനില്  നനിയമപകേഭാരമുളള  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം
ടതഭാഴനില് പരനിരക്ഷയുലാം മനിനനിമലാം കവതനവലാം ലഭനിക്കുനടണന്നട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തഭാനഭായനി
എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗലാം സസകേഭാരവസ്ഥഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുകണഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരവ കമഖലയനില് എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിടന്റെ പവര്ത്തനലാം
കൂടുതല് ഫലപദമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   വനിവനിധ  ടതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  പകേഭാരമുള്ള
രജനികസ്ട്രഷന്,  റനിനനവല് ,  കഭദഗതനി എന്നനിവയട്ട്  ഓണ്കലന് സലാംവനിധഭാനലാം മുകഖന
അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി കലബര് കേമ്മേതീഷണകററട്ട് ഓകടഭാകമഷന് സനിസ്റ്റലാം  (LCAS)
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിടല  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം
കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കവതന  സരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
പദതനിവഴനി ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ബഭാങട്ട്  മുകഖന കവതനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നകതഭാടടഭാപലാം
നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനടണന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  കൂടഭാടത  കവജട്ട്  സനിപട്ട്  കനരനിടട്ട്  ഓണ്കലന്  മുകഖന
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കേഴനിയുന്നതഭാണട്ട്.  1948-ടല മനിനനിമലാം കവതന നനിയമപകേഭാരവലാം
1936-ടല  കവതനലാം  ടകേഭാടുക്കല്  നനിയമപകേഭാരവലാം  നനിശയനിക്കടപട  കവതനലാം
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കൃതവസമയത്തട്ട് ലഭവമഭാകുനകണഭാടയന്നട്ട് ടതഭാഴനില് വകുപനിടല
ഇന്ടസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ഓണ്കലന്  ആയനിത്തടന്ന  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനില്
വതീഴ്ച വരുത്തുന്ന സ്ഥഭാപനങ്ങളടക്കതനിടര നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേഴനിയുലാം.   ടതഭാഴനില്  വകുപട്ട്  ആരലാംഭനിച  കകേഭാളടസന്റെര്  മുകഖന  വകുപനിടന
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  സലാംശയങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  155214/180042555214 എന്നതീ
നമ്പരുകേളനില്  രഭാവനിടല  7  മണനി  മുതല്  കവകുകന്നരലാം  7  മണനി  വടര  വനിളനിചട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.   എലഭാ  ഇന്ടസകര്മഭാര്ക്കുലാം  CUG  സനിലാം  കേഭാര്ഡട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടഹല്പട്ട് കലനനിലൂടട ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള തത്സമയലാം രജനിസ്റ്റര്
ടചേയടപടുകേയുലാം  അതഭാതട്ട്  ഇന്ടസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാംതടന്ന  അതനികനല്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഴനിയുന.  2017-ല് നഭാളനിതുവടര  10380 സ്ഥഭാപന
പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുലാം  1437  കപഭാസനികേനഷനുലാം  121  ടക്ലയനിലാം  ടപറതീഷനുലാം
ഫയല് ടചേയ്യുകേയുലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ടതഭാഴനില് വകുപനിടല എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗലാം ഉകദവഭാഗസ്ഥര്,
സസകേഭാരവ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വനിവനിധ  ടതഭാഴനില്
നനിയമപകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലവങ്ങള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനടണന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്. 

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുലാം.  ടതഭാഴനില് കമഖലയുമഭായനി ബന്ധടപടവരുടട പശ്നങ്ങള
പരനികശഭാധനിചട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേടണത്തുവഭാനുലാം  മഭാനവമഭായ  കവതനവലാം
കവതനവവവസ്ഥകേളുലാം ടതഭാഴനിലുറപ്പുലാം  സലാംരക്ഷനിചട്ട്  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടള മുഖവധഭാരയനില്
ടകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുമഭായനി  ടതഭാഴനില്  വകുപനിടല  എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 263

ഉകദവഭാഗസ്ഥര്  സസകേഭാരവ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  വനിവനിധ
ടതഭാഴനില്  നനിയമപകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലവങ്ങള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനടണന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ടചേയഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാടത ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ടതഭാഴനില് പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിശമത്തനിനുലാം  വനിശമ
കവളകേളനില്  ഇരനിക്കഭാനുമുള്ള  സസൗകേരവലാംകൂടനി  ടതഭാഴനിലുടമ  സ്ഥഭാപനത്തനില്
നല്കേണടമന്ന  വവവസ്ഥയുലാം  ക്രഷട്ട്,  കടഭായട്ട് ടലറട്ട്  സസൗകേരവലാം  എന്നനിവ
സജ്ജതീകേരനിക്കണടമന്ന വവവസ്ഥയുലാം ഉളടപടുത്തനി 1961-ടല കകേരള കഷഭാപട്ട് ആന്റെട്ട്
ടകേഭാകമഴവല്  എസ്റ്റഭാബനിടഷന്റെട്ട്  (ചേടങ്ങളനില്)  കഭദഗതനി  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ടതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില്  ഇരനിപനിടങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുലാം
നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കുള്ള പനിഴത്തുകേ വര്ദനിപനിച്ചുടകേഭാണ്ടുമുള്ള കകേരള കഷഭാപട്ട് ആന്റെട്ട്
ടകേഭാകമഴവല്  എസ്റ്റഭാബനിടഷന്റെട്ട്  ചേടങ്ങളനിലുള്ള  കഭദഗതനി  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   മനിനനിമലാം  കവതന  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കുള്ള  പനിഴത്തുകേ
വര്ദനിപനിച്ചുടകേഭാണ്ടുലാം ടനി നനിയമത്തനിടല ടസക്ഷന് 20 (1) പകേഭാരലാം മനിനനിമലാം കവജസട്ട്
ടക്ലയനിലാം  കകേസ്സുകേളുടട  അകതഭാറനിറനിയഭായനി  ടഡപനടനി  കലബര്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാടര
നനിയമനിച്ചുടകേഭാണ്ടുമുള്ള  കഭദഗതനി  ബനില്  സര്ക്കഭാര്  പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ടതഭാഴനില്
സ്ഥഭാപനങ്ങളുടട ഗണനനിലവഭാരലാം ടമചടപടുത്തനി ടമചടപട ടതഭാഴനില് അന്തരതീക്ഷലാം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  കഷഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  ടകേഭാകമഴവല്  എസ്റ്റഭാബനിടഷന്റെട്ട്
നനിയമത്തനിനുകേതീഴനില് വരുന്ന സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് കഗ്രഡനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  നടപടനിയുലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്
വനിവനിധ സസകേഭാരവ കമഖലകേളനില് കജഭാലനി ടചേയ്യുന്ന ജതീവനക്കഭാരുടട കവതനലാം ബഭാങട്ട്
വഴനി  നല്കുന്നതനിനഭായുള്ള  കവതന  സരക്ഷഭാ  പദതനി  (ഇ-കപയ്ടമന്റെട്ട്)  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടതഭാഴനില്  തര്ക്കങ്ങള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  ബന്ധടപട
കേണ്സതീലനികയഷന്/അജുഡനികക്കഷന്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്പട്ട്  കേല്പനിചട്ട്  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  പരഭാതനികേളക്കട്ട്
നനിവൃത്തനി  കേഭാണഭാറുണട്ട്.  75  ടതഭാഴനില്  കമഖലകേളനില്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാടത  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖല  ഉളടപടടയുള്ള  സസകേഭാരവ
കമഖലയനില്  ടതഭാഴനില്  ടചേയ്യുന്ന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  വനിവനിധ  നനിയമപകേഭാരമുള്ള
കസവനകവതന  വവവസ്ഥകേള  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്ഥഭാപന
പരനികശഭാധനകേള,  സസഭാഡട്ട്  ഇന്ടസക്ഷന്,  ടസഷവല്  കഡ്രൈവട്ട്  എന്നനിവ
നടത്തുനണട്ട്.   2017-ല്  10380  സ്ഥഭാപനപരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  1437
കപഭാസനികേനഷന്,  121  ടക്ലയനിലാം  ടപറതീഷന്  എന്നനിവ  നല്കേനി  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചേയനിട്ടുണട്ട്.
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സനില് ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട് ഇനനികഷവറതീവട്ട് കപഭാഗ്രഭാലാം

159 (782)  ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സഹഭായകത്തഭാടട ടതഭാഴനില് വകുപനിനട്ട്

കേതീഴനില് സനില് ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട് ഇനനികഷവറതീവട്ട് കപഭാഗ്രഭാലാം എന്ന കപരനില് ഒരു പദതനി

നനിലവനിലുകണഭാടയന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പസ്തുത  പദതനിയുടട  ഉകദ്ദേശവ-ലക്ഷവങ്ങള

എടന്തലഭാമഭാണട്ട്;വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി ആരലാംഭനിചതുമുതല് നഭാളനിതുവടരയഭായനി എത്രകപര്ക്കട്ട് ഇതനിടന്റെ

ഗണഫലലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരുകേള എത്ര തുകേയഭാണട്ട് ഓകരഭാ 

വര്ഷവലാം അനുവദനിചനിട്ടുളളടതനലാം അവ എങ്ങടന ടചേലവഴനിച്ചുടവനമുളള 

വനിശദഭാലാംശലാം കൂടനി ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനില് ടഡവലപ്ടമന്റെട്ട് ഇനനികഷവറതീവട്ട് സതീലാം എന്ന കപരനില് ഒരു പദതനി

നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  സ്കൂള  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ഇടയ്ക്കുവചട്ട്  മുടങ്ങനികപഭായവര്ക്കുലാം

കവദഗദവമനിലഭാടത  ടതഭാഴനിടലടുത്തുടകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം

ഐ.ടനി.ഐ പഭാസഭായവര്ക്കുലാം വനിവനിധ കടഡുകേളനില് ടതഭാഴനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി

അവരുടട ടതഭാഴനില് കനപുണവലാം വര്ദനിപനിചട്ട്  സര് ക്കഭാര്-സര്ക്കഭാരനിതര ടതഭാഴനില്

കമഖലകേളനില് കജഭാലനിക്കട്ട്  സന്നദരഭാക്കുകേ എനള്ളതഭാണട്ട് ഈ പദതനിയുടട മുഖവ

ഉകദ്ദേശവലാം.

(സനി)  പദതനി ആരലാംഭനിച 2007 കമയട്ട് മുതല് 31-3-2017 വടര ഈ പദതനി

മുകഖന 31842 കപര്ക്കട്ട് ടടയനിനനിലാംഗട്ട് വനിജയകേരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ഇവരുടട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന:
1 തനിരുവനന്തപുരലാം 1675

2 ടകേഭാലലാം 2737

3 പത്തനലാംതനിട 2487

4 ആലപ്പുഴ 1126

5 കകേഭാടയലാം 4414

6 ഇടുക്കനി 165

7 എറണഭാകുളലാം 2166

8 തൃശ്ശൂര് 2597

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 1004

10 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 3914

11 മലപ്പുറലാം 7371

12 കേണ്ണൂര് 1375

13 വയനഭാടട്ട് 811

ആടകേ 31842

(ഡനി)   ഇതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര് ക്കഭാരനില്നനിനലാം  17.93  കകേഭാടനി  രൂപ

(31-3-2017  വടര)  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   അതനില്  ടടയനിനനിലാംഗട്ട്  &  അസസനിലാംഗട്ട്  ഫതീസട്ട്

ഇനത്തനിലുലാം ഭരണടചേലവകേളക്കുമഭായനി ആടകേ 16.34 കകേഭാടനി രൂപ ടചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്.

വനിശദവനിവരലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

വര്ഷലാം ഫണട്ട് ലഭനിചതട്ട്
 (കകേഭാടനിയനില്)

ഫണട്ട്
വനിനനികയഭാഗലാം
(കകേഭാടനിയനില്)

1 2011-12 2.07 ഇല

2 2012-13 12.98 0.63

3 2013-14 ഇല 2.45

4 2014-15 ഇല 10.48

5 2015-16 0.92 2.26

6 2016-17 1.96 0.52

                  ആടകേ 17.93 16.34
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100  ശതമഭാനലാം  കകേന്ദ്ര  ഫണട്ട്  ലഭനിക്കുടമന്ന  നനിഗമനത്തനില്  2015-16,
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  20  കകേഭാടനി  രൂപ
സലാംസ്ഥഭാന  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.   എന്നഭാല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
91.90 ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാത്രകമ  അനുവദനിചനിരുനള്ളൂ.   2015-16-ല്  50  ലക്ഷവലാം
2016-17-ല്  41.9  ലക്ഷലാം  രൂപയുമഭായനി  2230-101-67-SDIS  ശതീര്ഷകേലാം  മുകഖന
പനിന്വലനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഐ.ടനി.ഐ.-യുടട വനികേസനലാം
160 (783)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ചേഭാലക്കുടനി ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ഐ.ടനി.ഐ.-യുടട വനികേസനത്തനിനുലാം അന്തഭാരഭാഷ

നനിലവഭാര  സസൗകേരവലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എടന്തലഭാലാം  പുതനിയ  സസൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട്  ചേഭാലക്കുടനി
ഗവണ്ടമന്റെട്ട് ഐ.ടനി.ഐ.-യനില് ഏര്ടപടുത്തുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുടട  കഹഭാസ്റ്റല്  ടകേടനിടലാം  പുതുക്കനി
പണനിയുന്നതനിനുലാം സ്റ്റഭാഫനിനഭായനി പുതനിയ ഫഭാറട്ട്  സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   മഭാന്ദവവനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളടപടുത്തനി  10  ഐ.ടനി.ഐ.കേടള
അന്തഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്  ഉയര് ത്തുന്ന  പദതനിയനില്  ചേഭാലക്കുടനി
ഐ.ടനി.ഐ.-ടയയുലാം  ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനികലക്കഭായുള്ള  വനിശദമഭായ  പദതനി
റനികപഭാര്ടട്ട് കകേരള അക്കഭാഡമനി കഫഭാര് സനില്സട്ട് എകലന്സട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(സനി)   ഫണനിടന്റെ  ലഭവത  അനുസരനിചട്ട്  കഹഭാസ്റ്റല്,  സ്റ്റഭാഫട്ട്  കേസഭാര്കടഴട്ട്
ഉളടപടടയുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  അനുമതനി നല്കുന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പരനിശതീലനലാം

161 (784)  ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം 
എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണടത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം,  സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധര്ക്കുലാം പരനിശതീലനലാം
നല്കേഭാന് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് എടന്തങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിടല  നൂതന  യകനഭാപകേരണങ്ങളനില്  വനിദഗ്ദ്ധ
പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനില്  ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട്
നനിലവനിലുകണഭാ;  എങനില്  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ഇതനിനകേലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  എന്നട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   കകേന്ദ്ര  നനിയമമഭായ  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  &  അദര്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  വര്കക്കഴട്ട്
ടവല്ടഫയര്  ടസസട്ട്  ആകട്ട്  പകേഭാരലാം  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  ടസസട്ട്  കേളക്ഷടന്റെ  20
ശതമഭാനലാം തുകേ കനപുണവ വനികേസനത്തനിനഭായനി നതീക്കനിവയ്കക്കണതഭാണട്ട്.

കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  കമഖലകേളനില്  ഉരുത്തനിരനിയുന്ന  ടതഭാഴനിലവസരങ്ങടള
പകയഭാജനടപടുത്തഭാന്  ശഭാസതീയമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  പകതവകേ  പരനിശതീലന
പദതനികേളനിലൂടട  തതീവ്രപരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  അതനിവനിദഗ്ദ്ധ  ടതഭാഴനില്
ടപഭാഫഷണലുകേടള  വഭാര്ടത്തടുക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാടട  ടകേഭാലലാം  ജനിലയനിടല
ചേവറയനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  ഇന്തവന്  ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ആന്റെട്ട്
കേണ്സ്ട്രക്ഷടന്റെ  (IIIC)  ഒന്നഭാലാം  ഘട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി.
അന്തഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്
മഭാകനജ് ടമന്റെട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  കമസണറനി,  കേഭാര്ടപന്റെറനി,  പലാംബനിലാംഗട്ട്,  ഇലകനിക്കല്,
ഡ്രൈഭാഫ്റ്റട്ട്സ്മഭാന്,  സൂപര്കവസര്,  കസറട്ട്  മഭാകനജര് എന്നതീ വവതവസ്ത കമഖലകേളനില്
കനപുണവ  വനികേസനത്തനിനുതകുന്ന  കകേഭാഴ്സുകേളുമഭാണട്ട്  ഇന്തവന്  ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട്  ഓഫട്ട്
ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്  ആന്റെട്ട്  കേണ്സ്ട്രക്ഷനനിലൂടട  (IIIC)  ലഭവമഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഐ.ടനി.ഐ.
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്/ ഡനികപഭാമ/എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ബനിരുദധഭാരനികേളക്കട്ട് രഭാജവത്തനിനകേത്തുലാം
പുറത്തുലാം  ടതഭാഴനില്  ലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്  ഇന്തവന്  ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട്  ഓഫട്ട്
ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്  ആന്റെട്ട്  കേണ്സ്ട്രക്ഷനനിലൂടട  (IIIC)  സഭാധനിക്കുലാം.   ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്
കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  അക്കഭാദമനി  ഓഫട്ട്  സനിലാംഗപ്പൂര്,  നഭാഷണല്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  കകേഭാകളജട്ട്
ഓഫട്ട്  യുകണറഡട്ട്  കേനിലാംഗ്ഡലാം  തുടങ്ങനിയ  അന്തഭാരഭാഷ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുടട  അകത
നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  പഠന  സസൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇന്തവന്  ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട്  ഓഫട്ട്
ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്  ആന്റെട്ട്  കേണ്സ്ട്രക്ഷനനില്  (IIIC)  ഒരുക്കുന്നതട്ട്.  1,92,000
ചേതുരശയടനിയുള്ള  അക്കഭാദമനികേട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി.   240  കപടര
ഉളടക്കഭാള്ളനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന്ന  35600  ചേതുരശയടനിയുള്ള  കഹഭാസ്റ്റല്  കബഭാക്കനിടന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിടന്റെ 85 ശതമഭാനവലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി കേഴനിഞ.  ഇന്തവന് ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട്
ഓഫട്ട്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്  ആന്റെട്ട്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  (IIIC)  പവര്ത്തന
സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായുലാം  മുകന്നഭാട്ടുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള
നനിശയനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  വവവസ്ഥകേള  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേള
നടത്തുവഭാന്  വവവസഭായ  പങഭാളനികേള  ആരുലാംതടന്ന  മുകന്നഭാടട്ട്  വരഭാത്തതനിനഭാല്
ഡയറകര്  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  കമഖലനിയനിലുള്ള
പഗത്ഭര്,  വവവസഭായ പമുഖര്,  സഭാമ്പത്തനികേ-നനിയമ വനിദഗ്ദ്ധര് എന്നനിവരുളടപടുന്ന
ഒരു സമനിതനിക്കട്ട്  രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   സമനിതനിയുടട  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം ഇന്തവന്
ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട്  ഓഫട്ട് ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചേര് ആന്റെട്ട് കേണ്സ്ട്രക്ഷനനിലൂടട  (IIIC)  പരനിശതീലന
പദതനികേള ഉടന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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നനിലവനില്  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ഐ.എ.ബനി.റനി.  (IABT)  എന്ന
സ്ഥഭാപനലാം  മുകഖന  ഐ.ടനി.ഐ.  പഭാസഭായ  35  വയസനിനുതഭാടഴ  പഭായമുള്ള
നനിര്മ്മേഭാണ  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  അലാംഗടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  മക്കളക്കുലാം
കേഭാര്ടപന്റെറനിയനില്  6  ആഴ്ചടത്ത  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  കേര്ണഭാടകേയനിടല
ബഭാലാംഗ്ലൂരനിലുള്ള  അഡസഭാന്സ്ഡട്ട്  വഡട്ട്  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ടസന്റെര്  എന്ന  കേര്ണഭാടകേ
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനിലുള്ള  സ്ഥഭാപനത്തനികലയട്ട്  കസ്റ്റടപകന്റെഭാടുകൂടനി
അയച്ചുവരുന.

(ബനി)  അന്തഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനില്  കേണ് സ്ട്രക്ഷന്  കമഖലയനിടല  വനിവനിധ
കടഡുകേളനില്  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  പരനിശതീലന  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേടള കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരത്തനികലയ്ക്കുയര്ത്തനി ടതഭാഴനില് സഭാധവത
വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചേയ്യുകേ  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാടട  ഗവണ്ടമന്റെട്ട്  ഒരുക്കുന്ന
സലാംരലാംഭമഭാണട്ട്  ഇന്തവന് ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് ആന്റെട്ട്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്
(IIIC).  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിടല  നൂതന  യകനഭാപകേരണങ്ങളനില്  വനിദഗ്ദ്ധ
പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  പരനിശതീലന  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പദതനികേളനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇന്തവന് ഇന്സ്റ്റനിറനടട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചേര്
ആന്റെട്ട് കേണ്സ്ട്രക്ഷടന്റെ (IIIC) നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.

ലഹരനി വനിമുക കകേരളലാം

162 (785)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം
എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലഹരനിവനിമുക കകേരളലാം എന്ന ലക്ഷവലാം സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട് കകേരള
സലാംസ്ഥഭാന  ലഹരനിവര്ജ്ജന  മനിഷന്  'വനിമുകനി'  എന്ന  പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  6-10-2016-ടല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)  94/2016  പകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര് പുറടപടുവനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ്ഗകരഖയുടട പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  6-10-2016-ടല ജനി.ഒ. (എലാം. എസട്ട്.) നമ്പര് 94/2016/നനി.വ. സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവനിടന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി വചനിട്ടുണട്ട്. * 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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റതീഹഭാബനിലനികറഷന് പഭാകന്റെഷന്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

163 (786)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  പഭാകന്റെഷന്സട്ട്  ലനിമനിറനിഡനിടന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  പഭാകന്റെഷന്സട്ട്  ലനിമനിറനിഡനിടന്റെ  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)   ലഭാറകട്ട്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേമ്പനനി  പകതവകേ

പരനിഗണന  നല്കേനിയതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  റബര്  പഭാല്  ഉല്പഭാദനത്തനില്  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കകേരളത്തനിടല  റബര്  പഭാകന്റെഷനുകേളനില്

റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  പഭാകന്റെഷനട്ട്  ഒന്നഭാലാം  സ്ഥഭാനലാം  കകേവരനിക്കുന്നതനിനട്ട്

കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.   വനിക്രലാം  സഭാരഭാഭഭായനി  കസസട്ട്  ടസന്റെറനികലക്കഭായനി  കറഭാക്കറട്ട്  കകേസട്ട്

ഇന്സകലഷന്  ഷതീറ്റുകേള  (Rocasin)  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  നല്കുകേ,

അതക്യുല്പഭാദനകശഷനിയുള്ള റബര് ഇനങ്ങളഭായ RRII 105, RRII 414, RRII 430

തുടങ്ങനിയവയുടട  കതകേള  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനിപണനലാം  ടചേയ്യുകേ,  കൃഷനിയനില്

കവവനിദവവല്ക്കരണലാം നടത്തുകേ എന്നനിവ പഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കൂടഭാടത  തഭാടഴപറയുന്ന  കമഖലകേളനില്  കേമ്പനനി  കേണ്സളടന്സനി

കസവനങ്ങള നല്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന

1. റബര് പഭാകന്റെഷനുകേളക്കനുകയഭാജവമഭായ സ്ഥലലാം ടതരടഞ്ഞടുക്കല്

2. റബര് നഴറനികേളുടട രൂപതീകേരണവലാം കതകേളുടട ഉല്പഭാദനവലാം

3. കത വയലനിടന്റെ മുടന്നഭാരുക്കങ്ങള

4. റബര് പഭാകന്റെഷനുകേളുടട രൂപതീകേരണലാം, സ്ഥഭാപനലാം, നടത്തനിപട്ട് തുടങ്ങനിയവ

5. ടഭാപനിലാംഗട്ട് പരനിശതീലനലാം/പവര്ത്തനലാം, റബര് സലാംസരണവലാം വനിപണനവലാം.
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 ആകരഭാഗവ ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി

164  (787)  ശതീ  .    ഇ  .    ടകേ  .    വനിജയന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗവ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയനില്  കക്ഷമനനിധനിയനില്
അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള പഭാറമട ടതഭാഴനിലഭാളനികേള ഉളടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ഏടതഭാടക്ക  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗമയനിട്ടുള്ളവരഭാണട്ട്
ആകരഭാഗവ ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനിയനില് ഉളടപടനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗതസലാം ഉള്ളതുലാം ഇലഭാത്തവരുമഭായ എലഭാ
പഭാറമട  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടളയുലാം  കമന്  വര്കക്കഴട്ട്  എന്ന  വനിഭഭാഗത്തനില്
ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)

1. കകേരള കേര്ഷകേടത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

2. മത്സവടത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

3. കേയര്/കകേത്തറനി/തയല്/ബതീഡനി/ഈറ-പനമ്പട്ട്,  കേഭാട്ടുവള്ളനി,  ടചേറുകേനിട
കതഭാടലാം ടതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര് ഡട്ട്

4. കകേരള കലഭാടറനി ഏജന്റെട്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് ടസകലഴട്ട് കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

കൂടഭാടത  തഭാടഴപറയുന്ന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനില്നനിനലാം  ടപന്ഷന്
വഭാങ്ങുന്നവര്

1. കേശുവണനി ടതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

2. കേളടചേത്തു ടതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

3. നനിര്മ്മേഭാണ ടതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

4. അബ്കേഭാരനി ടതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

5. കമഭാകടഭാര് ടതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

6. ചുമട്ടുടത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്.  എന്നനിവടരയഭാണട്ട്  ആകരഭാഗവ
ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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മദവ ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള മഭാറനി സ്ഥഭാപനിക്കല്

165 (789)  ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :
ശതീ  .     വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  :
ശതീ  .   ടകേ  .   മുരളതീധരന്  :

ശതീ  .     കഹബനി  ഈഡന്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കദശതീയ  സലാംസ്ഥഭാന

പഭാതകയഭാരത്തുനനിനലാം  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷടന്റെയുലാം  കേണ്സനമര്

ടഫഡനിടന്റെയുലാം  ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള  മഭാറനിസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാവകേഭാശലാം

കതടനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര  നഭാളടത്ത  സഭാവകേഭാശമഭാണട്ട്  മദവ  ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്

ആവശവടപടനിട്ടുള്ളടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനി  മറനികേടക്കഭാന്  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത  കദശതീയ

സലാംസ്ഥഭാന പഭാതകേളുടട പദവനി റദ്ദേഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  മൂന്നട്ട് മഭാസടത്ത സഭാവകേഭാശമഭാണട്ട് ആവശവടപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

         മദവവനില്പന ശഭാലകേള

166 (790)  ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്: 

ശതീ  .   ഇ  .   ടകേ  .   വനിജയന്: 

ശതീ  .     ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസ്റ്റര്: 

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം  : തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ-സലാംസ്ഥഭാന പഭാതകയഭാരത്തുനനിന്നട്ട്  മദവ  വനിലന ശഭാലകേള  500

മതീറര് മഭാറനി സ്ഥഭാപനിക്കണടമന്ന ബഹു. സപതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനി സലാംസ്ഥഭാനടത്ത മദവ

വനിലനടയ എപകേഭാരലാം ബഭാധനിച്ചുടവന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എത്ര  മദവ  വനിലന  ശഭാലകേളഭാണട്ട്  തന്മൂലലാം  മഭാറനിസ്ഥഭാപനികക്കണനി
വന്നടതനലാം എത്രടയണ്ണലാം ഇകപഭാള പവര്ത്തനിക്കുനടണനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എടന്തഭാടക്ക  തടസങ്ങളഭാണട്ട്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സര്ക്കഭാര്
കനരനിടുന്നടതനലാം  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എടന്തഭാടക്ക  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നടതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേഭാടതനി  വനിധനിമൂലലാം  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  പതനിവര്ഷലാം
ഏകേകദശലാം  2000  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  റവനന  നഷമുണഭാകുടമന്നഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്.   മദവവനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള അടച്ചുപൂടനിയതുമൂലലാം  തുറന്നനിരനിക്കുന്ന
കഷഭാപ്പുകേളനില് ഉപകഭഭാകഭാക്കളുടട അനനിയനനിതമഭായ തനിരക്കട്ട് അനുഭവടപടുനണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാടതനിയുത്തരവനിടനത്തുടര്ന്നട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  179
ചേനിലറ വനില്പനശഭാലകേള അടച്ചുപൂടനിയതനില് 55 എണ്ണലാം മഭാത്രകമ വതീണ്ടുലാം തുറക്കഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുള്ളൂ.   കേണ്സനമര്ടഫഡനിടന്റെ  28  വനികദശമദവ  വനില്പനശഭാലകേളുലാം  2
ബനിയര്  കഷഭാപ്പുകേളുമഭാണട്ട്  അടച്ചുപൂടനിയതട്ട്.   അതനില്  23  വനികദശമദവ
വനില്പനശഭാലകേളുലാം ഒരു ബനിയര് പഭാര്ലറുലാം തുറന്നട്ട് പവര്ത്തനിപനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  അബ്കേഭാരനി  ആകട്ട്,  അബ്കേഭാരനി  നനിയമലാം  എന്നനിവയനിടല  എലഭാ
വവവസ്ഥകേളുലാം  പഭാലനിച്ചുടകേഭാണട്ട്  മദവവനില്പനശഭാലകേള  മഭാറനിസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ജനവഭാസലാം  കുറഞ്ഞ  സ്ഥലങ്ങളനില്  അനുകയഭാജവമഭായ  ടകേടനിടലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുടട  ഡനി.ആന്റെട്ട്.ഒ.  കലസന്സട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം
പകദശവഭാസനികേളുടട എതനിര്പ്പുയരുന്നതുമഭാണട്ട് പധഭാന പശ്നങ്ങള.  പരഭാതനികേളക്കട്ട്
പരനിഹഭാരലാം കേടണത്തനിയുലാം ജനപതനിനനിധനികേളടക്കമുള്ളവരുമഭായനി ചേര്ച ടചേയട്ട് ഔടട്ട്
ടലറ്റുകേള  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ  ടകേടനിടങ്ങള  കേടണത്തനിയുലാം
പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലഹരനി വനിമുക കകേന്ദ്രങ്ങള

167 (791)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനിക്കടനിമടപടുന്നവരുടട  എണ്ണലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വര്ദനിച്ചു
വരുകമ്പഭാഴുലാം  ലഹരനി  വനിമുക  ചേനികേനിത്സഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളുടട  എണ്ണലാം  വളടര
പരനിമനിതമഭാടണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ഇകപഭാള  എത്ര  ലഹരനി  വനിമുക  കകേന്ദ്രങ്ങള
പവര്ത്തനിച്ചുവരുനടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാഴുള്ള  ലഹരനി  വനിമുക  ചേനികേനിത്സഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലധനികേവലാം
നഗരങ്ങളനിലഭാടണന്നതനിനഭാല്  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില്  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  ലഹരനി  വനിമുക  കകേന്ദ്രങ്ങളുടട  ഭസൗതനികേ  സസൗകേരവങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണട്ട്.
(ബനി)   എകകസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില് ഇകപഭാള ലഹരനി  വനിമുക ചേനികേനിത്സഭാ

കകേന്ദ്രങ്ങടളഭാനലാംതടന്ന പവര്ത്തനിക്കുന്നനില.
(സനി)   കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന

'വനിമുകനി'  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ആകരഭാഗവ  വകുപനിടന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാടട  ലഹരനി  വനിമുക  ചേനികേനിത്സഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്ന കവളയനില് ഇക്കഭാരവലാം
കൂടനി പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന് 'വനിമുകനി'യുടട ഭഭാഗമഭായനി
നനിലവനിലുള്ള  ലഹരനി  വനിമുക  ചേനികേനിത്സഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളുടട  സസൗകേരവങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

മദവവനില്പനശഭാലകേള

168 (792)  ശതീ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്  കദശതീയ പഭാതകയഭാരത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന
എത്ര  മദവ  വനില്പന  ശഭാലകേള  സപതീലാംകകേഭാടതനി  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം
അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുടണന്നട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  അടച്ചുപൂടനിയ  മദവവനില്പനശഭാലകേള  സസൗകേരവപദമഭായ
സ്ഥലങ്ങളനികലയട്ട് മഭാറനി സ്ഥഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനിലയനിടല  ഏടതഭാടക്ക  വനില്പനശഭാലകേള  മഭാറനി  സ്ഥഭാപനിക്കുനടണനലാം  അവ
എവനികടക്കഭാണട്ട് മഭാറ്റുന്നടതനലാം ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനിലയനില്  ബനിയര്-കവന്  പഭാര്ലറുകേള  ഉളടപടട,  അടച്ചുപൂടനിയ
മദവവനില്പനശഭാലകേളുടട  എണ്ണലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ചുവടട
കചേര്ക്കുന:

പഭാറശഭാല 4

കകേഭാവളലാം 2

കേഭാടഭാക്കട 1

ആറനിങ്ങല് 12

വര്ക്കല 8

വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട് 6

കനമലാം 3

കേഴക്കൂടലാം 3

തനിരുവനന്തപുരലാം 15

(ബനി)   ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.   മഭാറനി  സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കഷഭാപ്പുകേളുടട
വനിവരലാം

ക്രമ നമ്പര് കഷഭാപനിടന്റെ കപരട്ട് മഭാറനി സ്ഥഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
സ്ഥലലാം

1 കേളനിയനിക്കഭാവനിള ടചേങവനിള

2 പഭാറശഭാല ടനയഭാറനിന്കേര

3 ബഭാലരഭാമപുരലാം കതമ്പഭാമുടലാം

4 കേനിള്ളനിപഭാലലാം പള്ളനിചല്

5 പഴവങ്ങഭാടനി പനവനിള

6 കബക്കറനി മുകക്കഭാല, ടനടയലാം

7 വനിതുര മരുതഭാമല

8 കേലമ്പലലാം കേലമ്പലലാം

9 വര്ക്കല മരക്കടമുക്കട്ട്

10 ടവമ്പഭായലാം മഭാങ്കുഴനി
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കകേഭാവളലാം, മണ്ണന്തല, ആരവനഭാടട്ട്, കേനിളനിമഭാനൂര്, മലാംഗലപുരലാം എന്നതീ കഷഭാപ്പുകേള
മഭാറനി സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. കേണ്സനമര്ടഫഡനിടന്റെ മഭാറനി
സ്ഥഭാപനിക്കുന്ന എഫട്ട്.എല്-1 കഷഭാപ്പുകേളുടട വനിവരലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് എഫട്ട്.എല്. 1 കഷഭാപനിടന്റെ
കപരട്ട്

മഭാറഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന സ്ഥലലാം

1 സ്റ്റഭാചേക്യു ശഭാസ്തമലാംഗലലാം

2 പഴവങ്ങഭാടനി വഞനിയൂര്

3 ടവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട് ടനലനഭാടട്ട്

മദവ വനിലവര്ദന

169 (793)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ബനിവകറജസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്  മദവത്തനിനട്ട്  വനില  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  ശതമഭാനലാം
വര്ദനയഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയടതനലാം  അതുമൂലമുള്ള  വരുമഭാന  വര്ദനവട്ട്
എത്രടയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) മദവത്തനിടന്റെ വനില കൂടനിയതുവഴനി മദവ ഉലഭാദകേ കേമ്പനനികേളക്കട്ട് അധനികേ 
സഭാമ്പത്തനികേ വരുമഭാനലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം മദവത്തനിനട്ട് വനില
വര്ദനിപനിചനിടനില.  എന്നഭാല് ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷടന്റെ ലഭാഭശതമഭാനത്തനിനട്ട്  4
ശതമഭാനലാം വര്ദനവട്ട് വരുത്തനിയ സഭാഹചേരവത്തനില് മദവത്തനിടന്റെ വനില കൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനിടന്റെ  ഫലമഭായനി  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  വരുമഭാനത്തനില്  ഏകേകദശലാം  35  കകേഭാടനി
രൂപയുടട  വര്ദന  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇപകേഭാരലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  മദവ  വനില
വര്ദനയനിലൂടട  മദവ  ഉല്പഭാദന കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ വരുമഭാനലാം
ഉണഭായനിടനില.

മദവ-മയക്കുമരുന്നട്ട് വവഭാപനലാം തടയഭാന് നടപടനി

170 (794)  ടപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എകകസട്ട്  വകുപനില്  ആവശവത്തനിനട്ട്  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  ജതീവനക്കഭാടര
നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് ജതീവനക്കഭാരുടട നനിയമനലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് എടന്തങനിലുലാം

പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മയക്കുമരുനകേളുടടയുലാം  മറ്റുലാം  വവഭാപനലാം  തടയുവഭാന്  ആവശവത്തനിനട്ട്

ജതീവനക്കഭാടര പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനി നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അനധനികൃത മദവ-മയക്കുമരുന്നട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ-വനിതരണ പവര്ത്തനങ്ങള 

തടയഭാന് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന മുന്കേരുതലുകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എകകസട്ട്  വകുപനില്  ആഫതീസട്ട്  അറന്ഡന്റെട്ട്,  കടപനിസ്റ്റട്ട്,

കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷവല്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  എന്നതീ  കകേഡറനില്  മനിനനിസ്റ്റതീയല്  വനിഭഭാഗലാം

ജതീവനക്കഭാര്  കസവനലാം  അനുഷനിക്കുനണട്ട്.   വകുപനില്  നനിലവനില്  ആവശവത്തനിനട്ട്

മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല് ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്.

(ബനി)   മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  ജതീവനക്കഭാരുടട  നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിച  പഠനലാം
എകകസട്ട് വകുപട്ട് നടത്തനിയനിടനില.

(സനി)   മദവലാം,  മയക്കുമരുന്നട്ട്  എന്നനിവയുടട  വവഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി
തസ്തനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എകകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  സമര്പനിച
ടപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  അനധനികൃത മദവ-മയക്കുമരുന്നട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ-വനിതരണ പവര്ത്തനങ്ങള
തടയുന്നതനിനഭായനി  എന്കഫഭാഴ് സ് ടമന്റെട്ട്  പവര്ത്തനലാം ശകനിടപടുത്തനി  ടറയ്ഡുകേളുലാം
വഭാഹന  പരനികശഭാധനയുലാം  നടത്തനിവരുന.   ടചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  വഭാഹന
പരനികശഭാധന  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  രതീതനിയനില്  നടത്തനിവരുന.   24  മണനിക്കൂറുലാം
പവര്ത്തനിക്കുന്ന  കസ്ട്രക്കനിലാംഗട്ട്  കഫഭാഴട്ട്  കേണ്കടഭാള  റമുകേള  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കപഭാലതീസട്ട്, കഫഭാറസ്റ്റട്ട്, റവനന, മകറന് എന്കഫഭാഴ് സ് ടമന്റെട്ട്  എന്നതീ വകുപ്പുകേളുമഭായനി
കചേര്ന്നട്ട് സലാംയുക ടറയ്ഡുകേളുലാം കേര്ണഭാടകേ, തമനിഴ് നഭാടട്ട് എന്നതീ സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിടല
എകകസട്ട്  ഉകദവഭാഗസ്ഥരുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  അന്തര്  സലാംസ്ഥഭാന  കബഭാര്ഡര്
പകടഭാളനിലാംഗകേളുലാം  ടറയ്ഡുകേളുലാം  നടത്തനിവരുനണട്ട്.   ടസഷവല്  സസഭാഡുകേള
രൂപതീകേരനിചട്ട്  രഹസവ  നനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തനി  അനധനികൃത  മദവ-മയക്കുമരുന്നട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണ വനിതരണ പവര്ത്തനങ്ങടള തടയുന.
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മദവ വനില്പന

171 (795)   ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്   :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്   :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി   :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര : തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  -  സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകേളക്കുസമതീപമുള്ള  മദവവനിലന  സപതീലാം
കകേഭാടതനി നനികരഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏടതലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള  മദവകകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട്  നനികരഭാധനത്തനിടന്റെ
പരനിധനിയനില് വരുന്നടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടതനി  നനികരഭാധനപകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പൂടനിയതുലാം
പൂടഭാനുള്ളതുമഭായ മദവകകേന്ദ്രങ്ങളുടട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സപതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനിയനുസരനിചട്ട് മദവകകേന്ദ്രങ്ങള നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന്
എടന്തലഭാലാം നടപടനി കകേടക്കഭാണനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ബഹുമഭാനടപട  സപതീലാംകകേഭാടതനി  15-12-2016-ടല  സനി.എ.  12164-
12166/2016  നമ്പര്  വനിധനിയനിലൂടട  കദശതീയ/സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകേളുടട  500  മതീറര്
പരനിധനിക്കുള്ളനില്  മദവവനില്പന  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   എന്നഭാല്  20000-ല്  തഭാടഴ
ജനസലാംഖവയുള്ള  തകദ്ദേശഭരണ  പകദശങ്ങളനില്  ദൂരപരനിധനി  220  മതീററഭായനി
നനിജടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   മദവ  വനില്പന  നടത്തുന്ന  എലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം  സപതീലാംകകേഭാടതനി
വനിധനിയുടട പരനിധനിക്കുള്ളനില് വരുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ബഹുമഭാനടപട  സപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  137  റതീടടയനില്  ഔടട്ട് ടലറ്റുകേളുലാം  8  ബഭാര്  കഹഭാടലുകേളുലാം
18 ക്ലബ്ബുകേളുലാം 9 മനിലനിററനി കേവഭാന്റെതീനുകേളുലാം 532 ബനിയര് & കവന് പഭാര്ലറുകേളുലാം ഒരു
ബനിയര്  റതീടടയനില്  ഔടട്ട് ടലറ്റുലാം  1092  കേളഷഭാപ്പുകേളുലാം  അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനില്  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  മദവകകേന്ദ്രങ്ങടളഭാനലാം  കദശതീയ
സലാംസ്ഥഭാന പഭാതകയഭാരത്തട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്നനില.

(ഡനി)  ബഹുമഭാനടപട  സപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയനുസരനിചട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന/
കദശതീയ  പഭാതകയഭാരത്തുനനിനലാം  500  മതീറര്  പരനിധനിക്കുള്ളനില്  പവര്ത്തനിച്ചു
വന്നനിരുന്ന  എലഭാ  മദവവനില്പനശഭാലകേളുടടയുലാം  പവര്ത്തനലാം  1-4-2017  മുതല്
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ബഭാര് കലസന്സട്ട്

172  (796)  ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എത്ര  ബഭാറുകേളക്കട്ട്
പുതുതഭായനി കലസന്സട്ട് നല്കേനി; അവ ഏടതലഭാലാം;

(ബനി)  കകേഭാടതനി  വനിധനിപകേഭാരലാം  ഏടതങനിലുലാം  ബഭാറുകേളക്കട്ട്  കലസന്സട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  2016  കമയട്ട്  25-നട്ട്  കശഷലാം  പുതനിയതഭായനി  അനുവദനിച  ബനിയര്/കവന്
പഭാര്ലര് കലസന്സകേള എത്രയഭാണട്ട്; ജനില തനിരനിചട്ട് കേണക്കട്ട് നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒന്നട്ട്.  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിടല കഹഭാടല് ഡനലഭാന്ഡട്ട്

(ബനി)  ഇല.

(സനി)   2016  കമയട്ട്  25-നുകശഷലാം  ടകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ   ജനിലകേളനില്  ഓകരഭാ
ബനിയര്/കവന്  പഭാര്ലറുകേള  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇവ  രണ്ടുലാം  ടകേ.റനി.ഡനി.സനി.യുടട
കഹഭാടലുകേളക്കഭാണട്ട് 

ബഭാറുകേളുലാം ബനിയര്, കവന് പഭാര്ലറുകേളുലാം

173 (797)  ടപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരത്തട്ട്  ഇകപഭാള  പവര്ത്തനിക്കുന്ന
ബഭാറുകേളുലാം ബനിയര്, കവന് പഭാര്ലറുകേളുലാം എത്ര; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാടതനി ഉത്തരവകേള വഴനി അനുവഭാദലാം ലഭനിചട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്ന ബഭാറുകേള
എത്ര;

(സനി)  കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഏടതങനിലുലാം  ബഭാറുകേകളഭാ  ബനിയര്,
കവന് പഭാര്ലറുകേകളഭാ കകേഭാടതനി ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം ഇകപഭാള പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
എങനില് ഏടതലഭാലാം;

(ഡനി)  എകകസട്ട്  വകുപനില്  കകേസ്സുകേള  കകേകേഭാരവലാം  ടചേയ്യുവഭാന്  എകകസട്ട്
ആസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിയമ  വകുപട്ട്  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്  ഉകണഭാ;  ഇടലങനില്  നനിയമ  വകുപനില്
നനിനലാം  ആവശവമഭായ  ഉകദവഭാഗസ്ഥടര  ടഡപനകടഷന്  വഴനി  നനിയമനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കദശതീയ പഭാതകയഭാരത്തനിനട്ട് 500 മതീറര് പരനിധനിക്കുള്ളനില്
ഇകപഭാള  ഒരു ബഭാര് മഭാത്രകമ പവര്ത്തനിക്കുനള്ളൂ.  ജനസലാംഖവ  20000-ല് തഭാടഴ
ആയതനിനഭാല്  കദശതീയപഭാതയനില്നനിനലാം  220  മതീറര്  ദൂരത്തനില്  സ്ഥനിതനി  ടചേയ്യുന്ന
കഹഭാടല് "കവത്തനിരനി വനികലജട്ട്”ആണട്ട് ഈ ബഭാര് കഹഭാടല്.

(ബനി)   31-3-2017-ടല  സപതീലാംകകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
അടച്ചുപൂടനിയ  കശഷലാം  വനിവനിധ  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവകേളുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
4 ബഭാറുകേളുലാം 66 ബനിയര്/കവന് പഭാര്ലറുകേളുലാം ഇകപഭാള തുറന പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)   ഉണട്ട്.   നനിയമവകുപനില്നനിനലാം  ടഡപനടനി  ടസക്രടറനി  റഭാങനിലുള്ള
ഒരുകദവഭാഗസ്ഥന് ലഭാ ഓഫതീസറഭായനി പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

മദവഷഭാപ്പുകേളുടട നനിയനണലാം

174 (798)     ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിടല  മദവഷഭാപ്പുകേളുടട  നനിയനണലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട്  സപതീലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിടന  തുടര്ന്നട്ട്  കകേരളത്തനില്  എത്ര
ബനിവകറജസട്ട്  ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള  അടച്ചുടവനലാം  എത്ര  കേളഷഭാപ്പുകേള
നനിര്ത്തനിവച്ചുടവനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാടതനി ഉത്തരവനിടന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പൂടനിയ ബഭാറുകേള, ബനിയര് &
കവന് പഭാര്ലറുകേള എന്നനിവയുടട എണ്ണലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സപതീലാംകകേഭാടതനിയുടട  ഉത്തരവട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കൂടുതല് സമയലാം
ആവശവടപടട്ട്  കകേഭാടതനിടയ  സമതീപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുടട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് 124 ബനിവകറജസട്ട് ഔടട്ട്
ടലറ്റുകേളുലാം 1092 കേളഷഭാപ്പുകേളുലാം പവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാടതനി ഉത്തരവനിടന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് 8 ബഭാര് കഹഭാടലുകേളുലാം 532
ബനിയര്/കവന് പഭാര്ലറുകേളുലാം പൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.
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മദവശഭാലകേള

175 (799)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  സലാംസ്ഥഭാനപഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  മദവശഭാലകേള  കവടണന്ന
ബഹു.  സപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു; ഇതനിന് പകേഭാരലാം എത്ര മദവശഭാലകേള മഭാറനി സ്ഥഭാപനിച്ചു; എത്ര വനില്പന
ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള അടച്ചുപൂടനി;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  മദവശഭാലകേളനില്നനിന്നട്ട്  മദവലാം  പഭായട്ട്  ടചേയട്ട്  വനില്പന
പഭാടനിടലന്നട്ട്  പസ്തസ്തുത  വനിധനിയനില്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനികനല്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ബഹുമഭാനടപട സപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുടട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കദശതീയ/
സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകേളുടട  500  മതീറര്  പരനിധനിയ്ക്കുള്ളനില്  പവര്ത്തനിചനിരുന്ന  എലഭാ
മദവശഭാലകേളുലാം  1-4-2017  മുതല്  അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാടതനി  വനിധനിയനിടല
വവവസ്ഥകേളക്കുലാം  എകകസട്ട്  നനിയമത്തനിടല  ചേടങ്ങളക്കുലാം  അനുസൃതമഭായ
ടകേടനിടങ്ങള  ലഭവമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  പൂടനിയ  മദവശഭാലകേള  പുനനഃസ്ഥഭാപനിച്ചുവരുന.
ഇത്തരത്തനില് 78 വനികദശ  മദവഷഭാപ്പുകേളുലാം 53 കേളഷഭാപ്പുകേളുലാം മഭാറനി സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
137 റതീടടയനില്  ഔടട്ട് ടലറ്റുകേളുലാം  8  ബഭാര്  കഹഭാടലുകേളുലാം
18 ക്ലബ്ബുകേളുലാം 9 മനിലനിററനി കേവഭാന്റെതീനുകേളുലാം 532 ബനിയര് & കവന് പഭാര്ലറുകേളുലാം ഒരു
ബനിയര്  റതീടടയനില്  ഔടട്ട് ടലറ്റുലാം  1092  കേളഷഭാപ്പുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുടട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇല.

മദവവനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള
176 (800)   ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .   ടകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന്  :
ശതീ  .   അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട്  :
ശതീ  .     വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത
കദശതീയ-സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകയഭാരടത്ത  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  മദവവനിലന
കകേന്ദ്രങ്ങള  മഭാറനി  സ്ഥഭാപനിചതനിടന്റെയുലാം  മഭാറനിസ്ഥഭാപനിക്കഭാനുളളവയുടടയുലാം  എണ്ണലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കകേഭാടതനിവനിധനിയനുസരനിചട്ട്  അടച്ചുപൂകടണനിവരുന്നതുലാം  മഭാറനി
സ്ഥഭാപനികക്കണനി  വരുന്നതുമഭായ  ബനിയര്/കവന്  പഭാര്ലറുകേളുടട  എണ്ണലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)   സപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുടട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കദശതീയ-സലാംസ്ഥഭാന
പഭാതകയഭാരടത്ത  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷടന്റെ  55 മദവവനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള
ഇതുവടര മഭാറനി സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇനനി 124 എണ്ണലാം മഭാറനി സ്ഥഭാപനികക്കണതുണട്ട്.

(ബനി)  532

 കലസന്സട്ട് ഫതീസട്ട്

177  (801)  ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  രൂപടപടുത്തനിയ  മദവ  നയത്തനിടന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നല്കേനിയ  ബനിയര്-കവന്  പഭാര്ലറുകേള,  കേളഷഭാപ്പുകേള,
ബഭാറുകേള എന്നനിവയുടട കേഭാലഭാവധനി നതീടനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേഭാലഭാവധനി  നതീടനി/പുതുക്കനി  നല്കേനിയതട്ട്  പുതനിയ  മദവ
നയത്തനിടന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാകണഭാ എന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബനിയര്-കവന്  പഭാര്ലറുകേള,  കേളഷഭാപ്പുകേള,  ബഭാറുകേള  ഇവ
ഓകരഭാന്നനിനുലാം മുന് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  നനിശയനിചനിരുന്ന കലസന്സട്ട് ഫതീസട്ട്
എത്രയഭായനിരുന;

(ഡനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കേഭാലഭാവധനി പുതുക്കനി/നതീടനി
നല്കേനിയ ഓകരഭാന്നനിനുലാം നനിശയനിച കലസന്സട്ട് ഫതീസട്ട് എത്രയഭായനിരുന;

(ഇ)  കേഭാലഭാവധനി പുതുക്കനി/നതീടനി  നല്കേനിയകപഭാള,  മുന് സര്ക്കഭാര് നനിശയനിച
കലസന്സട്ട്  ഫതീസനില്  എടന്തങനിലുലാം  വര്ദന  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
എത്രയഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  അല.
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(സനി)   ബനിയര്/കവന്  പഭാര്ലറുകേളക്കട്ട്  4  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ബഭാറുകേളക്കട്ട്
23  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ആയനിരുന  മുന്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  2016-17  കേഭാലയളവനിടല
കലസന്സട്ട്  ഫതീസട്ട്.   കേളഷഭാപ്പുകേളക്കട്ട്  ഏകേതീകൃത  കലസന്സട്ട്  ഫതീസട്ട്
നനിലവനിലനില.  ഓകരഭാന്നനിനുലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് സര്ക്കഭാര് വനിജഭാപനലാം ടചേയ്യുന്ന
തരത്തനില് വവതവസ്തമഭായ കലസന്സട്ട് ഫതീസഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  24-2-2014-ടല
G.O.(P)/38/2014/നനി.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  വനിജഭാപനലാം
ടചേയതനുസരനിച്ചുള്ള കലസന്സട്ട് ഫതീസഭാണട്ട് (ടറന്റെല്) നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  2016-17  കേഭാലയളവനിടല കലസന്സട്ട് ഫതീസനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായ
തുകേ  ഈടഭാക്കനിയഭാണട്ട്  2017-18  വര്ഷകത്തയട്ട്  കേളഷഭാപ്പുകേള  3  മഭാസകത്തക്കുലാം
മറ്റുള്ള  മദവഷഭാപ്പുകേള  ഒരു വര്ഷകത്തക്കുലാം  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്.
(ബനിയര്/കവന്  പഭാര്ലറുകേളക്കട്ട്  4 ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ബഭാറുകേളക്കട്ട്  23  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം)

(ഇ)  വര്ദനവട്ട് വരുത്തനിയനിടനില.

മദവനയലാം

178 (802)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാരനിടന്റെ മദവനയലാം എന്നകത്തയട്ട് പഖവഭാപനിക്കുലാം;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  മദവനയത്തനില്നനിനലാം  എടന്തങനിലുലാം  മഭാറങ്ങള
പുതനിയമദവനയത്തനില് വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  എടന്തഭാടക്ക  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന;
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പുതനിയ മദവനയലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

എകകസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന ലഭനിച വരുമഭാനലാം

179 (803)     ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എകകസട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന
സർക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിച വരുമഭാനലാം എത്രയഭാണട്ട്;
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(ബനി)  ഈ  വരുമഭാനത്തനില്  മുന്വര്ഷത്തനില്  നനിനള്ള  വവതനിയഭാനലാം
എത്രയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2016-17  കേഭാലയളവനില്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  വനിലന
നടത്തനിയ മദവത്തനിടന്റെയുലാം ബനിയറനിടന്റെയുലാം വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മുന്വര്ഷടത്ത  അകപക്ഷനിചട്ട്  വനിലനയനിലുണഭായ  വവതവഭാസലാം  എത്ര
ശതമഭാനടമന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് എകകസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖനയുള്ള
ആടകേ വരുമഭാനലാം 2007,87,57,058 രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിടല വരുമഭാനടത്ത അകപക്ഷനിചട്ട്  4.59  ശതമഭാനലാം  (88.14  കകേഭാടനി  രൂപ)
വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2016-17 കേഭാലയളവനില് ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖന 12,134
കകേഭാടനി രൂപയുടട മദവവനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനില്  10,719  കകേഭാടനി രൂപ
ഇന്തവന്  നനിര്മ്മേനിത  വനികദശമദവ  വനില്പന  ഇനത്തനിലുലാം  1415 കകേഭാടനി  രൂപ
ബനിയര്/കവന് വനില്പന ഇനത്തനിലുലാം ലഭനിചതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖനയുള്ള  മദവവനില്പനയനില്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷടത്ത
അകപക്ഷനിചട്ട് 5 ശതമഭാനലാം (557 കകേഭാടനി രൂപ) വര്ദനവണഭായനിട്ടുണട്ട്. 

എകകസട്ട് വകുപട്ട് കേടണത്തനിയ സനിരനിറട്ട്

180 (804)     ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015 ഏപനില് മുതല് 2016 മഭാര്ചട്ട് വടരയുള്ള കേഭാലയളവനില് എകകസട്ട്
വകുപട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ആടകേ കേടണത്തനിയ അനധനികൃത സനിരനിറനിടന്റെ അളടവത്ര
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2016 ഏപനില് മുതല് 2017 മഭാര്ചട്ട് വടരയുള്ള കേഭാലയളവനില് എകകസട്ട്
വകുപട്ട് സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കേടണത്തനിയ അനധനികൃത സനിരനിറനിടന്റെ അളടവത്ര;

(സനി) 2016 ടസപ്റലാംബര് 1 മുതല് 2017 മഭാര്ചട്ട് 31 വടര എകകസട്ട് വകുപട്ട് 
കേടണത്തനിയ അനധനികൃത സനിരനിറനിടന്റെ അളടവത്ര എന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ)  18,779.650 ലനിറര്

(ബനി)  2,872.700 ലനിറര്

(സനി)  191.200 ലനിറര്

അബ്കേഭാരനി നനിയമമനുസരനിചട്ട് എടുത്ത കകേസ്സുകേള

181 (805) ശതീ  .   ടകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016  ജനുവരനി മുതല്  2017  മഭാര്ചട്ട് വടര എടടകസട്ട് വകുപട്ട് രജനിസ്റ്റര്
ടചേയ ടമഭാത്തലാം കകേസ്സുകേളുടട എണ്ണലാം എത്ര എന്നട്ട് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  അതനില്  കകേഭാട്പ  പകേഭാരലാം  എടുത്ത  കകേസ്സുകേളുടട  എണ്ണലാം  എത്ര;
ശതമഭാനലാം എത്ര;

(സനി)  അബ്കേഭാരനി  നനിയമമനുസരനിചട്ട്  എടുത്ത  കകേസ്സുകേളുടട  എണ്ണലാം  എത്ര;
ശതമഭാനലാം എത്ര;

(ഡനി)  മയക്കുമരുന്നട്ട്  നനികരഭാധന  നനിയമമനുസരനിചട്ട്  എടുത്ത  കകേസ്സുകേളുടട
എണ്ണലാം എത്ര; ശതമഭാനലാം എത്ര എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  99042 കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ടചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  64740.  ആടകേ കകേസ്സുകേളുടട 65.37 ശതമഭാനലാം

(സനി)  29892.  ആടകേ കകേസ്സുകേളുടട 30.18 ശതമഭാനലാം

(ഡനി)  4410. ആടകേ കകേസ്സുകേളുടട 4.45 ശതമഭാനലാം

വനിമുകനി പദതനി

182 (806)     ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ  :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട്  :
ശതീ  .   ടകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗലാം  മൂലമുണഭാകുന്ന  പശ്നങ്ങള  തടയുന്നതനിനുലാം  ലഹരനി
ഉപകയഭാഗലാം  നനിരുത്സഭാഹടപടുത്തുന്നതനിനുലാം  വനിമുകനി  പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത പദതനിയുടട പങഭാളനിത്തലാം,  നടത്തനിപട്ട്  എന്നനിവ സലാംബന്ധനിച

വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  വനിഭഭാവന  ടചേയ്യുന്ന  ലക്ഷവലാം  കകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ജനപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള,  വനിദവഭാഭവഭാസ,

ആകരഭാഗവ, സഭാലാംസഭാരനികേ സ്ഥഭാപനങ്ങള എന്നനിവയുടട സഭാന്നനിദവലാം ഉറപഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)   സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,  എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.,

കുടുലാംബശതീ,  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്,  സലാംസ്ഥഭാന കലബറനി കേസൗണ്സനില്,

മദവവര്ജ്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള്ള സന്നദ സലാംഘടനകേള,  വനിദവഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-

മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷന്  എന്നനിവയുടട

പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  ലഹരനി  വനിമുക  കകേരളലാം  എന്ന  ലക്ഷവലാം

സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിമുകനി  മനിഷടന്റെ  കനതൃതസത്തനില്   നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

വനിമുകനി  മനിഷനട്ട്  ബഹുമഭാനടപട  മുഖവമനനി  ടചേയര്മഭാനുലാം  എകകസട്ട്

വകുപ്പുമനനി കവസട്ട് ടചേയര്മഭാനുലാം നനികുതനി വകുപട്ട് ടസക്രടറനി കേണ്വതീനറുമഭായനി ഒരു

ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആകരഭാഗവലാം,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം,

വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ധനകേഭാരവലാം,  ടൂറനിസലാം,  കേഭായനികേവലാം  യുവജനകക്ഷമവലാം  പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനലാം,  സഭാസഭാരനികേകേഭാരവലാം,  മത്സവബന്ധനലാം  എന്നതീ  വകുപട്ട്

മനനിമഭാര്,  ചേതീഫട്ട്  ടസക്രടറനി,  കേലഭാ-കേഭായനികേ-സഭാലാംസഭാരനികേ,  സഭാഹനിതവ  സന്നദ

സലാംഘടനഭാ  പതനിനനിധനികേള,  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസൗണ്സനില്  പസനിഡന്റെട്ട്,  അഡസകക്കറട്ട്

ജനറല്,  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  അകസഭാസനികയഷന്  പസനിഡന്റെട്ട്  എന്നനിവര്  ഈ

ഗകവണനിലാംഗട്ട് കബഭാ ഡനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്.

വനിമുകനി  മനിഷനട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില്  എകകസട്ട്  വകുപ്പുമനനി

ടചേയര്മഭാനഭായുലാം നനികുതനി വകുപട്ട് അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട് ടസക്രടറനി കവസട്ട് ടചേയര്മഭാനഭായുലാം

എകകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  കേണ്വതീനറഭായുലാം  ഒരു  എകനികേനടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കൂടഭാടത ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട് പസനിഡന്റെട്ട്  ടചേയര്മഭാനഭായുലാം ജനിലഭാ  കേളകര് കേണ്വതീനറഭായുലാം

ജനിലഭാതല  എകനികേനടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  അകതഭാടടഭാപലാംതടന്ന  തകദ്ദേശഭരണ

സ്ഥഭാപനതലത്തനിലുലാം  (ജനില/കബഭാക്കട്ട്/കകേഭാര്പകറഷന്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/പഞഭായത്തട്ട്)വഭാര്ഡട്ട്

തലത്തനിലുലാം   (ജനില/കബഭാക്കട്ട്/കകേഭാര്പകറഷന്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/പഞഭായത്തട്ട്)  'വനിമുകനി'

കേമ്മേനിറനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   വനിമുകനി  മനിഷടന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള

നടത്തുന്നതനിനട്ട് കസ്റ്ററട്ട് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറടറ നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   വനിമുകനി  പദതനി  വനിഭഭാവന  ടചേയ്യുന്ന  ലക്ഷവലാം  കകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ജനപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്,  കകേഭാര്പകറഷന്,  കബഭാക്കട്ട്,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  തുടങ്ങനിയ  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള,
സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്,
എന്.സനി.സനി.,  എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.,  മദവവര്ജ്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള്ള  സന്നദ
സലാംഘടനകേള,  ആകരഭാഗവവകുപട്ട്,  ആര്ട്സട്ട്/കസഭാര്ട്സട്ട്  ക്ലബ്ബുകേള,  കലബറനി
കേസൗണ്സനില്,  കുടുലാംബശതീ,  വനിദവഭാര്ത്ഥനി-യുവജന  മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള,
കേലഭാകേഭായനികേ  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാഹനിതവലാം,  മഭാധവമ  രലാംഗടത്ത  പതനിനനിധനികേള
ബഹുമഭാനടപട എലാം.പനി. മഭാര്, എലാം.എല്.എ മഭാര്, വഭാര്ഡട്ട് ടമമ്പര്മഭാര്, അങണവഭാടനി
ജതീവനക്കഭാര്,  ആശഭാവര്ക്കര്,  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷന്  ഭഭാരവഭാഹനികേള
എന്നനിവടരടയഭാടക്ക വനിവനിധ തലത്തനിലുള്ള വനിമുകനി കേമ്മേനിറനികേളനില് അലാംഗങ്ങളഭാക്കനി
അവരുടട സഭാന്നനിദവവലാം പങഭാളനിത്തവലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

വനിമുകനി മനിഷടന്റെ ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള

183 (807)  ശതീ  .   ടകേ  .   ദഭാസന്   : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം 
എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനി  വനിമുക  കകേരളലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്ന വനിമുകനി മനിഷടന്റെ ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി ജനില-തഭാലൂക്കട്ട് തലത്തനില് നടപനിലഭാകക്കണ
കേഭാരവങ്ങള എടന്തലഭാലാം; എടകസട്ട് ഓഫതീസകേളനില് ഇതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എടന്തലഭാലാം
കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട് നടപഭാക്കുന്നതട്ട്;വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടകേഭായനിലഭാണനിയനിടല  എകകസട്ട്  ഓഫതീസനിടല  സസൗകേരവങ്ങളുടട
അപരവഭാപ്തത, പദതനിയുടട വനിജയകേരമഭായ നടത്തനിപനിനട്ട് തടസമഭായനി നനില്ക്കുന്നതട്ട്
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് പരനിഹഭാരനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   മദവവര്ജ്ജനത്തനിനട്ട്  ഊന്നല്  നല്കേനിയുലാം  മയക്കുമരുനകേളുടട
ഉപകഭഭാഗലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷവമനിടട്ട്  6-10-2016-ടല  ജനി.ഒ.
(എലാം.എസട്ട്.) നമ്പര് 94/2016/നനി.വ. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവപകേഭാരലാം കകേരള സലാംസ്ഥഭാന
ലഹരനി വര്ജ്ജനമനിഷന്  "വനിമുകനി”  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  പസ്തുത മനിഷനനില്
സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്,  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,
എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.,  കുടുലാംബശതീ, സലാംസ്ഥഭാന കലബറനി കേസൗണ്സനില്, മദവവര്ജ്ജന
സമനിതനികേളടക്കമുള്ള  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  വനിദവഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-മഹനിളഭാ
സലാംഘടനകേള  എന്നനിവരുടട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  ലഹരനിടക്കതനിടരയുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണ പവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിചട്ട് ലഹരനി വനിമുക കകേരളലാം എന്ന
ലക്ഷവലാം സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് 'വനിമുകനി' മനിഷടന്റെ ഉകദ്ദേശവലക്ഷവലാം.

(ബനി)  വനിമുകനി  മനിഷടന്റെ  കസ്റ്ററട്ട്  എകനികേനടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുടട
തതീരുമഭാനമനുസരനിച്ചുള്ള ലഹരനി വനിരുദ കബഭാധവല്ക്കരണ പദതനികേളഭാണട്ട് ജനിലഭാ
തഭാലൂക്കട്ട്  തലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  ഈ  തതീരുമഭാനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  തലത്തനില്  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  പസനിഡന്റെട്ട്
ടചേയര്മഭാനുലാം  കകേഭാര്പകറഷന്  കമയര്,  മുനനിസനിപല്  ടചേയര്കപഴണ്മഭാര്  കവസട്ട്
ടചേയര്മഭാന്മഭാരഭായുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്  കേണ്വതീനറഭായുലാം  എകകസട്ട്  ടഡപനടനി
കേമ്മേതീഷണര് കജഭായനിന്റെട്ട്  കേണ്വതീനറഭായുലാം  വനിവനിധ  പതനിനനിധനികേള  ടമമ്പര്മഭാരഭായുലാം
ഉള്ള  ജനിലഭാ  എകനികേനടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  കബഭാക്കട്ട്/കകേഭാര്പകറഷന്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
പഞഭായത്തട്ട്/വഭാര്ഡുതല കേമ്മേനിറനികേളുലാം വനിമുകനി മനിഷനനില് ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

എകകസട്ട്  ഉകദവഭാഗസ്ഥരുടട  കനതൃതസത്തനില്  അതഭാതട്ട്  ഓഫതീസട്ട്
പരനിധനിക്കുള്ളനിടല  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേളുമഭായനി  കചേര്നലാം
റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷന്,  കകേഭാളനനികേള  എന്നനിവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലാം  ലഹരനി
വനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കഷഭാര്ടട്ട്  ഫനിലനിലാം
പദര്ശനവലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പഭാവനഭാടകേവലാം  എകകസട്ട്  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്
അവതരനിപനിക്കുന്ന  കബഭാധവല്ക്കരണ  നഭാടകേലാം,  കബഭാധവല്ക്കരണ  സ്റ്റഭാളുകേള
തുടങ്ങനി വനിവനിധ ഇനലാം പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിവരുന. 

(സനി)  ശദയനില്ടപടനിടനില.
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വനിമുകനി പദതനിയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

184 (808)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന് ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുന്ന വനിമുകനി
പദതനിയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ടവളനിടപടുത്തഭാകമഭാ.

(ബനി)  ഈ  പദതനി  എത്ര  ജനിലകേളനില്  വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന;മദവവര്ജ്ജനവലാം  മയക്കുമരുനകേളുടട  ദുരുപകയഭാഗവലാം  തടയഭാന്

സലാംസ്ഥഭാനത്തുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലനിനനിക്കുകേളുടട  പവര്ത്തനങ്ങള

വവകമഭാക്കഭാകമഭാ; പുതുതഭായനി എത്ര ക്ലനിനനിക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിഞ;

(സനി)  മയക്കുമരുന്നനിടന്റെയുലാം മദവത്തനിടന്റെയുലാം ദുരുപകയഭാഗടത്തക്കുറനിചട്ട്  വരുന്ന

അദവയനവര്ഷലാം  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  തലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന

കബഭാധവൽക്കരണ പദതനികേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന്  "വനിമുകനി"യുടട

പവര്ത്തനങ്ങളുടട  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സ്ഥഭാപനതല

പവര്ത്തനങ്ങള,  ക്രനിയഭാതകേ  പവര്ത്തനങ്ങള,  സഭാമൂഹനികേ  പവര്ത്തനങ്ങള,

വനിവര  വവഭാപന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  മദവവലാം  മയക്കുമരുനലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചു

തുടങ്ങനിയവടര  തനിരുത്തല്  പക്രനിയ,  നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി  ഉല്പന്നങ്ങളുടട

ലഭവതയുലാം  വനിതരണവലാം  ഇലഭാതഭാക്കല്  ഉകദ്ദേശനിച്ചുടകേഭാണ്ടുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള,

പുനരധനിവഭാസലാം എന്നതീ പദതനികേളഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്.

(ബനി)   കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന്  "വനിമുകനി”യുടട
പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂടട  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ലഹരനിടക്കതനിടരയുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുനണട്ട്.   എകകസട്ട്  വകുപനിടന്റെ
കേതീഴനില് കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലനിനനിക്കുകേള ഒനലാംതടന്ന ആരലാംഭനിചനിടനില.  എന്നഭാല്
കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന്  "വനിമുകനി”യുടട  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ
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ജനിലകേളനിലുലാം ഡതീ-അഡനിക്ഷന് ടസന്റെറുകേള ആകരഭാഗവവകുപനിടന്റെ നനിയനണത്തനില്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   അകതഭാടടഭാപലാം  കകേരള
സലാംസ്ഥഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന്  "വനിമുകനി”യുടട  ഭഭാഗമഭായനി  കദശതീയ
നനിലവഭാരത്തനില്  ആധുനനികേ  സജ്ജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഒരു  മഭാതൃകേഭാ  ഡതീ-
അഡനിക്ഷന്  ടസന്റെര്  എകകസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)   ജൂണ്  26-നട്ട്  അന്തഭാരഭാഷ  ലഹരനി  വനിരുദ  ദനിനഭാചേരണത്തനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  മുഖഭാന്തനിരലാം  ഓകരഭാ
ആകനിവനിറനി സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട് ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേളുടട
കേടയഴുത്തു മഭാസനികേ മത്സരലാം, സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട് ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേളുടട കനഭാടതീസട്ട്
കബഭാര്ഡനില്  കപഭാസ്റ്റര്  തയഭാറഭാക്കനി  പതനിക്കല്,  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേടള  ഉളടപടുത്തനി
കേസനിസട്ട്,  ഉപനവഭാസ  മത്സരങ്ങള,  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബട്ട്
കേണ്വതീനര്മഭാര്ക്കട്ട് ശനില്പശഭാല, ടപഭാഫഷണല് കകേഭാകളജുളടപടടയുള്ള കകേഭാകളജട്ട്
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേടള  പടങടുപനിച്ചുടകേഭാണട്ട്  കഷഭാര്ടട്ട്  ഫനിലനിലാം  ടഫസ്റ്റനിവല്  മത്സരലാം
എന്നനിവയഭാണട്ട്  വരുന്ന  അദവയന  വര്ഷലാം  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  തലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പധഭാന  പദതനികേള.   കൂടഭാടത  2017-18
അദവയനവര്ഷലാം  സ്കൂള  പഭാഠവപദതനിയനില്  ലഹരനിവനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ
പഭാഠഭഭാഗങ്ങള ഉളടപടുത്തുവഭാന് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഉണഭാകുന്ന നഷലാം

185  (809)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഹു.  സപതീലാംകകേഭാടതനിവനിധനിമൂലലാം  ബഭാറുകേളുലാം  സര്ക്കഭാര് മദവശഭാലകേളുലാം
പൂടനിയതുകേഭാരണലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഉണഭാകുന്ന  നഷലാം  എത്രകകേഭാടനിടയന്നട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു മഭാസലാം ഉണഭാകുന്ന നഷലാം എത്ര കകേഭാടനിടയന്നട്ട് ബഭാറുകേള തനിരനിച്ചുലാം
സര്ക്കഭാര് മദവശഭാലകേള തനിരനിച്ചുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബഹു.  സപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിടക്കതനിടര  സര്ക്കഭാര്  അപതീല്
നല്കുന്നകേഭാരവലാം  പരനിഗണനയനില്  ഉകണഭാ;  എങനില്  എന്തട്ട്  മഭാനദണ്ഡത്തനിടന്റെ
കപരനിലഭാണട്ട് അപതീല് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കഹകവയുടട സമതീപലാം പവര്ത്തനിക്കുന്ന മദവഷഭാപ്പുകേള 2017 ഏപനില്
1-നട്ട്  മുമ്പഭായനി  മഭാറനിസ്ഥഭാപനിക്കണടമന്ന  ബഹുമഭാനടപട  സപതീലാം  കകേഭാടതനി
ഉത്തരവനിടനത്തുടര്ന്നട്ട്  2016  ഡനിസലാംബര്  മുതല്  ടകേ.എസട്ട്.ബനി.സനി.-യുടട
വനിറ്റുവരവനില്  കുറവണഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇന്തവന്  നനിര്മ്മേനിത  വനികദശമദവലാം,  ബനിയര്
എന്നനിവയുടട വനില്പന അളവനിലുലാം വനില്പന മൂലവത്തനിലുലാം  ഉണഭായ കുറവട്ട്  ചുവടട
കചേര്ക്കുന:

ഇന്തവന് നനിര്മ്മേനിത വനികദശമദവ വനില്പനയുടട അളവനിലുണഭായ കുറവട്ട്
(ലക്ഷലാം ടകേയ്സനില്)

മഭാസലാം 2016-17 2015-16 വര്ദനവട്ട്/
കുറവട്ട്

വര്ദനവട്ട്/ കുറവട്ട്
ശതമഭാനത്തനില്

നവലാംബര് 15.72 15.08 0.64 4 %

ഡനിസലാംബര് 17.52 17.82 (-) 0.30 (-) 2 %

ജനുവരനി 15.56 16.66 (-) 1.10 (-) 7 %

ടഫബ്രുവരനി 16.36 17.32 (-) 0.96 (-) 6 %

മഭാര്ചട്ട് 16.11 16.66 (-) 0.55 (-) 3 %

ഏപനില്  
 (17-4-2017 വടര)

8.64 9.04 0.40 (-) 4 %

ബനിയര് വനില്പനയുടട അളവനിലുണഭായ കുറവട്ട്

(ലക്ഷലാം ടകേയ്സനില്)

മഭാസലാം 2016-17 2015-16 വര്ദനവട്ട്/
കുറവട്ട്

വര്ദനവട്ട്/ കുറവട്ട്
ശതമഭാനത്തനില്

നവലാംബര് 11.05 8.97 2.08  23 %

ഡനിസലാംബര് 11.83 12.22 (-) 0.39 (-) 3 %

ജനുവരനി 11.53 12.88 (-) 1.35 (-) 10 %

ടഫബ്രുവരനി 13.67 14.01 (-) 0.34 (-) 2 %

മഭാര്ചട്ട് 13.50 18.15 (-) 4.65 (-) 26 %

ഏപനില്
(17-4-2017

വടര)

4.86 9.60 (-) 4.74 (-) 49 %
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ആടകേ വനില്പനമൂലവത്തനിലുണഭായ കുറവട്ട്

(തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില്)

മഭാസലാം 2016-17 2015-16 വര്ദനവട്ട്/
കുറവട്ട്

വര്ദനവട്ട്/ കുറവട്ട്
ശതമഭാനത്തനില്

നവലാംബര് 903.27 842.22 61.05  7 %

ഡനിസലാംബര് 1040.10 1000.19 39.91  4 %

ജനുവരനി 1008.64 995.21 12.83   1 %

ടഫബ്രുവരനി 973.55 971.47 2.08 0.21 %

മഭാര്ചട്ട് 1031.60 1041.45 (-) 9.85 (-) 1 %

ഏപനില്
(17-4-2017

വടര)

521.94 594.94 (-) 73 (-) 12 %

നനിലവനില്  ടകേ.എസട്ട്.ബനി.സനി.-യുടട  വനിറ്റുവരവട്ട്  തുകേയനില്  പതനിദനിനലാം  4.56
കകേഭാടനി  രൂപയുടട  കുറവണഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇകത  അവസ്ഥ  തുടരുകേയഭാടണങനില്
ടകേ.എസട്ട്.ബനി.സനി.-യുടട  വനിറ്റുവരവനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷടത്ത
അകപക്ഷനിചട്ട്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഏകേകദശലാം  1700  മുതല്  2000
കകേഭാടനി  രൂപയുടട  കുറവണഭാകുടമന്നട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന.   കൂടഭാടത  ബഹുമഭാനടപട
സപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിപകേഭാരലാം  1-4-2017  മുതല്  പവര്ത്തനിക്കഭാന്
കേഴനിയഭാടതയനിരനിക്കുന്ന  മദവഷഭാപ്പുകേള,  ബഭാറുകേള  തുടങ്ങനിയവ  തുടര്നലാം  മഭാറനി
സ്ഥഭാപനിചട്ട് പവര്ത്തനിപനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാടത വരനികേയഭാടണങനില് കലസന്സട്ട് ഫതീസട്ട്
ഇനത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശലാം  35  കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം  രൂപയുടട  നഷവലാം
ഉണഭാകേഭാനനിടയുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിനലാം
ബഭാറുകേളനികലക്കുലാം  കേണ്സനമര്  ടഫഡനികലയ്ക്കുമുള്ള  വനില്പനയനില്  പതനിമഭാസലാം  72
കകേഭാടനി  രൂപയുടട  നഷവലാം  ടകേ.എസട്ട്.ബനി.സനി.-യുടട  വനികദശമദവ  ചേനിലറ
വനില്പനശഭാലകേളനില്നനിനള്ള  വനിറ്റുവരവനില്  പതനിമഭാസലാം  67  കകേഭാടനി  രൂപയുടട
നഷവമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പരനിഗണനയനിലനില. 
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യൂണനികഫഭാലാം അലവന്സട്ട്

186 (810)  ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എകകസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്  യൂണനികഫഭാലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) പതനിവര്ഷലാം എത്ര മതീറര് തുണനിയഭാണട്ട് ഇതനിനുകവണനി വഭാങ്ങുന്നതട്ട്;

(സനി) എത്ര ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് യൂണനികഫഭാലാം അലവന്സട്ട് നല്കുനണട്ട്;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ടചേലവനില്  നല്കുന്ന  യൂണനികഫഭാലാം  സര്ക്കഭാര്

ഉടമസ്ഥതയനിലുള്ള  മനില്ലുകേള,  ഖഭാദനി,  കകേത്തറനി  കമഖലകേൾ  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്

നനിന്നട്ട് വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   എകകസട്ട്  വകുപനില്  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല്  ജതീവനക്കഭാര്  ഒഴനിടകേയുള്ള
ജതീവനക്കഭാര് യൂണനികഫഭാലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)   യൂണനികഫഭാലാം  അലവന്സട്ട്  തുകേയഭായനിടഭാണട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  5002 ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് യൂണനികഫഭാലാം അലവന്സട്ട് നല്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

മദവവനിപണന മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം

187 (811)  ശതീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരകമറട്ട്,  നഭാളനിതുവടരയുലാം  മദവനയലാം
പഖവഭാപനിചനിടനിടലന്ന കേഭാരവലാം ശരനിയഭാകണഭാ;  എങനില് മദവനയലാം ഔകദവഭാഗനികേമഭായനി
പഖവഭാപനിക്കഭാടത മുന് സർക്കഭാരനിടന്റെ നയലാം തുടരഭാനഭാകണഭാ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  ഈ സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം വനിവനിധ കകേഭാടതനികേള
മദവ  വനിപണനവമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്  പുറടപടുവനിചനിട്ടുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില് ഈ കേഭാലയളവനിടല ഏടതലഭാലാം വനിധനികേളുടട നടപഭാക്കലഭാണട്ട്

നടന്നനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശരനിയഭാണട്ട്.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  മദവനയലാം
പഖവഭാപനിക്കുന്നതുവടര നനിലവനിലുള്ള മദവനയലാം തുടരുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി & സനി)  ബഹുമഭാനടപട സപതീലാംകകേഭാടതനിയുടട 31-3-2017-ടല CA.No.
12164-12166/16-ാം നമ്പര് കകേസ്സുകേളനിടല വനിധനിനവഭായപകേഭാരലാം കദശതീയ/സലാംസ്ഥഭാന
പഭാതകേളനില്  നനിനലാം  കേഭാണുന്ന തരത്തനികലഭാ  കനരനിടട്ട്  പകവശനിക്കുന്ന  തരത്തനികലഭാ
കദശതീയ/സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  നനിനലാം  500  മതീററനിനുള്ളനികലഭാ  ഒരു
മദവഷഭാപ്പുലാം  01-4-2017  മുതല്  പവര്ത്തനിക്കഭാന്  പഭാടനിടലന്നട്ട്
ഉത്തരഭാവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ടനി ഉത്തരവട്ട് പഭാലനിചനിട്ടുണട്ട്.

മദവവനില്പന

188  (812)  ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  വര്ഷത്തനില് മദവവനിലനയനിലൂടട ടമഭാത്തലാം എത്ര തുകേ ലഭനിച്ചു
എന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഞഭാവട്ട്,  കേറുപട്ട്,  മറട്ട്  മയക്കുമരുനകേള എന്നനിവ എകകസട്ട്  വകുപട്ട്
വനിപണനലാം  ടചേയ്യുനകണഭാ;  എങനില്  അതനിലൂടട  എന്തു  തുകേ  ലഭനിച്ചു  എന്നട്ട്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2016-17  വര്ഷത്തനില്  വനികദശമദവവനില്പനയനിലൂടട  12,134  കകേഭാടനി
രൂപയുടടയുലാം  എകകസട്ട്  ഡനടനി,  കലസന്സട്ട്  ഫതീ,  ടതീ  ടഭാകട്ട്,  ഗഭാലകനജട്ട്  ഫതീ,
ടറന്റെല് എന്നനിവയനിലൂടട 1969,26,39,546 രൂപയുടടയുലാം വരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനികരഭാധനിത ലഹരനിവസ്തുക്കള വനിപണനലാം ടചേയ്യുന്നനില.

സനിരനിറട്ട് കകേസ്സുകേള

189 (813)  ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  ജൂകല  1  മുതല്  2017  മഭാര്ചട്ട്  31  വടര  എത്ര  സനിരനിറട്ട്
കകേസ്സുകേളഭാണട്ട് എകകസട്ട് വകുപട്ട് രജനിസ്റ്റര് ടചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) 2015 ജൂകല 1 മുതല് 2016 മഭാര്ചട്ട് 31 വടര എത്ര സനിരനിറട്ട് കകേസ്സുകേള 
രജനിസ്റ്റര് ടചേയ്തുടവന്നട്ട് ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  9 എണ്ണലാം

(ബനി) 34 എണ്ണലാം
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എകകസട്ട് വകുപനിനട്ട് സസന്തമഭായനി ടകേടനിടങ്ങള

190 (814)  ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ടനലനിക്കുന്നട്ട് : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് 
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനില്  എകകസട്ട്  വകുപട്ട്  നടത്തനിയ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അതനിനുകവണനി
ടചേലവഴനിച തുകേയുലാം മണ്ഡലലാം തനിരനിചട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കകേഭാ   ഡട്ട് ജനിലയനില് എകകസട്ട് വകുപനിനട്ട് സസന്തമഭായനി ടകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഫണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  അതനിനുകവണനി  ഇതുവടര  നടന്ന  പവര്ത്തനങ്ങള
എടന്തഭാടക്കയഭാടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കകേഭാ ഡട്ട്  ജനിലയനില് എകകസട്ട് ഭവനട്ട്  എവനിടടയഭാണട്ട്  ടകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; ഇതനിനട്ട് എത്ര തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ)  പസ്തസ്തുത  ജനിലയനില്  കറഞട്ട്  ഓഫതീസകേളക്കട്ട്  പുതനിയ  ടകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശവമുകണഭാ; എങനില് അതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എകകസട്ട്  കകേഭാലാംപകട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി

3-6-2015-ല്  സര്ക്കഭാര്  പുതുക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറട്ട്  ആവശവടപടതനിടനത്തുടര്ന്നട്ട്

28-3-2017-ല്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ടഡപനടനി  എകകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  3.5  കകേഭാടനി

രൂപയുടട  പുതുക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറട്ട്  ലഭവമഭാക്കനിയനിരുന.   എന്നഭാല്  ടനി  എകകസട്ട്

കകേഭാലാംപകട്ട്  പഭാനനില്  എകകസട്ട്  ഡനിവനിഷന്ഓഫതീസട്ട്,  അസനി.  എകകസട്ട്

കേമ്മേതീഷണര്  ഓഫതീസട്ട്,  കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട്  ഹഭാള,  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട്

ഹഭാള,  ജനിലഭാതല  വനിമുകനി  ഓഫതീസട്ട്  എന്നനിവ  ഉളടപടുത്തഭാത്തതനിനഭാല്  28-3-

2017-ല്  ലഭവമഭാക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറട്ട്  11-4-2017-ല്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ടഡപനടനി

എകകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്  മടക്കനി  അയച്ചുടകേഭാടുത്തട്ട്  കമല്പടനി  ഓഫതീസകേളകൂടനി

ഉളടപടുത്തനി പുതനിയ പഭാനുലാം എസ്റ്റനികമറ്റുലാം എത്രയുലാംകവഗലാം ലഭവമഭാക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.



 കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 295

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിടല

അധൂര്,  ടപര്ള  എന്നതീ  എകകസട്ട്  ടചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  20,91,000  രൂപ

ടചേലവനില്  (ഒടരണ്ണലാം  10,45,500  രൂപ)  രണട്ട്  കേടണയട്ട് നര്  കമഭാഡനളസട്ട്

സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  കൂടഭാടത 24,000 രൂപ ടചേലവനില് കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗട്ട് സര്ക്കനിള

ഓഫതീസനില്  ഒരു  1  ടകേ.വനി.  ഓണ്കലന്  യു.പനി.എസലാം  29,400  രൂപ  വതീതലാം

ടചേലവനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എകകസട്ട് ഡനിവനിഷന് ഓഫതീസനില് ഇ-ഓഫതീസട്ട് സനിസ്റ്റലാം

നടപഭാക്കഭാന് കവണനി 2 കേമ്പനടറുലാം വഭാങ്ങനിനല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  ബഭാധകേമല.

(ഡനി)   പുലനിക്കുന്നട്ട്  എന്ന സ്ഥലത്തഭാണട്ട്  എകകസട്ട് ഭവന് നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി തുകേ ഒനലാം തടന്ന നതീക്കനിവചനിടനില. 

(ഇ)   ബദനിയടുക്ക  കറഞട്ട്  ഓഫതീസനിനട്ട്  ടകേടനിടലാം  പണനിയഭാന്  100  ലക്ഷലാം

രൂപയുടട എസ്റ്റനികമറ്റുലാം പഭാനുലാം ലഭവമഭായനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

മദവവനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള

191 (815)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടബവ്കകേഭാ,  സനിവനില് സകപസട്ട് എന്നനിവയുടട ഉടമസ്ഥതയനില് എത്ര

മദവവനിലന കകേന്ദ്രങ്ങള നനിലവനിലുടണന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുടട ടവളനിചത്തനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് എത്ര മദവ

വനിലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  അടച്ചുപൂടനിടയനലാം  എത്ര  മദവ  വനിലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  മഭാറനി

സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുടണനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  എത്ര  ബഭാര്  കഹഭാടലുകേള  നനിലവനിലുടണന്നട്ട്

വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ടബവ്കകേഭായുടട  ഉടമസ്ഥതയനില്  നനിലവനില്  145  മദവവനില്പന

കകേന്ദ്രങ്ങളുണട്ട്.   സനിവനില്  സകപസട്ട്  മദവവനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങള  നടത്തുന്നനില.

എന്നഭാല് കേണ്സനമര് ടഫഡട്ട് 23 FL 1 കഷഭാപ്പുകേള നടത്തുനണട്ട്.

(ബനി)  സപതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുടട  ടവളനിചത്തനില്  137  ചേനിലറ

മദവവനില്പനശഭാലകേളുലാം  8  ബഭാര്  കഹഭാടലുകേളുലാം  18 ക്ലബ്ബുകേളുലാം  9  മനിലനിററനി

കേവഭാന്റെതീനുകേളുലാം  532  ബനിയര്/കവന്  പഭാര്ലറുകേളുലാം  ഒരു  ബനിയര്  റതീടടയനില്

ഔടട്ട് ടലറ്റുലാം  1092  കേള്ളട്ട് ഷഭാപ്പുകേളുലാം അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാടത ടബവ്കകേഭായുടട

55 വനികദശമദവകഷഭാപ്പുകേളുലാം കേണ്സനമര്ടഫഡനിടന്റെ 23 വനികദശമദവ കഷഭാപ്പുകേളുലാം ഒരു

ബനിയര് കഷഭാപ്പുലാം 53 കേളഷഭാപ്പുകേളുലാം മഭാറനിസ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നനിലവനില് 22 ബഭാര് കഹഭാടലുകേള പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

വവഭാജമദവലാം, കേഞഭാവട്ട് മുതലഭായവ തടയുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

192  (816)   ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വവഭാജമദവ  -

മയക്കുമരുന്നട്ട്  ഉപകയഭാഗലാം  തടയുന്നതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എകകസട്ട്  വകുപട്ട്

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് എത്ര ടറയ്ഡുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര ലനിറര് വവഭാജമദവലാം പനിടനിടചടുത്തനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) എത്ര കേനികലഭാ കേഞഭാവട്ട് പനിടനിടചടുത്തനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി) എത്ര കേനികലഭാ നനികരഭാധനിത പുകേയനില ഉലന്നങ്ങള പനിടനിടചടുത്തനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ)  മറട്ട്  നനികരഭാധനിത  ലഹരനി  ഉലന്നങ്ങള  എത്ര  പനിടനിടചടുത്തനിട്ടുണട്ട്;

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) വവഭാജമദവ - നനികരഭാധനിത പുകേയനില ഉലന്നങ്ങള, കേഞഭാവട്ട് തുടങ്ങനിയവ

കേടണത്തുന്നതനിനട്ട്  നനിരന്തരലാം  ടറയ്ഡുകേള  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  എകകസട്ട്  വകുപട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉടണങനില് അതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം 25-5-2016  മുതല്

31-3-2017  വടരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  എകകസട്ട്  വകുപട്ട്  120124  ടറയ്ഡുകേള

നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  1330  ലനിറര് സനിരനിറട്ട്, 3242 ലനിറര് ചേഭാരഭായലാം,  133 740 ലനിറര് കകേഭാട,

9973  ലനിറര് അനവസലാംസ്ഥഭാന മദവലാം, 1140  ലനിറര് മറട്ട്  വവഭാജമദവങ്ങള മുതലഭായവ

എകകസട്ട് വകുപട്ട് പനിടനിടചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  742 കേനികലഭാഗ്രഭാലാം കേഞഭാവട്ട് എകകസട്ട് വകുപട്ട് പനിടനിടചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  34484  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  ഹഭാന്സട്ട്,  പഭാന്പരഭാഗട്ട്,  സനിഗരറട്ട്,  ബതീഡനി
തുടങ്ങനിയവ  അടക്കമുള്ള  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  അവയുടട  1337665 പഭായറ്റുലാം
എകകസട്ട് വകുപട്ട് പനിടനിടചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)   2286 കേഞഭാവട്ട്  ടചേടനികേളുലാം  11.246  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  ഹഭാഷനിഷട്ട്  ഓയനിലുലാം
39.61  ഗ്രഭാലാം ടഹകറഭായനിനുലാം  105.14  ഗ്രഭാലാം ബസൗണ്ഷുഗറുലാം  34  ഗ്രഭാലാം ഓപനിയവലാം 170
ഗ്രഭാലാം ഛരസലാം 57 ആലാംപനളുകേളുലാം 7544 ടഭാബറ്റുകേളുലാം പനിടനിടചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(എഫട്ട്) വവഭാജമദവ-നനികരഭാധനിത പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങള, കേഞഭാവട്ട് തുടങ്ങനിയവ
കേടണത്തുന്നതനിനുലാം  അവയുടട  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം  തടയുന്നതനിനുലാം
എകകസട്ട്  വകുപട്ട്  ശകമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  കുറകൃതവങ്ങളനില്
ഏര്ടപടുന്നവര്ടക്കതനിടര  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ടചേയ്തുവരുന.   കപഭാലതീസട്ട്,  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്,  റവനന,  മകറന്  എന്കഫഭാഴ് സ് ടമന്റെട്ട്
വകുപ്പുകേളനിടല ഉകദവഭാഗസ്ഥരുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് സലാംയുക പരനികശഭാധനകേള നടത്തുന.
അനവസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിനള്ള മദവത്തനിടന്റെയുലാം മയക്കുമരുനകേളുടടയുലാം പുകേയനില
ഉല്പന്നങ്ങളുടടയുലാം  അനധനികൃത  കേടത്തട്ട്  തടയുന്നതനിനട്ട്  ടചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുടട
പവര്ത്തനലാം  ശകനിടപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  കബഭാര്ഡര്/കഹകവ  പകടഭാളനിലാംഗട്ട്
യൂണനിറ്റുകേളുടട  പവര്ത്തനലാം  സജതീവമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.   എകകസട്ട്
ഇന്റെലനിജന്സട്ട്,  ഷഭാകഡഭാ  എകകസട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  ഫലപദമഭായനി
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 
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കജഭാലനി നഷടപടുന്നവരുടട സലാംരക്ഷണലാം

193  (817)   ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുടട  പശഭാത്തലത്തനില് സലാംസ്ഥഭാനടത്ത ഭൂരനിഭഭാഗലാം
മദവശഭാലകേളുലാം  അടച്ചുപൂടനിയതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കജഭാലനി  നഷടപടുന്നവര്ക്കട്ട്  എന്തട്ട്
സലാംരക്ഷണമഭാണട്ട് നൽകേനിയനിട്ടുള്ളടതന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുടട  പശഭാത്തലത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാനടത്ത
മദവശഭാലകേള  അടച്ചുപൂടനിയതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കജഭാലനി  നഷടപടുന്നവര്ക്കട്ട്  എന്തട്ട്
സലാംരക്ഷണലാം നല്കേണടമന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

 എകകസട്ട് ഓഫതീസട്ട്

194 (818)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കനില്  എകകസട്ട്  സര്ക്കനിള  ഇന്ടസകര്  ഓഫതീസലാം
അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനില്  എകകസട്ട്  കറഞട്ട്  ഓഫതീസലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചേഭാലക്കുടനി ഉളടപടടയുള്ള  12  പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേളനില് എകകസട്ട് സര്ക്കനിള
ഓഫതീസകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  എകകസട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുടട  ശനിപഭാര്ശ
സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനില്  കറഞട്ട്  ഓഫതീസട്ട്
അനുവദനിക്കണടമന്ന ആവശവലാം പരനിഗണനയനിലനില. 

അടച്ചുപൂടനിയ ബനിവകറജസട്ട് ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള

195 (819)  ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ടതഭാഴനിലുലാം 
എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സപതീലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിടന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അടച്ചുപൂടനിയ
ബനിവകറജസട്ട് ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള എത്ര എനലാം ഇതനിൽ പവര്ത്തനലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞവ എത്ര എനലാം ടവളനിടപടുത്തഭാകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനിടല  അബ്കേഭാരനി  ആകട്ട്  പകേഭാരലാം  പുതനിയ  ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള

സ്ഥഭാപനിക്കുകമ്പഭാള പഭാലനിക്കടപകടണ നനിബന്ധനകേള എടന്തലഭാലാം;

(സനി) ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് അബ്കേഭാരനി ആകനിടല വവവസ്ഥകേള

പഭാലനിക്കടപടഭാത്തതുടകേഭാണഭാകണഭാ  വവഭാപകേ  പതനികഷധങ്ങളുലാം,  ജനകേതീയ

പകക്ഷഭാഭങ്ങളുലാം ഉയര്നവരുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള,  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവയട്ട്  സമതീപലാം

ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  പഭാലനിക്കടപകടണ  വവവസ്ഥകേള  എടന്തലഭാലാം;

ഇതനില് ജഭാഗ്രതക്കുറവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സപതീലാംകകേഭാടതനി  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  പഭാതകയഭാരത്തുപവര്ത്തനിചനിരുന്ന

179  ബനിവകറജസട്ട്  ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള  അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതനില്  55 എണ്ണത്തനിടന്റെ

പവര്ത്തനലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിടല അബ്കേഭാരനി നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം പകേഭാരലാം കഷഭാപ്പുകേള

സ്ഥഭാപനിക്കുകമ്പഭാള വനിദവഭാലയങ്ങള, ആരഭാധനഭാലയങ്ങള, പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ

കകേഭാളനനികേള, ശ്മശഭാനലാം എന്നനിവയനില്നനിനലാം 200 മതീറര് അകേലലാം പഭാലനിക്കണടമന്നട്ട്

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാടത  ബന്ധടപട  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുടട

D&O കലസന്സട്ട് കനകടണതുണട്ട്.

(സനി)  അബ്കേഭാരനി നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം പഭാലനിച്ചുമഭാത്രമഭാണട്ട്  ബനിവകറജസട്ട്

ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള മഭാറനി സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി) ആരഭാധനലഭായങ്ങളനില്നനിനലാം 200 മതീറര് മഭാറനി മഭാത്രകമ ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള

സ്ഥഭാപനിക്കഭാവൂ.  എന്നഭാല് ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിനള്ള ദൂരപരനിധനി അബ്കേഭാരനി

നനിയമത്തനിലുലാം  ചേടങ്ങളനിലുലാം  പരഭാമര്ശനിക്കുന്നനില.   കഷഭാപ്പുകേള  മഭാറനി

സ്ഥഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  അബ്കേഭാരനി  നനിയമങ്ങളുലാം  ചേടങ്ങളുലാം  പഭാലനിക്കുന്നതനില്

ജഭാഗ്രതക്കുറവട്ട് ഉണഭായനിടനില. 
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ലഹരനി വസ്തുക്കളുടട വനില്പന

196 (820)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധസ്ഥലങ്ങളനില്  കേഞഭാവട്ട്,  ഛരസട്ട്  മുതലഭായ  ലഹരനിവസ്തുക്കള
വനിറഴനിയ്ക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  കമല്  വനിഷയത്തനില്  എത്ര
കകേസ്സുകേള പനിടനിചനിട്ടുടണനലാം എത്ര കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ടചേയനിട്ടുടണനമുളളതനിടന്റെ
ജനില തനിരനിച്ചുളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  വനികദശമദവനയലാംമൂലമഭാകണഭാ  ലഹരനി
വസ്തുക്കള കൂടുതലഭായനി വനിറഴനിക്കടപടുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിടല  എലഭാ  കമഖലയനികലയുലാം  ആളക്കഭാകരയുലാം
സലാംഘടനകേകളയുലാം  രഭാഷതീയ-സഭാമൂഹവ പസ്ഥഭാനങ്ങകളയുലാം  ഉളടപടുത്തനി  ചേര്ചകേള
നടത്തനി  വളടര  നലതരത്തനില്  പുതനിയ  മദവനയലാം  ഉണഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
പദതനിയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം 25-5-2016 മുതല്
31-3-2017 വടര  കേഞഭാവട്ട്  അടക്കമുള്ള  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്
എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  നനിയമപകേഭാരലാം  എകകസട്ട്  വകുപട്ട്  പനിടനിടചടുത്തതുലാം  രജനിസ്റ്റര്
ടചേയതുമഭായ കകേസ്സുകേളുടട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള എണ്ണലാം ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ജനില പനിടനിടചടുത്തതുലാം രജനിസ്റ്റര് ടചേയതുമഭായ
എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസ്സുകേള

(1) (2)

തനിരുവനന്തപുരലാം 185

ടകേഭാലലാം 450

പത്തനലാംതനിട 196

ആലപ്പുഴ 243

കകേഭാടയലാം 336
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(1) (2)

ഇടുക്കനി 341

എറണഭാകുളലാം 429

തൃശ്ശൂര് 309

പഭാലക്കഭാടട്ട് 168

മലപ്പുറലാം 295

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 153

വയനഭാടട്ട് 154

കേണ്ണൂര് 167

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 60

     ആടകേ 3486

(സനി)   സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുടട  വനിപണനവലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം
വര്ദനിച്ചുവരുന്നതട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  മദവനയത്തനിടന്റെ  ഫലമഭാടണന്നട്ട്  കേരുതുന്നതനിനട്ട്
അടനിസ്ഥഭാനമഭായനി  പഠനങ്ങള ഒനലാം തടന്ന നടന്നനിടനില.  എന്നഭാല് നനിലവനിലുള്ള
മദവനയലാം നടപനിലഭായകശഷലാം എകകസട്ട് വകുപട്ട് കേടണടുക്കുന്ന എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.
കകേസ്സുകേളനില് വന്വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  2013, 2014 വര്ഷങ്ങളനില് യഥഭാക്രമലാം
793,  970  എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസ്സുകേളഭാണട്ട്   എകകസട്ട്  വകുപട്ട്  രജനിസ്റ്റര്
ടചേയ്യുകേയുണഭായടതങനില്,  പുതനിയ അബ്കേഭാരനി നയലാം നടപനിലഭാക്കനിയകശഷലാം  2015,
2016 വര്ഷങ്ങളനില് യഥഭാക്രമലാം 1430, 2985 എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസ്സുകേളുലാം 2017
മഭാര്ചട്ട് വടര 1425 എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസ്സുകേളുമഭാണട്ട് എകകസട്ട് വകുപട്ട് രജനിസ്റ്റര്
ടചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി) എലഭാ വനിഭഭാഗത്തനിടലയുലാം ആളക്കഭാരുടട അഭനിപഭായലാം കേണക്കനിടലടുത്തട്ട്
അവ പരനികശഭാധനിചട്ട് മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുലാം പുതനിയ മദവനയലാം രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

മയക്കുമരുന്നനിടന്റെ വനില്പനയുലാം ഉപകഭഭാഗവലാം

197  (821)   ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  മയക്കുമരുന്നനിടന്റെ
വനില്പനയുലാം ഉപകഭഭാഗവലാം വര്ദനിചതഭായനി  കേടണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് പസ്തുത
കേണക്കുകേളുടട വനിശദഭാലാംശലാം ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;
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(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  പത്തുമഭാസക്കഭാലയളവനില്  എടടകസട്ട്  വകുപട്ട്  നടത്തനിയ
ടറയ്ഡുകേളുടട എണ്ണടമത്ര;  അതുവഴനി പനിടനിടചടുത്ത മയക്കുമരുന്നനിടന്റെ അളടവത്ര;
വവഭാജ  ചേഭാരഭായലാം,  വവഭാജ  സനിരനിറട്ട്,  കേഞഭാവട്ട്  എന്നനിവയുടട  അളവട്ട്  എത്രടയന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം 25-5-2016 മുതല്
31-3-2017  വടര  കേഞഭാവട്ട്  അടക്കമുള്ള  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുമഭായനി  ബന്ധടപടട്ട്
എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  നനിയമപകേഭാരലാം എകകസട്ട് വകുപട്ട്  3486  കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര്
ടചേയനിട്ടുണട്ട്. 2015-16 വര്ഷലാം സമഭാന കേഭാലയളവനില് 1566 കകേസ്സുകേളഭാണട്ട് രജനിസ്റ്റര്
ടചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എന്നഭാല് നനിലവനിലുള്ള മദവനയലാം നടപനിലഭായകശഷമഭാണട്ട് എകകസട്ട്
വകുപട്ട്  കേടണടുക്കുന്ന  എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസ്സുകേളനില്  വന്വര്ദനവട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  2013,  2014  വര്ഷങ്ങളനില്  യഥഭാക്രമലാം  793,  970
എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  കകേസ്സുകേളഭാണട്ട്  എകകസട്ട്  വകുപട്ട്  രജനിസ്റ്റര്
ടചേയ്യുകേയുണഭായടതങനില്,  പുതനിയ അബ്കേഭാരനി നയലാം നടപനിലഭാക്കനിയകശഷലാം  2015,
2016 വര്ഷങ്ങളനില് യഥഭാക്രമലാം 1430, 2985 എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസ്സുകേളുലാം 2017-
ല് മഭാര്ചട്ട്  മഭാസലാംവടര 1425 എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസ്സുകേളുമഭാണട്ട് എകകസട്ട് വകുപട്ട്
രജനിസ്റ്റര് ടചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)   പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  എകകസട്ട്  വകുപട്ട്  120124 ടറയ്ഡുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   പസ്തസ്തുത  ടറയ്ഡുകേളനില്  പനിടനിടചടുത്ത  മയക്കുമരുന്നട്ട്,  വവഭാജ
ചേഭാരഭായലാം, വവഭാജ സനിരനിറട്ട്, കേഞഭാവട്ട് എന്നനിവയുടട അളവട്ട് ചുവടട കചേര്ക്കുന:

ഹഭാഷനിഷട്ട് ഓയനില് 11.246 കേനികലഭാഗ്രഭാലാം

ടഹകറഭായനിന് 39.61 ഗ്രഭാലാം

ബസൗണ്ഷുഗര് 105.14 ഗ്രഭാലാം

ഓപനിയലാം 34 ഗ്രഭാലാം

ചേരസട്ട് 170 ഗ്രഭാലാം

ആലാംപനളുകേള 57 എണ്ണലാം

ടഭാബറട്ട് 7544 എണ്ണലാം

വവഭാജ ചേഭാരഭായലാം 3242 ലനിറര്

വവഭാജ സനിരനിറട്ട് 1330 ലനിറര്

കേഞഭാവട്ട് 742 കേനികലഭാഗ്രഭാലാം
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വര്ദനിച്ചുവരുന്ന മയക്കുമരുനപകയഭാഗലാം

198 (822)     ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്  :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാറുകേള,  ടബവ്കകേഭാ  ഔടട്ട് ടലറ്റുകേള  എന്നനിവ  അടച്ചുപൂടനിയ

സഭാഹചേരവത്തനില്,  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  മയക്കുമരുന്നട്ട്  ലഹരനിയുടട

ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനിട്ടുള്ള മഭാധവമവഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില്  വവഭാപകേമഭായ  കതഭാതനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന

മയക്കുമരുന്നട്ട്  ഉപകയഭാഗലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  എടന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്;  പസ്തുത  നടപടനികേള  പരവഭാപ്തമഭാടണന്നട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;

ശകമഭായ നടപടനി ഇക്കഭാരവത്തനില് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ടപടനിടനില.

(ബനി)  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനിടല  മയക്കുമരുന്നട്ട്  ഉപകയഭാഗലാം

തടയുന്നതനിനഭായനി  ശകമഭായ  എന്കഫഭാഴട്ട്ടമന്റെട്ട്  പവര്ത്തനകത്തഭാടടഭാപലാം

കവവനിദവമഭാര്ന്ന  കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.   സ്കൂള/

കകേഭാകളജട്ട് കേവഭാമ്പസ്സുകേളുടട  100  വഭാര പരനിധനിക്കുള്ളനില് "കകേഭാട്പഭാ”നനിയമപഭാകേരലാം

പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങളുടട  വനിപണനവലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം

നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  മദവവര്ജ്ജനത്തനിനട്ട് ഊന്നല് നല്കേനിയുലാം മയക്കുമരുനകേളുടടയുലാം

മറട്ട് ലഹരനികേളുടടയുലാം ഉപകഭഭാഗലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം ലക്ഷവമനിടട്ട് കകേരള

സലാംസ്ഥഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന്  "വനിമുകനി”എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന.   സ്കൂള/കകേഭാകളജുകേളനില്  ലഹരനിടക്കതനിടര  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണനി

സലാംസ്ഥഭാന തലത്തനില്  2542  ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂള

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കപകരഭാ  മറട്ട്  വനിവരങ്ങകളഭാ  ടവളനിടപടുത്തഭാടത  തടന്ന ലഹരനി

വസ്തുക്കളുടട വനില്പനയ്ക്കുലാം ഉപകയഭാഗത്തനിടനതനിടരയുമുള്ള പരഭാതനികേളുലാം വനിവരങ്ങളുലാം
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അധനികൃതടര  അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  കേവഭാമ്പസകേളനില്  1400-ഓളലാം

പരഭാതനിടപടനികേള  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   2014-15,  2015-16,  2016-17  അദവയന

വര്ഷങ്ങളനില് സ്കൂള പഭാഠവപദതനിയനിടല വനിവനിധ ക്ലഭാസ്സുകേളനിടല പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളനില്

ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയമടങ്ങനിയ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  ഉളടപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ലഹരനി

വനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  2017-18 അദവയന  വര്ഷലാം  സ്കൂള

പഭാഠവപദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തുവഭാന്കവണനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേടള  കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാടട  മനികേച  ലഹരനി

വനിരുദ  ക്ലബട്ട്,  ക്ലബട്ട്  അലാംഗലാം,  ക്ലബസ്തുകേള  പസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  മനികേച  മഭാഗസനിന്,

മഭാഗസനിനനിടല  സൃഷനികേള  എന്നനിവയട്ട്  കേവഭാഷട്ട്  അവഭാര്ഡുലാം  പശസ്തനി  പത്രവലാം

നല്കേനിവരുനണട്ട്.   വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനിടല  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി

ഇത്തരത്തനില്  ശകമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ  നടപടനികേള  നനിലവനില്

സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

മദവവനില്പനശഭാലകേളുടട ദുരപരനിധനി

199 (823)  ശതീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദവ വനിൽപനശഭാലകേൾ  കദശതീയ സലാംസ്ഥഭാന പഭാതകേളനിൽ  നനിന്നട്ട് മഭാറനി

സ്ഥഭാപനിക്കണടമന്ന  ഉത്തരവനിടന്റെ  ടവളനിചത്തനിൽ  എത്ര  മദവവനിൽപനശഭാലകേൾ,

ബഭാറുകേൾ, ബനിയർ &കവൻ പഭാർലറുകേൾ, കേളഷഭാപ്പുകേൾ എന്നനിവ അടച്ചു പൂകടണനി

വന എന്നട്ട് ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  നനിയമലാംമൂലലാം  ടതഭാഴനിൽ  രഹനിതരഭായ  വവകനികേളുടട  എണ്ണലാം

ഓകരഭാകമഖലയനിലുലാം എത്രടയനട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവരുടട പുനരധനിവഭാസത്തനിനട്ട്

സർക്കഭാർ  എടന്തഭാടക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നടതനട്ട്

വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതുമൂലലാം ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാർപകറഷനട്ട് ഇതുവടര സലാംഭവനിച വവഭാപഭാര 

കേമ്മേനി എത്രടയന്നട്ട് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   മദവവനില്പനശഭാലകേള  കദശതീയ/സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകേളനില്നനിന്നട്ട്  മഭാറനി

സ്ഥഭാപനിക്കണടമന്ന ഉത്തരവനിടന്റെ ടവളനിചത്തനില് 137 റതീടടയനില് ഔടട്ട് ടലറ്റുകേളുലാം 8

ബഭാര്  കഹഭാടലുകേളുലാം  532 ബനിയര്  &  കവന്  പഭാര്ലറുകേളുലാം  1092 കേളഷഭാപ്പുകേളുലാം

അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരവത്തനിടല ടതഭാഴനില്പരമഭായ പശ്നങ്ങള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു

വരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

കലബര് കകേഭാടതനികേള

200 (824)  ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് എത്ര കലബര് കകേഭാടതനികേള പവര്ത്തനിച്ചുവരുനടണനലാം

അവ എവനിടടടയഭാടക്കയഭാടണനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടതഭാഴനില്തര്ക്കങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതട്ട്  കേണക്കനിടലടുത്തട്ട്  കൂടുതല്

കലബര് കകേഭാടതനികേള സ്ഥഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാടയന്നട്ട് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നഭാലട്ട്  കലബര് കകേഭാടതനികേള ടകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര് എന്നതീ ജനിലകേളനില് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   കൂടുതല്  കലബര്  കകേഭാടതനികേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള

സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത 788-ാം നമ്പര് കചേഭാദവത്തനിടന്റെ ഉത്തരലാം എഡനിറനിലാംഗട്ട്

ബഭാഞനില് ലഭവമല.)

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ)

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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9.30  AM]

II. അനുസ്മരണണ

ഒനനണ കകേരള നനിയമസഭയുടടെ ആദദ്യ സകമ്മേളനതനിടന്റെ അറുപതനണ
വനര്ഷനികേണ 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ചരനിത്രതനിടലെ  അതനിനനിര്ണനയകേമനയ  ഒരു  സുദനിനമനണനിനന.
ഓര്മ്മേകേളനികലെയ്കക്കുള്ള ഒരു എതനികനനടണ;  കകേരളണ കേടെന്നുവന വഴനികേടളക്കുറനിചന
ഓര്മ്മേ പുതുക്കനനുള്ള ഒരവസരണ;  കകേരള മനതൃകേയനിലുള്ള വനികേസന കുതനിപനികലെയന
വനതനയനങ്ങള് തുറനന  നനണ  ഉയര്ന്നുകപനയ അനുഭവങ്ങള്ക്കന  സനകദ്യണ  വഹനിച
സഭനഹനളനണനിതന.  ഐകേദ്യകകേരളതനിടലെ ആദദ്യ നനിയമസഭന സകമ്മേളനണ കചര്നതന
1957  ഏപനില്  മനസണ  27-ാം  തസ്പീയതനിയനയനിരുന്നു.   അതനിടന്റെ
60  വര്ഷമനണന  ഇനന  പനിനനിടുനതന.   ഈ  അറുപതനണ  വനര്ഷനികേതനില്
വവവനിദദ്യപൂര്ണമനയ നനിരവധനി ആകഘനഷപരനിപനടെനികേളണ  സണവനദങ്ങളണ നമ്മേള്
സണഘടെനിപനിക്കുകേയുണനയനി.  ഏപനില്  27- തസ്പീയതനി നനിയമസഭന ദനിനമനയനിടനണന
നമ്മേള്  ആചരനിച്ചുവരുനതന.   ഈ  ദനിനണ  അകങ്ങയറണ  പനധനനദ്യകതനടുകൂടെനി
ആചരനിക്കനനുണ  നമുക്കന  മുന്കപ  നടെന്നുകപനയ  ജനകനതനക്കളടടെ  ദസ്പീപ്തമനയ
സ്മരണകേള്ക്കന  മുനനില്  ആദരവന  അര്പനിക്കനനുമുള്ള  കേടെമയനണന  നനണ
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതന.  നമ്മുടടെ  ജനനധനിപതദ്യ  വഴനിതനരയനില്  സുപധനനമനയ
നനഴനികേക്കലനണന  ഈ  സകമ്മേളനണ.   ജനനധനിപതദ്യതനിടന്റെ  ധനര്മ്മേനികേതയുണ
അനുഭവങ്ങളണ  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹതനില് രൂപടപടുതനിയതന  ഈ  സഭനഹനളനില്
വചനണന.   വനിപ്ലവനത്മകേമനയ  നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങളനിലൂടടെ  സനമൂഹദ്യ  ജസ്പീവനിതടത
മനറനി മറനിക്കുനതനിനന അടെനിതറ പനകേനിയ സഭനകവദനിയനണനിതന.  

ഇനദ്യയനിലെനദദ്യമനയനി  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേനണസഭ  രൂപസ്പീകേരനിചതന
തനിരുവനിതനണകൂറനിലെനണന.  അതന  1888  മനര്ചന  30-നനയനിരുന്നു.  8  അണഗങ്ങളള്ള ആ
സഭയുടടെ രൂപസ്പീകേരണതനിനന കനതൃതതണ  നല്കേനിയതന ശസ്പീമൂലെണ തനിരുനനള് രനമവര്മ്മേ
മഹനരനജനവനണന.   പരനിമനിതനികേളണനയനിരുടനങനിലുണ  അതന  വനിപ്ലവകേരമനയ  ഒരു
കേനല്വയ്പനയനിരുന്നു.  തനിരുവനിതനണകൂര്  ടലെജനികസ്ലേറസ്പീവന  കേകൗണ്സനില്
പരനിമനിതമനയനിടനടണങനിലുണ  ജനനധനിപതദ്യതനിടന്റെ  ആദദ്യ  പനഠങ്ങള്  നമ്മുടടെ
ടപനതുസമൂഹതനിനന  മുമനടകേ  അവതരനിപനിച്ചു.   1935-ല്  ടകേനചനി  ടലെജനികസ്ലേറസ്പീവന
കേകൗണ്സനില്  രൂപസ്പീകേരനിക്കടപട.   1930  മുതല്  ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട  മലെബനര്
ഡനിസനികന കബനര്ഡന നനിലെവനില് വന്നു.  അതനിനുകശേഷമനണന     ഐകേദ്യകകേരളതനിടന്റെ
രൂപസ്പീകേരണവണ അതനിടന്റെ തുടെര് ജനനധനിപതദ്യ പകനിയകേളണ സണഭവനിക്കുനതന.
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ഇറലെനിയനിടലെ  സനന്  മനരനികനനയ്ക്കുകശേഷണ  ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട  ആദദ്യടത
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസന   സര്ക്കനരനണന  1957-ല്  ഇവനിടടെ  അധനികേനരതനില്  വനതന.  ആ
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കനതൃതതതനിലുള്ള  ചരനിത്രപസനിദമനയതുണ മുകമ നടെക്കുനതുമനയ
നനിരവധനി  നനിയമനനിര്മ്മേനണ  പകനിയകേള്ക്കന   ഈ  സഭ  സനകദ്യണ  വഹനിച്ചു.
ഒഴനിപനിക്കല് നനിര്തനിവയ്ക്കുന ബനില്, കേനര്ഷനികേ കേടെനശേതനസണ, വനിദദ്യനഭദ്യനസണ തുടെങ്ങനി
നനിരവധനിയനയ, നനണ ഇതനിനകേണ ചര്ച ടചയ്തു കേഴനിഞ്ഞെ ബനില്ലുകേളടടെടയലനണ തുടെക്കണ
ഈ  സഭയനില്  നനിനനയനിരുന്നു.  അധനികേനര  വനികകേനസ്പീകേരണടമന  നമ്മുടടെ
അടെനിസനന  സങല്പടത  ഉയര്തനിപനിടെനിച്ചുടകേനണന  ആദദ്യ  കകേരള
നനിയമസഭയനില്തടന കകേരള ഡനിസനികന കേകൗണ്സനിലുകേള് രൂപസ്പീകേരനിക്കുന ബനില്
അവതരനിപനിക്കുകേയുണനയനി.   നമ്മുടടെ  അധനികേനര  വനികകേനസ്പീകേരണ  പകനിയയന
അടെനിതറ പനകേനിയ ഒരു നനിയമനനിര്മ്മേനണമനയനിരുന്നു അതന.  അകതനടടെനപണ അതനിനന
മുന്പുള്ള  കകേരളതനിടന്റെ  നനിരവധനി  കബനദദ്യങ്ങടള  മനറനിമറനിചതുണ  ആ
സര്ക്കനരനിടന്റെയുണ ആ നനിയമസഭയനില് നടെന നനിയമനനിര്മ്മേനണ പകനിയകേളടടെയുണ
കനതൃതതതനിലെനയനിരുന്നു.  

ടകേനകളനണനിയല്  പനരമരദ്യമുള്ള  ഒരു  കപനലെസ്പീസന  സണവനിധനനമനണന
ഇവനിടടെയുണനയനിരുനതന.   ആ   കപനലെസ്പീസന   സണവനിധനനതനിനന  ജനകേസ്പീയ മുഖണ
നല്കേനി  ജനങ്ങളടടെ  കസവകേരനക്കനി  മനറ്റുനതനിനുള്ള  പഖദ്യനപനവണ  പരനിശമവണ
അനന  നടെന്നു.  പകക ദസ്പീര്ഘമനയ  60  വര്ഷങ്ങള് പനിനനിടുകമനള് ആ ലെകദ്യണ
പൂര്തസ്പീകേരനിചനിടകണന എനതന പരനികശേനധനയന  വനികധയമനക്കണണ എന്നുകൂടെനി ഈ
അവസരതനില് ഞനന് ഓര്മ്മേനിപനിക്കുകേയനണന.   ഈ നനടനിടലെ കപനലെസ്പീസന  കസന
ജനവമത്രനികയനടുകൂടെനി  ടപരുമനറണടമന്നുള്ള  നനിര്കദ്ദേശേണ  നനിരനരമനയനി  നനണ
മുകനനടവയ്ക്കുകേയനടണങനിലുണ  മുഖദ്യമനനിടയയുണ  മനനിമനടരയുണ  ഒരുപകക
ഡനി.ജനി.പനി.-ടയയുണ  അതനിനന  തനടഴയുള്ള  ഉകദദ്യനഗസടരയുണ  കേനണനന്
കേഴനിയുടമങനിലുണ  അതനിടന്റെ  തനകഴയന  കപനകുണകതനറുണ  ജനങ്ങള്  ഭയപനകടെനടുകൂടെനി
കപനലെസ്പീസനിടന  സമസ്പീപനിക്കുന  രസ്പീതനി  ഇന്നുണ  തുടെരുനതന  നനിര്ഭനഗദ്യകേരമനണന.
ജനനധനിപതദ്യതനിടന്റെ  വനികേനസപകനിയയനില്  നനിര്ണനയകേമനയ പങന  വഹനികക്കണ
ഒരു  വനിഭനഗതനില്  വരുകതണ  മനറങ്ങടളക്കുറനിച്ചുകൂടെനി  ഗകൗരവമനയ
ആത്മപരനികശേനധന നടെകതണ സന്ദര്ഭമനണനിതന.  

സണസനന പ്ലനനനിണഗന കബനര്ഡന രൂപസ്പീകേരനിക്കടപടതുണ ആസൂത്രണ പകനിയയന
കനതൃതതപരമനയ പങന വഹനിക്കനനുള്ള സനദദ്യതകേളണനയതുണ അനനണന.  1958-ല്
മുഖദ്യമനനി  ടചയര്മനനനയനി  അഡനിനനികസറസ്പീവന  റനികഫനണസന  കേകൗണ്സനില്
രൂപസ്പീകേരനിക്കടപടുകേയുണനയനി.  ആ  കേകൗണ്സനില്  മുകനനടവച  ഭരണനനിര്വ്വഹണ
പകനിയയനണന  ഇനന  നമ്മുടടെ  മകൗലെനികേ  കരഖയനയനി  ഉപകയനഗടപടുതനി
ടകേനണനിരനിക്കുനതന.   നമ്മുടടെ  ഭരണ  സണവനിധനനതനിടന്റെ  മകൗലെനികേ  കരഖ  എനന
വനികശേഷനിപനിക്കനവന  അസനധനരണമനയ  ആര്ജ്ജവവണ  ഉള്ക്കനഴ്ചയുമുള്ള  ഒരു
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റനികപനര്ടനയനിരുന്നു  അതന.  പകക  ഭരണസണവനിധനനണ  ഈ  ദസ്പീര്ഘമനയ
60  വര്ഷങ്ങള്ക്കുകശേഷവണ  നമ്മേള്  ആഗ്രഹനിക്കുന  നനിലെയനില്
മുകനനടകപനകുന്നുകണന  എനതുണ  ബഹുമനനടപട  സനമനജനികേര്
പരനികശേനധനികക്കണതനണന.   കവഗതയനണന  ജനങ്ങള്  ആഗ്രഹനിക്കുന  കേനരദ്യണ,
എനനല്  കവഗതടയ  തടെസ്സടപടുത്തുന  ഘടെകേങ്ങള്  മറനികേടെക്കനന്  നമുക്കനിന്നുണ
കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.  ഭരണസണവനിധനനതനിടന്റെ ഭനഗമനയ ഡയറകകററ്റുണ ടസകകടറനിയറ്റുണ
സമനനരമനയ  പവര്തനിക്കുനതനിടന്റെ  പയനസങ്ങള്  ഇനന  നമ്മേള്
അനുഭവനിക്കുകേയനണന.  കവഗതകയനടുകൂടെനിയ  തസ്പീരുമനനങ്ങളണ  നനിര്വ്വഹണ
സണവനിധനനങ്ങളണ  ഉറപ്പുവരുതനന്  ആവശേദ്യമനയ  നനിയമനനിര്മ്മേനണവണ
നടെപടെനികമങ്ങളണ  ഇനനിയുണ  ഗകൗരവകതനടുകൂടെനി  നമുക്കന  മുകനനട
ടകേനണ്ടുകപനകകേണതുണന.  ജനപതനിനനിധനികേള്  അകരനര്ത്ഥതനില്  ഒരു
സമൂഹതനിടന്റെ എലന പശ്നങ്ങളണ  ഉനയനിക്കുകേയുണ അതനികനനടെന  പതനികേരനിക്കുകേയുണ
ടചയ്യുന  ടപനതുവനയ  കദശേസ്പീയവണ  സണസനന  സണബന്ധവമനയ  കേനഴ്ചപനടുകേള്
ഉള്ളവരനയനിരനിക്കണണ എനനയനിരുന്നു  ആദദ്യഘടതനിടലെ ധനരണയുണ പവൃതനിയുണ.
എനനല്  പലെകപനഴണ  ഇനടത  ജനപനതനിനനിധദ്യതനിടന്റെ  സതഭനവകമങ്ങള്
മനറനിമറനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നുടവനതന  ഞനനുള്ടപടടെയുള്ള  എലന  ജനപതനിനനിധനികേളണ
പരനികശേനധനികക്കണ  ഒരു വനിഷയമനണന.   പനകദശേനികേ  വനികേസന  പകനിയകേളനിലൂടടെ
പനകദശേനികേമനയ  പനതനിനനിധദ്യതനിടന്റെ  നനിലെപനടെന  ഉയര്തനിപനിടെനിക്കുകമനള്
സണസനനതനിടന്റെയുണ  കദശേസ്പീയ  തനല്പരദ്യങ്ങളടടെയുണ  വകനക്കളനയനി  മനറുന
കേനരദ്യതനില്  നമുക്കന  കുറവന  സണഭവനിക്കുന്നുകണന?  നനിയമനനിര്മ്മേനണതനിലുണ
അതുകപനടലെയുള്ള  പരമപധനനമനയ  കേനരദ്യതനില്  പങ്കുവഹനിക്കുനതനിലുണ  നമുക്കന
സണഭവനിക്കുന കുറവകേള് എടനലനമനടണനന പരനികശേനധനിക്കുനതുണ നനനയനിരനിക്കുണ.
അതുടകേനണന  ജനനധനിപതദ്യതനിടന്റെ  ഒരു  പനഠശേനലെയനണന  യഥനര്ത്ഥതനില്
നനിയമസഭകേളണ  പനര്ലെടമനണ.   ജനനധനിപതദ്യതനിടന്റെ  മൂലെദ്യങ്ങടള  സണബന്ധനിച്ചുണ
ധനര്മ്മേനികേതടയ സണബന്ധനിച്ചുണ ടപനതുസമൂഹതനിനുമുനനില് പദര്ശേനിപനികക്കണ ഒരു
പദര്ശേനശേനലെ കൂടെനിയനണന   നനിയമസഭ.   ജനനധനിപതദ്യതനിടന്റെ  പനഠശേനലെ  എന
നനിലെയനില്  ഉനതമനയ,  ഉദനതമനയ  ജനനധനിപതദ്യ  ധനര്മ്മേനികേത
ടപനതുസമൂഹതനികലെയന പസരനിപനിക്കനന് നമുക്കന കേഴനിയുന്നുകണന എന്നുകൂടെനി സതയണ
വനിമര്ശേനതനില് പരനികശേനധനികക്കണതുണന.  കകേരളസ്പീയ വനികേസനടത സണബന്ധനിചന
വദ്യതദ്യസ്തങ്ങളനയ  അഭനിപനയങ്ങള്  പലെകപനഴണ  ഇവനിടടെ  രൂപടപടനിടണന.  ഈ
വനികേസന മനതൃകേടയ സണബന്ധനിചന ശേരനിയുണ ടതറ്റുമനയ  നനിലെപനടുകേളനില് കയനജനിപ്പുണ
വനികയനജനിപ്പുണ  കരഖടപടുതനിയനിടണന.  വനികേസനതനിടന്റെ മനതൃകേ സൃഷനിച്ചുടവങനിലുണ
നമുക്കന നഷടപട അവസരങ്ങളടടെ ചരനിത്രവമുടണനന ഓര്മ്മേനിക്കണണ. കകേരളതനിടന്റെ
വനികേസനരണഗതന  ഭരണകേകനികേള്ക്കുണ  പതനിപക  കേകനികേള്ക്കുണ  ഒരു
ടപനതുസമവനയണ ചനിലെ കമഖലെകേളനിടലെങനിലുണ  സൃഷനിക്കനന് കേഴനിയുകമനടയനന ഈ
അവസരതനില് ഗകൗരവമനയനി  പരനികശേനധനികക്കണതുണന.  
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കകേരളതനിനന നഷടപട അവസരങ്ങള് എനനടണനന ഒടനനനനയനി ഇവനിടടെ
വനിശേദസ്പീകേരനിക്കുനനില.  LNG ആയനലുണ കദശേസ്പീയപനതയനയനലുണ കേരനിമണല് ഖനനണ
കപനടലെയുള്ള  കകേരളതനിടന്റെ  സമതനിടന  ഫലെപദമനയനി  ഉപകയനഗടപടുത്തുന
വനിഷയങ്ങളനയനലുണ നനിയതമനയ ഒരു തസ്പീരുമനനണ എടുക്കുനതനില് നമുക്കന കയനജനിചന
മുകനനടകപനകേനന്  സനധനിക്കണണ.   ജനനധനിപതദ്യതനിടലെ  സുപധനനമനടയനരു
നനഴനികേക്കലനയനി  കേനണനവന,  ഒരു  തൂണനയനി  കേനണനവന  മനധദ്യമങ്ങള്
ഇക്കനരദ്യതനില്  നല  നനിലെപനടെന  സതസ്പീകേരനിക്കുടമന്നുകൂടെനി  ഉറപ്പുവരുതനന്  നമുക്കന
സനധനിക്കുണ.  നനിയമനനിര്മ്മേനണസഭയുടടെ  പനഥമനികേ  കേടെമയനയ   നനിയമ
നനിര്മ്മേനണതനിനന  കൂടുതല്  പനധനനദ്യണ   നല്കുവനനുണ  പനര്ശേതവല്ക്കരനിക്കടപട
ജനവനിഭനഗങ്ങളടടെ ഭരണഘടെനനപരമനയ സണരകണണ  ഉറപ്പുവരുതനനുമുള്ള എലന
ബനദദ്യതയുണ  ഏടറടുക്കനന്  കേഴനിയനവന  നനിലെയനില്   ഉജ്ജതലെമനയ  കേടെമകേള്
ഏടറടുക്കനന്  ഭനവനിയനിലുണ  ഈ  സഭയന  സനധനിക്കടടടയനന  ആഗ്രഹനിച്ചുടകേനണന
അറുപതനണ വനര്ഷനികേതനില് ഈ സഭയനില് ഒത്തുകചര്ന മുഴവന് അണഗങ്ങകളയുണ
ടചയര് അഭനിവനദദ്യണ ടചയ്യുന്നു.   

മുഖദ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറനയനി  വനിജയന്  ):  സര്,  അങ്ങന  പകേടെനിപനിച
അഭനിപനയകതനടെന  പൂര്ണമനയുണ  കയനജനിക്കുകേയനണന.  നമ്മുടടെ  നനിയമസഭടയ
സണബന്ധനിചനിടെകതനളണ  അങ്ങന  സൂചനിപനിചതുകപനടലെ  ചരനിത്രപധനനമനയ  ഒരു
ദനിനമനണന ഇനന.  ഐകേദ്യകകേരള സണസനനണ രൂപണ ടകേനണതനിനുകശേഷണ ആദദ്യടത
നനിയമസഭ  സകമ്മേളനിചതനിടന്റെ  60-ാം  വനര്ഷനികേ  ദനിനമനണന  ഇനന  നനണ  ഇവനിടടെ
സകമ്മേളനിച്ചുടകേനണന ആചരനിക്കുനതന.   ഗൃഹനതുരതതണ കേലെര്ന ധനരനളണ ഓര്മ്മേകേള്
ഈ നനിയമസഭന ഹനളനില് സന്ദനിച്ചുനനില്ക്കുന്നുണന.   അതരടമനരവസരതനിലെനണന
ഈ  സകമ്മേളനണ  കചരുനതന.   ആദദ്യ  നനിയമസഭന  സസ്പീക്കറനയനിരുന ആര്.  ശേങര
നനരനയണന്  തമനിയുടടെയുണ  ആദദ്യ  മുഖദ്യമനനിയനയനിരുന  ഇ.  എണ.  എസന.
നമ്പൂതനിരനിപനടെനിടന്റെയുണ മറന ഒകടടറ മഹതന വദ്യകനിതതങ്ങളടടെയുണ ചനിനകേള്ടകേനണ്ടുണ
ശേബണടകേനണ്ടുണ മുഖരനിതമനയ സഭനനരസ്പീകമനണന   ഇവനിടടെയുള്ളതന.  കകേരളതനിടന്റെ
ഭനഗകധയണ  നനിര്ണയനിക്കുനതനില്   നനിര്ണനയകേമനയ  ഇടെടപടെലുകേളണ  അതനിടന്റെ
ഭനഗമനയുള്ള  പുകരനഗമനനത്മകേമനയ  എത്രകയന  നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങളണ  ഈ
സഭയനില്  പനസ്സനക്കടപടനിടണന.  അതനില്  ചനിലെതന  അങ്ങുതടന  ഇവനിടടെ
സൂചനിപനിക്കുകേയുണനയനി.     അതനിടന്റെ ഭനഗമനയനി സജസ്പീവമനയ ഒകടടറ സണവനദങ്ങള്
ഈ  സഭയനില്  ഉയര്ന്നുവനനിടമുണന.   ജനകകമകേരമനയ,  വനികേസനതനില്
ഊനനിടക്കനണ്ടുള്ള  വളടര  പധനനടപട  ധനരനളണ  തസ്പീരുമനനങ്ങള്  ഈ
സഭനകവദനിയനിലുണനയനിടണന.  അങ്ങടനടയലനമുള്ള ചരനിത്രതനികന്റെതനയ ഒരു ഗന്ധണ
പടെര്ന്നുനനില്ക്കുന അനരസ്പീകമനണന ഇവനിടടെയുള്ളതന.  
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നനിയമസഭന  ചരനിത്രടതക്കുറനിചന  ആകലെനചനിക്കുകമനള്   1957-ടലെ  കേനരദ്യണ
മനത്രണ  നമ്മേള്  ആകലെനചനിചനല്  കപനര.    1888  മനര്ചന  30-നന  നനിയമനനിര്മ്മേനണ
കേകൗണ്സനില്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചുടകേനണന   ഇറങ്ങനിയ ഉതരവനിടന്റെ  കേനരദ്യണ  അങ്ങനിവനിടടെ
ശേരനിയനയ  രസ്പീതനിയനില്തടന  ചൂണനിക്കനണനിച്ചു.    ആ  കേകൗണ്സനില്  32  തവണ
സനിറനിണഗന  നടെതനി  എനതന  ശദനിക്കടപകടെണ   കേനരദ്യമനണന.    ഇകത
ഘടതനില്തടനയനണന  സനമൂഹനികേ  പസനനങ്ങള്  അതനിശേകമനയനി  നമ്മുടടെ
നനടനില് ഉയര്ന്നുവനനിരുനതന.  1891-ടലെ മലെയനളനി ടമകമ്മേനറനിയല് ഒപ്പുവയല്  ആ
ഘടതനിലെനണന.  അതനിടനത്തുടെര്നന  വനിപുലെമനയ  രസ്പീതനിയനില്  ജനപനതനിനനിധദ്യ
തലെതനില്  സഭടയ  ഉടെച്ചുവനര്ക്കുനതനിനുള്ള  പകകനഭങ്ങളനണന  ഇവനിടടെ
ഉയര്ന്നുവനനിടള്ളതന.   കേനരണണ,   ആ  ഘടതനില്  നനിലെനനിനനിരുന  സഭയുടടെ
കേനരദ്യങ്ങള്  പരനികശേനധനിചനല്  ഉപകദശേകേ  സതഭനവണ  മനത്രകമ  ആ  കേകൗണ്സനിലെനിനന
ഉണനയനിരുന്നുള.  അതുടകേനണ്ടുതടന സഭടയ ഉടെച്ചുവനര്ക്കനനുള്ള പകകനഭങ്ങള്
ഉയര്ന്നുവരനികേയുണ   വലെനിടയനരളവനില്  അതന  വനിജയനിക്കുകേയുണ  ടചയ്തു.   1904
ആയകപനകഴയ്ക്കുണ ശസ്പീമൂലെണ പജനസഭ രൂപടപടുന നനിലെയുണനയനി.  എനനല് ആ സഭ
മുഖദ്യമനയുണ  ഭൂവടെമകേളടടെയുണ  വദ്യനപനരനികേളടടെയുണ  സഭയനയനിരുന്നു.   ജനങ്ങളടടെ
ആവശേദ്യങ്ങള് ഭരണനധനികേനരനികേടള അറനിയനിക്കുകേ,  ഭരണനധനികേനരനികേളടടെ നയങ്ങള്
ജനങ്ങടള  അറനിയനിക്കുകേ  ഇങ്ങടന  രണ്ടുതരതനിലുള്ള  അധനികേനരങ്ങളനണന
അടലങനില്  ചുമതലെകേളനണന  അവരനില്  നനികനിപ്തമനയനിരുനതന.   കപഷനര്മനരനണന
അണഗങ്ങടള  നനിശ്ചയനിചനിരുനതന.   ഇതനിടന്റെ  ജനനധനിപതദ്യ  സതഭനവണ  എത്രകമല്
പരനിമനിതമനയനിരുന്നുടവനന പകതദ്യകേണ  പറകയണതനില;   അനടത  കവനടവകേനശേ
നനിലെ  പരനികശേനധനിചനല്  അതന  മനസ്സനിലെനകുണ.  അതന  സമതനിടന്റെ
അടെനിസനനതനിലെനയനിരുന്നു.   അനടത ആറനയനിരണ രൂപകയന അതനിനന മുകേളനികലെന
വനര്ഷനികേ  വരുമനനമുള്ളവര്ക്കന  മനത്രകമ  കവനടവകേനശേണ  ഉണനയനിരുന്നുള.
അതനയതന  സമനരനികലെയന  ചുരുങ്ങനിയതുണ  ഒരു  ടചറനിയ നമ്മ്യൂനപകതനില്
ഒതുങ്ങനിനനിനതുമനയ പരനിമനിതമനയ സണവനിധനനമനയനിരുന്നു അതന.  ഇനന വനി.ടജ.ടെനി.
ഹനള് എനറനിയടപടുന വനികകനറനിയ ജൂബനിലെനി ടെകൗണ് ഹനളനിലെനയനിരുന്നു ശസ്പീമൂലെണ
പജനസഭയുടടെ  ആദദ്യ  സകമ്മേളനണ  നടെനതന.  അതനിനുണ  നനടനിടന
സണബന്ധനിചനിടെകതനളണ  ഉപകയനഗപദമനയ  ഒരു  പങന  നനിര്വ്വഹനിക്കനനനയനി.
ഭരണകേനരദ്യതനിലുള്ള ജനവനികേനരണ ഒരു ടചറനിയ അളവനില് പതനിഫലെനിപനിക്കുനതനിനന
ആ  സമനിതനി  ഉപകേരനിക്കടപട.   ടലെജനികസ്ലേറസ്പീവന  കേകൗണ്സനിലുണ  പജനസഭയുണ
ഒരുകപനടലെ  ആ  ഘടതനില്  നനിലെനനിന്നു.   അവനിടടെ  കുമനരനനശേനടനയുണ
അയ്യങനളനിടയയുണ കപനലുള്ളവരുടടെ ഉജ്ജതലെങ്ങളനയ പസണഗങ്ങള്കൂടെനിയുണനയനി. ആ
തരതനില്  ചരനിത്രതനില്  ശസ്പീമൂലെണ  പജനസഭ  പകതദ്യകേമനയനിതടന  ഇടെണ
കനടെനിയനിടണന.  ആ  പസണഗങ്ങളനകേടട  സനമൂഹദ്യ  നസ്പീതനിക്കുകവണനിയുള്ള
അതനിശേകമനയ ശേബമനയനിരുന്നു.  
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കകേരള  നനിയമസഭയുടടെ  ആറന  ദശേകേങ്ങളനിടലെ  നനിയമനനിര്മ്മേനണ  രണഗടത
സണഭനവനകേടളക്കുറനിചന  അങ്ങന  പകതദ്യകേണ  സൂചനിപനിക്കുകേയുണനയനി.
പുകരനഗമനപരവണ  വനിപ്ലവനത്മകേവമനയ  അകനകേണ  നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങള്ക്കന  ഈ
സഭ  കവദനിയനയനിടണന.   മറന  സണസനനങ്ങളമനയനി  തടനിച്ചുകനനക്കുകമനള്  കകേരള
നനിയമസഭ ഈ കേനലെയളവനില് പനസ്സനക്കനിയ പലെ നനിയമങ്ങളണ സണസനനതനിടന്റെ
സനമൂഹനികേ-സനമതനികേ-രനഷസ്പീയ  മണ്ഡലെങ്ങളനിലുണ  ജനജസ്പീവനിതതനിലുണ
ദൂരവദ്യനപകേമനയ ഫലെങ്ങള് സൃഷനിചനിടണന. ഇനടലെ ഒരു പകതദ്യകേ അനുഭവമുണനയനി;
നമ്മുടടെ  ഗവര്ണര്  കനരകത  സുപസ്പീണ  കകേനടെതനിയുടടെ  ചസ്പീഫന  ജസനിസനയനിരുന
ആളനണകലന;  കകേരള  നനിയമസഭ  പനസ്സനക്കനിയനിടള്ള  നനിയമങ്ങള്  പലെ
സണസനനങ്ങളണ മനതൃകേയനയനി എടുതന അതരതനിലുള്ള നനിയമങ്ങള് സൃഷനിക്കനന്
തയ്യനറനയനിടടണനന  അകദ്ദേഹണ   സതനണ  അനുഭവണ  വചന  പറയുകേയുണനയനി.
അതരതനിലുള്ള ഒകടടറ നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങള്ക്കന കനതൃതതണ നല്കേനന് കേഴനിഞ്ഞെ
സഭയനണനിതന.  മറന സണസനനങ്ങള് മനത്രമല കകേന സര്ക്കനര്കപനലുണ ഇവനിടെടത
നനിയമങ്ങളടടെ  ചുവടുപനിടെനിചന  നനിയമങ്ങള്  ടകേനണ്ടുവനനിടണന  എനതന  നമുക്കന
കേനണനന് കേഴനിയുണ.   കകേരളതനിടലെ ജനപതനിനനിധനികേളടടെ സഭ എന പൂര്ണമനയ
അര്ത്ഥതനില്  അതനിടന്റെ  പവര്തനണ  ആരണഭനിചതനിടന്റെ  വനിശേദനണശേങ്ങള്
പരനികശേനധനിക്കുകമനള്  പഴയതനിടന്റെ  പസകനി  നമ്മേള്  മറന്നുകപനകേനന്  പനടെനില.
ഒകടടറ  അധനികേനരങ്ങളനിലനത  സഭകേളനയനിരുന്നുടവങനിലുണ  പൂര്ണമനയ
പനതനിനനിധദ്യമുള്ള  സഭയനികലെയന  എത്തുനതനിനന  അതരണ  സഭകേള്  വലെനിയ
പങ്കുവഹനിചനിടണന  എനതന  നനണ  ഓര്കക്കണതനയനിടണന.  കകത്രപകവശേന
വനിളണബരണ   ഉള്ടപടടെയുള്ളവ  കകേരളതനിടന്റെ  സനമൂഹനികേ-രനഷസ്പീയ  ചരനിത്രതനില്
വഹനിച പങന  നനിസ്തുലെമനണന.   രനജകേസ്പീയ വനിളണബരങ്ങളനിലൂടടെ  തനിരുവനിതനണകൂറനിടലെ
വനിവനിധ സമുദനയങ്ങളടടെ കകമതനിനനയനി  ജനനി  കുടെനിയനന് ആകന,  നനയര് ആകന,
ഈഴവ  ആകന,  നനഞനിനനടെന  ടവള്ളനള  ആകന,  ടനവന്കൂര്  കത്രനിയ  ആകന
ഇവടയലനണ നനിലെവനില് വനതന വനിസ്മരനിക്കനന് കേഴനിയുന കേനരദ്യമല.  

ഭനഷനടെനിസനനതനില്  ഒരു  സണസനനമനയനി  മനറനിയതനിനുകശേഷണ  1957
ഏപനില്  ആദദ്യണ  നനിലെവനില്വന  ഒനനണ  കകേരള  നനിയമസഭ  നനിയമ
നനിര്മ്മേനണതനികന്റെതനയ  മഹതനയ  ഒരു  ചരനിത്രമനണന  സൃഷനിചതന.
സണസനനതനിടന്റെ  ഇകതവടരയുള്ള  സനമൂഹനികേ  സനമതനികേ  രനഷസ്പീയ
വനികേസനതനിനന  അടെനിതറയനയനി  മനറനിയ  നനിരവധനി  പുകരനഗമനനത്മകേമനയ
നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങള്ക്കന  ഈ  സഭ  ആ  കേനലെത്തുതടന  കവദനിയനയനി  മനറനി.   അങ്ങന
ചൂണനിക്കനണനിചതുകപനടലെ  ഭൂപരനിഷരണണ,  ടതനഴനിലെനളനി  കകമണ,  വനിദദ്യനഭദ്യനസണ,
തകദ്ദേശേഭരണണ,  സനമൂഹദ്യകകമണ  തുടെങ്ങനിയ  കമഖലെകേളനില്  സദുകദ്ദേശേപരമനയ  പലെ
നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങള്ക്കുണ  തുടെക്കണ  കുറനിക്കനന്  ഒനനണ  കകേരള  നനിയമസഭയന
കേഴനിഞ്ഞെനിരുന്നു. 1957-ടലെ കകേരള കേനര്ഷനികേബന്ധ ബനില് കകേരളതനിടലെ ഭൂവടെമ കുടെനിയനന്
ബന്ധങ്ങളനില് സമഗ്രവണ സമൂലെവമനയ പരനിഷനരങ്ങള് ടകേനണ്ടുവന്നു. കൃഷനിഭൂമനി കേര്ഷകേനന
എന  മുദനവനകേദ്യണ  യനഥനര്ത്ഥദ്യമനക്കുനതനില്  ഈ  നനിയമ നനിര്മ്മേനണണ



312                                കകേരള നനിയമസഭ                                        ഏപനില് 27, 2017

വലെനിയ  പങന  വഹനിച്ചു.  ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമണ  ആ  രണഗതന  വലെനിയ  ചലെനങ്ങള്
സൃഷനിച്ചു.   കകേരളതനിടന്റെ  വനികേസനതനിടന്റെ  പനധനനദ്യണ  ഉള്ടക്കനണന  കകേരള
കമനഡല്  എനന  വനികശേഷനിപനിക്കടപടുന  ഇതനിടന്റെ  പകതദ്യകേതടയക്കുറനിചന
വനിലെയനിരുത്തുനവടരലനണ  അതനില്  ഭൂപരനിഷരണണ  വഹനിച  പങന
അണഗസ്പീകേരനിക്കുന്നുണന.  കൃഷനിഭൂമനിയനില്നനിനന  കേര്ഷകേടര  ഒഴനിപനിക്കുനതന
തടെയുനതനിനുണ  കുടെനിയനന്മനര്ക്കന  ഉടെമസനവകേനശേണ  നല്കുനതനിനുണ  വകേവശേണ
വയനവന  ഭൂമനിക്കന  പരനിധനി  ഏര്ടപടുത്തുനതനിനുണ  പരനിധനിയനില്  കേവനിഞ്ഞെ  ഭൂമനി
സര്ക്കനരനില്  നനികനിപ്തമനക്കുനതനിനുണ  ഇതുമൂലെണ  സനധനിച്ചു.  അകതനടടെനപണ
ടതനഴനിലെനളനികേള്ക്കന  ടമചടപട  ടതനഴനില്  സനഹചരദ്യങ്ങള്  സൃഷനിക്കുനതനിനുണ
കപനവനിഡന്റെന  ഫണ്ടുകപനടലെയുള്ള  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുണ  വനിവനിധ
കമഖലെകേളനിടലെ  ടതനഴനിലെനളനികേള്ക്കന  കകമനനിധനികേള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുടമലനണ
ഈ  സഭ  കേനലെനകേനലെങ്ങളനില്  പനസ്സനക്കനിയ  നനിയമങ്ങള്  വഴനിവചനിടണന  എനതന
വസ്തുതയനണന.  1958-ടലെ  കകേരള  എഡമ്മ്യൂകക്കഷന്  ആകന  വനിദദ്യനഭദ്യനസരണഗതന
വനിപ്ലവനത്മകേമനയ മനറങ്ങളനണന സൃഷനിചതന.  വനിവനിധ സര്വ്വകേലെനശേനലെകേള്ക്കനയുള്ള
നനിയമങ്ങള് സണസനനടത ഉനത വനിദദ്യനഭദ്യനസ രണഗതന പകതദ്യകേമനയ ഉണര്വന
നല്കുകേയുണനയനി.  ഇതനിടന്റെ ഭനഗമനയനി സണസനനടത ടപനതുവനിദദ്യനഭദ്യനസ രണഗണ
ടമചടപടുകേയുണ സനര്വ്വത്രനികേമനയ വനിദദ്യനഭദ്യനസണ ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനന  കേഴനിയുകേയുണ
ടചയ്തു. 

ജനനധനിപതദ്യതനിടന്റെ  യഥനര്ത്ഥ  ശേകനി  കുടെനിടകേനള്ളുനതന  അധനികേനര
വനികകേനസ്പീകേരണതനിലെനടണനന   ആ  ഘടതനില്  സര്ക്കനര്  മനസ്സനിലെനക്കുകേയുണ
അതനിനുതകുന നടെപടെനികേള് ഈ  സഭ സതസ്പീകേരനിക്കുകേയുണ  ടചയ് തതന  അങ്ങുതടന
പരനമര്ശേനിക്കുകേയുണനയനി.  ഞനന്  അതനിടന്റെ  ആവര്തനതനികലെയന  കേടെക്കുനനില.
എങനിലുണ  കകേരള  ഡനിസനികന  അഡനിനനികസഷന്  ആകന  ജനിലന  കേകൗണ്സനിലുകേള്
രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുണ  ഈ  രണഗതന  മനറങ്ങള്  ടകേനണ്ടുവരുനതനിനുണ  സഹനയനിച
കേനരദ്യണ  നനണ  ഓര്കക്കണതനയനിടണന.  അതനിടന്റെ  തുടെര്ചയനയനി  1960-ടലെ  കകേരള
പഞനയതന രനജന ആകന,  മുനനിസനിപനലെനിറസ്പീസന ആകന, 1961-ടലെ കകേരള മുനനിസനിപല്
കകേനര്പകറഷന് ആകന  ഇവടയലനണ  എടുത്തുപറകയണ നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങളനണന.
അധനികേനര  വനികകേനസ്പീകേരണവമനയനി  ബന്ധടപടന  രനജദ്യതന  ആദദ്യമനയനി
പഞനയത്തുകേളനില്  ത്രനിതലെ  സണവനിധനനണ  ടകേനണ്ടുവനതന  നമ്മുടടെ   ടകേനച്ചു
സണസനനമനയ  കകേരളമനണന.  സനമതനികേ  വനികേസനണ,  സനമൂഹനികേ  നസ്പീതനിയനില്
അധനിഷനിതമനയ  വനികേസന  പദതനികേള്  ഇവടയലനണ  കനരനിടന  നടെത്തുനതനിനുള്ള
അധനികേനരവണ  ഉതരവനദനിതതവണ  പഞനയത്തുകേള്ക്കന  നല്കുകേ  വഴനി  വനികേസന
പകനിയയനില്  ഗ്രനമങ്ങളടടെ  പങനളനിതവണ  ജനങ്ങളടടെ  ഇടെടപടെലുകേളണ  കൂടുതല്
ഫലെപദമനക്കനന്  സനധനിച്ചു.  കേനര്ഷനികേ  രണഗതന  പുതുജസ്പീവന്  നല്കുന  നനിരവധനി
നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങള് കകേരള  നനിയമസഭയന  നടെതനന് കേഴനിഞ.  കകേരളതനിടലെ
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ടനല്വയലുകേളടടെയുണ  നസ്പീര്തടെങ്ങളടടെയുണ  സണരകണതനിനനയനി  പനസ്സനക്കനിയ
2009-ടലെ  കകേരള  ടനല്വയല്  തണസ്പീര്തടെ  സണരകണ  ആകന  ടനല്ക്കൃഷനി
വസ്പീടണടുക്കുനതനിനുണ പുനരുജ്ജസ്പീവനിപനിക്കുനതനിനുണ ഉകദ്ദേശേനിച്ചുടകേനണ്ടുള്ളതനയനിരുന്നു.
2006-ടലെ കേര്ഷകേ കേടെനശേതനസ കേമ്മേസ്പീഷന് ആകന, 2008-ടലെ കകേരള ഫനിഷര്ടമന്
ടഡബ്റന  റനിലെസ്പീഫന  കേമ്മേസ്പീഷന്  ആകന   തുടെങ്ങനിയവ  പകതദ്യകേണ
എടുത്തുപറകയണതനണന.  2008-ലെനണന  പവനസനി  കകേരളസ്പീയരുടടെ  കകമണ
മുന്നനിര്തനിയുള്ള നനിയമണ ഈ സഭ പനസ്സനക്കനിയതന.  തുഞതന എഴതച്ഛടന്റെ കപരനിലുള്ള
മലെയനളണ സര്വ്വകേലെനശേനലെ ആകന  മലെയനള ഭനഷയുടടെയുണ സനഹനിതദ്യതനിടന്റെയുണ കകേരള
സണസനരതനിടന്റെയുണ  പഠനവണ  ഗകവഷണവണ  കപനതനഹനിപനിക്കുനതനിനന  അകങ്ങയറണ
സഹനയകേരമനയനിതസ്പീര്ന്നു.  പരനിസനിതനിയുടടെ  ശേനസസ്പീയമനയ  സണരകണതനിനുണ
പമനനദനിടയ  മനലെനിനദ്യമുകമനക്കനി  സണരകനിക്കുനതനിനുണ  നദസ്പീതസ്പീര  സണരകണതനിനുണ
കകേരള നനിയമസഭ പകതദ്യകേണ പകതദ്യകേണ നനിയമങ്ങള് പനസ്സനക്കനിയതുണ നനണ  ആകരനഗദ്യ
കമഖലെയനില് പുതന് ഉണര്വന സൃഷനിച്ചുടകേനണന കകേരള ആകരനഗദ്യശേനസ സര്വ്വകേലെനശേനലെ
ആകന  സണസനനതന  ടമഡനിക്കല്  വനിദദ്യനഭദ്യനസതനിടന്റെ  കേനരദ്യതനിലുണനക്കനിയ
ഐകേദ്യരൂപണ,  അതനിടന്റെ ഗുണനനിലെവനരണ ഉയര്ത്തുനതനിനന  വഹനിച പങന  എനനിവ
പകതദ്യകേണ  ഓര്മ്മേനികക്കണതനണന.  സണസനനടത  കപനലെസ്പീസന  കസനയുടടെ
നനിയനണവണ  അധനികേനരങ്ങളണ  കേര്തവദ്യങ്ങളണ  സണബന്ധനിച  നനിയമണ
കകനഡസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുണ കഭദഗതനി ടചയ്യുനതനിനുണ  കേഴനിഞ്ഞെനിടണന.  പകൗരനനരുടടെ
പശ്നങ്ങള്ക്കന  ഫലെപദവണ  സമയബന്ധനിതവമനയ  പരനിഹനരതനിനന  വദ്യവസ
ടചയ്യുനതനിനുണ  നനിശ്ചനിത  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  ടപനതുജനങ്ങള്ക്കന  കസവനണ
നല്കുനതനിനുണ സര്ക്കനര് ജസ്പീവനക്കനരുടടെ പതനിബദത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമനയനി
കസവനനവകേനശേ  നനിയമണ  ഇവനിടടെ  പനസ്സനക്കുകേയുണനയനി.  ഭരണണ  കൂടുതല്
സുതനരദ്യമനക്കുനതനിനുണ  സര്ക്കനര്  വനിവരങ്ങള്   ടപനതുതനല്പരദ്യതനില്  ഏതന
പകൗരനുണ  നല്കുനതനിനുണ  ഇതന അവസരടമനരുക്കനി.  സണസനനതന  യുവജന
കേമ്മേസ്പീഷന്,  നമ്മ്യൂനപക കേമ്മേസ്പീഷന് എനനിവ രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനന  സനധനിചതന  ഈ
കമഖലെയനില്  നടെതനിയ  നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങളടടെ  ഫലെമനയനിടനയനിരുന്നു.  ഇങ്ങടന
ഒകടടറ കേനരദ്യങ്ങള് നമ്മുടടെ സണസനനതന നടെപനിലെനക്കനന് ഈ സഭനകവദനിയനിലൂടടെ
നമുക്കന കേഴനിഞ്ഞെനിരുന്നു. കകേരളതനിടന്റെ വനികേസന അജണകേളണ കേനഴ്ചപനടുകേളണ അങ്ങന
സൂചനിപനിചതുകപനടലെ കേനരദ്യമനയ കതനതനില് മനറനികയ തസ്പീരൂ എന യനഥനര്ത്ഥദ്യണ നനണ
ഉള്ടക്കനകള്ളണതുണന.   ഈ  ഘടതനില്   അതുമനയനി  ബന്ധടപട  അഭനിപനയ
പകേടെനങ്ങളനികലെയന  കേടെക്കുനനില.  അതന   പകതദ്യകേമനയനി എലനകപരുണകൂടെനി
ചര്ച ടചകയ്യണ ഒരു വനിഷയമനണന എനനണന    കതനന്നുനതന.  സണസനനതനിടന്റെ
വനികേസനതനിനന പനധനനദ്യണ ടകേനടുത്തുടകേനണനണന  നമ്മുടടെ സണസനനണ ഇകപനള്
കകേരള  ഇന്ഫനസക്ചര്  ഇന്ടവസനടമന്റെന  ഫണന  കബനര്ഡന  യനഥനര്ത്ഥദ്യമനക്കുന



314                                കകേരള നനിയമസഭ                                        ഏപനില് 27, 2017

നനിയമമുണനക്കനിയതന  .  ഇങ്ങടന  നനിയമനനിര്മ്മേനണ  രണഗതന  ഒകടടറ  കനടങ്ങള്
നമുക്കന  അവകേനശേടപടെനനുള്ളകപനഴണ നനണ പനസ്സനക്കനി അയച ചനിലെ നനിയമങ്ങള്ക്കന
ഇകപനഴണ  പസനിഡന്റെനിടന്റെ  അനുമതനി  കേനിടനടതയനിരനിക്കുന്നുണന  എനതുണ  നനണ
ഓര്കക്കണതനയനിടണന.  അകതനടടെനപണതടന  കേനലെനികേപസകമലനത
നനിയമങ്ങളടടെ കകനഡസ്പീകേരണവണ കേനലെഹരണടപടവ റദ്ദേനക്കുനതനിനുള്ള ശമങ്ങളണ
നനണ ഗകൗരവമനയനി നടെകതണതനയനിടണന. 

മടറനരുകേനരദ്യണ  ഓര്ഡനിനന്സനികന്റെതനണന.  അടെനിയനര  ഘടങ്ങളനില്
ഓര്ഡനിനന്സുകേള്  ഒഴനിവനക്കനനനവനില.  എനനലുണ  ഏറവണ  അടുത
അവസരതനില്തടന  അതന  സഭയനില്  ബനിലനക്കനി  അവതരനിപനിചന
പനസ്സനക്കനനനകേണണ  എനതുതടനയനണന  ആ  കേനരദ്യതനില്  നമുക്കന
സതസ്പീകേരനിക്കനവന  സമസ്പീപനണ.  നനിയമനനിര്മ്മേനണമനണന  നനിയമസഭയുടടെ  പധനന
ധര്മ്മേണ  എന കേനരദ്യണ  പലെകപനഴണ  നനണ  മറന്നുകപനകേനറുണന.  ജനകേസ്പീയ പശ്നങ്ങളണ
രനഷസ്പീയ  പശ്നങ്ങളണ  സതനഭനവനികേമനയുണ  സഭയനില്  വലെനിയ  കതനതനില്
ഉയര്ന്നുവരനികേതടന  ടചയ്യുണ.  അതന  ഒഴനിവനക്കനന്  കേഴനിയുനതല.
അകതനടടെനപണതടന, അതനികനക്കനള് ഉപരനിയനയനി  നനിയമനനിര്മ്മേനണ കേനരദ്യതനില്
അതനണന  പധനന  ധര്മ്മേടമനന  കേണ്ടുടകേനണന  ജനഗ്രത  പുലെര്തനന്  നമുക്കന
കേഴനികയണതനയനിടണന.  അക്കനരദ്യതനിലുള്ള  ഒരു  സതയണ  വനിമര്ശേനതനിനന  ഈ
അവസരണ  നനണ  ഉപകയനഗനിക്കണടമനനണന  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കനനുള്ളതന.  മുകനനടള്ള
യനത്രയനില് നമുക്കന വകേകമനശേണ വനകതന,  വനിടകപനയകതന,  വനിസ്മരനിച്ചുകപനയകതന
ആയ  ചനിലെതനിടനപറനി  നനണ  ഗകൗരവമനയനി  ഓര്കക്കണതുണന.  അതനില്  ഏറവണ
പധനനടപടതനണന  ഭൂപരനിഷരണതനിനന  കശേഷണവന  കൃഷനിഭൂമനിയുടടെ
തുണ്ടുവല്ക്കരണമടെക്കമുള്ള പശ്നങ്ങള്.  ഒറയന  കൃഷനി എനതന  ഇനടത കേനലെതന
വലെനിയകതനതനിലുള്ള പശ്നങ്ങളണനക്കുന്നുണന.  അവനിടടെയനണന കൂടനയനി കൃഷനിടചയ്യുന
ഒരു രസ്പീതനി  ഉയര്ന്നുവകരണതന.  അതന   ഉല്പനദനകമത വളര്ത്തുനതനിനുണ കൃഷനി
ആദനയകേരമനക്കുനതനിനുണ  സഹനയനിക്കുന ഒനനയനിരനിക്കുണ.  പടക അതരടമനരു
സണസനരതനികലെയന  നമുക്കന  കവണത്ര ഉയര്ന്നുവരനന്  കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.  വനിദദ്യനഭദ്യനസ
രണഗതന  വലെനിയകതനതനിലുള്ള   മുകനറമുണനക്കനന്  നമുക്കന  കേഴനിടഞ്ഞെങനിലുണ
നനിലെവനരണ  ടമചടപടുതനനുള്ള  ഇടെടപടെലുകേള്  ഇനനിയുണ  ശേകമനയനി
നടെകതണതനയനിടണന. ചനിലെ നടെപടെനികേള് ഇകപനള് ആരണഭനിചനിടണന. അതന  കൂടുതല്
ജനഗ്രതകയനടടെ  പൂര്ണതയനികലെയന എതനിക്കനന്  നമുക്കന കേഴനിയണണ. 

ഭൂപരനിഷരണ  രണഗത്തുണ  കേനര്ഷനികേ  രണഗത്തുണ  അധനികേനര  വനികകേനസ്പീകേരണ
രണഗത്തുണ  മറ്റുണ  ഉണനകകേണനിയനിരുന  പവര്തനങ്ങളടടെ  സമഗ്രമനയ
വസ്പീടണടുപനയനിരുന്നു ജനകേസ്പീയനസൂത്രണതനിലൂടടെ നനണ ലെകദ്യമനിടതന.  കകേരളതനിടന്റെ
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വനികേസനതനിടന്റെ  ശേരനിയനയ  സതനദന  അനുഭവനിക്കനന്  കേഴനിയനത  അകനകേലെകണ
പനവടപടവര് നമ്മുടടെ നനടനിലുണന. അവരുടടെ അടുകതയന വനികേസനണ എത്തുകേ എന
ഉകദ്ദേശേദ്യകതനടടെയനണന  ഇകപനള് സണസനന  സര്ക്കനര്  പഖദ്യനപനിച  നനലെന
മനിഷനുകേള്  പവര്തനണ  ആരണഭനിചനിടള്ളതന.  അവരുടടെ  അടുകതയന  നമ്മുടടെ
നനടെനിടന്റെ  യഥനര്ത്ഥ  വനികേസനതനിടന്റെ  ഗുണണ  എതനിക്കനന്  നമുക്കന  കൂടനയനി
പവര്തനികക്കണതുണന.  നകവനത്ഥനന  മൂലെദ്യങ്ങളനിലൂടടെയുണ  പുകരനഗമനപരമനയ
ആശേയങ്ങളനിലൂടടെയുണ  നനണ  കനടെനിടയടുത  നമ്മുടടെ  നനടെനിടന്റെ  സനമൂഹനികേ-
സനമതനികേ-രനഷസ്പീയ  മണ്ഡലെങ്ങളനിടലെ  ഉനതനിയുണ  വദ്യതനിരനികതയുണ നമുക്കന
നനിലെനനിര്തനന് കേഴനികയണതനയനിടണന.  നനിലെവനില് നനണ അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന ചനിലെ
ടവല്ലുവനിളനികേള്  അതനിജസ്പീവനിച്ചുടകേനണന,  വരുണകേനലെടത  നനിയമനനിര്മ്മേനണ
പവര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  അര്ത്ഥവതനക്കനന്  ഈ  ദനിനണ  നമുക്കന   കേരുതന
പകേരുടമനന  പതസ്പീകനിച്ചുടകേനണന  അങ്ങയുടടെ വനക്കുകേള്ക്കന  പൂര്ണമനയ പനിന്തുണ
നല്കേനിടക്കനണന അവസനനനിപനിക്കുന്നു. 

പതനിപകകനതനവന  (  ശസ്പീ  .    രകമശേന  ടചനനിതലെ  ):  സര്,  ആദദ്യമനയനി  ഈ
നനിയമസഭയനില് ഇതുകപനടലെനരു കയനഗണ കചരനന്  അവസരമുണനക്കനിയ സസ്പീക്കടറ
ഞനന് ആത്മനര്ത്ഥമനയനി  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയനണന.  ബഹുമനനദ്യനനയ  അങ്ങുണ
മുഖദ്യമനനിയുണ  പകേടെനിപനിച  അഭനിപനയങ്ങകളനടെന   കയനജനിക്കുകേയനണന.  1982  ജൂണ്
24-നന  26-മടത  വയസ്സനില്  ഈ  കൂറന്  ടസകകടറനിയറനിടന്റെ  മകനനഹരമനയ
അസണബനി  മന്ദനിരതനികലെയന   കേടെന്നുവരനന്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഒരനളനണന  ഞനന്.
1933  ഡനിസണബര്  12-നന  ബനിടസ്പീഷന  ഇനദ്യയനിടലെ  ഗവര്ണര്  ജനറല്  കലെനര്ഡന
ടവലനിണഗ്ടെണ്  തറക്കലനിട  നനിയമസഭന  മന്ദനിരമനണനിതന.   1939  ടഫബ്രുവരനി  9-നന
തനിരുവനിതനണകൂര് ദനിവനന് സര് സനി.  പനി.  രനമസതനമനി അയ്യര് ഉദ്ഘനടെനണ ടചയ്ത ഈ
മന്ദനിരതനില്   വനകപനള്  ഞനന്  അത്ഭുതകതനടടെ  നനിരവധനി  കേനരദ്യങ്ങള്
ഓര്ത്തുകപനയനി.  ഈ  നനിയമസഭയന  ടതരടഞ്ഞെടുത  ജനങ്ങളടടെ  ആഗ്രഹങ്ങള്
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കനന് കേഴനിയുകമന;  ജനനധനിപതദ്യതനിടന്റെ ശസ്പീകകേനവനിലെനില് ജനങ്ങളടടെ
കമനഹങ്ങള്,  പതസ്പീകകേള്,  സതപ്നങ്ങള്,  ആശേങകേള്  ഇവടയലനണ
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കനന് കേഴനിയുകമന;   കകേരള നനിയമസഭ കകേരളതനിടലെ പനവടപടവരുടടെ,
സനധനരണക്കനരുടടെ  യനതനകേളണ  ദുദുഃഖങ്ങളണ  കപറുന  ലെകങ്ങളനില്നനിനന
അകേലെതനിലെനകണന;  ടലെജനികസ്ലേചറുണ  എകനികേമ്മ്യൂടസ്പീവണ  തമ്മേനിലുള്ള  ദൂരണ
വര്ദനിക്കുകേയനകണന; ഭരണപകവണ പതനിപകവണ തമ്മേനിലുള്ള ബന്ധണ ഭരണഘടെന
വനിഭനവന  ടചയ്ത  രസ്പീതനിയനിലെനകണന  മുകനനടകപനകുനതന;  ഇതരണ
കചനദദ്യങ്ങളനയനിരുന്നു  അനന ഈ  നനിയമസഭയനികലെയന  കേടെന്നുവനകപനള്  എടന്റെ
മനസ്സനിടന  മദനിചനിരുനതന.  നനലെന  തവണ  നനിയമസഭയനിലുണ  നനലെന  തവണ
പനര്ലെടമന്റെനിലുണ  പവര്തനിക്കനന് കേഴനിഞ്ഞെ ഒരു എളനിയ ടപനതുപവര്തകേനനണന
ഞനന്. 28 വര്ഷക്കനലെടത എടന്റെ പനര്ലെടമന്റെറനി പവര്തനതനില് രണന തവണ,
29-മടത വയസ്സനില്  ടകേ.  കേരുണനകേരടന്റെ  മനനിസഭയനിലുണ  കേഴനിഞ്ഞെ  തവണ
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ശസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചനണനിയുടടെ  മനനിസഭയനിലുണ   മനനിയനയനി  പവര്തനിക്കനനുള്ള
അവസരണ  എനനിക്കന  ലെഭനിച്ചു.  അതനിനുകശേഷവണ  ഇതരണ  കചനദദ്യങ്ങള്  എടന്റെ
മനസ്സനിടന അലെടന്നുണന. പനര്ലെടമന്റെറനി ടഡകമനകസനിയനിലൂടടെ  നനണ കനടെനിയ വമനിച
കനടങ്ങള് ഞനന്  വനിസ്മരനിക്കുനനില.  ഇനദ്യയന  മനതൃകേയനയ നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങള്
പനസ്സനക്കനിയ നനിയമസഭയനണന നമ്മുകടെതന.  അതനികനക്കനള് വലെനിടയനരു കേനരദ്യമുണന.
കകേരള  നനിയമസഭയനിടലെ  സബ്ജകന  കേമ്മേനിറനിയനണന  പനര്ലെടമന്റെനില്  സനന്ഡനിണഗന
കേമ്മേനിറനിയനയനി മനറനിയതന.   ശസ്പീ.  ശേനിവരനജന  പനടസ്പീല് കലെനകേന  സഭ സസ്പീക്കറനയനിരുന
കേനലെതന  കകേരളതനിടലെ  എണ.പനി.-മനടര  വനിളനിച്ചുകചര്തന  ഇവനിടെടത  സബ്ജകന
കേമ്മേനിറനിയുടടെ  പവര്തനങ്ങള്  വനിലെയനിരുതനിയ  കശേഷമനണന  കലെനകേ നസഭയനില്
ബഡ്ജറന   സ്ക്രൂടനിനനിക്കന  കൂടുതല്  സമയണ   നല്കുനതനിനന  സനന്ഡനിണഗന  കേമ്മേനിറനി
രൂപസ്പീകേരനിക്കനന് തസ്പീരുമനനനിചതന.   കകേരളതനിടന്റെ  ഏറവണ അഭനിമനനകേരമനയ ഒരു
മുഹൂര്തമനയനി  അനടത  സസ്പീക്കര് കലെനകേ നസഭയനില് പഖദ്യനപനിച അപൂര്വ്വമനയ  
ആ നനിമനിഷണ ഞനനനിവനിടടെ ഓര്ക്കുകേയനണന.  

വദവതനിടന്റെ സതനണ നനടെനയ കകേരളണ 12 മുഖദ്യമനനിമനരുടടെ  കനതൃതതതനില്
വകേവരനിച  കനടങ്ങള്  ടചറുതല.  ഇ.  എണ.  ശേങരന്  നമ്പൂതനിരനിപനടെന,  പടണ
തനണുപനിള്ള,   ആര്.  ശേങര്,  സനി.  അചച്യുതകമകനനന്,  ടകേ.  കേരുണനകേരന്,
പനി.  ടകേ.  വനസുകദവന് നനയര്,  സനി.  എചന.  മുഹമ്മേദന  കകേനയ,  ഇ.  ടകേ.  നനയനനര്,
സര്വ്വശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ആന്റെണനി,  വനി.  എസന.  അച്ചുതനനന്ദന്,   ഉമ്മേന്  ചനണനി,
പനിണറനയനി  വനിജയന് തുടെങ്ങനിയ  12  മുഖദ്യമനനിമനരനിലൂടടെ അറുപതന  വര്ഷങ്ങളനയനി
കകേരളണ  കനടെനിയ  കനടങ്ങള്  ഇനദ്യയനിടലെ  ഒരു  സണസനനതനിനുണ  കനടെനന്
കേഴനിഞ്ഞെനിടനില  എന്നുള്ളതനണന  യനഥനര്ത്ഥദ്യണ.  ആ  യനഥനര്ത്ഥദ്യണ  നമുക്കന
വനിസ്മരനിക്കനന് കേഴനിയനില.  പുകരനഗമനപരമനയ  നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങള് നടെതനിയ
കകേരളണ  എന്നുണ  ഒരു  രനഷസ്പീയ  പരസ്പീകണശേനലെയനയനിരുന്നു.  സനമൂഹദ്യ
സുരകയനിലൂനനിയ  പദതനികേള്  നമ്മുടടെ  മുഖമുദകേളനയനിരുന്നു.   പനര്ടനിസനികപററനി
ടഡകമനകസനി,  ടസക്കുലെറനിസണ,  കസനഷദ്യല് ജസസ്പീസന,  കഗ്രനയനിണഗന ഓപര്ചമ്മ്യൂണനിറനി
കഫനര്  സനിറനിസണ്  ഇന്  ഡനിസനിഷന്  കമക്കനിണഗന   ഇടതലനണ  ആധുനനികേ  കകേരളണ
നനിര്മ്മേനിക്കനനുള്ള വമനിച മുദനവനകേദ്യങ്ങളനയനി സതസ്പീകേരനിച്ചുടകേനണനണന ഈ പനണന
മുഖദ്യമനനിമനരുണ  കകേരളതനില്  പവര്തനിചടതനന  തുറന്നുസമ്മേതനിക്കനന്  ഈ
അവസരണ ഞനന് വനിനനികയനഗനിക്കുകേയനണന. സനമതനികേ അസമതതണ, സമതനിടന്റെ
നസ്പീതനിപൂര്വ്വമലനത  വനിതരണണ,  ടതനഴനിലെനിലനയ,  ദനരനിദദ്യണ  തുടെങ്ങനിയ  നനിരവധനി
പശ്നങ്ങള്  കനരനിട  ഒരു  സണസനനണ  ഒന്നുമനിലനയയനില്നനിനന  കലെനകേതനിനന
മനതൃകേയനയ  കകേരളന  കമനഡല്   സൃഷനിചതന  അദതനനശേസ്പീലെരനയ  കകേരളസ്പീയരുണ
അദതനനണ  ഉയര്തനിപനിടെനിച്ചുടകേനണന  നനിയമസഭകേളനില്  പവര്തനിച  വനിവനിധ
കേകനികേളനില്ടപട  നനിയമസഭന   സനമനജനികേരുണ  മനനിമനരുണ  മുഖദ്യമനനിമനരുണ
അടെങ്ങുന  ഒരു  ജനനധനിപതദ്യ   പകനിയയനിലൂടടെയനയനിരുന്നു.  അറുപതന
വര്ഷക്കനലെടത  നമ്മുടടെ   പവര്തനണ  അഭനിമനനകേരമനടണനന   അങ്ങന
പറഞ്ഞെതനികനനടെന ഞനന് കയനജനിക്കുന്നു.    
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പകക  സതദ്യസന്ധമനയ  ഒരു  വനിലെയനിരുതല്കൂടെനി  നമ്മേള്  നടെതണണ.
നമ്മുടടെ  ശേകനിയുണ  കനടങ്ങളണ  പറയുനകതനടടെനപണ  കുറവകേള്കൂടെനി  കേനണണണ.
ഇതനില്  പനര്ലെടമന്റെനിനുണ  നനിയമസഭയ്ക്കുണ  നനിറകവറനന്  കേഴനിയനത  പങനിടനപറനി
നമുടക്കനരു ടസല്ഫന കനിടനിസനിസണകൂടെനി ആവശേദ്യമനടണനന ഞനന് കേരുതുകേയനണന.
അറുപതന വര്ഷണ പനിനനിടകപനള് ഇനടത ജനനധനിപതദ്യ വദ്യവസയനിലൂടടെ സനമൂഹദ്യ
അടെനിതറ  ബലെടപട.  പനര്ശേതവല്ക്കരനിക്കടപടവര്,  പടനികേജനതനി/  പടനികേ
വര്ഗ്ഗവനിഭനഗക്കനര്,  മതദ്യടതനഴനിലെനളനികേള്,  സനമതനികേമനയുണ  സനമൂഹനികേമനയുണ
പനികനനക്കണ നനില്ക്കുനവര് തുടെങ്ങനിയവരുടടെടയലനണ പനതനിനനിധദ്യണ ഉറപ്പുവരുതനന്
കകേരള  നനിയമസഭയന  കേഴനിഞ.  ഫമ്മ്യൂഡല്   വദ്യവസയനില്  നനിനന  സനമൂഹദ്യ
നസ്പീതനിയനികലെയന പരനിവര്തനണ ടചയ്യടപട ഒരു നനിയമസഭയനയനി കകേരള നനിയമസഭ
മനറനിടയന്നുള്ളതന  ചരനിത്രതനളകേളനില്  തങലെനിപനികേളനല്  എഴതടപകടെണ
അപൂര്വ്വമനയ   ഒനനണന.  ഇനദ്യ പനസ്സനകക്കണ ഒരു നനിയമണ കൂടെനിയുണന,  അതന
വനനിതന റനിസര്കവഷന് ബനിലനണന. നമ്മുടടെ നനിയമസഭയനില് വനനിതന എണ.എല്.എ.-
മനരുടടെ എണണ കുറവനണന.   ഇനദ്യ കേനതനിരനിക്കുന  ഒരു നനിയമണ,  വനനിതകേള്ക്കന
തുലെദ്യപനതനിനനിധദ്യണ  ടകേനടുത്തുടകേനണ്ടുള്ള,  ടജന്ഡര്  ഇകേതനളനിറനിക്കുകവണനിയുള്ള
നനിയമണ  ഭനവനിയനില് പനര്ലെടമന്റെന പനസ്സനക്കുടമനന ഞനന് കേരുതുകേയനണന. 

അങ്ങന  ഇവനിടടെ  ഐകേദ്യമുനണനി  രനഷസ്പീയടതക്കുറനിചന  സൂചനിപനിച്ചു.
ഐകേദ്യമുനണനി രനഷസ്പീയതനിനന  കനതൃതതണ  ടകേനടുതതന കകേരളമനണന.  കകേരളണ ഒരു
രനഷസ്പീയ  പരസ്പീകണശേനലെയനണന.  ഇവനിടടെ  നനിനനണന  ഐകേദ്യമുനണനി  രനഷസ്പീയണ
ഉരുതനിരനിഞവനതന.  കകേനമണ്  മനിനനിമണ  കപനഗ്രനമനിലൂടടെ കലെനകേതനിനുതടന
മനതൃകേയനയ  കൂടകേകനി  മനനിസഭയുണനയതന  ഇവനിടടെയനണന.  ആ  മനനിസഭയുടടെ
പവര്തനങ്ങള്  ഏറവണ  നല  നനിലെയനില്  കപനയതന  കകേരളതനിലെനണന.  ഇകപനഴണ
അതന  മുകനനടകപനകുന്നു.    വദ്യതദ്യസ്ത  അഭനിപനയമുള്ള  രനഷസ്പീയ  കേകനികേള്  ഒരു
കകേനമണ്  മനിനനിമണ  കപനഗ്രനമനിടന്റെ  അടെനിസനനതനില്  ഒരുമനിച്ചുകചരുന്നു.   അവര്
രനജദ്യണ ഭരനിക്കുന്നു; സണസനനണ ഭരനിക്കുന്നു. ഇതന ഏറവണ ഫലെപദമനയനി നടെപനക്കനിയ
സണസനനണ  കകേരളമനണന.  ബഹുമനനടപട  സസ്പീക്കര്,  അങ്ങന  ഈ  സഭ
നടെതനിടക്കനണ്ടുകപനകുന ആളനണന.  അകങ്ങയന മുമന എത്രകയന മഹനരഥന്മനര് ഈ
കേകസരയനില്  ഇരുനനിടണന.  ഇനന  സഭനപവര്തനങ്ങള്  സുഗമമനയനി
നടെതനിടക്കനണ്ടുകപനകുനതന  ദുഷരമനണന.  സഭ  മുകനനടടകേനണന  കപനകുകമനള്
പതനിപകതനിടന്റെയുണ  ഭരണപകതനിടന്റെയുണ  സഹകേരണമുണനകേണണ.
ജനങ്ങള്ക്കനവശേദ്യമുള്ള  നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങള്  പനസ്സനക്കണണ.  അവരുടടെ
ആവലെനതനികേള് ഉയര്തനിപനിടെനിക്കണണ.  ഈ സഭയനില് ഉയരുന ശേബണ പുറത്തുള്ള
ജനങ്ങളടടെ  പതസ്പീകകേളണ  വനികേനരങ്ങളമനണന.  അതന  ജനനധനിപതദ്യതനിടന്റെയുണ
ഭരണഘടെനയുടടെയുണ  നനിയമങ്ങളടടെയുണ  ചടങ്ങളടടെയുണ  നനലെന  അതനിരുകേള്ക്കുള്ളനില്
നനിനനകേണണ.  ഇവനിടടെ  ജനനധനിപതദ്യണ എന്നുപറയുനതന നമര് ടഗയനിണ മനത്രമല,
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51  V/s  49  അല.     51  ആരനണന,  49   ആരനണന  എനന  തസ്പീരുമനനനിക്കുനതന
ജനങ്ങളനണന.   ടഷറനി  ടബഞനികനയുണ  പതനിപകടതയുണ  ടതരടഞ്ഞെടുക്കുനതന
ജനങ്ങളനണന.  അതുടകേനണ്ടുതടന  ആ ജനങ്ങളടടെ  അഭനിപനയടത മനനനിക്കനന്
ഇരുപകതനിനുമുള്ള  ഉതരവനദനിതതണ  ഞനന് എടുത്തുപറയുന്നു.  പതനിപകണ
തസ്പീര്ചയനയുണ  കേണ്സകസ്പീവന  ആകേണടമന  അഭനിപനയമുള്ളയനളനണന  ഞനന്.
ഭരണപകവണ പതനിപകവണ കചരുകമനഴനണന ജനനധനിപതദ്യണ മഹതരമനകുനതന;
ശേകനിടപടുനതന;  സനര്ത്ഥകേമനകുനതന.  റൂളനിണഗന  പനര്ടനി  പതനിപകടത
കകേള്ക്കണണ,  കകേനണ്ഫനിഡന്സനിടലെടുക്കണണ,  കേണ്സള്ടന  ടചയ്യണണ,
കേണ്ടസന്സസന  ഉണനക്കണണ.  പനര്ലെടമന്റെറനി  ജനനധനിപതദ്യണ  അര്ത്ഥ
പൂര്ണമനകുനതന  കേണ്ടസന്സസ്സനിലൂടടെയനണന;  ഏറ്റുമുടലെനിലൂടടെയല.  പതനിപകണ
സഹകേരനിക്കനവന  കമഖലെകേളനില്  സഹകേരനിക്കണണ.  ഭരണകേകനി  പതനിപകടത
വനിശേതനസതനിടലെടുക്കണണ;  അകപനഴനണന  ഏറവണ  ഫലെപദമനയ  ജനനധനിപതദ്യ
പകനിയ  ഇവനിടടെ ശേകനിടപടുതനന് നമുക്കന കേഴനിയുനതന. 

എടന  വനിഷമനിപനിക്കുന  ഒരു   കേനരദ്യമുണന,  ഞനന്  അതന  അങ്ങകയനടെന
തുറന്നുപറയനന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.  ഇനന  ഒനകപനസനിറന  കപനയനിന്റെന  കകേള്ക്കനന്
ആഗ്രഹനിക്കുനവരുടടെ  എണണ കുറവനണന.     We  are  in  a  diverse   country;
political  pluralism  is  the  heart  of  our  democracy;   സസ്പീക്കറനയ  അങ്ങന
അനുവദനിക്കുനനിടെകതനളണ  ഏടതനരണഗതനിനുണ  തടന്റെ  അഭനിപനയണ  പറയനനുള്ള
സതനതനദ്യമുണന. നമ്മേള് ജസ്പീവനിക്കുനതന plural society-യനിലെനണന. ആ ബഹുസതരത
സഭയനിലുണ  പതനിഫലെനിക്കുണ.  അതുടകേനണ്ടുതടന   നമ്മുടടെ   ചര്ചകേള്
അര്ത്ഥപൂര്ണമനകേണണ;  നനിയമസഭന  സനമനജനികേര്ക്കന  ജനങ്ങള്  നല്കുന
അധനികേനരണ  ഫലെപദമനയനി  ഉപകയനഗനിക്കണടമന്നുള്ള  കേനരദ്യതനില്  യനടതനരു
തര്ക്കവമനില. മഹനത്മജനി ഒരനിക്കല് പറഞ്ഞെനിടണന. 'No system should stand like
a Minar, rather it should  be like a sea where all beings are live together' -
നമ്മുടടെ  സനിസണ   ഒരു കഗനപുരമനകേരുതന;  ഒരു സമുദമനകേണണ;   എലനതനിടനയുണ
ഉള്ടക്കനള്ളനന് കേഴനിയുന  ഒരു സമുദമനയനി മനറനന് സനധനിക്കണണ. നമ്മുടടെ  സനിസണ
കേറകന  ടചയ്യനന്  നമുക്കന  സനധനിക്കണണ.  ഒരു  അതനിനന  കനതൃതതണ   നല്കേനന്
കേഴനിയുനതനകേണടമന്നുള്ളതുതടനയനണന  ഇനന  ജനങ്ങള്  നമ്മേനില്
അര്പനിചനിരനിക്കുന  ഉതരവനദനിതതണ.  ഗുഡന  ഗകവണന്സനണന  ഒരു  സര്ക്കനരനിടന്റെ
മുഖമുദയനയനി  മനകറണതന;  അതനണന  പനര്ലെടമന്റെനിടന്റെ  മുഖമുദയനയനി  മനകറണതന.
ജനപതനിനനിധനികേള്ക്കന  അക്കകൗണബനിലെനിറനിയുണന;  ജന  പതനിനനിധനികേള്ക്കന
വനിശേതനസദ്യതയുണനകേണണ.  ഭരണ-പതനിപക  കേകനികേളടടെ  പവര്തനങ്ങളനില്
കേനകലെനചനിതമനയ  മനറണ  വരുതണണ.  എനനിക്കന  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശേണകൂടെനി
മുകനനടവയനനുണന.  രനഷസ്പീയപനര്ടനികേളടടെ  60  വര്ഷടത  പവര്തനങ്ങള്
പരനികശേനധനിക്കുകമനള്  കേനകലെനചനിതമനയ  മനറണ  ആവശേദ്യമനണന.  എടന്റെ  പനര്ടനി
ഉള്ടപടടെയുള്ള രനഷസ്പീയ കേകനികേള് സതയണ വനിമര്ശേനതനിനന തയ്യനറനയനി, ആധുനനികേ
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കേനലെഘടതനിടലെ ടചറുപക്കനരുടടെയുണ പുതനിയ തലെമുറയുടടെയുണ സതപ്നങ്ങള്ക്കന നനിറണ
പകേരനന് കേഴനിയതക്ക നനിലെയനില്,  നമ്മുടടെ  പവര്തനങ്ങളനില് കേനകലെനചനിതമനയ
മനറണ വരുതണടമനന ഞനന് ആവശേദ്യടപടുകേയനണന.  ഇലെകറല് റനികഫനണസന ഇനന
ആവശേദ്യമനണന.  നമ്മുടടെ  രനജദ്യത്തുണനയനിരനിക്കുന ഏറവണ  വലെനിയ  പതനിസന്ധനിയുണ
പശ്നങ്ങളണ  നമ്മുടടെ  ടതരടഞ്ഞെടുപന  സനിസതനിലുണനകുന  പശ്നങ്ങളനണന.
അതനികലെയ്ടക്കനന്നുണ  ഞനന്  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്  കേടെന്നുകപനകുനനില.
വനികേസനതനിനന  സമനതയണ  കവണടമനന  അങ്ങന  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശേണ  മുകനനടവച്ചു.
പതനിപകതനിനന  ഒരു അഭനിപനയ വദ്യതദ്യനസവമനില.  വനികേസന സമനതയതനിലൂടടെ
മനത്രകമ  മുകനനടകപനകേനന്  കേഴനിയുകേയുള.  ഞങ്ങള്  ഭരണപകമനയനലുണ  അവര്
പതനിപകമനയനലുണ  അകത  നനിലെപനടുകേള്  സതസ്പീകേരനിക്കണടമന്നുള്ള  അഭനിപനയണ
മനത്രകമ  എനനിക്കുള.   ഇക്കനരദ്യതനില്  രനഷസ്പീയ  പനര്ടനികേള്  തമ്മേനിലുള്ള  ഒരു
കേണ്ടസന്സസനണന  സണസനന  തനല്പരദ്യതനിനന  ഏറവണ  അനുകൂലെടമനന
പറയനന്  ഞനന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.    മകനനഹരമനയ  ഹനളണ  അതനിമകനനഹരമനയ
അനരസ്പീകവണ  തസ്പീര്ചയനയുണ  കകേരളതനിടന്റെ  ജനനധനിപതദ്യ  പകനിയടയ
ശേകനിടപടുത്തുടമനന ഞനന് കേരുതുന്നു.  അകങ്ങയ്ക്കുണ  അങ്ങയനിലൂടടെ കകേരളതനിടലെ
ജനങ്ങള്ക്കുണ അഭനിവനദദ്യങ്ങള് കനരുന്നു. ഞനന് എടന്റെ വനക്കുകേള് നനിര്ത്തുന്നു. 

റവനമ്മ്യൂവണ ഭവനനനിര്മ്മേനണവണ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചനകശേഖരന്):  സര്,
അങ്ങുണ  ബഹുമനനദ്യനനയ  മുഖദ്യമനനിയുണ  പതനിപകകനതനവണ  പകേടെനിപനിചനിടള്ള
വനികേനരകതനടെന  ടപനതുവനില്  ഞനന് കയനജനിക്കുകേയനണന.  കകേരള  നനിയമസഭയന  60
വയസ്സന പനിനനിടുന ഈ സകനനഷകേരമനയ മുഹൂര്തതനില് ഇവനിടടെ വരനനുണ ഈ
പരനിപനടെനിയനില്  പടങടുതന  ഏതനനുണ  വനക്കുകേള്  സണസനരനിക്കനനുണ  അവസരണ
ലെഭനിചതനില് ഞനന് ഏടറ സകനനഷനിക്കുകേയനണന. അതനിനന എടന ടതരടഞ്ഞെടുത
ജനങ്ങകളനടെന ഞനന് നന്ദനി പറയുകേയനണന. 

60  വര്ഷടത  കകേരള  നനിയമസഭയുടടെ  ചരനിത്രടതക്കുറനിചന  ദസ്പീര്ഘമനയ
സണസനരണ  ബഹുമനനടപട  മുഖദ്യമനനിയുണ  പതനിപക  കനതനവടമലനണ  ഇവനിടടെ
നടെതനി. അതുകപനടലെ  ധനരനളണ കേനരദ്യങ്ങള് പറയണടമനന ഞനന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനനില.
1970-കേളനില് ഇകത നനിയമസഭന മന്ദനിരതനിടന്റെ  ബനല്ക്കണനിയനില് ഇതു കേനണനന്
വന  ഒരു  കേനഴ്ചക്കനരടനന  നനിലെയനില്   ഞനന്  അവനിടടെയനിരുനതന  ഇകപനള്
ഓര്ക്കുകേയനണന.  അവനിടടെയനിരുനനല്  ഇതനിടന്റെ  അകേതളതനില്  എനനണന;
എങ്ങടനയനണന  ഇരനിക്കുനതന  എന്നുകപനലുണ  പൂര്ണമനയുണ  കേനണനന്
കേഴനിയുമനയനിരുനനില. ഇനന ഇതരണ ഒരു അവസരമുണനയതനില് ഞനന് തസ്പീര്ചയനയുണ
ഏടറ  സകനനഷണ  ടകേനള്ളുന്നു.  കകേരളപനിറവനിക്കന  മുമ്പുള്ള  കേനരദ്യടതക്കുറനിചന
ദസ്പീര്ഘമനയനിതടന  ഇവനിടടെ  സൂചനിപനിക്കുകേയുണനയനി.  നമ്മുടടെ  ഭരണ
സണവനിധനനതനിനന  പുതനിയ  മുതല്ക്കൂടകേള്  നല്കേനിയ  മുന്കേനലെടത  ഭരണ
സണവനിധനനടതക്കുറനിച്ചുണ  അതനിടന്റെ  അപരദ്യനപ്തതകേടളക്കുറനിച്ചുണ  നല
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വശേങ്ങടളക്കുറനിച്ചുടമലനണ  ഇവനിടടെ പതനിപനദനിക്കുകേയുണനയനി.  അതുകപനടലെ നമ്മുടടെ
സനമൂഹദ്യ  പരനിഷര്തനക്കള്  കകേരളടത  രൂപടപടുതനിടയടുക്കുനതനിനുകവണനി
നല്കേനിയനിടള്ള  വനിലെടപട  സണഭനവനകേള്കൂടെനി  കേണക്കനിടലെടുത്തുകവണണ
കകേരളടതയുണ   കകേരളതനിടലെ  പുതനിയ   സര്ക്കനരനിടനയുണ  നനിയമസഭടയയുണ
അതനിടന്റെ  പവര്തനങ്ങടളയുടമലനണ   വനിലെയനിരുകതണടതനനണന  ഈ
സന്ദര്ഭതനില് ഞനന് സൂചനിപനിക്കനന് ആഗ്രഹനിക്കുനതന.  നമ്മുടടെ കകേരളടത ഈ
രസ്പീതനിയനില്  മനറനിടയടുക്കുനതനിനുകവണനി   കകേരളണ  കേണ  പഗത്ഭരനയ
ഭരണകേര്തനക്കള്  നല്കേനിയ  സണഭനവനകേളണ  വനിവനിധങ്ങളനയ  നനിയമ
നനിര്മ്മേനണങ്ങള്ക്കുകവണനി  നടെതനിയനിടള്ള   പരനിശമങ്ങളണ  വനിസ്മരനിച്ചുകൂടെ.
കേര്ഷകേബന്ധ  ബനില്  നടെപനക്കുനതനിനുകവണനി;  ആ  ബനില്
അവതരനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി,  അകഹനരനത്രണ  എന  പകയനഗണ  ഏറവണ
ശേരനിയനയനിരനിക്കുടമനന  ഞനന്  കേരുതുന്നു,  ദനിവസങ്ങകളനളണ  രനപകേലെനിലനടത
നനിയമസഭന  സനമനജനികേര്  നടെതനിയനിടള്ള  പവര്തനങ്ങടളക്കുറനിചന  കനതനക്കള്
സൂചനിപനിചതന  ഞനന്  ഓര്ക്കുകേയനണന.  എത്ര  വലെനിയ  പവര്തനമനണന  അവര്
അതനിനുകവണനി  സണഘടെനിപനിചതന.   കേര്ഷകേബന്ധ  ബനില്  തസ്പീര്ചയനയുണ
കകേരളതനിടന്റെ  സനമൂഹദ്യ  പരനിവര്തനതനില്  ഏറവണ  വലെനിയ  സണഭനവന
നല്കേനിടയനന  നമുടക്കലനവര്ക്കുമറനിയനണ.  അതുകപനടലെ  മടറനരു  പധനനടപട
കേനരദ്യമനണന,  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  നയണ.   കകേരളതനിടലെ  മുഴവന്  ജനങ്ങള്ക്കുണ
വനിദദ്യനഭദ്യനസണ  നല്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  നടെപടെനികേളമനയനിടനണന  1957-ടലെ
ഗവണ്ടമന്റെന മുകനനടകപനയതന.  1957-ടലെ  ഗവണ്ടമന്റെന  സതസ്പീകേരനിച  നടെപടെനിയുടടെ
ചുവടുപനിടെനിചന  ഏടറക്കഴനിഞ്ഞെനടണങനിലുണ  2002-ല്  കകേന  ഗവണ്ടമന്റെനിനുകപനലുണ
വനിദദ്യനഭദ്യനസടത  മകൗലെനികേനവകേനശേമനയനി  മനറ്റുനതനിനുകവണനിയുള്ള   തസ്പീരുമനന
ടമടുകക്കണനിവന്നുടവനന നമുക്കന കേനണനന് കേഴനിയുണ.  കകേരളതനില് തുടെക്കണ കുറനിച
കേനരദ്യങ്ങളനണന,  കകേരളണ  ആദദ്യകമ  കേടണതനിയ  കേനരദ്യങ്ങളനണന,  കകേരളണ
രനജദ്യകതനടുണ  കലെനകേകതനടുണ  വനിളനിച്ചുപറഞ്ഞെ  സനമൂഹദ്യ  പരനിവര്തനതനിനന
കവണനിയുള്ള  ഏറവണ  ശേകമനയ  നനിലെപനടുകേളണ  നയങ്ങളണ  നടെപടെനികേളമനണന
പനില്ക്കനലെതന കകേന  സര്ക്കനരുണ കനരകത ഇവനിടടെ  ചൂണനിക്കനണനിചതുകപനടലെ
വനിവനിധ സണസനനങ്ങളനിടലെ ഗവണ്ടമനകേളടമലനണ  നയമനയുണ അതുകപനടലെതടന
അവരുകടെതനയ  തസ്പീരുമനനങ്ങളനയുണ  പനിനസ്പീടെന  പഖദ്യനപനിചനിടള്ളതന.  കകേരളടത
സണബന്ധനിചനിടെകതനളണ ഇകപനള് പനണനമതന മുഖദ്യമനനിയനില് എതനിനനില്ക്കുന്നു.
അവരനില്  ഓകരനരതരുണ  നല്കേനിയ  സണഭനവനകേള്  നമുക്കന  കേനണനന്  കേഴനിയുണ.
കകേരളടത സണബന്ധനിചന  ഏറവമധനികേണ  ആളകേള് രനജദ്യതന  ചര്ച ടചയ്യടപടുന
വനിഷയണ  ഭൂവടെമ-കുടെനിയനന്  ബന്ധതനിലുണനയ  അടെനിസനനപരമനയ  മനറമനണന.
ആ  മനറടതത്തുടെര്നന  ലെകക്കണക്കനിനനളകേള്  ഭൂമനിയുടടെ  ഉടെമകേളനയനി
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മനറനിടയന്നുള്ളതന  നമുക്കന  കേനണനന്  കേഴനിയണണ.  അങ്ങടന  ലെകക്കണക്കനിനന
കുടുണബങ്ങടള ഭൂമനിയുടടെ ഉടെമകേളനക്കനി മനറനന് കേഴനിഞ്ഞെ, ഏറവണ അടെനിസനനപരമനയ
മനറണ  വരുതനന്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഒരു  നനിയമസഭയുണ  അതനിനുള്ള  നനിയമനനിര്മ്മേനണണ
നടെതനിയ സഭയുമനണന  ഇടതനതന നമുക്കന എകപനഴണ അഭനിമനനനിക്കനന് കേഴനിയുന
കേനരദ്യമനണന.   അവകശേഷനിക്കുന  ഏതനനുണ   കുടുണബങ്ങളടടെ  ഭൂമനിയനിലനയയുണ
വസ്പീടെനിലനയയുണ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഇകപനള്   സര്ക്കനര്    ആവനിഷരനിച്ചു
നടെപനക്കുന പദതനികേള് ഈ സന്ദര്ഭതനില് നമുക്കന  എലനവര്ക്കുണ അറനിയനവന
കേനരദ്യങ്ങളനണന.  ഇനനിയുണ അവകശേഷനിക്കുന  ഭൂരഹനിതര്ക്കന  ഭൂമനി   നല്കേനനുണ
വസ്പീടെനിലനതവര്ക്കന  വസ്പീടെന   നല്കേനനുമുള്ള  പദതനികേള്  പനവര്തനികേമനക്കനന്
ശമനിക്കുന  സന്ദര്ഭതനില്  തസ്പീര്ചയനയുണ 60  വര്ഷങ്ങള്ക്കന  മുമ്പുള്ള
അവസയനികലെയന  തനിരനിഞകനനക്കനിയനല്,  കകേരളതനില്  കകേവലെണ
ആയനിരക്കണക്കനിനന  ആളകേളടടെ  കേയ്യനില്  മനത്രമുണനയനിരുന  ഭൂമനിയനണന  ഇനന
ലെകക്കണക്കനിനന ആളകേളടടെ ഉടെമസതയനികലെയന വകേമനറണ ടചയ്യടപടനിടള്ളടതനന
മനസ്സനിലെനകുണ.  അതന  നനിസ്സനരമനയ കേനരദ്യമല.  രകണ ചനിനനടത ഈ കകേരളതനില്
അതരണ  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേനണതനിനന  തുടെക്കണ  കുറനിചതന  1957-ലെനണന.  പനിനസ്പീടെന
1963-ല്   നനിയമതനില്  ആവശേദ്യമനയ  പരനിഷനരണ  വരുത്തുകേയുണ  1969-ല്
അധനികേനരതനില്  വന   സനി.  അചച്യുത  കമകനനന്   സര്ക്കനര്  പരനിഷനരങ്ങള്
നടെപനക്കുകേയുണ  1970-ടന  തുടെര്ന്നുള്ള  വര്ഷങ്ങളനില്  കകേരളതനില്  ഭൂമനിയുടടെ
ഉടെമസനവകേനശേ  കരഖ  ആളകേള്ക്കന  വകേമനറണ  ടചയ്യുകേയുണ ടചയ്ത
സനഹചരദ്യവടമലനണ  നമുക്കന  എലനവര്ക്കുണ  അറനിയനവനതനണന.  അതരതനില്
കകേരളണ കനടെനിയ കനടങ്ങള് നനിലെനനിര്തനി പുതനിയ കനടങ്ങള് വകേവരനിക്കനന്കവണനി
ശമണ  നടെത്തുന  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്,  60   വര്ഷണ  പനിനനിട  കകേരളതനിടലെ
അനുഭവങ്ങള്,  ഏറവണ  വനിലെടപട  ഇനടലെകേളനിടലെ ചരനിത്രണ  തസ്പീര്ചയനയുണ  നമുക്കന
ഏറവണ  വലെനിയ  കേരുതന  പകേരുണ;  ആ  പവര്തനങ്ങളമനയനി  മുകനനടകപനകേനന്
കേഴനിയുണ;  കൂടുതല്  കനടങ്ങള്  കകേരളതനിനന  വകേവരനിക്കനന്  കേഴനിയുടമന
പതദ്യനശേകയനടടെ,  പതസ്പീകകയനടടെ  ഞനന്  എടന്റെ  വനക്കുകേള്
ഉപസണഹരനിക്കുകേയനണന. 

കഡന  .    എണ  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  തനികേച്ചുണ  വവകേനരനികേമനയനണന  ഞനന് ഈ
കവദനിയനില്  ഈ  സനനത്തുനനിന്നുടകേനണന  സണസനരനിക്കുനതന.  1957  ഏപനില്
27-നനണന കപനടടണ സസ്പീക്കറനയ കറനസമ്മേ പുന്നൂസന എലനവര്ക്കുണ സതദ്യപതനിജ
ടചനലനിടക്കനടുതതന.  അതനിനുകശേഷണ  സസ്പീക്കര്  ടതരടഞ്ഞെടുപന  നടെന്നു.
ഐകേകേകണദ്യനയനണന  അനന  ശേങരനനരനയണന്  തമനിടയ  സസ്പീക്കറനയനി
ടതരടഞ്ഞെടുതതന.  അ കദ്ദേഹടത   അനടത  മുഖദ്യമനനി  ഇ.എണ.എസന.
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നമ്പൂതനിരനിപനടുണ പതനിപകകനതനവന പനി. ടെനി. ചനകക്കനയുണ ഒരുമനിചന ആനയനിചന അങ്ങന
ഇരനിക്കുന  ഈ  കവദനിയനികലെയന  ടകേനണ്ടുകപനയനി.  അതനിനന  സനകനികേളനയനി  ഈ
സഭയനില് സനി.  അചച്യുതകമകനനടനയുണ വനി.  ആര്.  കൃഷ്ണയ്യടരയുണ കപനലുളള പഗത്ഭ
മനനിമനര്,  പടണ  തനണുപനിള്ളടയകപനടലെയുള്ള   പതനിഭനശേനലെനിയനയ  വദ്യകനികേള്
തുടെങ്ങനി ധനരനളണ ആളകേള് ഉണനയനിരുന്നു.  അനന ഞനന് ഇകപനള് നനില്ക്കുന ഇകത
സലെതന നനിന്നുടകേനണന എടന്റെ പനിതനവന സനി.  എചന.  മുഹമ്മേദന കകേനയ എന ഒരു
മുപതന  വയസ്സുകേനരന്   സസ്പീക്കടറ  അനുകമനദനിച്ചുടകേനണന  ഈ  നനിയമസഭയനില്
കേനനിപസണഗണ   നടെത്തുകേയുണനയനി.  അകദ്ദേഹണ  നനിന  അകത  സലെതന
നനിന്നുടകേനണന;  അകദ്ദേഹണ  അനന  അലെങരനിച  എടന  കപരുടടെ  നനിയമസഭന  കേകനി
കനതനവന എന അകത പദവനിയനില് നനിന്നുടകേനണന ഇവനിടടെ സണസനരനിക്കനന് ലെഭനിച
അവസരടത  എടന്റെ  ജസ്പീവനിതതനിടലെ  ഏറവണ  ധനദ്യമനയ  മുഹൂര്തമനയനി  ഞനന്
കേനണുകേയനണന.   ബഹുമനനടപട സസ്പീക്കര്,  അതനിനന  അങ്ങകയനടെന  ഒരനയനിരണ  നന്ദനി
പകേടെനിപനിക്കനന്  ഞനന്  ഈ  അവസരണ  വനിനനികയനഗനിക്കുന്നു.  ആ  കേനലെഘടടത
നമുക്കന ഓര്കക്കണതുണന. ആ കേനലെഘടതനില് ഇവനിടടെയുണനയനിരുന  കനതനക്കടള
നമ്മേള് ഓര്കക്കണതുണന. അനന ആ മനനിസഭയനില് വനി. ആര്. കൃഷ്ണയ്യര്, കഡന. എ.
ആര്.  കമകനനന്,  കജനണ്  കേടുവനകക്കനടന,   പനി.  ടകേ.  കകേനരു,  വനി.  രനമകൃഷ്ണപനിളള
എനനിവര് സതതനരനയനണന  ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപടതന.  അനന  കകേനണ്ഗ്രസ്സുണ  മുസ്ലേസ്പീണ
ലെസ്പീഗുണ അടെക്കമുളളവര് പതനിപകതനണന ഇരുനനിടളളടതങനിലുണ ആ മനനിസഭയനില്
ഉണനയനിരുന  മൂനന  സതതന  അണഗങ്ങള്ക്കന  പനി.എസന.പനി.യുണ  മുസ്ലേസ്പീണ  ലെസ്പീഗുണ
പനിന്തുണ  നല്കേനിടക്കനണനണന  ആ  ടതരടഞ്ഞെടുപനില്  അവടര  മതരനിപനിചന
ജയനിപനിചടതന്നുളളതന  സനന്ദര്ഭനികേമനയനി  ഞനന്  ഓര്ക്കുകേയനണന.  ഞങ്ങള്
മതനനിരകപകതകയനടുളള സമര്പണണ അനന ആരണഭനിചതനണന. ഞങ്ങള് ഇന്നുണ ആ
മകതതരതതതനിനുകവണനി  നനിലെടകേനളളന്നു.  ജസ്പീവനിതതനിലുടെനസ്പീളണ  ഈ  പസനനണ
മകതതരതതണ ഉയര്തനിപനിടെനിക്കുടമനനണന എനനിക്കന സൂചനിപനിക്കനനുളളതന.

ബഹുമനനടപട  മുഖദ്യമനനി  സൂചനിപനിചതുകപനടലെ  കകേരള  എഡമ്മ്യൂകക്കഷന്
ബനില്,  കകേരള  യൂണനികവഴനിറനി  ബനില്,  അകഗ്രറനിയന്  റനികലെഷന്  ബനില്  ഉള്ടപടടെ
സുപധനനമനയ  88  ബനില്ലുകേളനണന  അനടത  നനിയമസഭയനില്  പനസ്സനക്കനിയതന.
ഒനനണ കകേരള നനിയമസഭ ഏകേകദശേണ ഏഴന  ടസഷനുകേളനിലെനയനി  175  സനിറനിണഗുകേള്
നടെത്തുകേയുണനയനി.  അതനിനന  മുമ്പുളള  ശസ്പീമൂലെണ  പജനസഭയുടടെ  ചരനിത്രടമനന്നുണ
പറയുനനില.  കേനരണണ  അതനിവനിടടെ  സവനിസ്തരണ  പതനിപനദനിചതനണന.  അനന
തുടെങ്ങനിവച  വനിപ്ലവകേരമനയ  നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങള്  പനിനസ്പീടെന  വന  എലന
മനനിസഭകേളണ  തുടെരുകേയുണനയനി.  ബഹുമനനടപട  പതനിപകകനതനവന
സൂചനിപനിചതുകപനടലെ  12  മുഖദ്യമനനിമനരുടടെ  കേനലെഘടതനില്  ടകേനണ്ടുവനനിടളള
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സുപധനനമനയ  നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങടളനന്നുണ  കകേരളണ  വനിസ്മരനിക്കനില.
അതുടകേനണനണന വനിദദ്യനഭദ്യനസ-ആകരനഗദ്യ-സനമൂഹദ്യ പരനിഷരണ രണഗങ്ങളനിടലെനടക്ക
കകേരള കമനഡല് എന്നുപറയുന ഒനന നമുക്കന സനപനിടചടുക്കനന് സനധനിചനിടളളതന.
കകേരളണ എന്നുണ മുകമ പറക്കുന പകനിയനണന.  കകേരളടത കനനക്കനിയനണന എലന
സണസനനങ്ങളണ  പലെ  നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങളണ  നടെതനിയനിടളളതന.
പനര്ശേതവല്ക്കരനിക്കടപടവടര  മുഴവന്  നമ്മേള്  ഓകരന  ഘടങ്ങളനിലൂടടെ
മുഖദ്യധനരയനികലെയന  ടകേനണ്ടുവന്നു.  അവസനനണ എലനവരുണ  അവഗണനിച്ചുനനിനനിരുന
ടനന്സ്ടജന്ഡര്  വനിഭനഗതനിനുകപനലുണ  കപനളനിസനി  തയ്യനറനക്കനി  നനിയമസഭയനില്
വയനന് സനധനിചതന കകേരളതനിനനണന.   അതുകപനടലെ ധനരനളണ കേനരദ്യങ്ങള് പനിനസ്പീടെന
വന  മനനിസഭകേള്  സണഭനവന  ടചയ്തനിടണന.  കകേരളതനിടന്റെ  വളര്ച
പരനികശേനധനിചനല്  രണന  മുനണനികേളനണന  പനിനസ്പീടെന  മനറനിമനറനി  വനനിടളളടതങനിലുണ
ഓകരന   മുനണനിക്കുണ  അവകേനശേടപടെനന്  സനധനിക്കുന  ധനരനളണ  സണഭനവനകേള്
ഇവനിടടെയുണനയനിടണന.  അതന  ഇവനിടടെ  നനിലെനനിര്തനന്  സനധനിക്കണണ.
വനികേസനതനിടന്റെ  കേനരദ്യതനില്  രനഷസ്പീയണ  മറന്നുടകേനണ്ടുളള  ഐകേദ്യമുണനക്കനന്
കേഴനിയണണ.

തമനിഴ് നനടെന  മുഖദ്യമനനിയനയനിരുന  ജയലെളനിതയുടടെ  ശേവസണസനര  ചടെങ്ങനിനന
കകേരളതനിടന്റെ  മുഖദ്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറനയനി  വനിജയനുണ  പതനിപകകനതനവന
ശസ്പീ. രകമശേന ടചനനിതലെയുണ കകേരളതനിടന്റെ മുന് മുഖദ്യമനനി ശസ്പീ. ഉമ്മേന് ചനണനിയുണ
ഒകര  വനഹനതനില്  ടചനനിറങ്ങനിയകപനള്  തമനിഴകേണ  കേകൗതുകേകതനടുകൂടെനിയനണന
കനനക്കനിനനിനതന.  വനിഭനിനമനയ  രനഷസ്പീയതനിടന്റെയുണ  വദ്യതദ്യസ്തമനയ  പതദ്യയ
ശേനസതനിടന്റെയുണ  കപരനില്  നമ്മേള്  വനിഭനിനമനയനി  നനില്ക്കുകമനഴണ  ആര്ദമനയ
മനകസ്സനടുകൂടെനി മനുഷദ്യന് എന നനിലെയന നമുക്കന കതനളരുമ്മേനി നനില്ക്കനന് കേഴനിയുടമനന
ഇനദ്യക്കന മുഴവന് കേനണനിച്ചുടകേനടുക്കനന് സനധനിക്കുന സണസനനമനണന കകേരളണ. ഈ
പവനിത്രമനയ  രനഷസ്പീയതനിനന  അപ്പുറമുളള  മനുഷദ്യതതണ  നമുക്കന  കേനത്തുസൂകനിക്കനന്
സനധനിക്കണണ. 1991-ലെനണന ഞനന് ഈ നനിയമസഭയനികലെയന കേടെന്നുവരുനതന. അനന
ഞനന് പലെ അതനികേനയനനടരയുണ ഇവനിടടെ കേണനിടണന.  ഇനന നമ്മുടടെ കൂടടെയനിലനത
ടകേ. കേരുണനകേരന്, ഇ. ടകേ. നനയനനര് അതുകപനടലെ   പനി. എസന. ശസ്പീനനിവനസന്,
ചനകശേഖരന്  തുടെങ്ങനിയ  ധനരനളണ  ആളകേളടടെ  പഭനഷണങ്ങള്  ഞനന്  ഇന്നുണ
ഓര്ക്കുകേയനണന.   കബബനി  കജനണനിടനകപനടലെ,  അനന  ഈ  നനിരയനില്  എടുതന
പറയനനുളള  ധനരനളണ  ആളകേളണനയനിരുന്നു.  ഞനന്  എലനവരുടടെയുണ  കപരന
ഓര്ക്കുന്നുണന, പടക സമയണ ഇലനതതുടകേനണനണന പറയനതതന. എലനവടരയുണ
മനനനിച്ചുടകേനണന,  അവര് പതനിപകതനിനന നല്കേനിയ ബഹുമനനണ, അവര് പരസരണ
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നല്കേനിയ ബഹുമനനണ, ഒരനിക്കലുണ ആഭനസതനിടന്റെ അതനിര്വരമ്പുകേള് ലെണഘനിക്കനത
അവരുടടെ  പസണഗണ,  മനനദ്യതയുടടെ  ഉത്തുണഗശണഗതനില്  നനിന്നുടകേനണന  അവര്
നടെതനിയനിടളള  ടപരുമനറണ  അവടയനടക്ക  നമുക്കന  മനതൃകേയനകേണണ.  ആ
പൂര്വ്വസൂരനികേള്  ചലെനിച  വഴനിക്കന  ഒരു  ടപരുമനറചടമുണനക്കനന്  നമുക്കന  കേഴനിയനില.
എങനിലുണ  ആ  പൂര്വ്വസൂരനികേടള  ഓര്ത്തുടകേനണന  നമ്മുടടെ  ജസ്പീവനിതതനില്  നമ്മേള്
ഉപകയനഗനിക്കുന  പദങ്ങളനിലുണ  മനനദ്യമനയ  ടപരുമനറതനിലുണ  അവരുടടെ  പനത
പനിന്പറനിടക്കനണന  കപനകേനന് സനധനിക്കുടമന്നുളള  പതനിജ  ടചയ്തുടകേനണ്ടുകവണണ
ഈ നനിയമസഭയനില്നനിനന നമ്മേള് ഇറങ്ങനികപനകേനന് എന അഭദ്യര്ത്ഥനകൂടെനി  ഞനന്
മുകനനടവയ്ക്കുകേയനണന. നമ്മേള് സനധനരണ  രനഷസ്പീയ വനഗതനദങ്ങള്ക്കുകവണനി അധനികേ
സമയണ  ടചലെവഴനിക്കുന്നു.  ഇതന  നനിയമനനിര്മ്മേനണ  സഭയനണന.  ഇകപനള്  നമ്മേള്
കേനണുനതന, നനിയമനനിര്മ്മേനണണ നടെക്കുന സമയതന   അടമന്റെനടമന്റെന ടകേനടുതനിടളള
അണഗങ്ങള്മനത്രണ  അതനിനുകവണനി  സഭയനില്  ഇരനിക്കുകേയുണ  മറ്റുളളവടരലനണ  മറന
ആവശേദ്യങ്ങള്ക്കുകവണനി  ഇറങ്ങനികപനകേനനുളള  സമയമനയനി  അതനിടന  കേനണുകേയുണ
ടചയ്യുന്നു  എന്നുളളതനണന.  പടക,  കേഴനിഞ്ഞെ  കേനലെങ്ങളനിലുളള  ടപനസസ്പീഡച്യുവര്,
ഇവനിടടെ നടെനനിടളള ഓകരന നനിയമനനിര്മ്മേനണതനിലുണ ആടരനടക്കയനണന ഇടെടപടതന,
ആടരനടക്കയനണന അടമന്റെനടമന്റെന  ടകേനടുതടതനന   പരനികശേനധനിചനല് അനടത
നനിയമങ്ങടളനടക്ക സമ്പൂര്ണവണ സമ്പുഷവണ ആകേനനുളള കേനരണണ എനനടണനന
നമുക്കന   കബനദദ്യമനകുണ.  അതുടകേനണന  വരുണ  നനളകേളനില്  രനഷസ്പീയമനയ
വനഗതനദങ്ങള്ക്കന  പുറകമ   കൂടുതല്  സമയണ  നനിയമനനിര്മ്മേനണതനിനുകവണനി എലന
അണഗങ്ങള്ക്കുണ   ടചലെവഴനിക്കനന്  സനധനിക്കടട  എന്നുമനത്രണ   പറയനന്  ഞനന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയനണന. 

ഇവനിടടെ  സൂചനിപനിചതുകപനടലെ,  കനിടനിസനിസണ   നമുക്കന  ഉള്ടക്കനളളനന്
സനധനിക്കണണ.  കേനരണണ,  ഒരു  കേകനഡനിയന്  പനര്ലെടമകന്റെറനിയന്  പറഞ്ഞെനിടളളതന
''The reading  of  history proves that  freedom always dies when criticism
ends''  എനനണന.    വനിമര്ശേനണ  അവസനനനിക്കുകമനള്  നമ്മുടടെ  സതനതനദ്യണ
മരനിക്കുന്നു,  വനിമര്ശേനണ  ഉള്ടക്കനളളനനുളള  വനിശേനലെ  മനസ്സുകൂടെനി  നമുക്കന
കേനത്തുസൂകനിക്കനന് സനധനിക്കണണ.  'ഈ മകനനഹരതസ്പീരതന ഇനനിടയനരു ജനണ കൂടെനി
തരുകമന'  എനതന  ഈ നനിയമസഭ വനിടകപനയകപനള് ഞങ്ങടളനടക്ക പനടെനിയ ഒരു
പനടനണന. ആ ജനണ ഞങ്ങള്ക്കന വസ്പീണ്ടുണ നല്കേനിയ പനിയടപട സസ്പീക്കര്ക്കന ഒരനയനിരണ
നന്ദനി കരഖടപടുതനിടകേനണന എടന്റെ വനക്കുകേള് ചുരുക്കുന്നു.

[അദദ്യകകവദനിയനില് മനി. ടഡപമ്മ്യൂടനി സസ്പീക്കര്]
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ശസ്പീ  .    സനി  .    ടകേ  .    നനണു:  സര്,  ബഹുമനനടപട  സസ്പീക്കറുണ  മുഖദ്യമനനിയുണ
പതനിപകകനതനവടമലനണ  ഇവനിടടെ പകേടെനിപനിച  അഭനിപനയകതനടെന  ഞനന്
കയനജനിക്കുന്നു. ഇവനിടടെ അധനികേനരതനിലെനിരുനവരുണ അണഗങ്ങളനയനി വനവകരക്കനള്
ഒരു വലെനിയ  ജനവനിഭനഗവണ  നമ്മേള്   പനസ്സനക്കനിയ  നനിയമങ്ങള്   നടെപനക്കനന്
കേഴനിയുന രൂപതനിലുളള  സമൂഹടത  വളര്തനിടയടുക്കനന്  പരനിശമനിചനിരുന്നു.
സതനമനി  വനികവകേനനന്ദന് കകേരളടതക്കുറനിചന  പറഞ്ഞെതന  ഭനനനലെയടമനനയനിരുന്നു.
ആ  ഭനനനലെയതനില്നനിനന  കകേരളടത  രകനിക്കനന്  അകനകേണ  കനതനക്കള്
ധസ്പീകരനദനതമനയ  കപനരനടങ്ങള്  നടെതനി  സതനതനദ്യണ  സമനദനിചകപനള്  പലെ
ഭനഗത്തുണ  രനജവനഴ്ച  നനിലെനനിര്തനന്  സനധനിക്കുകമനടയനന  പരനിശമനിചവരുണന.
അതനിടനതനിരനയനി  കപനരനടണ  നടെതനിയവര്,  സമൂഹതനിടലെ  ഭൂരനിപകണ  വരുന
ജനവനിഭനഗങ്ങടള  കകത്രങ്ങളനികലെയന  കേടെക്കനന്   അനുവദനിക്കനതവര്ടക്കതനിടര
ഐതനിഹനസനികേമനയ കപനരനടങ്ങള് നടെതനിയവര്   തുടെങ്ങനിയ ജനതയുടടെടയലനണ
വനിജയതനിടന്റെ  ഫലെമനയനണന   ഇനദ്യന  രനജദ്യതന  സനമൂഹദ്യമനയുണ
വനിദദ്യനഭദ്യനസപരമനയുണ  മുനനില് നനില്ക്കുന  സണസനനമനയനി  കകേരളടത  മനറനന്
സനധനിചതന. അനന കപനരനടണ നടെതനിയതനിടന്റെ ഫലെമനയനി ഭരണഘടെന അണഗസ്പീകേരനിചന
പടനികേജനതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കനരുടടെ അവകേനശേങ്ങള്ക്കുകവണനി പകതദ്യകേ സണവരണണ
ഏര്ടപടുതനി.  എനനല് ഇവനിടെടത ഭൂരനിപകണ വരുന പനികനനക്ക വനിഭനഗങ്ങളണ
നമ്മ്യൂനപകങ്ങളണ  തങ്ങളടടെ  ഭരണഘടെനനപരമനയ  സണവരണണ  നല്കേണടമനന
പറഞ്ഞെന പടനികേജനതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കനരുടടെ സണവരണണ ദസ്പീര്ഘനിപനിച്ചു.  എനനല് ആ
സണവരണണ വര്ഷങ്ങളനയനി നടെപനിലെനക്കനന് കേഴനിയനതനിരുന കകേന സര്ക്കനര് ഒരു
ഘടതനില്  അതനികലെയന  നസ്പീങ്ങനിയകപനള്  പനികനനക്ക  വനിഭനഗതനിടന്റെ
തനല്പരദ്യങ്ങള്ക്കന  വനിരുദമനയനി  പവര്തനിച  ഒരു  കമഖലെ  ഇനദ്യന
രനജദ്യത്തുണനയനിരുന്നു.  കകേരളണ  രൂപസ്പീകൃതമനയതനിനുകശേഷണ  പലെ  നനിയമ
നനിര്മ്മേനണങ്ങള്  നടെതനിടയങനിലുണ  വലെനിടയനരു  ജനവനിഭനഗതനിടന്റെ
അടെനിസനനപരമനയ  തനല്പരദ്യങ്ങള്  സണരകനിക്കുന  കേനരദ്യതനില്  ഇനദ്യയുണ
അതനിടന്റെ ഭനഗമനയ കകേരളവണ ഇനനിയുണ  മുകനനടകപനകകേണതനയനിടണന. 

1957-ല്  ഇനദ്യന്  ജനനധനിപതദ്യണ  അപകേടെതനിലെനയ,    അടെനിയനരനവസ
വന  ഘടതനില്,    ടസകകടറനിയറനിനന   മുനനില്   ഇനദ്യന്  ജനനധനിപതദ്യണ
സണരകനിക്കണടമനന  ആവശേദ്യടപടടകേനണന  നടെതനിയ   പകേടെനതനില്
കകേരളതനിടലെ  മുഖദ്യമനനിയനയനിരുന  സഖനവന  ഇ.എണ.എസന.  നമ്പൂതനിരനിപനടെന
പടങടുതതന  ഞനന്   ഓര്മ്മേനിക്കുന്നു.  നനിയമപരമനയ നടെപടെനികേള് സതസ്പീകേരനിക്കനനുണ
ജനനധനിപതദ്യണ  സണരകനിക്കനനുണ  നടെതനിയ  കപനരനടങ്ങള്ക്കന  കകേരളതനിടലെ
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പഗത്ഭരനയ  അകനകേണ  ആളകേള്   കനതൃതതണ  നല്കേനിയനിടണന.   അതുടകേനണന
കേഴനിഞ്ഞെകേനലെതന നമ്മേള് പനസ്സനക്കനിയ നനിയമങ്ങകളനടടെനപണ  കകേരളതനിടലെയടെക്കണ
വലെനിടയനരു   വനിഭനഗണ  ജനങ്ങളടടെ  അവകേനശേങ്ങള്  കനടെനിടയടുക്കനനുണ  ഇനദ്യക്കന
മനതൃകേയനകേനനുണ  കേഴനിയുന  രൂപതനിലുള്ള  കനതൃതതണ  നല്കേനന്  ഭനവനിയനില്
തനങള്ക്കുണ മുഖദ്യമനനിക്കുണ  നമുക്കുണ സനധനിക്കടട എനന ആശേണസനിക്കുകേയുണ   എലന
ഭനവകേങ്ങളണ കനരുകേയുണ ടചയ്യുന്നു. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എണ  .    മനണനി: സര്,  ഈ നനിയമസഭന മന്ദനിരതനില് നനില്ക്കുകമനള്
ധനരനളണ  വനികേനരങ്ങള്  എടന്റെ  മനസ്സനില്ക്കൂടെനി  കേടെന്നുകപനകുന്നു.   പനര്ലെടമന്റെറനി
പവര്തനങ്ങളടടെ ഹരനിശസ്പീ ഞനന്  പഠനിചതന ഈ നനിയമസഭയനിലെനിരുനനണന. ഇതന
എടന്റെ രനഷസ്പീയ ശസ്പീകകേനവനിലെനണന.  എടന്റെ ജസ്പീവനിതതനിടലെ പനിളളടതനടനിലെനണനിതന.
സമനരണഭനിചനിടന  60  വര്ഷണ  തനികേയുന  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്  ഒരു  നനിമനിഷണ
ആദരകവനടുകൂടെനി  ഞനന് നനിങ്ങളടടെ മുമനില് തലെകുനനിക്കുകേയനണന.  1956-ല് ഭനഷന
സണസനനങ്ങള്  രൂപസ്പീകൃതമനയകപനള്  വയബനിലെനിറനിയുടടെ  അടെനിസനനതനിലെല
സണസനനങ്ങള് രൂപസ്പീകേരനിക്കടപടതന.  റവനമ്മ്യൂ മനിചമുണനയനിരുന  തനിരു-ടകേനചനിയുണ
റവനമ്മ്യൂ  കേമ്മേനിയുണനയനിരുന  മലെബനറുണ  കചര്തന  ഐകേദ്യകകേരളണ
രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയുണനയനി.  തടനയുമല,  മൂനന  കമഖലെകേളനില്  ഒകര  കേനരദ്യതനിനന
വദ്യതദ്യസ്തമനയ  നനിയമങ്ങളനണന  കകേരളതനിലുണനയനിരുനതന.  നനിയമങ്ങടളലനണ
കകനഡസ്പീകേരനികക്കണ  ചുമതലെയനയനിരുന്നു  ആദദ്യ  മനനിസഭയുകടെതന.
അതുകപനടലെതടന  ഈ  മൂനന  പകദശേങ്ങളനില്ടപട  സനിവനില്  സര്വ്വസ്പീസന
ഉകദദ്യനഗസരുടടെ   സര്വ്വസ്പീസന  ഇന്റെകഗ്രഷടന്റെ  ചുമതലെയുണ    സര്ക്കനരനിനന
നടെകതണതനയനി വന്നു.  അവരുടടെ കസവന-കവതന ചടങ്ങള് കകനഡസ്പീകേരനിക്കുകേ
എനതന  വളടര  ശമകേരമനയനിരുന്നു.   എനനല്  അടതലനണ  നല  രസ്പീതനിയനില്
നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയുണനയനി എനതന ഞനന് ഓര്ക്കുകേയനണന.  കേഴനിഞ്ഞെ 60 വര്ഷടത
വനിവനിധ   ഭരണഘടെനന  കഭദഗതനി  നനിയമങ്ങള്ടകേനണന  കസറന  ലെനിസനിടലെ  പലെ
അധനികേനരങ്ങളണ  കേണ്കേറന്റെന  ലെനിസനികലെയന  മനറടപട.  അധനികേനര  വനികകേനസ്പീകേരണണ
പഞനയതന/മുനനിസനിപനലെനിറനികേളനികലെയന    വകേമനറണ  ടചയ്തു.   കകേനതനില്നനിന്നുണ
തത്തുലെദ്യമനയ അധനികേനര വകേമനറണ ഉണനയനിടനില എനതന ദുദുഃഖകേരമനയ കേനരദ്യമനണന.

ആദദ്യ  കേര്ഷകേബന്ധ  നനിയമണ  ഭരണഘടെനന  വനിരുദമനയനി  കകേനടെതനി
പഖദ്യനപനിച്ചു.  1963-ടലെ നനിയമണ അനടത റവനമ്മ്യൂ മനനി പനി.  ടെനി.  ചനകക്കനയനണന
ടകേനണ്ടുവനതന.  ആദദ്യ സര്ക്കനര് ടകേനണ്ടുവന വനിദദ്യനഭദ്യനസ നനിയമണ യു.ഡനി.എഫന.
സര്ക്കനര് പനിനസ്പീടെന ചനിലെ കഭദഗതനികേകളനടുകൂടെനി  നടെപനിലെനക്കുകേയുണനയനി.  1968-ല്
നനിയമങ്ങള്  കകനഡസ്പീകേരനിക്കുവനന്  ഒരു  കേമ്മേസ്പീഷടന  നനിയമനിടചങനിലുണ  അവര്
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റനികപനര്ടടനന്നുണ  നല്കേനിയനില.  2002-ല്  ഞനന്  ടചയര്മനനനയനി  ഒരു  നനിയമ
പരനിഷരണ കേമ്മേനിറനി നനിയമനിതമനയതന ഓര്ക്കുകേയനണന. അനന നനിലെവനിലുണനയനിരുന
1020 നനിയമങ്ങളനില് 697  എണണ ശേനിപനര്ശേ നല്കേനിയതനുസരനിചന  റദ്ദേന ടചയ്തു.  26
പുതനിയ ബനില്ലുകേള് അനന പബനിഷന ടചയ്തു.  അതനില് 7 ബനില്ലുകേള്  സഭ പനസ്സനക്കനി.
2006-ല്  നനിയമനിച  ജസനിസന  വനി.  ആര്.  കൃഷ്ണയ്യര്  കേമ്മേസ്പീഷന്  550  പുതനിയ
നനിയമങ്ങള്  ശേനിപനര്ശേ  ടചയ്തു;  അതനില്  ഒന്നുകപനലുണ  നനളനിതുവടര
നനിയമമനക്കനിയനിടനില.  ഇക്കനരദ്യണ   ഗകൗരവകതനടുകൂടെനി  നമ്മേള്  പരനികശേനധനിക്കണണ.
ആ   ശേനിപനര്ശേകേളനില്  പസകമനയവ  നനിയമമനക്കനി മനറനന് കേഴനിയുകമന എന്നുള്ളതന
ഈ  ഗവണ്ടമന്റെന  പരനികശേനധനികക്കണതനടണനനണന  എടന്റെ  വനിനയപൂര്വ്വമനയ
അഭനിപനയണ.   ജസനിസന ടകേ. ടെനി. കതനമസനിടന പുതനിയ കേമ്മേസ്പീഷനനയനി നനിയമനിചനിടണന
എന്നുള്ളതന  ശുകഭനതര്ക്കമനണന.  കേനര്ഷനികേ പരനിഷരണ രണഗതന മൂനന നനിയമങ്ങള്
സഭ  പനസ്സനക്കുകേയുണനയനി    1963-ടലെ  ലെനന്ഡന  റനികഫനണസന  ആകന,  1971-ടലെ
കേണന്  കദവന്  ഹനില്സന  ഏടറടുക്കല്  നനിയമണ,  1971-ടലെ  സതകേനരദ്യ
വനകദശേവല്ക്കരണ  നനിയമണ.  1961-ടലെ  ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമതനിനന  1969-ല്
ടകേനണ്ടുവന കഭദഗതനികേള് കകേനടെതനി അസനിരടപടുത്തുകേയുണനയനി.  പനിനസ്പീടെന വന
സര്ക്കനര്  പസ്തുത  നനിയമടത  ഒന്പതനണ  പടനികേയനില്  ഉള്ടപടുതനി  അതന
നനിയമമനക്കനി ശേനശേതതസ്പീകേരനിച്ചു.  ചനിലെ സവനികശേഷതകേളള്ളതന,  കുടെനികേനിടെപ്പുകേനര്ക്കന  3,
5,  10  ടസനവസ്പീതണ  സലെണ  നല്കേനിയ  പലെ  കയവനികയങ്ങളണ  പനടമനയനിടനണന
കേരുതുനതന.  ആ പനട വദ്യവസയന സനിരനവകേനശേണ  നല്കേനിയതുണ  സതകേനരദ്യവനണ
കദശേവല്ക്കരനിചതുടമലനണ  പുകരനഗമനപരമനയ നടെപടെനികേള്ക്കന ഈ സഭ സനകദ്യണ
വഹനിച്ചുടവനതനിനന  ടതളനിവനണന.  കദശേവല്ക്കരനിക്കടപട  പ്ലനകന്റെഷന്  ഒഴനിടകേയുള്ള
ഭൂമനി  സര്ക്കനര്  ഏടറടുത്തു.   സര്ക്കനര്  കദശേവല്ക്കരനിച  ഭൂമനിയനില്  പലെതുണ
ജന്മനികേള്ക്കന  വനിടടകേനടുക്കനന്  കകേനടെതനി  നനിര്കദ്ദേശേനിചകപനള്  2000-ല്
'Ecologically  fragile' നനിയമണവഴനി  ഇതന  വസ്പീണ്ടുണ റനിസര്വന   വനമനക്കനിമനറനി.  46
വര്ഷമനയനി ജന്മനിമനരുമനയനി കകേസന നടെക്കുകേയനണന.   കൃഷനിക്കനര്ക്കന നല്കേനനനയനി
മനറനിവച  ഭൂമനി  ഇകപനള്  കകേന  വനസണരകണ  നനിയമതനിടന്റെ  പരനിധനിയനില്
വരുനതനകേയനല് ഇതനിടന്റെ മൂനനിരടനി ഭൂമനി വനമനക്കനന് വനിടനല്കേനിയനകലെ ഈ ഭൂമനി
കേര്ഷകേര്ക്കന   നല്കേനന്  സനധനിക്കുകേയുള.  കേണന്  കദവന്  ഹനില്സന
നനിയമമനുസരനിചന  കൃഷനിക്കനര്ക്കന  നല്കേനന് സര്ക്കനര്  ഏടറടുത  ഭൂമനി  പലെ
കേനരണങ്ങളനല്  ഇന്നുണ  കൃഷനിക്കനര്ക്കന  നല്കേനന്  കേഴനിഞ്ഞെനിടനിടലന്നുള്ള  കേനരദ്യണ
വളടര  ശദകയനടുകൂടെനി  നമ്മേള്  പരനികശേനധനികക്കണതനണന.   കേനര്ഡമണ ഹനില്സന
റനിസര്വനിടലെ 28000 ടഹകര് ഭൂമനി  വനസണരകണ നനിയമമനുസരനിചന കകേനനനുമതനി
വനങ്ങനി കേര്ഷകേര്ക്കന  പടയണ പതനിചന   നല്കേനന് എടന്റെ കേഠനിനപയതണ  ടകേനണന
സനധനിച്ചുടവനതന ചനരനിതനര്ത്ഥദ്യജനകേമനയനി ഞനന് അനുസ്മരനിക്കുകേയനണന.  
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ഈ നനിയമസഭയുടടെ  ചരനിത്രണ പരനികശേനധനിക്കുകമനള്   നമുക്കന അഭനിമനനമുണന.
ഞനടനനരു കേനരദ്യണ മനത്രകമ പറയനന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നുള.   നമ്മുടടെ നനിയമസഭയനില്
രനഷസ്പീയ  ചര്ചയനണന   കൂടുതല്  സമയടമടുക്കുനതുണ  കൂടുതല് പനധനനദ്യണ
നല്കുനതുണ.  എനനല്  നനിയമനനിര്മ്മേനണസഭടകേനണ്ടുകദ്ദേശേനിക്കുനതന  കൂടുതലെനയുണ
നനിയമനനിര്മ്മേനണമനണന.  നനിയമനനിര്മ്മേനണതനില് കൂടുതല് ശദ പതനിപനിക്കുകേയുണ
ജകനനപകേനരപദമനയ  നനിയമങ്ങള്  ടകേനണ്ടുവരനന്  ഈ  നനിയമസഭ  കനതൃതതണ
നല്കുകേയുണ  ടചകയ്യണതന  ആവശേദ്യമനണന.   അതനിനുകവണനി  പുതനിയ  നനിയമങ്ങള്
ടകേനണ്ടുവരനനുണ  മനറങ്ങള്  സൃഷനിക്കനനുണ  നമ്മേള്  ശദനിക്കണടമനന  മനത്രണ
ഉദ്കബനധനിപനിച്ചുടകേനണന   ഈ  60-ാം  വനര്ഷനികേണ  നടെത്തുനതനിനന  ഒരവസരണ
തുറന്നുതനതനില് അങ്ങകയനടുള്ള നന്ദനി പകതദ്യകേനിചന  കരഖടപടുതനിടക്കനണന എടന്റെ
വനക്കുകേള്  ഉപസണഹരനിക്കുന്നു. 

[അദദ്യകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്]

ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശേശേസ്പീനന്:  സര്,  കകേരള  നനിയമസഭയുടടെ  ചരനിത്രതനില്
എലനവര്ക്കുണ  അകങ്ങയറണ അഭനിമനനനിക്കനന്  വകേ  നല്കുന  ഒരു ഉജ്ജതലെ
മുഹൂര്തതനിനനണന  നനടമലനണ  സനകനിയനയനിടക്കനണനിരനിക്കുനതന.
ഭനഷനടെനിസനനതനില് സണസനനങ്ങള് രൂപസ്പീകേരനിചതനിനുകശേഷണ  1957-ടലെ ആദദ്യ
ടതരടഞ്ഞെടുപനിലെനണന  സഖനവന ഇ.എണ.എസന.-ടന്റെ കനതൃതതതനില് ഒരു   സര്ക്കനര്
അധനികേനരതനില് വനതന.  തനിരുവനിതനണകൂറനിലുണ മലെബനറനിലുമനയനി നടെന നനിരവധനി
കദശേസ്പീയ-പനകദശേനികേ  പകകനഭങ്ങളടടെയുണ  നകവനത്ഥനന  പസനനങ്ങളടടെയുണ
പവര്തനഫലെമനയനി  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹണ  വകേവരനിച  പുകരനഗമന  ചനിനയനണന
ചരനിത്രതനിലെനദദ്യമനയനി  ബനലെറന  കപപറനിലൂടടെ  ഒരു  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസന  ഗവണ്ടമന്റെനിടന
കകേരളതനില് അധനികേനരതനില് വരുതനനനിടെയനക്കനിയതന.  ആ കേനലെതന ആര്ക്കുണ
തനടനനരു  പുകരനഗമനവനദനിയനടണനന  അവകേനശേടപടെനനുള്ള  സനഹചരദ്യ
മുണനയനിരുന്നു.  എത്ര  അറുപനിനനിരനിപന്  ചനിനനഗതനി  മനസ്സനില്
കേനത്തുസൂകനിക്കുനവനനയനലുണ  പുറകമ  വരുകമനള്  തനടനനരു  പുകരനഗമന
വനദനിയനടണടനനരു  ചനിത്രണ  അവതരനിപനിക്കനന്  ശമനിക്കനറുണന.  അങ്ങടനടയനരു
പുകരനഗമന സതഭനവമുള്ള രനഷസ്പീയ മനസ്സനണന കകേരളതനിനുള്ളതന.  എനനല് ഇനന
അറുപതന  വര്ഷണ  പൂര്തനിയനക്കുന  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്  കകേരള  രനഷസ്പീയതനിടന്റെ
മനസ്സന  അങ്ങടന  തടനയനകണനടയന  പരനികശേനധന  നടെകതണതന
ആവശേദ്യമനടണനന  എനനിക്കന  കതനന്നുകേയനണന.   കേനലെണ  മനറുനതനിനനുസരനിചന,
നനിരവധനി വനിപ്ലവകേരമനയ  നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങള്  സൃഷനിക്കുനതനിനനുസരനിചന,
ഇനദ്യയനടകേ മനതൃകേയനയ പലെ നടെപടെനികേളണ സതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനനുസരനിചന നമ്മുടടെ
സമൂഹണ  പുകരനഗമന  പനതയനിലൂടടെ  ആശേനിച  വനിധതനില്  മുകനനടന
കപനകുന്നുകണനടയന സണശേയണ സതനഭനവനികേമനയുണ ഉയര്ന്നുവനനിരനിക്കുകേയനണന. 
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ഞനന്  1980-ലെനണന  ഈ  സഭയനില്  നനിയമസഭന  സനമനജനികേനനയനി
എതനികചരുനതന.   അനന  ഇവനിടടെ  എതനികചര്നതന  സവനികശേഷമനയ  രനഷസ്പീയ
കൂടടകേടനിടന്റെ  പശ്ചനതലെതനിലെനണന.   അടെനിയനരനവസയ്ക്കുകശേഷണ  ഇനദ്യയനില്
രൂപണടകേനണ  സവനികശേഷ  രനഷസ്പീയ  സനഹചരദ്യതനില്  ഇനദ്യയനിടലെ  പുകരനഗമന
ജനനധനിപതദ്യ  ശേകനികേള്   ഒറടക്കടനയനി  കസതച്ഛനധനികേനര  പവണതടയയുണ
വര്ഗ്ഗസ്പീയതടയയുണ  ടചറുക്കണടമടനനരു  രനഷസ്പീയമനണുണനയനിരുനതന.
ആ  രനഷസ്പീയതനിനന  കനതൃതതണ  നല്കേനിടക്കനണന  എടന  ഈ  നനിയമസഭയനികലെയന
വകേപനിടെനിച്ചുടകേനണ്ടുവനതന  അനടത  നനിയമസഭന  കേകനി  കനതനവനയനിരുന
ശസ്പീ.  ഉമ്മേന് ചനണനിയനയനിരുന്നു.   അതനികനനടടെനപണ  കചരനന് അനടത കകേരള
കകേനണ്ഗ്രസന  കനതനവനയ   ശസ്പീ.  ടകേ.  എണ.  മനണനിയുണ  ഉണനയനിരുന്നു.
ആര്.എസന.പനി.-യുടടെ  ആജനനുബനഹുവനയ കനതനവന  സഖനവന   കബബനി കജനണുണ
എടന ആ വഴനിക്കന നയനിക്കുനതനില് വലെനിയ സണഭനവന നല്കേനിയനിടണന.   പകക
1980-നുകശേഷണ  ധനരനളണ  രനഷസ്പീയ  മനറങ്ങള്  നമ്മുടടെ  സണസനനത്തുണനയനി.
ഇനനികപനള്  നനണ  ഭയടപടുനടതനനണന?  നമ്മുടടെ  നനിയമനനിര്മ്മേനണ  സഭകേളണ
ജനനധനിപതദ്യ  സണവനിധനനവണ  കപനകുന  വഴനികേളനിടലെവനിടടെടയങനിലുണ
ഇരുടനിടലെവനിടടെടയങനിലുണ  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയുടടെ  കേശേനപ്പുകേതനിയുമനയനി  ആടരങനിലുണ
ഒളനിച്ചുനനില്ക്കുന്നുകണനടയനന  ഭയടപകടെണ  ഒരു  സനഹചരദ്യണ  ഇനന നമ്മുടടെ
രനജദ്യതന നനിലെവനിലെനികല?  ആ സനഹചരദ്യതനില്നനിനന ആകലെനചനിക്കുകമനള് ഇനന
രനജദ്യണ  ചര്ച  ടചയ്യുടനനരു  രനഷസ്പീയമുണന.   വര്ഗ്ഗസ്പീയതടയ  ടചറുക്കനന്,
കസതച്ഛനധനികേനര പവണതടയ ടചറുക്കനന് മകതതര ജനനധനിപതദ്യ  ശേകനികേളടടെയുണ
പുകരനഗമന   ശേകനികേളടടെയുണ  കൂടനയ  അനനിവനരദ്യമനടണന  രനഷസ്പീയമനണന
അറുപതനണ വനര്ഷനികേണ ആകഘനഷനിക്കുന ഈ ഘടതനില് കകേരളവണ രനഷവണ ചര്ച
ടചയ്തുടകേനണനിരനിക്കുനതന.   അതനണന  1980-ല് ഈ നനിയമസഭയനിടലെ ഒരണഗമനയനി
എതനികചരനന് അവസരമുണനയ എനനിക്കന അകങ്ങയറണ ചനരനിതനര്ത്ഥദ്യതനിനന വകേ
നല്കുനതന. 

നനിയമസഭയനിടലെ  എലന  പനര്ടനികേളണ  രനജദ്യണ  ആവശേദ്യടപടുന  പുതനിയ
രനഷസ്പീയ സനഹചരദ്യങ്ങകളനടെന  കനിയനത്മകേമനയനി പവര്തനിക്കനന് കേഴനിയുകമനടയനന
ആകലെനചനികക്കണ ഒരു ഘടണ  കൂടെനിയനണനിടതനന  ഞനന് ചൂണനികേനണനിക്കുകേയനണന.
ഇവനിടടെ  പലെരുണ  ചൂണനിക്കനണനിചതുകപനടലെ  ആകവശേകേരമനയതുണ    കവദനനിപനിക്കു
നതുമനയ നനിരവധനി ഓര്മ്മേകേളണന. സസ്പീക്കര്മനര് സതസ്പീകേരനിക്കുന നടെപടെനികേടളക്കുറനിചന
ബഹുമനനടപട  പതനിപകകനതനവന  ഇവനിടടെ  ചൂണനികേനണനിക്കുകേയുണനയനി.  1982
മുതല്  1987  വടരയുള്ള  ഏഴനണ  കകേരള  നനിയമസഭയനില്  ഞനന്  പതനിപകടത
ഒരണഗമനയനിരുന്നു.   അനന  നനിയമസഭയനില്  പശ്നങ്ങള്  ഉണനയകപനള്  എണ.  വനി.
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രനഘവന്  ഉള്ടപടടെയുള്ള  6  എണ.എല്.എ.-മനടര  സസ്പീക്കര്  സടസന്ഡന  ടചയ്തു.
അങ്ങടന സടസന്ഡന  ടചയ്ത  എണ.എല്.എ.-മനടര  ഈ  നനിയമസഭയനികലെയന
കേടെതനിടക്കനണ്ടുവരുനതനിനുകവണനി  ആ  വനതനിലെനിലെനണന  വലെനിയ  സണഘര്ഷണ
ഉണനയതന.   സണഘര്ഷമുണനയകപനള്  ഇനന   നനിയമസഭയനില് നകമ്മേനടടെനപമുള്ള
ശസ്പീ.  ടകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനിയുടടെ  വകേ  മുറനിഞ്ഞെതന  ആ  ചനില്ലുവനതനില്  ഇടെനിചന
തകേര്തകപനഴനണന.   ബഹുമനനടപട  പതനിപക ഉപകനതനവന  കഡന.  എണ.  ടകേ.
മുനസ്പീര്  അനന  എങ്ങടനയനയനിരുന്നു  സഭനതലെണ  വകേകേനരദ്യണ  ടചയ്തനിരുനടതനതന
സണബന്ധനിച  സൂചന  നല്കുകേയുണനയനി.  അനന  ഭരണപകതന  അതനികേനയനനയ
സനി.  എചന.  മുഹമ്മേദന  കകേനയ  സനഹനിബന  ഉണനയനിരുന്നു.   അകദ്ദേഹണ   ഇടെടപടന
ശസ്പീ.  ടകേ. കൃഷ്ണന്കുടനിക്കുണനയ കവദനടയക്കുറനിചന സണസനരനിച്ചു,  പശ്നങ്ങടളക്കുറനിചന
സണസനരനിച്ചു.   ഒടുവനില്  ആ അനരസ്പീകണ  മയടപടുതനിയതന  അത്ഭുതനവഹമനയ
വനിധതനിലെനയനിരുന്നു.   കൃഷ്ണന്കുടനി എന പനവടപട ഒരു എണ.എല്.എ.-യനണന ആ
ജനല്  ചനിലനില്  മുടനിയടതനന  ആ  ക്രൂരനനയ  കേണനടെനി  ചനിലനിനന
അറനിയനമനയനിരുനനിലകലനടയനന  അകദ്ദേഹണ  പറഞ്ഞെകപനള്  സഭയുടടെ
അനരസ്പീകമനടകേ മനറനി.  കൃഷ്ണന്കുടനികപനലുണ ടപനടനിചനിരനിച്ചു.   അനുനയതനിടന്റെയുണ
പുഞനിരനിയുടടെയുണ  ടപനടനിചനിരനിയുടടെയുണ  ആ  അനുഭവണ  ഞനന്  ഇകപനള്
ഓര്ക്കുകേയനണന.  അങ്ങടനയനണന  സഭനതലെതനില്  എലനവരുണ  ടപരുമനകറണ
ടതടനനരു  സൂചന  അങ്ങുണ  മുഖദ്യമനനിയുണ   പതനിപകകനതനവണ  പതനിപക
ഉപകനതനവണ  ഇവനിടടെ  സതസ്പീകേരനിച്ചുകേനണുനതനില്  ഞനന്  അതസ്പീവ  സന്തുഷനനണന.
അങ്ങടന മനതൃകേനപരമനടയനരു സഭയനയനി കകേരള നനിയമസഭടയ ഇനദ്യക്കുമുനനില്,
കലെനകേതനിനുമുനനില്  ഉയര്തനിക്കനടനന്  അങ്ങന  നടെത്തുന  ശമങ്ങളനില്
ഒന്നുമനത്രമനണന ഈ അറുപതനണ വനര്ഷനികേനകഘനഷ  പരനിപനടെനികേളടടെ ഭനഗമനയ ഈ
സവനികശേഷ സകമ്മേളനടമനന കേരുതനിടക്കനണന അതനിനന മുന്കേടയ്യടുത അങ്ങടയയുണ
അതനിനന സഹകേരനിച  ഗവണ്ടമന്റെനിടനയുണ  ബന്ധടപട  എലനവടരയുണ
അനുകമനദനിച്ചുടകേനണന ഞനന് എടന്റെ വനക്കുകേള് ചുരുക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷന  കുമനര്:  സര്,  ഇ.എണ.എസന.  മനനിസഭയുടടെ
60-ാം  വനര്ഷനികേവണ  ആദദ്യ  കകേരള  നനിയമസഭയുടടെ  60-ാം  വനര്ഷനികേവണ
ആകഘനഷനിക്കുന  സന്ദര്ഭതനില്  പഴയ സഭനഹനളനികലെയന ഇനടത സകമ്മേളനണ
മനറനിയ സസ്പീക്കറുടടെ ആശേയസമ്പുഷവണ പുകരനഗമനപരവമനയ ബുദനിസനമര്ത്ഥദ്യടത
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയനണന.   ഒരു കുടുണബതനിടലെ മൂനന  തലെമുറയനില്ടപടവര്ക്കന കകേരള
ജനനധനിപതദ്യ സണവനിധനനതനില്  ജനവനിശേതനസണ കനടെനി സഭയനിടലെതനന് കേഴനിഞ്ഞെ
ചരനിത്രണ എടന്റെ കുടുണബതനിനുണന.   ശസ്പീമൂലെണ പജനസഭയനില് എടന്റെ മുതച്ഛനനയ
കേസ്പീഴൂടന  രനമന്പനിളളയന  അണഗമനകേനനുണ  ഞനന്  ജനനിക്കുനതനിനുമുന്പുതടന  എടന്റെ
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പനിതനവനിനന  ഏറവണ  പനയണ  കുറഞ്ഞെ  അണഗടമന  നനിലെയനില്  കകേരള
നനിയമസഭയനികലെയന വരനനുണ ഏതനണന  30  വര്ഷകതനളണ ഈ സഭയനിലെനിരനിക്കനനുണ
കേഴനിഞ.  അതനിനുകശേഷണ  2001  മുതല്  ഈ  സഭനഹനളനില്  അടലങനില്കപനലുണ
കേഴനിഞ്ഞെ  16  വര്ഷണ  കകേരളതനിടലെ  ജനങ്ങടള  പതനിനനിധസ്പീകേരനിച്ചുടകേനണന  ഇകൗ
നനിയമനനിര്മ്മേനണ  സഭയനിടലെതനന്  എളനിയവനനയ  എനനിക്കുണ  അവസരണ  കേനിടനി.
അങ്ങടന മൂനന തലെമുറകേടള അനുഗ്രഹനിച കകേരളതനിടലെ മകതതര വനിശേതനസനികേളനയ
ജനങ്ങളടടെ മുമനില് ഈ അവസരതനില് ഞനന് ശേനിരസന നമനിച്ചുടകേനണന അവര്ക്കന
നന്ദനിപറയുകേയനണന. 

ഈ സഭയനിലെനിരുനന,  ഈ ഹനളനികലെയന വരനന്  കേഴനിഞ്ഞെടതനരു ഭനഗദ്യടമനന
പറയുനതന,  ഞനന്   ജനനിക്കുനതനിനന  മുമന  എടന്റെ  പനിതനവന  ഈ  സഭയനില്
വരനികേയുണനയനി;   ടതനടപനിറകേനിലെടത  ടബഞനില്  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  കപരന
എഴതനിവചനിടണന;  അതന  കേനണനനുളള  ഭനഗദ്യണ  കേനിടനിടയടനനരു  സകനനഷമുള്ളതു
ടകേനണനണന. ഇ.എണ.എസന.  മനനിസഭയനില് 11   നകത്രങ്ങളണനയനിരുനതനയനണന
ചരനിത്രണ കരഖടപടുത്തുനതന.  അതനില് ജസനിസന വനി. ആര്. കൃഷ്ണയ്യരുണ ഇ.എണ.എസന.
നമ്പൂതനിരനിപനടുണ  സനി.  അചച്യുതകമകനനനുണ  കജനസഫന  മുണകശ്ശേരനിടയകപനലുളള
വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വനിദഗ്ദ്ധരനയ  മഹനനനരനയ   വദ്യകനികേളമുണന.   അതനിനുകശേഷണ വന
മനനിസഭയനില്   വനി.  വനി.  ഗനിരനിയുണ  ടകേ.  കേരുണനകേരനുണ  ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.
ആന്റെണനിയുമുണന. അങ്ങടന ഈ സമൂഹതനിടന്റെ, രനജദ്യതനിടന്റെ നന ആഗ്രഹനിക്കുന
ബഹുമുഖ  പതനിഭകേളനയ  ഇനടത  ടപനതുപവര്തകേര്   മനതൃകേയനകക്കണ
അകനകേണ  പഗത്ഭനനര്  ഇരുന  ഇകൗ ഇരനിപനിടെതനില് പുതനിയ തലെമുറയനില്ടപട
നമുക്കുണ ഇരനിക്കനനുള്ള ഭനഗദ്യണ   സനിദനിചതനിടന ഞനനുണ ഇവനിടടെയനിരനിക്കുന എലന
അണഗങ്ങളണ വളടര നന്ദനികയനടടെയുണ ചനരനിതനര്ത്ഥദ്യകതനടടെയുമനണന കേനണുനതന.  

നമ്മുടടെ നനിയമസഭ ഇനദ്യയനിടലെ  മറന  സണസനനങ്ങള്ക്കന മനത്രമല,  കലെനകേ
ജനനധനിപതദ്യതനിനുതടന  മനതൃകേയനണന.  ഇറലെനിയനിടലെ സനന്  മനരനികനനയനില്
ജനനധനിപതദ്യതനിലൂടടെ  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസന  പസനനങ്ങള്  അധനികേനരതനിടലെതനിയ
ചരനിത്രണ  മനറനി  നനിര്തനിയനല്   വനിപ്ലവതനിലൂടടെ  പലെ  രനജദ്യങ്ങളടടെയുണ  ഭരണ
സനരഥദ്യണ  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസന   പസനനങ്ങളടടെ  കേയ്യനില്   എതനികചര്ടനങനിലുണ
ജനനധനിപതദ്യടമന  ആശേയതനിലൂടടെ  ഏഷദ്യന  ഭൂഖണ്ഡതനില്  ആദദ്യമനയനി
കകേരളതനിലെനണന ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട ഒരു സര്ക്കനര് അധനികേനരതനില് വരുനതന.
അന്നുവടര  ചനിനനിക്കനന്  കേഴനിയനത  അത്ഭുതടപടുത്തുന  ഇതരണ  ആശേയങ്ങള്
ടകേനണ്ടുവരുന  ജനനധനിപതദ്യ  മരദ്യനദയുണ  ബുദനിസനമര്ത്ഥദ്യവണ  കേനണനിക്കുന
കകേരളതനിടലെ ജനങ്ങള് ടതരടഞ്ഞെടുതവരനണന നമ്മേള് ഓകരനരുതരുണ.  അതനില്
നമുക്കന  അഭനിമനനനിക്കനണ.  ഈ  സഭ  കലെനകേ  ജനനധനിപതദ്യതനിനന  മനതൃകേയനകുന
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അകനകേണ  നനിയമങ്ങള്  പനസ്സനക്കനിയനിടണന.  ആകേസ്മനികേമനടണങനില്കപനലുണ
 കേര്ഷകേടന്റെ മണനിടന്റെ മണമുള്ള, അദതനനനിക്കുന ജനവനിഭനഗങ്ങളടടെ വനിയര്പനിടന്റെ
മണമുള്ള   ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമമുള്ടപടടെ  പനവടപടവടന  സഹനയനിക്കനനുള്ള
നനിയമങ്ങള്,  മനസ്സനകനിയുള്ളവര്ക്കന  മനനുഷനികേ  പരനിഗണനയുള്ള  നനിയമങ്ങള്
പനസ്സനക്കുനതനില്  കലെനകേതനിനന  മനതൃകേയനയ  ഒരു നനിയമസഭയനണന   നമ്മുകടെതന.
അങ്ങടന നനിര്മ്മേനിച നനിയമങ്ങള് എത്രകതനളണ  ജനങ്ങള്ക്കന ഉപകേനരടപടടവനന
നമ്മേള് ചനിനനിക്കണണ.  എനനിക്കുമുമന സണസനരനിച പലെ പമുഖ വദ്യകനികേളണ പറഞ്ഞെ
ഒരു കേനരദ്യമുണന.  പടനികേജനതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭനഗതനില്ടപടവടര സണരകനിക്കനന്
ഇനദ്യന്  ഭരണഘടെനയനുസരനിചന  വനിഭനവന  ടചയ്ത  ഒരു  നനിയമണ,  സുരകയുണ
ആനുകൂലെദ്യങ്ങളണ നല്കേനി സമൂഹതനിടന്റെ മുന്നനിരയനികലെയന  അവടര ടകേനണ്ടുവരനന്
ശമനിക്കുന  ആ  നനിയമണ  എത്രകതനളണ  ഫലെപദമനയനി  നടെപനിലെനക്കനന്
കേഴനിഞടവനതന ചനിനനികക്കണ വനിഷയമനണന. അവര്ക്കന നല്കുന ആനുകൂലെദ്യങ്ങള്
അവരനികലെയന   എതനിക്കനന് കേഴനിഞ്ഞെനിടകണനടയനന ആകലെനചനിക്കണണ.  അവരുടടെ
ജസ്പീവനിതനനിലെവനരമുയര്തനനുള്ള  നമ്മുടടെ  പരനിശമങ്ങള്  അറുപതന  വര്ഷണ
പനിനനിടുകമനള് അടതവനിടടെ  എതനിനനില്ക്കുന്നുടവനന  ചനിനനിക്കണണ.  ആ നനിയമണ
അത്രകതനളണ  വനിജയനിച്ചുടവനന  ഞനന്  സമ്മേതനിക്കനില.  പകൃതനിടയ
സണരകനിക്കനനുള്ള  നനിയമങ്ങളണ  വയലുകേള്  നനികേത്തുനതനിടനതനിടര  ടകേനണ്ടുവന
നനിയമവണ   എത്രകതനളണ  ഫലെപദമനയനിടയനന  കനനക്കണണ.   വയലുകേളണ
കുളങ്ങളടമലനണ  നനികേതനിയതനിടന്റെ  ഫലെമനയനി  ടവള്ളമനിലനടത  നനണ
കേഷടപടുകേയനണന.  ഡനമുകേളനില്കപനലുണ  ടവള്ളമനിലനത  അവസയനണന.
ജനങ്ങള്ക്കന കുടെനിടവള്ളണ  എതനിച്ചുടകേനടുക്കനന് സനധനിക്കനത അവസയനിലെനണന
സര്ക്കനര്.  ഈ  അവസയനികലെയന  നമ്മേടള  എതനിചതന  നമ്മേള്  തടനയനണന.
ഇതനിടനനടക്ക  നനിയമങ്ങളണന.  സഭയനില്  അതനിശേകമനയ  നനിയമങ്ങള്
പനസ്സനക്കനിടയനന അഭനിമനനനിക്കുകമനഴണ  ആ നനിയമങ്ങള് ജനങ്ങളനിടലെതനിക്കനനുണ
ജനങ്ങള്ക്കന ഉപകേനരടപടുണവനിധണ  എത്രകതനളണ  ഫലെവതനയനി  നടെപനിലെനക്കനനുണ
കേഴനിഞടവനന   നമ്മേള്   ചനിനനിക്കണണ.   അതനിനുള്ള  സണവനിധനനമുണനക്കണണ.
നനിയമനനിര്മ്മേനണസഭയുണ  ഭരണസണവനിധനനങ്ങളണ  തമ്മേനിലുളള  അകേലെണ
കൂടുന്നുകണനടയനന   സണശേയനിക്കുന്നുടവനന  പതനിപകകനതനവന   പറഞ.  അതന
ശേരനിയനണന.  അകേലെണ  വളടര  കൂടുന്നു.  ഇവനിടടെ  നനിര്മ്മേനിക്കുന  നനിയമങ്ങള്
അതനികന്റെതനയ അര്ത്ഥതനില് ഫലെവതനകുന്നുകണന?പമനനദനിടയ സണരകനിക്കനന്
നമ്മേള്  നനിയമണ  പനസ്സനക്കനി.  പമന  നദനിയുടടെ  പഴയ  സനിതനിയുണ  ഇകപനഴള്ള
സനിതനിയുണ  തമ്മേനില്  എടനങനിലുണ   വദ്യതദ്യനസമുകണന?  പനസ്സനക്കുന  നനിയമങ്ങള്
കേര്ശേനമനയനി നടെപനക്കനന് നമുക്കന കേഴനിയുനനില.  നമ്മേള് നനിര്മ്മേനിക്കുന നനിയമങ്ങള്
കേര്ശേനമനയനി നടെപനക്കനന് കേഴനിയനടത വരുകമനള് നനിയമസഭന  സനമനജനികേരനയ
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ഒകരന  വദ്യകനിക്കുണ  സതദ്യതനില്   വനിഷമമുണനകുണ.  വദ്യകനിപരമനയനി  കചനദനിചനല്
നമ്മേള്കൂടെനി കവനടന  ടചയ്തന,   ചര്ചയനില് പടങടുതന പനസ്സനക്കനിയ   നനിയമതനിടന്റെ
ഗുണണ നനടനിടലെ ജനങ്ങള്ക്കന  ലെഭനിക്കനടത വരുകമനള് നമുക്കന ഓകരനരുതര്ക്കുണ
നനിരനശേയനികലടയനന  നമ്മേള്  ചനിനനിക്കണണ.   എനനിനുകവണനിയനയനിരുന്നു  ഈ
വൃഥനവദ്യനയനമടമനന കതനനനികപനകുന സനഹചരദ്യങ്ങള് പലെകപനഴണ ഉണനയനിടണന.
ഞനന് ദസ്പീര്ഘനിപനിക്കുനനില.  

ഈ  സഭയനില്  മുമനിരുന  എടന്റെ  പനിതനവടെക്കമുള്ളവരുണ  ഇനനിവനിടടെ
സണസനരനിചവരുണ പറഞ്ഞെതന,  അനന പതനിപകവണ ഭരണപകവണ തമ്മേനില് വളടര
അടുപമുണനയനിരുന്നു  എനനണന.  ഇവനിടടെ  കേകസരകേള്   തമ്മേനിലുള്ള  അകേലെണ
കുറവനണന.  ടതനടടുതനിരുനന  സണസനരനിക്കനണ,  വനികശേഷങ്ങള്  പറയനണ,  കുടുണബ
കേനരദ്യങ്ങള് പറയനണ, സകനനഷണ പങ്കുവയനണ, ദുദുഃഖങ്ങള് പങ്കുവയനണ.  പകക നമ്മുടടെ
പുതനിയ  നനിയമസഭയനില്   ഇരനിപനിടെങ്ങള്  തമ്മേനിലുള്ള   അകേലെണ  കൂടുതലെനണന.
അതുടകേനണനണന  എലനവരുണ  തമ്മേനില്  അകേലെണ  വനനിടള്ളടതനന  എനനിക്കന
സണശേയമുണന.  ഈ  നനിയസഭയനില്  പതനിപകതനിരുനവരുണ   ഭരണ
പകതനിരനവരുണ   തമ്മേനിലുള്ള വദ്യകനിപരമനയ  ബന്ധണ  വളടര  നലതനയനിരുന്നു.
ഇനനിയുണ അങ്ങടനതടനയനയനിരനിക്കണടമനന ഞനന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.   സഭയനിലുള്ള
പതനിപകവണ  ഭരണപകവണ  മനനിമനരുണ  അണഗങ്ങളണ  തമ്മേനിലുണ  അവരുടടെ
കുടുണബനണഗങ്ങള് തമ്മേനിലുണ നല ബന്ധമുണനയനിരുന്നു. അവര് കുടുണബ വനികശേഷങ്ങളണ
സുഖദുദുഃഖങ്ങളണ പരസരണ പങ്കുവയനനുള്ള മനസ്സുണനയനിരുനവരനടണനന   പറഞ
കകേടനിടണന.  പകക  ഇകപനള്  പലെകപനഴണ  അതനിനന  കേഴനിയുനനില.  അതന
എന്തുടകേനണനടണന്നുള്ളതന  ഒരു  പുനര്ചനിനനതനിനന  വനികധയമനകക്കണതനണന.
രനഷസ്പീയമനയ  അകേല്ചടയനന്നുമല,  കേനരണണ  രനഷസ്പീയമനയനി  അങ്ങടന
വനികരനധടമനന്നുമനില.  ഇവനിടടെ  ബഹുമനനടപട  പതനിപകകനതനവന
പറഞ്ഞെതുകപനടലെ,   തമനിഴനടെന  മുഖദ്യമനനിയനയനിരുന  ജയലെളനിത  മരനിചകപനള്
പതനിപകകനതനവണ മുഖദ്യമനനിയുണ മുന്മുഖദ്യമനനിയുണ ഒകര   വനഹനതനില് കപനയനി.
ഈ  സഭയനില്  പലെ  പകമയങ്ങളണ  നമ്മേള്  ഒറടക്കടനയനി  പനസ്സനക്കനിയനിടണന.
നനിയമസഭ   പുതനിയ  മന്ദനിരതനിലെനയതനിനുകശേഷമനണന  ഞനന്  അണഗമനയനി
എതനിയതന.  അവനിടെടത  സനിതനിടയനനണന?  ചനിലെ  അണഗങ്ങള്  അവര്ക്കന
ആളനകേനന്  കവണനി  മറ്റുള്ളവരുടടെ  കുടുണബകേനരദ്യണ  നനിയമസഭയനിലുണ  പുറത്തുണ
വലെനിചനിഴയ്ക്കുന  നനണണടകേട  ചനിത്രണ  കേനകണണനി  വനനിടണന.  സഭയനിടലെ
സഹപവര്തകേടന്റെ കുടുണബകേനരദ്യങ്ങള് ടതരുവനില് വലെനിചനിഴയ്ക്കുന അണഗങ്ങളനയനി
പലെരുണ അധദുഃപതനിച്ചുടവനതനില് കവദനയുണന.  അതരണ അധദുഃപതനതനില്നനിന്നുണ
നമ്മേള് മനറണണ. നമ്മേള് കസ്നേഹകതനടടെ ഒരുമനിചന നനില്ക്കണണ. നമ്മുടടെ ലെകദ്യണ ഈ
രനജദ്യതനിടന്റെ  നനയനണന;  ഇകൗ  നനടെനിടന്റെ  പുകരനഗതനിയനണന.  ഇവനിടെടത
പനവടപടവടന്റെ  ഉയര്ചയനണന  നമ്മുടടെ   ലെകദ്യണ.  അതനില്  രനഷസ്പീയമനില.
അതുടകേനണന  നനടെനിടന്റെ  നനയ്ക്കുകവണനിയുണ  പുതനിയ  നനിയമങ്ങള്  ടകേനണ്ടു
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വരുനതനിനുകവണനിയുണ ഒറടക്കടനയനി  പവര്തനിക്കണണ.  കകേരളതനിടന്റെ ചരനിത്രമനയ
വനിദദ്യനഭദ്യനസ  പരനിഷരണ  നനിയമണ  കജനസഫന  മുണകശ്ശേരനി  ടകേനണ്ടുവന  അകത
സഭയ്ക്കുള്ളനില്  ഇനന  വളടര  ആകേസ്മനികേമനയനിടനകണനടയനറനിയനില,  മലെയനളടത
കശഷഭനഷയനയനി  പഖദ്യനപനിച   കകേരളതനില്,  ആ  കശഷഭനഷ  സ്കൂളകേളനില്
അനസ്സനയനി,  വധരദ്യസകമതണ  കുടനികേള്ക്കന  ഉപകയനഗനിക്കനന്  കേഴനിയുന
വനിധതനിലുള്ള  ഒരു നനിയമണ  ഇനന  ഈ സഭയനില് ടകേനണ്ടുവനന  ചര്ച ടചയ്യനന്
തുടെങ്ങുന്നുടവനതന  വളടര  ശകദയമനയ  ഒരു  കേനരദ്യമനണന.  അതനിനന  ഈ
സര്ക്കനരനിടന അഭനിനന്ദനിക്കുകേയനണന.  

എനനിക്കന  ഒരു  കേനരദ്യണ  ബഹുമനനടപട  മുഖദ്യമനനികയനടെന  പറയനനുള്ളതന,
കുടെനിടവള്ളകനമതനിനുണ    വരള്ച  പതനികരനധനിക്കുനതനിനുമനയനി  നടെപന
നനിയമസഭയനില്തടന  ജലെസണരകണതനിനന  ശേകമനയ നനിയമണ  ടകേനണ്ടുവനന
ജൂണ്  മനസതനില്  ടപയ്യനന്  കപനകുന  മഴയനില്  ഒരു  തുള്ളനി  ടവള്ളണകപനലുണ
പനഴനകേനടത,   സര്ക്കനരനിടന്റെ  സര്വ്വ  സനനഹവണ  ഉപകയനഗനിചന  അതനിടന
തടെഞനനിര്തനി  ഇതുകപനടലെ  ഒരു  ദുരവസ  ഇനനിയുണ  കകേരളതനിലുണന
കേനതനിരനിക്കനനുള്ള നടെപടെനി സതസ്പീകേരനിക്കണണ.  നനിയമണ നനിര്മ്മേനിചനല് മനത്രണ കപനര,
ആ  നനിയമണ  കേര്ശേനമനയനി  നടെപനക്കനന്  ബഹുമനനടപട  മുഖദ്യമനനി
മുന്കേടയ്യടുക്കണടമന  അഭദ്യര്ത്ഥനകയനടടെ  എലനവനിധ  അഭനിവനദദ്യങ്ങളമര്പനിച്ചു
ടകേനണന ഞനന് എടന്റെ വനക്കുകേള് ചുരുക്കുന്നു. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസണഗതനിടന്റെ സമയണ നസ്പീണ്ടുകപനകുനതനില് ബഹുമനനടപട
അണഗങ്ങള് അസതസത  പകേടെനിപനിക്കുന്നുടണനന ടചയര് അറനിയനിക്കുകേയനണന. 

തുറമുഖവണ  മമ്മ്യൂസനിയവണ  പുരനവസ്തു  സണരകണവണ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    രനമചനന് കേടെനപള്ളനി):  സര്,  അങ്ങുണ മുഖദ്യമനനിയുണ പതനിപക കനതനവണ
ഉള്ടപടടെയുള്ളവര്  ഇവനിടടെ  വദ്യകമനക്കനിയ  അഭനിപനയങ്ങകളനടടെനപണ  ഞനനുണ
പങ്കുകചരുകേയനണന.  ഐതനിഹനസനികേമനയ ചരനിത്ര സണഭവങ്ങള്ക്കന സനകദ്യണ വഹനിച
ഈ നനിയമസഭന കവദനിയനില്  ഇതരടമനരു  സണഗമതനിനന  അവസരടമനരുക്കനിയ
അങ്ങടയയുണ  ഇതനിനന  സഹനയനിചവടരയുണ  ഞനന്  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയനണന.   ഈ
സഭയുടടെ ചരനിത്രടതക്കുറനിച്ചുണ ചരനിത്ര  പശ്ചനതലെടതക്കുറനിച്ചുണ   അറനിയനവനവര്
ഇവനിടടെ  കരഖടപടുതനിയ  അഭനിപനയങ്ങളള്ളതുടകേനണന  ഒരു  കൂടനികചര്ക്കല്
ആവശേദ്യമനില .   

ആദദ്യമനയനി  ഒരു  നനിയമസഭനണഗമനയകപനള്  ഈ  നനിയമസഭന  മന്ദനിരതനില്

വന   അനുഭവണ  ഞനന്  ഓര്മ്മേനിക്കുകേയനണന.  മനതൃകേനപരമനയ  നനിയമ

നനിര്മ്മേനണങ്ങളണ  കേര്മ്മേ  പദതനികേളണ  ആസൂത്രണണ  ടചയ്തുടകേനണന  മകതതര

ജനനധനിപതദ്യ പരമനധനികേനര രനജദ്യമനയ  ഇനദ്യയുടടെ ചരനിത്രതനില് ഒരനിടെണ കനടെനിയ

നമ്മുടടെ നനിയമസഭ തസ്പീര്ചയനയുണ ചരനിത്രതനിടലെ  അതനിവനിശേനിഷമനയ, അനര്ഘമനയ
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ഒരു  മുഹൂര്തതനിനന  സനകദ്യണ  വഹനിക്കുകേയനണന.  ഐകേദ്യകകേരളണ

രൂപസ്പീകേരണതനിനുകശേഷണ  ആദദ്യമനയനി  അധനികേനരതനില്  വന   ഇ.എണ.എസന.

മനനിസഭ മുതല് ഇനന മുഖദ്യമനനിപദണ അലെങരനിക്കുന  ശസ്പീ. പനിണറനയനി  വനിജയന്

വടര നസ്പീണ്ടുനനില്ക്കുന ഭരണകൂടെങ്ങളടടെ പവര്തനങ്ങള് ഈ സണസനനതനിനന

മനത്രമല ജനനധനിപതദ്യ  മഹനരനജദ്യതനിനന  മനതൃകേനപരമനയനി   പവര്തനിക്കുകമനള്

തസ്പീര്ചയനയുണ ഇതരടമനരു കൂടനയയനിലൂടടെ നമ്മുടടെ ചരനിത്രകബനധടതയുണ രനഷസ്പീയ

സണസനരടതയുണ ജനനധനിപതദ്യ  മകതതര കബനധടതയുണ ഉനതമനക്കനനുളള ഒരു

കവദനിടയനരുക്കനിയതനിനന  നന്ദനി  അറനിയനിക്കുനകതനടടെനപണ  അതനില്  പടങടുക്കനന്

കേഴനിഞ്ഞെതനിലുമുള്ള  സകനനഷവണ  സണതൃപ്തനിയുണ  കരഖടപടുതനിടക്കനണന  എടന്റെ

വനക്കുകേള് ഉപസണഹരനിക്കുന്നു.  

11.00 AM]

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനജകഗനപനല് :  സര്,  ഈ നനിയമസഭന ഹനളനില് ആദദ്യമനയനിടനണന

എനനിക്കന   സണസനരനിക്കനന്  അവസരണ   ലെഭനിചനിടള്ളതന.  അതനില്  സകനനഷണ

പകേടെനിപനിക്കുന്നു.  ബഹുമനനടപട  മുഖദ്യമനനിയുണ  പതനിപക  കനതനവണ

സണസനരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞെ  ഒകടടറ  കേനരദ്യങ്ങള്  ആവര്തനിച്ചുപറയനന്  ഞനന്

ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  പകക  ഒന്നുരണന  കേനരദ്യങ്ങള്  പകതദ്യകേനിചന

എടുത്തുപറകയണതനയനിടടണനന കതനന്നുന്നു. നമ്മുടടെ നനടനില് ഈ സഭ  തുടെങ്ങുന

അവസരതനില്  വനിവനിധ  രനഷസ്പീയ  പനര്ടനികേളണനയനിരുന്നു.  അതനില്  പലെതുണ

അസ്തമനിച്ചുകപനയനി.  ഇനന  ആ  പനര്ടനികേളടടെ  കപരനില;  ആരുമനില;  മനനിമനരുണ

എണ.എല്.എ.-മനരുണ  എണ.പനി.-മനരുമുണനയനിരുന്നു.  പുതനിയ  കേകനികേളണ  പുതനിയ

സനഹചരദ്യവമുണനകുന്നു.   മനറണ  അനനിവനരദ്യമനണന.  ആ  മനറണ  ഉള്ടക്കനള്ളനന്

എലനവരുണ  തയ്യനറനകേണണ.  അതനിടന  അസഹനിഷ്ണുതകയനടടെ  വസ്പീകനിക്കുന  ഒരു

സമസ്പീപനണ തസ്പീര്ചയനയുണ ജനനധനിപതദ്യതനിനന കചരുനതല.  

ഞനന്  പകതദ്യകേനിച്ചുണ കവദനകയനടടെ  ഒരു  കേനരദ്യണ  പറയടട.  അങ്ങയുടടെ
പനിനനില് മഹനത്മനഗനന്ധനിജനിയുടടെ ചനിത്രമുണന. അകദ്ദേഹടത നനണ രനഷപനിതനവനയനി
കേണക്കനക്കുകേയനണന.  ആ രനഷപനിതനവനിടന  ടകേനനതന  എടന്റെ  പനര്ടനിയനടണനന
ബഹുമനനടപട  മുഖദ്യമനനി  നനിയമസഭയനില്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നു.  അതന  വളടര
ദുദുഃഖകേരമനയ  കേനരദ്യമനണന.  അതനിടന്റെ  അടെനിസനനടമനനടണനന  വദ്യകമനയനിടനില.
കേനരണണ  പലെ  കകേനടെതനികേളണ  കകേനണ്ഗ്രസന  നനിയമനിച  മൂനന  കേമ്മേസ്പീഷനുകേളണ
അകനതഷനിചന  ആര്.എസന.എസന.-നന  ഇതനില്  യനടതനരു  പങ്കുമനിടലനന
വനിധനിയുണനയകശേഷവണ,  അങ്ങടന  പറയുനവര്ടക്കതനിടര  കകേസന  നടെതനി  പലെ
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കകേനടെതനികേളണ  ശേനികനിചതനിനുകശേഷവണ  വസ്പീണ്ടുണ  നനിയമസഭയുടടെ  പനിവനികലെജസന
ഉപകയനഗടപടുതനിടക്കനണന ഇതരണ ഗുരുതരമനയ ആകരനപണമുനയനിചതന  വളടര
കഖദകേരമനണന.  നനിയമസഭയന  അകേതനകുകമനള്   അതനിനുള്ള  പനിവനികലെജസുണന;
അതുടകേനണന  പറയനണ.  ഞനന്  അനന  പറയനന്  ശമനിച്ചുടവങനിലുണ  എനനിക്കന
അതനിനുള്ള അവസരണ ലെഭനിക്കനതതുടകേനണന പറയുകേയനണന, ഈ സനഹചരദ്യതനില്
എനനിക്കന ബഹുമനനടപട സസ്പീക്കകറനടെന അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കനനുള്ളതന,  ഇതന പരനികശേനധനിചന
സഭനകരഖയനില്നനിനന  ആ  ഭനഗണ  മനകറണതന   അകദ്ദേഹകതനടെന  ടചയ്യുന
നസ്പീതനിയനയനിരനിക്കുണ.   അടലങനില്   ടതറനയനിടള്ള  ഒരു  കേനരദ്യണ  ബഹുമനനടപട
മുഖദ്യമനനി  നനിയമസഭയനില് പറയുകേടയനന പറഞ്ഞെനല് അതന നല കേനരദ്യമല.   

രണനമടത  കേനരദ്യണ,    ഭരണഘടെനടയ  മനനനിച്ചുടകേനണനണന  നനടമലനണ
രനഷസ്പീയ പവര്തനണ നടെത്തുനതന.  മനനിമനരനകുകമനള് സതദ്യപതനിജ ടചയ്യുന്നു.
പകക  ഇവനിടടെ  മനനിസഭ  ഭരണഘടെനയുടടെ  അടെനിസനന  മൂലെദ്യങ്ങള്ക്കനുസരനിചന
പലെകപനഴണ  പവര്തനിക്കുനനില  എന്നുള്ളതന  ദുദുഃഖകേരമനയ  ഒരു  കേനരദ്യമനണന.
കപനസനിറസ്പീവനയ  കേനരദ്യങ്ങളനിടലനന  പറയുനനില.  സമയണ  പരനിമനിതമനയതുടകേനണന
അടതലനണ ആവര്തനിച്ചുപറയുനനില. ഏതനയനലുണ  ഒരു  കേനരദ്യണ  പറയടട,
ബഹുമനനടപട മുഖദ്യമനനി പറഞ്ഞെതുകപനടലെ വനി.ടജ.ടെനി. ഹനളനിടന്റെ ആദദ്യടത കപരന
ശസ്പീമൂലെണ  പജന  സഭ  എനനയനിരുനകലന;   ആ  ശസ്പീമൂലെണ  പജനസഭയനിടലെ
അണഗമനയനിരുന  അയ്യങനളനി  വളടര  വര്ഷങ്ങളനയനി  ഒരു  സമൂഹതനിടന്റെ  മുഴവന്
കനതനവനണന.   ആ സമൂഹണ  വനി.ടജ.ടെനി.  ഹനളനിനന  ആ കപരന മനറനി അയ്യങനളനിയുടടെ
നനമകധയണ  നല്കേണടമനന  പലെപനവശേദ്യണ  അഭദ്യര്ത്ഥനിചനിടണന.  അതനില്
ഒരുപദവവമനില,  ഒരു  നഷവമനില.   പകക  അടതനരു  പതസ്പീകേനത്മകേമനയ
നടെപടെനിയനണന.  വനികകനറനിയ റനണനിയുടടെ കപരന മനത്രകമ പനടുള എന നനിലെപനടെനണന
നനണ സതസ്പീകേരനിചനിടള്ളതന.  ഈ അവശേവനിഭനഗതനിടന്റെ  കനതനവനിടനയുണ അവരുടടെ
പവര്തനങ്ങളണ  അണഗസ്പീകേരനിക്കനന്  തയ്യനറനകേനത  ഒരു  സനഹചരദ്യണ
നനിര്ഭനഗദ്യകേരമനണന.  ഈ  നനിര്കദ്ദേശേണ  പരനിഗണനിക്കണടമനന  ഞനന്
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയനണന.

മഹനിളകേളടടെ   പനധനനദ്യടത  സണബന്ധനിച്ചുള്ളതനണന   മടറനരു  പധനന
കേനരദ്യണ.  ഭരണഘടെന  അനുസരനിചന  നമുക്കന  തുലെദ്യ  അവകേനശേമുടണനന  പറയനന്
സനധനിക്കുണ.  ഇനടത  സനഹചരദ്യതനില്  മഹനിളകേള്ക്കന  തുലെദ്യ  അവകേനശേണ
കേനിടന്നുടണനന  ഉറപന  വരുതനന്  സനധനിക്കുകമന;  അവടര  അവകഹളനിക്കുന
തരതനിലുള്ള പലെതുണ സണഭവനിക്കുന്നു.  കേണടെചന  ഇരുടനക്കനന് നമുക്കന  സനദദ്യമല.
ആത്മപരനികശേനധന  നടെതണണ.   ബന്ധടപട  ആളകേള്  തനല്ക്കനലെനികേ  രനഷസ്പീയ
ലെനഭതനിനുകവണനി  അവര്ടക്കതനിടര  നടെത്തുന  അകമങ്ങടള  കേണനിടലനന
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നടെനിക്കുനതുണ കുറച്ചുകേനണുനതുണ ശേരനിയനയ ഒരു സമസ്പീപനമനടണനന കതനന്നുനനില.
കവടറനരു  കേനരദ്യണകൂടെനി  പറയടട.   ഭരണഘടെന  അനുസരനിചന  ഓകരന
സനപനങ്ങളനിലുമുളളവര്ക്കന അധനികേനരങ്ങള് നനിര്ണയനിചനിടണന. ആ അധനികേനരങ്ങള്
കേടെനന  സതദ്യസന്ധമനയുണ  നസ്പീതനിപൂര്വ്വമനയുണ  പവര്തനിക്കനന്  തയ്യനറനകുന
ഉകദദ്യനഗസടര  ആകകപനിക്കനനനണന  അവര്  ആര്.എസന.എസന.-കേനര്  എന്നു
പറയുനതന.  ഭരണഘടെനയുടടെ  ഏതന  നനിയമവണ  ലെണഘനിക്കനടമന്നുള്ള  ഒരു
സനഹചരദ്യമുണനയനിരനിക്കുന്നു. ഇതന തനികേച്ചുണ ടതറനയ കേനരദ്യമനണന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങന  ഈ  സനഹചരദ്യതനിടന്റെ  സകൗഹൃദണ
തകേരനറനിലെനക്കുകേയനകണന?

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനജകഗനപനല്:  സര്,  ഇതന  രനഷസ്പീയമല,  സുപസ്പീണകകേനടെതനിയുടടെ
നനിര്കദ്ദേശേമുണന......(ബഹളണ)......ഭരണഘടെനയുടടെ  വദ്യവസകേള്  പനലെനിക്കനടത
കപനകുകേയനടണങനില് ഇതന തസ്പീര്ചയനയുണ വദവതനിടന്റെ സതനണ നനടെനയനി തുടെരനില
എനന പറകയണ സനഹചരദ്യണ വനനിരനിക്കുന്നു.  

മനി  .     സസ്പീക്കര്:  ഇകന  ദനിവസണ  ആരുണ  രനഷസ്പീയ  ആകരനപണങ്ങള്
ഉനയനിക്കുനനില. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനജകഗനപനല്:  സര്,  ഇതനിനന   വനസ്തവതനില്  മനറമനികല;  ഇതന
അടെനിസനനപരമനയ കേനരദ്യമനണന. 

മനി  .     സസ്പീക്കര്:  പ്ലസ്പീസന....പ്ലസ്പീസന....അങ്ങടയകപനടലെ സസ്പീനനിയറനയ ആള് ഇതന
ടചയ്തുകൂടെന.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനജകഗനപനല്:  സര്,  മറന  പസനനങ്ങകളനടെന  കേനണനിക്കുന
അസഹനിഷ്ണുത  തസ്പീര്ചയനയുണ  നമ്മേള് വച്ചുപുലെര്തനന്  പനടെനില  എന്നുള്ള  ഒരു
അഭനിപനയണകൂടെനി  കരഖടപടുതനിടക്കനള്ളുന്നു.  ഈ  നനിയമസഭയുടടെ  മനനദ്യത
സണരകനിക്കനന്  എലനവര്ക്കുണ  ബനദദ്യതയുണന.  ഞനന്  അതനില്  വനിശേതസനിക്കുന
ആളമനണന.  അതനിനുകവണനി  പവര്തനിക്കുനതനണന.  അതനിലുള്ള  അപചയങ്ങടള
ചൂണനിക്കനണനികക്കണതന എടന്റെ കേടെമയനണന എന്നുള്ള നനിലെയനണന ഞനന് പറയുനതന.
അതന സണബന്ധനിചന  ബഹുമനനടപട സസ്പീക്കര് ചനിനനിക്കണടമനന അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസന  .    അച്ചുതനനന്ദന്  : സര്,  ആദദ്യ നനിയമസഭന സകമ്മേളനതനിടന്റെ
അറുപതനണ  വനര്ഷനികേമനകഘനഷനിക്കുന  ഒരു  ചരനിത്ര  മുഹൂര്തമനണനിതന.
കകേരളതനിടന്റെ മുകനറ ചരനിത്രതനിനന ശേനിലെ പനകേനിയ ദനിനതനിടന്റെ ഓര്മ്മേകേളനല് നനണ
നനിറയുകേയനണന.  അവനിടടെ  നനിനനണന  കകേരളവണ  മലെയനളനിയുണ  സനമൂഹദ്യ
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മുകനറതനിടന്റെ  വനിസ്മയ  പപഞണ  സൃഷനിച്ചുതുടെങ്ങനിയതന.   കകേരള  ചരനിത്രതനിടന്റെ
കുതനിപനിനന  ഊര്ജ്ജവണ  ഉകനഷവണ  പകേര്ന  ആ  ദനിനതനിടന്റെ  ഓര്മ്മേകേളനില്
ഉയനിര്ടകേനള്ളനന്  അവസരണ  ഒരുക്കനിയ  ബഹുമനനടപട  സസ്പീക്കര്  പനി.
ശസ്പീരനമകൃഷ്ണടനയുണ  എല്.ഡനി.എഫന.  സര്ക്കനരനിടനയുണ  ഞനന്
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയനണന.  കകേരളണ നടെന്നു മുകനറനിയ വഴനികേളനില് ധനരനളണ ആളകേളടടെ
കചനരയുണ  കേണസ്പീരുമുണന.   സതനണ  ഭൂമനികയന  ചരനിത്രകമന  അനദ്യമനയ  ഒരു  കേനലെണ
മലെയനളനിക്കുണനയനിരുന്നു.  വനികവചനങ്ങളടടെയുണ  കവര്തനിരനിവകേളടടെയുണ  അടെനിച
മര്തലുകേളടടെയുണ  ചൂഷണങ്ങളടടെയുണ  നനളകേളനിലൂടടെയനണന  നനണ  കേടെന്നുവനതന.
ഭരണ-നനിയമ  സണവനിധനനങ്ങള്ക്കന  കൃതദ്യതകയന  വദ്യകതകയന  അനദ്യമനയനിരുന
നനളകേളനയനിരുന്നു അതന.  രനജഭരണവണ ദനിവനന് ഭരണവണ വനികദശേനധനിപതദ്യതനിടന്റെ
കകൗരദ്യവണ  അടെങ്ങനിയ  കേനലെമനയനിരുന്നു  അതന.   ഈ  കേനലെകതനടെന  വദ്യതദ്യസ്തമനയ
തലെങ്ങളനിലുണ  വനിവനിധ  സതഭനവ-രൂപ  ഭനവങ്ങളനിലുണ  സന്ധനിയനിലനടത  കേലെഹനിച്ചുണ
ഏറ്റുമുടനിയുമനണന  നനണ  പുതനിയ  വഴനികേളനികലെയന  സഞരനിക്കുനതന.  ഈ
സഞനരതനിനനിടെയനിടലെ  പതസ്പീകനനനിര്ഭരമനയ  സണഭവമനയനിരുന്നു  രനജദ്യതനിടന്റെ
സതനതനദ്യ  പനപ്തനി.   1956  നവണബര്  1-നന  ഐകേദ്യകകേരളടമന  മലെയനളനിയുടടെ
മഹനസതപ്നണകൂടെനി  സനകനല്ക്കരനിക്കടപടകതനടടെ  നമ്മുടടെ  പതസ്പീകകേള്ക്കന  പുതനിയ
ചനിറകുകേള്  മുളച്ചു.  കകേരളപനിറവനിക്കുകശേഷണ  1957  ടഫബ്രുവരനി-മനര്ചന
മനസങ്ങളനിലെനയനി നടെന ആദദ്യ നനിയമസഭന ടതരടഞ്ഞെടുപനില് കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസന പനര്ടനി
അധനികേനരതനിടലെതനി.  കേര്ഷകേരുണ  ടതനഴനിലെനളനികേളണ  പനവടപടവരുമടെങ്ങുന
സനധനരണക്കനരുടടെ കമനഹനസതപ്നങ്ങള് പൂവണനിയനിക്കനന് കേഴനിയുന നനിയമ-ഭരണ
നടെപടെനികേള് സതസ്പീകേരനിക്കുടമന പതസ്പീകകേള് സമ്മേനനനിച്ചുടകേനണനണന ഇ.എണ.എസന.
നമ്പൂതനിരനിപനടെനിടന്റെ  കനതൃതതതനിലുള്ള   സര്ക്കനര്  1957  ഏപനില്  5-നന
സതദ്യപതനിജ ടചയ്തന അധനികേനരകമറതന.  അധനികേനരകമറതനിടന്റെ ആറനണ നനളനില് ആ
സര്ക്കനര്  ടകേനണ്ടുവന  കുടെനിയനിറക്കല്  നനികരനധന  ഓര്ഡനിനന്സന  കകേരളതനിടന്റെ
സനമൂഹനികേ  ജസ്പീവനിതണ  ചനിടടപടത്തുവനനുണ  ടമചടപടുത്തുവനനുണ  സഹനയകേമനയ
നടെപടെനികേളടടെ അരുകണനദയമനയനിരുന്നു.   ആ സര്ക്കനര് പനസ്സനക്കനിയ കേനര്ഷനികേ
പരനിഷരണ  നനിയമവണ  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  നനിയമവമടെക്കമുള്ള  നനിയമനനിര്മ്മേനണ
നടെപടെനികേളടടെ കകേളനിടകേനടന ആരണഭനിചതുണ ഇവനിടടെ നനിനനയനിരുന്നു.  പനിനസ്പീടെന പുതനിയ
മന്ദനിരതനികലെയന  മനറുന  1998  വടര  ഈ  സഭനകവദനിയനണന  കകേരളതനിടന്റെ
രനഷസ്പീയ-സനമൂഹദ്യ-സനമതനികേ  ജസ്പീവനിതതനിടന്റെ  ചനലുണ  ചലെനവണ
അടെയനളടപടുതനിയനിരുനതന.   1957  ഏപനില്  27-നന സഭ കചര്ന ദനിവസണതടന
അണഗങ്ങളടടെ സതദ്യപതനിജയ്ടക്കനപണ വവകേനിടന ഗവര്ണറുടടെ നയപഖദ്യനപനവണ
നടെനതനയനണന  ചരനിത്രണ  പറയുനതന.   അനന  114  നനിയമസഭന  മണ്ഡലെങ്ങകള
ഉണനയനിരുന്നുള. അവയനില് 12 എണണ ദതയനണഗ മണ്ഡലെങ്ങളനയനിരുന്നു.  അങ്ങടന
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ആടകേ അണഗങ്ങള് 126 ആയനിരുന്നു.  ഇനതന  140  ആയനി ഉയര്ന്നു.  ഗവര്ണറുടടെ
നയപഖദ്യനപനതനിടന്റെ  സമയവണ  രസ്പീതനിയുണ  മനറനി.   ഇടതനടക്ക  സനകങതനികേവണ
നനിയമപരവമനയ  മനറങ്ങള്  മനത്രമനണന.   എനനല്  സഭയുടടെ  ടപനതുസതരണ
കകേരളതനിടന്റെയുണ  മലെയനളനിയുടടെയുണ  മുകനറതനിനുതകുന  നനിയമ
നനിര്മ്മേനണങ്ങളകടെതനയനിരുന്നു.  ഈ  സഭനകവദനിയുണ  ഇവനിടടെ  സകമ്മേളനിച
സനമനജനികേരുടടെ  ഇടെടപടെലുകേളണ  നനിയമസഭയുടടെ  അര്ത്ഥവണ  ആശേയങ്ങളമനണന
കകേരള   ചരനിത്രടതയുണ  സനമൂഹദ്യ   ജസ്പീവനിതടതയുണ  ഉയരങ്ങളനികലെയന
ടകേനണ്ടുകപനയതന. രനഷസ്പീയകതനടുണ മലെയനളനിയുടടെ ജസ്പീവനിതകതനടുണ സനര്ത്ഥകേമനയനി
സണവദനിച,  സനമനജനികേരുടടെ  രനഷസ്പീയ  അഭനിപനയ  വദ്യതദ്യനസങ്ങടളയുണ
നനിലെപനടുകേടളയുണ  മലെയനളനിയുടടെ  ജസ്പീവനിതതനിടന്റെ  ഹൃദയപകതന  പതനിഷനിച്ചു
മുകനറനിയ പനരമരദ്യമനണന ഈ സഭയ്ക്കുള്ളതന.  അതുടകേനണ്ടുതടനയനണന രനജദ്യടത
29  സണസനനങ്ങളനില്  പലെ  തലെതനിലുണ  മനികേവന  സതനമനക്കനന്  കകേരളതനിനന
കേഴനിഞ്ഞെതന.  

നമ്മുടടെ പുതനിയ  നനിയമസഭന  മന്ദനിരണ  രനജദ്യടത  ഏറവണ  പശേസ്തമനയ
നനിയമനനിര്മ്മേനണ കവദനിയനണന.  കേനലെവണ ജസ്പീവനിതവണ മനറനിയതനിനനുസരനിചന പുതനിയ
പവര്തനങ്ങളണ പതനിസന്ധനികേളണ നമുക്കന കനരനികടെണനിവനനിടണന.   ഇവടയനടക്ക
പരനിഹരനിക്കനന്  പുതനിയ  നനിയമനനിര്മ്മേനണസഭകേളണ  അനനിവനരദ്യമനണന.   ഒനനണ
നനിയമസഭയനില്  അനടത  കേനലെമനവശേദ്യടപടുന  നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങളനണന
നടെതനിയതന.   അതനികനനടെന  നസ്പീതനി  പുലെര്ത്തുന  തരതനില്  പുതനിയ  കേനലെതനിടന്റെ
പശ്നങ്ങളണ  സനദദ്യതകേളണ  കേണറനിഞടകേനണന  നനിയമസഭന  പവര്തനണ
മുകനനടടകേനണ്ടുകപനകേനന്  കേഴനിയണണ.   നനിര്ഭനഗദ്യവശേനല്  ഈ  ലെകദ്യതനികലെയന
നടെനടുക്കനന്  പലെ  കേനരണങ്ങളണടകേനണന  നമുക്കന  കേഴനിയുനനിടലനതന
സമ്മേതനിക്കനടത  വയ്യ.  വര്ഷതനിടന്റെ  മൂനനിടലെനനന  സമയണകപനലുണ  സഭ
സകമ്മേളനിക്കുനനില.   സകമ്മേളനിക്കുന  ദനിവസങ്ങളനില്തടന  പലെ  നടെപടെനികേളണ
കവഗതനില്   വനയനിച്ചുവനികടെണനിവരുന  സനിതനിയുണന.   ബനില്ലുകേളടടെ  ചര്ചകേളനില്
ഗകൗരവതരമനയ  സണഭനവനകേള്  ടചയ്യനന്  കേഴനിയുനവരുടടെ  എണണ
കുറഞവരുന്നുടവന  പരനതനിയുമുണന.   സഭനസകമ്മേളനങ്ങളനിടലെ  ഗകൗരവതരമനയ
ഇടെടപടെലുകേടളക്കനള്  മനധദ്യമശദ  ലെഭനിക്കുനതന  നനവപനിഴവകേള്ക്കുണ
അന:സനരശൂനദ്യമനയ  തമനശേകേള്ക്കുമനടണനന  വരുനതന  ഭൂഷണമനകണനടയനന
ബന്ധടപടവടരലനണ  ആകലെനചനിക്കണണ.  പഴയ  കേനലെടത  സനമനജനികേരുടടെ
സരസമനയ  കനരകമനക്കുകേളനില്കപനലുണ  രനഷസ്പീയതനിടന്റെയുണ  ജസ്പീവകേനരുണദ്യ
പവര്തനതനിടന്റെയുണ  സത  ചനലെനിച്ചുകചര്തനിരുന്നുടവനതനണന  ശകദയണ.
ഭൂപരനിഷരണണ,  ഭരണപരനിഷനരണ,  തകദ്ദേശേഭരണ  സനപനങ്ങടള  പനകദശേനികേ
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സര്ക്കനരുകേളനയനി  മനറ്റുനതനിടന്റെ  തുടെക്കണ,  അധനികേനര  വനികകേനസ്പീകേരണതനിടന്റെയുണ
ജനകേസ്പീയനസൂത്രണതനിടന്റെയുണ  ആദദ്യപനഠങ്ങള്,  കപനലെസ്പീസന  കസനയനിടലെ
പരനിഷനരങ്ങള് എനനിങ്ങടന ജസ്പീവനിതതനിടന്റെ സര്വ്വസര്ശേനിയനയ കേനരദ്യങ്ങള് ചര്ച
ടചയ്ത കവദനിയനണനിതന.   കകേരള  നനിയമസഭയുടടെ  60  വര്ഷതനിനനിടെയനിടലെ ഏറവണ
സുദസ്പീര്ഘവണ  അര്ത്ഥപൂര്ണവമനയ  ബനിലനിടന്റെ  ചര്ച  നടെനതന  ഈ
ചരനിത്രസ്മനരകേതനിലെനണന.  124 മണനിക്കൂര് ചര്ച ടചയ്തനണന കേനര്ഷനികേ-ഭൂപരനിഷരണ
നനിയമണ  പനസ്സനക്കനിയതന.  സഭയ്ക്കുള്ളനിലുണ  ടസലെകന  കേമ്മേനിറനി  നനിലെവനരതനിലുണ
അതനിവനിശേദമനയ  ചര്ച  നടെനതുണ  ഈ  ബനില്ലുകേളമനയനി  ബന്ധടപടനയനിരുന്നു.
ടസലെകന  കേമ്മേനിറനിതടന  60  ദനിവസണടകേനണന  ഇത്രകയടറ  ഗകൗരവകതനടടെ  ചര്ച
ടചയ്ത മടറനരു ബനില് പനില്ക്കനലെതന നനിയമമനക്കനിയനിടകണന എനന സണശേയമനണന.
ഞനന് ദസ്പീര്ഘനിപനിക്കുനനില.  ഈ തനിരനിഞകനനടണ കകേവലെണ ഗൃഹനതുരതതണ നനിറഞ്ഞെ
ഓര്മ്മേകേള് അയവനിറക്കനനല.  മറനിചന,  പനഠങ്ങള്  ഉള്ടക്കനള്ളുനതനിനുണ അതനിടന്റെ
അടെനിസനനതനില്  ഇനടത  സങസ്പീര്ണ  സനഹചരദ്യങ്ങളനില്  ഇടെടപടുനതനിനുള്ള
കേരുതനര്ജ്ജനിക്കുനതനിനുമനണന  ലെകദ്യമനക്കനിയനിടള്ളതന.  ഈ  ലെകദ്യ
സനകനല്ക്കനരതനിനുള്ള  ഓര്മ്മേടപടുതലെനയനി  ഇനടത  സകമ്മേളനണ
മനറുടമനനണന  ഞനന്  ആശേനിക്കുനതന.  അങ്ങടനയുണനകേടട  എനന
ആശേണസനിച്ചുടകേനണന ഞനന് നനിര്ത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    ഉമ്മേന് ചനണനി :  സര്,  നമുടക്കലനണ ധനദ്യമനയ ഒരു മുഹൂര്തമനണനിതന.
1970-ല്  ഈ  നനിയമസഭയനികലെയന  വന എനനിക്കന  1998  വടര,  28  വര്ഷക്കനലെണ
തുടെര്ചയനയനി  ഈ  മന്ദനിരതനില്  പവര്തനിക്കനന്  സനധനിചതന  ഞനന്
ഓര്ക്കുകേയനയനിരുന്നു.  ഒരു നനിയമസഭന സനമനജനികേടനന നനിലെയനില് എടന്റെ പഠന
കേളരനി  ഈ  നനിയമസഭന  ഹനളനണന.  അതുകപനടലെതടന മൂനന  പനവശേദ്യണ
മനനിയനയകപനള്, മനനിടയന നനിലെയനിലുള്ള ധനരനളണ അനുഭവ സമത്തുണ.  അതനില്
വസ്പീഴ്ചകേളണ  കുറവകേളണ വനനിടണന,  അഭനിനന്ദനവണ  ലെഭനിചനിടണന.  ഇവനിടടെനനിനന
വളടരകയടറ  അനുഭവസമതന  ലെഭനിച്ചു.   അങ്ങടനയുള്ള  ഈ  മന്ദനിരണ  എടന
സണബന്ധനിചനിടെകതനളണ വദ്യകനിപരമനയനി വളടര  വവകേനരനികേ ബന്ധമുള്ള ഒനനണന.
അങ്ങന  ഈ  ഹനളനിടന്റെ  പരനിമനിതനികേടളക്കുറനിചന  പറഞ.  ഈ  ഹനളനിനന
പരനിമനിതനികേളടണന  കേനരദ്യണ   സമ്മേതനിക്കുന്നു.  എനനലുണ   ഇതന  വളടര
ഹൃദദ്യമനയനിടള്ള  ഹനളനടണനനണന  എടന്റെ  അഭനിപനയണ.   അങ്ങന   മുന്കേടയ്യടുതന
ഇങ്ങടനടയനരു  സകമ്മേളനണ  വനിളനിചതനില് പകതദ്യകേണ  നന്ദനിയുണന.
വര്ഷതനിടലെനരനിക്കടലെങനിലുണ  ഈ  ഹനളനില്വചന  ഇങ്ങടനടയനരു  കൂടനയ
നടെത്തുനതനിനന  മുന്കേടയ്യടുക്കണണ.  ശസ്പീ.  ടകേ.  ബനി.  ഗകണഷന  കുമനര്  സസ്പീറ്റുകേള്
തമ്മേനിലുള്ള  അടുപടത  സണബന്ധനിചന  പറഞ.  അതന  ശേരനിയനണന.
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ടപനതുപവര്തകേര്  എകപനഴണ  മറ്റുള്ളവരുമനയനി  അടുതന  നനില്ക്കുകേയുണ  ഇടുങ്ങനിയ
വഴനികേളനിലൂടടെ സഞരനിക്കുകേയുണ ടചയ്തനലെനണന ടതറന ടചയ്യനടത മുകമനടന കപനകേനന്
സനധനിക്കുനതന.  ഇവനിടടെ  ഇടുങ്ങനിയ  വഴനികേളണ  അടുതടുത  സസ്പീറ്റുകേളമനണന.
അതുടകേനണന വര്ഷതനിടലെനരനിക്കടലെങനിലുണ അതനിനുള്ള അവസരമുണനക്കണടമന
ഒരഭദ്യര്ത്ഥന നടെത്തുകേയനണന.  

അങ്ങന  ഇവനിടടെ  പറഞ്ഞെ  ഒരഭനിപനയകതനടെന  ഞനന്  പൂര്ണമനയുണ

കയനജനിക്കുകേയനണന.   നമുക്കന  നഷടപട  അവസരങ്ങള്  തനിരനിടചടുക്കണണ.

വനിദദ്യനഭദ്യനസ-ആകരനഗദ്യ കമഖലെകേളനിലുണ സനമൂഹദ്യ മണ്ഡലെങ്ങളനിലുണ നമുക്കന  ധനരനളണ

അഭനിമനനകേരമനയ  കനടങ്ങള്  ഉണനയനിടണന.  പകക  ടതനഴനിലെവസരങ്ങള്

സൃഷനിക്കുനതനിലുണ  അടെനിസനനസകൗകേരദ്യങ്ങള്  ഏര്ടപടുത്തുനതനിലുണ  ഐ.ടെനി.,

ടൂറനിസണ  കമഖലെകേളനിലുണ   അര്ഹനിക്കുന  രസ്പീതനിയനില്  വളരനന്  സനധനിചനിടനില.

ഉല്പനദന കമഖലെകേളനില്  നമ്മുടടെ പങന വളടര ദയനസ്പീയമനണന.  അതനിനന സമവനയണ

കവണടമനന അങ്ങന പറഞ്ഞെതനികനനടെന ഞനന് കയനജനിക്കുകേയനണന.  സമവനയതനിനന

ഗവണ്ടമന്റെന  മുന്കേടയ്യടുക്കുകേയുണ  പതനിപകണ  അതനികനനടെന  സഹകേരനിക്കുകേയുണ

കവണണ.  നനടമലനണ  പവര്തനിക്കുനതന  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനിയുണ  നനടെനിടന്റെ  നനയന

കവണനിയുമനടണങനില് ഈ നനടെനിടന്റെ നഷടപട അവസരങ്ങള് തനിരനിച്ചുപനിടെനിക്കനന്

സമവനയകതനടുകൂടെനിയ  പവര്തനവശേലെനി  അണഗസ്പീകേരനികച  മതനിയനകൂ.   അതനിനന

ഗവണ്ടമന്റെന  മുന്കേടയ്യടുക്കണണ.  പതനിപകത്തുനനിന്നുണ  അതനിനന  പൂര്ണ

പനിന്തുണയുണനകുടമനന  പറയനന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.  നമ്മുടടെ  കനടങ്ങടളക്കുറനിച്ചുണ

അവസരങ്ങള്  വനിനനികയനഗനിക്കുനതനിടനക്കുറനിച്ചുണ  പറയുകമനള്,  വനികദശേ

മലെയനളനികേടള നമുടക്കനരനിക്കലുണ മറക്കനന് സനധനിക്കനില. അവര് വഹനിചനിടള്ള  പങ്കുണ

നല്കേനിയനിടള്ള  സണഭനവനയുണ  അവര്  കേനണനിക്കുന  തനല്പരദ്യവണകൂടെനി

പകയനജനടപടുതനിടക്കനണന  നമുക്കന  മുകനനടകപനകേനണ.  ഞനന്  കൂടുതല്

സമയടമടുക്കുനനില.  കേനരണണ  ഇവനിടടെ  എലനകപരുണ  ഈ  നനിയമസഭയുടടെ

കനടങ്ങടളക്കുറനിച്ചുണ സണസനനതനിടന്റെ കനടങ്ങടളക്കുറനിച്ചുണ പറഞ.   എനനിക്കന ഒരു

കേനരദ്യണ  മനത്രടമ  പറയനനുള.   നനടമനടക്ക  പനര്ലെടമന്റെറനി  ജനനധനിപതദ്യതനിടന്റെ

പരനിധനിയനില്  നനിന്നുടകേനണന  പവര്തനിക്കുനവരനണന.  ഇതനികനനടെന

വനിശേതനസമനിലനതവരുണ  ഇതനിടന  എതനിര്ക്കുനവരുമുണന.  അവടരക്കുറനിചന

നമുടക്കനന്നുണ  പറയനന്  കേഴനിയുകേയനില.  സര്ക്കനര്  അവടര  നനിയമതനിടന്റെ

വഴനികേളനിലൂടടെയനണന വകേകേനരദ്യണ ടചകയ്യണതന.  നകവലെറ്റുകേള്,  മനകവനയനിസ്റ്റുകേള്,

ഭസ്പീകേരവനദനികേള്  എനനിവടരനടക്ക  പനര്ലെടമന്റെറനി  ടഡകമനകസനിയനില്ക്കൂടെനി  ഈ
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രനജദ്യതന  കനടങ്ങളണനകേനിടലന്നുണ  ജനങ്ങളടടെ  പശ്നങ്ങള്ക്കന

പരനിഹനരമുണനകേനിടലന്നുണ വനിശേതസനിക്കുകേയുണ അതനിടനതനിരനയനി പവര്തനിക്കുകേയുണ

ടചയ്യുനവരനണന.  അവരുടടെ കേനരദ്യതനില് നമുടക്കനന്നുണ ടചയ്യനന് സനധനിക്കുകേയനില.

പകക  നനണ  പനര്ലെടമന്റെറനി  ജനനധനിപതദ്യതനില്  വനിശേതസനിക്കുനവരനണന.  നനണ

അതനിടന്റെ  അവസരങ്ങള്  വനിനനികയനഗനിക്കുനവരുണ  അവകേനശേങ്ങള്

കനടെനിടയടുക്കുനവരുമനണന.    അങ്ങടനയുള്ള നനണ പനര്ലെടമന്റെറനി ടഡകമനകസനിടയ

ശേകനിടപടുതനന്  പവര്തനിക്കണണ.  എടന്റെ  അഭനിപനയതനില്  ജനനധനിപതദ്യ

ശേകനിക്കന ഏറവണ ആവശേദ്യണ സഹനിഷ്ണുതയനണന.  മറ്റുള്ളവര് പറയുനതന കകേള്ക്കുകേ,

അതനിനകേതന  എടനങനിലുണ  ശേരനിയുടണങനില്  അണഗസ്പീകേരനിക്കുകേ.   ടതറ്റുടണങനില്

അതന ടതറനടണനന കബനദദ്യടപടുത്തുകേ.  പകക, നമ്മേള്  സഹനിഷ്ണുത പലെകപനഴണ

വകേവനിടുന്നു. ഞനന് ആടരയുണ കുറടപടുത്തുനനില. നനടമനടക്ക അവസരതനിടനനതന

സഹനിഷ്ണുത  കേനണനിക്കുകേകയന  കേനണനിക്കനതനിരനിക്കുകേകയന  ടചയ്യുന

സനഹചരദ്യങ്ങളണന.  ആ സഹനിഷ്ണുത വകേവനിടുകമനഴനണന  പലെകപനഴണ  ഈ  സഭയന

അകേത്തുണ  പുറത്തുണ  കകേരളതനിനുണ  നനണകക്കടുണനക്കുന  വനിധതനിലുളള  പലെ

സണഭവങ്ങളമുണനയതന.  അതുടകേനണന  പനര്ലെടമന്റെറനി  ജനനധനിപതദ്യതനില്

വനിശേതസനിക്കുകേയുണ  അതനിടന്റെ  അവസരങ്ങള്  വനിനനികയനഗനിക്കുകേയുണ  ടചയ്യുന  നനണ,

പനര്ലെടമന്റെറനി  ടഡകമനകസനിടയ  ശേകനിടപടുതനന്  സഹനിഷ്ണുതകയനടുകൂടെനി

മറ്റുള്ളവടര  കകേള്ക്കനനുണ   കകേടതനില്  നലതുടണങനില്  അണഗസ്പീകേരനിക്കനനുണ

ടതറനടണങനില്  കേഴനിയുനത്ര  കബനദദ്യടപടുത്തുവനനുണ  ശമനിച്ചുടകേനണന

മുകനനടകപനകുകേയനണന  കവണതന.   കകേരളണ  പലെതനിനുണ  മനതൃകേയനയനിരുനനിടണന.

പലെതനിനുണ മുമനില് നനണ നടെനനിടണന.  പനര്ലെടമന്റെറനി ടഡകമനകസനി ശേകനിടപടുതനി

ജനങ്ങളടടെ പതസ്പീകയ്ടക്കനതന ഉയരുനതനിനുള്ള പവര്തന രണഗത്തുണ നനടമനരു

മനതൃകേയനയനി   പവര്തനിക്കണണ.  അങ്ങകയനടെന  പകതദ്യകേണ നന്ദനി പറഞടകേനണന

എടന്റെ വനക്കുകേള് അവസനനനിപനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   എന്  .   വനിജയന് പനിളള: സര്, അങ്ങുണ മുഖദ്യമനനിയുണ പതനിപകകനതനവണ
മുന്മുഖദ്യമനനിമനരുണ  മറന  കേകനികനതനക്കളണ  പകേടെനിപനിച  അഭനിപനയങ്ങള്
തടനയനണന എനനിക്കുമുള്ളതന.  തസ്പീര്ചയനയുണ 60  വര്ഷണ പനിനനിടുന ഈ ദനിവസണ
വളടര  സുപധനനമനണന.  ഞനന്  പുതനിയ  ഒരണഗമനണന.  എനനിക്കന  രണന  സഭയനിലുണ
പടങടുക്കനന് കേഴനിഞ്ഞെതനില് അതനിയനയ സകനനഷമുണന.   കേനരണണ ഒനനമടത
നനിയമസഭ  കൂടെനിയ  ഈ  ഹനളനിടലെയുണ  ഇകപനള്  നനിയമസഭ  കൂടെനിടക്കനണനിരനിക്കുന
പുതനിയ  ഹനളനിടലെയുണ   അനുഭവങ്ങളടടെ  ടവളനിചതനില്  ഇവനിടടെ  ഇരനിക്കുന
കനതനക്കള്  അറുപതന  വര്ഷടത  പനര്ലെടമന്റെറനി  ടഡകമനകസനിയുടടെ  അസണബനി
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ജസ്പീവനിതടതപറനി  ധനരനളണ കേനരദ്യങ്ങള് പറഞ.   മുമന ഇവനിടടെയുണനയനിരുന രണന
വദ്യകനികേള് ജസ്പീവനിചനിരനിപ്പുണന.  അതനില് ഒരു വദ്യകനിയനയ  ശസ്പീ.  ഇ.  ചനകശേഖരന്
ഇനടത 'മനതൃഭൂമനി' ദനിനപത്രതനിലൂടടെ പറഞ്ഞെതന  മുമന ഈ സഭയനില് അഭനിപനയ
വദ്യതദ്യനസങ്ങള്  പകേടെനിപനിക്കുനതന  ആശേയവനിനനിമയ  പസണഗതനിലൂടടെ
യനടണനനണന.  ഇനന   തസ്പീവ്രമനയ  മറന  വനികേനരങ്ങളനില്ക്കൂടെനിയനണന  സഭയനില്
ടപരുമനറുനതന,  അതന  മനറണടമനതനണന  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  അഭനിപനയണ.    ഈ
രസ്പീതനിയനിലുള്ള  പനര്ലെടമന്റെറനി  ജനനധനിപതദ്യതനില്    അറുപതന  വര്ഷടത
പവര്തനതനിലൂടടെയുണ ഇവനിടടെ  നടെതനിയനിടള്ള  നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങളനിലൂടടെയുണ
സനധനരണക്കനരനുണ  പനവടപടവനുടമനടക്ക  കനടെനിടയടുക്കനന്  കേഴനിഞ്ഞെനിടള്ള
ധനരനളണ  ഗുണങ്ങളണന.    സഖനവന  പനിണറനയനി  വനിജയടന്റെ  കനതൃതതതനിലുള്ള
സര്ക്കനര് നനലെന മനിഷനുകേള് ഇവനിടടെ നടെപനക്കുവനന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.   ഈ നനലെന
മനിഷനുകേടളയുണ  നനടെനിടന്റെ  ഐശേതരദ്യതനിനുകവണനിയുള്ള  പുതനിടയനരു
പരനിവര്തനമനയനി ഭരണപകവണ പതനിപകവണ അണഗസ്പീകേരനിചന   ഭരണഘടെനയനിടലെ
മൂലെദ്യങ്ങള്  ഉള്ടക്കനണ്ടുടകേനണന  ഇകൗ  സണസനനടത  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി
ഐകേദ്യകതനടുകൂടെനി  പവര്തനിക്കണടമന്നുമനത്രണ  പറഞടകേനണന  എലനവനിധ
അഭനിവനദദ്യങ്ങളണ അര്പനിച്ചുടകേനണന നനിര്ത്തുന്നു. നന്ദനി, നമസനരണ.

ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജനര്ജന: സര്, ബഹുമനനടപട മുഖദ്യമനനി, പതനിപകകനതനവന,
കേകനികനതനക്കള്,  മുന്മുഖദ്യമനനിമനരനയ  സഖനവന  വനി.  എസന.  അച്ചുതനനന്ദന്,
ബഹുമനനടപട  ഉമ്മേന്  ചനണനി  തുടെങ്ങനിയവരുണ  ഇതനിടനലനമുപരനിയനയനി  സഭയുടടെ
നനഥനനയ  അങ്ങുണ പകേടെനിപനിച എലന വനികേനരകതനടുണ  ഞനന് കയനജനിക്കുകേയനണന.
1980-ല് ബഹുമനനടപട പനി.  ടജ.  കജനസഫനിടന്റെ കൂടടെയനണന  ഞനന് ആദദ്യമനയനി
ഈ  സഭയനികലെയന  കേടെന്നുവരുനതന.  അകദ്ദേഹണ  ഇകപനള്  ഇവനിടടെയനില.
അകദ്ദേഹതനിനുണ   നന്ദനി  പറയനന്  ഞനന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയനണന.   ഇകപനള്  ശസ്പീ.
മുഹമ്മേദന  മുഹസനിന് പനി.   ഇരനിക്കുന സനനതനണന  1998-ല് ഞനന്  ഇരുനതന.
അനന  ഇടുക്കനി  ജനിലക്കനരനനയ  കതനമസന  കജനസഫനണന  എടന്റെ
അടുത്തുണനയനിരുനതന.  ഇകപനള്  ഇടുക്കനി  ജനിലക്കനരനനയ  ശസ്പീ.  കറനഷനി
അഗസനിനനണന  എകനനടടെനപണ  ഇരനിക്കുനടതനന  ഞനന് കേനണുന്നു.  വളടര നസ്പീണ
ചര്ചയനികലെയ്ടക്കനന്നുണ  ഞനന്  കേടെക്കുനനില,  ഒന്നുരണന  കേനരദ്യങ്ങള്  മനത്രണ
പറഞടകേനണന അവസനനനിപനിക്കനണ. 

മഹനനനയ ഇ.  എണ.  ശേങരന് നമ്പൂതനിരനിപനടെന,  വനിശേതപകൗരനനയനി ഉയര്ന ആ
വലെനിയ  മനുഷദ്യന്,  അറുപതന  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമന  ഇരുന  സനനതന  ഒനനണ
സനനതനയനി  ബഹുമനനടപട  പനിണറനയനി  വനിജയന്  ഇരനിക്കുകേയനണന.
ജനനധനിപതദ്യ  പകനിയയനിലൂടടെ  കലെനകേതന  ആദദ്യമനയനി  ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട  വന
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റുകേനരനനണന ഇ.  എണ.  ശേങരന് നമ്പൂതനിരനിപനടെന.   ആ വലെനിയ മനുഷദ്യടന്റെ
ഓര്മ്മേയന  മുമനില്  ഞനന്  ശേനിരസന  നമനിക്കുകേയനണന.  അകദ്ദേഹമനിരുന  കേകസരയനില്
ഇരനിക്കനന്  ഭനഗദ്യണ  കേനിടനിയതന  ഒരു  വദവനനുഗ്രഹമനയനി  പനിണറനയനി  സഖനവനിനന
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കേണക്കനക്കനടമനനണന എനനിക്കന പറയനനുള്ളതന. ഞനന് ഈ സഭയനില് വരുകമനള്
അനടത  പതനിപക  കനതനവന  ടകേ.  കേരുണനകേരനനണന.  ടകേ.  കേരുണനകേരടന്റെ
അനുയനയനിയനയനി  പവര്തനിച്ചുവന ശസ്പീ.  രകമശേന  ടചനനിതലെയന  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
കേകസരയനില് ഇരനിക്കനന് കേഴനിഞ.  പകക ഇടെയന  അകദ്ദേഹണ കേരുണനകേരടന ഒനന
കുതനി;  അതന  കവടറകേനരദ്യണ.    ഞനനതന  പകതദ്യകേണ ഓര്ക്കുകേയനണന.  ഞനന് ഒരു
കേനരദ്യണകൂടെനി  പറയടട,  ഇ.  എണ.  ശേങരന്  നമ്പൂതനിരനിപനടെന  കകേരളതനിനന  നല്കേനിയ
ഏറവണ വലെനിയ സണഭനവന എനനണന?  ഒരു കസനഷദ്യലെനിസന കേനഴ്ചപനകടെനടുകൂടെനി  ഈ
സണസനന ഭരണടത അകദ്ദേഹണ നയനിച്ചു. ഇവനിടെടത പനര്ശേതവല്ക്കരനിക്കടപടവര്,
പടനികേജനതനിക്കനര്,  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കനര്,  പനികനനക്കക്കനര്  ഉള്ടപടടെയുള്ളവര്ക്കന
അവരുകടെതനയ  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  അണഗസ്പീകേനരണ  നല്കേനിയനിടലങനില്  ഒരു  രനഷസ്പീയ
പനര്ടനിക്കുണ മുകനനടകപനകേനന് കേഴനിയനിടലന പനഠണ പഠനിപനിച്ചു എനതനണന ഇ. എണ.
ശേങരന്  നമ്പൂതനിരനിപനടെന  കകേരളതനിനന  നല്കേനിയ  ഏറവണ  വലെനിയ  സണഭനവന.
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ആ  കേനഴ്ചപനടെന  വനിടന  ഇവനിടെടത  പനകദശേനികേ  പനര്ടനികേള്കക്കന
നനഷണല് പനര്ടനികേള്കക്കന പവര്തനിക്കനന് കേഴനിയനത സനഹചരദ്യമുണനയനി.  മറന
പലെ  സലെങ്ങളനിലുണ  നനഷണല്  പനര്ടനികേള്  പലെ  സതഭനവങ്ങള്  എടുക്കുകമനഴണ
കകേരളതനില്  ഒരു  കസനഷദ്യലെനിസന  കേനഴ്ചപനടെനില്  പവര്തനിക്കനന്  പകചനദനമനയനി
തസ്പീര്നതന  മഹനനനയ ഇ.  എണ.  ശേങരന് നമ്പൂതനിരനിപനടെനിടന്റെ പവര്തനങ്ങളനണന.
ഒരു ടചറനിയ കേനരദ്യണകൂടെനി പറഞടകേനണന ഞനന് നനിര്ത്തുകേയനണന.  ഇനന  നമ്മുടടെ
സണസനനതന  ഇരുപതനി  ഒന്പതനിനനയനിരകതനളണ  കകേനളനനികേളണന.
33  ലെകകതനളണ  വരുന  എസന.സനി./എസന.ടെനി.  വനിഭനഗവണ.  അവരനില്  49
ശേതമനനവണ  ഈ  കകേനളനനികേളനിലെനണന  കേഴനിയുനടതന്നുപറഞ്ഞെനല്  60  വര്ഷണ
യു.ഡനി.എഫണ  എല്.ഡനി.എഫണ  മനറനിമനറനി  ഭരനിചനിടന  ഈ  വനിഭനഗകതനടെന  നസ്പീതനി
ടചയ്യനന് കേഴനികഞ്ഞെന എനതന ചര്ച ടചയ്യണണ.  ഞനന് കേണക്കന കനനക്കനിയകപനള്
കകേനളനനിയനില്  തനമസനിക്കുന  49.50  ശേതമനനണ  കപനടലെതടന  28  ശേതമനനണ
കതനടപുറകമനക്കനിലുണ  ആറ്റുപുറകമനക്കനിലുണ  തനമസനിക്കുകേയനണന.  അകപനള്
ഇവനിടെടത എസന.സനി./എസന.ടെനി.  വനിഭനഗങ്ങളടടെ ഗതനി എനനണന;  കകേനടെനനുകകേനടെനി
രൂപ  നമ്മേള്  ടചലെവഴനിച്ചു.  എനനിടന  എവനിടടെ  നനില്ക്കുന്നു?  എന്തുടകേനണന  ഈ
പനവങ്ങള്ക്കന  സതസമനയനി  ഒരു  വസ്പീടുണനക്കനന്  കേഴനിയുന  സനഹചരദ്യമനില?
ഈ നനലെന വര്ഷണടകേനണന   പടനികേജനതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനനക്കസമുദനയകകമവണ
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സനണസനരനികേവണ  പനര്ലെടമന്റെറനികേനരദ്യവണ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ബനലെടന്റെ

ഭനഗത്തുനനിന്നുണ ശേകമനയ ഇടെടപടെല് ഇക്കനരദ്യതനിലുണനകേണണ എന്നുമനത്രണ ഞനന്

സൂചനിപനിക്കുന്നു.  അതുകപനടലെതടനയനണന  മതദ്യടതനഴനിലെനളനികേളടടെ  കേനരദ്യവണ.

അവര്ക്കുകവണനിയുണ  ചനിലെ  നസ്പീക്കങ്ങള്  നടെത്തുനതനില്  സകനനഷമുണന.

പനികനനക്കക്കനര്,  പനര്ശേതവല്ക്കരനിക്കടപടവര്  എനനിവര്ക്കുകവണനി  ശേകമനയ

ഇടെടപടെലുകേള്  നടെതനന്  ജനപതനിനനിധനികേള്  തയ്യനറനകേണണ.  അകതനടടെനപണ,

നമ്മുടടെ  സര്ക്കനര്  നല്കുന  ഉറപ്പുകേളണന.  ആ  ഉറപ്പുകേള്   എത്രമനത്രണ

പനലെനിക്കടപടുന്നുണന?  ഞനന്  ശദനിചനിടള്ളതുടകേനണന  പറയുകേയനണന.  ഇതനിനനയനി

ഉറപ്പുകേള് സണബന്ധനിച  സമനിതനിയുണന.    മനനിമനര്  നല്കുന  എത്ര   ഉറപ്പുകേള്

പനലെനിക്കടപടുന്നുടവനന  നനിര്ബന്ധമനയുണ  ഉറപ്പുവരുതനന്  ബഹുമനനടപട

സസ്പീക്കറുടടെ  ഭനഗത്തുനനിന്നുണ  ശേകമനയ  ഇടെടപടെലുണനകേണണ  എന്നുമനത്രണ

അഭദ്യര്ത്ഥനിച്ചുടകേനണന  ഇവനിടടെ  ഇങ്ങടന  ഒരു  അവസരമുണനക്കനിയ  അങ്ങകയയുണ

സര്ക്കനരനികനയുണ  പകതദ്യകേമനയനി  അഭനിനന്ദനിച്ചുടകേനണന  ഞനന്  എടന്റെ  വനക്കുകേള്

ചുരുക്കുന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഓര്ഡര്... ഓര്ഡര്... ചടണ 300 അനുസരനിച്ചുള്ള ബഹുമനനടപട

മുഖദ്യമനനിയുടടെ പസ്തനവനയനണന.  അതനിനുമുന്പന ഒരു അറനിയനിപന.  ബനിലനിടന്റെ ചര്ച

പൂര്തസ്പീകേരനിചതനിനുകശേഷണ  ബഹുമനനടപട  പലെ  അണഗങ്ങളണ  സഭയനില്  ഇകപനള്

ഇരനിക്കുന  സസ്പീറനില്വചന  ഒരു  കഫനകടന  എടുക്കണടമനന  അഭദ്യര്ത്ഥനിചനിടണന.

അതുടകേനണന ബനിലനിടന്റെ ചര്ച പൂര്തസ്പീകേരനിചതനിനുകശേഷണ ഗ്രൂപന കഫനകടന എടുക്കനന്

ഏര്പനടെനക്കനിയനിടണന.

III.   ചടണ 300 അനുസരനിച്ചുള്ള പസ്തനവന

വനിദദ്യനഭദ്യനസ വനയ

മുഖദ്യമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറനയനി വനിജയന്):  സര്,  നമ്മുടടെ നനടനില് വനിദദ്യനഭദ്യനസ

വനയന  കുടെനിശ്ശേനികേയുണ  ബനങ്കുകേളടടെ  നടെപടെനികേളണ  ഗകൗരവമനയ  സനമൂഹദ്യപശ്നമനയനി

മനറനിയനിടണന.  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വനയയനയനി  വസ്പീടുണ  വസ്തുക്കളണ  ഈടുവചന

കേടെടക്കണനിയനില്ടപട,  സമൂഹതനില്  സനമതനികേമനയനി  പനിനനക്കണ  നനില്ക്കുന

കുടുണബങ്ങടള  സഹനയനിക്കുന  ഒരു  തനിരനിചടെവന  സഹനയ  പദതനിയനണന  നമുക്കന

ആവശേദ്യണ.  അപകേനരമുള്ള പദതനി സണബന്ധനിച പസ്തനവനയനണന  ഈ സഭയനില്

അവതരനിപനിക്കുനതന.
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വനിദദ്യനഭദ്യനസ വനയന തനിരനിചടെവന സഹനയ പദതനി

സണസനനതന  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വനയടയടുതന  കേടെടക്കണനിയനിലെനയവടര
സഹനയനിക്കനനനയനി  ഒരു  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വനയ  തനിരനിചടെവന  സഹനയ  പദതനി
(Education  Loan  Repayment  Support  Scheme)  നടെപനക്കനന്  സര്ക്കനര്
തസ്പീരുമനനനിചനിടണന.  ഇടതനരു  കേടെനശേതനസ  പദതനിയല.  വനയന  തനിരനിചടെവന
അവധനിക്കുകശേഷമുള്ള (Repayment Holiday) നനലു വര്ഷക്കനലെയളവനില് സര്ക്കനര്
സഹനയകതനടുകൂടെനിയുള്ള  ഒരു  തനിരനിചടെവന  സഹനയ  പദതനിയനണന.  പദതനിയുടടെ
പസക ഭനഗങ്ങള് ചുവടടെ കചര്ക്കുന്നു:

1. സനമതനികേ സഹനയണ.

(i)  നനിഷന കനിയ  ആസ്തനി  ആകേനത  9  ലെകണ  രൂപ  വടര  വനയകേള്
അനുവദനിചനിടള്ള വനിദദ്യനഭദ്യനസ വനയന അക്കകൗണ്ടുകേള്ക്കന (1-4-2016-നന മുമന
വനയന  തനിരനിചടെവന  തുടെങ്ങനിയവര്ക്കന)  ഈ തനിരനിചടെവന  സഹനയണ ലെഭനിക്കുണ.
ഒനനണ വര്ഷണ വനയയുടടെ 90 ശേതമനനവണ രണനണ വര്ഷണ 75 ശേതമനനവണ
മൂനനണ വര്ഷണ 50 ശേതമനനവണ നനലെനണ വര്ഷണ 25 ശേതമനനവണ സര്ക്കനര്
വനിഹനിതമനയനി നല്കേനി തനിരനിചടെയനന് സഹനയനിക്കുണ.

(ii) (a) 31-3-2016-കനന അതനിനന മുകമന നനിഷന കനിയ ആസ്തനിയനയനി  (NPA -
Non Performing Asset)  മനറനിയനിടള്ളതുണ നനലെന ലെകണ രൂപ വടര വനയ
എടുതനിടമുള്ളവര്ക്കന  വനയന  തുകേയുടടെ  40  ശേതമനനണ  മുന്കൂറനയനി
അടെയ്ക്കുകേയുണ  വനയയനികനലുള്ള പലെനിശേ  ബനങന  ഇളവടചയ്തന  ടകേനടുക്കുകേയുണ
ടചയ്തനല്  60  ശേതമനനണ  സര്ക്കനര്  നല്കേനി  കലെനണ്  കകനസന  ടചയ്യനന്
സഹനയനിക്കുണ.

(ii) (b) 31-03-2016-കനന അതനിനന മുന്കപന നനിഷന കനിയ ആസ്തനിയനയനി (NPA)
മനറനിയനിടള്ളതുണ  നനലെന  ലെകതനിനുകമല്  ഒമതുലെകണ  രൂപ  വടര
അനുവദനിചനിടള്ളതുമനയ  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വനയകേളനില്  ഒരു  പകതദ്യകേ
പനകക്കജനയനി  കലെനണ്  കകനസന  ടചയ്യനന്  ബനങ്കുകേള്  തയ്യനറനകുനപകണ
മുതലെനിടന്റെ  50  ശേതമനനണ  (പരമനവധനി  2,40,000  രൂപ)  സര്ക്കനര്
സഹനയമനയനി നല്കുണ.  ബനക്കനി വരുന തുകേയുടടെ തനിരനിചടെവന കേനലെനവധനി
ബനങന  പുനദുഃകമസ്പീകേരനിചന  നല്കുകേകയന,  വനയടയടുതയനള്  മുഴവനനയനി
അടെയ്ക്കുകേകയന കവണണ.

(ബനി)  വനയയുടടെ  കേനലെയളവനില്  മരണടപടകതന,  അപകേടെണമൂലെണ
ശേനരസ്പീരനികേമനകയന  മനനസനികേമനകയന  വവകേലെദ്യണ  കനരനിടുകേകയന  ടചയ്ത
വനിദദ്യനര്ത്ഥനികേളടടെ  വനയയുടടെ  മുഴവന്  പലെനിശേയുണ  ബനങന  ഇളവന  ടചയ്തന
ടകേനടുക്കുനപകണ മുഴവന് വനയന തുകേയുണ സര്ക്കനര് നല്കുണ.
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2. റനിലെസ്പീഫന കേനലെയളവന  :

തനിരനിചടെവന  അവധനിക്കുകശേഷമുളള  നനലെന  വര്ഷകതക്കന  അര്ഹരനയ
വനിദദ്യനര്ത്ഥനികേള്ക്കന ഈ പദതനി പകേനരണ സനമതനികേ സഹനയണ നല്കുണ.

3. പനബലെദ്യ തസ്പീയതനി  :

ഈ പദതനി 01-04-2016 മുതല് മുന്കേനലെ പനബലെദ്യതനില് നനിലെവനില് വരുണ.

4. വരുമനന പരനിധനി  :

01-04-2016-ല്  ആറുലെകണ  രൂപ  വടര  കുടുണബ  വനര്ഷനികേ  വരുമനനമുള്ള
വനിദദ്യനര്ത്ഥനികേള്ക്കന  ഇതനിടന്റെ  പകയനജനണ  ലെഭനിക്കുണ.  അണഗവവകേലെദ്യമുള്ള
വനിദദ്യനര്ത്ഥനികേള്ക്കന വനര്ഷനികേ വരുമനന പരനിധനി ഒമതുലെകണ രൂപയനയനിരനിക്കുണ.

5. വനയന പരനിധനി  :

ഒമതന  ലെകണ  രൂപ  വടര  അനുവദനിചനിടള്ള  വനയകേള്ക്കന  ഈ  പദതനി
പകേനരമുള്ള  സനമതനികേ  സഹനയണ  ലെഭനിക്കുണ.  റനിസര്വന  ബനങനിടന്റെ
മനര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് നനിഷന കനിയ ആസ്തനിയനയ ടസകകേതര്ഡന  വനയ  അക്കകൗണ്ടുകേള്
(നനലുലെകതനിനുമുകേളനിലുള്ള വനയകേള് ടസകകേതര്ഡന വനയകേളനയനി കേണക്കനക്കുന്നു.)
പുനദുഃകമസ്പീകേരനിക്കനന്  അനുവദനിക്കുനനില.  അതനിനനല്,  നനിഷന കനിയ  ആസ്തനിയനയനി
മനറനിയനിടള്ളതുണ  നനലെന  മുതല്  ഒമതുലെകണ  രൂപ  വടര  അനുവദനിചനിടള്ളതുമനയ
വനിദദ്യനഭദ്യനസ   വനയകേള്ക്കന  പലെനിശേ  ഇളവന  നല്കേനിടക്കനണന  ഒറതവണ
തസ്പീര്പനക്കല്  പദതനിയനിലൂടടെ  വനയ  കകനസന  ടചയ്യനന്  സനധനിക്കനിടലനന
എസന.എല്.ബനി.സനി.  (State  Level  Banker's  Committee)  അറനിയനിചനിടണന.
ആയതനിനനല്  ഈ  തനിരനിചടെവന  പദതനി  നടെപനിലെനക്കനിയകശേഷണ  ബനങ്കുകേളമനയനി
കൂടെനിയനകലെനചനിചന   നനലെന  ലെകതനിനുമുകേളനിലുള്ള  വനയകേള്ക്കനയനി  പകതദ്യകേ
പനകക്കജന  തയ്യനറനക്കനന് നടെപടെനി സതസ്പീകേരനിക്കുണ.

വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വനയന  തനിരനിചടെവന  സഹനയ  പദതനിക്കനയനി  ഏകേകദശേണ  900
കകേനടെനി  രൂപയുടടെ  സനമതനികേ  ബനദദ്യത  വരുടമനന  എസന.എല്.ബനി.സനി.
അറനിയനിചനിടണന. ഇതനിനനയനി 500 മുതല് 600 കകേനടെനി രൂപ വടര ടചലെവന വരുടമനന
പതസ്പീകനിക്കുന്നു.

പതനിപകകനതനവന  (ശസ്പീ  .    രകമശേന  ടചനനിതലെ):  സര്,  ഇതന  നടലനരു
പദതനിയനണന.  ഞങ്ങള് ഒരു കനനടസ്പീസന തരുന്നുണന.  ഇതുസണബന്ധനിചന ബനിസനിനസ്സന
അവഡതസറനി കേമ്മേനിറനിയനില് ആകലെനചനിചനിടന ഒരു ചര്ച കവണണ.  കേനരണണ ഇതനിടന
സണബന്ധനിചന ചനിലെ പുതനിയ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കൂടെനി വയനനുണന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അക്കനരദ്യണ പരനികശേനധനിക്കനണ.
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IV. നനിയമനനിര്മ്മേനണകേനരദ്യണ

2017-ടലെ മലെയനള ഭനഷ (നനിര്ബന്ധനിത ഭനഷ) ബനിലനിടന്റെ അവതരണവണ

സബ്ജകന കേമ്മേനിറനിക്കന അയയണടമന പകമയവണ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  വളടര ചരനിത്രപസനിദമനയ  ഒരു  നനിയമമനണന  അറുപതനണ

വനര്ഷനികേതനില് കചരുന ഈ സകമ്മേളനതനില് അവതരനിപനിക്കുനതന.

വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വകുപ്പുമനനി  (ടപനഫ  .    സനി  രവസ്പീനനനഥന):  സര്,  2017-ടലെ

മലെയനള  ഭനഷന  (നനിര്ബന്ധനിത  ഭനഷ)  ബനില്  ഞനന്  അവതരനിപനിക്കുന്നു.

ഓര്ഡനിനന്സന പഖദ്യനപനിചതുടകേനണന സതതര നനിയമനനിര്മ്മേനണണ നടെത്തുവനനുണനയ

സനഹചരദ്യണ വനിശേദസ്പീകേരനിച്ചുടകേനണ്ടുളള കസറനടമനണ ഞനന് കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

മനി  .  സസ്പീക്കര്: ബനില് അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന്നു.

V. കമപശ്നണ

ബനിലനിടലെ അവദ്യകത

ശസ്പീ  .   എണ  .   ഉമ്മേര്: സര്, 60 വര്ഷടത മഹനിതമനയ പനരമരദ്യണ അയവനിറക്കനി

ഏകേസതരതനില്  മുകനനടകപനകുന ഈ സഭയനില് നനിയമനനിര്മ്മേനണകേനരദ്യതനില്

ഒരു ഭനിനസതരണ കരഖടപടുകതണനി വനതനില് എനനിക്കന അതനിയനയ കഖദമുണന.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഈ  ബനിലനിടന്റെ  ഉളളടെക്കകതനടെന  അകങ്ങയന  ആശേയപരമനയ

തടെസ്സടമനന്നുമനിലകലന?  

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ആശേയപരമനയ  തടെസ്സമുണന.  അതനണന  പറയനന്

കപനകുനതന.  ഭരണഘടെനയുടടെ  ആര്ടനിക്കനിള്  29  (1)  വകുപനില് പറയുനതന  'Any

section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof

having  a  distinct   language,  script  or  culture  of  its  own  shall  have

the   right  to  conserve  the  same'  എനനണന.   സണസനനതന   സര്ക്കനര്

നടെപനിലെനക്കുന,  നനിര്ബന്ധനിത  മലെയനള  ഭനഷ  ടകേനണ്ടുവരുന  ഈ  ബനിലനികനനടെന

അകരനര്ത്ഥതനില്  ഞനന്  കയനജനിക്കുകേയനണന.  പകക,  അതന

നടെപനിലെനക്കുകമനഴണനകുന  ഭരണഘടെനനപരമനയ  ചനിലെ  പശ്നങ്ങള്

ഞനന്  സഭയുടടെ  മുന്പനടകേ  ടകേനണ്ടുവരനികേയനണന.  സണസനനതന  നനിയമണ

പനബലെദ്യതനില് വരുകമനള് നനിലെവനിലുളള ഭനഷനപരമനയ സന്തുലെനിതനവസ മനറടപടുണ.
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ഉദനഹരണതനിനന അറബനി,  ഉറുദു, തമനിഴന, കേനടെ, സണസ്കൃതണ തുടെങ്ങനിയ ഭനഷകേള്ക്കന
പകതദ്യകേമനയ  സമയകമണ  ഏര്ടപടുതനിയനിടളള  നനിരവധനി   വനിദദ്യനലെയങ്ങള്
സണസനനത്തുണന. നമ്മ്യൂനപക ഭനഷ സണസനരനിക്കുകേയുണ പകയനഗനിക്കുകേയുണ ടചയ്യുന
ജനതയുടടെ  ഭനഷനകമണ  അനദ്യണനനിന്നുകപനകേനന്  ഇതനില്  ധനരനളമനയ
സനദദ്യതകേളണന.  ഇതരതനില്  ഭനിനമനയ  ഭനഷകയന,  ലെനിപനികയന
സണരകനികക്കണതന   സണസനനതനിടന്റെ  കേര്തവദ്യവണ  അകതനടടെനപണ  അതന
പരനിപനലെനിച്ചുകപനരുന്നു  എനതന  ഒരു  ജനതയുടടെ  മകൗലെനികേനവകേനശേവമനണന.
ഇതരതനില്  ഒരു  നനിയമണ  പനബലെദ്യതനില്  വനനല്  നമ്മ്യൂനപക  ഭനഷ
സണസനരനിക്കുനവരുടടെ  മകൗലെനികേനവകേനശേങ്ങളടടെ  ലെണഘനമനയനിരനിക്കുണ  എന
കേനരദ്യതനില്  യനടതനരു  സണശേയവമനില.   ഇതന  വളടര അവധനനതകയനടുകൂടെനി
കേനകണണതനണന.  1980-ല്  നനയനനര്  സര്ക്കനരനിടന്റെ  കേനലെതന  ഭനഷന
നമ്മ്യൂനപകങ്ങളകടെതനയ  ഒരു   പശ്നമുണനയനി.   അറബനികേന,  ഉറുദു,  സണസ്കൃതണ
ഭനഷകേളനയനി നടെപനിലെനക്കനിയകപനള് accommodation, declaration, qualification
എന്നുളള  ചനിലെ  സണഗതനികേളണനയകപനള്  വലെനിയകതനതനില്  പകകനഭ
ങ്ങളണനകുകേയുണ  അവസനനണ  അതന   സര്ക്കനരനിനന  പനിന്വലെനികക്കണ  ഒരു
സനഹചരദ്യമുണനകുകേയുണ  ടചയ്ത  കേനരദ്യണ  ഞനന്  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്
ഓര്മ്മേടപടുത്തുകേയനണന.  കകേന  നനിയമതനിനന  വനിരുദമനയതനിനനല്  ഇതന
നനിലെനനില്ക്കുകേയനില.   ആര്ടനിക്കനിള്   254-ല്   അതന  കൃതദ്യമനയനി  പറയുന്നുണന.
2012-ടലെ  ടസന്ടല്  കബനര്ഡന  ഓഫന  ടസക്കണറനി  എഡമ്മ്യൂകക്കഷന്  ആകനിടലെ
വദ്യവസകേളനുസരനിചനണന  സണസനനടത  സനി.ബനി.എസന.ഇ.,  ഐ.സനി.എസന.ഇ.
സ്കൂളകേള്  പവര്തനിക്കുനതന.   അവ   പവര്തനിക്കുനതനിനുള്ള  എന്.ഒ.സനി.
മനത്രമനണന  സണസനന  സര്ക്കനര്  നല്കുനതന.   അതനയതന  കകേന  ആകനിടലെ
വദ്യവസകേള്ക്കന വനിരുദമനയനി ആര്ടനിക്കനിള് 254 പകേനരണ സണസനന സര്ക്കനരനിനന
നനിയമനനിര്മ്മേനണണ നടെതനന് കേഴനിയുകേയനില.   2012-ടലെ കകേന ആകനിടലെ വദ്യവസ
പകേനരമനണന സനി.ബനി.എസന.ഇ., ഐ.സനി.എസന.ഇ.  സ്കൂളകേളനിടലെ പനഠദ്യപദതനികേള്
തസ്പീരുമനനനിചനിടളളതന.  പസ്തുത  വദ്യവസ  ഇവനിടടെ  സണസനനണ
നനിയമനനിര്മ്മേനണതനിലൂടടെ മറനികേടെക്കനന് ശമനിക്കുകേയനണന.  ഇതനിനന നനിയമപരമനയ
നനിലെനനില്പ്പുണനകുകേയനില.  തമനിഴനടെന  സര്ക്കനര് ഇതനിനന സമനനമനയനി  പനസ്സനക്കനിയ
നനിയമതനിടന്റെ  കകേനപനി  എടന്റെ  വകേവശേമുണന.   ഇനദ്യന്  ഭരണഘടെനയുടടെ
ആര്ടനിക്കനിള്  254  കചനദദ്യണ  ടചയ്യടപടെനന്  സനദദ്യതയുളളതുടകേനണന  2006-ല്
തമനിഴനടെന ഗവണ്ടമന്റെന   പനസ്സനക്കനിയ നനിയമതനില്  സനി.ബനി.എസന.ഇ. സ്കൂളകേടളയുണ
കകേന  സര്ക്കനരനിടന്റെ  കേസ്പീഴനിലുള്ള  മറന   വനിദദ്യനലെയങ്ങടളയുണ  ഒഴനിവനക്കനിയനിടണന.
അതുടകേനണന ഇതനിനന ഭരണഘടെനനപരമനയ നനിലെനനില്പനില എന്നുപറയനന് ഞനന്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.  
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അതുകപനടലെതടന ഇനദ്യന് ഭരണഘടെനയുടടെ ആര്ടനിക്കനിള് 21(എ) പകേനരണ
വനിദദ്യനഭദ്യനസണ  മകൗലെനികേനവകേനശേമനണന.   അതനിനന  ഊനല്   നല്കുനതനിനന
കവണനിയുള്ളതനണന  2009-ടലെ  Right  of  Children  to  Free  and  Compulsory
Education  Act.   2009-ടലെ  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  അവകേനശേ  നനിയമണ  നനിലെനനില്ക്കുന
സനഹചരദ്യതനില്  സണസനനതന  പവര്തനിക്കുന  സനി.ബനി.എസന.ഇ.,
ഐ.സനി.എസന.ഇ.  സ്കൂളകേളടടെ  എന്.ഒ.സനി.  റദ്ദേനക്കനനനിടെയനകുകേയനടണങനില്  ആ
സ്കൂളകേളനിടലെ കുടനികേളടടെ ഭനവനിയുണ അതനിന്കമലുണനകുന നനിയമനടെപടെനികേള്മൂലെണ ഈ
ബനിലനിടന്റെ സനധുതയുണ നഷടപടുണ.   എന്.ഒ.സനി.  റദ്ദേന   ടചയ്തനലുണ കകേനടെതനി വനിധനി
പകേനരണ കുടനികേള്ക്കന മകൗലെനികേനവകേനശേണ സണരകനിച്ചുകേനിടണ.  അതുടകേനണന ഈ ബനില്
നനിലെനനില്ക്കനില  എന്നുളളതനണന.  2009-ടലെ  Right  of  Children  to  Free  and
Compulsory Education Act, ടലെ 2(b) വകുപന പകേനരണ കകേനസ്പീയ വനിദദ്യനലെയങ്ങള്,
വസനനികേ  വനിദദ്യനലെയങ്ങള്,  നകവനദയ  വനിദദ്യനലെയങ്ങള്  തുടെങ്ങനി  കകേരളതനില്
ധനരനളമനയനി  ടസഷദ്യവലെസ്ഡന  കേനറഗറനി  സ്കൂളകേള്  നടെതടപടുന്നുണന.
അടതനന്നുണതടന  ഈ  ബനിലനിടന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുനനില.  അകപനള്
സണസനനടത  ചനിലെ സനി.ബനി.എസന.ഇ. വനിദദ്യനലെയങ്ങള് ഒഴനിവനക്കടപടുകേയുണ ചനിലെ
വനിദദ്യനലെയങ്ങള്  ഇതനിടന്റെ  പരനിധനിയനില്  ടകേനണ്ടുവരനികേയുണ  ടചയ്യുകമനള്
സതനഭനവനികേമനയുണ  അതന  ഡനിസനിമനികനഷനനണന,  അതന  തുലെദ്യതനവകേനശേ
തനിടനതനിരനണന;  മകൗലെനികേനവകേനശേതനിടനതനിരനണന.  അതുടകേനണന  ഇകൗ
രണര്ത്ഥതനില്  കനനക്കുകേയനടണങനിലുണ  ഞനന്  കനരകത  സൂചനിപനിച
ഭരണഘടെനയുടടെ  29,  254  തുടെങ്ങനിയ വകുപ്പുകേള്ക്കന  വനിരുദമനയതുടകേനണന  ഇതന
പനിന്വലെനിക്കണടമനനണന എനനിക്കന പറയനനുളളതന.

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   എണ  .   മനണനി: സര്,  ഭരണഘടെനനപരമനയ പലെ പശ്നങ്ങളണ ഇതനില്
ഉദനിചനിടണന.   റൂള്  71-ല്  പറയുനതന  ഭരണഘടെനനപരമനയ  ജൂറനിസ്ഡനികന്
ഇടലങനില്  ഒരു ഫള് ചര്ച സസ്പീക്കര് അനുവദനിക്കണടമനനണന.   കകനസന  3(1)
പകേനരണ  2017-18  അദദ്യയന വര്ഷണ  മുതല് ഒനനണ  തരണ  മുതല് പതനണ  തരണ
വടരയുള്ള  എലന  സ്കൂളകേളനിലുണ  മലെയനള  ഭനഷ  നനിര്ബന്ധനിതമനയനി  പഠനിപനിക്കണണ
എന്നുള്ളതനണന.  മലെയനള ഭനഷകയനടെന നമുക്കന ആദരവണന,  ഭനഷ കപനഷനിപനിക്കണണ.
ഭനഷനകപനഷണണ വളടര നലതനണന, അതന വനികേസനിപനികക്കണതുമനണന.  ഇവനിടെടത
പശ്നണ  അതല.   മനതൃഭനഷ  പഠനിപനിചനിടലങനില്  ശേനിക  വടര  ഇകൗ  നനിയമതനില്
വദ്യവസ ടചയ്തനിടണന. അതന പനകയനഗനികേമലനത ഒരു കേനരദ്യമനണന. നനിര്ബന്ധമനയനി
പഠനിപനിക്കണടമനന  പറയുനതനില്  പലെ  ബുദനിമുടകേളമുണന.  നനിയമസഭയുടടെ
ജൂറനിസ്ഡനികനന  പുറതന  കകേനതനിടന്റെ  അധനികേനര  പരനിധനിയനികലെയ്ക്കുള്ള
കേടെന്നുകേയറണ ഇതനിനകേത്തുണന.  ഈ പശ്നണ വനിശേദമനയനി പരനികശേനധനികക്കണതനണന.
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ഇവനിടടെ ശസ്പീ. എണ. ഉമ്മേര് ചൂണനിക്കനണനിചതുകപനടലെ ആര്ടനിക്കനിള് -254 കേണ്കേറണന
ലെനിസനില്,  ബനിലനിടലെ  ഇകത  വനിഷയണ   സണബന്ധനിചന   കകേന  നനിയമമുണന.
ആര്ടനിക്കനിള്-254  അനുസരനിചന  പസനിഡന്റെനിടന്റെ  അസന്റെന  വനങ്ങനിയനകലെ  നനിയമ
പനബലെദ്യണ സനിദനിക്കുകേയുള.  2009 -ടലെ   Right  of  Children to  Free  and
Compulsory  Education  Act  ആണന  കകേനതനില്   നനിലെവനിലുള്ള  സമനനമനയ
മടറനരു  ആകന.  അങ്ങടനയനിരനിടക്ക   സണസനനതനിനന  കകേനതനിനുകമല്
ഡയറകന്  ടകേനടുക്കനന്  കേഴനിയനില.   അഥവന   സണസനനതനിനകേതന
പവര്തനിക്കുന  കകേന  സ്കൂളകേള്ക്കന  ഡയറകന്  ടകേനടുക്കനന്  സണസനനതനിനന
അധനികേനരമനില.   ഇവനിടടെ  സൂചനിപനിചതുകപനടലെ  കകേനസ്പീയ  വനിദദ്യനലെയണ,  നകവനദയ
വനിദദ്യനലെയണ,  വസനനികേ സ്കൂള്,  ഇന്റെര്നനഷണല് സ്കൂള് തുടെങ്ങനിയവയന  ഡയറകന്
ടകേനടുക്കനന്   സണസനനതനിനന  അധനികേനരമനില.  ബനിലനിടലെ  3(1)-ല്  പറയുനതന
സണസനനടത  എലന  സ്കുളകേളനിലുണ  മലെയനളണ  നനിര്ബന്ധമനക്കണടമനനണന.
കകേനസ്പീയ  വനിദദ്യനലെയങ്ങളനില്  മലെയനളണ,  ഹനിന്ദനി  തുടെങ്ങനിയവടയനടക്ക
പഠനിപനിക്കുന്നുണന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബനില് സബ്ജകന കേമ്മേറനിക്കന കപനയനി തനിരനിച്ചുവനകശേഷണ കകനസന
വബ കകനസന ഡനിസഷന് ഉണന.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എണ  .    മനണനി:  സര്,  തമനിഴന,  അറബനി,  കേനഡ,  സണസ്കൃതണ
സ്കൂളകേളണന.  ഇവനിടടെടയനടക്ക  മലെയനളണ  നനിര്ബന്ധമനക്കല്  എങ്ങനിടന
നടെപനിലെനക്കനന്  കേഴനിയുണ? അതന ഭരണഘടെനന വനിരുദമനണന.  അതന ശേരനിയനയനിടള്ള
കേനരദ്യമല.  സര്ക്കനര്  ഇക്കനരദ്യതനില്  പുനര്വനിചനിനനണ നടെതണണ.  ആര്ടനിക്കനിള്
30-ല്  പറയുനതന  വമകനനറനിറസ്പീസനിനന  അവരുടടെ  കചനയ്സന  അനുസരനിച്ചുള്ള
വനിദദ്യനഭദ്യനസമനണന  നല്കകേണതന  എനനണന.  ജൂറനിസ്ഡനികനനിടലങനില്
അതനിടനക്കുറനിചന  വനിശേദമനയനി  ചര്ച  ടചയ്യണടമനനണന  നനിയമണ  പറയുനതന.
അതനിടന്റെ  ലെണഘനമനണന  ഈ  ബനിലനിടലെ  വദ്യവസകേള്.  ഇണഗസ്പീഷന
സണസനരനിക്കണടമനതനണന നമ്മുടടെ ടപനതുവനയ തതതണ. ഇണഗസ്പീഷന സണസനരനിക്കനന്
കുടനികേള് പഠനിക്കണണ,  എനനകലെ വനികദശേങ്ങളനിടലെനടക്ക കപനകേനനുണ അഖനികലെനദ്യന
മതരപരസ്പീകകേളനില്  വനിജയനിക്കനനുണ  കേഴനിയൂ.  മലെയനളണ  സണസനരനിക്കുനതനിനന
പതദ്യകമനകയന പകരനകമനകയന യനടതനരു  നനികരനധനവണ പനടെനിടലനന പറയുനതന
യുകനിസഹമല.  പകരനകമനയ നനികരനധനണകപനലുണ മലെയനളണ സണസനരനിക്കുനതനിനന
പനടെനില  എന്നു പറഞ്ഞെനല്  ഇണഗസ്പീഷന  മസ്പീഡനിയണ  സ്കൂളനിടന്റെ  ഉകദ്ദേശേദ്യണതടന
പരനജയടപടുത്തുകേയനണന.  ആര്ടനിക്കനിള്  348(3)-ല്  ഇണഗസ്പീഷലനത
മറ്റുഭനഷകേളനിലെനണന ബനില്ലുകേടളങനില് അതനിടന്റെ ഓഥന്റെനികക്കറഡന ഇണഗസ്പീഷന തര്ജ്ജമ
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കൂടെനി  എന്കകനസന  ടചയ്തനിരനിക്കണണ  എനനണന  പറയുനതന.  ഇണഗസ്പീഷന
ഭനഷയനയനിരനിക്കുണ  ബനിലനിടലെ  വദ്യനഖദ്യനനതനിടന്റെ  ആധനികേനരനികേ  ടടെകനറന  എനനണന
നമ്മേള്  സതസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന  തതതണ.  ബനില്ലുകേള്  മലെയനളതനിലെനയനിരനിക്കണടമനന
നനിയമസഭന  ചടങ്ങളനില്  പറയുന്നുടണങനിലുണ  അതനിടന്റെ  ഓഥന്റെനികക്കറഡന  ടടെകനറന
ഗവര്ണര് അപ്രൂവന ടചയ്തന പബനിഷന ടചയ്ത ഇണഗസ്പീഷന തര്ജ്ജമ യനയനിരനിക്കുണ.  ഇനദ്യന്
കകേനണ്സനിറമ്മ്യൂഷന് ആര്ടനിക്കനിള്  345  അനുസരനിചന  സണസനനണ ഒരു നനിയമണവഴനി
ഔകദദ്യനഗനികേ  ഭനഷ  തസ്പീരുമനനനിക്കുണവടര  ഇണഗസ്പീഷന  ഭനഷ  ഉപകയനഗനിക്കണണ.
കകേരളതനില്  ഒരു  നനിയമമുണന,  അതനില്  ഇണഗസ്പീഷണ  മലെയനളവണ  ഒഫസ്പീഷദ്യല്
ലെനണകഗതജനയനി  ഉപകയനഗനിക്കനടമനനണന  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതന.   ഹയര്  സഡസ്പീസന,
ടടെകനിക്കല് സഡസ്പീസന, ആള് ഇനദ്യ സര്വ്വസ്പീസന, ഇന്റെര്വമ്മ്യൂ ഇവയ്ടക്കനടക്ക ഇണഗസ്പീഷന
കവണണ.  അങ്ങടനയനിരനിടക്ക  ഇണഗസ്പീഷനിടന  പനിന്തള്ളുനതന  ശേരനിയല.   മലെയനളണ
ഉപകയനഗനിചനിടലങനില്  പണനിഷന ടമനകപനലുണ  പറഞ്ഞെനിടണന.  അതുടകേനണന
സര്ക്കനര് ഇക്കനരദ്യണ  പുനദുഃപരനികശേനധനിക്കണണ,  നനിര്ബന്ധമനക്കനന് പനടെനില,  ശേനിക
കേല്പനിക്കനന് പനടെനില എനനണന എടന്റെ അഭനിപനയണ. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസുദ്ദേസ്പീന്:   സര്,  ഇനടത  സുപധനന  നനിയമസഭന
സകമ്മേളനതനില്  മനതൃഭനഷയുമനയനി  ബന്ധടപടന  ഒരു  ബനില്  വനതനില്  ഏടറ
സകനനഷനിക്കുന്നു.  എനനിക്കന മുന്പന സണസനരനിചകപനള് തടെസ്സവനദങ്ങളനയനിച രണന
ബഹുമനനദ്യ അണഗങ്ങള് ചൂണനിക്കനണനിച കപനടലെ തസ്പീടര അവധനനതയനിലനടത ഒരു
വപവറന  ബനിലനിടന്റെ മനതൃകേയനിലെനണന  ഇതന  അവതരനിപനിചതന.  സനധനരണ ഏറവണ
കൂടുതല്  വരുനതന  ഓകരന  വനിഭനഗങ്ങള്ക്കുമുള്ള  കകമനനിധനിയുമനയനി ബന്ധടപട
ബനിലനണന.  ആ  ബനിലനിനന  കേനണനിക്കുന  അവധനനതകപനലുണ  ഈടയനരു
ബനിലനിലുണനയനിടലനന പറകയണനി വനതനില് കഖദമുണന.  ഭരണഘടെനന വനിരുദമനയനി
ഒരു നനിയമണ പനസ്സനക്കനിയനല് അതനിനന നനിലെനനില്പനില. ഇകന ദനിവസണ പനസ്സനക്കുന
ബനില്,  നനിലെനനില്പനിലനടത,  പസനിഡന്റെനിടന്റെ  അസന്റെന  കേനിടനടത   കപനയനല്,
കകേനടെതനികേള്  തള്ളനിക്കളഞ്ഞെനല് അതന  നമ്മുടടെ  നനിയമസഭയ്ക്കുതടന കുറചനിലെനണന;
അതുടകേനണനണനിതന ചൂണനിക്കനണനിക്കുനതന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:    അതന  ചൂണനിക്കനണനിക്കനന് തടെസ്സവനദങ്ങള് കവണടമനനില.
സബ്ജകന  കേമ്മേനിറനിയുടടെ  പരനിഗണനയന  വരുകമനള്  വനിശേദമനയ  ചര്ചയന
വനികധയമനക്കനണ.  മലെയനളനികേള്  മലെയനളണ  പഠനിക്കണണ  എന  ബനിലെന ല്ല്  വരുകമനള്
തടെസ്സവനദമുനയനിക്കകണന എനന ആകലെനചനിചനല് മതനി.

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷണസുദ്ദേസ്പീന്: സര്, ഞനന് കകനസന വബ കകനസന ഡനിസഷനനികലെയന
കപനകുനനില;  തടെസ്സവനദങ്ങളനയനിക്കുകേയുമല.  മലെയനളനനടനില്   മലെയനളനികേള്
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മലെയനള  ഭനഷ  പഠനിക്കണണ,  അതനിനന  വനികേസനമുണനകേണണ,  എലനവനിധതനിലുള്ള
പുകരനഗതനിയുമുണനകേണണ.  ഞങ്ങടളലനണ  അതനിടന്റെ  കൂടടെയനണന,  പകക
മലെയനളനികേളലനതവരുണ ഇവനിടടെയുണന.  അവരുടടെ  ഭനഗത്തുനനിന്നുണ ഒരു ഒബ്ജകന്
വനനല്  ഈ  ബനിലനിടന്റെ  സനിതനിടയനനവണ?  ഇകപനള്തടന  കേനസര്കഗനഡന
നനിന്നുള്ള  എണ.എല്.എ.-മനരനയ  ശസ്പീ.  എന്.  എ.  ടനലനിക്കുന്നുണ,  ശസ്പീ.  പനി.  ബനി
അബ്ദുല്  റസ്സനക്കുണ  കേനഡ  സ്കൂളകേള്   നടെത്തുനവര്  ഇതനിനകേണതടന  അവടര
സമസ്പീപനിച്ചു  കേഴനിഞടവന  കേനരദ്യണ  ചൂണനിക്കനണനിച്ചു.  എടന്റെ  തടെസ്സവനദണ
നമ്മ്യൂനപകങ്ങളടടെ  സണരകണതനിനനണന.   ആര്ടനിക്കനിള്  29-ല്  പറയുനതന
“ഭനിനമനയ  ഭനഷകയന,  സണസനരകമന,  ലെനിപനികയന,  സതനമനയുള്ള  ഏടതനരു
വനിഭനഗതനിനുണ അതന സണരകനിക്കുനതനിനുള്ള അവകേനശേമുണന"  എനനണന.  It is a
fundamental  right.   ഈ  വററന  ഉപകയനഗനിച്ചുടകേനണന  അവര്  കകേനടെതനിയനില്
കപനയനല്  നനിയമണ  പുറത്തുകപനകുണ;   അവരുടടെ  ഇഷപകേനരമുള്ള  വനിദദ്യനഭദ്യനസ
സനപനങ്ങള്  സനപനിക്കുവനനുണ  ഭരണണ  നടെത്തുവനനുണ  അവകേനശേമുണന
യനിരനിക്കുനതനണന. നനിയമതനിടന്റെ മലെയനളണ ഇതനണന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ബഹുമനനടപട  എന്.  ഷണസുദ്ദേസ്പീന്,   കനരകത എണ.  ഉമ്മേര്
ഇക്കനരദ്യണ ഇവനിടടെ സൂചനിപനിച്ചു കേഴനിഞ. ഇനനി ആവര്തനികക്കണതനില.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷണസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ഞനന്  പറകഞ്ഞെനടട, .....right to establish
and administer educational institutions of their choice.  അതുടകേനണന ഞനന്
ചൂണനിക്കനണനിക്കനന്  ആഗ്രഹനിക്കുനതന  ഇതനണന,  ഭരണഘടെനനവനിരുദമനയനിടള്ള
ഈ നനിയമതനിനന  നനിലെനനില്പനിലനടത കപനകുണ എനതുടകേനണന,  നമ്മേള് മലെയനള
ഭനഷയ്ക്കുകവണനി  ഒരു  നനിയമമുണനക്കുകമനള്  അതന  നനിലെനനില്ക്കുനതനയനിരനിക്കണണ,
അതന  സമഗ്രമനയനിരനിക്കണണ, അതുടകേനണന ഇതന പനിന്വലെനിചന സമഗ്രമനയ രസ്പീതനിയനില്
ഒരു ബനില് ടകേനണ്ടുവരനന് ശമനിക്കണണ.  ഇവനിടടെ നമ്മേള് പനസ്സനക്കനിയ  2015-ടലെ
മലെയനള ഭനഷന (വദ്യനഖദ്യനനവണ പരനികപനഷണവണ) ബനില്,  ഇകപനഴണ രനഷപതനിയുടടെ
അസന്റെനിനുകവണനി  കേനതനിരനിക്കുകേയനണന.  അതുടകേനണന  ഭരണഘടെന
അനുസൃതമനയനിരനിക്കണണ  നനിയമങ്ങള്.  ഈ  നനിയമടത  ഭരണഘടെനയ്ക്കുള്ളനില്
ടകേനണ്ടുവരനന്  നമുക്കന  സനധനിക്കുണ.   അതനിനനുസരനിചന  അവധനനതകയനടടെ  ഒരു
പനിപകറഷനുണനകേണടമന  തടെസ്സവനദണ  മനത്രമനണുള്ളതന.  ഇനടത  ദനിവസണ
ശസ്പീ.  എണ.  ഉമ്മേര്  സൂചനിപനിചതുകപനടലെ,  തടെസ്സവനദണ  ഉനയനിക്കുനതനില്
പയനസമുണന.  പകക ഇതന അക്കനദമനികേന ഇന്റെറസനില് കേനണുകമനള്,  ഒരു നനിയമണ
വനകപനള് തടെസ്സവനദണ ഉനയനിക്കനന് സനമനജനികേര് ഇടലന്നുവരുനതുണ നമുടക്കനരു
കപനരനയയനണന. നനിയമപരമനയ വസ്തുതയുണ, ഭരണഘടെനനപരമനയ സണഗതനിയുമനണന
ഞങ്ങള് ചൂണനിക്കനണനിചനിടളളതന.

പടനികേജനതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനനക്കസമുദനയകകമവണ  നനിയമവണ
സനണസനരനികേവണ പനര്ലെടമന്റെറനികേനരദ്യവണ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബനലെന്): സര്,
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ഈ ബനില്ലുമനയനി ബന്ധടപടന  പസകമനയ കേനരദ്യങ്ങളനണന ഇവനിടടെ കമപശ്നമനയനി
ടകേനണ്ടുവനടതനന  എനനിക്കന  കതനന്നുനനില.  സണസനനടത  എലന
വനിദദ്യനലെയങ്ങളനിലുണ 2017-18 അദദ്യയന വര്ഷണ മുതല് ഒനനണ തരണ മുതല് പതനണ
തരണ  വടരയുള്ള  കനസ്സുകേളനില്  ഒരു  ഭനഷ  എന്നുള്ള  നനിലെയനില്  മലെയനളണ
പഠനിപനികക്കണതനണന. എനനല്  ഇണഗസ്പീഷന  മസ്പീഡനിയണ  സ്കൂളകേള്  മലെയനളണ
മസ്പീഡനിയമനക്കനന് കപനകുന്നുടവന്നുള്ള ടതറനയ ധനരണയനണന ഇവനിടടെ വനനിടള്ളതന.
മലെയനളടത  കസ്നേഹനിക്കുന  മലെയനളനികേളടടെ  ഒരു  ചനിരകേനലെ  സതപ്നമനണന  ഇവനിടടെ
യനഥനര്ത്ഥദ്യമനകേനന് കപനകുനതന.  ഇതുമനയനി ബന്ധടപടന മലെയനളണ മനിഷടന്റെ ഒരു
കയനഗണ  ബഹുമനനടപട  മുഖദ്യമനനിയുടടെ  അദദ്യകതയനില്  വനിളനിച്ചുകചര്തനിരുന്നു.
ഞനന്  മലെയനളണ മനിഷടന്റെ വവസന ടചയര്മനന് കൂടെനിയനയനിരുന്നു.  മരനിക്കുകമനള്
സകനനഷകതനടുകൂടെനി  എനനിക്കന  മരനിക്കനന്  സനധനിക്കുടമനനണന  ഇതുമനയനി
ബന്ധടപടന  സുഗതകുമനരനി ടെസ്പീചര് പറഞ്ഞെതന.  അതനണന ഈ ബനിലനിടന്റെ പകതദ്യകേത.
ഇതന  നനിയമസഭയുടടെ  ചരനിത്രതനില്  സതര്ണലെനിപനികേളനില്  എഴതടപടുന  ഒരു
നനിയമമനയനിരനിക്കുണ.   ഇതനിടന  രനഷസ്പീയമനകയന  അടലങനില്  നനിയമപരമനകയന
എതനിര്കക്കണ ഒരനവശേദ്യവമനില.  എനനിനനണന ഇതനിടന എതനിര്ക്കുനതന എന്നുള്ളതന
എനനിക്കന  മനസ്സനിലെനകുനനില.  രനഷസ്പീയമനയനി  എതനിര്ക്കനന്  സനധനിക്കനില.
കവണടമങനില്  നനിയമപരമനയനി  കചനദദ്യണ  ടചയ്യനണ.  അതനിനന  മറുപടെനി  പറയനന്
സര്ക്കനര്  ബനദദ്യസമനണന.   രനഷസ്പീയമനയനി  ഇതനിടന  എതനിര്കക്കണ  എനന
കേനരദ്യമനണുള്ളതന;  ഈ ബനിലനിടന എതനിര്കക്കണ എനന ആശേങയനണുള്ളതന?  ഈ
ബനില്  കകേരളതനിടലെ മലെയനളനികേളടടെ  ഒരു  ചനിരകേനലെനഭനിലെനഷമനണന.  അതനണന
ഇവനിടടെ  യനഥനര്ത്ഥദ്യമനകേനന്  കപനകുനതന.  ഈ  ബനില്   ഭരണഘടെനനപരമനയനി
നനിലെനനില്ക്കനില എനനണന  ബഹുമനനടപട ടകേ.  എണ.  മനണനിയുണ ശസ്പീ.  എണ.  ഉമ്മേറുണ
ശസ്പീ. എന്.  ഷണസുദ്ദേസ്പീനുണ  സൂചനിപനിചതന.   ഈ  കമപശ്നതനിനന  സമനനമനടയനരു
ടപറസ്പീഷനനണന  തമനിഴനടെന  വഹകക്കനടെതനിയനില്  വനതന.  2006-ല്  ഇതനിനന
സമനനമനയനിടള്ള ഒരു നനിയമണ  തമനിഴനടെന  നനിയമസഭയനില് ടകേനണ്ടുവന്നു.  ഇനദ്യന്
ഭരണഘടെനയുടടെ ആര്ടനിക്കനിള്   29-നുണ ആര്ടനിക്കനിള് 30-നുണ വനിരുദമനടണനനണന
തമനിഴന നനടെന  സര്ക്കനര്  പനസ്സനക്കനിയനിടള്ള  നനിയമതനിടനതനിരനയനി  ടകേനണ്ടുവന
ടപറസ്പീഷന്.  ഇതനിടന്റെ  ഭനഗമനയനി  ഇനദ്യന്  ഭരണഘടെനയുടടെ  ആര്ടനിക്കനിള്  29,
ആര്ടനിക്കനിള്  30   തുടെങ്ങനിയവടയ  ഒരു  രൂപതനിലുണ  കചനദദ്യണ  ടചയ്യുനനില
എന്നുള്ളതനണന ബഹുമനനടപട വഹകക്കനടെതനി സൂചനിപനിചതന.  'Government had
taken a policy decision to make Tamil Language compulsory from standard
I to X. Tamil language was absolutely required for  smooth running of day
to  day  affairs  of  people  living  in  the  State  and  for  carrying  out  daily
administration.  It  was  ultimately  for  legislatures  to  take  decision  on
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Educational Policy one way or other. It was not for  province of Court to
decide on good or bad points of such policy, as jurisdiction of Court was
limited to intervene in  implementation of policy only when such policy
was found to be against any Statute or Constitution. Therefore, there was
no  infringement  of  Article  29,  30  of  the  Constitution  of  India  by
introduction of Tamil as compulsory subject from standard I onwards'.

Shri. K. C. Joseph: Sir,  I'm on a point of Order.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   മനനിയുടടെ  മറുപടെനി  അവസനനനിപനിചതനിനുകശേഷണ  തനങള്ക്കന
അവസരണ നല്കേനണ. ......പ്ലസ്പീസന....പ്ലസ്പീസന....ഇരനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബനലെന്: സര്, ഞനന്  മറുപടെനി പറഞ്ഞെതനിനുകശേഷണ  വഴങ്ങനണ.
ആര്ടനിക്കനിള്  29-ഉണ  ആര്ടനിക്കനിള്  30-ഉണ  വമകനനരനിറനിയുമനയനി
ബന്ധടപടള്ളതനണന.  അതനിടന  ഒരു രൂപതനിലുണ ഇതന infringe ടചയ്യുനനില എനന
തമനിഴന നനടെന  വഹകക്കനടെതനി  കൃതദ്യമനയനി പറഞ.  അതനിടന്റെ ഭനഗമനയനി  കകേനടെതനി
സൂചനിപനിച  കേനരദ്യമനിതനണന,   'Though  Article  30  does  not  lay  down  any
limitations  upon  the  right  of  the  minority  to  administer  educational
institutions,  the said right  is  not absolute and it is subject to reasonable
restrictions issued in State interest. What could be the State interest is a
policy of the Government to decide on various considerations. It is well
accepted that the Courts can take into consideration the matter of  common
knowledge  and  presume  that  the  Legislature  understand  and  correctly
appreciate the needs of its own people and particularly the interest of the
students  themselves.  A  Legislation  with  the  above  understanding
culminated  into  one  of  the  policy  of  the  Government   is  neither
unreasonable nor arbitrary'.  അവസനനണ കകേനടെതനി പറയുകേയനണന,   'In view of
the  above  discussions,  we  hold  that  the  impugned  Legislation  is  not
colourable exercise of power intended with any malafide  intention to take
away the rights of the Minorities to use their  mother tongue as a medium
of instruction and it does not in any way curtail the rights guaranteed on
the minority institutions under Article 29(1) and 30(1) of the Constitution
of India. The impugned Legislation is neither unreasonable, discriminatory
nor  it  results  in  minority  institutions  loosing  their  character.
Hence, the challenge to the impugned  Act must be negatived. Accordingly
the writ petitions fail and they are dismissed'.  ഇവനിടടെ വന കമപശ്നതനിടന്റെ
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ഏതനണന  ഉള്ളടെക്കമനണന  ഇതുമനയനി  ബന്ധടപടടകേനണ്ടുള്ള  ടപറസ്പീഷനനിലുണ
വനനിടള്ളതന.  അതുടകേനണന ആര്ടനിക്കനിള്   29-ഉണ  30-ഉണ ഒരു രൂപതനിലുണ ഹനിറന
ടചയ്യുനനില.  ഭരണഘടെനനപരമനയുള്ള  ഒരു  പശ്നവണ  ഇതുമനയനി  ബന്ധടപടനില.
അതുടകേനണന ശസ്പീ. ടകേ. എണ. മനണനിയുടടെ കമപശ്നണ നനിലെനനില്ക്കുനതല.  

ശസ്പീ.  എണ.  ഉമ്മേര് നനലെന കേനരദ്യങ്ങളനണന സൂചനിപനിചതന.  അതനില് ആദദ്യകതതന
വമകനനരനിറനിയുമനയനി  ബന്ധടപടതനണന.   അതനിനന  ഞനന്  കനരകത  ഉതരണ
നല്കേനി. രണനമകതതന, ടസന്ടല് കബനര്ഡന ഓഫന ടസക്കന്ഡറനി എഡമ്മ്യൂകക്കഷന്
ആകന,   2012-നന  വനിരുദമനണന  ഇടതനനണന  പറഞ്ഞെതന.  ബഹുമനനടപട ടമമര്
മനസ്സനിലെനകക്കണ  ഒരു  കേനരദ്യണ,  ഈ  ബനില്  പനസ്സനയനല്  അതനിലുള്ള  ഒരു
ആര്ടനിക്കനിളനിടനയുണ  ഇതന  കചനദദ്യണ  ടചയ്യുനനില.     ടസന്ടല്  കബനര്ഡന  ഓഫന
ടസക്കന്ഡറനി എഡമ്മ്യൂകക്കഷന് ആകന, 2012  ബനില് ആയനികടയുള, ഇതുവടര അതന
പനസ്സനയനിടനില.  ടസക്കന്ഡറനി  എഡമ്മ്യൂകക്കഷനുമനയനി  ബന്ധടപടന   കകേരളതനിടലെ
സനപനങ്ങള്ക്കന  ഒരു  ആശേങയുണ  ഉണനകകേണ  ആവശേദ്യമനില.  മൂനനമകതതന,
ഏടതങനിലുണ സ്കൂളനിടന്റെ അണഗസ്പീകേനരണ പനിന്വലെനിചനല് 2009-ടലെ Right of Children
to  Free  and  Compulsory  Education  Act-ടന്റെ  വദ്യവസപകേനരണ  ഒരു
ബുദനിമുടമുണനകുനനില. ഏടതങനിലുണ രൂപതനില് എന്.ഒ.സനി. റദ്ദേന ടചയ്യുന്നുടണങനില്
സമസ്പീപ സ്കൂളകേളനില് അവനിടടെയുള്ള വനിദദ്യനര്ത്ഥനികേള്ക്കന പകവശേനണ നല്കുകേ എനതന
മനന്കഡററനിയനണന.   അതന    Right  of  Children  to  Free  and  Compulsory
Education   ഗദ്യനരന്റെനി  ടചയ്യുന്നുണന.   നനലെനമടത  കേനരദ്യണ,  ടസഷദ്യല്  കേനറഗറനി
എന  വനിഭനഗടത ബനിലനില് ഒഴനിവനക്കനിയനിടനില എനതനണന.  എനനല് ബനിലനിടലെ
നനിര്വചനതനില്  2(ബനി)  പകേനരണ  'സണസനന  സര്ക്കനരനിടന്റെ  നനിയനണ
പരനിധനിയനില് വരുന സ്കൂളകേള്ക്കന മനത്രകമ' ഈ നനിയമണ ബനധകേമനകൂ. അതുടകേനണന
ബഹുമനനടപട എണ. ഉമ്മേര് പറഞ്ഞെ നനലെന കേനരദ്യങ്ങളണ ഈ ബനില്ലുമനയനി ബന്ധടപടന
നനിലെനനില്ക്കുനതല.  ഇതനണന കമപശ്നവമനയനി ബന്ധടപടന  സൂചനിപനിക്കനനുള്ളതന.

ശസ്പീ  .   എണ  .   ഉമ്മേര്: സര്,  ....…

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ഇനനി  ചര്ചയന  അവകേനശേമുണന.  ചര്ച  കേഴനിഞ്ഞെന   സബ്ജകന
കേമ്മേനിറനിയനില് കപനകുണ.  നനിങ്ങള് തടെസ്സവനദണ ഉനയനിചതനിനന ബഹുമനനടപട മനനി
മറുപടെനി പറഞ.  

ശസ്പീ  .   എണ  .   ഉമ്മേര്: സര്,  ....(… വമക്കന ഓഫന).........

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ഇലനത കേസ്പീഴ്വഴക്കങ്ങള് ശസ്പീ.  എണ.  ഉമ്മേര്  ടകേനണ്ടുവരരുതന.
അങ്ങന  വനിഷയണ ഉനയനിച്ചു.  അതനിനന  അകദ്ദേഹണ വനിശേദസ്പീകേരണണ നല്കേനി.   ടചയര്
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റൂളനിണഗന  നല്കുണ.  അതനിനുകശേഷണ  ചര്ചയനില്  പടങടുക്കനണ.  നനിങ്ങള്ക്കന  സബ്ജകന
കേമ്മേനിറനിയനില് ചര്ച ടചയ്യനണ.

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ബഹുമനനടപട  മനനി   മറുപടെനി  പറയുകമനള് ഒരു
വസ്തുതയുമനിലനടത പറയരുതന. ( വമക്കന ഓഫന)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അതന  രണന  ടപനസനിഷനനില്നനിനന  രണ്ടുകപര്ക്കുണ
വദ്യനഖദ്യനനനിക്കനന്  പറ്റുണ.  പരസരണ  വദ്യനഖദ്യനനനിചന  കേണ്വനിന്സന  ടചയ്യനന്
സനധനിക്കുകമന?

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ഇടതനരു  ടലെജനികസ്ലേറസ്പീവന  ഡനികബറനണന.  അങ്ങന
പറയനന് അനുവദനിക്കണണ. ടചയര് റൂള് ടചയ്യുനതനിനുമുമന  നനിയമനനിര്മ്മേനണവമനയനി
ബന്ധടപടന  ഒരു കകേനണ്സനിറമ്മ്യൂഷണല് പശ്നണ  പറയുകേയനണന.  ഒറവനചകേണ ഞനന്
പറകഞ്ഞെനടട.  തമനിഴനടെന  ഗവണ്ടമന്റെന  പനസ്സനക്കനിയ  നനിയമതനില്
സനി.ബനി.എസന.ഇ.ടയ  ഉള്ടപടുതനിയനിടനില.  ബഹുമനനടപട  മനിനനിസര്  മനിസന ലെസ്പീഡന
ടചയ്യുകേയനണന. ....… ബഹളണ........

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അതന  സബ്ജകന കേമ്മേനിറനിയനില് കപനയനി വരടട. അകപനള് കകനസന
വബ  കകനസന  എടുതന  ചര്ച  ടചയ്യനണ.  ഇരനിക്കൂ....ഇരനിക്കൂ.....
(ബഹളണ)....പ്ലസ്പീസന...പ്ലസ്പീസന....

ശസ്പീ  .   എണ  .   ഉമ്മേര്: സര്, ഇതന രനഷസ്പീയമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സര്,  രനഷസ്പീയമല  ശേരനിയനണന.  അങ്ങന  ഇരനിക്കൂ....പ്ലസ്പീസന....
(ബഹളണ)...........പ്ലസ്പീസന....നനിങ്ങള്  ഇടെടപകടെണ...പ്ലസ്പീസന...പ്ലസ്പീസന....ദയവനയനി
സസ്പീറനില്  ഇരനിക്കൂ......നനിങ്ങള്ക്കന  ആവശേദ്യതനിനന  സമയണ  നല്കേനി.  നനിങ്ങള്
വനിശേദസ്പീകേരനിക്കുകേയുണ ടചയ്തു. അതന ഡനികബറനക്കനന്  കേഴനിയനില. പ്ലസ്പീസന.....പ്ലസ്പീസന...

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജനസഫന:  സര്,   കപനയനിന്റെന  ഓഫന  ഓര്ഡര്.  വളടര
പസകമനയ  കേനരദ്യമനണന.....(ബഹളണ)....അങ്ങടന  അകമരനകേരുതന;  വനിഷയണ
ഗകൗരവമുള്ളതനണന.   ശസ്പീ.  എണ.  ഉമ്മേറുണ  ശസ്പീ.  ടകേ.  എണ.  മനണനിയുണ  പറഞ്ഞെ
കേനരദ്യങ്ങള്  വളടര  പസകമനണന.  ഈ  ബനില്  പനസ്സനക്കനനുള്ള  സഭയുടടെ
കകേനമസ്പീറന്സനിയനണന കചനദദ്യണ ടചയ്യുനതന.  ഈ സഭയനില്  ഒരു പസ്പീസനിഡനണന.
വര്ഷണ  ഞനന്  ഓര്ക്കുനനില.  ഇതുകപനടലെനരു  ബനിലനിടന്റെ  കേനരദ്യതനില്  ഡനിസമ്മ്യൂടന
ഉണനയകപനള് അഡതകക്കറന ജനറലെനിടന വനിളനിച്ചുവരുതനി.  ശസ്പീ.  എ. ടകേ.  ബനലെടന്റെ
സസ്പീറനിനന പുറകേനിലുള്ളതന എ.ജനി.യുടടെ സസ്പീറനണന.  ശസ്പീ.  എണ.  ഉമ്മേറുണ ശസ്പീ.  ടകേ.  എണ.
മനണനിയുണ  ഉനയനിച  കകേനമസ്പീറന്സനിയുടടെ  പശ്നണ  ഗുരുതരമനയതനിനനല്  എനനിക്കന
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അകപകനിക്കനനുള്ളതന, ബനില് ചര്ച ടചയ്യുന കവളയനില് എ.ജനി.ടയ വനിളനിച്ചുവരുതനി
സഭ  അഭനിപനയണ  കകേള്ക്കണടമനനണന.  2015-ല്  മലെയനള  ഭനഷ  (വദ്യനപനവണ
പരനികപനഷണവണ)  ബനില്  പനസ്സനക്കനി.  2015-ല്   ഞനനനണന   ആ  ബനില്
അവതരനിപനിചതന.  ആ ബനിലനിനന  ഇന്നുവടര പസനിഡന്റെനിടന്റെ  അസന്റെന കേനിടനിയനിടനില.
ആ ബനില് ഇതനികനക്കനള് ഭനഷന പരനികപനഷണതനിനന വദ്യവസകേളള്ളതനയനിരുന്നു.
10-ാം  കനസ്സുവടര  ഗവണ്ടമന്റെന/എയ്ഡഡന  സ്കൂളകേളനില്   ഭനഷ  മലെയനള
മനകേണടമനനണന  അതനില്  പറഞ്ഞെനിരുനതന.  ഗവണ്ടമന്റെന/  എയ്ഡഡന/
സനി.ബനി.എസന.ഇ./ഐ.സനി.എസന.ഇ.  സ്കൂളകേളനില്  മലെയനളണ  കവണടമനനണന ഈ
ബനിലനില്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതന. അനന പരനിമനിതമനയനി പറഞ്ഞെനിടകപനലുണ ആ ബനിലനിനന
ഇന്നുവടര  പസനിഡന്റെനിടന്റെ  അസന്റെന  ലെഭനിചനിടനിടലന്നുള്ളതന  കേനണനടതകപനകേരുതന.
അതനിനുകേനരണണ  സഭയന  കേണ്കേറന്റെന  ലെനിസനില്ടപട  നനിയമങ്ങള്  പനസ്സനക്കനനുള്ള
കകേനമസ്പീറന്സനിയനണന.  അതുടകേനണന  ഇതരണ  കേനരദ്യങ്ങള്  പരനികശേനധനിക്കണണ.
ചര്ചയന  വനികരനധമനില.  നനിയമസനധുത പരനികശേനധനിക്കനടത കപനയനല്  2015-ടലെ
ബനില് കപനടലെ ഈ ബനില്ലുണ വഴനിയനിലെനകുണ, നനിയമമനകേനില. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എണ  .    മനണനി:  സര്,  തമനിഴനടെന വഹകക്കനടെതനി വനിധനിക്കകേതന ഭനഷ
കേമല്സറനി  ആക്കുനതന  ചര്ചനവനിഷയമനയനിരുകനന? 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രനധനകൃഷ്ണന്:  സര്,  സനി.ബനി.എസന.ഇ.-യുണ
ഐ.സനി.എസന.ഇ.-യുണ   ടസന്ടല്  കബനര്ഡനിടന്റെ  കേസ്പീഴനിലുള്ളതനണന.  ഇവനിടടെ
പനസ്സനക്കുന  നനിയമണ  അതനിനുണകൂടെനി  ബനധകേമനകുകമന;  നനിലെനനില്ക്കുകമനടയനന
ദയവനയനി  അങ്ങന  പരനികശേനധനിക്കണടമനനണന  എനനിക്കന  ഓര്മ്മേനിപനിക്കനനുള്ളതന.
രണ്ടുണ  രണനണന.  കകേരള  സനിലെബസനിലുള്ളതുണ  കകേരള   സര്ക്കനരനിടന്റെ
കേസ്പീഴനിലുള്ളതുമനയ   സ്കൂളകേള്ക്കന  ബനധകേമനകുന  ഏതന  നനിയമവണ  പനസ്സനക്കനന്
കകേനമസ്പീറന്സനിയുണന.  എനനല്  ടസന്ടല്  കബനര്ഡന  ഓഫന  ടസക്കന്ഡറനി
എഡച്യുകക്കഷന് പരസ്പീക നടെത്തുകമനള്  കകേരളതനില് ഒരു നനിയമണ പനസ്സനക്കനിയനല്
അതന   നനിലെനനില്ക്കുകമന  എന്നുള്ളതന  പരനികശേനധനിക്കണടമനനണന  എനനിക്കന
പറയനനുള്ളതന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   നല  ഒരു  ലെകദ്യതനികലെയ്ക്കുള്ള  യനത്ര  ആരണഭനിക്കുകേയനണന.
വഴനിയനില് തടെസ്സങ്ങളടണങനില് അകപനള് തടനിമനറനണ.   കുറചകേടലെ തടെസ്സമുടണനന
കേരുതനി യനത്ര ആരണഭനിക്കരുടതനന പറയുനതന ശേരനിയല. 



നനിയമനനിര്മ്മേനണകേനരദ്യണ 359

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രനധനകൃഷ്ണന്:  സര്,  അതന  പരനികശേനധനിചനല്  മതനി.  .....
(ബഹളണ)....

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അസന്റെന കേനിടനത കവടറയുണ ബനില്ലുകേളണന. അടതനന്നുണ ഇവനിടടെ
ഡനികബറന ടചയ്യനന്  കേഴനിയനില.

ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബനലെന്:  സര്,   ടലെജനികസ്ലേറസ്പീവന  കകേനമസ്പീറന്സനിടയക്കുറനിചന
നനിയമ വകുപനിനുണ  ഗവണ്ടമന്റെനിനുണ  യനടതനരു സണശേയവമനില.  അതുടകേനണന ഒരു
അപനിടഹന്ഷന്സുണ  ഇതനിടന്റെ  ഭനഗമനയനി  ആവശേദ്യമനില.  തമനിഴനടെനിടന
സണബന്ധനിചനിടെകതനളണ  തമനിഴന  ഭനഷ   നനിര്ബന്ധതമനടണനന  തടനയനണന
ആകനിലുള്ളതന.  ഏടതങനിലുണ  രൂപതനിലുള്ള  നനിയമപശ്നങ്ങളടണങനില്  ഇനനിയുണ
സമയമുണകലന.  ഇതനിടന്റെ ഇന്റെന്ഷടന കചനദദ്യണ ടചകയ്യണ കേനരദ്യമനില. ഈ ബനില്
സദുകദ്ദേശേദ്യകതനടടെ  ടകേനണ്ടുവനനിടള്ളതനണന.  നനിയമപശ്നങ്ങളടണങനില്  നമുക്കന
കൂടനയനി സുപസ്പീണകകേനടെതനി വടര കപനകേനണ.   നനിലെവനില് പശ്നങ്ങടളനന്നുമനില. ബനിലനിടന്റെ
അവതരണവമനയനി  ബന്ധടപടന  ടലെജനികസ്ലേറസ്പീവന  കകേനമസ്പീറന്സനിയുകണനടയന്നുള്ളതന
ബഹുമനനടപട സസ്പീക്കറുടടെ റൂളനിണഗനിടന്റെ ഭനഗമനയനി പറഞ്ഞെനല് മതനി. 

VI. റൂളനിണഗന

മനി  .   സസ്പീക്കര്:   സര്വ്വശസ്പീ. എണ. ഉമ്മേര്,  ടകേ. എണ. മനണനി,  എന്. ഷണസുദ്ദേസ്പീന്
എനസ്പീ   അണഗങ്ങള് ഉനയനിച തടെസ്സവനദങ്ങള്ക്കന ബഹുമനനടപട പനര്ലെടമന്റെറനി
കേനരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  വനിശേദസ്പീകേരണണ  നല്കുകേയുണനയനി.  ബനിലനിടലെ  വദ്യവസകേള്
പതദ്യകതനില്  നനിയമസഭയുടടെ  നനിയമനനിര്മ്മേനണ   അധനികേനരങ്ങള്ക്കന
പുറതനടണകനന  ഭരണഘടെനനവനിരുദമനടണകനന  ഉള്ള  തടെസ്സവനദങ്ങള്
നനിലെനനില്ക്കുനതടലനനണന  ടചയറനിടന്റെയുണ  അഭനിപനയണ.  എനനല്  ബനിലനിടലെ
ഏതനനുണ  ഖണ്ഡങ്ങടള  സണബന്ധനിചന  ആഴതനിലുള്ള  പഠനവണ  പരനികശേനധനയുണ
കവണനിവകനക്കനടമനന  തടനയനണന  ടചയര്  കേരുതുനതന.  അപകേനരമുള്ള
പരനികശേനധനകേള് ബന്ധടപട സബ്ജകന കേമ്മേനിറനി തലെതനില് നടെതനന് അവസരമുണന.
ആ  അവസരണ  ബഹുമനനദ്യരനയ  അണഗങ്ങള്  വനിനനികയനഗനിക്കണണ.  ബനിലനിടന്റെ
അവതരണതനിടനതനിടരയുള്ള  തടെസ്സവനദങ്ങള്  നനിലെനനില്ക്കുനതടലനന  റൂള്
ടചയ്യുന്നു.

നനിയമനനിര്മ്മേനണകേനരദ്യണ (തുടെര്ച)

വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വകുപ്പുമനനി  (  ടപനഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനനഥന):  സര്,  2017-ടലെ
മലെയനള  ഭനഷ  (നനിര്ബന്ധനിത ഭനഷ)  ബനില് വനിദദ്യനഭദ്യനസണ  സണബന്ധനിച സബ്ജകന
കേമ്മേനിറനി VI-ടന്റെ പരനിഗണനയന അയയണടമന പകമയണ  ഞനന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.
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മതദ്യബന്ധനവണ  ഹനര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിണഗുണ  കേശുവണനി  വദ്യവസനയവണ
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  ടജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ):  സര്,  ഞനന്  പകമയടത
പനിനനങ്ങുന്നു. 

വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വകുപ്പുമനനി  (  ടപനഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനനഥന):  സര്,  സഖനവന
ഇ.എണ.എസന.  മുഖദ്യമനനിയനയ  കകേരളതനിടന്റെ  ആദദ്യ   മനനിസഭയുടടെ  60-ാം
വനര്ഷനികേതനില്,  കകേരളതനിടന്റെ ആദദ്യ വനിഭദ്യനഭദ്യനസ വകുപ്പുമനനിയനയ  ടപനഫ.
കജനസഫന  മുണകശ്ശേരനി  വനിദദ്യനഭദ്യനസ ബനില്  അവതരനിപനിചതടെക്കണ ചരനിത്രമുറങ്ങുന
ഈ  ഹനളനില്  വച്ചുതടന  ചരനിത്രണ  രചനിക്കനനുള്ള  ഇകൗ  ബനില്  അവതരനിപനിക്കനന്
കേഴനിഞ്ഞെതനില്  മനസ്സന  നനിറഞ്ഞെ  കൃതനര്ത്ഥതകയനടടെ  രണ്ടുവനക്കന  സണസനരനിക്കനണ.
ബഹുമനനടപട  പനര്ലെടമന്റെറനികേനരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞെതുകപനടലെ  ഈ  ബനില്
വര്ഷങ്ങളനയനി  കകേരളണ  പതസ്പീകനിക്കുനതനണന.  മനതൃഭനഷ  പഠനിക്കുകേടയനതന
ഭരണഘടെനനവനിരുദമനടണനന ആരുണ പറയനില;  പറയനന് പനടെനിടലനനണന എടന്റെ
അഭനിപനയണ.  മനതൃഭനഷ  പഠനിക്കുനതന  ഭരണഘടെനനപരമനണന,  അതന  മനുഷദ്യടന്റെ
അവകേനശേണ  കൂടെനിയനണന.   ആ  അര്ത്ഥതനില്  കകേരളതനില്  പഠനിക്കുന  എലന
കുടനികേളണ  മലെയനളണ  പഠനിക്കണടമന  ആശേയടത  മുന്നനിര്തനിയനണന  ഈ
ബനിലനിടന  സമസ്പീപനികക്കണതുണ ചര്ച നടെകക്കണതുടമനനണന  എനനിക്കന  ആദദ്യമനയനി
പറയനനുള്ളതന.  അതനിടന്റെ  ദനര്ശേനനികേമനയ  തലെമനണന  ഓകരന  മലെയനളനിയുണ
തനിരനിചറനികയണതന.  അതുടകേനണന  ആ  അര്ത്ഥതനില്  വനിശേദമനയ  ചര്ച
നനിയമസഭയനിലുണ  തുടെര്നന  സബ്ജകന  കേമ്മേനിറനിയനിലുണ  ഉണനകകേണതനടണനനണന
എനനിക്കന ആമുഖമനയനി പറയനനുള്ളതന.  

മലെയനള  ഭനഷന  പഠനണ  നനിരവധനി  ടവല്ലുവനിളനികേടള  കനരനിടുന

പശ്ചനതലെതനിലെനണന  ഈ ബനില്  അവതരനിപനിക്കുനതന. കകേരളതനില് സര്ക്കനര്,

എയ്ഡഡന,  അണ് എയ്ഡഡന,  സനി.ബനി.എസന.ഇ.,  ഐ.സനി.എസന.ഇ.  തുടെങ്ങനിയ

എലന  സ്കൂളകേളനിലുണ  10-ാം  കനസ്സുവടര  പഠനിക്കുന  എലന    വനിദദ്യനര്ത്ഥനികേളണ

മലെയനളണ  പഠനിചനിരനിക്കണടമനതനണന  ഈ ബനിലനിടന്റെ പഥമലെകദ്യണ.  ആ ലെകദ്യണ

നടെപനിലെനക്കുകമനള്  നനിലെവനിലുള്ള  സ്കൂളകേളനിടലെ  ഒരു കുടനിയുടടെയുണ  ഒരവകേനശേവണ

നനികഷധനിക്കടപടുകേയനിടലനന നമുക്കന ഉറപനക്കനണ.  അക്കനരദ്യതനില് ഒരു സണശേയവണ

കവണ.  ഓറനിയന്റെല് സ്കൂളകേള് ഉള്ടപടടെ  പലെ തരതനിലുള്ള സ്കൂളകേളണന.  ഉര്ദുവണ

സണസ്കൃതവണ  പഠനിപനിക്കുന സ്കൂളകേളനില് ഇകപനള്  പഠനിപനിക്കുന  മുഖദ്യവനിഷയങ്ങള്

നനിലെനനിര്തനിടക്കനണ്ടുതടന  മലെയനളണ  പഠനിപനിക്കുകേടയന  ലെകദ്യണ  സര്ക്കനര്

ഏടറടുക്കുകേയനണന.  അവനിടടെ  ആരുടടെടയങനിലുണ  ടതനഴനില്  നഷടപടുകേകയന,  മറന

ഭനഷകേകളന  സണസനരകമന പഠനിക്കനനുള്ള അവസരണ  നഷടപടുകേകയന ടചയ്യുടമനന
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ആരുണ  ഭയടപടെരുതന.  ഇകപനള്  നനിലെനനില്ക്കുന  അവരുടടെ  അവകേനശേങ്ങടള

കുറച്ചുകൂടെനി  പരനികപനഷനിപനിക്കുന  തരതനില്,  സനണസനരനികേമനയ  അവകബനധണ

ഉണര്ത്തുന  രസ്പീതനിയനില്  മനതൃഭനഷ  പഠനിപനിക്കണടമന  ലെകദ്യമനണന

സര്ക്കനരനിനുള്ളതന;  അതനണന  ഈ  ബനിലനിലൂടടെ  പതനിഫലെനിപനിക്കുനതന.  അതന

നനിലെവനില്  കകേരളതനിലുള്ള  എലന  പതനിസന്ധനികേടളയുണ  മറനികേടെക്കനനുള്ള

സനണസനരനികേ  ഇടെടപടെലെനയനി  കേനണണടമനനണന  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കനനുള്ളതന.

അതരതനില് തസ്പീര്ചയനയുണ  എലന കുടനികേളണ മലെയനളണ എഴതനനുണ വനയനിക്കനനുണ

പഠനിക്കണടമനതന  മനത്രമല  ആതദ്യനനികേമനയ  ലെകദ്യണ.  മനതൃഭനഷയനണന

പഠനിക്കുനടതന്നുള്ളതുടകേനണന   അതനിനന  വനിശേനലെ  തലെതനിലുള്ള  കുകറ

അര്ത്ഥങ്ങളണന.   മനതൃഭനഷന  പഠനതനിലൂടടെ  കകേരളതനിടന്റെ  ഭനഷന  സകൗന്ദരദ്യ

മണ്ഡലെവണ  മനനവനികേതയുടടെ  മണ്ഡലെവണ  കനരനിടുന  പതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുകേ

എനതുകൂടെനി  ഈ  ബനിലനിടന്റെയുണ  സണസനന  സര്ക്കനരനിടന്റെയുണ  ലെകദ്യമനണന.

മനനവനികേത  കനരനിടുന  ടവല്ലുവനിളനികേള്  പരനിഹരനിക്കുകേ  എനതനണന

വനിദദ്യനഭദ്യനസതനിടന്റെ  ലെകദ്യണ.  കകേവലെണ  ടതനഴനിലെനളനികേടള  സൃഷനിക്കുകേ

എനതനിനപ്പുറണ മനനവനികേത വനികേസനിപനിചന  മനുഷദ്യടന്റെ ആശേയതലെങ്ങള് വളര്തനി

മനുഷദ്യനുണ  പകൃതനിയുണ തമ്മേനിലുണ മനുഷദ്യനുണ മനുഷദ്യനുണ തമ്മേനിലുണ മനുഷദ്യനുണ ഇതര

ജസ്പീവനികേളണ തമ്മേനിലുമുള്ള സ്ഥൂലെസൂക്ഷ്മ  ബന്ധങ്ങള് തനിരനിചറനിയുന അവസയനികലെയന

മനനവനികേതടയ  വളര്തനിടയടുക്കുകേടയന  ലെകദ്യണ  ഇതനിനുടണന്നുള്ളതനണന  നനണ

മനസ്സനിലെനകക്കണ  ഏറവണ  പധനനടപട  കേനരദ്യണ.  1957  മുതല്  ഈ

ലെകദ്യതനിടലെതനന്  കകേരളണ  നനിരവധനി  ശമങ്ങള്  വനിദദ്യനഭദ്യനസതനിലൂടടെയുണ  മറന

കമഖലെകേളനിലൂടടെയുണ  നടെതനിയനിടണന.  ഇതനിടന്റെ  ഫലെമനയനണന  കകേരളണ

വനിശേതപസനിദമനയതന.  എനനല്  ഇനന ചനിലെ പശ്നങ്ങള് നനിലെവനിലുണന. 

വനിദദ്യനലെയങ്ങളനില്  മനതൃഭനഷ  പഠനിപനിക്കണടമന്നുമനത്രമല,  ഒരു

വനിദദ്യനലെയതനിലുണ മലെയനളണ സണസനരനിക്കുനതനിനന തടെസ്സവമുണനകേരുതന എന്നുള്ളതുണ

പധനനടപട  നനിലെപനടെനണന.  മനതൃഭനഷയനണന  സതതതണ,  മനതൃഭനഷയനിലൂടടെയനണന

മനനവ  വനികേനസണ  സതനയതമനക്കുനതന  അതനിനന  തടെസ്സുമുണനക്കുനതന.

വനിദദ്യനഭദ്യനസമനയനി പരനിഗണനിക്കനന് കേഴനിയനില.  കേനരണണ വനിദദ്യനഭദ്യനസണ,  മനനസനികേ

വനികേസനതനിടന്റെ   പധനനടപട  ഘടെകേമനണന.  പത്തുടകേനലടത  പഠനകശേഷവണ

മനതൃഭനഷ  ടതറ്റുകൂടെനടത  എഴതനന്  കേഴനിയനത  ഒരു  വനിഭനഗണ  കുടനികേള്  സ്കൂള്

വനിദദ്യനഭദ്യനസണ  പൂര്തനിയനക്കുന്നുടവനന  ആകകപമുണന.  ഞനന്  പൂര്ണമനയുണ

അതനികനനടെന  കയനജനിക്കുനനിടലങനിലുണ  ചനിലെ  പശ്നങ്ങള്  നനിലെനനില്ക്കുന്നുണന,  അതുണ
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പരനിഹരനിക്കടപകടെണതുണന.   മലെയനളപഠനണ  കനരനിടുന ടവല്ലുവനിളനി,  കകേരളതനില്

അനുഭൂതനിയുടടെയുണ  സകൗന്ദരദ്യതനിടന്റെയുണ  മണ്ഡലെങ്ങള്  കനരനിടുന  ടവല്ലുവനിളനി

കൂടെനിയനണന.   വളടര  ഗകൗരവ്വപൂര്വ്വണ  ഇതന  പരനിഹരനിക്കടപടെണണ.   ഇടലങനില്

വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വനികേനസണ  പൂര്ണമനകേനില.   കലെനകേതനിടന്റെ  ടനറുകേയനില്  നമ്മേള്

നനില്ക്കുന്നുടവന്നുള്ളതന  ഭനവനിയനില്  അര്ത്ഥവതനയനി  മനറുകേയനില.   മറന  ഭനഷകേള്

പഠനിപനിക്കുനതനിടന്റെയുണ  പഠനിക്കുനതനിടന്റെയുണ  ഉകദ്ദേശേദ്യമല  മനതൃഭനഷന

പഠനതനിനുള്ളതന.   മനതൃഭനഷന  പഠനതനിനന  ഒരു  ദനര്ശേനനികേതലെണ  കൂടെനിയുണന.

മനുഷദ്യടന്റെ  ആശേയ-സകൗന്ദരദ്യ-അനുഭൂതനി  മണ്ഡലെങ്ങള്  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുണ

മനനവ  വനികേനസതനിനുമുള്ള ഉതമ ഉപകേരണമനണന മനതൃഭനഷ.  മറന ഭനഷയനിലൂടടെ

അതന  സനദദ്യമല.   മലെയനള  പഠനണ  നനിര്ബന്ധമനക്കുനതന  ഈ  മണ്ഡലെങ്ങളടടെ

സമഗ്ര  വനികേസനതനിലൂടടെ  മനനവനികേതയുടടെ  പകേനശേ  കഗനപുരങ്ങള്

സൃഷനിക്കുനതനിനുകവണനിയനണന.   മനതൃഭനഷന  പഠനമല,  മനതൃഭനഷന  സനഹനിതദ്യണ

യഥനര്ത്ഥ  പഠന  വനിഷയമലനതനകുന്നുടവന  പശ്നണകപനലുണ  ഗകൗരവമനണന.   ഇതുണ

പരനിഹരനിക്കടപകടെണതുണന.  ഈ ബനിലനിടന്റെ തുടെര് പവര്തനങ്ങളനില് അടതലനണ

ലെകദ്യമനയനി  വരുന്നുടവനതുകൂടെനി   ഉള്ടക്കനണ്ടുടകേനണന  ഈ  ബനില്  ചര്ച

ടചകയ്യണതുണന.  ഭനഷനപഠന  ദര്ശേനതനികലെയന  മലെയനള  പഠനടത

ഉയര്തണടമന  ലെകദ്യമനണന  സര്ക്കനരനിനുള്ളതന.   അറനിവല  അനുഭൂതനിയനണന

വദ്യകനിടയ  നനിര്ണയനിക്കുനടതനന  നമുടക്കലനവര്ക്കുമറനിയനണ.   മനുഷദ്യചനിനയുണ

അകനതഷണ  ഭനവങ്ങളണ  രൂപടപടുത്തുനതന  മനതൃഭനഷന  മനധദ്യമതനിലൂടടെയനണന.

മടറനരു  ഭനഷ  അനുകേരനിചന  ശേസ്പീലെനിച  ഒരനള്ക്കന  ചനിനനപരമനയ  അടെനിമതണ

കനരനികടെണനിവരുണ.   ചനിനനപരമനയ  അടെനിമതണ  വവജനനനികേ  വനികേനസതനിനന

തടെസ്സമനയനി  തസ്പീരുണ.  ആ  അടെനിമതതനിടന്റെ  പനതയനിലൂടടെ  മലെയനളനികേള്  നടെന്നു

നസ്പീങ്ങുനതനിടന  കനിയനത്മകേമനയനി  പതനികരനധനിക്കനന്  കൂടെനിയനണന  ഈ  ബനില്.

വകേടകേനണ്ടുണ  കേനല്  ടകേനണ്ടുമലനടത  മനസ്സുടകേനണ്ടുണ  തങ്ങളടടെ  സര്ഗ്ഗകശേഷനി

ടകേനണ്ടുണ സൃഷനി  നടെതനന്  കേഴനിയനത അവസയനികലെയനണന  നനണ  കപനകുനതന.

കേകമനളതനിടന്റെ  സര്ഗ്ഗകശേഷനി  വനികേസനതനിനനവശേദ്യമനയ  ഭനഷ മതനിടയന

പതനികലെനമ  ദര്ശേനണ  നമ്മേടള  കേസ്പീഴന ടപടുത്തുന്നു.  സനര്ത്ഥകേമനയ  ചനിനയന

തനനിമയുള്ളതുണ  ചരനിത്രനവകബനധമുള്ളതുമനയ  ഭനഷ  കൂടെനികയതസ്പീരൂ.  അതനണന

മനതൃഭനഷ.    മനതൃഭനഷ പഠനിക്കുനതനിനുള്ള തടെസ്സങ്ങള്  നസ്പീക്കുനതനിനന  കകേരളസ്പീയര്

ഒറടക്കടനയനി നനിലെപനടെന എടുകക്കണതനണന. ഇവനിടടെ അതനണന സണസനന സര്ക്കനര്

ആവശേദ്യടപടുനതന.  ചനിനയുടടെ പഭവകകേനണ ഭനഷയനണന.  ചനിനയുടടെ നവസ്പീകേരണണ
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ഭനഷയുടടെ  ശുദസ്പീകേരണതനിലൂടടെ,  നവസ്പീകേരണതനിലൂടടെ  മനത്രകമ  കേഴനിയൂ.   നനണ

കനരനിടുന  ടവല്ലുവനിളനികേള്  നനിരവധനിയനണന.  അതന  ഓകരനന്നുണ  ഇവനിടടെ

വനിവരനിക്കുനനില.  ഏതനയനലുണ മലെയനള ഭനഷനപഠനണ നനിര്ബന്ധമനക്കുനതന വനിവനിധ

മനനവനികേ മണ്ഡലെങ്ങളടടെ വളര്ചയ്ക്കുകവണനിയനടണന വളടര പധനനടപട ആശേയണ

ഞനന്  നനിങ്ങളടടെ  മുനനില്  വയ്ക്കുകേയനണന.  നമ്മ്യൂനപക  തനല്പരദ്യങ്ങളണ

മനുഷദ്യനവകേനശേങ്ങളണ  ലെണഘനിക്കനടത,  ഏതന  ഭനഷ  പഠനിക്കുനതനിനുള്ള

അവകേനശേങ്ങളണ  ലെണഘനിക്കനടത തടന്റെ  സതതതണ  വളര്തനിടയടുതന

മനനവനികേതയുടടെയുണ  ദനര്ശേനനികേതയുടടെയുണ  മണ്ഡലെണ  വനികേസനിപനിക്കനന്  മനതൃഭനഷ

കകേരളതനില്  ഓകരനരുതരുണ  പഠനിക്കണടമന  ആശേയണതടന  നനിയമസഭയനിടലെ

മുഴവന്  കപരുണ  ഒറടക്കടനയനി  പറകയണതുണന.  അതന  കകേരളതനിടന്റെ  വളര്ചയന

ആവശേദ്യമനണന.  അങ്ങടന  വളര്ന  രനഷങ്ങളനണന  കലെനകേതനിടന്റെ

ടനറുകേയനികലെയ്ടക്കതയനിടള്ളതന.  സതതതണ  വളര്ത്തുകേയുണ  ആശേയ-അനുഭൂതനി

മണ്ഡലെങ്ങടള  വളര്ത്തുകേയുണ  ടചയ്യുനതനണന  യഥനര്ത്ഥതനില്  മനുഷദ്യ

വനികേസനടമന്നുപറയുനതന.   അതനിനന  ഒരു  തടെസ്സവണ  സണസനന  സര്ക്കനര്

ബനിലനിലൂടടെ  വരുതനിയനിടനില. അതന ആ ബനിലനില് വളടര വദ്യകമനയനി  പറയുന്നുണന.

ഇനനിയുണ  തുടെര്ന്നുവരുന  ചര്ചകേള്,  ബനിലനിടന്റെ  റൂള്സന  എനനിവ  ഏടതങനിലുണ

തരതനിലുള്ള   തടെസ്സങ്ങളടണങനില്  അതന  മനറ്റുനതനിനുള്ള  വഴനികേളനണന.

ഏതനയനലുണ അതനിടന്റെ യഥനര്ത്ഥ ദനര്ശേനനികേതലെടത കേണ്ടുടകേനണന,  അതനിനുള്ള

തടെസ്സങ്ങള്  നസ്പീക്കനി  കകേരളണ  മലെയനള  ഭനഷയനിലൂടടെ  വളരുന  ഒരു  തലെമുറയുടടെ

നനടെനടണന്നുപറയനന്  നമുക്കന  കേഴനിയണണ.   മലെയനള  ഭനഷ  (നനിര്ബന്ധനിത  ഭനഷ)

ബനില്  നടെപനിലെനക്കുനതനിലൂടടെയുണ  തുടെര്  നടെപടെനികേളനിലൂടടെയുണ  മനികേച

ഭനഷനനുഭവങ്ങളനികലെയന,  സനഹനിതദ്യനനുഭവങ്ങളനികലെയന,  അനുഭൂതനിയുടടെ

സകൗന്ദരദ്യതനികലെയന  മനനവനികേതയുടടെ  പൂര്ണതയനികലെയന  വളടര  കേരുതകലെനടടെ,

അതസ്പീവ  ശദകയനടടെ  കകേരളണ  നസ്പീങ്ങുകേയനണന.   അതുടകേനണന  ഇതന  ചര്ച

ടചയ്യടപടെണണ.  

Shri. V.T. Balram: Sir,  I  move  that  “This  House  resolves  to
disapprove the Malayalam Language (Compulsory Language) Ordinance,
2017 (Ordinance No.5 of 2017)”

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   അങ്ങന  ഭനഷയനില്  നല  കേയ്യടെക്കമുള്ള  ആളനണന.   നല
കടനളറനണന. 50  മനിനനിടനിടന്റെ പസണഗണ  5  മനിനനിടടകേനണന പറയനനുള്ള കശേഷനിയുണന.
അടതനടക്ക ഭണഗനിയനയനി വകേകേനരദ്യണ ടചയ്തന മറ്റുള്ളവര്ക്കന മനതൃകേയനകേണണ.
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ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റനണ: സര്, വളടര മഹനിതമനയ  ധനരനളണ നനിയമനനിര്മ്മേനണ
മുഹൂര്തങ്ങള്ക്കന  സനകദ്യണ  വഹനിച  പതനിറനണ്ടുകേളടടെ  പനരമരദ്യമുള്ള  ഈ
അസണബനി  ഹനളനില്വചന  ഇങ്ങടനടയനരു  വനിഷയതനില്  സണസനരനിക്കനന്
അവസരമുണനയനി  എന്നുള്ളതന  വദ്യകനിപരമനയനിതടന  എനനിക്കന  കേനിടനിയ  ഒരു
സകൗഭനഗദ്യമനയനി കേരുതുകേയനണന.  പതസ്പീകേങ്ങള്ക്കന നമ്മുടടെടയനടക്ക ജസ്പീവനിതങ്ങളനില്
വലെനിയ പനധനനദ്യമുണന.  ആ നനിലെയനില് ഇനടത ദനിവസതനിടന്റെ പതസ്പീകേനത്മകേത
ഒടണ കചനര്ന്നുകപനകേനടത വസ്പീണ്ടുടമനരനിക്കല്കൂടെനി നനിയമനനിര്മ്മേനണതനിടന്റെ നടലനരു
മുഹൂര്തണ ഇവനിടടെ പുനരനവനിഷരനിക്കുനതനിനന കനതൃതതണ നല്കേനിയ സഭനദദ്യകനുണ
സഭനകനതനവനിനുണ പതനിപക കനതനവനിനുണ മടറലനവര്ക്കുണ എടന്റെ അഭനിനന്ദനങ്ങളണ
അഭനിവനദദ്യങ്ങളണ അറനിയനിക്കുകേയനണന. ഒരു  പുതനിയ  നനിയമനനിര്മ്മേനണടതക്കുറനിചന
നമ്മേളനിനന  ചര്ച  ടചയ്യുകേയനണന.   അതുമനയനി  ബന്ധടപട  എടന്റെ   വനികയനജനിപന
ആദദ്യണതടന  അറനിയനിക്കുകേയനണന.  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേനണടതക്കുറനിചന
ചനിനനിക്കുകമനള് അതനിടന്റെ നനിയമപരമനയ സനണഗതദ്യണ ഉറപ്പുവരുത്തുകേടയന്നുള്ളതന
വളടര  പധനനമനണന.   ഇവനിടടെ  തടെസ്സവനദങ്ങളനയനിച  ബഹുമനനദ്യരനയ  ചനിലെ
അണഗങ്ങള്  വളടര  പധനനടപട   കേനരദ്യങ്ങളനണന  ചൂണനിക്കനണനിചനിടള്ളതന.
ഭരണഘടെനയുടടെ  കേണ്കേറന്റെന  ലെനിസനില്ടപട  വനിദദ്യനഭദ്യനസവമനയനി  ബന്ധടപടന
നടെത്തുന ഏതന നനിയമനനിര്മ്മേനണവണ ഭരണഘടെനനതതതങ്ങള്ക്കന വനിരുദമനകേനടത
കൃതദ്യമനയനി മുകനനടടകേനണ്ടുകപനകേനന് നമുക്കന സനധനിക്കണണ.  ആ നനിലെയനിലുള്ള ഒരു
ജനഗ്രത നനിയമനനിര്മ്മേനണതനിടന്റെ തുടെക്കണ മുതല് തടന കവണടമനനണന എനനിക്കുണ
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കനനുള്ളതന.  നനിയമപരമനയ  സനണഗതദ്യണ  പരനികശേനധനികക്കണതന
നനിയമസഭ തടനയനണന.  അതന സബ്ജകന  കേമ്മേനിറനിക്കന വനിടടകേനടുക്കുന  പവണത
പൂര്ണമനയുണ  ശേരനിയനകണന  എന്നുള്ളതുകൂടെനി  ഈ  അവസരതനില്  നമ്മേള്
ചനിനനിക്കണടമനന  ആമുഖമനയനി  പറയുകേയനണന.  എനനല്  ഈ  ബനിലനിടന്റെ
അനസ്സതടയകയന  അതനിടന്റെ  ഉകദ്ദേശേദ്യശുദനിടയകയന  കചനദദ്യണ  ടചയ്യനന്
ഞനനനഗ്രഹനിക്കുനനില.  ഭനഷ  ആശേയവനിനനിമയതനിനുള്ള  ഒരുപനധനിയനയനി
എങ്ങടനയനണന  വളര്ന്നുവനതന  എന്നുള്ളതന  ചരനിത്രപരമനയനിതടന  നമുക്കന
വനിലെയനിരുതനന് കേഴനിയുന ഒരു കേനരദ്യമനണന.  ആണഗദ്യഭനഷയനില് തുടെങ്ങനി അടെയനള
ഭനഷയനിലൂടടെയുണ  വനയ്ടമനഴനിയനിലൂടടെയുടമനടക്ക  എത്രകയന  സഹസനബങ്ങള്
മുകനനടകപനയനിടനണന  അചടെനിയുടടെ  അടലങനില്  അകരങ്ങളടടെ  ആദദ്യ  രൂപങ്ങള്
രൂപടപടതന  എനന  നമുക്കറനിയനണ.  ആ  നനിലെയനില്  നനമനിനന  കേനണുന
സണസനരങ്ങളടടെടയനടക്ക  രൂപടപടെലെനിനന  അടെനിസനനമനയനി  മനറനിയതന
ഭനഷതടനയനണന  എന്നുള്ള  കേനരദ്യതനില്  യനടതനരു  സണശേയവമനില.   ഭനഷയുണ
ഭനഷയനിലുള്ള  സനഹനിതദ്യവണ  നനടറനിവകേളണ  നനടെന്  കേലെകേളണ
നനടനചനരങ്ങളടമനടക്കയനണന  നമ്മുടടെ  സണസനരതനിടന്റെ  ആടകേത്തുകേടയനന
നമുക്കറനിയനണ.  
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നമ്മേടളലനവരുണ  ഇനദ്യയുടടെ  സനണസനരനികേ  ബഹുതതതനില്
അഭനിമനനനിക്കുനവരനണന.  കലെനകേതനില്വചന ഏറവണ കൂടുതല്  ''ബഹുസതരത'  യുള്ള
ഒരു  നനടെനയനി  ഇനദ്യടയ  നമ്മേടളലനവരുണ  അഭനിമനനകതനടുകൂടെനി  കേരുതുന്നു.
ഇനദ്യയുടടെ  ഏറവണ  വലെനിയ  കേരുതനണന  ആ  'ബഹുസതരത'  എനന  നമ്മേള്
അഭനിമനനനിക്കുകേയുണ  ടചയ്യുന്നു.   ഈ  നനടെനിടന്റെ  സനണസനരനികേ   ബഹുതതതനിനന
അടെനിതറയനയനി  മനറനിയനിടള്ളതന  ഇനദ്യയനിടലെ  ഭനഷന  വവവനിദദ്യണ
തടനയനടണനതന  നമുക്കന  കേനണനതനിരനിക്കനന്  നനിര്വ്വനഹമനില.  2011-ടലെ
ടസന്സസന പകേനരണ  1652  ഭനഷകേളണന എന്നുള്ളതനണന കേണക്കന.  പലെതുണ കുറചന
ആളകേള് മനത്രണ  സണസനരനിക്കുന ഭനഷകേളനണന.   പടക പത്തുലെകതനിലെധനികേണ
ആളകേള്  സണസനരനിക്കുന  ഭനഷകേളടടെ  എണണ  29  ആടണനനണന  ഞനന്
മനസ്സനിലെനക്കുനതന.  ഭരണഘടെനയുടടെ  ടഷഡമ്മ്യൂളനില്  ഔകദദ്യനഗനികേ  ഭനഷനസനനണ
അലെങരനിക്കുന  22  ഭനഷകേളണന.  അതനിടലെനനനണന  ഹനിന്ദനി.  രനഷഭനഷ  എന
നനിലെയനില്  ഹനിന്ദനിക്കന  പകതദ്യകേമനയനിടള്ള  അണഗസ്പീകേനരടമനന്നുമനില.  ഈ  22
ഭനഷകേളനിലുണടപട ഒരു ഭനഷ മനത്രമനണന ഹനിന്ദനി എന്നുള്ളതനണന എടന്റെ അറനിവന. ആ
നനിലെയനില്  22  ഭനഷകേളനില്ടപട  പധനനടപട  ഒരു  ഭനഷയനയ  മലെയനളതനിനന
അതനികന്റെതനയനിടള്ള   അണഗസ്പീകേനരണ  എന്നുമുണനകേണടമനന  ഓകരന  മലെയനളനിയുണ
ആഗ്രഹനിക്കുകേയനണന.  എത്രകയന  പതനിറനണ്ടുകേളനയനി  നമ്മേള്  ആ  സതപ്നവമനയനി
മുകനനടകപനവകേയനണന.  ബഹുമനനദ്യനുണ ഈ നനടകേനരനുണ കൂടെനിയനയ പശേസ്ത കേവനി
ഒ.എന്.വനി.  കുറുപനിടനകപനടലെയുളളവര്  ഐകേദ്യമലെയനള  പസനനവമനയനി
ബന്ധടപടന  എത്രകയന  പതനിറനണ്ടുകേളനയനി  ഈ  പവര്തനങ്ങള്ക്കന  കനതൃതതണ
നല്കേനിയ ആളകേളനണന.  ഇതനിടന്റെടയനടക്ക  ഭനഗമനയനി  2011  ടസപ്റണബര്  1-ടലെ
സര്ക്കനര്  ഉതരവപകേനരണ  മലെയനളണ  നനിര്ബന്ധനിത  ഒനനണ  ഭനഷയനക്കനി  മനറനി
എന്നുള്ളതന നമുക്കറനിയനണ. സനി.ബനി.എസന.ഇ., ഐ.സനി.എസന.ഇ.  സ്കൂളകേളനിടലെനടക്ക
മലെയനളണ  പഠനിപനിക്കുനതനിടനക്കുറനിച്ചുള്ള  ആകലെനചന  തുടെങ്ങുനതന  ആ
ഘടതനിലെനണന.  പടക മറ്റു പലെരുണ ചൂണനിക്കനണനിചതുകപനടലെ  2015  ഡനിസണബര്
17-നന  കകേരള  നനിയമസഭ  പനസ്സനക്കനിയ  മലെയനള  ഭനഷയുടടെ  വദ്യനപനവണ
പരനികപനഷണവണ  സണബന്ധനിച  ബനിലനിനന  ഇകപനഴണ  രനഷപതനിയുടടെ  അണഗസ്പീകേനരണ
ലെഭനിക്കനത  സനഹചരദ്യണ  മുനനില്കേണ്ടുടകേനണ്ടുകവണണ  പുതനിയ ബനിലനിടനക്കുറനിചന
നനണ  ആകലെനചനികക്കണതന  എനതന  മനത്രമനണന  പതനിപക നനിരയനില്നനിന്നുണ വന
വനിമര്ശേനണ.  അതന  ഈ  ബനിലനിടന്റെ  ടമനതതനിലുള്ള  ഉള്ളടെക്കകതനടുള്ള
വനിമര്ശേനമല.   മലെയനളണ  പഠനിക്കനന്  കേഴനിയുന  അനരസ്പീകണ  കകേരളതനിടലെ
സ്കൂളകേളനിലുണനകേണണ  എന  ആഗ്രഹകതനടുള്ള  എതനിര്പല;   നമ്മേടളനടക്ക
ഒറടക്കടനയനിതടന ആ  അഭനിപനയണ  പങ്കുവയ്ക്കുനവരനടണനനണന  എനനിക്കന
സൂചനിപനിക്കനനുള്ളതന.  പടക  നനിയമമനകുകമനള്  നനിയമപരമനയനിടള്ള  കേനരദ്യങ്ങള്
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കുറച്ചുകൂടെനി  ജനഗ്രതകയനടുകൂടെനി  പരനികശേനധനിക്കണടമന്നുമനത്രകമ  പറയുന്നുള.
കനസ്സനിക്കല്  പദവനിയുള്ള  ഒരു  ഭനഷയനയനി,  കശഷഭനഷ  എന്നുള്ള  തര്ജ്ജനിമ
എത്രകതനളണ  ശേരനിയനടണനറനിയനില,  മലെയനളണ  അണഗസ്പീകേരനിക്കടപടുനതന
2013-ലെനണന.  തുടെര്നന  അതനിടനതനിടര  വലെനിയ  വനിവനദണ  ഉണനയകപനള്
കകേനടെതനിടയകപനലുണ  ഇടെടപടുവനിചന  നനിയമയുദങ്ങള്  നടെതനിയനണന  അനടത
യു.ഡനി.എഫന.   സര്ക്കനര്  മലെയനളതനിടന്റെ  കശഷഭനഷന  പദവനി  അടലങനില്
കനസ്സനിക്കല്  ഭനഷനപദവനി  സണരകനിചതന  എന്നുള്ളതന  ചരനിത്രതനിടന്റെ  ഭനഗമനയനി
നനില്ക്കുകേയനണന.  പടക  കനസ്സനിക്കല്  ഭനഷയനയനി  മലെയനളണ
അണഗസ്പീകേരനിക്കടപടടവങനിലുണ  കനസ്സനില്  പഠനിപനിക്കുന  ഭനഷയനയനി  മലെയനളണ
ഇതുവടര  പൂര്ണ അര്ത്ഥതനില്  മനറനിയനിടനില  എന്നുള്ളനിടെതനണന  ഇങ്ങടനടയനരു
നനിയമനനിര്മ്മേനണടതക്കുറനിചന  നമ്മേള്  ആകലെനചനിക്കുനതന.  കകേരളതനിടലെ  മുഴവന്
സ്കൂളകേളനിലുണ മലെയനളണ നനിര്ബന്ധനിത ഒനനണ ഭനഷയനയനി പഠനിപനിക്കണണ, അതനിനുള്ള
സനഹചരദ്യമുണനകേണണ  എന്നുതടനയനണന  നമ്മേടളനടക്ക  ആഗ്രഹനിക്കുനതന.
അതനിടന്റെ  നനിയമപരമനയനിടള്ള  കേനരദ്യങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുതണടമന്നുള്ള  ജനഗ്രത
അകതനടടെനപമുണനകേണടമനന അടെനിവരയനിടന പറയുന്നു എന്നുമനത്രകമയുള. 

മനതൃഭനഷന  വനികവചനണ  എന്നുപറയുനതന  മടറലനതരണ  വനികവചനങ്ങകളയുണ
കപനടലെ  ഗകൗരവകതനടുകൂടെനി  കേനകണണ  കേനരദ്യമനണന.  നമ്മേള്  ലെനിണഗ
വനികവചനടതക്കുറനിച്ചുണ  വണശേസ്പീയ  വനികവചനടതക്കുറനിച്ചുണ  ജനതനി  വനികവചനടത
കുറനിച്ചുടമനടക്ക  പറയുനതുകപനടലെതടന ഭനഷനപരമനയ  വനികവചനടതക്കുറനിച്ചുണ
ചനിനനികക്കണതനയനിടണന.  ആ  നനിലെയനില്  ഈ  ബനില്  നനിയമമനയനി  ഈ
അദദ്യയനവര്ഷണ  മുതല്തടന  നടെപനക്കടപടുകമനള്  ഇതുമനയനി  ബന്ധടപടന
പനകയനഗനികേതലെതനില്  ഉയര്ന്നുവകനക്കനവന  നനിരവധനി  പശ്നങ്ങളണന.
വനിദദ്യനഭദ്യനസ വകുപ്പുണ ഡനി.പനി.ഐ.യുണ അടതനടക്ക എത്രകതനളണ ഗകൗരവകതനടുണ
മുടനനരുക്കകതനടുണകൂടെനി ടചയ്തനിടണന  എന്നുള്ള കേനരദ്യണ നമുക്കന ഇകപനഴണ വദ്യകമല
എന്നുടള്ളനരു  ആശേങ  ഇവനിടടെ  നനില്ക്കുകേയനണന.  ഇനനി   ഒരു  മനസണകപനലുമനില
പുതനിയ അദദ്യയന വര്ഷണ തുടെങ്ങനന്.  ആ നനിലെയനില്  2017-ല് ഒറയടെനിക്കന  ഇതന
നടെപനക്കുകമനള്  അതന  പനകയനഗനികേമനയനി  എങ്ങടന   മുകനനടടകേനണ്ടുകപനകേനണ
എനതനിടനക്കുറനിചന  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വകുപനിനന  കൃതദ്യമനയനിടള്ള   വദ്യകതയുണന
കേണടമനനണന  എനനിക്കന  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കനനുള്ളതന.  കേനരണണ,   ഹയര് ടസക്കണറനി
തലെതനില്  പരസ്പീക  മലെയനളതനിടലെഴതനണ;  പകക  പനഠപുസ്തകേങ്ങള്  ഇതുവടര
മലെയനളതനില് തയ്യനറനക്കനിയനിടനില.  ഇണഗസ്പീഷനിലുള്ള പനഠപുസ്തകേങ്ങള് പഠനിച്ചുകവണണ
മലെയനളതനില്  പരസ്പീകടയഴതനന്.  ടമഡനിക്കല്/എഞനിനസ്പീയറനിണഗന  പകവശേന
പരസ്പീകകേള്  മലെയനളതനില്  എഴതനന്  കേഴനിയുന  സനഹചരദ്യണ  കകേരളതനിലെനില.
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അതനിടനക്കുറനിചന  നമുക്കന  ആകലെനചനികക്കണതനയനിടണന.  യു.പനി.എസന.സനി.-യുടടെ
സനിവനില്  സര്വ്വസ്പീസന  പരസ്പീക  മലെയനളതനിടലെഴതനണ.  പകക  ടസകകടറനിയറന
അസനിസന്റെന  അടെക്കമുള്ള  കകേരള  പനി.എസന.സനി.-യുടടെ  പരസ്പീക  ഇകപനഴണ
മലെയനളതനിടലെഴതനന് കേഴനിയുന സനഹചരദ്യണ  നമുക്കന  സൃഷനിക്കനന് സനധനിചനിടനില
എന്നുള്ളതനണന  അവസ.   ഈ  നനിലെയനില്  പലെതരതനിലുള്ള വവരുദദ്യങ്ങള്
ഇവനിടടെ  നനിലെനനില്ക്കുന്നുണന.  ആ  നനിലെയനില്  കേനരദ്യങ്ങള്  കേനണനനുണ
മുകനനടടകേനണ്ടുകപനകേനനുണ നമുക്കന സനധനിക്കണണ. വനി.എചന.എസന.ഇ.യനില് മലെയനളണ
പനഠദ്യവനിഷയമനക്കനന് നമുക്കനിതുവടര  കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.  അതനിനുള്ള അദദ്യനപകേരുടടെ
കുറവടെക്കണ   ആ  കമഖലെയനില്  നനില്ക്കുകേയനണന.  ഇവനിടടെ  പറഞ്ഞെതുകപനടലെ
ഓറനിയന്റെല് സ്കൂളകേളനില് അദദ്യയനണ ഉറപ്പുവരുതനന് എന്തുടചയ്യണടമന്നുള്ളതനിടന
കുറനിചന നമുക്കന ആകലെനചനിക്കണണ. ഇവനിടടെ ശസ്പീ. എന്.  ഷണസുദ്ദേസ്പീന് പറഞ്ഞെതന വളടര
പധനനടപടടനരു  കേനരദ്യമനണന.  നമ്മുടടെ  കബനര്ഡര്  ജനിലകേളനില്,  പകതദ്യകേനിച്ചുണ
കേനസര്കഗനഡന കപനലുള്ള ജനിലകേളനില് ഇനടലെ പതദ്യക സമരണ തുടെങ്ങനിക്കഴനിഞ.
ഞനന്  സമരണ   ടചയ്യുനവരുമനയനി  കഫനണനില്  സണസനരനിച്ചു.  അവര്  വലെനിയ
ആശേങയനിലെനണന.  ഭനഷനനമ്മ്യൂനപകങ്ങളടടെ  ഇതരതനിലുള്ള  ആശേങകേള്
പരനിഹരനിക്കുടമനന  ബഹുമനനടപട  മനനിയനിവനിടടെ  പറഞ.  അതന
ഉറപ്പുവരുതണടമനന  ഒന്നുകൂടെനി  അടെനിവരയനിടന  അകദ്ദേഹകതനടെന
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയനണന.  കേനരണണ,  അവരുകടെതന   കേനടെയടെക്കമുള്ള  ഭനഷയനണന.
അകപനള്  അവര്ക്കന  ഒരു  ആശേങയുണനക്കുന  തരതനില്  നമ്മേള്  മലെയനളണ
അടെനികചല്പനിക്കുന  സനഹചരദ്യമുണനവകേയനടണങനില്  അതന   ഇനദ്യയുടടെ
ബഹുസതരതയ്ക്കുകമലുള്ള  കേടെന്നുകേയറതനിടന്റെ  തലെതനില്തടനയുള്ള,  ഗകൗരവ
സതഭനവമുള്ള കേനരദ്യമനയനി നമുക്കന കേനകണണനി വരുണ. 

തമനിഴനടെന  ഇക്കനരദ്യതനില്  പലെ   നടെപടെനികേളണ  സതസ്പീകേരനിക്കുന്നുണന.  പടക
തമനിഴന നനടനില്  സനി.ബനി.എസന.ഇ.  സ്കൂളകേടളയുണ  ഐ.സനി.എസന.ഇ.  സ്കൂളകേടളയുണ  ഏതന
നനിലെയനിലെനണന  അവരുകടെതനയനിടള്ള  നനിയമതനില്  പരനിഗണനിചനിടള്ളടതനതന
പകതദ്യകേമനയനി  സര്ക്കനര് പരനികശേനധനിക്കണടമനനണന എനനിക്കന  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കനനുള്ളതന.
തമനിഴര്   സതനണ  ഭനഷടയ  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  നനിരവധനി  ഇടെടപടെലുകേള്
നടെതനിയനിടള്ളതനണന.  പകതദ്യകേനിച്ചുണ  ആധുനനികേ  കേനലെഘടതനില്  ഭനഷ
സനര്വ്വത്രനികേമനയനി  ഉപകയനഗനിക്കനന്  കേഴനിയുന  ഒരനരസ്പീകണ  സൃഷനിക്കണടമങനില്
അതനിനനുസൃതമനയനി  ഭനഷയന  വളര്ചയുണനകേണണ,  പുതനിയ  പദങ്ങളണനകേണണ.
പകതദ്യകേനിച്ചുണ  ശേനസസ്പീയകമഖലെയുണ  പുതനിയ  സനകങതനികേ  വനിദദ്യകേളടമനടക്കയനയനി
ബന്ധടപടന പുതനിയ പദങ്ങള് കേടെന്നുവരുകമനള് ആ പദങ്ങള്ക്കന സമനനമനയ പദങ്ങള്
അതതന  ഭനഷകേളനില്   രൂപടപടുതനിടയടുക്കനന്  നമുക്കന  കേഴനിയണണ.  പടക
മലെയനളതനിനന അതരതനിലുള്ള ഒരു ജനഗ്രത കവണത്ര ഉണനയനിടനില.
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മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറനയനി  വനിജയന്):  സര്,  ഭനഷന  നമ്മ്യൂനപകതനിനന
എകനന ഒരു ആശേങ ഇതുമനയനി ബന്ധടപടണനയനിടടണനന ബഹുമനനടപട അണഗണ
പറയുകേയുണനയനി. ഭനഷന നമ്മ്യൂനപകതനിനന ഇതുമനയനി ബന്ധടപടന ഒരു തരതനിലുള്ള
ആശേങയുണ ഉണനകകേണതനയനിടനില.  ഭനഷന നമ്മ്യൂനപകങ്ങള് ഏതന തരതനിലെനകണന
പഠനിക്കുനതന  അകത  തരതനില്തടന  പഠനണ  തുടെരുണ.  ഒരു  ആശേങയുണ  ആ
കേനരദ്യതനില് ഉണനകകേണതനില. 

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റനണ: സര്, ബഹുമനനടപട മുഖദ്യമനനിയുടടെ  പഖദ്യനപനടത
ഞനന്  സതനഗതണ  ടചയ്യുകേയനണന.  അവര്ക്കന  അവരുകടെതനയ  സതതതണ
നനിലെനനിര്തനിടക്കനണ്ടുതടന മുകനനടകപനകേനന് ഈ നനിയമണ  തടെസ്സമനകേനത ഒരു
ജനഗ്രത  സര്ക്കനരനിടന്റെ  ഭനഗത്തുനനിന്നുമുണനകേണടമനന  ഒരനിക്കല്ക്കൂടെനി
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയനണന. ഞനന് പറഞവനതന തമനിഴന അടെക്കമുള്ള ഭനഷകേള് പുതനിയ
സനകങതനികേ  പദങ്ങള് ഉള്ടക്കനള്ളുന കേനരദ്യതനില്  മലെയനളനികേടളക്കനള് എത്രകയന
മുനനിലെനണന.  വളടര  രസകേരമനയനിടള്ളതുണ  കകേള്ക്കുകമനള്  കേകൗതുകേണ
കതനന്നുനതുമനയ  നനിരവധനി  പദങ്ങള്  സനകങതനികേ  വനിദദ്യകേളമനയനി  ബന്ധടപടന
അവര്ക്കന സൃഷനിടചടുക്കനന് സനധനിചനിടണന.  നമ്മേടളനടക്ക ഇകപനള് വളടരയധനികേണ
ഉപകയനഗനിക്കുന "കേമമ്മ്യൂടര്" എന പദതനിനന "കേണനിനനി" എന നനിഷളങമനയനിടള്ള,
വളടര കേകൗതുകേണ കതനന്നുന ഒരു തമനിഴന പദടത  സൃഷനിടചടുക്കനന് സനധനിചനിടണന.
അതുകപനടലെയുള്ള നനിരവധനി കേനരദ്യങ്ങളണനകുന്നുണന.  ഞനന്  കൂടുതല്  ദസ്പീര്ഘമനയനി
സണസനരനിക്കുനനില.  ഏതനയനലുണ  ഇതുമനയനി  ബന്ധടപടന  ഇവനിടടെ  ഉയര്ന്നുവന
ആശേങകേള് പൂര്ണമനയനി പരനിഹരനിക്കനന് കേഴനിയുന രസ്പീതനിയനിലുള്ള ചര്ചകേള് സബ്ജകന
കേമ്മേനിറനിയനില് ഉയര്ന്നുവരണടമനന ആഗ്രഹനിക്കുകേയനണന. 

ഭനഷ  സനമനജദ്യങ്ങടള  സൃഷനിചനിടണന.  ഭനഷയുടടെ  കപരനിലെനണന  പലെകപനഴണ
യുദങ്ങളണനയനിടള്ളതന,  പുതനിയ  രനജദ്യങ്ങളണനയനിടള്ളതന.  നമ്മുടടെ  അയല്
രനജദ്യമനയ  ബണഗനകദശേന  രൂപടപടുനതന  അനടത  പൂര്വ്വ  പനകേനിസനനനില്
പടെനിഞ്ഞെനറന്  പനകേനിസനനനിടലെ  ഉറുദു  ഭനഷ  അടെനികചല്പനിചതനിടന്റെ  ഭനഗമനയനി
ഉയര്ന്നുവന ബണഗന  വനികേനരടത തുടെര്നനടണനന  നമുക്കറനിയനണ.  ആ നനിലെയനില്
ധനരനളണ  ഉദനഹരണങ്ങള്  കലെനകേതനിടന്റെ  പലെ  ഭനഗങ്ങളനില്നനിനന  ഭനഷന
രനഷസ്പീയവമനയനി  ബന്ധടപടന  ഉയര്ന്നുവരുന്നുണന.  1988-ലെനണന  പശേസ്തനനയ
ടനനകബല്  സമ്മേനനകജതനവനയ  ഇണഗസ്പീഷന  നനടെകേകൃതന  ഹകരനള്ഡന  പനിന്റെര്
'മകൗണന്  ലെനണകഗതജന'  എനന  നനടെകേടമഴതനിയതന.  മലെനനടെന്  ഭനഷടയക്കുറനിച്ചുള്ള
ചര്ചകേള് കകേരളതനിലുണ  സജസ്പീവമനയനിടക്കനണനിരനിക്കുന ഒരു കേനലെഘടതനിലെനണന
മകൗണന്  ലെനണകഗതജന  കപനടലെയുള്ള  സനഹനിതദ്യകൃതനികേളടടെ  പനധനനദ്യണ
നമ്മേള്  മനസ്സനിലെനകക്കണതന.  ഭനഷയന  കൃതദ്യമനയ  രനഷസ്പീയമുടണന്നുണ അതന
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എങ്ങടനയനണന അധനിനനികവശേതനിടന്റെ രനഷസ്പീയമനകുനടതന്നുണ വകരണദ്യതയുടടെയുണ
കേസ്പീഴനളതയുടടെയുണ രനഷസ്പീയടത  എങ്ങടനയനണന  അതന  കവര്തനിരനിക്കുന
ടതന്നുടമനടക്ക കൃതദ്യമനയനി വനിവരനിക്കുന ഒരു നനടെകേമനണതന. നനടഭനഷടയക്കുറനിച്ചുണ
ഗ്രനമദ്യഭനഷടയക്കുറനിച്ചുണ  പലെതരതനിലുള്ള  ചര്ചകേള്  നടെക്കുകേയനണന.
മലെയനളടതക്കുറനിച്ചുതടന  മണനിപവനളണ   മുതല്  ആധുനനികേകേനലെണവടരയുള്ള
സമകേനലെനികേ  മനറങ്ങടളക്കുറനിചന  ചര്ച   ടചയ്യടപടടകേനണനിരനിക്കുന  കേനലെതന
നനടഭനഷടയയുണ ഗ്രനമദ്യഭനഷടയയുണ  അതനികന്റെതനയ അര്ത്ഥതനില് കേനകണണതുണന
എനനണന എനനിക്കന കതനന്നുനതന. നമ്മുടടെ നനടെന് ഭനഷ  നമ്മേടളലനണ ഇഷടപടുന്നു.
ആ  ഭനഷയനില്  കസ്നേഹമുണന,  കേരുതലുണന,  വനര്മ്മേലെദ്യമുണന.  ആ  ഭനഷ
സണസനരനിക്കുകമനള്  കകേള്ക്കുന  ആള്ക്കന  പറയുന  ആളനികനനടെന  കസ്നേഹവണ
ബഹുമനനവണ  കതനന്നുടമന്നുള്ളതനണന  നനടഭനഷയുടടെയുണ  ഗ്രനമദ്യഭനഷയുടടെയുണ
സനധനരണഗതനിയനിലുള്ള ലെകണണ.  പടക ഇനന ആ നനടഭനഷയുടടെയുണ ഗ്രനമസ്പീണ
ഭനഷയുടടെയുണ  കപരനില്  നദ്യനയസ്പീകേരനിക്കടപടുനതന  അഹനയുടടെയുണ
ഔനതദ്യതനിടന്റെയുണ  പരമപുച്ഛതനിന്റെയുണ  പരദൂഷണതനിടന്റെയുണ  അധനികേനര
ഗര്വ്വനിടന്റെയുണ  കമലെനള  മകനനഭനവതനിടന്റെയുണ  സസ്പീവനിരുദതയുടടെയുണ  ഭനഷയനണന
എന്നുപറയുകമനഴനണന  ഇതന  ഗ്രനമദ്യഭനഷയടലന്നുണ  ഈ  നനിലെയനിലുളള  ഒരു
മലെയനളമല  നമുക്കന   കവണടതന്നുമുള്ള  തനിരനിചറനിവനികലെയന  കകേരളതനിടലെ
ജനങ്ങടളത്തുനതന.  ആ  നനിലെയനില്  മലെയനളതനിനുകവണനി,  മലെയനളതനിടന്റെ
ഭനവനിക്കുകവണനി നമ്മുടടെ നനടനിടലെ കുടനികേള് മലെയനളണ ശേരനിയനയ രസ്പീതനിയനില് പഠനിചന
മലെയനളതനില്  അഭനിമനനണടകേനണന,  മലെയനളതനിടന്റെ  സണസനരടത
ഉയര്തനിപനിടെനിചന  മുകനനടകപനകുന  തരതനില്  സദുകദ്ദേശേദ്യപരമനയ  ഒരു
നനിയമനനിര്മ്മേനണമനയനിരനിക്കണണ ഇടതനന അഭദ്യര്ത്ഥനിച്ചുടകേനണന എടന്റെ വനക്കുകേള്
അവസനനനിപനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  കമനന്സന  കജനസഫനിനുകവണനി കഡന  .    എന്  .    ജയരനജന :  സര്,

മലെയനളതനിടന്റെ  മുഴവന്  സകൗന്ദരദ്യവണ  ഏറ്റുവനങ്ങനിയ  നനിളയുടടെ  തസ്പീരടത

വനിദദ്യനര്ത്ഥനിയനയനിരുന  അങ്ങടയ,  സഭയുടടെ  അദദ്യകന്  എന  നനിലെയനില്,

ഇനനിവനിടടെ  മലെയനള  ഭനഷയുമനയനി  ബന്ധടപട സുപധനനമനയ  ഒരു

നനിയമനനിര്മ്മേനണതനിനന കനതൃതതണ നല്കേനിയതനിനന പകതദ്യകേണ അഭനിനന്ദനിക്കുകേയനണന.

രസതനണ അദദ്യനപകേനനയ ടപനഫ.  സനി.  രവസ്പീനനനഥന,  വനിദദ്യനഭദ്യനസ വകുപ്പുമനനി

എന  നനിലെയനില്  സുപധനനമനയ  മടറനരു   നനിയമനനിര്മ്മേനണതനിനുകൂടെനി

തയ്യനറനകുന്നു.  തുടെക്കതനില്  ഒന്നുരണന   വനികയനജനിപ്പുകേളണ  നനിരനകേരണപകമയവണ

വനകപനള്  എലനവരുണ  ഇതനിടനതനിരനടണന  രൂപതനിലുള്ള  ചനിലെ  ചര്ചകേള്
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ഇവനിടടെയുണനയനി. യഥനര്ത്ഥതനില് ഇതനിടന്റെ അടെനിസനനപരമനയ, ആശേയപരമനയ

കേനരദ്യകതനടെന  ഞങ്ങള്ക്കനര്ക്കുണ  വനികയനജനിപനില  എന്നുള്ളതനണന  ഏറവണ

പധനനടപട  കേനരദ്യണ.  ടതറനിദരനിക്കടപട  മടറനരു  കേനരദ്യണ  -  മസ്പീഡനിയണ  ഓഫന

ഇന്സകന്  -  പഠനിപനിക്കുന  ഭനഷ  എന  രസ്പീതനിയനിലെനണന.  യഥനര്ത്ഥതനില്

മലെയനളണകൂടെനി  സ്കൂളകേളനില്  പഠനിപനിക്കുകേ  എന്നുള്ള  ഒരു  ആശേയമനണന  ഈ

നനിയമതനിടന്റെ പുറകേനിലുള്ളതന.  ഈ ബനിലനിടന്റെ തുടെക്കതനില്തടന നനിര്ബന്ധനിത

ഭനഷ  എനന  എഴതനിയതന  ശേരനിയടലനന  വനിശേതസനിക്കുന  ഒരനളനണന  ഞനന്.

മലെയനളനിയുടടെ  സതതതകബനധടത ഏറവണ  മുറുടകേ പനിടെനികക്കണതനണന  ഈ ഭനഷ.

ഞനനുണ അങ്ങുടമനടക്കതടന ഈ  സഭയനിലെനിരനിക്കനന് കേനരണണ ഇങ്ങടനടയനരു

ഭനഷയുള്ളതുടകേനണന മനത്രമനണന.  ഭനഷനടെനിസനനതനില് രൂപനനരടപടുതനിയ ഒരു

സണസനനതനിടന്റെ പതനിനനിധനികേള് എന നനിലെയനിലെനണന  1957-ല് നമുക്കന ഇവനിടടെ

ഇരനിക്കനനനിടെയനയതന.  അതുടകേനണ്ടുതടന നനിര്ബന്ധനിത ഭനഷ എനന പറയുകമനള്

സതനണ  അമ്മേടയ  നനിര്ബന്ധനിചന  'അകമ്മേ'  എനന  വനിളനിപനികക്കണ  ആവശേദ്യമുകണന

എനതനണന  പധനനടപട  കേനരദ്യണ.  അതുടകേനണന  നനിര്ബന്ധനിത  ഭനഷ

എനതനിനുപകേരണ  പധനന  ഭനഷ  എടനനരു  വനകക്കന  മടറടനങനിലുണ  വനകക്കന

ഉപകയനഗനിക്കണണ  എനതനണന  ഇതുമനയനി  ബന്ധടപട  എടന്റെ  പധനനടപട

നനിര്കദ്ദേശേണ. ഇവനിടടെ വളടര പധനനടപട ഒരു കേനരദ്യണ, ഇതനില്  പതനണ കനസ്സുവടര

മനത്രകമ  പറയുന്നുള.  യഥനര്ത്ഥതനില്  കകേരള  പബനികേന  സര്വ്വസ്പീസന  കേമ്മേസ്പീഷന്

നടെത്തുന  പരസ്പീകകേളനില്  നൂറന  മനര്ക്കനില്  90  മനര്ക്കനിനുള്ള  കചനദദ്യങ്ങളണ

ഇണഗസ്പീഷനിലെനണന.  സതനണ ഭനഷയനില് എഴതനന് അവകേനശേമുള്ളതന ആടകേക്കൂടെനി  10

മനര്ക്കനിനന മനത്രമനണന. ഇകപനഴണ ഇവനിടടെ നനിലെനനില്ക്കുന ഒരു സണവനിധനനമതനണന.

അതന മനകറണതുണന.  അതുടകേനണന പതനണ കനസ്സന വടരടയന്നുള്ളതന മനറനി പ്ലസന ടു

വടരടയനനകക്കണതനണന.  മനത്രമല,  കകേനകളജന തലെതനില്കപനലുണ മലെയനളതനില്

പരസ്പീകടയഴതനന്  സനധനിക്കുന  ഒരു  സനഹചരദ്യമുള്ള  ഈ  സണസനനതന,

പകതദ്യകേനിചന  അഡനിനനികസറസ്പീവന  സര്വ്വസ്പീസനില്കപനലുണ  പനകദശേനികേ  ഭനഷകേള്ക്കന

പനധനനദ്യണ ടകേനടുക്കുന കേനലെതന  എനനിനന ഇതനിടന പതനണ കനസ്സുവടര ലെനിമനിറന

ടചയ്തുടവന്നുള്ളതനണന  പധനനടപട  കചനദദ്യണ.  വളടര ധൃതനിപനിടെനിചന  ഒരു

ഓര്ഡനിനന്സനയനി ടകേനണ്ടുവരനടത  കുകറക്കൂടെനി സമഗ്രമനയനി ഇതന ചര്ച ടചയ്യണണ.

ഈ  നനിയമതനികനനടുള്ള  അഭനിപനയവദ്യതദ്യനസമല,  മലെയനളനിടയ

സണബന്ധനിചനിടെകതനളണ  ഒരു  ഭനഷയനില്  വനിശേതസനിക്കുന  അടലങനില്  അതന
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ഉപകയനഗനിക്കുന  ആളകേള്  എന  നനിലെയനില്  മുകമനടകപനകേനന്  തസ്പീര്ചയനയനിടണ

കേഴനിയണണ.  ഞനന് അങ്ങകയനടെന ഒരു കേനരദ്യണ പറയനന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയനണന.  അങ്ങന

മനനിയനയനിരനിക്കുന  ഈ  കേനലെതന  പഴയ  മലെയനള  പനഠപുസ്തകേങ്ങള്

പുനദുഃപസനിദസ്പീകേരനിക്കണണ.  കകേരള  ഭനഷന  ഇന്സനിറമ്മ്യൂടന  അതരടമനരു  നനിര്കദ്ദേശേണ

സണസനന  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വകുപനിനന  നല്കേനിടയനനണന  ഞനന്  മനസ്സനിലെനക്കുനതന.

പഴയ പനഠപുസ്തകേങ്ങള് വസ്പീണ്ടുണ ടകേനണ്ടുവരണണ.  കുമനരനനശേനടന്റെ വരനികേളനയ

"ഈ വലനിയനില് നനിന്നു ടചടമ്മേ-പൂക്കള്

കപനവനനിതന  പറനകമ്മേ!"   എനതന  ഒരു  പകക  നമ്മേടളനടക്ക  നനലെനണ
കനസനില്  വനിദദ്യനര്ത്ഥനികേളനയനിരുന  കേനലെതന  കുടനിയുടടെയുണ  അമ്മേയുടടെയുണ  ചനിത്രണ
കേണ്ടുടകേനണന പഠനിചവരനണന.   പകക, 'കസ്ലേകറ കസ്ലേകറ ടപന്സനികലെ ടപന്സനികലെ
എടന്റെ  കേണക്കന  ടതറനിയനല്  നനിടന  ഞനന്  തലനിടപനടനിക്കുണ'  എന്നുള്ള  പുതനിയ
കേവനിതകേളനിലൂടടെ  കുടനികേളനികലെയന  യഥനര്ത്ഥതനില്  കപനസനിറസ്പീവനയ  ചനിനകേളല
കേടെന്നുവരുനതന  എന്നുള്ളതനണന  പധനനടപടടനരു  കേനരദ്യണ.  അങ്ങകയനടുള്ള
വനക്കുകേള് വസ്പീണ്ടുണ കേടെടമടുതന പറയുകേയനണന,  ഇടതനരു നനിര്ബന്ധനിത ഭനഷടയന
രൂപതനില്  പഠനിപനിക്കുനതനിനപ്പുറണ   നമ്മുടടെ  സതതതകബനധതനിടന്റെ  ഭനഗമനയനി
മനറനിടയടുക്കണണ.  സനണസനരനികേമനയ ഒരു പവര്തനതനിടന്റെ ഭനഗമനയനി ഇതനിടന
കേനണുകമനള്  യഥനര്ത്ഥതനില് നനിയമനനിര്മ്മേനണണ കൂടുതല് പസകമനകുന്നുടവന
കേനരദ്യതനില്  യനടതനരു  സണശേയവമനില.  അതുടകേനണ്ടുതടന  ഇതനിടന്റെ
ഉള്ളടെക്കകതനടെന  അഭനിപനയ  ഭനിനതയനില;  ഉള്ളടെക്കടത  നൂറുശേതമനനവണ
ഉള്ടക്കനള്ളുകേയനണന.   ഏടറ പരസ്പീകണങ്ങള് നടെതനിയനിടള്ള ഒരു കമഖലെയനണന
നമ്മുടടെ  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വകുപന.  അതുടകേനണന  പുതനിയ  പരസ്പീകണങ്ങളമനയനി
മുകമനടകപനകുകമനള് തസ്പീര്ചയനയുണ  ഒരു കേനരദ്യണ വളടര ഗകൗരവമനയനി ചനിനനിക്കണണ.
അകങ്ങയറനിയനണ, രവസ്പീന  സണഗസ്പീതടതക്കുറനിചന  അഭനിമനനണ  ടകേനള്ളുനവരനണന
ബണഗനളനികേള്.  പകക മലെയനളനികേള് അങ്ങടന ആടരടയങനിലുണകുറനിചന അത്രമനത്രണ
അഭനിമനനണ  ടകേനള്ളുന്നുണന  എടനനനിക്കന  കതനന്നുനനില.  ഏതനയനലുണ
വള്ളകതനളനിടന്റെ  കേവനിതകേടളനടക്ക  ആവര്തനിചന  പറയുകമനഴണ
അടെനിസനനപരമനയനി  സതനണ  ഭനഷകയനടെന  എത്രമനത്രണ  ഹൃദയബന്ധണ
നമുക്കുടണന്നുള്ളതന  വളടര  പധനനടപട  കേനരദ്യമനണന.  കുഞണനി  മനഷന
പറഞ്ഞെതുകപനടലെ ആറന മലെയനളനിക്കന നൂറന മലെയനളമുള്ള ഈ നനടനില് സതനണ ഭനഷ
നനിലെനനിര്ത്തുകേ  എനതന  ഓകരന  മലെയനളനിയുടടെയുണ  അഭനിമനനതനിടന്റെ  പശ്നമനണന
എന്നുപറയനന്  ഞനന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയനണന.  ഇവനിടടെ ടസകകടറനിയറനിടലെ  ഒരു
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ഫയല് ഞനന്  ഒരനിക്കല് കേനണനനനിടെയനയനി.  സനണസനരനികേ വകുപ്പുമനയനി ബന്ധടപട
ഒരു  ഫയലെനണന.   എണ.എല്.എ.  എന  നനിലെയനില്  ഞനന്  ടകേനടുത  ആസ്തനി
വനികേസന ഫണന ഏതന ഡനിപനര്ടനടമന്റെനിനന ടകേനടുക്കണടമന്നുള്ളതന സണബന്ധനിചനണന
അതനിനകേതന  വളടര ദസ്പീര്ഘമനയനി  എഴതനിയനിരനിക്കുനതന.    മലെയനളനിയനയ
എനനിക്കുകപനലുണ  അതന  ഒരു  വനിധതനിലുണ  മനസ്സനിലെനയനില.  അവസനനണ  ഇതന
സനണസനരനികേ  വകുപനിനനകണന  പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.-ക്കനകണന  ടകേനടുകക്കണതന
എന്നുകപനലുണ  അറനിയനനനയനില.  ഭനഷന  നയതനിടന്റെ  ഭനഗമനയനി,  സനധനരണ
ഉപകയനഗനിക്കുന  ഭനഷയനില്  രജനിസര്  എന്നുപറഞ്ഞെനല്  ആര്ക്കുണ  മനസ്സനിലെനകുണ.
കപകരടെന  എനന  പറഞ്ഞെനല്  ഒരു  പകക  മനസ്സനിലെനകുകേയനില.   'അനന
അമ്മേകയനടടെനപണ  കപനയനി'  എന്നുപറഞ്ഞെതനിനന  'അനമ്മേകയനടടെനപണ  കപനയനി'
എടനഴതനിയ  മലെയനളനിയനണന  മലെയനളതനിടന്റെ  ശേനപണ  എന  കേനരദ്യതനില്
യനടതനരു സണശേയവമനില.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .   പനി  .    ജയരനജന്:  സര്, മലെയനള ഭനഷകയനടെന വളടരക്കനലെമനയനി നനണ
സതസ്പീകേരനിച്ചുവരുന  സമസ്പീപനതനിടന്റെ  ഫലെമനയനി  ഇനതന  മജ്ജയുണ  മനണസവടമലനണ
നശേനിചന  ഒരു  ടസലെനിടണനയനിരനിക്കുകേയനണന.   അതനിടന ഉദരനിക്കനന് ആവശേദ്യമനയ
നനിയമനനിര്മ്മേനണണ  പകതദ്യകേനിചന കകേരള ചരനിത്രതനിടലെ ഒരു ചരനിത്ര സകങതതനില്
നടെക്കുകമനള്  അതനിനന  കേരുത്തുണ  ശേകനിയുണ  മജ്ജയുണ  മനണസവണ  നല്കേനി
കപനതനഹനിപനിക്കനന് പരനിശമനികക്കണതനിനുപകേരണ അങ്ങടയകപനലുള്ള നനിയമസഭന
സനമനജനികേര്  തടെസ്സവനദങ്ങള് ഉനയനിചന  ദുര്ബ്ബലെടപടുത്തുനതന  എനനിനു
കവണനിയനണന?

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജനര്ജന:  സര്,  ഇകപനള്  മലെയനള  ഭനഷയനിടലെ  പലെതനിനുണ
ഇണഗസ്പീഷന  വനക്കുകേള് വനനിടണന.   അങ്ങുതടന പറഞ്ഞെകപനള് ടസലെനിടണ് എനന
പറഞ്ഞെനികല;  അടതനന  മലെയനളമനകണന;  ഇകപനള്  വണനി  എന്നുളളതനിനന
'യനശേകേടെണ'  എനന  പറയണടമന്നുകണന?   ഇണഗസ്പീഷനിടലെ  പലെ  വനക്കുകേളണ
മലെയനളസ്പീകേരനിക്കടപടനിടണന.    സതനിചന  എനതനിനന  'വവദച്യുത  നനിര്ഗ്ഗമന  ആഗമന
നനിയനണ ഉപകേരണണ' എന്നുപറയനടത സതനിചന എന്നുതടന പറയണണ.  അകപനള്
ആ  കേനരദ്യതനില്  കഡന.  എന്.  ജയരനജനിടന്റെ  ഭനഗമനണന  ശേരനി.   അതുടകേനണന
തര്ക്കമുണനകക്കണ കേനരദ്യമനില.

കഡന  .    എന്  .    ജയരനജന:   സര്,  കലെനകേതനിടലെ ഏറവണ മകനനഹരമനയ കപരന
ജയരനജനനടണനന വനിശേതസനിക്കുന ഒരനളനണന ഞനന്.  എടന്റെ കപരുള്ള അടലങനില്
ആ  കപരുള്ള  അങ്ങടയകപനടലെ  ഒരനള്,  ഞനന്  പറഞ്ഞെ  ആശേയകതനടെന
വനികയനജനിക്കുകമനള്,  ......(ബഹളണ).....  സതദ്യതനില്  ഞനന്  പറഞ്ഞെതന
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ആ  അര്ത്ഥതനിലെല;  ഇതനിടന്റെ  ആശേയകതനടെന  ഞനന്  പൂര്ണമനയുണ
കയനജനിക്കുന്നുടവനന   തുടെക്കതനികലെ പറഞ. ഈ വനിഷയ കുകറക്കൂടെനി ഗകൗരവമനയനി
നടെപനക്കണടമന  ആശേയണ  മനത്രമനണന  ഞനന്  മുകനനടവചതന.  ടകേമനിസനിയനില്
രനസതതരകേണ  എടനനരു പകയനഗമുണന.  അതനയതന  ഒരു പകനിയടയ കൂടുതലെനയനി
ഊര്ജ്ജസതലെമനക്കുന കേനറലെനിസന ഏജന്റെന എന്നുപറഞ്ഞെതുകപനടലെ നമ്മുടടെ ഭനഷടയ
കുകറക്കൂടെനി  സജസ്പീവമനക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  ഒരു  രനസതതരകേമനയനി  ഈ  ബനില്
മനറണടമനനണന  ഞനന് ഉകദ്ദേശേനിചതന.  അതുടകേനണന  ഇതന  പതനണ  കനസ്സുടകേനണന
അവസനനനിപനിക്കനടത പ്ലസന ടുവനികലെയന ടകേനണ്ടുവരണണ.  നനടള ആടരങനിലുണ ഈ
ബനില്  കേണ്ടുകേഴനിഞ്ഞെനല്  മനതൃഭനഷയ്ക്കുകവണനി  നനിയമമുണനക്കനന്  നനിര്ബന്ധമനയനി
ഒരു  നനിയമണ  ടകേനണ്ടുവന്നുടവന്നുള്ള  പകരനകമനയനിടള്ള  ടതറനിദനരണ
യുണനക്കുനതന  ഒഴനിവനക്കണടമന  അഭനിപനയമനണന  എനനിക്കുളളതന.  അലനടത
ഇതനിടന്റെ  അടെനിസനനപരമനയ  വനിഷയങ്ങകളനടെല  വനികയനജനിപന.
അകതനടടെനപണതടന  പധനനടപട  ഒരു  കേനരദ്യണ,  പധനന  അദദ്യനപകേടന  മനത്രണ
ശേനികനിചനിടന  എനനണന  കേനരദ്യണ,  മനകനജര്മനടര  ടവറുടത  വനിടെരുതന.  പധനന
അദദ്യനപകേനന 5000 രൂപ പനിഴ ടകേനടുതന ഈ വനിഷയണ അവസനനനിപനിക്കരുതന. ഒരു
ഭനഷ സണസനരനിക്കുനതനിനന തടെസ്സണ നനില്ക്കുനവരനില്നനിനന ടവറുണ 5,000 രൂപ പനിഴ
ഈടെനക്കുനതല,  യഥനര്ത്ഥതനില്  ഇതനിടനക്കനള്  കേടുത  ശേനിക
നല്കേണടമന്നുള്ള  അഭനിപനയക്കനരനനണന  ഞനന്.   നമ്മേടളനടക്ക  ഈ  നനടനില്
ജസ്പീവനിച്ചുകപനകുനതന  ഞനന്  തുടെക്കതനില്  പറഞ്ഞെതുകപനടലെ  ഒരു
ഭനഷയുള്ളതുടകേനണ്ടുതടനയനണന.  ശസ്പീ.  എണ.  ടെനി.  വനസുകദവന്  നനയര്
പറഞ്ഞെതുകപനടലെ ഈ  ഭനഷയനിലനതനകുകമനള് ആത്മനവന നഷടപട ജഡങ്ങളനയനി
മനറനികപനകേനതനിരനിക്കനന്  തസ്പീര്ചയനയുണ  അതന  സണരകനിക്കനനുള്ള  ബനദദ്യത
നമുക്കുണന.   

ശസ്പീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി:  സര്,  മലെയനള  ഭനഷ,  സണസനരണ  എടനനടക്ക
മലെയനളനികേള്  എകപനഴണ  പറയനറുണന.  പടക  അങ്ങനിവനിടടെ  എതനിര്തന
സണസനരനിക്കുകമനള്  അടുത  കേനലെതന  നമ്മുടടെ  മലെയനള  ചലെചനിത്ര  കമഖലെയനില്
ജസ്പീവനിത  ഗന്ധനിയനയനിടള്ള  ചലെചനിത്രങ്ങളടടെ  കപരുകപനലുണ  ഇണഗസ്പീഷനികലെയന
മനറനികപനകുന്നു.  ഡയമണന  ടനകകസന,  കകനണനികേന  ബനചനിലെര്,  അടുത
കേനലെതനിറങ്ങനിയനിടള്ള  എബനിസനിഡനി,  ഹകൗ  ഓള്ഡന  ആര്  യു  എനനിങ്ങടന
എലനവരുണ  ഇഷടപടുന  ചലെചനിത്രങ്ങളനില്കപനലുണ  ഇണഗസ്പീഷനിടന്റെ  കേടെന്നുകേയറണ
ഉണനകുനതന അങ്ങയുടടെ ശദയനില്ടപടനിടകണന?

[അദദ്യകകവദനിയനില് മനി. ടഡപമ്മ്യൂടനി സസ്പീക്കര്]
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കഡന  .    എന്  .    ജയരനജന:  സര്,  ഭനഷ കുകറക്കൂടെനി സജസ്പീവമനകുനതുണ വലെവനയനി
വരുനതുണ  ഉപകയനഗനിക്കുനതനുസരനിചനണന.  അച്ഛന്  മരനിച്ചുടവനന  ടഫയ്സന
ബുക്കനിലെനിടനല്  വലെക്കന  ടചയ്യുനവരനണന  മലെയനളനികേള്  എന്നുളളതനണന  ഏറവണ
പധനനടപട  കേനരദ്യണ.  അതനിടന്റെ  അര്ത്ഥണ  അച്ഛന്  മരനിച്ചുകപനയതന  നലതനകയന
എന്നുളളതല,  മറനിചന യനനനികേത നമ്മുടടെ ഭനഷയനില്കപനലുണ വരുന്നു. സതദ്യതനില്
ഞനന് പലെകപനഴണ  പറയനറുളള  കേനരദ്യമുണന;  പണന  പണയകലെഖനങ്ങള് എഴതുന
കേനലെഘടമുണനയനിരുന്നു,  ഒരുപകക,  ഭനഷടയ  സജസ്പീവമനക്കനിയ  പണയ
കലെഖനങ്ങളടടെ കേനലെഘടണ,  ഇനന  അടതലനണ  ഒരുതരണ  യനനനികേതയനികലെയന
മനറുകമനള്  ഭനഷ  യനനനികേമനയ  തലെതനികലെയന  മനറനികപനകുന്നുടവന്നുളളതു
ടകേനണനണന  നമ്മുടടെടയനടക്ക  വസ്പീടുകേളനിലുണ  വനിദദ്യനലെയങ്ങളനിലുണ
അനരസ്പീകതനിലുടമനടക്ക ഭനഷയുടടെ  പഴയ  സജസ്പീവത  നഷടപടകപനകുനതന.
അതുടകേനണ്ടുതടന അതന വസ്പീടണടുക്കനനുളള വലെനിയ ശമണ നടെത്തുകേയനണന.  അതന
അണഗസ്പീകേരനിക്കനതനിരനിക്കനനുണ  ആദരനിക്കനതനിരനിക്കനനുണ  കേഴനിയനില.  ഞനന്  അതനിടന
പൂര്ണമനയുണ  പനിനനങ്ങുന്നു.  പടക,  കുകറക്കൂടെനി  സമഗ്രമനയ  കേനഴ്ചപനടെനിലൂടടെ  ഒരു
നനിയമനനിര്മ്മേനണണ ടകേനണ്ടുവരണടമന്നുളള അഭനിപനയമനണന എനനിക്കുള്ളതന. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ടനലനിക്കുനന:  സര്,  കഡന.  എന്.  ജയരനജന പറഞ്ഞെതനികനനടെന
ഞനന്  കയനജനിക്കുന്നു.  ഒരു ഭനഷയനിലനതനകുകമനള്  ഒരു  സണസനരമനണന
ഇലനതനകുനതന.  അതുതടനയനണന  ഭനഷന  നമ്മ്യൂനപകങ്ങളടടെ  ബനില്ലുമനയനി
ബന്ധടപട സണശേയവണ.  ഞനന് കേനഡ ഭനഷന നമ്മ്യൂനപകങ്ങള് അധനിവസനിക്കുന
പകദശേത്തുനനിനന  വരുന  എണ.എല്.എ.  ആണന.  ഈ  ബനില്  ഇവനിടടെ
അവതരനിപനിക്കുടമനന അറനിഞ്ഞെയുടെന്തടന  അവനിടെടത ജനങ്ങള് എടന്റെ അടുതന
വനനിരുന്നു.  ഈ ബനില് പനസ്സനയനല്  അവര്ക്കന  കേനഡ പഠനിക്കനനുളള  സകൗകേരദ്യണ
കകേരളതനില്  നനികഷധനിക്കടപടുടമന്നുണ  അകതനടടെ   കേനഡ  സണസനരണ  ഉന്മൂലെനണ
ടചയ്യടപടുടമന്നുമുളളതനണന അവരുടടെ ആശേങ.   കബനണടബയനില് ധനരനളണ മലെയനളനി
കുടുണബങ്ങള്  തനമസനിക്കുന്നുണന.  അവനിടുടത മലെയനളനി  കുടനികേള്  കബനണടബയനില്
ഏടതങനിലുണ  സ്കൂളകേളനില്  കചര്നന  പഠനണ  ആരണഭനിക്കുകമനള്തടന  ഹനിന്ദനിയുണ
പഠനിക്കണണ.  ഹനിന്ദനി  പഠനിക്കനന് കേഴനിയനിടലനന  പറഞ്ഞെനല്  മഹനരനഷ  സര്ക്കനര്
അണഗസ്പീകേരനിക്കനില  എന  കേനരദ്യണ  ഞനന്  അവകരനടെന  പറഞ.  കേനസര്കഗനഡന
ജനിലയനിടലെ  കേനഡ  ഭനഷന  നമ്മ്യൂനപകങ്ങള്  പറയുനതന  കബനണടബ  കപനടലെയല
കേനസര്കഗനഡന;  അടതനരു  ലെനിണഗതനിസനികേന  ഏരനിയയനടണനനണന.   ഞങ്ങള്ക്കന
ഇവനിടടെ ഭരണഘടെനനപരമനയ ചനിലെ അവകേനശേങ്ങളണന.  ആ അവകേനശേങ്ങള് ഈ
ബനിലനിലൂടടെ  നനികഷധനിക്കടപടുടമനതനണന  കേനഡ  ഭനഷന  നമ്മ്യൂനപകങ്ങളടടെ
ആശേങ.  ആ ആശേങ എങ്ങടന ഇലനതനക്കുണ എനതനിടനക്കുറനിചന  ബഹുമനനടപട
വനിദദ്യനഭദ്യനസ വകുപ്പുമനനി പറയണണ.

വനിദദ്യനഭദ്യനസ വകുപ്പുമനനി  (ടപനഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനനഥന  ):  സര്,  ഞനന് തടന
രണന തവണ ഇക്കനരദ്യടതക്കുറനിചന പറഞ, ബഹുമനനടപട മുഖദ്യമനനിയുണ പറഞ.



നനിയമനനിര്മ്മേനണകേനരദ്യണ 375

ഇവനിടടെ  ഭനഷന  പഠനതനിനന  ഒരു  ഭണഗവണ  സണഭവനിക്കനില.  അതനിനനണന  ഞനന്
അതനിടന്റെ ദനര്ശേനനികേതലെണ പറഞ്ഞെതന. ഒരു ഭനഷന പഠനതനിനുണ ഞങ്ങള് എതനിരല.
നനിലെവനിലുളള  ഭനഷ  പഠനിക്കുനവര്ക്കുളള  സകൗകേരദ്യങ്ങള്  നനിലെനനിര്തനി
ടകേനണ്ടുതടന.....   

   ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   ടനലനിക്കുനന: സര്, കേനസര്കഗനഡന ജനിലയനിടലെ കേനഡ ഭനഷ
സണസനരനിക്കുന ആളകേള് മലെയനളണ പഠനിക്കനന് തയ്യനറല. 

ടപനഫ  .   സനി  .   രവസ്പീനനനഥന: സര്, ഞനന് കനരകത സൂചനിപനിചതനിടന്റെ അര്ത്ഥണ
മനസ്സനിലെനക്കനിയനല് മതനി.  ഇതന ഒരു ഭനഷന പഠനതനിനുണ എതനിരല. ഒരനള് കേനഡ
ഭനഷ പഠനിച്ചുടകേനണനിരനിക്കുകേയനടണങനില് അവര്ക്കന  അതന പഠനിക്കനനുളള അവസരണ
നനികഷധനിക്കടപടുനനില.  അതുകൂടെനടത കകേരളതനില് പഠനിക്കുനതുടകേനണന മലെയനളണ
കൂടെനി  പഠനിക്കണടമനനണന  അവകരനടെന  പറയുനതന.  ഇതന  ആദദ്യണ
സതസ്പീകേരനിക്കടപടെണടമനനില.  അവനിടടെയനണന   നമ്മുടടെ  ഇടെടപടെലുകേള്
ഉണനകകേണതന.  നനിങ്ങള്  കകേരളതനിലെനണന  പഠനിക്കുനടതങനില്  മലെയനളണകൂടെനി
പഠനിക്കണണ എന മനറണ നനിരനരമനയ സനമൂഹനികേ ഇടെടപടെലെനിലൂടടെ ടകേനണ്ടുവരണണ.
ഒറ  ദനിവസണ  ടകേനണന  പൂര്ണമനയുണ  എലന  ദനിക്കനിലുണ  എതനിക്കനന് കേഴനിയുടമനല
പറയുനതന.  പടക,  അതനിനനണന  ഞനന്  കനരകത  ബനിലനിടന്റെ  ഫനികലെനസഫനി
പറഞ്ഞെതന.  ബനിലനിടന്റെ പനകയനഗനികേതലെണ കനരകത പറഞ.  അതനില് ഒരു ഭനഷ
പഠനിക്കുനതനിനുണ  എതനിര്പനില,  ഒരു  ടതനഴനിലുണ  ആര്ക്കുണ  നഷടപടുകേയുമനില.
സര്ക്കനര്  അധനികേടചലെവന  വഹനിച്ചുടകേനണന  എലനവടരയുണ  മലെയനളണ
പഠനിപനിക്കനനുളള  എലന വഴനികേളണ  കനനക്കുണ. അതനിനുകവണനി ചര്ചകേള് നടെത്തുന
കേനരദ്യണ കനരകത സൂചനിപനിച്ചു,  ഇതനിനന റൂള്സന വരുണ;  ഇനനിയുണ  ധനരനളണ മനറങ്ങള്
വരുണ.  ഇതുസണബന്ധനിചന  ബനിലനിടലെ  അഞനമടത  കപജനില്  വളടര കൃതദ്യമനയനി
പറഞ്ഞെനിടണന.  തുടെര് പവര്തനങ്ങള്ക്കന  ഇനനിയുണ ധനരനളണ ചര്ചകേള് നടെക്കണണ.
അതനിനനുസരനിചന  നനിയമങ്ങള് ഉണനക്കണണ.  അതുണനക്കുണ.  ഭനഷന പഠനതനിനുണ
ടതനഴനിലെനിനുണ ഒരു പശ്നവണ വരനില.  എലനവടരയുണ മലെയനളണ പഠനിപനിക്കനന് നമ്മേള്
ശമനിക്കണണ.  ഒരു തലെമുറ  അങ്ങടന കേടെന്നുകപനയനല് അടുത തലെമുറ  മലെയനളണ
പഠനികക്കണന എനന പറയനില.  അവര് മലെയനളണ പഠനിക്കണടമനന പറയുണ.  ആ ഒരു
തലെതനികലെയന  മലെയനള  ഭനഷന  പഠനടത  എതനിക്കനനുളള  ദനര്ശേനനികേ
നനിലെപനടെനണന നമ്മേള് സതസ്പീകേരനികക്കണതന.  

ശസ്പീ  .   മുഹമ്മേദന മുഹസനിന് പനി: സര്, മലെയനള ഭനഷ ഒരു വനിഷയമനയനി  പഠനിക്കുന
കേനരദ്യണ  നനിര്ബന്ധമനക്കുനതന  നല  കേനരദ്യമനണന.  ഞനന്  അടെക്കമുളള  ആളകേള്ക്കന
അനന  പഠനിക്കനന്  കേഴനിഞ്ഞെനിടനില,  ഇനനി  കേഴനിയുണ.  ഇണഗസ്പീഷന  ഭനഷ  കൂടുതല്
ഉപകയനഗനിക്കുനതുകപനടലെ  മലെയനളവണ  ഉപകയനഗനിക്കനനുളള  ശമങ്ങള്  നമ്മുടടെ
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ഭനഗത്തുനനിന്നുണനകുണ.  കേനഴ്ചയന  ബുദനിമുടളള  ആളകേള്  ഏറവണ  കൂടുതല്
ഉപകയനഗനിക്കുനതന  ഇന്റെറനകസ്പീവന  കസനഫന ടവയറനണന.   ഇണഗസ്പീഷനില്  'കജനസന'  എന
കസനഫന ടവയറുണന,  മലെയനളതനിലുണ  അതുകപനലുളള  കസനഫന ടവയറുകേളണന.  ആ
കസനഫന ടവയര്  ഉപകയനഗനിചനണന  അവര്  പഠനിക്കുനതന.  നനിലെവനില്  മലെയനളതനില്
യൂണനികക്കനഡന മനത്രമനണന റസ്പീഡന  ടചയ്യുനതന.  ഒനനണ കനസ്സന മുതല് മലെയനളതനില്
ഇന്റെറനകസ്പീവന  കസനഫന ടവയറുടണങനില്  കൂടുതല്  നനനയനി  കുടനികേള്ക്കന  പഠനിക്കനന്
കേഴനിയുണ.  അതരതനില്  യൂണനികക്കനഡന  അലനടത  മറന  കസനഫന ടവയറുകേള്കൂടെനി
ഉപകയനഗനിച്ചുടകേനണന  കേമമ്മ്യൂടര്  തടന  എലന  കേനരദ്യങ്ങള്ക്കുണ   ഉപകയനഗനിക്കനന്
സനധദ്യമനകുന രസ്പീതനിയനില് ഇതനിടന്റെ  ഭനഗമനക്കുകമന  എനതനണന എടന്റെ കചനദദ്യണ.

കഡന  .    എന്  .    ജയരനജന:  സര്,  ബഹുമനനടപട അണഗണ പറഞ്ഞെതുകപനടലെ ഭനഷ
സജസ്പീവമനകുനതന  കേനലെനനുസൃതമനയ  മനറണ  ഭനഷയനിലുണനകുകമനഴണ  ഭനഷ  കൂടുതല്
ഉപകയനഗനിക്കടപടുകമനഴണ പുതനിയ വനക്കുകേള് ഭനഷയനികലെയന കേടെന്നു വരുകമനഴമനണന.
അതുടകേനണ്ടുതടന സനകങതനികേവനിദദ്യയുടടെ  പുതനിയ മനറങ്ങള്  ഭനഷയനിലുണനകുനതന
ഏറവണ ആശേനസദ്യമനയ കേനരദ്യമനടണന്നുളളതനില് യനടതനരു സണശേയവമനില.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജനര്ജന:  സര്,  മലെയനളതനിടലെ  ഏറവണ  നല  ഭനഷ
എവനിടടെയനണന  വരുനതന?  നമ്മുടടെ  ടചറുകേഥ,  കനനവല്,  കേവനിതകേള്,  സനഹനിതദ്യ
നനയകേനനരുടടെ കലെഖനങ്ങടളനടക്ക കേണനിടണന. പടക, ഞനന് വനയനിചതനില്   വചന
കകേള്ക്കനന് രസമുളള,  മനസ്സനിനന  സതസത തരുന,  നല മലെയനള ഭനഷ വരുനതന
കപമകലെഖനതനിലെനണന.  ആ  കപമകലെഖനതനിലെനണന  മുഴവന്  കേവനിതയുണ
കേടെന്നുവരുനതന.  നല  ഭനഷ  വരുനതുണ  അവനിടടെയനണന.  അക്കനരദ്യണ  അങ്ങന
ശദനിചനിടകണന?

കഡന  .    എന്  .    ജയരനജന:  സര്,  എനനിക്കന  കപമകലെഖനണ  എഴതനി  വലെനിയ
പരനിചയടമനന്നുമനില.   എങനിലുണ   അകദ്ദേഹണ  പറഞ്ഞെതന  ശേരനിയനണന.  പണയ
കേവനിതകേള്ക്കന  അതനികന്റെതനയ  വലെനിയ  ഒരു  തലെമുണന.  ഒരുപകക  മലെയനളതനിടലെ
ഒകടടറ കേവനിതകേള് പണയഗസ്പീതങ്ങളനയനി പുറത്തുവനനിടണന.  അങ്ങടനടയലനണകൂടെനി
കചര്നതനണന  നമ്മുടടെ  ഭനഷ.  കേഥയുണ  കേവനിതയുണ  എലനണ  കചരുകമനഴണനകുന
മകനനഹരമനയ  ഭനഷയനണതന.  മലെയനളനിടയന  നനിലെയനില്  തസ്പീര്ചയനയുണ  അതനില്
അഭനിമനനനിക്കനന്  കേഴനിയുണ.  ഈ  നനലെന  അതനിരുകേള്ക്കകേതന   നനില്ക്കുകമനള്
മലെയനളനിടയന നനിലെയനിലുളള ആത്മനഭനിമനനവണ അകതനടടെനപണ ഇനന ഈ ബനിലനിടന്റെ
ചര്ച  സണഘടെനിപനിക്കുവനന്  മുന്കേടയ്യടുത  ബഹുമനനടപട  സസ്പീക്കടറ
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയുണ   'ഒരു വടണകൂടെനിടയന് ഓര്മ്മേകേള് കമയുന തനിരുമുറടതത്തുവനന്
കമനഹണ' എനന ഒ.എന്.വനി. കുറുപന എഴതനിയതുകപനടലെ പഴയകേനലെതനിടന്റെ ഓര്മ്മേകേള്
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ഒരനിക്കല്കൂടെനി നമ്മുടടെ  ഇടെയനികലെയന  കേടെന്നുവന  മകനനഹരമനയ  ദനിവസതനില്
ഇതരടമനരു ബനില് ചര്ച ടചയ്യടപടെനന് കേഴനിഞ്ഞെതനിലുളള സകനനഷണ ഒരനിക്കല്കൂടെനി
അറനിയനിക്കുകേയുണ ടചയ്തുടകേനണന ഞനന് എടന്റെ വനക്കുകേള് നനിര്ത്തുന്നു.

മനി  .    ടഡപമ്മ്യൂടനി  സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  കജനണ്  ടഫര്ണനണസന,  അകങ്ങയന  ബനില്
ടപനതുജനനഭനിപനയണ ആരനയുനതനിനനയനി സര്ക്കുകലെറന ടചയ്യണടമന 1 (എ) നമര്
കഭദഗതനി അവതരനിപനിചന സണസനരനിക്കനവനതനണന. 

ശസ്പീ  .   കജനണ് ടഫര്ണനണസന: സര്, 2017-ടലെ മലെയനള ഭനഷ (നനിര്ബന്ധനിത
ഭനഷ)  ബനില്  ടപനതുജനനഭനിപനയണ  ആരനയുനതനിനനയനി  15-5-2017  വടര
സര്ക്കുകലെറന  ടചയ്യണടമന  കഭദഗതനി  ഞനന്  അവതരനിപനിക്കുന്നു.  ചരനിത്ര
പധനനമനയ  ഒരു  ബനിലനണന  ബഹുമനനദ്യനനയ  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിടടെ
അവതരനിപനിചനിടള്ളതന.  അറുപതന  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമന   വശേലെസ്പീവലഭന്,  നനിരൂപണ
കകേസരനിടയടനലനണ  വനികശേഷനിപനിക്കടപടനിരുന  ടപനഫ.  കജനസഫന
മുണകശ്ശേരനിയനണന  കകേരളതനിടന്റെ  മനറതനിനന  തുടെക്കണ  കുറനിച  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  ബനില്
അവതരനിപനിചതന.   ഇകപനള് മടറനരു ടപനഫസര് ഭനവനി കകേരളതനിനുകവണനി ഒരു
പുതനിയ  നനിയമവമനയനി  ഇവനിടടെ  വരനികേയനണന.   ചനിലെര്    തടെസ്സവനദമുനയനിചന
അതനിടന എതനിര്ക്കുന്നുണന.  ടപനഫ.  കജനസഫന മുണകശ്ശേരനി  വനിദദ്യനഭദ്യനസ ബനില്
ടകേനണ്ടുവന സന്ദര്ഭതനില് അകദ്ദേഹതനിടനതനിടര 'തണന മുണന മുണകശ്ശേരനി'  എനന
മുദനവനകേദ്യണ  വനിളനിചവരുടടെ  കപതണ  കൂടെനിയ  പനിന്തലെമുറക്കനര്  ഇകപനള്  ഈ
ബനിലനിടന  എതനിര്ക്കുനതന  സതനഭനവനികേമനണന.   അവര്ക്കന  വലനത  ഭയമുണന.
കകേരളതനിടലെ  ഐ.സനി.എസന.ഇ.,  സനി.ബനി.എസന.ഇ.  സനിലെബസുകേളടടെ
അടെനിസനനതനില്  അണ്  എയ്ഡഡന  വനിദദ്യനലെയങ്ങള്  നടെതനി  കകേനടെനികേള്
ടകേനള്ളയടെനിചന വനിദദ്യനര്ത്ഥനികേടള ക്രൂരമനയനി മര്ദ്ദേനിചന ടകേനല്ലുനയനളകേളടടെ തനല്പരദ്യണ
സണരകനിക്കനന്കവണനി  മനത്രമനണന  അവര്  ഇതരടമനരു  ബനിലനിടന
എതനിര്ക്കുനടതനനണന  ഞനന്   മനസ്സനിലെനക്കുനതന.  ഈ  ബനിലനില്  എനനണന
പതനിപനദനിക്കുനതന?  'സണസനനടത  വനിദദ്യനലെയങ്ങളനില്  മലെയനളണ
സണസനരനിക്കുനതനിനന  പതദ്യകമനകയന  പകരനകമനകയന  യനടതനരു  നനികരനധനവണ
ഏര്ടപടുതനന്  പനടെനിലനതതനകുന്നു'  എനന  ഈ  ബനിലനില്  വദ്യകമനയനി
പറയുന്നുണന.   സമസ്പീപകേനലെതന  കകേരളതനില്  കേണതന  എനനണന?   മലെയനളണ
സണസനരനിചതനിടന്റെ  കപരനില്  കുടനികേടള  മര്ദ്ദേനിക്കുകേ  മനത്രമല  അവടര
വനിദദ്യനലെയങ്ങളനില്നനിന്നുണ  പുറതനക്കുന  നടെപടെനികേള്വടര  ചനിലെ  വനിദദ്യനലെയങ്ങള്
തുടെര്ന്നുവരുന്നു.  മലെയനളണ  എകനന  അപരനധമനടണന  കതനനല്
കുടനികേളനിലുളവനക്കനനനണന  ചനിലെ  വനിദദ്യനലെയങ്ങളണ  അദദ്യനപകേരുണ  പരനിശമനിച്ചു
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ടക്കനണനിരനിക്കുനതന.  അതുടകേനണ്ടുതടന  കേര്ശേനമനയ  നടെപടെനികേളനിലൂടടെ  മലെയനള
ഭനഷ  സണരകനിക്കുകേയുണ  അതുവഴനി  പുതനിയ  സണസനരതനികലെയന  കകേരളടത
എതനിക്കുകേയുണ  ടചയ്യുകേ  എന  ലെകദ്യവണ  മലെയനള  ഭനഷ  (നനിര്ബന്ധനിത  ഭനഷ)
ബനിലനിടന്റെ പനിനനിലുടണനന കേനണനന് കേഴനിയുണ.  ഈ ബനില് പനസ്സനയനിക്കഴനിയുകമനള്
ജനനധനിപതദ്യ കകേരളണ കുകറക്കൂടെനി മുകനനടന കപനകുടമനനണന എനനിക്കന കതനന്നുനതന.
സമൂഹതനിടലെ  എലനവര്ക്കുണ  സണസനരനിക്കനന്  കേഴനിയുന  ടപനതുഭനഷ,
ജസ്പീവനിതതനില്  എലനവര്ക്കുണ  തുലെദ്യത  ഇടതലനണ  വകേവരുകമനഴനണന
ജനനധനിപതദ്യസമൂഹണ  വനികേസനിക്കുനതന.  ഈ  നനിയമണ  പനസ്സനകുകമനള്
അതരതനിലുള്ള  ഒരു  നസ്പീക്കതനികലെയന  കകേരളണ  കപനകുടമനനണന  എനനിക്കന
പറയനനുള്ളതന.  

മലെയനളണ   കശഷ  ഭനഷന  പദവനി  കനടെനിയ  ഒരു  ഭനഷയനണന.  ആ  പദവനി
കനടെനിടയടുക്കുനതനിനുകവണനി  വലെനിയ  പരനിശമങ്ങള്  കകേരളതനില്  നടെനനിടണന.
2006-ല്  ഇടെതുപക  ജനനധനിപതദ്യമുനണനി  ഗവണ്ടമന്റെന  അധനികേനരതനില്
വനകപനള് അനടത വനിദദ്യനഭദ്യനസ വകുപ്പുമനനിയനയനിരുന ശസ്പീ. എണ. എ. കബബനി,
അനടത പതനിപകകനതനവനയനിരുന ശസ്പീ. ഉമ്മേന് ചനണനി,  ഒ. എന്. വനി. കുറുപന,
ശസ്പീമതനി  സുഗതകുമനരനി,   കഡന.  പുതുപള്ളനി  രനമചനന്,  ശസ്പീ.  സചനിദനനന്ദന്,
ഓണകചരനി  എന്.  എന്.  പനിള്ള  തുടെങ്ങനിയ  സനഹനിതദ്യനനയകേനനരുണ  അനന  കകേരള
സനഹനിതദ്യ അക്കനദമനിയുടടെ  ടസകടറനിയുണ ഇനന ഈ സഭയനിടലെ  അണഗവമനയ ശസ്പീ.
പുരുഷന് കേടെലുണനി  അടെക്കമുള്ളയനളകേള് മലെയനള  ഭനഷയന  കശഷ ഭനഷന  പദവനി
കനടെനിടയടുക്കുനതനിനുകവണനി  കകേന  സര്ക്കനരനിടന  സമസ്പീപനിക്കുകേയുണ  അതന
കനടെനിടയടുക്കുനതനിനുള്ള  വലെനിയ  നസ്പീക്കങ്ങള് നടെത്തുകേയുണ ടചയ്തു.   കശഷ ഭനഷന
പദവനി  ലെഭനിചനല് കുകറ  പണണ കേനിടടമനന  പറഞ്ഞെന  ആ ശമടത  പരനിഹസനിച
ചനിലെര് ഇനന പതനിപകത്തുണന.  അനന ആ പരനിശമണ നടെതനിയതനിടന്റെ ഫലെമനയനി
കശഷ ഭനഷന പദവനി ലെഭനിച്ചു.  അതനിടന്റെ അടെനിസനനതനില് കുറചന പണണ കേനിടനി.  ആ
പണമകല  2013-ല്  സനപനിച  മലെയനളണ  സര്വ്വകേലെനശേനലെയുടടെ
പവര്തനതനിനുകവണനി വനിനനികയനഗനിചതന?  ഇടതലനണ  കകേരളതനിടന്റെ
ചരനിത്രമനണന.  അനരനിച ഒ.എന്.വനി. കുറുപനിടന ഈ സന്ദര്ഭതനില് പകതദ്യകേമനയനി
സ്മരനികക്കണതുണന.   ഇനന  നകമ്മേനടടെനപണ  ജസ്പീവനിക്കുന   സുഗതകുമനരനി  ടെസ്പീചറനിടന്റെ
മനസ്സന  നകമ്മേനടടെനപമുണന.  1957-ലെനണന  മലെയനളണ  ഔകദദ്യനഗനികേ
ഭനഷയനക്കുനതനിനുള്ള  പരനിശമങ്ങള്ക്കന  തുടെക്കണ  കുറനിചതന.  ഇ.എണ.എസന.
സര്ക്കനരനിടന്റെ  കേനലെത്തുതടന  ഭരണഭനഷ  മലെയനളമനക്കുകേടയന  ലെകദ്യകതനടടെ
കകേനമനടനില്  അച്ചുതകമകനനടന്റെ  കനതൃതതതനില്  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിചനിരുന്നു.
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1958-ല്  ആ കേമ്മേനിറനി സര്ക്കനരനിനന റനികപനര്ടന  നല്കേനി.   1967-ല് ഇ.എണ.എസന.
സര്ക്കനര് അധനികേനരതനില് വനകപനള്  1969-ലെനണന ഭരണഭനഷ മലെയനളമനക്കുന
നനിയമണ  പനസ്സനക്കനിയതന.   നമ്മുടടെ  നനടനിടലെ  ജനങ്ങളടടെ  ഭനഷ  ഔകദദ്യനഗനികേ
ഭനഷയനക്കുനതനിനന  മറനടരക്കനളണ  മുനനില്നനിനന  പവര്തനിചനിടള്ളതന
ഇടെതുപകമനടണനന  ചരനിത്രണ  പരനികശേനധനിചനല്  കേനണനന്  സനധനിക്കുണ.
അതുകപനടലെ  ഇന്നുണ  കകേരളതനിടലെ  കകേനടെതനികേടള   നയനിക്കുനതന  സനയനിപനിടന്റെ
ഭനഷയനണന.  

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജനസഫന:  സര്,  അങ്ങന  പറയുനതന  വസ്തുതനവനിരുദമനണന.
1969-ടലെ  Kerala  Official  Language  Bill-ല്  പറയുനതന  “Orders,  rules,
regulations and bye-laws issued by the Government under the Constitution
or under any law  made by Parliament or the Legislature of the State of
Kerala; shall be Malayalam or English”.  മലെയനളമനയനി പഖദ്യനപനിചനിടനില.   

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖനദര്:  സര്, 1958-ല് കകേരളതനിടന്റെ ഔകദദ്യനഗനികേ
ഭനഷ  മലെയനളമനടണനന  പഖദ്യനപനിചനിടണന.  അനടത  സണസനന   സര്ക്കനര്
ഉതരവന ലെഭദ്യവമനണന.  

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജനസഫന:  സര്,  അങ്ങടന  പഖദ്യനപനിചനല്  കപനര.
1967-ടലെ  സപ്തകേകനിമുനണനി  ഗവണ് ടമന്റെന  പറയുനതന  കകേരളതനിടന്റെ
ഔകദദ്യനഗനികേ ഭനഷ മലെയനളകമന ഇണഗസ്പീകഷന ആടണനനണന.  

ശസ്പീ  .    കജനണ് ടഫര്ണനണസന:  സര്, 1967  വടര കകേരളതനിടലെ ഭരണഭനഷ
മലെയനളമനയനിരുനനില.  ഭരണഭനഷ  മലെയനളമനക്കുന  നടെപടെനിക്കന  നനിയമപരമനയ
അണഗസ്പീകേനരണ  ടകേനണ്ടുവനതന  1967-ല്  അധനികേനരതനില്വന  ഇ.എണ.എസന-ടന്റെ
കനതൃതതതനിലുള്ള സപ്തകേകനിമുനണനി  സര്ക്കനരനണന.  

ശസ്പീ  .    എ  .    പദസ്പീപ്കുമനര്:  സര്,   ഭരണഭനഷ മലെയനളമനക്കുന   വനിഷയമല
ഈ ബനിലനിടന്റെ ഭനഗമനയനി ചര്ച ടചയ്യുനതന.  പുതനിയ തലെമുറടയ ശുദ മനതൃഭനഷ
പഠനിപനിക്കനനുള്ള  ശമമനണന  നടെത്തുനതന.  വനിദദ്യനലെയങ്ങളനില്  മലെയനള  ഭനഷ
ഒരുതരതനിലുണ  നനികരനധനിക്കടപടെനന്  പനടെനില,  അതന  പഠനിപനിക്കണടമനന
നനിര്ബന്ധനിക്കുന  നനിയമ  നനിര്മ്മേനണമനണനിതന.   സ്കൂളകേളനിലൂടടെ  മനത്രമല  ഇകപനള്
ഭനഷയുടടെ  വദ്യവഹനരണ  നടെക്കുനതന.   സ്കൂളകേള്ക്കന  പുറതന  കുടനികേളടടെ  ഭനഷടയ
സതനധസ്പീനനിക്കുന ധനരനളണ ഘടെകേങ്ങള് വരനികേയനണന.  മലെയനള ഭനഷടയ അകങ്ങയറണ
അപമനനനിക്കുന  തരതനിലുള്ള  പവണതകേള്  ഈ  സമൂഹതനില്   ശേകമനയനി



380 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില് 27, 2017

നനില്ക്കുകേയനണന,   വനികശേഷനിച്ചുണ   ചനനലുകേളനില്.   ഒരു  ചനനലുണ  വദ്യതദ്യസ്തമല.
മലെയനളണ  ചനനലുകേളനിടലെ  വനര്തടയനഴനിച്ചുള്ള  പലെ  പരനിപനടെനികേളനിലുണ  മലെയനള
ഭനഷടയ  പചയനയനി  അപമനനനിക്കുന്നുണന.  ഒരു  ഉദനഹരണണ,   ഗനയനികേ  ശസ്പീമതനി
ടകേ. എസന. ചനിത്ര,  ശസ്പീ. എണ. ജനി. ശസ്പീകുമനര് എനനിവര് ജഡ്ജസ്സനയ ഒരു  സണഗസ്പീത
പരനിപനടെനിയനില്  അതനിടന്റെ  അവതനരകേ  ഇണഗസ്പീഷണ  മലെയനളവമലനടത  രണ്ടുണകൂടെനി
കൂടനിക്കുഴചനണന  സണസനരനിക്കുനതന.  ആ  പരനിപനടെനിയുടടെ  അവസനനണ
കുടനികേടളക്കുറനിച്ചുള്ള  അഭനിപനയണ  കചനദനിക്കുകമനള്  എണ.  ജനി.  ശസ്പീകുമനറനിടന
ശസ്പീകചടനനന  വനിളനിക്കുനതനിനുപകേരണ  'ശസ്പീ  ടചറന'  എന്നുണ  ശസ്പീമതനി  ടകേ.  എസന.
ചനിത്രടയ  ചനിത്രകചചനിടയനന  വനിളനിക്കുനതനിനുപകേരണ  'ചസ്പീതകചചനി'  എന്നുമനണന
വനിളനിക്കുനതന.   ചനനലുകേളനില് ഇങ്ങടന  ധനരനളണ കഗനഷനികേള് നടെക്കുന്നു.  ഈ
കഗനഷനികേണന  നമ്മുടടെ   കുടനികേളണ  അതരതനില്   സണസനരനിക്കുകേയനണന.  ഈ
നനിയമനനിര്മ്മേനണണ  ഏറവണ  പസകവണ  ആവശേദ്യവമനണന.  ശുദമനയ  മലെയനളണ
കുടനികേടള  പഠനിപനിക്കുനകതനടടെനപണ  സമൂഹതനില്  അശുദമനയ  മലെയനളണ
തനിരുകേനിക്കയറനനുള്ള  പവണതകേള്ക്കന  കേടെനിഞ്ഞെനണനിടെനനുള്ള  നടെപടെനികൂടെനി
ഇതനിനനുബന്ധമനയനി ആകലെനചനികക്കണതകല എനനണന ഞനന് കചനദനിക്കുനതന.

ശസ്പീ  .   കജനണ് ടഫര്ണനണസന:  സര്, അങ്ങന പറഞ്ഞെതന ശേരനിയനണന.   'ടചനട
മുതല് ചുടെലെവടര'  എനനണന ടചനലെന ല്ല്.  അതനയതന പനഥമനികേ വനിദദ്യനഭദ്യനസണ കനടുന
സന്ദര്ഭണ  മുതല്  മലെയനളണ  നനിര്ബന്ധമനയനി  പഠനിക്കനന്  തയ്യനറനയനിക്കഴനിഞ്ഞെനല്
ജസ്പീവനിതണ  ചുടെലെയനികലെടക്കടുക്കുനതുവടര  സണസനര  സമനരനയനിരനിക്കുണ
മലെയനളനികേള്.   ആ  അര്ത്ഥതനില്  കവണണ  അതനിടന  കേനണനന്.    1987-ടലെ
നനയനനര്  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേനലെതനണന  കകേനടെതനി  വദ്യവഹനരങ്ങളനില്  മലെയനള
ഉപകയനഗനിക്കുനതന സണബന്ധനിചന  പഠനിക്കുനതനിനനയനി ജസനിസന ടകേ. ടകേ. നകരനന്
കേമ്മേസ്പീഷടന ചുമതലെ ഏല്പനിചതന.                

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷസ്പീര്:  സര്,  മലെയനളണ  ഭരണഭനഷയനക്കുനതന  നല
കേനരദ്യമനണന.  മലെയനള ഭനഷ കവണണ,  മലെയനളണ ഭരണ ഭനഷയനക്കണടമടനനടക്ക
നമ്മേള്  കഘനരകഘനരണ  പറയുന്നുണന.    സര്ക്കനര്  സ്കൂളകേളനിലുണ  എയ്ഡഡന
സ്കൂളകേളനിലുണ ടപനതുവനിദദ്യനഭദ്യനസണ ശേകനിടപടുതണടമനന പറയുകമനഴണ  സര്ക്കനര്
സ്കൂള്  അദദ്യനപകേരുണ  എയ്ഡഡന   സ്കൂള്  അദദ്യനപകേരുണ   അവരുടടെ  കുടനികേടള
ഇണഗസ്പീഷന  മസ്പീഡനിയണ  സ്കൂളകേളനിലെനണന  പഠനിപനിക്കുനതന.  ഇവനിടടെ  നനിയമമുണനക്കുന
നമുക്കുണ  നമ്മുടടെ  മക്കടളയുണ  മക്കളടടെ  മക്കടളയുണ  മലെയനളണ  പഠനിപനിക്കനനുള്ള
ബനദദ്യതയുണനകേണണ.  അതനിനുള്ള  സണവനിധനനമുണനക്കുകമന എനനണന  എനനിക്കന
കചനദനിക്കനനുള്ളതന? 



നനിയമനനിര്മ്മേനണകേനരദ്യണ 381

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടെനി  .   വടെസണ് മനസര്: സര്, സ്കൂളകേളനില് ഇങ്ങടനയുള്ള സണവനിധനനണ
ഉണനകേണടമങനില് അതനില് ഒരു കേനരദ്യണകൂടെനി ടചയ്യണണ.  പരസ്പീക  ഉള്ടപടടെയുള്ള
ടടെസ്റ്റുകേള് നടെതണണ.  മനിക്കവനറുണ സലെതന കമനറല് സയന്സന ഉള്ടപടടെയുള്ള
വനിഷയങ്ങള്  പഠനിപനിക്കനനുള്ള  സനഹചരദ്യണ  വരുനതന  അങ്ങടനടയനരു
കപപറുള്ളതുടകേനണനണന.  പരസ്പീക  കപപര്   മലെയനളതനിലെനക്കുന  രസ്പീതനിയനില്
നനിയമപരമനയനി മനറണ വരുതണണ. 

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രനകജഷന    : സര്  കകേരളതനില്  ടപനതുവനിദദ്യനഭദ്യനസടത
ശേകനിടപടുതനനുള്ള  കേനരദ്യമനയ  ശമണ  നടെന്നുടകേനണനിരനിക്കുകേയനണന.   എനനല്
ഇനന കേണ്ടുവരുന പവണത, ഒടമനിക്ക മലെയനളണ മസ്പീഡനിയണ സ്കൂളകേളണ പടെനിപടെനിയനയനി
ഇണഗസ്പീഷന  മസ്പീഡനിയണ  സ്കൂളകേളനയനി  മനറുകേയനണന.  ഇണഗസ്പീഷന  മസ്പീഡനിയണ
സ്കൂളകേളടണങനികലെ  കുടനികേള്  വരൂ,  കുടനികേടള  ആകേര്ഷനിക്കനന്  കേഴനിയൂ  എടനനരു
നനിലെയുണനകുന്നു.   ഇങ്ങടന  കപനയനല്  അകഞന പകതന വര്ഷണ  കേഴനിയുകമനള്
കകേരളതനില്  മലെയനളണ  മസ്പീഡനിയണ  സ്കൂളകേള്  ഇലനത  സനിതനിയുണനകുണ.  പഠനണ
മനതൃഭനഷയനിലൂടടെയനയനിരനിക്കണടമനനണന  കലെനകേണ  മുഴവന്  അണഗസ്പീകേരനിച  തതതണ.
മലെയനളനികേള് മദദ്യതനിടന്റെ കേനരദ്യതനിലുണ മലെയനളതനിടന്റെ കേനരദ്യതനിലുണ ടപനതുവനില്
കേനപടെദ്യമനണന കേനണനിക്കുനതന.     ഇവനിടടെ വനന മനതൃഭനഷയ്ക്കുകവണനി മുദനവനകേദ്യണ
വനിളനിക്കുന പലെരുടടെയുണ മക്കള് ഇണഗസ്പീഷന  മസ്പീഡനിയണ സ്കൂളകേളനിലെനണന  പഠനിക്കുനതന;
എനനിടനണന  മനതൃഭനഷടയക്കുറനിചന  സണസനരനിക്കുനടതനന  ഇവനിടടെ  ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.
ബഷസ്പീര്  പറഞ.   മദദ്യതനിടന്റെയുണ  മനതൃഭനഷയുടടെയുണ  കേനരദ്യതനില്  കേനണനിക്കുന
ഈ  കേനപടെദ്യതനിനന  മടറനരുദനഹരണമനണന  ടപനതുവനിദദ്യനലെയതനില്  കുടനികേടള
ആകേര്ഷനിക്കനടനന   വദ്യനകജന  മനിക്ക  സ്കൂളകേളണ  ഇണഗസ്പീഷന   മസ്പീഡനിയമനയനി
മനറനിടക്കനണനിരനിക്കുനതന.  യഥനര്ത്ഥതനില്  നമ്മേള്  നടെത്തുന  ഈ  ചര്ച
എത്രമനത്രണ  നനിരര്ത്ഥകേമനണന.   ഈ  കേനരദ്യതനില്  അങ്ങയുടടെ  നനിലെപനടെന
എനനടണനറനിയനന് ആഗ്രഹമുണന.

ശസ്പീ  .    കജനണ്  ടഫര്ണനണസന:   സര്,  1967-ല്  അനടത സര്ക്കനര്
ഇക്കനരദ്യണ മുന്കൂടനി കേണനിരുന്നു.  അനന ഒരു വനദഗതനി ഉയര്ന്നുവനതന സനകങതനികേ
പദങ്ങള്  മലെയനളതനില്  എങ്ങടനയനക്കുടമനതനണന.   വനിവനിധ  ഭനഷകേളനിലുള്ള
സനകങതനികേ  പദങ്ങടള  മലെയനളതനികലെയന  ടകേനണ്ടുവരുനതനിനുണ  മലെയനളതനില്
പുതനിയ  പദങ്ങള്  കേടണത്തുനതനിനുമനണന  കേവനിയുണ  വനിജനനതൃഷ്ണയുള്ള  വലെനിയ
കനതനവമനയനിരുന  എന്.  വനി.  കൃഷ്ണവനരദ്യടര  ഡയറകറനക്കനി   1967-ല്  മലെയനള
ഭനഷന  ഇന്സനിറമ്മ്യൂടന  രൂപസ്പീകേരനിചതന.   ആ  ഇന്സനിറമ്മ്യൂടന   കുകറകയടറ  മുകനനട
കപനവകേയുണ   കുകറ പദങ്ങള് നമുക്കന  സമ്മേനനനിക്കുകേയുണ ടചയ്തനിടണന.  സനകങതനികേ
വനിദദ്യയുമനയനി  ബന്ധടപട  പദങ്ങളടെക്കണ മലെയനളതനിനന  ലെഭനിചനിടണന;  അതന  ഇനന
നലകപനടലെ ഉപകയനഗടപടുത്തുന്നുണന.
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ശസ്പീ  .    എണ  .    സതരനജന:  സര്,  കലെനകേതനില്  ഏതന  രനജദ്യത്തുകപനയനലുണ
അവനിടെടത  വനിദദ്യനലെയതനില്   കചര്നന   ഒരു  കുടനി  പഠനിക്കണടമന്നുടണങനില്
അവനിടെടത മനതൃഭനഷ പഠനികക്കണതനയനിടണന.  അതന  ആവശേദ്യമനിലനത ഒരു നനടെന
കകേരളണ  മനത്രമനണന.  ടപനതു  മലെയനളനി  കബനധതനിടന്റെ  ഭനഗമനയനി  ആണഗകലെയ
സണസനരകതനടുണ ആണഗകലെയ ഭനഷകയനടുണ മനനസനികേമനയ ഒരു വനികധയതതണ, അതന
കൂടുതല് ഉല്കൃഷമനണന എടനനരു കതനനല്, വന്നുകപനയനിടണന.  അതന 190 ടകേനലണ
വവകദശേനികേ  ആധനിപതദ്യതനിടന്റെ  കേസ്പീഴനില്  ജസ്പീവനിച  ഒരു  ഭൂപകദശേതന
സതനഭനവനികേമനയുണ ഉണനകേനനനിടെയുള്ള ഒനനണന.  അതുടകേനണനണന കുഞണനിമനഷന
എഴതനിയതന  'മകേന് ജനനിക്കുകമനള്തടന ആണഗകലെയണ പറയണണ അതനിനുകവണനി
ഭനരദ്യയുടടെ പസവണ അകങ്ങനട മനറനി' എനര്ത്ഥതനില് അകദ്ദേഹണ പരനിഹനസരൂകപണ
എഴതനിയനിടണന.   ....(ബഹളണ)...  ഞനന്   അങ്ങടന  പറയനതതന  എടന്റെ
വര്തമനനതനില് ഒരു ആണഗകലെയപദണ വരണനടയന്നുള്ളതു ടകേനണ്ടു മനത്രമനണന.
ഇങ്ങടനടയനരു  സനിതനി  ഇവനിടടെ  നനിലെനനില്ക്കുന്നുണന.  കലെനകേതനിടന്റെ  മറ്റു  പലെ
ഭനഗങ്ങളനിലുണ  മനതൃഭനഷ  സണരകനിക്കുനതനിനുകവണനി  വലെനിയ  സമരങ്ങളണ
കപനരനടങ്ങളണ  രകസനകനിതതങ്ങളമുണനയനിടണന.  ആഫനിക്കയനിടലെ  ഒരു
വനിഭനഗതനിടന്റെ  ഭനഷയനില്  വകേവയനന്  അവനിടെത  ആണഗകലെയഭരണകൂടെണ
ശമനിചകപനള്  അതനിടനതനിരനയനി  Lesotho-യനില്   അരകങ്ങറനിയ  വലെനിയ  ഒരു
പകകനഭതനിലെനണന  'ടഹകര് പസ്പീകറഴണ്'  എന വനിദദ്യനര്ത്ഥനിക്കന  രകസനകനിതതണ
വഹനികക്കണനി വനതന.  ഇവനിടടെ അങ്ങടനടയനന്നുമുണനയനിടനില,  എനനല് ഇവനിടടെ
വലെനിയ  പസ്പീഡനങ്ങകളറ്റുവനങ്ങനിയനിടണന.  ഞനന്  ഇകപനഴണ  ഓര്ക്കുന്നു,
ചനതമണഗലെതന  ഒരു  ആണഗകലെയ പള്ളനിക്കൂടെതനില് പഠനിച  ടസയ്ദന സഫന വനന്
മഷൂര് എന കുടനി  മലെയനളതനില് ഒരു വനക്കന  പറഞ്ഞെകപനള്  നനിര്ബന്ധനിചന  ആ
കുടനിയുടടെ തലെ മുണ്ഡനണ ടചയ്യനിച അനുഭവമുണനയതന കുറച്ചുവര്ഷങ്ങള്ക്കന മുമന ഈ
കകേരളതനിലെനണന.  മനതൃഭനഷയനില്  ഒരു  വനക്കുപറഞ്ഞെതനിടന്റെ  കപരനില്  തലെ
ടമനടയടെനിക്കടപട കുടനികേള്,  കേനത പനിഴ ഒഴകക്കണനിവന കുടനികേള് ഇങ്ങടനയുള്ള
പസ്പീഡനങ്ങളണനകുന ഒരു നനടെനയനി നമ്മുടടെ നനടെന  മനറനി. ഇകപനഴണ കുകറ ആളകേളടടെ
മനസന  കേതനിയുമനയനി  നനില്ക്കുകേയനണന;  മലെയനളണ  പറയുനവരുടടെ  തലെ മുണ്ഡനണ
ടചയ്യനന്.  അങ്ങടനയുള്ളവരുടടെ  മനസ്സന  മനറ്റുനതനിനുണകൂടെനി   സഹനയനിക്കുന  ഒരു
നനിയമമനണന ഇടതന്നുണ മുമന ഇങ്ങടന പസ്പീഡനിപനിക്കടപട കുടനികേകളനടുള്ള ഒരു കേടെണ
വസ്പീടലെനണന ഈ നനിയമടമന്നുണ അങ്ങന കേരുതുന്നുകണന ? 

ശസ്പീ  .    കജനണ്  ടഫര്ണനണസന:  സര്,  തസ്പീര്ചയനയുണ.  വനിദദ്യനര്ത്ഥനി
കനതനക്കനനരനയതുടകേനണന  ശസ്പീ.  എണ.  സതരനജനിനുണ  ഇകപനള്  സണസനരനിക്കനന്
കപനകുന ശസ്പീ. എ. എന്. ഷണസസ്പീറനിനുണ കുകറ കേനരദ്യങ്ങള് പറയനനുണനകുണ.  



നനിയമനനിര്മ്മേനണകേനരദ്യണ 383

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷണസസ്പീര്  : സര്,  മലെയനള  ഭനഷ  നനിര്ബന്ധമനക്കനനുള്ള
ഓര്ഡനിനന്സുണ അതനിടനത്തുടെര്ന്നുള്ള ചര്ചയുമനണന ഇവനിടടെ നടെക്കുനതന. അതനിടന
പനിന്തുണച്ചുടകേനണ്ടുതടനയനണന  ഞനനുണ സണസനരനിക്കുനതന.  എനനല് ഇവനിടടെ ഒരു
ആശേങ  പങ്കുവയ്ക്കുകേയനണന,  കേനരണണ  കകേരളതനിടന്റെ  സമദ്ഘടെന
ടമചടപടുത്തുനതനില്  വലെനിയ  പങ്കുവഹനിചതന  ഗള്ഫന  രനഷങ്ങളനണന.  ഇകപനള്
ഗള്ഫന രനഷങ്ങളനിടലെ കേടുത സനമതനികേ പതനിസന്ധനിയുടടെ ഭനഗമനയനി  പതനണ
കനസ്സുണ  ഒന്പതനണ  കനസ്സുണ  പഠനണ  പൂര്തസ്പീകേരനിച  മലെയനളമറനിയനത  കുടനികേള്
നനടനികലെയന  തനിരനിച്ചുവരനികേയനണന.   അങ്ങടന  വരുന  കുടനികേടള  ഇവനിടടെ
എങ്ങടനയനണന  അകക്കനമകഡറന  ടചയ്യനന്  കപനകുനതന;  അവടര  എങ്ങടന
പഠനിപനിക്കുണ?  ഇതുവടര ഭനഷ പഠനിക്കനത,  സണസനരനിക്കനന് അറനിയുന,  എനനല്
വനയനിക്കനന് അറനിയനത കുകറ കുടനികേളള്ള നനടെനണന കകേരളണ.  അതരണ കുടനികേളടടെ
പശ്നങ്ങള് എങ്ങടന പരനിഹരനിക്കുണ  എനതുള്ടപടടെ  ബഹുമനനടപട  വനിദദ്യനഭദ്യനസ
വകുപ്പുമനനി  ഇതുമനയനി  ബന്ധടപട  ചര്ചയന  മറുപടെനി  പറയുകമനള്  ഇവനിടടെ
വദ്യകമനകക്കണതുണന എനന ഞനന് ആവശേദ്യടപടുകേയനണന.

ശസ്പീ  .    കജനണ് ടഫര്ണനണസന  : സര്, ഇകൗ അടുത കേനലെതനണന വനിദദ്യനഭദ്യനസ
അവകേനശേ നനിയമണ ഇനദ്യന ഗവണ്ടമന്റെന പനസ്സനക്കനിയതന. അതനില് എടനണ കനസ്സുവടര
പഠന  മനധദ്യമണ  മനതൃഭനഷയനില്  ആയനിരനിക്കണടമനന  നനിര്കദ്ദേശേമുണന.  അതന
തസ്പീര്ചയനയുണ ഈ നനിയമതനിനന  കുകറക്കൂടെനി ബലെണ നല്കുന ഒനനടണനന കേനണനന്
കേഴനിയുണ.  നമുക്കന മലെയനള ഭനഷടയക്കുറനിച്ചുണ മലെയനള ഭനഷ നനിര്ബന്ധനിതമനകക്കണ
ആവശേദ്യകേതടയക്കുറനിച്ചുണ  പറയുകമനള്  എന്തുടകേനണ്ടുണ  ഓര്തനിരനികക്കണ  ഒരു
കേനവദ്യശേകേലെമുണന. 

"മനിണനിത്തുടെങ്ങനന് ശമനിക്കുന പനിഞനിളണ-

ചുണനികനല് അമ്മേനിഞ്ഞെപനകലെനടടെനപണ, 

അമ്മേടയന്നുള്ള രണകരമലകയന

സകമ്മേളനിചനിടുനടതനനനമതനയന?

മറ്റുള്ള ഭനഷകേള് കകേവലെണ ധനത്രനിമനര്

മര്തദ്യനു  ടപറമ്മേ  തന്  ഭനഷതനന്"   എനന  വളളകതനള്   നകമ്മേനടെന
പറഞ്ഞെനിടണന.   മനതൃഭനഷ അമ്മേ തടനയനടണനന  നടമ്മേ പഠനിപനിച വള്ളകതനള്
അടെക്കമുള്ള മഹനരഥനനരുടടെ പനിന്മുറക്കനരനയ കേവനികേള് വസ്പീണ്ടുണ ഇതരണ കേനരദ്യങ്ങള്
നമ്മേടള ഓര്മ്മേനിപനിചനിടണന.  കുരസ്പീപ്പുഴ ശസ്പീകുമനര്  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ 'അമ്മേ മലെയനള'-
തനില് എഴതനിയനിടള്ളതന,
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''ഓര്ക്കുകേ, അച്ഛനുണ അമ്മേയുണ

പണയനിച ഭനഷ മലെയനളണ 

കുമനിളനില് കേഞ്ഞെനി  വനിശേപനറ്റുവനന് 

വനക്കു തന മലെയനളണ 

ടപങ്ങകളനടടെലനണ  പറഞ 

തളനിര്ക്കുവനന് വന മലെയനളണ 

കൂലെനി കപനടരനതറനിഞ പനിണങ്ങുവനന് 

ആയുധണ തന മലെയനളണ"   എനനണന.  ആ  നനിലെയന  മലെയനള  ഭനഷ നമുക്കന
നല്കേനിയനിടള്ള മഹതനയ  സണഭനവനകേടളക്കുറനിചന,   കപനരനടെനനുണ  കസ്നേഹനിക്കനനുണ
പണയനിക്കനനുണ  പഠനിപനിച  ഭനഷടയന   നനിലെയ്ക്കുന  മലെയനളതനിടന്റെ
മഹതതടതക്കുറനിചന പറഞ്ഞെനിടണന.  

"മലെയനള ഭനഷ തന് മനദകേ ഭണഗനി നനിന്

മലെര് മന്ദഹനസമനയന വനിരനിയുന്നു.

കേനിളനിടകേനഞണ നനടെനിടന്റെ ഗ്രനമസ്പീണ വശേലെനിനനിന്

പുളനിയനിലെക്കര  മുണനില്  ടതളനിയുന്നു"എനന  ശസ്പീകുമനരന്  തമനി  എഴതുകേയുണ
കദവരനജന്  മനഷന  സണഗസ്പീതണ  നല്കുകേയുണ  ഭനവഗനയകേനനയ  പനി.  ജയചനന്
പനടുകേയുണ ടചയ്ത  മലെയനള സനിനനിമനഗനനണ നമുക്കന മറക്കനന് കേഴനിയനില.   ഈ നനിലെയന
മലെയനള  ഭനഷയുടടെ  മകനനഹനരനിതയുണ   പകതദ്യകേതയുണ  എന്നുണ  നടമ്മേ  മുകനനട
നയനിക്കുണ.  കകേരളതനിടന്റെ  ഒരു  പുതുയുഗതനിനന  തുടെക്കണ  കുറനിക്കുന  ഈ
സന്ദര്ഭതനില്  വനിദദ്യനലെയങ്ങളനില്   മലെയനള  ഭനഷ  നനിര്ബന്ധനിതമനക്കുകേ  എന
തസ്പീരുമനനണ  ലെണഘനിക്കുനവടര  ശേനികനിക്കനനുള്ള  നടെപടെനികേളടെക്കണ   മുകനനട
വച്ചുടകേനണ്ടുള്ള ഈ നനിയമണ വളടര പധനനടപടതനണന.  

നമ്മുടടെ  ഭനഷയന  രണനയനിരതനികലെടറ  വര്ഷടത   പഴക്കമുണന.   ഞനന്
അതനികലെയ്ടക്കനന്നുണ  കേടെക്കുനനില.   കരഖടപടുതടപട  ഭനഷ  എന  നനിലെയന
കനിസ്തുവനിനുകശേഷണ  832-ടലെ വനഴപനിള്ളനി ശേനസനമനണന മലെയനളതനില് എഴതടപട
ആദദ്യടത  രൂപണ  എന  നനിലെയനണന  ഭനഷന  ശേനസകേനരനനര്  നമ്മേടള
പഠനിപനിചനിടള്ളതന.  അതുടകേനണന നൂറനണ്ടുകേളടടെ പഴക്കമുള്ള ഈ ഭനഷടയ ജസ്പീവനിത
ഭനഷയനയനി നനിലെനനിര്തനന് നമുക്കന കേഴനിയണണ.  മലെയനള ഭനഷയന വദ്യതദ്യസ്തങ്ങളനയ
വവവനിദദ്യമുണന.  എടന്റെ  നനടെനയ  ടകേനചനിയനിടലെ  സണസനരഭനഷയനിലെല
കേനസര്കഗനഡന  ജനിലക്കനര്  സണസനരനിക്കുനതന.  കേനസര്കഗനഡന  ജനിലക്കനര്
സണസനരനിക്കുന  ഭനഷയല  വള്ളുവനനടെനിടലെ  ആളകേള്  സണസനരനിക്കുനതന;  അതല
കകേനഴനികക്കനടെന  സണസനരനിക്കുന  ഭനഷ;  ആ  ഭനഷയല  തനിരുവനനപുരടത
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ടനയ്യനറനിന്കേര മുതല്  പനറശ്ശേനലെവടരയുള്ളവര് സണസനരനിക്കുനതന.  അതരതനില്
വദ്യതദ്യസ്തങ്ങളനയ  വശേലെനികേളണന.   ഇടതനന്നുണ  മനസ്സനിലെനക്കനടത, ഭനഷയുടടെ
മനസ്സുണ  മനസ്സുടകേനണ്ടുള്ള   സണസനരഭനഷയുണ  മനസ്സനിലെനക്കനടത  ടവറുണ
അചടെനിയനങ്ങടളകപനടലെ ജസ്പീവനിക്കുന ചനിലെര്ക്കന മലെയനളതനിടന്റെ വവവനിദദ്യങ്ങള്
മനസ്സനിലെനകേനടത  വരുകമനഴനണന അവര്  ചനിലെടരടയനടക്ക  ആകമനിക്കനന്
കകേനപ്പുകൂടനതന.   അതന  തനിരനിചറനിഞടകേനണന  മലെയനള  ഭനഷടയ  രകനിക്കനനുണ
സണരകനിക്കനനുമുള്ള  കപനരനടതനില്  ഒരു  ചുവടെന  മുകനനടവയ്ക്കുകേയനണന
ബഹുമനനടപട  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വകുപ്പുമനനി.  അതുടകേനണന  അകദ്ദേഹതനിടനതനിരനയനി
ഉയര്ന്നുവരുന എലന നസ്പീക്കങ്ങടളയുണ ടചറുക്കനന് നമുക്കന കേഴനികയണതുണന.  നമുക്കന
പധനനണ ഭനഷയനണന;  ആ ഭനഷടയ സണരകനിക്കനനനയനിരനിക്കണണ നമ്മുടടെ നസ്പീക്കണ
എന്നുപറഞടകേനണന ഞനന് ഈ ബനിലനിടന പനിന്തുണയ്ക്കുകേയനണന.

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ. ടകേ. സനി. കജനസഫന, അകങ്ങയന ബനില്  ടസലെകന
കേമ്മേനിറനിയുടടെ  പരനിഗണനയന  അയയണടമന  2  (ബനി)   നമര്  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിചന സണസനരനിക്കനവനതനണന. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജനസഫന:  സര്,  2017-ടലെ  മലെയനള  ഭനഷ
(നനിര്ബന്ധനിത  ഭനഷ)  ബനില്  ഒരു  ടസലെകന  കേമ്മേനിറനിയുടടെ  പരനിഗണനയന
അയയണടമന  കഭദഗതനി ഞനന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.  ഈ ബനിലനിനന ഒരു  വദ്യകത
വരുതണടമനനണന  എനനിക്കന  ബഹുമനനദ്യനനയ  മനനികയനടെന
അകപകനിക്കനനുള്ളതന.  ഇനന  കകേരളതനില്  നനിലെവനിലുള്ളതന  1969-ടലെ  Kerala
Official Language Act  ആണന.  ആ ആകന ഇന്നുവടര റനിപസ്പീല് ടചയ്തനിടനില.  ഈ
ബനിലനിലുണ  അതന   റനിപസ്പീല്  ടചയ്യുനനില.   ആ  ആകന  അവതരനിപനിചതന  1967-ടലെ
സര്ക്കനരനണന.  അനടത മുഖദ്യമനനി  ഇ.  എണ.  എസന.  നമ്പൂതനിരനിപനടെന  വപലെറന
ടചയ്ത  ബനിലനണന  ഇനന   നനിലെവനിലുള്ളതന.  കകേരളതനിടലെ  ഔകദദ്യനഗനികേ  ഭനഷ
മലെയനളവണ  ഇണഗസ്പീഷണ  ആടണനനണന  ആ  നനിയമതനില് പറയുനതന.   അതനിടന
മറനികേടെന്നുള്ള ഒരു നനിയമനനിര്മ്മേനണണ ഇതുവടര  നടെതനിയനിടനില.  അതുടകേനണന ഈ
ബനിലനിടന്റെ  റനിപസ്പീലെനിണഗന  കകനസനിടലെങനിലുണ   ആവശേദ്യമനയ  മനറണ  വരുതണണ.
കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേനലെതന  '2015-ടലെ  മലെയനള  ഭനഷ  (വദ്യപനവണ
പരനികപനഷണവണ ബനില്) അവതരനിപനിച്ചു.   സഭ അതന  ഐകേകേകണദ്യന പനസ്സനക്കനി.
അനന അങ്ങുണ സഭനണഗമനയനിരുന്നു.  ആ ബനില് ചരനിത്രസണഭവണ തടനയനയനിരുന്നു.
ആ  ബനിലനിടലെ  വദ്യവസകേള്  ഞനന്  ഓര്ക്കുകേയനണന.   ഒനന,  ഭരണഘടെനന
പകേനരകമന  പനര്ലെടമകന്റെന  നനിയമസഭകയന  ഉണനക്കനിയ  ചടപകേനരകമന
ഉതരവകേളനിലുണ  ചടങ്ങളനിലുണ  റഗുകലെഷനുകേളനിലുണ  വബകലെനകേളനിലുണ
ഉപകയനഗനികക്കണ  ഭനഷ  മലെയനളമനയനിരനിക്കുണ  എനന   വദ്യവസ  ടചയ്യുന  ബനില്
അവതരനിപനിചതന കേഴനിഞ്ഞെ യു.ഡനി.എഫന. സര്ക്കനരനണന. അനന മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി
ഞനനനണന  ബനില്  വപലെറന  ടചയ്തതന.   രണന,   ഇനദ്യന്  ഭരണഘടെനയുടടെ
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346-347  അനുകച്ഛദങ്ങള്ക്കന  വനികധയമനയനി  കകേരള  സണസനനടത  എലന
ഔകദദ്യനഗനികേ  ആവശേദ്യങ്ങള്ക്കുണ  ഉപകയനഗനികക്കണ  ഭനഷ
മലെയനളമനയനിരനികക്കണതനണന.  മൂനന,  കകേനടെതനി  ഭനഷ  -  വഹകക്കനടെതനിയുടടെ
അനുമതനികയനടുകൂടെനി  ജനിലന  കകേനടെതനിയുടടെ  കേസ്പീഴനിലുള്ള  കകേനടെതനികേളനില്
ഉപകയനഗനിക്കുന  ഭനഷയുണ  കകേസുകേളടടെ  വനിധനിനദ്യനയങ്ങളണ  ഒരു  നനിശ്ചനിത
കേനലെയളവനിനുള്ളനില് മലെയനളതനിലെനക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനി സതസ്പീകേരനികക്കണതനണന.
നനലെന,  മകറടതങനിലുണ നനിയമതനില് എന്തുതടന അടെങ്ങനിയനിരുനനലുണ സര്ക്കനരനിനന
കേസ്പീഴനിലുള്ള  അര്ദ  ജുഡസ്പീഷദ്യല്  അധനികേനരമുള്ള  എലന  സനപനങ്ങളനിടലെയുണ
ഉതരവകേള്,  വനിധനിനദ്യനയങ്ങള്  എനനിവ മലെയനള  ഭനഷയനിലെനയനിരനികക്കണതനണന.
അഞന,  കകേരളതനിടലെ എലന സര്ക്കനര് എയ്ഡഡന സ്കൂളകേളനിലുണ പതനണ തരണവടര
നനിര്ബന്ധനിത ഒനനണഭനഷ മലെയനളമനയനിരനികക്കണതനടണന ഒരു  മനറണ മനത്രമനണന
അങ്ങന  ഈ  നനിയമതനില്  ആടകേ    വരുതനിയനിടള്ളതന.   അതനയതന,  പതനണ
തരണവടരയുള്ള  സര്ക്കനര്  എയ്ഡഡന  സ്കൂളകേള്  മനത്രമല  അണ്  എയ്ഡഡന,
സര്ക്കനര് എന്.ഒ.സനി.  ടകേനടുകക്കണ സനി.ബനി.എസന.ഇ.,  ഐ.സനി.എസന.ഇ.  എനസ്പീ
സ്കൂളകേളനിടലെ പഠനഭനഷ മലെയനളമനക്കുന്നു.  ഞങ്ങള് ഈ ബനിലനിടന പൂര്ണമനയുണ
സതനഗതണ  ടചയ്യുന്നു.   ഈ  ബനിലനിടന്റെ  കപനരനയകേള്  പറയുകമനള്  ഞങ്ങള്
എതനിരനടണനന  ധരനിക്കരുതന.   ഈ  ബനില്  പനസ്സനകുകമനള്  ഇതന  കുറമറ
തനയനിരനിക്കണണ.   ഞനനനിതന  പറയനനുള്ള  കേനരണണ,  2015-ടലെ  മലെയനള  ഭനഷ
(വദ്യനപനവണ  പരനികപനഷണവണ)  ബനില്  സഭ  പനസ്സനക്കനി  അടസ്സന്റെനിനുകവണനി
ബഹുമനനടപട  ഗവര്ണര്ക്കന  അയച്ചു.  ഭരണഘടെനനപരമനയ  കകേനമസ്പീറന്സനി
പരനികശേനധനിക്കനനനയനി ബഹുമനനടപട ഗവര്ണര് ആ ബനില് ഇനദ്യന് പസനിഡന്റെനിനന
അയച്ചുടകേനടുത്തു.   ഇന്നുവടര  ആ  ബനില്  മടെങ്ങനിവനനിടനില.   നനിയമവകുപന  ഈ
നനിയമണ  പനസ്സനക്കനന്  നനിയമസഭയ്ക്കുള്ള  കകേനണ്സനിറമ്മ്യൂഷണല്  കകേനമസ്പീറന്സനി
പരനികശേനധനിക്കനടത  കപനയനല്  ഈ  ബനിലനിടന്റെയുണ  അവസ
മടറനനനയനിരനിക്കുകേയനില.   കനരകത  ഇവനിടടെ  ബഹുമനനടപട  അണഗങ്ങള്
ചൂണനിക്കനണനിചതുകപനടലെ  ഐ.സനി.എസന.ഇ.-യുണ  സനി.ബനി.എസന.ഇ.-യുടമനടക്ക
സണസനന  സര്ക്കനരനിടന്റെ  നനിയനണതനിലെല.  കകേന   സര്ക്കനരനിടന്റെ
പരനിഗണനയനിലുള്ള വനിഷയതനില് ഈ സഭയന ബനില് പനസ്സനക്കനന് അധനികേനരമനില.
അങ്ങടന പനസ്സനക്കനിയനല് അതന നനിലെനനില്ക്കനില.  ഞനന് 1985-ല്  എണ.എല്.എ.
ആയനി  വനയനളനണന.   മുഖദ്യമനനിയുടടെ  സസ്പീറനിനന  പനിറകേനിലുള്ള  ഒരു   സസ്പീറന
അഡതകക്കറന  ജനറലെനിനുള്ളതനണന.   എടന്റെ  35  വര്ഷടത   നനിയമസഭന
ജസ്പീവനിതതനില് ഒരു തവണ മനത്രമനണന  അഡതകക്കറന  ജനറലെനിടന നനിയമസഭയനില്
വനിളനിച്ചുവരുതനിയതന.   അനന  ടകേ.  കേരുണനകേരടന്റെ  ഗവണ്ടമന്റെനയനിരുന്നു.
നനിയമപരമനയ അധനികേനരടതപറനി ഒരു ബനിലനില് അനന തര്ക്കമുണനയനി.   അനന
അഡസ്പീഷണല്  എ.ജനി.യനയനിരുന  ശസ്പീ.  സനിറനിയകേന  കജനസഫനിടന
വനിളനിച്ചുവരുത്തുകേയുണ  ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബനലെനന പനിറകേനിലുള്ള സസ്പീറനിലെനിരുനന അകദ്ദേഹണ
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ഈ  സഭയനില്  നനിയമവശേങ്ങള്  അവതരനിപനിക്കുകേയുണ  ടചയ്തു.
എണ.എല്.എ.മനടരക്കൂടെനടത  ഈ  നനിയമസഭയനില്  വനനിരനിക്കനന്  അധനികേനരമുള്ള
ഏകേ വദ്യകനി അഡതകക്കറന ജനറലെനണന.   ശസ്പീ.  ടകേ.  എണ.  മനണനിയുണ  ശസ്പീ.  എണ.
ഉമ്മേറുണ  ഈ  ബനിലനിടന്റെ  കകേനമസ്പീറന്സനിടയക്കുറനിചന  തര്ക്കമുനയനിച
സനഹചരദ്യതനില്   ഈ  ബനില്  ടസലെകന  കേമ്മേനിറനി  പരനിഗണനിക്കുകമനടഴങനിലുണ
അഡതകക്കറന  ജനറലെനിടന  വനിളനിച്ചുവരുതണടമനനണന  എനനിക്കന
അകപകനിക്കനനുള്ളതന.  ഭരണഘടെനയുടടെ  177-ാം  ആര്ടനിക്കനിളനില്  പറയുനതന,
Rights of Ministers and Advocate General as respect to the Houses -  Every
Minister and the Advocate General for a State shall have the right to speak
in,  and  otherwise  to  take  part  in  the  proceedings  of  the  Legislative
Assembly  of  the  state...എനനണന.      ഈ  നനിയമണ  കുറമറതനയനി  മുകനനടന
കപനകേണടമങനില്,  ഈ  നനിയമതനിനന  2015-ടലെ  നനിയമതനിടന്റെ  അവസ
ഉണനകേനതനിരനിക്കണടമങനില്,  ദയവനയനി  അഡതകക്കറന  ജനറലെനിടന  വനിളനിച്ചുവരുതനി
കകേനമസ്പീറന്സനി   പരനികശേനധനിചന  കപനരനയകേളടണങനില്   പരനിഹരനിക്കണണ.  ഇതന
ചരനിത്ര സണഭവമനടണനന ഇവനിടടെ എലനവരുണ പറഞ. അതന നല കേനരദ്യണ.  

കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കനരനിടന്റെ കേനലെതന ചരനിത്രതനിലെനദദ്യമനയനി കകേരളതനില് ഒരു
മലെയനളണ  യൂണനികവഴനിറനി സനപനിച്ചു. 1956 നവണബര് ഒനനിനന   കകേരള സണസനനണ
രൂപസ്പീകൃതമനടയങനിലുണ  ഒരു  യൂണനികവഴനിറനി  സനപനിക്കനന്  2015  വടര
കേനതനിരനികക്കണനിവന്നു.  മലെയനള ഭനഷയ്ക്കുകവണനിയുണ മലെയനള ഭനഷയുടടെ ഗകവഷണ
പഠനതനിനുകവണനിയുണ  ഒരു  യൂണനികവഴനിറനി  സനപനിചതന  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന്ചനണനിയുടടെ
കനതൃതതതനിലുള്ള കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കനരനടണന്നുള്ളതന മറന്നുകപനകേരുതന.  മലെയനളണ
ഒനനണ ഭനഷയനക്കനിയതുണ  മലെയനളണ ഭരണ ഭനഷയനക്കനനുള്ള ഉതരവനിറക്കനിയതുണ
കേഴനിഞ്ഞെ   സര്ക്കനരനണന.   അതുമനത്രമല,   ഇകപനള്  മലെയനളണ  കനസ്സനികേന
ലെനണകഗതജനടണനന കനരകത ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റനണ പറഞ.    എല്.ഡനി.എഫന.
ഭരണകേനലെതന   ശസ്പീ.  വനി.  എസന.  അച്ചുതനനന്ദന്  മുഖദ്യമനനിയനയനിരുനകപനള്
ശസ്പീ.  എണ.  എ.  കബബനിയനയനിരുന്നു  സനണസനരനികേ  വകുപ്പുമനനി.  മലെയനളതനിനന
കനസ്സനിക്കല് ഭനഷന പദവനി ലെഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനി ആ ഗവണ്ടമന്റെന  തുടെങ്ങനിവച്ചു.
അനന  ശസ്പീ.  വനി.  എസന.  അച്ചുതനനന്ദന്,  ശസ്പീ.  എണ.  എ.  കബബനി,  അനടത
പതനിപകകനതനവന ശസ്പീ. ഉമ്മേന് ചനണനി, ഒ. എന്. വനി. കുറുപന, സുഗതകുമനരനി ടെസ്പീചര്,
ശസ്പീ.  പുതുകശ്ശേരനി  രനമചനന്,  ടപനഫ.  നടുവടണ  കഗനപനലെകൃഷ്ണന്  എനനിവര്
മലെയനളതനിനന  ഈ  പദവനി  ലെഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഡല്ഹനിക്കന  കപനകുകേയുണ
പധനനമനനിടയ  കേണന  നമ്മുടടെ  ഭനഗണ  അവതരനിപനിക്കുകേയുണ  ടചയ്തു.   പകക
അവസനനണ  തസ്പീരുമനനമുണനയകപനള്  കകേന  സനഹനിതദ്യ  അക്കനദമനി  പറഞ്ഞെതന
മലെയനള ഭനഷയന ആവശേദ്യമനയ പഴക്കമനിടലനനണന.  മലെയനള  ഭനഷയന കനസ്സനിക്കല്



388 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില് 27, 2017

ലെനണകഗതജന ആകേനന് അര്ഹത ഇടലന്നുപറഞ്ഞെന നനിരനകേരനിച്ചു.  അതനിനുകശേഷണ  ശസ്പീ.
ഉമ്മേന്  ചനണനി  മുഖദ്യമനനിയനയകപനള്  വസ്പീണ്ടുണ  ഞങ്ങള്  ഡല്ഹനിക്കുകപനയനി  ആ
വനിഷയണ  കടെക്കപന    ടചയ്തു.   അഭനിമനനപൂര്വ്വണ  പറയടട,  ശസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചനണനി
സര്ക്കനരനിടന്റെ  കേനലെതന  ആ  പദവനി  കനടെനിടയടുക്കനന്  കേഴനിഞ.   മലെയനളണ
കനസ്സനിക്കല്  ലെനണകഗതജനക്കനിയതനിടന്റെ  ടകഡനിറന  ഉമ്മേന്  ചനണനി  സര്ക്കനരനിനനണന.
അതുടകേനണന പറയുകമനള് എലന ചരനിത്രവണ പറയണണ.  ദയവനയനി എലനവര്ക്കുണ
ഓര്മ്മേയുണനയനിരനിക്കണണ, ഒന്നുണ മൂടെനി വയ്കക്കണ. എനനിക്കന അകപകനിക്കനനുള്ളതന
ഈ  നനിയമണ  നടെപനിലെനകേണടമങനില്  ബഹുമനനടപട  മനനി  ദയവനയനി   ഇതനിടന്റെ
എലന വശേങ്ങളണ  പരനികശേനധനിക്കണടമനനണന.  ടസലെകന കേമ്മേനിറനി ഘടതനിടലെങനിലുണ
അഡതകക്കറന  ജനറലെനിടന  വനിളനിച്ചുവരുതനി   ഇതനിടന്റെ  കകേനമസ്പീറന്സനി
പരനികശേനധനിക്കണണ.

ശസ്പീ  .    ജനി  .    എസന  .    ജയലെനല്: സര്,  നമ്മേള് മലെയനള ഭനഷടയ സണരകനിക്കനന്
മതരനിചന  നനില്ക്കുകേയനണന.  നമ്മേള്  ജസ്പീവനിക്കുന  സനമൂഹദ്യ  ചുറ്റുപനടെനണന
ഇതുകപനടലെയുള്ള  നനിയമങ്ങളണനക്കനന്  നനിര്ബന്ധനിതമനക്കുനതന.   ഇനനികപനള്
നമ്മുടടെ  പശ്നടമനനണന?   നമ്മേള്  അനുഭവനിക്കുന  നനിരവധനിയനയ  സനമൂഹദ്യ
പശ്നങ്ങളണന.  നനിയമനനിര്മ്മേനണണ  നടെതനി  അതനിജസ്പീവനികക്കണനിവന  സനമൂഹദ്യ
പശ്നങ്ങള് പലെതുണ  സമൂഹതനിലുണനയനിടള്ളതന  നമ്മുടടെ  സണസനരവമനയനി   പുതനിയ
തലെമുറ  അകേന്നുകപനകുനതുടകേനണനണന.   വകയനജന സണരകണ നനിയമണകപനലുണ
ഈ നനിയമസഭ പനസ്സനകക്കണനിവനതന  എന്തുടകേനണനണന?   പഴയകേനലെതന ഒരു
നനിയമവമനിലനടത  അച്ഛടനയുണ  അമ്മേടയയുണ  സണരകനിക്കുന  സണസനരണ
നമുക്കുണനയനിരുന്നു.  നമ്മുടടെ സണസനരവമനയനി അകേനന പുതനിയ തലെമുറ ജസ്പീവനിക്കനന്
തുടെങ്ങനിയതുടകേനണനണന നനിരവധനി നനിയമനനിര്മ്മേനണങ്ങള് നടെകതണനി വനനിടള്ളതന.
ഇനന 60 ശേതമനനതനിലെധനികേണ വനിദദ്യനര്ത്ഥനികേളണ മലെയനള ഭനഷയനില്നനിനന അകേനന
കവടറനരു  സണസനരതനികലെയന  കപനകുകേയനണന.    അവരനണന  നനടള  നമ്മുടടെ
രനജദ്യടത നനിയനനികക്കണതന.   അവര്  നനിര്ബന്ധനിതകമന  സനകങതനികേകമന  ആയ
തരതനില്  മലെയനളണ  പഠനിക്കുകേയുണ  മലെയനള  സണസനരതനികലെയന  അവടര
ടകേനണ്ടുവരനികേയുണ  ടചയ്യുനതന  ടപനതു  മുദനവനകേദ്യമനയനി  മനറണണ.
വനിദദ്യനഭദ്യനസതനിടന്റെ  ആതദ്യനനികേ  ലെകദ്യമനയനി  പറയുനതന  ഒരു  നല  പകൗരടന
സൃഷനിക്കുകേ  എന്നുള്ളതനണന.  പഠനിക്കുനതന  കജനലെനി  കനടെനനനടണന്നുള്ള
സനകങതനികേതതതനിലെനണന  സമൂഹതനിടന്റെ  ചനിനനഗതനി  കപനകുനതന.  ആ
സനകങതനികേതതങ്ങള്  ഉള്ടപടടെയുള്ള  കേനരദ്യങ്ങള്  പരനിഗണനിച്ചുടകേനണന
മലെയനളതനിടന്റെ  പനധനനദ്യണ  എങ്ങടന  വര്ദനിപനിക്കനടമന  തരതനികലെയ്ക്കുള്ള
ചനിനകൂടെനി കൂടനികചര്തന  ഈ  ചര്ച  ടകേനണ്ടുകപനടയങനില്  മനത്രകമ  നമുക്കന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന ഫലെണ ലെഭനിക്കൂ എന അഭനിപനയകതനടെന അകങ്ങക്കന കയനജനിപ്പുകണന? 
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ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജനസഫന:  സര്,  അങ്ങന  പറയുനതനികനനടെന  എനനിക്കന
വനികയനജനിപനില.  

പതനിപകകനതനവന  (ശസ്പീ  .    രകമശേന  ടചനനിതലെ  ):  സര്,   തമനിഴനടനില്
പുതുതനയനി  വരുന  ഇണഗസ്പീഷന  ഭനഷയനിടലെ  വനക്കുകേള്ടക്കലനണ  തമനിഴന  ടവര്ഷന്
ഉണനകേനറുണന.   ടമനവബല്  കഫനണനിനന  തമനിഴനില്  വകേകപശേനി  എന്നുണ   ഇ-
ടമയനിലെനിനന  മനിനഞല്  എന്നുമനണന  പറയുനതന.   മലെയനളനികേള്  ടമനവബലെനിനന
ടമനവബല് എന്നുണ കഫനണനിനന കഫനണ് എന്നുമനണന എഴതുനതന.  അതുടകേനണന
ഇതനിനനുകയനജദ്യമനയ  മലെയനള  പദണ  കേടണതനനനണന  ഭനഷന  ഇന്സനിറമ്മ്യൂടന
കപനലുള്ള സനപനങ്ങള് ശമനികക്കണതന.   തമനിഴനടെന  ടചയ്യുനതുകപനടലെ ഇണഗസ്പീഷന
വനക്കുകേടളലനണ  മലെയനളസ്പീകേരനിക്കനന്  കേഴനിയണണ.   അസണബനിക്കന  തമനിഴനില്
ചടമടന്റെസവഭ  എന്നുണ  പനര്ലെടമന്റെന  എണ.പനി.ക്കന  പനരനളമടന്റെ  ഉറുപനിനര്  എന്നുണ
അസണബനി ടമമറനിടന ചടമടന്റെ ഉറുപനിനര് എന്നുമനണന പറയുനതന.  എലന ഇണഗസ്പീഷന
വനക്കുകേള്ക്കുണ  തമനിഴന  വനക്കുകേളണന.   കകേരളതനില്  ഇണഗസ്പീഷനണന  മലെയനളമനയനി
ഉപകയനഗനിക്കുനതന.  അങ്ങടനടയനരു  മനറടതക്കുറനിചന  അങ്ങയുടടെ
അഭനിപനയടമനനണന?  അങ്ങന  ഈ വകുപനിടന്റെ മനനികൂടെനിയനയനിരുന ആളനണകലന?

[അദദ്യകകവദനിയനില് പനനല്  ഓഫന ടചയര്മനന് ശസ്പീ. പനി. ഉവബദുള്ള]

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജനസഫന: സര്, മലെയനളനികേള് ഭനഷന കസ്നേഹനികേളനണന, ഭനഷന
ഭനനന്മനരല.  ഒരു ഭനഷയുണ വളരുനതന ഒരു കേമനര്ടടമന്റെനിലെല.  കലെനകേണ  വളടര
വനിപുലെമനയനിടക്കനണനിരനിക്കുകേയനണന. തമനിഴന നനടെനിടനകപനടലെ നനണ ഓകരന വനക്കനിനുണ
മലെയനളണ കേണ്ടുപനിടെനികക്കണ കേനരദ്യമനില.  നനണ ഉപകയനഗനിക്കുന സസ്പീക്കര്,  ടഡപമ്മ്യൂടനി
സസ്പീക്കര് തുടെങ്ങനിയ വനക്കുകേള്ക്കന  പകേരണ മലെയനളണ  വനക്കന  കവകണന?  അങ്ങടന
ഉപകയനഗനികക്കണ കേനരദ്യമനില,  ഇതരണ വനക്കുകേള് മലെയനളസ്പീകേരനിക്കടപടക്കഴനിഞ. 

രണന  കേനരദ്യങ്ങളനണന  എനനിക്കന   ഇവനിടടെ  ചൂണനിക്കനണനിക്കനനുള്ളതന.   ഒനന,
പവനസനി  മലെയനളനികേളടടെ  കേനരദ്യണ  സണബന്ധനിചനണന.   24  ലെകണ  മലെയനളനികേള്
കകേരളതനിനു  പുറത്തുടണനന  ശസ്പീ.   ടകേ.  വനി.  അബ്ദുള്  ഖനദര്   ഇവനിടടെ
പറയുകേയുണനയനി,  അവരുടടെ  കുടനികേള്  പഠനിക്കുനതന  ഐ.സനി.എസന.ഇ.
സ്കൂളകേളനിലെനണന.  അവനിടടെ  മലെയനളണ  പഠനിപനിക്കുനനില.  അതരണ  സ്കൂളകേളനില്
പഠനിക്കുന  വനിദദ്യനര്ത്ഥനികേളടടെ  മനതനപനിതനക്കളനില്  പലെരുണ  മടെങ്ങനിവരല്
ഭസ്പീഷണനിയനിലെനണന.  അവര്  മടെങ്ങനിവനനല്  ആ  കുടനികേളടടെ  അവസ  എനനകുണ?
ഇവനിടടെ വനന പതനണകനസ്സനിനന തുലെദ്യമനയ മലെയനളണ പഠനിക്കണടമനന പറഞ്ഞെനല്,
അവരുടടെ  ഭനവനി  എനനയനിരനിക്കുണ?  കകേരളതനിടന്റെ  സമദ്ഘടെനയ്ക്കുകവണനി  ജസ്പീവന്
ബലെനിയര്പനിചന  പണനിടയടുക്കുന പവനസനി മലെയനളനികേളടടെ കുഞങ്ങളടടെ ഭനവനിയന
കദനഷകേരമനയ ഒന്നുണ  ഈ ബനിലനില് ഉണനകേനന് പനടെനില.  



390 കകേരള നനിയമസഭ ഏപനില് 27, 2017

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   ആന്സലെന്: സര്, ഒരു ബനില്  അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള്ള കേനരണണ
കകേരളതനിടലെ  നനിലെവനിടലെ  അവസയനണന.   ടമചടപട  ഇണഗസ്പീഷന  വനിദദ്യനഭദ്യനസണ
ലെഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  അണഗസ്പീകേനരമനിലനത  സ്കൂളകേളനികലെയന  കുടനികേടള  അയയ്ക്കുകേ
എന  കേനഴ്ചപനടെനികലെയന  കകേരളതനിടന്റെ  സനമൂഹനികേ  വദ്യവസ  മനറനി
ടകേനണനിരനിക്കുകേയനണന.  അതരണ  സ്കൂളകേളനികലെയന  കപനകുന  കുടനികേള്ക്കുണനകുന
ഏറവണ  വലെനിയ  ദുരനമനയനിരുന്നു   കകേഡല്  ജനിന്സണ്  രനജ പതനിരുപതന
ദനിവസങ്ങള്ക്കുമുമന തനിരുവനനപുരതന നടെതനിയ ടകേനലെപനതകേണ.  ഒരു പകതദ്യകേ
രൂപതനികലെയന പുതനിയ തലെമുറടയ ടകേനണ്ടുടചടനതനിക്കുനതനില് അണ്എയ്ഡഡന
സ്കൂളകേള്  നടെതനിടക്കനണനിരനിക്കുന  പങന  നമുക്കന  നനികഷധനിക്കനന്  കേഴനിയനില.
മലെയനള  ഭനഷ  നനിര്ബന്ധമനക്കുനതനിടന്റെ  ഭനഗമനയനി  ടപനതുവനിദദ്യനഭദ്യനസണ
സണരകനിക്കുകേടയന കേനഴ്ചപനടുകൂടെനി  ഇതനില് വരനികേയനണന.   സര്ക്കനര്/എയ്ഡഡന
സ്കൂളകേളനികലെയന  കുടനികേടള  അയയ്ക്കുകേ എന രൂപതനികലെയന  ഒരു പുതനിയ സകന്ദശേണ
നല്കേനന് ഇതുവഴനി കേഴനിയനികല എടനനരു സണശേയമുണന.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജനസഫന  : സര്,  ഞനന് പറഞ്ഞെതുണ അകദ്ദേഹണ പറഞ്ഞെതുണ
രണന വനിഷയമനണന.  ഞനന് പറഞ്ഞെതന അതല.  പവനസനി മലെയനളനികേള് പഠനിക്കുന
ഗള്ഫനിടലെ സ്കൂളകേളനിടലെനന്നുണ മലെയനളണ പഠനിപനിക്കുനനില.  ഏതന നനിയമസഭ പകമയണ
പനസ്സനക്കനിയനലുണ  പഠനിപനിക്കനന്   സനധനിക്കുകേയുമനില.   ആ  സ്കൂളകേളടടെ  ചടങ്ങള്
മനറണടമനന  പറയനന്  നമുക്കന  സനധനിക്കനില.  അങ്ങടനയുള്ള  സ്കൂളകേളനില്
പഠനിച്ചുവരുന കുടനികേളടടെ  ഭനവനി എനനയനിരനിക്കുണ?  

വനിദദ്യനഭദ്യനസ വകുപ്പുമനനി  (ടപനഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനനഥന  ):  സര്,  കകേരളതനില്
പഠനിക്കുന  എലനവരുണ  മലെയനള  ഭനഷ  മനസ്സനിലെനക്കണടമനതനണന  അതനിടന്റെ
സനിരനിറന. ആ സനിരനിറന ഉള്ടക്കനണ്ടുടകേനണ്ടുതടന, വനികദശേത്തുനനിനന കകേരളതനികലെയന
മലെയനളണ  പഠനിക്കനടത  വരുന  കുടനികേള്  പതനണ  കനസ്സനിടലെ  മലെയനളണ  ബുക്കന
പഠനിക്കണടമടനനന്നുണ ആരുണ പറയനില.  മനതൃഭനഷനപഠനവണ ഭനഷനപഠനവണ രണ്ടുണ
രണനണന.  പദവണ പതദ്യയവടമലനണ  ഭനഷ പഠനിക്കനനുള്ള ഉപകേരണങ്ങളനണന.  ആ
ഉപകേരണങ്ങള് ഉപകയനഗനിച്ചുള്ള പഠനണ മനത്രമല മനതൃഭനഷന പഠനണ.  ഞനന് ഇതന
കനരകത  പറയനന്  ഉകദ്ദേശേനിചതനണന,  അകപനള്  കൂടുതല്  സമയണ  കേനിടനിയനില.
ഇതനിടനനരു  രസ്പീതനിശേനസമുണന.   ഭനഷന  പഠന  രസ്പീതനിശേനസവണ  മനതൃഭനഷന  പഠന
രസ്പീതനിശേനസവണ ടപനതു സനമൂഹദ്യശേനസ പഠന രസ്പീതനിശേനസവടമനടക്ക  വദ്യതദ്യസ്തമനണന.
കകേരളതനികലെയന വരുനവരുടടെ മനതൃഭനഷ കവടറയനടണങനില് അവരുടടെ മനതൃഭനഷ
പഠനിക്കുനതനിനന  നനണ  യനടതനരു  തടെസ്സവണ  നനില്ക്കനില.  അകതസമയണ  അവര്
കകേരളതനില്  വനനണകലന  പഠനിക്കുനതന;  മലെയനളനികേളമനയനിടനണകലന
സണവദനികക്കണതന;  മലെയനളനികേളടടെ  സണസനരവമനയനിടനണകലന   ഇടെപഴകേനി
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ജസ്പീവനികക്കണതന;  അതനിനന  അവര്ക്കന  മലെയനളണ  പനപ്തമനകേണണ.   അതന  എങ്ങടന
കവണടമനന  ഇകപനള്  പറയനന്  കേഴനിയനില,  കേനരണണ  തുടെര്ന്നുള്ള  ചര്ചകേളനില്
അതനിനുളള  രസ്പീതനിശേനസവണ  ടൂള്സുണ  നമ്മേള്  വളര്തനിടയടുക്കുണ.  ഒരു  സണശേയവണ
കവണ,  കകേരളതനില് ഏടതങനിലുണ ഒരു ഭനഷ പഠനിക്കനന് അവര്ക്കന മകൗലെനികേമനയനി
അവകേനശേമുടണങനില്  ആ  ഭനഷ  പഠനിക്കനണ.  അതനിടനനപണ  കകേരളതനില്
ജസ്പീവനിക്കണടമന്നുള്ളതുടകേനണന ആ സനണസനരനികേ ഇടെടപടെലെനിനന ഉതകുന രസ്പീതനിയനില്
അവര്ക്കന  മലെയനളണ  പഠനിക്കനന്  അവസരമുണനക്കുണ.  മനതൃഭനഷന  പഠനരസ്പീതനി
ശേനസതനിലൂടടെയുമനകേനണ.  ഓകരന രസ്പീതനിയനിടലെങ്ങടനയനണന ഭനഷ പഠനിക്കുനടതനന
ഞനന് പറഞതരനണ, പടക കുറച്ചു സമയടമടുക്കുണ എന്നുമനത്രണ. പദവണ പതദ്യയവണ
ഉപകയനഗനിക്കുനതന ടൂള്സനയനിടനടണനന ഞനന് കനരകത പറഞ. മനതൃഭനഷയനില്
അതല,  ഓകരന സലെത്തുണ ഓകരന  ഭനഷയനടണനതുണ ഞനന്  കനരകത ഇവനിടടെ
സൂചനിപനിച്ചു.  തനിരുവനനപുരതന  ഒരു  ഭനഷ,  തൃശ്ശൂര്  കവടറനരു  ഭനഷ,
അതുതടനയനണന മനതൃഭനഷയുടടെ പകതദ്യകേത.  ആ വവവനിദദ്യതനിടന്റെ വലെനിടയനരു
സങല്പതനില്നനിന്നുടകേനണനണന  നമ്മേള്  മനതൃഭനഷ  പഠനിപനിക്കുനതന.  അതന
തസ്പീര്ചയനയുണ അവര്ക്കന പഠനിക്കനന്  കേഴനിയുണ.  കനരകത അങ്ങന പറഞ്ഞെതുകപനടലെ,
ടടെകനിക്കലെനയ  പശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിചന  സുസനിരമനയ  ഒരു  ബനിലനയനി  ഇതന
മനറനിടയടുക്കുകേ  തടനയനണന  കവണതന.  മടറലന  രസ്പീതനിശേനസവണ  കൃതദ്യമനയനി
അറനിയനവനതനണന;  അതുതടന  പകയനഗനിക്കുണ.  അതനിനന യനടതനരു സണശേയവണ
കവണ.  

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖനദര്  : സര്,  ബഹുമനനടപട ടകേ.  സനി.  കജനസഫന
കനരകത പറഞ്ഞെ  കേനരദ്യകതനടെന  കയനജനിച്ചുടകേനണ്ടു  പറയുകേയനണന.  കകേരളതനിനു
പുറതന  ജസ്പീവനിക്കുന  കുടുണബങ്ങള്,  പകതദ്യകേനിചന  ഇനദ്യയനില്തടന  മറനിടെങ്ങളനില്
ജസ്പീവനിക്കുന മലെയനളനി കുടുണബങ്ങള്, ഉദനഹരണതനിനന, കബനണടബയനില് ഏകേകദശേണ
ഇരുപതനിനനലെന  ലെകകതനളണ  മലെയനളനികേളണന.   അവനിടടെ  മലെയനളനികേളടടെ
വദ്യതദ്യസ്തമനയ  സണഘടെനകേള്  സനകരതന  മനിഷന്  നല്കുന  പുസ്തകേങ്ങള്
ഉപകയനഗടപടുതനി കുടനികേടള മനതൃഭനഷ പഠനിപനിക്കുനതനിനന സമഗ്രമനയ ഒരു പദതനി
നടെപനിലെനക്കനിടക്കനണനിരനിക്കുകേയനണന.  അങ്ങടന  പഠനിപനിക്കുന  സണവനിധനനതനിനന
സണസനന  സര്ക്കനര് കേനരദ്യമനയനിടടനരു  സഹനയവണ നല്കുനനില. ഇക്കനരദ്യതനില്
സര്ക്കനര്  സതസ്പീകേരനിക്കുന നനിലെപനടെനിനനുസൃതമനയനി അതരണ പനഠദ്യപദതനികേള്ക്കന
സഹനയണ നല്കേണടമന അഭനിപനയകതനടെന അങ്ങന കയനജനിക്കുന്നുകണന?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജനസഫന:  സര്,  അങ്ങന  പറഞ്ഞെതന  ശേരനിയനണന.   പടക,
നമുക്കന ആ സകൗകേരദ്യങ്ങളനില.  ഗള്ഫന രനജദ്യങ്ങളനില് മനനി ശസ്പീ. എ. ടകേ. ബനലെടന്റെ
കേസ്പീഴനിലുള്ള  മലെയനളണ  മനിഷനുകവണനി  അവനിടെടത  മലെയനളനി  സണഘടെനകേള്  അതന
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നടെത്തുന്നുണന.  നമ്മേള്  സനിലെബസന  മനത്രകമ   നല്കുന്നുള,  ഒരു  വപസകപനലുണ
നല്കുനനില.   മലെയനളണ  മനിഷടന്റെ  കനസ്സന  എലനയനിടെത്തുമനില.   ഗള്ഫനിടലെ
മലെയനളനികേള് എത്രമനത്രണ ആഗ്രഹനിചനലുണ മലെയനളണ മനിഷടന്റെ കനസ്സനില് പഠനിക്കനന്
സനധനിക്കുനനില. പകതദ്യകേനിചന, ഗള്ഫന രനജദ്യങ്ങളനില് നനിയനണങ്ങള്  വരുനതനിടന്റെ
ഫലെമനയനി പലെരുണ മടെങ്ങനിവരുന ഇകപനഴടത സനഹചരദ്യതനില്,  മടെങ്ങനിവരുന
ഒരു  കുടനിക്കന  ഇവനിടടെ  പഠനിക്കനന്  അവസരണ  ലെഭനിചനിടലങനില്  വലെനിയ
പയനസമുണനകുണ.  ഈ  ബനില്  അവതരനിപനിചകപനള്  ഇക്കനരദ്യണ   പറഞ്ഞെതനണന.
അനന  ആദദ്യണ  പറഞ്ഞെതന  എലന  സര്ക്കനര്  എയ്ഡഡന,അണ്-എയ്ഡഡന
സ്കൂളകേളനിലുണ  ഈ  വദ്യവസ  കചര്തനിരുന്നുടവനനണന.  പടക,  സഭയനില്  ചര്ച
വനകപനള്  പതനിപകമടെക്കണ  അതന  മനറണടമനന  പറഞ.  കേനരണണ  പവനസനി
മലെയനളനികേളനടകേ   ഭയനശേങയനിലെനണന.  അവരുടടെ  പതനണ  കനസ്സന  കേഴനിഞ്ഞെ
കുടനികേള്ക്കുകപനലുണ  മലെയനളണ  അറനിയനില.  വസ്പീടനില്  സണസനരനിക്കുനതു  ടകേനണന
സണസനരഭനഷ  അറനിയനമനയനിരനിക്കുണ.  അവര്  മടെങ്ങനിവരുകമനള്  അവര്ക്കന  ഇവനിടടെ
അഡനിഷന്  ലെഭനിക്കനത അവസയുണനകുണ.  അതുടകേനണന ബഹുമനനടപട മനനി
പറഞ്ഞെതന  ഞനന്  ഉള്ടക്കനള്ളുന്നു.  ദയവനയനി  അവരുടടെ  വനികേനരണ
കേണക്കനിടലെടുക്കണണ. അവരുടടെ കുടനികേളടടെ ഭനവനിക്കന തടെസ്സമുണനകേനന് പനടെനില.  

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   ടനലനിക്കുനന  :   സര്, ബഹുമനനടപട വനിദദ്യനഭദ്യനസ വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞെതന എലനവര്ക്കുണ മനസ്സനിലെനയനി.  കകേരളതനില് ജസ്പീവനിക്കുന ഒരനള് മലെയനളണ
പഠനിക്കനന്  തനല്പരദ്യണ  കേനണനിക്കണണ.  പകക  കേനസര്കഗനഡന  അതല  സനിതനി.
അവനിടടെയുള്ള  കേനഡ  ഭനഷന  നമ്മ്യൂനപകങ്ങള്  മലെയനളണ  പഠനിക്കനന്  തനല്പരദ്യണ
കേനണനിക്കുനനില.  

മനി  .    ടചയര്മനന്  :  ഈ  അഭനിപനയണ  ബഹുമനനടപട  ടമമര്   കനരകത
പകേടെനിപനിചതനണന.  അതന  ആവര്തനികക്കണതനില.  ബഹുമനനടപട മനനി അതനിനന
മറുപടെനി പറഞകേഴനിഞ.  

ശസ്പീ  .   റനി  .   വനി  .   രനകജഷന: സര്, ബനിലനിടന്റെ ഭരണഘടെനനപരമനയ, നനിയമപരമനയ
സനധുതടയ സണബന്ധനിച്ചുള്ള ചനിലെ സണശേയങ്ങള്  ഇവനിടടെ ഉയര്ന്നുവന്നു.  2006-ല്
തമനിഴന നനടെന   സര്ക്കനര്  അവനിടടെയുള്ള  എലന  സ്കൂളകേളനിലുണ  തമനിഴന  ഭനഷ
നനിര്ബന്ധമനക്കനി  നനിയമണ ടകേനണ്ടുവന്നു. അവനിടെടത ചനിലെ സണഘടെനകേള് അതനിടന
സുപസ്പീണ കകേനടെതനിയനില് കചനദദ്യണ ടചയ്തു.  സുപസ്പീണ കകേനടെതനി ആര്ടനിക്കനിള് 29(1), 30(1)
തുടെങ്ങനിയ  വമകനനറനിറനിയുടടെ  അവകേനശേങ്ങള്ക്കന  വനിരുദമല  ഈ  നനിയമടമനന
പറഞ്ഞെന  ആ  ടപറസ്പീഷന്  തള്ളനിക്കളയുകേയനണന  ടചയ്തതന.   ഈ  കേനരദ്യണ
ബഹുമനനടപട അണഗതനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിടകണന?
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ശസ്പീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജനസഫന  : സര്, ശസ്പീ. എന്. എ. ടനലനിക്കുനന പറഞ്ഞെ കേനരദ്യണ

പസകമനണന.   ഭനഷന  മതനമ്മ്യൂനപകങ്ങടള  സണബന്ധനിചന   2015-ടലെ  ബനിലനില്

“.....എനനല്  ഭനഷന  നമ്മ്യൂനപക  പകദശേങ്ങളനിടലെ  സര്ക്കനര്  ഓഫസ്പീസുകേളനിലുണ

സനപനങ്ങളനിലുണ  മലെയനള ഭനഷകയനടടെനപണ അതനതനിടെടത നമ്മ്യൂനപക ഭനഷയുണ

ഔകദദ്യനഗനികേ  ഭനഷകേളനില്  ഉപകയനഗനികക്കണതനണന”എന  വദ്യവസ

യുണനയനിരുന്നു.   ആ  വദ്യവസ  ഈ  ബനിലനിലെനില.   അതന  അങ്ങന  ടകേനണ്ടുവന

കഭദഗതനിയനയനിരുന്നു.  ഇടുക്കനി,  കേനസര്കഗനഡന,  പനലെക്കനടെന തുടെങ്ങനിയ ജനിലകേളനിടലെ

നമ്മ്യൂനപക വനിഭനഗതനിടന്റെ വനികേനരണ കേനണനടത കപനകേരുതന.   മലെയനളണ,  കേനഡ,

തമനിഴന   ഭനഷകേള്  ഉപകയനഗനിക്കുന   ഈ   ജനിലകേളനിടലെ  വനിദദ്യനര്ത്ഥനികേള്ക്കന

ഇക്കനരദ്യതനില്   വലെനിയ  ആശേങയുണന.  അതുടകേനണന  ദയവനയനി  ബനില്  സബ്ജകന

കേമ്മേനിറനിയുടടെ  പരനിഗണനയന   വരുകമനടഴങനിലുണ  ആവശേദ്യമനയ മനറണ  വരുതണണ.

ഇവനിടടെ ഉനയനിച പയനസങ്ങളണ ആശേങകേളണ  ദൂരസ്പീകേരനിചനിടലങനില് ഈ ബനിലനിടന്റെ

അവസയുണ  2015-ടലെ  മലെയനള  ഭനഷന  (വദ്യനപനവണ  പരനികപനഷണവണ)

ബനിലനിടന്റെതുകപനടലെയനകുണ. 
കഡന.  എണ.  ടകേ.  മുനസ്പീറനിനുകവണനി  ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എണ  .    ഷനജനി:  സര്,  ഞനന്  2

'ബനി'  കഭദഗതനിടയ  പനിനനങ്ങുന്നു.  ഈ  ചരനിത്രമുഹൂര്തതനില്  ചരനിത്രമുറങ്ങുന
ഹനളനിനകേതന നനില്ക്കനന് കേഴനിഞ്ഞെതനില് എനനിക്കന  സകനനഷമുണന.    ശസ്പീ.  ടകേ.
സനി.  കജനസഫന  പറഞ്ഞെതുകപനടലെ,  ഇതനിടന്റെ  സൂക്ഷ്മത  എലന  തലെതനിലുണ
പനലെനിക്കനന് വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനിയനികലെയന കപനകുനതനിനുമുന്പുണ കശേഷവണ ഒരു
ശദ  ഉണനയനിടലങനില്,  കനരകതയുള്ള ഒനനണ  ഭനഷന  ഉതരവകപനടലെ   ഇതുണ
ടവറുടതയനകുണ.   നനിയമസഭയനില്  വനദപതനിവനദങ്ങള്  നടെത്തുനതനിടനക്കനള്
കൂടുതല്  ആ  നടെപടെനികമങ്ങളനില്  സൂക്ഷ്മത  പനലെനിക്കണടമനന  ആദദ്യണതടന
അഭനിപനയടപടുകേയനണന.   ചനിലെ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്  പറയനന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുകേയനണന.
സ്കൂളകേളനില്  വനര്ഷനികേ  കേലെണര്  തയ്യനറനക്കുകമനള്  മലെയനളണ  എത്ര  മണനിക്കൂര്
പഠനിപനിക്കുടമകനന  എത്ര  മണനിക്കൂര് പഠനിപനികക്കണതുടണകനന
പരനമര്ശേനിക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്  ചടതനില്  ഉണനയനിരനിക്കണടമന
ഒരഭനിപനയമുണന.  സനി.ബനി.എസന.ഇ.  സ്കൂളകേളനില്  ഇകപനള്  മലെയനളണ
പഠനിപനിക്കുന്നുണന.  പകക മനികേച ഭനഷന ബുക്കുകേള് സനി.ബനി.എസന.ഇ. സ്കൂളകേളനിലെനില
എന  പശ്നമുണന.   ഇകപനള്  ഓകരന  സമയത്തുണ  ഡനി.സനി.  ബുകന  അടലങനില്
ഏടതങനിലുണ  പബനികഷഴന  പുറതനിറക്കുന  പുസ്തകേങ്ങളനണന  അവര്
ടതരടഞ്ഞെടുക്കുനതന.   അകതസമയണ  കകേരളതനിടലെ  മറന  മലെയനളണ  മസ്പീഡനിയണ
സ്കൂളകേളനിലുള്ളതുകപനടലെ  'കകേരള  പനഠനവലെനി'  കപനടലെയുള്ള  പനഠപുസ്തകേങ്ങള്
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ഒന്നുമുതല്  പനണ്ടുവടര വടരയുള്ള  കനസ്സുകേളനില്   ഏകേസ്പീകൃത  സനിലെബസനിനന
സമനനമനയ  വനിധതനില്  സനി.ബനി.എസന.ഇ.  സ്കൂളകേളനില്  ടകേനണ്ടുവരനനുള്ള  ശമണ
നടെകതണതുണന. മടറനനന, കലെനകേതന എവനിടടെയുണ, മറന രനജദ്യങ്ങളനിലുണ ഇനദ്യയനിടലെ
മറന  സണസനനങ്ങളനിലുണ മനതൃഭനഷയനണന  ഒനനണഭനഷ.  കകേരളതനില് മനത്രമനണന
മനതൃഭനഷ ഒനനണ ഭനഷ അലനടതയനയനിടള്ളതന. 2011-ടലെ ഭനഷന ഉതരവന ഇകപനഴണ
ഇവനിടടെ നടെപനില്  വരുതനിയനിടനില.  അതുടകേനണന  ഭനഷന  ഉതരവന  നടെപനില്
വരുത്തുനതനിനുള്ള  ശമങ്ങളണനകേണണ. കശഷ ഭനഷന പദവനി ലെഭനിച്ചുടവനന ഇവനിടടെ
എലനവരുണ  പറഞ.  വളടര  സകനനഷമുള്ള  കേനരദ്യമനണന.  കവടറനരു  വലെനിയ
കേനരദ്യണകൂടെനിയുണന;  യു.എ.ഇ.-യനിടലെ  നനലെന  ഔകദദ്യനഗനികേ  ഭനഷകേളനില്  ഒനന
മലെയനളമനണന.  ഒരുപകക മറന  ഭനഷകേള്ക്കന ലെഭനിക്കനത വലെനിയ  ഒരു  ആദരവനണന
നമ്മുടടെ  ഭനഷയന  ലെഭനിചനിടള്ളതന.  ഇടതനടക്കയനണന  നനണ   പകൗഢനിയനില്
പറയുനടതങനിലുണ  പലെരുണ  പറഞ്ഞെതുകപനടലെ,  മലെയനള  ഭനഷയനില്
ഭനഷനപരമനയനിടള്ള അപ്കഡഷന് നടെത്തുനതനിനന കവണത്ര റനിസര്ചന നടെക്കുനനില
എന്നുള്ളതന  വലെനിയ സതദ്യമനണന.  കനരകത ബഹുമനനടപട പതനിപക കനതനവണ
ഇക്കനരദ്യണ ഇവനിടടെ പറയുകേയുണനയനി. ഇണഗസ്പീഷന ഭനഷയുടടെ വലെനിയ കേടെന്നുകേയറമനണന
നടെക്കുനതന. വസ്പീടനില് നനിനന മക്കടള സ്കൂളനില് അയചന, സതനിചന ഓഫന ടചയ്തന, ബസ്സനില്
കേയറനി,  കേണകറുടടെ  കേയ്യനില്  നനിനന  ടെനിക്കറന  വനങ്ങനി,  ഓകടനറനികയനില്  കേയറനി,
ഓഫസ്പീസനില്  കപനയനി,  ഫയല്  കനനക്കനി  വസ്പീടനില്  തനിരനിടചതനി  സതനിചന   ഓണ്
ടചയ്യുനതുവടര  നമ്മേള്  ഉപകയനഗനിക്കുന   ഭനഷയനിടലെ  ഭൂരനിപകണ  വനക്കുകേളണ
ഇണഗസ്പീഷനണന.  ഇതനിനനണന മനറണ വരുകതണതന.  സനി.എചന.  മുഹമ്മേദന  കകേനയയുടടെ
കേനലെതനണന  എന്.  വനി.  കൃഷ്ണവനരദ്യടര  ഭനഷന  ഇന്സനിറമ്മ്യൂടനിടന്റെ  തലെപതന
ടകേനണ്ടുവരുനതന.  എന്വസകകനപസ്പീഡനിയ  ബനിടനനനിക്കയന  സമനനമനയ
സര്വ്വവനിജനനകകേനശേണ  മലെയനളതനില് വനതന  ആ കേനലെയളവനിലെനണന.   വലെനിയ
മനറങ്ങള്  അതനിനകേത്തുണനയനി.  പകക  കേനരദ്യമനയ  തുടെര്ച  അതനിനുണനയനില.
തമനിഴനില്   ധനരനളണ  റനിസര്ചന  നടെക്കുന്നുണന.  തമനിഴനില്  മനിനഞല്  എനന
ഇ-ടമയനിലെനിനന  പറയുനതുകപനടലെ  ഭനഷനപരമനയനി  ധനരനളണ  റനിസര്ചന
നടെക്കുകേയുണനയനി.  നമ്മേള്  ഒരനടള  ബുദനിമുടനിക്കുന  ഒരവസടയക്കുറനിചന   ഞനന്
പലെകപനഴണ  ആകലെനചനിചനിടണന.   ഒരുപനടെന  കസ്നേഹമുള്ള  ഭനരദ്യ  സണസനരനിചന
ബുദനിമുടനിക്കുകമനള് നമുക്കന പറയനവന  ഒരു തമനിഴന  വനചകേണ  'അന്പന ടതനവല'
എനനണന.  അന്പന എനനല് കസ്നേഹടമനനണര്ത്ഥണ.  ടതനവല എന്നുപറഞ്ഞെനല്
ഭയങരശേലെദ്യക്കനരനിടയനനണന.  ഒറവനക്കനിലെനണന  തമനിഴനില്  അതനിടനക്കുറനിചന
പറയുനതന.   
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ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബനഹനിണ:  സര്,  ബഹുമനനടപട ടമമര് അടെക്കണ എലനവരുണ
മലെയനള  ഭനഷന  ബനിലനിടന  എങ്ങടന  സമഗ്രമനയ   ബനിലനക്കനി  മനറണടമന്നുള്ള
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളനണന    സമര്പനിച്ചുടകേനണനിരനിക്കുനതന.   ഇവനിടടെ   എത്ര  സമയണ
മലെയനളണ  പഠനിപനിക്കണണ,  പസ്പീരസ്പീഡന  എങ്ങടന  അഡ്ജസന  ടചയ്യണടമന്നുള്ള
രസ്പീതനിയനിലെനണന   ശസ്പീ. ടകേ. എണ. ഷനജനി സണസനരനിക്കുനതന.  പകക  യു.ഡനി.എഫന.
ടമമര്മനര്  ഈ  ബനിലനിടന  എതനിര്ക്കുന്നുടവന്നുള്ള  രസ്പീതനിയനിലെനണന  ശസ്പീ.  കജനണ്
ടഫര്ണനണസന ഇവനിടടെ സണസനരനിചതന. ഞങ്ങള് നലതനിടന എതനിര്ക്കുന്നുടവന്നുള്ള
രസ്പീതനിയനിലെനണന പറഞ്ഞെതന.   ഈ ബനില് നനിയമപരമനയനി സമഗ്രമനക്കുനതനിനുകവണനി
കകേനടെതനിയുടടെ  പടെനി  കേയറനിയനല്,  കകേനടെതനി  വരനനയനില്  നനിന്നുതടന
ടപനടനികപനരുന  ഒരവസയുണനകേരുതന  എനതുടകേനണ്ടുള്ള   നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളനണന
ബഹുമനനടപട യു.ഡനി.എഫന.  ടമമര്മനര് മുകനനട വയ്ക്കുനതന.  അതനിടന ഞങ്ങള്
എതനിര്ക്കുന്നുടവന രസ്പീതനിയനില് പറയുനതന ഒരനിക്കലുണ ശേരനിയല എനനണന എനനിക്കന
പറയനനുള്ളതന.   കജനസഫന  മുണകശ്ശേരനി   ഉള്ടപടടെ  ടകേനണ്ടുവന നനിര്കദ്ദേശേങ്ങടള
നനിങ്ങള്  അക്കനലെതന  എതനിര്ത്തുടവനനണന  ശസ്പീ.  കജനണ്  ടഫര്ണനണസന
പറഞ്ഞെതന.   മുണകശ്ശേരനി  ടകേനണ്ടുവന  നല  നനിയമങ്ങടളയുണ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങടളയുണ
എതനിര്തനിടനിടലന്നുമനത്രമല,  ആദദ്യമനയനി  കുസനറന യൂണനികവഴനിറനി സനപനിചകപനള്
അതനിടന്റെ വനി.സനി.-യനയനി മുണകശ്ശേരനി മനഷനിടന ടകേനണ്ടുവനതന   സനി.എചന. മുഹമ്മേദന
കകേനയയനടണന്നുകപനലുണ  അറനിയനടതയനണന   സണസനരനിക്കുനതന  എനതന
ബഹുമനനടപട ടമമറുടടെ ശദയനില്ടപടനിടകണന?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എണ  .    ഷനജനി:  സര്,  ഞനന്  രനഷസ്പീയണ  ഒഴനിവനക്കുകേയനണന.
ശസ്പീ. ടകേ. സനി. കജനസഫന മകനനഹരമനയനി അക്കനരദ്യങ്ങള് പറഞ്ഞെതനണന. കനരകത
ശസ്പീ.  കജനണ്  ടഫര്ണനണസന  അമനിതമനയ  രനഷസ്പീയണ  ഭനഷയുടടെ  കേനരദ്യതനില്
പറഞടവനന  എനനിക്കുണ  കതനനനി.   ഞനനതന  പനിനസ്പീടെന  പറയനടമനന
വനിചനരനിചതനണന.  പകക ശസ്പീ.  ടകേ.  സനി.  കജനസഫന  കൃതദ്യമനയനി  അതന  പറഞ.
ബനിലനികനനടെന  കയനജനിപ്പുള്ളതുടകേനണനണന  സണസനരനിച്ചുടകേനണന  നനില്ക്കുനതന.  ആ
കയനജനിപ്പുകേളനണന  പറഞടകേനണനിരനിക്കുനതന. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പദസ്പീപ് കുമനര്:  സര്,    യു.ഡനി.എഫന.-ടന്റെ  കേഴനിഞ്ഞെ  കേനലെടത
പവര്തനങ്ങളനില്  വനിമര്ശേനിക്കടപകടെണ  ചനിലെ   കേനരദ്യങ്ങളണനയനിടണന
എനതുടകേനണന    ബഹുമനനടപട ടെനി.  വനി.  ഇബനഹനിണ  ഇവനിടടെ  സൂചനിപനിചതനിടന
നമുക്കന സഹനിഷ്ണുതകയനടടെ കകേള്ക്കനണ.  ഉദനഹരണതനിനന,  2013-ടലെ കശഷഭനഷന
ദനിനതനില് ഒരു മലെയനളണ മസ്പീഡനിയണ സ്കൂള് അടെച്ചുപൂടനന് ഉതരവനിടതന  അനടത
സര്ക്കനരനണന.  അനന  അടെച്ചുപൂടനിയ   മലെനപറമന  സ്കൂള്  ഈ   സര്ക്കനരനണന
ഏടറടുതതന.   
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബന:  സര്,  മലെയനളണ  പഠനിപനിക്കുനതുടകേനണന  സ്കൂള്
അടെച്ചുപൂടനന് കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കനര് ഉതരവനിടനിടനില.   

ശസ്പീ  .    എ  .    പദസ്പീപ്കുമനര്:  സര്,   മലെനപറമന   മലെയനളണ  മസ്പീഡനിയണ  സ്കൂള്
അടെച്ചുപൂടനന് ഉതരവനിടതന  അങ്ങന  വനിദദ്യനഭദ്യനസ വകുപ്പുമനനിയനയനിരുനകപനഴനണന.
കശഷഭനഷന ദനിനതനില് യു.ഡനി.എഫന.  സര്ക്കനരനണന അടെച്ചുപൂടനന് ഉതരവനിടതന.
അതനിടനതനിടര അനന സമരണ നടെതനി.  അവസനനണ നനിങ്ങള് കകേനടെതനിയനില് കകേസന
കതനറ്റുടകേനടുത്തു.  ഈ  സര്ക്കനര് അധനികേനരതനില് വനതനിനുകശേഷമനണന ആ സ്കൂള്
ഏടറടുതതന.  കേനലെണ  കുടറയനയകലന  ഇതന  പറഞടകേനണനിരനിക്കുന്നു.  കലെനകേണ
നനിലെനനില്ക്കുനനിടെകതനളണ,  ഭനഷ  നനിലെനനില്ക്കുനനിടെകതനളണ  നനിങ്ങടള
കവടയനടുടനനരു സണഭവമനണതന.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബന:  സര്,   ശസ്പീ.  എ.  പദസ്പീപ്കുമനറനിടന്റെ
മണ്ഡലെതനിലുള്ള  ആ  സ്കൂള്  പൂടനനുള്ള  ഉതരവനിടതന  കകേനടെതനിയുടടെ
നനിര്കദ്ദേശേമനുസരനിചനയനിരുന്നു.  അതനിടനക്കുറനിചന  ഇവനിടടെ  ധനരനളണ
സണസനരനിചതനണന. അതുകേഴനിഞ്ഞെന നനിങ്ങള് അധനികേനരതനില് വനകശേഷമനണന സ്കൂള്
ഏടറടുതതന.  അവരുടടെ  കേനശേന  ഇതുവടരയുണ  ടകേനടുതനിടനില.  അതുകപനടലെ  ഈ
സര്ക്കനര് അധനികേനരതനില് വനയുടെന് നനലെന സ്കൂളകേള് ഏടറടുത്തുടവനന പറഞ.
ആ  നനലെന  സ്കൂളകേള്ക്കുണ  ഇതുവടര  പണണ  ടകേനടുതനിടനില.  ആ  നനലെന  സ്കൂളകേളണ
ഇകപനള് ത്രനിശേങ്കുവനിലെനണന. അതന ശസ്പീ. എ. പദസ്പീപ്കുമനറനിനന അറനിയനകമന? 

മനി  .    ടചയര്മനന്:  ബഹുമനനടപട  അണഗങ്ങള്,  വളടര  പധനനടപട  ഒരു
ബനിലനണന ചര്ച ടചയ്തുടകേനണനിരനിക്കുനതന. അതുടകേനണന കൂടുതല് വനിവനദങ്ങളനികലെയന
കപനകേനടത വനിഷയതനില് ഒതുങ്ങനിനനിനന സണസനരനിക്കനന് ശദനിക്കണണ. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എണ  .    ഷനജനി:   സര്,  ഞനന്  പറയുനതന  അക്കനരദ്യമനണന.
ആരണഭതനില്തടന  ഞനന്  പറഞ.  അനനവശേദ്യമനയ  രനഷസ്പീയ
വനിവനദങ്ങളനികലെയന,  ഈ  ബനിലനിടന  ടകേനണ്ടുകപനകേനന്  എനനിക്കന  തനല്പരദ്യമനില.
നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞെതനിനന  കൃതദ്യമനയനി  ബഹുമനനടപട  മുന്  വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വകുപ്പുമനനി
മറുപടെനി പറഞ. 

മനി  .    ടചയര്മനന്:  ബഹുമനനടപട  ടമമര്,  ഇനനിടയനരു  വനിവനദതനികലെയന
കപനകകേണ. വളടര പധനനടപട ബനിലനണന ചര്ച ടചയ്തുടകേനണനിരനിക്കുനതന.

പതനിപകകനതനവന  (ശസ്പീ  .    രകമശേന ടചനനിതലെ  ):  സര്,  വനിവനദമനിലനത ഒരു
കചനദദ്യണ  ഞനന്  കചനദനിക്കനണ.  ഏറവണ നല മലെയനളണ  സണസനരനിക്കുനതന  ഞങ്ങള്
മനകവലെനിക്കരക്കനരനണന,  ഓണനടകേരക്കനരനണന.   ശസ്പീ.  ആര്.  രനകജഷനിനുണ  അതന
അവകേനശേടപടെനന്  കേഴനിയുണ.  കേനരണണ  അചടെനിഭനഷയനണന  അവനിടടെ
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സണസനരനിക്കുനതന.   മറ്റുള്ളവര്  നസ്പീടനിയുണ  കുറുക്കനിയുമനണന  സണസനരനിക്കുനതന.
അചടെനിഭനഷ  സണസനരനിക്കുനതന  ഞങ്ങള്  മനകവലെനിക്കരക്കനരനണന,
ഓണനടകേരക്കനരനണന എന്നുള്ളതന  അങ്ങയുടടെ ശദയനില്ടപടനിടകണന?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എണ  .    ഷനജനി:  സര്,  ഞനടനനരനിക്കലുണ  അതണഗസ്പീകേരനിക്കുകേയനില.
അകദ്ദേഹണ  ഞങ്ങളടടെ  കനതനവനണന.  വയനനടകേനരനണന  ഏറവണ  നല  മലെയനളണ
സണസനരനിക്കുനവര്  എന  അഭനിപനയക്കനരനണന  ഞങ്ങള്.  ബഹുമനനടപട
വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വകുപ്പുമനനിയുടടെ  ശദയനില്  ടകേനണ്ടുവകരണ  ഒരു
കേനരദ്യടതക്കുറനിചനണന ഞനന്   പറഞവനതന. ഭനഷന ഇന്സനിറമ്മ്യൂടനിനകേതന വളടര
ശകദയമനയ  ചര്ചകേള്  നടെന്നു.  സര്വ്വവനിജനന  കകേനശേതനിനുകശേഷണ  Big
lexicon  എന  ഒരു  മഹന  നനിഘണ്ടുവനിടനക്കുറനിചന  പറയനന്  തുടെങ്ങനിയനിടന   കുകറ
കേനലെമനയനി. 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രനകജഷന:  സര്,  ഈ സഭയനില് സണസനരനിക്കനന് ബഹുമനനടപട
പതനിപക കനതനവന  ശേനിപനര്ശേ ടചയ്തതനില് സകനനഷണ.  മനകവലെനിക്കരക്കനര്  നല
ഭനഷയനണന  സണസനരനിക്കുനതന,  അതന  ഓണനടകേരയുടടെ പകതദ്യകേതയനണന.  ഞനന്
പറഞവനതന അതല. പതനിപകണ സണസനരനിചകപനള് ഒരു പധനനടപട വനിഷയണ
ഇവനിടടെ  ചൂണനിക്കനണനിചതന,   തമനിഴന നനടനില്  ആണഗകലെയ  ഭനഷയുടടെ  പരനിഭനഷയന
ഗകവഷണണ നടെക്കനറുടണന്നുണ, കകേരളതനില് അതരണ ഭനഷകേള് സനര്വ്വത്രനികേമനയനി
ഉപകയനഗനിക്കുനതനിനന  കേനരണണ  നമുടക്കനരു  ഗകവഷണ  സമ്പ്രദനയ
മനിലനതതനടണന്നുമനണന.  ഗകവഷണണ നടെതനി  ആണഗകലെയ ഭനഷയന പകേരമനയനി
ഒരു  മലെയനളപദണ  കേടണതനന്  നമുക്കന  കേഴനിയുനനില.  അതരണ  ഗകവഷണ
കകേനങ്ങള്  ആരണഭനിക്കണടമനനണന  എടന്റെ  ഒരഭനിപനയണ.  ഞനന്  പറയുകമനള്
സങ്കുചനിതമനകുണ,  പനകദശേനികേവനദമനകുണ.  മലെയനള  ഭനഷയന  വദ്യനകേരണണ  ചമച
മഹനനനയ  എ.  ആര്.  രനജരനജവര്മ്മേയുടടെ  നനടെനണന  ഞങ്ങളകടെതന.  അവനിടടെ
മലെയനളണ സര്വ്വകേലെനശേനലെ ആരണഭനിക്കണടമന ഒരനഗ്രഹണ ഞങ്ങള്ക്കുണനയനിരുന്നു;
നടെപനിലെനയനില.  ഭനഷന ഗകവഷണ കകേനണ തനിരൂരനിലെനണന അനുവദനിചതന.  ഞങ്ങള്
വനിശേനലെമനസരനണന;  അണഗസ്പീകേരനിക്കുന്നു. പകക എ. ആര്. രനജരനജവര്മ്മേ സ്മനരകേണ
ഒരു  ഭനഷന  ഗകവഷണ  കകേനമനക്കനി  മനറണടമന  ആഗ്രഹമനണന
മനകവലെനിക്കരക്കനര്ക്കുള്ളതന. ബഹുമനനടപട പതനിപക കനതനവന പറഞ്ഞെതുകപനടലെ
ഏറവണ  നല  മലെയനള  ഭനഷ  സണസനരനിക്കുനതന  ഓണനടകേരക്കനരനണന.  അതരണ
ഭനഷന ഗകവഷണ കകേനങ്ങള് കകേരളതനിലെനടകേ ആരണഭനിക്കനനുണ  ഈ  സര്ക്കനര്
മലെയനള  ഭനഷ  നനിര്ബന്ധനിതമനക്കനി  മനറ്റുകമനള്  അതരണ  ഭനഷന  ഗകവഷണ
കകേനങ്ങള്ക്കുകൂടെനി  കപനതനഹനണ   നല്കേനനനവശേദ്യമനയ  നടെപടെനികേള്
സതസ്പീകേരനികക്കണതുണന എനതന  അങ്ങയുടടെ ശദയനില്ടപടനിടകണന? 

[അദദ്യകകവദനിയനില് പനനല് ഓഫന ടചയര്മനന് ശസ്പീ. ജനി. എസന. ജയലെനല്]
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ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എണ  .    ഷനജനി  : സര്,  ശസ്പീ.  ആര്.  രനകജഷന  പറഞ്ഞെതനികനനടെന
കൃതദ്യമനയനി  ഞനന് കയനജനിക്കുകേയനണന.   ഞനന് പറഞവന വനിഷയമനണന  ശസ്പീ.
ആര്.  രനകജഷന  പറഞ്ഞെതന.   ഇവനിടടെ  കവണത്ര   ഗകവഷണങ്ങള്  നടെക്കുനനില.
തമനിഴന നനടനിലുള്ളവര്ക്കന  അവരുടടെ  ഭനഷകയനടെന  ബഹുമനനമുണന.   ഭനഷ  അവര്ക്കന
അഭനിമനനമനണന.  നമ്മുടടെ  ഐ.എ.എസന.  ഓഫസ്പീസര്മനകരനടെന  സണസനരനിച്ചു
ടകേനണനിരനിക്കുകമനള്,  തമനിഴന നനടകേനരനനടണങനില്  അവരുടടെ  വസ്പീടനില്  നനിനന
അമ്മേകയന  ടപങ്ങകളന  ഭനരദ്യകയന  വനിളനിക്കുകേയനടണങനില്  അവര്  തമനിഴനില്
മകനനഹരമനയനി  സണസനരനിക്കുണ.   അകതസമയണ  മലെയനളനിയനയ  ഐ.എ.എസന.
ഓഫസ്പീസറനടണങനില്  മലെയനളതനില്  സണശേയണ  കചനദനിച്ചുടകേനണനിരനിക്കുകമനള്
അവരുടടെ  ഭനരദ്യ  വനിളനിക്കുകേയനടണങനില്  നമ്മുടടെ  മുനനില്വചന  ഇണഗസ്പീഷനിലെനണന
സണസനരനിക്കുകേ.    ഇവനിടടെ  പലെരുണ  മകൗലെനികേവനദടതക്കുറനിചന  പറഞ.  എനനിക്കന
ഭനഷന  മകൗലെനികേവനദടമനന്നുമനില.   പടക  ഭനഷനഭനിമനനമുണനകേണണ.   ഭനഷകയനടെന
നമുക്കന  ആദരവണനകേണണ.   നമ്മുടടെ  അഭനിമനനമനയനി  ഭനഷടയ  കേരുതനന്
കേഴനിയണണ.  അങ്ങടന  കേരുതുകമനഴനണന  അതനിനകേതന  ഗുണപരമനയ
ഗകവഷണങ്ങള്  നടെക്കുകേ  എനനണന  ഞനന്  വനിചനരനിക്കുനതന.   മകൗലെനികേവനദണ
അടലങനില്  ഭനഷന  തസ്പീവ്രവനദടമനന  പറയുനതന  വലെനിയ  പശ്നമനണന.   നമ്മുടടെ
പഠനരസ്പീതനിയനില് കവണത്ര ജനഗ്രത പുലെര്തണടമനന ബഹുമനനടപട വനിദദ്യനഭദ്യനസ
വകുപ്പുമനനികയനടെന പറയുകേയനണന.  

ഭനഷ എന വനക്കന   ഭനഷണതനില് നനിനനണന  വനതന.   ഭനഷണടമനനല്
വനിനനിമയടമനനണന  അര്ത്ഥണ.   അതനിനന  കേഴനിയണണ.   അലനടത  തലെകചനറനില്
നനിറടയ ഭനഷയുണനയനിടന  എനനണന  കേനരദ്യണ?  നനിങ്ങളടടെ നമ്മ്യൂകറനയനില് ഭനഷയുണന,
നനിങ്ങളടടെ  സനിരനപടെലെങ്ങളനില്  ഭനഷ  അനര്ലെസ്പീനമനടണനനണന  കനനണ  കചനണസനി
പറയുനതന.  സനിരനപടെലെങ്ങളനില് ഭനഷ അനര്ലെസ്പീനമനണന.  ഭനഷ എലനവരനിലുമുണന.
ഒരു  പനമനിടന  കേനണുകമനള്  തലെകചനറന  പനടമനന  പറയുണ.   ഒരു  കതളനിടന
കേനണുകമനള്  കതടളനന  പറയുണ.   അതന  പറയനന്  നമുക്കന  കേഴനിയുന  അതനിടന്റെ
വനകേദ്യഘടെനയനണന  പഠനണടകേനണ്ടുണനകക്കണതന.  കലെനകേതനില്  എവനിടടെ
കപനയനലുണ  കേനരദ്യങ്ങടളലനണ  നമുക്കന  മനസ്സനിലെനകുണ.  അതന  പകേടെനിപനിക്കനനനകുകേ
എന്നുള്ളനിടെതനണന പഠനണ കവണതന.  ഭനഷ നമ്മുടടെ തലെകചനറനിലുണന.  അകമരനിക്കന്
ഭനഷനപണ്ഡനിതനനയ  കനനണ  കചനണസനി  പറയുനതന,  നനിങ്ങളടടെ  സനിരനപടെലെങ്ങളനില്
രൂഢമൂലെമനയ  ഭനഷടയ  വനകേദ്യഘടെനകേളനികലെയന  ടകേനണ്ടുവരുനനിടെതനണന  പഠനണ
കവണടതനനണന.   ഇണഗസ്പീഷന  സണസനരനിക്കണടമനന  പറയുകമനള്,  ഭനഷയുടടെ
അകേതനിരുനന  സണസനരനിക്കണണ.  മലെയനളടത  ഇണഗസ്പീഷനികലെയന  തര്ജ്ജമ
ടചയ്യുകേയനണന കവണതന.  അതനണന ഘടെനനപരമനയനി നമുക്കന ബുദനിമുടന  വരുനതന.
മലെയനളണ  ഇണഗസ്പീഷനികലെയന  തര്ജ്ജനിമ  ടചയ്തുടകേനണനയനിരനിക്കുണ  നമ്മേള്
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ഓകരനരുതരുണ  ഇണഗസ്പീഷന  സണസനരനിക്കുനതന.   നനിങ്ങള്  കലെനകേകതനളണ  ഉയരുണ,
കലെനകേതനിടന്റെ  ടനറുകേയനില്  എതനിനനില്ക്കുണ  പടക,  നനിങ്ങള്ക്കന  ചനിനനിക്കനന്
നനിങ്ങളടടെ  മനതൃഭനഷയനില്  മനത്രകമ  കേഴനിയുകേയുളടവനന  വള്ളകതനള്
പറഞ്ഞെനിടണന.   അതുകപനടലെതടന  മനകനിണ  കഗനര്ക്കനി  പറടഞ്ഞെനരു  കേനരദ്യമുണന.
ആള്ക്കൂടതനിടന്റെ ഭനഷടയനന  പറയുനതന  നനിങ്ങള്ക്കന  കേനണനനുണ കകേള്ക്കനനുകമ
കേഴനിയൂ, കേമ്മേമ്മ്യൂണനികക്കറന ടചയ്യനന് കേഴനിയനില.  അതന വനിനനിമയണ നടെതനന് കേഴനിയനില.
വവകേനരനികേ  അനുഭൂതനികേടള  ചനിനകേളനക്കനി  മനറനന്  അതനിനന  കേഴനിയനില.
മനതൃഭനഷടയ  മനസ്സനില്  നനിനന  കുടെനിടയനഴനിപനിക്കുനവരുടടെ  ആത്മനവന
മരനിച്ചുകപനകുടമനനണന  മനകനിണ  കഗനര്ക്കനി  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതന.  ആള്ക്കൂടണ
ചുറ്റുമുടണനന  കേരുതനി   സണസനരനിക്കുനവരുടടെ  ഭനഷന  വനിചനര  സൂക്ഷ്മതകേള്
തലെകചനറനില്നനിനന  വരണണ.   ആ  സൂക്ഷ്മതകേള്  വകേവനിടുനവരനണന
വനികേനരതസ്പീവ്രതയുടടെ  പസ്തനവനകേള്  പലെകപനഴണ  മനതൃഭനഷ  ഉപകയനഗനിച്ചുകപനലുണ
ഇറക്കുനതന.  മനതൃഭനഷ  മനസ്സനിനകേത്തുണന;   അതനിടന  സനണസനരനികേമനയനി
ഉപകയനഗനിക്കനന്  ശമനിചനല്  നനിങ്ങളനിടലെ  കസ്നേഹവണ  നനയുണ  നനടെനികനനടുള്ള
ഇഷവമുണനകുടമനനണന മനകനിണ കഗനര്ക്കനി പറഞ്ഞെനിടള്ളതന.  

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടെലുണനി  : സര്,  ഈ  കേനരദ്യണ  കേഴനിഞ്ഞെ   സര്ക്കനരനിടന്റെ
ഭരണകേനലെത്തുണ ചര്ച ടചയ്തു.  ഇകപനള് നനിയമണ വരനന് കപനകുന്നു.  എവനിടടെ നല
മലെയനളണ  സണസനരനിക്കുന്നുടവനന  കനനക്കനനല  നനിയമണ  വരുനതന.   മലെയനള
ഭനഷകയനടെന  ടചറനിയ  കുടനികേള്ക്കുവടര  തനല്പരദ്യമുണനകേനന്  സ്കൂളകേളനില്  പതനണ
കനസ്സുവടര  അതന  നനിര്ബന്ധമനക്കണണ.  മറ്റുള്ള  സലെങ്ങളനില്  അതന
നടെപനിലെനക്കനിടയനന  മനത്രമല,  അവനിടടെ  ഗകവഷണണ  നടെത്തുന്നുമുണന.
അങ്ങടനയനടണങനില്  ഭനഷന  ഇന്സനിറമ്മ്യൂടനിനന  ഇന്സനിറമ്മ്യൂടടനന  കപരനിടെനന്
കേഴനിയുകമന;  ഭനഷന  ഇന്സനിറമ്മ്യൂടനിടന്റെ  കപരന  മനറണണ.   ഇതനിടന്റെ  വകേകഭദങ്ങടള
സണബന്ധനിചന നമുക്കന പനിനസ്പീടെന ചര്ച  ടചയ്യനണ. ആവശേദ്യമനിലനത ചര്ചകേള് നടെതനി
വര്ഷങ്ങള് നസ്പീണ്ടുകപനകുകേയനണന.    

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷണസസ്പീര്  : സര്,  മലെയനള ഭനഷയ്ക്കുകവണനി വസ്പീറുണ വനശേനിയുമുള്ള
ചര്ച  നടെക്കുകേയനണന.   പടക  ഈ  ചര്ച  ചനിലെ  ഘടതനിടലെങനിലുണ  ഇണഗസ്പീഷന
വനിരുദമനയനികപനകയന എടനനരു കതനനല് എനനിക്കുണന.    നമുക്കന  ഇണഗസ്പീഷനിടന
അവഗണനിക്കനന് കേഴനിയനില.  ഇണഗസ്പീഷന ഒരു കഗനബല് ലെനണകഗതജനണന.  പകതദ്യകേനിചന
നമ്മുടടെ  തലെമുറയന  കജനലെനിയുണ  മറ്റുണ  ലെഭനിക്കണടമങനില്  ഇണഗസ്പീഷന  ഭനഷ
അറനിഞ്ഞെനിരനിക്കണണ.  അതുടകേനണന ഈ പകരനക്കദ്യലെനിസണ ശേരനിയനകണന എന്നുള്ള
ചര്ചകൂടെനി  നടെകതണതുണന.   മനതൃഭനഷയന പനമുഖദ്യണ ടകേനടുക്കണണ,  പരനിഗണന
ടകേനടുക്കണണ,  കുടനികേള് പഠനിക്കണണ.  പടക,  ചനിലെ ഘടങ്ങളനിടലെങനിലുണ ഈ സഭ
ഇണഗസ്പീഷന വനിരുദമനയനികപനകയന എടനനരു സണശേയണ എനനിക്കുണന.  
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ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബനഹനിണ  : സര്,  നമ്മേള്  മലെയനളണ  നനിര്ബന്ധനിത
ഭനഷയനക്കനനുള്ള  ബനില്  അവതരനിപനിക്കുകേയനണന.  കകേരളതനിടലെ
രനഷസ്പീയക്കനരുടടെയനിടെയനില്  'ഞനന്  ടചയ്യടപടെനന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുകേയനണന,  ഞനന്
പറയടപടെനന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയനണന'  എനനിങ്ങടന ഗ്രനമറനിനപ്പുറകതയന  ഒരു ഭനഷ
രൂപടപടവനനിടണന.  കേര്മ്മേണനി  പകയനഗതനിടന്റെ  അതനിപസരണടകേനണന
രനഷസ്പീയക്കനരടന്റെ  മലെയനള  ഭനഷയുടടെ  പകയനഗണകപനലുണ  സതദ്യതനില്
തനിരുകതണതകല?  മടറനരു കേനരദ്യണകൂടെനി ഞനന് പറയടട,  ശസ്പീ.  എ.  പദസ്പീപ്കുമനര്
എടന കേകൗണര് ടചയ്തന ഇവനിടടെ പറയുകേയുണനയനി.  മലെയനളണ മസ്പീഡനിയമുള്ള സ്കൂളകേള്
പൂടനിടയനനണന അകദ്ദേഹണ പറഞ്ഞെ കേനരദ്യണ.   പൂടനിയതന  കകേനടെതനിയനണന.   1959-ല്
ഇടെതുപക  സര്ക്കനര്   തയ്യറനക്കനിയ  ടകേ.ഇ.ആര്.-ടന്റെ  പനിന്ബലെതനിലെനണന
ആ സ്കൂള് പൂടനിയതന.   നനിയമണ  കഭദഗതനി ടചയ്യണണ.   അലനടത സ്കൂള് പൂടനിടയനന
പറഞ്ഞെനിടന കേനരദ്യമനില.  

മനി  .    ടചയര്മനന്  : ബഹുമനനടപട ടമമര്,  ഇടതനരു രനഷസ്പീയ ചര്ചയനക്കനന്
തനല്പരദ്യമനിടലനന  അകദ്ദേഹണ  സൂചനിപനിക്കുകേയുണനയനി.   അതനികലെയന  കപനകകേണ
കേനരദ്യമനില.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എണ  .    ഷനജനി  : സര്,  ബഹുമനനടപട അണഗണ എ.  എന്.  ഷണസസ്പീര്
പറഞ്ഞെ  കേനരദ്യതനികലെയന  വരനണ.  വനിജനനണ  സൂക്ഷ്മസതഭനവണ
ആര്ജ്ജനിക്കണടമങനില്, ഗകവഷണങ്ങള് ഹൃദയതനികന്റെതനകേണടമങനില്, നനിങ്ങളടടെ
മനതൃഭനഷടകേനണന മനത്രകമ   കേഴനിയൂടവനനണന സുകുമനര് അഴസ്പീകക്കനടെന  പറഞ്ഞെതന.
അതന  കനനണ  കചനണസനി  പറഞ്ഞെതനിനന  തുലെദ്യമനയ  ഒരു  ഭനഷയനണന.   അതന
തലെകചനറനില്  നമ്മുടടെ  മനതൃഭനഷയുടണനന  പറയുനതനിനന  തുലെദ്യമനണന.   ഇണഗസ്പീഷന
നനനയനി പഠനിക്കണണ.  ശസ്പീ.  എ. എന്. ഷണസസ്പീര് പറഞ്ഞെ കേനരദ്യണ,  ദതനിഭനഷടയനന
പറയുനതന  മലെയനളതനില് ടകേനണ്ടുവരണടമനനണന.   യഥനര്ത്ഥതനില് മലെയനളണ
മനത്രണ  പഠനിക്കുകേ,  കവടറനരു   ഭനഷയുണ  പഠനിക്കരുടതനന  ആധുനനികേ  കലെനകേതന
പറയുനതന ടപനടതരമനണന.  പടക, ഒരു ദതനിഭനഷ നമുക്കന കവണണ.  കലെനകേകതനടെന
സണസനരനിക്കനന്  കേഴനിയുന  ഭനഷ  സതദ്യതനില്  ഇണഗസ്പീഷനണന.   അങ്ങടന
ടകേനണ്ടുവരനന് കേഴനിയണണ.   ഈസന ആഫനിക്കന് നനടുകേളനില് ഒരു ലെനണകഗതജുണന.
അതനിടന  സതനഹനിലെനിടയനനണന  പറയുകേ.   ഇകപനള്  ഓകന കഫനര്ഡന
യൂണനികവഴനിറനിയനിലുണ  കകേണബനിഡ്ജന  യൂണനികവഴനിറനിയനിലുണ  സതനഹനിലെനി
പഠനിപനിക്കുന്നുണന.  അതന എന്തുടകേനണനടണനന കചനദനിചനല്, അവര്ക്കന ലെനിപനിയനില.
ലെനിപനിയുള്ളതന  ഇണഗസ്പീഷനിലെനണന.   കലെനകേതന  ഏറവണ  കൂടുതല്  ആളകേള്
സണസനരനിക്കുന സതനഹനിലെനിടയന ഭനഷയനില്  ധനരനളണ മനികേച സനഹനിതദ്യകൃതനികേള്
വനനിടണന.   ധനരനളണ യൂണനികവഴനിറനികേള് ആ ഭനഷ പഠനിപനിക്കനന്  ശമനിക്കുന്നുണന.
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ആ  അര്ത്ഥതനില്  മലെയനളകതനടെന  കചര്ത്തുവയ്ക്കുന  ഒരു    ദതനിഭനഷയനയനി,
വനിനനിമയണ  നടെതനികപനകേനന്  കേഴനിയുന  തരതനില്  കുടനികേടള  പഠനിപനികക്കണതു
ടണനനണന എനനിക്കന കതനന്നുനതന;  അതനിനന കേഴനിയണണ.  അതനിനന ഏറവണ മനികേച
ഉദനഹരണമനണന  ഒ. വനി. വനിജയന്.   ഇണഗസ്പീഷനില് ഒരു നദനികപനടലെ ഒഴകുന ഒ. വനി.
വനിജയടന്റെ  എഴത്തുകേള്,  ഖസനക്കനിടന്റെ  ഇതനിഹനസതനില്  അകത  ഒഴക്കന
തടെസ്സടപടെനടത  മലെയനളതനികലെയന  വനതന  ഈ  വബലെനിണഗതല്  ടകേനണനണന.
വളടര  മകനനഹരമനയ ഇണഗസ്പീഷന പദങ്ങള്ക്കന മലെയനളതനില്  ധനരനളണ വനക്കുകേള്
സമ്മേനനനിക്കുകേയുണനയനി. 

മടറനരു  പധനനടപട  കേനരദ്യമനയനി  എനനിക്കന  കതനന്നുനതന,   മനനകേ
ഭനഷടയടനനരു രസ്പീതനി മലെയനള ഭനഷയ്ക്കുണന.  ബഹുമനനടപട പതനിപക കനതനവന
പറഞ്ഞെതന അതരടമനരു വനദതനിടന്റെ ഭനഗമനയനണന.   മനനകേഭനഷടയന നനിലെയന
മലെയനളതനില്  എഴതടപടുനതന,  മലെയനളതനില്  സണസനരനിക്കടപടുനതന  ഞനന്
മനസ്സനിലെനക്കനിയനിടെകതനളണ  ഒരു  കകേനടയണ  ഭനഷയനണന.   അതനിടന്റെ  രസ്പീതനിയനണന
മലെയനളതനിടലെ  പത്രങ്ങളടടെയുണ  ആശേയവനിനനിമയങ്ങളടടെയുടമനടക്ക  ഭനഷയനയനി
പലെകപനഴണ  വരുനതന.  മലെയനളതനിടന്റെ  സകൗന്ദരദ്യണ  പലെകപനഴണ  വരുനതന
നനടഭനഷകേളനില്  നനിനനണന.   നനടഭനഷകേളനണന  മലെയനളതനിടലെ  ഏറവണ  മനികേച
സകൗന്ദരദ്യടമനന  പറയനവനതന.   ശസ്പീമതനി  സനറന  കജനസഫനിടന്റെ  കനനവലുകേളനിലുണ
നനടഭനഷകേളണന.   ഒ.  വനി.  വനിജയടന്റെ കനനവലുകേള് വനയനിക്കുകമനള് പനലെക്കനടെന്
ഭനഷയല വരുനതന.  പനലെക്കനടുള്ള ഒരു പനയുടടെ ചുവടനിലൂടടെ നമ്മേള് നടെക്കുന ഒരു
ഫസ്പീലെനിണഗനണന,  അടലങനില്   പനലെക്കനടകേനരകനനടെന  ഒരു  ഹനയന  പറഞ്ഞെന  യനത്ര
ടചയ്യുന  സുഖമനണന   ലെഭനിക്കുനതന.   അതനണന  നനടഭനഷയുടടെ  സകൗന്ദരദ്യണ.
തലെകയനലെപറമനിലെനണന  വവക്കണ  മുഹമ്മേദന  ബഷസ്പീര്  ജനനിചതുണ  വളര്നതുണ.
വവക്കണ  മുഹമ്മേദന  ബഷസ്പീറനിടന്റെ  മുഴവന്  കൃതനികേളനിലുണ  തലെകയനലെപറമനിടന്റെ
ഭനഷനസകൗന്ദരദ്യണ  കലെനകകേനതരമനയനി  ഉയര്തനിടക്കനണ്ടുവനനിടണന.  ഭനഷടയ
ഇതനിവൃതമനക്കനിയനണന  'നപനപടക്കനരനകനണനര്ന്നു'  എന  വവക്കണ  മുഹമ്മേദന
ബഷസ്പീറനിടന്റെ സനഹനിതദ്യണ പുറത്തുവരുനതന.  ഭനഷയനണന ഇതനിവൃതണ.  അതനിനകേതന
കേഥനനനയകേടന്റെയുണ  കേഥനനനയനികേയുടടെയുണ  കപമണ  നടെക്കുനതന  മുഴവന്  ഒരു
കേക്കൂസനിടന്റെ  നനിര്മ്മേനണവമനയനി  ബന്ധടപടനണന.  കേക്കൂസനിടന്റെ  നനിര്മ്മേനണണ
പൂര്തനിയനകുകമനഴനണന  ആ  കപമണ  പുഷനിക്കുനതന.  അതനിനകേതന  നനിസനര്
അഹമ്മേദുണ സകഹനദരനിയുണ നല ഭനഷ പഠനിചയനളകേളനണന.  ആയനിഷയുണ നല ഭനഷ
പഠനിചതനണന.  ടവടെനിപ്പുള്ള ഭനഷ പറയുന്നുടവനനണന ബഷസ്പീര് പറയുനതന.  എനനല്
കുഞ്ഞെനിപനത്തുവണ  കുടുണബവണ  ടവടെനിപനിലനത  ഭനഷ   പറയുനവരനണന.  അവനിടടെ
ബഷസ്പീര് കേക്കൂസന നനിര്മ്മേനിക്കനന് പഠനിപനിക്കുകമനള് ഭനഷയുണകൂടെനി  പഠനിപനിക്കുന്നുണന.
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ഭനഷയനില് മനതൃഭനഷയുടടെ  സകൗന്ദരദ്യണ അതടലങനില് അതനിടന്റെ  ടവടെനിപന അവടര
പഠനിപനിക്കുന്നു.  നല  ഭനഷ  സണസനരനിക്കുകമനള്  നല  ടവടെനിപ്പുണനകുന്നു
എന്നുള്ളതനണന.  പണയതനിടന്റെ  കേനലെയളവനിടന  കേക്കൂസന  നനിര്മ്മേനണതനിടന്റെ
കേനലെയളവനികലെയന  കചര്ത്തുവയ്ക്കുനതന,  യഥനര്ത്ഥതനില് വവക്കണ മുഹമ്മേദന  ബഷസ്പീര്
അതനിടന്റെ  വൃതനിടയ  സൂചനിപനിച്ചുടകേനണനണന  ടചയ്യുനതന.   അതുകപനടലെതടന
കകേനഴനികക്കനടെന് ഭനഷയനണന   കഡന. എണ. ടകേ. മുനസ്പീറനിടന്റെയുണ മറ്റുണ ഭനഷ.  ശസ്പീ. പനി.
എ. മുഹമ്മേദന കകേനയയുടടെ 'സുല്തനന് ഗുരു'  വനയനിചനല് കകേനഴനികക്കനടെങ്ങനടെനിയനില്
നനില്ക്കുന്നുടവങനിലുണ  മനവൂര്  കറനഡനികലെന  അടലങനില്  കുറനിചനിറയനികലെന  കപനയനി
നനില്ക്കുന ഒരു ഫസ്പീലെനിണഗനണന.   കനരകത കേന ഡ ഭനഷക്കനര് ഇവനിടടെ  ആശേങ
പകേടെനിപനിച്ചു.  നമ്മേള് ടെനി  ഉവബദനിടന്റെ ഒരു കേവനിത വനയനിചനകലെന അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
ഒരു ഗ്രന്ഥതനിലൂടടെ  കപനയനകലെന ശസ്പീ.  എന്. എ. ടനലനിക്കുനനിടന്റെ കേനസര്കഗനഡന
കപനയനലുള്ള  ഫസ്പീലുണനവണ.  ഏറനനടെന്  ഭനഷ  അതനികനക്കനള്   മകനനഹരമനണന.
ശേരനിക്കുപറഞ്ഞെനല്  ''ജ്ജന  മനുസനനകേനന്  കനനക്കന''  എന്നുപറയുന   ഇ.  ടകേ.
അയമുവനിടന്റെ   ഒരു  അവതരണമുണന,  ശേരനിക്കുണ  അടതത്ര  മകനനഹരമനണന.
അതുകപനടലെതടന പുലെനികക്കനടെന്  വഹദര്.  ഇവനിടടെ  കവടറനരു  കുഴപണകൂടെനിയുണന.
ഏറനനടെന്  ഭനഷ  മലെയനള  സനിനനിമയനില്  അവതരനിപനിക്കുകമനള്  നനിര്ബന്ധമനയുണ
തലെയനില്  ഒരു  ടകേടണനയനിരനിക്കണണ,  ഒരു  കേള്ളനി  മുണ്ടുടുക്കണണ,  ഒരു  ടബല്റന
ടകേടണണ,  തനികേച്ചുണ  അവടനനരു  മനപനിളയനയനിരനിക്കണടമനന  പറയുന  ഒരു
രസ്പീതനിയുണന.   മലെപ്പുറടത എലന ആളകേളണ സണസനരനിക്കുനതന ഒകര ഭനഷയനിലുണ ഒകര
രസ്പീതനിയനിലുമനണന.  ഏറനനടെന് ഭനഷ  ഏറനനടെനിടന്റെ ഭനഷയനണന,  ഒരു ജനതനിയുടടെയുണ
മതതനിടന്റെയുണ  ഭനഷയല.  അവനിടടെ  മുസ്ലേസ്പീങ്ങള്ക്കന  ഭൂരനിപകമുണനയനിരനിക്കനണ.
അവനിടടെ  ഇ.  ടകേ.  അയമു  ''ജ്ജന  മനുസനനകേനന്  കനനക്കന''  എന്നുപറയുനതന
അവതരനിപനിക്കുകമനള്,  അതന  എലനവരുടടെയുണ  ഭനഷയനണന.  അതുകപനടലെ
ജസ്പീവനിചനിരനിക്കുന മലെയനളനികേളനില്  ശദനികക്കണ ഒരനള്   ശസ്പീ.  എണ.  മുകുന്ദനനണന.
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ കനനവലുകേളനില്,  ശസ്പീ. എ. എന്. ഷണസസ്പീറനിടന്റെ  നനടനിലുള്ള ഈഴവ
കുടുണബങ്ങള് ഉപകയനഗനിക്കുന  ഭനഷയുണന.  ഡല്ഹനിയനിലെനണന ജസ്പീവനിതണ മുഴവനുണ.
പകക   ശസ്പീ.  എണ.  മുകുന്ദകനനടെന  അഞന  മനിനനിടന  സണസനരനിചനല്  മനഹനി
പനലെതനിലെനിരുനന  ഒരു  തനനി  നനടകേനരകനനടെന  സണസനരനിക്കുന  രസ്പീതനിയനയനിരനിക്കുണ
അനുഭവടപടുകേ.   മനതൃഭനഷടയനതന  വവകേനരനികേമനയനി,  അവടന്റെ  ധനരണയനയനി
ടകേനണ്ടുവരണണ.   ഇതന  എങ്ങടന പനഠദ്യപദതനിയനില് ടകേനണ്ടുവരനന് കേഴനിയുടമനന
എനനിക്കറനിയനില.   അതന  പറയനന്  മനത്രമുള്ള  ജനനടമനന്നുണ  എനനിക്കനില.
നനടഭനഷകേടള  ടകേനണ്ടുവനന  അതനിടന്റെ  സകൗന്ദരദ്യടത  ഉദ്ദേസ്പീപനിപനിക്കനന്  കേഴനിയുന
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തരതനിലുള്ള  ഇടെടപടെലുകേള്,  കനനണ  കചനണസനി പറഞ്ഞെതുകപനടലെ,  നമ്മുടടെ
അനരനളങ്ങളനില്നനിന്നുണ  പുറത്തുവരുന  തരതനിലുള്ള  ഇടെടപടെലുകേളണനകേനന്
വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വകുപന  ഈ  ബനിലനികനനടടെനപണ  ശദനിക്കണടമനനണന  എനനിക്കന
പറയനനുള്ളതന. 

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  മലെപ്പുറടത  ഭനഷടയപറനി  പറയുകമനള്,
''ശസ്പീരനമനനമണ  പനടെനിവന  വപങനിളനിടപകണ  ശസ്പീരനമചരനിതണ  ടചനലനിടൂ  നസ്പീ
മടെനിയനടത''ടയനന  ഭനഷനപനിതനവന  തുഞതന  രനമനനുജടനഴതച്ഛന്  എഴതനിയതന
മലെപ്പുറതനിരുനനണന.  മഹനകേവനി  വള്ളകതനളനിടന്റെ  ജനകദശേവണ  മലെപ്പുറമനണന.
നന്ദനനറുടടെയുണ (പനി.  സനി.  കഗനപനലെന്) പനി.  സനി.  കുടനികൃഷ്ണമനരനരുടടെയുടമലനണ  ഭനഷ
മലെപ്പുറണ ഭനഷയനണന.    പനിനസ്പീടെതന ബഹുരനഷ കുതകേകേള് ടകേനതനിടക്കനണന പലെ
ഭനഗകതക്കുണ  കപനയകപനഴനണന ഭനഷയന  മനറമുണനയതന.   ശുദമനയ മലെയനള ഭനഷ
ഭനഷനപനിതനവനില്നനിനന  കകേടപഠനിച  മലെപ്പുറത്തുകേനരുകടെതനണന  എന്നുള്ളതുകൂടെനി
ഓര്ക്കണണ. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എണ  .    ഷനജനി:  സര്,  ബഹുമനനടപട  പതനിപകകനതനവന
പറഞ്ഞെതുകപനടലെ  പനകദശേനികേ  ഭനഷകേളടടെ  വനികയനജനിപ്പുകേകളനടെന  ഞനന്
കയനജനിക്കുനനില.   പനകദശേനികേ  ഭനഷകേള്  മുഴവന്  നനിലെനനില്ക്കണടമന്നുള്ളതല,
അതനിടന്റെ  സകൗന്ദരദ്യണ  കവണടമനന  പറയുനനിടെതനണന  ഞനനുള്ളതന.  കുടനികേടളലനണ
പഠനിക്കുന   ടചമ്മേനണ  ചനകക്കനയുടടെ  അതനിമകനനഹരമനയ  ഒരു   കേവനിതയുണന.
മരനിക്കനന്  കേനിടെക്കുന   വലദ്യമ്മേടയ  കേനണനന്  വനികദശേത്തുനനിന്നുണ  വരുന
ടകേനച്ചുമക്കള് 'ഗ്രനനന'  എനന വനിളനിചനിടന   'വനടന യു വനണന'  എനന കചനദനിക്കുന്നുണന.
ഇങ്ങടന ഇണഗസ്പീഷനില് കചനദനിക്കുകമനള് ആ അമ്മേ  എടനടയനനന  അകമ്മേടയനന
വനിളനിക്കൂ എന്നുപറയുന്നു. ടവള്ളണ ടകേനടുക്കുകമനള് തടനിമനറനിയനിടനണന  എടനടയനനന
അകമ്മേടയനന വനിളനിക്കൂ എനന പറയുനതന.   കപരക്കുടനികേളണ മക്കളണ അകമ്മേടയനന
വനിളനിക്കുകമനള്,  നനിര്വൃതനികയനടുകൂടെനി  ആ  അമ്മേയുടടെ  കേണടെഞ്ഞെന  കപനകുന്നുണന.
മനതൃഭനഷയുടടെ  ജസ്പീവന് എന്നുപറയുനതന  അവനിടടെയനണന.   പനകദശേനികേ  ഭനഷകേളണ
കപനതനഹനിപനിക്കണണ.  ബഹുമനനടപട  മനനികയനടെന  പറയുകേയനണന,  ഇതന
ഇടെതുപകണ  ടകേനണ്ടുവന  ബനിലനടണടണന്നു  കേരുതനി  ടകേനഞ്ഞെനണന്,
നനികൃഷജസ്പീവനി, ശുണഭന്, മകറപണനി, പരമനനറനി, കകേനനന് തുടെങ്ങനിയ  ഭനഷകേടളനന്നുണ
ദയവനയനി കപനതനഹനിപനിക്കരുതന.   കലെനകേതനിടലെ സകേലെ ഭനഷയനിലുണ ടതറനിയുണന.
പനകദശേനികേ ടതറനികേളണന, കലെനക്കല് ഭനഷന ടതറനികേളണന. അതല നമുക്കന കവണതന,
ശുദഭനഷയുള്ള നല മലെയനളവണ പനകദശേനികേ ഭനഷയുമനണന കവണതന. 
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ടപനഫ. ടകേ. യു. അരുണനുകവണനി ശസ്പീ  .   എസന  .   ശേര്മ്മേ : സര്, ഞനന് 1 'എ '
കഭദഗതനിടയ  പനിനനങ്ങുന്നു.  ഇതനിടന്റെ  ചര്ചയനില്  ചനിലെ  നനിയമപശ്നങ്ങളണ
ഉല്ക്കണകേളണ  വദ്യതദ്യസ്തതലെങ്ങളനില്   പകേടെനിപനിചനിടടണങനിലുണ  ബനിലനിടന്റെ
കേനരദ്യതനില്  ഏകേകേണമനയനി  ഒരു   തസ്പീരുമനനതനിടലെതനന്  തസ്പീര്ചയനയുണ ഈ
സഭയന  കേഴനിയുടമനനണന  ഞനന്  പതദ്യനശേനിക്കുനതന.  വളടര വനിലെടപട
അഭനിപനയപകേടെനങ്ങളനണന  ഇവനിടടെ  നടെന്നുകേഴനിഞ്ഞെനിടള്ളതന.  കകേരളണ
മലെയനളനികേളടടെ മനതൃഭൂമനിയനണന;  മലെയനളണ  മലെയനളനികേളടടെ  മനതൃഭനഷയുമനണന.  ഈ
സണസ്കൃതനിയനണന  കലെനകേഭൂപടെതനില്  കകേരളടത  അടെയനളടപടുത്തുനതന.
കശഷഭനഷയനയനി മലെയനളണ അണഗസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  അതന ഈ ഭനഷയുടടെ ഉത്ഭവണ
മുതല്  ഇദപരദ്യനമുള്ള    ചരനിത്രതനിനന  ലെഭദ്യമനയ  മഹതതവണ  അണഗസ്പീകേനരവണ
തടനയനണന.   കലെനകേതനിടന്റെ   മുനനില്  കേഴനിവന  പകേടെമനക്കണടമങനില്,
മനികേവറതനക്കനിതസ്പീര്ക്കണടമങനില്  ഇണഗസ്പീഷന  ഭനഷ  മനത്രമനണന  പധനന
ആയുധടമനന കേണക്കനക്കനി ചനിനനിക്കുകേയുണ പവര്തനിക്കുകേയുണ ടചയ്യുന പവണത
ശേകനിടപടവരുന്നുണന.  നമ്മുടടെ  ഭനഷടയ  സണബന്ധനിചനിടെകതനളണ  ഒരു
മനതൃസനനസ്പീയമനയ  മഹതതമനണന  മനതൃഭനഷയ്ക്കുള്ളതന.  അതനില്  അകേലെണ
സണഭവനിക്കുനതന  തസ്പീര്ചയനയുണ  നമ്മുടടെ സണസനരതനിടന്റെ  കചനര്ചയനയനി  മനത്രകമ
കേനണനന്  കേഴനിയുകേയുള.   പുതനിയ  തലെമുറ  മലെയനളണ  പഠനിക്കുനതനിനന  വനിമുഖത
കേനണനിക്കുന്നുണന.  ഇതരടമനരു പശ്ചനതലെതനിലെനണന ഈടയനരു ബനില് ഇവനിടടെ
അവതരനിപനിക്കുനതുണ നനിര്ബന്ധമനക്കുനതുണ. 

കകേനണ്സനിറമ്മ്യൂഷണലെനയനി  കനനക്കനിയനല്  ഭനഷ  കസറന  സബ്ജകനണന.
അതുടകേനണന നനിയമണ പനസ്സനക്കുനതനിനന തടെസ്സമുടണനന ഞനന് കേണക്കനക്കുനനില.
പകക  മടറനനന  ശസ്പീ.  ടകേ.  സനി.  കജനസഫന  ഇവനിടടെ  പകേടെനിപനിച  കേനരദ്യമനണന.
ഇതനിനുമുമന  പനസ്സനക്കനിയ  മടറനരു   നനിയമതനിനന  രനഷപതനിയുടടെ  അസന്റെന
കേനിടനടതകപനയ സനഹചരദ്യണ എടനന്നുകൂടെനി സബ്ജകന കേമ്മേനിറനി  ഈ ബനില് സ്ക്രൂടനിണനി
ടചയ്യുന  സന്ദര്ഭതനില്   ഭരണഘടെനന  വനിദഗ്ദ്ധരുമനയുണ  നനിയമവകുപ്പുമനയുണ
പകതദ്യകേണ  ചര്ച നടെതനി ഒരഭനിപനയ രൂപസ്പീകേരണതനിനന  മുതനിരണണ.  മുമ്പുണനയ
അനുഭവണ  ഇതനിനുമുണനകേരുടതനനണന  ശസ്പീ.  ടകേ.  സനി.  കജനസഫന
പറഞ്ഞെതനില്നനിന്നുണ ഞനന് മനസ്സനിലെനക്കുനതന.  തസ്പീര്ചയനയുണ ഈ ബനില് നനനയനി
കേനണണടമനന  ആഗ്രഹനിക്കുന  ഒരു  കപനസനിറസ്പീവന  ചനിനനഗതനിയനയനിടനണന  ഞനന്
അതനിടന  കേണക്കനക്കുനതന.   കൂണുകപനടലെ  മുളച്ചുടപനന്തുന  ഇണഗസ്പീഷന  മസ്പീഡനിയണ
സ്കൂളകേള്   ധനരനളമുണന.  അതനില്   സനി.ബനി.എസന.ഇ.,  ഐ.സനി.എസന.ഇ.
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സനിലെബസുകേള് പഠനിപനിക്കുന സ്കൂളകേളടടെ കേര്മ്മേമണ്ഡലെണ കനനക്കനിയനല്, ഒറവനക്കനില്
പറഞ്ഞെനല് ബനലെമനസ്സനില്നനിന്നുണ മലെയനള ഭനഷടയ ആടനികയനടെനിക്കടപടുകേയനണന.
ഇതനണന  ഫലെതനില്  സണഭവനിക്കുനതന.   പകക  ഇകപനഴടത  നനിയമണടകേനണന
അതനില്  മനറണ  വരനികേയനണന.   ബനലെമനസ്സനികലെയന  മനതൃസനനസ്പീയ  മഹതതണ
വഹനിക്കുന ഭനഷടയ  സനനികവശേനിപനിക്കുകേയനണന.  ഈ ബനിലനിടന്റെ മഹതനയ ഒരു
ദകൗതദ്യവണ കേടെമയുണ ആ ദനിശേയനികലെയന പങന വയ്ക്കുകേയനണന. 

[അദദ്യകകവദനിയനില് മനി. ടഡപമ്മ്യൂടനി സസ്പീക്കര്]

ഇണഗസ്പീഷന  ഭനഷകയനടുള്ള  ആധനികേദ്യണ  അതനിരുകേവനിഞ്ഞെതനണന.  എലന
ഭനഷകയനടുണ കസ്നേഹമുണനകേണണ.  അവനവടന്റെ വളര്ചയ്ക്കുണ സനമൂഹദ്യ പുകരനഗതനിക്കുണ
അടെനിസനനമനയ  ഭനഷ  സതസ്പീകേരനിക്കനണ.  പകക  മനതൃഭനഷടയ  മഹതരമനയനി
കേണക്കനക്കനി അതന അറനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേ; ആ ദകൗതദ്യണ പരനിപൂര്ണമനയനി നനിര്വ്വഹനിക്കുകേ
എന  നനിലെയനികലെയനണന  സര്ക്കനര്  കപനകുനതന.  ഇകപനള്  ചനിലെ  എയ്ഡഡന/
സര്ക്കനര്  വനിദദ്യനലെയങ്ങളനില്  ഡനിവനിഷനുകേള്  കുറഞവരുന  സനിതനിയുണന.
അതനില്നനിനന  ഏടറ  തനിരനിഞവരുടനനരു  സനഹചരദ്യണ  രൂപടപടുതനന്
വനിദദ്യനഭദ്യനസരണഗതന  നടെത്തുന  ഇടെടപടെലുകേളനിലൂടടെ  ബഹുമനനടപട  മനനിയുണ
സര്ക്കനരുണ  പകതദ്യകേണ  ശദനിക്കുന്നുണന.   നമ്മുടടെ  പുതനിയ  തലെമുറയനിടലെ
രകനിതനക്കള്ക്കന പലെര്ക്കുണ ഇണഗസ്പീഷന വനിദദ്യനഭദ്യനസകതനടുണ ഇണഗസ്പീഷന പഠനിപനിക്കുന
വനിദദ്യനലെയങ്ങകളനടുമനണന  കൂടുതല് കസ്നേഹണ.  ഇതന  കനനക്കനിയനണന  കുഞണനി മനഷന
പറഞ്ഞെതന,

"ജനനിക്കുണ നനിമനിഷണടതനടടന്

   മകേനനിണഗസ്പീഷ പഠനിക്കണണ!

   അതനിനനല് ഭനരദ്യതന് കപറങ്ങന

   ഇണഗണനിലെനക്കനി ഞനന്! "

ഒടനനനര  ദശേകേങ്ങള്ക്കുമുന്പന  ഈ  സണസനനതന  വളര്ന്നുവന  ഒരു
പകതദ്യകേ  ടടന്ഡനിടന്റെ  പശ്ചനതലെതനില്  വളടര കനിയനത്മകേമനയ  വനിമര്ശേന
സതഭനവകതനടുകൂടെനി  കുഞണനിമനഷന  പറഞ്ഞെതനണന  ഞനനനിവനിടടെ
ചൂണനിക്കനണനിചതന. നനണ ജനനിച്ചുവളരുന സനഹചരദ്യങ്ങളണ ചുറ്റുപനടുകേളമനണന നമ്മുടടെ
മനതൃഭനഷ  രൂപടപടുത്തുനതനില്  നനിര്ണനയകേമനയ  പങന  വഹനിക്കുനതന.
അതുടകേനണ്ടുതടന  ഒരുവടന്റെ  സൂക്ഷ്മഭനവങ്ങളണ  ചനിനകേളണ  ഭകൗതനികേതലെതനില്
പതനിഫലെനിക്കുനതന  മനതൃഭനഷയനിലെനണന.  മൂലെദനവനിഡ  ഭനഷയനില്നനിന്നുണ
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കേനലെകകമണ  കവര്ടപടന  സതതന  രൂപണ   വകേവരനിചതനണന  മലെയനളണ.  തമനിഴന,
മലെയനളണ,  കേനഡ,  ടതലുങന എനസ്പീ ഭനഷകേളനില്നനിനന അവസനനണ കവര്തനിരനിഞ്ഞെന
വനികേസനിച്ചുവന  ഭനഷയനണന  മലെയനളണ  എനനണന  കേണക്കനക്കടപടുനതന.
ഭനിനസണസനരങ്ങളടടെ സതനധസ്പീനണ മലെയനള ഭനഷയുടടെ വളര്ചയനില് നനിര്ണനയകേമനയ
പങന  വഹനിചനിടണന.  ദനവനിഡ  വപതൃകേണ  മലെയനള  ഭനഷയന  വകേകമനശേണ  വരനടത
തുടെര്ന്നുടകേനണനിരനിക്കുന്നു  എന്നുള്ളതുണ  ശകദയമനണന.  ചരനിത്രപരമനയനി
കനനക്കനിയനല്  ടകേനകളനണനിയല് വനഴ്ചയുടടെ സവനികശേഷ കേനലെഘടണ നമ്മുടടെ ഭനഷയന
മതനിയനയ വളര്ചയുണ വനികേസനവണ കേനിടനതനിനന തടെസ്സമനയനിരുന്നുടവനന കേനണനന്
കേഴനിയുണ.  ഇണഗസ്പീഷന  ഭനഷ  അടെനികചല്പനിക്കടപടുന  കകേനളനനിവല്ക്കരണതനിടന്റെ
അസനധനരണ  സനഹചരദ്യടത   അതനിജസ്പീവനിക്കനന്  അക്കനലെതന  കദശേസ്പീയ
പസനനതനിടന്റെ  അകേത്തുതടന  അതനിശേകമനയ  ചനിന  ടപനടനിപ്പുറടപടുകേയുണ
മനതൃഭനഷയന  കവണനിയുള്ള  കപനരനടണ  കദശേസ്പീയ   പസനനകതനടുണ  സമരകതനടുണ
കൂടനിയനിണക്കുകേയുണ ടചയ്ത നമ്മുടടെ പൂര്വ്വ പനിതനമഹനനര് മലെയനള ഭനഷടയ കദശേസ്പീയ
സതനതനദ്യ  പസനനതനിടന്റെ  സതനണ  ഭനഷയനക്കനി  മനറ്റുനതനിനുകവണനിയനിടള്ള
നടെതനിപനില് അവനിഭനജദ്യ  ഘടെകേമനയനിരുന്നു. 

1956-ല്  ഐകേദ്യകകേരളണ  നനിലെവനില്  വന്നു.  ഭനഷന  സണസനനങ്ങടള
സണബന്ധനിച്ചുള്ള  നയതനിടന്റെ  ഭനഗമനയനിരുന്നു  കകേരളതനിടന്റെയുണ  മടറലന
സണസനനങ്ങളടടെയുണ രൂപസ്പീകേരണണ. കകേരളതനിടലെ 97 ശേതമനനകതനളണ ജനങ്ങള്
മനതൃഭനഷയനയ  മലെയനളമനണന  സണസനരനിക്കുനതന.  കലെനകേതനിടലെ  മറന  ഭനഷകേള്
സണസനരനിക്കുനവരുടടെ  എണതനിടന്റെ  ശേരനശേരനി  കനനക്കനിയനല്  എണണടകേനണന
കലെനകേതനില് 26-ാം സനനതന നനില്ക്കുന ഭനഷയനണന മലെയനളണ. ഇക്കനരദ്യതനില്
ഇനദ്യയനില്  അതനികനക്കനള്  തനഴന നന  നനില്ക്കുന  സണസനനങ്ങളനണന  പഞനബന,
ഉതര്പകദശേന,  തമനിഴന നനടെന  എനനിവ.   പഞനബനിലുണ  ഉതര്പകദശേനിലുണ
91 ശേതമനനവണ തമനിഴന നനടനില് 89.41 ശേതമനനവണ കകേരളതനില് 97 ശേതമനനവമനണന
മനത തൃഭനഷ ഉപകയനഗനിക്കുനതന.  ഈ രൂപതനില്  തനരതമദ്യണ ടചയ്തന കനനക്കുകമനള്
കകേരളണ  ഭനഷന  ഉപകയനഗതനിടന്റെ  കേനരദ്യതനില്  കനതൃതതപരമനടയനരു  പങന
വഹനിക്കുന്നുടണനന  കേനണനന്   കേഴനിയുണ.   1957-ടന്റെ  കേണക്കന  വചനിടനണകലന
ഇകപനള് നമ്മേള് 60-ാം വനര്ഷനികേണ ആകഘനഷനിക്കുനതന. അതുടകേനണനണന 60-ാം
വനര്ഷനികേതനിടന്റെ  ചരനിത്രപരമനയ  ഒരു  ഒത്തുകചരലെനിനുണ  ഭൂതകേനലെതനിടന്റെ
സ്മരണകേടള വര്തമനന കേനലെതനിനന  പരനിചയടപടുതനി ഒരു പുനര്വനയനയ്ക്കുമുള്ള
ദനിനമനയനി  ഈ  ദനിവസടത  പകതദ്യകേണ  ടതരടഞ്ഞെടുതതന.  അതനില്  പങ്കുവഹനിച
ബഹുമനനടപട  സസ്പീക്കര്  ഉള്ടപടടെയുള്ള  എലനവകരയുണ  ഞനന്  പകതദ്യകേണ
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയനണന.  1957-ല്  അനടത  ധനകേനരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയനയനിരുന
അചച്യുത കമകനനടന്റെ കനതൃതതതനിലുള്ള ഒരു സമനിതനിടയയനണന ഭരണ ഭനഷ മലെയനള
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ഭനഷ  ആക്കുനതന  സണബന്ധനിചന  പഠനിക്കുനതനിനനയനി  നനികയനഗനിചതന.  1958-ല്
റനികപനര്ടന വന്നു. പനിനസ്പീടെന 1969-ല് ചനിലെ കഭദഗതനികേള്  വരുതനിടക്കനണ്ടുള്ള ബനില്
വന്നു. അതനിനുകശേഷണ  ശസ്പീ. ടകേ. സനി.  കജനസഫനിടന്റെ കനതൃതതതനില്   ഒരു ബനില്
ഇവനിടടെ  പനസ്സനക്കനിടയങനിലുണ  അതനിനന  ബഹുമനനടപട  രനഷപതനിയുടടെ  അസന്റെന
കേനിടനിയനിടനില.  1987-ല്  ജസനിസന  നകരനന്  കേമ്മേനിറനി  കകേനടെതനി  നടെപടെനികമങ്ങള്
മലെയനള   ഭനഷയനിലെനക്കണടമന  റനികപനര്ടന  സമര്പനിച്ചു.  1948-ല് ജവഹര്ലെനല്
ടനഹ്റുവനിടന്റെ കേനലെതന ഇനദ്യന ഗവണ്ടമന്റെന കഡന. രനധനകൃഷ്ണടന ടചയര്മനനനക്കനി
ഒരു  കേമ്മേസ്പീഷടന  നനികയനഗനിച്ചു.  ഉനത  വനിദദ്യനഭദ്യനസണ  മനതൃഭനഷയനില്
ആയനിരനിക്കണടമനന  നനിഷര്ഷനിക്കുകേയുണ  സണസനനങ്ങള്ക്കന  അതനിടന്റെ
അടെനിസനനതനിലുള്ള  നനിര്കദ്ദേശേണ ടകേനടുക്കുകേയുണ ടചയ്യണടമനന കഡന. രനധനകൃഷ്ണന്
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ റനികപനര്ടനില് നനിര്കദ്ദേശേനിചനിരുന്നു.  അങ്ങടന  ധനരനളണ   ശമങ്ങള്
ഇനദ്യയുടടെ  ഭനഗത്തുനനിന്നുണ കകേരളതനിടന്റെ ഭനഗത്തുനനിന്നുടമലനണ  നടെനനിടണന.  ആ
ശമങ്ങളടടെ  തുടെര്ചയനണന   കേനലെകദശേ  പരനിതസനിതനികേടള  കനനക്കുകമനള്,
ഇനടത  സനഹചരദ്യതനില്  നമ്മുടടെ  മുമനില്  അനുഭവടപടുനതുണ.  എനനല്
മലെയനള ഭനഷ  പരനിരകനിക്കടപടുനതനിനുണ അതനിനന കുറവനയനി നനില്ക്കുന ഘടെകേണ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുണ കവണനിയുള്ള നടെപടെനിയനില്  എതനിനനില്ക്കുകേയനണന.

കകേന മനനിസഭന കയനഗണ മലെയനളടത കശഷ ഭനഷയനയനി അണഗസ്പീകേരനിചതന
2013-ലെനണന.  അതുസണബന്ധനിചന   മുന്  പനസണഗനികേര്  ഇവനിടടെ  സൂചനിപനിചനിടണന.
സമനമനടയനരു ഭനഷടയ കശഷ ഭനഷയനക്കനി. ആടരങനിലുണ ആവശേദ്യടപടനല് ഒരു
നനികവദനതനിടന്റെ  അടെനിസനനതനില്  റനികപനര്ടന  വനങ്ങനി  ടചയ്യുടനനരു  ഭരണ
നടെപടെനിയല  ഭനഷടയ  സണബന്ധനിച്ചുള്ളതന.  അതനിടന്റെ  ചരനിത്രണ,  സണസനരണ,
വവപുലെദ്യണ,  അതന കലെനകേ സണസനരതനിനന നല്കുന സണഭനവന  തുടെങ്ങനിയ എലന
ഘടെകേങ്ങടളയുണ  സൂക്ഷ്മമനയനി  നനിരസ്പീകനിചകപനള്  കശഷ  ഭനഷയനക്കനി
അണഗസ്പീകേരനിക്കണടമന്നുള്ള  കകേരളതനിടന്റെ  ആവശേദ്യണ  നനിരനകേരനിക്കനന്  ഇനദ്യന്
ഭരണകൂടെതനിനന  കേഴനിഞ്ഞെനില.  നദ്യനയവണ  ശേരനിയുണ  യുകനിഭദവമനയ
ആവശേദ്യമനയനിരുന്നു എന്നുള്ളതുടകേനണന കേനലെതനിടന്റെ മുമനില് ഒരു കേണനടെനികപനടലെ
അതന  ടതളനിയനിക്കടപടുകേയുണ അണഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുണ ടചയ്തു.  വവജനനനികേ ശേനഖയന
വനിലെടപട  പങന  വഹനിക്കനന്  നമ്മുടടെ  ഭനഷയന  കേഴനിഞ്ഞെനിടണന.  നമ്മുടടെ  ഭനഷ
പഠനിക്കണണ,  പഠനിപനിക്കണണ  എനന  മുറവനിളനി  കൂകടണനി  വരുന  പകതദ്യകേ
സനഹചരദ്യവമുണന.  നഗരപകദശേങ്ങളനില് ഉപരനിവര്ഗ്ഗതനില്ടപട ആളകേളനണന  ഈ
രൂപതനില്  ഭനഷടയ  നനിരനകേരനിക്കുന  നനിരകര  സമസ്പീപനണ  സതസ്പീകേരനിക്കുനതന.
ഒരു  സണസനനണ  സനകരമനയനിതസ്പീരുന്നു  എന്നുപറയുനതന  മറ്റു  ഭനഷകേള്
സണസനരനിക്കുനതന ടകേനണല. സതനണ ഭനഷ അനനയനസണ വകേകേനരദ്യണ ടചയ്യനനുള്ള
കേരുതനിടനയുണ  പനപ്തനിടയയുണ  പരനിപൂര്ണമനക്കനിതസ്പീര്ക്കുകമനഴനണന
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ആ സണസനനണ സമ്പൂര്ണ സനകരതയനികലെയന കപനകുനതന.  1989-ല് സമ്പൂര്ണ
സനകരതയനികലെയ്ക്കുള്ള  ഒരു  മഹനയജണ  കകേരളതനില്  നടെതനിയനിടള്ള
അനുഭവമുണന.  എനനല്  നനിയമപരമനയ  പനിന്ബലെമനിലനതതനിടന്റെ  പരനിമനിതനികേളണ
അനുഭവടപടനിരുന്നു.  ആ  പരനിമനിതനികേള്  അതനിജസ്പീവനിക്കുനതനിനന  കേഴനിയതക്ക
വനിധതനിലുള്ള നടെപടെനികേളനണന ഈ നനിയമനനിര്മ്മേനണ പകനിയയനിലൂടടെ തസ്പീര്ചയനയുണ
സര്ക്കനര്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനടതനന  മനസ്സനിലെനക്കുന്നു.  പനി.എസന.സനി.  പരസ്പീകകേള്
മനതൃഭനഷയനില് നടെത്തുതനിനുള്ള സനഹചരദ്യണ  ഉറപ്പുവരുതണണ.  മനതൃഭനഷകയനടുള്ള
സമസ്പീപനതനില്,  ഭരണ  നടെപടെനികമങ്ങളനില്  അടെനിസനനപരമനയ  മനറവണ
പരനിവര്തനവണ ഉറപനക്കനന് കേഴനിയണണ.  വനിവര സനകങതനികേ വനിദദ്യയുണ മലെയനളവണ
വനിനനിമയണ  ടചയ്തനിടലങനില് മറ്റുള്ളവര് ഉല്പനദനിപനിക്കുന അറനിവകേള് നമ്മേളനികലെയന
പകവശേനിക്കുകേയുണ  നമ്മുടടെ  അറനിവകേള്  ഉല്പനദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  കേരുതന
നനിഷന പഭമനയനിതസ്പീരുകേയുണ നമ്മുടടെ മുകേളനില് ഇതരഭനഷകേളടടെ വനിവര സനകങതനികേ
വനിജനനതനിടന്റെ  കമധനവനിതതണ  വന്നുകചരുകേയുണ  ടചയ്യുന്നു.  അതനിടന്റെ  ഫലെമനയനി
ഇകപനള് തമനിഴന നനടനില്  സതസ്പീകേരനിക്കുന നടെപടെനിടയ  സണബന്ധനിചന  ബഹുമനനടപട
പതനിപകകനതനവന ചര്ചയനിടെയനില് പകതദ്യകേണ ചനിലെ കചനദദ്യങ്ങളണ ടമനവബലെനിടന്റെ
കേനരദ്യവണ  തമനിഴന നനടെന  മറന  ഭനഷകേള്  ഉപകയനഗനിക്കുന  രസ്പീതനിടയക്കുറനിച്ചുണ  എടുത്തു
പറയുകേയുമുണനയനി.  ശേരനിയനണതന.  ആ  നനിലെയന  കനനക്കുകമനള്  നമ്മുടടെ  നനടെനിടന്റെ
വവജനനനികേ കമഖലെയന,   ഭനഷ കലെനകേസണസനരതനിനന  നല്കുന  സണഭനവന  -
മനറുന കലെനകേണ, വളരുന കലെനകേണ, വനികേസനിക്കുന കലെനകേണ - ഈ മനറവണ വളര്ചയുണ
മനസ്സനിലെനക്കനി വനിവര സനകങതനികേ വനിജനന കമഖലെയനില് അതനിരുകേളനിലനതവനിധണ
പങ്കുവഹനിക്കനനുണ  നമ്മുടടെ  കേര്മ്മേമണ്ഡലെടത  കൂടുതല് കേരുത്തുറതനക്കനി
തസ്പീര്ക്കുവനനുണ ഈ നടെപടെനിയനിലൂടടെ കേഴനിയണണ.  പുതനിയ സനകങതനികേ വനിദദ്യയനിലൂടടെ
വനിനനിമയണ   ടചയ്തനിടലങനില് മറ്റുള്ളവര്  ഉല്പനദനിപനിക്കുന  അറനിവകേളടടെ
ഉപകഭനകനക്കള്  മനത്രമനയുണ  സനമൂഹദ്യ  ഉല്പനദന  കശേഷനിയനിലനതവരനയുണ
വനിവരസനകങതനികേ   വനിജനനകമഖലെയനില്  നമുക്കന  മനകറണനിവരുണ.  അതുടകേനണന
ഈ കമഖലെയനില് കബനധപൂര്വ്വവണ സതതരവമനയ ഇടെടപടെല് ആവശേദ്യമനണന. 

വനിവനിധ  കലെനകേഭനഷകേടളയുണ  ഇനദ്യന്  ഭനഷകേടളയുണ  മലെയനളവമനയനി
വനിവര്തനതനിലൂടടെ ബന്ധനിപനിക്കുനതനിനുള്ള സണവനിധനനങ്ങള് കുറമറ രസ്പീതനിയനില്
വനികേസനിപനിക്കുകേയുണ  പചരനിപനിക്കുകേയുണ  കവണണ.  അതനിനനയനി  ഇന്റെര്ടനറനിടലെ
മലെയനള  വനിജനനണ  ശേകനിടപടുതണണ.  വവവനിദദ്യപൂര്ണമനയ  കഫനണ്ടുകേള്
യൂണനികകേനഡനില്  ഉള്ടപടുതണണ.  ഇതരണ  കഫനണ്ടുകേളണനക്കുകമനള്
മലെയനളതനിടലെ  ലെനിപനി  സഞയതനിടന്റെ  സമഗ്രതയുണ  ചരനിത്രവണ  ഉള്ടക്കനള്ളണണ.
പനഠപുസ്തകേങ്ങള്  സനന്കഡര്ഡന  തനിരനിചന  ഇന്റെര്ടനറനില്  ലെഭദ്യമനക്കണണ.  മലെയനള
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പദകകേനശേവണ  വദ്യനകേരണവണ  ഓണ്വലെനനയനി  പരനികശേനധനിക്കുനതനിനുള്ള
സണവനിധനനണ  ഉറപ്പുവരുതണണ.  സതതന  കസനഫന ടവയര്  പരനിശേസ്പീലെനവണ
ഡനിജനിറവലെകസഷനുണ  കപനതനഹനിപനിക്കടപടെണണ.  ആശേയവനിനനിമയതനിടന്റെ
പനകദശേനികേമനയ  ഭനഷ  നമ്മുടടെ  കബനധതനിടന്റെ  മുഖദ്യഭനഷയനയനി  മനറണണ.  മറ്റു
ഭനഷകേടള  അനുബന്ധ  ഭനഷകേളനയനി  മനത്രണ  കേണക്കനക്കുകേ.  മനതൃഭനഷന
സണരകണടമനതന  ഒരു  സനണസനരനികേ  പശ്നണ  മനത്രമല,  സനമതനികേ
വനികേസനതനിനുമുള്ള വഴനികൂടെനിയനണന.  കകേരള മനതൃകേ എനറനിയടപടുന വനികേസന
മനതൃകേ  രൂപടപടതന  മലെയനളണ  പഠന  മനധദ്യമമനയനിരുന  കേനലെഘടതനിലെനണന.
മനതൃഭനഷടയ  തനിരനിച്ചുപനിടെനിച്ചുടകേനണന ആധുനനികേ  കകേരളടത   ടകേടനിപടുക്കനനുണ
കകേരളസ്പീയരുടടെ  അവകബനധതനിലുണ  സമസ്പീപനതനിലുണ  വനിപ്ലവനത്മകേമനയ
പരനിവര്തനതനിടന്റെ  ദനിശേനകബനധണ   ടതളനിയനിക്കനനുമുള്ള വഴനികേനടനിയനകേടട  ഈ
നനിയമടമനന  ആഗ്രഹനിച്ചുടകേനണന,  ഇകൗ  നനിയമതനിനന എലന  ഭനവകേങ്ങളണ
കനര്ന്നുടകേനണന ഞനടനടന്റെ  വനക്കുകേള് ചുരുക്കുന്നു.

വനിദദ്യനഭദ്യനസ  വകുപ്പുമനനി  (ടപനഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനനഥന):  സര്,  കകേരളണ
പതസ്പീകനിചനിരുന  ഈ  ബനില്  ഒരു  ചരനിത്രഘടതനില്  ചര്ചയന
വനികധയമനക്കനിയകപനള്  വളടര  സമഗ്രമനയനിടള്ള,  സര്വ്വതലെസര്ശേനിയനയ  ഒരു
ചര്ചയനണന  നടെനതന.  തസ്പീര്ചയനയുണ  അതന  ഈ  ബനില്  വനികേസനിപനിക്കുനതനില്
ധനരനളണ  സണഭനവന നല്കുണ.  ആശേയകതനടെന  കയനജനിക്കുന്നു,  നനിയമപരമനയനിക്കൂടെനി
പരനികശേനധനിക്കണണ,  എങ്ങടന പനകയനഗനികേമനക്കനടമനന കൂടുതല് ചര്ച ടചയ്യണണ,
ടമഡനിക്കല്  പരസ്പീക  എഴതതക്ക  രസ്പീതനിയനില്  മലെയനളതനില്  ടടെകേന സനബുക്കന
ഉണനക്കണണ,  പ്ലസന  ടു-വനില്  കൂടെനി  മലെയനള  ഭനഷ  പഠനിപനികക്കണതുണന
എനനിവടയലനണ  അഭനിപനയമനയനി  വനതനണന.  കേനഡ,  ഉറുദു,  തമനിഴന  ഭനഷകേളടടെ
പശ്നങ്ങടളക്കുറനിചന  ഒന്നുരണന  തവണ  പറഞ.  അതന  ഒരനിക്കല്ക്കൂടെനി
ആവര്തനിക്കുകേയനണന.  നനിലെവനില് ഏതന ഭനഷ പഠനിക്കുനവര്ക്കുണ   ഒരു പശ്നവണ
ഉണനവനില;  അവരുണ  മലെയനള  ഭനഷ  പഠനിക്കണടമന്നുമനത്രണ. അവര്  പതനണ
കനസ്സനികലെക്കനണന  വരുനടതങനില്  ഒനനണ  കനസ്സനിടലെ  പനഠപുസ്തകേണ  മുതല്
പഠനിക്കണടമനല  പറയുനതന;  അവരുണ  മലെയനള  ഭനഷ  അറനിയുനവരനകേണണ.
എങ്ങടന എനതന സണബന്ധനിചന കൂടുതല് പനകയനഗനികേമനയനി ചര്ച ടചയ്തന അതനിടന്റെ
രൂപങ്ങള്   തയ്യനറനക്കണണ. ടതനഴനില്  നഷടപടുകമന  എന  സണശേയമുണനയനി.
അതനിനുണ  ഉതരണ  പറഞ.  ആരുടടെയുണ  ടതനഴനില്  നഷടപടുകേയനില.
ഭനഷനപഠനതനിലൂടടെ ടതനഴനില് നഷമല  സണഭവനിക്കുനതന. ടതനഴനില്  ലെഭനിക്കതക്ക
രസ്പീതനിയനില് ഭനഷ പഠനിക്കുകേ എന്നുള്ളതനണന.  അതനിടന്റെ സങല്പണതടന അതനണന.
ഇവനിടടെ  ആരുടടെയുണ ടതനഴനില്  നഷടപടുന  പശ്നമനില.  പുതനിയ  കസനഫന ടവയര്
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തയ്യനറനക്കണടമന  അഭനിപനയണ  വന്നു.  മലെയനളണ  അറനിയനതവര്  എങ്ങടന
പഠനിക്കുണ.  അതനിനന  ഞനന്  ശസ്പീ.  ടകേ.  സനി.  കജനസഫനികനനടെന  മറുപടെനി  പറഞ.
അതനിടന്റെ  രസ്പീതനിശേനസങ്ങളണന.  അതന  നമ്മേള്  വളടര വനിശേദമനയനി,  വളടര
ശേനസസ്പീയമനയനിതടന  പനവര്തനികേമനക്കുണ.  1969-ടലെ  ലെനണകഗതജന  ആകന
നനിലെനനില്ക്കുന്നുടവ നന ശസ്പീ. ടകേ. സനി. കജനസഫന പറഞ. അകദ്ദേഹണ വപലെറന ടചയ്ത
ബനില്ലുണന,  അതന  പസനിഡന്റെന  ഒപനിടനിടനില  എന്നുപറഞ.  കകേനടെതനി  ഭനഷ
മലെയനളതനിലെനക്കുനതനിടനക്കുറനിചന  പറഞ.  അതനിനുകശേഷണ  എലനണ
ഓര്ക്കണടമന്നുണ എലനവരുണ പറഞ.  തസ്പീര്ചയനയുണ  ഇകപനള്  ഈ ബനില്  ചര്ച
ടചയ്യുകമനള് 60  വര്ഷടത  മുഴവന്  ചരനിത്രവണ   ഓര്ത്തുടകേനണ്ടുണ  അതനിടലെ
നനകേളണ  കുറവകേളണ  മനസ്സനിലെനക്കനിടക്കനണ്ടുമനണന  നമ്മേളനിവനിടടെ
അവതരനിപനിചനിടള്ളതന.  ഇതനിനന മുമ്പുള്ള എലന ഇടെടപടെലുകേളടടെയുണ സനര്ത്ഥകേമനയ
ചനിനകേളണ  ഇതനികലെയന  ഉള്ടക്കനള്ളനന്  നമ്മേള്  ശമനിക്കണണ.   ഈ  ബനിലനിടന്റെ
ചര്ചയുടടെ  ആടകേത്തുകേ  ഞനന്  പറയനണ.  ദനര്ശേനനികേമനയുണ  പനകയനഗനികേമനയുണ
സനകങതനികേമനയുണ  നനിയമപരമനയുണ  സമഗ്രമനക്കണണ എന്നുള്ളതനണന  ടപനതുവനയനി
വന  അഭനിപനയണ.  അതനിനുകവണനി  കൂടുതല്  ചര്ചയനയനി  ഈ  ബനില്  സബ്ജകന
കേമ്മേനിറനിയുടടെ പരനിഗണനയന അയയണടമനന ഞനന്  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയനണന.

മനി  .    ടഡപമ്മ്യൂടനി  സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റനണ,  2017-ടലെ  മലെയനള  ഭനഷ
(നനിര്ബന്ധനിത  ഭനഷ)  ഓര്ഡനിനന്സന  നനിരനകേരനിക്കണടമന  പകമയണ  പസന
ടചയ്യുന്നുകണന?

(പകമയണ അവതരനിപനിച ബഹുമനനടപട അണഗണ സസ്പീറനിലെനിലനയനിരുന്നു.)

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സസ്പീക്കര്  : പകമയണ സഭ നനിരനകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  കജനണ്  ടഫര്ണനണസന,  അങ്ങയുടടെ  1(എ)  നമര്  കഭദഗതനി  പസന
ടചയ്യുന്നുകണന?

ശസ്പീ  .   കജനണ് ടഫര്ണനണസന  : സര്, ഞനന് പസന ടചയ്യുനനില.

മനി  .    ടഡപമ്മ്യൂടനി  സസ്പീക്കര്  : കഭദഗതനി  സഭയുടടെ  അനുമതനികയനടടെ
പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  ടകേ.  സനി.  കജനസഫന,  അങ്ങയുടടെ  2(ബനി),  നമര്  കഭദഗതനി  പസന
ടചയ്യുന്നുകണന?

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജനസഫന  : സര്, ഞനന് പസന ടചയ്യുനനില.

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂടനി സസ്പീക്കര്  : കഭദഗതനി സഭ നനിരനകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.
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2017-ടലെ  മലെയനള  ഭനഷ  (നനിര്ബന്ധനിത  ഭനഷ)  ബനില്  വനിദദ്യനഭദ്യനസണ
സണബന്ധനിച സബ്ജകന കേമ്മേനിറനി VI-ടന്റെ പരനിഗണനയന അയയണടമന പകമയടത

അനുകൂലെനിക്കുനവര്.........

പതനികൂലെനിക്കുനവര്.........

പകമയണ  സഭ  അണഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.  ബനില്  സബ്ജകന  കേമ്മേനിറനിയുടടെ
പരനിഗണനയന അയയ്ക്കുന്നു.

ഓര്ഡര്...  ഓര്ഡര്...  സഭ  ഇകപനള്  പനിരനിയുനതുണ  ടചനവ്വനഴ്ച  രനവനിടലെ
8.30-നന നനിയമസഭന മന്ദനിരതനിടലെ ഹനളനില് കചരുനതുമനണന.

(2017  കമയന  മനസണ  2-ാം  തസ്പീയതനി  ടചനവ്വനഴ്ച  രനവനിടലെ  8.30-നന  വസ്പീണ്ടുണ
സകമ്മേളനിക്കുനതനിനനയനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശേഷണ 2.23-നന പനിരനിഞ.)


