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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ് 19, വവെളനി

വെഭാലലലാം 166]          ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്                          [നമ്പര് 17

നനിയമസഭ 2017 കമയയ് മഭാസലാം 19-ാം തതീയതനി വവെളനിയഭാഴ്ച രഭാവെനിവല  8.30-നയ്
ബഹുമഭാനവപട  വഡെപപ്യൂടനി  സതീക്കര്  ശതീ.  വെനി.  ശശനിയുവട  അദലക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയയ്  അനുവെദനിക്കവപട  കചേഭാദലങ്ങളുവട
പടനികേയനിവല നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വെഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   വഡെപപ്യൂടനി സതീക്കര്: ഓര്ഡെര്.....ഓര്ഡെര്..... കചേഭാദലലാം നമ്പര്  (*511)

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട പുകരഭാഗതനി ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനുള
പദതനികേള

1 (*511) ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന:
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ്:
ശതീ  .   വഎ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന:

 ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമഭാര്: തഭാവഴെക്കഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  ദ്രുതഗതനിയനിലുള  പുകരഭാഗതനി
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളവതന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേ  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  പുകരഭാഗതനിക്കുകവെണനി  നതീക്കനിവവെയ്ക്കുന്ന  തുകേ
വെനിവെക്ഷനിക്കവപട  ഉകദ്ദേശലത്തനിനഭായനി  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനവവെന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങനില വെനിശദഭാലാംശലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള  സലാംവെരണഭാനുകൂലലലാം  അവെര്ക്കുതവന്ന
ലഭനിക്കുനവവെന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്ന  വെലവെസ്ഥ  നനിയമത്തനില  ഉളവപടുത്തുകമഭാ;  ഇതയ്
സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന): സര്,

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  ദ്രുതഗതനിയനിലുള  പുകരഭാഗതനി
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്  എലഭാ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  പഭാര്പനിടലാം,  സകങതങ്ങളനില
അടനിസ്ഥഭാനസസൗകേരലങ്ങള,  വെനികദശ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില  പഠനിക്കുന്നതനിനയ്
അടക്കമുള വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള, വതഭാഴെനില ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള,  സസ്വയലാം  വതഭാഴെനിലനിനുള  വെഭായ്പയുലാം  സബ്സനിഡെനിയുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്ന
പദതനികേള, ദുര്ബല വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട വെനികേസനത്തനിനയ് പ്രകതലകേ പഭാകക്കജയ്, വെനികദശ
വതഭാഴെനില സഹഭായലാം, വപണ്കുടനികേളുവട വെനിവെഭാഹത്തനിനുളള സഹഭായലാം, മനിശവെനിവെഭാഹ
ധനസഹഭായലാം,  സഹകേരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സസ്വയലാം  സഹഭായ
സലാംഘങ്ങളക്കുമുള  സഹഭായലാം,  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം  മുതലഭായ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

വപണ്കുടനികേളുവട  സുരക്ഷയഭായുള  ഇനഷസ്വറനസയ്  ലനിങയ്ഡെയ്  പദതനിയഭായ
വെഭാതലലനനിധനി, പഠന മുറനി/സഭാമൂഹലപഠന മുറനി, വെര്ക്കനിലാംഗയ് വെനിമണ്സയ് കഹഭാസ്റ്റലുകേള
പുതനിയ ആറയ് കപഭാസ്റ്റയ്വമടനികേയ് കഹഭാസ്റ്റലുകേള എന്നതീ പുതനിയ പദതനികേള   2017-18-
ല നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിച.

ആറയ്  കഹഭാസ്റ്റലുകേള,  മൂന്നയ്  വഎ.ടനി.വഎ.  വകേടനിടങ്ങള,  ഒരു  പനി.ഇ.ടനി.സനി.
എന്നനിവെ   കേനിഫ്ബനി  മുകഖേന  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചവെരുന.
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുള എലഭാ എലാം.ആര്.എസയ്.-
കേളനിലുലാം  പ്ലസയ്  ടു   അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതുലാം  ഏഴെയ്
വഎ.ടനി.വഎ.-കേവള കമഭാഡെല റസനിഡെനഷലല വഎ.ടനി.വഎ.-കേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവെരനികേയഭാണയ്. 

പടനികേജഭാതനി വെനികേസന പദതനികേള അനുബനലാം 1 (എ) യനിലുലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനികേസന പദതനികേള അനുബനലാം 1 (ബനി) യനിലുലാം നലകുന*.

(ബനി)  പടനികേ  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  പുകരഭാഗതനിക്കുകവെണനി  നതീക്കനിവവെയ്ക്കുന്ന  തുകേ
വെനിവെക്ഷനിക്കവപട  ഉകദ്ദേശലത്തനിനഭായനി  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുനവവെന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുണയ്. 

ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  ചേനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   അവെ
പരനികശഭാധനിചയ് വെരനികേയഭാണയ്.

*ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  സലാംവെരണലാം  ഭരണഘടന  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  അവെകേഭാശമഭാണയ്.
സലാംവെരണ  വെലവെസ്ഥകേള  കൃതലമഭായനി  പഭാലനിക്കുനകണഭാ  എന്നതയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  ബഹുമഭാനവപട  മുഖേലമനനി
വചേയര്മഭാനഭായ  റനിവെപ്യൂ  കേമ്മേനിറനി  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന.   ഏവതങനിലുലാം  വെകുപ്പുകേളനില
സലാംവെരണ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുവട   കുറവകണഭാവയന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുകേ
കുറവളപക്ഷലാം ആവെശലമഭായ  ഘടങ്ങളനില വസഷലല റനിക്രൂടയ്വമന്റുകേള നടത്തുകേ
എന്നനിങ്ങവനയുള നടപടനികേള റനിവെപ്യൂ കേമ്മേനിറനി വചേയ്തുവെരുന.  ഇസൗ സഭാഹചേരലത്തനില
ഇതയ് നനിയമത്തനിവന്റ ഭഭാഗമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന:  സര്,  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട
പുകരഭാഗതനിക്കുകവെണനി  നതീക്കനിവെയ്ക്കുന്ന  തുകേ  വചേലവെഴെനിക്കുനകണഭാവയന്നയ്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം   ആ തുകേ വചേലവെഴെനിക്കുന്നനിവലങനില അതനിവനതനിവര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതുലാം നലകേഭാരലലാം തവന്നയഭാണയ്.  എവന്റ
കചേഭാദലലാം,  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  എയ്ഡെഡെയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖേലയനില
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലവപട  657  കപര് മഭാത്രമഭാണുളവതന്നഭാണയ്
കേണക്കുകേള സൂചേനിപനിക്കുന്നതയ്.  ടതീചനിലാംഗയ്  ആന്റയ്  കനഭാണ് ടതീചനിലാംഗയ്   വെനിഭഭാഗത്തനിലുലാം
സലാംവെരണമനില. സര്ക്കഭാരനിവന്റ ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന എയ്ഡെഡെയ്
കമഖേലയനില  സലാംവെരണകമര്വപടുത്തഭാന  എവന്തെങനിലുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ശതീ.  ടനി.  വെനി.  രഭാകജഷയ്  വചേയര്മഭാനഭായ  നനിയമസഭയുവട  യുവെജനകക്ഷമവലാം
യുവെജനകേഭാരലവലാം സലാംബനനിച സമനിതനി,  എയ്ഡെഡെയ് വെനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില
പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെര്ക്കയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  സലാംവെരണലാം
കവെണവമനള  ശനിപഭാര്ശ  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  പ്രസ്തുത
ശനിപഭാര്ശ അലാംഗതീകേരനിക്കഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ഇന്നവത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില  വെളവര
പ്രധഭാനവപട  ഒരഭാവെശലമഭാണതയ്.  പ്രകതലകേനിചയ്,  ആകഗഭാളതീകേരണ  കേഭാലഘടത്തനില
സസ്വകേഭാരല  കമഖേലയനിലഭാണയ്  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള  കൂടുന്നതയ്.  ഗവെണ്വമന്റയ്
കമഖേലകേളനില   കുറയുകേയഭാണയ്.  ഇത്തരവമഭാരു  സഭാഹചേരലത്തനില  സസ്വകേഭാരല-
എയ്ഡെഡെയ്  കമഖേലകേളനില  സലാംവെരണലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്
വപഭാതുസമൂഹലാം  പ്രകതലകേനിചയ്,  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  കഭദവമകനല  ഒരു
സമവെഭായത്തനിവലത്തണലാം. അതുമഭായനി ബനവപട്ടുവകേഭാണ്ടുള പരനിശമലാം ഗവെണ്വമന്റയ്
നടത്തുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.   എലഭാവെരുവടയുലാം  സഹഭായസഹകേരണങ്ങള  ഉവണങനില
മഭാത്രകമ നമുക്കയ് ഇതയ് നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 
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ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന:  സര്,  ഇന്തെലയയ്  സസ്വഭാതനലലാം  ലഭനിചനിടയ്  70
വെര്ഷമഭായനി.  ഇന്തെലന  ഭരണഘടന  നനിലവെനിലവെന്നനിടയ്  67  വെര്ഷവമഭായനി.
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  സ്ഥനിതനി  ഇകപഭാഴലാം  അതനിദയനതീയമഭാണയ്.
കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  ഫണ്ടുകേള  വകേഭാടുക്കുനണയ്.  അതയ്  യഥഭാവെനിധനി
വചേലവെഴെനിക്കഭാന ഇകപഭാഴലാം കേഴെനിയുന്നനില.  ഭരണഘടനയുവട ആര്ടനിക്കനിള  15(4)-ഉലാം,
335-ഉലാം  ഉറപയ്  വെരുത്തുന്ന  സലാംരക്ഷണലാം  പൂര്ണകതഭാതനില  അവെര്ക്കയ്  ലഭനിചനിടനില.
വപഭാതുകമഖേലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിവല  കജഭാലനിയുവട  കേഭാരലത്തനിലുലാം  കേരഭാര്
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള  കജഭാലനിയുവട   കേഭാരലത്തനിലുലാം   ഒരു  മഭാനദണ്ഡവമനില,
അതനിവലഭാനലാം  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ്  കേടനവചേലഭാന  സഭാധനിക്കുന്നനില.
അതുവകേഭാണയ്  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത വപഭാതുകമഖേലഭാസ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  ലനിസ്റ്റയ്  തയഭാറഭാക്കനി
പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗക്കഭാര് ഇലഭാത്ത സ്ഥലങ്ങളനില അവെവര നനിയമനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ
നടപടനിക്കയ് തുടക്കലാംകുറനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  കദശതീയ തലത്തനില പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  സ്ഥനിതനി  എന്തെഭായനിരുകന്നഭാ  അതല  ഇകപഭാള  കകേരളത്തനിലുളതയ്.
കുവറവയഭാവക്ക  കനടമുണഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിവല പ്രധഭാനവപട കേഭാരണലാം
ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമമഭാണയ്.  ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമത്തനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി സഭാമൂഹലനതീതനി
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങവള  അകപക്ഷനിചയ്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
കുറചയ് വമചവപട സ്ഥനിതനി കകേരളത്തനില  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനിനുണയ്.
ബഹുമഭാനവപട വമമ്പര് വപഭാതുകമഖേലഭാ സ്ഥഭാപനങ്ങവള സലാംബനനിചയ് സൂചേനിപനിചതയ്
ശരനിയഭാണയ്.  വപഭാതുകമഖേലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ഗവെണ്വമന്റയ്/എയ്ഡെഡെയ്
കമഖേലകേളനിലുലാം ഗവെണ്വമന്റയ് കമഖേലകേളനിലുവമഭാവക്കയുള സലാംവെരണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ
എനളതയ്  ഗവെണ്വമന്റയ്  വെനിചേഭാരനിചഭാല  സഭാധനിക്കുന്ന  കേഭാരലമഭാണയ്.   അതനില
ബഹുമഭാനവപട  മുഖേലമനനി  വചേയര്മഭാനഭായ  റനിവെപ്യൂ  കേമ്മേനിറനിയുണയ്.  അതയ്
എലഭാവെര്ഷവലാം  റനിവെപ്യൂ  വചേയഭാറുണയ്.  ഇപ്രഭാവെശലലാം  ജൂണ്  ആറഭാലാം  തതീയതനി
ബഹുമഭാനവപട  മുഖേലമനനി  ഇക്കഭാരലലാം  റനിവെപ്യൂ  വചേയ്യുന്നതനിനുകവെണനി  ഒരു  കയഭാഗലാം
വെനിളനിചകചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.    ബഭാക്കയ് കലഭാഗയ്  ഉവണങനില  നനികേത്തുന്നതനിനുള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ.  സണനി  കജഭാസഫനിനുകവെണനി  ശതീ  .    വകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന:  സര്,
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളക്കുകവെണനിയുള  കഡെഭാ.  ബനി.  ആര്.
അലാംകബദ്കേര്  പദതനിയനില,  കകേഭാളനനി  വതരവഞ്ഞെടുക്കഭാനുള  മഭാനദണ്ഡലാം  40
കുടുലാംബങ്ങളനില  കൂടുതലഭായനിരനിക്കണവമനളതഭാണയ്.  ഇസൗ  വെര്ഷവത്ത  ലനിസ്റ്റയ്
കചേഭാദനിചകപഭാള,  എവന്റ  മണ്ഡലമഭായ  അരുവെനിക്കര  കപഭാലുള  ഒരു  മണ്ഡലത്തനില
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രണഭാമതയ്  ഒരു  കകേഭാളനനി  വകേഭാടുക്കഭാനുള നകമ്പഴയ്  ഇവലന്നഭാണയ്  പറയുന്നതയ്.  ഇസൗ
കകേഭാളനനികേളനില എത്ര ആളുകേള തഭാമസനിക്കുനവണനള സര്കവ്വ അടനിയന്തെരമഭായനി
നടത്തഭാനുള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;   അതനിനനുസൃതമഭായനി വെരുലാംവെര്ഷങ്ങളനിവല
കകേഭാളനനികേളക്കുള ഫണയ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ഇതനില  സര്കവ്വയുവട  പ്രശലാം  വെരുന്നനില.
4 0  കുടുലാംബങ്ങളുള  കകേഭാളനനികേള  ഏതഭാണയ്,  50  കുടുലാംബങ്ങളുള  കകേഭാളനനികേള
ഏതഭാണയ്  എന്നതനിവന സലാംബനനിചയ്  ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ ലകേവെശലാം കേണക്കുകേളുണയ്.
പല സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  50-ഉലാം  60-ഉലാം  100-ഉലാം  വെതീടുകേളുള കകേഭാളനനികേളുണയ്.   അതയ്
മുന്നനില  കേണ്ടുവകേഭാണഭാണയ്  മനിനനിമലാം  40  കുടുലാംബങ്ങള  എന്നയ്  പറയുന്നതയ്.
അകതസമയലാം  ചേനില  മണ്ഡലങ്ങളനില  40-ല  കുറവെയ്  കുടുലാംബങ്ങളഭാണുളതയ്.
അതുസലാംബനനിചയ്   ഗവെണ്വമന്റയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  സമഗ്രവെനികേസനത്തനിവന്റ
ഭഭാഗമഭായനി ഇകപഭാഴളവെയുവട  പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തനി  കവെണ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  

ശതീ.  വഎ.  സനി.  ബഭാലകൃഷ്ണനുകവെണനി  ശതീ  .    എലകദഭാസയ് പനി  .    കുന്നപനിളനില:
സര്, സലാംസ്ഥഭാനവത്ത സര്ക്കഭാര്/അര്ദസര്ക്കഭാര് സ്ഥഭാപനങ്ങളനില ഇകപഭാള കേരഭാര്
നനിയമനങ്ങളഭാണയ്  നടക്കുന്നതയ്.   അതനില  ഒരു  സലാംവെരണവലാം  പഭാലനിക്കഭാറനില.
സഭാലാംസഭാരനികേ വെകുപനിവല സ്ഥഭാപനങ്ങളനില കപഭാലുലാം എലാംകപ്ലഭായയ് വമന്റയ് എകയ്കചേഞനിവന
കനഭാക്കുകുത്തനിയഭാക്കനി  കേരഭാര്  നനിയമനലാം  നടക്കുകേയഭാണയ്.   പ്രസ്തുത  സഭാലാംസഭാരനികേ
സ്ഥഭാപനങ്ങളനില കേരഭാര് നനിയമനങ്ങളനില സലാംവെരണലാം പഭാലനിക്കഭാറുകണഭാ; ഇവലങനില
അതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  അങ്ങവനയുള നനിയമനങ്ങള സഭാലാംസഭാരനികേ
വെകുപനില  ചേനിലകപഭാള  വപവടന്നയ്  കവെണനിവെരുന്നതഭാണയ്.   ഉദഭാഹരണമഭായനി,
ഇന്റര്നഭാഷണല  ഫനിലനിലാം  വഫസ്റ്റനിവെല വെരുകമ്പഭാള ഒരു പ്രകതലകേ ഘടത്തനിലഭാണയ്
അതയ്  ആവെശലമഭായനി  വെരുന്നതയ്.  എലാംകപ്ലഭായയ് വമന്റയ്  എകയ്കചേഞയ്  മുകഖേന  നനിയമനലാം
നടത്തഭാന  പറനില.  ബഹുമഭാനവപട  വമമ്പര്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല,  ഒരു  സ്ഥനിരലാം
സസ്വഭഭാവെമുള വതഭാഴെനിലുകേളുള ഏവതങനിലുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ സ്ഥഭാപനങ്ങള ഉവണങനില
അതയ് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില  കുമഭാര്:  സര്,  ഇസൗ  ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ  കേഴെനിഞ്ഞെ
നയപ്രഖേലഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില  ലപ്ര വെറയ്  വസക്ടറനില  എസയ്.സനി.  വെനിഭഭാഗലാം
ആളുകേളക്കയ്  സലാംവെരണലാം  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുകവെണനിയുള  ഇടവപടലുണഭാകുവമന്നയ്
സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  അവതഭാവക്ക അതനിവെനിപ്ലവെകേരമഭാണയ്.  ഗവെണ്വമന്റയ്  സഭാലറനി
നലകുന്ന  എയ്ഡെഡെയ്  വസക്ടറനിലകപഭാലുലാം  നമുക്കയ്  ഇതുവെവര  സലാംവെരണലാം
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ഏര്വപടുത്തഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില. നനിലവെനിലുള മഭാകനജയ് വമന്റുകേളുവട നനിയമനഭാധനികേഭാരലാം
നനിലനനിര്ത്തനിവക്കഭാണയ്  റനിസര്കവെഷന  പഭാലനിക്കണവമന്ന  കേഭാരലത്തനിലകപഭാലുലാം
നമുക്കയ്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.  ഇസൗവയഭാരു സഭാഹചേരലത്തനില  കദവെസസ്വലാം
കബഭാര്ഡുമഭായനി  ബനവപടയ്  രണയ്  ഗവെണ്വമന്റുകേളുവടയുലാം  (എല.ഡെനി.എഫയ്./
യു.ഡെനി.എഫയ്.)   കേഭാലത്തയ്  വകേഭാണ്ടുവെന്ന  നനിയമത്തനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി,  കദവെസസ്വലാം
കബഭാര്ഡുകേളനില ചേനില കേഭാരലങ്ങള ഒഴെനിവകേയുള കമഖേലകേളനിവലഭാവക്ക റനിസര്കവെഷന
വകേഭാണ്ടുവെരഭാന  കേഴെനിഞ.  രണയ്  ഗവെണ്വമന്റുകേളുവട  കേഭാലത്തയ്  നനിയമലാം  രണയ്
തരത്തനിലഭാണയ്  പഭാസഭായതയ്.   അതുവകേഭാണയ്  കദവെസസ്വലാം  കബഭാര്ഡെനിനുകേതീഴെനിലുള
കകേഭാകളജുകേളനില  റനിസര്കവെഷന  നടപഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഗവെണ്വമന്റയ്
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  അതയ്  ശരനിയഭാണയ്.  ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ
നനിയനണങ്ങളനിലുള  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലകപഭാലുലാം  സലാംവെരണലാം  പഭാലനിക്കുന്നനിവലങനില
മറയ് സസ്വകേഭാരല കമഖേലകേളനിവല സലാംവെരണവത്തപറനി പറഞ്ഞെനിടയ് അര്തമനില.  ഇവെനിവട
സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല  കദവെസസ്വലാം  കബഭാര്ഡെനില  സലാംവെരണലാം  ഉണഭായനിരുന്നനില,  ആ
കമഖേലയനിവല സലാംവെരണവമഭായനി ബനവപട്ടുള നടപടനികേവള സലാംബനനിചയ് പ്രസ്തുത
വെകുപ്പുമഭായനി  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. എയ്ഡെഡെയ് കകേഭാകളജുകേളനില സലാംവെരണലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുവടയുലാം  ലഹകക്കഭാടതനിയുവടയുലാം  അനുകൂല
വെനിധനിയുണഭായനിട്ടുലാം  അതയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിചനിടനില.   അക്കഭാരലലാം  പഴെയ
സര്ക്കഭാരനിനുലാം  കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.  ഇകപഭാള  ഈ  ഗവെണ്വമന്റയ്  അതനികലയ്ക്കുള  നതീക്കലാം
നടത്തനിയകപഭാള  അതയ്  കസ്റ്റ  വചേയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ആ  കസ്റ്റ  വവെകക്കറയ്
വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനി ഇകപഭാള ഗവെണ്വമന്റയ് സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്. 

ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:   സര്,   ഇസൗ ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ  കനതൃതസ്വത്തനില,
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  പുതനിയ  പദതനികേള
എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നയ്  വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;   ഇകപഭാള  ആദനിവെഭാസനികേളക്കുള
സലാംവെരണലാം   രണയ്   ശതമഭാനമഭാണയ്.    വെയനഭാടയ്  ജനിലയനില   ആദനിവെഭാസനികേളുവട
ജനസലാംഖേല  18.75 ശതമഭാനമഭാണയ്.   ജനിലഭാ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില ആദനിവെഭാസനികേളുവട,
വെലതലസ്ത ജനവെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  ജനസലാംഖേലഭാകതഭാതനുസരനിചയ്   സലാംവെരണത്തനിനകേത്തയ്
സലാംവെരണലാം അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഒ.ബനി.സനി.,  ധതീവെര,
വെനിശസ്വകേര്മ്മേ  തുടങ്ങനിയവെര്ക്കയ്  പ്രകതലകേലാം   സലാംവെരണങ്ങളുണയ്.  ഇസൗ  കജഭാലനികേള
പ്രകതലകേ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  പ്രകതലകേ  ജനവെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  മഭാത്രലാം   കകേന്ദ്രതീകേരനിച
കേനിട്ടുന്നതയ്  ഒഴെനിവെഭാക്കഭാനുള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;   പുതനിയ  പദതനികേള
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന:  സര്, പുതനിയ പദതനികേവള സലാംബനനിചയ്  കേഴെനിഞ്ഞെ
ദനിവെസവത്ത   ഡെനിമഭാന്റയ്  ചേര്ചയനില  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇകപഭാള  അതയ്
വെനിശദതീകേരനിക്കുകേയഭാവണങനില  സമയലാം  ഏവറവയടുക്കുലാം.  കചേഭാകദലഭാത്തരകവെള വെളവര
ലനിമനിറഡെയ്  ആണയ്.  സലാംവെരണത്തനിനുളനിവല  സലാംവെരണവത്തക്കുറനിചയ്  ഗവെണ്വമന്റയ്
നയപരമഭായനി  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  വെയനഭാടയ്  ജനിലയനില   ഏതഭാണയ്  18
ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  ആദനിവെഭാസനികേളുണയ്.  ഇവെനിവട  2  ശതമഭാനലാം  സലാംവെരണമഭാണയ്
വകേഭാടുക്കുന്നതയ്.  സലാംവെരണത്തനിനുളനില സലാംവെരണലാം എന്നയ് പറയുകമ്പഭാള വെയനഭാടയ്
ജനിലയനില  കൂടുതല  ആദനിവെഭാസനികേള  ഉളതനിനഭാല  സലാംവെരണലാം  കുറചയ്  കൂടുതല
കേനിട്ടുവമനളതയ്  ശരനിയഭാണയ്.  സലാംവെരണത്തനിനുളനിലുള  സലാംവെരണവത്തക്കുറനിചയ്
ഗവെണ്വമന്റയ്  നയപരമഭായനി  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  ജനറലഭായനിട്ടുള  സലാംവെരണമഭാണയ്
ഇകപഭാള വകേഭാടുക്കുന്നതയ്.   

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്:  സര്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്
അര്ഹതവപട  ആനുകൂലലങ്ങള,   വെലഭാജ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുവട   മറവെനില  പലരുലാം
കനടനിവയടുക്കുന്നതഭായനി  ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.  അത്തരത്തനിലുള  വെലഭാജ
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഹഭാജരഭാക്കനി കജഭാലനിയനില പ്രകവെശനിക്കുന്നവെര്ക്കുലാം ആനുകൂലലങ്ങള
കനടനിവയടുക്കുന്നവെര്ക്കുവമതനിവര  നടപടനികേളുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകമ്പഭാള  അവെര്
കകേഭാടതനിയനിലകപഭായനി  കസ്റ്റ  വെഭാങ്ങുകേയഭാണയ്.  പകക്ഷ  ആ കസ്റ്റ  വവെകക്കറയ്  വചേയഭാന
കവെണനിയുള നടപടനികേള ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ ഭഭാഗത്തുനനിന്നയ് പലകപഭാഴലാം ഉണഭാകുന്നനില.
അതനിവന്റ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  റനിടയര്വമന്റയ് കേഭാലലാംവെവര  അവെരുവട ആനുകൂലലങ്ങള
പറനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  സഭാഹചേരലലാം  നനിലവെനിലുണയ്.  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  ഇത്തരത്തനിലുള  വെലഭാജ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
ഹഭാജരഭാക്കനി  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുള  ആനുകൂലലങ്ങള  കനടനിയനിട്ടുള  എത്ര
ആളുകേളവക്കതനിവര  നടപടനിവയടുത്തനിട്ടുണയ്;  ഇത്തരലാം  ആളുകേളുവട  ലനിസ്റ്റയ്
സര്ക്കഭാരനിവന്റ വവകേവെശമുകണഭാ?

ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന:  സര്, വെലഭാജ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുമഭായനി ബനവപട കേണക്കയ്
ഇകപഭാള എവന്റ വവകേവെശമനില.  ഗവെണ്വമന്റയ്  അതയ്  സമര്പനിക്കഭാലാം.  ഇങ്ങവനയുള
കുറചയ് കകേസ്സുകേളുണയ്. വെലഭാജ സര്ടനിഫനിക്കറയ് ഹഭാജരഭാക്കനി കജഭാലനിയനില പ്രകവെശനിക്കുന്ന
ആളക്കഭാര്ക്കയ്  കജഭാലനിയനില  തുടരഭാന  കേഴെനിയനില.   കകേഭാടതനിയനിലനനിനലാം  കസ്റ്റ
വെഭാങ്ങുന്നതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ്  അങ്ങവന  വെരുന്നതയ്.   ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങവള
സലാംബനനിചയ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  ഇടവപടുന്നതനിനുലാം
കവെണനി   പ്രകതലകേ   സലാംവെനിധഭാനലാം  അഡെസ്വകക്കറയ്  ജനറലനിവന്റ  ഓഫതീസനില
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   സ്ക്രൂടനിണനി  കേമ്മേനിറനി   വെളവര സജതീവെമഭായനി  ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള



9 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 19, 2017

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  പ്രനിനസനിപല  വസക്രടറനിയുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  ഒരു
കേമ്മേനിറനിയുണയ്.  ഇതനില    എവന്തെങനിലുലാം  സലാംശയമുവണങനില  കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിനയ്
സമര്പനിക്കുലാം.  ഇകപഭാള കേനിര്ത്തഭാഡ്സയ് വെളവര സജതീവെമഭാണയ്.  വെലഭാജസര്ടനിഫനിക്കറയ്
ഹഭാജരഭാക്കനി  പഭാവെവപട  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  ലഭനികക്കണ
ആനുകൂലലങ്ങള  തടനിവയടുക്കഭാന  ഒരു  തരത്തനിലുലാം  ഗവെണ്വമന്റയ്  സമ്മേതനിക്കനില.
ഇതനിവനതനിവര ശക്തമഭായ നനിലപഭാടയ് സസ്വതീകേരനിക്കുലാം. അവെര് സര്വ്വതീസനില ഉണഭാകേനില,
വകേഭാടുത്ത ആനുകൂലലങ്ങളടക്കലാം തനിരനിചപനിടനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന:   സര്,   ത കദ്ദേശ  ഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളവെഴെനി
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കമഖേലകേളനില  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുവട  ഒഭാകരഭാ
വെര്ഷവത്തയുലാം  ബജറയ്  വെനിഹനിതത്തനിവന്റ  വെനിനനികയഭാഗലാം   പല  രലാംഗങ്ങളനിലുലാം
പനിറകകേഭാടഭാവണന്നഭാണയ്  കേഭാണുന്നതയ്.  അതുകപഭാവല  ഡെനിപഭാര്ടയ്വമന്റുവെഴെനിയുലാം
തനതഭായനിട്ടുള  ചേനില  പദതനികേള  മഭാത്രമഭാണയ്  സമയബനനിതമഭായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കവപടുന്നതയ്.   ആ പണലാം പലകപഭാഴലാം അടുത്ത വെര്ഷകത്തയയ് കേലഭാരനിഓവെര്
വചേയഭാകനഭാ വെളവര നന്നഭായനി,  ആഗ്രഹനിച നനിലയനില പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാകനഭാ
കേഴെനിയഭാവത്തഭാരവെസ്ഥ  നനിലനനിലക്കുനണയ്.  പ്രസ്തുത  പദതനി  നനിര്വ്വഹണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള കൃതലമഭായനി നടത്തഭാനകവെണനി ഒരു നനിയമമുണഭാക്കുന്നതനിവനക്കുറനിചയ്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;   കേനിട്ടുന്ന  പണലാം  അതതയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാംതവന്ന
വചേലവെഴെനിചയ്  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്ന  നനിലയനില
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന കേഴെനിയുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന:  സര്,  ഗവെണ്വമന്റയ്  വെനിചേഭാരനിചഭാല  പദതനി
വെനിനനികയഭാഗലാം  വെകുപയ്  തലത്തനില  നല  രൂപത്തനില  വചേലവെഴെനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
കേഴെനിഞ്ഞെ  വെര്ഷലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  രലാംഗത്തയ്  കുവറ  പ്രശങ്ങളുണഭായനിട്ടുകപഭാലുലാം  95.42
ശതമഭാനലാം പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെകുപനിലുലാം ഏകേകദശലാം  93  ശതമഭാനലാം പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ
വെകുപനിലുലാം  83  ശതമഭാനലാം പടനികേജഭാതനി വെകുപനിലുലാം വചേലവെഴെനിക്കഭാന സഭാധനിച.  ഇതയ്
സഭാധഭാരണ  നനിലയനിലുളതനികനക്കഭാള  കുറചകൂടനി  കൂടുതലഭാണയ്.  ഇതയ്  കുറചകൂടനി
വമചവപടുത്തഭാന പറ്റുലാം.   തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനികലയയ് വകേഭാടുക്കുന്ന ഗ്രഭാന്റയ് ഇന
എയ്ഡെയ് ജനപ്രതനിനനിധനികേളനികലയയ് വകേഭാടുക്കുന്നതഭാണയ്. അവെനിവടയുള ഏറവലാം വെലനിയ
തകേരഭാറയ് കേഭാരലക്ഷമമഭായ കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  ഇവലനളതഭാണയ്.  അങ്ങവന വെരുകമ്പഭാള
ഇതനിവനക്കഭാള നലതയ് ബപ്യൂകറഭാക്രസനിയഭാവണനള കതഭാന്നല  ജനങ്ങളനിലുണഭാകുലാം.
വതരവഞ്ഞെടുക്കവപട  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കയ്  ഇസൗ  തുകേ  വചേലവെഴെനിക്കഭാന
പറ്റുന്നനിവലങനില എന്തെനിനഭാണയ്  ഇസൗ പണലാം ഇവെര്ക്കയ് വകേഭാടുക്കുന്നതയ്,  ഇതയ്  വെതീണ്ടുലാം
ഡെനിപഭാര്ടയ്വമന്റനികലയ്ക്കുതവന്ന  തനിരനിചവകേഭാടുക്കുന്നതകല  നലതയ്  എന്ന  സകന്ദേശമഭാണയ്
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ജനങ്ങളനികലയയ്  കപഭാകുന്നതയ്.  അതുവകേഭാണയ്  ശക്തമഭായ നനിലപഭാടയ്  അക്കഭാരലത്തനില
ഗവെണ്വമന്റയ് എടുക്കുലാം. ബഹുമഭാനവപട തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വെകുപ്പുമനനി കഡെഭാ. വകേ.
ടനി.  ജലതീലുമഭായനി  ഇക്കഭാരലലാം  ചേര്ച  വചേയനിട്ടുണയ്.  ആ  കമഖേലയുമഭായനി  ബനവപടയ്
പ്രകതലകേ റനിവെപ്യൂ നടത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  സര്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  ഡെയറക്ടയ്
റനിക്രൂടയ്വമന്റുമഭായനി  ബനവപട  കേഭാരലങ്ങള  പറയുകേയുണഭായനി.  ഏതയ്
ഗവെണ്വമന്റുകേളുവട  കേഭാലത്തഭായഭാലുലാം  ഇസൗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  പ്രകതലകേനിചയ്,
പടനികേവെര്ഗ്ഗങ്ങളുവട  ബഭാക്കയ് കലഭാഗയ്  നനികേത്തഭാനുണഭാകുവമന്നതയ്  കേണക്കുകേള
പരനികശഭാധനിചഭാല  മനസനിലഭാകുലാം.   എവന്റ  മണ്ഡലത്തനിലുളവപവട  നല  കേഭായനികേ
ക്ഷമതയുള  വചേറുപക്കഭാര്  കപഭാലതീസനിലുലാം  മറ്റുലാം  കചേരഭാന  തഭാലപരലലാം  പ്രകേടനിപനിചയ്
വെരഭാറുണയ്.  കപഭാലതീസയ്  വെകുപനില  കചേരഭാന  തഭാലപരലമുളവെര്  ഹഭാജരഭാകേണവമന്നയ്
ആവെശലവപട്ടുവകേഭാണയ്   അടുത്തകേഭാലത്തയ്  കപഭാലതീസയ്  വെകുപനിലനനിനലാം  അവെര്ക്കയ്
കേത്തുലാം  കേനിട്ടുകേയുണഭായനി.  അതുകപഭാലതവന്ന  കഫഭാറസ്റ്റയ്  വെഭാചര്മഭാരഭായനി  ധഭാരഭാളലാം
ആദനിവെഭാസനി  യുവെഭാക്കള  കജഭാലനി  വചേയ്യുനണയ്.   ഒരുപഭാടയ്  വെര്ഷമഭായനിട്ടുലാം  അവെവര
സ്ഥനിരവപടുത്തനിയനിടനില.  ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ  സജതീവെമഭായ  ഇടവപടലനിലൂവട  അവെവര
സ്ഥനിരവപടുത്തഭാനുലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്    സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനി  വകേഭാടുക്കഭാനുള
സമതീപനവലാം  ഉണഭാകേണലാം.  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  കേഭാലത്തയ്  അടപഭാടനിയനില
അഹഭാഡ്സയ് പൂടനിയകപഭാള  91  ആദനിവെഭാസനി വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട യുവെതതീ-യുവെഭാക്കവള
ഡെയറക്ടയ്  റനിക്രൂടയ്വമന്റനിലൂവട  വെനലാം  വെകുപനില   ജതീവെനക്കഭാരഭാക്കനി.  അതനിനയ്
വപ്രഭാവെനിഷനുണയ്,  അതയ് ഉപകയഭാഗവപടുത്തണലാം.  കനരവത്ത ബഹുമഭാനവപട അലാംഗലാം
ശതീ.  സനി.  വകേ.  ശശതീന്ദ്രന  പറഞ്ഞെ  പ്രശലാം  അടപഭാടനിയനിലുമുണയ്.  അടപഭാടനിയനിവല
ജനസലാംഖേലയനില  40  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരഭാണയ്.    ആ കമഖേലയനില
പ്രകതലകേമഭായനി ഇത്തരലാം സസൗകേരലങ്ങള വചേയ്തുവകേഭാടുക്കഭാന  സര്ക്കഭാര് ഇടവപടുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ഇസൗ  ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ  കേഭാലഘടത്തനില
അഭലസ്തവെനിദലരഭായനിട്ടുള എലഭാ ആദനിവെഭാസനികേളക്കുലാം പരമഭാവെധനി കജഭാലനി വകേഭാടുക്കുകേ
എനളതഭാണയ്  ഗവെണ്വമന്റയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  അലഭാവത  നമ്മേള  അടനിസ്ഥഭാന
വെര്ഗ്ഗത്തനിവന്റയുലാം അടനിചമര്ത്തവപട വെര്ഗ്ഗത്തനിവന്റയുവമലഭാലാം തഭാലപരലലാം പറഞ്ഞെനിടയ്
കേഭാരലമനില.  അവെവര  വെനിശസ്വഭാസത്തനിവലടുക്കണവമങനില  അതയ്  വചേയ്കത  പറ.
അതനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി  അടുത്തമഭാസലാം  ബഹുമഭാനവപട  മുഖേലമനനിതവന്ന വെയനഭാടനില
ഒരു ചേടങ്ങനില പവങടുത്തുവകേഭാണയ്, 241 കഗഭാത്രഭഭാഷ അറനിയഭാവന്ന - ലനിപനിയനിലഭാത്ത
പ്രഭാകദശനികേ  ഭഭാഷ  അറനിയഭാവന്ന  അഭലസ്തവെനിദലരഭായനിട്ടുള  ആദനിവെഭാസനികേളക്കയ്
പ്രകതലകേനിചയ്,  പ്രനിമനിറതീവെയ്  വെനിഭഭാഗത്തനിലുള  ആളക്കഭാര്ക്കയ്  വതഭാഴെനില
വകേഭാടുക്കുന്നതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  241  അദലഭാപകേവര  വതരവഞ്ഞെടുത്തയ്
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കജഭാലനിവകേഭാടുക്കുകേയഭാണയ്.  ഏകേകദശലാം 22,000  രൂപയഭാണയ് അവെര്ക്കയ് വകേഭാടുക്കഭാന
കപഭാകുന്നതയ്. പനിന്നതീടയ് ഒരു പ്രകതലകേ പഭാകക്കജയ് ഉണഭാക്കനി  അവെവര അബ്കസഭാര്ബയ്
വചേയ്യുന്നതനിനുള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.   ഇകതഭാവടഭാപലാംതവന്ന  ബഹുമഭാനവപട
മുഖേലമനനിയുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  കേഭായനികേക്ഷമതയുള,  നല  ആകരഭാഗലമുള
ആദനിവെഭാസനികേളക്കുകവെണനി  ഒരു  പ്രകതലകേ  റനിക്രൂടയ്വമന്റനിവന  സലാംബനനിചലാം
ആകലഭാചേനിക്കുനണയ്.  അങ്ങവന  വെനിവെനിധ  കമഖേലകേളുമഭായനി  ബനവപട്ടുവകേഭാണയ്
അവെവര മുകന്നഭാട്ടുവകേഭാണ്ടുവെരഭാന ശമനിക്കുനണയ്. കേണക്കുകേള പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള
എസയ്.എസയ്.എല.സനി/പ്ലസയ്  ടു  പഭാസഭായ  ഏകേകദശലാം  19000-കത്തഭാളലാം  വെരുന്ന
ആദനിവെഭാസനികേളുവണന്നഭാണയ്  മനസനിലഭാകുന്നതയ്.  പകക്ഷ  ബനി.എ.,  ബനി.എഡയ്.,
എലാം.എ.,  ടനി.ടനി.സനി.  തുടങ്ങനിയ  വപ്രഭാഫഷണല  കകേഭാഴയ്  പഭാസഭായനിട്ടുളവെരുവട
ഇടയനില  alarming  ആയനിട്ടുള  വതഭാഴെനിലനിലഭായ്മയനില.   ഇവെര്വക്കഭാവക്ക  വതഭാഴെനില
വകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.   വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനവപട്ടുവകേഭാണയ്  ഒരു
പദതനിവയ സലാംബനനിചയ് ആകലഭാചേനിക്കുനണയ്.  

ശതീ  .    കജഭാണ്  വഫര്ണഭാണസയ്:  സര്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റ
കക്ഷമത്തനിനുകവെണനി  നടത്തുന്ന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില  വെലനിയ  മുകന്നറമുണഭാക്കഭാന
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്.  അങ്ങയുവട സഭാന്നനിധലത്തനിലഭാണയ് കകേരളത്തനിവല ആലാംകഗഭാ-ഇന്തെലന
സമുദഭായക്കഭാരുവട  പ്രശങ്ങവള  സലാംബനനിചയ്  ചേര്ച  നടത്തനിയതയ്.  അതനിവന്റ  തുടര്
നടപടനികേള എവന്തെങനിലുലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?  

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ആലാംകഗഭാ-ഇന്തെലന  കേമ്മേപ്യൂണനിറനിയുമഭായനി
ബനവപട്ടുവകേഭാണ്ടുള  പ്രശങ്ങള  രണ്ടുപ്രഭാവെശലലാം  ചേര്ച  വചേയ്തു.   ബഹുമഭാനവപട
എലാം.പനി. റനിചഭാര്ഡെയ് വഹയനിന വെന്നയ് അക്കഭാരലങ്ങള ചേര്ച വചേയ്തു. അതുസലാംബനനിചയ്
വെളവര കപഭാസനിറതീവെഭായനിട്ടുള ചേനില തതീരുമഭാനങ്ങള ഗവെണ്വമന്റയ് എടുത്തനിട്ടുണയ്.

ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നയ്:  സര്,   ഇസൗ  അസലാംബനിയനില  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട ആനുകൂലലങ്ങവളക്കുറനിചയ് ഞഭാന കചേഭാദനിച കചേഭാദലത്തനിനയ്
ബഹുമഭാനവപട  മനനിയനില  നനിന്നയ്  ലഭനിച  ഉത്തരലാം  കേണകപഭാള  ഞഭാന  തവന്ന
വഞടനികപഭായനി.  അത്രകത്തഭാളലാം  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  ലഭനിക്കുന്നതയ്.  എന്നഭാല  ഇതുസലാംബനനിചയ്  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെര്ക്കയ്  അവെകബഭാധലാം  ഇല.
അതുവകേഭാണയ് അവെരനില അവെകബഭാധലാം സൃഷനിക്കഭാന കവെണനിയഭാണയ് വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാവര
നനിയമനിക്കുന്നതയ്.  വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്  അവെരുവട  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വലാം  ശരനിയഭായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുനകണഭാ  എന്നതുസലാംബനനിചയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള  എവന്തെങനിലുലാം
മഭാര്ഗ്ഗമുകണഭാ; വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാവര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡവമന്തെഭാണയ്; രഭാഷതീയ
പനിനബലമഭാകണഭാ  വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡലാം  എന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട
ആനുകൂലലലാം  സലാംബനനിചയ്  അവെര്ക്കനിടയനില  അവെകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഗവെണ്വമന്റയ് ശക്തമഭായ നനിലപഭാടയ് സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്. പ്രകതലകേനിചയ്    പനി.ആര്.ഡെനി.-വയ
ഉപകയഭാഗവപടുത്തനിയുലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  ഡെനിപഭാര്ടയ്വമന്റയ് വെഴെനിയുലാം
കബഭാധവെലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  ശക്തനിവപടുത്തഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.
ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞെതുകപഭാവല  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
ലഭനിക്കുന്ന  പല  ആനുകൂലലങ്ങവള  സലാംബനനിചലാം  അവെര്ക്കറനിയനില.  ഒ.ബനി.സനി.-ക്കയ്
ലഭനിക്കുന്ന  ആനുകൂലലവത്തപറനി  അവെര്ക്കുലാം  അറനിയനില.  വെനികദശകത്തയയ്  കപഭാകേഭാന
പനികന്നഭാക്ക  ഡെനിപഭാര്ടയ് വമന്റയ്  സസൗജനലമഭായനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപവെവര  വകേഭാടുക്കുനണയ്.
പ്രവെഭാസനികേളഭായനി നഭാടനില വെരുന്നവെര്ക്കയ് കകേഭാര്പകറഷന  20  ലക്ഷലാം രൂപവെവര രണര
ശതമഭാനലാം പലനിശയയ് വകേഭാടുക്കുനണയ്. അങ്ങവനയുള ധഭാരഭാളലാം ആനുകൂലലങ്ങവളക്കുറനിചയ്
പലര്ക്കുലാം  അറനിയനില.  ഇതുസലാംബനനിചയ്  നല  കബഭാധവെലക്കരണലാം  നടത്തണവമന്നയ്
പറഞ്ഞെതയ്  ശരനിയഭാണയ്.  വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  സലാംബനനിചയ്  റനിവെപ്യൂ
നടത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണയ് അവെരുവട പുനര്നനിയമനലാം നടത്തുന്നതയ്. ഓകരഭാ ഗവെണ്വമന്റയ്
അധനികേഭാരത്തനില  വെരുകമ്പഭാഴലാം  ഇതുമഭായനി  ബനവപടയ്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചഭാണയ് വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാവര നനിയമനിക്കുന്നതയ്. 

ശതീ  .    മുരളനി വപരുവനലനി: സര്,  എസയ്.സനി/എസയ്.റനി.  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിവല
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നവെതീകേരനിചയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുണഭാക്കുന്ന
ഉല്പന്നങ്ങളുവടയുലാം  മൂലലവെര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുവടയുലാം  ലഭാഭകേരമഭായ  വെനിപണനി
കേവണത്തഭാനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    വകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുവണങനിലകപഭാലുലാം  ഭൂരനിപക്ഷലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലാം
defunct  ആണയ്.  അവെരുവട  ഉല്പന്നങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  വെനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം
കേസ്വഭാളനിറനിയുള  ഉല്പന്നങ്ങളുണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ശദനിക്കഭാറനില.
ഗദ്ദേനികേയുമഭായനി  ബനവപടയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലനനിന്നയ്  ഉല്പന്നങ്ങള  വെനിപണന
കമളയനികലയയ് എത്തനിക്കഭാന പറഞ്ഞെനിട്ടുകപഭാലുലാം പലര്ക്കുലാം എത്തനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.
ഇതനിവന്റ  ഡെനിമഭാന്റയ്  മനസനിലഭായകപഭാള  അവെര്തവന്ന  പുറത്തുനനിന്നയ്  സഭാധനങ്ങള
വെഭാങ്ങനിവക്കഭാണ്ടുവെന്നയ് ആദനിവെഭാസനി ഉല്പന്നലാം എനപറഞ്ഞെഭാണയ് വെനിറതയ്.  എന്നനിട്ടുകപഭാലുലാം
80  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഉല്പന്നങ്ങളഭാണയ്  രണയ്  ഗദ്ദേനികേയനിലുമഭായനി   വെനിറതയ്.  ഇതയ്
ചേരനിത്രത്തനില  ഇലഭാത്ത  വെനിലപനയഭാണയ്.  ഇകപഭാള   കേസ്വഭാളനിറനിയുള
ഉല്പന്നങ്ങളുണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വെനിപണനി  കേവണത്തുന്നതനിനുലാം  ആവെശലമഭായ  നടപടനികേള
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുണഭാക്കുന്ന എലഭാ
സഭാധനങ്ങളുലാം വെനിറഴെനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  ഗദ്ദേനികേ രവണണലാം എന്നതയ് അവഞണലാം വെവര
ആക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  അതനിലൂവട  അവെരുവട   ഉല്പന്നങ്ങളക്കയ്  വെനിപണനി  കേവണത്തഭാനുലാം
വതഭാഴെനിലനിലഭായ്മ പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  ഇക്കഭാരലലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളഭാണയ്
പ്രകതലകേമഭായനി ശദനികക്കണതയ്. 
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ശതീ  .    പനി  .    ഉവവബദുള:  സര്,  എസയ്.സനി.  വെനിഭഭാഗത്തനിനയ്  അര്ഹമഭായനിട്ടുള
ആനുകൂലലങ്ങള നനികഷധനിക്കവപടുന എന്ന പരഭാതനി പലകപഭാഴലാം ഉണഭാകേഭാറുണയ്. ഇസൗ
ഗവെണ്വമന്റയ്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  വെനിവെനിധ  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം
കബഭാര്ഡുകേളനിലുമഭായനി എത്ര എലാം.ഡെനി.-മഭാവരയുലാം മറയ് ഉകദലഭാഗസ്ഥനമഭാവരയുലാം കനരനിടയ്
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  അതനില  എത്ര  ആളുകേള  എസയ്.സനി.  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെരുണയ്;
എലാം.ഡെനി.-മഭാരുവട  നനിയമനത്തനില  എസയ്.സനി.  വെനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  പനികന്നഭാക്ക
സമുദഭായങ്ങളക്കുലാം  അര്ഹമഭായ  സലാംവെരണലാം  പഭാലനിക്കവപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങനില
സലാംവെരണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന: സര്, എകനികേക്യുടതീവെയ് കപഭാസ്റ്റനികലയ്ക്കുള നനിയമനവമഭായനി
ബനവപടയ് പൂര്ണമഭായുലാം സലാംവെരണതതസ്വലാം പഭാലനിക്കഭാന കേഴെനിയനില.  ബഹുമഭാനവപട
വമമ്പര്  പറഞ്ഞെതയ്  ശരനിയഭാണയ്,  അക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  ഏവതലഭാലാം
എലാം.ഡെനി.- മഭാവര നനിയമനിചനിട്ടുവണന്നതുസലാംബനനിചയ് ഇകപഭാള പറയഭാന സഭാധനിക്കനില.
കേഭാരണലാം 5 കപഭാസ്റ്റനില കുറകവെയുള്ളൂവവെങനില സലാംവെരണലാം കേമ്പലസറനിയല. എലാം.ഡെനി.
കപഭാസ്റ്റനികലയയ് ചേനിലകപഭാള എസയ്.സനി. വെനിഭഭാഗത്തനിലനനിന്നയ് ഉകദലഭാഗസ്ഥവന കേനിടനില.
അങ്ങവനയുള  പ്രശങ്ങളുണഭാകുകമ്പഭാള  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  രൂപത്തനില  സലാംവെരണലാം
പഭാലനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാറനില. 

 മതലസമ്പത്തനിവന്റ സലാംരക്ഷണലാം
2(*512)     ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :

ശതീ  .   വെനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  :
ശതീ  .   എന  .   വെനിജയന പനിള:
ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി:   തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതലസമ്പത്തനിവന്റ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി
എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  നനിയമവെനിരുദമഭായ മതലബനനലാം തടയുന്നതനിനുലാം സസ്വഭാഭഭാവെനികേ മതല
പ്രജനന  സ്ഥലങ്ങളനില  സലാംരക്ഷണ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനുലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നശനിചകപഭായ  ജലഭാശയ  ആവെഭാസവെലവെസ്ഥ  പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
അതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  കേണലക്കഭാടുകേള  വെചപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്;
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(ഡെനി)  മതലസമ്പത്തനിവന്റ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കസ്റ്ററയ്  ഫനിഷറതീസയ്  റനികസഭാഴയ്
മഭാകനജയ് വമന്റയ്  വസഭാവവസറനി  (ഫനിര്മ)  നടത്തുന്ന  വെനിവെനിധ  ഗകവെഷണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
എവന്തെഭാവക്കയഭാവണനലാം  അവെയുവട  ഫലപ്രഭാപനി  അവെകലഭാകേനലാം  വചേയഭാറുകണഭാവയനലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ):  സര്,

(എ)  മതലസമ്പത്തനിവന്റ സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് ഗ്രതീന ബുക്കനില
ഉളവപടുത്തനി 350 ലക്ഷലാം രൂപയുവട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്:

• കേഭായലുകേളനിവല അനധനികൃത മതലബനനലാം കേവണത്തുന്നതനിനഭായനി കേഭായല
പകടഭാളനിലാംഗയ് പദതനി.

• ഉളനഭാടന മതലസമ്പത്തയ്  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം തകദ്ദേശതീയ മതലങ്ങളുവട
വെലാംശനഭാശലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണയ്  മതലസകങതലാം
സ്ഥഭാപനിക്കുന്ന പദതനി.

• മതലസമ്പത്തയ്  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഭാര്പയ്,  ആറ്റുവകേഭാഞയ്  കൂടഭാവത
തനതയ്  മതലങ്ങളഭായ  വചേമ്മേതീന,  കേരനിമതീന,  കേണമ്പയ്  തുടങ്ങനിയ
മതലക്കുഞങ്ങവള നനികക്ഷപനിക്കുന്ന പദതനി.

• മതലങ്ങളുവട പ്രജനനലാം ഫലപ്രദമഭായനി നടന്നയ് കൂടുതല മതലക്കുഞങ്ങള
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവെശലമഭായ  ആവെഭാസവെലവെസ്ഥ
സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃത്രനിമ  പഭാരയ്  നനിര്മ്മേനിക്കല,  കേണലക്കഭാടയ്
വെചപനിടനിപനിക്കല തുടങ്ങനിയ പദതനികേള.

• തതീരക്കടലനില കൃത്രനിമ പഭാരുകേള നനികക്ഷപനിക്കുന്ന പദതനി.

• കേടല മതലസമ്പത്തയ് പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കടഭാളനിലാംഗയ് നനികരഭാധനലാം
ഏര്വപടുത്തല.

• വചേറുമതലങ്ങവള പനിടനിക്കുന്നതയ് നനികരഭാധനിക്കല.

(ബനി)  ഉണയ്.  കേടലനില നനിയമവെനിരുദ  മതലബനനലാം  നടത്തുന്ന  മതലബനന
യഭാനങ്ങളവക്കതനിവര  KMFR Act, 1980  അനുസരനിചയ് നനിയമ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചയ്
പനിഴെ  ഇസൗടഭാക്കനിവെരുന.  ഉളനഭാടന  കമഖേലയനില  കകേരള  ഉളനഭാടന  മതലബനനവലാം
മതലകൃഷനിയുലാം ആക്ടയ് 2010 പ്രകേഭാരലാം നനിയമലലാംഘനത്തനിനയ് പനിഴെ ഇസൗടഭാക്കനിവെരുനണയ്. 
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(സനി)  നശനിചകപഭായ  ജലഭാശയ  ആവെഭാസവെലവെസ്ഥ  പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
അഷമുടനി  കേഭായല,  കവെമ്പനഭാടയ്  കേഭായല എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലുലാം  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജനിലകേളനിലുലാം  കേണലക്കഭാടുകേള  വെചപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  ഗ്രതീന  ബുക്കനില  ഉളവപടുത്തനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  റഭാലാംസര്  പടനികേയനില  ഉളവപട  കവെമ്പനഭാടയ്,  അഷമുടനി
കേഭായലുകേളുവടയുലാം  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട  തടഭാകേത്തനിവന്റയുലാം  ആവെഭാസവെലവെസ്ഥ
പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു  വെനിദഗ
സമനിതനിവയ നനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ഡെനി) കേഴെനിഞ്ഞെ മൂന്നയ് വെര്ഷക്കഭാലത്തയ് തഭാവഴെപറയുന്ന ഗകവെഷണ പദതനികേള
ഫനിര്മ നടപഭാക്കനിവെരുന:

1. കുടനഭാടയ്  ഇകക്കഭാസനിസ്റ്റലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നഭാകശഭാന്മുഖേമഭായ
മതലസമ്പത്തയ്  പുനനഃസൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഒരു
പ്രകതലകേ മഭാകനജയ് വമന്റയ് പ്ലഭാന തയഭാറഭാക്കുകേ. 

2. നനിലവെനിലുള  മതലസമ്പത്തനിവന്റ  വെനിവെരകശഖേരണവലാം  ജലഭാശയങ്ങവള
മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കനി  മതലസമ്പത്തയ്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള  പദതനിവയ
സലാംബനനിചലാം ഫനിര്മ റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കുനണയ്. 

ഇവെയുവട  അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.  ഇവെയുവട  ഫലപ്രഭാപനി
എകനികേക്യുടതീവെയ്  കേമ്മേനിറനി,  ഗകവെണനിലാംഗയ്  കബഭാഡെനി,  മതലവെകുപയ്  ഡെയറക്ടര്
വെനിളനിച  കചേര്ക്കുന്ന  പുകരഭാഗതനി  അവെകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  എന്നനിവെയനില  ചേര്ച
വചേയ്യുന.  ഇതനിനുപുറവമ  ഗകവെഷണ  പദതനികേള  അവെകലഭാകേനലാം  വചേയ്യുന്നതനിനയ്
ഫനിര്മയനില വെനിദഗര് ഉളവപടുന്ന ഒരു കേമ്മേനിറനിയുലാം നനിലവെനിലുണയ്. 

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കമഖേലയുലാം
മതലസമ്പത്തുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  അങ്ങയുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  നടക്കുന്ന  എലഭാ
ശമങ്ങവളയുലാം ഒരു തതീരകദശ പടണമുളവപടുന്ന മണ്ഡലത്തനിവല പ്രതനിനനിധനിവയന്ന
നനിലയനില  ഞഭാന  അഭനിവെഭാദലലാം  വചേയ്യുകേയഭാണയ്.  ഇവെനിവട  മതലസമ്പത്തയ്  വെലനിയ
രതീതനിയനില  കുറഞവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  പലകപഭാഴലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  ചേനില
കേമ്മേതീഷനുകേള,  കേലഭാവെര്  കേമ്മേതീഷന,  ബഭാലകൃഷ്ണന  കേമ്മേതീഷന തുടങ്ങനിയ
കേമ്മേതീഷനുകേള  കേവണത്തനിയതയ്  യനവെലകൃത  യഭാനങ്ങളുവട  നനിയനണമുണഭാ
കേണവമന്നതഭാണയ്.  അതയ്  ഇവെനിവട  സൂചേനിപനിചനിരുന.  പകക്ഷ ശക്തമഭായ രതീതനിയനില
നനിയനണകമര്വപടുത്തനിയഭാല  മഭാത്രകമ  മതലസമ്പത്തയ്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  മത്തനി  ഉളവപവട  പല  മതലങ്ങളുവടയുലാം  ഉല്പഭാദനലാം
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കുറഞവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. ഇത്തരലാം മതലസമ്പത്തയ് സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ
എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിചവകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്;
മതലസമ്പത്തയ് കുറയുന്നതനില കഗഭാബല വവക്ലെെമറയ്  വചേയ്ഞയ്  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഉവണങനില കഗഭാബല വവക്ലെെമറയ്  വചേയ്ഞനിവന്റ പ്രശങ്ങളക്കയ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന
ശഭാസ്ത്രജ്ഞനമഭാരുവട സഹഭായലാം കതടുകമഭാ? 

ശതീമതനി  വജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  മതലസമ്പത്തയ് സലാംരക്ഷണവമന്നതയ്
വെളവര  ഗസൗരവെകമറനിയ  പ്രശമഭാണയ്.  കേടലനിലത്തവന്ന  13  ശതമഭാനലാം  മതലത്തനിവന്റ
കുറവവണന്നഭാണയ് വെനിദഗ റനികപഭാര്ട്ടുകേള സൂചേനിപനിക്കുന്നതയ്.  നമ്മേള ഇക്കഭാരലത്തനില
ഗസൗരവെതരമഭായ  സമതീപനലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  സസ്വതീകേരനികക്കണതുണയ്.  ഇകപഭാള
മതലബനനത്തനിവന്റ കേഭാരലത്തനില  യഭാവതഭാരു  നനിയനണവമനിലഭാത്ത
അവെസ്ഥയഭാണുളതയ്. രജനികസ്റ്റര്ഡെയ് കബഭാടയ് യഭാഡുകേള കകേരളത്തനിലനില, വെളലാം ഏതയ്
വെലനിപമുളതഭായനിരനിക്കണവമന്നയ്  കേണ്കടഭാള  വചേയ്യുന്ന  വെലവെസ്ഥയനില,
എങ്ങവനയഭാണയ്  വെല  ഉപകയഭാഗനികക്കണതയ്,  അതനിവന്റ  കേണനി  വെലനിപലാം
എങ്ങവനയഭാണയ്,  ഏവതലഭാലാം  മതലങ്ങള  പനിടനിക്കഭാന  പഭാടനില  തുടങ്ങനിയ
കേഭാരലങ്ങളനില  യഭാവതഭാരു  വെലവെസ്ഥകേളുലാം  ഇന്നനില.  അതുവകേഭാണയ്  ഇത്തരത്തനില
കേര്ശനമഭായ  വെലവെസ്ഥ  വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനഭാണയ്  ഗവെണ്വമന്റയ്  ആദല  പരനിഗണന
നലകുന്നതയ്.  KMFR  ആക്ടനിലത്തവന്ന  കഭദഗതനി  വെരുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.
സനി.എലാം.എഫയ്.ആര്.വഎ.-യുവട  ശനിപഭാര്ശയുവട  ഫലമഭായനി  44  ഇനലാം
വചേറുമതലങ്ങള  പനിടനിക്കുന്നതയ്  നനികരഭാധനിക്കുന്ന  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  വെരഭാന
കപഭാകുകേയഭാണയ്.  ഇകപഭാള  14  ഇനലാം  മതലങ്ങള  കനഭാടനിവവഫ  വചേയനിട്ടുണയ്.  44
എണലാം  കൂടനി  വെരുന്നകതഭാടുകൂടനി  കേര്ശനമഭായ  നടപടനി  അക്കഭാരലത്തനില
വകേഭാണ്ടുവെരനികേയഭാണയ്. കബഭാട്ടുകേളുവട വെലനിപലാം  ഇത്ര മതീറര് മഭാത്രകമ പഭാടുള്ളൂ, അതനിനയ്
മഭാത്രകമ  വവലസനസയ്  നലകൂ  എനപറയഭാന  കേഴെനിയണവമങനില  കബഭാടയ്
യഭാര്ഡുകേളുവടകമല നമുക്കയ് നനിയനണമുണഭാകേണലാം. ഇവെനിവട കബഭാടയ് യഭാര്ഡുകേളക്കയ്
വവലസനസുമനില,  രജനികസ്ട്രേഷനുമനില,  ആര്ക്കുലാം എവെനിവടയുലാം കബഭാടയ് വെയഭാലാം,  വെലനിപലാം
എത്രയുമഭാകേഭാലാം, എത്ര കേനികലഭാ വെലയുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം, ഏതയ് കേണനി വെലനിപവമഭാകേഭാലാം
തുടങ്ങനി അനനിയനനിതമഭായ സലാംവെനിധഭാനമഭാണയ് മതലകമഖേലയനില നനിലനനിലക്കുന്നതയ്.
അക്കഭാരലത്തനില  കേര്ശനമഭായ  ഇടവപടല  നടത്തഭാനഭാണയ്  ഗവെണ്വമന്റയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. അതനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി കഭദഗതനി വകേഭാണ്ടുവെന്നയ് കബഭാടയ് യഭാര്ഡുകേളക്കയ്
നനിര്ബനനിതമഭായനി  രജനികസ്ട്രേഷന  ഏര്വപടുത്തുകേയുലാം  വവലസനസുള  യഭാനങ്ങള
മഭാത്രകമ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവൂ  എന്ന  നനിബനന  വകേഭാണ്ടുവെരനികേയുലാം  വചേയ്യുലാം.
ഇത്തരത്തനില  കേര്ശനമഭായ  ചേനില  നനിയനണങ്ങള  മതലബനന  രതീതനിയനില
വകേഭാണ്ടുവെരഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  വവക്ലെെമറയ്  വചേയ്ഞയ്  ഫണയ്
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വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്   വവക്ലെെമറയ്  അഡെഭാപ്കറഷന  ഫണയ്  നമുക്കയ്
ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  ഉളനഭാടന പഭാടകശഖേരങ്ങളനില മതലകൃഷനി വെര്ദനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബനവപട  ഒരു    കപ്രഭാഗ്രഭാലാംവെഴെനി  25  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭലമഭായനിട്ടുണയ്.  കേയ്പഭാടയ്,
വപഭാക്കഭാളനി  നനിലങ്ങള,  കുടനഭാടയ്  പഭാടകശഖേരലാം  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  മതലസമ്പത്തയ്
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള പ്രകതലകേ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണയ്.

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,  കകേരളത്തനിവല  ഏകേ  ഫനിഷറതീസയ്
യൂണനികവെഴനിറനിയഭാണയ്  KUFOS.  മതലസമ്പത്തയ്  കശഭാഷനിചവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഇസൗ
സഭാഹചേരലത്തനില   KUFOS-ല   സതീനനിയര്  സയന്റനിസ്റ്റുമഭാവര   ഉളവപവട
നനിയമനിചവകേഭാണയ്  ഫലപ്രദമഭായനി  വെനിനനികയഭാഗനിചഭാല   അകേസ്വഭാകേളചര്  വഡെവെലപയ്
വചേയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ; അകേസ്വഭാകേളചര് വഡെവെലപയ് വചേയ്യുകമ്പഭാള തനിരുത, കേരനിമതീന,
പൂമതീന,  വെരഭാല  കപഭാലുള  മതലങ്ങളുവട  ഉല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
അതനിനയ്  KUFOS-വന  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന   പദതനികേളുകണഭാ;  സതീനനിയര്
സയന്റനിസ്റ്റുമഭാവര KUFOS-ല വകേഭാണ്ടുവെരഭാനുള നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  വജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  ഫനിഷറതീസയ്  രലാംഗത്തുള ഇന്തെലയനിവല
പ്രശസ്തമഭായ സ്ഥഭാപനമഭാണയ്  KUFOS.   KUFOS  രൂപതീകേരനിചനിടയ്  ആറയ് വെര്ഷകമ
ആയനിട്ടുള.  അതയ്  ഇകപഭാഴലാം  ബഭാലഭാരനിഷതയനിലഭാണയ്.  പഴെയ  ഫനിഷറതീസയ്
കകേഭാകളജനിവനയഭാണയ്  യൂണനികവെഴനിറനിയഭാക്കനി  മഭാറനിയതയ്.  യൂണനികവെഴനിറനി
ആയതനിനുകശഷലാം  അകേസ്വഭാകേളചര് രലാംഗത്തയ് ഗകവെഷണവലാം മറ്റുലാം നടത്തുനണയ്. അതയ്
കുറചകൂടനി  വസ്ട്രേങ്തന  വചേകയണതുണയ്.  അഗ്രനികേളചര്  യൂണനികവെഴനിറനിയനിലനനിന്നയ്
സ്റ്റഭാഫനിവന  വെനിട്ടുകേനിടനിവയങനിലുലാം  സ്റ്റഭാഫയ്  വസ്ട്രേങ്തയ്  മഭാറനിത്തന്നനിടനില.  അവെനിവട
അദലഭാപകേരുവടയുലാം ഗകവെഷകേരുവടയുലാം കുറവെയ് പ്രധഭാനമഭാണയ്.  ഞഭാന അഗ്രനികേളചര്
മനിനനിസ്റ്ററുമഭായനി  ഇക്കഭാരലലാം  പലതവെണ  ചേര്ച  വചേയ്വതങനിലുലാം  ഇതുവെവര
തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.  സ്റ്റഭാഫയ് വസ്ട്രേങ്തുളളതയ് അഗ്രനിക്കളചര് യൂണനികവെഴനിറനിയനിലഭാണയ്.
ഫനിഷറതീസയ്  യൂണനികവെഴനിറനിയഭായനി  ആറുവെര്ഷലാം  പനിന്നനിടനിട്ടുലാം  സ്റ്റഭാഫനിവന ലകേമഭാറഭാന
കേഴെനിഞ്ഞെനിടനിവലന്ന  പരനിമനിതനി  ബപ്യൂകറഭാക്രസനിയുവട  രലാംഗത്തയ്  വെളവര  പ്രധഭാനമഭായനി
നനിലക്കുന.  ഇസൗ  ഗവെണ്വമന്റയ്  അതനിനയ്  സതസ്വരമഭായ  ശദപതനിപനിക്കുലാം.  അവെനിവട
അദലഭാപകേരുലാം ഗകവെഷകേരുലാം അനനിവെഭാരലമഭാണയ്.  അതുറപഭാക്കനിയഭാല മഭാത്രവമ നഭാലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന തരത്തനില കേഭാരലങ്ങള വെനികേസനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന:  സര്,  മതലസമ്പത്തയ്  വെനികേസന  കേഭാരലത്തനില
അങ്ങയുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  വെളവര  നല  നനിലയനിലഭാണയ്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതയ്.
അകേസ്വഭാകേളചര്വെഴെനി  മതലഉല്പഭാദനലാം  നടത്തുന്ന  രഭാജലങ്ങളനില  ലചേനയയ്
വതഭാട്ടുപനിറകേനിലഭാണയ്  ഇന്തെലയുവട  സ്ഥഭാനലാം  ലചേന  എകേസ്വനിപ്ഡെഭായ  ഉകദലഭാഗസ്ഥവര
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ഉപകയഭാഗനിചയ്   നല  രതീതനിയനിലഭാണയ്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതയ്.  13-ാം  പഞവെതര
പദതനിക്കഭാലത്തയ്   നല  രതീതനിയനില  മതലസമ്പത്തയ്  വെളര്ത്തഭാന  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ്  ഗവെണ്വമന്റയ്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്;  അകതഭാവടഭാപലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥവര
അതനിനനുസരനിചയ് വടയനിന വചേയഭാനുള നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?  

ശതീമതനി  വജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  അങ്ങയ്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതയ്  വെളവര
പ്രധഭാനവപട  വെനിഷയമഭാണയ്.  അകേസ്വഭാകേളചര്  രലാംഗത്തയ്  കകേരളത്തനിനയ്  അനന്തെമഭായ
സഭാധലതയഭാണുളതയ്.   വെര്ഷങ്ങളക്കയ്  മുമ്പയ്  കകേരളലാം  ഇസൗ  രലാംഗത്തയ്  രണ്ടുലാം  മൂനലാം
സ്ഥഭാനത്തഭായനിരുന്നവതങനില  ഇന്നയ്  പത്തഭാലാം  സ്ഥഭാനത്തഭാണയ്.  ലചേന
ഇന്തെലവയക്കഭാള  വെളവര  മുന്നനിലഭാണയ്.   ആനഭാപ്രകദശഭാണയ്  ഇന്നയ്   ഇന്തെലയനില
അകേസ്വഭാകേളചര് രലാംഗത്തയ് ഏറവലാം മുന്നനില നനിലക്കുന്നതയ്. കകേരളത്തനിവന്റ സമ്പന്നമഭായ
ജലഭാശയങ്ങവള ഇതനിനുപകയഭാഗനിക്കുന്ന വെനിധത്തനികലയയ് വെന്നനിടനില. ഇതുസലാംബനനിചയ്
ഇന്നവല  ധനഭാഭലര്തന  ചേര്ചയനിലുലാം  പറഞ്ഞെതഭാണയ്.  68000  വഹക്ടര്
പഭാടകശഖേരങ്ങളനില  "ഒരു  വനലലാം  ഒരു  മതീനുലാം"   പദതനി   ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയഭാല  അകേസ്വഭാളചര്  രലാംഗത്തയ്  അത്ഭുതഭാവെഹമഭായ  മഭാറങ്ങളുണഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുലാം.  കകേവെലലാം  6000  വഹക്ടര്  മഭാത്രകമ  ഇനവെവര  നമുക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുള.  ഇകപഭാള 40000 ടണ്  മതലമഭാണയ് അകേസ്വഭാകേളചര് രലാംഗത്തയ് നഭാലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതയ്.   അതനിവന്റ   ഇരടനിയഭായനി  വെര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണയ്  ഗവെണ്വമന്റയ്
ടഭാര്ജറയ്  ഇടനിട്ടുളതയ്.  തതീര്ചയഭായുലാം അതനിനപ്പുറകത്തയയ്  നമുക്കയ്  കപഭാകേഭാന കേഴെനിയുലാം.
പഭാടകശഖേരങ്ങവളലഭാലാം  'ഒരു വനലലാം ഒരു മതീനുലാം'  എന്ന പദതനിയനിലൂവട  വനലകൃഷനി
വചേയ്യുന്നവെര്ക്കയ്  മഭാത്രകമ  മതലകൃഷനിക്കയ്  ഗവെണ്വമന്റയ്  കപ്രഭാതഭാഹനലാം
നലകുകേയുളവവെനളതയ്  ഗവെണ്വമന്റയ്  നയമഭാണയ്.  അതയ്  നടപനിലഭാക്കണവമങനില
ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് രലാംഗത്തയ്  വെളവര  മുകന്നറലാം  ഉണഭാകകേണതുണയ്.  ബണ്ടുകേള വെളവര
കൃതലമഭായനി വെയഭാനുലാം  ശുദജലലാം വെരുകമ്പഭാള കൃഷനി വചേയഭാനുലാം  വനലപഭാടങ്ങളനില
ഒഭാരുജലലാം കേയറുന്നതയ്  തടയഭാനുലാം  വനലകൃഷനി മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കഭാനുലാം ഇസൗ കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനികക്കണതുണയ്.   ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനികേള  അവെലലാംബനിചയ്,  പഴെയ
കേണ്സര്കവെറതീവെയ് നനിലപഭാടയ് മഭാറനി വനലകൃഷനിയുലാം മതലകൃഷനിയുലാം കൃഷനിയഭാവണനലാം
സമ്പത്തയ് ഉല്പഭാദനത്തനിവന്റ കേഭാരലത്തനില കകേരള ജനതയുവട   റനിജനിഡെയ്  ആയനിട്ടുള
ആറനിറപ്യൂഡെയ്    മഭാറനി  മുകന്നഭാടയ്  കപഭാകേഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെഭാന   അകേസ്വഭാകേളചര്  രലാംഗത്തയ്
അത്ഭുതഭാവെഹമഭായ കനടലാം ആര്ജനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം. 

ശതീ  .    എന  .    വെനിജയന  പനിള:  സര്,  ഫനിഷറതീസയ്  രലാംഗത്തയ്  വെളവര  നല
കേഭാരലങ്ങള  വചേയ്തുവകേഭാണയ്  വെലനിയ  മഭാറങ്ങളുണഭാക്കഭാന  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപ്പുമനനി
ശമനിക്കുന്നതനിവന  അഭനിനന്ദേനിക്കുന.   കടഭാളനിലാംഗയ്  നനികരഭാധനലാം  ഇസൗ  വെര്ഷലാം  എത്ര



19 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 19, 2017

ദനിവെസമഭായനിരനിക്കുലാം;  കടഭാളനിലാംഗയ്  നനികരഭാധന  സമയത്തയ്  വെനികദശ  കടഭാളറുകേള
തതീരക്കടല  വെവര   മതലബനനലാം  നടത്തുന്നതയ്  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിവനതനിവരയുള നടപടനികേള ശക്തനിവപടുത്തുകമഭാ? 

ശതീമതനി വജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ:  സര്,  ഇസൗ വെര്ഷവത്ത കടഭാളബഭാന വെരഭാന
കപഭാകുന്നകതയുള.  അതുസലാംബനനിചയ് ചേര്ച വചേയ്യുന്നതനിനയ്  2-ാം തതീയതനി മതീറനിലാംഗയ്
വെനിളനിചനിട്ടുണയ്.  പുതനിയ ലലസനസയ് ഇലഭാത്തതുവകേഭാണയ് കടഭാളബഭാന കേഭാലയളവെനില
വെനികദശ  കടഭാളറുകേള  തതീരകത്തയയ്  വെരുന്നനിവലന്നഭാണയ്  പറയുന്നവതങനിലുലാം
വെരുനവണന്നഭാണയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  പറയുന്നതയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില  കടഭാളനിലാംഗയ്
കേഭാലയളവെനില  പകടഭാളനിലാംഗയ്  നടത്തനി  ശക്തമഭായ  സുരക്ഷഭാ
സലാംവെനിധഭാനകമര്വപടുത്തുന്നതഭാണയ്. 

ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി:  സര്,   കേടലനില വചേറനിയ കേണനികേളുള വെലയുപകയഭാഗനിചയ്
മതലബനനലാം നടത്തുകേയുലാം അവെസഭാനലാം കുഞങ്ങവള നശനിപനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന്ന
ഗരുതരമഭായ വെനിഷയവത്തക്കുറനിചയ്  അങ്ങയ്  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഇതനിവനതനിവര
ആര്വക്കങനിലുവമതനിവര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വെതീടുകേളനില  ഫലപ്രദമഭായനി
മതലകൃഷനി നടത്തുന്നതനിനയ് എവന്തെങനിലുലാം പദതനി ആവെനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീമതനി  വജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  ഇകപഭാള  വചേറുമതലങ്ങവള
പനിടനിക്കുന്നതനിവനതനിവര  കേര്ശന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.  അടുത്തദനിവെസലാം
വകേഭാലത്തയ്  അത്തരത്തനില പനിടനിച  കബഭാടനിനയ്  രണയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ വെവര  പനിഴെയനിട്ടു.
ഇതനിനുമുമ്പയ് വകേഭാലലാം അടക്കമുള സ്ഥലങ്ങളനില ഇസൗടഭാക്കുന്ന പനിഴെ 20,000-25,000
രൂപയഭായനിരുന.  വചേറുമതലങ്ങവള  കൃതലമഭായനി  പനിടനിചവകേഭാണ്ടുവെരനികേയുലാം
വെളനനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേളക്കയ്  വകേഭാടുക്കുകേയുലാം  വചേയഭാല  25,000  രൂപ
വകേഭാടുക്കുന്നതയ് അവെര്ക്കയ് 10 രൂപ വകേഭാടുക്കുന്നതനിനയ് തുലലമഭാണയ്. അനനിയനനിതമഭായ
ഇസൗ  സ്ഥനിതനി  ഇനനി  മുകന്നഭാട്ടുവകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  അനുവെദനിക്കനിവലന്ന  സകന്ദേശവമന്ന
തരത്തനില   കേടുത്ത   വപനഭാലറനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്,   അതയ്  തുടരുകേയുലാം  വചേയ്യുലാം.
വചേറുമതലങ്ങവള  പനിടനിക്കുന്നതയ്  കേര്ശനമഭായ  നനിയനണത്തനിനയ്
വെനികധയമഭാകക്കണതഭാവണന്ന  സകന്ദേശമഭാണയ്   ഇതുവെഴെനി  നലകുന്നതയ്.  വെതീടുകേളനില
മതലകൃഷനി  നടത്തുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  കചേഭാദനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതയ്  പ്രധഭാനവപട
കേഭാരലമഭാണയ്.  റതീ-സര്ക്കുകലറഡെയ് അകേസ്വഭാകേളചര് സനിസ്റ്റലാം എനപറയുന്ന,  വെതീടുകേളനില
മതലലാം  വെളര്ത്തഭാന  കേഴെനിയുന്ന  ഒരു  പദതനി  നതീല  വെനിപ്ലവെത്തനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായുണയ്.
അങ്ങയ്  ഉളവപവടയുളള  എലഭാ  വമമ്പര്മഭാര്ക്കുലാം  അതയ്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
മുക്കഭാല വസന്റയ് മുതല മൂന്നയ് വസന്റയ് വെവരയുള സ്ഥലത്തയ് ഒന്നയ് മുതല ഒന്നര ടണ്
വെവര മതലലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.  നമുവക്കലഭാലാം ശുദമഭായ മതലലാം ലഭനിക്കുന്ന
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വെലനിയ  സഭാധലതയഭാണനിതയ്.  1710  ലക്ഷലാം  (ഏകേകദശലാം  17  കകേഭാടനി)  രൂപ  ഏറവലാം
അതലന്തെഭാധുനനികേമഭായ  മതലകൃഷനിക്കഭായനി  മഭാറനിവെചനിട്ടുണയ്.  അതയ്  ഫലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.  

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവെയ്  (ശതീ  .    രകമശയ്  വചേന്നനിത്തല):  സര്,  ഇന്തെലയനില   നഭാലയ്
മനിലലന  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളഭാണുളതയ്.  5  കേഭാരണങ്ങള  വകേഭാണഭാണയ്
മതലസമ്പത്തയ്  കുറയുന്നവതന്നഭാണയ്  വെനിലയനിരുത്തല.   അണ്  കേണ്കടഭാളഡെയ്
ഹഭാര്വവെസ്റ്റയ്,  കകേഭാസ്റ്റയ്  ഫനിഷനിലാംഗയ്,  വപഭാലപ്യൂഷന,  ഓയനില  സനിലനിലാംഗയ്,  കഗഭാബല
വെഭാമനിലാംഗയ്  എന്നതീ  കേഭാരണങ്ങള  വകേഭാണഭാണയ്  മതലസമ്പത്തയ്  കുറയുന്നവതന്നഭാണയ്
ശഭാസ്ത്രജ്ഞനഭാര് അഭനിപ്രഭായവപടുന്നതുലാം കകേന്ദ്ര ഗവെണ്വമന്റയ് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുള പല
വെനിജ്ഞഭാപനങ്ങളനിലുലാം  സൂചേനിപനിചനിട്ടുളളതുലാം.  ഇകപഭാള  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റയ്  ബ
വറവെലപ്യൂഷവനക്കുറനിചയ്  പറയുനണയ്.  അണ്കേണ്കടഭാളഡെയ്  ഫനിഷനിലാംഗയ്  വെളവര
വെലഭാപകേമഭാകുനവവെനളളതഭാണയ്    ബ  വറവെലപ്യൂഷനനിലൂവട  കേഭാണഭാന  കേഴെനിയുന്നതയ്.
ഇനനികഷലറതീവെനിവന  ഞഭാന   എതനിര്ക്കുകേയല.  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റനിവന്റയുലാം  കകേരള
ഗവെണ്വമന്റനിവന്റയുലാം  ഭഭാഗത്തയ്  ബ  കഗ്രഭാത്തയ്  ഇനനികഷലറതീവെയ്  കൂടുതലഭായനി
ഉണഭാകുന്നനിവലങനില വെരുലാംകേഭാലഘടങ്ങളനില  കേടലനില മതലസമ്പത്തയ് ഉണഭാകേനില.
മൂനദനിവെസലാം മുമ്പഭാണയ് പുതനിയ കദശതീയ ഫനിഷറതീസയ് നയലാം പുറത്തുവെന്നതയ്.  അതനിവല
15-ാം  ഖേണ്ഡനികേവയക്കുറനിചയ്  ഇന്നവല  ഞഭാന  ബഹുമഭാനവപട   മനനിയുമഭായനി
സലാംസഭാരനിചതഭാണയ്.   അതനില   'Government  will  consider  the  alternative
mechanism for development of the  sector, rescind   the existing LoP and
private investment will be promote in  deep sea fishing' എന്നയ് പറയുനണയ്.
വെലഭാപകേമഭായ  രതീതനിയനില  സസ്വകേഭാരല  നനികക്ഷപകേവര  വെനിളനിചയ്  വെലനിയ  രതീതനിയനില
ഫനിഷനിലാംഗയ്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റയ്  ശമനിക്കുന്നതയ്.
ഇക്കഭാരലങ്ങള  കേണ്ടുവകേഭാണയ്   കകേരളലാം  കഗഭാബല  ഫനിഷനിലാംഗയ്  സ്റ്റഭാനകഡെര്ഡെയ്
രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം കകേന്ദ്രത്തനിവന്റ ഇസൗ വതറഭായ നയത്തനിവനതനിവര ശബ്ദമുയര്ത്തഭാനുലാം
മുകന്നഭാട്ടുവെരുകമഭാ?

ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്,  വെളവര  ആഴെത്തനിലുളതുലാം  ദതീര്ഘ
വെതീക്ഷണമുളതുമഭായ  കചേഭാദലമഭാണനിതയ്.  അഞയ്  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  അങ്ങയ്
ചൂണനിക്കഭാടനിയതയ്.   അണ്  കേണ്കടഭാളഡെയ്  വമകതഡെയ്  മുതല  ഏറവലാം  അവെസഭാനലാം
പറഞ്ഞെ  ആകഗഭാളതഭാപനലാം  വെവരയുള  കേഭാരലങ്ങള  നമ്മുവട  മതലസമ്പത്തനിവന
ബഭാധനിക്കുനണയ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില  കകേരള  ഗവെണ്വമന്റയ്  വെളവര  കൃതല
നനിഷ്ഠകയഭാടുകൂടനിയുലാം  സൂക്ഷ്മമഭായുലാം  ദതീര്ഘവെതീക്ഷണകത്തഭാടുകൂടനിയതുമഭായ
പദതനികേളഭാണയ്  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതയ്.   ഞഭാന അണ് കേണ്കടഭാളഡെയ്  വെലവെസ്ഥവയ
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എങ്ങവന  നനിയനണവെനികധയമഭാക്കഭാവമന്നതനിവനക്കുറനിചയ്  കേഴെനിഞ്ഞെ  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വെനിശദമഭായ  മറുപടനി  പറഞ.   അതനിവന്റ  ആവെര്ത്തനത്തനികലയയ്  കപഭാകുന്നനില.
ഇകപഭാള  ആകഗഭാളതഭാപനവത്ത  എങ്ങവന  പ്രതനികരഭാധനിക്കണലാം  എന്നതുമഭായനി
ബനവപടയ്  അഡെഭാപ്കറഷന  ഫണനിലനനിന്നയ്  സമ്പത്തയ്  സസ്വതീകേരനിചവകേഭാണയ്
പ്രകൃതനിവയ സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം ആകഗഭാളതഭാപനവത്ത പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനുലാം കേഴെനിയുന്ന
പദതനികേളക്കഭാണയ് തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുളതയ്.  അങ്ങയ് സൂചേനിപനിച 'നതീല വെനിപ്ലവെ'വമഭായനി
ബനവപടയ്  ഇനഡെലഭാ  ഗവെണ്വമന്റയ്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്  പരമ്പരഭാഗത
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവളയുലാം  മതലസമ്പത്തനിവനയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനികനക്കഭാള
കുകറക്കുടനി ഉയര്ന്ന തലങ്ങളനികലയയ് സമ്പത്തയ് ആര്ജനിക്കഭാനുള ഒരു കമഖേലയഭാക്കനി
അതനിവന മഭാറ്റുകേ എന്നതഭാണയ്.   ആ പ്രശത്തനിനയ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാനുള കൂടഭായ്മ
കവെണവമന്നയ് ഇന്നവല അങ്ങയ് സൂചേനിപനിചതനുസരനിചയ്  ലവെകുകന്നരലാം തവന്ന ഞങ്ങള
ചേര്ച  നടത്തുകേയുലാം  അങ്ങയുവട  അഭനിപ്രഭായലാംകൂടനി  മഭാനനിചവകേഭാണയ്  ഇസൗ  രലാംഗവത്ത
സഭാകങതനികേ വെനിദഗവരയുലാം സയന്റനിസ്റ്റുമഭാവരയുലാം ഉളവക്കഭാളനിചവകേഭാണയ്  ജൂണ് 2-ാം
തതീയതനി  ലവെകുകന്നരലാം  ഒരു  വസമനിനഭാര്  സലാംഘടനിപനിക്കഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
അതനില  അങ്ങയുവട സഭാന്നനിദലലാം അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണയ്.  അന്നയ് കടഭാള ബഭാനനിവന്റ
ചേര്ച വെനിളനിചനിരനിക്കുന്ന ദനിവെസമഭായതനിനഭാല   കടഡെയ് യൂണനിയനുകേളുലാം ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.
അങ്ങയ് ചൂണനിക്കഭാടനിയ പ്രശലാം വെളവര ഗസൗരവെതരമഭാണയ്.   ഇക്കഭാരലത്തനില ഇന്തെലയയ്
മഭാതൃകേയഭായനി കകേരളലാം ശക്തമഭായ  ഒരു മുകന്നറലാം നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖേഭാദര്: സര്,  കേടലനില  മതലലഭലത  കുറഞ
വെരുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  അങ്ങയ്  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണഭായനി.   കേടലനില  ചേനില
പ്രകതലകേ സ്ഥലങ്ങവള മതലലാം ധഭാരഭാളമഭായുള കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  സമുദ്ര  ശഭാസ്ത്രജ്ഞര്
കേവണത്തനിയനിട്ടുണയ്.   അതനിവന  'ഫനിഷയ്  ബഭാങ്കുകേള'  എന്നഭാണയ്  വെനിളനിക്കുന്നതയ്.
ഇത്തരലാം വഎഡെന്റനിലഫഡെഭായനിട്ടുള ഫനിഷയ് ബഭാങ്കുകേളനില മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
കൂടുതലഭായനി  കേടനവചേലഭാനുലാം  മതലബനനലാം  നടത്തഭാനുമുള  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഫനിഷറതീസയ് ഡെനിപഭാര്ടയ്വമന്റയ് ഒരുക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്,  അകതക്കുറനിചയ്  ഗവെണ്വമന്റയ്
ആകലഭാചേനിക്കുനണയ്.  ലഹദ്രഭാബഭാദനിവല INCOIS (Indian National  Centre for
Ocean  Information  Services)-വന്റ   സഭാകങതനികേസഹഭായലാം  കതടനിവക്കഭാണയ്
മതലക്കൂടങ്ങവള  കേവണത്തഭാനുള  ജനി.പനി.എസയ്.  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഇകപഭാളത്തവന്ന
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണയ്.  അതയ്  കുകറക്കൂടനി  ശഭാസ്ത്രതീയമഭാക്കനി
കൂടുതല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളനികലയയ്  എത്തനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്ന  ഒരു  പദതനിവയക്കുറനിചയ്
ഗവെണ്വമന്റയ് ആകലഭാചേനിക്കുനണയ്.
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ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ലടസണ് മഭാസ്റ്റര്:   സര്,  മകതലഭാത്പഭാദനലാം  കുറഞവെരുന്ന
സഭാഹചേരലത്തനില  കൃത്രനിമ  ബതീജസങലനത്തനിനയ്  പ്രകതലകേ  ശദപതനിപനികക്കണ
സമയമഭാണയ്.   കലഭാകേത്തനിനയ്  കകേരളലാം നലകേനിയ വെലനിയ സലാംഭഭാവെനകേളനിവലഭാന്നഭായ
മതലത്തനിവന്റ  ക്രത്രനിമ  ബതീജസങലനലാം  കേണ്ടുപനിടനിചതയ്  കഡെഭാ.  അലനിക്കുഞ്ഞെയ്
സഭാഹനിബഭാണയ്.  എന്നഭാല  അകദ്ദേഹവത്ത  കകേരളലാംകപഭാലുലാം  കവെണവെനിധലാം
ഓര്മ്മേനിക്കുന്നനില.   ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  ഗവെണ്വമന്റയ്  എവന്തെങനിലുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്,  കകേരളത്തനിവന്റ  ലപതൃകേവമഭാവക്ക
കേഭാത്തുസൂക്ഷനിചവകേഭാണ്ടുതവന്ന  മതല  വെനിത്തുലപഭാദനരലാംഗത്തയ്  വെളവര  വെലനിയ
മുകന്നറലാം  നടത്തഭാനഭാണയ്  ഗവെണ്വമന്റയ്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതയ്.   പനണര  കകേഭാടനി
മതലക്കുഞങ്ങവള  നമുക്കഭാവെശലമുവണന്നയ്  ഞഭാന  കനരവത്ത  പറഞ്ഞെനിരുന.
കൃത്രനിമമഭായനിടഭാണയ് നമ്മേള മതലക്കുഞങ്ങവള ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതയ്.  രണര കകേഭാടനി
മതലക്കുഞങ്ങളുണഭായനിരുന്നതയ്  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  അഞയ്
കകേഭാടനിയനികലവക്കത്തനിക്കഴെനിഞ.  ഇനനിയുലാം  അതയ്  വെര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  തതീര്ചയഭായുലാം അങ്ങയുവട അഭനിപ്രഭായലാം പരനിഗണനഭാര്ഹമഭാണയ്.

ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  സര്,  മതലസമ്പത്തയ്  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിന്റ
ഭഭാഗമഭായനി  ധഭാരഭാളലാം  പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്  ആവെനിഷ്കരനിചവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
നമ്മുവട  നഭാടനില  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവത  കപഭാകുന്ന  ധഭാരഭാളലാം  ജലഭാശയങ്ങള
ഇകപഭാഴമുണയ്.   എവന്റ  മണ്ഡലത്തനില   ധഭാരഭാളലാം  കേരനിങല  കേസ്വഭാറനികേള  വവെളലാം
നനിറഞ്ഞെയ്  നനിലക്കുനണയ്.   ഇങ്ങവനയുള  കേരനിങല  കേസ്വഭാറനികേളനില  മതലലാം
വെളര്ത്തഭാനഭാവെശലമഭായ പദതനി സര്ക്കഭാര് ആവെനിഷ്കരനിക്കുനകണഭാ?

ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്,  മതലലാം  വെളര്ത്തഭാനുള  സസൗകേരലലാം
എവെനിവടയുകണഭാ  അവെനിവടവയഭാവക്ക  പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാലാം.   അങ്ങയ്  തവന്ന
മുനകേവയടുത്തയ് അത്തരലാം വപ്രഭാകപഭാസല തന്നഭാല  പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന: സര്,  മതലസമ്പത്തയ്  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കക്ഷമവത്ത  മുനനനിര്ത്തനിയുള   പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  ഇസൗ
സര്ക്കഭാരനിവന്റ ഇടവപടല വെളവര ശകദയമഭാണയ്.   തതീരകദശ കമഖേല പലകപഭാഴലാം
വചേറുതുലാം  വെലുതുമഭായ  സലാംഘര്ഷങ്ങളക്കയ്  വെനികധയമഭാകേഭാറുണയ്.  അതയ്
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കജഭാലനിയുലാം  ജതീവെനിതസഭാഹചേരലവമഭായനി  ബനവപടഭാണയ്.
അതയ്  കേണക്കനിവലടുത്തയ്  തതീരകദശ  കമഖേലയനിവല  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
സഭാലാംസഭാരനികകേഭാന്നമനത്തനിനുലാം   കേലഭാ  സഭാലാംസഭാരനികേ  ഉന്നമനത്തനിനുവമലഭാലാം
സഹഭായകേരമഭായ  രതീതനിയനില  അതയ്   പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാലാംസഭാരനികേ
വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപടയ്  തതീരകദശ  കമഖേലവയ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചള  സഭാലാംസഭാരനികേ
പരനിപഭാടനികേളക്കയ് കനതൃതസ്വലാം നലകേഭാന വെകുപയ് ശദനിക്കുകമഭാ?
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ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്,  അതയ്  നവലഭാരു  നനിര്കദ്ദേശമഭാണയ്.
ഇകപഭാള  'അക്ഷരസഭാഗരലാം'  പദതനിവെഴെനി  സഭാക്ഷരത  മനിഷനുമഭായനി  ബനവപടയ്
തതീരകദശത്തയ്  വെളവര  ഫലപ്രദമഭായ  ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനണയ്.
ആദനിവെഭാസനികേളുകടതുകപഭാവല    മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ഒകടവറ  തനതയ്
കേലഭാരൂപങ്ങളുണയ്.   ആ  തനതയ്  കേലവയ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം  കേഴെനിയുന്നത്ര
മതരങ്ങളടക്കലാം  സലാംഘടനിപനിക്കഭാനുലാം  കേഴെനിയുന്ന  തരത്തനില
ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി:  സര്,  സമുദ്ര  മതലങ്ങകളഭാവടഭാപലാംതവന്ന കുടനഭാടയ്
ഉളവപവടയുള  പ്രകദശങ്ങളനില  വെളവര  സസ്വഭാദനിഷ്ഠമഭായ  ഒടനവെധനി  മതലങ്ങള
ലഭനിക്കുനണയ്.   പ്രകതലകേനിചയ്  കുടനഭാടനിവല  വെരഭാല,  കേഭാരനി,  വചേമ്പലനി  തുടങ്ങനിയ
വെനിവെനിധ ഇനലാം മതലങ്ങളക്കയ് ഇന്നയ് വെലാംശനഭാശലാം സലാംഭവെനിചവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
അവെയുവട   പുനരുജതീവെനത്തനിനഭാവെശലമഭായ  ശക്തമഭായ  ഇടവപടല  അങ്ങയുവട
ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുകമഭാ;  പലവെനിധ കരഭാഗങ്ങള മഭാറഭാന  സഹഭായനിക്കുന്ന പളത്തനി
ഉളവപവടയുള  മതലങ്ങള,  15  വെര്ഷത്തനിനനിപ്പുറലാം  പൂര്ണമഭായുലാം
ഇലഭാതഭായനിരനിക്കുന.  സസ്വഭഭാവെനികേമഭായനി  ഇതനിവന്റവയഭാരു  പുനരുജതീവെനലാം
സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുള ഇടവപടല ഉണഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി  വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്,  ഞഭാനതയ്  മറുപടനിയനില  പറഞ.
'വഫര്മ'  നടത്തുന്ന  ഗകവെഷണങ്ങളനിവലഭാന്നയ്  കുടനഭാടനിവന്റ  ആവെഭാസ  വെലവെസ്ഥ
സലാംരക്ഷനിചവകേഭാണയ്  പ്രകതലകേമഭായ  ഒരു  മഭാകനജയ് വമന്റയ്  പ്ലഭാന  തയഭാറഭാക്കുകേ
എന്നതഭാണയ്.  തതീര്ചയഭായുലാം  അതയ്  ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ  പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
ഗകവെഷണലാം  നടനവകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   അതയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നമുറയയ്
ഇതനിനുള പ്രഭാകയഭാഗനികേ പദതനിയനികലയയ് കപഭാകുന്നതഭാണയ്.

വെനഭൂമനിയുമഭായനി കചേര്ന്നയ് കേനിടക്കുന്ന സസ്വകേഭാരല ഭൂമനിയുവട ക്രയവെനിക്രയലാം

3 (*513)  ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജന  : 
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന  : 
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള  : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന: തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസ്വകേഭാരല  വെലക്തനികേളക്കയ്  വെനലാം  വെകുപയ്  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട
നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം  ആവെശലമഭായനി  വെരുന്നതയ്  ഏതയ്  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാവണന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വെനഭൂമനിയുമഭായനി  കചേര്നകേനിടക്കുന്ന  സസ്വകേഭാരലഭൂമനിയുവട  ക്രയ
വെനിക്രയവമഭായനി  ബനവപടയ്  നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം  ആവെശലവപട്ടുവകേഭാണ്ടുള
അകപക്ഷകേളനില തതീര്പയ് കേലപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനിക്രമലാം വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  അകപക്ഷകേളനില  തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുന്നതനില  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുനകണഭാ;

(ഡെനി)  ഏവതലഭാലാം  കമഖേലകേളനില  നനിന്നഭാണയ്  ഇത്തരലാം  അകപക്ഷകേള
കൂടുതലഭായനി ലഭനിക്കുന്നവതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു  ):  സര്,

(എ)  വെനഭൂമനികയഭാടയ്  കചേര്നകേനിടക്കുന്ന  സസ്വകേഭാരല  സ്ഥലങ്ങള  ക്രയവെനിക്രയലാം
നടത്തുകമ്പഭാഴലാം  ലകേവെശഭാവെകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  വെനലാം  വെകുപയ്
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം ആവെശലമഭായനിവെരുന.

(ബനി)  വെനലാം  വെകുപനിവന്റ  നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം  ആവെശലവപട്ടുവകേഭാണ്ടുള
അകപക്ഷയനിലുളവപടുന്ന  ഭൂമനിക്കയ്  ബനവപട  വറയ്ഞയ്  കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഓഫതീസറുവട
റനികപഭാര്ടനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  പരനികശഭാധനയയ്  വെനികധയമഭായനി,  ഡെനിവെനിഷണല
കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഓഫതീസര്/ലവെലഡെയ്  ലലഫയ്  വെഭാര്ഡെനമഭാര്  നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം
നലകേനിവെരുന.  അതനിര്ത്തനി കൃതലമഭായനി കവെര്തനിരനിചനിടനിലഭാത്തതുലാം അവെലക്തതകയഭാ/
തര്ക്കങ്ങകളഭാ/വെലവെഹഭാരങ്ങകളഭാ  നനിലനനിലക്കുന്നതുമഭായ  സ്ഥലങ്ങളനില
സര്കവ്വയര്മഭാവരവക്കഭാണയ്  സര്കവ്വ  നടത്തനി  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിചയ്  തുടര്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന.

(സനി)  അതനിര്ത്തനി  കൃതലമഭായനി  കവെര്തനിരനിചനിടനിലഭാത്തതുലാം  അവെലക്തതകയഭാ/
തര്ക്കങ്ങകളഭാ/വെലവെഹഭാരങ്ങകളഭാ  നനിലനനിലക്കുന്നതുമഭായ  സ്ഥലങ്ങള  ഉളവപടുന്ന
അകപക്ഷകേളനില തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടഭാറുണയ്.   കൂടഭാവത
സര്കവ്വ വസചകേള ലഭലമലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം അതനിരടയഭാളങ്ങള മനനഃപൂര്വ്വലാം
നതീക്കലാം  വചേയവപടുന്ന  അവെസരങ്ങളനിലുലാം  അകപക്ഷയനില  തതീര്പ്പുകേലപനിക്കഭാന
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടഭാറുണയ്.

(ഡെനി)  റനിസര്വെയ്  വെനലാം,  നനിക്ഷനിപ  വെനലാം,  പരനിസ്ഥനിതനി  ദുര്ബ്ബല  പ്രകദശങ്ങള
എന്നനിവെയുമഭായനി  അതനിര്ത്തനി പങനിടുന്ന സസ്വകേഭാരല  ഭൂമനികേള ഉളവപടുന്ന മലകയഭാര/
മലബഭാര് കമഖേലകേളനില നനിന്നഭാണയ് കൂടുതല അകപക്ഷകേള ലഭനിക്കഭാറുളതയ്.  

കനഭാര്കത്തണ്  സര്ക്കനിള  കേണ്ണൂര്,  ഈകസ്റ്റണ്  സര്ക്കനിള  പഭാലക്കഭാടയ്,
വസനടല  സര്ക്കനിള  തൃശ്ശൂര്,  സകതണ്  സര്ക്കനിള  വകേഭാലലാം  എന്നനിവെയയ്  കേതീഴെനില
വെരുന്ന  വറയ്ഞ്ചുകേളനില  നനിന്നഭാണയ്  ഇത്തരത്തനിലുള  കൂടുതല  അകപക്ഷകേള
ലഭനിക്കഭാറുളതയ്.
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ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജന: സര്,  1977-നയ്  മുമ്പയ്  ഭൂമനി  ലകേവെശമുണഭായനിരുന്ന
ആളുകേളുവട  പടയവെനിതരണലാം  തസ്വരനിതവപടുത്തുന്നതനിനുകവെണനി  ബഹുമഭാനവപട
മുഖേലമനനിയുവട  അദലക്ഷതയനില   ബഹുമഭാനവപട  റവെനപ്യൂ  വെകുപ്പുമനനിയുവട
സഭാന്നനിദലത്തനില   തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിവല  എലാം.എല.എ.മഭാരുവട  ഒരു  കയഭാഗലാം
വെനിളനിചനിരുന.  ആ കയഭാഗത്തനിലവെചയ് 1977-നയ് മുമ്പയ് ലകേവെശമുണഭായനിരുന്നതുലാം വെനലാം
വെകുപ്പുലാം  റവെനപ്യൂ  വെകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായ  പരനികശഭാധന  നടകത്തണതുമഭായ
സ്ഥലങ്ങളനില  അടനിയന്തെരമഭായനി   പരനികശഭാധന നടത്തണവമന്നയ്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കയ്
നനിര്കദ്ദേശവലാം  വകേഭാടുത്തനിരുന.   എവന്റ  കചേഭാദലലാം  വജ.വെനി.ആര്.  (കജഭായനിന്റയ്
വവെരനിഫനികക്കഷന  റനികപഭാര്ടയ്)  തയഭാറഭാക്കഭാന  അവെകശഷനിക്കുന്ന  സ്ഥലലാം
എത്രയുവണനലാം  വജ.വെനി.ആര്.  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  ഏതഭാണയ്  എത്ര
സമയവമടുക്കുവമനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജു:  സര്,  കജഭായനിന്റയ്  വവെരനിഫനികക്കഷന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
ഇനനിയുലാം  അലപലാംകൂടനി  സമയലാം  ആവെശലമഭായനിവെരുലാം.   ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം
സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല ഒരു കയഭാഗലാം ബഹുമഭാനവപട മുഖേലമനനി വെനിളനിചകചേര്ത്തനിരുന.
ആ  കയഭാഗത്തനിലവെചയ്  ഇതുവെവര  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയലാം  നടന്നനിടനിലഭാത്ത
പ്രകദശങ്ങളനില  കജഭായനിന്റയ്  വവെരനിഫനികക്കഷന  നടത്തഭാനുലാം  അകതഭാവടഭാപലാംതവന്ന
പടയലാം നലകുന്നതുമഭായനി ബനവപട്ടുവകേഭാണയ് തര്ക്കമുള പ്രകദശങ്ങളനില  1977-നയ്
മുമ്പയ്  ലകേവെശമുളതഭാകണഭാ  അലകയഭാ  എന്നതയ്  തനിടവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ഏരനിയ
തനിടവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  റവെനപ്യൂ  വെകുപനിവലയുലാം  വെനലാം  വെകുപനിവലയുലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
സലാംയുക്തമഭായനി  പരനികശഭാധന  നടത്തണവമന്നയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  കേഭാലതഭാമസലാം
കൂടഭാവത  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനുള  തതീരുമഭാനമഭാണയ്  അവന്നടുത്തനിട്ടുളതയ്.
അതനുസരനിചള നനിര്കദ്ദേശലാം  വെനലാം വെകുപനിവല ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കയ്  നലകേനിയനിട്ടുമുണയ്.
ഇനനി  അവെകശഷനിക്കുന്ന  സ്ഥലത്തനിവന്റ  സര്കവ്വ  നടനവെരനികേയഭാണയ്.   കജഭായനിന്റയ്
വവെരനിഫനികക്കഷനുലാം അതുകപഭാവല സര്കവ്വയുലാം നടത്തുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ അടനിയന്തെര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.     

ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജന: സര്,  വെനഭാതനിര്ത്തനി വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം, വെനലാം കേകയറലാം
ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുമുള  ഏറവലാം  നല  മഭാര്ഗ്ഗമഭായനി  ഇകപഭാള  അവെലലാംബനിക്കുന്നതയ്
ജണയനിടലഭാണയ്.   ജണയനിടയ്  കപഭാകുന്ന  നടപടനി  പല  സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  കവെണത്ര
കവെഗതയനില  നടക്കുനകണഭാ  എന്നതയ്  അങ്ങയുവട  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  മുന
വെര്ഷങ്ങവള  അകപക്ഷനിചയ്  ജണയനിടുന്ന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില  ഏവതങനിലുലാം
തരത്തനിലുള പുകരഭാഗതനി  നമുക്കയ്  വവകേവെരനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ;   ജണയനിടഭാന
പറഭാത്ത  സ്ഥലങ്ങളനില  തര്ക്കലാംമൂലലാം  എത്ര  ദൂരലാം  അതയ്  മഭാറനിവെചനിട്ടുണയ്;  തുടങ്ങനിയ
കേഭാരലങ്ങള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജു:  സര്,  ജണ നനിര്മ്മേഭാണലാം പലകപഭാഴലാം അതനിര്ത്തനി തര്ക്കലാം
കേഭാരണലാം തസ്വരനിതവപടുത്തഭാന  കേഴെനിയഭാവത  വെരുന്ന സഭാഹചേരലമുണയ്.   1 -1-1977-നയ്
മുമ്പുളതഭാവണന്നയ്  കേവണത്തനിയ  സ്ഥലങ്ങളുവട  സര്കവ്വ  വസചയ്  സലാംയുക്ത
പരനികശഭാധനഭാ  സമയത്തയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന്നനില.   ഒകര  വെലക്തനിയുവട  വവകേവെശലാം
തവന്ന 1977-നയ് മുമ്പുലാം കശഷവമുള കേകയറങ്ങള ഉണഭാകേഭാലാം.  1977-നയ് കശഷമുളവെ
സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധനകയഭാവടഭാപലാം  ഒഴെനിപനിചയ്  എടുത്തനിട്ടുണഭാകേനില.   പരനികശഭാധന
കേഴെനിഞ്ഞെയ്  വെര്ഷങ്ങളക്കുകശഷലാം  അതനിര്ത്തനി  കേവണത്തനി  ജണ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്
പലകപഭാഴലാം തര്ക്കങ്ങളക്കയ് കേഭാരണമഭാകേഭാറുണയ്.  ഇതുമൂലലാം ജണ വകേടനി തനിരനിക്കഭാത്ത
സ്ഥലങ്ങളനില  സ്ഥലലാം  വവകേമഭാറത്തനിനുലാം  മറയ്  ഇതര  ആവെശലങ്ങളക്കുമഭായനി
പ്രഭാകദശനികേ  നനിവെഭാസനികേളക്കയ്  വെനലാം  വെകുപനിവന്റ  നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം  നലകേഭാന
കേഭാലതഭാമസലാം   വെരഭാറുണയ്.   ഇതയ്  പലകപഭാഴലാം  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ബുദനിമുട്ടുകേള
സൃഷനിക്കുനണയ്.   ഇസൗ  കേഭാരലത്തനില  അവെവര  പറഞ്ഞെയ്  കബഭാദലവപടുത്തനി  ജണ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  തസ്വരനിതവപടുത്തഭാന  ശമനിചവെരുനണയ്.   അതയ്  ഒരു  പരനിധനിവെവര
വെനിജയനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാവത സര്കവ്വയര്മഭാവര ഉപകയഭാഗനിചഭാണയ് സര്കവ്വ
നടത്തുന്നതയ്.  കനരകത്ത റവെനപ്യൂ വെകുപനിവല സര്കവ്വയര്മഭാരുവട കസവെനമഭായനിരുന
ഉപകയഭാഗനിചനിരുന്നതയ്.   ആവെശലമഭായ സമയത്തയ്  ഇസൗ ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട കസവെനലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല വെനലാം വെകുപനിവല ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ്  സര്കവ്വയുമഭായനി ബനവപട
വെനിദഗ പരനിശതീലനലാം  നലകേനിവെരനികേയഭാണയ്.   ഇകപഭാള  120  കപര്  അടങ്ങുന്ന ഒരു
ബഭാചനിവന്റ പരനിശതീലനലാം നടനവെരുനണയ്.    പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയയ്
അവെവരയുലാം  കൂടനി  അതനിര്ത്തനി  സര്കവ്വ  നടത്തഭാന  നനിശ്ചയനിക്കഭാനുലാം,  അതുമൂലലാം
ജണയനിടുന്ന  പ്രവെര്ത്തനി  എളുപമഭാക്കഭാനുലാം   കവെണനി  ഗവെണ്വമന്റയ്  പരനിശമനിചയ്
വെരനികേയഭാണയ്.  

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന:  സര്,  നമ്മുവട  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനയ്  പ്രകൃതനി  നലകേനിയ
വെരദഭാനങ്ങളനിവലഭാന്നഭാണയ്  വെനലാം.  നദനികേളുലാം  പുഴെകേളുവമലഭാലാം  വെറനിവെരണ്ടു
വകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   കകേരളത്തനിവല  വെനഭൂമനിവയ  സലാംബനനിചയ്  തന്നനിരനിക്കുന്ന
ഉത്തരത്തനില,  അതനിര്ത്തനി കൃതലമഭായനി കവെര്തനിരനിചനിടനില എന്നഭാണയ് ബഹുമഭാനവപട
മനനി  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതയ്.   ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ  പക്കല  ഇതുസലാംബനനിചയ്  എന്തെയ്
കേണക്കഭാണുളതയ്;  എത്ര വെനഭൂമനിയഭാണയ് വവകേവെശമുളതയ്; ഏവതലഭാലാം  കേമ്പനനികേളുലാം
വെലക്തനികേളുമഭാണയ് വെനലാം കേകയറലാം നടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;  എവെനിവടയഭാണയ് അതനിര്ത്തനി
തര്ക്കമുളതയ്; എന്നതീ കേഭാരലങ്ങള  വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജു:  സര്,  കകേരള സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റ വമഭാത്തലാം ഭൂവെനിസ്തൃതനിയുവട
29%  വെനമഭാണയ്.   യഥഭാര്തത്തനില  ഒരു  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റ  വമഭാത്തലാം
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ഭൂവെനിസ്തൃതനിയനില ഇത്രയുലാം ശതമഭാനലാം വെനമുള മവറഭാരു സലാംസ്ഥഭാനവലാം ഇല.  29%
വെനലാം  ഇകപഭാഴലാം  കകേരളലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനണയ്.   ബഹുമഭാനവപട  അലാംഗലാം
സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല  പശ്ചനിമഘട കമഖേല സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതുവകേഭാണഭാണയ്  ഇകപഭാഴലാം
നമുക്കയ്  പചപ്പുലാം,  ശുദവെഭായുവലാം  ശുദജലവവമലഭാലാം  ലഭനിക്കുന്നതയ്.   അതുവകേഭാണയ്
വെനങ്ങള  സമ്പൂര്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കവപകടണതുണയ്.  വെനങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് വെനഭാതനിര്ത്തനി നനിര്ണയനിക്കുകേ എന്നതയ് വെളവര പ്രധഭാനമഭാണയ്.
വെനഭാതനിര്ത്തനിയുലാം  വെനകത്തഭാടയ്  കചേര്നള  റവെനപ്യൂ  വെസ്തുക്കളുലാം  സസ്വകേഭാരല
വെസ്തുക്കളുവമഭാവക്ക കവെര്തനിരനിക്കുകേ എന്നതയ്  പരമപ്രധഭാനമഭാണയ്.   പലകപഭാഴലാം പല
കമഖേലകേളനിലുലാം  ആ  അതനിര്ത്തനി  പൂര്ണമഭായനി   നനിശ്ചയനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല
തര്ക്കങ്ങള നനിലനനിലക്കുനണയ്. ചേനില കമഖേലകേളനില വചേറനിയകതഭാതനില അതനിര്ത്തനി
പ്രകദശങ്ങളനില കേകയറവലാം നടക്കുനണയ്.  ആ കേകയറലാം  പൂര്ണമഭായുലാം ഒഴെനിവെഭാക്കഭാന
സര്കവ്വ  നടത്തനി  ജണ  ഇടുകേ  എന്നതയ്  വെളവര  നനിര്ബനമഭാണയ്.   ജണ  ഇടല
ഗവെണ്വമന്റയ് വെളവരയധനികേലാം ശദ നലകേനിവക്കഭാണയ്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി
വെരനികേയഭാണയ്.   വെരുന്ന  3  വെര്ഷലാംവകേഭാണയ്  ജണ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയുവമന്നഭാണയ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.   വെനഭാതനിര്ത്തനി  പ്രകദശത്തയ്  ജണ  ഇടഭാന
ഇനനിയുലാം  2300  കേനി.മതീ.  ബഭാക്കനിയുണയ്.   അതനിവന്റ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് സതസ്വരമഭായ നടപടനികേളനികലയഭാണയ് കപഭാകുന്നതയ്.  

ശതീമതനി  ഇ  .    എസയ്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  വെനഭാതനിര്ത്തനികയഭാടയ്  കചേര്ന്നയ്
തഭാമസനിക്കുന്ന ജനങ്ങള അനുഭവെനിക്കുന്ന ദുരനിതങ്ങള വചേറുതല.  അവെരുവട ജതീവെനിത
സഭാഹചേരലങ്ങള  പലകപഭാഴലാം  മുകന്നഭാടയ്  വകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  കേഴെനിയഭാവത
പ്രതനിസനനിയനിലഭാകുന്ന  സ്ഥനിതനിയുണഭാകേഭാറുണയ്.  ഇ.എഫയ്.എല.  ആകയഭാ
ഇ.എസയ്.വഎ.  ആകയഭാ  ഒരനിക്കല  കനഭാടനിവവഫ  വചേയ്തുകേഴെനിഞ്ഞെഭാല  അതനിലനനിന്നയ്
അവെര്ക്കയ്  ഒരനിക്കലുലാം  പുറത്തുവെരഭാന  കേഴെനിയുന്നനില.  അതനിവന്റ  ഏറവലാം  വെലനിയ
ഉദഭാഹരണമഭാണയ്   എലാം.എല.എ.-മഭാര്  അതതയ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില
വചേയര്മഭാനമഭാരഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഇടതുപക്ഷ  ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ  കേഭാലത്തയ്  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചതയ്.  അതനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം
കൃഷനിക്കഭാരുവട  ഭൂമനിയഭാവണന്നയ്  കബഭാദലവപടതനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുകവെണനി  ഭൂമനികേള  ശനിപഭാര്ശ  വചേയ്യുകേയുലാം  വചേയ്തു.  എന്നഭാല
അതനികനല പനിന്നതീടയ് നടപടനികേവളഭാനമുണഭായനില.  ഇവെനിവട ചേര്ച വചേയ കുറനിഞ്ഞെനി
സഭാങ്ചേസ്വറനിയനിവല  കനഭാടനിഫനികക്കഷനകേത്തയ്  ഉളവപട്ടുകപഭായനിട്ടുള  നനിരവെധനി
കേര്ഷകേരുണയ്.   അതനിവല  തര്ക്കങ്ങള  മഭാറനിവെചയ്  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  അവെരുവട  ഭൂമനി
ഒഴെനിവെഭാക്കനി  വകേഭാടുക്കഭാവമന്നയ്  നനിരവെധനി  തവെണ  നനിയമസഭയകേത്തയ്  ഉറപയ്
കേനിടനിയതഭാണയ്.   കേഴെനിഞ്ഞെ  യു.ഡെനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ  കേഭാലത്തയ്  മുഖേലമനനി
വെനിളനിചകചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനില  ഉറപയ്  പറഞ്ഞെതുമഭാണയ്.   എന്നഭാല  ആ
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സഭാങ്ചേസ്വറനിയനില  ഉളവപടയ്  കപഭായനിട്ടുളകതഭാ,  ഇ.എഫയ്.എല-ല  ഉളവപടയ്
കപഭായനിട്ടുളകതഭാ ആയ കേര്ഷകേരുവട ഭൂമനി ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനയ് നഭാളനിതുവെവര മഭാറനിമഭാറനി
വെന്ന  ഗവെണ്വമന്റുകേളുവട   ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  യഭാവതഭാരു  നടപടനിയുമുണഭായനിടനില.
ഇത്തരത്തനില  ഇതനില  ഉളവപട്ടുകപഭായ   യഥഭാര്ത  കൃഷനിക്കഭാവര
ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി ഗവെണ്വമന്റയ് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു: സര്, ഇസൗ ഗവെണ്വമന്റയ് വെന്നതനിനുകശഷലാം  ആരുവടവയങനിലുലാം
സസ്വകേഭാരല  വെസ്തു  ഇ.എഫയ്.എല.  ആയനി  കനഭാടനിവവഫ  വചേയ്തുവകേഭാണ്ടുള  ഒരു
തതീരുമഭാനവലാം വവകേവക്കഭാണനിടനില.  എന്നഭാല വെര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പയ് ഏവറടുത്ത ഭൂമനിവയ
സലാംബനനിച  തര്ക്കങ്ങള   ടനിബപ്യൂണലനിലുലാം,  വവഹകക്കഭാടതനിയനിലുവമലഭാലാം
നടക്കുനണയ്.  അതനിവന്റ വെനിധനി ഇകപഭാള വെരുനണയ്.  എന്നഭാല അതയ് കഫഭാറസ്റ്റനിനയ്
അനുകൂലമഭായനിരനിക്കഭാലാം  ചേനിലകപഭാള  വെനിട്ടുവകേഭാടുക്കഭാന  പറഞ
വകേഭാണ്ടുളതുമഭായനിരനിക്കഭാലാം.   ആ  വെനിധനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  അപ്പുറകത്തയയ്
പുതനിയതഭായനി  സസ്വകേഭാരല  വെലക്തനികേളുവട  ഭൂമനി  ഇസൗ  ഗവെണ്വമന്റയ്  വെന്നകശഷലാം
ഇ.എഫയ്.എല.  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  അനുസരനിചയ്  എടുത്തനിടനില.   ആ  സമതീപനലാം
ഗവെണ്വമന്റനിനയ്  ഇല  എനളതുലാം  ഇസൗ  അവെസരത്തനില  വെലക്തമഭാക്കഭാന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണയ്.    

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന:  സര്,  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  വെനഭൂമനിയുവട  അതനിര്ത്തനി
നനിശ്ചയനിചയ്  അതനിവന്റ  അളവെയ്  തനിടവപടുത്തഭാന  സഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ;
അങ്ങവനയഭാവണങനില അതയ് എത്രകത്തഭാളമഭാണയ്?

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജു:  സര്,  അതനിവന  സലാംബനനിചഭാണയ്  ഞഭാന  കനരകത്ത
ബഹുമഭാനവപട സനി.  ദനിവെഭാകേരന കചേഭാദനിച കചേഭാദലത്തനിനയ് ഉത്തരമഭായനി സൂചേനിപനിചതയ്.
വെനത്തനിവന്റ  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിചയ്  ജണ  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  കജഭാലനി
നടന വെരനികേയഭാണയ്.   ഇനനിയുലാം  രണഭായനിരത്തനി  മുന്നൂകറഭാളലാം  കേനികലഭാമതീറര്  വെരുന്ന
പ്രകദശകത്തയയ്  ജണ  ഇകടണതുണയ്.   വെരുന്ന  3  വെര്ഷലാംവകേഭാണയ്  സര്കവ്വ
പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  ജണ  ഇടല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുവമന്നഭാണയ്  ഗവെണ്വമന്റയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.   അതനിനുകവെണനിയുള  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  ഇതനികനഭാടകേലാം
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ജണ  ഇടുന്ന  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നമുറയയ്  മഭാത്രകമ   പല
കമഖേലകേളനിലുലാം  വെനഭൂമനിയുവടയുലാം  സസ്വകേഭാരല  ഭൂമനിയുവടയുലാം  ഉടമസ്ഥര്  തമ്മേനിലുള
തര്ക്കങ്ങള പൂര്ണമഭായനി അവെസഭാനനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയു.  മഭാത്രമല വെനലജതീവെനികേളനില
നനിനള  ആക്രമണങ്ങവള  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  വഫനസനിലാംഗലാം  മറ്റുലാം
നടത്തുന്നതനിനയ്  ചേനില  കമഖേലകേളനില  അതനിര്ത്തനി  തര്ക്കലാം  ഒരു  വെനിഷയമഭാണയ്.
അതുവകേഭാണയ്  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിക്കുകേയുലാം  ജണ  ഇടുകേയുലാം  വചേയ്യുന്നതയ്  വെളവര
പരമ പ്രധഭാനമഭായ കേഭാരലമഭായഭാണയ് വെനലാം വെകുപയ് കേരുതുന്നതയ്.  
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ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന: സര്, അങ്ങയ് ഇ.എഫയ്.എല. ആക്ടനിവനക്കുറനിചയ്
പറഞ.  ഇ.എഫയ്.എല.  ആകനിവന കചേഭാദലലാം  വചേയ്തുവകേഭാണയ് വവഹകക്കഭാടതനിയനില
കകേസയ്  കപഭായനിരുന.  51,000  ഏക്കര്  ഭൂമനി  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന
ഗവെണ്വമന്റനികന്റതഭാവണനലാം  ഇ.എഫയ്.എല.  ആക്ടയ്  നനിയമപരമഭാവണന്ന
വവഹകക്കഭാടതനിയുവട  വെനിധനി  വെന്നതനിനയ്  അപതീലുമഭായനി  51   കേസൗണര് വപറതീഷകനഴയ്
ഇകപഭാള  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനികലയയ്  കപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില
ഇസൗ  കകേസയ്  ദുര്ബലവപടുത്തുന്നതനിനയ്  കവെണനിയുള  ശമങ്ങള  നടക്കുനവവെന്നയ്
പുറത്തയ് സലാംസഭാരമുണയ്.  അങ്ങയ് ഒരനിക്കലുലാം അതനില ഇടവപടനിവലന്നയ് എനനിക്കറനിയഭാലാം.
ഇതയ്  കൃതലതകയഭാടുകൂടനി  വചേയയ്  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റ  വെകേയഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനു
കവെണനിയുള ശമലാം നടക്കണലാം.   അകതഭാവടഭാപലാം  ഇ.എഫയ്.എല ആക്ടനിവല മൂന്നഭാലാം
വെകുപ്പുലാം  നഭാലഭാലാം  വെകുപ്പുലാം  തമ്മേനിവലഭാരു  വെലതലഭാസമുണയ്.   ഒന്നയ്  കകേഭാമ്പനകസഷന
വകേഭാടുത്തുലാം, മവറഭാന്നയ് കകേഭാമ്പനകസഷന വകേഭാടുക്കഭാവതയുലാം ഇസൗ ഭൂമനി എടുക്കുന്നതനിവന
സലാംബനനിചഭാണയ്.  ഗവെണ്വമന്റയ്  ഇക്കഭാരലലാം  വെളവര  കൃതലതകയഭാടുകൂടനി
പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  നമ്മുവട  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റ  വപഭാതുതഭാലപരലലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുകവെണനിയുള എലഭാ മുനഗണനയുലാം വകേഭാടുക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജു:  സര്,  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റയുലാം ജനങ്ങളുവടയുലാം തഭാലപരലലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് കവെണനിയുള എലഭാ മുനഗണനയുലാം ഇസൗ ഗവെണ്വമന്റയ് നലകുലാം.
അങ്ങയ്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാവല ഇ.എഫയ്.എല.  നനിയമത്തനിവന്റ  പ്രഭാബലലവത്തയുലാം
അതനിവന്റ  നനിയമസഭാധലതകയയുലാം  സലാംബനനിചയ്  കചേഭാദലലാം  വചേയ്തുവകേഭാണയ്  സുപ്രതീലാം
കകേഭാടതനിയനില ഇകപഭാള കകേസയ് നടനവെരനികേയഭാണയ്.  അതനില   സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റ
തഭാലപരലത്തനിനയ്  വെനിരുദമഭായ  ഒരു  വെതീഴ്ചയുലാം  ഉണഭാകേഭാത്ത  തരത്തനില  കകേസുകേള
വവകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കകേസനില നമ്മുവട
വെഭാദലാം ദുര്ബലവപടുത്തുന്നതനിനുകവെണനിയുളള ശമലാം നടക്കുനവവെന്നയ് അങ്ങയ് പറഞ്ഞെതയ്
എവന്റ  ശദയനില  വെന്നനിട്ടുള  കേഭാരലമല.   അങ്ങയ്  അറനിയനിചഭാല  അതനിവന
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ ഒരു നയലാം ഞഭാന കനരകത്ത പറഞ.  പുതനിയതഭായനി കേര്ഷകേരുവട
കേയനിലനിരനിക്കുന്നകതഭാ അവലങനില സസ്വകേഭാരല  കമഖേലയനില ഇകപഭാള ഇരനിക്കുന്നകതഭാ
ആയ ഭൂമനി അവെര്ക്കയ് കനഭാടതീകസഭാ കകേഭാമ്പനകസഷകനഭാ വകേഭാടുക്കഭാവത വെനലാം വെകുപയ്
ഏവറടുക്കുന്ന നടപടനി ഇസൗ ഗവെണ്വമന്റയ് സസ്വതീകേരനിക്കനില.  

മനി  .    വഡെപപ്യൂടനി  സതീക്കര്:  ഓര്ഡെര്...  ഓര്ഡെര്  ...  കചേഭാകദലഭാത്തര  സമയലാം
കേഴെനിഞ. 

                   (കചേഭാകദലഭാത്തര സമയലാം കേഴെനിഞ.)
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2.  കരഖേഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
4 (*514) ശതീ  .   വെനി  .   ഡെനി  .   സതതീശന   :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്   :
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം   :
ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശയ് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) ഇകക്കഭാ ടൂറനിസത്തനിനയ് പ്രഭാധഭാനലലാം നലകുന്ന എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്

ഈ സര്ക്കഭാര് ലകേവക്കഭാണനിട്ടുളവതന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ  കേരടയ്  വെന  നനിയമത്തനില  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  മഭാതൃകേകേള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്  എവന്തെലഭാലാം  നനിബനനകേളഭാണയ്
ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളവതന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസത്തനിനഭായനി  ഒരു  നയലാം
രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?       

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

(എ)  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസത്തനിനയ്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളനിവല സന്ദേര്ശകേ സുരക്ഷ ശക്തമഭാക്കല,  പരനിസ്ഥനിതനി വെനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനയ്
ഊന്നല  നലകേല,  തകദ്ദേശതീയരഭായ വെനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിനയ്  കൂടുതല  വെരുമഭാനലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന പരനിശതീലനലാം നലകേല,  സന്ദേര്ശകേര്ക്കയ് തഭാമസ സസൗകേരലത്തനിനഭായനി
വെനത്തനിനുപുറത്തുലാം  വെനഭാതനിര്ത്തനിയനിലുലാം  സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കല  എന്നതീ
നടപടനികേള  ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാവത  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  നടപഭാക്കുന്ന
വെനകമഖേലയനില പരനിസ്ഥനിതനി ആഘഭാത പഠനലാം നടത്തുവെഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിച.
കൂടഭാവത തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജനിലയനില കകേഭാട്ടൂരനില നനിലവെനിലുള ആന പുനരധനിവെഭാസ
കകേന്ദ്രലാം അന്തെര്കദ്ദേശതീയ നനിലവെഭാരത്തനില വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  105  കകേഭാടനി  രൂപ
കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘഭാതലാം  കുറചലാം  പ്രകൃതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം,
കബഭാധവെലക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകേനിയുലാം  തകദ്ദേശതീയ
സമൂഹത്തനിവന്റ  ജതീവെകനഭാപഭാധനി  വെര്ദനിപനിചലാം  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വ  ടൂറനിസലാം  തതസ്വങ്ങള
ഉറപ്പുവെരുത്തനിയുലാം  വെനലജതീവെനികേളക്കുലാം  അവെയുവട  ആവെഭാസ  വെലവെസ്ഥയ്ക്കുലാം
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കദഭാഷകേരമഭാവെഭാത്ത  വെനിധത്തനിലുലാം  തകദ്ദേശതീയ  ജനങ്ങളക്കയ്  പരമഭാവെധനി  വെരുമഭാനലാം
ഉണഭാകുന്ന  വെനിധത്തനിലുലാം  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ്  കേരടയ്
കദശതീയ വെന നയത്തനില നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. 

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റ  നനിലവെനിവല  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  നയലാം  കേരടയ്  വെന
നയത്തനിവല  നനിബനനകേള  അനുസരനിചളതഭാണയ്.   പരനിസ്ഥനിതനി  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം,
വെനപരനിസ്ഥനിതനി സലാംരക്ഷണലാം,  സമൂഹത്തനിവന്റ ജതീവെകനഭാപഭാധനി വെര്ദനവെയ് എന്നനിവെ
ഇകപഭാള നനിലവെനിലുള നയത്തനിവന്റ ഭഭാഗമഭാണയ്.  

   കതഭാടലാംകമഖേലയനിവല വതഭാഴെനിലഭാളനികേള കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങള
5(*515) ശതീ  .   വകേ  .   ഡെനി  .   പ്രകസനന  :

ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന  :
ശതീ  .    ഡെനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കതഭാടലാം  കമഖേലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കനരനിടുന്ന  പ്രശങ്ങള

പരനികശഭാധനഭാ വെനികധയമഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്ലഭാകന്റഷന  കലബര്  ആക്ടനില  ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനത്തനിനുലാം
ചേനികേനിതക്കുലാംകവെണ  എവന്തെഭാവക്ക  സസൗകേരലങ്ങളഭാണയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഈ  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാകുനകണഭാവയന്ന  കേഭാരലലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആക്ടനില  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  തരത്തനില  തഭാമസസസൗകേരലലാം
ലഭലമഭാകുനകണഭാ;

(ഡെനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റ കേഭാലത്തയ് കതഭാടമുടമകേളുമഭായനി നടത്തനിയ ചേര്ചയുവട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ഉണഭായ  കവെതനപരനിഷ്കരണ  കേരഭാറനില  കജഭാലനിസമയവലാം
കജഭാലനിഭഭാരവലാം  നനിയമത്തനിനയ്  അനുരൂപമലഭാത്ത  തരത്തനില  വെര്ദനിപനിചനിരുകന്നഭാ
എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി   (  ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  ): 

(എ)  കതഭാടലാം  കമഖേലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കനരനിടുന്ന  പ്രശങ്ങള
പരനികശഭാധനഭാ വെനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കതഭാടലാം കമഖേലയനിവല വതഭാഴെനില പ്രശങ്ങള
പഠനിക്കഭാനഭായനി  നനികയഭാഗനിച  ജസ്റ്റനിസയ്  കൃഷ്ണന  നഭായര്  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിവന്റ
ശനിപഭാര്ശകേള  സലാംബനനിചയ്  ബഹുമഭാനവപട  മുഖേലമനനിയുവടയുലാം  വതഭാഴെനില
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വെകുപ്പുമനനിയുവടയുലാം  അദലക്ഷതയനില  കചേര്ന്ന  കയഭാഗങ്ങളനില  കടഡെയ്  യൂണനിയന
പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം  വതഭാഴെനില  ഉടമകേളുമഭായുലാം  വെനിശദമഭായ  ചേര്ചകേള
നടത്തനിയനിട്ടുളതുലാം  ആയതനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  തുടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവെരനികേയുമഭാണയ്.  

(ബനി)  1951-വല  പ്ലഭാകന്റഷന  കലബര്  നനിയത്തനിവല  വെകുപയ്  8  മുതല  10
വെവരയുള  ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  1959-ല  നനിലവെനിലവെന്ന  പ്ലഭാകന്റഷനസയ്  കലബര്
ചേടങ്ങളനിലുമഭാണയ്  കതഭാടലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം
ചേനികേനിതയ്ക്കുലാംകവെണ കേഭാരലങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  വെകുപയ് 8 പ്രകേഭാരലാം കതഭാടലാം
ഉടമ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  കുടനിവവെളള  സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കണവമന്നയ്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന.  വെകുപയ് 9 പ്രകേഭാരലാം കതഭാടലാം വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് (സ്ത്രതീകേളക്കുലാം
പുരുഷനമഭാര്ക്കുലാം  പ്രകതലകേമഭായനി)  വൃത്തനിയുള  ശസൗചേഭാലയവലാം  ഉടമ
കതഭാടത്തനിനുളനിലത്തവന്ന  ഏര്വപടുത്തണവമന്നയ്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണയ്.   ചേടലാം  32
പ്രകേഭാരലാം കതഭാടലാം ഉടമകേള കതഭാടത്തനിവല വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട എണത്തനിനനുസരനിചയ്
ഗഭാര്ഡെന  കഹഭാസനിറല,  ഗ്രൂപയ്  കഹഭാസനിറല,  ഡെനിവസനസറനികേള  എന്നനിവെ
ഏര്വപടുകത്തണതഭാണയ്.  5-6-2015-വല 62/2015/എല.ബനി.ആര്. നമ്പര് ഉത്തരവെയ്
പ്രകേഭാരലാം  ചേടലാം  32-ല  കഭദഗതനി  വെരുത്തനി സഭാനനിലാംഗയ്,  ആനജനികയഭാഗ്രഭാലാം  തുടങ്ങനിയ
ആധുനനികേ ചേനികേനിതഭാ സസൗകേരലങ്ങളുലാം വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ഏര്വപടുത്തഭാന വെലവെസ്ഥ
വചേയനിട്ടുണയ്.   ആവെശലമഭായ  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലമനിലഭാത്ത  കതഭാടങ്ങളനിവല
വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കതഭാടത്തനിനയ്  പുറത്തുള  ആശുപത്രനികേളനില  ചേനികേനിത
നടത്തുന്നതനിനയ് വചേലവെഭായ തുകേ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട അകപക്ഷ പ്രകേഭാരലാം പ്ലഭാകന്റഷന
ഇനവസക്ടര്മഭാര് ഉടമയനിലനനിന്നയ് ഈടഭാക്കനി നലകുനമുണയ്. 

പ്ലഭാകന്റഷനസയ്  കലബര്  ആക്ടനില  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന  സസൗകേരലലാം
ലഭലമഭാകുനണയ്.  ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം കതഭാടലാം ഉടമകേള വെതീഴ്ച
വെരുത്തുനകണഭാവയന്നയ്  പ്ലഭാകന്റഷന  ഇനവസക്ടര്മഭാര്  പതീരനികയഭാഡെനിക്കല
ഇനവസക്ഷന  നടത്തുകേയുലാം  വെതീഴ്ചവെരുത്തുന്ന  വതഭാഴെനിലുടമകേളവക്കതനിവര
കപ്ലഭാസനികേപ്യൂഷന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരനികേയുലാം വചേയ്യുന. 

(സനി)  തഭാമസസസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാകുനണയ്.   കൂടഭാവത  വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുള
ഭവെനലാം  ഫസൗകണഷന  ഓഫയ്  കകേരള,   കകേരള  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  സമ്പൂര്ണ  ഭവെന
പദതനിയഭായ  ലലഫയ്  കപ്രഭാജക്ടുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  ഭവെനരഹനിതരഭായ  കതഭാടലാം
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വെതീടുവെചയ്  നലകുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവെരുന.
സസ്വന്തെമഭായനി ഭൂമനിയനിലഭാത്ത വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് കതഭാടത്തനിനുളനിലത്തവന്ന സ്ഥലലാം
കേവണത്തനി  വെതീടയ്  നനിര്മ്മേനിചയ്  നലകുന്നതനിനുലാം  സസ്വന്തെമഭായനി  സ്ഥലമുള
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് അവെരവെരുവട സ്ഥലത്തുതവന്ന വെതീടയ് നനിര്മ്മേനിചയ് നലകേഭാനുമഭാണയ്
സര്ക്കഭാര് ഈ പദതനിയനിലൂവട ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്. 
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(ഡെനി)  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  76/2016/വതഭാഴെനില  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  കതഭാടലാം
കമഖേലയനില  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  മനിനനിമലാം  കവെതന  നനിരക്കനില  15-12-1966-വല
പ്ലഭാകന്റഷന കലബര് കേമ്മേനിറനി തതീരുമഭാനത്തനിവന്റ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില റബ്ബര് മരങ്ങളുവട
ടഭാപനിലാംഗയ് ടഭാസയ് 400 ആയനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.  അതുകപഭാവല കതയനില കതഭാടങ്ങളനില
പതീസയ്  കററയ്  വെര്ക്കനില  'ഷനിയര് പ്ലക്കനിലാംഗയ്'  എന്ന ബനി വെനിഭഭാഗവലാംകൂടനി  മുന മനിനനിമലാം
കവെതന ഉത്തരവെനിലനനിനലാം വെനിഭനിന്നമഭായനി ജനി.ഒ(എലാം എസയ്.)15/14/വതഭാഴെനില എന്ന
ഉത്തരവെനില പുതുതഭായനി ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

   കേടലമതല വെനിഭവെകശഭാഷണലാം സലാംബനനിചയ് പഠനലാം
6(*516) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ്  :

ശതീ  .    സനി  .   കൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   വകേ  .   വജ  .   മഭാകനി  :
ശതീ  .    വകേ  .    സുകരഷയ്  കുറുപയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേടല മതല വെനിഭവെകശഭാഷണലാം, കേഭായല അലങഭാര മതലകൃഷനി എന്നനിവെ
സലാംബനനിചയ്  എവന്തെങനിലുലാം  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  വെനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭായല  അലങഭാര  മതലകൃഷനി  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനനിയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി   (  ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):  

(എ)  കകേരളതതീരത്തയ്  നടപഭാക്കനിവെരുന്ന  കടഭാളനിലാംഗയ്  നനികരഭാധനത്തനിവന്റ
പ്രതലഭാഘഭാതവത്തക്കുറനിചയ്  വെനിദഗ  സമനിതനി  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത
പഠനത്തനില  മതല  ലഭലതയനില  കുറവെയ്  കേഭാണുന്നതഭായനി  കേവണത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാവത ഫനിഷറതീസയ് വെകുപനിവന്റ സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനിക്കല വെനിഭഭാഗലാം  9  ജനിലകേളനില നടത്തനിയ
മലറന  കേലഭാചയ്  അവസവസ്മെന്റയ്  സര്കവ്വയുവട  2006-07  മുതലുള  10  വെര്ഷവത്ത
കേടലമതല  ഉലപഭാദനത്തനിവന്റ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരവലാം  മകതലഭാലപഭാദനത്തനില
കുറവെയ്  വെന്നതഭായനി  കേവണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  10  വെര്ഷവത്ത  കേടല
മകതലഭാലപഭാദനത്തനിവന്റ കേണക്കുകേള അനുബനമഭായനി *കചേര്ക്കുന.  

*ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്. 
280/2020
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(ബനി)  അലങഭാര  മതലകൃഷനി  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  അകേസ്വഭാ

വവെകഞഴയ്  ഇന്റര്  നഭാഷണല  ലനിമനിറഡെയ്  (KAVIL)  സമര്പനിച  വപ്രഭാകപഭാസല

പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.   പ്രസ്തുത  വപ്രഭാകപഭാസലനില  ഇകപഭാഴള  അടനിസ്ഥഭാന

സസൗകേരലങ്ങള പുനരുദരനിചയ്  കകേരളത്തനിവല വെനിവെനിധ ജനിലകേളനിവല മതല കേര്ഷകേ

വെനികേസന  ഏജനസനിയുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  അലങഭാര  മതലകൃഷനി

വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  അലങഭാര  മതലങ്ങള  KAVIL  വെഴെനി

വെനിപണനലാം നടത്തുന്നതനിനുമഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  

 നൂതന മതലകൃഷനി രതീതനികേള

7(*517) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡെന  :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :

ശതീ  .   വെനി  .   എസയ്  .   ശനിവെകുമഭാര്  :

ശതീ  .    എലാം  .    വെനിനവസന്റയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  നൂതന  മതലകൃഷനി  രതീതനികേള  നടപഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നൂതന  മതലകൃഷനി  രതീതനികേള  പ്രകയഭാജനവപടുത്തുന്ന  മഭാതൃകേഭാ

ഫഭാമുകേളക്കയ് എവന്തെലഭാലാം കപ്രഭാതഭാഹനങ്ങളഭാണയ് നലകേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കൃഷനിരതീതനികേള  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

ആരുവടവയലഭാലാം കസവെനങ്ങളഭാണയ് പ്രകയഭാജനവപടുത്തുന്നവതന്നയ് പറയഭാകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി   (  ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):  

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  നൂതന  മതലകൃഷനിരതീതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  550 ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി

നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത നൂതന പദതനികേളനില ഉളവപടുത്തനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ

വെര്ഷത്തനില തഭാവഴെപറയുന്ന ഘടകേ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വെരുന: 
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1. കുളങ്ങളനില ഓരുജല മതലങ്ങളുവട സമ്മേനിശ മതലകൃഷനി പദതനി.

2. ഓരുജല മതലങ്ങളുവട കൂടയ് കൃഷനി

3. കുളങ്ങളനില അന്തെരതീക്ഷ വെഭായു ശസ്വസനിക്കുന്ന മതലങ്ങളുവട കൃഷനി

4. അണവക്കട്ടുകേളനില കൂടുകൃഷനി.

5. കുളങ്ങളനില കരഭാഗഭാണുവെനിമുക്ത കേഭാര വചേമ്മേതീന കൃഷനി

6. കുളങ്ങളനിവല നഭാരന വചേമ്മേതീന കൃഷനി

7. ശുദജല ആറ്റുവകേഭാഞയ് കൃഷനി

8. റതീ-സര്ക്കുകലററനി അകേസ്വഭാകേളചര് സനിസ്റ്റലാം

9. കുളങ്ങളനില ഗനിഫനിറയ് തനിലഭാപനിയ കൃഷനി.

10. കേടലനില കേലകമ്മേക്കഭായ കൃഷനി പദതനി

11. കപ്രഭാജക്ടയ് സ്റ്റഭാഫുകേളുവട നനിയമനലാം

12. കഡെഭാകേക്യുവമകന്റഷന, റനികപഭാര്ടനിലാംഗയ്.

(ബനി)  നൂതന  മതലകൃഷനിരതീതനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  230  നൂതന
മതലകൃഷനി  മഭാതൃകേഭാപ്രദര്ശന  യൂണനിറ്റുകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  550  ലക്ഷലാം
രൂപയുവട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി പദതനി ഓകരഭാ ജനിലയനിവലയുലാം മതല
കേര്ഷകേ വെനികേസന ഏജനസനികേള മുകഖേന നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കൂടഭാവത 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില ജലകൃഷനി വെലഭാപന പദതനികേളനില ഉളവപടുത്തനി മഭാതൃകേഭാ
മതലകൃഷനി  ഫഭാമുകേളക്കഭായനി  975  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  നൂതന മതലകൃഷനിരതീതനി  പദതനി  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  മതല കേര്ഷകേ
വെനികേസന ഏജനസനികേള മുകഖേനയഭാണയ് ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതയ്.
കൂടഭാവത  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കുള  സഭാകങതനികേ  സഹഭായങ്ങളക്കുലാം
പരനികശഭാധയ്ക്കുമഭായനി  വസനടല  മലറന  ഫനിഷറതീസയ്  റനിസര്ചയ്  ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടയ്
(സനി.എലാം.എഫയ്.ആര്.ഐ),  വസനടല  ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടയ്  ഓഫയ്  ബഭാക്കനിഷയ് വെഭാടര്
അകേസ്വഭാകേളചര്  (സനി.ഐ.ബനി.എ).  രഭാജതീവ്ഗഭാനനി വസന്റര് കഫഭാര്  അകേസ്വഭാകേളചര്
(ആര്.ജനി.സനി.എ)  കകേരള  യൂണനികവെഴനിറതീസയ്  ഓഫയ്  ഫനിഷറതീസയ്  ആന്റയ്  ഓഷലന
സ്റ്റഡെതീസയ്  (കുകഫഭാസയ്)  എന്നതീ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  കസവെനവലാം  പ്രകയഭാജനവപടുത്തനി
വെരുന. 
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   തതീരകദശവെഭാസനികേവള മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി
8(*518)  ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര് :

ശതീ  .   എന  .   എ  .   വനലനിക്കുന്നയ് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
കഡെഭാ  .    എലാം  .    വകേ  .    മുനതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശവെഭാസനികേവള തതീരത്തുനനിനലാം അമ്പതയ്  മതീറവറങനിലുലാം  മഭാറനിയുളള
സുരക്ഷനിത കമഖേലയനികലയയ്  മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുളള ഒരു പദതനി മതലബനന
വെകുപനിവന്റ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഈ  പദതനി  ഏതയ്  ഏജനസനിവെഴെനി  നടപഭാക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി എന്തെയ് തുകേ കവെണനി വെരുവമന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഈ
ഫണയ് എങ്ങവന കേവണത്തഭാനഭാവവമന്നഭാണയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ):

(എ)  കേടലഭാക്രണണ  ഭതീഷണനി  നനിലനനില്ക്കുന്ന  തതീരകദശത്തയ്  തതീരകത്തഭാടയ്
കചേര്ന്നയ്  50 മതീററനിനുളനില തഭാമസനിക്കുന്ന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള സുരക്ഷനിതമഭായ
സ്ഥലങ്ങളനികലക്കയ്  മഭാറനി  പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുളള  ഭവെന  പദതനികേള  ഫനിഷറതീസയ്
വെകുപയ് ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന. 

2017-18-വല  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഭവെനപദതനികേള  50  മതീററനിനുളനില
തഭാമസനിക്കുന്ന  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രഥമ
പരനിഗണന നലകേനിയഭാണയ് വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിട്ടുളതയ്. 

(ബനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഭവെന പദതനികേള ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപയ്  തതീരകദശ
ജനിലഭാ ഓഫസുകേള മുകഖേന നടപനിലഭാക്കുന.  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള വകേടനിട
സമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കകേരള  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  ഊരഭാളുങല
കലബര്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവെയ്  വസഭാലസറനി  എന്നനിവെ  മുകഖേനയുലാം
നടപനിലഭാക്കുന.  

(സനി) 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഭവെന പദതനിയഭായനി
150  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറനില  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ഏകേകദശലാം  12000  കകേഭാടനി
അടങല വെരുന്ന ഒരു ബൃഹതയ് പദതനിയുവട സമതീപനകരഖേ ഗ്രതീന ലക്ലെെമറയ്  ഫണയ്
(GCF) ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് NABARD -നയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  
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 ബഭാലകവെല
9(*519) ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന  :

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന  :
ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര്  :
ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ബഭാലകവെല  നനിലനനിലക്കുന്നതഭായനിട്ടുള  റനികപഭാര്ട്ടുകേള

ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഹഭാടല,  കബക്കറനി,  മതലസലാംസ്ക്കരണ  യൂണനിറ്റുകേള,  ആഭരണ
നനിര്മ്മേഭാണശഭാലകേള  എന്നതീ  കമഖേലകേളനില  ബഭാലകവെല  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  മറയ്
സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില നനിന്നയ് കുടനികേവള വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതയ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  18  വെയസനില  തഭാവഴെയുള  കുടനികേവള  കജഭാലനി  എടുപനിക്കുന്നതഭായനി
കേവണത്തനിയഭാല  സ്ഥഭാപന  ഉടമകേളവക്കതനിവര  എന്തെയ്  ശനിക്ഷഭാനടപടനിയഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):  

(എ&ബനി) ഉണയ്. 

(സനി)  1986-വല  ബഭാലകവെല  (നനികരഭാധനവലാം  നനിയനണവലാം)  നനിയമലാം
അനുസരനിചയ്  14  വെയസനിനയ്  തഭാവഴെയുള  കുടനികേവള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കജഭാലനി
എടുപനിക്കുന്നതഭായനി  കേവണത്തനിയഭാല  വതഭാഴെനിലുടമയ്വക്കതനിവര  പ്രസ്തുത
നനിയമപ്രകേഭാരലാം ജുഡെതീഷലല മജനികസ്ട്രേറയ്  കകേഭാടതനി  മുകഖേന കപ്രഭാസനികേപ്യൂഷന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.   1986-വല  ബഭാലകവെല  (നനിയനണലാം  &  നനികരഭാധനലാം)
നനിയമപ്രകേഭാരലാം 2010-2016 വെവര സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് വതഭാഴെനില വെകുപനിവല പരനികശഭാധന
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  17507  പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുലാം  11  കപ്രഭാസനികേപ്യൂഷന ഫയല
വചേയ്യുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.  

കദശതീയവെനവെലക്കരണ പരനിപഭാടനിയുവട ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്ന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള 

10 (*520) ശതീ  .   ഡെനി  .   വകേ  .   മുരളനി  : 
  ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  : 
  ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു  : 
   ശതീ  .    വകേ  .    ഡെനി  .    പ്രകസനന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  കദശതീയ  വെനവെലക്കരണ  പരനിപഭാടനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി

നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പരനിപഭാടനിയുവട  ലക്ഷലങ്ങള  എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വെനങ്ങളുവടയുലാം വെനവെനിഭവെങ്ങളുവടയുലാം സലാംരക്ഷണകത്തഭാവടഭാപലാം വെനവത്ത
ആശയനിചയ്  ജതീവെനിക്കുന്ന  ആളുകേളുവട  ജതീവെകനഭാപഭാധനികേള  വമചവപടുത്തുന്നതനിനയ്
എവന്തെലഭാലാം പദതനികേള ഇതനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡെനി)  കേഭാലഭാവെസ്ഥഭാ  വെലതനിയഭാനലാംമൂലലാം  വെനകമഖേല  കനരനിടുന്ന  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  രഭാജലവത്ത  പ്രക്ഷതീണ  വെനങ്ങവള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാവട  പങഭാളനിത്ത  വെന  പരനിപഭാലനത്തനിലൂവട  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  ഒരു
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ആവെനിഷ്കൃത  പദതനിയഭാണയ്  കദശതീയ  വെനവെലക്കരണ  പരനിപഭാടനി.
തഭാവഴെപറയുന്ന വെനിവെനിധ വെനവെലക്കരണ പ്രവൃത്തനികേളഭാണയ് കദശതീയ വെനവെലക്കരണ
പരനിപഭാടനിയനിലൂവട നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്:

1. വെനങ്ങളുവട സസ്വഭാഭഭാവെനികേ പുനരുജതീവെനവത്ത സഹഭായനിക്കല.

2. വെനലാംവെചപനിടനിപനിക്കല   

3. മുളലാം കേഭാടുകേളുവട പുനരുജതീവെനലാം

4. ചൂരല കേഭാടുകേളുവട പുനരുജതീവെനലാം 

5. തതീറപ്പുലകൃഷനി

6. ഔഷധ ഗണമുള വൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവെളര്ത്തല 

7. ഔഷധസസല പുനരുജതീവെനലാം

 ഈ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങകളഭാവടഭാപലാം  മണയ്-ജല  സലാംരക്ഷണലാം,  വെനഭാശനിതരുവട
കകേഭാളനനി  വെനികേസന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,  വെനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിനയ്  വെനഭാശനിതതസ്വലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിവന്റ  പ്രഭാധഭാനലവത്ത  സലാംബനനിചയ്  അവെകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കല  എന്നതീ
പരനിപഭാടനികേളുലാം നടപഭാക്കുനണയ്. 

(ബനി)  പങഭാളനിത്ത  വെന  പരനിപഭാലന  പരനിപഭാടനിയഭായനി  നടപഭാക്കുന്ന  ഈ
പദതനിയുവട പ്രധഭാന ലക്ഷലങ്ങള തഭാവഴെപറയുന:
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1. വെനങ്ങളുവട സുസ്ഥനിര പരനിപഭാലനവലാം ലജവെലവെവെനിദല സലാംരക്ഷണവലാം 

2. വെനങ്ങളക്കയ് നലകുന്ന പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ കസവെനങ്ങള വമചവപടുത്തല 

3. വെനഭാശനിത സമൂഹത്തനിവന്റ ജതീവെകനഭാപഭാധനി വമചവപടുത്തല. 

(സനി)  കദശതീയ  വെനവെലക്കരണ  പരനിപഭാടനിയനില  പങഭാളനികേളഭാകുകേവെഴെനി
വെനഭാശനിത സമൂഹത്തനിനയ് കൂടുതല വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം,  വെരുമഭാന
വെര്ദനവെനിനുലാം  അതുവെഴെനി  അവെരുവട  ജതീവെകനഭാപധനി  വെര്ദനവെനിനുലാം
സഹഭായകേരമഭാകുന.  കൂടഭാവത സ്കൂള,  കേമ്മേപ്യൂണനിറനി  ഹഭാള,  അങണവെഭാടനി,  ഗതഭാഗത
സസൗകേരലങ്ങള,  കുടനിവവെളലാം,  ലവെദക്യുതനി  തുടങ്ങനിയ  സഭാമൂഹനികേ  ആസ്തനികേള
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള ധനസഹഭായവലാം തടനിയനിതര  വെനവെനിഭവെങ്ങള അധനിഷ്ഠനിതമഭായനി
വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങളുലാം കദശതീയ വെനവെലക്കരണ പരനിപഭാടനിയനിവല എനടനി കപഭായനിന്റയ്
ആക്ടനിവെനിറനി (ഇ.പനി.എ) വെഴെനി ലഭലമഭാകുന.  

(ഡെനി)  രഭാജലവത്ത  പ്രക്ഷതീണ  വെനങ്ങവള  പുനരുജതീവെനിപനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാട  വെനിഭഭാവെന  വചേയ  കദശതീയ  വെനവെലക്കരണ  പരനിപഭാടനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലൂവട  വെനങ്ങളുവട  കേഭാര്ബണ്ഡെകയഭാലകഡെയ്  ആഗനിരണ  പ്രഭാപനി
വെര്ദനിക്കുകേമൂലലാം  കേഭാലഭാവെസ്ഥഭാ  വെലതനിയഭാനലാം  കനരനിടുന്നതനിനയ്  വെനങ്ങള  കൂടുതല
സജമഭാകുന.

                 വെനലജതീവെനി ആക്രമണലാം തടയുന്നതനിനയ് നടപടനി
11(*521)     ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം  :

ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വെനലജതീവെനി  ആക്രമണലാം  തടയുന്നതനിനയ്  അവെലലാംബനിക്കുന്ന  ആധുനനികേ

സലാംവെനിധഭാനങ്ങള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെനലാം  വെകുപനില  നനിലവെനില  എത്ര  റഭാപനിഡെയ്  വറകസഭാണ്സയ്  ടതീലാം
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവണനലാം  അവെയുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എവന്തെലഭാമഭാവണനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനുഷലവര  ആക്രമനിക്കുന്ന  ഏവതലഭാലാം  വെനലജതീവെനികേവള
വകേഭാലന്നതനിനഭാണയ് അനുവെഭാദലാം നലകേനിയനിട്ടുളവതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?  

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം   വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വകേ  .    രഭാജു):  
(എ)   വെനലജതീവെനി  ആക്രമണലാം  തടയുന്നതനിനയ്  നനിലവെനില  അവെലലാംബനിക്കുന്ന

ആധുനനികേ സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന: 
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• വെനലമൃഗങ്ങള  വെനകമഖേലയനില  നനിനലാം  പുറകത്തക്കയ്  വെരുന്നതയ്
ശദയനിലവപടഭാല വെനിവെരലാം തകദ്ദേശവെഭാസനികേവള അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായുള
Early  Warning  SMS  Alert  System  വെയനഭാടയ്,  ആറളലാം,  മൂന്നഭാര്
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില വെനിജയകേരമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി.  ഈ സലാംവെനിധഭാനലാം മറയ്
43  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  കൂടനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.  

• പ്രശക്കഭാരഭായ  ആനകേവള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  കറഡെനികയഭാ  കകേഭാളര്
സലാംവെനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറുണയ്. 

• വെയനഭാടയ്  കമഖേലയനില  മനുഷല-വെനലജതീവെനി  സലാംഘര്ഷലാം  രൂക്ഷമഭായ
പ്രകദശങ്ങളനില  കേലഭാമറ  ടഭാപയ്  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നനിരതീക്ഷണലാം
നടത്തഭാറുണയ്. 

• വെനലമൃഗങ്ങള  ജനവെഭാസ  കമഖേലയനികലക്കനിറങ്ങുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനഭായനി
ആന  പ്രതനികരഭാധ  കേനിടങ്ങുകേള/മതനിലുകേള,  സസൗകരഭാര്ജ  കേമ്പനികവെലനി
എന്നനിവെയയ്  പുറവമ  വറയനില  വഫനസനിലാംഗയ്  സലാംവെനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
കവെണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവെരുന. 

• റഭാപനിഡെയ്  വറകസഭാണ്സയ്  ടതീമുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  വെനത്തനിനുവവെളനിയനില
വെരുന്ന  മൃഗങ്ങവള  തനിരനിചയ്  വെനത്തനിനുളനികലയയ്  വതളനിചവെനിടുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്. 

(ബനി)  വെനലാം  വെകുപനില  നനിലവെനില  14  റഭാപനിഡെയ്  വറകസഭാണ്സയ്  ടതീമുകേള
(ആര്.ആര്.റനി.)  ചുവെവടപറയുന്ന സ്ഥലങ്ങള കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണയ്:

1. കപപഭാറ 8. മണര്ക്കഭാടയ്

2. പുനലൂര് 9. നനിലമ്പൂര്

3. റഭാന്നനി 10. തഭാമരകശ്ശേരനി

4. മൂന്നഭാര് 11. സുലത്തഭാന ബകത്തരനി

5. പതീരുകമടയ് 12. തളനിപറമ്പയ്

6. മലയഭാറര് 13. കേല്പറ

7. ഒലവെകക്കഭാടയ് 14. കേഭാസര്കഗഭാഡെയ്
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വെനലജതീവെനികേള  ജനവെഭാസകമഖേലകേളനില  ഇറങ്ങനി  ജനങ്ങളുവട  ജതീവെനുലാം
സസ്വത്തനിനുലാം  നഭാശനഷലാം  വെരുത്തുന്ന  അടനിയന്തെര  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭാകുകമ്പഭാള
സമകയഭാചേനിതമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിചയ്  വെനലജതീവെനി  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
നഭാടനിലനിറങ്ങനിയ  വെനലജതീവെനികേള  കേഭാടനികലയയ്  തനിരനിവകേ  തുരത്തുന്നതനിനുലാം
ആര്.ആര്.റനി.-യുവട കസവെനലാം വെനിനനികയഭാഗനിചവെരന. 

(സനി)  മനുഷലവര  ആക്രമനിക്കുന്ന വെനലജതീവെനികേവള  വകേഭാലന്നതനിനയ്  അനുവെഭാദലാം
നലകേനിയനിടനില.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ്  (എലാം എസയ്.)  നമ്പര് 95/2014/വെനലാം തതീയതനി
17-11-2014  പ്രകേഭാരലാം  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലനിറങ്ങനി  നനിരന്തെരലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  വെരുത്തുന്ന
കേഭാട്ടുപന്നനികേവള  ഉപഭാദനികേകളഭാവട  വവെടനിവെചവകേഭാലവെഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
നലകേനിയനിരുന.   എന്നഭാല  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെനിവന്റ  കേഭാലഭാവെധനി  കേഴെനിഞ്ഞെതനിനഭാല
നനിലവെനില മനുഷലവര ആക്രമനിക്കുന്ന വെനലജതീവെനികേവള വകേഭാലന്നതനിനയ് അനുവെഭാദമനില. 

                          പുതനിയ മതലബനന തുറമുഖേങ്ങള 
12(*522)    ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   അബ്ദു റബ്ബയ്  :
    ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :
    ശതീ  .    വകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി  :
    ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് പുതുതഭായനി  മതലബനന തുറമുഖേങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്രഗവെണ്വമന്റനിവന്റ  സഹഭായലാം
കതടനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  മതലബനന
തുറമുഖേങ്ങവള  ഏതുപ്രതനികൂല  കേഭാലഭാവെസ്ഥയനിലുലാം  മതലബനനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്
ഉപയുക്തമഭാക്കഭാന  തക്കവെനിധത്തനിലുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ഏര്വപടുത്തഭാന
ശദനിക്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ):

(എ)   സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  14  സ്ഥലങ്ങളനില  പുതുതഭായനി  മതലബനന
തുറമുഖേങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിവന്റ സഭാധലതഭാപഠനത്തനിനുലാം അകനസ്വഷണ ഗകവെഷണ
പഠനങ്ങളക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ടനി  പഠനങ്ങള  വെനിവെനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭായനി  പുകരഭാഗമനിചവെരുന.   അകനസ്വഷണ  ഗകവെഷണ  പഠനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പുതനിയ മതലബനന തുറമുഖേങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള സഭാധലത
പരനികശഭാധനിചയ് തുടര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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(ബനി) ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വെകുപയ് മുകഖേന നടപനിലഭാക്കുന്ന ഭൂരനിപക്ഷലാം

മതലബനന  തുറമുഖേങ്ങളുവടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ

സഹഭായകത്തഭാവടയഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.   പുതനിയ  മതലബനന  തുറമുഖേ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  വപ്രഭാകപഭാസല  ഒനലാംതവന്ന  നനിലവെനില  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റ

പരനിഗണനയനിലനില.  പുതനിയ മതലബനന തുറമുഖേങ്ങളക്കഭായുള മഭാതൃകേഭാപഠനലാം,

പരനിസ്ഥനിതനി  പഠനലാം,  പരനിസ്ഥനിതനി  ക്ലെെനിയറനസയ്  എന്നനിവെ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകശഷലാം

പദതനി  രൂപകരഖേ  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്രഗവെണ്വമന്റനിവന്റ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന

സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  മതലബനന  തുറമുഖേങ്ങളുവട  മഭാതൃകേഭാപഠനലാം  നടത്തുകമ്പഭാളത്തവന്ന

പ്രതനികൂല  കേഭാലഭാവെസ്ഥയനിലുലാം  മതലബനനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  ഉപയുക്തമഭാക്കഭാന

തക്കവെനിധത്തനിലഭാണയ് മതലബനന തുറമുഖേത്തനിവന്റ പുലനിമുട്ടുകേളുവട അലലനവമന്റയ്,

വെഭാര്ഫനിവന്റ സ്ഥഭാനലാം എന്നനിവെ നനിര്ണയനിക്കുന്നതയ്.  

വതഭാഴെനിലഭാളനി സസൗഹൃദഭാന്തെരതീക്ഷലാം സൃഷനിക്കഭാന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

13(*523) ശതീ  .   വകേ  .   ദഭാസന  : 

ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജയ്  : 

ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി  : 

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലാം  സലാംരലാംഭകേ  സസൗഹൃദമഭായനി  മഭാറുന്നതനികനഭാവടഭാപലാം  അതനിനയ്

വെനിഘലാംവെരഭാത്ത  രതീതനിയനില  വതഭാഴെനിലഭാളനി  സസൗഹൃദഭാന്തെരതീക്ഷലാം  സൃഷനിക്കഭാനഭായനി

എവന്തെലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില ഫഭാക്ടറതീസയ് ആന്റയ് കബഭായനികലഴയ് വെകുപനിവന്റ ഇടവപടല

വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഷഭാപയ്  ആന്റയ്  വകേഭാകമഴലല  എസ്റ്റഭാബനിവഷ്മെന്റയ്  നനിയമത്തനിവന്റ

പരനിധനിയനില  വെരുന്ന  പതീടനികേകേള,  വെഭാണനിജല  സ്ഥഭാപനങ്ങൾ,  ആശുപത്രനികേള,

കഹഭാടലുകേൾ,  റകസ്റ്റഭാറന്റുകേൾ,  ജസൗളനിക്കടകേള  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല

വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവടയുലാം  അതനിവന്റ  പരനിധനിക്കുപുറത്തുള  വസകേപ്യൂരനിറനി  ജതീവെനക്കഭാര്

തുടങ്ങനിയവെരുവടയുലാം  കക്ഷമത്തനിനുലാം  ഇവെര്  ചൂഷണലാം  വചേയവപടുന്നനിവലന്നയ്

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?



43 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 19, 2017

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):  

(എ)   വതഭാഴെനിലുടമ  വതഭാഴെനിലഭാളനി  ബനലാം  ഊടനിഉറപനിക്കുകേയുലാം  തദസ്വഭാര
കകേരളവത്ത  ഒരു  സലാംരലാംഭകേ  സസൗഹൃദ  സലാംസ്ഥഭാനമഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  വെനികേസന
പദതനികേളക്കയ്  വെനിളനനിലമഭാകേഭാനുലാം  നയരൂപതീകേരണത്തനിലൂവട  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ഇതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനില  വെകുപയ്  തയഭാറഭാക്കനിയ
കേരടയ് വതഭാഴെനില നയലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

(ബനി)  ഫഭാക്ടറതീസയ്  ആന്റയ്  കബഭായനികലഴയ്  വെകുപയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനി
സസൗഹൃദമഭാകുന്നതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം,  ആകരഭാഗലലാം,
കക്ഷമലാം  എന്നനിവെ  സലാംബനനിചയ്  വെനിവെനിധ  നനിയമങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാവടഭാപലാം
വെകുപനിവന്റ കമഖേലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളവെഴെനി കടഡെയ് യൂണനിയന കനതഭാക്കള ഉളവപവടയുള
വെനിവെനിധ  കേഭാറഗറനികേളനിലുള  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  ആകരഭാഗല  സുരക്ഷനിതതസ്വ
അവെകബഭാധ  പരനിപഭാടനികേളുലാം,  വെകുപനിവന്റ  'സുരക്ഷഭാരഥലാം'  എന്ന  വമഭാലബല
പരനിശതീലന  വെഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കനരനിടയ്  ഫഭാക്ടറനികേളനില  എത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രക്രനിയയയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  സുരക്ഷനിതതസ്വ  ആകരഭാഗല  പരനിശതീലന  വെനിദലഭാഭലഭാസ
പരനിപഭാടനികേളുലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  നലകേനി  വെരുന.   കൂടഭാവത  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്
ആദലമഭായനി വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് കജഭാലനിയുവട ഭഭാഗമഭായനി ഉണഭാകേഭാന സഭാധലതയുള
വതഭാഴെനിലജനല  കരഭാഗങ്ങള,  വതഭാഴെനിലജനലകരഭാഗ  നനിര്ണയ  സര്കവ്വയനിലൂവട
കേണ്ടുപനിടനിചയ്  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനിവന്റ
ആദലഘടലാം  ക്രഷര്,  കേശുവെണനി  ഫഭാക്ടറനി  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില  പൂര്ത്തനിയഭായനി.
സതീഫുഡെയ്  ഫഭാക്ടറനി  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള,  വവെലഡെനിലാംഗയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള,
ഇലകകഭാകപ്ലറനിലാംഗയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള,  അസലാംഘടനിത  കമഖേലയനില  പണനിവയടുക്കുന്ന
പഭാക്കനിലാംഗയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള എന്നനിവെരനിലുലാം വതഭാഴെനിലജനലകരഭാഗ നനിര്ണയ സര്കവ്വ
നടത്തഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.   വതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില  സുരക്ഷനിതതസ്വ  സലാംസഭാരലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  വെര്ഷവലാം  സുരക്ഷഭാദനിനകത്തഭാടനുബനനിചയ്
കസഫനി അവെഭാര്ഡുകേളുലാം നലകേനിവെരുന.  

(സനി)  കകേരള കഷഭാപയ്  ആന്റയ്  വകേഭാകമഴലല എസ്റ്റഭാബനിഷയ് വമന്റയ്  നനിയമത്തനിവന്റ
പരനിധനിയനിലവെരുന്ന  പതീടനികേകേള,  വെഭാണനിജല  സ്ഥഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,
കഹഭാടലുകേള,  റകസ്റ്റഭാറന്റുകേള,  ജസൗളനിക്കടകേള എന്നനിവെനിടങ്ങളനിവല വതഭാഴെനിലഭാളനികേള
അതനിവന്റ പരനിധനിക്കുപുറത്തുള വസകേപ്യൂരനിറനി  ജതീവെനക്കഭാര് തുടങ്ങനിയ അസലാംഘടനിത
കമഖേലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവെതന
വെനിതരണത്തനില  സുതഭാരലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനികലക്കുമഭായനി  കവെതന  സുരക്ഷഭാ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  നഭാളനിതുവെവര  ഏകേകദശലാം  4567  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില 
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നനിനലാം  99237  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  515  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  ഈ  സലാംവെനിധഭാനലാം
മുഖേഭാന്തെരലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാവത  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്
എനകഫഭാഴയ് വമന്റയ്  വെനിഭഭാഗലാം  ജനിലഭാ  കലബര് ഓഫതീസര്മഭാരുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  101
അസനിസ്റ്റന്റയ് കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര് ഉളവപടുന്ന എനകഫഭാഴവമന്റയ് വെനിഭഭാഗലാം 1960വല
കകേരള കഷഭാപയ്  ആന്റയ്  വകേഭാകമഴലല എസ്റ്റഭാബനിഷ യ്വമന്റയ്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കേടകേളനിലുലാം
വെഭാണനിജല  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലുലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  കേവണത്തുന്ന
നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കയ്  കനഭാടതീസയ്  നലകേനി  തുടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  നലകേഭാത്ത  കകേസുകേളനില  വക്ലെെയനിലാം  വപറതീഷനുലാം  മറയ്  വെനിവെനിധ
നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കയ്  കപ്രഭാസനികേപ്യൂഷനുലാം  ഫയല  വചേയ്തുവെരുന.   2017-ല
നഭാളനിതുവെവര  14238  സ്ഥഭാപന  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  1799
കപ്രഭാസനികേപ്യൂഷനുലാം  161  വക്ലെെയനിലാം  വപറതീഷനുലാം  ഫയല  വചേയ്യുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണയ്.
വസകേപ്യൂരനിറനി കമഖേല ഉളവപവടയുള  75  വതഭാഴെനില കമഖേലകേളനില മനിനനിമലാം കവെതനലാം
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.   വതഭാഴെനില വെകുപയ് ആരലാംഭനിച കകേഭാളവസന്റര് മുകഖേന വെകുപനിവന
സലാംബനനിചള  സലാംശയങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  155214/180042555214  എന്നതീ
നമ്പരുകേളനില രഭാവെനിവല  7  മണനിമുതല ലവെകുകന്നരലാം  7 മണനിവെവരയുള സമയത്തയ്
വെനിളനിചയ്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാവന്നതഭാണയ്.   വഹലപയ് ലലനനിലൂവട  ലഭനിക്കുന്ന
പരഭാതനികേള  തതമയലാം  രജനിസ്റ്റര്  വചേയവപടുകേയുലാം  അതതയ്  ഇനവസക്ടര്മഭാര്ക്കയ്
യഥഭാസമയലാംതവന്ന അതനികനല നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഴെനിയുന.  

                      വതഭാഴെനില വെകുപനില ഇ-ഗകവെണനസയ് പദതനി 
14(*524) ശതീ  .   വെനി  .   കജഭായനി  :

ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസയ്  :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലുലാം

എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വതഭാഴെനില വെകുപനില ഇ-ഗകവെണനസയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെകുപനിവന്റ വെനിവെനിധ തലങ്ങളനില ലഭനിക്കുന്ന വെലതലസ്തമഭായ പരഭാതനികേള
സമയബനനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം വെകുപനിവന്റ പ്രവെര്ത്തനങ്ങവള കൂടുതല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതയ്  എപ്രകേഭാരവമലഭാലാം  പ്രകയഭാജനവപടുന  എന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  നനിശ്ചയനിച  വതഭാഴെനിലുകേളനില
ഏര്വപടനിരനിക്കുന്ന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ആയതയ് ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഇ-കപയ്വമന്റയ്
സമ്പ്രദഭായലാം ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?
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വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ)  വതഭാഴെനില  വെകുപനില  ഇ-ഗകവെണനസയ്  പദതനി  ഭഭാഗനികേമഭായനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   കലബര്  കേമ്മേതീഷണകററയ്  ഓകടഭാകമഷന  സനിസ്റ്റലാം,  കവെതന

സുരക്ഷഭാ  പദതനി  എന്നനിങ്ങവന  രണയ്  പ്രധഭാന  ഇ-ഗകവെണനസയ്  പദതനികേള

വതഭാഴെനില വെകുപനില നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കലബര് കേമ്മേതീഷണകററയ്  ഓകടഭാകമഷന സനിസ്റ്റലാം  (LCAS)  മുഖേഭാന്തെരലാം

വെനിവെനിധ വതഭാഴെനില നനിയമങ്ങള പ്രകേഭാരമുള രജനികസ്ട്രേഷന,  ലലസനസയ്,  റനിനപ്യൂവെല,

കഭദഗതനി  എന്നനിവെ  ഓണ്ലലന  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലൂവട  നലകുനണയ്.   ഇതനിലൂവട

കസവെനങ്ങള  വപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  സമയബനനിതമഭായനി  നലകുവെഭാന  കേഴെനിയുന.

സ്ഥഭാപന  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷമുള  തുടര്നടപടനികേള  കലബര്  കേമ്മേതീഷണകററയ്

ഓകടഭാകമഷന  സനിസ്റ്റത്തനില  കരഖേവപടുത്തുന്നതയ്  വെകുപയ്  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട

കേഭാരലക്ഷമതയുലാം  സുതഭാരലതയുലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന  സഹഭായകേരമഭാകുന.   കൂടഭാവത

പരഭാതനികേള സമയബനനിതമഭായനി പരനിഹരനിക്കുവെഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന.  

അസലാംഘടനിത  കമഖേലയനില  പണനിവയടുക്കുന്ന  വെനിവെനിധ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്

മനിനനിമലാം കവെതനലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി കവെതനസുരക്ഷഭാ പദതനി (ഇ-കപയ്വമന്റയ്

ഓഫയ്  കവെജസയ്)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതുവെഴെനി  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  അവെരുവട

കവെജയ്  സനിപയ്  ഓണ്ലലനഭായനി  ലഭലമഭാകുന.  കവെതന സുരക്ഷഭാ പദതനിവെഴെനിയുള

ശമ്പളവെനിതരണ  പ്രക്രനിയകേള  വെകുപയ്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കയ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം

പരഭാതനികേള  യഥഭാസമയലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുന.   ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ്

അവെരുവട ശമ്പളലാം ബഭാങയ്  അക്കസൗണനില ലഭലമഭാകുകേയുലാം വചേയ്യുന.  കകേഭാളവസന്റര്

മുഖേഭാന്തെരലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  പരഭാതനികേളനികനല  യഥഭാസമയലാംതവന്ന  വെകുപനിവല

ഉകദലഭാഗസ്ഥര് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനണയ്.  

(സനി)  ഉണയ്.   അസലാംഘടനിതകമഖേലയനില  പണനിവയടുക്കുന്ന  വെനിവെനിധ

വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത

വെനിവെനിധ  സസ്വകേഭാരല  കമഖേലകേളനില  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  കവെതനലാം

ബഭാങയ് വെഴെനി നലകുന്നതനിനുമഭായനി കവെതന സുരക്ഷഭാ പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ

പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതുവെഴെനി  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ബഭാങയ്  മുകഖേന  കവെതനലാം

ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാവടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  കുറഞ്ഞെ  കവെതനലാം
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വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനവണന്നയ് ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം കൂടഭാവത

വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് കവെജയ് സനിപയ് കനരനിടയ് ഓണ്ലലന മുകഖേന ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം

കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.  നനിശ്ചയനിക്കവപട  കവെതനലാം  കൃതലസമയത്തയ്  ലഭലമഭാകുന

കണഭാവയന്നയ് വതഭാഴെനില വെകുപനിവല ഇനവസക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  1948-വല മനിനനിമലാം  കവെതന

നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  1936-വല  കവെതനലാം  വകേഭാടുക്കല  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം

ഓണ്ലലനഭായനിത്തവന്ന പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇതനില വെതീഴ്ചവെരുത്തുന്ന സ്ഥഭാപന

ഉടമകേളവക്കതനിവര  സ്ഥഭാപന  പരനികശഭാധന  കൂടഭാവതതവന്ന  നനിയമ  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം.   നഭാളനിതുവെവര  4560  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  99237

ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ് 515 കകേഭാടനി രൂപ ടനി പദതനി വെഴെനി വെനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.   

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായനി കചേര്ന്നയ് ക്ഷതീരവെനികേസന
വെകുപനിവന്റ പദതനികേള 

15(*525) ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല   : 
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്   : 
ശതീ  .   വെനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര്   : 
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന പനി  . : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായനി കചേര്ന്നയ് ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപയ്

എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നവതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കേഭാലനിത്തതീറ/മനിലക്കയ്  ഇനവസന്റതീവെയ്  നലകുന്നതുമഭായനി

ബനവപടയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങൾക്കയ്  എവന്തെങനിലുലാം  ബുദനിമുട്ടുകേള

കനരനിടുന്നതഭായനി അറനിവകണഭാ;

(സനി)  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  ഇടവപടലുകേളഭാണയ്

നടത്തനിയവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  അഞനില  കൂടുതല  പശുക്കവള  വെളര്ത്തുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം ആവെശലമഭായ അനുമതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ്

ലഭലമഭാക്കുന്നതയ് എളുപമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ക്ഷതീര വെനികേസന വെകുപയ് ക്രനിയഭാത്മകേമഭായനി

ഇടവപടുകമഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി     (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു): 

(എ) തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായനി കചേര്ന്നയ് ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപയ്
പ്രധഭാനമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേളഭാണയ്:

പഭാലനിനയ് സബ്സനിഡെനി/കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡെനി

കേറവെപശു വെളര്ത്തല 

കേനിടഭാരനി വെളര്ത്തല

കേഭാലനിവത്തഭാഴത്തയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

തതീറപ്പുലകൃഷനി

ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് റനികവെഭാളവെനിലാംഗയ് ഫണയ്. 

പടനികേജഭാതനി ഗ്രൂപ്പുകേളക്കയ് കേഭാളക്കുടനി - കപഭാത്തുകുടനി പരനിപഭാലനലാം

ചേഭാണകേനനിര്ജലതീകേരണ യൂണനിറയ് 

കേറവെയനലാം വെഭാങ്ങുന്നതനിനുള പദതനി 

വമഭാലബല ഗണനനിയനണ പദതനി.

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  കേഭാലനിത്തതീറ/മനിലക്കയ്  ഇനവസന്റതീവെയ്  നലകുന്നതുമഭായനി
ബനവപട പദതനിയനില തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള മുകഖേനയുലാം ക്ഷതീരവെനികേസന
വെകുപയ്  മുകഖേനയുലാം  ഒകര  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനവവെന്ന  കേഭാരണത്തഭാല
നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിരുന. 

(സനി)  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡെനി/മനിലക്കയ്  ഇനവസന്റതീവെയ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് സലാംബനനിച തടസലാം നതീക്കലാംവചേയ്യുന്നതനിനയ് ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപയ്
തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപടുകേയുലാം  വെനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂത്രണ
സലാംസ്ഥഭാന  കകേഭാര്ഡെനികനഷന  കേമ്മേനിറനിയനില  ഇതയ്  അവെതരനിപനിചയ്  തടസലാം
നതീക്കലാം വചേയ്യുകേയുമുണഭായനി.  

(ഡെനി)  അകഞഭാ അതനില കൂടുതകലഭാ കേറവെപശുക്കള വെളര്ത്തുന്നതനിനയ് തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  ആവെശലമഭായ  അനുമതനി  സര്ടനിഫനിക്കറയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്  എളുപമഭാക്കുന്നതനിനയ്  വെനിഷയലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകേപനിവന്റ
ശദയനിലവക്കഭാണ്ടുവെന്നയ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവെരുന.   ക്ഷതീരവെനികേസന
വെകുപനിവല  കബഭാക്കുതല  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  തകദ്ദേശഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  ലഭനികക്കണ  ലലസനസുകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവെണ
സഭാകങതനികേ-നനിയമപരമഭായ സഹഭായങ്ങള വചേയ്തുവകേഭാടുക്കുനണയ്.  
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                   സനില വഡെവെലപ്വമന്റയ് മനിഷവന്റ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള 
16(*526)  ശതീ  .   വകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന  :

ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡെന  :
ശതീ  .    വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  മുന  സര്ക്കഭാര്  ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപഭാക്കനിയ  സനില  വഡെവെലപ്വമന്റയ്

മനിഷവന്റ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാണയ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതലഭാലാം  വതഭാഴെനില  കമഖേലകേളഭാണയ്  ഇതനിവന്റ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനയ്
വതരവഞ്ഞെടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  കേഭാലത്തയ്  ഇതനിവന്റ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനഭായനി
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണയ്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെലഭാലാം?

വതഭാഴെനിലുലാം  എലകസുലാം  വെകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    റനി  .    പനി  .     രഭാമകൃഷ്ണന):
(എ-സനി)  വെനിവെനിധ  കമഖേലയനില  വതഭാഴെനില  ലനപുണലവെനികേസന  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസ്ഥതയനില  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്
സനിലസയ് എകലനസയ് (Kerala Academy for Skills Excellence) സ്ഥഭാപനിതമഭായനി.
പ്രസ്തുത  സ്ഥഭാപനത്തനിവന്റ  കമലകനഭാടത്തനില  നഴനിലാംഗയ്,  ഓയനില  ആന്റയ്  റനിഗയ്
ഇനഡെസ്ട്രേനി,  ടതീചനിലാംഗയ്,  ഫനിനഭാനഷലല സര്വ്വതീസസയ്,  വമക്കഭാനനിക്കല കേണ്സ്ട്രേക്ഷന,
ഇനഡെസ്ട്രേനി ഓകടഭാകമഷന, ബപ്യൂടനി ആന്റയ് വവെലവനസയ്, മലറന, ഫനിസനികയഭാവതറഭാപനി,
ആയുര്കവെദ ടൂറനിസലാം ആന്റയ് കഹഭാസനിറഭാലനിറനി, വസകേപ്യൂരനിറനി, മളടനിമതീഡെനിയ ഡെനിലസന,
വെഭാടര്  ആന്റയ്  കവെസ്റ്റയ്  വെഭാടര്  ടതീറയ്വമന്റയ്  തുടങ്ങനിയ  കമഖേലകേളനില  ഇതനികനഭാടകേലാം
പരനിശതീലന പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി തഭാവഴെപറയുന്ന
ലനപുണല വെനികേസന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  

1 വസന്റര് ഓഫയ് എകലനസയ് 

NICE (നഴനിലാംഗയ് ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടയ് കഫഭാര് കേരനിയര് എനഹഭാനസയ് വമന്റയ്)

CATS (വസന്റര് കഫഭാര് അഡെസ്വഭാനസ്ഡെയ് വടയനിനനിലാംഗയ് ഇന വസകേപ്യൂരനിറനി) 

ESPOiR ( എനലലറന സനിലസയ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് ഓയനില ആന്റയ് റനിഗയ്)

CRETT  (വസന്റര് കഫഭാര് റനിസര്ചയ്  ഇന എഡെപ്യൂകക്കഷന ആന്റയ്  ടതീചര്  
വടയനിനനിലാംഗയ്)

CEED (വസന്റര് കഫഭാര് എകലനസയ് എന്റര്പ്രണര്ഷനിപയ് വഡെവെലപ്വമന്റയ്)
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2. ഇന്തെലന ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടയ് ഓഫയ് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ആന്റയ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന (IIIC)

3. കേസൗശല കകേന്ദ്രങ്ങള 

4. എലാംകപ്ലഭായബനിലനിറനി വസന്ററുകേള

5. കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടയ് ഓഫയ് ഡെനിലസന (KSID) 

6. കേരനിയര് ഡെവെലപ്വമന്റയ് വസന്റര് 

നനിലവെനിലുണഭായനിരുന്ന  മനികേവെനിവന്റ  കകേന്ദ്രങ്ങള  വമചവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  
ലകേവക്കഭാണ  നടപടനികേള  നഴനിലാംഗയ്  ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടയ്  കഫഭാര്  കേരനിയര്  
എനഹഭാനവസ്മെന്റയ്   (NICE)

• NICE-വന്റ  ഒന്നഭാമവത്ത  ബഭാചനിവല  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  116
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനില  86  കപര്  കജഭാലനിയനില  പ്രകവെശനിച.   മറയ്
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട വെനിസ നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവെരുന. 

• 21  കപരടങ്ങനിയ  രണഭാമവത്ത  ബഭാചനിവന്റ  പരനിശതീലനലാം  വെനിജയകേരമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭായനി അവെരുവട വെനിസ നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവെരുന.  74
കപര്  ഉളവപട  മൂന്നഭാമവത്തയുലാം  നഭാലഭാമവത്തയുലാം  ബഭാചനിവന്റയുലാം
പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയുലാം  ലലസനസനിലാംഗയ്  എകഭാമനികനഷനുള
പരനിശതീലനലാം നലകേനി വെരുകേയുലാം വചേയ്യുന. 

• 10  ഹ്രസസ്വകേഭാല  കകേഭാഴ്സുകേള  നടത്തുന്നതനിനുള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  NICE-നയ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

• എനലലറന സനിലസയ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് ഓയനില ആന്റയ് റനിലാംഗയ്   (ESPOiR )

• ESPOiR-വന്റ  ആദലബഭാചയ്  85  കപര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം  നലകുകേയുലാം
എലഭാവെര്ക്കുലാം  വെനികദശകത്തയ്ക്കുള  നനിയമന  പത്രനികേ  നലകുകേയുലാം  വചേയ്തു.
രണഭാലാം  ബഭാചനില  100  കപര്  പ്രകവെശനലാം  കനടനി  ഇവെരുവട  പരനിശതീലനലാം
ഏപ്രനില  മഭാസലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ജൂലല  മഭാസലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയുലാം
വചേയ്തു.  ഇതനില 43 കപര്ക്കയ് നനിയമന പത്രനികേ ലഭലമഭാകുകേയുലാം വചേയ്തു. 

• 79  വെനിദലഭാര്തനികേള  ഉളവപടുന്ന  മൂന്നഭാലാം  ബഭാചനിവന്റ  പരനിശതീലനലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.   പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  60  വെനിദലഭാര്തനികേളനില
24 കപര്ക്കയ്  നനിയമന  പത്രനികേ  വെനിതരണലാം  വചേയ്തു.   കൂടഭാവത  നഭാലഭാമവത്ത
ബഭാചനിവല പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ 54 കപരനില 21 കപര്ക്കയ് നനിയമന
പത്രനികേ വെനിതരണലാം വചേയ്യുകേയുലാം വചേയ്തു. 
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• പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  യുവെഭാക്കളക്കയ്  ESPOiR-ല പ്രകവെശനലാം
നലകേനി  വെനികദശകത്തയയ്  അയയ്ക്കുന്നതനിനുള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കഭാനുള  പദതനി  ഏവറടുത്തയ്  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  അങമഭാലനി
കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തനിനയ് അനുമതനി നലകേനി. 

• PMKVY  കകേഭാഴ്സുകേള  ESPOiR-  ല  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  91
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുവട  പരനിശതീലന  നടപടനികേള  3  കടഡുകേളനിലഭായനി
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന. 

• 11-2-2017-ല അങമഭാലനി കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തനിവന്റ സഹകേരണകത്തഭാവട
ESPOiR  അക്കഭാദമനി വതഭാഴെനിലകമളയുലാം ലനപുണലകമളയുലാം നടത്തനി. 

വസന്റര്കഫഭാര്  റനിസര്ചയ്  ഇന എഡെക്യുകക്കഷന ആന്റയ്  ടതീചര്  വടയനിനനിലാംഗയ്   
(CRETT)

• അധലഭാപകേരുവട ലനപുണല വെനികേസനത്തനിനഭായനി ആരലാംഭനിച CRETT-വന്റ
18  കപരടങ്ങനിയ  ആദലബഭാചനിവന്റ  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയുലാം
നനിയമന പത്രനികേയുലാം വെനിസയുലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുകേയുണഭായനി. 

• CRETT-വന്റ  9  കപരടങ്ങനിയ  രണഭാമവത്ത  ബഭാചനിവന്റ  പരനിശതീലനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാവകേയുലാം  ഈ  രണയ്  ബഭാചകേളനിവല  27  കപരനില  14  കപര്ക്കയ്
നനിയമന പത്രനികേ ലഭലമഭാകുകേയുലാം വചേയ്തു. 
വസന്റര് കഫഭാര് അഡെസ്വഭാനസ്ഡെയ് വടയനിനനിലാംഗയ് ഇന വസകേപ്യൂറനിറനി   (CATS)

• വെനിവെനിധ  വെനിഷയങ്ങളനിലഭായനി  ഇതുവെവര  52  കപര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.   ഇവെരുവട  വതഭാഴെനില  ലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാനുള
നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവെരുന. 
കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇന സ്റ്റനിറപ്യൂടയ് ഓഫയ് ഡെനിലസന   (KSID)

• KSID-യനിവല രണഭാലാം ബഭാചനിവന്റ ക്ലെെഭാസ്സുകേള  2016  ജൂലല മഭാസത്തനില
ആരലാംഭനിച.   മൂന്നഭാമവത്ത  ബഭാചനികലക്കുള  അഡനിഷന  നടപടനികേള
പുകരഭാമനിചവെരുന. 

• നനിലവെനില  രണയ്  ബഭാചകേളനിലഭായനി  38  വെനിദലഭാര്തനികേള  KSID-ല
പഠനിക്കുന.   മൂന്നഭാമവത്ത  ബഭാചനികലക്കുള  അഡനിഷന  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിചവെരുന.  

കേസൗശല കകേന്ദ്രങ്ങള
• പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ഉളവപടുത്തനിവക്കഭാണ്ടുള  Request  for  Proposal

(RFP)  2016  വസപ്റലാംബര്  മഭാസലാം  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിവന്റ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില പുതനിയ ഓപകററര്ക്കയ് 2016 നവെലാംബര് മഭാസലാം ചുമതല
നലകുകേയുലാം  വചേയ്തു.   കേസൗശല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  നഭാളനിതുവെവര  6393  കപര്
രജനിസ്റ്റര്  വചേയ്യുകേയുലാം  5472  കപര്  വെനിവെനിധ  കകേഭാഴ്സുകേളനില  പരനിശതീലനവലാം
കനടനിയനിട്ടുണയ്.  
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എലാംകപ്ലഭായബനിലനിറനി വസന്റര്

• നനിലവെനില  7  എലാംകപ്ലഭായബനിലനിറനി  വസന്ററുകേള  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന.
എലാംകപ്ലഭായബനിലനിറനി വസന്ററനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമഭായനി നഭാളനിതുവെവര വചേറുതുലാം
വെലുതുമഭായ 384 വതഭാഴെനില കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ വെഴെനി 33198 കപര്ക്കയ്
വതഭാഴെനില ലഭലമഭായനി. 

• നഭാളനിതുവെവര  എലാംകപ്ലഭായബനിലനിറനി  വസന്ററുകേളനില  472  കേമ്പനനികേള
വതഭാഴെനില ദഭാതഭാക്കളഭായനി രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുണയ്. 

• കൂടഭാവത  ഡെയറക്ടകററയ്  ഓഫയ്  എലാംകപ്ലഭായയ് വമന്റുമഭായനി  സഹകേരനിചവകേഭാണയ്
ഒരു വമഗഭാ വതഭാഴെനില കമള  'നനിയുക്തനി 2017'  എന്ന കപരനില എറണഭാകുളലാം
കമഖേലയനില  2017  ജനുവെരനി  14-നുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  കമഖേലയനിലുലാം
തനിരുവെനന്തെപുരലാം കമഖേലയനിലുലാം 2017 വഫബ്രുവെരനി 11-നുലാം സലാംഘടനിപനിച. 

• എലാംകപ്ലഭായബനിലനിറനി  വസന്ററുകേളുവട  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുലാം
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  ഒരു  ഓണ്ലലന  മഭാകനജയ് വമന്റയ്  സലാംവെനിധഭാനലാം
വകേലകടഭാണനിവന്റ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ഏപ്രനില 2017 മുതല പ്രവെര്ത്തന
സജമഭാക്കനി. 

• പുതുതഭായനി  തൃശ്ശൂരുലാം  മലപ്പുറത്തുലാം  എലാംകപ്ലഭായബനിലനിറനി  വസന്ററുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവെരുന. 

• ഒകക്ടഭാബര് 2014  മുതല വമയയ്  2016  വെവര  29888  കപര്ക്കയ് പരനിശതീലനലാം
നലകുകേയുലാം 27329 കപര്ക്കയ് കജഭാലനി ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.  ജൂണ്
2016  മുതല  ഏപ്രനില  2017  വെവര  20164  കപര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം
നലകുകേയുലാം5869 കപര്ക്കയ് കജഭാലനി ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്. 

ഇന്തെലന ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടയ് ഓഫയ് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചര് ആനഡെയ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന   (IIIC)

• അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനില  കേണ് സ്ട്രേക്ഷന  കമഖേലയനിവല  വെനിവെനിധ
കടഡുകേളനില  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  പരനിശതീലന  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവെഭാരത്തനികലക്കുയര്ത്തനി വതഭാഴെനില
സഭാധലത  വെര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണയ്  IIIC
പ്രവെര്ത്തന സജമഭാകുന്നതയ്.  192000 ചേതുരശയടനിയുള അക്കഭാഡെമനികേയ്
കബഭാക്കനിവന്റ  അവെസഭാനഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  240  കപവര
ഉളവക്കഭാളനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്ന  35600  ചേതുരശയടനിയുള  കഹഭാസ്റ്റല
കബഭാക്കനിവന്റ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിവെരുന. 
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പുതനിയ മനികേവെനിവന്റ കകേന്ദ്രങ്ങള

1. കകേസയ് കഗഭാബല നഴനിലാംഗയ് ലതീഡെര്ഷനിപയ് അക്കഭാഡെമനി   (KGNLA):

7-1-2017-ല നഴനിലാംഗയ് കമഖേലയനില ഓകസ്ട്രേലനിയ കകേന്ദ്രതീകേരനിച പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
Heath Careers International  എന്ന സ്ഥഭാപനലാം വകേഭാചനിയനില മനികേവെനിവന്റ കകേന്ദ്രലാം
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള കേരഭാറനില ഒപനിട്ടു. 

2. ഗ്രതീന വമകതഡെയ് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് ലപ്രവെറയ് ലനിമനിറഡെയ്  :

5-4-2017-ല വെഭാടര് ആനഡെയ് കവെസ്റ്റയ്  വെഭാടര് ടതീറയ്വമന്റയ്  കമഖേലയനില  Green
Method  Engineering  Pvt.  Ltd.   എന്ന  സ്ഥഭാപനലാം  മനികേവെനിവന്റ  കകേന്ദ്രലാം
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള കേരഭാര് ഒപനിട്ടു. 

3. വസന്റര് കഫഭാര് എകലനസയ് എന്റര്പ്രണര്ഷനിപയ് ഡെവെലപ്വമന്റയ്   (CEED):

Entrepreneurship  Development  India  (EDI)  Ahmedabad  എന്ന
സ്ഥഭാപനവമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  Centre  of  Excellence  in  Entrepreneurship
Development  (CEED)  എന്ന  മനികേവെനിവന്റ  കകേന്ദ്രലാം  പ്രവെര്ത്തന
സജമഭാക്കുന്നതനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി  21-4-2017-ല  EDI-യുമഭായുള കേരഭാറനില ഒപനിട്ടു.
2017 ജൂണ് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി ക്ലെെഭാസ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ലനപുണല  രലാംഗവത്ത  സമഗ്ര  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റ
കേഭാലത്തയ് പുതുതഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം ഏവറടുത്തയ് വെനിജയകേരമഭായനി തുടരുന്നതുമഭായ
പദതനികേവളക്കുറനിചള വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന: 

1-11-2016-ല  ആകരഭാഗല  സസൗന്ദേരല  സലാംരക്ഷണ  ചേനികേനിതഭാ  രലാംഗത്തയ്
ലനപുണല പരനിശതീലനലാം നലകുന്ന Centre for Natural Beauty Therapy (CNBT)
യുവട  തനിരുവെനന്തെപുരത്തുള  School  of  Wellness-ല  PG  Programme in  Spa
Management,  A  Level  Diploma  Programme  in  Spa  Therapy  എന്നതീ
കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച.  A Level Doploma Progamme in Spa
Therapyയുവട 12 കപരടങ്ങുന്ന ആദല ബഭാചയ് 15-3-2017-ല ആരലാംഭനിച. 

3-11-2016-ല  വമക്കഭാനനിക്കല  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  കമഖേലയനില  അടനിസ്ഥഭാന
സഭാകങതനികേ  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  ലനപുണല
പരനിശതീലനലാം  നലകുന്ന  നനിലമ്പൂര്  ആസ്ഥഭാനമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  Induscan
Petroleum  Institute-വന്റ  Quality  Control  Engineer,  Quality  Control
Inspector   എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേളുവട  15  കപരടങ്ങനിയ  ആദലബഭാചനിവന്റ  പരനിശതീലനലാം
5-12-2016-നുലാം  12  കപരടങ്ങനിയ  രണഭാമവത്ത  ബഭാചയ്  15-3-2017-നുലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു. 
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3-11-2016-ല ഓകടഭാകമഷന കമഖേലയനില ലനപുണല പരനിശതീലനലാം നലകുന്ന
വകേഭാചനി  കകേന്ദ്രതീകേരനിച  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  SMEC  Automation  Pvt.  Ltd.-വന്റ
Certified  Automation  Engineer   എന്ന  കകേഭാഴനിവന്റ  20  കപരടങ്ങനിയ  ആദല
ബഭാചനിവന്റ പരനിശതീലനലാം 15-3-2017-നയ് ആരലാംഭനിച. 

ആയുര്കവെദ  കമഖേലയനില  ലനപുണല  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്ന  ധനസ്വന്തെരനി
ലവെദലശഭാലയുവട  സ്ഥഭാപനമഭായ  Dhanwanthari  Educational  &  Charitable
Society-യുമഭായനി സഹകേരനിചവകേഭാണയ്  Diploma in Ayurveda Nursing, Diploma
in Panchakarma Therapy, Diploma in Ayurveda Pharmacy എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള കേരഭാറനില 23-1-2017-ല ഒപനിട്ടു. 

ഫനിസനികയഭാവതറഭാപനി  കമഖേലയനില  ലനപുണല  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്ന
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  JDT  Islam College  of  Physiotherapy-യുമഭായനി
സഹകേരനിചവകേഭാണയ്  Fitness  Trainer/Gym Instructor,  Sports  Physiotherapy,
Certificate  Course  to  Physical  Education  Teachers  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള കേരഭാറനില 23-1-2017-ല ഒപനിട്ടു. 

Marine   കമഖേലയനില  ലനപുണല  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്ന  വകേഭാചനിയനില
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  Aries  International  Maritime  Research  Institute
(AIMRI)യുമഭായനി  സഹകേരനിചവകേഭാണയ്  Skill  Development  in  Naval
Architecture & Ship Building, Skill Developmet in Offshore Engineering,
Skill  Development  in  Marine  Quality  Control  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേള 
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള കേരഭാറനില 23-1-2017-ല ഒപനിട്ടു. 

Tourism &  Hospitality  കമഖേലയനില  ലനപുണല പരനിശതീലനലാം  നലകുന്ന
Atheos  Institute  of  Skill  Excellence,  Palakkad-വന്റ  Housekeeping
Attendant, Kitchen Steward, Food and Beverage trainee  എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള കേരഭാറനില 4-2-2017-ല ഒപനിട്ടു. 

KASE  അലാംഗതീകൃത സ്ഥഭാപനമഭായ Hedge School of Applied Economics
(HSAE)   മുകഖേന  SCMS,  KOCHI-യനിവല  75  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  വതഭാഴെനില
പരനിശതീലനലാം ലഭലമഭാക്കനി.  കൂടവത Rajagiri College of Social Science, Kochi-
യനിവല 95 വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് വതഭാഴെനില പരനിശതീലനലാം ലഭലമഭാക്കനി.  കൂടഭാവത Project
&  Internship-വല  ആദല  ബഭാചനിവന്റ  വതഭാഴെനില  പരനിശതീലനവലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.
12 കപരടങ്ങനിയ രണഭാമവത്ത ബഭാചനിവന്റ പരനിശതീലനലാം പുകരഭാഗമനിചവെരുന. 
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KASE  അലാംഗതീകൃത  സ്ഥഭാപനമഭായ  Lili  Academy  of  Scientific
Electrolysis  മുകഖേന 12 കപര് പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയുലാം കജഭാലനി കനടുകേയുലാം
വചേയ്തു. 

1-4-207-ല  Multi  Media  &  Animation  കമഖേലയനില  ലനപുണല
പരനിശതീലനലാം നലകുന്ന Infoprism Solutions (P) Ltd-മഭായനി കേരഭാറനില ഒപനിട്ടു. 

5-4-2017-ല  Architecture and Interior Design  കമഖേലയനില ലനപുണല
പരനിശതീലനലാം നലകുന്ന Terrafirm Projects (p) Ltd-മഭായനി കേരഭാറനില ഒപനിട്ടു. 

കേരനിയര് വഡെവെലപ്വമന്റയ് വസന്റര്  :

ആദല  കേരനിയര്  വഡെവെലപ്വമന്റയ്  വസന്റര്  2017  വഫബ്രുവെരനി  4-നയ്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിവല കപരഭാമ്പ്രയനിലുലാം രണഭാമവത്ത വസന്റര്  2017  വഫബ്രുവെരനി
16-നയ്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിവല  ചേനിറരനിലുലാം  പ്രവെര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച.   നഭാളനിതുവെവര
കേരനിയര് ഡെവെലപ്വമന്റയ് വസന്ററുകേള വെഴെനി 1502 കപര് രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുണയ്. 

കേരനിയര് ഡെവെലപ്വമന്റയ് വസന്ററനിവന്റ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിവന്റ
ഭഭാഗമഭായനി  KELTRON-വന്റ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  വെനികേസനിപനിച ഒരു ഓണ്ലലന
മഭാകനജയ് വമന്റയ്  ഇനഫര്കമഷന  സനിസ്റ്റലാം  (MIS)  മുകഖേന  രജനികസ്ട്രേഷന  ആരലാംഭനിച.
MIS-വന്റ  കസവെനലാം  വമചവപടുത്തുന്നതനിവന്റ  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവെരനികേയുലാം
വചേയ്യുന.

വവെബയ് അധനിഷ്ഠനിത കജഭാബയ് കപഭാര്ടല പദതനി   : 

ലനപുണലവെനികേസനലാം  കനടനിയനിട്ടുള  വതഭാഴെനില  അകനസ്വഷകേര്ക്കുലാം  വതഭാഴെനില
ദഭാതഭാക്കളക്കുലാം  ഒരുകപഭാവല  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാകേത്തക്കരതീതനിയനില  ഒരു  വവെബയ്
അധനിഷ്ഠനിത  കജഭാബയ്  കപഭാര്ടല  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള
പുകരഭാഗമനിചവെരുന.  ഇതനില വെലഭാവെസഭായനികേ പരനിശതീലന വെകുപയ്,  എലാംകപ്ലഭായയ് വമന്റയ്
വെകുപയ്,  ഓവെര്സതീസയ്  എലാംകപ്ലഭായയ് വമന്റയ്  വഡെവെലപ്വമന്റയ്  കകേഭാര്പകറഷന
എന്നനിവെരുവട പങഭാളനിത്തകത്തഭാവടയഭാണയ് പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. 

ദതീന  ദയഭാല  ഉപഭാധലഭായ  ഗ്രഭാമതീണ  കേസൗശലലകയഭാജന    (DDUGKY)
കപ്രഭാജക്ടനിവന്റ വടകനിക്കല സകപഭാര്ടയ് ഏജനസനി  :

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റ കേതീഴെനിലുള  ഗ്രഭാമതീണ വെനികേസന മനഭാലയലാം 'ദതീന ദയഭാല
ഉപഭാധലഭായ  ഗ്രഭാമതീണ  കേസൗശലല  കയഭാജന'  (DDUGKY)  എന്നകപരനില
ലനപുണലവെനികേസനകത്തഭാവടഭാപലാം  വതഭാഴെനിലുലാം  എന്ന  പദതനി  കുടുലാംബശതീ  മുകഖേന
നടപഭാക്കനിവെരുന.   പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  കകേരളത്തനിവല  വടകനിക്കല  സകപഭാര്ടയ്
ഏജനസനിയഭായനി  KASE-വന നനികയഭാഗനിചവകേഭാണ്ടുള ധഭാരണഭാപത്രലാം 19-12-2016-നയ്
ഒപ്പുവെച.   മനിനനിസ്ട്രേനി  ഓഫയ്  റൂറല  വഡെവെലപ്വമന്റയ്  (MoRD)  നനിഷ്കര്ഷനിച
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചയ്  നനിശ്ചനിത  സമയപരനിധനിക്കുളനിലതവന്ന  ലഭലമഭായ
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40  വപ്രഭാകപഭാസലുകേളുവടയുലാം  പ്രഥമ  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  ഒരു
കേസ്വഭാളനികററതീവെയ്  അലപ്രസല  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.  മനിനനിസ്ട്രേനിയുവട
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  മറയ്  കപ്രഭാകപഭാസലുകേളുവട  അവെകലഭാകേനവലാം  വെനിലയനിരുത്തല
സന്ദേര്ശനവലാം പുകരഭാഗമനിചവെരുന. 

അക്രഡെനികറഷന

കൂടഭാവത വെനിവെനിധ വെലവെസഭായ കമഖേലകേളനില നനിനലാം ഉന്നത നനിലവെഭാരത്തനിലുള
വതഭാഴെനില  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്ന  കകേരളത്തനിവല  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കയ്  KASE
അക്രഡെനികറഷന  ലഭലമഭാക്കുന.   നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചയ്
കകേഭാഴ്സുകേള  രൂപകേലപനവചേയയ്  പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കനി  പരമഭാവെധനി
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ് വതഭാഴെനില കനടനി വകേഭാടുക്കുകേ എന്ന വെലവെസ്ഥയനിലഭാണയ്  ഈ
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കയ് അക്രഡെനികറഷന നലകുന്നതയ്. 

സലാംസ്ഥഭാനവത്ത വെനിവെനിധ ലനപുണല വെനികേസന പദതനികേള ഏകകേഭാപനിപനിചയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  കേഭാലത്തയ്  KASE-വന  കസ്റ്ററയ്  സനില
ഡെവെലപ്വമന്റയ്  മനിഷനഭായനി  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   സലാംസ്ഥഭാന  ലനപുണല
വെനികേസന  പദതനികേളുവട  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനഭായനി  290  കകേഭാടനി  രൂപയുവട
കകേന്ദ്രധനസഹഭായലാം  അഭലര്തനിചവകേഭാണ്ടുള  ഒരു  വമകമ്മേഭാറഭാണലാം  കകേന്ദ്ര  സനില
വഡെവെലപ്വമന്റയ്  ആനഡെയ്  എന്റര്പ്രണര്ഷനിപയ്  വെകുപ്പുമനനിക്കയ്
സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാവത  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില സലാംസ്ഥഭാന
ലനപുണല  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ബജറനില  100  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വപ്രഭാകപഭാസലുലാം  സമര്പനിചനിരുന.   സനില  ഇന്തെല
മനിഷന ഓപകറഷന (SIMO)-വന്റ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസ്ഥഭാനവത്ത ലനപുണല വെനികേസന
പദതനികേളക്കഭായനി  60:40  അനുപഭാതത്തനില  കകേന്ദ്ര  സലാംസ്ഥഭാന  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുവമന്ന  പ്രതതീക്ഷയനില  2017-18  ബജറനില  10  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  

എലകസയ് വെകുപനിവന്റ കമലകനഭാടത്തനില വെനിദഗ സമനിതനി
17(*527) ശതീ  .   എന   .  എ  .   വനലനിക്കുന്നയ്  :

ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .   പനി  .:
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :
ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നയ്  എന്നനിവെയുവട  ഉപകയഭാഗക്രമത്തനില  വെന്ന

മഭാറവത്തക്കുറനിചയ്  പഠനിക്കഭാന  എലകസയ്  വെകുപനിവന്റ  കമലകനഭാടത്തനില  വെനിദഗ
സമനിതനിവയ നനികയഭാഗനിക്കണവമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 56

(ബനി)  എങനില  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വെനിദഗ  സമനിതനിവയ
അടനിയന്തെരമഭായനി നനികയഭാഗനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മദലശഭാലകേള  പൂട്ടുന്നതുവകേഭാണയ്  വെലഭാജമദല  ഉപകഭഭാഗവലാം  മയക്കു
മരുനകേളുവട  ഉപകയഭാഗവലാം  വെര്ദനിക്കുവമന്ന  അഭനിപ്രഭായലാം  സര്ക്കഭാരനിനുകണഭാ;
എങനില ഏതയ് ശഭാസ്ത്രതീയ പഠനത്തനിവന്റ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണയ് അത്തരലാം അഭനിപ്രഭായ
രൂപതീകേരണലാം നടത്തനിയവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?    

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന):  

(എ) നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചനിടനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

(സനി)   മദലവെനിലപനശഭാലകേള പൂകടണനിവെന്ന സഭാഹചേരലത്തനില മദലത്തനിവന്റ
ലഭലത  കുറഞ്ഞെതുമൂലലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  വെലഭാജമദലത്തനിവന്റയുലാം  മയക്കുമരുന്നനിവന്റയുലാം
ഉപകയഭാഗലാം  വെര്ദനിചതഭായനി  വതളനിയനിക്കുന്ന  പഠനങ്ങവളഭാനലാം  നടത്തനിയനിടനില.
എന്നഭാല മുന മഭാസവത്ത അകപക്ഷനിചയ്  2017  ഏപ്രനില മഭാസലാം എലകസയ് വെകുപയ്
കേവണടുത്ത വെലഭാജ മദലലാം,  മയക്കുമരുനകേള തുടങ്ങനിയവെയുവട അളവെനില വെര്ദനവെയ്
ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് സലാംബനനിച കേണക്കുകേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

വെലഭാജമദലലാം/ മയക്കുമരുന്നയ് 2017 മഭാര്ചയ്
മഭാസലാം പനിടനിവചടുത്ത

അളവെയ്

2017 ഏപ്രനില മഭാസലാം
പനിടനിവചടുത്ത അളവെയ്

സനിരനിറയ് (ലനിറര്) 2.5 1339

ചേഭാരഭായലാം (ലനിറര്) 255 419

കകേഭാട (ലനിറര്) 10619 34407

അനലസലാംസ്ഥഭാന മദലലാം (ലനിറര്) 785 1098

കേഞഭാവെയ് (കേനികലഭാഗ്രഭാലാം) 74 63

ഹഭാഷനിഷയ് (ഗ്രഭാലാം) - 205

വഹകറഭായനിന (ഗ്രഭാലാം) - 239.65

ബസൗണ്ഷുഗര് (ഗ്രഭാലാം) 4.13 2.1

ഓപനിയലാം (ഗ്രഭാലാം) 5 9

വകേഭാലക്കന (ഗ്രഭാലാം) - 11

എലാം.ഡെനി.എലാം.എ  ക്രനിസ്റ്റല
(ഗ്രഭാലാം)

- 47

എലാം.ഡെനി.എലാം.എ  ഓയനില
(ഗ്രഭാലാം)

- 3

ലനലടവസഫഭാലാം (ടഭാബറയ്) 247 967
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എലകസയ് വെകുപയ് നവെതീകേരണവലാം വചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളുവട
ആധുനനികേവെലക്കരണവലാം 

18(*528) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി  :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :
ശതീ  .   സനി  .   വകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന  :
വപ്രഭാഫ  .    വകേ  .    യു  .    അരുണന   : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) എലകസയ് വെകുപനിവന്റ ഓഫതീസുകേളനില പകുതനികയഭാളലാം നനിലവെനില വെഭാടകേ

വകേടനിടങ്ങളനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്  ഇ-ഓഫതീസുളവപവടയുള  നവെതീകേരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങവള എങ്ങവന ബഭാധനിക്കുവമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വെലഭാജ  മദലത്തനിവന്റയുലാം  മയക്കുമരുനകേളുവടയുലാം  കേടത്തയ്  ഫലപ്രദമഭായനി
തടയുന്നതനിനു  കവെണനി,  വചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  ആധുനനികേവെലക്കരണത്തനിനഭായനി
നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ)  ഇ-ആഫതീസയ്  സലാംവെനിധഭാനത്തനിവന്റ  സുഗമമഭായ  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനയ്
ആഫതീസുകേളനില  കേക്യുബനിക്കനിള  സലാംവെനിധഭാനലാം  ഏര്വപടുകത്തണതുണയ്.  വെഭാടകേ
വകേടനിടത്തനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ആഫതീസുകേളനില  കേപ്യൂബനിക്കനിള  സലാംവെനിധഭാനലാം
സ്ഥഭാപനിക്കുവെഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല  ഇ-ആഫതീസനിവന്റ  സുഗമമഭായ
പ്രവെര്ത്തനത്തനിനയ്  തടസലാം  കനരനിടുനണയ്.  വെകുപനിവന്റ  നവെതീകേരണ
പ്രവെര്ത്തനത്തനിനഭായനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം പ്ലഭാന ഫണനില ഉളവപടുത്തനി 7.50
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  കനഭാണ്  പ്ലഭാന  ഫണനില  ഉളവപടുത്തനി  1.65  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   നനിലവെനിലുള  ഫതീലഡെയ്  ആഫതീസുകേളനില  വെനനിതഭാ
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ്  ആവെശലമഭായ  സസൗകേരലലാം  ലഭലമലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില  പ്ലഭാന
ഫണനില  ഉളവപടുത്തനി  വെനനിതഭാ  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ്  ഡ്രസനിലാംഗയ്  റൂമുലാം  കടഭായ് വലറയ്
സസൗകേരലങ്ങളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല
വെഭാടകേ  വകേടനിടത്തനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ആഫതീസുകേളക്കയ്  ടനി  സസൗകേരലങ്ങള
ഏര്വപടുത്തുവെഭാന  സഭാധനിചനിടനില.   വെഭാടകേ  വകേടനിടത്തനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
ആഫതീസുകേളനില  കലഭാക്കപയ്  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  വതഭാണനിറൂമുകേളുലാം  വെഭാഹന  വഷഡയ്
നനിര്മ്മേനിചവകേഭാണയ്  നവെതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുവെഭാനുലാം  കേഴെനിയുന്നനില.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 58

മഭാത്രമല  വകേടനിട  ഉടമസ്ഥന  ആവെശലവപടുന്നതനുസരനിചയ്  മഭാറനിവക്കഭാടുകക്കണനി
വെരുകമ്പഭാള  ആഫതീസുകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  സ്ഥലലാം
ലഭലമഭാക്കുവെഭാന  സഭാധനിക്കഭാവത വെരുന.   ഫതീലഡെയ്  ആഫതീസുകേള  24  മണനിക്കൂറുലാം
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭാല  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില  ഡെപ്യൂടനി  കേഴെനിഞ്ഞെയ്  എത്തുന്ന
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കയ്  വെനിശമനിക്കഭാന  ആവെശലമഭായ  സ്ഥലസസൗകേരലങ്ങള  വെഭാടകേ
വകേടനിടത്തനില ലഭനിക്കുന്നനില. 

വെഭാടകേ  വകേടനിടത്തനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ആഫതീസുകേളനില  വെയര്ലസയ്
സലാംവെനിധഭാനത്തനിനുള  വബയ്സയ്  കസ്റ്റഷനുകേളുലാം  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
സ്ഥഭാപനിക്കുവെഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  അവെസ്ഥ  നനിലവെനിലുളതനിനഭാല  ആയതയ്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വന്തെമഭായനി  വകേടനിടങ്ങള  കേവണത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവെരുന. 

(ബനി)  സസ്വന്തെമഭായ വകേടനിടലാം  ഇലഭാത്ത വെഭാടകേ വകേടനിടത്തനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
എലകസയ്  ആഫതീസുകേളക്കയ്  സസ്വന്തെമഭായനി  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  സ്ഥലലാം
കേവണത്തുവെഭാന എലഭാ ആഫതീസുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   കകേഭാടയലാം,
തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്,  വെയനഭാടയ്  ജനിലകേളനില  എലകസയ്  ടവെറുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവെരുന.  മഭാനന്തെവെഭാടനി,
അങമഭാലനി,  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട,  വകേഭാടഭാരക്കര  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  എലകസയ്
കകേഭാലാംപ്ലക്സുകേളുലാം  തങമണനി,  ആരലനഭാടയ്  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  എലകസയ്  കറഞയ്
ആഫതീസുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  വപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപടയ്
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചവെരുന.
കൂടഭാവത  ലവെക്കലാം,  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി,  കചേര്ത്തല,  ചേനിറര്,  അടൂര്,  കുടനഭാടയ്
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  എലകസയ്  കകേഭാലാംപ്ലകയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവെണനിയുലാം
വെടക്കഭാകഞരനി,  ഉടുലാംമ്പനകചേഭാല എന്നനിവെനിടങ്ങളനില എലകസയ് സര്ക്കനിള ആഫതീസയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  പറളനി,  ബദനിയടുക്ക  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  എലകസയ്  കറഞയ്
ആഫതീസയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം കവെണനിയുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  

(സനി)  എലകസയ്  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിവല  പരനികശഭാധന
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്   വതരവഞ്ഞെടുത്ത  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില  കസഭാളഭാര്
ലഹമഭാസയ് എല.ഇ.ഡെനി.  ലഭാമ്പുകേളുലാം, എലകസയ് വചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  വെനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കവെണനി വതരവഞ്ഞെടുത്ത 14 വചേക്കയ് കപഭാസ്റ്റുകേളനില സനി.സനി.റനി.വെനി. കേലഭാമറയുലാം വചേക്കയ്
കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കേവണയനിനര്
കമഭാഡെപ്യൂളുകേളുലാം സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവെരുന.  കൂടഭാവത എലകസയ്
വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  ഡെനിജനിറല  ലസന
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കബഭാര്ഡുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി കടഭാര്ചയ്, കുടകേള, കവെയനിലാംഗയ് വമഷതീന, ഫര്ണനിചര് എന്നനിവെ
വെഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  വെലഭാജമദലത്തനിവന്റയുലാം  മയക്കുമരുനകേളുവടയുലാം  കേടത്തയ്
തടയുന്നതനിനുകവെണനി  കമജര്  എലകസയ്  വചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില  സഭാനര്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം കവെണ നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചവെരുനണയ്. 

                    കേശുവെണനി വെലവെസഭായത്തനിവന്റ വെളര്ച 
19(*529)  ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില  :

ശതീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന  :

ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേശുവെണനി വെലവെസഭായത്തനിവന്റ വെളര്ചയ്ക്കുലാം ഈ കമഖേലയനില വതഭാഴെനില
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് ആസൂത്രണലാം വചേയനിരനിക്കുന്നവതന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ഈ സര്ക്കഭാര് ആവെനിഷ്കരനിചയ്
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നയ് വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനയ്  ആവെശലമുള  കതഭാടണനി  എങ്ങവന
കേവണത്തുവെഭാനഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതയ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ&ബനി)  തകദ്ദേശതീയമഭായനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേശുവെണനി  സലാംഭരണലാം,
കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി  വെലഭാപനലാം,  വെനികദശരഭാജലങ്ങളനിലനനിനലാം  കതഭാടണനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  വെലവെസഭായത്തനില  നനിലനനിലക്കുന്ന  പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കകേരള  കേഭാഷക്യു  കബഭാര്ഡെയ്  രൂപതീകേരണലാം,  ഫഭാക്ടറനിയുവട
ഭഭാഗതീകേയനവെലക്കരണലാം. 

സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനവത്തത്തുടര്ന്നയ് കകേരളത്തനില ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന കതഭാടണനി
സലാംഭരണലാം  നടനവെരുന.   ഇതുവെവര  ഏകേകദശലാം  600  വമടനികേയ്  ടണ്  കതഭാടണനി
കേഭാഷക്യു കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാവപക്സുലാം കശഖേരനിചനിട്ടുണയ്.  വെനികദശ രഭാജലങ്ങളനില നനിനലാം
വെലവെസഭായഭാവെശലത്തനിനയ്  കതഭാടണനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  രലാംഗത്തയ്
നനിലനനിലക്കുന്ന  സങതീര്ണമഭായ  പ്രശങ്ങളക്കയ്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനുമഭാണയ്
കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കേഭാഷപ്യൂ  കബഭാര്ഡെയ്  എന്ന  കപരനില  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ്.
ഇതനിനഭായുള നടപടനിക്രമങ്ങള അതനികവെഗലാം പുകരഭാഗമനിചവെരുന. 
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കേഭാഷക്യു  കകേഭാര്പകറഷവന്റയുലാം  കേഭാവപകനിവന്റയുലാം  ഫഭാക്ടറനികേള  അവെനിവട
വതഭാഴെനിവലടുക്കുന്ന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വതഭാഴെനില  നഷവപടഭാത്ത  തരത്തനില
ആധുനനികേവെലക്കരനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുനണയ്.  

കേശുമഭാവെയ് കൃഷനി വെലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനയ് വെനിപുലമഭായ നടപടനികേളഭാണയ് കേശുമഭാവെയ്
കൃഷനി  വെനികേസന  ഏജനസനി  മുഖേഭാന്തെരവലാം  കകേഭാര്പകറഷന  കേഭാവപകയ്  മുഖേഭാന്തെരവലാം
നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്നതയ്.   കതഭാടലാം  ഉടമകേളുമഭായനി  ബനവപട  എകസ്റ്ററയ്
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  കേഭാരലവലാം  സജതീവെമഭായനി
പരനിഗണനിചവെരുന.   കൂടഭാവത  കതഭാടണനിയുവട  ലഭലതയനില  സസ്വയലാംപരലഭാപത
ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനയ്  മറയ്  വെകുപ്പുകേളുവട  കേതീഴെനിലുള  സ്ഥലങ്ങളനില  കൃഷനി  വചേയ്തു
വെരുന.   പരനിസ്ഥനിതനിക്കയ്  കദഭാഷകേരമഭായ  മരങ്ങളക്കയ്  പകേരലാം  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി
വചേയ്യുന്ന കേഭാരലവലാം സജതീവെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  

(സനി)  കേശുവെണനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  ആവെശലമുള  കതഭാടണനി

ഇ-വടണറനിലൂവട  ഇറക്കുമതനി  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ആഭലന്തെരമഭായനി  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുമഭാണയ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  കകേരളത്തനില ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന കേശുവെണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിവന്റ

ഭഭാഗമഭായനി കൃഷനി വെകുപനിവന്റയുലാം പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിവന്റയുലാം

കേതീഴെനിലുള ഫഭാമുകേള,  പ്ലഭാകന്റഷന കകേഭാര്പകറഷവന്റ കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് ജനിലയനിവലയുലാം

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവലയുലാം  എകസ്റ്ററ്റുകേള,  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  പ്ലഭാകന്റഷന

കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡെയ്  (RPL),  കസ്റ്ററയ്  ഫഭാമനിലാംഗയ്  കകേഭാര്പകറഷന  (SFCK),

വകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിവന്റ  വെനിവെനിധ  ഫഭാമുകേള  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില

ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന നഭാടന കതഭാടണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനത്തനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാവപക്സുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി

വചേയ്യുനണയ്.  വചേറുകേനിട കേര്ഷകേരനില നനിന കൂടനിയുലാം കേശുവെണനി കശഖേരനിക്കുവെഭാന

തതീരുമഭാനവമടുത്തനിട്ടുണയ്.  

കേശുവെണനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റ  30 ഫഭാക്ടറനികേളനിലഭായുള  90  ഏക്കര്
സ്ഥലത്തയ്  5500-ഓളലാം കേശുമഭാവെനിന ലതകേള കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനുള പദതനിയ്ക്കുലാം
കേശുവെണനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന രൂപലാംനലകേനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാവത  സര്ക്കഭാര്
ഉടമസ്ഥതയനിലുള  തരനിശയ്  ഭൂമനികേളനില  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി  നടപഭാക്കുന്ന  കേഭാരലവലാം
ആകലഭാചേനിചവെരുന.  കൂടഭാവത  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായത്തനിനഭാ
വെശലമഭായ  കതഭാടണനി  തടസമനിലഭാവത  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  കകേരള  കേഭാഷക്യുകബഭാര്ഡെയ്
എന്ന കപരനില ഒരു കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.
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ക്ഷതീരകമഖേലയനിവല പ്രശങ്ങള 
20(*530) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന  : 

ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  : 
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ്  : 
കഡെഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജയ് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ക്ഷതീരകമഖേല  അഭനിമുഖേതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങള

എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന
എവന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീരകമഖേലയനിവല  സഭാധലതകേള  കേണക്കനിവലടുത്തയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  ഏവതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  വെനിഭഭാവെനലാംവചേയയ്
നടപനിലഭാക്കനി തുടങ്ങനിയവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

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

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്. 

ഉലപഭാദകനഭാപഭാദനികേളുവട വെനില വെര്ദനവമൂലലാം ഉണഭാകുന്ന വെര്ദനിച ഉലപഭാദന
വചേലവെയ്,  അനല  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില  നനിനലാംവെരുന്ന  കേഭാലനിത്തതീറ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുപകയഭാഗനിക്കുന്ന അസലാംസ്കൃത സഭാധനങ്ങളുവട ലഭലതക്കുറവലാം വെനില
കൂടുതലുലാം  മറ്റുമുള  കേഭാലനിത്തതീറയുവട  വെനില  വെര്ദനവെയ്,  കകേന്ദ്ര  സലാംസ്ഥഭാന
നനിയമങ്ങളുവട അഭഭാവെലാംമൂലലാം കേഭാലനിത്തതീറ ഗണകമന  ഉറപ്പുവെരുത്തുവെഭാന കേഴെനിയഭാവത
വെരുന്നതയ്,  കേറവെക്കഭാരുവട  അഭഭാവെലാം,  കേറവെമഭാടുകേളുവട  ചേനികേനിതയഭാവെശലമഭായ
മരുനകേളുവട  ഉയര്ന്ന  വെനിലമൂലലാം  മൃഗചേനികേനിതഭാരലാംഗത്തുണഭായ  ഭഭാരനിച  വചേലവെയ്,
കേടുത്ത  വെരളചമൂലമുള  ശുദജലത്തനിവന്റ  ലഭലതക്കുറവെയ്  എന്നനിവെയഭാണയ്
പ്രധഭാനമഭായുലാം ക്ഷതീരകേര്ഷകേര് അഭനിമുഖേതീകേരനിക്കുന്ന പ്രശങ്ങള. 

തതീറപ്പുലനിവന്റയുലാം കേഭാലനിത്തതീറ വെനിളകേളുവടയുലാം ലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി
2017-18-ല  6  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  പദതനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയുലാം  പദതനി
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാവത  തരനിശയ്  സ്ഥലങ്ങള
കേവണത്തനി  വെഭാണനിജലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില  തതീറപ്പുലകൃഷനി  നടത്തുന്നതനിനുള  പദതനി
ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  കേഭാലനിത്തതീറയുവട വെര്ദനിച വെനിലയനില നനിനലാം
കേര്ഷകേവര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളനില  പഭാലളക്കുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഒരു  ലനിറര്  പഭാലനിനയ്  ഒരു  രൂപയുവട  കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡെനി
ഫണനിവന്റ ലഭലതയനുസരനിചയ്  പരമഭാവെധനി ദനിവെസലാം നലകേനി വെരുനണയ്.   കൂടഭാവത
ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേള മുകഖേന ഒരു ലനിറര് പഭാലനിനയ് മൂന്നയ് രൂപയുവട കേഭാലനിത്തതീറ
സബ്സനിഡെനി നലകുന്ന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുനണയ്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 62

ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപനിവന്റ  കേതീഴെനില  എന.എ.ബനി.എല.  (നഭാഷണല
അക്രഡെനികറഷന കബഭാര്ഡെയ് കഫഭാര് വടസ്റ്റനിലാംഗയ് ആന്റയ് കേഭാലനികബഷന ലകബഭാറടറതീസയ്)
അക്രഡെനികറഷകനഭാടുകൂടനി  തനിരുവെനന്തെപുരത്തയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  കസ്റ്ററയ്  വഡെയറനി
ലഭാബനില കേഭാലനിത്തതീറയുവട ഗണനനിലവെഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുളള സലാംവെനിധഭാനലാം
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കേറവെക്കഭാരുവട  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേറവെയനലാം വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്
25,000 രൂപയുവട ധനസഹഭായലാം വെതീതലാം നലകേനിവെരുന. 

സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  അനുഭവെവപട  കേടുത്ത  വെരളചമൂലലാം  പചപ്പുലനിവന്റയുലാം
കേഭാലനിത്തതീറ  വെനിളകേളുവടയുലാം  ശുദജലത്തനിവന്റയുലാം  ദസൗര്ലഭലലാം  കേണക്കനിവലടുത്തയ്  35
ലക്ഷലാം  രൂപ  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  വെയ്കക്കഭാല/പചപ്പുലയ് ല്ല്  വെനിതരണത്തനിനയ്  വെരളചഭാ
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി. 

ബഭാങയ്  വെഭായ്പവയടുത്തയ്  കേറവെപശുക്കള  വെഭാങ്ങനിയവെര്ക്കയ്  പശുക്കള
ചേത്തതുമൂലകമഭാ ഉലപഭാദനകുറവമൂലകമഭാ ബഭാങയ് വെഭായ്പ തനിരനിചടയഭാന കേഴെനിയഭാവത ജപനി
ഭതീഷണനി  കനരനിട  ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  5  കകേഭാടനി  രുപയുവട
കേടഭാശസ്വഭാസ പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി. 

(ബനി)  പഭാലുലപഭാദനത്തനില  സസ്വയലാംപരലഭാപതയനിവലത്തനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാവട ഈ സര്ക്കഭാര് തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയതയ്. 

• മനിലക്കയ്വഷഡെയ് വെനികേസന പദതനി

• തതീറപ്പുലകൃഷനി വെനികേസന പദതനി 

• കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡെനി

• ക്ഷതീര ഗ്രഭാമലാം

• ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കേടഭാശസ്വഭാസ പദതനി. 

• ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുവട ആധുനനികേവെലക്കരണത്തനിനുള ധനസഹഭായലാം. 

• കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ലഭാബുകേളുവട ശഭാക്തതീകേരണലാം.

• ക്ഷതീരവെനിജ്ഞഭാന വെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

• പടനികേജഭാതനി /പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള പ്രകതലകേ പദതനി

• ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള വെരളചഭാദുരനിതഭാശസ്വഭാസ പദതനി

• വെയനഭാടയ് ബഹ്മഗനിരനി ഡെയറനി കപ്രഭാജക്ടയ്.  
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ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി
21(*531)  ശതീ  .   ആന്റണനി കജഭാണ്  :

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡെനി  .   കദവെസനി  :

ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  സലാംരക്ഷണത്തനിവന്റ  ആവെശലകേത

പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സന്ദേര്ശകേരുവട  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കനിവക്കഭാണയ്

ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  പദതനി  വെനിപുലതീകേരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

ടൂറനിസകത്തക്കഭാള  വെനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കയ്  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്

പ്രകചേഭാദനകമകുലാംവെനിധലാം ഈ പദതനി പുന:സലാംഘടനിപനിചയ് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെനഭാശനിത സമൂഹത്തനിവല യുവെതതീയുവെഭാക്കളക്കയ് പരനിശതീലനലാം നലകേനി

പരനിസ്ഥനിതനി സലാംരക്ഷണകത്തഭാവടഭാപലാം വെരുമഭാനദഭായകേമഭായ പദതനിയഭായനിക്കൂടനി ഈ

പദതനിവയ രൂപവപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

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

(എ)  വെനകമഖേലയനില  പ്രകൃതനിരമണതീയ  സ്ഥലങ്ങളഭായ  പുഴെകേള,

വവെളചഭാടങ്ങള,  പുലകമടുകേള  തുടങ്ങനി സന്ദേര്ശകേര് പരമ്പരഭാഗതമഭായനി എത്തുന്ന

സ്ഥലങ്ങള വതരവഞ്ഞെടുത്തയ് അവെനിടങ്ങളനില അനനിയനനിതമഭായ സന്ദേര്ശനലാം വെനലാം

പരനിസ്ഥനിതനിക്കയ്  ആഘഭാതകമലപനിക്കുന്നതയ്  പരമഭാവെധനി  കുറയ്ക്കുകേ  എന്ന

ലക്ഷലകത്തഭാവട  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  നടത്തനിവെരുന.   ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തനിവന്റയുലാം

ഭൂപ്രകൃതനിയുവട  തനനിമയ്ക്കുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  പഭാരമ്പരലത്തനിനുലാം  അനുകയഭാജലമഭായനി

പരനിസ്ഥനിതനി  പ്രശങ്ങള  ഇലഭാത്തവെനിധലാം  പ്രകൃതനിസമ്പത്തയ്  സലാംരക്ഷനിചവകേഭാണയ്,

പരനിസ്ഥനിതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിവന്റ  ആവെശലകേത  പ്രചേരനിപനിക്കുന്ന  വെനിധത്തനില

തകദ്ദേശവെഭാസനികേളുവട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  നടപഭാക്കുന്ന  പദതനികേളനില  സന്ദേര്ശകേ

സുരക്ഷയയ്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകുനണയ്.  സന്ദേര്ശകേ  പ്രവെഭാഹലാം  നനിലവെനിലുള  ചേനില

വെനകമഖേലകേളകൂടനി  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  പ്രവെര്ത്തന  കമഖേലയഭാക്കഭാന  നടപടനി

എടുത്തനിട്ടുണയ്. 
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പല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  വെനകമഖേലയയ്  ഒരു  നനിശ്ചനിത  സമയലാം
ഉളവക്കഭാളഭാനഭാവെഭാത്തവെനിധലാം  ആളുകേള  സന്ദേര്ശകേരഭായനി  എത്തുന്ന  സ്ഥനിതനിയുലാം
നനിലവെനിലുണയ്.   ഇതയ്  പരനിസ്ഥനിതനിവയ  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നതയ്
തടയുന്നതനിനുള  മുനകേരുതല  എന്ന  നനിലയനില  എലഭാ  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി  ബനവപടയ്  പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘഭാത  പഠനത്തനിനുലാം  carrying
capacity പഠനത്തനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  വെനഭാശനിത സമൂഹത്തനിവല യുവെതതീ/യുവെഭാക്കളക്കയ് പരനിശതീലനലാം നലകേനി
ലഗഡുമഭാരഭായനി  നനികയഭാഗനിചയ്  അവെര്ക്കയ്  വെരുമഭാനലാം  ഉണഭാകുന്ന  വെനിധത്തനിലഭാണയ്
പദതനി ഇകപഭാള നടപഭാക്കുന്നതയ്.  100 കപര്ക്കയ് കകേരളഭാ ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടയ് ഓഫയ് ടഭാവെല &
ടൂറനിസലാം സ്റ്റഡെതീസയ്  (KITTS)  വെഴെനി പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം 100 കപര്ക്കുകൂടനി പരനിശതീലനലാം നലകേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  

പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനിലവപട യുവെജനങ്ങളക്കയ് സസ്വയലാംവതഭാഴെനില-ലവെദഗല
പരനിശതീലന പദതനി

22(*532) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷയ്  :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :
ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനിലവപട യുവെജനങ്ങളക്കഭായനി സസ്വയലാംവതഭാഴെനിലനിനുലാം

വവവെദഗലപരനിശതീലനത്തനിനുമുളള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇസൗ  വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ്  സസ്വയലാംവതഭാഴെനില

കേവണത്തുന്നതനിനഭായനി എത്ര രൂപയഭാണയ് ലഭനിക്കുന്നവതനലാം ഇതയ് ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള എവന്തെഭാവക്കയഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വപ്രഭാഫഷണല  കകേഭാഴ്സുകേളനികലക്കയ്  പ്രകവെശനലാം  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  എനടനസയ്  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം

നലകുന്നതനിനുളള നടപടനി ഇസൗ പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡെനി) വെനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയുളള പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ് സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനയ്

പുറത്തുലാം വെനികദശത്തുലാം കജഭാലനി കനടുന്നതനിനുളള അവെസരങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനയ് എവന്തെലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം

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

(എ)  ഉണയ്.   സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനിലവപട  യുവെജനങ്ങളക്കഭായനി
സസ്വയലാം  വതഭാഴെനിലനിനുലാം  ലവെദഗല പരനിശതീലനത്തനിനുമുള  വെനിവെനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.  ആയതനിനയ്  ''പടനികേവെര്ഗ്ഗ യുവെഭാക്കളക്കയ് സസ്വയലാംവതഭാഴെനിലനിനുലാം
ലനപുണല  വെനികേസന  പരനിശതീലനത്തനിനുമുള  സഹഭായലാം''  എന്ന  ശതീര്ഷകേലാം
നനിലവെനിലുണയ്.  കൂടഭാവത കകേഭാര്പസയ് ഫണയ്,  പൂളഡെയ് ഫണയ്,  ആര്ടനിക്കനിള  275(1),
എസയ്.സനി.എ.  ടു  ടനി.എസയ്.പനി.  എന്നതീ  പദതനികേളനിലുളവപടുത്തനി  ലനപുണല
വെനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

(ബനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  യുവെതതീ/യുവെഭാക്കളനിവല  വതഭാഴെനിലനിലഭായ്മ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉപജതീവെന  മഭാര്ഗ്ഗത്തനിനുലാംകവെണനി  സസ്വയലാംവതഭാഴെനില
സലാംവെനിധഭാനലാംവെഴെനി  സഹഭായലാം  നലകേഭാന  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന.   ഇതുവെഴെനിയുള
പരമഭാവെധനി  സഹഭായലാം  1.5  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണയ്.   60  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കള സ്ത്രതീകേളഭായനിരനിക്കണലാം. അനഭാഥര്, വെനിധവെകേള, അവെനിവെഭാഹനിതരഭായ
അമ്മേമഭാര്,  സ്ത്രതീകേള  ഗൃഹനഭാഥകേളഭായുള  കുടുലാംബലാം  എന്നനിവെര്ക്കയ്  മുനഗണന
നലകുന്നതഭാണയ്.  ഈ പദതനിയുവട ഘടകേങ്ങള തഭാവഴെപറയുന്നവെയഭാണയ്:

• വപടനിക്കടകേള  ആരലാംഭനിക്കല,  കഫഭാകടഭാസ്റ്റഭാറയ്  കേടകേള,  വപ്രഭാവെനിഷന
കസ്റ്റഭാറുകേള,  കസ്റ്റഷനറനി  കേടകേള,  കബക്കറനി,  ഡെനി.ടനി.പനി.  വസന്ററുകേള,
തയല സ്ഥഭാപനങ്ങള തുടങ്ങനിയവെ. 

• കകേഭാഴെനി വെളര്ത്തല കകേന്ദ്രലാം,  ആടുവെളര്ത്തല കകേന്ദ്രലാം,  ക്ഷതീര യൂണനിറ്റുകേള,
കേനകുടനി  പരനിപഭാലനലാം,  കതനതീച  വെളര്ത്തല,  മുയല  വെളര്ത്തല
തുടങ്ങനിയവെ. 

• നനിര്മ്മേഭാണ കമഖേലയുമഭായനി ബനവപട ആശഭാരനിപണനി (തചന), കമസ്തനിരനി,
ഇലകതീഷലന,  പ്ലലാംബര്  തുടങ്ങനിയ  കജഭാലനിയനികലര്വപടുന്ന  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
യുവെഭാക്കളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരപത്രലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  കലബര്  ബഭാങ്കുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേ മുതലഭായവെ. 

• പ്രശസ്തമഭായ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  പഭാരഭാവമഡെനിക്കല,  നഴനിലാംഗയ്
കകേഭാഴ്സുകേളനികലക്കുലാം  ഐ.ടനിയുമഭായനി  ബനവപട  വപ്രഭാഫഷണല
കകേഭാഴ്സുകേളനികലക്കുലാം പടനികേവെര്ഗ്ഗ യുവെഭാക്കളക്കയ് പരനിശതീലനലാം നലകുകേ. 

• ഐ.ടനി.-യുമഭായനി  ബനവപട  വെനിഷയങ്ങളഭായ  ഡെനി.സനി.എ,
പനി.ജനി.ഡെനി.സനി.എ,  ഡെഭാറഭാ  എനടനി,  ഡെനി.ടനി.പനി,  എലാം.എസയ്.  ഓഫതീസയ്,
ടഭാലനി  &  കേമ്പൂടലറസ്ഡെയ്  ഫനിനഭാനഷലല  അക്കസൗണനിലാംഗയ്  എന്നനിവെയയ്
പരനിശതീലനലാം
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പടനികേവെര്ഗ്ഗ  യുവെഭാക്കളക്കയ്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  തനിരുവെനന്തെപുരവത്ത
(കേനിറയ്സയ്)  ഭക്ഷല  സഭാകങതനികേവെനിദലയനിലുലാം,  എന.റനി.റനി.എഫയ്.  സഭാകങതനികേവെനിദലയനിലുലാം
പരനിശതീലനലാം നലകുകേ.  കകേഭാവെളവത്തയുലാം ലക്കനിടനിയനിവലയുലാം കഹഭാടല മഭാകനകജ വമന്റനിലുലാം
കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  കമകനജയ് വമന്റനിലുലാം  കേഭാററനിലാംഗയ്  വടകകഭാളജനിയനിലുള  പരനിശതീലനലാം,
കേനിനഫയനിവല തുന്നല പരനിശതീലനലാം,  മറയ്  പ്രശസ്തമഭായ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില പരനിശതീലനലാം
നടത്തുകേ  തുടങ്ങനിയവെ  ഉളവപടുന.   സ്ഥഭാപനങ്ങള  വതരവഞ്ഞെടുക്കുന്നതയ്  സര്ക്കഭാര്
മഭാദനണ്ഡപ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലാം. 

• പനി.എസനി.സനി.  യു.പനി.എസയ്.സനി.  എസയ്.എസയ്.സനി/ആര്.ആര്.ബനി.  ബഭാങയ്
പരതീക്ഷകേളക്കുളള പരനിശതീലനലാം.

• കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗ ഭഭാഷ ഉളവപവട ലനപുണല ശനിക്ഷണലാം. 

• പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുള  സഭാക്ഷരത  പരനിപഭാടനികേളുലാം  അനസൗകദലഭാഗനികേ
വെനിദലഭാഭലഭാസവലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ. 

• വപ്രഭാഫഷണല  കകേഭാഴ്സുകേളനികലയയ്  പ്രകവെശനമഭാഗ്രഹനിക്കുന്ന  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് എനടനസയ് അധനിഷ്ഠനിത പരനിശതീലനലാം

• പഭാരമ്പരലലവെദലത്തനിനുലാം ആയുര്കവെദത്തനിനുമുള പരനിശതീലനലാം.

• വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് കകേഭാഴനിനുമുമ്പയ് പരനിശതീലനലാം നലകുകേ. 

• ഐ.ടനി.ഐ, ഐ.ടനി.സനി. പഭാസഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് അധനികേ
അപ്രന്റതീസ്ഷനിപനിനുള സസൗകേരലങ്ങള നലകുകേ. 

• പ്ലസയ്  ടു,  ബനിരുദധഭാരനികേള  തുടങ്ങനിയവെര്ക്കയ്  കേരനിയര്  വെനികേസനവലാം
ഓറനിയകന്റഷന ക്ലെെഭാസുകേളുലാം നലകുകേ. 

• ബനിരുദധഭാരനികേള,  ബനിരുദഭാനന്തെര  ബനിരുദധഭാരനികേള,  ബനിരുദധഭാരനി
കേളലഭാത്തവെര്  തുടങ്ങനിയവെര്ക്കയ്  ലനപുണല  വെനികേസനത്തനിനഭായുള
ഫനിനനിഷനിലാംഗയ് സ്കൂള. 

• അഭലസ്തവെനിദലരഭായ  യുവെഭാക്കളക്കയ്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  കേരനിയര്  ലഗഡെനസയ്  വസന്റര്  വെഴെനിയുള
പരനിശതീലനലാം/  അറനിവെയ്  വെളര്ത്തുകേ/ആത്മവെനിശസ്വഭാസലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
കവെണനിയുള കേസൗണ്സനിലനിലാംഗയ് കകേന്ദ്രലാം എന്നനിവെയ്ക്കുള സഹഭായലാം. 

• ലനപുണല  വെനികേസനത്തനിനഭായുള  കപ്രഭാജക്ടുകേള/സലാംരലാംഭകേതസ്വ  വെനികേസനലാം/
വെലക്തനിതസ്വ  വെനികേസനലാം/  പ്രകതലകേ  കകേഭാചനിലാംഗലാം.   ഇന്തെലയനിലുലാം  വെനികദശത്തുലാം
കജഭാലനിക്കുള  അവെസരങ്ങളക്കയ്  സഹഭായലാം  നലകുകേ  തുടങ്ങനിയവെ  ഈ
പദതനിക്കയ് കേതീഴെനില വെരുന. 

• 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില 5 കകേഭാടനി രൂപ ഈ പരനിപഭാടനിക്കഭായനി
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  12-ാം  തരത്തനില  സയനസയ്,  കേണക്കയ്  വെനിഷയങ്ങവളടുത്തയ്  പഠനലാം

നടത്തനിയ പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് നതീറയ്,  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്,  അഗ്രനികേളചര്

തുടങ്ങനിയ  വപ്രഭാഫഷണല  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  വപഭാതുപ്രകവെശന  പരതീക്ഷയയ്

തയഭാവറടുക്കുന്നതനികലയഭായനി ഒരു വെര്ഷവത്ത തതീവ്ര പരനിശതീലനലാം നലകേനിവെരുന. 

2017-വല  നതീറയ്  പ്രകവെശന  പരതീക്ഷയനില  ഉന്നത  വെനിജയലാം

കേരസ്ഥമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 2016 ആഗസ്റ്റയ് മുതല 2017 കമയയ് വെവര നതീണ്ടുനനിലക്കുന്ന

പ്രകവെശന  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം,  ടനി  രലാംഗത്തയ്  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  മുനനനിര

സ്ഥഭാപനമഭായ  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിവല  പഭാലഭാ  ബനിലലന്റയ്  സ്റ്റഡെനി  വസന്ററനിലവെചയ്

തഭാമസലാം,  ഭക്ഷണലാം  എന്നതീ  സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  80  പടനികേവെര്ഗ്ഗ

വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  നലകേനിയനിരുന.   ആയതനികലക്കഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വെര്ഷലാം 77,18,000 രൂപ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണയ്. 

2017-വല  നതീറയ്  പ്രകവെശന  പരതീക്ഷയ്ക്കുമുമ്പഭായനി  2017  ഏപ്രനില  മുതല  82

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ഒരു മഭാസവത്ത ക്രഭാഷയ്  കകേഭാഴയ്   പഭാലഭാ  ബനിലലന്റയ്

സ്റ്റഡെനി  വസന്റര്  മുഖേഭാന്തെരലാം  ഏറ്റുമഭാനൂര്  കമഭാഡെല  റസനിഡെനഷലല  സ്കൂളനിലവെചയ്

നടത്തനിയനിരുന.   ആയതനികലയഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  28,24,000

രൂപ കേഭാഞ്ഞെനിരപളനി കപ്രഭാജക്ടയ് ഓഫതീസര്ക്കയ് അനുവെദനിചയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ഡെനി)  നനിശ്ചനിത  കകേഭാഴ്സുകേളനില  അടനിസ്ഥഭാന  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം

ലകേവെരനിക്കുന്നതുവകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള

സഭാധലത കുറവെഭാവണന്നയ്  കേവണത്തനിയതനിവനത്തുടര്ന്നയ്  വെകുപയ്  കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം

പുറത്തുമുള വതഭാഴെനില ലനപുണല പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി സഹകേരനിചയ് വെനിദഗ

പരനിശതീലനലാം  നലകേനി,  പ്രസ്തസ്തുത  ഏജനസനികേള  വെഴെനിതവന്ന  കജഭാലനി  ഉറപഭാക്കുന്ന

പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് നടനവെരുന്നതയ്.  വനട്ടൂര് വടകനിക്കല വടയനിനനിലാംഗയ്  ഫസൗകണഷന,

വകേലകടഭാണ്,  വസന്റര്  കഫഭാര്  ബകയഭാ  കപഭാളനിമര്  സയനസയ്  ആന്റയ്  വടകകഭാളജനി,

കകേരള  ടൂറനിസലാം  വഡെവെലപ്വമന്റയ്  കകേഭാര്പകറഷന  തുടങ്ങനി  വെനിവെനിധ  സര്ക്കഭാര്,

സര്ക്കഭാര് ഇതര ഏജനസനി വെഴെനിയഭാണയ് ഈ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നതയ്.

കൂടഭാവത  ഇന്തെലയനിലുലാം  വെനികദശത്തുലാം  കജഭാലനിക്കുള  അവെസരങ്ങളക്കയ്  സഹഭായലാം

നലകുന്നതനിനുലാം 2017-18 വെര്ഷവത്ത പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 
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മദലവെര്ജന കബഭാധവെലക്കരണ പരനിപഭാടനി
23(*533) കഡെഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജയ്  :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന  :
ശതീ  .   കമഭാനസയ്  കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഭാമസയ് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  മദലവെര്ജന  കബഭാധവെലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള

ഫലപ്രദമഭായനി നടക്കുനകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം
കബഭാധവെലക്കരണത്തനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  നടപഭാക്കനിയവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമൂഹത്തനില  ഊര്ജനിതവലാം  വെലഭാപകേവമഭായ  പ്രചേരണവലാം
കബഭാധവെലക്കരണവലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നവെനിധത്തനില  സ്കൂള  തലത്തനില  മുതല
മദലവെര്ജന കബഭാധവെലക്കരണ പരനിപഭാടനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ)  ഫലപ്രദമഭായനി  നടക്കുനണയ്.   അനധനികൃത  മദലത്തനിവന്റയുലാം  ലഹരനി
പദഭാര്തങ്ങളുവടയുലാം  ലഭലത  തടയുന്നതനിനയ്  എലകസയ്  വെകുപയ്  ശക്തമഭായ
എനകഫഭാഴയ്വമന്റയ്  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  വെലഭാപകേമഭായ  കബഭാധവെലക്കരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവെരുന.   മദല,  ലഹരനി  വെസ്തുക്കളമൂലമുള  ആകരഭാഗല
പ്രശങ്ങവള സലാംബനനിചയ്  വപഭാതുജനങ്ങളനില പ്രകതലകേനിചയ്  യുവെജനങ്ങളക്കനിടയനില
കബഭാധവെലക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  ലവെവെനിധലമഭാര്ന്ന  കബഭാധവെത്ക്കരണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില  എലകസയ്  വെകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുന്നതയ്.   സ്റ്റുഡെന്റയ്സയ്  കപഭാലതീസയ്  കകേഡെറയ്,  സ്കൂള  കകേഭാകളജയ്  ലഹരനിവെനിരുദ
ക്ലെെബ്ബുകേള,  എന,എസയ്.എസയ്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസ്ഥഭാന  ലലബറനി  കേസൗണ്സനില,
മദലവെര്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള സന്നദ സലാംഘടനകേള,  വെനിദലഭാര്തനി-യുവെജന-
മഹനിളഭാ സലാംഘടനകേള എന്നനിവെരുവട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ലഹരനിവെനിമുക്ത കകേരളലാം
എന്ന ലക്ഷലലാം സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുന. 

(ബനി) മദലവെര്ജനത്തനിനയ് ഊന്നലനലകേനിയുലാം മയക്കുമരുനകേളുവട ഉപകഭഭാഗലാം
പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവെഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടയ്  6-10-2016-വല
ജനി.ഒ.(എലാം എസയ്.) 94/2016/നനി.വെ.  ഉത്തരവെയ് പ്രകേഭാരലാം കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ലഹരനി
വെര്ജന മനിഷന ''വെനിമുക്തനി'' പദതനി സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് രൂപവെത്ക്കരനിചനിട്ടുണയ്. 
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സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  ഡെനി-അഡെനിക്ഷന  വസന്ററുകേളുവട  ഭഭാരവെഭാഹനികേവള
ഉളവപടുത്തനി  ഡെനി-അഡെനിക്ഷന  കമഖേലയനിവല  പ്രശങ്ങള  പഠനിക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു
ശനിലപശഭാല  21-12-2016-നയ്  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ഐ.എലാം.ജനി.-യനിലവെചയ്
ബഹു.  എലകസയ്  വെകുപ്പുമനനിയുവട  അധലക്ഷതയനില  നടത്തനി.   എലകസയ്
വെകുപനിവന്റ കേതീഴെനില വെനിപുലമഭായ സലാംവെനിധഭാനങ്ങകളഭാവട ഒരു ഡെനി-അഡെനിക്ഷന വസന്റര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.  ആകരഭാഗല  വെകുപനിവന്റ
സഹകേരണകത്തഭാവട എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേകളഭാടനുബനനിചയ് ഡെനി-
അഡെനിക്ഷന  കകേന്ദ്രങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവെരുന.
സലാംസ്ഥഭാനവത്ത എലഭാ ലഹസ്കൂള/ഹയര്വസക്കന്ററനി  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ജനുവെരനി  30-നയ്
സ്കൂള അസലാംബനികേളനില ലഹരനി വെനിരുദ പ്രതനിജ്ഞ വചേഭാലനി.  ലഹരനിവെനിരുദ ക്ലെെബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  ഹയര്  വസക്കന്ററനി/ലഹസ്കൂള
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  ഈ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെര്ഷത്തനിലതവന്ന  ക്ലെെബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുവെഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ജനുവെരനി  12-വന്റ  കദശതീയ
യുവെജനദനിനത്തനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവെനന്തെപുരലാം യൂണനികവെഴനിറനി കസ്റ്റഡെനിയത്തനിലവെചയ്
തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിവല  ലഹസ്കൂള  ഹയര്  വസക്കന്ററനി/കകേഭാകളജയ്
വെനിദലഭാര്തനികേവള  പവങടുപനിചവകേഭാണയ്  ''ലഹരനിവക്കതനിവര  യുവെതസ്വലാം''  എന്ന
വെനിഷയവത്ത ആസദമഭാക്കനി കപഭാസ്റ്റര് രചേനഭാ മതരലാം സലാംഘടനിപനിച. 

കുടുലാംബശതീ  പ്രവെര്ത്തകേര്,  അയലക്കൂടങ്ങള  എന്നനിവെരുവട
സഹകേരണകത്തഭാവട  ലഹരനി  വെനിരുദ സകന്ദേശലാം ഉളവക്കഭാളന്ന വെനിമുക്തനി സ്റ്റനിക്കര്
സലാംസ്ഥഭാനവത്ത മുഴവെന വെതീടുകേളനിലുലാം പതനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുവട ഭഭാഗമഭായനി
മഭാര്ചയ്  8  വെനനിതഭാദനിനത്തനില  സലാംസ്ഥഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ശഭാസ്തമലാംഗലത്തുവെചയ്
ബഹു.  എലകസയ്  വെകുപ്പുമനനി നനിര്വ്വഹനിച.   വെതീടുകേളനില പതനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി
40 ലക്ഷലാം സ്റ്റനിക്കര് പ്രനിന്റയ് വചേയയ് തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കയ് വെനിതരണലാം വചേയ്തു. 

എഫയ്.എലാം.  കറഡെനികയഭായനിലൂവട  ലഹരനിവെനിരുദ  സകന്ദേശലാം  21-3-2017  മുതല
26-3-2017  വെവര  കേഭാലയളവെനില  പ്രകക്ഷപണലാം  വചേയനിട്ടുണയ്.   ലഹരനി  വെനിരുദ
സകന്ദേശലാം  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം  ജനിലകേളനിവല
വതരവഞ്ഞെടുത്ത  40  സ്ഥലങ്ങളനില  18-3-2017   മുതല  23-3-2017  വെവര  കേയ്യുറ
പഭാവെനഭാടകേലാം നടത്തനി.  ലഹരനിവെനിരുദകബഭാധവെലക്കരണ പ്രചേരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവട
ഭഭാഗമഭായനി നഭാഷണല സര്വ്വതീസയ് സതീമനിവന്റ സഹകേരണകത്തഭാവട സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  14
ജനിലകേളനിവലയുലാം കകേഭാകളജുകേളനില കേലഭാജഭാഥകേള, കേലഭാമ്പുകേള എന്നനിവെ നടത്തനിവെരുന.
കകേഭാകളജയ്  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില  ലഹരനിവക്കതനിവരയുള  കബഭാധവെത്ക്കരണലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  കഷഭാര്ടയ്  ഫനിലനിലാം  മതരത്തനിനുള  അറനിയനിപയ്  പ്രധഭാന
പത്രങ്ങളനിലൂവടയുലാം  നവെമഭാധലമങ്ങളനിലൂവടയുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  വെനിജയനികേളക്കയ്
സമ്മേഭാനവലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതഭാണയ്.  
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(സനി)  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനിവല  മയക്കുമരുന്നയ്  ഉപകയഭാഗലാം
തടയുന്നതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴയ്വമന്റയ്  പ്രവെര്ത്തനകത്തഭാവടഭാപലാം
ലവെവെനിദലമഭാര്ന്ന  കബഭാധവെത്ക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവെരുന.
സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്  കേലഭാമ്പസുകേളുവട  100 വെഭാര  പരനിധനിയ്ക്കുളനില  ''കകേഭാട്പഭാ''
നനിയമപ്രകേഭാരലാം പുകേയനില ഉലപന്നങ്ങളുവട വെനിപണനവലാം ഉപകയഭാഗവലാം പൂര്ണമഭായുലാം
നനികരഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  മദലവെര്ജനത്തനിനയ് ഊന്നല നലകേനിയുലാം മയക്കുമരുനകേളുവടയുലാം
മറയ് ലഹരനികേളുവടയുലാം ഉപകഭഭാഗലാം പൂര്ണമഭായുലാം ഇലഭാതഭാക്കുവെഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടയ് കകേരള
സലാംസ്ഥഭാന  ലഹരനിവെര്ജന  മനിഷന  ''വെനിമുക്തനിയയ്''  രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   സ്കൂള
കകേഭാകളജുകേളനില  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില  2542  ലഹരനി  വെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് കപകരഭാ മറയ് വെനിവെരങ്ങകളഭാ വവെളനിവപടുത്തഭാവത
തവന്ന  ലഹരനി  വെസ്തുക്കളുവട  വെനിലപനയുലാം  ഉപകയഭാഗത്തനിനുവമതനിവരയുള
പരഭാതനികേളുലാം  വെനിവെരങ്ങളുലാം  അധനികൃതവര  അറനിയനിക്കുന്നതനിനയ്  1400-ഓളലാം
പരഭാതനിവപടനികേള  സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്  കേലഭാമ്പസുകേളനില  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണയ്.   2014-15,
2015-16,  2016-17  എന്നതീ  അദലയന  വെര്ഷങ്ങളനില  സ്കൂള  പഭാഠലപദതനിയനിവല
വെനിവെനിധ  ക്ലെെഭാസ്സുകേളനിവല  പഭാഠപുസ്തങ്ങളനില  ലഹരനിവെനിരുദ  ആശയമടങ്ങനിയ
പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ലഹരനിവെനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ
പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  2017-18  അദലയന  വെര്ഷലാം  സ്കൂള  പഭാഠലപദതനിയനില
ഉളവപടുത്തുവെഭാനകവെണനി വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ലഹരനി
വെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
കപ്രഭാതഭാഹനലാം നലകുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാവട മനികേച ലഹരനി വെനിരുദക്ലെെബ്ബയ്,  ക്ലെെബ്ബയ്
അലാംഗലാം, ക്ലെെബ്ബസ്തുകേള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന മനികേച മഭാഗസനിന, മഭാഗസനിനനിവല സൃഷനികേള
എന്നനിവെയയ് കേലഭാഷയ് അവെഭാര്ഡുലാം പ്രശസ്തനിപത്രവലാം നലകേനിവെരുനണയ്. 

                              കവെതന സുരക്ഷഭാ പദതനി 
24(*534)  ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  :

ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡെന  :
ശതീ  .   വെനി  .   ഡെനി  .   സതതീശന  :
ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  മുനസര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയ  കവെതന  സുരക്ഷഭാ

പദതനിയുവട ഇകപഭാഴെവത്ത അവെസ്ഥ എന്തെഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതലഭാലാം  കമഖേലകേളനിലഭാണയ്  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിവെരുന്നതയ്;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ലകേവക്കഭാണ  നടപടനികേള
വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

 വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .  പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം കവെതനസുരക്ഷഭാ പദതനി
സലാംസ്ഥഭാനവമഭാടഭാവകേ  വെലഭാപനിപനിചനിട്ടുണയ്.  പദതനി  വെഴെനി  നഭാളനിതുവെവര  4567
സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  നനിനലാം  99237  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  515  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം
വെനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കനഭാണ്  ബഭാങനിലാംഗയ്  ഫനിനഭാനഷലല  ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂഷനസയ്,  വടകയ് ലറല
കഷഭാപ്പുകേള,  ജുവെലറനികേള,  സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേള,  ഐ.ടനി.  കമഖേല,  വസലഫയ്
ഫനിനഭാനസനിലാംഗയ്  എഡെപ്യൂകക്കഷണല ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂഷനസയ്,  നനിര്മ്മേഭാണ കമഖേല എന്നതീ
കമഖേലകേളനിലഭാണയ്  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതയ്.   ഈ  കമഖേലകേളനില
വതഭാഴെനിവലടുക്കുന്ന ജതീവെനക്കഭാരുവട കവെതനലാം എലഭാ മഭാസവലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ തതീയതനിയനില
അവെരുവട  വെലക്തനിഗത  ബഭാങയ്  അക്കസൗണനികലക്കയ്  ഉടമ  വക്രഡെനിറയ്  വചേയ്യുന.   ടനി
കവെതന  വെനിതരണലാം  വതഭാഴെനില  വെകുപനിവല  ബനവപട  ഇനവസക്ടര്ക്കയ്
ഓണ്ലലനഭായനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.   അതുവെഴെനി  വെതീഴ്ച
വെരുത്തുന്ന  സ്ഥഭാപന  ഉടമകേളവക്കതനിവര  നനിയമ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുലാം. 

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം കവെതന സുരക്ഷഭാ പദതനി
സലാംസ്ഥഭാനവമഭാടഭാവകേ  വെലഭാപനിപനിചനിട്ടുണയ്.   കവെതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  വതഭാഴെനിലുടമ
പ്രതനിനനിധനികേളുവട  മതീറനിലാംഗകേളുലാം  കബഭാധവെലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം
സലാംഘടനിപനിചവെരുന.  ബഭാങയ് പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം മതീറനിലാംഗകേള നടത്തുന. 

സനിനനിമഭാ തനികയററുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം 
25(*535)   ശതീ  .   വകേ  .   വജ  .   മഭാകനി  : 

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖേഭാദര്  : 
ശതീ  .     പുരുഷന കേടലുണനി  : 
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സനിനനിമഭാവെലവെസഭായവത്തയുലാം സനിനനിമഭാതനികയററുകേളുവട പ്രവെര്ത്തനവത്തയുലാം
സലാംബനനിചയ്  ഈ  സർക്കഭാർ  അവെകലഭാകേനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പഴെയ തനികയററുകേള  ആധുനനികേവെലക്കരനിചതനിവന്റ  കപരനില  തനികയറര്
ഉടമകേള  തന്നനിഷപ്രകേഭാരലാം  ടനിക്കറയ്  നനിരക്കയ്  വെനകതഭാതനില  വെര്ദനിപനിചനിരനിക്കുന്നതയ്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  സതസ്വര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനികയററനികനഭാടനുബനനിചള  ലഘുഭക്ഷണശഭാലകേളനില  അമനിതമഭായ
വെനില ഈടഭാക്കുന്നതയ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇതയ് നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന): 

(എ)  ഉണയ്.   സനിനനിമഭാ  വെലവെസഭായവത്തയുലാം  സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേളുവട
പ്രവെര്ത്തനവത്തയുലാം  സനിനനിമഭാ  വെലവെസഭായത്തനിവന്റ  വെളര്ചയയ്  ഉതകുലാംവെനിധലാം
നയനിക്കുകേവയന്നതയ്  ഈ  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  നയത്തനിവന്റ  ഭഭാഗമഭാണയ്.   ഇതനിവന്റ
ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര് തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനി/പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവെരുന:

1. കേനിഫ്ബനി ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ് തനിരുവെനന്തെപുരലാം ചേനിത്രഭാ ഞ്ജലനി സ്റ്റുഡെനികയഭാവയ
അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവെഭാരമുള ഫനിലനിലാം സനിറനിയഭാക്കനി വെനികേസനിപനിക്കുകേ. 

2. കേനിഫ്ബനി  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  അന്തെഭാരഭാഷ  ചേലചനിത്ര  കമള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവെലത്തയ്  മളടനി  പര്പസയ്  ഫനിലനിലാം
വഫസ്റ്റനിവെല കകേഭാലാംപ്ലകയ് സ്ഥഭാപനിക്കുകേ. 

3. കേനിഫ്ബനി  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  100  തനികയറര്  കകേഭാലാംപ്ലക്സുകേള  ചേലചനിത്ര
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റ  കനതൃതസ്വത്തനില  വെനിവെനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി
സ്ഥഭാപനിക്കുകേ.

4. ടനിക്കറയ്  നനിരക്കുകേള  സലാംബനനിച  പരഭാതനികേളക്കയ്  ശഭാശസ്വത  പരനിഹഭാരലാം
ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭായനി e-ticketing  സലാംവെനിധഭാനലാം നടപനിലവെരുത്തുകേ.

5. സനിനനിമഭാ കമഖേലയനിവല വെനിവെനിധ പ്രശങ്ങള പഠനിചയ് ആയതനിനയ് പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നതനികലയഭായനി സനിനനിമഭാറഗകലററനി അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

6. ഉളനഭാടന  ഗ്രഭാമകകേന്ദ്രങ്ങളനില  നല  സഭാലാംസഭാരനികേ  മൂലലമുളതുലാം
കലഭാകകേഭാത്തര ക്ലെെഭാസനിക്കുകേളുമഭായ ചേലചനിത്രങ്ങള അവെനിവടയുള ചേലചനിത്ര
വസഭാലസറനികേളുവടയുലാം  ക്ലെെബ്ബുകേളുവടയുലാം  ആവെശലപ്രകേഭാരലാം  കകേരള
സലാംസ്ഥഭാന  ചേലചനിത്ര  അക്കഭാദമനിയുവട  ടൂറനിലാംഗയ്  ടഭാക്കതീസയ്  പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തനി പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുന. 
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(ബനി)  പഴെയ തനികയററുകേള  ആധുനനികേവെലക്കരനിചതനിവന്റ  കപരനില  തനികയറര്
ഉടമകേള  തന്നനിഷപ്രകേഭാരലാം  ടനിക്കറയ്  നനിരക്കയ്  വെനകതഭാതനില  വെര്ദനിപനിചനിരനിക്കുന്നതയ്
ശദയനിലവപടനിടനില. സനിനനിമഭാ തനികയററുകേളനില ടനിക്കറയ് നനിരക്കയ് നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുള  അധനികേഭാരലാം  പരനിമനിതമഭാണയ്.
വെര്ദനിചവെരുന്ന  ലദനലാംദനിന  വചേലവകേളുലാം  തനികയററുകേളുവട  ആധുനനികേ
വെലക്കരണത്തനിനുമഭായനി  വെനതുകേകേള  വചേലവെഭാക്കനിയതു  കേഭാരണവലാം  ടനിക്കറ്റുകേളുവട
നനിരക്കയ്  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  തനികയറര്  ഉടമകേളതവന്ന  സസ്വകമധയഭാ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ് നനിലവെനിലുള രതീതനി.  വെര്ദനിപനിച ടനിക്കറയ് നനിരക്കയ് ഒരു നനിശ്ചനിത
തതീയതനിയനില പ്രഭാബലലത്തനില വെരുത്തുവമനലാം ആയതനുസരനിചള വെനികനഭാദനനികുതനി
ഈടഭാക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേള  നഗരസഭഭാതലത്തനില
സസ്വതീകേരനിക്കണവമന്നയ്  ആവെശലവപട്ടുവകേഭാണ്ടുമഭാണയ്  തനികയറര്  ഉടമകേള  അകപക്ഷ
നലകുന്നതയ്.   നനിലവെനില  ടനിക്കറയ്  നനിരക്കയ്  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുള  അധനികേഭാരലാം
തനികയറര്  ഉടമകേളനിലത്തവന്ന  നനിക്ഷനിപമഭാവണന്നയ്  1992-ല  സര്ക്കഭാര്
വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.  തകദ്ദേശഭരണ വെകുപനിവല 43656/ഡെനി3/92/എല.എ.ജനി.
നമ്പറഭായുള  3-9-1992-വല കേത്തനില സര്ക്കഭാരനികനഭാ,  നഗരസഭകേളകക്കഭാ ടനിക്കറയ്
നനിരക്കയ് നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനയ് അധനികേഭാരമനിലഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഉണയ്.   ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  ലതീഗല  വമകടഭാളജനി
വെകുപയ്  അധനികൃതല  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  കുറക്കഭാര്വക്കതനിവര  പനിഴെ
ഈടഭാക്കുന്നതടക്കമുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുനണയ്. 

ക്ഷതീകരഭാലപഭാദന രലാംഗത്തുണഭായ കനടങ്ങള 
26(*536)  ശതീ  .   വകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന  :

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസയ്  :
ശതീ  .   വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്  :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിവലത്തനിയ  കശഷലാം  ക്ഷതീകരഭാലപഭാദന
രലാംഗത്തുണഭായ  കനടങ്ങള  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങള  വെഴെനിയുള  പഭാല
സലാംഭരണത്തനിനയ്  എത്രമഭാത്രലാം  വെര്ദനവണഭായനിട്ടുണയ്;  ഈ  രലാംഗത്തയ്  രണയ്
വെര്ഷത്തനിനുളനില  സസ്വയലാംപരലഭാപത  കനടുവമന്ന  പ്രഖേലഭാപനിതലക്ഷലലാം
ലകേവെരനിക്കഭാനഭായനി ഏവറടുത്തനിട്ടുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തതീറപ്പുലകൃഷനി  വെലഭാവെസഭായനികേഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില  വെലഭാപകേമഭാക്കഭാന
പദതനിയുകണഭാ; എങനില അതനിനഭായുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള എവന്തെലഭാമഭാണയ്;

(സനി) ക്ഷതീകരഭാലപഭാദന വെര്ദനവെനിനഭായനി വകേ.എല. ഡെനി. കബഭാര്ഡെയ് നടത്തുന്ന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജു): 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിവലത്തനിയതനിനുകശഷലാം
പഭാലുലപഭാദനത്തനില സസ്വയലാംപരലഭാപത ലകേവെരനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനി
പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിചതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാലുലപഭാദനത്തനില  വെര്ദനവെയ്
ഉണഭാക്കുന്നതനിനയ്  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്.   കേഴെനിഞ്ഞെ ജനുവെരനി  മുതല കേടുത്ത കവെനലമൂലലാം
ശുദജലത്തനിവന്റയുലാം  കേഭാലനിത്തതീറ  വെനിലകേളുവടയുലാം  ദസൗര്ലഭലലാം  കനരനിടകപഭാഴലാം
പഭാലുലപഭാദനത്തനില ഗണലമഭായ കുറവെയ് സലാംഭവെനിചനിടനില.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കേടഭാശസ്വഭാസ
പദതനിയുലാം  വെരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി
ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര  ഈ  കമഖേലയനില  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  പഭാലുലപഭാദനലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭാവെശലമഭായ ആത്മവെനിശസ്വഭാസലാം കേര്ഷകേരനില ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്. 

2017  ഏപ്രനില  മഭാസത്തനില  മുനവെര്ഷവത്ത  ഇകതകേഭാലയളവെനിവനക്കഭാള
ക്ഷതീരസഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  മുകഖേനയുള  പഭാലസലാംഭരണത്തനില  5.6
ശതമഭാനത്തനിവന്റ വെര്ദനവെയ് ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  2017 കമയയ് മഭാസത്തനില ഇതുവെവര 14%
വെര്ദനവെയ് കരഖേവപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

പഭാലനിവന്റ  വെനിലപനവെനില  4 രൂപ  വെര്ദനിപനിചകപഭാള  അതനില  3.35 രൂപയുലാം
കേര്ഷകേര്ക്കയ് ലഭലമഭാകുവമന്നയ് ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയുണഭായനി.  

പ്രവെര്ത്തനരഹനിതമഭായ  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള  പുനനഃപ്രവെര്ത്തനിപനിചയ്
ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള ഇലഭാത്ത പ്രകദശങ്ങളനില പുതനിയ ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള രൂപതീകേരനിചലാം
കേര്ഷകേര്ക്കയ് പഭാലനിവന്റ വെനിപണത്തനിനഭാവെശലമഭായ സഭാഹചേരലവമഭാരുക്കനി. 

ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുവട പ്രവെര്ത്തനലാം കൂടുതല സുതഭാരലമഭാക്കുകേയുലാം ഓകടഭാകമഷന
നടത്തുകേയുലാം  വചേയതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  വമചവപട  വെനില
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള സഭാഹചേരലമുണഭാക്കനി. 

ക്ഷതീകരഭാലപഭാദനരലാംഗത്തയ്  കൂടുതല  സഭാധലതയുള  പഞഭായത്തുകേവള
വതരവഞ്ഞെടുത്തയ് സമഗ്ര ക്ഷതീരവെനികേസന പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിച നടപനിലഭാക്കനി. 

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള
വപനഷന തുകേ 2017 ജനുവെരനി മുതല 1000 രൂപയഭായുലാം 2017 ഏപ്രനില മുതല 1100
രൂപയഭായുലാം  വെര്ദനിപനിക്കഭാന  തതസ്വത്തനില  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനഭായുള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവെരുന. 
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(ബനി) പദതനിയുണയ്.  2017-18 വെര്ഷലാം തതീറപ്പുലകൃഷനി വെനികേസന പദതനിക്കഭായനി
600 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  പ്രധഭാന  പ്രശങ്ങളനിവലഭാന്നഭാണയ്  തതീറപ്പുലനിവന്റ
ലഭലതക്കുറവെയ്.   തതീറപ്പുലനിവന്റ  ഉലപഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിചവകേഭാണയ്  സഭാന്ദ്രതീകൃത
കേഭാലനിത്തതീറവയ  അധനികേമഭായനി  ആശയനിക്കുന്നതയ്  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പഭാലുലപഭാദന
വചേലവെയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപയ്  തതീറപ്പുലകൃഷനി  വെനികേസന
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.   ഇതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്
ആവെശലമഭായ  തതീറപ്പുലകേടകേള  സസൗജനലമഭായനി  നലകുകേയുലാം  20  വസന്റനില  കൂടുതല
സ്ഥലത്തയ്  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  കൃഷനിവചലവെയ്  ഉളവപവടയുള  സഹഭായലാം
നലകുന്നതനിനുള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന.   ഒരു  വഹക്ടര്  സ്ഥലത്തയ്
തതീറപ്പുലകൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  പുലകേടകേളുവട  വെനില  ഉളവപവട  20,000  രൂപ
ധനസഹഭായമഭായനി  നലകേനി  വെരുന.   കൂടഭാവത വെനനിതഭാ  സസ്വഭാശയ ഗ്രൂപ്പുകേള മുകഖേന
ക്ഷതീരസലാംഘവമഭായനി  ബനവപട  തതീറപ്പുലകൃഷനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുനണയ്.
അകതഭാവടഭാപലാം  ജലകസചേന  സസൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുള  സഹഭായലാം,
യനവെലക്കരണത്തനിനുള സഹഭായലാം,  അകസഭാള,  കചേഭാളലാം,  വെനപയര് എന്നനിവെ കൃഷനി
വചേയ്യുന്നതനിനുള സഹഭായലാം എന്നനിവെയുലാം നലകേനി വെരുന. 

2017-18 വെര്ഷത്തനില തരനിശു ഭൂമനിയനില വെഭാണനിജലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില 94 വഹക്ടര്
സ്ഥലത്തയ്  തതീറപ്പുലകൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  87.488  ലക്ഷലാം  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  സര്ക്കഭാര്,  അര്ദസര്ക്കഭാര്,
സസ്വകേഭാരല  വെലക്തനികേളവെശലാം  തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുന്ന  സ്ഥലങ്ങള  കേവണത്തനി
ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളുവടയുലാം ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളുവടയുലാം സഹകേരണകത്തഭാവട പുലകൃഷനി
നടത്തുന്നതനിനുകവെണനിയുള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

തതീറപ്പുലകൃഷനി  വെലഭാപകേമഭാക്കുവെഭാന  മനിലമയുവട  കമഖേലഭാ  യൂണനിയനുകേള
വെനിവെനിധ തരലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

(സനി) സലാംസ്ഥഭാനവത്ത കേനകേഭാലനി പ്രജനന നയത്തനിനനുസൃതമഭായനി കമലത്തരലാം
വെനിത്തുകേഭാളകേളുവട ബതീജലാം ഗഭാഢശതീതതീകേരനിചയ്  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേവത്ത എലഭാ കൃത്രനിമ
ബതീജധഭാനകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം കൃതലസമയത്തയ് വകേ.എല.ഡെനി.ബനി. (കകേരള ലലവെയ് കസ്റ്റഭാക്കയ്
വഡെവെലപ്വമന്റയ് കബഭാര്ഡെയ്) എത്തനിക്കുന. 

2015-16  ആയകപഭാകഴെയ്ക്കുലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനികേവത്ത  സങരവെര്ഗ്ഗ  പശുക്കളുവട
പ്രതനിദനിന  ശരഭാശരനി  പഭാലുലപഭാദനലാം  10.18  ലനിററഭായനിക്കഴെനിഞ.   ഇതയ്  തുടര്നലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തഭാവഴെപറയുന്ന  പദതനികേളകൂടനി  കകേരള  ലലവ്കസ്റ്റഭാക്കയ്
വഡെവെലപ്വമന്റയ് കബഭാര്ഡെയ് നടപനിലഭാക്കുന:
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1.  വെനിത്തുകേഭാളയുവട  ജനനിതകേകമന  വതളനിയനിക്കുന്നതനിനഭായുള  "സന്തെതനി

പരനികശഭാധനഭാ  പദതനി"  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  വെടക്കന  ജനിലകേളഭായ

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,  വെയനഭാടയ്  എന്നനിവെനിടങ്ങളനികലയയ്

വെലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം ഇവെനിവടനനിനലാം കമലത്തരലാം വെനിത്തുകേഭാളക്കുടനികേവള

ഉലപഭാദനിപനിച  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  കേനകേഭാലനി  പ്രജനന

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.

2.  കേനകേഭാലനി  പ്രജനന  നയലാം  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില  ജനനിതകേ

കമനയുള വെനിത്തുകേഭാളകേവള സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുള സര്ക്കഭാര്

ഏജനസനികേളനിലനനിനലാം  വെഭാങ്ങനി  അവെയുവട  ബതീജവലാം

സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തയ്  വെനിതരണലാം  നടത്തനിവെരുന.   ഇത്തരത്തനില

അഹമ്മേദഭാബഭാദനിവല സബര്മതനി ആശമലാം കഗഭാശഭാല  (SAG, Bidaj)

ആനഭാപ്രകദശയ്  ലലവ്കസ്റ്റഭാക്കയ്  വഡെവെലപ്വമന്റയ്  ഏജനസനി,

തമനിഴെയ് നഭാടയ്  വഡെയറനി  വഫഡെകറഷന,  കേര്ണഭാടകേ  മനിലക്കയ്

വഫഡെകറഷന  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  നനിനമഭാണയ്  വെനിത്തുകേഭാളകേവള

വെഭാങ്ങനിയനിട്ടുളതയ്. 

3. ഉയര്ന്ന ജനനിതകേകമനയുള കഹഭാളസ്റ്റതീന ഫനിഷലന വെനിത്തുകേഭാളകേവള

(5  എണലാം)  ജര്മ്മേനനിയനിലനനിനലാം  ജഴനി  കേഭാളകേവള  (4  എണലാം)

വഡെനഭാര്ക്കനിലനനിനലാം  ഇറക്കുമതനി  വചേയ്തുകേഴെനിഞ.  ഈ

വെനിത്തുകേഭാളകേളനിലനനിനലാം  ബതീജമഭാത്രകേള  ഉലപഭാദനിപനിചയ്  അധനികേലാം

ലവെകേഭാവത സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തയ് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതഭാണയ്. 

4. കേഭാനഡെയനിലനനിനലാം  ഉയര്ന്ന  ജനനിതകേകമനയുള  40000  കഡെഭാസയ്

ഗഭാഢശതീതതീകേരനിച ബതീജമഭാത്രകേള ഇറക്കുമതനി വചേയ്തുകേഴെനിഞ.  ഈ

ബതീജമഭാത്രകേള  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തയ്  ഉടന  വെനിതരണലാം

ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

5. പശുക്കളുവട  എണലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തയ്  വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാന  

ലനിലാംഗനനിര്ണയലാം  നടത്തനിയ  16000  കഡെഭാസയ്  ബതീജമഭാത്രകേള  

കേഭാനഡെയനിലനനിനലാം  ഇറക്കുമതനി  വചേയ്തുകേഴെനി ഞ.   ഇവെ  ഉടന  

സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തയ് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതഭാണയ്.
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             മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള പരമ്പരഭാഗത അവെകേഭാശങ്ങള
27(*537) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  :

ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ  :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദയ്  :
ശതീ  .    വകേ  .    ആനസലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സമുദ്രമതലബനനത്തനിനയ് മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള പരമ്പരഭാഗത
അവെകേഭാശങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ആഴെക്കടല  മതല
ബനനത്തനിനയ്  കവെണ  കേഴെനിവെയ്  കനടുന്നതനിനുലാം  സഭാമഗ്രനികേളുവട  ഉടമസ്ഥഭാവെകേഭാശലാം
കനടുന്നതനിനുലാം പദതനിയുകണഭാ;

(സനി)  തതീരകദശ  കമഖേലയുവട  സലാംകയഭാജനിത  വെനികേസനത്തനിനയ്  പദതനികേള
ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുവണങനില വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി  .   വജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ) സമുദ്ര മതലബനനത്തനിനയ് മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള പരമ്പരഭാഗത
അവെകേഭാശങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നവെനിധലാം  മതലബനകനഭാപകേരണങ്ങളുവട
ഉടമസ്ഥഭാവെകേഭാശലാം  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളനില  നനിക്ഷനിപമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള
അകകേസ്വറനിയന റനികഫഭാലാംസയ് ബനിലനിവന്റ കേരടയ് തയഭാറഭാക്കനി വെരുന. 

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  ആഴെക്കടല
മതലബനനത്തനിനയ്  പ്രഭാപരഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മതലബനകനഭാപകേരണങ്ങള  വെഭാങ്ങനി  നലകുന്നതനിനയ്
'കസഭാഫനിസ്റ്റനികക്കറഡെയ്  ഫനിഷനിലാംഗയ്  ഗനിയര്  അകേസസറതീസയ്  കഫഭാര്  ഡെതീപയ്  സതീ
ഫനിഷനിലാംഗയ്'  എന്ന പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  50  ലക്ഷലാം രൂപയുവട പദതനിക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ആഴെക്കടല  മതലബനനത്തനിനുതകുന്ന
ആര്ടനിഫനിഷലല വബയ്റയ്,  ജനിഗ്ഗയ്,  ജഭാപനതീസയ് ലഡെവെനിലാംഗയ്  കബഭാര്ഡെയ്,  ബഭാരഭാസ്പൂണ്
ഉളവപവടയുള  ഉപകേരണങ്ങള  വെഭാങ്ങനി  നലകുന്നതഭാണയ്  ഈ  പദതനിയനിലൂവട
വെനിഭഭാവെന  വചേയ്യുന്നതയ്.   കൂടഭാവത  ആഴെക്കടല  മതലബനനത്തനിനയ്  പരലഭാപമഭായ
യഭാനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആഴെക്കടല മതലബനന പരനിശതീലനത്തനിനുമഭായനി
2016-17-ല  1575  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഒരു  പദതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലയയ്
അനുമതനിക്കഭായനി നലകേനിയനിരുനവവെങനിലുലാം ആ വെര്ഷലാം അനുമതനി ലഭനിചനില.  നടപയ്
വെര്ഷലാം  ടനി  പദതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  പുതുക്കനിയ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചയ്
വെതീണ്ടുലാം സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവെരുന.  
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(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  തതീരകദശകമഖേലയുവട
സലാംകയഭാജനിത  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  ആവെനിഷ്കരനിച  വെനിവെനിധ  പദതനികേളക്കഭായനി
വെകേയനിരുത്തനിയ 184 കകേഭാടനി രൂപയനില 100 കകേഭാടനി രൂപ മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഭവെന
പദതനിയഭായനി വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഭവെനരഹനിതരഭായ 2600  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായമഭായനി  2 ലക്ഷലാം  രൂപ  വെതീതവലാം
ഭൂരഹനിതരഭായ  800  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  വെതീടയ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
2  മുതല  3  വസന്റയ്  വെവര  സ്ഥലലാം  വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  6  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെതീതവലാം
ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതനിനുള പദതനിയഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതയ്. 

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട അടനിസ്ഥഭാന
സസൗകേരലവെനികേസനലാം  എന്നതനിലവപടുത്തനി  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  പഭാര്പനിട
സസൗകേരലത്തനിനഭായനി  ആവകേ  150  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  പദതനിയയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   8  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ഒരു ഫഭാറയ്  എന്ന കേണക്കനിനയ്  25  ഫഭാറ്റുകേള
നനിര്മ്മേനിചയ്  200  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  നലകുന്നതനിനയ്  20  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  1200  ഭവെനരഹനിതരഭായ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  4  ലക്ഷലാം
രൂപ നനിരക്കനില ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതനിനയ് 48 കകേഭാടനി രൂപയുലാം
750  ഭൂരഹനിതഭവെനരഹനിത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  10  ലക്ഷലാം  രൂപ
നനിരക്കനില  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങനി  വെതീടയ്  വെയ്ക്കുന്നതനിനയ്  75  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഭവെന  സമുചയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  1  വഹക്ടര്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  7  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
ഉളവപടുന്നതഭാണയ്  ഈ  പദതനി.   കൂടഭാവത  ബനി.ഐ.എഫയ്&എചയ്.ഡെനി.എഫയ്.
(2017-18)  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  തതീരപ്രകദശത്തയ്  ആകരഭാഗല/വെനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖേലയുവട
അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരല  വെനികേസനത്തനിനഭായനി  3000  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  പദതനിക്കുലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

ജനനനി ജനരക്ഷഭാ കയഭാജന പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
28(*538) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസ്റ്റര്  :

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
ശതീ  .   വകേ  .   രഭാജന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജനനനി  ജനരക്ഷഭാ  കയഭാജന  എന്ന  കപരനില  ഒരു  പദതനി
നടപഭാക്കുനകണഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സഹഭായലാം ഉറപ്പുവെരുകത്തണ പ്രകമഭാടര്മഭാരുകടയുലാം മറ്റുലാം അലലാംഭഭാവെലാംമൂലലാം
പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുന്നനില  എന്ന
ആകക്ഷപലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായ  കക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .  വകേ  .   ബഭാലന): 

(എ) ജനനനി ജനരക്ഷ എന്ന കപരനില ഒരു പദതനി 2013 ജൂണ് മഭാസലാം മുതല
നടപനിലഭാക്കനി വെരുനണയ്. 

(ബനി)  കകേരളത്തനിവല പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട ഗര്ഭനിണനികേളഭായ എലഭാ
സ്ത്രതീകേളുവടയുലാം  അവെരുവട  കുഞങ്ങളുവടയുലാം  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗവെനികേസന  വെകുപയ്  ആവെനിഷ്കരനിച  പദതനിയഭാണയ്  'ജനനനി  ജനരക്ഷ
പദതനി'.  എ.പനി.എല, ബനി.പനി.എല. വെലതലഭാസമനിലഭാവത എലഭാ ഗര്ഭനിണനികേളുവടയുലാം
കുഞങ്ങളുവടയുലാം  മുലയൂട്ടുന്ന  അമ്മേമഭാരുവടയുലാം  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുകേ എന്നതഭാണയ് ഈ പദതനിയുവട ലക്ഷലലാം.  ഗര്ഭഭാവെസ്ഥയുവട മൂന്നഭാലാം
മഭാസലാം മുതല പ്രസവെകശഷമുള  12  മഭാസലാം വെവര  (ആവകേ  18  മഭാസലാം)  പ്രതനിമഭാസലാം
1000 രൂപ  (ആയനിരലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  അര്ഹരഭായ  അകപക്ഷകേര്ക്കയ്
(ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്)  ലഭലമഭാക്കുന.   അമ്മേയ്ക്കുലാം  കുഞ്ഞെനിനുലാം  ആവെശലമഭായ
കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം  സസ്വന്തെലാംനനിലയയ്  വെഭാങ്ങനി  കേഴെനിക്കുന്നതനിനുകവെണനിയഭാണയ്  ടനി  തുകേ
നലകേനിയതയ്. 

(സനി)  വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുവട  അലലാംഭഭാവെലാംമൂലലാം  ടനി  പദതനിയുവട
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുന്നനില  എന്ന  ആകക്ഷപലാം  വെകുപനിവന്റ
ശദയനിലവപടനിടനില.  ആകരഭാഗലരക്ഷഭാ  പ്രവെര്ത്തകേരുവട  (JPHN)
സഭാക്ഷലവപടുത്തകലഭാടുകൂടനിയ  പൂരനിപനിച  അകപക്ഷകേള  യഥഭാസമയലാം  വെകുപനിനയ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എലഭാ വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  

ലഹരനിവെനിരുദ ക്ലെെബ്ബുകേള
29(*539) ശതീ  .   അനനില അക്കര  :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില  :
ശതീ  .   എലകദഭാസയ് പനി  .   കുന്നപനിളനില  :
ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വെനിദലഭാലയങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  ലഹരനി  വെനിരുദ  കബഭാധവെത്ക്കരണ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ലഹരനി  വെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ക്ലെെബ്ബുകേളുവട  ഘടനയുലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളുലാം  എവന്തെലഭാമഭാണയ്;
വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  മനികേച  പ്രവെര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന  ലഹരനി  വെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേളക്കയ്
കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നലകുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
ലകേവക്കഭാണനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?     

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന): 

(എ)  സ്കൂള/കകേഭാകളജുകേളനില  ലഹരനിവക്കതനിവര  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി
സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില  2542  ലഹരനിവെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്
പ്രവെര്ത്തനിചവെരുനണയ്. 

(ബനി) മദലത്തനിനുലാം മയക്കുമരുന്നനിനുലാം പുകേയനില ഉലപന്നങ്ങളക്കുവമതനിവരയുള
കബഭാധവെലക്കരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകേ,  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട
സഹകേരണകത്തഭാവട  വെനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  സമതീപലാം  ലഹരനി  വെസ്തുക്കളുവട
ലഭലത  ഇലഭാതഭാക്കുകേ,  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
വെനിദലഭാര്തനികേളുവണങനില  അവെവര  കേവണത്തനി  ഈ  ദുശ്ശേതീലത്തനിലനനിനലാം
പനിനതനിരനിപനിക്കുകേ,  ലഹരനി  വെസ്തുക്കളക്കയ്  അടനിമകേളഭായവെവര  കേവണത്തനി  അവെവര
കബഭാധവെലക്കരണത്തനിലൂവട  കമഭാചേനിപനിക്കുവെഭാനുള  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകേ
ചേനികേനിത ആവെശലമുളവെര്ക്കയ് അതനിനുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുകേ മുതലഭായ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവട വെനിദലഭാര്തനികേവള ലഹരനി വെസ്തുക്കളുവട ഉപകഭഭാഗത്തനിലനനിനലാം
പൂര്ണമഭായുലാം  പനിനതനിരനിപനിക്കുകേ  എന്നനിവെയഭാണയ്  ലഹരനി  വെനിരുദ  ക്ലെെബ്ബുകേളുവട
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള. 

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില  മനികേച  പ്രവെര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന  ക്ലെെബ്ബനിനുലാം
അലാംഗത്തനിനുലാം  ജൂണ്  26  അന്തെഭാരഭാഷ  ലഹരനി  വെനിരുദദനിനകത്തഭാടനുബനനിചയ്
അവെഭാര്ഡുലാം  പ്രശസ്തനിപത്രവലാം  നലകേനി  വെരുന.   കൂടഭാവത  മനികേച  ലഹരനി  വെനിരുദ
മഭാഗസനിന,  ലഹരനി  വെനിരുദസൃഷനികേള  എന്നനിവെ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  ക്ലെെബ്ബുകേളക്കയ്
എലഭാ വെര്ഷവലാം അവെഭാര്ഡുലാം പ്രശസ്തനിപത്രവലാം നലകേനി വെരുനണയ്. 

 പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനിലവപടവെരുവട വതഭാഴെനിലനിനുലാം വതഭാഴെനില പരനിശതീലനത്തനിനുലാം
പദതനി 

30(*540) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ്  :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ്  :
ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെരുവട  വതഭാഴെനിലനിനുലാം
വതഭാഴെനില  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  മറയ്  മഭാനവെവെനിഭവെകശഷനി  വെനികേസനത്തനിനുമഭായനി
ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പദതനികേള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അഭലസ്തവെനിദലരഭായ പടനികേകഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗ യുവെജനങ്ങളക്കയ് സസ്വയലാംവതഭാഴെനില
കേവണത്തുന്നതനിനുലാം  വതഭാഴെനില,  വെലവെസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
എവന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണയ് നലകേനി വെരുന്നതയ്;

(സനി)  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
നവെതീകേരനിചയ്  കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗ  ഉലപന്നങ്ങളക്കുലാം  മൂലലവെര്ദനിത  ഉലപന്നങ്ങള
ഉളവപവടയുളവെയ്ക്കുലാം  ലഭാഭകേരമഭായ  വെനിപണനി  കേവണത്തഭാന  കവെണ  ഇടവപടല
ഉണഭാകുകമഭാ? 

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം  വെകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   വകേ  .   ബഭാലന): 

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെരുവട  വതഭാഴെനിലനിനുലാം
വതഭാഴെനില  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  മഭാനവെവെനിഭവെകശഷനി  വെനികേസനത്തനിനുമഭായനി
ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പദതനികേളുവട വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

(ബനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  യുവെതതീ  യുവെഭാക്കളക്കയ്  സസ്വയലാം  വതഭാഴെനിലനിനഭായനി  പുതനിയ
സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് വെകുപയ് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നലകുനണയ്.  ഇതനിനഭായനി
ഓകരഭാ അകപക്ഷകേനുലാം അയഭാളക്കയ് തഭാലപരലമുള ഒരു പദതനി സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ആയതനിനയ്  തുകേ  അനുവെദനിക്കുകേയുമഭാണയ്  2015-16 വെവര  അനുവെര്ത്തനിചനിരുന്നതയ്.
2015-16  വെര്ഷവത്ത  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  724  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കവള
വതരവഞ്ഞെടുത്തയ് 1.88 കകേഭാടനി രൂപയയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിരുന.  2016-17 വെര്ഷലാം
മുതല  640  വതഭാഴെനിലരഹനിതവര കേവണത്തനി അവെര്ക്കയ്  7  ഇനങ്ങളനിലുള വതഭാഴെനില
ലനപുണല പരനിശതീലനലാം നലകേനി സസ്വയലാം വതഭാഴെനില സലാംരലാംഭലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആയതയ്  പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതുവെവരയുള  സഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  334
ലക്ഷലാം രൂപയുവട പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലഭാണയ് 

(സനി)  പടനികേജഭാതനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുവട പഭാരമ്പരല ഉത്പന്നങ്ങളക്കുലാം
പടനികേജഭാതനി  സസ്വയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങളുവട  ഉലപന്നങ്ങളക്കുലാം  വെനിപണനി
കേവണത്തുന്നതനിനഭായനി  ഗദ്ദേനികേ എന്ന കപരനില ഉലപന്ന പ്രദര്ശന വെനിപണന കമള
സലാംഘടനിപനിക്കുനണയ്.   വെരുലാംവെര്ഷങ്ങളനില  ഗദ്ദേനികേ  കമള  കൂടുതല  വെനിപുലമഭായനി
നടത്തുന്നതനിനുകവെണനിയുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുന. 

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്
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എസയ്.റനി. വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെര് കശഖേരനിക്കുന്ന തടനിയനിതര വെന വെനിഭവെങ്ങളനില
മരുനലപഭാദനത്തനിനയ്  സഭാധലമഭായവെ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ആയുര്കവ്വദ  മരുനകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  'ആയുര്ധഭാര'  എന്ന  സ്ഥഭാപനലാം  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വഫഡെകറഷവന്റ  കേതീഴെനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണയ്.   ഔഷധ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  സഭാധലമലഭാത്ത   വെനവെനിഭവെങ്ങള  വഫഡെകറഷവന്റ  ചുമതലയനില
കലലലാം  നടത്തനി  ആയതനിനയ്  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേ  സലാംഭരണത്തനില  ഏര്വപടനിരനിക്കുന്ന
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ് ലഭലമഭാക്കനിവെരുന. 

കൂടഭാവത  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുള  സഹഭായലാം  എന്ന  പദതനിയനില
2016-17  വെര്ഷലാം  അമൃതയ്,  പ്രനിയദര്ശനിനനി,  അടപഭാടനി  കകേഭാ-ഓപകററതീവെയ്  ഫഭാമനിലാംഗയ്
വസഭാലസറനി  എന്നതീ സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  220  ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവെദനിച. 

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുവട ഉത്തരങ്ങള

    ലലാംപയ് സലാംഗ്രഭാന്റുലാം വവസ്റ്റപന്റുലാം കുടനിശ്ശേനികേ

1 (4670)    ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗവെണ്വമന്റയ് ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിവല പടനികേജഭാതനി വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള
ലലാംപലാംഗ്രഭാന്റയ്,  ലസ്റ്റഫന്റയ്  എന്നനിവെയുവട  വെനിതരണലാം  മുടങ്ങനിയനിടയ്  എത്രനഭാളഭാവയന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഇനത്തനിവല കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ വെനിതരണലാം വചേയഭാന എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗലാം  കുടനികേളുവട  ലലാംപലാംഗ്രഭാന്റുലാം  ലസ്റ്റപന്റുലാം
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പത്തനലാംതനിട, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്, പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലകേളനിവല ഗവെണ്വമന്റയ്
വഎ.റനി.വഎ.  -കേളനില  വവസ്റ്റപന്റയ്  കുടനിശ്ശേനികേയുളതഭായനി  ശദയനിലവപടതുപ്രകേഭാരലാം
തുകേ  അടനിയന്തെരമഭായനി  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുവെഭാന  ബനവപട  ജനിലഭാ  പടനികേജഭാതനി
വെനികേസന ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  പടനികേജഭാതനി വെനിദലഭാര്തനികേളുവട ലലാംപലാംഗ്രഭാന്റയ്,  വവസ്റ്റപന്റയ് എന്നനിവെ ഇസൗ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം വെര്ദനിപനിചയ് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണയ്. 
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ഇ-ഗ്രഭാന്റയ്സയ് ഓണ്വവലന ഏകേജഭാലകേ സലാംവെനിധഭാനലാംവെഴെനി
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള ആനുകൂലലങ്ങള

2(4671)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹനികേമഭായുലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായുലാം  പനിന്നഭാക്കലാം  നനിലക്കുന്ന
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള  ആനുകൂലലങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം
അവെർ കനരനിടുന്ന പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെകുപനിവന്റ ഇ-ഗ്രഭാന്റയ്സയ്  എന്ന ഓണ്ലലന
ഏകേജഭാലകേ  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലനനിന്നയ്  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കയ്  പണലാം  കേനിടഭാത്ത
സഭാഹചേരലമുകണഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
ലഭലമഭാകുവമന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നയ്
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.   ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെരുകമ്പഭാള  ഒ.ഇ.സനി.
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള  വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങളനില  189  കകേഭാടനി  രൂപയുവട
കുടനിശ്ശേനികേയുണഭായനിരുന.  ഒ.ഇ.സനി., എസയ്.ഇ.ബനി.സനി. വെനിഭഭാഗലാം വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
ആനുകൂലലലാം അനുവെദനിക്കുന്നതയ് ഒകര വഹഡയ് ഓഫയ് അക്കസൗണനിലനനിന്നയ് ആകേയഭാല
ഇസൗ കുടനിശ്ശേനികേ ഇസൗ വെനിഭഭാഗങ്ങവള വപഭാതുവെനില ബഭാധനിചനിരുന. 

(ബനി) ഇ-ഗ്രഭാന്റയ്സയ് സലാംവെനിധഭാനലാം മുകഖേന കനരനിടയ് സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കയ് തുകേ
നലകുന്നനില.   സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കയ്  തുകേ  അനുവെദനിക്കുകേയുലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങള
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കയ് നലകുകേയുമഭാണയ് വചേയ്യുന്നതയ്. ഫണനിവന്റ ലഭലതയനുസരനിചയ്
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുള തുകേ അനുവെദനിചവെരുന.

(സനി) എലഭാ അദലയന വെര്ഷഭാരലാംഭത്തനിലുലാം ഇ-ഗ്രഭാന്റയ്സയ് വവകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുന്ന
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുലാം  എലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിവലയുലാം  ഇ-ഗ്രഭാന്റയ്സയ്  വവകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്ന
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുലാം ഒരു ഏകേദനിന ശനിലപശഭാല നടത്തനിവെരുന. 

അദലയന വെര്ഷഭാരലാംഭത്തനിലത്തവന്ന ഇ-ഗ്രഭാന്റയ്സയ് അകപക്ഷ പനിശകുകൂടഭാവത
കഫഭാര്കവെര്ഡെയ്  വചേയണവമന്നയ്  എലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിവെരുനണയ്. 
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കുക്കയ് തസ്തനികേയനിവല ഒഴെനിവകേള

3(4672)  ശതീ  .    ജനി  .    എസയ്  .    ജയലഭാല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില  എസയ്.സനി.  വഡെവെലപ്വമന്റയ്  വെനിഭഭാഗത്തനില
കുക്കയ് തസ്തനികേയനില എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവെനിലുവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേളുണഭായ തതീയതനി ഏവതഭാവക്കവയന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡെനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേളനില നനിലവെനില കേരഭാര് ജതീവെനക്കഭാവരകയഭാ എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്
ജതീവെനക്കഭാവരകയഭാ നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 23 ഒഴെനിവകേള നനിലവെനിലുണയ്. 

(ബനി)
 തതീയതനി ഒഴെനിവകേള
30-6-2009 1
31-5-2010 1
31-3-2011 3
30-4-2011 1
30-9-2011 1
31-5-2012 1
30-9-2012 1
31-5-2013 2
30-9-2013 1
30-11-2013 1
31-10-2014 1
31-5-2015 3
28-2-2015 1
30-11-2015 1
31-5-2016 3
30-6-2016 1

ആവകേ 23
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(സനി & ഡെനി) പ്രസ്തുത 23 ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് വചേയനിട്ടുണയ്.

സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  സുഗമമഭായ  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേണക്കനിവലടുത്തയ്  പ്രസ്തുത

23 ഒഴെനിവകേളനിലുലാം നനിലവെനില ദനിവെസകവെതനത്തനില ജതീവെനക്കഭാവര നനിയമനിചനിട്ടുണയ്. 

വെകുപ്പുമനനിയുവട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനി

4(4673)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി പടനികേവെകുപയ് മനനിയുവട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനിലനനിനലാം

ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവന്തെഭാവക്ക  കരഖേകേളഭാണയ്  സമര്പനികക്കണതയ്

എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെർഗ്ഗ

വെകുപ്പുമനനിയുവട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനിലനനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി

പഭാറശ്ശേഭാല  മണ്ഡലത്തനില  നനിനള  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചവവെനലാം  അതനില

എത്ര  അകപക്ഷകേളക്കയ്  എത്ര  രൂപ  വെതീതലാം  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കനി  എനമുള

വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാനസര്,  ഹൃദയ  ശസ്ത്രക്രനിയ,  വൃക്ക  മഭാറനിവെയല,  ഡെയഭാലനിസനിസയ്

വബയനിന  ടപ്യൂമര്,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  തുടങ്ങനിയ  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളുവട

ചേനികേനിതയ്ക്കുള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷകേവന്റ  ജഭാതനി  വതളനിയനിക്കുന്ന

സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  വെരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  വമഡെനിക്കല  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  എന്നനിവെ

സഹനിതലാം  നനിശ്ചനിത  അകപക്ഷഭാകഫഭാറത്തനില  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.

തതീപനിടനിത്തലാംമൂലലാം  വെതീടയ്  നഷവപടുകേ,  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  വെസ്തുവെകേകേളക്കയ്

നഷമുണഭാകുകേ  എന്നനിവെയ്ക്കുള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷകേവന്റ  ജഭാതനി

വതളനിയനിക്കുന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  വെരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  ബനവപട

തഹസതീലദഭാരുവട റനികപഭാര്ടയ് എന്നനിവെ അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം ഹഭാജരഭാകക്കണതഭാണയ്.

കുടുലാംബത്തനിവന്റ  ഏകേ  വെരുമഭാനദഭായകേവന്റ  അപകേട  മരണവത്തത്തുടര്നള

ധനസഹഭായത്തനിനയ് അകപക്ഷകേവന്റ ജഭാതനി വതളനിയനിക്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറയ്, വെരുമഭാന

സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  ബനവപട  തഹസതീലദഭാരുവട  റനികപഭാര്ടയ്,  മരണ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്

എന്നനിവെ അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം ഹഭാജരഭാകക്കണതഭാണയ്. 
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(ബനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്ന കശഷലാം പഭാറശ്ശേഭാല മണ്ഡലത്തനില
നനിനലാം  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില  186  അകപക്ഷകേള  ലഭനിച.   അതനില  169
അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  29,75,500 രൂപ  വെനിതരണലാം  വചേയ്തു.  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന: 

അനുവെദനിചതുകേ എണലാം ആവകേ തുകേ

50,000 12 6,00,000

40,000 1 40,000

35,000 1 35,000

30,000 5 1,50,000

25,000 18 4,50,000

20,000 23 4,60,000

15,000 46 6,90,000

12,500 4 50,000

10,000 42 4,20,000

7,500 1  7,500

5,000 13 65,000

3,000 1 3,000

2,500 2 5,000

ആവകേ 169 29,75,500

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനില  പഭാറശ്ശേഭാല  മണ്ഡലത്തനിലനനിനലാം  ഒരു  അകപക്ഷ
ലഭനിക്കുകേയുലാം അതനിനയ് 50,000 രൂപ അനുവെദനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.

കകേഭാങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനില പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനില വെതീഴ്ച

5(4674)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേഭാര്പസയ് ഫണനിലനനിനലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ഫണനിലനനിനലാം കകേഭാങ്ങഭാടയ്
മണ്ഡലത്തനിവല  എസയ്.സനി-എസയ്.റനി.  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
അനുവെദനിചനിട്ടുള പദതനികേള എവന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനിയുകടയുലാം  കപരുലാം  തുകേയുലാം  നനിലവെനിവല  പുകരഭാഗതനി
റനികപഭാര്ട്ടുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനില  ഉകദലഭാഗസ്ഥതലത്തനില
എവന്തെങനിലുലാം  വെതീഴ്ച  സലാംഭവെനിചനിട്ടുളതഭായനി  റനികപഭാര്ട്ടുകണഭാ;  എങനില  വെനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില  പടനികേ  വെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
കകേഭാര്പസയ്  ഫണനില  അനുവെദനിച  പദതനികേളുവട  കപരുലാം  അനുവെദനിച  തുകേയുലാം
നനിലവെനിവല പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ട്ടുലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്  :

കകേഭാങ്ങഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനില  പടനികേ  വെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
കകേഭാര്പസയ്  ഫണനില  അനുവെദനിച  പദതനികേളുവട  കപരുലാം  അനുവെദനിച  തുകേയുലാം
നനിലവെനിവല പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ട്ടുലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

നമ്പര് കകേഭാളനനി അനുവെദനിച തുകേ നനിലവെനിവല സ്ഥനിതനി

1 വവെറനിലകചഭാല  കകേഭാളനനി
കറഭാഡെയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

95,00,000 പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്

2 വവെറനിലകചഭാല  കകേഭാളനനി
കേമ്മേപ്യൂണനിറനി  ഹഭാള
നനിര്മ്മേഭാണലാം

52,80,000 പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്

3 അചനിലടനി  കകേഭാളനനി
മണയ് സലാംരക്ഷണലാം

6,00,000 പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണയ്

4 വെതീലവചേയര് വെനിതരണലാം 7500 വെനിതരണലാം വചേയ്തു

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനില  ഉകദലഭാഗസ്ഥതലത്തനില
എവന്തെങനിലുലാം വെതീഴ്ച സലാംഭവെനിചനിട്ടുളതഭായനി ശദയനിലവപടനിടനില. 

മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിവല അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമലാം

6(4675)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനില  അലാംകബദ്കേര്  സസ്വയലാംപരലഭാപ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനി
എവെനിവടവയലഭാമഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്;

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്
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(ബനി) നഭാളനിതുവെവര ഓകരഭാ ഗ്രഭാമത്തനിലുലാം നടപഭാക്കനിയ പദതനികേളുലാം വചേലവെഴെനിച

തുകേയുലാം അവെയുവട പുകരഭാഗതനിയുലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഈ വെര്ഷലാം പുതനിയ ഗ്രഭാമങ്ങള ഏവറടുക്കുനകണഭാ;

എങനില എവെനിവടവയലഭാവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനില  പഭാലമുറത്തയ്  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനിയനിലഭാണയ്

അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. 

(ബനി)  പഭാലമുറത്തയ് പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനിയുവട പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില.

പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനുള  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി  ആവെനിഷ്കരനിചയ്  സമര്പനിക്കുന്നമുറയയ്

തുകേ അനുവെദനിചനലകുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  ഒരു  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലനനിനലാം  2  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേവള

അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമ  വെനികേസന  പദതനിയനികലയയ്  ബനവപട  എലാം.എല.എ.-യയ്

ശനിപഭാര്ശ  വചേയഭാവന്നതഭാണയ്.   എന്നഭാല  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനില  2016-17

വെര്ഷകത്തയയ്  ഒരു  കകേഭാളനനി  മഭാത്രകമ  ശനിപഭാര്ശ  വചേയവപടനിട്ടുള്ളൂ.   മുന

വെര്ഷങ്ങളനിവല  സനിലഓവെര്  പണനികേള  ബഭാക്കനിയുളതനിനഭാല  2017-18

വെര്ഷകത്തയയ്  ഇസൗ  പദതനിയനില  കകേഭാളനനികേള  എടുക്കണകമഭാവയന്ന  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിചവെരുന. 

വെര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിവല കകേഭാളനനികേളനില കുടനിവവെള പദതനി

7(4676)  ശതീ  .    വെനി  .    കജഭായനി  :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാര്പസയ്  ഫണയ്  മുകഖേന  വെര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനിവല  പളളനിക്കല,

നഭാവെഭായനിക്കുളലാം,  മടവൂര്,  ഇടവെ,  വചേമ്മേരുതനി,  ഇലകേമണ്,  വവെട്ടൂര്  എന്നതീ

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  വെര്ക്കല  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം  ഉളവപടുന്ന  ഏവതലഭാലാം

പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില  കുടനിവവെളള  പദതനിക്കഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി

നലനിയനിട്ടുവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  അനുവെദനിചനിട്ടുളള  തുകേവയത്രവയനലാം

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാര്പസയ്  ഫണയ്  മുകഖേന  വെര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനിവല  തഭാവഴെപറയുന്ന
പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനിവല  കുടനിവവെള  പദതനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്:

ക്രമ
നമ്പര്

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

കകേഭാളനനിയുവട കപരയ്

1 ഇടവെ മങ്ങഭാട്ടുവെനിള അലാംകബദ്കേര് കകേഭാളനനി

2 പളനിക്കല കേലറകക്കഭാണലാം, കേലതനിപച ഇരപനില മുക്കലാംകകേഭാടയ്

3 ഇലകേമണ് ആലുവെനിളപ്പുറലാം,  കേഭാട്ടുമഠലാം,  കതരനിയല  കകേഭാളനനി,
പുന്നവെനിള,  പുന്നവെനിള  വെളകക്കഭാടയ്,  വവെടനിയല
കകേഭാളനനികേള  കതരനിയല,  കതവെഭാനലാം,  ചേരുലാംകുഴെനി,
വതറനിക്കുഴെനി

4 വെര്ക്കല കേരുനനിലകക്കഭാടയ്  ശതീനനിവെഭാസപുരലാം  എലാം.ജനി.
കകേഭാളനനി, വചേറുകുന്നലാം, കതക്കുവെനിള കേകക്കഭാടയ്

5 നഭാവെഭായനിക്കുളലാം പഭാറമുകേള കകേഭാളനനി

(ബനി)  ഓകരഭാ സ്ഥലത്തനിനുലാം അനുവെദനിചനിട്ടുള തുകേയുവട വെനിശദഭാലാംശലാം ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് സ്ഥലലാം തുകേ (രൂപയനില ) 

1 ഇടവെ 12,35,032

2 വെര്ക്കല മുനനിസനിപഭാലനിറനി 43,85,000

3 ഇലകേമണ് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ് 51,12,196

4 പളനിക്കല ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ് 30,15,000

5 നഭാവെഭായനിക്കുളലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്

3,15,000
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കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് ജനിലയനില കകേഭാര്പസയ് ഫണയ് മുകഖേനയുള പ്രവൃത്തനികേള

8(4677)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന    : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാര്പസയ്  ഫണ്ടുവെഴെനി  കേഭാസര്കഗഭാഡെയ്  ജനിലയനില  ഏവതഭാവക്ക
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണയ് തുകേ അനുവെദനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡെയ്  പ്രവൃത്തനിയഭാണയ്
അനുവെദനിചനിട്ടുളവതനലാം ഇതയ്  ഏവതഭാവക്ക മണ്ഡലങ്ങളനിലഭാണയ്  അനുവെദനിചവതനലാം
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്  :

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  കേഭാസര്കഗഭാഡെയ്  ജനിലയനില  കകേഭാര്പസയ്
ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് നടത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന. * 

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്  :

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  കേഭാസര്കഗഭാഡെയ്  ജനിലയനില  കകേഭാര്പസയ്
ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് നടത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന. 
ക്രമ നമ്പര് പദതനി  തുകേ

1 ഭവെനപുനരുദഭാരണലാം 68,53,185

2 കകേഭാളനനികേളനില വവലബറനി 9,00,042

3 ജലവെനിതരണ പദതനി 66,41,773

4 നടപഭാത നനിര്മ്മേഭാണലാം 7,05,000

5 മണയ് സലാംരക്ഷണലാം 8,00,000

6 കകേഭാളനനി കറഭാഡുകേള 35,90,000

ആവകേ 1,94,90,000

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ് :
പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  കറഭാഡെയ്  പ്രവെര്ത്തനികേളക്കയ്  അനുവെദനിച  തുകേയുവട

വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 2 ആയനി കചേര്ക്കുന*.

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്
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പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയനില  കറഭാഡെയ്  പ്രവൃത്തനികേളക്കയ്  അനുവെദനിച  തുകേ  വെനിവെരലാം
ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കറഭാഡെയ് മണ്ഡലലാം തുകേ ദൂരലാം

1 പയങ്ങഭാനലാം  കകേഭാളനനി
കറഭാഡെയ്

ഉദുമ 13,30,000 428.6m

2 ആനക്കുഴെനി-ഉരുടനികുന്നയ് കേഭാഞ്ഞെങ്ങഭാടയ് 7,60,000 200m

3 ബനിരനിക്കുളലാം-കേരനിയഭാര്പയ് കേഭാഞ്ഞെങ്ങഭാടയ് 15,00,000 405m

ആവകേ 35,90,000 1033.6m

ഒറപഭാലലാം മണ്ഡലത്തനില ധനസഹഭായലാം ലഭനിച പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങള

9(4678)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസ്വന്തെമഭായനി  സ്ഥലവലാം  വെതീടുലാം  ഇലഭാത്ത  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
സ്ഥലവലാം വെതീടുലാം നലകുന്ന പദതനിയുവട കേഭാലനികേസ്ഥനിതനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  വെര്ഷത്തനില  എത്ര  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  വെതീടുലാം
സ്ഥലവലാം വെഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി ധനസഹഭായലാം നലകേനി; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  എത്ര  പടനികേജഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ധനസഹഭായലാം  നലകേനി;  1-7-2016  മുതല  31-3-2017  വെവരയുള
വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സസ്വന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കയ്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്
ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുന്ന ഭൂരഹനിത പുനരധനിവെഭാസ പദതനിയുലാം ഭവെനരഹനിതര്ക്കയ്
വെതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കുന്ന  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായ പദതനിയുലാം പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഭൂമനി
വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ് ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില കുറഞ്ഞെതയ് 5 വസന്റയ് ഭൂമനിയയ്  3,75,000 രൂപയുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില  കുറഞ്ഞെതയ്  3  വസന്റയ്  ഭൂമനിക്കയ്  4,50,000  രൂപയുലാം
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില  കുറഞ്ഞെതയ്  3  വസന്റയ്  ഭൂമനിക്കയ്  6,00,000  രൂപയുമഭാണയ്
ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവെദനിക്കുന്നതയ്.  വെതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ഒരു
ഗണകഭഭാക്തഭാവെനിനയ്  3,00,000 രൂപയഭാണയ്  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായമഭായനി
അനുവെദനിക്കുന്നതയ്.   നഭാലയ്  ഗഡുക്കളഭായനി  നലകേനിവെരുന്ന  തുകേ  ഗണകഭഭാക്തഭാവെനിവന്റ
ബഭാങയ്  അക്കസൗണനില  നനികക്ഷപനിക്കുന.   2007-08  മുതല  അനുവെദനിചതുലാം
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നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതുമഭായ  വെതീടുകേളക്കയ്  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനിനയ്
ആനുപഭാതനികേമഭായ തുകേയുലാം അനുവെദനിക്കുനണയ്. 

(ബനി)   2016-17-ല  4465  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  14946
കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് വെതീടയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല
36  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  158  കപര്ക്കയ്  വെതീടയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിചനലകേനിയനിട്ടുണയ്.   വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന* . 

പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് വെതീടുലാം ഭൂമനിയുലാം

10 (4679) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വെതീടുലാം  ഭൂമനിയുലാം  ഇലഭാത്ത  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളനില  എത്ര  കപര്ക്കയ്  ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിൽ  വെന്നകശഷലാം  വെതീടുലാം  സ്ഥലവലാം  നലകേനിയനിട്ടുവണന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  ഭവെനരഹനിതരഭായ  6709
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  പുതനിയ  വെതീടുകേള  അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്.  ഭൂരഹനിതരഭായ
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങനി നലകുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  174
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്   അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  10  ലക്ഷലാം
രൂപയനില അധനികേരനിക്കഭാവത 25 വസന്റയ് ഭൂമനി വെതീതലാം വെഭാങ്ങനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

വെനഭാവെകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം  164  സഭാമൂഹനികേ അവെകേഭാശങ്ങളുലാം  204  ഏക്കര്
ഭൂമനിക്കയ് വെനികേസന അവെകേഭാശവലാം നലകേനി.  136 കപര്ക്കയ് വെനഭാവെകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം
വെലക്തനിഗത വവകേവെശഭാവെകേഭാശ കരഖേയുലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. വെനഭാവെകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം
5075  കപര്ക്കയ്  ഭൂമനി  നലകുന്നതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിച.
ഇതനിനുപുറവമ സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി വെനിധനിപ്രകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കനിയ ഭൂമനിയനില 7149 ഏക്കര്
ഭൂമനി 4000 കപര്ക്കയ് വെനിതരണലാം വചേയഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവെരുന. 

തനിരുവെനവെണ്ടൂര് വെനികലജനിവല പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുവട നനികവെദനലാം

11(4680)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്
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കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  23-2-2017-വല  420/VIP/M(SC/ST,  BC,  Law&C)2017  നമ്പർ
കേത്തയ്  പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവെനവെണ്ടൂര്  വെനികലജനിവല  ഉമയഭാറര്  മുറനിയൻ  വകേഭാമ്പനിക്കുഴെനി
മഭാകവെലനിത്തറ  കറഭാഡെനിനയ്  സമതീപലാം  തഭാമസനിക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട
നനികവെദനലാം  അനന്തെര  നടപടനിക്കഭായനി  പടനികേജഭാതനി  ആലപ്പുഴെ  ജനിലഭാ  ആഫതീസനില
നലകേനിയനിട്ടുവണങനിലുലാം  നഭാളനിതുവെവരയഭായനി  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിവന്റ
കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശത്തുളവെരുവട  നനികവെദനത്തനിലുള  ആവെശലലാം  എന്നയ്
നടപഭാക്കുവമന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിവല  തനിരുവെനവെണ്ടൂര്  വെനികലജനില
ഉമയഭാറ്റുകേരമുറനിയനില  വകേഭാമ്പനിക്കുഴെനി  മഭാകവെലനിത്തറ  ഭഭാഗത്തയ്  തഭാമസനിക്കുന്ന
പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  പുരയനിടലാം  മണനിട്ടുനനികേത്തനി  വെഭാസകയഭാഗലമഭാക്കനി
നലകുവെഭാനുലാം  വവെളവക്കടയ്  മഭാറ്റുവെഭാനുമുള  നടപടനി  ഉണഭാകേണവമനള
നനികവെദനത്തനിനകമല നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപനില
നനിലവെനില പദതനികേവളഭാനമനില.   ആവകേ  48  കുടുലാംബങ്ങളുള ടനി  കകേഭാളനനിയനിവല
34  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങള  മഴെക്കഭാലത്തയ്  വവെളവക്കട്ടുമൂലലാം  വെളവരയധനികേലാം
ബുദനിമുടനുഭവെനിക്കുന്നതനിനഭാല  വെനിശദമഭായ  എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കനി  സലാംസ്ഥഭാനതല
വെര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനിവന്റ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാവട  ഒരു പുതനിയ പദതനി  അടനിയന്തെരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

വഎ.റനി.ഡെനി.പനി. ഏകേഭാദലഭാപകേര്ക്കുള ശമ്പളലാം വെര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

12(4681)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഐ.റനി.ഡെനി.പനി.-യുവട  കേതീഴെനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ഏകേഭാദലഭാപകേര്ക്കുള
ശമ്പളലാം വെളവരകുറവെഭാണയ് എന്നതയ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ശമ്പളലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്  എന്തെയ്
നടപടനിയഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇവലങനില  എസയ്.സനി.എസയ്.ടനി.  വപ്രഭാകമഭാടര്ക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന
ശമ്പളവമങനിലുലാം ഇവെര്ക്കയ് അനുവെദനിക്കഭാൻ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  ഏകേഭാദലഭാപകേര്ക്കുള ശമ്പളലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള വപ്രഭാകപഭാസല
സര്ക്കഭാരനിവന്റ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

എസയ്.സനി.പനി., ടനി.എസയ്.പനി. ഇനങ്ങളനില വചേലവെഴെനിച തുകേയുവട കേണക്കയ്

13(4682)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016-17-ല എസയ്.സനി.പനി,  ടനി.എസയ്.പനി.  എന്നതീ ഇനങ്ങളനിലഭായനി എത്ര
തുകേ വെകേയനിരുത്തനിവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വെകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയനില  എത്ര  വചേലവെഴെനിച  എന്നയ്  ജനില  തനിരനിചയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  തുകേ  മുഴവെന  വചേലവെഴെനിക്കഭാനഭായനിടനിവലങനില  അതനിനുള
കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനില  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം
82346.40  ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  (അഡെതീഷണല ഓതവവറകസഷന
ഉളവപവട)

പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനില  2016-17-ല  എസയ്.സനി.പനി.  ഇനത്തനില
സലാംസ്ഥഭാന  വെനിഹനിതമഭായനി  2354.40  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  കകേന്ദ്ര  വെനിഹനിതമഭായനി
430.92  കകേഭാടനി രൂപയുലാം വെകേയനിരുത്തനി.  സലാംസ്ഥഭാന വെനിഹനിതമഭായനി വെകേയനിരുത്തനിയ
2354.40  കകേഭാടനി  രൂപയനില  വെകുപ്പുമുകഖേന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളക്കയ്
1315.50  കകേഭാടനി രൂപയുലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള വെഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേളക്കയ് 1038.98 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വെകേയനിരുത്തനി. 

(ബനി)   പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനില  ജനിലകേളക്കയ്  അനുവെദനിച  തുകേയുലാം
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വചേലവെഴെനിച  തുകേയുലാം  അനുബനലാം  1  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.   പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലകേളക്കയ്  അനുവെദനിച  38721.88  ലക്ഷലാം  രൂപയനില
38803.54  ലക്ഷലാം  രൂപ  വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണയ്.  (എലാം.ആര്.എസയ്/വെനി.ടനി.വഎ.
എന്നനിവെയനിവല  ജതീവെനക്കഭാരുവട  കവെതനലാം  ഉളവപടുന്നതനിനഭാല  അനുവെദനിച
തുകേകയക്കഭാള വചേലവെയ് അധനികേരനിചനിട്ടുണയ്. )

പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപയ്  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളക്കയ്
വെകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയനില  സലാംസ്ഥഭാന  വെനിഹനിതത്തനില  നനിന്നയ്  1111.13  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതത്തനിലനനിനലാം 336.01 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വെനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.
ജനിലകേള  വെഴെനി  വചേലവെഴെനിചനിട്ടുള  തുകേയുവട  വെനിവെരങ്ങള  അനുബനലാം  2  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(സനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനിനയ്  അനുവെദനിച  തുകേയനില  95.43%
വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണയ്. 

പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന തുകേ മുഴവെന
വചേലവെഴെനിചയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ്  വെകുപയ്  ശദവചേലുത്തുന്നതയ്.
പ്രതനികൂല  കേഭാലഭാവെസ്ഥ,  നനിര്മ്മേഭാണസഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള  ബുദനിമുടയ്,
അവെയുവട ദസൗര്ലഭലലാം എന്നനിവെവകേഭാണയ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില ഉണഭാകുന്ന
കേഭാലതഭാമസലാം എന്നനിവെ പദതനി തുകേ മുഴവെന വചേലവെഴെനിക്കുന്നതനിനയ്  വെനിഘഭാതമഭായനി
നനിലക്കുന. 

പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനില  2016-17  എസയ്.സനി.പനി.  ഇനത്തനില
സലാംസ്ഥഭാന  വെനിഹനിതമഭായനി  അനുവെദനിച  തുകേയനില  84.46  ശതമഭാനവലാം  കകേന്ദ്ര
വെനിഹനിതമഭായനി  അനുവെദനിച  തുകേയനില  77.97  ശതമഭാനവലാം  വെനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കള  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായ  കപ്രഭാജക്ടുകേള
ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാലുമഭാണയ് പദതനി തുകേ മുഴവെന വചേലവെഴെനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതയ്. 

വവലഫയ്, സഭാന്തെസ്വനലാം പദതനികേള

14(4683)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖേലഭാപനിച  ലലഫയ്  പദതനിയനില  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ് പ്രകതലകേ പരനിഗണനകേകളഭാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  'സഭാന്തെസ്വനലാം  '  പദതനിയനില  എസയ്.സനി.  /എസയ്.റനി.  വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ്
അകപക്ഷ നലകേഭാന തടസങ്ങളുകണഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്

പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെര്ക്കുള ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ ധന സഹഭായതുകേ
4 ലക്ഷമഭായനി നനിജവപടുത്തുവെഭാന വവലഫയ് പദതനിയനില തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

വവലഫയ് മനിഷന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് കുടുലാംബശതീ മുകഖേനയഭാണയ്.  പടനികേ
വെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  അനുവെദനിക്കുന്ന വെതീടുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  യഥഭാര്തത്തനില
വചേലവെഭാകുന്ന  തുകേ  ജനിലഭാ  മനിഷന  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
അനുവെദനിക്കണവമനലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗകമഖേലയനില  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കവള
കേവണത്തുന്നതനിനയ്  കുടുലാംബശതീ  സലാംവെനിധഭാനലാം  ശക്തമലഭാത്തതനിനഭാല  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാവര  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാവണനലാം  ബഹുമഭാനവപട  മുഖേലമനനിയുവട
അദലക്ഷതയനില  30-1-2017-നയ്  വവലഫയ്  മനിഷവന്റ  മുവന്നഭാരുക്ക  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
വെനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനില തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപയ്  'സഭാന്തെസ്വനലാം'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നനില.  കുടുലാംബശതീ മുകഖേന നടത്തുന്ന 'സഭാന്തെസ്വനലാം'  പദതനിയനില എലഭാ
വെനിഭഭാഗലാം ജനങ്ങകളയുലാം ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

 വെകുപ്പുമനനിയുവട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനിലനനിനലാം നലകേനിയ സഹഭായലാം

15(4684)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്ക വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം
പടനികേകഗഭാത്ര  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  ചേനികേനിതയഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  സഹഭായ
പദതനികേളഭാണയ് നനിലവെനിലുളളതയ്;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞെ സർക്കഭാരനിവന്റ കേഭാലത്തയ് ഇവെരുവട ചേനികേനിതയഭായനി എത്ര തുകേ
ഓകരഭാ വെര്ഷവലാം വെകേയനിരുത്തനി; എത്ര തുകേ വചേലവെഭാക്കനി; എത്ര കപര്ക്കയ് സഹഭായലാം
നലഭാന കേഴെനിഞ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരവമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള  വെകുപ്പുമനനിയുവട
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനിലനനിനലാം തതീരുമഭാനവമടുത്ത എത്ര അകപക്ഷകേളനില സഹഭായലാം
നലകേഭാനുണഭായനിരുന എനലാം നനിധനിയനി ല എത്ര തുകേ ബഭാക്കനിയുണഭായനിരുനവവെനലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  സഹഭായലാം  അഭലര്തനിചയ്  എത്ര
അകപക്ഷകേള  ലഭനിച;  എത്ര  കപര്ക്കയ്  സഹഭായലാം  നലകേനി;  എത്ര  കപര്ക്കയ്
നലകുവെഭാനുണയ്; ഇതയ് എകപഭാള നലകുവെഭാന കേഴെനിയുലാം എനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  ചേനികേനിതയുലാം  ആകരഭാഗല
സലാംരക്ഷണവലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല  സുരക്ഷഭാ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.   ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വമഡെനിക്കല  കകേഭാകളജുകേള
ഉളവപവടയുള സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം വതരവഞ്ഞെടുക്കവപട മറയ് സഹകേരണ
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം പൂര്ണമഭായുലാം സസൗജനല ചേനികേനിത ഉറപ്പുവെരുത്തുന.  വഎ.ടനി.ഡെനി.
കപ്രഭാജക്ടഭാഫതീസര്മഭാര്/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  ഓഫതീസര്മഭാര്  മുകഖേനയുലാം  വെകുപയ്
അദലക്ഷന  മുകഖേനയുലാം  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  നലകുന.   കൂടഭാവത
ബഹുമഭാനവപട  വെകുപ്പുമനനിയുവട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനിലനനിനലാം  വെനിവെനിധ
കരഭാഗങ്ങളക്കയ് ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിചവെരുന.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനിനയ്
കേതീഴെനില  5  അകലഭാപതനി  ഒ.പനി.  ക്ലെെനിനനിക്കുകേളുലാം  ആറളത്തയ്  ഒരു  ആയുര്കവ്വദ
ആശുപത്രനിയുലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തഭാവകേ  17  ആയുര്കവ്വദ  ഡെനിവസനസറനികേളുലാം
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  ഇടുക്കനി,  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിവല  വനടുമങ്ങഭാടയ്
എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലഭായനി  ഓകരഭാ  വവടബല  വമഭാവവബല  വമഡെനിക്കല  യൂണനിറ്റുകേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന. HLL (Hindustan Lifecare Limited) മുകഖേന വെകുപനിനയ് കേതീഴെനില
മലപ്പുറലാം,  വെയനഭാടയ്,  പഭാലക്കഭാടയ്  എന്നതീ ജനിലകേളനില ഓകരഭാ വവടബല വമഭാവവബല
വമഡെനിക്കല യൂണനിറ്റുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാവത  KMSCL  (Kerala  Medical
Services Corporation Limited)  മുകഖേന വകേഭാലലാം,  ഇടുക്കനി ജനിലയനിവല അടനിമഭാലനി
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  ഓകരഭാ  വവടബല  വമഭാവവബല  വമഡെനിക്കല  യൂണനിറ്റുകേളുലാം
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന. 

അടപഭാടനി  കമഖേലയനില  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവമൂലമുള  അസുഖേങ്ങളുവട
ചേനികേനിതയഭായനി  3  NRC  (Nutrition  Rehabilitation  Centre)  -കേളുലാം
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന. 

സനിക്കനിളവസല  അനതീമനിയ  കരഭാഗനികേളക്കയ്  മരുന്നയ്,  മറയ്  ജതീവെകനഭാപഭാധനികേള
എന്നനിവെ  വെഭാങ്ങുന്നതനികലയഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  2,500 രൂപ  വെതീതലാം  സമഭാശസ്വഭാസ
ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന പദതനിയുലാം ഗര്ഭനിണനികേളുവടയുലാം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാരുവടയുലാം
ആകരഭാഗല  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപ  വെതീതലാം
18  മഭാസകത്തയയ്  നലകുന്ന ജനനനി  ജനരക്ഷഭാ  പദതനിയുലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന
വെകുപയ് നടപഭാക്കനിവെരുന. 

പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില  1,00,000 രൂപ  വെവര  കുടുലാംബ  വെഭാര്ഷനികേ
വെരുമഭാനമുളവെര്ക്കയ്  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായമഭായനി  50,000 രൂപ  വെവര
അനുവെദനിചവെരുന.  കേഭാനസര്,  ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രനിയ,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ,
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വബയനിന  ടപ്യൂമര്  തുടങ്ങനിയ  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളക്കയ്  1,00,000 രൂപവെവര
ചേനികേനിതനിക്കുന്ന ആശുപത്രനി മുകഖേന നലകേനിവെരുന.  കൂടഭാവത കുടുലാംബത്തനിവല ഏകേ
വെരുമഭാനദഭായകേന മരണവപടഭാല 50,000 രൂപ ധനസഹഭായമഭായനി നലകേനിവെരുന. 

(ബനി) 

വെര്ഷലാം വെകേയനിരുത്തനിയതയ് വചേലവെഴെനിചതയ് ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട
എണലാം

2011-12 1 കകേഭാടനി 40 ലക്ഷലാം
രൂപ

1 കകേഭാടനി 40 ലക്ഷലാം
രൂപ 

ആവകേ 12500

2012-13 1 കകേഭാടനി 50 ലക്ഷലാം
രൂപ

1 കകേഭാടനി 50 ലക്ഷലാം
രൂപ

2013-14 4 കകേഭാടനി രൂപ 3 കകേഭാടനി 99.93 ലക്ഷലാം
രൂപ

2014-15 8 കകേഭാടനി 50 ലക്ഷലാം
രൂപ

8 കകേഭാടനി 49.63 ലക്ഷലാം
രൂപ

2015-16 13 കകേഭാടനി 10 ലക്ഷലാം
രൂപ

13 കകേഭാടനി 9.96 ലക്ഷലാം
രൂപ

പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിലുള  കേണക്കുകേളുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
കശഖേരനിചനലകുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരവമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള  വെകുപ്പുമനനിയുവട
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനിലനനിനലാം തതീരുമഭാനവമടുത്ത പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റ 371
അകപക്ഷകേളനില  ധനസഹഭായലാം  നലകേഭാനുണഭായനിരുന.  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരവമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള വെകുപ്പുമനനിയുവട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയുമഭായനി ബനവപട
2016-17 വെര്ഷവത്ത '2225-02-282-91(P)'  ശതീര്ഷകേത്തനില ആവകേ 13 കകേഭാടനി 80
ലക്ഷലാം രൂപ ബഭാക്കനിയുണഭായനിരുന. 

പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില  5695  അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  ധനസഹഭായലാം
നലകുവെഭാനുണഭായനിരുന.  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനില തുകേ ബഭാക്കനിയുണഭായനിരുന്നനില. 



99 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 19, 2017

(ഡെനി)  2016-17  വെര്ഷലാം  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ആവകേ 12635 അകപക്ഷകേള ലഭനിച.  12558 കപര്ക്കയ് സഹഭായലാം നലകേനി.  ഇനനി 77
കപര്ക്കയ് നലകേഭാനുണയ്. 

പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില  20192  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുകേയുലാം  17664
കപര്ക്കയ് സഹഭായലാം നലകുകേയുലാം വചേയ്തു.  2528 കപര്ക്കയ് സഹഭായലാം നലകേഭാനുണയ്. 

ടനി അകപക്ഷകേളനികനല നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവെരുന. 

കമഭാഡെല വറസനിഡെനഷലല സ്കൂളുകേളനില യൂണനിവസഫനിവന്റ മഭാനദണ്ഡലാം
അനുസരനിചള സസൗകേരലങ്ങള

16(4685) ശതീ  .   വെനി  .   ഡെനി  .   സതതീശന   :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ്   :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന   :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന വെകുപനിനുകേതീഴെനിലുളള കമഭാഡെല
റസനിഡെനഷലല  സ്കൂളുകേവള  മനികേവെനിവന്റ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളവതന വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  യൂണനിവസഫനിവന്റ  മഭാനദണ്ഡലാം  അനുസരനിചളള  അടനിസ്ഥഭാന
സസൗകേരലങ്ങൾ ഇവെനിടങ്ങളനില ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാവയന വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂളുകേകളഭാടയ്  അനുബനനിചളള  കഹഭാസ്റ്റലുകേള  നവെതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് ലകേവക്കഭാണനിട്ടുളളവതന വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെകുപനിനുകേതീഴെനില  ഒരു  കസഭാര്ട്സയ്  കമഭാഡെല  വറസനിഡെനഷലല  സ്കൂള
ഉളവപവട  10  കമഭാഡെല  വറസനിഡെനഷലല  സ്കൂളുകേള  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുനണയ്.
കമഭാഡെല  വറസനിഡെനഷലല  സ്കൂളുകേവള  മനികേവെനിവന്റ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആക്കുന്നതനിനയ്
വഎ.എസയ്.ഒ.  സര്ടനിഫനികക്കഷന കനടല, സസ്വന്തെമഭായനി വവെബ്വവസറയ് രൂപതീകേരണലാം
തുടങ്ങനിയ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടനവെരുന.  കമഭാഡെല  വറസനിഡെനഷലല  സ്കൂളുകേള
വെനിദലഭാര്തനികേവള  സമൂഹത്തനിവല  ഉത്തമ  പസൗരനഭാരഭാക്കുകേവയന്ന  ലക്ഷലത്തനിവല
ത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം സമൂഹത്തനിനുകവെണനി പ്രതനിബദത സൃഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി സ്റ്റുഡെന്റയ്
കപഭാലതീസയ്  കകേഡെറയ്  പദതനി  എലഭാ  കമഭാഡെല  വറസനിഡെനഷലല  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
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വെനിജയകേരമഭായനി  നടനവെരുന.   ഇസൗ  അദലയന  വെര്ഷലാം  മുതല  കമഭാഡെല
വറസനിഡെനഷലല സ്കൂളുകേളുവട മഭാത്രമഭായനി ഒരു സലാംസ്ഥഭാനതല ആര്ട്സയ്-കസഭാര്ട്സയ്
വഫസ്റ്റനിവെല സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവെരുനണയ്. 

(ബനി)  യൂണനിവസഫനിവന്റ മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചള അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരലങ്ങള
കമഭാഡെല  വറസനിഡെനഷലല  സ്കൂളുകേളനില  സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനിവല  നനിലവെനിലുള  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങള
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  അടുക്കള  ആധുനനികേരതീതനിയനില
സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുന. 

കുടനികേളുവട  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്  മസനികറഭാവനറയ്  ജനലുകേളനിലുലാം
വെഭാതനിലുകേളനിലുലാം  ഘടനിപനിക്കുകേയുലാം,  സ്കൂളനികനഭാടുലാം  കഹഭാസ്റ്റലനികനഭാടുലാം  കചേര്നള
സ്ഥലങ്ങളനില  വവജവെപചക്കറനി  കതഭാടലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്  വെനിഷരഹനിത  പചക്കറനി
വെനിളവവെടുത്തയ്  കഹഭാസ്റ്റലനിവല  ആവെശലത്തനിനയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനമുണയ്.  കുടനികേളക്കയ്
ആവെശലമുള വബഡ്ഡുകേള,  വബഡ്ഷതീറയ്,  തലയനിണ മുതലഭായവെ യഥഭാസമയങ്ങളനില
ആവെശലഭാനുസരണലാം ലഭലമഭാക്കുനണയ്.   കഹഭാസ്റ്റലുകേളനില വവലബറനി  സലാംവെനിധഭാനലാം
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.   കഹഭാസ്റ്റല  വകേടനിടത്തനിവന്റ  അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനയ്
യഥഭാസമയലാം  തവന്ന  ജനിലഭാ  ഓഫതീസര്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.  കുടനികേളുവട
കേഭായനികേ വെനികനഭാദത്തനിനഭായനി കേളനിസ്ഥലങ്ങള സജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

കഷഭാളയഭാര് ഗനിരനിജന വസഭാലസറനിയുലാം മലക്കപഭാറ ടൂറനിസലാം വെനികേസനവലാം

17(4686)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡെനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) അതനിരപനിളനി പഞഭായത്തനിവല കഷഭാളയഭാര് ഗനിരനിജന വസഭാലസറനിയുവട
ലബകലഭാ  കഭദഗതനിയയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവെയ്
ഭരണത്തനിന  കേതീഴെനിലുള  വസഭാലസറനിയനിവല  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ്  ശമ്പളലാം  നൽകേഭാനുലാം
കൃഷനിയടക്കമുള  സലാംഘത്തനിവന്റ  ലദനലാംദനിന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാനുലാം
കേഴെനിയഭാത്ത സ്ഥനിതനിയഭാണുളവതന്നയ് സർക്കഭാരനിവന്റ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലബകലഭാ  കഭദഗതനിയയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവെശലമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  മലക്കപഭാറ  ടൂറനിസലാം  കമഖേലയനില  200  ഏക്കറനിലധനികേലാം  സ്ഥലലാം
സസ്വന്തെമഭായുള  ഈ  വസഭാലസറനിയുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തയ്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കയ്  തഭാമസത്തനിനുലാം വെനിശമ സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
കകേഭാകടജുകേളടക്കമുള  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുലാം  ഏര്വപടുത്തനി  ആദനിവെഭാസനി  കമഖേലയനിവല
ജനങ്ങളക്കയ്  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവെശലമഭായ  പഭാകക്കജുകേള
നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സർക്കഭാർ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.  അതനിരപനിളനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല കഷഭാളയഭാര്
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്  സഹകേരണ  വെകുപനിനയ്
കേതീഴെനിലഭാണയ്. 

(ബനി) സഹകേരണ വെകുപനിനയ് ആവെശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  അതനിരപനിളനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല  കഷഭാളയഭാര്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
സഹകേരണ  സലാംഘലാം  നനിലവെനില  സഹകേരണ  വെകുപനിനുകേതീഴെനിലഭാണയ്
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.  സഹകേരണ വെകുപനിവന്റ സ്ഥനിരലാം ജതീവെനക്കഭാര് ആരുലാംതവന്ന ടനി
സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നനില.   നനിലവെനില  ടനി  സ്ഥഭാപനലാം  സുഗമമഭായ
രതീതനിയനിലല  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന്നതയ്.   കൃഷനി  സലാംബനമഭായ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കു
കവെണനിയഭാണയ് സ്ഥഭാപനലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്.  ഇവെനിവട ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കയ് പണനിയുന്ന
കകേഭാകടജയ്  കപഭാലുള  വെനിശമ  കകേന്ദ്രലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  ശഭാന്തെമഭായ
അന്തെരതീക്ഷത്തനിനു  തടസലാം  ഉണഭാകേഭാത്ത   രതീതനിയനില  നടപഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 

കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കനിവല പടനികേജഭാതനി ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ സഹഭായലാം

18(4687)  ശതീ  .    ആന്റണനി  കജഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2015-16-ല  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റ  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
അധനികേസഹഭായമഭായനി പ്രഖേലഭാപനിചനിരുന്ന 1 ലക്ഷലാം രൂപ കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കനിവല
400-ഓളലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഇതുവെകരയുലാം  ലഭലമഭായനിടനില  എന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെതീടുകേള സ്തുവട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഈ
തുകേ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവെണ നടപടനി സർക്കഭാർ സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിടനില.

(ബനി)   വഎ.എ.വവവെ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം,  പടനികേജഭാതനി  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
(2015-16  വെര്ഷവത്ത)  വെര്ദനിപനിചനലകേനിയ  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  അധനികേ
ധനസഹഭായലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  107,63,79,000 രൂപ  ഗ്രഭാമ  വെനികേസന
കേമ്മേതീഷണര്ക്കയ് അനുവെദനിചനലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

പടനികേജഭാതനി ഭവെന സഹഭായത്തനിനയ് പഞഭായത്തയ് തലത്തനില ഗണകഭഭാക്തൃ ലനിസ്റ്റയ്

19(4688)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  എവന്തെഭാവക്ക
സഹഭായങ്ങളഭാണയ് നലകേനി വെരുന്നതയ്; ഇതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എവന്തെഭാക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  ഏറവലാം  പഭാവെവപടവെര്ക്കയ്  മുനഗണന  നലകുന്നതനിനയ്  പഞഭായത്തയ്
തലത്തനില ഗണകഭഭാക്തൃ ലനിസ്റ്റയ് നനിലവെനിലുകണഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസ്വന്തെമഭായനി ഭൂമനിയുള ഭവെനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
വെതീടയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനിപ്രകേഭാരലാം  3,00,000
രൂപയുലാം  ദുര്ബലവെനിഭഭാഗ  പുനരധനിവെഭാസ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  3,50,000 രൂപയുലാം
അനുവെദനിചനലകുനണയ്.   ടനി  തുകേ  നനിശ്ചനിത  നഭാലയ്  ഗഡുക്കളഭായനി  (15%,  30%,
40%, 15%) ഗണകഭഭാക്തഭാവെനിവന്റ ബഭാങയ് അക്കസൗണയ് വെഴെനി വെനിതരണലാം വചേയ്യുന. 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളവെഴെനി  ലഭലമഭാകുന്ന ഗണകഭഭാക്തൃ  ലനിസ്റ്റനിവന്റ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുലാം പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ് മുകഖേന മുനവെര്ഷങ്ങളനില ഭൂമനി
ലഭനിചവെര്ക്കുലാം  കനരനിടയ്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നവെര്ക്കുലാം  അര്ഹത  പരനികശഭാധനിചയ്
ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിചവെരുന.  നനിശ്ചനിത മഭാതൃകേയനിലുള അകപക്ഷകയഭാവടഭാപലാം
ജഭാതനി,  വെരുമഭാനലാം,  വവകേവെശഭാവെകേഭാശലാം  എന്നനിവെ  വതളനിയനിക്കുന്ന  കരഖേകേളുലാം  ഇകത
ആവെശലത്തനിനയ്  മുമ്പയ്  ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിടനിവലന്ന സഭാക്ഷലപത്രലാം,  തനിരനിചറനിയല
കരഖേകേള എന്നനിവെ സഹനിതലാം ബനവപട കബഭാക്കയ്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന
പടനികേജഭാതനി വെനികേസന ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതഭാണയ്. 

(ബനി)  ഉണയ്.   തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലനനിന്നയ്  ലഭലമഭാകുന്ന
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ഗ്രഭാമസഭഭാ ലനിസ്റ്റയ്/വെഭാര്ഡ്സഭഭാ ലനിസ്റ്റയ്/ഗണകഭഭാക്തൃ ലനിസ്റ്റയ് പ്രകേഭാരമഭാണയ് പടനികേജഭാതനി
വെനികേസന വെകുപയ്  ധനസഹഭായ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതയ്.   എലഭാ വെര്ഷവലാം
പ്രസ്തസ്തുത  ലനിസ്റ്റയ്  ആവെശലവപടുകേയുലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  മുനഗണനഭാ  പടനികേ
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുനണയ്.   ഗ്രഭാമസഭഭാ  ലനിസ്റ്റയ്  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  ഇടങ്ങളനില
പത്രപരസലലാം മുകഖേന അകപക്ഷ ക്ഷണനിചയ് ഗണകഭഭാക്തഭാക്കവള വതരവഞ്ഞെടുക്കുന. 

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായുള വഎ.ടനി. അധനിഷ്ഠനിത
പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള

20(4689)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
ഐ.ടനി.  അധനിഷ്ഠനിത  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  കേതീഴെനില
ഏവതങനിലുലാം  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങകളഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങകളഭാ  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
എങനില എവെനിവടവയലഭാമഭാണയ് ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി)  ഈ  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  വെനിദലഭാര്തനികേളനിൽ  കേമ്പപ്യൂടര്  അധനിഷ്ഠനിത
വെനിദലഭാഭലഭാസലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കേമ്പപ്യൂടര് പരനിജ്ഞഭാനമുളവെരുവട എണലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആസൂത്രണലാം വചേയനിട്ടുളതയ്;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  പടനികേജതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  വെനിവെരസഭാകങതനികേവെനിദലഭാരലാംഗത്തയ്  വമചവപട  വതഭാഴെനില
അവെസരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  തരത്തനില  ആവെശലമഭായ  പരനിശതീലന  സസൗകേരലങ്ങളുലാം
പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ഒരുക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി യുവെതതീയുവെഭാക്കളക്കയ് വഎ.ടനി.  അധനിഷ്ഠനിത വെനിദലഭാഭലഭാസലാം
നലകുന്നതനിനയ് പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപ്പുലാം സനി-ഡെനിറ്റുലാം സലാംയുക്തമഭായനി ആരലാംഭനിച
വവസബര്ശതീ  എന്ന  അഡെസ്വഭാനസ്ഡെയ്  വഎ.റനി.  വടയനിനനിലാംഗയ്  വസന്റര്
പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന.  തനിരുവെനന്തെപുരത്തയ് തനിരുവെലലാം, വവതക്കഭാടയ് എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലുലാം
ഹരനിപഭാടയ് ഒരു സബ്വസന്ററുലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണയ്. 

(ബനി)  ഡെനിഗ്രനി,  എലാം.സനി.എ.,  ബനി.വടകേയ്  തുടങ്ങനിയ  വെനിവെനിധ  വെനിദലഭാഭലഭാസ
കയഭാഗലതയുളവെര്ക്കയ്  3  മുതല  7  മഭാസലാം  വെവര  വവദര്ഘലമുള  IT  Oriented
Advanced  Networking,  Android  Mobile  Technology,  Visual  Effects  and
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3D animation ആധുനനികേ കസഭാഫയ് വവെയര് വഡെവെലപ്വമന്റയ് (MATLAB) തുടങ്ങനിയ
കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുന. 

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനിവല അടപഭാടനി കമഖേലയനില
ഇലകകഭാണനികയ്  കകേഭാര്പകറഷന ഒഭാഫയ്  ഇന്തെല എന്ന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സ്ഥഭാപനലാം
മുകഖേന 50 പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് ഡെനികപ്ലഭാമ ഇന കേമ്പപ്യൂടര് ആപ്ലനികക്കഷന
എന്ന  6  മഭാസവത്ത കകേഭാഴനിനയ് പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി  38.25  ലക്ഷലാം രൂപ
സ്ഥഭാപനത്തനിനയ് അനുവെദനിചനലകേനിയനിട്ടുണയ്.  പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  ഇകത  സ്ഥഭാപനലാം  മുകഖേന  25  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  പ്രസ്തുത  കകേഭാഴയ്  നടത്തനിയനിരുന.  പരനിശതീലനലാം  കനടനിയ
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  തൃശ്ശൂര്  കേളകേ യ്കടറനിവല  വെനിവെനിധ  ആഫതീസുകേളനില  കജഭാബയ്
വടയനിനനിലാംഗയ് നലകുകേയുലാം കകേരളത്തനിവല പ്രമുഖേ വെലഭാപഭാര സ്ഥഭാപനങ്ങളനില കജഭാലനി
ലഭനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് വെനിവെരസഭാകങതനികേവെനിദലഭാരലാംഗത്തയ്  ആവെശലമഭായ പരനിശതീലനവലാം
വതഭാഴെനില  അവെസരങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേവയന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവടയഭാണയ്  വവസബര്ശതീ
പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന്നതയ്.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  വെനിവെരസഭാകങതനികേ
വെനിദലഭാരലാംഗത്തയ്  വമചവപട  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  വഎ.ടനി.-യുമഭായനി
ബനവപട  കകേഭാഴ്സുകേളഭായ  ഡെനി.സനി.എ.,  പനി.ജനി.ഡെനി.സനി.എ.,  ഡെഭാറഭാ  എനടനി,
ഡെനി.റനി.പനി.  ഓപകറഷനസയ്,  എലാം.എസയ്.ഓഫതീസയ്,  ടഭാലനി  ആന്റയ്  കേമ്പപ്യൂടവവറസ്ഡെയ്
ഫനിനഭാനഷലല അക്കസൗണനിലാംഗയ് എന്നതീ കമഖേലകേളനില പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനുലാം
വവനപുണല വെനികേസനത്തനിനുമഭായനി പദതനികേളക്കയ് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് ജനിലയനിവല സസ്വയലാംപരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം പദതനി

21(4690)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സസ്വയലാംപരലഭാപ ഗ്രഭാമലാം പദതനിയനില കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് ജനിലയനില പുതുതഭായനി
ഏവതഭാവക്ക ഗ്രഭാമങ്ങവളയഭാണയ് ഉളവപടുത്തനിയവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  വെകുപയ്  അധനികൃതരുവട  കനരനിട്ടുള
നനിരതീക്ഷണത്തനില  നടത്തഭാവത  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളവെഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   2016-17  വെര്ഷലാം  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമ  വെനികേസന  പരനിപഭാടനിവയന്ന
കപരനിലഭാണയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.   ടനി  പദതനിയനികലയയ്  കേഭാസര്കഗഭാഡെയ്
ജനിലയനിവല  ചുവെവടവകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന  8  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേവള
വതരവഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുണയ്:
ക്രമ
നമ്പര്

നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലലാം വതരവഞ്ഞെടുത്ത പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേള 

1 മകഞശസ്വരലാം 1 ബന്ദേനികയഭാടയ്

2 കേജലാംപഭാടനി

2 കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് 1 കേലക്കട

3 ഉദുമ 1 ഉജലാംപഭാടനി, കദലമ്പഭാടനി

2 ചേഭാപഭാടനി ചൂരനിമൂല

4 തൃക്കരനിപ്പൂര് 1 മഭാചനിക്കഭാടയ്

2 ആനനിക്കഭാടനി

5 കേഭാഞ്ഞെങ്ങഭാടയ് 1 ചേഭാകയഭാത്തയ് ചേക്ലെെനിയ

(ബനി)  ജനിലഭാ കേളക്ടര് വചേയര്മഭാനഭായുള ഭരണസമനിതനി നനിയനനിക്കുന്ന ജനിലഭാ
നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങള  വെഴെനിയഭാണയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കയ്  എവന്തെങനിലുലാം  പരനിമനിതനികേള  ഉള  പക്ഷലാം  എലാം.എല.എ.
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് അക്രഡെനിറഡെയ് ഏജനസനി മുകഖേന നടപഭാക്കുന്നതഭാണയ്. 

പടനികേജഭാതനി കക്ഷമത്തനിനുള കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേളുലാം പഭാലക്കഭാടയ്
വമഡെനിക്കല കകേഭാകളജനിവല സലാംവെരണ സതീറ്റുകേളുലാം 

22(4691) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ: 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ്: 
ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസയ്: 
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  കക്ഷമത്തനിനുലാം
വെനികേസനത്തനിനുമഭായുളള  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനികേള  ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  പടനികേജഭാതനി
ഉപപദതനിയനില  (എസയ്.സനി.എസയ്.പനി.)  ഉളവപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്ന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട ദഭാരനിദ്രലകരഖേയയ് തഭാവഴെയുളള നനിര്ദനരുവട
ചേനികേനിതയഭായനി എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്;

(ഡെനി)  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനിനുകേതീഴെനില  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില
ആരലാംഭനിച  വമഡെനിക്കല  കകേഭാകളജനില  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.  കകേഭാഴനിനയ്  എത്ര  സതീറ്റുകേള  സലാംവെരണലാം
വചേയനിട്ടുണയ്; പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനിലപടവെര്ക്കഭായനി ഇസൗ വമഡെനിക്കല കകേഭാകളജനില
എത്ര ശതമഭാനലാം സലാംവെരണലാം നലകേനിയനിട്ടുവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  കക്ഷമത്തനിനുലാം
വെനികേസനത്തനിനുമഭായുള കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനികേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന. 

1. പടനികേജഭാതനി  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  കപഭാസ്റ്റയ്  വമടനികേയ്  കസഭാളര്ഷനിപയ്
(100%  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനി)

2. പടനികേജഭാതനി വെനിദലഭാര്തനികേളുവട നനിലവെഭാരലാം വമചവപടുത്തല (100%
കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനി)

3. വപണ്കുടനികേളുവട കഹഭാസ്റ്റല നനിര്മ്മേഭാണലാം (കപഭാസ്റ്റയ് വമടനികേയ്) ബഭാബു
ജഗജതീവെന  റഭാലാം  ഛത്രവെഭാസയ്  കയഭാജന  (100%  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത
പദതനി)

4. ശുചേനിതസ്വഹതീന  വതഭാഴെനിലനില  ഏര്വപടനിരനിക്കുന്നവെരുവട
കുടനികേളക്കഭായുള  പ്രതീവമടനികേയ്  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള  (100%
കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനി)

5. 9-ഉലാം  10-ഉലാം  ക്ലെെഭാസുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായുള  പ്രതീവമടനികേയ്  കസഭാളര്ഷനിപയ്  (100%
കകേന്ദ്രവെനിഹനിതലാം)

6. പ്രധഭാനമനനി ആവെഭാസയ് കയഭാജന പ്രകതലകേ ഘടകേ പദതനി  (60%
കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതലാം)
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7. എന.ആര്.എല.എലാം.  (കദശതീയ  ഗ്രഭാമതീണ  ഉപജതീവെന  മനിഷന)
പ്രകതലകേ ഘടകേ പദതനി (60% കകേന്ദ്രവെനിഹനിതലാം)

8. പസൗരഭാവെകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  നനിയമവലാം  അതനിക്രമങ്ങള  തടയല
നനിയമലാം നടപഭാക്കലുലാം (50% കകേന്ദ്ര വെനിഹനിതലാം)

9. കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡെയ് -എസയ് .സനി.പനി. (49% കകേന്ദ്രവെനിഹനിതലാം)

10. 6  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം  ആണ്കുടനികേളക്കുലാം  വപണ്കുടനികേളക്കുലാം
കഹഭാസ്റ്റല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി (പുതനിയ പദതനി)

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന* . 

(സനി)  1,00,000  രൂപ  വെവര  വെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാനമുളവെര്ക്കയ്  ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുന.  മഭാരകേമഭായ കരഭാഗലാം ബഭാധനിചനിട്ടുളവെര്ക്കയ് ആശുപത്രനി
മുകഖേന  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെവരയുലാം  കരഭാഗനിക്കയ്  കനരനിടയ്  50,000 രൂപ  വെവരയുലാം
ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിചവെരുന. 

(ഡെനി)  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനില  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില
ആരലാംഭനിച  വമഡെനിക്കല  കകേഭാകളജനില  ആവകേ  100  എലാം.ബനി.ബനി.എസയ്.
സതീറ്റുകേളഭാണുളതയ്.   ആയതനില  70  ശതമഭാനലാം  സതീറയ്  എസയ്.സനി.
വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  2  ശതമഭാനലാം  സതീറയ്  എസയ്.റനി.
വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടുന്ന വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുമഭായനി സലാംവെരണലാം വചേയനിരനിക്കുന. 

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ ആദനിവെഭാസനി വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള പരതീക്ഷഭാ
പരനിശതീലന പദതനി

23(4692)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ  ആദനിവെഭാസനി
വെനിഭഭാഗങ്ങളനികലയുലാം മറയ് പനികന്നഭാക്കവെനിഭഭാഗങ്ങളനികലയുലാം വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് സനിവെനില
സര്വ്വതീസയ്,  ബഭാങനിലാംഗയ്,  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസയ്,  കകേന്ദ്രസര്വ്വതീസുകേള,
നനിയമപഠനകമഖേല,  ഉകദലഭാഗസ്ഥകമഖേല ഉളവപവടയുള പഠന കമഖേലകേളനില ഉള
പരതീക്ഷകേളക്കയ് പരനിശതീലനലാം നലകുന്ന എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നനിലവെനിലുളതയ്;
വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം  എവന്തെലഭാലാം
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി;  എന്തു  തുകേ  വചേലവെഴെനിച;  ഇതുവകേഭാണ്ടുണഭായ  ഫലലാം
കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാര് വെനിലയനിരുത്തനികയഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവെനിൽ പ്രസ്തുത പദതനി നടത്തനിപനിലുണഭായ
വെതീഴ്ചകേള പരനികശഭാധനിചകവെഭാ; എങനില എവന്തെലഭാമഭാണയ് ;

(ഡെനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഭഭാഗലാം  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ആവെശലമഭായ  പരനിശതീലനവലാം
അതനിലൂവട  അവെര്ക്കയ്  കപ്ലസ് വമന്റുലാം  ലഭനിക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എന്തുനടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവെരുന എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനിവന്റ  കേതീഴെനില  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലകേളനിലഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രതീ-
എകഭാമനികനഷന  വടയനിനനിലാംഗയ്  വസന്ററുകേളനില  (പനി.ഇ.ടനി.സനി.)  പനി.എസയ്.സനി.,
യു.പനി.എസയ്.സനി.,  ആര്.ആര്.ബനി.,  എസയ്.എസയ്.സനി.,  വസറയ്,  വനറയ്  തുടങ്ങനി
സലാംസ്ഥഭാന/കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസുകേളനില  കജഭാലനി  കനടുന്നതനിനുള
മതരപരതീക്ഷകേളനില  പവങടുക്കുന്നതനിനയ്  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടുന്ന
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള പ്രഭാപരഭാക്കുന്നതനിനയ് പരനിശതീലനലാം നലകേനിവെരുന.  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനികേസന  വെകുപനിവന്റ  കകേഭാര്പസയ്  ഫണയ്  ആര്ടനിക്കനിള  275(1)
എസയ്.സനി.എ.ടു.ടനി.എസയ്.പനി,  അസനിസ്റ്റനസയ്  കഫഭാര്  വസലഫയ്  എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്
ആന്റയ്  സനില  വഡെവെവലപ്വമന്റയ്  വടയനിനനിലാംഗയ്  ടു  എസയ്.ടനി.  യൂത്തയ്സയ്  എന്നതീ
സതീമുകേളനിലുളവപടുത്തനി  ജനിലഭാ  തലത്തനില  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  യുവെതതീ  യുവെഭാക്കളക്കയ്
പനി.എസയ്.സനി.,  യു.പനി.എസയ്.സനി.,  എസയ്.എസയ്.സനി.,  ആര്.ആര്.ബനി.,  ബഭാങയ്
പരതീക്ഷ,  മറ്റു  മതരപരതീക്ഷകേള  എന്നനിവെയനില  ഉന്നതവെനിജയലാം
വവകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായുള പരനിശതീലനവലാം നലകേനിവെരുന. 

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  കേഭാലത്തയ്,  ഓകരഭാ  വെര്ഷവലാം
പനി.എസയ്.സനി.,  ബഭാങയ്,  എസയ്.എസയ്.സനി.,  വറയനിലകവെ  തുടങ്ങനിയ  കമഖേലകേളനില
നടത്തുന്ന  വെനിവെനിധ  മതരപരതീക്ഷകേളക്കയ്  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടുന്ന
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  പരനിശതീലനലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാവത  വമഡെനിക്കല/
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  എനടനസയ്  പരതീക്ഷഭാപരനിശതീലനലാം,  വസ്റ്റകനഭാഗ്രഭാഫനി,  ഡെഭാറഭാ
എനടനി  ആന്റയ്  കസഭാഫയ് വവെയര്  ഓപകറഷനസയ്,  ഡെനി.റനി.പനി.  കപഭാലുള  വെനിവെനിധ
കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനികലയഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  കേഭാലത്തയ്
2,23,24,354  രൂപ  വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണയ്.  പനി.ഇ.ടനി.സനി.-കേളുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
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അവെകലഭാകേനലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല  പദതനികേള  ആവെനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം
നപ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ഡെയറക്ടറുവട  കചേലാംബറനില
പ്രനിനസനിപലമഭാരുവട  കയഭാഗലാം  യഥഭാസമയലാം  കചേരഭാറുണയ്.   പനി.ഇ.ടനി.സനി.-കേളുവട
പ്രവെര്ത്തനലാം  കനരനിടയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  കവെണനനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുന്നതനിനയ്  കജഭായനിന്റയ്
ഡെയറക്ടര് (വെനിദലഭാഭലഭാസലാം), വഡെപപ്യൂടനി ഡെയറക്ടര്മഭാര് എന്നനിവെര് പനി.ഇ.ടനി.സനി.-കേളനില
സന്ദേര്ശനലാം  നടത്തഭാറുണയ്.   കൂടഭാവത  നടത്തവപടുന്ന  ഓകരഭാ  കകേഭാഴനിവന്റയുലാം
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള,  പരനിശതീലനലാം  കനടുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  എണലാം,  കപ്ലസയ് വമന്റയ്
ലഭനിച വെനിദലഭാര്തനികേളുവട എണലാം എന്നനിവെ പനി.ഇ.ടനി.സനി.-കേളനില നനിനലാം കശഖേരനിചയ്
ആയതയ് വെനിശകേലനലാം വചേയയ് വെരനികേയുലാം വചേയ്യുനണയ്. 

(സനി) വമഡെനിക്കല/എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് എനടനസയ് കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തനി വെരുന്നതയ്
+1,  +2  പഠനലാം  നടത്തുന്ന  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  പഠനകത്തഭാവടഭാപലാം  പരനിശതീലനലാം
എന്ന നനിലയഭാണയ്.   എന്നഭാല ഇപ്രകേഭാരലാം പരനിശതീലനലാം നലകുകമ്പഭാള കുടനികേളക്കയ്
കവെണത്ര  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭലമഭാകുന്നനിവലന്നയ്  മനസനിലഭാക്കനിയതനിവന്റ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  +2   പഠനലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  11  മഭാസലാം
നതീണ്ടു  നനിലക്കുന്ന  എനടനസയ്  പരതീക്ഷഭാപരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡെനി) പനി.എസയ്.സനി. നടത്തുന്ന എല.ഡെനി.സനി. കപഭാലുള മതരപരതീക്ഷകേളനില
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  പരനിശതീലനത്തനിവന്റ  പ്രകയഭാജനലാം  കൂടുതല
ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പരനിശതീലന  കേഭാലഭാവെധനി  3  മഭാസത്തനില  നനിനലാം  ആറയ്
മഭാസമഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്. കേമ്പപ്യൂടര് കമഖേലയനില അകനകേലാം വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുന്ന ടഭാലനി കകേഭാഴയ് പനി.ഇ.ടനി.സനി.കേളനില ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനിവയടുത്തനിട്ടുണയ്.
പരനിശതീലനഭാര്തനികേള  യഥഭാസമയലാം  വെനിവെനിധ  തസ്തനികേകേളനികലയയ്  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്  മുകഖേനയുലാം  ആവെശലമഭായ  സഹഭായലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുന.  

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ സര്ക്കഭാര് ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ് സ്ഥലമഭാറത്തനിനയ്
മുനഗണന

24(4693)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെർഗ്ഗ  സർക്കഭാർ  ജതീവെനക്കഭാർക്കയ്  സ്ഥലമഭാറത്തനിനയ്
മുൻഗണനഭാ  മഭാനദണ്ഡലാം/പരനിരക്ഷ  നൽകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  വെനിശദഭാലാംശലാം
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

ഉണയ്.  വെനിവെനിധ വെകുപ്പുകേളനില കസവെനമനുഷ്ഠനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ
ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ്  സ്ഥലലാംമഭാറത്തനിനയ്  25 -2 -2017 -വല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  3/2017/
ഉഭപവെ പ്രകേഭാരലാം മുനഗണനഭാ മഭാനദണ്ഡലാം/പരനിരക്ഷ അനുവെദനിച നലകുനണയ്. 

കകേഭാടയല മണ്ഡലത്തനില വെനികേസനത്തനിനഭായനി വതരവഞ്ഞെടുത്ത
കകേഭാളനനികേള

25(4694)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം   വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടയല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില നനിനലാം വെനികേസനത്തനിനഭായനി രണയ്
കകേഭാളനനികേവള പടനികേജഭാതനി വെകുപയ് വതരവഞ്ഞെടുത്തകശഷലാം പ്രസ്തുത കകേഭാളനനികേളുവട
നനിലവെനിവല അവെസ്ഥ സലാംബനനിച വെനിവെരലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതയ് സലാംബനനിചയ് എവന്തെങനിലുലാം സര്കവ്വ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏവതലഭാലാം കകേഭാളനനികേളനില പകേലവെതീടയ്  പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്;
പകേലവെതീടയ് പദതനിക്കയ് എത്ര തുകേ അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്;

(ഡെനി)  പകേലവെതീടയ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം നലകേനിയ വെതീടുകേളുവട വെനിശദമഭായ വെനിവെരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടയല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലനനിനലാം  വപഭാകറക്കളലാംപടനി,
പടനിഞ്ഞെഭാറ്റുമുറനി  ലക്ഷലാംവെതീടയ്  എന്നതീ  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേവള  അലാംകബദ്ക്കര്
ഗ്രഭാമങ്ങളഭായനി  വതരവഞ്ഞെടുക്കുകേയുലാം വെനികേസന പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി ഓകരഭാ കകേഭാടനി
രൂപ  വെതീതലാം  അനുവെദനിചതനില  ഒന്നഭാലാം  ഗഡുവെഭായനി  50,00,000 രൂപ  വെതീതലാം
നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനിയഭായ  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനയ്  നലകുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണയ്.   കകേഭാളനനിയഭാവെശലമഭായ  പ്രവൃത്തനികേളുവട  എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കനി
അടനിയന്തെരമഭായനി പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ബനവപട  എലാം.എല.എ.  അദലക്ഷനഭായ  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്
കേമ്മേനിറനിയഭാണയ്  കകേഭാളനനിയഭാവെശലമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  കേവണത്തനി  മുനഗണനഭാക്രമലാം
തയഭാറഭാക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി സര്കവ്വകേവളഭാനലാം നടത്തഭാറനില. 

(സനി& ഡെനി) പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപ്പുകേള പകേലവെതീടയ് എന്ന
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നനില. 
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പടനികേസമുദഭായ കക്ഷമവെകുപനില നനിനമുള ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

26(4695)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  പടനികേസമുദഭായ
കക്ഷമവെകുപനിലനനിനലാം  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായമഭായനി  എത്ര  തുകേ  അനുവെദനിച;
വെനിശദഭാലാംശലാം ജനിലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനിമണ്ഡലത്തനിലനനിനലാം  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില
നഭാളനിതുവെവര അനുവെദനിച തുകേയുവട വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനില  2017  മഭാര്ചയ്  31  വെവര  23073  കപര്ക്കഭായനി
460005104  രൂപ  അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്.   ജനില  തനിരനിചള  വെനിവെരലാം  അനുബനലാം
ഒന്നഭായനി കചേര്ക്കുന* .

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില 13 കകേഭാടനി 80 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്.  ജനില
തനിരനിചള വെനിവെരലാം അനുബനലാം രണഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനില  121  അകപക്ഷകേളക്കയ്  22,76,500  രൂപ
അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്. 

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില 3 അകപക്ഷകേളനില 3,100 രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്. 
പടനികേവെര്ഗ്ഗ കക്ഷമപദതനികേളുവട നടത്തനിപനിനയ് ഊരുകൂടങ്ങളുവട

പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന നടപടനി
27(4696) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി

ശതീ  .      ബനി  .   സതലന
ശതീ  .   ആന്റണനി കജഭാണ്
ശതീ  .       സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
പ്രഖേലഭാപനിക്കുന്ന പല പദതനികേളുലാം ഫലപ്രദമഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിക്കവപടുന്നനില എന്ന
ആകക്ഷപലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്
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(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിവന്റകേഭാലത്തയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായുള  ഏവതങനിലുലാം
പദതനികേളനില അഴെനിമതനിയുലാം ക്രമകക്കടുലാം കേവണത്തനികയഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിച  അകനസ്വഷണലാം  ഏതുഘടത്തനിലഭാവണനലാം
കുറക്കഭാരഭാവണന്നയ്  കേവണത്തുന്നവെര്വക്കതനിവര  കേര്ശന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തസ്തുത വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായുള വെനിവെനിധ പദതനികേളുവട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
നടത്തനിപനിനയ്  ഊരുകൂടങ്ങളുവട  സജതീവെ  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിടനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

(സനി&ഡെനി) ജനനനി ജനരക്ഷഭാ പദതനിയുമഭായനി ബനവപടയ് ധനവെനിനനികയഭാഗത്തനില
ക്രമകക്കടയ്  കേവണത്തനിയതനിവനത്തുടര്ന്നയ്  10-08-2016-വല  സ.ഉ.(വവകേ)  നമ്പര്
64/16/പജപവെവെനിവെ. നമ്പര് ഉത്തരവെയ് പ്രകേഭാരലാം, പദതനി നടത്തനിപ്പുസമയത്തയ് അസനിസ്റ്റന്റയ്
ഡെയറക്ടര്  (വെനിദലഭാഭലഭാസലാം)  ചുമതലയുള ഉകദലഭാഗസ്ഥവന സര്വ്വതീസനിലനനിനലാം സവസന്റയ്
വചേയനിട്ടുണയ്.   ആശനിക്കുലാം  ഭൂമനി  ആദനിവെഭാസനിക്കയ്  പദതനിയനില  ക്രമകക്കടുളതഭായനി
ആകരഭാപണലാം ഉയര്ന്നതനിവനത്തുടര്ന്നയ് അകനസ്വഷനിക്കഭാന ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണയ്. 

(ഇ)  സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.   ഉസൗരുകൂടങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം,
ഉസൗരുകൂടങ്ങളനില സജതീവെപങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുലാം ആവെശലമഭായ നടപടനികേള
വെകുപയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ഉസൗരുകൂടലാം  ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഉസൗരുകൂട
വസമനിനഭാറുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനണയ്.   ഉസൗരുമൂപനഭാര്ക്കുലാം  കകേഭാളനനികേളനിവല  സഭാമൂഹല
പ്രവെര്ത്തകേര്ക്കുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  ഉസൗരുകൂട  വസമനിനഭാറനിലൂവട
കബഭാധവെത്കേരണലാം നടത്തഭാറുണയ്.  കൂടഭാവത വവടബല എകയ്വറനഷന ഓഫതീസര്മഭാരുലാം
വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലാം  ടനി  വെനിഷയത്തനില ആവെശലമഭായ നടപടനികേള വവകേവക്കഭാളനണയ്.
ഉസൗരുകൂടകയഭാഗങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിവന്റ  വചേലവെനികലയയ്
അനുവെദനിചനിരുന്ന  500  രൂപ  19-10-2016-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
1552/16/പജപവെവെനിവെ. പ്രകേഭാരലാം 2,500 രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കൂടഭാവത കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിവന്റ കനതൃതസ്വത്തനില ഉസൗരുകൂടലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇതനിവന്റ  പ്രഭാധഭാനലവത്തക്കുറനിചയ്  കബഭാധവെത്കേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രകതലകേ വടയനിനനിലാംഗലാം
വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്ക്കുലാം ഉസൗരുമൂപനഭാര്ക്കുലാം നലകേനിവെരുന. 
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കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിവല എസയ്.സനി. കകേഭാളനനികേള

28(4697)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിവല  എസയ്.സനി.  കകേഭാളനനികേളുവട

വെനിശദവെനിവെരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാളനനികേളുവട അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരലവെനികേസനത്തനിനഭായനി എവന്തെലഭാലാം

സഹഭായങ്ങളഭാണയ് സർക്കഭാർ നലകേനിവെരുന്നതയ്;

(സനി)  കകേഭാര്പസയ്  ഫണനിൽ  ഉളവപടുത്തനി  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളക്കയ്

എവന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണയ് നലകേനിവെരുന്നതയ്;

(ഡെനി) കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില കകേഭാര്പസയ് ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് എവന്തെലഭാലാം

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിവല എസയ്.സനി.കകേഭാളനനികേളുവട വെനിശദവെനിവെരങ്ങള

അനുബനലാം ഒന്നഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന* .

(ബനി) കകേഭാളനനികേളുവട അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരല വെനികേസനത്തനിനഭായനി കകേഭാര്പസയ്

ഫണനിലനനിനലാം  കുടനിവവെളലാം,  വവവെദക്യുതനി,  കറഭാഡുകേള  സ്ട്രേതീറയ്  വവലറ്റുകേള  എന്നതീ

അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലവെനികേസന  പദതനികേളുലാം  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമവെനികേസന

പരനിപഭാടനി,  രഭാജതീവെയ്  ഗഭാനനി  ഗ്രഭാമതീണ  കുടനിവവെള  പദതനി  എന്നനിവെയുലാം

നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

(സനി) കകേഭാര്പസയ് ഫണനിലുളവപടുത്തനി കുടനിവവെളലാം, കറഭാഡുകേള, നടപഭാതകേള,

വവവെദക്യുതനി കേണക്ഷന, പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനികേള എന്നതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

(ഡെനി) 2014-15, 2015-16, 2016-17 വെര്ഷങ്ങളനില കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില

കകേഭാര്പസയ്  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള

അനുബനലാം രണഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്
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കസഭാളര്ഷനിപയ് തുകേ യഥഭാസമയലാം വെനിതരണലാം വചേയഭാന നടപടനി

29(4698)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന    : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സസ്വശയസ്ഥഭാപനങ്ങളനി ൽ ഉളവപവട പഠനിക്കുന്ന പനിന്നഭാക്ക പടനികേവെനിഭഭാഗ
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  ലഭനികക്കണ  കസഭാളര്ഷനിപയ്  തുകേ  അതതു  വെര്ഷലാംതവന്ന
ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇവെ കേനിടഭാത്തകേഭാരലലാം വെനിദലഭാർതനികേൾ അധനികൃതവര അറനിയനിചനിട്ടുലാം തുകേ
യഥഭാസമയലാം  വെനിതരണലാം  വചേയഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവതന്തുവകേഭാണഭാണന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സസ്വഭാശയ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  ഉളവപവട  കപഭാസ്റ്റയ്  വമടനികേയ്
തലത്തനില വമരനിറയ്,  റനിസര്കവെഷന കേസ്വഭാടയനിലുലാം സര്ക്കഭാര് നനിയനനിത/  അലാംഗതീകൃത/
എയ്ഡെഡെയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിവല  എയ്ഡെഡെയ്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  വമരനിറയ്/
മഭാകനജയ് വമന്റയ്/പ്രനിവെനികലജയ്/എന.ആര്.വഎ.കേസ്വഭാടയനിലുലാം  പ്രകവെശനലാം  കനടുന്ന  പടനികേ
ജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  അതഭാതു  വെര്ഷങ്ങളനില  അര്ഹമഭായനിട്ടുള
വെനിദലഭാഭലഭാസനുകൂലലങ്ങള  'ഇ-ഗ്രഭാന്റയ്സയ്  വവെബ്വവസറയ്'  മുഖേഭാന്തെരലാം ഓണ്വവലനഭായനി
സമയബനനിതമഭായനി  അനുദനിച  നലകുനണയ്.  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില
വെരുകമ്പഭാള  ഒ.ഇ.സനി.  ആനുകൂലലങ്ങള  189  കകേഭാടനി  രൂപയുവട
വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിരുന.   ഇസൗ  കുടനിശ്ശേനികേ  വകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കുന്നതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം ബജറനില അനുവെദനിച തുകേയയ്
പുറവമ  70  കകേഭാടനി  രൂപ അധനികേസഹഭായലാം അനുവെദനിചയ്  നലകേനി.   ഇസൗ കുടനിശ്ശേനികേ
സമയബനനിതമഭായനി തതീര്ക്കഭാനഭാണയ് ശമനിക്കുന്നതയ്. 

വെര്ഷഭാവെര്ഷലാം  സസ്വഭാശയ  വപ്രഭാഫഷണല  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  എണവലാം,
പനികന്നഭാക്ക  വെനിഭഭാഗലാം  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുള  വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങളക്കയ്
അര്ഹരഭായ  വെനിദലഭാര്തനികേളുവട  എണത്തനിലുണഭാകുന്ന  വെര്ദനവലാംമൂലലാം
അനുവെദനിക്കുന്ന തുകേ അപരലഭാപമഭായതനിനഭാലഭാണയ് ആനുകൂലലലാം യഥഭാസമയലാം മുഴവെന
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  വെനിതരണലാം  വചേയഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതയ്.   ഇക്കഭാരലത്തനില
ആവെശലമഭായ  ഫണയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  തുകേ
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയയ് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചവെരുന. 
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പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുവട ചേനികേനിതഭാ സഹഭായങ്ങളക്കുള അകപക്ഷകേളനില
തതീരുമഭാനലാം

30(4699)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന  തങ്ങള  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനിയനിലവപടവെരുവട ചേനികേനിതഭാ സഹഭായങ്ങളക്കുളള നനിരവെധനി
അകപക്ഷകേള  തതീരുമഭാനമഭാകേഭാവത  വെകുപയ്  ഡെയറക്ടകററനില  നനിലവെനിലുളള  കേഭാരലലാം
സർക്കഭാർ പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെരുവട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എവന്തെങനിലുലാം  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായ
പദതനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ചേനികേനിതഭാ സഹഭായത്തനിനഭായനി 2016 ജനുവെരനി മുതല നഭാളനിതുവെവര എത്ര
അകപക്ഷകേള ലഭനിച; ജനില തനിരനിചളള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  ചേനികേനിതഭാസഹഭായത്തനിനഭായനി  ലഭനിച അകപക്ഷകേളനില എത്ര കപര്ക്കയ്
സഹഭായലാം അനുവെദനിച;

(ഇ)  ഇനഷസ്വറനസയ്  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടുന്നവെരുവട  ചേനികേനിതയഭായനി  പ്രകതലകേ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;
എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിചയ് അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി പടനികേജഭാതനി വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട 1,00,000 രൂപ വെവര കുടുലാംബ വെഭാര്ഷനികേ
വെരുമഭാനമുളവെര്ക്കയ്  ബഹുമഭാനവപട  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപയ്
മനനിയുവട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനിലനനിനലാം  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം
അനുവെദനിക്കുനണയ്. കേഭാനസര്, ഹൃദയശസ്ത്രക്രനിയ, വൃക്കമഭാറനിവെയല, വബയനിന ടപ്യൂമര്,
ഹതീകമഭാഫതീലനിയ തുടങ്ങനിയ മഭാരകേ കരഭാഗങ്ങളക്കയ് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വെവര ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കുനണയ്.   കുടുലാംബത്തനിവല  ഏകേ  വെരുമഭാനദഭായകേന
മരണവപടഭാല 50,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം നലകേനിവെരുന.

(സനി)  ആവകേ  23,663  അകപക്ഷകേള  ലഭനിച.   ജനില  തനിരനിചള  കേണക്കയ്
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന* . 

(ഡെനി) 20626 കപര്ക്കയ് സഹഭായലാം അനുവെദനിച. 

(ഇ) നനിലവെനില സര്ക്കഭാരനിവന്റ പരനിഗണനയനിലനില. 

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്
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ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായത്തനിനയ് വെരുമഭാനപരനിധനി ഉയര്ത്തഭാന നടപടനി

31(4700)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വെകുപനില  നനിനലാം  ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം

അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുളള വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനപരനിധനി എത്രയഭാണയ്;

(ബനി) വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനപരനിധനി കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി ഉയര്ത്തനി നലകുന്നതനിനയ്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിയഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;എങനില വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വെകുപനിലനനിനലാം  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം

അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാന പരനിധനി  11-5-2017-വല  സ.ഉ.(വവകേ)

നമ്പര് 35/2017/പജപവെവെനിവെ. പ്രകേഭാരലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഉളവെനങ്ങളനിവല പടനികേകഗഭാത്ര വെനിഭഭാഗക്കഭാവര സഹഭായനിക്കഭാന നടപടനി

32(4701)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേ  കഗഭാത്ര  വെനിഭഭാഗത്തനിവല  പണനിയര്,  അടനിയര്,  മലമ്പണഭാരലാം,

അരനഭാടന,  മലപ്പുലയന  തുടങ്ങനി  ഉളവെനങ്ങളനില  തഭാമസനിക്കുന്നവെര്  അനുഭവെനിച

വെരുന്ന  പ്രധഭാന  പ്രശങ്ങള  എവന്തെലഭാവമനലാം  അവെവര  സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി

എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുനവവെനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെരുളവപട  കഗഭാത്രവെനിഭഭാഗക്കഭാര്  വതഭാഴെനിലുലാം  ഭക്ഷണവമനിലഭാവത

കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവലാം  കരഭാഗങ്ങളുലാം  കേഭാരണലാം  മരണവപടുന്നതയ്  സർക്കഭാരനിവന്റ

ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇവെരനില പലര്ക്കുലാം കറഷനകേഭാര്ഡെനിവലന്നതുലാം ഉളളവെര്ക്കയ് ബനി.പനി.എല.

കേഭാര്ഡെവലന്നതുലാം  യഥഭാസമയലാം  കറഷന  ഉളവപവടയുളള  ഭക്ഷലവെസ്തുക്കളുലാം  മരുനലാം

ലഭനിക്കഭാത്ത  അവെസ്ഥയുലാം  മഭാറ്റുവെഭാന  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവെരുന

എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡെനി)  ഇവെരുവട  കക്ഷമപ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കവപടുന്ന

ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട  അനഭാസ്ഥയുലാം  വകേടുകേഭാരലസ്ഥതയുലാം  അഴെനിമതനിയുലാം

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗത്തനിലത്തവന്ന  സഭാമുദഭായനികേമഭായുലാം
സഭാമ്പത്തനികേമഭായുലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസപരവമഭാവയലഭാലാംതവന്ന  ഏറവലാം  തഭാവഴെത്തടനിലുള
വെനിഭഭാഗമഭാണയ് പണനിയര്, അടനിയര്, മലമ്പണഭാരലാം, അരനഭാടന, മലപ്പുലയന തുടങ്ങനിയ
വെനിഭഭാഗക്കഭാര്.  ടനി  വെനിഭഭാഗങ്ങളനില ഭൂരഹനിതരഭായനിട്ടുളവെരുലാം ഏവറയഭാണയ്.   അടനിയ,
പണനിയ  തുടങ്ങനിയ  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  വെരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗലാം  കൂലനിപണനിയുലാം  കേഭാലനി
വെളര്ത്തലുമഭാണയ്.   മദലപഭാനഭാസക്തനിയുലാം,  ലഹരനി  വെസ്തുക്കളുവട  ഉപകയഭാഗവലാം
വെനിദലഭാഭലഭാസകത്തഭാടുള വെനിമുഖേതയുലാം ടനി  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റ ഉന്നമനത്തനിനയ്  പലകപഭാഴലാം
വെനിലങ്ങുതടനിയഭാകേഭാറുണയ്.   മുഖേലധഭാരയനികലയയ്  വെരഭാന  വെനിമുഖേത  കേഭാണനിക്കുന്ന  ടനി
വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  വെകുപ്പുതലത്തനില  ധഭാരഭാളലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
നടനവെരുനണയ്.   വെകുപയ്  വെനിഭഭാവെന  വചേയ്യുന്ന  എലഭാ  പദതനികേളനിലുലാം  ടനി
വെനിഭഭാഗക്കഭാവര മുനഗണനഭാക്രമത്തനില ഉളവപടുത്തനി ആനുകൂലലലാം നലകേനിവെരുനണയ്.
ഇതയ്  കൂടഭാവത  ടനി  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റ  ഉന്നമനലാം  മഭാത്രലാം  ലക്ഷലലാംവെചയ്  അടനിയ-പണനിയ
പഭാകക്കജയ്  പദതനിയുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുനണയ്.   വെനിദലഭാഭലഭാസ
സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  രണയ്  കജഭാഡെനി  യൂണനികഫഭാലാം,  വചേരുപയ്,
ബഭാഗയ്,  കുട  മുതലയഭായ  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള  സസൗജനലമഭായനി  നലകേനിവെരുന.
ദനിവെസങ്ങകളഭാളലാം സ്കൂളനില എത്തഭാത്ത കുടനികേവള കകേഭാളനനികേളനില വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലാം,
കേമ്മേനിറഡെയ്  കസഭാഷലല  വെര്കക്കഴ്സുലാം  കനരനിടയ്  എത്തനി  സ്കൂളനില  എത്തനിക്കഭാന
പ്രയതനിക്കുനണയ്.   മദലപഭാനലാം,  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗലാം  ഇവെ  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനയ്
ശക്തമഭായ  കബഭാധവെത്കേരണ  ക്ലെെഭാസ്സുകേള  നലകേനിവെരുനണയ്.   നടപയ്
സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം അടനിയ-പണനിയ കേഭാട്ടുനഭായ വെനിഭഭാഗങ്ങളനിവല കുടനികേവള സ്കൂളനില
എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം,  വകേഭാഴെനിഞകപഭാക്കയ്  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആദനിവെഭാസനി
വെനിഭഭാഗങ്ങളനില  ഉളവപട  വമനഡെര്  ടതീചര്മഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  കഗഭാത്രബന
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

ഉളവെനങ്ങളനില തഭാമസനിക്കുന്നവെര് പ്രധഭാനമഭായുലാം അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരലങ്ങളുലാം,
കറഭാഡെയ്,  വെഭാഹനലാം  തുടങ്ങനിയവെയുവട  അഭഭാവെലാം,  വെനലമൃഗശലലലാം  എന്നതീ  പ്രശങ്ങളുലാം
വപഭാതുവെഭായനി  കനരനികടണനി  വെരുന.  ആയതയ്  പരനിഗണനിചയ്  ടനി  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്
ഗതഭാഗതസസൗകേരലലാം  വെനലമൃഗ  ജതീവെനികേളനിലനനിനലാം  സുരക്ഷ  എന്നനിവെ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  വെകുപയ്  മുകഖേനയുലാം  ടനി.ആര്.ഡെനി.എലാം.  മുകഖേനയുലാം  നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിചവെരുന. 
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(ബനി  ശദയനിലവപടുന്ന  അവെസരങ്ങളനില  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കമഖേലകേളനില
ഭക്ഷലസഹഭായ  പദതനി,  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  വെനിതരണലാം  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളുലാം,
അടപഭാടനി,  നനിലമ്പൂര്  കമഖേലകേളനില  കമലപറഞ്ഞെവെ  കൂടഭാവത  കേമ്മേപ്യൂണനിറനി  കേനിചന
പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

(സനി)സസ്വന്തെമഭായനി  വെതീടനിലഭാവയനളതയ്  ടനി  വെനിഭഭാഗത്തനില  പലര്ക്കുലാം
കറഷനകേഭാര്ഡെയ്  ലഭനിക്കഭാന  തടസമഭാകുനണയ്.   എന്നഭാല  ടനി  ആളക്കഭാരനില
ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം  കുടുലാംബക്കഭാര്ഡെനില  ഉളവപടനിട്ടുണയ്.   നനിലവെനില  ഒരു  കറഷന
കേഭാര്ഡെനിലുലാം  കപരനിലഭാത്തവെര്ക്കയ്  കറഷന  കേഭാര്ഡെയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ടനി
വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള പൂര്ണമഭായുലാം ബനി.പനി.എല.  ആവണന്നയ് ഉറപയ്
വെരുത്തുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  വെകുപയ്  മുകഖേന  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ബനി.പനി.എല.
കേഭാര്ഡെനിലഭാത്ത കുടുലാംബങ്ങവള ശദയനിലവപടുകമ്പഭാളത്തവന്ന സനിവെനില സവവപ്ലസയ്
വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപടയ്  ബനി.പനി.എല.  കേഭാര്ഡെയ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കയ് അര്ഹമഭായ കറഷന, ഭക്ഷലവെസ്തുക്കള, മരുന്നയ്
തുടങ്ങനിയവെയുലാം യഥഭാസമയലാം ലഭലമഭാകുനവണന്നയ് ഉറപ്പുവെരുത്തഭാറുണയ്. 

(ഡെനി) ടനി വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട കക്ഷമപ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി നനികയഭാഗനിക്കവപടുന്ന
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട  അനഭാസ്ഥയുലാം  വകേടുകേഭാരലസ്ഥതയുലാം  അഴെനിമതനിയുലാം  റനികപഭാര്ടയ്
വചേയവപടനിടനില. 

എ.റനി.എസയ്.പനി. പ്രകേഭാരലാം അനുവെദനിച വെതീടുകേള

33(4702)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  എത്ര  ഭവെനരഹനിതര്ക്കയ്  എ.റനി.എസയ്.പനി.  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം വെതീടുകേള അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  ഈ  വെതീടുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തുന്നതനിനയ്
എവന്തെലഭാലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

(സനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  ഭവെനരഹനിതര്ക്കുള ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ
സഹഭായപദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അനുവെദനിക്കുന്ന  തുകേയുവട  ഗ ഡുക്കള  യഥഭാസമയലാം
വെനിതരണലാം  വചേയ്യുനവണനലാം  ഈ  പദതനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുനവണനലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്ന  കശഷലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്
എ.ടനി.എസയ്.പനി.  ഭവെന  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  പുതനിയ  വെതീടുകേള
അനുവെദനിചനിടനില.   എന്നഭാല  വെകുപ്പുതലത്തനിലുള  മറയ്  പദതനികേളനിലഭായനി  ഒടഭാവകേ
6709 വെതീടുകേള അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) പടനികേവെര്ഗ്ഗ കമഖേലയനില അനുവെദനിച മുഴവെന വെതീടുകേളുവടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണ
പുകരഭാഗതനി  ബനവപട  വവടബല  എകയ്റനഷന  ഓഫതീസര്/വവടബല
വഡെവെലപ്വമന്റയ് ഓഫതീസര്മഭാര് യഥഭാസമയലാം വെനിലയനിരുത്തഭാറുണയ്.  ആയതനിനുപുറവമ
പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ് ഡെയറക്ടറുവട കനതൃതസ്വത്തനില ഡെയറക്ടകററയ് തലത്തനില
നനിനള ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലാം ടനി വെതീടുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി കനരനിടയ് അകനസ്വഷനിചയ്
വെനിലയനിരുത്തഭാറുണയ്. 

(സനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  അനുവെദനിക്കുന്ന  വെതീടുകേളുവട  ഓകരഭാ  കസ്റ്റജുലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയയ്  വവടബല  എകയ്വറനഷന  ഓഫതീസര്മഭാര്  പരനികശഭാധനിചയ്
കസ്റ്റജയ്   സര്ടനിഫനിക്കറനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  കനരനിടയ്  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട
അക്കസൗണനികലയയ് ധനസഹഭായലാം വെനിതരണലാം നടത്തനിവെരുന. 

ജനിലഭാതല  ഉകദലഭാഗസ്ഥനഭാരഭായ  കപ്രഭാജക്ടയ്  ഓഫതീസര്/വവടബല
വഡെവെലപ്വമന്റയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  വെതീടുകേളുവട  വെനിവെനിധ  കസ്റ്റജുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണ
പുകരഭാഗതനി  വെനിലയനിരുത്തനി  തുകേ  യഥഭാസമയലാം  വെനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുള
നടപടനിയുലാം സസ്വതീകേരനിചവെരുന. 

സനി.പനി. രജനിതയയ് ആശനിത നനിയമനലാം

34(4703)  ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാനന്തെവെഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിവല  രജനിത  സനി.  പനി.  കേഭാവങല  (H),
ചേഭാമഭാടനിവപഭായഭാല,  മഭാനന്തെവെഭാടനി  എന്നയഭാളുവട  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനിവല
ആശനിത നനിയമനലാം സലാംബനനിചയ് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം ലകേവകേഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  ആശനിത  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള
കവെഗത്തനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  17-5-2017-വല  സ.ഉ.(വവകേ.)  നമ്പര്  37/2017/പജപവെവെനിവെ.
പ്രകേഭാരലാം ശതീമതനി സനി. പനി. രജനിതയയ് ആശനിതനനിയമനലാം നലകേനി ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണയ്. 
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ജഭാതനി-വെരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കയ് ലളനിതമഭായ നടപടനിക്രമലാം

35(  T4704)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവെഭാസനി  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  വെനിവെനിധ  വെനിഭഭാഗങ്ങള  വെനിദലഭാഭലഭാസ
പരമഭായനി  പനികന്നഭാക്കവെസ്ഥയനില  നനിലക്കുന്നതനിനഭാല  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,
വെരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറയ് എന്നനിവെ ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങള വെഴെനിയുലാം മറ്റുലാം
രജനിസ്റ്റര് വചേയ്യുന്നതനിനയ് വെലനിയ പ്രയഭാസലാം കനരനിടുനണയ് എന്നതു കേണക്കനിവലടുത്തയ്
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള സസൗകേരലപ്രദമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  വെകുപയ്  മുകഖേന എവന്തെലഭാലാം
സസൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴെനിയുവമന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആദനിവെഭാസനി  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ്  ജഭാതനി,  വെരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
സമയബനനിതമഭായനി  ലളനിതമഭായ  നടപടനി  ക്രമത്തനിലുവട  ലഭനിക്കുന  എന്നയ്
ഉറപ്പുവെരുത്തുവെഭാന റവെനപ്യൂ വെകുപ്പുമഭായനി ബനവപടയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനിൽ
വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  വഎ.റനി.  നയത്തനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  വെനിവെനിധ  സര്ക്കഭാര്

കസവെനങ്ങള  ജനങ്ങളക്കയ്  സസൗകേരലപ്രദമഭായനി  വെതീടനിനടുത്തുള  വപഭാതുജനകസവെന
കകേന്ദ്രങ്ങള  (അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള)  വെഴെനി  ഓണ്വവലനഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ്
സര്ക്കഭാര്  2013  മഭാര്ചയ്  മുതല  ഇ-ഡെനിസ്ട്രേനിക്ടയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.
വെനിദലഭാഭലഭാസപരമഭായനി  പനികന്നഭാക്കലാം  നനിലക്കുന്ന  ആളുകേള  ആവെശലമഭായ  കരഖേകേള
സഹനിതലാം  അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങളനില  എത്തനിയഭാല  അവെര്ക്കുകവെണനി
അക്ഷയകകേന്ദ്രത്തനിവല  ജതീവെനക്കഭാരഭാണയ്  അകപക്ഷ  രജനിസ്റ്റര്  വചേയ്യുന്നതയ്.
അതലഭാവെശല  സന്ദേര്ഭങ്ങളനില  വെനികലജയ്/തഭാലൂക്കയ്/റവെനപ്യൂ  ഡെനിവെനിഷണല
ആഫതീസുകേളനില കനരനിടയ് അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നപക്ഷലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള കനരനിടയ്
നലകുന്നതഭാണയ്  എന്നയ്  5-9-2013-വല  29086/റനി2/2013/റ.വെ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് വെലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണയ്. 

(ബനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  കമല  'എ'  യനില  വെനിവെരനിചതനിന  പ്രകേഭാരലാം
ലളനിതമഭാക്കനിയനിട്ടുളതനിനഭാലുലാം  ഇതനിലൂവട  ഓകരഭാ  പ്രഭാവെശലവലാം  സര്ടനിഫനിക്കറനിനഭായനി
വെനികലജയ്  ആഫതീസവറ  സമതീപനികക്കണ  ആവെശലകേത  ഒഴെനിവെഭാക്കനിയനിട്ടുളതനിനഭാലുലാം
ലളനിതമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള  ആണയ്  ഇകപഭാള  നനിലനനിലക്കുന്നതയ്.   ഇനനിയുലാം
ലളനിതമഭാക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചയ് നടപടനി ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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വെഭായ്പ കുടനിശ്ശേനികേ നനിവെഭാരണ പദതനി

36(4705)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെര്ക്കഭായനി വെഭായ്പ കുടനിശ്ശേനികേ
നനിവെഭാരണ പദതനി ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)എങനിൽ പദതനിയുവട വെനിശദവെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  വെകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ
എത്രവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി) പ്രസ്തുത വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെരനില ജപനി നടപടനി കനരനിടുന്നവെരുവട വെഭായ്പ
എഴതനിത്തളന്നതനിനയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  സഹകേരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലനനിനലാം
എടുത്തനിട്ടുളതുലാം  31-3-2010-നയ്  തനിരനിചടവെയ്  കേഭാലഭാവെധനി  പൂര്ത്തനിയഭായതുമഭായ
വെഭായ്പകേളനില  മുതലുലാം  പലനിശയുലാം  പനിഴെപലനിശയുലാം  ഉളവപവട  കുടനിശ്ശേനികേയഭായ  ഒരു
ലക്ഷലാം  രൂപവെവര  എഴതനിത്തളന്നതനിനയ്  വെലവെസ്ഥയുണയ്.   ഇതനിനുപുറവമ
മുഖേലമനനിയുവട കേടഭാശസ്വഭാസ പദതനിപ്രകേഭാരലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ വെവരയുള വെഭായ്പകേളനില
മുതലുലാം പലനിശയുലാം പനിഴെപലനിശയുലാം ഉളവപവട മുതലനിവന്റ ഇരടനിവയങനിലുലാം തനിരനിചടച
കകേസുകേളനില കേടഭാശസ്വഭാസലാം അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ്  20-8-2016-തതീയതനിയനിവല  സ.ഉ.
(പനി) നമ്പര് 118/2016/ധന നമ്പര് ഉത്തരവെയ് പ്രകേഭാരവലാം പദതനിയുണയ്. 

സ.ഉ.(അ) നമ്പര് 71/2015/പജപവെവെനിവെ തതീയതനി 1-10-2015 പ്രകേഭാരലാം പടനികേ
വെര്ഗ്ഗക്കഭാര്  വെനിവെനിധ  ധനകേഭാരല  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുളതുലാം
1-04-2006  മുതല  31-3-2014  വെവരയുള  കേഭാലയളവെനില  തനിരനിചടവെയ്  കേഭാലഭാവെധനി
കേഴെനിഞ്ഞെയ്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായതുമഭായ  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപവെവരയുള  വെഭായ്പകേള  (മുതലുലാം
പലനിശയുലാം  പനിഴെപലനിശയുലാം  മറയ്  വചേലവകേളുലാം  ഉളവപവട)  എഴതനിത്തളന്ന പദതനി
അലാംഗതീകേരനിചയ് ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണയ്.  ടനി ഉത്തരവെനില പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിചയ് അര്ഹരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട വെഭായ്പ എഴതനിത്തളന.  
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(സനി)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുവട  തതീരുമഭാനമഭാകേഭാവത  കേനിടന്നനിരുന്ന  69413
അകപക്ഷകേളനില  കേടലാം  എഴതനിത്തളനി  തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുന്നതനിനഭായ  2016-17
വെര്ഷത്തനില  88.54  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവെദനിചനിരുന.   ഇകപഭാള  അകപക്ഷകേള
ബഭാക്കനിയുളതഭായനി  അറനിവെനില.   ഇസൗ  വെര്ഷലാം  കടഭാക്കണ്  വപ്രഭാവെനിഷന
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപനില ടനി  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  കകേരള
സലാംസ്ഥഭാന  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന  നനിര്വ്വഹണ
ഏജനസനിയഭായനി  വതരവഞ്ഞെടുക്കുകേയുലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ
39,52,41,000 രൂപ ടനി കകേഭാര്പകറഷനയ് 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം അനുവെദനിചയ്
നലകുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.  ടനി തുകേയനില നനിന്നഭാണയ് അര്ഹരഭായ പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട
വെഭായ്പ തുടര്വെര്ഷങ്ങളനില എഴതനിത്തളന്നതയ്. 

(ഡെനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളനില  വെഭായ്പ  കുടനിശ്ശേനികേ
വെരുത്തുന്നവെവര മഭാത്രമഭാണയ് നനിലവെനിവല പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളതയ്. 

ആദനിവെഭാസനി ഉസൗരുകേളനിവല കുടനികേളക്കയ് ജനനസര്ടനിഫനിക്കറയ്

37(4706)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ആദനിവെഭാസനി  ഊരുകേളനിവല  കുടനികേളക്കയ്  ജനനസര്ടനിഫനിക്കറയ്
ലഭലമഭാകുന്നനിവലന്ന  പരഭാതനി  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെഭാവക്ക  കേഭാരലങ്ങളഭാണയ്  വചേയനിട്ടുളവതന്നയ്
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ചേനില  ആദനിവെഭാസനി  ഉസൗരുകേളനില  കുടനികേള  ജനനിക്കുകമ്പഭാള  നനിയമഭാനുസൃതലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  രജനിസ്റ്റര്  വചേയഭാത്തതനിവനത്തുടര്ന്നയ്  ജനന
സര്ടനിഫനിക്കറയ് ലഭലമഭാകുന്നനിവലന്ന പരഭാതനി ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.  ഇതുസലാംബനനിചയ്
പഞഭായത്തയ്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില കേലഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിചയ്  ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചവെരുന.   കൂടഭാവത  ആദനിവെഭാസനി
ഉസൗരുകേളനിവല  ജനനലാം,  മരണലാം  യഥഭാസമയലാം  രജനിസ്റ്റര്  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  എസയ്.റനി.
വപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്  വെഴെനി  വെലഭാപകേ  പ്രചേരണവലാം  ആയതനിനുള  സഹഭായങ്ങള
വചേയ്തുവകേഭാടുക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 
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കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിവല പടനികേവെര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേള

38(4707)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  എത്ര  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേള
ഉണയ്; അവെയുവട കപരുവെനിവെരലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അവെയനില  ഓകരഭാന്നനിലുലാം  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങള  വെതീതമുണയ്;  ഓകരഭാ
കുടുലാംബത്തനിലുലാം ഉളവപടവെരുവട കപരുവെനിവെരലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനില സസ്വന്തെമഭായനി വെതീടനിലഭാത്ത എത്ര കുടുലാംബങ്ങളുണയ് ;

(ഡെനി)  വെതീടനിലഭാത്ത  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  വെതീടുവെചനലകുന്നതനിനയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
വെനികേസന  വെകുപയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില  അതനിവന്റ  വെനിശദഭാലാംശലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിവല കചേലക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  4  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
കകേഭാളനനികേളുണയ്.  അവെയുവട കപരുവെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. കേളപഭാറ കകേഭാളനനി (കചേലക്കര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്)

2. മഭാര്ടനിനമുകേള കകേഭാളനനി (പഴെയന്നൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്)

3. മഭാനകുളമ്പയ് കകേഭാളനനി (പഴെയന്നൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്)

4. തനിരുമണനി കകേഭാളനനി (പഴെയന്നൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്)

(ബനി)  കേളപഭാറ  കകേഭാളനനിയനില  22  കുടുലാംബങ്ങള  ഉളവപടുന.  (ടനി
കകേഭാളനനിയനിവല ആവകേ ജനസലാംഖേല 79)

മഭാടനിനമുകേള കകേഭാളനനിയനില 20 കുടുലാംബങ്ങള ഉളവപടുന. (ടനി കകേഭാളനനിയനിവല
ആവകേ ജനസലാംഖേല 56)

മഭാനകുളമ്പയ് കകേഭാളനനിയനില 13 കുടുലാംബങ്ങള ഉളവപടുന.  (ടനി കകേഭാളനനിയനിവല
ആവകേ ജനസലാംഖേല 42)

തനിരുമണനി കകേഭാളനനിയനില  35  കുടുലാംബങ്ങള ഉളവപടുന. (ടനി കകേഭാളനനിയനിവല
ആവകേ ജനസലാംഖേല 124)

ഓകരഭാ  കുടുലാംബത്തനിലുലാം  ഉളവപടവെരുവട  കപരുവെനിവെരലാം  കശഖേരനിചയ്
സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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(സനി) ഇതനില സസ്വന്തെമഭായനി വെതീടനിലഭാത്ത 9 കുടുലാംബങ്ങളുണയ്. 

(ഡെനി)  ടനി  9  കുടുലാംബങ്ങളനില  8  കുടുലാംബങ്ങളുലാം  ഭൂരഹനിതരഭാണയ്.   ടനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഭൂമനിയുലാം വെതീടുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  ഭൂമനിയുള ഒരു കുടുലാംബത്തനിനുലാം
വെതീടയ് അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിവല കകേഭാളനനികേളനിവല പരമ്പരഭാഗത ഉലപന്നങ്ങള

39(4708)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡെനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിവല വെനിവെനിധ പടനികേവെര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനിവല ആദനിവെഭാസനി
വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  ജനങ്ങളുവട  പരമ്പരഭാഗത ഈറ ഉലപന്നങ്ങള,  കേണഭാടനിപഭായ
മുളവകേഭാണ്ടുള  വെനിവെനിധ  വെഭാകദലഭാപകേരണങ്ങള,  മുറലാം  തുടങ്ങനിയവെയുവട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  വെനിപണനത്തനിനുലാം  ആവെശലമഭായ  സസൗകേരലങ്ങള
ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിവല വെനിവെനിധ പടനികേവെര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനിവല ആദനിവെഭാസനി
വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട ജനങ്ങളുവട പരമ്പരഭാഗത ഇസൗറ ഉലപന്നങ്ങള,  കേണഭാടനിപഭായ,
മുളവകേഭാണ്ടുള  വെനിവെനിധ  വെഭാകദലഭാപകേരണങ്ങള,  മുറലാം  തുടങ്ങനിയവെയുവട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  വെനിപണനത്തനിനുലാംകവെണനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷവത്ത
പ്രകതലകേ കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായ പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി മലക്കപഭാറ കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്
വെനിപണനശഭാല  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്  ജനിലഭാതല  വെര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രൂപനില  വപ്രഭാകപഭാസല
സമര്പനിക്കഭാന  ചേഭാലക്കുടനി  വവടബല  വഡെവെലപ്വമന്റയ്  ഓഫതീസര്ക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാവത  ഇവെവര  കേവണത്തനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകേനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം   പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  പരമ്പരഭാഗത
ഉലപന്ന പ്രദര്ശനകമളയഭായ ഗദ്ദേനികേയനില ഇവെവര പവങടുപനിക്കുന്നതനിനുലാം ചേഭാലക്കുടനി
വവടബല വഡെവെലപ്വമന്റയ് ഓഫതീസര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിവല കകേഭാര്പസയ് ഫണയ് പ്രവൃത്തനികേള

40(4709)  ശതീ  .    ആന്റണനി  കജഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2015-16,  2016-17  വെര്ഷങ്ങളനില  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനില  നനിനള  കകേഭാര്പസയ്  ഫണയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ് നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനയ് അനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള എവതലഭാവമന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിക്കുലാം  എത്ര  തുകേ  വെതീതമഭാണയ്  അനുവെദനിചനിട്ടുളവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനില എത്ര പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡെനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേളുവട  നനിലവെനിവല  സ്ഥനിതനി  എവന്തെന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ – ഡെനി) 

പടനികേജഭാതനി വെനികേസന വെകുപയ്   :

2015-16, 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷങ്ങളനില കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില
പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപനില  നനിനള  കകേഭാര്പസയ്  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേളുവട വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബനലാം
(1) ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനികേസന വെകുപയ്

2015-16, 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷങ്ങളനില കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനികേസന  വെകുപനില  നനിനള  കകേഭാര്പസയ്  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേളുവട വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബനലാം
(2) ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

പടനികേവെര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുവട ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ സഹഭായ പദതനികേള
41(4710)  ശതീ  .   വെനി  .   ഡെനി  .   സതതീശന  :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :
ശതീ  .    വകേ  .    എസയ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
കുടുലാംബങ്ങളുവട ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിചതയ് സലാംബനനിചയ്
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഭഭാഗത്തനിവന്റ  വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  വെതീടുകേള
നന്നഭാക്കുന്നതനിനുളള ധനസഹഭായലാം സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെലഭാവമന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം  പുതനിയ  വെതീടുകേളക്കുലാം,  മുനവെര്ഷങ്ങളനിവല  സനിലഓവെര്
പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  ഭവെന  പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി  വെനിവെനിധ
പദതനികേളനിലുളവപടുത്തനി ആവകേ  242,17,86,520  രൂപയുലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം വെകേയനിരുത്തനിയ  115.08  കകേഭാടനി  രൂപയനില നനിനലാം നഭാളനിതുവെവരയഭായനി  ടനി
പദതനിക്കഭായനി 22 കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കയ്  മുമ്പയ്  അനുവെദനിചയ്  നലകേനിയതുലാം,  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ആറയ്  വെര്ഷലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ  വെതീടുകേളുവട  അറകുറപണനി,  നവെതീകേരണലാം
എന്നനിവെയ്ക്കുലാം  നനിലവെനില  വെഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തതുലാം  ഭഭാഗനികേമഭായനി  മഭാത്രലാം
വെഭാസകയഭാഗലമഭായതുമഭായ  വെതീടുകേളുവട  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നനിശ്ചനിത
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചയ്  വെതീവടഭാന്നനിനയ്  പരമഭാവെധനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെവര
അനുവെദനിചയ്  നലകേനിവെരുന.   നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  മുതല  ടനി  തുകേ  ഒന്നര
ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുന. 

തൃക്കരനിപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിവല വഎ.ടനി.വഎ./വഎ.ടനി.സനി.-കേവള മനികേവെനിവന്റ
കകേന്ദ്രമഭാക്കഭാന നടപടനി

42(4711)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃക്കരനിപ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിവല  നനികലശസ്വരത്തുലാം  വചേറുവെത്തൂരുലാം

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ഐ.ടനി.  ഐ/  ഐ.ടനി.സനി.-കേളനില പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള അനുവെദനിചലാം

പശ്ചഭാത്തല  സസൗകേരലങ്ങള  വെര്ദനിപനിചലാം  മനികേവെനിവന്റ  കകേന്ദ്രമഭാക്കഭാന  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേ  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെരുവട  ഉപരനിപഠനത്തനിനഭായനി  സ്ഥഭാപനിച

പ്രസ്തുത സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട ബഭാലഭാരനിഷതകേള പരനിഹരനിക്കഭാന സമയബനനിതമഭായനി

പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി) നടപഭാക്കുലാം. പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന വെകുപനിനയ് കേതീഴെനിലുള നതീകലശസ്വരലാം,
വചേറുവെത്തൂര്  എന്നതീ  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളനില  യഥഭാക്രമലാം  ഡെനി.സനിവെനില  (2  വെര്ഷലാം),
പ്ലമ്പര് (1 വെര്ഷലാം) എന്നതീ കടഡുകേളഭാണയ് നനിലവെനിലുളതയ്.  അതനിനുപുറവമ ഇസൗ രണയ്
വഎ.ടനി.വഎ.-കേളനിലുലാം രണയ് വെര്ഷവത്ത ഇലകതീഷലന കടഡെനിവന്റ ഓകരഭാ യൂണനിറയ് കൂടനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  വപ്രഭാകപഭാസല  പരനിഗണനിചവെരനികേയഭാണയ്.   നതീകലശസ്വരലാം
വഎ.ടനി.വഎ.-യനില  പുതനിയ  വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  1  കകേഭാടനി  40  ലക്ഷലാം
രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   വചേറുവെത്തൂര്  വഎ.ടനി.വഎ.യനില
നനിലവെനിലുള  വകേടനിടലാം  കൂടുതല  സസൗകേരലമുളതഭാക്കഭാന  കവെണ  നടപടനിക്രമങ്ങള
നടനവെരുന. 

കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിവന്റ പ്രവെര്ത്തനവലാം ആദനികേലഭാഗ്രഭാമലാം പരനിപഭാടനിയുലാം

43(4712) ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന  :
ശതീ  .     മുരളനി വപരുവനലനി  :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ്  :
ശതീ  .     ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗക്കഭാരുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  കേനിര്ത്തഭാഡ്സയ്
എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  കേനിര്ത്തഭാഡ്സയ്  നടത്തുന്ന  പരനിശതീലന,
ശഭാക്തതീകേരണ, വെനിദലഭാഭലഭാസ പരനിപഭാടനികേള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  /പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗത്തനില ഉളവപടുന്നതയ്  സലാംബനനിചയ്
സലാംശയമുളള  കകേസ്സുകേളനില  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  നലകുന്നതനിനയ്
എവന്തെലഭാലാം നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണയ് അനുവെര്ത്തനിചവെരുന്നതയ്;

(ഡെനി)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  പഭാരമ്പരല  നൃത്തവലാം
സലാംഗതീതവലാം  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിവന്റ  ആഭനിമുഖേലത്തനില
ആദനികേലഭാഗ്രഭാമലാം  പരനിപഭാടനി  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  വെനിശദഭാലാംശലാം
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(ഇ) ഈ വെനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി കേനിര്ത്തഭാഡ്സയ് ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപഭാക്കനിവെരുന്ന
പദതനികേള കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമവലാം ഫലപ്രദവമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  അവെര്ക്കുകവെണനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  വെനികേസന  പദതനികേളുവട  വെനിലയനിരുത്തല  പഠനങ്ങള
കേനിര്ത്തഭാഡ്സയ് നടത്തഭാറുണയ്.  ഇസൗ വെനിലയനിരുത്തല പഠനങ്ങളവെഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേളുവട കപഭാരഭായ്മകേള കേവണത്തനി ആവെശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുനണയ്.
കൂടഭാവത  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വെനികേസന
പദതനികേളുലാം  അനുബനപ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം  കൂടുതല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വെനിവെനിധ പദതനികേവളക്കുറനിചലാം പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട പഭാരമ്പരല അറനിവകേവളക്കുറനിചലാം
അവെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേതലത്തനില  ഗണപ്രദമഭായനി  ഉപയുക്തവപടുത്തുന്നതനിവനക്കുറനിചലാം
പടനികേ  വെര്ഗ്ഗക്കഭാരനിവല  യുവെതതീയുവെഭാക്കള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  കേലഭാകേഭാരനഭാര്
തുടങ്ങനിയവെര്ക്കയ്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  കേനിര്ത്തഭാഡ്സയ്  നടത്തുനണയ്.
പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങവള  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം  അവെരനില  ആത്മവെനിശസ്വഭാസലാം
വെളര്ത്തുവെഭാനുലാം  മുഖേലധഭാരഭാ  സമൂഹവമഭായനി  വമചവപട  രതീതനിയനില  ഇടപഴെകുവെഭാനുലാം
സമൂഹത്തനില പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗക്കഭാര് കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങകളഭാടയ്  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായനി
പ്രതനികേരനിക്കുവെഭാനുലാം  പ്രശങ്ങവള  കേവണത്തനി  അവെ  പരനിഹരനിക്കുവെഭാനുലാം  വെകുപയ്
നടത്തുന്ന  വെനിവെനിധ  കമഖേലകേളനിവല  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനിലൂവട  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
സമൂഹത്തനിനയ്  സഭാധനിക്കുനണയ്.   കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗ  കമഖേല  കനരനിടുന്ന  ആകരഭാഗല,
വെനിദലഭാഭലഭാസ,  സഭാമ്പത്തനികേ പ്രശങ്ങവള ദൂരതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം സമുദഭാകയഭാന്നമനത്തനിനയ്
അവെശലലാംകവെണ  കനതൃതസ്വഗണലാം  അലാംഗങ്ങളനില  വെഭാര്വത്തടുക്കുവെഭാനുലാം
കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിവന്റ  പരനിശതീലനങ്ങളനിലൂവട സഭാധനിക്കുനണയ്. 

കമല  പ്രസ്തഭാവെനിച  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളക്കുപുറവമ  പടനികേവെര്ഗ്ഗ
കമഖേലയുവട  ഉന്നമനത്തനിനുലാം  വെനികേസനത്തനിനുലാംകവെണനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
ഗവെണ്വമന്റയ്/  ഗവെണ്വമന്റനിതര  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  വപഭാതു
പ്രവെര്ത്തകേര്ക്കുലാം  മറ്റുലാം  പരനിശതീലനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണയ്.  വെനിവെനിധ
വെകുപ്പുകേളനിവല ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കയ് പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  ജതീവെനിതലാം,  സലാംസഭാരലാം
എന്നനിവെവയക്കുറനിചള ഒരവെകബഭാധലാം അത്തരലാം പരനിശതീലനങ്ങളനിലൂവട സൃഷനിക്കുവെഭാന
സഭാധനിക്കുനണയ്.   അത്തരലാം  ഒരവെകബഭാധലാം  സമുദഭായങ്ങവളക്കുറനിചലാം  അവെരുവട
പ്രശങ്ങവളക്കുറനിചലാം ആഴെത്തനിലറനിയുവെഭാനുലാം അവെവയ എളുപത്തനില ദൂരതീകേരനിക്കുവെഭാനുലാം
ഉകദലഭാഗസ്ഥവര സഹഭായനിക്കുലാം. 

(ബനി) വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  Act  11  of  1996-The  Kerala  (Scheduled  Caste  and  Scheduled
Tribe)  Regulation  of  issue  of  community  Certificate  Act,  1996  എന്ന
നനിയമത്തനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണയ്  പ്രസ്തുത  കകേസുകേളനികനല  അകനസ്വഷണലാം
നടത്തുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിവന്റ നരവെലാംശ ശഭാസ്ത്ര വെനിഭഭാഗത്തനില ഒരു
വെനിജനിലനസയ്  വസല  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  വെനിദഗ  ഏജനസനിയഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.
അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള ചുവെവട
പറയുന:

1. ജഭാതനി  അവെകേഭാശവെഭാദലാം/തര്ക്കലാം ഉന്നയനിക്കുന്ന വെലക്തനിക്കയ്  തതീയതനി,
സമയലാം,  സ്ഥലലാം  എന്നനിവെ  വെലക്തമഭാക്കനിവക്കഭാണയ്  രജനികസ്റ്റര്ഡെയ്
തപഭാലനില കനഭാടതീസയ് നലകുന. 

2. ഹനിയറനിലാംഗനിനയ് ഹഭാജരഭാകേഭാത്തപക്ഷലാം തുടര് കനഭാടതീസുകേള നലകുന.

3. പരഭാതനിക്കഭാര്  ഉള കകേസുകേളനില വതളനിവകേള ഹഭാജരഭാക്കുന്നതനിനയ്
അവെര്ക്കുലാം അവെസരലാം നലകുനണയ്. 

4. കരഖേഭാമൂലവലാം  വെഭാങ്മൂലവലാം  ഉള  വതളനിവകേള  സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്
കവെണത്ര സമയവലാം അവെസരവലാം നലകുന. 

5. വെനിജനിലനസയ്  വസലനിവല അകനസ്വഷണ ഉകദലഭാഗസ്ഥര് തര്ക്കത്തനില
ഉളവപട  വെലക്തനിയുവട  വെലാംശവൃക്ഷഭാവെലനി  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം,
ആവെലഭാതനിക്കഭാര്  സമര്പനിച  കരഖേകേളുലാം  പ്രമഭാണങ്ങളുലാം  പ്രഭാകദശനികേ
അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  അവെയുവട  ആധനികേഭാരനികേതയുലാം
നനിജസ്ഥനിതനിയുലാം കബഭാദലവപടുന. 

6. ഇതനിനഭായനി  ആവെലഭാതനിക്കഭാര്  പഠനിച വെനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങള,
വതഭാഴെനിലനിടങ്ങള,  ബനഗൃഹങ്ങള,  റവെനപ്യൂ  ഓഫതീസുകേള  തുടങ്ങനി
വെനിവെനിധ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  വെലക്തനികേളനില  നനിനലാംവതളനിവെയ്
കശഖേരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  വചേയ്യുന.   കരഖേകേളുലാം  പ്രമഭാണങ്ങളുലാം
പ്രഭാകദശനികേ  അകനസ്വഷണത്തനിലൂവട  വവെളനിവെഭായ  വെസ്തുതകേളുവടയുലാം
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  നരവെലാംശ  ശഭാസ്ത്രപരമഭായനി  വെനിശകേലനലാം  വചേയ
നനിലവെനിലുള  സര്ക്കഭാര്,  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവകേളുവട
പശ്ചഭാത്തലത്തനില  റനികപഭാര്ടയ്  തയഭാറഭാക്കുന.   കകേസനിവന്റ
സവെനികശഷതകേളുലാം  സസ്വഭഭാവെവലാം  അനുസരനിചയ്  തഭാലൂക്കയ്,  കകേഭാടതനി,
വെനിവെനിധ  കേമ്മേതീഷനുകേള,  സതീനനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനി,  സ്ക്രൂടനിണനി  കേമ്മേനിറനി
എന്നനിവെനിടങ്ങളനികലയയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുന. 
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(ഡെനി) സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്.  വെര്ഷലാംകതഭാറുലാം സലാംസ്ഥഭാനവത്ത രണയ് ജനിലകേളനില
വെചയ്  നടത്തുന്ന  പത്തയ്  ദനിവെസലാം  നതീണ്ടുനനിലക്കുന്ന  'ഗദ്ദേനികേ'   ഉലപന്ന  പ്രദര്ശന
വെനിപണന  കമളയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  പഭാരമ്പരല  കേലകേളുവട
അവെതരണലാം ഒരുക്കഭാറുണയ്. 

ഇതനിനുപുറവമ  കേഴെനിഞ്ഞെ അഞയ് വെര്ഷമഭായനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാരുവട  പഭാരമ്പരല
കേലകേവള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വെര്ഷലാംകതഭാറുലാം
ഏവതങനിലുലാം  ഒരു  കഗഭാത്ര  സമുദഭായത്തനിവന്റ  കേലകേളക്കഭായനി  15  ദനിവെസലാം
നതീണ്ടു  നനിലക്കുന്ന  പഠന  കേളരനികേള  വെകുപനില  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണയ്.  ഇസൗ
സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷലാം  കേഭാട്ടുനഭായനിക്കന,  മലക്കുടനിയ  എന്നതീ  കഗഭാത്ര  സമൂഹങ്ങളുവട
പഭാരമ്പരല കേലകേളക്കഭായനി പഠന കേളരനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.
2016-17  മഭാര്ചനില കേനിര്ത്തഭാഡ്സയ്  കേലഭാമ്പസനിലവെചയ്  വവടബല  ആര്ടയ്  കഫഭാലാംസയ്
ഓഫയ്  ഇന്തെല  എന്ന  കപരനില  ആദലമഭായനി  ഒരു  അന്തെര്കദശതീയ  വസമനിനഭാര്
സലാംഘടനിപനിചനിരുന. 

(ഇ)  കേനിര്ത്തഭാഡ്സയ്  പടനികേവെര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുന്ന
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  വെകുപനിവല
ഗകവെഷണ-വെനികേസന പഠന പരനിശതീലന വെനിഭഭാഗങ്ങള ആദനികേലഭാകകേന്ദ്രലാം,  മപ്യൂസനിയലാം
എന്നനിവെ ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുന. 

ജഭാതനി തടനിപയ് കകേസുകേള വെര്ദനിചവെരുന്നതയ് തടയുന്നതനിനയ് നടപടനി

44(4713) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്   : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന   : 
ശതീ  .      എലകദഭാസയ്  പനി  .   കുന്നപനിളനില  : 
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  നനിലവെനിലവെന്ന  ജഭാതനിത്തടനിപയ്  കകേസുകേള  വെര്ദനിച
വെരുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ജഭാതനിത്തടനിപയ്  തടയുന്നതനിനയ്  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്;

(സനി) വെലഭാജ ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറയ് നലകുന്ന ഉകദലഭാഗസ്ഥര്വക്കതനിവര നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങനില ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം എത്ര
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്വക്കതനിവര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവവെന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലവപടനിടനില. 

(ബനി)  നനിലവെനിലുള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളുവടയുലാം  സര്ക്കുലറുകേളുവടയുലാം
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണയ്  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നലകേനിവെരുന്നതയ്.   ഇ-ഡെനിസ്ട്രേനിക്ടയ്
പദതനി മുകഖേന നലകുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഏതയ് അകതഭാറനിറനി മുമ്പഭാവകേയഭാകണഭാ
സമര്പനിക്കുന്നതയ്  ടനി  അകതഭാറനിറനിക്കയ്  ഓണ്വവലനഭായനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുവട
ആധനികേഭാരനികേത പരനികശഭാധനിക്കുവെഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  വെലഭാജ സര്ടനിഫനിക്കറയ് നലകേനിയതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിക്കുന്ന കകേസുകേളനില
1996-വല ആക്ടയ് 11 പ്രകേഭാരലാം അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി, ആവെശലവമനകേഭാണുന്നപക്ഷലാം
നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണയ്.   ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില
വെന്നകശഷലാം ഇസൗ വെനിഷയത്തനില ഉകദലഭാഗസ്ഥര്വക്കതനിവര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിടനില. 

പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റ കസവെനങ്ങള

45(4714)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാന  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  വതഭാഴെനില
സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  വചേയ്തുവെരുന്ന  കസവെനങ്ങളുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവെളനിവപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  പനികന്നഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
(വകേ.എസയ്.ബനി.സനി.ഡെനി.സനി.)  സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി ലളനിതമഭായ
വെലവെസ്ഥയനിലുലാം  വെളവര  കുറഞ്ഞെ  പലനിശനനിരക്കനിലുലാം  വെഭായ്പ  അനുവെദനിചയ്  വെരുന.
ഒ.ബനി.സനി.  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് കവെണനിയുള വെഭായ്പഭാ പദതനികേള കദശതീയ പനികന്നഭാക്ക
വെനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരല  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റ  (NBCFDC)  വെഭായ്പ
വെനിനനികയഭാഗനിചഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.   വെഭായ്പവയടുത്തയ്  സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിച
വെലക്തനികേളക്കയ് അതയ് വെനിപുലതീകേരനിക്കഭാന തുടര് വെഭായ്പ ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  പ്രവെര്ത്തന
മൂലധന  വെഭായ്പഭാ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  എടയ്  ശതമഭാനലാം  പലനിശയയ്  മൂന്നയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ
വെഭായ്പയഭായനി  അനുവെദനിക്കുലാം.  സസ്വയലാംവതഭാഴെനില  വെഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവെയ്  പൂര്ത്തനിയഭായ
കശഷകമ  തുടര്  വെഭായ്പഭാ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നവെര്ക്കയ്
സലാംരലാംഭകേതസ്വ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള കകേഭാര്പകറഷന സലാംഘടനിപനിചവെരുന. 
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കകേഭാര്പകറഷനനിലനനിനലാം  വെഭായ്പ  എടുത്തയ്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിച

ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  അവെരുവട  ഉല്പന്നങ്ങളുവട  പ്രദര്ശനവലാം  വെനിപണനവലാം

നടത്തുന്നതനിനയ്  സഹഭായകേമഭാകുന്ന  വെനിധത്തനില  പ്രദര്ശന  വെനിപണന  കമളകേള

കകേഭാര്പകറഷന  സലാംഘടനിപനിചയ്  വെരുന.   ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  സ്റ്റഭാളുകേള

സസൗജനലമഭായനി  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ്  പുറവമ,  ദനിനബത്തയുലാം  കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം

ഇന്തെലയനിവല  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലുലാം  സമഭാന  ഏജനസനികേള/കദശതീയ

ഏജനസനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  പ്രദര്ശന  വെനിപണന  കമളകേളനില

പവങടുക്കുന്നതനിനുലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  അവെസരലാം  നലകേനിവെരുന.  ഇതയ്

സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

 പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന വെഭായ്പ അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള

46(4715)  ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ശശനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനനിൽനനിനലാം  2016-17

വെര്ഷലാം ഏവതലഭാലാം ഇനലാം വെഭായ്പകേളക്കയ് എത്രകപര് അകപക്ഷനിച; എത്രകപര്ക്കയ് നലനി;

വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷന  എത്ര  ശതമഭാനലാം  പലനിശ  നനിരക്കനിലഭാണയ്  വെഭായ്പ

നലകുന്നതയ് എനലാം വെഭായ്പകേൾക്കയ് സബ്സനിഡെനി അനുവെദനിചനിട്ടുകണഭാഎനലാം ഇനലാം

തനിരനിച വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേഭാര്പകറഷന വെനിദലഭാഭലഭാസ വെഭായ്പ , ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം എന്നനിവെ

അനുവെദനിക്കുനകണഭാവയനലാം  എന്തുമഭാനദണ്ഡങ്ങൾ  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  ഇവെ

അനുവെദനിക്കുന്നവതനലാം  2016-17  -ല  ഈയനിനങ്ങളനില  എത്ര  തുകേ  വചേലവെഭാക്കനി

എനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  2016-17 വെര്ഷലാം  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  കകേഭാര്പകറഷനു  ലഭലമഭായ

തുകേ  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  ഉളവപവട  എത്രവയനലാം  എത്ര  തുകേ  ഏവതലഭാലാം

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിച എനലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്. 
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ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ  അകപക്ഷകേളുവട
എണലാം,  വെനിതരണലാം  വചേയ  തുകേ,  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  എണലാം  എന്നനിവെ  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

പദതനി തനിരനിചള വെഭായ്പഭാ വെനിതരണ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന: 
പദതനിയുവട കപരയ് 2016-17 ല

അകപക്ഷ
സമര്പനിചവെരുവട

എണലാം

2016-17-ല വെഭായ്പഭാ
വെനിതരണലാം

വചേയവെരുവട
എണലാം

വെഭായ്പ തുകേ
(കകേഭാടനിയനില )

സസ്വയലാംവതഭാഴെനില
വെഭായ്പഭാപദതനി

5685 5258 81.56

വവമകക്രഭാ വക്രഡെനിറയ്
വെഭായ്പഭാ പദതനി

23292 23292 66.74

വെനിദലഭാഭലഭാസ
വെഭായ്പഭാ പദതനി

1405 1206 31.39

വെനിവെഭാഹ  വെഭായ്പഭാ
പദതനി

3154 2966 42.32

സുവെര്ണശതീ
വെഭായ്പഭാ പദതനി

2546 2957 51.09

വെലക്തനിഗത  വെഭായ്പഭാ
പദതനി

1746 1817 38.65

ഭവെന
പുനരുദഭാരണ
വെഭായ്പഭാ പദതനി

180 201 4.69

വെഭാഹന  വെഭായ്പഭാ
പദതനി

69 69 0.56

ആവകേ 38077 37766 317

(ബനി)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  പനിന്നഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
കദശതീയ  ഏജനസനികേളഭായ  കദശതീയ  പനിന്നഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരല  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  (NBCFDC),  കദശതീയ  നപ്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരല  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  (NMDFC),  എന്നനിവെയുവട  വെഭായ്പ,  സസ്വന്തെലാം  ഫണയ്  എന്നനിവെ
വെനിനനികയഭാഗനിചഭാണയ്  വെഭായ്പഭാ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതയ്.   വെനിവെനിധ
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പദതനികേള  പ്രകേഭാരമുള  വെഭായ്പകേളുവട  പലനിശനനിരക്കുലാം  മറ്റു  വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
അനുബനലാം 1,2,3,  ആയനി കചേര്ക്കുന.* കകേഭാര്പകറഷന വെഭായ്പകേളക്കയ് സബ്സനിഡെനി
അനുവെദനിക്കുന്നനില. 

(സനി)  കകേഭാര്പകറഷന  മറയ്  പനികന്നഭാക്ക/മത  നപ്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗത്തനിവല
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെഭായ്പ  അനുവെദനിചവെരുന.  പദതനിയുവട
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന: 

ഒ.ബനി.സനി.  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെര്ക്കയ്  ഇന്തെലയയ്  അകേത്തയ്  പഠനിക്കുന്നതനിനയ്
പത്തയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  (പ്രതനിവെര്ഷലാം  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  )  വെവരയുലാം  വെനികദശത്തയ്
പഠനിക്കുന്നതനിനയ്  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  (പ്രതനിവെര്ഷലാം  4  ലക്ഷലാം  രൂപ)  വെവരയുലാം
വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെഭായ്പ  അനുവെദനിക്കുലാം.   പലനിശ  നനിരക്കയ്  ആണ്കുടനികേളക്കയ്-4%,
വപണ്കുടനികേളക്കയ്  -3.5%.   ഗ്രഭാമങ്ങളനില  98,000 രൂപയനിലുലാം,  നഗരങ്ങളനില
1,20,000  രൂപയനിലുലാം  തഭാവഴെ കുടുലാംബ വെഭാര്ഷനികേ വെരുമഭാനമുളവെര്ക്കഭാണയ്  വെഭായ്പയയ്
അര്ഹതയുളതയ്.  മതനപ്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  രണയ്
വെലതലസ്ത  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  വെഭായ്പ  അനുവെദനിക്കുന.   ഗ്രഭാമങ്ങളനില
81,000 രൂപയനിലുലാം  നഗരങ്ങളനില  1,03,000 രൂപയനിലുലാം  തഭാവഴെ  കുടുലാംബവെഭാര്ഷനികേ
വെരുമഭാനമുളവെര്ക്കയ്  ഇന്തെലയയ്  അകേത്തയ്  പഠനിക്കുന്നതനിനയ്  10  ലക്ഷലാം  രൂപവെവരയുലാം
(പ്രതനിവെര്ഷലാം 2 ലക്ഷലാം രൂപ) വെനികദശത്തയ് പഠനിക്കുന്നതനിനയ് 20 ലക്ഷലാം രൂപവെവരയുലാം
(പ്രതനിവെര്ഷലാം 4 ലക്ഷലാം രൂപ) 3%  പലനിശനനിരക്കനില അനുവെദനിക്കുലാം.  ഇതനിനുപുറവമ
6  ലക്ഷലാം  രൂപയനില  തഭാവഴെ  കുടുലാംബവെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാനമുളവെര്ക്കയ്  ഇന്തെലയനില
പഠനിക്കുന്നതനിനയ് 20 ലക്ഷലാം രൂപ (പ്രതനിവെര്ഷലാം 4 ലക്ഷലാം രൂപ)വെവരയുലാം വെനികദശത്തയ്
പഠനിക്കുന്നതനിനയ്  30  ലക്ഷലാം  രൂപ  (പ്രതനിവെര്ഷലാം  6  ലക്ഷലാം  രൂപ)  വെവരയുലാം
അനുവെദനിക്കുന.  പലനിശ നനിരക്കയ് ആണ്കുടനികേളക്കയ്- 8%,  വപണ്കുടനികേളക്കയ്- 5%.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം വെനിദലഭാഭലഭാസ വെഭായ്പ ഇനത്തനില ആവകേ 31.39
കകേഭാടനി  രൂപ കകേഭാര്പകറഷന വെനിതരണലാം വചേയനിട്ടുണയ്.   കകേഭാര്പകറഷന ചേനികേനിത
ധനസഹഭായലാം അനുവെദനിക്കുന്നനില. 

(ഡെനി)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  പനിന്നഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  കകേഭാര്പകറഷന  കദശതീയ
ഏജനസനികേളഭായ കദശതീയ പനിന്നഭാക്ക വെനിഭഭാഗ ധനകേഭാരല വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന
(NBCFDC),  കദശതീയ  നപ്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗ  വെനികേസന  ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷന
(NMDFC), എന്നനിവെയുവട വെഭായ്പ സസ്വന്തെലാം ഫണയ് എന്നനിവെ വെനിനനികയഭാഗനിചഭാണയ് വെഭായ്പഭാ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വെരുന്നതയ്. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം കകേഭാര്പകറഷനയ്

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്. 
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കദശതീയ ഏജനസനികേളനില നനിനലാം ലഭലമഭായ വെഭായ്പ ചുവെവട കചേര്ക്കുന: 
ഏജനസനി വെഭായ്പഭാതുകേ കകേഭാടനിയനില 

കദശതീയ  പനികന്നഭാക്ക  വെനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരല
വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന (NBCFDC)

75.00

കദശതീയ  നപ്യൂനപക്ഷ  വെനിഭഭാഗ  വെനികേസന
ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷന (NMDFC)

65.50

ആവകേ 140.50

ഇതനിനുപുറവമ കകേരള സര്ക്കഭാരനില നനിനലാം മൂലധന സഹഭായമഭായനി  13 കകേഭാടനി
രൂപയുലാം 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി തുകേയുലാം കകേഭാര്പകറഷവന്റ
സസ്വന്തെലാം  ഫണ്ടുലാം  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  വെനിവെനിധ  വെഭായ്പഭാ
പദതനിക്കഭായനി 317 കകേഭാടനി രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്. 

വെനിശസ്വകേര്മ്മേ സമുദഭായത്തനിവന്റ സഭാമ്പത്തനികേ സഭാമൂഹലസ്ഥനിതനിവയക്കുറനിചയ്
പഠനിക്കഭാന കേമ്മേതീഷന

47(4716) ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില  :
ശതീ  .   വെനി  .   എസയ്  .   ശനിവെകുമഭാര്  :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വെനിശസ്വകേര്മ്മേ സമുദഭായത്തനിവന്റ സഭാമ്പത്തനികേ സഭാമുഹലസ്ഥനിതനിവയക്കുറനിചയ്
പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  നലകുന്നതനിനഭായനി  മുനസര്ക്കഭാര്  എവതങനിലുലാം  കേമ്മേതീഷവന
നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില പ്രസ്തുത കേമ്മേതീഷന ഇതനിനകേലാം റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനികമല  ഏവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടയ് സഭയുവട കമശപ്പുറത്തുവെയഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ&ബനി) വെനിശസ്വകേര്മ്മേ സമുദഭായത്തനിവന്റ പ്രശങ്ങവളക്കുറനിചയ് പഠനിചയ് റനികപഭാര്ടയ്

സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കഡെഭാ.  പനി.  എന.  ശങരവന  ഏകേഭാലാംഗ  കേമ്മേതീഷനഭായനി
നനിയമനിചനിരുന.  കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.   ശനിപഭാര്ശകേള
സലാംബനനിചയ്  ബനവപട  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുവട  അഭനിപ്രഭായലാം
ആരഭാഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അതയ്  ലഭനിചകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ശനിപഭാര്ശകേള
പരനികശഭാധനിക്കുവെഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

(സനി) റനികപഭാര്ടയ്  സര്ക്കഭാരനിവന്റ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.
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 ടനി. പനി.  വസനകുമഭാര് സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില നലകേനിയ അപതീല

48(4717) ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന   :
ശതീ  .   വെനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന   :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന   :
ശതീ  .    അനവെര്  സഭാദത്തയ്    : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസയ്  കമധഭാവെനി  സ്ഥഭാനത്തുനനിനലാം  നതീക്കലാംവചേയതയ്

സലാംബനനിചയ്  ടനി.പനി.  വസനകുമഭാര്  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില  നലകേനിയ  അപതീലനില
സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുകവെണനി  കകേസയ്  വെഭാദനിചതയ്  ആവരലഭാമഭാണയ്;  അപതീല,
വെലക്തതഭാ  ഹര്ജനി,  പുനപരനികശഭാധനഭാ  ഹര്ജനി  എന്നനിവെ  പരനിഗണനിചകവെളയനില
സര്ക്കഭാര്  അഭനിഭഭാഷകേര്  കൂടഭാവത  ആവരലഭാമഭാണയ്  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില
ഹഭാജരഭായതയ്; വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെര്ക്കയ്  ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  വെക്കതീല  ഫതീസനിനത്തനിലുലാം  മറ്റുമഭായനി
നലകേനിയ തുകേയുവട വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  2006-നയ്  കശഷലാം  ഇത്രയുലാം  ഫതീസയ്  നലകേനി
പുറകമ  നനിന്നയ്  ഏവതങനിലുലാം  അഭനിഭഭാഷകേവന്റ  കസവെനലാം  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില
ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീ. ടനി. പനി.  വസനകുമഭാര് സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില നലകേനിയ അപതീലനില
സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുകവെണനി  ഹഭാജരഭായതയ്  സതീനനിയര്  അഡെസ്വകക്കറ്റുമഭാരഭായ
ശതീ.  ഹരതീഷയ്  സഭാലവവെയുലാം  ശതീ.  പനി.  പനി.  റഭാവവലാം  കകേരള  ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ
സ്റ്റഭാനഡെനിലാംഗയ് കേസൗണ്സല ശതീ. ജനി. പ്രകേഭാശുമഭാണയ്. പ്രസ്തുത കകേസുമഭായനി ബനവപടയ്
സര്ക്കഭാര്  നലകേനിയ  'ക്ലെെഭാരനിഫനികക്കഷന  ഹര്ജനിയനില'  സര്ക്കഭാരനിനുകവെണനി
ഹഭാജരഭായതയ്  സതീനനിയര്  അഡെസ്വകക്കറ്റുമഭാരഭായ  ശതീ.  സനിദഭാര്ത  ലുത്ര,  ശതീ.
വജയ്ദതീപയ് ഗപ, സ്റ്റഭാനഡെനിലാംഗയ് കേസൗണ്സല ശതീ. ജനി. പ്രകേഭാശയ് എന്നനിവെരുമഭാണയ്.

(ബനി&സനി)   ഇതുവെവര ഫതീസഭായനി തുകേവയഭാനലാം നലകേനിയനിടനില.

ഡെയറക്ടകററ്റുകേളനിവല നനിയമലാം സലാംബനനിച കകേസയ്

49  (4718) വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ  വെകുപയ്  ഡെയറകകറ്റുകേളനിലുലാം  നനിയമസലാംബനവലാം കകേസുകേളുമഭായനി
ബനവപടതുമഭായ  ഫയലുകേള  ലകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  നനിയമ  വെകുപനില
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നനിനലാം  വഡെപപ്യൂകടഷനനില  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  കജഭാലനി  വചേയ്യുനകണഭാ;  ഇവലങനില
അതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചേനില  വെകുപകേളനില  കകേസുകേളുവട  എണലാം  കൂടുന്നതയ്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; കകേസുകേളുമഭായനി ബനവപട ഫയലുകേളനില കലഭാ ഓഫതീസര്
റനിമഭാര്കയ് എഴതഭാറുകണഭാ;  കലഭാ ഓഫതീസറുവട പ്രവെര്ത്തനങ്ങള സലാംബനനിചയ് നനിയമ
വെകുപയ്  വസക്രടറനി  വെനിലയനിരുത്തല  നടത്തഭാറുകണഭാ;  എങനിൽ  വെനിശദഭാലാംശലാം
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമ  വെകുപനിവന്റ  പ്രതനിനനിധനി  ഇലഭാത്ത  വെകുപ്പുകേളനില  ഇത്തരലാം
ഫയലുകേള  ലകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണയ് അറനിവകണഭാ ;

(ഡെനി) അതതയ് വെകുപനിലുള നനിയമബനിരുദലാം കനടനിയ ഉകദലഭാഗസ്ഥവര വപ്രഭാകമഭാടയ്
വചേയ്യുവെഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ലഭാ  ബനിരുദലാം  കനടനിയ  ഉകദലഭാഗസ്ഥവര
ഇപ്രകേഭാരമുളള ഫയലുകേള ലകേകേഭാരലലാം വചേയ്യുവെഭാന ചുമതലവപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ  വെകുപയ്   ഡെയറക്ടകററ്റുകേളനിലുലാം  നനിയമസലാംബനമഭായ  കകേസയ്
ലകേകേഭാരലലാം  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  നനിയമവെകുപനില  നനിനള  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  കജഭാലനി
വചേയ്യുന്നനില.  നനിയമവെകുപനില  നനിനള  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  അദര്  ഡെപ്യൂടനിയനിലുലാം
അനലത്രകസവെന വെലവെസ്ഥയനിലുമഭായനി ചുവെവട കചേര്ക്കുന്ന ഓഫതീസുകേളനില മഭാത്രമഭാണയ്
ലഭാ ഓഫതീസര് തസ്തനികേയനില കജഭാലനി കനഭാക്കനി വെരുന്നതയ്:

1.  കകേരള വെനനിതഭാ കേമ്മേനിഷന, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

2.  ഡെയറക്ടകററയ് ഓഫയ് പബനികേയ് ഇനസ്ട്രേക്ഷന, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

3.  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന വതരവഞ്ഞെടുപയ് കേമ്മേനിഷന, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

4.  കകേരള മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കേടഭാശസ്വഭാസ കേമ്മേനിഷന, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

5.  കകേരള വവെററനിനറനി & അനനിമല സയനസസയ് യൂണനികവെഴനിറനി, വെയനഭാടയ്

6.  കകേരള വെഭാടര് അകതഭാറനിറനി, തനിരുവെനന്തെപുരലാം (2 കപഭാസ്റ്റുകേള)

7.  കകേരള കദവെസസ്വലാം റനിക്രൂടയ്വമന്റയ് കബഭാര്ഡെയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

8.  കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡെയ് തനിരുവെനന്തെപുരലാം (2 കപഭാസ്റ്റുകേള)
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9.  കലബര് കേമ്മേനിഷണകററയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

10.  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡെയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

11.  വെലവെസഭായ ഡെയറക്ടകററയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

12.  രജനികസ്ട്രേഷന ഇനവസക്ടര് ജനറല ഓഫതീസയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

13.  അര്ബന അഫകയഴയ് ഡെയറക്ടകററയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

14.  സനിവെനില സലപ്ലസയ് ഡെയറക്ടകററയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

15.  ലതീഗല വമകടഭാളജനി വെകുപയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

16.  ചേതീഫയ് ഇലകനിക്കല ഇനവസകേട്കററയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

17.  ഇനഷസ്വറനസയ് ഡെയറക്ടകററയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

18.  കസഭാഷലല ജസ്റ്റനിസയ് ഡെയറക്ടകററയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

19.  അഗ്രനികേളചറല ഡെയറക്ടകററയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

20.  ഇറനികഗഷന (വസഷലല എനകേസ്വയറനി) വസല, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

21.  ആകരഭാഗല ഡെയറക്ടകററയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

22.  പഞഭായത്തയ് ഡെയറക്ടകററയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

23.  ടഭാകസഭാര്ടയ് കേമ്മേനിഷണകററയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

24.  കലഭാക്കല ഫണയ് ആഡെനിറയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

25.  ഫനിഷറതീസയ് ഡെയറക്ടകററയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

26.  എലകസയ് കേമ്മേനിഷണകററയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

27.  രജനിസ്ട്രേഭാര് ഒഭാഫയ് കകേഭാ-ഓപകററതീവെയ് വസഭാലസറതീസയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

28.  ഗവെണ്വമന്റയ് പ്രസയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

29.  കസ്റ്ററയ് ഇനഫര്കമഷന കേമ്മേനിഷന, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

30.  കപഭാലതീസയ് വഹഡയ് കേസ്വഭാര്കടഴയ്, തനിരുവെനന്തെപുരലാം

കൂടഭാവത,  ജനിലഭാ  ലഭാ  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയനില  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം,
ആലപ്പുഴെ,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടയ്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡെയ്,  വെയനഭാടയ്  ജനിലഭാ  കേളകകറ്റുകേളനില നനിയമ  വെകുപനില
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നനിനള  ഉകദലഭാഗസ്ഥര് കജഭാലനി  കനഭാക്കനിവെരുനണയ്.   അതതയ്  ഭരണവെകുപ്പുകേളുവട
അഭലര്തനയുലാം  ധനവെകുപനിവന്റ  അനുമതനിയുലാം  ലഭനിക്കുന്നപക്ഷലാം
നനിയമവെകുപനിലനനിന്നയ് ഉകദലഭാഗസ്ഥവര നലകേഭാന കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)   കകേസ്സുകേളുവട  എണലാം കൂടുന്നതയ്  ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.   അഭനിപ്രഭായലാം
ആരഭാഞവകേഭാണയ്  ലഭാ  ഒഭാഫതീസര്ക്കയ്  നലകുന്ന ഫയലുകേളനില ലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാര്
അഭനിപ്രഭായലാം  കരഖേവപടുത്തഭാറുണയ്.  ലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാരുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
വെനിലയനിരുത്തഭാറുണയ്.  ജനിലഭാ  കേളകകറ്റുകേളനിവലയുലാം  വെനിവെനിധ  വെകുപയ്
ആസ്ഥഭാനങ്ങളനിവലയുലാം സപ്യൂടയ് വസല മുകഖേന നടത്തുന്ന കകേസ്സുകേളുവട വെനിലയനിരുത്തല
നനിയമ (കമഭാണനിററനിലാംഗയ് വസല) വെകുപയ് നടത്തനിവെരുന്നതഭാണയ്.

(സനി)   നനിയമ  വെകുപനില  നനിനള  പ്രതനിനനിധനിയനിലഭാത്ത  വെകുപ്പുകേളക്കയ്
വസക്രകടറനിയറനിവല ഭരണവെകുപ്പുകേള മുകഖേന കകേഭാടതനി കകേസ്സുകേള സലാംബനമഭായനി
സതലഭാവെഭാങ്മൂലലാം,  പത്രനികേ  എന്നനിവെ  സമര്പനികക്കണനി  വെരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില
നനിയമ  (സപ്യൂടയ്)  വെകുപനില  പരനികശഭാധനയഭായനി  നലകുഭാവന്നതുലാം  നനിയമപരമഭായ
ഉപകദശലാം/അഭനിപ്രഭായലാം  ആവെശലമുളപക്ഷലാം  നനിയമ  (ഒപതീനനിയന)  വെകുപനിലനനിന്നയ്
അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭായഭാവന്നതുമഭാണയ്.

(ഡെനി)  നനിയമബനിരുദലാം കനടനി എന്നതുവകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം ഉകദലഭാഗസ്ഥവര വപ്രഭാകമഭാടയ്
വചേയഭാന സഭാധനിക്കുന്നതല. നനിയമ ബനിരുദലാം  കനടനിയതുവകേഭാണയ് മഭാത്രലാം ഇപ്രകേഭാരമുള
ഫയലുകേള  ലകേകേഭാരലലാം  വചേയഭാന  ഉകദലഭാഗസ്ഥവര  ചുമതലവപടുത്തഭാന
കേഴെനിയുന്നതല.

ലതീഗല അസനിസ്റ്റന്റയ് ഒഴെനിവകേള 

50(4719) വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവെര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിയമ  വെകുപനില  എത്ര  ലതീഗല  അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുവട  ഒഴെനിവകേളുവണന്നയ്
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  വസക്രകടറനിയറനിവല  നനിയമ  വെകുപനിലലഭാവത  ഏവതലഭാലാം  വെകുപ്പുകേളനില
ലതീഗല അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുവട ഒഴെനിവകേളുണയ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയയ്  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര
ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്  വചേയനിട്ടുണയ്;  ഒഴെനിവള  തസ്തനികേകേളനികലയയ്  നനിയമനലാം
നടത്തുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡെനി) ഇതയ് സലാംബനനിച വെനിശദവെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ) നനിലവെനില നനിയമവെകുപനില 24 ലതീഗല അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുവട ഒഴെനിവകേളുണയ്.

(ബനി)  കകേരള  ഒസൗകദലഭാഗനികേ  ഭഭാഷഭാ  (നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണ)  കേമ്മേതീഷന,

ജലകസചേന വെകുപയ് ചേതീഫയ് എഞനിനതീയറുവട കേഭാരലഭാലയലാം, തനിരുവെനന്തെപുരലാം കഫഭാറസ്റ്റയ്

ചേതീഫയ് കേണ്സര്കവെററുവട കേഭാരലഭാലയലാം എന്നനിവെനിടങ്ങളനില ലതീഗല അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുവട

ഒഴെനിവണയ്.   ഇസൗ  കേഭാരലഭാലയങ്ങളനില  നനിയമവെകുപനിലനനിനലാം  അദര്  ഡെപ്യൂടനിയനില

ലതീഗല അസനിസ്റ്റന്റുമഭാവര നനിയമനിക്കുകേയഭാണയ് വചേയ്യുന്നതയ്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളുവട  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.

17 ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് വചേയനിട്ടുണയ്. 7 എണലാം റനികപഭാര്ടയ് വചേയഭാനുളള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.-യനിലനനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്

ഒഴെനിവള തസ്തനികേകേളനികലയയ് നനിയമനലാം നടത്തുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡെനി)   വസക്രകടറനിയറയ്  നനിയമവെകുപനിവല  ലതീഗല  അസനിസ്റ്റന്റയ്  കഗ്രഡെയ്  II

തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള ചുരുക്കപടനികേ പനി.എസയ്.സനി.  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.   17

ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്  വചേയനിട്ടുണയ്.  7  എണലാം റനികപഭാര്ടയ്  വചേയഭാനുള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.-യനിലനനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്

ഒഴെനിവള തസ്തനികേകേളനികലയയ് നനിയമനലാം നടത്തുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വെലവെഹഭാരഭഭാഷ മലയഭാളത്തനിലഭായനിരനിക്കണവമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം

51(4720)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  'ഭരണഭഭാഷ  മലയഭാളലാം'  എന്ന  തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരലാം  വെനിവെനിധ

കകേഭാടതനികേളനിവല വെനിധനി ഉളവപവടയുള വെലവെഹഭാരഭഭാഷ മലയഭാളത്തനിലഭായനിരനിക്കണലാം

എന്നയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലഹകക്കഭാടതനിവയ  'ഭരണഭഭാഷ  മലയഭാളലാം'  എന്നതനിവന്റ  പരനിധനിയനില

ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലഹകക്കഭാടതനി  വെനിധനിപകേര്പ്പുകേള  മലയഭാള  ഭഭാഷയനില

ലഭലമഭാക്കുവെഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ-സനി) 26-4-2017-വല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ് (പനി) നമ്പര് 6/2017/ഉ.ഭ.പ.വെ.
ഉത്തരവെയ്  പ്രകേഭാരലാം  2017  കമയയ്  ഒനമുതല  വസക്രകടറനിയറയ്  ഉളവപവടയുള
സര്ക്കഭാര്,  അര്ദസര്ക്കഭാര്,  വപഭാതുകമഖേല,  സസ്വയലാംഭരണ  സഹകേരണ
സ്ഥഭാപനത്തനില  ഒസൗകദലഭാഗനികേ  ഭഭാഷയഭായനി  മലയഭാളലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവെനില  കകേഭാടതനി  വെനിധനി  ഉളവപവടയുള
വെലവെഹഭാരഭഭാഷ  മലയഭാളത്തനിലഭായനിരനിക്കണവമന്നയ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില.   കൂടഭാവത
11-5-1973-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  (ലകേ)  നമ്പര്  77/73/ആഭലന്തെരലാം  പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിവല കേതീഴ് കകേഭാടതനികേളനില ഇലാംഗതീകഷഭാ,  മലയഭാളകമഭാ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവമന്ന
ഉത്തരവെയ്  നനിലനനിലക്കുനണയ്.  ലഹകക്കഭാടതനിയനില  ഭരണഭഭാഷ
മലയഭാളമഭാക്കുന്നതനികനഭാ വെനിധനിപകേര്പ്പുകേള മലയഭാള ഭഭാഷയനില ലഭലമഭാക്കുന്നതനികനഭാ
ഉള ഒരു തതീരുമഭാനവലാം ലകേവക്കഭാണനിടനിവലനലാം ലഹകക്കഭാടതനി അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

കകേരള ലതീഗല സര്വ്വതീസസയ് അകതഭാറനിറനി
52(4721) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ്  : 

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  : 
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  : 
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് സസൗജനലമഭായനി നനിയമസഹഭായലാം നലകുന്നതനിനഭായനി
രൂപതീകേരനിച  കകേരള  ലതീഗല  സര്വ്വതീസസയ്  അകതഭാറനിറനി  (വകേലസ)യുവട
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില  എവന്തെലഭാലാം  നനിയമസഹഭായങ്ങളഭാണയ്  വകേലസയനിലനനിനലാം
ലഭലമഭാകുന്നവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമൂഹത്തനിവല  പഭാര്ശസ്വവെലക്കരനിക്കവപടവെര്ക്കയ്  നനിയമ  സഹഭായലാം
നലകുന്നതനിനുകവെണനി  കദശതീയ  നനിയമ  കസവെന  അകതഭാറനിറനി  (NALSA)
ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുള ഏവതലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് വകേലസ ഏവറടുത്തയ് നടത്തുന്നതയ്;

(ഡെനി)  വകേലസയനിലനനിന്നയ്  നനിയമസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനിക്രമങ്ങള എവന്തെഭാവക്കയഭാണയ്;

(ഇ)  കകേരള  ലതീഗല  സര്വ്വതീസസയ്  അകതഭാറനിറനിവയ  കൂടുതല
ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനയ് എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനവവെന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  കകേരള കസ്റ്ററയ് ലതീഗല സര്വ്വതീസസയ് അകതഭാറനിറനിയുവട ആഭനിമുഖേലത്തനില

ലഹകക്കഭാടതനി  ലതീഗല  സര്വ്വതീസസയ്  കേമ്മേനിറനി,  ജനിലഭാ  ലതീഗല  സര്വ്വതീസസയ്

അകതഭാറനിറനികേള,  തഭാലൂക്കയ്  ലതീഗല  സര്വ്വതീസസയ്  കേമ്മേനിറനികേള  ഇതര  തര്ക്ക

പരനിഹഭാര കകേന്ദ്രങ്ങള (എ.ഡെനി.ആര്. വസന്റര്), വപര്മവനന്റയ് കലഭാകേയ് അദഭാലത്തുകേള

എന്നനിവെ  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന.   കകേഭാടതനിയനില  നനിലനനിലക്കുന്നതുലാം  കകേഭാടതനിയനില

വെരഭാത്തതുമഭായ  നനിയമപരമഭായനി  ഒത്തുതതീര്പഭാക്കഭാവന്ന  എലഭാ  തര്ക്കങ്ങളുലാം

അദഭാലത്തുകേളനിലൂവട  ഒത്തുതതീര്പഭാക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  എലഭാ  ലതീഗല  സര്വ്വതീസസയ്

സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം  സ്ഥനിരമഭായനി  അദഭാലത്തുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനണയ്.   കദശതീയ

നനിയമകസവെന അകതഭാറനിറനിയുവട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം വെനിവെനിധ വെനിഷയങ്ങളനില കകേരള

കസ്റ്ററയ്  ലതീഗല സര്വ്വതീസസയ് അകതഭാറനിറനിയുവട ആഭനിമുഖേലത്തനില ജനിലഭാ തലത്തനിലുലാം

തഭാലൂക്കയ്  തലത്തനിലുലാം  കദശതീയ  കലഭാകേയ്  അദഭാലത്തുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനണയ്.

കൂടഭാവത  സഞരനിക്കുന്ന  കലഭാകേയ്  അദഭാലത്തയ്  വെഭാന  വെഴെനി  പഞഭായത്തുകേളനിവല

ഉളനഭാടന ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം അദഭാലത്തുകേള സലാംഘടനിപനിചവെരുന.  കനഭാടനിലഫ

വചേയ  പബനികേയ്  യൂടനിലനിറനി  സര്വ്വതീസുകേളനിവല  പ്രശപരനിഹഭാരത്തനിനുകവെണനി

തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലകേളനില  വപര്മനന്റയ്  കലഭാകേയ്

അദഭാലത്തുകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.   കകേരളത്തനില  14  ജനിലഭാ  വസന്ററുകേളനിലുലാം

മഭാകവെലനിക്കര,  വെടക്കന  പറവൂര്  എന്നനിവെനിടങ്ങളനിലുമഭായനി  16  എ.ഡെനി.ആര്.

വസന്ററുകേള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാവത  44  മതീഡെനികയഷന  സബ്വസന്ററുകേളുലാം

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  കകേഭാടതനികേളനില നനിലനനിലക്കുന്ന കകേസ്സുകേള മതീഡെനികയഷനനിലൂവട

രമലമഭായനി പരനിഹരനിക്കവപട്ടുവെരുന.

നനിയമസഹഭായലാം

കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ലതീഗല  സര്വ്വതീസസയ്  അകതഭാറനിറനി,  ലഹകക്കഭാടതനി  ലതീഗല

സര്വ്വതീസസയ്  കേമ്മേനിറനി,  ജനിലഭാ  ലതീഗല  സര്വ്വതീസസയ്  അകതഭാറനിറനികേള,  തഭാലൂക്കയ്

ലതീഗല  സര്വ്വതീസസയ്  കേമ്മേനിറനികേള  എന്നതീ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  മുഖേഭാന്തെരലാം  അര്ഹരഭായ

വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കയ് സസൗജനല നനിയമ കസവെനലാം നലകേനി വെരുന.  കൂടഭാവത ജയനിലുകേള,

ആശുപത്രനികേള,  പഞഭായത്തയ്,  വെനികലജയ്  ഓഫതീസുകേള  തുടങ്ങനിയ  സ്ഥലങ്ങളനില

ആവകേ 1324 നനിയമസഹഭായ ക്ലെെനിനനിക്കുകേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുന. നനിയമ സഹഭായത്തനിനയ്

അര്ഹരഭായ വെനിഭഭാഗങ്ങവള തഭാവഴെ വകേഭാടുക്കുന:
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1. സ്ത്രതീകേള

2. കുടനികേള

3. പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗത്തനിലവപടവെര്

4. പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനികനഭാ, വെലാംശതീയ അതനിക്രമത്തനികനഭാ ഇരയഭായവെര്

5. വെലവെസഭായ വതഭാഴെനിലഭാളനികേള

6. കേസ്റ്റഡെനിയനില എടുക്കവപടവെര്

7. വെനികേലഭാലാംഗര്

8. നനിര്ബനനിത  കവെലക്കയ്  വെനികധയരഭാക്കവപടവെര്  എന്നനിവെര്ക്കയ്  വെരുമഭാന
പരനിധനി ഇലഭാവതയുലാം

9. മറ്റുളവെര്ക്കയ്  1,00,000  രൂപ  വെഭാര്ഷനികേ  വെരുമഭാന  പരനിധനിക്കയ്
വെനികധയമഭായുലാം  സസൗജനല  നനിയമസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുലാം.  (വെരുമഭാന  പരനിധനി
3,00,000  രൂപ  വെര്ദനിപനിചയ്  വകേലസ  റൂളസയ്  കഭദഗതനി  വചേയ്യുവെഭാനുള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവെരുനണയ്.)

നനിയമ അവെകബഭാധലാം

9-ാം  ക്ലെെഭാസനിലുലാം  ഹയര്  വസക്കന്ററനിയനിലുലാം  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കഭായനി
'നനിയമപഭാഠലാം'  എന്നയ് മലയഭാളത്തനിലുലാം  'വലസണ്സയ് ഇന കലഭാ'  എന്നയ് ഇലാംഗതീഷനിലുലാം
പുസ്തകേങ്ങള പ്രസനിദതീകേരനിചവെരുന.  കൂടഭാവത സ്ത്രതീകേളക്കഭായനി  'സ്ത്രതീയുലാം നനിയമവലാം'
എന്ന പുസ്തകേവലാം പ്രസനിദതീകേരനിചവെരുന.

സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി ഭരണഘടനഭാ കേര്ത്തവെലങ്ങവളക്കുറനിചള 'എവന്റ
രഭാജലലാം  എവന്റ  സസ്വര്ഗ്ഗലാം  'അതനിവന്റ  ഇലാംഗതീഷയ്  പരനിഭഭാഷയഭായ'  ലമകനഷന  ലമ
വഹവെന' എന്ന ലകേപ്പുസ്തകേവലാം പ്രസനിദതീകേരനിചവെരുന.

ഹയര്  വസക്കന്ററനി  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില
നനിയമപഭാഠവത്ത ആസദമഭാക്കനി കേസ്വനിസയ് മതരലാം വകേലസ നടത്തനിവെരുന.

നനിയമകബഭാധനലാം മഭാധലമങ്ങളനിലൂവട

ആകേഭാശവെഭാണനി  വകേഭാചനി  എഫയ്.എലാം.  കറഡെനികയഭായനിലൂവട  ഭരണഘടനഭാ
മൂലലങ്ങവളക്കുറനിചള 'നതീതനിപൂര്വ്വലാം' എന്ന പരനിപഭാടനി ദനിവെകസന നടത്തനിവെരുന.  ടനി
പരനിപഭാടനി അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനി നതീതനിപൂര്വ്വലാം എന്ന കപരനില പുസ്തകേലാം പ്രസനിദതീകേരനിച.
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ദൂരദര്ശന  കകേന്ദ്രലാം  തനിരുവെനന്തെപുരവമഭായനി  സഹകേരനിചവകേഭാണയ്
'സഭാമൂഹലപഭാഠലാം'  എന്ന പരനിപഭാടനിയനിലൂവട മഭാസത്തനില ഒരനിക്കല വപഭാതുജനങ്ങളുവട
സലാംശയങ്ങളക്കയ് മറുപടനി നലകുന.

ആകേഭാശവെഭാണനിയനിലൂവട  ആഴ്ചയനില  ഒരു  തവെണ  'ഹകലഭാ  ആകേഭാശവെഭാണനി'
എന്ന  പരനിപഭാടനിയനിലൂവട  നനിയമപ്രശങ്ങളക്കയ്  മറുപടനി  നലകുന്ന  പരനിപഭാടനി
നടനവെരുന.

(സനി)   കദശതീയ  നനിയമ  കസവെന  അകതഭാറനിറനിയുവട  (നഭാലസ)  തഭാവഴെ
വകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള വകേലസ ഏവറടുത്തയ് നടത്തുന:

1. ദുരന്തെങ്ങളക്കയ്  ഇരയഭായനിട്ടുളവെര്ക്കുള  നനിയമ  കസവെന
അകതഭാറനിറനിയനിലൂവടയുള നനിയമ സഹഭായ പദതനി 2010

2. നഭാലസ  (മനുഷലക്കടത്തലനിനുലാം  വെഭാണനിജലപരലലലാംഗനികേ  ചൂഷണത്തനിനുലാം
ഇരയഭായവെര്ക്കുലാം) പദതനി 2015

3. നഭാലസ  (അസലാംഘടനിത  കമഖേലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  നനിയമ
കസവെനങ്ങള) പദതനി 2015

4. നഭാലസ (ശനിശു സസൗഹൃദ നനിയമ കസവെനങ്ങളുലാം അവെരുവട സലാംരക്ഷണവലാം)
പദതനി 2015

5. നഭാലസ  (മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലവലാം  മഭാനസനികേ  ലവെകേലലവമുള
വെലക്തനികേളക്കഭായുള നനിയമ കസവെനങ്ങള) പദതനി 2016

6. നഭാലസ  (ദഭാരനിദ്രല  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  പദതനികേളുവട  ഫലപ്രദമഭായ
നടത്തനിപനിനഭായുള) പദതനി 2015

7. നഭാലസ  (കഗഭാത്രവെര്ഗ്ഗ  അവെകേഭാശ  സലാംരക്ഷണവലാം  നനിര്വ്വഹണവലാം)
പദതനി 2015

8. നഭാലസ  (മയക്കുമരുന്നയ്  ദുരുപകയഭാഗത്തനിവന്റ  ഇരകേളക്കുലാം  മയക്കുമരുന്നയ്
മൂലമുള  വെനിപത്തുകേവള  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുള  നനിയമ
സഹഭായങ്ങള) പദതനി 2015

9. നഭാലസയുവട  (ആസനിഡെയ്  ആക്രമണത്തനിനയ്  ഇരയഭായവെര്ക്കുള  നനിയമ
സഹഭായ പദതനി) 2016

10. നഭാലസയുവട (വൃദജനങ്ങളക്കുള നനിയമ സഹഭായ പദതനി) 2016.
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ഇവെകൂടഭാവത  സഭാമൂഹലമഭായുലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായുലാം  പനിന്നഭാക്കലാം  നനിലക്കുന്ന

കുറവെഭാളനികേളുവട  ആശനിതര്ക്കഭായനി  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ലതീഗല  സര്വ്വതീസസയ്

അകതഭാറനിറനിയുവട  മുന  എകനികേപ്യൂടതീവെയ്  വചേയര്മഭാന  ബഹുമഭാനവപട  ജസ്റ്റതീസയ്

കതഭാടത്തനില ബനി.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന അവെര്കേളുവട  നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം  'കുറവെഭാളനികേളുവട

ആശനിതര്ക്കയ്  (സഭാമൂഹനികേമഭായുലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായുലാം  ബുദനിമുടനുഭവെനിക്കുന്നവെര്ക്കയ്)

നനിയമസഹഭായലാം  നലകുന്ന  പദതനി,  2017'   തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ആ  പദതനി

8-3-2017-നയ്  ലഹകക്കഭാടതനിയനില  നടന്ന  ചേടങ്ങളനിലവെചയ്  നഭാടനിനഭായനി

സമര്പനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.   പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കുറവെഭാളനികേളുവട  ആശനിതര്ക്കഭായനി

സസൗജനല  നനിയമസഹഭായലാം  നലകുവെഭാനുലാം  വെനിവെനിധ  സര്ക്കഭാര്  വെകുപ്പുകേവള

ഏകകേഭാപനിപനിചവകേഭാണയ് സഭാമ്പത്തനികേമഭായുലാം സഭാമൂഹനികേമഭായുലാം പനിന്നഭാക്കലാം നനിലകേന്ന

ആശനിതര്ക്കയ്  കേനികടണതഭായ  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാനകവെണ  സസൗകേരലങ്ങള

വചേയ്തുവകേഭാടുക്കുന.

(ഡെനി)   നനിയമ കസവെന അകതഭാറനിറനി ആക്ടയ്, 1987 വസക്ഷന 12, വസക്ഷന 13
പ്രകേഭാരലാം  സസൗജനല  നനിയമസഹഭായത്തനിനയ്  അര്ഹനഭായ  വെലക്തനി,  അര്ഹത
വതളനിയനിക്കുന്ന  കരഖേകേളുമഭായനി  ബനവപട  ജനിലഭാ  ലതീഗല  സര്വ്വതീസസയ്
അകതഭാറനിറനി/തഭാലൂക്കയ്  ലതീഗല  സര്വ്വതീസസയ്  അകതഭാറനിറനി/തഭാലൂക്കയ്  ലതീഗല
സര്വ്വതീസസയ്  കേമ്മേനിറനി/ലഹകക്കഭാടതനി  ലതീഗല  സര്വ്വതീസയ്  കേമ്മേനിറനി  എന്നതീ
സ്ഥഭാപനങ്ങവള സമതീപനിക്കണലാം.

(ഇ)   സസൗജനല  നനിയമസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വെരുമഭാന  പരനിധനി
1,00,000  രൂപയനിലനനിനലാം  3,00,000  രൂപയഭാക്കനി  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

ഗ്രഭാമതീണ കകേഭാടതനികേള

53(4722) ശതീ  .   മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി അലനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
മുഖേലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് എത്ര ഗ്രഭാമതീണ കകേഭാടതനികേളഭാണയ് പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന്നതയ്;
പ്രസ്തുത  കകേഭാടതനികേള  സ്ഥഭാപനിക്കഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരലലാം  എന്തെഭാവണന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മജനികസ്ട്രേറയ്  കകേഭാടതനിയനില  പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനയ്  കകേസുകേള
വകേടനിക്കനിടക്കുകമ്പഭാഴലാം  ഗ്രഭാമതീണ  കകേഭാടതനികേളനില  കകേസുകേള  കുറയുന്ന
സ്ഥനിതനിവെനികശഷത്തനിനയ് കേഭാരണവമന്തെഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

280/2020
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(സനി)  മുഴവെനസമയ  നലഭായഭാധനിപനമഭാവര  നനിയമനിക്കുന്നതുലാം  ലകേകേഭാരലലാം

വചേയ്യുന്ന  കകേസുകേളുവട  മൂലലമുയര്ത്തുന്നതുലാം  പ്രസ്തുത  കകേഭാടതനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം

വമചവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  മുന നിസനിഫയ്  മജനികസ്ട്രേറയ്  കകേഭാടതനികേളനിവല  കകേസുകേളുവട

ബഭാഹുലലലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  സഹഭായനിക്കുവമന്നയ്  കേരുതുനകണഭാ;  ഗ്രഭാമതീണ

കകേഭാടതനികേളുവട  ലക്ഷലലാം  നനിറകവെറ്റുന്നതനിനയ്  മവറവന്തെങനിലുലാം  മഭാറലാം  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയ  ആക്ടയ്  2008  വസക്ഷന  3  പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ

പസൗരനഭാര്ക്കുലാം നതീതനി ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതനിവന്റ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില കകേരളത്തനില 30

ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയങ്ങള  സ്ഥഭാപനിക്കുവെഭാന  1-3-2011-വല  സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്

86/2011/ആഭലന്തെരലാം  പ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി  നലകുകേയുലാം  ഇസൗ  30  നലഭായഭാലയങ്ങള

ഇകപഭാള പ്രവെര്ത്തനിചവെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.

(ബനി&സനി)   ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയ  ആക്ടയ്  2008  വസക്ഷന  12,  13  പ്രകേഭാരലാം

ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയങ്ങളുവട  ക്രമനിനല,  സനിവെനില  അധനികേഭാരപരനിധനി  പരനിമനിതമഭാണയ്.

കൂടഭാവത ആര്തനികേ ആധനികേഭാരനികേത  50,000  രൂപ വെവരയഭാണയ്.  ഇസൗ സഭാഹചേരലലാം

പരനിഗണനിചയ് ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയ ആക്ടനില കൂടുതല ഇനങ്ങള ഉളവപടുത്തുന്നതനിനുള

നടപടനികേള ലഹകക്കഭാടതനി പരനികശഭാധനിചവെരനികേയഭാണയ്.

സുലത്തഭാന ബകത്തരനിയനിലുലാം മഭാനന്തെവെഭാടനിയനിലുലാം സഭായഭാഹ്ന കകേഭാടതനികേള

54(4723)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ശശതീന്ദ്രന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സുലത്തഭാനബകത്തരനി,  മഭാനന്തെവെഭാടനി  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില  സഭായഭാഹ്ന

കകേഭാടതനികേള സ്ഥഭാപനിക്കുവെഭാനുള നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവെനിലുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേഭാടതനികേള സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവെനിലനില.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലനില.
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കകേരള ഭഭാഷഭാ ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടനിവല നനിയമനലാം

55(4724)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡെന    : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഭഭാഷഭാ  ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടനില  കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുലാം,
തഭാലഭാലനികേഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുലാം  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം എത്ര
കപവര നനിയമനിച; അവെരുവട കപരുലാം തസ്തനികേയുലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  എപ്രകേഭാരമഭാണയ്  ഇവെരുവട  നനിയമനലാം;  എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്
എകയ്വചേയ്ഞനില  നനിലവെനിലുളള  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം  ആകണഭാ  ഇവെരുവട  നനിയമനലാം;
അവലങനില അതനിനുളള കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് നനിലവെനില വെന്നകശഷലാം കകേരള ഭഭാഷഭാ ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടനില
കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുലാം  തഭാലഭാലനികേഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുലാം  കജഭാലനി  കനഭാക്കനി
വെന്നനിരുന്ന എത്ര കപവര പനിരനിചവെനിട്ടു;

(ഡെനി)  കകേരള  ഭഭാഷഭാ  ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടനിവന്റ  ചേരനിത്രത്തനില  ഏറവലാം  കൂടുതല
പുസ്തകേങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വെനില്പന  നടത്തുകേയുലാം  വചേയതയ്  2011-16
കേഭാലഘടത്തനിലഭാകണഭാ എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  കകേരള  ഭഭാഷഭാ
ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടനിലുലാം  വെനിജ്ഞഭാനമുദ്രണലാം  പ്രസനിലുമഭായനി  തഭാലക്കഭാലനികേഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില
23  കപവര  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  അവെരുട  കപരുലാം  തസ്തനികേയുലാം  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.  മുനകേഭാലങ്ങളനില  അനുവെര്ത്തനിചകപഭാരുന്ന  നടപടനിക്രമലാം  പ്രകേഭാരലാം
ആവെശലമഭായ  പരസലലാം  നലകേനി  സുതഭാരലമഭായ  നടപടനിക്രമലാം  പഭാലനിചയ്  ഒരു
വെര്ഷകത്തയയ് കേരഭാര് വെലവെസ്ഥയനിലഭാണയ്  നനിയമനലാം നടത്തുന്നതയ്.  എലാംകപ്ലഭായയ് വമന്റയ്
എകയ്കചേഞയ്  വെഴെനി  നനിയമനലാം  നടത്തുകമ്പഭാള  6  മഭാസകേഭാലഭാവെധനിക്കകേത്തയ്  മഭാത്രകമ
കസവെനലാം ലഭലമഭാകുകേയുള.  സഭാകങതനികേ സസ്വഭഭാവെമുള കജഭാലനികേളക്കയ് ഇസൗ രതീതനി
അനുകയഭാജലമല  എന്ന  മുനകേഭാല  തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരമഭാണയ്  നനിയമനലാം  കനരനിടയ്
നടത്തുന്നതയ്.

(സനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം ദനിവെസകവെതനക്കഭാരഭായ
നഭാലുജതീവെനക്കഭാരുവട കസവെനലാം അവെസഭാനനിപനിചനിട്ടുണയ്.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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(ഡെനി)  2011-2016 കേഭാലയളവെനില കകേരള ഭഭാഷഭാ ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടയ് ഏറവലാം കൂടുതല
പുസ്തകേങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന.  എന്നഭാല  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷമഭായനിരുന  ഏറവലാം  കൂടുതല  പുസ്തകേങ്ങള  വെനിലപന  നടത്തനിയതയ്.   പ്രസ്തുത
വെര്ഷലാം 3.95 കകേഭാടനി രൂപയുവട പുസ്തകേങ്ങള വെനിറഴെനിക്കവപട്ടു.

വപ്രഭാഫ. കജഭാസഫയ് മുണകശ്ശേരനിയുവട കപരനില സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങള

56(4725)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി    :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വപ്രഭാഫ.കജഭാസഫയ്  മുണകശ്ശേരനിയുവട  കപരനില  സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപനിനയ്
കേതീഴെനില സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങള നനിലവെനിലുകണഭാ എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  എങനില
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അകദ്ദേഹത്തനിവന്റ ജനസ്ഥലമഭായ കേണശ്ശേഭാലാംകേടവെനില ഒരു സഭാലാംസഭാരനികേ
കകേന്ദ്രലാം സ്ഥഭാപനിക്കുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവെനിലനില.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  കേലഭാ  സഭാലാംസഭാരനികേ
സമനിതനി/സലാംഘടനകേള  സ്ഥലവലാം  മറയ്  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കനി
വെനിശദമഭായ പ്ലഭാനുലാം എസ്റ്റനികമറ്റുലാം സഹനിതലാം വപ്രഭാകപഭാസല ലഭലമഭാക്കുകേയഭാവണങനില
സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങളുവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ഫണയ് ലഭലത അനുസരനിചയ് സര്ക്കഭാര്
ധനസഹഭായലാം  അനുവെദനിക്കുനണയ്.   നനിലവെനില  കേണശ്ശേഭാലാംകേടവെനില  വപ്രഭാഫ.
കജഭാസഫയ്  മുണകശ്ശേരനിയുവട  കപരനില  സഭാലാംസഭാരനികേ  കകേന്ദ്രലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിവന
സലാംബനനിച വപ്രഭാകപഭാസലുകേള സര്ക്കഭാരനിവന്റ പരനിഗണനയനിലനില.

കേലഭാകേഭാര വപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ നലകുന്നതനിനയ് നടപടനി

57(4726)  ശതീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേലഭാകേഭാര വപനഷന തുകേ നനിലവെനില എത്ര രൂപയഭാണയ്; ഈ സര്ക്കഭാര്
വെന്നകശഷലാം വപനഷനനില വെര്ദനവെയ് വെരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നനിലവെനില എത്ര മഭാസവത്ത വപനഷന കുടനിശ്ശേനികേയുണയ്;
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(സനി)  വപനഷന  കുടനിശ്ശേനികേ  പൂര്ണമഭായുലാം  നലകുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) 24-10-2016-വല  GO(Ms)No.  19/2016/CLAD   ഉത്തരവെയ്  പ്രകേഭാരലാം

1,500  രൂപയഭാണയ്  നനിലവെനില  കേലഭാകേഭാര  വപനഷന  നലകുന്നതയ്.
24-10-2016 -നഭാണയ്  750 രൂപയനിലനനിനലാം 1,500 രൂപയഭാക്കനി വെര്ദനിപനിചതയ്.

(ബനി&സനി)  സലാംസ്ഥഭാന കേലഭാകേഭാര വപനഷന 2017 വഫബ്രുവെരനി മഭാസലാം മുതല
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട  ബഭാങയ്  അക്കസൗണ്ടുകേളനികലയയ്  ടഭാനസ്ഫര്  വക്രഡെനിറയ്  വചേയയ്
വെരനികേയഭാണയ്.  (DBT  മുകഖേന)  ബഭാങയ് അക്കസൗണയ് സലാംബനനിച വെനിശദവെനിവെരങ്ങള
വെകുപനില  ലഭലമഭാക്കനിയ  2557  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  2017  ഏപ്രനില  മഭാസലാം
വെവരയുള  കേലഭാകേഭാര  വപനഷന  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കശഷനിക്കുന്ന  450
കേലഭാകേഭാരനഭാകരഭാടയ്  അക്കസൗണയ്  സലാംബനനിച  വെനിശദവെനിവെരലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന
ആവെശലവപടനിട്ടുണയ്.  ആയതയ്  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്  ടനി  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്
കുടനിശ്ശേനികേയടക്കലാം കേലഭാകേഭാര വപനഷന നലകുന്നതഭാണയ്.

അനശസ്വര സലാംഗതീതജ്ഞന രവെതീന്ദ്രനയ് സ്മെഭാരകേലാം
58(4727) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം 
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അനശസ്വര  സലാംഗതീതജ്ഞന  രവെതീന്ദ്രനയ്  ജനമനഭാടഭായ  കുളത്തുപ്പുഴെയനില
ഉചേനിതമഭായ സ്മെഭാരകേലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതുഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപനിവന്റ  ചുമതലയനിലുലാം  കമലകനഭാടത്തനിലുമഭാകണഭാ
പ്രസ്തുത സ്മെഭാരകേലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്;

(സനി) സ്മെഭാരകേ നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നകത്തക്കയ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുവമന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  2009-ല  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങനിയ  രവെതീന്ദ്രന  സ്മെഭാരകേലാം  2010-ല

നനിര്മ്മേഭാണലാം  നനിലചകപഭായനി.  പുതുക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറയ്  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവെഭാന  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വെരുന.  ഇതനിനുള
നടപടനിക്രമങ്ങള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണയ്.  സ്മെഭാരകേ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  2010-11
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  15  ലക്ഷലാം  രൂപ  സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപനിലനനിനലാം
അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കുളത്തുപ്പുഴെ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവന്റ കമലകനഭാടത്തനിലുലാം ചുമതലയനിലുമഭാണയ്
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പ്രസ്തുത സ്മെഭാരകേലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്.

(സനി)  2017-18  വെര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവെഭാന  കേഴെനിയുന്ന  രതീതനിയനിലഭാണയ്

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതയ്.

 തലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില സഭാലാംസഭാരനികേ വെകുപയ് നടത്തനിയ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

59(4728)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനില  സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപനിനുകേതീഴെനിലുള  സ്ഥഭാപനങ്ങള  എവന്തെഭാവക്ക

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നടത്തനിയനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-17-വല  പുതുക്കനിയ  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില

തലകശ്ശേരനി  വകേ.  രഭാഘവെന  മഭാസ്റ്റര്  സ്മെഭാരകേത്തനില  രഭാഘവെന  മഭാസ്റ്ററുവട  പ്രതനിമ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  10  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാവത,  ഇസൗ സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  നനിരവെധനി

പരനിപഭാടനികേള  കഫഭാകേയ് കലഭാര്  അക്കഭാദമനിയുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  നടക്കുകേയുണഭായനി.

'കേളരനിപയറ്റുലാം ഇതരകേലകേളുലാം'  എന്ന വെനിഷയവത്ത ആധഭാരമഭാക്കനി 2017  വഫബ്രുവെരനി

20  മുതല  നഭാലുദനിവെസലാം  നതീണ്ടുനനിലക്കുന്ന  'വപഭാന്നലത്തങലാം  2017'  എന്ന

പരനിപഭാടനിയനില  പകേല  വസമനിനഭാറുകേള,  കേലഭാകേഭാരകൂടഭായ്മകേള  എന്നനിവെയുലാം

രഭാത്രനികേളനില  കകേരളത്തനിവല  ഒരു  ഡെസനനിലധനികേലാം  കേളരനിപയറ്റുലാം  ഇരുപകതഭാളലാം

അവെതരണകേലകേളുലാം  അരകങ്ങറനി.  കൂടഭാവത,  ഇരുപതനിലധനികേലാം  ക്ലെെബ്ബുകേള,

ഗ്രന്ഥശഭാലകേള,  സ്കൂളുകേള  എന്നനിവെയുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  നഭാടനകേലഭാകമളകേളുലാം

നടത്തുകേയുണഭായനി.

കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ചേലചനിത്ര  അക്കഭാദമനിയുവട  ടൂറനിലാംഗയ്  ടഭാക്കതീസയ്  വെഴെനിയുള

പ്രദര്ശനങ്ങള  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  നടത്തനിവെരുനണയ്.   2016-വല  സലാംസ്ഥഭാന

ചേലചനിത്ര  അവെഭാര്ഡെയ്  ആഗസ്റ്റയ്  രണഭാലാം  വെഭാരലാം  തലകശ്ശേരനിയനിലവെചയ്  നടത്തഭാനഭാണയ്

തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.   അകതഭാവടഭാപലാം  കുടനികേളുവട  ഒരു  കേലഭാമ്പയ്  2017  കമയയ്

മഭാസത്തനില തലകശ്ശേരനിയനില നടത്തഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

കകേരള സഭാഹനിതല അക്കഭാദമനി  2017 മഭാര്ചയ്  11, 12  തതീയതനികേളനിലഭായനി യു.പനി.
ജയരഭാജയ്  ഓര്മ്മേ,  തലകശ്ശേരനിയുവട  സഹകേരണകത്തഭാവട  തലകശ്ശേരനി  ലക്രസ്റ്റയ്
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കകേഭാകളജനിലവെചയ്  യുവെ  കേഥഭാകൃത്തുക്കളക്കഭായനി  വചേറുകേഥഭാശനിലപശഭാല
സലാംഘടനിപനിച. അക്കഭാദമനി ഭഭാരവെഭാഹനികേളുലാം പ്രശസ്ത വചേറുകേഥഭാകൃത്തുക്കളുലാം പവങടുത്ത
ശനിലപശഭാല യുവെ എഴത്തുകേഭാര്ക്കയ് ഏവറ പ്രകയജനവപട്ടു.

കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ബുക്കയ്മഭാര്ക്കനിവന്റ  സഞരനിക്കുന്ന  പുസ്തകേശഭാല  വെഭാഹനലാം
തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലുടനതീളലാം  സഞരനിക്കുകേയുലാം  പുസ്തകേവെനിലപന
നടത്തനിവെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.

സ്കൂളുകേളനിവല ഫനിലനിലാം ക്ലെെബ്ബുകേള

60(4729)  ശതീ  .    ആര്  .     രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  വെനിദലഭാര്തനികേളനില  ചേലചനിത്രങ്ങള  ആസസ്വദനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രകചേഭാദനലാം  നലകുന്നതനിനു  കവെണനി  സ്കൂളുകേളനിവല  കുടനികേളുവട
ഫനിലനിലാം  ക്ലെെബുകേളക്കയ്  കലഭാകകേഭാത്തര  സനിനനിമകേളുലാം  ഹ്രസസ്വചേനിത്രങ്ങളുലാം
ഉളവപവടയുളവെയുവട  സനി.ഡെനി.-കേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങനില വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചേലചനിത്ര നനിര്മ്മേഭാണലാം,  തനിരക്കഥഭാ രചേന,  ഗഭാനരചേന തുടങ്ങനിയവെയുലാം
ചേലചനിത്ര  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റ  സഭാകങതനികേവെശങ്ങളുലാം  കുടനികേളക്കയ്
മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായകേമഭായ  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;  എങനില
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ചേലചനിത്ര അക്കഭാദമനിയുവട സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി
നടത്തുന്ന  സതീനനിലാംഗകേളക്കയ്  അക്കഭാദമനി  കനരനിടയ്  സനിനനിമകേളുവട  സനി.ഡെനി.
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)   കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ചേലചനിത്ര  അക്കഭാദമനി  എലഭാ  വെര്ഷവലാം  കവെനല
അവെധനിക്കഭാലത്തയ് ലഹസ്കൂള കുടനികേളക്കഭായനി മൂന്നയ് ജനിലകേളനിലഭായനി റസനിഡെനഷലല
ഫനിലനിലാം  അപ്രനിസനികയഷന  കേലഭാമ്പുകേള  നടത്തനിവെരുന.   ചേലചനിത്ര  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
തനിരക്കഥഭാ  രചേന,  ഗഭാനരചേന  തുടങ്ങനിയവെയുലാം  ചേലചനിത്ര  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റ
സഭാകങതനികേവെശങ്ങളുലാം  കുടനികേളക്കയ്  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായകേരമഭായ
തരത്തനിലഭാണയ് ഇസൗ കേലഭാമ്പുകേള വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിരനിക്കുന്നതയ്.

ചേഭാലക്കുടനിയനില തനികയറര് സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള
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61(4730)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡെനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഫനിലനിലാം  വഡെവെലപയ്വമന്റയ്  കകേഭാര്പകറഷവന്റ  തനികയറര്  സമുചയ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ചേഭാലക്കുടനി  നഗരസഭ  സമര്പനിചനിട്ടുള  അകപക്ഷ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഇതനിനഭായുള  നടപടനികേള  ഏതയ്  ഘടത്തനിലഭാണയ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചേഭാലക്കുടനിയനില  കകേഭാര്പകറഷവന്റ  തനികയറര്  സമുചയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചേഭാലക്കുടനി  നഗരസഭ  സമര്പനിചനിട്ടുള  അകപക്ഷ  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന
ചേലചനിത്ര വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി&സനി)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ചേലചനിത്ര  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റ
പ്രതനിനനിധനികേള  സ്ഥലലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിവന്റ  സഭാധലത
വെനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം തുടര് നടപടനികേള ലകേവക്കഭാളന്നതഭാണയ്.

വകേഭാകണഭാടനിയനില ടനി.എ. റസഭാഖേനിവന്റ കപരനില ഓഡെനികയഭാ വെനിഷസ്വല
തനികയറര്

62(4731)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വെകുപയ്
ഏവതങനിലുലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകേകയഭാ  ഏവറടുക്കുകേകയഭാ  വചേയനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സഭാലാംസഭാരനികേ വെകുപനിനയ് കേതീഴെനില വകേഭാകണഭാടനിയനില ടനി. എ. റസഭാഖേനിവന്റ
കപരനില  ഓഡെനികയഭാ  വെനിഷസ്വല  തനികയറകറഭാ  മറയ്  ഏവതങനിലുലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങകളഭാ
തുടങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  കകേരള  പൂരക്കളനി  അക്കഭാദമനിയുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  ഒ.എന.വെനി.  കുറുപനിവന്റ  സ്മെരണഭാര്തലാം  സ്മെഭാരകേ

മന്ദേനിരലാം,  കേഴെനിഞ്ഞെ  വെര്ഷലാം  പ്രഖേലഭാപനിച  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  നകവെഭാതഭാന

സഭാലാംസഭാരനികേ കകേന്ദ്രങ്ങള, ഫനിലനിലാം സനിറനി,  ഫനിലനിലാം വഫസ്റ്റനിവെല കകേഭാലാംപ്ലകയ് എന്നനിവെ

സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഒടുവെനില ഉണനിക്കൃഷ്ണന

സ്മെഭാരകേലാം, കേലഭാഭവെന മണനി സ്മെഭാരകേലാം എന്നനിവെ സ്ഥഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച.

(ബനി)  വകേഭാകണഭാടനിയനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന മഹഭാകേവെനി കമഭായനിനകുടനി ലവെദലര്

മഭാപനിള  കേലഭാഅക്കഭാദമനിയനില  ടനി.  എ.  റസഭാഖേനിവന്റ  കപരനില  ഓഡെനികയഭാ  വെനിഷസ്വല

തനികയറര്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  30  ലക്ഷലാം  രൂപ

അനുവെദനിചനലകേനിയനിട്ടുണയ്.

 എലാം.എല.എ.-മഭാര്ക്കയ് പനി.ഡെബക്യു.ഡെനി. റസ്റ്റയ് ഹസൗസനിവല

കകേഭാണ്ഫറനസയ് ഹഭാള സസൗജനലമഭായനി ലഭനിക്കഭാന നടപടനി

63(4732)  ശതീ  .    ആന്റണനി  കജഭാണ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവെര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലവമന്ററനികേഭാരലവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സർക്കഭാർ  വെകുപ്പുകേളനിവല  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവട  അവെകലഭാകേനകയഭാഗലാം

കചേരുന്നതനിനയ് പനി.ഡെബ്ളപ്യൂ.ഡെനി.റസ്റ്റയ് ഹസൗസുകേളനിവല കകേഭാണ്ഫറനസയ് ഹഭാളുകേളക്കയ്

എലാം.എല.എ. വെഭാടകേ നലകകേണതുകണഭാ എന്നറനിയഭാകമഭാ ;

(ബനി)  എലാം.എല.എ.-മഭാർ  വെഭാടകേ  നലകേണവമന്ന  നനിലപഭാടഭാണയ്

വപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വെകുപയ്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നവതങനിൽ  ഇത്തരലാം  കയഭാഗങ്ങളക്കയ്

കകേഭാണ്ഫറനസയ്  ഹഭാള  സസൗജനലമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനിക്കഭായനി

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഈ കേഭാരലത്തനിലുളള നനിലപഭാടയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡെനി)  വെഭാടകേ  നലകേണവമന്ന  വപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വെകുപനിവന്റ  നനിലപഭാടയ്

അലാംഗതീകേരനിക്കവപടുകേയഭാവണങനില  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളക്കുളള  വെഭാടകേത്തുകേ

എലാം.എല.എ .-മഭാര്ക്കയ് മടക്കനിനലകുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)   നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്  ഒസൗകദലഭാഗനികേ  കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനിവന്റ
ഭഭാഗമഭായനി  വെനിളനിചകചേര്ക്കുന്ന  അവെകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളക്കയ്  വപഭാതുമരഭാമത്തയ്
വെകുപനിവന്റ റസ്റ്റയ് ഹസൗസുകേളനിവല കകേഭാണ്ഫറനസയ് ഹഭാളുകേള നനിലവെനിവല നനിരക്കനിവന്റ
50  ശതമഭാനലാം  നനിരക്കനില  അനുവെദനിചവകേഭാണയ്  5-11-2015-വല  (ലകേ)
88/2015/വപഭാ.മ.വെ. നമ്പര് ഉത്തരവെയ് പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണയ്. (പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*)

(ബനി-ഡെനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

അകക്കഷല കപഭാലുള മരങ്ങളക്കുപകേരലാം മറയ് മരങ്ങള നട്ടുവെളര്ത്തുന്നതനിനയ്
പദതനി

64(4733)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  വെനവെത്കേരണത്തനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുളള
അകക്കഷല  കപഭാലുളള  മരങ്ങവള  വവെടനിമഭാറനി  കവെവറ  മരങ്ങള  നട്ടുവെളര്ത്തുന്നതനിനയ്
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസ്വകേഭാരല  വെലക്തനികേളുവട  സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  ഇത്തരത്തനിലുളള  മരങ്ങള
വവെടനിമഭാറനി  കവെവറ  ഇനലാം  മരങ്ങള  നട്ടുവെളര്ത്തുന്നതനിനയ്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;
വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് വെനവെത്കേരണത്തനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി  നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുള
അകക്കഷല കപഭാലുള മരങ്ങവള വവെടനിമഭാറനി കവെവറ മരങ്ങള നട്ടുവെളര്ത്തുന്ന കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.   സഭാമൂഹല  വെനവെത്കേരണത്തനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി
വെനിവെനിധ  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്ന  ലതകേളനില  അകക്കഷല
ഉളവപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)   സസ്വകേഭാരല  വെലക്തനികേളുവട  സ്ഥലങ്ങളനില  വെനലാം  വെകുപയ്  അകക്കഷല
കപഭാലുള  മരങ്ങള  വെചപനിടനിപനിചനിടനില.  എങനിലുലാം  സസ്വകേഭാരല  വെലക്തനികേളുവട
സ്ഥലങ്ങളനിലുള  ഇത്തരലാം  മരങ്ങള  വവെടനിമഭാറനി  കവെവറയനിനലാം  മരങ്ങള
നട്ടുവെളര്ത്തുന്നതനിനുള  പദതനിയുമഭായനി  സര്ക്കഭാരനിവന  സമതീപനിചഭാല
അക്കഭാരലത്തനില കവെണ നടപടനികേള അകപഭാള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

വെനകമഖേലകേളനില കേഭാട്ടുതതീ നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനികേള

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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65(4734) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം 
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016  ഡെനിസലാംബര്  1-നുകശഷലാം  കകേരളത്തനിവല  ഏവതലഭാലാം
വെനകമഖേലകേളനില കേഭാട്ടുതതീ റനികപഭാര്ട്ടു വചേയവപടനിട്ടുവണന്നയ് വെനിശദനികേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാട്ടുതതീ  സ്ഥനിരമഭായുണഭാകുന്ന  പ്രകദശങ്ങള  ഏവതലഭാവമന്നയ്  വെനലാം
വെകുപയ് പ്രകതലകേമഭായനി കേണവക്കടുത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  കേഭാട്ടുതതീ  സ്ഥനിരമഭായനി  പ്രതലക്ഷവപടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില  സ്ഥനിരലാം
ജലസലാംഭരണനികേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2016  ഡെനിസലാംബര്  ഒന്നനിനുകശഷലാം  ഓകരഭാ  കമഖേലയനിലുലാം  ബഭാധനിച
കേഭാട്ടുതതീയുവട വെനിശദവെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

സര്ക്കനിള വെനിസ്തൃതനി (വഹക്ടര്)

1 സകതണ് സര്ക്കനിള, വകേഭാലലാം 428.96

2 ലഹകറഞയ് സര്ക്കനിള, കകേഭാടയലാം 712.68

3 വസനടല സര്ക്കനിള, തൃശ്ശൂര് 551.2

4 ഇസൗകസ്റ്റണ് സര്ക്കനിള, പഭാലക്കഭാടയ് 470.46

5 കനഭാര്കത്തണ് സര്ക്കനിള, കേണ്ണൂര് 200.77

6 അഗസ്തലവെനലാം  ബകയഭാളജനിക്കല  പഭാര്ക്കയ്,
തനിരുവെനന്തെപുരലാം

30.31

7 ഫതീലഡെയ്  ഡെയറക്ടര്,  (വപ്രഭാജക്ടയ്  ലടഗര്),
കകേഭാടയലാം

409.72

8 ലവെലഡെയ് ലലഫയ്, പഭാലക്കഭാടയ് 182.08

ആവകേ 2986.18

(ബനി)  ഉണയ്.
(സനി)   വെനത്തനിനകേത്തുതവന്ന മഴെവവെളലാം സലാംഭരനിചയ്  നനിര്ത്തഭാനുലാം അതുവെഴെനി

വെനത്തനിനകേത്തയ്  ആര്ദ്രത  നനിലനനിര്ത്തഭാനുലാം  കേഭാട്ടുതതീയുവട  സഭാധലത  കുറയഭാനുലാം
കവെണ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവെനിലുള
ജലഭാശയങ്ങള ആഴെലാംകൂട്ടുകേയുലാം മണയ് നതീക്കലാംവചേയ്യുകേയുലാം പുതുതഭായനി വചേക്കയ് ഡെഭാമുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.

വെനഭാന്തെരങ്ങളനിവല  നനിരുറവെകേളുവട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വെനലാം  വെകുപനിവന്റ
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കനതൃതസ്വത്തനില  മുന്നൂറനിലപരലാം  ജലഭാശയങ്ങള  കേളകേളുലാം  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  നതീക്കനി
വൃത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ജലസലാംഭരണകശഷനി വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  മുപതനിലപരലാം
തടയണകേളുവട  ഉയരലാം  കൂട്ടുകേയുലാം  നഭാലപത്തകഞഭാളലാം  വെയലുകേളനില  ബണ്ടുകേളുവട
ഉയരലാം  കൂട്ടുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുളതഭാണയ്.  നനിലവെനിലുണഭായനിരുന്ന  അറുപകതഭാളലാം
തടയണകേളുവട  കചേഭാര്ച  ഒഴെനിവെഭാക്കനി  ജലകശഖേരണലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയുണഭായനി.
കൂടഭാവത  മണലചേഭാക്കയ്  തുടങ്ങനിയവെ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  തഭാലക്കഭാലനികേ  തടയണകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.

വെനദതീപനി പദതനി
66(4735) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :

ശതീ  .   എലകദഭാസയ് പനി  .   കുന്നപനിളനില  :
ശതീ  .   വെനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  :
ശതീ  .    അനവെര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  വെനദതീപനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുനകണഭാ;

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള  എവന്തെലഭാമഭാണയ്;
വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  ഏവതലഭാലാം
ഡെനിവെനിഷനുകേളനില  എത്ര  ഫലവൃക്ഷങ്ങള  വെചപനിടനിപനിക്കുവെഭാന  കേഴെനിഞ  എനലാം
ഇതനിനഭായനി എത്ര രൂപ വചേലവെഭാവയനലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  വെനദതീപനി   പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  2012-13
വെര്ഷത്തനില  കസഭാഷലല  കഫഭാറസ്ട്രേനി  വെനിഭഭാഗത്തനിവല  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  കസഭാഷലല
കഫഭാറസ്ട്രേനി  ഡെനിവെനിഷന  ഇളബകക്കഭാടയ്  എന്ന  സ്ഥലത്തയ്  20.8  വഹക്ടര്,  വകേഭാലലാം
കസഭാഷലല  കഫഭാറസ്ട്രേനി  ഡെനിവെനിഷനനില  പത്തുപറ  എന്ന  സ്ഥലത്തയ്  5.7  വഹക്ടര്
എന്നനിവെനിടങ്ങളനില അകക്കഷല മരങ്ങള മുറനിചമഭാറനി  തകദ്ദേശതീയമഭായ ഫലവൃക്ഷങ്ങള
ഉളവപവടയുള വെനവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവെളര്ത്തനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.

(ബനി)   വെനികദശമരമഭായ  അകക്കഷല  നട്ടുപനിടനിപനിച  ഏകേവെനിളകത്തഭാടങ്ങള
ഘടലാംഘടമഭായനി  ഇലഭാതഭാക്കുകേ,  തകദ്ദേശതീയവൃക്ഷങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചയ്  സസ്വഭാഭഭാവെനികേ
വെനലാം  പുനര്ജനനിപനിക്കുകേ,  ഇസൗ  പ്രകദശവത്ത  ലജവെലവെവെനിദല  സലാംരക്ഷണലാം
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ഉറപഭാക്കുകേ,  ചുറ്റുമുള  പ്രകദശവത്ത  മണയ്-ജല  സലാംരക്ഷണ  പ്രക്രനിയയയ്
സഹഭായകേരമഭാവകേ,  വെനലജതീവെനികേളക്കയ്  കയഭാജനിച  ആവെഭാസവെലവെസ്ഥ  ഒരുക്കുകേ,
വപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് വെനിശനിഷലഭാ തകദ്ദേശവെഭാസനികേളക്കയ് വെനവത്ത കനരനിടയ് അറനിയഭാനുലാം
പ്രകൃതനിപഠനത്തനിനുമുള  അവെസരലാം  ഒരുക്കുകേ,  ഭഭാവെനിയനില  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
വസന്ററഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ എന്നനിവെയഭാണയ് വെനദതീപനി പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.

(സനി)   വെനദതീപനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2012-13  വെര്ഷത്തനില  നനിര്മ്മേനിച
കതഭാടങ്ങളനിവല  5-ാം വെര്ഷ പരനിചേരണ പ്രവെര്ത്തനമഭാണയ്  കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷലാം  നടത്തനിയതയ്.  ആയതനിനഭാല  പുതനിയ  ഫലവൃക്ഷലത്തകേള
നട്ടുപനിടനിപനിചനിടനില.   5-ാം  വെര്ഷ  പരനിചേരണത്തനിനഭായനി  ആവകേ  6,03,888  രൂപ
വചേലവെഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

വെനലാം വെകുപനിനയ് കലഭാകേ ബഭാങനിലനനിന്നയ് വെഭായ്പ

67(4736) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെനലാം വെകുപയ് കലഭാകേ ബഭാങനിലനനിന്നയ് വെഭായ്പ എടുത്തതനിവന്റ വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏവതലഭാലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ് വെഭായ്പ എടുത്തനിട്ടുളളതയ്;

(സനി)  വെനവെനിസ്തൃതനി  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച എന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കലഭാകേ ബഭാങയ് വെഭായ്പയഭായനി സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് വെനലാം വെകുപനിനയ് കകേരള
കഫഭാറസ്ട്രേനി  കപ്രഭാജക്ടനിനഭായനി  182.39  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  അനുവെദനിചനിരുന്നതയ്.
അതനില  1998  മുതല  2002  വെവര  123.54  കകേഭാടനി രൂപയുലാം  2003  ജനുവെരനി ഒന
മുതല 2003 ഒകക്ടഭാബര് 31 വെവര 21.81 കകേഭാടനി രൂപയുമടക്കലാം 145.36 കകേഭാടനി രൂപ
വചേലവെഭായനിട്ടുണയ്.

ഇന്തെല ഇകക്കഭാ വഡെവെലപയ് വമന്റയ് കപ്രഭാജക്ടയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  1996-
2004 കേഭാലഘടത്തനില കലഭാകേ ബഭാങയ് പദതനിയനില വെനലാം വെകുപനിനയ് 32.275 കകേഭാടനി
രൂപ ലഭനിചനിട്ടുളതുലാം തുകേ മുഴവെന വചേലവെഴെനിചനിട്ടുളതുമഭാണയ്. 

ബകയഭാലഡെകവെഴനിറനി  കേണ്സര്കവെഷന  &  റൂറല  ലലവെയ് ലനിഹുഡെയ്
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ഇലാംപ്രൂവെയ് വമന്റയ് കപ്രഭാജക്ടയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി കലഭാകേ ബഭാങയ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  2012-13  മുതല  2016-17  വെവര  4.245  കകേഭാടനി  രൂപ
ലഭനിചനിട്ടുളതുലാം നഭാളനിതുവെവര 3.6452 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെഭായനിട്ടുളതുമഭാണയ്.

(ബനി) 1. സസ്വഭാഭഭാവെനികേ  വെനങ്ങളുവട  ലജവെലവെവെനിദലലാം
വമചവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  വെനലാം  കതഭാടങ്ങളുവട  ഉലപഭാദനക്ഷമത
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പങഭാളനിത്ത  വെനപരനിപഭാലനലാം
നടപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  രൂപകേലപന  വചേയ  കകേരള  കഫഭാറസ്ട്രേനി
കപ്രഭാജക്ടയ്.

2.  വപരനിയഭാര്  ഉളവപവടയുള  വെനലജതീവെനി  സകങതങ്ങളനിവല
ലജവെലവെവെനിദല  സലാംരക്ഷണവലാം  വെനലജതീവെനി  സകങതങ്ങവള
ആശയനിച  കേഴെനിയുന്ന  ആളുകേളുവട  ജതീവെകനഭാപഭാധനി
വമചവപടുത്തലുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുള  ഇന്തെല  ഇകക്കഭാ  വഡെവെലപയ് വമന്റയ്
കപ്രഭാജക്ടയ്.

3.  ലജവെലവെവെനിദല  സലാംരക്ഷണവലാം  വെനകമഖേലയയ്  ചുറ്റുമുള
ഗ്രഭാമങ്ങളുവട  സര്വ്വകതഭാന്മുഖേമഭായ  വെനികേസനവലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുള
ബകയഭാ ലഡെകവെഴനിറനി കേണ്സര്കവെഷന & റൂറല ലലവെയ് ലനിഹുഡെയ്
ഇലാംപ്രൂവെയ് വമന്റയ് കപ്രഭാജക്ടയ്.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് ജനിലയനിവല 54.6  വഹക്ടര് കേണല വെനങ്ങള റനിസര്വെയ്
വെനമഭായനി പ്രഖേലഭാപനിച. കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് ജനിലയനിവല 2.82 വഹക്ടര് കേണല വെനങ്ങളുലാം
മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില  20.78  വഹക്ടര് കേണല വെനങ്ങളുലാം വപ്രഭാകപഭാസ്ഡെയ്  റനിസര്വെയ്
വെനങ്ങളഭായനി പ്രഖേലഭാപനിച. 

കകേരള വെനവെനികേസന നനിധനി

68(4737)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വെനവെനികേസന നനിധനി  ഏവതലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളക്കയ്  കവെണനിയഭാണയ്
ഉപകയഭാഗനിചവെരുന്നതയ്;വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കതഭാടങ്ങളുവട  വെനിസ്തതീര്ണവലാം  പളപയ്  വഡെനിവന്റ  ഉത്പഭാദനവലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ  നനിധനി  ഫലപ്രദമഭായനി  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നനിവലന്ന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വെലഭാവെസഭായനികേ ആവെശലങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുലാം പളപയ് വഡെനിവന്റ ഉല്പഭാദനലാം



159 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 19, 2017

വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉതകുന്നതരത്തനില  വെന  വെനികേസന  നനിധനി  ഫലപ്രദമഭായനി

ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്തതയ്  എന്തുവകേഭാണഭാണയ്;  ഈ  ഫണനിവന്റ  ശരനിയഭായ  ഉപകയഭാഗലാം

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ്

അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെകനഭാലപന്നങ്ങളുവട  വെനിലപനകയഭാടനുബനനിചയ്  വെനിലപനവെനിലയുവട

5  ശതമഭാനമഭായനി  കശഖേരനിക്കുന്ന  വെനവെനികേസന  നനികുതനി,  വെനങ്ങളുവട

വെനികേസനത്തനിനുലാം  വെനഗകവെഷണത്തനിനുമഭാണയ്  ചുവെവട  കചേര്ക്കുലാം  പ്രകേഭാരലാം

ഉപകയഭാഗനിചയ് വെരുന്നതയ്:

1.   കസഭാഫയ്  വഡെയ്  ഇനങ്ങളനിലവപട  മരങ്ങളുവടയുലാം  വെലവെസഭായ അസലാംസ്കൃത

വെസ്തുക്കളക്കഭായനി  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന  മറയ്  മരങ്ങളുവട  നടതീലനിനുലാം

പരനിപഭാലത്തനിനുലാം തലസലാംബനമഭായ അനുബന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം -60

ശതമഭാനലാം

2.  വെനഗകവെഷണത്തനിനുലാം അനുബന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം-40 ശതമഭാനലാം

(ബനി) വെനവെനികേസന നനിധനിയനികലയയ് കശഖേരനിക്കവപടുന്ന തുകേയയ് അനുസൃതമഭായനി

കസഭാഫയ്  വഡെയ്  സതീഷതീസുകേളുവട  കതഭാടങ്ങള  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം

പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുലാം  ബജറയ്  എസ്റ്റനികമറ്റുകേള  തയഭാറഭാക്കവപടുന്നനില  എന്ന  ഒരു

പരഭാമര്ശലാം  ജനറല  ആന്റയ്  കസഭാഷലല  വസക്ടര്  ഓഡെനിറയ്  വെനിഭഭാഗലാം  പ്രനിനസനിപല

അക്കസൗണന്റയ്  ജനറല  24-06-2016-വല  റനികപഭാര്ടനില  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണയ്.

ഫലപ്രദമഭായനി വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നനില എന്ന പരഭാമര്ശലാം പ്രസ്തസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലനില.

(സനി)   വെലഭാവെസഭായനികേ  ആവെശലങ്ങളക്കയ്  മതനിയഭായ  പളപയ്  വഡെനിവന്റ

ഉലപഭാദനലാം  ഇകപഭാള  മുടക്കലാം  കൂടഭാവത  നടക്കുനണയ്.  വെനവെനികേസന

നനിധനിയനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേയുലാം  പദതനി  വെനിഹനിതമഭായനി  4406-01-105-87-

വെലഭാവെസഭായനികേ  അസലാംസ്കൃത  വെസ്തുക്കളക്കഭായുള  പ്ലഭാകന്റഷന,  2406-01-10-89-

പളപയ്  വഡെയ്  റനികവെഭാളവെനിലാംഗയ്  ഫണയ്  എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനിലുലാം  ആവെശലമഭായ ഫണയ്

ലഭനിക്കുനണയ്.

വെനവെനികേസന  നനിധനിയുവട  വെനിനനികയഭാഗലാം  എപ്രകേഭാരലാം  ആയനിരനിക്കണവമന്നയ്

1989-വല  വകേ.എഫയ്.ഡെനി.എഫയ്.  റൂളസയ്  4-ാം  ചേടത്തനില  വെലക്തമഭായനി

പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.

 ഇകക്കഭാ ടൂറനിസത്തനിനയ് കപ്രഭാതഭാഹഭാനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി
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നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

69(4738) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷതീര് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം 

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് എവെനിവടവയലഭാമഭാണയ്  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നവതന്നയ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഏറനഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനിവല  ആഡെലനപഭാറ  കമഖേലവയ  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം

പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങനില  ഉളവപടുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് 29 വെനലാം ഡെനിവെനിഷനുകേളുവട കേതീഴെനില 60 ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം

കകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണയ്.   ഇവെയുവട  ലനിസ്റ്റയ്  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  നനിലമ്പൂര് കനഭാര്ത്തയ് വെനലാം ഡെനിവെനിഷനുകേതീഴെനില വെരുന്ന ആഡെലനപഭാറ

ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി ഇകപഭാള നല നനിലയനില നടനവെരുന.

ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേള

70(4739) ശതീ  .   റനി  .   വെനി  .   രഭാകജഷയ്   : 

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷയ്   : 

വപ്രഭാഫ  .   വകേ  .   യു  .   അരുണന   : 

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് പരനിസ്ഥനിതനി വെനികനഭാദസഞഭാരത്തനിവന്റ (ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം)

സഭാധലതകേള എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)വെനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികപഭാലുള  വെനിവെനിധ  ഗ്രൂപനികേളനിലുലാം

തകദ്ദേശവെഭാസനികേളനിലുലാം  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസവത്തക്കുറനിചയ്  അവെകബഭാധലാം  വെളര്ത്തനി

പരനിസ്ഥനിതനി സലാംരക്ഷണവത്ത സഹഭായനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സന്ദേര്ശകേരുവട  സസ്വഭാധതീനലാം  പരനിസ്ഥനിതനിവയ  പ്രതനികൂലമഭായനി

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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ബഭാധനിക്കഭാന  സഭാധലതയുള  സ്ഥലങ്ങളനില  പരനിസ്ഥനിതനിക്കയ്  അനുകയഭാജലമഭായ
രതീതനിയനില  ടൂറനിസലാം  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനയ്  വെനലാം  വെകുപയ്  എവന്തെലഭാലാം
പരനിപഭാടനികേളഭാണയ് ആസൂത്രണലാം വചേയനിട്ടുളതയ്;

(ഡെനി)  വെനിവെനിധ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  പരനിസ്ഥനിതനി  സലാംരക്ഷണവത്ത
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നനില  എന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്  അവെകലഭാകേന
സലാംവെനിധഭാനങ്ങള ഏര്വപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നനിലവെനിലുള  നനിയമങ്ങളക്കയ്  വെനികധയമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം  നടപഭാക്കനിവെരുന.   ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേരളത്തനില  വെനിജയകേരമഭായനി
നടനവെരുന.

(ബനി&സനി)  വെനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേളുവട  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പു
വെരുത്തനിവക്കഭാണയ്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  carrying  capacity  പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം  പരനിസ്ഥനിതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്  കൂടുതല ഉസൗന്നല
നലകേനിവക്കഭാണ്ടുള ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം സലാംബനനിച പുതുക്കനിയ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറവപടുവെനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

(ഡെനി)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  സന്ദേര്ശകേരുവട  പരനിധനി
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില carrying capacity  പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള  പരനിസ്ഥനിതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്  കൂടുതല ഉസൗന്നല
നലകേനിവക്കഭാണ്ടുള ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം എടുത്തനിട്ടുണയ്. കൂടഭാവത നടത്തനിപയ് സലാംബനനിച
പുതുക്കനിയ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറവപടുവെനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

സഭാമൂഹല വെനവെത്കേരണ പദതനി
71(4740) ശതീ  .   വെനി  .   ഡെനി  .   സതതീശന  :

ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തയ്  :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശയ് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഇതനിനകേലാം  നടപഭാക്കനിയ  സഭാമൂഹല  വെനവെത്ക്കരണ
പദതനികേവളക്കുറനിചയ് അവെകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

280/2020



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 162

(ബനി)  ഈ  പദതനി  നടത്തനിപനിവനക്കുറനിചയ്  കസഭാഷലല  ആഡെനിറനിനയ്
വെനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇവലങനില അതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമൂഹല  വെനവെത്ക്കരണ  കമഖേലയനില  എവന്തെലഭാലാം  പുതനിയ
പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹല  വെനവെത്കേരണ  വെനിഭഭാഗലാം  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കുന്ന
ഹരനിതകകേരളലാം, വെഴെനികയഭാരത്തണല, എവന്റ മരലാം, നമ്മുവട മരലാം എന്നതീ പദതനികേളുവട
പുകരഭാഗതനി  കൃതലമഭായ  ഇടകവെളകേളനില  വെനിലയനിരുത്തനി  വെരുനണയ്.   ഇസൗ
പദതനികേളനിലൂവട  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്ന  ലതകേളുവട  അതനിജതീവെനലാം  സലാംബനനിചയ്
പരനികശഭാധന നടത്തനി യഥഭാസമയലാം അവെകലഭാകേന റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനി വെരുനണയ്.

(ബനി)  ഇസൗ  പദതനികേളുവട  നടത്തനിപയ്  കസഭാഷലല  ആഡെനിറനിനയ്
വെനികധയമഭാക്കനിയനിടനില.  ഇതുസലാംബനനിചയ് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി) ഹരനിതകകേരളലാം ദസൗതലലാം (ഗ്രതീന ഇന്തെലഭാ മനിഷന)-വന്റ ഭഭാഗമഭായനി വെകനതര
പ്രകദശങ്ങളനില  ഹരനിതവെലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവെരുനണയ്.

സഭാമൂഹല വെനവെത്കേരണ വെനിഭഭാഗലാം
72(4741) ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള   :

ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .  വെനിജയന   :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന   :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  കേഭാവകേളുവട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സഭാമൂഹല

വെനവെലക്കരണ വെനിഭഭാഗലാം സസ്വതീകേരനിചവെരുന്ന നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമൂഹല  വെനവെലക്കരണ  വെനിഭഭാഗലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്ന
വൃക്ഷലത്തകേള ഏവതലഭാമഭാവണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) അകക്കഷല, യൂക്കഭാലനി തുടങ്ങനിയ വെനികദശവൃക്ഷലത്തകേള ഇകപഭാള ഈ
വെനിഭഭാഗത്തനില നനിന്നയ് വെനിതരണലാം നടത്തുനകണഭാ;

(ഡെനി)  സഭാമൂഹല  വെനവെലക്കരണ  വെനിഭഭാഗലാം  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്ന
വൃക്ഷലത്തകേളുവട നനിരക്കുകേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കേഭാവെയ്  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  (ആര്.റനി.)  നമ്പര്
485/2016/വെനലാം  തതീയതനി  24-12-2016  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാവെനിവന്റ  ഉടമസ്ഥര്ക്കയ്
ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന പദതനി നനിലവെനിലുണയ്.  ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം പ്രകതലകേമഭായനി
അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം അവെ പരനികശഭാധനിചയ് വെലുതുലാം ലജവെലവെവെനിദലമൂലലമുള
കേഭാവകേവള  വതരവഞ്ഞെടുത്തയ്  ഫണനിവന്റ  ലഭലതയനുസരനിചയ്  ധനസഹഭായലാം
നലകുകേയഭാണയ്  വചേയ്യുന്നതയ്.  ഇസൗ  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കേഭാവെനിവന്റ  ചുറ്റുമതനില
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അതനിവല  കുളങ്ങളുവട  നവെതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എന്നനിവെ  നടത്തനിവെരുന.
ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  കേഭാവെനിവന്റ  ഉടമകേള
സൂക്ഷ്മഭാസൂത്രണ  കരഖേ  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ടനി
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ് പ്രകേഭാരലാം പുറവപടുവെനിചനിട്ടുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിചയ്
സലാംസ്ഥഭാനതല  വെനിദഗ  സമനിതനിയുവട  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  വെനലാംവെകുപയ്  ആദല
ഗഡുവെഭായനി  25,000 രൂപ  അഥവെഭാ  അലാംഗതീകൃത  പദതനിയുവട  10  ശതമഭാനലാം
(ഇതനികലതഭാകണഭാ  കുറവെയ്)  തുകേ  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതഭാണയ്.   പനിന്നതീടയ്
വെസൗചറുകേളുലാം കരഖേകേളുലാം നലകുന്ന മുറയയ് ബഭാക്കനി ഗഡുക്കള നലകേനിവെരുന. കൂടഭാവത
25,000  രൂപകയഭാ  അതനില  കുറകവെഭാ  പദതനി  വചേലവെനിനഭായനി  വെരുന്നവെയയ്  മുഴവെന
തുകേയുലാം മതനിയഭായ വെസൗചറുകേള സമര്പനിക്കുന്നമുറയയ് നലകുന.

(ബനി)  അരനിവനലനി, മുരനിങ്ങ, സതീതപഴെലാം, വചേമ്പകേലാം, വെതീടനി, കുന്നനിവെഭാകേ, കതക്കയ്,
ആരലകവെപയ്,  കുമനിഴെയ്,  ബദഭാലാം,  വനലനി,  ഉറുമഭാലാംപഴെലാം,  ഗലകമഭാഹര്,  എലഞ്ഞെനി,
മഹഭാഗണനി,  തഭാന്നനി,  അകശഭാകേലാം,  ലക്ഷ്മനിതരു,  ഞഭാവെല,  മഭാവെയ്,  കേണനിവക്കഭാന്ന,
കേമ്പകേലാം,  നതീര്മരുതയ്,  ഉങ്ങയ്,  കേരനിങ്ങഭാലനി,  ചേന്ദേനലാം,  വകേഭാടലാംപുളനി,  കപര,  നഭാരകേലാം,
മന്ദേഭാരലാം,  കേരനിമരുതയ്,  പ്ലഭാവെയ്,  കവെങ്ങ,  കേറനികവെപയ്,  മുള പുളനി,  വെഭാളലാംപുളനി,  മണനിമരുതയ്,
കുമ്പനിള,  പൂവെരശയ്,  അയനനി,  കൂവെളലാം  തുടങ്ങനിയ  തകദ്ദേശതീയ  വൃക്ഷലത്തകേള
സഭാമൂഹലവെനവെലക്കരണ വെനിഭഭാഗലാം വെനിതരണലാം വചേയ്യുനണയ്.

(സനി)  അകക്കഷല, യൂക്കഭാലനി തുടങ്ങനിയ വെനികദശ വൃക്ഷലത്തകേള ഇകപഭാള ഇസൗ
വെനിഭഭാഗത്തനില നനിന്നയ് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നനില.

(ഡെനി)  ഏറവലാം പുതനിയ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ്  (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 159/2017/വെനലാം
തതീയതനി  22-04-2017  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമൂഹലവെനവെലക്കരണ  വെനിഭഭാഗലാം  വെനിതരണലാം
വചേയ്യുന്ന വൃക്ഷലത്തകേളുവട നനിരക്കുകേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
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ഏജനസനി കതക്കയ്
ലതനടതീല കേമ്പയ്
TEAK
STUMPS  (1-നയ്
വെനില രൂപയനില)

വചേറനിയ  കൂടയനില
വെളര്ത്തനിവയടുത്ത
ലതകേള
SMALL
BASKETED
SEEDLINGS
(1-നസ്വനില
രൂപയനില)

വെലനിയ  കൂടയനില
വെളര്ത്തനിവയടു
ത്ത  ലതകേള
BIG
BASKETED
SEEDLINGS
(1-നയ്  വെനില
രൂപയനില)

സ്കൂള,  കകേഭാകളജുകേള,
മറയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ
സ്ഥഭാപനങ്ങള

സസൗജനലലാം സസൗജനലലാം വെനിതരണലാം
വചേയനില

സര്ക്കഭാര്
സ്ഥഭാപനങ്ങള/
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങള/
യുവെജന സലാംഘടനകേള

7 17 45

മതസ്ഥഭാപനങ്ങള/
സര്ക്കഭാരനിതര
സലാംഘടനകേള/മഭാധലമ
സ്ഥഭാപനങ്ങള/
സസ്വകേഭാരല വെലക്തനികേള

7 17 45

അമനിതമഭായനി ജലലാം വെലനിവചടുക്കുന്ന വചേടനികേളുലാം വൃക്ഷങ്ങളുലാം

73(4742) ശതീ  .   എന  .   എ  .   വനലനിക്കുന്നയ് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭൂമനിയനിലനനിനലാം  അമനിതമഭായനി  ജലലാം  വെലനിവചടുക്കുന്ന  വചേടനികേളുവടയുലാം
വൃക്ഷങ്ങളുവടയുലാം കപരുലാം, ഇനവലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അമനിതമഭായനി  ജലലാം  വെലനിവചടുക്കുന എന്ന കേഭാരണത്തഭാല  സര്ക്കഭാര്
അധതീനതയനിലുളള  സ്ഥലങ്ങളനിലനനിനലാം  ഏവതങനിലുലാം  മരങ്ങള  മുറനിചമഭാറഭാന
തതീരുമഭാനലാം വവകേവക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;എങനില ഏവതലഭാലാം മരങ്ങള;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  എത്ര  വഹക്ടര്  പ്രകദശവത്ത  മരങ്ങളഭാണയ്
വവെടനിമഭാറവപടുന്നതയ്;

(ഡെനി)  ഇതുവെഴെനി  സര്ക്കഭാരനിനയ്  എന്തെയ്  വെരുമഭാനലാം  ലഭലമഭാകുവമന്നഭാണയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്?
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(എ)  ഭൂമനിയനില സഭാധഭാരണയഭായനി കേഭാണവപടുന്ന സസലങ്ങളനില 'കവെഗത്തനില
വെളരുന്ന'  (fast  growing)  ഇനത്തനിലവപട  സസലങ്ങളഭാണയ്  കൂടുതലഭായനി  ജലലാം
ആഗനിരണലാം  വചേയ്യുന്നതയ്.  അകക്കഷല,  മഭാഞനിയലാം,  യൂക്കഭാലനിപ്റയ്സയ്  എന്നനിവെ
'കവെഗത്തനില  വെളരുന്ന'  (fast  growing)  ഇനത്തനിലവപട  സസലങ്ങളഭാകേയഭാല  മറയ്
സസലങ്ങവള  അകപക്ഷനിചയ്  കൂടുതല  ജലലാം  ആഗനിരണലാം  വചേയഭാന  സഭാധലതയുണയ്.
കൂടഭാവത ഇത്തരലാം ഇനങ്ങള അടുത്തടുത്തയ് നടുന്നതുവകേഭാണയ് ഒരു വഹക്ടറനില നടുന്ന
വമഭാത്തലാം ലതകേളുവട എണലാം കൂടുതലഭായനിരനിക്കുകേയുലാം അതനുസരനിചയ് കൂടുതല ജലലാം
കവെണനിവെരുലാം എന്നതയ് സസ്വഭഭാവെനികേമഭാണയ്.  എന്നഭാല കവെഗത്തനില വെളരുന്ന അകക്കഷല
കതഭാടങ്ങള  അസസ്വഭാഭഭാവെനികേമഭായ  കതഭാതനില  ജലലാം  വെറനിചവെരുനവവെന്നതയ്
വതറനിദഭാരണ മഭാത്രമഭാവണന്നയ്  കകേരള വെനലാം ഗകവെഷണ കകേന്ദ്രലാം,  പതീചനി നടത്തനിയ
പഠത്തനില കേവണത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   വെനഭൂമനിയനിവല  മരലാം  മുറനിക്കുന്നതയ്  അതതയ്  ഡെനിവെനിഷനുകേളക്കയ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച നലകേനിയനിട്ടുള വെര്ക്കനിലാംഗയ് പ്ലഭാനനിവന ആസദമഭാക്കനിയഭാണയ്.
അമനിതമഭായനി  ജലലാം  വെലനിവചടുക്കുനവവെന്ന  കേഭാരണത്തഭാല  വെനലാം  വെകുപനിവന്റ
അധതീനതയനിലുള  സ്ഥലങ്ങളനില  നനിനലാം  മരങ്ങള  മുറനിചമഭാറഭാന  തതീരുമഭാനലാം
ലകേവക്കഭാണനിടനില.

എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  തകദ്ദേശതീയ വൃക്ഷലത്തകേള ഉപകയഭാഗനിചയ്  സസ്വഭഭാവെനികേ വെനലാം
പുനരുജതീവെനിപനിക്കുകേ  എന്ന  ആശയലാം  ഉളവക്കഭാണയ്  പുനലൂര്  വെനലാം
ഡെനിവെനിഷനനിലവപട  പത്തയ്പറയനിലുലാം  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  വെനഡെനിവെനിഷനനിലവപട
ഇളമ്പ്രകക്കഭാടയ്  എന്ന  വെനപ്രകദശത്തുലാം  അകക്കഷല,  മഭാഞനിയലാം,  യൂക്കഭാലനിപ്റയ്സയ്
കതഭാടങ്ങള  മുറനിചമഭാറനി  തലസ്ഥലത്തയ്  ഫലഒസൗഷധനി  തടനി  വൃക്ഷലത്തകേള  വെചയ്
പനിടനിപനിക്കുന്ന  വെനദതീപനി  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  കൂടുതല
കമഖേലകേളനികലയയ് വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)   വെനദതീപനി  എന്ന പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  പുനലൂര് വെനഡെനിവെനിഷനനില
ഉളവപട  പത്തയ്പറയനില  5.7  വഹക്ടര്  വെനപ്രകദശവലാം  തനിരുവെനന്തെപുരലാം
വെനഡെനിവെനിഷനനിലവപട ഇളമ്പ്രകക്കഭാടയ് 20.8 വഹക്ടര് വെനപ്രകദശവലാം ഉളവപവട 26.5
വഹക്ടര് സ്ഥലത്തയ് ഫലഒസൗഷധ തടനി  വൃക്ഷലത്തകേള വെചപനിടനിപനിക്കുന്ന പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡെനി)  ഇസൗ പദതനി വെരുമഭാനലാം ലക്ഷലമനിടയ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതല. 
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വെനങ്ങളനില കേലഭാമറ സഹഭായകത്തഭാവടയുള നനിരതീക്ഷണ സലാംവെനിധഭാനലാം
74(4743) ശതീ  .   വജയനിലാംസയ് മഭാതക്യു  :

ശതീ  .   വകേ  .   ബഭാബു  :
ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ്  :

ശതീ  .    പനി  .    വെനി  .    അനവെര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെനലമൃഗങ്ങള  കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലക്കനിറങ്ങനി  നഭാശലാം  വെരുത്തുന്നതു

തടയഭാനുലാം  മനുഷലര്  വെനങ്ങളനികലക്കയ്  അനധനികൃതമഭായനി  പ്രകവെശനിചയ്  മൃഗങ്ങവള

കവെടയഭാടുന്നതയ് തടയഭാനുലാം കേലഭാമറ സഹഭായകത്തഭാവടയുള നതീരതീക്ഷണ സലാംവെനിധഭാനലാം

വെനഭാതനിര്ത്തനികേളനില ഏര്വപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  വെനലമൃഗങ്ങളുവട  എണത്തനിലുള  വെര്ദനവമൂലലാം  കുടനിവവെളവലാം

ഭക്ഷണലഭലതയുലാം  കുറയുന്നതയ്  പരനിഹരനിചയ്  വെനലമൃഗങ്ങള  മനുഷലവെഭാസ

കമഖേലകേളനികലക്കയ്  ഇറങ്ങുന്നതയ്  തടയഭാന  പദതനി  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുവണങനില

വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  ജനജഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മനുഷലന വെനങ്ങളനികലയയ് അനധനികൃതമഭായനി പ്രകവെശനിചയ് വെനസമ്പത്തയ്

വകേഭാളയടനിക്കുന്നതയ്  തടയുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാവട  വെയനഭാടയ്,  മറയൂര്

ഉളവപവടയുള  ചേനില  ഭഭാഗങ്ങളനില  അവെശലലാംകവെണ  സഭാഹചേരലങ്ങളനില  കേലഭാമറ

സഹഭായകത്തഭാവട നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തുനണയ്.

(ബനി)   വെനലമൃഗങ്ങളുവട  എണത്തനിലുള  വെര്ദനവമൂലവലാം  സലാംസ്ഥഭാനലാം

കനരനിടുന്ന  വകേഭാടുലാംവെരളചമൂലവലാം  ജനവെഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയയ്  എത്തുന്ന

വെനലമൃഗങ്ങവള  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനയ്  വെനത്തനിനുളനില  ഭക്ഷണത്തനിവന്റയുലാം

ജലത്തനിവന്റയുലാം  ലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ഇതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാടനിനുളനിവല  1740  ജലകസഭാതസ്സുകേള  നവെതീകേരനിക്കുകേയുലാം

കുളങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  വചേയയ്  പരമഭാവെധനി  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയുലാം

വചേയനിട്ടുണയ്.   ആവെശലമുള സ്ഥലങ്ങളനില പുതനിയ കുളങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള
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നടപടനികേളുലാം  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   വെനത്തനിനുളനിവല  വെയലുകേളനില  ഉണഭായനിരുന്ന

അധനിനനികവെശ  സസലങ്ങവള  നതീക്കലാം  വചേയയ്  മൃഗങ്ങളക്കയ്  ഭക്ഷലകയഭാഗലമഭായ

സസലങ്ങളുവട  വെളര്ചവയ  തസ്വരനിതവപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാവത,  ഇസൗ  വെര്ഷലാം

സലാംസ്ഥഭാനവത്ത വെനകമഖേലകേളനില പലയനിടങ്ങളനിലഭായനി മുളലാംലതകേള പുതനിയതഭായനി

നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  മനുഷലനുലാം  വെനലമൃഗങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലുള  സലാംഘര്ഷങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ജനജഭാഗ്രതഭാ സമനിതനികേള തകദ്ദേശതലത്തനില തഭാവഴെ പറയുന്ന
പ്രവെര്ത്തങ്ങള നടത്തുവെഭാനഭാണയ് വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിട്ടുളതയ്:

1. വെനലജതീവെനി  ആക്രമണലാം ഉണഭാകുന്ന കമഖേലകേളനില വെനലാം വെകുപനിവന്റ
ജനകേതീയ മുഖേമഭായനി ജനജഭാഗ്രതഭാ സമനിതനികേള പ്രവെര്ത്തനിചയ് ജനവത്ത
സഹഭായനിക്കുന.

2. പ്രകദശത്തനിനയ്  ഏറവലാം  കയഭാജനിച  പ്രതനികരഭാധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങവളക്കുറനിചയ്
വെനലാം വെകുപനിവന അറനിയനിക്കുകേ.

3. അടനിയന്തെര സഭാഹചേരലങ്ങളനിലുലാം അലഭാത്തപക്ഷലാം ചുരുങ്ങനിയതയ് മൂന്നയ്
മഭാസത്തനില  ഒരനിക്കവലങനിലുലാം  കയഭാഗലാംകൂടനി  കവെണ  ശനിപഭാര്ശകേള
വെനലാം വെകുപയ് ഡെനിവെനിഷനനില കഫഭാറസ്റ്റയ് ഓഫതീസര്ക്കയ് നലകുകേ.

4. നനിലവെനില  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള  പ്രതനികരഭാധമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായ  സസൗകരഭാര്ജ
കേമ്പനികവെലനി,  കേനിടങ്ങയ്,  മതനില  എന്നനിവെയയ്  കകേടുപഭാടുകേള
സലാംഭവെനിചനിട്ടുവണങനില ആ വെനിവെരലാം ബനവപട വറയനിഞയ്  കഫഭാറസ്റ്റയ്
ഓഫതീസവറ  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  കേമ്മേനിറനിയനില  ചേര്ചവചേയയ്  പരനിഹഭാര
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം വചേയ്യുകേ.

5.  വെനലജതീവെനി  ആക്രമണലാം  ഉണഭാകുന്നപക്ഷലാം  എത്രയുലാംവപവടന്നയ്
സ്ഥലവത്തത്തനി കവെണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന വെനലാം വെകുപനിവന
സഹഭായനിക്കുകേ.

6. വെനഭാതനിര്ത്തനി  പങനിടുന്ന  കമഖേലകേളനില  വെനലജതീവെനികേവള
ആകേര്ഷനിക്കഭാത്ത  തരത്തനിലുള  കൃഷനി  നടത്തുന്നതനിനയ്  ജനങ്ങളനില
അവെകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്ന  വെനലാം  വെകുപനിവന്റ  നടപടനികേളനില
പങഭാളനികേളഭാകുകേ.

സലാംകയഭാജനിത വെനസലാംരക്ഷണ പദതനി
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75(4744) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്   :
ശതീ  .    സനി  .   വകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന   :
ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   വെനിജയദഭാസയ്   :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  സലാംകയഭാജനിത  വെനസലാംരക്ഷണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി

വെരുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  പദതനിയുവട  ലക്ഷലങ്ങള  എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ്

വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രകൃതനിവെനിഭവെങ്ങളുവടയുലാം  ആവെഭാസ  വെലവെസ്ഥയുവടയുലാം  സലാംരക്ഷണ

ത്തനിനഭായനി എവന്തെലഭാലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് ഇതനില ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ഡെനി)  മുളലാംകേഭാടുകേളുവട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായുളള

നടപടനികേള ഈ പദതനിയനില പുതുതഭായനി ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  അപൂര്വ്വവലാം  നഭാകശഭാന്മുഖേവമഭായ  സസലങ്ങളുവടയുലാം  അവെ  വെളരുന്ന

പ്രകദശങ്ങളുവടയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി  എവന്തെലഭാലാം

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം നടത്തനിവെരുന്നവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  സലാംകയഭാജനിത  വെനസലാംരക്ഷണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി

വെരുനണയ്.

(ബനി)  ടനി പദതനിയനില കേഭാട്ടുതതീ നനിയനണലാം,  വെനസലാംരക്ഷണത്തനിനുകവെണനി

അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുവട  വെനികേസനലാം,  കേഭാവകേളുവട  സലാംരക്ഷണലാം  എന്നനിവെ

ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.

(സനി) പ്രകൃതനി വെനിഭവെങ്ങളുവടയുലാം ആവെസഭാവെലവെസ്ഥയുവടയുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനയ്

സര്കവ്വ,  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയലാം,  മവണഭാലനിപയ്  തടയല,  കേഭാട്ടുതതീ  നനിയനണലാം

മുതലഭായവെ നടത്തനിവെരുന.

(ഡെനി)   ഇല.  എന്നഭാല  ഇസൗ  പദതനിയനിവല  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ്  മുളങഭാടുകേവള
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കേഭാട്ടുതതീയനിലനനിനലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന.

(ഇ)  ഇസൗ പ്രകദശങ്ങവള കേഭാട്ടുതതീയനിലനനിനലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന പ്രവെര്ത്തങ്ങള
ഇസൗ പദതനിയനില നടപനിലഭാക്കുനണയ്.

പഭാറശ്ശേഭാല മണ്ഡലത്തനിവല വെനലാം വെകുപനിവന്റ ഭൂമനി

76(4745)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല  മണ്ഡലത്തനിവല  വെനിവെനിധ  പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  വെനലാം
വെകുപനിനയ്  എത്ര  വെതീതലാം  ഭൂമനിയുവണനലാം  അതയ്  നനിലവെനില  എന്തെയ്
ആവെശലത്തനിനഭായഭാണയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  എനലാം  പഞഭായത്തയ്  തനിരനിചയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വെനലാം  വെകുപനിവന്റ  ഉടമസ്ഥതയനില  തരനിശഭായുലാം  ഉപകയഭാഗമനിലഭാവതയുലാം
കേനിടക്കുന്ന  ഭൂമനി  ഏവതങനിലുലാം  തരത്തനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  വെനലാം  വെകുപനിവന്റ
ഫണയ്  ലഭലമഭാകണഭാ;  എങനില  ഏവതലഭാലാം  തരത്തനിലഭാവണന്നയ്  ഇനലാം  തനിരനിചയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല മണ്ഡലത്തനിവല വവെളറട പഞഭായത്തനില ആനപഭാറ എന്ന
സ്ഥലത്തയ് തനിരുവെനന്തെപുരലാം ലവെലഡെയ് ലലഫയ് ഡെനിവെനിഷനുകേതീഴെനില ഒന്നര ഏക്കര്
സ്ഥലമുണയ്.  അവെനിവട ഒരു കേമ്മേപ്യൂണനിറനി ഹഭാളുലാം കഡെഭാര്മനിററനിയുലാം നനിലവെനിലുണയ്.

(ബനി)  വെനലാം വെകുപനിവന്റ ഉടമസ്ഥതയനില തരനിശഭായുലാം ഉപകയഭാഗമനിലഭാവതയുലാം
കേനിടക്കുന്ന  ഭൂമനി  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസവമഭായനി  ബനവപടയ്  പ്രകൃതനിപഠനവലാം  അനുബന
സസൗകേരലങ്ങളുലാം ഒരുക്കുന്നതനിനയ്  4406-01-800-91-  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം എന്ന ബജറയ്
ശതീര്ഷകേത്തനില 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില 900 ലക്ഷലാം രൂപയുവട ഫണയ്
ലഭലമഭാണയ്.  കൂടഭാവത വകേടനിടങ്ങള അറകുറപണനി നടത്തനി ഉപകയഭാഗലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
4406-01-070-97-വകേടനിടങ്ങള  എന്ന  ബജറയ്  ശതീര്ഷകേത്തനില  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില 650 ലക്ഷലാം രൂപയുവട ഫണ്ടുലാം ലഭലമഭാണയ്.

കദവെനികുളലാം മണ്ഡലത്തനിവല ടഭാഫനികേയ് കബഭാക്കയ്

77(4746) ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം 

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കദവെനികുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല ഇരവെനികുളലാം നഭാഷണല പഭാര്ക്കയ്
സന്ദേര്ശനിക്കഭാന  എത്തുന്നവെരുവട  തനിരക്കുമൂലലാം  അനുഭവെവപടുന്ന  ടഭാഫനികേയ്  കബഭാക്കയ്
സലാംബനനിച വെനിഷയലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില  ഇതനികനമല  വെനലാം  വെകുപനിനയ്  എന്തെയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനകേഴെനിയുലാം ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനയ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനഭായനി ലവെലഡെയ് ലലഫയ് വെഭാര്ഡെനയ് 
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  ഇരവെനികുളലാം  നഭാഷണല  പഭാര്ക്കനില  ടഭാഫനികേയ്  കബഭാക്കയ്
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി  പഭാര്ക്കനിനുളനില  ഗതഭാഗത  നനിയനണലാം
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഡെനിപഭാര്ടയ്വമ ന്റനിനയ്  കേതീഴെനിലുള  ഇകക്കഭാ  വഡെവെലപയ് വമന്റയ്
കേമ്മേനിറനികേള നടത്തുന്ന മനിനനി ബസയ് ടനിപ്പുകേളനില മഭാത്രമഭാണയ് സന്ദേര്ശകേവര ടൂറനിസലാം
കസഭാണനില പ്രകവെശനിപനിക്കുന്നതയ്.   മഭാത്രവമല ടൂറനിസ്റ്റുകേളുവട  വെഭാഹനങ്ങള പഭാര്ക്കയ്
വചേയ്യുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  തരത്തനില  വെനിശഭാലമഭായ  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  സസൗകേരലലാം
സസൗജനലമഭായനി  ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ആയതനിനഭാല  നഭാഷണല  പഭാര്ക്കനില
ടഭാഫനികേയ് കബഭാക്കയ് ഒട്ടുമനില.

എന്നഭാല  നഭാഷണല  പഭാര്ക്കനികലയയ്  സന്ദേര്ശകേവര  എത്തനിക്കുന്ന  സസ്വകേഭാരല
ടഭാകനി വെഭാഹനങ്ങളനില ചേനിലതയ് പഭാര്ക്കനിലാംഗയ് കസഭാണനില പഭാര്ക്കയ് വചേയഭാവത മൂന്നഭാര്
ഉദുമലകപട  കറഭാഡെനിവന്റ  (എസയ്.  എചയ്.17)  ഇരുവെശവലാം  അനധനികൃതമഭായുലാം
അനനിയനനിതമഭായുലാം  പഭാര്ക്കയ്  വചേയ്യുന്നതുമൂലവലാം  ലഹകവെ  കറഭാഡെനിനയ്  ഇരുവെശവലാം
വെഴെനികയഭാരക്കചവെടക്കഭാര്  കേകയറനി  കേടകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതുമൂലവലാം  കറഭാഡെനില  ഇസൗ
ഭഭാഗത്തയ് ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ് അനുഭവെവപടഭാറുണയ്.  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ് അനുഭവെവപടുന്ന
ലഹകവെ കറഭാഡെയ് നഭാഷണല പഭാര്ക്കനിനുവവെളനിയനില ആയതുവകേഭാണയ് ടനി പ്രശത്തനിനയ്
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനയ് വെനലാം വെകുപനിനയ് പരനിമനിതനികേളുണയ്.

(സനി)  ലഹകവെയനിവല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
യഥഭാര്തത്തനില  കപഭാലതീസയ്,  റവെനപ്യൂ  ഡെനിപഭാര്ടയ്വമന്റുകേളുവടയുലാം  ലഹകവെ
അധനികൃതരുവടയുലാം  പഞഭായത്തയ്  അധനികൃതരുവടയുലാം  ഫലപ്രദമഭായ  ഇടവപടല
ആവെശലമഭാണയ്.  ലഹകവെ  കേയടക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  വെഴെനികയഭാരക്കചവെടക്കഭാവര
ഒഴെനിപനിക്കുകേയുലാം  അനധനികൃത പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  നനികരഭാധനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുകേവെഴെനി  മഭാത്രകമ
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കയ് ഫലപ്രദമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴെനിയൂ.  ബനവപട വെകുപ്പുകേവള
ഏകകേഭാപനിപനിചയ് ഇതനിനുകവെണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാനഭായനി മൂന്നഭാര് ലവെലഡെയ്
ലലഫയ് വെഭാര്ഡെവന ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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കേഭാവകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

78(4747) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേരളത്തനിവല കേഭാവകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് വെനലാം വെകുപയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാവെയ്  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
485/2016/വെനലാം  തതീയതനി  24-12-2016  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാവെനിവന്റ  ഉടമസ്ഥര്ക്കയ്
ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന പദതനി നനിലവെനിലുണയ്.  ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം പ്രകതലകേമഭായനി
അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  അവെ  പരനികശഭാധനിചയ്  വെലുതുലാം  ലജവെലവെവെനിദല
മൂലലവമുള കേഭാവകേവള വതരവഞ്ഞെടുത്തയ് ഫണനിവന്റ ലഭലതയനുസരനിചയ് ധനസഹഭായലാം
നലകുകേയഭാണയ്  വചേയ്യുന്നതയ്.   ഇസൗ  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  കേഭാവെനിവന്റ  ചുറ്റുമതനില
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അതനിവല  കുളങ്ങളുവട  നവെതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള,
മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജന  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എന്നനിവെ  നടത്തനിവെരുന.
ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  കേഭാവെനിവന്റ  ഉടമകേള
സൂക്ഷ്മഭാസൂത്രണ  കരഖേ  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ടനി
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  പ്രകേഭാരലാം  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചയ്
സലാംസ്ഥഭാനതല  വെനിദഗ  സമനിതനിയുവട  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  വെനലാം  വെകുപയ്
ആദലഗഡുവെഭായനി  25,000  രൂപ  അഥവെഭാ  അലാംഗതീകൃത  പദതനിയുവട  10  ശതമഭാനലാം
(ഇതനികലതഭാകണഭാ കുറവെയ്) തുകേ ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതഭാണയ്. പനിന്നതീടയ് വെസൗചറുകേളുലാം
കരഖേകേളുലാം  നലകുന്നമുറയയ്  ബഭാക്കനി  ഗഡുക്കള  നലകേനിവെരുന.   കൂടഭാവത  25,000
രൂപകയഭാ  അതനില  കുറകവെഭാ  പദതനി  വചേലവെനിനഭായനി  വെരുന്നവെയയ്  മുഴവെന  തുകേയുലാം
മതനിയഭായ വെസൗചറുകേള സമര്പനിക്കുന്നമുറയയ് നലകുന.

കേഭാട്ടുതതീ നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള സലാംവെനിധഭാനങ്ങള

79(4748) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം 
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  പ്രതനിവെര്ഷലാം  കേഭാട്ടുതതീമൂലലാം  ശരഭാശരനി  എത്ര  ഏക്കര്
വെനഭൂമനി നശനിക്കുന എന്നതയ് സലാംബനനിചയ് എവന്തെങനിലുലാം റനികപഭാര്ടയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-17  വെര്ഷത്തനില കേഭാട്ടുതതീമൂലലാം നശനിച വെനവെനിസ്തൃതനി എത്രയഭാണയ്;
നഷലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതനിവന്റ വെനിവെരലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  പ്രതനിവെര്ഷലാം  കേഭാട്ടുതതീ  ബഭാധനിക്കുന്ന  പ്രകദശങ്ങളുവട
വെനിവെരലാം വെനലാം വെകുപനിവന്റ ഫയര് കമഭാഡെപ്യൂളനില ലഭലമഭാണയ്.  കേഴെനിഞ്ഞെ  7  വെര്ഷവത്ത
കേഭാട്ടുതതീയുവട  എണവലാം,  ബഭാധനിച  വെനപ്രകദശത്തനിവന്റ  വെനിസ്തൃതനിയുലാം  ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

വെര്ഷലാം എണലാം വെനിസ്തൃതനി (വഹക്ടര്)

2010-11 460 2364

2011-12 1017 5640

2012-13 504 2360

2013-14 525 2633

2014-15 339 1696

2015-16 486 1756

(ബനി)   2016-17  വെര്ഷത്തനില  കേഭാട്ടുതതീ  ബഭാധനിച  വെനവെനിസ്തൃതനി  3,183.39
വഹക്ടറഭാണയ്.  നഷലാം 2,52,758 രൂപയഭാവണന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

കഷഭാളയഭാര് വെനകമഖേലയുവട സലാംരക്ഷണലാം

80(4749)   ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കഷഭാളയഭാര്  വെനകമഖേല  ലസലന്റയ് വെഭാലനി  നഭാഷണല  പഭാര്ക്കനിവന്റ
കേരുതല കമഖേലയഭാവണന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിവന്റ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നതീലഗനിരനി  ലജവെ കേരുതല കമഖേലയുവട ഭഭാഗമഭായ ഇവെനിവട പ്രകതലകേ
സലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കണവമന്നയ് യുവനകസഭായുവട നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;

(സനി)  ഇസൗ  പ്രകദശത്തുനനിനലാം  മരങ്ങള  മുറനിക്കരുവതന്നയ്  ലഹകക്കഭാടതനി
ഉത്തരവെയ് ഉകണഭാ;

(ഡെനി)  എന്നഭാല  സര്ക്കഭാര്-സസ്വകേഭാരല  വെനഭൂമനി  ഇടകേലര്ന്ന  ഇവെനിവടനനിനലാം
കേഴെനിഞ്ഞെ  ഏതഭാനുലാം  ദനിവെസങ്ങളഭായനി  അമ്പതനികലവറ  കലഭാഡെയ്  മരങ്ങള  മുറനിച
കേടത്തനിയതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഈടനി,  കതക്കയ്,  മഹഭാഗണനി  തുടങ്ങനിയ  നൂറഭാണനികലവറ  പഴെക്കമുളള
,കകേഭാടനികേള  വെനിലമതനിക്കുന്ന  മരങ്ങളഭാണയ്  മുറനിചമഭാറനിയവതന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(എഫയ്)  മരലാംമുറനിവയ  തുടര്ന്നയ്  ഈ  വെനകമഖേല ഒരു വമഭാടക്കുന്നഭായനി  മഭാറനിയ
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ജനി) ഇതുമൂലലാം അടപഭാടനിയനിവല ജലക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭാവകേയുലാം കമലമണയ് ഇളകേനി
ഇവെനിവട  മവണഭാലനിപനിനുലാം  ഉരുളവപഭാടലനിനുലാം  സഭാധലത  വെര്ദനിചതഭായുമുളള
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  എങനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  വെനലാം
വെകുപ്പുകദലഭാഗസ്ഥരുവട  പങനിവനക്കുറനിചയ്  അകനസ്വഷനിക്കുകമഭാ;നനിഷ്പക്ഷമഭായ
ഒരകനസ്വഷണത്തനിനയ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെനിടുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഷഭാളയഭാര്  വെനഭഭാഗലാം  ലസലന്റയ്  വെഭാലനി  കദശതീകയഭാദലഭാനത്തനിവന്റ
കേരുതല കമഖേലയഭായനി സര്ക്കഭാര് വെനിജ്ഞഭാപനലാം വചേയനിടനില.

(ബനി)   UNESCO-യുവട  World  NetWork  of  Biosphere  Reserve-വന്റ
ഭഭാഗമഭായനി  നതീലഗനിരനി  ബകയഭാസ്ഫനിയര്  റനിസര്വ്വനിവല  റതീകസ്റ്റഭാകറഷന  കസഭാണനില
വെരുന്ന  അടപഭാടനി  വെനഭഭാഗങ്ങളനില  ലജവെലവെവെനിദല  സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുവെഭാന UNESCO നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇത്തരലാം ഉത്തരവെയ് ശദയനിലപടനിടനില.

(ഡെനി)   ഇസൗ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നയ്  1986-വല  കകേരള  പ്രനിസര്കവെഷന  ഓഫയ്  ടതീസയ്
ആക്ടനിവല  വസക്ഷന  5  പ്രകേഭാരലാം  വെനിജ്ഞഭാപനലാംവചേയ സ്ഥലങ്ങളനില  പൂര്ണമഭായുലാം
ഉണങ്ങനിയതുലാം വെതീണുകേനിടക്കുന്നതുമഭായ മരങ്ങള മുറനിക്കഭാന അനുമതനി നലകേഭാറുണയ്.
2005-വല  വെകനതര  പ്രകദശങ്ങളനില  വൃക്ഷലാം  വെളര്ത്തല  കപ്രഭാതഭാഹന
നനിയമത്തനിവല വെകുപയ്  6(3)  പ്രകേഭാരലാം പ്രസനിദതീകേരനിച പടനികേയനില പറയുന്ന വെഭാകേ,
ആഞ്ഞെനിലനി,  യൂക്കഭാലനി  തുടങ്ങനിയ  28  ഇനലാം  മരങ്ങള  മുറനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേടത്തനിവക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുലാം  നനിയനണങ്ങവളഭാനമനില.   കമല  നനിയമങ്ങളുവട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില നനിയനണവെനികധയമഭായനി മഭാത്രകമ ഇസൗ ഭഭാഗത്തുനനിന്നയ് മരങ്ങള
മുറനിക്കഭാന അനുമതനി നലകേഭാറുള. അടുത്ത ദനിവെസങ്ങളനിലഭായനി  അമ്പകതഭാളലാം കലഭാഡെയ്
മരങ്ങള  ഇസൗ  കമഖേലയനിലനനിനലാം  കേടത്തനിവക്കഭാണ്ടുകപഭായനി  എന്നതയ്
ശദയനിലവപടനിടനില.

(ഇ)   ഇസൗടനി,  കതക്കയ്,  മഹഭാഗണനി  തുടങ്ങനിയ  11  ഇനത്തനിലവപട  മരങ്ങള
മുറനിക്കുന്നതനിനയ്  വെനലാം  വെകുപനിവന്റ  അനുമതനി  ആവെശലമഭാണയ്.   അനുമതനിയനിലഭാവത
ഇത്രയുലാം  വെലനിയ  മരങ്ങള  മുറനിചയ്  അനധനികൃതമഭായനി  കേടത്തനിവക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതയ്
ശദയനിലവപടനിടനില.
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(എഫയ്) കഷഭാളയഭാര് വെനകമഖേലയുലാം ഇതനികനഭാടയ് കചേര്ന്ന സസ്വകേഭാരല സ്ഥലങ്ങളുലാം
വെരണ  ഇലവപഭാഴെനിയുലാം  കേഭാടുകേളുലാം  മുളക്കഭാടുകേളുലാം  ഉയര്ന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില
കചേഭാലവെനങ്ങളുലാം  കേഭാണവപടുന്ന  സ്ഥലമഭാണയ്.  സസ്വകേഭാരല  വെനങ്ങളുവട
കദശവെലക്കരണത്തനിനുകശഷലാം കേഭാലഭാന്തെരത്തനില വെനകമഖേലകേളനിവല കേഭാടുകേള പഴെയ
രതീതനിയനിലനനിനലാം മഭാറനി നനിബനിഡെവെനമഭായനി മഭാറനിവെരുനണയ്.

(ജനി) അടപഭാടനിയനില പ്രകതലകേനിചയ് കഷഭാളയഭാര് വെനകമഖേലയുളവപടുന്ന ഭഭാഗത്തയ്
വെനകദശവെലക്കരണത്തനിവന്റ  സമയത്തയ്  ഉണഭായനിരുന്ന  വെനനശതീകേരണത്തനിവന്റയുലാം
കമലമണയ്  ഇളകേനി  മവണഭാലനിപനിവന്റയുലാം  വെനിപത്തയ്  കേഭാലഭാന്തെരത്തനില  കുറഞ്ഞെയ്
വെരനികേയഭാണയ് വചേയനിട്ടുളതയ്.

വെനത്തനിലൂവട ഒഴകുന്ന നദനിയനിലനനിന്നയ് മണല ഉസൗറനി വെനിലക്കഭാന നടപടനി

81(4750) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം 
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വെനത്തനിലൂവട  ഒഴകുന്ന  നദനിയുവട  ഭഭാഗങ്ങളനിലനനിന്നയ്  മണല  ഊറനി
വെനിലക്കഭാന വെനലാം വെകുപയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ നടപടനി നദനികേളുവട നനിലനനിലപ്പുതവന്ന അപകേടത്തനിലഭാക്കുവമനലാം
വെനലജതീവെനികേളക്കുലാം  പരനിസ്ഥനിതനിക്കുലാം  വെനകതഭാതനില  കകേഭാടമുണഭാക്കുവമനമുള
റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ഏവതലഭാലാം  വെനലാം  കറഞ്ചുകേളനില  നനിന്നഭാണയ്  ഇകപഭാള
മണല കശഖേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഡെനി)  സലാംരക്ഷനിത വെനത്തനില ബഭാഹല ഇടവപടലുകേളക്കുലാം വെനലാം വകേഭാളയ്ക്കുലാം
തവന്ന  ഈ  മണലൂറയ്  വെഴെനിവവെക്കുവമന്ന  ആശങ  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്. മണല വെഭാരുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിവന്റ മുനകൂര് അനുമതനിയുള
തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ഡെനിവെനിഷനുകേതീഴെനിവല  കുളത്തുപ്പുഴെ  വറയ്ഞനിവല  കചേഭാഴെനിയകക്കഭാടയ്,
മനിലപഭാലലാം  എന്നതീ  കേടവകേളനിലനനിനലാം  നനിയമഭാനുസരണലാം  പരനിസ്ഥനിതനിക്കയ്
കകേഭാടലാം തടഭാത്തവെനിധലാം മണല കശഖേരണലാം നടത്തുന്നതനിനഭാണയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതയ്. 

(ബനി) ഇത്തരത്തനില റനികപഭാര്ട്ടുകേവളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.
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(സനി)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ഡെനിവെനിഷനനില  കുളത്തുപ്പുഴെ  വറയനിഞനിവന്റ
അധനികേഭാരപരനിധനിയനില  കൂടനി  ഒഴകുന്ന കേലടയഭാറനിവന്റ  മനിലപഭാലലാം,  കചേഭാഴെനിയകക്കഭാടയ്
എന്നതീ  അലാംഗതീകൃത  കേടവകേളനില  നനിന്നയ്  നനിയമഭാനുസരണലാം  മണല
കശഖേരനിക്കുവെഭാനഭാണയ് ആദല ഘടത്തനില ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ഡെനി)  ശദയനിലപടനിടനില.   ഇത്തരലാം  ക്രമകക്കടുകേള  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
നനിയമഭാനുസരണലാം  വെന  സലാംരക്ഷണ  സമനിതനിവെഴെനി  കശഖേരനിക്കുന്ന  മണല
കുളത്തുപ്പുഴെയനിവല  യഭാര്ഡെനില  സൂക്ഷനിചയ്  അര്ഹരഭായ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  വെനലാം
വെകുപനിവന്റ  കനരനിട്ടുള  കമലകനഭാടത്തനില  മതനിമഭായ  നനിരക്കനില  മണല
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

വെനിനഭാശകേരമഭായ മരങ്ങള മുറനിചമഭാറ്റുന്നതനിനയ് നടപടനി
82(4751)  ശതീ  .    ഡെനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളുവട  കകേഭാമ്പസൗണനില  അകക്കഷല,

മഭാഞനിയലാം  തുടങ്ങനിയ  വെനിനഭാശകേരമഭായ  മരങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിചനിരനിക്കുന്നതയ്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില അവെ മുറനിചമഭാറനി പകേരലാം ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)   സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളുവട  കകേഭാമ്പസൗണനില  അകക്കഷല,  മഭാഞനിയലാം

തുടങ്ങനിയ  മരങ്ങള  വെലഭാപകേമഭായനി  വെചപനിടനിപനിചനിരനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനിലവപടനിടനില.   എന്നഭാല വെളവരമുമ്പയ്  നട്ടുപനിടനിപനിച  അകക്കഷല,  മഭാഞനിയലാം
എന്നനിവെയുവട വെനിത്തുകേള സസ്വഭാഭഭാവെനികേമഭായനി മുളചതനിവന്റ ഫലമഭായനി ചേനിലയനിടങ്ങളനില
കൂടമഭായനി നനിലനനിലക്കുനണയ്.

(ബനി)   സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളുവട  കകേഭാമ്പസൗണനില  അകക്കഷല,  മഭാഞനിയലാം
തുടങ്ങനിയ  മരങ്ങള  മുറനിചമഭാറനി  പകേരലാം  ഫലവൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി ബനവപട വെകുപ്പുതലത്തനില ലകേവക്കഭാളഭാവന്നതഭാണയ്.

കകേരളത്തനിവല വെനവെനിസ്തൃതനി

83(4752) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് 
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല  വെനവെനിസ്തൃതനി  അവെസഭാനമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയ
വതന്നഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതനിന  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവനറ  ആവകേ  വെനവെനിസ്തൃതനി
എത്രവയന്നയ് ജനില തനിരനിചയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  കകേരളത്തനിവല  വെനവെനിസ്തൃതനി  അവെസഭാനമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയതയ്
2014-15 കേഭാലഘടത്തനിലഭാണയ്. 

(ബനി)   സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവന്റ  ആവകേ  വെനവെനിസ്തൃതനിയുവട  ജനില  തനിരനിചള
വെനിശദഭാലാംശലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമനമ്പര് ജനില വെനിസ്തതീര്ണലാം (വഹക്ടറനില)

1 തനിരുവെനന്തെപുരലാം 46383.41

2 വകേഭാലലാം 84056.72

3 പത്തനലാംതനിട 153379.37

4 ആലപ്പുഴെ 0.00

5 കകേഭാടയലാം 10084.50

6 എറണഭാകുളലാം 82383.02

7 ഇടുക്കനി 271372.26

8 തൃശ്ശൂര് 102275.17

9 പഭാലക്കഭാടയ് 152735.64

10 മലപ്പുറലാം 72391.81

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 29045.14

12 വെയനഭാടയ് 90704.47

13 കേണ്ണൂര് 24157.16

14 കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് 11973.04

ആവകേ 11,30,941.71

നഷവപട വെനഭൂമനിക്കയ് പകേരലാം മരലാംവവെചപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി

84(4753)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  വെനവെനിസ്തൃതനി  നനിരന്തെരമഭായനി  കുറഞവെരുന്നതഭായനി
സര്ക്കഭാരനിവന്റ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) നഷവപട വെനഭൂമനിക്കയ് പകേരലാം വെനലാം വെചപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ഏവതലഭാലാം

പദതനികേളഭാണയ് നനിലവെനിലുളളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  31-3-2017  വെവര എത്ര മരങ്ങള വെചപനിടനിപനിചനിട്ടുണയ്

എന്നയ് ജനില തനിരനിചയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  വെനവെനിസ്തൃതനി  നനിരന്തെരമഭായനി  കുറഞവെരുന്നതഭായനി

സര്ക്കഭാരനിവന്റ ശദയനിലവപടനിടനില.

(ബനി)  നഷവപട വെനഭൂമനിക്കയ് പകേരലാം വെനലാം വെചപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനയ് പ്രക്ഷതീണ

വെനവെലക്കരണലാം (കകേഭാമ്പനകസററനി അകഫഭാറകസ്റ്റഷന) പദതനി പ്രകേഭാരലാം CAMPA

ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ് മരങ്ങള വെചപനിടനിപനിചവെരുനണയ്.

(സനി)  പ്രക്ഷതീണ  വെനവെലക്കരണലാം  (കകേഭാമ്പനകസററനി  അകഫഭാറകസ്റ്റഷന)

പദതനി പ്രകേഭാരലാം  CAMPA  ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിചയ്  31-3-2017  വെവര  205  വഹക്ടര്

സ്ഥലത്തയ് മരങ്ങള വെചയ് പനിടനിപനിചനിട്ടുണയ്.  വെനിശദവെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന.

ജനില വഹക്ടര്

വകേഭാലലാം 151

പത്തനലാംതനിട 7

തൃശ്ശൂര് 15

വെയനഭാടയ് 32

ആവകേ 205

കേരുനഭാഗപളനി മണ്ഡലത്തനിവല കേണലക്കഭാടുകേള

85(4754) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം 

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  ടനി.  എസയ്.  കേനഭാലനികനഭാടയ്

കചേര്ന്ന ഭഭാഗങ്ങളനിവല കേണലക്കഭാടുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് നനിലവെനില എവന്തെലഭാലാം

പദതനികേളഭാണുളളവതന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശത്തുളള  ചേതുപയ്  പ്രകദശങ്ങളനികലക്കയ്  കേണലക്കഭാടുകേള

വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

280/2020
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(എ)  കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവല ടനി.എസയ്.  കേനഭാലനികനഭാടയ്

കചേര്ന്ന  ഭഭാഗങ്ങളനിവല  കേണലക്കഭാടുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവെനില

പദതനികേവളഭാനലാം തവന്നയനില.

(ബനി)   ഗ്രതീന  ഇന്തെലഭാ  മനിഷന  പദതനിയനിലൂവട  ടനി  സ്ഥലങ്ങളനില  കേണല

വചേടനികേള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

കേഭാട്ടുതതീയനില നഷമഭായ വെനഭൂമനി

86(4755) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഏതഭാനുലാം  മഭാസത്തനിനനിവട  ഉണഭായ  കേഭാട്ടുതതീയനില

സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനയ് നഷമഭായതയ് വമഭാത്തലാം വെനഭൂമനിയുവട എത്ര ശതമഭാനമഭാണയ്;

(ബനി)  ഈ  കേഭാട്ടുതതീ  കേഭാരണലാം  മവറവന്തെലഭാലാം  നഷങ്ങളഭാണയ്

വെനസമ്പത്തനിനുണഭായതയ്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  തതീ  അണയ്ക്കുന്നതനിനയ്  വെനലാം  വെകുപനിനയ്  സസ്വന്തെമഭായനി  എവന്തെങനിലുലാം

സലാംവെനിധഭാനമുകണഭാ;  ഇവലങനില  കേഭാട്ടുതതീവയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന  എവന്തെലഭാലാം

നടപടനികേള ലകേവക്കഭാളലാം ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഏതഭാനുലാം  മഭാസത്തനിനനിവടയുണഭായ  കേഭാട്ടുതതീയനില

സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനയ്  വെനഭൂമനി  നഷമഭായനിടനില.   എന്നഭാല  ഇസൗ  വെര്ഷമുണഭായ  735

എണലാം  കേഭാട്ടുതതീ 2986.18 വഹക്ടര് വെനഭൂമനിവയ ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കേഭാട്ടുതതീ കേഭാരണലാം 2,49,258 രൂപയുവട സഭാമ്പത്തനികേ നഷമുണഭായനിട്ടുണയ്.

ആയതനിവന്റ സര്ക്കനിള തനിരനിചള വെനിവെരലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
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ക്രമ നമ്പര് സര്ക്കനിള നഷലാം (രൂപ)

1 സകതണ് സര്ക്കനിള, വകേഭാലലാം 14,148

2 ലഹകറഞയ് സര്ക്കനിള, കകേഭാടയലാം 35,910

3 വസനടല സര്ക്കനിള, തൃശ്ശൂര് 1,80,000

4 ഇസൗകസ്റ്റണ് സര്ക്കനിള, പഭാലക്കഭാടയ് 14,200

5 കനഭാര്കത്തണ് സര്ക്കനിള, കേണ്ണൂര് 5,000

ആവകേ 2,49,258

(സനി)   ഓകരഭാ  വെനകമഖേലയനിവലയുലാം  കേഭാട്ടുതതീ  സഭാധലതയുലാം  സ്ഥലത്തനിവന്റ

പ്രകതലകേതയുലാം  കേണക്കനിവലടുത്തയ്  കേഭാട്ടുതതീവയ  കനരനിടഭാനുള  തനലാം

ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുണയ്. ആയതനിവന്റ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.

കൃഷനിനഭാശത്തനിനുലാം മറ്റുനഭാശനഷങ്ങളക്കുലാം നഷപരനിഹഭാരലാം

87(4756)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .  ജയരഭാജന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വെനങ്ങകളഭാടയ്  കചേര്നള  മനുഷലവന്റ  ആവെഭാസ  സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം

കൃഷനിസ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  വെനലമൃഗങ്ങളുവട  ആക്രമണത്തനിവന്റ  ഫലമഭായനിട്ടുണഭാകുന്ന

കൃഷനിനഭാശത്തനിനുലാം മറ്റു നഭാശനഷങ്ങൾക്കുലാം നനിലവെനില എവന്തെലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങള

നലകുനവവെനലാം  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലങ്ങളുവട  ധനസഹഭായത്തുകേ  ഏറവലാം  ഒടുവെനില

വെര്ദനിപചതയ് ഏതയ് ഉത്തരവപ്രകേഭാരമഭാവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

1980-വല  കകേരളഭാ  റൂളസയ്  കഫഭാര്  കകേഭാമ്പനകസഷന  ടു  വെനിക്ടനിലാംസയ്  ഓഫയ്

ലവെലഡെയ്  ലലഫയ്  അറഭാക്കയ്  പ്രകേഭാരലാം  വെനലമൃഗഭാക്രമണലാംമൂലലാം  നഷലാം

സലാംഭവെനിക്കുന്നവെര്ക്കയ്  നലകേനിവെരുന്ന  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില

സര്ക്കഭാര് പുതുക്കനി വെരുനണയ്. ആയതുപ്രകേഭാരലാം നനിലവെനിവല നഷപരനിഹഭാരത്തുകേയുലാം

ഏറവലാം  ഒടുവെനില  വെര്ദനിപനിച  ഉത്തരവെനിവന്റ  വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ക്കുന.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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വെനലാം വെകുപനിവന്റ പ്രവെര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി

88(4757) ശതീ  .   പനി  .   വകേ  .   ശശനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം 
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  വെനലാം  വെകുപനിവന്റ  പ്രവെര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം
അഴെനിമതനി  തടയുവെഭാനുലാം  വെനഭൂമനി  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം  വെനലമൃഗങ്ങളവക്കതനിവരയുള
അതനിക്രമവലാം  കവെടയഭാടലുലാം  തടയുവെഭാനുലാം  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിചവെരുന്നതയ് എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  സഭാമൂഹലവെനവെലക്കരണമുളവപവട  വെനവെത്ക്കരണലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം  വെനലജതീവെനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ആയനി  എവന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതയ് ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  കേഴെനിഞ്ഞെ  5  വെര്ഷക്കഭാലയളവെനില  അഴെനിമതനി,
കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനില  വെതീഴ്ചവെരുത്തൽ  തുടങ്ങനി  വെനിവെനിധയനിനലാം  കുറകൃതലങ്ങളനിൽ
ഏർവപടവെരഭായനി  കേവണത്തനിയ  വെനലാംവെകുപ്പുകദലഭാഗസ്ഥര്  (ഉയര്ന്ന
ഉകദലഭാഗസ്ഥരടക്കലാം)  എത്ര;  ഇവെര്വക്കതനിവര  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച
വെരുന; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വെനലാം വെകുപനിവല അഴെനിമതനികേള തടയുന്നതനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി വെനിജനിലനസയ്  &
കഫഭാറസ്റ്റയ്  ഇന്റലനിജനസയ്  വെനിഭഭാഗലാം  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവെരുനണയ്.
കൂടഭാവത,  വപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  വെനലാം  വെകുപ്പുമഭായനി  ബനവപട്ടുള  പരഭാതനികേള
യഥഭാസമയലാം  അറനിയനിക്കുവെഭാന  വെനലാം  വെകുപയ്  ആസ്ഥഭാനത്തയ്  കടഭാളഫതീ  നമ്പര്
18004254733-വന്റ  ഇരുപത്തനിനഭാലയ്  മണനിക്കൂറുലാം  കസവെനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
കടഭാളഫതീ  നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളനിലുലാം  വെനിജനിലനസയ്  &  കഫഭാറസ്റ്റയ്
ഇന്റലനിജനസയ്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  കമലനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവെരനികേയുലാം
വചേയ്യുനണയ്.  വെനലജതീവെനി  കുറകൃതലങ്ങള  കേവണത്തുന്നതനിനുലാം  നനിയമ
ലലാംഘകേര്വക്കതനിവര നനിയമ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി വെനിജനിലനസയ്  &
കഫഭാറസ്റ്റയ് ഇന്റലനിജനസയ് വെനിഭഭാഗലാം ജഭാഗ്രതകയഭാവട പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണയ്.  സലാംസ്ഥഭാന
തലത്തനില  വടറനികടഭാറനിയനില  വെനിഭഭാഗവലാം  വെനിജനിലനസയ്  വെനിഭഭാഗവലാം  സലാംയുക്തമഭായനി
ഇത്തരലാം  കുറകൃതലങ്ങള  തടയുനണയ്.  സ്ഥനിരമഭായനി  വെനലാം  കുറകൃതലങ്ങളനില
ഏര്വപടുന്നവെരുവട  വെനിവെരങ്ങള  കശഖേരനിചയ്  വടറനികടഭാറനിയല  വെനിഭഭാഗലാം
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ് അവെ നലകേനി കുറകൃതലങ്ങള തടയുന്നതനിനയ് വെനിജനിലനസയ് വെനിഭഭാഗലാം
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നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചവെരുനണയ്.  കൂടഭാവത,  വെനലാം  വെകുപനിവന്റ  വപഭാതുജന
കസവെനങ്ങളുവട  ഭഭാഗമഭായുള   ഇ-ഗകവെണനസയ്,  ഇ-കലലസമ്പ്രദഭായലാം  തുടങ്ങനിയ
പദതനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  സുതഭാരലമഭാക്കനി  അഴെനിമതനി  തടയുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  സസ്വഭാഭഭാവെനികേ  വെനങ്ങളുവട  സലാംരക്ഷണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തനിവെരുന.  വെനഭൂമനിയുവട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വെനഭാതനിര്ത്തനി നനിര്ണയനിചയ്  സ്ഥനിരലാം  ജണകേള  വകേടനിയുലാം
കേയഭാല  സ്ഥഭാപനിചലാം  വെനലാം  കേകയറത്തനിനയ്  സഭാധലതയുള  സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം
വെനവെനിഭവെങ്ങള  വകേഭാളയടനിക്കവപടഭാന  സഭാധലതയുള  സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  നനിരന്തെരലാം
പകടഭാളനിലാംഗയ് നടത്തനി വെനപരനിപഭാലനലാം നടത്തനിവെരുന.

വെനലമൃഗങ്ങളവക്കതനിവരയുള  അതനിക്രമവലാം  കവെടയഭാടലുലാം  തടയുവെഭാന
1972-വല  വെനലജതീവെനി  (സലാംരക്ഷണലാം)    ആക്ടനിവല  വെലവെസ്ഥകേള  പ്രകേഭാരവലാം
1980-വല  വെന  (സലാംരക്ഷണ)  നനിയമത്തനിവല  വെലവെസ്ഥകേള  പ്രകേഭാരവലാം  മറയ്
അനുബനചേടങ്ങളനിലുലാം  നനിയമങ്ങളനിലുലാം  പരഭാമര്ശനിചനിരനിക്കുന്ന  വെലവെസ്ഥകേള
പ്രകേഭാരവലാം  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവെരുന.  കൂടഭാവത,  വെനലജതീവെനി
സലാംരക്ഷണത്തനിവന്റ  ആവെശലകേതവയ  സലാംബനനിചയ്  ജനങ്ങളനില  അവെകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായുള  നടപടനികേള,  വെനലാം  വെകുപനിവല  ഇന്റലനിജനസയ്  വസലനിവന്റ
പ്രവെര്ത്തനത്തനിലൂവട  രഹസലവെനിവെരകശഖേരണലാം  നടത്തനി  കുറകൃതലങ്ങള  തടയുകേ,
ലവെലഡെയ്  ലലഫയ്  ലക്ര ലാം  കേണ്കടഭാള  ബപ്യൂകറഭാ/അയല  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിവല
വെകുപ്പുകദലഭാഗസ്ഥര്  എന്നനിവെരുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  വെനിവെരകശഖേരണലാം  നടത്തനി
കുറകൃതലങ്ങള  തടയുകേ,  കൃതലമഭായ  ഇടകവെളകേളനില  വെനകമഖേലകേളനില
പരഭാമ്പുകലഷന  നടത്തുകേ  എന്നതീ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവടയുലാം  വെനലജതീവെനികവെട
തടയുവെഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.  

(ബനി)   സഭാമൂഹല  വെനവെലക്കരണ  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  ഹരനിതകകേരളലാം
പദതനിയനിലൂവട സ്കൂള,  കകേഭാകളജയ് വെനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി എവന്റ മരലാം,  നമ്മുവട മരലാം
എന്നതീ  പദതനികേളവെഴെനി  എലഭാ  വെര്ഷവലാം  ലതകേള  വെനിതരണലാം  വചേയ്തുവെരുന.
കൂടഭാവത,  വെനിവെനിധയനിനലാം  വൃക്ഷലത്തകേള  ഉലപഭാദനിപനിചയ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങള,  യൂത്തയ്  ക്ലെെബ്ബുകേള  തുടങ്ങനിയ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളനിലൂവട
വപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന.  സര്ക്കഭാര്  സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  വെനിവെനിധ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  ലകേവെശമുള  സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  ബനവപട  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട
സഹകേരണകത്തഭാവട വൃക്ഷലത്തകേള നട്ടുപനിടനിപനിചയ്  വെരുന.  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില
മരങ്ങള വെചപനിടനിപനിക്കുന്ന വെഴെനികയഭാരത്തണല പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി വെരുനണയ്.
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സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  വെനലജതീവെനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഇന്റകഗ്രറഡെയ്  വഡെവെലപയ് വമന്റയ്
ഓഫയ്  ലവെലഡെയ്  ലലഫയ്  ഹഭാബനിറഭാറയ്  (IDWH)  കപ്രഭാജക്ടയ്  ലടഗര്,  കപ്രഭാജക്ടയ്
എലനിഫന്റയ്  എന്നനിവെയ്ക്കുപുറകമ ലജവെലവെവെനിദല സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായുള പ്രകതലകേ
പദതനികേളുലാം ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  കേഴെനിഞ്ഞെ  5  വെര്ഷക്കഭാലയളവെനില  അഴെനിമതനി,
കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനില  വെതീഴ്ചവെരുത്തല  തുടങ്ങനി  വെനിവെനിധയനിനലാം  കുറകൃതലങ്ങളനില
ഏര്വപടവെരഭായനി  കേവണത്തനിയ  വെനലാം  വെകുപ്പുകദലഭാഗസ്ഥരുവട  (ഉയര്ന്ന
ഉകദലഭാഗസ്ഥരടക്കലാം) എണലാം 554 ആണയ്.  ഇത്തരലാം ദുഷ്പ്രവെണതകേളവക്കതനിവര വെനലാം
വെകുപനിവല വെനിജനിലനസയ്  വെനിഭഭാഗലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ഇത്തരലാം
ജതീവെനക്കഭാര്വക്കതനിവര  1960-വല കകേരള സനിവെനില സര്വ്വതീസയ്  (ക്ലെെഭാസനിഫനികക്കഷന,
കേണ്കടഭാള  &  അപതീല)   ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  അചടക്ക  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചയ്
അര്ഹമഭായ ശനിക്ഷ നലകുനണയ്.

എന്റര്വടയ്നവമന്റയ്  ടഭാകയ്

89(4758) ശതീ  .    ബനി  .    ഡെനി  .    കദവെസനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിളനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല  ടൂറനിസലാം  കമഖേലയനിലനനിനലാം
വെനലാംവെകുപയ്  വെന  സലാംരക്ഷണ  സമനിതനിവെഴെനി  പനിരനിവചടുക്കുന്ന  സലാംഖേലയുവട  ഒരു
നനിശ്ചനിത  ശതമഭാനലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിനയ്  എന്റര്വടയ്നവമനറയ്  ടഭാകയ്  ആയനി
നലകുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചയ്  അതനിരപനിളനി  ഗ്രഭാമഞഭായത്തയ്  സമര്പനിചനിട്ടുള
അകപക്ഷ പരനിഗണനിചയ് സന്ദേര്ശകേരനിലനനിനലാം പനിരനിവചടുക്കുന്ന പ്രകവെശന ഫതീസനില
നനിനലാം ഒരു വെനിഹനിതലാം നലകുവെഭാന വെനലാം വെകുപനിലനനിനലാം അനുമതനി നലകുന്നതനിനയ്
ആവെശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അതനിരപനിളനി  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കമഖേലയനിവലത്തുന്ന
സന്ദേര്ശകേരനിലനനിനലാം  പ്രകവെശനഫതീസഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേയനിലനനിനലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിനയ്  വെനികനഭാദ  നനികുതനി  നലകുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേകളഭാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ നനിലവെനിലനില. സഞഭാരനികേളനിലനനിനലാം കശഖേരനിക്കുന്ന
പ്രകവെശന ഫതീസനിവന്റ ഉപകയഭാഗലാം സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച  പുഴെ-വെനലാം സലാംരക്ഷണ
നനിധനി  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായഭാണയ്.
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വെലാംശനഭാശഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന വെനലജതീവെനികേള
90(4759) ശതീ  .   വജയനിലാംസയ് മഭാതക്യു   :

ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ്   :
ശതീ  .   പനി  .   വെനി  .   അനവെര്   :
ശതീ  .    ബനി  .  ഡെനി  .    കദവെസനി  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  വെലാംശനഭാശഭതീഷനിണനി  കനരനിടുന്ന  വെനലജതീവെനികേള

ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വെനലജതീവെനി സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി വെനഭാതനിര്ത്തനികയഭാടു
കചേര്ന തഭാമസനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുവട സജതീവെപങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവെരുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  വെനലജതീവെനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വെനത്തനിനുളനില  സസ്വഭാഭഭാവെനികേ
ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിചലാം  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിചലാം  ജലലഭലതയുലാം
ഫലവൃക്ഷങ്ങള, മുള മുതലഭായവെ വവെചപനിടനിപനിചയ് ആഹഭാരലഭലതയുലാം ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡെനി) കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങവള കവെടയഭാടുന്നതയ് തടയുന്നതനിനയ് എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് വെലാംശനഭാശഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന 37 സസ്തനനികേളുവടയുലാം 53
പക്ഷനികേളുവടയുലാം 57 മതലങ്ങളുവടയുലാം പടനികേ അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  വെനലജതീവെനി സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി വെനഭാതനിര്ത്തനികയഭാടയ്
കചേര്ന്നയ്  തഭാമസനിക്കുന്ന  ജനങ്ങളുവട  സജതീവെപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുനണയ്.
ഇതനിനഭായനി   നനിലവെനില  വെനഭാതനിര്ത്തനികയഭാടയ്  കചേര്ന്നയ്  തഭാമസനിക്കുന്ന  ജനങ്ങളുവട
പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട  ഇകക്കഭാ  വഡെവെലപയ് വമന്റയ്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  (ഇ.ഡെനി.സനി.),
വെനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേളുലാം  (വെനി.എസയ്.എസയ്.)  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന.  കൂടഭാവത
മനുഷല-വെനലജതീവെനി  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുവടയുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവടയുലാം  തകദ്ദേശതീയരുവടയുലാം
പങഭാളനിത്തകത്തഭാവട രൂപതീകേരനിച ജനജഭാഗ്രതഭാ സമനിതനികേളുലാം പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന.

(സനി)   വെനലജതീവെനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വെനത്തനിനുളനില  സസ്വഭാഭഭാവെനികേ
ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിചലാം  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിചലാം  ജലലഭലതയുലാം,
ഫലവൃക്ഷങ്ങള,  മുള  മുതലഭായവെ  വെചപനിടനിപനിചയ്  ആഹഭാര  ലഭലതയുലാം
വെര്ദനിപനിക്കുവെഭാനകവെണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുനണയ്.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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(ഡെനി)   കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങവള  കവെടയഭാടുന്നതയ്  തടയുവെഭാന  1972-വല  വെനലജതീവെനി
(സലാംരക്ഷണ)  ആക്ടനിവല  വെലവെസ്ഥകേള  പ്രകേഭാരവലാം  മറയ്  അനുബന  ചേടങ്ങളനിലുലാം
നനിയമങ്ങളനിലുലാം പരഭാമര്ശനിചനിരനിക്കുന്ന വെലവെസ്ഥകേള പ്രകേഭാരവലാം കേര്ശന നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.  കൂടഭാവത,  വെനലജതീവെനി  സലാംരക്ഷണത്തനിവന്റ  ആവെശലകേതവയ
സലാംബനനിചയ് ജനങ്ങളനില അവെകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായുള നടപടനികേള, വെനലാം
വെകുപനിവല ഇന്റലനിജനസയ് വസലനിവന്റ പ്രവെര്ത്തനത്തനിലൂവട രഹസലവെനിവെരകശഖേരണലാം
നടത്തനി  കുറകൃതലങ്ങള  തടയുകേ,  ലവെലഡെയ്  ലലഫയ്  ലക്രലാം  കേണ്കടഭാള
ബപ്യൂകറഭാ/അയല സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിവല  വെകുപ്പുകദലഭാഗസ്ഥര് എന്നനിവെരുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്
വെനിവെരകശഖേരണലാം  നടത്തനി  കുറകൃതലങ്ങള  തടയുകേ,  കൃതലമഭായ  ഇടകവെളകേളനില
വെനകമഖേലകേളനില  പരഭാമ്പുകലഷന  നടത്തുകേ  എന്നതീ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനിലൂവടയുലാം
വെനലജതീവെനികവെട തടയുവെഭാന കവെണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണയ്.

വകേപ്കകേഭായുവട പ്രവെര്ത്തനലാം

91(4760) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്  വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  വകേപ്കകേഭായുവട
പ്രവെര്ത്തനലാം  വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  എവന്തെങനിലുലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനകശഷലാം  വകേപ്കകേഭായുവട
പ്രവെര്ത്തനലാം വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി  മണനിക്കൂറനില  1000  കകേഭാഴെനികേവള
സലാംസരനിചയ് ഇറചനിയുലാം ഇറചനി ഉലപന്നങ്ങളുമഭായനി മഭാറഭാന കശഷനിയുള അതലഭാധുനനികേ
മതീറയ്  കപ്രഭാസസനിലാംഗയ്   പ്ലഭാന്റയ്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  6.75  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവെദനിച.
പ്ലഭാന്റയ്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  ലഭനിച  തഭാലപരലപത്രങ്ങളുവട  സൂക്ഷ്മ
പരനികശഭാധനയ്ക്കുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

ക്ഷതീര കേര്ഷകേ കക്ഷമ പദതനികേള
92(4761) ശതീ  .   ഇ  .  പനി  .   ജയരഭാജന  :

ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖേയ്  :
ശതീ  .   വകേ  .   വകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്  :
ശതീ  .    വകേ  .    ആനസലന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവെതര  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്

പഭാല,  മുട,  മഭാലാംസലാം  എന്നനിവെയുവട  ഉലപഭാദനത്തനില  സസ്വയലാംപരലഭാപത
ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആസൂത്രണലാം വചേയനിരനിക്കുന്നതയ്
എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേനകേഭാലനി ഇനഷസ്വറനസയ്,
ബഭാങയ്  വെഭായ്പയുവട  പലനിശയയ്  സബ്സനിഡെനി,  തതീറപ്പുലകൃഷനി  തുടങ്ങനിയവെയഭായനി
എവന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ഉളവതന്നയ് വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപനിവന്റ കനതൃതസ്വത്തനില  നടപനിലഭാക്കുന്ന കേനകുടനി
പരനിപഭാലന പദതനിയുവട പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനില വെനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവെതര പദതനിയുവട ഭഭാഗമഭായനി 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷത്തനില  പഭാല  ഉലപഭാദനത്തനില  സസ്വയലാംപരലഭാപത  ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തഭാവഴെപറയുന്ന  പദതനികേളഭാണയ്  ക്ഷതീര  വെനികേസന  വെകുപയ്  ആസൂത്രണലാം
വചേയനിരനിക്കുന്നതയ്:

1. എലാം.എസയ്.ഡെനി.പനി.-4179 ലക്ഷലാം

2.  തതീറപ്പുലകൃഷനി വെനികേസന പദതനി-600 ലക്ഷലാം

3.  കേഭാറനിലഫതീഡെയ് സബ്സനിഡെനി-1400 ലക്ഷലാം

4.  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള ധനസഹഭായലാം-2585 ലക്ഷലാം

5.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിക്കുള ധനസഹഭായലാം-25 ലക്ഷലാം

6.  കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ലഭാബുകേളുവട ശഭാക്തതീകേരണലാം-466 ലക്ഷലാം

7.  ക്ഷതീരവെനിജ്ഞഭാന വെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള-495 ലക്ഷലാം

8.  വെയനഭാടയ് ജനിലക്കുള സമഗ്ര ക്ഷതീരവെനികേസന പദതനി-25 ലക്ഷലാം

ആവകേ  -9775   ലക്ഷലാം  .

പഭാല,  മുട,  മഭാലാംസലാം  എന്നനിവെയുവട  ഉലപഭാദനത്തനില  സസ്വയലാംപരലഭാപത
ലകേവെരനിക്കഭാനുള  പദതനികേളഭാണയ്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപയ്  ആസൂത്രണലാം
വചേയനിട്ടുളതയ്. മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപനിവന്റ കനതൃതസ്വത്തനില നടപനിലഭാക്കുന്ന കേനകുടനി
പരനിപഭാലന  പദതനിയുവട  ആനുകൂലലലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ജനനിക്കുന്ന  മുഴവെന
പശു/എരുമ  കുടനികേളക്കയ്  (പ്രതനിവെര്ഷലാം  2  ലക്ഷലാം  പശു/എരുമക്കുടനികേള)
ലഭനിക്കുലാംവെനിധലാം  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനി  ആസൂത്രണലാം  വചേയ്തുവെരുന.
കൂടഭാവത,  ഇസൗ  രലാംഗത്തയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്  സഹഭായകേമഭാകുന്ന
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വെനിധത്തനില  കേനകേഭാലനി  ഇനഷസ്വറനസയ്,  ഫഭാലാം  യനവെത്കേരണലാം,  കേനിടഭാരനി
വെളര്ത്തല,  സലാംരലാംഭകേ  വെനികേസന  പദതനികേള,  ബഭാങയ്  വെഭായ്പയുവട  പലനിശയയ്
സബ്സനിഡെനി,  വചേറുകേനിട  ഡെയറനി  യൂണനിറ്റുകേള ഇവെയഭാണയ്  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവെതര
പദതനിയനില ആസൂത്രണലാം വചേയനിരനിക്കുന്നതയ്. മുട ഉലപഭാദനത്തനില സസ്വയലാംപരലഭാപത
ലകേവെരനിക്കുന്നതനിനഭായനി വെകുപനിനുകേതീഴെനിലുള കകേഭാഴെനി ഫഭാമുകേളനിവല ഉലപഭാദനക്ഷമത
പൂര്ണമഭായനി  വെനിനനികയഭാഗനിചയ്  കകേഭാഴെനിക്കുഞങ്ങവള  ഉലപഭാദനിപനിചയ്  എഗ്ഗര്
കനഴറനികേളുവട  സഹഭായകത്തഭാവട  സ്കൂള  കുടനികേളക്കയ്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുലാം.  കൂടഭാവത
വെകുപനിനുകേതീഴെനില  രണയ്  പുതനിയ  ഹഭാചറനികേള-വകേഭാലലാം  ജനിലയനിവല  ആയൂരനിവല
കതഭാടത്തറ  ഹഭാചറനി  വമചവപടുത്തഭാന  5.82  കകേഭാടനിരൂപ  വചേലവെഴെനിച.  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനിവല  എടവെണയനില  പുതനിയ  ഹഭാചറനി  സ്ഥഭാപനിക്കഭാന  3  കകേഭാടനി  രൂപ
വചേലവെഴെനിചയ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.

പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവെതര  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  മുട,
കകേഭാഴെനിയനിറചനി  എന്നനിവെയുവട  ഉലപഭാദനത്തനിനയ്  സലാംസ്ഥഭാന  പസൗളടനി  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷവന്റ  ആഭനിമുഖേലത്തനില  നടപഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വകേപ്കകേഭാ
പദതനികേള തഭാവഴെപറയുന:

1.  വകേപ്കകേഭാ ആശയ പദതനി

2.  റൂറല ബഭാക്കലഭാര്ഡെയ് പദതനി

3.  വകേപ്കകേഭാ നഗരപ്രനിയ പദതനി

4.  കുഞലകേകേളനില കകേഭാഴെനിക്കുഞ്ഞെയ് പദതനി

5.  കകേഭാള നനിലങ്ങളനിവല കകേഭാഴെനി വെളര്ത്തല

6.  കകേഭാഴെനി വെളര്ത്തല ഗ്രഭാമങ്ങള പദതനി

7.  വെനികലജയ് പസൗളടനി (കകേഭാഴെനി വെളര്ത്തല ഗ്രഭാമങ്ങള)

8.  കകേഭാഴെനി വെളര്ത്തല പദതനി (കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള)
9.  പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുകവെണനി  രണയ്

രതീതനിയനിലുള കകേഭാഴെനി വെളര്ത്തല പദതനി.
1. കകേജയ് സനിസ്റ്റലാം
2. ഡെതീപയ് ലനിറര് സനിസ്റ്റലാം

10.  ഇന്റകഗ്രഷന പദതനി
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കകേഭാഴെനിയനിറചനിയുവട  വെര്ദനിചവെരുന്ന  ആവെശലകേത  കേണക്കനിവലടുത്തയ്
മണനിക്കൂറനില  1000  കകേഭാഴെനികേവള സലാംസരനിചയ് ഇറചനി,  വെനിവെനിധ ഇറചനി ഉലപന്നങ്ങള
എന്നനിവെ  ഉലപഭാദനിപനിക്കുവെഭാനകശഷനിയുള  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള  മതീറയ്
കപ്രഭാസസനിലാംഗയ് പ്ലഭാന്റയ് സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുള നടപടനിക്രമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേനകേഭാലനികേളുവട  മരണലാംമൂലവലാം  ഉലപഭാദനകശഷനി  നഷവപടതുമൂലവലാം
കേര്ഷകേനുണഭാകുന്ന നഷലാം പരനിഹരനിചയ് അവെവര മൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖേലയനിലത്തവന്ന
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനയ്  ലക്ഷലമനിടയ്  വെനിഭഭാവെനലാം  വചേയനിരനിക്കുന്ന  കേനകേഭാലനി
ഇനഷസ്വറനസയ്  പദതനിയഭാണയ്  കഗഭാസമൃദനി.  സലാംസ്ഥഭാന ബജറനില പുതനിയ പദതനി
പ്രഖേലഭാപനിചതുവെഴെനി  കകേന്ദ്രസഹഭായത്തനിവന്റ  അഭഭാവെത്തനിലുലാം  ക്ഷതീരകേര്ഷര്ക്കയ്
അവെരുവട  വെനിലകയറനിയ  ഉരുക്കളുവട  നഷത്തനില  നനിനലാം  സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തഭാന കേഴെനിയുവമന്നതഭാണയ് പ്രകതലകേത.  കഗഭാസമൃദനി പദതനിക്കയ് 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  5  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനി  വെചനിരനിക്കുന.   ഇതനിനുപുറകമ
ഇനഷസ്വറനസയ്  പരനിരക്ഷ,  മറ്റുമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില  നനിനള  നഷപരനിഹഭാരലാം  എന്നനിവെ
ലഭനിക്കഭാത്ത  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  തങ്ങളുവട  ഉരുക്കള  നഷവപടഭാല  നഷപരനിഹഭാരലാം
നലകുന്നതനിനയ് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ ബജറനില വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേവര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഭാങയ്  വെഭായ്പയുവട  പലനിശയയ്
സബ്സനിഡെനി മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപയ് മുകഖേനകയഭാ ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപയ് മുകഖേനകയഭാ
നലകുന്നനില.

സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനഭാവെശലമഭായ  വമഭാത്തലാം  23.2  ദശലക്ഷലാം  തതീറപ്പുലനിവന്റ
സ്ഥഭാനത്തയ് കകേവെലലാം 5.1  ദശലക്ഷലാം ടണ് മഭാത്രമഭാണയ് ഇവെനിവട ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതയ്.
നനിലവെനിലുള  വെനിളകേളക്കനിടയനില  സഭാധലമഭായത്ര  സ്ഥലങ്ങളനില  ഇടവെനിളയഭായനി
തതീറപ്പുല വെളര്ത്തല കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചവെരുന.   ഭൂമനിയുവട  ലഭലതയനിലുള കുറവെയ്,
ലജവെവെളത്തനിവന്റ കുറവെയ്,  മവണഭാലനിപ്പുമൂലമുള മണനിവന്റ ഫലപുഷനിക്കുറവെയ് എന്നനിവെ
തതീറപ്പുല  കൃഷനിവെലഭാപനത്തനിനയ്  തടസമഭായനി  നനിലക്കുനണയ്.  ഇതനിനഭായനി
കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  ഭൂമനിയുവട  കകേവെലലാം  10  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രകമ  മഭാറനി  വെയഭാന
കേഴെനിയുനള.  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  അധതീനതയനിലുള  തരനിശുഭൂമനികേള
ഇതനിനഭായനി  പ്രകയഭാജനവപടുത്തുവെഭാന  തക്കരതീതനിയനില  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം
വചേയ്യുന്നതഭാണയ്.

2017-18  വെര്ഷലാം തതീറപ്പുലകൃഷനി വെനികേസന പദതനിക്കഭായനി  600  ലക്ഷലാം രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  പ്രധഭാന  പ്രശങ്ങളനിവലഭാന്നഭാണയ്  തതീറപ്പുലനിവന്റ
ലഭലതക്കുറവെയ്.  തതീറപ്പുലനിവന്റ  ഉലപഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിചവകേഭാണയ്  സഭാന്ദ്രതീകൃത
കേഭാലനിത്തതീറവയ അധനികേമഭായനി ആശയനിക്കുന്നതയ് ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം പഭാലുലപഭാദന
വചേലവെയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപയ്  തതീറപ്പുലകൃഷനി  വെനികേസന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. ഇതനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കഭാവെശലമഭായ
തതീറപ്പുലകേടകേള  സസൗജനലമഭായനി  നലകുകേയുലാം  20  വസന്റനില  കൂടുതല  സ്ഥലത്തയ്
കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  കൃഷനി  വചേലവെയ്  ഉളവപവടയുള  സഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനുള
പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.  ഒരു വഹക്ടര് സ്ഥലത്തയ് തതീറപ്പുലകൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനയ്
പുലകേടകേളുവട  വെനില  ഉളവപവട  20,000 രൂപ  ധനസഹഭായമഭായനി  നലകേനിവെരുന.
കൂടഭാവത,  വെനനിതഭാ  സസ്വഭാശയ  ഗ്രൂപ്പുകേള  മുകഖേന  ക്ഷതീരസലാംഘവമഭായനി  ബനവപട
തതീറപ്പുലകൃഷനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വെരുനണയ്.   അകതഭാവടഭാപലാം  ജലകസചേന
സസൗകേരലവമഭാരുക്കുന്നതനിനുള  സഹഭായലാം,  യനവെലക്കരണത്തനിനുള  സഹഭായലാം,
അകസഭാള,  കചേഭാളലാം,  വെനപയര്  എന്നനിവെ  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനുള  സഹഭായലാം
എന്നനിവെയുലാം നലകേനിവെരുന.

2017-18-ല 94 വഹക്ടര് സ്ഥലത്തയ് വെഭാണനിജലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില തതീറപ്പുലകൃഷനി
നടത്തുന്നതനിനുള പദതനികേളുലാം ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കുന.  ഇതനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി
സര്ക്കഭാര്/അര്ദസര്ക്കഭാര്  സസ്വകേഭാരല  വെലക്തനികേളുവട  ലകേവെശമുള
തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുന്ന  സ്ഥലങ്ങള  കേവണത്തനിയഭാണയ്  വെഭാണനിജലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില
തതീറപ്പുലകൃഷനി നടത്തുന്നതയ്. ഇതനിനഭായനി 87.488 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കേനകുടനി പരനിപഭാലന പദതനിയുവട പുകരഭാഗതനി വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
എസയ്.എല.ബനി.പനി.  പദതനിയനിവല  1000  പശുക്കവളയുലാം അലഭാത്ത പശുക്കവളയുലാം
തഭാരതമലലാം വചേയയ് 2015-ല പഠനലാം നടത്തുകേയുണഭായനി.  പദതനിയനിവല പശുക്കള മറയ്
പശുക്കവളക്കഭാളുലാം  ശരഭാശരനി  അഞയ്  മഭാസലാം  മുമ്പഭായനി  മദനി  കേഭാണനിക്കുകേയുലാം  ഗര്ഭലാം
ധരനിക്കുകേയുലാം പ്രസവെനിചയ് പശുക്കളഭായനി മഭാറുകേയുലാം വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി കേഭാണവപടുന.
ഗര്ഭധഭാരണത്തനിനഭാവെശലമഭായ  കൃത്രനിമബതീജഭാധഭാനത്തനിവന്റ  ശരഭാശരനി  എണലാം
പദതനിയനിവല  പശുക്കളനില  കുറവെഭായനി  കേഭാണവപടുന.   ആദല  പ്രസവെത്തനിവല
പരമഭാവെധനി  പഭാലുലപഭാദനലാം  പദതനിയനിവല  പശുക്കളനില  മറ്റുളവെവയക്കഭാള
10 ശതമഭാനലാം അധനികേമഭായനി കേഭാണവപടുന.

സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ജനനിക്കുന്ന  പശുക്കുടനികേവള  ഉലപഭാദനക്ഷമതയുള
പശുക്കളഭായനി  മഭാറഭാന ലക്ഷലമനിടുന്ന കേനകുടനി  പരനിപഭാലനലാം,  കഗഭാവെര്ദനനി എന്നതീ
പദതനികേളക്കഭായനി ആവകേ  53.8  കകേഭാടനി രൂപ  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  ആവകേ  108608
കേനകുടനികേളക്കയ് പദതനി സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുന.
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വെനിവെനിധ ഫഭാമുകേളനില കജഭാലനി വചേയ്യുന്ന ജതീവെനക്കഭാര്

93(4762) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ക്ഷതീരവെനികേസന  വെകുപ്പുകേളുവട  കേതീഴെനിലുള  വെനിവെനിധ
ഫഭാമുകേളനില  കജഭാലനിവചേയ്യുന്ന  ജതീവെനക്കഭാരുവട  ശമ്പളലാം  പരനിഷ്കരനിചയ്
ഉത്തരവെഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇതനിവന്റ വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ടനി കമഖേലകേളനില എത്ര കേരഭാര് വതഭാഴെനിലഭാളനികേള കജഭാലനി വചേയ്യുന എന്ന
കേണക്കയ്  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  പക്കല  ഉകണഭാ;  എങനില  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കേരഭാര്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡലാം
എന്തെഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡെനി) ഇവെരുവട കേഭാലഭാവെധനി എത്ര വെര്ഷമഭാണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)   മൃഗസലാംരക്ഷണ  ക്ഷതീര  വെനികേസന  വെകുപ്പുകേളുവട  കേതീഴെനിലുള  വെനിവെനിധ
ഫഭാമുകേളനില കജഭാലനി വചേയ്യുന്ന ജതീവെനക്കഭാരുവട ശമ്പളലാം പരനിഷ്കരനിചയ്  17-5-2017-വല
സ.ഉ.(അ)  08/2017/കൃഷനി  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണയ്.   ഉത്തരവെനിവന്റ  പകേര്പയ്
അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  നനിലവെനില കേരഭാര് വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള നനിയമനിചനിടനില.

(സനി&ഡെനി)  ബഭാധകേമല.

വകേപ്കകേഭാ വെനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള

94(4763) ശതീ  .   ഡെനി  .   വകേ  .   മുരളനി   : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം 
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  എവെനിവടവയലഭാലാം  വകേപ്കകേഭായുവട  കേതീഴെനില
വെനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകേപ്കകേഭാ  വെനിപണനലാം  വചേയ്യുന്ന  കകേഭാഴെനിയനിറചനിയുവട  വെനില  മഭാര്ക്കറയ്
വെനിലകയക്കഭാള കൂടുതലഭാവണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില അതയ് പരനിഹരനിക്കുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  വകേപ്കകേഭായുവട  പ്രധഭാന  വെനിപണന  കകേന്ദ്രലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്
തനിരുവെനന്തെപുരത്തയ് കപടയനിലഭാണയ്.   ഇതനിനുപുറകമ  25  വെനിപണന ഏജനസനികേളുലാം
വകേപ്കകേഭായുവട  കേതീഴെനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണയ്.   അവെയുവട  വെനിശദവെനിവെരങ്ങള
അനുബനമഭായനി*  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  ഉണയ്.

(സനി)  ഉലപഭാദന  അനുബനവചലവകേവള  അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനിയഭാണയ്
വകേപ്കകേഭാ  കകേഭാഴെയനിറചനിയുവട  വെനില  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ്.   അതനിനഭാല  വകേപ്കകേഭാ
കകേഭാഴെനിയനിറചനിയുവട  വെനിലയനില  ഏറക്കുറചനിലുകേള  അപൂര്വ്വമഭാണയ്.  മഭാര്ക്കറനില
കകേഭാഴെനിയനിറചനിയുവട  വെനിലയനില  ഏറക്കുറചനിലുകേള  സഭാധഭാരണമഭാണയ്.  ഓണലാം,
ക്രനിസ്തുമസയ്,  ബക്രതീദയ്,  പുതുവെര്ഷലാം  തുടങ്ങനിയ  ആകഘഭാഷകവെളകേളനില
കകേഭാഴെനിയനിറചനിയുവട ആവെശലകേത കൂടുതലഭായനിരനിക്കുലാം.  അകപഭാള മഭാര്ക്കറയ്  വെനിലയുലാം
കൂടുതലഭായനിരനിക്കുലാം.   എന്നഭാല ഇത്തരലാം സന്ദേര്ഭങ്ങളനില വകേപ്കകേഭാ ചേനിക്കന വെനില
കൂടുന്നനില.   അതഭായതയ്  കകേഭാഴെനിയനിറചനിയുവട  ആവെശലകേത  കൂടുതലഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാള
വകേപ്കകേഭാ വെനിപണനലാം വചേയ്യുന്ന കകേഭാഴെനിയനിറചനിയുവട വെനില മഭാര്ക്കറയ് വെനിലകയക്കഭാളുലാം
കുറവെഭായനിരനിക്കുലാം.

തഭാറഭാവെയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം

95(4764)  ശതീ  .    വകേ  .    വകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില  കരഭാഗലാംബഭാധനിച  തഭാറഭാവകേളുള  തഭാറഭാവെയ്
കേര്ഷകേര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം നലകുന്നതയ് ലവെകുന്നതയ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വചേന്നനിത്തല തൃവപരുന്തെറയനിവല തഭാറഭാവെയ് കേര്ഷകേര്ക്കയ് നഷപരനിഹഭാരലാം
വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതയ് ലവെകുന്നതനിവന്റ കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വചേന്നനിത്തല  ചേഭാകങ്ങത്തയ്  വെതീടനില  വകേ.  ലവെ.  വെര്ഗ്ഗതീസനിവന്റ
അകപക്ഷയനില നഷപരനിഹഭാരലാം ലവെകുന്നതനിവന്റ കേഭാരണലാം വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.   ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില  2016  ഒകക്ടഭാബര് മഭാസലാം  വപഭാടനിപ്പുറവപട
പക്ഷനിപനനിയുമഭായനി  ബനവപടയ്  ദ്രൂതകേര്മ്മേകസന മഹസര് കരഖേവപടുത്തനി വകേഭാന്നയ്
നശനിപനിചതുലാം  ചേത്ത  തഭാറഭാവെയ്/കകേഭാഴെനികേളുവട  എണലാം  മഹസര്  കരഖേവപടുത്തനി
സലാംസരനിചതുമഭായ എലഭാ തഭാറഭാവെയ്/കകേഭാഴെനികേളുവടയുലാം ഉടമസ്ഥരഭായ കേര്ഷകേര്ക്കയ് 2017
വഫബ്രുവെരനിയനില നഷപരനിഹഭാരലാം നലകേനിക്കഴെനിഞ്ഞെതഭാണയ്.

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി) പക്ഷനിപനനിയുമഭായനി ബനവപടയ് വചേന്നനിത്തല തൃവപരുന്തെറയനില തഭാറഭാവെയ്
കേര്ഷകേര്ക്കയ് ദ്രുതകേര്മ്മേകസന മഹസര് കരഖേവപടുത്തനി വകേഭാന്നയ് നശനിപനിചതുലാം ചേത്ത
തഭാറഭാവെയ്/കകേഭാഴെനികേളുവട  എണലാം  മഹസര്  കരഖേവപടുത്തനി  സലാംസരനിചതുമഭായ  എലഭാ
തഭാറഭാവെയ്/കകേഭാഴെനികേളുവടയുലാം  ഉടമസ്ഥരഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  2017 വഫബ്രുവെരനിയനില
നഷപരനിഹഭാരലാം വെനിതരണലാം വചേയ്തുകേഴെനിഞ്ഞെതഭാണയ്.

(സനി)  വകേ.ലവെ.  വെര്ഗ്ഗതീസനിവന്റ  പരഭാതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആലപ്പുഴെ  ജനിലഭാ
മൃഗസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസനിവല വഡെപപ്യൂടനി ഡെയറക്ടറുലാം ജനിലഭാ മൃഗഭാശുപത്രനിയനിവല ചേതീഫയ്
വവെററനിനറനി  ഓഫതീസറുലാം  നടത്തനിയ  അകനസ്വഷണത്തനില  പക്ഷനിപനനി
സ്ഥനിരതീകേരനിചകശഷലാം  ടനിയഭാന  പുറത്തുനനിനലാം  വകേഭാണ്ടുവെന്ന  10500  തഭാറഭാവകേവള
ദ്രുതകേര്മ്മേകസനവയവക്കഭാണയ്  നശനിപനിക്കുകേയഭാണയ്  വചേയവതന്നയ്  റനികപഭാര്ടയ്
വചേയനിട്ടുണയ്.  പക്ഷനിപനനി റനികപഭാര്ടയ്  വചേയതനിനുകശഷലാം പുറത്തുനനിന്നയ് വകേഭാണ്ടുവെന്ന
തഭാറഭാവകേളക്കയ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നലകേഭാന  കേഴെനിയനിലഭാവയനലാം  കമല  അകനസ്വഷണ
റനികപഭാര്ടനില കരഖേവപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

തുടര്ന്നയ് മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപയ് ഡെയറക്ടര്, ക്ഷതീരവെനികേസന വെകുപയ് ഡെയറക്ടര്,
വകേ.എല.ഡെനി.  കബഭാര്ഡെയ്  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡെയറക്ടര്  എന്നനിവെരടങ്ങുന്ന  ഉന്നതതല
അകനസ്വഷണസലാംഘലാം  ഇസൗ  വെനിഷയലാം  പുനരകനസ്വഷനിക്കുകേയുലാം  കമല  റനികപഭാര്ടയ്
പൂര്ണമഭായുലാം ശരനിവെയ്ക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.

പക്ഷനിപനനി കരഭാഗബഭാധമൂലലാം നഷവപട 7746 തഭാറഭാവകേളക്കയ് 774600 രൂപ
മൃഗസലാംരക്ഷണ വെകുപനിലനനിനലാം നഷപരനിഹഭാരമഭായനി ശതീ.  വകേ.  ലവെ.  വെര്ഗ്ഗതീസനിനയ്
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

വകേപ്കകേഭാ വെഴെനി നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന പദതനികേള

96(4765) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവെഭാകേരന   : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേപ്കകേഭാവെഴെനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന  പദതനികേള  ഏവതലഭാവമന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനിയുവടയുലാം  ഉകദ്ദേശ  ലക്ഷലങ്ങളുലാം  പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തുന്നതനിനുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വകേപ്കകേഭാ ആശയ പദതനി,  റൂറല ബഭാകേലഭാര്ഡെയ്  പദതനി,  വകേപ്കകേഭാ
നഗരപ്രനിയ,  കുഞലകേകേളനില  കകേഭാഴെനിക്കുഞ്ഞെയ്  പദതനി,  കകേഭാള  നനിലയങ്ങളനിവല
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കകേഭാഴെനിവെളര്ത്തല  പദതനി,  കകേഭാഴെനി  വെളര്ത്തല  ഗ്രഭാമങ്ങള  പദതനി,  കുടുലാംബശതീ
യൂണനിറ്റുകേള  വെഴെനിയുള  കകേഭാഴെനിവെളര്ത്തല  പദതനി,  പടനികേജഭാതനി
വെനിഭഭാഗത്തനിലവപടവെര്ക്കയ്  കവെണനിയുള  കകേഭാഴെനിവെളര്ത്തല  പദതനി  എന്നനിവെയഭാണയ്
വകേപ്കകേഭാ നടപഭാക്കനിവക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള.

(ബനി)  വകേപ്കകേഭാ  നടപഭാക്കനിവെരുന്ന  പദതനികേളുവട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളുലാം
പദതനികേളുവട  വെനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

പഞഭായത്തുകേളനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളഭാണയ്  പദതനിയനില
ഉളവപടുത്തുന്നതനിനുള പ്രധഭാന മഭാനദണ്ഡലാം.  മുനപയ് വകേപ്കകേഭായുവട ഒരു പദതനി
കപഭാലുലാം  നടപഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളക്കയ്  മുനഗണന  നലകേഭാറുണയ്.
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുവട പടനികേയുലാം ഗണകഭഭാക്തൃ  വെനിഹനിതവലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

സ്കൂള വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് കകേഭാഴെനിക്കുഞ്ഞെയ് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്ന പദതനി

97(4766) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ്  :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപനിവന്റ  കകേഭാഴെനി  വെളര്ത്തല  പദതനി  ആലപ്പുഴെ
ജനിലയനില ഏവതലഭാലാം പഞഭായത്തനില ആരലാംഭനിവചന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകേപ്കകേഭായുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  സ്കൂള  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്
കകേഭാഴെനിക്കുഞ്ഞെയ് വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്ന പദതനി ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില നടപനിലഭാക്കനികയഭാ;
ഉവണങനില എവെനിവടവയലഭാവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപനിവന്റ  കകേഭാഴെനി  വെളര്ത്തല  പദതനി  ആലപ്പുഴെ
ജനിലയനില തഭാവഴെപറയുന്ന പഞഭായത്തുകേളനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്:

1. ആല

2. ബുധനൂര്

3. വചേറനിയനഭാടയ്

4. മുളക്കുഴെ

5. കുമഭാരപുരലാം

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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6. അമ്പലപ്പുഴെ (വെടക്കയ്)

7. അരൂക്കുറനി

8. പടണക്കഭാടയ്

9. വെയലഭാര്

10. കചേന്നലാംപളനിപ്പുറലാം

11.   ലതക്കഭാട്ടുകശ്ശേരനി

12. പഭാണഭാവെളനി

13. വപരുമ്പളലാം

14. അര്ത്തുങല

15. കേണനിചകുളങ്ങര

16. തണതീര്മുക്കലാം

17. കേടക്കരപളനി

18. എഴപുന്ന

19. ഹരനിപഭാടയ്

20. ചേമ്പക്കുളലാം

21. കേഭാര്ത്തനികേപളനി

22. മുതുകുളലാം

23. കൃഷ്ണപുരലാം

24. ആയഭാലാംപറമ്പയ്

25. കേരുവെഭാറ

26. വെനിയപുരലാം

27. പളനിപഭാടയ്

28. പുറക്കഭാടയ്

29. അമ്പലപ്പുഴെ വതക്കയ്
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30. വചേന്നനിത്തല

31. പത്തനിയൂര്

32. തഭാമരക്കുളലാം

33. തകേഴെനി

34. മഭാകവെലനിക്കര വതകക്കക്കര

35. ഭരണനിക്കഭാവെയ്

36. ആരലഭാടയ്

37. വചേമ്പുലാംപുറലാം

38. മണകഞരനി

39. പഭാറര്

40. കുത്തനിയകതഭാടയ്

(ബനി)  വകേപ്കകേഭാ  ആവെനിഷ്കരനിചയ്  നടപഭാക്കുന്ന  'കുഞലകേകേളനില
കകേഭാഴെനിക്കുഞ്ഞെയ്'  പദതനി ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   വെനിശദവെനിവെരലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

എടകചരനി മൃഗഭാശുപത്രനി വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

98(4767) ശതീ  .   ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിവല  എടകചരനി  മൃഗഭാശുപത്രനി  നനിര്മഭാണലാം
ലവെകുന്നതയ് സര്ക്കഭാരനിവന്റ ശദയനിൽവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ടനി നനിര്മഭാണലാം ലവെകേഭാനുള കേഭാരണലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടനി  നനിര്മഭാണലാം  എന്നയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്  ;
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  മൃഗഭാശുപത്രനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള  നനിര്ദ്ദേനിഷ  സ്ഥലലാം  വെയല

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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പ്രകദശമഭായതുവകേഭാണയ് വെനിശദമഭായ മണയ് പരനികശഭാധന അതലഭാവെശലമഭാണയ്.  ഇതഭാണയ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം ലവെകുന്നതനിനുള കേഭാരണലാം.

(സനി)  സഭാകങതനികേ  അനുമതനി  നലകേനി  വടണര്  വചേയയ്  ഉടന  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

കദവെനികുളലാം മണ്ഡലത്തനിവല മൃഗകഡെഭാക്ടര് തസ്തനികേകേളനിവല ഒഴെനിവകേള

99(4768) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവെനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല പഞഭായത്തുകേളനില മൃഗകഡെഭാക്ടര്
തസ്തനികേകേളനില  ഒഴെനിവകേള  എവന്തെങനിലുലാം  റനികപഭാര്ടയ്  വചേയവപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
ഏവതലഭാലാം പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണയ് എനള വെനിവെരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റനികപഭാര്ട്ടുവചേയ  ഒഴെനിവകേളനില  കഡെഭാക്ടര്മഭാവര  നനിയമനിക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കദവെനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിവല  പഞഭായത്തുകേളനില
മൃഗകഡെഭാക്ടര് തസ്തനികേകേളനില ഒഴെനിവകേവളഭാനലാം റനികപഭാര്ടയ് വചേയനിടനില.

വവെററനിനറനി ആശുപത്രനികേവള ലഹവടകേയ് നനിലവെഭാരത്തനികലക്കയ്
ഉയര്ത്തുവെഭാന പദതനികേള

100(4769) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  വവെററനിനറനി  കഡെഭാക്ടര്മഭാരുവട  എണലാം  ആവെശലത്തനിനയ്
ഇവലനള കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കകേരളത്തനില ആവകേ എത്ര വവെററനിനറനി ആശുപത്രനികേള ഉവണന്നയ് ജനില
തനിരനിചയ് വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ടനി  ആശുപത്രനികേവള  ലഹവടകേയ്  നനിലവെഭാരത്തനികലക്കയ്
ഉയര്ത്തുന്നതനികലയഭായനി  എവന്തെങനിലുലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ജനില തനിരനിചള വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(സനി)  ജനിലകേളനിലനനിനലാം  വപ്രഭാകപഭാസല  ലഭനിക്കുന്നതനുസരനിചയ്
മൃഗഭാശുപത്രനികേവള അപ്കഗ്രഡെയ് വചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

 മൃഗശഭാലകേളക്കയ് അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവെഭാരലാം

101(4770)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല  മൃഗശഭാലകേളനിൽ  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനിലുളളതയ്
ഏവതങനിലുമുകണഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  മൃഗശഭാലകേകളയുലാം  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനികലയയ്
ഉയര്ത്തനിവക്കഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല  വെനികനഭാദസഞഭാരനികേവള  ആകേര്ഷനിയ്ക്കുന്നതരത്തനില
മൃഗശഭാലകേവള  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;  എങനില  വെനിശദവെനിവെരലാം
നലകുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  മപ്യൂസനിയലാം മൃഗശഭാലഭാ വെകുപനിവന്റ കേതീഴെനില തനിരുവെനന്തെപുരത്തുലാം തൃശൂരുലാം
മൃഗശഭാലകേളുണയ്.  ഇവെയനില  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  മൃഗശഭാല  അന്തെഭാരഭാഷ
നനിലവെഭാരത്തനിലുളതഭാണയ്.

(ബനി)  മപ്യൂസനിയലാം  മൃഗശഭാലഭാവെകുപനിവന്റ  കേതീഴെനിലുള  തൃശൂര്  മൃഗശഭാല
വെനലാംവെകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുള  പുത്തൂരനികലയയ്  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  തതസ്വത്തനില
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളതനിനഭാല  പ്രസ്തുത  മൃഗശഭാല  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവെഭാരത്തനില
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള പ്രകതലകേ പദതനികേള നനിലവെനില ആവെനിഷ്കരനിചനിടനില.

(സനി)  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കകേന്ദ്ര  മൃഗശഭാലഭാ  അകതഭാറനിറനിയുവട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിച മഭാസ്റ്റര് പ്ലഭാനനില വെനിഭഭാവെന വചേയനിരനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള സമയബനനിതമഭായനി
തനിരുവെനന്തെപുരലാം  മൃഗശഭാലയനില  നടത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
തകദ്ദേശതീയരഭായ  മൃഗങ്ങളക്കയ്  പുറവമ  ആകേര്ഷകേമഭായ  ജനിറഭാഫയ്,  സതീബ  മുതലഭായ
മൃഗങ്ങവള  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  മൃഗശഭാലയനികലയയ്  വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

24 മണനിക്കൂറുലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന വവെററനിനറനി ഡെനിവസനസറനി

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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102(4771) ശതീ  .   ഡെനി  .   വകേ  .   മുരളനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനില  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
വവെറനിറനിനറനി ഡെനിവസനസറനികേള എത്രവയണമുണയ്;

(ബനി)  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  ഡെനിവസനസറനികേള  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വെഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  കേളമചല  വവെറനിറനിനറനി
ഡെനിവസനസറനി  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കണവമന്ന ആവെശലലാം  സര്ക്കഭാരനിവന്റ
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില അതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനില  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
വവെററനിനറനി ഡെനിവസനസറനികേള ഒനലാംതവന്നയനില.

(ബനി) മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിചനിടനില.

(സനി) ശദയനിലവപടനിടനില.

വഡെയറനി കസഭാണുകേള

103(4772)  ശതീ  .    ഡെനി  .    വകേ  .    മുരളനി    : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില എവെനിവടവയലഭാലാം വഡെയറനി കസഭാണുകേള നനിലവെനിലുവണന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  വഡെയറനി  കസഭാണുകേള  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള  മഭാദണ്ഡങ്ങള
എവന്തെലഭാമഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത
വതരവഞ്ഞെടുക്കവപട  50  കബഭാക്കുകേള  വഡെയറനി  കസഭാണഭായനി  പരനിഗണനിചയ്  സമഗ്ര
ക്ഷതീരവെനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതയ് സലാംബനനിചള വപ്രഭാകപഭാസലുകേള
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില പരനികശഭാധനിചവെരുന.

(ബനി)  വഡെയറനി  കസഭാണുകേള  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ഇകതഭാവടഭാപലാം ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന* .

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിവല ക്ഷതീരവെനികേസന പദതനികേള

104(4773) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശുര് ജനിലയനിവല കചേലക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം പഴെയന്നൂര് കബഭാക്കയ്
പഞഭായത്തയ് പരനിധനി പ്രകദശത്തയ് പഭാലുലപഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എവന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ്  ക്ഷനിര  വെനികേസന  വെകുപയ്  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്നതയ്;
വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഇതുവകേഭാണ്ടുള  ഗണലാം  ലഭലമഭാകുലാം;
വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തൃശൂര് ജനിലയനിവല കചേലക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം പഴെയന്നൂര് കബഭാക്കയ്
പഞഭായത്തയ്  പരനിധനി  പ്രകദശത്തയ്  പഭാലുല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  2016-17
വെര്ഷലാം തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്:

1. എലാം  .  എസയ്  .  ഡെനി  .  പനി  . (  മനിലക്കയ് വഷഡെയ് വെനികേസന പദതനി  ):

ഇസൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയതയ്:

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനലാം യൂണനിറയ് സബ്സനിഡെനി/
യൂണനിറയ്

ആവകേ
സബ്സനിഡെനി

1 കഗഭാദഭാനലാം (1 പശു) 4 32000 128000

2 2 പശു യൂണനിറയ് 12 64000 768000

3 5 പശു യൂണനിറയ് 2 175000 350000

4 10 പശു യൂണനിറയ് 1 350000 350000

5 5 കേനിടഭാരനി യൂണനിറയ് 2 90500 181000

6 അവെശലഭാധനിഷ്ഠനിത
ധനസഹഭായലാം

2 50000 100000

7 കേറവെയനലാം 7 25000 175000

8 കേഭാലനിവത്തഭാഴത്തയ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം

6 50000 300000

ആവകേ 2352000
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2. തതീറപ്പുല കൃഷനി വെനികേസന പദതനി

ഇസൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയതയ്:

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനലാം യൂണനിറയ് സബ്സനിഡെനി/
യൂണനിറയ്

ആവകേ
സബ്സനിഡെനി

1 പുലകൃഷനികത്തഭാടലാം 
(20 വസന്റനില കൂടുതല)

13 20000 260000

2 പുലകൃഷനികത്തഭാടലാം 
(20 വസന്റനില തഭാവഴെ)

7 7500 52500

3 അകസഭാള 15 600 9000

4 ഇറനികഗഷന അസനിസ്റ്റനസയ് 1 10000 10000

5 സസ്വഭാശയ  ഗ്രൂപയ്  മുകഖേനയുള
പുലകൃഷനി

1 10000 10000

6 വൃക്ഷവെനിള 400 5 2000

ആവകേ 343500

3. ക്ഷതീരവെനിജ്ഞഭാന വെലഭാപന പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

ഇസൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയതയ്:

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനലാം യൂണനിറയ് സബ്സനിഡെനി/
യൂണനിറയ്

ആവകേ
സബ്സനിഡെനി

1 കേര്ഷകേ സമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി 10 2500 25,000

2 കബഭാക്കയ്  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ
സലാംഗമലാം

1 31500 31,500

3 കേസ്വഭാളനിറനി  അവവെയര്നസയ്
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

1 5000 5,000

4 Production and Marketing of
dried cow dung

1 24000 24,000

ആവകേ 85500
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4. ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള ധനസഹഭായലാം

ഇസൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയതയ്:

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനലാം യൂണനിറയ് സബ്സനിഡെനി/
യൂണനിറയ്

ആവകേ
സബ്സനിഡെനി

1 FSSA2006  പ്രകേഭാരമുള
സജതീകേരണങ്ങള ഒരുക്കല

2 45000 90000

2 അവെശലഭാധനിഷ്ഠനിത സഹഭായലാം 6 120000 720000

3 പഭാല സലാംഭരണ മുറനി നനിര്മ്മേഭാണലാം 4 375000 1500000

4 ഗണനനിയനണ  ലഭാബനിവന്റ
ശഭാക്തതീകേരണലാം

1 37500 37500

ആവകേ 2347500

(ബനി)  2016-17  വെര്ഷലാം  പഴെയന്നൂര്  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്  പരനിധനിയനില
നടപഭാക്കനിയ  തതീറപ്പുലകൃഷനി  വെനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  60  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
പുലകൃഷനികത്തഭാടങ്ങള  ഉണഭാക്കുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   115
കേര്ഷകേര്ക്കയ് പുലകൃഷനികത്തഭാടങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നതനിനയ് പുലക്കടകേള സസൗജനലമഭായനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   15  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  600  രൂപ  വെതീതലാം  അകസഭാള  കൃഷനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഒരു കേര്ഷകേനയ് ഇറനികഗഷന അസനിസ്റ്റനസഭായനി 10,000 രൂപയുലാം
അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്.  മനിലക്കയ് വഷഡെയ് വെനികേസന പദതനി (എലാം.എസയ്.ഡെനി.പനി.) പ്രകേഭാരലാം
2016-17-ല  വെനിവെനിധ  പദതനികേളനിലഭായനി  36  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ധനസഹഭായലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുള ധനസഹഭായത്തനിലുളവപടുത്തനി
13 ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളക്കഭായനി 23,47,500 രൂപ നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

പഭാലനിവന്റ അളവെനുസരനിചയ് ഇനവസന്റതീവെയ്

105(4774) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്  വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളവെഴെനി  കശഖേരനിക്കുന്ന  പഭാലനിനയ്  അളവെയ്  അനുസരനിചയ്
ഇനവസനറതീവെയ് നലകേഭാറുകണഭാ;വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ക്ഷതീരസഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളവെഴെനി  സലാംഭരനിക്കുന്ന  പഭാലനിനയ്  ലനിറര്  ഒന്നനിനയ്
കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡെനിയഭായനി ഒരു രൂപ ക്രമത്തനില ഇനവസന്റതീവെയ് നലകേനിവെരുന.
2016-17 വെര്ഷലാം 13.5 കകേഭാടനി രൂപയുവട ഇനവസന്റതീവെയ് ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ് ഡെയറക്ടയ്
വബനനിഫനിറയ്  ടഭാനസ്ഫര്  മുകഖേന  അവെരുവട  ബഭാങയ്  അക്കസൗണനില
എത്തനിചനലകേനിയനിട്ടുണയ്.   മനിലമയുവട  കമഖേലഭാ  യൂണനിയനുകേള  അവെരവെരുവട
വെഭാര്ഷനികേ  വെലഭാപഭാര  ലഭാഭത്തനിലനനിനലാം  പഭാലളക്കുന്ന  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ഇനവസന്റതീവകേളുലാം കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡെനിയുലാം നലകേനിവെരുനണയ്.

മനിലക്കയ് വഷഡെയ് വെനികേസന പദതനി

106(4775) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപയ് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

മനിലക്കയ്  വഷഡെയ്  വെനികേസനപദതനിയുവട  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേവെര്ഷവത്ത  ബജറനില  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്;
വെനിശദഭാലാംശലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മനിലക്കയ്  വഷഡെയ്  വെനികേസന  പദതനി  (എലാം.എസയ്.ഡെനി.പനി.)
പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവത്ത  സബ്കേമ്മേനിറനി  41.79
കകേഭാടനി രൂപ ബജറനില വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  മനിലക്കയ് വഷഡെയ് വെനികേസന പദതനി
പ്രകേഭാരലാം കേര്ഷകേര്ക്കയ് തഭാവഴെപറയുന്ന ധനസഹഭായലാം നലകേനിവെരുന:

ക്രമ നമ്പര് പദതനി ധനസഹഭായലാം

1 കഗഭാദഭാനലാം (1 പശു) 32,000

2 2 പശു യൂണനിറയ് 64.000

3 5 പശു യൂണനിറയ് 1,75,000

4 10 പശു യൂണനിറയ് 3,50,000

5 5 കേനിടഭാരനി യൂണനിറയ് 90,500

6 10 കേനിടഭാരനി യൂണനിറയ് 1,81,200

7 അവെശലഭാധനിഷ്ഠനിത ധനസഹഭായലാം 50,000

8 കേറവെയനലാം 25,000

9 കേഭാലനിവത്തഭാഴത്തയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം 50,000



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 202

2017-18  വെഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത

വതരവഞ്ഞെടുക്കവപട  50  കബഭാക്കുകേവള വഡെയറനി  കസഭാണഭായനി  പരനിഗണനിചയ്  സമഗ്ര

ക്ഷതീരവെനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബനനിചള വപ്രഭാകപഭാസലുകേള

സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  പരനികശഭാധനിചവെരുന.   അഞയ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേവള

ക്ഷതീരഗ്രഭാമമഭായനി  വതരവഞ്ഞെടുത്തയ്  സമഗ്ര  ക്ഷതീര  വെനികേസന  പദതനികേള  2017-18

വെര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം പദതനി

107(4776)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം

പദതനിയനികലക്കയ് എത്ര പഞഭായത്തുകേവള ഉളവപടുത്തുകേയുണഭായനി; ഏവതലഭാലാം;

(ബനി) നടപയ് സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില എത്ര പഞഭായത്തുകേവള പദതനിയനില

ഉളവപടുത്തുവെഭാന  കേഴെനിയുവമന്നഭാണയ്  കേരുതുന്നതയ്;  ടനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുവട

മുനഗണനഭാ പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില  പ്രസ്തുത  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില  ഉളവപടനിട്ടുള

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള ഏവതലഭാവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില  2016-17-ല  മൂന്നയ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേവള

ഉളവപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയുണഭായനി.   വകേഭാലലാം  ജനിലയനിവല  ഏരൂര്

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്,  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിവല  ഉദയനഭാപുരലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തയ്,  തൃശ്ശൂര്

ജനിലയനിവല  വവെളഭാങല്ലൂര്  എന്നതീ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേവളയഭാണയ്  ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം

പദതനിയനില 2016-17-ല ഉളവപടുത്തനിയതയ്.

(ബനി & സനി) 2017-18-ല  ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  അഞയ്

പഞഭായത്തുകേവള  വതരവഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുണയ്.   തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിവല

ചേനിറയനിനകേതീഴെയ്,  വകേഭാലലാം ജനിലയനിവല ഇടമുളയല,  ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിവല മണകഞരനി,

തൃശൂര്  ജനിലയനിവല  ചേഭാഴൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിവല  പറളനി  എന്നതീ

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭാണയ് 2017-18-ല ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.
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കേരുനഭാഗപളനി മണ്ഡലത്തനില മനിലക്കയ് വഷഡയ് പദതനി
108(4777) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  മനിലക്കയ്  വഷഡയ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏവതലഭാലാം  വെനിഭഭാഗത്തനിലുള  എത്ര

കപ്രഭാജക്ടുകേള  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനയ്  അനുവെദനിചനിട്ടുവണന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  എത്ര  കേറവെ  യനങ്ങള
കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  വെനിതരണലാം  വചേയ്തുവവെന്നയ്
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുലകൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രസ്തുത  പ്രകദശത്തനിനയ്  എത്ര
ധനസഹഭായലാം നലകേനി എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  ഇതയ്  സലാംബനനിചയ്  കൂടുതല  പദതനികേള  ഈ  പ്രകദശത്തയ്
അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  മനിലക്കയ്  വഷഡയ്
വഡെവെലപ്വമന്റയ് പദതനിക്കയ് (എലാം.എസയ്.ഡെനി.പനി.) പകേരമഭായനി ഇന്റകഗ്രറഡെയ് വഡെയറനി
വഡെവെലപ്വമന്റയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാമഭാണയ്  (വഎ.ഡെനി.ഡെനി.പനി.)  വകേഭാലലാം  ജനിലയനില
നടപനിലഭാക്കനിയതയ്.  ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിവന്റ
പരനിധനിയനില തഭാവഴെവക്കഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം ആനുകൂലലങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണയ്:

1. കഗഭാദഭാനലാം (1 പശു യൂണനിറയ്) - 42 എണലാം

2. 2 പശു യൂണനിറയ് - 34 എണലാം

3. 5 പശു യൂണനിറയ് - 8 എണലാം

4. 10 പശു യൂണനിറയ് - 4 എണലാം

5. 5 കേനിടഭാരനി യൂണനിറയ് - 2 എണലാം

6. 10 കേനിടഭാരനി യൂണനിറയ് - 1 എണലാം

7. മനിനറല മനികയ്ചേര് - 470 എണലാം

8. അവെശലഭാധനിഷ്ഠനിത ധനസഹഭായ പദതനി - 26 എണലാം

9. കേറവെ യനലാം - 9 എണലാം
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10. തതീറപ്പുലകൃഷനി വെനികേസനലാം

(a) 20 വസന്റനിനയ് മുകേളനില - 33.12

വഹക്ടര്

(b) 20  വസന്റനില  കുറവെയ്  15  വഹക്ടര്  സ്ഥലകത്തയയ്  പുലക്കടകേള

സസൗജനലമഭായനി നലകേനി

(c) അകസഭാള കൃഷനി ധനസഹഭായലാം - 20 എണലാം

(d) തതീറപ്പുലകൃഷനി യനവെത്ക്കരണലാം - 4

(e) ഇറനികഗഷന അസനിസ്റ്റനസയ് - 6

(f) വവെര്മനി കേകമ്പഭാസ്റ്റയ് കേനിറയ് - 2

(g) ലസകലജയ് യൂണനിറയ്

(h) ടഭാങയ് ലസകലഭാ - 2

(i) ബഭാഗയ് ലസകലഭാ - 2

(j) ഹ്രസസ്വകേഭാല വെനിള (മക്കകചഭാള കൃഷനി) - 2 വഹക്ടര്

(k) പ്രനിവസര്വ്ഡെയ് ലഡ്ര കഫഭാഡെര് - 2

1) കേഭാലനിവത്തഭാഴത്തയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം     -     5

2) കേനകേഭാലനികേളക്കയ്  ബഭാഹലസമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള  

പദതനി   - 2

(ബനി) 9 എണലാം.

(സനി) (1)  20  വസന്റനിനയ്  മുകേളനില  പുലകൃഷനിയ്ക്കുള  ധനസഹഭായലാം-33.12  

വഹക്ടര് സ്ഥലകത്തയയ്  6,62,400 രൂപ  (പുലകേടയുവട വെനിലയുലാം  

ധനസഹഭായവലാം കചേര്ത്തയ്)

(2) 20 വസന്റനില കുറവെയ് പുലകൃഷനിയ്ക്കുള ധനസഹഭായലാം 15 വഹക്ടര് 

സ്ഥലകത്തയയ് 1,12,500 രൂപ (പുലകേടവെനില)

(ഡെനി) ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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തതീറപ്പുലകൃഷനി വെനിപുലതീകേരനിക്കഭാന നടപടനികേള
109(4778) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :

ശതീ  .     വകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന  :

ശതീ  .     എലാം  .   വെനിനവസന്റയ് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  തതീറപ്പുലകൃഷനി  വെനിപുലതീകേരനിക്കഭാന
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള വവകേവക്കഭാണനിട്ടുണയ്; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനുസരനിചയ്  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
എവന്തെലഭാലാം ധനസഹഭായങ്ങളഭാണയ് നലകേനിയതയ്; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  എവന്തെലഭാലാം  കകേന്ദ്ര  സഹഭായമഭാണയ്  ടനി  പദതനിക്കയ്  ലഭനിക്കുന്നവതന്നയ്
വെനിവെരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രധഭാന പ്രശങ്ങളനിവലഭാന്നഭാണയ് തതീറപ്പുലനിവന്റ
ലഭലതക്കുറവെയ്.   തതീറപ്പുലനിവന്റ  ഉല്പഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിചവകേഭാണയ്  സഭാന്ദ്രതീകൃത
കേഭാലനിത്തതീറവയ  അധനികേമഭായനി  ആശയനിക്കുന്നതയ്  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പഭാലുല്പഭാദനവചലവെയ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമഭായനി  തതീറപ്പുലകൃഷനി  വെനികേസന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.   ഇതനിനഭായനി  94  വഹക്ടര്  സ്ഥലത്തയ്  കൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനയ്
87.488 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

തതീറപ്പുലകൃഷനിയുവട  പ്രഭാധഭാനലലാം  ഉളവക്കഭാണ്ടുവകേഭാണയ്  2016  നവെലാംബര്  26
മുതലുള ഒരു വെര്ഷക്കഭാലലാം തതീറപ്പുലകൃഷനി വെര്ഷഭാചേരണമഭായനി ആചേരനിക്കുകേയഭാണയ്.
ഇതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  തതീറപ്പുലകൃഷനിയുവട  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേര്ഷകേരനിവലത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവെശലമഭായ  കബഭാധവെലക്കരണ ക്ലെെഭാസുകേള നടത്തനിവെരുന.   സര്ക്കഭാര്,  അര്ദ
സര്ക്കഭാര്, സസ്വകേഭാരല വെലക്തനികേളവെശലാം തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള കേവണത്തനി
ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളക്കയ് ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള എന്നനിവെരുവട സഹകേരണകത്തഭാവട
സസ്വഭാശയ  ഗ്രൂപ്പുകേവളവക്കഭാണയ്  വെഭാണനിജലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില  തതീറപ്പുലകൃഷനി
നടത്തുന്നതനിനുള പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  ഇതനിനഭായനി  94
വഹക്ടര് സ്ഥലത്തയ് കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനയ് 87.488 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

2017-18  വെര്ഷത്തനില ആവകേ ആറയ്  കകേഭാടനി രൂപ തതീറപ്പുലകൃഷനി വെനികേസന
പദതനിയഭായനി  ബജറനില  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ടനി  പദതനി  ഗ്രതീന  ബുക്കനില
ഉളവപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  2017 ഏപ്രനില 1 മുതലതവന്ന പദതനി
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.
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തതീറപ്പുലകൃഷനി  വെനിപുലതീകേരനിക്കുവെഭാനകവെണനി  മനിലമയുവട  കമഖേലഭാ
യൂണനിയനുകേള ലവെവെനിധലമഭാര്ന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)  തതീറപ്പുലകൃഷനി വെനികേസന പദതനികേളുവട ഭഭാഗമഭായനി ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കയ്
തഭാവഴെപറയുന്ന സഹഭായങ്ങളഭാണയ് പ്രധഭാനമഭായുലാം നലകുന്നതയ്:

1. 20  വസന്റനിനയ് മുകേളനില പുലകൃഷനി വചേയ്യുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കയ് സസൗജനലമഭായനി
പുലക്കടകേള ഉളവപവട  കൃഷനി  വചേയഭാനഭായനി  വഹക്ടറനിനയ്  20,000  രൂപ
ധനസഹഭായലാം നലകുകേയുലാം വചേയ്യുന.

2. തതീറപ്പുലകൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുവെരുന്ന  എലഭാ  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
സസൗജനലമഭായനി ആവെശലഭാനുസരണലാം പുലക്കടകേള ലഭലമഭാക്കുന.

3. വെനപയര്,  കചേഭാളലാം,  കേഭാലനിത്തതീറ  വൃക്ഷ  വെനിളകേള  എന്നനിവെ  കൃഷനി
വചേയ്യുന്നതനിനയ് സസൗജനലമഭായനി നടതീല വെസ്തുക്കല ലഭലമഭാക്കുന.

4. അകസഭാള കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനയ് യൂണനിറനിനയ് കൃഷനി വചേലവെനിനഭായനി വെനിത്തനിവന്റ
വെനിലയുളവപവട 600 രൂപ ധനസഹഭായലാം നലകുന.

5. തതീറപ്പുലകൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനയ്  ആവെശലമഭായ  ജലകസചേന  സസൗകേരലലാം
ഒരുക്കുന്നതനിനയ് 10,000 രൂപ വെവര ധനസഹഭായലാം നലകേനിവെരുന.

6. ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള  മുകഖേന  അകഞഭാ  അതനില  കൂടുതകലഭാ  വെനനിതകേവള
ഉളവപടുത്തനി  കഗഭാപഭാലനികേ  ഗ്രൂപ്പുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  ഒരു  ഏക്കറനില
കുറയഭാത്ത  സ്ഥലത്തയ്  തതീറപ്പുലകൃഷനി  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
തതീറപ്പുലയ് ല്ല്  കേര്ഷകേര്ക്കയ് കുറഞ്ഞെ നനിരക്കനില സലാംഘലാം മുകഖേന വെനിപണനലാം
നടത്തുന്നതനിനയ് 75,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം നലകേനിവെരുന.

7. തതീറപ്പുലകൃഷനിയുമഭായനി  ബനവപടയ്  യനവെലക്കരണത്തനിനഭായനി  10,000
രൂപ വെവര ധനസഹഭായലാം നലകേനിവെരുന.

(സനി) തതീറപ്പുലകൃഷനിക്കഭായനി കകേന്ദ്ര സഹഭായങ്ങവളഭാനലാം ലഭനിക്കുന്നനില.

മൃഗശഭാലകേളുവട നവെതീകേരണലാം

110(4779)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനയ്  വെനവലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

മൃഗശഭാലകേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനുലാം  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുവട
വെനികേസനത്തനിനുമഭായനി  എവന്തെങനിലുലാം  പദതനികേള  നടത്തനി  വെരുനകണഭാ;
ഉവണങനില വെനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

മൃഗശഭാലയുവട  നവെതീകേരണത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  മൃഗശഭാലഭാ  അകതഭാറനിറനി

അലാംഗതീകേരനിച  മഭാസ്റ്റര്പ്ലഭാന  പ്രകേഭാരമുള  നവെതീകേരണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

തനിരുവെനന്തെപുരലാം  മൃഗശഭാലയനില  നടത്തനിവെരുനണയ്.   ജലപക്ഷനികേളക്കുള

വെഭാസസ്ഥലലാം,  നതീര്നഭായയ്ക്കുള  പരനിബനനങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവെ

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   ഇന്തെലന  കേഭാട്ടുകപഭാത്തുകേവള  പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുള

പരനിബനനത്തനിവന്റ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനലാം,  അകകേസ്വറനിയത്തനിവന്റ

ആധുനനികേവെലക്കരണത്തനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  എന്നനിവെ

നടനവെരുന.   മൃഗശഭാലയനില  സ്ത്രതീ  സസൗഹഭാര്ദ്ദേപരവലാം  വെനിശമമുറനിയുലാം  കചേര്ന്ന

കടഭായയ് വലറയ്,  മകദഴയ്  ഫതീഡെനിലാംഗയ്  വസന്റര് എന്നനിവെയുവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  അനുമതനി

നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇന്റര്പ്രകടഷന  വസന്റര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവെണ  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   മൃഗശഭാലയനികലയയ്  ജനിറഭാഫയ്,  സതീബ,  വവെള സനിലാംഹലാം,  ജഭാഗസ്വഭാര്,

ഏഷലന  സനിലാംഹങ്ങള,  കേഴതപ്പുലനികേള  എന്നനിവെവയ  എത്തനിക്കുന്നതനിനുകവെണ

വപ്രഭാകപഭാസലുകേളക്കയ്  കകേന്ദ്ര  മൃഗശഭാലഭാ  ആകതഭാറനിറനിയുവട  അലാംഗതീകേഭാരലാം

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

മൃഗശഭാലകേളനില ജലലഭലതയ്ക്കുലാം ചൂടയ് ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം പദതനികേള

111(4780)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വെനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  മൃഗശഭാലകേളനില  ഈ  വെര്ഷവത്ത  കവെനലനില

ജലലഭലതയ്ക്കുലാം  ചൂടയ്  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാംകവെണനി  വചേയ  കേഭാരലങ്ങള

വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കവെനലക്കഭാലത്തയ്  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  മൃഗശഭാലകേളനില  ഏവതങനിലുലാം

തരത്തനിലുള സന്ദേര്ശന നനിയനണങ്ങള ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാനകവെണനി  ഏവതങനിലുലാം  പദതനികേള/

പരനിപഭാടനികേള  2016-17  വെര്ഷത്തനില  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില

വെനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ) തനിരുവെനന്തെപുരലാം മൃഗശഭാലയനില ജലലഭലതയ്ക്കുലാം ചൂടയ് ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം

കവെണനി ചുവെവട കചേര്ത്തനിട്ടുള കേഭാരലങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്:

1. മൃഗങ്ങളക്കുകവെണനി  കുടനിവവെളലാം  കശഖേരനിചയ്  വെയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ
ടഭാങ്കുകേള സ്ഥഭാപനിച.

2. മൃഗങ്ങളുവട കൂടനില കൂടുതല ഫഭാനുകേള സജതീകേരനിച.

3. പല മൃഗങ്ങളുവടയുലാം കൂടനിലുള കുളങ്ങളനില ജലലഭലത ഉറപ്പുവെരുത്തുന.

4. ആവെശലമുള  കൂടുകേളനില  മൃഗങ്ങളക്കയ്  ചൂടനിവന  അതനിജതീവെനിക്കഭാന
സനിലാംഗറുകേള സ്ഥഭാപനിച.

5. വെഭാടര്  റതീലസക്ലെെനിലാംഗയ്  പ്ലഭാന്റയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഗഭാര്ഡെനനിലാംഗയ്
ആവെശലങ്ങളക്കുള വവെളലാം ലഭലമഭാക്കുന.

6. മൃഗങ്ങളുവട  കൂടുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  മൃഗശഭാലയകേവത്ത
കുളത്തനിവല വവെളലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവെരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ജലലഭലത  ഉറപയ്
വെരുത്തുന്നതനിനുകവെണനി  2016-17  വെര്ഷത്തനില  പുതനിയ  പദതനികേവളഭാനലാം
ആരലാംഭനിചനിടനില.

നതീല വെനിപ്ലവെ പദതനി

112(4781)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രപദതനിയഭായ  നതീല  വെനിപ്ലവെ  (ബ  റവെലൂഷന)  പദതനിയനില
ഏവതലഭാലാം കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണയ് ഉളവപടുത്തവപടനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി) ഇതനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയനില നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  ഏവതഭാവക്ക  ജനിലകേളനില  നടപനിലഭാക്കനിവയന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  2016-വല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  ലഗഡെയ് ലലനസയ്  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര
പദതനിയഭായ നതീലവെനിപ്ലവെ പദതനിയനില തഭാവഴെപറയുന്ന ഘടകേങ്ങളനില ഉളവപടുന്ന
കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണയ് ഉളവപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്:

1. വഡെവെലപ്വമന്റയ്  ഓഫയ്  മലറന  ഫനിഷറതീസയ്  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  ആന്റയ്
കഫഭാറസ്റ്റയ് ഹഭാര്വവെസ്റ്റയ് ഓപകറഷനസയ്.

2. നഭാഷണല സതീലാം ഓഫയ് വവെലവഫയര് ഓഫയ് ഫനിഷര്വമന.

3. വഡെവെലപ്വമന്റയ് ഓഫയ് ഇനലഭാന്റയ് ഫനിഷറതീസയ് ആന്റയ് അകേസ്വഭാകേളചര്.

4. നഭാഷണല  ഫനിഷറതീസയ്  വഡെവെലപ്വമന്റയ്  കബഭാര്ഡെയ്  ആന്റയ്  ഇറയ്സയ്
ആകനിവെനിറതീസയ്.

5. കമഭാണനിററനിലാംഗയ്,  കേണ്കടഭാള ആന്റയ്  സര്വെയലനസയ്  ആന്റയ്  അതര് നതീഡെയ്
കബസ്ഡെയ് ഇന്റര്വവെനഷനസയ്

6. വസ്ട്രേങ്തനനിലാംഗയ്  ഓഫയ്  ഡെഭാറഭാകബസയ്  ആന്റയ്  ജനികയഭാഗ്രഫനിക്കല
ഇനഫര്കമഷന സനിസ്റ്റലാം ഓഫയ് ദനി ഫനിഷറതീസയ് വസക്ടര്.

7. അസനിസ്റ്റനസയ് ടു ഫനിഷറതീസയ് ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടയ്സയ്.

(ബനി) 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം നതീലവെനിപ്ലവെലാം പദതനിയനില ഉളവപടുത്തനി
സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനയ്  സമര്പനിച  പദതനികേള
ചുവെവട  കചേര്ക്കുന.   അലാംഗതീകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നമുറയയ്
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയുന്നതഭാണയ്.  ടനി പദതനിയനില പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലയുലാം
ഉളവപടുനണയ്.

1. റനിസര്ക്കുകലററനി അകേസ്വഭാ കേളചര് സനിസ്റ്റലാം
ഒരു  കുടുലാംബത്തനിനഭാവെശലമഭായ  മതലലാം  വെതീടനിലത്തവന്ന
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പുനനഃപരലയന  (RAS)  സലാംവെനിധഭാനത്തനിലുള
മതലകൃഷനിയഭാണനിതയ്.

2. റനിസര്കവെഭായറുകേളനിവല കൂടുകൃഷനി

3. മലമ്പുഴെ റനിസര്കവെഭായറനില ലക്ഷലമനിടുന.

4. കുളങ്ങളുവട നവെതീകേരണലാം.

5. മതലകേര്ഷകേ പരനിശതീലനലാം

6. ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണലാം

7. സമ്പഭാദല സമഭാശസ്വഭാസ പദതനി

280/2020
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(സനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം നതീല വെനിപ്ലവെലാം പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി
ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  മലപ്പുറലാം,
കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് ജനിലകേളനില നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  വഡെവെലപ്വമന്റയ് ഓഫയ് ഇനലഭാന്റയ്
ഫനിഷറതീസയ്  ആന്റയ്  അകേസ്വഭാകേളചര്  എന്ന  പദതനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ,
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡെയ്  എന്നതീ
ജനിലകേളനില നടപനിലഭാക്കനി വെരുന.  ടനി പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി വകേഭാലലാം ജനിലയനില
കേരനികക്കഭാടയ് ഫനിഷയ് മഭാര്ക്കറനിവന്റ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷവത്ത  നതീലവെനിപ്ലവെ  പദതനിയനിലുളവപട
ഘടകേങ്ങള  സലാംസ്ഥഭാനവത്തഭാടഭാവകേ  സഭാധലതയയ്  അനുസരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കപ്രഭാജക്ടയ്  വപ്രഭാകപഭാസല  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചയ് ഫണയ് ലഭനിക്കുന്നമുറയയ് പദതനി
പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മതല കമഖേലകേളനിവല വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട കക്ഷമ പദതനികേള
113(4782) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

മതല  കമഖേലകേളനില  വതഭാഴെനിവലടുക്കുന്ന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കക്ഷമത്തനിനുലാം
സുരക്ഷനിതതസ്വത്തനിനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം
എവന്തെഭാവക്ക കേഭാരലങ്ങള ആണയ് വചേയനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
I മതല കമഖേലയനില പണനിവയടുക്കുന്ന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട കക്ഷമത്തനിനഭായനി 

ഇസൗ സര്ക്കഭാര് വെന്നതനിനുകശഷലാം നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന പദതനികേള:
1.  ഭൂരഹനിത  ഭവെനരഹനിത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ഭൂമനിയുലാം  വെതീടനിനുമുള  

പദതനി:

ഭവെനരഹനിതരഭായ  2600  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  വെതീടയ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  രണയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെതീതവലാം  ഭൂരഹനിതരഭായ  800
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് വെതീടയ് വെയ്ക്കുന്നതനിനയ് 6 ലക്ഷലാം രൂപ
വെതീതലാം  ആവകേ  100  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങലുള  പദതനി  2016-17-ല
നടപനിലഭാക്കനി. തതീരപ്രകദശത്തയ് തതീരകത്തഭാടയ് കചേര്ന്നയ് 50 മതീററനിനുളനില
തഭാമസനിക്കുന്ന  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
പ്രഥമ  പരനിഗണന  നലകേനിയഭാണയ്  2017-18-വല  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
ഭവെന പദതനികേള വെനിഭഭാവെനലാം വചേയനിട്ടുളതയ്.1200 മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ധനസഹഭായലാം



211 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 19, 2017

നലകുന്നതനിനഭായനി  48  കകേഭാടനി  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   750
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് സ്ഥലലാം വെഭാങ്ങനി വെതീടയ് വെയ്ക്കുന്നതനിനയ്
ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനയ്  75  കകേഭാടനി  രൂപ  2017-18  വെര്ഷലാം
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തതീരപ്രകദശത്തയ്  50  മതീററനിനുളനില
തഭാമസനിക്കുന്ന  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  പുനരധനിവെസനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വഹക്ടര്  സ്ഥലലാം  ഏവറടുക്കുന്നതനിനയ്  7  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  8 വെതീടുകേള ഉളവപടുന്ന 25 ഫഭാറ്റുകേള
നനിര്മ്മേനിചയ്  200  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങവള
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  20  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വമഭാത്തലാം  150  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതയ്.

2. ഭൂരഹനിത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വകേടനിട  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  
പദതനി:

ഭൂരഹനിത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  സുരക്ഷനിത  ഭവെനലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  200  വകേടനിടങ്ങള  അടങ്ങനിയ 25  വകേടനിട
സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി 20 കകേഭാടനിയുലാം ഇതനിനഭായനി ഒരു
വഹക്ടര്  വെസ്തു  കേവണത്തുന്നതനിനയ്  7  കകേഭാടനിയുലാം
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

3. മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഭവെന പുനര് ലവെദക്യുതതീകേരണലാം:

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഭവെനങ്ങളനിവല ഉസൗര്ജ  ഉപകഭഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നതയ്
ലക്ഷലമനിടയ്  2016-17  വെര്ഷത്തനില  4000  ഭവെനങ്ങള  പുനര്
ലവെദക്യുതതീകേരണലാം നടത്തനി.  ഒരു ഭവെനത്തനിനയ്  20,000  രൂപയഭാണയ്
ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവെദനിചതയ്.   ഇസൗ  പദതനിക്കയ്  2017-18
വെര്ഷകത്തയയ് തുകേ വെകേയനിരുത്തനിയനിടനില.

4. മരണവപട  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വചേലവെയ്  

വെഹനിക്കല

മരണവപട  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസലാം

ഉറപഭാക്കുന്നതനിനയ്  2017-18  വെര്ഷകത്തയയ്  20  ലക്ഷലാം  രൂപ

നതീക്കനിവെചനിട്ടുണയ്.   ഒരു  കുടനിക്കയ്  അനുവെദനിക്കുന്ന  പരമഭാവെധനി

ധനസഹഭായലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ്.
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5. മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളുവട  വെനിദലഭാലയത്തനില  നനിനള  
വകേഭാഴെനിഞകപഭാക്കയ് തടയല പദതനി:

2016-17 വെര്ഷത്തനില ഇസൗ പദതനിക്കയ് 40 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിച.
2017-18  വെര്ഷകത്തയയ്  ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തുകേവയഭാനലാം
വെകേയനിരുത്തനിയനിടനില.

6. മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കയ്  സസൗജനല  പനി.എസയ്.സനി.,  ബഭാങയ്,  
സനിവെനില സര്വ്വതീസയ് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി:

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കമഖേലയനില നനിനലാം കൂടുതല കപര്ക്കയ് ഉയര്ന്ന
കജഭാലനികേള  കേരസ്ഥമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ബഭാങയ്  വടസ്റ്റയ്  /  വമഡെനിക്കല
എനടനസയ്  /  സനിവെനില സര്വ്വതീസയ് പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി
2016-17-ല  150  ലക്ഷലാം  വെകേയനിരുത്തനിയനിരുന.   2017-18
വെര്ഷത്തനില ഇതനിനഭായനി 15 ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവവെരുന്ന പദതനിക്കയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

7. വമഡെനിക്കല കേലഭാമ്പയ്:

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കമഖേലയനിവല ആകരഭാഗല പ്രശങ്ങള കേവണത്തനി
തുടര് ചേനികേനിതഭാ സസൗകേരലലാം ഉറപഭാക്കുന്ന തരത്തനില 50 വമഡെനിക്കല
കേലഭാമ്പുകേള 2016-17 വെര്ഷലാം സലാംഘടനിപനിച.  2017-18 വെര്ഷലാം 30
വമഡെനിക്കല കേലഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 45 ലക്ഷലാം രൂപ
നതീക്കനിവെചനിട്ടുണയ്.

8. കപഭാസ്റ്റയ്  വമടനികേയ്  വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം  ഇ-ഗ്രഭാന്റയ്  
മുകഖേന വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്ന പദതനി:

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  മക്കളക്കയ്  യഥഭാസമയലാം
വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇ-ഗ്രഭാന്റയ്  പദതനി
2017-18  വെര്ഷത്തനില  നടപഭാക്കുന്നതയ്.   കപഭാസ്റ്റയ്  വമടനികേയ്
വെനിദലഭാര്തനികേളുവട വെനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലമഭാണയ് ഇ-ഗ്രഭാന്റയ്സയ് മുകഖേന
നലകുന്നതയ്.   2017-18-ല  576  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇതനിനഭായനി
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

9.  മതലകബഭാര്ഡെനില മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി,  അനുബന വതഭാഴെനിലഭാളനി,  വെനിധവെ
വെനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  65,300  കപര് വപനഷണര്മഭാരഭായനിട്ടുളതനില ആധഭാര്
ലനിങനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭായ  49,898  കപര്ക്കുള  31-3-2017  വെവരയുള
വപനഷന ഏപ്രനില മഭാസലാം വെനിതരണലാം വചേയ്തു.
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10.  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  വപനഷന  600-ല നനിനലാം  1,000  രൂപയഭായുലാം   
തുടര്ന്നയ് 1,100 രൂപയഭായുലാം വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.

11.  പഞ്ഞെമഭാസ ആനുകൂലലമഭായ സമ്പഭാദല സമഭാശസ്വഭാസ പദതനി തുകേ  2,700
രൂപയനില നനിനലാം 4,500 രൂപയഭായനി വെര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.

12. തതീരകദശ  കമഖേലകേളനികലയുലാം  ഉളനഭാടന  കമഖേലകേളനിവലയുലാം
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  സ്ത്രതീകേളുവട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ഫനിഷറതീസയ് വെകുപനിവന്റ
കേതീഴെനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാഫയ്  മുകഖേന  വചേറു  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കയ്
ലഘുസലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  തതീരലമത്രനി  പദതനിയനിലൂവട
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകേനിവെരുന.  അഭലസ്തവെനിദലരഭായ യുവെതനികേളക്കയ്
തതീരലനപുണല  പദതനിയനിലൂവട  വതഭാഴെനില  പരനിശതീലനലാം  നലകുന.
കൂടഭാവത ഗ്രൂപ്പുകേളക്കയ് പലനിശരഹനിത വെഭായ്പയുലാം നലകുന.

13. മതലവഫഡെനില  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിവല  അലാംഗങ്ങളഭായ
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മതലബനന  ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം
മതലവെനിപണന സലാംവെനിധഭാനങ്ങള വെനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവെശലമഭായ
വെഭായ്പ മതലവഫഡെയ് മുകഖേന ലഭലമഭാക്കുന.  കൂടഭാവത ഉപകേരണ സുരക്ഷഭാ
പദതനി/നഭാടന  വെളങ്ങളുവട  നവെതീകേരണലാം  എന്നതീ  പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കുന.

14.  കേടവക്കണനിയനിലഭായ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ആശസ്വഭാസകമകേഭാന
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കേടഭാശസ്വഭാസ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.   നനിലവെനില
31-12-2017  വെവരയുള  വെഭായ്പകേളക്കഭാണയ്  കേടഭാശസ്വഭാസലാം  നലകുന്നതയ്.
ഇതനിവന്റ കേഭാലഭാവെധനി  31-12-2008  വെവര ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

II. മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട സുരക്ഷയഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള  :

1. മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ഗ്രൂപയ്  ആകനിഡെന്റയ്  ഇനഷസ്വറനസയ്  തുകേ അഞയ്
ലക്ഷത്തനില നനിനലാം  10  ലക്ഷമഭായനി വെര്ദനിപനിച.  2017  ഡെനിസലാംബര്  17
മുതല പുതുക്കനിയ തുകേയുവട ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാകുന്നതഭാണയ്.

2. കേടലഭാക്രമണത്തനില  വെതീടയ്  നഷവപട  248  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഭൂമനിയുലാം വെതീടുലാം നലകേനി പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്ന പദതനിക്കയ്
25 കകേഭാടനി രൂപ 2016-17 വെര്ഷലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.

3. കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡെനില  അലാംഗതസ്വമുള  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
ആര്.എസയ്.ബനി.ലവെ.  മുകഖേനയുള  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസയ്
പദതനിയനില  അലാംഗമഭാക്കഭാന  കവെണനിവെരുന്ന  പ്രതീമനിയലാം  തുകേയുലാം
രജനികസ്ട്രേഷന ഫതീസുലാം സര്ക്കഭാര് വെഹനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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തതീരകദശ വെനികേസനത്തനിനഭായനി കറഭാഡുകേളുലാം സ്കൂളുകേളുലാം

114(4783) ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശവത്ത കറഭാഡുകേള വമചവപടുത്തുന്നതനിനുകവെണനി ഈ സര്ക്കഭാര്
വെന്നകശഷലാം  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപയ്  ഏവതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായങ്ങള  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ജനില  തനിരനിചള  കേണക്കുകേള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തതീരകദശവത്ത  സ്കൂളുകേളുവട  അഭനിവൃദനിക്കഭായനി  വെകുപനിനയ്  ഏവതങനിലുലാം
പദതനികേള നനിലവെനിലുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വെകുപയ്  മുകഖേന  210  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുവട
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി 8265.63 ലക്ഷലാം രൂപയുവട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ജനില തനിരനിചള കേണക്കുകേള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവെനന്തെപുരലാം 22 കറഭാഡുകേള 812.68 ലക്ഷലാം രൂപ

വകേഭാലലാം 24 കറഭാഡുകേള 1198.70 ലക്ഷലാം രൂപ

ആലപ്പുഴെ 49 കറഭാഡുകേള 1608.88 ലക്ഷലാം രൂപ

കകേഭാടയലാം 5 കറഭാഡുകേള 320.41 ലക്ഷലാം രൂപ

എറണഭാകുളലാം 19 കറഭാഡുകേള 667.20 ലക്ഷലാം രൂപ

തൃശ്ശൂര് 16 കറഭാഡുകേള 400.25 ലക്ഷലാം രൂപ

മലപ്പുറലാം 15 കറഭാഡുകേള 667.36 ലക്ഷലാം രൂപ

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് 28 കറഭാഡുകേള 980.67 ലക്ഷലാം രൂപ

കേണ്ണൂര് 18 കറഭാഡുകേള 1029.70 ലക്ഷലാം രൂപ

കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് 14 കറഭാഡുകേള 579.78 ലക്ഷലാം രൂപ

(ബനി)  തതീരകദശവത്ത  സ്കൂളുകേളുവട  അഭനിവൃദനിക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവെരുന്ന
പദതനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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ഭൂരഹനിത മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവെണനി ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി
115(4784) ശതീ  .   എലാം  .   വെനിനവസന്റയ്   :

ശതീ  .   വെനി  .   എസയ്  .   ശനിവെകുമഭാര്   :
ശതീ  .   വകേ  .   മുരളതീധരന   :
ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭൂരഹനിത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുകവെണനി  ഭവെനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയനുസരനിചയ്  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  എവന്തെലഭാലാം  സഹഭായങ്ങള
ആണയ് നലകുന്നതയ്; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയ്ക്കുള ഗണകഭഭാക്തഭാക്കവള എങ്ങവനയഭാണയ് വതരവഞ്ഞെടുക്കുന്നതയ്;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെലഭാലാം;

(ഡെനി)  ഈ  പദതനിയയ്  എത്ര  തുകേ  വചേലവവെരുവമന്നഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതയ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവെനരഹനിതരുമഭായ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്
സ്ഥലലാം  കേവണത്തനി  ഫഭാറയ്  നനിര്മ്മേനിചനലകുന്ന  ഭവെന  പദതനിക്കയ്  2014-15
സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷത്തനില  ഗവെണ്വമന്റനിവന്റ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനി.
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരല  വെനികേസനവലാം  മഭാനവെകശഷനി
സസൗകേരല  വെനികേസനവലാം  എന്നതനിലവപടുത്തനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷത്തനില
നടപനിലഭാക്കുന്ന സമഗ്ര ഭവെന പദതനിയനില ഭൂരഹനിതരഭായ 800  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  പഭാര്പനിട  സസൗകേരലത്തനിനഭായനി  2  മുതല  3  വസന്റയ്  വെവര  ഭൂമനി
വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  6  ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതനിനയ്  4800  ലക്ഷലാം
രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിരുന.

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരല വെനികേസനവലാം മഭാനവെകശഷനി
സസൗകേരല വെനികേസനവലാം എന്നതനിലവപടുത്തനി 2017-18 വെര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന ഭവെന
പദതനിയനില  750  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  സ്ഥലലാംവെഭാങ്ങനി  വെതീടയ്
വെയ്ക്കുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  7500  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
2017-18-ല  200  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
25  ഫഭാറയ്  അപഭാര്ടയ്വമന്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  2000  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
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പദതനിയനില വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)

1. ഭൂരഹനിത  ഭവെനരഹനിതരഭായ  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കേടുലാംബങ്ങവള
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഫഭാറയ് നനിര്മ്മേനിചയ് നലകുന.

2. ഭൂരഹനിത മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് പഭാര്പനിട  സസൗകേരലത്തനിനഭായനി
2  മുതല 3  വസന്റയ് വെവര ഭൂമനി വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  6  ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം
ധനസഹഭായലാം നലകുന.

3. ഭൂരഹനിത മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ഭൂമനി വെഭാങ്ങനി വെതീടയ് വെയ്ക്കുന്നതനിനയ്
10 ലക്ഷലാം രൂപ വെതീതലാം ധനസഹഭായലാം നലകുന.

(സനി) 07-12-2016-വല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്875/2016/മതുവെ
നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം  ഭൂരഹനിത മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  ഭവെന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമുള മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണയ്.   (പകേര്പയ്  അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.)*

ആയതയ് പ്രകേഭാരമഭാണയ് പദതനിക്കുള ഗണകഭഭാക്തഭാക്കവള വതരവഞ്ഞെടുക്കുന്നതയ്.

(ഡെനി)  2014-15  വെര്ഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ  ഭൂരഹനിത
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള  ഭവെന  പദതനിയുവട  അടങല  തുകേ  48.75  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്.   ഇതനില തനിരുവെനന്തെപുരലാം ജനിലയനില വെലനിയതുറയനില  8  ഫഭാറ്റുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.
തനിരുവെനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില  മുടത്തറയനില  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപനിനയ്  ലഭലമഭായ  3.5
ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില  192  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങവള
പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വകേടനിട  സമുചയത്തനിവന്റ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടനവെരുന.  പദതനിക്കയ് 17.95 കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെയ് വെരുവമന്നയ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരല വെനികേസനവലാം മഭാനവെകശഷനി
സസൗകേരല  വെനികേസനവലാം  എന്ന  പദതനിയനിലവപടുത്തനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷത്തനില  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സമഗ്ര  ഭവെന  പദതനിയനില  ഭൂരഹനിതരഭായ  800
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  പഭാര്പനിട  സസൗകേരലത്തനിനഭായനി  2  മുതല
3  വസന്റയ്  വെവര  ഭൂമനി  വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  6  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെതീതലാം  ധനസഹഭായലാം
നലകുന്നതനിനയ് 4800 ലക്ഷലാം രൂപ വെകേയനിരുത്തനിയനിരുന.

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരല വെനികേസനവലാം മഭാനവെകശഷനി

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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സസൗകേരല  വെനികേസനവലാം  എന്നതനിലവപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഭവെന  പദതനിയനില
2017-18  വെര്ഷലാം  750  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  സ്ഥലലാംവെഭാങ്ങനി  വെതീടയ്
വെയ്ക്കുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  7500  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
2017-18-ല  200  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
25  ഫഭാറയ് അപഭാര്ടയ്വമന്റുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  2000 ലക്ഷലാം രൂപ പദതനിയനില
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

മതലലാം ഹഭാര്ബറനിലനനിന്നയ് മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില എത്തനിക്കുവെഭാനുള നടപടനി

116(4785)  ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദയ്:  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  ലഭനിക്കുന്ന  മതലലാം  മഭാരകേവെനിഷലാം  കേലര്ന്നതഭാവണന്നതയ്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇതയ് തടയുന്നതനിനയ് ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ് സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  പനിടനിചവകേഭാണ്ടുവെരുന്ന  മതലലാം
മതലവഫകഡെഭാ  മറയ്  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേകളഭാ  ഹഭാര്ബറനിലനനിന്നയ്  കനരനിടയ്
കശഖേരനിചയ്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില  എത്തനിക്കുവെഭാനുള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതലലാം  കകേടുകൂടഭാവതയനിരനിക്കുന്നതനിനയ്  ചേനില  രഭാസപദഭാര്തങ്ങള
കചേര്ക്കുന്നതഭായനി  ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.   കകേരളത്തനില  മതലങ്ങളനില
രഭാസപദഭാര്തങ്ങള  കചേര്ത്തയ്  വെനില്പന  നടത്തുന്നതയ്  തടയുന്നതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വെനിഭഭാഗവലാം  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  സസ്വഭാഡെയ്
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വെനിഭഭാഗവലാം  ഫനിഷറതീസയ്
വെകുപനിവലയുലാം ഓകരഭാ ഉകദലഭാഗസ്ഥവര കനഭാഡെല ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണയ്.  പരനികശഭാധനയനിലൂവട കശഖേരനിക്കുന്ന സഭാമ്പനിളുകേള ലകബഭാറടറനികേളനില
പരനികശഭാധനിചയ്  നടപടനികേള  ലകേവക്കഭാളന്നതുമഭാണയ്.   കൂടഭാവത  ഇതനിവനതനിവര
കബഭാധവെത്ക്കരണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം സലാംഘടനിപനിചവെരുന.

(ബനി) ഗണനനിലവെഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനിയ  മതലലാം  ഹഭാര്ബറുകേളനിലനനിന്നയ്
കനരനിടയ്  സസ്വതീകേരനിചയ്  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  വതരവഞ്ഞെടുത്ത  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില
എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വെകുപ്പുമഭായനി  പ്രഭാരലാംഭ  ചേര്ചകേള
നടത്തനിയനിരുന.   മതലവഫഡെനിവനയുലാം  ഇതനിനഭായനി  സജമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.
തതീരുമഭാനമഭാകുന്നമുറയയ് തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേടലനില നനികക്ഷപനിച മതലക്കുഞങ്ങള
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117(4786)  ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ്  :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സനി.എലാം.എഫയ്.ആര്.ഐ.-യുവടയുലാം  മറ്റുലാം  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
വെനിവെനിധയനിനലാം മതലക്കുഞങ്ങവള കേടലനില നനികക്ഷപനിചതഭായനിട്ടുള മഭാധലമവെഭാര്ത്ത
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏവതലഭാലാം മതലയനിനങ്ങളഭാണയ് ഇപ്രകേഭാരലാം നനികക്ഷപനിക്കവപടനിട്ടുളതയ്;
വെനിശദവെനിവെരലാം  നലകുകമഭാ;  എവന്തെലഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണയ്  ഇതനിലൂവട  ലകേവെരനിക്കുവെഭാന
കേഴെനിയുന്നതയ്;

(സനി)  ഉളനഭാടന മതലകൃഷനിക്കയ്  കനടമുണഭാകുന്നതരത്തനില ഇത്തരത്തനിലുളള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാന കേഴെനിയുകമഭാ;

(ഡെനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  വെനികേസന  കക്ഷമ  സഹകേരണസലാംഘലാം  ഇത്തരലാം
നടപടനി ഇതനിനുമുനപയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നയ് പറയഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സനി.എലാം.എഫയ്.ആര്.വഎ.-യുവട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
മതലക്കുഞങ്ങവള ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ് കേടലനില നനികക്ഷപനിചനിടനില.

(സനി) ഉളനഭാടന  മതലകമഖേലയനില  മകതലഭാല്പഭാദനലാം
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വപഭാതുജലഭാശയങ്ങള,  അഴെനിമുഖേങ്ങള  എന്നനിവെനിടങ്ങളനില
കേഭാര്പയ്,  കേരനിമതീന,  വചേമ്മേതീന,  പൂമതീന,  ആറ്റുവകേഭാഞയ് തുടങ്ങനിയ മതലക്കുഞങ്ങവള
നനികക്ഷപനിക്കുന്ന  പദതനിക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  ഗ്രതീന  ബുക്കനില
ഉളവപടുത്തനി  253  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

(ഡെനി)  ഫനിഷറതീസനിവല  ജനിലഭാ  ആഫതീസുകേള  മുഖേഭാന്തെരമഭാണയ്  ഇസൗ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

വെലനിയതുറ മതലഗ്രഭാമലാം പദതനി

118 (4787) ശതീ  .    വെനി  .    എസയ്  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിവന്റ കേഭാലത്തയ് ആരലാംഭനിച വെലനിയതുറ മതലഗ്രഭാമലാം പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ  പദതനിയുവട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  നഭാളനിതുവെവര  എത്ര
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തുകേയഭാണയ് വചേലവെഴെനിചതയ്;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുവട ഗണഫലങ്ങള വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)മുന സര്ക്കഭാരനിവന്റ കേഭാലത്തയ് ആരലാംഭനിച വെലനിയതുറ മതലഗ്രഭാമലാം പദതനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുവട  വെനിശദവെനിവെരലാം  അനുബനമഭായനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിക്കഭായനി  317.5  ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണയ്.

വെലനിയതുറ  മതലഗ്രഭാമത്തനിവല  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരല  വെനികേസന  പദതനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവെവര  8.60  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന

തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖേന വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  127  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്

വെഭാസകയഭാഗലമഭായ ഭവെനലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണയ്.

വെലനിയതുറ  മതലഗ്രഭാമ  പദതനിയനിവല  കുടനിവവെള  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതുവെഴെനി വെലനിയതുറ, വചേറനിയതുറ, വകേഭാചകതഭാപയ്, വെലനിയകതഭാപയ് എന്നതീ

മതലഗ്രഭാമങ്ങളനിവല കുടനിവവെള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ അടനിസ്ഥഭാന

സസൗകേരലങ്ങള  സ്ഥഭാപനിച.   പദതനി  ഉടനതവന്ന  കേമ്മേതീഷന  വചേയ്യുലാം.   അതുവെഴെനി

കമലപറഞ്ഞെ മതലഗ്രഭാമങ്ങളനിവല കുടനിവവെള ക്ഷഭാമത്തനിനയ് ഒരു പരനിഹഭാരമഭാകുലാം.

കൂടഭാവത  വെലനിയതുറയനില  ലവെദക്യുതതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലൂവട

കവെഭാളകടജ്ക്ഷഭാമലാം  ഉണഭായനിരുന്നതയ്  പരനിഹരനിച.  ലഹമഭാസ്റ്റയ്  ലലറയ്

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിവല  മതലബനനത്തനിനയ്

സഹഭായകേരമഭായനി.  അങണവെഭാടനികേളക്കയ്  സുരക്ഷനിത  വകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചതുവെഴെനി

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബത്തനിവല  കുടനികേളക്കയ്  സുരക്ഷനിതമഭായ  വകേടനിടവലാം

കക്ഷമവലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  വെനിദലഭാഭലഭാസവലാം  നലകേഭാന  സഭാധനിച.   വെലനിയതുറ

ഫനിഷറതീസയ്  ആശുപത്രനിക്കയ്  ആധുനനികേ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനി  പുതനിയ  വകേടനിടലാം

ലഭലമഭായതനിലൂവട തതീരകദശവത്ത മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ആധുനനികേ ചേനികേനിതഭാ

സസൗകേരലങ്ങളക്കഭായനി  ദൂരപ്രകദശത്തുള  മറയ്  ആശുപത്രനികേവള  ആശയനികക്കണ

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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അവെസ്ഥ ഒഴെനിവെഭായനി.  കൂടഭാവത ഇസൗ ആശുപത്രനി ഇകപഭാള കകേഭാസ്റ്റല വസഷലഭാലനിറനി

ആശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ലലസനസയ് ഉള ഫനിഷനിലാംഗയ് കബഭാട്ടുകേള

119(4788)  ശതീ  .    വെനി  .    വകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി

വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  രജനിസ്റ്റര് വചേയയ് ലലസനസയ് ഉള എത്ര ഫനിഷനിലാംഗയ് കബഭാട്ടുകേള ആണയ്

കകേരളത്തനിലുളതയ്;

(ബനി)  നനിലവെനില  പുതനിയ  ഫനിഷനിലാംഗയ്  കബഭാട്ടുകേളക്കയ്  ലലസനസയ്

നലകുനകണഭാ; ഇവലങനില കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫനിഷനിലാംഗയ്  കബഭാട്ടുകേളുളവപവട  കകേരളത്തനില  ഇതുവെവര  രജനിസ്റ്റര്

വചേയനിട്ടുള മതലബനന യഭാനങ്ങളുവട വെനിവെരലാം ഇനലാംതനിരനിചയ് ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

1. യനവെലകൃത  കബഭാട്ടുകേള  (ഫനിഷനിലാംഗയ്  കബഭാട്ടുകേളുലാം  ഇനകബഭാര്ഡെയ്

വെളങ്ങളുലാം) - 5140

2. കമഭാകടഭാലറസ്ഡെയ്  യഭാനങ്ങള  (ഒസൗടയ്  കബഭാര്ഡെയ്  വമഷതീന  ഘടനിപനിചതയ്)

- 29605

3. കനഭാണ് കമഭാകടഭാലറസ്ഡെയ് യഭാനങ്ങള (എഞനിന ഘടനിപനിക്കഭാത്തതയ്)

- 2539

4. ഡെതീപയ് സതീ കബഭാട്ടുകേള (പഴയ് സതീനര് കബഭാട്ടുകേള) - 52

   ആവകേ - 37336

(ബനി)  21-04-2017-വല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  318/2017/മതുവെ.  നമ്പര്  ഉത്തരവെയ്

പ്രകേഭാരലാം  മതലബനന  യഭാനങ്ങളുവട  രജനികസ്ട്രേഷന  21-04-2017  തതീയതനി  മുതല

6  മഭാസകത്തയയ്  ദതീര്ഘനിപനിചവകേഭാണയ്  ഉത്തരവെഭായനിട്ടുണയ്.   അതനിനപ്രകേഭാരലാം

രജനികസ്ട്രേഷന നലകുന്ന മതലബനന യഭാനങ്ങളനില  12  കനഭാടനിക്കല ലമല ദൂരലാം

വെരുന്ന തതീരക്കടലനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന യഭാനങ്ങളക്കയ് ലലസനസയ് നലകുന്നതഭാണയ്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കനില മതലകൃഷനി
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120(T4789)  ശതീ  .    ആന്റണനി  കജഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കനില  മതലകൃഷനിയുമഭായനി  ബനവപടയ്  2015-16,
2016-17  വെര്ഷങ്ങളനില  ധനസഹഭായമഭായനി  എത്ര  രൂപ  വെതീതലാം  എത്ര  കപര്ക്കയ്
അനുവെദനിചനിട്ടുണയ് എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ധനസഹഭായലാം  നലനിയനിട്ടുള  മതലക്കര്ഷകേരുവട  കപരുവെനിവെരവലാം
അവെരുവട മതല കൃഷനിയനിടവലാം വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മതലകൃഷനിയുമഭായനി ബനവപട ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവെണ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കനില  മതലകൃഷനിയുമഭായനി  ബനവപടയ്
2015-16, 2016-17  വെര്ഷങ്ങളനില മതല സമൃദനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം വസന്റയ് ഒന്നനിനയ്
40  എണലാം വെതീതലാം കേഭാര്പയ് മതലവെനിത്തുകേളുലാം വസന്റനിനയ്  11  രൂപ നനിരക്കനില മതല
തതീറയ്ക്കുള സബ്സനിഡെനിയുലാം കേരനിമതീന കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ഒരു വസന്റയ്
വെലനിപമുള കുളങ്ങളുള കേര്ഷകേര്ക്കയ് വസന്റയ് ഒന്നനിനയ്  112  എണലാം വെതീതലാം കേരനിമതീന
വെനിത്തുലാം  സലാംകയഭാജനിത  മതലകൃഷനി  പദതനിക്കയ്  വഹക്ടര്  ഒന്നനിനയ്  40,000  രൂപ
വെതീതവലാം  പടുതഭാകുളങ്ങളനില  മതലലാം  വെളര്ത്തുന്നതനിനയ്  വസന്റയ്  ഒന്നനിനയ്  10,000
രൂപയുലാം  ധനസഹഭായമഭായനി  1570  (2015-16=673;  2016-17=897)  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാവത  മതല  കേര്ഷകേ  വെനികേസന  ഏജനസനി  മുകഖേന
പടുതഭാകുളങ്ങളനിവല  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  7,500  രൂപ വെതീതവലാം
ധനസഹഭായമഭായനി  നലകേനിവെരുന.   ധനസഹഭായലാം  നലകേനിയ കേര്ഷകേരുവട  കപരയ്
വെനിവെരങ്ങളുലാം  നലകേനിയ  തുകേയുലാം  2015-16,  2016-17  വെര്ഷലാം  തനിരനിചയ്
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  മതലകൃഷനിക്കയ്  തതീറ,  വെനിത്തയ്  എന്നനിവെയ്ക്കുള  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വന്തെമഭാകയഭാ പഭാടത്തനികനഭാ കുളങ്ങള ലഭലമഭായനിട്ടുള കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ബനവപട  പഞഭായത്തനില  മതലകൃഷനിക്കഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള  അകേസ്വഭാകേളചര്
കകേഭാര്ഡെനികനറര്  മുകഖേന  വെസ്തുവെനിവന്റ  കേരലാംഅടച  രസതീതനിവന്റ  പകേര്പയ്  സഹനിതലാം
അകപക്ഷ സമര്പനിചഭാല ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനിവല മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട

T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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പുനരധനിവെഭാസലാം

121(4790)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില  കേടലനികനഭാടയ്  കചേര്ന്നയ്  തഭാമസനിക്കുന്ന
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള സുരക്ഷനിതമഭായനി പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എവന്തെങനിലുലാം
പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനി നനിലനനിലക്കുന്ന കമഖേലയനില തതീരകത്തഭാടയ് കചേര്ന്നയ് 50
മതീററനിനുളനില  തഭാമസനിക്കുന്നവെവര പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പ്രഥമ പരനിഗണന
നലകേനിയഭാണയ്  2017-18-വല  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഭവെന  പദതനികേള  വെനിഭഭാവെനലാം
വചേയനിട്ടുളതയ്.   2017-18-ല  ഭവെന  പദതനിക്കഭായനി  ആവകേ  150  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പദതനി ഘടകേങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

• 1200 മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കയ് ഭവെന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  48  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  നനിലവെനില  50  മതീററനിനുളനില
തഭാമസനിക്കുന്നവെരുലാം  എന്നഭാല  സനി.ആര്.ഇസഡെയ്.  അനുവെദനതീയ
കമഖേലകേളനില  സസ്വന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയുളവെരുമഭായ  1200
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭാണയ്  ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്
ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതയ്.

• 750  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കയ്  സ്ഥലലാം  വെഭാങ്ങനി  വെതീടയ്
വെയ്ക്കുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  75  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

• തതീരകദശത്തയ്  50  മതീററനിനുളനില  തഭാമസനിക്കുന്ന
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  പുനരധനിവെസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു
വഹക്ടര്  സ്ഥലലാം  ഏവറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  7  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  തതീരകദശ  ജനിലകേളനില  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
ഭവെന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  അനുകയഭാജലമഭായ  സര്ക്കഭാര്വെകേ  ഭൂമനി
യുദകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സസ്വകേഭാരലഭൂമനി
വനകഗഭാഷലബനിള  പര്കചസയ്  മുഖേഭാന്തെരകമഭാ  അകേസ്വനിസനിഷന
മുഖേഭാന്തെരകമഭാ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കു
ന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.
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• നനിലവെനില  തതീരകത്തഭാടയ്  കചേര്ന്നയ്  തഭാമസനിക്കുന്നവെരുലാം
സനി.ആര്.ഇസഡെയ്.  അനുവെദനതീയ  കമഖേലയനിവല  സുരക്ഷനിത
സ്ഥഭാനങ്ങളനികലയയ്  മഭാറനി  തഭാമസനിക്കഭാന  തഭാല്പരലമുളവെകരഭാ
കേടലഭാക്രമണത്തനില  ഭൂമനിയുലാം  വെതീടുലാം  നഷവപടവെകരഭാ  ആയ  200
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങവള പുനരധനിവെസനിപനിക്കഭാന 8 വെതീടുകേള
അടങ്ങനിയ  25  വകേടനിട സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  20  കകേഭാടനി
രൂപ  2017-18  വെര്ഷലാം  നതീക്കനിവെചനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
അനുവെദനിചനലകുന്ന  ഭൂമനികയഭാ  വെകുപയ്  വനകഗഭാഷലബനിള  പര്കചസയ്
മുഖേഭാന്തെരലാം വെഭാങ്ങുന്ന ഭൂമനികയഭാ പ്രകയഭാജനവപടുത്തുന്നതഭാണയ്.

കമല പദതനികേള ആലപ്പുഴെ ജനില ഉളവപവടയുള  9  തതീരകദശ ജനിലകേളനിലുലാം
ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേള മുകഖേന നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള
പദതനികേള

122(4791) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപയ്,  കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളവപടുത്തനി
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള  പദതനികേള  ഏവതഭാവക്കവയനലാം  അതനിവന്റ  നനിലവെനിലുള
പുകരഭാഗതനി എവന്തെനലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കനടുന്നതനിനഭായനി  തഭാവഴെപറയുന്ന പദതനികേളുവട  വെനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടയ്  ഫനിഷറതീസയ്
ഡെയറക്ടര്  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖേന
തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് സര്ക്കഭാരനിവന്റ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

കേഭായലാംകുളലാം  ഗവെണ്വമന്റയ്  ഹയര്  വസക്കന്ററനി  സ്കൂള  പുതനിയ  വകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം - 900.00 ലക്ഷലാം രൂപ

കേണല്ലൂര് പനി.എചയ്. സബയ് വസന്റര് പുതനിയ വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം
- 206.00 ലക്ഷലാം രൂപ

കേരതീപ്പുഴെ മതലമഭാര്ക്കറയ് പുതനിയ വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം
- 120.00 ലക്ഷലാം രൂപ.
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വനയഭാര് ഡെഭാലാം മകതലഭാല്പഭാദന കകേന്ദ്രത്തനിവന്റയുലാം അകകേസ്വറനിയത്തനിവന്റയുലാം
വെനികേസനലാം

123(4792)  ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപനിവന്റ  കേതീഴെനില  വനയഭാര്  ഡെഭാലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  മകതലഭാലപഭാദന  കകേന്ദ്രത്തനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരല

വെനികേസനത്തനിനയ്  ആവെശലമഭായ  ഫണയ്  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള

ലകേവക്കഭാളകമഭാ;

(ബനി)  വനയഭാര്  ഡെഭാലാം  അകകേസ്വറനിയത്തനിവല  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങള

വെനികേസനിപനിചയ്  ഒരു മഭാതൃകേഭാ അകകേസ്വറനിയമഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവെണ നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപനിവന്റ  കേതീഴെനില  വനയഭാര്ഡെഭാലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി

പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന വനയഭാര്ഡെഭാലാം ഹഭാചറനിയുവട അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരല വെനികേസനത്തനിനയ്

2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ വെര്ഷലാം 344 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവെദനിചനിരുന.  ഇതനില 276.3

ലക്ഷലാം രൂപ ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഹഭാചറനിയുവട അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരല വെനികേസനത്തനിവന്റ

80 ശതമഭാനലാം പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കൂടഭാവത അകേസ്വഭാകേളചര് വടയനിനനിലാംഗയ് വസന്ററനിവന്റ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 320

ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവെദനിക്കുകേയുലാം  194.85343  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം

വചേയ്തു.   പ്രസ്തുത  തുകേയുപകയഭാഗനിചയ്  വടയനിനനിലാംഗയ്  വസന്ററനിവന്റ  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവെര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവെരുന.

(ബനി)  അഡെഭാക്കനിവന്റ  എകനികേപ്യൂടതീവെയ്  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗതീകേരനിച  2017-18-വല

ആക്ഷന  പ്ലഭാനനില  വനയഭാര്  ഡെഭാലാം  അകകേസ്വറനിയത്തനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരല

വെനികേസനവമഭായനി ബനവപടയ് വസയനിലസയ് കേസൗണര് സ്ഥഭാപനിക്കല,  ഓവെര് വഹഡയ്

ടഭാങയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം, നനിലവെനിലുള കുളങ്ങളക്കയ് ഇകപഭാകനി വപയനിന്റടനിക്കല, കുളങ്ങവള

ലഫബര് ഷതീറ്റുവകേഭാണയ് കവെര്തനിരനിക്കല എന്നതീ ഘടകേങ്ങള ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
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ഉളനഭാടന മതലകൃഷനി കമഖേലയനിവല മതലകകേരളലാം, മതലസമൃദനി
പദതനികേള

124(4793)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഉളനഭാടന മതലകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപഭാക്കനിവെരുന്ന
മതലകകേരളലാം,  മതല  സമൃദനി  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  ഏതുവെര്ഷലാം  മുതലഭാണയ്
ആരലാംഭനിചതയ്;

(ബനി)  ഇതുവെഴെനി  ഉളനഭാടന മതലകൃഷനി  കമഖേലയയ്  മഭാറലാം  ഉണഭായനിട്ടുളതഭായനി
വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മതല  കൃഷനിക്കയ്  കൂടുതലകപവര  കേവണത്തുന്നതനിനുലാം  മതലകൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഏവറ  ഗണലാം  വചേയ്യുന്ന  ഇത്തരലാം  പദതനികേള
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുവട  നനിര്ബനനിത  പദതനിയഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  എവന്തെങനിലുലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡെനി)  ഈ  പദതനികേള  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന  എന്ന  തരത്തനിലുള
മഭാധലമ വെഭാര്ത്തകേള ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനയ്  കേനിട്ടുന്ന  സബ്സനിഡെനികേളുലാം  മറ്റുലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേര്ഷകേര് ജനിലഭാ ഫനിഷറതീസയ് ഓഫതീസുമഭായനി ബനവപടണവമന്ന
സഭാഹചേരലമുണഭായഭാല,  ഈ ഉളനഭാടന മതലകൃഷനിതവന്ന ഇലഭാതഭാകുവമന്ന കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിവന്റ ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫയ്) എങനില,  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  കമഖേലവയ
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല  ആനുകൂലലങ്ങള  നലകുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2008  മുതല
2012  വെവരയുള  കേഭാലയളവെനില  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനിയഭാണയ്  മതല  കകേരളലാം
പദതനി.  2012  മുതല 2015  വെവരയുള കേഭാലയളവെനില മതലസമൃദനി I  പദതനിയുലാം
2015  മുതല  2017  വെവരയുള  കേഭാലയളവെനില  മതല  സമൃദനി  II  പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.
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(ബനി) വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഇത്തരലാം  മതലകൃഷനി  പദതനികേള  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനിയുലാം  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടു
കൂടനിയുമഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.   തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവടയുലാം
ചുമതലകേളനില ഉളവപടതഭാണയ് മതലകൃഷനി വെനികേസനലാം  പല തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം  മതലകൃഷനി  പദതനികേള  ഏവറടുക്കഭാറുണയ്.   ഒരു  നനിര്ബനനിത
പദതനിയഭായനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാനഭാവെനില.

(ഡെനി)  ഇല.   എന്നഭാല,  2017  മുതല  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  13-ാം  പഞവെതര
പദതനിക്കഭാലത്തയ്  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  വെനികേസനത്തനിനയ്  ജനകേതീയ  മതലകൃഷനി
പദതനി II എന്ന കപരനില ഒരു പുതനിയ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ഇ)  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനുള  സഭാകങതനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായങ്ങള കേര്ഷകേര്ക്കയ് ഫനിഷറതീസയ് വെകുപനിവന്റ കേതീഴെനിലുള ജനിലഭാ ആഫതീസുകേള
വെഴെനിയഭാണയ്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  നലകേനിവെരുന്നതയ്.   മതല  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
ആവെശലമഭായ  സഹഭായങ്ങള  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  മതലകൃഷനി
വെനികേസന  സഭാധലത  ഏറനിയ  ഉളനഭാടന  കമഖേലയനില  100  മതലഭവെനുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള വപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാരനിവന്റ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(എഫയ്) ഉളനഭാടന മതലകൃഷനി കമഖേലവയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് കൂടുതല
ആനുകൂലലങ്ങള നനിലവെനില നലകേനിവെരുനണയ്.

ഉളനഭാടന ജലഭാശയങ്ങള മതലകൃഷനിക്കയ് പഭാടത്തനിനയ് നലകുവെഭാന
പറഭാത്ത അവെസ്ഥ

125(4794) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിവല ഉളനഭാടന ജലഭാശയങ്ങള മതലകൃഷനിക്കഭായനി പഭാടത്തനിനയ്
നലകുന്നതനിവനതനിവര,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപയ്  പ്രനിനസനിപല  വസക്രടറനി
ഇറക്കനിയ ഉത്തരവമൂലലാം കൂടുകൃഷനി, വെളപയ്കൃഷനി (വപന കേളചര്) എന്നനിവെ നടത്തഭാന
പറഭാത്ത അവെസ്ഥ സലാംജഭാതമഭായതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  ഉളനഭാടന  മകതലഭാലപഭാദനവത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്നതഭാവണന്നതയ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില ആയതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന
എവന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവലങനില  ഈ  വെനിഷയത്തനില  ഇടവപടഭാന  സർക്കഭാർ
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) ഉണയ്.  പ്രസ്തുത സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം ഒഴകുന്ന നദനികേളനിലുലാം പുഴെകേളനിലുലാം കൂടയ്
കൃഷനി,  വെളപയ് കൃഷനി (വപനകേളചര്) എന്നനിവെ നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത അവെസ്ഥ
സലാംജഭാതമഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി & സനി) ഇതയ്  ഉളനഭാടന  മകതലഭാല്പഭാദനവത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുനണയ്.

പുഴെ/നദനി  ഭഭാഗലാം  അനനിയനനിതമഭായനി  അനധനികൃത  കേകയറത്തനിനയ്
വെനികധയമഭാകേഭാനുള  സഭാധലത  കൂടുതലഭാണയ്.   നനിലവെനില  ഇത്തരലാം  കേകയറങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  തടയുന്നതനിനയ്  പരലഭാപമഭായ  നനിയമങ്ങളുമനില.   മഭാത്രമല,
നദനികേളുവടയുലാം  പുഴെകേളുവടയുലാം  ഭഭാഗലാം  പഭാടത്തനിനയ്  നലകുന്നതയ്  അപ്രഭാകയഭാഗനികേവലാം
അതനില  നദനികേളുവടയുലാം  പുഴെകേളുവടയുലാം  ഒഴക്കയ്  തടഞവകേഭാണയ്  തടയണകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതയ്  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നതുലാം  പ്രകൃതനിയുവട
സന്തുലനിതഭാവെസ്ഥയയ്  കകേഭാടലാംവെരുത്തുന്നതുമഭാണയ്.   ആയതനിനഭാല ഒഴകുന്ന നദനികേളുലാം
പുഴെകേളുലാം ഒഴെനിചയ് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില നനിക്ഷനിപമഭായനിട്ടുള കുളങ്ങളുലാം
മറയ്  ജലഭാശയങ്ങളുലാം  മതലകൃഷനിക്കയ്  പഭാടത്തനിനയ്  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ്  സൂചേന
സര്ക്കുലര്  തടസമഭാകുന്നനിവലന്നഭാണയ്  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വെകുപയ്
അഭനിപ്രഭായവപടനിട്ടുളതയ്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം ഇക്കഭാരലത്തനില ആ വെകുപ്പുമഭായനി വെതീണ്ടുലാം
കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേള  നടത്തനി  പരനിസ്ഥനിതനിക്കയ്  ഹഭാനനികേരമലഭാത്തവെനിധലാം  കൂടയ്
മതലകൃഷനി  ഒഴകുന്ന  ജലഭാശയത്തനില  നടത്തുന്നതനിനയ്  സഹഭായകേരമഭായ
തതീരുമഭാനങ്ങള എടുക്കുന്നതനിനയ് ശമങ്ങള നടത്തുന്നതഭാണയ്.

പുതനിയങ്ങഭാടനി-പളനിക്കണനി പ്രകദശത്തയ് കേടലഭാക്രമണത്തനില നഭാശലാം

126(4795) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് പുതനിയഭാപ ഹഭാര്ബറനിനയ് വതക്കയ് ഭഭാഗത്തയ് പുതനിയങ്ങഭാടനി -
പളനിക്കണനി  പ്രകദശത്തയ്  കേടലകേയറനി  വെതീടുകേളുലാം  മതലബനന  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
നശനിക്കുന്നതയ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില,  ഈ  പ്രശത്തനിനയ്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  പുതനിയഭാപ  ഹഭാര്ബറനിനയ്  വതക്കുഭഭാഗത്തയ്  പുതനിയങ്ങഭാടനി
പളനിക്കണനി  ഭഭാഗത്തയ്  കേഴെനിഞ്ഞെ  ദനിവെസങ്ങളനിലുണഭായ  കേടലഭാക്രമണത്തനില
ഏകേകദശലാം  നൂകറഭാളലാം  വെതീടുകേളനില  വവെളലാം  കേയറുകേയുണഭായനി.
ഗൃകഹഭാപകേരണങ്ങളക്കുലാം  മതലബനന  ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം  നഭാശനഷലാം
ഉണഭാകുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇസൗ  പ്രശത്തനിനയ്  പരനിഹഭാരലാം  വെനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനുകശഷലാം
നടപഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് മതല സമ്പത്തനില വെന്ന കുറവെയ്

127(4796)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ലഭലമഭായ  മതല  സമ്പത്തനില  കുറവെയ്  വെന്നനിട്ടുകണഭാ;
എങനില  എത്രകത്തഭാളമഭാണയ്  കുറവെയ്  എന്നയ്  കേവണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മതല  ലഭലതക്കുറവമുലലാം  ഈ  കമഖേലയനില  വെരുമഭാനക്കുറവെയ്
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില എത്ര എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മതല ബനനവത്ത മഭാത്രലാം ആശയനിചയ് കേഴെനിയുന്നവെരുവട ജതീവെനിതവത്ത
മതല  ലഭലതക്കുറവെയ്  ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  എന്തെയ്
നടപടനിയഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  ശഭാസ്ത്രതീയ  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  അനന്തെര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  കേടകലഭാര  കമഖേലയനില  ലഭലമഭായ  മതല  സമ്പത്തനില
കനരനിയ കുറവെയ്  വെന്നനിട്ടുണയ്.   എന്നഭാല ഉളനഭാടന കമഖേലയനിവല  മതല സമ്പത്തയ്
വെനിവെനിധ  പദതനികേളുവട  ഫലമഭായനി  വെര്ദനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനിവന്റ  വെനിശദ  വെനിവെരങ്ങള
ചുവെവട കചേര്ക്കുന:
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കേടകലഭാര കമഖേലയനിവല മകതലഭാല്പഭാദനലാം (ലക്ഷലാം വമടനികേയ് ടണനില)

വെര്ഷലാം ഉല്പഭാദനലാം മുന വെര്ഷത്തനില നനിനള കുറവെയ്

2011-12 5.53 -

2012-13 5.31 0.22

2013.14 5.22 0.09

2014.15 5.24 മകതലഭാല്പഭാദനലാം കുറഞ്ഞെനില

2015-16 5.17 0.07

ഉളനഭാടന കമഖേലയനിവല മകതലഭാല്പഭാദനലാം   (  ലക്ഷലാം വമടനികേയ് ടണനില  )

വെര്ഷലാം ഉല്പഭാദനലാം മുനവെര്ഷത്തനില നനിനള വെര്ദനവെയ്

2011-12 1.40 -

2012-13 1.49 0.09

2013-14 1.86 0.37

2014-15 2.02 0.16

2015-16 2.12 0.10

(ബനി&സനി) മതല ലഭലതയനില കുറവണഭായനിട്ടുവണങനിലുലാം മതലത്തനിവന്റ വെനില

വെര്ദനിചതനിവന്റ  ഫലമഭായനി  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വെരുമഭാനത്തനില  കേഭാരലമഭായ

കുറവണഭായനിടനില.

(ഡെനി)  ശഭാസ്ത്രതീയ പഠനലാം ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ് നടത്തനിയനിടനിവലങനിലുലാം വസനടല

മലറന  ഫനിഷറതീസയ്  റനിസര്ചയ്  ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടയ്  എലഭാ  വെര്ഷവലാം  മതല  ഉല്പഭാദനവത്ത

സലാംബനനിചയ് ഡെഭാറ എടുക്കുകേയുലാം അതയ് ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി അവെകലഭാകേനവലാം വചേയഭാറുണയ്.
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കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് ജനിലയനിവല മതല ഗ്രഭാമങ്ങള

128(4797)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാ ഡെയ്  ജനിലയനില മതല ഗ്രഭാമങ്ങളഭായനി  ഉളവപടുത്തനിയനിട്ടുളവെ
ഏവതഭാവക്കവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഗ്രഭാമങ്ങളുവട വെനികേസനവമഭായനി ബനവപടയ് തതീരകദശവെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനവെഴെനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ വചേലവെഭാക്കനിയനിട്ടുവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡെയ്  ജനിലയനില  മകഞശസ്വരലാം,  ഷനിറനിയ,  കകേഭായനിപഭാടനി,
കേഭാവകഗഭാളനി,  കേസബ,  കേതീഴൂര്,  കകേഭാടനിക്കുളലാം,  പളനിക്കര,  അജഭാനൂര്,  വഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗയ്,
പുഞഭാവെനി,  ലതക്കടപ്പുറലാം,  കേഭാടകങഭാടയ്,  പടന്നകേടപ്പുറലാം,  വെലനിയപറമ്പ,  തൃക്കരനിപ്പൂര്
കേടപ്പുറലാം എന്നതീ മതല ഗ്രഭാമങ്ങള ഉളവപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡെയ്  ജനിലയനിവല  മതലഗ്രഭാമങ്ങളനില  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന
തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖേന  39.45  കകേഭാടനി രൂപയുവട പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.   ടനി  പദതനികേളക്കഭായനി  25.59  കകേഭാടനി  രൂപ  നഭാളനിതുവെവര
വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണയ്.

വവെങനിടങ്ങയ് ഉളനഭാടന മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി വെനികേസന കക്ഷമ സഹകേരണ
സലാംഘത്തനിനയ് വകേടനിടലാം

129(4798) ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശുര്  ജനിലയനിവല  വവെങനിടങ്ങയ്  പഞഭായത്തനിവല  കകേഭായക്കഭാവെനില
ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപനിനുകേതീഴെനില പ്രവെര്ത്തനിചനിരുന്ന സ്കൂള വകേടനിടത്തനിവന്റ  നനിലവെനിവല
അവെസ്ഥ എന്തെഭാവണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വകേടനിടലാം  ജതീര്ണഭാവെസ്ഥയനിലഭാവണങനില  വപഭാളനിചമഭാറനി
ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപനിവന്റ  മറയ്  ഏവതങനിലുലാം  സ്ഥഭാപനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി
എടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസ്വന്തെമഭായനി  വകേടനിടലാം  ഇലഭാത്തതുലാം  നലനനിലയനില  പ്രവെര്ത്തനിചയ്
വെരുന്നതുമഭായ  40/96/  സനി.ഇവസഡെയ്  നമ്പര്  വവെങനിടങ്ങയ്  പഞഭായത്തയ്  ഉളനഭാടന
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  വെനികേസന  കക്ഷമ  സഹകേരണ സലാംഘത്തനിനയ്  ഈ  സ്ഥലത്തയ്
വകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്  പ്രവെര് ത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവെശലമഭായ  നടപടനി  എടുക്കുകമഭാ;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) നനിലവെനില കകേഭായക്കഭാവെനില ഫനിഷറതീസയ് വെകുപനിവന്റ കേതീഴെനില സ്കൂള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നനില.   എന്നഭാല  ഇസൗ  സ്കൂള  വകേടനിടത്തനിവന്റ  നനിലവെനിവല
അവെസ്ഥവയപറനിയുലാം  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപനിവന്റ  മകറവതങനിലുലാം  സ്ഥഭാപനലാം  ഇസൗ
വകേടനിടത്തനില  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിവന  സലാംബനനിചലാം  തൃശ്ശൂര്  കേളക്ടകററനിലനനിനലാം
റനികപഭാര്ടയ് ലഭലമഭാക്കനി പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

മതലത്തനില രഭാസവെസ്തുക്കള കേലര്ത്തുന്നതയ് കേവണത്തഭാന കപപര് സ്ട്രേനിപയ്
130(4799) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്

ശതീ  .     ഇ  .   വകേ  .   വെനിജയന  : 
ശതീമതനി സനി  .   വകേ  .   ആശ  : 
ശതീ  .    വെനി  .    ആര്  .    സുനനില  കുമഭാര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  വെനില്ക്കുന്ന  മതലങ്ങളനില  വെലഭാപകേമഭായനി  വെനിഷഭാലാംശലാം
കേവണത്തനിയതഭായുള റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മതലങ്ങള  ശതീതതീകേരനിചയ്  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള  കകേഭാളഡെയ്
കസ്റ്റഭാകറജുകേള ആവെശലത്തനിനനില എന്ന പരനിമനിതനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചവെരുന്നവതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) മതലത്തനില കഫഭാര്മഭാലനിനുലാം അകമഭാണനിയയുലാം കപഭാലുള രഭാസവെസ്തുക്കള
കേലര്ത്തുന്നതയ് കേവണത്തഭാന കപപര് സ്ട്രേനിപയ് സഭാകങതനികേവെനിദല ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനയ്
ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  ഈ രലാംഗത്തയ് പ്രവൃത്തനിക്കുന്നവെര്ക്കയ്,  കപപര് സ്ട്രേനിപ്പുകേള വെലഭാപകേമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതലലാം  കകേടുകൂടഭാവത  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  ചേനില  രഭാസപദഭാര്തങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)ഫനിഷയ്  ലഭാന്റനിലാംഗയ്  വസന്ററുകേളനില  ശതീതതീകേരണ  സലാംവെനിധഭാനമുള  കലല
ഹഭാളുകേളുലാം  ശതീതതീകേരണ  സലാംവെനിധഭാനമുള  ആധുനനികേ  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം
ഒരുക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണയ്.  ശതീതതീകേരണ സലാംവെനിധഭാനവമഭാരുക്കനിയ
34  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയുലാം മൂവന്നണത്തനിവന്റ നനിര്മ്മേഭാണലാം
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അവെസഭാന ഘടത്തനിലുമഭാണയ്.  കൂടഭാവത സലാംസ്ഥഭാനവത്ത ഫനിഷനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബറുകേളനിലുലാം
ഫനിഷയ്  ലഭാന്റനിലാംഗയ്  വസന്ററുകേളനിലുലാം  ചേനിലഡെയ്  കസ്റ്റഭാകറജയ്  സസൗകേരലലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വെരുനണയ്.

(സനി)കകേടഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന മതലങ്ങളനില ചേനില രഭാസവെസ്തുക്കള കചേര്ക്കുന്നതയ്
തനിരനിചറനിയഭാന കപപര് സ്ട്രേനിപയ് ഉപകയഭാഗനിചള സഭാകങതനികേവെനിദല കകേന്ദ്ര ഫനിഷറതീസയ്
വടകകഭാളജനി  ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടയ്  (CIFT)  മുകഖേന  വെനികേസനിപനിവചടുത്തയ്
വെഭാണനിജലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  എലഭാ
നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡെനി)  CIFT  വെനികേസനിപനിവചടുക്കുന്നമുറയയ്  കപപര്  സ്ട്രേനിപ്പുകേള  പ്രഭാകദശനികേ
വമഡെനിക്കല കസ്റ്റഭാറുകേളുലാം സമഭാന സസ്വഭഭാവെമുള കേടകേളുലാം വെഴെനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

തനിരുവെനന്തെപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില തതീരകദശവെഭാസനികേവള
മഭാറനിപഭാര്പനിക്കഭാന വഷലററുകേള

131(4800) ശതീ  .    വെനി  .    എസയ്  .    ശനിവെകുമഭാര് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവെനന്തെപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  തതീരപ്രകദശങ്ങളനില
കേടലഭാക്രമണലാം  രൂക്ഷമഭാകുകമ്പഭാള  തതീരകദശവെഭാസനികേവള  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി
മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുന്നതനിനയ്,  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  സ്ഥനിരലാം
വഷലടറുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുവണന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതനിവന്റ നനിലവെനിവല സ്ഥനിതനി വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി എകപഭാകഴെയയ് പൂര്ത്തതീകേരനിയഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;
പദതനി എത്രയുലാംകവെഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) തനിരുവെനന്തെപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല തതീരപ്രകദശങ്ങളനില
കേടലഭാക്രമണലാം  രൂക്ഷമഭാകുകമ്പഭാള  തതീരകദശവെഭാസനികേവള  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി
മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  സ്ഥനിരലാം
വഷലടറുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപനില  പദതനികേവളഭാനമനില.
ദുരന്തെ  നനിവെഭാരണ  പദതനിയുവട  ചുമതല  റവെനപ്യൂ  വെകുപനിനഭായതനിനഭാല  പ്രസ്തുത
വെകുപനിവന്റ ശദയനില ഇക്കഭാരലലാം വകേഭാണ്ടുവെരുന്നതഭാണയ്.
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മതലസലാംസരണ കമഖേലയനിവല വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ആനുകൂലലങ്ങള

132(4801)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതലസലാംസരണ  കമഖേലയനില  പണനിവയടുക്കുന്ന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
ലഭനിക്കുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള എവന്തെഭാവക്കയഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ലഭനിക്കുന്ന  എലഭാ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
മതലസലാംസരണ കമഖേലയനില പണനിവയടുക്കുന്ന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ലഭനിക്കുന്നനില
എന്ന വെനിവെരലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില,  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് വെകേയനിരുത്തുന്ന തുകേയനില കുറവെയ്
വെരുത്തഭാവതത്തവന്ന,  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ലഭനിചവെരുന്ന  എലഭാ
ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  മതല  സലാംസരണ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
അധനികേമഭായനി തുകേ വെകേയനിരുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതലസലാംസരണ  കമഖേലയനില  പണനിവയടുക്കുന്ന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള
അനുബന  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായനിടഭാണയ്  പരനിഗണനിക്കുന്നതയ്.  മതല
വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡെനില  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള  മതല  അനുബന
കമഖേലയനില പണനിവയടുക്കുന്ന എലഭാ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡെയ്
മുകഖേന  11  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.  പദതനിയുവട  വെനിശദവെനിവെരലാം ചുവെവട
കചേര്ക്കുന:

അനുബനവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമ പദതനികേള
1. ഗ്രൂപയ് ഇനഷസ്വറനസയ്

1.  അപകേടമരണലാം/അപകേടലാംമൂലലാം  സ്ഥനിരവലാം
പൂര്ണവമഭായ  അവെശത.   (2017  ഡെനിസലാംബര്  മഭാസലാം
മുതല  ഗ്രൂപയ്  ഇനഷസ്വറനസയ്  തുകേ  10  ലക്ഷലാം
ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്)

5,00,000

2. അപകേടലാംമൂലലാം സ്ഥനിരവലാം ഭഭാഗനികേവമഭായ അവെശത 2,50,000

3. കുടനികേളുവട പഠനവചലവെയ് (2 കപര്ക്കയ് പരമഭാവെധനി) 10,000

4. ശവെസലാംസഭാര വചേലവെയ് 2,500

5.  അപകേടലാംമൂലലാം  24  മണനിക്കൂറനിലധനികേലാം  ആശുപത്രനി
ചേനികേനിതയയ് ധനസഹഭായലാം (പരമഭാവെധനി)

25,000

2. വെഭാര്ദകേലകേഭാല വപനഷന (പ്രതനിമഭാസലാം) 1,100
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3. അനുബനവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട മരണകത്തഭാടനുബനനിചയ്
ആശനിതര്ക്കുള ധനസഹഭായലാം

15,000

4. പ്രസവെശുശ്രൂഷഭാ ധനസഹഭായലാം 750

എസയ്.എസയ്.എല.സനി. കേലഭാഷയ് അവെഭാര്ഡെയ്
10 എ പ്ലസയ് ലഭനിക്കുന്നവെര്ക്കയ് 5,000

9 എ പ്ലസയ് ലഭനിക്കുന്നവെര്ക്കയ് 4,000

8 എ പ്ലസയ് ലഭനിക്കുന്നവെര്ക്കയ് 3,000

5. റതീജനിയണല  ഫനിഷറതീസയ്  വടകനിക്കല  സ്കൂളനിലനനിന്നയ്
ഏറവലാം  ഉയര്ന്ന  കഗ്രഡെയ്  ലഭനിക്കുന്ന  മൂന്നയ്
വെനിദലഭാര്തനികേളക്കയ് (ഓകരഭാ സ്കൂളനികലയുലാം)

3,000

6. മഭാരകേകരഭാഗ ചേനികേനിതഭാ പദതനി (പരമഭാവെധനി) 25,000

7. മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വപണ്മക്കളുവട  വെനിവെഭാഹത്തനിനയ്
ധനസഹഭായലാം

10,000

8. കുടുലാംബ സലാംവെനിധഭാന പദതനി 500

9. കബഭാര്ഡെനിവന്റ പ്രകതലകേ ധനസഹഭായലാം

10.
ഉന്നത വെനിദലഭാഭലഭാസ കപ്രഭാതഭാഹനലാം

പ്ലസ്ടു  പരതീക്ഷയനില  എലഭാ  വെനിഷയത്തനിലുലാം  എ  പ്ലസയ്
ലഭനിക്കുന്നവെര്ക്കയ്

5,000

വവെഭാകക്കഷണല  ഹയര്  വസക്കന്ററനി  പരതീക്ഷയനില
എലഭാ വെനിഷയത്തനിലുലാം എ പ്ലസയ് കനടുന്നവെര്ക്കയ്

5,000

11. തണല  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ആശസ്വഭാസ  പദതനി
(പ്രതനിവെര്ഷലാം) ഗവെണ്വമന്റയ് അനുവെദനിക്കുന്നമുറയയ്

1,350

(ബനി)  മതലസലാംസരണ  കമഖേലയനില  പണനിവയടുക്കുന്നവെവര  അനുബന
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായനിടഭാണയ്  പരനിഗണനിക്കുന്നതയ്.   നനിലവെനില  അനുബന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  നലകേനിവെരുന്ന എലഭാ ആനുകൂലലങ്ങളക്കുലാം മതല സലാംസരണ
വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  അര്ഹരഭാണയ്.   എന്നഭാല  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
നലകേനിവെരുന്ന എലഭാ ആനുകൂലലങ്ങളക്കുലാം അനുബന വതഭാഴെനിലഭാളനികേള അര്ഹരല.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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ഗണനനിലവെഭാരമുള മതലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി
133(4802)  ശതീ  .    എലാം  .   വെനിനവസന്റയ്  : 

ശതീ  .       അനനില അക്കര  : 
ശതീ  .    വകേ  .   മുരളതീധരന  : 
ശതീ  .    വെനി  .    ഡെനി  .    സതതീശന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ഗണനനിലവെഭാരമുള  മതലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് ലകേവക്കഭാണനിരനിക്കുന്നവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏവതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  നനിലവെനില ഇതനിനഭായനി  നടത്തനിവെരുന്നതയ്;
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏവതലഭാലാം സ്ഥഭാപനങ്ങളഭാണയ് ഈ പദതനിയുവട കേതീഴെനില പ്രവെര്ത്തനിച
വെരുന്നവതന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ഗണനനിലവെഭാരമുള  മതലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
പനിടനിക്കുന്ന മതലലാം കകേടുകൂടഭാവത കേരയനില എത്തനിക്കുന്നതനിനുതകുമഭാറയ് വെളങ്ങളനില
ഇനസുകലറഡെയ് കബഭാകയ് നലകുന്ന പദതനി,  ലഭാന്റനിലാംഗയ് വസന്ററനില എത്തുന്ന മതലലാം
വൃത്തനിയുള  സഭാഹചേരലത്തനില  കലലലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
ശതീതതീകേരണ  സലാംവെനിധഭാനമുള  കലല  ഹഭാളുകേള,  പുതുമ  നഷവപടഭാവത  മതലലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനിവലത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ശതീതതീകേരണ  സലാംവെനിധഭാനമുള
വെഭാഹനങ്ങള,  ശുചേനിതസ്വവലാം,  വൃത്തനിയുലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതുലാം  ശതീതതീകേരണ
സസൗകേരലങ്ങള  ഉളതുമഭായ  ആധുനനികേ  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  ശലാംഖേല,
ഹഭാര്ബറുകേളനില  നനിന്നയ്  വെനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കയ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്
മതലവഫഡെയ്  വെഴെനി  വെഭാഹന  സസൗകേരലലാം  എന്നനിവെ  ഏര്വപടുത്തുന.   കൂടഭാവത
രഭാസവെസ്തുക്കള  കചേര്ത്തുള  മതലവെനിപണനലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ
സസ്വഭാഡുകേള ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപ്പുലാം ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വെനിഭഭാഗവലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം രൂപതീകേരനിചയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  മതലവെനിപണന  രലാംഗത്തയ്  ശുചേനിതസ്വവലാം  ഗണനനിലവെഭാരവലാം
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  കദശതീയ  മതല  വെനികേസന  കബഭാര്ഡെനിവന്റ
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ധനസഹഭായകത്തഭാവട സലാംസ്ഥഭാനത്തുടനതീളലാം ആധുനനികേ ശുചേനിതസ്വ മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള
സ്ഥഭാപനിചവെരുന.  ടനി  പദതനിയുവട  ഭഭാഗമഭായനി  39  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയതനില  34
മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  മൂന്നയ്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  അവെസഭാനഘടത്തനിലുമഭാണയ്.   സ്ഥലലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല  രണയ്
മഭാര്ക്കറ്റുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉകപക്ഷനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതുകൂടഭാവത  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരനിവന്റ  സഹഭായകത്തഭാവട  വകേഭാലലാം  ശക്തനികുളങ്ങരയനില  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന
വസനടലലസ്ഡെയ്  കപ്രഭാസസനിലാംഗയ്  പ്ലഭാന്റനില മതല ഉല്പന്നങ്ങള കസഭാളഭാര്  ഡ്രയര്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  ഉണക്കനി  ആകേര്ഷകേരമഭായ  പഭായറ്റുകേളനില  "ഡ്രനിഷയ്  കകേരള"  എന്ന
കപരനില തതീരകദശ വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷന വെനിപണനിയനിവലത്തനിക്കുന.

(സനി)  കകേരള  തതീരകദശ  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  മതലവഫഡെയ്,  സഭാഫയ്,
മതലവെകുപയ്,  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വെനിഭഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  ഇസൗ
ലക്ഷലകത്തഭാവട പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന.

മതലകമഖേലയയ് പ്രകതലകേ ഘടകേ പദതനി

134(T4803)   ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്  മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി
വെലവെസഭായവലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവെതരപദതനിയനില  മതലകമഖേലയയ്  പ്രകതലകേ
ഘടകേപദതനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതയ് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില,  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കക്ഷമത്തനിനയ്  സഹഭായകേമഭാവന്ന
രതീതനിയനില,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവെര്ഗ്ഗ  വെനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളതുകപഭാവല  പതനിമൂന്നഭാലാം
പഞവെതര  പദതനിയനില  പ്രകതലകേ  ഘടകേപദതനി  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ & ബനി) സലാംസ്ഥഭാന  പദതനിയുവട  കേഭാരലത്തനില  നനിലവെനില

പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട
പദതനിയനിലുളവപടുത്തനി  ഗ്രൂപയ്/വെലക്തനിഗത  ആനുകൂലലങ്ങള  നലകുന്നതനിനയ്
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവെര്ഗ്ഗ വെനിഭഭാഗങ്ങളുവട  തുലലമഭായ പരനിഗണന നലകേഭാന തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ വെകുപയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

T T മഭാറനിവെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡെനില നനിനള വപനഷന

135(4804)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡെനില  നനിനലാം
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  നലകുന്ന  വപനഷന  കേഴെനിഞ്ഞെ  നഭാലുമഭാസമഭായനി
ലഭനിക്കുന്നനിവലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വപനഷന  എത്രയുലാംകവെഗലാം  നലകുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡെനില നനിനലാം വപനഷന
വെഭാങ്ങുന്നവെരുവട  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡെയ്  ലനിങയ്  വചേയയ്  വപനഷന  നലകുന്നതനിനഭായനി
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുള എലഭാ വപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം 2017 മഭാര്ചയ് മഭാസലാം വെവരയുള
വപനഷന  2017  ഏപ്രനില  മഭാസലാം  അവെരവെരുവട  ബഭാങയ്  അക്കസൗണനികലക്കയ്
അയചനിട്ടുണയ്.  വപനഷനയ്  അര്ഹരഭായനിട്ടുള  65,300  കപരനില  ആധഭാര്  ലനിങയ്
വചേയനിട്ടുള 49,898 കപര്ക്കയ് 2017 മഭാര്ചയ് വെവരയുള വപനഷന അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്.

കേടലനില കൂടുമതലകൃഷനി

136(4805)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേടലനില  കൂടുമതലകൃഷനി  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്  എവന്തെങനിലുലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില  ഇതനിവന്റ  വെനിശദഭാലാംശലാം
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  മതല  ഗകവെഷണ  സ്ഥഭാപനലാം  (സനി.എലാം.എഫയ്.ആര്.ഐ.)
വെഴെനിയഭാകണഭാ ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏവതഭാവക്ക  കേടല  കമഖേലകേവളയഭാണയ്  ഇതനിനഭായനി
വതരവഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുളതയ്;

(ഡെനി)  എത്ര  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഇതുവകേഭാണയ്  കനടമുണഭാകുവമന്നയ്
വെനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.   നതീല  വെനിപ്ലവെലാം  പദതനിയനില  ഉളവപടുത്തനി  കേടലനില  കൂടയ്
മതലകൃഷനി നടത്തുന്നതനിനഭായനി  1398  ലക്ഷലാം രൂപയുവട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതനില  400  ലക്ഷലാം  രൂപ  കകേന്ദ്ര  വെനിഹനിതവലാം  866  ലക്ഷലാം  രൂപ  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാര് വെനിഹനിതവലാം 132 ലക്ഷലാം രൂപ ഗണകഭഭാക്തൃവെനിഹനിതവമഭാണയ്.  ഇസൗ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കേണ്ണൂര്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിവല
നനിര്ദ്ദേനിഷ സ്ഥലങ്ങളനില 10 കൂടുകേളടങ്ങുന്ന 16 യൂണനിറ്റുകേള പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുവെഭാനഭാണയ്
വെനിഭഭാവെനലാം  വചേയ്യുന്നതയ്.   ഇതനിനഭായനി  കമലപറഞ്ഞെ  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലനനിനലാം
അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചയ്  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കവള  വതരവഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചവെരുന.  ഇതനികലയഭായനി  അഡെഭാക്കനിനയ്  1258  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവെദനിചനലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇ-വടണര്
ക്ഷനിചനിരുനവവെങനിലുലാം  വടണവറഭാനലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  കൂടനിവന്റ
വസസനിഫനികക്കഷനനില മഭാറലാംവെരുത്തനി വെതീണ്ടുലാം വടണര് ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

(ബനി)  ടനി  പദതനി  സനി.എലാം.എഫയ്.ആര്.വഎ.,  ആര്.ജനി.സനി.എ.,  കുകഫഭാസയ്
മുതലഭായ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുവട  സഭാകങതനികേ  സഹഭായകത്തഭാവട  അഡെഭാക്കനിവന്റ
കമലകനഭാടത്തനില  ഫനിഷറതീസയ്  വെകുപനിവന്റ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേള  വെഴെനിയഭാണയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

(സനി)  ടനി  പദതനി  തനിരുവെനന്തെപുരലാം,  വകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കേണ്ണൂര് എന്നതീ
ജനിലകേളുവട തതീരക്കടലനില 12 ഫഭാതലാം ആഴെമുള പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ഡെനി)  9  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളനില  കുറയഭാത്ത  ഗ്രൂപ്പുകേളഭാണയ്
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കള.   ഇങ്ങവനയുള  16  ഗ്രൂപ്പുകേവളയഭാണയ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വെര്ഷവത്ത  പദതനിയനിലൂവട  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതയ്.   ഇതുമുകഖേന  കുറഞ്ഞെതയ്  144
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ഗണലാം ലഭനിക്കുവമന്നയ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട കേണക്കയ്

137(4806) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  വമഭാത്തലാം  എത്ര  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള
മതലബനനത്തനിനയ്  കപഭാകുനവണനള  കേണക്കയ്  ലഭലമഭാകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ആധുനനികേരതീതനിയനില  മതലബനനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള സഹഭായനിക്കഭാന പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 1980-വല കകേരള മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ സലാംഘലാം ആക്ടയ് പ്രകേഭാരലാം
മതലബനനലാം  മുഖേല  ഉപജതീവെനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനി  സസ്വതീകേരനിച  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കേവളയഭാണയ്  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  പടനികേയനില  ഉളവപടുത്തുന്നതയ്.   ഇങ്ങവന
മതലബനനലാം  മുഖേല  ഉപജതീവെനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനി  സസ്വതീകേരനിച  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള
ഉളവപടുത്തനി  എലഭാ  വെര്ഷവലാം  വസപ്റലാംബര്  ഒന്നഭാലാം  തതീയതനി  കേരടയ്
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  പടനികേ  സലാംബനനിചയ്
പരഭാതനിയുളവെര്  വസപ്റലാംബര്  15-ാം  തതീയതനിയകേലാം  ബനവപട  ഫനിഷറതീസയ്
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  പരഭാതനി  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ഇസൗ  പരഭാതനിയനില  തതീര്പയ്  കേല്പനിചയ്
ഒകക്ടഭാബര് 1-ാംതതീയതനി അന്തെനിമ മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
വചേയ്യുന.   2016-17  വെര്ഷത്തനില  പ്രസനിദതീകേരനിച  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനി  പടനികേ
പ്രകേഭാരലാം 2,36,300 സജതീവെ മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുണയ്.

(ബനി)  ആധുനനികേ  രതീതനിയനില  മതലബനനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മതലബനന  ഉപകേരണങ്ങള  വെഭാങ്ങനിനലകുന്നതനിനയ്
കസഭാഫനിസ്റ്റനികക്കറഡെയ് ഫനിഷനിലാംഗയ് ഗതീയര് അകസറതീസയ് കഫഭാര് ഡെതീപയ് സതീ ഫനിഷനിലാംഗയ്
എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപയുവട  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ആഴെക്കടല മതലബനനത്തനിനുതകുന്ന ആധുനനികേരതീതനിയനിലുള
ആര്ടനിഫനിഷലല കബയ്റയ്,  ജതീഗ്ഗയ്,  ജപഭാനതീസയ്  ലഡെവെനിലാംഗയ്  കബഭാര്ഡെയ്,  ബഭാരഭാസ്പൂണ്
ഉളവപവടയുള  ഉപകേരണങ്ങള  വെഭാങ്ങനി  നലകുന്നതഭാണയ്  ഇസൗ  പദതനിയനിലൂവട
വെനിഭഭാവെന വചേയ്യുന്നതയ്.

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട സുരക്ഷ
138(4807) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :

ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസയ്  :
ശതീ  .      വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ  :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  സുരക്ഷയഭായനി  എവന്തെലഭാലാം
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണയ് ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ആഴെക്കടല മതലബനനലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി വവലഫയ് ജഭാക്കറയ്, സഭാറവവലറയ് അധനിഷ്ഠനിത കറഡെനികയഭാ ബതീക്കണ്,
ജനി.പനി.എസയ്,  എകക്കഭാസസൗണര്  മുതലഭായ  സലാംരക്ഷണ  ഉപകേരണങ്ങള
വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ് സബ്സനിഡെനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  മതലബനനത്തനികലര്വപടനിരനിക്കുകമ്പഭാള  അപകേടത്തനിലവപടുന്ന
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേവള  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മവവറന  ആലാംബുലനസയ്  സസൗകേരലലാം
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട സുരക്ഷയുമഭായനി ബനവപടയ് വെര്ഷലാം മുഴവെനുലാം
സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  5  ഫനിഷറതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  പകടഭാള  കബഭാടയ്
ഏര്വപടുത്തുകേയുലാം മുഴവെനസമയ കേടല പകടഭാളനിലാംഗലാം കേടല രക്ഷഭാ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുലാം
നടത്തനിവെരനികേയുമഭാണയ്.   ഫനിഷറതീസയ്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലഭാത്ത  മറയ്  നഭാലയ്  ജനിലകേളനിലുലാം
മുഴവെനസമയ  കേടല  പകടഭാളനിലാംഗനിനുള  സസൗകേരലവമഭാരുക്കഭാന  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്. മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട സുരക്ഷയഭായനി മലറന എനകഫഭാഴയ്വമന്റയ്
വെനിഭഭാഗലാം കേടല രക്ഷഭാ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനില ഏര്വപടുനണയ്.  രക്ഷഭാ ബതീക്കണുകേള,
സതീ  കസഫനി  കേനിറ്റുകേള  എന്നനിവെ  വെനിതരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാവത  കകേഭാസ്റ്റയ്
ഗഭാര്ഡെയ്,  ഇന്തെലന കനവെനി,  ഫനിഷറതീസയ് വെകുപയ് എന്നനിവെ സലാംയുക്തമഭായനി ബനവപടയ്
കബഭാധവെലക്കരണ  ക്ലെെഭാസുകേളുലാം  നലകുന.   മതലബനന  കബഭാട്ടുകേള,  ടഭാക്കയ്
വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  അപകേടത്തനിലവപടഭാല  ഉടന  രക്ഷഭാപ്രവെര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം
ഓകടഭാമഭാറനികേയ്  വവെസല കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  സനിസ്റ്റലാം  (Automatic  Vessel  Monitoring
System) എന്ന പദതനിയുലാം വെകുപയ് മുകഖേന നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  ആഴെക്കടല  മതലബനനത്തനികലര്വപടനിരനിക്കുന്ന
മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  അപകേടത്തനിലവപടഭാല  കേരയനിലനനിനലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് ഓകടഭാമഭാറനികേയ് വവെസല കമഭാണനിററനിലാംഗയ് സനിസ്റ്റലാം എന്ന പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന.   300  യൂണനിറ്റുകേള  90  ശതമഭാനലാം  സബ്സനിഡെനി  നനിരക്കനില
കബഭാട്ടുകേളനില  ഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ആയതയ്  ഫനിഷറതീസയ്  കസ്റ്റഷന കേണ്കടഭാള  റൂമനില
നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുമഭാണയ്  പദതനി  വെനിഭഭാവെനലാം  വചേയ്യുന്നതയ്.   ഇതുമഭായനി  ബനവപടയ്
നഭാളനിതുവെവര വകേഭാലലാം, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് എന്നതീ ജനിലകേളനിലഭായനി വമഭാത്തലാം
155  ജനി.പനി.എസയ്.  വവെസല  ടഭാക്കനിലാംഗയ്  സനിസ്റ്റലാം  കബഭാട്ടുകേളനില  ഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതനികലയഭായനി സര്ക്കഭാര് വെനിഹനിതമഭായനി 20,61,328 രൂപ വചേലവെഴെനിചനിട്ടുണയ്.

പരമ്പരഭാഗത  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളനില  ആഴെക്കടല  മതലബനനലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  തതീരകദശ  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖേന  സനിഗ്നലലലറയ്,  ഫഭാഗയ്,  ദനിശ  അറനിയുന്നതനിനുലാം
മതലബനനത്തനിനുലാം  സഹഭായനിക്കുന്ന  ജനി.പനി.എസയ്.,  ജതീവെവന്റ  സുരക്ഷയ്ക്കുതകുന്ന
ലലഫയ്  ജഭാക്കറയ്  എന്നനിവെ  നലകേനിവെരുന.   സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  തതീരപ്രകദശവത്ത
വതരവഞ്ഞെടുത്ത  575  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഇതനികനഭാടകേലാം  ഉപകേരണങ്ങള



241 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 19, 2017

വെനിതരണലാം വചേയ്തുകേഴെനിഞ.  ഇതുകൂടഭാവത കേടല സുരക്ഷ പദതനിയനിലൂവട കേടലനില
അപകേടമുണഭാകുകമ്പഭാള  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുവടയുലാം  അവെരുവട  യഭാനത്തനിവന്റയുലാം
സ്ഥഭാനലാം അറനിയുന്നതനിനഭായനി വസര്ചയ് ആന്റയ് വറസപ്യൂ ബതീക്കണ്, മതലബനനത്തനിനയ്
കപഭാകുകമ്പഭാള ദനിശ അറനിയുന്നതനിനഭായനി  ജനി.പനി.എസയ്.,  എകക്കഭാസസൗണര് എന്നനിവെ
25%  ഗണകഭഭാക്തൃ  വെനിഹനിതലാം,  75%  സബ്സനിഡെനി  എന്ന  നനിരക്കനില  വെനിതരണലാം
വചേയ്തുവെരുന.  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  തതീരപ്രകദശവത്ത  വതരവഞ്ഞെടുത്ത
43 ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് 75% സബ്സനിഡെനി നനിരക്കനില ഉപകേരണങ്ങള വെനിതരണലാം
വചേയ്തുകേഴെനിഞ.  24  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുകൂടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആനുകൂലലങ്ങള
നലകുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

(സനി) 5-5-2017-വല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.) 351/17/മതുവെ. പ്രകേഭാരലാം ആദലഘടവമന്ന
നനിലയനില ഒരു മലറന ആലാംബുലനസയ്  വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയുലാം
2017-18  വെര്ഷലാം  മലറന  ആലാംബുലനസയ്  പദതനിക്കഭായനി  2  കകേഭാടനി  രൂപ
വെകേയനിരുത്തുകേയുലാം  വചേയതനുസരനിചയ്  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  വടണര്
ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള മവണണ കേസ്വഭാട

139(4808)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  മതലബനനത്തനിനഭായനി  കപഭാകുന്ന
വെളങ്ങളനിവല  എഞനിനനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  മവണണ  വെനിഴെനിഞ്ഞെലാം  മതലവഫഡെയ്
മവണണ  ബങനില  നനിനലാം  ആവെശലത്തനിനയ്  നല്കുന്നനിവലനള  കേഭാരലലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഇതനിവനതനിവര  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവെര്ക്കയ്  അര്ഹതവപട  മവണണ  സബ്സനിഡെനി  തുകേ,  അതതുമഭാസലാം
ലഭനിക്കുന്നനിവലന്ന  വെസ്തുത  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  യഥഭാസമയലാം
സബ്സനിഡെനിതുകേ  ലഭനിയ്ക്കുവെഭാന  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുവമന്നയ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  ഇവെര്ക്കയ്  നല്കുന്ന  മവണണയുവട  അളവെയ്  കുറവെഭായതനിനഭാല, മവണണ
കേസ്വഭാട വെര്ദനിപനിയ്ക്കുവെഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

280/2020



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 242

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വെനിഴെനിഞ്ഞെലാം  മതലവഫഡെയ്  മവണണ  ബങനില  നനിനലാം
അര്ഹതവപട  വപര്മനിറയ്  ഉടമകേളക്കയ്  നനിശ്ചനിത  അളവെനില  മവണണ
നലകേനിവെരുനണയ്.

(സനി)  മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് അര്ഹതവപട മവണണ സബ്സനിഡെനി തുകേ
2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം വെവരയുളതയ്  വപര്മനിറയ്  ഉടമകേളുവട  ബഭാങയ്  അക്കസൗണ്ടുകേളനില
നനികക്ഷപനിചയ് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാവത 2017 ഏപ്രനില മഭാസവത്ത സബ്സനിഡെനി തുകേ
നലകുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചകേഴെനിഞ.

(ഡെനി) മതലവത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് തഭാവഴെ പറയുലാംപ്രകേഭാരലാം നനിലവെനില മവണണ
ലഭലമഭാക്കുനണയ്.   എഞനിവന്റ  കുതനിരശക്തനി  അനുസരനിചഭാണയ്  ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം
അളവെയ് നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ്.

എഞനിവന്റ എചയ്.പനി. മതലവഫഡെയ്
വെഴെനി നലകുന്ന
മവണണയുവട

അളവെയ്

സനിവെനില  സലപ്ലസയ്  വെഴെനി
നലകുന്ന മവണണയുവട അളവെയ്

പനി.ഡെനി.എസയ്.
വെഴെനി

ഓപണ്
മഭാര്ക്കറയ് വെഴെനി

10  എചയ്.പനി.  എഞനിന വെവര
പ്രതനിമഭാസലാം

140 ലനിറര് 129 ലനിറര് 231 ലനിറര്

10  എചയ്.പനി.  മുതല  15
എചയ്.പനി. വെവര പ്രതനിമഭാസലാം

150 ലനിറര് 136 ലനിറര് 464 ലനിറര്

15  എചയ്.പനി.  മുതല  40
എചയ്.പനി. വെവര പ്രതനിമഭാസലാം

190 ലനിറര് 180 ലനിറര് 630 ലനിറര്

മവണണ  കേസ്വഭാട  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്
ആവെശലവപടനിട്ടുണയ്.

ഫനിഷനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബറുകേള

140(T4809)ശതീമതനി  വെതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  എത്ര  ഫനിഷനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബറുകേള  ഉവണനലാം
എവെനിവടവയഭാവക്കയഭാണയ് ഇവെ സ്ഥനിതനിവചേയ്യുന്നവതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

T മഭാറനി വെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  നനിലവെനില നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള നടനവകേഭാണനിരനിയ്ക്കുന്ന എത്ര
ഫനിഷനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബറുകേള ഉണയ്;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  ഫനിഷനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബറുകേള
എത്ര; മുടങ്ങഭാനുളള കേഭാരണവമന്തെഭാണയ്;

(ഡെനി)  ഫനിഷനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബറുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്രഫണയ്
അനുവെദനിക്കഭാറുകണഭാവയന്നയ് അറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനില 24 ഫനിഷനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബറുകേളഭാണുളതയ്.  ഇതനില 14 എണലാം
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.  10 എണത്തനിവന്റ നനിര്മ്മേഭാണലാം വെനിവെനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണയ്.

ക്രമ
നമ്പര്

ഫനിഷനിലാംഗയ്
ഹഭാര്ബറുകേള

ജനില നനിലവെനിലുള അവെസ്ഥ

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

1 വെനിഴെനിഞ്ഞെലാം തനിരുവെനന്തെപുരലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന

2 മുതലവപഭാഴെനി തനിരുവെനന്തെപുരലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരണ
ഘടത്തനിലഭാണയ്

3 തങകശ്ശേരനി വകേഭാലലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന

4 നതീണകേര വകേഭാലലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന

5 കേഭായലാംകുളലാം ആലപ്പുഴെ പ്രവെര്ത്തനിക്കുന

6 കതഭാടപളനി ആലപ്പുഴെ പ്രവെര്ത്തനിക്കുന

7 വചേത്തനി ആലപ്പുഴെ നനിര്മ്മേഭാണ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.
CWPRS-വന്റ  റനികപഭാര്ടനിവന്റ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  തുടര്
നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

8 അര്ത്തുങല ആലപ്പുഴെ പണനി
നനിര്ത്തനിവെചനിരനിക്കുന

9 മുനമ്പലാം എറണഭാകുളലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന

10 വചേലഭാനലാം എറണഭാകുളലാം പുലനിമുടയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി

11 കചേറ്റുവെ എറണഭാകുളലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന
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(1) (2) (3) (4)

12 വപഭാന്നഭാനനി മലപ്പുറലാം പ്രവെര്ത്തനിക്കുന

13 തഭാനൂര് മലപ്പുറലാം പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിചവെരുന
(86%)

14 കബപ്പൂര് കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന

15 പുതനിയഭാപ കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന

16 കചേഭാമ്പഭാല കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന

17 വകേഭായനിലഭാണനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലഭാണയ്
(81%)

18 വവെളയനില കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ് പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലഭാണയ്
(90%)

19 മഭാപനിളകബ കേണ്ണൂര് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന

20 അഴെതീക്കല കേണ്ണൂര് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന

21 തലഭായയ് കേണ്ണൂര് പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലഭാണയ്
(75%)

22 വചേറുവെത്തൂര് കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന

23 കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലഭാണയ്
(98%)

24 മകഞശസ്വരലാം കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിചവെരുന
(68%)

(ബനി)  നനിലവെനില  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള  നടനവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
10 ഫനിഷനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബറുകേളഭാണുളതയ്.

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവെര്ത്തനലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  3 ഫനിഷനിലാംഗയ്
ഹഭാര്ബറുകേളഭാണുളതയ്.  വചേത്തനി, അര്ത്തുങല, വചേലഭാനലാം ഫനിഷനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബറുകേള

വചേത്തനി ഫനിഷനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബര്

രണയ് ഘടങ്ങളനിലഭായനി 280 മതീറര് നതീളലാംവെവര പുലനിമുട്ടുകേള നനിര്മ്മേനിചവവെങനിലുലാം
പുലനിമുട്ടുകേളനില  മണടനിഞകൂടുന്നതയ്  ഒഴെനിവെഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  CWPRS-വന
പഠനത്തനിനുലാം പരനിഹഭാര നനിര്കദ്ദേശത്തനിനുമഭായനി ഏലപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
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അര്ത്തുങല ഫനിഷനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബര്

പുലനിമുട്ടുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണ  ഘടത്തനില  സനികങജയ്  ഉണഭായതനിവനത്തുടര്ന്നയ്
പ്രവൃത്തനി  നനിര്ത്തനിവെയ്കക്കണതഭായനി  വെന.   ഇതയ്  സലാംബനനിച  മഭാതൃകേഭാ  പഠന
ഏജനസനിയഭായ  വഎ.വഎ.റനി.-കയഭാടയ്  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭായുകേയുലാം  അവെരുവട
റനികപഭാര്ടനിവന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  110.96  കകേഭാടനി  രൂപയുവട  എസ്റ്റനികമറയ്  ഉളവപട
കകേഭാമ്പ്രനിവഹനസതീവെയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വെകുപയ്  ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയര്  സമര്പനിചനിരുന.   ആയതയ്  സലാംബനനിചയ്  റനിലവെസ്ഡെയ്  എസ്റ്റനികമറയ്
സമര്പനിക്കുവെഭാന  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വെകുപയ്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയകറഭാടയ്
ആവെശലവപടനിട്ടുണയ്.

വചേലഭാനലാം ഫനിഷനിലാംഗയ് ഹഭാര്ബര്

പുലനിമുടയ്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച.   അകപ്രഭാചയ്  കറഭാഡെനിനുലാം  മറയ്  അനുബന
ഘടകേങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമുള  ഭൂമനി  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല  അനുബന
ഘടകേങ്ങളുവട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.   ഭൂമനി
ഏവറടുക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

(ഡെനി)  ഫനിഷനിലാംഗയ്  ഹഭാര്ബറുകേളുവട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഫണയ്
അനുവെദനിക്കഭാറുണയ്.

കേണ്ണൂരനിവല ഓലക്കതീല കേടവെയ് പഭാലലാം

141(4810)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .  രഭാകജഷയ്    : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല  പയന്നൂര്-കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലങ്ങളനിവല  തതീരകദശ
കമഖേലകേവള തമ്മേനില ബനവപടുത്തുന്ന ഒഭാലക്കതീലകേടവെയ് പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്
എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിവന്റ  ഇനവവെസ്റ്റനികഗഷന  നടപടനികേളക്കയ്  ഫണയ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിവല  രഭാമന്തെളനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിവല ഓലക്കതീല
കേടവെനില പഭാലലാം പണനിയുന്നതനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി പ്രഭാഥമനികേ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി
10  ലക്ഷലാം രൂപയുവട  ഇനവവെസ്റ്റനികഗഷന എസ്റ്റനികമറയ്  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
വെകുപയ്  സമര്പനിചനിരുന.   എന്നഭാല  ടനി  പ്രവൃത്തനിക്കയ്  നബഭാര്ഡെനില  നനിനലാം
ഒസൗപചേഭാരനികേ അനുമതനി  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല ഇനവവെസ്റ്റനികഗഷന എസ്റ്റനികമറനിവന്റ
വചേലവെയ്  ആര്.വഎ.ഡെനി.എഫയ്.  ശതീര്ഷകേത്തനില  വെഹനിക്കുവെഭാന  കേഴെനിയുന്നനില.   ടനി
പ്രവൃത്തനിക്കയ് നബഭാര്ഡെയ് അനുമതനി ലഭനിചഭാല ഇനവവെസ്റ്റനികഗഷന നടത്തുന്നതഭാണയ്.
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വകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനില ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വെകുപനിവന്റ
പ്രവൃത്തനികേള

142(4811) ശതീ  .   കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസയ് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വകേഭാചനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില ഹഭാര്ബര് എ ഞനിനതീയറനിലാംഗയ് വെകുപനിനയ്
കേതീഴെനില  നനിലവെനില  നടനവെരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏവതലഭാലാം;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചകശഷലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതുലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ  ഏവതങനിലുലാം  പ്രവൃത്തനി  ഈ  മണ്ഡലത്തനില  ഹഭാര്ബര്
എ ഞനിനനിയറനിലാംഗയ്  വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനില  നനിലവെനിലുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വകേഭാചനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്
വെകുപയ് നനിലവെനില നടത്തനിവെരുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

പ്രവൃത്തനിയുവട കപരയ് ഭരണഭാനുമ
തനി  തുകേ
(ലക്ഷലാം)

ഇകപഭാഴെവത്ത അവെസ്ഥ

1 തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുവട
നനിലവെഭാരമുയര്ത്തല
പദതനിയനില  ഉളവപട
വചേലഭാനലാം  പഞഭായത്തനില
വെഭാര്ഡെയ്  നമ്പര്  16-ല  മഭാവെനിന
ചുവെടയ്  മുതല  പടനിഞ്ഞെഭാകറ
ക്കുള  കറഭാഡെനിവന്റ
നനിര്മ്മേഭാണലാം

60.00 പ്രവൃത്തനി കേരഭാറനികലര്വപടയ്
ആരലാംഭനിച.  50  ശതമഭാനലാം
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.

2 നബഭാര്ഡെയ്  RIDF  XVII  –
നമ്പലഭാപുര  –  കേഭാടനിപറമ്പയ്
പഭാലത്തനിവന്റ നനിര്മ്മേഭാണലാം

140.00 പ്രവൃത്തനിയുവട  പുകരഭാഗതനി
മന്ദേഗതനിയനിലഭായതനിനഭാല
മുന  കേരഭാര്  റദ്ദേയ്  വചേയ്തു.
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പ്രവൃത്തനി പുനര് ദര്ഘഭാസയ്
വെഴെനി  കേരഭാറനികലര്വപടയ്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  5
ശതമഭാനലാം  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.

3 നബഭാര്ഡെയ്  RIDF  XIX  –
കേകണക്കടവെയ്  വെടക്കയ്  വെനിജയലാം
കേനഭാല പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

172.00 പ്രവൃത്തനി  45  ശതമഭാനലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയകശഷലാം  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതുലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

പ്രവൃത്തനിയുവട കപരയ് ഭരണഭാനുമതനി
തുകേ (ലക്ഷലാം)

ഇകപഭാഴെവത്ത അവെസ്ഥ

I തതീരകദശ കറഭാഡുകേളുവട നനിലവെഭാരമുയര്ത്തല പദതനി

1 വചേലഭാനലാം  പഞഭായത്തനിവല
വെഭാര്ഡെയ്  നമ്പര്19-ല  വസന്റയ്
വസബഭാസ്റ്റലന ചേര്ചയ് കറഭാഡെയ്

34.00 സ്ഥലലാം  സലാംബനനിച
തര്ക്കലാംമൂലലാം  പ്രവൃത്തനി
തടസവപടനിരനിക്കുന.

2. വചേലഭാനലാം  പഞഭായത്തനിവല
കേണമഭാലനി വെഭാടര് ടഭാങയ് കറഭാഡെയ്

38.00 കേരഭാറനികലര്വപടനിട്ടുണയ്.
പ്രവൃത്തനി  ഉടവന
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

3. കുമ്പളങ്ങനി  പഞഭായത്തനിവല
വെഭാര്ഡെയ്  17-ല  തടഭാലനിത്തറ
കറഭാഡെയ്

55.00 കേരഭാറനികലര്വപടനിട്ടുണയ്.
പ്രവൃത്തനി  ഉടവന
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.

4. വചേലഭാനലാം  പഞഭായത്തനിവല
കേണമഭാലനി  ഓളഡെയ്
വകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  വെവരയുള
കറഭാഡെയ്

10.00 സ്ഥലലാം
ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല
പ്രവൃത്തനി ഒഴെനിവെഭാക്കനി
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5. കുമ്പളങ്ങനി  പഞഭായത്തനിവല
കുമ്പളങ്ങനി  ആഞ്ഞെനിലനിത്തറ
കറഭാഡെയ്

33.00
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നലകുന്നതനിനുള
നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

6. വചേലഭാനലാം  പഞഭായത്തനിവല
കേഭാടനിപറമ്പയ് കേളത്തറ കറഭാഡെയ്

55.00 സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നലകുന്നതനിനുള
നടപടനിള
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

7. വചേലഭാനലാം  പഞഭായത്തനിവല
കതഭാണനികത്തഭാടയ്  കേളത്തറ
കറഭാഡെയ്

53.00 സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നലകുന്നതനിനുള
നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

II നബഭാര്ഡെയ്

1 RIDF XV

വചേലഭാനലാം  മതലബനന
തുറമുഖേത്തനിവന്റ  രണഭാലാംഘട
വെനികേസന പ്രവൃത്തനി

2990.00
പുലനിമുട്ടുകേളുവട 
നനിര്മ്മേഭാണലാം 
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  സ്ഥലലാം
ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല 
മറയ് അനുബന 
ഘടകേങ്ങളുവട 
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി 
ക്രമതീകേരനിക്കുവെഭാന 
സഭാധനിചനിടനില.  
സ്ഥലകമവറടുക്കുവെഭാനു
ള നടപടനികേള 
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

2. RIDF XVII

നമ്പലഭാപുരലാം-കേഭാടനിപറമ്പയ് 140.00 മുനകേരഭാറുകേഭാരവന്റ 
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പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി നകഷഭാത്തരവെഭാദനിത്ത
ത്തനില പുനനഃക്രമതീകേരനിചയ്
പ്രവൃത്തനി 5% 
പൂര്ത്തനിയഭായനി.

3. RIDF XIX

കേകണക്കടവെയ്  വെടക്കയ്  വെനിജയലാം
കേനഭാല പഭാലലാം

172.00 പ്രവൃത്തനി 45% 
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.

  തനതയ് കേശുവെണനി ഉലപന്നങ്ങള ജനപ്രനിയമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

143(4812)  ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേശുവെണനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റ തനതയ് ഉലപന്നങ്ങള കൂടുതല
ജനപ്രനിയമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേയറ്റുമതനി  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനികേള എവന്തെലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  കേശുവെണനി  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കക്ഷമത്തനിനുലാം  നനിലനനിലപനിനുമഭായനി
പുതനിയ എവന്തെങനിലുലാം പദതനികേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പ്രഭാകദശനികേ  വെനിപണനി  ശക്തമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എകനിബനിഷന/കമളകേളനില
പവങടുക്കുകേയുലാം കൂടുതല ആളുകേള വെഭാങ്ങുന്നതനിനയ് വചേറനിയ കേണ്സപ്യൂമര് പഭാക്കറ്റുകേള
വെനിപണനലാം  നടത്തുനണയ്.   വെനികദശ  മഭാര്ക്കറയ്  കേവണത്തുന്നതനിനുലാം
ശമലാം തുടരുകേയഭാണയ്.

(ബനി)  പ്രവെര്ത്തന  മൂലധനത്തനിവന്റ  അപരലഭാപതയുലാം  കതഭാടണനിയുവട
ലഭലതക്കുറവലാംമൂലലാം  അടഞകേനിടന്നനിരുന്ന കേശുവെണനി ഫഭാക്ടറനികേള ഇസൗ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം നടത്തനിയ നനിരന്തെര ഇടവപടലുകേളനിലൂവട തുറന്നയ്
പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന്നയ്  പ്രവെര്ത്തനിപനിചയ്
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  അര്ഹമഭായ കവെതനവലാം  മറയ്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നലകേനിവെരുന.
സസ്വകേഭാരല  കമഖേലയനിവല  അടഞകേനിടന്ന  450-കലവറ  ഫഭാക്ടറനികേളുലാം
തുറനപ്രവെര്ത്തനിചവെരുന.
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2017-2018-വല  ബജറനില  ഫഭാക്ടറനികേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനുലാം  ഭഭാഗനികേ
യനവെലക്കരണത്തനിനുമഭായനി  കേശുവെണനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  40  കകേഭാടനി
രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ബജറനില  1  കകേഭാടനി  രൂപ  കേശുവെണനി  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷവന്റയുലാം  കേഭാവപകനിവന്റയുലാം  ബഭാനഡെയ്  ബനിലഡെനിലാംഗനിനഭായനി
അനുവെദനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു.  ഇതനിനുപുറവമ കതഭാടണനി സലാംഭരണത്തനിനഭായനി കേശുവെണനി
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാവപകനിനുമഭായനി  30  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറയ്
പ്രസലാംഗത്തനില വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനുപുറവമ കേശുവെണനി വെലവെസഭായത്തനിവന്റ
വെനികേസനത്തനിനുകവെണനി  20  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില
വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ആവെശലത്തനിനയ്  കേശുവെണനി സലാംഭരനിചയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
തുടര്ചയഭായനി  വതഭാഴെനില  നലകുന്നതനിനുള  നടപടനികേളഭാണയ്  കേശുവെണനി  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതയ്.   കൂടഭാവത  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവടയുലാം
വെലവെസഭായത്തനിവന്റയുലാം  കക്ഷമത്തനിനുലാം  നനിലനനിലപനിനുമഭായനി  ഇസൗ  രലാംഗത്തയ്
നനിലനനിലക്കുന്ന സങതീര്ണമഭായ പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള കേഭാഷപ്യൂ
കബഭാര്ഡെയ് എന്ന കപരനില ഒരു കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.
കതഭാടണനി  വെനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിലനനിനലാം  ഇറക്കുമതനി  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  പരനിപയ്
വെനിതരണലാം വചേയ്യുന്നതുളവപവട ഇസൗ കേമ്പനനി മുഖേഭാന്തെരലാം വചേയഭാവന്നതഭാണയ്.

കേഭാഷപ്യൂ ബൂത്തുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി

144(4813)  ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  : 
ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല  : 
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസ്റ്റര്  : 
ശതീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മനിലമഭാബൂത്തുകേളുവട  മഭാതൃകേയനില  കേഭാഷപ്യൂ  ബൂത്തുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള പദതനിയുവട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എവന്തെഭാവക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവവെന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  കേഭാഷപ്യൂ  ബൂത്തുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനികേവളഭാനലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില. ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിചവെരുന.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.
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കേശുവെണനി വെലവെസഭായ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് കൂടുതല ദനിവെസലാം കജഭാലനി

145(4814)  ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേശുവെണനി  ഫഭാക്ടറനികേളനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  കൂടുതല  ദനിവെസലാം
കജഭാലനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ് എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളതയ്;

(ബനി)  കേശുവെണനി ഉത്പഭാദനലാം വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെങനിലുലാം പഭാകക്കജയ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉവണങനില വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പ്രവെര്ത്തനമൂലധനത്തനിവന്റ  അപരലഭാപതയുലാം  കതഭാടണനിയുവട
ലഭലതക്കുറവലാംമൂലലാം  അടഞകേനിടന്നനിരുന്ന കേശുവെണനി ഫഭാക്ടറനികേള ഇസൗ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം നടത്തനിയ നനിരന്തെര ഇടവപടലുകേളനിലൂവട കേഭാഷപ്യൂ
കകേഭാര്പകറഷവന്റയുലാം  കേഭാവപകനിവന്റയുലാം  കേതീഴെനിലുള  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന്നയ്
പ്രവെര്ത്തനിപനിച.  കകേരളത്തനില  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  കതഭാടണനി  കേഭാഷപ്യൂ
കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാവപക്സുലാം  കശഖേരനിചവെരുന.   വെനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിലനനിനലാം
കതഭാടണനി  കനരനിടയ്  കശഖേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വെലവെസഭായരലാംഗവത്ത  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഒരു  വസഷലല  പര്പസയ്  വവെഹനിക്കനിള  കകേരള  കേഭാഷപ്യൂ
കബഭാര്ഡെയ്  എന്ന കപരനില രൂപതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.   തുടര് നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

കതഭാടണനി  ഉലപഭാദനത്തനില  സസ്വയലാംപരലഭാപത  വവകേവെരനിക്കഭാനഭായനി
കകേരളത്തനില ലഭലമഭായ സ്ഥലങ്ങളനില കേശുമഭാവെയ് വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള ശമങ്ങള
നടനവെരുന.  ഇതനിവന്റ ഭഭാഗമഭായനി പ്ലഭാന്റര്മഭാരുമഭായുലാം ബനവപടയ് വെരുന.

2017-18-വല  ബജറനില  ഫഭാക്ടറനികേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനുലാം  ഭഭാഗനികേ
യനവെലക്കരണത്തനിനുമഭായനി  കേശുവെണനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  40  കകേഭാടനി
രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ബജറനില  1  കകേഭാടനി  രൂപ  കേശുവെണനി  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷവന്റയുലാം  കേഭാവപകനിവന്റയുലാം  ബഭാനഡെയ്  ബനിലഡെനിലാംഗനിനഭായനി
അനുവെദനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു.  ഇതനിനുപുറവമ കതഭാടണനി സലാംഭരണത്തനിനഭായനി കേശുവെണനി
വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാവപകനിനുമഭായനി  30  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറയ്
പ്രസലാംഗത്തനില പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  കകേഭാര്പകറഷവന്റ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവെശലമഭായ
ഫണയ്  ധനകേഭാരലസ്ഥഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതയ്  എളുപമഭാക്കുന്നതനിനയ്
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കകേഭാര്പകറഷന ബഭാങ്കുകേളക്കയ് നലകേഭാനുണഭായനിരുന്ന  കുടനിശ്ശേനികേ  80  കകേഭാടനി  രൂപ
നലകേനിവക്കഭാണയ്  ഒറത്തവെണ  തതീര്പഭാക്കനി  കകേഭാര്പകറഷവന  കേടത്തനിലനനിനലാം
കമഭാചേനിപനിച.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് കേശുമഭാവെയ് കൃഷനി വെലഭാപനിപനിചയ്  കതഭാടണനി ഉലപഭാദനലാം
വെര്ദനിപനിക്കുകേവയന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവട  സര്ക്കഭാര്  രൂപതീകേരനിച  ഏജനസനിയഭാണയ്
വകേ.എസയ്.എ.സനി.സനി. കേശുമഭാവെയ് കൃഷനിയനില തഭാലപരലമുള കേര്ഷകേവര കേവണത്തനി
സസൗജനലമഭായനി  ഉയര്ന്ന ഗണനനിലവെഭാരമുള വവതകേളുലാം  സബ്സനിഡെനിയുലാം  നലകുന്ന
പദതനിയഭാണയ്  വകേ.എസയ്.എ.സനി.സനി.  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.   5  ഏക്കറനില  കൂടുതല
സ്ഥലമുള കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനിയനില  തഭാലപരലമുള കേര്ഷകേവര കേവണത്തനി സ്ഥലലാം
ഒരുക്കുന്നതനിനയ്  ധനസഹഭായവലാം  സസൗജനലമഭായനി  വവതകേളുലാം  നലകുന്ന  പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവെരുന. 

കേശുവെണനി  ഉലപഭാദനലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതയ്  ലക്ഷലമനിടയ്  സര്ക്കഭാര്
ഉടമസ്ഥതയനിലുള തരനിശു ഭൂമനികേളനില കേശുമഭാവെനിനവവത വെചപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കൃഷനിക്കയ്  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭായ  സ്ഥലങ്ങള  തനിടവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  തുടര്ന്നയ്
സര്ക്കഭാര്  അനുമതനിപത്രത്തനിനയ്  വെനികധയമഭായനി  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി വചേയ്യുന്നതനിനുള
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  കേശുവെണനി  വെനികേസന
കകേഭാര്പകറഷവന്റ  വകേഭാടനിയലാം  ഫഭാക്ടറനികയഭാടനുബനനിചള  കേശുമഭാവെയ്  നഴറനിയനില
അതക്യുലപഭാദനകശഷനിയുള  2  ലക്ഷലാം  കേശുമഭാവെയ്  ഗ്രഭാഫ്റ്റുകേള
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.  കേശുമഭാവെയ് കൃഷനി വെനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടയ്
കേശുവെണനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റ  നഴറനിയനില   ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
അതക്യുലപഭാദനകശഷനിയുള കേശുമഭാവെയ് ഗ്രഭാഫ്റ്റുകേള 35 രൂപ നനിരക്കനില  കേര്ഷകേര്ക്കയ്
നലകേനിവെരുന.   കൂടഭാവത  കേശുവെണനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷവന്റ  ഫഭാക്ടറനി
കകേഭാമ്പസൗണ്ടുകേളനിലുലാം  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി  വചേയ്തുവെരുന.  കകേഭാര്പകറഷവന്റ  30
ഫഭാക്ടറനികേളനിലഭായുള  90  ഏക്കര്  സ്ഥലത്തയ്  5500-ഓളലാം  കേശുമഭാവെയ്  വവതകേള
പുതുതഭായനി നടുന്നതനിനുള ക്രമതീകേരണങ്ങള വചേയ്തുവെരുന.

എകസ്റ്ററയ്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിവനക്കുറനിചയ്
ബനവപടവെരുമഭായനി  ചേര്ച  വചേയ്തുവെരുന.   സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  സര്ക്കഭാര്
ഉടമസ്ഥതയനിലുള സ്ഥലങ്ങളനില കൃഷനി വചേയനിട്ടുള പരനിസ്ഥനിതനിക്കയ് കദഭാഷലാംവെരുന്ന
അകക്കഷല  കപഭാലുള  മരങ്ങളക്കയ്  പകേരലാം  കേശുമഭാവെയ്  കൃഷനി  വചേയ്യുന്ന  കേഭാരലവലാം
പരനികശഭാധനിചവെരുന.

 കേശുവെണനി വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന പനി.എഫയ്. വെനിഹനിതലാം
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146(4815) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷയ്  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം

വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേശുവെണനി  കമഖേലക്കഭായനി  2017-18  ബജറനില  നതീക്കനിവവെച  തുകേ

എത്രവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അടഞകേനിടക്കുന്ന  കേശുവെണനി  ഫഭാക്ടറനികേളനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട

മുടങ്ങനി  കേനിടക്കുന്ന  പനി.എഫയ്.  വെനിഹനിതലാം  ഒടുക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-2018-വല ബജറനില ഫഭാക്ടറനികേളുവട നവെതീകേരണത്തനിനുലാം ഭഭാഗനികേ

യനവെലക്കരണത്തനിനുമഭായനി  കേശുവെണനി  വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനയ്  40  കകേഭാടനി

രൂപ  വെകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ബജറനില  1  കകേഭാടനി  രൂപ  കേശുവെണനി  വെനികേസന

കകേഭാര്പകറഷവന്റയുലാം  കേഭാവപകനിവന്റയുലാം  ബഭാനഡെയ്  ബനിലഡെനിലാംഗനിനഭായനി

അനുവെദനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു.   ഇതനിനുപുറവമ കതഭാടണനി സലാംഭരണത്തനിനഭായനി കേശുവെണനി

വെനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാവപകനിനുമഭായനി  30  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറയ്

പ്രസലാംഗത്തനില  പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.   ഇതനിനുപുറവമ  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായത്തനിവന്റ

വെനികേസനത്തനിനു  കവെണനി  20  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ബജറയ്  പ്രസലാംഗത്തനില

പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കേഭാവപകനിവന്റയുലാം കേശുവെണനി വെനികേസന കകേഭാര്പകറഷവന്റയുലാം കേതീഴെനിലുള

ഫഭാക്ടറനികേളനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  2010  വെവരയുള  പനി.എഫയ്.  വെനിഹനിതലാം

നലകേനിക്കഴെനിഞ.  2011  മുതലുള പനി.എഫയ്.  കുടനിശ്ശേനികേ നലകുന്നതനിനുള നടപടനി

പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.  സസ്വകേഭാരല ഫഭാക്ടറനികേളുവട കേഭാരലത്തനില വതഭാഴെനില വെകുപ്പുമഭായനി

ബനവപടയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

കേഭാഷക്യു കബഭാര്ഡെയ് രൂപതീകേരണലാം
147(4816)  ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തയ്  :
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ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .     ഷഭാഫനി പറമ്പനില  :

 ശതീ  .    വെനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് കേഭാഷക്യു കബഭാര്ഡെയ് രൂപതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിവന്റ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എവന്തെഭാവക്കയഭാണയ്; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കബഭാര്ഡെനിവന്റ  രൂപതീകേരണത്തനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേവക്കഭാണനിട്ടുണയ്; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)  കതഭാടണനി  ഉലപഭാദകേ  രഭാജലങ്ങളനിലനനിന്നയ്  കനരനിടയ്  കതഭാടണനി
സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്,  സര്ക്കഭാരനിതര  ഫഭാക്ടറനികേളക്കയ്/കേമ്പനനികേളക്കയ്
കനരനിടയ്  വെനിതരണലാം  വചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ആവെശലവമങനില  കേശുവെണനിപരനിപയ്
വെനിപണനത്തനില ഏര്വപടുന്നതനിനുലാംകവെണനി കകേരള കേഭാഷക്യു കബഭാര്ഡെയ് എന്ന കപരനില
ഒരു  വസഷലല  പര്പസയ്  വവെഹനിക്കനിള  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കേമ്പനനി  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഇസൗ  കമഖേലയനിവല  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  അധനികേഭാരങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  കേമ്പനനിയഭാണയ്
രൂപതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  കേമ്പനനിയുവട  വമകമ്മേഭാറഭാണലാം  ഓഫയ്
അകസഭാസനികയഷനുലാം ആര്ടനിക്കനിളസുലാം തയഭാറഭാക്കനിവെരുന.

കതഭാടണനിയുവട ദസൗര്ലഭലലാംമൂലലാം കേശുവെണനി കമഖേല കനരനിടുന്ന
പ്രയഭാസങ്ങള

148(4817) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ഒകടവറ  സ്ത്രതീകേള  കജഭാലനിവചേയ്യുന്ന  കേശുവെണനി  കമഖേല,
കതഭാടണനിയുവട ദസൗര്ലഭലലാംമൂലലാം കനരനിടുന്ന പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  വെനികദശത്തുനനിന്നയ്  കതഭാടണനി  കനരനിടയ്  ഇറക്കുമതനി  വചേയ്യുന്ന
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കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ കതഭാടണനി, സര്ക്കഭാര്-സസ്വകേഭാരല കേമ്പനനികേളക്കയ് കനരനിടയ് വെനിതരണലാം

വചേയ്യുകമഭാ;

(ഡെനി)  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  കേമ്പനനി  (വസഷലല  പര്പസയ്  വവെഹനിക്കനിള)

രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പരനിഗണനിചവെരുന.

(സനി)   കനരനിടയ്  ഇറക്കുമതനി  വചേയ്യുന്ന സലാംവെനിധഭാനലാം  വെരുന്നമുറയയ്  അക്കഭാരലലാം

പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡെനി)  രൂപതീകേരനിക്കുലാം.  കകേരള കേഭാഷക്യുകബഭാര്ഡെയ് എന്ന കപരനില ഒരു വസഷലല

പര്പസയ് വവെഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നലകേനിക്കഴെനിഞ.

കേമ്പനനി  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  ഇസൗ  കേമ്പനനിയുവട  വമകമ്മേഭാറഭാണവലാം

ആര്ടനിക്കനിളസുലാം രൂപവപടുത്തനിവെരുന.

 കേശുമഭാങ്ങയനിലനനിനലാം മൂലലവെര്ദനിത ഉലപന്നങ്ങള

149(T4818)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായവലാം
വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിവല  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായത്തനിവന്റ  നനിലവെനിവല  സ്ഥനിതനി
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേശുവെണനി  വെലവെസഭായലാം  ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേശുമഭാങ്ങ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  മൂലലവെര്ദനിത  ഉത്പന്നങ്ങള  ഉണഭാക്കനി
വെഭാണനിജല  സഭാധലതകേള  മുതവലടുക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

T മഭാറനി വെച കചേഭാദലവത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(എ&ബനി)  കേശുവെണനി  കമഖേല  ഇന്നയ്  അഭനിമുഖേതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന  പ്രശലാം
കതഭാടണനി  ദസൗര്ലഭലമഭാണയ്.   ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  ശമങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിയതനിവന്റ  ഫലമഭായനി  വപഭാതുകമഖേലയനിലുള  40  കേശുവെണനി  ഫഭാക്ടറനികേളുലാം
ഇകപഭാള  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന.   ഇസൗ  ഫഭാക്ടറനികേളുവട  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനഭാവെശലമഭായ
കകേരളത്തനില  ലഭലമഭായ  കതഭാടണനി  സമഭാഹരനിചവെരുന.   സസ്വകേഭാരല  കേശുവെണനി
ഫഭാക്ടറനികേളനില ഇനനിയുലാം തുറക്കഭാന ബഭാക്കനിയുള ഫഭാക്ടറനികേള തുറപനിക്കുന്നതനിനുള
ശമങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  തുടര്നവെരനികേയഭാണയ്.   കേശുവെണനി  വെലവെസഭായ  രലാംഗവത്ത
പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വതഭാഴെനില
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വെനികദശത്തുനനിനലാം കതഭാടണനി  കശഖേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരനിപയ്
വെനിപണനലാം വചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി കകേരള കേഭാഷക്യു കബഭാര്ഡെയ് എന്ന കപരനില ഒരു കേമ്പനനി
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിവമടുത്തനിട്ടുണയ്.   തുടര്നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രയഭാസത്തഭാല   ഇകപഭാഴലാം  അടചനിടനിരനിക്കുന്ന
സസ്വകേഭാരല ഫഭാക്ടറനികേള തുറപനിക്കുന്നതനിനയ് ബനവപട ധനകേഭാരല സ്ഥഭാപനങ്ങളുമഭായനി
ചേര്ചകേള  നടത്തനി  വെരനികേയഭാണയ്.    വെലവെസഭായത്തനിനഭാവെശലമഭായ  കതഭാടണനി
തകദ്ദേശതീയമഭായനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേരളത്തനില  ലഭലമഭായ  സ്ഥലങ്ങളനില
കേശുമഭാവെയ് കൃഷനി വെലഭാപനിപനിക്കഭാനുള ശമത്തനിലഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ഏര്വപടനിരനിക്കുന്നതയ്.
ഇത്തരത്തനില ഇസൗ രലാംഗവത്ത എലഭാ പ്രശങ്ങളുലാം അഭനിസലാംകബഭാധന വചേയ്യുന്നതനിലൂവട
കേശുമഭാവെയ്  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  വെലവെസഭായ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  വചേറുകേനിട
വെലവെസഭായനികേളക്കുലാം സഹഭായകേരമഭായ അന്തെരതീക്ഷലാം ഇസൗ കമഖേലയനില സൃഷനിക്കഭാന
കേഴെനിയുവമന്നഭാണയ് സര്ക്കഭാര് കേണക്കുകൂട്ടുന്നതയ്.

(സനി)  കേശുമഭാങ്ങ  ഉപകയഭാഗനിചയ്  മൂലലവെര്ദനിത  ഉലപന്നങ്ങള
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  കേഭാവപക്സുലാം  കേഭാഷക്യു  കകേഭാര്പകറഷനുലാം
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

വഎ.ടനി.വഎ-കേളുവട നനിലവെഭാരമുയര്ത്തല പദതനി

150(4819) ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് ഐ.ടനി.ഐ.-കേളുവട  നനിലവെഭാരമുയര്ത്തല പദതനിയനിന
കേതീഴെനില  ഏവതലഭാലാം  സര്ക്കഭാര്  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളക്കഭാണയ്  ധനസഹഭായലാം
നലകേനിയനിട്ടുളതയ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവെഭാരമുയര്ത്തല പദതനിക്കയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവെദനിചതയ് എത്ര
തുകേയഭാണയ്;  അതനില  എത്ര  തുകേ  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിനകേതീഴെനില  വചേലവെഴെനിച;
വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി) ടനി പദതനിയനിനകേതീഴെനില പുതുതഭായനി ഏവതലഭാലാം ഐ.ടനി.ഐ.-കേവളയഭാണയ്
വതരവഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുളതയ്; ജനില തനിരനിചയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ ''വപഭാതു സസ്വകേഭാരല പങഭാളനിത്തത്തനില 1936

സര്ക്കഭാര്  വഎ.  ടനി.  വഎ.  കേളുവട  നനിലവെഭാരമുയര്ത്തല  പദതനി''-യനിന  കേതീഴെനില

എസയ്.സനി./എസയ്.റനി.  വെകുപനിനയ്  കേതീഴെനിലുള  4  വഎ.ടനി.വഎ.-കേള  ഉളവപവട

26  സര്ക്കഭാര്  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളക്കഭാണയ്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചതയ്.  അവെ  ചുവെവട

കചേര്ക്കുന:

വഎ.ടനി.വഎ.  ആറനിങ്ങല,  വചേങ്ങന്നൂര്,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാടയ്,

വചേന്നതീര്ക്കര,  കേടപന,  അരതീകക്കഭാടയ്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്,  (വെനനിത)  കേയ്യൂര്,  അടപഭാടനി,

ചേഭാത്തന്നൂര്, ചേഭാലക്കുടനി (വെനനിത), വചേങ്ങന്നൂര് (വെനനിത) കേളമകശ്ശേരനി, (വെനനിത)കേണ്ണൂര്

(വെനനിത),  കേഴെക്കൂടലാം  (വെനനിത),   കുഴെലമന്ദേലാം,  മഭാള,  മലമ്പുഴെ  (വെനനിത),  നനിലമ്പൂര്,

ബനി.ടനി.സനി.  വകേഭാലലാം എസയ്.സനി.ഡെനി.ഡെനി.  വഎ.ടനി.വഎ മലാംഗലലാം,  മരലഭാപുരലാം,  പന്തെളലാം,

ഏലത്തൂര്.

(ബനി)  ഒരു  വഎ.ടനി.വഎ-ക്കയ്  2.5  കകേഭാടനി  രൂപ  നനിരക്കനില

26  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളക്കുമഭായനി  65  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  അനുവെദനിച.

അതനില 61 കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനകേലാം വചേലവെഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി)   ഇസൗ  പദതനിയനിനകേതീഴെനില  പുതുതഭായനി  വഎ.ടനി.വഎ.-കേവളവയഭാനലാം

വതരവഞ്ഞെടുത്തനിടനില.

ബഭാലാംബു കകേഭാര്പകറഷനനിവല പരമ്പരഭാഗത വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട പുതുക്കനി

നനിശ്ചയനിച കവെതനലാം

151(4820) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  6-8-2016-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്
134/2016/എല.ബനി.ആര് പ്രകേഭാരലാം കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ബഭാലാംബൂ കകേഭാര്പകറഷനനിവല
പരമ്പരഭാഗത  ഈറ,പനമ്പയ്,വനയയ്  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  പുതുക്കനിനനിശ്ചയനിച
കവെതനത്തനില  35  ശതമഭാനലാം  (70  രൂപയുവട)  കുറവെയ്  വെന്നനിട്ടുളളതയ്
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കുറവെയ്  പരനിഹരനിചയ്  കകേഭാര്പകറഷനനിവല  മറയ്  ദനിവെസകവെതന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  നലകേനിയ  വെര്ദനവെനിനയ്  തുലലമഭായ  കവെതന  വെര്ദനവെയ്
ഈറ,പനമ്പയ്, വനയയ് വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് നലകേഭാനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിയഭാകമഭാ?

280/2020
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(എ)  6-8-2016-വല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമ്പര്
134/2016/എല.ബനി.ആര്.  പ്രകേഭാരലാം  ചൂരല,  മുള,  വെലവെസഭായ കമഖേലയനില മനിനനിമലാം
കൂലനി  നനിശ്ചയനിചതനില  പടനികേ  1-ല  പതീസയ്  കററയ്  വെനിഭഭാഗത്തനില  പനമ്പയ്  വനയയ്
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് നനിലവെനില ലഭനിക്കുന്ന കൂലനി നനിരക്കനികനക്കഭാള കുറവെയ് വെന്നതഭായനി
ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഇ-എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ് എകയ്കചേഞ്ചുകേള

152(4821)  ശതീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേള  ഇ-എകയ്കചേഞ്ചുകേള  ആക്കനി  മഭാറഭാന
പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി) ഉവണങനില ഇതനിനുകവെണനി വചേയ കേഭാരലങ്ങള വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇ-എകയ്കചേഞനികലക്കയ് മഭാറുകമ്പഭാള അതനിനയ് കവെണ എലഭാ അടനിസ്ഥഭാന
സസൗകേരലങ്ങളുലാം  ജനിലഭാ/കമഖേലഭാ  എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേളനില
ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡെനി)  ഇതനിനുകവെണനി  സര്ക്കഭാര്  വചേലവെഭാക്കനിയ  തുകേ  എത്രവയന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത എലഭാ എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേളുലാം  3-5-2017
മുതല  ഇ-എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേള  ആയനിക്കഴെനിഞ.
www.employment.gov.in എന്ന വവെബ്വവസറയ് മുകഖേന കസവെനങ്ങള ലഭലമഭാണയ്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേളനിവല
35  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  വെരുന്ന  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുവട  വെനിവെരങ്ങള  ഡെനിജനിറവവലസയ്
വചേയ്യുകേയുലാം  എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേള  കേമ്പപ്യൂടവവറസ്വചേയയ്  ഇന്റര്വനറയ്
കേണക്ഷന  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണയ്.  ഓണ്വവലന  കസവെനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  www.employment.kerala.gov.in  എന്ന  ഓണ്വവലന
കപഭാര്ടല ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം വചേയ്തു.

http://www.employment.gov.in/
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(സനി)   ഉണയ്.   സലാംസ്ഥഭാനവത്ത എലഭാ എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  എകയ്കചേഞ്ചുകേളനിലുലാം
കേമ്പപ്യൂടറുകേളുലാം  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ഇലകനിക്കല,
വനറയ്  വെര്ക്കനിലാംഗയ്  കജഭാലനികേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാവത  എലഭാ
ഓഫതീസുകേളനിലുലാം ഇന്റര്വനറയ് കേണക്ഷനുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡെനി)  ഓണ്വവലന കസഭാഫയ് വവെയര് വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം വവെബ്കപഭാര്ടല
വെനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി 56,87,465 രൂപ വചേലവെഭായനിട്ടുണയ്.

വഎ.ടനി.വഎ-കേളനിവല നനിലവെനിലുള കകേഭാഴ്സുകേള

153(4822) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില  നനിലവെനില  ഏവതലഭാലാം
കകേഭാഴ്സുകേളഭാണുളതയ്;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത കകേഭാഴ്സുകേളനില പലതുലാം നനിലവെനിവല വതഭാഴെനില സഭാഹചേരലങ്ങളക്കയ്
അനുസരണമഭായനി പ്രകയഭാജനപ്രദമലഭാത്തതയ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനിവല  കകേഭാഴ്സുകേള  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വെര്ത്തമഭാനകേഭാല  വതഭാഴെനില  സഭാധലതകേളക്കനുസൃതമഭായ
കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളനില  ക്രഭാഫയ്സുമഭാന  വടയനിനനിലാംഗയ്
സതീമനിനയ്  കേതീഴെനില  77  കടഡുകേളനില പരനിശതീലനലാം നലകേനിവെരുനണയ്.   ആയതനിവന്റ
വെനിശദവെനിവെരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

കൂടഭാവത  2016  ആഗസ്റ്റയ് വസഷനനില  'മനികേവെനിവന്റ കകേന്ദ്രലാം'  പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ചേന്ദേനകത്തഭാപയ്,  കേളമകശ്ശേരനി  എന്നതീ  ഗവെ.വഎ.ടനി.വഎ.-കേളനില   ആകടഭാവമഭാവവബല
വടകകഭാളജനി വസക്ടറനിലുലാം കേലപറ വഎ.ടനി.വഎ.-യനില കഹഭാസനിറഭാലനിറനി മഭാകനജവമന്റയ്
വസക്ടറനിലുലാം പരനിശതീലനലാം നലകേനിവെരുന.

(ബനി&സനി)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത സര്ക്കഭാര് വഎ.ടനി.വഎ.-
കേളനില  നനിലവെനിലുള  കേഭാലഹരണവപട  കടഡുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനി  വതഭാഴെനില
സഭാധലതകയറനിയതുലാം  വതഭാഴെനില  സഭാധലതകേളക്കനുസൃതവമഭായ  കകേഭാഴ്സുകേള

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കഭാറുണയ്.  2014-15  വെര്ഷത്തനില ഡെയറക്ടര് ജനറല
ഓഫയ്  വടയനിനനിലാംഗയ്  പ്രകയഭാജനപ്രദമലഭാത്തതുലാം വതഭാഴെനില സഭാധലത കുറഞ്ഞെതുമഭായ
20-ഓളലാം കടഡുകേള ക്രഭാഫയ്സ്മെഭാന വടയനിനനിലാംഗയ്  സതീമനിലനനിനലാം ഒഴെനിവെഭാക്കനിയനിരുന.
സലാംസ്ഥഭാനവത്ത സര്ക്കഭാര് വഎ.ടനി.വഎ.-കേളനിലനനിന്നയ് ടനി കടഡുകേളുവട യൂണനിറ്റുകേളുലാം
ഇതനികനഭാവടഭാപലാം  വതഭാഴെനില  സഭാധലതയനിലഭാത്തതുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമലഭാത്തതുമഭായ
കടഡുകേളുവട  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുലാം  പകേരലാം  നൂതനവലാം  വതഭാഴെനില
സഭാധലതകയറനിയതുമഭായ കടഡുകേളുവട 285 യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.
2017-18  വെര്ഷത്തനിലുലാം ഇത്തരത്തനിലുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള ശനിപഭാര്ശ
പരനികശഭാധനിചവെരുന.

     ഇതര സലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേള

154(4823)     ശതീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷതീര്    : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ആധനികേഭാരനികേ  കരഖേകേള
പരനികശഭാധനിചയ്  വതഭാഴെനില  വെകുപയ്  വെനിവെരകശഖേരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലങനില
അതനിനുകവെണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെരനില  ക്രനിമനിനലുകേള,  പകേര്ചകരഭാഗബഭാധനിതര്  തുടങ്ങനിയവെര്
ഉളളതഭായനി  വതഭാഴെനില  വെകുപനിവന്റ  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇവെവര
കേവണത്തഭാന  മറ്റു  വെകുപ്പുകേളുവട  സഹഭായലാം  വതഭാഴെനില  വെകുപയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇവലങനില കേഭാരണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വെഭാസസ്ഥലങ്ങള
വൃത്തനിഹതീനമഭായ സഭാഹചേരലങ്ങളനിലഭാണയ്  എന്നതയ് പകേര്ചവെലഭാധനി വപരുകുന്നതനിനുലാം
പൂര്ണമഭായുലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  വചേയ  പല  കരഭാഗങ്ങളുലാം  തനിരനിവകേ  വെരുന്നതനിനുലാം
കേഭാരണമഭാകുന  എന്നതനിനഭാല  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എവന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  കകേരളത്തനില  കുറകൃതലങ്ങളനില  ഏര്വപടുന്നതനില  കൂടുതലുലാം  കുടനികയറ
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭാവണന്നയ്  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  കേഴെനിഞ്ഞെ
5 വെര്ഷത്തനിനുളളനില അവെര് ഉളവപട കുറകൃതലങ്ങള സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ;

(ഇ)  25  ലക്ഷത്തനികലവറയുളള  അനലസലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില
വകേഭാടുലാംകുറവെഭാളനികേളുലാം കമഭാഷണ വെനിദഗരുലാം ഉളള സഭാഹചേരലത്തനില സലാംസ്ഥഭാനവത്ത
ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  രജനികസ്ട്രേഷന നനിര്ബനമഭാക്കുവെഭാന  എന്തെയ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവലങനില ആധഭാര് അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനി
രജനികസ്ട്രേഷന നനിര്ബനമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  വെനിവെരകശഖേരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച
വെരുന.

(ബനി)  ഉണയ്. ഇവെര്ക്കനിടയനില പകേര്ച കരഭാഗബഭാധനിതര് ഉളതഭായനി ആകരഭാഗല
വെകുപയ്  മുകഖേന  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനിലൂവടയുലാം  വമഡെനിക്കല  കേലഭാമ്പുകേള
നടത്തനിയനിതനിലൂവടയുലാം  കേവണത്തനിയനിട്ടുണയ്.   നനിലവെനില  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  ആകരഭാഗലവലാം  ശുചേനിതസ്വവലാം  സലാംബനനിച  കേഭാരലങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആയതുമഭായനി  ബനവപട്ടുവെരുന്ന  കേഭാരലങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി, വഡെപപ്യൂടനി ഡെയറക്ടര് (തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വെകുപയ്), ജനിലഭാ
വമഡെനിക്കല ഓഫതീസര്, ജനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര്   (കേണ്വെതീനര്),  ഫഭാക്ടറതീസയ് &
കബഭായനികലഴയ് ഇനവസക്ടര് എന്നനിവെര് അലാംഗങ്ങളഭായനി ഒരു ടഭാസയ്കഫഭാഴയ് രൂപതീകേരനിചയ്
പ്രവെര്ത്തനലാം നടനവെരുന.  

(സനി)   ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വെഭാസസ്ഥലങ്ങളുവട
പരനികശഭാധനയനില  ചേനിലയനിടങ്ങളനില   ടനി  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  പ്രഭാഥമനികേ
കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനിനുള  സഭാഹചേരലങ്ങള  നകന്ന  കുറവെഭായ  പരനിമനിതമഭായ
തഭാമസസസൗകേരലങ്ങളനിലഭാണയ്  ജതീവെനിക്കുന്നവതനലാം  ഇസൗ  വൃത്തനിഹതീനമഭായ
സഭാഹരലത്തനില  കേഴെനിയുന്നതനിനഭാലഭാണയ്  ഇവെര്ക്കയ്  പല  പകേര്ചവെലഭാധനികേളുലാം
പടരുന്നവതനലാം  ടഭാസയ്കഫഭാഴനിനയ്  കബഭാധലവപടനിട്ടുണയ്.   ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന  കലബര്  കേലഭാമ്പുകേളനിവല  ജതീവെനിത/ശുചേനിതസ്വ
നനിലവെഭാരലാം  പരനിതഭാപകേരമഭാവണന്നയ്  കബഭാധലവപടതനിവനത്തുടര്ന്നയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില
സസ്വതീകേരനികക്കണ  9  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളവപടുത്തനി  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്
960/2016/വതഭാഴെനില തതീയതനി 3-8-2016-ല പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡെനി)   ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഉളവപടതഭായ  കുറകൃതലങ്ങള
സലാംബനനിചയ് വെനിവെരലാം വതഭാഴെനില വെകുപനില ലഭലമല.

(ഇ)  ഇതര സലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട വെനിവെരകശഖേരണവലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം
തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡുലാം  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണയ്  'ആവെഭാസയ്'
പദതനിക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം  വകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.   ഇതര  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം
കകേരളവത്തനിവലത്തനി  വെനിവെനിധ  കമഖേലകേളനില  കജഭാലനിവചേയ്യുന്ന  18  വെയസനിനുലാം  60
വെയസനിനുലാം ഇടയനിലുള വതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭാണയ്  'ആവെഭാസയ്'  പദതനിയുവട പരനിധനിയനില
വെരുന്നതയ്.  ഇനഷസ്വറനസയ് പരനിരക്ഷ നലകുന്നകതഭാവടഭാപലാം ആഭലന്തെരലാം,  ആകരഭാഗലലാം
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം  തുടങ്ങനി  മറയ്  വെകുപ്പുകേളക്കയ്  ആവെശലമഭായ  വെനിവെരങ്ങള
പ്രഭാപലമഭാക്കുവെഭാന കേഴെനിയുലാംവെനിധത്തനിലുള വെനിവെകധഭാകദ്ദേശല ഏകേതീകൃത ഇനഷസ്വറനസയ്
ലനിങയ്ഡെയ് തനിരനിചറനില കേഭാര്ഡെയ് നലകുന്നതനിനഭാണയ് ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.
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 ഇതര സലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ആകരഭാഗല ഇനഷസ്വറനസയ്

155(4824) ശതീ  .   അനവെര് സഭാദത്തയ്  : 
ശതീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  : 
ശതീ  .   എലകദഭാസയ്  പനി  .   കുന്നപനിളനില  : 
ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) ഇതര സലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് ആകരഭാഗല ഇനഷസ്വറനസയ് പദതനി

ഏര്വപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെലഭാലാം; വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിവന്റ  ഇകപഭാഴെവത്ത  അവെസ്ഥ  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനുള  തുകേ  എങ്ങവനയഭാണയ്  സമഭാഹരനിക്കുന്നതയ്;
വെനിശദഭാലാംശങ്ങള എവന്തെലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  ഇതര സലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട വെനിവെരകശഖേരണവലാം
രജനികസ്ടേഷനുലാം തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡുലാം ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയുലാം ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണയ്
'ആവെഭാസയ്'  എന്ന പദതനിക്കയ്  രൂപലാം വകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.   പദതനിയനില അലാംഗമഭാകുന്ന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  15,000  രൂപയുവട  സസൗജനല  ചേനികേനിത
സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനിയനിലനനിനലാം  എലാംപഭാനല  വചേയ
സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനിയനിലനനിനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.   അകതഭാവടഭാപലാം  2  ലക്ഷലാം
രൂപയുവട  അപകേട  ഇനഷസ്വറനസയ്  പരനിരക്ഷകൂടനി  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതഭാണയ്.   ഇതര
സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം  കകേരളത്തനിവലത്തനി  വെനിവെനിധ  കമഖേലകേളനില  കജഭാലനി
വചേയ്യുന്ന 18 വെയസനിനുലാം 60 വെയസനിനുലാം ഇടയനിലുള വതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭാണയ് 'ആവെഭാസയ്'
പദതനിയുവട പരനിധനിയനില വെരുന്നതയ്. ഇനഷസ്വറനസയ് പരനിരക്ഷ നലകുന്നകതഭാവടഭാപലാം
ആഭലന്തെരലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം  തുടങ്ങനി  മറയ്  വെകുപ്പുകേളക്കയ്
ആവെശലമഭായ വെനിവെരങ്ങള പ്രഭാപലമഭാക്കുവെഭാന കേഴെനിയുലാംവെനിധത്തനിലുള വെനിവെനികധഭാകദ്ദേശ
ഏകേതീകൃത  ഇനഷസ്വറനസയ്  ലനിങയ്ഡെയ്  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡെയ്  നലകുന്നതനിനഭാണയ്
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതയ്.   ആധഭാര്  കേഭാര്ഡെനിവന്റ  മഭാതൃകേയനില  ചേനിപയ്  അധനിഷ്ഠനിതമഭായ
തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡെനില  സവെനികശഷ  തനിരനിചറനിയല  നമ്പര്,  കേപ്യൂആര്  കകേഭാഡെയ്
എന്നനിവെ ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.
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(സനി)   ഇ-വടണറനിലാംഗയ്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി.   പദതനിയുവട
നടത്തനിപനിനഭായനി  സ്മെഭാര്ടയ്  വഎ.റനി.  സര്വ്വതീസയ്  വവപ്രവെറയ്  ലനിമനിറഡെയ്  എന്ന
സ്ഥഭാപനവത്ത  ചുമതലവപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   പ്രസ്തുത  കേമ്പനനിയുമഭായനി  കേരഭാറനില
ഏര്വപടുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ഡെനി)   സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരഭാണയ്  പദതനിക്കുള തുകേ അനുവെദനിചനിക്കുന്നതയ്.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വെര്ഷലാം  10  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇതനിനഭായനി  അനുവെദനിക്കുകേയുലാം

ആയതയ്  വെനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  കലബര്  കേമ്മേതീഷണര്ക്കയ്  അനുമതനി  നലകേനി

ഉത്തരവെഭാകുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.

ഇതര സലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് രജനികസ്ടേഷന

156(4825) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലുലാം

എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇതര സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലനനിന്നയ്  കജഭാലനിക്കയ്  കകേരളത്തനില എത്തുന്നവെര്

എവെനിവടവയങനിലുലാം  അവെരുവട  തനിരനിചറനിയല  കരഖേ  ഉളവപവട  നലകേനി  രജനിസ്റ്റര്

വചേയണവമന്നയ്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  നനിയമലാം  നനിലവെനിലുകണഭാ;  ഉവണങനില  അതയ്

ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ; പ്രസ്തുത വെനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവലങനില  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കജഭാലനിക്കയ്

എത്തുകമ്പഭാള  വതഭാഴെനില  ഉടമകേളക്കുകൂടനി  ഉത്തരവെഭാദനിതസ്വലാം  വെരുന്ന  രതീതനിയനില

രജനിസ്റ്റര് വചേയഭാന ആവെശലമഭായ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ

എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവെനിലനില.  1979-വല  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനി

നനിയമപ്രകേഭാരലാം അകഞഭാ അതനില കൂടുതകലഭാ ഇതര സലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള

കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്  മുകഖേന  കജഭാലനിക്കയ്  നനികയഭാഗനിക്കുകേയഭാവണങനില  വതഭാഴെനിലുടമ

രജനികസ്ടേഷന എടുക്കണവമന്നയ്  വെലവെസ്ഥ വചേയനിട്ടുണയ്.   എന്നഭാല ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ഇതര

സലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം കകേഭാണ്ടഭാക്ടര് മുകഖേന അലഭാവത കനരനിടയ്  കജഭാലനിക്കയ്

എത്തനികചരുന്ന  വെസ്തുത  സര്ക്കഭാരനിവന്റ  ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.   ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന

വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വെനിവെരകശഖേരണവലാം  രജനികസ്ടേഷനുലാം  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയുലാം

അപകേട  ഇനഷസ്വറനസയ്  കേവെകറജുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  'ആവെഭാസയ്'

പദതനിക്കയ് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
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 ഇതര സലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേവളക്കുറനിചള വെനിവെരകശഖേരണലാം 

157(4826)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവളക്കുറനിചള  വെനിവെരകശഖേരണലാം
ഇകപഭാള ഏതുഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി) വെനിവെരകശഖേരണത്തനിവന്റ അപരലഭാപമൂലലാം അപകേടത്തനിലവപടയ് മരനിക്കുന്ന
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട മൃതകദഹലാം കമഭാര്ചറനിയനില സൂക്ഷനിചകശഷലാം വപഭാതുശ്മശഭാനത്തനില
മറവവചേയ്യുന്ന സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവെരനില  വകേഭാടുലാംക്രനിമനിനലുകേളുലാം  കുറവെഭാളനികേളുലാം  ഉളവപടുനവണന്ന
റനികപഭാര്ടയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡെനി)  വെനിവെരകശഖേരണലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കണവമന്നയ്
ലഹകക്കഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ; എങനില വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ഇ) ഇക്കഭാരലത്തനില ഇതനിനകേലാം ലകേവകേഭാണ നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതര സലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട വെനിവെരകശഖേരണവലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം
തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡുലാം ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷയുലാം ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണയ് 27-10-2016-ല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവെയ് നമ്പര്   1325/2016/വതഭാഴെനില  പ്രകേഭാരലാം  '  ആവെഭാസയ്  '  എന്ന
പദതനിക്കയ്  രൂപലാം  വകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.  ആയതനികനലുള  സതസ്വര  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിചവെരുന. 

(ബനി)  ശദയനിലവപടനിടനില. 

(സനി) കകേസുകേള ശദയനിലവപടുന്നമുറയയ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച വെരുന. 

(ഡെനി  &  ഇ)  ബഹു. കകേരള ലഹകക്കഭാടതനിയനില ശതീമതനി,  ശതീകേല  ഫയല
വചേയ  W.P.(C)  No.  21412/2016  B  കകേസനിവല    2-9-2016-വല  വെനിധനി
നലഭായത്തനില  4  മഭാസത്തനിനകേലാം  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
വെനിവെരകശഖേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കണവമന്നയ് നനിര്കദ്ദേശമുണഭായനിരുന.  എന്നഭാല ഇതര
സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വെനിവെരകശഖേരണത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
'ആവെഭാസയ്  '  പദതനിയുവട  നടത്തനിപനിനഭായനി    6  മഭാസവത്ത  സമയലാംകൂടനി
നതീടനി  നലകേണവമന്നയ്   3-1-2017-ല  സര്ക്കഭാര്  ബഹു.  ലഹകക്കഭാടതനികയഭാടയ്
അകപക്ഷനിചനിരുന.  'ആവെഭാസയ്' പദതനിയുമഭായനി ബനവപടയ് വെനിവെരകശഖേരണത്തനിവന്റ
അവെസ്ഥ ബഹു. ലഹകക്കഭാടതനിവയ അറനിയനിചനിട്ടുമുണയ്. 
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മനിനനിമലാം കൂലനി നനിയമലാം

158 (4827) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  മനിനനിമലാം  കൂലനി  നനിയമലാം  നടപനിലുകണഭാ;  വെനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ലഭനിക്കഭാത്ത  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വതഭാഴെനില  കമഖേല
തനിരനിചളള കേണക്കയ് സര്ക്കഭാരനിവന്റ പക്കലുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനയ്  എവന്തെഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  മനിനനിമലാം  കവെതന  നനിയമലാം  1948,  മനിനനിമലാം  കവെതന
ചേടങ്ങള 1958 എന്നനിവെ നനിലവെനിലുണയ്.  മനിനനിമലാം കവെതനനനിയമത്തനിവന്റ പടനികേയനില
ഉളവപടനിട്ടുള  80  കമഖേലകേളനില  77  കമഖേലകേളനില   മനിനനിമലാം  കവെതനലാം
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.    വതഭാഴെനില  വെകുപനിവല  എനകഫഭാഴയ്വമന്റയ്  വെനിഭഭാഗലാം,  സ്ഥഭാപന
പരനികശഭാധനകേള,  സസ്വഭാഡെയ്  പരനികശഭാധനകേള  എന്നനിവെ  നടത്തുകമ്പഭാള
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  ലഭലമഭാകുനകണഭാവയനലാം  മനിനനിമലാം  കവെതന
നനിയമപ്രകേഭാരമുള  മറയ്  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭലമഭാകുനവവെനലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാറുണയ്.
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കവെതന സുരക്ഷഭാ
പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   2017-ല  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ഒടഭാവകേ  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ലഭനിക്കഭാത്ത
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വെനിവെരലാം  വതഭാഴെനില  വെകുപനിവന്റ  പരനികശഭാധനയനിലൂവട
ലഭലമഭായനിട്ടുളതയ് വതഭാഴെനില കമഖേല തനിരനിചയ് അനുബനമഭായനി* ഉളടക്കലാം വചേയ്യുന.

(സനി)   എനകഫഭാഴയ്വമന്റയ്  വെനിഭഭാഗലാം  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാരുവട
കനതൃതസ്വത്തനില  101  അസനിസ്റ്റന്റയ്  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാര്  ഉളവപടുന്ന
എനകഫഭാഴ്സുവമന്റയ്  വെനിഭഭാഗലാം  വെനിവെനിധ  വതഭാഴെനില  നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കേടകേളനിലുലാം
വെഭാണനിജല  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലുലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  കേവണത്തുന്ന
നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കയ്  കനഭാടതീസയ്  നലകേനി  തുടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  നലകേഭാത്ത  കകേസുകേളനില  വക്ലെെയനിലാം  വപറതീഷനുലാം  മറയ്  വെനിവെനിധ
നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കയ് കപ്രഭാസനികേപ്യൂഷനുലാം ഫയല വചേയ്തുവെരുന.  2017-ല  മനിനനിമലാം

* ലലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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കവെതന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവെവര  9222  സ്ഥഭാപന  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകേയുലാം  734  കപ്രഭാസനികേപ്യൂഷനുലാം  161  വക്ലെെയനിലാം വപറതീഷനുലാം ഫയല വചേയ്യുകേയുലാം
വചേയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാവത  അസലാംഘടനിത  കമഖേലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മനിനനിമലാം
കവെതനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവെതന  വെനിതരണത്തനില  സുതഭാരലത
ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനികലക്കുമഭായനി  കവെതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
പദതനിയുവട കവെതന വെനിതരണലാം ഓണ്വവലനഭായനി തവന്ന നരതീക്ഷനിക്കഭാന വതഭാഴെനില
വെകുപയ്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കയ്  സഭാധലമഭാണയ്.    വെതീഴ്ചകേള  കേവണത്തുന്ന  കകേസുകേളനില
നനിയമനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവെരുന.   ടനി  പദതനിയനിലൂവട  നഭാളനിതുവെവര  4567
സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  99237  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ്  515  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം
വെനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

 കലബര് കേലഭാമ്പുകേളനില സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങള

159  (4828)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ഇതരസലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  തഭാമസനിക്കുന്ന
കലബര് കേലഭാമ്പുകേളനില വഡെങനിപനനി , പന്നനിപനനി, എലനിപനനി കപഭാലുള സഭാലാംക്രമനികേ
കരഭാഗങ്ങള  പടര്ന  പനിടനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  നനിലനനിലക്കുന്നതയ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കലബര്  കേലഭാമ്പുകേളനിവല  ശുചേനിതസ്വലാം,  ജതീവെനിത  സഭാഹചേരലലാം  എന്നനിവെ
പരനികശഭാധനിക്കഭാന  എവന്തെലഭാലാം  സലാംവെനിധഭാനങ്ങളഭാണയ്  നനിലവെനിലുളവതന്നയ്
വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന  കലബര്
കേലഭാമ്പുകേള  പലതനിവലയുലാം  ജതീവെനിത/ശുചേനിതസ്വ  നനിലവെഭാരലാം  പരനിതഭാപകേരമഭാവണന്നയ്
കബഭാദലവപടതനിവനത്തുടര്ന്നയ്  ഇസൗ അവെസ്ഥ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  സസ്വതീകേരനികക്കണ
9   നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളവപടുത്തനി  3-8-2016-ല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  960/2016/
വതഭാഴെനില  പുറവപടുവെനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാവത  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട
ആകരഭാഗലവലാം  ശുചേനിതസ്വവലാം  സലാംബനനിച  കേഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആയതുമഭായനി  ബനവപട്ടുവെരുന്ന  കേഭാരലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി,  വഡെപപ്യൂടനി
ഡെയറക്ടര്  (തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വെകുപയ്)  ജനിലഭാ  വമഡെനിക്കല  ഓഫതീസര്,  ജനിലഭാ
കലബര്  ഓഫതീസര്  (കേണ്വെതീനര്),  ഫഭാക്ടറതീസയ്  &  കബഭായനികലഴയ്  ഇനവസക്ടര്
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എന്നനിവെര്  അലാംഗങ്ങളഭായനി  ഒരു  ടഭാസയ്കഫഭാഴയ്  (സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവെയ്  നമ്പര്
ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)  1717/2015/വതഭാഴെനില  തതീയതനി  17-12-2015)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ടഭാസയ്കഫഭാഴനിവന്റ  പ്രവെര്ത്തനലാം  ഉസൗര്ജനിതമഭായനി  നടനവെരുന.  ആകരഭാഗല
വെകുപനിവന്റ  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  വമഡെനിക്കല  കേലഭാമ്പുകേളുലാം  നടത്തനിവെരുന.
സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴയ്വമന്റയ്)  മഭാരുവട
കനതൃതസ്വത്തനില  1979-വല  ഇന്റര്കസ്റ്ററയ്  വവമഗ്രന്റയ്  വെര്ക്കയ്വമന  (റഗകലഷന  ഓഫയ്
എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  ആന്റയ്  കേണനിഷനസയ്  ഓഫയ്  സര്വ്വതീസയ്)   ആക്ടയ്,  1970-വല
കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ് കലബര് ആക്ടയ് (റഗകലഷന ആന്റയ് അകബഭാളനിഷന)  ആക്ടയ്, 1996-വല
ബനിലഡെനിലാംഗയ്  ആന്റയ്  അദര്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  വവെലവഫയര്  (റഗകലഷന  ഓഫയ്
എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  ആന്റയ് കേണനിഷന ഓഫയ് സര്വ്വതീസയ്)  നനിയമലാം എന്നതീ നനിയമങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം നടത്തുന്ന പരനികശഭാധനയനില കേവണത്തുന്ന നനിയമലലാംഘനങ്ങളവക്കതനിവര
നനിയമനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചയ് ടനി വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട ആകരഭാഗലലാം, വതഭാഴെനില-സുരക്ഷ,
കക്ഷമലാം എന്നനിവെ ഉറപ്പുവെരുത്തുന.

വതഭാഴെനില നനിയമലലാംഘന കകേസുകേള

160(4829) ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  എത്ര  വതഭാഴെനില
നനിയമലലാംഘന കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുണയ്; വെനിശദഭാലാംശലാം വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  വെനകേനിട  വടകയ്ലറല  വെലഭാപഭാര  കമഖേലകേളനില  മഭാനുഷനികേ
പരനിഗണനകപഭാലുലാം  ലഭനിക്കഭാവത  സ്ത്രതീവതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ചൂഷണത്തനിനയ്
വെനികധയരഭാകുന്നതയ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കമഖേലയനിവല വതഭാഴെനില ചൂഷണലാം വചേറുക്കുന്നതനിനയ് എവന്തെഭാവക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നതനിനുകശഷലാം വെനിവെനിധ വതഭാഴെനില
നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  വതഭാഴെനിലുടമകേളവക്കതനിവര  6989  കപ്രഭാസനികേപ്യൂഷനുലാം  802
വക്ലെെയനിലാം വപറതീഷനുലാം ഫയല വചേയനിട്ടുണയ്.   

(ബനി)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.
(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  എനകഫഭാഴയ്വമന്റയ്  വെനിഭഭാഗലാം  ജനിലഭാ  കലബര്

ഓഫതീസര്മഭാരുവട  കനതൃതസ്വത്തനില  101  അസനിസ്റ്റന്റയ്  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാര്
ഉളവപടുന്ന  എനകഫഭാഴയ്വമന്റയ്  വെനിഭഭാഗലാം  1960-വല  കകേരള  കഷഭാപയ്സയ്  ആന്റയ്
വകേഭാകമഴലല  എസ്റ്റഭാബനിവഷ്മെന്റയ്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  വടകയ്വവറല  ഉളവപവടയുള
കേടകേളനിലുലാം  വെഭാണനിജല  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലുലാം  വെനിവെനിധ വതഭാഴെനില നനിയമങ്ങള പ്രകേഭാരലാം
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പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  കേവണത്തുന്ന  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കയ്  കനഭാടതീസയ്
നലകേനി  തുടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം   മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  നലകേഭാത്ത
കകേസ്സുകേളനില  വക്ലെെയനിലാം  വപറതീഷനുലാം  മറയ്  വെനിവെനിധ  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കയ്
കപ്രഭാസനികേപ്യൂഷനുലാം  ഫയല  വചേയ്തുവെരുന.   ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം
18-6-2016-നയ് സലാംസ്ഥഭാനവമഭാടഭാവകേയുള 42 വടകയ്വവറല കഷഭാപ്പുകേളനില നടത്തനിയ
വസഷലല  പരനികശഭാധനയനില വെനിവെനിധ വതഭാഴെനില നനിയമപ്രകേഭാരമുള ലലാംഘനങ്ങള
കേവണത്തുകേയുലാം  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  കനഭാടതീസയ്  നലകുകേയുലാം  വചേയ്തു.
വതഭാഴെനില  വെകുപനിവന്റ  ശക്തമഭായ  ഇടവപടലനിവനത്തുടര്ന്നയ്  മനിക്ക  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം
അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചയ്  കരഖേകേള  ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   നനിയമലലാംഘനങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാത്ത  സ്ഥഭാപന  ഉടമകേളവക്കതനിവര  വക്ലെെയനിലാം  വപറതീഷന,
കപ്രഭാസനികേപ്യൂഷന എന്നതീ നനിയമനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം വചേയനിട്ടുണയ്.  2017-ല
ഈ  കമഖേലയനില  നഭാളനിതുവെവര  1304  സ്ഥഭാപന  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയു ലാം
191  കപ്രഭാസനികേപ്യൂഷനുലാം  27  വക്ലെെയനിലാം  വപറതീഷനുലാം  ഫയല  വചേയ്യുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണയ്.
കൂടഭാവത  അസലാംഘടനിത  കമഖേലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവെതന വെനിതരണത്തനില  സുതഭാരലത ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി
കവെതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതുകൂടഭാവത  വതഭാഴെനില  വെകുപയ്
ആരലാംഭനിച  കകേഭാളവസന്റര്  മുകഖേന  വെകുപനിവന  സലാംബനനിചള  സലാംശയങ്ങളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം  155214/180042555214  എന്നതീ  നമ്പരുകേളനില   രഭാവെനിവല  7  മണനി
മുതല  വവവെകുകന്നരലാം  7  മണനിവെവരയുള  സമയത്തയ്  വെനിളനിചയ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാവന്നതഭാണയ്.   വഹലപയ് വവലനനിലൂവട  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള  തലസമയലാം
രജനിസ്റ്റര്  വചേയവപടുകേയുലാം  അതഭാതയ്  ഇനവസക്ടര്മഭാര്ക്കയ്  യഥഭാസമയലാംതവന്ന
അതനികനല നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഴെനിയുന.

സനില കേലഭാമ്പസയ്
161(4830) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശയ്  :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വതഭാഴെനില  വെകുപനിവന്റ  കേതീഴെനില  സനില  കേലഭാമ്പസയ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി)  എവന്തെലഭാലാം പ്രവെര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് സനില കേലഭാമ്പസുകേളനില നടക്കുന്നതയ്;

വെനിവെരനിക്കുകമഭാ;
(സനി)  സനില  കേലഭാമ്പസുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനത്തനിനയ്  എവതലഭാലാം  വതഭാഴെനില

കമഖേലകേവളയഭാണയ് വതരവഞ്ഞെടുത്തനിരനിക്കുന്നവതന്നയ് വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ-സനി) ഉണയ്.  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിവല അങമഭാലനിയനില സ്ഥനിതനി വചേയ്യുന്ന
ഇങല  ടവെറനിവല  സനില  കേഭാമ്പസനില  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന്ന  മനികേവെനിവന്റ  കകേന്ദ്രങ്ങള
(വസന്റര് ഓഫയ് എകലനസയ്) സലാംബനനിച വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന.

 ESPOiR (  എനവവലവറന സനിലസയ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് ഓയനില   &  റനിഗയ്  )

ഓയനില  &  റനിഗയ്  കമഖേലയനില  മനികേവെനിവന്റ  കകേന്ദ്രമഭായ  ESPOiR
(എനവവലവറന  സനിലസയ്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  കഫഭാര്  ഓയനില  &റനിഗയ്)  6-12-2015  മുതല
പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന.  ഓയനില &  റനിഗയ് കമഖേലയനില ഇന്തെലക്കകേത്തുലാം പുറത്തുലാം ഉള
വതഭാഴെനില  സഭാധലതകേവള  പ്രകയഭാജനവപടുത്തുന്നതനിനയ്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള
പ്രഭാപരഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാവട  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന്ന  ഒരു  സലാംരലാംഭമഭാണയ്
ESPOiR.  ഖേത്തര് ആസ്ഥഭാനമഭായ ഇറഭാലാം എഞനിനതീയറനിലാംഗയ് ഗ്രൂപനിവന്റ അനുബന
സ്ഥഭാപനമഭായ  ഇറഭാലാം  സയന്റനിഫനികേയ്  വസഭാലപ്യൂഷനുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിചഭാണയ്  ഇസൗ
കകേന്ദ്രലാം  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.    വമക്കഭാനനിക്കല,  ഇലകനിക്കല,  ഇനസ്ട്രുവമകന്റഷന
എന്നതീ  കടഡുകേളനില  ഓയനില  &  ഗലഭാസയ്  കമഖേലയയ്  അധനികേമഭായനി  കവെണനിവെരുന്ന
പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്ന  തരത്തനിലഭാണയ്  കകേഭാഴ്സുകേള  രൂപകേലപന
വചേയനിരനിക്കുന്നതയ്.   ഇസൗ  കമഖേലയനില  വെനികദശത്തയ്  പ്രവൃത്തനിപരനിചേയലാം  ഉള
അദലഭാപകേരഭാണയ്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേവള  പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതയ്.   അന്തെഭാരഭാഷ
നനിലവെഭാരത്തനിലുള പഠന സസൗകേരലങ്ങളഭാണയ് ഇവെനിവട സജമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.

പടനികേജഭാതനി  വെനിഭഭാഗത്തനിലവപട  യുവെഭാക്കളക്കയ്  ESPOiR  -ല  പ്രകവെശനലാം
നലകേനി  വെനികദശകത്തക്കയ്  അയക്കുന്നതനിനുള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കഭാനുള  പദതനി  ഏവറടുത്തയ്  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  അങമഭാലനി  കബഭാക്കയ്
പഞഭായത്തനിനയ്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ESPOiR  അക്കഭാദമനിക്കയ്  PMKVY
(പ്രധഭാനമനനി കേസൗശല വെനികേഭാസയ് കയഭാജന)  അക്രഡെനികറഷനുലാം  CGSE (കേലഭാപനിറല
ഗഡ്സയ്  സനില  കേസൗണ്സനില)-യുവട  അലാംഗതീകേഭാരവലാം  ലഭലമഭായനി.   ഇതനിവന്റ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില PMKVY കകേഭാഴ്സുകേള ESPOiR-ല ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

CEED (  വസന്റര് ഓഫയ് എകലനസയ് ഇന എന്റര്പ്രണര്ഷനിപയ് വഡെവെലപ്വമന്റയ്  )

വഎ.  ടനി.  ഇതര  കമഖേലകേളനില  പുതനിയ  വതഭാഴെനില  സലാംരലാംഭങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലക്കുകവെണനിയുള  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി

എന്റര്വപ്രണര്ഷനിപയ്  വഡെവെലപ്വമന്റയ്  ഇനസ്റ്റനിറപ്യൂടയ്  ഓഫയ്  ഇന്തെല  (EDI),

അഹമ്മേദഭാബഭാദയ്  എന്ന  സ്ഥഭാപനവമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  CEED  (വസന്റര്  കഫഭാര്
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എകലനസയ് ഇന എന്റര്പ്രണര്ഷനിപയ് വഡെവെലപയ് വമന്റയ്)  എന്ന കപരനില  മനികേവെനിവന്റ

കകേന്ദ്രലാം സനില എകലനസയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന.   നവെസലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് ആവെശലമഭായ

നടപടനിക്രമങ്ങവളക്കുറനിചലാം  പ്രവെര്ത്തനരതീതനിവയക്കുറനിചലാം  പരനിശതീലനലാം

ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  യുവെസലാംരലാംഭകേകേര്ക്കയ്  ആവെശലമഭായ  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം

സഹഭായങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുകേ  എന്നതഭാണയ്  CEED  ലക്ഷലമനിടുന്നതയ്.

2017 ജൂണ് മഭാസകത്തഭാവട ടനി സ്ഥഭാപനത്തനിവന്റ പ്രവെര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കമലപറഞ്ഞെ മനികേവെനിവന്റ കകേന്ദ്രങ്ങവള കൂടഭാവത വവഹവടകേയ് ഓകടഭാകമഷന  &

വമക്കഭാകടഭാണനികയ്,  മളടനിസനില,  വസകേപ്യൂരനിറനി,  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  റതീവവടല  എന്നതീ

കമഖേലകേളനില  വവനപുണല  വെനികേസന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സനില  കേലഭാമ്പസനില

നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.  

കതഭാടലാം കമഖേലയനില വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട മനിനനിമലാം കൂലനി

162(4831) ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കതഭാടലാം കമഖേലയനില പണനിവയടുക്കുന്ന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട മനിനനിമലാം കൂലനി

500  രൂപയഭാക്കഭാന  എവന്തെങനിലുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാവയന്നയ്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉവണങനില  എന്തെയ്  നടപടനിയഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നവതന്നയ്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവലങനില  ആവെശലമഭായ  നടപടനി  ഉടന  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നയ്

വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   17-5-2016-വല  സ.ഉ.(പനി)  76/16/വതഭാഴെനില  നമ്പര്  ഉത്തരവെയ്

പ്രകേഭാരലാം കതഭാടലാം കമഖേലയനില കജഭാലനി വചേയ്യുന്ന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട മനിനനിമലാം കവെതനലാം

പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.   ആയതനിനപ്രകേഭാരലാം വെനിവെനിധ തരലാം കതഭാടങ്ങളനിവല വവടലാം

കററഡെയ്/പതീസയ് കററഡെയ് കജഭാലനികേളക്കുലാം ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുലാം മനിനനിമലാം കവെതന ഉപകദശകേ

സമനിതനിയുവട  ശനിപഭാര്ശയുവട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  പുതുക്കനി

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.   ആയതയ്  500  രൂപയഭാക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില.
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വതഭാഴെനില തര്ക്കങ്ങള

163(4832) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  1969-വല  സലാംഹകേരണസലാംഘങ്ങള  ആകനിവല  69(1)(സനി)

വെകുപനുസരനിചയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന സഹകേരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിവലയുലാം വപഭാതുകമഖേലഭാ

വെലവെസഭായസ്ഥഭാപനങ്ങളനിവലയുലാം  വതഭാഴെനില  തര്ക്കങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള

അധനികേഭാരലാം  ഇകപഭാള  ആര്ക്കഭാണയ്;  ഇതു  സലാംബനനിച  പുതനിയ  ഉത്തരവകേള

ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതഭാഴെനില  വെകുപയ്  മധലസ്ഥത  വെഹനിചനിരുന്ന  തര്ക്കങ്ങള,

ദതീര്ഘകേഭാലകേരഭാറുകേള,  ആനുകൂലലങ്ങള  ഉറപ്പുവെരുത്തല  എന്നനിവെ  സലാംബനനിച

പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള അധനികേഭാരലാം  വതഭാഴെനില വെകുപനിനുതവന്ന നലകേനി

പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില  വതഭാഴെനില  സലാംബനമഭായ  തര്ക്കങ്ങള  വതഭാഴെനില  വെകുപനിനു

കേതീഴെനിലത്തവന്ന  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  അവെകേഭാശങ്ങള

സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേനിറയനിനകേതീഴെയ്  സര്വ്വതീസയ്  സഹകേരണ സലാംഘലാം  Vs  വകേ.  സകന്തെഭാഷയ്

എന്ന  കകേസനില  ബഹു.വവഹകക്കഭാടതനിയുവട  വെനിധനിനലഭായപ്രകേഭാരലാം  (2015  (4)

KLT  163)  1969-വല  സഹകേരണ  സലാംഘനനിയമപ്രകേഭാരലാം  രജനിസ്റ്റര്  വചേയനിട്ടുള

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുമഭായനി  ബനവപട  തര്ക്കങ്ങളനില  ഉത്തരവെയ്

പുറവപടുവെനിക്കുന്നതനിനയ് കലബര് കകേഭാടതനികേളക്കയ് അധനികേഭാരമനില എനലാം ഇതനിനഭായനി

സഹകേരണ നനിയമത്തനില തവന്ന പരനിഹഭാരവെലവെസ്ഥകേള നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ് എനലാം

ഉത്തരവെഭായനിരുന.   ആയതനിനഭാല  1969-വല  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘലാം

നനിയമപ്രകേഭാരലാം  രജനിസ്റ്റര്  വചേയയ്  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന  എലഭാ  സഹകേരണ

സ്ഥഭാപനങ്ങളുവടയുലാം  വതഭാഴെനില  പരമഭായ  തര്ക്കങ്ങള  ഉളവപവട  എലഭാ  ധകനതര

തര്ക്ക പരനിഹഭാരങ്ങളുലാം ടനി നനിയമത്തനിവല വെകുപയ്  69  പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുള

സഹകേരണ ആര്ബനികടഷന കകേഭാടതനിയനിലഭാണയ് നനിക്ഷനിപമഭായനിട്ടുളതയ്.

ഇതയ് സലാംബനനിചയ് പുതനിയ ഉത്തരവകേള പുറവപടുവെനിചനിടനില.

(ബനി&സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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തയല വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട കക്ഷമനനിധനി

164(4833) ശതീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില  2015-ല  വഫബ്രുവെരനി  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം

ലലഫയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  നലകേനിയവെര്ക്കയ്  തയല  വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി

കബഭാഡെനിലനനിനലാം വപനഷന ലഭനിക്കുന്നതയ് മുടങ്ങനിയതയ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുസ്തുത  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വപനഷന  നലകേഭാന  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളഭാ തയല വതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡെനിവല കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്

ജനിലയനിവല  വവലഫയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  തന്നനിട്ടുളതുലാം  എന്നഭാല  ആധഭാര്

സമര്പനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  വപനഷനകേഭാര്ക്കയ്  വപനഷന  മുടങ്ങനിയതയ്

ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി   ടനി  വപനഷനകേഭാര്  ആധഭാര്  സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയയ്  മറയ്  വപനഷന

വെഭാങ്ങുനകണഭാവയന്നയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  വപനഷന  നലകുന്നതനിനുള  സതസ്വര

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

സസ്വകേഭാരല സ്കൂളുകേളനിലുലാം ആശുപത്രനികേളനിലുലാം മനിനനിമലാം കവെതന നനിയമലാം

165(4834) ശതീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പല  സസ്വകേഭാരല  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  വെളവര  തുച്ഛമഭായ

കവെതനത്തനിലഭാണയ്  ജതീവെനക്കഭാര്  കജഭാലനികനഭാക്കുന്നതയ്  എനള  കേഭാരലലാം

ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മനിനനിമലാം  കവെതന  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ  എന്നറനിയുന്നതനിനയ്

എവന്തെഭാവക്ക നടപടനികേളഭാണയ് ലകേവക്കഭാണനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില  പ്രവെര്ത്തനിചവെരുന്ന  സനി.ബനി.എസയ്.ഇ.  സ്കൂളനിവല

അധലഭാപകേര്ക്കു നലകകേണ കവെതനവത്തക്കുറനിചയ് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില ഏവതങനിലുലാം

തരത്തനിലുള നനിയമഭാവെലനികേള നനിലവെനിലുകണഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി   സസ്വകേഭാരല  സ്കൂളുകേളനിവല  അനദലഭാപകേ  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുലാം  സസ്വകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനിവല  ജതീവെനക്കഭാര്ക്കുലാം  മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.
സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  എനകഫഭാഴയ്വമന്റയ്  വെനിഭഭാഗലാം  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാരുവട
കനതൃതസ്വത്തനില ടനി സ്ഥഭാപനങ്ങളനില പരനികശഭാധന നടത്തനി ജതീവെനക്കഭാര്ക്കയ് മനിനനിമലാം
കവെതനലാം  ലഭലമഭാകുനവവെന്നയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തഭാറുണയ്.   മനിനനിമലാം  കവെതനലാം  നലകേഭാത്ത
വതഭാഴെനിലുടമകേളവക്കതനിവര വക്ലെെയനിലാം വപറതീഷന ഫയല വചേയ്യുനണയ്.

(സനി)  വതഭാഴെനില വെകുപ്പുമഭായനി ബനവപടയ് നനിയമഭാവെലനികേവളഭാനലാം നനിലവെനിലനില.
കകേരളത്തനില സസ്വകേഭാരല സ്കൂളുകേളനിവല അദലഭാപകേരുവട കസവെനകവെതന വെലവെസ്ഥകേള
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുള  കേരടയ്  ബനില  വപഭാതുവെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപനിവന്റ
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

കമഭാകടഭാര് വതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡെനില അടച തുകേ  തനിരനിവകേ
ലഭനിക്കഭാന നടപടനി

166(4835) ശതീ  .    കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസയ് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡെനില  നനിനലാം
വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കപരനില  അടച  തുകേ  തനിരനിവകേ  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുള  അകപക്ഷകേളനില  തനിരുമഭാനവമടുക്കുന്നതനില  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന്നതയ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേഭാലതഭാമസലാം പരനിഹരനിക്കുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി എവന്തെന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡെനി) പരനിഗണനയനിലുള അകപക്ഷകേളുവട എണവലാം പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേളനില
എന്നകത്തക്കയ് തതീരുമഭാനവമടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുവമനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്.

(സനി)   കകേരള  കമഭാകടഭാര്  വതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡെനിവന്റ  ജനിലഭാ
ഓഫതീസുകേളനില  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  കപരനില   അടച  തുകേ  തനിരനിവകേ
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിക്കവപടുന്ന അകപക്ഷകേള റതീഫണയ് പഭാസഭാക്കുന്നതനിനയ്
റതീഫണയ്  കസ്റ്ററ്റുവമന്റയ്  തയഭാറഭാക്കനി  ചേതീഫയ്  ഓഫതീസനികലയയ്  അയക്കുകേയഭാണയ്
വചേയ്തുവെന്നനിരുന്നതയ്.   ഇത്തരത്തനില  14  ജനിലകേളനിവലയുലാം  റതീഫണയ്  അകപക്ഷകേള
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ചേതീഫയ്  ഓഫതീസനികലയയ്  അയക്കുന്നതനിനഭാല  റതീഫണയ്  അകപക്ഷകേളുവട  എണലാം
ക്രമഭാതതീതമഭായനി വെര്ദനിക്കുകേയുലാം ജതീവെനക്കഭാരുവട എണലാം തുകലഭാലാം കുറവെഭായതനിനഭാല
റതീഫണയ്  അകപക്ഷകേള  പഭാസഭാക്കനി  നലകുന്നതനിനയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടനിട്ടുണയ്.
ആയതയ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചേതീഫയ് എകനികേപ്യൂടതീവെയ് ഓഫതീസറുവട 5-10-2016-വല
10/16  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  റതീഫണയ്  അകപക്ഷകേള  തതീര്പയ്
കേലപനിക്കുന്നതനിനുള അധനികേഭാരലാം  അതതയ്  ജനിലഭാ  എകനികേപ്യൂടതീവെയ്  ഓഫതീസര്മഭാരനില
നനിക്ഷനിപമഭാക്കുകേയുണഭായനി.   ടനി  തതീരുമഭാനലാം  കകേരള  കമഭാകടഭാര്  വതഭാഴെനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡെയ്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കവപടഭാതനിരുന്ന കേഭാലയളവെനിലഭായതനിനഭാല
ടനി  കബഭാര്ഡെയ്  നനിലവെനില വെന്നകശഷലാം അതനിവന്റ ഒരു സബ്കേമ്മേനിറനി  ഇസൗ വെനിഷയലാം
ചേര്ച  വചേയ്യുകേയുലാം  കേവവമ്പകലഷന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനില  കേഭാലതഭാമസലാം
വെരുന്നതനിനഭാല  തലക്കഭാലലാം റതീഫണയ് ജനിലകേളനികലക്കയ് മഭാകറണനിതനിവലനലാം ചേതീഫയ്
ഓഫതീസനിലത്തവന്ന പഭാസഭാക്കനി നലകേനിയഭാല മതനിവയനള തതീരുമഭാനലാം കബഭാര്ഡെയ്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വചേയ്തു.   അപ്രകേഭാരലാം  വെര്ക്കനിലാംഗയ്  അകറഞയ്വമന്റനില മറയ്  ജനിലഭാ
ഓഫതീസുകേളനില  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്ന  ജതീവെനക്കഭാവരയുലാം  മനുഷലപ്രവൃത്തനി
ദനിനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില  കജഭാലനി  വചേയ്യുന്നവെവരയുലാം  റതീഫണയ്  അകപക്ഷകേള
പഭാസഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  നനികയഭാഗനിചവകേഭാണ്ടുലാം  അവെധനി  ദനിനങ്ങള  കൂടനി
വെനിനനികയഭാഗനിചവകേഭാണ്ടുലാം  ഒരു  വസഷലല  വവഡ്രവെയ്  ആയനി  റതീഫണയ്  അകപക്ഷകേള
തസ്വരനിതഗതനിയനില തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ഡെനി)  ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേളനില  11-5-2017  തതീയതനി വെവര ലഭനിചനിട്ടുള  3428
അകപക്ഷകേളുലാം ചേതീഫയ് ഓഫതീസനില നനിലവെനില തതീര്പഭാക്കഭാനുള 1522 അകപക്ഷകേളുലാം
ഉളവപവട ആവകേ 4950 റതീഫണയ് അകപക്ഷകേള പഭാസഭാക്കനി നലകേഭാനുണയ്.  പ്രസ്തുത
അകപക്ഷകേള തസ്വരനിതഗതനിയനില തതീര്പഭാക്കനിവെരുനണയ്.

 ഇതര സലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് തനിരനിചറനിയല കരഖേ

167(4836) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവെഭാകേരന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് എത്തുന്ന ഇതരസലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് തനിരനിചറനിയല
കരഖേ നനിര്ബനമഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  എത്തുന്ന  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്
തനിരനിചറനിയല കരഖേ നനിര്ബനമഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  എന്നഭാല ഇതര
സലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  വെനിവെരകശഖേരണവലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  ആകരഭാഗല
പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണയ്  'ആവെഭാസയ്'  എന്ന  പദതനിക്കയ്  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
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ഒവഡെവപക്കനിവന്റ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള
168 (4837) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന   :

ശതീ  .   വകേ  .   വെനി  .   അബ്ദുള ഖേഭാദര്   :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖേയ്   :
ശതീമതനി  വെതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ചേനില അറബയ്  രഭാജലങ്ങളനില സസ്വകദശനിവെലക്കരണലാം വെലഭാപകേമഭാക്കുന്നതയ്

വെനികദശ വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള ഗണലമഭായനി  കുറയഭാന ഇടയഭായതയ്  കേണക്കനിവലടുത്തയ്
'ഒവഡെവപക്കനി'വന്റ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവെനില  വെനിദഗ,  അവെനിദഗ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ്  വെനികദശ
വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഒവഡെവപക്കനിവന്റ  പങയ്  നഭാമമഭാത്രമഭായനി
പരനിമനിതവപടനിരനിക്കുന്നതയ്  വെനിപുലതീകേരനിക്കഭാന  എന്തെയ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നഴനിലാംഗയ്  റനിക്രൂടയ്വമന്റയ്  സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേളക്കഭായനി
പരനിമനിതവപടുത്തനിയതനിനഭാലുലാം  ഒവഡെവപകേയ്  വെഴെനി  നനിലവെനിലുളള  റനിക്രൂടയ്വമന്റനില  95
ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  നഴ്സുമഭാരഭാണയ്  എന്നതനിനഭാലുലാം  കൂടുതൽ  വതഭാഴെനിൽദഭായകേവര
കേവണത്തഭാൻ  ഒവഡെവപക്കനിവന  പ്രഭാപരഭാക്കുലാംവെനിധത്തനിൽ  ഓൺലലൻ  കജഭാബയ്
കപഭാർടൽ  സൃഷനിച  വെനികദശകത്തക്കുള  വതഭാഴെനിൽ  എകയ്കചേഞയ്  സ്ഥഭാപനമഭാക്കനി
മഭാറഭാൻ കവെണ പദതനികേള ആവെനിഷ്കരനിചയ് നടപഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണയ്.

(ബനി)  മുനകേഭാലങ്ങളനില ഒവഡെവപക്കയ് അറബയ് രഭാജലങ്ങളനികലക്കയ് മഭാത്രമഭാണയ്
റനിക്രൂടയ്വമന്റയ്  നടത്തനിയനിരുന്നതയ്.   എന്നഭാല  2015-2016  കേഭാലയളവെനില യൂകറഭാപലന
രഭാജലങ്ങളനികലക്കുലാം  റനിക്രൂടയ്വമന്റയ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   ഇത്തരത്തനിലുള  റനിക്രൂടയ്വമന്റയ്
നടപടനികേള  കൂടുതല  കമഖേലകേളനികലയയ്  വെലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള  സഭാധലതകേള
വെനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചവെരുന. 

(സനി)  ഒവഡെവപക്കനിവന്റ റനിക്രൂടയ്വമന്റനില  95  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം നഴ്സുമഭാര്ക്കഭാണയ്
വതഭാഴെനില  അവെസരലാം  ലഭനിക്കുന്നതയ്.  ഇകപഭാള  റനിക്രൂടയ്വമന്റയ്
തസ്വരനിതവപടുത്തുന്നതനികലക്കയ് ഓണ്വവലന കജഭാബയ് കപഭാര്ടല നനിലവെനിലുണയ്.  അതയ്
കൂടുതല  വെനിപുലതീകേരനിചയ്  വെനികദശകത്തക്കുള  വതഭാഴെനില  എകയ്കചേഞയ്  രൂപവപടുത്തനി
കൂടുതല  വതഭാഴെനില  ദഭായകേവര  കേവണത്തനി  നഴ്സുമഭാരുവട  റനിക്രൂടയ്വമന്റയ്
വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി ഒവഡെവപകേയ് സസ്വതീകേരനിചവെരുന.
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സ്ത്രതീകേളക്കയ് രഭാത്രനി ഷനിഫ യ് കജഭാലനി

169(4838)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്ത്രതീകേളക്കയ്  രഭാത്രനി  ഷനിഫയ്  കജഭാലനി  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  ഐ.ടനി.
കേമ്പനനികേളനില നനിലവെനിലുകണഭാ;

(ബനി)  മകറവതഭാവക്ക  കമഖേലകേളനിലഭാണയ്  സ്ത്രതീകേളക്കയ്  രഭാത്രനി  ഷനിഫയ്  കജഭാലനി
നനിലവെനിലുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടനി  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിയമഭാനുസൃതമഭാകണഭാവയന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന
സലാംവെനിധഭാനങ്ങളുകണഭാ; വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി) പ്രസ്തുത കജഭാലനി സലാംബനനിച സര്ക്കഭാര് നയലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  ഉണയ്.

(ബനി) സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേള, ഫഭാക്ടറനികേള, കഷഭാപനിലാംഗയ് മഭാളുകേള, വെനകേനിട
കഹഭാടലുകേള-റകസ്റ്റഭാറന്റുകേള,  ടൂറനിസലാം  കമഖേല തുടങ്ങനിയ കമഖേലകേളനില സ്ത്രതീകേളക്കയ്
രഭാത്രനി ഷനികഫഭാ,  ഭഭാഗനികേമഭായനി രഭാത്രനിയനില കജഭാലനി വചേയനിപനിക്കുന്ന സലാംവെനിധഭാനകമഭാ
നനിലവെനിലുണയ്. 

(സനി)   സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  എനകഫഭാഴ്സുവമന്റയ്  വെനിഭഭാഗലാം  വെനിവെനിധ  വതഭാഴെനില
നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  കേവണത്തുന്ന
നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കയ്  കനഭാടതീസയ്  നലകേനി  തുടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
വചേയ്യുന.

(ഡെനി)  ഇക്കഭാരലലാം പ്രകതലകേലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വതഭാഴെനിലരഹനിതരഭായ അഭലസ്തവെനിദലര്

170(4839)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡെയ്  ജനിലയനില  വതഭാഴെനിലരഹനിതരഭായ എത്ര അഭലസ്തവെനിദലര്
എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ് എകയ്കചേഞനില കപരയ് രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുണയ്;

(ബനി) കേഭാറഗറനി തനിരനിചയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏതയ്  വെര്ഷലാം  രജനിസ്റ്റര്  വചേയ  ആളുകേളക്കഭാണയ്  തഭാലക്കഭാലനികേ
നനിയമനങ്ങളക്കയ് കനഭാടതീസയ് നലകേനിയനിട്ടുളതയ്;

(ഡെനി) കേഭാറഗറനി തനിരനിചയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ  89618

(ബനി) എസയ്.സനി.-9266, എസയ്.ടനി.-5036, ഒ.ബനി.സനി. - 41498, മുസതീലാം-7465,

ക്രനിസ്തലന-8029, ജനറല - 18324

Below Matric – 6784, Mtric – 47662

Above Matric – 26981, Graduation – 7348

Post Graduation – 843
(സനി) 

 ഓപണ് 

DEE Kasargode TEE Hosdurg

Below Matric 09/06/92 15/06/90

Matric 24/07/90 01/08/87

Graduation 14/11/95 24/12/96

(ഡെനി)
 എസയ്  .  സനി  .

DEE Kasargode TEE Hosdurg

Below Matric 04/07/88 23/06/87

Matric 03/01/89 01/07/88

Graduation 05/07/04 11/06/98

എസയ്  .  ടനി  .

DEE Kasargode TEE Hosdurg

Below Matric 16/09/90 08/06/89

Matric 11/11/87 08/06/90

Graduation 03/02/06 26/11/98
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 ഒ  .  ബനി  .  സനി  .

DEE Kasargode TEE Hosdurg

Below Matric 12/06/89 05/10/84

Matric 24/06/87 13/06/88

Graduation 17/05/99 05/08/98

 മുസതീലാം

DEE Kasargode TEE Hosdurg

Below Matric 14/02/97 05/10/91

Matric 01/08/91 15/06/90

Graduation 18/09/02 21/07/98

           ഇ  .  ടനി  .  ബനി  .

DEE Kasargode TEE Hosdurg

Below Matric 02/08/89 18/06/87

Matric 21/06/89 16/06/88

Graduation 31/08/94 17/07/98

വചേറുപക്കഭാര്ക്കഭായനി പുതനിയ വതഭാഴെനില അവെസരങ്ങള സൃഷനിക്കുന്ന
പദതനി

171(4840)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നതനിനുകശഷലാം  വചേറുപക്കഭാര്ക്കഭായനി
പുതനിയ  വതഭാഴെനില  അവെസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  എവന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് ആവെനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതയ്?
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വതഭാഴെനില വെകുപനിനയ് കേതീഴെനില സലാംസ്ഥഭാനത്തയ് എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ് എകകചേഞ്ചുകേള
മുകഖേനയുള നനിയമന നടപടനികേള തസ്വരനിതവപടുത്തുവെഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
അതനിവനഭാപലാം  'നനിയുക്തനി'  കജഭാബയ്  വഫയര്മുകഖേനയുലാം  എലാംകപ്ലഭായബനിലനിറനി
വസന്ററുകേള  മുകഖേനയുള  കജഭാബയ്  വവഡ്രവകേള  വെഴെനിയുലാം  സസ്വകേഭാരല  കമഖേലയനില
നനിലവെനിലുള  വതഭാഴെനിലവെസരങ്ങള  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കയ്  പരമഭാവെധനി
ലഭലമഭാക്കനിവെരുന.  വതഭാഴെനില വെനിപണനിക്കയ് അനുസരനിചയ് വതഭാഴെനിലസഭാധലതകയറനിയ
കമഖേലകേളക്കയ് മുനതൂക്കലാംനലകേനി വതഭാഴെനില വെകുപനിനയ് കേതീഴെനിലുള കകേരള അക്കഭാദമനി
കഫഭാര്  സനിലസയ്  എകലനസയ്  (KASE)  പരനിശതീലന  പദതനികേള  വെനിഭഭാവെന
വചേയ്തുവെരുന.  നഴനിലാംഗയ്, വസകേപ്യൂരനിറനി സര്വ്വതീസസയ്, ഓയനില ആന്റയ് ഗലഭാസയ്, ടതീചനിലാംഗയ്,
എന്റര്പ്രണര്ഷനിപയ്,  കവെസ്റ്റയ്  വെഭാടര്  ടതീറയ്വമന്റയ്,  ആകരഭാഗല  സസൗന്ദേരല  സലാംരക്ഷണലാം,
ബഭാങനിലാംഗയ്  ആന്റയ്  ഫനിനഭാനസയ്,  മവവറന,  ഇനഡെസ്ട്രേനിയല  ഓകടഭാകമഷന,
വപകടഭാളനിയലാം, ആയുര്കവ്വദലാം, മളടനി മതീഡെനിയ ആന്റയ് ആനനികമഷന, ആര്ക്കനിവടക്ചേര്
ആന്റയ്  ഇന്റതീരനിയല  ഡെനിവവസന,  ഫനിസനികയഭാവതഭാറഭാപനി,  ടൂറനിസലാം  ആന്റയ്
കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  തുടങ്ങനി  വെനിവെനിധ  കമഖേലകേളനില  ഇതനികനഭാടകേലാം
പരനിശതീലന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  തുടര്നലാം  വവവെവെനിധലമഭാര്ന്ന
വതഭാഴെനില  സഭാധലതയുള  കമഖേലകേളനിലനനിനലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലഭലമഭാകുന്നമുറയയ്
മുനഗണന നലകേനി പരനിശതീലന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

പ്രധഭാനമനനി കേസൗശല വെനികേഭാസയ് കയഭാജന

172(4841)  ശതീ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  പ്രധഭാനമനനി  കേസൗശല  വെനികേഭാസയ്
കയഭാജനയുവട  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  നഭാളനിതുവെവരയുളള  പ്രവെർത്തനങ്ങൾ,  ലഭനിച  തുകേ,
വെനിനനികയഭാഗനിച  തുകേ  എന്നനിവെ  സഹനിതലാം  ജനിലഭാ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിൽ
വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രധഭാന മനനി കേസൗശല വെനികേഭാസയ് കയഭാജനയുവട കേതീഴെനിൽ  ഈ വെർഷലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കഭാൻ  കപഭാകുന്ന  പദതനികേളുലാം  കകേന്ദ്ര  സലാംസ്ഥഭാന
വെനിഹനിതവലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ വെർഷലാം വെനിനനികയഭാഗനിച തുകേ വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?
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(എ-സനി)   കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  പ്രധഭാനമനനി  കേസൗശല  വെനികേഭാസയ്
കയഭാജനയുവട കകേരളത്തനിവല കനഭാഡെല ഏജനസനി ആയനി കകേരള അക്കഭാദമനി കഫഭാര്
സനിലസയ്  എകലനസനിവന  (KASE)  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്
മുകഖേന    PMKVY  പദതനികേള  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്  ആരലാംഭനിചനിടനില.  ഇതനിനഭായുള
കപ്രഭാജക്ടയ് റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുന്നതനികനഭാടനുബനനിചള പ്രവെര്ത്തനങ്ങള KASE
മുകഖേന പുകരഭാഗമനിചവെരുന.

പഭാര്വവടലാം കേണനിനജന്റയ് ജതീവെനക്കഭാരുവട ഒഴെനിവകേള

173(4842) ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലുലാം
എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില  നനിലവെനിലുള  പഭാര്ലടലാം  കേണനിനജന്റയ്
ജതീവെനക്കഭാരുവട ഒഴെനിവകേള സലാംബനനിച വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെരുവട  ഒഴെനിവകേള  എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  എകയ്കചേഞനില  റനികപഭാര്ടയ്
വചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില  ഇതുവെവര  (30-4-2017),  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടയ്
വചേയ്തുവവെനലാം നനിയമനലാം നലകേനിവയനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി) ഇവലങനില എത്രയുലാംകവെഗലാം ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് വചേയ്യുവെഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേള  റനികപഭാര്ടയ്  വചേയ്യുന്ന  ഒഴെനിവകേളുവട  എണലാം
മഭാത്രമഭാണയ്  എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  വെകുപനില  ലഭലമഭായനിട്ടുളതയ്.   മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില
2016-17  വെര്ഷലാം  പഭാര്ടയ്  വവടലാം  കേണനിനജന്റയ്  ജതീവെനക്കഭാരുവട  176  ഒഴെനിവകേള
മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ് എകയ്കചേഞനില റനികപഭാര്ടയ് വചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി&ഡെനി)   2016-2017  കേഭാലയളവെനില  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിവല  വെനിവെനിധ
ഓഫതീസുകേളനില  നനിനലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  എകയ്കചേഞനില
അറനിയനിചനിട്ടുള പഭാര്ടയ് വവടലാം ഒഴെനിവകേളുവട എണലാം, നനിയമന വെനിവെരലാം എന്നനിവെ തഭാവഴെ
വകേഭാടുക്കുന:

വെര്ഷലാം ഒഴെനിവകേളുവട എണലാം നനിയമന വെനിവെരലാം

2016 100 100

2017 76 56
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കദവെനികുളലാം മണ്ഡലത്തനില പുതനിയ വഎ.ടനി.വഎ.

174(4843)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവെനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  തമനിഴ്ഭഭാഷഭാ  നപ്യൂനപക്ഷ
കമഖേലയനില ചേനിത്തനിരപുരലാം ലഹസ്കൂളനില പുതനിയ ഐ.ടനി.ഐ. ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനിക്രമങ്ങള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള ആയനിവലങനില ഐ.  ടനി.  ഐ.  ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉടന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കദവെനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല  ഭഭാഷഭാ  നപ്യൂനപക്ഷ
കമഖേലയനില  വഎ.ടനി.വഎ.  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചേനിത്തനിരപുരലാം  വവഹസ്കൂളനില
5  ഏക്കര്  സ്ഥലവലാം  വകേടനിടങ്ങളുലാം  ഉവണനള വെനിവെരലാം  ലഭലമഭായതനിവനത്തുടര്ന്നയ്
ടനി  സ്ഥലലാം  വഎ.ടനി.വഎ.  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വെകുപനിനയ്  വെനിട്ടുനലകുന്നതയ്
സലാംബനനിചയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ വെകുപനിവന്റ അനുവെഭാദലാം ആരഭാഞ്ഞെനിരുന.  എന്നഭാല ടനി
സ്ഥലത്തയ്  കപഭാളനിവടകനികേയ്  പണനിയഭാന  പടനികേജഭാതനി  വെനികേസന  വെകുപയ്
അഭലര്തനിചനിരുന്നതഭായുലാം  ആയതനിനയ്  വെനിദലഭാഭലഭാസ  വെകുപയ്  അനുകൂല  മറുപടനി
നലകേനിയതഭായുലാം  വതഭാടുപുഴെ  വെനിദലഭാഭലഭാസ  ഉപഡെയറക്ടര്  അറനിയനിചനിരുന.
വഎ.ടനി.വഎ.  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവെശലമഭായ  ഭസൗതതീകേ സഭാഹചേരലങ്ങള സ്ഥലവത്ത
ബനവപട  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയയ്  ഇക്കഭാരലത്തനില
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

പുതനിയതഭായനി ആരലാംഭനിച വഎ.ടനി.വഎ-കേള

175(4844) ശതീ  .    വകേ  .    വെനി  .    വെനിജയദഭാസയ് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം എത്ര വഎ.റനി.വഎ കേള

പുതനിയതഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്;  ഓകരഭാ വഎ.റനി.വഎ കേളുവടയുലാം മണ്ഡലലാം തനിരനിചള

വെനിശദവെനിവെരലാം  നലകുകമഭാ;  ഓകരഭാന്നനിനുലാം  എവതലഭാലാം  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണയ്  ലഭനിചനിട്ടുളതയ്

എന്ന വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  വഎ.റനി.വഎ.  അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവെനില  എവന്തെലഭാലാം
മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിച വെരുന്നതയ്; വെനിശദവെനിവെരലാം നലകുകമഭാ?
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(എ)   ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടയ്
ജനിലയനിവല  കപരഭാബ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  ഒരു  വഎ.ടനി.വഎ.  പുതുതഭായനി
പ്രവെര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി  വഎ.ടനി.വഎ.-യനില  ഡ്രഭാഫയ്സ്മെഭാന  സനിവെനില,
വമക്കഭാനനിക്കല, അഗ്രനികേലചറല വമഷനിനറനി എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേളുവട രണയ് യൂണനിറ്റുകേള
വെതീതലാം അനുവെദനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   ബനവപട  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  വഎ.ടനി.വഎ.
സ്ഥഭാപനിക്കഭാനഭാവെശലമഭായ  സ്ഥലലാം  സസൗജനലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കണവമന്ന
നനിബനനയനിലഭാണയ്  വഎ.ടനി.വഎ.-കേള  അനുവെദനിചവെരുന്നതയ്.   ആയതനിനുള
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനത്തനിവന്റ  പ്രകമയലാം,  സമ്മേതപത്രലാം  (മുദ്രപത്രത്തനില)
എന്നനിവെ  ലഭലമഭാകക്കണതഭാണയ്.   കൂടഭാവത,  വഎ.ടനി.വഎ.  പ്രവെര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവെശലമഭായ തഭാലക്കഭാലനികേ സലാംവെനിധഭാനലാം  (വകേടനിടലാം,  ജലലാം,  വവവെദക്യുതനി,  ഗതഭാഗത
സസൗകേരലലാം  മുതലഭായവെ)  സസൗജനലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാവമനള  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനത്തനിലനനിനള സമ്മേതപത്രവലാം ലഭലമഭാകക്കണതഭാണയ്.  ടനി വെനിഷയത്തനില,
സഭാധലതഭാപഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  വെകുപനിലനനിനള  ഉകദലഭാഗസ്ഥവന
ചുമതലവപടുത്തുകേയുലാം  ടനിയഭാവന്റ  റനികപഭാര്ടയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  വെനിശദമഭായ  ശനിപഭാര്ശ
സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയ്ക്കുലാം  അനുമതനിക്കുമഭായനി  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  സര്ക്കഭാര് ആയതയ്
പരനികശഭാധനിചയ് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനവമടുക്കുകേയുലാം വചേയ്യുന.

വെലഭാവെസഭായനികേ പരനിശതീലന വെകുപനിവന്റ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള

176(4845) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജയ്  :
ശതീ  .   എന  .   വെനിജയന പനിള  :
ശതീമതനി വെതീണഭാ കജഭാര്ജയ്  :
ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദയ്    : തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വെലഭാവെസഭായനികേ പരനിശതീലന വെകുപനിവന്റ പ്രവെര്ത്തനങ്ങള അവെകലഭാകേനലാം
വചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനുലാം  ആധുനനികേ
വെത്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി  എവന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലഹരണവപടതുലാം  വതഭാഴെനിലസഭാധലത  ഇലഭാത്തതുമഭായ  കടഡുകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കനി,  വതഭാഴെനിലസഭാധലത  ഏറനിയ  കടഡുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളവതന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  വെലഭാവെസഭായനികേ  പരനിശതീലന  രലാംഗത്തയ്  സ്ത്രതീ-പുരുഷ  അന്തെരലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി,  വെനനിതഭാ  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം
ശക്തനിവപടുത്തുന്നതനിനുലാം  വമചവപട  സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



283 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 19, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.

(ബനി)   വഎ.ടനി.വഎ.-കേളുവട  നവെതീകേരണത്തനിനുലാം  ആധുനനികേവെലക്കരണത്തനി

നുമഭായനി  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളുവട  നവെതീകേരണലാം,  മരഭാമത്തയ്  പണനികേള  (മൂലധന

ശതീര്ഷകേലാം)  വെനനിത വഎ.ടനി.വഎ.-കേളുവട നനിലവെഭാരലാം ഉയര്ത്തല ഭഭാഷഭാ നപ്യൂനപക്ഷ

പ്രകദശവത്ത  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളുവട  ശഭാക്തതീകേരണലാം,  വഎ.ടനി.വഎ.-കേവള  ഉലകൃഷ

സ്ഥഭാപനങ്ങളഭായനി ഉയര്ത്തല (75% കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത പദതനി)  മഭാതൃകേ വഎ.ടനി.വഎ.

സ്ഥഭാപനിക്കല  (70%  കകേന്ദ്രഭാവെനിഷ്കൃത  പദതനി)  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളനിലൂവട  തുകേ

ബജറനില   വെകേയനിരുത്തനി  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളനില   വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,

ഇലകനിഫനികക്കഷന,  റതീവെയറനിലാംഗയ്,  ക്ലെെഭാസയ്  റൂലാം/വെര്ക്കയ്കഷഭാപയ്/കഹഭാസ്റ്റല  തുടങ്ങനിയ

വകേടനിടങ്ങളുവട  നവെതീകേരണലാം,  വെനിവെനിധ  കടഡുകേളനികലക്കയ്  ആവെശലമഭായ

യനങ്ങളുവടയുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുവടയുലാം  സലാംഭരണലാം  എന്നനിവെയഭാവെശലമഭായ

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

(സനി)    വതഭാഴെനിലസഭാധലത ഇലഭാത്തതുലാം കേഭാലഹരണവപടതുമഭായ കടഡുകേള

നനിര്ത്തലഭാക്കനി  വതഭാഴെനില  സഭാധലതകയറനിയതുലാം  നവെതീനവമഭായനി  കടഡുകേള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 2014-2015  വെര്ഷത്തനില ഡെയറക്ടര്

ജനറല  ഓഫയ്  വടയനിനനിലാംഗയ്  പ്രകയഭാജനപ്രദമലഭാത്തതുലാം  വതഭാഴെനില  സഭാധലത

ഇലഭാത്തതുമഭായ  20-ഓളലാം  കടഡുകേള  ക്രഭാഫയ്സ്മെഭാന  വടയനിനനിലാംഗയ്  സതീമനിലനനിനലാം

ഒഴെനിവെഭാക്കനിയനിരുന.   സലാംസ്ഥഭാനവത്ത  സര്ക്കഭാര്  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളനിലനനിന്നയ്  ടനി

കടഡുകേളുവട യൂണനിറ്റുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുലാം പകേരലാം നൂതനവലാം വതഭാഴെനിലസഭാധലത

ഉളതുമഭായ  കടഡുകേളുവട  285  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  വചേയനിട്ടുണയ്.

2017-18  വെര്ഷത്തനിലുലാം ഇത്തരത്തനിലുള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള ശനിപഭാര്ശ

പരനികശഭാധനിചവെരുന.

(ഡെനി)  സര്ക്കഭാര്  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളനിവല  എലഭാ  കടഡുകേളനിവലയുലാം

പ്രകവെശനത്തനിനയ് സര്ക്കഭാര് 30% സതീറയ് സ്ത്രതീകേളക്കഭായനി സലാംവെരണലാം വചേയനിട്ടുണയ്.

വെനനിതഭാ  വഎ.ടനി.വഎ.-കേളുവട  നനിലവെഭാരലാം  ഉയര്ത്തല  പദതനിയനിലൂവട

നനിലവെനില രണഭാലാം നനിരയനിലുള വചേങ്ങന്നൂര്, കേളമകശ്ശേരനി, ചേഭാലക്കുടനി, മലമ്പുഴെ, കേണ്ണൂര്

എന്നതീ അഞയ് വെനനിതഭാ വഎ.ടനി.വഎ.  -കേളുവട നനിലവെഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ്  കൂടുതല

കടഡുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനിനയ്  ആവെശലമഭായ  വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം

ഉപകേരണ സലാംഭരണലാം എന്നനിവെയ്ക്കുകവെണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുന.
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ഇതര സലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കയ് രജനികസ്ട്രേഷന

177(4846)  വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന  തങ്ങള  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇതരസലാംസ്ഥഭാന  വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട  രജനികസ്ട്രേഷനുമഭായനി  ബനവപടയ്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എവന്തെലഭാവമന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവെര് മദലവലാം മയക്കുമരുനലാം വെലഭാപകേമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ഇതയ്
സഭാമൂഹനികേ  പ്രശലാം  ഉണഭാക്കുകേയുലാം  വചേയ്യുന്ന  കേഭാരലലാം  വതഭാഴെനില  വെകുപയ്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവെരുവട ഐഡെന്റനിറനി  കേഭാര്ഡുകേളനിവല വെനിലഭാസലാം പരനികശഭാധനിക്കുവെഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇവെര് വതറഭായ ഐഡെന്റനിറനി കേഭാര്ഡുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;എങനില നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതര സലാംസ്ഥഭാന വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുവട വെനിവെരകശഖേരണവലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം

തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡുലാം ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷയുലാം ലക്ഷലമനിട്ടുവകേഭാണയ് 'ആവെഭാസയ്'  എന്ന

പദതനിക്കയ്  രൂപലാംവകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.   പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനവപടയ്

കസഭാഫയ് വവെയര്  ഡെനിവവസന,  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡെയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പ്രനിന്റനിലാംഗയ്,

വെനിതരണലാം,  AMC  എന്നനിവെയഭായനി  സനിസ്റ്റലാം ഇന്റകഗ്രററഭായനി  ഇ-വടണറനിലാംഗയ്  മുകഖേന

''സ്മെഭാര്ടയ്  വഎ.റനി.  സര്വ്വതീസസയ്  ലപ്രവെറയ്  ലനിമനിറഡെയ്,  വകേഭാലക്കത്ത''  എന്ന

ഏജനസനിവയ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  കേമ്പനനിയുമഭായനി  കേരഭാറനികലര്

വപടുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

(ബനി&സനി)  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള  ശദയനിലവപടുന്നമുറയയ്  കപഭാലതീസയ്/

എവവകസയ് വെകുപ്പുമഭായനി ബനവപടയ് കമല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ചേഭാത്തന്നൂര് ഗവെണ്വമന്റയ് വഎ.ടനി.വഎ.

178(4847)  ശതീ  .    ജനി  .    എസയ്  .    ജയലഭാല    : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  ഗവെ.  ഐ.  ടനി.  ഐ.-  യനില  നനിലവെനിലുള  അടനിസ്ഥഭാന

സസൗകേരലങ്ങള എവന്തെഭാവക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്ഥഭാപനത്തനില  നനിലവെനിലുള  കടഡുകേള
ഏവതഭാവക്കയഭാവണനലാം  ഓകരഭാ  കടഡെനിലുലാം  എത്ര  കുടനികേളക്കയ്  അഡനിഷന
നലകുവെഭാന സസൗകേരലമുവണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഈ  കടഡുകേളക്കയ്  എന.സനി.വെനി.ടനി.-യുവട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാന
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

(ഡെനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വെന്നകശഷലാം പുതുതഭായനി ഏവതങനിലുലാം
കടഡുകേള ആരലാംഭനിചകവെഭാ; എങനില ഏവതഭാവക്കയഭാവണന്ന വെനിവെരലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) നനിലവെനിലുള അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരലങ്ങള വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഒകരക്കര്
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനികൂടനി ഐ.ടനി.ഐ.-യയ് ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം കടഡുകേളക്കയ് എന.സനി.വെനി.ടനി.
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാംകവെണനി  ജനപ്രതനിനനിധനി  നലകേനിയ  നനികവെദനലാം
ശദയനിലവപട്ടുകവെഭാ; അതനികനല സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരനില നനിനള രണര കകേഭാടനി  രൂപ വചേലവെഴെനിചയ്
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവെയ്  കേലാം  അക്കഭാഡെമനികേയ്  കബഭാക്കയ്  വകേടനിടവലാം  പനി.പനി.പനി.  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  59  ലക്ഷലാം രൂപ വചേലവെഴെനിചയ് വകേടനിടവലാം പണനികേഴെനിപനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാവത 2
വെര്ക്കയ്കഷഭാപയ്  വകേടനിടങ്ങളുലാം ടഭാനകസ്ഫഭാര്മഭാര്  ഉളവപവട  ത്രതീകഫയ്സയ്  കേണക്ഷനുലാം
ഉണയ്.

(ബനി)   ഇലകതീഷലന,  ഡ്രസയ്കമക്കനിലാംഗയ്,  വപയനിന്റര്  (ജനറല),  ഫനിറര്,
വവെലഡെര്, സര്കവ്വയര്, ഡ്രഭാഫയ്സ്മെഭാന സനിവെനില, വമക്കഭാനനികേയ് കമഭാകടഭാര് വവെഹനിക്കനിള
എന്നതീ  8  കടഡുകേളഭാണയ്  ചേഭാത്തന്നൂര് ഗവെണ്വമന്റയ്   വഎ.ടനി.വഎ.-യനില  ഇകപഭാള
നനിലവെനിലുളതയ്.   ഓകരഭാ  കടഡെനിലുലാം  അഡനിഷന  നലകേഭാന  കേഴെനിയുന്ന  കുടനികേളുവട
എണലാം ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് നനിലവെനിലുള കടഡെയ് കുടനികേളുവട എണലാം

1 ഇലക്ടതീഷലന 42

2 ഡ്രസയ് കമക്കനിലാംഗയ് 21

3 വപയനിന്റര് (ജനറല) 21

4 ഫനിറര് 42

5 വവെലഡെര് 36

6 സര്കവ്വയര് 42

7 ഡ്രഭാഫസ്മെഭാന സനിവെനില 21

8 വമക്കഭാനനികേയ് കമഭാകടഭാര് വവെഹനിക്കനിള 42
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(സനി)   ചേഭാത്തന്നൂര്  ഗവെണ്വമന്റയ്  വഎ.ടനി.വഎ.-യനില  നനിലവെനിലുള  8
കടഡുകേളനില  ഡ്രഭാഫയ്സ്മെഭാന  സനിവെനില,  വമക്കഭാനനികേയ്  കമഭാകടഭാര്  വവെഹനിക്കനിള എന്നതീ
കടഡുകേള ഒഴെനിവകേയുള 6 കടഡുകേളുലാം എന.സനി.വെനി.ടനി. അഫനിലനികയഷന ലഭനിചനിട്ടുള
കടഡുകേളഭാണയ്.   2  കടഡുകേളക്കയ്  അഫനിലനികയഷന  കനടനിവയടുക്കുന്നതനിനുള
ഉപകേരണ  സലാംഭരണലാം,  തസ്തനികേ  കനടനിവയടുക്കല  എന്നതീ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവെരുന.

(ഡെനി)  പുതനിയ കടഡുകേള ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ഇ)   ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.   ചേഭാത്തന്നൂര്  സര്ക്കഭാര്  വഎ.ടനി.വഎ.  -വയ
ഒന്നഭാലാം  നനിര  വഎ.ടനി.വഎ.  ആയനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിവന്റ  ഭഭാഗമഭായനി,  വെകുപയ്
കേവണത്തനിയനിട്ടുളതുലാം  വകേഭാലലാം  ജനിലയനിവല  മതീനഭാടയ്  വെനികലജനില  റതീസര്കവ്വ  നമ്പര്
158/2-ലവപട 42.50 ആര്. സര്ക്കഭാര്  തരനിശുഭൂമനി വെകുപനിനയ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ലഭാന്റയ് ടഭാനസ്ഫര് കഫഭാമനില വകേഭാലലാം ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കയ് അകപക്ഷ നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ് എകയ്കചേഞനില രജനിസ്റ്റര് വചേയവെര്

179(4848)   ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലുലാം
എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവെലനിക്കര  എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  എകയ്കചേഞനില  നനിലവെനില
വതഭാഴെനിലനിനഭായനി എത്ര കപര് രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  എകയ്കചേഞനില  വതഭാഴെനിലനിലഭായ്മ  കവെതനലാം  ലഭനിക്കുന്നവെരുവട
എണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവെലനിക്കര  എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  എകയ്കചേഞനില  നനിലവെനില
വതഭാഴെനിലനിനഭായനി 43633 കപര് രജനിസ്റ്റര് വചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   മഭാകവെലനിക്കര  എലാംകപ്ലഭായ്വമന്റയ്  എകകചേഞനില  രജനിസ്റ്റര്  വചേയനിട്ടുള
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനില വതഭാഴെനിലരഹനിത കവെതനലാം ലഭനിക്കുന്ന 2562 കപര് ഉണയ്.

ഇ.എസയ്.വഎ. ആനുകൂലലവലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിവന്റ പുതനിയ വെലവെസ്ഥകേളുലാം

180(4849)   ശതീ  .    റനി  .    വെനി  .    രഭാകജഷയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇ.എസയ്.ഐ.  പദതനിയനില  അലാംഗമഭായനിട്ടുളവെര്ക്കയ്  ചേനികേനിതഭാ
ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുതുതഭായനി എവന്തെങനിലുലാം വെലവെസ്ഥകേള
ഏര്വപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉവണങനില വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വെലവെസ്ഥകേള  പ്രകേഭാരലാം,  അര്ഹരഭായവെര്ക്കയ്  ചേനികേനിതഭാ
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സഹഭായലാം  നഷമഭാവന്നതയ്  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില  അതയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിവല കതഭാടടയനിലുള ഇ.എസയ്.ഐ.  ആശുപത്രനി സൂപര്
വസഷലഭാലനിറനി  ആക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനയ്  വപ്രഭാകപഭാസല
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വെനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ഇ.എസയ്.വഎ.  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  നനിലവെനില
ലഭനിചവകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  സൂപര്  വസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള വെലവെസ്ഥകേള  7-11-2016-വല  V-14/11/5/2012-Med.l (policy)
നമ്പര് കേത്തയ് പ്രകേഭാരലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുകേയുണഭായനി.   ആയതുപ്രകേഭാരലാം സൂപര്
വസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിതയയ്  അര്ഹത  കനടഭാന  പ്രധഭാനമഭായുലാം  തഭാവഴെപറയുന്ന
കയഭാഗലതകേള ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണയ്.

1. സൂപര് വസഷലഭാലനിറനി ചേനികേനിതയ്ക്കുള അസുഖേലാം കേവണത്തുന്ന തതീയതനിക്കയ്
വതഭാട്ടുമുമ്പുള  രണയ്  വെര്ഷലാം  വഎ.  പനി.  തുടര്ചയഭായനി  വതഭാഴെനിലനില
ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണയ്.

2. കരഭാഗലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പഭായനി  നഭാലയ്  അലാംശഭാദഭായ
കേഭാലയളവകേളനിലഭായനി  156  ദനിവെസവത്ത  അലാംശഭാദഭായലാം  അടയ്ക്കുകേയുലാം
കമലപറഞ്ഞെ  നഭാലയ്  അലാംശഭാദഭായ  കേഭാലയളവെനില  ഏവതങനിലുലാം
രവണണത്തനില  കരഭാഗഭാനുകൂലലത്തനിനയ്  അര്ഹത  ഉണഭായനിരനിക്കുകേയുലാം
കവെണലാം.

(ബനി)   ഉണയ്.   ഇ.എസയ്.വഎ.  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  കദഭാഷകേരമഭായ
വെലവെസ്ഥകേള റദ്ദേഭാക്കണവമന്നയ്  കകേന്ദ്ര വതഭാഴെനില വെകുപയ്  മനനികയഭാടയ്  ആവെശലവപടയ്
ബഹുമഭാനവപട വതഭാഴെനിലുലാം എവവകസുലാം വെകുപ്പുമനനി 28-4-2017 നുലാം 12-5-2017-നുലാം
കേത്തുകേള  അയചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാവത  തതീരുമഭാനലാം  പുന:പരനികശഭാധനിക്കുന്ന  വെനിഷയലാം
ഇ.എസയ്.വഎ. കകേഭാര്പകറഷന ഡെയറക്ടര് ജനറലനിവന്റ ശദയനിലവപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിവല  കതഭാടട  ഇ.എസയ്.വഎ.  ആശുപത്രനി  സൂപര്
വസഷലഭാലനിറനി  ആക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി,  ഇനഷസ്വറനസയ്  വമഡെനിക്കല
സര്വ്വതീസസയ് ഡെയറക്ടര് സമര്പനിച വപ്രഭാകപഭാസല, ഇ.എസയ്.വഎ. കകേഭാര്പകറഷവന്റ
കസ്റ്ററയ്  വമഡെനിക്കല  കേമ്മേതീഷണര്ക്കയ്  തുടര്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
28-4-2017-വല  എഫയ്3/217/2017/വതഭാഴെനില  നമ്പര്  കേത്തയ്  പ്രകേഭാരലാം
അയചവകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്. പകേര്പയ് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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 ഇ.എസയ്.വഎ. ആനുകൂലലങ്ങള

181(4850) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ വതഭാഴെനിലഭാളനികേളുളവപവട വെനിവെനിധ വെനിഭഭാഗങ്ങവളകൂടനി

ഇ.എസയ്.ഐ.  ആനുകൂലലങ്ങളുവട പരധനിയനില വകേഭാണ്ടുവെരുവെഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  ;

എങനില വെനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില ഇ.എസയ്.ഐ. ആശുപത്രനികേളുലാം ഡെനിവസനസറനികേളുലാം

എവെനിവടവയലഭാമഭാണയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനില  പുതനിയ  ഇ.എസയ്.ഐ.  ഡെനിവസനസറനി

ആരലാംഭനിക്കുവെഭാന സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  വതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഉളവപവടയുള  അസലാംഘടനിത

കമഖേലയനിവല  വതഭാഴെനിലഭാളനികേവള  ഇ.എസയ്.വഎ.  കകേഭാര്പകറഷവന്റ  31-7-2015-വല

p-12/11/11/60/2010-Rev.II  കനഭാടതീസയ്  പ്രകേഭാരലാം  ഇ.എസയ്.വഎ.  നനിയമത്തനിവന്റ

പരനിധനിയനില  വകേഭാണ്ടുവെന്നനിട്ടുണയ്.  ഇതുകൂടഭാവത  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിവന്റ

പരനിധനിയനിലുള  ജലവെനിഭവെലാം,  വപഭാതുമരഭാമത്തയ്,  ലതീഗല  വമകടഭാളജനി,  കസഭായനില

കേണ്സര്കവെഷന,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം,  ഗ്രസൗണയ് വെഭാടര്  തുടങ്ങനി  വെനിവെനിധ

വെകുപ്പുകേളനിവല  കേഭാഷസ്വല/കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ്  ജതീവെനക്കഭാവരയുലാം  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളനിവല

കേഭാഷസ്വല  സസ്വതീപര്മഭാവരയുലാം  വെനിവെനിധ  കദവെസസ്വലാം  കബഭാര്ഡുകേളക്കയ്  കേതീഴെനില

കജഭാലനിവചേയ്യുന്ന  തഭാഴ്ന്നവെനിഭഭാഗലാം  ജതീവെനക്കഭാവരയുലാം  ഇ.എസയ്.വഎ.  പദതനിയുവട

പരനിധനിയനില ഉളവപടുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവെരുനണയ്.

(ബനി)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനില ഇ.എസയ്.വഎ. ആശുപത്രനികേള ഇല.  കകേഭാടയല,

കുറനിപ്പുറലാം,  മലപ്പുറലാം,  നനിലമ്പൂര്,  വെഭാഴെക്കഭാടയ്,  മകഞരനി,  വപരനിന്തെലമണ

എന്നനിവെനിടങ്ങളനില ഇ.എസയ്.വഎ. ഡെനിവസനസറനികേള പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(സനി)   മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില  വകേഭാകണഭാടനിയനില  ഒരു  പുതനിയ  ഇ.എസയ്.വഎ.

ഡെനിവസനസറനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  വപ്രഭാകപഭാസല  മഭാത്രവമ  സര്ക്കഭാരനിവന്റ

പരനിഗണനയനിലുള്ളൂ.
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ആലാം ആദ്മനി ബതീമ കയഭാജന
182(4851) ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ  : 

ശതീ  .   വകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന  : 
ശതീ  .   വകേ  .   സുകരഷയ് കുറുപയ്  : 
ശതീ  .    വെനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനവത്ത ഗ്രഭാമതീണ  കമഖേലയനിവല  ഭൂരഹനിതര്ക്കയ്  ഇനഷസ്വറനസയ്

പരനിരക്ഷ നലകുന്നതനിനഭായനി  ആലാം ആദ്മനി  ബതീമ  കയഭാജന  (എ.  എ.  ബനി.  ലവെ.)
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇനഷസ്വര്  വചേയവപടുന്ന വെലക്തനിയയ്  ലഭനിക്കുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങള എവന്തെഭാവക്കയഭാണയ്;

(സനി)  ഈ പദതനിയുവട  കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന വെനിഹനിതലാം എത്ര വെതീതമഭാവണന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡെനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുവട  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  എത്ര  കപവര
ഉളവപടുത്തഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നവതനലാം  അര്ഹരഭായവെവര  കേവണത്തുന്നതനിനയ്
എവന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇസൗ പദതനിപ്രകേഭാരലാം ഇനഷസ്വര് വചേയവപടുന്ന അലാംഗങ്ങളുവട സസ്വഭാഭഭാവെനികേ
മരണത്തനിനു  30,000  രൂപയുലാം  അപകേട  മരണത്തനിനയ്  75,000  രൂപയുലാം  പൂര്ണ
വവവെകേലലത്തനിനയ്  75000  രൂപയുലാം  അര്ദലവെകേലലത്തനിനയ്  37,500  രൂപയുലാം
നലകുന.   മഭാത്രമല അലാംഗങ്ങളുവട ഒനപതയ് മുതല 12-ാംതരലാം വെവര ക്ലെെഭാസ്സുകേളനില
പഠനിക്കുന്ന  (വഎ.ടനി.വഎ.  ഉളവപവട)  പരമഭാവെധനി  2  കുടനികേളക്കയ്  100  രൂപ വെതീതലാം
മഭാസലാം കസഭാളര്ഷനിപയ് നലകേനിവെരുന.

(സനി)  കകേന്ദ്ര സലാംസ്ഥഭാന വെനിഹനിതലാം 50:50 ആനുപഭാതത്തനിലഭാണയ്.

(ഡെനി)   സലാംസ്ഥഭാനത്തനിവല  അര്ഹരഭായ  എലഭാ  വെനിഭഭാഗങ്ങവളയുലാം  'ആബനി'
പദതനിയനില  അലാംഗങ്ങളഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിജ്ഞഭാബദമഭാണയ്.   ഇതനിനഭായനി
വെര്ഷലാംകതഭാറുലാം  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളവെഴെനി  രജനികസ്ടേഷന  നടപടനികേള  നടത്തുകേയുലാം
പത്ര,  ദൃശല  ശവെല  മഭാദലമങ്ങളനിലൂവട  പരമഭാവെധനി  ജനങ്ങളക്കയ്  'ആബനി'
പദതനിവയക്കുറനിചള അറനിയനിപ്പുകേള നലകേനി വെരനികേയുലാം വചേയ്യുന.
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 പളരുത്തനി ഇ.എസയ്.വഎ. ആശുപത്രനി

183(4852)  ശതീ  .    കജഭാണ് വഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പളരുത്തനി  ഇ.  എസയ്.  ഐ.  ആശുപത്രനിയനില  ഇനഷസ്വര്  വചേയ
വെലക്തനികേളുവട എണലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ആശുപത്രനിയനില കേനിടത്തനിചേനികേനിത ഏര്വപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനി
ലകേവക്കഭാളകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പളരുത്തനിയനില ഇ.എസയ്.വഎ.  ഡെനിവസനസറനിയഭാണുളതയ്.  പ്രസ്തുത
ഡെനിവസനസറനിയനില 7306 വെലക്തനികേള ഇനഷസ്വര് വചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതയ്ക്കുള  IP  Strength  പളരുത്തനി  ഇ.എസയ്.വഎ.
ഡെനിവസനസറനിയനില ഇല.

വകേഭാടഭാരക്കരയനിവല ഇ.എസയ്.വഎ. ആശുപത്രനികേളുലാം ഡെനിവസനസറനികേളുലാം

184(4853) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിവല ഇ.എസയ്.വഎ. ആശുപത്രനികേളുലാം
ഡെനിവസനസറനികേളുലാം ഏവതലഭാമഭാവണന്നയ് വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനിവല  നനിലവെനിവല  സ്റ്റഭാഫയ്  പഭാകറണ്
വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രങ്ങളനില,  നനിലവെനിൽ  ഒഴെനിവള  തസ്തനികേകേളുവട
വെനിശദഭാലാംശങ്ങൾ കകേന്ദ്രങ്ങള തനിരനിച വവെളനിവപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഇ.എസയ്.വഎ.
ആശുപത്രനികേളനില.   വകേഭാടഭാരക്കര,  വവമലലാം,  തൃപലഴെനികേലാം എന്നതീ സ്ഥലങ്ങളനിലഭായനി
മൂന്നയ് ഇ.എസയ്.വഎ. ഡെനിവസനസറനികേളഭാണയ് ഉളതയ്.  

(ബനി)   സ്റ്റഭാഫയ് പഭാകറണ് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  ഒഴെനിവകേളുവട വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന:

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.



291 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 19, 2017

ഡെനിവസനസറനി തസ്തനികേ ഒഴെനിവകേളുവട
എണലാം

      വകേഭാടഭാരക്കര അസനിസ്റ്റന്റയ്
ഇനഷസ്വറനസയ്
വമഡെനിക്കല ഓഫതീസര്

 1

         
          വവമലലാം

കഹഭാസനിറല
അറനഡെന്റയ് കഗ്രഡെയ് -II 1

തൃപലഴെനികേലാം

അസനിസ്റ്റന്റയ്
ഇനഷസ്വറനസയ്
വമഡെനിക്കല ഓഫതീസര്

2
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അറനഡെന്റയ് കഗ്രഡെയ് -II

             
1

ഇതനില  അസനിസ്റ്റന്റയ്  ഇനഷസ്വറനസയ്  വമഡെനിക്കല  ഓഫതീസര്മഭാരുവട
ഒഴെനിവകേളനില കകേഭാണ്ടഭാക്ടയ് അടനിസ്ഥഭാനത്തനില കഡെഭാക്ടര്മഭാര് കജഭാലനി വചേയ്തുവെരുന.

 കേര്ണഭാടകേ അതനിര്ത്തനി ഗ്രഭാമങ്ങളനിവല കേഞഭാവെയ് മഭാഫനിയ

185(4854)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കയ് :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  -  കേര്ണഭാടകേ അതനിര്ത്തനി ഗ്രഭാമങ്ങളനില വെലഭാപകേമഭായനി കേഞഭാവെയ്
മഭാഫനിയകേള ശക്തമഭാകുന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ  പ്രകദശങ്ങളനിവല  കേഞഭാവെയ്  മഭാഫനിയകേളവക്കതനിവര  എവന്തെഭാവക്ക
നടപടനികേള എടുത്തു എന്നയ് വെലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതയ് സലാംബനനിചയ് എത്ര കകേസുകേള കേവണത്തനിവയനലാം അതനിവന്റ തുടർ
നടപടനികേളുലാം വെനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള-കേര്ണഭാടകേ  അതനിര്ത്തനിയനില  വെയനഭാടയ്  ജനിലകയഭാടയ്  കചേര്ന്നയ്
കേനിടക്കുന്ന  കേര്ണഭാടകേ  അതനിര്ത്തനി  ഗ്രഭാമമഭായ  വവബരക്കുപ  അടക്കമുള
സ്ഥലങ്ങളനില  കേഞഭാവെയ്  കേടത്തയ്  സലാംഘങ്ങള  പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി  വെനിവെരലാം
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)    കേഞഭാവെയ്  അടക്കമുള ലഹരനിവെസ്തുക്കള കേര്ണഭാടകേ സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്
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നനിനലാം  കേടത്തനിവക്കഭാണ്ടുവെരുന്നതയ്  തടയുന്നതനിനയ്  കകേരള-കേര്ണഭാടകേ  അതനിര്ത്തനി
വചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളുവട  പ്രവെര്ത്തനലാം  ശക്തനിവപടുത്തനി  വെഭാഹന  പരനികശഭാധനകേള
കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണയ്.   കേര്ണഭാടകേ  എവവകസയ്/കപഭാലതീസയ്  കസനകേളുമഭായനി
കചേര്ന്നയ് അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തയ് കപഭാലതീസയ്, കഫഭാറസ്റ്റയ്,
റവെനപ്യൂ,  ആര്.പനി.എഫയ്.  തുടങ്ങനിയ  വെനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായുലാം  കചേര്ന്നയ്  ബനവപട
കമഖേലകേളനിലുലാം സലാംയുക്ത പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവെരുന.   കൂടഭാവത അതനിര്ത്തനി
പ്രകദശങ്ങളനില  കബഭാര്ഡെര്  പകടഭാളനിലാംഗയ്  യൂണനിറ്റുകേള  24  മണനിക്കൂറുലാം
വെഭാഹനപരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതുലാം  വചേക്കയ്  കപഭാസ്റ്റുകേള  മറനികേടന്നയ്  സമഭാന്തെര
പഭാതകേളനിലൂവട  മയക്കുമരുന്നയ്  കേടത്തയ്  നടത്തുവെഭാന  സഭാധലതയുള  കറഭാഡുകേളനില
വെഭാഹനപരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുളതുലാം  കദശതീയപഭാതകേളനില  വെഭാഹന
പരനികശഭാധന നടത്തനിവെരുന്നതുമഭാണയ്.  ടനി പ്രകദശങ്ങളനില എവവകസയ് കേമ്മേതീഷണറുവട
പ്രകതലകേ സസ്വഭാഡുകേളുലാം ഷഭാകഡെഭാ എവവകസയ്, എവവകസയ് ഇന്റലനിജനസയ് വെനിഭഭാഗങ്ങളുലാം
പ്രകതലകേ പരനികശഭാധനകേളുലാം നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനിവെരുന്നതുമഭാണയ്.

(സനി)  കകേരള-കേര്ണഭാടകേ  അതനിര്ത്തനി  വചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില  2017  വെര്ഷലാം
നഭാളനിതുവെവര 45 എന.ഡെനി.പനി.എസയ്. കകേസുകേളുലാം അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനിലനനിനലാം
കേഴെനിഞ്ഞെ  ഒരു  വെര്ഷത്തനിനനിവട  14  എന.ഡെനി.പനി.എസയ്.  കകേസുകേളുലാം  എവവകസയ്
വെകുപയ് കേവണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത കകേസുകേളനില നനിയമ നടപടനികേള ബനവപട
കകേഭാടതനികേളനില നടനവെരനികേയഭാണയ്.

 മദല വെനിലപനശഭാലകേളുലാം മദലനയവലാം
186(4855) ശതീ  .   വെനി  .   വകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെയ്  :

ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല  :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന  :
ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  തകദ്ദേശസ്ഥഭാപനങ്ങള  ലലസനസയ്  പുതുക്കനി  നലഭാത്തതുമൂലലാം  മദല

വെനില്പനശഭാലകേള  പൂകടണ  സഭാഹചേരലലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനിലവപട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതയ്  തരണലാംവചേയഭാന  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
നടപടനികേള വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ജനകേതീയ  പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളുലാം  ജനങ്ങള  പ്രകേടനിപനിക്കുന്ന  എതനിര്പ്പുമഭാണയ്
ലലസനസയ്  നല്കുന്നതനില  തകദ്ദേശസ്ഥഭാപനങ്ങളക്കയ്  തടസലാം  സൃഷനിക്കുന്നവതന്ന
വെസ്തുത ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില  ഇകപഭാള  തകദ്ദേശസ്ഥഭാപനങ്ങളക്കയ്  കബഭാധലമഭായനിട്ടുള
ജനഹനിതലാം കൂടനി മഭാനനിചയ് മദലനയലാം രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)   ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.  അബ്കേഭാരനി  ചേടങ്ങളനിവല  വെലവെസ്ഥകേളക്കുലാം
ദൂരപരനിധനി  സലാംബനനിച  ബഹു.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വെനിധനിക്കുലാം  അനുസൃതമഭായനി
പ്രകദശവെഭാസനികേവള  പരമഭാവെധനി  വെനിശസ്വഭാസത്തനിവലടുത്തുവകേഭാണയ്  മദലവെനിലപന
ശഭാലകേള  മഭാറനി  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളഭാണയ്  ഇകപഭാള
സസ്വതീകേരനിചവെരുന്നതയ്.

(ബനി&സനി)   എലഭാ തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം ഇസൗ  വെനിഷയത്തനില
ഒകര  അഭനിപ്രഭായമുളവെരല.   വവലസനസയ്  നലകുന്ന  കേഭാരലത്തനില  വെലതലസ്ത
തതീരുമഭാനങ്ങള  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  വവകേവക്കഭാണനിട്ടുണയ്.
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനയ്  വപഭാതുവെനില  ഗണകേരമഭാവന്ന  നനിലപഭാടുകേളക്കയ്  അനുസൃതമഭായ
സമഗ്ര മദലനയത്തനിനയ് രൂപലാം നലകുന്നതഭാണയ്.

മദലനയലാം

187  (4856)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിലവെനിലുള  മദലനയത്തനില  മഭാറലാം  വെരുത്തുന്നതനിനഭായനി  കേമ്മേതീഷവന
നനിയമനിക്കുവെഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില  കേമ്മേതീഷവന്റ  ഘടന  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;  കേമ്മേതീഷന
എന്നകത്തക്കയ് നനിലവെനിലവെരുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

എവവകസയ് കറഞയ് ഓഫതീസനില വെഭാഹനങ്ങളുവടയുലാം ജതീവെനക്കഭാരുവടയുലാം കുറവെയ് 
188(4857)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന  :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  എലകസയ്  കറഞയ്  ഓഫതീസനില  ആവകേ  എത്ര
വെഭാഹനങ്ങളുവണനലാം എത്ര ജതീവെനക്കഭാരുവണനലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരുനഭാഗപളനി തഭാലൂക്കനിവന്റ പൂര്ണമഭായ ചുമതലയുള ഈ ഓഫതീസയ്,
വെഭാഹനങ്ങളുവടയുലാം  ജതീവെനക്കഭാരുവടയുലാം  കുറവമൂലലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്നനിവലന്ന  വെസ്തുത  ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;കൂടുതല  വെഭാഹനങ്ങളുലാം
ജതീവെനക്കഭാവരയുലാം അനുവെദനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എന.ടനി.പനി.എസയ്.കകേസുകേള ഉളവപവട എലകസയ് കകേസുകേള വെളവര
കൂടുതലഭായനി  റനികപഭാര്ടയ്  വചേയവപടുന്ന പ്രസ്തുത പ്രകദശത്തയ്  സ്ഥനിരപരനികശഭാധനകേള
നടത്തുന്നതനിനയ് ഇരുചേക്രവെഭാഹനങ്ങള അനുവെദനിക്കുകമഭാ; വെനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി എവവകസയ് കറഞയ് ഓഫതീസനില  1  ജതീപ്പുലാം  1  കമഭാകടഭാര്
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വവസക്കനിളുലാം ഉളവപവട  2  വെഭാഹനങ്ങളഭാണയ് ഉളതയ്.   എവവകസയ് ഇനവസക്ടര്-1,
പ്രനിവെന്റതീയ്വെയ്  ഓഫതീസര്-4,  സനിവെനില  എവവകസയ്  ഓഫതീസര്/വെനനിതഭാ  സനിവെനില
എവവകസയ്  ഓഫതീസര്-18,  എവവകസയ്  വവഡ്രവെര്-1,  പഭാര്ടയ്വവടലാം  സസ്വതീപര്-1
ഉളവപവട ആവകേ 25 ജതീവെനക്കഭാര് കേരുനഭാഗപളനി എവവകസയ് വറയ്ഞനില  കജഭാലനി
കനഭാക്കനിവെരുന.

(ബനി)   ശദയനിലവപടനിടനില. ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില ഇല.

(സനി)   നനിലവെനില  കേരുനഭാഗപളനി  വറയനിഞനില  ഒരു കമഭാകടഭാര്  വവസക്കനിള
അനുവെദനിചനിട്ടുളതഭാണയ്.   നനിലവെനിവല  സലാംവെനിധഭാനത്തനില  എലഭാ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
നനിരതീക്ഷണ  സലാംവെനിധഭാനങ്ങള  ശക്തനിവപടുത്തനി  പരനികശഭാധനകേള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിവെരുന.

മലപ്പുറലാം മുണ്ടുപറമ്പയ് വവബപഭാസയ് കറഭാഡെനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന പുതനിയ
മദലവെനിലപനശഭാല

189(4858)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ,  സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില  മദലശഭാലകേള  കവെവണന്ന
ബഹുമഭാനവപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിവെനിധനി ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വെനിധനിയുവട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  മലപ്പുറലാം  മുണ്ടുപറമ്പയ്  ലബപഭാസയ്
കറഭാഡെനില പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന പുതനിയ മദലവെനില്പനശഭാല നനിയമവെനികധയമഭാകണഭാ;

(സനി)  നഗരസഭയുവടയുലാം  എലകസയ്  വെകുപനിവന്റയുലാം  ലലസനസയ്  പ്രസ്തുത
സ്ഥഭാപനത്തനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡെനി) എങനില അതനിവന്റ പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.
(ബനി)  നനിയമവെനികധയമഭാണയ്.

(സനി)   എവവകസയ്  വെകുപനിവന്റ  വവലസനസയ്  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.   നഗരസഭയുവട
വവലസനസനിനയ് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(ഡെനി)   എവവകസയ്  വെകുപയ്  അനുവെദനിച  വവലസനസനിവന്റ  പകേര്പയ്
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

 ബനിവെകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷവന്റ വെനികദശമദല വെനിലപനശഭാലകേള

190(4859)  ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2017 മഭാര്ചയ് 31 വെവര ബനിവെകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷവന്റ എത്ര വെനികദശമദല

വെനിലപനശഭാലകേള പ്രവെര്ത്തനിചനിരുന;

(ബനി)  ഇവെ  എവെനിവടവയഭാവക്കയഭാവണനലാം  വകേടനിട  ഉടമയുവട  കപരയ്  വെനിവെരലാം,

വെനിസ്തതീര്ണലാം, വെഭാടകേ സഹനിതലാം വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവെയനില  കദശതീയ-സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകയഭാരത്തയ്  പ്രവെര്ത്തനിചനിരുന്ന

വെനികദശമദല  വെനിലപനശഭാലകേള  ഏവതഭാവക്ക;  ആയതനിവന്റ  വെനിവെരങ്ങള,  വകേടനിട

ഉടമയുവട കപരയ്, വെനിസ്തതീര്ണലാം, വെഭാടകേ, അഡെസ്വഭാനസയ് തുടങ്ങനിയവെ വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  ബനിവെകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷവന്റ  ഓകരഭാ  വെനികദശമദല  വെനിലപന

ശഭാലകേളനിലുലാം  സൂക്ഷനിക്കഭാവന്ന  മദലത്തനിവന്റ  അളവെയ്  എത്ര  വെതീതവമന്നയ്  വെനില്പന

ശഭാലകേള തനിരനിചയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അനുവെദനതീയമഭായ  അളവെനികനക്കഭാള  കൂടുതല  മദലലാം  കസ്റ്റഭാക്കയ്

വചേയ്യുന്നതഭായനി ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  268 എണലാം പ്രവെര്ത്തനിചനിരുന.

(ബനി)  അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  162 ബനിവെകറജസയ് ഒസൗടയ് വലറ്റുകേള കദശതീയ-സലാംസ്ഥഭാന പഭാതകയഭാരത്തയ്

പ്രവെര്ത്തനിചനിരുന.   അവെയുവട  വെനിശദവെനിവെരലാം  അനുബനലാം  2  ആയനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡെനി)  ചേനിലറ വെനിലപനശഭാലകേളുവട വെനിസ്തൃതനി അനുസരനിചയ് ഓകരഭാ കഷഭാപനിലുലാം

സൂക്ഷനിക്കുന്ന മദലത്തനിവന്റ അളവലാം വെലതലസ്തമഭായരനിക്കുലാം.

(ഇ)  വെനികദശമദല  വെനിലപനശഭാലകേളനില  സൂക്ഷനിക്കഭാവന്ന  മദലത്തനിവന്റ

അളവെനിവന സലാംബനനിചയ് നനിയതമഭായ നനിയമങ്ങവളഭാനലാം നനിലവെനിലനില.

 മഭാകവെലനിക്കര എവവകസയ് കറഞയ് ഓഫതീസനിവല ജതീവെനക്കഭാരുവട കുറവെയ്

* വവലബറനിയനില വെചനിട്ടുണയ്.
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191(4860) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷയ് : തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ് വതഭാഴെനിലുലാം

എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) മഭാകവെലനിക്കര എലകസയ് കറഞയ് ഓഫതീസനില പ്രനിവെന്റതീവെയ് ഓഫതീസര്മഭാര്,

സനിവെനില  എലകസയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  എന്നനിവെരുവട  എണലാം  വെളവര
പരനിമനിതമഭായതനിനഭാല  ഓഫതീസനിവന്റ  സുഗമമഭായ  പ്രവെര്ത്തനവത്ത  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്നതയ് ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ജതീവെനക്കഭാരുവട  എണലാം  വെര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനുമുള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വെനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)ശദയനിലവപടനിട്ടുണയ്.  

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.   

 കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് ജനിലയനിവല ബനിവെകറജസയ് ഒസൗടയ് വലറ്റുകേള
192(4861) ശതീ  .    എന  .    എ  .    വനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാവഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്

വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡെയ്  ജനിലയനില  എത്ര  ബനിവെകറജസയ്  ഔ ടയ് വലറ്റുകേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണയ്;

(ബനി) അവെ എവെനിവടവയഭാവക്കയഭാവണന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനിലയനില  പുതുതഭായനി  ബനിവെകറജസയ്  ഔടയ് വലറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
അകപക്ഷ  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉവണങനില  എവെനിവടവയഭാവക്ക  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള
അകപക്ഷകേളഭാവണന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡെനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനികനല  ലകേവക്കഭാണ  തതീരുമഭാനലാം
വെനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡെയ്  ജനിലയനില  നനിലവെനില  5  ബനിവെകറജസയ്  ഒസൗടയ് വലറ്റുകേള
പ്രവെര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ബനി)   ഇവെ സ്ഥനിതനി വചേയ്യുന്ന സ്ഥലത്തനിവന്റ വെനിവെരങ്ങള ചുവെവട കചേര്ക്കുന.

നമ്പര് സ്ഥലലാം എഫയ്  .  എല   1   നമ്പര്
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1 വവെളരനിക്കുണയ് ടസൗണ് 14010

2 കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് 14002

3 ബദനിയടുക്ക, മുകളരനിയ 14005

4 ബന്തുടുക്ക, കേഭാസര്കഗഭാഡെയ് 14006

5 നതീകലശസ്വരലാം, മൂന്നഭാലാംകുറനി 14009

(സനി)  ഇല.  എന്നഭാല  ബഹുമഭാനവപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിവെനിധനിയുവട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന കഷഭാപ്പുകേള അതതു തഭാലൂക്കുകേളനില തവന്ന മഭാറനി
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവെണനി  തഭാവഴെപറയുന്ന  സ്ഥലങ്ങളനിലനനിന്നയ്  അകപക്ഷ
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
കഷഭാപയ് നമ്പര് കേനിടനിയനിട്ടുള അകപക്ഷയുവട വെനിവെരങ്ങള

എഫയ്.എല.1 14003 വചേമ്മേനഭാടയ് പഞഭായത്തനിവല പൂളനിക്കുന്നയ് എന്ന സ്ഥലത്തയ്

എഫയ്.എല.1 14008 കേഭാഞ്ഞെങ്ങഭാടയ്  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗയ്  തഭാലൂക്കനിവല  പടന്നക്കഭാടയ്
എന്ന സ്ഥലത്തയ്

എഫയ്.എല.1
14001

കുമ്പള-   മകഞശസ്വരലാം  തഭാലൂക്കനിവല  നഭായഭാവെയ്  നഭാരഭായണ
മലാംഗലലാം എന്ന സ്ഥലത്തയ്

(ഡെനി)  അകപക്ഷകേള എവവകസയ് വെകുപനിവന്റ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

 സമ്പൂര്ണ മദലനനികരഭാധനലാം

193(4862) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര്  :
ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി അലനി  :
ശതീ  .   ടനി  .   വെനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  :
വപ്രഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലത്തനിനയ് വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സമ്പൂര്ണ  മദലനനികരഭാധനലാം  ഏര്വപടുത്തനിയ  ബതീഹഭാര്  സലാംസ്ഥഭാനത്തയ്
അതനിനുകശഷലാം  ഉണഭായ  പരനിവെര്ത്തനവത്തക്കുറനിചയ്  സലാംസ്ഥഭാനലാം  ഏവതങനിലുലാം
തലത്തനില പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വെനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പരനികശഭാധനിചനിടനില.

മുലകശ്ശേരനി പഞഭായത്തനിവല ബനിവെകറജസയ് ഒസൗടയ് വലറയ് മഭാറനി സ്ഥഭാപനിക്കല 

194(4863)  ശതീ  .    മുരളനി  വപരുവനലനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
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വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിവല മുലകശ്ശേരനി  പഞഭായത്തനിവല  14-ാം വെഭാര്ഡെനില
പ്രവെര്ത്തനിക്കുന്ന ബനിവെകറജസയ് ഔടയ് വലറയ് മഭാറനി സ്ഥഭാപനിക്കണവമനള നനികവെദനലാം
ശദയനിലവപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഔടയ് വലറയ്  ജനവെഭാസലാം  കുറഞ്ഞെ  മവറഭാരനിടകത്തക്കയ്  മഭാറനി
സ്ഥഭാപനിക്കുവെഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വെനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്. ജനങ്ങളക്കയ് യഭാവതഭാരു ബുദനിമുട്ടുലാം ഉണഭാകേഭാവത സുഗമമഭായനി
കഷഭാപയ് പ്രവെര്ത്തനിക്കഭാന ഇകപഭാള കേഴെനിയുന്നതനിനഭാല കഷഭാപയ് മവറഭാരു സ്ഥലകത്തയയ്
മഭാറനി സ്ഥഭാപനികക്കണ സഭാഹചേരലലാം നനിലവെനിലനില.

 അടചപൂടനിയ മദലകഷഭാപ്പുകേള

195(4864)  ശതീ  .    ഡെനി  .    വകേ  .    മുരളനി :  തഭാവഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കയ്
വതഭാഴെനിലുലാം എലകസുലാം വെകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വെന്നകശഷലാം  എത്ര  ബനിവെകറജസയ്,
കേണ്സപ്യൂമര്വഫഡെയ് മദലകഷഭാപ്പുകേള അടചപൂടനിവയന്നയ് വെലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനങ്ങളുവട  എതനിര്പ്പുമൂലലാം  കഷഭാപ്പുകേള  തുറക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതനിനയ്
പരനിഹഭാരമഭായനി  എന്തെയ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ബഹുമഭാനവപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിവെനിധനിയുവട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
കദശതീയ-സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതകേളുവട  500  മതീറര്  ചുറളവെനിലുള  മദലവെനിലപനശഭാലകേള
മഭാറനിസ്ഥഭാപനികക്കണതഭായുണയ്.   ഇസൗ  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  മഭാറനി  സ്ഥഭാപനിക്കുവെഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത  ബനിവെകറജയ്  കകേഭാര്പകറഷവന്റ  96  ഒസൗടയ് വലറ്റുകേള  ഇകപഭാള
അടഞകേനിടക്കുന.

(ബനി)   അബ്കേഭാരനി  ചേടങ്ങളനിവല  വെലവെസ്ഥകേളക്കുലാം ദൂരപരനിധനി  സലാംബനനിച
ബഹുമഭാനവപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിവെനിധനിക്കുലാം  അനുസൃതമഭായനി  പ്രകദശവെഭാസനികേവള
വെനിശസ്വഭാസത്തനിവലടുത്തുവകേഭാണയ്  പരമഭാവെധനി  ജനവെഭാസലാം  കുറഞ്ഞെ  സ്ഥലങ്ങളനികലയയ്
മദലവെനിലപനശഭാലകേള മഭാറനി സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)
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9.30 a.m]

II. അടനിയന്തരപ്രകമയയ

മകഞ്ചേരനി മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനിമലെ പ്രതനിസനനി

മനി  .    മഡപപ്യൂടനി  സസ്പീക്കര:  മകഞ്ചേരനി  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനില്  ഇന്തന്ത്യന
മമഡനിക്കല്  കേകൗണ്സനിലെനിമന്റെ  മകോനദണ്ഡപ്രകേകോരമുള്ള  അദന്ത്യകോപകേമരയയ
പകോരകോമമഡനിക്കല്  സകോഫനിമനയയ  നനിയമനിക്കകോത്തതനിമനതനിമരയയ  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജയ്  കഹകോസല്,  സകോഫയ്  കേകകോരകടഴയ്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  അടനിസകോന
സകൗകേരന്ത്യങ്ങള്  വരദനിപനിക്കകോത്തതനിമനതനിമരയയ  കേഴനിഞ്ഞ  നകോലെയ്  ദനിവസമകോയനി
മമഡനിക്കല്  വനിദന്ത്യകോരതനികേള്  നടത്തുന  നനിരകോഹകോര  സമരയമൂലെയ  മമഡനിക്കല്
പഠനരയഗത്തയ്  ഉളവകോയനിട്ടുള്ളതകോയനി  പറയമപടുന  ഗുരുതരമകോയ  സനിതനിവനികശേഷയ
സഭകോനടപടനികേള്  നനിരത്തനിവചയ്  ചരച  മചയ്യണമമനകോവശേന്ത്യമപടയ്  സരവ്വശസ്പീ
എയ.  ഉമ്മര,  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന,  അനൂപയ്  കജക്കബയ്  എനസ്പീ  ബഹുമകോനമപട
അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേകോരയ  കനകോടസ്പീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

ആകരകോഗന്ത്യവയ സകോമൂഹന്ത്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    ശശേലെജ
ടസ്പീചര):  സര,  അടനിസകോന സകൗകേരന്ത്യങ്ങള് യകോമതകോനയ ഒരുക്കകോമതയകോണയ് 2012-ല്
മകഞ്ചേരനി ജനറല് ആശുപതനി മമഡനിക്കല് കകേകോകളജകോയനി  പ്രഖന്ത്യകോപനിചതയ്. നനിലെവനില്
നകോലെയ്  ബകോച്ചുകേളനിലെകോയനി   പഠനയ  നടത്തനിവരുന നകോനൂകറകോളയ  എയ.ബനി.ബനി.എസയ്.
വനിദന്ത്യകോരതനികേളുമട  പഠനത്തനിനയ  ആശുപതനി  നടത്തനിപനിനയ  ആവശേന്ത്യമകോയ
സകൗകേരന്ത്യങ്ങള്  ഒരുക്കുനതനിനയ്  ഈ  സരക്കകോര  നടപടനി  സകസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയകോണയ്.
ഇതനിനകേയ  സകസ്പീകേരനിച  നടപടനികേളുമട  ഫലെമകോയനി  2017-18  അക്കകോദമനികേ
വരഷത്തനികലെയയ്  എയ.ബനി.ബനി.എസയ്.  പ്രകവശേനത്തനിനകോയനി  ഇന്തന്ത്യന  മമഡനിക്കല്
കേകൗണ്സനിലെനിമന്റെ  അയഗസ്പീകേകോരയ  ലെഭന്ത്യമകോയനിട്ടുണയ്.  21 കകേകോടനി  രൂപ  മചലെവനില്
നനിരമ്മകോണയ  തുടങ്ങനിയ  അക്കകോദമനികേയ്  കബകോക്കനിമന്റെ  നനിരമ്മകോണ  പ്രവരത്തനയ
ഏകേകദശേയ  പൂരത്തനിയകോയനിക്കഴനിഞ.  ആണ്കുടനികേളുമടയയ  മപണ്കുടനികേളുമടയയ
കഹകോസല്,  അദന്ത്യകോപകേ-അനദന്ത്യകോപകേ  കേകകോരകടഴയ്  എനനിവയയ്  75,47,37,433
രൂപയമട  ഭരണകോനമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മടകനിക്കല്  കേമ്മനിറനി  നനിരകദ്ദേശേനിച  ചനിലെ
മകോറങ്ങള്  ഉള്മപടുത്തനി  മടണര  നടപടനി  പുനരകോരയഭനിക്കുനതകോണയ്.  മകഞ്ചേരനി
മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനില് 261 അദന്ത്യകോപകേ-അനദന്ത്യകോപകേരുമട സനിരയ തസനികേകേള്
സൃഷനിക്കുകേയയ  40  തസ് തനികേകേളനില്  ഔടയ്കസകോഴനിയഗ് വഴനി  നനിയമനയ
നടത്തുകേയയ മചയനിരുന. ഏഴയ് തസനികേകേള് മറ്റുള്ള കകേകോകളജുകേളനില്നനിനയ സലെയമകോറനി
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നനിശ്ചയനിക്കുകേയയ  മചയനിട്ടുണയ്.  നനിലെവനിലുള്ള  ഒഴനിവകേള്  പനി.എസയ്.സനി.  വഴനിയയ
മപ്രകോകമകോഷന  വഴനിയയ  മഡപപ്യൂകടഷന  വഴനിയയ  നനികേത്തുനതനിനയ്  നടപടനികേള്
സകസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.  മമഡനിക്കല്  കേകൗണ്സനിലെനിമന്റെ  നനിരകദ്ദേശേപ്രകേകോരയ  ആശുപതനി
നടത്തനിമക്കകോണ്ടുകപകോകുനതനിനയ്  ആവശേന്ത്യമകോയ  അദന്ത്യകോപകേ-അനദന്ത്യകോപകേ,
പകോരകോമമഡനിക്കല്, നഴനിയഗയ് സകോഫയ് തസനികേകേള് സൃഷനിക്കുനതനിനള്ള മപ്രകോകപകോസല്
സരക്കകോരനിമന്റെ  പരനിഗണനയനിലെകോണയ്.  ഈ  തസനികേകേള്  അനവദനിക്കുനകതകോമട
അവനിമടയനികപകോള്  നനിലെനനില്ക്കുന  ദകനിഭരണ  സമ്പ്രദകോയയ  ഒഴനിവകോക്കനി  മകഞ്ചേരനി
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിമന്റെയയ  ആശുപതനിയമടയയ  സുഗമമകോയ  പ്രവരത്തനയ
സകോധന്ത്യമകോകുയ.  ജനറല്  സരജറനി  വനിഭകോഗത്തനിമലെ  അദന്ത്യകോപകേരുമട  കുറവയ്
നനികേത്തുകേമയനതകോണയ്  സമരയ  നടത്തുന  വനിദന്ത്യകോരതനികേളുമട  പ്രധകോന  ആവശേന്ത്യയ.
ഇതുസയബനനിചയ്  കകേകോകളജയ്  യൂണനിയന  നല്കേനിയ  നനികവദനത്തനിമന്റെ
അടനിസകോനത്തനില്  അദന്ത്യകോപകേരുമട  അഭകോവയ  കുടനികേളുമട  പഠനമത്ത
ബകോധനിക്കകോതനിരനിക്കുനതനിനയ്  മൂനയ്  അദന്ത്യകോപകേമര  മകഞ്ചേരനി  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജനികലെയയ്  നനികയകോഗനിചയ്  ഉത്തരവകോയനിട്ടുണയ്.  അവര  ഇനവനിമട
ചകോരമജ്ജെടുക്കുനതകോണയ്.  അവനിടമത്ത  എലകോ  അപകോകേതകേളുയ  പരനിഹരനിക്കകോന
സരക്കകോര ശമനിച്ചുവരുന സകോഹചരന്ത്യത്തനില് സമരയ നടത്തുന കുടനികേളുമകോയയ ഞകോന
സയസകോരനിചനിരുന.  അവരക്കയ്  ഒരുപകോടയ്  പ്രശ്നങ്ങളുണയ്,  അതയ്  ശേരനിയകോണയ്.  അതയ്
പരനിഹരനിക്കകോന ഈ ഗവണ്മമന്റെയ്  നടത്തുന ഇടമപടലുകേളനില് സയതൃപ്തരകോമണനയ്
കുടനികേള്  എകനകോടയ്  പറഞ.  'മനിനനിസറയ,  ആകരകോഗന്ത്യ  വകുപനിമന്റെ  അ ഡസ്പീഷണല്
ചസ്പീഫയ്  മസക്രടറനിയയ  ഡനി.എയ.ഇ.-യയ  വനയ്  നടത്തനിയ  ഇടമപടല്  ഞങ്ങള്ക്കയ്
പ്രതസ്പീക്ഷ നല്കുനമണനയ്  '  കുടനികേള് പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  അവരുമട എലകോ ഗസ്പീവനസുയ
കകേള്ക്കകോന  ഈ  ഗവണ്മമന്റെയ്  തയ്യകോറകോണയ്.  ഇതയയ  കേകോരന്ത്യങ്ങള്  ഇകപകോള്
മചയനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരയ  സകോഹചരന്ത്യത്തനില്  ഈ  വനിഷയയ  സഭ  നനിരത്തനിവചയ്
ചരചമചകയ്യണ ആവശേന്ത്യമനിമലനയ് ഞകോന സഭമയ അറനിയനിക്കുകേയകോണയ്. 

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര  : സര,  ബഹുമകോനമപട  മനനിയമട  മറപടനിയനിമലെ
ആദന്ത്യവകോചകേയതമന  വളമര  കവദനയണകോക്കുനതകോണയ്.  കവണത  അടനിസകോന
സകൗകേരന്ത്യമനിലകോമത  2012-ല്  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  ആരയഭനിച്ചുമവനകോണയ്
ബഹു. മനനി പറഞ്ഞതയ്. ഇതുതമന ഒരു കുറമപടുത്തലെകോണയ്. 33 വരഷത്തനിനകശേഷയ
സയസകോനത്തയ്  ഗവണ്മമന്റെയ്  കമഖലെയനില്  ഒരു  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്
വരനികേമയനപറയകമകോള്  യഥകോരതത്തനില്  ഇവനിടമത്ത  പകോവമപട  ആളുകേള്ക്കയ്
മുന്തനിയ  ചനികേനിത്സ  ലെഭനിക്കുകേ,  സകോധകോരണക്കകോരകോയ  മനിടുക്കനമകോരകോയ  കുടനികേള്
മമരനികറകോടുകൂടനി  പകോസകോയകോല്  അവരക്കയ്  പഠനിക്കകോനള്ള  സകൗകേരന്ത്യങ്ങള്
ഉണകോവകേമയനതകോണയ്. 33 വരഷമകോയനി കകേരളത്തനില് രണയ് മുനണനികേളുയ മകോറനിമകോറനി
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ഭരനിച്ചു.  പകോവമപടവനയ്  പഠനിക്കകോന  മമചമപമടകോരു  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്
സകോപനിക്കകോന  ഒരു  മുനണനിക്കുയ  സകോധനിക്കകോമത  കപകോയനി.  എനകോല്  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്മമന്റെയ്  ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചകോണനിയമട കനതൃതകത്തനില് ഇചകോശേകനികയകോടുകൂടനി,  40
ലെക്ഷകത്തകോളയ ജനസയഖന്ത്യയള്ള ഏറവയ പനിനകോക്കയ നനില്ക്കുന മകഞ്ചേരനിയനില് ഒരു
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  ആരയഭനിച്ചു.  കകേരളത്തനില്  എവനിമടയകോണയ്  എലകോ
സകൗകേരന്ത്യങ്ങകളകോടുയ  കൂടനിയള്ള  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  ആരയഭനിചനിട്ടുള്ളതയ്;
തനിരുവനന്തപുരയ മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ് ആരയഭനിചകപകോള് എന്തകോയനിരുന സനിതനി;
1957-ല് ഇ.എയ.എസയ്.  നമ്പൂതനിരനിപകോടനിമന്റെ ഗവണ്മമന്റെയ്  ആരയഭനിച കകേകോഴനികക്കകോടയ്
മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനിമന്റെ അനമത്ത സനിതനി എന്തകോയനിരുന; വളമര പരനിമനിതമകോയ
സകൗകേരന്ത്യകത്തകോടുകൂടനി  ആരയഭനിചയ്  പനിനസ്പീടയ്  പടനിപടനിയകോയനി  ഉയരനയ്  പുതനിയ
മകേടനിടങ്ങമളകോമക്കയണകോക്കനി  സകൗകേരന്ത്യമമകോരുക്കുകേയകോണുണകോയതയ്. തൃശ്ശൂര, കകേകോടയയ
മമഡനിക്കല് കകേകോകളജുകേളുമട സനിതനി  എന്തകോയനിരുന;  ആലെപ്പുഴയനിമലെ നനിലെവനിമലെ
സനിതനി എന്തകോണയ്? മകഞ്ചേരനിയനിമലെ മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനിമന്റെ കേകോരന്ത്യയ പറയകമകോള്
മകോതയ  സകൗകേരന്ത്യങ്ങളനിലകോമത  തുടങ്ങനിമയന  ബഹു.  മനനിയമട  മറപടനി  വളമര
നനിരഭകോഗന്ത്യകേരമകോണയ്,  കവദനനിപനിക്കുനതകോണയ്.  ഇതയ്  കകേവലെയ  അടനിയന്തര
പ്രകമയത്തനിമന്റെ വനിഷയയ മകോതമല,  എമന്റെ ജസ്പീവകനക്കകോള് പ്രധകോനമകോണയ്  മകഞ്ചേരനി
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്.  അതനിനയ്  അടനിസകോനപരമകോയനി  ഒരുപകോടയ്  കേകോരണങ്ങളുണയ്.
ഒനയ്,  കകേരളത്തനില്  അക്ഷരകോഭന്ത്യകോസത്തനില്  ഏറവയ  പനികനകോക്കയ  നനില്ക്കുന  ഒരു
ജനവനിഭകോഗയ തകോമസനിക്കുന പ്രകദശേയ. രകോജന്ത്യയ പുകരകോഗമനിചനിട്ടുയ ഇകപകോഴയ ആകളകോഹരനി
വരുമകോനത്തനില്  പതനിനകോലെകോയ  സകോനത്തയ്  നനില്ക്കുമനകോരു  ജനിലയനിമലെ
ജനപ്രതനിനനിധനി എന നനിലെയയ്, കകേരളത്തനിമലെ ഏറവയ കൂടുതല് ജനസയഖന്ത്യയള്ള ഒരു
പ്രകദശേമത്ത  ജനപ്രതനിനനിധനി  എന  നനിലെയയ്,  ശവകദശേനികേ  ആധനിപതന്ത്യകത്തകോടയ്
കപകോരകോടനിയതനിനകശേഷയ ആ ഭകോഷമയ മവറത്തുമവന ഒറ കേകോരണത്തകോല് ഇയഗസ്പീഷയ്
വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസയ ബഹനിഷ്കരനിച ഒരു സമൂഹയ തകോമസനിക്കുമനകോരു പ്രകദശേമമന നനിലെയയ്
അവനിമടമയകോരു  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുണകോകുകമകോള്  അവനിമട  അടനിസകോന
സകൗകേരന്ത്യയ  കപകോര  എനപറയനതകോകണകോ  ഒരു  ഉത്തരവകോദമപട  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ
ചുമതലെ.  എടയ്  വനിദന്ത്യകോരതനി/വനിദന്ത്യകോരതനിനനികേള്  നകോലെയ്  ദനിവസമകോയനി  അവനിമട
നനിരകോഹകോര  സമരത്തനിലെകോണയ്.  അവര  നകോലെയ്  വരഷയ  കേഴനിഞ്ഞയ്  അഞ്ചേകോയ
വരഷത്തനികലെയയ് കേടനനിട്ടുയ ഇതുവമര ഒരു സമരയകപകോലുയ നടത്തനിയനിടനില.  അവനിമട
കകേരളത്തനിമന്റെ  വനിവനിധ  ഭകോഗങ്ങളനില്നനിനവരുന  കുടനികേളുണയ്.  കകേകോകളജയ്
മകഞ്ചേരനിയനിലെകോമണങനിലുയ  കകേരളത്തനിമലെ  പതനിനകോലെയ്  ജനിലകേളനില്നനിനയ  അവനിമട
കുടനികേള് പഠനിക്കുനണയ്. അവനിമടയള്ള 400 കുടനികേളനില്  മലെപ്പുറയ ജനിലയനില്നനിനയ
75-ല്  തകോമഴ  കുടനികേള്  മകോതകമ  കേകോണുകേയള.  അകപകോള്  ഇതയ്  ഒരു  ജനിലയമട
മമഡനിക്കല് കകേകോകളജല. പനികനകോക്ക പ്രകദശേത്തയ് ഇകപകോള് പത്തകോയതരത്തനിമലെകോമക്ക
ധകോരകോളയ കുടനികേള് പകോസകോകുനണയ്.  കൂടുതല് റനിസള്ടയ് വനമകേകോണനിരനിക്കുകേയകോണയ്.
പകോവമപട  അമ്മമകോരക്കയ്  അവരുമട  കുടനികേകളകോടയ്  'നസ്പീ  നനകോയനി  പഠനിചകോല്
ഇവനിമടമയകോരു മമഡനിക്കല് കകേകോകളജുണയ്, നനിനക്കനിവനിമട സകൗജനന്ത്യമകോയനി പഠനിക്കകോന
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ഗവണ്മമന്റെയ് അടനിസകോന സകൗകേരന്ത്യമുണകോക്കനിയനിട്ടുണയ്"  എനപറഞ്ഞയ്  ആ കുടനിക്കയ്
പഠനത്തനില്  ഉല്സകോഹമുണകോക്കകോന  കേഴനിയയ.  കേഴനിഞ്ഞ  രണ്ടുവരഷയ  മുമയ്
സയസകോനത്തയ് മമഡനിക്കല് എനട്രനസനിനയ് ആദന്ത്യമകോയനി ഒനകോയ സകോനയ പനികനകോക്ക
പ്രകദശേമകോയ മകഞ്ചേരനി ജനിലയ്ക്കുണകോയനി എന കേകോരന്ത്യയ നനിങ്ങള് ഓരക്കണയ.  ഇകപകോള്
മമഡനിക്കല്  എനട്രനസനില്  പടനിപടനിയകോയനി  പനിനകോക്ക  ജനിലകേള്
മുകനറനിമക്കകോണനിരനിക്കുന.  കേകോരണയ,  'ഞങ്ങള്മക്കകോരു  പ്രതസ്പീക്ഷയണയ്,
പഠനിക്കകോമനകോരു  സലെമുണയ്,  ഞങ്ങമള  ശദനിക്കകോമനകോരു  ഗവണ്മമന്റുണയ്,
ഭരണകൂടമുണയ്  '  എമനകോരു  കതകോനലുണകോയതുമകേകോണകോണയ്.  മകഞ്ചേരനി  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജനില്  നകോനൂറയ്  കുടനികേള്  പഠനിക്കുകേയകോണയ്.  ഈ  നകോലുവരഷത്തനിനനിടയനില്
ഒരപശേബയ  ഇതുവമര  ഉണകോക്കനിയനിടനില.  തകോഴമത്ത  നനിലെയനില്  കരകോഗനികേളുയ
മുകേളനിലെമത്ത  നനിലെയനില്  മമഡനിക്കല്  സ്റ്റുഡന്റെയ്സുമകോണയ്  കേഴനിയനതയ്.  കുടനികേള്
കുഴപമുണകോക്കനിമയനയ്  ഒരു  കരകോഗനികപകോലുയ  ഇതുവമര  ആകക്ഷപയ  പറഞ്ഞനിടനില.
മകോതമല,  ഒരു കുടനിക്കുയ ഇത്തരമമകോരു ആകക്ഷപയ ഉണകോയനിടനില.  ഈ ജനിലയനിമലെ
നകോനകോഭകോഗത്തുള്ള  പനികനകോക്ക  പ്രകദശേത്തുനനിനയ  വന  ഒരു  കുടനിക്കുകപകോലുയ  ആ
നകോട്ടുകേകോമര  സയബനനികചകോ  ആ  കകേകോകളജനിമന  സയബനനികചകോ  യകോമതകോരു
ആകക്ഷപവമനിലകോമത പഠനിചതുമകേകോണകോണയ് അമതുയ അറപതുയ വരഷയ പനിനനിട 25-
ഓളയ മമഡനിക്കല് കകേകോകളജുകേമള പനിനനിലെകോക്കനി മകഞ്ചേരനി മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനിനയ്
ഒനകോയ  വരഷമത്ത  എയ.ബനി.ബനി.എസയ്.-നയ്  ഒനകോയ  സകോനത്തയ്  എത്തകോന
കേഴനിഞ്ഞതയ്.  അതയ്  ആ  പനിനകോക്ക  പ്രകദശേമത്ത  ജനങ്ങളുമട  പ്രകോരതനയമട
ഫലെമകോയനിടകോമണനകോണയ്  ഞകോന  വനിശേകസനിക്കുനതയ്.  അമലങനില്  മമരനിറനില്
തകോമഴനനില്ക്കുന  മകഞ്ചേരനിയനിമലെ    അസകൗകേരന്ത്യങ്ങള്ക്കനിടയനില്  എങ്ങമനയകോണയ്
അക്കകോദമനികേ  രയഗത്തയ്  മകഞ്ചേരനി   മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  മുകനകോട്ടുകപകോയതയ്.
ബഹുമകോനമപട  ആകരകോഗന്ത്യ  വകുപ്പുമനനി   ഒരു  സകഹകോദരനിയകോയതുമകേകോണ്ടുയ
ഒരമ്മയകോയതുമകേകോണ്ടുയ  ഈ  രയഗത്തയ്  കശേകോഭനിക്കുമമനയ്  ഞകോന  ആഗഹനിച്ചു.  ഈ
ഗവണ്മമന്റെയ് വനതനിനകശേഷയ ഞകോന ആദന്ത്യയ കേകോണുനതയ് ബഹുമകോനമപട ആകരകോഗന്ത്യ
വകുപ്പുമനനിമയയകോണയ്.മകഞ്ചേരനി മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനിമന സഹകോയനിക്കണമമനകോണയ്
അകപകോള് ഞകോന ബഹു.  മനനികയകോ ടയ്  ആവശേന്ത്യമപടതയ്.  ബഹുമകോനമപട  ധനകേകോരന്ത്യ
വകുപ്പുമനനി  കഡകോ. ടനി. എയ. കതകോമസയ് ഐസക്കനികനകോടയ് അങ്ങയ് മകഞ്ചേരനി മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജനിമന അവഗണനിക്കരുതയ് എന ഒറക്കകോരന്ത്യയ  മകോതമകോണയ് ഞകോന പറഞ്ഞതയ്.
കറകോ ഡനിമന്റെ  കേകോരന്ത്യകമകോ  മമറകോരു  പ്രശ്നകമകോ  ഞകോന  അകദ്ദേഹകത്തകോടയ്  പറഞ്ഞനിടനില.
അതുമകേകോണകോണയ് എനനിമക്കമന്റെ ജസ്പീവമനക്കകോള് പ്രധകോനമകോണയ് മകഞ്ചേരനി മമഡനിക്കല്
കകേകോകളമജനയ് ഞകോന പറഞ്ഞതയ്.  എമന്റെ അമ്മ ചനികേനിത്സ കേനിടകോമത മരണമപടതയ്
ഇമതകോരു തകോലൂക്കയ് ആശുപതനിയകോയനിരുനതു മകേകോണകോണയ്. അതുകപകോമലെ എതമയത
അമ്മമകോര ഇനയ ചനികേനിത്സ ലെഭനിക്കകോമത മരണമപട്ടുമകേകോണനിരനിക്കുന. അങ്ങമനയള്ള
ആളുകേള്ക്കയ്   പ്രതസ്പീക്ഷ  നല്കുന  ഒരു  പ്രസകോനമകോണയ്  മകഞ്ചേരനി  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജയ്.  അവനിമട അടനിസകോന സകൗകേരന്ത്യങ്ങളനിമലനയ് പറഞ്ഞയ് തള്ളനിക്കളയരുതയ്.
ഓകടകോറനിക്ഷക്കകോരുമട  മക്കള്,  അനന്ത്യമന്റെ  പകോതയകേഴകേനി  കേഴനിയന  അമ്മമകോരുമട
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മക്കള്,  ചുമട്ടുമതകോഴനിലെകോളനികേളുമട  മക്കള്,  ഇവരമക്കകോമക്ക   മകഞ്ചേരനി
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിലകോയനിരുനമവങനില്  പഠനിക്കകോന  ഇടമുണകോകുമകോയനിരുനനില.
സകകോശയക്കകോരക്കയ്  ഫസ്പീസയ് കൂടനിമക്കകോടുക്കല്   മകോതകമകോകണകോ ഒരു ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ
ഉത്തരവകോദനിതകയ;  സകകോശയക്കകോരുമട മുമനില് നനിസഹകോയരകോയനി കനകോക്കനിനനില്ക്കുന
മുഖന്ത്യമനനിയയ മനനിമകോരുയ രകോജന്ത്യത്തനിനയ് അപമകോനമകോണയ്. ഇനനിയയ നനിങ്ങള് ഞങ്ങമള
അപമകോനനിക്കരുതയ്. ഇമതകോരു പ്രകദശേത്തനിമന്റെ വനികേകോരമകോണയ്. അലകോമത കകേവലെയ ഒരു
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിമന്റെ   വനിഷയമമലനയ്  പറയകോനള്ള  കേകോരണമനിതകോണയ്.
അവനിടമത്ത  കകേകോകളജയ്  യൂണനിയനമകോയനി  സയസകോരനിച്ചുമവനയ  അവര
സയതൃപ്തരകോമണനയ  ബഹു.  മനനി  പറഞ.  ഒനമനിലകോത്തവനയ്  കേനിട്ടുനമതലകോയ
സയതൃപ്തനിയകല.  ഭനിക്ഷക്കകോരനയ്  നകോണയത്തുട്ടുകേള്  എറനിഞമകേകോടുത്തകോല്  അവര
സയതൃപ്തരകോണയ്.  ഇതയ് വളമര വനികേകോരപരമകോയ പ്രശ്നമകോണയ്.  നകോലെകോയ വരഷയ കേഴനിഞ്ഞയ്
അഞ്ചേകോയ  വരഷത്തനികലെയയ്  കുടനികേള്  കേടക്കുകേയകോണയ്.  ആറ്റുകനകോറ്റുണകോമയകോരുണനി
എനപറയനതുകപകോമലെ  ആറ്റുകനകോറ്റുണകോയ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനില്,  സരജറനി
വനിഭകോഗത്തനില്  26 -കപര കവണനിടത്തയ് ഏഴകപര മകോതമകോണുള്ളതയ്.  അതനില്ത്തമന
ജൂനനിയര  റസനിഡന്റെയ്  കഡകോക്ടരമകോര  നകോലുകപര,  ഒരു  മപ്രകോഫസര,  ഒരു
അകസകോസനികയറയ്  മപ്രകോഫസര,  ഒരു  അസനിസന്റെയ്  മപ്രകോഫസര.  നകോലെയ്  ജൂനനിയര
മറസനിഡന്റുമകോരുയ  തകോലകോലെനികേകോടനിസകോനത്തനില്.  എങ്ങമനയകോണയ്  തകോലകോലെനികേമകോയനി
കഡകോക്ടരമകോര  ചുമതലെകയല്ക്കുനതയ്?   ഒരു  ജൂനനിയര  കഡകോക്ടരക്കയ്  മകേകോടുക്കുന
ശേമളയ  35,000  രൂപയകോണയ്.  പപ്യൂണകോയനി  ആദന്ത്യയ  കജകോലെനിയനില്  പ്രകവശേനിക്കുന
ആളുകേള്ക്കുകപകോലുയ  25,000-30,000  രൂപ  ലെഭനിക്കുകമകോള്  തകോലകോലെനികേ
കഡകോക്ടരമകോരകോയനി  വരുനവരക്കയ്  മകേകോടുക്കുനതയ്  35,000  രൂപയകോണയ്.
എങ്ങമനയകോണയ്  കഡകോക്ടരമകോമര  കേനിട്ടുനതയ്;  ഇമതലകോയ  പരനികശേകോധനികക്കണതകല?
ഓകരകോ  ഡനിപകോരടയ്മമന്റെനിമന്റെയയ  കേകോരന്ത്യയ  ഞകോന ഇവനിമട  പറയകോന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനനില.
എലകോയ  ഇകൗ  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  തലെയനില്  വച്ചുമകേട്ടുകേയല.  കേഴനിഞ്ഞ  തവണ
ഞകോനനിവനിമട ഒരു കേകോളനിയഗയ്  അറനഷന ഉനയനിച്ചു.  അതനിനയ് മറപടനിയകോയനി ബഹു.
മനനി  പറഞ്ഞതയ്,  75  കകേകോടനി  രൂപയമട  ഭരണകോനമതനി  ലെഭനിച  കഹകോസലെനിമന്റെയയ
മറസനിഡന്റെയ്  കേകകോരകടഴ്സുകേളുമടയയ  നനിരമ്മകോണ പ്രവൃത്തനികേള്  ആരയഭനിക്കകോന  നടപടനി
സകസ്പീകേരനിച്ചുവരുനമവനകോണയ്.  ഇകൗ  മറപടനി  പറഞ്ഞയ്  ആറയ്  മകോസമകോയനിട്ടുയ
പ്രവൃത്തനിയകോരയഭനിചനിടനില. ഒരനിക്കല് മടണര മചയ പ്രവൃത്തനിയകോണയ്.  മപകോതുമരകോമത്തയ്
വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  ജനി.  സുധകോകേരന ഇവനിമടയണയ്,  ഒരു മകേടനിടത്തനിനയ്  17  ശേതമകോനയ
എബകൗ  ആയനി മടണര  മചയ.  അവരുമകോയനി  മനകഗകോകഷന്ത്യറയ്  മചയനിരുനമവങനില്
ഇകപകോള്ത്തമന  മകേടനിടത്തനിമന്റെ  പണനിയകോരയഭനിക്കകോമകോയനിരുന.   ഇനമലെ  ബഹു.
മനനികയകോടയ്  ഇക്കകോരന്ത്യയ  സയസകോരനിക്കുകമകോള്,  അതനിമന്റെ  എസനികമറയ്
എടുത്തനിട്ടുകണകോമയനയ്  കചകോദനിച്ചു.  ഇതയ്  മടണര  മചയനിട്ടുമണനയ്  ഞകോന  പറഞ.
ഇവനിമടനനിനയ്  മനനി  പറഞ്ഞതനിമന്റെ  അടനിസകോനത്തനില്  ബഹു.  മനനിയയ
ഉകദന്ത്യകോഗസരുയ  ഡനി.എയ.ഇ.-യയ  മഹല്ത്തയ്  മസക്രടറനിയമടക്കയ  മകഞ്ചേരനി
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനില്  വനയ്  റനിവപ്യൂ  നടത്തനി.  അതനിമലെനനിക്കയ്  സകന്തകോഷമുണയ്.
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മനനിയയ ഉകദന്ത്യകോഗസരുയ കേകോരന്ത്യങ്ങമളലകോയ കനകോടയ് മചയ. ഉടമന മടണറണകോകുമമനയ്
ഞകോന വനിചകോരനിച്ചു.  ഇകപകോഴയ മടണര നടപടനി ആരയഭനിചനിടനില.  ഒരനിക്കല് മടണര
മചയ പ്രവൃത്തനിയകോണയ്, ഇനനി മനകഗകോകഷന്ത്യറയ് മചകയ്യണ ആവശേന്ത്യകമയള. റസ്പീമടണര
മചയ്യുകേയകോമണങനില്  കേകോലെതകോമസമുണകോകുയ.  കവണമമനയ്  വനിചകോരനിക്കകോത്തതു
മകേകോണകോണയ്  ഇമതകോനയ  നടക്കകോത്തതയ്.  ഇകൗ  ഗവണ്മമന്റെനിനയ്  ആഗഹവയ
ഇചകോശേകനിയമുമണങനില് ഇതയ് നടത്തനിക്കൂമട.  പണക്കകോര മകോതയ ഒരു കകേകോടനി രൂപ
വമര സകകോശയ കകേകോകളജുകേളനില് മകേകോടുത്തയ് പഠനിചകോല് മതനികയകോ.  ഞകോന മവറമത
വനികേകോരപരമകോയനി  പറയനതല,  ഇടുക്കനിയനിമലെ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  പൂടനി.
തനിരുവനന്തപുരത്തയ്  രണകോയ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  വരുനതനിനയ്  മുമ്പുതമന
ഗരഭചനിദയ  നടത്തനി  അതയ്  നടപകോക്കകോമതകപകോയനി.  എലകോയ  തയ്യകോറകോക്കനി  എലകോ
സകൗകേരന്ത്യങ്ങളുമമകോരുക്കനിയകോല്പനിമന  മനനിക്കയ്  ഉദ്ഘകോടനയ  മചയ്യലെകോകണകോ  പണനി.
ഞകോന  മനനിമയ  കുറമപടുത്തുനനില.  ഇതയ്  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ
ഇചകോശേകനിയനിലകോയ്മയകോണയ്.  ഇതയ് ഗവണ്മമന്റെയ് കമഖലെയനില് മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ്
സകോപനിക്കുനതനിനയ്  നനിങ്ങള്ക്കുള്ള  അവസകോനമത്ത  പ്രകയകോറനിറനിയകോണയ്.  33
വരഷത്തനിനകശേഷയ  ആദന്ത്യമകോയകോണയ്  ഒരു  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  വരുനതയ്.
അതകോണയ് പ്രശ്നയ.  ശസ്പീ.  പനി.  മകേ.  ശേശേനി ഒനകോകലെകോചനിക്കണയ,  അങ്ങയമട ആളുകേള്
ഭരനിചകപകോള്  പകോലെക്കകോടയ്  ജനിലയനില്  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  കേനിടനിയനിലകലകോ.
പകോലെക്കകോടയ്  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനില്നനിനയ  70  പടനികേജകോതനിക്കകോരകോണയ്  ഇകപകോള്
പഠനിചയ്  പുറത്തനിറങ്ങുനതയ്.   അതയ്  മനസനിലെകോക്കണയ.  പകോലെക്കകോടയ്  ജനിലയനില്
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  കവണമമനയ്  പ്രതനിപക്ഷത്തനിരനിക്കുകമകോള്  അങ്ങയമട
മണ്ഡലെത്തനിമലെ  അനമത്ത  എയ.എല്.എ.-യകോയ  ശസ്പീമതനി  മകേ.  എസയ്.  സലെസ്പീഖ
പറയകേയണകോയനി.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചകോണനിയയ ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമകോറയ അതയ്
കകേള്ക്കുകേയയ മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ് അനവദനിക്കുകേയയ മചയ.  ഇകൗ ഗവണ്മമന്റെയ്
മചയ്യകോനള്ളതയ് അവനികടയയ് ആവശേന്ത്യമകോയ കഡകോക്ടരമകോമര മകേകോടുക്കുകേ എനള്ളതകോണയ്.
കുടനികേള്ക്കയ്  രകോഷസ്പീയമനില,  അവനിമട  നടക്കുന  സമരത്തനില്  പമങടുക്കുന  എടയ്
കുടനികേളനില്  (3  മപണ്കുടനികേളുയ  5  ആണ്കുടനികേളുയ)  ഒരകോളുകപകോലുയ  മലെപ്പുറയ
ജനിലക്കകോരല.  നനിരകോഹകോരയ  നടത്തുന  കുടനികേള്  മുഴവനയ  മലെപ്പുറയ  ജനിലയയ്
പുറകമയള്ളവരകോമണനയ്  പറയകോന  പ്രകതന്ത്യകേ  കേകോരണമുണയ്.   അവനിമട  കേളറയ  മറ്റുയ
കനകോക്കനി  നനില്ക്കുന  ആളുകേളലകോത്തതുമകേകോണകോണയ്  ഞകോനതയ്  പ്രകതന്ത്യകേമകോയനി
പറയനതയ്.   അവനിമട  പഠനിക്കുന  കുടനികേമളലകോയ  എനനിമക്കമന്റെ  സകന്തയ
കുഞങ്ങമളകപകോമലെയകോണയ്.  എയ.എല്.എ.-മയന  നനിലെയനില്  എനനിമക്കന്തകോണയ്
മചയ്യകോന  കേഴനിയനതയ്?   ബഹു.  മനനി  വനകപകോള്  കുടനികേള്ക്കയ്  ബസയ്  ഇമലനയ്
ഞകോന പറഞ,  എയ.എല്.എ.  ഫണനില്നനിനയ  17  ലെക്ഷയ രൂപ ബസയ് വകോങ്ങകോന
മകേകോടുത്തു.  ചനിലെ കകോസുകേളനില് എ.സനി.  ഇമലനയ് പറഞ്ഞകപകോള് സകോരടയ് കകോസയ് റൂയ
മകേകോടുക്കകോമമനയ്  പറഞ.   കഹകോസല്  മകേടനിടയ  എനനിക്കയ്  നനിരമ്മനിക്കകോന
കേഴനിയനിലകലകോ.   ബഹു.  മനനി  ഒകനകോരക്കണയ,  എലകോ  മമഡനിക്കല് കകേകോകളജുകേളുയ
കപകോമലെയല മകഞ്ചേരനി മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ്.  പകോവമപടവമന്റെ പനിചചടനിയനില്നനിനയ്
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വകോരനിമയടുത്ത  പണയ  മകേകോണകോണയ്  അവനിമടയള്ള  മകനകോഹരമകോയ  അഞ്ചുനനിലെ
മകേടനിടയ  നനിരമ്മനിചമതനയ് നനിങ്ങകളകോരക്കണയ.  ഗവണ്മമന്റെനില്നനിനയ നയകോശപസ
കേനിടനിയനിടനില.  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്മമന്റെനില്നനിനയ മമറകോരു ഗവണ്മമന്റെനില്നനിനയ
നയകോശപസ  കേനിടകോമതയകോണയ്  അവനിമടയനിനയ്  കുടനികേള്  തകോമസനിക്കുന  കഹകോസല്
മകേടനിടയ നനിരമ്മനിചതയ്.  കകേരളത്തനില് ഒരു കഹകോസനിറല് മകേടനിടവയ അതുകപകോമലെയനില.
പകോവമപടവരുമടയയ   സ്കൂള്  കുടനികേളുമടയയ  കേയ്യനില്നനിനയ്  പണയ  പനിരനിമചടുത്തയ്
നനിരമ്മനിചതകോണയ് ഇനവനിമട മകനകോഹരമകോയനി നനില്ക്കുന അഞ്ചേയ് നനിലെമക്കടനിടമമന
കേകോരന്ത്യയ  നനിങ്ങകളകോരക്കണയ.  കുടനികേള്  തകോമസനിക്കുനതുയ  പഠനിക്കുനതുയ
അവനിമടയകോണയ്.   40  ലെക്ഷയ ജനങ്ങളുള്ള  ആ ജനിലമയ അങ്ങയ് അവഗണനിക്കരുതയ്,
ഇകൗ ഗവണ്മമന്റെയ് അവഗണനിക്കരുതയ്.  നനിങ്ങളുമട പകോരടനിക്കനികപകോള് അവനിമടമയലകോയ
വളക്കൂറണകലകോ.  പലെരുയ  ജയനിച്ചുവരുനണകലകോ.  അതുമകേകോണയ്  പകോകട
തള്ളനിക്കളകയണ.  രകോഷസ്പീയമകോയയ  തള്ളനിക്കളകയണ.  പകോവമപട  ജനവനിഭകോഗങ്ങമള
ഓരത്തയ് കുടനികേളുമട ഈ സമരയ അവസകോനനിപനിക്കണയ, കുടനികേമള സയരക്ഷനിക്കണയ.
നകോലെയ് കുടനികേള് അപകേടകേരമകോയ അവസയനിലെകോമണനയ് കഡകോക്ടരമകോര പറഞ്ഞതകോയ
പതവകോരത്തയണയ്.  എലകോ പതങ്ങളനിലുയ റനികപകോരടയ് വനനിട്ടുണയ്.  മകോധന്ത്യമയ  -  മകഞ്ചേരനി
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  സമരയ  തുടരുന  വനിദന്ത്യകോരതനികേള്  കേളക്ടമറ  തടഞ;
ജനയഗയ  -  മകഞ്ചേരനി മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ്  വനിദന്ത്യകോരതനികേളുമട നനിരകോഹകോര സമരയ
നകോലെകോയ ദനിവസത്തനികലെയയ്. മകോതൃഭൂമനി, മലെയകോള മകനകോരമ ഉള്മപമട എലകോ പതങ്ങളുയ
വളമര പ്രകോധകോനന്ത്യകത്തകോടുകൂടനി വകോരത്ത റനികപകോരടയ് മചയനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  മലെപ്പുറമത്ത
ജനങ്ങള് മുഴവനയ  ഇകൗ കുടനികേകളകോടയ്  മഎകേന്ത്യദകോരഢന്ത്യയ  പ്രഖന്ത്യകോപനിചനിരനിക്കുകേയകോണയ്.
തനിരുവനന്തപുരത്തുയ  കകേകോഴനികക്കകോടുയ  മസതകസകോപനിട  കഡകോക്ടരമകോര  വനകോല്
അത്ഭുതമനില.   പമക്ഷ  മകഞ്ചേരനി  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനില്നനിനയ്  മസതകസകോപനിട
കുടനികേള് നകോമള കഡകോക്ടരമകോരകോയനി പുറത്തനിറങ്ങുനതനിനകവണനി അവനിടമത്ത നകോട്ടുകേകോര
കേകോത്തനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  മുമയ്  ഞങ്ങള്ക്കയ്  നനികഷധനിചതയ്,  ഞങ്ങള്ക്കയ്  കനടകോന
കേഴനിയകോത്തതയ് പുതനിയ തലെമുറ കനടനി.   മലെപ്പുറയ ജനിലയനില് നനിനമലങനിലുയ പുറകമ
നനിനള്ള  കുടനികേള്  മകഞ്ചേരനി  പടണത്തനില്കൂടനി  കഡകോക്ടരമകോരകോയനി  വരുനതയ്
കേകോണുകേമയനതയ് എമനകപകോലുള്ള മപകോതുപ്രവരത്തകേരുമട ജസ്പീവനിതത്തനിമലെ ഏറവയ
വലെനിയ അഭനിലെകോഷമകോമണനയ് പറയകോന ഞകോന ആഗഹനിക്കുകേയകോണയ്.  അതുമകേകോണയ്
മറയ് മമഡനിക്കല് കകേകോകളജുകേമള തകേരത്തതുകപകോമലെ ഇതനിമന തകേരക്കരുതയ്.  ബഹു.
മനസ്പീ,  അങ്ങയ്  സഹകോയനിക്കണയ,  അങ്ങയ്  ഉണരനപ്രവരത്തനിക്കണയ.  പുതനിയ
മമഡനിക്കല് കകേകോകളജുകേകളകോടയ്,  പ്രകതന്ത്യകേനിചയ്  മകഞ്ചേരനി മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനികനകോടയ്
ഉദകോരമകോയ  സമസ്പീപനമമടുക്കണമമനയ്  അഭന്ത്യരതനിച്ചുമകേകോണയ്  ഇകൗ  വനിഷയയ
സഭകോനടപടനികേള് നനിരത്തനിവചയ്  ചരച മചയ്യണമമനയ് അകപക്ഷനിക്കുന.

ആകരകോഗന്ത്യവയ സകോമൂഹന്ത്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    ശശേലെജ
ടസ്പീചര):  സര,  ഇകൗ  വനിഷയത്തനിലുള്ള  ബഹു.  എയ.എല്.എ.-യമട  കവദനകേളനില്
ഞകോനയ പങ്കുകചരുകേയകോണയ്.  മകഞ്ചേരനി മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനിമനക്കുറനിചയ്  കചകോദന്ത്യവയ
ഉത്തരവമമലകോയ  ബഹു.  അയഗയതമന  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   സകൗകേരന്ത്യങ്ങമളകോന
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മനിലകോമതയകോണയ്  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  ആരയഭനിചമതനകോണയ്  ഞകോന  പറഞ്ഞതയ്.
അലകോമത  ബഹു.  അയഗമത്ത  കുറമപടുത്തകോനല.  അവനിമടമയകോരു  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജയ്  ഉണകോയനിക്കകോണകോനള്ള അകദ്ദേഹത്തനിമന്റെ ആതകോരതമകോയ ആഗഹമത്ത
ഞകോന  തള്ളനിപറയനനില.  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുകേമളക്കുറനിചയ്  സരക്കകോരനിനയ്  ഒരു
നയമുണയ്.  അതയ്  കനരകത്ത  പ്രഖന്ത്യകോപനിചതകോണയ്.  ഞകോനതയ്  വസ്പീണ്ടുയ
ആവരത്തനിക്കുനനില.  നനിലെവനിലുള്ള  അഞ്ചേയ്  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുകേളുയ
ഇങ്ങമനമയകോമക്കയകല തുടങ്ങനിയതയ് എനകോണയ് അകദ്ദേഹയ കചകോദനിചതയ്.  ഞകോനതനിമന്റെ
ചരനിതത്തനികലെയ്മക്കകോനയ  കപകോകുനനില.  തനിരുവനന്തപുരയ  മമഡനിക്കല്  കകേകോളജയ്,
കകേകോഴനികക്കകോടയ് മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ്,  കകേകോടയയ മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ് ഇവമയലകോയ
23  ഏക്കര സലെത്തകോകണകോ  തുടങ്ങനിയതയ്?  മൂന്നൂറയ്  ഏക്കകറകോളയ  സലെമുണകോയനിട്ടുയ
ഭകോവനിയനികലെയ്ക്കുള്ള വനികേസനത്തനിമനകോനയ കേഴനിയകോമത ഈ മമഡനിക്കല് കകേകോകളജുകേള്
ശേകകോസയമുട്ടുകേയകോണയ്. മമഡനിക്കല് കകേകോകളജുകേളനില് എമന്തലകോയ കവണയ; മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജനിമനക്കുറനിചയ്  നല  ഭകോവനയമണങനില്  കകേവലെയ  23  ഏക്കര  സലെത്തയ്
മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ് തുടങ്ങകോനകോവനില.  തുടക്കത്തനില് അതകോവകോയ,  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര
പറഞ്ഞതയ് ശേരനിയകോണയ്. പനിനസ്പീടയ് എകയ്പകോന്റെയ് മചയ്യകോനള്ള സകൗകേരന്ത്യയകൂടനി കേകോണകണ;
25-50  വരഷമമങനിലുയ  മുനനില്കേണ്ടുമകേകോണകല  ഒരു  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്
ആരയഭനിക്കുനതയ്;  കൂടുതലെകോയനി  ഒരനിഞ്ചേയ്  സലെയ  വന്ത്യകോപനിപനിക്കകോന  ആ
പ്രകദശേത്തുകണകോ?

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര:  സര,  എത  സലെയ  കവണമമങനിലുയ  നല്കേകോയ,  പണയ
അനവദനിചകോല് മതനി.  നന്ത്യകോയമകോയ പണയ അനവദനിചകോല് സലെയ നല്കേകോയ.

ശസ്പീമതനി മകേ  .   മകേ  .   മമശേലെജ ടസ്പീചര: സര, ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര, വനിഷയമത്ത ഇത
മമവകേകോരനികേമകോയനി എടുക്കകോതനിരനിക്കൂ. പകോവമപട ജനങ്ങളുമട ആവശേന്ത്യയ പരനിഗണനിചയ്,
പനികനകോക്കകോവസ  പരനിഗണനിചയ്  ബഹുമകോനമപട  എയ.എല്.എ.  പറഞ്ഞതുകപകോമലെ
മലെപ്പുറയ  ജനിലയനിമലെ മകഞ്ചേരനിയനിലുയ  ഇടുക്കനിയനിലുയ  ഞകോന കപകോയനി.    പ്രഖന്ത്യകോപനിച
എലകോ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുകേളുയ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുകേളകോയനി  മകോറകോന
കേഴനിയകമകോമയനയ് ഞകോന ഇവനിമട എതകയകോ തവണ കചകോദനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവ മകോതമല,
കേകോസരകഗകോഡയ വയനകോടുയ മമഡനിക്കല് കകേകോകളജുകേള് അനവദനിചനിട്ടുണയ്. ഇമതകോമക്ക
പനികനകോക്കകോവസയനിലെകോണയ്.  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുകേള്  എലകോ  ജനിലയനിലുയ
കവണമമനള്ള അഭനിപ്രകോയമനില.  പകക്ഷ അവനിമട പ്രഖന്ത്യകോപനിച്ചു;  ജനങ്ങള് എകന്തകോ
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര  തമന  പറഞ്ഞനികല,  ഒരു  ഗവണ്മമന്റുയ
സഹകോയനിചനില,  കഹകോസല്  മകേടനിടയ  പണനിതതയ്  ജനങ്ങളനില്നനിനയ  പനിരനിമചടുത്ത
കേകോശേയ്  ഉപകയകോഗനിചകോമണനയ്.  മൂകനകോ  നകോകലെകോ  മകേകോലയ  മകേകോണയ്  ഇതകയമറ
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുകേമള  എങ്ങമനയകോണയ്  യകോഥകോരതന്ത്യമകോക്കകോന  സകോധനിക്കുകേ;
മമഡനിക്കല് കകേകോകളജുകേളകോകുകമകോള് എത കകേകോടനി രൂപ കവണയ;  എത സകോഫനിമന
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നനിയമനിക്കണയ?  നനിലെവനിലുള്ള  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുകേളനിമലെ  സകോഫുകേളുമട  കുറവയ്
പരനിഹരനിക്കകോനകവണനി  ഗവണ്മമന്റെയ്  ഇകൗ  വരഷയ  1399  പുതനിയ  തസനികേകേള്
സൃഷനിച്ചു.  അകപകോള്  അവനിമടത്തമന  എത  അഭകോവമുണയ്.  ഫകോക്കല്റനി
എങ്ങമനയകോണയ്  മകേകോടുക്കകോന സകോധനിക്കുകേ.  നനിലെവനിലുള്ള മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനില്
തമന എയ.സനി.മഎ.-യമട അയഗസ്പീകേകോരയ കേനിടണമമങനില്.....,

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശേനിവകുമകോര:  സര, കപകോയനിന്റെയ് ഓഫയ് ഓരഡര...

ശസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    മമശേലെജ ടസ്പീചര:  സര,  ഇതയ്  അടനിയന്തരപ്രകമയമകല.
തകോങകളകോടയ്  ഞകോന  എതകയകോ  തവണ  മറപടനി  പറഞ്ഞതകോണയ്.  അങ്ങയ്  ഒരു
മുനമനനിയകോണയ്.   ഞകോന  ഇകപകോള്  വകുപയ്  മമകേകേകോരന്ത്യയ  മചയ്യുകേയകോണയ്.  നമുക്കയ്
പരസരയ കേകോണുകമകോള്  തകോങളുമട സയശേയവയ എമന്റെ സയശേയവയ ചരച മചയ്യകോയ.
ഞകോന  ഒരുപകോടയ്  തവണ  ഇക്കകോരന്ത്യയ  പറഞ്ഞതകോണയ്.  എന്തകോയകോലുയ  മുനമനനി
കചകോദനിക്കുനതകല, ഞകോന വഴങ്ങുകേയകോണയ്.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശേനിവകുമകോര:  സര,  നനിയമസഭമയ  മതറനിദരനിപനിക്കുന
രസ്പീതനിയനിലെകോണയ് ബഹുമകോനമപട മനനിയമട എലകോ പ്രസകോവനകേളുയ വരുനതയ്.  2012-
ലെകോണയ്  മകഞ്ചേരനി  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  തുടങ്ങുനതയ്.  അനയ്  37  കകേകോടനി  രൂപ
അനവദനിക്കുകേയയ  184  തസനികേകേള്  സൃഷനിക്കുകേയയ  മചയ.  ആദന്ത്യ  വരഷത്തനില്
അതയയ  തസനികേകേള്  മതനി.  എന്തനിനകോണയ്  1400  തസനികേകേള്  സൃഷനിക്കുനതയ്.
കേകോസരകഗകോഡയ്  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിനയ്  25  കകേകോടനി  രൂപ  കേകോസരകഗകോഡയ്
പകോകക്കജനില്  അനവദനിച്ചു.   നനിയമസഭമയ  മതറനിദരനിപനിക്കുന  രസ്പീതനിയനില്
സയസകോരനിക്കരുതയ്.

ശസ്പീമതനി മകേ  .   മകേ  .   മമശേലെജ ടസ്പീചര:  സര, എനനിക്കയ് അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനയ്
മറപടനി പറയണയ.  ഇതയ് ശേരനിയകോയ രസ്പീതനിയല.  ഞകോന ആവരത്തനിക്കുനനില.  തകോങള്
ഇരനിക്കൂ,  ഞകോന  പറയമട.  ഭകോവനയനിലകോത്ത  പ്രവൃത്തനി  മചയകോല്  അതനിമന്റെ
ഫലെമനഭവനിക്കുനതയ്  മറകോമരങനിലുമകോയനിരനിക്കുയ.  ഇക്കകോരന്ത്യങ്ങമളകോമക്ക  ഞകോന
എതകയകോ തവണ ഇവനിമട വനിശേദസ്പീകേരനിചതകോണയ്.  ഇടുക്കനി മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനിനയ്
എങ്ങമനയകോണയ് മമഡനിക്കല് കേകൗണ്സനിലെനിമന്റെ അയഗസ്പീകേകോരയ കേനിടനിയതയ്.  കനരമത്ത
എയ.സനി.മഎ.  കുറചയ്  ഫ്ലകനിബനിളകോയനിരുന;  ലെനിബറലെകോയനിരുന.  നമ്മള്  ഒരു
അഷകറനസയ്  മകേകോടുത്തകോല്  അയഗസ്പീകേകോരയ  നല്കുകേയകോണയ്  മചയ്യുനതയ്.  ആ
അഷകറനസനിമന്റെ ബലെത്തനിലെകോണയ്  ഇടുക്കനി  മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനിനയ്  രണയ്  വരഷയ
അയഗസ്പീകേകോരയ  ലെഭനിചതയ്.  2015-ല്  തകോങളുമട  കേകോലെത്തയ്  മമഡനിക്കല്  കേകൗണ്സനില്
കുറചയ്  സനിക്ടകോക്കനി.  2012-ല്  നനിങ്ങളുമട  കേകോലെത്തയ്  ആരയഭനിചതകല  ഇടുക്കനിയനിമലെ
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്.  2012-ലുയ  2013-ലുയ  അവരക്കയ്  അഷകറനസയ്  മകേകോടുത്തു.
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made  shift  ആയ;  എവനിമടകയകോ  ഉള്ള  പ്രസ്പീ-ഫകോബയ്  മകേടനിടയ;  പഴയ  കസകോരട്സയ്
വനികലജയ്  ഇളക്കനിമകോറനിയമതകോമക്ക  നനിങ്ങള്  ഇടുക്കനി  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനില്
മകേകോണ്ടുവന സകോപനിച്ചു.  മകഞ്ചേരനി മമഡനിക്കല്    കകേകോകളജനിമന്റെ കേകോരന്ത്യത്തനിലുയ ശസ്പീ.
എയ.  ഉമ്മര  പറഞ്ഞതയ്  ശേരനിയകോണയ്,  അടനിസകോനസകൗകേരന്ത്യങ്ങള്  ഒരുക്കകോന
നകോലുമകേകോലമുണകോയനിരുന.  പകക്ഷ മകേകോടുക്കകോന പറനിയനിടനില. എവനിമടനനികനകോ ഉള്ള
പ്രസ്പീ-ഫകോബയ് മകേടനിടങ്ങളുയ  ഫണ്ടുപനിരനിച്ചുണകോക്കനിയ  മകേടനിടവമമലകോയ  മകേകോണയ്
തത്ക്കകോലെയ ഒപനിച്ചു. പനിനസ്പീടയ് മചയ്യുമമനയ് കേരുതനി മമഡനിക്കല് കേകൗണ്സനില് ആദന്ത്യയ
അയഗസ്പീകേകോരയ നല്കേനി.     മചയ്യുനനിമലനയ് കേണകപകോള് അയഗസ്പീകേകോരയ നനികഷധനിച്ചു.
ഇതയ്  ഞങ്ങളുമട  ഭരണകേകോലെത്തല  നടനതയ്.  2015-ല്  പുതനിയ  കുടനികേമള
എടുക്കരുമതനയ് എയ.സനി.മഎ. കേരശേനമകോയനി പറഞ. ഇടുക്കനിയനില് ഞകോനയ കറകോഷനി
അഗസനിന  എയ.എല്.എ.-യയ  അവനിടമത്ത  എയ.പനി.-യയ  നകോട്ടുകേകോരുമകോയനി  മസ്പീറനിയഗയ്
കൂടനി  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജകോക്കനി  മകോറകോനള്ള  പുതനിയ  ഫണയ്  അനവദനിചനിടകോണയ്
വരത്തമകോനയ പറയനതയ്.  അവനിമട എലകോ കേകോരന്ത്യങ്ങളുയ ദ്രുതഗതനിയനില് നടക്കുനണയ്.
ഞകോന  ഇടുക്കനിയനില്  മൂകനകോ  നകോകലെകോ  തവണ  കപകോയനി  മസ്പീറനിയഗയ്  നടത്തനി.,
എയ.സനി.മഎ.-യനില് നനിനയ്  ഉകദന്ത്യകോഗസര വരുകമകോള് സൂതത്തനില് എങ്ങമനകയകോ
ഒരു അയഗസ്പീകേകോരയ കേനിട്ടുകമകോമയനയ് കനകോക്കുകേയല മചയതയ്.  എമനമക്കകോണയ് അതയ്
പറയനിപനിക്കരുതയ്. 

ബഹുമകോനമപട ഉമ്മര എയ.എല്.എ.-യമട അഭനിപ്രകോയയ മകോനനിചയ് മകഞ്ചേരനിയനില്
ഞകോനയ  ആകരകോഗന്ത്യ  വകുപ്പുമസക്രടറനിയയ  കപകോയനി.  ഡനി.എയ.ഇ.  നനിരവധനി  തവണ
കപകോയനി.   ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര എയ.എല്.എ.-യണകോയനിരുന,  ഞങ്ങള് അവനിമടവചയ്
ചരച  മചയ.   മകഞ്ചേരനി  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിമന  നല  ഒരു  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജകോക്കനി മകോറ്റുമമനയ് ഗവണ്മമന്റെയ് ഇകൗ സഭയനില് ഉറപ്പുപറയകേയകോണയ്.  പമക്ഷ
23  ഏക്കറനില്  ഒരു മമഡനിക്കല് കകേകോകളജകോവനിമലനയ്  എനനിക്കയ്  പറയകോതനിരനിക്കകോന
സകോധനിക്കനിലകലകോ.   അതയ് ഞകോന ഇകൗ സഭയമട മുമകോമകേ പറഞ്ഞനിമലങനില് അതയ്
മതറനിദരനിപനിക്കലെകോകേനികല?

പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേയ് മചനനിത്തലെ):  സര,  ഇന്തന്ത്യന മമഡനിക്കല്
കേകൗണ്സനിലെനിമന്റെ  തസ്പീരുമകോനപ്രകേകോരയ  ഒരു  പുതനിയ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിനയ്  25
ഏക്കര സലെയ മതനി. നഗരങ്ങളനില് പ്രകതന്ത്യകേനിചയ് മമകട്രകോമപകോളനിറന സനിറനികേളനില് 15
ഏക്കര സലെയ മതനി. ജനസകോന്ദ്രത കൂടുതലെകോയതുമകേകോണയ് പഴയതുകപകോമലെ 200-300
ഏക്കമറകോനയ കേനിടനില.  ഇന്തന്ത്യന മമഡനിക്കല് കേകൗണ്സനിലെനിമന്റെ പുതനിയ stipulation
അതകോണയ്. ബഹുമകോനമപട മനനിക്കയ് ഇതയ് അറനിയകോമകലകോ.  
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ശസ്പീമതനി  മകേ  .    മകേ  .    മമശേലെജ  ടസ്പീചര:   സര,  ബഹുമകോനമപട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതകോവയ്  പറഞ്ഞതയ്  ശേരനിയകോണയ്.  തുടങ്ങുന  സമയത്തയ്  25  ഏക്കറമണങനില്
എയ.സനി.മഎ.  അയഗസ്പീകേകോരയ  തരുയ.  പകക്ഷ  നമുക്കയ്  ഒരു  ധകോരണ  കവകണ.  25
ഏക്കറനില്  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  തുടങ്ങകോയ,  തുടങ്ങനിയതനിമന  ഞകോന  മതറയ്
പറയനനില.  പമക്ഷ  ഭകോവനിയനില്  എമന്തകോമക്ക  കവണയ.....,  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജനിമനക്കുറനിചയ്  സഡനി  കകോമസകോനയ  ഇവനിമട  നടത്തകോന  ഞകോന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുനനില.  എലകോയ  ഒരുമനിചയ്  തുടങ്ങകോന  കേഴനിയനിമലനയ്  ഒരു  മചറനിയ
കുടനിക്കുകപകോലുമറനിയകോയ.  ഒരു  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിമന്റെ  മകോസര  പകോനനിമനക്കുറനിചയ്
നമുക്കയ്  ഒരു  ഭകോവന  കവകണ.  ബഹുമകോനമപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതകോവടക്കയ  അതയ്
കേകോണകണ. മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനിമന നല മമഡനിക്കല് കകേകോകളജകോക്കുമമനയ് ഞകോന
പറയകമകോള് നകോമള ഇകൗ മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ് എങ്ങമന വന്ത്യകോപനിക്കണയ; അതനിനയ്
എമന്തകോമക്ക  സകൗകേരന്ത്യങ്ങള്   കവണമമനള്ള  ഒരു  ഭകോവന  എമന്റെ
മനസനിലുണകോവണയ.  കേകകോരകടഴയ്,  അക്കകോദമനികേയ് കബകോക്കയ്,  കനിനനിക്കല് സകൗകേരന്ത്യങ്ങള്;
എമന്തലകോയ  സകൗകേരന്ത്യങ്ങള്  ആ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിനയ്  കവണയ.   അമതകോമക്ക
എവനിമട സകോപനിക്കുമമനയ് ഭകോവനയനില് കേകോണകോമത അയഗസ്പീകേകോരയ കേനിടകോന 20 ഏക്കര
മതനിമയനയ്  പറഞ്ഞനിടയ്  ആ  20  ഏക്കര  മകോതമുള്ള  സകൗകേരന്ത്യയവചയ്  തുടങ്ങകോന
സകോധനിക്കുകമകോ?  സലെയ  കേനിട്ടുകമകോമയനയ്  നമുക്കയ്  കനകോക്കകോയ.  അതനിമനകോനയ  ഇകൗ
ഗവണ്മമന്റെയ്  എതനിരല.  തകോങളുമട  സകപ്നങ്ങള്ക്കുയ  എതനിരല.  പമക്ഷ  ഞകോന
പറഞ്ഞതയ്  ഇതകയയള.  ഇകൗ  ഗവണ്മമന്റെയ്  വനനിടയ്  ഒരു  മകേകോലകമ  ആയനിട്ടുള.
കേനിഫ്ബനിയനില്  146  കകേകോടനി  രൂപയമട  മപ്രകോകപകോസലെകോണയ്  ഇകൗ  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജനിമന്റെ  കേകോരന്ത്യത്തനില്  ധകോരണയകോയനിട്ടുളളതയ്.  അതയ്  പകോസകോയനി  വരുനമുറയയ്
അതനിമന്റെ  മകേടനിടനനിരമ്മകോണ  പ്രവരത്തനങ്ങമളലകോയ  ആരയഭനിക്കകോയ.   146  കകേകോടനി
രൂപയമട  മപ്രകോകപകോസലെകോണയ്  ഇകൗ  ഗവണ്മമന്റെയ്  വനകപകോള്  മകേകോടുത്തതയ്.
നനിങ്ങളുമട  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിമന  പരനിഗണനിക്കുയ.  ഇകൗ  ഗവണ്മമന്റെയ്
വനതനിനകശേഷയ  ഇകൗ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിനയ്  എമന്തലകോയ  സകൗകേരന്ത്യങ്ങളകോണയ്
നല്കേനിയതയ്.  ഹൃദയ  ചനികേനിത്സയകോവശേന്ത്യമകോയ  എകക്കകോ-കേകോരഡനികയകോഗകോയ  എന
ഉപകേരണയ വകോങ്ങനി  നല്കേനി.  ആധുനനികേമകോയ  8  മമലെബ്രറനികേള് ഇകൗ ഗവണ്മമന്റെയ്
വനകപകോള് സകോപനിചനികല. 

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര :  സര,  മമലെബ്രറനി പഴയ ഗവണ്മമന്റെയ്  അനവദനിചതകോണയ്.
സഭമയ മതറനിദരനിപനിക്കരുതയ്.

ശസ്പീമതനി  മകേ  .    മകേ  .    മമശേലെജ  ടസ്പീചര:  സര,  പഴയ  ഗവണ്മമന്റെനികന്റെതല,
കനരമത്തയള്ളതയ്   തുടരുനണയ്.  മമലെബ്രറനിക്കയ്  നനിങ്ങള്  ആവശേന്ത്യമപടനിട്ടുണകോകുയ,
പകക്ഷ  പ്രകോവരത്തനികേമകോക്കനിയതയ്  ഇകൗ  ഗവണ്മമന്റെകോണയ്.  നനിങ്ങളുമട  കേകോലെത്തയ്
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തുടങ്ങനിയമതകോനയ ഞകോന അവകേകോശേമപടനിടനില.  മമലെബ്രറനി യകോഥകോരതന്ത്യമകോക്കനിയതയ്
ഇകൗ  ഗവണ്മമന്റെയ്  വനകപകോഴകോമണനയ്  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മറനിനയ്  അറനിയകോയ.  ഒരു
മതറനിദകോരണയമനില,  സഭമയ  ഒനയ  അങ്ങമന  മതറനിദരനിപനിചനിട്ടുമനില.  അകപകോള്
മമലെബ്രറനി  യകോഥകോരതന്ത്യമകോക്കനിയതയ്  ഇകൗ  ഗവണ്മമന്റെകോണയ്.  അതുകപകോമലെ  കരകോഗ
നനിരണയത്തനിനകോവശേന്ത്യമകോയ  33  ലെക്ഷയ രൂപയമട കേളര കഡകോപര അനവദനിച്ചു.  ഒരു
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിമന  സയബനനിചനിടകത്തകോളയ  അതയ്  മചറതകോണയ്.   അതയ്
തകോങള് നനികഷധനിക്കുകമകോ?  തകോങള് തമന പറഞ, കരകോഗനികേള് തകോമഴ കേനിടക്കുന,
വനിദന്ത്യകോരതനികേള് കമമലെ തകോമസനിക്കുന. കലെകോകേമത്തവനിമടമയങനിലുയ ഒരു മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജനില്  കകേള്ക്കുനതകോകണകോ  ഇതയ്.  അതയ്  മകോറ്റുനതനിനകോണയ്  അടനിയന്തരമകോയനി
ഇകപകോള്  146  കകേകോടനി  രൂപയമട  മപ്രകോകപകോസല് വചനിട്ടുളളതയ്.  കനരമത്ത ഞകോന
പറഞ്ഞതുകപകോമലെ 76 കകേകോടനി രൂപയമട കേനിറയ്കകേകോയമകോയളള കേരകോറനിനയ് ഒരു മചറനിയ
ബുദനിമുട്ടുണകോയനി. അതയ് റസ്പീ മടണര മചയ്യകോനള്ള നടപടനികേള് ആയനിട്ടുണയ്.  

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര:  സര,  കകേരളത്തനിനപുറത്തുളള  ഏജനസനിയകോണയ്  മടണര
മചയതയ്. കേനിറയ്കകേകോ എസനികമറയ് എടുക്കുകേ മകോതമകോണയ് മചയതയ്.

ശസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    മമശേലെജ ടസ്പീചര:  സര, ആകരകോ ആയനികക്കകോമട. അതനിമന്റെ
ഏജനസനിമയ  പരനികശേകോധനിചതുയ  മടണര  നടപടനികേളനിലുണകോയനിട്ടുള്ള
കപകോരകോയ്മമയക്കുറനിചയ്  പറഞ്ഞതുയ  നമ്മള്  ഒരുമനിചകല.  ഞകോന  അതനിമന
എതനിരത്തനിടനിലകലകോ.   മടണര  നടപടനികേളനിമലെ  അപകോകേതകേള്  പരനിഹരനിചയ്  റസ്പീ
മടണര മചയ്യണമമനയ്  പറഞ്ഞകോല് നനികഷധനിക്കുനമവനകോകണകോ അരതയ.  അതയ്
ഞകോനയ അങ്ങയയ വരുത്തനിവചതല.  മനനിയയ എയ.എല്.എ.-യയ ഇടമപടയ്  അതയ്
പരനിഹരനിചയ്  അടനിയന്തരമകോയനി  തുടങ്ങുകേയകല  കവണതയ്.  അതയ്  തുടങ്ങകോന  മനനി
എനള്ള നനിലെയനില് ഞകോന കൂട്ടുനനില്ക്കുകേയകല. ഞകോന അതയ് നനികഷധനിക്കുനകണകോ.
നമുമക്കകോരുമനിചയ് അതയ് അടനിയന്തരമകോയനി തുടങ്ങകോയ. ഇനനി  കുടനികേമള അടനിയന്തരമകോയനി
മകോറനിതകോമസനിപനിക്കണയ.  146  കകേകോടനി  രൂപ  കൂടനി  കേനിട്ടുകമകോള്  കുറച്ചുകൂടനി
സകൗകേരന്ത്യമകോകുയ.  എനകോല്  അതയ്  മതനിയകോകുകമകോ,  ഇല.    തസനികേകേളുമട  കേണക്കയ്
ഞകോന പറഞ്ഞകപകോള്, ഇതയയ തസനികേകേള് ഒനനിച്ചുകവകണകോ എനയ് ബഹുമകോനമപട
മുനമനനി കചകോദനിച്ചു.  കവണ, തുടങ്ങകോനള്ള തസനികേകേള് കേഷനിച്ചുകവണയ. ഫകോക്കല്റനി
കുറവകോമണനയ് കേണനിടകോണകലകോ കുടനികേള് സമരയ മചയ്യുനതയ്. ഇതയയ സനിക്ടകോയനിട്ടുള്ള
ഇനമസക്ഷനനിടയനിലുയ  ഫകോക്കല്റനി  അകറഞ്ചേയ്  മചയമകേകോടുത്തയ്  എയ.സനി.മഎ.-യമട
അനവകോദയ  നമ്മള്  വകോങ്ങനിയനികല.   ബഹുമകോനമപട  എയ.എല്.എ.-യമടയയ
ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെയമമലകോയ  പരനിശമഫലെമകോയനി  2017-18-നയ്  എയ.സനി.മഎ.-യമട
അയഗസ്പീകേകോരയ നമ്മള് വകോങ്ങനിയനികല,  അതുമകേകോണയ് കപടനിക്കകോമനകോനമനില.  ഇനനിയയ
ആ  കകേകോകളജനിമന  ഏറവയ  നല  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജകോക്കനി  മകോറകോന  സകോധനിക്കുയ.
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അതനിനള്ള അയഗസ്പീകേകോരയ  വകോങ്ങുനതനിനയ്  ഇകൗ ഗവണ്മമന്റെയ്  പരനിശമനിക്കുയ.  നമുക്കയ്
കുറച്ചുകൂടനി കേകോശേയ് കവണയ.  ഇകൗ മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനിനയ് കുകറക്കൂടനി കേകോശേയ് തരകോന
ബഹുമകോനമപട  ധനകേകോരന്ത്യ  വകുപ്പുമനനികയകോടുയ  മുഖന്ത്യമനനികയകോടുയ  കചകോദനിക്കകോയ.
മകേടനിടങ്ങളുണകോക്കുനതനിമനകോമക്ക നമുമക്കകോരുമനിചയ് പരനിശമനിക്കകോയ.  അവനിമട സമരയ
മചയ്യുന കുടനികേള് ഉനയനിക്കുന ആവശേന്ത്യങ്ങള് അനഭകോവപൂരവ്വയ പരനിഗണനിക്കുമമനയ്
മനനിക്കയ്  ഉറപയ്  പറയകോവനതകോമണനകോണയ്  അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞതയ്.   എനനിക്കയ്
മുഖന്ത്യമനനിയമട ഉറപയ്  കേനിടനിയകോല് പനിമന എന്തകോണയ് വനിഷമയ?  കുടനികേമള  കഫകോണ്
മുഖകോന്തരയ  ബനമപടകപകോള്  ഫകോക്കല്റനിയമട  അഭകോവമുമണനയ്  പറഞ.
സരജറനിയനില്  മൂനയ്  ഫകോക്കല്റനികേളുമട   കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കകോന   കകേകോഴനികക്കകോടയ്
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനില്നനിനയ്  അടനിയന്തരമകോയനി   മകേകോടുക്കുകേയകോണയ്  മചയതയ്.
കകേകോഴനികക്കകോടയ് മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനില് പുതനിയ ആളുകേമള നനിശ്ചയനിക്കുയ.  മകഞ്ചേരനി
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  നനിലെനനില്ക്കണയ.  ഫകോക്കല്റനിമയ  എവനിമടനനിനയ്
എടുത്തുമകേകോടുക്കുയ?  അഞ്ചേയ്  മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ്  നനിലെനനിരത്തകോനളള ഫകോക്കല്റനി
ഇവനിമടയനില.  പുതനിയതകോയനി  തുടങ്ങനിയ  എലകോ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുകേളനികലെയ്ക്കുയ
മപമടനയ് ഫകോക്കല്റനിമയ എവനിമടനനിനയ് കേനിട്ടുയ;  പ്രകോകയകോഗനികേത ആകലെകോചനിക്കകണ?
അഡ്ജ സയ്മമന്റുയ  ധകോരണയയ  നടത്തനിയനിടയ്  തമനയകോണയ്  എയ.സനി.മഎ.-യമട
അയഗസ്പീകേകോരയ  എലകോ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിലുയ  നനിലെനനിരത്തനിയതയ്.  അതയ്
എളുപത്തനില്  അമലനളളതയ്  എലകോവരുയ  മനസനിലെകോക്കനിയകോല്  മകേകോളളകോയ.  ഒരു
മചറനിയ സയസകോനത്തയ് കുകറ മമഡനിക്കല് കകേകോകളജുകേള് ഒനനിചയ്  തുടങ്ങണമമനയ്
സകപ്നയ  കേണകോലുയ  അതനിമന്റെ  പനിനനില്  എമന്തലകോയ  കവണമമനയ്  വന്ത്യകമകോയ
ധകോരണയനിമലങനില്  വലകോമത  ബുദനിമുട്ടുയ.  ആ  ബുദനിമുടയ്  അനഭവനിചനിടകോണയ്  ഇകൗ
ഗവണ്മമന്റെയ്  കേകോരന്ത്യങ്ങമളലകോയ  മചയനിട്ടുളളതയ്.   അതുമകേകോണയ്  1032  കപകോസയ്
മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനില് ക്രനികയറയ്  മചയ്യുനതനിനളള മപ്രകോകപകോസല് അയചനിട്ടുണയ്.
ഇകൗ  ഒരു  വരഷയ  മകഞ്ചേരനി  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിനകവണനി  ഈ  ഗവണ്മമന്റെയ്
മവറകത  ഇരനിക്കുകേയല  മചയതയ്.  മപ്രകോകപകോസല്  അയച്ചുകേഴനിഞ.  ധനകേകോരന്ത്യ
വകുപനിമന്റെ  സകോധന്ത്യതവചയ്   കുകറ അയഗസ്പീകേരനിചയ് കേനിട്ടുമമനകോണയ് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതയ്.
മുഴവനകോയനി  അയഗസ്പീകേരനിചയ്  കേനിട്ടുകമകോ  എനയ്  എനനിക്കറനിയനില,   അതയ്  കേനിടനിയകോകലെ
പറയകോന  പറ.  മകേടനിടത്തനിനയ  ഫകോക്കല്റനിമയ  നനിയമനിക്കുനതനിനമുള്ള  ഫണയ്
തുടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങളനില് നനിരന്തരമകോയനി സരക്കകോര ഇടമപട്ടുമകേകോണനിരനിക്കുകേയകോണയ്.
കനരമത്ത പറഞ്ഞ സരജറനി വനിഭകോഗത്തനിനപുറകമ  മമഡനിസനിന വനിഭകോഗത്തനിലുയ ഒരു
ഫകോക്കല്റനിമയ  നനിയമനിക്കുനണയ്.  അതുകപകോമലെ  മമഗനകക്കകോളജനി  വനിഭകോഗത്തനിലുയ
മഡപപ്യൂകടഷനനില് ഒരകോമള നനിശ്ചയനിക്കകോന ആകലെകോചനിചനിട്ടുണയ്. നമുക്കയ്  ഒരുമനിചനിരുനയ്
ചരചയ്  മചയയ്  എലകോ  കേകോരന്ത്യങ്ങളുയ  തസ്പീരുമകോനനിക്കകോയ.  നനിങ്ങളുമട  പ്രശ്നങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കകോമമനയ   സമരയ  നനിരത്തനിവയണമമനമകോണയ്  കുടനികേകളകോടയ്  കഫകോണ്
മുഖകോന്തരയ  ആവശേന്ത്യമപടതയ്.  ഇകപകോള്  സരജറനി  വനിഭകോഗത്തനില്  ഫകോക്കല്റനിമയ
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നനിശ്ചയനിചമുറയയ്  ബകോക്കനി  പ്രശ്നങ്ങള്   ചരചമചയയ്  പരനിഹരനിക്കകോമമനകോണയ്
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  ആറയ് മകോസത്തനിനകേയ ഫകോക്കല്റനിമയ നനിയമനിക്കണയ,  കഹകോസനിറല്
മകേടനിടത്തനിമന്റെ  പണനി  ഉടമന  ആരയഭനിക്കണയ,  മറയ്  പ്രശ്നങ്ങള്  ചരചയനിലൂമട
പരനിഹരനിക്കണയ,  ഇതനിനയ്  തയ്യകോറകോയകോല് സമരയ നനിരത്തനിവയകോമമനകോണയ്  കുടനികേള്
പറഞ്ഞതയ്.  ബഹുമകോനമപട എയ.എല്.എ.-യയ്  അവകരകോടയ്  സമരയ നനിരത്തനിവയകോന
നനിശ്ചയമകോയയ  പറയകോയ.  അവര  വരമട,  നമുക്കയ്  ഒരുമനിചനിരുനയ്  സയസകോരനിക്കകോയ.
മകഞ്ചേരനി  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിമന്റെ  എലകോ  കപകോരകോയ്മകേളുയ  പരനിഹരനിച്ചുമകേകോണയ്
ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  പ്രയകോസങ്ങള്ക്കനിടയനില്  ആയകോലുയ  അതനിമന  നമലകോരു
മമഡനിക്കല് കകേകോകളജകോക്കനി മകോറ്റുയ. 

ഒരു കേകോരന്ത്യയകൂടനി ബഹുമകോനമപട എയ.എല്.എ.  ശദനികക്കണതുണയ്.  ജനറല്
കഹകോസനിറലെനിമനയകോണയ് അവനിമട മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ് കഹകോസനിറലെകോക്കനി മകോറനിയതയ്.
അതുമകേകോണയ്  അവനിമട  ഇകപകോള്  ദകനിഭരണയ  നടക്കുകേയകോണയ്.  മഹല്ത്തയ്
സരവ്വസ്പീസസനിമന്റെ ഭകോഗമകോയനി കുറചയ് സകോഫുയ  മമഡനിക്കല് എഡഡ്യുകക്കഷമന്റെ ഭകോഗമകോയനി
കുറചയ് സകോഫുമകോണുള്ളതയ്.  ഇതുണകോക്കുന പ്രയകോസയ മചറതല, ഒരനിക്കലുയ അങ്ങമന
മചയ്യകോന  പകോടനിലകോത്തതകോണയ്.  പമക്ഷ,  അതനിമന  എങ്ങമനയകോണയ്  മകോറ്റുനതയ്?
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  കഹകോസനിറല്  മമഡനിക്കല്  എഡഡ്യുകക്കഷന  വനിഭകോഗത്തനിമന്റെ
കേസ്പീഴനിലെകോയനിരനിക്കണയ.  ജനറല്  കഹകോസനിറലെനിമലെ   സകോഫനിമനയയ  അവനിമട  വരുന
കരകോഗനികേമളയയ  എന്തയ്  മചയ്യുയ?  അതനിനയ്  പകേരയ  സയവനിധകോനയ  കേകണ
മതനിയകോകുകേയളള.  ഞകോന അതനിമനക്കുറനിമചകോനയ പറയനനില.  നമുക്കയ്  ചരചമചയയ്
ആ  സയവനിധകോനവയ  ബുദനിമുട്ടുയ  പരനിഹരനിക്കകോയ.  സകകോഭകോവനികേമകോയയ  മചറനിയ
കുടനികേകളകോടയ്  കേകോണനിക്കുന പരനിഗണനയണകലകോ;  പ്രകോയപൂരത്തനിയകോയനിക്കഴനിഞ്ഞകോല്
സകകമധയകോ  മമകേകേകോരന്ത്യയ  മചയമകേകോളളുയ.  മകഞ്ചേരനി  മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ്  നമ്മുമട
മുനനില്  ഒരു  ശേനിശുവകോണയ്.  അതുമകേകോണയ്  ആ  ശേനിശുവനികനകോടയ്  കേകോണനിക്കുന
പരനിഗണന,  സകകോഭകോവനികേമകോയയ മകഞ്ചേരനി മമഡനിക്കല് കകേകോകളജനികനകോടയ്  കേകോണനിക്കുയ.
അതനിമന  നമലകോരു   മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജകോയനി  മലെപ്പുറയ  ജനിലയനിമലെ  പകോവമപട
ജനങ്ങള്ക്കയ് സമ്മകോനനിക്കുനതനിനയ് ഇകൗ ഗവണ്മമന്റെയ് സകോധന്ത്യമകോയ എലകോ നടപടനികേളുയ
സകസ്പീകേരനിക്കുയ.  അതുമകേകോണയ്  സഭ നനിരത്തനിവചയ്   ഈ വനിഷയയ  ചരച  മചകയ്യണ
ആവശേന്ത്യമനില.  

മനി  .    മഡപപ്യൂടനി  സസ്പീക്കര :  ബഹുമകോനമപട  ആകരകോഗന്ത്യവയ  സകോമൂഹന്ത്യനസ്പീതനിയയ
വകുപ്പുമനനിയമട  വനിശേദസ്പീകേരണത്തനിമന്റെ  അടനിസകോനത്തനില്  അടനിയന്തര
പ്രകമയത്തനിനളള അവതരണകോനമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയകോവതരണത്തനിനയ് അനമതനി നനികഷധനിച്ചു)
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പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  മചനനിത്തലെ):  സര,  A  journey  of
thousand miles begins with a single step. ആയനിരയ മമമല് യകോതയമട തുടക്കയ
ആദന്ത്യ  ചുവടനില്നനിനകോമണനയ്  മമചനസ്പീസയ്  ചനിന്തകേനകോയ  Lao  Tzu  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.
ഇനയ്  ഇന്തന്ത്യയനില്  ആറയ്  ലെക്ഷയ  കഡകോക്ടരമകോമരയകോണകോവശേന്ത്യയ.  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജുകേള് കൂടുതല് ആവശേന്ത്യമുണയ്. നമ്മുമട സയസകോനത്തയ് ആരയഭനിചനിട്ടുളള എലകോ
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുകേളുയ  എളനിയ  നനിലെയനിലെകോണയ്  ആരയഭനിചനിട്ടുളളതയ്.   ആലെപ്പുഴ
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  മകേകോടകോരയ  ആശുപതനിയകോയനിരുന.  അവനിമട  യകോമതകോരു
സകൗകേരന്ത്യവമനിലകോത്ത  കേകോലെത്തകോണയ്  തനിരുമലെ  കദവസകത്തനിമന്റെ  കേയ്യനില്നനിനയ്
ഗവണ്മമന്റെയ്  ആ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  ഏമറടുത്തതയ്.  പനിനസ്പീടകോണയ്   അതയ്
വണകോനകത്തയയ്   വലെനിയ  സകൗകേരന്ത്യങ്ങകളകോടുകൂടനി  മകോറനിയതയ്.  എലകോ  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജുകേളുമടയയ സനിതനി അതുതമനയകോണയ്. കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്മമന്റെയ്
ഭകോവനകോപൂരണമകോയനി  അഞ്ചേയ്  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുകേളകോരയഭനിക്കകോന  തസ്പീരുമകോനനിച്ചു.
അതനിനകോയനി  1440  കപകോസ്റ്റുകേളകോണയ്  അനയ്  അനവദനിചതയ്.  അഞ്ചേയ്  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജുകേളകോരയഭനിക്കകോന  തസ്പീരുമകോനനിചതയ്,  നമ്മുമട  സയസകോനമത്ത  മമഡനിക്കല്
വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസമത്തയയ  ആകരകോഗന്ത്യ  സയരക്ഷണമത്തയയ  കൂടുതല്  മമചമപടുത്തകോന
കവണനിയകോയനിരുന.  ഇടുക്കനിയനിമലെ  മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ്, അവനിടമത്ത ജനങ്ങളുമട
പനികനകോക്കകോവസ, ആകരകോഗന്ത്യസയരക്ഷണത്തനിനയ് ആവശേന്ത്യമുളളതകല?  മലെപ്പുറയ ജനില
രൂപസ്പീകേരനിചനകോള്  മുതല്  മകഞ്ചേരനിയനില്  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  കവണമമന
ആവശേന്ത്യമുണയ്.  കേകോസരകഗകോഡയ്  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  കവണമമന  ആവശേന്ത്യയ
ജനിലയമട  രൂപസ്പീകേരണകേകോലെയ  മുതല്  ആരയഭനിചതകോണയ്.  പത്തനയതനിട  ജനിലയമട
രൂപസ്പീകേരണകേകോലെയ  മുതല്  അവനിമട  ഒരു  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  കവണമമന
ആവശേന്ത്യയ ആരയഭനിചതകോണയ്. ഞകോന ഒരു അബദയ മചയ, എമന്റെ മണ്ഡലെത്തനില് ഒരു
മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ് മകേകോണ്ടുവരകോന കനകോക്കനി, അതനിനളള എലകോ നടപടനികേളുമകോയനി
മുകനകോട്ടുകപകോയനി.  അതനിനയ് ഞകോന കകേള്കക്കണനിവന പകോപയ എമന്തലകോമകോണയ്.  ഇകൗ
ഗവണ്മമന്റെയ്  ഏതകോയകോലുയ  അമതകോനയ തുടങ്ങനിയനിടനില.   ഭകോവനിയനില് യ.ഡനി.എഫയ്.
ഗവണ്മമന്റെയ് വരുകമകോള് ഹരനിപകോടയ് പുതനിയ മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ് സകോപനിക്കുമമനയ്
തമന  പറയകോന  ഞകോന  ആഗഹനിക്കുകേയകോണയ്.  ഇകപകോള്  ഞകോന  ഒരു  ഡനിമകോന്റുയ
വയ്ക്കുനനില.  ഇവനിമട  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുകേളുമട  കേഴത്തുമഞരനിചയ്  മകേകോല്ലുന
നടപടനിയകോണയ്  സകസ്പീകേരനിക്കുനതയ്.  ഞകോന  നനിരവധനി  കേത്തുകേള്  മുഖന്ത്യമനനിക്കുയ
ആകരകോഗന്ത്യ  വകുപ്പുമനനിക്കുയ  മകേകോടുമത്തങനിലുയ  യകോമതകോരു   നടപടനിയമുണകോയനിടനില.
ഞകോന പനിമന മനിണനിയനിട്ടുമനില.  നകോടനില് മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ് സകോപനിക്കുനതനിനയ്
ആകരകോപണയകകേട  ആളകോണയ്  ഞകോന.  അതനില്  എനനിക്കയ്  ഒരു  പരകോതനിയമനില.
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മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  സകോപനിക്കകോന  200  ഏക്കര  കവണമമനകോണയ്
ബഹുമകോനന്ത്യനകോയ മനനി പറഞ്ഞതയ്. ശസ്പീ. എ. മകേ. ബകോലെന, പഴയ ഡനി.എചയ്.എസയ്.-
കനകോടയ്  കചകോദനിച്ചുകനകോക്കൂ.....   ഇനനിമയകോരനിടത്തുയ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  തുടങ്ങകോന
25  ഏക്കറനില്  കൂടുതല്  സലെയ  കവണ.  പകോലെക്കകോടയ്  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിമന്റെ
കഹകോസലെനിനയ്  11  നനിലെയകോണയ്.  ഇനനിയളള  കേകോലെത്തയ്,   കകേരളയ  കപകോമലെ  ഇതയയ
വലെനിയ ജനസകോന്ദ്രതയളള സയസകോനത്തയ് 200 ഏക്കര സലെയ എവനിമട കേനിട്ടുയ?

പടനികേജകോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികനകോക്കസമുദകോയകക്ഷമവയ  നനിയമവയ
സകോയസകോരനികേവയ പകോരലെമമന്റെറനികേകോരന്ത്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   മകേ  .   ബകോലെന): സര,
25  ഏക്കര സലെയ മതനിമയനയ് വനിചകോരനിക്കുകേ.  ആദന്ത്യ വരഷയ എയ.ബനി.ബനി.എസയ്.
കകേകോഴയ്  തുടങ്ങകോന  പകോരലെല്  കകേകോകളജയ്  സയവനിധകോനവയ  മതനിയകോകുയ.  കേകോരണയ,
ആദന്ത്യവരഷയ, അനകോടമനി,  ഫനിസനികയകോളജനി,  ബകയകോമകേമനിസനി തുടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങള്
മകോതകമ പഠനിപനിക്കുനളള, അതുമകേകോണയ് തുടങ്ങകോന ഒരു പ്രശ്നവമനില. രണകോയ വരഷയ
കനിനനിക്കല്  ഡനിപകോരടയ്മമന്റെയ്  വരുകമകോള്  മമഡനിസനിന,  സരജറനി,  മമഗനകക്കകോളജനി
തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുളള  എലകോ  സകൗകേരന്ത്യങ്ങളുയ  കവണയ.  അകതസമയയ  പകോകത്തകോളജനിയയ
മമമകക്രകോ  ബകയകോളജനിയയ  കേമ്മപ്യൂണനിറനി  മമഡനിസനിനയ  ഉണകോകുയ. രണകോയ  വരഷയ,
കുടനികേള്ക്കുളള  കഹകോസല്  സകൗകേരന്ത്യയ  കവണയ,  മറസനിഡന്റെയ്  ടപ്യൂടര  കവണയ,
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  കനകോയസയ്  അനസരനിക്കണയ,  ഡനിപകോരടയ്മമന്റെയ്  മപ്രകോഫസര,
അകസകോകഷന്ത്യറയ്  മപ്രകോഫസര,  അസനിസന്റെയ്  മപ്രകോഫസര  ഉള്മപമട  എലകോവരുയ
കവണയ.  ഇമതകോമക്ക  നമ്മള്  ഉണകോക്കനിമക്കകോടുക്കകണ.  ആദന്ത്യ  വരഷയ  തമന
രണകോമമത്ത വരഷമത്തക്കുറനിചയ് ചനിന്തനിക്കകണ; ഇകൗ സയവനിധകോനങ്ങള് എമന്തങനിലുയ
തയ്യകോറകോക്കനിയനിടകോകണകോ  തകോലൂക്കകോശുപതനികേമളയയ  മമപ്രമറനി  മഹല്ത്തയ്
മസന്റെറകേമളയയ  മമഡനിക്കല് കകേകോകളജകോക്കനിയതയ്. ഇതനിമന്റെ ഫലെമകല ഇനയ് നമ്മള്
അനഭവനിക്കുനതയ്.  ഇടുക്കനി  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിനയ്  എയ.സനി.മഎ.-യമട
അയഗസ്പീകേകോരയ  കേനിടകോതനിരുനതനിനളള  കേകോരണയ  ഇകൗ  ഗവണ്മമന്റെകോയനിരുകനകോ?
ബഹുമകോനമപട  അകങ്ങയയ്  ഇക്കകോരന്ത്യങ്ങമളകോമക്ക  അറനിയകോവനതകല?
ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണമനിലകോത്തതനിമന്റെ  ഭകോഗമകോയനി  നമ്മള്  സഹനികക്കണനി  വന
വനിഷമങ്ങളകല;  അതനിനയ്  ഇകൗ  ഗവണ്മമന്റെകോകണകോ  കുറക്കകോര?  ബഹുമകോനമപട
മുഖന്ത്യമനനി പറഞ്ഞതയ്,  ഇമതലകോയ  പരനിഗണനിക്കുയ ഒരു രൂപത്തനിലുമുളള  ആശേങയയ
കവമണനകോണയ്.  അതനിമന്റെയടനിസകോനത്തനില്  ബഹുമകോനമപട  അങ്ങയ്
വകോക്കകൗമടങനിലുയ ഒഴനിവകോക്കണമമനയ് മകോതകമ എനനിക്കയ് അഭന്ത്യരതനിക്കകോനളള.

ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  മചനനിത്തലെ:  സര,  ഏതകോയകോലുയ  ശസ്പീമതനി  ജമസ്പീലെ,  പഴയ
ഡനി.എചയ്.എസയ്. ഇക്കകോരന്ത്യങ്ങമളകോമക്ക അങ്ങമയ  വളമര വനിശേദമകോയനി മനസനിലെകോക്കനി



315 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 19, 2017

പഠനിപനിചനിട്ടുമണനളള  കേകോരന്ത്യയ  പനിടനികേനിടനി.  ഏതകോയകോലുയ  'ആരദയ'
പദതനിയനിലെനിടയ് ആ പകോവത്തനിമന ബുദനിമുടനികക്കണ ആവശേന്ത്യമനിലകോയനിരുന. നല ഒരു
സലെത്തയ് മകേകോടുക്കകോമമനയ്  ഞങ്ങള് പറഞ്ഞതകല?  ആരദയ  കപകോമലെ നടക്കകോത്ത
പദതനിയനില് ആ പകോവത്തനിമന എന്തനിനകോണയ് വലെയ്ക്കുനതയ്?  

ഇവനിമട ബഹുമകോനന്ത്യനകോയ മനനി എ. മകേ. ബകോലെന പറഞ്ഞതയ് നൂറയ് ശേതമകോനയ
ശേരനിയകോണയ്.  ഒരു  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  ആരയഭനിക്കുകമകോള്  അതനിനകോവശേന്ത്യമകോയ
പ്രകോഥമനികേകേകോരന്ത്യങ്ങള്  മചയനിടയ്  തമനയകോണയ്  തുടങ്ങനിയതയ്.  എലകോയ  full-fledged
ആമയമനകോനയ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞനില, അതനിനയ് സകോധന്ത്യവമല. കേകോലെകോന്തരത്തനില്  ഒരു
full-fledged  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജകോയനി  പുകരകോഗമനിച്ചുവകരണതയ്  നമ്മുമട  നകോടനിനയ്
ആവശേന്ത്യമകോയ  കേകോരന്ത്യമകോണയ്.  അതുമകേകോണയ്  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  തുടങ്ങുനനിമലനയ്
പറയകോന  കേഴനിയകമകോ?  കകേരളത്തനില്  സമ്പൂരണമകോയ  ആകരകോഗന്ത്യ  പരനിപകോലെനയ
യകോഥകോരതന്ത്യമകോക്കകോന  കവണനിയകോയനിരുന  ഇത്തരയ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുകേള്
സകോപനിക്കകോനകോയനി ഞങ്ങള് മുകനകോടയ് വനതയ്.  ഇനയ് ഇതയയ മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ്
ഉണകോയനിട്ടുയ  സനിതനി  എന്തകോണയ്?  ബഹുമകോനന്ത്യനകോയ  മനനി  ഇനമലെ  ജനറല്
ആശുപതനിയനില് കപകോയകപകോള് കേണ കേകോരന്ത്യങ്ങമളകോമക്ക പതത്തനില് വനതുമകേകോണയ്
ഞകോന  വനിശേദസ്പീകേരനിക്കുനനില.  നമ്മുമട  ജനറല്  ആശുപതനികേളനിലുയ  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജുകേളനിലുയ നടക്കുന പ്രവരത്തനങ്ങളുമട കനരചനിതമകോണയ് ഇനമലെ കേണതയ്.
തനിരുവനന്തപുരത്തയ്  മഡങനിപനനിമൂലെയ  ആയനിരക്കണക്കനിനകോളുകേള്  ഇനയ്
ആശുപതനിയനിലെകോണയ്.   മഡങനിപനനി  ബകോധനിച ആളുകേള്ക്കയ്  നല ചനികേനിത്സ കേനിട്ടുനനില.
കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസമത്ത  അടനിയന്തര  പ്രകമയത്തനില്  ഞങ്ങള്  സൂചനിപനിചതുകപകോമലെ,
മഴക്കകോലെ കരകോഗപ്രതനികരകോധ പ്രവരത്തനങ്ങള് നടനനില.  ഉള്ള ആളുകേമള പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.
തനിരുവനന്തപുരയ  സനിറനി  ഉള്മപമടയള്ള  പ്രകദശേങ്ങളനിമലെ  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്
ആളുകേളകോണയ്  ഇനയ്  ആശുപതനിയനില്  അഭയയ  കതടനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇമതകോമക്ക
ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ പനിടനിപ്പുകകേടുയ  അനകോസയമകല?   ഇനമലെ ആകരകോഗന്ത്യ വകുപ്പുമനനി
കേണതുതമന ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ പനിടനിപ്പുകകേടകോണയ്.  മനനി കക്ഷകോഭനിച്ചുമവനയ്  പതത്തനില്
കേണ്ടു.  ആകരകോഗന്ത്യ  രയഗമത്ത  മകേടുകേകോരന്ത്യസതയയ  ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണമനിലകോയ്മയമകോണയ്
ഇത്തരയ  പ്രശ്നങ്ങളനികലെയയ്  എത്തനിക്കുനതയ്.  സയസകോനമത്ത  ഏറവയ  കൂടുതല്
ജനസയഖന്ത്യയള്ള  ജനിലയകോണയ്  മലെപ്പുറയ.   ആകരകോഗന്ത്യ  രയഗത്തയ്  ഈ  ജനില  വളമര
പനിനകോക്കമകോണയ്.  അതുമകേകോണകോണയ് അവനിമട ഒരു മമഡനിക്കല് കകേകോകളജയ് സകോപനിക്കകോന
കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്മമന്റെയ്  മുകനകോട്ടുവനതയ്.  ആ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിനയ്
പരനിമനിതനികേളുണയ്.  എലകോയ  പൂരത്തനിയകോക്കനിയതനിന  കശേഷമല  തുടങ്ങനിയതയ്.  ആ
മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനിനയ്  കൂടുതല്  സകൗകേരന്ത്യങ്ങമളത്തനിക്കകോന  പനിനസ്പീടയ്  വരുന
ഗവണ്മമന്റുകേള്ക്കയ് ഉത്തരവകോദനിതകമുണയ്. ബഹുമകോനന്ത്യനകോയ മുന ആകരകോഗന്ത്യവകുപ്പുമനനി
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അതനിമന്റെ വനിശേദകോയശേങ്ങള് ഇവനിമട പറഞ.  ആദന്ത്യയ  37 കകേകോടനി രൂപ അനവദനിച്ചു.
ആദന്ത്യ  കഫയ്സകോയനി  109  കപകോസ്റ്റുകേള്   അനവദനിച്ചു.  149  കപകോസ്റ്റുകേള്  പനിനസ്പീടയ്
ക്രനികയറയ്  മചയ.  ഇടുക്കനി,   തനിരുവനന്തപുരയ,  പകോരനിപനിള്ളനി  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജുകേമളകോമക്ക  യകോഥകോരതന്ത്യമകോക്കണമമനള്ളതയ്  നമ്മുമട  സയസകോനത്തനിമന്റെ
ആവശേന്ത്യമകോണയ്.  വനിശേകോലെമകോയ  തകോല്പരന്ത്യകത്തകോമട  നമ്മള്  ഇതനിമന  കേകോണണയ.
ബഹുമകോനന്ത്യയകോയ  ആകരകോഗന്ത്യ  വകുപ്പുമനനിയയ  മുഖന്ത്യമനനിയയ  നല്കേനിയ  ഉറപനിമന
ഞങ്ങള്  മകോനനിക്കുന.  അവനിമട  സമരയ  മചയ്യുന  വനിദന്ത്യകോരതനികേളുണയ്.   ആ
വനിദന്ത്യകോരതനികേളുമട  സമരയ  അവസകോനനിപനിക്കണയ.  എതയയമപമടനയ്  ഈ
സകൗകേരന്ത്യങ്ങള്  ഒരുക്കനിമക്കകോടുക്കകോനയ  ഇതനിനകോവശേന്ത്യമകോയ  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്
മചയ്യകോനയ നടപടനിയണകോകേണയ. ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മറനിനയ് ഇനനിയയ മകഞ്ചേരനി മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജനിമനപറനി ഒരു അടനിയന്തരപ്രകമയകമകോ ശദക്ഷണനിക്കകലെകോ സബ്മനിഷകനകോ
മകേകോണ്ടുവരകോനള്ള  അവസരയ  ഉണകോകേകോതനിരനിക്കമട  എനകോണയ്  എനനിക്കയ്
പറയകോനള്ളതയ്.   ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  ഉറപനിമന്റെ  അടനിസകോനത്തനില്  അതയ്  എതയയ
മപമടനയ് പകോലെനിക്കുമമനള്ള ധകോരണയനില് ഞങ്ങള് വകോക്കകൗടയ് ഉകപക്ഷനിക്കുകേയകോണയ്.

III. ശദ ക്ഷണനിക്കല്

(1)  കറകോഡയ്  /  മപകോതുനനിരമ്മകോണ കമഖലെ കനരനിടുന പ്രതനിസനനി

ശസ്പീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സര,  നനിരമ്മകോണ  വസ്തുക്കളുമട  ലെഭന്ത്യതക്കുറവയ
വനിലെക്കയറവയമൂലെയ  കറകോഡയ്  ഉള്മപമടയള്ള മപകോതുനനിരമ്മകോണ കമഖലെകേള് വലെനിയ
പ്രതനിസനനിയനിലെകോണയ്.  മൂവകോയനിരത്തനില്പരയ  മചറകേനിട  കേരനിങല്  കേകകോറനികേള്
അടഞകേനിടക്കുകേയകോണയ്.  കേണ്ണൂര,  കേകോസരകഗകോഡയ്,  കകേകോഴനികക്കകോടയ്,  മലെപ്പുറയ
ഉള്മപമടയള്ള  വടക്കന  ജനിലകേളനിലെകോണയ്  മചങല്  മുറനിക്കുന  പണകേളുള്ളതയ്.
അവനിമടയയ  ചനിലെ  നനിയനണങ്ങള്  ഏരമപടുത്തനിയതനിമന്റെ  ഫലെമകോയനി  മചങല്
മുറനിമചടുക്കുനതുയ  തടസമപടനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  മണല്ക്ഷകോമയ  അതനിരൂക്ഷമകോണയ്.
നദനികേളനില്നനിനയ  ഡകോമുകേളനില്നനിനയ  എടുക്കുന  മണലെകോണയ്  ഇവനിമട
ലെഭനിച്ചു  മകേകോണനിരുനതയ്.  നദനികേളനിമലെ  മണലെനിമന്റെ  അളവയ്  പരനികശേകോധനിചയ്  (സകോന്റെയ്
ഓഡനിറയ്  നടത്തനി)  അവനിമടനനിനയ എടുക്കകോവന മണലെനിമന്റെ അളവയ് കേണക്കകോക്കനി
മണമലെടുക്കകോനള്ള  ശലെസനസയ്  മകേകോടുക്കുന  നടപടനിയകോണയ്  നനിലെവനിലുള്ളതയ്.
പലെയനിടത്തുയ കേഴനിഞ്ഞ ജൂണ്, ജൂശലെ മകോസങ്ങളനില്  നനിരത്തനിവച മണമലെടുപയ് ഒരു
വരഷമകോകേകോറകോയനിട്ടുയ  അതയ്  പരനികശേകോധനിചയ്  മണമലെടുക്കകോനള്ള  അനവകോദയ
മകേകോടുത്തനിടനില.  ഇതനിമന്റെ ഫലെമകോയനി കറകോഡയ്,  മകേടനിടങ്ങള് ഉള്മപമടയള്ള എലകോ
കമഖലെകേളുയ  വലെനിയ  സയഭനകോവസയനിലെകോണയ്.  സകോധനങ്ങള്  കേനിടകോനനില,
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കേനിട്ടുനതനിനകോമണങനില്  വലെനിയ  വനിലെ  മകേകോടുകക്കണനിവരുനതനിനകോല്  കേരകോറകേകോര
നനിരമ്മകോണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  സമയബനനിതമകോയനി  പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കുനനില.
കേകോലെവരഷയ  വരകോനകപകോകുകേയകോണയ്.  പലെയനിടത്തുയ  കറകോഡയ്  നനിരമ്മകോണയ
നനിരത്തനിവചനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  കചകോദനിക്കുകമകോള്  പറയനതയ്,  മമറസ്പീരനിയല്സയ്
കേനിട്ടുനനിമലനകോണയ്. മചറകേനിട കേരകോറകേകോര മടണര എടുക്കകോന തയ്യകോറകോകേകോത്തതനിനകോല്
സരക്കകോര  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന  പദതനികേള്കപകോലുയ  നടപനിലെകോക്കകോന  സകോധനിക്കകോത്ത
നനിലെയകോണുള്ളതയ്.  കറകോഡകേളുമടയയ  മകേടനിടങ്ങളുമടയയ  പണനികേള്
സമയബനനിതമകോയനി  നടക്കണമമങനില്  ആവശേന്ത്യമകോയ  നനിരമ്മകോണ  വസ്തുക്കള്
ലെഭനിക്കണയ.  ചനിലെ നനിയനണത്തനിമന്റെ ഫലെമകോയനി ഇതര സയസകോനങ്ങളനില്നനിനയ
മകേകോണ്ടുവരുന  മണകലെകോ  അതുകപകോമലെയള്ള  വസ്തുക്കകളകോ   ഇവനിമട  എത്തനിക്കകോന
സകോധനിക്കുനനില.  ഇതനിമന്റെമയലകോയ  ഫലെമകോയനി  പതനിനകോയനിരക്കണക്കനിനയ്
മതകോഴനിലെകോളനികേളുമട  മതകോഴനില്  നഷമപടനിരനിക്കുകേയകോണയ്.    കലെകോറനി,  മനിനനി  കലെകോറനി
ഉള്മപമടയള്ള ഗതകോഗത കമഖലെയനില് പണനിമയടുക്കുനവര,  ചുമട്ടുമതകോഴനിലെകോളനികേള്,
മകേടനിട  നനിരമ്മകോണമത്തകോഴനിലെകോളനികേള്   എനനിവരുമട  സകോമൂഹന്ത്യ  ജസ്പീവനിതയതമന
വലെനിയ  സയഭനകോവസയനിലെകോണയ്.  കേടകേളനില്  കേചവടയ  നടക്കുനനില.
ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  മതകോഴനിലെകോളനികേള്  കജകോലെനിമചയ്യുന  കമഖലെകേളനില്  അവരക്കയ്
മതകോഴനിലെനില;  വരുമകോനമനില.   വലെനിയകതകോതനിലുള്ള മതകോഴനില് സയഭനയ ഒരു ഭകോഗത്തയ്
നടക്കുന.  മറഭകോഗത്തയ്  നനിരമ്മകോണ  കമഖലെ  സയഭനിക്കുനതനിനയ്  ഇടയകോക്കുന.
സരക്കകോര  ചനിലെ  നടപടനികേമളകോമക്ക  സകസ്പീകേരനിക്കുമമനയ്  കനരമത്ത
വന്ത്യകമകോക്കനിയതകോണയ്.  പകക്ഷ ഇക്കകോരന്ത്യത്തനില് ഫലെപ്രദമകോയ നടപടനികേള്  ഇകപകോഴയ
ഉണകോയനിടനില. മചങല്, കേരനിങല്, മണല് ഇവമയകോമക്ക കേനിട്ടുനനിമലങനില് സരക്കകോര
വനിഭകോവന  മചയ്യുന  ശലെഫയ്  കപകോമലെയള്ള  ഭവനനനിരമ്മകോണ  പദതനിയടക്കയ
തുടങ്ങകോന സകോധനിക്കനില. സകോമൂഹന്ത്യ ജസ്പീവനിതകത്തയയ  വനികേസനകത്തയയ  ബകോധനിക്കുന
ഗകൗരവമകോയ  ഈ  പ്രശ്നത്തനിനയ്  പരനിഹകോരയ  കേകോണകോന  അടനിയന്തര  നടപടനി
സകസ്പീകേരനിക്കണമമനയ് അഭന്ത്യരതനിക്കുന.  

(അദന്ത്യക്ഷകവദനിയനില് പകോനല് ഓഫയ് മചയരമകോന ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലെകോല്)

മുഖന്ത്യമനനിക്കുകവണനി പടനികേജകോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികനകോക്കസമുദകോയകക്ഷമവയ
നനിയമവയ  സകോയസകോരനികേവയ  പകോരലെമമന്റെറനികേകോരന്ത്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    മകേ  .
ബകോലെന): സര, ബഹുമകോനമപട അയഗയ ഇവനിമട  അവതരനിപനിച വളമര പ്രധകോനമപട
വനിഷയങ്ങളകോയ  നനിരമ്മകോണ  കമഖലെയനിമലെ  പ്രതനിസനനികേള്,  മതകോഴനിലെകോളനികേളുമട
മതകോഴനില്  നഷമപടല്,  നനിരമ്മകോണ  പ്രവരത്തന  സയഭനയ  ഇവമയകോമക്ക
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പരനിപൂരണമകോയയ  ഗവണ്മമന്റെയ്  ഉള്മക്കകോള്ളുകേയകോണയ്.  ഏതകോണയ്  മൂവകോയനിരകത്തകോളയ
കേകകോറനികേള് അടചനിടനിട്ടുണയ്. മചങലെയ് ല്ല് മുറനിമചടുക്കുനതനിനള്ള പ്രശ്നങ്ങള്, മണല്ക്ഷകോമയ,
വയലെനില്നനിനയ്  മമണടുക്കകോന  സകോധനിക്കകോത്തതനിമന്റെ  ഭകോഗമകോയനി  ഇഷനികേ
മതകോഴനിലെകോളനികേളുമട പ്രശ്നങ്ങള് ഇമതകോമക്ക ഈ ശദ ക്ഷണനിക്കല് പ്രകമയത്തനിമന്റെ
ഭകോഗമകോയനി  ഇവനിമട  വനനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  വളമര  ഗകൗരവത്തനിലെകോണയ്  ഗവണ്മമന്റെയ്
പരനികശേകോധനിക്കുനതയ്.  

പകോരനിസനിതനികേകോഘകോത  നനിരണയ  വനിജകോപനത്തനില്  2014-ല്  വന
കഭദഗതനിയനസരനിചയ് അഞ്ചേയ് മഹക്ടറനില്ത്തകോമഴ വനിസസ്പീരണയ വരുന ഭൂമനിയനില്നനിനയ്
ധകോതുക്കള്  ഖനനയ  മചയ്യുനതനിനയ്  ശമനനിയഗയ്  പകോനയ  പകോരനിസനിതനികേകോനമതനിയയ
നനിരബനമകോണയ്.   അകതകോമടകോപയ  2016-മലെ   സുപ്രസ്പീയ  കകേകോടതനിയമട  ഉത്തരവയ്
പ്രകേകോരയ  വന്ത്യകമകോയ  ശമനനിയഗയ്  പകോനയ  പകോരനിസനിതനികേകോനമതനിയയ  ഇലകോമത
ഖനനകോനമതനി  നല്കേകോന  കേഴനിയകോത്ത  സകോഹചരന്ത്യമകോണുള്ളതയ്.  ഇക്കകോരണത്തകോല്
അതുവമര  പകോരനിസനിതനികേകോനമതനിയനിലകോമത  പ്രവരത്തനിചനിരുന  കേകകോറനികേളുമട
പ്രവരത്തനയ  നനിരത്തനിവയ്കക്കണ  സനിതനിവനികശേഷമുണകോയനി.  കേകകോറനികേളുമട
പ്രവരത്തനയ നനിരത്തനിയകതകോമട  നനിരമ്മകോണ വസ്തുക്കളുമട  വനിലെ വരദനിച്ചു.   അഞ്ചേയ്
മഹക്ടറനില് കൂടുതല് വനിസസ്പീരണയ വരുന സലെത്തുനനിനയ ഖനനയ  മചയ്യുനതനിനയ്
പകോരനിസനിതനികേകോനമതനി  നല്കുനതയ്  കസറയ്  മലെവല് എനവകയകോണ്മമന്റെയ്  ഇയപകോക്ടയ്
അസമസന്റെയ്  അകതകോറനിറനിയയ  (S.E.I.A.A.)  അഞ്ചേയ്  മഹക്ടറനില്  തകോമഴയള്ളതനിനയ്
ജനിലകോ കേളക്ടര മചയരമകോനകോയ ഡനിസനിക്ടയ് എനവകയകോണ്മമന്റെയ് ഇയപകോക്ടയ് അസമസന്റെയ്
അകതകോറനിറനിയമകോണയ്.  ഖനന  നനിരമ്മകോണ  കമഖലെയനിമലെ  പ്രശ്നങ്ങള്  ചരച
മചയ്യുനതനിനയ്  മുഖന്ത്യമനനിയയ  വന്ത്യവസകോയ  വകുപ്പുമനനിയയ  മറയ്  ബനമപടവരുയ
അടങ്ങനിയ  കയകോഗങ്ങള്  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്  വനിളനിച്ചുകചരത്തനിട്ടുണയ്.
പകോരനിസനിതനികേകോനമതനിക്കുള്ള അകപക്ഷകേളനികന്മേല് നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനിയകോയ 60
ദനിവസത്തനിനള്ളനില്  തസ്പീരുമകോനമമടുക്കണമമനയ  അലകോത്തപക്ഷയ  അകപക്ഷകേനയ്
അനമതനി ലെഭന്ത്യമകോയതകോയനി കേണക്കകോക്കുമമനയ S.E.I.A.A.-കയകോടയ് നനിരകദ്ദേശേനിചനിട്ടുണയ്.
പകോരനിസനിതനികേകോനമതനി ലെഭന്ത്യമകോകുനമുറയയ് ഖനനകോനമതനി നല്കുനതനിനയ് ശമനനിയഗയ്
ആന്റെയ് ജനികയകോളജനി വകുപയ് നടപടനിമയടുക്കുയ. കേകകോറനികേളുമട പ്രവരത്തനയ നനിരത്തനിവച
സകോഹചരന്ത്യത്തനില് മമറലെനിനയ    എയ-സകോന്റെനിനയ വനിലെ വരദനിചനിട്ടുണയ്.  സനിമന്റെയ് വനിലെ
വരദന  നനിയനനിക്കുനതനിനയ്  സനിമന്റെയ്  ഉല്പകോദകേരുകടയയ  ഡസ്പീലെരമകോരുകടയയ  ഒരു
കയകോഗയ  വന്ത്യവസകോയ  വകുപ്പുമനനി  വനിളനിച്ചുകചരത്തനിരുന.   ഡകോമുകേളനില്നനിനയ്
അനവദനസ്പീയമകോയ  രസ്പീതനിയനില്  നസ്പീക്കയമചയ്യകോവന  മണല്  സയഭരനിചയ്  വനിതരണയ
മചയ്യുന കേകോരന്ത്യവയ സരക്കകോരനിമന്റെ പരനിഗണനയനിലെകോണയ്.   കേകകോറനികേള് പ്രവരത്തനിചയ്
തുടങ്ങുനകതകോമട  നനിരമ്മകോണ  കമഖലെയനിമലെ  നനിലെവനിലുള്ള  പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനിക്കകോന കേഴനിയമമനകോണയ് സരക്കകോര പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതയ്.  
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ശസ്പീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സര,  രൂക്ഷമകോയ  മണല്ക്ഷകോമയ  നനിലെനനില്ക്കുന
സകോഹചരന്ത്യത്തനില്  ഇതര  സയസകോനങ്ങളനില്നനിനയ്  മണല്  സയസകോനകത്തയയ്
മകേകോണ്ടുവരുനതയ്  തടയന  രസ്പീതനി  ഇകപകോള്  നനിലെനനില്ക്കുനണയ്.   അതയ്  മപരമനിറയ്
ഇലകോത്തതുമകേകോണകോമണനകോണയ്  പറയനതയ്.  പലെകപകോഴയ  മപരമനിറയ്
ഉമണങനില്കപകോലുയ  തടയന  ഒരവസയണയ്.  ആയതനിനകോല്   ഇതര
സയസകോനങ്ങളനില്നനിനയ് ഇകങ്ങകോട്ടുമകേകോണ്ടുവരുന മണലുയ മറ്റു നനിരമ്മകോണവസ്തുക്കളുയ
ഇവനിമട  എത്തനിക്കുനതനിനകവണനി  അതനികന്മേല്  ഏരമപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
നനിയനണത്തനില് അയവയ് വരുത്തകോന ഗവണ്മമന്റെയ്   തയ്യകോറകോകുകമകോ?

മുഖന്ത്യമനനിക്കുകവണനി പടനികേജകോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികനകോക്കസമുദകോയകക്ഷമവയ
നനിയമവയ  സകോയസകോരനികേവയ   പകോരലെമമന്റെറനികേകോരന്ത്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    മകേ  .
ബകോലെന  ):  സര,   അനധനികൃതമകോയനി  വരുന  മണലെനിനയ്  മപരമനിറയ്  മകേകോടുക്കകോന
നനിയമപരമകോയനി  കേഴനിയനില.  എനകോല്  മപരമനിറ്റുള്ള  വകോഹനങ്ങള്ക്കയ്  ഒരു
ബുദനിമുട്ടുമുണകോകേനില.   ഇകപകോള്  മപരമനിറ്റുള്ളതയ്   ചനിലെ  സലെത്തയ്  പനിടനിക്കുനണയ്.
കേരശേനമകോയനി നനിരകദ്ദേശേയ ജനിലകോ കേളക്ടരമകോരക്കയ് മകേകോടുക്കുയ.  മപരമനിറ്റുള്ളതനിനയ് ഒരു
രൂപത്തനിലുമുള്ള  തടസമുണകോക്കകോന  പകോടനിമലന  നനിരകദ്ദേശേയ  ഇതനിമന്റെ  ഭകോഗമകോയനി
മകേകോടുക്കുനതകോയനിരനിക്കുയ.  

(2)  ശസബര സുരക്ഷകോ സയവനിധകോനയ  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉശബദുള്ള  : സര,  വകോണകോശക്ര  ശവറസയ്  ആക്രമണത്തനിമന്റെ
പശ്ചകോത്തലെത്തനില്  സയസകോനമത്ത  ശസബര  സുരക്ഷകോ  സയവനിധകോനയ
ശേകനിമപടുകത്തണ  ആവശേന്ത്യകേതയനികലെയയ്  ബഹുമകോനമപട  മുഖന്ത്യമനനിയമടയയ
സഭയമടയയ  ശദ  ക്ഷണനിക്കുകേയകോണയ്.   കലെകോകേഗതനിമയത്തമന  നനിയനനിച്ചു
കപകോരുന കേമപ്യൂടര സയവനിധകോനങ്ങള് കുറമറതകോമണനകോയനിരുന നമ്മുമട വനിശേകകോസയ.
150-കലെമറ  രകോജന്ത്യങ്ങളനിമലെ  കേമപ്യൂടരശയഖലെകേള്  തകോറമകോറകോക്കനിയ  വകോണകോശക്ര
ശസബര   ആക്രമണകത്തകോമട  കേമപ്യൂടറകേളനിമലെ  വനിശേകകോസവയ  ജനങ്ങള്ക്കയ്
നഷമപടുകേയകോണയ്. കേമപ്യൂടറകേളുമട പ്രവരത്തനയ നനിയനണത്തനിലെകോക്കനി ഫയലുകേള്
തനിരനിച്ചുനല്കേകോന  കമകോചനദവന്ത്യയ  ആവശേന്ത്യമപടുന  റകോനസയമവയര  ശസബര
ആക്രമണത്തനിമന്റെ  നടുക്കത്തനിലുയ  തുടര  ആഘകോതത്തനിലുമകോണയ്  നമ്മുമട  കലെകോകേയ.
ആശുപതനികേള്,  ബകോങ്കുകേള്,  വനിമകോനത്തകോവളങ്ങള്,  ഓഹരനി  വനിപണനി,  മടലെനികകേകോയ
കമഖലെകേള്  എനനിവ  ലെക്ഷന്ത്യമനിടകോണയ്  ആക്രമണയ  ആസൂതണയ  മചയമതനകോണയ്
വന്ത്യകമകോകുനതയ്.  കേമപ്യൂടറനിമന്റെ  ഉടമസകോവകേകോശേയ  തടനിമയടുത്തയ്  നനിശ്ചനിത
സമയത്തനിനകേയ  ആവശേന്ത്യമപടുന  തുകേ  നല്കേനിയനിമലങനില്  കേമപ്യൂടറനിമലെ  മുഴവന
വനിവരങ്ങളുയ  മകോയ്ച്ചുകേളയമമന  ഭസ്പീഷണനിയകോണയ്  ഉയരത്തനിമക്കകോണനിരനിക്കുനതയ്.
വകോണകോശക്ര  ആക്രമണയ  നമ്മുമട  രകോജന്ത്യമത്ത  സകോരമകോയനി  ബകോധനിചനിടനിമലങനിലുയ
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സനിതനി അതസ്പീവഗുരുതരമകോമണനകോണയ് കകേന്ദ്രസരക്കകോരനിമന്റെ കേമപ്യൂടര എമരജനസനി
മറകസകോണ്സയ്  ടസ്പീയ  (CERT)  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയ  വനിലെയനിരുത്തനിയതയ്.
ആകഗകോളവന്ത്യകോപകേമകോയനി കേമപ്യൂടര ശയഖലെകേമള പ്രതനികൂലെമകോയനി ബകോധനിച ശസബര
ആക്രമണയ  മചറനിയ  കതകോതനിലെകോമണങനിലുയ  നമ്മുമട  സയസകോനമത്തയയ
ബകോധനിചനിരനിക്കുകേയകോണയ്. തനിരുവനന്തപുരയ, മകേകോലയ, തൃശ്ശൂര, വയനകോടയ്, പത്തനയതനിട,
ഇടുക്കനി  ജനിലകേളനിമലെ  പഞ്ചേകോയത്തകോഫസ്പീസുകേളകോണയ്  ശസബര  അക്രമനികേള്
ലെക്ഷന്ത്യമനിടമതങനിലുയ പകോലെക്കകോടയ് സകതണ് മറയനില്കവ ഡനിവനിഷന ഓഫസ്പീസനിമലെ 23
കേമപ്യൂടറകേളനില് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ ആക്രമണമുണകോയനി.  ഓകരകോ ദനിവസവയ പുതനിയ
റനികപകോരട്ടുകേളകോണയ്  ഇതുമകോയനി  ബനമപടയ്  പുറത്തുവനമകേകോണനിരനിക്കുനതയ്.   ഇകൗ
സകോഹചരന്ത്യത്തനില് നമ്മുമട  സയവനിധകോനങ്ങള് കൂടുതല് ശേകനിമപടുത്തകോനയ  ജകോഗത
പുലെരത്തകോനയ ആവശേന്ത്യമകോയ നനിരകദ്ദേശേങ്ങള് നല്കകേണതുണയ്. ഏതകോനയ ജനിലകേളനിമലെ
ചുരുക്കയചനിലെ പഞ്ചേകോയത്തുകേമളകോഴനിമകേ സയസകോന സരക്കകോരനിമന്റെ ഒരു വകുപനിമനയയ
ശസബര  ആക്രമണയ  ബകോധനിചനിടനിമലനയ്  നമുക്കയ്  ഇകപകോള്
സമകോധകോനനിക്കകോമമങനില്കപകോലുയ  ഇത്തരയ  സകോഹചരന്ത്യങ്ങമള  എങ്ങമന
കനരനിടണമമനയ്  അറനിയകോമത  സയസകോന  മഎ.  ടനി.  മനിഷനയ  ശസബര  കഡകോയ
കപകോലെസ്പീസയ് വനിഭകോഗവയ ഇരുടനില് തപ്പുകേയകോണയ്. 

കകേരളത്തനില് ആദന്ത്യമകോയനി  റകോനസയമവയര ആക്രമണയ  റനികപകോരടയ്  മചയതയ്
കേഴനിഞ്ഞവരഷമകോണയ്.  സയസകോന  വനയ  വകുപയ്  ആസകോനമത്ത  20-ഓളയ
കേമപ്യൂടറകേളനിലെകോയനിരുന  ആക്രമണയ  ആദന്ത്യമകോയനി  നടനതയ്.  സകോമത്തനികേ
ഇടപകോടുകേളനിമലെ വനിവരങ്ങളനില് അടങ്ങനിയനിരുന കേമപ്യൂടറകേളനിലെകോണയ് ആര.എസയ്.എ.
-4096  എന  ശവറസയ്  ബകോധനിചതയ്.   തുടരനയ്  കേമപ്യൂടറകേളനിമലെ  വനിവരങ്ങള്
മകോയ്ച്ചുകേളകയണനി  വന.   വനിനകഡകോസയ്  ഓപകററനിയഗയ്  സനിസത്തനിമലെ  സുരക്ഷകോ
പനിഴവകേളകോണയ്  അക്രമനികേള്  മുതമലെടുത്തതയ്.  എലകോ  സരക്കകോര  ഓഫസ്പീസുകേളുയ
ശലെസനസുള്ള കസകോഫയ് മവയര മകോതകമ ഉപകയകോഗനിക്കകോവൂ  എനയ് ഒരു വരഷയമുമയ്
സയസകോന  മഎ.  ടനി.  വകുപയ്  മസക്രടറനി  നല്കേനിയ  നനിരകദ്ദേശേയ  ഇനനിയയ  പലെ
വകുപ്പുകേളുയ  ഗകൗരവത്തനിമലെടുത്തനിടനില.  വനിനകഡകോസയ്  ഓപകററനിയഗയ്  സനിസയ
അയഗസ്പീകൃതമകോയനി  ഉപകയകോഗനിക്കുനവരക്കയ്  കേഴനിഞ്ഞ  മകോരചനില്ത്തമന
ശമകക്രകോകസകോഫയ്   മുനറനിയനിപ്പുനല്കേനിയനിരുന.   എനകോല്  പലെരുയ  അപ്കഡറയ്
മചയനിടനില.  ഇതനിമനക്കുറനിചയ്  ശേകമകോയ  കബകോധവല്ക്കരണയ  ഇതുവമരയയ
നടനനിട്ടുമനില.  ശസബര ആക്രമണത്തനിമന്റെ പശ്ചകോത്തലെത്തനില് സയസകോനത്തനിമന്റെ
കേമപ്യൂടര  ശയഖലെയനിമലെ  സുരക്ഷ  ശേകമകോകക്കണതുണയ്.   എലകോ  വകുപനിമലെയയ
കേമപ്യൂടറനിമലെ   ഓപകററനിയഗയ്  സനിസമടക്കയ  അപ്കഡഷനകേള്  പൂരത്തനിയകോക്കണയ.
ജസ്പീവനക്കകോരക്കയ്  ഇതനിനകോയനി  പ്രകതന്ത്യകേ  പരനിശേസ്പീലെനയ  നല്കേണയ.  സൂക്ഷ്മത
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പുലെരത്തകോന ജനിലകേള്കതകോറയ പ്രകതന്ത്യകേ ജകോഗതകോ സമനിതനികേള് ആരയഭനികക്കണതുണയ്.
സരക്കകോര  സയവനിധകോനങ്ങളനില്  കേമപ്യൂടര  ശവറസുകേമള  പ്രതനികരകോധനിക്കുനതയ്
പ്രകതന്ത്യകേനിചയ്  ആന്റെനിശവറസുകേള്  ഉപകയകോഗനിചകോണയ്.  എനകോല്  റകോനസയമവയര
ശവറസനിമന  കനരനിടകോന  പറനിയ  ആന്റെനിശവറസുകേള്  ഇകപകോള്  നനിലെവനിലെനില.
കകേരളത്തനില്  ശസബര  സുരക്ഷയയ്  കവണത  പ്രകോധകോനന്ത്യയ  നല്കേകോത്ത
ശലെസനസുള്ള  ഓപകററനിയഗയ്  സനിസയ  ഉപകയകോഗനിക്കുവകോന  മടനിയള്ളവരകോണയ്
അധനികേമകോളുകേളുയ. സകയരക്ഷകപകോമലെ പ്രധകോനമപടതകോണയ് ശസബര സുരക്ഷയമമന
തനിരനിചറനിവയ് നമുക്കുണകോകകേണതുണയ്.  കുറമറ ശസബര സുരക്ഷകോ സയവനിധകോനങ്ങള്
എലകോ കമഖലെയനിലുയ നടപകോക്കുനതനിനയ കേകോലെകോനസൃതമകോയനി കേരശേനമകോയ ശസബര
നനിയമങ്ങള്  മകേകോണ്ടുവരുനതനിനയ  നമുക്കയ്  കേഴനിയണയ.   ശേകമകോയ
കബകോധവല്ക്കരണയ,  ശസബര  സുരക്ഷകോകസന  എനനിവയള്മപമടയള്ള
പരനിഷ്കകോരങ്ങള്  മകേകോണ്ടുവനയ്  ഇത്തരയ  ആക്രമണങ്ങമള  മചറക്കകോനയ  നമ്മുമട
സയസകോനമത്ത  ഇതനില്നനിനയ്  രക്ഷനിക്കകോനമുള്ള  സയവനിധകോനമത്തക്കുറനിചയ്
ഗവണ്മമന്റെയ് ഗകൗരവമകോയനി ആകലെകോചനിക്കണമമനയ് ഞകോന ആവശേന്ത്യമപടുകേയകോണയ്.    

മനി  .   മചയരമകോന: ബഹുമകോനമപട ശസ്പീ. എസയ്. ശേരമ്മ എയ.എല്.എ.-യയ  ഇകൗ
വനിഷയയ സയബനനിചയ്   കനകോടസ്പീസയ് നല്കേനിയനിട്ടുണയ്. 

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    ശേരമ്മ  : സര,  ബഹുമകോനമപട  പനി.  ഉശബദുള്ള  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള
കേകോരന്ത്യയ  പൂരണമകോയയ  ശേരനിയകോണയ്.  നമ്മുമട  നകോടനിമനയയ  കലെകോകേമത്തയയ
ഉത്കേണ്ഠമപടുത്തനിമക്കകോണ്ടുള്ള  ശസബര  അറകോക്കകോണയ്  കലെകോകേത്തയ്  സമസ്പീപ
ദനിവസങ്ങളനില്  നടനമകേകോണനിരനിക്കുനതയ്.  ലെഭന്ത്യമകോയനിട്ടുള്ള  വനിവരങ്ങള്
വച്ചുകനകോക്കുകമകോള്   ശവറസയ്  ശമകക്രകോ  കസകോഫയ് മവയര  ശകേകേകോരന്ത്യയ  മചയ്യുന
കേമപ്യൂടറനികലെയകോണയ്  വന്ത്യകോപനിചനിരനിക്കുനതയ്.   സയസകോന  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  മഎ.ടനി.
നയത്തനിമന്റെ  പ്രസകനി  ഇകൗ  സന്ദരഭത്തനില്  വളമര  പ്രകോധകോനന്ത്യമരഹനിക്കുനണയ്.
സകതന  കസകോഫയ് മവയര  സയരക്ഷനിക്കമപടുകേ  എനള്ളതയ്,  ഇനമത്ത
സകോഹചരന്ത്യത്തനില്  കലെകോകേത്തനിമന്റെ  ഗതനിമയ  നനിരണയനിക്കമപടുന  ദനിശേകോകബകോധയ
നല്കുനതനില്  ഏറവയ  പ്രധകോനമപട  പങയ് വഹനിക്കുനതയ്  ശസബര  കലെകോകേമകോണയ്;
ഇനഫരകമഷന മടകകകോളജനിയകോണയ്.  ആ കലെകോകേത്തകോണയ് പനിടനിച്ചുപറനിയയ മകേകോള്ളയയ
മമറകോരു രൂപത്തനില്  ശേകനിമപട്ടുവരുനതയ്.    ശസബര അറകോമക്കനയ്  പറയനതയ്
പണത്തനിനകവണനി  മൂലെധനശേകനികേള്  നടത്തുന  ഏറവയ  വലെനിയ  പചയകോയ
പ്രഖന്ത്യകോപനിത തസ്പീമവടനിമക്കകോള്ളയകോണയ്.  ഇത്തരമമകോരു സകോഹചരന്ത്യത്തനില് ഇകൗ നകോടനിനയ്
കൂടുതല്  അവയരമനസ്സുണകോക്കകോനയ  ശസബര  മസകേപ്യൂരനിറനിക്കയ്  അടനിസകോനമകോയനി
സകസ്പീകേരനികക്കണ,  നമുക്കയ്  സകോധന്ത്യമകോയ  വനിധത്തനില്  മചയ്യകോന  കേഴനിയന
കേകോരന്ത്യങ്ങമളക്കുറനിചയ്  ഗവണ്മമന്റെയ്  ഇകൗ സഭ അവസകോനനിക്കുനതനിനമുമ്പുതമന ചടയ
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300  അനസരനികചകോ  മറയ്  രൂപത്തനികലെകോ  ഒരു  പ്രസകോവന  നടത്തനി  ഇകൗ
സയസകോനമത്തയയ ഇകൗ സമൂഹമത്തയയ ജകോഗതമപടുത്തുനതനിനയ മുനകേരുതലെകോയനി
സകസ്പീകേരനികക്കണ  മകോരഗ്ഗനനിരകദ്ദേശേയ  നല്കുനതനിനയ  സനദമകോകേണമമനയ്
ആവശേന്ത്യമപടുകേയകോണയ്.  

പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  മചനനിത്തലെ  ):  സര,  ബഹുമകോനമപട
പനി.  ഉശബദുള്ളയയ  ശസ്പീ.  എസയ്.  ശേരമ്മയയ  പറഞ്ഞതയ്  വളമര  ഗകൗരവമുള്ള  ഒരു
കേകോരന്ത്യമകോണയ്.   കലെകോകേമമമകോടുയ  ഇനയ്  ഒരു  ഭസ്പീഷണനിയമട  നനിഴലെനിലെകോണയ്.   ഇകൗ
ശവറസയ്  ബകോധമയത്തുടരനയ്  കലെകോകേത്തുണകോയനിരനിക്കുന  ആശേങ
അസകോനത്തലകോമയനയ്  മതളനിയനിക്കുന  കേകോരന്ത്യങ്ങളകോണയ്  ഓകരകോ  ദനിവസവയ
പുറത്തുവനമകേകോണനിരനിക്കുനതയ്.   കകേരളത്തനിലുയ  പലെ  സലെത്തുയ  ഇകൗ  സയഭവയ
ഭസ്പീതനി  വനിതചനിട്ടുണയ്.   വകോണകോശക്ര  ശവറസനിമന്റെ  ആക്രമണത്തനിമന്റെ  ഫലെമകോയനി
കകേരളത്തനിമലെ പലെ സലെങ്ങളനിലുയ  പ്രശ്നങ്ങളുണകോയനിട്ടുമണനകോണയ് റനികപകോരടയ്.  ഇതയ്
കലെകോകേയ മുഴവന ഗുരുതരമകോയ ഒരു പ്രതനിസനനിയനികലെയയ് നസ്പീങ്ങുന സകോഹചരന്ത്യത്തനില്
ശസബര മസകേപ്യൂരനിറനി ഉറപ്പുവരുത്തകോനള്ള ശേകമകോയ നടപടനി സകസ്പീകേരനിക്കണമമനയ്
അഭന്ത്യരതനിക്കുന.   

മുഖന്ത്യമനനിക്കുകവണനി പടനികേജകോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികനകോക്കസമുദകോയകക്ഷമവയ
നനിയമവയ  സകോയസകോരനികേവയ   പകോരലെമമന്റെറനികേകോരന്ത്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    മകേ  .
ബകോലെന  ): സര, ഇവനിമട ബഹുമകോനമപട പനി. ഉശബദുള്ളയയ  ശസ്പീ. എസയ്. ശേരമ്മയയ
ബഹുമകോനമപട പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ പറഞ്ഞ കേകോരന്ത്യങ്ങള്  വളമര ഗകൗരവത്തനിലെകോണയ്
ഗവണ്മമന്റെയ് കേകോണുനതയ്.  വനിനകഡകോസയ് ഓപകററനിയഗയ് സനിസകത്തയയ  അനബന
സയവനിധകോനങ്ങമളയമകോണയ്  വകോണകോശക്ര  ശവറസയ്  പ്രതനികൂലെമകോയനി
ബകോധനിചനിരനിക്കുനതയ്.  അകമരനിക്കയമട  കദശേസ്പീയ  സുരക്ഷകോ  ഏജനസനി
വനികേസനിപനിമചടുത്ത  Eternal  blue  എന  സുരക്ഷകോപകോളനിചമയ
ഉപകയകോഗമപടുത്തനിയകോണയ്  ഇകൗ ശവറസയ് വനികേസനിപനിചനിരനിക്കുനതയ്.  ഇകൗ ശവറസയ്
ഒരു  കേമപ്യൂടറനിമന  ബകോധനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞകോല്  ആ  കേമപ്യൂടറനിമലെ  വനിവരങ്ങമളലകോയ
എനക്രനിപ്റയ്  മചയയ്  ബനനിതമകോക്കുന.   റകോനസയമവയര  എനയ്  മപകോതുവനില്
അറനിയമപടുന ഗണത്തനില്മപടുന ഇകൗ ശവറസയ് ഇകപകോള് കലെകോകേമത്ത  മുഴവന
വനിനകഡകോസയ് കേമപ്യൂടറകേമളയയ ബകോധനിചനിരനിക്കുകേയകോണയ്. 150 രകോജന്ത്യങ്ങളനിലെകോയനി രണയ്
ലെക്ഷകത്തകോളയ  കേമപ്യൂടറകേമള  വകോണകോശക്ര  ശവറസയ്  ബകോധനിചനിട്ടുണയ്.   എനകോല്
സകതന  കസകോഫയ് മവയര  അധനിഷനിതമകോയ  ലെനിനകയ്  കപകോമലെയള്ള  ഓപകററനിയഗയ്
സനിസത്തനില്  പ്രവരത്തനിക്കുന  കേമപ്യൂടറകേള്  വകോണകോശക്ര  ശവറസയ്
ബകോധയനില്നനിനയ്  പരനിപൂരണ  സുരക്ഷ  പ്രദകോനയ  മചയ്യുന.   ഇന്റെരമനറനിലുള്ള
അനകോവശേന്ത്യമകോയ  ലെനിങയ്  കനിക്കയ്  മചയ്യുനതനിലൂമടയയ  അജകോതരുമട  ഇ-മമയനില്
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അറകോച്ചുമമന്റെയ്  വഴനിയയ  ഇതയ്  പടരുയ.  ശവറസ്ബകോധയള്ള  കേമപ്യൂടറകേളനില്  അതയ്
ഘടനിപനിചനിരനിക്കുന  കേമപ്യൂടര  ശയഖലെയനിമലെ  സുരക്ഷകോ  പകോളനിചയള്ള  എലകോ
കേമപ്യൂടറകേമളയയ  ശവറസയ്  ബകോധനിക്കുയ.  അപരനിചനിതമകോയ  ഇ-മമയനില്
അറകോച്ചുമമന്റുകേള്  തുറക്കകോതനിരനിക്കുകേയയ  കസകോഫയ് മവയറകേള്  അപ്കഡറയ്
മചയ്യകോതനിരനിക്കുകേയയ ബ്രകൗസറകേളനില് ഒരു Pop-up blocker വയ്ക്കുകേയയ തുടരചയകോയനി
ബകോക്കപയ്   എടുക്കുകേയയ  ഒരു  ആന്റെനി  ശവറസുയ  ആന്റെനി  റകോനസണ്  ശവറസുയ
ഫയരവകോളുയ  ഇനസകോള്  മചയ്യുനതുള്മപമടയള്ള  നനിരവധനി  മകോരഗ്ഗങ്ങള്
സകസ്പീകേരനിക്കുനതയ്  മപകോതുമവ  ശവറസയ്  ആക്രമണങ്ങമള  മചറക്കുനതനിനയ്
സഹകോയകേരമകോയനിരനിക്കുയ.   ഇകൗ  ശവറസയ്  കകേരളത്തനില്  6  പഞ്ചേകോയത്തുകേളനിമലെ
കേമപ്യൂടറകേമള  ബകോധനിചതകോയനി  ശദയനില്മപടനിട്ടുണയ്.    ഇന്തന്ത്യയനില്  മറനിടങ്ങളനില്
ഉണകോയതുകപകോമലെ  വന്ത്യകോപകേമകോയ  ശവറസ്ബകോധയയ  അതനിമനത്തുടരനള്ള
നനിശ്ചലെകോവസയയ  കകേരളത്തനില്  ഉണകോകേകോതനിരനിക്കുനതനിനള്ള  പ്രധകോന  കേകോരണയ
കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കകോര  നടപനിലെകോക്കനിയ  സകതന  കസകോഫയ് മവയര
അധനിഷനിതമകോയ ഐ.റനി. നയമകോണയ്.  ഇക്കകോരന്ത്യത്തനില് ഐ.റനി. ആക്ടനിമലെ വകുപ്പുകേള്
കചരത്തയ്  കകേസയ്  രജനിസര  മചയയ്  അകനകഷണമകോരയഭനിചനിട്ടുണയ്.   അന്തകോരകോഷ
തലെത്തനില്  നടത്തുന  തടനിപകോയതനിനകോല്  കുറവകോളനികേമള  കേമണത്തുനതനിനയ്
പരനിമനിതനിയണയ്.  Ransomware  ആക്രമണമത്ത  പ്രതനികരകോധനിക്കുനതനിനയ്  ഇകപകോള്
സകോധന്ത്യമകോയ  പ്രധകോന  കപകോയവഴനി  മപകോതുജനങ്ങളനില്  ഇത്തരയ  ശസബര
ആക്രമണങ്ങമളപറനി  അവകബകോധയ സൃഷനിക്കുകേമയനതകോണയ്.  അതനിനകോവശേന്ത്യമകോയ
നടപടനികേള് വനിവനിധ വകുപ്പുകേള് സകസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരയ സുരക്ഷകോ മുനകേരുതല്
നടപടനികേള് സരക്കകോര സകോപനങ്ങളുയ കേമനനികേളുയ ജനങ്ങളുയ നടപനിലെകോക്കുനതുവഴനി
ransomware വന്ത്യകോപനിക്കുനതയ് ഒരു പരനിധനിവമര തടയകോന സകോധനിചനിട്ടുണയ്.  ശസബര
മസകേപ്യൂരനിറനിയമകോയനി  ബനമപടയ്  ബഹുമകോനമപട  പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ്  ഇവനിമട
സൂചനിപനിച  കേകോരന്ത്യയ  ഗവണ്മമന്റെയ്  വളമര  ഗകൗരവത്തനില്  കേകോണുനതകോയനിരനിക്കുയ.
അതുമകോയനി ബനമപട്ടുമകേകോണ്ടുള്ള നടപടനിയയ സകസ്പീകേരനിക്കുയ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉശബദുള്ള:  സര,  ഈ  വനിഷയത്തനിമന്റെ  ഗകൗരവയ
കബകോധന്ത്യമപടുത്തുനതകോണയ്  ഈ  ശദ  ക്ഷണനിക്കലെനിമനത്തുടരനയ്  ബഹുമകോനമപട
പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ  അതുകപകോമലെ തമന ശസ്പീ.  എസയ്.  ശേരമ്മയയ സയസകോരനിചതയ്.
എന്തകോയകോലുയ  ഈ  വനിഷയത്തനിമന്റെ  ഗകൗരവയ  ഗവണ്മമന്റെയ്  ഉള്മക്കകോണ്ടുമവനകോണയ്
ബഹുമകോനമപട  മനനിയമട  മറപടനിയനില്നനിനയ  മനസനിലെകോയതയ്.   ശസബര
ആക്രമണത്തനിമന്റെ പശ്ചകോത്തലെത്തനില് സയസകോന ഐ.റനി. മനിഷന, ഇനഫരകമഷന
കകേരള മനിഷന,  എന.ഐ.സനി.  എനനിവനിടങ്ങളനില് കേമപ്യൂടരശയഖലെകേളുമട സുരക്ഷ
ഉറപകോക്കകോന പ്രകതന്ത്യകേ വനിഭകോഗയ രൂപസ്പീകേരനിക്കുകമകോ?
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ശസ്പീ  .    എ  .    മകേ  .    ബകോലെന:  സര,  ഇതനില്  സരക്കകോരനിമന്റെ  നയയ  ഇത്തരയ
ആക്രമണമത്ത  അതനിജസ്പീവനിക്കുന  സകതന  ഓപണ്  കസകോഫയ് മവയറകേളുമട
ഉപകയകോഗയ  വരദനിപനിക്കകോന  എന്തുമചയ്യുമമനതകോണയ്.  സരക്കകോരനിമന്റെ  നയ
രൂപസ്പീകേരണത്തനിലുയ  പ്രവരത്തനത്തനിലുയ  സകതന  ഓപണ്  കസകോഴയ്
കസകോഫയ്  മവയറകേളുമട  പങയ്  വളമര  നനിരണകോയകേമകോണയ്.  അത്തരയ  സകോകങതനികേ
വനിദന്ത്യകേമള  കപ്രകോല്സകോഹനിപനിക്കുനതകോണയ്  സരക്കകോര  നയവയ.  മപകോതുമുതല്
ഉപകയകോഗനിചയ്  നനിരമ്മനിക്കുന  വനിവരസകോകങതനികേ  സയവനിധകോനങ്ങളനില്  ഇത്തരയ
കസകോഫയ് മവയറകേളുമട ഉപകയകോഗയ നനിരബനമകോക്കുയ. 

മനി  .   മചയരമകോന  :  ശസ്പീ. എസയ്. ശേരമ്മ കനരമത്തതമന സബ്മനിഷനയ് കനകോടസ്പീസയ്
നല്കേനിയനിരുനതകോണയ്.  ശദ ക്ഷണനിക്കല് വനതുമകേകോണകോണയ് ഉള്മപടുത്തകോത്തതയ്.
അകദ്ദേഹത്തനിനയ്  സയസകോരനിക്കകോന  അവസരയ  മകേകോടുത്തതയ്  അത്തരമമകോരു
കേസ്പീഴ്വഴക്കമുള്ളതുമകേകോണകോണയ്.

IV. സബ്മനിഷന

(1)  ചകോവറ കറകോഡയ് നനിരമ്മകോണയ

പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ് (ശസ്പീ  .    രകമശേയ് മചനനിത്തലെ  ):  സര, ആലെപ്പുഴ ജനിലയനിമലെ
കുടനകോടയ്  നനികയകോജകേമണ്ഡലെത്തനിമലെ  ശകേനകേരനി  വനികലജനിമലെ  കചനങരനി,
ശകേനകേരനി  തുടങ്ങനിയ  ഗകോമപ്രകദശേങ്ങള്  പമയകോറനിനകോല്  ചുറമപട്ടുകേനിടക്കുന  ഒരു
വലെനിയ തുരുത്തകോണയ്.  കറകോ ഡകപകോലുമനിലകോത്ത ഈ പ്രകദശേമത്ത ഏകേ യകോതകോമകോരഗ്ഗയ
സരക്കകോര കബകോട്ടുകേളകോണയ്.  ഈ പ്രകദശേമത്ത യകോതകോദുരനിത പരനിഹകോരത്തനിനകോയനി 25
കകേകോടനി  രൂപയമട   ഭരണകോനമതനി  ലെഭനിചനിരുന.   മനടുമുടനി-ചകോവറ  കറകോഡ നിമന്റെ
നനിരമ്മകോണ  പ്രവരത്തനത്തനിനയ്  2016  ജനവരനി  12-നയ്  മടകനിക്കല്  സകോങ്ഷന
ലെഭനിചനിരുന.   എനകോല്  പത്തനയതനിടയനില്നനിനയ  കുടനകോടനികലെയയ്  ഗകോവല്
എത്തനിക്കകോനള്ള  കേണ്മവയനസയ്  നനിരക്കയ്  വന്ത്യതന്ത്യകോസത്തനിമന്റെ  കപരനില്  ഈ
പ്രവൃത്തനിയമട  തുടരനടപടനികേള്  സയഭനകോവസയനിലെകോണയ്.   നനിലെവനിലുള്ള  നനിരക്കയ്
800  രൂപയകോണയ്.   ഈ  നനിരക്കനികനകോമടകോപയ  400 രൂപയയ  കൂടനി  അധനികേമകോയനി
നല്കേനിയകോല് മകോതകമ കുടനകോടനില് ഗകോവല് എത്തനിക്കകോന കേഴനിയകേയളമവനതകോണയ്
വകോദയ.   മപകോതുമരകോമത്തയ്  വകുപനില്നനിനയ  ഗകോവല്  നനിരക്കയ്  വരദനിപനിക്കകോനള്ള
റനികപകോരടയ്  പലെ  തവണ  ബഹുമകോനമപട  മപകോതുമരകോമത്തയ്  വകുപയ്  മനനിക്കയ്
സമരപനിചനിട്ടുമണനകോണയ്  എനനിക്കയ്  അറനിയകോന  കേഴനിഞ്ഞതയ്.   ബഹുമകോനന്ത്യനകോയ
മനനിക്കയ്  എമനകപകോമലെതമന  അറനിയകോവന  ഒരു  പ്രകദശേമകോണതയ്.   ഈ
കറകോഡനിനകവണനി  നനിരവധനി  സമരങ്ങള്  ഇകപകോള്  കുടനകോടനില്
നടനമകേകോണനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  അവനിടമത്ത എയ. പനി. ശസ്പീ. മകേകോടനിക്കുനനില് സുകരഷയ്
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നനിരവധനി  തവണ  ഈ  ആവശേന്ത്യയ  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  ശദയനില്മപടുത്തനിയനിരുന.
അടനിയന്തരമകോയനി  മനടുമുടനി-ചകോവറ  കറകോഡനിമന്റെ  നനിരമ്മകോണ  പ്രവരത്തനയ
ആരയഭനികക്കണതയ് നകോടനിമന്റെ മുഴവന ആവശേന്ത്യമകോയനി മകോറനിയനിട്ടുണയ്.  അക്കകോരന്ത്യത്തനില്
 ബഹുമകോനമപട  മപകോതുമരകോമത്തയ്  വകുപ്പുമനനി  നടപടനി  സകസ്പീകേരനിക്കണമമനയ്
അഭന്ത്യരതനിക്കുന. 

മപകോതുമരകോമത്തുയ രജനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധകോകേരന):  സര,
ബഹുമകോനമപട  പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ്  പറഞ്ഞതയ്  ശേരനിയകോണയ്.  എനനിക്കയ്  ആ
സലെമമലകോയ അറനിയകോയ,  കേകോരണയ അങ്ങയ് ആലെപ്പുഴയനില് പ്രവരത്തനിക്കുനതുകപകോമലെ
ഞകോനയ  രണ്ടുമൂനയ്  പതനിറകോണകോയനി  അവനിമട  പ്രവരത്തനിക്കുന ഒരകോളകോണയ്.  അവനിമട
പകോരടനിയമട  തകോലൂക്കയ്  മസക്രടറനിയകോയനിരുന.  അവനിമടനനിനകോണയ്  2006-ല്
എയ.എല്.എ.  ആയതയ്.  ജനിലകോ കേകൗണ്സനില്  പ്രസനിഡന്റെകോയതുയ അവനിമടനനിനകോണയ്.
അതുമകേകോണയ്  ഇകൗ സലെമമലകോയ  അറനിയകോയ.  അങ്ങയ് ഉനയനിചനിരനിക്കുന കേണങരനി-
മനടുമുടനി-ഉമ്പുക്കകോടയ്-വരമനിനകേയ,  മവള്ളകോമത്തടയ,  കവണകോട്ടുകേടവയ്,  കേകോയല്പുറയ,
കേണകോടനികറകോഡയ്, കേനികലെകോമസ്പീറര 5 മുതല് 9 വമര നനിരമ്മകോണത്തനിനകോയനി 16-7-2015-ല്
25  കകേകോടനി രൂപയയ് ഭരണകോനമതനി ലെഭനിച്ചു.  ഇകൗ കേകോലെയളവനില്  10  കകേകോടനി  രൂപയ്ക്കു
മുകേളനിലുള്ള പ്രവൃത്തനികേള്ക്കയ്   ഗവണ്മമന്റെയ്  മടകനിക്കല് സകോങ്ഷന കേമ്മനിറനിയകോണയ്
സകോകങതനികേകോനമതനി  നല്കേനിമക്കകോണനിരുനതയ്.  എനകോല്  ഇതയ്  ലെഭനിക്കുനതനിനകോയനി
29-12-2015-ല്  എസനികമറയ്  ഗവണ്മമന്റെനില്  സമരപനിചനിരുനമവങനിലുയ  ചസ്പീഫയ്
മടകനിക്കല്  എകകോമനിനര  അതയ്  12-1-2016-ല്  പരനികശേകോധനിചയ്   ഒനപതയ്
നനിരസ്പീക്ഷണങ്ങള്  ഗവണ്മമന്റെനിനയ് സമരപനിക്കുകേയയ വനിശേദസ്പീകേരണമകോവശേന്ത്യമപടുകേയയ
മചയ.  ഡനിമമസനകേളുമട പുനനഃപരനികശേകോധന, വരക്കനിമന്റെ കസകോപനിലുള്ള വന്ത്യതനിയകോനയ,
സലെയ  ലെഭന്ത്യമകോക്കലെനിനകശേഷയ  മകോതകമ   മടണര  മചയ്യകോവൂ  എനസ്പീ
നനിബനനകേളകോയനിരുന  പ്രധകോനയ.  അതനിനപ്രകേകോരയ  14-1-2016-മലെ  ഗവണ്മമന്റെയ്
മടകനിക്കല് സകോയഗ്ഷന കേമ്മനിറനി  സനി.റനി.ഇ.-യമട  ഒബ്സരകവഷനയ്  വനികധയമകോയനി
സകോകങതനികേകോനമതനി  നല്കേകോന  തസ്പീരുമകോനനിച്ചു.  എസനികമറയ്  വസ്പീണ്ടുയ  റനിമമവസയ്
മചകയ്യണനിവന.  കൂടകോമത  സലെയ  ലെഭന്ത്യമകോക്കുനതനിനകോയനി  സരകവ്വ  നടപടനികേള്
പൂരത്തസ്പീകേരനിച്ചു.  അതനിരത്തനിക്കല്ലുകേള്  സകോപനികക്കണതകോയനിട്ടുണകോയനിരുന.  4.2
ലെക്ഷയ  രൂപയമട  ഇനമവസനികഗഷന  എസനികമറനിനയ്  ഭകോഗനികേ  സകോകങതനികേകോനമതനി
നല്കേനി.  ഇനമവസനികഗഷനകവണനി  രണ്ടുതവണ  മടണര  മചയ്മതങനിലുയ  ആരുയ
ഏമറടുത്തനില.  തുടരനയ്  പ്രവൃത്തനികേള്  അകറഞ്ചേയ്  മചയയ്  സരകവ്വ  പൂരത്തസ്പീകേരനിചയ്
അമമലെനമമന്റെയ്  പ്രകേകോരയ  അതനിരത്തനിക്കല്ലുകേള്  സകോപനിക്കുന  കജകോലെനി  ജൂണ്  15-
നകേയ  പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കകോനകോണയ്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനതയ്.  പ്രവൃത്തനി  ഏമറടുക്കുനതനിനള്ള
സലെയ പൂരണമകോയയ  ലെഭന്ത്യമകോയതനിനകശേഷയ മകോതകമ  പ്രവൃത്തനി  മടണര മചയ്യകോവൂ
എന പുതനിയ തസ്പീരുമകോനയ വന.  ഇതനിമനക്കകോളുയ പ്രധകോനമപമടകോരു തടസയ അവനിമട
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നനിലെനനിനതയ് ഇകപകോഴയ നനിലെനനില്ക്കുകേയകോണയ്.  കേഴനിഞ്ഞ ഏതകോനയ വരഷങ്ങളകോയനി
കുടനകോടന  കമഖലെയനില്  മറ്റു  സലെങ്ങളനില്നനിനയ  മണയ്  മകേകോണ്ടുവരുനതനിനള്ള
നടപടനികേള് പൂരണമകോയയ സയഭനിചതയ് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ കേകോലെയ മുതലെകോണയ്.
കേകോരണയ  പഴയ  കററനില്  മണയ്  മകേകോണ്ടുവരകോന  കേഴനിയനില.  എലകോ  കററ്റുകേളുയ
മകോറനിമക്കകോണനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  കകേരളത്തനിമന്റെ  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.-യമട  കററയ്  എടുത്തയ്
കേളഞ്ഞനിടയ് ഡല്ഹനിയനിമലെ കററയ് മകേകോണ്ടുവന.  അതകോണയ് ഇകപകോള് നമ്മുമട പുതനിയ
പ്രശ്നയ.  ഇവര ഇതയ് മറ്റു ജനിലയനില്നനിനയ മകേകോണ്ടുവനകോലുയ പുതനിയ കേകമകോള വനിലെ
മകേകോടുക്കുകേയനില.  കേഴനിഞ്ഞ  മൂനയ്  വരഷമകോയനി  മകേകോടുത്തനില.   ഈ  ഗവണ്മമന്റെയ്
വനതനിനകശേഷവയ മകേകോടുത്തനിടനില.  മണനിമന്റെ പുതുക്കല് നനിരക്കയ് അനസരനികച മണയ്
മകേകോണ്ടുവരനികേയള, കകേകോണ്ട്രകോകക്ടഴയ് മകേകോണ്ടുവരനികേയനില.   സയസകോനത്തയ് മണനിമന്റെ
വനിലെ  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കകോത്തതനിനകോല്  കേഴനിഞ്ഞ  ഒനനികലെമറ  വരഷങ്ങളകോയനി
കുടനകോടന  കമഖലെകേളനിമലെ  മരകോമത്തയ്  പണനികേള്  സയഭനിചനിരനിക്കുകേയകോണയ്.
മപകോതുമരകോമത്തയ് ധനകേകോരന്ത്യ വകുപ്പുകേളനിമലെ അധനികേകോരമുള്ള ഉകദന്ത്യകോഗസരക്കയ് മകോതകമ
അതയ്  മചയ്യകോന  സകോധനിക്കുകേയള.   മനിനനിസരക്കയ്  മചയ്യകോന  സകോധനിക്കുകേയനില.
മപകോതുമരകോമത്തയ്  വകുപ്പുമനനിയയ  ഗതകോഗത  വകുപ്പുമനനിയകോയ  ശസ്പീ.  കതകോമസയ്
ചകോണനിയയ കചരനയ് മൂനയ്  മസ്പീറനിയഗുകേള് നടത്തനി ഉത്തരവനിറക്കകോന നനിരകദ്ദേശേനിമചങനിലുയ
ആ  മനിനനിറയ്സയ്  ധനകേകോരന്ത്യവകുപനില്  മകോസങ്ങകളകോളയ  സനി.റനി.ഇ.  കേയ്യനില്
വച്ചുമകേകോണനിരുന.   തസ്പീരുമകോനമമടുത്തതല.   ഇതനിമനകോനയ  അധനികേകോരമുള്ളതല.
അവസകോനയ  മൂനകോഴ്ച  മുനപയ്  എഴതനിമക്കകോടുത്തു.   എനനിട്ടുയ  ചസ്പീഫയ്  എഞ്ചേനിനസ്പീയര
കേയ്യനില്  വച്ചുമകേകോണനിരുന.   ഉത്തരവയ്  ഇറക്കനിയനില.   ഇകപകോള്  അതയ്  ചസ്പീഫയ്
എഞ്ചേനിനസ്പീയറമടയയ  ഗവണ്മമന്റെയ്  പ്രനിനസനിപല്  മസക്രടറനിയമടയയ  കേയ്യനില്
ഇരനിക്കുകേയകോണയ്.  ഏതകോയകോലുയ  ഫയല്  പൂഴനിവചതകോയനി  ഗവണ്മമന്റെനിനയ്
മനസനിലെകോക്കകോന  കേഴനിഞ.   ഇതനില്  ഉനതതലെ  അകനകഷണയ  നടത്തകോന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുകേയകോണയ്.   സകോമത്തനികേ നഷമുണകോയനിട്ടുണയ്.  കേകോരണയ മൂനയ്  വരഷമത്ത
റനിവനിഷന  വന,  പണനികേള്  നടനനിടനില.  നമ്മുമടമയലകോയ  പ്രകദശേയ  അപര
കുടനകോടകോണയ്.   സനി.ഇ.-യമട ഓഫസ്പീസനിലുയ  കേകോലെതകോമസമുണകോയനി.  മസക്രടറനി
തലെത്തനില് ഉടമന ജനി.ഒ. പുറമപടുവനിക്കുമമനകോണയ് റനികപകോരടയ് മചയനിട്ടുള്ളതയ്. നകോടനിമലെ
നനിരമ്മകോണ  പ്രവരത്തനയ  സയഭനിപനിചയ്  സരക്കകോരനിമന്റെ  വനികേസന  കേകോഴ്ചപകോടയ്
കേണക്കകോക്കകോമത  പ്രവരത്തനിക്കുന  ഈ  രസ്പീതനി  ഗവണ്മമന്റെയ്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുനനില.
കേകോലെതകോമസത്തനിനയ് കേകോരണയ,  ഗവണ്മമന്റെനിനയ് കേഴനിഞ്ഞ മൂനയ് വരഷയ ഉണകോയനിട്ടുള്ള
സകോമത്തനികേനഷയ  എനനിവ സയബനനിചയ്  ഉനതതലെ  അകനകഷണയ  നടത്തകോന
ഗവണ്മമന്റെയ്  സയവനിധകോനയ  ഉണകോക്കുനതകോണയ്.  ഈ  ആഴ്ചയനില്ത്തമന  ജനി.ഒ.
പുറമപടുവനിക്കുമമനകോണയ്  ഗവണ്മമന്റെയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതയ്.   മണയ്  വനകോല് മകോതകമ
പണനി നടത്തകോന സകോധനിക്കുകേയള.  ബകോക്കനി കേകോരന്ത്യങ്ങള് നമുക്കയ് പരനിഹരനിക്കകോയ. 
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(അദന്ത്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. മഡപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര)

10.38 am  ]

(2)  വനിവരകോവകേകോശേ കേമ്മസ്പീഷന അയഗങ്ങളുമട നനിയമനയ

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന:  സര,   സയസകോനമത്ത   വനിവരകോവകേകോശേ
കേമ്മസ്പീഷനനില്  ആറയ് കപരകോണയ് കവണതയ്. ഇകപകോള് മുഖന്ത്യ വനിവരകോവകേകോശേ കേമ്മസ്പീഷണര
ശസ്പീ.  വനിനസണ്  എയ.  കപകോള്  മകോതമകോണുള്ളതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വരഷമകോയനി  ആ
തസനികേകേള് ഒഴനിഞ്ഞയ് കേനിടക്കുകേയകോണയ്.  അവനിമട എലകോ ദനിവസവയ ശേരകോശേരനി മുപതയ്
അകപക്ഷകേളകോണയ്   ലെഭനിക്കുനതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരുവരഷമകോയനി  സയസകോന
വനിവരകോവകേകോശേ  കേമ്മസ്പീഷനനില്  പതനിനയ്യകോയനിരകത്തകോളയ  അകപക്ഷകേള്
മകേടനിക്കനിടക്കുകേയകോണയ്.  സയസകോന  വനിവരകോവകേകോശേ  കേമ്മസ്പീഷന  ഒരു
കനകോക്കുകുത്തനിയകോയനി  മകോറനിയനിരനിക്കുന   ദകൗരഭകോഗന്ത്യകേരമകോയ  സകോഹചരന്ത്യമകോണയ്
ഇകപകോഴണകോയനിരനിക്കുനതയ്.  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  കേകോലെത്തയ്,
വനിവരകോവകേകോശേ കേമ്മസ്പീഷനനില് മുഖന്ത്യവനിവരകോവകേകോശേ കേമ്മസ്പീഷണറടക്കയ ആറയഗങ്ങമള
നനിയമനിമചങനിലുയ  മുഖന്ത്യ  വനിവരകോവകേകോശേ  കേമ്മസ്പീഷണറമട  നനിയമനയ  ഒഴനിച്ചുള്ള
കേകോരന്ത്യങ്ങളനില് ഗവരണര  ഇടമപടതനിമനത്തുടരനയ് അതയ് നനിരത്തനിവയ്ക്കുകേയണകോയനി.
23.3.2016-ല് ഇതുസയബനനിച്ചുവന മമഹകക്കകോടതനിവനിധനിയനില് മുന സരക്കകോരനിമന്റെ
തസ്പീരുമകോനയ  ഭരണഘടനകോ  വന്ത്യവസകേള്കക്കകോ  മപകോതുതകോല്പരന്ത്യങ്ങള്കക്കകോ
വനിരുദമമലനയ്  പറയകേയണകോയനി.   ഭരണയ  മകോറനിയതനിമന്റെ  കപരനില്  സരക്കകോര
തസ്പീരുമകോനയ മകോറരുമതന മമഹകക്കകോടതനിയമട നനിരകദ്ദേശേമുണകോയനിട്ടുയ ഇക്കകോരന്ത്യത്തനില്
തസ്പീരുമകോനമമടുത്തനില.   ഇതനില്  അയഗങ്ങളകോയനി  നനിയമനയ  ലെഭനിചനിട്ടുയ  അയഗസ്പീകേകോരയ
കേനിടകോത്തവര  കകേകോടതനിമയ  സമസ്പീപനിചകപകോള്  ഒരു  മകോസത്തനിനള്ളനില്ത്തമന
വനിവരകോവകേകോശേ  കേമ്മസ്പീഷന  അയഗങ്ങളുമട  നനിയമനയ  നടത്തണമമന  കുകറക്കൂടനി
വന്ത്യകമകോയ  നനിരകദ്ദേശേയ  9-9-2016-നയ്  സരക്കകോരനിനയ് ലെഭനിച്ചു.  സരക്കകോര അതുവമര
ഉയരത്തനിമക്കകോണനിരുന വകോദയ നമനിതകോ ശേരമ്മVs.  യൂണനിയന ഓഫയ് ഇന്തന്ത്യ എന
കകേസനിമലെ  കേകോരന്ത്യമകോണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെയ്  സുപ്രസ്പീയകകേകോടതനിയനില്
കപകോയതനിമനത്തുടരനയ്  ആ  കകേസയ്  റനികവഴയ്  മചയ.  ഇകപകോള്  പകോരലെമമന്റെയ്
പകോസകോക്കനിയ  നനിയമത്തനിമന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള്  അനസരനിച്ചുതമന  വനിവരകോവകേകോശേ
കേമ്മസ്പീഷന  അയഗങ്ങമള  നനിയമനിക്കണമമനകോണയ്  സുപ്രസ്പീയകകേകോടതനി  വനിധനി.
പകോരലെമമന്റെനിമലെ  മലെജനികസറസ്പീവയ്   ഇന്റെനഷന  എന്തകോമണനതറനിഞകവണയ
സയസകോന സരക്കകോരുകേള് ഇക്കകോരന്ത്യത്തനില്  തസ്പീരുമകോനമമടുകക്കണമതന കൃതന്ത്യമകോയ
ഡയറക്ഷന  തനനിട്ടുണയ്.  രണയ്  കൃതന്ത്യമകോയ  വനിധനികേള്  മമഹകക്കകോടതനിയനില്
നനിനണകോയനിട്ടുയ  മനനഃപൂരവ്വയ  നനിയമനയ   മമവകേനിപനിക്കുനതനിനയ  നനിയമനയ
നടത്തകോതനിരനിക്കുനതനിനയ കവണനി മമഹകക്കകോടതനി ഡനിവനിഷന മബഞ്ചേനിമന്റെ മുമകോമകേ
ഗവണ്മമന്റെയ്  അപസ്പീല്  സമരപനിചനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  ജസ്പീവനയ  സകകോതനന്ത്യവമകോയനി
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ബനമപട  അകപക്ഷകേളനില്  48  മണനിക്കൂറനിനള്ളനിലുയ  മറ്റുള്ളവയനില്
30  ദനിവസത്തനിനള്ളനിലുയ  തസ്പീരുമകോനമമടുക്കണമമനയ്  വനിവരകോവകേകോശേ  നനിയമത്തനില്
വന്ത്യവസയമണങനിലുയ  അതനികപകോള്  നടക്കുനനില.  ഭരണഘടനകോപരമകോയനി
രണ്ടുകേകോരന്ത്യങ്ങള്  ഗവണ്മമന്റെനിനയ്  മചയ്യകോയ  ഒനയ്,  ഭരണപരമകോയ  ഉത്തരവകോദനിതകയ
നനിരവ്വഹനിക്കകോന  വനിവരകോവകേകോശേ   കേമ്മസ്പീഷനനില്  അയഗങ്ങമള  നനിയമനിക്കകോന
സകോധനിക്കകോത്തതുമകേകോണയ്  ഏമഴട്ടുമകോസമകോയനി  മപന്റെനിയഗയ്  കേനിടക്കുന ഇകൗ അപസ്പീലെനില്
തസ്പീരുമകോനമമടുക്കണമമനയ്  അഡകകക്കറയ്  ജനറലെനികനകോടയ്  ആവശേന്ത്യമപടകോയ.  എനകോല്
സരക്കകോര അതയ് അഡകകക്കറയ് ജനറലെനികനകോടയ് ആവശേന്ത്യമപടുനനില.  രണയ്, ഡനിവനിഷന
ബഞ്ചേനിലുള്ള റനിടയ്  അപസ്പീല് പനിനവലെനിചയ് സയസകോനമത്ത വനിവരകോവകേകോശേ കേമ്മസ്പീഷന
നനിഷനിയമകോയനിരനിക്കുന   ഇകൗ  സകോഹചരന്ത്യയ,  പതനിനയ്യകോയനിരകത്തകോളയ  അകപക്ഷകേള്
മകേടനിക്കനിടക്കുന വനിവരകോവകേകോശേ നനിയമമത്ത കനകോക്കുകുത്തനിയകോക്കനിയനിരനിക്കുന ഇകൗ
പ്രതനിസനനിക്കയ്   പരനിഹകോരമുണകോക്കകോന  ഗവണ്മമന്റെനിനയ്  കേഴനിയയ.  ഗവണ്മമന്റെയ്
ഇതനിമനകോരു തസ്പീരുമകോനമമടുക്കണമമനയ് ഞകോന അഭന്ത്യരതനിക്കുന.

മുഖന്ത്യമനനിക്കുകവണനി പടനികേജകോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികനകോക്കസമുദകോയകക്ഷമവയ
നനിയമവയ  സകോയസകോരനികേവയ  പകോരലെമമന്റെറനികേകോരന്ത്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    മകേ  .
ബകോലെന):  സര,  വനിവരകോവകേകോശേ  കേമ്മസ്പീഷന  മമമരമകോമര  മനനഃപൂരവ്വയ
നനിയമനിക്കകോതനിരനിക്കുനതല.  നനിയമപരമകോയ  ചനിലെ  പ്രശ്നങ്ങള്  വനതനിമന്റെ
ഭകോഗമകോയനിടകോണയ്  നനിയമനിക്കകോതനിരുനതയ്.   സയസകോന വനിവരകോവകേകോശേ കേമ്മസ്പീഷനനില്
മുഖന്ത്യ  വനിവരകോവകേകോശേ  കേമ്മസ്പീഷണര  ഉള്മപമട  ആറയ്  വനിവരകോവകേകോശേ
കേമ്മസ്പീഷണരമകോരുമട  തസനികേകേളകോണയ്  നനിലെവനിലുള്ളതയ്.  ഇതനില്   ഒമരണയ
2012-മുതലുയ നകോമലെണയ 2015-മുതലുയ ഒഴനിഞകേനിടക്കുകേയകോണയ്. പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേള്
നനികേത്തുനതനിനയ്  മുനസരക്കകോരനിമന്റെ  കേകോലെവധനി  കേഴനിയകോറകോയ  ഘടത്തനില്  കചരന
മസലെക്ഷന കേമ്മനിറനി മുനപ്രതനിപക്ഷ കനതകോവനിമന്റെ  വനികയകോജനക്കുറനികപകോമട പകോനല്
തയ്യകോറകോക്കനിയനിരുന.  പ്രസ്തുത  പകോനലെനിനയ്  ബഹുമകോനമപട  ഗവരണര  അയഗസ്പീകേകോരയ
നല്കേനിയനിരുനനില.  ഇകൗ  പകോനലെനില്  ഉള്മപടവര  അവരക്കയ്  നനിയമനയ
നല്കേണമമനകോവശേന്ത്യമപടയ്  മമഹകക്കകോടതനിയനില്   റനിടയ്  മപറസ്പീഷന  ഫയല്
മചയ്യുകേയയ  അനകൂലെമകോയനി  വനിധനിസമകോദനിക്കുകേയയ  മചയനിരുന.  വനിവരകോവകേകോശേ
കേമ്മസ്പീഷണരമകോരുമട  മതരമഞ്ഞടുപയ്  നസ്പീതനിപൂരവ്വമമലനയ  നടപടനിക്രമങ്ങളനില്
വസ്പീഴ്ചയണകോമയനയ  വനിലെയനിരുത്തനിയതനിനകോല്  സരക്കകോര  മമഹകക്കകോടതനി  സനിയഗനിള്
ബഞ്ചേനിമന്റെ  ഉത്തരവനിമനതനിമര  ഡനിവനിഷന  ബഞ്ചേനിമന  സമസ്പീപനിക്കുകേയയ  സനിയഗനിള്
ബഞ്ചേനിമന്റെ  വനിധനി  കസ  മചയ്യുകേയമുണകോയനി.  പ്രസ്തുത  കകേസയ്  ബഹുമകോനമപട
മമഹകക്കകോടതനി  ഡനിവനിഷന  ബഞ്ചേനിമന്റെ  പരനിഗണനയനിലെകോണയ്.  റനിടയ്  അപസ്പീല്
തസ്പീരപകോക്കുനമുറയ്ക്കുമകോതകമ   വനിവരകോവകേകോശേ  കേമ്മസ്പീഷനനിമലെ  നനിലെവനിമലെ  ഒഴനിവകേള്
നനികേത്തുനതനിനയ്  സകോധനിക്കുകേയള.  ബഹുമകോനമപട  മമമര വനി.ഡനി.  സതസ്പീശേന
സൂചനിപനിചതുകപകോമലെ,  ഇതയ്  എ.ജനി.-യമട  ശദയനില്മപടുത്തുനതനിനയ
നടപടനിക്രമങ്ങള് തകരനിതഗതനിയനിലെകോക്കുനതനിനമുള്ള  നനിരകദ്ദേശേയ മകേകോടുക്കകോയ. 
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പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേയ് മചനനിത്തലെ):  സര,  ഇകൗ വനിഷയത്തനിമന്റെ

പ്രകോധകോനന്ത്യയ  മുഖവനിലെയ്മക്കടുക്കണയ.  ഇകപകോള്   വനിവരകോവകേകോശേ  കേമ്മസ്പീഷണര

മകോതകമയള്ളു.  പതനിനയ്യകോയനിരകത്തകോളയ  അകപക്ഷകേള്  മകേടനിക്കനിടക്കുകേയകോണയ്.

ഇതനില്  16 -കപമര കവണമമങനിലുയ നനിങ്ങള്ക്കയ് നനിയമനിക്കകോയ.  ഞങ്ങളുമട കേകോലെത്തയ്

നനിയമനിച്ചുകപകോയനി എനതയ് ഒരു കുറമകോയനി കേണക്കകോക്കകണകോ? അങ്ങയ് ബഹുമകോനന്ത്യനകോയ

മുഖന്ത്യമനനിയമകോയനി  ആകലെകോചനിചതനിനകശേഷയ  പരസരധകോരണകയകോമട  ഇകൗ

വനിഷയത്തനില്   എതയയ  മപടനയ്  ഒരു   സയവനിധകോനമുണകോക്കുന  കേകോരന്ത്യയ

ആകലെകോചനിക്കുകമകോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    മകേ  .    ബകോലെന:  ബഹുമകോനമപട  മുഖന്ത്യമനനി വനതനിനകശേഷയ ഇകൗ

വനിഷയയ  അകദ്ദേഹത്തനിമന്റെ ശദയനില്മപടുത്തകോയ.

(3)  ധനസഹകോയയ

ശസ്പീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി: സര,  കകേരളത്തനില് പതനിമൂനകോയനിരത്തനിലെധനികേയ

മന്തുകരകോഗ  ബകോധനിതരുണയ്.  ലെഭന്ത്യമകോയ  കേണക്കനസരനിചകോണനിതയ്,  ഇതനിലുയ

കൂടുതലുണകോകേകോനകോണയ്  സകോധന്ത്യത.  ഇവര  അനഭവനിക്കുന  കവദനയയ  ഒറമപടലുയ

മറ്റുള്ളവരനില്  നനിനള്ള  അവജയയ  അവഗണനയമമലകോയ  വനിവരണകോതസ്പീതമകോണയ്.

മന്തുകരകോഗത്തനിമന്റെ  ഭകോഗമകോയനി  ഇവരുമട  കേകോലുകേളനിലുണകോകുന  സനിരമകോയ

വ്രണത്തനിനയ്  തുടരചയകോയനി ചനികേനിത്സ കവണനിവരുനതനിനകോല് മമവദന്ത്യസഹകോയത്തനിനയ്

സകോമത്തനികേ  മചലെവകേള്  വരുനണയ്.  ആശുപതനികേളനില്  എത്തകോന  ബുദനിമുട്ടുന

ഇവരക്കയ്   സകൗജനന്ത്യ  ചനികേനിത്സ  ലെഭന്ത്യമകോക്കനി  ഇവരുമട  ജസ്പീവനിതയ

മുകനകോട്ടുമകേകോണ്ടുകപകോകേകോന  ആവശേന്ത്യമകോയ  സഹകോയയ  ആകരകോഗന്ത്യവകുപനിമന്റെ  ഭകോഗത്തു

നനിനണകോകേണയ. ഒരുകേകോലെത്തയ് മന്തുകരകോഗയ ഏറവയ കൂടുതല് പടരകോന സകോധന്ത്യതയള്ള

പ്രകദശേയ ആലെപ്പുഴയകോയനിരുനമവങനില് ഇകപകോള് തനിരുവനന്തപുരവയ എറണകോകുളവയ

മലെപ്പുറവയ അതനില് ഉള്മപടുയ. പ്രകോരയഭഘടത്തനില് തമന ഇകൗ കരകോഗയ കേണ്ടുപനിടനിചയ്

കൃതന്ത്യമകോയനി മരുനമകേകോടുത്തയ് നനിയനണവനികധയമകോക്കകോന കേഴനിയന വനിധത്തനിലുള്ള

ഇടമപടല്  ആകരകോഗന്ത്യ  വകുപയ്  മചയ്യുനണയ്.   ഇകൗ  കരകോഗയ  വരകോതനിരനിക്കകോനള്ള

പ്രതനികരകോധ  നടപടനികേള്  മചയ്യുനമണങനിലുയ  നനിലെവനില്   കരകോഗമുള്ളവര

അനഭവനിക്കുന അവസയയ്  ആകരകോഗന്ത്യവകുപനിമന്റെ സഹകോയമകോവശേന്ത്യമകോണയ്. അവരക്കയ്

മപനഷന അടക്കമുള്ള സഹകോയങ്ങള്  നല്കുനതനിനയ,  ജസ്പീവനിതയവഴനിമുടനിയ മന്തയ്

കരകോഗനികേളകോയവമര  സഹകോയനിക്കുനതനിനമുള്ള  ശേകമകോയ  ഇടമപടല്

ആകരകോഗന്ത്യവകുപനിമന്റെ ഭകോഗത്തുനനിനണകോകേണമമനയ് അഭന്ത്യരതനിക്കുന.
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ആകരകോഗന്ത്യവയ സകോമൂഹന്ത്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    മമശേലെജ
ടസ്പീചര):  സര,  ബഹുമകോനമപട മമമര ചൂണനിക്കകോണനിചതയ് വളമര ശകദയമകോയ ഒരു
വനിഷയമകോണയ്.  നമ്മുമട  നകോടനില്  ഇകപകോഴയ  മന്തുകരകോഗമുണയ്.  മന്തുകരകോഗ
നനിവകോരണത്തനിനള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്  ഇകൗ  ഗവണ്മമന്റെയ്  സകസ്പീകേരനിക്കുനണയ്.  മന്തു
കരകോഗനികേള്ക്കയ്  മപനഷന  ആകരകോഗന്ത്യ  വകുപയ്  ഇകപകോള്  നടപകോക്കുനനില.
കരകോഗനനിവകോരണത്തനിനകവണനി  ആകരകോഗന്ത്യ  വകുപയ്  ധകോരകോളയ  പദതനികേള്
നടപനിലെകോക്കുന.   2020-ഓമട  മന്തുകരകോഗയ  കകേരളത്തനില്  നനിനയ  നനിവകോരണയ
മചയ്യുകേ എന ലെക്ഷന്ത്യകത്തകോമട ഒരു പുതനിയ ലെക്ഷന്ത്യയ തമന പ്രഖന്ത്യകോപനിച്ചുമകേകോണയ് ഇകൗ
ഗവണ്മമന്റെയ്  മുകനകോട്ടുകപകോകുന.  മഎകേന്ത്യരകോഷ  സഭയമട  സുസനിര  വനികേസന
ലെക്ഷന്ത്യങ്ങളുമട  ഭകോഗമകോയനി  കകേരള  ഗവണ്മമന്റെയ്   പതനിമനടയ്  എകയ്മപരടയ്  ഗ്രൂപ്പുകേമള
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിമലെ ഒനയ്,  മന്തുകരകോഗ നനിവകോരണമകോണയ്.  അതനിനകോവശേന്ത്യമകോയ
വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശേസ്പീലെനയ  നല്കേനി  ജനങ്ങളുമട  ഇടയനില്  മന്തുകരകോഗമത്തക്കുറനിചയ്
പഠനിക്കുനതനിനയ  പരനികശേകോധനിക്കുനതനിനയ  തുടക്കത്തനില്ത്തമന  ചനികേനിത്സ
നല്കുനതനിനയ സരജറനി ആവശേന്ത്യമകോയവരക്കയ് അതയ് നല്കുനതനിനമുള്ള നടപടനികേള്
സകസ്പീകേരനിക്കുകേമയനതകോണയ്  ഇതനിമന്റെ  ലെക്ഷന്ത്യയ.  അതനിനകവണനി  നടപനിലെകോക്കുന
സമൂഹ  ചനികേനിത്സകോ  പദതനിയയ  തുടരുകേയകോണയ്.  സമൂഹത്തനില്  എലകോവരുയ
വരഷത്തനില്  ഒരു  പ്രകോവശേന്ത്യയ  എന  കതകോതനില്  അഞ്ചുവരഷയ  തുടരചയകോയനി  ഒരു
കഡകോസയ്  ഡനി.ഇ.സനി.,  ആല്ബന്റെകസകോള്  ഗുളനികേകേള്   കേഴനിക്കുനതുവഴനി
മകേകോതുകുവഴനിയള്ള  മന്തുകരകോഗ  വന്ത്യകോപനയ  പൂരണമകോയയ  തടയകോന  സകോധനിക്കുയ.
മന്തുകരകോഗനികേള്ക്കകോയനി  വസ്പീടുവസ്പീടകോന്തരയ  ആകരകോഗന്ത്യപ്രവരത്തകേര  രകോതനികേകോലെ
രകപരനികശേകോധനയയ   നടത്തനിവരുന.  എലകോ  ജനിലകോ  ജനറല്  ആശുപതനികേളനിലുയ
ആഴ്ചയനില്  ഒരു  ദനിവസയ  രകപരനികശേകോധനയ്ക്കുകവണനി  സകോറനികേയ്  കനിനനിക്കുയ
കമകോരബനിഡനിറനി കനിനനിക്കുയ നടത്തനിവരുന. കരകോഗവകോഹകേരക്കുയ  മന്തയ് കരകോഗനികേള്ക്കുയ
ഡനി.ഇ.സനി.  ഗുളനികേകേളുയ  ആല്ബന്റെകസകോള്  ഗുളനികേകേളുയ  നല്കേനിവരുന.  കൂടകോമത
കരകോഗകോതുരത കുറയ്ക്കുനതനിനയ അയഗമമവകേലെന്ത്യങ്ങള് തടയനതനിനമുള്ള കനിനനിക്കുകേളുയ
എലകോ  ജനിലയനിലുയ  നടത്തനിവരുനണയ്.  എലകോ  തകോലൂക്കകോശുപതനികേളനിലുയ
മതരമഞ്ഞടുക്കമപട  സനി.എചയ്.സനി.  -കേളനിലുയ  കമകോരബനിഡനിറനി  മകോകനജയ് മമന്റെയ്
കനിനനിക്കുകേള് ആരയഭനിക്കുനതനിനള്ള  നടപടനി  സകസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   മന്തുകരകോഗയമൂലെയ
ദുരനിതമനഭവനിക്കുന  ആളുകേളുമട  എലകോ  പ്രശ്നങ്ങളുയ  നമ്മള്  കേകോകണണതകോയനിട്ടുണയ്.
അവരക്കയ്  മപനഷന  മകേകോടുക്കുന  കേകോരന്ത്യമത്തക്കുറനിചയ്  പഠനയ  നടത്തുനതനിനയ
ഇക്കകോരന്ത്യങ്ങള്  പരനികശേകോധനിക്കുനതനിനയ  ആകരകോഗന്ത്യ  വകുപയ്  ബനമപട
ഉകദന്ത്യകോഗസന്മേകോമര ചുമതലെമപടുത്തുനതകോണയ്.                                  
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(4)  സലെയ അനവദനിക്കല്

ശസ്പീ  .    കേകോരകോടയ്  റസകോഖയ്:  സര, 2004-ല് ആരയഭനിച മകേകോടുവള്ളനി ഗവണ്മമന്റെയ്
ആരട്സയ്  ആന്റെയ്  സയനസയ്  കകേകോകളജനിനയ്   സകന്തമകോയനി  മകേടനിടമനിലകോത്തതുമകേകോണയ്
വകോടകേ മകേകോടുത്തകോണയ്  നടത്തമപടുനതയ്.  വകോടകേ മകേകോടുക്കകോന  ഗവണ്മമന്റെയ് ഫണയ്
അനവദനിക്കുനനില.  ഇതുകേകോരണയ  വകോടകേ  കേനിട്ടുനതനിനയ  ബനില്ഡനിയഗയ്
ഒഴനിഞമകേകോടുക്കുനതനിനയ  ഉടമസര  കകേകോടതനിമയ  സമസ്പീപനിചനിരനിക്കുകേയകോണയ്.
സകന്തമകോയനി മകേടനിടയ നനിരമ്മനിക്കുനതനിനയ് കേനിഴകക്കകോത്തയ് ഗകോമപഞ്ചേകോയത്തയ് 5 ഏക്കര
സലെയ സകൗജനന്ത്യമകോയനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയകോണയ്.   സകൗജനന്ത്യമകോയനി  ലെഭനിച സലെയ
രജനിസര മചയ്യുനതനിനയ് ഗകോമപഞ്ചേകോയത്തനിനയ ഗവണ്മമന്റെയ് കകേകോകളജനിനയ ഫണനില.
ആയതനിനകോല്  രജനികസഷന  ഫസ്പീസയ്  ഇളവയ്  മചയ്യുനതനിനയ  കകേകോകളജനിമന്റെ
പ്രവരത്തനയ  സുഗമമകോയനി  മുകനകോട്ടുമകേകോണ്ടുകപകോകുനതനിനയ  സകന്തമകോയനി  മകേടനിടയ
നനിരമ്മനിക്കുനതനിനയ നടപടനി സകസ്പീകേരനിക്കണമമനയ് അഭന്ത്യരതനിക്കുന.  

റവനപ്യൂവയ ഭവനനനിരമ്മകോണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന  ):  സര,
മകേകോടുവള്ളനി  ആരട്സയ്  ആന്റെയ്  സയനസയ്  കകേകോകളജനിനകവണനി  കേനിഴകക്കകോത്തയ്
ഗകോമപഞ്ചേകോയത്തയ്  വകോങ്ങനിയ  കേനിഴകക്കകോത്തയ്  വനികലജനിമലെ   5  ഏക്കര  സലെയ
കകേകോകളജയ്  വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസ വകുപനിനയ്  മമകേമകോറനതനിനയ്   തകദ്ദേശേ സകയയഭരണ വകുപയ്
22-4-2017-ല്  ഉത്തരവകോയനിട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  ജനകേസ്പീയകോസൂതണ
പദതനിയനിലുള്മപടുത്തനി   തനതയ്  ഫണ്ടുപകയകോഗനിചയ്  ഗവണ്മമന്റെയ്  ആരട്സയ്  ആന്റെയ്
സയനസയ്  കകേകോകളജനിനകവണനി  വകോങ്ങുനതനിനയ്  അനമതനി  നല്കേനിയതുയ
തകദ്ദേശേസകയയഭരണ  വകുപനിമന്റെ  27-02-2013-മലെ  കേത്തയ്  പ്രകേകോരമകോണയ്.
അതനിമന്റെയടനിസകോനത്തനിലെകോണയ്  കേനിഴകക്കകോത്തയ്  ഗകോമപഞ്ചേകോയത്തയ്  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി
വകോങ്ങനിയതയ്.  ഭൂമനി  മമകേമകോറയ  സയബനനിച  ശേനിപകോരശേ  റവനപ്യൂ  വകുപനിനയ്
ലെഭനിചനിടനിലകോത്തതനിനകോല്   ഇതുസയബനനിചയ്   റവനപ്യൂ  വകുപനില്  നടപടനിമയകോനയ
സകസ്പീകേരനിചനിടനില. 

(5) ശേമളപരനിഷ്കരണയ

ശസ്പീ  .    എയ  .    രകോജകഗകോപകോലെന:  സര,  കകേരളത്തനിമലെ  സകകേകോരന്ത്യ
ആശുപതനികേളനില് കജകോലെനിമചയ്യുന ജസ്പീവനക്കകോരുമട  പരനിതകോപകേരമകോയ അവസയയ്
പരനിഹകോരയ  കേകോണണമമനള്ളതകോണയ്  എമന്റെ  സബ്മനിഷന.   ഒരു  കേയ്യനില്
കചകോറമപകോതനിയയ  മകറ കേയ്യനില് സങടമപകോതനിയമകോയനിടകോണയ് ഇവര ആശുപതനികേളനില്
കജകോലെനിമക്കത്തുനതയ്.  ബഹുമുഖമകോയ  മതകോഴനില്ചൂഷണത്തനിനകോണയ്  ഇവര
വനികധയരകോകുനതയ്.  അകേത്തുള്ള  കവദന  കേടനിചമരത്തനി  കവദനയനഭവനിക്കുന
കരകോഗനികേമള സകോന്തകനനിപനിക്കകോന പകോടുമപടുകേയകോണയ് ഇവര.  തുചമകോയ ശേമളമകോണയ്
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ഇവര വകോങ്ങുനതയ്.  ഒരു ശേമളപരനിഷ്കരണവയ അടുത്തകേകോലെത്തുണകോയനില.  3,000
രൂപ  ശേമളയ  വകോങ്ങുനവരുമട  കേയ്യനില്നനിനയ  മകോകനജ് മമന്റെയ്  10,000  രൂപ
വകോങ്ങനിയതകോയനി  ഒപനിട്ടുവകോങ്ങുകേയകോണയ്.  മകോനസനികേവയ  ശേകോരസ്പീരനികേവമകോയനിട്ടുള്ള
പസ്പീഡനമകോണയ് ഇവര അനഭവനിക്കുനതയ്.  ഓവരമമടയ മകേകോടുക്കുകേ എനള്ളതയ് ചനിലെ
സകകേകോരന്ത്യ  ആശുപതനി മകോകനജ് മമന്റെനിമന്റെ ക്രൂരവനികനകോദമകോയനി  മകോറനിയനിരനിക്കുകേയകോണയ്.
കേകോകലെകോചനിതമകോയനിട്ടുളള  ശേമളപരനിഷ്കരണയ ലെഭനിക്കകോത്ത ഈ വനിഭകോഗത്തനിനയ്  30-40
വരഷയ സരവ്വസ്പീസയ് കേഴനിഞ്ഞകോലുയ ഇ.പനി.എഫയ്.  മപനഷന മവറയ 1,000 രൂപയകോണയ്
ലെഭനിക്കുനതയ്.  സനിരയ  നനിയമനത്തനിനയ്  കയകോഗന്ത്യമകോയ  തസനികേകേളനില്ത്തമന
കകേകോണ്ട്രകോക്ടയ്  നനിയമനയ  നടത്തുന  ചനിലെ  സകകേകോരന്ത്യ  ആശുപതനി
മകോകനജ് മമന്റുകേളുമുണയ്.  ജസ്പീവനക്കകോരക്കയ്  ഒരു  വരഷത്തനില്  ലെഭനികക്കണ
അരഹമകോയനിട്ടുള്ള   49  ദനിവസമത്ത  അവധനികപകോലുയ  അവരക്കയ്  ലെഭന്ത്യമകോകുനനില.
തുലെന്ത്യകജകോലെനിക്കയ്  തുലെന്ത്യകവതനകമകോ  കക്ഷമനനിധനി  സയവനിധകോനകമകോയനില.  സകകേകോരന്ത്യ
ആശുപതനികേളനിമലെ  നഴ്സുമകോരുമട  ശേമളയ  വരദനിപനിക്കകോനയ  കജകോലെനി  സകോഹചരന്ത്യയ
മമചമപടുത്തകോനയ  സയസകോന  സരക്കകോരുകേള്ക്കയ്  കകേന്ദ്ര  ആകരകോഗന്ത്യ  മനകോലെയയ
കനരകത്ത  തമന  നനിരകദ്ദേശേയ  നല്കേനിയതകോയനിടകോണയ്  മനസനിലെകോക്കുനതയ്.
നനിരകദ്ദേശേങ്ങള്  നടപനിലെകോക്കകോനകോവശേന്ത്യമകോയ  നനിയമനനിരമ്മകോണയ  സയസകോന
സരക്കകോരുകേള്  തമന  നടത്തണമമനയ  നനിരകദ്ദേശേനിചനിട്ടുണയ്.   കകേരളത്തനില്
നകോളനിതുവമര  നഴ്സുമകോര  ഉള്മപമടയള്ള  സകകേകോരന്ത്യ  ജസ്പീവനക്കകോരുമട  ശേമളയ
ഒരുമനിചകോണയ്  പുതുക്കനിമക്കകോണനിരുനതയ്.  ശേമളപരനിഷ്കരണത്തനിമന്റെ  ഭകോഗമകോയനി  ചനിലെ
ആകലെകോചനകേമളലകോയ  നടന.   വനിവനിധ   കകേന്ദ്രങ്ങളനില്/ജനിലകേളനില്  അതനിമന്റെ
സനിറനിയഗയ്  പൂരത്തനിയകോക്കനി.  പകക്ഷ ആ കേമ്മനിറനിയമട കേകോലെകോവധനി  കേഴനിഞ്ഞതനിനകോല്
കലെബര  കേമ്മസ്പീഷണരക്കയ്  കയകോഗയ  വനിളനിച്ചുകചരക്കകോന  കേഴനിയകോത്ത  അവസ
സയജകോതമകോയനി.  ഇതയ് അടനിയന്തരമകോയനി പരനിഹരനിക്കമപടണയ.  സകോഫയ് നഴയ്, GNM,
ANM,  ലെകോസയ്  കഗഡയ്  ജസ്പീവനക്കകോര  എനനിവരക്കയ്  അരഹമകോയനിട്ടുളള  ശേമളവയ
മറകോനകൂലെന്ത്യങ്ങളുയ  സമയബനനിതമകോയനി  ലെഭന്ത്യമകോക്കകോനള്ള  നടപടനികേളകോണയ്
സകസ്പീകേരനികക്കണതയ്.   സകകേകോരന്ത്യ  ആശുപതനികേളനില്  ജസ്പീവനക്കകോരക്കയ്  കനമരയള്ള
മതകോഴനില്ചൂഷണയ   അവസകോനനിപനിക്കകോനയ  കജകോലെനിസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തകോനയ
സഹകോയകേരമകോയ  രസ്പീതനിയനില്   കസവന-കവതന  വന്ത്യവസകേള്  പരനിഷ്കരനിചയ്
ആവശേന്ത്യമമങനില്  നനിയമനനിരമ്മകോണമുള്മപമട  നടത്തനി  ഈ  പ്രശ്നത്തനിനയ്  ശേകോശേകത
പരനിഹകോരയ കേകോണണമമനയ് അഭന്ത്യരതനിക്കുന. 

മതകോഴനിലുയ  എമമകസുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രകോമകൃഷ്ണന):  സര,
സകകേകോരന്ത്യ  ആശുപതനികേള്,  ഡനിമസനസറനികേള്,  ഫകോരമസനികേള്,  സകോനനിയഗയ്
മസന്റെറകേള്,  എകയ്കറ യൂണനിറ്റുകേള്,  മറയ്  അനബന സകോപനങ്ങള് എനനിവയനില്
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കജകോലെനി  മചയവരുന   മതകോഴനിലെകോളനികേളുമട  മനിനനിമയ  കവതനയ  പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനള്ള നടപടനി സകസ്പീകേരനിക്കുനതയ് ഈ കമഖലെയനിമലെ മതകോഴനിലെകോളനി-
മതകോഴനിലുടമ  പ്രതനിനനിധനികേളുയ  സരക്കകോര  പ്രതനിനനിധനിയയ  അടങ്ങുന  തനികേക്ഷനി
സയവനിധകോനമകോയ മമപ്രവറയ് കഹകോസനിറല് മനിനനിമയ കവതന കേമ്മനിറനിയകോണയ്.  സരക്കകോര
ഉത്തരവനിമന്റെ  അടനിസകോനത്തനില്  മനിനനിമയ  കവതന  വനിജകോപനപ്രകേകോരയ
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള കവതനമകോണയ് ഇകപകോള് ലെഭന്ത്യമകോയനി വരുനതയ്.  ഈ കമഖലെയനിമലെ
മനിനനിമയ  കവതനയ  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനികക്കണ  സകോഹചരന്ത്യത്തനില്  കവതനയ  പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനള്ള  നനിരകദ്ദേശേയ  മൂനയ്  മകോസമത്ത  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്
സമരപനിക്കുനതനിനകോയനി  സകകേകോരന്ത്യ  ആശുപതനി  വന്ത്യവസകോയബന  സമനിതനിമയ
ചുമതലെമപടുത്തനിമക്കകോണയ്  28-10-2016-ല്  ഗവണ്മമന്റെയ്  ഉത്തരവയ്
പുറമപടുവനിചനിട്ടുള്ളതകോണയ്.   ഈ  ഉത്തരവനിമന്റെ  അടനിസകോനത്തനില്  സകകേകോരന്ത്യ
ആശുപതനി  മനിനനിമയ  കവതന  കേമ്മനിറനി   സയസകോനതലെത്തനില്  മതളനിമവടുപയ്
നടത്തനിമയങനിലുയ  നനിശ്ചനിത  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്   പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കകോനകോവകോമത
വനതനിനകോല്   സമയപരനിധനി  വസ്പീണ്ടുയ  ദസ്പീരഘനിപനിചയ്  ഉത്തരവകോയനിട്ടുണയ്.
സയസകോനത്തയ്  സകകേകോരന്ത്യ  ആശുപതനികേളനിമലെ  ജസ്പീവനക്കകോരുമട  കസവന-കവതന
വന്ത്യവസകേള്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിമന്റെ  ഭകോഗമകോയനി   മതകോഴനില്  വകുപനിമലെ
എനകഫകോഴയ്മമന്റെയ്  വനിഭകോഗയ   ഉകദന്ത്യകോഗസര  സകോപന  പരനികശേകോധന  നടത്തനി
ജസ്പീവനക്കകോരുമട  കസവന-  കവതന  വന്ത്യവസകേള്  വസ്പീഴ്ചകൂടകോമത  നടപനിലെകോക്കുനതയ്
ഉറപകോക്കുനതനിനയ് നടപടനികേള് സകസ്പീകേരനിച്ചുവരുനണയ്.

(6)  ഓണകററനിയയ വരദനിപനിക്കല്

ശസ്പീ  .    മകേ  .    രകോജന:  സര,  സയസകോന  കുടുയബശസ്പീയനില്  കജകോലെനിമചയ്യുന
സനി.ഡനി.എസയ്.  അക്കകൗണന്റുമകോരുമട  ഓണകററനിയയ  വരദനിപനിക്കണമമനയ്
അഭന്ത്യരതനിച്ചുമകേകോണകോണയ് ഈ സബ്മനിഷന സഭയയ് മുമകോമകേ അവതരനിപനിക്കുനതയ്.
സയസകോനത്തയ്  സനി.ഡനി.എസയ്.  അക്കകൗണന്റുമകോരകോയനി   ഇകപകോള്  1073  കപരകോണയ്
പ്രവരത്തനിച്ചുമകേകോണനിരനിക്കുനതയ്.  ബനി.കകേകോയ  ബനിരുദയ,  കേമപ്യൂടര  പരനിജകോനയ,
പ്രവൃത്തനിപരനിചയയ എനനിവ അടനിസകോനമപടുത്തനി 2009-ല് 5,000 രൂപ പ്രതനിമകോസ
കവതനകോടനിസകോനത്തനിലെകോണയ് അക്കകൗണന്റുമകോമര നനിയമനിചതയ്.  2013-ല്  ഇതയ് 6000
രൂപയകോയയ 2015-ല് 8,000 രൂപയകോയയ ഉയരത്തനി. ഇനയ് കുടുയബശസ്പീ കകേരളത്തനിമലെ
ഏറവയ  വലെനിയ  മഹകോപ്രസകോനമകോയനി  മകോറനിക്കഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയകോണയ്.   2,77,175
അയല്ക്കൂടങ്ങളുയ  19,854  എ.ഡനി.എസയ്.-ഉയ  1073  സനി.ഡനി.എസയ്.-ഉയ ഉള്മപമട
ഒരു  ബൃഹത്തകോയ  ശയഖലെയകോയനി  കുടുയബശസ്പീ  ഇകപകോള്  മകോറനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.
മജ.എല്.ജനി.,  പലെനിശേ സബ്സനിഡനി,  മകോചനിയഗയ് ഗകോന്റെയ് തുടങ്ങനിയ അകപക്ഷകേമളലകോയ
ബകോങനില് മകേകോടുകക്കണതുയ ബകോങനില്നനിനയ അനമതനി വകോകങ്ങണതുയ  അതയ് ജനിലകോ
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മനിഷനനില് സമരപനികക്കണതുമകോയ മുഴവന ഓഫസ്പീസയ് പ്രവരത്തനങ്ങളുയ നടകത്തണതയ്
സനി.ഡനി.എസയ്.  അക്കകൗണന്റുമകോരകോണയ്.  അയല്ക്കൂടയ,  എ.ഡനി.എസയ്.,  സനി.ഡനി.എസയ്.
എനനിവരുമട  ബകോങയ്  ഇടപകോടുകേള്ക്കകോയനി  വനിവനിധതരത്തനിലുള്ള  അകപക്ഷകേള്
തയ്യകോറകോക്കുനതനിനയ  അതയ്  ബനമപടയകോളുകേളുമട  മുമനില്  സമരപനിക്കുനതനിനയ
സനി.ഡനി.എസയ്.  അക്കകൗണന്റുമകോര  നനിരണകോയകേമകോയ  പങകോണയ്  വഹനിക്കുനതയ്.
സനി.ഡനി.എസയ്.-മലെ മുഴവന അയല്ക്കൂടങ്ങളുമട വനിവരങ്ങളുയ  മജ.എല്.ജനി., എയ.ഇ.,
ആശയ  പദതനി  തുടങ്ങനിയ  മുഴവന  വനിവരങ്ങളുയ  അയല്ക്കൂടത്തനില്  നനിനയ
കശേഖരനിചയ്  NRLM-കന്റെയയ,  കുടുയബശസ്പീയകടയയ എയ.മഎ.എസയ്.-ല് ഡകോറകോ എനട്രനി
നടത്തുനതുയ സനി.ഡനി.എസയ്.  അക്കകൗണന്റുമകോരകോണയ്.  ഇകപകോള് മജ.എല്.ജനി.-യമട
പ്രവരത്തനവയ  വളമര  വനിപുലെമകോയനി  വരനികേയകോണയ്.  ഏരനിയ  ഇനമസന്റെസ്പീവയ്,
മപ്രകോഡക്ഷന ഇനമസന്റെസ്പീവയ്  എനനിവ മകേകോടുകക്കണ ചുമതലെകേള് നനിരവ്വഹനിക്കണയ
ഇങ്ങമന വളമര വനിപുലെമകോയ പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കയ് അവര കനതൃതകയ നല്കുകേയകോണയ്.
2,77,175  അയല്ക്കൂടങ്ങമള  ഉള്മപമട  ബനനിപനിക്കുന  ഈ  പ്രവരത്തനങ്ങള്
നടത്തുനതയ്  കകേരളത്തനിലെകോമകേ  1073  കപരകോണയ്.   8,000  രൂപയകോണയ്  ഇവരക്കയ്
ഇകപകോള് ലെഭന്ത്യമകോയനിട്ടുള്ള ഓണകററനിയയ.  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമയ് നനിയമനിതരകോയ ഇവരക്കയ്
ഓണകററനിയമലകോമത  മറകോനകൂലെന്ത്യങ്ങമളകോനയ  ലെഭനിക്കുനനില.  ഇവര  മചയ്യുന
കജകോലെനിയമകോയനി  തകോരതമന്ത്യമപടുത്തുകമകോള്  ഈ  തുകേ  തനികേച്ചുയ
അപരന്ത്യകോപ്തമകോമണനള്ളതയ്  മപകോതുസമൂഹയ   ചരച  മചയനിട്ടുള്ള  വനിഷയമകോണയ്.
ഇവരമക്കകോപയ   കദശേസ്പീയ  ഗകോമസ്പീണ  മതകോഴനിലുറപയ്  പദതനിയനില്  5000  രൂപയയ്
നനിയമനിതരകോയ ഡകോറകോ എനട്രനി ഓപകററരമകോരുമട ഇകപകോഴമത്ത പ്രതനിമകോസ കവതനയ
18,500  രൂപയകോണയ്.   ഈ  സകോഹചരന്ത്യങ്ങള്  പരനിഗണനിച്ചുമകേകോണയ്  സനി.ഡനി.എസയ്.
അക്കകൗണന്റുമകോരുമട   പ്രതനിമകോസ  കവതനയ  ഏറവയ  ചുരുങ്ങനിയതയ്   മതകോഴനിലുറപ്പു
പദതനിയനിമലെ  ഡകോറകോ  എനട്രനി  ഓപകററരമകോരക്കയ്  നല്കുന  18500
രൂപയകോയനിമടങനിലുയ വരദനിപനിക്കകോന നടപടനി സകസ്പീകേരനിക്കണയ.   

തകദ്ദേശേസകയയഭരണവയ  നപ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവയ  വഖഫയ്  ഹജ്ജെയ്  തസ്പീരതകോടനവയ
വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസ വകുപ്പുമനനി   (മപ്രകോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനകോഥയ്  ) :
സര,  12-1-2017-ല്  കൂടനിയ  കുടുയബശസ്പീ  ഗകവണനിയഗയ്  കബകോഡനി  കയകോഗയ
സനി.ഡനി.എസയ്  അക്കകൗണന്റുമകോര  ഉള്മപമട  കുടുയബശസ്പീയനില്  കേരകോര
അടനിസകോനത്തനില്  കജകോലെനി  മചയ്യുന  15  വനിഭകോഗയ  ജസ്പീവനക്കകോരക്കയ്  ശേമളയ
വരദനിപനിക്കുനതനിനയ് ശേനിപകോരശേ മചയനിട്ടുണയ്.  ഗകവണനിയഗയ് കബകോഡനിയമട ശേനിപകോരശേ
അടങ്ങുന  മപ്രകോകപകോസല്  കുടുയബശസ്പീ  എകനികേപ്യൂടസ്പീവയ്  ഡയറക്ടര  സരക്കകോരനികലെയയ്
സമരപനിക്കുകേയയ  ആയതയ്  സരക്കകോര  പരനികശേകോധനിച്ചുവരനികേയമകോണയ്.   അന്തനിമ
തസ്പീരുമകോനമകോകുനമുറയയ് ഇതു സയബനനിചയ് ഉത്തരവയ് പുറമപടുവനിക്കുനതകോണയ്. 
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(7)  അദന്ത്യകോപകേ തസനികേകേളനികലെയ്ക്കുള്ള പ്രകോയപരനിധനി ഉയരത്തല്

 ശസ്പീ  .    ഡനി  .    മകേ  .    മുരളനി  : സര,  ശഹസ്കൂള് അസനിസന്റെയ്,  ഹയര മസക്കന്റെറനി
സ്കൂള് ടസ്പീചര, കകേകോകളജയ് അദന്ത്യകോപകേര എനസ്പീ തസനികേകേളനികലെയയ് അകപക്ഷനിക്കകോനള്ള
പ്രകോയപരനിധനി  ഉയരത്തണമമന  ആവശേന്ത്യമകോണയ്  ഞകോന  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂമട
ഉനയനിക്കുനതയ്.   ശഹസ്കൂള്  അസനിസന്റെയ്  തസനികേകേളനികലെയയ്  അകപക്ഷനികക്കണ
പ്രകോയപരനിധനി  18  വയസയ്  മുതല്  40  വയസ്സുവമരയകോണയ്.   എനകോല്  ഈ
തസനികേയനികലെയയ്  അകപക്ഷനിക്കകോനള്ള  കയകോഗന്ത്യത  ബനിരുദവയ  ബനി.എഡയ്.-ഉയ
ആമണനനിരനിമക്ക  22  വയസകോകേകോത്ത  ഒരകോളനിനയ  ഈ  തസനികേയനികലെയയ്
അകപക്ഷനിക്കുവകോന  സകോധനിക്കുകേയനില.   ഹയര  മസക്കന്റെറനി  അദന്ത്യകോപകേ
തസനികേയനികലെയയ്  അകപക്ഷനിക്കകോനള്ള  പ്രകോയപരനിധനി  20  വയസയ്  മുതല്  40
വയസ്സുവമരയകോണയ്.   ഈ  തസനികേയനികലെയ്ക്കുകവണ  കയകോഗന്ത്യത  ബനിരുദകോനന്തര
ബനിരുദവയ ബനി.എഡയ്.-ഉയ മസറ്റുമകോണയ്.  24 വയസകോകേകോത്ത ഒരു ഉകദന്ത്യകോഗകോരതനിക്കുയ
അകപക്ഷനിക്കകോനകോകേനില.  അതുകപകോമലെ കകേകോകളജയ് അദന്ത്യകോപകേ തസനികേയമട കേകോരന്ത്യവയ
മറനിചല.   ബനിരുദവയ  ബനിരുദകോനന്തര  ബനിരുദവയ  മനറയ്  കയകോഗന്ത്യതയയ
കനടുനവരക്കകോണയ് കകേകോകളജയ് വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസ വകുപനിമലെ അദന്ത്യകോപകേ തസനികേയനികലെയയ്
അകപക്ഷനിക്കകോന കേഴനിയനതയ്.   23  വയസകോകേകോത്ത ഒരു ഉകദന്ത്യകോഗകോരതനിക്കുയ ഈ
തസനികേയനികലെയ്ക്കുയ  അകപക്ഷനിക്കകോന  കേഴനിയനില.   എചയ്.എസയ്.എസയ്.ടനി.  തസനികേ
സയബനനിചയ്  2010-ല്  വനിജകോപനയ  വനതനിനകശേഷയ  2017  ആയനിട്ടുയ
പുതനിയ  വനിജകോപനയ  ആയനിട്ടുമനില.  അതുമകേകോണ്ടുതമന  അവസരങ്ങള്
നനികഷധനിക്കമപടുകേയകോണയ്.  2007-ല്  വനിജകോപനയവന  മലെയകോളയ  അസനിസന്റെയ്
മപ്രകോഫസര റകോങയ് ലെനിസനില് 57 കപരകോണയ് ഉള്മപടനിട്ടുള്ളതയ്.  2012-ല് വനിജകോപനയ
വന ഇകത തസനികേയമട റകോങയ് ലെനിസയ് 2017 ജനവരനിയകോയനിട്ടുയ വനനിടനില.  22 വയസയ്
മുതല്  40  വയസ്സുവമര  പ്രകോയപരനിധനിയനിലുള്ള  ഒരു  ഉകദന്ത്യകോഗകോരതനിക്കയ്
അകപക്ഷനിക്കകോന  കേനിട്ടുന  അവസരയ  രകണകോ  മൂകനകോ  തവണ  മകോതമകോണയ്.
ആയതനിനകോല്  അദന്ത്യകോപകേ  തസനികേകേള്ക്കയ്  അകപക്ഷനികക്കണ  പ്രകോയപരനിധനി  22
വയസയ്  മുതല്  45  വയസ്സുവമരയകോയനി  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനികക്കണതയ്
അതന്ത്യകോവശേന്ത്യമകോണയ്. ഈയനിമട വനിജകോപനയ വന മസഷന്ത്യല് സ്കൂള് അദന്ത്യകോപകേരുമട
ഹയര മസക്കന്റെറനി  വനിഭകോഗത്തനിനയ്  പ്രകോയപരനിധനി  18  മുതല്  45  വയസ്സുവമരയകോയനി
ഉയരത്തനിയനിരുന.  അതുകപകോമലെതമന മമഡനിക്കല് വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസ സരവ്വസ്പീസനികലെയയ്
അസനിസന്റെയ്  മപ്രകോഫസര  നനിയമനത്തനിനള്ള  പ്രകോയപരനിധനി  21  വയസയ്  മുതല്  46
വയസ്സുവമരയകോണയ്.   അയഗസ്പീകൃത  സരവ്വകേലെകോശേകോലെയനില്നനിനയ്  എയ.ബനി.ബനി.എസയ്.
ബനിരുദയ  കനടനിയ  ഉകദന്ത്യകോഗകോരതനികേമളക്കൂടനി  പരനിഗണനിക്കുന  ഈ  തസനികേയയ്
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സമകോനമകോണയ്  കകേകോകളജയ്  വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസ  വകുപനിമലെ  അദന്ത്യകോപകേ  തസനികേകേള്.
ആയതനിനകോല്  കമല്പറഞ്ഞ  സകോഹചരന്ത്യങ്ങള്  പരനികശേകോധനിചയ്  അദന്ത്യകോപകേ
തസനികേകേളുമട  ഉയരന  പ്രകോയപരനിധനി  45  വയസകോക്കണമമനകോണയ്
ഗവണ്മമന്റെനികനകോടയ്  അഭന്ത്യരതനിക്കകോനള്ളതയ്.   2014  മുതല്  നനിയമനയ  കനടുന
ഉകദന്ത്യകോഗകോരതനികേള്  കകേകോണ്ട്രനിബപ്യൂടറനി  മപനഷന  സയവനിധകോനത്തനിന  കേസ്പീഴനിലെകോണയ്
വരുനതയ്.   അവരുമട  മപനഷന  പ്രകോയയതമന  60  വയസകോകുകേയകോണയ്.   ഈ
സകോഹചരന്ത്യയ  ഗകൗരവമകോയനി  പരനിഗണനിക്കണമമനകോണയ്   ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂമട
അഭന്ത്യരതനിക്കുനതയ്.  

വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസ  വകുപ്പുമനനി  (  മപ്രകോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനകോഥയ്  ): സര,  മമഹസ്കൂള്
അസനിസന്റെയ്,  ഹയര  മസക്കന്റെറനി  അദന്ത്യകോപകേര,  കകേകോകളജയ്  അദന്ത്യകോപകേര  എനസ്പീ
തസനികേകേളനികലെയയ് അകപക്ഷനിക്കകോനള്ള തകോഴയ് ന പ്രകോയപരനിധനി  18  വയസ്സുയ ഉയരന
പ്രകോയപരനിധനി  40  വയസ്സുമകോണയ്.   ഇവരക്കയ്  നനിഷ്കരഷനിചനിട്ടുള്ള  കയകോഗന്ത്യതകേള്
കനടനിമയടുക്കകോന  ചുരുങ്ങനിയതയ്  23  വയസകോകുകമകോള്  മകോതകമ  സകോധനിക്കുകേയള
എനതയ്  വസ്തുതയകോണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനത്തനിനയ്
അകപക്ഷനിക്കുന  തസനികേകേളുമട  പ്രകോയപരനിധനി  നനിഷ്കരഷനിക്കുനതയ്  അതതയ്
തസനികേകേളുമട  വനികശേഷകോല്  ചടങ്ങളനിലെകോണയ്.   വനികശേഷകോല്  ചടങ്ങള്  പ്രകേകോരമുള്ള
ഉയരന പ്രകോയയ 2012 ഏപ്രനില് മുതല് മപകോതുവനില് ഒരു വരഷയ  ഉയരത്തനി 2014-
മലെ  പബനികേയ്  സരവ്വസ്പീസയ്  റൂള്സയ്  രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  എനകോല് എസയ്.സനി/എസയ്.റനി,
ഒ.ബനി.സനി.  വനിഭകോഗത്തനിനള്ള  വയസനിളവയ്  ഉള്മപമട  പനി.എസയ്.സനി.  മുകഖന
കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനത്തനിനള്ള ഉയരന പ്രകോയയ  50  വയസയ് കേഴനിയരുമതനയ് പ്രസ്തുത
ചടത്തനില് വന്ത്യവസ മചയനിട്ടുണയ്. കമല്പറഞ്ഞ തസനികേകേള്ക്കയ് അകപക്ഷനിക്കകോനള്ള
നനിലെവനിലുള്ള ഉയരന പ്രകോയപരനിധനി ഉയരത്തുനതയ് സയബനനിചയ് സരക്കകോര ഇകപകോള്
തസ്പീരുമകോനമമടുത്തനിടനില. 

(8) ചകോലെനിയപ്പുറയ ഗവണ്മമന്റെയ് ശഹസ്കൂളനിമലെ നനിയമനയ

ശസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രകോഹനിയ  : സര,  2013-ല്  ആര.എയ.എസയ്.എ.  പദതനി
പ്രകേകോരയ  29  യ.പനി.  സ്കൂളുകേള്  ശഹസ്കൂളുകേളകോയനി  ഉയരത്തുകേയണകോയനി.
അക്കൂടത്തനിലുള്ള ഒരു സ്കൂളകോണയ് എമന്റെ മണ്ഡലെത്തനിലുള്ള ചകോലെനിയപ്പുറയ ഗവണ്മമന്റെയ്
ശഹസ്കൂള്.   ഈ  ശഹസ്കൂളനില്  1200-ല്പരയ  വനിദന്ത്യകോരതനികേള്  പഠനിക്കുനണയ്.
ഏറക്കുമറ  ഇങ്ങമന  ഉയരത്തമപട  എലകോ   സ്കൂളുകേളുയ  ആയനിരത്തനില്പരയ
വനിദന്ത്യകോരതനികേള്  പഠനിക്കുന  സ്കൂളുകേളകോണയ്.   മകോതമല,  ചകോലെനിയപ്പുറയ  ശഹസ്കൂള്  2
തവണ  100  ശേതമകോനയ  വനിജയയ  കനടനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ  സ്കൂളനില്  ഇകപകോള്
മഹഡയ് മകോസറയ  അദന്ത്യകോപകേരുമനില.  ആ സ്കൂളനിമന്റെ തലെവമനനയ് പറയനതയ് യ.പനി.



337 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 19, 2017

സ്കൂളനിമന്റെ  മഹഡയ് മകോസറകോണയ്.   അനബന  സകോഫുമനില.   നകോട്ടുകേകോര  പനിരനിമവടുത്തയ്
ശേമളയ  മകേകോടുത്തുമകേകോണകോണയ്  തകോല്ക്കകോലെനികേ  അദന്ത്യകോപകേര  അവനിമട  കജകോലെനി
മചയ്യുനതയ്.  ഈ  സ്കൂളനില്  കപകോസയ്  ക്രനികയഷന   നടത്തനി  മഹഡയ് മകോസമറയയ
എചയ്.എസയ്.എ.-മകോമരയയ അനബന സകോഫനിമനയയ  നനിയമനിക്കുനതനിനകോവശേന്ത്യമകോയ
നടപടനി സകസ്പീകേരനിക്കണയ.  

വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസ  വകുപ്പുമനനി  (  മപ്രകോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനകോഥയ്  ): സര,  മകേകോകണകോടനി
നനികയകോജകേമണ്ഡലെത്തനിമലെ  ഗവണ്മമന്റെയ്  യ.പനി.  സ്കൂള്,  ചകോലെനിയപ്പുറയ  ഉള്മപമട  
30 ഗവണ്മമന്റെയ് യ.പനി.  സ്കൂളുകേള് ആര.എയ.എസയ്.എ. പദതനിപ്രകേകോരയ അപ്കഗഡയ്
മചയ്യുനതനിനകോയനി  കകേന്ദ്ര  മകോനവവനിഭവകശേഷനി  മനകോലെയത്തനിനയ്  2013-14-ല്
മപ്രകോകപകോസല് സമരപനിചനിരുന.  എനകോല് ഇകൗ സ്കൂളുകേളനിമലെ ഉയരന കകോസയ് 7-ാ
കകോസയ്  ആയതനിനകോല് ആര.എയ.എസയ്.എ.  പദതനിപ്രകേകോരമുള്ള മകോനദണ്ഡങ്ങള്വചയ്
ഇവ മമഹസ്കൂളുകേളകോയനി അപ്കഗഡയ് മചയ്യകോന സകോധനിചനില.  പനിനസ്പീടയ് ഇകൗ സ്കൂളുകേളനില്
7-9-2013-മലെ  സരക്കകോര  ഉത്തരവപ്രകേകോരയ  8-ാ  കകോസയ്  അനവദനിചയ്
ഉത്തരവകോയനിരുന.   എനകോല്  അകപകോഴയ  അതനിമന ആര.എയ.എസയ്.എ.  സ്കൂളകോയനി
അപ്കഗഡയ് മചയനിരുനനില.   തുടരനയ്  2014-15,  2015-16  വരഷങ്ങളനില് വസ്പീണ്ടുയ
അപ്ഗകഡഷനയ്  അകപക്ഷ  സമരപനിച്ചുമവങനിലുയ  ആര.എയ.എസയ്.എ.  പദതനി
പ്രകേകോരയ അയഗനികേരനിചനില.   UDISE  മകോനദണ്ഡപ്രകേകോരയ  5 കേനികലെകോമസ്പീറര ചുറളവനില്
കവമറ മമഹസ്കൂളുകേള് ഉള്ളതകോണയ് പ്രധകോന കേകോരണയ.   എനകോല്  17.10.2016-മലെ
ഉത്തരവയ്  പ്രകേകോരയ  ടനി  സ്കൂളുകേള്  ഉള്മപമടയള്ള  29  സ്കൂളുകേമളയയ  സകോധകോരണ
സരക്കകോര  സ്കൂളുകേളകോയനി  കേണക്കകോക്കനി   അദന്ത്യകോപകേ-അനദന്ത്യകോപകേ  തസനികേകേള്
മകേ.ഇ.ആര.  പ്രകേകോരയ  നനിരണയനിക്കകോന  അനമതനി  നല്കേനി  ഉത്തരവകോയനിട്ടുണയ്.
ഇകപകോഴകോണയ്  ആര.എയ.എസയ്.എ.  സ്കൂള്,  സരക്കകോര  സ്കൂളകോയനി  അയഗസ്പീകേരനിചതയ്.
അതനിനമുമയ് അതനിന കേഴനിഞ്ഞനിമലനള്ളതകോണയ് ഇകൗ സ്കൂളനിമന്റെ പ്രകതന്ത്യകേത. ഇകപകോള്
അവനിമട  തസനികേ നനിരണയനിക്കകോന  അനമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.    സരക്കകോര  സ്കൂള്
ആമണനള്ളതുമകേകോണയ്  അവനിമട  പനി.ടനി.എ.  ദനിവസ  കവതനകോടനിസകോനത്തനില്
ആളുകേമള നനിയമനികക്കണതനില.  സരക്കകോര സ്കൂളനില് തസനികേ നനിരണയനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞകോല്
അദന്ത്യകോപകേരനിമലങനില് അവനിമട  പനി.ടനി.എ.  അലകോമതതമന മഡയയ് ലെനി  കവജസനിനയ്
അദന്ത്യകോപകേമര  വയകോവനതകോണയ്.   ടനി  സ്കൂള്   ഉള്മപമടയളള  29  സ്കൂളുകേളനിലുയ
പ്രഥമകോദന്ത്യകോപകേമരയയ  ഓഫസ്പീസയ്  സകോഫനിമനയയ   നനിയമനിക്കകോനള്ള  നടപടനികേള്
നടനവരുന.

ശസ്പീ  .    അനവര  സകോദത്തയ്  : ....  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനയ്  കൂടുതല്  സബ്മനിഷനകേള്
അവതരനിപനിക്കുനതനിനള്ള  അവസരയ  ലെഭനിക്കുനനില.   ഇനയ്  2  സബ്മനിഷനകേള്
മകോതമകോണയ്  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനയ്  കേനിടനിയതയ്.   സബ്മനിഷമനനതയ്  ആരുമടയയ
ഔദകോരന്ത്യമല, അതയ് അയഗങ്ങളുമട അവകേകോശേമകോണയ്.
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മനി  .   മഡപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര  : അതയ് പരനികശേകോധനിക്കകോയ.  ഇനയ് 8 സബ്മനിഷനകേളകോണയ്
എടുത്തനിരനിക്കുനതയ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന  :  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനയ്  കൂടുതല്  സബ്മനിഷനകേള്
അവതരനിപനിക്കുനതനിനള്ള  അവസരയ  നല്കേണയ.   പ്രതനിപക്ഷകോയഗങ്ങള്
എഴതനിമക്കകോടുക്കുന സബ്മനിഷനകേമളകോനയ അനവദനിച്ചുതരുനനില.  

മനി  .    മഡപപ്യൂടനി  സസ്പീക്കര  : അതയ്  പരനികശേകോധനിക്കകോയ.   ഒരു  ദനിവസയ  10
സബ്മനിഷനകേളകോണയ്  എടുക്കുനതയ്.   ഇനയ്  8  എണമകോണയ്  എടുത്തതയ്.   ഒരു
സബ്മനിഷനകോണയ് അടനിയന്തര പ്രകമയമകോയനി മകോറനിയതയ്.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകോമസയ്  : ആ  8  എണത്തനില്  2  എണയ  മകോതമകോണയ്
പ്രതനിപക്ഷത്തനിനയ് കേനിടനിയതയ്.

മനി  .   മഡപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര  : അതയ് പരനികശേകോധനിക്കകോയ.

പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  മചനനിത്തലെ  ): സര,  ഈ  സഭയനിമലെ
കേസ്പീഴയ് വഴക്കമനസരനിചയ്  ഭരണകേക്ഷനിയകോമണങനിലുയ  പ്രതനിക്ഷമകോമണങനിലുയ
മമമരമകോരക്കയ്  സബ്മനിഷന  equal  ആയകോണയ്  മകേകോടുക്കകോറള്ളതയ്.   പ്രതനിപക്ഷ
കനതകോവനിനയ്  അതയ്  കൂടകോമതയകോണയ്  മകേകോടുക്കുനതയ്.   പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ്  എലകോ
സമയത്തുയ സബ്മനിഷന അവതരനിപനിക്കകോറനില.   സഭയമട കേസ്പീഴയ് വഴക്കയ അതകോണയ്.
അങ്ങയ്  പരനികശേകോധനിക്കണയ.   ഇക്കകോരന്ത്യയ  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയ  ബഹുമകോനമപട
സസ്പീക്കകറകോടയ്  ഞകോന  കനരനിടയ്  പറഞ്ഞതകോണയ്.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ   മമമരമകോരക്കയ്
അവരവരുമട  മണ്ഡലെങ്ങളനിമലെ  ആവശേന്ത്യങ്ങള്   സബ്മനിഷനനിലൂമട  ഉനയനിക്കകോന
മകോതകമ  കേഴനിയകേയള.   അതുമകേകോണയ്  ഈ  കേകോരന്ത്യങ്ങളനില്  കുറച്ചുകൂടനി  നസ്പീതനി
പ്രതനിപക്ഷകത്തകോടയ് കേകോണനിക്കണമമനയ് അഭന്ത്യരതനിക്കുകേയകോണയ്.  

V.  ഗവണ്മമന്റെയ് പ്രകമയയ

ജനനിതകേമകോറയ വരുത്തനിയ കേടുകേയ് വനിത്തയ് 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമകോര):  സര,  ജനനിതകേമകോറയ
വരുത്തനിയ  വനിത്തുകേള്  കൃഷനി  മചയ്യുനതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  സരക്കകോരനിമന്റെയയ  സയസകോന
സരക്കകോരനിമന്റെയയ  അനമതനി  ആവശേന്ത്യമകോമണനനിരനിമക്ക  കകേന്ദ്ര  സരക്കകോരനിമന്റെ
ജനറനികേയ് എഞ്ചേനിനസ്പീയറനിയഗയ് അമമപ്രസല് കേമ്മനിറനി 2017 കമയയ് മകോസയ 11-ാ തസ്പീയതനി
ജനനിതകേമകോറയ  വരുത്തനിയ  കേടുകേനിമന്റെ  വകോണനിജന്ത്യകോടനിസകോനത്തനിലുള്ള
ഉല്പകോദനത്തനിനയ  കൃഷനിക്കുയ   അയഗസ്പീകേകോരയ  നല്കേനിമയന  വസ്തുത  വളമര
കഖദകേരമകോണയ്.  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  വകുപ്പുമനനിയയകൂടനി  ഇതയ്
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അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയകോമണങനില്  ജനനിതകേമകോറയ  വരുത്തനിയ  വനിളകേള്  അതതയ്
സയസകോനങ്ങളുമട  അയഗസ്പീകേകോരകത്തകോടുകൂടനി  വകോണനിജന്ത്യകോടനിസകോനത്തനില്
സയസകോനത്തയ്  കൃഷനി  മചയ്യമപടുയ.   ഇതയ്  വളമര  ഗകൗരവകമറനിയ  വനിഷയമകോണയ്.
ജനനിതകേമകോറയ വരുത്തനിയ പരുത്തനിക്കുയ വഴതനയ്ക്കുമകോണയ് ഇതുവമര കകേന്ദ്രസരക്കകോര
അയഗസ്പീകേകോരയ നല്കേനിയനിരുനതയ്.  വഴതനയയ് 2009-ല് നല്കേനിയ അനമതനി 2010-ല്
കകേന്ദ്ര  സരക്കകോരതമന  പനിനവലെനിചതുമകോണയ്.  ജനനിതകേമകോറയ  വരുത്തനിയ
ഉല്പനങ്ങള്  ആകരകോഗന്ത്യപരമകോയനി  വരുത്തകോവന  പ്രശ്നങ്ങമളപറനി  നടത്തനിയ
പഠനങ്ങള്  സയശേയകോസദമകോയതനിനകോലെകോണയ്  ഇതുവമര  ഭക്ഷണത്തനിനയ്
ഉപകയകോഗനിക്കുന  വനിളകേളനില്  ഇകൗ  വനിദന്ത്യ  വകോണനിജന്ത്യപരമകോയനി  പ്രകയകോഗനിക്കകോന
അനമതനി  നല്കേകോതനിരനിക്കുനതയ്.  എനകോല്  ജനി.എയ.  കേടുകേനിനയ്  അയഗസ്പീകേകോരയ
നല്കുകേവഴനി  കകേന്ദ്ര സരക്കകോര ജനങ്ങളുമട  ആകരകോഗന്ത്യത്തനിനയ കൃഷനിത്തനനിമയനിലുയ
കേരനിനനിഴല്വസ്പീഴ്ത്തുകേയകോണയ് മചയതയ്. ഭക്ഷന്ത്യ എണയമട സകയയപരന്ത്യകോപ്തതമയന ഉകദ്ദേശേന്ത്യ
ലെക്ഷന്ത്യയ രകോജന്ത്യയ നനിറകവറകോന ശമനിക്കുന ഇകൗ അവസരത്തനില് ആ കപരുയ പറഞ്ഞയ്
ജനനിതകേമകോറയ  വരുത്തനിയ  കേടുകേനിമന്റെ  കൃഷനിക്കയ്  അയഗസ്പീകേകോരയ  കനടകോമമന
നനിഗൂഢലെക്ഷന്ത്യകത്തകോടുകൂടനിയകോണയ് ചനിലെ തല്പരകേക്ഷനികേള് ശമനിക്കുനതയ്. ഏകേകദശേയ
72-ഓളയ വനിളകേള് ജനി.എയ.  പരസ്പീക്ഷണയ നടത്തനിമക്കകോണനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  ജനി.എയ.
കേടുകേനിനയ്  അയഗസ്പീകേകോരയ  കനടനിക്കഴനിഞ്ഞകോല്  ഒനനിനപുമകേ  മറയ്  ജനി.എയ.  വനിളകേളുയ
കൃഷനിക്കയ്  സജ്ജെമകോക്കകോമമനകോണയ്  അവരുമട  കേണക്കുകൂടല്.  ഇകൗ  തസ്പീരുമകോനയ
കൃഷനിക്കുയ  കൃഷനിക്കകോരക്കുയ  രകോജന്ത്യത്തനിനയ  ഭസ്പീഷണനിയകോണയ്.   ജനങ്ങളുമട
ഹനിതത്തനിമനതനിരകോയ  ഇത്തരയ  തസ്പീരുമകോനങ്ങള്  തകോമഴപറയന  കേകോരണങ്ങളകോല്
ഭൂഷണമമലനയ്  കേകോണുന.   ജനനിതകേമകോറയ  വരുത്തനിയ  വനിളകേള്  വളമര  കൂടുതല്
വനിളവയ്  തരുമമനതയ്  മതളനിയനിക്കമപടനിടനില.   ഉദകോഹരണയ  ജനി.എയ.  പരുത്തനി.
ജനി.എയ.  വനിളകേള്  പുതനിയതരയ  കേസ്പീടങ്ങമള  ആകേരഷനിക്കുനതകോയനി
കേമണത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരയ കേസ്പീടബകോധകേള് നനിയനനിക്കുനതനിനയ് വസ്പീരന്ത്യയകൂടനിയതുയ
മചലെകവറനിയതുമകോയ  രകോസ  കേസ്പീടനകോശേനിനനികേളുയ  അവയമട  വളരച
തകരനിതമപടുത്തുനതനിനകവണനി  പുതനിയതരയ  രകോസവളങ്ങളുയ  പ്രകയകോഗനികക്കണനി
വരുമമനതുയ  ഒരു  വസ്തുതയകോണയ്.  ഇതയ്  ഗുരുതരമകോയ  പകോരനിസനിതനികേ  ആകരകോഗന്ത്യ
പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷനിക്കുമമനയ പഠനങ്ങള് കേകോണനിക്കുന.  കൂടകോമത ജനി. എയ. വനിളകേളുമട
പ്രനിതനികരകോധകശേഷനി സകോയനിയകോകേണമമനമനില.  ജനി.എയ.  വനിളകേള് മചലെകവറനിയതുയ
അവയമട  പരനിപകോലെനമുറകേള്  ബുദനിമുകടറനിയതുമകോണയ്.   ജനി.എയ.  വനിളകേള്  നകോടന
വനിളകേളുമട  ജനസയ്  നശേനിപനിക്കുനതകോണയ്.  ജനനിതകേമകോറയ  വരുത്തനിയ  ഭക്ഷന്ത്യ
ഉല്പനങ്ങള്  ആകരകോഗന്ത്യത്തനിനയ്  ഹകോനനികേരമമലന  കേകോരന്ത്യയ  പൂരണമകോയയ
ഇതുവമരയയ  സനിരസ്പീകേരനിക്കമപടനിടനില.  ജനിയ.എയ.  വനിളകേള്  കുത്തകേകേമനനികേളുമട
മമകേവശേമമത്തനികചരുകമകോള്  കേരഷകേരക്കയ്  തകോങ്ങകോനകോവകോത്ത  വനിലെ
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നല്കകേണനിവരുകേയയ  അതനിമന്റെ  മചലെകവറനിയ  കൃഷനിമുറകേള്  അവമര
ദുരനിതത്തനിലെകോഴ്ത്തുകേയയ  മചയ്യുയ.  മമജവകൃഷനിമയന  ആശേയമത്ത  നശേനിപനിചയ്  ആ
കമഖലെയനില് ഭകോരതത്തനിമന്റെ കേരഷകേര ഉണകോക്കനിയ സല്കപരയ്  കേളങമപടുത്തുകേയയ
കേയറ്റുമതനിമയ  ബകോധനിക്കുകേയയ  മചയ്യുനതകോണയ്.  ആയരകവ്വദയ  കപകോലുള്ള
ചനികേനിത്സകേളനില്  എണകേളുമട  പ്രകോധകോനന്ത്യയ  വളമര  വലുതകോണയ്.  ജനനിതകേമകോറയ
വരുത്തനിയ എണകേള് മരുനനിനകോയനി  ഉപകയകോഗനിക്കുകമകോള് ഉണകോകുന ഫലെപ്രകോപ്തനി
പ്രവചനിക്കകോന സകോധന്ത്യമല. 2012 ആഗസയ് 9-ാ തസ്പീയതനിയനിമലെ കൃഷനി പകോരലെമമന്റെറനി
സകോന്റെനിയഗയ്  കേമ്മനിറനിയമട  റനികപകോരടനില്  ജനി.എയ.  വനിളകേളുമട  ഫസ്പീല്ഡയ്
പരസ്പീക്ഷണയകപകോലുയ തടയണമമനയ് ശേനിപകോരശേ മചയനിട്ടുള്ളതകോണയ്. കഡകോ. എയ. എസയ്.
സകകോമനിനകോഥമനകപകോലുള്ള  കൃഷനിവനിദഗ്ദ്ധനമകോരകപകോലുയ  ബനി.  ടനി.  വഴതനയമട
കമന്മേമയപറനി  ആശേങ  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയണകോയനിട്ടുണയ്.   ജനിയ.എയ.  വനിളകേളുമട
വരകവകോമട മപ്രകോടക്ഷന ഓഫയ് പകോന്റെയ് മവശററസ്പീസയ് ആന്റെയ് ഫകോരകമഴയ് മമററയ്സയ് ആക്ടയ്
2001 അനസരനിചയ് കേരഷകേമന്റെ വനിത്തയ് സൂക്ഷനിക്കകോനയ ഉപകയകോഗനിക്കകോനയ മമകേമകോറയ
മചയ്യകോനയ  വനില്ക്കകോനമുള്ള  അവകേകോശേയ  നനികഷധനിക്കമപടുകേയകോണയ്.  ഇന്തന്ത്യയനിമലെ
ഭൂരനിപക്ഷയ  സയസകോനങ്ങളുയ  ജനി.എയ.  വനിളകേള്മക്കതനിരകോണയ്.   കമല്പറഞ്ഞ
ആശേങകേള്  സയസകോന  മനനിസഭയമട  അനമതനികയകോമട  കകേന്ദ്രസരക്കകോരനിമന
അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതുയ  ജനി.എയ.  വനിളകേളുമട  വകോണനിജന്ത്യകോടനിസകോനത്തനിലുള്ള
ഉല്പകോദനത്തനിനയ  കൃഷനിക്കുയ  അനമതനി  നല്കേകോനള്ള  ജനി.എ.സനി.-യമട
തസ്പീരുമകോനങ്ങള് തടയണമമനയ് ആവശേന്ത്യമപടനിട്ടുള്ളതുമകോണയ്.  ഇകൗ സകോഹചരന്ത്യത്തനില്
ഒകടമറ  എതനിരപ്പുണകോയനിട്ടുയ  ജനനിതകേമകോറയ  വരുത്തനിയ  കേടുകേയ്  വനിത്തനിമന്റെ
വകോണനിജന്ത്യകോവശേന്ത്യത്തനിനള്ള  ഉല്പകോദനത്തനിനയ  കൃഷനിക്കുയ  അനമതനി  നല്കുവകോന
കകേന്ദ്ര  സരക്കകോരനിമന്റെ  പരനിസനിതനി  മനകോലെയവയ  മനകോലെയത്തനിനയ്  കേസ്പീഴനിലുള്ള
ജനനിറനികേയ്  എഞ്ചേനിനസ്പീയറനിയഗയ്  അമമപ്രസല്  കേമ്മനിറനിയയ  എടുത്ത  തസ്പീരുമകോനങ്ങള്
നടപകോക്കരുമതനയ്  ഇകൗ  സഭ  കകേന്ദ്ര  സരക്കകോരനികനകോടയ്  ആവശേന്ത്യമപടുന  എന
പ്രകമയയ ഞകോന അവതരനിപനിക്കുന.

വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസ  വകുപ്പുമനനി  (മപ്രകോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനകോഥയ്):  സര,  ഞകോന
പ്രകമയമത്ത പനിന്തകോങ്ങുന.

മനി  .    മഡപപ്യൂടനി  സസ്പീക്കര:  ബഹുമകോനമപട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച
പ്രകമയയ പകോസകോക്കണമമന  പ്രശ്നമത്ത 

അനകൂലെനിക്കുനവര........

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര........

 പ്രകമയയ  മഎകേകേകണ്ഠന്ത്യന പകോസകോയനിരനിക്കുന.
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പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേയ് മചനനിത്തലെ):  സര,  ഇകൗ പ്രകമയയ വളമര

പ്രധകോനമപട ഒനകോണയ്.    സഭയനില് ഇനയ് ചരച നടത്തുവകോന കേഴനിഞ്ഞനിമലങനിലുയ

ഇതനിമനപറനി  വളമര  വനിശേദമകോയ  ഒരു  ചരച  ആവശേന്ത്യമകോണയ്.  കേകോരണയ  ജനി.എയ.

വനിളകേമള  സയബനനിച്ചുള്ള  വലെനിയ  ആശേങ  സയസകോനത്തുയ  രകോജന്ത്യത്തുയ

നനിലെനനില്ക്കുകേയകോണയ്.  അകപകോള് ബഹുമകോനമപട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച

ഇകൗ  പ്രകമയമത്തക്കുറനിചയ്  ഇകൗ  മസഷനനില്  അമലങനില്  അടുത്ത  മസഷനനില്

സഭയനില് ചരച മചയ്യുനതനിനള്ള അവസരമമകോരുക്കണമമനയ്  ഞകോന അങ്ങകയകോടയ്

അഭന്ത്യരതനിക്കുകേയകോണയ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമകോര:  സര,  ഇകൗ  പ്രകമയയ  പനിനസ്പീടയ്  ചരച

മചയ്യുനതനിനളള സകോഹചരന്ത്യമമകോരുക്കുനതകോണയ്.

VI. റനികപകോരടയ് സരപണയ 

2017-  മലെ മലെയകോള ഭകോഷ   (  നനിരബനനിത ഭകോഷ  )   ബനില് സയബനനിച സബ്ജക്ടയ്

കേമ്മനിറനി റനികപകോരടയ് 

വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസ വകുപ്പുമനനി  (മപ്രകോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനകോഥയ്):  സര,  വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസയ

സയബനനിച  സബ്ജക്ടയ്  കേമ്മനിറനി  VI-മന്റെ  അദന്ത്യക്ഷനകോയ

ഞകോന  2017-മലെ  മലെയകോള  ഭകോഷ  (നനിരബനനിത  ഭകോഷ)  ബനിലനിമന  സയബനനിച

റനികപകോരടയ് സമരപനിക്കുന.

മനി  .   മഡപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര : റനികപകോരടയ് സമരപനിക്കമപടനിരനിക്കുന. 

VII. അനകൗകദന്ത്യകോഗനികേകോയഗങ്ങളുമട കേകോരന്ത്യയ

(1)  റനികപകോരടയ് പരനിഗണന

(1)  അനകൗകദന്ത്യകോഗനികേ  ബനില്ലുകേളുയ  പ്രകമയങ്ങളുയ  സയബനനിച  സമനിതനിയമട

എടകോമതയ് റനികപകോരടയ്

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫയ്:  സര,  അനകൗകദന്ത്യകോഗനികേ  ബനില്ലുകേളുയ  പ്രകമയങ്ങളുയ

സയബനനിച സമനിതനിയമട അദന്ത്യക്ഷനകോയ ഞകോന സമനിതനിയമട എടകോമതയ് റനികപകോരടയ്

അയഗസ്പീകേരനിക്കണമമന പ്രകമയയ അവതരനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹസ്പീയ: സര, ഞകോന പ്രകമയമത്ത പനിന്തകോങ്ങുന.

മനി  .    മഡപപ്യൂടനി  സസ്പീക്കര :  അനകൗകദന്ത്യകോഗനികേ  ബനില്ലുകേളുയ  പ്രകമയങ്ങളുയ

സയബനനിച സമനിതനിയമട എടകോമതയ് റനികപകോരടയ് അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.
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(2)  സകോമകോനന്ത്യമകോയനി മപകോതുതകോല്പരന്ത്യമുള്ള സയഗതനികേള് സയബനനിച 
പ്രകമയങ്ങള്  :

(1) സകകേകോരന്ത്യ ആശുപതനികേളുമട ചൂഷണവയ കയകോഗന്ത്യതയനിലകോത്ത
 ജസ്പീവനക്കകോരുയ

(2017 കമയയ് മകോസയ 5-ാ തസ്പീയതനി ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി അവതരനിപനിച പ്രകമയയ)

(തുടര ചരച)

ശസ്പീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  സര,  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയ   ബഹുമകോനന്ത്യനകോയ
സനി.  മമ്മൂടനി  അവതരനിപനിച  സകകേകോരന്ത്യ  പ്രകമയയ  വളമര  അരതവത്തകോയ,  വളമര
കേണന്റുള്ളതകോയനിരുന.  അകദ്ദേഹയ  ആ  പ്രകമയയ  അവതരനിപനിചകപകോള്  എനനിക്കയ്
കതകോനനിയതയ്  നമ്മുമട ഗവണ്മമന്റെനിലുള്ള വലെനിയ വനിശേകകോസത്തനിമന്റെ ഭകോഗമകോയനിടകോണയ്
ആ  പ്രകമയയ  അവതരനിപനിചമതനകോണയ്.  കനിനനിക്കല്  എസകോബനിമഷ്മെന്റെയ്  ബനിലനിമന്റെ
ഡകോഫയ്  കേഴനിഞ്ഞ  മനനിസഭകോകയകോഗയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയണകോയനി.  സകകേകോരന്ത്യ
ആശുപതനികേള്ക്കയ്  കേടനിഞ്ഞകോണനിട്ടുമകേകോണയ്  സകകേകോരന്ത്യ  ആശുപതനികേളനിമലെ
ചനികേനിത്സകോമചലെവകേളുള്മപമട  നനിയനനിക്കകോനള്ള  ശേകമകോയ  നനിയമനനിരമ്മകോണയ
കനിനനിക്കല്  എസകോബനിമഷ്മെന്റെയ്  ബനിലനിലൂമട  നടപകോക്കുവകോന  സരക്കകോര
തസ്പീരുമകോനനിചനിട്ടുണയ്.  ആ  പശ്ചകോത്തലെത്തനിലെകോണയ്  ബഹുമകോനമപട  എയ.എല്.എ.
അത്തരമമകോരു  പ്രകമയവമകോയനി  രയഗത്തുവനതയ്.  അകദ്ദേഹത്തനിമന്റെ  പ്രതസ്പീക്ഷമയ
തസ്പീരചയകോയയ  ഇകൗ  അവസരത്തനില്   കേകോണകോമത  കപകോകുവകോന  കേഴനിയകേയനില.
കേണക്കുകേള്  പരനികശേകോധനിക്കുകമകോള്  കകേരളത്തനില്  ഏകേകദശേയ  34  ശേതമകോനയ
ആളുകേള്  മകോതമകോണയ്   സരക്കകോര  ആശുപതനികേമള  ആശയനിക്കുനതയ്.   മറയ്
സലെങ്ങമള  അകപക്ഷനിചയ്  മരണനനിരക്കയ്  കുറവകോമണങനിലുയ  കരകോഗകോതുരമകോയനി
ജസ്പീവനിക്കുന  ഒരു  സമൂഹമകോണയ്  കകേരളത്തനിലുള്ളതയ്.  ചനികേനിത്സയ്ക്കുകവണനി  വലെനിയ
കതകോതനില് പണയ മചലെവഴനിക്കുനവരകോണയ് കകേരളത്തനിമലെ ആളുകേള്. ബഹുമകോനന്ത്യയകോയ
ആകരകോഗന്ത്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇനമലെ തനിരുവനന്തപുരയ  ജനറല് ആശുപതനിയനില്  ഒരു
ഫ്ലകോഷയ്  വനിസനിറയ്  നടത്തുകേയണകോയനി.  ദൃശേന്ത്യമകോധന്ത്യമങ്ങളനിലൂമട  അതനിമന്റെ  ദൃശേന്ത്യങ്ങള്
നമുക്കയ് കേകോണകോന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  പലെകപകോഴയ ഓകരകോ കമഖലെകേളനികലെയയ പ്രശ്നങ്ങള്
ചരച മചയ്യകോനകോണയ്  നമ്മള് മസ്പീറനിയഗുകേള് വനിളനിക്കുനതയ്. നൂറകേണക്കനിനയ് മസ്പീറനിയഗുകേള്
നടത്തുനതനിമനക്കകോള് ഏറവയ നലതയ് ഒരു സകോപനത്തനികലെയയ് കനരനിടയ് സന്ദരശേനയ
നടത്തുനതകോണയ്.  ആ  രസ്പീതനിയനില്  വലെനിമയകോരു  പ്രതസ്പീക്ഷയകോണയ്  ആകരകോഗന്ത്യ
വകുപ്പുമനനിയമട  വനിസനിറനിലൂമട  ഉണകോയതയ്.  വളമര  ശേകമകോയ  ഇടമപടലെനിലൂമട
തമനയകോണയ് ആകരകോഗന്ത്യ വകുപ്പുമനനി അവനികടയയ്  മചനതയ്.  എനനിക്കയ് കതകോനനതയ്
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എലകോ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജുകേളനിലുയ  ഇതുകപകോലുളള  പരനികശേകോധനകേള്
നടത്തണമമനകോണയ്.  ആലെപ്പുഴ  ജനിലയനിമലെ  വണകോനയ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്
അടക്കമുളള  സലെങ്ങളനില്  ഇതുകപകോലുളള  വനിസനിറ്റുകേള്  നടത്തണമമനയ്  ഞകോനയ
ബഹുമകോനമപട  മനനികയകോടയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   ഇതുകപകോലുള്ള  വനിസനിറ്റുകേള്
നടത്തനിയകോല്  ജസ്പീവനക്കകോരുമട  ഭകോഗത്തുനനിനയ്  എവനിമടമയങനിലുയ
കേകോരന്ത്യക്ഷമതക്കുറവമണങനില്  അതുകൂടനി  പരനിഹരനിച്ചുമകേകോണയ്  മുകനകോട്ടുകപകോകേകോന
സകോധനിക്കുയ.   ഇകപകോള്  നമ്മുമട  നകോടനില്  മഡങനിപനനിയയ  എചയ്1 എന1  കപകോലുള്ള
അസുഖങ്ങളുയ റനികപകോരടയ് മചയ്യുനണയ്. പലെകപകോഴയ ഏറവയ നല ചനികേനിത്സ കേനിട്ടുനതയ്
സരക്കകോര  ആശുപതനികേളനില്  തമനയകോണയ്.  ഇകപകോള്  പനനിയമട  കേകോലെമകോണയ്.
പ്രകോഥമനികേ  ആകരകോഗന്ത്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലെടക്കയ  മനികേച  ചനികേനിത്സ  ലെഭന്ത്യമകോക്കനിയകോല്,
ആളുകേള്ക്കയ്  അവനിമട വനിശേകകോസയ വനകേഴനിഞ്ഞകോല് കൂടുതല് ആളുകേള് അവനികടയയ്
കപകോകുന  സനിതനിയണകോകുയ.  സകകേകോരന്ത്യ  ആശുപതനികേളനികലെയയ  മമഡനിക്കല്
കകേകോകളജുകേളനികലെയയ  തനിരക്കയ്  ഒരു  പരനിധനിവമര  കുറയകോന   സകോധനിക്കുയ.
അവനിമടയകോണയ്  'ആരദയ  മനിഷന'  എനകപരനില്  വലെനിമയകോരു  ഇടമപടല്  നമ്മുമട
ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  ഭകോഗത്തുനനിനയ  വരുനതയ്.  ബഹുമകോനമപട
പ്രതനിപക്ഷകോയഗങ്ങമളകോമക്ക  പലെകപകോഴയ  ചരചകേളനില്  'ആരദയ'  പദതനി  ഒരു
സകപ്നമകോമണമനകോമക്ക  പറയകോറണയ്.  'ആരദയ'  ഒരു  സതന്ത്യമകോയനിത്തുടങ്ങനി.  170
ആശുപതനികേളനില് അഡസ്പീഷണല് കഡകോക്ടരമകോമരയയ ലെകോബയ് മടകസ്പീഷന്ത്യനമകോമരയയ മറയ്
സയവനിധകോനങ്ങളുയ ഒരുക്കനിമക്കകോണയ് കകേരളത്തനില് 'ആരദയ' പദതനി ആരയഭനിചനിട്ടുണയ്.
എലകോ  എയ.എല്.എ.-മകോരക്കുയ  അതനിമന്റെ  പ്രകയകോജനയ  അവരുമട  മണ്ഡലെങ്ങളനില്
ലെഭനിച്ചുതുടങ്ങുകേയകോണയ്.  വലെനിയ  രൂപത്തനില്  കേ കുത്തഴനിഞകേനിടക്കുന  ഒരു
കമഖലെയകോയനിരുനകലകോ  കകേരളത്തനിമലെ  ആകരകോഗന്ത്യ  രയഗയ.  എമന്റെ  ഓരമ്മയനില്
ആലെപ്പുഴ  വണകോനയ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജയ്  ആശുപതനിയനില്  ഏകേകദശേയ  രണയ്
വരഷയ മുമയ് ഒരു കേന്ത്യകോനസര കരകോഗനി കറഡനികയഷന മകേകോടുക്കകോന കേനിടത്തനിയനിരുന
കടബനിളനില്നനിനയ്  വസ്പീണയ്  മരനിക്കുന  ഒരവസ  ഉണകോയനിട്ടുണയ്.  അതുകപകോമലെ
ഇടതുകേകോല്  ഒടനിഞവന  ചനിലെരക്കയ്  വലെതുകേകോലെനില്  പകോസറനിട  അവസമയകോമക്ക
അനയ്  ആ  മമഡനിക്കല്  കകേകോകളജനില്  ഉണകോയനിരുന.  ആ  നനിലെയനില്നനിനയ്
ആശുപതനികേമള  മകോറനിമയടുക്കുനതനിനള്ള  വലെനിമയകോരു  പരനിശമയ  ബഹുമകോനമപട
മനനിയമട കനതൃതകത്തനില് നടക്കുനമണനതുയ ഈ അവസരത്തനില് പ്രകതന്ത്യകേമകോയനി
എടുത്തുപറയകേയകോണയ്.

ഇനയ്  പ്രകമഹയ, മകേകോളകസകോള്, പ്രഷര ഇത്തരത്തനിലുള്ള എലകോ അസുഖങ്ങളുയ
മനിക്കവകോറയ കകേരളത്തനിമലെ എലകോ വസ്പീടുകേളനിലുയ  ആകളകോഹരനിയകോയണയ്. ഇതനിനകവണനി
അമനിതമകോയനി  മരുനയ്  കേഴനിക്കുനവരുണയ്.  സകകേകോരന്ത്യ  ആശുപതനികേള്
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സകോധകോരണക്കകോരകോയ  ആളുകേമള  ആവശേന്ത്യമനിലകോത്ത  മരുനയ്  കേഴനിപനിക്കുന  ഒരു
പ്രവണതയയ  നനിലെനനില്ക്കുനണയ്.  കനിനനിക്കല്  എസകോബനിഷയ് മമന്റെയ്  ബനില്
പ്രകോവരത്തനികേമകോകുനകതകോമട   അത്തരത്തനിലുള്ള  ചൂഷണയ  കുറയ്ക്കുനതനിനളള
വലെനിമയകോരു   ഇടമപടല്  നടത്തകോന   കേഴനിയമമനയ്  ഈ  അവസരത്തനില്
ചൂണനിക്കകോണനിക്കുകേയകോണയ്.

അവയവമകോറ  ശേസ്ത്രക്രനിയകേള്  ധകോരകോളമകോയനി  നടക്കുന  ഒരു  നകോടകോയനി  ഇനയ്
കകേരളയ  മകോറനിയനിട്ടുണയ്.  മുനകേകോലെത്തയ്  കകേരളത്തനില്  കേകോണുന  ഒരു  പ്രവണത
ആരമക്കങനിലുയ  അവയവമകോറ  ശേസ്ത്രക്രനിയ  നടത്തണമമങനില്  പകോട്ടുപകോടനിയയ
നകോടനിലെനിറങ്ങനി  പണയ  പനിരനിച്ചുമകോയനിരുന  പണയ  കേമണത്തനിമക്കകോണനിരുനതയ്.
അങ്ങമനമയകോരു  അവസ  ഇകപകോള്  കകേരളത്തനില്  മകോറനിയനിരനിക്കുന.  സരക്കകോര
ആശുപതനികേളനില്  അതനിനകവണ മമചമപട ചനികേനിത്സ മകേകോടുക്കകോന ശമനിക്കുനണയ്.
അതനിനകശേഷമുള്ള ഇവരുമട ജസ്പീവനിതവയ കകശേകേരമകോണയ്.  പുതനിയ ആകരകോഗന്ത്യ നയയ
പ്രഖന്ത്യകോപനിചകപകോള് അവരക്കയ് തുടരജസ്പീവനിതത്തനില് മുകനകോട്ടുകപകോകേകോന കേഴനിയന ചനിലെ
സഹകോയങ്ങള്കൂടനി  ബഹുമകോനമപട  മനനിയമട  കനതൃതകത്തനില്  നടക്കുനണയ്.
എന്തകോയകോലുയ  വലെനിയ  പ്രതസ്പീക്ഷ,  വലെനിമയകോരു   ഇടമപടല്  ആകരകോഗന്ത്യ  രയഗത്തയ്
നടക്കുന  അവസരത്തനിലെകോണയ്  ബഹുമകോനമപട  അയഗയ  ഇങ്ങമനമയകോരു  പ്രകമയയ
അവതരനിപനിചതയ്.  ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി  അതനിമന്റെ  കേണന്റെനിമന  ഉള്മക്കകോണ്ടുമകേകോണയ്
ഇത്തരത്തനിമലെകോരു  വലെനിയമകോറയ  കകേരളത്തനില്  വരുന  നകോലെയ്  വരഷയമകേകോണയ്
ഉണകോകുമമനള്ള ശുഭപ്രതസ്പീക്ഷകയകോടുകൂടനി ഇതനിനയ് കനതൃതകയ മകേകോടുക്കുന ആകരകോഗന്ത്യ
വകുപ്പുമനനിമയ പ്രകതന്ത്യകേയ  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയകോണയ്. 

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടനി  .   മമടസണ് മകോസര: സര, സയസകോനത്തയ് 93 ശേതമകോനയ സകകേകോരന്ത്യ
ലെകോബുകേള്  അയഗസ്പീകേകോരമനിലകോത്തവയകോമണനയ്  കേമണത്തനിയനിട്ടുമണനള്ള  വകോരത്ത
ആശേങ സൃഷനിക്കുനതകോണയ്. 4333 ലെകോബുകേള് പ്രവരത്തനിക്കുനതനില് ഏറവയ കൂടുതല്
തൃശ്ശൂരുയ ഏറവയ കുറവയ്  വയനകോടുമകോമണനയ് പറയന.  പകക്ഷ ഈ ലെകോബുകേമളലകോയ
വളമര പരനിമനിതമകോയ സകൗകേരന്ത്യത്തനില് പ്രവരത്തനിക്കുനവയകോണയ്. ഒരു ലെകോബനിനകവണ
മനിനനിമയ സകൗകേരന്ത്യങ്ങള്കപകോലുയ ഇമലനകോണയ് പറയനതയ്. പരനികശേകോധനയയ് കപകോകുന
ആളുകേള്ക്കയ് ഇരനിക്കകോനള്ള സയവനിധകോനങ്ങകളകോ ലെകോട്രനിന സയവനിധകോനകമകോ മവള്ളകമകോ
ഒനമനിലകോത്ത  വളമര  കമകോശേമപട  സകോഹചരന്ത്യങ്ങളുള്ള  ലെകോബുകേളകോമണനള്ളതയ്
പ്രകതന്ത്യകേയ  ശദനിക്കമപകടണതകോണയ്.  ആകരകോഗന്ത്യ  വകുപനിമന്റെ  പരനികശേകോധനയനില്
25  ശേതമകോനയ  ലെകോബയ്  ജസ്പീവനക്കകോരക്കുയ  ആവശേന്ത്യമകോയ  വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസ
കയകോഗന്ത്യതയനിമലനപറയനതയ് അതനികനക്കകോള് മഞടനിപനിക്കുന കേകോരന്ത്യമകോണയ്. ഇതനില്
35  ശേതമകോനയ  ലെകോബുകേള്ക്കയ്  രജനികസഷനനില.  60  ശേതമകോനയ  ലെകോബുകേളനിലുയ
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കരകോഗനനിരണയങ്ങള് നടത്തുനനില. അവര സകോമനിളുകേള് മറയ് ലെകോബുകേളനികലെയയ് അയച്ചു
മകേകോടുത്തനിട്ടുള്ള  പരനികശേകോധനകോ  ഫലെമകോണയ്  നമുക്കയ്  ലെഭന്ത്യമകോക്കുനതയ്.  ഗുരുതരമകോയനി
കരകോഗയ  ബകോധനിചവരുമട  ജസ്പീവനയ്  ഭസ്പീഷണനിയകോകുന  തരത്തനിലെകോണയ്  ഇക്കകോരന്ത്യങ്ങള്
കപകോകുനതയ്.   സകകേകോരന്ത്യ  ആശുപതനികേളനിമലെയയ  ലെകോബുകേളനിമലെയയ  പരനികശേകോധനകോ
നനിരക്കുയ  സയവനിധകോനങ്ങളുയ  ഏകേസ്പീകേരനിക്കകോനകോവശേന്ത്യമകോയ  നടപടനിയണകോകേണമമനകോണയ്
എനനിക്കയ് അഭന്ത്യരതനിക്കകോനള്ളതയ്. ലെകോബനിമന്റെ തരയതനിരനിവയ് പ്രകതന്ത്യകേമകോയനി ഉണകോകേണയ.
നനിലെവനിലുള്ള ലെകോബുകേമള  മമപ്രമറനി മലെവല്, മസക്കന്റെറനി മലെവല് എനനിങ്ങമന മൂനയ്
മലെവലുകേളകോയനി  തരയതനിരനിചയ്   ഫസ്പീസയ്  ഘടന  പരനിഷ്കരനിക്കണയ.  പലെകപകോഴയ
ആശുപതനികേളനില്  അനകോവശേന്ത്യമകോയ  പരനികശേകോധനയയ  ആവശേന്ത്യമനിലകോത്ത
ഉപകേരണങ്ങള്  ഉപകയകോഗനിക്കുനതനിനയ  നനിരബനനിതമകോയ  സനിതനിവരുന.  അതയ്
കഡകോക്ടരമകോരുയ  ലെകോബുകേകോരുയ  തമ്മനിലുള്ള  അവനിശുദ  ബനത്തനിമന്റെ  ഭകോഗമകോയനി
വരുനതകോണയ്. അമതകോമക്ക നനിയനനിക്കുനതനിനള്ള നടപടനിയണകോകകേണതുണയ്.

ഷുഗര,  പ്രഷര,  മകേകോളകസകോള്  എനനിവമയകോമക്ക  തസ്പീരുമകോനനിക്കുനതയ്
അന്തകോരകോഷ  മകോനദണ്ഡങ്ങളുമട  അടനിസകോനത്തനിലെകോണയ്.  അതനിനയ്  യകോമതകോരു
വന്ത്യവസയയ  മമഡനിക്കല്  കേകൗണ്സനിലെനില്  ഉണകോകുനനില.  അമതകോമക്ക  ഈ
ബനിലനിമന്റെ പരനിധനിയനില് ഉണകോകേണമമനയ് അഭന്ത്യരതനിക്കുകേയകോണയ്.  ബഹുമകോനന്ത്യയകോയ
ആകരകോഗന്ത്യ  വകുപ്പുമനനി  ഈ  രയഗത്തയ്  നനിരവധനി  നല  കേകോരന്ത്യങ്ങള്ക്കയ്
തുടക്കയ കുറനിചനിട്ടുണയ്. പ്രകതന്ത്യകേനിചയ് ജസ്പീവനിതമമശേലെസ്പീ കരകോഗങ്ങള്ക്കയ് സകൗജനന്ത്യ മരുനയ്
നല്കുന നടപടനി അഭനിനന്ദനകോരഹമകോണയ്. 

ആകരകോഗന്ത്യവയ സകോമൂഹന്ത്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    മമശേലെജ
ടസ്പീചര):  സര,  വളമര  പ്രധകോനമപട  വനിഷയമകോണയ്  ഈ  പ്രകമയത്തനിനയ്
അടനിസകോനമകോയനിട്ടുള്ളതയ്.  സയസകോനമത്ത  സകകേകോരന്ത്യ  ആശുപതനികേള്,  ലെകോബുകേള്,
സകോനനിയഗയ്  മസന്റെറകേള്  തുടങ്ങനിയ  ചനികേനിത്സയമകോയനി  ബനമപട  എലകോ
സകോപനങ്ങളുമടയയ  പ്രവരത്തനനനിലെവകോരയ  മമചമപടുകത്തണതുണയ്.  വളമര
പരനിതകോപകേരമകോയ അവസ ചനിലെ സകോപനങ്ങളനിലുണയ്.  സകകോശയ സകോപനങ്ങള്
ധകോരകോളമകോയനി  വനകപകോള്  അവരമക്കന്തുമകോകേകോമമന  ഒരവസ  ചനിലെ
സകോപനങ്ങളനിലുണയ്.  അതയ്   കേരശേനമകോയനി  നനിയനനിചനിമലങനില്  ഒരു
സയസകോനമത്ത  ജനജസ്പീവനിതത്തനിമന്റെ  മമകോത്തയ  ആകരകോഗന്ത്യസനിതനിയകോണയ്
കമകോശേമകോകേകോന  കപകോകുനതയ്.  ബഹുമകോനമപട  രണയ്  അയഗങ്ങളുയ  പരനിമനിതമകോയ
സമയത്തനിനള്ളനില് ധകോരകോളയ കേകോരന്ത്യങ്ങള് സൂചനിപനിചനിട്ടുണയ്. ചനികേനിത്സയയ് വന്ത്യതന്ത്യസമകോയ
ഫസ്പീസയ്  ഈടകോക്കുന  ഒരവസയണയ്.  ഒകര  തരത്തനിലുള്ള  ഓപകറഷനയ്  വന്ത്യതന്ത്യസ
സകകേകോരന്ത്യ  ആശുപതനികേളനില്  വന്ത്യതന്ത്യസ  ഫസ്പീസയ്  ഈടകോക്കുനതകോയനി  കേകോണകോറണയ്.
അതുകപകോമലെതമന  സകോധകോരണയകോയനി  നമ്മള്  നനിഷ്കരഷനിക്കുന  പശ്ചകോത്തലെ
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സകൗകേരന്ത്യങ്ങള് ആശുപതനിയനിലുയ ലെകോബുകേളനിലുമമലകോയ ഒരുകക്കണതകോണയ്.  സകകേകോരന്ത്യ
ലെകോബുകേമളക്കുറനിചയ്  ഇവനിമട  സൂചനിപനിചതയ്  വസ്തുതയകോണയ്.  എലകോമമനയ്  പറയനനില,
ചനിലെ  ലെകോബുകേള്  എലകോ  സകൗകേരന്ത്യങ്ങകളകോടുകൂടനി  ശേകോസ്ത്രസ്പീയമകോയനി  മചയ്യുനണയ്.
സകകേകോരന്ത്യ  കമഖലെയനിലുയ  അത്തരത്തനിലുള്ള  ചനിലെതയ്  കേകോണകോയ.  ഫസ്പീസയ്
കൂടുതലെകോമണങനിലുയ  ചനിലെകപകോള്  സകൗകേരന്ത്യങ്ങളുമട  കേകോരന്ത്യത്തനില്  മമചമപടതുണയ്.
എനകോല് ഫസ്പീസനിമന്റെ കേകോരന്ത്യത്തനിലുയ പശ്ചകോത്തലെ സകൗകേരന്ത്യമനിലകോത്തതുയ   വനിദന്ത്യകോഭന്ത്യകോസ
കയകോഗന്ത്യതയനിലകോത്ത  ആളുകേള്  കജകോലെനി  മചയ്യുനതുമകോയ  ലെകോബുകേളുമട  കേകോരന്ത്യങ്ങളുയ
പരനികശേകോധനികക്കണതകോയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്  ഗവണ്മമന്റെയ്തമന ഒരു
നനിയമയ  മകേകോണ്ടുവരകോനകദ്ദേശേനിക്കുനണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റുയ  ഒരു  നനിയമയ
പകോസകോക്കനിയനിട്ടുണയ്,  കനിനനിക്കല്  എസകോബനിഷയ് മമന്റെയ്  ബനില്.  കകേരള  സരക്കകോര
കകേരളത്തനിമന്റെ  പ്രകതന്ത്യകേതകേമളലകോയ  കേണക്കനിമലെടുത്തുമകേകോണ്ടുള്ള സമഗമകോയ ഒരു
നനിയമയ,  2017-മലെ  കകേരള  കനിനനിക്കല്  എസകോബനിഷയ് മമന്റെയ്  (രജനികസഷന  ആന്റെയ്
റഗുകലെഷന)  ബനിലനിമന്റെ  ഡകോഫയ്  ശേരനിയകോയനി,  ഗവരണറമട  അയഗസ്പീകേകോരയ  ലെഭനിച്ചു,
കേന്ത്യകോബനിനറ്റുയ  അയഗസ്പീകേരനിചനിടണയ്.  പ്രസ്തുത  ബനില്  ഈ  സകമ്മളനത്തനില്
അവതരനിപനിക്കകോന  കേഴനിയമമനകോണയ്  ഞകോന  പ്രതസ്പീക്ഷനിചനിരുനതയ്.  പകക്ഷ
വകോരഷനികേകോകഘകോഷങ്ങളുമടമയകോമക്ക ഭകോഗമകോയനി ബനിസനിനസയ് അമമഡകസറനി കേമ്മനിറനി
നനിയമസഭകോ  സകമ്മളനത്തനിമന്റെ  സമയയ  കുറചകപകോള്  ഇത്തവണ
അതവതരനിപനിക്കകോന  കേഴനിയകോത്ത  അവസ  വനനിട്ടുണയ്.  പകക്ഷ  ബനില്
മറഡനിയകോയനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  അടുത്ത  നനിയമസഭകോ  സകമ്മളനത്തനില്ത്തമന  ഈ
ബനില് അവതരനിപനിചയ് പകോസകോക്കകോന കേഴനിയയ.

ബഹുമകോനമപട  അയഗങ്ങള്  പറഞ്ഞ  എലകോ  കേകോരന്ത്യങ്ങളുയ  ഞകോന  ഇവനിമട
വനിശേദസ്പീകേരനിക്കുനനില.  ആശുപതനികേളുമട  ഗുണനനിലെവകോരയ  മമചമപടുത്തണയ.
ശസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി, എയ.എല്.എ. ഞകോന ഒരു ആശുപതനി സന്ദരശേനിചതുമകോയനി
ബനമപട കേകോരന്ത്യങ്ങള് പറഞ.  ഗവണ്മമന്റെയ്  ആശുപതനികേളനില് ചനിലെതനില് ഈ
പറയന  സകൗകേരന്ത്യങ്ങള്  ഉണകോകക്കണതുണയ്.  നമുക്കയ്  വലെനിയ  മകേടനിടങ്ങളുണയ്.
ഗവണ്മമന്റെയ്  ആശുപതനി  സയവനിധകോനയ  വളമര  വന്ത്യകോപകേമകോയനി  പടരനയ്
പന്തലെനിചനിട്ടുണയ്. എനകോല് നമ്മള് നനിഷ്കരഷനിക്കുന എലകോ സകൗകേരന്ത്യങ്ങളുയ വൃത്തനിയയ
മവടനിപ്പുയ ചനിലെ സരക്കകോര ആശുപതനികേളനില് ഇമലനള്ളതയ് വസ്തുതയകോണയ്. NABH
accreditation,  NABL  accreditation,  KASH  എമനലകോയ  നമ്മള് പറയകോറണയ്.
പകക്ഷ  ആ  നനിലെവകോരത്തനികലെയയ്  എലകോ  ഗവണ്മമന്റെയ്  ആശുപതനികേളുയ
എത്തനികചരനനിടനിമലനള്ളതയ്  പരനികശേകോധനിചകോല്  മനസനിലെകോകുയ.  ചനിലെ  സരക്കകോര
ആശുപതനികേള്  ശകോഘനസ്പീയമകോയ  രസ്പീതനിയനിലെകോണയ്  പ്രവരത്തനിക്കുനതയ്.  ഞകോന
എകപകോഴയ  ഉദകോഹരണയ  പറയകോറണയ്.  പുനലൂരുയ   പകോണപള്ളനിയനിലുമുള്ളതയ്   നല
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രസ്പീതനിയനില് പ്രവരത്തനിക്കുന ആശുപതനികേളകോണയ്.  ഇനമലെ ഞകോന തനിരുവനന്തപുരയ
ജനറല് കഹകോസനിറല് സന്ദരശേനിച്ചു.  അവനിടമത്ത കേകോരന്ത്യങ്ങള് കലെശേയ കമകോശേമകോമണനയ്
ശസ്പീ.  മകേ.  മുരളസ്പീധരന,  എയ.എല്.എ.  എകനകോടയ്  സൂചനിപനിചനിരുന.  ശവദഡ്യുതനി
മുടങ്ങനിയനിടയ്  കുറച്ചുനകോള്   ബുദനിമുടയ്  ഉണകോയനിരുന.  പകക്ഷ  ഞകോന  ഇതയയ
പ്രതസ്പീക്ഷനിചനില. കേകോരണയ പടണത്തനിമന്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു ജനറല് ആശുപതനിയകോണയ്.
ഞകോന  എറണകോകുളയ  ജനറല്  ആശുപതനിയനില്  കപകോയനിട്ടുണയ്.  കേണ്ണൂര  ജനിലകോ
ആശുപതനിയനില്  എകപകോഴയ  കപകോകേകോറണയ്.  അതനിമന്റെമയലകോയ  ഒരവസയകോണകലകോ
നമ്മുമട  മനസനില്  ഉണകോകുനതയ്.  ഇനമലെ  മചന  കനകോക്കുകമകോള്  കേണ  കേകോഴ്ച
പറയകോതനിരനിക്കകോന  വയ്യ,  നമ്മമളന്തനിനകോണയ്  മറച്ചുവയ്ക്കുനതയ്?  അതയ്
ശേരനിയകോക്കുകേയകോണയ്  കവണതയ്.  ഇനമലെ  പത്തയ്-അറപതയ്  ആളുകേളനിറങ്ങനി,
കഡകോക്ടരമകോരുയ നഴ്സുമകോരുമമലകോയകൂടനി  അവനിമട ഭയങര കസ്പീനനിയഗകോയനിരുന.  എനനിട്ടുയ
പൂരത്തനിയകോയനിടനില.  രണയ്  ദനിവസയമകേകോണയ്  മുഴവന  കസ്പീനമചയയ്  തുടരചയകോയനി  ആ
സനിതനി ഉണകോക്കണമമനയ് അവകരകോടയ് ആവശേന്ത്യമപടനിട്ടുണയ്. മനനി ഇടയനിങ്ങമന വന
കനകോക്കുയ,  അകപകോള്  ഒരു  ബഹളമമകോമക്ക  നടക്കുയ,  പനിമന  കുഴപമമകോനമനില
എനളള  കേമന്റെയ്  ചനിലെര  പറഞവകത.  അതനില്  അവസകോനനിപനിക്കുനനിമലനയ്
കേരുതനിയനിരുകനകോളകോന  ഞകോന  തനിരനിമചകോരു  മമകസജുയ  മകേകോടുത്തനിട്ടുണയ്.
ബഹുമകോനമപട എയ.എല്.എ.  അവനിമട  ഇടയനിടയ്മക്കകോനയ്  കപകോകേണയ.  അതനിമന്റെ
അവസ എന്തകോമണനള്ളതയ് പരനികശേകോധനികക്കണതുണയ്.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതകോമസയ്: സര, അവനിമട കുകറ മദന്ത്യക്കുപനികേള് കേമണത്തനിമയനയ്
പറയനണയ്. അതനിമന സയബനനിചയ് ഒനയ് വനിശേദസ്പീകേരനിക്കകോകമകോ?

ശസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    മമശേലെജ ടസ്പീചര:  സര,  തസ്പീരചയകോയയ.  വനിശേദസ്പീകേരനിക്കകോന
എനനിക്കയ് വനിഷമമനില.  മദന്ത്യയ കേഴനിക്കുനതയ് ഞകോന കനരനിടയ് കേണനിടനില. അവനിമട സ്കൂടര
പകോരക്കയ്  മചയ്യുന  ഒരു  സലെമുണയ്.  മചറനിമയകോരു  ഗകോകരജകോണയ്.  അവനിമട  അഴക്കയ്
കേണതുമകേകോണകോണയ് ഞകോന അകങ്ങകോടയ്  കപകോയനി കനകോക്കനിയതയ്.  അതനിമന്റെ പനിറകേനില്
ഒരു  കേകോരകബകോരഡയ്  മപടനിയനില്  കുകറ  മദന്ത്യക്കുപനികേളകോയനിരുന.  ഡനി.എചയ്.എസയ്.
എകനകോടയ്   ടസ്പീചര ഇങ്ങമന ഒരു കേകോരന്ത്യമുമണന പറഞ.  ഞകോന അതയ് എടുക്കകോന
പറഞ.  ആരകോണയ്  അവനിമടയനിരുനയ്  മദന്ത്യപനിചമതനയ്  അകനകഷനിക്കകോന
പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകോമസയ്:  സര,  കഡകോക്ടരമകോരകോകണകോ അകതകോ കരകോഗനികേളകോകണകോ
അവനിമടയനിരുനയ് മദന്ത്യപനിചമതനയ് പറയകോന സകോധനിക്കുകമകോ?

ശസ്പീമതനി  മകേ  .    മകേ  .    മമശേലെജ  ടസ്പീചര:  സര,  ബഹുമകോനമപട  എയ.എല്.എ.
ഇതനിമന അത്തരത്തനിമലെടുകക്കണതനില. ഇമതകോരു സഭകോതലെമകോണയ്. അത്തരത്തനിലുള്ള
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ഒരു വകോദഗതനിയനികലെയയ്  നമ്മള് കപകോകേരുതയ്.  അവനിമടയള്ള കഡകോക്ടരമകോമരലകോയ നല
മകോനന്ത്യനമകോരകോണയ്.  അവരക്കയ് പകോളനിച പറനിയനിട്ടുള്ളതയ്,  ആശുപതനിയമട ഭരണത്തനില്
കുറച്ചുകൂടനി  ശദനിക്കണമമനള്ളതകോണയ്.  അവമര  തരയ  തകോഴയ് ത്തരുതയ്.  അവനിടമത്ത
കഡകോക്ടരമകോരുയ  നഴ്സുമകോരുമമലകോയ  അന്തസ്സുറ  ജസ്പീവനിതയ  നയനിക്കുന  വന്ത്യകനികേളകോണയ്.
കരകോഗനികേളുമട കൂമടമയകോമക്ക ധകോരകോളയ ആളുകേള് വരുനണയ്. അങ്ങമനയള്ള ആളുകേള്
അവനിമടയനിരുനയ്  മദന്ത്യപനിക്കുനകണകോമയനയ്  പരനികശേകോധനിക്കണയ.  ഇതനിമന  ഒരു
വനിവകോദവനിഷയമകോയനി എടുക്കകോമത  പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുകേയകോണയ്  മചകയ്യണതയ്.

പടനികേജകോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികനകോക്കസമുദകോയ  കക്ഷമവയ  നനിയമവയ
സകോയസകോരനികേവയ പകോരലെമമന്റെറനികേകോരന്ത്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   മകേ  .   ബകോലെന): സര,
ബഹുമകോനമപട  ആകരകോഗന്ത്യ  വകുപ്പുമനനിക്കയ്  ഇമതങ്ങമനയകോണയ്  മദന്ത്യത്തനിമന്റെ
കുപനിയകോമണനയ്  മനസനിലെകോയതയ്;  നനിരപരകോധനികേള്  ഇതനിമന്റെ  കപരനില്
ക്രൂശേനിക്കമപടരുതയ്.

ശസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    ശശേലെജ ടസ്പീചര:  സര,  അതയ് ഒരു വലെനിയ കചകോദന്ത്യമകോണയ്,
കുപനി,  മദന്ത്യത്തനികന്റെതകോയനിരുന,  കുപനി  കേണകപകോള്  മദന്ത്യക്കുപനിയകോമണനയ്
മനസനിലെകോയനി.   ധകോരകോളയ  കുപനികേള്  ഒരുകപകോമലെ  വനകപകോള്  അവനിമടയനിരുനയ്
ആമരങനിലുയ  മദന്ത്യപനിചനിട്ടുകണകോമയനയ് സകകോഭകോവനികേമകോയനിട്ടുയ സയശേയനിക്കണയ,  അതയ്
പരനികശേകോധനിക്കകോനകോണയ് പറഞ്ഞതയ്, ഞകോന കേണ്കഫയ മചയ പറയനതല.  ആമരയയ
അതനിമന്റെ കപരനില് പ്രകതന്ത്യകേനിചയ് പറഞ്ഞനിടനില.   എങ്ങമന ആ കുപനികേള് അവനിമട
വനമവനയ്  അകനകഷനിക്കകോന  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  ഏതകോയകോലുയ  അമതകോനയ
മപകോതുജനങ്ങളനില്നനിനയ്  മറച്ചുവയ്കക്കണതല,  അതയ്  പരനികശേകോധനിക്കമട,  കേണനിടയ്
ഒറക്കകോഴ്ചയനില്,  പ്രകോഥമനികേ നനിഗമനത്തനില് എനനിക്കയ് കതകോനനിയതയ് മമഡനിസനിന അല
എനകോണയ്.  ഏതകോയകോലുയ അതയ്  പരനികശേകോധനിക്കണയ,  ആ ആശുപതനിമയ അങ്ങമന
തളളനിപറകയണതനില.  ധകോരകോളമകോളുകേള്  ആശയനിക്കുന,  ഒരുപകോടയ്  നല കേകോരന്ത്യങ്ങള്
മചയ്യുന, ധകോരകോളയ പ്രതനിജകോബദരകോയനിട്ടുളള കഡകോക്ടരമകോരുയ നഴ്സുമകോരുമമകോമക്കയളള
ഒരകോശുപതനിയകോണയ്  ജനറല് ആശുപതനി.  അതനിമന ആമകേ തളളനിപറയകേമയകോനയ
കവണ, പകക്ഷ ശുചസ്പീകേരണത്തനിമന്റെ കേകോരന്ത്യത്തനില് പകോളനിചയണകോയനിരുനമവനളളതയ്
ശേരനിയകോണയ്,  അതയ്  പരനിഹരനിക്കകോന   പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.  എചയ്.ഡനി.എസയ്.-മന്റെ  കേയ്യനില്
ഫണ്ടുളളതനിനകോല്  അതനിനയ് ബുദനിമുമടകോനമനില. 

ശസ്പീ  .    മകേ  .    മുരളസ്പീധരന:  സര,  കുകറക്കകോലെമകോയനിട്ടുള്ള  ഒരു  പ്രധകോന  കുഴപയ,
എന്തുകേകോരന്ത്യമുമണങനിലുയ  ജനപ്രതനിനനിധനികേമള  അറനിയനിക്കുന  ഒകരരപകോടയ്
അവനിമടയനിമലനളളതകോണയ്.   ഞകോന  പലെകപകോഴയ  പതയ  വകോയനിചയ്  അറനിഞ്ഞകോണയ്
ആശുപതനിയനില്  കപകോകുനതയ്.   മുനപയ്  9-ാ  വകോരഡനില്  ഒരു  സയഭവമുണകോയനി,
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ബഹുമകോനമപട  മനനിക്കറനിയകോയ,  പുറകമനനിനയ്  വരുന  മകോനസനികേ  ശവകേലെന്ത്യമുളള
കരകോഗനികേമളയകോണയ്  9-ാവകോരഡനില്  തകോമസനിപനിക്കുനതയ്.  ആ  വകോരഡനിലുണകോകുന
ഇഷപ്യൂകപകോലുയ  അനയ്  ഞകോന  അറനിഞ്ഞനിരുനനില.  പനിനസ്പീടകോണയ്  അവനിമടമചനയ്
അതനിനകവണനി ഒരു പ്രകതന്ത്യകേ കേമ്മനിറനി രൂപസ്പീകേരനിചതയ്.  ആശുപതനിയധനികൃതര ഒരു
കേകോരന്ത്യവയ  ആമരയയ  അറനിയനിക്കുകേയനില.  അതയ്  ഇനയ  ഇനമലെയയ  തുടങ്ങനിയതല,
പ്രധകോനമപട  നപ്യൂനതയകോണതയ്.  പതങ്ങളനില്  സസ്പീരനിയസകോയനിട്ടുളള  വകോരത്ത
വരുകമകോഴകോണയ് ജനപ്രതനിനനിധനികേള്കപകോലുയ അറനിയനതയ്,  അങ്ങമന പതയ വകോയനിചയ്
അറനിഞ്ഞനിടകോണയ്  ഞകോന  ബഹുമകോനമപട  മനനികയകോടയ്  പറഞ്ഞതുയ,  അതനിമന്റെ
ഫലെമകോണയ്  ഇനമലെയണകോയ ഈ സയഭവയ.   എനനിക്കയ്  കതകോനനതയ്,  ഈ  മദന്ത്യയ
കരകോഗനികേള്ക്കയ്  കൂടനിരനിക്കകോന  വരുനവര  അവനിമടയനിരുന  കേഴനിക്കുനതകോയനിരനിക്കകോയ.
അങ്ങമന  ചനിലെ  ആകക്ഷപങ്ങള്  ഉണകോയനിരുനതയ്  മുനപയ്  ഞകോന
ആശുപതനിയധനികൃതരുമട ശദയനില്മപടുത്തനിയനിരുന.

ശസ്പീമതനി  മകേ  .    മകേ  .    ശശേലെജ  ടസ്പീചര:  സര,  അതുതമനയകോണയ്  ഞകോന
പറഞ്ഞതയ്,  ആശുപതനിയമട  ഭരണവമകോയനി  ബനമപട  കേകോരന്ത്യങ്ങള്
ജനപ്രതനിനനിധനികേമള  അറനിയനികക്കണതകോണയ്,  പറകയണതകോണയ്,  എനകോല്  അതയ്
മചയനിടനില.  ഇനമലെ  എചയ്.ഡനി.എസയ്.-മലെ  മമമര  എമന്റെകൂമട  ഉണകോയനിരുന.
എലകോദനിവസവയ  അവനിമടകപകോയനി  കനകോക്കനിമക്കകോളളണമമനയ്  അകദ്ദേഹകത്തകോടയ്
പറഞ. ഇകപകോള് അറനിയനിക്കുനനില എനളള ഒരു  കപകോരകോയ്മ  അവനിമടയണയ്.  അതയ്
പരനിഹരനിക്കകോയ, നമുക്കനിനനി അതയ് പരനിഹരനികച കപകോകേകോന കേഴനിയകേയളള.  അവകരകോടയ്
ഒരു  മകോസരപകോന  തയ്യകോറകോക്കകോന  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്,  ഒനരണയ്  സമരതരകോയ
കഡകോക്ടരമകോര കചരനയ് പ്രകോഥമനികേമകോയ ഒരു മകോസരപകോന തയ്യകോറകോക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അതയ്
ഒനകൂടനി  വനിപുലെമകോക്കനി  നമുക്കയ്  കേനിഫ്ബനി  കലെകോണനിനയ്  ശമനിക്കണയ.
ചരനിതപ്രസനിദമകോയ ഒരു കഹകോസനിറല് ആണതയ്.

ശസ്പീ  .    മകേ  .    മുരളസ്പീധരന :  സര,  എയ.എല്.എ.  ഫണനില്നനിനയ്  കുറച്ചുതുകേ
മകേകോടുക്കകോവനതകോണയ്.

ശസ്പീമതനി  മകേ  .    മകേ  .    ശശേലെജ  ടസ്പീചര:  സര,  എയ.എല്.എ.  ഫമണകോമക്ക
മകേകോടുത്തയ് കൂടകോയ ഒരു ഇടമപടലെനിലൂമട ആശുപതനിയമട ചസ്പീത്തകപരയ് കേളയണയ. 93
ലെക്ഷത്തനിലെധനികേയ  രൂപ  എചയ്.ഡനി.എസയ്.-ല്  ഉണയ്.  അതുകപകോമലെ  അവരുമട
ശകേവശേയ ഒകനകേകോല് കകേകോടനി രൂപ ആര.എസയ്.ബനി.ശവ. ഫണയ് ഉണയ്.  ആശുപതനി
വൃത്തനിയകോക്കകോത്തതനിനയ്  കസ്പീനനിയഗയ്  സകോഫനിമന്റെ  കുറവമണനകോണയ്  കേകോരണമകോയനി
എകനകോടയ്  പറഞ്ഞതയ്.  അവമരമയകോമക്ക  നനിയമനിച്ചു  കേനിടനിയനിടയ്  വൃത്തനിയകോക്കല്
എളുപമകോയനിരനിക്കനില, അതുമകേകോണയ് ഫണനില്നനിനയ് കേകോമശേടുത്തയ് തകോല്ക്കകോലെനികേമകോയനി
ആമളമവചയ് കസ്പീന മചയ്യകോന പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്. ഏതകോയകോലുയ അവരക്കയ് ഒരു കുറകബകോധയ
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കതകോനനിയനിട്ടുണയ്, ഇനമലെ എലകോവരുയകൂടനി കചരനയ് നനകോയനി  ഇടമപടയ് കഹകോസനിറല്
വൃത്തനിയകോക്കകോന ശമനിചനിട്ടുണയ്, നല മകോറയ ഉണകോകുമമനയ് ഞകോന പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന, ആ
മകോറയ തുടരുനതനിനയ് ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  ഇടമപടണയ, ഞകോനയ ഇടമപടുയ, ഒനകൂടനി
കപകോയനി  പരനികശേകോധനിക്കണമമനണയ്.  ഒരു  ശദമകേകോടുത്തകോല്  ഏറവയ  നമലകോരു
കഹകോസനിറല്  ആയനി  ജനി.എചയ്.-മന  മകോറകോന  സകോധനിക്കുമമനളളതകോണയ്  എമന്റെ
അഭനിപ്രകോയയ.  ഞകോന കൂടുതല് സയസകോരനിക്കുനനില,  ഇകത ആശേയത്തനില് ഒരു ബനില്
നനിയമസഭയനില്  ഔകദന്ത്യകോഗനികേമകോയനി  ഗവണ്മമന്റെയ്  അവതരനിപനിക്കുന
എനളളതുമകേകോണയ്  ഈ  പ്രകമയയ  പകോസകോകക്കണതനില  എനളളതകോണയ്  എനനിക്കയ്
പറയകോനളളതയ്.

മനി  .   മഡപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര: ബഹുമകോനമപട ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി, അങ്ങയമട പ്രകമയയ
പ്രസയ് മചയ്യുനകണകോ?

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര,  ഗവണ്മമന്റെയ് ഒരു ബനില് മകേകോണ്ടുവരുന എനളളതു
മകേകോണ്ടുതമന, സഭയമടകൂടനി സകപകോരകടകോടുകൂടനി ഒരു ആവശേന്ത്യയ അയഗസ്പീകേരനിക്കുനതയ്
കപകോസനിറസ്പീവകോയനിടകോണയ്  എടുകക്കണതയ്.  അതുമകേകോണയ്  ഈ  പ്രകമയയ
പകോസകോക്കുനതനില് കുഴപമനിലകലകോ? 

ശസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    ശശേലെജ ടസ്പീചര:  സര,  ഗവണ്മമന്റെയ് അതനിമന്റെ ആശേയയ
ഉള്മക്കകോളളുനതുമകേകോണയ് ഈ പ്രകമയയ പകോസകോകക്കണതനില, ബനില് വരുനണകലകോ.
ഇതനിമന്റെ സദ്ദുകദ്ദേശേന്ത്യവയ ആശേയവയ ഗവണ്മമന്റെയ് അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയകോണയ്.  

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര,  സകകേകോരന്ത്യ  ആശുപതനികേളനിമലെ  ചൂഷണയ  വളമര
ക്രൂരമകോയ  രസ്പീതനിയനില്  നടക്കുനമണനതകോണയ്  ഇതനില്  ഏറവയ  പ്രധകോനയ.  പലെ
സലെങ്ങളനിലുയ  10  ദനിവസയ  വമര  മഡഡ്കബകോഡനി  മവന്റെനികലെററനില്  വചനിടയ്,
മരനിചനിടനിമലനയ  പറഞ്ഞയ്   അഞ്ചുയ  പത്തുയ  ലെക്ഷയ  രൂപ  വകോങ്ങുന  കകേസ്സുകേള്
വന്ത്യകോപകേമകോണയ്.   പലെരുയ  കേകകോളനിശഫഡയ്  അലകോമത ഓപകറഷന നടത്തുകേയകോണയ്.
ഒരുപകോടയ് കരകോഗനികേള് മരനിക്കുനണയ്.  ഇതയയ മകോരകേമകോയ ഒരു  സനിതനിയകോണുള്ളതയ്.
ഇതനിമനതനിമര  കേരശേനമകോയ  നനിയമയ  മകേകോണ്ടുവകരണതയ്  ആവശേന്ത്യമകോണയ്.
അതുമകേകോണയ് ഇകപകോള് മകേകോണ്ടുവരുന ബനില്  ഈ സഭയനിമലെ എലകോകപരുകടയയ
അയഗസ്പീകേകോരകത്തകോടുകൂടനി പകോസകോക്കുനതകോയനിരനിക്കുയ നലതയ്. 

മനി  .   മഡപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര: അങ്ങയ് പ്രകമയയ പ്രസയ് മചയ്യുനകണകോ?

ശസ്പീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി: സര, ഞകോന പ്രസയ് മചയ്യുനനില.

മനി  .   മഡപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി അവതരനിപനിച പ്രകമയമത്ത.... 

അനകൂലെനിക്കുനവര...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര..........

പ്രകമയയ സഭയമട അനമതനികയകോമട പനിനവലെനിചനിരനിക്കുന. 
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(2) കദശേസ്പീയ റബ്ബര നയയ

ശസ്പീ  .    എയ  .    നകൗഷകോദയ് :  സര,   ''വനിവനിധ  വകോണനിജന്ത്യക്കരകോറകേള്  റബ്ബര
ഉള്മപമടയളള  നകോണന്ത്യവനിളകേളുമട  വനിലെയനില്  അസനിരതയണകോക്കുനതയ്
കകേരളത്തനിമന്റെ  സമദ്ഘടനയനില്  കേനത്ത  ആഘകോതകമല്പനിക്കുന.  റബ്ബറനിമന്റെ
കേകോരന്ത്യത്തനില്  അന്തകോരകോഷ  കേകമകോളവനിലെ  ഉയരുന  സകോഹചരന്ത്യത്തനില്  രകോജന്ത്യമത്ത
വന്ത്യവസകോയനികേളുമട  സയഘയ  ആഭന്ത്യന്തര  വനിലെ  തകോഴനി  നനിരത്തുകേയയ  മചയ്യുന.
ഇത്തരത്തനിലുളള ഇടമപടല് കേകോരണയ റബ്ബറനിമന്റെ ഉല്പകോദനത്തനില്  12.9 ശേതമകോനയ
കുറവണകോയനിട്ടുണയ്.  ഈ  സകോഹചരന്ത്യത്തനില്  വനിലെസനിരതകോഫണയ്  അനവദനിച്ചുയ
ഇറക്കുമതനിച്ചുങയ  വരദനിപനിച്ചുയ  റബ്ബര  കേരഷകേരക്കയ്   ഗുണകേരമകോയ  രസ്പീതനിയനില്
കദശേസ്പീയ  റബ്ബര  നയയ  രൂപസ്പീകേരനിക്കണമമനയ  അതനിമന്റെ  അടനിസകോനത്തനില്
ഇറക്കുമതനി  നനിയനനിക്കണമമനയ  ഉല്പകോദനമചലെവയ്  കേണക്കകോക്കനി  റബ്ബറനിമന്റെ
അടനിസകോനവനിലെ പ്രഖന്ത്യകോപനിക്കകോന നടപടനി  സകസ്പീകേരനിക്കണമമനയ ഈ സഭ കകേന്ദ്ര
സരക്കകോരനികനകോടയ്  ഏകേകേണ്ഠമകോയനി  ആവശേന്ത്യമപടുന''  എന  പ്രകമയയ  ഞകോന
അവതരനിപനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .   സനി  .   മകേ  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന:  സര,  പ്രകമയമത്ത പനിന്തകോങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    എയ  .    നകൗഷകോദയ്  :  സര,  കകേരളത്തനിമലെ  ഏറവയ  സുപ്രധകോനമകോയ
കൃഷനിയകോണയ്  റബ്ബര.  സയസകോനമത്ത  കൃഷനികയകോഗന്ത്യമകോയ  ഭൂമനിയനില്
20 ശേതമകോനത്തനിലുയ കൃഷനി മചയ്യുനതയ് റബ്ബറകോണയ്.  കകേരളത്തനിമലെ കൃഷനികയകോഗന്ത്യമകോയ
ആമകേ ഭൂമനി 2591734 മഹക്ടറകോണയ്. ഇതനില് 550840 മഹക്ടറനിലുയ കൃഷനി മചയ്യുനതയ്
റബ്ബറകോണയ്,  ഇതയ്  2015-16  മലെ കേണക്കകോണയ്.  ഓകരകോ വരഷവയ റബ്ബര കൃഷനിയമട
വന്ത്യകോപ്തനി  വരദനിച്ചുവരനികേയകോണയ്.  2013-14-ല്  5,48,225  മഹക്ടറകോയനിരുനമവങനില്
2014-15-ല് 549955 മഹക്ടറകോയനി മകോറനി.  എനകോല് നമ്മമള അസകസമകോക്കുന ഒരു
യകോഥകോരതന്ത്യയ  2010-നകശേഷയ റബ്ബര ഉല്പകോദനയ സയസകോനത്തയ് ഓകരകോ വരഷവയ
കുറഞവരുന എനതകോണയ്. 2013-ല് ഉല്പകോദനയ 648220 ടണ് ആയനിരുന.

ശസ്പീ  .    മകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര,  റബ്ബര  കൃഷനി  മചയ്യുന  ഇതയയ
ജനതയളളതുമകേകോണയ്  ഇമതകോരു  ശലെവയ് ലെനിഹുഡകോണയ്,  അമലങനില്
ജസ്പീവകനകോപകോധനിയകോമണനളള  നനിലെയ്ക്കുളള  ഒരു  റനികപകോരടയ്  നമ്മുമട  കസറയ്
ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ ഭകോഗത്തുനനിനയ കപകോകകേണതകോയനിരുന.  ഇകപകോള് തകോയയ് ലെന്റെയ് ഇതയ്
ശലെവയ് ലെനിഹുഡകോമണന  നനിലെയയ്  മനഗറസ്പീവയ്  ലെനിസനില്  ഉള്മപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
ആസനിയന കേരകോര വനനിടയ്  ഇകപകോള് നകോലെയ് മകേകോലയ കേഴനിഞ.  അതുമകേകോണയ് ഈ
വനിഷയയ വസ്പീണ്ടുയ ചരചയയ് വരകോനളള അവസരമുളളതുമകേകോണയ് റബ്ബറനിമന  മനഗറസ്പീവയ്
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ലെനിസനില് ഉള്മപടുത്തകോനളള ഒരു മപ്രകോകപകോസല് കസറയ് ഗവണ്മമന്റെയ് മകേകോടുക്കുകേയയ
കകേന്ദ്രത്തനില്  ആ  തരത്തനിലുളള  ഒരു  സമ്മരദ്ദേയ  മചലുത്തുകേയയ  കവണയ.  ജൂശലെ
മകോസത്തനില്  ശഹദകോബകോദനില്  വചയ്  ആസനിയകോന  രകോജന്ത്യങ്ങളനിമലെ
വനികദശേകേകോരന്ത്യമനനിമകോരുകടയയ  കകേകോകമഴയ്  മനിനനിസരമകോരുകടയയ  മസ്പീറനിയഗയ്
നടക്കുകേയകോണയ്.   അതനിനമുനപുതമന  നമ്മുമട  അഭനിപ്രകോയയ  അറനിയനിക്കണയ.
അതുകപകോമലെ ഇന്തന്ത്യകോഗവണ്മമന്റെനില് സമ്മരദ്ദേയ മചലുത്തനി അതയ് മനഗറസ്പീവയ് ലെനിസനില്
മകേകോണ്ടുവനകോല് നമുക്കയ് സയരക്ഷണയ ഉണകോക്കകോന പറ്റുയ. അതുകപകോമലെ ഇവനിമടയളള
വന്ത്യവസകോയനികേള്ക്കയ്  വനിയറയ്നകോമനികലെകോ,  മകലെഷന്ത്യയനികലെകോ  മറയ്  സലെങ്ങളനിമലെകോമക്ക
കപകോയനി  കൃഷനി മചയ്യകോനളള അവസരയ വരകോന കപകോകുകേയകോണയ്,  വലെനിമയകോരപകേടയ
വരകോന കപകോകുകേയകോണയ്, അതയ് അങ്ങയമട ശദയനില്മപടനിട്ടുകണകോ?

ശസ്പീ  .    എയ  .    നകൗഷകോദയ് :  സര,  അതുകൂടനി  കചരത്തുമകേകോണയ്  തമനയകോണയ്  ഈ
പ്രകമയയ  അവതരനിപനിക്കുനതയ്.   നകോളനിതുവമര  റബ്ബറനിമന്റെ  കപരനില്  ഒരുപകോടുകപര
മുതലെക്കണസ്പീര ഒഴക്കനിമയങനിലുയ ഇതനിനകവണനി ക്രനിയകോതകേമകോയനിമടകോനയ മചയ്യകോന
ആരുയ തയ്യകോറകോയനിടനില.  പ്രസയഗങ്ങള് മകോതകമ ഇതുവമര നടത്തനിയനിട്ടുള.  കവണത
ഗകൗരവത്തനില്  ഇടമപടലുകേള് മുനകേകോലെങ്ങളനില് നടത്തനിയനിടനിലകോത്തതുമകേകോണകോണയ്
എനനിക്കയ്  ഇങ്ങമനമയകോരു  പ്രകമയയ  അവതരനിപനികക്കണനിവനതയ്.  നനിലെവനിലുള്ള
സകോഹചരന്ത്യത്തനില്  ഇതനിമന്റെ  ഗകൗരവയ  മനസനിലെകോക്കുയ  എനതുമകേകോണകോണയ്.
കകേരളത്തനിമന്റെ   പ്രധകോനമപട  പ്രശ്നമകോണനിതയ്,  അലകോമത  മണ്ഡലെത്തനിമന്റെ  പ്രശ്നമല.
ഇതയ് കകേരള നനിയമസഭയകോണകലകോ.               

ശസ്പീ  .    മകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമകോര :  സര,  കകേരള നനിയമസഭയനില് പതനിമൂനയ്
ബജറയ്  അവതരനിപനിച  ശസ്പീ.  മകേ.എയ  മകോണനി  സകോര  റബ്ബറനിമന്റെ  ഒരു  കസ്നേഹനിതന
എനകോണയ്  അകദ്ദേഹയ  അവകേകോശേമപടുനതയ്.   പകക്ഷ  പതനിമൂനയ്  ബജറനില്  ഒരു
സലെമത്തങനിലുയ  പുസകേത്തനിമന്റെ  പുറയ  മപകോതനിഞമകേട്ടുന  റബ്ബരബകോനഡയ്
ഉണകോക്കുന  ഒരു  കേമനനിക്കയ്  ടകോകയ്  എകയപ്ഷകനകോ  സബ്സനിഡനികയകോ  അകദ്ദേഹയ
മകേകോടുത്തനിടനിമലന കേകോരന്ത്യയ അങ്ങയമട ശദയനില്മപടനിട്ടുകണകോ? 

ശസ്പീ  .   എയ  .   നകൗഷകോദയ്: സര,  ശദയനില്മപടതുമകേകോണകോണകലകോ  പ്രസയഗയ
മകോതകമ നടനനിട്ടുള, അവരുമടകപരനില് മുതലെക്കണസ്പീര മകോതകമ ഒഴക്കനിയനിട്ടുള എനയ്
പറഞ്ഞതയ്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകോമസയ്:  സര,  അങ്ങമന  മുതലെക്കണസ്പീര  ഒഴക്കനിയനിട്ടുള്ള
ബഹുമകോനന്ത്യനകോയ  മകേ.  എയ  മകോണനിസകോര  അകങ്ങകോടയ്  ഒഴകേനിവരുനതയ്  അങ്ങയ്
കേകോണുനകണകോ.
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ശസ്പീ  .   എയ  .   നകൗഷകോദയ്: സര,  മകോണനി  സകോര  എകങ്ങകോടയ്  ഒഴകുനമവനയ്
കനകോക്കനിനനില്ക്കുകേയകോണകല,  ആ കപടനിയകണകോ; മകോണനി സകോര എനയ് വനിളനിക്കുകമകോ?

കഡകോ  .    എന  .    ജയരകോജയ് :  സര,  റബ്ബറനിമന്റെ വനിലെസനിരതകോഫണയ്  മകോണനിസകോര
ധനകേകോരന്ത്യ  വകുപ്പുമനനിയകോയനിരുന  കേകോലെത്തകോണയ്   നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിചയ്
പകോസകോക്കനിയതയ്.  കൃഷനിക്കകോരക്കയ്   നൂറനിയനപതയ്  രൂപ  വനിലെയറപകോക്കനി
മകേകോണകോയനിരുന  അതയ്.  അനയ്  റബ്ബറനിനയ്  യഥകോരതത്തനില്  90  രൂപ  മകോതകമ
മകോരക്കറയ്  വനിലെയള.  അറപതയ് രൂപ ഗവണ്മമന്റെയ് ബജറനില് നനിനയ്  വചകോണയ്  ഒരു
കേനികലെകോ  റബ്ബര  ഏമറടുത്തതയ്.  പകക്ഷ  ഇനയ്  മകോരക്കറനില്  റബ്ബറനിനയ്  129  രൂപ
വനിലെയണയ്.  ഇരുനൂറയ്  രൂപയകോക്കണമമനയ്  പലെ  തവണ  ആവശേന്ത്യമപട്ടു,  ഇതുവമര
ഗവണ്മമന്റെയ്  അക്കകോരന്ത്യത്തനില്  ഒരു  നനിലെപകോടയ്  എടുത്തനിടനില.  അതുമകേകോണയ്  ശസ്പീ.
മകേ.എയ  മകോണനി  സകോര  മുതലെക്കണസ്പീരകോണയ്  ഒഴക്കുനമതനയ്  പറയനതയ്
യകോഥകോരതന്ത്യങ്ങള് തനിരനിചറനിയകോത്തതുമകേകോണകോണയ്.  

ശസ്പീ  .    മകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമകോര :  സര,   അങ്ങയ്  പറഞ്ഞതനികനകോടയ്  ഞകോന
കയകോജനിക്കുന.  പകക്ഷ  അതയ്  കേകോരഷനികേ  ഉല്പനമകോണയ്.  സനിരമകോയ  ഒരു  വനിലെ
ലെഭനിക്കണമമങനില്,  ആ  റകോമമറസ്പീരനിയലെനില്നനിനയ്  ഉല്പനങ്ങള്  ഉണകോക്കുന
ഇനഡസനികേമള  കപ്രകോത്സകോഹനിപനിക്കണയ.  കകേന്ദ്രയ  ഇറക്കുമതനി  നടത്തുകമകോള്
വനിലെയനിടനിയകേയയ  കേയറ്റുമതനി  അനവദനിക്കുകമകോള് വനിലെ കൂടുകേയയ മചയ്യുന റബ്ബര
കപകോമലെ  വലെനിയന ഒരു  സയവനിധകോനമകോയതുമകേകോണകോണയ് ഞകോന കചകോദനിചതയ്,  ഈ
പതനിമൂനയ്  ബജറനില്  എവനിമടമയങനിലുയ  ടയറകോകേമട,  ടപ്യൂബകോകേമട  റബ്ബരമകേകോണ്ടുള്ള
ഉല്പനമുണകോക്കുന  ഒരു   ഇനഡസനിക്കയ്  എമന്തങനിലുയ  ഒരു  ആനകൂലെന്ത്യയ
ഉകണകോമയനയ്   ചനിന്തനിക്കണയ.  തകോല്ക്കകോലെനികേമകോയനി  നൂകറകോ  ഇരുനൂകറകോ  രൂപ
വരദനിപനിചനിടയ്  കേകോരന്ത്യമനില,  സനിരമകോയ  വനിലെ  കവണയ.  എങനികലെ  കൃഷനിക്കകോരന
രക്ഷമപടുകേയള്ളു. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷയസസ്പീര :  സര,  ഇവനിമട  വലെനിയ  ചരച  നടക്കുകേയകോണയ്.
മകോഹകോതകോഗകോനനിമയ  രകോഷപനിതകോവയ്  എനപറയനതുകപകോമലെ  റബ്ബറനിമന്റെ
പനിതകോവകോയനി മകോണനിസകോറനിമന   പ്രഖന്ത്യകോപനിക്കകോന പറ്റുകമകോ?

ശസ്പീ  .   എയ  .   നകൗഷകോദയ്: സര,  റബ്ബറനിമന്റെ  പനിതകോവകോയനി  മകോണനിസകോറനിമന
പ്രഖന്ത്യകോപനിക്കുനമതകോനയ എമന്റെ വനിഷയത്തനില്മപടുനതല. അതനിമന സയബനനിചയ്
ആധനികേകോരനികേമകോയനി പറയകോന  ഞകോനകോളല. 

ശസ്പീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സര,  റബ്ബരഅധനിഷനിത  വന്ത്യവസകോയമത്തക്കുറനിചയ്
പറഞ്ഞകലകോ.  റബ്ബര  ബകോനഡണകോക്കുന  സകോപനത്തനിനകപകോലുയ  അയഗസ്പീകേകോരയ
മകേകോടുത്തനിമലനയ  പറഞ.  എനകോല്  റബ്ബറനിനയ്   കേനികലെകോയയ്  പതനിമനടയ്
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രൂപയള്ളകപകോഴകോണയ്  കേണ്ണൂരനില്  റബ്കകേകോ  എന  സകോപനയ  തുടങ്ങനിയതയ്.  ആ
സകോപനമത്തക്കുറനിചകോണയ് കനരമത്ത പ്രസയഗത്തനില്  ഒരു മപകോളനിപയ് സകോപനമമനയ്
പറഞ്ഞതയ്. ആയനിരക്കണക്കനിനയ് മതകോഴനിലെകോളനികേള് കജകോലെനിമചയ്യുന റബ്ബര അധനിഷനിത
വന്ത്യവസകോയമകോണതയ്.  അങ്ങമനയള്ള  സമസ്പീപനവയ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്മമന്റെയ്
സകസ്പീകേരനിചനിട്ടുമണനള്ള കേകോരന്ത്യയ അകങ്ങയറനിയകമകോ?

ശസ്പീ  .    എയ  .    നകൗഷകോദയ്:  സര,  എല്.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  റബ്ബര  കേരഷകേകരകോടുള്ള
നനിലെപകോടയ്  വളമര  വന്ത്യകമകോണയ്.  അതയ്  ഓകരകോനയ  എടുത്തുപറകയണ  കേകോരന്ത്യമനില,
വളമര   കപകോസനിറസ്പീവകോയനി അതനിമന കേകോണുനമവനള്ളതയ് എലകോവരക്കുയ അറനിയകോയ.
2013-ല് റബ്ബര ഉല്പകോദനയ  648220  ടണ് ആയനിരുനമവങനില്  2014-ല് അതയ്
507700 ആയനി കുറഞ. 2016-ല് 438630 ടണനികലെയയ് കൂപ്പുകുത്തനി. ഇതയ് ആമരയയ
ആശേങമപടുത്തുനതകോണയ്.  പനണയ്  ലെക്ഷത്തനിലെധനികേയ  റബ്ബര  കേരഷകേരുയ
ആറലെക്ഷകത്തകോളയ  ടകോപനിയഗയ്  മതകോഴനിലെകോളനികേളുയ  അനപതനിനകോയനിരത്തനിലെധനികേയ
മചറകേനിട കേചവടക്കകോരുമകോണയ് സയസകോനത്തുള്ളതയ്.  ഏതകോണയ്  90%   കേരഷകേരുയ
ഒരു  മഹക്ടറനില്  തകോമഴമകോതയ  ഭൂമനിയള്ള  ദരനിദ  മചറകേനിട  കേരഷകേരകോണയ്.  വനിലെ
കുത്തമന കുറയനതുമൂലെയ മചറകേനിട കേരഷകേര കൃഷനി ഉകപക്ഷനിക്കുകേയകോണയ്. ടകോപനിയഗയ്
മതകോഴനിലെകോളനികേള്   മതകോഴനിലുകപക്ഷനിക്കുകേയകോണയ്.  റബ്ബര  കൃഷനി  ആരയഭനിചകോല്
വനിളമവടുപനിനയ്  ഏഴയ  എട്ടുയ  വരഷയ  കേകോത്തനിരനിക്കണയ.  ഈ  കേകോലെയളവനില്
കകശേകേരമകോയ  പരനിചരണങ്ങളുയ  നല  മുതല്മുടക്കുമുമണങനില്  മകോതകമ  ശത
വളരുകേയള.   ടകോപനിയഗയ്  ആരയഭനിചകോലുയ  പട  മരവനിപ്പുയ  ചസ്പീക്കയ്  കരകോഗവയമൂലെയ
ഉല്പകോദനയ ഗണന്ത്യമകോയനി കുറയന.  വളത്തനിമന്റെയയ കേസ്പീടനകോശേനിനനികേളുമടയയ  വനിലെ
വരദനവയ്,  അനബന മചലെവകേളുമട  വരദനവയ്  ഇമതലകോയ  കേണക്കനിമലെടുത്തകോല്
ഒരു കേനികലെകോ റബ്ബറനിമന്റെ  ഉല്പകോദനമചലെവയ് ഇകപകോള് 130/-രൂപയകോണയ്.  ആഭന്ത്യന്തര
വനിപണനിയനില്  റബ്ബറനിനയ്  ലെഭനിക്കുന  വനിലെ  90/-  രൂപ  മുതല്  100/-രൂപവമര
മകോതമകോണയ്.   കലെകോകേത്തനിമലെ   നകോലെകോമമത്ത  റബ്ബറല്പകോദകേ  രകോജന്ത്യമകോണയ്  ഇന്തന്ത്യ.
കദശേസ്പീയ നനിരക്കയ് കനകോക്കനിയകോല് റബ്ബര കബകോരഡനിമന്റെ കേണക്കനസരനിചയ് രകോജന്ത്യമത്ത
ആമകേ  റബ്ബറല്പകോദനയ  903100  ടണ്  ആണയ്,  ഉപകഭകോഗമകോകേമട  954415  ടണ്
ആണയ്.  എനകോല്  രകോജന്ത്യത്തയ്  ഉല്പകോദനിപനിക്കമപടുന  റബ്ബറനിമന്റെ  അനപതയ്  മുതല്
അറപതയ്  ശേതമകോനയ  വമര  മകോതമകോണയ്  വന്ത്യവസകോയനികേള്  വകോങ്ങുനതയ്.  രകോജന്ത്യമത്ത
വന്ത്യവസകോയനികേള്ക്കയ്  ആവശേന്ത്യമകോയ  മുഴവന  റബ്ബറയ  ഇവനിമട
ഉല്പകോദനിപനിക്കുനമണനനിരനിമക്ക  അവര   എന്തനിനകോണയ്  ഇറക്കുമതനി  റബ്ബറനിനകോയനി
ഓടനിനടക്കുനതയ്.  റബ്ബര  ഇറക്കുമതനി  കപ്രകോത്സകോഹനിപനിക്കുന  നയമകോണയ്
കകേന്ദ്രസരക്കകോരനികന്റെതയ്. ആവശേന്ത്യമുള്ള  റബ്ബര ഇവനിമട  ഉല്പകോദനിക്കുനമണനനിരനിമക്ക
റബ്ബര ഇറക്കുമതനി കപ്രകോത്സകോഹനിപനിക്കുന കകേന്ദ്രനയയ രകോജന്ത്യകദകോഹമകോണയ്.  റബ്ബറനിമന്റെ
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ഇറക്കുമതനിച്ചുങയ  60%  ആയനിരുന,  ഇകപകോള്  മവറയ  25%  മകോതമകോണയ്.  ഇതുയ
മവടനിക്കുറയകോനള്ള  പരനിശമങ്ങളകോണയ്  നടക്കുനതയ്.   പ്രതനിവരഷയ  7000  മുതല്
10000  വമര കകേകോടനി രൂപയമട റബ്ബറകോണയ് ഇറക്കുമതനി മചയ്യുനതയ്. 2001  ഏപ്രനില്
മുതല് ആസനിയകോന കേരകോര അനസരനിചയ്  ബകൗണയ് കററനിമന്റെ  25%  നനികുതനിയടചകോല്
ശലെസനസനിലകോമത  ആരക്കുയ  റബ്ബര  ഇറക്കുമതനി  മചയ്യകോയ.   ചുങരഹനിത  റബ്ബര
ഇറക്കുമതനി മചയ്യകോന കവമറയയ കുറക്കുവഴനികേളുണയ്.  അഡകകോനസയ് ശലെസനസയ് സസ്പീയ
അനസരനിചയ്  അസയസ്കൃത  പദകോരതങ്ങള്  ഇറക്കുമതനിമചയയ്  ഉല്പനയ  കേയറ്റുമതനി
മചയ്യുനവരക്കയ് നനികുതനിയനിലകോമത റബ്ബര ഇറക്കുമതനി മചയ്യകോയ.  ഇകപകോള് ഇറക്കുമതനി
മചയ്യുന റബ്ബറനിമന്റെ നമലകോരു ഭകോഗവയ ഈ മകോരഗ്ഗത്തനിലൂമടയകോണയ്.  ചുങരഹനിതമകോയനി
നടത്തുന  എലകോ  ഇറക്കുമതനികേളുയ   അവസകോനനിപനിക്കണയ.  സമസ്പീപകേകോലെത്തയ്
റബ്ബറനിമന്റെ  രകോജന്ത്യകോന്തരവനിലെ  ഉയരനനിട്ടുണയ്.  റബ്ബറനിമന്റെ  ഗുണകമനമയമട
അടനിസകോനത്തനില്  ബകോകങകോക്കനിമലെ  ആര.എസയ്.എസയ്-3   കഗഡനിനയ്  തുലെന്ത്യമകോണയ്
ഇന്തന്ത്യയനിമലെ ആര.എസയ്.എസയ്-4  കഗഡയ്  റബ്ബര.  അന്തകോരകോഷ മകോരക്കറ്റുമകോയനി ഒരു
ബനവമനിലകോമതയകോണയ് റബ്ബര കബകോരഡയ് വനിലെ നനിശ്ചയനിക്കുനതയ്.    ബകോകങകോക്കനില്
181/-രൂപ വനിലെയള്ളകപകോള് ഇന്തന്ത്യയനില്  141/-രൂപ മകോതമകോണയ് വനിലെ.  കബകോരഡയ്
നനിശ്ചനിക്കുന വനിലെയനില് വനിപണനിയനില് കേചവടയ നടക്കുനനില, ഇതനില്നനിനയ  മൂകനകോ
നകോകലെകോ  രൂപ  കുറചകോണയ്  വന്ത്യകോപകോരനികേള്   കേരഷകേരനില്നനിനയ്  റബ്ബര  വകോങ്ങുനതയ്.
റബ്ബര കമഖലെയനിമലെ പ്രതനിസനനി അടനിയന്തരമകോയനി പരനിഹരനിക്കണമമനകോവശേന്ത്യമപടയ്
കഡകോ. ചന്ദന  മനിത മചയരമകോനകോയ പകോരലെമമന്റെറനി സമനിതനി 2015 ഡനിസയബര 24-നയ്
കകേന്ദ്ര  വന്ത്യകോപകോര  മനകോലെത്തനിനയ്  റനികപകോരടയ്  നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  ബനി.മജ.പനി.
കനതൃതകത്തനിലുള്ള  എന.ഡനി.എ.  സരക്കകോര  അധനികേകോരത്തനികലെറനിയ  ഉടമന  റബ്ബര
നയയ  ആവനിഷ്കരനിക്കുമമനയ്  പ്രഖന്ത്യകോപനിചതകോണയ്.   ഇതുവമരയയ  ആ  വകോഗകോനയ
പകോലെനിക്കമപടനിടനില.  ആവരത്തന  കൃഷനിക്കുള്ള  സബ്സനിഡനി  നനിരത്തനി
വചനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  റബ്ബരകബകോരഡനിമന  വനന്ത്യയകേരനിക്കുന  നനിലെപകോടകോണയ്
കകേന്ദ്രസരക്കകോര  സകസ്പീകേരനിക്കുനതയ്.   ഇകപകോള്  മൂനയ്  കമഖലെകോ   ആഫസ്പീസുകേള്
അടച്ചുപൂടനി.  ഫസ്പീല്ഡയ്  ഓഫസ്പീസുകേള്  ഏതകോണയ്  പ്രവരത്തന
രഹനിതമകോയനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  റബ്ബറനിമന്റെ  തകോങ്ങുവനിലെ  200 രൂപയകോയനി
നനിശ്ചയനിക്കണമമനയ  റബ്ബര  ഇറക്കുമതനിച്ചുങയ  വരദനിപനിക്കണമമനയ
അടനിയന്തരമകോയനി  റബ്ബരനയയ  പ്രഖന്ത്യകോപനിക്കണമമനമുള്ള  ഈ  പ്രകമയയ  സഭ
അയഗസ്പീകേരനിക്കണമമനയ് ഞകോന അഭന്ത്യരതനിക്കുകേയകോണയ്.

മനി  .    മഡപപ്യൂടനി  സസ്പീക്കര :  പ്രകമയത്തനിനയ്  കഭഭഗതനി  നനിരകദ്ദേശേനിച്ചുമകേകോണയ്
കനകോടസ്പീസയ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി  കതകോമസനിനയ്  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കകോവനതകോണയ്.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകോമസയ്:  സര,  ''നടപടനി  സകസ്പീകേരനിക്കണമമനയ"
എനതനിനകശേഷയ  "ഇത്തരയ പ്രവരത്തനങ്ങള് ഏകകേകോപനിപനിക്കുനതനിനയ്  ലെക്ഷന്ത്യമനിടയ്
കകേരളത്തനിമലെമകോടുയ  പ്രവരത്തനിക്കുന  റബ്ബര  കബകോരഡയ്  ഓഫസ്പീസുകേള്
നനിരത്തലെകോക്കകോന  ശമനിക്കുനതനില്നനിനയ  കകേന്ദ്രസരക്കകോര  പനിന്തനിരനിയണമമനയ''
എന കഭദഗതനി ഞകോന അവതരനിപനിക്കുകേയകോണയ്.

ശസ്പീ  .   സനി  .   മകേ  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന: സര, ഞകോന പ്രകമയമത്ത പനിന്തകോങ്ങുന. ശസ്പീ എയ.
നകൗഷകോദയ്  അവതരനിപനിചതയ്  തനികേച്ചുയ  അരതവത്തകോയ  ഒരു  പ്രകമയമകോണയ്.
കകേരളത്തനിമലെ  പ്രകതന്ത്യകേനിചയ്  മലെകയകോര  കമഖലെയനിമലെ  റബ്ബര  കൃഷനിക്കകോര
അനഭവനിക്കുന യകോതനയമട ഉള്ളടക്കയ ഈ പ്രകമയത്തനില് ഉള്കചരത്തനിട്ടുണയ്. റബ്ബര
കേരഷകേരുമട  ആശയകകേന്ദ്രമകോയനിരുന  റബ്ബര  കബകോരഡയ്  ഓഫസ്പീസുകേള്
അടച്ചു പൂട്ടുകേയകോണയ്.   കകേകോതമയഗലെയ,  കകേകോടയയ,  വടവകോതൂര കമഖലെകോ ഓഫസ്പീസുകേള്
പൂടനിക്കഴനിഞ.  കകേകോടയമത്ത  കകേന്ദ്ര  ഓഫസ്പീസയ്  നഷമകോകുന  സനിതനിയനികലെക്കകോണയ്
കേകോരന്ത്യങ്ങള്  നസ്പീങ്ങുനതയ്.  വനിവനിധ  കേകോരഷനികേ  കബകോരഡകേള്   ലെയനിപനിക്കുനതനിമന്റെ
ഭകോഗമകോയകോണയ്  ഈ  നസ്പീക്കയ  കകേന്ദ്രഗവണ്മമന്റെയ്  നടത്തനിമക്കകോണനിരനിക്കുനതയ്.
കതകോടവനിളയകോയ റബ്ബറനിമന്റെ പരനിപകോലെനവയ വനിലെനനിയനണവയ കകേന്ദ്ര സരക്കകോരനിമന്റെ
കേസ്പീഴനിലുള്ള  വകോണനിജന്ത്യ  മനകോലെയത്തനിമന്റെ  അധസ്പീനതയനിലെകോണയ്.  2011  വമര
അന്തകോരകോഷ  കേകമകോളത്തനില്  ഭകോഗന്ത്യവനിളയകോയനി  പരനിഗണനിച  കേകോരഷനികേ
ഉല്പനമകോയനിരുന റബ്ബര. 2011-ല് 240 രൂപയയ് വനിറ റബ്ബറനിമന്റെ ഇകപകോഴമത്ത വനിലെ
110 രൂപയകോണയ്.  റബ്ബര കബകോരഡനിമന്റെ കേണക്കുപ്രകേകോരയ ഒരു കേനികലെകോഗകോയ റബ്ബറനിമന്റെ
ഇകപകോഴമത്ത  ഉല്പകോദനമചലെവയ്  160 രൂപയകോണയ്.  110  രൂപയ്ക്കുയ  120  രൂപയ്ക്കുയ
വനില്ക്കകോമമനയ്  വചകോല്തമന  വകോങ്ങകോന  ആളനിലകോത്ത  അവസയകോണയ്  ഇനയ്
ഇന്തന്ത്യന മകോരക്കറനിലുള്ളതയ്.  അന്തകോരകോഷ കേകമകോളത്തനിമലെ സൂചന ശേരനിയകോമണങനില്
ഇനനിയയ റബ്ബറനിമന്റെ വനിലെ ഇടനിയകോനകോണയ് സകോധന്ത്യത. ഇന്തന്ത്യയനില് 11.5 ലെക്ഷയ മചറകേനിട
നകോമമകോത  കേരഷകേരുയ  അഞ്ചേയ്  ലെക്ഷത്തനിലെധനികേയ  മതകോഴനിലെകോളനികേളുയ
ഉപജസ്പീവനത്തനിനകോയനി ആശയനിക്കുന റബ്ബര ഉല്പകോദന കമഖലെ വനിലെത്തകേരചമൂലെയ
തകേരനയ്  തരനിപണമകോകുകേയകോണയ്.  കകേരളത്തനിമലെ  റബ്ബര  കൃഷനിക്കകോമര
സയരക്ഷനിക്കുനതനിനകവണനി  സയസകോന  ഗവണ്മമന്റെയ്  പ്രഖന്ത്യകോപനിച  സഹകോയയ
കുമറയധനികേയ  ആശേകകോസയ  നല്കുനണയ്.  500  കകേകോടനി  രൂപയകോണയ്  സയസകോന
ഗവണ്മമന്റെയ്  അതനിനകവണനി മകോറനിവചതയ്.  ഏകേകദശേയ കേഴനിഞ്ഞ ഒകക്ടകോബര മകോസയ
വമര  284  കകേകോടനി രൂപയമട സഹകോയയ റബ്ബര കൃഷനിക്കകോരക്കയ് നല്കേനിയതകോയനിട്ടുള്ള
റനികപകോരട്ടുകേള്  പുറത്തുവനനിട്ടുണയ്.  സയസകോന  ഗവണ്മമന്റെയ്  എന  നനിലെയനില്
മചയ്യകോന കേഴനിയന കേകോരന്ത്യയ  ഇമതകോമക്കയകോണയ്.  എനകോല് കകേന്ദ്രഗവണ്മമന്റെകോകേമട,
ഇക്കകോരന്ത്യത്തനില് ഒനമറനിയകോമത ആടയ കേകോണുകേയകോണയ്. കലെകോകേത്തയ് റബ്ബര ഉല്പകോദകേ
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രകോജന്ത്യമകോയനി അറനിയമപടുനതയ് തകോയയ് ലെന്റെയ്, മകലെഷന്ത്യ, ഇനകഡകോകനഷന്ത്യ എനനിവയകോണയ്.
ഇതനില് ഇന്തന്ത്യ 4-ാ സകോനത്തകോയനിരുന, അതനിമന പനിന്തള്ളനി വനിയറയ്നകോയ നകോലെകോയ
സകോനകത്തയയ്  ഉയരന.  ഈയടുത്തകേകോലെത്തയ്  അന്തകോരകോഷ  മകോരക്കറനില്  വനിലെയമട
പ്രശ്നയ  ഉയരനവനകപകോള്  തകോയയ് ലെകോന്റെയ്  ഗവണ്മമന്റെയ്  തസ്പീരുമകോനനിചതയ്,  റബ്ബര
കൃഷനിക്കകോരക്കകോവശേന്ത്യമകോയനിട്ടുള്ള  ആശേകകോസയ  നല്കേണമമനകോണയ്.  മകോതമല  4000
കകേകോടനി  രൂപയമട ഒരു പകോകക്കജയ്  ആ ഗവണ്മമന്റെയ്  മകേകോണ്ടുവന.  കേഴനിഞ്ഞവരഷയ
ആദന്ത്യയ തകോയയ് ലെന്റെനില്നനിനയ അവനിടമത്ത ഗവണ്മമന്റെയ് പ്രതനിനനിധനികേള് ഡല്ഹനിയനില്
എത്തനി  ഇന്തന്ത്യയനിമലെ  വന്ത്യവസകോയനികേളുമട  കയകോഗത്തനില്  പമങടുത്തു,  ഇന്തന്ത്യയമട
ആഭന്ത്യന്തര  മകോരക്കറനില്  ഇടമപട്ടു.  ഗവണ്മമന്റെയ്  തലെത്തനില്  മകോതമല  വനികദശേ
രകോജന്ത്യങ്ങളുമട ആഭന്ത്യന്തര മകോരക്കറനിലുയ അവര ഇടമപടുകേയകോണയ്. തകോയയ് ലെന്റെനിമലെ റബ്ബര
കൃഷനിക്കകോകരകോടയ്  അവര  വച്ചുപുലെരത്തുന   തകോല്പരന്ത്യമമന്തകോമണനയ്  ഇതനിലൂമട
തകോയയ് ലെന്റെയ്  ഗവണ്മമന്റെയ്  വന്ത്യകമകോക്കനി.  രണ്ടുലെക്ഷയ  ടണ്  റബ്ബര  ഇന്തന്ത്യയനികലെയയ്
ഇറക്കുമതനി  മചയ  സകോനത്തയ്  നകോലെയ്  ലെക്ഷയ  ടണ്  ഇറക്കുമതനി  മചയ്യകോമമനയ്
ഇന്തന്ത്യയനിമലെ  വന്ത്യവസകോയനികേളുമകോയനി  നടത്തനിയ  ചരചയനില്  സമ്മതനിക്കുകേയണകോയനി.
ആ  രകോജന്ത്യത്തയ്  ഉല്പകോദനിപനിക്കുന  ആമകേ  റബ്ബറനിമന്റെ  ആഭന്ത്യന്തര  ഉപകയകോഗയ
14-15  ശേതമകോനയ  മകോതമകോണയ്.  അവര  റബ്ബര  കൃഷനി  മചയ്യുനതയ്  യഥകോരതത്തനില്
കേയറ്റുമതനി  മചയ്യുനതനിനകോണയ്.  അവനിമട  ആഭന്ത്യന്തര  ഉപകഭകോഗയ  കുറവകോണയ്.  അവര
കലെകോകേത്തനില്  കേകമകോളയ  കേണ്ടുപനിടനിക്കകോനള്ള  വലെനിയ  പരനിശമവയ  നടത്തുനണയ്.
എനകോല്  ഇന്തന്ത്യകോ  ഗവണ്മമന്റെയ്  നമ്മുമട  രകോജന്ത്യമത്ത  റബ്ബര  കൃഷനിക്കകോമര
സയരക്ഷനിക്കുനതനിനകോയനി  വനികദശേ  മകോരക്കറയ്  കേമണത്തകോനള്ള  ഒരു  പരനിശമവയ
നടത്തുനനില.  ഈ  കേകമകോളമത്ത  മറ്റു  രകോജന്ത്യങ്ങള്  മകേകോണ്ടുകപകോവകേയകോണയ്.  ഇതയ്
നമ്മുമട രകോജന്ത്യത്തനിമന്റെ സകോമത്തനികേ ഘടനയനില് വരുത്തകോന കപകുന പ്രതനിസനനി
മചറതകോയനിരനിക്കനില.  ശസ്പീ.  എയ.  നകൗഷകോദയ്  സൂചനിപനിചതുകപകോമലെ  കകേരളത്തനിമന്റെ
ഗകോമസ്പീണ  സമദ്ഘടനയനിലുയ  മലെകയകോര  സമദ്ഘടനയനിലുയ  അല്പമമങനിലുയ
ആശേകകോസയ  എത്തനിക്കുനതയ്  റബ്ബര  കൃഷനിക്കകോരുമട  ഉല്പകോദനവയ  വനിപണനവയ
വഴനിയകോണയ്.  കലെകോകേത്തയ് റബ്ബര അധനിഷനിത വന്ത്യവസകോയങ്ങള് വളരത്തനിമക്കകോണ്ടുവന
രകോജന്ത്യമകോണയ് ഇന്തന്ത്യ.  1947-ല് ഇന്തന്ത്യയനിമലെ ആമകേ റബ്ബറനിമന്റെ ഉല്പകോദനയ  15000
ടണ്  ആയനിരുന.  പനിനസ്പീടയ്  റബ്ബര  ഉല്പകോദനയ  7-8  ലെക്ഷയ  ടണകോയനി  വരദനിച്ചു.
ജവഹരലെകോല് മനഹ്റ തമന റബ്ബര കൃഷനി വന്ത്യകോപനിപനിക്കുനതനിനകവണനിയള്ള വലെനിയ
പരനിശമങ്ങള് നടത്തനിയനിരുന.  കകേരളത്തനില് വന പകോരനിസനിതനികേ പ്രശ്നയ കേകോരണയ
റബ്ബര  കൃഷനി  ഇവനിമടനനിനയ  മകോറന  അവസയനികലെയയ്  നസ്പീങ്ങനി
മകേകോണനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  ആസകോയ,  കമഘകോലെയ,  തനിപുര  തുടങ്ങനിയ  വടക്കു
കേനിഴക്കന സയസകോനങ്ങളനികലെയയ് റബ്ബര കൃഷനി വന്ത്യകോപനിപനിക്കുനതനിനള്ള ശേനിപകോരശേയയ
സഹകോയവമകോണയ്  കകേന്ദ്രഗവണ്മമന്റെയ്  നടത്തനിമക്കകോണനിരനിക്കുനതയ്.
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കകേന്ദ്രയ  സഹകോയനിചകോല്  കകേരളത്തനില്ത്തമന  റബ്ബര  കൃഷനി  നനിലെനനിരത്തകോനയ
വന്ത്യകോപനിപനിക്കകോനയ കകേരളത്തനിമലെ മലെകയകോര കമഖലെയനിമലെ ഗകോമസ്പീണ സമദ്ഘടനമയ
രക്ഷനിക്കകോനയ  കേഴനിയന  സമസ്പീപനയ  നമുക്കയ്   സകസ്പീകേരനിക്കകോനകോകുയ.  ഇവനിമടത്തമന
മവള്ളമനിമലനയ്  പറയന  പ്രകദശേങ്ങളനിലുയ  കേടകലെകോര  കമഖലെയനിലുയ  റബ്ബരകൃഷനി
വന്ത്യകോപകേമകോക്കകോന  കേഴനിഞ്ഞകോല്  ലെകോഭകേരമകോക്കകോന  കേഴനിയമമന  ഗകവഷണ
റനികപകോരട്ടുകേള്  പുറത്തുവനനിട്ടുണയ്.  ഭൂവസ്ത്രയ  കപകോലുള്ള  കേകോരന്ത്യങ്ങള്ക്കയ്  റബ്ബര
ഉപകയകോഗനിക്കകോന  കേഴനിയയ.  ഇന്തന്ത്യയനില്  വന്ത്യവസകോയങ്ങള്ക്കകോവശേന്ത്യമകോയനിട്ടുള്ള  റബ്ബര
നമുക്കയ്  നല്കേകോനകോകുയ.  യഥകോരതത്തനില്  കകേരളത്തനിമന്റെ  മണനിനയ  ഇന്തന്ത്യയമട
വനിവനിധ  സയസകോനങ്ങളനിമലെ  മണനിനയ  ഉപകയകോഗപ്രദമകോയള്ള  കൃഷനിയകോണയ്  റബ്ബര,
അതനിമന  ശേകനിമപടുത്തുനതനിനകവണനി   കകേന്ദ്രഗവണ്മമന്റെയ്   ഒനയ  മചയ്യുനനില.
കദശേസ്പീയ  തലെത്തനില്  രൂപസ്പീകേരനിച  സമനിതനിയനില്  അയഗങ്ങളകോയവര  കേരഷകേ
സയഘടനയമട  പ്രതനിനനിധനികേള്  ആയനിരുനനില.   ഇക്കകോരന്ത്യങ്ങള്  ശേരനിയകോയനി
മനസനിലെകോക്കനി  അഭനിപ്രകോയയ  പറയകോന  കേഴനിയനവരകോയനിരുനനില.  ഉകദന്ത്യകോഗസ
പ്രതനിനനിധനികേമളയയ ചനിലെ വന്ത്യവസകോയ പ്രതനിനനിധനികേകളയയ വച്ചുമകേകോണയ്  24  അയഗ
കദശേസ്പീയ  സമനിതനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയകോണയ്   കകേന്ദ്രയ  മചയതയ്.  നമ്മുമട  രകോജന്ത്യയ
സകസ്പീകേരനിക്കുന  തലെതനിരനിഞ്ഞ  നയമത്ത  ഇതയ്   വന്ത്യകമകോക്കുകേയകോണയ്.ഇന്തന്ത്യന
സമദ്ഘടനമയ  എങ്ങമന  വളരത്തനിമയടുക്കണമമന  കേകോരന്ത്യത്തനില്
ലെക്ഷന്ത്യകബകോധമനിലകോമത  തലെതനിരനിഞ്ഞ  സമസ്പീപനയ  സകസ്പീകേരനിക്കുന
കകേന്ദ്രഗവണ്മമന്റെനിമനതനിരകോയനി വലെനിയ കതകോതനിലുള്ള പ്രകക്ഷകോഭങ്ങളുയ കപകോരകോടങ്ങളുയ
നമ്മുമട  രകോജന്ത്യത്തയ്  വളരത്തനിമക്കകോണ്ടുവകരണതകോയനിട്ടുമണന അഭനിപ്രകോയമകോണയ്  ഈ
പ്രകമയത്തനിലൂമട  നനിയമസഭയമട  മുനപനില്  മകേകോണ്ടുവരകോന  ഞങ്ങള്
ആഗഹനിക്കുനതയ്.   നനിശ്ചയമകോയയ  ഏകേകേണ്ഠമകോയനി  ആ  തസ്പീരുമകോനത്തനികലെയയ്
കപകോകേണമമനയ ഈ പ്രകമയയ അയഗസ്പീകേരനിക്കണമമനയ അഭനിപ്രകോയമപടുകേയകോണയ്.

12.00 Noon .]

ശസ്പീ  .   ഡനി  .   മകേ  .   മുരളനി: സര,  റബ്ബര കൃഷനിക്കകോരമക്കതനിരകോയയ  റബ്ബര കബകോരഡയ്
അടച്ചു  പൂടകോനള്ള  കകേന്ദ്ര  സരക്കകോരനിമന്റെ  നസ്പീക്കത്തനിനപനിനനിലുയ  കകേരളത്തനിമലെ
ബനി.മജ.പനി.  കനതൃതകത്തനിനയ്  പങ്കുമണനള്ള  വകോരത്തകേള്  അങ്ങയമട
ശദയനില്മപടനിട്ടുകണകോ?

ശസ്പീ  .    സനി  .    മകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന:  സര,   ഇക്കകോരന്ത്യത്തനില് ബനി.മജ.പനി.  ഇന്തന്ത്യയനില്
ഏതുവരഗ്ഗമത്ത പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുനമവനള്ളതയ് ഇക്കഴനിഞ്ഞ രണ്ടുവരഷയമകേകോണയ്
വന്ത്യകമകോയനി.  വന്ത്യവസകോയ  പ്രമുഖന്മേകോരുമകോയനി  ഉണകോക്കുന  ചനിലെ  കേരകോറനിമന്റെ
അടനിസകോനത്തനിലെകോണയ്  ഈ നയയ  സകസ്പീകേരനിക്കുനമതന കേകോരന്ത്യയ  തരക്കമറതകോണയ്.
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1995-കലെകോ 1996-കലെകോ ഗകോടയ് കേരകോറനില് ഒപനിടുന കേകോലെത്തയ് ഇന്തന്ത്യയനിമലെ ഭരണവരഗ്ഗയ
ഏതയ്  നനിലെപകോടകോണയ്  സകസ്പീകേരനിക്കുനമതനയ്  വന്ത്യകമകോക്കനി.  റബ്ബറടക്കയ
സയരക്ഷനിക്കുനതനിനകവണനിയള്ള  ഉചനിതമകോയ  നയയ  സകസ്പീകേരനിക്കുനതനിനപകേരയ
കലെകോകേമത്ത  അന്തകോരകോഷ  പ്രമുഖന്മേകോരുമടയയ  വന്ത്യവസകോയ  പ്രമകോണനിമകോരുമടയയ
തകോല്പരന്ത്യത്തനിനയ് കേസ്പീഴടങ്ങനിയ നയമകോണയ് സകസ്പീകേരനിക്കുനതയ്.  ഇതയ് നമ്മുമട രകോജന്ത്യത്തയ്
ആകഗകോളവത്കേരണ  നയയ  മകേകോണ്ടുവന   പ്രതന്ത്യകോഘകോതങ്ങളകോമണനയ്
മനസനിലെകോക്കണയ.   ബനി.മജ.പനി.  ഈ  നയയ  തസ്പീവ്രഗതനിയനില്  നടപനിലെകോക്കകോന
ശമനിക്കുനമവനകോണയ്  അതയ്  പ്രകേടമകോക്കുനതയ്.   സകതന  ഇന്തന്ത്യയനില്  മകോറനിമകോറനി
വരുന  സരക്കകോരുകേള്  പുലെരത്തനികപകോരുന  ഒരു  നയമുണയ്.  ഒരു  കേകോരഷനികേ
ഉല്പനത്തനിമന്റെ  വനിലെയനിടനിഞ്ഞകോല്,  കേരഷകേമര  രക്ഷനിക്കകോനകോയനി  കകേന്ദ്രസരക്കകോര
ആ  ഉല്പനയ  വനിപണനിയനില്  നന്ത്യകോയവനിലെയയ്  വകോങ്ങനി  സയഭരനിക്കുയ.  മുമയ്  റബ്ബര
വനിപണനി രയഗത്തയ്  പ്രതനിസനനിയണകോയകപകോമഴലകോയ  കകേന്ദ്രസകോപനങ്ങളകോയ കസറയ്
കട്രഡനിയഗയ് കകേകോരപകറഷന, മസനട്രല് മവയര ഹകൗസനിയഗയ് കകേകോരപകറഷന എനനിവ
റബ്ബര സയഭരനിചനിരുന. 150 രൂപയയ് വനിപണനിയനില്നനിനയ് റബ്ബര വകോങ്ങനി സയഭരനിക്കുന
പതനിവണകോയനിരുന.  അങ്ങമന  വകോങ്ങനി  സയഭരനികക്കണതകോണയ്.  കേരഷകേരുമട
നനികവദനങ്ങളുയ  കേണസ്പീരുയ    തമകോശേയകോയനിടകോണയ്  കകേന്ദ്രസരക്കകോര  കേകോണുനമതനയ്
പലെ  അനഭവത്തനിലൂമടയയ  കബകോദന്ത്യമകോയനിട്ടുണയ്.   ഇനനി   സമരയ  മചയയ്  നമ്മുമട
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ്  പരനിഹകോരയ  കനടകോന  ശമനികക്കണതുണയ്.  നസ്പീതനിക്കുയ  നന്ത്യകോയത്തനിനയ
അവകേകോശേ  സയരക്ഷണത്തനിനയകവണനിയള്ള  സമരയ  ശേകനിമപടുത്തുകമകോള്
നനിയമസഭ  പകോസകോക്കുന  ഈ  പ്രകമയയ  അതനിനയ്  കപ്രരകേമകോകുമമനകോണയ്  ഞകോന
കേരുതുനതയ്.  എമന്റെ  മണ്ഡലെയ  മലെകയകോര  മണ്ഡലെമകോണയ്.   റബ്ബര  കൃഷനിക്കകോര
അനഭവനിക്കുന  ജസ്പീവനിതയകോതനകേള്  ശദനയദനിനയ   കേകോണുന  ഒരു
ജനപ്രതനിനനിധനിയകോണയ്  ഞകോന.  ഇക്കകോരന്ത്യത്തനില്  ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണകത്തകോമടയള്ള  ഒരു
നയയ  സകസ്പീകേരനിക്കകോമത  ഈ  രകോജന്ത്യമത്ത  ലെക്ഷക്കണക്കനിനയ്  റബ്ബര  കൃഷനിക്കകോമര
സയരക്ഷനിക്കകോനകോകേനിമലനകോണയ്  വന്ത്യകമകോകുനതയ്.   ഇക്കകോരന്ത്യങ്ങളകോണയ്  ഈ
പ്രകമയമത്ത പനിന്തുണച്ചുമകേകോണയ് സഭയമട ശദയനില്മപടുത്തകോനള്ളതയ്. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന:  സര,   ഞകോന  ഈ  പ്രകമയമത്ത  പനിന്തകോങ്ങുന.
വനിവനിധ വകോണനിജന്ത്യ കേരകോറകേള്,  റബ്ബര ഉള്മപമടയള്ള നകോണന്ത്യവനിളകേളുമട വനിലെയനില്
അസനിരതയണകോക്കനി കകേരളത്തനിമന്റെ  സകോമത്തനികേ കമഖലെമയ പകോകട  തളരത്തുന
കേകോഴ്ചയകോണയ്  ഇനയ്  കേകോണുനതയ്.  വനിലെത്തകേരച  കേകോരണയ  രകോജന്ത്യമത്ത  കേരഷകേര
ദുരനിതത്തനിലെകോകുകേയകോമണങനില്   കേകോരഷനികേ ഉല്പനങ്ങള്ക്കയ് കസഫയ് ഗകോരഡയ് ഡപ്യൂടനി
ചുമത്തുനതനിനള്ള  അധനികേകോരയ  കേരകോര  അനസരനിചയ്  അതതയ്  ഉല്പന
രകോജന്ത്യങ്ങള്ക്കുള്ളതകോണയ്.   വനിലെത്തകേരചയണകോകുന  കേകോരഷനികേ  ഉല്പനങ്ങള്
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ഇറക്കുമതനി  മചയ്യുകമകോള്  കസഫയ്  ഗകോരഡയ്  ഡപ്യൂടനി  ചുമത്തനി  കേരഷകേമര
സയരക്ഷനിക്കുനതനിനള്ള  നടപടനി  കകേന്ദ്ര  സരക്കകോര  സകസ്പീകേരനിക്കണയ.  റബ്ബര
കബകോരഡനിമന്റെ  കമഖലെകോ  ഓഫസ്പീസുകേള്  അടച്ചുപൂടകോനള്ള  കകേന്ദ്രസരക്കകോരനിമന്റെ
തസ്പീരുമകോനയ  കമകോദനി  സരക്കകോര  തുടരനവരുന  കേരഷകേകദകോഹ  നടപടനികേളുമട  ഒരു
മചറനിയ ഉദകോഹരണയ മകോതമകോണയ്. റബ്ബര കേരഷകേരുമട ഉനമനത്തനിനകോയനി 1947-മലെ
റബ്ബര ആക്ടയ് ഇലകോതകോക്കനി. വനിവനിധ കബകോരഡകേള് കചരന പകോകന്റെഷന എകയ്കപകോരടയ്
ഏജനസനിയനില്  കബകോരഡനിമന  ലെയനിപനിക്കകോനകോണയ്  ഇകപകോള്  നസ്പീക്കയനടക്കുനതയ്.
വനകേനിട  കേമനനികേളുമടയയ  വന്ത്യവസകോയനികേളുമടയയ  ബനിനകോമനികേളകോണയ്  ഈ
ഏജനസനികേമള നനിയനനിക്കുനതയ്.   ഇകതകോമട  കകേരളത്തനിമലെ  9  ലെക്ഷയ മചറകേനിട
കേരഷകേര  വഴനിയകോധകോരമകോകുകേയകോണയ്.  കൂടകോമത  കമഖലെകോ  ഓഫസ്പീസുകേള്
ഇലകോതകോകുനകതകോടുകൂടനി,  റബ്ബര  കേരഷകേമര  സഹകോയനിക്കകോനകോയനി  കേഴനിഞ്ഞ
യ.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കകോര മകേകോണ്ടുവന,  കേരഷകേരക്കയ് ഒരു കേനികലെകോ റബ്ബറനിനയ്  150/-
രൂപ  ഉറപ്പുവരുത്തുന  വനിലെസനിരതകോ  പദതനികേളുമട  നടത്തനിപയ്   കേകോരന്ത്യക്ഷമമകോയനി
നടത്തകോന  കേഴനിയകോത്ത  സകോഹചരന്ത്യമുണകോയനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  ഇകപകോഴമത്ത
ഉല്പകോദനമചലെവയ്  വച്ചുകനകോക്കുകമകോള്  റബ്ബറനിനയ്  കുറഞ്ഞതയ്  200/-രൂപമയങനിലുയ
തകോങ്ങുവനിലെ  വരദനിപനിക്കകോന  കകേരളസരക്കകോര  തയ്യകോറകോകേണയ.  റബ്ബര  കേരഷകേര
ആതഹതന്ത്യയമട  വക്കനിലെകോണയ്.  പലെരുയ  ഇകപകോള്  ടകോപനിയഗയ്  നനിരത്തനി
വചനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  കറകോഡകേള്  ടകോര  മചയ്യുകമകോള്  റബ്ബര  ബനിറ്റുമനിന
ഉപകയകോഗനിക്കുനതുവഴനി  കറകോഡകേളുമട  നനിലെവകോരയ  വരദനിപനിക്കുകേ  മകോതമല,  റബ്ബര
ഉപകയകോഗയ കൂടുനതനിലൂമട കേരഷകേരക്കുയ ഇതനിമന്റെ പ്രകയകോജനയ ലെഭനിക്കുയ. റബ്ബറനിമന്റെ
മൂലെന്ത്യകോധനിഷനിത  ഉല്പനങ്ങള്ക്കയ്  പൂജന്ത്യയ  ശേതമകോനയ  നനികുതനിയകോണയ്  ഇകപകോള്
ചുമത്തുനതയ്.  ഉദകോഹരണത്തനിനയ്  പകോവകേള്,  കേളനിപകോടങ്ങള്  എനനിവ
ശചനയനില്നനിനയ മറ്റുയ ഇറക്കുമതനി മചയയ്  ശേതകകേകോടനികേളുമട കേചവടമകോണയ് ഇന്തന്ത്യന
മകോരക്കറനില്  നടക്കുനതയ്.   ഇതനിനയ്  നനിശ്ചനിത  നനികുതനി  ഏരമപടുത്തനിയകോല്
ആഭന്ത്യന്തരമകോയനി മൂലെന്ത്യകോധനിഷനിത ഉല്പനങ്ങള് കൂടുതലെകോയനി ഉല്പകോദനിപനിക്കുനവരുമട
വനിലെ  ഒരു  പരനിധനിവമര  പനിടനിച്ചുനനിരത്തകോന  കേഴനിയയ.  ഈ  വനിഷയത്തനില്
കകേന്ദ്രസരക്കകോരനിമന്റെ  നയയ  കേരഷകേരക്കയ്  അനകൂലെമകോയനി  സകസ്പീകേരനികക്കണതകോണയ്.
സയസകോന സരക്കകോര വളമര ഗകൗരവകത്തകോമട ഈ വനിഷയമത്ത കേകോണണയ.  റബ്ബര
കേരഷകേരനില് പലെരുയ ഇനയ് ആതഹതന്ത്യയമട വക്കനിലെകോണയ്. അവമര സയരക്ഷനിക്കകോന
ഗവണ്മമന്റെയ്  അടനിയന്തരമകോയനി  ഇടമപടണമമനമകോതയ  പറഞമകേകോണയ്  ഞകോന
നനിരത്തുന.

ശസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രകോഹനിയ:  സര,   ശസ്പീ.  എയ.  നകൗഷകോദയ്   അവതരനിപനിച
റബറനിമന്റെ  വനിലെയനിടനിവമകോയനി  ബനമപട  പ്രകമയത്തനിമന്റെ  മപകോതുവനികേകോരകത്തകോടയ്
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കയകോജനിക്കുന.    ഇതയ്  കകേരളത്തനിമന്റെ  മപകോതുവനികേകോരമകോമണനള്ള  കേകോരന്ത്യത്തനില്
ആരക്കുയ തരക്കമനില. ഇറക്കുമതനി ചുങയ വരദനിപനിക്കണമമനയ് പറയനതനില്  കുറചയ്
പരനിമനിതനികേളുയ സകോകങതനികേമകോയ വനിഷയങ്ങളുമുണയ്.  ആസനിയകോന കേരകോര വനതുവഴനി
ഇന്തന്ത്യയനികലെയയ്  ഇറക്കുമതനി  മചയ്യുന  റബര  ഉല്പനങ്ങള്ക്കയ്  പരമകോവധനി  25
ശേതമകോനയ  ചുങയ   ഇകപകോള്ത്തമന   ചുമത്തനിക്കഴനിഞ.  ഇനനി  അധനികേയ  ചുങയ
ചുമത്തകോമത എങ്ങമന രക്ഷമപടകോന കേഴനിയമമനള്ളതനിമനക്കുറനിച്ചുള്ള ചരചകേളകോണയ്
ഇവനിമട  നടനമകേകോണനിരനിക്കുനതയ്.  കസഫയ്  ഗകോരഡയ്  ഡപ്യൂടനി  ചുമത്തണമമനളളതയ്
കകേരളത്തനിമന്റെ  അമലങനില്  കേരഷകേമന്റെ  ആവശേന്ത്യമകോയനി   വളരന
വകരണനിയനിരനിക്കുന.  കകേരളത്തനിനയ്  ഇതനില്  കനരനിടയ്  ഇടമപടകോന  ബുദനിമുട്ടുമണനയ്
ഞകോന മനസനിലെകോക്കുന.  അതനിനയ് കേരഷകേര മുനകേമയ്യടുക്കുകേയയ  കകേരള സരക്കകോര
അതനില് കേക്ഷനികചരുകേയയ  കവണയ. അതനിനയ് ഭസ്പീമമകോയ തുകേ കവണനിവരുയ. കേകോരണയ
കസഫയ്  ഗകോരഡയ്  ഡപ്യൂടനി  ചുമത്തകോനള്ള  മപരമനിഷന  നല്കകേണതയ്  ഈ  കേരകോറനിമലെ
ഘടകേരകോജന്ത്യങ്ങള് ഉള്മപട  ഒരു സമനിതനിക്കകോമണനകോണയ് ഞകോന മനസനിലെകോക്കുനതയ്.
സകകോഭകോവനികേമകോയയ  അതനിനകവണനിയള്ള   ശമയ  സയസകോന  സരക്കകോരനിമന്റെ
ഭകോഗത്തുനനിനമുണകോകേണയ.  കേരഷകേമര  ആ  രസ്പീതനിയനില്  കമകോടനികവറയ്  മചയ്യുകേയയ
സയസകോന  സരക്കകോരതമന  ആ  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  ഒരു  മൂവ്മമന്റുണകോക്കുകേയയ
മചയ്യണമമനകോണയ്  എമന്റെ  വന്ത്യകനിപരമകോയ  അഭനിപ്രകോയയ.  ഇവനിമട
സൂചനിപനിചതുകപകോമലെ,  റബര  കബകോരഡനിമന്റെ   39  റസ്പീജനിയണല്  ഓഫസ്പീസുകേള്
ഇലകോതകോയനിക്കഴനിഞ.  15 ഓഫസ്പീസുകേള് പൂട്ടുകേയയ മചയ.  കകേരളത്തനില്  180-ഓളയ
റസ്പീജനിയണല്  ഓഫസ്പീസുകേളുള്ളതനില്   54  എണയ  ഇകപകോള്  ഇലകോതകോയനിട്ടുണയ്.
2015-നകശേഷയ  കേരഷകേരുമട  സബ്സനിഡനിക്കുള്ള  അകപക്ഷകപകോലുയ
സകസ്പീകേരനിക്കുനനില.  കകേന്ദ്രസരക്കകോര ഇകപകോള് എടുത്ത നനിലെപകോടനിമന്റെ ഫലെമകോയകോണയ്
ഇങ്ങമനമയകോമക്ക  വനമകേകോണനിരനിക്കുനതയ്.  യ.പനി.എ.  ഗവണ്മമന്റെയ്
അവസകോനമകോയനി  അവതരനിപനിച ബജറനില്  262  കകേകോടനി  രൂപ  ഇതനിനകവണനി
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  എനകോല് അതയ്  2  ഘടങ്ങളകോയനി  29  കകേകോടനി  രൂപയയ  90
കകേകോടനി  രൂപയയ ചുരുക്കനി  കമകോദനി  സരക്കകോരനിമന്റെ  അവസകോനമത്ത ബജറനില്  142
കകേകോടനി   രൂപയകോണയ്   വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  2015  വമര  60  കകേകോടനി  രൂപ
കേരഷകേരക്കയ്  സബ്സനിഡനിയകോയനി  മകേകോടുക്കകോനണയ്.  ആ  അരനിയറയ  ഇനനിയള്ള
സബ്സനിഡനിയമമകോനയ  മകേകോടുക്കകോന കേഴനിയകോത്തവനിധയ  കകേന്ദ്ര സരക്കകോര  ഇതനിമന
ഇലകോതകോക്കുകേയകോണയ്. ഇതനില് സയസകോന സരക്കകോര ഒരു നനിലെപകോടയ് സകസ്പീകേരനിക്കണയ.
യൂണനിയന  ലെനിസനില്നനിനയ്  വകോണനിജന്ത്യ  വകുപനിമന   (റബ്ബര  കബകോരഡയ്  അടക്കമുള്ള
കമഖലെകേമള)  കൃഷനി  വകുപനികലെയയ്  മകോറകോന  കേഴനിയകമകോ  എനള്ളതനിമനക്കുറനിചയ്
ആകലെകോചനിക്കണയ.  സമയമനിലകോത്തതുമകേകോണയ്  ഈ പ്രകമയത്തനിമന്റെ  ഉള്ളടക്കമത്ത
പനിന്തുണച്ചുമകേകോണയ് ഞകോന അവസകോനനിപനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    വനി  .    ആര  .    സുനനില് കുമകോര:  സര,  ശസ്പീ.  എയ.  നകൗഷകോദയ്  അവതരനിപനിച
പ്രകമയമത്ത  പനിന്തകോങ്ങുന.  റബ്ബര  കേരഷകേരുയ  മതകോഴനിലെകോളനികേളുയ  ഇനയ്
വളമരയധനികേയ  ബുദനിമുടനികലെയയ്  മപകോയ്മക്കകോണനിരനിക്കുന  ഒരു  കേകോലെഘടമകോണയ്.
ഇതനിമന്റെ ഉത്തരവകോദനിത്തയ ഏമറടുകക്കണതയ് കേഴനിഞ്ഞ തവണ കകേന്ദ്രയ ഭരനിചനിരുന
കകേകോണ്ഗസയ്  ഗവണ്മമന്റുയ  ഇകപകോള്  കകേന്ദ്രയ  ഭരനിച്ചുമകേകോണനിരനിക്കുന ബനി.മജ.പനി.
ഗവണ്മമന്റുമകോമണനള്ളതനില്  യകോമതകോരു  തരക്കവമനില.   ആസനിയകോന  കേരകോര
ഒപ്പുവചതുമകേകോണയ് റബ്ബര കേരഷകേമര ദരനിദപൂരണമകോക്കുന അവസകോവനികശേഷമകോണയ്
മുന  കേകോലെഘടങ്ങളനിലുയ  ഇകപകോഴയ വനനിട്ടുള്ളമതനതയ്  ഒരു  യകോഥകോരതന്ത്യമകോണയ്.
ആസനിയകോന  കേരകോര  ഒപ്പുവചനിടയ്  നകോലെയ്  വരഷയ  കേഴനിഞ.  കകേരളത്തനിമലെ  റബ്ബര
കേരഷകേമര  രക്ഷമപടുത്തകോന  ഒറ  മകോരഗ്ഗകമയള.   ജൂശലെ  മകോസത്തനില്
ശഹദരകോബകോദനില്വചയ് ആസനിയകോന രകോജന്ത്യങ്ങളുമട കയകോഗയ  കചരുനണയ്.  റബ്ബറനിമന
മനഗറസ്പീവയ് ലെനിസനില് ഉള്മപടുത്തകോനള്ള നടപടനികേളനികലെയകോണയ് ഗവണ്മമന്റെയ് മുകനകോടയ്
കപകോകകേണതയ്. തസ്പീരചയകോയയ അതനിനകവണനിയള്ള സമ്മരദ്ദേമകോണുണകോകകേണതയ്.  

ഒരു ടയര ഉണകോക്കുനതനിനയ്  4,200  രൂപയകോണയ്  മചലെവകോകുനതയ്.  എനകോല്
ടകോകയ് ചുമത്തനിമക്കകോണയ് വനില്ക്കുനതയ് 17,000 രൂപയകോണയ്.  ആ ടകോകയ് കേരഷകേരക്കയ്
നല്കേകോനള്ള  നടപടനിയനികലെയയ്  കപകോകേണമമനകോണയ്  ഇതനിലൂമട  പറയകോനള്ളതയ്.
ജൂമമലെ മകോസത്തനില് മമഹദരകോബകോദനില് നടക്കുന ആസനിയന രകോജന്ത്യങ്ങളുമടയയ ആറയ്
രകോജന്ത്യങ്ങളുമടയയ കയകോഗത്തനില് ആര.സനി.ഇ.പനി. (റസ്പീജനിയണല് കകേകോയപ്രനിമഹനസസ്പീവയ്
ഇക്കകണകോമനികേയ് പകോരടയ്ണരഷനിപയ്) തസ്പീരുമകോനയ പ്രകോബലെന്ത്യത്തനില് വരുനകതകോമട റബ്ബര,
കുരുമുളകേയ്, ജകോതനി, റബ്ബരമപകോടനി എനനിവ കകേരളത്തനിലുള്ള ഏതയ് കുത്തകേകേള്ക്കുയ മറയ്
രകോജന്ത്യങ്ങളനില്  ഉല്പകോദനിപനിക്കകോനയ  കകേരളത്തനില്  വനിറഴനിക്കകോനമുള്ള
അവസരമകോണുണകോകുനതയ്.  കേരഷകേമരയയ  മതകോഴനിലെകോളനികേമളയയ  രക്ഷനിക്കകോനകോയനി,
കുത്തകേകേള്ക്കുകവണനിമകോതയ നനിരമ്മനിക്കമപടുന ഇകൗ കേരകോറകേള്മക്കതനിമര രകോഷസ്പീയയ
മറനമകേകോണയ്  കകേരളയ  ഒറമക്കടകോയനി  നനില്ക്കണമമനകോണയ്  പറയകോനള്ളതയ്.
ഡബഡ്യു.ടനി.ഒ.-യമട  മസല്  ഇവനിമടയണയ്.  കേകോരഷനികേ  കമഖലെയനിലുണകോകുന
വനിഷയങ്ങമളക്കുറനിചയ്  പഠനിക്കുകേകയകോ  ഗവണ്മമന്റെനിനയ്  എമന്തങനിലുയ
നനിരകദ്ദേശേങ്ങളുകണകോമയനകൂടനി  അറനിയകോനള്ള  ആഗഹമുണയ്.  റബ്ബര  കബകോരഡയ്
ഇലകോതകോക്കകോനള്ള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  ശമങ്ങള്  തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ.  റബ്ബര
കബകോരഡനിമന്റെ  മനിക്ക  ഫസ്പീല്ഡയ്  ഓഫസ്പീസുകേളുയ  അടച്ചുപൂടനിക്കഴനിഞ.  റബ്ബര
കേരഷകേരനില്  98  ശേതമകോനയ  വരുന  മചറകേനിട  ഇടത്തരയ  കേരഷകേരകോണയ്  ഇകൗ
മകോറങ്ങളുമട  പ്രതന്ത്യകോഘകോതങ്ങള്  കൂടുതലെകോയനി  അനഭവനിക്കുനതയ്.
കകേരളത്തനില്നനിനള്ള  11  ലെക്ഷയ  റബ്ബര  കേരഷകേരുള്മപമട  രകോജന്ത്യമത്ത
12  ലെക്ഷത്തനികലെമറവരുന സകോധകോരണക്കകോരകോയ റബ്ബര കേരഷകേരമക്കതനിമര  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്മമന്റെയ്  നടത്തുന  നടപടനികേള്മക്കതനിമര  ഒറമക്കടകോയനി  നനില്ക്കണമമനയ്
പറഞമകേകോണയ്  ശസ്പീ.  എയ.  നകൗഷകോദയ്  അവതരനിപനിച  പ്രകമയമത്ത
പനിന്തകോങ്ങനിമക്കകോണയ് എമന്റെ വകോക്കുകേള് അവസകോനനിപനിക്കുന.
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കഡകോ  .   എന  .   ജയരകോജയ്  : സര,  ഞങ്ങളുമട പകോരടനി രൂപസ്പീകേരനിച കേകോലെത്തയ് റബ്ബര
മുതലെകോളനിമകോരുമടയയ  കേകോയല്  രകോജകോക്കനമകോരുമടയയ  പകോരടനിയകോമണനപറഞ്ഞതയ്
കേളനിയകോക്കുമകോയനിരുന. ഇനയ് റബ്ബര കേരഷകേരക്കുകവണനി ആളുകേള് കേണസ്പീമരകോഴക്കകോന
തയ്യകോറകോകുനതനില്   സകന്തകോഷമുണയ്.  ബഹുമകോനമപട  മകേ.  ബനി.  ഗകണഷയ്  കുമകോര
ഇവനിമട  സൂചനിപനിചതയ്  റബ്ബര  ഉല്പകോദകേമര  സഹകോയനിചനില  എനകോണയ്.  ഉല്പകോദകേമര
സഹകോയനിക്കുകേ എനതല, കൃഷനിക്കകോമര സഹകോയനിക്കുകേ എനതകോയനിരുന ശസ്പീ.  മകേ.
എയ.  മകോണനിയമട   നനിലെപകോടയ്.   അതുമകേകോണകോണയ്  വനിലെസനിരതകോ  ഫണ്ടുള്മപമട
കൃഷനിക്കകോമര സഹകോയനിക്കുന പദതനികേളുമകോയനി മുകനകോട്ടുവനതയ്.  നമ്മുമട രകോജന്ത്യമത്ത
റബ്ബര  കേരഷകേര  വളമരകയമറ  ആശേങയനിലെകോണയ്.  ഇകൗ  പ്രകമയകത്തകോടയ്
കയകോജനിക്കുനകതകോമടകോപയതമന സയരക്ഷനിത ചുങയ ഏരമപടുത്തുനതനിനകവണനിയള്ള
നനിലെപകോടയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെയ്  സകസ്പീകേരനിക്കണമമനതകോണയ്  ഏറവയ  പ്രധകോനയ.
പ്രകതന്ത്യകേനിചയ്  കലെകോകേ  വകോണനിജന്ത്യ  കേരകോറനില്  അതുമകോയനി  ബനമപട
വന്ത്യവസകേളുമണനയ്  ഇവനിമട  സൂചനിപനിച്ചു.  ഏമതങനിലുയ  രകോജന്ത്യമത്ത  കേകോരഷനികേ
കമഖലെയയ് ഇറക്കുമതനിമൂലെയ നഷമുണകോയകോല് അതയ് പരനിഹരനിക്കകോനകവണനി സയരക്ഷനിത
ചുങമമന  ആശേയയ  നനിലെനനില്ക്കുകമകോള്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെയ്  ഇക്കകോരന്ത്യത്തനില്
സകസ്പീകേരനിക്കുന നനിലെപകോടയ്  ഒട്ടുയ  ശേരനിയമലനതകോണയ്  ഏറവയ  പ്രധകോനമപട  കേകോരന്ത്യയ.
അതുകപകോമലെ  കേഴനിഞ്ഞ  ജനവരനിക്കുകശേഷയ  കൃഷനിക്കകോരക്കയ്  വനിലെസനിരതകോ  ഫണയ്
ലെഭനിചനിടനില. 4 മകോസമകോയനി ഏകേകദശേയ 25 കകേകോടനി രൂപ മപനഡനിയഗുണയ്. ഏകേകദശേയ
18700-ഓളയ അപയ് കലെകോഡയ് മചയ അകപക്ഷകേരക്കയ് തുകേ ലെഭനിചനിടനിമലന പ്രശ്നമുണയ്.
കകേന്ദ്രവയ  സയസകോനവയ  ഒരു  പരനിധനിവമര  ഇക്കകോരന്ത്യത്തനില്  കേകോരന്ത്യക്ഷമമകോയ
ഇടമപടല്  നടത്തനി  റബ്ബര  കേരഷകേരുമട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കകോന
മുനകേമയ്യടുക്കണയ. ഇകൗ പ്രകമയകത്തകോടയ് പൂരണമകോയനി കയകോജനിക്കുന. 

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില്  കുമകോര  ):  സര,  കകേരളമത്ത
ബകോധനിക്കുന  വളമര  പ്രധകോനമപട  ഒരു  വനിഷയമകോണയ്  ഇവനിമട  പ്രകമയമകോയനി
വനനിരനിക്കുനതയ്.   കകേരളത്തനിമന്റെ കേകോരഷനികേ കമഖലെയനില് ഏറവമധനികേയ സയഭവന
നല്കുന ഒരു കമഖലെയകോണയ് റബ്ബര കൃഷനി.  ഇന്തന്ത്യയനില് ഉല്പകോദനിപനിക്കുന റബ്ബറനിമന്റെ
ഏകേകദശേയ  90  ശേതമകോനകത്തകോളയ  ഉല്പകോദനിപനിക്കുനതയ്  കകേരളത്തനിലെകോണയ്.  റബ്ബര
ഉല്പകോദനിപനിക്കുന  കകേരളത്തനിമലെ  കൃഷനിക്കകോര  വനകേനിട  റബ്ബര  കൃഷനിക്കകോരല.  90
ശേതമകോനയ  റബ്ബര  ഉല്പകോദകേരുയ  5  ഏക്കരവമര  കൃഷനി  മചയ്യുന  പകോവമപട
കൃഷനിക്കകോരകോണയ്.  പകോകന്റെഷന മചയ്യുന ആളുകേള് വളമര കുറവകോണയ്.  അതനികനക്കകോള്
കൂടുതലെകോണയ് റബ്ബര കൃഷനി മചയ്യുന മചറകേനിട കേരഷകേര. റബ്ബറനിമന്റെ  വനിലെത്തകേരചമൂലെയ
ഗുരുതരമകോയ പ്രശ്നങ്ങളകോണയ്  റബ്ബര  കമഖലെയനിലുണകോകുനതയ്.  ചനിലെ  ആളുകേള് റബ്ബര
കൃഷനി അവസകോനനിപനിക്കുകേയയ റബ്ബറനിമന്റെ പരനിചരണയ പലെകപകോഴയ നനിരത്തനിവയ്ക്കുകേയയ
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മചയ്യുനണയ്.  റബ്ബര മവടനിമകോറനി  പുതനിയ റബ്ബര നടുനതനിനയ്  വനിമുഖത കേകോണനിക്കുന
സനിതനിവനികശേഷയ കകേരളത്തനില് വന്ത്യകോപകേമകോയനി മകേകോണനിരനിക്കുകേയകോണയ്. ഇകൗ വരഷയ
റബ്ബര ഉല്പകോദനത്തനില് 23 ശേതമകോനയ വരദനവണകോയനിട്ടുമണനകോണയ് റബ്ബര കബകോരഡയ്
അവകേകോശേമപടുനതയ്.  അതയ്  പരനികശേകോധനിക്കമപകടണ  കേകോരന്ത്യമകോണയ്.  കഡകോ.  എന.
ജയരകോജയ്  സൂചനിപനിച  വനിലെസനിരതകോ  ഫണനിമന്റെ  കേകോരന്ത്യത്തനില്,  റബ്ബര  കബകോരഡയ്
കപ്രകോസസയ്  നടത്തനി  ആ  ലെനിസയ്  അനസരനിചകോണയ്  തുകേ  മകേകോടുക്കുനതയ്.
രണകോഴ്ചക്കകോലെമകോണയ് കപ്രകോസസയ് മമടയ പറയനതയ്.  അതനസരനിച്ചുള്ള കൃതന്ത്യമകോയ തുകേ
ഖജനകോവനില്നനിനയ്  മകേകോടുത്തുമകേകോണനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  ഇകപകോഴയ  അവരക്കയ്
മകേകോടുക്കകോനള്ള തുകേ ബകോക്കനിയണയ്. 

പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  മചനനിത്തലെ):  സര,  പതത്തനില്
പ്രധകോനമപട ഒരു വകോരത്തയണയ്. "റബ്ബര കേരഷകേര നടയതനിരനിയകമകോള് സയസകോന
സരക്കകോരനിനയ് കേടുത്ത അനകോസ. ഷസ്പീമറകോനനിനയ് 150 രൂപയയ ലെകോറകനിനയ് 142 രൂപയയ
ഉറപകോക്കുന  പദതനിയനില്  തസ്പീരപകോക്കകോനള്ളതയ്  87000  ബനില്ലുകേള്.  ഏപ്രനില്
വമരയള്ള കുടനിശനികേ 25 കകേകോടനി രൂപ. മഫബ്രുവരനിക്കുകശേഷയ സമരപനിച ബനില്ലുകേളനില്
സബ്സനിഡനി നല്കേനിയനിടനില". കപ്രകോസസയ് മചയ്യുനതനിലുള്ള കേകോലെതകോമസമകോമണങനില്
അതയ് കവഗതയനിലെകോക്കകോനള്ള നടപടനി സകസ്പീകേരനിക്കുകമകോ?

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമകോര:  സര,  ബഹുമകോനമപട പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ്

പറഞ്ഞ  കേകോരന്ത്യയ  പരനികശേകോധനിക്കകോവനതകോണയ്.  എനനിക്കയ്  ലെഭനിച  വനിവരത്തനിമന്റെ

അടനിസകോനത്തനിലെകോണയ്  ഞകോന  പറഞ്ഞതയ്.  അങ്ങയ്  പറയന  കേകോരന്ത്യമത്തപറനി

ഗകൗരവമകോയനി  പരനികശേകോധനിചയ്  സയസകോന  ഗവണ്മമന്റെനിമന്റെ  ഭകോഗത്തുനനിനയ്  ഒരു

കേകോരണവശേകോലുയ വസ്പീഴ്ചയനിലകോത്ത രസ്പീതനിയനിലുള്ള പരനിഹകോരമുണകോകുയ.  ഒരു പ്രകമയയകൂടനി

അവതരനിപനിക്കകോനള്ളതനിനകോല് മറയ്  വനിശേദകോയശേങ്ങളനികലെയയ്  കേടക്കുനനില.  സയസകോന

ഗവണ്മമന്റെയ്  ഇതയ്  മചകയ്യണതകോയനിരുനമവനയ്  കനരമത്ത  ബഹുമകോനമപട

മകേ.  കൃഷ്ണനകുടനി  എയ.എല്.എ.  ഇവനിമട  സൂചനിപനിച്ചു.  കനരമത്ത  മചയനിമലനയ്

അകദ്ദേഹയ പറഞ്ഞതയ് ശേരനിയകോണയ്.  റബ്ബര കൃഷനി മമകേകേകോരന്ത്യയ  മചയ്യുനതയ്  മകേകോകമഴയ്

മനിനനിസനിയകോണയ്.  ഇകൗ  ഗവണ്മമന്റെയ്  അധനികേകോരത്തനില്  വനതനിനകശേഷയ

16-10-2016-നയ്  ശസ്പീമതനി  നനിരമ്മലെ  സസ്പീതകോരകോമനിനയ്  മകേകോടുത്തനിരനിക്കുന  കേത്തനിലുയ

ബഹുമകോനമപട  മുഖന്ത്യമനനി  പ്രധകോനമനനിക്കയച  കേത്തനിലുയ  ഇക്കകോരന്ത്യയ  വളമര

വന്ത്യകമകോയനി പറയനണയ്. The livelihood security of the farming community
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must  be  protected  during  all  negotiation  at  any  cost   -  എനതമന

ഗവണ്മമന്റെയ് ആവശേന്ത്യമപടനിരനിക്കുകേയകോണയ്. മകോതമല, ജൂമമലെ മകോസത്തനില് നടക്കകോന

കപകോകുന  മസ്പീറനിയഗയ്  സയസകോന  ഗവണ്മമന്റുകേളുമകോയനി  ബനമപടതല.  റബ്ബറനിമന

മനഗറസ്പീവയ്  ലെനിസനില്  ഉള്മപടുത്തുനതനിനകോവശേന്ത്യമകോയ  നടപടനി  സകസ്പീകേരനികക്കണതയ്

മസനട്രല്  ഗവണ്മമന്റെകോണയ്.  മസനട്രല്  ഗവണ്മമന്റെയ്  ഇത്തരയ

കേരകോറനികലെരമപടുകമകോള്  അതയ്  ബകോധനിക്കുന  സയസകോനങ്ങളുമകോയനി,  'The  State

Government must be consulted on the matters regarding the categorisation

of agricultural commodities into highly sensitive, normal track, exclusive

list special products etc.'   എന നനിരകദ്ദേശേയ ഞങ്ങള് വയകോന കേകോരണമനിതകോണയ്.

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെയ്  സയസകോന  ഗവണ്മമന്റുകേളുമകോയനി  കേണ്സള്ടയ്  മചയമകോതകമ

ഇത്തരയ കേരകോറകേളനികലെരമപടകോന പകോടുള എന നനിരകദ്ദേശേയ സയസകോന ഗവണ്മമന്റെയ്

ഇകൗ പശ്ചകോത്തലെത്തനിലെകോണയ്  കകേന്ദ്രകത്തകോടയ്  ആവശേന്ത്യമപടനിരനിക്കുനതയ്.  അതുമകേകോണയ്

ഗവണ്മമന്റെയ്  വളമര  ഗകൗരവമകോയനി  തമനയകോണയ്  ഇക്കകോരന്ത്യങ്ങമളലകോയ  കേകോണുനതയ്.

നമ്മുമട  സയസകോനമത്ത  കേകോരഷനികകേകോല്പനങ്ങളനില്  നകോണന്ത്യവനിളകേള്ക്കയ്

കപ്രകോത്സകോഹകോനയ  നല്കേകോന  ആവശേന്ത്യമപടതയ്  കകേന്ദ്രഗവണ്മമന്റുതമനയകോണയ്.

ആ  കകേന്ദ്രഗവണ്മമന്റുതമനയകോണയ്  ഇകപകോള്  റബ്ബര  കൃഷനിമയ  മകേകോന

മകേകോണനിരനിക്കുനതയ്. "മകേകോണ്ടുനടനതുയ നസ്പീമയ ചകോപകോ മകേകോണ്ടുകപകോയനി മകേകോലനിചതുയ

നസ്പീമയ  ചകോപ"  എനപറയനതുകപകോമലെ  റബ്ബര  കൃഷനിക്കകോമര  മകേകോണ്ടുവന  അകത

ഗവണ്മമന്റുതമന....,   ചകോപകോ  എന  മകോറനി  ഇകപകോള്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെയ്

എനകോക്കനിയനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  റബ്ബര  കേരഷകേമര  കപ്രകോത്സകോഹനിപനിചതുയ  റബ്ബര

കബകോരഡയ്  മകേകോണ്ടുവനതുയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെകോണയ്.  സയസകോന  കൃഷനി  വകുപയ്

ഒരനിക്കലുയ റബ്ബര കൃഷനിയമകോയനി ബനമപട കേകോരന്ത്യങ്ങളനില് ഇടമപകടണനി വരകോറനില.

കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമന്റെനിന കേസ്പീഴനില്വരുന റബ്ബര കബകോരഡകോണയ് ഇമതലകോയ മചയ്യുനതയ്.

അതനിമന്റെ റസ്പീജനിയണല് ഓഫസ്പീസുകേളുയ  ഫസ്പീല്ഡയ്  ഓഫസ്പീസുകേളുയ  അതനിമന്റെ കേസ്പീഴനില്

വരുന  ആര.പനി.എസയ്.-കേളുമമകോമക്ക  കചരനകോണയ്  റബ്ബര  കൃഷനി

കപ്രകോത്സകോഹനിപനിക്കുനതനിനള്ള   നടപടനികേള്  മചയമകേകോണനിരനിക്കുനതയ്.   എനകോല്

ആദന്ത്യമകോയനി സയസകോന ഗവണ്മമന്റെയ്  റബ്ബര കൃഷനിക്കകോരക്കുയ് ഇടവനിള കൃഷനിക്കുകവണനി

ഒരു പദതനി തയ്യകോറകോക്കനി  റബ്ബര കബകോരഡമകോയനി രണ്ടുതവണ ചരച നടത്തനിയതനിമന്റെ

അടനിസകോനത്തനില്  കകേരളത്തനില് ഇടവനിള കൃഷനിയമട കേകോരന്ത്യത്തനില് കൃഷനി വകുപയ്
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ഇടമപട്ടുമകേകോണയ് അഞ്ചേര കകേകോടനി രൂപയമട കപ്രകോജക്ടനിനയ് ഗവണ്മമന്റെയ് അയഗസ്പീകേകോരയ

നല്കേനിയനിട്ടുണയ്.  മകോതമല,  നമ്മള്  ആരയഭനിക്കകോന  കപകോകുന  അകഗകോ

പകോരക്കുകേളനിമലെകോനയ്  റബ്ബര  ഉല്പനങ്ങള്  അടനിസകോനമപടുത്തനിമക്കകോണ്ടുള്ള

മൂലെന്ത്യവരദനിത ഉല്പനങ്ങളുണകോക്കകോന കേഴനിയനതകോണയ്. അതയ് ആരയഭനിക്കുനകതകോടുകൂടനി

ഇവനിമടയണകോക്കുന  ഉല്പനങ്ങള്  മൂലെന്ത്യവരദനിത  ഉല്പനങ്ങളകോക്കനി  അന്തകോരകോഷ

മകോരക്കറനില്  മകേകോണ്ടുകപകോകേകോന  കേഴനിയമമനകോണയ്  ഗവണ്മമന്റെയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതയ്.

സയസകോനത്തയ് സകകോഭകോവനികേ റബ്ബറനിമന്റെ വനിലെ  2011  കമയയ്  മകോസത്തനില് കേകനിന്റെലെനിനയ്

24,569  രൂപയകോയനിരുന. 16-5-2017-ല് അതയ്  12,900  രൂപയകോയനി കുറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.

സകകോഭകോവനികേ  റബ്ബര  ഒരു  വന്ത്യവസകോയ  പ്രകോധകോനന്ത്യമുള്ള  ഉല്പനമകോണയ്.  അതനിമന്റെ

ഉപകഭകോഗയ  റബ്ബര  അധനിഷനിത  വന്ത്യവസകോയമത്തയയ  അതുകപകോമലെതമന

വകോഹനനനിരമ്മകോണ  വന്ത്യവസകോയമത്തയയ  ആശയനിചകോണയ്  നനിശ്ചയനിക്കമപടുനതയ്.

അതനിനകോല്  അതനിമന്റെ  വനിലെ  കുറയനതനിമന്റെ  പ്രധകോന  കേകോരണങ്ങള്  ആഭന്ത്യന്തര

അന്തകോരകോഷ  ആവശേന്ത്യകേതയനിലുണകോകുന  വന്ത്യതനിയകോനവയ  അന്തകോരകോഷ

കേകമകോളത്തനിലുണകോകുന  കുറവയ  മകോറനിവരുന  കകേന്ദ്ര  സരക്കകോരുകേമളടുക്കുന

നയങ്ങളുമകോണയ്. 1995-ല് കലെകോകേ വകോണനിജന്ത്യ കേരകോര നനിലെവനില് വനതുമുതല് ഇന്തന്ത്യയയ

അയഗമകോണയ്.  അനയ് സകകോഭകോവനികേ റബ്ബറനിനയ്   (ഉണക്ക റബ്ബര)  ഇന്തന്ത്യ അയഗസ്പീകേരനിച

കൂടനിയ  ചുങയ  25  ശേതമകോനമകോയനിരുന.  25  ശേതമകോനകമകോ  30  രൂപകയകോ  ഏതകോണയ്

കുറവയ് എനതകോണയ് സകകോഭകോവനികേ റബ്ബറനിനയ് ഇന്തന്ത്യ ഏരമപടുത്തനിയ ഇറക്കുമതനി ചുങയ.

കലെകോകേ വന്ത്യകോപകോര കേരകോറനിനകശേഷയ റബ്ബര കമഖലെയയ് ഏറവയ കൂടുതല് പ്രഹരകമല്പനിച

ഒരു കേരകോര ഇന്തന്ത്യ ആസനിയകോന സകതന വന്ത്യകോപകോര കേരകോറകോണയ്.  പ്രസ്തുത കേരകോറനില്

അയഗങ്ങളകോയ മകലെഷന്ത്യ,  തകോയയ് ലെന്റെയ്,  ഇകന്തകോകനഷന്ത്യ എനസ്പീ രകോജന്ത്യങ്ങള് സകകോഭകോവനികേ

റബ്ബറനിമന്റെ  വനഉല്പകോദകേരകോണയ്.  സകകോഭകോവനികേ  റബ്ബറനിമന്റെ  ഉല്പകോദനമചലെവയ്  കുറഞ്ഞ

രകോജന്ത്യങ്ങളകോണനിവ.  പ്രസ്തുത  രകോജന്ത്യങ്ങളനില്നനിനയ  ഇന്തന്ത്യയനികലെയയ്   ഇറക്കുമതനി

നടക്കുനണയ്.  ഇകപകോള്  അന്തകോരകോഷ  വനിലെകയക്കകോള്  കുറവകോണയ്  ഇന്തന്ത്യയനിമലെ

സകകോഭകോവനികേ  റബ്ബറനിമന്റെ  വനിലെ.  ആര.എസയ്.എസയ്.IV  കഗഡനിനയ്  16-5-2017

തസ്പീയതനിയനിമലെ  വനിലെനനിലെവകോരമനസരനിചയ്  കേനികലെകോയയ്  129  രൂപയയ  ബകോങയ്  ഓഫയ്

മകോരക്കറയ്  കററയ്  139  രൂപയമകോണയ്.  സകകോഭകോവനികേ  റബ്ബറനിമന്റെ   ഇറക്കുമതനി

തടയണമമനയ  സകകോഭകോവനികേ  ഉണക്ക  റബ്ബറനിമന്റെ  ഇറക്കുമതനി  ചുങയ  കൂടണമമനയ

കേയറ്റുമതനി  സബ്സനിഡനി  അനവദനിക്കണമമനയ  തകോങ്ങുവനിലെ
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പ്രഖന്ത്യകോപനിക്കണമമനതുമുള്മപമട  വനിവനിധ  ആവശേന്ത്യങ്ങള്  അടങ്ങുന  നനികവദനയ

കകേന്ദ്ര  സരക്കകോരനിനയ്  സമരപനിചനിരുനമവങനിലുയ  2016  ജനവരനി  21  മുതല്  2016

മകോരചയ്  31  വമര  മകോതകമ  ഇറക്കുമതനി  തകോല്ക്കകോലെനികേമകോയനി  തടഞ്ഞനിരുനള്ളു.

സകകോഭകോവനികേ റബ്ബറനിമന്റെ എകയ്കപകോരടയ്  ഒബനികഗഷന പസ്പീരനിഡയ്  കനിയറനസയ് മുതല്  6

മകോസകത്തയകോയനി   2015  ജനവരനി  9  മുതല്  നനിജമപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  എനകോല്

കലെകോകേവന്ത്യകോപകോര കേരകോര പ്രകേകോരമുള്ള പ്രതനിജകോബദത കേകോരണയ  ഇറക്കുമതനി ചുങയ

25  ശേതമകോനത്തനില്  കൂടകോന  കേഴനിയനിമലനയ  രകോജന്ത്യത്തയ്  നനിലെവനിലുള്ള   ഉല്പകോദന

ഉപകഭകോഗ സകോഹചരന്ത്യയ കേകോരണയ വനകതകോതനിലുള്ള കേയറ്റുമതനിക്കയ് സകോധന്ത്യതയനിമലനയ

കേചവട  നനിയനണവയ   കനരനിട്ടുള്ള  സയഭരണവയ  വഴനി  സകതന  വനിപണനിയനില്

ഇടമപടയ്  സകകോഭകോവനികേ  റബ്ബറനിനയ്  ഉയരന  നനിരക്കനിലുള്ള   തകോങ്ങുവനിലെ

നനിശ്ചയനിക്കുകേമയനതയ്  കലെകോകേവന്ത്യകോപകോര  കേരകോര  പ്രകേകോരമുള്ള  പ്രതനിജകോ

ബദതയമകോയനി  ഒത്തുകപകോകേകോത്തതനിനകോല്  ആയതയ്  പ്രകോകയകോഗനികേമമലനയ  കകേന്ദ്ര

സരക്കകോര ഇകപകോള് അറനിയനിചനിരനിക്കുകേയകോണയ്. ഇത്തരത്തനില് സകകോഭകോവനികേ റബ്ബറനിമന്റെ

വനിലെയനിടനിവയ് തടയനതനിനയ വനിലെസനിരത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനയ  ഇതുസയബനനിചയ്

ഒരു  നയയ  രൂപവല്ക്കരനിക്കുനതനിനയ   വനിവനിധ  നനിരകദ്ദേശേങ്ങള്

സമരപനിചനിരുനമവങനിലുയ  റബ്ബശറസ്ഡയ്  കറകോഡയ്  സയബനനിച  നനിരകദ്ദേശേത്തനില്

മകോതമകോണയ്  കകേന്ദ്ര  സരക്കകോരനില്  നനിനയ്  അനകൂലെ  പ്രതനികേരണയ  ഇകപകോള്

ഉണകോയനിട്ടുള്ളതയ്.  റബ്ബശറസ്ഡയ്  കറകോഡയ്  സയബനനിചയ്  കദശേസ്പീയ  നയയ

രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിമന്റെ  ഭകോഗമകോയനി  കകേന്ദ്രസരക്കകോര  പലെ  പഠനങ്ങള്  നടത്തുകേയയ

റബ്ബശറസ്ഡയ്  കറകോഡനിമന്റെ  കമന്മേ  മനസനിലെകോക്കുകേയയ   ബനിറ്റുമനിന  കറകോഡനിമന

അകപക്ഷനിചയ്  15  മുതല്  20  ശേതമകോനയ  വമര  അധനികേമചലെവയ്  വരുമമനതനിനകോല്

ഇതനിമന്റെ   പ്രകോകയകോഗനികേത  പരനികശേകോധനിക്കകോന  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതലെ  ഗതകോഗത

മനകോലെയകത്തകോടയ്  ആവശേന്ത്യമപടനിട്ടുമണനയ്  കകേന്ദ്ര  സരക്കകോര  സയസകോന

സരക്കകോരനിമന  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  ഇക്കകോരന്ത്യങ്ങള്  കേണക്കനിമലെടുത്തുയ  റബ്ബര

വനിപണനിയനിമലെ  അനനിശ്ചനിതകോവസ  പരനിഗണനിച്ചുയ  കേരഷകേനയ്  നന്ത്യകോയവനിലെ

ഉറപകോക്കുനതനിനകവണനി   2015-16  സകോമത്തനികേ  വരഷയ  മുതല്  വളമര

കേകോരന്ത്യക്ഷമമകോയനി  നടപനിലെകോക്കനിവരുന  പദതനിയകോണയ്  റബ്ബര  മപ്രകോഡക്ഷന

ഇനമസന്റെസ്പീവയ്  സസ്പീയ.  ഇകൗ  പദതനി  പ്രകേകോരയ  റബ്ബറനിമന്റെ  തകോങ്ങുവനിലെയയ  റബ്ബര

കബകോരഡയ്  നനിശ്ചയനിക്കുന  ശദനയദനിന  വനിലെസൂചനികേയയ  തമ്മനിലുള്ള  വന്ത്യതന്ത്യകോസയ
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കേരഷകേരുമട  ബകോങയ്  അക്കകൗണനികലെയയ്  ശകേമകോറനി  വരുന.  റബ്ബര  മപ്രകോഡക്ഷന

ഇനമസന്റെസ്പീവയ്  സസ്പീമനിനകവണനി  2016-17  സകോമത്തനികേ വരഷയ  500  കകേകോടനി  രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിരുന. അതനില് 451.46 കകേകോടനി രൂപ പദതനിയനിനത്തനില് ഇതുവമര

മചലെവകോയനിട്ടുണയ്.   ഇതുവമര  334276  കേരഷകേരക്കയ്  റബ്ബര  മപ്രകോഡക്ഷന

ഇനമസന്റെസ്പീവയ്  സസ്പീയ  പ്രകേകോരയ  പ്രകയകോജനയ  ലെഭനിചനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര  സരക്കകോരനിമന്റെ

കേസ്പീഴനിലുള്ള കേകമ്മകോഡനിറനി കബകോരഡയ് ആയനിരനിക്കുന റബ്ബര കബകോരഡനിനയ്  ആസകോന

ഓഫസ്പീസയ്  കൂടകോമത സയസകോനത്തയ്  26  റസ്പീജനിയണല് ഒകോഫസ്പീസുകേളുയ  140  ഫസ്പീല്ഡയ്

ഓഫസ്പീസുകേളുമകോണയ്  നനിലെവനിലുള്ളതയ്.  ഇവയനില്  ചനിലെ  റസ്പീജനിയണല്  ഓഫസ്പീസുകേള്

റബ്ബര  കബകോരഡയ്  തമന അടച്ചുപൂട്ടുകേയയ ചനിലെതയ്  സയകയകോജനിപനിചയ്  ഉത്തരവകോകുയയ

മചയതനിമനത്തുടരനയ്  റബ്ബര  കബകോരഡനികനകോടയ്  സയസകോന  ഗവണ്മമന്റെയ്

വനിശേദസ്പീകേരണയ  കചകോദനിചകപകോള്   നല്കേനിയ  വനിശേദസ്പീകേരണയ  റബ്ബര  കബകോരഡനിമന്റെ

എസകോബനിഷയ് മമന്റെയ്  മചലെവകേള്  വളമര  കൂടുതലെകോയ  സകോഹചരന്ത്യത്തനിലുയ  കബകോരഡയ്

നല്കേനിവരുന  പലെ  കസവനങ്ങളുയ  ഇ-ഗകവരണനസനിമന്റെ  ഭകോഗമകോയനി

വരുനതനിനകോലുയ  സഹകോയങ്ങള് കനരനിടയ്  അക്കകൗണ്ടുവഴനി  ശകേമകോറന സയവനിധകോനയ

ശേകനിമപടുത്തനിയതനിനകോലുയ  എസകോബനിഷയ് മമന്റെയ്  മചലെവകേള്  കുറയ്ക്കുനതനിമന്റെ

ഭകോഗമകോയനി  കബകോരഡനിമന യകനിസഹമകോയനി  പുനനഃസയഘടനിപനിക്കുന നടപടനികേളകോണയ്

സകസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളമതനകോണയ്.   നനിലെവനിലുള്ള  26  റസ്പീജനിയണല്  ഒകോഫസ്പീസുകേളനില്

മൂവകോറ്റുപുഴ,  കകേകോതമയഗലെയ   ഓഫസ്പീസുകേളുയ കകേകോടയയ,  ചങ്ങനകോകശരനി  ഓഫസ്പീസുകേളുയ

സയകയകോജനിപനിചയ്  ഓകരകോ  കമഖലെകേളനിലെകോയനി  ഓഫസ്പീസുകേള്  ക്രമസ്പീകേരനിചനിട്ടുമണനയ

എനകോല്  ഇപ്രകേകോരയ  കമഖലെകോ  ഓഫസ്പീസുകേള്  ക്രമസ്പീകേരനിക്കമപടയ്  ഇലകോതകോയ

സലെങ്ങളനില്   പകേരയ  മഡവലെപ്മമന്റെയ്  ഓഫസ്പീസുകേള്   ആരയഭനിക്കകോന

തസ്പീരുമകോനനിചനിട്ടുമണനയ  ഫസ്പീല്ഡയ്  ഓഫസ്പീസുകേമളകോനയ  നനിരത്തലെകോക്കുനതനികനകോ

സയകയകോജനിപനിക്കുനതനികനകോ  തസ്പീരുമകോനനിചനിടനിമലനമകോണയ്  റബ്ബര  കബകോരഡയ്

പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇക്കകോരന്ത്യത്തനില്  സയസകോന  ഗവണ്മമന്റെനിനയ്  ആശേങയണയ്.  ഇകൗ

ആശേങ കകേന്ദ്ര സരക്കകോരനിമന അറനിയനിക്കകോനകവണനി  സരവ്വകേക്ഷനി സയഘയ കകേന്ദ്ര

മനനിമകോമര കേകോണുനതനിനയ് തസ്പീരുമകോനനിചനിട്ടുമണനയ് മകോതമല,  ഇതുമകോയനി ബനമപടയ്

കയകോഗയ  വനിളനിചയ്  കേകോരന്ത്യങ്ങള്  ചരച  മചയ്യകോന  തസ്പീരുമകോനനിചനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  ഇകൗ

പ്രകമയയ  ഗവണ്മമന്റെയ്  ഒകൗകദന്ത്യകോഗനികേ  പ്രകമയമകോയനിത്തമന   മകേകോണ്ടുവരകോന

ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണയ്. 
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പ്രതനിപക്ഷകനതകോവയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശേയ്  മചനനിത്തലെ):  സര,  ഇകൗ  വനിഷയയ
ഇനമത്ത ദസ്പീപനികേ പതത്തനില് വളമര വനിശേദമകോയനി വനനിട്ടുണയ്. ബഹുമകോനമപട മനനി
അതയ്  വകോയനിക്കണമമനയ്  ഞകോന  അഭന്ത്യരതനിക്കുകേയകോണയ്.   റബ്ബര  കബകോരഡയ്
നനിരത്തലെകോക്കുനതുമകോയനി  ബനമപടയ്  നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉയരനവനനിട്ടുണയ്.
സരവ്വകേക്ഷനി കയകോഗയ കകേന്ദ്രത്തനില് കപകോകുനതനികനകോടയ്  ഞങ്ങള്ക്കുയ കയകോജനിപകോണയ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസയ്  .    സുനനില് കുമകോര:  സര,  ദസ്പീപനികേ പതയ കുറച്ചുദനിവസങ്ങളകോയനി
ഇതുസയബനനിചയ് എഴതനിമക്കകോണനിരനിക്കുകേയകോണയ്. മലെയകോള മകനകോരമ ഉള്മപമടയള്ള
എലകോ  പതമകോധന്ത്യമങ്ങളുയ  ഇക്കകോരന്ത്യത്തനിലുള്ള  ആശേങ   സരക്കകോരനിമന്റെയയ  കകേന്ദ്ര
സരക്കകോരനിമന്റെയയ  ശദയനില്മപടുത്തനിമക്കകോണനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  ഇകൗ
പഞ്ചേകോത്തലെത്തനില്  പ്രകമയത്തനിമന്റെ  അന്തസത്ത  പൂരണമകോയയ  ഗവണ്മമന്റെയ്
അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയകോണയ്.  എനകോല്   വനിശേദമകോയ  വനിവരങ്ങകളകോടുകൂടനി  കകേന്ദ്ര
സരക്കകോരനികലെയയ് എത്തനിക്കത്തക്കവനിധത്തനിലുളള ഒകൗകദന്ത്യകോഗനികേ പ്രകമയമകോയനി അടുത്ത
ദനിവസയതമന  സഭയനില്   അവതരനിപനിക്കണമമനള്ളതുമകേകോണയ്  ഇകൗ  പ്രകമയയ
പനിനവലെനിക്കണമമനകോണയ്  ഗവണ്മമന്റെനിനയ്  അഭന്ത്യരതനിക്കകോനള്ളതയ്.  എനകോല്
പ്രകമയത്തനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള കേകോരന്ത്യങ്ങള് ഗവണ്മമന്റെയ്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന. 

മനി  .    മഡപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകോമസയ് അവതരനിപനിച കഭദഗതനി സഭ
നനിരകോകേരനിചനിരനിക്കുന. ശസ്പീ.  എയ.  നകൗഷകോദയ്,  അങ്ങയമട  പ്രകമയയ  പ്രസയ്
മചയ്യുനകണകോ?

ശസ്പീ  .    എയ  .    നകൗഷകോദയ്:  സര,  സരക്കകോര  തതകത്തനില്  പ്രകമയയ
അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയയ ഒകൗകദന്ത്യകോഗനികേ പ്രകമയമകോയനി മകേകോണ്ടുവരകോന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനമവനയ്
ബഹുമകോനമപട  മനനി  അറനിയനിക്കുകേയയ  മചയ  സകോഹചരന്ത്യത്തനില്  ഞകോന
അവതരനിപനിച പ്രകമയയ പനിനവലെനിക്കുന. 

മനി  .    മഡപപ്യൂടനി  സസ്പീക്കര:  പ്രകമയയ  സഭയമട  അനമതനികയകോമട
പനിനവലെനിചനിരനിക്കുന. 

(3)    മഎ  .  ടനി  .   കമഖലെയനിമലെ പ്രതനിസനനി

ശസ്പീ  .    മകേ  .    എസയ്  .    ശേബരസ്പീനകോഥന:   സര,  "മഎ.ടനി.  അധനിഷനിത
മതകോഴനില്കമഖലെയനില്  പുതുതകോയനി  ഉണകോയനിട്ടുള്ള  ആകഗകോള  മകോറങ്ങളുയ  കസവന
നനിയമങ്ങളുയ സൃഷനിചനിരനിക്കുന മതകോഴനില് അസനിരതയയ മതകോഴനില് സകോധന്ത്യതക്കുറവയ
ഇകൗ  കമഖലെയനില്  മതകോഴനില്  നനിയമങ്ങള്  കേരശേനമകോയനി  പകോലെനിക്കകോത്തതുമകേകോണ്ടുയ
ഇവനിമട  പണനിമയടുക്കുന  ലെക്ഷക്കണക്കനിനയ്  ആളുകേള്  കേനത്ത  പ്രതനിസനനി
കനരനിടുകേയകോണയ്.  മഎ.ടനി.  കമഖലെയനില് ഉണകോയനിട്ടുള്ള പ്രതനിസനനി സയസകോനമത്ത
വനിദന്ത്യകോസമനരകോയ യവജനങ്ങളനില് ഉണകോക്കനിയനിട്ടുള്ള ആശേങ വളമര വലുതകോണയ്.
ഇകൗ  കമഖലെയനിമലെ  പ്രതനിസനനി  തരണയമചയ്യുനതനിനയ  യവജനങ്ങളുമട  ആശേങ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ  കകേന്ദ്ര/സയസകോന  സരക്കകോരുകേളുമട  ക്രനിയകോതകേമകോയ
ഇടമപടലുകേള് ഉണകോകേണമമനയ് ഇകൗ സഭ ആവശേന്ത്യമപടുന" എന പ്രകമയയ ഞകോന
അവതരനിപനിക്കുന.   
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ശസ്പീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്:  സര, ഞകോന പ്രകമയമത്ത പനിന്തകോങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    മകേ  .    എസയ്  .    ശേബരസ്പീനകോഥന:  സര,  പലെ  കേമനനികേളനിലുയ
ആറകോയനിരകത്തകോളയ  ജസ്പീവനക്കകോമര  ഇകൗ  മകോസയ  പനിരനിച്ചുവനിടുനമവനള്ള  വകോരത്ത
അടുത്തകേകോലെത്തയ്  പതങ്ങളനിമലെകോമക്ക  നമ്മള്  കേണതകോണയ്.   ഇനയ്  ഏകേകദശേയ
10  ലെക്ഷകത്തകോളയ  മലെയകോളനികേള്  ഇന്തന്ത്യക്കകേത്തുയ  പുറത്തുയ  കകേരളത്തനിമലെ  പലെ
സലെങ്ങളനിലുളള മഎ.ടനി. കമഖലെയനില് കജകോലെനി മചയ്യുകേയകോണയ്. പണയ് ഗള്ഫയ് boom
വനതുകപകോമലെ  ഏറവയ  കൂടുതല്  മലെയകോളനികേള്,  മധന്ത്യവരഗ്ഗ  സമൂഹയ  വളരനതയ്
മഎ.ടനി. കമഖലെയനിമലെ boom കേകോരണമകോണയ്.  ഇകപകോള് വരുന പുതനിയ കേണക്കുകേള്
പ്രകേകോരയ  മൂനവരഷയ  മകേകോണയ്  ഏകേകദശേയ  6  ലെക്ഷയ  ആളുകേള്ക്കയ്
മതകോഴനിലെവസരങ്ങള്  നഷമപടകോന  കപകോകുകേയകോമണനകോണയ്.  Automation,
Artificial  Intelligence,  Internet  of things  എനനിവ  വരുകമകോള്  ആളുകേളുമട
പ്രസകനിയനിമലനകോണയ്  മമക്കനിനസനിയമട  റനികപകോരടയ്  പറയനതയ്.   മമക്കനിനസനി
റനികപകോരടയ്  പ്രകേകോരയ   അടുത്ത   നകോലുവരഷയമകേകോണയ്  ഇനമത്ത  മഎ.ടനി.
ജസ്പീവനക്കകോരനില്  50  ശേതമകോനയ  ആളുകേളുയ  അപ്രസകര  (irrelevant)
ആകുകേയകോമണനകോണയ്.    മതകോഴനില്  നനിയമങ്ങള്  എതമകോതയ  ഇകൗ  കമഖലെയനില്
ഉപകയകോഗനിക്കുനമണനതനിമന്റെ  സയശേയങ്ങള്  വരുനതയ്  ഇതുമകേകോണകോണയ്.
പലെകപകോഴയ ഇകൗ ആറകോയനിരയ ആളുകേമളയയ പനിരനിച്ചുവനിടുനതയ്  അവരുമട പ്രകേടനയ
കമകോശേമകോമണനയ്  പറഞമകേകോണകോണയ്.  മചറനിയ  തസ്പീമപടനി
കേമനനിയകോമണങനില്കപകോലുയ  കകേകോണ്ട്രകോക്ടയ്-കലെബര  നനിയമയ,  ഇനഡസനിയല്
ഡനിസപ്യൂടയ്സയ്  ആക്ടയ്  എനനിവയണയ്.  അങ്ങമനയള്ള  സലെങ്ങളനില്കപകോലുയ  ഒരകോമള
പനിരനിച്ചുവനിടുനതനിനമുമയ്  നനിയമത്തനിമന്റെ  ശേകനി  കനകോക്കനിമക്കകോണകോണയ്
തസ്പീരുമകോനങ്ങമളടുക്കുനതയ്.  ഇവനിമട  നനിയമങ്ങളുമട  വന്ത്യകോഖന്ത്യകോനത്തനിമന്റെ  പ്രശ്നമുണയ്.
തനിരുവനന്തപുരയ  എഞ്ചേനിനസ്പീയറനിയഗയ്  കകേകോകളജയ്  ഉള്മപമടയള്ള   കകേകോകളജുകേളനില്
പഠനിചവമര  ഒരു  കേകോരണവമനിലകോമത   അവരുമട  വന്ത്യകനിപരമകോയ
മപരകഫകോരമനസനികനക്കകോള്  കൂടുതല്  അവര  വരക്കയ്മചയ്യുന  കേമനനിയനിമലെ
ബനിസനിനസയ് യൂണനിറനിമന്റെ റവനപ്യൂകവകോ ടകോരജകറകോ കപ്രകോഫനികറകോ കുറഞമവനയ് പറഞ്ഞയ്
നനിഷ്ഠൂരമകോയനി  പനിങയ്  സനിപയ്  മകേകോടുത്തുവനിടുന  ഒരു  പ്രവണത
കൂടനിമക്കകോണനിരനിക്കുകേയകോണയ്.  നനിയമങ്ങളുമട അവന്ത്യകത കേകോരണമകോണയ് പലെകപകോഴയ
ഇതയ് സയഭവനിക്കുനമതനകോണയ് എനനിക്കയ് പറയകോനള്ളതയ്.  നമ്മുമട അഭന്ത്യസവനിദന്ത്യരകോയ
മചറപക്കകോര  മതകോഴനില്  മചയ്യുകമകോള്  അവരുമട  മപരകഫകോരമനസയ്  മമഷര
മചയ്യുനതനിമന്റെ  അടനിസകോനവയ  മകോനദണ്ഡവമമന്തകോമണനയ്  മുനകൂടനി  അറനിയകോനള്ള
അവകേകോശേയ  ഓകരകോ  മതകോഴനിലെകോളനിക്കുയ   ജസ്പീവനക്കകോരനമുണയ്.   ഇകൗ  പറയന
കേമനനികേളുമട റവനപ്യൂ  കേഴനിഞ്ഞ രണ്ടുമൂനയ് വരഷയമകേകോണയ് വരദനിച കേണക്കുകേളകോണയ്
കേകോണുനതയ്.  എനനിട്ടുയ ബനിസനിനസയ് യൂണനിറനിമലെ മപരകഫകോരമനസയ് കമകോശേമകോമണനയ്
പറഞ്ഞയ് മതകോഴനിലെകോളനികേമള പനിരനിച്ചുവനിടുനതയ്  ഒരു പരനിഷ്കൃത സമൂഹത്തനിനയ്  കചരന
കേകോരന്ത്യമല.   അതുമകേകോണയ് ചരചകേള് മുകനകോട്ടുമകേകോണ്ടുകപകോകേണമമനകോണയ് എനനിക്കയ്
പറയകോനള്ളതയ്.   എനകോല്  തമനിഴയ് നകോടയ്  ഉള്മപമടയള്ള  ചനിലെ  സയസകോനങ്ങളനില്
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ഇനഡസനിയല് ഡനിസപ്യൂടയ്സയ് ആക്ടനിനയ് കേസ്പീഴനില് മഎ.ടനി.  കമഖലെയനിമലെ ജസ്പീവനക്കകോരുയ
വരുമമനയ്  പറഞ്ഞനിട്ടുണയ്.   അകതക്കുറനിചയ്  ചരചകേള് നടനമകേകോണനിരനിക്കുകേയകോണയ്.
ഒരുപമക്ഷ പലെ മതകോഴനില്  നനിയമങ്ങള്ക്കുയ ഏറവയ  കൂടുതല്  മുനനില്  നനില്ക്കുന
സയസകോനയ  കകേരളമകോണയ്.   ആ  മകോതൃകേയനില്  ആളുകേമള  കൂടകത്തകോമട  retrench
മചയ്യുന ഇകൗ ദുരവസ മകോറണയ.  അതനിനയ് പറനിയ നനിയമനടപടനികേള് മകേകോണ്ടുവരകോന
സകോധനിക്കുന  ഒരു  സയസകോനയ  കകേരളമകോമണനയ്  കേഴനിഞ്ഞ  60  വരഷങ്ങളകോയനി
കേകോണനിച്ചുതനനിട്ടുണയ്.  അതനിമന്റെ  തുടരചയകോയനി  അതനിനള്ള  നനിയമനടപടനികേള്
സരക്കകോര എടുക്കണയ എനള്ള ഒരു പ്രകമയമകോണയ്  അവതരനിപനിക്കുനതയ്.   ഞകോന
തനിരുവനന്തപുരയ  എഞ്ചേനിനസ്പീയറനിയഗയ്  കകേകോകളജനില്നനിനയ്  പഠനിചനിറങ്ങനിയ  ആളകോണയ്.
2005-ല് എമന്റെ കൂമട പഠനിചനിരുന ഏറവയ മനിടുക്കരകോയ ആളുകേളനില് 80  ശേതമകോനയ
കപരുയ കകേരളത്തനിലുയ പുറത്തുമകോയനി  മഎ.ടനി  കമഖലെയനില്  കജകോലെനി  മചയ്യുകേയകോണയ്.
ഇവര  പത്തുയ  പനണ്ടുയ  വരഷയ   കജകോലെനിമചയയ്   ഇനയ്  മനിഡനില്
മകോകനജയ് മമന്റെനിമലെത്തനിയനിരനിക്കുന  അവസയകോണയ്.   ഇനയ്  മഎ.ടനി.  കമഖലെയനില്
ഏറവയ കൂടുതല് കജകോലെനികേള് കുറയ്ക്കുനതയ്  മനിഡനില് മകോകനജയ് മമന്റെനിലെകോണയ്.   മഎ.ടനി.
boom  വന സമയത്തയ്  എഞ്ചേനിനസ്പീയറനിയഗയ് കകേകോകളജുകേളനില്നനിനയ് നൂറയ ഇരുന്നൂറയ
ആളുകേമള കജകോലെനിക്കയ് എടുക്കുമകോയനിരുന.   അവരുമട ശേമളവയ സനില്ലുയ റസ്പീഡനികപകോയയ്
മചയ്യകോന  കേഴനിയകോത്തതുമകേകോണയ്   ഒരുപമക്ഷ  ഇകൗ  ചകോടവകോറടനി  ആദന്ത്യയ  കേനിട്ടുനതയ്
പത്തുയ  പനണ്ടുയ  വരഷയ  കജകോലെനി  മചയ,  കഹകോയ  കലെകോണുമമകോമക്കയള്ള
ആളുകേള്ക്കകോണയ്.   ഇകൗ  കേകോരന്ത്യത്തനില്  പ്രകതന്ത്യകേ  പരനിഗണന  കവണമമനയ്
പറഞമകേകോണയ് ഞകോന അവസകോനനിപനിക്കുന.

മനി  .    മഡപപ്യൂടനി  സസ്പീക്കര:  ഈ  വനിഷയത്തനിനകമലുളള  ചരച  പനിനസ്പീടയ്
തുടരകോവനതകോണയ്. 

(ചരച തുടരുയ)

മനി  .   മഡപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര:  ഓരഡര...  ഓരഡര...  സഭ  ഇകപകോള്  പനിരനിയനതുയ
തനിങളകോഴ്ച രകോവനിമലെ 8.30-നയ് വസ്പീണ്ടുയ സകമ്മളനിക്കുനതുമകോണയ്.

(2017  കമയയ്  22-ാ  തസ്പീയതനി  തനിങളകോഴ്ച  രകോവനിമലെ  8.30-നയ്  വസ്പീണ്ടുയ
സകമ്മളനിക്കുനതനിനകോയനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശേഷയ 12.30-നയ് പനിരനിഞ.)


