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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഏഴഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 ആഗസസ്റ്റ് 16,  ബുധന

വഭാലലലാം 168]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്                        [നമ്പര് 6

 നനിയമസഭ  2017  ആഗസസ്റ്റ് മഭാസലാം  16-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കസ്റ്റ് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .    സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്......ഓര്ഡര്..........  കചേഭാദലലാം  നമ്പര്  (*181).  കചേഭാദലലാം
*181-ഉലാം  *186-ഉലാം   ക്ലബസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി   കനഭാടതീസസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കചേഭാദലങ്ങള വലതലസ്തമഭായതനിനഭാല് ക്ലബനിലാംഗസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നനില.  

അന്തര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനില് കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള വളര്ത്തനിലയടുക്കല്

1 (*181) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
  ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
  ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :

ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില്  കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള  വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ
എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്,  ലഗയനിലാംസസ്റ്റ്  ഇനത്തനില് മനികേവസ്റ്റ്  ലതളനിയനിക്കുന്നവലര സര്ക്കഭാര്
സര്വതീസനില് നനിയമനിക്കഭാന നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ ;

(സനി)  കസഭാര്ട്സനില്  മനികേവസ്റ്റ്  ലതളനിയനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന്ന  കഗ്രേസസ്റ്റ്
മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാനുള്ള  നതീക്കലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന  ഇടലപടുകമഭാലയന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

436/2020
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(ഡനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇടലപടലുണഭായനിട്ടുലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ
അഭനിമഭാനതഭാരമഭായ പനി.യു.  ചേനിത്രലയ കലഭാകേ മത്സരത്തനില് പലങ്കെടുപനിക്കഭാതനിരുന്നതനിലന്റെ
പശഭാത്തലത്തനില് കേഭായനികേരലാംഗലത്ത സലാംഘടനകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം
നടത്തഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന) : സര് , 

(എ)  മനികേച കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള കേലണത്തുന്നതനിനുലാം ഓകരഭാ കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കുലാം
അവരുലട  ഇഷ്ട  കേഭായനികേ  ഇനത്തനില്  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  വനിദഗ
പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ
കേതീഴനില് വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കകേരളത്തനിലല  മനികേച  കേഭായനികേപ്രതനിഭകേലള  കേലണത്തനി  അവലര  ഏഷലന/
കകേഭാമണ്ലവല്ത്തസ്റ്റ്,  ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ് എന്നതീ രഭാജലഭാന്തര കേഭായനികേ മത്സരങ്ങളനില് ലമഡല്
സഭാധലത  ഉറപഭാക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  എലലലറസ്റ്റ്  സതീമനിലൂലട
ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്. വനികദശ പരനിശതീലകേലന്റെ കേതീഴനില് അന്തര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള
കേഭായനികേ  സകൗകേരലങ്ങളുലാം  പരനിശതീലനവലാം  തഭാമസവലാം  ഭക്ഷണവലാം  മറസ്റ്റ്  ഉന്നത
നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള അനുബന്ധ സകൗകേരലങ്ങളുലാം പദതനിയനില് കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്. 

എല്.എന.സനി.പനി.-യനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  എലലലറസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ് ലറനികസ്റ്റ്  സതീലാം,
തൃപ്രയഭാറനിലല ലലഹ ലപര്കഫഭാമനസസ്റ്റ് ലട്രെയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെര് കഫഭാര് കവഭാളനികബഭാള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നഭാഷണല്/ഇന്റെര്  നഭാഷണല്  മത്സരങ്ങളനില്  പലങ്കെടുക്കുവഭാന
കേഴനിവള്ള  13  അതസ്റ്റ് ലറനികനിനുലാം  17  കവഭാളനികബഭാള  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ് എലലലറസ്റ്റ് സതീമനില് 5 കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കുലാം നനിലവനില്
നഭാഷണല്/ഇന്റെര്നഭാഷണല് ലലവലനിലുള്ള പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.

കൂടഭാലത, 2020-2024 വര്ഷങ്ങളനിലല ഒളനിമ്പനികനില് ലമഡല് കനടുന്നതനിനുള്ള
സഭാധലതകേള  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അന്തര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ആര്ചറനി,
അതസ്റ്റ് ലറനികസ്റ്റ്, ബഭാഡനിന്റെണ്, കബഭാകനിലാംഗസ്റ്റ്, കേകനഭായനിലാംഗസ്റ്റ് & കേയഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ്, ലലസക്ലനിലാംഗസ്റ്റ്,
ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്,  കറഭാവനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ്,  സസനിമ്മേനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലറസസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ്  എന്നതീ  11  കേഭായനികേ
ഇനങ്ങളനില്  പരനിശതീലന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  "ഓപകറഷന
ഒളനിമ്പനിയ'' പദതനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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2020-2024  വര്ഷങ്ങളനിലല ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ് വലരയുള്ള പരനിശതീലന പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി  2017-18  മുതല്  2024-25  വലര  440  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്
ലചേലവസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. കമല് സൂചേനിപനിച 11 കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനിലഭായനി ഏകേകദശലാം
250  കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് പദതനിലകേഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതനില് ലറസസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ്,  കബഭാകനിലാംഗസ്റ്റ് എന്നതീ കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില് ലപണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഓപകറഷന ഒളനിമ്പനിയ പദതനിയനില്
ലതരലഞ്ഞടുത്ത  11  ഇനങ്ങളനില് പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി   കകേരളത്തനിലല
വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി  13  ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം
ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന. 

(ബനി)  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്/ലഗയനിലാംസസ്റ്റ്  ഇനങ്ങളനില്  നനിശനിത  കേഭായനികേ  കനടങ്ങള
ലലകേവരനിചനിട്ടുള്ള കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രതനിവര്ഷലാം  50  ഒഴനിവകേള  വതീതലാം  നതീക്കനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേളനില്  2
ഒഴനിവവതീതലാം  വനിഭനിന്ന  കശഷനിയുള്ള  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കഭായുലാം  ഒരു  ഒഴനിവവതീതലാം
കകേരള സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനില് അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  3  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതലാം
എന്നഭാല്  ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ്/ഏഷലന  ലഗയനിലാംസസ്റ്റ്  മത്സരങ്ങളനില്  ഉളലപടഭാത്തതമഭായ
കേഭായനികേ ഇനങ്ങളക്കഭായുലാം നതീക്കനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2010-14 വലരയുള്ള കേലണര് വര്ഷങ്ങളനിലല
നനിലവനിലുള്ള  ഒഴനിവകേളനികലക്കുള്ള  നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിച  നടപടനിക്രമങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  മനികേച  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിലല
ക്ലഭാസസ്റ്റ്  III,   ക്ലഭാസസ്റ്റ്  IV  തസ്തനികേകേളനികലയസ്റ്റ്  കകേരള പബനികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന
നടത്തുന്ന  ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകേളനില്  അധനികേ  മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  11-1-1978-ലല
G.O.(MS)  No.21/78/GAD,  30-5-2012-ലല  G.O  (MS)  No.129/2012/GAD
എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അപ്രകേഭാരലാം 32 കേഭായനികേ ഇനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ആയത  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാംതലന്ന ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  മലയഭാളനിയഭായ ഇന്തലന അതസ്റ്റ് ലറനികസ്റ്റ്  തഭാരലാം  പനി.യു.  ചേനിത്രലയ കലഭാകേ
അതസ്റ്റ് ലറനികസ്റ്റ് മതീറനില് പലങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്തലന ടതീമനില്നനിന്നസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കനിയ സലാംഭവത്തനികലക്കസ്റ്റ്
നയനിച  സഭാഹചേരലലത്തപറനി  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  കവണ  തനിരുത്തല്നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര കേഭായനികേ മനഭാലയത്തനികനഭാടസ്റ്റ് അഭലര്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  സര്,  ഏഷലന അതസ്റ്റ് ലറനികസ്റ്റ്  മതീറനില് സസര്ണലാം കനടനിയ
മലയഭാളനികേളുലട പ്രനിയലപട കേഭായനികേതഭാരലത്ത കലഭാകേ അത് ലറനികസ്റ്റ്  മതീറനില് നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനിയകപഭാള  കേഭായനികേകലഭാകേവലാം  മലയഭാളനികേളുലാം  ഒരുകപഭാലല  പ്രതനികഷധനിച്ചു.
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കൂലനിപണനിക്കഭാരുലട  മകേളഭായനി  പനിറന്നതലകേഭാണഭാകണഭാ,  അകതഭാ  കഗഭാഡസ്റ്റ്  ഫഭാദര്
ഇലഭാത്തതലകേഭാണഭാകണഭാ എന്നസ്റ്റ് എലഭാവരുലാം സലാംശയനിച്ചു.  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലട
പ്രതനികേരണവലാം ഇടലപടലുലാം ബഹുമഭാനലപട കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനിയുലാം ബഹുമഭാനലനഭായ
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമ  വകുപ്പുമനനിയുലാം  പനി.യു.  ചേനിത്രയുലട  വതീടനില്കപഭായനി
ആശസസനിപനിചതലാം ഏലറ അഭനിനന്ദനമര്ഹനിക്കുന. പനി.യു.  ചേനിത്രയസ്റ്റ് ദനിനബത്തയഭായനി
500  രൂപയുലാം മഭാസ സസപന്റെഭായനി  10,000  രൂപ നല്കുന്നതനിനുലാം ഈ കേഭാലഘടത്തനില്
കജഭാലനിയനില്നനിനലാം പുറത്തഭാക്കനിയ ഇന്തലന ഫുട്കബഭാള തഭാരലാം ശതീ. സനി. ലകേ. വനിനതീതനിനസ്റ്റ്
കജഭാലനി  നല്കേഭാലനടുത്ത  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  തതീരുമഭാനകത്തയുലാം
ഈയവസരത്തനില്  അഭനിനന്ദനിക്കുന. കേഭായനികേകമഖലയനില് മനികേവസ്റ്റ് ലതളനിയനിച പ്രതനിഭകേളുലട
ജതീവനിത സരക്ഷനിതതസമഭാണസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേസഭാടയനില് ഒരു കജഭാലനി ലഭനിക്കുകേലയന്നതസ്റ്റ്.
കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഭരണകേഭാലത്തസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേസഭാട നനിയമനത്തനിനഭാവശലമഭായ
യഭാലതഭാരു നടപടനിയുലാം  സസതീകേരനിചനിരുന്നനില.  എന്നഭാല് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേസഭാടയനില്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചതസ്റ്റ്? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന :  സര് ,  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസനില്  സസര്ണ  ലമഡല്
കനടനിയ  72 കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് നനിയമന ഉത്തരവസ്റ്റ് നല്കേനിക്കഴനിഞ. അതനില് മറസ്റ്റ്
ലമഡലുകേള കനടനിയ കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില് നനിയമനലാം
നല്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ആ  ഇനങ്ങളനിലുള്ള
എലഭാവര്ക്കുലാം കജഭാലനി നല്കേഭാന കേഴനിയുലാം.  ഇകതഭാലടഭാപലാം  2010  മുതല് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
കേസഭാടയനിലുള്ള അമ്പതസ്റ്റ്  ഒഴനിവകേള വതീതലാം നനികേത്തഭാന കേഴനിയഭാലത കേനിടക്കുകേയഭായനിരുന.
2010  മുതലുള്ള  നനിയമനങ്ങള  കുടനിശനികേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനുകവണനി  ഇകപഭാലഴഭാരു
പ്രകതലകേ ലസല് രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  അവരുലട  നനിയമനത്തനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  സര്,  പഭാലക്കഭാടുനനിനലാം  നനിരവധനി  കേഭായനികേതഭാരങ്ങള
കദശതീയ/അന്തര്കദ്ദേശതീയ  തലങ്ങളനില്  മനികേവസ്റ്റ്  ലതളനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വളര്നവരുന്ന
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  കേഭായനികേ  മത്സരങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കു
ന്നതനിനുമഭായനി  എലാം.പനി.,  എലാം.എല്.എ.,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സമനിതനികേള  എന്നനിവരുലട
ഫണ്ടുലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേലള ഉളലപടുത്തനി ഒരു സമനിതനിയുലാം രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
അന്തര്കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള ഒരു ഇനകഡഭാര് കസഡനിയത്തനിലന്റെ പണനി  2010-ല്
ആരലാംഭനിച്ചു.  2011-12  ബഡ്ജറനില്  മൂന്നസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപ  മുന  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  മഭാറനിവലചങ്കെനിലുലാം  കേഴനിഞ്ഞ  അഞസ്റ്റ് വര്ഷക്കഭാലലാം  ഭരനിച  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അതനില്നനിനലാം നയഭാസപസകപഭാലുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ലകേഭാടുത്തനില.
എന്നഭാല്  7  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ഒരു സനിന്തറനികേസ്റ്റ്
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ട്രെഭാക്കുണഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പലക്ഷ കേഴനിഞ്ഞ മഴക്കഭാലത്തസ്റ്റ് ഒരു തവള ഓടനിയകപഭാളത്തലന്ന
അതസ്റ്റ് തകേര്നകപഭാലയന്നഭാണസ്റ്റ് പത്രമഭാധലമങ്ങള പറയുന്നതസ്റ്റ്. 9.6  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്
ഇകപഭാഴലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കലപടഭാത്ത, അന്തര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലക്കസ്റ്റ് ഉയകരണ
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയലാം അടനിയന്തരമഭായനി പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന :  സര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇടക്കഭാലത്തസ്റ്റ് തടസ്സലപട്ടുകപഭായനി എനള്ളതസ്റ്റ് വസ്തുതയഭാണസ്റ്റ്.
അതനിനഭായനി കുലറ പണലാം ലചേലവഴനിലചങ്കെനിലുലാം അതസ്റ്റ് പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില.
കസഡനിയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിയന്തര
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുകേഴനി ഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  സര്,  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കജഭാലനി  ലകേഭാടുത്ത
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനികയയുലാം  കേഭായനികേ  വകുപ്പുമനനികയയുലാം  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
എലന്റെ കചേഭാദലലാം,  ഒന്നഭാമതസ്റ്റ്,  എലഭാ പഞഭായത്തനിനുലാം കേളനിക്കളലമന്നതസ്റ്റ് നമ്മുലട സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നയമഭാണസ്റ്റ്;  ആ കേളനിക്കള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനിലയന്തഭായനി?  രണസ്റ്റ്,  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
പഭാഠലപദതനിയനില് ഉളലപടുത്തണലമനള്ള തതീരുമഭാനലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാലരടുത്തു
എന്നഭാണസ്റ്റ് മനസ്സനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് അക്കഭാഡമനികേസ്റ്റ് വര്ഷലാം മുതല് തടങ്ങഭാന
സഭാധനിക്കുലാം?  മൂന്നസ്റ്റ്,  പല  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷനുകേളനിലുലാം  അതഭാതസ്റ്റ്
കേഭായനികേകമഖലകേളുമഭായനി ബന്ധമനിലഭാത്തവരഭാണുള്ളതസ്റ്റ്; കേഭായനികേ നനിയമത്തനിലന്റെ കഭദഗതനി
വരുകമ്പഭാള അകസഭാസനികയഷലന്റെ തലപത്തസ്റ്റ് അതഭാതസ്റ്റ്  കേഭായനികേ കമഖലലയക്കുറനിചസ്റ്റ്
അറനിവള്ള ആളുകേലള നനിയമനിക്കഭാന എലന്തങ്കെനിലുലാം തരത്തനില് ഇടലപടഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;
അത്തരത്തനിലലഭാരു  ഇടലപടല്  നടന്നഭാല്  ഒരു  പരനിധനിവലര  നമുക്കസ്റ്റ്  അഴനിമതനി
കുറയഭാന  സഭാധനിക്കുലാം;  ഇക്കഭാരലലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  മനനിക്കസ്റ്റ്  എന്തഭാണസ്റ്റ്
പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  കേഭായനികേ കമഖലയനില് അകസഭാസനികയഷനുകേളുലട
കേനിടമത്സരലാം  കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിഘഭാതമഭായനി  വരുനലണനള്ള ആകക്ഷപലാം
നമുലക്കലഭാലാം കബഭാധലമുള്ള കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  കസഭാര്ട്സനിലന കസഭാര്ട്സഭായനി കേഭാണുന്നതനിനുപകേരലാം
ലതറഭായ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ് കപഭാകുന്ന  അകസഭാസനികയഷനുകേലള  തനിരുത്തഭാന കേഴനിയണലാം.
കേഭായനികേനനിയമലാം രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ. സൂചേനിപനിച ഈ
വസ്തുതകേളുലടകൂടനി  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള തതീരുമഭാനങ്ങളുണഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നഭാണസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണനി :  സര്,  ഓപകറഷന ഒളനിമ്പനിയ പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കേനിയ
സര്ക്കഭാരനിനുലാം  മനനിക്കുലാം  അഭനിനന്ദനങ്ങള.  എലന്റെ  മണ്ഡലമഭായ ബഭാലുകശരനിയനിലഭാണസ്റ്റ്
പനി. ടനി. ഉഷ സ്കൂളുമഭായനി ബന്ധലപട സനിന്തറനികേസ്റ്റ് ട്രെഭാക്കസ്റ്റ്. പനി. യു. ചേനിത്രയസ്റ്റ് സകേത്തഭാങ്ങഭായനി
നനിനലവനള്ളതസ്റ്റ്  ഇടതപക്ഷ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രതനിജഭാബദത  തലന്നയഭാണസ്റ്റ്.
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മലയഭാളനിയഭായ ഇന്തലന അത് ലറനികേസ്റ്റ് തഭാരലാം പനി. യു. ചേനിത്ര എന്തസ്റ്റ് പനിഴച്ചു? അവഗണനയലാം
അധനികേഭാര  സഭാനങ്ങളക്കുകവണനിയുള്ള  കേനിടമത്സരങ്ങളനില്  രക്തസഭാക്ഷനിയഭായതസ്റ്റ്
കേഴനിവള്ള  ഒരു  തഭാരമഭാണസ്റ്റ്.  കജഭാലനിയുലാം  മറസ്റ്റ്  കേഭാരലങ്ങലളലഭാലാംലകേഭാടുത്തസ്റ്റ്  അവലര
ആശസഭാസനിപനിലചങ്കെനിലുലാം  ഈ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  വര്ണലാം,  ജഭാതനി,  സകൗന്ദരലലാം  എന്നനിവ
ഘടകേമഭാകുനകണഭാലയന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന :  സര്,  പനി.യു.  ചേനിത്രയുലട അവസരലാം നനികഷധനിക്കപടതസ്റ്റ്
നമ്മേലളലയലഭാലാം  കവദനനിപനിച  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളവലാം  കേഭായനികേകലഭാകേവലാം  ഒരു
മനസ്സഭായനി ആ കേഭാരലത്തനില് പനി.യു.  ചേനിത്രകയഭാലടഭാപലാം നനിന. കകേരളഭാ ഗവണ്ലമനലാം
ആവന്ന രതീതനിയനിലലലഭാലാം  ഇടലപട്ടു.  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിതലന്ന കനരനിടസ്റ്റ്  ഇടലപടസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര കേഭായനികേ വകുപ്പുമനനികയഭാടസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലലാം പറഞ.  അത് ലറനികേസ്റ്റ് ലഫഡകറഷന
ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തല മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിച്ചുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ് ലതരലഞ്ഞടുപസ്റ്റ് നടത്തനിയലതന്നഭാണസ്റ്റ്
പറയുന്നതസ്റ്റ്.  പലക്ഷ  ഒരു  മഭാനദണ്ഡവലാം  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിരുന്നനില  എന്നസ്റ്റ്  പനിന്നതീടസ്റ്റ്
ലസലക്ഷനനില് ആ ടതീമലാംഗങ്ങളുലട കപരസ്റ്റ് കേണകപഭാള കബഭാധലലപട്ടു.  ഒരു പഭാവലപട
കുടുലാംബത്തനിലല,  ഏറവലാം ദരനിദ്രമഭായ പശഭാത്തലത്തനിലുള്ള, സസന്തലാം  കേഴനിവകേളവചസ്റ്റ്
പരതീശനിലനലാം കനടനി മനികേവസ്റ്റ് ലതളനിയനിച തഭാരമഭാണസ്റ്റ്  പനി. യു. ചേനിത്ര. ആ കുടനിക്കസ്റ്റ് അവസരലാം
നനികഷധനിക്കലപടതസ്റ്റ് വളലര ദദുഃഖകേരമഭാണസ്റ്റ്; ഈ കേഭാരലലാം കമലനില് ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനി
ക്കണലമനള്ളതഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം.  ഇത്തരലാം  കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനകവണനി പനി.യു.  ചേനിത്രയഭായനി  ഇകപഭാള ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്,  ഏറവലാം
ഉന്നതമഭായ  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  സകൗകേരലമഭാണസ്റ്റ്.  ആ  കുടനിയുലട  വതീടനിലല
പശഭാത്തലലാം വളലര കമഭാശമഭാണസ്റ്റ്.  ആ കുടനിക്കസ്റ്റ് പതനിനഭായനിരലാം രൂപ കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം
ഭക്ഷണത്തനിനുകവണനി  പ്രതനിദനിനലാം  500  രൂപയുലാം  ലകേഭാടുക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  വനികദശ കകേഭാച്ചുകേളുലട പരനിശതീലനമുളലപലട പനി.  യു.  ചേനിത്രയസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി:  സര്,   കദശതീയ-അന്തര്കദ്ദേശതീയ മത്സരങ്ങളനില് ലമഡല്

കനടുന്ന മലയഭാളനി തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നല്കുന്ന പഭാരനികതഭാഷനികേത്തനിലന്റെ

തകേ  പത്തു വര്ഷലാം  പഴക്കമുള്ള ഒരുത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള

നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  മറ്റു പല സലാംസഭാനങ്ങളുലാം ഓകരഭാ വര്ഷവലാം തകേ പുതക്കനിലക്കഭാ

ണനിരനിക്കുകമ്പഭാള,  കകേരളലാം  ആ  തകേ  പുതക്കുന്നനിലലന്നഭാണസ്റ്റ്  മനസ്സനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

നമ്മുലട  മലയഭാളനി  തഭാരങ്ങലള  കകേരളത്തനില്ത്തലന്ന  നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ

വനിധത്തനില് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ

മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്?
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ഏഷലന അതസ്റ്റ് ലറനിക്കസ്റ്റ് മതീറനില് ഇകൗ വര്ഷലാം
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിച  നനിരക്കനിലുള്ള  സമ്മേഭാനത്തുകേ  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വലക്തനിഗതയനിനങ്ങളനില്  ലമഡല് കനടനിയ  ചേനിത്ര ഉളലപലടയുള്ള കകേരളത്തനിലല
കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പത്തു  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  നല്കേഭാന  തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്.
അതനില്  രണഭാലാം  സമ്മേഭാനലാം  കേനിടനിയതനിനപ്പുറത്തുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
അതനിനുതഭാലഴയുമഭായനി ലകേഭാടുക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതകപഭാലല  ഓകരഭാ
ഇനത്തനിനുലാം  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നതനിലന്റെ  200  ശതമഭാനലാം  തകേ  വര്ദനിപനിചഭാണസ്റ്റ്
കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  പകക്ഷ  ഓകരഭാ  ഇനത്തനിനുലാം  ഓകരഭാ  ഇവന്റെസ്റ്റ്
വരുകമ്പഭാഴലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ എനള്ളതനിനുപകേരലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  എലഭാ ഇനങ്ങളുലടയുലാം
മത്സരങ്ങളനില് പലങ്കെടുത്ത വനിജയനികേളക്കസ്റ്റ് ഇകൗ തകേ വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിലന
കുറനിചസ്റ്റ് ഒരു ലപഭാതനനിര്കദ്ദേശമുണഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അക്കഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി:  സര്,  പഞഭായത്തുകേളകതഭാറുലാം  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
കകേഭാലാംപ്ലക്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  25-ഓളലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
മനിനനി കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഫണസ്റ്റ് വകേയനിരുത്തനിയതസ്റ്റ് നല കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.
പകക്ഷ  ഒരു നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഒരു കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ് എനള്ള നനിലയനില്,
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപ്ലക്സുകേള ഇലഭാത്ത സലങ്ങളനിലുലാം  മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  ഇകൗ വര്ഷലാം
തലന്ന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുമഭായനി  സര്ക്കഭാര് മുകന്നഭാട്ടു കപഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന:  സര്, പ്രകതലകേ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി  14 ജനിലകേളനില്
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപ്ലക്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്  ബജറനില്  പറഞ്ഞനിരുന.  7  ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്
അതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി
കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാലയ എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.  ആയനി  നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കഭാന
തയഭാറഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില്  സലലാം  കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്പറഞ്ഞ  135  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴനിച  25  ഗ്രേകൗണ്ടുകേളുലട  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായ
പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്. അതനില് 19 എണത്തനിനസ്റ്റ് എ.എസസ്റ്റ്.
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതകപഭാലല 16 എണത്തനിലന്റെ ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പഞഭായത്തുകേളനില് ഒരു ലപഭാത കേളനിസലലാം വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേ എന്ന കേഭാഴ്ചപഭാകടഭാടുകൂടനി
തടര്നള്ള  വര്ഷങ്ങളനില്  ബഡ്ജറസ്റ്റ്  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഇത്തരലാം  പദതനികേള
കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനലാം  നടപഭാക്കനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്:  സര്,  കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള വളര്ത്തഭാലനനള്ള കപരനില്
പല സസകേഭാരല കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് അക്കഭാഡമനികേളുലാം നമ്മുലട നഭാടനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.
മഭാറനിമഭാറനി  വരുന്ന ഒഭാകരഭാ  ഗവണ്ലമനകേള  സലവലാം  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപയുലാം
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അവര്ക്കസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഒരു പകക്ഷ അത്തരത്തനിലുള്ള അക്കഭാഡമനികേളനില് എന്തഭാണസ്റ്റ്
നടക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇതവലര  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
വകുപനില്   ഉണഭായനിടനില. ഇത്തരലാം അക്കഭാഡമനികേളനിലുള്ള  പലരുലാം പഴയ  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
തഭാരങ്ങളഭായനിരനിക്കുലാം;  അവലരഭാലക്കയഭായനിരനിക്കുലാം  ഇകൗ  സഭാപനങ്ങള നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.
അവര്  നല  തഭാരങ്ങളഭാലണങ്കെനിലുലാം  കകേഭാച്ചുമഭാരഭായനിരനിക്കണലമന്നനില.  സസകേഭാരല  സസത്തു
കപഭാലല അവരനിതനിലന ലകേഭാണ്ടുനടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. അവനിലട അനഭനിലഷണതീയമഭായ പല
കേഭാരലങ്ങളുലാം  നടക്കുനണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  നമ്മേള  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതകപഭാലല  പുതനിയ
തഭാകരഭാദയങ്ങലളഭാനലാം അവനിലടയുണഭാകുന്നനില.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്   ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
പണലാം  എവനിലട  ലചേലവഴനിചഭാലുലാം  അതസ്റ്റ്  എ.ജനി.-കയഭാ  മറസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ
പരനികശഭാധനിക്കഭാനുണഭാകുലാം.  എന്നഭാല് ഇവനിലട അങ്ങലനലയഭാരു പരനികശഭാധന  നടക്കുന്നനില.
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് നല്കുന്ന ഭൂമനിയുലാം പണവലാം അവര് ദരുപകയഭാഗലാം ലചേയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ്
ശരനിയഭായ  നനിലയനിലലഭാലത  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന
എലന്തങ്കെനിലുലാം  സലാംവനിധഭാനലാം ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന  :  സര്,  കകേരളത്തനിലന്റെ അഭനിമഭാനങ്ങളഭായ കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളനില് ചേനിലര് ഇത്തരലാം ലട്രെയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള നടത്തുനണസ്റ്റ്.  അലതലഭാലാം
കമഭാശമഭാലണനള്ള അഭനിപ്രഭായലാം സര്ക്കഭാരനിനനില.   ചേനില സലങ്ങളനിലലഭാലക്ക അവര്
മനികേച  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുനണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചത
കപഭാലല,  ഇലതഭാലക്ക സസന്തലമനള്ള നനിലയസ്റ്റ് ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്ന ആളുകേളുമുണസ്റ്റ്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഗ്രേഭാനലാം   സലവലമഭാലക്ക നല്കേനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം അക്കഭാഡമനികേള
പല സലത്തുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഇവലയഭാലക്ക  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇകപഭാള
പരനിമനിതമഭായ രതീതനിയനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനമുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ശക്തനിലപടുത്തഭാനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം.  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങലളക്കൂടനി  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്   മനികേവനിനസ്റ്റ്
കവണനിയുള്ള സഭാപനങ്ങളഭാക്കനി മഭാറണലമന്നഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാഴ്ചപഭാടസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം  :  സര്,  ഇവനിലട കനരലത്ത പരഭാമര്ശനിക്കലപട ഒരു
വനിഷയമഭാണസ്റ്റ്.   ബഹുമഭാനലപട  മനനി  അക്കഭാരലത്തനില് ക്ലഭാരനിറനികയഭാടുകൂടനി  മറുപടനി
പറകഞ്ഞഭാലയന്നസ്റ്റ്  സലാംശയമുണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയുലട  ആദല
ബഡ്ജറനില്  പല  സലങ്ങളനിലുലാം  കേളനിസലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണനിയുള്ള
പദതനികേള കേനിഫ്ബനി വഴനി നടപഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  എലന്റെ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല ചേഭാത്തന്നൂര് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനില്  400  മതീറര്
സനിന്തറനികേസ്റ്റ്  ട്രെഭാക്കസ്റ്റ്  അടക്കമുള്ള  കേഭാരലങ്ങളുലാം  അതനില്  ഉളലപടനിരുന.  അതനിലന്റെ
ഡനി.പനി.ആര്.   സമര്പനിചസ്റ്റ്  ഇകപഭാള കേനിഫ്ബനിയുലട  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ
ഇതവലര  ലടണര്  ലചേയഭാകനഭാ  മറ്റു  നടപടനികേളനികലയ്കക്കഭാ  കേടന്നനിടനില.  അവനിലട
മഭാത്രമല,  ആ  ബഭാചനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  മുഴവന  കേളനിസലങ്ങളുകടയുലാം  അവസ
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ഇതഭാലണന്നഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന മനസ്സനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.   എത്രയുലാം ലപലടന്നസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്
മുനകേലയടുത്തസ്റ്റ്   ധനകേഭാരലവകുപ്പുമനനിയുമഭായനി  സലാംസഭാരനിചതനിനുകശഷലാം  കേനിഫ്ബനി
വഴനി അതനിനുള്ള ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന  :  സര്,  കേനിഫ്ബനിവഴനി  പ്രഖലഭാപനിച
25 പദതനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം ക്ലഭാരനിറനികയഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന പറഞ്ഞതസ്റ്റ്. 25 പഞഭായത്തുകേളുലട
പദതനിലയ  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ബഡ്ജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിലുണഭായനിരുന.  19  എണത്തനിനസ്റ്റ്
എ.എസസ്റ്റ്.  ലകേഭാടുത്തുകേഴനിഞ.  ചേനിലതനില്  സലത്തനിലന്റെ  പ്രശ്നവലാം  മറസ്റ്റ്  ചേനിലതനില്
സഭാകങ്കെതനികേ പ്രശ്നത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള അസകൗകേരലങ്ങളുമുണസ്റ്റ്. അതനില് 16 എണത്തനിലന്റെ
ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിക്കഴനിഞ.  എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.  ആയനി കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാലയ നനിയമനിക്കുകേയുലാം
അതസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള പൂര്ണതയനികലക്കസ്റ്റ് എത്തനിയനിരനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗത്തനിലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഇകൗ  പ്രശ്നലാം  പ്രകതലകേമഭായനി
കനഭാക്കനിയതനിനുകശഷകമ ഉളലപടനിട്ടുകണഭാ എനള്ള കേഭാരലലാം പറയഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം:  സര്,  വനിവനിധ സലങ്ങളനില് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലക്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ് സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല
മഭാവൂര് പഞഭായത്തനില് ലതന്നനിലക്കടവനില് സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ള  7  ഏക്കര്
സലലാം പരനികശഭാധനിചനിരുന.  അതസ്റ്റ് ഇകൗ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തഭാനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  അതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം  പറയഭാലാം.
ഇകപഭാള മറുപടനി പറയഭാന കേഴനിയനില. 

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  സര്,  കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള  വഭാര്ലത്തടുക്കുന്നതനില്
വളലര പ്രധഭാനലപട പങ്കെസ്റ്റ് വഹനിക്കുന്ന കമഖല സ്കൂളുകേളഭാണസ്റ്റ്.  സ്കൂള മതീറ്റുകേളനിലുലാം മറ്റുലാം
ശകദയമഭായ  കനടങ്ങള  ലലകേവരനിക്കുന്ന  ചേനില  സ്കൂളുകേളുണസ്റ്റ്.  എലന്റെ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല കേലടനി സ്കൂള,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല പറളനി-മുണ്ടൂര് സ്കൂളുകേള എന്നനിവയുണസ്റ്റ്.
പനി. യു. ചേനിത്ര  ഉളപലടയുള്ളവര് കേടനവന്നതസ്റ്റ് അത്തരലാം സ്കൂള മതീറ്റുകേളനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്.
ഇത്തരലാം  ശകദയമഭായ സ്കൂളുകേള കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലുളലപലട  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുമുണസ്റ്റ്.
വളലര പരനിമനിതമഭായ സകൗകേരലങ്ങളവച്ചുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ് ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേള  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  കദശതീയ മതീറ്റുകേളനിലുലാം അന്തര്കദ്ദേശതീയ മതീറ്റുകേളനിലുലാം  കേലടനി
സ്കൂള  ഉളലപലടയുള്ള  സ്കൂളുകേളനിലല  പ്രതനിഭകേള  പലങ്കെടുക്കുനണസ്റ്റ്.  നഭാഷണല്
ലഗയനിലാംസനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കേഴനിഞ്ഞതവണ ചേനില സകൗകേരലങ്ങള ലചേയകപഭാള പല
സ്കൂളുകേളക്കുലാം ഒരു സനിന്തറനികേസ്റ്റ് ട്രെഭാക്കസ്റ്റ്  ലകേഭാടുത്തനിരുന.  ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
വകുപനില്നനിന്നസ്റ്റ് പ്രകതലകേമഭായ സഹഭായങ്ങള ലചേയ്തുലകേഭാണസ്റ്റ് ആധുനനികേ പരനിശതീലനങ്ങള
നല്കേഭാന  സനിന്തറനികേസ്റ്റ്  ട്രെഭാക്കുളലപലട  മളടനി  പര്പസസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  ലപ്ലയ്സസസ്റ്റ്
ഉളലപലടയുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന :  സര്,  ഇകപഭാള അത്തരലാം സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് ചേനില പ്രകതലകേ
സഹഭായങ്ങള കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനില് മുഖഭാന്തരലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട
അലാംഗലാം  പറഞ്ഞ  കേഭാരലലാം  വളലര  പ്രസക്തമഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല  ചേനില  സ്കൂളുകേള
മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനുകവണനി അവനിടലത്ത
പനി.ടനി.എ.-യുലാം നഭാട്ടുകേഭാരുലാം  കേഭായനികേ അദലഭാപകേരുലാം പ്രധഭാന പങ്കെസ്റ്റ് വഹനിക്കുനണസ്റ്റ്.
അത്തരലാം സലങ്ങളനില് സലത്തനിലന്റെ ലഭലതകൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  കകേഭാചനിലാംഗനിനഭായനി
ആവശലമഭായ സകൗകേരലങ്ങള സര്ക്കഭാര് ഏര്ലപടുത്തനിലക്കഭാടുക്കഭാന തയഭാറഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ ഒളനിമ്പനികനില് ഇന്തലലയ പ്രതനിനനിധതീകേരനിച
അനസസ്റ്റ്  എന്ന  ലചേറുപക്കഭാരന  ചേടയമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളലാം
സകന്തഭാഷസ്റ്റ് കട്രെഭാഫനി കനടനിയകപഭാള ആ ഫുട്കബഭാള ടതീമനിലല അലാംഗലാം ചേടയമലാംഗലലാം
മണ്ഡലത്തനിലല മഹഭാതഭാ ഫുട്ബഭാള ക്ലബനിലല അജയനഭാണസ്റ്റ്.   അവനിലട ധഭാരഭാളലാം
കുടനികേള പഠനിക്കുനണസ്റ്റ്. അനസനിലന്റെ അനുജന മനിക്കവഭാറുലാം 2020-ലല ഒളനിലാംമ്പനികനില്
പലങ്കെടുക്കുലമന്നസ്റ്റ് ഉറപഭാണസ്റ്റ്.  കേഭാരണലാം,  ഇന്തലന ടതീലാം വനിന്നറഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള കലഭാകേ
അതസ്റ്റ് ലറനികേസ്റ്റ്  മതീറനിലുലാം  അനസസ്റ്റ്  പലങ്കെടുത്തു.  അനസ്സനിലന്റെ  അമ്മേ  ഒരു  നനികവദനലാം
തന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്; അച്ഛന മരനിച്ചുകപഭായ, അമ്മേ വളര്ത്തുന്ന ഒരു കുടനിയഭാണസ്റ്റ് അനസസ്റ്റ് എനലാം
തഭാമസനിക്കഭാന   ഒരു വതീടസ്റ്റ് അനുവദനിക്കണലമനലാം നനികവദനത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ്
2008-ല് ചേടയമലാംഗലത്തസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് അക്കഭാഡമനിക്കുകവണനി  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ്
20  ഏക്കര് ഭൂമനി  നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്
അതമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭായനില.  ഇതമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ഞഭാലനഭാരു  സബ്മനിഷന
ലകേഭാണ്ടുവന്നതനിനസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  കപഭാസനിറതീവഭായനി  മറുപടനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള
കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  അനസ്സനിലനകപഭാലലയുള്ളവര്ക്കുലാം  മറ്റുള്ളവര്ക്കുലാം
ആവശലമഭായ  ശഭാസതീയമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ചേടയമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്
സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ  20  ഏക്കര് ഭൂമനിയനില് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് അക്കഭാഡമനി ലകേഭാണ്ടുവരഭാന
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ശമനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന: സര്, ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ. കസഭാര്ട്സനിനസ്റ്റ്
മറസ്റ്റ് കമഖലകേലളകപഭാലല പ്രഭാമുഖലലാം നല്കുന്ന ഒരഭാളഭാണസ്റ്റ്. ശതീ. അനസനിലന്റെ സകഹഭാദരനുലാം
ഇകപഭാള  എല്.എന.സനി.പനി.-യനില്  പരനിശതീലനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  വര്ഷലാം  കലഭാകേമതീറനില്
പലങ്കെടുക്കഭാന കേഴനിയുന്ന മനികേച കേഭായനികേ തഭാരമഭായനി അനസനിലന്റെ അനുജനുലാം വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിച  ലഭലമഭായ ഇരുപകതക്കര് ഭൂമനി
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് അക്കഭാഡമനിക്കുകവണനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തണലമന്ന ആവശലലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്
ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി   ആകലഭാചേനിചസ്റ്റ്  ഈ  വര്ഷലത്ത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്
അക്കഭാരലലാം ഉളലപടുത്തനി ലചേയഭാന കേഴനിയുകമഭാലയന്ന കേഭാരലലാം സജതീവമഭായനി സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 
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കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജസ്റ്റ്: സര്, കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനിയുലാം അതകപഭാലലതലന്ന പൂഞ്ഞഭാര്
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേഭാരുകത്തഭാടസ്റ്റ്  ഉളലപടുന്ന  കമഖലയുലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ
കേഭായനികേ കമഖലയസ്റ്റ് ഒകടലറ സലാംഭഭാവന ലചേയനിട്ടുള്ള പ്രകദശമഭാണസ്റ്റ്. അതലകേഭാണ്ടുതലന്ന
കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനിയനില്  ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുണഭായനിരുന്ന  ഏകേകദശലാം
ആകറക്കര് സലത്തസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് സ്കൂള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള പ്രഖലഭാപനലാം
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തുണഭായനി.  അങ്ങസ്റ്റ്  മനനിയഭായകശഷലാം അക്കഭാരലത്തനില്
കുലറകയലറ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭായനി.  2018  വനിദലഭാഭലഭാസ വര്ഷത്തനിലലങ്കെനിലുലാം
കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനിയനിലല കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  സ്കൂള യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
തസരനിതലപടുത്തുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന  :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  ഇക്കഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിരുന.  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  സഭാന്നനിധലത്തനില്ത്തലന്ന  ഇക്കഭാരലലത്ത
പറനിയുള്ള ഒരു പ്രകതലകേ മതീറനിലാംഗസ്റ്റ്  കചേര്ന്നനിരുന.  അകദ്ദേഹലാം ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്റ്റ് നലഭായമഭായ
കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്. അക്കഭാരലലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഗകൗരവപൂര്വലാം തലന്ന പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .     ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര്  :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ നഭാഷണല് ലഗയനിലാംസനില്
വനിജയനികേളഭായവര്ക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് കജഭാലനി നല്കേഭാലമന്നസ്റ്റ്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  വലക്തനിഗത
ഇനങ്ങളനില്  മഭാത്രമല,  ടതീലാം  ഇനങ്ങളനില്  വനിജയനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം  ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില് കജഭാലനി നല്കേഭാലമന്നസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞനിരുലന്നങ്കെനിലുലാം ആ
വഭാഗഭാനലാം അവര് പഭാലനിചനില. പലരുലാം മനനിയുലട ഓഫതീസനിലുലാം സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസകേളനിലുലാം
ഇന്നസ്റ്റ്  കേയറനിയനിറങ്ങുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അന്നസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  വഭാഗഭാനലാം  പഭാലനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ
നടപടനി  ഈ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന  :  സര്,  അതനിനഭാവശലമഭായ രതീതനിയനില് ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട കയഭാഗലാം ചേതീഫസ്റ്റ് ലസക്രടറനിയുലട സഭാന്നനിധലത്തനില് വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തു.
ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിട നനിയമനങ്ങള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുലട
നനിബന്ധനകേളനില് നനിലന്നഭാഴനിവഭാക്കനി ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ് ലകേഭാടുത്തതകപഭാലല
നനിയമത്തനിലഭാവശലമഭായ  മഭാറമുണഭാകേണലാം.  അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില്, സഭാധലതയുള്ള
എലഭാ സലങ്ങളനിലുലാം നനിയമനലാം നല്കേഭാന തയഭാറഭാലണന്നസ്റ്റ് ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട
കമധഭാവനികേള അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള നടപടനി വളലര കവഗത്തനില്
സസതീകേരനിക്കുലാം.  മറനിനങ്ങളനില്  ലമഡല്  കേനിടനിയനിട്ടുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  കജഭാലനി  ലകേഭാടുക്കുലമന്ന
വഭാഗഭാനലാം പഭാലനിക്കഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.

ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് : സര്, കസഭാര്ട്സനിലന്റെ കുലപതനിയഭായനി അറനിയലപടുന്ന
പൂഞ്ഞഭാര് രഭാജകുടുലാംബത്തനിലല അലാംഗലാം ജനി.  വനി.  രഭാജയുലട കപരനിലഭാണസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സനിലന്റെ
അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പൂഞ്ഞഭാറനില്  വച്ചുതലന്ന  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കണലമന്ന
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തതീരുമഭാനലാം  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എടുത്തനിരുലന്നങ്കെനിലുലാം  തനിരുവനന്തപുരത്തുകേഭാര്  അതസ്റ്റ്
തടനിലയടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു  പ്രഭാവശലലാം  തനിരുവനന്തപുരത്തുലാം  ഒരു  പ്രവഭാശലലാം
പൂഞ്ഞഭാറുലാം വചസ്റ്റ് അവഭാര്ഡസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിലനപറനി തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഈ
വര്ഷലമങ്കെനിലുലാം അതസ്റ്റ് പുനദുഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ; ജനി. വനി. രഭാജയുലട
കപരനിലുള്ള  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  വളലര  കവഗത്തനില്  നടനലകേഭാണനിരനി
ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. അതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് കുറച്ചുകൂടനി ശദലചേലുത്തഭാനുള്ള സന്മനസസ്റ്റ്
പ്രകേടനിപനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന  :  സര്,  കസഭാര്ട്സനിലന്റെ പനിതഭാവഭായ കഗഭാദവര്മ്മേ
രഭാജലയ ഏലതങ്കെനിലുലമഭാരു പ്രകദശത്തനിലന്റെ ആളഭായനി ഒതകക്കണതനില.  നമുലക്കലഭാലാം
അവകേഭാശലപടതഭാണസ്റ്റ്. പൂഞ്ഞഭാറനികനഭാടസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.-ക്കസ്റ്റ് സവകേഭാരനികേമഭായനി
ബന്ധമുണഭാകുന്നതസ്റ്റ് സസഭാഭഭാവനികേമഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള തനിരുവനന്തപുരത്തുവചഭാണസ്റ്റ്  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്
ലകേഭാടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  തലസഭാനത്തുവച്ചുതലന്ന  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള  അതനികന്റെതഭായ
പ്രകതലകേതയുണസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് സൂചേനിപനിച രണഭാമലത്ത കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ഗകൗരവകത്തഭാലട
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

കേയര് കമഖലയുലട പുനദുഃസലാംഘടന

2(*182) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് :

                 ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നഭാഷണല് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  കേയര്

സലാംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ഏലതങ്കെനിലുലാം പദതനി സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി) കേയര് കമഖലലയ പുനദുഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തഭാലക്ക പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ;

(സനി)  കേയര്  കമഖലലയ  ഉല്പന്ന സവവനിദലവല്ക്കരണത്തനികലയസ്റ്റ്  മഭാറ്റുന്ന

നടപടനി ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ;

(ഡനി) ഇക്കഴനിഞ്ഞ ഒഭാണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് കേയറുല്പന്നങ്ങളുലട റനികബറസ്റ്റ് വനില്പനയനിലൂലട

എത്ര രൂപയുലട വനില്പന നടനലവന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?   
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി  (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്  ):  സര്,

(എ)  നഭാഷണല് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  കേയര്
സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  200  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
സഹഭായലാം ആവശലലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) കേയര് കമഖലയുലട പുനദുഃസലാംഘടനയഭായനി രണഭാലാം കേയര് പുനദുഃസലാംഘടനഭാ
പദതനി സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  രണഭാലാം  കേയര്  പുനദുഃസലാംഘടനഭാ  സതീമനിലന്റെ  ഒരു  മുഖല  ഇനലാം
ഉല്പന്നങ്ങളുലട  സവവനിദലവല്ക്കരണമഭാണസ്റ്റ്.  കേയര്  കകേഭാലാംകപഭാസനിറ്റുകേളുലാം  കേയര്
നതീഡനില് ലഫല്ട്ടുകേളുലാം ഏറവലാം ആധുനനികേ ടഫനിലാംഗസ്റ്റ് രതീതനികേളുമഭാണസ്റ്റ് ഇവയനില് മുഖലലാം.
ലപഭാതകമഖലയനില് കേയര് കകേഭാലാംകപഭാസനിറ്റുകേളുലട ഫഭാക്ടറനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഇകൗ  വര്ഷലാം  മുതല്  ഇകൗ  സഭാകങ്കെതനികേ  വനിദലകേളുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
ആലപ്പുഴയനിലല കേയര് മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള നവതീകേരനിക്കുന്ന
പരനിപഭാടനികേളുലാം നടപഭാക്കനിത്തുടങ്ങുലാം.

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേയര്  ലഫഡസ്റ്റ്,
കഫഭാമനില് എന്നതീ ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള പ്രകതലകേ റനികബറ്റുകേലളഭാനലാംതലന്ന
ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന്നനില.  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന  കേഴനിഞ്ഞ  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്
75 ലക്ഷലാം രൂപയുലട റനികബറസ്റ്റ് വനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന: സര്,  ജനപഥലാം മഭാസനികേയനില് അങ്ങയുലട ഒരു
കലഖനമുണഭായനിരുന.  അതനില്  കേയറനിലന്റെ  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി,
കേയര്  ഉത്പഭാദന  രലാംഗത്തുള്ളവരുലട  സകൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ധഭാരഭാളലാം
പദതനികേള  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞനിരുന.  കേയര്  കശഖരനിചസ്റ്റ്  വനിറഴനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ഉത്തര്പ്രകദശസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമനമഭായനി  ഒരു  ഉടമ്പടനിയുണഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നഭാണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
പറ ഞ്ഞതസ്റ്റ്.  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മലണഭാലനിപസ്റ്റ്  തടയല്,  തതീരകദശ  സലാംരക്ഷണലാം,
മണനിലല  ഈര്പലാം  നനിലനനിര്ത്തല്  തടങ്ങനി  കൃഷനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട  ഒകടലറ
കേഭാരലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേയര് വനിനനികയഭാഗനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  15 മഭാസലാം പൂര്ത്തനിയഭായ
ഈ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എത്ര  ഏരനിയയനില്  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  സലത്തസ്റ്റ്  കേയര്
ഫലപ്രദമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ഉത്തര്പ്രകദശസ്റ്റ് ഗവണ്ലമനമഭായുള്ള എഗ്രേനിലമന്റെസ്റ്റ്
തടര്നലാം മുകന്നഭാടസ്റ്റ് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ്  ഐസകേസ്റ്റ്:  സര്,  ഉത്തര്പ്രകദശസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പ്രതനിനനിധനിസലാംഘലാം  കകേരളത്തനില്  വന്നനിരുന.  കകേരളത്തനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  അവനികടക്കുലാം
കപഭായനിരുന.  അങ്ങലന  ഒരു  ധഭാരണപത്രലാം ഒപ്പുവലചങ്കെനിലുലാം  അതനിനനിടയനില്  സര്ക്കഭാര്
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മഭാറനി.  അതനിലനഭാരു  സഭാവകേഭാശലാം  ലകേഭാടുത്തകശഷലാം  ഇകപഭാള  ചേര്ച  ആരലാംഭനിചനി
രനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനനിടയനിലുണഭായ പ്രധഭാനലപട  ഒരു തതീരുമഭാനലാം, ഇങ്ങലനയുള്ള
ഏജനസനികേളുലട  സഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നകതഭാലടഭാപലാം  തലന്ന  നമ്മുലട
കനതൃതസത്തനില്  ഇന്തല  മുഴവന  കേവര്  ലചേയ്യുന്ന  രതീതനിയല്  500  ലസയനില്സസ്റ്റ്
ഔടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേലളങ്കെനിലുലാം  ഫഭാസഞസനി  അടനിസഭാനത്തനില്  വരുന്ന  ഒരു  വനിപണന
ശലാംഖല രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്.  ജനികയഭാ ലടകസ്റ്റ്സറല്സനിലന്റെ ഉപകയഭാഗവമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ്  34  കകേഭാടനി  രൂപയുലട കപ്രഭാജക്ടുകേള കലബര് ബജറനില് എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ദകൗര്ഭഭാഗലവശഭാല് കേഴനിഞ്ഞവര്ഷലാം ഇതനിനഭായനിറങ്ങനിയകപഭാള 750 കകേഭാടനി രൂപയുലട
കുടനിശനികേ  ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കസ്റ്റ്  നല്കേഭാനുണഭായനിരുന്ന,  സ്തലാംഭനത്തനില്  നനില്ക്കുന്ന
സനിതനിവനികശഷമഭായനിരുന.  ഇകപഭാള അലതലഭാലാം മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ വര്ഷലാം സര്ക്കഭാര്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  നൂറസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപയുലടലയങ്കെനിലുലാം  ജനികയഭാ  ലടകസ്റ്റ്സറല്സസ്റ്റ്  മണസ്റ്റ്
ജലസലാംരക്ഷണ കമഖലയനില് ഉപകയഭാഗലപടുത്തണലമന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :  സര്,  എലന്റെ കചേഭാദലലാം,  എത്ര കേനികലഭാമതീറര്
ദൂരത്തനില്  കറഭാഡനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  ജനികയഭാ  ലടകസ്റ്റ്സറല്സസ്റ്റ്   വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  നനിയമസഭലയ  കകേഭാണ്ഫനിഡനസനിലലടുത്തുലകേഭാണസ്റ്റ്  കേ കൃതലമഭായ
കേണക്കസ്റ്റ് പറയഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ്  ഐസകേസ്റ്റ്:  സര്,  ഇതസ്റ്റ്  കുളങ്ങളുലട  വശങ്ങള,
നദനികേളുലടയുലാം കതഭാടുകേളുലടയുലാം പഭാര്ശസഭനിത്തനികേള …....

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന: സര്, കറഭാഡനിലന്റെ കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ് കചേഭാദനിചതസ്റ്റ്.

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്:  സര്,  ആലകേ നതീളമല,  വനിസ്തൃതനിയഭാണസ്റ്റ്
കനഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആലകേ കേയറനിലന്റെ മൂലലലാം 34 കകേഭാടനിരൂപ വരുലമനള്ളതഭാണസ്റ്റ്. നതീളലാം
തലന്ന കവണലമനലണങ്കെനില് സമയലാം തന്നഭാല് അകനസഷനിചസ്റ്റ് പറയഭാലാം. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  എത്ര  കേനികലഭാമതീറനിര്  കറഭാഡസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുലണന്നഭാണസ്റ്റ് കചേഭാദനിചതസ്റ്റ്.

മനി  .    സതീക്കര്:  സമയലാം  തന്നഭാല്  അകനസഷനിചസ്റ്റ്  പറയഭാലമന്നഭാണസ്റ്റ്  മനനി
പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്:  സര്,  എലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം  കമഭാഡസണകസഷന
അനനിവഭാരലലാം തലന്നയഭാണസ്റ്റ്.   കേയര് കമഖലയനിലുലാം യനവത്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കഭാന
ഈ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലക്ഷലലാം  വയനലവന്നസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  തലന്ന  മറുപടനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലതഭാഴനില് നഷ്ടലപടഭാല് അവലര പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ഏലതങ്കെനിലുലാം  പദതനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന
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ഇതനിലന്റെ വനിപണനസഭാധലതകേള വനിപുലതീകേരനിക്കുവഭാന,  പ്രകൃതനിദത്തമഭായ ഉത്പന്നങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്
വളലരകയലറ തഭാത്പരലലാം ഇന്നലത്ത ലപഭാതസമൂഹത്തനിനുണസ്റ്റ്. പ്രകൃതനികയഭാടസ്റ്റ് കചേര്ന്നസ്റ്റ്
നനില്ക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഇന്നലത്ത മനുഷലന ആഗ്രേഹനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആ വനിപണന  സഭാധലത
എത്രമഭാത്രലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന ഈ ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്?

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്: സര്, ദ്രുതഗതനിയനിലുള്ള യനവത്ക്കരണലാം
വരുകമ്പഭാള നനിലവനിലുള്ള പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനിലനിനസ്റ്റ്  ഭതീഷണനിയഭാണസ്റ്റ്.
ആ  സലാംഘര്ഷലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  എത്ര  യനവല്ക്കരണമുലണങ്കെനിലുലാം
പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  പനിരനിക്കുന്ന  കേയറുലാം  കേയറുത്പന്നങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്
വഭാങ്ങനി  സലാംഭരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  സബ്സനിസഡസസ്റ്റ്  ലചേയ്കത
വനില്ക്കഭാന കേഴനിയ, അലഭാലത കേകമ്പഭാളത്തനില് വനില്ക്കഭാന കേഴനിയനില.   സഭാകങ്കെതനികേ
നവതീകേരണകത്തഭാലടഭാപലാം  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ
എനള്ളതസ്റ്റ്  പുനദുഃസലാംഘടനയുലട  അകഭദലഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്. ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
സൂചേനിപനിചതകപഭാലല  ആകഗഭാളതലത്തനില്  വലനിയ  വനികേഭാസമഭാണസ്റ്റ്  കേയര്  നഭാരനിനസ്റ്റ്
ഉണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ ഒരു ദശഭാബ്ദത്തനിനനിടയനില് കേയറനിലന്റെ ആകഗഭാള
ഡനിമഭാന്റെസ്റ്റ്  ഇരടനിയഭായനി  വര്ദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്,  പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ്  സഫബറനികന്റെതസ്റ്റ്.
അതപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നതീഡനില്  ലഫല്ട്ടുകേളകപഭാലുള്ള,  (അതഭായതസ്റ്റ്  തനിരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
പകേരലാം  സഫബര്  തലന്ന  കനരനിടസ്റ്റ്  പനിണചസ്റ്റ്  പഭായ  കപഭാലലയുണഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്
നതീഡനില് ലഫല്ടസ്റ്റ്)  സഭാകങ്കെതനികേ വനിദല വളലര വലഭാപകേമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള,
മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  ഉറപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ആലപ്പുഴയനില്  നതീഡനില്  ലഫല്ടസ്റ്റ്  സഭാകങ്കെതനികേ
വനിദല,  ആധുനനികേ  ടഫനിലാംഗസ്റ്റ്  യനങ്ങള,  കേയര്  കകേഭാലാംകപഭാസനിറ്റുകേള  എന്നനിവയുലട
ഫഭാക്ടറനികേള  സഭാപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള  സഹകേരണ
ഫഭാക്ടറതീസനിലന  രൂപഭാന്തരലപടുത്തനിയഭായനിരനിക്കുലാം  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ഞഭാന  കനരലത്ത
പറഞ്ഞതകപഭാലല  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണസ്റ്റ്   ഇന്തലയനില്  അതനിവനിപുലമഭായ
വനിപണന ശലാംഖല സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ്: സര്, കേയര് കമഖലയനില് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ഇന്നസ്റ്റ് വലനിയ പ്രയഭാസത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  മഭാകനജതീരനിയല്  സബ്സനിഡനിയുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ഇനകേലാം  സകപഭാര്ടസ്റ്റ്  സതീലാം  വഴനി  ലഭനികക്കണ  പണവലാം  സമയത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നനില.
കേഴനിഞ്ഞ രണസ്റ്റ് ദനിവസങ്ങളനിലഭായനി അതസ്റ്റ് ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇകൗ സലാംഖല കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാടുകക്കണതലാം നഭാരനിലന്റെ വനിലയനില് ഇന്നലത്ത സനിതനിക്കനുസരനിച്ചുള്ള
പരനിഷ്കരണവലാം ആ കമഖലയനില് ആവശലമഭാണസ്റ്റ്. വനിലനനിര്ണയ കേമ്മേനിറനി പലകപഭാഴലാം
കയഭാഗലാം കചേരുന്നനില.  വനിലനനിര്ണയ കേമ്മേനിറനി കയഭാഗലാം കചേര്ന്നസ്റ്റ് വനിലവര്ദനവളലപലടയുള്ള
കേഭാരലങ്ങള പരനിഗണനിക്കഭാനുലാം മഭാകനജതീരനിയല് സബ്സനിഡനിയുലാം ഇനകേലാം സകപഭാര്ടസ്റ്റ്
സതീമനിലുമുള്ള തകേ വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് സമയബന്ധനിതമഭായനി നല്കേഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ്  ലഎസകേസ്റ്റ്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗത്തനിനസ്റ്റ്
കേയറനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭായ ധഭാരണയുലണന്നതസ്റ്റ് വളലര നല കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  പലക്ഷ
അങ്ങയുലട  ഭയപഭാടനിനസ്റ്റ്  അടനിസഭാനമനില.  കേയര്  പുനദുഃസലാംഘടനഭാ  സതീമനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  കേലഭാപനിറല്  നല്കേഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇകൗ വര്ഷലാം  12  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.  മറസ്റ്റ് പല
കേഭാരലങ്ങളക്കഭായനി പത്തനിരുപതസ്റ്റ് വര്ഷങ്ങളഭായനി ലകേഭാടുത്ത 6 കകേഭാടനി രൂപ അക്കകൗണനില്
കേനിടക്കുനണസ്റ്റ്.  ആ തകേലയഭാലക്ക വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് കേലഭാപനിറലഭായനി കേണ്വര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാന
തതീരുമഭാനനിച്ചു.  18  കകേഭാടനി രൂപയുലട വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് കേലഭാപനിറല് ഇകൗ വര്ഷലാം അവര്ക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആകറഴസ്റ്റ്  വര്ഷമഭായനി നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ മഭാകനജതീരനിയല് സബ്സനിഡനി
പുനദുഃസഭാപനിക്കഭാനുലാം ഒരു സലാംഘത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു വര്ഷലാം  5000  രൂപ വചസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലാം.ഡനി.എ.,  പനി.എലാം.ലഎ.  ഇനങ്ങളനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
കുടനിശനികേയനില.  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനദുഃസലാംഘടനയുലട ഭഭാഗമഭായനി  400 ഓകടഭാമഭാറഡസ്റ്റ്
സനിന്നനിലാംഗസ്റ്റ് ലമഷതീനുകേളഭാണസ്റ്റ് ഇവനിലട ഡനികപ്ലഭായസ്റ്റ് ലചേയഭാന കപഭാകുന്നതസ്റ്റ്. അതകപഭാലല
പരമ്പരഭാഗത റഭാട്ടുകേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം പരനിപഭാടനിയുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ആവശലമഭായ പുതനിയ ലകേടനിടങ്ങള, ക്രഷസ്റ്റ് തടങ്ങനിയ സഭാമൂഹനികേ സകൗകേരലങ്ങലളലഭാലാം
സൃഷ്ടനിക്കലപടുലാം.

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ്: സര്,  പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായമഭായ കേയര് കമഖലയനിലല
കേയര്  പനിരനിക്കുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  300  രൂപ  കൂടുതലഭാലണന്ന
അഭനിപ്രഭായലാം  ഞങ്ങളക്കഭാര്ക്കുമനില.  അവര്ക്കസ്റ്റ്  കവതനലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാടുകക്കണ
ആവശലകേതയുണസ്റ്റ്.  ഇന്തലയനിലലഭാടഭാലകേ  500  ഒകൗടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള  തടങ്ങഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് തലന്ന ഇവനിലട സൂചേനിപനിച്ചു,  അതസ്റ്റ് നല കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.
പലക്ഷ  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  ഒകൗടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകണഭാ
എനകൂടനി  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  പലയനിടങ്ങളനിലുലാം പണസ്റ്റ് തടങ്ങനിയ ഒകൗടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള
ഇനലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാലത  ലക്ഷക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപ സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലകേഭാടുകക്കണതഭായ  അവസ വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ക്രയ വനിലസനിരതഭാ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
സലാംഭരനിച  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങള  ആഭലന്തര  വനിപണനിയനില്  വനിറഴനിചനിട്ടുകണഭാ;   എത്ര
രൂപയുലട  ഉല്പന്നങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  വനിറഴനിചതസ്റ്റ്;  എന്തു  റനികബറഭാണസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കുന്നതസ്റ്റ്?
റനികബലറഭാനലാം ലകേഭാടുത്തനില എന്നസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ.  കേയര്ലഫഡലാം
കഫഭാലാം  മഭാറനിലാംഗ്സലാം  മറ്റുലാം  വനിറഴനിച്ചു  എന്നസ്റ്റ്  പറയുകമ്പഭാള,  അവനിലട  യഭാലതഭാനലാം
നടന്നനിടനില. കേയര് കകേഭാര്പകറഷന 75 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഉല്പന്നങ്ങള വനിറഴനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ്
പറയുകമ്പഭാള,  എകസ്റ്റ്കപഭാര്ടര്മഭാര്  ഉളലപലടയുള്ള  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  ലകേഭാടുത്തതനിലന്റെ
കേണക്കഭായനിരനിക്കുലാം അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  എന്തഭാലണന്നസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് വലക്തമഭായനില.  ഏതഭായഭാലുലാം
കേയര് കമഖലയനില് എത്ര ശതമഭാനലാം റനികബറസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ഒരുപഭാടസ്റ്റ്
പ്രശ്നങ്ങള  ഉന്നയനിച്ചു.  ഓകരഭാന്നനികനഭാടുലാം  പ്രതനികേരനിക്കഭാന  ഞഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.
അവസഭാന  കചേഭാദലത്തനിനഭാണസ്റ്റ്  മറുപടനി  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിനസ്റ്റ് വലനിയ ലതറനിദഭാരണയുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പര്കചസസ്റ്റ്  ലലപ്രസസ്റ്റ്  എനകഫഭാഴസ്റ്റ് സസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്   സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  2015-16-ല്  89  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണസ്റ്റ്  സലാംഭരനിചതസ്റ്റ്.   കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  126  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഉല്പന്നങ്ങള
സലാംഭരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് വനിറഴനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് വലനിയ ബുദനിമുടസ്റ്റ് കനരനിടുനണസ്റ്റ്.  അതലകേഭാണസ്റ്റ്
ഇകൗ  വര്ഷലാം  മുതല്  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  50  ശതമഭാനലാം  റനിഡക്ഷനനില്  വനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
പലക്ഷ പര്കചസസ്റ്റ് സപ്രസനിലന്റെ 50 ശതമഭാനമല.  അവരുലട ഫനിനനിഷനിലാംഗസ്റ്റ് ചേഭാര്ജലാം
ലഭാഭവനിഹനിതവലാംകൂടനി കചേര്ത്ത വനിലയുലട 50 ശതമഭാനലാം വനിലയഭാണസ്റ്റ് വനില്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
കേയര്  കേയറ്റുമതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കനരലത്തയുള്ളതകപഭാലല  10  ശതമഭാനലാം  ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തയഭാറഭാണസ്റ്റ്.  ഇന്തലയനിലുള്ള വനിപണന ശലാംഖലലയക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറയുകമ്പഭാള
നനിലവനിലുള്ള നമ്മുലട കഷഭാറൂമുകേലളഭാലക്ക ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലാം സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലാം കനരനിടസ്റ്റ് നടത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്. സൂററനിലുലാം ലകേഭാല്ക്കത്തയനിലുലമഭാലക്ക നടത്തഭാനുള്ളതസ്റ്റ്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമലലന്ന അവകലഭാകേനത്തനില് നനിന്നസ്റ്റ് കബഭാദലലപടതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
ഫഭാലലഞസനി  കമഭാഡലനില്  ഏകേതീകൃത  പ്രകൃതത്തനില്  500  ഒകൗടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി  ഒരു  പുതനിയ  മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്
കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതസത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകപഭാള
റനികബറസ്റ്റ് എനപറയുന്നതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന പ്രധഭാനലപട ഒരു കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.
ലലകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  ലനയ്യുന്ന  തണനി  യണനികഫഭാമനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
വഭാങ്ങനിനല്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നല്കുന്ന  പണലാം  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമനകേളക്കസ്റ്റ്
ലലകേമഭാറുന്നതനിലന്റെ  ഇരടനിലചലവസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  വരുലാം.  പലക്ഷ  പരമ്പരഭാഗത
ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കസ്റ്റ് പണനി നല്കുന്ന കേഭാഴ്ചപഭാടസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  അതകപഭാലലതലന്ന
കേയര്ലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് അവരുലട ഉല്പന്നങ്ങള വഭാങ്ങുകേ,  കസഭാക്കസ്റ്റ് ഒരു പരനിധനി
വനിട്ടുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലണങ്കെനില്  അതസ്റ്റ്  വനില്ക്കുന്നതനിനുകവണനി  ആവശലമഭായ  റനികബറസ്റ്റ്
നല്കുകേ തടങ്ങനി അത്തരലാം നഷ്ടലാം സര്ക്കഭാര് സഹനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇകൗ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  200  ദനിവസലത്ത  ലതഭാഴനില്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ
എനള്ളതഭായനിരനിക്കുലാം ഞങ്ങളുലട പരനിശമലാം.  

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:  സര്,  കേയര്കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ഇകൗ
കമഖലയനിലുള്ള കുത്തകേ  നഷ്ടലപടുന്നതനിനുകപഭാലുലാം   ഇടയഭാക്കനിത്തതീര്ത്ത   പ്രധഭാനലപട
കേഭാരണലാം  ചേകേനിരനിയുലട  ദകൗര്ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.  ചേകേനിരനിയുലട  ദകൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്തതലകേഭാണസ്റ്റ് കേയര്പനിരനി കമഖല വലനിയ പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനിലല
ലപഭാള്ളഭാചനിയനില് നനിന്നസ്റ്റ്  ചേകേനിരനി  വരുന്നനിലലങ്കെനില് കേയര്പനിരനി  നടക്കനില.  ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
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ശതീ.  ആനത്തലവടലാം  ആനന്ദന  ലചേയര്മഭാനഭായനി  ശതീ.  പനി.  തനികലഭാത്തമന  ഉളലപലടയുള്ളവര്
അലാംഗങ്ങളഭായ കേയര് കേമ്മേതീഷന പഠനിചസ്റ്റ്  വലക്തമഭായ ഒരു റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനില് പ്രധഭാനമഭായുലാം ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ്.
ലപഭാള്ളഭാചനിയനിലുലാം  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനിലുലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടുന്ന  ചേകേനിരനിയഭായഭാലുലാം  കേയറഭായഭാലുലാം
കേയര്  പനിത്തഭായഭാലുലാം  ലലചേനകപഭാലുള്ള  പല  രഭാജലങ്ങളുലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  വഭാങ്ങനിലക്കഭാണ്ടു
കപഭാകുന്നതനിനഭാല് നമുക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നനില.  അതനിനഭാല് തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  മഭാതൃകേയനില്,  അവനിലട
എങ്ങലന ലതഭാണസ്റ്റ് സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  ചേകേനിരനിയുണഭാക്കനി,  അതനില് നനിന്നസ്റ്റ്  കേയര് ഉല്പഭാദനിപനി
ക്കഭാലമന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മല്  സമഗ്രേപഠനലാം നടത്തനി
ഇവനിലടത്തലന്ന ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചഭാല് മഭാത്രകമ
കേയര്  കമഖലയനിലുള്ള  പ്രഭാമുഖലലാം  നമുക്കസ്റ്റ്  നനിലനനിര്ത്തഭാന  കേഴനിയ.  അതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ്  ലഎസകേസ്റ്റ്:   സര്,   ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വനിശദമഭായ
പഠനങ്ങളുലാം  ചേര്ചകേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതവലരയുണഭായനിരുന്ന  ചേകേനിരനി
ഉത്പഭാദന വനികേസനതനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനപരമഭായ കപഭാരഭായ്മ  പരമ്പരഭാഗത
കേയര്കമഖലയനിലല സഹകേരണസലാംഘങ്ങളനില് മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുകേ, ലതഭാണസ്റ്റ് മറസ്റ്റ്
പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനലാം ലകേഭാണ്ടുവരനികേ എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള കതങ്ങ ഉത്പഭാദനലാം
വളലര  കുറവഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല് പുറത്തുനനിനലാം ലതഭാണസ്റ്റ്  ലകേഭാണ്ടുവരനികേ,  സലാംഭരനിക്കുകേ
തടങ്ങനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നടപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കനില.  അതലകേഭാണസ്റ്റ്  ലതഭാണസ്റ്റ്
ലഭലമഭായ സലങ്ങളനില് മനില് സഭാപനിക്കുകേ എലന്നഭാരു പുതനിയ നയലാം സസതീകേരനിചനി
രനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  3  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  1000  പുതനിയ മനില്ലുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതനിനുകവണനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കേയര്  ലമഷതീന  ഫഭാക്ടറനികേളുണഭാക്കഭാനുലാം  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കുടുലാംബശതീയുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  ലലബ-ബഭാക്കസ്റ്റ്  അകറഞസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്
ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  യനങ്ങളുലാം മറസ്റ്റ് കേഭാരലങ്ങളുലാം കേയര് ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് നല്കുലാം.
ലതഭാണസ്റ്റ് സലാംഭരനിച്ചുണഭാക്കനിയ ചേകേനിരനിയുലാം ചേകേനിരനികചഭാറുലാം തനിരനിച്ചുവഭാങ്ങുകേയുലാം മനിനനിമലാം
ഗലഭാരന്റെനി ഇനകേലാം അവര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.  ഇകൗ അടനിസഭാനത്തനില് എലഭാ
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ഒനവതീതലാം എന്ന രതീതനിയനില് ഇക്കഭാരലങ്ങള ലചേയ്യുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്
പരനിശമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  മലറഭാന്നസ്റ്റ്,  കതങ്ങ  സലാംഭരനിക്കുന്ന  നഭാളനികകേര  ലപ്രഭാഡഡ്യൂകസഴസ്റ്റ്
കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്  അവരുലട  ലതഭാണസ്റ്റ്  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  യനങ്ങള
90 ശതമഭാനലാം സബ്സനിഡനിയനില് നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. ഡതീ-ലലഫബറനിലാംഗസ്റ്റ് മനില് സഭാപനിക്കുന്ന
സസകേഭാരല വലക്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പകുതനികയഭാളലാം ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി നല്കേഭാനുലാം
സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുലാം.  അങ്ങലന മൂന്നസ്റ്റ് വര്ഷലാംലകേഭാണസ്റ്റ് കകേരളത്തനിലല ലതഭാണനിലന്റെ
35  ശതമഭാനലമങ്കെനിലുലാം  ഇവനിലടത്തലന്ന  ചേകേനിരനിയഭാക്കുന്ന  ഒരു  പരനിപഭാടനിക്കഭാണസ്റ്റ്
ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  
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ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  ആലാംസര്ഡഭാമനില്
ശതീ.  കവണു രഭാജഭാമണനി ഇന്തലന അലാംബഭാസഡര് ആയനിരനിക്കുന്ന സലലാം സന്ദര്ശനിക്കഭാന
അവസരലാം ലഭനിച്ചു.  അകദ്ദേഹലാം അവനിടലത്ത ലലഹലടകേസ്റ്റ്  ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്  കമഖലകേളനികലക്കസ്റ്റ്
ഞങ്ങലള  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയുണഭായനി.  വനിഷലനിപ്തമഭായ  പചക്കറനി  ഭക്ഷനിക്കുന്ന
നഭാടനിലനഭാരു സജഷന എന്ന നനിലയസ്റ്റ്  അവര് കുറചസ്റ്റ്  കേഭാരലങ്ങള പറഞ.  അവര്
മണനികലഭാ   നനിലകത്തഭാ കൃഷനി ലചേയ്യുന്നനില.   പകേരലാം ഒരു ലബഡസ്റ്റ്  ഉണഭാക്കനി,  പഭാറ
ലപഭാടനിചസ്റ്റ് കറഭാക്കസ്റ്റ്സഭാനലാം കറഭാക്കസ്റ്റ് പകൗഡറുലാം കചേര്ത്തസ്റ്റ് ഇതനിനസ്റ്റ് അനുകൂലമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്
കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  കേഭാരണലാം, പഭാറയനില് ഒരനിക്കലുലാം വനിഷമുണഭാകേനില.  കകേരളത്തനിലല
സഭാഹചേരലത്തനിനസ്റ്റ്  ഏറവലാം  അനുകയഭാജലമഭായതസ്റ്റ്  ചേകേനിരനിയുലാം  ലതഭാണ്ടുമഭാലണന്നഭാണസ്റ്റ്
അവര് പറയുന്നതസ്റ്റ്. അത്തരലാം സഭാ ദലതകേള ഉപകയഭാഗലപടുത്തണലാം.  കലഭാകേത്തനിലല
നൂറനിലധനികേലാം  രഭാജലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇതനിലന്റെ  സതീഡസ്റ്റ്  അവര്  ഇകപഭാള  എകസ്റ്റ്കപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കലഭാകേത്തനിലല കതര്ഡസ്റ്റ് ലഭാര്ജസസ്റ്റ് കേമ്പനനിയഭായനി ഇകൗ
ഫഭാലാം മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  

മനി  .   സതീക്കര്:    നല കചേഭാദലമഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില്: സര്,  ഇകപഭാഴനിതസ്റ്റ് ബഭാലാംഗ്ലൂരനിലുലാം വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം
സഭാധലതകേള കകേരളത്തനില് ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന ഗവലണ്മെന്റെസ്റ്റ് പരനിശമനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്:  സര്, ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്
വളലര  ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഇന്നസ്റ്റ്  ഇന്തലയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  നഭാലസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  ടണ്  കേയറ്റുമതനി
ലചേയ്യുന്നതനില് രണസ്റ്റ് ലക്ഷലാം ടണ് ചേകേനിരനികചഭാറഭാണസ്റ്റ്. കകേരളത്തനില് കേയറനിലന്റെ ഏറവലാം
വലനിയ മലനിനതീകേരണപ്രശ്നലാം ചേകേനിരനികചഭാറഭാലണന്നസ്റ്റ് പറഞലകേഭാണനിരുന്ന സഭാനത്തസ്റ്റ്
തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനിലുള്ളവര്  ഇതസ്റ്റ്  കേയറ്റുമതനി  ലചേയഭാന  തടങ്ങനി.  ഇതനിനസ്റ്റ്  ഉപ്പുരസലാം
കൂടുതലഭാലണനള്ളതഭാണസ്റ്റ് നമ്മുലട പ്രശ്നലാം. അതസ്റ്റ് കൃഷനിക്കുലാം മലറഭാന്നനിനുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില.  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനില് പചലത്തഭാണനില്നനിന്നഭാണസ്റ്റ് ചേകേനിരനി ഉണഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അതലകേഭാണസ്റ്റ് ഇകൗലയഭാരു പ്രശ്നമനില.  അതസ്റ്റ്  മനസ്സനിലഭാക്കനി  നമ്മേള പചലത്തഭാണനികലക്കുലാം
ഉണക്കലത്തഭാണനികലയമഭാണസ്റ്റ്  നതീങ്ങഭാന  കപഭാകുന്നതസ്റ്റ്.  അകപഭാള  ലഭലമഭാകുന്ന
ചേകേനിരനികചഭാര് കൃഷനിലക്കങ്ങലന ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാലമനള്ളതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.
ഇകപഭാള കേകമ്പഭാസഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേയഭാണസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  കേകമ്പഭാസനിലന്റെ
കേഭാരലമല,  കഗ്രേഭാത്തസ്റ്റ്  മതീഡനിയമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള
കഗ്രേഭാത്തസ്റ്റ്  മതീഡനിയമഭായനി  കകേരളത്തനില്  നഴറനിയനില്  മഭാത്രമഭാണുപകയഭാഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപ്പുമഭായനി ചേര്ച ലചേയസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാലാം.  അതകപഭാലലതലന്ന
കേയറ്റുമതനി ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയഭാലാം.  
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ശതീ  .    ബനി  .    സതലന:  സര്,  മുമ്പസ്റ്റ്  പല  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലഭായനി  ചേനിറയനിനകേതീഴലാം
വര്ക്കലഭഭാഗത്തുലാം അങ്ങസ്റ്റ് വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പരമ്പരഭാഗതരലാംഗത്തസ്റ്റ്  ഏറവമധനികേലാം സതീകേള
പണനിലയടുത്തുലകേഭാണനിരുന്ന  കമഖലയഭാണസ്റ്റ്  കേയര്.  അഞ്ചുലതങ്ങനിലല  കേയര്
പ്രശസ്തനിയഭാര്ജനിചതഭായനിരുന.  ഇകപഭാള വളലര ദയനതീയമഭായ ചേനിത്രമഭാണസ്റ്റ്.  കേയര്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളലഭാലാം  ഇകപഭാള  ലതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭായനി
മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  തലന്ന  നനിര്കദ്ദേശനിചതപ്രകേഭാരലാം  എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസസ്റ്റ്.-ഉലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  ഒരു  കേര്മ്മേപദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  എലഭാ
മണ്ഡലത്തനിലുലാം അതനിലന്റെ നനിര്വഹണത്തനികലക്കസ്റ്റ്  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന സൂചേനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്,
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേയര്  സലാംഘങ്ങളുലട  കേയനിലുള്ള  ഭൂമനി,  ഇകപഭാള  കേയര്
പനിരനിക്കകലഭാ   സലാംസരണകമഭാ  വനിതരണകമഭാ  ഇല.   കേയര്  മഭാറസ്റ്റ്,  കേയര്  ഭൂവസലാം
ഉണഭാക്കഭാനുള്ള  ഒരുല്പഭാദനകകേന്ദ്രലാം  വക്കലാംകപഭാലുള്ള ദസതീപഭാല്  ചുറലപട്ടുകേനിടക്കുന്ന
പ്രകദശത്തസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാന അങ്ങസ്റ്റ് മുനകേലയടുക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് പറഞ്ഞത
കപഭാലല അഞ്ചുലതങ്ങസ്റ്റ് കേയര് നമ്മുലട കേയര്ത്തരങ്ങളനിലല ഏറവലാം പ്രസനിദനികയറനിയ
ഇനമഭായനിരുന.  വളലരയധനികേലാം  മുറുക്കവലാം  ഉറപ്പുലാം  കനര്ത്തതമഭായതലകേഭാണസ്റ്റ്  പഭായ
ലനയഭാനഭാണസ്റ്റ്  അതപകയഭാഗനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.  പലക്ഷ ഇകപഭാള പഭായലനയസ്റ്റ്  നനിലചകതഭാടുകൂടനി
അഞ്ചുലതങ്ങസ്റ്റ്  കേയറനിനസ്റ്റ്  ആവശലക്കഭാരനിലഭാലത  വന്നനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അഞ്ചുലതങ്ങസ്റ്റ്
കേയര് മഭാത്രകമ പനിരനിക്കുകേയുളലവന്നസ്റ്റ് ശഠനിക്കരുതസ്റ്റ്.  വക്കലാം കേയറനിനഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
ഡനിമഭാനഡള്ളതസ്റ്റ്.  പണസ്റ്റ് നഭാലുലക്ഷലാം കപര് ലതഭാഴനിലലടുക്കുനലവന്നസ്റ്റ് പറയുകമ്പഭാഴലാം
യഥഭാര്തത്തനില്  ഒരുലക്ഷലാം കപര്ക്കുള്ള പണനികയ ഉണഭായനിരുനള.  ഒരുലക്ഷലാം
കപരുലട പണനി നഭാലു ലക്ഷലാം കപര്ക്കസ്റ്റ് വതീതലാം വയഭാനഭാണസ്റ്റ് നഭാട്ടുനടപനുസരനിചസ്റ്റ് ഒഭാകരഭാ
പ്രകദശത്തുലാം ഇന്ന കേയര് മഭാത്രകമ പനിരനിക്കൂലവന്നസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്. അഞ്ചുലതങ്ങസ്റ്റ് കേയറനിനസ്റ്റ്
ഡനിമഭാന്റെനിലലങ്കെനില് കവലറ കേയര് പനിരനിക്കനില.  അകപഭാള അഞ്ചുലതങ്ങനില് കവണ്ടുന്ന
മഭാറലാം  മലബഭാറനിനുലാം  ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്.  ഡനിമഭാനഡള്ള  കേയറനികലയസ്റ്റ്  മഭാറണലാം.  വക്കലാം
കേയര് അവനിലട  പനിരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞഭാല് അതസ്റ്റ്  ജനികയഭാ  ലടകസ്റ്റ്സറല്സഭായനി  ഉപകയഭാഗനി
ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒരു ഫഭാക്ടറനി കവണലമനള്ള കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ലലഹഡല് ടൂറനിസലാം ലസന്റെറുകേള

3 (*183) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുലലസന തങ്ങള :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലലവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലലഹഡല് ടൂറനിസലാം ലസന്റെറുകേലള ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ
സബ്സനിഡനിയറനി കേമ്പനനിയഭാക്കഭാന തതസത്തനില് തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചസ്റ്റ്  ധഭാരണയുണഭാ
ക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുട്ടുകേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ലലവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി): സര്,

(എ )  ഉണസ്റ്റ്.  25-3-2017-ല് കൂടനിയ കകേരള ലലഹഡല് ടൂറനിസലാം ലസന്റെറനിലന്റെ
ഗകവണനിലാംഗസ്റ്റ് കബഭാഡനി കയഭാഗലാം കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള തടര് നടപടനികേലള
ടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.-കനഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ
മറ്റു നടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലലഹഡല് ടൂറനിസലാം ലസന്റെറുകേള നനിലവനില് പൂര്ണമഭായുലാം കകേരള കസറസ്റ്റ്
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ ഭൂമനിയനിലഭാണസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ. ബനി.
ലനിമനിറഡനിലന്റെ  സബ്സനിഡനിയറനി  കേമ്പനനിയഭായഭാണസ്റ്റ്  ലസന്റെറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമഭായനി  ധഭാരണയുണഭാക്കനിയനിടനില.
ടൂറനിസലാം, വനലാം, ഇറനികഗഷന, റവനഡ്യൂ തടങ്ങനിയ വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഭായനി സഹകേരനിച്ചു
ലകേഭാണസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  എലഭാ  വശങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  കേണ്സളടന്റെനിലന  നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകേയുലാം
ലചേയഭാലമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  സര്,  കകേരളത്തനിലല മലറലഭാ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങലളയുലാം
കപഭാലല  വനികേസനിപനിലചടുക്കഭാന ഏലറ സഭാദലതയുള്ള സതീമഭാണസ്റ്റ്  ലലഹഡല് ടൂറനിസലാം
പ ദതനി.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യസ്റ്റ് കേതീഴനില്,  പ്രകതലകേമഭാലയഭാരു സബ്സനിഡനിയറനി കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ്
കേതീഴനില്  ഇകൗ  ലലഹഡല്  പദതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുലന്നനപറയുന്നതസ്റ്റ്  സകന്തഭാഷകേരമഭാണസ്റ്റ്.
മറ്റു  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  ഇകൗ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ശദനിക്കുകേയഭാലണങ്കെനില്  അതസ്റ്റ്  ലലകേവരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്
കതഭാനന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭാവശലമഭായ അകക്കഭാമകഡഷകനഭാ മറസ്റ്റ്  സകൗകേരലങ്ങകളഭാ
ഒനലാംതലന്ന അവനിലടയനില.  ഇകൗ സലങ്ങളനില് കൂടുതല് അകക്കഭാമകഡഷന ലസന്റെറുകേള
സഭാപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  റനിലഫഷസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സകൗകേരലങ്ങകളര്ലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം  കകേരളത്തനിലല
ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളഭായ,  ലലഹഡല്  ടൂറനിസ്റ്റുകകേന്ദ്രങ്ങലളന
പറയുന്ന ബഭാണഭാസരസഭാഗര്,  കേക്കയലാം,  ഇടുക്കനി,  മഭാട്ടുലപടനി,  കഷഭാളയഭാര് തടങ്ങനിയ
ലസന്റെറുകേലള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തങ്കെനിലുലാം പദതനി സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?
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ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി: സര്, അതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭായ ആകലഭാചേനകേള
നടന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകൗ രലാംഗത്തസ്റ്റ് എലഭാവനിധ സഭാദലതകേളുലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തണലമന്നതഭാണസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം നനിലപഭാടസ്റ്റ്.   കൂടുതല് പരനികശഭാധന ആവശലമഭായ
കകേന്ദ്രങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  വനിപുലമഭാലയഭാരു സഭാദലതയുലണന്ന ബഹുമഭാനലനഭായ
ലമമ്പറുലട  അഭനിപ്രഭായലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
എലഭാ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  സര്,  മനനി പറഞ്ഞതകപഭാലല ഇതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ എനപറയുകമ്പഭാള, അവനിലടയുള്ള ജതീവനക്കഭാര് തഭാലഭാലനികേഭാ
ടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവരഭാണസ്റ്റ്.  അവരനില് കുറചഭാളുകേലളലയങ്കെനിലുലാം സനിരലപടുത്തനി
അവര്ക്കസ്റ്റ് എലഭാ സകൗകേരലവലാം നല്കുകേയഭാലണങ്കെനില് ഒരു മനികേച മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് ഇകൗ
കേഭാരലത്തനിലുണഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം.  അതകപഭാലല ബഭാണഭാസരസഭാഗര് കപഭാലുള്ളവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണഘടത്തനില് പടനിഞ്ഞഭാകറത്തറയനില് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള
ലചേറനിയ  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുണസ്റ്റ്.  ഇകൗ കേസഭാര്കടഴ്സുകേലള  റനിലനഭാകവറസ്റ്റ്  ലചേയസ്റ്റ്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കസ്റ്റ്
അകക്കഭാമകഡഷന ലകേഭാടുക്കഭാവന്ന രതീതനിയനില് മഭാറനിലയടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  ഒന്നസ്റ്റ്,  ലലഹഡല്  ടൂറനിസലാം  കമഖലയുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. മുഖഭാന്തരമഭാണസ്റ്റ് നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നതസ്റ്റ്. അതലകേഭാണസ്റ്റ്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കജഭാലനിലചേയ്യുന്നവലര  സനിരലപടുത്തഭാന  ഇകപഭാള  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായുലാം
നനിയമപരമഭായുലാം ബുദനിമുട്ടുണസ്റ്റ്.  മലറഭാന്നസ്റ്റ്,  ബഭാണഭാസരസഭാഗര് അടക്കമുള്ള കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല
സഭാദലതകേള കൂടുതല് വനിപുലമഭായനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് എലഭാവനിധ പരനികശഭാധനയുലാം
നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ് ഹുലലസന തങ്ങള :  സര്,  ജലലലവദദ്യുത പദതനികേളുമഭായനി
ബന്ധലപടുത്തനി  ടൂറനിസലത്ത  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകമ്പഭാള  ഡഭാമുകേളുലട  സരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം ഡഭാമുകേളുലട സരക്ഷ ഉറപഭാക്കനി
ഇത്തരലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിലലങ്കെനില്  ഭഭാവനിയനില്  ദരന്തമഭാകുലമനള്ള  കേഭാരലലത്ത
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  നല  വലക്തതയുണസ്റ്റ്.  ഏറവലാം  വലനിയ  ഡഭാലാം  സനിതനി  ലചേയ്യുന്ന
ഇടുക്കനിയുളലപലടയുള്ള സലങ്ങളനില് ആ നനിലയനില് മഭാത്രകമ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുള.

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  സര്,  ലലഹഡല്  ടൂറനിസത്തനിലല  ക്രമകക്കടുകേള
അകനസഷനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-കയഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിരുന.
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ബഭാണഭാസരസഭാഗര്,  കേക്കയലാം,  ലപരുവണഭാമൂഴനി       ലലഹഡല്
ടൂറനിസലാം  ഇടനഭാഴനി  പദതനിയനിലല  ലടണറനില്  നടന്ന  ക്രമകക്കടുകേള  അകനസഷനിചസ്റ്റ്
എലന്തങ്കെനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?  320  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  മഭാസര്  പ്ലഭാന
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തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  92.80  ലക്ഷലാം  രൂപ  കേണ്സളടനസനി  ഫതീസഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  അറനിയഭാലതയഭാണസ്റ്റ്  ഇകൗ  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തലതന്നഭാണസ്റ്റ്
ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന അവരുലട റനികപഭാര്ടനില് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തസ്റ്റ്
നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിചതസ്റ്റ്?  വനലാം,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  വകുപ്പുകേള തമ്മേനിലുള്ള തര്ക്കലാം
കേഭാരണലാം കേക്കയലാം ലലഹഡല് ടൂറനിസലാം പദതനി ഇലഭാതഭാകുന്ന അവസയഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.
വനലാം  വകുപ്പുലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യുലാം  തമ്മേനില്  ഏകകേഭാപനമനിലഭാത്തതമൂലമുണഭായനിട്ടുള്ള
അവകേഭാശ  തര്ക്കങ്ങള  പ്രസ്തുത  പദതനിലയ  പുറകകേഭാടടനിക്കുലാം.  അതലകേഭാണസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്
വകുപ്പുകേള  തമ്മേനില്  ചേര്ച  ലചേയസ്റ്റ്  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനികേള
ഭലാംഗനിയഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : സര്, ബഭാണഭാസരസഭാഗര് ടൂറനിസലാം ഇടനഭാഴനി പദതനിയനിലല
ലടണറനില് ക്രമകക്കടുലണന്നസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് ഉന്നയനിച വനിഷയലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം വലക്തമഭായ ഉത്തരലാം പനിന്നതീടസ്റ്റ് പറയഭാലാം.  മറസ്റ്റ് കേഭാരലങ്ങളനികന്മല്
ആവശലമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തനി ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  ലലഹഡല് ടൂറനിസലാം പദതനിയുലട ജതീവനഭാഡനിലയന്നസ്റ്റ്
പറയുന്നതസ്റ്റ് അങ്ങയുലട സസന്തലാം ജനിലയഭാണസ്റ്റ്. എടസ്റ്റ് അണലക്കട്ടുകേള കകേഭാര്ത്തനിണക്കനി
ലകേഭാണ്ടുള്ള  ലലഹഡല്  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  വലനിയ  സഭാധലതകേള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തു
ന്നതനിനുകവണനി എലന്തലഭാലാം പദതനികേള രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?
ലഡഭാമസനികേസ്റ്റ് ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ഏറവലാം കൂടുതല് ആകേര്ഷനിക്കഭാന കേഴനിയുന്നതസ്റ്റ് ലലഹഡല്
ടൂറനിസലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്.  ഇടുക്കനിയനിലല  എടസ്റ്റ്  അണലക്കട്ടുകേലള  കൂടനിയനിണക്കുന്ന
പദതനിലയ സലാംബന്ധനിച ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി   എവനിടലാം വലരലയത്തനിലയന്നസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  സര്,  ഇടുക്കനിയനില് കുകറ പദതനികേള പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി
നടനവരുനണസ്റ്റ്.  മഭാട്ടുലപടനി,  കുണള,  ഇടുക്കനി,  ലചേങ്കെളലാം,  പന്നനിയഭാര്,  ലപഭാന്മുടനി തടങ്ങനിയ
സലങ്ങളനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  ഫലപ്രദമഭാലണന്നഭാണസ്റ്റ്  മനസ്സനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
പുതനിയ സഭാധലതകേളുപകയഭാഗലപടുത്തനി എങ്ങലന വനിപുലതീകേരനിക്കഭാലമന്നതനിലനപറനി
ചേനിന്തനികക്കണതണസ്റ്റ്.  അതസലാംബന്ധനിച സഭാധലതകേലളലഭാലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുലമന്നഭാണസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  മുഹസനിന പനി  .  :  സര്,  ലലഹഡല് ടൂറനിസത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ട്രെക്കനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലലസക്ലനിലാംഗസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  അഡസഞര്  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  സഭാധലതകേലളലഭാലാം
കൂടനികയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്  സഭാധലതയുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലലാം
ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  സര്,  അതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിചനിടനില.  അഡസഞര്
ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപട  കൂടുതല്  സഭാധലതകേള  ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്;
പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ്: സര്, ഇന്തലയനില് ആദലമഭായനി തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനലാം ജലലലവദദ്യുത പദതനി രൂപലപടുത്തനിയതസ്റ്റ് എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല കേരുമ്പ
ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ലലഹഡല്  കപ്രഭാജക്ടുലാം  ലവള്ളചഭാടവലാം  കേഭാണുന്നതനിനഭായനി
ആഭലന്തര  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  ധഭാരഭാളമഭായനി  അവനിലട  വരുന്നതസ്റ്റ്  പതനിവഭാണസ്റ്റ്.  ടൂറനിസവലാം
ലലഹഡല്  കപ്രഭാജക്ടുലാംകൂടനിയുള്ള  ഒരു സലാംയുക്ത  കപ്രഭാജലക്ടന്ന നനിലയനില്  അവലയ
കേഭാണഭാന ഇതവലര സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭായനിടനില.  അത്തരത്തനില് ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജക്ടുലാം
മറ്റുലാം ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള കപ്രഭാജക്ടനിനസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ശമനിക്കുകമഭാ; അതനിനഭാവശലമഭായ
സഹഭായലാം നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  സര്ക്കഭാരുലാം
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യുലാം അതനിലന്റെ സഭാധലതകേള വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  സര്,  ലലഹഡല്  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളലാം വളലര തച്ഛമഭാണസ്റ്റ്. അവരുലട ബുദനിമുട്ടുകേള
ബഹുമഭാനലപട  വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ്  കനരനിടറനിയഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള ഓണലാം വരുന്ന
സമയമഭാണസ്റ്റ്.  അലതലഭാലാം പരനിഗണനിചസ്റ്റ് അവരുലട ശമ്പളത്തനില് വര്ദനവസ്റ്റ് വരുത്തഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  സര്,  ലലഹഡല്  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനിലല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വളലര  പരനിമനിതമഭായ  ശമ്പളകമയുളലവന്നതസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്
അറനിയഭാവന്ന  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  അവര്ക്കസ്റ്റ്  നലഭായമഭായ  ശമ്പളലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലല ക്രമകക്കടുകേള

4 (*184) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്:
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന:
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഏറവലാം വലനിയ അഴനിമതനി കദവസസലാം കബഭാര്ഡകേളനിലഭാലണന്ന കകേഭാടതനി
നനിരതീക്ഷണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്,  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനില്
വലഭാപകേമഭായകതഭാതനില് ഉലണന പറയലപടുന്ന അഴനിമതനികേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  അകനസഷനിക്കഭാന
കവണ  ഇടലപടല്  നടത്തുകമഭാ;  സലലാംമഭാറത്തനിനസ്റ്റ്  വലഭാപകേമഭായ  കകേഭാഴയനിടപഭാടസ്റ്റ്
നടക്കുനലവന്ന വഭാര്ത്തയുലട അടനിസഭാനത്തനില് പരനികശഭാധന നടത്തുകമഭാ ;
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(ബനി)  ശബരനിമല  കുത്തകേകലലത്തനിലല  ക്രമകക്കടുകേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  ജഡതീഷലല്
കേമ്മേതീഷന നടത്തനിയ അകനസഷണത്തനിലന്റെ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില്
ഇതനിലല പ്രധഭാന കേലണത്തലുകേള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി)  കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലല അഴനിമതനിയുലടയുലാം ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനില്
നനിനലാം എഴന്നൂറനി എഴപത്തനിയഭാറസ്റ്റ്  കേനികലഭാ സസര്ണലാം കേഭാണഭാതഭാലയന്നസ്റ്റ് അമനിക്കസസ്റ്റ്
കേഡ്യൂറനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്ലതന്ന  വഭാര്ത്തയുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രധഭാന
കക്ഷത്രങ്ങളനിലല സരക്ഷ വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന): സര്, 

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലല  അഴനിമതനികേള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
സലാംസഭാന വനിജനിലനസസ്റ്റ് മുകഖനയുലാം തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം ചേതീഫസ്റ്റ് വനിജനിലനസസ്റ്റ്
ഓഫതീസര് മുകഖനയുലാം അകനസഷണലാം നടത്തഭാന സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2012-13-ല് ശബരനിമല കുത്തകേകലലലാം സലാംബന്ധനിച്ചുണഭായ പരഭാതനികേള
ശതീ. പനി. കപ്രമചേന്ദ്രന (റനിടകയര്ഡസ്റ്റ് ഡനിസനിക്ടസ്റ്റ്  & ലസഷനസസ്റ്റ് ജഡ്ജസ്റ്റ്) അകനസഷനിചസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കുത്തകേയസ്റ്റ്  വരുന്നവര്  ഒത്തുകചേര്ന്നസ്റ്റ്  തകേ  കൂടനി
വനിളനിക്കഭാത്ത പ്രവണത ഉണഭായനിരുന്നതഭായനി  റനികപഭാര്ടനില് ലവളനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ശനിപഭാര്ശപ്രകേഭാരലാം  ലതഭാടടുത്ത  വര്ഷലാം  മുതല്  ഇ-ലടണര്  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രലാം,  ഗുരുവഭായര്,  ശബരനിമല എന്നതീ കക്ഷത്രങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പുറകമ  കദവസസലാംകബഭാര്കഡഭാ  കക്ഷത്രഭരണ സമനിതനികേകളഭാ  ആവശലലപടുന്ന കക്ഷത്രങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സര്ക്കഭാര് മതനിയഭായ സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നല്കേനിവരഭാറുണസ്റ്റ്. അമനിക്കസസ്റ്റ് കേഡ്യൂറനിയുലട

റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനില് നനിലവനിലുള്ള

സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : സര്, തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലഭാണസ്റ്റ്

ഏറവലാം കൂടുതല് അഴനിമതനി നടക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് കകേഭാടതനി  നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്

ഓഫതീസറുലട സലലാംമഭാറത്തനിനസ്റ്റ് ലക്ഷങ്ങളുലട കകേഭാഴലയന്ന പത്രവഭാര്ത്തയുലാം വരനികേയുണഭായനി.

കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലല  വരുമഭാനമുള്ള  പ്രധഭാന  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്

ഓഫതീസര്മഭാലര  സലലാംമഭാറനി  നനിയമനിചതനില്  അഴനിമതനി  നടന്നതഭായനി  അങ്ങയുലട

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?
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ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന :  സര്,  ഇത്തരലാം നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ് വലനിയ കതഭാതനില്
കകേഭാഴയനിടപഭാടസ്റ്റ്  നടന്നതഭായനി  പത്രങ്ങളനില് വഭാര്ത്ത വന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതമൂലലാം കക്ഷത്രത്തനില്  വരുമഭാനകചഭാര്ച ഉണഭാകുന്നതഭായുലാം മനസ്സനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനുലാം കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് സതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര് ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : സര്, ശബരനിമലയനില് പഭാത്രലാം വഭാങ്ങുന്നതനിലുലാം
അവനിലട  സഭാപനിച  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  പ്ലഭാന്റെനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
അപഭാകേതയുലണനള്ള കേഭാരലലാം സലാംബന്ധനിച്ചുലാം പത്ര വഭാര്ത്തയുണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ് അങ്ങയുലട
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന :  സര്,  രണസ്റ്റ്  കേഭാരലങ്ങളുലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  പഭാത്രലാം വഭാങ്ങനിയതമഭായനി ബന്ധലപട അഴനിമതനിപ്രശ്നലാം
അകനസഷണത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. മഭാലനിനലപ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തന സജമഭാലണങ്കെനിലുലാം പ്ലഭാന്റെനികലയസ്റ്റ്
മഭാലനിനലലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലനനിലന്റെ  പണനി  കേരഭാറുകേഭാരന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതസ്റ്റ്  പ്ലഭാന്റെനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കസ്റ്റ്  കേഭാലത്തനിനുമുമ്പഭായനി  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  സര്,  ശബരനിമലയനിലുലാം  കദവസസലാം  കക്ഷത്രങ്ങളനിലുലാം
വലവസഭാപനിതമഭായനി  അവര്തലന്ന  അലാംഗതീകേരനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്  അഴനിമതനിയുലാം
അതമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  നനില്ക്കുന്ന വനിഷയങ്ങളുലാം.  ലസക്രടറനിയഭായനി  കസവനമനുഷനിചനിരുന്ന
ആലള  കേമ്മേതീഷണറഭാക്കനിയതകപഭാലുള്ള  നനിരവധനി  സലാംഭവങ്ങള  സമതീപകേഭാലത്തുണഭായനി.
ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സമഗ്രേമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തഭാന കവണ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?
അഴനിമതനി കേണ്ടുപനിടനിചഭാല് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുന്ന രതീതനിയനിലുള്ള എലന്തങ്കെനിലുലാം
മഭാര്ഗ്ഗലാം അവലലാംബനിക്കഭാന ഇകൗ കേഭാലയളവനില് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന : സര്, ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് സൂചേനിപനിച പ്രശ്നലാം
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്  വന്നതഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തനിയകപഭാളത്തലന്ന ബന്ധലപട ഉകദലഭാഗസന നനിര്ബന്ധനിത അവധനിയനില്
പ്രകവശനിക്കണലമനള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള
അകനസഷണലാം നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷസ്റ്റ് :  സര്,  ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി  കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ  ഭരണലാം
ഗുരുവഭായര് മഭാതൃകേയനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കണലമന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
2011-ലല  ലലഹകക്കഭാടതനിവനിധനിയുലട  പശഭാത്തലത്തനില്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുന്നതനിനുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ശമലാം  നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;  ഇതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന :  സര്,  ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി  കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ
ഭരണലാം ഗുരുവഭായര് മഭാതൃകേയനില് നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നനിയമലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തയഭാറഭാലണന്നസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിലയ
അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുലാം  തതീരുമഭാനത്തനിനുമഭായനി
കേഭാത്തനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന : സര്, കദവസസലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ഭരണവമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ്
അമ്പലങ്ങളനില്  എത്ര  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  കകേസ്സുകേളുലണന്നസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിലല ഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലന്തലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന :  സര്,  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  കകേസ്സനിലന്റെ  എണലത്ത
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  കൃതലമഭായനി  പറയഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള. ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രവമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് അമനിക്കസസ്റ്റ് കേഡ്യൂറനിയുലട
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്,  ബഹുമഭാനലപട സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്
ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രലാം എകനികേഡ്യൂടതീവസ്റ്റ്  ഓഫതീസറഭായനി ശതീ.  രതതീശന ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്.-ലന
മുഴവന സമയ ഉകദലഭാഗസനഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ  കേണക്കുകേളുലട
ആഡനിറനിലാംഗനിനഭായനി  വനിരമനിച  IA&AS (ഇനഡലന  ആഡനിറസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  അക്കകൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
സര്വതീസസ്റ്റ്) ഉകദലഭാഗസരുലട  പഭാനല്  കക്ഷത്രലാം  അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ സരക്ഷ ശക്തമഭാക്കുന്നതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : സര്, ഏതസ്റ്റ് ഭരണസമനിതനി വന്നഭാലുലാം കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില്
സനിരലാം  അഴനിമതനി  പതനിവഭാണസ്റ്റ്.  അതലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  പ്രസനിഡന്റെഭായനി
വന്നവലരഭാലക്ക പനിന്നതീടസ്റ്റ്  ഗതനിപനിടനിക്കഭാലത കപഭായതസ്റ്റ്.  ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ
'ബനി'  നനിലവറ  തറക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  എന്തഭാണസ്റ്റ്;
രഭാജകുടുലാംബലാം എതനിര്ക്കുന്നലതന്തുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പറഞ്ഞ ആദലലത്ത
കസറസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായുലാം  ശരനിയല.  വളലര  സതലസന്ധമഭായുലാം  സതഭാരലമഭായുലാം
കക്ഷത്രനന്മയകവണനി  പ്രവര്ത്തനിച  പ്രസനിഡനമഭാരുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഇടതപക്ഷ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് നനികയഭാഗനിച അഡസ. രഭാജകഗഭാപഭാലന നഭായര് അക്കഭാരലത്തനില്
മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച ഒരഭാളഭാണസ്റ്റ്.  എലാം.പനി.  കഗഭാവനിന്ദന നഭായരുലാം അതകപഭാലല
പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  വലതലഭാസമനിലഭാലത  നലരതീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിച
പ്രസനിഡനമഭാരുലാം  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലലവസസ്റ്റ്  ചേഭാനസലറഭായനിരുന്ന  ശതീ.  ബഭാബു
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തടങ്ങനിയ ആളുകേള അഴനിമതനിക്കുകവണനി കൂട്ടുനനിന്നനിടനില.  ലപഭാതകവ ബഭാക്കനി  ചേനില
ആളുകേലള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ആകക്ഷപലാം  നലതകപഭാലല  ഉയര്നവരുനണസ്റ്റ്.  'ബനി'
നനിലവറ  തറക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  രഭാജലകേഭാടഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  ചേനില
റനിസര്കവഷനുണസ്റ്റ്. പണസ്റ്റ് കേഭാലത്തസ്റ്റ് 'ബനി' നനിലവറ  തറന്നതമഭായനി ബന്ധലപട്ടുണഭായനിട്ടുള്ള
അപശകുനങ്ങളുലാം  പ്രശ്നങ്ങളുലാംമൂലമഭാണസ്റ്റ്  തറക്കഭാന പഭാടനിലഭാലയന്ന  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കഭാന
കേഭാരണമഭായലതന്നഭാണസ്റ്റ് രഭാജകുടുലാംബവമഭായനിട്ടുള്ള ചേര്ചയനില് മനസ്സനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിചതസ്റ്റ്.
സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  സസതീകേരനിചഭാല്  അതനികനഭാലടഭാപലാം  രഭാജകുടുലാംബലാം
നനില്ക്കുലമന്നഭാണസ്റ്റ് അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ.)

(2) കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

സഹകേരണ കമഖലയനില് ലതഭാഴനില് വനികേസന പദതനികേള

5 (*185) ശതീ  .   എലാം  .   നകൗഷഭാദസ്റ്റ് :
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപസ്റ്റ് മനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വര്ഷത്തനില്  ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
ലക്ഷലകത്തഭാലട  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  ലതഭാഴനില്  വനികേസന
പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസന  തഭാല്പരലത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുന്ന
തരത്തനില്  കകേരള  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനിയുലട  പുകരഭാഗതനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) സലാംസഭാന കേഭാര്ഷനികേ ഗ്രേഭാമ വനികേസന ബഭാങ്കെനിനസ്റ്റ് 500 കകേഭാടനി രൂപയുലട
സര്ക്കഭാര്  ഗലഭാരന്റെനി  അധനികേമഭായനി  അനുവദനിചതവഴനി  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  കനടലാം
എലന്തലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .
കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന  ):

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  പ്രതനിവര്ഷലാം  20000  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കഭാന കേഴനിയുന്ന പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  14  ജനിലകേളനില്
നനിനലാം  മനികേവറ  100  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ലതലരഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം
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ഓകരഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം  100  വലക്തനികേള/കുടുലാംബങ്ങള  ഉളലപടുന്ന  10  വതീതമുള്ള
ലചേറുകേനിട  ഉല്പഭാദന  ക്ലസറുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.  പ്രസ്തുത  ക്ലസറുകേള
മുകഖന പ്രഭാകദശനികേ വനിഭവ ലഭലതയനുസരനിച്ചുള്ള കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളനില് നനിനലാം
മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ആയതനിനസ്റ്റ് സലാംഘലാം മുകഖന വനിപണന
സകൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. ഒരു സലാംഘത്തനിനസ്റ്റ് 1000 ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
വതീതലാം  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്ന  ടനി  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  സര്ക്കഭാര്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുമ്പഭാലകേ
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  ഈ  പദതനി  ഘടലാംഘടമഭായനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ടഭാസസ്റ്റ്
കഫഭാഴനിലന നനികയഭാഗനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇപ്രകേഭാരലാം നനികയഭാഗനിച ടഭാസസ്റ്റ്
കഫഭാഴസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) സലാംസഭാന കേഭാര്ഷനികേ ഗ്രേഭാമ വനികേസന ബഭാങ്കെനിനസ്റ്റ് 500 കകേഭാടനി രൂപയുലട
സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനി അധനികേമഭായനി അനുവദനിചതവഴനി പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന കനടലാം കൂടുതല്
വഭായ്പകേള  നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുലാം  എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  അധനികേമഭായനി  അനുവദനിച  സര്ക്കഭാര്
ഗലഭാരന്റെനി  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നബഭാര്ഡനില്  നനിനലാം  റതീഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആയതസ്റ്റ്
വഭായ്പകേള നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതമഭാണസ്റ്റ്.

കേഭായനികേക്ഷമതഭാ മനിഷന

6 (*186) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :

ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന :

ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേഭായനികേക്ഷമതഭാ മനിഷന തടങ്ങഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?



30       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  16, 2017 

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ) :

(എ)  കകേരള കസറസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
കേഭായനികേക്ഷമതഭാ മനിഷന രൂപതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ഇതനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം പദതനി  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള
രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയുലാം വരുന. വനിദലഭാഭലഭാസലാം, തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം, ആകരഭാഗലലാം
എന്നതീ വകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ്  ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  പദതനി  രൂപകരഖ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന
കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) കകേരളത്തനിലല എലഭാ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം കേഭായനികേക്ഷമതയുലാം നല ആകരഭാഗലവലാം
സകേവരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നഴറനി  തലലാം മുതല് നഭാലഭാലാം  ക്ലഭാസസ്റ്റ് വലരയുലാം അഞഭാലാം ക്ലഭാസസ്റ്റ്
മുതല് പത്തഭാലാം ക്ലഭാസസ്റ്റ് വലരയുലാം പ്ലസസ്റ്റ് വണ് & പ്ലസസ്റ്റ് ടു വനിഭഭാഗലാം, യണനികവഴനിറനിതലലാം,
യുവജനവനിഭഭാഗലാം,  മുതനിര്ന്ന പകൗരന്മഭാര്  എന്നനിങ്ങലന സലാംസഭാനലത്ത മുഴവന  ജനങ്ങളനിലുലാം
കേഭായനികേക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭായനികേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം ആകരഭാഗല
ശതീലങ്ങളുലാം ആകരഭാഗലലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള ലപഭാത കബഭാധവലാം ജതീവനിതചേരലകേളുലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭാണസ്റ്റ് പ്രധഭാനമഭായുലാം ലക്ഷലലാം വയന്നതസ്റ്റ്.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ. നവതീകേരണത്തനിനഭായനി പദതനി

7 (*187) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനിയുലട  മുഖലധനസമഭാഹരണ കസഭാതസ്സഭായനി  വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ള
ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ. പ്രവഭാസനി ചേനിടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനിൽ നനിലവനിലല സനിതനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രവഭാസനി ചേനിടനി ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നനികക്ഷപത്തനിനസ്റ്റ് സരക്ഷനിതതസലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുമഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ):

(എ) ഇല. പ്രവഭാസനി ചേനിടനി തടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ചേനിടസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ആക്ടനിലല ചേനില
ചേടങ്ങളനില് റനിസര്വസ്റ്റ് ബഭാങ്കെനിലന്റെ അനുമതനികയഭാലട ഇളവസ്റ്റ് വരുകത്തണതസ്റ്റ് അനനിവഭാരല
മഭായതനിനഭാല് ഇതസലാംബന്ധനിച കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേളുലാം സഭാകങ്കെതനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
സതസരമഭായനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.  അധനികേലാം  തഭാമസനിയഭാലതതലന്ന
ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ. പ്രവഭാസനി ചേനിടനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) കകേന്ദ്ര ചേനിടനി ആക്ടസ്റ്റ് 1982-ഉലാം കകേരള ചേനിടനി റൂളസസ്റ്റ് 2012-ഉലാം അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്
പ്രവഭാസനി ചേനിടനി  തടങ്ങുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിനഭാല് നനിയമപരമഭായ എലഭാ പരനിരക്ഷയുലാം പ്രവഭാസനി
ചേനിടനികേളക്കുണസ്റ്റ്.  അതനിനുപുറലമ സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ള സഭാപനമഭായ ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.
നടത്തനിവരുന്ന മറസ്റ്റ്  ചേനിടനികേളക്കുള്ള അകത സരക്ഷനിതതസലാം  പ്രവഭാസനി ചേനിടനികേളക്കുലാം
ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. പ്രവഭാസനി ചേനിടനികേളക്കസ്റ്റ് പ്രകതലകേലാം നല്കകേണ ആനുകൂലലങ്ങലള
കുറനിചസ്റ്റ് ചേര്ചകേള നടനവരുന.

(സനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുമഭായനി
നനിരവധനി പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 33 ലക്ഷകത്തഭാളലാം ഇടപഭാടുകേഭാരുലാം
33,225 കകേഭാടനിയുലട വഭാര്ഷനികേ വനിറ്റുവരവലാം (2017 ജൂണ് 30-ലന്റെ കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്)
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. നനിലവനില് 568 ബഭാഞ്ചുകേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്. പ്രവഭാസനി ചേനിടനികേള ആരലാംഭനിക്കു
ന്നകതഭാടുകൂടനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനില്  സമഗ്രേമഭായനി  ഒരു  വളര്ചയുണഭാകുലമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഈ വളര്ചലയ ഉളലക്കഭാള്ളഭാനഭാവശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള വരുത്തുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിച  ആകലഭാചേനകേള  നടനവരുന.  ഉത്സവകേഭാല  ചേനിടനികേള  തനിരനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടുവന.  ലപഭാകന്നഭാണചനിടനികേള,  പുതവര്ഷചനിടനികേള എന്നനിങ്ങലന സമ്മേഭാനകത്തഭാടു
കൂടനിയ ബഭാന്റെഡസ്റ്റ് ചേനിടനികേള വനിജയപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി. ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യുലട
മുഴവന ശഭാഖകേലളയുലാം തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിക്കുന്ന കകേഭാര്ലസഭാലൂഷന കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്
ആയ  CASBA  (Core  Application  Software  for  Business  Accounting)
നടപനിലഭാക്കനി.  സഭാപനത്തനിലന്റെ ആസഭാന മന്ദനിരലാം കമഭാടനി പനിടനിപനിക്കുകേ,  കലഭാകഗഭാ
മഭാറലാം, സസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് തടങ്ങനി എലഭാത്തരത്തനിലുള്ള നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
പുതനിയ ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് കമഖലകേള കേലണത്തുവഭാനുള്ള അകനസഷണങ്ങളുലാം ആവനിഷ്കരനിച്ചു
വരുന.

കേനിഫ്ബനി വഴനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ പദതനികേള

8 (*188) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ലകേ  .   സകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നഭാളനിതവലര  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  പദതനികേളനില്
പണനി ആരലാംഭനിചവ ഏലതലഭാമഭാണസ്റ്റ് ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി) ബജറസ്റ്റ് പ്രസലാംഗത്തനില് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ളതലാം അലഭാത്തതമഭായ പദതനികേളുലട
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം തടര്നടപടനികേളുലാം എലന്തലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഘടത്തനില്,  പണനി  നടക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  പണലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള കേനിഫ്ബനിയുലട  മൂലധനസനിതനിയുലാം  ധനസമഭാഹരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .  എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ):

(എ)  കേനിഫ്ബനിയുലട  27,28,29-ാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കയഭാഗങ്ങള  5722.41  കകേഭാടനി
രൂപയുലട 80 പദതനികേളക്കസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയുലാം, 6925.97 കകേഭാടനി രൂപയുലട
43  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  വലവസകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവയനില്  ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിന  കേതീഴനിലുള്ള  ഐ.ടനി.@സ്കൂള,
ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിന  കേതീഴനിലുള്ള അകേകത്തത്തറ  ലറയനില്  കമല്  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം, കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള്ള കകേഭാടയലാം ലസനസസസ്റ്റ് ടകൗണ്-
കേണ്ണൂര്  തലകശരനി  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ജല  വനിതരണലാം  ശക്തനിലപടുത്തല്,  ആകരഭാഗല
കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിന കേതീഴനിലുള്ള ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ് യണനിറനിലന്റെ രൂപതീകേരണലാം എന്നതീ
പദതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത 933.80 കകേഭാടനി രൂപയുലട
പദതനികേളുലട  ലടനഡര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട
സഭാറസസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(സകേ.)  നമ്പര്  315/16/ധന  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാകക്കണ പദതനികേള കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയസ്റ്റ്
കയഭാഗലമഭാകുലാം വനിധലാം സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗകരഖ സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടനി
ഉത്തരവനിലല  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വഭാര്ഷനികേ  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി,  വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്,  കകേഭാസസ്റ്റ് ലബനഫനിറസ്റ്റ്  അനഭാലനിസനിസസ്റ്റ് എന്നനിവയുളലപലടയുള്ള
പദതനി വനിശദഭാലാംശങ്ങള ബന്ധലപട ഭരണ വകുപസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയുലട ലവബ്സസറനില്
(www.kiifb.kerala.gov.in) ഓണ്സലനഭായനി സമര്പനികക്കണതണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത വഭാര്ഷനികേ
ബ ജറനില്  ഉളലപടനിടനിലഭാത്ത  പദതനികേള  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കമല്  പ്രസ്തഭാവനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  പദതനികേള  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം പരനിഗണനികക്കണതലാം കമല്
സൂചേനിപനിച  പദതനി  വനിശദഭാലാംശങ്ങകളഭാടുകൂടനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഓണ്സലനഭായനി
സമര്പനികക്കണതമഭാണസ്റ്റ്. ഇപ്രകേഭാരലാം സസതീകേരനിക്കുന്ന പദതനികേള KIIF ആക്ടനികലയുലാം
സതീമനികലയുലാം വലവസകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന നടത്തനി, ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായുള്ള കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന പക്ഷലാം KIIFB
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(സനി)  2015-16-ലല  ബജറനിലല  പ്രഖലഭാപനപ്രകേഭാരലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  5475-00-800-92 (പ്ലഭാന)  എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില് നനിനലാം  873.85  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 1624.56 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത, 2016-17-ലല പുതക്കനിയ ബജറസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചസ്റ്റ് മുന
വര്ഷലത്ത  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനിയുലട  ഒരു  ഭഭാഗവലാം  ലപകട്രെഭാളനിയലാം
ഉല്പന്നങ്ങളനികന്മലുള്ള  ലസസ്സസ്റ്റ്  തകേയുലാം കേനിഫ്ബനി നനിധനിയനികലക്കസ്റ്റ്  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  ഇതനിന പ്രകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
729.53  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല നഭാളനിതവലരയുള്ള
ആദല ഗഡവഭായ 375 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നഭാളനിതവലര കൂടനിയ
കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കയഭാഗങ്ങള 5722.41 കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കുള്ള പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
പൂര്ണമഭായ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതനില്  3816.75  കകേഭാടനി  രൂപയള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  കേരഭാര്  ഒപ്പുവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  983.80  കകേഭാടനി  രൂപയള്ള
പദതനികേളുലട ലടനഡര് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേനിഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നഭാളനിതവലര
അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളുലട  നടപഭാക്കലനിനഭായുള്ള  ആദലഗഡക്കള  നല്കുവഭാന
കേനിഫ്ബനിയുലട നനിലവനിലല നനിധനി പ്രഭാപ്തമഭാണസ്റ്റ്.

കഭദഗതനി  ലചേയ  കേനിഫസ്റ്റ്  ആക്ടസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനസമഭാഹരണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള തഭാലഴപറയുന :

1. ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതത്തനില്  നനിനലാം  കേനിഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
തകേകേള (മുന വര്ഷലത്ത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയുലട ഒരു ഭഭാഗലാം -
തടക്കത്തനില്  10  ശതമഭാനലാം,  തടര്നള്ള  വര്ഷങ്ങളനില്  10  ശതമഭാനലാം
വതീതലാം  വര്ദനവസ്റ്റ്  വരുത്തനി  അഞഭാലാം  വര്ഷലാം  മുതല്  50  ശതമഭാനലാം
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനി,  ലപകട്രെഭാളനിയലാം  ഉല്പന്നങ്ങളനികന്മലുള്ള
ലസസ്സസ്റ്റ് തകേ എന്നനിവ ഇതനില് ഉളലപടുന.)

2. ജനറല് ഒബനികഗഷന കബഭാണ്ടുകേള, റവനഡ്യൂ ഒബനികഗഷന കബഭാണ്ടുകേള,
ലഭാന്റെസ്റ്റ്  കബഭാണ്ടുകേള  തടങ്ങനിയ  കേടപത്രങ്ങള  മുകഖന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കേടലാം
വഭാങ്ങനിയ തകേ.

3. ഏലതങ്കെനിലുലാം സഭാപനലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ഗ്രേഭാനകേള/വഭായ്പകേള അലലങ്കെനില്
മുനകൂര്  തകേകേള  അകതഭാലടഭാപലാം  അടനിസഭാന  സകൗകേരല  വനികേസന
പദതനികേളക്കഭായനി വഭാണനിജല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിന്നസ്റ്റ് എടുത്തനിട്ടുള്ള
കടലാം കലഭാണ്.

4. ആര്.ബനി.ഐ.-യുലാം ലസബനിയുലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നൂതന സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ
ഓളടര്കനറതീവസ്റ്റ്  ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്,  ഇനഫഭാസക്ചേര്  ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ട്രെസസ്റ്റ്,  ഇനഫഭാസക്ചേര് ലഡറസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് എന്നനിവ വഴനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് സമഭാഹരനിച
ഏലതഭാരു തകേയുലാം.
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സഹകേരണ കമഖലയനിലല പ്രതനിസന്ധനികേള

9  (*189)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപസ്റ്റ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല സഹകേരണ കമഖല നനിലവനിൽ  കനരനിടുന്ന പ്രതനിസന്ധനികേള
എലന്തലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ലചേത്തു ലതഭാഴനിലഭാളനി സഹകേരണ സലാംഘത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല അവസ
എന്തഭാലണന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .
കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന  ):

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  കമഖല  കനരനിടുന്ന  പ്രതനിസന്ധനികേള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1949-ലല  ബഭാങ്കെനിലാംഗസ്റ്റ്  നനിയനണ  നനിയമത്തനില്  2012-ല്
ലകേഭാണ്ടുവന്ന കഭദഗതനി പ്രകേഭാരലാം,  വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളക്കസ്റ്റ് സമഭാനമഭായ രതീതനിയനില്
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കസ്റ്റ് ലറഗുകലററനി കനഭാലാംസസ്റ്റ് നനിശയനിച്ചു നല്കേനിയതലാം കസവന
നനികുതനി  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ബഭാധകേമഭാക്കനിയതലാം  ആദഭായ  നനികുതനി
നനിയമത്തനിലല വകുപസ്റ്റ്  80  പനി  പ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കസ്റ്റ്  ഉണഭായനിരുന്ന
ഇളവസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കനിയതലാം  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രതനിസന്ധനി
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കസ്റ്റ്  RTGS,  NEFT,  ATM
ഉളലപലടയുള്ള  ആധുനനികേ  ബഭാങ്കെനിലാംഗസ്റ്റ്  സകൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനില്  RBI
അനുമതനി നല്കേഭാത്തതസ്റ്റ്  ബഭാങ്കെനിലാംഗസ്റ്റ്  കമഖലയുലട വളര്ചലയ പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലകേഭാകമഴലല് ബഭാങ്കുകേകളഭാടസ്റ്റ്  മത്സരനിക്കഭാന ബുദനിമുട്ടുണഭാകുന്ന സനി.എലാം.എ.  കനഭാലാംസസ്റ്റ്
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കസ്റ്റ് ആകേര്ഷകേമഭായ കപ്രഭാഡക്ടസ്റ്റ് ഡനിസസനനിനസ്റ്റ്  തടസ്സമഭായനി
നനില്ക്കുന.  സലാംസഭാനലത്ത  വഭായ്കപതര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  കനരനിടുന്ന
പ്രധഭാന പ്രതനിസന്ധനി പ്രവര്ത്തന മൂലധനത്തനിലന്റെ അപരലഭാപ്തതയഭാണസ്റ്റ്.  ആശുപത്രനി
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് മഭാനവവനിഭവകശഷനിയുലട അഭഭാവവലാം വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള
നനികുതനി ഭഭാരവലാം ഹകൗസനിലാംഗസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഈടസ്റ്റ് പ്രമഭാണലാം തനിരനിലകേ
നല്കേഭാന കേഴനിയഭാത്ത അവസയുലാം പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ സലാംഘങ്ങളനില് സനിരലാം
ലസക്രടറനിമഭാരുലട അഭഭാവലാം,  ഭരണസമനിതനിയുലട അഭഭാവലാം,  പ്രവര്ത്തന കമല്കനഭാടക്കുറവസ്റ്റ്,
അലാംഗതസ കശഭാഷണലാം തടങ്ങനിയ കപഭാരഭായ്മകേളുലാം ഇവയുലട പ്രവര്ത്തനലത്ത ബഭാധനിക്കുനണസ്റ്റ്.
ഒരു  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  വളലര  നന്നഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വന്നനിരുന്ന  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്തനില്  പനിന്നതീടുണഭായ  പഭാളനിചകേള  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതവനിപണനിയനില്
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സഹകേരണ കമഖലയുലട  ഇടലപടലനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം  കുറചനിരുന.  എന്നഭാല് ഇതസ്റ്റ്
ഇകപഭാള  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്ലഭാന  ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഈടസ്റ്റ്
നല്കേണലമന്ന വലവസയുലാം സഭാമ്പസ്റ്റ്   ഡഡ്യൂടനിയുലാം   പലകപഭാഴലാം  സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേഴനിയഭാത്ത അവസ ഉണഭാക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേത്തസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കേള്ളസ്റ്റ് ഷഭാപസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് ലമമ്പര്മഭാര് കേള്ളസ്റ്റ് ലചേത്തുന്ന
കജഭാലനി  നനിര്ത്തനി  കപഭാകുകേയുലാം  വളലര  ലചേറനിയ  ശതമഭാനലാം  ലമമ്പര്മഭാര്  മഭാത്രലാം
വലക്തനിപരമഭായനി കേള്ളസ്റ്റ് ലചേത്തനി മറസ്റ്റ് കേള്ളുഷഭാപ്പുകേളനില് നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭാല്
സലാംഘങ്ങള  ഈ  കമഖലയനില്  നനിര്ജതീവഭാവസയനിലഭാണസ്റ്റ്.  കേള്ളസ്റ്റ്  ഷഭാപ്പുകേള
നടത്തഭാനുള്ള  സലസനസസ്റ്റ്  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇന്നലത്ത
അവസയസ്റ്റ് മഭാറലാം വരുത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.  കേള്ളസ്റ്റ് ഷഭാപസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് ഇത്തരലാം സലാംഘങ്ങളുലട   നനിയമഭാവലനിയനിലല  മുഖല
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഭാധനിക്കുന്നനില.  മറസ്റ്റ്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ലചേയ്തുവരുന്ന  പരനിമനിതമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മഭാത്രകമ
നനിലവനില് ഈ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.  കകേരളത്തനില്
രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ള 101 ലചേത്തു ലതഭാഴനിലഭാളനി സലാംഘങ്ങളനില് നനിലവനില് 34 എണലാം
മഭാത്രകമ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിട്ടുള.  61  എണലാം പ്രവര്ത്തന രഹനിതവലാം  6  എണലാം
ലനികേസനികഡഷന അവസയനിലുമഭാണസ്റ്റ്.

കേയറ്റുമതനി കമഖലയള്ള ആനുകൂലലങ്ങള

10 (*190) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   സടസണ് മഭാസര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേയറ്റുമതനി  കമഖലലയ ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് നനിന്നസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില് പ്രസ്തുത തതീരുമഭാനലാം സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് ഗുണകേരമഭാകുകമഭാ എന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേയറ്റുമതനി  കമഖലയസ്റ്റ്  മലറലന്തഭാലക്ക  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
നല്കുന്നലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .  എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ):

(എ&ബനി)  ചേരക്കുകസവന നനികുതനി നനിയമത്തനില് കേയറ്റുമതനി കമഖലലയ  0%
നനികുതനി  നനിരക്കനിലഭാണസ്റ്റ്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേയറ്റുമതനി  ലചേയ്യുന്ന  നനികുതനി
വനികധയ സഭാധനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അവ വഭാങ്ങുകമ്പഭാള അലലങ്കെനില്  അവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗ്രേനികേള വഭാങ്ങുകമ്പഭാള അലലങ്കെനില് ഇതമഭായനി  ബന്ധലപട കസവന കമഖലയനികലഭാ
നല്കേനിയ നനികുതനി  ഇനപുടസ്റ്റ്   ടഭാകസ്റ്റ്  ലക്രഡനിറഭായനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം  അതസ്റ്റ്  റതീഫണഭായനി
ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലമന്നതനിനഭാല് മറ്റു രഭാജലങ്ങളനിലല ഉല്പഭാദകേരുമഭായനി മത്സരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഇന്തലന കേയറ്റുമതനിക്കഭാലര പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയുലാം കൂടുതല് വനികദശവനിപണനി കേലണത്തഭാന
സഹഭായനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.  ഇതനിനഭാല്  രഭാജലത്തനിനസ്റ്റ്  കൂടുതല്  വനികദശനഭാണലലാം
കനടനിലക്കഭാടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഹഭായകേമഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

(സനി)  കേയറ്റുമതനി  കമഖലലയകപഭാലലതലന്ന  പ്രകതലകേ  കമഖലയനികലക്കുള്ള
വനിതരണവലാം 0% നനിരക്കനിലഭാണസ്റ്റ് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് Deemed Export
ആയഭാണസ്റ്റ്  കേണക്കഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേയറ്റുമതനിയനില്  ഐ.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യഭാണസ്റ്റ്  ചുമത്തുന്നതസ്റ്റ്.
ഒനകേനില്  കേയറ്റുമതനിക്കഭാരനസ്റ്റ്  ഐ.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  അടചസ്റ്റ്  കേയറ്റുമതനി  നടത്തുകേയുലാം
പനിന്നതീടസ്റ്റ് ഈ ഐ.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  റതീഫണഭായനി അവകേഭാശലപടഭാവന്നതമഭാണസ്റ്റ്. IPT Credit
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് കേയറ്റുമതനിയുമഭായനി ബന്ധലപട ഐ.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. അടയകേയഭാലണങ്കെനില്
അതനിലന്റെ  90%  ഒരഭാഴ്ചയകേലാം  റതീഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുലാം.  ബഭാക്കനിയുള്ള  10%  അകപക്ഷ
സമര്പനിചസ്റ്റ്  60  ദനിവസത്തനിനകേലാം റതീഫണസ്റ്റ്  നല്കുലാം.  ഇതലഭാലത  കബഭാണനിലന്റെകയഭാ
ലലറര്  ഓഫസ്റ്റ്  അണര്കടക്കനിങ്ങനിലന്റെകയഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഐ.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി
അടയഭാലത കേയറ്റുമതനി നടത്തഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള കേയറ്റുമതനിയനില് ലക്രഡനിറനിലുള്ള
ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്  പനിന്നതീടസ്റ്റ്  റതീഫണഭായനി  claim  ലചേയഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില്
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  കേയറ്റുമതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട  റതീഫണസ്റ്റ്  നടപടനിക്രമങ്ങള
ലഘൂകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര കേസലാംസസ്റ്റ് വകുപഭാണസ്റ്റ് സകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.

ആധുനനികേ വലവസഭായ രലാംഗകത്തക്കസ്റ്റ് സസകേഭാരല മൂലധനലാം

11 (*191) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപഭാതവളര്ചലയ  തസരനിതലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി,
പരനിസനിതനിയുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അവകേഭാശവലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ആധുനനികേ
വലവസഭായ രലാംഗകത്തക്കസ്റ്റ് സസകേഭാരല മൂലധനലത്ത ആകേര്ഷനിക്കഭാനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള എലന്തലഭാമഭാണസ്റ്റ്;
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(ബനി)  പശഭാത്തല സകൗകേരല വനികേസനത്തനിനുലാം  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസനത്തനിനുമഭായനി

എലന്തഭാലക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി) 17500  ലചേറുകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉതകുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടത്തുലമന്ന പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലചേയ കേഭാരലങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേഭാചനി-പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  പദതനിയുലട  പുകരഭാഗതനി

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .

ലമഭായതീന  ):

(എ&ബനി)  കകേരളലത്ത  പരനിസനിതനി  സകൗഹൃദരതീതനിയനില്  നനികക്ഷപകേ

സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  വനകതഭാതനില്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം

സസകേഭാരല  മൂലധനലത്തകൂടനി  ആശയനികക്കണതണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

അവകേഭാശലാം പൂര്ണമഭായുലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ.

നനിലവനില്  കേനിനഫ  വഴനിയുലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  വലവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന

വഴനിയുലാം  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള  ആരലാംഭനിച്ചുവരുന.  അടനിസഭാനസകൗകേരലങ്ങളഭായ

ജലലാം,  സവദദ്യുതനി,  കറഭാഡസ്റ്റ്,  വനികേസനിപനിച കപ്ലഭാട്ടുകേള എന്നനിവ ഈ പഭാര്ക്കുകേളനില്

ഒരുക്കനിലകേഭാണനിരനിക്കുന.  കൂടഭാലത  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  കവഗത്തനിലുലാം

സതഭാരലമഭായുലാം  ആവശലമഭായ  അനുമതനികേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനില്

ചേടങ്ങളനിലല  കേഭാര്ക്കശലങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലളനിതമഭാക്കഭാനുമഭായനി

''കകേരള ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലപ്രഭാകമഭാഷന & ലഫസനിലനികറഷന ആക്ടസ്റ്റ്''  എന്ന കപരനില്

ഒരു  ഏകേതീകൃത  ആക്ടസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  ശമങ്ങള  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി മഭാലനിനല സലാംസരണ പ്ലഭാനകേള,  വനിഷമഭാലനിനല

സലാംസരണ സലാംരലാംഭങ്ങള എന്നനിവ ഒരുക്കുലാം.

സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനി :

ഈ  പദതനിയനിലൂലട  വലവസഭായ  വകുപസ്റ്റ്  സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തര

സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സനിരമൂലധനത്തനിലന്റെ  15%,  പരമഭാവധനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപ

വലര സഹഭായമഭായനി നല്കുന.  വനനിതഭാ  -  യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം പടനികേജഭാതനി/

പടനികേവര്ഗ്ഗ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  സനിരമൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  20%

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം തരുന. പരമഭാവധനി 30 ലക്ഷലാം രൂപ.
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ഇ  .  ഡനി  .   ക്ലബസ്റ്റ് :

യുവതലയ  ലതഭാഴനില്  അകനസഷകേരനില്നനിനലാം  ലതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കളഭായനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അവരനില് വലക്തനിതസ വനികേസന വളര്ച സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനിദലഭാര്തനികേളനിലല നവ ആശയങ്ങലള രൂപകേല്പന ലചേയസ്റ്റ് യുവസലാംരലാംഭകേരഭാക്കനി
വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനഭായനി ഇ.  ഡനി. (എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്)
ക്ലബ്ബുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേള :

പുതനിയ വലവസഭായ ആശയങ്ങളുമഭായനി മുകന്നഭാടസ്റ്റ് വരുന്ന സലാംരലാംഭകേരുലട സസപലാം
സഭാക്ഷഭാല്കേരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  എലഭാവനിധ  സഹഭായങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്
ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ്ഞവ കൂടഭാലത
കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള,  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  ലമഷനിനറനി
എകനിബനിഷന തടങ്ങനിയ പദതനികേള കബഭാക്കസ്റ്റ് തലലാം മുതല് ജനിലഭാതലലാം വലര
നടത്തനിവരുന. കകേരളത്തനിലല ഭൂമനി ദകൗര്ലഭലലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് പശഭാത്തല
സകൗകേരല വനികേസനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രധഭാന വലവസഭായവനികേസന കമഖലകേളനില്
ബഹുനനില  വലവസഭായ സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്   സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്ന
പദതനി  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  തടക്കമഭായനി  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്
എടയഭാറനില്  ബഹുനനില  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചു
കേഴനിഞ.  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  പുഴക്കല്  പഭാടത്തസ്റ്റ്  മലറഭാരു  സമുചയത്തനിലന്റെ
പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  തനിരുവനന്തപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ
ജനിലകേളനിലല സമുചയങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  കമല്വനിവരനിച  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേ  വഴനി  ലക്ഷലമനിട  ലചേറുകേനിട
വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.  കൂടഭാലത  ഇനഡസനി-വഭാഴനിറനി
ലനികങ്കെജസ്റ്റ്  പദതനി,  നഭാകനഭാ ഹകൗസസ്റ്റ് കഹഭാളഡസ്റ്റ്  എന്റെര്സപ്രസസസ്റ്റ് പദതനി,  ഈസസ്റ്റ്
ഓഫസ്റ്റ് ഡൂയനിലാംഗസ്റ്റ് ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് എന്നനിവ വഴനിയുലാം ലക്ഷലമനിട വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ആതവനിശസഭാസമുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വലവസഭായ ഇടനഭാഴനി രൂപതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് കവണനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടതനുസരനിചസ്റ്റ് വലവസഭായ ഇടനഭാഴനികേളുലട രൂപതീകേരണ
ത്തനിനഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള National Industrial Corridor Development
and  Implementation  Trust  (NICDIT)-നസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  വനിവരങ്ങള
സമര്പനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.  അപ്രകേഭാരലാം ലകേഭാചനി-ബഭാലാംഗ്ലൂര് വലവസഭായ
ഇടനഭാഴനിയുലട പ്രഭാഥമനികേ രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു വനിദകഗഭാപകദശകേ
ഏജനസനിലയ നനിയമനിക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധലപട നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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കസഭാളഭാര് സവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന പദതനി

12 (*192) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കസഭാളഭാര് സവദദ്യുതനി
കൂടുതലഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയുലട വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനിയുലട നനിര്വഹണ ഏജനസനി ഏതഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏലതങ്കെനിലുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  കസഭാളഭാര്
സവദദ്യുത ഉല്പഭാദന ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതസ്റ്റ് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കെനില്  കസഭാളഭാര്  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  അമ്പത  ലക്ഷലാം  രൂപയനിലധനികേലാം  ലചേലവ  ലചേയ്തു നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന വതീടുകേളക്കുലാം
ഫഭാറ്റുകേളക്കുലാം  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  കസഭാളഭാര്  സവദദ്യുത
ഉല്പഭാദന  ഉപകേരണങ്ങള  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി  ചേടങ്ങളനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുകമഭാ  എന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി  ):

(എ) പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനള്ള ഊര്ജ ഉല്പഭാദനലാം
ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  സകൗകരഭാര്ജത്തനില് നനിനലാം ആലകേ  90MW  സവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ഉപകയഭാഗ  ശൂനലമഭായ  സലങ്ങളനിലുലാം
ലകേടനിടങ്ങളുലട കമല്ക്കൂരകേളനിലുലാം ഡഭാമനിലന്റെ റനിസര്കവഭായറുകേളനിലുലാം നടപഭാതകേളനിലുലാം
കൂടഭാലത കേനഭാല് കടഭാപസ്റ്റ് കേനഭാല് ബഭാങ്കെസ്റ്റ് എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം സകൗകരഭാര്ജ  നനിലയങ്ങള
സഭാപനിച്ചുവരുന.  ഇവയനില്  10.399 MW-ലന്റെ പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
8.515  MW  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുലാം  4.4175  MW-ലന്റെ
പദതനികേളുലട ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* ജനിലഭാ പഞഭായത്തനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള
ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്ക്കൂരകേളനിലഭായനി  1.15  MW-ലന്റെയുലാം  ലതക്കന  കമഖലയനിലല
തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
ലകേടനിടങ്ങളുലട കമല്ക്കൂരയനില്  57.5KW-ലന്റെ സകൗകരഭാര്ജ  നനിലയങ്ങള സഭാപനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  200  MW

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  ആദലഘടമഭായ  50   MW-ല്  36  MW-ലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇവ കൂടഭാലത കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിലല ചേതീകമനനിയനില് മലറഭാരു
200  MW  കശഷനിയുള്ള  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി
അനുമതനിയഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കേഭായലാംകുളത്തസ്റ്റ് എന.റനി.പനി.സനി.-യുലട
അധതീനതയനിലുള്ള  ഭൂമനിയനില്  പരമഭാവധനി  കസഭാളഭാര്  സവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനിക്കഭായനി  എന.റനി.പനി.സനി.-യുമഭായനി  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടഭാനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അലനര്ടസ്റ്റ്  മുകഖന  കസഭാളഭാര്
കഫഭാകടഭാകവഭാളടഭായനികേസ്റ്റ്-കസഭാളഭാര് വനിന്റെസ്റ്റ് സഹബനിഡസ്റ്റ് പവര് പ്ലഭാനകേള (3 ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്
വലര കശഷനിയുള്ളവ) സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി 16.65 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിയുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  1.4  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  ആലകേ  കശഷനിയുള്ള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്
പവര്പ്ലഭാനകേള  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
10.50 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട,  അക്ഷയ  ഊര്ജ  ഉപകേരണങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള  എലാംപഭാനല്  ലചേയ്തുലാം  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  സഭാകങ്കെതനികേ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിയുലാം  പ്രചേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിയുലാം  വലഭാപകേമഭായ  കതഭാതനില്
വനിവനിധ അക്ഷയ ഊര്ജ ഉപകേരണങ്ങള അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന സഭാപനിച്ചു നല്കേഭാന
പദതനിയുണസ്റ്റ്.  ഇതകൂടഭാലത  ഒരു  കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ്  മുതല്  അഞസ്റ്റ്  കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ്  വലര
കശഷനിയുള്ള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിതമലഭാത്ത  സകൗരകമല്ക്കൂര  സവദദ്യുത  നനിലയങ്ങള
കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാനസര്ക്കഭാരുകേളുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നടപഭാക്കുനമുണസ്റ്റ്.
നനിലയത്തനിലന്റെ ഉപകേരണവനിലയുലട 30 ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായവലാം
ഒരു കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ് കശഷനിക്കസ്റ്റ്  22,500  രൂപ വചസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായവമഭാണസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുകേ.  ഈ  പദതനിയനിലൂലട  2016-17-ല്  ആലകേ  നഭാലസ്റ്റ്  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18  വര്ഷലാം  ആറസ്റ്റ്  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  സഭാപനിതകശഷനിയഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  കമല് വനിവരനിച പദതനികേളുലട പ്രധഭാന നനിര്വഹണ ഏജനസനി അലനര്ടസ്റ്റ്
(ഏജനസനി കഫഭാര് കനഭാണ് കേണ്ലവനഷണല് എനര്ജനി  & റൂറല് ലടകകഭാളജനി)  ആണസ്റ്റ്.
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്. മുഖഭാന്തരലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. എല്.
ഇ-ലടണര് ക്ഷണനിചസ്റ്റ്  ഇ.പനി.സനി.  കേരഭാര് വലവസയനില് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

(സനി&ഡനി)  25-11-2013-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  49/2013/ഊ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
പുറലപടുവനിച  2013-ലല സകൗകരഭാര്ജ  നയലാം പ്രകേഭാരലാം  2000  ചേതരശ അടനിയനിലധനികേലാം
വനിസ്തതീര്ണമുള്ള വതീടുകേളനില് സകൗകരഭാര്ജ സവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദന സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
സകൗകരഭാര്ജ വഭാടര്ഹതീറര് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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ഇതകൂടഭാലത  ഉപകയഭാഗമനുസരനിചസ്റ്റ്  പലതരലാം  ലകേടനിടങ്ങളനിലുലാം  സകൗകരഭാര്ജ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിര്ബന്ധമഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കസഭാളഭാര്  സവദദ്യുതനി
ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അമ്പതസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപയനിലധനികേലാം  ലചേലവസ്റ്റ്
ലചേയ്തു  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  വതീടുകേളക്കുലാം  ഫഭാറ്റുകേളക്കുലാം  വലവസഭായ  വഭാണനിജല
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം കസഭാളഭാര് സവദദ്യുത ഉല്പഭാദന ഉപകേരണങ്ങള നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്ന  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലനില.  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം 109 C-യനിലുലാം കകേരള പഞഭായത്തസ്റ്റ് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ
ചേടങ്ങളനിലല  ചേടലാം  103-ലുലാം  Solar  Assisted  Water  Heating/Lighting  System
സലാംബന്ധനിച വലവസകേള പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണസ്റ്റ്. ആയതനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

ജനറല് ഒബനികഗഷന കബഭാണസ്റ്റ് മുകഖനയുള്ള കേടലമടുപസ്റ്റ്

13 (*193) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   എലാം   .  ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ജനറല് ഒബനികഗഷന കബഭാണസ്റ്റ് മുകഖനയുള്ള കേടലമടുപനില് പഭാലനികക്കണ
തതസങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം പ്രസ്തുത കബഭാണസ്റ്റ് മുകഖന
എത്ര തകേ കേടലമടുത്തു എനലാം തനിരനിച്ചുലകേഭാടുകക്കണ സടലാം ലഷഡഡ്യൂള എപ്രകേഭാരമഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഫണനിലന്റെ വനിനനികയഭാഗക്രമലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ):

(എ)  കേമ്പനനികേകളഭാ  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങകളഭാ  ജനറല്
ഒബനികഗഷന  കബഭാണ്ടുകേള  പുറലപടുവനികക്കണതസ്റ്റ്  ലസകേഡ്യൂരനിറതീസസ്റ്റ്  &  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തല (ലസബനി)-യുലട നനിയനണ പരനിധനിയനില് നനിനലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.
മുനനിസനിപല്  കബഭാണ്ടുകേള  ഒഴനിലകേയുള്ള  മറസ്റ്റ്  കബഭാണ്ടുകേളുലട  പുറലപടുവനിക്കലുകേളുലാം
ലനിസസ്റ്റ് ലചേയലുലാം  2008-ലല ലസബനി  (ഇഷഡ്യൂ  &  ലനിസനിലാംഗസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ലഡറസ്റ്റ് ലസകേഡ്യൂരനിറതീസസ്റ്റ്)
ലറഗുകലഷനസസ്റ്റ്  (ഐ.എല്.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  2008)  പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.  പബനികേസ്റ്റ്  ഇഷഡ്യൂ

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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മുകഖനയുലാം  സപ്രവറസ്റ്റ്  കപ്ലസ് ലമന്റെസ്റ്റ്  മഭാര്കഗണയുലാം  കബഭാണ്ടുകേള പുറലപടുവനിക്കുവഭാന
ഐ.എല്.ഡനി.എസസ്റ്റ്. 2008 അനുവദനിക്കുന. എന്നഭാല് പബനികേസ്റ്റ് ഇഷഡ്യൂ മുകഖനയുള്ള
കബഭാണ്ടുകേള ഒരു അലാംഗതീകൃത കസഭാക്കസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞനില് ലനിസസ്റ്റ് ലചേയലപടണലമന്നതസ്റ്റ്
നനിര്ബന്ധമഭായതലാം സപ്രവറസ്റ്റ് കപ്ലസ് ലമന്റെസ്റ്റ് കബഭാണ്ടുകേളക്കസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് ഓപ്ഷണലുമഭാണസ്റ്റ്.

കബഭാണ്ടുകേള പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഐ.എല്.ഡനി.എസസ്റ്റ്. 2008  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. കബഭാണ്ടുകേള  ലനിസസ്റ്റ്  ലചേയലപടുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  അലാംഗതീകൃത  കസഭാക്കസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചേഞനില് അകപക്ഷ സമര്പനിക്കല്.

2. ഐ.എല്.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  2008  ലറഗുകലഷനസസ്റ്റ്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുലാം  വനിധലാം
വനിശദമഭായ ലവളനിലപടുത്തകലഭാടുകൂടനിയ ഓഫര് കഡഭാകേഡ്യൂലമന്റെസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കല്.

3. ലസബനിയനില്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ള  ഒകന്നഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ലമര്ചേന്റെസ്റ്റ്
ബഭാങ്കെര്മഭാലര നനിയമനിക്കല്.

4. 2013-ലല കേമ്പനതീസസ്റ്റ് ആക്ടസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ഡനിബഞര് ട്രെസനികേലള നനിയമനിക്കല്.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കബഭാണ്ടുകേലളഭാനലാം
കേനിഫ്ബനി മുകഖന പുറലപടുവനിചനിടനില.

(സനി)  ജനറല് ഒബനികഗഷന കബഭാണസ്റ്റ് ഉളലപലടയുള്ള കേടപത്രങ്ങള മുകഖന
സമഭാഹരനിക്കുന്ന  തകേ  കേനിഫസ്റ്റ്  നനിധനിയനികലക്കഭാണസ്റ്റ്  വകേലകേഭാള്ളനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കഭദഗതനി
ലചേയ 2016-ലല കേനിഫസ്റ്റ് ആക്ടസ്റ്റ് 3-ാം വകുപസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഉതകുന്ന ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതലാം,  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കേടലാം  വഭാങ്ങുന്ന  തകേകേള,
ഏലതങ്കെനിലുലാം  സഭാപനലാം നല്കുന്ന ഗ്രേഭാനകേള/വഭായ്പകേള,  മുനകൂര് തകേകേള തടങ്ങനി
കേനിഫ്ബനിയുലട  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സമഭാഹരനിക്കുന്ന
ഏലതഭാരു  തകേയുലാം  വകേലകേഭാള്ളനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  കേനിഫസ്റ്റ്  നനിധനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  നനിധനിയനില്
നനിനമഭാണസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനി പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ/നനിര്വഹണ ഘടത്തനില് ആവശലലാം
വരുന്ന ധനലാം ആക്ടസ്റ്റ് അനുശഭാസനിക്കുലാം വനിധലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കലപടുന്നതസ്റ്റ്.

സകേത്തറനി രലാംഗലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

14 (*194) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏലറക്കഭാലമഭായനി  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായനിരുന്ന  സകേത്തറനി  രലാംഗലത്ത
പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സകേത്തറനി
കമഖലയനില് നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ഉപജതീവനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം
സകേകവലയുലട മഹതസലാം കുടനികേളക്കസ്റ്റ് മനസ്സനിലഭാക്കഭാന കൂടനി ഉപകേരനിക്കുന്ന സകൗജനല
സകേത്തറനി  യണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം  പദതനി,  സകേത്തറനി  കമഖലയനിലുണഭാക്കനിയ
വനികേസനലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  യണനികഫഭാലാം  തണനി  ലഭലമഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാംവനിധലാം  വനിപുലതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  എലന്തഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഉള്ളതസ്റ്റ്;
സകേത്തറനിലയന്ന വലഭാകജന മനില്തണനി വനിറഴനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
ക്രമതീകേരണലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവത്കേരണലാം,  മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേയറ്റുമതനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  സകേത്തറനി  വസങ്ങളുലട  പ്രചേരണലാം
തടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ):

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലല  പ്രധഭാനലപട  വലവസഭായമഭായ  സകേത്തറനി
വലവസഭായലത്ത സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനിലലയുലാം എയ്ഡഡസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേളനിലലയുലാം ഒന്നഭാലാം ക്ലഭാസ്സസ്റ്റ് മുതല് അഞഭാലാം ക്ലഭാസ്സസ്റ്റ് വലര പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
2017  അദലയന  വര്ഷലാം  2  കജഭാഡനി  യണനികഫഭാലാം  തണനി  സകേത്തറനിയനില്
ലനയ്ലതടുത്തതസ്റ്റ്  സകൗജനലമഭായനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഭാധനിച്ചു.  ഈ  പദതനിയനില്
ലനയ്യുവഭാന തയഭാറഭായനി  വന്നതസ്റ്റ്  2929  ലനയ്ത്തുകേഭാരഭാണസ്റ്റ്.  ഇത്രയുലാം  ലനയ്ത്തുകേഭാര്  9.40
ലക്ഷലാം മതീറര് ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  2017  അദലയന വര്ഷലാം യണനികഫഭാലാം തണനി വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തു. ഏകേകദശലാം 27000 ലനയ്ത്തുകേഭാര് സകേത്തറനി കമഖലയനില് രജനിസര്
ലചേയലപടനിട്ടുള്ളതനില്  നനിലവനില്  9000-കത്തഭാളലാം  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  ഈ  കമഖലയനില്
നനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സകൗജനല  സ്കൂള  യണനികഫഭാലാം  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ആദല
വര്ഷലാം  2929  കപര്  കനരനിടസ്റ്റ്  തണനി  ലനയ്യുന്നതനിനുലാം  ഇതനിലന്റെ  ഇരടനിയനിലധനികേലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് പഭാവസ്റ്റ് ചുറല്,  തഭാരു ചുറല് തടങ്ങനിയ അനുബന്ധ കജഭാലനികേളുലാം
ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  സ്കൂള  യണനികഫഭാലാം  പദതനിക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനി  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ഇതവലര കൂലനിയനിനത്തനില്  8.50  കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതമൂലലാം
പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായ കമഖലയഭായ സകേത്തറനിയനില് പുത്തനുണര്വസ്റ്റ് സലാംജഭാതമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  ഏകേകദശലാം  29000  തറനികേള  സകേത്തറനി  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനില് രജനിസര് ലചേയലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് നനിലവനില്  9000  തറനികേള മഭാത്രകമ
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിട്ടുള.  കൂടുതല് കപലര  ഈ കമഖലയനികലക്കസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനിക്കുകേ
എന്ന ലക്ഷലലാം വച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് ആരലാംഭനിച സ്കൂള യണനികഫഭാലാം പദതനിയനില്  ആദലവര്ഷലാം
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2929 ലനയ്ത്തുകേഭാര് പലങ്കെടുത്തനിരുന. ഇവര് അഞസ്റ്റ് മഭാസക്കഭാലലാം ലകേഭാണസ്റ്റ് ഏകേകദശലാം
10.50  ലക്ഷലാം  മതീറര്  തണനി  ഉല്പഭാദനിപനിച്ചു.  ഇതനികലക്കഭായനി  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  8.50
കകേഭാടനി രൂപ കൂലനിയനിനത്തനില് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2018 അദലയന വര്ഷകത്തക്കുള്ള സ്കൂള
യണനികഫഭാലാം തണനിയുലട ഉല്പഭാദനലാം ആരലാംഭനിച്ചു കേഴനിഞ. കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷകത്തക്കഭാളുലാം
350 ലനയ്ത്തുകേഭാര് ഇതനില് അധനികേമഭായനി പങ്കെഭാളനികേളഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2018-കലക്കസ്റ്റ് 24 ലക്ഷലാം
മതീറര്  തണനിയുലട  ആവശലമുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലല  ഏഴഭാലാം  ക്ലഭാസ്സുവലരയുള്ള
കുടനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് യണനികഫഭാലാം തണനി നല്കുന്നതസ്റ്റ്. യണനികഫഭാലാം തണനി ലനയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
കൂടുതല് ലനയ്ത്തുകേഭാലര ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി കൃതലമഭായനി  കൂലനി അവരവരുലട
ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  അക്കകൗണസ്റ്റ് വഴനി  DBT  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത തറനി
അറകുറപണനി  നടത്തുന്നതനിനുലാം  ലനയനിനസ്റ്റ്  സജമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സകൗജനല  സ്കൂള
യണനികഫഭാലാം പദതനിയനില് നനിനലാം തറനി ഒന്നനിനസ്റ്റ് പരമഭാവധനി 4000 രൂപഭാ ക്രമത്തനില്
നല്കുനണസ്റ്റ്.  പുതനിയ തലമുറയനില്ലപട ആളക്കഭാലര കേലണത്തനി അവര്ക്കസ്റ്റ് മനികേച
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

യണനികഫഭാലാം  തണനി  സ്കൂളുകേളനില്  നല്കേനിയതസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായുലാം  സകേത്തറനിയനില്
ലനയ്ലതടുത്തതഭാണസ്റ്റ്.  നൂല് വഭാങ്ങല്,  പഭാവസ്റ്റ്  ചുറല്,  ലനയ തണനി മുറനിലചടുക്കല്,
ചേഭായലാം മുക്കഭാന നല്കേല്,  തനിരനിലകേ എത്തനിക്കല്,  സ്കൂളുകേളനില് ആവശലമുള്ള തണനി
എത്തനിക്കല് തടങ്ങനിയ ഓകരഭാ ഘടങ്ങളനിലുലാം നൂലനിലന്റെയുലാം തണനിയുലടയുലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  എലഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടത്തനിയകശഷമഭാണസ്റ്റ്
തണനി  സ്കൂളുകേളനില്  എത്തനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനികലക്കസ്റ്റ്  ഐ.ഐ.എചസ്റ്റ്.റനി.,  ഹഭാനവതീവസ്റ്റ്,
ഹഭാന്റെകേസ്റ്റ് സസ്റ്റ് എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല വനിദഗരഭായ കേസഭാളനിറനി ലചേക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ഇനലസക്ടര്മഭാലര
നനികയഭാഗനിചനിരുന.  കൂടഭാലത,  സ്കൂള  യണനികഫഭാലാം  ലനയ്യുന്ന  വതീവര്ക്കുലാം  തറനിക്കുലാം
പ്രകതലകേലാം കകേഭാഡസ്റ്റ് നമ്പര് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത നമ്പര് ടനിയഭാന ലനയസ്റ്റ് ലതടുത്ത
തണനിയനില് കരഖലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  തണനിയനില് വല കൃത്രനിമവലാം കേണഭാല്
ഈ  കകേഭാഡസ്റ്റ്  നമ്പര്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ആ  വതീവലറ  കേലണത്തുവഭാനുലാം  കേഴനിയുലാം.
ആയതനിനഭാല് സ്കൂള യണനികഫഭാമനിനഭായനി വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുള്ള തണനി  100  ശതമഭാനവലാം
സകേത്തറനിയനില്  ലനയതഭാലണന്നസ്റ്റ്  ഉറപനിച്ചുപറയഭാന  കേഴനിയുലാം.  മനില്  തണനിയുലട
യഭാലതഭാരുവനിധ കേടനകേയറവലാം ഉണഭായനിടനില. കൂടഭാലത സകേത്തറനി ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മഭാത്രമഭായനി ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം മഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം
മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുലട ഉല്പഭാദനവലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം എന്ന പദതനിയനിന
കേതീഴനില്  തഭാലഴപറയുന്ന  രതീതനിയനില്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.
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1. വര്ക്കസ്റ്റ് ലഷഡസ്റ്റ് നവതീകേരണ ഗ്രേഭാന്റെസ്റ്റ്, വലക്തനിഗത ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുള്ള
വര്ക്കസ്റ്റ്ലഷഡസ്റ്റ് നവതീകേരണ ഗ്രേഭാന്റെസ്റ്റ്.

2. മൂലലവര്ദനിതവലാം അധനികേ മൂലലവര്ദനിതവമഭായ ഉല്പന്നങ്ങളുലട
ഉല്പഭാദനവലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം.

3. സഡഹകൗസസ്റ്റ് നവതീകേരണ ഗ്രേഭാന്റെസ്റ്റ്.

കമല്  കചേര്ത്ത  പദതനികേള  ഉളലപലട  സകേത്തറനി  കമഖലയുലട  ആധുനനികേ
വല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  പത്തസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപയുലാം കേയറ്റുമതനി കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി
പത്തസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപയുലാം നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വകേ ലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. സകേത്തറനി
വസങ്ങളുലട  പ്രചേരണഭാര്തലാം  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ദൃശല,  ശവല,  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം  ആനുകേഭാലനികേ
പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള,  മഭാഗസനിനുകേള,  പ്രകതലകേ പതനിപ്പുകേള,  പരസലകബഭാര്ഡകേള
എന്നനിവയനിലൂലടയുലാം  പരസലപ്രചേരണലാം  നടത്തുന.  കൂടഭാലത  സ്കൂള  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
സകേത്തറനി വസത്തനിലന്റെ മഹതസലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ് കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂള  തലത്തനില്  ചേനിത്രരചേന  മത്സരങ്ങള  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്
സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  ജനിലഭാതല വനിജയനികേളക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാനതല മത്സരലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
വനിജയനികേളക്കസ്റ്റ് സമ്മേഭാനലാം നല്കുനമുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത കകേഭാകളജസ്റ്റ് തലത്തനില് സകേത്തറനി
തണനിയുലട പ്രചേരണത്തനിനുകവണനി എകനിബനിഷന,  ലസമനിനഭാര് എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുന.
ഇതനിനഭായനി 220 ലക്ഷലാം രൂപ വകേലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഖഭാദനി കമഖലയുലട പുനരുദഭാരണലാം

15 (*195) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഖഭാദനി  കമഖലലയ  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
പുതതഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ  ഖഭാദനി  ഉല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് എവനിലടലയലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഖഭാദനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കവതനലാം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതനിനഭായനി
'വരുമഭാന തഭാങ്ങല് പദതനി ' നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  അവരുലട  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?
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വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ):

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഖഭാദനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്  കകേരള  ഖഭാദനി  ഗ്രേഭാമ  വലവസഭായ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  വഴനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഖഭാദനി
കമഖലയനിലല  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  വഴനി  ശഭാരതീരനികേ  ആയഭാസലാം  കുറഞ്ഞ  ചേര്ക്കകേളുലാം
തറനികേളുലാം  സഭാപനിക്കല്,  ചേര്ക്കുകേളുകടയുലാം  തറനികേളുകടയുലാം  തഭാരതകമലന  പരനിഷ്കൃത
രൂപങ്ങള ലഭലമഭാക്കല്,  അടനിസഭാന സകൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തനിയുള്ള ഉല്പഭാദന
കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കല്,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കൂലനി,  ഉത്സവബത്ത,
ഉല്പഭാദന  ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്,  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.,  കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലലങ്ങള  മുതലഭായവ
ഏര്ലപടുത്തല്,  അദസഭാന  ഭഭാരലാം  ലഘൂകേരനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ഉല്പഭാദനവലാം  കൂലനിയുലാം
ലഭനിക്കഭാന ഉതകുന്ന തരത്തനില് ലറഡനിലമയ്ഡസ്റ്റ് വഭാര്പനിലാംഗസ്റ്റ് കപഭാലുള്ള സകൗകേരലങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തല്,  കകേന്ദ്ര ഖഭാദനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള  വര്ക്കസ്റ്റ്  ലഷഡസ്റ്റ്
പദതനി,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  നനിശനിത  ഇടകവളകേളനിലല  പരനിശതീലനലാം,  സതീറസ്റ്റ്
വതീവനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഖഭാദനി  ഗ്രേഭാമലാം  പദതനി,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പദതനി  വനിഹനിതവലാം
ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളുലട  പദതനി  വനിഹനിതവലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  അടനിസഭാന
സകൗകേരലലാം  ലമചലപടുത്തനി പഴയവയ പകേരലാം  പുതനിയ യന സഭാമഗ്രേനികേള ലഭലമഭാക്കല്,
ഖഭാദനിയനിലല  സവവനിദലവല്ക്കരണലാം  തടങ്ങനിയ  പദതനികേള  ഖഭാദനി  കമഖലലയ
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തപുരലാം  കപ്രഭാജക്ടനില്  ലവഞ്ഞഭാറമൂടനില്  ഒരു  ലനയ്ത്തു
കകേന്ദ്രലാം,  അരുവനിക്കരയനില് ഒരു സനില്ക്കസ്റ്റ് ലനയസ്റ്റ്  യണനിറസ്റ്റ്,  സഡ യണനിറ്റുലാം ആലപ്പുഴ
കപ്രഭാജക്ടനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില് കേരുവഭാറയനില് ഒരു സനിന്നനിലാംഗസ്റ്റ് യണനിറസ്റ്റ്, കകേഭാടയലാം കപ്രഭാജക്ടനിനു
കേതീഴനില്  അമയന്നൂര്,  പഭാമ്പഭാടനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  വഭാര്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  വതീവനിലാംഗസ്റ്റ്
യണനിറസ്റ്റ്,  ഇടുക്കനി കപ്രഭാജക്ടനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില് ഉടുമ്പന്നൂരനില് ലനയ്ത്തു  കകേന്ദ്രലാം,  എറണഭാകുളലാം
കപ്രഭാജക്ടനില് കേരനിമ്പഭാടത്തസ്റ്റ് സതീറസ്റ്റ്  വതീവനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെര്,  തനിരുവഭാണനിയരനില് സനിന്നനിലാംഗസ്റ്റ്
യണനിറസ്റ്റ്,  കേരനിമഭാലൂരനില് സഡയനിലാംഗസ്റ്റ്  യണനിറസ്റ്റ്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കപ്രഭാജക്ടനില് ശതീകൃഷ്ണപുരത്തസ്റ്റ്
ലനയസ്റ്റ്,  നൂല്പസ്റ്റ്,  മഭാറസ്റ്റ് വതീവനിലാംഗസ്റ്റ് യണനിറസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം കപ്രഭാജക്ടനില് മഭാമഭാങ്കെര സനിന്നനിലാംഗസ്റ്റ്
യണനിറസ്റ്റ്,  പയന്നൂര് ഖഭാദനി കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില് ലനല്ലൂന്നനിയനില് വഭാര്പനിലാംഗസ്റ്റ് യണനിറസ്റ്റ്,
പനിണറഭായനിയനില് ലനയ്ത്തു  കകേന്ദ്രലാം,  വലനിയലപഭായനില് ലനയ്ത്തു  കകേന്ദ്രലാം,  ലചേറുവത്തൂരനില്
വഭാര്പനിലാംഗസ്റ്റ്  യണനിറസ്റ്റ്,  കേണപുരലാം,  പൂക്കഭാനലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ലനയ്ത്തു  കകേന്ദ്രവലാം
സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത കകേഭാടയലാം കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ കേതീഴനില് ഖഭാദനിയുലട ഒരു റനിസര്വസ്റ്റ്
ആന്റെസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെര് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി) ഉണസ്റ്റ്. 2010-2011 മുതല് ഖഭാദനി കമഖലയനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  പദതനിയനിന കേതീഴനില്  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
29.645  കകേഭാടനി രൂപ 13000-ല് പരലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2017-18  വര്ഷകത്തക്കസ്റ്റ്  ഒന്നഭാലാം  ഗഡവഭായനി  24.50  കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ തകേലയലഭാലാം തലന്ന വരുമഭാന തഭാങ്ങല് പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ലതഭാഴനില്
കമഖലയഭായനിരുന്ന ഖഭാദനി  വലവസഭായ കമഖലയനില് നനിനലാം കവതന കുറവമൂലലാം  ധഭാരഭാളലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  ഈ  കമഖല  വനിട്ടു  കപഭാകേഭാന  ഇടയഭായ  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  (സകേ)  നമ്പര്  5/2010/ലതഭാഴനില് തതീയതനി  8-1-2010  പ്രകേഭാരലാം
ഈ  കമഖലയനില്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  8-4-2011  മുതല്  നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  ഖഭാദനി
കമഖലയനിലല കൂലനിയുലാം ഉല്പന്നവനിലയുലാം തഭാരതമലലാം ലചേയസ്റ്റ് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് ഖഭാദനി
കേമ്മേതീഷന  പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  'കകേഭാസസ്റ്റ്  ചേഭാര്ടസ്റ്റ്'  കൂലനി  അതഭാതസ്റ്റ്
സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം അതഭാതസ്റ്റ്  സമയത്തുലാം മനിനനിമലാം കവതന പ്രകേഭാരമുള്ള കൂലനി
വരുമഭാന തഭാങ്ങല് പദതനി പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് വര്ഷഭാവര്ഷലാം അനുവദനിച്ചു തരുന്ന
തകേയനില് നനിനമഭാണസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന്നതസ്റ്റ്. 2-10-2016  മുതല് ഈ കമഖലയനില്
കകേഭാസസ്റ്റ് ചേഭാര്ടസ്റ്റ് പ്രകേഭാരമുള്ള കൂലനി ഖഭാദനി കേമ്മേതീഷന വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കകേഭാസസ്റ്റ് ചേഭാര്ടസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരമുള്ള  കൂലനിയുലാം  മനിനനിമലാം  കവതനവലാം  തമ്മേനില്  അന്തരമനിലഭാലത  വന്നതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി മനിനനിമലാം കൂലനിയുലട പ്രസക്തനി പ്രതലക്ഷത്തനില് ഇലഭാതഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതക്കുന്നതനിനഭായനി 25-11-2016-ല് സ.ഉ.
(പനി) 187/16 പ്രകേഭാരലാം മനിനനിമലാം കവതന ഉപകദശകേ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് 9 സനിറനിലാംഗസ്റ്റ്
നടത്തുകേയുലാം പരനിഷ്കരണ നടപടനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്.

ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്  ടു ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് മതീറസ്റ്റ്

16 (*196) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം സലാംസഭാനലത്ത ലചേറുകേനിട
വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേരുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള
എലന്തലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വലഭാവസഭായനികേ ഉല്പഭാദനക്ഷമത പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉല്പന്നങ്ങലള വനിപണനിയനിൽ  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നനികക്ഷപകേരനില് തഭാത്പരലലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  'ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്  ടു  ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്'  മതീറസ്റ്റ്  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കെനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കമളയുലട  കട്രെഡസ്റ്റ്  പഭാര്ടസ്റ്റ്ണര്  ആരഭാലണനലാം  ഏലതലഭാലാം
കമഖലകേളനിലുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഇവനിലട പ്രദര്ശനിപനിക്കലപടലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ):

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലചേറുകേനിട വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേരുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

I സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനി :

1. ലപഭാതവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട സൂക്ഷ്മ-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സനിരമൂലധനനനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  15%  സഹഭായമഭായനി  നല്കുന,
പരമഭാവധനി 20 ലക്ഷലാം രൂപ. വനനിതഭാ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം, പടനികേജഭാതനി,
പടനികേവര്ഗ്ഗ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം,  യുവ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ 20% സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന. പരമഭാവധനി
30 ലക്ഷലാം രൂപ.

2. മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  10%  പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുലാം.

3. ഇടുക്കനി, വയനഭാടസ്റ്റ്, കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്, പത്തനലാംതനിട ജനിലകേളനില് ആരലാംഭനിക്കുന്ന
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സനിരമൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  10%  പരമഭാവധനി
10 ലക്ഷലാം രൂപ അധനികേ സഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.

4. കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കെതനികേവനിദല  സസന്തമഭാക്കനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  10%  പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  അധനികേ  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുലാം.

II ഇ  .    ഡനി  .   ക്ലബസ്റ്റ് :

യുവസലാംരലാംഭകേലര   വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനുലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന ക്ലബ്ബുകേള (ഇ. ഡനി. ക്ലബസ്റ്റ്)
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കകേരള  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇനസനിറഡ്യൂടസ്റ്റ്
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(കേതീഡസ്റ്റ്, കേളമകശരനി) വഴനി ക്ലബസ്റ്റ് അലാംഗങ്ങളക്കുലാം കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്ക്കുലാം
പരനിശതീലന  ശനില്പശഭാലകേള  നടത്തനിവരുന.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  മനികേച
നനിലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്ക്കൂളുകേള,
ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാകളജകേള,  ആര്ട്സസ്റ്റ്  &  സയനസസ്റ്റ്  കകേഭാകളജകേള
എന്നനിവ കേലണത്തനി കേലഭാലയ കമധഭാവനിയുലട കമല്കനഭാടത്തനില് വലവസഭായ
വനികേസന ഓഫതീസര് മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  ഇ. ഡനി.  ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇ.ഡനി. ക്ലബനിലന്റെ ലക്ഷലങ്ങള തഭാലഴപറയുന്നവയഭാണസ്റ്റ്.

1. വലക്തനിതസ വനികേസനലാം

2. വനിദലഭാര്തനികേളനില് സലാംരലാംഭകേതസ മകനഭാഭഭാവലാം വളര്ത്തനിലയടുക്കല്

3. സസയലാം ലതഭാഴനിലനിലന്റെ മഹതസലാം പകേര്ന്നസ്റ്റ് നല്കേല്

4. നൂതന വലവസഭായ കമഖലകേള പരനിചേയലപടുത്തല് 

5. വലവസഭായ രലാംഗത്തസ്റ്റ് നവതീന ആശയങ്ങള രൂപകേല്പന ലചേയല്

6. അധസഭാനത്തനിലന്റെ മഹതസലാം വനിളലാംബരലാം ലചേയല്

7. വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള സന്ദര്ശനിക്കല്

III ഇനകേദ്യുകബഷന ലസന്റെറുകേള :

വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങള
ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് ഇനകേദ്യുകബഷന ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പുതനിയ  വലവസഭായ  ആശയവമഭായനി  മുകന്നഭാടസ്റ്റ്  വരുന്ന  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്
അവരുലട ആശയലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള എലഭാവനിധ സഹഭായങ്ങളുലാം
നല്കേനി  അവ  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ്
ഇനകേദ്യുകബഷന ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള,
സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള, നനികക്ഷപകേരുലട കമളകേള,
MSME  ഉല്പന്ന  വനിപണന  കമളകേള,  ലമഷനിനറനി  എകനിബനിഷന,
ലടകകഭാളജനി ക്ലനിനനിക്കുകേള,  സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം,  ഊര്ജനിത
വലവസഭായവല്ക്കരണ പദതനി എന്നനിവ കബഭാക്കസ്റ്റ്,  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
ജനിലഭാതലങ്ങളനിലഭായനി  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  ബനിസനിനസ്  ടു  ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്
മതീറസ്റ്റ്,  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ലമഷതീനറനി  എകനിബനിഷന  തടങ്ങനിയ
പരനിപഭാടനികേള വഴനി  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമുള്ള വലവസഭായനികേളക്കസ്റ്റ്
കകേരളത്തനില് വലവസഭായങ്ങള തടങ്ങുന്നതനിനുലാം കകേരളത്തനിലല ലചേറുകേനിട
വലവസഭായനികേളക്കസ്റ്റ് ഇന്തലയകേത്തുലാം പുറത്തുമുള്ള വനിപണന അവസരങ്ങള
കേലണത്തഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

436/2020
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ലകേ-ബനിപസ്റ്റ് വഴനി കകേരളത്തനിലല സൂക്ഷ്മ ലചേറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായനികേളുലട
വനിപണനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്  ടു  ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്
മതീറ്റുകേള,  കദശതീയ അന്തര് കദശതീയ കമളകേളനില് പലങ്കെടുപനിക്കല് തൂടങ്ങനിയ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  സഭാപനത്തനിലന്റെ വനികേസന സഭാദലതകേളക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി
വലവസഭായ  ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കദശതീയ  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  തലത്തനില  വനിപണനി  കേലണത്തുകേ
എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  വകുപസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട
വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുകവണനി  'കകേരള  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  ടു  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  മതീറസ്റ്റ്'
('വലഭാപഭാര്  2017'),  2017  ലഫബ്രുവരനി  രണസ്റ്റ്  മുതല്  നഭാലസ്റ്റ്  വലര  ലകേഭാചനിയനിലല
കബഭാളഗഭാടനി  പഭാലസനില്  വചസ്റ്റ്  നടത്തനി.  പതനിനഭാലസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില്  നനിന്നഭായനി
ലതലഞ്ഞടുക്കലപട  200  എലാം.എസസ്റ്റ്.എലാം.ഇ.-കേള പലങ്കെടുത്തു. 'വലഭാപഭാര്  2017'-ല്
പലങ്കെടുത്ത വലവസഭായ യണനിറ്റുകേളുലാം സന്ദര്ശനിച  478  സബകയഴ്സുലാം  തമ്മേനില്  7300
ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് മതീറനിലാംഗുകേളുലാം 3700 വലഭാപഭാര അകനസഷണങ്ങളുലാം നടന.

(സനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  ഡ യറക്ടകററസ്റ്റ്,  ലകേ-ബനിപസ്റ്റ്,
കേനിനഫ,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.,  സകേത്തറനി  &  ലടകേസ്റ്റ് സസല്സസ്റ്റ്  ഡയറക്ടകററസ്റ്റ്
എന്നനിവരഭാണസ്റ്റ് പ്രസ്തുത കമളയുലട മുഖല സലാംഘഭാടകേര്. ലഫഡകറഷന ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തലന
കചേകമ്പഴസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കകേഭാകമഴസ്റ്റ്  & ഇനഡസനി  (FICCI)  ആയനിരുന കട്രെഡസ്റ്റ് & ഇനഡസനി
പഭാര്ടസ്റ്റ്ണര്.  കകേരളത്തനിലല  സപ്രധഭാന  കമഖലകേളഭായ  ഭക്ഷല  സലാംസരണലാം,  സകേത്തറനി,
ലടകേസ്റ്റ് സസല്സസ്റ്റ് & ഗഭാര്ലമന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്, റബര്, കേയര്, ആയുര്കവദ & ലഹര്ബല്, ഇലകനിക്കല്
&  ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്,  കേരകേകൗശലലാം,  മുള  കപഭാലുള്ള  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലകേളനിലല
ഉല്പന്നങ്ങള എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ് പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കേനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.

കകേരള സമനര് മനിനറല് കേണ്സഷന ചേടങ്ങളുലട കഭദഗതനി

17 (*197) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലചേറുകേനിട ധഭാതക്കളുലട നനിയനണവലാം വനികേസനവലാം സലാംബന്ധനിച 2015-ലല
കകേരള  സമനര്  മനിനറല്  കേണ്സഷന  ചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കെനില് എലന്തഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  കേസഭാറനികേളുലട ദൂരപരനിധനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിച ചേടങ്ങളനിലലകപഭാലല
50 മതീററഭായനി ചുരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ):

(എ) 2015-ലല കകേരളഭാ സമനര് മനിനറല് കേണ്സഷന ചേടങ്ങള കഭദഗതനി വരുത്തനി
22-6-2017-ലല ജനി.ഒ.  (പനി)  25/2017/ഐ.ഡനി. (എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ. 346/2017)  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലൂലട  കകേരള  സമനര്  മനിനറല്  കേണ്സഷന  കഭദഗതനി  ചേടങ്ങള,  2017
വനിജഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത വനി  ജഭാപനലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി) 1967-ലഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആദലമഭായനി സമനര് മനിനറല് കേണ്സഷന
ചേടങ്ങള  നനിലവനില്  വന്നതസ്റ്റ്.  1967  മുതല്  2015  വലര  ഖനനലാം  നടത്തുന്ന
പ്രകദശത്തനിലന്റെ അതനിരനില് നനിനലാം റനിസര്കവഭായര്, ടഭാങ്കുകേള, കേനഭാലുകേള, നദനികേള,
പഭാലങ്ങള, മറസ്റ്റ് ലപഭാത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള, ആള തഭാമസമുള്ള വതീടുകേള, ആരഭാധനഭാലയങ്ങള,
ശ്മശഭാനലാം,  പഞഭായത്തസ്റ്റ് കറഭാഡകേള എന്നനിവയനികലക്കുള്ള ദൂരപരനിധനി  50  മതീറഭാറഭായനിരുന.
എന്നഭാല്  2015  ലഫബ്രുവരനിയനില് പുതനിയ സമനര് മനിനറല് കേണ്സഷന ചേടങ്ങള
പുറലപടുവനിചകപഭാള  എകസ്റ്റ്പ്കളഭാസതീവസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ഖനനലാം  നടത്തുന്ന  കകേസ്സുകേളനില്
50 മതീറര് എന്നതസ്റ്റ്  100 മതീററഭായനി ഉയര്ത്തുകേയുലാം തടര്ന്നസ്റ്റ് 2015 കമയസ്റ്റ്  19-നസ്റ്റ് 100
മതീറര്  എന്നതസ്റ്റ്  ''കകേരള കസറസ്റ്റ്  ലപഭാലഡ്യൂഷന കേണ്കട്രെഭാള കബഭാര്ഡസ്റ്റ്''  'കേണ്സന്റെസ്റ്റ്  ടു
ഓപകററസ്റ്റ്'  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിശയനിക്കുന്ന ദൂരപരനിധനി''  എന്നസ്റ്റ് കഭദഗതനി വരുത്തുകേയുലാം
ലചേയ്തു. കമജര് മനിനറലുകേളക്കസ്റ്റ് കേണ്സഷന നല്കുന്നതസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിക്കുന്ന
മനിനറല് കേണ്സഷന ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള
മനിനറല് കേണ്സഷന ചേടങ്ങളനിലുലാം ദൂരപരനിധനി  50  മതീററഭായഭാണസ്റ്റ് നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ആയതനിനഭാല്  1967  മുതല്  2015  ലഫബ്രുവരനി  വലര  നനിലനനിന്നനിരുന്ന  50  മതീറര്
ദൂരപരനിധനി  കകേന്ദ്ര  ചേടങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  പുനദുഃസഭാപനിച്ചുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  2017  ജൂണനില്
വനിജഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  നഭാഷണല് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  സവല്ഡസ്റ്റ് സലഫസ്റ്റ് സഭാങ്ചേസറനി
എന്നനിവയുലട  അതനിര്ത്തനിയനില്  നനിനമുള്ള  ദൂരപരനിധനി  ഒരു  കേനികലഭാമതീററഭായുലാം
മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പ്രസരണ ശലാംഖലയുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

18 (*198) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്  :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന  :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഉപകഭഭാക്തൃകസവനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.
പുതതഭായനി ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ക്രമതീകേരണങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  പ്രസരണകശഷനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മുന എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര്
തടങ്ങനിവചതലാം കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് മു ടങ്ങനികപഭായതമഭായ തനിരുലനല്കവലനി-
എടമണ്-ലകേഭാചനി-മഭാടക്കത്തറ  പ്രസരണ  സലനനിലന്റെ  പണനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസരണശലാംഖല ആധുനനികേവല്ക്കരനിചസ്റ്റ് പ്രസരണകശഷനി ഇരടനിയഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള്ള  ട്രെഭാനസ് ഗ്രേനിഡസ്റ്റ്  2.0  പദതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി  ) :

(എ)  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സവദദ്യുതനി
കേണക്ഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷഭാ കഫഭാറലാം ലളനിതമഭാക്കുകേയുലാം കേണക്ഷനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. സവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നല്കുന്നതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം കുറയന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
നല്കകേണ വനിവനിധ കസവനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപട ചേടങ്ങള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനഭാണസ്റ്റ്.  സവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന
ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം തനിരനിചറനിയല് കരഖ,  വസ്തുവനിലന്റെ ഉടമസഭാവകേഭാശലാം
ലതളനിയനിക്കുന്ന  കരഖ,  തടങ്ങനിയ  കുലറയധനികേലാം  കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കണലമന്നസ്റ്റ്
കകേരളഭാ  കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  (KSERC)  ഇറക്കനിയനിട്ടുള്ള
സലപ്ല കകേഭാ ഡസ്റ്റ്,  2014-ല് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരുന.  ഇതസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ബുദനിമുടസ്റ്റ്
ഉണഭാക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടതനിലന തടര്ന്നസ്റ്റ് ഈ സവഷമലങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി
നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം  ലവറുലാം  രണസ്റ്റ്  കരഖകേള  (തനിരനിചറനിയല്  കരഖ,
ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ലതളനിയനിക്കഭാനുള്ള  കരഖ)  മഭാത്രലാം  ലഭലമഭാക്കനിയഭാല്  സവദദ്യുതനി
കേണക്ഷന  നല്കേഭാന  കവണ  വനിധത്തനില്  ചേടങ്ങളനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുവഭാനുലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  ചേടങ്ങളനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുകേയുലാം
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മതനിയഭായ
ഉടമസഭാവകേഭാശ കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്
100  ചേതരശ  മതീറകറഭാ  അതനില്  തഭാലഴകയഭാ  വനിസ്തൃതനിയുള്ള  വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഉടമസഭാവഭാകേഭാശ കരഖയനിലലങ്കെനിലുലാം സവദദ്യുതനി കേണക്ഷന അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 1500 ചേതരശ അടനി വലര വനിസ്തതീര്ണമുള്ള വലക്തനിഗത
വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നല്കുന്ന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
റസനിഡനഷലല്  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
വനിവനിധ  അകപക്ഷകേള  (പുതനിയ  കേണക്ഷന,  ഉടമസഭാവകേഭാശമഭാറലാം മുതലഭായവ)
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡമഭായനി  ബന്ധലപട  പണമനിടപഭാടു
കേളക്കുമഭായനി  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്ന  നനിലയനില്  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവന
കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.
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സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനിവര  സഭാകങ്കെതനികേ
വനിദലയുലട സഭാധലതകേള പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്
തഭാലഴപറയുന്ന ക്രമതീകേരണങ്ങള പുതനിയതഭായനി ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. സവദദ്യുതനി  ബനില്  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.
ലമഭാസബല്  ആപ്ലനികക്കഷന,  ഇ-ലമയനില്  എന്നനിവ  മുകഖന തത്സമയലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് എത്തനിക്കുന്ന ഊര്ജ സകൗഹൃദ പദതനി.

2. സവദദ്യുതനി തടസ്സലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് എസസ്റ്റ്.
എലാം. എസസ്റ്റ്. മുകഖന എത്തനിക്കുന്ന 'ഊര്ജസ്റ്റ്-ദൂതസ്റ്റ്' പദതനി.

3. കപ.റനി.എലാം.  (കപ  ത്രൂ  ലമഭാസബല്),  എലാം.  കപസ  എന്നതീ  ലമഭാസബല്
വഭാലറ്റുകേള വഴനി സവദദ്യുതനി ബനില്ലുകേള അടയവഭാനുള്ള സകൗകേരലലാം.

4. അപഭാ  സനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  എന്ന  കദശതീയ  ലപഭാതകസവന  കകേന്ദ്രവമഭായനി
കയഭാജനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഇന്തലയനിലല  ഏതസ്റ്റ്  ജനകസവന  കകേന്ദ്രലാം
വഴനിയുലാം സവദദ്യുതനി ബനില് ഓണ്സലനഭായനി അടയവഭാനുള്ള സകൗകേരലലാം.

5. Whatsapp എന്ന കസഭാഷലല് മതീഡനിയ സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി 9496001912
എന്ന  നമ്പരനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  പരഭാതനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനി.

6. പുതനിയ കേണക്ഷനുകവണനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിനലാം ഓണ്സലനഭായനി
അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

7. സവദദ്യുത  അപകേടങ്ങള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാന  സഭാര്ടസ്റ്റ്  (കസഫനി
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  & അകനിഡന്റെസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിലാംഗസ്റ്റ് ടൂള) എന്ന കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനി.

8. കസഭാടസ്റ്റ്  ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമഷതീനുകേള  (പനി.ഡനി.എ.)  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
വലഭാപനിപനിച്ചു.

9. 24  മണനിക്കൂറുലാം  സവദദ്യുതനി  തടസ്സലാം  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള
കരഖലപടുത്തഭാനുള്ള  ''1912''  എന്ന കകേന്ദ്രതീകൃത  കേഭാളലസന്റെറനില് കടഭാളഫതീ
സലാംവനിധഭാനലാം.

(ബനി)  ഇടമണ്  മുതല്  ലകേഭാചനി  വലരയുള്ള  400  ലകേ.  വനി.  സലനനിലന്റെ
മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പവര്ഗ്രേനിഡസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ഇതനിനകേലാം
പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര്  പുതക്കനി  നനിശയനിച  നഷ്ടപരനിഹഭാര  പഭാകക്കജസ്റ്റ്
അനുസരനിച്ചുള്ള തകേ അതഭാതസ്റ്റ്  പ്രകദശങ്ങളനിലല  ഭൂവടമസര്ക്കസ്റ്റ്  വനിതരണലാം ലചേയ്തു
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തടങ്ങനി. ആദല ഘടത്തനില് ടവര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന സലത്തനിനുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭാണസ്റ്റ്
നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  ലകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലകേളനിലഭായനി  ആലകേ
445  ടവറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ളതനില്  205  ടവറുകേളുലട  ഫകൗകണഷനുകേളുലട
പണനികേളുലാം 124 ലലഭാകക്കഷനുകേളനില് ഇറക്ഷന കജഭാലനികേളുലാം 12 കേനികലഭാമതീറര് സലന
വലനിക്കലുലാം  ഇതനിനകേലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പൂര്ത്തതീകേരനിച  ഫകൗകണഷനുകേളുലട
സല ഉടമകേളക്കസ്റ്റ് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന. ഇവനിലട ഉണഭായനിരുന്ന
വൃക്ഷങ്ങളുലട  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
ഉടമസഭാവകേഭാശ  കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  ബഭാക്കനിയുള്ള  ഭൂവടമകേളക്കസ്റ്റ്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം അതഭാതസ്റ്റ് ലഭാന്റെസ്റ്റ് അകേസനിസനിഷന യണനിറ്റുകേള മുകഖന ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) 400  ലകേ.  വനി.  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള പ്രസരണ ശലാംഖല കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം
സഭാപനിചസ്റ്റ് പ്രസരണ നഷ്ടലാം കുറയന്നതനിനുലാം പുഗലൂര്-മഭാടക്കത്തറ 2000MW HVDC
ഇടനഭാഴനിയുലട  അനുമതനി  ലഭനിചതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള സവദദ്യുതനി  പ്രസരണലാം സഗമമഭായനി
നടത്തുന്നതനിനുലാം ലസനട്രെല് ഇലകനിസനിറനി അകതഭാറനിറനിയുലട പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ് നനിലവഭാരമനു
സരനിച്ചുള്ള  പ്രസരണശലാംഖല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനസ്റ്റ്
ദതീര്ഘകേഭാല പ്രസരണ പദതനിയഭായ  ട്രെഭാനസ്ഗ്രേനിഡസ്റ്റ്  2.0  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുതനി
അനുവദനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആലകേ  10,000 കകേഭാടനി  രൂപയുലട
കജഭാലനികേളഭാണസ്റ്റ് ട്രെഭാനസ്ഗ്രേനിഡസ്റ്റ് 2.0-ല് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ഈ പദതനിലയ രണസ്റ്റ്
പ്രധഭാന ഘടങ്ങളനിലഭായുള്ള  വര്ക്കുകേളുലാം  ഒരു  ഹരനികതഭാര്ജ  ഇടനഭാഴനി  പദതനിയുലാം
ഡകൗണ്  സതീലാം  ശലാംഖലയുലട  ശഭാക്തതീകേരണവമഭായനി  തരലാംതനിരനിചനിരനിക്കുന.  ഒന്നഭാലാം
ഘടത്തനിലല വര്ക്കുകേള 2017-19 കേഭാലയളവനിലുലാം രണഭാലാംഘട വര്ക്കുകേള 2019-22
കേഭാലയളവനിലുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന ലക്ഷലമനിടുന. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
എടസ്റ്റ്  220  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനുകേളുലടയുലാം  ഒരു 400 ലകേ.വനി.  സബ്കസഷലന്റെയുലാം
നഭാലസ്റ്റ്  സലന പഭാകക്കജകേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം തടങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഒന്നഭാലാംഘട പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 1.49 കകേഭാടനി
രൂപയുലട ലചേലവസ്റ്റ് ഉണഭാകുകേയുലാം 17 കകേഭാടനി രൂപയുലട വര്ക്കസ്റ്റ് അവഭാര്ഡസ്റ്റ് ലചേയ്യുകേയുലാം
ലചേയ്തു.  ഈ വര്ഷലാം തടങ്ങഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന എലഭാ സലനുകേളുലടയുലാം പ്രഭാരലാംഭ സര്കവ
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 8 സബ്കസഷനുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലലാം ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.
ഒരു  400  ലകേ.വനി.  കസഷനസ്റ്റ് കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലുലാം ഒരു  220 ലകേ.വനി.  ട്രെഭാനസനിഷന
കസഷനസ്റ്റ്  എറണഭാകുളത്തുലാം  സലലാം  ഏലറടുകക്കണതണസ്റ്റ്.  ട്രെഭാനസ്ഗ്രേനിഡസ്റ്റ്  2.0-ല്
ഉളലപടുന്ന മലപ്പുറലാം  -മകഞരനി  66  ലകേ.വനി.  സലനനിലന്റെ കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ
വര്ക്കസ്റ്റ് ദ്രുതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിചസ്റ്റ് വരുന. ഏറനഭാടസ്റ്റ്  400/220 ലകേ.വനി. സലനസസ്റ്റ്
പഭാകക്കജനിലന്റെയുലാം HTLS പഭാകക്കജനിലന്റെയുലാം കജഭാലനികേള ലടനഡര് ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.
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HVDC ലനിങ്കെസ്റ്റ്  വഴനി  മഭാടക്കത്തറയനിലലത്തുന്ന  അധനികേ  സവദദ്യുതനി  കകേരളത്തനിലന്റെ
വടക്കന ജനിലകേളനികലക്കസ്റ്റ് എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് അതലന്തഭാകപക്ഷനിതമഭാണസ്റ്റ്. മഭാടക്കത്തറ
അരതീകക്കഭാടസ്റ്റ് സലനനിലന്റെ കശഷനി വര്ദനിപനിക്കലുലാം കവഭാളടത ഉയര്ത്തലുലാം ലക്ഷലമനിടു
ന്നതഭാണസ്റ്റ് ഏറനഭാടസ്റ്റ് സലനസസ്റ്റ് പഭാകക്കജസ്റ്റ്.  നൂതന സഭാകങ്കെതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
കേക്കയലാം-നലളലാം,  നലളലാം-ലകേഭായനിലഭാണനി  110  ലകേ.വനി.  സലനുകേളുലട  കശഷനി
വര്ദനിപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ് ട്രെഭാനസ്ഗ്രേനിഡനിലല  HTLS സലനസസ്റ്റ് പഭാകക്കജസ്റ്റ്.
കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  PSDF  ഫണനില് നനിനലാം ഏറനഭാടസ്റ്റ്  സലനസസ്റ്റ് പഭാകക്കജനിനസ്റ്റ്
90%  ഗ്രേഭാനലാം  HTLS  പഭാകക്കജനിനസ്റ്റ്  75%  ഗ്രേഭാനലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആലകേ
400 കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ഗ്രേഭാന്റെഭായനി  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  PSDF-ല്  നനിനലാം
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

വലവസഭായ വനികേസനത്തനില് പ്രവഭാസനികേളുലട പങ്കെഭാളനിത്തലാം

19 (*199) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞസ്റ്റ് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉസബദള്ള  :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വലവസഭായ  വനികേസനത്തനില്  പ്രവഭാസനികേലള
പങ്കെഭാളനികേളഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഏലതങ്കെനിലുലാം  പ്രവഭാസനി  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ധഭാരണഭാ
പത്രത്തനില് ഒപ്പുവചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പദസ്റ്റ്  വലവസലയ  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
പ്രവഭാസനിനനികക്ഷപലാം ഇതനികനഭാടകേലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ):

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വലവസഭായ വനികേസനത്തനില് പ്രവഭാസനികേലളക്കൂടനി
പങ്കെഭാളനികേളഭാക്കുന്ന  തരത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ കേരടസ്റ്റ്  വലവസഭായ നയലാം
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പ്രവഭാസനികേളഭായ കകേരളതീയര് വനികദശത്തസ്റ്റ് നനിനലാം വരുകമ്പഭാള
അവര്ക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  തടങ്ങുന്നതനിനുലാം  അവരുലട  പുനരധനിവഭാസലാം,
പരനിശതീലനലാം,  എന്നനിവയകവണ എലഭാ സഹഭായങ്ങളുലാം നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇനഡസനിയല്
എകസറ്റുകേളനില്  5%  ഇവര്ക്കഭായനി  റനിസര്വസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സസകേഭാരല  വലവസഭായ
എകസറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒറയ്കക്കഭാ  കൂടഭാകയഭാ  കേടനവരുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
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സഭാകങ്കെതനികേവലാം നനിയമപരവമഭായ സഹഭായങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തുന.  ഇതനില് പ്രവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്
പങ്കെഭാളനികേളഭാകേഭാലാം. വലവസഭായ വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന സലാംരലാംഭകേതസ
വനികേസന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില്  പലങ്കെടുത്തസ്റ്റ്  വനിദഗ  പരനിശതീലനലാം  കനടനി
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സലാംരലാംഭങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ''സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനി''
അനുസരനിച്ചുള്ള  നനികക്ഷപ  സബ്സനിഡനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്
അവസരമുണസ്റ്റ്. കനഭാര്ക്ക റൂടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് വഴനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന NDPREM പദതനി നടത്തനിപനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവഭാസനികേളുലട  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില്
ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള സഹകേരനിച്ചു പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  വലവസഭായ  വകുപനിന  കേതീഴനില്  MSME  യണനിറ്റുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനവമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് പ്രവഭാസനികേളുലട നനികക്ഷപലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേയര്കമഖലയുലട സമഗ്രേ വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് പദതനികേള

20 (*200) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   എലാം  .   നകൗഷഭാദസ്റ്റ് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായനിരുന്ന  കേയര്കമഖലയുലട  സമഗ്രേവനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
ഈ സര്ക്കഭാര് എലന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കമഖലയനിലല  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
പരമ്പരഭാഗത കേയറുല്പന്നങ്ങളുലട സമ്പൂര്ണ സലാംഭരണ പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിചനിട്ടു
കണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പുതനിയ ഡനിസഫബറനിലാംഗസ്റ്റ്
മനില്ലുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം കേയര്,  കേയറുല്പന്നങ്ങള
എന്നനിവയുലട  സലാംഭരണത്തനില്  എത്ര  ശതമഭാനലാം  വളര്ച  ഉണഭായനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ):

(എ)  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായനിരുന്ന കേയര് കമഖലയുലട സമഗ്രേവനികേസനത്തനിനഭായനി
രണഭാലാം പുനദുഃസലാംഘടനഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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(ബനി)  കേയര് കമഖലയനിലല  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
കേയര് ഉല്പന്നങ്ങളുലട സമ്പൂര്ണ സലാംഭരണ പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ  ഡതീസഫബറനിലാംഗസ്റ്റ്
മനില്ലുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേയറനിലന്റെയുലാം
കേയറുല്പന്നങ്ങളുലടയുലാം  സലാംഭരണത്തനില്  26%  വളര്ചയുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേയര്ലഫഡസ്റ്റ്,  കേയര് കകേഭാര്പകറഷന എന്നതീ ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള പനി.പനി.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംഭരനിച  കേയറുല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്
77 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വലഭാപഭാരനികേള പനിരനിലചടുക്കുന്ന ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. തകേ

21 (*201) ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാനലത്ത വലഭാപഭാരനികേൾ പനിരനിലചടുക്കുന്ന ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. തകേ കൃതലമഭായനി
അടയനകണഭാ എന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ; തകേ
അടയന്നതനില്  വതീഴ്ചവരുത്തുന്നതഭായനി  സർക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  വതീഴ്ച
വരുത്തുന്നവർലക്കതനിലര  പനിഴചുമത്തഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര സർക്കഭാരനിനഭാകണഭാ
സലാംസഭാന സർക്കഭാരനിനഭാകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ):

പൂര്ണമഭായുലാം കേമ്പഡ്യൂടര്വല്കൃത നനികുതനി നനിര്വഹണ സമ്പ്രദഭായമഭാണസ്റ്റ് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
അതനിനഭാല് നനികുതനി ലവടനിപസ്റ്റ് ഗണലമഭായനി കുറയുലമന്നഭാണസ്റ്റ് ലപഭാതകവ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ചേരക്കനിനകമകലഭാ കസവനത്തനിനകമകലഭാ നനികുതനി ലവടനിപസ്റ്റ് നടത്തനി എന്നസ്റ്റ് സലാംശയനിക്കുകേകയഭാ,
കേലണത്തുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കേട  പരനികശഭാധന  നടത്തുവഭാന
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നനിയമത്തനില് വലവസ ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. വതീഴ്ച വരുത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര പനിഴ
ചുമത്തഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുമുണസ്റ്റ്.
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കേകൗണ്സനിലനില് എടുത്ത തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം ഒന്നര കകേഭാടനി രൂപ വലരയുള്ള
വനിറ്റുവരവകേലള  സലാംബന്ധനിച  ഫയലുകേള  9:1  എന്ന അനുപഭാതത്തനില്  യഥഭാക്രമലാം
സലാംസഭാന,  കകേന്ദ്ര വകുപ്പുകേള ഭരണ നനിര്വഹണലാം നടത്തുകേയുലാം അതനിനസ്റ്റ് മുകേളനിലുള്ളവ
1:1 എന്ന അനുപഭാതത്തനില് വതീതലാം വയകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിധനിയനിലുള്ള
ഫയലുകേളനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലുള്ള
ഫയലുകേളനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ നവതീകേരണലാം

22 (*202) ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല് :

ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :

ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന നവതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില് ഏലതഭാലക്ക കമഖലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  നവതീകേരണലാം നടപഭാക്കുകേലയ

ന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട ഹകൗസസ്റ്റ് കബഭാടസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .

കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന  ):

(എ)  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട  മനിക്കവഭാറുലാം  യണനിറ്റുകേള  നവതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്

വനികധയമഭാകക്കണ സനിതനിയനിലഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇന്നലത്ത സനിതനിയനില് സസകേഭാരല കമഖലയുമഭായനി

മത്സരഭാധനിഷനിതമഭാലണങ്കെനില്  നവതീകേരനിക്കുകേ  മഭാത്രകമ  കപഭാലാംവഴനിയഭായനിട്ടുള്ളു.  അതനിനഭാല്

ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-ലയ പൂര്ണമഭായുലാം നവതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി) 1. കഹഭാടലുകേള സഭാര് കേഭാറഗറനിയനികലയസ്റ്റ് ഉയര്ത്തുകേ.

2. ബനിയര് പഭാര്ലറുകേളുലാം കമഭാടലുകേളുലാം ബഭാനഡസ്റ്റ് ലചേയല്.

3. കബഭാട്ടുകേള നവതീകേരനിക്കല്.

4. പുതനിയ ടൂര് പഭാകക്കജകേള ആവനിഷ്കരനിക്കല്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

23 (T*203) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനകമഖലയനിലല  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കൂടുതല് വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ് പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രകദശവഭാസനികേളഭായ ജനങ്ങളുലട  സഹഭായ സഹകേരണകത്തഭാലടയുള്ള
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഊന്നല് നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനില്  നനിനള്ള  യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
സഗഡകേളഭായനി പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പ്രകദശങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് പരനിസനിതനി വനിദലഭാഭലഭാസലാം
ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വനലാം വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലതരലഞ്ഞടുത്ത
പ്രകദശങ്ങളനില്  സന്ദര്ശകേര്ക്കഭായനി  കൂടുതല്  തഭാമസ  സകൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .
കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന  ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനകമഖലയനിലല  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ഈ പ്രകദശങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സകൗകേരല
വനികേസനലാം വനലാംവകുപനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട നടത്തനി വരുന.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  യുവഭാക്കള
ഉളലപലടയുള്ള  തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  വരുന.  സലാംരക്ഷനിത
വനകമഖലകേളനിലല വനഭാശനിത സമൂഹങ്ങളുലട കൂടഭായ്മലയ വനസലാംരക്ഷണ സമനിതനി
എന്നഭാണസ്റ്റ്  അറനിയലപടുന്നതസ്റ്റ്.  വനലജതീവനി  സകങ്കെതങ്ങലളയുലാം  കദശതീയ  ഉദലഭാനങ്ങലളയുലാം
ആശയനിചസ്റ്റ് കേഴനിയുന്ന വനഭാശനിത സമൂഹങ്ങളുലട കൂടഭായ്മലയ ഇകക്കഭാ ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനി  എനലാം  അറനിയലപടുന.  വനഭാശനിത  സമൂഹങ്ങളുലട  കൂടഭായ്മയഭായ

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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വനസലാംരക്ഷണ സമനിതനി/ഇകക്കഭാ ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി അലാംഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഇകക്കഭാടുറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങള  നടത്തനികപഭാരുന്നതസ്റ്റ്.  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗങ്ങളനില്  നനിനലാം  ടൂറനിസലാം  സഗഡകേള,
ഇന്റെര്പ്രടര് തടങ്ങനിയ കസവനങ്ങള നല്കുവഭാന കവണനി വനികനഭാദസഞഭാര വകുപസ്റ്റ്
യുവഭാക്കള ഉളലപലടയുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം പദതനികേള പ്രകദശവഭാസനികേളഭായ ജനങ്ങളുലട സഹഭായ
സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണസ്റ്റ് വനലാം വകുപസ്റ്റ് നടത്തനിവരുന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  വനഭാശനിത സമൂഹത്തനില് നനിനലാം യുവഭാക്കള ഉളലപലടയുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്
പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ഇതസ്റ്റ്  വനലാംവകുപനിലന്റെ  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.
ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം പ്രകദശങ്ങള വനപ്രകദശങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്.

കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.- യുലട പ്രതലഭാഘഭാതലാം

24 (*204) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട പശഭാത്തലത്തനിൽ കേർഷകേർക്കുലാം കേഭാർഷനികേകമഖലയനിലുലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന കനടങ്ങളുലാം കകേഭാടങ്ങളുലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനിലൂലട
കേഭാർഷനികേകമഖലയനിൽ  പ്രതനിവർഷലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വരുമഭാനമഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രത്തനിൽ നനിനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഏലതലഭാലാം  ലസസ്സുകേളുലാം  സർചേഭാ ര്ജ്ജുകേളുമഭാണസ്റ്റ്
നനിലവനിലുള്ളലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ):

(എ)  പ്രധഭാനലപട  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുലാം  യനവല്കൃതമലഭാത്ത
കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങളുലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  നനികുതനി  വനിമുക്തമഭാണസ്റ്റ്.  പ്രധഭാന
നഭാണലവനിളകേളഭായ  റബര്,  ഏലലാം,  സഗന്ധദ്രവലങ്ങള  മുതലഭായവയസ്റ്റ്  5%  ആണസ്റ്റ്
നനികുതനി. കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങളുലട ഉല്പഭാദകേരഭായ കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നനികുതനി ഒടുകക്കണ
ബഭാധലതയനില.  കേചവടക്കഭാര് റനികവഴസ്റ്റ്  ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  ലമക്കഭാനനിസത്തനിലൂലട അതനികന്മലുള്ള
നനികുതനി  സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ്  ഒടുക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പുതനിയ  നനികുതനി
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സമ്പ്രദഭായമഭാണസ്റ്റ്. ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപഭാക്കുകേമൂലലാം സര്ക്കഭാരനിനുണഭാകുന്ന വരുമഭാന ലഭാഭനഷ്ട
കേണക്കുകേള എത്രലയന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിടനില.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത
നനികുതനി  ആയതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  നനികുതനി  കനടലാം
ഉണഭാകുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലസസ്സുകേളുലാം സര്ചേഭാര്ജ്ജുകേളുലാം നനിലവനിലനില.

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ച

25 (*205) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തുണഭായതഭായനി  ആകക്ഷപമുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ
അരഭാജകേതസലാം  വനികേസനലത്ത  അസഭാധലമഭാക്കനിയനിട്ടുലണങ്കെനില്  ആയതനില്  നനിന്നസ്റ്റ്
സലാംസഭാനലത്ത കേരകേയറഭാനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ ഇടലപടലുകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  സസനിരതയനികലക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സമ്പദസ്റ്റ്  വലവസലയ
നയനിക്കുന്നതനിനനിലട കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച കനഭാടസ്റ്റ് നനികരഭാധനലാം വനികേസനലത്ത
എത്രമഭാത്രലാം പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിലചന്നസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  അത പരനിഹരനി
ക്കഭാനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഏലതങ്കെനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള സഹഭായലാം നല്കേനികയഭാ;

(സനി) ഇകൗ സഭാഹചേരലത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ നനികുതനി നനിര്ണയഭാധനികേഭാരലാം
കചേഭാര്ത്തനിക്കളയുകേയുലാം ലചേറുകേനിട വലവസഭായങ്ങലളയുലാം ലചേറുകേനിട വലഭാപഭാരനികേലളയുലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലളയുലാം പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയ ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  സഭാമ്പത്തനികേ
വളര്ചലയ പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാനനിടയുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ):

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകപഭാള നനിശലഭാവസയനിലഭായനിരുന്ന
സമ്പദ്ഘടനലയ  പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാന  സകേലക്കഭാണ  നടപടനികേളനില്  പ്രധഭാനലപടവ
ഇവയഭാണസ്റ്റ്.

1. മൂലധന ലചേലവനിനഭായനി വനിപണനിയനില് നനിനലാം ഫണസ്റ്റ് സസരൂപനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിലവനിലല സഭാമ്പത്തനികേ മഭാന്ദലലാം അതനിജതീവനിക്കുന്നതനിനഭായനി 12,000
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം
2016-17 ബജറനില് വലവസ ലചേയസ്റ്റ് തടര്നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.
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2. 1999-ലല  കേനിഫ്ബനി  ആക്ടസ്റ്റ്  പരനിഷ്കരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ലസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ഐ.-യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന കകേരള ഇനഫഭാസക്ചേര്
ഫണസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന സജമഭാക്കുകേയുലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പശഭാത്തല
വനികേസന  കമഖലയനില്  സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭായനിരുന്നവയടക്കമുള്ള
പല  പ്രമുഖ  പദതനികേളുലാം  അതനികവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള അടനിസഭാന
സകൗകേരല  നനികക്ഷപ  നനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  (ലകേ.ഐ.ഐ.എഫസ്റ്റ്.ബനി.)
പനണഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി.

3. വഭായ്പലയടുക്കുന്നതനിലന്റെ  ഒരു  ഭഭാഗലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  അതനിലന്റെ
പല  മടങ്ങസ്റ്റ്  പണലാം  ബജറനിനസ്റ്റ്  പുറത്തസ്റ്റ്  സമഭാഹരനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
കനതൃതസത്തനില് മുതല് മുടക്കനി അതവഴനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വളര്ച
തസരനിതലപടുത്തുവഭാന കവണ നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

4. 2016-17-ല്  24000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുത്തകപഭാള  നടപ്പുവര്ഷലാം  26500  കകേഭാടനി
രൂപയുലട വഭാര്ഷനികേ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

5. 14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയുലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണ
ബഭാങ്കെനിലനയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്
കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

6. തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിച്ചു.  കൂടഭാലത തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്
ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

7. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള സലാംബന്ധനിച കൃതലമഭായ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭായ
വനിവനിധ സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ ലപനഷനുകേളുലട മുന സര്ക്കഭാര് വരുത്തനിയ
കുടനിശനികേ  പൂര്ണമഭായുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ
ലപനഷനുകേള കുടനിശനികേ തതീര്ത്തസ്റ്റ്  വതീടനിലലത്തനിക്കുകേ എന്ന വഭാഗഭാനലാം
പഭാലനിക്കുവഭാനുലാം സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

8. സലാംസഭാന ട്രെഷറനിയനില് ഇന്റെകഗ്രേറഡസ്റ്റ് ഫനിനഭാനഷലല്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
സനിസലാം (ഐ.എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.) നടപനിലഭാക്കനി. ട്രെഷറനി കസവനിലാംഗ്സസ്റ്റ്
ബഭാങ്കെനിലാംഗനിനഭായുള്ള കകേഭാര്ബഭാങ്കെനിലാംഗസ്റ്റ്  സനിസലാം എലഭാ  ട്രെഷറനികേളനിലുലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 63

9. ലതഭാഴനില്ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  പ്രതനിവര്ഷലാം  കനരനിട്ടുലാം  അലഭാലത
യുമുള്ള 1000-നസ്റ്റ്  കമല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  ഏറവലാം
കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  1000  സൂക്ഷ്മ  വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള വര്ഷലാംകതഭാറുലാം
കകേരള ഫനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഒരു സമഗ്രേ പദതനി ആകലഭാചേനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

10. സവദദ്യുതനി  പ്രസരണ നഷ്ടലാം ഗണലമഭായനി  കുറയന്നതനിനുലാം  ഊര്ജ
ഇവഭാകകേസഷന ആവശലങ്ങള തൃപ്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം വനിതരണ-പ്രസരണ
ശലാംഖല  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

11. 10-ാം  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ആനുകൂലലങ്ങള  പൂര്ണകതഭാതനില്
അനുവദനിച്ചു.

(ബനി)  കനഭാടസ്റ്റ്  നനികരഭാധനലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമ്പദ്ഘടനയനില് ഏല്പനിച
ഹസസകേഭാല ദതീര്ഘകേഭാല ആഘഭാതങ്ങള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് പഠനിചസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത
കേമ്മേനിറനിയുലട  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കനഭാടസ്റ്റ്  അസഭാധുവഭാക്കല്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമസ്ത  കമഖലകേലളയുലാം  നനിശലഭാവസയനിലഭാക്കുകേയുലാം  സമ്പദസ്റ്റ്
വലവസലയ മഭാന്ദലത്തനികലക്കസ്റ്റ് തള്ളനിയനിടുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. എന്നഭാല് പ്രസ്തുത
മഭാന്ദലലാം  തരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനികനഭാ  കനഭാടസ്റ്റ്  നനികരഭാധനലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
സമ്പദ്ഘടനയനില്  ഏല്പനിച  ആഘഭാതങ്ങളുലട  വലഭാപ്തനി  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനികനഭാ
ഉതകുന്ന തരത്തനിലുള്ള ഒരു സഹഭായവലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  നനിലവനില് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ചുമത്തനിവരുന്ന കകേന്ദ്ര എസകസസ്റ്റ് നനികുതനി,
അഡതീഷണല് എസകസസ്റ്റ് ഡഡ്യൂടനി,  അഡതീഷണല് കേസലാംസസ്റ്റ് ഡഡ്യൂടനി,  കസവനനനികുതനി
തടങ്ങനിയവയുലാം സലാംസഭാനങ്ങള ചുമത്തനിവരുന്ന മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി,  ആഡലാംബര
നനികുതനി,  വഭാങ്ങല്  നനികുതനി,  കലഭാടറനി  നനികുതനി  തടങ്ങനിയവയസ്റ്റ്  പകേരമഭായഭാണസ്റ്റ്
ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  നനികുതനിക്കുകമല്
നനികുതനി ചുമത്തുകമ്പഭാഴള്ള cascading effect  ഉണഭാകുന്നനില. ചേരക്കുകസവന നനികുതനി
പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി  സലാംവനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ
സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് അനുകൂലമഭാണസ്റ്റ്. ഇതനിനുപുറലമ കസവനങ്ങളക്കു
കമലുള്ള നനികുതനിയുലാം സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുലാം.  ബഭാങ്കെനിലാംഗസ്റ്റ്,  ധനകേഭാരലലാം,  ലടലനികകേഭാലാം,
ഇനഷസറനസസ്റ്റ് തടങ്ങനിയ കസവനങ്ങളുലട കകേരളത്തനിലല ഉപകഭഭാഗ നനിരക്കസ്റ്റ് നമ്മുലട
രഭാജലലത്ത  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കുകേളനില്  ഒന്നഭാണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
20  ലക്ഷത്തനിനുകമല്  ലമഭാത്തലാം  വനിറ്റുവരവള്ള  വലഭാപഭാരനികേളഭാണസ്റ്റ്  രജനികസഷന
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എടുകക്കണതസ്റ്റ്.  75  ലക്ഷലാം രൂപവലര വനിറ്റുവരവള്ള സലാംസഭാനത്തനിനുള്ളനില് മഭാത്രലാം
വനിപണനലാം/നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്ന വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ് കകേഭാമ്പകൗണനിലാംഗസ്റ്റ്  ആനുകൂലലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനില് കകേഭാമ്പകൗണനിലാംഗസ്റ്റ് ആനുകൂലലലാം  60  ലക്ഷലാം രൂപയസ്റ്റ് തഭാലഴ
വനിറ്റുവരവള്ള ഉല്പഭാദനലാം നടത്തഭാത്ത വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ് മഭാത്രമഭായനിരുന. ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
നനിരക്കുകേള നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് അഖനികലന്തലഭാടനിസഭാനത്തനില് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന
ആലകേ  നനികുതനിഭഭാരത്തനിലന്റെ  ശരഭാശരനി  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  കകേന്ദ്ര  എസകസസ്റ്റ്
നനികുതനിയടക്കമുള്ള  ഭഭാരങ്ങള  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണ്ടുമഭാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  എസകസസ്റ്റ്
കനരലത്ത ബഭാധകേമലഭാതനിരുന്ന ലചേറുകേനിട കമഖലയസ്റ്റ്  ഇകപഭാള നനിശയനിചനിരനിക്കുന്ന
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിരക്കുകേള അധനികേഭഭാരമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഭാത്രമല,  സലാംസഭാനലാം പ്രകതലകേ
പരനിഗണന  നല്കേനി  ഇളവകേള  നല്കേനിയനിരുന്ന  ചേനില  കമഖലകേളക്കുലാം  പ്രയഭാസലാം
കനരനിടുനണസ്റ്റ്. സലാംസഭാനങ്ങളുലട ധനഭാധനികേഭാരങ്ങള ചുരുക്കുകേ എന്ന സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുകേള  തടര്ചയഭായനി  സസതീകേരനിച്ചുകപഭാരുന്നതസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനിലുലാം
ഈ  പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായത്തനികലയസ്റ്റ്  മഭാറുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഭരണ
ഘടനഭാകഭദഗതനി  വന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഈ  പുതനിയ  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായലാം
എത്രകത്തഭാളലാം  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  അനുകൂലമഭാക്കഭാന  കേഴനിയുലമന്ന  പരനിഗണന
വചഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

കലഭാടറനി വകുപസ്റ്റ് പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

26 (*206) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കലഭാടറനി  വകുപസ്റ്റ്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട അചടനി നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം സരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണങ്ങള

വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  വനില  കുറച്ചുലാം  സമ്മേഭാനങ്ങള  വര്ദനിപനിച്ചുലാം  സലാംസഭാന

ഭഭാഗലക്കുറനി  കൂടുതല്  ആകേര്ഷകേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില്  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി

വനിറ്റുവരവനില് ഗണലമഭായ വർദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേള ഉയര്ത്തുന്ന ഭതീഷണനി മറനികേടക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .  എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ):

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കലഭാടറനി  വകുപസ്റ്റ്
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  15  സബസ്റ്റ്  ഓഫതീസകേള വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.  ഈ  ഓഫതീസകേളുലട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി
113  പുതനിയ തസ്തനികേകേളുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ടനി  ഓഫതീസകേളുലട  അടനിസഭാന
സകൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  1,72,89,000  രൂപയുലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  ആവര്ത്തന
ലചേലവഭായനി  8,46,000  രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വകുപനിലല ഇകന്റെണല് ഓഡനിറസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ആസഭാനമഭാക്കനി ഒരു കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്
ഡയറക്ടറുലട കനതൃതസത്തനില് ഓഡനിറസ്റ്റ്  വനിലാംഗസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എറണഭാകുളലാം  മുതല് കേഭാസര്കഗഭാഡവലരയുള്ള വനിവനിധ ഭഭാഗലക്കുറനി  ഓഫതീസകേളുലട
ഓഡനിറസ്റ്റ് സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനിടഭാണസ്റ്റ് ഈ ഓഡനിറസ്റ്റ് വനിലാംഗസ്റ്റ്
ഓഫതീസസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട അചടനി നവതീകേരനിക്കു
ന്നതനികന്റെയുലാം സരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികന്റെയുലാം ഭഭാഗമഭായനി കൂടുതല്
സരക്ഷഭാ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വകുപനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി ചുവലട
കചേര്ക്കുന്ന  നടപടനികേളുലാം  സകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വകുപനില്  നനിലവനില്  ഉപകയഭാഗത്തനിലുള്ള
എടസ്റ്റ്  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം  പഴക്കമുള്ള  IT  ഹഭാര്ഡസ്റ്റ് ലവയര്  ഉപകേരണങ്ങള  മഭാറനി
പുതനിയ കേമ്പഡ്യൂടര് ഹഭാര്ഡസ്റ്റ് ലവയര് വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള സകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വകുപനില് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന LIMS കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനിലന്റെ പുതനിയ
പതനിപസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

Online receipt  accounting  system  ആയ  www.etreasury.kerala.gov.in
എന്ന കപഭാര്ടലനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഭഭാഗലക്കുറനി ഏജനമഭാര് ഓണ്സലനഭായനി
പണലാം ഒടുക്കുന്ന e-treasury പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന www. Portal. keralalotteries.in
എന്ന  കപഭാര്ടല്  ആരലാംഭനിച്ചു.  ഓഫതീസനിലല  ഫയല്  സലാംവനിധഭാനലാം  കേടലഭാസസ്റ്റ് 
രഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഫയലുകേലളലഭാലാം  ഡനിജനിറലഭായനി  സകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള
ഇ-ഗകവണനസസ്റ്റ്  പദതനിയഭായ  ഇ -ഓഫതീസസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനവലാം  ആധഭാര്  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള
Biometric  Attendance  Management  System-വലാം  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനി
ഡയറക്ടകററനില് നടപനിലഭാക്കനി.

(ബനി)  ടനിക്കറ്റുകേളനില് സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
രൂപതീകേരനിച  ലടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനിയുലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള
ബഭാര്കകേഭാഡസ്റ്റ്,  സതീക്രടസ്റ്റ്  കകേഭാഡസ്റ്റ്  എന്നതീ  സരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പുറകമ
സമകക്രഭാ  പ്രനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഒകപകേസ്റ്റ്  ലടകസ്റ്റ്റസ്റ്റ്,  ഗനികലഭാലചേ,  റനിലതീഫസ്റ്റ്  പ്രനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്  മുതലഭായ
സരക്ഷഭാ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള കൂടനി ആദലഘടമഭായനി ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി) 50 രൂപ മുഖവനിലയുള്ള സതീശക്തനി,  നനിര്മ്മേല് കേഭാരുണലപ്ലസസ്റ്റ്,  കേഭാരുണല
എന്നതീ പ്രതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട മുഖവനില  30  രൂപയഭാക്കനി കുറച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് എലഭാ
പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലടയുലാം  മുഖവനില  30  രൂപയഭായനി  ഏകേതീകേരനിക്കുകേയുലാം
അറഭാദഭായത്തനില് നനിനലാം 5% കുറവസ്റ്റ് വരുത്തനി പ്രസ്തുത തകേ കൂടനി സമ്മേഭാനയനിനത്തനില്
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം 30 രൂപ മുഖവനിലയുള്ള ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട നനിലവനിലുള്ള
ഡനിസകൗണസ്റ്റ്  നനിലനനിര്ത്തനിയുലാം  സമ്മേഭാനങ്ങളുലട  എണത്തനില്  വനവര്ദനവസ്റ്റ്
വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം 2017 ജൂണ് 1-ാം തതീയതനി മുതല് പ്രഭാബലലത്തനില് വരത്തക്കവനിധലാം എലഭാ
പ്രതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനികേളുകടയുലാം സമ്മേഭാനഘടനകേള ആകേര്ഷകേമഭാക്കനി പരനിഷ്കരനിചനിരുന.
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന തടര്ന്നസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
കനരനിടസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കസ്റ്റ്  2017  ജൂസല  1 മുതല്  12%  ചേരക്കുകസവന
നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട
മുഖവനില  26.8  രൂപയഭാക്കനി  നനിജലപടുത്തനിയുലാം  12%  ചേരക്കുകസവന നനികുതനി  കൂടനി
കചേര്ത്തസ്റ്റ് പരമഭാവധനി  വനില്പന വനില  30  രൂപയഭാക്കനി നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം  50%-നസ്റ്റ്
മുകേളനില് സമ്മേഭാനത്തുകേ അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം പ്രതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  സമ്മേഭാന
ഘടന പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  12 സതീരതീസകേളനിലഭായനി പരമഭാവധനി  1 കകേഭാടനി  8 ലക്ഷലാം ടനിക്കറ്റുകേള
അചടനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  എലഭാ  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലടയുലാം  സമ്മേഭാന
ഘടനകേള ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ടനിക്കറ്റുകേളുലട വനില ഏകേതീകേരനിക്കുകേയുലാം സമ്മേഭാന
തകേ  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയതനിലന  തടര്ന്നസ്റ്റ്  വനിറ്റുവരവനില്  വര്ദനവണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2017
കമയസ്റ്റ്  മഭാസത്തനില്  684.87  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന്ന വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്  ജൂണ് മഭാസത്തനില്
707.81 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്  ഇതര  സലാംസഭാന  കലഭാടറനിയുലട  ഭതീഷണനി
മറനികേടക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  നനിലവനില്  പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ള ആക്ടുകേളുലാം  റൂളുകേളുലാം  കേര്ശനമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1998-ലല  കലഭാടറനി  ലറഗുകലഷന
ആക്ടസ്റ്റ്,  2010-ലല  കലഭാടറനി  ലറഗുകലഷന  റൂള  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്
സനിക്കനിലാം  കലഭാടറനിയുലട വനില്പന  2013  മുതല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ളതഭാകുന.
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട മറവനില് അനല സലാംസഭാന കലഭാടറനികേളുലട നനിയമവനിരുദ പ്രവര്ത്തനലാം
തടയുന്നതനികലക്കഭായനി കലഭാടറനി നടത്തനിപനില് പുതനിയ നനിയനണങ്ങള/ പരനികശഭാധനകേള
ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതകൂടഭാലത  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനി  വകുപനില്  രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുള്ള  ഏജനമഭാര്  കകേരള  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനികേള  മഭാത്രകമ  വനില്ക്കഭാന
പഭാടുള്ളു  എനലാം നനിയമവനികധയമലഭാത്ത അനല സലാംസഭാന ടനിക്കറ്റുകേള വനില്ക്കുന്ന
പക്ഷലാം ടനിയഭാളുകേളുലട ഏജനസനി റദ്ദുലചേയ്യുന്നതളലപലടയുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനലാം
അറനിയനിപസ്റ്റ്  നല്കേനി  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മനികസഭാറഭാലാം  കലഭാടറനി  അവരുലട
വനിതരണക്കഭാര് മുകഖന ചേടങ്ങള ലലാംഘനിചസ്റ്റ് കകേരളത്തനില് വനില്പനയ്ലക്കഭാരുങ്ങനിയതനിലന
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തടര്ന്നസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  നനിയമലലാംഘനലാം  കകേന്ദ്ര  ആഭലന്തര  വകുപനികനയുലാം  മനികസ്സഭാറഭാലാം
സര്ക്കഭാരനികനയുലാം  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ഇത്തരലാം  കലഭാടറനികേള  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തരലാം
പനിടനിലചടുത്തസ്റ്റ് നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
മനികസ്സഭാറഭാലാം  സര്ക്കഭാര്  കകേരളത്തനിനകേലത്ത  കലഭാടറനി  നടത്തനിപനില്  നനിനലാം
പനിനമഭാറനിയതഭായനി അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സജവവലവസയസ്റ്റ് കകേഭാടമുണഭാക്കുന്ന ഖനന വലവസകേള

27 (*207) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറഖനനത്തനിനസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള  വലവസകേള  പുതക്കനി  സര്ക്കഭാര്
പുറത്തനിറക്കനിയ ഉത്തരവനിലല വലവസകേൾ  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സജവവലവസയസ്റ്റ്
സഭാരമഭായ കകേഭാടമുണഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് വഴനിലതളനിക്കുലമന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലുള്ള നനിയമത്തനില് ഇളവസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് പഭാരനിസനിതനികേ
വനിദഗരുലട അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭാഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കെനില് എന്തുലകേഭാണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതക്കനിയ  ഉത്തരവനിലനതനിലര  എതനിരഭനിപ്രഭായലാം  ഉയർനവന്ന
സഭാഹചേരലത്തനിൽ ഉത്തരവസ്റ്റ് മരവനിപനിക്കുവഭാൻ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അഞസ്റ്റ്  ലഹക്ടറനില് തഭാലഴയുള്ള കേസഭാറനികേളക്കസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള
അവകേഭാശലാം സലാംസഭാനതല അകതഭാറനിറനിയനില് നനിനലാം ജനിലഭാ പരനിസനിതനി നനിര്ണയ
അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ്  സകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനിൽ  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുവഭാനുണഭായ
കേഭാരണലമന്തഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ):

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  സമനര്  മനിനറലുകേളുലട  കേണ്സഷന  സലാംബന്ധനിച  ചേടങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്
കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഖനനത്തനിനസ്റ്റ്  പഭാരനിസനിതനികേ അനുമതനി നല്കുന്നതസ്റ്റ്
2006-ലല എനവകയഭാണ്ലമന്റെല് ഇലാംപഭാക്ടസ്റ്റ് അലസസസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് കനഭാടനിഫനികക്കഷനനിലല
വലവസകേള  പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  എനവകയഭാണ്ലമന്റെല്
ഇലാംപഭാക്ടസ്റ്റ് അലസസസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് കനഭാടനിഫനികക്കഷന കഭദഗതനി വരുത്തുവഭാന അധനികേഭാരമുള.
അതലകേഭാണ്ടുതലന്ന പരനിസനിതനി വനിദഗരുലട അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭാകയണതണഭായനിരുന്നനില.



68       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  16, 2017 

(സനി) പുതക്കനിയ കഭദഗതനി ഉത്തരവസ്റ്റ് മരവനിപനിക്കഭാനുള്ള സഭാഹചേരലലാം ഇകപഭാള
നനിലവനിലനില.

(ഡനി)  5  ലഹക്ടറനില്  തഭാലഴയുള്ള  കേസഭാറനികേളക്കസ്റ്റ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം സലാംസഭാനതല അകതഭാറനിറനിയനില് നനിനലാം ജനിലഭാതല
പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  നനിര്ണയ  അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ്  സകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  14-9-2006-ലല
എനവകയഭാണ്ലമന്റെല് ഇലാംപഭാക്ടസ്റ്റ് അലസസസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് കനഭാടനിഫനികക്കഷനനില് കകേന്ദ്ര വനലാം
പരനിസനിതനി കേഭാലഭാവസ വലതനിയഭാന വകുപസ്റ്റ് വരുത്തനിയ  15-1-2016-ലല കഭദഗതനി
പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  ജനിലഭാതല  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  നനിര്ണയ  അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ്
അധനികേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

പഭാഠലപദതനിയനില് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

28 (*208) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പഭാഠലപദതനിയനില്  കസഭാർട്സസ്റ്റ്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂളുകേളനില് എലന്തലഭാലാം ഭകൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള
ഒരുക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ പ ഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ഒരു കേളനിക്കളലാം എന്ന പദതനി നടപഭാക്കുന്ന
തനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ഓകരഭാ മളടനി പര്പസസ്റ്റ് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ):

(എ&ബനി)  മനികേച  കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേമഭായ
തരത്തനില് എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം കേഭായനികേ പരനിശതീലനലാം പഠനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ആകരഭാഗല  കേഭായനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  പഭാഠലപദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത
സലാംബന്ധമഭായ  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  എസസ്റ്റ്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.  വഴനി  കേഭായനികേഭാദലഭാപകേലര  നനിയമനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  സ്കൂളുകേളനിലല  ഭകൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 
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(സനി)  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഒരു  കേളനിക്കളലാം  എന്ന  പദതനിക്കഭായനി
135  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  നതീക്കനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ
പദതനിയുലട  തടക്കലമന്ന  നനിലയനില്  25  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  മനിനനി  കസഡനിയലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇവയനില്  19  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം  14  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണമഭാരലാംഭനിക്കുലാം.

(ഡനി)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലത്ത  ബജറസ്റ്റ്  പ്രഖലഭാപനത്തനില്  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  14  ജനിലകേളനിലുലാം  ഓകരഭാ  മളടനി  പര്പസസ്റ്റ്
ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  500 കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഈ പദതനിയുലട  ആദലഘടലമന്ന നനിലയനില്  7  കസഡനിയങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം  6  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

റബര്തടനിക്കസ്റ്റ് ചേരക്കസ്റ്റ്കസവന നനികുതനി

29 (*209) ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  റബര്തടനിക്കസ്റ്റ്  ചേരക്കസ്റ്റ്കസവന നനികുതനി  ചുമത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കെനിൽ എത്ര ശതമഭാനമഭാണസ്റ്റ് ചുമത്തുന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) റബര് വനിലയനിടനിവനില് കേഷ്ടലപടുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് കൂടുതല് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്ന
ചേരക്കുകസവന നനികുതനി ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ):

(എ) ചേരക്കസ്റ്റ്കസവന നനികുതനി നനിയമത്തനില് റബര്തടനിക്കസ്റ്റ് 18% നനികുതനിയുണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  റനികവഴസ്റ്റ്  ചേഭാര്ജഭായനി  വഭാങ്ങുന്നയഭാളഭാണസ്റ്റ്  നല്കകേണതസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ്  തടനി
ഉല്പന്നങ്ങള വനില്ക്കുകമ്പഭാള ഇയഭാളക്കസ്റ്റ് ഇനപുടസ്റ്റ് ലക്രഡനിറ്റുലാം ലഭനിക്കുലാം.

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് നനികുതനി  നനിരക്കസ്റ്റ്  നനിര്ണയനിക്കഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം
കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരലമനനി അദലക്ഷനുലാം സലാംസഭാന കകേന്ദ്രപ്രകദശ ധന/നനികുതനി വകുപസ്റ്റ്
മനനിമഭാര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായ  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കേകൗണ്സനിലനിനഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
മഭാത്രമഭായനി ഇതനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാനഭാകേനില. ഈ നനികുതനി കുറയണലമന്നസ്റ്റ് കകേരളലാം
ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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സകേത്തറനി, ഖഭാദനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കക്ഷമലാം

30 (*210) ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സകേത്തറനി,  ഖഭാദനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കവണനി ഈ സര്ക്കഭാര് എലന്തലഭാലാം
പുതനിയ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ കമഖലയനില് മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തുണഭായനിരുന്നതനിലനക്കഭാള
ഉല്പഭാദനലാം ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനിൽ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കമഖലയനില് പണനിലയടുക്കുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി
പുതനിയ പദതനികേള പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യുവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന  ):

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായ
കമഖലയഭായ  സകേത്തറനിലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  2017  അദലയനവര്ഷലാം
ഒന്നസ്റ്റ്  മുതല്  അഞസ്റ്റ്  വലര  ക്ലഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലല
കുടനികേളക്കസ്റ്റ് രണസ്റ്റ്  കജഭാ ഡനി  സകേത്തറനി യണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.
ഇതനികലക്കഭായനി  9.4  ലക്ഷലാം മതീറര് തണനി അധനികേമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിലചടുക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  2929  ലനയ്ത്തുകേഭാര്  കനരനിട്ടുലാം  ഏകേകദശലാം  6000  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
അനുബന്ധമഭായുലാം  കജഭാലനി  ലചേയ്തു.  സലാംസഭാനലത്ത  സകേത്തറനി  കമഖലലയ
അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  2017-18  വര്ഷത്തനില് ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന പുതനിയ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന :

1. 2017-18  വര്ഷത്തനില്  ഒരു  വതീടനില്  ഒരു  തറനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന.  പദതനിയനിലൂലട  തറനി  സഭാപനിക്കഭാന കേഴനിവനിലഭാത്തതലാം
എന്നഭാല്  ഒരു  അലാംഗത്തനിലനങ്കെനിലുലാം  ലനയസ്റ്റ്  അറനിയഭാവന്നതമഭായ
ഓകരഭാ വതീടനിലുലാം തറനി സഭാപനിക്കഭാന ലചേലവനിലന്റെ 75% ഗവലണ്മെന്റെസ്റ്റ്
സഹഭായലാം  നല്കുലാം.  ഇതവഴനി  സകേത്തറനി  കമഖലയനില്  കൂടുതല്
കപലര  ആകേര്ഷനിക്കഭാനുലാം  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുവഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുലാം.

2. അടുത്ത  അദലയനവര്ഷലാം  1 മുതല്  7  വലര  ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല
കുടനികേളക്കസ്റ്റ് സകൗജനല യണനികഫഭാലാം നല്കുന്നതനികലക്കഭായനി ഏകേകദശലാം
24  ലക്ഷലാം മതീറര് തണനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്
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4000  ലനയ്ത്തുകേഭാരുലാം  8000  അനുബന്ധ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം
ആവശലമഭായനി വരുലാം. അവര്ക്കസ്റ്റ് ലമചലപട കവതനവലാം അര്ഹമഭായ
ആനുകൂലലങ്ങളുലാം ഉറപസ്റ്റ് വരുത്തുലാം.

3. കകേരള  ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം  ഉല്പന്നങ്ങള  എന്ന  കപരനില്  പ്രകതലകേ
ബഭാകന്റെഭാടുകൂടനിയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള സകേത്തറനി ഉല്പന്നങ്ങളക്കുള്ള
ധനസഹഭായലാം നല്കുന.  കകേരള ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം  വനില്പനശഭാലകേളക്കുള്ള
ധനസഹഭായമഭായനി 200 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. നനിഫസ്റ്റ്,
ഐ.ഐ.എചസ്റ്റ്.റനി.  തടങ്ങനിയ  അലാംഗതീകൃത  സഭാപനങ്ങളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട ബഭാന്റെസ്റ്റ് ലചേയലപകടണ ഉല്പന്നങ്ങള ലതരലഞ്ഞടു
ക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

4. ലനയസ്റ്റ് സഭാകങ്കെതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള (ഐ.ഐ.എചസ്റ്റ്.റനി.)
മുകഖന  ആവശലമനുസരനിചസ്റ്റ്  പരനിജഭാനലാം  ലഭനിച  ഡനിസസനര്മഭാലര
ഉളലപടുത്തനി ലനയ്ത്തുകേഭാലര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി പരതീക്ഷണഭാടനി
സഭാനത്തനില് ഒരു വര്ഷകത്തക്കസ്റ്റ് ഒരു പ്രകദശത്തസ്റ്റ് ഒരു ഡനിസസനലറ
ഉളലപടുത്തുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  പദതനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി
25 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഖഭാദനി കമഖലയനിലല ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം വഴനി കുറഞ്ഞ ആയഭാസലാം മഭാത്രലാം
ആവശലമുള്ള ചേര്ക്കകേളുലാം തറനികേളുലാം സഭാപനിക്കല്,  ചേര്ക്കകേളുകടയുലാം  തറനികേളുകടയുലാം
തഭാരതകമലന  പരനിഷ്കൃത  രൂപങ്ങള  ലഭലമഭാക്കല്,  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തനിയുള്ള ഉല്പഭാദനകകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കല്, ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് മനിനനിമലാം
കൂലനി, ഉത്സവബത്ത, ഉല്പഭാദന ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്, എലഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.,
കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലലങ്ങള,  അധസഭാനഭഭാരലാം  ലഘൂകേരനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ഉല്പഭാദനവലാം
കൂലനിയുലാം  ലഭനിക്കഭാന  ഉതകുന്ന  തരത്തനില്  ലറഡനിലമയ് ഡസ്റ്റ്  വഭാര്പനിലാംഗസ്റ്റ്  കപഭാലുള്ള
സകൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തല്,  കകേന്ദ്ര  ഖഭാദനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള
വര്ക്കസ്റ്റ്  ലഷഡസ്റ്റ്  പദതനി,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  നനിശനിത  ഇടകവളകേളനിലല  പരനിശതീലനലാം,
സതീറസ്റ്റ് വതീവനിലാംഗസ്റ്റ്, ഖഭാദനി ഗ്രേഭാമലാം പദതനി, സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പദതനി വനിഹനിതവലാം
ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളുലട  പദതനി  വനിഹനിതവലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  അടനിസഭാന
സകൗകേരലലാം  ലമചലപടുത്തനി  പഴയവയസ്റ്റ്  പകേരലാം  പുതനിയ  യന  സഭാമഗ്രേനികേള
ലഭലമഭാക്കല്,  ഖഭാദനിയനിലല  സവവനിദലവല്ക്കരണലാം  തടങ്ങനി  ഖഭാദനി  കമഖലയനില്
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്ന തരത്തനിലുള്ള പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത സകൗകരഭാര്ജലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ചേര്ക്കകേളുലാം തറനികേളുലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള പഠനവലാം ഗകവഷണവലാം നടനവരുന.
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(ബനി) സകൗജനല സ്കൂള യണനികഫഭാലാം പദതനി നനിലവനില് വന്നകശഷലാം സകേത്തറനി
കമഖലയനില് മുനവര്ഷകത്തക്കഭാള ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. യണനികഫഭാലാം പദതനിക്കു
കവണനി മഭാത്രമഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം  9.40  ലക്ഷലാം മതീറര് തണനി ഉല്പഭാദനിപനിലചടുക്കു
കേയുണഭായനി.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവസഭാന വര്ഷകേഭാലയളവനില് ഖഭാദനി  നൂല്
ഉല്പഭാദനലാം  9.74  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഖഭാദനി  തണനി  ഉല്പഭാദനലാം  20.20  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
ആയനിരുന.  പുതനിയ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആദല  വര്ഷ കേഭാലയളവനില്  ഇതസ്റ്റ്  യഥഭാക്രമലാം
12.37  കകേഭാടനിരൂപയുലാം  23.98  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭായനിരുന.  3.78  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
ഖഭാദനി തണനിയുലട അധനികേ ഉല്പഭാദനലാം കനടഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത കമഖലയനില് പണനിലയടുക്കുന്ന സകേത്തറനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി ലതഭാഴനില്ദനിനങ്ങളുലാം മഭാനലമഭായ കവതനവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രതീതനിയനില്
നൂലുലാം കൂലനിയുലാം സര്ക്കഭാര് വകേ നല്കേനി സര്ക്കഭാര് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സകൗജനല യണനികഫഭാലാം പദതനിയനില് ഈ വര്ഷലാം ഏകേകദശലാം
24 ലക്ഷലാം മതീറര് തണനി ലനയ്ലതടുകക്കണതണസ്റ്റ്. ഖഭാദനി കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
അധസഭാനഭഭാരലാം  കുറയന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലതഭാഴനിലുപകേരണങ്ങളഭായ  ചേര്ക്കകേളുലാം
തറനികേളുലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ
കസഭാതസ്സുകേളുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ചേര്ക്കകേളുലാം തറനികേളുലാം പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധലതകേള
ആരഭായുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സസന്തമഭായനി  ഒരു  ചേര്ക്ക  തറനി  യണനിറസ്റ്റ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അഞ്ചുവര്ഷലാംലകേഭാണസ്റ്റ്  5000  പുതനിയ
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഖഭാദനി ഗ്രേഭാമലാം എന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അകതഭാലടഭാപലാം തലന്ന പദതനി വനിഹനിതത്തനിലുളലപടുത്തനി സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുന്ന
പദതനി  വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിലവനിലല  ഖഭാദനി  ഉല്പഭാദനകകേന്ദ്രങ്ങള
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പശഭാത്തല  സകൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
ലസയര്പഭാര്ട്സകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
കമല് സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുന്നവ നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് വഴനി കൂടുതല് ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള ഈ
കമഖലയനികലക്കസ്റ്റ് ആകേര്ഷനിക്കുവഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

കേനിഫ്ബനി മുകഖനയുള്ള ഭരണഭാനുമതനി

1 (2000) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ചേടയമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖനയുള്ള
ഏലതങ്കെനിലുലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നലനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുസ്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

“ബന്ധലപട ഭരണ വകുപസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി പുറലപടുവനിക്കുന്ന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
കേനിഫ്ബനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നടപസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  ഭരണ  വകുപസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിച  ചേടയമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  കേനിഫ്ബനി
പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനികേളുലട  വനിവരകമഭാ  പകേര്പ്പുകേകളഭാ  ഭരണ
വകുപനില്നനിനലാം  ലഭനിചനിടനില.  ചേടയമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്ന  നഭാലസ്റ്റ്  പദതനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി  മുന  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.''*

ബനില്ലുകേള മഭാറുന്നതനിനുള്ള ഫണസ്റ്റ്

2  (2001)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ട്രെഷറനിയനില് സമര്പനിചതലാം കേഡ്യൂ സനിസത്തനില്
നനിലനനില്ക്കുന്നതമഭായ ബനില്ലുകേള മഭാറുന്നതനിനുള്ള ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചകപഭാള അരൂര്
മണ്ഡലത്തനിലല  കചേന്നലാംപള്ളനിപ്പുറലാം,  അരൂക്കുറനി  എന്നതീ പഞഭായത്തുകേലള ഉളലപടുത്തനിയനില
എന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ ഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  അടനിയന്തനിരമഭായനി  പ്രസ്തുത  ബനില്ലുകേള
മഭാറുന്നതനിനുള്ള ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭാകുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഭാകദശനികേ സര്ക്കഭാരുകേള 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ട്രെഷറനിയനില്
സമര്പനിചതലാം  കേഡ്യൂ  സനിസത്തനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നതമഭായ  ബനില്ലുകേള  മഭാറുന്നതനിനസ്റ്റ്
11-8-2017-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 6390/2017/ധന ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം വനികേസന
ഫണസ്റ്റ്  ഇനത്തനില് അധനികേ ധനവനിനനികയഭാഗ  അനുമതനിക്കഭായനി  1,88,49,673  (ഒരു
കകേഭാടനി  എണ്പത്തനി  എട്ടു  ലക്ഷത്തനി  നഭാല്പത്തനി  ഒമ്പതനിനഭായനിരത്തനി  അറുന്നൂറനി
എഴപത്തനി  മൂന്നസ്റ്റ്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപയുലാം  11-8-2017-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
6389/2017/ധന ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംരക്ഷണ ഗ്രേഭാന്റെസ്റ്റ്  ഇനത്തനില്  1,54,20,854
(ഒരു കകേഭാടനി അനപത്തനിനഭാലസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി ഇരുപതനിനഭായനിരത്തനി എണ്ണൂറനി അനപത്തനിനഭാലസ്റ്റ്
രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപയുലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  ഉത്തരവനില്  അരൂര്
മണ്ഡലത്തനിലല  കചേന്നലാംപളളനിപ്പുറലാം,  അരൂക്കുറനി  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേലള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചസ്റ്റ് ഇതനികനഭാടകേലാംതലന്ന ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ബഭാങ്കുകേളുലട ലയനലാം

3 (2002) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ തനതസ്റ്റ് നഭാഷണസലസ്ഡസ്റ്റ് ബഭാങ്കെഭായ എസസ്റ്റ്.ബനി.ടനി-ലയ

എസസ്റ്റ്.ബനി.ലഎ.-യനില് ലയനിപനിചതനിനസ്റ്റ്  പുറകമ ലഷ  ഡദ്യുളഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കെഭായ കേഭാത്തലനികേസ്റ്റ്

സനിറനിയന  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്,ധനലക്ഷ്മനി,  സകൗത്തസ്റ്റ്  ഇന്തലന,  ലഫഡറല്  ബഭാങ്കുകേലളയുലാം

ലയനിപനിക്കുന്നതഭായുള്ള വനിഷയത്തനില് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് എന്തു ലചേയഭാനഭാകുലാം;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ജനങ്ങലള  ബഭാങ്കെനിലാംഗസ്റ്റ്  കമഖലയുമഭായനി  അടുപനിച്ചു

നനിറുത്തുന്ന  പ്രസ്തസ്തുത  ബഭാങ്കുകേളുലട  ലയനലത്ത  ലചേറുത്തസ്റ്റ്  തനമൂലമുണഭാകുന്ന

സഭാമൂഹനികേഭാഘഭാതലാം തടയുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 1934-ലല റനിസര്വസ്റ്റ് ബഭാങ്കെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തല നനിയമത്തനിലല ലഷഡഡ്യൂള

II-ല്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  ലഷഡഡ്യൂളഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരുകേളുലട അധനികേഭാര പരനിധനിയനില് വരുന്ന വനിഷയമല.  അതലകേഭാണ്ടുതലന്ന

ബഭാങ്കുകേളുലട ലയനലാം സലാംബന്ധനിച കേഭാരലത്തനില് ഇടലപടുന്നതനിനസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്

വളലരയധനികേലാം  പരനിമനിതനികേളുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  കകേരളത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന

സസകേഭാരല ലഷഡഡ്യൂളഡസ്റ്റ് ബഭാങ്കുകേളുലട ലയനലാം സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനില്ലപടനിടനില.  സലാംസഭാന ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള കൂടനികയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്

ഒരു കകേരള ബഭാങ്കെസ്റ്റ് എന്ന ലക്ഷലലാം വച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം മുകന്നഭാട്ടുനതീങ്ങുനണസ്റ്റ്.

നവ ഉദഭാര പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

4 (2003) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നവ ഉദഭാര  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കനിയ

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി,  കകേഭാര്പകററ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  അനുകൂലമഭായനി  മഭാറുന  എന്ന  ആകക്ഷപലാം

ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകേ വഴനി നനികുതനി നനിരക്കസ്റ്റ് കുറച കമഖലകേള

ഏലതലഭാലമനലാം  തനമൂലലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനസ്റ്റ്  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുനകവഭാ  എനലാം

സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ഉപകേരണങ്ങള,  സഭാനനിററനി
നഭാപ്കേനിന, കേണടകേള, റകസഭാറന്റെസ്റ്റ് ഭക്ഷണലാം, ജതീവന രക്ഷഭാ ഔഷധങ്ങള, ലചേറുകേനിട
വലഭാപഭാര  ഉല്പന്നങ്ങള,  കകേഭാഴനിയനിറചനി,  ഭക്ഷല  എണ,  പഞസഭാര,  കതയനില,
ധഭാനലങ്ങള  തടങ്ങനി  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിപണനിയനില്  വനില
കൂടുതലഭാകണഭാ  കുറവഭാകണഭാ  നഭാളനിതവലര  അനുഭവലപടുന്നതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ; എങ്കെനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  പുതക്കനിയ  എലാം.ആര്.പനി.
വനിലയനിടസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിപണനലാം  നടത്തുന്ന  കമഖലകേളുലാം  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം
ഏലതലഭാലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  20  ലക്ഷലാം രൂപയകമല്
ലമഭാത്തലാം വനിറ്റുവരവള്ള വലഭാപഭാരനികേളഭാണസ്റ്റ്  രജനികസഷന എടുകക്കണതസ്റ്റ്.  75  ലക്ഷലാം
രൂപവലര വനിറ്റുവരവള്ളതലാം സലാംസഭാനത്തനിനുളളനില് മഭാത്രലാം വനിപണനലാം/ നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുന്നതമഭായ  വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേഭാമ്പകൗണനിലാംഗസ്റ്റ്  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നനിലവനില്  കകേഭാമ്പകൗണനിലാംഗസ്റ്റ്  ആനുകൂലലലാം  60  ലക്ഷലാം  രൂപയതഭാലഴ  വനിറ്റുവരവള്ള,
ഉല്പഭാദനലാം നടത്തഭാത്ത വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനിരുന.  ആയതനിനഭാല് ലചേറുകേനിട
വലഭാപഭാരനികേലളയുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കകളയുലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേ
യനിലലന്നഭാണസ്റ്റ് കേരുതന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകേവഴനി ലപഭാതലവ എലഭാ കമഖലകേളനിലുലാം നനികുതനി
നനിരക്കസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പ്രധഭാനലപട  നൂറനിലയഭാന്നസ്റ്റ്
ഉപകഭഭാക്തൃ  ഉല്പന്നങ്ങളക്കുണഭായ  നനികുതനി  കുറവനിലന്റെ  കേണക്കുകേള  ലപഭാതജന
തഭാല്പരലഭാര്തലാം പത്രങ്ങളനില് പരസലലപടുത്തനിയനിരുന.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട പ്രഭാരലാംഭ
ഘടത്തനില്  നതീക്കനിയനിരുപസ്റ്റ്  സഭാധനങ്ങളുലട  വനിലയുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ചേനില
അവലക്തതകേള രഭാജലലമഭാട്ടുക്കുലാം  നനിലനനിന്നനിരുന.  ഇതനികന്മല് നല്കേനിയ നനികുതനിയനിലുലാം
ഇനപുടസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുലമനലാം അതനിനസ്റ്റ് സസതീകേരനികക്കണ നടപടനിക്രമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം
വലഭാപഭാരനികേലള  ഉത്ബുദരഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  കകേന്ദ്രവലാം  സലാംസഭാനങ്ങളുലാം
നടത്തനിവരുന.  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലല  അവലക്തതകേള  മഭാറുകമ്പഭാള   ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്
ക്രഡനിറനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനവലാം ലമഭാത്തലാം നനികുതനി നനിരക്കനില് വന്നനിട്ടുള്ള വലതനിയഭാനവലാം
കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  മനിക്ക  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കുലാം  വനിലക്കുറവസ്റ്റ്  ഉണഭാകേഭാനഭാണസ്റ്റ്
സഭാധലത. ഇതസ്റ്റ് വരുലാംമഭാസങ്ങളനില് പ്രകേടമഭാകുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(സനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകേ  വഴനി  ലപഭാതലവ  എലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം
നനികുതനി  നനിരക്കസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  മനിക്കവഭാറുലാം
അവശല ഉല്പന്നങ്ങളുലട നനികുതനി കുറയുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  എന്നഭാല് നനിലവനിലു
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ണഭായനിരുന്ന കസഭാക്കസ്റ്റ് വനിറഴനിക്കുന്നതനിലുണഭായ  ആശയക്കുഴപലാം പല സഭാധനങ്ങളുലടയുലാം
വനില കുറയഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണമഭായനി.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് നനികുതനി ഒഴനിവഭാക്കലപട
സഭാധനങ്ങളക്കുകപഭാലുലാം കൃത്രനിമമഭായനി വനിലവര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭാക്കഭാനുള്ള ശമങ്ങളുമുണഭായനി.
ആയതനിലന തടയുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ഇതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
നടപനിലഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് നനികുതനി നനിരക്കനിലുണഭായ വര്ദനവനുസരനിചസ്റ്റ് MRP
കൂടഭാന സഭാധലതയുള്ള പഭാകക്കജ്ഡസ്റ്റ് കേകമ്മേഭാഡനിറനികേള MRP വര്ദനിപനിക്കുകേയഭാലണങ്കെനില്
ഉല്പഭാദകേര് കദശതീയതലത്തനില് പത്രപരസലലാം,  വനില കൂടഭാനുണഭായ കേഭാരണ സഹനിതലാം
നല്കുകേയുലാം പുതനിയ MRP  പ്രകതലകേ സനിക്കറഭായനി പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേയുലാം കവണലമന്നസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. പ്രകേഭാരമുള്ള വനില

5 (2004) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് ലഭനിച നനികുതനി
വരുമഭാനലാം  എത്ര;   നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  എത്ര  കുറവ  വന്നനിട്ടുലണങ്കെനില്  അത
തരണലാം ലചേയ്യുവഭാനഭായനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനികേള എലന്തലഭാലാം ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വലഭാപഭാരനികേള കേണക്കുകേള സമര്പനികക്കണ്ടുന്ന
കേഭാലഭാവധനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ ; ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപഭാക്കുന്നതനിനു മുനപുലാം പനിനപുമുള്ള
കേണക്കുകേള  എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ്;  ഇതനിനഭായനി  പുതക്കനിയ  ബനില്
മഭാതൃകേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കെനില് മഭാതൃകേയുലട പകേര്പ്പു സഹനിതലാം വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപഭാക്കനിയ കശഷലാം ഇതര സലാംസഭാനത്തു നനിനലമത്തുന്ന
ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജനി എസസ്റ്റ് ടനി പ്രകേഭാരമുള്ള വനില തഭാരതമലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ, എങ്കെനില്
ഏലതലഭാലാം  ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  എനലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി  വനിലയനില്  മഭാത്രലാം  ഉല്പന്നങ്ങളുലട
പൂര്ണ വനിപണനലാം എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപഭാക്കനിയതനികനുശഷലാം  കേചവടക്കഭാര്  ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൃതനിമ  ക്ഷഭാമവലാം  അമനിത വനിലയുലാം ഈടഭാക്കുന്ന പരഭാതനി  സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ,
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പുതനിയ ബനില് കഫഭാര്കമറസ്റ്റ്  (ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പ്രകേഭാരമുള്ളതസ്റ്റ്)
പ്രകേഭാരലാം വലഭാപഭാരശഭാലകേളനില് ബനില് നല്കുവഭാനുലാം ആയതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കഭാന നനികുതനി
വകുപ്പു ജതീവനക്കഭാലര  പരനിശതീലനിപനിക്കഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്  നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തലഭാലാം എനലാം ഇതസ്റ്റ് കുറമറ രതീതനിയനില് എകപഭാള നടപഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(എഫസ്റ്റ്)  കകേഭാഴനിയനിറചനി  ഉളലപലട  പല  ഉപകഭഭാക്തൃ  ഉല്പന്നങ്ങളക്കുലാം
വലഭാപഭാരനികേള വനില പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാലത പല വനിലയ വനില്ക്കുന്നത തടയുവഭാന എലഭാ
വലഭാപഭാരനികേളുലാം  അവര്  വനിപണനലാം  നടത്തുന്ന  സഭാധനങ്ങളുലട  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
പ്രകേഭാരമുള്ള  വനില  പ്രദര്ശനിപനിക്കുവഭാന  എന്തു  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം  എന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. ഒരു പുതനിയ നനികുതനി സമ്പ്രദഭായമഭാണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് 2017 ജൂലലല
1  മുതലഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  ജൂലലല  മഭാസലത്ത  പ്രഭാഥമനികേ
റനികടണ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തതീയതനി  ആഗസസ്റ്റ്  20  ആണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രകമ നനികുതനി വരുമഭാനലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ് കേണലക്കടുക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ബനി) നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വലഭാപഭാരനികേള കേണക്കുകേള സമര്പനികക്കണ
കേഭാലഭാവധനി   2018  ഡനിസലാംബര്  31  ആണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുമലാം
പനിമമുള്ള  കേണക്കുകേള  സമര്പനികക്കണ  മഭാതൃകേ  അധനികേലാം  തഭാമസനിയഭാലത
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ഇകപഭാള  ലപഭാതലവ  നനിലവനിലുള്ള  കസഭാക്കഭാണസ്റ്റ്  വലഭാപഭാരനികേള
വനിറഴനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. നനിലവനിലുള്ള കസഭാക്കനില് ഇനപുടസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് ലക്രഡനിറസ്റ്റ് ലഭലമഭാലണങ്കെനിലുലാം
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട ശരനിയഭായ Impact മനസ്സനിലഭാക്കഭാന അതസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയകശഷലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന സഭാധനങ്ങളുലട വനില്പന നടക്കുകമ്പഭാകഴ സഭാധനിക്കുകേയുള.  ഇതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രകമ വനിലകേളുലട തഭാരതമലവലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പ്രകേഭാരമുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളുലട പൂര്ണ
വനിപണനവലാം സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  ചേനില
കമഖലകേളനില് കൃത്രനിമമഭായനി വനിലക്കയറലാം സൃഷ്ടനിക്കലപടതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അത്തരലാം കമഖലകേളനിലല  വലഭാപഭാരനികേളുമഭായുലാം  വലഭാപഭാര  സലാംഘടനകേളുമഭായുലാം  ചേര്ച
നടത്തുകേയുലാം പ്രശ്നപരനിഹഭാര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഇ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധതരലാം  വലഭാപഭാരനികേള  നല്കകേണ
ബനില്ലുകേളുലട  കഫഭാര്മഭാറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരുന.
നനിലവനില്  ബനില്ലുകേള  പരനികശഭാധനിചനിരുന്ന  രതീതനിയനില്ത്തലന്നയഭാണസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  ബനില് പരനികശഭാധന നടകത്തണതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
പ്രകതലകേ പരനിശതീലനത്തനിലന്റെ ആവശലമനില.

(എഫസ്റ്റ്)  വലഭാപഭാരനികേള  വനിലവനിവരലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കണലമന്ന  നനിബന്ധന
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. 
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എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട ആസ്തനി വനികേസന ഫണനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ജനിലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല ക്രമതീകേരണങ്ങള

6 (2005) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എലാം.എൽ.എ.-മഭാരുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാലര അധനികേഭാരലപടുത്തനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കെനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഇതമഭായനി ബന്ധലപട പ്രവൃത്തനികേള ലലകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
ഓഫതീസകേളനില് ആവശലത്തനിനസ്റ്റ് കേമ്പഡ്യൂടറുകേളുലാം കസഷനറനി സഭാധനങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കെനില്  ആയതസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് നനികയഭാജകേമണ്ഡല ആസ്തനി
വനികേസന  പദതനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതക്കനിയ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള സ.ഉ.(അ)  നമ്പര് 86/2017/ധന തതീയതനി  4-7-2017  പ്രകേഭാരലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനുസരനിച്ചുസ്റ്റ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തക്കുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേള എലാം.എല്.എ.-മഭാര് അതതസ്റ്റ് ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കസ്റ്റ് സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.
ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന്ന പ്രവൃത്തനികേളനില് ഒരു പ്രവൃത്തനിയുലട എസനികമറസ്റ്റ്  തകേ  1  കകേഭാടനി
രൂപകയഭാ  അതനില് കൂടുതകലഭാ  ആലണങ്കെനില് ആയതനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള ധനഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് പ്രസ്തുത ശനിപഭാര്ശ
ധനകേഭാരല  വകുപനികലക്കസ്റ്റ്  അയയ്കക്കണതലാം  അനുമതനി  കതടനിയനിരനികക്കണതമഭാണസ്റ്റ്.
ഒരു  പ്രവൃത്തനിയുലട  എസനികമറസ്റ്റ്  തകേ  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  തഭാലഴയഭാലണങ്കെനില്
ജനിലഭാതലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  എലാം.എല്.എ. -മഭാരുലട
പ്രകതലകേ വനികേസന നനിധനി കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനി വരുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
സജതീകേരണങ്ങള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ് ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയഭായനി  വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ള  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്
മുകഖനയഭാണസ്റ്റ് ഫയലുകേള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേകയണതസ്റ്റ്.  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  ബന്ധലപട  ADC/  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടര്മഭാരുലടയുലാം
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കേളക്ടകററ്റുകേളനിലല FO-മഭാരുലടയുലാം മറ്റു ബന്ധലപട ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം ഒരു കയഭാഗലാം
28-7-2017-നസ്റ്റ് വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില് കേളക്ടകററ്റുകേളനില്
ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനി  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനികലയഭായനി  അടനിസഭാന
സകൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുകത്തണതഭാലണനളലപലടയുള്ള  ആവശലങ്ങള  ഉന്നയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ആവശലങ്ങളുലാം  ധനകേഭാരല  വകുപനില്  ഉന്നതതലത്തനില്
പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. പ്രകേഭാരലാം വനില കുറയുന്ന സഭാധനങ്ങളുലട പടനികേ

7 (2006) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പ്രകേഭാരലാം വനില കുറയുന്ന സഭാധനങ്ങളുലട പടനികേ സര്ക്കഭാര്
പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില് ഏലതലഭാലാം സഭാധനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പ്രസ്തുത പടനികേയനിലുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പടനികേയനില്  ഉള്ള  എലഭാ  സഭാധനങ്ങളക്കുലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
നനിലവനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വനില കുറഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാഴനിയനിറചനി  എത്ര  രൂപയ  വനില്ക്കഭാനഭാണുസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയതസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പ്രധഭാനലപട  നൂറനിലയഭാന്നസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തൃ
ഉല്പന്നങ്ങളക്കുണഭായ നനികുതനി  കുറവനിലന്റെ കേണക്കുകേള ലപഭാതജന തഭാല്പരലഭാര്തലാം
പത്രങ്ങളനില് പരസലലപടുത്തനിയനിരുന. 

(ബനി) പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

(സനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനില്  നതീക്കനിയനിരുപസ്റ്റ്  സഭാധനങ്ങളുലട
വനിലയുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ചേനില  അവലക്തതകേള  രഭാജലലമഭാട്ടുക്കുലാം  നനിലനനിന്നനിരുന.
ഇതനികന്മല്  നല്കേനിയ  നനികുതനിയനിലുലാം  ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുലമനലാം  അതനിനസ്റ്റ്
സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനിക്രമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  വലഭാപഭാരനികേലള  ഉത്ബുദരഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള  കകേന്ദ്രവലാം  സലാംസഭാനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലല
അവലക്തതകേള മഭാറുകമ്പഭാള ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്  ലക്രഡനിറനിലന്റെ പ്രകയഭാജനവലാം ലമഭാത്തലാം
നനികുതനി  നനിരക്കനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  വലതനിയഭാനവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  മനിക്ക  അവശല
സഭാധനങ്ങളക്കുലാം വനിലക്കുറവസ്റ്റ് ഉണഭാകേഭാനഭാണസ്റ്റ് സഭാധലത. 
* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ഡനി) സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടനില. നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന 14.5 ശതമഭാനലാം
നനികുതനി പൂര്ണമഭായുലാം ഇലഭാതഭായ സഭാഹചേരലത്തനില് അതനിലന്റെ ഗുണലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
ലഭനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  വലഭാപഭാരനികേകളഭാടസ്റ്റ്  ആവശലലപടുകേയുലാം  ചേര്ചകേള  നടത്തുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് മുനപസ്റ്റ് നനികുതനി

8 (2007) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുനപസ്റ്റ്  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാസ
വരുമഭാനമുള്ള കഹഭാടലുകേളക്കസ്റ്റ് ഏലതങ്കെനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള നനികുതനി ഉണഭായനിരുകന്നഭാ;
എങ്കെനിൽ ഏതസ്റ്റ് നനികുതനിയഭായനിരുന; അതസ്റ്റ് എത്ര ശതമഭാനലാം എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  കഹഭാടലുകേളനില്നനിനലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി
നമ്പര് അടക്കമുള്ള ബനിലസ്റ്റ് ല്ല്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  നല്കേഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാറസ്റ്റ് നനിയമപ്രകേഭാരലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപയമുകേളനില് വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ള
കഹഭാടലുകേളക്കസ്റ്റ്  5%  വഭാറസ്റ്റ്  അടയണമഭായനിരുന.  കൂടഭാലത  വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്  പരനിധനിയനിലഭാലത
അര ശതമഭാനലാം കകേഭാമ്പകൗണനിലാംഗസ്റ്റ് നനികുതനിയുലാം ഉണഭായനിരുന.  കൂടുതല് കഹഭാടലുകേളുലാം
അത്തരലാം നനികുതനിയഭാണസ്റ്റ് അടച്ചുവന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  രജനികസഷനുള്ള
വലഭാപഭാരനികേള  മഭാത്രകമ  നനികുതനി  പനിരനിക്കഭാവൂ.  കൂടഭാലത  കകേഭാമ്പകൗണനിലാംഗസ്റ്റ്  നനികുതനി
അടയന്നവര് നനികുതനി പനിരനിയഭാന പഭാടനില.  വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം ലപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം
ഇതനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള കബഭാധവല്കേരണ പരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. ഇന്റെലനിജസസ്റ്റ് വനിലാംഗനിലന്റെ കസവനവലാം ഇതനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.

9 (2008) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലചേറുകേനിട-വനകേനിട  കഹഭാടലുകേളുലാം  മറസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങളുലാം  ബനിലനില്
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ചുമത്തനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  നനിനലാം  ഈടഭാക്കനിയ  തകേകേള  സര്ക്കഭാരനില്
അടയനലണന്നസ്റ്റ് എങ്ങലന ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങൾ  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  യുലട കപരനില് ഈടഭാക്കുന്ന തകേ
അകതപടനി  സര്ക്കഭാരനില്  അടയന  എന്നസ്റ്റ്  എങ്ങലന  ഉറപഭാക്കഭാന  കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാവസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ഇനത്തനില്  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയ
തകേ  സര്ക്കഭാരനില്  അടച്ചുലവന്നസ്റ്റ്  എങ്ങലന  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  പൂര്ണമഭായുലാം  കേമ്പഡ്യൂടര്വല്കൃത  നനികുതനി  നനിര്വഹണ  സമ്പ്രദഭായമഭാണസ്റ്റ്
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  അതനിനഭാല് നനികുതനി ലവടനിപസ്റ്റ് ഗണലമഭായനി കുറയുലമന്നഭാണസ്റ്റ് ലപഭാതകവ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ചേരക്കനികന്മകലഭാ കസവനത്തനികന്മകലഭാ നനികുതനി ലവടനിപസ്റ്റ് നടത്തനിലയന്നസ്റ്റ്
സലാംശയനിക്കുകേകയഭാ കേലണത്തുകേകയഭാ ലചേയ്യുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് കേട പരനികശഭാധന
നടത്തഭാന  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമത്തനില്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്നവര്
ലക്കതനിലര  പനിഴ  ചുമത്തഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനുലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനുമുണസ്റ്റ്.  വലഭാപഭാരനികേള  സമര്പനിക്കുന്ന  റനികടണുകേളുലാം  കരഖകേളുലാം
ഭരണഭാനുമതനിയുള്ള ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. ഉകദലഭാഗസനസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം കേഴനിയുലാം. 

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. കേഭാരണലാം പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങളുലട തകേര്ച

10 (2009) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയകപഭാള ഉല്പഭാദനലാം  നടത്തുന്ന സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിന്നസ്റ്റ്  കൂടുതല് സഭാധനങ്ങള കകേരളത്തനികലക്കു വരുന്നതസ്റ്റ്  ഒരു കേണ്സഡ്യൂമര് കസറസ്റ്റ്
എന്ന  നനിലയനില്  കകേരളലത്ത  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  എങ്ങലന  ബഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉയര്ന്ന ഉല്പഭാദനലചലവസ്റ്റ് കേഭാരണലാം കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിന്നസ്റ്റ് വരുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുമഭായനി മത്സരനിച്ചു കകേരളത്തനിലല വനിപണനികപഭാലുലാം പനിടനിച്ചു
നനിര്ത്തഭാന  സഭാധനിക്കഭാലത  തകേര്ചയനികലക്കു  നതീങ്ങഭാന  സഭാധലതയുലണന്നസ്റ്റ്
പറയുന്നതസ്റ്റ് ശരനിയഭാകണഭാ;

(സനി)  എങ്കെനില്  നമ്മുലട  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  ഉളലപലടയുള്ള  പരമ്പരഭാഗത
വലവസഭായങ്ങള എലഭാലാം തലന്ന തകേരഭാന ഇടയനികല;

(ഡനി)  എങ്കെനില്  ഇതസ്റ്റ്  തടയഭാന  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  എടുത്തനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

436/2020
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ചേരക്കുകസവന നനികുതനി പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത നനികുതനി സലാംവനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ്.
ആയതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  അനുകൂലമഭാണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് പുറത്തുനനിനലാം സസന്തലാം ആവശലത്തനികലയസ്റ്റ് വലക്തനികേള ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന
ഗ്രേഭാലലനറസ്റ്റ്,  മഭാര്ബനിള  തടങ്ങനിയവയുലട  നനികുതനിയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുലാം.
ഇത്തരലാം നനികുതനികേള അന്തര് സലാംസഭാന ലലകേമഭാറ സമയത്തുതലന്ന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുലാം.
മുമണഭായനിരുന്നതകപഭാലല തടര് വനില്പനവലര കേഭാത്തനിരനികക്കണ കേഭാരലമനില. 

(ബനി)  നനികുതനിക്കുകമല്  നനികുതനി  ഇലഭാത്തതലാം  അടച  നനികുതനിക്കസ്റ്റ്  ഇനപുടസ്റ്റ്
ലക്രഡനിറസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുലമന്നതനിനഭാല് അത്തരലാം അനുകൂല സഭാഹചേരലങ്ങള
കകേരളത്തനിലല ഉല്പഭാദകേരുലാം പ്രകയഭാജനലപടുകത്തണതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനില്  കമഖലലയ  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്ന  നനിരക്കുകേള  ചേനിലയനിനങ്ങളനില്  നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  കുറച്ചു
തരണലമന്നസ്റ്റ് കേകൗണ്സനിലനില് നനിരന്തരമഭായനി ആവശലലപടുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപനിലഭാക്കനിയതമൂലലാം അധനികേ നനികുതനി

11 (2010) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   സടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതമൂലലാം  ഏലതലഭാലാം  കമഖലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്
നനികുതനി കൂടുതലഭാലണന്ന പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  മതീൻ  പനിടുത്തത്തനിനുള്ള പല ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം,  ഹകൗസസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേളക്കുലാം
ഉയര്ന്ന നനികുതനി  ഈടഭാക്കനിയതസ്റ്റ്  അതഭാതസ്റ്റ്  കമഖലകേലള  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനിൽ അതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പരഭാതനികേള ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കേകൗണ്സനിലനിലന അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;
കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ സമതീപനലാം എന്തഭായനിരുലന്നന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കഹഭാടല്  കമഖല,  വനികനഭാദസഞഭാരലാം,  കഹഭാകളഭാബനികസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
സര്ക്കഭാര് കേരഭാര് പണനി, ലലപ്ലവഡസ്റ്റ് തടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില് നനിന്നസ്റ്റ് പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി&സനി)  പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലഭനിച പരഭാതനികേളുലാം ആശങ്കെകേളുലാം
ബഹുമഭാനലപട കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല മനനിയുലട ശദയനിലുലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കേകൗണ്സനിലനിലുലാം
ഉന്നയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേകൗണ്സനില്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള  ഉകദലഭാഗസരുലട  fitment
committee ഇതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം കഹഭാടല് 
ഭക്ഷണത്തനിലന്റെ വനില വര്ദന

12  (2011)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  കഹഭാടല്
ഭക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് അമനിതമഭായനി വനില വര്ദനിചനിട്ടുളളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  കഹഭാടലുകേളനിലുലാം  എലഭാതരലാം  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  വനില
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  സനി.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലാം എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലാം ഇകൗടഭാക്കുന്നതലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില് ഇതസ്റ്റ് നനിയനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാടല്  ഭക്ഷണത്തനിലന്റെ  വനില  നനിയനനിചസ്റ്റ്  ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അടനിയന്തനിരമഭായനി ഇടലപടുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  കഹഭാടല്
ഭക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് വനില വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി പല ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ഇതമഭായനി ബന്ധലപട പരഭാതനികേള പല ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ബനില്ലുകേള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
വകുപനിലന്റെ  ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കഹഭാടല്
വലഭാപഭാരനികേളുമഭായുലാം സലാംഘടനകേളുമഭായുലാം ചേര്ച നടത്തനി പ്രശ്നപരനിഹഭാരലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട മറവനില് ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃത്രനിമക്ഷഭാമലാം

13 (2012) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.യുലട മറവനില് ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃത്രനിമക്ഷഭാമലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട മറവനില് എലാം.ആര്.പനി.യനില് കൂടുതല് വനില ഈടഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്
തടയുവഭാന എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഴയ  നനികുതനിയടക്കമുള്ള  വനില്പന  വനിലയനികന്മല്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
ചുമത്തുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിരക്കുകേള പഴയ കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന നനികുതനികയക്കഭാള
കൂടുതലഭാകണഭാ,  കുറവഭാകണഭാ  എനലാം  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം  സലാംബന്ധനിച
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നനിലവഭാരലാം എന്തസ്റ്റ് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപഭാക്കനിയതവഴനി  കഹഭാടല്  ഭക്ഷണ  നനികുതനിയനിലല
ആശയക്കുഴപലാം,  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കേലഭാന്റെതീനുകേള  നടത്തഭാനഭാവഭാത്ത  അവസ,  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാധനങ്ങള/സനിമന്റെസ്റ്റ്  വനിലയനിലല  മഭാറലാം  വനിലകുറകയണ  101
ഉല്പന്നങ്ങളനില് വനിലകുറയഭാത്തതസ്റ്റ് ,കകേഭാഴനിയനിറചനി തടങ്ങനി ഇറചനികേളക്കസ്റ്റ് അമനിത വനില
ഈടഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്,  കകേഭാഫനി ഹകൗസകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം,  ലറയനില്കവ കസഷനുകേളനിലല
പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ഫതീസസ്റ്റ്, കസവന ഉപനനികുതനിയലാം നഭാലസ്റ്റ് വര്ഷലത്ത മുനകേഭാല പ്രഭാബലലലാം
എന്നനിവ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;  എങ്കെനില്  എലന്തലഭാലാം  എനലാം  ഇവ
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് പ്രസ്തുത കമഖലയനിലല നനിലവനിലല അവസ തരണലാം ലചേയ്യുവഭാന എന്തു
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് നനികുതനി നനിരക്കനിലുണഭായ
വര്ദനവനുസരനിചസ്റ്റ്  എലാം.ആര്.പനി.  കൂടഭാന സഭാധലതയുള്ള പഭാകക്കജ്ഡസ്റ്റ് കേകമഭാഡനിറനികേള
എലാം.ആര്.പനി.  വര്ദനിപനിക്കുകേയഭാലണങ്കെനില്  ഉല്പഭാദകേര്  കദശതീയതലത്തനില്  പത്രപരസലലാം
ലചേയസ്റ്റ്  വനില  കൂടഭാനുണഭായ കേഭാരണ സഹനിതലാം  നല്കുകേയുലാം  പുതനിയ എലാം.ആര്.പനി.
പ്രകതലകേലാം തയഭാറഭാക്കനി പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേയുലാം കവണലമന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമത്തനിലല  171  വകുപസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം  Anti
Profiteering  Authority  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വലവസ  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇകൗ  അകതഭാറനിറനി  എത്രയുലാംലപടന്നസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം  തടങ്ങണലമന്നസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രകത്തഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ഉല്പന്നങ്ങളനില്  അചടനിചനിരനിക്കുന്ന  എലാം.ആര്.പനി.-യനില്  കൂടുതല്  വനില
ഇകൗടഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് ചേടവനിരുദമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസലാംബന്ധനിച കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
ഇതനിനകേലാംതലന്ന  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  നനികുതനിയകമല്  നനികുതനി  പഭാടനിലലന്ന
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.യുലട  പ്രഭാഥമനികേ  ലക്ഷലത്തനിനുലാം  ഇത്തരലാം  നടപടനികേള  വനിരുദമഭാണസ്റ്റ്.
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ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സമയത്തസ്റ്റ്  നതീക്കനിയനിരനിപഭായനി  ഉണഭായനിരുന്ന
സഭാധനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നനിബന്ധനകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  ലസനട്രെല്  എലലകസനിലന്റെയുലാം
വഭാറനിലന്റെയുലാം ഇനപുടസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് ലക്രഡനിറസ്റ്റ് ലഭനിക്കുലമന്നതനിനഭാല് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നനിരക്കുകൂടനി
കൂടനിയഭാലുലാം വനില എലാം.ആര്.പനി.-ക്കസ്റ്റ് പുറത്തുകപഭാകുന്ന സഭാഹചേരലമുണഭാകേനില. 

(ഡനി)  സലാംസഭാനങ്ങള ഇകൗടഭാക്കനിയനിരുന്ന പകരഭാക്ഷ നനികുതനികേളഭായ മൂലലവര്ദനിത
നനികുതനി, വനില്പന നനികുതനി,  കകേന്ദ്ര വനില്പന നനികുതനി, ആഡലാംബര നനികുതനി, എനട്രെനി
ടഭാകസ്റ്റ്,  കലഭാടറനികേളനികന്മലുള്ള  നനികുതനി,  സര്ചഭാര്ജസ്റ്റ്,  ലസസ്സസ്റ്റ്,  വനികനഭാദ  നനികുതനി
എന്നനിവയുലാം  കകേന്ദ്ര നനികുതനികേളഭായ  എലലകസസ്റ്റ്  ഡഡ്യൂടനി,  അഡതീഷണല്  എലലകസസ്റ്റ്
ഡഡ്യൂടനി,  അഡതീഷണല്  കേസലാംസസ്റ്റ്  ഡഡ്യൂടനി,  കസവന  നനികുതനി,  സര്ചഭാര്ജസ്റ്റ്,  ലസസ്സസ്റ്റ്
എന്നനിവയുലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  ലയനിക്കുന.  ഇതമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിരക്കസ്റ്റ്  കുറവഭാണസ്റ്റ്.  പലതനിനുലാം ടഭാകസ്റ്റ്  ലക്രഡനിറസ്റ്റ്  ഉള്ളതനിനഭാല് ഉല്പന്നങ്ങളുലാം
കസവനങ്ങളുലാം സലാംബന്ധനിച ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിരക്കസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് ഉണഭായനിരുന്നതനിലനക്കഭാള
കുറവഭാണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയകപഭാള  നനികുതനിക്കസ്റ്റ്  കമല്  നനികുതനി  എന്ന
സനിതനി  ഒഴനിവഭാകുകേയുലാം  എലഭാലാം  ഒറ  നനികുതനി  നനിരക്കഭായനി  പരനിമനിതലപടുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനഭാല് ഉല്പന്നത്തനിനുകമല് ഇകൗടഭാക്കുന്ന നനികുതനി എത്രലയന്നസ്റ്റ് കൃതലമഭായുലാം
സതഭാരലമഭായുലാം  മനസ്സനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  വഭാറസ്റ്റ്  നനിരക്കുമഭായനി  മഭാത്രലാം  തഭാരതമലലാം
ലചേയ്യുകമ്പഭാഴഭാണസ്റ്റ് ഉയര്ന്ന നനികുതനി നനിരക്കസ്റ്റ് എന്ന കതഭാന്നല് ഉണഭാകുന്നതസ്റ്റ്. എന്നഭാല്
ആ ഉല്പന്നത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലുണഭായനിരുന്ന പലയനിനലാം നനികുതനികേള ലമഭാത്തമഭായനി
പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിരക്കസ്റ്റ് കുറവഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല് തടക്കത്തനിലല
അവലക്തതകേള മഭാറുകമ്പഭാള വനില കുറയഭാനഭാണസ്റ്റ് സഭാധലത. നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല
പ്രശ്നങ്ങളക്കുലാം  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരമഭാകുലാം.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കേലഭാന്റെതീന
കസഭാറുവഴനി  Defence  personal-നസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  നനികുതനിക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  ഒഴനിവള.
കപഭാലനിസസ്റ്റ്  കേലഭാന്റെതീനനിനസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ബഭാധകേമല.  അഖനികലന്തലഭാതലത്തനില് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
കേകൗണ്സനിലനില്  എടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനി  മഭാറഭാകനഭാ
നനികുതനി നനിരക്കനില് വലതനിയഭാനലാം വരുത്തഭാകനഭാ അധനികേഭാരമനില.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്
ഇറചനികക്കഭാഴനി  നനികുതനി  വനിമുക്തമഭാണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിലവനില്  വരുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്
കകേരളത്തനില്  കകേഭാഴനിയനിറചനിക്കസ്റ്റ്  14.5%  നനികുതനിയുണഭായനിരുന.  ആയതനിനഭാല്
കകേഭാഴനിയുലട  വനില  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  കുറകയണതഭാണസ്റ്റ്.  മുനപസ്റ്റ്  കസവന  നനികുതനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരഭാണസ്റ്റ്  പനിരനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്  മുനകേഭാല  പ്രഭാബലലകത്തഭാലട
കസവന  നനികുതനി  ചുമത്തുന്ന  പ്രശ്നലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്
വരുന്ന കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസലാംബന്ധനിച പല പ്രശ്നങ്ങളുലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട കനടലാം

14 (2013) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി.  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനു  കശഷലാം  നനികുതനിയനില്  നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കലപട പല ഉത്പന്നങ്ങളക്കുലാം വനില കുറഞ്ഞനിടനില എന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപ
ടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കെനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട കനടലാം ലപഭാതജനങ്ങളനിൽ എത്തനിക്കുന്നതനിനു കവണ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനില്  നതീക്കനിയനിരനിപ്പു  സഭാധനങ്ങളുലട
വനിലയുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ചേനില  അവലക്തതകേള  രഭാജലലമഭാട്ടുക്കുലാം  നനിലനനിന്നനിരുന.
ഇതനികന്മല്  നല്കേനിയ  നനികുതനിയനിലുലാം  ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുലമനലാം  അതനിനസ്റ്റ്
സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനിക്രമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  വലഭാപഭാരനികേലള  ഉത്ബുദരഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള  കകേന്ദ്രവലാം  സലാംസഭാനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലല
അവലക്തതകേള മഭാറുകമ്പഭാള ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്  ലക്രഡനിറനിലന്റെ പ്രകയഭാജനവലാം ലമഭാത്തലാം
നനികുതനി  നനിരക്കനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  വലതനിയഭാനവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  മനിക്ക  അവശല
സഭാധനങ്ങളക്കുലാം വനിലക്കുറവസ്റ്റ് ഉണഭാകേഭാനഭാണസ്റ്റ് സഭാധലത.  ഇതസ്റ്റ് വരുലാം മഭാസങ്ങളനില്
പ്രകേടമഭാകുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇലലങ്കെനില് കേഭാരണക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നടപടനിലയ
ടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  Anti Profiteering Authority  എത്രയുലാം ലപലടന്നസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് തടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രകത്തഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമത്തനില്  വകുപസ്റ്റ്  171  പ്രകേഭാരലാം  Anti  Profiteering
Authority  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള വലവസ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന
സഭാധന  കസവനങ്ങളുലട  നനികുതനി  നനിരക്കനിലല  കുറവനിലന്റെയുലാം  സസതീകേര്ത്തഭാവനിനസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുന്ന ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്  ലക്രഡനിറനിലന്റെയുലാം ആനുപഭാതനികേമഭായ ഗുണലാം ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനസ്റ്റ്
വനിലക്കുറവനിലൂലട  ലഭലമഭാകുനകണഭാലയന്നസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  കമല്പറഞ്ഞ
അകതഭാറനിറനിയുലട  ലക്ഷലലാം.  ഒരു  ലചേയര്മഭാനുലാം  നഭാലസ്റ്റ്  ലടകനിക്കല്  അലാംഗങ്ങളുലാം
കചേര്ന്നതഭാണസ്റ്റ്  ഇകൗ  അകതഭാറനിറനി.  ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്  ലക്രഡനിറനിലന്റെ  ആനുകൂലലവലാം
അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  വനിലക്കുറവലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിലലങ്കെനില്  ആ
ആനുപഭാതനികേമഭായ തകേ വനില്പന നടന്ന ദനിവസലാം മുതല് മടക്കനിലക്കഭാടുക്കുന്ന ദനിവസലാംവലര
18% പലനിശ നനിരക്കനില് നല്കേഭാന ഉത്തരവനിടഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം അകതഭാറനിറനിക്കുണസ്റ്റ്.
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ഇതനിനുപുറലമ  രജനികസഷന കേലഭാനസല് ലചേയഭാനുലാം പനിഴ  ചുമത്തഭാനുമുള്ള അധനികേഭാരവലാം
അകതഭാറനിറനിക്കുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുകവണനി  ഒരു  സലാംസഭാനതല  സതീനനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിലയ
നനിയമനികക്കണതണസ്റ്റ്.  സതീനനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
പരഭാതനി  ശരനിയഭാലണന്നസ്റ്റ്  കബഭാധലലപടുന്ന  പക്ഷലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അകതഭാറനിറനി  മുമ്പഭാലകേ  ശനിപഭാര്ശകയഭാടുകൂടനി  സമര്പനിക്കുന്നതമഭാണസ്റ്റ്.  വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം
ലപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി
കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം വനിവനിധ പദതനികേളുലാം നനിരവധനി കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം
ആസൂത്രണലാം ലചേയസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട മറവനില് വലഭാപഭാരനികേളുലട ചൂഷണലാം

15 (2014) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുന്നതമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനില  കുറയഭാന
സഭാധലതയുള്ളതലാം വനില വര്ദനിക്കഭാന സഭാധലതയുള്ളതമഭായ സഭാധന കസവനങ്ങളുലട
വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട മറവനില് ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന വലഭാപഭാരനികേള ചൂഷണലാം
ലചേയ്യുന്നനിലലന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം ഇതനിനസ്റ്റ് കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കഭാനുമഭായനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ഏലതങ്കെനിലുലാം പ്രകതലകേ സമനിതനി ധനവകുകപഭാ സര്ക്കഭാകരഭാ രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുമഭായനി  ബന്ധലപട  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കഭാന
നനിലവനില് എന്തസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനമഭാണുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പ്രധഭാനലപട  നൂറനിലയഭാന്നസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തൃ
ഉല്പന്നങ്ങളക്കുണഭായ നനികുതനി  കുറവനിലന്റെ കേണക്കുകേള ലപഭാതജന തഭാല്പരലഭാര്തലാം
പത്രങ്ങളനില് പരസലലപടുത്തനിയനിരുന. പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.
നനിലവനില് 14.5% വഭാറസ്റ്റ് നനികുതനി ഉണഭായനിരുന്ന സഭാധനങ്ങളുലട നനികുതനി 28% ആയനി
ഉയകരണതഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  ഇകൗ  കേഭാറഗറനിയനില്  ഉളലപട  സഭാധനങ്ങലള
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  12%,  18%  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഉളലപടുത്തനിയതസ്റ്റ്.
ആയതനിനഭാല് നനിരവധനി  സഭാധനങ്ങളുലട  കമലുള്ള നനികുതനിഭഭാരലാം  കുറയുകേയുലാം  അതസ്റ്റ്
സഭാധനങ്ങളുലട  വനിലക്കുറവനിനസ്റ്റ്  ഇടയഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം  അതസ്റ്റ്  സഭാധനങ്ങളുലട  വനിലക്കുറവനിനസ്റ്റ്
ഇടയഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.  ലചേറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ലസനട്രെല്  എലലകസസ്റ്റ്  ഡഡ്യൂടനി  പരനിധനിക്കസ്റ്റ് പുറത്തഭായനിരുന്ന  വനിവനിധ  ഉല്പന്നങ്ങളുലട
വനിലയനില്  നനികുതനി  നനിരക്കനിലല  വലതലഭാസത്തനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  വനില  വര്ദനിക്കഭാന
ഇടയുണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കു ന്നതനിനസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് കസവന നനികുതനി ഏതഭാണസ്റ്റ് 15
ശതമഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  അടുത്തഭായനിരുന.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം അവ  5,
12,  18,   28   എന്ന  വലതലസ്ത  നനിരക്കുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളലതങ്കെനിലുലാം
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  കസവനത്തനിനുലാം  ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്  ലക്രഡനിറസ്റ്റ്  ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.
ആയതനിനഭാല്  നനിരവധനി  കസവനങ്ങളുലടയുലാം  നനികുതനിയനില്  കുറവസ്റ്റ്  വരഭാനഭാണസ്റ്റ്
സഭാധലത.  എന്നഭാല്  ചേനില  ആഡലാംബര  കസവനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  28%  സര്വതീസസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്
ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ഇകൗ  കമഖലയനിലല  കസവനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നനികുതനി  വര്ദനവസ്റ്റ്
ഉണഭാകേഭാലാം. ഉദഭാഹരണമഭായനി പഞനക്ഷത്ര കഹഭാടലുകേളനിലല കസവനങ്ങള. 

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമത്തനില്  വകുപസ്റ്റ്  171  പ്രകേഭാരലാം  Anti  Profiteering
Authority  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വലവസ  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്ന സഭാധന കസവനങ്ങളുലട നനികുതനി നനിരക്കനിലല കുറവനിലന്റെയുലാം സസതീകേര്ത്തഭാവനിനസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുന്ന ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്  ലക്രഡനിറനിലന്റെയുലാം ആനുപഭാതനികേമഭായ ഗുണലാം ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനസ്റ്റ്
വനിലക്കുറവനിലൂലട  ലഭലമഭാകുനകണഭാലയന്നസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  കമല്പറഞ്ഞ
അകതഭാറനിറനിയുലട ലക്ഷലലാം. ഒരു ലചേയര്മഭാനുലാം നഭാലസ്റ്റ് ലടകനിക്കല് അലാംഗങ്ങളുലാം കചേര്ന്നതഭാണസ്റ്റ്
ഇകൗ അകതഭാറനിറനി  .  ഇനപുടസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് ലക്രഡനിറനിലന്റെ ആനുകൂലലവലാം അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള
വനിലക്കുറവലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിലലങ്കെനില്  ആ  ആനുപഭാതനികേമഭായ  തകേ
വനില്പന നടന്ന ദനിവസലാം മുതല് മടക്കനിലക്കഭാടുക്കുന്ന ദനിവസലാം വലര  18%  പലനിശയുലാം
കചേര്ത്തസ്റ്റ് നല്കേഭാന ഉത്തരവനിടഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം അകതഭാറനിറനിക്കുണസ്റ്റ്. ഇതനിനുകവണനി ഒരു
സലാംസഭാനതല സതീനനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
പരഭാതനി ശരനിയഭാലണന്നസ്റ്റ് കബഭാധലലപടുന്ന പക്ഷലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനി
മുമ്പഭാലകേ ശനിപഭാര്ശകയഭാടുകൂടനി സമര്പനിക്കഭാവന്നതമഭാണസ്റ്റ്. ഇകൗ അകതഭാറനിറനി എത്രയുലാം
ലപലടന്നസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം തടങ്ങണലമന്നസ്റ്റ് സലാംസഭാനലാം കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല
മനനികയഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ഉയര്ന്ന പരഭാതനികേളനില് വലഭാപഭാരനികേളുമഭായുലാം വലഭാപഭാരനി  സലാംഘടനകേളുമഭായുലാം
ചേര്ച  നടത്തനി  പ്രശ്നപരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  ഉണഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള
മനസ്സനിലഭാക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ് ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം തഭാലൂക്കസ്റ്റ് തലത്തനിലുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ
ക്ലഭാസ്സുകേള  നടത്തുകേയുലാം  അവര്ക്കസ്റ്റ്  നനിരന്തരലാം  സലാംശയനനിവഭാരണലാം  നടത്തുന്നതനിനു
കവണനി  ജനിലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴനിലുലാം  ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതമഭാകുന.  അവര്  ഉന്നയനിക്കുന്ന  സഭാകങ്കെതനികേ/നനിയമ  പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഒരു  പരനിധനിവലര  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  ഇകൗ  ലസന്റെറുകേളക്കസ്റ്റ്  കേഴനിയുനണസ്റ്റ്.
മഭാത്രവമല  postgstquetions@kerala.gov.in  എന്ന  ഇ-ലമയനില്  വഴനി  പ്രശ്നങ്ങള
ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനുലാം പരനിഹഭാരലാം കനടഭാനുലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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എലാം.എല്.എ. ഫണസ്റ്റ്

16 (2015) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2006-07  മുതല്  2015-16  വലരയുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില്
എലാം.എല്.എ. ഫണസ്റ്റ് ഇനത്തനില് കനമലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാണസ്റ്റ് ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പദതനിയുലട  കപരസ്റ്റ്,  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തകേ  എന്നനിവ
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ; ഇതനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ് ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  2006-07  മുതല്  2015 -16  വലരയുള്ള സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില്
എലാം.എല്.എ. ഫണസ്റ്റ് ഇനത്തനില് കനമലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേള സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്*.

കകേരള ലലഫബര് ഒപ്റനികേസ്റ്റ് ലനറസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം

17 (2016) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2017-18 ബജറനില് 1000 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയ കകേരള സഫബര്
ഒപ്റനികേസ്റ്റ് ലനറസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില്  ഈ പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണനലാം
എകപഭാള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കകേരള  ലലഫബര്  ഒപ്റനികേസ്റ്റ്  ലനറസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  18-5-2017-ല്  1028.26  കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലഎ.ടനി.  മനിഷന  ലടകനിക്കല്  കേണ്സളടന്റെനിലന  നനിയമനിക്കുകേയുലാം
പദതനി കരഖ തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ ഫണസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് KIIFB-യനികലക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  കകേരള  ലലഫബര്  ഒപ്റനികേസ്റ്റ്  ലനറസ്റ്റ് വര്ക്കനിലൂലട  ഒരു  സലാംസഭാനതല
ഒപ്റനിക്കല്  ലലഫബര്  ശലാംഖല  രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  ഇകൗ
പദതനിയനിലൂലട സലാംസഭാനലത്ത  30000-കത്തഭാളലാം വരുന്ന സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാഭലഭാസ

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഒപ്റനിക്കല്  ലലഫബര്   കേണക്ടനിവനിറനി  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
കൂടഭാലത  ലടലനികകേഭാലാം/ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്  കസവന  ദഭാതഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ഇകൗ  ലനറസ്റ്റ് വര്ക്കനിലൂലട
വനിവനിധ  കസവനങ്ങള  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  20  ലക്ഷകത്തഭാളലാം
വരുന്ന  പഭാവലപട  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സകൗജനല  ഇന്റെര്ലനറ്റുലാം  ഇകൗ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കേനിഫ്ബനിയനില് നനിന്നസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് ഇകൗ പദതനി
നടപഭാക്കഭാന  കവണനിയുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഉകദ്ദേശലാം  2
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കനമലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള

18 (2017) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കനമലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇതവലര  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കലപട  പദതനികേളനില്  2017-ലല
പുതക്കനിയ  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിലല  136-ാം  ഖണ്ഡനികേയനില്  20-ാം  ഇനമഭായനി
200  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള്ള  കനമലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേരമന-
കേളനിയനിക്കഭാവനിള  രണഭാലാം  ഘടലാം  (പ്രഭാവചമ്പലലാം  മുതല്  വഴനിമുക്കസ്റ്റ്  വലര)  ഉളലപടു
ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകൗ  പദതനിക്കഭായനി  ബന്ധലപട  ഭരണ  വകുപസ്റ്റ്  സമര്പനിച  162.46
കകേഭാടനി രൂപയുലട ഡനി.പനി.ആര്. 7-11-2016-ല് കൂടനിയ കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാം
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  NIDA
Assistance  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  ഇകൗ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 

(ബനി&സനി) കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കലപടുന്ന പദതനികേള
കേനിഫ്ബനിയുലട  പദതനി  അവകലഭാകേന  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്
വനികധയമഭാക്കനി  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്  315/16/ധന  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
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കയഭാഗലമഭായ  പദതനികേലള വരുലാം  കേനിഫ്കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കയഭാഗങ്ങളനില് സമര്പനിക്കുകേയുലാം
കേനിഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലട  നനിര്വഹണ
ഘടത്തനില് കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ടനി ഉത്തരവനിലല മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേഭാരമുള്ള  ലടണര്  ഉളലപലടയുള്ള  നടപടനികേള  ബന്ധലപട  നനിര്വഹണ
ഏജനസനി  (SPV)  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഘടത്തനില്
ബന്ധലപട എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.-കേള കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുന്ന ബനില്ലുകേളക്കനുസരണമഭായനി
നല്കകേണ തകേകേള കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടര്, സസപ്ലയര്, കസവനദഭാതഭാവസ്റ്റ്
എന്നനിവരുലട  അക്കകൗണനികലയസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  പദതനി
നനിര്വഹണത്തനിലന്റെ  ഓകരഭാ  ഘടവലാം  കേനിഫ്ബനിയുലട  ഇനലസക്ഷന  അകതഭാറനിറനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. കേനിഫ്ബനിയനിലല ഇകൗ നൂതന സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചസ്റ്റ്
പദതനി നടപനിലഭാക്കലുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന. 

ആസ്തനി വനികേസന പദതനി

19 (2018) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആസ്തനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
പുതനിയ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കെനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആസ്തനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി
നനിലവനില് എലന്തലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഉള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  മുതല്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡല  ആസ്തനി
വനികേസന പദതനി ജനിലഭാ കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലട നടപഭാക്കുന്നതഭാലണന്നസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിനുള്ള പുതക്കനിയ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള സ.ഉ.(അ)നമ്പര് 86/2017/ധന  തതീയതനി
4-7-2017  പ്രകേഭാരലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനുസരനിചസ്റ്റ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷകത്തക്കുള്ള  ശനിപഭാര്ശകേള  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  അതഭാതസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ്റ്റ്
സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഒരു  പ്രവൃത്തനിയുലട
എസനികമറസ്റ്റ്  തകേ  1  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാ അതനില് കൂടുതകലഭാ ആലണങ്കെനില് ആയതനിനസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ധനഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര് പ്രസ്തുത ശനിപഭാര്ശ ധനകേഭാരല വകുപനികലയസ്റ്റ് അയയ്കക്കണതലാം അനുമതനി
കതടനിയനിരനികക്കണതമഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു പ്രവൃത്തനിയുലട എസനികമറസ്റ്റ് തകേ 1  കകേഭാടനി രൂപയനില്
തഭാലഴയഭാലണങ്കെനില് ജനിലഭാതലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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(ബനി) നനിലവനില് ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിനകേതീഴനില് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങ്കെതനികേഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  22-7-2015-ലല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  67/2015/ധന  പ്രകേഭാരലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. സര്ക്കുലറനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

ആസ്തനി വനികേസന പദതനി

20 (2019) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയുലട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  മഭാറലാം
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനിൽ ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആസ്തനി  വനികേസന പദതനിയുലട  തകേ വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഉലണങ്കെനില് എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  മുതല്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡല  ആസ്തനി
വനികേസന പദതനി ജനിലഭാ  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലട നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി   4-7-2017-ലല
സ.ഉ.(അ)നമ്പര്  86/2017/ധന  പ്രകേഭാരലാം  പുതക്കനിയ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവനുസരനിചസ്റ്റ് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല്
ആസ്തനി വനികേസന പദതനി അതതസ്റ്റ്  ജനിലഭാ കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ആയതനുസരനിചസ്റ്റ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തയള്ള  ശനിപഭാര്ശകേള
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  അതതസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ്റ്റ്  സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  ശനിപഭാര്ശ
ലചേയ്യുന്ന പ്രവൃത്തനികേളനില് ഒരു പ്രവൃത്തനിയുലട എസനികമറസ്റ്റ് തകേ ഒരു കകേഭാടനി രൂപകയഭാ
അതനില്  കൂടുതകലഭാ  ആലണങ്കെനില്  ആയതനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള ധനഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര് പ്രസ്തുത ശനിപഭാര്ശ
ധനകേഭാരല  വകുപനികലക്കസ്റ്റ്  അയയ്കകേണതലാം  അനുമതനി  കതടനിയനിരനികക്കണതമഭാണസ്റ്റ്.
ഒരു  പ്രവൃത്തനിയുലട  എസനികമറസ്റ്റ്  തകേ  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  തഭാലഴയഭാലണങ്കെനില്
ജനിലഭാതലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇല. 

ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയുലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. -യുലാം

21 (2020) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനിയഭായ  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി
സഭാകങ്കെതനികേഭാനുമതനി നല്കേഭാലതയുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാലതയുലാം സവകേനിപനിക്കുനകണഭാ
എന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  മണലൂര് എലാം.എല്.എ.-യുലട  2016-17-ലല ആസ്തനി വനികേസന പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ  പ്രവൃത്തനികേളനില്  എത്രലയണത്തനിനസ്റ്റ്  ഇതവലര
സഭാകങ്കെതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിലയന്ന കേഭാരലലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട  കപരനില്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാതനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരലലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാന ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  എലാം.എല്.എ. -യുലട ആസ്തനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനിയഭായ
പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി  സഭാകങ്കെതനികേഭാനുമതനി
നല്കേഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ ലചേയനിടനില. 

(ബനി)  മണലൂര് എലാം.എല്.എ.-യുലട  2016-17-ലല ആസ്തനി വനികേസന പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ശനിപഭാര്ശ ലചേയ പ്രവൃത്തനികേളനില്  'മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല  13  സലങ്ങളനില്
എല്.ഇ.ഡനി.  ലലഹമഭാസസ്റ്റ്  ലലലറസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കല്',  'ഇളവളളനി  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്
വഭാര്ഡസ്റ്റ്  10-ലല  കേര്ഷകേ  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം'  എന്നനിവയസ്റ്റ്  സഭാകങ്കെതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട  കപരനില്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാതനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരലമുണഭായനിടനില. 

ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ്റ്റ് പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി

22 (2021) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  ആസ്തനി  വനികേസന ഫണനില് ഉളലപടുത്തനി  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സമര്പനിച  പദതനികേള  പലതനിനുലാം  കൃതലമഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിടനിലഭാലയന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം  പ്രസ്തുത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
സമര്പനിച പല പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാകേഭാലത കപഭാകുന്ന അവസ പരനിഹരനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്  ശനിപഭാര്ശ
ലചേയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അകത  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാംതലന്ന  ധനഭാനുമതനിയുലാം
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  നല്കുന്ന  രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിക്കഭായുള്ള
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മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനി
2015-16-നസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  ബഹു.  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  സമര്പനിച  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
പലതനിനുലാം  ലപരുമഭാറചേടലാം  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നതനിനഭാല് കൃതലസമയത്തസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിലഭാലയന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിരുന.  ആയതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലുലാം  സനില്  ഓവര്  വര്ക്കുകേളഭായനി  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  12-4-2016-ലല സര്ക്കുലര് നമ്പര് 33/2016/ധന പ്രകേഭാരലാം
അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  31-3-2017-ല്  ധനകേഭാരല  വകുപനില്  ലഭനിച  എലഭാ
പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം കമല് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം ധനഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം ബന്ധലപട
ഭരണവകുപ്പുകേള  ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കുലറനിലന്റെ
പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി സകൗകേരലങ്ങള

23 (2022) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  ലചേയ്യുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ജനിലഭാ കേളക്ടകററ്റുകേളനില് എ.ഡനി.സനി.(അസനിസന്റെസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കേമ്മേതീഷണര്  ജനറല്)  യുലടയുലാം  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  ഓഫതീസറുലടയുലാം  കേഭാരലഭാലയങ്ങള
മുകഖന  നടത്തുന്നതനിനഭാല്  ഈ  ഓഫതീസകേളനില്  ഇതനിനഭായനി  ഇകപഭാഴള്ള
സകൗകേരലങ്ങള പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  കൂടനി  കേളക്ടകററ്റുകേളനികലക്കു  മഭാറഭാന
തതീരുമഭാനനിചകതഭാലട  ഈ  ഓഫതീസകേളുലട  അധനികേ  കജഭാലനിഭഭാരലാം  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്
അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  അടനിസഭാന  പശഭാത്തല  സകൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പല എ.ഡനി.സനി. ഫനിനഭാനസസ്റ്റ് ഓഫതീസകേളനിലുലാം കവണത്ര ജതീവനക്കഭാരുലാം
വഭാഹനങ്ങളുലാം ഇലഭാത്തതനിനഭാല് എസസ്റ്റ്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള മന്ദഗതനിയനിലഭാ
ലണന്നതലാം  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള  ലചേകയണനി  വരുന്നതലാം
പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  നഡ്യൂനതകേള  വളലര  ലപലടന്നസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എന്തസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എലാം.പനി.  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചു  നടത്തുന്ന വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  രണസ്റ്റ്  ശതമഭാനലാം  അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്  കകേഭാസസ്റ്റ്  എലാം.എല്.എ.
ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചു നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി) നനികയഭാജകേ മണ്ഡല ആസ്തനി വനികേസന പദതനി ജനിലഭാ കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലട

നടപനിലഭാക്കണലമന്ന  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേരുലട  ആവശലലാം  പരനിഗണനിചതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് ഇതനിനുള്ള പുതക്കനിയ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള സ.ഉ. (അ)  നമ്പര്

86/2017/ധന  തതീയതനി  4-7-2017  പ്രകേഭാരലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്

എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  പ്രകതലകേ  വനികേസന  നനിധനി  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്

നടപഭാക്കനിവരുന്നതസ്റ്റ്. പ്രസ്തസ്തുത സജതീകേരണങ്ങള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ് ആസ്തനി

വനികേസന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആസ്തനി വനികേസന പദതനിക്കഭായനി

വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ള കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് മുകഖനയഭാണസ്റ്റ് ഫയലുകേള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേകയണതസ്റ്റ്.

കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  ബന്ധലപട  ADC/

ലഡപഡ്യൂടനി  കേളക്ടര്മഭാരുലടയുലാം  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലല  FO-മഭാരുലടയുലാം  മറ്റു  ബന്ധലപട

ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം  ഒരു  കയഭാഗലാം  28-7-2017-നസ്റ്റ്  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയുണഭായനി.

പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  കേളക്ടകററ്റുകേളനില്  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനി  ലലകേകേഭാരലലാം

ലചേയ്യുന്നതനികലയഭായനി  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുകത്തണതഭാലണനലാം

ജതീവനക്കഭാരുലട അപരലഭാപ്തത പരനിഹരനികക്കണതഭാലണനലാം രണ്ടുശതമഭാനലാം അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്

കകേഭാസസ്റ്റ്  എലാം.എല്.എ.  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്

അനുവദനിക്കണലമനമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉയര്ന്നനിരുന.  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

ധനകേഭാരല വകുപനില് ഉന്നത തലത്തനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

വനിവനിധ കമഖലകേളനില് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. ഏര്ലപടുത്തനിയതനിലന്റെ 

പരനിണനിത ഫലലാം

24 (2023) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. രഭാജലലത്ത ജനങ്ങളുലട കമല് അധനികേഭഭാരലാം അടനികചല്പനിചസ്റ്റ്

ജനജതീവനിതലാം  ദരനിതപൂര്ണമഭാക്കനി  മഭാറനിയതഭായ  ആകക്ഷപലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) സഭാധഭാരണ ജനങ്ങള, ലചേറുകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങള, വലഭാപഭാരനികേള, അസലാംഘടനിത

കമഖല,  കേരകേകൗശല  കമഖല  ഉളലപട  ആര്ടനിസഭാനസസ്റ്റ്  കമഖല  തടങ്ങനി  സകേല

വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങളക്കുലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപഭാക്കുകേ  വഴനിയുണഭായ  കദഭാഷഫലങ്ങളുലാം

ഗുണഫലങ്ങളുലാം എലന്തലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ലടകസ്റ്റ്ലലറല്,  ബതീഡനി,  ഒകൗഷധലാം,  തന്നല്, തതീലപടനി,  പടക്കലാം,  ലചേറുകേനിട
വലവസഭായലാം,  കേഭാര്ഷനികേലാം,  കേഭാര്ഷനികേ  അനുബന്ധ കമഖല,  ലചേറുകേനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഉൾലപലടയുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണകമഖല  തടങ്ങനിയ  കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപഭാക്കുകേ
വഴനിയുണഭായ കകേഭാടങ്ങളുലാം കനടങ്ങളുലാം വനിലയനിരുത്തനികയഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നഭാളനിതവലര ലഭനിച
ആനുകൂലലങ്ങള എലന്തലഭാലമനലാം കദഭാഷഫലങ്ങള എലന്തലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകേ വഴനി ലപഭാതകവ എലഭാ കമഖലകേളനിലുലാം ആ
കമഖലയുമഭായനി ബന്ധലപട സഭാധനങ്ങളുലട ലമഭാത്തത്തനിലുള്ള നനികുതനി കുറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  മനിക്കവഭാറുലാം  അവശല  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  നനികുതനി
കുറയുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  എന്നഭാല് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന കസഭാക്കസ്റ്റ് വനിറഴനിക്കുന്നതനിലുണഭായ
ആശയക്കുഴപലാം പല സഭാധനങ്ങളുലടയുലാം വനില കുറയഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭായനി.
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  നനികുതനി  ഒഴനിവഭാക്കലപട  സഭാധനങ്ങളക്കുകപഭാലുലാം  കൃത്രനിമമഭായനി
വനിലവര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണഭാക്കഭാനുള്ള  ശമങ്ങളുമുണഭായനി.  ആയതനിലന  തടയുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  20  ലക്ഷലാം  രൂപയസ്റ്റ്  തഭാലഴ  വനിറ്റുവരവള്ള
ലചേറുകേനിട  കേചവടക്കഭാര്  രജനികസഷലന്റെ  പരനിധനിയനില്നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  75  ലക്ഷലാം  രൂപവലര  വനിറ്റുവരവള്ള  വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേഭാകമ്പഭാസനിഷന
സതീലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള അവസരമുണസ്റ്റ്.  ജൂണ്  30  വലരയുള്ള കക്ലഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്
കസഭാക്കനിനസ്റ്റ്  ഇനപുടസ്റ്റ്   ടഭാകസ്റ്റ് ലക്രഡനിറസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്
കബഭാധവത്ക്കരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭായകപഭാള  നനികുതനിക്കുകമല്
നനികുതനി  എന്ന  സനിതനി  ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം  എലഭാലാം  ഒറ  നനികുതനി  നനിരക്കഭായനി
പരനിമനിതലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ്തു. ഉല്പന്നത്തനിനുകമല് ഇകൗടഭാക്കുന്ന നനികുതനി എത്രലയന്നസ്റ്റ്
കൃതലമഭായുലാം  സതഭാരലമഭായുലാം  മനസ്സനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  വഭാറസ്റ്റ്  നനിരക്കുമഭായനി  മഭാത്രലാം
തഭാരതമലലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാഴഭാണസ്റ്റ് ഉയര്ന്ന നനികുതനി നനിരക്കസ്റ്റ്  എന്ന കതഭാന്നല് ഉണഭാകുന്നതസ്റ്റ്.
എന്നഭാല്  വഭാറനില്  ഒരു  ഉല്പന്നത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലുണഭായനിരുന്ന  നനികുതനി
ലമഭാത്തമഭായനി  പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള  ഇകപഭാഴള്ള  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിരക്കസ്റ്റ്  കുറവഭാണസ്റ്റ്.
ആയതനിനഭാല്  തടക്കത്തനിലല  അവലക്തതകേള  മഭാറുകമ്പഭാള  വനില  കുറയഭാനഭാണസ്റ്റ്
സഭാധലത. 

(ഡനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  നനികുതനിഭഭാരത്തനിലുണഭായ

വലതലഭാസത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കുകറയനിനലാം സഭാധനങ്ങളുലട വനില കുറയന്നതനിനസ്റ്റ്

ചേനില  നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേളുലാം  വലഭാപഭാര  ഹകൗസകേളുലാം  തയഭാറഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകതഭാലടഭാപലാം
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തലന്ന ഏതഭാനുലാം ചേനില കസവനങ്ങളുലടയുലാം സഭാധനങ്ങളുലടയുലാം നനികുതനി നനിരക്കനിലുണഭായ

അന്തരത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനില വര്ദനവലാം ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയനിടസ്റ്റ്  കേഷ്ടനിചസ്റ്റ്  ഒന്നര  മഭാസകമ  ആയനിട്ടുള.  ഗുണ

കദഭാഷഫലങ്ങള കൃതലമഭായനി വനിലയനിരുത്തഭാന ഇനനിയുലാം സമയലാം ആവശലമഭാണസ്റ്റ്. 

കദശതീയ ലപനഷന പദതനി

25 (2024) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കദശതീയ  ലപനഷന  പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനിരനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്

ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഡനി.സനി.ആര്.ജനി,  കുടുലാംബ  ലപനഷന  എന്നതീ  ആനുകൂലലങ്ങള

പുനദുഃസഭാപനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രലാം  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രസ്തുത

ആനുകൂലലങ്ങള  പങ്കെഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനിയനില്  ഉളലപട  സലാംസഭാനലത്ത

ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പുനദുഃസഭാപനിച്ചു  നല്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

കദശതീയ  ലപനഷന  പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനിരനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്

ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഡനി.സനി.ആര്.ജനി.  അനുവദനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുലണങ്കെനിലുലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്

ഇകൗ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് പ്രസ്തസ്തുത ആനുകൂലലങ്ങള തല്ക്കഭാലലാം അനുവദനികക്കണതനി

ലഭാലയന്നസ്റ്റ് വനിവനിധ തലങ്ങളനില് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.

എന്നഭാല് പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കുടുലാംബ  ലപനഷന

അനുവദനിചതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില.  

കേനിഫ്ബനി

26 (2025) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേനിഫ്ബനിയനില് നഭാളനിതവലര എവനിലടനനിലന്നലഭാമഭായനി ആലകേ എത്ര തകേ

സസരൂപനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേനിഫ്ബനിയുലട കേതീഴനിലുള്ള എത്ര പ്രവൃത്തനികേള ഇതവലര ആരലാംഭനിക്കഭാന

കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലണനലാം ഈ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി ഇതവലര എത്ര തകേ നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

436/2020
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ഉത്തരലാം 

(എ)   2015-16  ബജറനിലല   പ്രഖലഭാപന  പ്രകേഭാരലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  5475 -00  -800  -92  (പ്ലഭാന)  കമജര്  ഇനഫഭാസക്ചേര്  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനില് നനിനലാം  873.85  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2016 -17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
1624.56  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  സര്ക്കഭാര്  പുനദുഃസലാംഘടനിപനിക്കലപട  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത,  2016-17-ലല  പുതക്കനിയ  ബജറസ്റ്റ്   പ്രസലാംഗത്തനിലല
52-ാം വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം മുന വര്ഷലത്ത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയുലട ഒരു ഭഭാഗവലാം
ലപകട്രെഭാളനിയലാം  ഉല്പന്നങ്ങളനികന്മലുള്ള  ലസസ്സസ്റ്റ്  തകേയുലാം  കേനിഫ്ബനി  നനിധനിയനികലയസ്റ്റ്
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ. ഇതനിന പ്രകേഭാരലാം 2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  729.53  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിലല നഭാളനിതവലരയുള്ള ആദലഗഡവഭായ 375 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) നഭാളനിതവലര കൂടനിയ കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കയഭാഗങ്ങള 5722.41 കകേഭാടനി രൂപ
മുതല്മുടക്കുള്ള  80  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായ അലാംഗതീകേഭാരവലാം  6925.97  കകേഭാടനി  രൂപ
മുതല്മുടക്കുള്ള  43  പദതനികേളക്കസ്റ്റ് വലവസകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരവലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  3816.75  കകേഭാടനി രൂപയള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള
തകേയഭായനി  കേരഭാറനില്  ഒപ്പുവചനിട്ടുള്ളതലാം  983.80  കകേഭാടനി  രൂപയള്ള  പദതനികേളുലട
ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതമഭാണസ്റ്റ്.  ലറയനില്കവയസ്റ്റ്  നല്കേഭാനുള്ള
അഡസഭാനസസ്റ്റ് തകേയഭായ 16,50,000 (പതനിനഭാറസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി അനപതനിനഭായനിരലാം) രൂപ
ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിനകേതീഴനിലല അകേകത്തത്തറ-നടക്കഭാവസ്റ്റ് ലറയനില്കവ കമല്പഭാല
നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയഭായനി  കറഭാഡ്സസ്റ്റ്  &  ബനിഡ്ജസസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന
ഓഫസ്റ്റ് കകേരളയുലട ഡനിമഭാന്റെനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് റനിലതീസസ്റ്റ് ലചേയ്തു നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത ആകരഭാഗലവകുപനിനസ്റ്റ്  കേനിഴനിലല ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുന്ന
പദതനിയഭായനി 17,11,940 (പതനികനഴസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി പതനിലനഭാന്നഭായനിരത്തനി ലതഭാള്ളഭായനിരത്തനി
നഭാല്പതസ്റ്റ്)  രൂപയുലട ഡനിമഭാനലാം ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലല ലഎ.ടനി.  @
സ്കൂള  പദതനിയഭായനി  1,21,54,000  (ഒരു  കകേഭാടനി  ഇരുപത്തനിലയഭാന്നസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി
അനപത്തനിനഭാലഭായനിരലാം)  രൂപയുലട  ഡനിമഭാനലാം  ജലകസചേന  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലല
കകേഭാടയലാം ലസനസസസ്റ്റ് ടകൗണ്-കേണ്ണൂര് തലകശരനി തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ജലവനിതരണലാം ശക്തനിലപടുത്തല്
പദതനിയഭായനി  38,87,304  (മുപത്തനിലയടസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി  എണ്പത്തനികയഴഭായനിരത്തനി
മുന്നൂറനി  നഭാലസ്റ്റ്)  രൂപയുലട  ഡനിമഭാനലാം  യഥഭാക്രമലാം  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  (KMSCL),  കകേരള ഇനഫഭാസക്ചേര് & ലടകകഭാളജനി കഫഭാര്
എഡഡ്യൂകക്കഷന (KITE), കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി (KWA) എന്നതീ പദതനി നനിര്വഹണ
ഏജനസനികേളനില്നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകൗ തകേകേള റനിലതീസസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സതസര
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന. 
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കേനിഫ്ബനി വഴനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പദതനികേള

27 (2026) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സവപനിന  മണ്ഡലത്തനില്  2016-17,  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്

കേനിഫ്ബനി വഴനി എത്ര പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പദതനികേളക്കഭായനി എത്ര തകേ ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  8 -8-2016-ലല സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര് 315/16/ധന ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം

ബന്ധലപട  ഭരണ  വകുപസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിച  ഭരണഭാനുമതനികയഭാടുകൂടനി  കേനിഫ്ബനിയനില്

സമര്പനിക്കലപടുന്ന  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  കേനിഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി

പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനുസരനിചസ്റ്റ് ലലവപനിന മണ്ഡലത്തനിലല കേടമക്കുടനി പഞഭായത്തനിലല

കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി ബന്ധലപട ഭരണ വകുപഭായ ജലകസചേന

വകുപസ്റ്റ് 27 -10-2016 സ.ഉ. (ആര്.ടനി.) നമ്പര് 843/16/WRD പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി

പുറലപടുവനി ക്കുകേയുലാം കേനിഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാാമതസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കയഭാഗലാം  12  കകേഭാടനി

രൂപയുലട ഇകൗ പദതനി അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

ബന്ധലപട എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.-കേള ബനിലസ്റ്റ് ല്ല് സമര്പനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം

നല്കേനിത്തുടങ്ങുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ചേരക്കസ്റ്റ് കസവന നനികുതനി

28 (2027) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഈയനിലട  നടപനിലഭാക്കനിയ ചേരക്കസ്റ്റ്  കസവന നനികുതനി

സലാംസഭാന  തഭാല്പരലങ്ങലള  ഏലതങ്കെനിലുലാം  തരത്തനില്  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലാം

എന്നസ്റ്റ് കേരുതനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലൂലട  സലാംസഭാനത്തനിനുണഭായതഭായനി

കേരുതലപടുന്ന  സവഷമലങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ചേരക്കസ്റ്റ്  കസവന  നനികുതനി  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി
സലാംവനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
അനുകൂലമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറകമ  കസവനങ്ങളക്കുകമലുള്ള നനികുതനിയുലാം സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്
ലഭലമഭാകുലാം.  ബഭാങ്കെനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലടലനികകേഭാലാം,  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുലട
കകേരളത്തനിലല  ഉപകഭഭാഗ  നനിരക്കസ്റ്റ്  രഭാജലലത്ത  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കുകേളനില്  ഒന്നഭാണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  വനികേസനിത  രഭാജലങ്ങളനില്  കസവന  കമഖല  ലപഭാതകവ  അഭൂതപൂര്വമഭായ
വളര്ചയഭാണസ്റ്റ്  കരഖലപടുത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്  കസവന  കമഖലയനില്
നനികുതനി  ഇകൗടഭാക്കഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്നതനിലൂലട
സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്   കനടമുണഭാകുലമന്നഭാണസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തലപടുന്നതസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
നടപഭാക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകേഭാവന്ന വരുമഭാന നഷ്ടലാം 2015-16-ലല നനികുതനി പനിരനിവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  14  ശതമഭാനലാം  വര്ദനവസ്റ്റ്  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  കേണക്കഭാക്കനി  ആദല
അഞസ്റ്റ്  വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായനി  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്ന  രതീതനിയനില്  GST
Compensation Act  പഭാസ്സഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതലകേഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ നനികുതനി
വരുമഭാനലത്ത  തടക്കത്തനില് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയനില.  ''ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.''
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  വലഭാപഭാരനികേളക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് മനസ്സനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വലഭാപഭാരനികേളക്കുണഭാകുന്ന പ്രധഭാന ബുദനിമുട്ടുകേലളലഭാലാം
തലന്ന ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.എന. ഓണ്ലലലന സലാംവനിധഭാനവമഭായനി ബന്ധലപടതഭാണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ്
ഇന്തലയനിലല  എലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  അനുഭവലപടുനണസ്റ്റ്.  ഓണ്ലലലന
സലാംവനിധഭാനത്തനിലല  പ്രശ്നങ്ങള  എത്രയുലാം  കവഗലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  അഭലര്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  നനിര്ണയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്
അഖനികലന്തലഭാതലത്തനില്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  വലതലസ്ത  നനികുതനികേളുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനില്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനികുതനി  ഭഭാരലാം  തഭാരതകമലന
ലഘുവഭായനിരുന്നതലാം കകേരളത്തനിലല സഭാമൂഹല ജതീവനിതത്തനില് സപ്രധഭാനവമഭായ ചേനില
കമഖലകേളനില്  ഉയര്ന്ന  നനികുതനി  ഭഭാരലാം  വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കഹഭാടല്  ഇതനിനസ്റ്റ്
ഉദഭാഹരണമഭാണസ്റ്റ്.  പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനില് കമഖലകേലള ബഭാധനിക്കുന്ന തരത്തനിലുള്ള
നനികുതനി നനിരക്കുകേളുമുണസ്റ്റ്.  ഇലതലഭാലാം കുറയണലമകന്നഭാ ഒഴനിവഭാക്കണലമകന്നഭാ എന്ന
ശക്തമഭായ നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ് കകേരളലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

റഭാന്നനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കേനിഫ്ബനി കപ്രഭാജക്ടുകേള

29 (2028) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  റഭാന്നനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല എത്ര കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനികനഭാടകേലാം
കേനിഫ്ബനിയനില്  എത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  ഇവയനില്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളവ  ഏലതഭാലക്ക;
അനുമതനി സവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) 2016-17 ബജറനിലല ഇനനിയുലാം എത്ര പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനി വഴനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗ്രേതീന ബുക്കനിലുളലപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേളുലട പടനികേ ധനകേഭാരല വകുപനില്
ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; ഇവയുലട പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   നഭാളനിതവലര  റഭാന്നനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്,
ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്നനിന്നഭായനി  ആലകേ  നഭാലു
പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പദതനി  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* ഇകൗ പദതനികേളനില് വനിവനിധ ജനിലകേളനില് ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്
ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുന്ന  69  കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിക്കസ്റ്റ് കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ
27-ാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കയഭാഗലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.
(ലലകേ) നമ്പര് 315/16/ധന ഉത്തരവപ്രകേഭാരമുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനി
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ബന്ധലപട ഭരണവകുപസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുന്ന
മുറയസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയുലട  പദതനി  അവകലഭാകേന  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനയകശഷലാം
ടനി സ.ഉ. പ്രകേഭാരമുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി കയഭാഗലമഭായവലയ വരുലാം കേനിഫസ്റ്റ്
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കയഭാഗങ്ങളനില് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന. നഭാളനിതവലര ഇപ്രകേഭാരലാം
കയഭാഗലമഭായ പദതനികേളക്കസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം വന്നനിടനില.
മഭാത്രമല അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കനിയ പദതനികേളനികന്മല് ലടണര് ഉളലപലടയുള്ള തടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ് ബന്ധലപട എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.-യഭാണസ്റ്റ്.  ഇകൗ നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഡനിമഭാനകേള/ബനില്ലുകേള  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഓണ്ലലലനഭായനി
സമര്പനിക്കുന്നപക്ഷലാം കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം നല്കേനിത്തുടങ്ങുന. 

(ബനി)  2016-17-ലല   പുതക്കനിയ  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേളനില്  98  പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനില് 8-8-2016-ലല സ.ഉ. (ലലകേ) നമ്പര് 315/16/ധന ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം കയഭാഗലമഭായവലയ
കേനിഫ്ബനിയുലട  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനയ  വനികധയമഭാക്കനി  കേനിഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കേനിഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ്റ്റ്
കശഷകമ പദതനികേലള സലാംബന്ധനിച ധഭാരണയുണഭാകൂ.

(സനി)  ബജറനികനഭാലടഭാപലാം  നനിയമസഭയനില്  സമര്പനിക്കുന്ന  കരഖകേളനിലലഭാന്നഭാണസ്റ്റ്
ഗ്രേതീന ബുക്കസ്റ്റ്.  ഗ്രേതീന ബുക്കനില് പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന പദതനികേളുലട പടനികേയുലാം അകതഭാലടഭാപലാം
സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തസ്തുത കരഖകേകളഭാലടഭാപലാം  പ്രസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
ഇകൗ പടനികേ ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ ഒകൗകദലഭാഗനികേ ലവബ്ലലസറനില് ലഭലമഭാണസ്റ്റ്. 
* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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കേനിഫ്ബനി നനികക്ഷപലാം

30 (2029) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം ജനില,  തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ജനറല് ആശുപത്രനികേളക്കഭായനി
അനുവദനിക്കുലാം എന്നസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിച രണഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയുലട നനികക്ഷപലാം നടത്തു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ  ആശുപത്രനികേളനില്  ഏലതഭാലക്ക  തരത്തനിലുള്ള  ഭകൗതതീകേ
സകൗകേരലങ്ങൾ  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  തകേ  അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2016-17  പുതക്കനിയ ബഡ്ജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിലല  101-ാം ഖണ്ഡനികേ പ്രകേഭാരലാം
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേള,  ജനറല്  ആശുപത്രനികേള,  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേള
എന്നനിവയുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  1000  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിനലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബന്ധലപട
ഭരണ വകുപസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിച പദതനികേളനില് 8 -8-2016-ലല സ.ഉ. (ലലകേ)
നമ്പര് 315/16/ധന ഉത്തരവനിലല മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം കയഭാഗലമഭായ പദതനികേള
കേനിഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭാലകേ  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
ജനിലകേളനിലല മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല ആശുപത്രനി, ലകേഭാചനിന കേഭാനസര് ലസന്റെര്, മലബഭാര്
കേഭാനസര് ലസന്റെര് എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സകൗകേരല വനികേസനവലാം കേഭാത്തസ്റ്റ്
ലഭാബുകേളുലാം എന്ന പ്രധഭാന പദതനിയനിനകേതീഴനില് ആവശലമുള്ള ജനറല് ആശുപത്രനികേളനില്
കേഭാത്തസ്റ്റ്  ലഭാബുകേളുലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്  യണനിറ്റുകേളുലാം
സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനികേള  കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  27-ാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കയഭാഗലാം
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം എറണഭാകുളലാം ജനറല് ആശുപത്രനി,  കേണ്ണൂര് ജനിലഭാ ആശുപത്രനി,
പുനലൂര്  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനി  എന്നനിവയുമഭായനി  ബന്ധലപട  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
വലവസകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇവയുലട നനിലവനിലല
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ് *.

(ബനി)  ലപഭാത  ആകരഭാഗല  സകൗകേരലങ്ങള  സസകേഭാരല  കമഖലലയക്കഭാള
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി 2016 -17-ലല പുതക്കനിയ ബജറസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ജനിലഭാ/ തഭാലൂക്കസ്റ്റ്/
ജനറല്  ആശുപത്രനികേളനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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1. ഓകരഭാ ആശുപത്രനിയുലാം പ്രകതലകേലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് കവണ്ടുന്ന ലകേടനിട
സകൗകേരലങ്ങള,  കമജര്  ആശുപത്രനി  ഉപകേരണങ്ങള  തടങ്ങനിയവ
സലാംബന്ധനിച പ്ലഭാന തയഭാറഭാക്കനി ലമയനിന്റെനനസസ്റ്റ് ചുമതലകയഭാടുകൂടനി
പദതനി നനിര്വഹണ ഏജനസനിയനിലൂലട നടപഭാക്കുകേ.

2. ജനറല് ആശുപത്രനികേളനില് കേഭാത്തസ്റ്റ് ലഭാബുകേള

3. തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ് യണനിറ്റുകേള

4. മലബഭാര്  കേഭാനസര്  ലസന്റെര്,  ലകേഭാചനിന  കേഭാനസര്  ലസന്റെര്,
തനിരുവനന്തപുരലാം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  ആശുപത്രനി  തടങ്ങനിയ
ആശുപത്രനികേളനില് പശഭാത്തല സകൗകേരലലമഭാരുക്കുകേ. 

5. കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  ആശുപത്രനിയനിലല  പ്രകതലകേ
വനിപുലതീകേരണലാം.

6. തലകശരനി വനിമണ് & ലലചേല്ഡസ്റ്റ് ആശുപത്രനി ആരലാംഭനിക്കുകേ.

7. കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിലന്റെയുലാം  സഭാന്തസന  പരനിചേരണത്തനിലന്റെയുലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ശക്തനിലപടുത്തുകേ.

വഭായ്പ തകേലയക്കഭാള കൂടുതല് പലനിശ

31 (2030) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിവനിധ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഏജനസനികേളനില്  നനിനലാം  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം
വഭായ്പ  എടുക്കുന്നവരനില് നനിനലാം വഭായ്പഭാ  തകേലയക്കഭാള കൂടുതല് തകേ പലനിശയഭായനി
തനിരനിചടവനില് വഭാങ്ങുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഭായ്പഭാ  തകേലയക്കഭാള  കൂടുതല്  തകേ  പലനിശയഭായനി  വഭാങ്ങരുലതന്ന
റനിസര്വസ്റ്റ് ബഭാങ്കെസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളുലട ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  കബഭാധപൂര്വമഭായ  ലലാംഘനലാം,  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള
നടത്തുനകണഭാ എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  വഭായ്പഭാ തകേലയക്കഭാള കൂടുതല് തകേ പലനിശയഭായനി
വഭാങ്ങരുലതന്ന  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബഭാങ്കെനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നനിലവനിലുകണഭാ  എന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച
സഷ്ടതീകേരണലാം റനിസര്വസ്റ്റ് ബഭാങ്കെനികനഭാടസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.എല്.ബനി.സനി. മുകഖന അഭലര്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി

32 (2031) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പുതനിയ
ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനിയനില് സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ലലപ്രവറസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേകളയുലാം
ഉളലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) എലഭാ ലലപ്രവറസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേകളയുലാം ഉളലപടുത്തഭാലത പ്രകതലകേ ലനിസസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കുകേയഭാലണങ്കെനില്  ടനി  ആശുപത്രനികേലള  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  കുറഞ്ഞ
ലചേലവനില് ലമചലപട ചേനികേനിത്സ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  24-4-2017-ാം തതീയതനിയനിലല
സ.ഉ.  (അചടനി)  നമ്പര്  54/2017/ധന പ്രകേഭാരലാം ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ  ലടണര്  നടപടനികേളുലട  പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ലടണര് നടപടനികേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് കശഷകമ
പ്രസ്തുത  സതീമനില്  ഉളലപടുകത്തണ  ലലപ്രവറസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേളുലട  കേഭാരലത്തനില്
വലക്തത വരനികേയുള.  

എലാം.എല്.എ. ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേളക്കു ഭരണഭാനുമതനി

33 (2032) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയുളള
പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  ജനിലഭാ  കേലക്ടര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില് പുതക്കനിയ നടപടനിക്രമലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  കേളക്ടകററ്റുകേളനില്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എലന്തഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം മുതല് നനികയഭാജകേ മണ്ഡല ആസ്തനി
വനികേസന പദതനി ജനിലഭാ കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലട നടപഭാക്കുന്നതഭാലണന്നസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിനുള്ള പുതക്കനിയ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള സ.ഉ. (അ) നമ്പര് 86/2017/ധന തതീയതനി
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4 -7-2017  പ്രകേഭാരലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനുസരനിചസ്റ്റ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷകത്തയള്ള  ശനിപഭാര്ശകേള  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  അതതസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ്റ്റ്
സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഒരു  പ്രവൃത്തനിയുലട
എസനികമറസ്റ്റ് തകേ ഒരു കകേഭാടനി രൂപകയഭാ അതനില് കൂടുതകലഭാ ആലണങ്കെനില് ആയതനിനസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ധനഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര് പ്രസ്തസ്തുത ശനിപഭാര്ശ ധനകേഭാരല വകുപനികലക്കസ്റ്റ് അയയ്കക്കണതലാം അനുമതനി
കതടനിയനിരനികക്കണതമഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു  പ്രവൃത്തനിയുലട  എസനികമറസ്റ്റ്  തകേ  ഒരു  കകേഭാടനി
രൂപയനില് തഭാലഴയഭാലണങ്കെനില് ജനിലഭാ തലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.
നനിലവനില് എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട പ്രകതലകേ വനികേസന നനിധനി  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്
നടപഭാക്കനിവരുന്നതസ്റ്റ്. പ്രസ്തസ്തുത സജതീകേരണങ്ങള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ് ആസ്തനി
വനികേസന  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയഭായനി
വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ള കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് മുകഖനയഭാണസ്റ്റ് ഫയലുകേള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേകയണതസ്റ്റ്.
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  ബന്ധലപട  എ.ഡനി.സനി./
ലഡപഡ്യൂടനി കേളക്ടര്മഭാരുലടയുലാം കേളക്ടകററ്റുകേളനിലല എഫസ്റ്റ്.ഒ. -മഭാരുലടയുലാം മറ്റു ബന്ധലപട
ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം ഒരു കയഭാഗലാം   28-7-2017-നസ്റ്റ് വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയുണഭായനി. തടര്
പരനിശതീലനത്തനിനസ്റ്റ് എന.ലഎ.സനി. -ലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സലാംസഭാന കലഭാടറനി

34 (2033) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചേരക്കസ്റ്റ് കസവന നനികുതനിയനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട കലഭാടറനിക്കസ്റ്റ്
12  ശതമഭാനവലാം സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത സസകേഭാരല കലഭാടറനികേളക്കസ്റ്റ്  28  ശതമഭാനവലാം
എന്ന  നനിരക്കനിൽ  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില്  ഇതസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
കലഭാടറനിക്കസ്റ്റ് ഏപ്രകേഭാരലാം സഹഭായകേരമഭാകുലമന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളുലട അടക്കലാം,  മറസ്റ്റ് കലഭാടറനികേള വനില്ക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്
ഇനനി കകേരള കലഭാടറനിയുലട ഏജനസനി നല്കകേണതനില എന്നസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സമ്മേഭാന  ഘടന  പരനിഷ് കേരനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  കലഭാടറനിലയ  കൂടുതല്
സസതീകേഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കനരനിടസ്റ്റ് നടത്തുന്ന കലഭാടറനികേളക്കസ്റ്റ് 12 ശതമഭാനവലാം
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത കലഭാടറനികേളക്കസ്റ്റ് 28 ശതമഭാനവലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അനലസലാംസഭാന  കലഭാടറനികേള  കകേരളത്തനില്  വനില്പന  നടത്തണലമങ്കെനില്
28 ശതമഭാനലാം ചേരക്കുകസവന നനികുതനി ഒടുകക്കണതഭായനി വരുലാം. ലലപ്രസസ്റ്റ്, ഡനിസകൗണസ്റ്റ്, മറസ്റ്റ്
ലചേലവകേള എന്നനിവയസ്റ്റ്  പുറലമ  28%  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കൂടനി  ഒടുക്കനി അനലസലാംസഭാന
ഭഭാഗലക്കുറനികേള  ലഭാഭകേരമഭായനി  നടത്തഭാനഭാവലമന്നസ്റ്റ്  കേരുതന്നനില.  ഇത്തരത്തനില്
അനലസലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനികേള കകേരളത്തനില് വനില്പന നടത്തഭാതനിരുന്നഭാല് കകേരള
സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനികേള കൂടുതല് വനിറഴനിക്കലപടുന്നതവഴനി റവനഡ്യൂ വരുമഭാനത്തനില്
ഗണലമഭായ വര്ദനവണഭാകുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) എലഭാ പ്രതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനികേളുകടയുലാം മുഖവനില 30 രൂപയഭാക്കനി ഏകേതീകേരനിച്ചുലാം
സമ്മേഭാനങ്ങളുലട  എണത്തനില്  വന  വര്ദനവസ്റ്റ്  വരുത്തനിയുലാം  എലഭാ  പ്രതനിവഭാര
ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലടയുലാം സമ്മേഭാനഘടനകേള  2017  ജൂണ്  1-ാം തതീയതനിയനിലല നറുലക്കടുപ്പുകേള
മുതല് പ്രഭാബലലത്തനില് വരത്തക്ക വനിധലാം പരനിഷ്കരനിചനിരുന.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
കനരനിടസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കസ്റ്റ്  1 -7-2017  മുതല്  12  ശതമഭാനലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  എലഭാ  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലടയുലാം
മുഖവനില 26.8 രൂപയഭാക്കനി നനിജലപടുത്തനി, ഇതനിലന്റെ 12 ശതമഭാനലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. കൂടനി
കചേര്ത്തസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  വനില്പന  വനില  30  രൂപയഭാക്കനി  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം  50
ശതമഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  മുകേളനില്  സമ്മേഭാനത്തുകേ  നല്കേനിയുലാം  3  സഭാബുകേളനിലഭായനി  24%,
24.5%,  25.25%  എന്നനിങ്ങലന  ഡനിസകൗണസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  (upto  2000-
24%,  2001  to  10000-24.5%,  above  10000-25.25%)  സമ്മേഭാന  ഘടനകേള
പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 12 സതീരതീസകേളനിലഭായനി പരമഭാവധനി 1  കകേഭാടനി 8 ലക്ഷലാം ടനിക്കറ്റുകേള
അചടനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനിലഭാണസ്റ്റ് സമ്മേഭാന ഘടനകേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

സലാംസഭാന ബജറനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തനികേള

35 (2034) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2017-18  വര്ഷലത്ത സലാംസഭാന ബജറനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തനികേളനില്
എത്ര  പ്രവ കൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇതവലര  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുവഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്  ;
മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) ബജറനില് കടഭാക്കണ് ലപ്രഭാവനിഷന ഉളലപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേളനില് മങ്കെട
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് അനുവദനിച പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം കമഭാണനിറര് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ധനകേഭാരല വകുപനില്
നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനലാം ഉകണഭാ; ഉലണങ്കെനില് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലാം  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കു
ന്നതനിനുകവണനി  ധനകേഭാരലവകുപസ്റ്റ്  ഭരണവകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകേയുലാം നനിര്വഹണ പുകരഭാഗതനി പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയഭാറുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത പുതനിയ
പദതനികേളുലട  സഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുകവണനി  ഉപധനഭാഭലര്തനകേളനില്  ആവശലമഭായ
ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതലാം  ഉളലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  എന്നഭാല്  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന
പദതനികേളുലട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നടത്തനിപനിനുകവണനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപടനികേള
സസതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ് ബന്ധലപട ഭരണ വകുപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ്. 

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്

36 (2035) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാരുണല ലബനവലലന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  മുകഖന കേഭാനസര്,  തലകചഭാര്,  വൃക്ക,
കേരള, ഹൃദയലാം എന്നനിവ സലാംബന്ധമഭായ കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം
രണസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപയനില് നനിനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഒരു
കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ് നല്കുന്ന പരമഭാവധനി ധനസഹഭായലാം എത്രയഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പരനിയഭാരലാം  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് കേഭാരുണല ലബനവലലന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
പദതനി വഴനിയുള്ള ചേനികേനിത്സയസ്റ്റ് എത്ര രൂപ കുടനിശനികേയുണസ്റ്റ്  ;  കുടനിശനികേ തതീര്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പദതനി മുകഖന വൃക്കകരഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഒരു
കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ് പരമഭാവധനി 3 ലക്ഷലാം രൂപ വലര ധനസഹഭായലാം നല്കുനണസ്റ്റ്. ഹൃദയലാം,
കേരള,  തലകചഭാര് സലാംബന്ധമഭായ ശസക്രനിയ,  കേഭാനസര്,  ഹൃകദ്രഭാഗലാം,  ശസഭാസകകേഭാശ
കരഭാഗങ്ങള  എന്നനിവയലാം  നലടലസ്റ്റ് ല്ല്,  സഷുമഭാനഭാഡനി  തടങ്ങനിയവയസ്റ്റ്  വരുന്ന  ഗുരുതര
ക്ഷതങ്ങള എന്നനിവയലാം പരമഭാവധനി  2  ലക്ഷലാം രൂപ വലര ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം
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നല്കുന.  കമല്  കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  പരമഭാവധനി  ധനസഹഭായത്തുകേ  ഒകര  കറഷന
കേഭാര്ഡനില്  വരുന്ന  കുടുലാംബത്തനിലല  ഒരഭാളകക്കഭാ  ഒന്നനിലധനികേലാം  കപര്കക്കഭാ  ഒരു
തവണകയഭാ  ഒന്നനിലധനികേലാം  തവണകേകളഭാ  ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  തകേ  വര്ദനിപനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില. 

(ബനി) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം പരനിയഭാരലാം ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില്  നനിനള്ള  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായത്തനിനസ്റ്റ്  രജനിസര്  ലചേയ  6332
അകപക്ഷകേളക്കഭായനി  68.93  കകേഭാടനി  രൂപ നല്കകേണതണസ്റ്റ്.  പരനിയഭാരലാം  ആശുപത്രനിക്കസ്റ്റ്
30-6-2017  വലര അനുവദനിച  144.07  കകേഭാടനി രൂപയനില്  46.70  കകേഭാടനി രൂപയുലട
കേണക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം ലഭനിചനിടനില. കേണക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് അവകശഷനിക്കുന്ന
തകേ വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെസ്റ്റ് സതീമനില് കൂടുതല് ആശുപത്രനികേലള ഉളലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി

37 (2036) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാരുണല ലബനവലലന്റെസ്റ്റ് സതീമനില് ചേനികേനിത്സ ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന്ന സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേള  പദതനിയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  പനിനമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില്  ഏലതലഭാലാം
ആശുപത്രനികേളഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള  പദതനിയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  പനിനമഭാറഭാനുള്ള
സഭാഹചേരലലാം എന്തഭാലണന്നസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സസകേഭാരല  ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള  ഉളലപലട  104  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേള  കേഭാരുണല  പദതനിയനില്  അക്രഡനിറസ്റ്റ്  ലചേയനിരുന.  ഇതനില്  12
ആശുപത്രനികേള കേരഭാര് പുതക്കനിയനിടനില. ആശുപത്രനികേളുലട കപരസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. കഗഭാകുലലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ്റ്റ്, ലവഞ്ഞഭാറമൂടസ്റ്റ്, തനിരുവനന്തപുരലാം

2. കേരുണ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ്റ്റ്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്

3. മദര് ലകേയര് കഹഭാസനിറല്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്

4. ലസന്റെസ്റ്റ്കമരതീസസ്റ്റ്, ലതഭാടുപുഴ, ഇടുക്കനി

5. കഹഭാളനി ഫഭാമനിലനി, ഇടുക്കനി
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6. ആസര് ലമഡനിസനിറനി, എറണഭാകുളലാം

7. ലക്ഷ്മനികമഘന ലസഷലഭാലനിറനി, കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്

8. ശഭാന്തനിഫതീ കഹഭാസനിറല്, കകേഭാതമലാംഗലലാം, എറണഭാകുളലാം

 9. കഹഭാളനികക്രഭാസസ്റ്റ് കഹഭാസനിറല്, ലകേഭാടനിയലാം, ലകേഭാലലാം

10.  ലൂര്ദ്ദേസ്റ്റ് കഹഭാസനിറല്, എറണഭാകുളലാം

11. ലസന്റെസ്റ്റ് കജഭാണ്സസ്റ്റ് കഹഭാസനിറല്, കേടപന, ഇടുക്കനി

12. ഇനകഡഭാ അകമരനിക്കന കഹഭാസനിറല്, കകേഭാടയലാം.

(ബനി)  കേഭാരുണല  പദതനി  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന  ചേനികേനിത്സഭാ  സകൗകേരലങ്ങള
ഇലഭാത്തതനിനഭാല് ഏതഭാനുലാം ആശുപത്രനികേള ടനി പദതനിയനില് നനിനലാം പനിന്മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  ഏതഭാനുലാം  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  കേരഭാര്
പുതക്കഭാലത  വരുന്നതഭായുലാം കേഭാണുന. 

ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി

38 (2037) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയ
ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനിക്കഭായനി ഇനഷസറനസസ്റ്റ് കേമ്പനനികേലളയുലാം ആശുപത്രനികേലളയുലാം
എലാം പഭാനല് ലചേയ്യുന്ന നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കെനില് എന്തഭാണസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസത്തനിനുളള കേഭാരണലാം; എത്രയുലാം കവഗലാം
നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പദതനി നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  കുറഞ്ഞ
ലചേലവനില് ലമചലപട ചേനികേനിത്സ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  24-4-2017-ാം തതീയതനിയനിലല
സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര്  54/2017/ധന  പ്രകേഭാരലാം  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില് പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലുള്ള
ചേര്ചകേള,  പഠനലാം  എന്നനിവയകശഷലാം  ലടണര്  ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലടണര് നടപടനികേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുകശഷകമ ഇനഷസറനസസ്റ്റ്
കേമ്പനനികേലളപറനിയുലാം എലാംപഭാനല്ഡസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേലളപറനിയുമുള്ള വലക്തത ലലകേവരനികേയുള. 
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ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി

39  (2038) ശതീ  .    ലകേ  .    സകരഷസ്റ്റ്  കുറുപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  കവണനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന

ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി കേഭാലവനിളലാംബലാം കൂടഭാലത നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

സലാംസഭാന ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന  24 -4-2017-ാം

തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.  (അചടനി)  നമ്പര്  54/2017/ധന  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ള

ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ലടണര് സലാംബന്ധമഭായ

പ്രഭാരലാംഭ നടപടനിക്രമങ്ങള നടനവരുന. 

വര്ക്കല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ആസ്തനി വനികേസന പദതനി

40 (2039) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വര്ക്കല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കഭാലത

അവകശഷനിക്കുന എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ ഉത്തരവനിലന്റെ

നമ്പരുലാം  തതീയതനിയുലാം  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിക്കുലാം  എന്തസ്റ്റ്  തകേയള്ള  അനുമതനിയഭാണസ്റ്റ്

നൽകേനിയലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളവയനില് എഗ്രേനിലമന്റെസ്റ്റ് വയഭാത്ത ഏലതങ്കെനിലുലാം

പ്രവൃ ത്തനികേളുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  വര്ക്കല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് എലാം.എല്.എ.  ശനിപഭാര്ശ ലചേയതലാം

ഇതവലര  നടപനിലഭാക്കഭാത്തതമഭായ  പ്രവൃത്തനികേലള  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അനുബന്ധമഭായനി നല്കുന.*

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഹരനിപഭാടസ്റ്റ് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ആസ്തനി വനികേസന പദതനികേള

41 (2040) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഹരനിപഭാടസ്റ്റ് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
ആസ്തനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച എത്ര പദതനികേള ഇതനിനകേലാം
ലടനഡര് ലചേയ്തു കേഴനിഞ;

(ബനി)  പ്രവൃത്തനികേള ഒനലാം ലടനഡര് ലചേയനിടനിലലങ്കെനില് അതനിനുളള കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ആസ്തനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി ലടനഡര് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് പ്രകതലകേ ക്രമതീകേരണലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ;
ഇതസലാംബന്ധനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം പുറലപടുവനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപനില്നനിനലാം  ലഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  വര്ക്കഭായനി
ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളഭായതനിനഭാല്  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിയലാം
ആവശലമഭായ തകേ ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
വകുപസ്റ്റ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 2016-17
വര്ഷലത്ത  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  പ്രവൃത്തനികേലളഭാനലാംതലന്ന
ലടണര്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  സഭാധനിചനിടനില.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനില്നനിനലാം
ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  ലടണര്  നടപടനികേള  ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ലടണര്
നടപടനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  വകുപ്പുതല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  സ.ഉ.(അ)നമ്പര്  86/2017/ധന  തതീയതനി  4-7-2017-ലന്റെ  അനുബന്ധലാം*
പ്രകേഭാരലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി സഭാകങ്കെതനികേഭാനുമതനി എന്നനിവ പുറലപടുവനി
ക്കുന്നതനിനുലാം ലടണര് ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള സമയപരനിധനി നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് കേനിഫ്ബനി പദതനികേളക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി

42 (2041) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഏലതലഭാലാം
പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഉത്തരലാം 

8-8-2016-ലല സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര് 315/16/ധന ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം ബന്ധലപട
ഭരണവകുപസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിച  ഭരണഭാനുമതനികയഭാടുകൂടനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുന്ന
പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്  കേനിഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില്
സമര്പനിക്കലപട  കേനിഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനിലല പദതനികേളുലട വനിശദ വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

മഭാന്നഭാര് സബ്ട്രെഷറനിക്കസ്റ്റ് ലകേടനിടലാം

43 (2042) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  മഭാന്നഭാര്  സബസ്റ്റ്  ട്രെഷറനിക്കസ്റ്റ്
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സബസ്റ്റ്  ട്രെഷറനിയുലട  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏലതങ്കെനിലുലാം
ഏജനസനിലയ ഏല്പനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സബസ്റ്റ്  ട്രെഷറനിയുലട  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  കജഭാലനികേൾ  എന്നസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  16-7-2017-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)  5721/2017/ഫനിന നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം  മഭാന്നഭാര്  സബ്ട്രെഷറനി  ഉളലപലട  10  പുതനിയ  ട്രെഷറനി  ലകേടനിടങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ട്രെഷറനി  അടനിസഭാന  സകൗകേരല
വനികേസന  പദതനിക്കഭായുള്ള  പ്ലഭാന  ഫണനില്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
15  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  7  കകേഭാടനി  രൂപ  ട്രെഷറനി  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഇകൗ  ഫണനില്നനിനലാം  തകേ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്
മഭാന്നഭാര് സബ്ട്രെഷറനിക്കസ്റ്റ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) പ്രസ്തുത സബ്ട്രെഷറനിയുലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇനലകേല് ലനിമനിറഡനിലന
ഏല്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  മഭാന്നഭാര്  സബ്ട്രെഷറനിക്കസ്റ്റ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലടകനിക്കല് അനുമതനി കൂടനി ലഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞഭാല്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഹരനിപഭാടസ്റ്റ് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

44 (2043) ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എലാം.എല്.എ.-യുലട  പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
ഹരനിപഭാടസ്റ്റ് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2014  മുതല് നടനവരുന്ന വനിവനിധ വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന അടനിയന്തരനടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  എലാം.എല്.എ.-യുലട  പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
ഹരനിപഭാടസ്റ്റ് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് 2014 മുതല് നടനവരുന്ന വനിവനിധ വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.* 

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരണ  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  ബനില്ലുകേള സമര്പനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് 8-6-2017 -ലല എഫസ്റ്റ്-28047/2017  നമ്പര്
സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം ജനിലയനിലല എലഭാ നനിര്വഹണ ഉകദലഭാഗസന്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. എലഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള കൂടനി
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തഭാറുണസ്റ്റ്. 

കേരഭാറുകേഭാര് നല്കകേണ ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.

45 (2044) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയകതഭാലട  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭാക്കനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടുക്കുന്നതനില്  കേരഭാറുകേഭാര്  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുന്നതഭായ
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേരഭാറുകേഭാര് നല്കകേണ ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. എത്ര ശതമഭാനമഭാണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ലമറതീരനിയല്സനിലന്റെ നനികുതനികേള കനരകത്തതലന്ന അടച സഭാഹചേരലത്തനില്
സര്വതീസനിനസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭാകണഭാ  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ബഭാധകേമഭാവകേ;  അടക്കുന്ന  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
കേരഭാറുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ് തതീരനിലകേ നല്കേഭാന വലവസയുകണഭാ ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്

436/2020
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ഉത്തരലാം 

(എ)  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടുക്കുന്നതനില്  കേരഭാറുകേഭാര്  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുന്നതഭായനി
ഭരണവകുപസ്റ്റ്/വകുപ്പുകേള ചൂണനിക്കഭാടനിയനിടനില.  എന്നഭാല് കേരഭാറുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ് ചേനില അവലക്തതകേള
നനിലവനിലുലണന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടുകേയുലാം  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-ലയ  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കേരഭാറുകേഭാരുലട  അവലക്തതകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചേരക്കസ്റ്റ്  കസവന  നനികുതനി  വകുപസ്റ്റ്  അലലഡസസറനി
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നനിയമപ്രകേഭാരലാം ലപഭാതലവ കേരഭാര് പണനികേളക്കുള്ള നനികുതനി
നനിരക്കസ്റ്റ് 18% ആണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് സഭാവര വസ്തുക്കളുമഭായനി ബന്ധലപട പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള
നനികുതനിയഭാണസ്റ്റ്.  അലഭാലതയുള്ള ഇലകനിക്കല് എയര് കേണതീഷനനിലാംഗസ്റ്റ് കപഭാലലയുള്ള
പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്   കകേഭാകമ്പഭാസനിറസ്റ്റ്  സലലപ്ല  ആയതനിനഭാല്  28%  ആണസ്റ്റ്  നനികുതനി
നനിരക്കസ്റ്റ്. വഭാറസ്റ്റ് നനിയമത്തനിലുണഭായനിരുന്നതകപഭാലലയുള്ള TDS സമ്പ്രദഭായലാം  (ലമഭാത്തലാം
നനികുതനി  അവഭാര്ഡര്  TDS  ആയനി  കുറചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  രതീതനി)
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  ഇല.  ഒരു  ലമഭാത്തലാം  പ്രവൃത്തനിയുലട  തകേ  2.5  ലക്ഷലാം  രൂപയസ്റ്റ്
മുകേളനിലഭാലണങ്കെനില്  അവഭാര്ഡര് 2 ശതമഭാനലാം നനികുതനി (1% CGST & 1% SGST)
എന്ന  നനിലയനില്  TDS  പനിടനിചസ്റ്റ്  റനികടണ്  ഫയല്  ലചേകയണതഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ്  GST  നനികുതനി  അടയകമ്പഭാള  ഇനപുടഭായനി  എടുക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  അവര്  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുകമ്പഭാള  നല്കുന്ന  നനികുതനി
അടയ്കക്കണ നനികുതനിയുമഭായനി തടനിക്കനിഴനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇരുപതഭാലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
കേകൗണ്സനില്  സര്ക്കഭാര് കേരഭാറുകേഭാരുലട നനികുതനി 12% ആക്കഭാന ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് കേരഭാര് തകേയസ്റ്റ് അടയ്കക്കണ്ടുന്ന നനികുതനി അത്തരലാം
പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി വഭാങ്ങനിയ ചേരക്കുകേളുലടയുലാം കസവനങ്ങളുലടയുലാം
നനികുതനി  തടനിക്കനിഴനിചതനിനുകശഷമുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  കകേഭാമ്പകൗണനിലാംഗസ്റ്റ്
വലവസയനില്  നനികുതനി  അടയഭാന  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വലവസയനിലഭാത്തതനിനഭാല്
അവര്ക്കസ്റ്റ് മുഴവന ഇനപുടസ്റ്റ് ടഭാകനിലന്റെയുലാം ലക്രഡനിറസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

റബറനിലന്റെ  വനിലസനിരതഭാ പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള സബ്സനിഡനി

46 (T* 2045) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  റബറനിലന്റെ വനിലസനിരതഭാ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഒരു കേനികലഭാ റബറനിനസ്റ്റ്  150
രൂപ എന്ന കേണക്കനില് നല്കേനിവരുന്ന തകേ വര്ദനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏത  തതീയതനി  വലര  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം
2017 ജൂസല ഒനവലര എത്ര തകേ കുടനിശനികേയുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം 

(എ) മുന വര്ഷങ്ങളനിലല റബറനിലന്റെ ശരഭാശരനി വനിലയുലട അടനിസഭാനത്തനിലുലാം
വനിപണനിയനിലല വനിലനനിലവഭാരങ്ങള കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണ്ടുമഭാണസ്റ്റ് റബര് ലപ്രഭാഡക്ഷന
ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ് സതീമനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില് റബറനിനസ്റ്റ് 150 രൂപ തഭാങ്ങുവനിലയഭായനി നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇകൗ തകേ വര്ദനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില. 

(ബനി)  റബര്  ലപ്രഭാഡക്ഷന  ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  17 -7-2017
തതീയതനിവലര റബര് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിച എലഭാ ബനില്ലുകേളനികന്മലുലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
സബ്സനിഡനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ഫണസ്റ്റ് റനിലതീസസ്റ്റ് ലചേയസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേള

47 (2046) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേള നനികരഭാധനലാം ലലാംഘനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
വനില്ക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കെനില് ഏലതഭാലക്ക സലാംസഭാനങ്ങളുലട  കലഭാടറനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇപ്രകേഭാരലാം
വനില്ക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനിയുലട കേടന്നസ്റ്റ് വരവനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 28-7-2017-ല്
പത്രത്തനില് മനികസഭാറഭാലാം കലഭാടറനിയുലട പരസലലാം പ്രസനിദതീകേരനിചതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന  കലഭാടറനി  ഏജനമഭാര്  ഇതര  സലാംസഭാന  കലഭാടറനികേള
വനില്ക്കുന്നതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കെനില് അവര്ലക്കതനിലര എന്തസ്റ്റ് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനിയുലട വരവസ്റ്റ് സലാംസഭാന
കലഭാടറനിയുലട വരുമഭാനലത്ത എപ്രകേഭാരലാം ബഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  മനികസഭാറഭാലാം കലഭാടറനി നനികരഭാധനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് ആവശലലപടസ്റ്റ് കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്
കേത്തസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കെനില്  ഇതനികന്മലുള്ള  പ്രതനികേരണലമന്തഭാലണന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഇ)  1998-ലല  കലഭാടറനി  നനിയനണചേടപ്രകേഭാരലാം  ഈ  സർക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലയളവനിൽ  ഏലതങ്കെനിലുലാം  ഇതര  സലാംസഭാന  കലഭാടറനി  ഏജനമഭാര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേള നനികരഭാധനലാം ലലാംഘനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്

വനില്പന  നടത്തുന്നനില.  അനധനികൃതമഭായനി  സലാംസഭാനകത്തയസ്റ്റ്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവന്ന

മനികസഭാറഭാലാം കലഭാടറനി പനിടനിലചടുക്കുകേയുലാം കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിചതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്

മനികസഭാറഭാലാം കലഭാടറനി മനികസഭാറഭാലാം സര്ക്കഭാര് പനിനവലനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  കകേരള സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി ഏജനമഭാര് ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേള

വനില്ക്കുനകണഭാ എന്നകേഭാരലലാം അകനസഷനിചസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ ഭഭാഗലക്കുറനി

ഓഫതീസര്മഭാലര ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി കലഭാടറനികേളുലട നനിയമവനിരുദ പ്രവര്ത്തനലാം

തടയുന്നതനികലക്കഭായനി കലഭാടറനി നടത്തനിപനില് പുതനിയ നനിയനണങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനകേളുലാം

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. അത്തരത്തനില് സലാംസഭാന കലഭാടറനി ഏജനമഭാര്, ഇതര സലാംസഭാന

കലഭാടറനികേള,  നനിയമവനിരുദ കലഭാടറനികേള എന്നനിവയസ്റ്റ് പ്രചേഭാരലാം നല്കുകേകയഭാ വനില്ക്കുകേകയഭാ

ലചേയ്യുന്നപക്ഷലാം  ടനി  ഏജനമഭാരുലട  ഏജനസനി  റദ്ദുലചേയ്യുന്നതളലപലടയുള്ള  നനിയമ

നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  അനലസലാംസഭാന  കലഭാടറനികേളുലട  വനില്പന

സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് നടക്കുന്നനില. ആയതനിനഭാല് അതസ്റ്റ് സലാംസഭാന കലഭാടറനിയുലട

വരുമഭാനലലത്ത ബഭാധനിക്കുന്നനില. 

(ഡനി)  കേത്തസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കനരലത്ത  നല്കേനിയ  കേത്തനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭനിച  മറുപടനിയുലട  പകേര്പസ്റ്റ്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

മനികസഭാറഭാലാം കലഭാടറനി സലാംബന്ധനിച പരസലലാം പത്രത്തനില് വരനികേയുലാം അനധനികൃതമഭായനി

ടനിക്കറ്റുകേള സലാംസഭാനത്തനിനകേകത്തയസ്റ്റ് കേടത്തുന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടുകേയുലാം ലചേയകപഭാള

ശക്തമഭായ നടപടനി ആവശലലപടസ്റ്റ് വതീണ്ടുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് കേത്തസ്റ്റ് അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത  കലഭാടറനി  വനില്പനയനില്  നനിനലാം  പനിനമഭാറനിയതഭായനി

മനികസഭാറഭാലാം സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനികനയുലാം മഭാധലമങ്ങകളയുലാം അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഇ)  മനികസഭാറഭാലാം കലഭാടറനി സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് വനില്പന നടത്തുവഭാന കസഭാക്കസ്റ്റ്

ലചേയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  M/s.Teesta  Distributors-നസ്റ്റ്  എതനിലര  ലലക്രലാം

നമ്പര്  892/17  U/s  7/3  പ്രകേഭാരലാം  കകേസ്സസ്റ്റ്  രജനിസര്  ലചേയതളലപലട  നനിയമ

നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ എടുത്തസ്റ്റ് കേടലക്കണനിയനിലഭായ വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് 

സഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി

48 (2047) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ  എടുത്തസ്റ്റ്  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്

സഹഭായലാം  നൽകുന്നതനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനി,  സര്ക്കഭാര്  ലമരനിറസ്റ്റ്  സതീറനില്

പഠനിച വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് മഭാത്രമഭാകണഭാ ബഭാധകേലമന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ എടുത്തസ്റ്റ് മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ് സതീറനില് പഠനിചവര്ക്കുലാം ഈ

ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്  /എന.ആര്.ലഎ.  കേസഭാടയനികലഭാ  അലാംഗതീകൃതമലഭാത്ത

സഭാപനങ്ങളനികലഭാ  പ്രകവശനലാം  കനടനിയ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാ

തനിരനിചടവസ്റ്റ് സഹഭായ പദതനിയുലട ആനുകൂലലത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നതല.

എന്നഭാല്  മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്  കേസഭാടയനില്  നഴനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഴനിനസ്റ്റ്  അഡനിഷന  കനടനിയ

വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഇകൗ പദതനിയുലട ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പഭാ കുടനിശനികേ സഹഭായ പദതനി

49  (T* 2048)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാ  കുടനിശനികേ  സഹഭായ  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  നല്കകേണതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്

വനിശദഭാലാംശലാം ലപഭാതസമൂഹത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര് എലന്തലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ്

സസതീകേരനിചതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങ്കെനില് നഭാളനിതവലര എത്ര അകപക്ഷകേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചതസ്റ്റ്;  അതനില്

എത്രലയണത്തനിനസ്റ്റ് തതീര്പസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; ആയതനിനുകവണനി സര്ക്കഭാര് എത്ര തകേ

ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ്  കേടലക്കണനിയനിലഭാവകേയുലാം  ജപ്തനി  ഭതീഷണനി
കനരനിടുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നവലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാ
തനിരനിചടവസ്റ്റ് സഹഭായ പദതനി  (Education  Loan  Repayment  Support  Scheme)
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകൗ പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച
വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പകേലള രണസ്റ്റ് വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി തനിരനിചനിരനിക്കുന :

(i) നനിഷനിയ ആസ്തനിയഭാകേഭാത്ത വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ/  സഭാനകഡര്ഡസ്റ്റ്
അക്കകൗണസ്റ്റ് (Non NPA/Standard Account)

(ii) 31-3-2016-കനഭാ  അതനിനസ്റ്റ്  മുകമ്പഭാ  നനിഷനിയ  ആസ്തനിയഭായനി
(NPA)  മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതലാം  31-3-2016-നസ്റ്റ് നനിഷനിയ ആസ്തനിയഭായനി
തടരുകേയുലാം ലചേയ വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പഭാ അക്കകൗണസ്റ്റ്.

ഇകൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രധഭാനലപട
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. 1-4-2016-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  അര്ഹരഭായ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  അവധനിക്കുകശഷമുള്ള നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷകത്തക്കസ്റ്റ്
90%,  75%, 50%,  25%  എന്നതീ നനിരക്കനില്  വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവനിനുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 

2. കകേരളത്തനിലല എലഭാ ലഷഡഡ്യൂളഡസ്റ്റ്  ലകേഭാകമഴലല് ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ് ഇനഡലയനിലല
അലാംഗതീകൃത  ലപ്രഭാഫഷണല്/ലടകനിക്കല്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം
കനടനിയവര്ക്കസ്റ്റ് പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 

3. 31-3-2016-കനഭാ  അതനിനസ്റ്റ്  മുകമ്പഭാ  നനിഷനിയ  ആസ്തനിയഭായനി  (NPA)
മഭാറനിയനിട്ടുള്ള കലഭാണ് അക്കകൗണ്ടുകേള കക്ലഭാസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  4  ലക്ഷലാം
രൂപവലരയുള്ള വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ് വഭായ്പഭാ തകേയുലട 60%-ഉലാം 4 ലക്ഷത്തനിനുകമല്
9  ലക്ഷലാം രൂപവലരയുള്ള വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ് കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ള മുതലനിലന്റെ
50%-ഉലാം  (പരമഭാവധനി  2,40,000  രൂപ  വലര)  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം
നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

4. വഭായ്പയുലട കമലുള്ള മുഴവന പലനിശയുലാം പനിഴപലനിശയുലാം ഇളവസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്

ബഭാങ്കെസ്റ്റ് തയഭാറഭാകുന്നപക്ഷലാം പഠന കേഭാലയളവനികലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പയുലട

കേഭാലയളവനികലഭാ അപകേടലാം മൂലകമഭാ അസഖലാം മൂലകമഭാ ശഭാരതീരനികേമഭാകയഭാ
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മഭാനസനികേമഭാകയഭാ  80  ശതമഭാനകമഭാ അതനിലധനികേകമഭാ സനിരലലവകേലലലാം

കനരനിടകതഭാ മരണലപട്ടു കപഭായകതഭാ ആയ വനിദലഭാര്തനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസ

വഭായ്പയുലട മുഴവന  മുതല് തകേയുലാം തതീയതനി അനുവദനിച കലഭാണ് തകേ,

കലഭാണ് അക്കകൗണനിലന്റെ തരലാം എന്നനിവ പരനിഗണനിക്കഭാലതതലന്ന സര്ക്കഭാര്

വഹനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

5. മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്/എന.ആര്.ലഎ.  കേസഭാട  അലാംഗതീകൃതമലഭാത്ത സഭാപനങ്ങളനില്

പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിട്ടുള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇതനിലന്റെ  ആനുകൂലലലാം

ലഭനിക്കുകേയനില. 

6. മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്  കേസഭാടയനില് നഴനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഴനിനസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം കനടനിയനിട്ടുള്ള

വനിദലഭാര്തനികേള ഇകൗ സതീമനിലന്റെ ആനുകൂലലത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹരഭാണസ്റ്റ്. 

7. കലഭാണ് അക്കകൗണസ്റ്റ് കക്ലഭാസസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള്ള വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഇകൗ സതീലാം

പ്രകേഭാരമുള്ള ആനുകൂലലത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നതല. 

8. ഇകൗ  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  ഇനഡലയനിലല  ഗ്രേഭാജകവറസ്റ്റ്/  കപഭാസസ്റ്റ്  ഗ്രേഭാജകവറസ്റ്റ്/

ഡനികപ്ലഭാമ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  ഏലതങ്കെനിലുലാം  ആദലലത്ത  ഒന്നനിനസ്റ്റ്  ഒരനിക്കല്

മഭാത്രകമ ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാകുകേയുള.

വഭായ്പലയടുത്ത  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  വഭാര്ഷനികേ  കുടുലാംബ  വരുമഭാനലാം  6  ലക്ഷലാം

രൂപയനില് തഭാലഴയഭാലണങ്കെനില് മഭാത്രകമ ഇകൗ സതീമനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകേയുള.

എന്നഭാല് 40  ശതമഭാനകമഭാ അതനിലധനികേകമഭാ അലാംഗപരനിമനിതനിയുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ് വഭാര്ഷനികേ

കുടുലാംബ വരുമഭാന പരനിധനി 9 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനിരനിക്കുലാം. 

(ബനി)  സ.ഉ. (പനി) 65/2017  തതീയതനി  16-5-2017,  സ.ഉ.(പനി) 89/2017  തതീയതനി

12-7-2017  എന്നതീ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്

സലാംബന്ധനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  2-8-2017-ലല

61/2017/ധന നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

elrs.kerala.gov.in  എന്ന  ലവബസ്റ്റ്  കപഭാര്ടലനിലൂലട  ഓണ്ലലലനഭായനി  അകപക്ഷ

സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത പദതനിലയ

കുറനിചസ്റ്റ് അചടനി,  ദൃശല-ശവല മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട കവണത്ര പ്രചേഭാരണലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി

പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  എലഭാ  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  ശഭാഖകേളനില്  പ്രദര്ശനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം

ബഭാങ്കുകേളുലട ലവബ്ലലസറ്റുകേളനില് പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം ഇകൗ പദതനിലയക്കുറനിചസ്റ്റ്

പ്രചേഭാരണലാം നല്കുവഭാന ബഭാങ്കുകേളക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(സനി) വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവസ്റ്റ് സഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഓണ്ലലലനഭായനി
അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അവസഭാന  തതീയതനി  31-10-2017  ആണസ്റ്റ്.
അതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  അകപക്ഷകേളുലട  കേണക്കസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാകുകേയുള.  ഓണ്ലലലനഭായനി  സമര്പനിക്കലപടുന്ന അകപക്ഷകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില്
ഇതനികലക്കഭായനി  അനുവദനിക്കലപകടണ സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം  കേണക്കഭാക്കനിയകശഷലാം
ആവശലഭാനുസരണലാം തകേ അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ തനിരനിചടവസ്റ്റ് ആനുകൂലലലാം

50 (2049) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ  എടുത്തസ്റ്റ് കേടലക്കണനിയനിലഭായവലര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി
16-5-2017-ലല ജനി.ഒ.(പനി) 65/2017/ഫനിന. എന്ന ഉത്തരവനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം 2015- ല്
പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  2016-ല്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭാകണഭാ
ബഭാധകേലമന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില്  2016-ല്  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  2017-ല്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്
തടങ്ങനിയനിട്ടുളള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കൂടനി  ഈ ആനുകൂലലലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 1-4-2016-നസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവസ്റ്റ് തടങ്ങനി കുടനിശനികേയനിലഭാലത വഭായ്പഭാ
തനിരനിചടവസ്റ്റ് നടത്തനിവരുന്ന വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പഭാ അക്കകൗണ്ടുകേളക്കുലാം 31-3-2016-കനഭാ
അതനിനസ്റ്റ് മുകമ്പഭാ നനിഷനിയ ആസ്തനിയഭായനി  (NPA)  മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതലാം  31-3-2016-ല് നനിഷനിയ
ആസ്തനിയഭായനി തടരുകേയുലാം ലചേയ വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പഭാ അക്കകൗണ്ടുകേളക്കുമഭാണസ്റ്റ് ഇകൗ
പദതനിയുലട ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാകുന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പയുലട തനിരനിചടവസ്റ്റ് മുടങ്ങനി 
കേടലക്കണനിയനിലഭായവലര സഹഭായനിക്കഭാന പദതനി

51 (2050) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പയുലട  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  മുടങ്ങനി  കേടലക്കണനിയനിലഭായവലര
സഹഭായനിക്കുവഭാന  പ്രഖലഭാപനിച  പദതനിയുലട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  എലന്തങ്കെനിലുലാം
കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  ഇകൗ പദതനിമൂലലാം എത്ര കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ആനുകൂലലലാം ലഭനിച്ചുലവനലാം എത്ര
കകേഭാടനി രൂപ സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ഇതമൂലലാം ബഭാധലതയുണഭായനിലയനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇകൗ ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിശയനിചനിട്ടുളള കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാനപരനിധനി വര്ദനിപനിക്കണലമന്ന ആവശലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരല
ത്തനിലുള്ള നനിലപഭാടസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവസ്റ്റ് സഹഭായ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ്  16-5-2017-നസ്റ്റ്  സ.ഉ.(പനി)  65/2017/ധന  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
പുറലപടുവനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ചേനില  കഭദഗതനികേള  വരുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്
12 -7-2017-നസ്റ്റ് സ.ഉ. (പനി) 89/2017/ധന നമ്പര് പുതക്കനിയ ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  elrs.kerala.gov.in  എന്ന  ലവബ്കപഭാര്ടലനിലൂലട  ഓണ്ലലലനഭായഭാണസ്റ്റ്
അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ്.  4-8-2017  മുതല്  പ്രസ്തുത  ലവബ്കപഭാര്ടലനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള അവസഭാന തതീയതനി
31 -10-2017  ആണസ്റ്റ്.  ഓണ്ലലലനഭായനി  സമര്പനിക്കലപടുന്ന  അകപക്ഷകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  ഇതനികലയഭായനി  അനുവദനിക്കലപകടണ  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം
കേണക്കഭാക്കനിയകശഷലാം ആവശലഭാനുസരണലാം തകേ അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

ആലത്തൂരനില് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

52 (2051) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് നനിലവനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ജലകസചേനലാം,  ആകരഭാഗലലാം,
ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്  എന്നതീ കമഖലകേളനില് നനിന്നഭായനി  3  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  2016-17-ലല
പുതക്കനിയ  ബജറസ്റ്റ്  പ്രഖലഭാപന  പ്രകേഭാരവലാം  2017-18-ലല  ബഡ്ജറസ്റ്റ്  പ്രഖലഭാപന
പ്രകേഭാരവലാം  ഇതവലര  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ടനി  പദതനികേളുലട
പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.* ഇവയുലട ഭരണഭാനുമതനിയഭാണസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയനില്
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(സനി) ബന്ധലപട ഭരണവകുപസ്റ്റ് പുറലപടുവനിച ഭരണഭാനുമതനികയഭാടുകൂടനിയ പദതനികേളുലട
ഡനി.പനി.ആര്.  ഉളലപലടയുള്ള പദതനി വനിശദഭാലാംശങ്ങള കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുന്നപക്ഷലാം
8-8-2016 -ലല സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്  315/16/ധന നമ്പര് ഉത്തരവനിലല മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനികധയമഭായനി  പദതനി  അവകലഭാകേന  വനിഭഭാഗലാം  അവയുലട  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയുലാം കയഭാഗലമഭായവലയ വരുലാം കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കയഭാഗങ്ങളനില് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനു വനികധയമഭായനി ബന്ധലപട എസസ്റ്റ്.പനി.വനി./
ഭരണ വകുപസ്റ്റ്  ലടണര്  /സലലമടുപസ്റ്റ്  ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
ആവശലമഭായ  ഡനിമഭാന്റെസ്റ്റ്/ബനില്ലുകേള  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിനലാം കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടര്,  സപ്ലയര്,  കസവന ദഭാതഭാവസ്റ്റ് എന്നനിവരുലട അക്കകൗണ്ടുകേളനികലക്കസ്റ്റ്
തകേ കനരനിടസ്റ്റ്  നനികക്ഷപനിക്കലപടുന.  ഇകൗ നൂതന  സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം
കൂടഭാലത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കലപടുന. 

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള

53 (2052) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഇകപഭാള
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  ഏലതലഭാലാം
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  കേനിഫ്ബനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) 2016-17  വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് കേനിഫ്ബനിവഴനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല പ്രവൃത്തനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  പദതനികേളുലട  ലടണര്/സലലമടുപസ്റ്റ്  ഉളലപലടയുള്ള
തടര് നടപടനികേള നടനവരുന. 
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പയനികന്മലുള്ള ജപ്തനി നടപടനികേള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം 
വഭായ്പ എഴതനിത്തള്ളുന്നതനിനുലാം നടപടനി

54 (2053) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ എടുത്തസ്റ്റ് ജപ്തനി നടപടനികേള കനരനിടുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ആശസഭാസമഭായനി ജപ്തനി നടപടനികേള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം വഭായ്പ എഴതനിത്തള്ളുന്നതനിനുമഭായനി
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ  എഴതനിത്തളളുന്നതമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറത്തനിറക്കനിയതനിനുകശഷലാം ലഭലമഭായ ആലകേ അകപക്ഷകേള എത്രയഭാണസ്റ്റ്;  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇകൗ  അകപക്ഷകേളനികന്മല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ്  കേടലക്കണനിയനിലഭാവകേയുലാം  ജപ്തനി  ഭതീഷണനി
കനരനിടുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നവലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാ
തനിരനിചടവസ്റ്റ് സഹഭായ പദതനി  (Education  Loan  Repayment  Support  Scheme)
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സ.ഉ.  (പനി) 65/2017  തതീയതനി  16 -5-2017,  സ.ഉ.
(പനി) 89/2017  തതീയതനി  12-7-2017  എന്നതീ നമ്പര് ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2-8-2017-ലല   61/2017/ധന  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം   ഓണ്ലലലനഭായനി
അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകൗ
പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ് 31-3-2016-കനഭാ അതനിനസ്റ്റ് മുകമ്പഭാ നനിഷനിയ ആസ്തനിയഭായനി (NPA)
മഭാറനിയനിട്ടുള്ള  കലഭാണ് അക്കകൗണ്ടുകേള കക്ലഭാസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  4  ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള
വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ്  വഭായ്പത്തുകേയുലട  60  ശതമഭാനവലാം  4  ലക്ഷലാം  രൂപയകമല്  9  ലക്ഷലാം  രൂപ
വലരയുള്ള വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ് കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ള മുതലനിലന്റെ 50 ശതമഭാനവലാം (പരമഭാവധനി
2,40,000 രൂപ വലര) സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
elrs.kerala.gov.in  എന്ന  ലവബ്കപഭാര്ടലനിലൂലട  ഓണ്ലലലനഭായഭാണസ്റ്റ്  അകപക്ഷ
സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ്.  4-8-2017  മുതല്  പ്രസ്തസ്തുത  ലവബ്കപഭാര്ടലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള അവസഭാന തതീയതനി 31-10-2017 ആണസ്റ്റ്.
അതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  അകപക്ഷകേളുലട  കേണക്കസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാകുകേയുള. 
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ബഭാലസഭാന്തസനലാം പദതനി

55 (2054) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2014  ഡനിസലാംബര് 23-ാം തതീയതനിയനിലല ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര് 575/2014
ധനലാം ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ഏര്ലപടുത്തനിയ ബഭാലസഭാന്തസനലാം 2014 പദതനിക്കസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ്
തകേ സലാംഭഭാവനയഭായനി ലഭനിച്ചു ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തകേ ഏലതലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനകേലാം വനിനനികയഭാഗനിചതസ്റ്റ്;
ഇതനിനകേലാം  എത്ര  തകേ  ലചേലവഴനിച്ചുലവനലാം  പ്രസ്തുത  ഫണനില്  നതീക്കനിയനിരനിപസ്റ്റ്
എത്രയുലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ബഭാലസഭാന്തസനലാം  പദതനിക്കഭായനി  ഇതവലര  1,42,05,715  (ഒരു കകേഭാടനി
നഭാല്പത്തനിരണസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി അയഭായനിരത്തനി എഴന്നൂറനി പതനിനഞസ്റ്റ്)  രൂപ  സലാംഭഭാവനയഭായനി
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത തകേ അര്ബുദബഭാധനിതരഭായ കുടനികേളുലട ചേനികേനിത്സഭാ  ലചേലവകേള
ക്കഭായഭാണസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗനിചതസ്റ്റ്.  ഇതവലര  14,75,000  (പതനിനഭാലസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി എഴപത്ത
യഭായനിരലാം)  രൂപ  വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.  പ്രസ്തുത  ഫണനില്  1,27,30,715  (ഒരു  കകേഭാടനി
ഇരുപത്തനികയഴസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി  മുപതനിനഭായനിരത്തനി  എഴന്നൂറനി  പതനിനഞസ്റ്റ്)  രൂപ
നതീക്കനിയനിരുപ്പുണസ്റ്റ്. 

ലചേങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കേനിഫ്ബനി
മുകഖനയുള്ള പ്രവൃത്തനികേള

56 (2055) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനിയുലട  കയഭാഗങ്ങളനില് വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട മുനഗണന
നനിശയനിക്കുന്നതനിനുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഡനി.പനി.ആര്.  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
ലകേഭാലക്കടവസ്റ്റ്-കുളനട, ഹരനിപഭാടസ്റ്റ് -ഇലഞ്ഞനികമല്, മഭാന്നഭാര് - വതീയപുരലാം കറഭാഡകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനി കയഭാഗത്തനില് എന്തസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തു എന്നസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ കറഭാഡകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളുലട  മുനഗണന  നനിശയനിക്കുന്നതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫസ്റ്റ് ആക്ടനിലല  6  എഫസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം വലവസ ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിലന്റെ  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.* വഭാര്ഷനികേ  ബജറനില്
കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതലാം  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതമഭായ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതസ്റ്റ്.
കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  പദതനികേള  സമര്പനികക്കണ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
8-8-2016 -ലല  സ.ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകൗ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കലപടുന്ന
പദതനികേളനില്  ടനി  സ.ഉ.  പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗലമഭായവലയയഭാണസ്റ്റ്  കേനിഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇവയുലട  മുനഗണന  നനിശയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാരഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലകേഭാലക്കടവസ്റ്റ്-കുളനട കറഭാഡസ്റ്റ്
പദതനിക്കഭായനി ഡനി.പനി.ആര്. കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിചനിട്ടുലണങ്കെനിലുലാം കേനിഫ്ബനിയുലട
പദതനി അവകലഭാകേന വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധനയനില് ചേനില നഡ്യൂനതകേള
കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  അവ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സതസര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ബന്ധലപട എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.-കയഭാടസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഹരനിപഭാടസ്റ്റ് -
ഇലഞ്ഞനികമല് കറഭാഡസ്റ്റ്,  മഭാന്നഭാര്-വതീയപുരലാം  കറഭാഡകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുലട
പദതനി  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവയുലട  സൂക്ഷ്മ
പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.

(സനി)  ലകേഭാലക്കടവസ്റ്റ്  -കുളനട കറഭാഡസ്റ്റ് പദതനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്.  നഡ്യൂനതകേള
പരനിഹരനിചസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കലപടുന്ന പക്ഷവലാം ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  -ഇലഞ്ഞനികമല്
കറഭാഡസ്റ്റ്,  മഭാന്നഭാര്-വതീയപുരലാം കറഭാഡസ്റ്റ്  പദതനികേളുലട സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനയകശഷവലാം
വരുലാം  കേനിഫ്കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കയഭാഗങ്ങളനില്  സമര്പനിക്കലപടുന്നതലാം  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ്റ്റ്
വനികധമഭായനി എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.-യസ്റ്റ് പദതനിയുലട നനിര്വഹണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാവന്നതമഭാണസ്റ്റ്. 

ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ് പണനികേളക്കസ്റ്റ് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. ബഭാധകേമഭാക്കല്

57 (2056) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പ്രഭാബലലത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്
പണനികേളക്കുലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭായനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനിൽ എത്ര ശതമഭാനമഭാലണന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്  പണനികേളക്കസ്റ്റ്  മുനകേഭാലപ്രഭാബലലകത്തഭാലടയഭാകണഭാ

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപനില് വരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എഗ്രേനിലമന്റെസ്റ്റ്  വചസ്റ്റ്  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായ

പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. ബഭാധകേമഭാകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പ്രവര്ത്തനികേളക്കുള്ള  നനികുതനി  നനിരക്കസ്റ്റ്

18  ശതമഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് സഭാവര വസ്തുക്കളുമഭായനി ബന്ധലപട പ്രവ കൃത്തനികേളക്കുള്ള

നനികുതനിയഭാണസ്റ്റ്.  അലഭാലതയുള്ള  ഇലകനിക്കല്  എയര്  കേണതീഷനനിലാംഗസ്റ്റ്  സമഭാനരതീതനിയനിലുള്ള

പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  കകേഭാകമ്പഭാസനിറസ്റ്റ്  സലലപ്ല ആയതനിനഭാല്  28  ശതമഭാനമഭാണസ്റ്റ്

നനികുതനി നനിരക്കസ്റ്റ്.  വഭാറസ്റ്റ് നനിയമത്തനിലുണഭായനിരുന്നതകപഭാലലയുള്ള  TDS സമ്പ്രദഭായലാം

(ലമഭാത്തലാം നനികുതനി അവഭാര്ഡര്  TDS  ആയനി കുറചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് നല്കുന്ന രതീതനി)

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  ഇല.  ഒരു  പ്രവൃത്തനിയുലട  ആലകേ  തകേ  2.5  ലക്ഷലാം  രൂപയസ്റ്റ്

മുകേളനിലഭാലണങ്കെനില്  അവഭാര്ഡര് 2 ശതമഭാനലാം നനികുതനി  (1% CGST & 1% SGST)

എന്ന  നനിലയനില്  TDS  പനിടനിചസ്റ്റ്  റനികടണ്  ഫയല്  ലചേകയണതഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്

കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ് GST നനികുതനി അടയകമ്പഭാള ഇനപുടഭായനി എടുക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  30-6-2017  വലര  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  കേരഭാര്  പണനികേളക്കസ്റ്റ്

കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ് എന ലഭനിചഭാലുലാം വഭാറസ്റ്റ് നനികുതനിയഭാണസ്റ്റ് ബഭാധകേലാം.

കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കേനിഫ്ബനി 

മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

58 (2057) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

ഏലതലഭാലാം ഏജനസനികേലളയഭാണസ്റ്റ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട  പ്ലഭാനുലാം  സമതീപനകരഖകേളുലാം  ഓണ്സലനഭായനി

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  മഭാളനികയക്കല്  ലലവല്കക്രഭാസനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന

കമൽപഭാലത്തനിലന്റെ രൂപകരഖ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ആയതസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനികലക്കസ്റ്റ്  പദതനികേള  സമര്പനിക്കുന്ന  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്
ബന്ധലപട ഭരണ വകുകപഭാ  ഭരണ വകുപസ്റ്റ്  ലടണറനിലൂലട  ലതരലഞ്ഞടുത്ത ഏലതങ്കെനിലുലാം
ഏജനസനികയഭാ ആണസ്റ്റ്. കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല ''ഓകരഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം ഒരു സ്കൂളനിലന Centre for
Excellence ആക്കനി ഉയര്ത്തുകേ'' എന്ന പദതനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിയതസ്റ്റ്
കേനിറസ്റ്റ്കകേഭായുലാം മഭാളനികയക്കല്  ROB-യുലട ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിയതസ്റ്റ്  RBDCK-യുലാം
ആണസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി)  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഓണ്ലലലനഭായനി
കേനിഫ്ബനിയുലട ലവബ്ലലസറനിലഭാണസ്റ്റ് ബന്ധലപട ഭരണ വകുപ്പുകേള സമര്പനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇകൗ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലട സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതലാം കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ് മുമ്പഭാലകേ
സമര്പനിക്കുന്നതലാം കേനിഫ്ബനിയഭാണസ്റ്റ്.  പദതനി വനിശദഭാലാംശങ്ങള പ്രസനിദലപടുത്തുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  നനിലവനില്  തതീരുമഭാനലമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാണനിടനില.  മഭാളനികയക്കല്
ഓവര്ബനിഡ്ജസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ 29-ാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കയഭാഗലാം
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. ഇതനികന്മലുള്ള തടര് നടപടനികേള ഭരണ വകുപസ്റ്റ് സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

വനികലജഭാഫതീസര് തസ്തനികേ ഉയര്ത്തഭാന നടപടനി

59 (2058) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വനികലജഭാഫതീസര്മഭാരുലട കജഭാലനിഭഭാരവലാം ഉത്തരവഭാദനിത്തവലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
വനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനി  10-ാം  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  കേമ്മേതീഷന  അവരുലട
തസ്തനികേലയ ജൂനനിയര് സൂപ്രണനിലന്റെ തസ്തനികേയനികലക്കസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തഭാന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിയനിരുലന്നങ്കെനിലുലാം  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയസ്റ്റ്  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണനിനുലാം  ലഹഡസ്റ്റ്
ക്ലഭാര്ക്കനിനുലാം  ഇടയനിലുള്ള  ഒരു  ശമ്പളലസയനില്  നനിശയനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവനിറക്കനിയതസ്റ്റ്
എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മറ്റു  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  ലസക്രകടറനിയറനിലുലാം  ശമ്പളപരനിഷ്കരണ  കേമ്മേതീഷന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കനിയകപഭാള  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലുലാം
അപ്രകേഭാരലാം ശമ്പളപരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  വനികലജഭാഫതീസര്മഭാരുലട  സമഭാന  തസ്തനികേകേളഭായനിരുന്ന  പഞഭായത്തസ്റ്റ്
ലസക്രടറനി,  സബസ്റ്റ് രജനിസഭാര്,  സബസ്റ്റ് ഇനലസക്ടര് തസ്തനികേകേള ഗസറഡലാം അതനിനസ്റ്റ്
ലതഭാടടുത്ത  ലസയനിലുകേളനിലുലാം  എത്തനിലയങ്കെനിലുലാം  നനിയമങ്ങള  സകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്ന
ഉത്തരവഭാദനിതസലപട കജഭാലനിഭഭാരലാം കപറുന്ന വനികലജഭാഫതീസരുലട തസ്തനികേയനില് മഭാത്രലാം
ഉയര്ച  ഉണഭാകേഭാത്തതസ്റ്റ്  നമ്മുലട  സലാംവനിധഭാനലത്തത്തലന്ന കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനണസ്റ്റ്
എന്നതനിനഭാല്  വനികലജഭാഫതീസര്  തസ്തനികേ  ശമ്പള  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരലാം
ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പത്തഭാലാം  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ  അളവനിലുള്ള
ശമ്പള വര്ദനവസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  തൃപ്തനികേരമ
ലഭാത്തതനിനഭാല് ശമ്പള  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശകേള  സര്ക്കഭാര്  ലലകേലക്കഭാണ  ലപഭാത
നയത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മഭാറലാം വരുത്തനിയഭാണസ്റ്റ് ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ലസക്രകടറനിയറസ്റ്റ്  ഉളലപലട  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ
കേമ്മേതീഷലന്റെ  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മല്  സര്ക്കഭാര്  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള  ലപഭാതനയ
തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ശമ്പള ലസയനിലുകേള നനിര്ണയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
അകത തതീരുമഭാനമഭാണസ്റ്റ് റവനഡ്യൂ വകുപനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(സനി)  അത്തരലാം  ആവശലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഉചേനിതമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കേനിഫ്ബനിയനികലക്കസ്റ്റ് സസരൂപനിച ഫണസ്റ്റ്

60 (2059) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനി യനികലക്കസ്റ്റ് നഭാളനിതവലര സസരൂപനിച തകേ എത്രലയനലാം ഇതസ്റ്റ്
ഏലതഭാലക്ക കസഭാതസ്സനിൽ നനിനമഭാണസ്റ്റ് ലഭലമഭായലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  ഇതവലര  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നൽകേനിയ  പദതനികേൾക്കസ്റ്റ്  കവണനി
വരുന്ന ആലകേ തകേ എത്ര;

(സനി)  ഇങ്ങലന  കേനിഫ്ബനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നൽകേനിയതനിൽ  ലടണർ  ലചേയ
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിവരലാം നൽകേഭാകമഭാ?

(ഡനി)  ഇതവലര കേനിഫ്ബനി നനിർവഹണ ഏജൻസനികേൾക്കസ്റ്റ് സകേമഭാറനിയ തകേ
പദതനി തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) 2015-16-ലല ബജറസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപന പ്രകേഭാരലാം 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
5475-00-800-92  (പ്ലഭാന)  കമജര്  ഇനഫഭാസക്ചേര്  കപഭാജക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനില് നനിനലാം 873.85  കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2016 -17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
1624.56  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  സര്ക്കഭാര്  പുനദുഃസലാംഘടനിപനിക്കലപട  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  2016-17-ലല  പുതക്കനിയ  ബഡ്ജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിലല
52-ാം  വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  മുന  വര്ഷലത്ത
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനിയുലട  10  ശതമഭാനമഭായ  281.43  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
ലപകട്രെഭാളനിയലാം  ഉല്പന്നങ്ങളനികന്മലുള്ള  ലസസ്സസ്റ്റ്  തകേയഭായ  448.10  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് മുന വര്ഷലത്ത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയുലട
20  ശതമഭാനത്തനിലന്റെ  ആദല  ഗഡവഭായ  210  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ലപകട്രെഭാളനിയലാം
ഉല്പന്നങ്ങളനികന്മലുള്ള  ലസസ്സസ്റ്റ്  തകേയുലട  ആദല  ഗഡവഭായ  165  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
നഭാളനിതവലര കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) നഭാളനിതവലര കൂടനിയ കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കയഭാഗങ്ങള 5722.41 കകേഭാടനി രൂപ
മുതല്മുടക്കനിയുള്ള പദതനികേളക്കസ്റ്റ് പൂര്ണമഭായ അലാംഗതീകേഭാരവലാം 6925.97 കകേഭാടനി രൂപയുലട
പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  വലവസകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായ  അലാംഗതീകേഭാരവലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വലവസകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേള അവയുലട  നഡ്യൂനതകേള
പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുന്ന പക്ഷലാം കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ്റ്റ്
വനികധയമഭാക്കനി ധനസഹഭായലാം നല്കേനിത്തുടങ്ങുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി) കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച പദതനികേളനില് 933.80 കകേഭാടനി
രൂപയള്ള പദതനികേളുലട ലടണര് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  പദതനികേളുലട
പടനികേ ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

(ഡനി)  ലറയനില്കവയസ്റ്റ്  നല്കേഭാനുള്ള  അഡസഭാനസസ്റ്റ്  തകേയഭായ  16,50,000
(പതനിനഭാറസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി അമ്പതനിനഭായനിരലാം)  രൂപ ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിന കേതീഴനിലല
അകേകത്തത്തറ-നടക്കഭാവസ്റ്റ്  ലറയനില്കവ  കമല്പഭാല  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിക്കഭായനി
കറഭാഡ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ബനിഡ്ജസസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന ഓഫസ്റ്റ്  കകേരളയുലട
ഡനിമഭാന്റെനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് റനിലതീസസ്റ്റ് ലചേയ്തു നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത ആകരഭാഗല
വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലല  ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനിക്കഭായനി
17,11,940 (പതനികനഴസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി പതനിലനഭാന്നഭായനിരത്തനി ലതഭാളളഭായനിരത്തനി നഭാല്പതസ്റ്റ്)
രൂപയുലട  ഡനിമഭാനലാം  ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലല  ലഎ.ടനി.  @  സ്കൂള
പദതനിയഭായനി 1,21,54,000 (ഒരു കകേഭാടനി ഇരുപലത്തഭാന്നസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി അനപത്തനിനഭാലഭായനിരലാം)

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്

436/2020
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രൂപയുലട ഡനിമഭാനലാം ജലകസചേന വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനിലല കകേഭാടയലാം ലസനസസസ്റ്റ് ടകൗണ്-
കേണ്ണൂര്,  തലകശരനി  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ജല  വനിതരണലാം  ശക്തനിലപടുത്തല്   പദതനിക്കഭായനി
38,87,304  (മുപത്തനിലയടസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി  എണ്പത്തനികയഴഭായനിരത്തനി  മുന്നൂറനി  നഭാലസ്റ്റ്)
രൂപയുലട  ഡനിമഭാനലാം  യഥഭാക്രമലാം  കകേരള  ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  (KMSCL),  കകേരള  ഇനഫഭാസക്ചേര്  ആന്റെസ്റ്റ്  ലടകകഭാളജനി  കഫഭാര്
എഡഡ്യൂകക്കഷന  (KITE),  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  (KWA)  എന്നതീ  പദതനി
നനിര്വഹണ  ഏജനസനികേളനില്നനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകൗ  തകേകേള  റനിലതീസസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സതസര നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന. 

ശമ്പള പരനിഷ്കരണ അകനഭാമലനി

61 (2060) ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജലകസചേന  വകുപനിലല  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട
ശമ്പളപരനിഷ്ക്കരണ  അകനഭാമലനി  പരനിഹരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  ആവശലലപടസ്റ്റ്  നനികവദനലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില് അതനികന്മല് എന്തസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭനിചനിടനില.

(ബനി) പ്രസക്തമല.

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള

62 (2061) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം,  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളക്കഭായനി സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് എത്ര തകേയഭാണസ്റ്റ് വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി) ഇതനില് 2017 ജൂസല വലര എത്ര തകേ ലഭനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  വരവസ്റ്റ്  ലചേലവസ്റ്റ്  കേണക്കുകേളുലാം,  നടത്തനിപസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
സമര്പനിക്കഭാത്തതനിനഭാൽ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  തകേ  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വകുപസ്റ്റ് തനിരനിച്ചു വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം ഏലതഭാലക്ക പദതനികേളക്കുള്ള തകേയഭാണസ്റ്റ് ലഭനിക്കഭാനുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിന്നസ്റ്റ് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കഭായനി സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്
7958.93 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പബനികേസ്റ്റ് ഫനിനഭാനഷലല് മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് സനിസത്തനില്  (പനി.എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.)
നനിന്നസ്റ്റ്  ലഭലമഭായ വനിവരങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില്  2017  ജൂസല വലര  2236.72
കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള പ്രകേഭാരമുള്ള ഫണസ്റ്റ് യടനിസലകസഷന
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ഹഭാജരഭാക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  യടനിസലകസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ഹഭാജരഭാക്കുന്നതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്ന പദതനികേളനില് ആയതസ്റ്റ്  അയച്ചുലകേഭാടുക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  റനിലതീസസ്റ്റ്  ലചേയസ്റ്റ്  നല്കേഭാറുണസ്റ്റ്.  ടനി  പദതനികേളുലട  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളലക്കതനിരഭായനി ലചേലവഴനിചഭാല് മഭാത്രകമ തകേ നഷ്ടലപടുന്ന സഭാഹചേരലലാം
ഉണഭാകുകേയുള.

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ എഴതനിത്തള്ളുന്ന പദതനി

63 (2062) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ
എഴതനിത്തള്ളുന്നതമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  എലന്തങ്കെനിലുലാം  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില്  ഈ  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലന്തങ്കെനിലുലാം  തടര്
നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ്  കേടലക്കണനിയനിലഭാവകേയുലാം  ജപ്തനി  ഭതീഷണനി
കനരനിടുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നവലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാ
തനിരനിചടവസ്റ്റ് സഹഭായ പദതനി  (Education  Loan  Repayment  Support  Scheme)
സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകൗ  പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
അനുവദനിച  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പകേലള  രണസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി  തനിരനിചനിരനിക്കുന.  (i)
നനിഷനിയ  ആസ്തനിയഭാകേഭാത്ത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ/സഭാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  അക്കകൗണസ്റ്റ്  (Non
NPA/Standard  Account)  (ii)  31-3-2016-കനഭാ  അതനിനുമുകമ്പഭാ  നനിഷനിയ
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ആസ്തനിയഭായനി  (NPA)  മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതലാം  31-3-2016-നസ്റ്റ് നനിഷനിയ ആസ്തനിയഭായനി തടരുകേയുലാം
ലചേയ വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പഭാ അക്കകൗണസ്റ്റ്.  സ.ഉ.(പനി) 65/2017 തതീയതനി 16-5-2017,
സ.ഉ.(പനി)  89/2017  തതീയതനി  12-7-2017  എന്നതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2-8-2017-ലല  61/2017/ധന.  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  ഓണ്സലന  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇകൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രധഭാനലപട മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. 1-4-2016-നുമുമ്പസ്റ്റ്  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  അര്ഹരഭായ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് തനിരനിചടവസ്റ്റ്  അവധനിക്കുകശഷമുള്ള നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്
90  ശതമഭാനലാം,  75  ശതമഭാനലാം,  50  ശതമഭാനലാം,  25  ശതമഭാനലാം എന്നതീ
നനിരക്കനില് വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവനിനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്ന
തഭായനിരനിക്കുലാം.

2. കകേരളത്തനിലല എലഭാ ലഷഡഡ്യൂളഡസ്റ്റ് ലകേഭാകമഴലല് ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ്
ഇന്തലയനിലല  അലാംഗതീകൃത  ലപ്രഭാഫഷണല്/ലടകനിക്കല്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്
പ്രകവശനലാം  കനടനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

3. 31-3-2016-കനഭാ  അതനിനുമുകമ്പഭാ  നനിഷനിയ  ആസ്തനിയഭായനി  (NPA)
മഭാറനിയനിട്ടുള്ള കലഭാണ് അക്കകൗണ്ടുകേള കക്ലഭാസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  4  ലക്ഷലാം
രൂപ  വലരയുള്ള  വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ്  വഭായ്പഭാത്തുകേയുലട  60  ശതമഭാനവലാം  4
ലക്ഷത്തനിനുകമല്  9  ലക്ഷലാം  വലരയുള്ള  വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ്  കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ള
മുതലനിലന്റെ  50  ശതമഭാന  (പരമഭാവധനി  2,40,000  രൂപ വലര)വലാം സര്ക്കഭാര്
സഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

4. വഭായ്പയനികന്മലുള്ള മുഴവന പലനിശയുലാം പനിഴപലനിശയുലാം ഇളവസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
ബഭാങ്കെസ്റ്റ് തയഭാറഭാകുന്ന പക്ഷലാം പഠനകേഭാലയളവനികലഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പയുലട
കേഭാലയളവനികലഭാ  അപകേടലാംമൂലകമഭാ  അസഖലാംമൂലകമഭാ  ശഭാരതീരനികേമഭാകയഭാ
മഭാനസനികേമഭാകയഭാ 80 ശതമഭാനകമഭാ അതനിലധനികേകമഭാ സനിരസവകേലലലാം
കനരനിടകതഭാ മരണലപടസ്റ്റ് കപഭായകതഭാ ആയ വനിദലഭാര്തനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായ്പയുലട മുഴവന മുതല് തകേയുലാം തതീയതനി,  അനുവദനിച കലഭാണ് തകേ,
കലഭാണ്  അക്കകൗണനിലന്റെ  തരലാം  എന്നനിവ  പരനിഗണനിക്കഭാലത  തലന്ന
സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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5. മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്/എന.ആര്.ലഎ. കേസഭാട, അലാംഗതീകൃതമലഭാത്ത സഭാപനങ്ങളനില്
പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിട്ടുള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇതനിലന്റെ  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുകേയനില.

6. മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  കേസഭാടയനില് നഴനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഴനിനസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം കനടനിയനിട്ടുള്ള
വനിദലഭാര്തനികേള ഇകൗ സതീമനിലന്റെ ആനുകൂലലത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹരഭാണസ്റ്റ്.

7. കലഭാണ് അക്കകൗണസ്റ്റ് കക്ലഭാസസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള്ള വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഇകൗ സതീലാം
പ്രകേഭാരമുള്ള ആനുകൂലലത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നതല.

8. ഇകൗ  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  ഇന്തലയനിലല  ഗ്രേഭാജകവറസ്റ്റ്/കപഭാസസ്റ്റ്  ഗ്രേഭാജകവറസ്റ്റ്/
ഡനികപ്ലഭാമ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  ഏലതങ്കെനിലുലാം  ആദലലത്ത  ഒന്നനിനസ്റ്റ്  ഒരനിക്കല്
മഭാത്രകമ ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാകുകേയുള.

9. വഭാര്ഷനികേ  കുടുലാംബ  വരുമഭാനലാം  6  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  തഭാലഴയുള്ള
വഭായ്പലയടുത്ത വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് മഭാത്രകമ ഇകൗ സതീമനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുകേയുള.  എന്നഭാല്  40  ശതമഭാനകമഭാ  അധനികേകമഭാ  അലാംഗ
പരനിമനിതനിയുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാന പരനിധനി  9  ലക്ഷലാം
രൂപയഭായനിരനിക്കുലാം.

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  elrs.kerala.gov.in  എന്ന  ലവബ്കപഭാര്ടലനിലൂലട  ഓണ്സലനഭായഭാണസ്റ്റ്
അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  4-8-2017  മുതല്  പ്രസ്തുത  ലവബ്കപഭാര്ടലനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള അവസഭാന തതീയതനി
31-10-2017-നഭാണസ്റ്റ്.

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള

64 (2063) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  മഭാര്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് പുതനിയ മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ:

(ബനി)  പല ബഭാങ്കുകേളുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉദലമലത്ത നനിരുത്സഭാഹലപടുത്തുന്നതലാം
വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന്ന കേഭാരലവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇലതഭാഴനിവഭാക്കഭാന നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



134       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  16, 2017 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാതനിരനിചടവസ്റ്റ്  സഹഭായ  പദതനിയുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ്  10-5-2017-നസ്റ്റ്  ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  65/2017/ധന.  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം പുറലപടുവനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കസ്റ്റ് ചേനില കഭദഗതനികേള വരുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്
12-7-2017-നസ്റ്റ്  ജനി.ഒ.  (പനി)നമ്പര്  89/2017/ധന.  നമ്പര്  പുതക്കനിയ  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  എസസ്റ്റ്.എല്.ബനി.സനി.-യുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയ്തുലാം  അവരുലട  അലാംഗതീകേഭാര
കത്തഭാലടയുമഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഏലതങ്കെനിലുലാം ബഭാങ്കുകേള പദതനികയഭാടസ്റ്റ്
വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടഭാല്  ഉചേനിതമഭായ  തലത്തനില്  അതസ്റ്റ്
ഉന്നയനിചസ്റ്റ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന ശമനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ തനിരനിചടവസ്റ്റ്-ഇളവകേളക്കുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

65 (2064) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ് പഭാ  തനിരനിചടക്കഭാനുള്ള  ഇളവകേളക്കുകവണനിയുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലന്തലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ് തത മഭാനദണ്ഡങ്ങള പലതലാം അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാലണന്ന വസ് തത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കെനില് വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷകേലര പരനിചേയലാം കവണലമന്ന
നനിബന്ധന അവര്ക്കസ്റ്റ് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുനലവന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കെനില്  പ്രസ്തുത  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  ഇളവസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ്  കേടലക്കണനിയനിലഭാവകേയുലാം  ജപ്തനി  ഭതീഷണനി
കനരനിടുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നവലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാ
തനിരനിചടവസ്റ്റ് സഹഭായ പദതനി  (Education  Loan  Repayment  Support  Scheme)
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. സ.ഉ.(പനി) 65/2017 തതീയതനി 16-5-2017, സ.ഉ.(പനി)
89/2017  തതീയതനി  12-7-2017  എന്നതീ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2-8-2017-ലല
61/2017/ധന.  സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം ഓണ്സലന അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകൗ  പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
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അനുവദനിച  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പകേലള  രണസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി  തനിരനിചനിരനിക്കുന.  (i)
നനിഷനിയ  ആസ്തനിയഭാകേഭാത്ത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാ/സഭാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  അക്കകൗണസ്റ്റ്  (Non
NPA/Standard  Account) (ii) 31-3-2016-കനഭാ അതനിനുമുകമ്പഭാ നനിഷനിയ ആസ്തനിയഭായനി
(NPA)  മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതലാം  31-3-2016-നസ്റ്റ്  നനിഷനിയ  ആസ്തനിയഭായനി  തടരുകേയുലാം  ലചേയ
വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാ  അക്കകൗണസ്റ്റ്.  ഇകൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രധഭാനലപട മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. 1-4-2016-നുമുമ്പസ്റ്റ്  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  അര്ഹരഭായ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  അവധനിക്കുകശഷമുള്ള  നഭാലസ്റ്റ്
വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്  90  ശതമഭാനലാം,  75  ശതമഭാനലാം,  50  ശതമഭാനലാം,
25  ശതമഭാനലാം  എന്നതീ  നനിരക്കനില്  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവനിനുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

2. കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ലഷഡഡ്യൂളഡസ്റ്റ്  ലകേഭാകമഴലല്  ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിനലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ്
ഇന്തലയനിലല  അലാംഗതീകൃത  ലപ്രഭാഫഷണല്/ലടകനിക്കല്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്
പ്രകവശനലാം  കനടനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

3. 31-3-2016-കനഭാ അതനിനുമുകമ്പഭാ നനിഷനിയ  ആസ്തനിയഭായനി  (NPA)
മഭാറനിയനിട്ടുള്ള  കലഭാണ്  അക്കകൗണ്ടുകേള  കക്ലഭാസസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
4  ലക്ഷലാം  രൂപവലരയുള്ള  വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ്  വഭായ്പഭാത്തുകേയുലട
60 ശതമഭാനവലാം 4 ലക്ഷത്തനിനുകമല് 9 ലക്ഷലാം വലരയുള്ള വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ്
കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുള്ള  മുതലനിലന്റെ  50  ശതമഭാനവലാം  (പരമഭാവധനി
2,40,000 രൂപ വലര) സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

4. വഭായ്പയനികന്മലുള്ള  മുഴവന  പലനിശയുലാം  പനിഴപലനിശയുലാം  ഇളവസ്റ്റ്

ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ബഭാങ്കെസ്റ്റ് തയഭാറഭാകുന്ന പക്ഷലാം പഠനകേഭാലയളവനികലഭാ

വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പയുലട  കേഭാലയളവനികലഭാ  അപകേടലാംമൂലകമഭാ

അസഖലാംമൂലകമഭാ ശഭാരതീരനികേമഭാകയഭാ മഭാനസനികേമഭാകയഭാ 80 ശതമഭാനകമഭാ

അതനിലധനികേകമഭാ  സനിരസവകേലലലാം  കനരനിടകതഭാ  മരണലപടസ്റ്റ്

കപഭായകതഭാ  ആയ  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പയുലട

മുഴവന  മുതല്  തകേയുലാം  തതീയതനി,  അനുവദനിച  കലഭാണ്  തകേ,

കലഭാണ് അക്കകൗണനിലന്റെ തരലാം എന്നനിവ പരനിഗണനിക്കഭാലത തലന്ന

സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.



136       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  16, 2017 

5. മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്/എന.ആര്.ലഎ.  കേസഭാട,  അലാംഗതീകൃതമലഭാത്ത സഭാപനങ്ങളനില്
പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിട്ടുള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇതനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുകേയനില.

6. മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് കേസഭാടയനില് നഴനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാഴനിനസ്റ്റ് പ്രകവശനലാം കനടനിയനിട്ടുള്ള
വനിദലഭാര്തനികേള ഇകൗ സതീമനിലന്റെ ആനുകൂലലത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹരഭാണസ്റ്റ്.

7. കലഭാണ് അക്കകൗണസ്റ്റ് കക്ലഭാസസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള്ള വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഇകൗ
സതീലാം പ്രകേഭാരമുള്ള ആനുകൂലലത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുന്നതല.

8. ഇകൗ സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം ഇന്തലയനിലല ഗ്രേഭാജകവറസ്റ്റ്/കപഭാസസ്റ്റ്  ഗ്രേഭാജകവറസ്റ്റ്/
ഡനികപ്ലഭാമ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  ഏലതങ്കെനിലുലാം  ആദലലത്ത  ഒന്നനിനസ്റ്റ് ഒരനിക്കല്
മഭാത്രകമ ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാകുകേയുള.

9. വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാനലാം  6  ലക്ഷലാം രൂപയനില് തഭാലഴയുള്ള
വഭായ്പലയടുത്ത  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  ഇകൗ  സതീമനിലന്റെ
ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകേയുള.  എന്നഭാല്  40  ശതമഭാനകമഭാ അധനികേകമഭാ
അലാംഗപരനിമനിതനിയുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ് വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാന പരനിധനി
9 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനിരനിക്കുലാം.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി&ഡനി)  12-7-2017-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  89/2017/ധന.  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ് അകപക്ഷകേലര പരനിചേയലാം കവണലമന്ന നനിബന്ധന
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് അധനികേമഭായ ജതീവനക്കഭാരുലട 
പുനര്വനിനലഭാസ നടപടനി

66 (2065) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  ചുമതല  എസകസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്
സകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതമൂലലാം ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് അധനികേമഭായനി
വരുന്ന ജതീവനക്കഭാരുലട പുനര്വനിനലഭാസ നടപടനി ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന  ആന്റെസ്റ്റ്  ലഫസനിലനികറഷന
ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള തതീരുമഭാനലാം  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;  ഇതനിനഭായനി
എന്തസ്റ്റ് തകേയഭാണസ്റ്റ് വകേയനിരുത്തനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) പുനര്വനിനലഭാസ നടപടനിക്രമങ്ങള പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ചേരക്കസ്റ്റ്  കസവന  നനികുതനി  (ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.)  നനിയമലാം  രഭാജലത്തഭാകേമഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയ  സഭാഹചേരലത്തനില്  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേമഭായനി
ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേള ആവശലമനിലഭാത്തതനിനഭാല് സര്ക്കഭാര് 20-05-2017-ലല ഉത്തരവസ്റ്റ്
ജനി.ഒ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര് 36/2017/റനി.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം എലലകസസ്റ്റ് വകുപനിലന ഇന്റെകഗ്രേറഡസ്റ്റ്
ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന  ആന്റെസ്റ്റ്  ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കസ്റ്റ്
കനഭാഡല് ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപസ്റ്റ്, കഫഭാറസസ്റ്റ്, ട്രെഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്, ആനനിമല് ഹസ്ബന്റെറനി, ഫുഡസ്റ്റ്
കസഫനി  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളനിലല  കനഭാഡല്  ആഫതീസര്മഭാരുമഭായനി  29-6-2017-ല്
എലലകസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര്  ഒരു  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചു  കചേര്ക്കുകേയുലാം  കേനിറസ്റ്റ്കകേഭായുമഭായനി
ബന്ധലപട പുതനിയ സനിസലാം റനികേസയര്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസഭാലഡ്യൂഷന, റനികേസസസ്റ്റ് കഫഭാര് ലപ്രഭാകപഭാസല്
എന്നനിവ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ഓകരഭാ വകുപ്പുലാം അവരവരുലട റനികേസയര്ലമന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രഭാരലാംഭ ഫണഭായനി
10 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  
ശമ്പള വലതലഭാസലാം

67 (2066) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാന സർവതീസനിൽ  ഒകര  ശമ്പള ലസയനിലനിൽ  കജഭാലനിയനിൽ  പ്രകവശനിക്കുന്ന
അസനിസ്സസ്റ്റ്റന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയർമഭാർക്കുലാം  കൃഷനി  ഓഫതീസർമഭാർക്കുലാം  15  വർഷലാം
പൂർത്തനിയഭാക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് നല്കുന്ന ഹയർ കഗ്രേഡനിൽ എത്ര രൂപയുലട വലതലഭാസമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്;
ഈ വലതലഭാസലാം പരനിഹരനിക്കഭാൻ സർക്കഭാർ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

പത്തഭാലാംശമ്പള പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവനിലല (20-1-2016-ലല ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര്
7/2016/ഫനിന.)  അനുബന്ധലാം  III,  ഖണ്ഡനികേ  9  പ്രകേഭാരലാം  35,700-75,600  രൂപ മുതല്
40500-85000 രൂപ വലര ശമ്പള ലസയനിലനില് വരുന്ന തസ്തനികേകേളക്കസ്റ്റ് ലപ്രഭാകമഭാഷന
തസ്തനികേ  നനിലവനിലുലണങ്കെനില്കൂടനിയുലാം  സമയബന്ധനിത  ഹയര്  കഗ്രേഡകേള  പടനികേ  II
പ്രകേഭാരലാം  നല്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് വലവസ ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. കമല് പ്രസ്തഭാവനിചനിട്ടുള്ള ഉത്തരവസ്റ്റ്
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പ്രകേഭാരലാം  കൃഷനി  ഓഫതീസര്,  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്  എന്നതീ   തസ്തനികേകേളക്കസ്റ്റ്
39,500-83,000  രൂപ എന്ന ശമ്പള ലസയനിലഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ളതസ്റ്റ് എന്നതനിനഭാല്
15  വര്ഷ കയഭാഗലകേഭാല രണഭാലാം സമയബന്ധനിത ഹയര് കഗ്രേഡസ്റ്റ് പടനികേ  II പ്രകേഭാരലാം
45,800-89,000  രൂപ എന്ന ശമ്പള ലസയനിലഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചു നല്കേനി വരുന്നതസ്റ്റ്.
ആകേയഭാല് കമല് തസ്തനികേകേളുലട രണഭാമലത്ത സമയബന്ധനിത ഹയര് കഗ്രേഡസ്റ്റ് ശമ്പള
ലസയനിലുകേളനില് വലതലഭാസമുണഭായനിടനില. 

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.മൂലലാം വലവസഭായ കമഖലയനിലുണഭായ പ്രതനിസന്ധനി

68 (2067) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.മൂലലാം സലാംസഭാനലത്ത പല വലവസഭായങ്ങളുലാം പ്രതനിസന്ധനിയനികലക്കസ്റ്റ്
നതീങ്ങുന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) സപ്ലവഡസ്റ്റ്,  ഹകൗസസ്റ്റ് കബഭാട്ടുകേള, കേഭാററനിലാംഗസ്റ്റ്,  കേഭാര്ഷനികേ കമഖല, തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടങ്ങനിയവലയലഭാലാം
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി മുകഖന ഉണഭായ നനികുതനി വര്ദനവനില് വഴനിമുടനി നനില്ക്കുന്ന സഭാഹചേരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കെനില് ഇത്തരലാം കമഖലകേളനിലല പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
എന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം;

(ഡനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  മുകഖന  കകേരളത്തനിലന്റെ  ധനസനിതനി  ലമചലപടുന്നതനിനസ്റ്റ്
പകേരലാം  വനിലക്കയറവലാം  നനികുതനി  കചേഭാര്ചയുലാം  വനകചേര്ന്നതഭായ  സഭാഹചേരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വനിലക്കുറവലാം  നനികുതനി  ഇളവലാം  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സകേലക്കഭാള്ളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കനരലത്ത  കകേന്ദ്ര  എലലകസസ്റ്റ്  പരനിധനിയനില്  വരഭാതനിരുന്ന  ലചേറുകേനിട
ഉല്പഭാദകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴലത്ത ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിരക്കസ്റ്റ്  അധനികേ  ഭഭാരലാം  സൃഷ്ടനിക്കുനണസ്റ്റ്.
ആയതസ്റ്റ് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ ശദയനില് ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനികലര്ലപടനിരുന്ന  കേരഭാര്  പണനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ചേനില ആശങ്കെകേള ഉണഭായനിരുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി
18-7-2017-ല് ചേരക്കസ്റ്റ്കസവന നനികുതനി  വകുപസ്റ്റ്  വനിശദതീകേരണലാം  (Advisory  No.3)
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനികുതനി  വര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണഭായ  ചേരക്കുകേളലക്കലഭാലാം  അവര്
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വഭാങ്ങനിയ  നനികുതനി  വനികധയ  സഭാധനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലക്രഡനിറസ്റ്റ്  എടുക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.
വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയുമഭായനി ബന്ധലപട ഹകൗസ്കബഭാടസ്റ്റ് ഉളലപലടയുള്ള കസവനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഉയര്ന്ന നനികുതനി ബഭാദലത വരുന്ന സഭാഹചേരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
പ്രധഭാനമഭായുലാം  അവരുലട  ഇനപുടഭായ  ഡതീസല്,  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട  പരനിധനിയനില്
വരഭാത്തതലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.  ഇതലാം  ലലപ്ലവഡനിലന്റെ  നനികുതനിയുമഭായനി ബന്ധലപട  പ്രശ്നങ്ങളുലാം
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട  പ്രഭാപലസഭാനതതസമനുസരനിച്ചുലാം  കസവന  കമഖലയനിലല

കകേരളത്തനിലന്റെ  ഉപകഭഭാഗമനുസരനിച്ചുലാം  കകേരളത്തനിലല  ധനസനിതനി  ലമചലപടുലമന്നസ്റ്റ്

തലന്നയഭാണസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തുന്നതസ്റ്റ്. ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപനിലഭാക്കുകേ വഴനി ലപഭാതലവ എലഭാ

കമഖലകേളനിലുലാം  ആ  കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപട  സഭാധനങ്ങളുലട  ലമഭാത്തത്തനിലുള്ള

നനികുതനി  കുറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  കസഭാക്കസ്റ്റ്  വനിറഴനിക്കുന്നതനിലുണഭായ

ആശയക്കുഴപലാം പല സഭാധനങ്ങളുലടയുലാം വനില കുറയഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭായനി.

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  നനികുതനി  ഒഴനിവഭാക്കലപട  സഭാധനങ്ങളക്കുകപഭാലുലാം  കൃത്രനിമമഭായനി

വനിലവര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭാക്കഭാനുള്ള ശമങ്ങളുലാം ഉണഭായനി.  ആയതനിലന തടയുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലല അവലക്തതകേള

മഭാറുകമ്പഭാള ഇനപുടസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് ലക്രഡനിറനിലന്റെ പ്രകയഭാജനവലാം ലമഭാത്തലാം നനികുതനി നനിരക്കനില്

വന്നനിട്ടുള്ള  വലതനിയഭാനവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  മനിക്ക  അവശല  സഭാധനങ്ങളക്കുലാം

വനിലക്കുറവസ്റ്റ് ഉണഭാകേഭാനഭാണസ്റ്റ് സഭാദലത.  ഇതസ്റ്റ്  വരുലാം മഭാസങ്ങളനില് പ്രകേടമഭാകുലമന്നസ്റ്റ്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ഇ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പ്രധഭാനലപട  നൂറനിലയഭാന്നസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തൃ

ഉല്പന്നങ്ങളക്കുണഭായ നനികുതനി കുറവനിലന്റെ കേണക്കുകേള ലപഭാതജന തഭാല്പരലഭാര്തലാം

പത്രങ്ങളനില് പരസലലപടുത്തനിയനിരുന. ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന തടര്ന്നസ്റ്റ്

നനികുതനി നനിരക്കനിലുണഭായ വര്ദനവസ്റ്റ് അനുസരനിചസ്റ്റ്  എലാം.ആര്.പനി.  കൂടഭാന സഭാദലതയുള്ള

പഭാകക്കജ്ഡസ്റ്റ് കേകമ്മേഭാഡനിറനികേള എലാം.ആര്.പനി. വര്ദനിപനിക്കുകേയഭാലണങ്കെനില് ഉല്പഭാദകേര്

കദശതീയതലത്തനില്  പത്ര  പരസലലാം  ലചേയസ്റ്റ്  വനില  കൂടഭാനുണഭായ  കേഭാരണ  സഹനിതലാം

നല്കുകേയുലാം  പുതനിയ  എലാം.ആര്.പനി.  പ്രകതലകേലാം  തയഭാറഭാക്കനി  പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേയുലാം

കവണലമന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.

നനിയമത്തനിലല  വകുപസ്റ്റ്  171  പ്രകേഭാരലാം  Anti  Profiteering  Authority

രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള വലവസ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ അകതഭാറനിറനി എത്രയുലാം

ലപടന്നസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം തടങ്ങണലമന്നസ്റ്റ് കകേന്ദ്രകത്തഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപനിലഭാക്കനിയ കശഷമുള്ള വനിലക്കയറലാം

69 (2068) ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയ  കശഷമുള്ള  വനിലക്കയറലാം
തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിലകുറയുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രഖലഭാപനിച  100-ഓളലാം
ഉല്പന്നങ്ങളനില് എത്രലയണത്തനിനസ്റ്റ്  വനിലകുറഞ  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇവയ്ലക്കഭാനലാം
വനിലകുറയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  ഒടനവധനി  ഉത്പന്നങ്ങളുമഭായനി
മത്സരനിചസ്റ്റ് വനിപണനിയനില് പനിടനിച്ചു നനില്ക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ഉകണഭാ എന്നസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;ഇതസ്റ്റ്  മറനികേടക്കഭാനഭായനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ.?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് നനികുതനി ഒഴനിവഭാക്കനിയതലാം നനികുതനി കുറചതമഭായ ചേനില
സഭാധനങ്ങളുലട വനില വര്ദനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി മനസ്സനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
വലഭാപഭാരനികേളുമഭായുലാം വലഭാപഭാര സലാംഘടനകേളുമഭായുലാം കനരനിട്ടു ചേര്ച നടത്തുകേയുലാം കൃത്രനിമമഭായനി
സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  വനിലക്കയറലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കനരലത്തയുണഭായനിരുന്ന ആലകേ  നനികുതനി  ഭഭാരലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിരക്കുകേള
വരുകമ്പഭാള  കുറയുന്ന  ചേരക്കുകേളഭാണസ്റ്റ്  അധനികേവലാം  എന്നഭാല്  ഈ  നനികുതനി  ഇളവസ്റ്റ്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ലലകേമഭാറഭാന തയഭാറഭാകേഭാത്തതലാം തടക്കത്തനിലല ആശയക്കുഴപവലമലഭാലാം
വനിലക്കയറത്തനിനസ്റ്റ്  വഴനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമത്തനിലല അമനിത ലഭാഭവനിരുദ
വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനില്  നതീക്കനിയനിരനിപ്പു  സഭാധനങ്ങളുലട
വനിലയുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ചേനില  അവലക്തതകേള  രഭാജലലമഭാട്ടുക്കുലാം  നനിലനനിന്നനിരുന.
നതീക്കനിയനിരനിപസ്റ്റ് സഭാധനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയ നനികുതനിയനിലുലാം ഇനപുടസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുലമനലാം
അതനിനസ്റ്റ് സസതീകേരനികക്കണ നടപടനിക്രമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം വലഭാപഭാരനികേലള ഉത്ബുദരഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള  കകേന്ദ്രവലാം  സലാംസഭാനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലല
അവലക്തതകേള മഭാറുകമ്പഭാള ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്  ലക്രഡനിറനിലന്റെ പ്രകയഭാജനവലാം ലമഭാത്തലാം
നനികുതനി  നനിരക്കനില്  വന്നനിട്ടുള്ള  വലതനിയഭാനവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  മനിക്ക  അവശല
സഭാധനങ്ങളക്കുലാം വനിലക്കുറവസ്റ്റ് ഉണഭാകേഭാനഭാണസ്റ്റ് സഭാദലത.  ഇതസ്റ്റ് വരുലാം മഭാസങ്ങളനില്
പ്രകേടമഭാകുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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(സനി) സഭാമ്പത്തനികേ ഉദഭാരവല്ക്കരണലത്ത തടര്ന്നസ്റ്റ് കേകമ്പഭാളത്തനിലുണഭായനിരനിക്കുന്ന
മത്സരലാം എലഭാ സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്. ഒരു സലാംസഭാനത്തനിനുലാം അതനില്
നനിനലാം പുറലാം തനിരനിഞനനില്ക്കഭാന സഭാധലമല എന്ന യഭാഥഭാര്തലമുണസ്റ്റ്.  നനികുതനിക്കുകമല്
നനികുതനി  ഇലഭാത്തതലാം  അടച  നനികുതനിക്കസ്റ്റ്   ഇനപുടസ്റ്റ്  ലക്രഡനിറസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുകേയുലാം
ലചേയ്യുലമന്നതനിനഭാല് അത്തരലാം അനുകൂല സഭാഹചേരലങ്ങള കകേരളത്തനിലല ഉല്പഭാദകേരുലാം
പ്രകയഭാജനലപടുകത്തണതഭാണസ്റ്റ്. 

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.മൂലലാം വനിലവര്ദന

70 (2069) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് പ്രഖലഭാപനിച നനികുതനി  നനിരക്കുകേള ഉല്പന്നങ്ങളുലട
നനിലവനിലുള്ള വനിലയുലട കൂലട അധനികേമഭായനി കൂട്ടുന്ന പ്രവണത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇറചനികക്കഭാഴനിയുലട വഭാറനില് 14.5  ശതമഭാനലാം കുറവണഭായ സഭാഹചേരലത്തനില്
കേനികലഭായസ്റ്റ്  87  രൂപ നനിരക്കനില്  വനില്ക്കണലമന്ന സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ഒരനിടത്തുലാം പഭാലനിക്കലപടനിലലന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(സനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  അധനികേ  നനികുതനിയഭാണസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിചലതങ്കെനിലുലാം ആദലലത്ത ഒരു മഭാസലാം അതസ്റ്റ് ഗണലമഭായനി കുറയുകേയഭാണുണഭായലതന്ന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടുകേയുണഭാകയഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് പല ഭഭാഗത്തുനനിനലാം നനികുതനി
കുറഞ്ഞ  സഭാധനങ്ങളുലട  ഉളലപലട  വനില  വര്ദനിചതഭായനി  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  നനികുതനി  നനിരക്കനിലുണഭായ  വര്ദനവസ്റ്റ്
അനുസരനിചസ്റ്റ്  എലാം.ആര്.പനി.  കൂടഭാന സഭാദലതയുള്ള പഭാകക്കജ്ഡസ്റ്റ്  കേകമ്മേഭാഡനിറനികേള
എലാം.ആര്.പനി.  വര്ദനിപനിക്കുകേയഭാലണങ്കെനില്  ഉല്പഭാദകേര്  കദശതീയതലത്തനില്  പത്രപരസലലാം
ലചേയസ്റ്റ്  വനില  കൂടഭാനുണഭായ കേഭാരണ സഹനിതലാം  നല്കുകേയുലാം  പുതനിയ എലാം.ആര്.പനി.
പ്രകതലകേലാം തയഭാറഭാക്കനി പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേയുലാം കവണലമന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) 'ലകേപ്കകേഭാ'  ശതീതതീകേരനിക്കഭാത്ത കകേഭാഴനിയനിറചനിയുലട  വനിലയനില്  14.5%
കുറവസ്റ്റ് വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. ഒരു പുതനിയ നനികുതനി സമ്പ്രദഭായമഭാണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് 2017 ജൂസല
1  മുതലഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  ജൂലലല  മഭാസലത്ത  റനികടണ്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള തതീയതനി ആഗസസ്റ്റ്  20  ആണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല് നനികുതനിയനിലുണഭായ
വലതനിയഭാനലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ് ഇകപഭാള പറയഭാനഭാകേനില. 
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ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.മൂലലാം നനികുതനി മഭാന്ദലലാം

71 (2070) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ശലാംഖല  പൂര്ണകതഭാതനില്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കെനില് അതസ്റ്റ് നനികുതനി വരുമഭാനലത്ത കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജൂസല  മഭാസത്തനിലല  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  റനികടണുകേള  വലഭാപഭാരനികേള
സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ് എന്നഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന  തടര്ന്നസ്റ്റ്  നനികുതനി  പനിരനിവനിലുണഭാകുന്ന
മഭാന്ദലലാം  മറനികേടക്കുവഭാന  കേടപത്രമനിറക്കുവഭാന  ആകലഭാചേനയുകണഭാ;  എങ്കെനിൽ  എത്ര
രൂപയുലട കേടപത്രമഭാണസ്റ്റ് ഇറക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. ശലാംഖല പൂര്ണകതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിടനില. അതസ്റ്റ്
നനികുതനി പനിരനിവനിലന കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് കേരുതന്നനില.

(ബനി)  ജൂലലല മഭാസത്തനിലല തഭാല്ക്കഭാലനികേ റനികടണ് വലഭാപഭാരനികേള ആഗസസ്റ്റ്
20-നസ്റ്റ് സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  വഭാര്ഷനികേ  കേടലമടുപസ്റ്റ്  പരനിധനിയനില്  നനിനലകേഭാണ്ടുമഭാത്രകമ  കേടലാം
എടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

ചേരക്കസ്റ്റ് കസവന നനികുതനി ഈടഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഏകേതീകൃത കഫഭാര്മഭാറസ്റ്റ്

72 (2071) ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ചേരക്കസ്റ്റ് കസവന നനികുതനി നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനിയതനിനു
കശഷലാം  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുകമ്പഭാള  നല്കുന്ന  ബനിലനില്  നനികുതനി  ഈടഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്
സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മനസ്സനിലഭാകേഭാത്ത  രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  എന്ന  ആകക്ഷപലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഏകേതീകൃതമഭായ കഫഭാര്മഭാറസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  വലപഭാരനികേള  നല്കുന്ന ബനിലനില്  നനികുതനി  ഐറലാം  തനിരനിചസ്റ്റ്
കേഭാണനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ഏതസ്റ്റ്  സഭാധനത്തനിനഭാണസ്റ്റ്  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് അറനിയഭാന കേഴനിയഭാത്ത അവസയുലണന്നതസ്റ്റ് ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധതരലാം  വലഭാപഭാരനികേള  നല്കകേണ
ബനില്ലുകേളുലട കഫഭാര്മഭാറസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ചേരക്കസ്റ്റ് കസവന നനികുതനിയനില് മൂന്നസ്റ്റ് ശതമഭാനലാം അധനികേ 
സര്വതീസസ്റ്റ് ചേഭാര്ജസ്റ്റ്

73 (2072) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചേരക്കസ്റ്റ് കസവന നനികുതനിയനില് മൂന്നസ്റ്റ് ശതമഭാനലാം സര്വതീസസ്റ്റ് ചേഭാര്ജസ്റ്റ് കൂടനിയതസ്റ്റ്
കസവനകമഖലയസ്റ്റ്  പ്രഭാമുഖലമുള്ള  സലാംസഭാന  സമ്പദസ്റ്റ്  വലവസലയ  എപ്രകേഭാരലാം
ബഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക കസവനങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത വര്ദനവസ്റ്റ്  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  തലത്തനിലുള്ള  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലന  ക്ലഭാസ്സുകേലള
പ്രസ്തസ്തുത വര്ദനവസ്റ്റ് എപ്രകേഭാരലാം ബഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് കസവന നനികുതനി 15%-ല് നനിനലാം 18 % ആക്കനി
ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  കസവനത്തനിനഭായനി  വഭാങ്ങുന്ന  സഭാധന  സഭാമഗ്രേനികേളനികന്മല്
ലകേഭാടുത്ത നനികുതനി ഇനപുടസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് ലക്രഡനിറഭായനി ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് ലഭനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്
കസവനകമഖലലയ കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കനില.  നനികുതനിക്കുകമല് നനികുതനിയനിലഭാത്തതനിനഭാല്
ഗുണകേരമഭാകേഭാനഭാണസ്റ്റ് സഭാദലത. എന്നഭാല് വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയുമഭായനി ബന്ധലപട
ഹകൗസ്കബഭാടസ്റ്റ് ഉളലപലടയുള്ള കസവനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഉയര്ന്ന നനികുതനി ബഭാദലത വരുന്ന
സഭാഹചേരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  അവരുലട
ഇനപുടഭായ  ഡതീസല്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട  പരനിധനിയനില്  വരഭാത്തതലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.
അലാംഗതീകൃത വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള, സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള എന്നനിവ നടത്തുന്ന
വനിദലഭാഭലഭാസ കസവനങ്ങള പൂര്ണമഭായുലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് നനിന്നസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല്  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം  കപഭാലലയുള്ള  കസവനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് ജനങ്ങലള ലപഭാതവഭായനി ബഭാധനിക്കുന്ന പ്രശ്നമല. 
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ലസയനില്സസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര്

74 (2073) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല അതനിര്ത്തനി ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് എത്ര ലസയനില്സസ്റ്റ്
ടഭാകസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര് നനിലവനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  കജഭാലനി  സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല അതനിര്ത്തനി ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) KER ഡനിക്ലകറഷനുകേളുലാം ബനില്ലുകേളുലട പകേര്പ്പുകേളുലാം കശഖരനിച്ചുവയലഭാണസ്റ്റ്
ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് വഭാണനിജല നനികുതനി ജതീവനക്കഭാര് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്. 

വലഭാപഭാരനികേള നനികുതനി ലവടനിക്കുന്നതസ്റ്റ് തടയഭാന നടപടനി

75 (2074) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനു കശഷലാം വഭാറസ്റ്റ്-ല് നനിനലാം വലതലസ്തമഭായനി
ഏലതലഭാലാം കമഖലകേളനില് നനിനമഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പുതതഭായനി നനികുതനി വരുമഭാനലാം
ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി)  വലഭാപഭാരനികേള നനികുതനി ലവടനിക്കുന്നതസ്റ്റ് തടയഭാന എലന്തങ്കെനിലുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനിലസ്റ്റ്ല്ല്  കചേഭാദനിച്ചു  വഭാങ്ങുന്നതസ്റ്റ്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
മുനപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയ ലക്കനിവഭാറസ്റ്റ് കപഭാലുള്ള എലന്തങ്കെനിലുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കസവനങ്ങളക്കുകമലുള്ള നനികുതനി സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുലാം.  ഇതകൂടഭാലത
സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് പുറത്തുനനിനലാം സസന്തലാം ആവശലത്തനികലക്കസ്റ്റ് വലക്തനികേള ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന
ഗ്രേഭാലലനറസ്റ്റ്, മഭാര്ബനിള തടങ്ങനിയവയുലട നനികുതനിയുലാം സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് ലഭനിക്കുലാം.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  പൂര്ണമഭായുലാം കേമ്പഡ്യൂടര്വല്കൃത നനികുതനി നനിര്വഹണ സമ്പ്രദഭായമഭാണസ്റ്റ്
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ആയതനിനഭാല്  നനികുതനി  ലവടനിപസ്റ്റ്  ഗണലമഭായനി  കുറയുലമന്നഭാണസ്റ്റ്  ലപഭാതലവ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ചേരക്കനിനകമകലഭാ കസവനത്തനികന്മകലഭാ നനികുതനി ലവടനിപസ്റ്റ് നടത്തനി
എന്നസ്റ്റ്  സലാംശയനിക്കുകേകയഭാ  കേലണത്തുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കേട
പരനികശഭാധന  നടത്തുവഭാന  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമത്തനില്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം  ലപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം  ഇതനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ് വനിലാംഗനിലന്റെ
കസവനവലാം ഇതനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

കകേഭാടയല് ട്രെഷറനിലയ ജനിലഭാ ട്രെഷറനിയുലട തലത്തനികലക്കസ്റ്റ്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

76 (2075) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാടയല് ട്രെഷറനിലയ ജനിലഭാ ട്രെഷറനിയഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
എലന്തങ്കെനിലുലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത ട്രെഷറനി ജനിലഭാതലത്തനികലക്കസ്റ്റ് ഉയര്ത്തുന്ന കേഭാരലലാം ഗകൗരവമഭായനി
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടയല് ട്രെഷറനിലയ ജനിലഭാ ട്രെഷറനിയഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ട്രെഷറനി  ഡയറക്ടര്  ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത ഉണഭാകുലമന്നതനിനഭാല് സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
നനിരസനിചനിരുന.

(ബനി)  ട്രെഷറനികേളനില്  ആധുനനികേവത്കേരണവലാം  കേമ്പഡ്യൂടര്വത്കേരണവലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
നനിലവനിലല  ട്രെഷറനികേളനിലല  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ
ട്രെഷറനികേളുലട പദവനി ഉയര്ത്തുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകേയുള. 

ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേള

77 (2076) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനിയമപരമഭായ വലവസകേള ലലാംഘനിചസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഇതര സലാംസഭാന
കലഭാടറനികേള വനില്ക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  വനില്പന  നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്: വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിയമപരമഭായ  വലവസകേള  പഭാലനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഏലതലഭാലാം
കലഭാടറനികേള വനില്ക്കുനണസ്റ്റ്;  അതനിലൂലട  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  എത്ര തകേയുലട  വരുമഭാനലാം
ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില് ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേള വനില്പന നടത്തുന്നനില.
അനധനികൃതമഭായനി കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവന്ന മനികസഭാറഭാലാം കലഭാടറനി പനിടനിലചടുത്തസ്റ്റ് കകേലസ്സടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി ഏജനമഭാര് അനലസലാംസഭാന കലഭാടറനികേള വനില്ക്കുന്ന
പക്ഷലാം അവരുലട ഏജനസനി റദ്ദേസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതളലപലടയുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് മുന്നയനിപസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര കലഭാടറനി നനിയനണ നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്ന  നടപടനികേളുലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  നനിയനണങ്ങളുലാം
വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാലത സസതീകേരനിക്കുലാം. 

(സനി)  നനിയമപരമഭായ വലവസകേള പഭാലനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് കകേരള
സലാംസഭാന കലഭാടറനി മഭാത്രകമ വനില്പന നടത്തുനള. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ഭഭാഗലക്കുറനിയുലട  ആലകേ  വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്  7394.90  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  വകുപനിലന്റെ  ലഭാഭലാം
1691.05 കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണസ്റ്റ്. 

ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേള

78 (2077) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേള വനിപണനലാം പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള

റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കെനില്  ഏലതലഭാലാം  കലഭാടറനികേളഭാണസ്റ്റ്

വനിപണനലാം പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേളുലട സലാംസഭാനത്തനിനുള്ളനിലല വനിപണനലാം

തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  നനിയമപരമഭായ  എലന്തങ്കെനിലുലാം  തടസ്സങ്ങള  നനിലവനിലുകണഭാ;

ഉലണങ്കെനില് പ്രസ്തുത തടസ്സങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  കലഭാടറനികേളുലട  വനിപണനലാം  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള ഫലപ്രദമലഭാതഭാകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  നനിയമവനിരുദമഭായ  മനികസഭാറഭാലാം  കസറസ്റ്റ്  കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേള
സലാംസഭാനത്തനിനുള്ളനില് കസഭാക്കസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതഭായ വഭാര്ത്തലയ തടര്ന്നസ്റ്റ് അനധനികൃതമഭായനി
കസഭാക്കസ്റ്റ്  ലചേയ  ടനിക്കറ്റുകേള  ലറയ്ഡസ്റ്റ്  നടത്തനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  പനിടനിലചടുക്കുകേയുലാം
അവര്ലക്കതനിലര  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര് ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തടര്ന്നസ്റ്റ്  കകേരളത്തനില്
മനികസ്സഭാറഭാലാം  സലാംസഭാന കലഭാടറനികേള  വനില്പന നടത്തുന്നതലഭാലയന്നസ്റ്റ്  മനികസഭാറഭാലാം
സര്ക്കഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാന കലഭാടറനികേള കകേരളത്തനില് വനില്പന
നടത്തുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമലാം  പ്രകയഭാഗത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ടനി  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്ന  28%  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ഒടുക്കനിയുലാം  1998-ലല കകേന്ദ്ര കലഭാടറനി  നനിയനണ
നനിയമലാം, 2010-ലല കകേന്ദ്ര കലഭാടറനി ലറഗുകലഷന റൂള,  എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമലാം,
ചേടങ്ങള  എന്നനിവ പഭാലനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് മഭാത്രകമ സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് കലഭാടറനികേള
നടത്തഭാനഭാകൂ.  ഇക്കഭാരലത്തനില്   സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കേര്ശന  നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  കലഭാടറനികേളുലട  വനിപണനലാം  കനരനിടഭാന  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള ഫലപ്രദമഭാണസ്റ്റ്.  നനിയമപരമലഭാലത വനിപണനലാം നടത്തഭാലനഭാരുങ്ങനിയ മനികസഭാറഭാലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കലഭാടറനികേള  ലറയ്ഡസ്റ്റ്  നടത്തനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  പനിടനിലചടുക്കുകേയുലാം
അതനിനുത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ലക്കതനിലര  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  ലചേയസ്റ്റ്  അകനസഷണലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  കകേരള സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി  ഏജനമഭാര്,  ഇതര  സലാംസഭാന
ഭഭാഗലക്കുറനികേള വനില്ക്കഭാന മുതനിരുന്ന പക്ഷലാം അവരുലട ഏജനസനി റദ്ദേസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതളലപലടയുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിപസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര കലഭാടറനി
നനിയനണ  നനിയമങ്ങളുലാം  ചേടങ്ങളുലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  നടപടനികേളുലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള നനിയനണങ്ങളുലാം വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാലത സസതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേളുലട കേടനവരവസ്റ്റ്

79 (2078) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  സർക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനി  ഇലഭാലത  ഇതര  സലാംസഭാന
കലഭാടറനികേള സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വനിതരണലാം നടത്തുനകണഭാ;

(ബനി) ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേളുലട കേടനവരവമൂലലാം സലാംസഭാനത്തനിനുണഭാകുന്ന
സഭാമ്പത്തനികേ നഷ്ടലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) അനലസലാംസഭാന കലഭാടറനികേള നനിലവനില് സലാംസഭാനത്തനിനുള്ളനില് വനിതരണലാം

നടത്തുന്നനില.  അനധനികൃതമഭായനി  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവന്ന  മനികസഭാറഭാലാം  കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേള

പനിടനിലചടുത്തസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലാം എതനിര്പസ്റ്റ് കരഖലപടുത്തുകേയുലാം

നടപടനികേലളടുക്കുകേയുലാം  ലചേയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മനികസഭാറഭാലാം  സര്ക്കഭാര്

കകേരളത്തനില് നനിന്നസ്റ്റ് അവരുലട കലഭാടറനി ഇകപഭാള പനിനവലനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

ഇതര സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട വനില്പന

നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

80 (2079) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പ്രകേഭാരമുള്ള നനികുതനി  ഘടന  നനിലവനില്  വന്നതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്

അനുമതനിയനിലഭാലത  ഇതര  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനികേള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  യകഥഷ്ടലാം

വനില്പന നടത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുന്ന എലന്തങ്കെനിലുലാം വലവസകേള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  അത്തരലമഭാരു  വലവസ  നനിലവനിലനിലലങ്കെനിൽ,  ഇതരസലാംസഭാന

ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  വനില്പനയുലാം  വനിതരണവലാം  കേര്ശനമഭായനി  നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അത്തരലാം  വലവസകേള   നനിലവനിലനില.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനികുതനി  ഘടന

നനിലവനില്  വന്നതനിനഭാല്  28  ശതമഭാനലാം  നനികുതനി  ഒടുക്കനി,  കലഭാടറനി  നടത്തനിപസ്റ്റ്

സലാംബന്ധനിച എലഭാ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം സമര്പനിചസ്റ്റ്  1998-ലല കലഭാടറനി  ലറഗുകലഷന

ആക്ടസ്റ്റ്,  2010-ലല  കലഭാടറനി  റൂളസസ്റ്റ്   എന്നനിവയസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  മഭാത്രകമ  അനല

സലാംസഭാന  കലഭാടറനികേള  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്  വനില്പന  നടത്തഭാന

സഭാധനിക്കുകേയുള. 

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്   അനല

സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  നനിയമഭാനുസൃതമലഭാത്ത  വനില്പന  തടയുന്നതനികലക്കഭായനി

നനിലവനില് പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ള ആക്ടുകേളുലാം റൂളുകേളുലാം കേര്ശനമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത കലഭാടറനി നടത്തനിപനില് പുതനിയ നനിയനണങ്ങളുലാം
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പരനികശഭാധനകേളുലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മനികസഭാറഭാലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  കലഭാടറനി

അവരുലട  വനിതരണക്കഭാരഭായ  M/s.Teesta  Distributors  മുകഖന  കകേരളത്തനില്

ചേടങ്ങള ലലാംഘനിചസ്റ്റ്  വനില്പനയ്ലക്കഭാരുങ്ങനിയതനിലന തടര്ന്നസ്റ്റ് പ്രസ്തുത നനിയമലലാംഘനലാം

മനികസഭാറഭാലാം കസറനിലനയുലാം കകേന്ദ്ര ആഭലന്തര വകുപനിലനയുലാം  അറനിയനിക്കുകേയുലാം ഇത്തരലാം

നനിയമഭാനുസൃതമലഭാത്ത  കലഭാടറനികേള  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തരലാം  പനിടനിലചടുത്തസ്റ്റ്  നനിയമ

നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച

കേര്ശന നനിലപഭാടനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  മനികസഭാറഭാലാം കകേരളത്തനില് നടത്തുലമന്നസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിച

കലഭാടറനി  സതീമുകേള  പനിനവലനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഏജനമഭാര്

കകേരള  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനികേള  മഭാത്രകമ  വനില്ക്കഭാവൂ  എനലാം  നനിയമവനികധയമലഭാത്ത

അനലസലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേള വനില്ക്കുന്ന പക്ഷലാം അവരുലട ഏജനസനി

റദ്ദേസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതളലപലടയുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനലാം സര്ക്കഭാര് അറനിയനിപസ്റ്റ്

നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സതീ ശക്തനി ഭഭാഗലക്കുറനി

81 (2080) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  സതീശഭാക്തതീകേരണ വനനിതഭാ  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ആരലാംഭനിച

സതീ ശക്തനി ഭഭാഗലക്കുറനിയനില് നനിനലാം ഇതവലര എന്തസ്റ്റ് ലഭാഭലാം ലഭനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തകേ  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷലന്റെ  അക്കകൗണനികലക്കസ്റ്റ്

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഉലണങ്കെനില്  ഈ  തകേ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്

നടത്തനിയ  സതീശഭാക്തതീകേരണ  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ്

അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സതീശക്തനി ഭഭാഗലക്കുറനിയനില് നനിനലാം ഇതവലര  (3-5-2017  മുതല്  1-8-2017

വലര) ഏകേകദശലാം 236.52 കകേഭാടനി രൂപയുലട ലഭാഭലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) 19-2-2016-ലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.) 38/2016/നനി.വ. നമ്പര് ഉത്തരവനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് സതീശക്തനി കലഭാടറനി ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്.  ഇതനില് നനിനള്ള ലഭാഭലാം

വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേള  സമര്പനിക്കലപടുകമ്പഭാള

ആയതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   
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കലഭാടറനി സമ്മേഭാനഘടനയനില് മഭാറലാം

82 (2081) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേള എത്തുന്നകതഭാലട കകേരള കലഭാടറനികേളുലട
വനില്പനലയ  ബഭാധനിക്കുലമനള്ളതസ്റ്റ്  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  വനില്പന  വര്ദനിപനിക്കഭാന
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി സമ്മേഭാന ഘടനയനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ
എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട വനില്പന വര്ദനിപനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  2017  ജൂണ്  1-ാം തതീയതനിയനിലല നറുലക്കടുപ്പുകേള മുതല് പ്രഭാബലലത്തനില്
വരുത്തനി,  എലഭാ  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലടയുലാം  മുഖവനില  30  രൂപയഭാക്കനി
ഏകേതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം സമ്മേഭാനയനിനത്തനില് 5 ശതമഭാനലാം കൂടനി വര്ദനവസ്റ്റ് വരുത്തനിയുലാം
പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  സമ്മേഭാന  ഘടനകേള  പരനിഷ്കരനിചനിരുന.  എന്നഭാല്
1-7-2017  മുതല് ചേരക്കുകസവന നനികുതനി പ്രഭാബലലത്തനില് വരനികേയുലാം കകേരള സലാംസഭാന
ഭഭാഗലക്കുറനി   ടനിക്കറ്റുകേളനികന്മലുള്ള  നനികുതനി  12  ശതമഭാനമഭായനി   നനിജലപടുത്തുകേയുലാം
ലചേയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്   ടനിക്കറ്റുകേളുലട  മുഖവനില  26.8  രൂപയുലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ഉളലപലട
പരമഭാവധനി   വനില്പന വനില  30  രൂപയഭാക്കനി  നനിശയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം എലഭാ  പ്രതനിവഭാര
ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലടയുലാം  സമ്മേഭാനഘടനകേള  15-7-2017-ലല  നറുലക്കടുപ്പുകേള  മുതല്
പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുത്തനി  വതീണ്ടുലാം പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സമ്മേഭാനങ്ങളുലട എണത്തനില്
വര്ദനവസ്റ്റ് വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം 12 സതീരതീസ്സുകേളനിലഭായനി പരമഭാവധനി 1 കകേഭാടനി 8 ലക്ഷലാം
ടനിക്കറ്റുകേള അചടനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനിലുലാം ആകേര്ഷണതീയമഭായഭാണസ്റ്റ്  സമ്മേഭാനഘടനകേള
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതകൂടഭാലത  നനിയമവനികധയമലഭാത്ത  ഇതര  സലാംസഭാന
ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട വനില്പന തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് കേര്ശനമഭായ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേഭാരുണല കലഭാടറനി

83 (2082) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാരുണല കലഭാടറനിയനിലൂലട ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം
എത്ര തകേ സമഭാഹരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനില് എത്ര തകേ നനിര്ദനരഭായ കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  ഒരു  കറഷന  കേഭാര്ഡനില്  പരമഭാവധനി  എത്ര  തകേയഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില്
നല്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ഈ തകേ വര്ദനിപനിച്ചു നല്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കേഭാരുണല, കേഭാരുണല
പ്ലസസ്റ്റ് എന്നതീ കലഭാടറനികേളനിലൂലട സമഭാഹരനിച തകേ (ലമഭാത്തലാം വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്) സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

വര്ഷലാം കേഭാരുണല കലഭാടറനി ലമഭാത്തലാം
വനിറ്റുവരവസ്റ്റ് 

(കകേഭാടനി രൂപയനില്)

കേഭാരുണല പ്ലസസ്റ്റ് കലഭാടറനി
ലമഭാത്തലാം വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്
(കകേഭാടനി രൂപയനില്)

2016-17 745.97 745.31

2017-18

     (5-8-17 വലര)

397.69 384.66

ആലകേ 1143.66 1129.97

കേഭാരുണല, കേഭാരുണല പ്ലസസ്റ്റ് എന്നതീ ഭഭാഗലക്കുറനികേളനില് നനിനള്ള അറഭാദഭായമഭാണസ്റ്റ്
കേഭാരുണല ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. കേഭാരുണല, കേഭാരുണല
പ്ലസസ്റ്റ് എന്നതീ കലഭാടറനികേളനില് നനിനള്ള അറഭാദഭായലാം യഥഭാക്രമലാം ഏകേകദശലാം  231.44
കകേഭാടനി രൂപ, 221.43 കകേഭാടനി രൂപ വതീതമഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി) 1-6-2016 മുതല് 31-7-2017 വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് 377.89 കകേഭാടനി
രൂപ കേഭാരുണല ലബനവലന്റെസ്റ്റ് ഫണനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പദതനി മുകഖന വൃക്കകരഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഒരു
കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണസ്റ്റ്.  ഹൃദയലാം,
കേരള,  തലകചഭാര് സലാംബന്ധമഭായ ശസക്രനിയ,  കേലഭാനസര്,  ഹൃകദ്രഭാഗലാം,  ശസഭാസകകേഭാശ
കരഭാഗങ്ങള  എന്നനിവയലാം  നലടലസ്റ്റ് ല്ല്/സഷുമഭാ  നഭാഡനി  തടങ്ങനിയവയസ്റ്റ്  വരുന്ന  ഗുരുതര
ക്ഷതങ്ങളക്കുലാം ഒരു കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്  2  ലക്ഷലാം രൂപ വലര ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം
നല്കുന.

(ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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മനികസഭാറഭാലാം കലഭാടറനി

84 (2083) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചേരക്കസ്റ്റ് കസവന നനികുതനിയുലട മറവനില് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് മനികസഭാറഭാലാം കലഭാടറനി
വനില്പന നടത്തുനകണഭാ;

(ബനി) നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തുള്ള അനധനികൃത കലഭാടറനികേളലക്കതനിലര എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച ശക്തമഭായ നടപടനികേലളത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് മനികസഭാറഭാലാം
സര്ക്കഭാര് കകേരളത്തനില് നടത്തുലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിചനിരുന്ന കലഭാടറനി സതീമുകേള പനിനവലനിച്ചു. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുള്ള  അനധനികൃത  കലഭാടറനി  നടത്തനിപ്പുമഭായനി
ബന്ധലപട വനിഷയങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം കലഭാടറനി നനിയനണ നനിയമങ്ങള
പഭാലനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്  എ.ഡനി.ജനി.പനി.-ലയ
കമധഭാവനിയഭാക്കനി സലാംസഭാനതല കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് ലസല്ലുലാം ജനിലകേളനില് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാലര
കമധഭാവനിയഭാക്കനി  ജനിലഭാതല  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസല്ലുകേളക്കുലാം  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  അദലക്ഷതയനിലുള്ള  ജനിലഭാതല  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസല്ലുകേള
കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന്നസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനി ബന്ധലപട
ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുനണസ്റ്റ്.  അനധനികൃത കലഭാടറനി
നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട പരഭാതനികേള കപഭാലതീസസ്റ്റ്  അകനസഷണത്തനിനഭായനി സലാംസഭാനതല
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് ലസലനിനസ്റ്റ് ലലകേമഭാറനി തടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അനധനികൃത
ഒറ  അക്ക കലഭാടറനി  തടനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട  കകേസ്സുകേള അകനസഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാനതല  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  സമനിതനി,  കസഭാണല്  തലത്തനില്  ലഎ.ജനി.  ഓഫസ്റ്റ്
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ലലക്രലാംസനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  സനി.ബനി.സനി.ലഎ.ഡനി.  ഓഫതീസര്മഭാലര
കൂടനി ഉളലപടുത്തനി എ.ഡനി.ജനി.പനി. ലലക്രലാംസനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് പുനദുഃസലാംഘടനിപനി
ക്കുകേയുണഭായനി.  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേളുലട ഭതീഷണനി
മറനികേടക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  നനിലവനില്  പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ള  ആക്ടുകേളുലാം  റൂളുകേളുലാം  പ്രകേഭാരലാം
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട  മറവനില്  അനധനികൃതമഭായനി
നടത്തഭാനനിടയുള്ള  കലഭാടറനി  വനില്പന  തടയുന്നതനികലക്കഭായനി  കലഭാടറനി  നടത്തനിപനില്
പുതനിയ  നനിയനണങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനകേളുലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതകൂടഭാലത,
കകേരള സലാംസഭാന കലഭാടറനി ഏജനമഭാര് സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനികേള മഭാത്രകമ വനില്ക്കഭാന
പഭാടുളലവനലാം  നനിയമവനികധയമലഭാത്ത  അനലസലാംസഭാന  കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേള
വനില്ക്കുന്ന പക്ഷലാം ഏജനസനി റദ്ദേസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതളലപലടയുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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കേഭാരുണല ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായനനിധനി

85 (2084) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  , എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എന്നതീ ജനിലകേളനില് ഏലതലഭാലാം
ആശുപത്രനികേളനിലഭാണസ്റ്റ്  കേഭാരുണല  ചേനികേനിത്സഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതസ്റ്റ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാരുണലഭാ ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായ നനിധനി കൂടുതല് ആശുപത്രനികേളനികലക്കസ്റ്റ്
വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലല  എലഭാ
സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം   കേഭാരുണല ലബനവലന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ചേനികേനിത്സ  ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  പദതനിയനില്   അക്രഡനിറസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുള്ള  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ചേനികേനിത്സ ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.  ടനി ആശുപത്രനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*  

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനിക്കുന്നനില. 

കലഭാടറനി വകുപനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

86 (2085) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  കലഭാടറനികേളുലട  നനിയനണത്തനിനഭായനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കലഭാടറനി വകുപനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി സകേലക്കഭാണ നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അനലസലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട നനിയമഭാനുസൃതമലഭാത്ത
വനില്പന  തടയുന്നതനികലക്കഭായനി   നനിലവനില്   പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ള  കകേന്ദ്ര കലഭാടറനി
നനിയനണ  നനിയമങ്ങളുലാം  ചേടങ്ങളുലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  നടപടനികേളുലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള നനിയനണങ്ങളുലാം  വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാലത സസതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കകേരള
സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഏജനമഭാര്  കകേരള  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനികേള  മഭാത്രകമ

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വനില്ക്കഭാവൂ എനലാം നനിയമവനികധയമലഭാത്ത അനലസലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി ടനിക്കറ്റുകേള
വനില്ക്കുന്ന പക്ഷലാം അവരുലട ഏജനസനി റദ്ദേസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതളലപലടയുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമനലാം അറനിയനിപസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. മനികസഭാറഭാലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ കലഭാടറനി
അവരുലട  വനിതരണക്കഭാരഭായ  M/s.Teesta  Distributors  മുകഖന  കകേരളത്തനില്
ചേടങ്ങള ലലാംഘനിചസ്റ്റ്  വനില്പനയ്ലക്കഭാരുങ്ങനിയതനിലന തടര്ന്നസ്റ്റ് പ്രസ്തുത നനിയമലലാംഘനലാം
മനികസഭാറഭാലാം കസറനിലനയുലാം കകേന്ദ്ര ആഭലന്തര വകുപനിലനയുലാം  അറനിയനിക്കുകേയുലാം ഇത്തരലാം
നനിയമഭാനുസൃതമലഭാത്ത  കലഭാടറനികേള  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തരലാം  പനിടനിലചടുത്തസ്റ്റ്  നനിയമ
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കലഭാടറനി  വകുപസ്റ്റ്
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  15  സബസ്റ്റ്  ഓഫതീസകേള വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.  ഈ  ഓഫതീസകേളുലട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി
113  പുതനിയ തസ്തനികേകേളുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ടനി ഒഭാഫതീസകേളുലട അടനിസഭാന
സകൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  1,72,89,000  രൂപയുലാം  പ്രതനിമഭാസ  ആവര്ത്തന
ലചേലവഭായനി 8,46,000 രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. വകുപനിലല ഇകന്റെണല് ഓഡനിറസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം
ശക്തനിലപടുത്തുകേയുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ആസഭാനമഭാക്കനി ഒരു കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  ഡയറക്ടറുലട
കനതൃതസത്തനില് ഓഡനിറസ്റ്റ് വനിലാംഗസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എറണഭാകുളലാം മുതല് കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് വലരയുള്ള വനിവനിധ ഭഭാഗലക്കുറനി ഓഫതീസകേളുലട
ഓഡനിറസ്റ്റ് സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനിടഭാണസ്റ്റ് ഈ ഓഡനിറസ്റ്റ് വനിലാംഗസ്റ്റ്
ഓഫതീസസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട അചടനി നവതീകേരനിക്കു
ന്നതനിലന്റെയുലാം  സരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി
കൂടുതല് സരക്ഷഭാ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. വകുപനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന നടപടനികേളുലാം ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വകുപനില്  നനിലവനില്  ഉപകയഭാഗത്തനിലുള്ള  8  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം  പഴക്കമുള്ള
IT   ഹഭാര്ഡ് ലവയര്   ഉപകേരണങ്ങള   മഭാറനി  പുതനിയ  കേമ്പഡ്യൂടര്  ഹഭാര്ഡ് ലവയര്
വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്   നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വകുപനില്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന LIMS  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനിലന്റെ  പുതനിയ പതനിപസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  Online  receipt  accounting  system  ആയ
www.etreasury.kerala.gov.in. എന്ന കപഭാര്ടലനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ഭഭാഗലക്കുറനി
ഏജനമഭാര്  ഒഭാണ്ലലലനഭായനി പണലാം  ഒടുക്കുന്ന  e-treasury പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന
www.portal.keralalotteries.in  എന്ന കപഭാര്ടല് ആരലാംഭനിച്ചു.  ഓഫതീസനിലല ഫയല്
സലാംവനിധഭാനലാം കേടലഭാസസ്റ്റ്  രഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഫയലുകേലളലഭാലാം ഡനിജനിറലഭായനി ലലകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള  ഇ-ഗകവണനസസ്റ്റ്  പദതനിയഭായ  ഇ-ഓഫതീസസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനവലാം
ആധഭാര് അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള Biometric Attendance Management System-വലാം
സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി ഡയറക്ടകററനില് നടപനിലഭാക്കനി.
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സലാംസഭാന കലഭാടറനിയുലട കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനി

87 (2086) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാന കലഭാടറനിയുലട കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനസ്റ്റ് കവണനി ലചേയ കേഭാരലങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  കലഭാടറനികേലള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ  എന്നതസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയമഭാകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതരസലാംസഭാന  കലഭാടറനികേളക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഏലതങ്കെനിലുലാം
തരത്തനിലുള്ള നനിയനണകമഭാ നനികരഭാധനകമഭാ നനിലവനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇതരസലാംസഭാന  കലഭാടറനികേള  നനിയനനിക്കുന്നതനികനഭാ
നനികരഭാധനിക്കുന്നതനികനഭാ എലന്തങ്കെനിലുലാം നടപടനികേള സകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  കലഭാടറനികേളുലട  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനസ്റ്റ്  കവണനി  പുതതഭായനി
15  സബസ്റ്റ്  ഓഫതീസകേള കൂടനി  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഈ ഓഫതീസകേളുലട കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി 113 പുതനിയ തസ്തനികേകേള
കൂടനി  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  50 രൂപ  മുഖവനിലയുള്ള  സതീശക്തനി,  നനിര്മ്മേല്,  കേഭാരുണല  പ്ലസസ്റ്റ്,
കേഭാരുണല  എന്നതീ  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  മുഖവനിലകൂടനി  30  രൂപയഭാക്കനി
കുറച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  എലഭാ  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലടയുലാം  മുഖവനില ഏകേതീകേരനിക്കുകേയുലാം
സമ്മേഭാനത്തനില്  5  ശതമഭാനലാം  കൂടനി  വര്ദനവസ്റ്റ്  വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം സമ്മേഭാനങ്ങളുലട
എണത്തനില്  ഗണലമഭായ  വര്ദനവസ്റ്റ്  വരുത്തനിയുലാം  1-6-2017-ാം  തതീയതനിയനിലല
നറുലക്കടുപ്പുകേള മുതല് പ്രഭാബലലത്തനില് വരുത്തനി എലഭാ പ്രതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലടയുലാം
സമ്മേഭാനഘടനകേള  പരനിഷ്കരനിചനിരുന.  1-7-2017  മുതല്  കകേരള  സലാംസഭാന
ഭഭാഗലക്കുറനിയനികന്മല്  12%  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിലവനില് വന്നതനിലന തടര്ന്നസ്റ്റ്  പ്രതനിവഭാര
ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  മുഖവനില  26.8  രൂപയഭായുലാം  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  കചേര്ത്തസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി  വനില്പനവനില  30  രൂപയഭാക്കനി  നനിജലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം  50%-ത്തനിനു
മുകേളനില് സമ്മേഭാനത്തുകേ അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം 15-7-2017-ലല നറുലക്കടുപ്പുകേള മുതല്
പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുത്തനി  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലടയുലാം  സമ്മേഭാനഘടനകേള
വതീണ്ടുലാം പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിനുപുറലമ വനിപണനിയനിലല ഡനിമഭാന്റെനിനസ്റ്റ് അനുസൃതമഭായനി
ടനിക്കറസ്റ്റ് അചടനി ക്രകമണ വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് വരുനണസ്റ്റ്.  

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയമല. 
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(സനി&ഡനി) നനിയനണലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  1998-ലല കലഭാടറനി
ലറഗുകലഷന  അക്ടസ്റ്റ്,  2010-ലല  കലഭാടറനി  റൂള  എന്നനിവയനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന
റൂളുകേളുലാം  വലവസകേളുലാം   കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിച്ചു  മഭാത്രകമ  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്
കലഭാടറനി നടത്തനിപസ്റ്റ് സഭാദലമഭാവകേയുള. കകേന്ദ്ര കലഭാടറനി നനിയനണ നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്ന  നടപടനികേളുലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  നനിയനണങ്ങളുലാം
കേര്ശനമഭായനി  സസതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  കൂടഭാലത കകേരള ഭഭാഗലക്കുറനി  ഏജനമഭാര്
അനലസലാംസഭാന  കലഭാടറനി  വനിതരണലാം,  വനില്പന  എന്നതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
ഏര്ലപടഭാല്  ഏജനസനി  റദ്ദുലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  ഉളലപലടയുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കു
ന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കലഭാടറനി  നടത്തനിപനില്  പുതനിയ  നനിയനണങ്ങള,  പരനികശഭാധനകേള
എന്നനിവയുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനിയുലട വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്

88 (2087) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2016-2017-ലല സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനിയുലട ആലകേ വനിറ്റുവരവസ്റ്റ് എത്രലയന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  2016-2017-ല്  വനിവനിധ  ഭഭാഗലക്കുറനികേളനില്  നല്കേനിയ  സമ്മേഭാനത്തുകേ
എത്രലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) 2016-2017-ല് സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി വകുപനിലന്റെ അറ ലഭാഭലാം എത്രലയന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 2017-2018-ലല പ്രതതീക്ഷനിത വനിറ്റുവരവസ്റ്റ് എത്രലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-ലല സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനിയുലട ആലകേ വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്  7394.90
കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  വനിവനിധ  ഭഭാഗലക്കുറനികേളനിലഭായനി
സമ്മേഭാനയനിനത്തനില് ആലകേ 3016.71 കകേഭാടനി  രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വകുപനിലന്റെ  ലഭാഭലാം  1691.05  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി) 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില് ഭഭാഗലക്കുറനി വകുപനിലല പ്രതതീക്ഷനിത
വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്  ഏകേകദശലാം 9000 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  
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കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനലാം

89 (2088) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന കലഭാടറനിയുലട വലഭാജ ടനിക്കറ്റുകേള ഹഭാജരഭാക്കനി സമ്മേഭാനത്തുകേ
കേരസമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വലഭാജ കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേള തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് സരക്ഷഭാസലാംവനിധഭാനലാം ശക്തമഭാക്കനി
യനിട്ടുകണഭാ;  ഏലതഭാലക്ക  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഭഭാഗലക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേളനില്
ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഏജനമഭാര് സമ്മേഭാനലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കകേസ്സുകേളനില് ഇത്തരലാം
പ്രവണത ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സമ്മേഭാനഭാര്ഹമഭായ ടനിക്കറ്റുകേളുലട കഫഭാകടഭാകകേഭാപനി
നല്കേനിയഭാണസ്റ്റ്  വനില്പനക്കഭാര്/ഏജനമഭാര്  എന്നനിവരനില്  നനിനലാം  സമ്മേഭാനത്തുകേ
ലലകേക്കലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  ബഭാര്കകേഭാഡസ്റ്റ്,  സതീക്രടസ്റ്റ്
കകേഭാഡസ്റ്റ്,  കേടക്കുറനിയുമഭായനി  കയഭാജനിപനിക്കല്  എന്നതീ  സരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പുറകമ Microprinting, Opaque text, guilloche, Relief printing എന്നതീ അധനികേ
സരക്ഷഭാ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവ  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  കേള്ളത്തരലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ബന്ധലപട എലഭാവര്ക്കുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന. 

സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേലള കേഭാരുണല ലബനവലന്റെസ്റ്റ്
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

90 (2089)  ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേകളയുലാം ഉളലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വൃക്ക  മഭാറനിവയല്  ശസക്രനിയകേള  ഉളലപലട  നടത്തുന്ന  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനില് ചേനികേനിത്സ കതടുന്നവര്ക്കുലാം ഓപകറഷനസ്റ്റ്  വനികധയരഭാകുന്നവര്ക്കുലാം
പ്രസ്തുത ആശുപത്രനി പടനികേയനില് ഉളലപടുന്നനില എന്ന കേഭാരണത്തഭാല് ആനുകൂലലലാം
നനികഷധനിക്കുന്നതഭായ പ്രശ്നത്തനിനസ്റ്റ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കൂടുതല്  ആശുപത്രനികേലള  അക്രഡനിറസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  പദതനിയുലട  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം
അക്രഡനിറസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള്ള സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലല ചേനികേനിത്സയസ്റ്റ് മഭാത്രകമ നനിലവനില്
ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള്ളു.

ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനി വനില്പനയസ്റ്റ് നനിയനണലാം

91 (2090)  ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിലവനില്  വന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്,  ഇതര  സലാംസഭാന
കലഭാടറനികേലള നനിയനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് അധനികേഭാരലാം നല്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന കലഭാടറനി  വനില്പനയസ്റ്റ്  നനിയനണകമര്ലപടുത്തനി വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിചതസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് ചേടത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേള സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നതനിലൂലട
എലന്തലഭാലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്നതസ്റ്റ്;  ഇതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ 1998-ലല കലഭാടറനി ലറഗുകലഷന ആക്ടസ്റ്റ്, 2010-ലല

കലഭാടറനി റൂളസസ്റ്റ് എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന റൂളുകേളുലാം വലവസകേളുലാം കേര്ശനമഭായനി

പഭാലനിച്ചു മഭാത്രകമ സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് കലഭാടറനി വനില്പന നടത്തഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

നനിയമവനികധയമലഭാത്ത മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് ഇതര സലാംസഭാന

കലഭാടറനികേള വനില്പന നടത്തുന്നതസ്റ്റ് നനിയനനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്

അധനികേഭാരമുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  കകേരള  ഗുഡ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  സര്വതീസസസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്  ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്  2017

ലസക്ഷന  164-ലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ജൂലലല  27-ാം തതീയതനിയനിലല ജനി.ഒ.(പനി)

നമ്പര്  93/2017/ടഭാകസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  കലഭാടറനി  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി  റൂള

കഭദഗതനി ലചേയസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  കലഭാടറനികേള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന
അനുവദനിചഭാല് സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  സഭാമൂഹലകക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാന
ഭഭാഗലക്കുറനിയനിലൂലട  ലഭനികക്കണ  വരുമഭാനലത്ത  അതസ്റ്റ്  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലാം.
കൂടഭാലത  ലഭാഭലാം  മഭാത്രലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  നനിയമവനികധയമലഭാത്ത  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയുള്ള
ഇതര  സലാംസഭാന  കലഭാടറനി  നടത്തനിപസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്  സഭാമൂഹനികേ
അരക്ഷനിതഭാവസയുലാം സൃഷ്ടനിക്കുലാം. 

ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേളുലട വലഭാജ വനില്പന

92  (2091)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇതര  സലാംസഭാന  കലഭാടറനികേള  വലഭാജമഭായനി  വനിറഴനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്  ഇതര  സലാംസഭാന  കലഭാടറനിയുലട  ഭതീഷണനി
മറനികേടക്കുന്നതനികലക്കഭായനി നനിലവനില് പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ള ആക്ടുകേളുലാം റൂളുകേളുലാം പ്രകേഭാരലാം
കേര്ശനമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 1998-ലല കലഭാടറനി ലറഗുകലഷന ആക്ടസ്റ്റ്,
2010-ലല  കലഭാടറനി  ലറഗുകലഷന  റൂള  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്
സനിക്കനിലാം  കലഭാടറനിയുലട  വനില്പന  2013  മുതല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ള
തഭാകുന. ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട മറവനില് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഇതര സലാംസഭാന കലഭാടറനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം തടയുന്നതനികലക്കഭായനി കലഭാടറനി നടത്തനിപനില് പുതനിയ നനിയനണങ്ങള/
പരനികശഭാധനകേള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കകേരള  സലാംസഭാന  കലഭാടറനി
ഏജനമഭാര് കകേരള സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനികേള മഭാത്രകമ വനില്ക്കഭാന പഭാടുളലവനലാം
നനിയമവനികധയമലഭാത്ത അനലസലാംസഭാന ടനിക്കറ്റുകേള വനില്ക്കുന്ന പക്ഷലാം ഏജനസനി
റദ്ദേസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതളലപലടയുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനലാം അറനിയനിപസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.യുലട  മറവനില്  മനികസഭാറഭാലാം  കലഭാടറനി  അവരുലട  വനിതരണക്കഭാരഭായ
M/s.Teesta  Distributors  മുകഖന റൂളുകേള ലലാംഘനിചസ്റ്റ് വനില്പനയ്ലക്കഭാരുങ്ങനിയതനിലന
തടര്ന്നസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  നനിയമലലാംഘനലാം  കകേന്ദ്ര  ആഭലന്തര  വകുപനിലനയുലാം  മനികസഭാറഭാലാം
സര്ക്കഭാരനിലനയുലാം  അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി.  നനിയമഭാനുസൃതമലഭാത്ത ഇത്തരലാം ടനിക്കറ്റുകേള
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തരലാം  പനിടനിലചടുത്തസ്റ്റ്  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് മനികസഭാറഭാലാം  സര്ക്കഭാര് കകേരളത്തനിനകേലത്ത കലഭാടറനി നടത്തനിപനില്
നനിനലാം  ഇനനിലയഭാരു  അറനിയനിപസ്റ്റ് ഉണഭാകുന്നതവലര  പനിന്മഭാറനിയതഭായനി  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലനയുലാം മഭാധലമങ്ങലളയുലാം അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ഭഭാഗലക്കുറനി കമഖലലയ കേരകേയറഭാനഭായുള്ള പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

93 (2092) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .     പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .     പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .     ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം  തകേര്ചയനിലഭാക്കനിയ  ഭഭാഗലക്കുറനി  കമഖലലയ
കേരകേയറഭാനഭായനി നടത്തനിയ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചേരക്കസ്റ്റ്  കസവന നനികുതനി  ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  2005-ലല  കകേരള
ടഭാകസ്റ്റ് ഓണ് കപപര് കലഭാടറതീസസ്റ്റ് ആക്ടസ്റ്റ് റദ്ദേഭായതനിനഭാല് ഇതര സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനികേലള
നനിയനനിക്കഭാനഭായനി  പുതതഭായനി  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുകമഭാ;  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
അനധനികൃതമഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച  മനികസഭാറഭാലാം  കലഭാടറനി  നനികരഭാധനിക്കഭാന
എന്തസ്റ്റ് മഭാര്ഗ്ഗമഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒറ നമ്പര് കലഭാടറനികേലളയുലാം വലഭാജ കലഭാടറനികേലളയുലാം തടയുന്നതനിനഭായനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേളുലടയുലാം  വനില  30  രൂപയഭാക്കനി
ഏകേതീകേരനിക്കുകേയുലാം സമ്മേഭാനഘടനകേള ആകേര്ഷകേമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതകൂടഭാലത  വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പരസലചേനിത്രങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്
പ്രമുഖ ടനി.വനി ചേഭാനലുകേളനിലുലാം സനിനനിമഭാ തനികയററുകേളനിലുലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
പ്രമുഖ ദനിനപത്രങ്ങള,  എഫസ്റ്റ്.എലാം.  ചേഭാനലുകേള എന്നനിവ വഴനിയുലാം പരസലലാം നല്കേനി
വരുന. 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  കലഭാടറനി  നനിയനണ  നനിയമത്തനിലന്റെയുലാം  ചേടങ്ങളുലടയുലാം
വലവസകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി മഭാത്രകമ സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കലഭാടറനികേള നടത്തഭാനഭാകൂ
എന്നസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമത്തനിലുലാം  ചേടങ്ങളനിലുലാം  കേര്ശന  വലവസകേള
ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യുലട  മറവനില്  മനികസഭാറഭാലാം  കലഭാടറനി,  തങ്ങളുലട
വനിതരണക്കഭാരഭായ  M/s.Teesta  Distributors  മുകഖന  ചേടങ്ങള  ലലാംഘനിചസ്റ്റ്
വനില്പനയ്ലക്കഭാരുങ്ങനിയതനിലന തടര്ന്നസ്റ്റ് പ്രസ്തുത നനിയമലലാംഘനലാം കകേന്ദ്ര ആഭലന്തര
വകുപനിലനയുലാം  മനികസഭാറഭാലാം സര്ക്കഭാരനിലനയുലാം അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതകൂടഭാലത,
കലഭാടറനി നടത്തനിപനില് പുതനിയ നനിയനണങ്ങള/പരനികശഭാധനകേള എന്നനിവ ലകേഭാണ്ടു
വരനികേയുലാം  സലാംസഭാന  കലഭാടറനി  ഏജനമഭാര്  സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനികേള  മഭാത്രകമ
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വനില്ക്കഭാന പഭാടുളലവനലാം നനിയമവനികധയമലഭാത്ത അനലസലാംസഭാന  ടനിക്കറ്റുകേള
വനില്ക്കുന്ന  പക്ഷലാം  ഏജനസനി  റദ്ദേസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതളലപലടയുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമനലാം അറനിയനിപസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അനധനികൃതമഭായനി  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവന്ന
മനികസഭാറഭാലാം  കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേള  പനിടനിലചടുക്കുകേയുലാം  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  ലചേയ്യുകേയുലാം
ലചേയ്തു.  സലാംസഭാനലാം കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനിയഭാവശലലപടസ്റ്റ്  കേത്തയയകേയുലാം ശക്തമഭായ
പ്രതനികഷധലാം കരഖലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് മനികസഭാറഭാലാം സര്ക്കഭാര് അവരുലട
കലഭാടറനി സതീലാം കകേരളത്തനില് നനിനലാം പനിനവലനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ഒറനമ്പര് കലഭാടറനികേലളയുലാം  വലഭാജ  കലഭാടറനികേലളയുലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി
ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്  എ.ഡനി.ജനി.പനി.-ലയ കമധഭാവനിയഭാക്കനി സലാംസഭാനതല കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
ലസല്ലുലാം ജനിലകേളനില് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാലര കമധഭാവനിയഭാക്കനി ജനിലഭാതല കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
ലസല്ലുകേളക്കുലാം  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനിലഭാതല  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസല്ലുകേള
കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തനി
ബന്ധലപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുനണസ്റ്റ്.  വകുപനില്
ലഭനിക്കുന്ന അനധനികൃത കലഭാടറനി നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട പരഭാതനികേള കപഭാലതീസസ്റ്റ്
അകനസഷണത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനതല കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസലനിനസ്റ്റ്  ലലകേമഭാറനി  തടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത നനിലവനിലുള്ള ബഭാര്കകേഭാഡസ്റ്റ്, സതീക്രടസ്റ്റ് കകേഭാഡസ്റ്റ്,
കേടക്കുറനിയുമഭായനി കയഭാജനിപനിക്കല് എന്നതീ സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ് പുറകമ വലഭാജ
ഭഭാഗലക്കുറനി ടനിക്കറ്റുകേള തടയുന്നതനിനഭായനി Microprinting, Opaque text, guilloche,
Relief printing എന്നതീ  സരക്ഷഭാ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള കൂടനി ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഭഭാഗലക്കുറനി വനില്പന രലാംഗത്തുണഭായ മഭാറങ്ങള

94 (2093) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന
ഭഭാഗലക്കുറനിവനില്പന രലാംഗത്തസ്റ്റ് ഉണഭായ കേഭാതലഭായ മഭാറങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ഭഭാഗലക്കുറനിവനില്പന രലാംഗത്തുണഭാക്കനിയ ഗുണകദഭാഷഫലങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാറസ്റ്റ് നനികുതനി ഘടനയനിലലയുലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനികുതനി ഘടനയനിലലയുലാം
കകേരള സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി വനില്പനരലാംഗലത്ത തഭാരതമലലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള
സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കസ്റ്റ്  1-7-2017  മുതല്  12  ശതമഭാനലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് 1-7-2017 മുതല് 14-7-2017 വലരയുള്ള പ്രതനിവഭാര
436/2020
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ഭഭാഗലക്കുറനി നറുലക്കടുപ്പുകേളക്കുലാം  19-7-2017-ലല മണ്സൂണ് ബമ്പര് ഭഭാഗലക്കുറനിക്കുലാം
6  ശതമഭാനലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  തകേ  മഭാത്രലാം  ഏജനമഭാരനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  ഈടഭാക്കനിയഭാല്
മതനിലയന്നസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ഈടഭാക്കനിത്തുടങ്ങനിയ ഘടത്തനില് ടനിക്കറസ്റ്റ്
വനില്പനയനില് ലചേറനിയ കുറവണഭാലയങ്കെനിലുലാം ഏജനമഭാരുലട ആശങ്കെകേള ദരതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിചതവഴനി പനിന്നതീടസ്റ്റ് വനില്പന പൂര്വസനിതനിയനിലഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭായകതഭാലട സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന
Tax on Paper Lotteries Act അസഭാധുവഭായനി. ഈ നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനി
ലുണഭായനിരുന്ന  ചേനില  അധനികേഭാരങ്ങള  ഇതമൂലലാം  ഇലഭാതഭായനി.  എന്നഭാല്  എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
നനിയമത്തനിലുലാം ചേടങ്ങളനിലുലാം കലഭാടറനി  സലാംബന്ധനിച കേര്ശന വലവസകേള കചേര്ത്തസ്റ്റ്
കലഭാടറനികേള നനിയമത്തനിനുലാം ചേടത്തനിനുലാം അനുസരനിചസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ നടത്തുവഭാന കേഴനിയ
എന്ന  കേഭാരലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന
ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കസ്റ്റ്  12  ശതമഭാനവലാം  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  കലഭാടറനികേളക്കസ്റ്റ്
28  ശതമഭാനവമഭാണസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിരക്കസ്റ്റ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  28  ശതമഭാനലാം
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ഏര്ലപടുത്തനിയതസ്റ്റ് അനലസലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട നനിര്ബഭാധമുള്ള
കേടനവരവനിനസ്റ്റ് സഹഭായകേമഭാവന്നതല എനള്ളതഭാണസ്റ്റ് ഗുണകേരമഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(സനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കസ്റ്റ്  വഭാറസ്റ്റ്  നനികുതനി  ഘടന
നനിലവനിലനിലഭാതനിരുന്നതനിനഭാല് ഇവ തമ്മേനിലുള്ള തഭാരതമലലാം സഭാധലമഭാകുന്നതല. 

വലഭാജകലഭാടറനി

95 (2094) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരള സര്ക്കഭാര് കലഭാടറനികേളുലട വലഭാജ ടനിക്കറസ്റ്റ് ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്
വനില്ക്കുന്നതഭായുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കകേരള സര്ക്കഭാര് കലഭാടറനികേളുലട വലഭാജ ടനിക്കറസ്റ്റ് വനില്പന തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വലഭാജ ടനിക്കറസ്റ്റ് വനില്പനമൂലലാം ഉണഭാകുന്ന റവനഡ്യൂ നഷ്ടലാം എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ്
കേണക്കഭാക്കലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കെനില് എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഒകൗകദലഭാഗനികേ  മുദ്രയുലാം  കലഭാടറനിയുലട  ലലടറനിലുലാം
ദര്വനിനനികയഭാഗലാം ലചേയസ്റ്റ് ലഫയ്സ്ബുക്കസ്റ്റ്/വഭാടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്ആപസ്റ്റ് എന്നതീ സഭാമൂഹല മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട
മൂന്നക്ക നമ്പര് ചൂതഭാടലാം ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളഭായ തമനിഴ് നഭാടനിലുലാം ഉത്തര്പ്രകദശനിലുലാം
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നടക്കുന്നതഭായുള്ള മഭാധലമ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവര്ലക്കതനിലര നനിയമ
നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കുലാം  എ.ഡനി.ജനി.പനി.(സനി.ബനി.സനി.
ലഎ.ഡനി.)-ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) വലഭാജ ടനിക്കറസ്റ്റ് വനില്പന തടയുന്നതനിനഭായനി ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ് എ.ഡനി.ജനി.പനി.-ലയ
കമധഭാവനിയഭാക്കനി  സലാംസഭാനതല  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസല്ലുലാം  ജനിലകേളനില്  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാലര കമധഭാവനിയഭാക്കനി  ജനിലഭാതല  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസല്ലുകേളക്കുലാം  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനിലഭാതല കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്   ലസല്ലുകേള കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില്
കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തനി  ബന്ധലപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുനണസ്റ്റ്. ഡയറക്ടകററനില്  ലഭനിക്കുന്ന അനധനികൃത
കലഭാടറനി നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട പരഭാതനികേള കപഭാലതീസസ്റ്റ് അകനസഷണത്തനിനഭായനി
സലാംസഭാനതല കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് ലസലനിനസ്റ്റ് ലലകേമഭാറനി തടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
നനിലവനിലുള്ള  ബഭാര്കകേഭാഡസ്റ്റ്,  സതീക്രടസ്റ്റ്  കകേഭാഡസ്റ്റ്,  കേടക്കുറനിയുമഭായനി  കയഭാജനിപനിക്കല്
എന്നതീ  സരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പുറകമ  Microprinting,  Opaque  text,
guilloche,  Relief  printing  എന്നതീ  സരക്ഷഭാ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  കൂടനി  ആദലഘടമഭായനി
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  വലഭാജ ടനിക്കറസ്റ്റ്  വനില്പന സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി  ടനിക്കറസ്റ്റ്  വനില്പനലയ
ബഭാധനിക്കുന്നതഭാകയഭാ അതമൂലലാം റവനഡ്യൂ നഷ്ടലാം ഉണഭായതഭാകയഭാ കേലണത്തനിയനിടനില. 

വലഭാജ കലഭാടറനി ടനിക്കറസ്റ്റ്

96 (2095) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വലഭാജ  കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേള  വനിറഴനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  എത്ര  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഒറനമ്പര്/മൂന്നക്ക നമ്പര് കലഭാടറനി ചൂതഭാടലാം,  സലാംസഭാന കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട
കഫഭാകടഭാസഭാറ്റുകേള,  വലഭാജ പ്രനിനകേള എന്നതീ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട അനധനികൃത കലഭാടറനി
വനില്ക്കുനലവന്ന പരഭാതനി  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കലഭാടറനി  വകുപസ്റ്റ്  നല്കേനിയ പരഭാതനിയനില്
സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കേര്ശനമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം  2016-17  കേഭാലയളവനില്
74  കകേസ്സുകേളുലാം  2017-18  കേഭാലയളവനില്  ഇതവലര  23  കകേസ്സുകേളുലാം  രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഇകന്റെണല് ഓഡനിറസ്റ്റ്

97 (2096) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനിലുലാം,  ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ഇകന്റെണല്
ഓഡനിറസ്റ്റ് നടത്തണലമന്ന വലവസ നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഇതപ്രകേഭാരലാം കൃതലമഭായനി ഇകന്റെണല് ഓഡനിറസ്റ്റ് വര്ഷഭാവര്ഷലാം നടത്തുന്ന
സഭാപനങ്ങള/വകുപ്പുകേള ഏലതഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇലക്ഷന വകുപനില് ഇകന്റെണല് ഓഡനിറസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് വര്ഷലാം വലര കൃതലമഭായനി
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  പ്രസ്തസ്തുത വകുപനില് ഇതസ്റ്റ് കൃതലമഭായനി  നടത്തഭാത്തതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
അക്കകൗണന്റെസ്റ്റ്  ജനറല്  എലന്തങ്കെനിലുലാം  പരഭാമര്ശലാം  നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;  എങ്കെനില്  വനിശദ
വനിവരലാം നൽകുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വകുപനില്  ഏലതഭാലക്ക  തഭാലൂക്കുകേലള  ഓഡനിറനിലാംഗനിനസ്റ്റ്
വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ് കൃതലമഭായനി നടത്തഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
സമയബന്ധനിതമഭായനി ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തുവഭാൻ കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനില്  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറസ്റ്റ്  നടത്തണലമന്നതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  19-12-2003-ലല  96/2003/ധന.  10-6-2005-ലല  32/2005/ധന
സര്ക്കുലറുകേള  പ്രകേഭാരവലാം  എലഭാ  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലാം  അവരുലട
അക്കകൗണ്ടുകേള എലഭാ  വര്ഷവലാം  ഓഡനിറസ്റ്റ്  ലചേയസ്റ്റ്  ലലഫനലലലസസ്റ്റ്  ലചേയണലമനലാം
അതനിനുമുമ്പഭായനി   ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറസ്റ്റ്  നടത്തനിയനിരനിക്കണലമനലാം  6-5-1991-ലല
21295/ബനി.പനി.ഇ.2/90/പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരവലാം  വലക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(ബനി)  ലഭാനഡസ്റ്റ്  റവനഡ്യൂ,  കസഷനറനി,  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസ്റ്റ്,
ഇക്കകണഭാമനികസ്റ്റ് & സഭാറനിസനികസ്റ്റ്, ഇനഡസനിയല് ലട്രെയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്, ഇനഡലന സനിസലാംസസ്റ്റ്
ഓഫസ്റ്റ്  ലമഡനിസനിനസസ്റ്റ്,  എലലകസസ്റ്റ്,  ലകേഭാളതീജനികയറസ്റ്റ്  എഡഡ്യൂകക്കഷന,  ഡയറനി
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്,  അഗ്രേനികേളചര്,  പ്രനിസണ്,  ലടകനിക്കല് എഡഡ്യൂകക്കഷന,  ലഹല്ത്തസ്റ്റ്
സര്വതീസസ്റ്റ്, ട്രെഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണകററസ്റ്റ്, രജനികസഷന, കഫഭാറസസ്റ്റ്, ലഭാന്റെസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,
സനിവനില്  സലലപ്ലസസ്റ്റ്,  കസറസ്റ്റ്  ഓഡനിറസ്റ്റ്,  മഡ്യൂസനിയലാം  &  സൂ,  ലലസനനികേകക്ഷമലാം,
സലാംസഭാന ജലഗതഭാഗത വകുപസ്റ്റ്, ഡ്രഗ്സസ്റ്റ് കേണ്കട്രെഭാളര്, ഇനഡസതീസസ്റ്റ് & കകേഭാകമഴസ്റ്റ്,
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ലമഡനിക്കല് എജഡ്യൂകക്കഷന,  സലാംസഭാന കലഭാടറനി വകുപസ്റ്റ്,  എന.സനി.സനി.  ഡയറക്ടകററസ്റ്റ്
എന്നതീ സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനില് നനിനമുള്ള ആഭലന്തര പരനികശഭാധന റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ്  ലഭനിച്ചുവരഭാറുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  എലലകസസ്റ്റ്,  സര്കവയുലാം
ഭൂകരഖയുലാം,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനലാം,  പടനികേജഭാതനി  വനികേസനലാം,  ജലകസചേനലാം,
ആര്ലലക്കവ്സസ്റ്റ്, ലതഭാഴനില്, വനികനഭാദസഞഭാരലാം, സഹകേരണലാം, കമഭാകടഭാര് ലവഹനിക്കനിളസസ്റ്റ്,
ലകേമനിക്കല് എകഭാമനികനഴസ്റ്റ്, ഗ്രേഭാമവനികേസനലാം, സഭാലാംസഭാരനികേലാം, ആയുര്കവദ ലമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസലാം, ലതീഗല് ലമകട്രെഭാളജനി, ഫഭാക്ടറതീസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് കബഭായനികലഴസ്റ്റ്,  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്,
കസറസ്റ്റ് ലസനട്രെല് ലലലബറനി, ചേതീഫസ്റ്റ് ഇലകനിക്കല് ഇനലസക്ടകററസ്റ്റ്, ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസലാം,
കേയര് വനികേസനലാം,  സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  തറമുഖലാം,  കഹഭാമനികയഭാപതനി,
ലലമനനിലാംഗസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ജനികയഭാളജനി, മണസ്റ്റ് പരലകവഷണ മണസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം, അഡസകക്കറസ്റ്റ്
ജനറല്, സഭാമൂഹലനതീതനി, ഹഭാര്ബര്, ലലകേത്തറനി ആന്റെസ്റ്റ് ലടകസ്റ്റ്സറല്സസ്റ്റ്,  ഫനിഷറതീസസ്റ്റ്,
ഫയര്  ആന്റെസ്റ്റ്  ലറസഡ്യൂ,  ടകൗണ്  പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  ഹയര്  ലസക്കണറനി
വനിദലഭാഭലഭാസലാം, പഞഭായത്തസ്റ്റ്, ഭൂജലലാം, ഭക്ഷലസരക്ഷ എന്നതീ വകുപ്പുകേളനില് ഇകന്റെണല്
ഓഡനിറസ്റ്റ് നടക്കുനണസ്റ്റ്.  കകേരള ഫനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരള കസറസ്റ്റ് പവര്
ആന്റെസ്റ്റ്  ഇനഫഭാസക്ചര്  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  കകേരള  കസറസ്റ്റ്
ലഎ.ടനി. ഇനഫഭാസക്ചര് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്, കകേരള ലക്ലയ്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ലസറഭാമനികേസ്റ്റ് കപ്രഭാഡക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  ദ കകേരള മനിനറല്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ലമറല്സസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  കകേരള കസറസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്
ആന്റെസ്റ്റ്  ഫഭാര്മസഡ്യൂടനിക്കല്സസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  ദ  ട്രെഭാവനകൂര്  ലകേഭാചനിന  ലകേമനിക്കല്സസ്റ്റ്
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  ദ  ട്രെഭാവനകൂര്  ഷുഗര്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ലകേമനിക്കല്സസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  മലബഭാര്
ഡനിസനിലറതീസസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്, ട്രെഭാനകസഭാര്കമഴസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ഇലകനിക്കല്സസ്റ്റ് കകേരള ലനിമനിറഡസ്റ്റ്, ദ
ലകേല്കട്രെഭാണ് കേകമ്പഭാണന്റെസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്, ദ ലമറല് ഇനഡസതീസസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,
സതീല്  ഇനഡസനിയല്  കകേരള  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  സതീല്  ആന്റെസ്റ്റ്  ഇനഡസനിയല്
കഫഭാര്ജനിലാംഗ്സസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്, ഓകടഭാകേഭാസസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്, ഓയനില് പഭാലാം ഇനഡല ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,
ദ  പ്ലഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫസ്റ്റ്  കകേരള  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  റതീഹഭാബനിലനികറഷന
പ്ലഭാകന്റെഷന ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  ദ കസറസ്റ്റ് ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ഓഫസ്റ്റ് കകേരള ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,
സതീതഭാറഭാലാം  ലടകസ്റ്റ്സറല്സസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  ലമന  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ആന്റെസ്റ്റ്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  കകേഭാര്പകറഷന,  ഇനഡലന  ഇനസനിറഡ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
ഇനഫര്കമഷന ലടകകഭാളജനി ആന്റെസ്റ്റ് മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് കകേരള, വഭാഴക്കുളലാം അകഗ്രേഭാ ആന്റെസ്റ്റ്
ഫുഡസ്റ്റ്  കപ്രഭാസസ്സനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  കകേരള  അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്  സനില്സസ്റ്റ്
എകലനസസ്റ്റ്  എന്നതീ  ലപഭാത  കമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറസ്റ്റ്
നടക്കുനണസ്റ്റ്.  
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(സനി) 2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  26  തഭാലൂക്കുകേളനില് ഇകന്റെണല്
ഓഡനിറസ്റ്റ്  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇലക്ഷന  വകുപനില്  പൂര്ണമഭായ  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറസ്റ്റ്
നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  7  വര്ഷലത്ത കഷഭാടസ്റ്റ്  ഫഭാള ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി വകുപനില്  2016-ല്
ഓഡനിറസ്റ്റ് നടത്തനിയതമഭായനി ബന്ധലപട റനികപഭാര്ടനിലഭാണസ്റ്റ് അക്കകൗണന്റെസ്റ്റ് ജനറല് ഈ
കേഭാരലലാം പരഭാമര്ശനിചതസ്റ്റ്. 

(ഡനി)2014-15  2015-16  വര്ഷങ്ങളനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  തലകശരനി,  കേണ്ണൂര്,
മഭാനന്തവഭാടനി,  സല്ത്തഭാനബകത്തരനി, വടകേര, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,  തനിരൂര്,
മണഭാര്ക്കഭാടസ്റ്റ്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്, തൃശ്ശൂര്, ലകേഭാചനി, കേണയന്നൂര്, ലതഭാടുപുഴ, കകേഭാടയലാം, ലചേങ്ങന്നൂര്,
അമ്പലപ്പുഴ,  തനിരുവല,  റഭാന്നനി,  കേരുനഭാഗപള്ളനി,  ലകേഭാലലാം,  ചേനിറയനിനകേതീഴസ്റ്റ്,  ലനയഭാറനിനകേര,
ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്, തനിരുവനന്തപുരലാം എന്നതീ തഭാലൂക്കുകേലള ഓഡനിറനിനസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ഒകര വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള സബസ്റ്റ് ഓഫതീസകേളനില് ഇകന്റെണല് ഓഡനിറസ്റ്റ്
നടത്തുന്നതസ്റ്റ് അതഭാതസ്റ്റ് വകുപ്പുകേളനില് തലന്ന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ആഭലന്തര പരനികശഭാധന
സലാംവനിധഭാനലാം  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഏറവലാം
ഒടുവനിലഭായനി 10-8-2017-ലല 64/2017/ധന സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം ഇകന്റെണല് ഓഡനിറസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ധനവകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധനയഭായനി ലഭനിക്കഭാത്ത വകുപ്പുകേളുലട പടനികേ
ഉളലപടുത്തുകേയുലാം പ്രസ്തസ്തുത വകുപസ്റ്റ് കമധഭാവനികേളക്കസ്റ്റ് ഇകന്റെണല് ഓഡനിറസ്റ്റ് കൃതലമഭായനി
നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കദശതീയ ലഗയനിലാംസനിലല ക്രമകക്കടുകേള

98 (2097) ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടന്ന  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസനിലല  ക്രമകക്കടുകേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്
ഓഡനിറസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടനികന്മല് തടരകനസഷണലാം നടത്തുകേയുണഭാകയഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില് എത്ര രൂപയലട ക്രമകക്കടസ്റ്റ് കേലണത്തനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  ഉകദലഭാഗസരനിലഭാണസ്റ്റ്  ബഭാധലത  ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം
എത്ര തകേ വതീതമഭാണസ്റ്റ് ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതഭാലക്ക ഇനങ്ങളനില് ക്രമകക്കടുകേള കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ക്രമകക്കടു
കേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  വനിശദമഭായനി  അകനസഷനിക്കഭാന  വനിജനിലനസനിലനകയഭാ  മകറലതങ്കെനിലുലാം
ഏജനസനിലയകയഭാ ചുമതലലപടുത്തഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 35- ാാമതസ്റ്റ് കദശതീയ ലഗയനിലാംസനിലന്റെ വരവസ്റ്റ് ലചേലവസ്റ്റ് കേണക്കുകേളനികന്മലുള്ള
ഓഡനിറസ്റ്റ് റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില് ക്രമകക്കടുകേള നടന്നതഭായനി പ്രകതലകേ പരഭാമര്ശമനിലലങ്കെനിലുലാം
24.89  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അധനികേ  നഷ്ടലാം/പഭാഴ് ലചലവസ്റ്റ്  ഉണഭായതഭായനി  ആഡനിറസ്റ്റ്
ഡയറക്ടര് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആഡനിറസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനികന്മലുള്ള കേഭായനികേ യുവജനകേഭാരല
വകുപനിലന്റെ നടപടനി റനികപഭാര്ടനികന്മല് ആഡനിറസ്റ്റ് ഡയറക്ടര് തടര് പരഭാമര്ശങ്ങള 16-8-
2017-ലല  കേത്തുപ്രകേഭാരലാം  കേഭായനികേ  യുവജനകേഭാരല  വകുപനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനികന്മല് തടര്നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാകള്ളണതണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  കദശതീയ ലഗയനിലാംസസ്റ്റ് നടത്തനിപനില് അഴനിമതനി നടന്നതഭായനി ബഹുമഭാനലപട
ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  സമര്പനിച  പരഭാതനിയനികന്മല്  സനി.ബനി.ലഎ.  അകനസഷണലാം
നടത്തഭാന ബഹുമഭാനലപട  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവഭായതഭായുലാം  സനി.ബനി.ലഎ.  വനിശദമഭായ
പരനികശഭാധനകേളക്കുകശഷലാം ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനില്
അഴനിമതനി  നടന്നതഭായനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിടനില.  എന്നഭാല്  ആഡനിറസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്
16-8-2017-ല് കേഭായനികേ യുവജനകേഭാരല വകുപനില് സമര്പനിച തടര് പരഭാമര്ശങ്ങള
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് നടപടനി ലലകേലക്കഭാകള്ളണതണസ്റ്റ്. 

ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ. പുതതഭായനി ആരലാംഭനിച ശഭാഖകേള

99 (2098) കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2014  മുതല്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.  പുതതഭായനി  ആരലാംഭനിച  ശഭാഖകേളുലട
എണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത ശഭാഖകേളനില് പുതതഭായനി സൃഷ്ടനിച തസ്തനികേകേള ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ ശഭാഖകേള ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  വനിപുലലപടുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കെനില് എവനിലടലയഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ ശഭാഖകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിലല മഭാനദണ്ഡലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  ഓകരഭാ  ശഭാഖ  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിപുലമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2014  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  മുതല്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.  പുതതഭായനി
80 ശഭാഖകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) 

ക്രമ
നമ്പര്

തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിച തസ്തനികേളുലട എണലാം

1 മഭാകനജര് 80

2 അസനിസന്റെസ്റ്റ് മഭാകനജര് 56

3 അസനിസന്റെസ്റ്റ് 80

4 ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് 80

5 പഭാര്ടസ്റ്റ് ലലടലാം സസതീപര് 80

(സനി&ഡനി)  ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തനിലന്റെയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സസഭഭാവലാം  പഠനിചസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കുന്ന ഫതീസനിബനിലനിറനി റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് പുതനിയ ശഭാഖകേള
അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം ഓകരഭാ ശഭാഖ എന്നതസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യുലട
ആസന്ന ലക്ഷലമല.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനിലല ഒഴനിവകേള

100 (2099)  കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനില് ഏലതലഭാലാം തസ്തനികേകേളനില് എത്ര ഒഴനിവകേളുലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേള നനിലവനില് വന്ന തതീയതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഏലതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനില്  എത്ര  നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; തസ്തനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആശനിത നനിയമന വലവസയനില് 2014 ഏപ്രനില് ഒന്നസ്റ്റ് മുതല് നനിയമനലാം
കനടനിയവരുലട കേണക്കസ്റ്റ് തസ്തനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  എത്ര ശതമഭാനലാം ഒഴനിവകേളഭാണസ്റ്റ്
ഇത്തരത്തനില് നനികേത്തലപടുന്നതനിനസ്റ്റ് വലവസയുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേകേളനില്  എത്ര  കപര്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്
കജഭാലനി ലചേയ്യുനലണന്നസ്റ്റ് തസ്തനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  2014  ഏപ്രനില്  മുതല്  2017  ജൂണ്  30  വലര  ഓകരഭാ  തസ്തനികേയനിലുലാം
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുലട  എണവലാം  വനിരമനിച
ജതീവനക്കഭാരുലട എണവലാം തസ്തനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫ.ഇ.-യനിലല എനട്രെനി കകേഡര് തസ്തനികേകേളനില് നനിലവനിലുള്ള
ഒഴനിവകേളുലട വനിവരലാം തസ്തനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന.

ക്രമ 
നമ്പര്

തസ്തനികേ ഒഴനിവകേളുലട 
എണലാം

നനിലവനില് വന്ന
തതീയതനി

1 മഭാകനജര്  കഗ്രേഡസ്റ്റ്  
IV  (Spl.Recruitment  
for SC/ST)

3

1 - 31-12-2015

2 - 31-3-2016

2 അസനിസന്റെസ്റ്റ് 110 5 - 12-7-2011

1 –9-12-2011

103-3-5-2017

1  -  31-5-2017 

3 ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് 144 2 –20-6-2014

1 –4-1-2016

16 - 21-4-2017

 9 –31-5-2017

 116 - 8-6-2017

4 ലലഡ്രവര് 2 2- 30-11-2016

(ബനി) നനിയമനലാം നടത്തനിയതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

തസ്തനികേ ആലകേ നനിയമനങ്ങളുലട
എണലാം

1 അസനിസന്റെസ്റ്റ് 969

2 ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് 201

3 പഭാര്ടസ്റ്റ് ലലടലാം സസതീപര് 62
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(സനി)  ആശനിത  നനിയമന  വലവസയനില്  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുലട  എണലാം
തസ്തനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

തസ്തനികേ നനിയമനങ്ങളുലട എണലാം

1 അസനിസന്റെസ്റ്റ് 11

2 ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് 7

3 പഭാര്ടസ്റ്റ് ലലടലാം സസതീപര് 2

ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് ആശനിത നനിയമന വലവസ വഴനി നടത്തുന്ന
നനിയമനങ്ങളുലട ശതമഭാനലാം നനിശയനിചനിടനില.

(ഡനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.   കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  6  ലസകേഡ്യൂരനിറനി
ഗഭാര്ഡകേലള നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഇ)  ആവശലലപട വനിവരലാം തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന. 

ക്രമ 

നമ്പര്

തസ്തനികേ നനിയമനലാം
ലഭനിചവരുലട 

എണലാം

വനിരമനിച
വരുലട 
എണലാം

1 അസനിസന്റെസ്റ്റ് ജനറല് മഭാകനജര് 0 3

2 മഭാകനജര് 8 109

3 അസനിസന്റെസ്റ്റ് മഭാകനജര് 0 134

4 അസനിസന്റെസ്റ്റ് 1579 44

5 ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് 514 38

6 ലലഡ്രവര് 1 3
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ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനിലല ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് 
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയഭാന നടപടനി

101 (2100) കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപനഷന  പ്രഭായലാം  വര്ധനിപനിച
നടപടനി സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കെനില് എന്തു
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേഭാടതനി ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം പനിരനിച്ചുവനിട ജതീവനക്കഭാരുലട എലഭാ ഒഴനിവകേളുലാം
അതതസ്റ്റ്  റഭാങ്കെസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയണലമന്ന സര്ക്കഭാര് നനിര്കദശലാം
ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനില് പഭാലനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഏലതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനില്  എനവലരയുള്ള  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവകേള
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്തുലവന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലാംഗതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.  ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിരമനിക്കല് പ്രഭായലാം ഉയര്കത്തണ
തനിലലന്നസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം
വനിരമനിക്കല്  പ്രഭായമഭായ  58  വയസ്സനിനുകശഷവലാം  കേമ്പനനിയനില്  തടര്ന്നവലര
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനിലല എനട്രെനി കകേഡര് തസ്തനികേകേളഭായ ഓഫതീസസ്റ്റ്
അറനഡന്റെസ്റ്റ്, അസനിസന്റെസ്റ്റ് എന്നതീ തസ്തനികേകേളനിലല ഒഴനിവകേള കേണക്കഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് ആറസ്റ്റ്
മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല് നടത്തലപടുന്ന ബനിസനിനസസ്റ്റ് പുനരവകലഭാകേനങ്ങള ആധഭാരമഭാ
ക്കനിയഭാണസ്റ്റ്. എങ്കെനിലുലാം ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് തസ്തനികേയുലട പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. റഭാങ്കെസ്റ്റ് ലനിസനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  തതീരഭാറഭായ  പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  ഒഴനിവകേള
പുനര്നനിര്ണയനിക്കുകേയുലാം  116  പുതനിയ ഒഴനിവകേള  8-6-2017-ല് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുകേ
യുമുണഭായനി.  ഇതനില്  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  കേമ്പനനിയനില്  തടര്ന്ന  ഓഫതീസസ്റ്റ്
അറനഡനമഭാലര പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതമൂലലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴനിവകേളുലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന. 
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(ഡനി&ഇ) ഉണസ്റ്റ്. ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനിലല എനട്രെനി കകേഡര് തസ്തനികേകേളനിലല
2015  കേലണര്  വര്ഷലാം  വലരയുള്ള  വനിരമനിക്കല്മൂലമുള്ള  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവകേള
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുകേയുലാം  നനിയമന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
തടര്നള്ള വര്ഷങ്ങളനില് വനിരമനിക്കല് പ്രഭായലാം  സലാംബന്ധനിച അന്തനിമ തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില് വനിരമനിക്കുന്നവരുലട എണലാം കേണക്കഭാക്കഭാന നനിര്വഭാഹമുണഭായനിരുന്നനില.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനില് ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് തസ്തനികേ

102 (2101) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനില്,  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  തസ്തനികേയനിലല
ഒഴനിവകേള എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാന നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് തസ്തനികേയനില് 110 എന.ലജ.ഡനി. ഒഴനിവകേളുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  കമല് സൂചേനിപനിച 110  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴനിവകേളനികലക്കുലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത 110 ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുലാം
17-8-2017-ല് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  നനിയമന ഉത്തരവസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ. പ്രവഭാസനി ചേനിടനി

103 (2102) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനികേസന  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  രൂപലാം  നല്കേനിയ
കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്  പണലാം  കേലണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.  പ്രവഭാസനി  ചേനിടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില് എത്ര കപര് ഇതനിനകേലാം ചേനിടനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായനി;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.യുലട  എത്ര  ബഭാഞ്ചുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്
പ്രവഭാസനി ചേനിടനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത ചേനിടനിയനില് കചേരുന്നവര്ലക്കലഭാലാം  ഇനഷസറനസലാം,  ലപനഷനുലാം
നല്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പ്രവഭാസനി ചേനിടനി ആരലാംഭനിചനിടനില. ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സതസര നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) പ്രവഭാസനി ചേനിടനി ശഭാഖകേലള ആശയനിചല, കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ ഒരു പ്രതതീതനി
ശഭാഖ  (Virtual  Branch)  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പൂര്ണമഭായുലാം കേമ്പഡ്യൂടര്വല്കൃത സലാംവനിധഭാന
ത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  പ്രവഭാസനി  ചേനിടനികേള  നടത്തുകേ.  എലഭാ  ശഭാഖകേളുലാം  പ്രവഭാസനിചനിടനികേളുലട
കേചവട വനികേസനത്തനിനുകവണനിയുള്ള കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനിരനിക്കുലാം. 

(സനി)   പ്രവഭാസനി  ചേനിടനിയനില്  കചേരുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കകേണ  ആനുകൂലലങ്ങലള
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ചേര്ചകേള  നടനവരുന്നകതയുള.  അവയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
തതീരുമഭാനനിക്കലപടനിടനില.  

ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ. പ്രവഭാസനിചേനിടനികേള

104 (2103) ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.,  പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി  ചേനിടനികേള  തടങ്ങഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കെനില് ആയതസ്റ്റ് എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രവഭാസനി  ചേനിടനിയനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  ഏലതലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടുന്നലതന്നസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രവഭാസനി  ചേനിടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് മുകന്നഭാടനിയഭായുള്ള കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയർ രൂപകേൽപനയുലാം മറസ്റ്റ് അനുബന്ധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രവഭാസനി  ചേനിടനികേളനില്  കചേര്ന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷയുലാം
ലപനഷന പദതനിയുലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയഭാറുണസ്റ്റ്.  ആഭലന്തര  ഓഡനിറസ്റ്റ്,  എ.ജനി.  ഓഡനിറസ്റ്റ്
എന്നനിവയസ്റ്റ് പുറലമ  സഭാപനത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം  സര്ക്കഭാര്  പുനരവകലഭാകേനലാം
ലചേയസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുനമുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി) ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്. പ്രവഭാസനി ചേനിടനി തടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ചേനിറസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ആക്ടനിലല
ചേനില  ചേടങ്ങളനില്  റനിസര്വസ്റ്റ്   ബഭാങ്കെനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാലട  ഇളവസ്റ്റ്  വരുകത്തണതസ്റ്റ്
അനനിവഭാരലമഭായതനിനഭാല് ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേള നടനവരുന. 

(സനി)  പ്രവഭാസനി  ചേനിടനിയനില്  നനിനള്ള വരുമഭാനലാം  കേനിഫ്ബനി വഴനി  നടത്തുന്ന
അടനിസഭാന  സകൗകേരല  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനിരനിക്കുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ.
സൂക്ഷ്മഭാലാംശങ്ങള തതീരുമഭാനനിച്ചു വരുന്നകതയുള.

(ഡനി) തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യുലട എന.ആര്.ലഎ. ചേനിടനി

105 (2104) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യുലട  എന.ആര്.ഐ  ചേനിടനിയനില്  ആദലവര്ഷലാം
ഒരു  ലക്ഷലാം പ്രവഭാസനികേള  കചേരുലമന്ന  പ്രഖലഭാപനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില്
ഇതനിനകേലാം എത്രകപര് കചേര്നലവന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പതനിനഭായനിരലാം കകേഭാടനിയുലട തതീരകദശ, മലകയഭാര സഹകവക്കസ്റ്റ് കവണനിയുള്ള
കബഭാണ്ടുകേള പൂര്ണമഭായുലാം പ്രവഭാസനി ചേനിടനി വഴനി സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സഫലമഭാകുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എന.ആര്.ലഎ.  ചേനിടനി ആരലാംഭനിചനിടനില.  തയഭാലറടുപ്പുകേള പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരുന്നകതയുള.

(ബനി) പ്രതതീക്ഷനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനില് വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലല ഒഴനിവകേള

106 (2105) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനില്  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്/കേലഭാഷലര്/ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്/
എല്.ഡനി.ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്/സടലാംകേതീപര് എന്നതീ തസ്തനികേകേളനില് എത്ര ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ഒഴനിവകേള  നനിലവനിലുലണങ്കെനില്  ആയവ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തങ്കെനിലുലാം തടസ്സലാം നനിലവനിലുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് തസ്തനികേയനില് 110 എന.ലജ.ഡനി. ഒഴനിവകേളുണസ്റ്റ്. മറസ്റ്റ്
തസ്തനികേകേളനില് നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില.

(ബനി&സനി)  കമല് സൂചേനിപനിച  110  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴനിവകേളനികലക്കുലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള  നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  110  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുലാം
17-8-2017-ല്  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.
നനിയമന ഉത്തരവസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം 
സമഗ്രേ ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി

107 (2106) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .  കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  പ്രഖലഭാപനിച  സമഗ്രേ
ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനിക്കഭായനി മത്സരഭാധനിഷനിത ലടനഡര് ക്ഷണനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കെനില് ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവനിറങ്ങനി മൂന്നസ്റ്റ് മഭാസലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  കവഗത്തനിലഭാക്കനി  സമഗ്രേ  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്
പദതനിയുലട ആനുകൂലലലാം സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം,  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം കേഭാലതഭാമസലാം
കൂടഭാലത ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉത്തരവഭായ ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനിയുലട പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലുള്ള ചേര്ചകേള,
പഠനലാം  എന്നനിവയസ്റ്റ്  കശഷലാം  ലടണര്  ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  



176       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  16, 2017 

കേയര് വലവസഭായ പുനരുദഭാരണ പദതനികേള

108 (2107) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തകേര്ചയനിലഭായനിരുന്ന  കേയര്  വലവസഭായലത്ത  പുനരുദരനിക്കഭാനഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ  ആധുനതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  യനവല്ക്കരണലാം
ഏലതഭാലക്ക കമഖലകേളനിലഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഒരു ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം വരുന്ന പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ജതീവകനഭാപഭാധനി
എന്ന നനിലയനില്, പ്രസ്തുത രലാംഗത്തുള്ള ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട രക്ഷഭാമഭാര്ഗ്ഗമഭാക്കനി മഭാറഭാന
കവണ തരത്തനിലഭാകണഭാ കേയര് വലവസഭായ പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായുള്ള നവതീകേരണലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങ്കെനില്  ഇതനിനഭായനി  സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള
ഉപഭാധനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേയര് വലവസഭായലത്ത പുനരുദരനിക്കഭാനഭായനി തഭാലഴ പറയുന്ന പദതനികേള
ഈ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

1. രണഭാലാം പുനദുഃസലാംഘടനഭാ പദതനി

2. എലഭാ നനിയനണങ്ങളുലാം എടുത്തുമഭാറനി പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴനിലുലാം കൂലനിയുലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് യനവല്ക്കരണലാം

3. ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  മനില്ലുകേള  സഭാപനിചസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ  അടക്കമുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉത്പഭാദനലാം 

4. കേയര് കകേഭാമ്പസനിറസ്റ്റ് ഉല്പന്നങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

5. പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  സലാംഘങ്ങലള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായവകയഭാടസ്റ്റ്
സഹകേരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കൂടനികചര്ക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ലതഭാണസ്റ്റ്  സലാംസരണലാം,  ചേകേനിരനി  ഉത്പഭാദനലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളനില്
ഡതീ-ലലഫബറനിലാംഗസ്റ്റ് ലമഷതീനുകേള സഭാപനിച്ചുലാം ഉത്പന്ന ലലവവനിദലവത്കേരണത്തനിനസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ  യനങ്ങള  വനികേസനിപനിച്ചുമഭാണസ്റ്റ്  കേയര്  കമഖലയനില്  പ്രധഭാനമഭായുലാം



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 177

യനവല്ക്കരണത്തനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  അതകപഭാലല പനിരനികമഖലയനില്
ആകടഭാമഭാറനികേസ്റ്റ്  സനിന്നനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമഷതീനുലാം   ഉല്പന്ന  കമഖലയനില്  നതീഡനില്  ലഫല്ടസ്റ്റ്,
കേയര് കകേഭാകമ്പഭാസനിറ്റുകേള, ടഫനിലാംഗസ്റ്റ് സമ്പ്രദഭായലാം എന്നനിവ ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ജതീവകനഭാപഭാധനി എന്ന നനിലയനില് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
രക്ഷഭാമഭാര്ഗ്ഗമഭാക്കനി  മഭാറഭാന  കവണ  തരത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  പുനരുദഭാരണ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
കവതനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  ലതഭാഴനില്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  തഭാലഴപറയുന്ന
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനില്  കജഭാലനിയുലാം
കൂലനിയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണഭാണസ്റ്റ്  യനവല്ക്കരണത്തനികലക്കുലാം  ആധുനതീകേരണ
ത്തനികലക്കുലാം  നതീങ്ങുന്നതസ്റ്റ്.  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലല  ഉല്പന്നങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
പരനിധനിയനിലഭാലത സലാംഭരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

1. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പുനരുദഭാരണ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം സനിര/പ്രവര്ത്തനമൂലധനലാം നല്കുന. 

2. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അടനിസഭാന  സകൗകേരല
വനികേസനലാം ഉളലപലടയുള്ള ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.

3. കേയറനിലന്റെയുലാം  കേയറുല്പന്നങ്ങളുലടയുലാം  വനില്പനയള്ള  വനിപണനി
വനികേസന സഹഭായലാം (എലാം.ഡനി.എ.) നല്കേനി വരുന. 

4. കേയര്  കമഖലയനിലല  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  മഭാര്ജനിനമണനി  വഭായ്പ
നല്കുന.

5. പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനിലൂലട സബ്സനിഡനി നല്കേനി വരുന.

6. കേയര് വലവസഭായത്തനില് സമ്പൂര്ണ യനവല്ക്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കുന.

7. ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണന  പ്രകചേഭാദനവലാം  (പനി.എലാം.ലഎ.)
പദതനിയനിലൂലട ആനുകൂലലലാം നല്കേനി വരുന.

8. വനില വലതനിയഭാനലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

9. കേയര്  കമഖലയനില്  ക്ലസര്  വനികേസന  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

10. കേയര് ജനികയഭാ ലടകസ്റ്റ്സറല്സസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

11. കേയര്പനിരനി/ഡതീലലഫബറനിലാംഗസ്റ്റ്  കമഖലയനില്  കൂലനിയുലട  നലലഭാരു
വനിഹനിതലാം സര്ക്കഭാര് തലന്ന നല്കുന്ന രതീതനിയനില് ഇനകേലാം സകപഭാര്ടസ്റ്റ്
പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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12. കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ലപനഷന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  

13. യനവല്ക്കരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നകതഭാലട കവതന ഘടനയനില്
മഭാറലാം  ഉണഭാക്കഭാനഭാകുലാം. നനിലവനില് വരുമഭാനലാം ഉറപഭാക്കല് പദതനി
വഴനി സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കേനി വരുനണസ്റ്റ്. 

14. ഈ  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  118  സഭാളുകേളനിലൂലട
കേയര് ഉല്പന്നങ്ങള ആകേര്ഷകേമഭായ സമ്മേഭാന പദതനികേളനിലൂലട
വനിറഴനിക്കഭാനുള്ള പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേയര് കമഖലയുലട ഉന്നമനലാം

109 (2108) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കെതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  കേയര്  കമഖല
പുനദുഃസലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  ഈ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന്നവരുലട
ലതഭാഴനില് ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം അവരുലട ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ കമഖലയുലട പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി ഇനനിയുലാം ലചേയ്യുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
കേഭാരലങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു രണഭാലാം പുനദുഃസലാംഘടനയനിലൂലട കകേരളത്തനിലല പരമ്പരഭാഗത കേയര്
വലവസഭായലത്ത ആധുനനികേവത്കേരനിക്കഭാനുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. കേയര് വലവസഭായ കമഖലയനില് ഉല്പഭാദനക്ഷമതഭാ വര്ദനവനിനസ്റ്റ് യനവല്ക്കരണലാം
അനനിവഭാരലമഭാലണന്നസ്റ്റ് ഈ സര്ക്കഭാര്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സമ്പൂര്ണ യനവല്ക്കരണലാം കേയര് കമഖലയനില് നടപഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഈ നടപടനി
പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായ  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലനികനയുലാം
കൂലനികയയുലാം ബഭാധനിക്കഭാലത ആയനിരനിക്കുലാം നടപനില് വരുത്തുകേ. ചേകേനിരനിയുലട ലഭലതക്കുറവസ്റ്റ്
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പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഡനി.എഫസ്റ്റ്.മനില്ലുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല
ലനന്മഭാറയനിലുലാം  (ലപഭാന്നഭാനനി കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്)  കേയര്ലഫഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില്  30000
ലതഭാണസ്റ്റ്  ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന്ന  രണസ്റ്റ്  ലമഷതീനുകേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന ഫഭാക്ടറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്. കുടുലാംബശതീ യണനിറ്റുകേളുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് എറണഭാകുളലാം മുതല് വടകക്കഭാട്ടുള്ള ജനിലകേളനില് ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ലമഷതീനുകേള
സഭാപനിചസ്റ്റ് ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 2017-18-ല്  100
ലചേറുകേനിട ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദന മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ലക്ഷലലാം വയന. ആധുനനികേ
സഭാകങ്കെതനികേവനിദല ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി വനികേസനിപനിലചടുത്ത 'കേയര് ഭൂവസലാം'  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  MGNREGS  പ്രവൃത്തനികേളനില്
വനിപുലമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേയര്  ഭൂവസത്തനിലന്റെ
ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  കേയര് യഭാണനിനസ്റ്റ്  ഉയര്ന്ന ഡനിമഭാന്റെസ്റ്റ്  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം
തന്മൂലലാം  ലതഭാഴനില്ശക്തനി  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  കേയര്  കമഖലയുലട  അഭനിവൃദനിക്കസ്റ്റ്
അനുഗുണമഭാവകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

(ബനി&സനി)  കേയര് വലവസഭായകത്തയുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി  ഒരു  രണഭാലാം  പുനദുഃസലാംഘടന  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേയര് മുഴവനുലാം മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനി
കേയര്ലഫഡസ്റ്റ്  സലാംഭരനിക്കുലാം.  പ്രസ്തസ്തുത  കേയര്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ലചേറുകേനിട
ഉല്പഭാദകേരുലട ഉല്പന്നങ്ങള കേയര് കകേഭാര്പകറഷനുലാം നലഭായവനില നല്കേനി സലാംഭരനിക്കുലാം.
ഇതനിനഭായനി 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 77 കകേഭാടനി രൂപ കേയര്ലഫഡനിനുലാം കേയര്
കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം ആവശലമഭായ
തകേ വകേലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേയര്ലഫഡവഴനി ഒരു ലക്ഷലാം
കേസനിന്റെല് കേയറുലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷന വഴനി  100 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഉല്പന്നങ്ങളുലാം
സര്ക്കഭാര്  സലാംഭരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17  വര്ഷത്തനില്  പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  കമഖലയസ്റ്റ്
കവണനി 160,69,12,959  രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേയറനിലന്റെ ആഭലന്തര വനികദശ വനിപണനി
വനിപുലലപടുത്തുന്നതനില് പ്രദര്ശനങ്ങളനില് പലങ്കെടുക്കുകേ,  ബയര്-ലസലര് മതീറ്റുകേളനില്
പലങ്കെടുക്കുകേ,  വനികദശ വനിപണനിക്കഭാവശലമഭായ ഉല്പന്നങ്ങള വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേ
തടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ  കഷഭാറൂമുകേള  വനിവനിധ
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017
ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസലാം  ആലപ്പുഴയനില്  വചസ്റ്റ്  കേയര്  കകേരള  രഭാജലഭാന്തരകമള  നടത്തഭാന
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഉത്സവകേഭാലങ്ങളനില് റനികബറസ്റ്റ് നല്കേനി കേയര് ഉല്പന്നങ്ങള
വനിറഴനിച്ചുവരുന.  പ്രഭാകദശനികേ  ഉത്സവങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  വനിപണന  കമളകേളനില്
സജതീവമഭായനി  പലങ്കെടുത്തുവരുന.  കൂടഭാലത  ഇതര  സലാംസഭാന  മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്
ലഫഡകറഷനുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  വനിപണനി  കേലണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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യു.പനി.  കസറസ്റ്റ് ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം ലഫഡകറഷനുമഭായനി  MoU  ഒപ്പുവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്
ആഭലന്തര വനിപണനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേയര്ലഫഡസ്റ്റ്,  കഫഭാമനില്,  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന  എന്നതീ  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനില്  കകേരളത്തനില്
118  സഭാളുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1000  രൂപയുലട  കൂപണ്
വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് 2000 രൂപയുലട ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട കേയര് ഉല്പന്നങ്ങളുലാം കൂപണ്
നറുലക്കടുപസ്റ്റ്  നടത്തനി  സമ്മേഭാനങ്ങള  നല്കുന്ന  പദതനിയുലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  വലവസഭായലത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ഇത്തരലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  

കേയര് വലവസഭായലാം ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനികേള

110 (2109) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കേയര് വലവസഭായലത്ത കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തുകേ എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാലട ആവനിഷ്ക്കരനിച പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതതീനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന ദസനിമുഖ തനലാം
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) കേയര് കമഖലയനില് പരമ്പരഭാഗതമഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവരുലട ലതഭാഴനില്
ലഭലതലയ പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാത്തവനിധലാം ഈ കമഖലലയ ആധുനനികേവല്ക്കരനി
ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗമഭാണസ്റ്റ് അവലലാംബനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ഡനി) പരമ്പരഭാഗതമഭായനി കേയര് കമഖലയനില് ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് സനിരമഭായനി
കജഭാലനിയുലാം  ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നലഭായമഭായ  വനിലയുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനില്ലപട  കേയര്  വലവസഭായലത്ത
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന തഭാലഴ പറയുന്ന പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

1. രണഭാലാം പുനദുഃസലാംഘടനഭാ പദതനി

2. എലഭാ  നനിയനണങ്ങളുലാം  എടുത്തുമഭാറനി  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴനിലുലാം കൂലനിയുലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് യനവല്ക്കരണലാം.
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3. ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  മനില്ലുകേള  സഭാപനിചസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ  അടക്കമുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉത്പഭാദനലാം

4. കേയര് കകേഭാമ്പസനിറസ്റ്റ് ഉല്പന്നങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

5. പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  സലാംഘങ്ങലള പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായവകയഭാടസ്റ്റ്
സഹകേരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കൂടനികചര്ക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

6. പ്രഭാഥമനികേ കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
മഭാകനജതീരനിയല് ഗ്രേഭാന്റെസ്റ്റ് അനുവദനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

7. നനിയനനിത യനവല്ക്കരണലാം എന്ന പദതനിയനില് നനിനലാം സമ്പൂര്ണ
യനവല്ക്കരണലാം കേയര് കമഖലയനില് നടപഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ഇതകൂടഭാലത ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  മനില്ലുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  MGNREGS  പ്രവൃത്തനികേളനില് വലഭാപകേമഭായനി  കേയര് ജനികയഭാ
ലടകസ്റ്റ്സറല്സസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജനികയഭാ
ലടകസ്റ്റ്സറല്സനിലന്റെ വനിനനികയഭാഗലാം വര്ദനിക്കുന്നതസ്റ്റ് കേയര് യഭാണനിനസ്റ്റ് ഉയര്ന്ന ഡനിമഭാന്റെസ്റ്റ്
സൃഷ്ടനിക്കുലാം. ലതഭാഴനില് ശക്തനി കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ കേയര് കമഖലയുലട കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനസ്റ്റ്
കമല് സൂചേനിപനിച പുതനിയ പദതനികേള ഈ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കേയറനിലന്റെ
ആഭലന്തര വനികദശ വനിപണനി വനിപുലലപടുത്തുന്നതനില് പ്രദര്ശനങ്ങളനില് പലങ്കെടുക്കുകേയുലാം
പുതനിയ കഷഭാറൂമുകേള വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങളനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 2017  ഒകക്ടഭാബര് മഭാസലാം ആലപ്പുഴയനില് വചസ്റ്റ് കേയര്
കകേരള രഭാജലഭാന്തരകമള നടത്തഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഉത്സവകേഭാലങ്ങളനില്
റനികബറസ്റ്റ് നല്കേനി കേയര് ഉല്പന്നങ്ങള വനിറഴനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത ഇതര സലാംസഭാന
മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ് ലഫഡകറഷനുകേളുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് വനിപണനി കേലണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ഈ ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് ആഭലന്തര വനിപണനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേയര്ലഫഡസ്റ്റ്,  കഫഭാലാംമനില്,  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന എന്നതീ ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട
കനതൃതസത്തനില്  കകേരളത്തനില്  118  സഭാളുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1000  രൂപയുലട
കൂപണ് വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് 2000 രൂപയുലട ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട കേയര് ഉല്പന്നങ്ങളുലാം
കൂപണ് നറുലക്കടുപസ്റ്റ് നടത്തനി സമ്മേഭാനങ്ങള നല്കുന്ന പദതനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  വലവസഭായലത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ഇത്തരലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  

(ബനി&സനി)  പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  വലവസഭായ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലലടുക്കു
ന്നവരുലട  ലതഭാഴനിലുലാം  കൂലനിയുലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  സമ്പൂര്ണ  യനവല്ക്കരണത്തനികലക്കസ്റ്റ്
എത്തനികചരുകേ എന്ന ദസനിമുഖ തനലാം ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 
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(ഡനി)  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  കേയര്  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്
സനിരമഭായനി  കജഭാലനിയുലാം  ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നലഭായമഭായ  വനിലയുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. നനിയനനിത യനവത്കേരണലാം എന്ന
പദതനിയനില് നനിനലാം സമ്പൂര്ണ യനവത്കേരണലാം കേയര് കമഖലയനില് നടപഭാക്കുകമ്പഭാള
പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലനിലനയുലാം  കൂലനികയയുലാം
ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രകതലകേലാം  ശദനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംഘങ്ങളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേയര് മുഴവന മനിനനിമലാം കൂലനി ഉറപഭാക്കനി കേയര്ലഫഡസ്റ്റ്
സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഈ  കേയര്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങള  ലനയ്യുന്നവരുലട
ഉല്പന്നങ്ങള കേയര് കകേഭാര്പകറഷന  ക്രയവനില സനിരതഭാ പദതനി വഴനി സലാംഭരനിക്കുലാം.
അവ ഡനിസകൗണസ്റ്റ്  നല്കേനി വനിറഴനിക്കുലാം. ഈ പദതനിപ്രകേഭാരലാം 2016-17 വര്ഷത്തനില്
77  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേയറനിലന്റെ  ആഭലന്തര  വനികദശ  വനിപണനി
വനിപുലലപടുത്തുന്നതനില് പ്രദര്ശനങ്ങളനില് പലങ്കെടുക്കുകേ,  ബയര്-ലസലര് മതീറ്റുകേളനില്
പലങ്കെടുക്കുകേ,  വനികദശ വനിപണനിക്കഭാവശലമഭായ ഉല്പന്നങ്ങള വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേ
തടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ കഷഭാറൂമുകേള വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങളനില്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസലാം
ആലപ്പുഴയനില് വചസ്റ്റ്  കേയര് കകേരള രഭാജലഭാന്തരകമള നടത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഉത്സവകേഭാലങ്ങളനില് റനികബറസ്റ്റ് നല്കേനി കേയര് ഉല്പന്നങ്ങള വനിറഴനിച്ചുവരുന.

ചേകേനിരനി സലാംസരണ യണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

111 (2110) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേയര്  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ആയനിരലാം  ചേകേനിരനി  സലാംസ് കേരണ
യണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില് ഏലതഭാലക്ക ഏജനസനികേളുലട സഹഭായത്തഭാലഭാണസ്റ്റ് ഈ പദതനി
നടപഭാക്കുകേ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേകേനിരനി സലാംസ് കേരണ യണനിറ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തന രതീതനിയുലാം സവനികശഷതകേളുലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  അടുത്ത  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
ആയനിരലാം ചേകേനിരനി സലാംസരണ യണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  കകേരള  കേയര് ലമഷനിനറനി  മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്പനനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്
ഈ പദതനി നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന. 

(സനി)  നഭാളനികകേരളത്തനിലന്റെ ലതഭാണനിലന തലനി ചേകേനിരനിയഭാക്കുന്ന പ്രക്രനിയയഭാണസ്റ്റ്
ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  മനില്ലുകേളനിലൂലട നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  കമഭാകടഭാലലറസ്ഡസ്റ്റ് ലചേയ വനിവനിധ കേപഭാസനിറനിയനിലുള്ള
ലമഷതീനുകേള ലതഭാണസ്റ്റ് ക്രഷസ്റ്റ് ലചേയതനിനുകശഷലാം അടനിച്ചു പരുവലപടുത്തനി ചേകേനിരനിയുലാം
ചേകേനിരനികചഭാറുലാം കബബനി ലലഫബറുലാം ആയനി കവര്തനിരനിക്കുന. മൂനല്പന്നങ്ങളുലാം ലവകവലറ
സലാംഭരനിചതനിനുകശഷലാം  ലഭനിക്കുന്ന ചേകേനിരനി വതീണ്ടുലാം സലാംസരനിചസ്റ്റ് കേരടുകേള മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ്
വനികലഭായനിലാംഗസ്റ്റ് ലമഷതീനനിലൂലട (ചേകേനിരനി അലനിയനിക്കുന്ന ലമഷതീന) കേടത്തനി വനിടുകമ്പഭാള
വലതലസ്ത വലനിപത്തനിലുള്ള ചേകേനിരനി ലവകവലറ സലാംഭരനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം. ഇതനിനുകശഷലാം
ആവശലഭാനുസരണലാം വലതലസ്തയനിനലാം കേയര് പനിരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇവ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.
നതീളലാം കൂടനിയ ചേനികേനിരനി ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ലലഫബര് മഭാറസ്റ്റ്,  ചേവനിടനികേള എന്നനിവ കനരനിടസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം. കേയറനിലന്റെയുലാം ചേകേനിരനിയുലടയുലാം വലതലസ്ത അനുപഭാതത്തനിലൂലട
വലതലസ്ത ഉല്പന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം.  മുനകേഭാലങ്ങളനില് അഴക്കനിയ ലതഭാണസ്റ്റ്
തലനി   ചേനികേനിരനിയഭാക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  വലതലസ്തമഭായനി  പചലത്തഭാണനിലനയുലാം
ഉണക്കലത്തഭാണനിലനയുലാം  കുതനിര്ത്തുലാം ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ലമഷതീനനിലൂലട  ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാലാം.  ഉകപഭാല്പന്നമഭായനി
ലഭനിക്കുന്ന ചേകേനിരനികചഭാറസ്റ്റ് വളമഭാക്കനിയുലാം മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളഭാക്കനിയുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.

ലതഭാണ്ടുതലല് യനങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

112 (2111) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേയര് വലവസഭായത്തനിനഭാവശലമഭായ ചേകേനിരനിക്കസ്റ്റ്  ക്ഷഭാമലാം
കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില് ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചേകേനിരനി മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടുലാംബശതീയുലട  ലതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനി  മുകഖന  ലതഭാണസ്റ്റ്തലല്
യനങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേയര്  ലമത്ത,  കേയര്  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പുതനിയ ഫഭാക്ടറനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത കേയര് വലവസഭായ രലാംഗലത്ത ചേകേനിരനിക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കു
ന്നതനിനസ്റ്റ്  2017-18-ല്  100  ഡതീലലഫബറനിലാംഗസ്റ്റ്  മനില്ലുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
ആയതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ലപഭാന്നഭാനനി  കേയര്  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്
പരനിധനിയനിലുള്ള വടവന്നൂരനില് പ്രതനിദനിനലാം 30000 ലതഭാണസ്റ്റ് ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാനുള്ള രണസ്റ്റ്
ഡതീലലഫബറനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമഷതീന ഉളലപടുന്ന യണനിറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
ഒലരണലാം പ്രവര്ത്തനസജമഭായനി.  കകേരള കസറസ്റ്റ്  കേയര് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കബപ്പൂര്
ഡനിവനിഷനനില്  3000  ലതഭാണ്ടുകേള  ഒരു  ഷനിഫനില്  സലാംസരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുന്ന
ഡനി.എഫസ്റ്റ്. യണനിറസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) കുടുലാംബശതീ യണനിറ്റുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ് പചലത്തഭാണസ്റ്റ് ചേകേനിരനിയഭാക്കഭാനുള്ള
യണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) കേയര് ലമത്ത സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പുതനിയ ഫഭാക്ടറനി കഫഭാലാം മനിലനിലന്റെ
കേതീഴനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്. കേയര് കകേഭാകമ്പഭാസനിറസ്റ്റ് ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനണസ്റ്റ്.

കേയറുല്പന്നങ്ങള പ്രചേരനിപനിക്കഭാന നടപടനി

113 (2112) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഓണക്കഭാലലത്ത വനിപണനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി കേയറുല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രകതലകേ
വനിലക്കനിഴനിവസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേയറുലാം കേയറുല്പന്നങ്ങളുലാം പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓണക്കഭാലലത്ത  വനിപണനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  കേയര്ലഫഡസ്റ്റ്,  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന,  കഫഭാലാംമനില് എന്നതീ ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള മുകഖന കേയര്
ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രകതലകേ വനിലക്കനിഴനിവലാം സമ്മേഭാന പദതനികേളുലാം  പ്രഖലഭാപനിചസ്റ്റ്  118
സഭാളുകേള വഴനി വനില്പന ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 20 ശതമഭാനലാം മുതല്
50  ശതമഭാനലാം വലര റനികബറസ്റ്റ്  നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  1000  രൂപയുലട  കൂപണ്
വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് കേനിഴനികവഭാലട  2000  രൂപ വനിപണനി വനിലയുള്ള ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട
കേയര് ഉല്പന്നങ്ങള ലഭനിക്കുലാം.
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(ബനി)  കേയറുലാം കേറയുല്പന്നങ്ങളുലാം പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തഭാലഴപറയുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.  കേയറനിലന്റെ  ആഭലന്തര  വനികദശ  വനിപണനി  വനിപുലലപടുത്തുന്നതനില്
പ്രദര്ശനങ്ങളനില്  പലങ്കെടുക്കുകേ,  ബയര്-ലസലര്  മതീറ്റുകേളനില്  പലങ്കെടുക്കുകേ,  വനികദശ
വനിപണനിക്കഭാവശലമഭായ ഉല്പന്നങ്ങള വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേ തടങ്ങനിയ നടപടനികേള
കഫഭാലാം  മഭാറനിലാംഗ്സസ്റ്റ്  (ഇന്തല)  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  കേയര്ലഫഡസ്റ്റ്,  കകേരള കസറസ്റ്റ്  കേയര് കകേഭാര്പകറഷന
തടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങള  വഴനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
പുതനിയ കഷഭാറൂമുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017
ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസലാം  ആലപ്പുഴയനില്  വചസ്റ്റ്  കേയര്  കകേരള  രഭാജലഭാന്തരകമള  നടത്തഭാന
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഉത്സവകേഭാലങ്ങളനില് റനികബറസ്റ്റ് നല്കേനി കേയര് ഉല്പന്നങ്ങള
വനിറഴനിച്ചുവരുന.  പ്രഭാകദശനികേ  ഉത്സവങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  വനിപണന  കമളകേളനില്
സജതീവമഭായനി  പലങ്കെടുത്തുവരുന.  കൂടഭാലത  ഇതര  സലാംസഭാന  മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്
ലഫഡകറഷനുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  വനിപണനി  കേലണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  യു.പനി.  കസറസ്റ്റ്  ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം  ലഫഡകറഷനുമഭായനി  MoU  ഒപ്പുവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ
ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ആഭലന്തര വനിപണനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേയര്ലഫഡസ്റ്റ്,  കഫഭാലാംമനില്,
കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന  എന്നതീ  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനില്
കകേരളത്തനില്  118-ഓളലാം  സഭാളുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉത്സവകേഭാലത്തസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര്/അര്ദസര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് പരമഭാവധനി 15,000 രൂപയുലട ഉല്പന്നങ്ങള
ലക്രഡനിറസ്റ്റ്  വലവസയനില്  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
1000  രൂപയുലട  കൂപണ്  വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  2000  രൂപയുലട  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട
കേയര്  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  കൂപണ്  നറുലക്കടുപസ്റ്റ്  നടത്തനി  സമ്മേഭാനങ്ങള  നല്കുന്ന
പദതനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പുതനിയ പദതനികേള

114 (2113) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വലവസഭായ വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില് പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത
കേനിടക്കുന്ന സലങ്ങളുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഉലണങ്കെനില് അതനിലനറ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വലവസഭായ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  പ്രസ്തസ്തുത  മണ്ഡലത്തനില്  എലന്തങ്കെനിലുലാം
പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;എങ്കെനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വലവസഭായ വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില് പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് ലകേഭാപലാം വനികലജനില്
9.53  ഏക്കര്  വലവസഭായ  ഭൂമനിയുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  6.53  ഏക്കര്  ഭൂമനി  അമ്പകതഭാളലാം
കുടുലാംബങ്ങള  അനധനികൃതമഭായനി  കേകയറനിയനിരനിക്കുന.  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
റവനഡ്യൂ അധനികേഭാരനികേലളയുലാം ലപഭാതപ്രവര്ത്തകേലരയുലാം ഉളലപടുത്തനി കയഭാഗലാം കചേര്ന്നസ്റ്റ്
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ചേര്ചകേള  നടത്തനിലയങ്കെനിലുലാം  ലക്ഷലലാം  ഫലവത്തഭായനില.  വനിവനിധ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിട്ടുലാം യണനിറസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാതനിരുന്ന  3  ഏക്കര് സലലാം തനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തസ്തുത  ഭൂമനി  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുനണസ്റ്റ്.  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള തടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് കവണനി
വലവസഭായ  ഭൂമനിക്കഭായനി  അകപക്ഷനിച  75  സലാംരലാംഭകേരുലട  മുനഗണനഭാ  പടനികേ
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  26.52  ഏക്കര്
വലവസഭായ ഭൂമനിയുലട  ആവശലമുണസ്റ്റ്.  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില്  ലകേഭാപലാം  വനികലജനില്
ലഭലമഭായ  സലലാം  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

(ബനി)  വലവസഭായ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലത്തനില്  പുതനിയ
പദതനികേലളഭാനലാം തടങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം ഇകപഭാള ലഭലമഭായ
3 ഏക്കര് വലവസഭായ ഭൂമനി വനിവനിധ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനി നനിരവധനി യണനിറ്റുകേളുള്ള
വലവസഭായ എകസറസ്റ്റ്  ഉടന പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനിലുള്ളതലാം എന്നഭാല് നഭാട്ടുകേഭാര് കേകയറനിയതമഭായ ഭൂമനി കൂടനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി
വലവസഭായ എകസറസ്റ്റ് വനിപുലതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

115 (2114) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള എ കഗ്രേഡസ്റ്റ് മുതല് ഡനി
കഗ്രേഡസ്റ്റ്  വലര  ഇനലാം  തനിരനിചസ്റ്റ്  ഏലതലഭാലമനലാം,  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  ലഭാഭത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവ നഷ്ടത്തനിലുള്ളവ ഏലതലഭാലമനലാം ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട കഗ്രേഡസ്റ്റ്
നനില  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  നല്കുവഭാന  പുലര്ത്തുന്ന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലന്തലഭാലാം  എനലാം
ആയതനിനസ്റ്റ് കയഭാഗലതയുള്ള സഭാപനങ്ങള ഏലതലഭാലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവലയ  കൂടുതല്  ലഭാഭത്തനിലലത്തനിക്കുവഭാനുലാം
നഷ്ടത്തനിലുള്ളവയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തനി  ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്
എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഈ  സർക്കഭാർ  ബജറ്റുകേൾ  വഴനി  ഏലതലഭാലാം  ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് എലന്തലഭാലാം ധനസഹഭായലാം പ്രഖലഭാപനിച്ചു;

(ഇ) ഇതനിൽ ഏലതലഭാലാം സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഹഭായധനലാം ലഭലമഭാക്കനിലയനലാം,
ഇനനിയുലാം ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ളവ ഏലതലഭാലമനലാം ആയതസ്റ്റ് എകപഭാള ലഭലമഭാക്കുലാം എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള  പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
ഇക്കകണഭാമനികസ്റ്റ്  അഫകയഴസ്റ്റ്  (ബനി.പനി.ഇ.)  വകുപനിലന്റെ  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസസ്റ്റ്)  നമ്പര്
19/09/plg. തതീയതനി 20-5-2009 ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം സഭാപനങ്ങലള എ, ബനി, സനി, ഡനി
എന്നതീ കേഭാറഗറനികേളനിലഭായനി തനിരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഈ ഓകരഭാ കേഭാറഗറനിയനിലുമുള്ള വലവസഭായ
വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട 2016-17 കേഭാലയളവനിലല
ആഡനിറനിനസ്റ്റ്  മുമള്ള  പ്രവര്ത്തന  അവകലഭാകേന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ലഭാഭത്തനിലുലാം
നഷ്ടത്തനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നവയുലട വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

13 സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനിലുലാം 27 സഭാപനങ്ങള നഷ്ടത്തനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട കഗ്രേഡസ്റ്റ്
നനില  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  നല്കുവഭാന  നനിലവനിലുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  മഭാറലാം  വരുത്തനി
പുതനിയ  തരലാംതനിരനിവനിനസ്റ്റ്  RIAB  ലചേയര്മഭാന  കമധഭാവനിയഭായ  ഒരു  വനിദഗ  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഓകരഭാ ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം ലപഭാതകമഖലഭാ
വലവസഭായ പുനദുഃസലാംഘടനഭാ കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  (റനിയഭാബസ്റ്റ്)  മുകഖന പ്രകതലകേലാം പ്രവര്ത്തന
അവകലഭാകേനത്തനിനസ്റ്റ്  വനികധയമഭാക്കനി പ്രവര്ത്തന സലാംബന്ധമഭായ പല പ്രശ്നങ്ങളക്കുലാം
സമകയഭാചേനിതമഭായനി പരനിഹഭാരലാം കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത മനനി തലത്തനിലുലാം ലസക്രടറനി  തലത്തനിലുലാം കേമ്പനനികേള സന്ദര്ശനിചസ്റ്റ്  അവയുലട
സകൗകേരലങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയുണഭായനി.  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലലവദഗലമുള്ളവലര
മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിചസ്റ്റ്  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയുലാം സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ഏകകേഭാപനലാം ശക്തനിലപടുത്തനി വനിപണന
സലാംവനിധഭാനലാം  വനിപുലലപടുത്തനിയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം  സഭാപനങ്ങലള  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  ഉല്പഭാദന  സകൗകേരലങ്ങളനിലുലാം  സഭാകങ്കെതനികേ
വനിദലകേളനിലുലാം  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനി  സഭാപനങ്ങലള
സജമഭാക്കുവഭാന  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  270  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  പദതനി വനിഹനിത സഹഭായലാം സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് മുന വര്ഷങ്ങളനിലല
പദതനി  വനിഹനിതകത്തക്കഭാള  ഉയര്ന്ന  തകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  കൂടഭാലത  വനിപുലമഭായ
നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന പ്രകതലകേ ധനസഹഭായവലാം
സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ലടകസ്റ്റ്സറല് കമഖലയനിലല ലപഭാതകമഖലയനിലുലാം സഹകേരണ കമഖലയനിലുമുള്ള

പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലച്ചുകേനിടന്നനിരുന്ന  സഭാപനങ്ങളുലട  സമഗ്രേമഭായ  നവതീകേരണ

പരനിപഭാടനികേള  15  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അധനികേ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുകേവഴനി  അവ

തറന പ്രവര്ത്തനിച്ചു. ലടകസ്റ്റ്സറല് കമഖലയനിലല സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള പുനരുദഭാരണ

പദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച വനിദഗ കേമ്മേനിറനിയുലട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  2017

കമയസ്റ്റ് മഭാസലാം സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുകേയുലാം അതനുസരനിച്ചുള്ള പദതനികേള സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  വനിപണന

വനിപുലതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള പരസര സഹകേരണലാം

ലമചലപടുത്തനി വനിറ്റുവരവസ്റ്റ് ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഉദഭാ:-

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില്  നനിനലാം  കൂടുതല്  ഓര്ഡറുകേള  ഇലകനിക്കല്  കമഖലയനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുലാം.  കൂടഭാലത കകേരള കസറസ്റ്റ് ലമഡനിക്കല്

സര്വതീസസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിനലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.-ക്കസ്റ്റ് കൂടുതല് ഓര്ഡറുകേള

ലഭലമഭാക്കനി.  കൂടഭാലത ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട ഇകന്റെണല് ആഡനിറസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനവലാം

സഭാറഡ്യൂടറനി  ആഡനിറസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനവലാം പ്രകതലകേ അവകലഭാകേനത്തനിനസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കനി.

ഇവയുലട സമയബന്ധനിതമഭായ പൂര്ത്തതീകേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി കൃതലമഭായ

അവകലഭാകേനലാം നടത്തനി ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരുന. 40  ലപഭാതകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളനില്  25  സഭാപനങ്ങള  2015-16  വലരയുള്ള  സഭാറഡ്യൂടറനി  ആഡനിറസ്റ്റ്

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  സഭാപനങ്ങളനില് ആഡനിറ്റുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി&ഇ)  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തനി

ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള വനിവനിധ നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേളക്കഭായനി

മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  അനുവദനിചതനിലനക്കഭാള  കൂടുതല്  പദതനി  വനിഹനിതലാം  നല്കേനി

വരുന. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല വനിവനിധ

നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേളക്കുള്ള പദതനി  വനിഹനിതമഭായനി  123  കകേഭാടനി

രൂപ നല്കേനി.  വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം പദതനി വനിഹനിതലാം  270  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തുകേയുലാം സഭാപനങ്ങള

സമര്പനിച  വനിവനിധ  നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേളക്കഭായനി  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഈസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഡൂയനിലാംഗസ്റ്റ് ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്

116 (2115) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .     വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത വലവസഭായ സകൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി ക്രമങ്ങളുലട
ലഘൂകേരണത്തനിനുമഭായനി "ഈസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഡൂയനിലാംഗസ്റ്റ് ബനിസനിനസ്സനി''നഭായനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി) സലാംരലാംഭകേതസലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിലവനിലുള്ള സലാംരലാംഭകേരുലട
കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം വനിവനിധ സലാംരലാംഭകേതസ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കെനില് ഇതനിനഭായനി എത്ര തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സൂക്ഷ്മ,  ലചേറുകേനിട,  ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംരലാംഭകേ സഹഭായ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വലവസഭായ സകൗഹൃദപരമഭായ അന്തരതീക്ഷലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം
വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്ക്കുള്ള സകൗകേരലങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി നല്കുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭായ  പഭാരനിസനിതനികേഭാവസ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  'കകേരള  ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലപ്രഭാകമഭാഷന ആന്റെസ്റ്റ് ലഫസനിലനികറഷന  ആക്ടസ്റ്റ്'  എന്ന കപരനില് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  വലവസഭായ  വളര്ച  തസരനിതലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായനികേലള
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഇനലവകസഴസ്റ്റ്  മതീറസ്റ്റ്,  സലാംരലാംഭകേതസ
പരനിശതീലന പദതനി,  ലടകകഭാളജനി  ക്ലനിനനികേസ്റ്റ്,  ലലനപുണല വനികേസന പദതനി  (Skill
Development  Programme)  തടങ്ങനിയ  പദതനികേള  നടത്തനിവരുന.  കബഭാധവല്ക്കരണ/
പരനിശതീലന ക്ലഭാസ്സുകേളക്കുലാം സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം
പുറലമ  MSME ഉല്പന്ന വനിപണന കമളകേള, ലമഷനിനറനി എകനിബനിഷന, ലടകകഭാളജനി
ക്ലനിനനിക്കുകേള, ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് റ്റു ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് മതീറസ്റ്റ് എന്നതീ പരനിപഭാടനികേളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരുന. 

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില് കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേളക്കഭായനി
96 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി) സൂക്ഷ്മ, ലചേറുകേനിട, ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംരലാംഭകേ സഹഭായ പദതനി  (ഇ.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.) 2012-2013 വര്ഷലാം മുതല് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപഭാക്കനി വരുന. ജനി.ഒ. (ആര്.ടനി.) നമ്പര്1747/12/ലഎഡനി. തതീയതനി 26-11-2012,
ജനി.ഒ.  (ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  156/12/ലഎ.ഡനി.  തതീയതനി  28-12-2012  പ്രകേഭാരമുള്ള ലലഗഡസ്റ്റ്
ലലലനസനിനസ്റ്റ്  വനികധയമഭായഭാണസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ജനറല്
കേഭാറഗറനിയനിലുള്ള  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഫനികഡസ്റ്റ്  കേലഭാപനിറല്  ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെനിലന്റെ
15%,  പരമഭാവധനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുലാം,  വനനിതകേള/എസസ്റ്റ്.സനി.,എസസ്റ്റ്.ടനി.
യുവസലാംരലാംഭകേര്  എന്നനിവര്ക്കസ്റ്റ്  ഫനികഡസ്റ്റ്  കേലഭാപനിറല്  ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെനിലന്റെ  20%,
പരമഭാവധനി 30 ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുലാം മുനഗണന വലവസഭായങ്ങളക്കസ്റ്റ് 10%, അധനികേ
സഹഭായലാം  പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുലാം  പനികന്നഭാക്ക  ജനിലകേളഭായ
പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടസ്റ്റ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  എന്നതീ ജനിലകേളനില് വലവസഭായലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  അധനികേസഹഭായമഭായനി  10%,  പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ
വലരയുലാം നല്കേനി വരുന. പരമഭാവധനി സഹഭായലാം 30 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ്റ്റ്. ടനി സഹഭായലാം
3  ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണസ്റ്റ്  (സഭാര്ടപസ്റ്റ് സകപഭാര്ടസ്റ്റ്,  ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് സകപഭാര്ടസ്റ്റ്,  ലടകകഭാളജനി
സകപഭാര്ടസ്റ്റ്) വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്. 

കകേരള കേരകേകൗശല വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് അനുവദനിച തകേ

117 (2116) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കേരകേകൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  കേരകേകൗശല
വനികേസന കേമ്മേതീഷണകററനില് നനിനലാം  1996  മുതല്  2017-വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില്
ഓകരഭാ വര്ഷവലാം അനുവദനിച തകേലയത്രലയന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ കേഭാലയളവനില് എത്ര ലക്ഷലാം രൂപയുലട പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം  അനുമതനി  നല്കേനിയലതനലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  വനിനനികയഭാഗനിച  തകേ
എത്രലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവകേളനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  എത്ര  തകേയള്ള
ധനവനിനനികയഭാഗ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നല്കേനി എന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേരകേകൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനനില്  ലഭലമഭായ  കരഖകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  കകേന്ദ്ര  കേരകേകൗശല  വനികേസന  കേമ്മേതീഷണകററനില്  നനിനലാം
അനുവദനിച  തകേയുലാം  വനിനനികയഭാഗനിച  തകേയുലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന :
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വര്ഷലാം അനുവദനിച തകേ വനിനനികയഭാഗനിച തകേ

2007-08 22,05,625 22,20,911

2008-09 26,72,625 26,72,625

2009-10 1,00,00,000 1,01,06,572

2012-13 15,14,000 15,14,000

2013-14 9,00,000 9,00,000

2014-15 31,75,000 31,75,000

2015-16 9,42,34,800 2,03,52,189

മുകേളനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള വര്ഷങ്ങളനില് 2014 -15 വലര അനുവദനിച പദതനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അവയുലട  വനിനനികയഭാഗ  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2015  -16-ല് അനുവദനിച പദതനികേളനില് പൂര്ത്തനിയഭായവയുലട വനിനനികയഭാഗ
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ബഭാക്കനിയുള്ള പദതനികേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അനുമതനികയഭാടുകൂടനി നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   

ലലവഗ ലത്രഡ്സസ്റ്റ് കേമ്പനനി

118 (2117) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  സലത്തസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതലാം
കനരലത്ത മദരഭാ കകേഭാട്സസ്റ്റ് എന്ന കപരനിലുലാം പനിന്നതീടസ്റ്റ് സവഗ ത്രഡ്സസ്റ്റ് എന്ന കപരനിലുലാം
അറനിയലപടനിരുന്നതമഭായ  കേമ്പനനി  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ണമഭായുലാം
അവസഭാനനിപനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രസ്തുത  സലലാം  തനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനുലാം
അനുകയഭാജലമഭായ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേമ്പനനിയനിലല ലതഭാഴനില് നഷ്ടലപട ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കൂടുതല്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിരുന്ന 84.85 ഏക്കര് സലലാം
സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ് തനിരനിച്ചു പനിടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത കേമ്പനനിയുലട ഉടമസതയനിലുള്ളതലാം
ഇതവലര  ഏലറടുത്തനിടനിലഭാത്തതമഭായ  കേമ്പനനി  പമ്പസ്റ്റ്  ഹകൗസനിലന്റെ  സലലാം  റവനഡ്യൂ
റനിക്കവറനി നടപടനികേളനിലൂലട ഏലറടുക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

(ബനി)  കേമ്പനനി  ലനികേസനികഡഷനുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
നനിയമപരമഭായനി കുടനിശനികേലയഭാനലാം നനിലവനിലനില.  അതനിലുപരനിയഭായനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

സനിഡ്കകേഭാ ടൂള റൂലാം-കേലാം-ലട്രെയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെര്

119 (2118) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ഒളവണ സനിഡ്കകേഭാ ടൂള റൂലാം  കേലാം ലട്രെയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെര്
ജതീവനക്കഭാരുലട ആനുകൂലലലാം തടഞവചതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സനിഡ്കകേഭാ എലാം.ഡനി.കയഭാടസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിരുനകവഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില് ആയതസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എന്തസ്റ്റ് നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ഇക്കഭാരലത്തനില്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആവശലലപടനിരുന. 

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ഒളവണ സനിഡ്കകേഭാ ടൂള റൂലാം കേലാം ലട്രെയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെറനിലന്റെ
സഭാഫസ്റ്റ് ഘടന സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് സനിഡ്കകേഭാ ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതനിലന്റെ തടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കേരകേകൗശല വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് അനുവദനിച തകേ

120 (2119) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരകേകൗശല വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് കേഴനി ഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് 18-2-2016-ാം
തതീയതനിയനിലല  G.O(Rt)No.180/2016/ID  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  2.86
കകേഭാടനി  രൂപ  e-LAMS-ല്  (  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  ലലഡ്ജർ  അക്കകൗണസ്റ്റ് കമഭാണനിററനിങസ്റ്റ്
സനിസലാം) കപഭാസസ്റ്റ് ലചേയസ്റ്റ് വനിനനികയഭാഗനിചതസ്റ്റ് വഴനി എത്ര കേരകേകൗശല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ഏലതഭാലക്ക രതീതനിയനിലുള്ള പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇലലങ്കെനില് കേരകേകൗശല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകയഭാജനകേരമഭാകകേണനി
യനിരുന്ന  ഈ  പദതനി  എന്തുലകേഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനിയനില  എന്നതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേരകേകൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  18-2-2016-ലല  ജനി.ഒ.
(ആര്.ടനി.) നമ്പര് 180/2016/ലഎ.ഡനി. ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം "Employment generation in
Traditional  Sector”  എന്ന  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
"Training  Programme  for  Handicrafts  in various  mediums”എന്ന പദതനി
നനിര്കദ്ദേശത്തനിനഭായനി 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 2.86 കകേഭാടനി രൂപ e-LAMS-ല്
(ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ് ലലഡ്ജര് അക്കകൗണസ്റ്റ് കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് സനിസലാം) കപഭാസസ്റ്റ് ലചേയനിരുനലവങ്കെനിലുലാം
വനിഭവ  ലഭലതയുലട  പരനിമനിതനിമൂലലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പ്രസ്തുത
പദതനി നനിര്കദ്ദേശത്തനിനഭായനി തകേ വകേയനിരുത്തുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനില.  

സനിറനി ഗലഭാസസ്റ്റ് പദതനി

121 (2120) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിറനി  ഗലഭാസസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ഏലതലഭാലാം
പ്രകദശങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഉളലപടനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഗഭാര്ഹനികേഭാവശലങ്ങളക്കുള്ള കേണക്ഷനുകേള 
പരനിഗണനിക്കുനകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  അകപക്ഷകേള  സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ;  നടപടനിക്രമലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  സനിറനി  ഗലഭാസസ്റ്റ്  പദതനിക്കസ്റ്റ്  തടക്കലാം  കുറനിക്കുന്ന  എളങ്കുന്നപ്പുഴ
ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിലന  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇലലങ്കെനില്
എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനില  പൂര്ണമഭായുലാം  സനിറനി  ഗലഭാസസ്റ്റ്  ഡനിസനിബഡ്യൂഷന
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേളക്കുള്ള അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാലാം  പൂരനിപനിചസ്റ്റ്
വനിലവനിവര പടനികേയനുസരനിച്ചുള്ള തകേ അടചഭാല് മതനിയഭാകുലാം. 

(ഡനി)  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
436/2020
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ഏകേജഭാലകേ ക്ലനിയറനസസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം

122 (2121) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  ഏകേജഭാലകേ
ക്ലനിയറനസസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കെനില്,  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേരളത്തനില് ലചേറുകേനിട വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി ഏകേജഭാലകേ
ക്ലനിയറനസസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. 

അരൂര് ഇനഡസനിയല് എകസറസ്റ്റ്

123 (2122) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരൂര് ഇനഡസനിയല്  എകസറനിലന്റെ  സമഗ്രേമഭായ വനികേസനത്തനിനഭായനി
സമര്പനിച കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് കകേന്ദ്രസലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സലാംയുക്ത സഹഭായകത്തഭാലട
നടപഭാക്കുന്നതനിനുളള അനുമതനി ലഭലമഭാകയഭാ ;

(ബനി) എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുലട കപ്രഭാജക്ടനിനഭാണസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  ആയതനിലന്റെ നനിര്വഹണത്തനിനുളള നടപടനി ക്രമങ്ങള എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്
പ്രഭാവർത്തനികേമഭാക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില്  അരൂര്  വലവസഭായ  എകസറനിലന്റെ
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി വനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയഭാറഭാക്കനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിരുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അനുമതനി ലഭലമഭായനിടനില. 

(ബനി) 10  കകേഭാടനി രൂപയുലട കപ്രഭാജക്ടഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭായനിടനില. 

(സനി)  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
വനിധത്തനിലുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 40 ശതമഭാനലാം പദതനി വനിഹനിതത്തഭാലുമഭാണസ്റ്റ്
ഇതനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. 
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ലഗയ്ല് സപപസ്റ്റ് സലന പദതനി

124 (T*2123)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഗയ്ല്  സപപസ്റ്റ്  സലന  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര  ജനിലകേളനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്
കേടനകപഭാകുന്നലതനലാം  കകേരളത്തനിലല  അതനിലന്റെ  സദര്ഘലലാം  എത്രയഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലഗയ്ല്  സപപസ്റ്റ്  സലന  പദതനിക്കഭായനി  ആലകേ  എത്ര  ഭൂമനിയുലട
സകേവശഭാവകേഭാശലാം ഗലഭാസസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തലക്കസ്റ്റ് വനിട്ടു  നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഭൂവടമകേളനില് നനിനലാം ഇതനിനഭായനി ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള ഭൂമനിയുലട അലലങ്കെനില്
ലഗയ്ല് സപപസ്റ്റ് സലന സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട ഭൂമനിയുലട പൂർണമഭായുലാം
സനിരമഭായുലാം ഉള്ള സകേവശഭാവകേഭാശലാം ഗലഭാസസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനി ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തലക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കെനില്  എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  ലഗയ്ല്  സപപസ്റ്റ്  സലന  സഭാപനിച
ഭൂമനിയനില്  ഗലഭാസസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തലക്കുലാം  ഭൂവടമകേളക്കുലാം  അവകേഭാശലാം
നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) പദതനി എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കലപടുലമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനില് എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്, മലപ്പുറലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,
കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് എന്നതീ ഏഴസ്റ്റ് ജനിലകേളനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ് ലഗയ്ല് സപപസ്റ്റ് സലന
കേടനകപഭാകുന്നതസ്റ്റ്.  സപപസ്റ്റ്  സലനനിലന്റെ കകേരളത്തനിലല ലമഭാത്തലാം സദര്ഘലലാം  503
കേനികലഭാമതീററഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  സപപസ്റ്റ്  സലന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഏകേകദശലാം  1257.5  ഏക്കര്
ഭൂമനിയുലട ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശമഭാണസ്റ്റ് ലഗയ്ല് ഏലറടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ്ഞ ഏക്കര്
സലത്തനിലന്റെയുലാം ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശലാം ഇതനികനഭാടകേലാം ലഗയനില് ഏലറടുത്തുകേഴനിഞ. 

(സനി)  ലപകട്രെഭാളനിയലാം  ആന്റെസ്റ്റ്  മനിനറല്സസ്റ്റ്  സപപസ്റ്റ്  സലന  (ഭൂമനിയുലട
ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശലാം ഏലറടുക്കല്) ആക്ടസ്റ്റ്, 1962 പ്രകേഭാരലാം 6(1) ഗസറസ്റ്റ് വനി ജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിചസ്റ്റ് സപപസ്റ്റ് സലന പദതനിക്കഭാവശലമഭായ ഭൂമനിയുലട ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശലാം
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഏലറടുത്തസ്റ്റ് ലഗയസ്റ്റ് ലനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
* 'T'  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ഡനി)  ഏലറടുത്ത ഭൂമനിയനിലൂലട സപപസ്റ്റ് സലന വനിനലസനിക്കഭാനുള്ള ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശലാം

മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് ലഗയ് ലനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത ഭൂമനിയുലട ഉടമസഭാവകേഭാശലാം

ഭൂവടമയനില് തലന്നയഭായനിരനിക്കുലാം. 

(ഇ) 2018 ഡനിസലാംബകറഭാടുകൂടനി കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

വലവസഭായ വകുപനിനുകേതീഴനില് പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനില് പദതനികേള

125 (2124) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായ വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  പഭാറശഭാല  മണ്ഡലത്തനില്  ഏലതങ്കെനിലുലാം

തരത്തനിലുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  തനികേച്ചുലാം  മലകയഭാര  കമഖലയഭായ  പഭാറശഭാലയനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്

ലഭലമഭാകുന്ന  റബര്  ഉല്പന്നങ്ങള  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ഒരു

റബര് സലാംഭരണ വനിപണന കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

റബര്  ഉല്പന്നങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ഒരു  വലവസഭായ  യണനിറസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ

സഭാദലത പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) റബര് സലാംഭരണ വനിപണന കകേന്ദ്രലാം, റബര് ഉല്പന്നങ്ങളുലട വലവസഭായ

യണനിറസ്റ്റ് എന്നനിവയുലട സഭാദലത പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ലകേഭാരടനി കേനിനഫയുലട വനികേസനലാം

126 (2125) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാരടനി കേനിനഫയുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അടച്ചു പൂടല് ഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള

ഗവ.  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തലഭാ  പ്രസ്സനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  സലലാം  ലകേഭാരടനി  കേനിനഫയസ്റ്റ്

വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഇടലപടലുകേളുലാം നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാരടനിയനിലല  രണഭാലാംഘട  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  70000
ചേതരശ അടനി വനിസ്തതീര്ണമുള്ള ബഹുനനില ഫഭാക്ടറനി ലകേടനിട സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
കേനിനഫയസ്റ്റ് പദതനിയുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ ശനിലഭാസഭാപനലാം  2017  ജൂണ് 5-നസ്റ്റ് വലവസഭായ
വകുപ്പുമനനി നനിര്വഹനിച്ചു. ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബന്ധലപട തടര്നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  കേനിനഫ പഭാര്ക്കനിനസ്റ്റ് സമതീപമുള്ള കകേന്ദ്ര നഗര വനികേസന മനഭാലയത്തനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രസ്സനിലന്റെ  ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ശമങ്ങള നടത്തനിവരുന. 

ലപഭാതകമഖലഭാ ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളലാം

127 (2126) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഏലതഭാലക്ക ലപഭാതകമഖലഭാ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളനിലല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഇകപഭാള ശമ്പളലാം ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലടകസ്റ്റ്സറല് കമഖലയനിലല ഏലതഭാലക്ക ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഇകപഭാള ശമ്പളലാം ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാർക്കസ്റ്റ്  എത്രമഭാസമഭായനി  ശമ്പളലാം  ലഭനിക്കുന്നനിലഭാലയനലാം
എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് ശമ്പളലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന കേഴനിയുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വലവസഭായ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ
കകേരള  കസറസ്റ്റ്  പഭാല്മനിറ  കപ്രഭാഡക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വര്കക്കഴസ്റ്റ്  ലവല്ലഫയര്
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡനില് 7  മഭാസലത്ത ശമ്പളവലാം കകേരള ആകടഭാലമഭാസബല്സസ്റ്റ്
ലനിമനിറഡനില്  2  മഭാസലത്ത  ശമ്പളവലാം  ലടകസ്റ്റ്സറല്  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സഭാപനങ്ങളഭായ  ലകേഭാലലാം  സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗസ്റ്റ്  മനില്,  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്
ലടകസ്റ്റ്സറല് ലഫഡകറഷലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള സഭാപനമഭായ പ്രനിയദര്ശനിനനി മനില് എന്നതീ
സഭാപനങ്ങളനില് ജൂസല മഭാസലത്ത ശമ്പളവലാം നല്കുവഭാനുണസ്റ്റ്. ഇതനില് ലടകസ്റ്റ്സറല്
കമഖലയനിലല  സപഭാനങ്ങളനിലല  ശമ്പളലാം  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം  അവസഭാനകത്തഭാലട
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഭാല്മനിറ  കപ്രഭാഡക്ടസ്റ്റ്സനിലുലാം  കകേരള
ആകടഭാലമഭാസബല്സനിലുലാം ശമ്പളലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തര നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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ഇന്തലന കകേഭാഫനി ഹകൗസകേളനിലല കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനില് 
മഭാറലാം വരുത്തുവഭാനുള്ള നടപടനി

128 (2127) ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്തലഭാ കകേഭാഫനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാസസറനി അഡനിനനികസറര്
ഭരണത്തനിലഭായനിരുന്ന  കേഭാലയളവനില്  ഇന്തലന  കകേഭാഫനി  ഹകൗസകേളനില്  ചേരക്കസ്റ്റ്
കസവന  നനികുതനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണനി കസഭാഫ് റസ്റ്റ് ലവയറനില്
മഭാറലാം വരുത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിരുകന്നഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മഭാറലാം  വരുത്തഭാത്തതമൂലലാം  ജൂസല  1-നസ്റ്റ്  കശഷലാം  കകേഭാഫനി
ഹകൗസകേളനില് വനിറ ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  12  ശതമഭാനലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി സഭാപനലാം
കനരനിടസ്റ്റ് അടയ്കക്കണതഭായനി വന്നനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കെനില് ഇതമൂലലാം പ്രസ്തുത ലസഭാസസറനിക്കസ്റ്റ്
എത്ര കകേഭാടനിയുലട ബഭാധലതയഭാണസ്റ്റ് ഉണഭായലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിരുന.

(ബനി) ജൂസല മഭാസത്തനിലല കേണക്കുകേള തനിടലപടുത്തനിയനിടനില. 

പരനിസനിതനി സകൗഹൃദ വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള

129 (2128) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പരനിസനിതനി  സകൗഹൃദ  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം വലവസഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഇത്തരലാം പഭാര്ക്കുകേളനില് ആരലാംഭനിക്കുകേലയന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഭക്ഷല  സലാംസരണലാം,  ആയുര്കവദ  മരുനകേള,  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്/
കകേഭാറുകഗറഡസ്റ്റ്  കബഭാകസ്റ്റ്,  തടനി  ഉല്പന്നങ്ങള,  കഫഭാര്  മനില്ലുകേള,  കബക്കറനി  ഉല്പന്നങ്ങള,
സസസസ്റ്റ് ലബന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്  എന്നതീ വലവസഭായങ്ങള പരനിസനിതനി  സകൗഹൃദ  വലവസഭായങ്ങളുലട
പടനികേയനില് വരുന്നവയഭാണസ്റ്റ്. 
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പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായ കമഖല കനരനിടുന്ന പ്രതനിസന്ധനി

130 (2129) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കനരനിടുന്ന
പ്രതനിസന്ധനിലയക്കുറനിചസ്റ്റ് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനിൽ  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലുമുള്ള  വലവസഭായങ്ങളനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  പ്രയതലാം  പ്രകതലകേമഭായനി  പഠനിചസ്റ്റ്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായ  കമഖല  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  സമഗ്രേമഭായനി
വനിലയനിരുത്തനി  അവലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ക്രനിയഭാതകേ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  പരമ്പരഭാഗത  സകേത്തറനി  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കനരനിടുന്ന
പ്രതനിസന്ധനികേലളക്കുറനിചസ്റ്റ് പഠനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലസന്റെര് കഫഭാര് മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  (സനി.എലാം.ഡനി.)  എന്ന സഭാപനലത്ത ഒരു സര്കവ നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഖഭാദനി  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അഭനിവൃദനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  തറനികേളുകടയുലാം  ചേര്ക്കകേളുകടയുലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനുകവണനിയുലാം
ഖഭാദനി കമഖലയുലട നവതീകേരണത്തനിനുകവണനിയുലാം ഈ കമഖലയനിലല പ്രശ്നങ്ങലളപറനി
പഠനിക്കുവഭാനഭായനി  ശതീ.  കഗഭാപനിനഭാഥന  നഭായര്  ലചേയര്മഭാനഭായ  കേമ്മേനിറനി  പഠനലാം
നടത്തനിയനിരുന.  കേരകേകൗശല  കമഖലയനില്  ക്ലസര്  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  സമഗ്രേ
വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  അടനിസഭാന സര്കവയുലാം ഡയഗസ്റ്റ് കനഭാസനികേസ്റ്റ്  സഡനിയുലാം
നടത്തനിവരുന.  പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കനരനിടുന്ന
പ്രതനിസന്ധനിലയക്കുറനിചസ്റ്റ്  കേയര് വനികേസന വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് ഒരു സര്കവ
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനില് കമഖലലയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം പരമ്പരഭാഗത
വലവസഭായങ്ങലള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ക്രനിയഭാതകേ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  സകേത്തറനി  കമഖലയനില്  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഗുണകമന്മയുള്ള
അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  യഭാണ്  ബഭാങ്കുകേള  വഴനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സബ്സനിഡനിയുലാം
മഭാര്ജനിനമണനി വഭായ്പയുലാം നല്കുന്ന പദതനി,  സകേത്തറനി കമഖലയനില് സസയലാം ലതഭാഴനില്
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സൃഷ്ടനിക്കല് പദതനി,  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം മറസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുമുള്ള പ്രകചേഭാദന പരനിപഭാടനി,
സകേത്തറനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ഉല്പഭാദന കപ്രഭാത്സഭാഹന ധനസഹഭായ പദതനി,
സകേത്തറനി  ഗ്രേഭാമവലാം  സമഗ്രേ  സകേത്തറനി  ഗ്രേഭാമവലാം  പദതനി,  അലാംശദഭാന  സമ്പഭാദല
പദതനി,  സകേത്തറനി  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനി,  വനിപണന-
കേയറ്റുമതനി കപ്രഭാത്സഭാഹന പദതനി,  സകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവത്കേരണ
പദതനി,  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  കപ്രഭാത്സഭാഹന  പദതനി,  പരനിശതീലനലാം
സനപുണലലാം കശഷനിവനികേസന പദതനി,  ഒരു വതീടനില് ഒരു തറനി പദതനി,  പ്രഭാഥമനികേ
സകേത്തറനി ലനയസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഓഹരനി പങ്കെഭാളനിത്തലാം,
ഹഭാലന്റെകസ്റ്റ്,  ഹഭാന്റെസ്റ്റ് വതീവസ്റ്റ്  എന്നനിവയനിലല  ഓഹരനി  പങ്കെഭാളനിത്തലാം  എന്നനിവ നടപഭാക്കനി
വരുന.  സകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  പൂര്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  വനിധത്തനില്
നൂലുലാം  കൂലനിയുലാം  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനി  സ്കൂള  യണനികഫഭാലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.
കേരകേകൗശല  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
'ASHA'  എന്ന പദതനി,  വലവസഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി
പദതനി,  കേരകേകൗശല  ക്ലസറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,  ലപഭാതകസവന
കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി  എന്നനിവയുലാം നടപഭാക്കനിവരുന.  കേരകേകൗശല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി  കദശതീയ അവഭാര്ഡനിലന്റെ മഭാതൃകേയനില്
സലാംസഭാന അവഭാര്ഡകേള നല്കുന്ന പദതനിയുലാം നടപഭാക്കനി വരുന. 

ഈറ-പനമ്പലനയസ്റ്റ് കമഖലലയ പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഈ കമഖലയനിലല
ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കകേരള സലാംസഭാന ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന
സഭാമൂഹല യനവല്കൃത പനമ്പസ്റ്റ് ലനയസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട ശഭാക്തതീകേരണലാം,  സതീവറനിലാംഗസ്റ്റ്
യണനിറ്റുകേളുലട  സഭാപനലാം,  ഫതീഡര്  യണനിറ്റുകേള/പ്രതീ-കപ്രഭാസസ്സനിലാംഗസ്റ്റ്  യണനിറ്റുകേള
പുനദുഃക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  ശക്തനിലപടുത്തല്,  മൂലലഭാധനിഷനിത  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നനിവയഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മുളലകേഭാണ്ടുള്ള വനിവനിധ കേരകേകൗശല
വസ്തുക്കള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി ബഭാലാംബൂ ഇലന്നഭാകവഷന
ലസന്റെറുലാം മുള സലാംസരനിചസ്റ്റ് ഫര്ണനിചര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇലാംപ്രകഗ്നേഷന യണനിറ്റുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഖഭാദനി ഗ്രേഭാമവലവസഭായ കമഖലയനില് മനിനനിമലാം കവതന
പദതനി,  നൂല്പസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്  പദതനി,  വഭായ്പ  പദതനികേള
എന്നനിവ  നടപഭാക്കനിവരുന.  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം
നടനവരുന.  പരമ്പരഭാഗത  കേശുവണനി വലവസഭായ കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള സമഗ്രേമഭായനി അഭനിസലാംകബഭാധന ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു ലസഷലല്
പര്പസസ്റ്റ്  ലവഹനിക്കനിള  രൂപതീകേരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേയര്  കമഖലയനില്  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പുനരുദഭാരണ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം, അടനിസഭാന സകൗകേരലവനികേസനത്തനിനഭായനി ധനസഹഭായലാം,
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വനിപണനി വനികേസന സഹഭായലാം,  കേയര് കമഖലയനിലല സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ് മഭാര്ജനിനമണനി
വഭായ്പ, പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ സഹഭായ പദതനി, ഉല്പഭാദനവലാം വനിപണന പ്രകചേഭാദനവലാം
പദതനി,  വനിലവലതനിയഭാനലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനലാം
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  മനില്ലുകേള സഭാപനിചസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ  അടക്കമുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി,  കേയര്പനിരനി/ഡതീസഫബറനിലാംഗസ്റ്റ്  കമഖലയനില് കൂലനിയുലട നലലഭാരു വനിഹനിതലാം
സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന്ന രതീതനിയനില് ഇനകേലാം സകപഭാര്ടസ്റ്റ്  സതീലാം,  കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ലപനഷന പദതനി എന്നനിവ നടപഭാക്കനിവരുന. കൂടഭാലത പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴനിലുലാം  കൂലനിയുലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  യനവത്കേരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  വനില
വലതനിയഭാനലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ക്ലസര് വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ഓകരഭാ  പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായ കമഖലയനിലുമുള്ള ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
പ്രയതവലാം കനരനിടുന്ന പ്രതനിസന്ധനികേളുലാം സമഗ്രേമഭായനി വനിലയനിരുത്തനി പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനില്
കമഖലലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
സകേത്തറനി കമഖലയനില് ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള പൂര്ണമഭായനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന വനിധത്തനില്
നൂലുലാം കൂലനിയുലാം സര്ക്കഭാര് നല്കേനി സ്കൂള യണനികഫഭാലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
സകേത്തറനി കമഖലയനില് വരുമഭാനലാം  ഉറപഭാക്കല് പദതനി,  ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിനനുസരനിചസ്റ്റ്
ലപ്രഭാഡക്ഷന  ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്,  ആകരഭാഗലപരമഭായ  പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരമഭായനി
ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ, വതീടനികനഭാടസ്റ്റ് കചേര്ന്നസ്റ്റ് പണനിപ്പുര സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം,  സ്കൂളതലത്തനില്  പഠനിക്കുന്ന  ലനയ്ത്തുകേഭാരുലട  മക്കളക്കസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ
കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്,  ലടകകഭാളജനി  അപ്ഗ്രേകഡഷന  പദതനി  എന്നനിവ  നടപഭാക്കനിവരുന.
കേരകേകൗശല കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആധുനനികേ സഭാകങ്കെതനികേ സവദഗസ്റ്റ് ദലത്തനിലന്റെ
അഭഭാവലാം,  ഉല്പദഭാനക്ഷമത  കുറവസ്റ്റ്,  ലമചലപട  പണനിയഭായുധങ്ങളുലട  അഭഭാവലാം  എന്നനിവ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം വനിവനിധ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കേരകേകൗശല  കമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന്ന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കുടുലാംബ വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് അനുബന്ധ
കമഖലയനില് വനിദഗസ്റ്റ് ദ പരനിശതീലനലാം നല്കേനി സസയലാംസലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
സഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഈറ-പനമ്പസ്റ്റ്  ലനയസ്റ്റ്
കമഖലലയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ലതഭാഴനില് സഭാഹചേരലലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി
ഈ  കമഖലയനിലല  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലാംബൂ
കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന സഭാമൂഹല യനവല്കൃത പനമലനയസ്റ്റ് കകേന്ദ്രങ്ങളുലട ശഭാക്തതീകേരണലാം,
സതീവറനിലാംഗസ്റ്റ് യണനിറ്റുകേളുലട സഭാപനലാം, മനിനനിമലാം കവജസസ്റ്റ് പദതനി/ഡനി.എ. ആനുകൂലലലാം
എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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ഖഭാദനി  ഗ്രേഭാമവലവസഭായ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അദസഭാനഭഭാരലാം
കുറയന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചേര്ക്കകേളുകടയുലാം തറനികേളുകടയുലാം ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതനിലൂലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം  കവതനവര്ദനവലാം
സകേവരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് കബഭാദലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഈ കമഖലയനില് പൂരകേ കവതന
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പരമ്പരഭാഗത  കേശുവണനി  വലവസഭായ  കമഖലയനില്
നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള സമഗ്രേമഭായനി അഭനിസലാംകബഭാധന ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു
ലസഷലല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേയര്കമഖലയനില്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  മുഴവന  കേയറുലാം
മനിനനിമലാം കൂലനി ഉറപ്പുവരുത്തനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം ലചേറുകേനിട ഉല്പഭാദകേരുലട ഉല്പന്നങ്ങള
നലഭായവനില നല്കേനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പരമ്പരഭാഗത
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലുലാം  കൂലനിയുലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  യനവല്ക്കരണലാം
നടത്തുന്നതനിനുലാം വനില വലതനിയഭാനലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലപഭാതകമഖലഭാ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളുലട വനികേസനലാം

131 (2130) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വലവസഭായ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  പ്രവർത്തനിച്ചുവരുന്ന  ലപഭാതകമഖലഭാ
വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനത്തനിനുലാം
മറ്റുമഭായനി എത്ര തകേ ലചേലവഴനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതകമഖലഭാ  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലല
വനിവനിധ നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേളക്കുള്ള പദതനി വനിഹനിതമഭായനി  123
കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനി. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പദതനി വനിഹനിതലാം 270 കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുകേയുലാം  സഭാപനങ്ങള  സമര്പനിച  വനിവനിധ  നവതീകേരണ
വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേളക്കഭായനി  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി നല്കേനിയനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ഉല്പഭാദന സകൗകേരലങ്ങളനിലുലാം സഭാകങ്കെതനികേ വനിദലകേളനിലുലാം കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
പരനിഷ്കഭാരങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി സഭാപനങ്ങലള സജമഭാക്കുവഭാന 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത ബജറനില് 270 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി വനിഹനിത സഹഭായലാം സര്ക്കഭാര്

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  മുന വര്ഷങ്ങളനിലല പദതനി  വനിഹനിതത്തനികനക്കഭാള ഉയര്ന്ന
തകേയഭാണസ്റ്റ്.  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കു
ന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിവനിധ നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി നല്കേനിയനിരനിക്കുന.*

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല ലകേഭാടുവഭായര് ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിലല

മനിനനി ഇനഡസനി

132 (2131) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  ലകേഭാടുവഭായര്  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനില്  വലവസഭായ

വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള മനിനനി ഇനഡസനി ഏലതങ്കെനിലുലാം സസകേഭാരല വലക്തനിക്കസ്റ്റ് ലതീസനിനസ്റ്റ്

ലകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; എങ്കെനില് എന്നഭാണസ്റ്റ് ലതീസനിനസ്റ്റ് ലകേഭാടുത്തലതനലാം

എത്ര വര്ഷകത്തയഭാണസ്റ്റ് എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനിയഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില്  അവനിലടയുള്ളലതനലാം  എത്ര

തകേയഭാണസ്റ്റ് ലതീസഭായനി ലഭനിക്കുന്നലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനില്  നനിലവനില് എലന്തലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്

നടക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  ലകേഭാടുവഭായര്  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനില്  വലവസഭായ

വകുപനിലന്റെ ഭരണ നനിയനണത്തനില് പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലഭാ മനിനനി വലവസഭായ എകസറസ്റ്റ്

സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  മനിനനി  ഇനഡസനിയല്  എകസറസ്റ്റ്  സസകേഭാരല

വലക്തനിക്കസ്റ്റ് ലതീസനിനസ്റ്റ് ലകേഭാടുത്തനിടനില. 

(ബനി)  ഒകരക്കര് ഭൂമനിയഭാണസ്റ്റ്  അവനിലടയുള്ളതസ്റ്റ്.  ഹയര് പര്കചസസ്റ്റ്/ഒകൗടസ്റ്റ്  സററസ്റ്റ്
പര്കചസസ്റ്റ് വലവസയനിലഭാണസ്റ്റ് ഭൂമനി അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(സനി) പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനില് തഭാലഴപറയുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നടക്കുന്നതസ്റ്റ് :

ലഷഡസ്റ്റ് നമ്പര് ഉല്പഭാദന പ്രവര്ത്തനലാം

1 ഷതീറസ്റ്റ് ലമറല് കേകമ്പഭാണന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്

2 ഷതീറസ്റ്റ് ലമറല് കേകമ്പഭാണന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്

3 പവര് പ്രസ്സസ്റ്റ്

4 ടൂള ഡനിസസന

5, 6, 7, 8, 9, 10  എന്നതീ ലഷ ഡ്ഡുകേള പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായതനിനഭാല് അവ

തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട എലാം.ഡനി. നനിയമനലാം

133 (2132) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരത്തനിൽ  വന്നകശഷലാം  വലവസഭായ  വകുപനിനസ്റ്റ്

കേതീഴനിലുള്ള  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  എലാം.ഡനി.  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  റനിയഭാബസ്റ്റ്

തയഭാറഭാക്കനിയ കയഭാഗലരഭായ ആളുകേളുലട പടനികേയനില്നനിനലാം എത്രകപലര ഏലതലഭാലാം

സഭാപനങ്ങളനില് നനിയമനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പടനികേയനില്  ഉളലപടഭാത്ത  ആലരലയങ്കെനിലുലാം  ലപഭാതകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളുലട  എലാം.ഡനി.-മഭാരഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇവര്  ആലരഭാലക്കയഭാലണനലാം,

ഏലതലഭാലാം സഭാപനങ്ങളനിലഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്  പടനികേയനില്  ഉളലപടനിടനിലലങ്കെനില്

ഇവലര ഒഴനിവഭാക്കനി പടനികേയനില് ഉളലപടവര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പടനികേയനില്  ഉളലപടഭാത്തവലര  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട

എലാം.ഡനി.-മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ഉളലപടവലര  നനിയമനിക്കഭാതനിരനിക്കുവഭാനുലാം

ഉള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്  മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്മഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
2016-ല് നടത്തനിയ ലതരലഞ്ഞടുപസ്റ്റ്  പ്രക്രനിയയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  15  സഭാപനങ്ങളനില്
മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്മഭാലര  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിറക്കനിയനിരുന.
ഇതനില്  12  കപര്  ഇതവലര  ചുമതലലയടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം 2016-ല് നടത്തനിയ
മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്മഭാരുലട നനിയമന പ്രക്രനിയയുലട ഭഭാഗമഭായുള്ള ശനിപഭാര്ശയുലട
അടനിസഭാനത്തനിലലഭാലത,  നനിലവനില്  പുതനിയതഭായനി  മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്മഭാലര
നനിയമനിച സഭാപനങ്ങളുലട വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി & ഡനി) മുന കേഭാലങ്ങളനില് ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് എലാം.ഡനി.-മഭാരഭായനി
പ്രവര്ത്തന  മനികേവസ്റ്റ്  ലതളനിയനിച  വലക്തനികേലള  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണഭാണസ്റ്റ്  റനിയഭാബസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനിയ പടനികേയനില്നനിനലാം കയഭാഗലരഭായ ആളുകേലള വനിവനിധ ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില് എലാം.ഡനി.-മഭാരഭായനി നനിയമനിചതസ്റ്റ്. 

പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങള കനരനിടുന്ന തകേര്ച

134 (2133) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങള തകേർച കനരനിടുകേയഭാലണ
നള്ളതസ്റ്റ് ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ; തകേർചയുലട കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേയര്,  കേശുവണനി,  സകേത്തറനി,  ഈറ,  ബതീഡനി,  മണ്പഭാത്രലാം  എന്നതീ
കമഖലകേളനില്  ലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ജനിവനിത  നനിലവഭാരലത്തപറനി
നഭാളനിതവലര എലന്തങ്കെനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ കമഖലകേളനില് ഇകപഭാള
എത്ര ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ് എന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭായ
കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായ  കമഖല  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  സമഗ്രേമഭായനി
വനിലയനിരുത്തനി  അവലയ തകേര്ചയനില്നനിനലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള ക്രനിയഭാതകേ
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലല കുറഞ്ഞ വനിലയള്ള

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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സകേത്തറനി  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  ലഭലത,  യനതറനി  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  കേടനകേയറലാം,
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ദകൗര്ലഭലലാം,  അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട വനിലക്കൂടുതലുലാം അവയുലട
ലഭലതക്കുറവലാം,  പവര്  ലൂലാം  തണനികേലള  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  സകേത്തറനി  വസങ്ങളുലട
വനിലക്കൂടുതല്, സകേത്തറനിയുലട കപരനില് വലഭാജതണനികേള വനിപണനിയനില് എത്തുന്നതസ്റ്റ്
തടങ്ങനിയവ പരമ്പരഭാഗത സകേത്തറനി  കമഖലയനില്  പ്രതനിസന്ധനികേള സൃഷ്ടനിക്കുന.
ഇവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒരു വതീടനില്
ഒരു തറനി പദതനിയനിലൂലട സകേത്തറനി കമഖലയനികലയസ്റ്റ് കൂടുതല് കപലര ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ലക്ഷലമനിടുന.  സകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  പൂര്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  വനിധത്തനില്
നൂലുലാം  കൂലനിയുലാം  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനി  സ്കൂള  യണനികഫഭാലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.
സകേത്തറനി തണനി എന്ന കപരനില് മനില് തണനി വലഭാപകേമഭാകുന്നതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനഭായനി
സകേത്തറനി  ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം  മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  മുദ്ര  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലനയനിലുള്ള സനപുണലലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം ഉല്പഭാദന കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന. 

പരമ്പരഭാഗത  കേരകേകൗശല  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ലമചലപട
കവതനലാം ലഭനിക്കഭാത്തതലാം അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട അഭഭാവവലാം പരനിചേയസമ്പന്നരഭായ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട അഭഭാവവലാം ആധുനനികേ സഭാകങ്കെതനികേ വനിദലയുലട അഭഭാവവലാം നൂതന
വനിപണന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്തതലാം പ്രധഭാന പ്രതനിസന്ധനികേളഭാണസ്റ്റ്.
പ്രതനിസന്ധനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കേരകേകൗശല  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
'ASHA'  എന്ന പദതനി,  വലവസഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി
പദതനി,  കേരകേകൗശല  ക്ലസറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,  ലപഭാതകസവന
കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി,  കേരകേകൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി  കദശതീയ  അവഭാര്ഡനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില്  സലാംസഭാന  അവഭാര്ഡകേള
നല്കുന്ന പദതനി എന്നനിവ നടപഭാക്കനിവരുന. അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട ദകൗര്ലഭലലാം,
വനിദഗ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അഭഭാവലാം,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ലമചലപട  കവതനലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ് തടങ്ങനിയ ഈറ,  പനമ്പസ്റ്റ് ലനയസ്റ്റ്  കമഖലയനിലല പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഖഭാദനി  ഗ്രേഭാമവലവസഭായ  കമഖലയനില്
നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രധഭാന പ്രശ്നങ്ങളഭായ അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട ദകൗര്ലഭലലാം, കുറഞ്ഞ
കൂലനി,  പരമ്പരഭാഗത രതീതനിയനില് ലതഭാഴനില് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള അദസഭാനഭഭാരലാം,  സഭാകങ്കെതനികേ
വനിദഗരുലട  അഭഭാവലാം, വനിപണനിയനിലല മത്സരലാം തടങ്ങനിയവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരള ഖഭാദനി ഗ്രേഭാമ വലവസഭായ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. പരമ്പരഭാഗത
കേയര് കമഖലയനിലല പ്രധഭാന പ്രതനിസന്ധനി ചേകേനിരനിയുലട ലഭലതക്കുറവഭാണസ്റ്റ്.  ചേകേനിരനി
ഉത്പഭാദനലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  മനില്ലുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
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നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനിലുലാം കൂലനിയുലാം
സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  യനവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  വനില  വലതനിയഭാനലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം കുടുലാംബശതീ അടക്കമുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട
ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം ക്ലസര് വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേശുവണനി കമഖലയനിലല പ്രധഭാന പ്രതനിസന്ധനിയഭായ
കതഭാടണനിയുലട ലഭലതക്കുറവസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ആഭലന്തരമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
കതഭാടണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പരമ്പരഭാഗത കേശുവണനി
വലവസഭായ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള സമഗ്രേമഭായനി അഭനിസലാംകബഭാധന
ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു ലസഷലല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) സകേത്തറനി കമഖലയനില് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ജതീവനിത നനിലവഭാരലത്തപറനി
പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  (സനി.എലാം.ഡനി.)
എന്ന സഭാപനലത്ത ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കേയര് കമഖലയനില് കേയര് വനികേസന
വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  ഒരു  സര്കവ  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബതീഡനി  കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കുസഭാറസ്റ്റ്  എന്ന  സഭാപനലാം  മുകഖന
പഠനലാം  നടത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ജനിലഭാകേളക്ടറുലട  കനതൃതസത്തനില്  മറസ്റ്റ്
വകുപ്പുകേലള ഏകകേഭാപനിപനിചസ്റ്റ്  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  വലവസഭായ
കകേന്ദ്രങ്ങലള കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേളനിമണ് വലവസഭായവമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവരുലട വനികേസനവമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ്  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെനിലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  കമഖലയനില്
കേയര് വനികേസന വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് നടന്ന സര്കവ പ്രകേഭാരലാം സഹകേരണ
കമഖലയനില്  63957  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുള്ളതഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സസകേഭാരല
കമഖലയനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട സനിതനിവനിവര കേണക്കുകേള
ലഭലമല. പരമ്പരഭാഗത സകേത്തറനി കമഖലയനില് ഏകേകദശലാം 21000 ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം
കേരകേകൗശല കമഖലയനില് ഏകേകദശലാം പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം കജഭാലനി
ലചേയ്തുവരുന്നതഭായനി കേണക്കഭാക്കലപടുന. പരമ്പരഭാഗത ഈറ, പനമ്പസ്റ്റ് ലനയസ്റ്റ് കമഖലയനിലല
ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലാംബു  കകേഭാര്പകറഷലന
ആശയനിചസ്റ്റ് ഏകേകദശലാം പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം പനമ്പസ്റ്റ് ലനയസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളുലാം
ആയനിരത്തനി അഞ്ഞൂകറഭാളലാം ഈറലവടസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളുലാം ആയനിരകത്തഭാളലാം
വരുന്ന മറസ്റ്റ്  ഇതര ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  ഉപജതീവനലാം  നടത്തുന.  കേശുവണനി കമഖലയനിലല
ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കകേരള സലാംസഭാന കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്
കേതീഴനില്  10874  കപരുലാം  ഈ കമഖലയനിലല  അലപകസ്റ്റ്  സഹകേരണ സഭാപനമഭായ
കേഭാലപകനില് ഏകേകദശലാം  3893  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലുലാം  215  സഭാഫസ്റ്റ് അലാംഗങ്ങളുലാം കജഭാലനി
ലചേയ്തുവരുന. 
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സനിഡ്കകേഭായനിലല ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

135 (2134) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കകേരള  സനിഡ്കകേഭായനില്  വര്ക്കര്
കേഭാറഗറനിയനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പള പരനിഷ്കരണ നടപടനികേള എന്നസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കമല് സഭാപനത്തനിലല സഭാഫസ്റ്റ് കേഭാറഗറനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്ന ക്ഷഭാമബത്ത
അടക്കമുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള വര്ക്കര് തസ്തനികേയനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കകേണതനില
എന്ന മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ് ഡയറക്ടറുലട ഉത്തരവസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവസ്റ്റ്  റദ്ദേഭാക്കനി  ഉല്പഭാദകേ  യണനിറ്റുകേളനിലുലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുമടക്കലാം പണനിലയടുക്കുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ക്ഷഭാമബത്ത അടക്കമുള്ള
അലവനസകേളുലാം,  പരനിഷ്കരനിച  ശമ്പളവലാം  യഥഭാസമയലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വര്ക്കര്മഭാരുലട കവതന പരനിഷ്കരണത്തനിനഭായനി നനികയഭാഗനിച കേമ്മേനിറനിയുലട
റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  യണനിയനുകേളുലട  നനികവദനവലാം  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സനിഡ്കകേഭാ  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കയഭാഗലാം
കചേര്ന്നസ്റ്റ് ഒരു ഉപസമനിതനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഈ സമനിതനിയുലട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ് ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയസ്റ്റ് വചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
നല്കുലാം.  സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് വര്ക്കര്മഭാരുലട കവതന പരനിഷ്കരണ
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.

(ബനി&സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല ഓടസ്റ്റ് കേമ്പനനികേള കനരനിടുന്ന പ്രതനിസന്ധനി

136 (2135) ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല ലഫകറഭാക്കസ്റ്റ്,  കേലഭായനി എന്നതീ കമഖലകേളനിലല
ഓടസ്റ്റ്  കേമ്പനനികേള കേളനിമണസ്റ്റ് ലഭനിക്കഭാത്തതമൂലലാം കനരനിടുന്ന പ്രതനിസന്ധനി ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എന്തസ്റ്റ്  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2008-ലല ലനല്വയല് നതീര്ത്തട നനിയമലാം
നനിലവനില്  വന്നകതഭാലട  ഈ  ആക്ടനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്ലപടുന്ന  ഭൂമനികേളനില്നനിനലാം
കേളനിമണസ്റ്റ്  ഖനനലാം  അസഭാധലമഭായനി.  ഇകതഭാലട  നനിലവനില്  വന്ന  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കെനില്
ഉളലപടഭാത്ത  ഭൂമനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  കേളനിമണ്  ഖനനലാം  അനുവദനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.  നനിലവനിലല സഭാഹചേരലത്തനില് കേളനിമണ് ഖനനത്തനിനസ്റ്റ് അനുമതനി
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  ലചേയര്മഭാനഭായ  ഡനിസനിക്ടസ്റ്റ്  എനവകയഭാണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഇലാംപഭാക്ടസ്റ്റ് അസസ്സസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം എനവകയഭാണ്ലമന്റെല് ക്ലനിയറനസസ്റ്റ്
സമ്പഭാദനികക്കണതണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ജനിലഭാ കേളക്ടര് തലന്ന ലചേയര്മഭാനഭായനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
ജനിലഭാതല കേമ്മേനിറനിയുലട ശനിപഭാര്ശയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ജനിലഭാ കേളക്ടറനില്നനിനലാം
നനിരഭാകക്ഷപ പത്രലാം കൂടനി ആവശലമഭാണസ്റ്റ്. ഈ രണസ്റ്റ് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം നല്കകേണതസ്റ്റ്
ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  തലന്നയഭായതനിനഭാല്  കമല്പറഞ്ഞ  നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം  ഒഴനിവഭാക്കു
ന്നതനിനുള്ള  നനിയമ  കഭദഗതനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കെനില്  ഉളലപടഭാത്ത  ഭൂമനിയനില്  കേളനിമണ്
ഖനനലാം  സഭാധലമഭായ  സലങ്ങലള  സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.  ഇത്തരലാം  സലങ്ങളനില്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനികയഭാടുകൂടനി  ഖനനഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള ബന്ധലപടവര്ക്കസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ലഭാഭത്തനിലഭായ ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

137 (2136) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരകമറ  സമയത്തസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലല  ഏലതഭാലക്ക
ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ലഭാഭത്തനിലഭായനിരുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സർക്കഭാർ  വന്നതനിനുകശഷലാം പുതനിയതഭായനി  എത്ര ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ലഭാഭത്തനിലഭായതസ്റ്റ്;  അവയുലട  കപരുലാം  ലഭാഭത്തനിലന്റെ  കേണക്കുലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  നഷ്ടത്തനിലഭായനിരുന്ന  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന ഈ സർക്കഭാർ വന്നതനിനുകശഷലാം വലവസഭായ വകുപസ്റ്റ് എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  സമയത്തസ്റ്റ്  ലഭാഭത്തനിലഭായനിരുന്ന  10
ലപഭാതകമഖലഭാ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളുലട വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം തഭാലഴപറയുന്ന അഞസ്റ്റ് ലപഭാതകമഖലഭാ
വലവസഭായ സഭാപനങ്ങലള ലഭാഭത്തനിലഭാക്കനി. 

നമ്പര് സഭാപനങ്ങള ലഭാഭലാം
(ലക്ഷത്തനില്)

1 ട്രെഭാവനകൂര് സടറഭാനനിയലാം കപ്രഭാഡക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

853

2 ട്രെഭാവനകൂര്-ലകേഭാചനിന ലകേമനിക്കല്സസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ് 633

3 സതീല് ആന്റെസ്റ്റ് ഇനഡസനിയല് കഫഭാര്ജനിലാംഗ്സസ്റ്റ് 
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

214

4 ട്രെഭാകക്കഭാ കകേബനിള കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ് 152

5 ട്രെഭാനകസഭാര്കമഴസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ഇലകനിക്കല്സസ്റ്റ് കകേരള
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

106

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  നഷ്ടത്തനിലഭായനിരുന്ന  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം വലവസഭായ വകുപസ്റ്റ് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ആദഭായ നനികുതനി അടയന്നതനില് 
വരുത്തനിയ വതീഴ്ച

138  (T*2137)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  നനിയമഭാനുസൃതലാം  ആദഭായ  നനികുതനി
അടയഭാത്തതനിനഭാല്  വനതകേ  പലനിശ  ഇനത്തനില്  നല്കകേണനി  വരുന്ന  അവസ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് വതീഴ്ച വരുത്തുന്നതനിനുള്ള കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കെനില്  ഇതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണക്കഭാരഭായവര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് അടയ്കക്കണ
നനിയമഭാനുസൃത നനികുതനിത്തുകേ വതീഴ്ചകൂടഭാലത ഒടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനില് അപഭാകേത കേലണത്തുന്ന പക്ഷലാം സര്ക്കഭാര് ഉചേനിതമഭായനി ഇടലപടുകേയുലാം വതീഴ്ച
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട എലാം.ഡനി. നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ് 
സഭാമുദഭായനികേ സലാംവരണലാം

139 (2138) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  വലവസഭായ  വകുപനിനസ്റ്റ്
കേതീഴനിലുള്ള  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  എലാം.ഡനി.  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് പുറലപടുവനിച ജനി ഒ (ആര്.ടനി)നമ്പര് 942/2012/ID തതീയതനി
23-6-12,  ജനി ഒ  (ആര്.ടനി)  നമ്പര്  31/2013/ID  തതീയതനി  5-1-2013  എന്നതീ ഉത്തരവകേള
പ്രകേഭാരലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയ സഭാമുദഭായനികേ സലാംവരണലാം പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  എലാം.ഡനി.  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  റനിയഭാബസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനിയ വനിജഭാപനലാം കമഖല തനിരനിചസ്റ്റ്  (Sector  wise)  ആലണന്നതനിനഭാലുലാം,
ഒരു  കമഖലയനില്  ഒന്നനിലധനികേലാം  സഭാപനങ്ങള  ഉളലപടുന്നതനിനഭാലുലാം,  റനിയഭാബസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനിയ  കയഭാഗലരഭായവരുലട  പടനികേയനിലല  ദളനിതസ്റ്റ്,  മുസതീലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്
നനിനലാം എത്ര കപലര ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എലാം.  ഡനി.-മഭാരഭായനി
നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് ;

(സനി) അവര് ആലരഭാലക്കയഭാലണനലാം, ഏലതഭാലക്ക സഭാപനങ്ങളനിലഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിടനിലലങ്കെനില്  എന്തുലകേഭാണഭാലണനലാം  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കമല്പറഞ്ഞ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരമുള്ള  സഭാമുദഭായനികേ  സലാംവരണലാം
പഭാലനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കവണനിയുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമനങ്ങളുലട
സതഭാരലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി 2012-ല് പുറലപടുവനിച
23-6-2012-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  942/2012/വല.വ.  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമുദഭായനികേ
സലാംവരണലാം പഭാലനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരുന. മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ് ഡയറക്ടര് ഒഴനിലകേയുള്ള
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ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമനത്തനിനഭായനിരുന  ഇതസ്റ്റ്  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
നനിയമനങ്ങളുലട  ചുമതല  റനിയഭാബനിലനയുലാം  ഏല്പനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  പനിന്നതീടസ്റ്റ്
10-8-2012-ല്  പുറലപടുവനിച  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1228/2012/വല.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമനങ്ങളുലട  അധനികേഭാരലാം  അതഭാതസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡകേലള
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്. 5-1-2013-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  31/2013/വല.വ.  എന്ന
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനില് ജതീവനക്കഭാരുലട നനിയമനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് സസതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേളുലട  വനിശദതീകേരണമഭായനിരുന പ്രസ്തഭാവനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.  മഭാത്രമല മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്
ഡയറക്ടര്മഭാലര  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടഭാണസ്റ്റ്  നനിയമനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളനില്  മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്മഭാരുലട  ഒരു  തസ്തനികേ  മഭാത്രമുള്ളതനിനഭാല്
സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയുലട റൂളനിലാംഗനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സലാംവരണ തതസലാം പഭാലനിക്കുവഭാന
കേഴനിയുകേയനിലലന്നസ്റ്റ്  7-10-2006-ലല  സ.ഉ.(കേലയഴത്തസ്റ്റ്)  നമ്പര്  100/2006/വല.വ.
(Point No.5) എന്ന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. (അനുബന്ധലാം)* 

(ബനി-ഡനി)  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്  മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്മഭാലര  സതഭാരലമഭായ നടപടനികേളനിലൂലട
നനിയമനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 2016 ജൂസല മഭാസലാം പുറലപടുവനിച വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് നടത്തനിയ ലതരലഞ്ഞടുപസ്റ്റ് പ്രക്രനിയയുലട ഭഭാഗമഭായനി  15  സഭാപനങ്ങളനില്
മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്മഭാലര  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിറക്കനിയനിരുന.
ഇതനില്  12  കപര്  ഇതവലര  ചുമതലലയടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്മഭാരുലട  നനിയമനങ്ങളനില്  സലാംവരണ
തതസലാം  പഭാലനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനിലലന്നസ്റ്റ്  7-10-2006-ലല  സ.ഉ.  (കേലയഴത്തസ്റ്റ്)
നമ്പര് 100/2006/വല.വ. (Point No.5) എന്ന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

റഭാന്നനിയനില് റബര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്

140 (2139) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) റഭാന്നനിയനില് റബര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ഉന്നതതല കയഭാഗലാം
കചേര്ന്നതസ്റ്റ് എന്നഭാണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഉന്നതതല കയഭാഗതതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം റബർ പഭാര്ക്കസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുളള  മണനിയഭാര്  എകസറനിൽ  സര്കവ നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്  ആരഭാണസ്റ്റ്;  സര്കവ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കെനില്
സവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(സനി)  എത്ര നഭാളുകേള ലകേഭാണസ്റ്റ് സര്കവ പൂര്ത്തനികേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
ഒരു  സമയക്രമലാം  നനിശയനിചസ്റ്റ്  നടപടനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തഭാനഭായനി
എലന്തങ്കെനിലുലാം സർക്കഭാർ ലചേയഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) റഭാന്നനിയനില് റബര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ഉന്നതതല
കയഭാഗലാം കചേര്ന്നതസ്റ്റ് 16-5-2017-നഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ഭൂമനിയുലട  സര്ലവയുമഭായനി  ബന്ധലപട  കേഭാരലങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടലറ ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന. ഇതസലാംബന്ധനിച
വനിവരങ്ങള സര്കവ ഡയറക്ടകററനില്നനിനലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

റഭാന്നനിയനില് കേനിനഫയസ്റ്റ് അനുവദനിച ഭൂമനിയനില് വലവസഭായ സലാംരലാംഭലാം

141 (2140) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാന്നനിയനില് കേനിനഫയസ്റ്റ് അനുവദനിച ഭൂമനിയനില് വസനനിര്മ്മേഭാണ യണനിറസ്റ്റ്
ആരലാംഭനികക്കണതനില എന്നസ്റ്റ് കേനിനഫ അന്തനിമമഭായനി തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനസ്റ്റ് പകേരലാം എന്തസ്റ്റ് വലവസഭായ സലാംരലാംഭമഭാണസ്റ്റ് ഇവനിലട ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  ഇതനിനഭായനി എലന്തങ്കെനിലുലാം നടപടനികേള ഇതനികനഭാടകേലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ ഭൂമനിയുലട പഭാടത്തുകേ എത്രയഭാണസ്റ്റ്;  എനമുതല് ഇതനിനസ്റ്റ് പഭാടത്തുകേ
അടയനണസ്റ്റ്;  ഏലതങ്കെനിലുലാം വര്ഷലാം പഭാടത്തുകേ അടയഭാതനിരുന്നനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി)  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  പഭാടക്കരഭാര്
കേഭാലഹരണലപടുകേ വഴനി ഭൂമനി കേനിനഫയസ്റ്റ് നഷ്ടലപടുലമന്ന സനിതനി കൂടനി പരനിഗണനിചസ്റ്റ്
അടനിയന്തരമഭായനി  എലന്തങ്കെനിലുലാം  വലവസഭായ സലാംരലാംഭലാം  ഇവനിലട  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  വസ നനിര്മ്മേഭാണ യണനിറസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന സലാംരലാംഭകേര് മുകന്നഭാട്ടുവരുന്ന
പക്ഷലാം  അവര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രഥമ  പരനിഗണന  നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  അലഭാത്തപക്ഷലാം  മറസ്റ്റ്
കമഖലയനിലുള്ള  സലാംരലാംഭകേലര  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തതസത്തനില്  തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(സനി) 24,856  രൂപയഭാണസ്റ്റ് പഭാടത്തുകേ. 2011  മുതല് പഭാടത്തുകേ അടയനണസ്റ്റ്.
പഭാടത്തുകേ കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് കൃതലമഭായനി കേനിനഫ അടയഭാറുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)   ഭൂമനി  നഷ്ടലപടഭാത്ത രതീതനിയനില് വലവസഭായ ആവശലത്തനിനഭായനി  ഭൂമനി
ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന തരത്തനിലുള്ള നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് കേനിനഫ സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്നതസ്റ്റ്. 

ഫര്ണനിചര് ഹബസ്റ്റ്

142 (2141) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനില് എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര് ജനിലകേലള ബന്ധനിപനിചസ്റ്റ് ഒരു
ഫര്ണനിചര് ഹബസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഫര്ണനിചര്  ഹബസ്റ്റ്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ഫര്ണനിചര്  വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങളുള്ള കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല ലനലനിക്കുഴനിയനില് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫര്ണനിചര് ഹബനിനഭായനി  ഏലതങ്കെനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം ലനലനിക്കുഴനിയനില് ഒരു ഫര്ണനിചര് ഹബസ്റ്റ് സഭാപനി
ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണലമന്നഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
ലഭനിച  നനികവദനത്തനികന്മല്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കഭാന  വലവസഭായ  വഭാണനിജല
ഡയറക്ടകറഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലപഭാതകമഖലയനില് പുതതഭായനി ആരലാംഭനിച വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള

143 (2142) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനസ്റ്റ് കശഷലാം ലപഭാതകമഖലയനില്
പുതതഭായനി വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേകയഭാ ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേകയഭാ ലചേയനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനിൽ എവനിലടലയലഭാലാം എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്  പുതനിയ  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിടനില.  നനിലവനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാ
ക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നവതീകേരണ  വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  പ്രഭാമുഖലലാം
നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്. 

കേലലഭാകശരനി ലകേല്കട്രെഭാണ് കേലാംകപഭാണന്റെസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലകനില് 
ലകേ.പനി.പനി. നമ്പലഭാര് സഭാരകേ മഡ്യൂസനിയലാം

144 (2143) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷലത്ത  പുതക്കനിയ  ബജറനില്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയ ലകേല്കട്രെഭാണ് സഭാപകേ ലചേയര്മഭാനുലാം മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ് ഡയറക്ടറുമഭായനിരുന്ന
ലകേ.പനി.പനി. നമ്പലഭാരുലട സഭാരകേ മഡ്യൂസനിയലാം കേലലഭാകശരനി ലകേല്കട്രെഭാണ് കേലാംകപഭാണന്റെസ്റ്റ്
കകേഭാലാംപ്ലകനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) ഇതമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ലകേ.പനി.പനി. നമ്പലഭാര് ഫകൗകണഷന രൂപതീകേരനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  ലകേല്കട്രെഭാണ്  എലന്തങ്കെനിലുലാം  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേല്കട്രെഭാണ് സഭാപകേ ലചേയര്മഭാനുലാം മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ് ഡയറക്ടറുമഭായനിരുന്ന
ലകേ.പനി.പനി.  നമ്പ ലഭാരുലട  സഭാരകേമഭായനി  'ലകേ.പനി.പനി.  നമ്പലഭാര്  സഭാരകേ  മഡ്യൂസനിയലാം'
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട
നടത്തനിപ്പു ചുമതലയഭായനി ഒരു ലസഭാസസറനി രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള പദതനി സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ലകേല്കട്രെഭാണ് സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് തൃപ്തനികേരമലഭാത്തതനിനഭാല്
ഇതസലാംബന്ധനിച  വനിശദമഭായ  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കഭാന  ലകേല്കട്രെഭാണനികനഭാടസ്റ്റ്
ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലതഭാഴനിലനിലഭായ്മ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന വലവസഭായങ്ങള

145 (2144) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത ലതഭാഴനിലനില ല്ല്ഭായ്മ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന വലവസഭായങ്ങള
ഏലതഭാലക്ക എന്നസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങ്കെനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

ഉണസ്റ്റ്.  കേഭാര്ഷനികേഭാധനിഷനിത  ഭക്ഷലസലാംസരണലാം,  റബര്  അധനിഷനിത  വലവസഭായലാം,
ലറഡനിലമയ്ഡസ്റ്റ് വസനനിര്മ്മേഭാണലാം,  സജവവള നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മരഭാധനിഷനിത വലവസഭായലാം,
ഫര്ണനിചര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പ്രനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്,  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ഫഭാബനികക്കഷന,
ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്, ഐ.ടനി. അധനിഷനിത കസവനങ്ങള, പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ് കവസസ്റ്റ് റതീസസക്ക ല്ല്നിലാംഗസ്റ്റ്,
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രേനികേളുലട  ഉല്പഭാദനലാം  തടങ്ങനിയവയഭാണസ്റ്റ്  കൂടുതല്
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കഭാന കേഴനിയുന്ന വലവസഭായങ്ങള.

ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് ഏജനസനികേളുലട അമനിത ഫതീസസ്റ്റ്

146 (2145) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിവനിധ  കേമ്പനനികേളുലട  ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്ന
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള കേമ്പനനികേള പലതരത്തനില് വഞനിക്കുകേയുലാം ചേതനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ലടലനിവനിഷന,  ഫനിഡ്ജസ്റ്റ്,  എ.സനി.,  വഭാഷനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമഷതീൻ  തടങ്ങനിയ
സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  സകൗജനല  സര്വതീസലാം  ലമയനിന്റെനനസലാം
ആവശലമുള്ളകപഭാള ബന്ധലപട അലാംഗതീകൃത സര്വതീസസ്റ്റ് ഏജനസനികേലള വനിളനിചഭാല്
അവര് അമനിതമഭായനി ഫതീസസ്റ്റ് ഈടഭാക്കുന്നതനിലന സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്വതീസസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേലള രജനിസര് ലചേയ്യുവഭാന നനിലവനില് ആര്ക്കഭാണസ്റ്റ്
അധനികേഭാരലമന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇവലയ വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് രജനിസര്
ലചേയ്യുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം ഇത്തരത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളുലട  വനിവരലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്  സൂക്ഷനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട അവകേഭാശങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലതീഗല്
ലമകട്രെഭാളജനി  (പഭാകക്കജ്ഡസ്റ്റ്  കേകമ്മേഭാഡനിറതീസസ്റ്റ്)  റൂളസസ്റ്റ്,  2011-ല്  വലവസകേള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ജനിലഭാ  സലാംസഭാന ഉപകഭഭാക്തൃ
കകേഭാടതനികേലള സമതീപനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  വലവസഭായ  വകുപസ്റ്റ്  നനിലവനില്  രജനികസഷനുകേലളഭാനലാം  നല്കുന്നനില.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  സലസനസസ്റ്റ്  എടുക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.
വലവസഭായ ജഭാലകേലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിലല വലവസഭായ കസവന സലാംരലാംഭ
ങ്ങളുലട  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളുലട
വനിവരങ്ങളുലാം കശഖരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  
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ലപരനിന്തല്മണ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ 
വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള

147 (2146) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപരനിന്തല്മണ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കെനില് ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കെനില്  പുതനിയ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലപരനിന്തല്മണ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  പുതനിയ  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നനിലവനില് പദതനികേളനില. എന്നഭാല് ഇവനിലട പുതനിയ
സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  മുകന്നഭാട്ടുവരുന്ന  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  കകേരള
സലാംസഭാന  വലവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  (ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.)-ലയ
സമതീപനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ഇനഡസനിയല് കകേഭാറനികഡഭാര് സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി

148 (2147) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇന ഡസനിയല്  കകേഭാറനികഡഭാര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനുള്ള ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  കകേഭാറനി  കഡഭാര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എങ്ങലന  ധനസമഭാഹരണലാം
നടത്തുവഭാനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വലവസഭായ ഇടനഭാഴനി രൂപതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് കവണനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടതനുസരനിചസ്റ്റ് വലവസഭായ ഇടനഭാഴനികേളുലട രൂപതീകേരണ
ത്തനിനഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള National Industrial Corridor Development
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and  Implementation  Trust  (NICDIT)-നസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  വനിവരങ്ങള
സമര്പനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു. അപ്രകേഭാരലാം ലകേഭാചനി-ബഭാലാംഗ്ലൂര് വലവസഭായ
ഇടനഭാഴനിയുലട പ്രഭാഥമനികേ രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു വനിദഗ്കധഭാപകദശകേ
ഏജനസനിലയ നനിയമനിക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധലപട നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി&സനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സമര്പനിക്കുന്ന രൂപകരഖയുലട അടനിസഭാനത്തനില്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വനിശദപഠനലാം  നടത്തനിയകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഇതമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
എത്ര ഏക്കര് സലലാം ആവശലമഭായനി വരുലമനലാം എത്ര ഭൂമനി ഏലറടുകക്കണതഭായനിട്ടുലണനലാം
പദതനി അടങ്കെല് എത്രയഭാലണനലാം അറനിയുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. ധനസമഭാഹരണ
കേഭാരലലാം പനിന്നതീടസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് കജഭാലനി

149 (2148) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭായനികേ രലാംഗങ്ങളനില്  മനികേവസ്റ്റ്  ലതളനിചവര്ക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്
കജഭാലനി നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കേഭായനികേ  ഇനത്തനിലുലാം  പ്രകതലകേമഭായഭാകണഭാ  കജഭാലനിക്കുള്ള
അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏറവലമഭാടുവനില്
എന്നഭാണസ്റ്റ് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ഇത  പ്രകേഭാരലാം  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  എന്തസ്റ്റ്  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  റഭാങ്കെസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കെനില് കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തഭാലഴപറയുലാം വനിധലാം കേഭായനികേ കനടങ്ങള സകേവരനിചനിട്ടുള്ളതലാം വനിജഭാപനലാം
ലചേയനിട്ടുള്ള  തസ്തനികേകേളക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  മനിനനിമലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുള്ളതമഭായ
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേസഭാടഭാ നനിയമനലാം ലഭനിക്കുവഭാന അര്ഹതയുള്ളതസ്റ്റ്. 

(i) അലാംഗതീകൃത അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര ലഫഡകറഷനുകേള നടത്തനിയനിട്ടുള്ള ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ്,
കലഭാകേ കേപസ്റ്റ്,  കലഭാകേ യണനികവഴനിറനി ലഗയനിലാംസസ്റ്റ്,  കകേഭാമണ്ലവല്ത്തസ്റ്റ്
ലഗയനിലാംസസ്റ്റ്,  ഏഷലന ലഗയനിലാംസസ്റ്റ്,  സഭാഫസ്റ്റ് ലഗയനിലാംസസ്റ്റ് എന്നനിവയനില്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനികയഭാലട ഭഭാരതലത്ത പ്രതനിനനിധഭാനലാം
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ലചേയ  ടതീമനിലല  അലാംഗമഭായനിരനിക്കുകേയുലാം  വലക്തനിഗത  ഇനങ്ങളനികലഭാ
ടതീലാം  ഇനങ്ങളനികലഭാ  ഒകന്നഭാ,  രകണഭാ,  മൂകന്നഭാ  സഭാനലാം  കനടനി
വനിജയനികേളഭാകുകേയുലാം ലചേയവര്.

(ii) രഭാജലലത്ത  പ്രതനിനനിധഭാനലാം  ലചേയസ്റ്റ്  മുകേളനില്  പറഞ്ഞ  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര
മത്സരങ്ങളനില് പലങ്കെടുത്തനിട്ടുള്ളവര്.

(iii) കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനില് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില്
പലങ്കെടുത്തസ്റ്റ് ഒകന്നഭാ, രകണഭാ, മൂകന്നഭാ സഭാനലാം കനടനി വനിജയനികേളഭായ
കകേരള സലാംസഭാന ടതീമനിലല അലാംഗങ്ങള.

(ബനി) നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചസ്റ്റ് അകപക്ഷകേരുലട കേഭായനികേ കനടങ്ങള

ഉളലപടുത്തനി  ഓകരഭാ  വര്ഷകത്തയലാം  പ്രകതലകേലാം  പ്രകതലകേലാം  അകപക്ഷകേളഭാണസ്റ്റ്

സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ്. ഒരു ഉകദലഭാഗഭാര്തനി പല ഇനങ്ങളനില് വനിജയങ്ങള കനടനിയനിട്ടുലണങ്കെനില്

ആ വലക്തനിയുലട ഏറവലാം ഉയര്ന്ന വനിജയലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 

(സനി)  2010-14  വര്ഷങ്ങളനിലല  249  ഒഴനിവകേളനികലക്കുള്ള കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേസഭാട

നനിയമനത്തനിനഭായനി  7-12-2015-ലല  14652/എസസ്റ്റ്.ഡനി.1/2012/ലപഭാ.ഭ.വ.  നമ്പര്

വനിജഭാപന പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് അകപക്ഷകേള ക്ഷണനിചതസ്റ്റ്. 

(ഡനി&ഇ)  ലഭലമഭായ അകപക്ഷകേള സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന നടത്തനി ലസലക്ടസ്റ്റ്

ലനിസസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുന്ന കജഭാലനികേളക്കഭായനി  ഒരു പ്രകതലകേ ലസല് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പ്രസ്തസ്തുത ലസലനിലന്റെ കേതീഴനില് നനിയമന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്, കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനിലല അനധനികൃത ഖനനങ്ങള

150 (T* 2149) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനില്  റവനഡ്യൂ,പഞഭായത്തസ്റ്റ്,ജനികയഭാളജനി

വകുപസ്റ്റ് അധനികൃതരുലട അനുമതനി ഇലഭാലത ഖനനങ്ങള നടക്കുന്നലതവനിലടലയഭാലക്ക

യഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഖനനലാം  നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര  കേടുത്ത  ശനിക്ഷഭാ

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന വലവസയുകണഭാ ;  എങ്കെനിൽ ആവശലമഭായ നടപടനികേള

ഉണഭാകുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനിലല  തഭാലഴപറയുന്ന  വനികലജകേളനില്
കേലണത്തനിയ  അനധനികൃത  ഖനനലാം  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനി  സസതീകേരനിചസ്റ്റ്  നനിര്ത്തനി
വയ്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനില :

കബളൂര്,  ബളഭാല്,  ലകേഭാളത്തൂര്,  പരപ,  മഭാകലഭാത്തസ്റ്റ്,  കേയഭാര്,  തഭായന്നൂര്,
സപവളനികേ,  പനത്തടനി,  കവഭാര്കേഭാടനി,  ചേതീകമനനി,  മടനിസകേ,  ലകേഭാടലലമഭാഗരു,
ലപരനിയ,  കേളളഭാര്,  ലവസസ്റ്റ്  എകളരനി,  കേയ്യൂര്,  മുഗു,  കബഡകേ,  മുന്നഭാടസ്റ്റ്,  പുല്ലൂര്,
കേനിണഭാനൂര്, ലതക്കനില്.

കേണ്ണൂര് ജനില :

പഭായലാം, ലനടനിയങ്ങ, മുഴക്കുന്നസ്റ്റ്, കൂടഭാളനി, തനിലകങ്കെരനി, കേലലഭാടസ്റ്റ്, പരനിയഭാരലാം, കേയരളലാം,
ലകേഭാളവല്ലൂര്,  കതഭാലഭാമ്പ്ര,  ലപരനികങ്ങഭാലാം,  ലകേഭാളഭാരനി,  കേതീഴൂര്,  ചേഭാവകശരനി,
മഭാനകന്തരനി, ആലപടമ്പസ്റ്റ്, ലചേറുവഭാകഞരനി, കുറുമഭാത്തൂര്, മഭാത്തനില്, അയലാംകുന്നസ്റ്റ്,
പയഭാവൂര്, എരുകവശനി,  കുളകചരനി,  ലനഭാചനിയഭാടസ്റ്റ്,  കകേളകേലാം, പന്നനിയര്, മലപടലാം,
ശതീകേണ്ഠപുരലാം,  ചുഴലനി,  ആറളലാം,  രഭാമന്തളനി,  പടഭാനൂര്,  കൂത്തുപറമ്പസ്റ്റ്,  പുത്തൂര്,
മയനില്,  എരമലാം,  വയക്കര,  ലപരുന്തട,  തനിമനിരനി,  കേണനകുന്നസ്റ്റ്,  പടുവനിലഭായനി,
കൂകവരനി, വയത്തൂര്, മുകകേരനി, തളനിപറമ്പസ്റ്റ്, കേതീഴല്ലൂര്, കുറ്റൂര് കേഭാകങ്കെഭാല്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  അനധനികൃത ഖനനലാം തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  1957-ലല സമനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ്
മനിനറല്സസ്റ്റ്  (ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ലറഗുകലഷന)  ആക്ടുലാം  അതനികനഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  2015-ലല  കകേരള  സമനര്  മനിനറല്  കേണ്സഷന  ചേടങ്ങള
പ്രകേഭാരവലാം അനധനികൃത ധഭാത ഖനനത്തനിലനതനിലര ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണസ്റ്റ്. 

കേസഭാറനികേളക്കസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ്, കതഭാടസ്റ്റ്, നദനികേള, വതീടുകേള
തടങ്ങനിയവയനില് നനിനള്ള ദൂരപരനിധനി

151 (2150) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .     സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .     ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .     വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേസഭാറനികേളക്കസ്റ്റ്  കറഭാഡ സ്റ്റ്,  കതഭാടസ്റ്റ്,  നദനികേള,  വതീടുകേള
തടങ്ങനിയവയനില്  നനിനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന്ന  ദൂരപരനിധനി  50  മതീററഭായനി  കുറച്ചു
ലകേഭാണസ്റ്റ്  2015  ലല  കകേരള  സമനര്  മനിനറല്  കേണ്സഷന  ചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  കറഭാഡ സ്റ്റ്,  കതഭാടസ്റ്റ്,  നദനികേള,  വതീടുകേള
തടങ്ങനിയവയനില്  നനിനലാം  കേസഭാറനികേളനികലക്കസ്റ്റ്  നനിജലപടുത്തനിയനിരുന്ന  ദൂരപരനിധനി
എത്രയഭായനിരുന;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ദൂരപരനിധനി  കുറയവഭാനുലാം  കേസഭാറനി  ലപര്മനിറനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുമുള്ള സഭാഹചേരലലമന്തഭായനിരുനലവന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ദൂരപരനിധനിയനില്  മഭാറലാം  വരുത്തനിയകശഷലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രേനികേളുലട
വനിലയനില് കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ദൂരപരനിധനി കുറചതസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പരനിസനിതനിക്കസ്റ്റ് കേടുത്ത ആഘഭാതലാം
സൃഷ്ടനിക്കുലമന്ന ആകക്ഷപലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് പ്രസ്തുത കഭദഗതനിയനില് മഭാറലാം വരുത്തുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) 1967-ലഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആദലമഭായനി സമനര് മനിനറല് കേണ്സഷന
ചേടങ്ങള  നനിലവനില്  വന്നതസ്റ്റ്.  1967  മുതല്  2015  വലര  ഖനനലാം  നടത്തുന്ന
പ്രകദശത്തനിലന്റെ അതനിരനില്നനിനലാം റനിസര്കവഭായര്,  ടഭാങ്കുകേള,  കേനഭാലുകേള,  നദനികേള,
പഭാലങ്ങള,  മറസ്റ്റ്  ലപഭാതനനിര്മ്മേഭാണങ്ങള,  ആള  തഭാമസമുള്ള  വതീടുകേള,
ആരഭാധനഭാലയങ്ങള,  ശ്മശഭാനലാം,  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  കറഭാഡകേള  എന്നനിവയനികലയള്ള
ദൂരപരനിധനി  50  മതീററഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  2015  ലഫബ്രുവരനിയനില് പുതനിയ സമനര്
മനിനറല് കേണ്സഷന ചേടങ്ങള പുറലപടുവനിചകപഭാള എകസ്റ്റ്കപ്ലഭാസതീവസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
ഖനനലാം നടത്തുന്ന കകേസ്സുകേളനില്  50  മതീറര് എന്നതസ്റ്റ്  100  മതീററഭായനി  ഉയര്ത്തുകേയുലാം
തടര്ന്നസ്റ്റ്  2015  കമയസ്റ്റ്  19-നസ്റ്റ്  100  മതീറര്  എന്നതസ്റ്റ്  "കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ലപഭാലഡ്യൂഷന
കേണ്കട്രെഭാള  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  'കേണ്സന്റെസ്റ്റ്  ടു  ഓപകററസ്റ്റ്'  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിശയനിക്കുന്ന
ദൂരപരനിധനി"  എന്നസ്റ്റ്  കഭദഗതനി  വരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്തു.  കമജര്  മനിനറലുകേളക്കസ്റ്റ്  കേണ്സഷന
നല്കുന്നതസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  മനിനറല്  കേണ്സഷന  ചേടങ്ങള
പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  1960-ലുലാം  2016-ലുലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  മനിനറല്
കേണ്സഷന ചേടങ്ങളനിലുലാം ദൂരപരനിധനി  50 മതീററഭായഭാണസ്റ്റ് നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്
1967  മുതല്  2015  ലഫബ്രുവരനി വലര നനിലനനിന്നനിരുന്ന  50  മതീറര് ദൂരപരനിധനി കകേന്ദ്ര
ചേടങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി പുനദുഃസഭാപനിച്ചുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  2017  ജൂണനില് വനിജഭാപനലാം
ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  നഭാഷണല് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  സവല്ഡസ്റ്റ് സലഫസ്റ്റ് സഭാങ്ചേസറനി  എന്നനിവയുലട
അതനിര്ത്തനിയനില് നനിനമുള്ള ദൂരപരനിധനി ഒരു കേനികലഭാമതീററഭായുലാം മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(സനി)  2006-ലല എനവകയഭാണ്ലമന്റെല് ഇലാംപഭാക്ടസ്റ്റ്  അസസ്സസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന
പ്രകേഭാരവലാം  2-12-2016-ലല  ബഹു.  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരവലാം
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയ  സഭാഹചേരലത്തനില്  മുമ്പസ്റ്റ്  50  മതീറര്
ദൂരപരനിധനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവന്നനിരുന്ന  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  കേസഭാറനികേളനില്
ഭൂരനിഭഭാഗത്തനിനുലാം പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനിക്കഭായനി അകപകക്ഷ സമര്പനിക്കഭാന കേഴനിയഭാലത
വന.  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ഇലഭാത്തതമൂലലാം  സലാംസഭാനലത്ത  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആവശലമഭായ നനിര്മ്മേഭാണ വസ്തുക്കളനില് ഭൂരനിഭഭാഗവലാം സലാംഭഭാവന
ലചേയ്യുന്ന ലചേറുകേനിട കേസഭാറനികേളക്കസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം അവസഭാനനിപനികക്കണനിവന.  ഇതമൂലലാം
നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗ്രേനികേളക്കസ്റ്റ്  ദകൗര്ലഭലവലാം  അതവഴനി വനിലക്കയറത്തനിനസ്റ്റ്  വഴനിവയന്ന
സനിതനി സലാംജഭാതമഭാകുകേയുലാം നനിര്മ്മേഭാണ കമഖല സ്തലാംഭനഭാവസയനികലയസ്റ്റ് നതീങ്ങുകേയുലാം
ലചേയ്യുലമന്ന  അവസ  രൂപലപട്ടുവന.  കമല്  സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  2016-ലല  മനിനറല്  കേണ്സഷന  ചേടങ്ങളനില്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള
50  മതീറര് ദൂരപരനിധനി കകേന്ദ്ര ചേടങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി പുനദുഃസഭാപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  2017
ജൂണനില്  കകേരള  സമനര്  മനിനറല്  കേണ്സഷന  ചേടങ്ങള  കഭദഗതനി  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതമൂലലാം  കൂടുതല്  കേസഭാറനികേളക്കസ്റ്റ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഖനനത്തനിനഭായനി  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  5
വര്ഷകത്തക്കഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്  ലപര്മനിറസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലയളവസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി 5 വര്ഷമഭായനി വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് ചേടലാം കഭദഗതനി ലചേയതസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  22-6-2017-നഭാണസ്റ്റ്  ദൂരപരനിധനിയനില്  ഇളവസ്റ്റ്  വരുത്തനിയ  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ്  നനിലവനില്  വന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനുസരനിചസ്റ്റ്  പുതനിയ  ഖനനഭാനുമതനികേളക്കഭായനി
അകപക്ഷ  ലഭനിച്ചു  വരുന്നകതയുള.  അതനുസരനിച്ചുള്ള  ഖനനഭാനുമതനികേള  നല്കേനി
തടങ്ങനിയനിടനില. 

(ഇ)  പുതക്കനിയ  കഭദഗതനി  ഉത്തരവസ്റ്റ്  മഭാറലാം  വരുത്തുവഭാനുള്ള  സഭാഹചേരലലാം
ഇകപഭാള നനിലവനിലനില. 

ഖനന നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല പ്രശ്നങ്ങള

152 (2151) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്  സലാംസഭാനലത്ത  ഖനന
നനിർമ്മേഭാണകമഖലയനിലല  പ്രശ്നങ്ങൾ  ചേർച  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണനി  28-12-2016-ല്
കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനിലന്റെ തതീരുമഭാനങ്ങളനില് ഐറലാം നമ്പര് iii,v,vi,vii  എന്നനിവയനികന്മൽ
സമനനിലാംഗസ്റ്റ്  ആനഡസ്റ്റ്  ജനികയഭാളജനി  വകുപസ്റ്റ്  ഇതവലര  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

28-12-2016-ല് കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനിലന്റെ തതീരുമഭാനങ്ങളനില് ഐറലാം നമ്പര് (iii)
പ്രകേഭാരലാം  കകേരള സമനര് മനിനറല് കേണ്സഷന ചേടങ്ങളനില് ലപര്മനിറസ്റ്റ്  കേഭാലഭാവധനി
പരമഭാവധനി 5 വര്ഷമഭാക്കനി കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഐറലാം നമ്പര് v-ല് പറയുന്ന
പ്രകേഭാരലാം പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള കസറസ്റ്റ് റനികമഭാടസ്റ്റ്
ലസനസനിലാംഗസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് എണ്വകയഭാണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെറനിലന (KSREC) ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം,
റനികമഭാടസ്റ്റ്  ലസനസനിലാംഗസ്റ്റ്  സഭാകങ്കെതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ടനി  സഭാപനലാം  തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനില് പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ തടര് പഠനലാം
സമനനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ജനികയഭാളജനി  വകുപസ്റ്റ്  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം
ജനിലകേളനില് കൂടനി  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഐറലാം നമ്പര്  vi-ല്
പറയുന്ന  പ്രകേഭാരലാം  ചേടങ്ങളനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഐറലാം  നമ്പര്  vii-ല്
പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന  സഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിലക്കതനിലര  അപതീല്  ഫയല്  ലചേയസ്റ്റ്  കസ
സമ്പഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സകേത്തറനി കമഖലയനിലല വനികേസന പദതനികേള 

153 (2152) ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  സകൗജനലമഭായനി  യണനികഫഭാലാം  നല്കുന്ന  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം സകേത്തറനി തണനി നല്കുവഭാന സകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സ്കൂള കുടനികേളക്കുലാം സകൗജനലമഭായനി യണനികഫഭാലാം
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എത്ര  മതീറര്  തണനി  ആവശലമുണസ്റ്റ്;  പ്രസ്തുത  തണനി  ലനയസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനുള്ള തറനികേള ഈ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് നനിലവനിലുകണഭാ ;

(സനി)  പുതതഭായനി  സകേത്തറനി  കമഖലയനികലയസ്റ്റ്  കേടക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  തറനികേള
ഇട്ടുലകേഭാടുക്കുന്ന  പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനിൽ  എത്ര  തറനികേള  ഇതനിനകേലാം
നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേളനിലല  എലഭാ  സ്കൂള കുടനികേളക്കുലാം യണനികഫഭാലാം
നല്കുന്നതനിലന്റെ കേണലക്കടുത്തനിടനില. സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് കമഖലയനിലുള്ള
സ്കൂളുകേളനിലല 1  മുതല് 8  വലര ക്ലഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുലട എണത്തനിനനുസരനിചസ്റ്റ്
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130  ലക്ഷലാം  മതീറര്  തണനിയുലട  ആവശലമുലണന്നസ്റ്റ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സകേത്തറനി  കമഖലയനില്  29000-കത്തഭാളലാം  തറനികേള  രജനിസര്
ലചേയതനില് നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന തറനികേളുലട എണലാം ഏകേകദശലാം 9000 മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്.
എലഭാ തറനികേളുലാം ഈ പദതനിക്കസ്റ്റ് പൂര്ണമഭായുലാം വനിനനികയഭാഗനിചഭാല് ലനയ്യുവഭാന കേഴനിയുലാം. 

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്  ഒരു  വതീടനില്  ഒരു  തറനി  എന്ന
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഈ  പദതനിയനില്  75  ശതമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  കൂടഭാലത  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  തറനികേള  കകേടുപഭാടസ്റ്റ്
തതീര്ത്തസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേളകൂടനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
സ്കൂള യണനികഫഭാലാം  പദതനിയനില് തണനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  തറനികേളുലട
അറകുറപണനിക്കഭായനി ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ് 4000 രൂപ വതീതലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്. 

സകേത്തറനി കമഖലലയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

154 (2153) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സകേത്തറനി  കമഖലലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ശക്തനി
ലപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  സകേത്തറനി ഉല്പന്നങ്ങളുലട മൂലലവര്ദനവനിനുലാം സവവനിധലവല്ക്കരണ
ത്തനിനുമഭായനി എലന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി) സകേത്തറനി ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിപണനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സലാംസഭാന,
കദശതീയ, അന്തര്കദ്ദേശതീയ തലങ്ങളനിലുള്ള വനിവനിധ എകസ്റ്റ്കപഭാകേളനില് പലങ്കെടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അവസരലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല  സകേത്തറനി  ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഒരു  ലപഭാതവഭായ
ഗുണകമന്മഭാ മഭാനദണ്ഡലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം അവലയ ഒരു ലപഭാത ബഭാന്റെനിലന്റെ കേതീഴനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സകേത്തറനി  കമഖലലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി നനിരവധനി പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. സകേത്തറനി
കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  പുതതഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം
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മുതല്  സകേത്തറനി  സ്കൂള  യണനികഫഭാലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തറനികേളുലട
ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പുതനിയ സഭാകങ്കെതനികേവനിദല ലഭലമഭാക്കല്,
നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തല്,  ലനയനിലന്റെ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തല്,  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം എന്നനിവയഭായനി പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത പുതനിയ
ഡനിസസന/പുതനിയ സഭാമഗ്രേനികേള എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  മൂലലവര്ദനിത സകേത്തറനി
ഉല്പന്നങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനുള്ള പദതനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം
സകേത്തറനി  ഉല്പന്നങ്ങള  എന്ന  കപരനില്  പ്രകതലകേ  ബഭാനഡനിലാംഗസ്റ്റ്  സകേത്തറനി
ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേരള ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം  വനില്പനശഭാലകേളക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയുലാം
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രഭാഥമനികേ സകേത്തറനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം ലനയനിലുള്ള സനപുണലലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ഉല്പഭാദനകശഷനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  പ്രകതലകേലാം  പരനിജഭാനലാം  ലഭനിച  ഡനിസസനര്മഭാലര
ഉളലപടുത്തനി പരനിശതീലനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  സകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം
മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുലട ഉല്പഭാദനവലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം എന്ന പദതനിയനിന
കേതീഴനില്  തഭാലഴപറയുന്ന  രതീതനിയനില്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേഭാന  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

വര്ക്കസ്റ്റ്ലഷഡസ്റ്റ് നവതീകേരണ ഗ്രേഭാന്റെസ്റ്റ്, 
വലക്തനിഗത ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുള്ള വര്ക്കസ്റ്റ്ലഷഡസ്റ്റ് - 140 ലക്ഷലാം
നവതീകേരണ ഗ്രേഭാന്റെസ്റ്റ് 

മൂലലവര്ദനിതവലാം അധനികേമൂലലവര്ദനിതവമഭായ
ഉല്പന്നങ്ങളുലട ഉല്പഭാദനവലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം - 200 ലക്ഷലാം

സഡഹകൗസസ്റ്റ് നവതീകേരണ ഗ്രേഭാന്റെസ്റ്റ് - 40 ലക്ഷലാം 

(സനി) ഉണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല സകേത്തറനി ഉല്പന്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഒരു ലപഭാതവഭായ
ഗുണകമന്മഭാ മഭാനദണ്ഡലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം അവലയ ഒരു ലപഭാത ബഭാന്റെനിലന്റെ കേതീഴനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുമഭായനി 'കകേരള ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം ഉല്പന്നങ്ങള' എന്ന കപരനില് പ്രകതലകേ
ബഭാകന്റെഭാടുകൂടനിയ നനിലവഭാരമുള്ള സകേത്തറനി ഉല്പന്നങ്ങളക്കഭായുള്ള ധനസഹഭായലാം,
കകേരള ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം വനില്പനശഭാലകേളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം എന്നനിവയഭായനി  200  ലക്ഷലാം
രൂപ  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതപ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത പദതനി  നഭാഷണല്
ഇനസനിറഡ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ് ഫഭാഷന ലടകകഭാളജനി,  കേണ്ണൂര്  (നനിഫസ്റ്റ്)-ലന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള (ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കല്) ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

436/2020
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സകേത്തറനി കമഖലയനിലല പദതനികേള

155 (2154) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഓണവമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  സകേത്തറനി  കമഖലയഭായനി  എലന്തലഭാലാം
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  മുന  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം
വലതലസ്തമഭായനി എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സകേത്തറനി  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനിപണനവലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  മുനനനിര്ത്തനി
ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൂടുതല് ഉല്പന്നങ്ങള എത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓണവമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന
എകസ്റ്റ്കപഭാകേളനില്  സകേത്തറനി  ഉല്പന്നങ്ങള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപണനലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി സഭാളുകേള സജ തീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള
വഴനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സകേത്തറനി  ഉല്പന്നങ്ങളക്കഭായനി
സലാംസഭാനത്തഭാലകേ 206 സഭാളുകേള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഈ ഓണക്കഭാലലത്ത സകേത്തറനി
വസങ്ങളുലട വനില്പനയസ്റ്റ് 20 ശതമഭാനലാം റനികബറ്റുലാം സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  സകേത്തറനി  കമഖലയുലട  പഭാരമ്പരലവലാം  പ്രകൗഢനിയുലാം
നനിലനനിര്ത്തഭാന,  ആ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  മഭാനലമഭായ  കൂലനിയുലാം
സനിരമഭായ ലതഭാഴനിലുലാം ഉറപഭാക്കുവഭാനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ സകൗജനല സ്കൂള യണനികഫഭാലാം
പദതനി വനിജയകേരമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. തറനി സസന്തമഭായനി ഇലഭാത്ത ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്
തറനി വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത,
ലനയ്ത്തുകേഭാര് കൂടുതലുള്ള ജനിലകേളനില് ഡനിസസകനഴനിലന നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  സകേത്തറനി ഉല്പന്നങ്ങളുലട വനിപണനത്തനിനഭായനി ഓണലാം,  ക്രനിസ്തുമസസ്റ്റ്,
വനിഷു,  റലാംസഭാന,  മറസ്റ്റ് പ്രഭാകദശനികേ ഉത്സവങ്ങള എന്നതീ അവസരങ്ങളനില് സകേത്തറനി
എകസ്റ്റ്കപഭാകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഈ  വര്ഷലാം  ഓണകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  206
സഭാളുകേളനിലൂലട സകേത്തറനി കമഖലയനില് ഉല്പഭാദനിപനിലചടുത്ത ഏകേകദശലാം 70 കകേഭാടനി
രൂപയുലട ഉല്പന്നങ്ങള വനിറഴനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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സകേത്തറനി ഉല്പന്നങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണവലാം വനിപണനവലാം

156 (2155) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സകേത്തറനി  വലവസഭായലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  അസലാംസ്കൃത
വസ് തക്കള ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഉത്പന്നങ്ങളുലട വനിപണനത്തനിനസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് നല്കുന്ന സഹഭായങ്ങള
എലന്തലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഉത്സവ കേഭാലത്തസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന റനികബറസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്ന
സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹഭായ  ധനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായമഭായ  സകേത്തറനിയുലട  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനസ്റ്റ്
തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

1. സകൗജനല സ്കൂള യണനികഫഭാലാം പദതനി

2. പ്രഭാഥമനികേ  സകേത്തറനി  ലനയ്ത്തു  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഓഹരനി പങ്കെഭാളനിത്തലാം

3. ഹഭാലന്റെകസ്റ്റ്, ഹഭാനവതീവസ്റ്റ് എന്നനിവയനിലല ഓഹരനി പങ്കെഭാളനിത്തലാം

4. ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഗുണകമന്മയുള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള  ലഭലമഭാക്കു
ന്നതനിനുള്ള സബ്സനിഡനി

5. ഗുണകമന്മയുള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള മഭാര്ജനിന
മണനി വഭായ്പ

6. സകേത്തറനി കമഖലയനില് സസയലാം ലതഭാഴനില് സൃഷ്ടനിക്കല്/ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം
ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് ഇനകേദ്യുകബറര്

7. ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം മറസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുമുള്ള പ്രകചേഭാദന പരനിപഭാടനി/
സകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  ഉല്പഭാദന  കപ്രഭാത്സഭാഹന
ധനസഹഭായലാം
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8. അലാംശദഭാന സമ്പഭാദല പദതനി

9. സകേത്തറനി  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനി
(മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി ബുങ്കെര് ബതീമഭാ കയഭാജന)

10. വനിപണന കേയറ്റുമതനി കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

11. സകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പന്നങ്ങളുലട കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം

12. ഒരു വതീടനില് ഒരു തറനി എന്ന പദതനി

13. പരനിശതീലനലാം, സനപുണലലാം, കശഷനി വനികേസനലാം

14. സകേത്തറനിയുലട  പ്രചേഭാരണലാം,  പരനിശതീലനലാം,  പഠനലാം,  സകേത്തറനി
മഭാര്ക്കസ്റ്റ് സതീമനിലന്റെ പ്രചേഭാരണ സഹഭായലാം

15. സകേത്തറനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട സര്കവ

(ബനി) ഗുണകമന്മയുള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള നലഭായമഭായ വനിലയസ്റ്റ് കേണ്ണൂരനിലുള്ള
നഭാഷണല് ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം യഭാണ് ബഭാങ്കുകേള
വഴനി യഥഭാസമയലാം ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്   'ഹഭാങ്കെസ്റ്റ്  യഭാണ് സബ്സനിഡനി'
എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കേഴനിനൂല്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  സബ്സനിഡനി,
ചേഭായങ്ങള,  രഭാസവസ്തുക്കള  എന്നനിവയലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിക്കുന്ന  നനിരക്കനില്
സബ്സനിഡനി ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  ഗുണകമന്മയുള്ള  അസലാംസ്കൃത
വസ്തുക്കള നലഭായമഭായ വനിലയസ്റ്റ്  യഥഭാസമയലാം യഭാണ് ബഭാങ്കുകേള വഴനി ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി മഭാര്ജനിന മണനി വഭായ്പയുലാം നല്കേനിവരുന. 

(സനി) സകേത്തറനി ഉല്പന്നങ്ങളുലട വനിപണനത്തനിനഭായനി സലാംസഭാനതലത്തനില്
ഓണലാം,  വനിഷു,  ക്രനിസ്തുമസസ്റ്റ്,  റലാംസഭാന,  പ്രഭാകദശനികേ  ഉത്സവങ്ങള  കപഭാലുള്ള
അവസരങ്ങളനില്  എകസ്റ്റ്കപഭാകേള  നടത്തഭാന  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത 20 ശതമഭാനലാം റനികബറ്റുലാം വനില്പനയസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന. (വര്ഷലാം 56 ദനിവസലാം)
നഭാഷണല്  ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന,  ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം  എകസ്റ്റ്കപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലപ്രഭാകമഭാഷന കേകൗണ്സനില് കപഭാലുള്ള ഏജനസനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന കദശതീയ,
അന്തര്കദ്ദേശതീയ കമളകേളനിലുലാം പ്രഭാകദശനികേ സകേത്തറനി കമളകേളനിലുലാം പലങ്കെടുക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രഭാഥമനികേ  സകേത്തറനി  സഹകേരണ  ലനയ്ത്തുസലാംഘങ്ങള/ഹഭാലന്റെകസ്റ്റ്/ഹഭാനവതീവസ്റ്റ്
എന്നനിവര്ക്കുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന. 

(ഡനി)  റനികബറസ്റ്റ് വനില്പന കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് ഒരു മഭാസത്തനിനകേലാം റനികബറസ്റ്റ്
ലക്ലയനിമനിനുള്ള അകപക്ഷയുലാം അനുബന്ധ കരഖകേളുലാം സഹനിതലാം ബന്ധലപട ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം
സര്ക്കനിള  ഇനലസക്ടര്  മുഖഭാന്തരലാം  അതഭാതസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രലാം  ജനറല്
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മഭാകനജര്ക്കസ്റ്റ് സലാംഘങ്ങള സമര്പനിക്കുന. ജനറല് മഭാകനജര്മഭാരുലട ശനിപഭാര്ശകയഭാലട
സകേത്തറനി ആന്റെസ്റ്റ്  ലടകേ സ്റ്റ്സസല്സസ്റ്റ് ഡയറക്ടര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള സൂക്ഷ്മ
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം അര്ഹതയുള്ള സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്
റനികബറസ്റ്റ്  ലക്ലയനിലാം  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്ന
തകേയള്ള അകലഭാടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ബന്ധലപട ജനില വലവസഭായ കകേന്ദ്രലാം ജനറല് മഭാകനജര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കേനി ഓകരഭാ സലാംഘത്തനിലന്റെയുലാം ബഭാങ്കെസ്റ്റ് അക്കകൗണനികലക്കസ്റ്റ് ലക്രഡനിറസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
ജനറല് മഭാകനജര്മഭാലര ചുമതലലപടുത്തുന. 

ലപഭാതകമഖലഭാ സനിന്നനിലാംഗസ്റ്റ് മനില്ലുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

157 (2156) ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ.  എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി. കുന്നപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    സഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതകമഖലയനിലല സനിന്നനിലാംഗസ്റ്റ് മനില്ലുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതകമഖലയനികലയുലാം  സഹകേരണകമഖലയനികലയുലാം  സനിന്നനിലാംഗസ്റ്റ്
മനില്ലുകേളുലട പ്രവര്ത്തന  കശഷനി  95%  ആക്കനി  ഉയര്ത്തണലമന്നസ്റ്റ്  ശതീ.  നന്ദകുമഭാര്
ലചേയര്മഭാനഭായ വനിദഗസമനിതനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത സമനിതനിയുലട മറസ്റ്റ്
പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മല്  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കെനില്  ഈ
വനിഷയത്തനിൽ എത്രയുലാം കവഗലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിദഗസ്റ്റ് ദ  സമനിതനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഈ കമഖലയനില്
അധനികേമഭായനി എത്ര തകേ മുടകക്കണനി വരുലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  18-1-2017-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  88/2017/വലവ  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത ലടകേസ്റ്റ് സസല് മനില്ലുകേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒരു വനിദഗ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തസ്തുത സമനിതനി സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനിലല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

സ്കൂള കുടനികേളക്കസ്റ്റ് യണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം ലചേയതനിലുള്ള വരുമഭാനലാം

158 (2157) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2017-18 അദലയന വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂള കുടനികേളക്കുള്ള
യണനികഫഭാമുകേള  ഖഭാദനി  ആന്റെസ്റ്റ്  വനികലജസ്റ്റ്  ഇനഡസതീസസ്റ്റ്  വകുപനില്  നനിന്നഭാകണഭാ
വനിതരണലാം ലചേയലതന്ന കേഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  എങ്കെനില്  എത്ര  രൂപയള്ള  എത്ര  മതീറര്  തണനി  ഈയനിനത്തനില്

നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈയനിനത്തനില് വകുപനിനസ്റ്റ് ലഭനിച വരുമഭാനലാം എത്രലയന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനസ്റ്റ്  കശഷലാം ഖഭാദനി വസങ്ങള

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കവണനി ലചേയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18 അദലയന വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂള കുടനികേളക്കുള്ള

യണനികഫഭാമുകേള ഖഭാദനി ആന്റെസ്റ്റ് വനികലജസ്റ്റ്  ഇനഡസതീസസ്റ്റ്  വകുപനില്നനിനലാം വനിതരണലാം

ലചേയനിടനില.

(ബനി &സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  ഉത്സവ  സതീസണനില്  ഖഭാദനിക്കസ്റ്റ്  30  ശതമഭാനലാം  ലസഷലല്  റനികബറസ്റ്റ്

അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി വനില്പന കമളകേള സലാംഘടനി

പനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  പത്രമഭാധലമങ്ങള,  ആകേഭാശവഭാണനി  തടങ്ങനിയവ  വഴനി  പരസലങ്ങള

നല്കേനിയുലാം, വഭാഹന പ്രചേരണലാം, കനഭാടതീസസ്റ്റ്, കപഭാസറുകേള എന്നനിവ മുകഖനയുലാം ഖഭാദനി

വസങ്ങള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കവണനിയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള സകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പനി.യു. ചേനിത്രയസ്റ്റ് കലഭാകേ മതീറനില് പലങ്കെടുക്കുവഭാന കേഴനിയഭാലത 

കപഭായതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള

159 (2158) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ കേഭായനികേ ലഫഡകറഷലന്റെ ഇടലപടലുകേള പനി.യു. ചേനിത്രയസ്റ്റ് എതനിരഭായനി

വന്നതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് എലന്തലഭാലാം അനഭനിലഷണതീയമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്

നടന്നനിട്ടുള്ളലതനലാം ഇതനിനു പനിന്നനില് ഏലതങ്കെനിലുലാം വലക്തനികേള പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുകണഭാ

എനലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എടുത്തനിട്ടുള്ള  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  സമതീപനലാം

തടര്നലാം അവഗണനിയലപടുന്ന തഭാരങ്ങളക്കുലാം നല്കുന്നതനില് ജഭാഗ്രേത പുലര്ത്തുകമഭാ?
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(എ) ഏഷലന ചേഭാമ്പലനഷനിപനില് ലമഡല് കനടുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് കലഭാകേ ചേഭാമ്പലനഷനിപനില്
മത്സരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എനട്രെനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അര്ഹതയുണഭായനിട്ടുലാം  കുമഭാരനി  പനി.യു.
ചേനിത്രലയ ഇനഡലന ടതീമനില്നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേയഭായനിരുന.  കുമഭാരനി  പനി.യു.  ചേനിത്ര
തലന്ന  ടതീമനില്  ഉളലപടുത്തഭാത്ത  ലഫഡകറഷലന്റെ  തതീരുമഭാനലത്ത  ബഹു.  കകേരള
സഹകക്കഭാടതനിയനില്  കചേഭാദലലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം,  കകേഭാടതനി  കുമഭാരനി  പനി.യു.  ചേനിത്രലയ
ഇന്തലന  ടതീമനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നല്കുകേയുണഭായനി.  എന്നനിട്ടുലാം
ടനിയഭാളക്കസ്റ്റ് ഇന്തലന ടതീമനില് അലാംഗമഭാകേഭാന കേഴനിഞ്ഞനില. 

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മലയഭാളനികേളഭായ  ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗവലാം
സഹ പരനിശതീലകേനുലാം ലസലക്ഷന കേമ്മേനിറനിയനില് ഉണഭായനിരുലന്നങ്കെനിലുലാം കുമഭാരനി പനി.യു.
ചേനിത്രലയ ഇന്തലന ടതീമനില് ഉളലപടുത്തഭാത്ത കേഭാരലലാം  കേകൗണ്സനിലനികനകയഭാ  പനി.യു.
ചേനിത്രലയകയഭാ  സര്ക്കഭാരനിലനകയഭാ  യഥഭാസമയലാം  അറനിയനിചനിരുന്നനില.  ഇതകേഭാരണലാം
കുമഭാരനി  പനി.യു.  ചേനിത്രയസ്റ്റ്  ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനിയനികലഭാ  ബന്ധലപട  അധനികേഭാരനികേള
മുമ്പഭാലകേകയഭാ  കകേഭാടതനിലയ  സമതീപനിക്കുന്നതനികനഭാ  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിട്ടു.  കമല്
സഭാഹചേരലമഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിനുലാം,  കേകൗണ്സനിലനിനുലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് ഇടലപടുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേഭാലതഭാമസമുണഭായതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇത്തരലാം  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  സമതീപനലാം  തലന്നയഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.

കലഭാകേ അതസ്റ്റ് ലറനികേസ്റ്റ് മതീറനില്നനിനലാം പനി.യു. ചേനിത്രലയ 
ഒഴനിവഭാക്കനിയ സലാംഭവലാം 

160 (2159) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കലഭാകേ  അതസ്റ്റ് ലറനികേസ്റ്റ്  മതീറനിനുള്ള  ഇനഡലന  ടതീമനിലന  തനിരലഞ്ഞടുത്ത
രതീതനിലയ  നനിശനിതമഭായനി  വനിമര്ശനിച  ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനി  ലചേയര്മഭാന  ജനി.എസസ്റ്റ്.
രണ്ധഭാലവയുലട പരഭാമര്ശങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏഷലന ചേഭാമ്പലനഷനിപനില് സസര്ണലാം കനടനിയ പനി.യു.ചേനിത്രലയ കലഭാകേ
അതസ്റ്റ് ലറനികേസ്റ്റ് മതീറനിനുള്ള ഇനഡലന ടതീമനിലന്റെ അന്തനിമ പടനികേയനില് നനിന്നസ്റ്റ് സഭാകങ്കെതനികേ
കേഭാരണങ്ങള  പറഞ്ഞസ്റ്റ്  കദശതീയ  അതസ്റ്റ് ലറനികേസ്റ്റ്  ലഫഡകറഷന  തഴഞ്ഞതഭാണന്നസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് കേരുതനകണഭാ;

(സനി)  എങ്കെനില് ഭഭാവനിയനില് ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സകേലക്കഭാള്ളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) കകേരളത്തനില് നനിയമസഭ പഭാസ്സഭാക്കനിയ കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് ആക്ടസ്റ്റ് ഉള്ളതകപഭാലല
കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്  പഭാസ്സഭാക്കുന്ന കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് നനിയമമുണഭാലയങ്കെനില് മഭാത്രകമ
ലഫഡകറഷനുകേലള നനിയനനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുളലവന്നസ്റ്റ് കേഭാണനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്
(കേഭായനികേ  മനഭാലയത്തനിനസ്റ്റ്)  കേത്തയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ഭഭാവനിയനില്  ഇത്തരലാം
സലാംഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കദശതീയ  ലഫഡകറഷനുകേളക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേണലമന്നസ്റ്റ് കേഭാണനിചസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര യുവജനകേഭാരല കേഭായനികേ ലസക്രടറനിക്കസ്റ്റ്
കകേരള കസറസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനിലുലാം കേത്തസ്റ്റ് നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

കനമലാം മണ്ഡലത്തനില് കസഭാര്ട്സമഭായനി ബന്ധലപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

161 (2160) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് കനമലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കസഭാര്ട്സമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ്
എലന്തഭാലക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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കസഭാര്ട്സമഭായനി  ബന്ധലപട  പുതനിയ ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്
ആയതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

മനികേവസ്റ്റ് ലതളനിയനിച കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

162 (2161) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .     പനി  .   ഉസബദള്ള :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുസസന തങ്ങള :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായനികേ രലാംഗത്തസ്റ്റ് മനികേവസ്റ്റ് ലതളനിയനിച തഭാരങ്ങലള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവരുലട  മനികേവസ്റ്റ്  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തലഭാലാം  സഹഭായങ്ങള
നല്കേഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഇതനിനകേലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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(എ-സനി)  മനികേച  കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  ഓകരഭാ  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കുലാം അവരുലട ഇഷ്ട കേഭായനികേ ഇനത്തനില് കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം നല്കുന്നതനിനുലാം,
വനിദഗസ്റ്റ് ദ പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനുലാംകവണനി കകേരള കസറസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ
കേതീഴനില് വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 2020, 2024  വര്ഷങ്ങളനിലല
ഒളനിമ്പനികനില് ലമഡല് കനടുന്നതനിനുള്ള സഭാധലതകേള വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലലാം
മുനനനിര്ത്തനി കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് അന്തര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  11  കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില് പരനിശതീലന പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  "ഓപകറഷന  ഒളനിമ്പല
പദതനി".  ഏകേകദശലാം  250  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്
പദതനിലകേഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി 2017-18 മുതല് 2024-25
വലര  440  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ് ലചേലവസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനില് ആദല വര്ഷ
ലചേലവസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശലാം  47.2  കകേഭാടനി  രൂപയഭാലണങ്കെനിലുലാം  പല  ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണസ്റ്റ്  ഈ
പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  കപഭാകുന്നതസ്റ്റ്.  ആദലഘടത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  7  കേഭായനികേ
ഇനങ്ങള ലസപ്റലാംബര് മഭാസത്തനില് തടങ്ങുവഭാനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 2017-18-ലല
ബജറനില്  2  കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത പദതനിയനില്
വനികദശ പരനിശതീലകേരുലട കനതൃതസത്തനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനി
ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

എസലറസ്റ്റ് സതീലാം :

കകേരളത്തനിലല  മനികേച കേഭായനികേ പ്രതനിഭകേലള  കേലണത്തനി അവലര  ഏഷലന/
കകേഭാമണ്ലവല്ത്തസ്റ്റ്,  ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ് എന്നതീ രഭാജലഭാന്തര കേഭായനികേ മത്സരങ്ങളനില് ലമഡല്
സഭാധലത ഉറപഭാക്കുന്ന രതീതനിയനില് വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ് എസലറസ്റ്റ് സതീമനിലൂലട
ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്. വനികദശ പരനിശതീലകേലന്റെ കേതീഴനില് അന്തര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള
കേഭായനികേ  സകൗകേരലങ്ങളുലാം,  പരനിശതീലനവലാം  തഭാമസവലാം,  ഭക്ഷണവലാം  മറസ്റ്റ്  ഉന്നത
നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള അനുബന്ധ സകൗകേരലങ്ങളുലാം പദതനിയനില് കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കനി  വരുനണസ്റ്റ്.  എല്.എന.സനി.പനി.-യനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  എസലറസ്റ്റ്
അതസ്റ്റ് ലറനികസ്റ്റ്  സതീലാം,  തൃപ്രയഭാറനിലല  സഹ  ലപര്കഫഭാര്മനസസ്റ്റ്  ലട്രെയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെര്
കഫഭാര് കവഭാളനികബഭാള എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നഭാഷണല്/ ഇന്റെര്നഭാഷണല് മത്സരങ്ങളനില്
പലങ്കെടുക്കുവഭാന കേഴനിവള്ള 13  അതസ്റ്റ് ലറനികസ്റ്റ്, 17  കവഭാളനികബഭാള കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്  എസലറസ്റ്റ്  സതീമനില്  5  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കുലാം നനിലവനില് നഭാഷണല്/ഇന്റെര്നഭാഷണല് ലലവലനിലുള്ള പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്. 
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വനികദശ പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  കദശതീയ
അന്തര്കദ്ദേശതീയ  മത്സരങ്ങളനില്  ലമഡല്  കേരസമഭാക്കുന്ന  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കുസ്റ്റ്
കേലഭാഷസ്റ്റ് അവര്ഡസ്റ്റ് നല്കുന്ന പദതനിയുലാം, കകേരള കസറസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ
പരകമഭാന്നത ബഹുമതനിയഭായ ജനി.വനി.  രഭാജ അവഭാര്ഡസ്റ്റ് എലഭാ വര്ഷവലാം ഒരു പുരുഷ
കേഭായനികേ തഭാരത്തനിനുലാം വനനിതഭാ കേഭായനികേ തഭാരത്തനിനുലാം നല്കേനി വരുന്ന പദതനിയുലാം
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത  മനികേച  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രതനിമഭാസലാം  10,000  രൂപ  വതീതലാം  നല്കുന്ന  കഡഭാ.  എ.പനി.ലജ.
അബ്ദുള കേലഭാലാം കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ് സതീലാം എന്ന നൂതന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനണസ്റ്റ്.
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  /ലഗയനിലാംസസ്റ്റ് ഇനങ്ങളനില് നനിശനിത കേഭായനികേ കനടങ്ങള സകേവരനിചനിട്ടുള്ള
കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രതനിവര്ഷലാം  50  ഒഴനിവസ്റ്റ്  വതീതലാം  നതീക്കനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേളനില്  2  ഒഴനിവസ്റ്റ്
വതീതലാം വനിഭനിന്ന കശഷനിയുള്ള കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കഭായുലാം ഒരു ഒഴനിവ വതീതലാം കകേരള
സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനില് അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് 3 വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതലാം
എന്നഭാല്  ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ്/ഏഷലന  ലഗയനിലാംസസ്റ്റ്  മത്സരങ്ങളനില്  ഉളലപടഭാത്തതമഭായ
കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളക്കഭായുലാം  നതീക്കനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  തലത്തനില്
ലമഡല്  കേരസമഭാക്കുന്ന  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  കേലഭാഷസ്റ്റ്
അവഭാര്ഡകേളുലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്. 

കദശതീയ ലഗയനിലാംസനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച ലസക്രകടറനിയറസ്റ്റ്

163 (2162) ശതീ  .    ലകേ  .  സകരഷസ്റ്റ്  കുറുപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസസ്റ്റ്  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന  രൂപതീകേരനിച
ലസക്രകടറനിയറസ്റ്റ് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില്  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്  പ്രസ്തുത  ലസക്രകടറനിയറനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന; അവരുലട നനിലവനിലല കജഭാലനി എന്തഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഇല. 26-9-2016-ലല സ.ഉ. (സകേ.)നമ്പര് 45/2016/കേഭാ.യു.വ.
പ്രകേഭാരലാം  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസസ്റ്റ്  ലസക്രകടറനിയറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  അവസഭാനനിപനിചസ്റ്റ്
അവകശഷനിക്കുന്ന എലഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം കേഭായനികേ യുവജനകേഭാരല ഡയറക്ടകററനിനസ്റ്റ്
സകേമഭാറനിയനിരുന. ലഗയനിലാംസസ്റ്റ് വനികലജനില് പ്രതീ-ഫഭാബസ്റ്റ് യണനിറ്റുകേളുലാം എയര് കേണതീഷണറുകേളുലാം
ഉളലപലട കകേഭാടനിക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപ വനില മതനിപ്പുള്ള നനിരവധനി വസ്തുക്കള ഇനനിയുലാം
അവകശഷനിക്കുന്നതനിനഭാല് ലഗയനിലാംസസ്റ്റ് വനികലജനിലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം കമല്കനഭാട
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ത്തനിനുമഭായനി  അതനിലന്റെ  ചുമതല  വഹനിക്കുന്ന  3  കേരഭാര്  ജനിവനക്കഭാലരയുലാം  (ഒരു
അസനിസന്റെസ്റ്റ് കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് ഓഫതീസര്,  ഒരു കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ്,  ഒരു അസനിസന്റെസ്റ്റ്) 3
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ലസകേഡ്യൂരനിറനി  ജതീവനക്കഭാലരയുലാം ഒരു ഡഭാറഭാ  എനട്രെനി ഓപകററലറയുലാം
കേഭായനികേ യുവജനകേഭാരലഭാലയത്തനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില് നനിലനനിര്ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേഭായനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന നടപടനി

164 (2163) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം കേഭായനികേ വകുപസ്റ്റ് ലപഭാത
വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കേഭായനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില്  ഗ്രേകൗണസ്റ്റ്,  സനിന്തറനികേസ്റ്റ്  ട്രെഭാക്കസ്റ്റ്,  സസനിമ്മേനിലാംഗസ്റ്റ്  പൂളുകേള,
കസഡനിയങ്ങൾ  ഇവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തങ്കെനിലുലാം  പ്രകതലകേ  പദതനികേള
നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കെനില്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള,  ലതരലഞ്ഞടുപസ്റ്റ്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള, മറസ്റ്റ് നടപടനിക്രമങ്ങള എന്നനിവ എലന്തലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലഭായനിരുന്ന  ജനി.വനി.രഭാജഭാ
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  സ്കൂള,  സമലലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം,  കേണ്ണൂര്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷന
കഗളസസ്റ്റ്  വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  എന്നനിവയുലട  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  സ്കൂള  എന്ന  നനിലയനില്  അവലയ  കദശതീയ  തലത്തനികലയസ്റ്റ്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ഇവയുലട  പൂര്ണ  നനിയനണവലാം  സമഗ്രേ  പുകരഭാഗതനിക്കസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ നയങ്ങള,  പദതനികേള,  ഉകദ്ദേശലങ്ങള എന്നനിവ ആസൂത്രണലാം ലചേയസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള  ചുമതലയുലാം  പൂര്ണ  കമല്കനഭാടവലാം  ഭരണ  നനിയനണ ചുമതലയുലാം
കേഭായനികേ  യുവജനകേഭാരല  വകുപസ്റ്റ്  ഏലറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളുലട  ഭരണ
നനിയനണ ചുമതല കേഭായനികേ യുവജനകേഭാരല വകുപസ്റ്റ് ഏലറടുത്തകശഷലാം അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവഭാരത്തനികലക്കസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിലല  കഹഭാസല്
പുതക്കനിപണനിയുന്നതനിനുലാം,  കേഭായനികേ  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കു
ന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
കേനിറസ്റ്റ്,  കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവ  പുതനിയ  അധലയന  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിച
ഉടലന തലന്ന വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. സപ്രമറനി സ്കൂള തലലാം മുതല് ഓകരഭാ കുടനിലയയുലാം
കേഭായനികേ വനികനഭാദങ്ങളനികലര്ലപടുത്തുവഭാന അതഭാതസ്റ്റ് സ്കുളുകേളനില് തലന്ന സകൗകേരലങ്ങളുലാം
സലവലാം പ്രധഭാനലാം ലചേയ്യുകേ വഴനി കകേരളത്തനിലല സ്കൂള കുടനികേലള കേഭായനികേ ക്ഷമതയു
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ള്ളവരഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  കപ്ല കഫഭാര് ലഹല്ത്തസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത,  2017-18  ബഡ്ജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില് പറളനി,  കമപയ്യൂര്,  ഫറൂക്കസ്റ്റ്  ഗണപതസ്റ്റ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളനില് മനിനനി കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി) നനിലവനിലുള്ള സസല് പദതനി പ്രകേഭാരലാം കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് ഇനഫഭാസക്ചേര്
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി സ്കൂളുകേളക്കുലാം മറ്റുലാം കഫഭാര്സലന സനിന്തറനികേസ്റ്റ് ട്രെഭാക്കുകേളുലാം
മനിനനി  കസഡനിയങ്ങളുലാം  സലത്തനിലന്റെ  ലഭലത  അനുസരനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  നല്കേനി
വരുനണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്
ഈ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പദതനി  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിടനില.  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  ലഭലമഭാകുന്ന
അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഫണനിലന്റെ  ലഭലത  അനുസരനിചസ്റ്റ്  തടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്. 

കേഭായനികേ മത്സരങ്ങളനില് പലങ്കെടുക്കുന്ന കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ഡനി.എ.

165 (2164) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായനികേ മത്സരങ്ങളനില് പലങ്കെടുക്കുന്ന കുടനികേളക്കസ്റ്റ് നല്കുന്ന ഡനി.എ.  വളലര
പരനിമനിതമഭാലണനള്ളതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  അതസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേകൗണ്സനില്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  കേഭായനികേ
ഇനങ്ങളനില്  സലാംസഭാനലത്ത പ്രതനിനനിധതീകേരനിചസ്റ്റ്  കദശതീയ  മത്സരങ്ങളനിലുലാം  കമഖലഭാ
മത്സരങ്ങളനിലുലാം  പലങ്കെടുക്കുന്ന  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പ്രതനിദനിനലാം  400  രൂപ
നനിരക്കനില് കകേരള കസറസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനില് ഡനി.എ.  നല്കേനി വരുന.  ഇതസ്റ്റ്
വര്ദനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് നനിലവനില് തതീരുമഭാനങ്ങലളഭാനലാം സകേലക്കഭാണനിടനില. 

എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ഒരു കേളനിക്കളലാം

166 (2165) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ഒരു കേളനിക്കളലാം തയഭാറഭാക്കുന്ന
പദതനി  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കെനില്  എത്ര  തകേയഭാണസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിനുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ;

(ബനി) ഈ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേലള ഇതനിനഭായനി
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുകവണ മഭാനദണ്ഡങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില് വനിശദഭാലാംശവലാം
നടപടനിക്രമവലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രഖലഭാപനിച  'പഞഭായത്തനില് ഒരു
കസഡനിയലാം ' എന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഒരു  കേളനിക്കളലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  തടക്കലമന്ന
നനിലയനില്  25  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  മനിനനി  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.
ഇവയനില്  19  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  14  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട
ഡനി.പനി.ആര്.  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്നനിനലാം തകേലയഭാനലാം അനുവദനിചനിടനില. 

സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

167 (2166) ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേകൗൺസനിലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സഗമമഭാക്കഭാന
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇകപഭാള എത്ര അലാംഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
കേകൗണ്സനിലനില് ഉള്ളതസ്റ്റ്; ഇവര് ആലരഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിച  'സപക്ക'  ഫണസ്റ്റ്
പഭാഴഭാക്കനിയതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച അകനസഷണത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം എത്ര തഭാല്ക്കഭാലനികേ
നനിയമനലാം നടത്തനി; ഇവര് ആലരലഭാമഭാണസ്റ്റ്; എത്ര കപലര സനിരലപടുത്തനി; ഇനനി എത്ര
ഒഴനിവകേള ഏലതലഭാലാം തസ്തനികേകേളനില് ഉലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭായനികേ  പരനിശതീലര്ക്കനിടയനിലുള്ള  രഭാഷ്ട്രതീയലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുലട
ലസലക്ഷലനയുലാം പരനിശതീലനലത്തയുലാം ബഭാധനിക്കുന്നതഭായുള്ള ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേകൗണ്സനില്  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായകത്തഭാലട
ഈ വര്ഷലാം എവനിലടലയലഭാമഭാണസ്റ്റ് കസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സഗമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന  വലവസഭായ  കേഭായനികേ  യുവജനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
ലചേയര്മഭാനഭായുലാം, ശതീ. ടനി. പനി. ദഭാസന പ്രസനിഡന്റെഭായുലാം, ഒളനിമ്പലന ശതീമതനി കമഴനിക്കുടന
സവസസ്റ്റ്  പ്രസനിഡന്റെഭായുലാം  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേകൗണ്സനില്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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79 അലാംഗങ്ങള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. കകേരള കസറസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനില് അലാംഗങ്ങളുലട
കപരസ്റ്റ്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.* കൂടഭാലത  തഭാലഴപറയുന്ന  അലാംഗങ്ങള
ഉളലപട അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

1. ശതീ. ടനി. പനി. ദഭാസന - ലചേയര്മഭാന

2. ശതീമതനി കമഴനികുടന - ലമമ്പര്

3. ലസക്രടറനി, കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് - അലാംഗലാം

4. ലസക്രടറനി, ധനകേഭാരല വകുപസ്റ്റ്
(എകസ്റ്റ്ലപനഡനിചര്) - അലാംഗലാം

5. ഡയറക്ടര്, കേഭായനികേ യുവജനകേഭാരലഭാലയലാം - അലാംഗലാം

6. ശതീ. ഡനി. വനിജയകുമഭാര് - അലാംഗലാം

7. ശതീ. എലാം.ആര്. രഞനിത്തസ്റ്റ് - അലാംഗലാം

8. ശതീ. ഒ. ലകേ. വനിനതീഷസ്റ്റ് - അലാംഗലാം

9. ശതീ. പനി. ശശനിധരന നഭായര് - അലാംഗലാം

10. കഡഭാ. റനി. ഐ. മകനഭാജസ്റ്റ് - അലാംഗലാം

11. ശതീ. കജഭാര്ജസ്റ്റ് കതഭാമസസ്റ്റ് - അലാംഗലാം

12. ശതീമതനി ലകേ. സനി. കലഖ - അലാംഗലാം

13. ലസക്രടറനി, കകേരള കസറസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
കേകൗണ്സനില് - അലാംഗലാം

(ബനി) സപക്ക  ഫണ്ടുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് അകനസഷണങ്ങലളഭാനലാം നനിലവനിലനില. 

(സനി)  40  കപലര തഭാല്ക്കഭാലനികേ അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലനിസസ്റ്റ്
അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*  ആര്ക്കുലാം  സനിര  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിടനില.
നനിലവനില് അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ലസക്രടറനി  (ലടകനിക്കല്  -  1),  ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്  -  11,  പഡ്യൂണ്  -  2,
പരനിശതീലകേര്  -  18,  സടപനിസസ്റ്റ്  /ലസകനഭാ  -  1,  സനറസ്റ്റ്  വഭാചര്  -  1,  പഭാര്ടസ്റ്റ്  സടലാം
സസതീപര് -1, പഭാര്ടസ്റ്റ് സടലാം അറനഡര് - 1, ജനിലഭാ കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനില് ലസക്രടറനി
- 6 എന്നതീ തസ്തനികേകേളനില് ഒഴനിവണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഒരു ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ഇ)  ഈ  വര്ഷലാം  പുതതഭായനി  കസഡനിയങ്ങലളഭാനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  എന്നഭാല് ഫനിഫ അണര്  17  കലഭാകേകേപനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലകേഭാചനി
പനമ്പനിള്ളനി  നഗര്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
തനിരുവനന്തപുരലാം,  ആറനിങ്ങല്  ശതീപഭാദലാം  കസഡനിയത്തനിലല  സനിന്തറനികേസ്റ്റ്  ട്രെഭാക്കസ്റ്റ്,
നഭാചേസറല് ഫുട്കബഭാള ടര്ഫസ്റ്റ്  എന്നനിവയുലട തടര്നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളുലാം നടന
വരുന. 

കദവനികുളലാം മണ്ഡലത്തനില് കേഭായനികേ വകുപനിലന്റെ പുതനിയ പദതനികേള

168 (2167) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേഭായനികേ  വകുപസ്റ്റ്  പുതനിയ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കെനില്  അതനിനഭായനി  എന്തസ്റ്റ്  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങ്കെനില് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മൂന്നഭാറനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള
സഹ ആളടനിറഡ്യൂഡസ്റ്റ്  ലട്രെയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെര്  പുനരുദരനിചസ്റ്റ്  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള
കേഭായനികേ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി വനിദഗരഭായ ലപഭാടനഷലല് ലഡവലകപഴസ്റ്റ്, ആര്ക്കനിലടക്ടസ്റ്റ് എന്നനിവര്ക്കഭായനി
പത്രങ്ങളനിലൂലടയുലാം  കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ  ലവബ്സസറസ്റ്റ്  വഴനിയുലാം  അകപക്ഷകേള
ക്ഷണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേഭായനികേരലാംഗലാം പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പദതനികേള

169 (2168) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേഭായനികേരലാംഗലാം പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം
നൂതന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
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(ബനി)  കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള  ഒളനിമ്പനികനില്  ലമഡല്  കനടുവഭാന  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്ന
തരത്തനില് ഫലപ്രദവലാം ശഭാസതീയവമഭായ പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  '  ഓപകറഷന
ഒളനിമ്പല ' പദതനി നടപഭാക്കനി വരുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വനികദശ  കകേഭാച്ചുമഭാലരയുലാം  വനിദഗരഭായ  കദശതീയ  കകേഭാച്ചുമഭാലരയുലാം
ഇതനിനഭായനി ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2020,  2024-ലല  ഒളനിമ്പനികനില്  ലമഡല്  കനടുന്നതനിനുള്ള
സഭാധലതകേള  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്ന ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അന്തര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി ലതരലഞ്ഞടുത്ത
11  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനില്  പരനിശതീലന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
"ഓപകറഷന ഒളനിമ്പല” എന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2020, 2024 ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ്
വലരയുള്ള  പരനിശതീലന  പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.  തഭാലഴ  സൂചേനിപനിക്കുന്ന  11  കേഭായനികേ
ഇനങ്ങളനിലഭായനി ഏകേകദശലാം 250 കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഈ പദതനിലകേഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

1 ആര്ചറനി 20

2 അത് ലറനികസ്റ്റ് 40

3 ബഭാഡസ്റ്റ് മനിന്റെണ് (ഷടനില്) 40

4 കബഭാകനിലാംഗസ്റ്റ് 20

5 കേകനഭായനിലാംഗസ്റ്റ് & കേയഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ് 20

6 സസക്ലനിലാംഗസ്റ്റ് 20

7 ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ് 20

8 കറഭാവനിലാംഗസ്റ്റ് 20

9 ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ് 10



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 241

10 സസനിമ്മേനിലാംഗസ്റ്റ് 20

11 റസസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ് 20

ആലകേ 250

ഇതനില് റസ് ലനിലാംഗസ്റ്റ്, കബഭാകനിലാംഗസ്റ്റ് എന്നതീ കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില് ലപണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഓപകറഷന  ഒളനിമ്പല
പദതനിയനില് ലതരലഞ്ഞടുത്ത 11  ഇനങ്ങളനില് അതസ്റ്റ് ലറനികസ്റ്റ്,  കബഭാകനിലാംഗസ്റ്റ്,  സസക്ലനിലാംഗസ്റ്റ്,
ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ്,  സസനിമ്മേനിലാംഗസ്റ്റ്,  റസ്  ലനിലാംഗസ്റ്റ് എന്നനിവ കേഭാരലവടലാം ഗ്രേതീന ഫതീല്ഡസ്റ്റ്
കസഡനിയത്തനിലുലാം കേകനഭായനിലാംഗസ്റ്റ് & കേയഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ലകേഭാലത്തുലാം, കറഭാവനിലാംഗസ്റ്റ് ആലപ്പുഴയനിലുലാം,
ബഭാഡനിന്റെണ്  എറണഭാകുളത്തുലാം,  ആര്ചറനി  വയനഭാടുലാം  ജനിലകേളനിലഭായനി  (ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ്
ലസന്റെറുകേള) ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഓപകറഷന ഒളനിമ്പല പദതനിയുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം ലസപ്റലാംബര്  15-നസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  2017-18  മുതല്  440  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ലചേലവസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഈ വര്ഷലത്ത നടത്തനിപനിനഭായനി 2 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) ആര്ചറനി, അതസ്റ്റ് ലറനികസ്റ്റ്, ബഭാഡനിന്റെണ് (ഷടനില്), കബഭാകനിലാംഗസ്റ്റ്, കേകനഭായനിലാംഗസ്റ്റ് &
കേയഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ്,  സസക്ലനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്,  കറഭാവനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ്,  സസനിമ്മേനിലാംഗസ്റ്റ്,
റസസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ് എന്നതീ കേഭായനികേ ഇനങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്. ചുവലട പറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

കേഭായനികേ ഇനലാം വനികദശ
പരനിശതീലകേന

(എണലാം)

കദശതീയ പരനിശതീലകേന
(എണലാം)

(1) (2) (3)

ആര്ചറനി 1 2

അത് ലറനികസ്റ്റ് 2 2

ബഭാഡസ്റ്റ് മനിന്റെണ് (ഷടനില്) 1 2

കബഭാകനിലാംഗസ്റ്റ് 1 2

438/2019



242       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  16, 2017 

(1) (2) (3)

കേകനഭായനിലാംഗസ്റ്റ് & കേയഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ് 2 2

സസക്ലനിലാംഗസ്റ്റ് 1 3

ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ് 3 2

കറഭാവനിലാംഗസ്റ്റ് 1 3

ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ് 2 2

സസനിമ്മേനിലാംഗസ്റ്റ് 1 2

റസസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ് 1 2

ഓപകറഷന ഒളനിമ്പല പദതനി

170 (2169) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 'ഓപകറഷന ഒളനിമ്പല' പദതനിക്കസ്റ്റ് തടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലന്തലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേഭാനുള്ള  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങലള
കേലണത്തഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  2020,  2024  വര്ഷങ്ങളനിലല  ഒളനിമ്പനിക്സുകേളനില്  ലമഡല്
കനടുന്നതനിനുള്ള സഭാധലതകേള വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനി കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുത്ത 11  കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില് പരനിശതീലന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനു
കവണനി "ഓപകറഷന ഒളനിമ്പല” എന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി) 2020, 2024 വര്ഷങ്ങളനിലല ഒളനിമ്പനിക്സുകേളനില് ലമഡല് കനടുന്നതനിനുള്ള
സഭാധലതകേള  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്ന ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അന്തര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ആര്ചറനി,
അതസ്റ്റ് ലറനികസ്റ്റ്, ബഭാഡനിന്റെണ് , കബഭാകനിലാംഗസ്റ്റ്, കേകനഭായനിലാംഗസ്റ്റ് & കേയഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ്, സസക്ലനിലാംഗസ്റ്റ്,
ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്,  കറഭാവനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ്,  സസനിമ്മേനിലാംഗസ്റ്റ്,  റസസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ്  എന്നതീ  കേഭായനികേ
ഇനങ്ങളനില്  പരനിശതീലന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ആവനിഷ്കരനിച
പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  "ഓപകറഷന ഒളനിമ്പല പദതനി”. 2020, 2024 ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ് വലരയുള്ള
പരനിശതീലന  പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.   കമല്  സൂചേനിപനിച  11  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനിലഭായനി
ഏകേകദശലാം 250 കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഈ പദതനി
ലകേഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

1 ആര്ചറനി 20

2 അത് ലറനികസ്റ്റ് 40

3 ബഭാഡസ്റ്റ് മനിന്റെണ് 40

4 കബഭാകനിലാംഗസ്റ്റ് 20

5 കേകനഭായനിലാംഗസ്റ്റ് & കേയഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ് 20

6 സസക്ലനിലാംഗസ്റ്റ് 20

7 ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ് 20

8 കറഭാവനിലാംഗസ്റ്റ് 20

9 ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ് 10

10 സസനിമ്മേനിലാംഗസ്റ്റ് 20

11 റസസ്റ്റ് ലനിലാംഗസ്റ്റ് 20

ആലകേ 250

ഇതനില് റസ് ലനിലാംഗസ്റ്റ്, കബഭാകനിലാംഗസ്റ്റ് എന്നതീ കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില് ലപണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഓപകറഷന  ഒളനിമ്പല
പദതനിയനില്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  11  ഇനങ്ങളനില്  അതസ്റ്റ് ലറനികസ്റ്റ്,  കബഭാകനിലാംഗസ്റ്റ്,  സസക്ലനിലാംഗസ്റ്റ്,
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ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ്,  സസനിമ്മേനിലാംഗസ്റ്റ്,  റസ്  ലനിലാംഗസ്റ്റ് എന്നനിവ കേഭാരലവടലാം ഗ്രേതീന ഫതീല്ഡസ്റ്റ്
കസഡനിയത്തനിലുലാം കേകനഭായനിലാംഗസ്റ്റ്  &  കേയഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ലകേഭാലത്തുലാം,  കറഭാവനിലാംഗസ്റ്റ്  ആലപ്പുഴയനിലുലാം,
ബഭാഡനിന്റെണ്  എറണഭാകുളത്തുലാം,  ആര്ചറനി  വയനഭാടുലാം  ജനിലകേളനിലഭായനി  (ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ്
ലസന്റെറുകേള) ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(സനി)  2020,  2024  വര്ഷങ്ങളനിലല  ഒളനിമ്പനിക്സുകേളനില്  കകേരളതീയ  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങലള  ലമഡല്  കനടുന്നതനിനസ്റ്റ്  സജരഭാക്കുവഭാന  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  കേര്മ്മേ
പദതനിയഭായ ഓപകറഷന ഒളനിമ്പല പദതനിയനില് ലതരലഞ്ഞടുത്ത കേഭായനികേ ഇനത്തനില്
ഒളനിമ്പനികേസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളനികലക്കസ്റ്റ്  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനഭായനി
ബന്ധലപട സലാംസഭാന അകസഭാസനികയഷലന്റെ കനതൃതസത്തനില് കകേരള കസറസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
കേകൗണ്സനില്  നനികയഭാഗനിക്കുന്ന  പ്രതനിനനിധനികേളുലട  സഭാന്നനിദലത്തനില്  ലസലക്ഷന
ട്രെയല്സസ്റ്റ് നടത്തനി കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനിലല കസഡനിയങ്ങളുലട നവതീകേരണലാം

171 (2170) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിലല  മൂന്നസ്റ്റ്  കസഡനിയങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  266/VIP/M/17-ാം  നമ്പര്  അകപക്ഷയനിനകന്മല്  എന്തസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ആയതനികന്മല് കസഡനിയങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സസതീകേരനികക്കണ
തടര്നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അകപക്ഷയനികന്മല്  കേഭായനികേ  യുവജനകേഭാരലഭാലയലാം  ഡയറക്ടറുലട
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിടനില. ആയതസ്റ്റ് ലഭനിചഭാലുടലന തടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

നടുവണ്ണൂര് കവഭാളനികബഭാള അക്കഭാദമനി

172 (2171) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  നടുവണ്ണൂരനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
നടുവണ്ണൂര് കവഭാളനികബഭാള അക്കഭാദമനിയുലട മഭാസര് പ്ലഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അക്കഭാദമനിയുലട കസഡനിയലാം ഉളലപലടയുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നനിര്വഹനിക്കഭാനഭാകണഭാ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
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(സനി)  കവഭാളനികബഭാള അക്കഭാദമനിയുലട മഭാസര് പ്ലഭാന നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഏലതങ്കെനിലുലാം കേണ്സൾടനസനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് ആയതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടുവണ്ണൂര്  കവഭാളനികബഭാള  അക്കഭാദമനിക്കസ്റ്റ്  സ.ഉ.  (ആര്.ടനി.)  നമ്പര്
95/17/കേഭാ.യു.വ.  തതീയതനി  15-5-2017  പ്രകേഭാരലാം  10.63  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  കസഡനിയലാം  ഉളലപലടയുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളുലട  എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.  ആയനി  കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാലയ
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ആറനിങ്ങല് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കഹഭാസല്

173 (2172) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആറനിങ്ങല്  ശതീപഭാദലാം  കസഡനിയകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കഹഭാസലനില് എത്ര കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് തഭാമസനിക്കഭാനുള്ള സകൗകേരലമഭാണസ്റ്റ്
ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  നനിലവനില് എത്ര കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളഭാണസ്റ്റ് കഹഭാസലനില് ഉള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളുലട  എണലാം  അധനികേരനിചതമൂലമുള്ള  കഹഭാസലനിലല
ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് പരനിഹഭാര നടപടനികേള സകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങല്  ശതീപഭാദലാം  കസഡനിയകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കഹഭാസലനില്  100  കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് തഭാമസനിക്കഭാനുള്ള സകൗകേരലമഭാണസ്റ്റ്
ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി) നനിലവനില് 132 കേഭായനികേ തഭാരങ്ങള. 

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആറനിങ്ങല് ശതീപഭാദലാം കസഡനിയകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കഹഭാസലനിലല 22 തഭായ്കക്കഭാണഭാ കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള
പനിരപനകകേഭാടസ്റ്റ്  ലസനട്രെസലസ്ഡസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കഹഭാസലനികലയസ്റ്റ്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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പയന്നൂര് ലസനട്രെസലസ്ഡസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കഹഭാസല്

174 (2173) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പയന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിലല പയന്നൂര് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനിലനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില്
ലസനട്രെസലസ്ഡസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കഹഭാസല്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാലയനലാം  എങ്കെനില്
എവനിലടലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) വര്ഷത്തനില് എത്ര കുടനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് അവനിലട പ്രകവശനലാം നല്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഈ  അക്കഭാദമനികേസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  എത്ര  കുടനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം
നല്കേനിയതസ്റ്റ്; പ്രകവശനലാം നൽകേനിയനിലലങ്കെനിൽ എന്തുലകേഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പയന്നൂര് പഴയ ബസസ്റ്റ് സഭാനഡനിനസ്റ്റ് സമതീപലാം കകേരള കസറസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ ലസനട്രെസലസ്ഡസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കഹഭാസല് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  25  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തഭാമസനിചസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നടത്തനി
വരുന്നതനിനുള്ള സകൗകേരലങ്ങള മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് പയന്നൂര് ലസനട്രെസലസ്ഡസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
കഹഭാസലനിലുള്ളതസ്റ്റ്. 

(സനി)  ഈ  അദലയന  വര്ഷലാം  പുതതഭായനി  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങലള
പ്രകവശനിപനിചനിടനില. നനിലവനില് 25 കേഭായനികേ തഭാരങ്ങള പയന്നൂര് ലസനട്രെസലസ്ഡസ്റ്റ്
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കഹഭാസലനില്  പരനിശതീലനിചസ്റ്റ്  വരുന്നതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്  പുതനിയ  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രകവശനലാം നല്കേഭാത്തതസ്റ്റ്. ഓകരഭാ വര്ഷവലാം പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് അനുസരനിചസ്റ്റ് പുതനിയ ഹഭാന്റെസ്റ്റ്കബഭാള തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രകവശനലാം
നല്കേനിവരുന. 

പുല്ലൂരഭാലാംപഭാറ കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

175 (2174) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ആദല  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  പുല്ലൂരഭാലാംപഭാറ
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനിലന്റെ തതീരുമഭാനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അടനിയന്തര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പുല്ലൂരഭാലാംപഭാറ കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം കേനിഫ്ബനി പദതനിയനില് 
ഉളലപടനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 99/2017/കേഭാ.യു.വ. തതീയതനി 27-5-2017
പ്രകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളുലട  എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.  ആയനി  ലതര ലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ള
കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാലയ പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ചുമതലലപടു
ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പ്രകതലകേ കയഭാഗലാം കചേര്ന്നനിടനില. 

(സനി) കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാ കേണ്ലസപ്റസ്റ്റ് കനഭാടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയകശഷലാം
ഡനി.പനി.ആര്. കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുകേയുലാം കേനിഫ്ബനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചഭാലുടന
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

കേളനിസലങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാന ധനസഹഭായലാം

176 (2175) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില്  മനികേച രതീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന ക്ലബ്ബുകേളക്കസ്റ്റ്
ഗ്രേകൗണ്ടുകേളുലാം  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങളുലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം
നല്കേഭാന പദതനികേള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) സ്കൂളുകേളുലട കേളനിസലങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാന ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനകണഭാ ; 

(സനി)  എങ്കെനിൽ  കേഴനിഞ്ഞ  അഞസ്റ്റ്  വര്ഷക്കഭാലത്തനിനുള്ളനില്  ഈ  ഇനത്തനില്
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് ഏലതലഭാലാം സ്കൂളുകേളക്കഭാണസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ലബ്ബുകേളക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി നനിലവനിലനില.  എന്നഭാല്
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രഖലഭാപനിച 'പഞഭായത്തനില് ഒരു കസഡനിയലാം' എന്ന
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  എലഭാ
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ഒരു കേളനിക്കളലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള തടക്കലമന്ന നനിലയനില്
25  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് മനിനനി  കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇവയനില്  19
കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  14  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.
കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി&സനി) നനിലവനിലുള്ള സസല് പദതനി പ്രകേഭാരലാം കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് ഇനഫഭാസക്ചേര്

പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് കഫഭാര്സലന സനിന്തറനികേസ്റ്റ് ട്രെഭാക്കുകേളുലാം മനിനനി

കസഡനിയങ്ങളുലാം  സലത്തനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  നല്കേനി  വരുനണസ്റ്റ്.

കുടനികേളുലട സമഗ്രേ ആകരഭാഗല കേഭായനികേ വനികേസനത്തനിനഭായനി കപ്ല കഫഭാര് ലഹല്ത്തസ്റ്റ്

എന്ന പദതനി നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. 

ഭനിന്നകശഷനിയുള്ള ശതീജനിഷ്ണ എന്ന അതസ്റ്റ് ലറനിനസ്റ്റ് 

സര്ക്കഭാര് ആനുകൂലലങ്ങള

177 (2176) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011  മുതല്  തടര്ചയഭായനി  നഭാഷണല്  ഡഫസ്റ്റ്  ലഗയനിലാംസസ്റ്റ്,  2015-ല്

തയ് വഭാനനില്  ഏഷലഭാ  പസഫനികേസ്റ്റ്  ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ്,  2016-ല്  ബളകഗറനിയയനിലല  ഡഫസ്റ്റ്

കവളഡസ്റ്റ്  ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയവയനില്  പലങ്കെടുത്തസ്റ്റ്  സസര്ണലാം  ഉളലപലട  നനിരവധനി

ലമഡലുകേള  കേരസമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  മുലകശരനി  പഞഭായത്തനിലല

ശതീജനിഷ്ണ  എന്ന  ഭനിന്നകശഷനിയുള്ള  അത് ലറനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനള്ള

ആനുകൂലലങ്ങളക്കഭായനി  മണലൂര്  എലാം.എല്.എ.  വഴനി  സമര്പനിച  നനികവദനലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കെനില്  പ്രസ്തുത  നനികവദനത്തനിനകമല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

എലന്തലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനികവദനലാം  3-8-2017  തതീയതനിയനില് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനികവദനത്തനികന്മല്

കേഭായനികേ  യുവജനകേഭാരല  ഡയറക്ടറുലടയുലാം  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേകൗണ്സനില്

ലസക്രടറനിയുലടയുലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  17-7-2017-ലല

149117/എ 3/17/കേഭാ.യു.വ.  നമ്പര്  കേത്തസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  തര്ക്കനിയനില്  നടന്ന  23-ാാമതസ്റ്റ്

ധഭാക്ക ഒളനിമ്പനികനില് പലങ്കെടുത്ത കുമഭാരനി  ശതീജനിഷ്ണയസ്റ്റ്  10,000  രൂപ  കകേരള കസറസ്റ്റ്

കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേകൗണ്സനിലനിലന്റെ പ്ലഭാന ഫണനില്നനിനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ഗ്രേതീനഫതീല്ഡസ്റ്റ് കസഡനിയലാം

178 (2177) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനന്തപുരത്തസ്റ്റ് കേഭാരലവടത്തുള്ള ഗ്രേതീനഫതീല്ഡസ്റ്റ്  കസഡനിയലാം കകേരള
ക്രനിക്കറസ്റ്റ് അകസഭാസനികയഷനസ്റ്റ് സകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത സലാംബന്ധനിച കേരഭാര് വലവസകേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ അടനിസഭാന സകൗകേരലങ്ങള ഈ
കസഡനിയത്തനില് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരലവടലാം  ഗ്രേതീനഫതീല്ഡസ്റ്റ്  കസഡനിയലാം കേണ്ലസഷലനയറഭായ ലമകസ്സഴസ്റ്റ്
കേഭാരലവടലാം കസഡനിയലാം ലഫസനിലനിറതീസസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  (ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.എല്.),  കകേരള
ക്രനിക്കറസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷനസ്റ്റ്  ഗ്രേകൗണ്ടുലാം  അനുബന്ധ  സകൗകേരലങ്ങളുലാം  വലവസസകേളക്കസ്റ്റ്
വനികധയമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  കേളനിസലവലാം  മറനുബന്ധ  സകൗകേരലങ്ങളുലാം  ഒരു  വര്ഷത്തനില്  180
ദനിവസലാം എന്ന പ്രകേഭാരലാം 11 വര്ഷകത്തയഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

വലവസ :

കകേരള  ക്രനിക്കറസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷന  സലസനസസ്റ്റ്  ഫതീസലാം,  വലതലസ്ത
ഉപകയഭാഗമനുസരനിച്ചുള്ള  കവദനി  ചേഭാര്ജ്ജുലാം  കേഭാരലവടലാം  കസഡനിയലാം  ലഫസനിലനിറതീസസ്റ്റ്
ലനിമനിറഡസ്റ്റ് (ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.എല്.)-നസ്റ്റ് നല്കേണലാം. 

1. ഇന്തലന  പ്രതീമനിയര്  ലതീഗസ്റ്റ്  മത്സര  പ്രഭാക്ടതീസസ്റ്റ്  നടക്കുന്ന  ദനിവസങ്ങളനില്
പ്രതനിദനിനലാം 1 ലക്ഷലാം രൂപ 

2. ഐ.പനി.എല്. മത്സരങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രതനിദനിനലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപ 

3. അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  ഏകേദനിനലാം,  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  ടസന്റെനി  20  മത്സരലാം എന്നനിവയഭായനി
വനില്ക്കുന്ന ടനിക്കറനിലന്റെ 15 ശതമഭാനലാം അലലങ്കെനില് പ്രതനിദനിനലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപ,
ഇവയനില് ഏതഭാകണഭാ കൂടുതല് ആ തകേ. 
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4. ലടസസ്റ്റ് മഭാചനിനസ്റ്റ് വനില്ക്കുന്ന ടനിക്കറസ്റ്റ് തകേയുലട  15  ശതമഭാനലാം അലലങ്കെനില്
മഭാചസ്റ്റ്  ഒന്നനിനസ്റ്റ്  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇവയനില്  ഏതഭാകണഭാ  കൂടുതല്  ആ
നനിരക്കനില് നല്കേണലാം. 

5. ഏകേദനിനലാം, അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര ടസന്റെനി 20, ലടസസ്റ്റ് മഭാചസ്റ്റ് എന്നനിവയഭായനി കേളനിസലവലാം
മറനുബന്ധ സകൗകേരലങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പ്രതനിദനിനലാം 1 ലക്ഷലാം രൂപ.

6. പ്രഭാക്ടതീസനിനഭായനി  കകേരള  ക്രനിക്കറസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷന  ഒരുക്കുന്ന
പ്രഭാക്ടതീസസ്റ്റ് പനിചനിനസ്റ്റ് പ്രതനിദനിനലാം 500 രൂപ പ്രകേഭാരലാം.

7. ഏലതങ്കെനിലുലാം  അനുബന്ധ ലഗയനിമുകേളകക്കഭാ കമല് പ്രസ്തഭാവനിചവയ്കക്കഭാ
പുറലമ വരുന്ന തകേ പരസരധഭാരണ പ്രകേഭാരലാം നനിശയനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

8. കമല്  പ്രസ്തഭാവനിച  ചേഭാര്ജ്ജുകേള  ഓകരഭാ  മൂന്നസ്റ്റ്  വര്ഷവലാം  10  ശതമഭാനലാം
നനിരക്കനില് വര്ദനിപനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

9. ബഭാധകേമഭായ എലഭാ  നനികുതനികേളുലാം  കകേരള  ക്രനിക്കറസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷന
വഹനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  മത്സരങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള
മനിക്കവയുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

എളങ്കുന്നപ്പുഴ സഭാന്തഭാക്രൂസസ്റ്റ് മനിനനി കസഡനിയലാം

179 (2178) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എളങ്കുന്നപ്പുഴ  സഭാന്തഭാക്രൂസസ്റ്റ്  മനിനനി  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത ഏജനസനികേളനില് നനിനലാം എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.-ലയ കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആവശലത്തനിനഭായനി കേഭായനികേ യുവജനകേഭാരലഭാലയ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
വനിലാംഗസ്റ്റ് മുഖഭാന്തരലാം ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലമന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എളങ്കുന്നപ്പുഴ  സഭാന്തഭാക്രൂസസ്റ്റ്  മനിനനി  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കേനിഫ്ബനി
പദതനിയനിലുളലപടനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  27-5-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  99/2017/
കേഭാ.യു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  കേഭായനികേ  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളുലട
എസസ്റ്റ്.പനി.വനി. ആയനി കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാലയ ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) കേഭായനികേ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് വനിലാംഗസ്റ്റ് മുഖഭാന്തരലാം ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.
കേനിഫ്ബനി പദതനികേളുലട എസസ്റ്റ്.പനി.വനി. ആയ കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാലയ ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാ കേണ്സപ്റസ്റ്റ് കനഭാടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി, ഭരണഭാനുമതനി കനടനിയകശഷലാം
ഡനി.പനി.ആര്.  കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുകേയുലാം കേനിഫ്ബനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയകശഷലാം
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

മളടനി പര്പസസ്റ്റ് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയങ്ങള

180 (2179) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിനലാം  തകേ  വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  മളടനി
പര്പസസ്റ്റ് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് ഇകപഭാള
ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ;

(ബനി) ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനഭായനി
ഏതസ്റ്റ് ഏജനസനിലയയഭാണസ്റ്റ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  എത്ര  ഭൂമനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി  ആവശലമഭായനി  വരുന്നതസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  ഒളനിമ്പലന  സകരഷ്ബഭാബുവനിലന്റെ  സരണഭാര്തലാം
പ്രഖലഭാപനിക്കലപടനിട്ടുള്ള മളടനി പര്പസസ്റ്റ് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയലാം ഇതനിനഭായനി പുറലപടുവനിച
ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവനില്  ഉളലപടഭാലത  കപഭായതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  എന്തഭാണസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേനിഫസ്റ്റ് ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി സലാംസഭാനലത്ത  14  ജനിലകേളനിലുലാം
ഓകരഭാ മളടനിപര്പസസ്റ്റ് ഇനകഡഭാര് കസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  7  ജനിലകേളനിലല കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം
6  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  27-5-2017-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  99/2017/കേഭാ.യു.വ.  പ്രകേഭാരലാം
കേഭായനികേവമഭായനി  ബന്ധലപട  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളുലട  എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.  ആയനി
കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാലയ ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ജനിലഭാ  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്  10  ഏക്കര്  ഭൂമനി
കവണനിവരുലാം.  കേളനിസലലാം കൂടഭാലത മറസ്റ്റ് അനുബന്ധ സകൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണനിയഭാണനിതസ്റ്റ്. 
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(ഡനി)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  ഒളനിമ്പലന  സകരഷസ്റ്റ്  ബഭാബുവനിലന്റെ  സരണഭാര്തലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള മളടനി  പര്പസസ്റ്റ്  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയലാം  ഉളലപടുന്ന കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് ഭൂമനി ലഭലമഭായനിടനില. 

കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ

181 (2180) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാനലത്ത  മുഴവന  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കുലാം  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
പദതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഇതമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ലപഭാതകമഖലഭാ
ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയസ്റ്റ്  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് മുകഖനയുള്ള പദതനികേള

182 (2181) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  വഴനി  എലന്തലഭാലാം
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനില് നടപഭാക്കനി വരുന്നതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  യുവഭാക്കളുലട  സര്ഗ്ഗകശഷനിയുലാം  ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭകേതസവലാം  വര്ദനിപനിക്കുലാംവനിധലാം
സര്വകതഭാന്മുഖമഭായ  വനികേസനത്തനിനഭാവശലമഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  യുവജനനയത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരളത്തനിലല
യുവജനങ്ങളുലട  സമഗ്രേമഭായ  വനികേസനത്തനിനുലാം  കക്ഷമത്തനിനുലാം  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന
പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  രൂപലാം  നല്കേനി  നടപനിലഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന
യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ചുമതല.  ഈ  ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  തഭാലഴപറയുന്ന
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരകളഭാത്സവലാം,
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കഗഭാത്രഭായനലാം,  ലഹരനിവനിരുദ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കദശതീകയഭാദ്ഗ്രേഥന
കേലഭാമ്പസ്റ്റ്,  കജഭാബസ്റ്റ്  ലഫസസ്റ്റ്,  അക്ഷര  യുവതസലാം,  യുവ  മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേ  കേലഭാമ്പസ്റ്റ്,
ഇന്റെര്നഭാഷണല് യത്തസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് കപ്രഭാഗ്രേഭാലാം, ചേലചനിത്ര കേലഭാമ്പസ്റ്റ്, യത്തസ്റ്റ് എകനിബനിഷന,
സഭാഹസനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വനനിതഭാ  ശനില്പശഭാല,  ഡനി.റനി.പനി./പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
ഓണ്സലന പരനിശതീലനലാം,  പരനിസനിതനി ദനിനഭാചേരണലാം,  കപപര്ബഭാഗസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
മഴക്കഭാല  കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  നഭാടനികേ,  യുവജന  ദനിനഭാചേരണലാം,  സലാംരലാംഭകേതസ
പരനിശതീലനലാം,  സഭാഹസനികേ  കഫഭാകടഭാഗ്രേഭാഫനി  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്,  യത്തസ്റ്റ്  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്,  സതീ
സരക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം,  നഭാടന  കേലഭാകമള,  കേളരനിപയറസ്റ്റ്  പഠനലാം,  സസയലാംലതഭാഴനില്
കബഭാധവല്ക്കരണ കേലഭാമ്പയനിനുകേള,  കേലഭാമ്പസസ്റ്റ് ലതീകഡഴസ്റ്റ്  കേലഭാമ്പസ്റ്റ്,  പ്രതീ-ഡനിപഭാര്ചര്
ഓറനിയകന്റെഷന കപ്രഭാഗ്രേഭാലാം, വലക്തനിതസ വനികേസന പരനിശതീലന കേലഭാമ്പസ്റ്റ്, ഇശല് ലപരുമ,
കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ യുവതനികേളക്കഭായുള്ള ശനില്പശഭാല, സനിവനില് സര്വതീസസ്റ്റ് ഓറനിയകന്റെഷന
കപ്രഭാഗ്രേഭാലാം,  ചേനിത്രസൂത്ര,  യത്തസ്റ്റ്  ലതീഡര്ഷനിപസ്റ്റ്  കേലഭാമ്പസ്റ്റ്,  സകേര്മ്മേ,  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേനിറസ്റ്റ്
വനിതരണലാം, ജതീവദഭായനിനനി (രക്തദഭാന പദതനി).

(ബനി)  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

1. കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേതീഴനില് അഫനിലനികയറസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള്ള യത്തസ്റ്റ് ക്ലബ്ബുകേലള
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് അവരുലട
പങ്കെഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

2. പ്രവര്ത്തന  മനികേവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  യത്തസ്റ്റ്  ക്ലബ്ബുകേലള
കഗ്രേഡസ്റ്റ്  ലചേയ്യുകേയുലാം  പുതനിയ  യത്തസ്റ്റ്  ക്ലബ്ബുകേലള  കബഭാര്ഡനികലയസ്റ്റ്
അഫനിലനികയറസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ. 

3. കകേരകളഭാത്സവലാം  കപഭാലുള്ള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രധഭാന  പരനിപഭാടനികേളനില്
യത്തസ്റ്റ് ക്ലബ്ബുകേളുലട പങ്കെഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി പുതനിയ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകേ.

4. യുവജനങ്ങളുലട ശഭാരതീരനികേവലാം മഭാനസനികേവമഭായ വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
ഊന്നല് നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ് തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
സഹകേരനിചസ്റ്റ്  ഗ്രേഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് പുതനിയ പദതനികേളക്കസ്റ്റ് രൂപലാം
നല്കുകേ.

5. മഭാലനിനല വനിമുക്ത കകേരളലാം എന്ന ആശയത്തനിനസ്റ്റ് അധനിഷനിതമഭായനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ ഏജനസനികേളുമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ്  മഭാലനിനലലാം
ശഭാസതീയമഭായനി സലാംസരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സവവനിദലമഭാര്ന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുകേ.
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6. ഹരനിത കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  മുനതൂക്കലാം നല്കേനി കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലയുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലയുലാം പഞഭായത്തുകേളനിലലയുലാം യത്തസ്റ്റ് ക്ലബ്ബുകേലള
പലങ്കെടുപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് സജവ പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ.

7. യുവഭാക്കലള  ലതഭാഴനിലകനസഷകേര്  എന്നതനിലുപരനി  ലതഭാഴനില്  ദഭായകേരഭാക്കുകേ
എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ ഏജനസനികേളുമഭായനി
സഹകേരനിചസ്റ്റ് സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ.

8. ലഹരനിവനിരുദ പ്രചേഭാരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ. 

മഭാനന്തവഭാടനിയനില് നടത്തനിയ അഗ്രേനിലഫസസ്റ്റ്

183 (2182) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യുവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  യുവജനകേഭാരല  വകുപസ്റ്റ്  മഭാനന്തവഭാടനിയനില്
അഗ്രേനിലഫസസ്റ്റ് എന്ന പരനിപഭാടനി നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  ഈ പരനിപഭാടനിയുലട ലക്ഷലങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭായനിരുന;

(സനി)  ഈ  പരനിപഭാടനിയുലട  വരവലചേലവസ്റ്റ്  കേണക്കുകേള  വകുപസ്റ്റ്  കൃതലമഭായനി
സൂക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ് ഈ പരനിപഭാടനിക്കഭായനി വകുപസ്റ്റ് ലചേലവഴനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഇ)  എലന്തലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ് ഈ തകേ ലചേലവഴനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(എഫസ്റ്റ്)  ഈ  പരനിപഭാടനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ഏലതങ്കെനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള
അകനസഷണലാം നടക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ്  2015  ജനുവരനി  10  മുതല്  17  വലര
വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല മഭാനന്തവഭാടനിയനില് വചസ്റ്റ് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ്
അഗ്രേനിലഫസസ്റ്റ്  സലാംഘടനിപനിചതസ്റ്റ്  കൃഷനിവകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനിലഭായനിരുന.  ടനി
കമളയുലട ഭഭാഗമഭായനി യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് ലലട്രെബല് ലഫസസ്റ്റ്
നടത്തനിയനിരുന.  നഭാടനപഭാടസ്റ്റ്,  ലതയലാം,  നൃത്തസന്ധല,  ഗഭാനകമള,  മഭാജനികേസ്റ്റ്  കഷഭാ,
കഡഭാകേദ്യുലമന്റെറനി,  പൂരക്കളരനി,  ഗദ്ദേനികേ  തടങ്ങനിയ  സഭാലാംസഭാരനികേ  പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ്
ലലട്രെബല് ലഫസനില് യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് സലാംഘടനിപനിചതസ്റ്റ്.

(സനി) യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് അഗ്രേനിലഫസനികനഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ് സലാംഘടനിപനിച
ലലട്രെബല് ലഫസനിനസ്റ്റ് അനുവദനിച തകേയുലട കേണക്കുകേള കൃതലമഭായനി സൂക്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി) 19,81,654  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  (പലത്തഭാനപതസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി എണ്പത്തനി ഒന്നഭായനിരത്തനി
അറുന്നൂറനി  അനപത്തനിനഭാലസ്റ്റ്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ആലകേ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  അഗ്രേനിലഫസനിനഭായനി  മഭാനന്തവഭാടനി
കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞഭായത്തസ്റ്റ് പ്രസനിഡന്റെനിനസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുകേയുലാം ബഭാക്കനി തകേയഭായ 9,81,654 രൂപ
(ഒനപതസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി എണ്പത്തനിലയഭാന്നഭായനിരത്തനി  അറുന്നൂറനി  അനപത്തനി  നഭാലസ്റ്റ്  രൂപ
മഭാത്രലാം)  യത്തസ്റ്റ്  ലവല്ലഫയര്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലലട്രെബല്  ലഫസനിനസ്റ്റ്  ലചേലവഴനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തു.

(ഇ) ലലട്രെബല് ലഫസനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംഘടനിപനിച കേലഭാപരനിപഭാടനികേളക്കുള്ള
പ്രതനിഫലലാം,  യഭാത്രഭാബത്ത,  ഭക്ഷണലാം എന്നതീ ഇനങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ് യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
തകേ ലചേലവഴനിചതസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)  ലചേലവകേളക്കഭായനി കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞഭായത്തസ്റ്റ് പ്രസനിഡന്റെനിനസ്റ്റ് അനുവദനിച
തകേ ലചേലവഴനിചതമഭായനി ബന്ധലപട കരഖകേളുലട പരനികശഭാധന നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

കലഭാഡസ്റ്റ് ലഷഡനിലാംഗസ്റ്റ്

184 (2183)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കലഭാഡസ്റ്റ്  ലഷഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏര്ലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനിൽ അതസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കലഭാഡസ്റ്റ്  ലഷഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏര്ലപടുത്തനിയതസ്റ്റ്  ഏലതലഭാലാം  കേഭാരണങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്ട്രെഭാ  സഹലടനഷന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  എകസ്റ്റ്ട്രെഭാ  സഹലടനഷന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്
സവദദ്യുതനി നല്കുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇല. 

(ഡനി) നനിലവനില് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കലഭാ ലടനഷന (LT), ലലഹ ലടനഷന (HT),
എകട്രെഭാ  ലലഹലടനഷന  (EHT)  എന്നതീ  മൂന്നസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ലലവദദ്യുതനി  നല്കേനി
വരുനണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  സലലപ്ല  കവഭാളകടജസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  തരലാംതനിരനിക്കലഭാണസ്റ്റ്.
എകഭാ  ലലഹലടനഷന  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന  (66  KV/110  KV/220  KV)
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ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  നനിരക്കസ്റ്റ്  കലഭാ  ലടനഷന  (230V/415V)  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട നനിരക്കനികനക്കഭാള കുറവഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത ലലവദദ്യുതനി വനില
നനിര്ണയനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന  ഘടകേങ്ങള  ഉല്പഭാദന  ലചേലവസ്റ്റ്,  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്
ലചേലവസ്റ്റ്,  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളവലാം  മറഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം,  അറകുറ  പണനികേളക്കുള്ള
ലചേലവസ്റ്റ്,  പ്രസരണ-വനിതരണ  കമഖലയനിലുള്ള  നഷ്ടലാം  (വഭാണനിജല  നഷ്ടമുളലപലട)
എന്നനിവ  ആകുന.  ഇതനില്  ലലവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദകേ/വഭാങ്ങല്  ലചേലവസ്റ്റ്  ഒരു  ലപഭാത
ലചേലവസ്റ്റ് ആയതനിനഭാല്, നനിരക്കനിലുള്ള വലതലഭാസലാം, ഓകരഭാ കവഭാളകടജസ്റ്റ് ലലവലനിലുള്ള
പ്രസരണ-വനിതരണ  നഷ്ടലാം,  ഓകരഭാ  കവഭാളകടജസ്റ്റ്  ലലവലനിലുലാം  ലമചലപട
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള ലലവദദ്യുതനി നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളവലാം
മറഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം  (Employee  cost),  വനിവനിധ  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  ആവശലമഭായ
ലചേലവസ്റ്റ്  (Repairs  &  maintenance)  എന്നനിവലയ  ആശയനിചനിരനിക്കുന.  പ്രസ്തുത
ലചേലവകേലളലഭാലാം തലന്ന എകസ്റ്റ്ട്രെഭാ ലലഹലടനഷനനില്, കലഭാലടനഷകനക്കഭാള കുറവഭാണസ്റ്റ്.
എകസ്റ്റ്ട്രെഭാ  ലലഹ  ലടനഷനനില്  ലലവദദ്യുതനിയുലട  പ്രസരണ  നഷ്ടലാം  4.5  ശതമഭാനലാം
ആലണന്നനിരനിലക്ക കലഭാ ലടനഷനനിലുള്ള ലലവദദ്യുതനി നഷ്ടലാം 11.39 ശതമഭാനലാം ആകുന.
ആയതനിനഭാല്  എകഭാ  ലലഹലടനഷനനില്  ഉളലപടുന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  നനിരക്കസ്റ്റ്
ഇതര കവഭാളകടജസ്റ്റ്  ലലവലുകേളനില് നല്കേനി വരുന്ന ലലവദദ്യുതനികയക്കഭാള കുറവഭാണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാന  ലലവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  മുകേളനില്  സൂചേനിപനിച  വസ്തുതകേളുലാം
ലലലസനസനികേളുലടയുലാം  ലപഭാതജനങ്ങളുകടയുലാം  അഭനിപ്രഭായവലാം  പരനിഗണനിചഭാണസ്റ്റ്
വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട ലലവദദ്യുതനി നനിരക്കസ്റ്റ് നനിര്ണയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

സകൗകരഭാര്ജ പദതനി വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി

185  (2184)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സകൗകരഭാര്ജ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  പരസലങ്ങള  നല്കുവഭാനുലാം  പദതനി  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കുകമ്പഭാള സകൗകരഭാര്ജ പഭാനലുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് പ്രസ്തുത ചേടങ്ങളനില് പ്രകതലകേ വകുപസ്റ്റ് ഉളലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) 2016-17  വര്ഷത്തനില് സകൗകരഭാര്ജ സബ്സനിഡനി നല്കുവഭാന കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് എത്ര തകേ അനുവദനിച്ചു ;  എത്ര തകേ വനിതരണലാം ലചേയ്തു ;  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കസഭാളഭാര്  എനര്ജനി  പഭാര്ക്കുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തലഭാലമന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ) കകേഭാടയല് മണ്ഡലത്തനില് ഇത്തരത്തനില് കസഭാളഭാര് എനര്ജനി പഭാര്ക്കുകേള
സഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) അക്ഷയ ഉകൗര്ജ പദതനികേളക്കസ്റ്റ് (സകൗകരഭാര്ജ പദതനി,  ലലജകവഭാര്ജ
പദതനി,  പവകനഭാര്ജ  പദതനി)  എലഭാലാം  തലന്ന ദൃശല-ശവല-പത്ര മഭാധലമങ്ങളനില്
കൂടനി  പരസലങ്ങള  നല്കേനി  പദതനി  വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അലനര്ടസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലഎ.&പനി.ആര്.  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖനയുലാം  പരസല  ഏജനസനികേലള
എലാംപഭാനല് ലചേയ്തുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കസഭാളഭാര് ലലവദദ്യുത ഉല്പഭാദന ഉപകേരണങ്ങള നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുത്തുന്ന വനിഷയലാം ഇകപഭാള തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലനില.  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
ചേടങ്ങളനിലല ചേടലാം  109 C-യനിലുലാം കകേരള പഞഭായത്തസ്റ്റ് ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങളനിലല
ചേടലാം  103-ലുലാം  Solar  Assisted  Water  Heating/Lighting  System  സലാംബന്ധനിച
വലവസകേള പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  2016-17,  2017 -18-ല്  കസഭാളഭാര്  ഓഫസ്റ്റ്  ഗ്രേനിഡസ്റ്റ്
പദതനിക്കഭായനി  46.35  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2016-17  വര്ഷലത്ത  ഗ്രേനിഡസ്റ്റ്  കേണക്ടഡസ്റ്റ്
പദതനിക്കഭായനി  9.75  കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഇതവലര അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്
നഭാളനിതവലര  ആലകേ  98,55,000  രൂപ  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവയുലട  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം തഭാലഴ കചേര്ക്കുന :

ജനില തകേ (രൂപയനില്)

എറണഭാകുളലാം 16,20,000

ഇടുക്കനി 18,00,000

ലകേഭാലലാം 9,00,000

കകേഭാടയലാം 37,35,000

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 18,00,000

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര നവനവതീകേരണ ഉകൗര്ജ  മനഭാലയലാം  വനിവനിധ  ഏജനസനികേള
വഴനി  കസഭാളഭാര്  എനര്ജനി  പഭാര്ക്കുകേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  200
ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കനിലന്റെ ആദല ഘടമഭായ 50  ലമഗഭാവഭാടനില്  36  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചേതീകമനനിയനില്  200  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  കശഷനിയുള്ള ഒരു
കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  അനുമതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  പരനിഗണനയനിലനില.
436/2020
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പുതതഭായനി സൃഷ്ടനിച മസ്ദൂര് തസനികേകേള

186 (2185)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  എത്ര
ലസക്ഷനുകേള പുതതഭായനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ ലസക്ഷനുകേള രൂപതീകേരനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മസ്ദൂര്
(ഇലകനിസനിറനി വര്ക്കര്)  തസ്തനികേയനില് എത്ര പുതനിയ തസ്തനികേകേളഭാണസ്റ്റ് ആവശലമുള്ളതസ്റ്റ്;
ഇതനില് എത്ര തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; ഇത്തരത്തനില് തനിരുവനന്തപുരലാം, മലപ്പുറലാം
ജനിലകേളനില് എത്ര തസ്തനികേകേള വതീതലാം സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം,  മലപ്പുറലാം  ജനിലകേളനിലല  ഈ  ഒഴനിവകേള  എലഭാലാം
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില്  ഏതസ്റ്റ്  തതീയതനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇവ
യഥഭാക്രമലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ്ഞ,  മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനിലല
റഭാങ്കെസ്റ്റ്  ലനിസനില്  നനിനലാം  ഈ  ഒഴനിവകേളനികലയസ്റ്റ്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കെനില് ഈ ജനിലകേളനിലല എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ്  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള നനിയമന ശനിപഭാര്ശകേള
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  പുതതഭായനി സൃഷ്ടനിക്കലപട ഏലതങ്കെനിലുലാം ഒഴനിവസ്റ്റ് യഥഭാസമയലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയഭാതനിരുന്നനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ്ഞ, മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനിലല
റഭാങ്കെസ്റ്റ്  ലനിസനില്  ഉളലപട എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനില് അവസരലാം  നഷ്ടലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പുതതഭായനി  14
ലസക്ഷന ഓഫതീസകേള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ് ജനില

   (1)           (2)

കേഭാചഭാണനി തനിരുവനന്തപുരലാം

റഭാന്നനി ലപരുനഭാടസ്റ്റ് പത്തനലാംതനിട

വള്ളനിക്കുന്നലാം

ആലപ്പുഴ
ലവണ്മെണനി
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 (1) (2)

എടത്തല

എറണഭാകുളലാംലനലനിക്കുഴനി

മഞ്ഞളര്

ഉടുമ്പനകചേഭാല ഇടുക്കനി

ആലകക്കഭാടസ്റ്റ് ലതഭാടുപുഴ

വഭാളയഭാര് പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്

കകേഭാകറഭാലാം വയനഭാടസ്റ്റ്

ലചേറുപുഴ കേണ്ണൂര്

സതീതഭാലാംകഗഭാളനി കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്

കൂമ്പഭാറ കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

(ഡനി)  പുതതഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച  ലസക്ഷനുകേളനില്  പുതതഭായനി
തസ്തനികേകേലളഭാനലാം സൃഷ്ടനിചനിടനില.  നനിലവനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാലര ടനി ലസക്ഷനുകേളനികലക്കസ്റ്റ്
പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില് ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷലന്റെ ഇടലപടലുകേള

187  (2186)  കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില് ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന ഇടലപടല് സഭാധലമഭായ
കമഖലകേള ഏലതഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കബഭാർഡനിലന്റെ ലചേലവ ചുരുക്കലുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ്  എലന്തലഭാലാം നനിര്കദശങ്ങളുലാം
പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം കേമ്മേതീഷന അവതരനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില് ഏലതങ്കെനിലുലാം  തസ്തനികേകേള ലവടനിക്കുറക്കുന്നതനികനഭാ
ഏലതങ്കെനിലുലാം  തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമന  നനികരഭാധനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനികനഭാ
കേമ്മേതീഷന ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന, കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളലാം സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുകടതമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ലചേയസ്റ്റ്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എന്തസ്റ്റ് നനിഗമനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന എത്തനികചര്ന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന ലലവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന ലലവദദ്യുതനി നനിയമലാം 2003-ലല
86 -ാം വകുപസ്റ്റ് പ്രകേഭാരമുള്ള ചുമതലകേള നനിര്വഹനിക്കഭാനുള്ള അധനികേഭാരമുണസ്റ്റ്. അതനില്
കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡനില്  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനു
ഇടലപടഭാന കേഴനിയുന്ന കമഖലകേള തഭാലഴ പറയുന്നവയഭാണസ്റ്റ്.

(i) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലചേയലപടുന്ന  ലലവദദ്യുതനിയുലട
തഭാരനിഫസ്റ്റ് നനിര്ണയനിക്കുകേ.

(ii) ലലവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദകേ കേമ്പനനികേളനില് നനികന്നഭാ മറ്റു കസഭാതസ്സുകേളനില്
നനികന്നഭാ വഭാങ്ങുന്ന ലലവദദ്യുതനിയുലട വനിലയനില് നനിയനണങ്ങള
(പരനിധനി) ഏര്ലപടുത്തുകേ.

(iii) ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  അതനിലന്റെ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
നല്കുന്ന  കസവനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  (സമയപരനിധനി
മുതലഭായവ)  നനിര്ണയനിച്ചുനല്കുന്ന  ചേടങ്ങള  പുറലപടുവനിക്കുകേ
(Standards of performance regulations).

(iv) ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  അതനിലന്റെ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
നല്കുന്ന  കസവനങ്ങളക്കുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  (സര്വതീസസ്റ്റ്
കേണക്ഷന,  മതീറര് മഭാറനിവയല്,  ബനില്ലുകേള  നല്കേല്)
സലാംബന്ധനിക്കുന്ന  ചേടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുകേ  (Supply  Code
Regulations).

(v) ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡസ്റ്റ് നല്കുന്ന പുതനിയ കേണക്ഷനുകേളക്കുലാം
അനുബന്ധ കജഭാലനികേളക്കുലാം മറ്റു കസവനങ്ങളക്കുലാം നല്കകേണ്ടുന്ന
ചേഭാര്ജകേള അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് നല്കുകേ (cost data approval).

(vi) ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  പ്രതതീക്ഷനിത  വരവസ്റ്റ്  ലചേലവസ്റ്റ്
കേണക്കുകേളക്കസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേ. (ARR&ERC Orders).

(vii) യഥഭാര്ത വരവസ്റ്റ് ലചേലവസ്റ്റ് കേണക്കുകേലള അടനിസഭാനലപടുത്തനി
(ARR&ERC)  ഉത്തരവനില്  കഭദഗതനികേള  വരുത്തനി  ട്രൂ  അപസ്റ്റ്
ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിക്കുകേ.

(viii) മുകേളനില്  സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുന്ന  ഉത്തരവകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  വരവസ്റ്റ്  ലചേലവനിനങ്ങളനില്
(തഭാരനിഫസ്റ്റ്, തഭാരനികഫതര വരുമഭാനലാം, ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല് ലചേലവസ്റ്റ്,
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ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളവലാം മറഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം ആര്.&എലാം. ലചേലവകേള,
എ.&ജനി.  ലചേലവകേള)  എന്നനിവ  നനിലവനിലുള്ള  ചേടങ്ങളക്കുലാം
നനിയമങ്ങളക്കുലാം വനികധയമഭായനി പരനികശഭാധന നടത്തനി നനിജലപടുത്തുകേ.

(ix) ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  കേലഭാപനിറല്  ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സതീമുകേള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേ.

(x) ലമചലപട ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനലാം മുനനനിര്ത്തനി കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
പുറലപടുവനിക്കുന്ന ഡയറക്ടതീവ്സകേള പഭാലനിക്കലപടുനകവഭാ എനള്ള
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  ഇലഭാത്തപക്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

(xi) കേമ്മേതീഷന കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് പുറലപടുവനിക്കുന്ന ഉത്തരവകേളുലാം
ചേടങ്ങളുലാം പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാ എന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുകേ.

(ബനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ലചേലവചുരുക്കലുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
പ്രകതലകേമഭായനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേകളഭാ  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന
അവതരനിപനിചനിടനില.  എന്നഭാല്  കേമ്മേതീഷന  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പുറലപടുവനിക്കുന്ന
ARR&ERC ഉത്തരവകേളനിലൂലടയുലാം ട്രൂ-അപസ്റ്റ് ഉത്തരവകേളനിലൂലടയുലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ലചേലവനിനങ്ങളനില്  (പ്രധഭാനമഭായുലാം  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്  ലചേലവസ്റ്റ്,
ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളവലാം  മറഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം  തടങ്ങനിയവ)  നനിയനണങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തണലമനള്ള പരഭാമര്ശങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  ഏലതങ്കെനിലുലാം  തസ്തനികേകേള

ലവടനിക്കുറയന്നതനികനഭാ  ഏലതങ്കെനിലുലാം  തസനികേകേളനില്  നനിയമന  നനികരഭാധനലാം

ഏര്ലപടുത്തുന്നതനികനഭാ  ഉള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാംതലന്ന നല്കേനിയനിടനില.  എന്നഭാല്

നനിലവനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട കശഷനി ക്രനിയഭാതകേമഭായനി അവശലലാം കവണ കമഖലകേളനില്

വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കെതനികേ  വനിദലയുലാം  കൂടനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ലമചലപട കസവനലാം നല്കേഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ഇതകൂടലത ജതീവനക്കഭാരുലട അധനികേ മഭാനവകശഷനി, തഭാരനികഫതര വരുമഭാനലാം ലഭലമഭാകേത്തക്ക

വനിധത്തനില്  വനിദഗഭാഭനിപ്രഭായലാം  നല്കുന്ന  കേഭാരലത്തനിലുലാം  (consultancy  service),

കേരഭാര്കമഖലയനിലുലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തണലമനള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന, കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളവലാം സര്ക്കഭാര്

ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളവമഭായനി ബന്ധലപടുത്തനി പഠനങ്ങലളഭാനലാം തലന്ന നടത്തനിയനിടനില.
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ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പള ആനുകൂലലങ്ങള

188  (2187)   കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളലാം  കേണക്കഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്  മഭാസര്
ലസയനില് അടനിസഭാനലപടുത്തനിയഭാകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; നനിലവനിലുള്ള ശമ്പള
പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലുള്ള തസ്തനികേകേളുലാം അവയുലട ശമ്പള ലസയനിലുലാം അനുവദനതീയമഭായ
ക്ഷഭാമബത്തയുലാം എത്രയഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് പടനികേ തനിരനിച്ചു കേണക്കു വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സബസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്  തസ്തനികേയനില്  പ്രകവശനിക്കുന്ന  ജതീവനക്കഭാരനസ്റ്റ്
തടക്കത്തനിൽ ലഭനിക്കുന്ന ശമ്പളലാം എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ് ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഒകര  തസ്തനികേയനിലുള്ള  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലാം  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലാം
വഭാങ്ങുന്ന ശമ്പളത്തനിലന്റെ അന്തരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  തഭാല്ക്കഭാലനികേ/കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ് ഉണഭാകുന്ന ലഭാഭലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ/കേരഭാർ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
ശമ്പളത്തനിനഭായുലാം മറസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലലങ്ങളക്കഭായുലാം പ്രതനിവര്ഷലാം ലചേലവഭാകുന്ന
തകേ എത്രലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത ഇനത്തനില് 2011-12, 2012-13, 2013-14,
2014-15, 2015-16, 2016-17  എന്നതീ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് ലചേലവഭായ തകേ
എത്രലയന്നസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളലാം മഭാസര്
ലസയനിലനിലന അടനിസഭാനലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നനിലവനിലുള്ള തസനികേകേളുലാം
അവയുലട ശമ്പള ലസയനിലുലാം സലാംബന്ധനിച നനിലവനിലല ശമ്പളപരനിഷ്കരണ ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പസ്റ്റ് ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* അടനിസഭാന ശമ്പളത്തനിലന്റെ
24% ആണസ്റ്റ് നനിലവനില് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്ന
ക്ഷഭാമബത്ത.  ഇതസലാംബന്ധനിച  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഉത്തരവകേളുലട
പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  സബസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്  തസ്തനികേയനില്
കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിക്കുന്ന ജതീവനക്കഭാരനസ്റ്റ് തടക്കത്തനില് അടനിസഭാന ശമ്പളമഭായനി
28,855 രൂപയുലാം അതനിലന്റെ 24% ക്ഷഭാമബത്തയുലാം കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന ഓഫതീസനിലന്റെയുലാം
സലത്തനിലന്റെയുലാം  പ്രകതലകേതകേളക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  വലതലസ്തങ്ങളഭായ  അലവനസകേളുലാം
ശമ്പളത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലഭനിക്കുലാം.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ഡനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില് ഏലതങ്കെനിലുലാം പ്രകതലകേ സഭാഹചേരലത്തനില്
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുനല്കകേണ കജഭാലനിക്കസ്റ്റ് സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുലട
കുറവസ്റ്റ്  അനുഭവലപടുന്ന അവസരങ്ങളനില് ചേനില കജഭാലനികേള പുറലാംകേരഭാറഭായനി നല്കകേണനി
വരുകമ്പഭാള ബന്ധലപട ഫതീല്ഡസ്റ്റ് ഓഫതീസനിലല ചുമതലലപട ഉകദലഭാഗസന പ്രസ്തുത
കജഭാലനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  കേസകടഷന  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം
കേസകടഷനനില് ലഭനിക്കുന്ന ഏറവലാം കുറഞ്ഞ നനിരക്കനിനസ്റ്റ് കജഭാലനി കേരഭാര് നല്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്
ലചേയ്തുവരുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിനഭാല്  തലന്ന  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളവലാം  കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില്  ലചേയ്യുന്ന  കജഭാലനികേളക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  തകേയുലാം  തമ്മേനില്
തഭാരതമലലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്വഭാഹമനില.

(ഇ) 2011  -12 മുതല് 2016-17 വലര സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ശമ്പളത്തനിനഭായുലാം
മറസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലങ്ങളക്കഭായുലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം  ലചേലവഭാക്കനിയ  തകേകേള
ഓപകറഷന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേരഭാര്  കജഭാലനികേളക്കസ്റ്റ്  ലചേലവഭായ  തകേയുലാം
കചേര്ക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര്

സമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം

സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുലട
ശമ്പളലാം (തകേ
കകേഭാടനിയനില്)

കേരഭാര് കജഭാലനികേളക്കസ്റ്റ്
ലചേലവഭായ (തകേ

കകേഭാടനിയനില്)
(ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്
ലചേലവകേള)

1 2011-12 *1192.28 ലഭലമല

2 2012-13 1337.67 9.61

3 2013-14 1673.91 49.30

4 2014-15 1929.92 60.61

5 2015-16 2288.31 94.44

6 2016-17 2409.45 121.44

*2011-12  വര്ഷത്തനില്  ഓപകറഷന  കേരഭാര്  കജഭാലനികേളുലട  ലചേലവസ്റ്റ്
പ്രകതലകേമഭായനി കേണലക്കടുത്തനിരുന്നനില.
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ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ്/കേഭാഷലര്
തസ്തനികേയനിലല ഒഴനിവകേള

189 (2188) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി-യനില്  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്/കേഭാഷലര്  തസ്തനികേയനില്
നനിലവനിലുള്ള ഒഴനിവകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയണലമന്ന  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശത്തനികന്മല് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തലഭാലമന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില് ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ്/കേഭാഷലര് തസ്തനികേയനില്
നനിലവനിലുള്ള  48  (3  ശതമഭാനലാം  ഭനിന്നകശഷനിയുള്ള  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കഭായനി
സലാംവരണലാം ലചേയതസ്റ്റ്) ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ലലവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡനില്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേമ്പഡ്യൂടര്  അധനിഷനിത  ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  അടക്കമുള്ള
ആധുനനികേവല്ക്കരണ  നടപടനിയുലടയുലാം  പനി.ഡനി.എ.  അടക്കമുള്ള  ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവനക്കഭാരുലട  കജഭാലനി  ഭഭാരത്തനില്  വലനിയ
വലതലഭാസമുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലങ്ങള കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുലട
കസവനലാം  ക്രമലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലല  കേഭാഷലര്/ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  തസ്തനികേയനില്  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്
ആവശലമുണഭാകുലാം എന്നതസ്റ്റ് തനിടലപടുത്തഭാന കേഴനിയ. ഇങ്ങലന തനിടലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കേലണത്തുന്ന ഒഴനിവകേള മഭാത്രലമ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയഭാന കേഴനിയ. ഒഴനിവകേള നനികേത്തുന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കമല് നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി കേലണത്തുന്ന ഒഴനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്. തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. -യനിലല മതീറര് റതീഡര് തസ്തനികേ

190 (2189)  ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില്  മതീറര്  റതീഡര്  തസ്തനികേയനില്  നനിലവനില്  എത്ര
ഒഴനിവകേളുലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  എലഭാ  ഒഴനിവകേളുലാം  അടനിയന്തരമഭായനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിടനില.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  ഓകരഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം എത്ര തസ്തനികേയഭാണസ്റ്റ്  (എണലാം)  ആവശലലമന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഒരു
പഠനലാം  ലഎ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  നടത്തുകേയുലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിശദമഭായനി  ഇകൗ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പഠനിചസ്റ്റ്
ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡയറക്ടര്  (ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്)ലന  ചുമതലലപടു
ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകൗ പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ആവശലമഭായ തസ്തനികേകേള
(മതീറര്  റതീഡര്  ഉളലപലട)  ഇവയനില്  അനുവദനതീയമഭായ  ഒഴനിവകേള  എന്നനിവ
എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ്  തനിടലപടുത്തഭാന  കേഴനിയുകേയുള്ളു.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
ഏകേകദശലാം  50%  കമല് ലസക്ഷന ഓഫതീസകേളനിലുലാം കപഴണല് ഡനിജനിറല് അസനിസന്റെസ്റ്റ്
(പനി.ഡനി.എ.) സമ്പ്രദഭായലാം വഴനിയഭാണസ്റ്റ്  മതീറര് റതീഡനിലാംഗസ്റ്റ് കജഭാലനികേള നടനവരുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  മതീറര് റതീഡറുലട കജഭാലനിലയ ഏതസ്റ്റ് രതീതനിയനില് ബഭാധനിക്കുലമന്ന വനിഷയലാം കൂടനി
പരനിഗണനിച്ചുലാം,  ലഎ.ലഎ.എലാം.  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ ലവളനിചത്തനിലുലാം,  മതീറര് റതീഡര് തസ്തനികേ
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുലാം,  അതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  കൃതലമഭായനി
എത്ര  ഒഴനിവകേള  മതീറര്  റതീഡര്  തസ്തനികേയനിലുലണന്നസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനലാം
ആകുകേയുള്ളു.  ഇത്തരത്തനില്  ഒഴനിവകേളുലണന്നസ്റ്റ്  കേലണത്തുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  അവ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ലസക്ഷന ഓഫതീസകേള വനിഭജനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

191  (2190)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലസക്ഷന  ഓഫതീസകേള  വനിഭജനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചേഭാലക്കുടനി ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ് വനിഭജനിചസ്റ്റ് കപഭാടയനിലുലാം,
ലകേഭാരടനി  ലസക്ഷന  ഓഫതീസസ്റ്റ്  വനിഭജനിചസ്റ്റ്  കേഭാടുകുറനിയനിലുലാം  പുതനിയ  ലസക്ഷന
ഓഫതീസകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലസക്ഷന  ഓഫതീസനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  പരനിധനി  50  ചേതരശ
കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനികക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25,000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ
അലലങ്കെനില് പരനിധനി  100  ചേതരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനിലക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
20000-ല്  അധനികേലാം  ആകുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  സഭാധഭാരണ
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ഗതനിയനില് പുതനിയ ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
പുതനിയ  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അധനികേമഭായനി  മഭാനവകശഷനി  ആവശലമഭായനി
വരുന്നതനിനഭാലുലാം പുതതഭായനി തസ്തനികേകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തടസ്സങ്ങളുള്ളതനിനഭാലുലാം
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള  ലസക്ഷന  ഓഫതീസകേള  വനിഭജനിചസ്റ്റ്  പുതനിയ  ഓഫതീസകേള
അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  നനിലവനില്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കേസമര്  ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  ലസക്ഷന
ഓഫതീസകേള  പുനദുഃക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  കസവനലാം  ലമചലപടുത്തന്നതനിനുമഭാണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
മുനഗണന നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  അകതഭാലടഭാപലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ലമചലപട  കസവനലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കമല്കേഭാരലങ്ങള
കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണസ്റ്റ്  കപഭാടയനിലുലാം  കേഭാടുകുറനിയനിലുലാം  ലസക്ഷന  ഓഫതീസകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ആവശലങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതലാം ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതമഭാണസ്റ്റ്.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനിലല ഒഴനിവകേള

192  (2191)   ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില്  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനില്  നനിലവനില്  എത്ര
ഒഴനിവകേള ഉണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കെനിൽ എന്നഭാണസ്റ്റ് അവസഭാനമഭായനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില്  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം എണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുഖഭാന്തരലാം,  കനരനിടസ്റ്റ് നനിയമനലാം നടകത്തണ്ടുന്ന വനിവനിധ
തസ്തനികേകേളനിലല ഒഴനിവകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ചേതീഫസ്റ്റ് ഇകന്റെണല് ഓഡനിറര് - 1

2. കേമ്പനനി ലസക്രടറനി - 1

3. അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്  (സനിവനില്)  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി
നനിയമനികക്കണ 40% കേസഭാടയനില് 51 ഒഴനിവകേള,

4. അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)  40%,
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. വഴനി നനികേകത്തണ കേസഭാടയനില് 14 ഒഴനിവകേള,
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5. സബസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്) 30%,  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
വഴനി നനികേകത്തണ കേസഭാടയനില് 90 ഒഴനിവകേള,

6. ഡനിവനിഷന അക്കകൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓഫതീസര് - 1

ലലവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  നടപഭാക്കനിയ  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  നടപടനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി ജതീവനക്കഭാരുലട കജഭാലനി ഭഭാരത്തനില് വന്ന വലതലഭാസങ്ങള കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്
തസ്തനികേകേളുലട എണലാം പുനര് നനിര്ണയനികക്കണ്ടുന്ന കേഭാഷലര്/ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ്,
മതീറര് റതീഡര് തസ്തനികേകേളനില് ഒഴനിവകേള തനിടലപടുത്തനിയനിടനില.  നനിലവനിലല അസനിസന്റെസ്റ്റ്
എഞനിനതീയര്  (സനിവനില്)-ലല  4  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഡനിവനിഷന  അക്കകൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേ-1  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചേതീഫസ്റ്റ്
ഇകന്റെണല്  ഓഡനിററുലടയുലാം  കേമ്പനനി  ലസക്രടറനിയുലടയുലാം  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) 2017 ഏപ്രനില് 6-നസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ 48 കേഭാഷലര്/ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ്
തസ്തനികേകേളഭാണസ്റ്റ് അവസഭാനമഭായനി പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയതസ്റ്റ്.

(ഡനി) ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനില് ഒരു തസ്തനികേയനിലുലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി,
ആലരയുലാം നനിയമനിചനിടനില.  എന്നഭാല് ചേനില തസ്തനികേകേളനിലല ചേനില കജഭാലനികേള വര്ക്കസ്റ്റ്
കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില് നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി
നനിയമനലാം  നടക്കുന്നതവലര  ചേതീഫസ്റ്റ്  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിററുലട  തസ്തനികേയനില്  കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില് ഒരഭാലള നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള 

193 (2192) ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .     ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .     വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  അലലര്ടസ്റ്റ്,
ഓണ്സലന കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്, വഭാട്സസ്റ്റ് ആപസ്റ്റ് ലഹല്പസ്റ്റ് സലന, ലമഭാസബല് ആപസ്റ്റ് എന്നനിവ
കേഭാരലക്ഷമമലഭാലയന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ബനിലടയവഭാന  24  മണനിക്കൂറുലാം  സകൗകേരലലമന്ന  നനിലയനില്  സഭാപനിച
ഓകടഭാമഭാറനികേസ്റ്റ്  കേലഭാഷസ്റ്റ്  ലഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  ലമഷതീനുകേള  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാലണന്നസ്റ്റ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;
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(സനി)  റതീസക്കചേര്ഡസ്റ്റ്  ആകനിലകററഡസ്റ്റ്  പവര്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  റനികഫഭാലാംസസ്റ്റ്
കപ്രഭാഗ്രേഭാലാം  (ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.)  എന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കനിയ ഈ
പദതനിക്കസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ് തകേയഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം ലഭനിചതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  എന്നകത്തയസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിചതസ്റ്റ്;
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭായനിടനിലലങ്കെനില് അതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.

(സനി)  ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.  പദതനിയുലട പഭാര്ടസ്റ്റ് എ -യുലട ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള
ലഎ.ടനി.  ഇലാംപ്ലനിലമകന്റെഷന പദതനിക്കഭായനി കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം ഇതവലര  141.23
കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിച്ചു.

(ഡനി)  ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.  പദതനിയുലട പഭാര്ടസ്റ്റ് എ-യുലട ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള
ലഎ.ടനി. ഇലാംപ്ലനിലമകന്റെഷന പദതനികേള  2017 ലസപ്റലാംബര് 30-ഓടുകൂടനി പൂര്ത്തനിയഭാ
ക്കഭാനുള്ള സമയപരനിധനിയഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് തസ്തനികേയനിലല ഒഴനിവകേള

194 (2193)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില്  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  തസ്തനികേയനില്  എത്ര
ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ലകേ.എസ് .ഇ.ബനി.-യനില് കേഭാഷലര്/ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്/എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്/  സടലാംകേതീപര്
തസ്തനികേയനില് എത്ര ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ലലവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേമ്പഡ്യൂടര്  അധനിഷനിത
ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള ആധുനനികേവല്ക്കരണ നടപടനികേളുലടയുലാം പനി.ഡനി.എ.  അടക്കമുള്ള
ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവനക്കഭാരുലട  കജഭാലനിഭഭാരത്തനില്
വലനിയ വലതലഭാസലാം ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇക്കഭാരലങ്ങള കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനലാം  ക്രമലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലല കേഭാഷലര്/ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  തസ്തനികേയനില് എത്ര
ജതീവനക്കഭാര് ആവശലമുലണനലാം ഒഴനിവകേള ഉകണഭാലയനലാം തനിടലപടുത്തഭാന കേഴനിയുകേയുള്ളു.
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ഇങ്ങലന തനിടലപടുത്തുന്നതലാം ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്
അനനിവഭാരലമഭായതമഭായ  ഒഴനിവകേള മഭാത്രകമ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാന
കേഴനിയുകേയുള.  ഇകൗ  ഒഴനിവകേള  തനിടലപടുത്തുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  അവ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.യനില് ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ്/കേഭാഷലര് തസ്തനികേ

195  (2194)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  യനില്  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്/കേഭാഷലര്  തസ്തനികേയനില്
നനിലവനില് എത്ര ഒഴനിവകേളഭാണസ്റ്റ് ഉളളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകൗ  ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്/കേഭാഷലര്  തസ്തനികേയനില്  2015-16,  2016-17
വര്ഷങ്ങളനില്  എത്ര  ഒഴനിവകേളഭാണസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഒഴനിവള്ള തസ്തനികേകേളനികലക്കസ്റ്റ് അടനിയന്തരമഭായനി നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലലവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേമ്പഡ്യൂടര്  അധനിഷനിത
ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  അടക്കമുള്ള  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  നടപടനികേളുലടയുലാം  പനി.ഡനി.എ.
അടക്കമുള്ള ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവനക്കഭാരുലട  കജഭാലനി
ഭഭാരത്തനില്  വലനിയ  വലതലഭാസലാം  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലങ്ങള  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്
വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനലാം  ക്രമലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലല  കേഭാഷലര്/ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
തസ്തനികേയനില് എത്ര ജതീവനക്കഭാര് ആവശലമുണഭാകുലാം എന്നതസ്റ്റ് തനിടലപടുത്തഭാന കേഴനിയ.
അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ ഒഴനിവകേള കേലണത്തഭാന കേഴനിയുകേയുള്ളു. കമല്
നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി ഒഴനിവകേള കേലണത്തുന്ന മുറയസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്. നനിലവനില് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിടനില.

(സനി)  2015-16-ഇല.  2016-17-3  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴനിവകേള  (2
എന.ലജ.ഡനി.പനി.എചസ്റ്റ്)

(ഡനി)  കമല്  നടപടനികേള  പ്രകേഭാരലാം  ഒഴനിവകേള  കേലണത്തുന്ന  മുറയസ്റ്റ്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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സബസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) തസ്തനികേയനിലല ഒഴനിവകേള

196  (2195)  ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില് സബസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) തസ്തനികേയനില്
നനിലവനില് എത്ര ഒഴനിവകേളുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കെനില് അടനിയന്തരമഭായനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള പബനികേസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന വഴനി നനിയമനികക്കണ 30 ശതമഭാനലാം
കേസഭാടയനില്  90  ഒഴനിവകേളുലാം തസ്തനികേമഭാറലാം  വഴനി നനിയമനികക്കണ  10  ശതമഭാനലാം കേസഭാട
വഴനി നനിയമനികക്കണ 53 ഒഴനിവകേളുലാം സഭാനകേയറലാം വഴനി നനിയമനികക്കണ 60 ശതമഭാനലാം
കേസഭാടയനില് 71 ഒഴനിവകേളുമുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശമ്പള  ലചേലവകേള  നനിയനനിക്കണലമന്ന  സലാംസഭാന  ലലവദദ്യുതനി
ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷലന്റെ നനിര്കദ്ദേശലത്ത തടര്ന്നസ്റ്റ് ഓകരഭാ തസ്തനികേയനിലുലാം ഉണഭാകുന്ന
ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിലന സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് കേമ്പനനിയുലട
ഫുളലലടലാം ഡയറക്ടര്മഭാരുലട കയഭാഗലാം വനിലയനിരുത്തനി തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലലഹ കവഭാളകടജസ്റ്റ് ഡയറക്ടസ്റ്റ് കേറന്റെസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തന സലാംവനിധഭാനലാം

197 (2196)  ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .     കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .     അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :
ശതീ  .     വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മറസ്റ്റ് സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം വലനിയ അളവനില് ലലവദദ്യുതനി ലകേഭാണ്ടുവരഭാന
ലലഹ കവഭാളകടജസ്റ്റ്  ഡയറക്ടസ്റ്റ്  കേറന്റെസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തന സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആലരയഭാണസ്റ്റ്  ചുമതലലപടു
ത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകൗ പദതനിക്കുള്ള ധനസമഭാഹരണലാം എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് നടത്തുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 271

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചേത്തതീസ്ഗഡസ്റ്റ്,  സലാംസഭാനലത്ത  റഭായനിഗര്  എന്ന
സലത്തുനനിനലാം തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനിലല പുഗലൂര് വഴനി  2000  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ് കശഷനിയുള്ള  320
ലകേ.വനി.  എചസ്റ്റ്.വനി.ഡനി.സനി.  ലലലന  കകേരളത്തനിലല  മഭാടക്കത്തറയനികലയസ്റ്റ്  (തൃശ്ശൂര്)
വലനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പവര്  ഗ്രേനിഡസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷലനയഭാണസ്റ്റ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  ധനസമഭാഹരണലാം  പവര്ഗ്രേനിഡസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനഭാണസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.
പ്രസരണ ചേഭാര്ജഭായനി ഉപകയഭാഗമനുസരനിചസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് തഭാരനിഫസ്റ്റ് വഴനി സനി.ഇ.ആര്.സനി.
(ലസനട്രെല് ഇലകനിസനിറനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന) ലറഗുകലഷന പ്രകേഭാരലാം പവര്ഗ്രേനിഡസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന വഭാങ്ങുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ഇകൗ പദതനി 2019-20-ല് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

കനമലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം

198  (2197)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സമ്പൂര്ണ  സവദഡ്യൂതതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കനമലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല എത്ര വതീടുകേളഭാണസ്റ്റ്  സവദദ്യുതതീകേരനിചലതന്നസ്റ്റ് വഭാര്ഡസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള
വനിശദമഭായ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി തകദ്ദേശ സസയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യുലാം
എത്ര തകേ വതീതലാം ലചേലവഭാക്കനി; എലാം.എല്.എ ഫണനിൽ നനിന്നസ്റ്റ് എത്ര തകേ ലചേലവഭാക്കനി;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കനമലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  601  വതീടുകേളനില്  ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വഭാര്ഡസ്റ്റ് അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ഇതനിനഭായനി ഉകദ്ദേശലാം  49  ലക്ഷലാം രൂപ
ലചേലവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  13.46  ലക്ഷലാം  രൂപ  എലാം.എല്.എ.യുലട  പ്രകതലകേ
വനികേസന ഫണനില് നനിനലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനി തകേ നനിലവനില് കകേരള കസറസ്റ്റ്
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡഭാണസ്റ്റ്  ലചേലവഴനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കനമലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലന്റെ  സമ്പൂര്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം തകേലയനലാം ഇതവലര ലഭനിചനിടനില.
* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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കലഭാഡസ്റ്റ് ലഷഡനിലാംഗസ്റ്റ്

199 (2198)  കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജസ്റ്റ് :
ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കലഭാഡസ്റ്റ്  ലഷഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര പൂളനില്നനിനലാം അര്ഹമഭായ വനിഹനിതലാം കൃതലമഭായനി ലഭനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലസവദദ്യുത പദതനികേള തടസ്സലാം  കൂടഭാലത  പ്രവര്ത്തനിപനിച്ചു  ലകേഭാണ്ടു
കപഭാകുന്നതനിനുള്ള ജലലാം ഇകപഭാള ജലസലാംഭരണനികേളനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ് ലഷഡനിലാംഗസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി) കകേന്ദ്ര പൂളനില് നനിനലാം വഭാര്ഷനികേ അറകുറപണനികേളുള്ള നനിലയങ്ങലളഭാഴനിചസ്റ്റ്
മറസ്റ്റ്  തഭാപനനിലയങ്ങളനില്  നനിനള്ള  ലലവദദ്യുതനി  വനിഹനിതലാം  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്
ലഭലമഭാകുനണസ്റ്റ്. എന്നഭാല് അവനിചേഭാരനിതമഭായുണഭാകുന്ന യന തകേരഭാറുകേളുലാം കേല്ക്കരനി
ലഭലത  കുറവമൂലമുള്ള  ഉല്പഭാദനക്കുറവലാം  ലലവദദ്യുതനി  വനിഹനിതത്തനില്  കുറവസ്റ്റ്
വരുത്തുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കൂടലാംകുളലാം  ആണവ  നനിലയത്തനിലല  രണസ്റ്റ്  ജനകറററുകേളുലാം
അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  നനിര്ത്തനിവചതലകേഭാണസ്റ്റ്  260  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കുറവസ്റ്റ്
5-8-2017 മുതല് നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേള  പൂര്ണകതഭാതനില്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനുള്ള
ലവള്ളലാം നനിലവനില് ജലസലാംഭരണനികേളനില് ഇല.  കേഭാലവര്ഷക്കുറവമൂലലാം ജല ലലവദദ്യുതനി
നനിലയങ്ങളനിലല  ഉല്പഭാദനലാം  ക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്,  പുറകമ  നനിന്നസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്
ലലവദദ്യുതനി ലഭലമഭായ സമയങ്ങളനിലലലഭാലാം പവര് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്  വഴനിയുലാം മറസ്റ്റ് സലാംസഭാനങ്ങള
കവലണന്നസ്റ്റ് വയന്ന കകേന്ദ്ര നനിലയങ്ങളനിലല ലലവദദ്യുതനിയുലാം ലഭലമഭാക്കനി,  ജലസലാംഭരണകശഷനി
കൂടുതലുള്ള ഇടുക്കനി,  ഇടമലയഭാര്,  ശബരനിഗനിരനി എന്നതീ നനിലയങ്ങളനിലല ഉല്പഭാദനലാം
സഭാധലമഭായ സമയങ്ങളനിലലലഭാലാം കുറയന. 2017 ജൂണ് 1-ാം തതീയതനി മുതല് ജൂലലല
31-ാം  തതീയതനി  വലര  1145  ദശലക്ഷലാം  യണനിറസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള
നതീലരഭാഴക്കഭാണസ്റ്റ്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ  പത്തസ്റ്റ്  വര്ഷലത്ത  ശരഭാശരനി
നതീലരഭാഴക്കനിലന്റെ  49%  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്.  എങ്കെനിലുലാം ഉല്പഭാദന ആസൂത്രണത്തനിലൂലട ഇകൗ
വര്ഷലാം മുഴവന ജലലലവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കൃഷനി ആവശലത്തനിനുള്ള ലലവദദ്യുതനി

200  (2199)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കൃഷനി  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  സവദദ്യുതനി  ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത നടപടനിക്രമങ്ങള സതഭാരലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ഉടമസഭാവകേഭാശകരഖ,  അകപക്ഷകേലന്റെ
തനിരനിചറനിയല്  കരഖ  എന്നനിവയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന
നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തഭാലഴ
പറയുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.

1. 30  ലസന്റെനില്  കുറയഭാത്ത  ഭൂമനിയുള്ളതലാം  അതനില്  75%
കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുള്ളതമഭായ വലക്തനി.

2. 10 ലസന്റെനില്  കുറയഭാത്ത  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള  ഭൂമനിയനില്
പചക്കറനി കൃഷനി ലചേയ്യുന്ന കേര്ഷകേന.

3. 5  ലസന്റെനില്  കുറയഭാത്ത  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള  ഭൂമനിയനില്
പചക്കറനി കൃഷനി ലചേയ്യുന്ന കേര്ഷകേന.

കേഭാര്ഷനികേ  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡലാം
പഭാലനികക്കണതഭാലണന്നസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട കകേരള സലാംസഭാന ലലവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷന അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കമല് പറഞ്ഞ കരഖകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് തനികേച്ചുലാം
സതഭാരലമഭായഭാണസ്റ്റ് ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുകേള അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ദതീന ദയഭാല് ഉപഭാധലഭായ ഗ്രേഭാമ കജലഭാതനി കയഭാജന

201 (2200) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .     പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .     സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .     ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ദതീന ദയഭാല് ഉപഭാധലഭായ ഗ്രേഭാമ കജലഭാതനി കയഭാജന
പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു;
അതനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

436/2020
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(ബനി)  ഗ്രേഭാമതീണ സവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം എലന്തങ്കെനിലുലാം
ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനകണഭാ; എങ്കെനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിച്ചു; അതനില് എന്തസ്റ്റ്
തകേ ലചേലവഴനിച്ചു; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്ന  കശഷലാം  സമ്പൂര്ണ  സവദദ്യുതനി
പദതനിക്കഭായനി ലചേലവഴനിച തകേ എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ദതീന ദയഭാല് ഉപഭാധലഭായ ഗ്രേഭാമ കജലഭാതനി കയഭാജനയുലട ലമഭാത്തലാം പദതനി
തകേ  482.96  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  60%  ഗ്രേഭാന്റെഭായ  289.776  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  നഭാളനിതവലര  86.932  കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിച്ചു.
ഇതനില് 75.354 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ദതീന ദയഭാല് ഉപഭാധലഭായ ഗ്രേഭാമ കജലഭാതനി കയഭാജനയനില് ആലകേ
ലഭനിച  86.932  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  46.002  കകേഭാടനി  രൂപ  ഗ്രേഭാമതീണ
ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചു.

(സനി)  ജൂലലല  2017-ലല  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  സമ്പൂര്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനിക്കഭായനി ഏകേകദശലാം 171 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേടഭായ ലലവദദ്യുതനി മതീററുകേള

202 (2201) ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട കകേടഭായ സവദദ്യുതനി മതീററുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
മഭാറഭാത്തതനിനഭാല്  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  പ്രതനിമഭാസലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  നഷ്ടലാം
ഉണഭാകുന്നതഭായനിടഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  കകേടഭായ മതീററുകേള മഭാറണലമന്ന സവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ
ശനിപഭാര്ശ നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് 2017 ജനുവരനിക്കുകശഷലാം കകേടഭായ എത്ര
മതീററുകേള മഭാറനി പുതനിയവ സഭാപനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലലപ്ലകക്കഭാഡസ്റ്റ്  2014  പ്രകേഭാരലാം മതീറര് നനിലച്ചുകപഭാകുകേകയഭാ ഉപകഭഭാഗലാം
കരഖലപടുത്തഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  മതീറര്  കകേടഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ്
ലതഭാട്ടുമുമള്ള  മൂന്നസ്റ്റ്  ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  ലലസക്കനിളനിലല  ശരഭാശരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ബനില് ലചേയസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിനലാം ലലവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജസ്റ്റ്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 275

ഇകൗടഭാക്കനിവരുന.  മുന  ശരഭാശരനി  കേണക്കഭാക്കഭാന  കേഴനിയഭാലത  വരുകമ്പഭാള  മതീറര്
മഭാറനിവചകശഷലാം തടര്നള്ള 3 ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ് ലലസക്കനിളനിലല ഉപകഭഭാഗലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്
ബനില്  നല്കേനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  നനിനലാം  തകേ  ഇകൗടഭാക്കുന.  മതീറര്  കകേടഭായ
സഭാഹചേരലങ്ങളനില് ഇപ്രകേഭാരലാം ശരഭാശരനി ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബനില്
ലചേയ്യുന്നതനിനഭാല് കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ നഷ്ടലാം ഉണഭാകുന്നതഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നനില.

(ബനി)  കകേടഭായ  മതീററുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 15.56 ലക്ഷലാം സനിലാംഗനിള കഫസസ്റ്റ് എനര്ജനി മതീററുകേളുലാം 70,000 ത്രതീ
കഫസസ്റ്റ്  മതീററുകേളുലാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  വഭാങ്ങുകേയുലാം,  കകേടഭായ  മതീററുകേള  ഉടന  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ഫതീല്ഡസ്റ്റ് ഓഫതീസകേളനികലക്കസ്റ്റ് നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2017 ജനുവരനി മുതല് ജൂലലല വലര 6.69 ലക്ഷലാം കകേടഭായ മതീററുകേള മഭാറനി സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലലഹഡല് ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്

203  (2202)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  ഇടമലയഭാറനില്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
സഹഡല് ടൂറനിസലാം ലപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിലവനില് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേൾ
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ& ബനി) ഇടമലയഭാറനില്  ലലഹഡല്  ടൂറനിസലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തനിവരുന.

വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയുലട സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം

204 (2203) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സമ്പൂര്ണ സവദദ്യുതതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വയനഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനില് എത്ര വതീടുകേള സവദദ്യുതതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എന്തസ്റ്റ് തകേ ലചേലവഴനിച്ചു; എലാം.എല്.എ.മഭാരുലട ആസ്തനിവനികേസന
ഫണനില് നനിനലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന ഫണനില് നനിനലാം വനിവനിധ തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം ലഭനിച തകേയുലട വനിശദഭാലാംശലാം പ്രകതലകേലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ ദതീന ദയഭാല് ഉപഭാധലഭായ ഗ്രേഭാമകജലഭാതനി
കയഭാജനയനില് നനിനലാം തകേ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സമ്പൂര്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വയനഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനില് 15021 വതീടുകേള ലലവദദ്യുതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം
ഇതനിനഭായനി  ഉകദ്ദേശലാം  15.3  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട
ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില് നനിനലാം തകേ ലഭനിചനിടനില.  സലാംസഭാനലത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഉകദ്ദേശലാം
27  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനില്  നനിനലാം
പദതനിക്കുകവണനി ആദല ഗഡവഭായനി അനുവദനിച  11.5  കകേഭാടനി  രൂപയനില് വയനഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയുലട  ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.  10-8-2017-ലല  കേണക്കുകേള
പ്രകേഭാരലാം പദതനിക്കഭായനി വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം 83.22 ലക്ഷലാം രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ദതീനദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗ്രേഭാമ കജലഭാതനി കയഭാജനയനില് വയനഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനില് 4.43 കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലതരുവസ്റ്റ് വനിളക്കുകേള എല്.ഇ.ഡനി. ആക്കുന്ന പദതനി

205  (2204)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

വടക്കഭാകഞരനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ലതരുവസ്റ്റ്  വനിളക്കുകേള എല്.ഇ.ഡനി.
ആക്കുന്ന പദതനിയുലട നടപടനികേള ഏത ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

വടക്കഭാകഞരനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ലതരുവസ്റ്റ് വനിളക്കുകേള എല്.ഇ.ഡനി.
ആക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  500  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  അനുവദനിച്ചു  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനി നടപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കബഭാര്ഡലാം
ഇ.ഇ.എസസ്റ്റ്.എല്.-ഉലാം  ബന്ധലപട തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം ത്രനികേക്ഷനി
ഉടമ്പടനി  ലവയഭാനനിരനിലക്ക  ലതരുവസ്റ്റ്  വനിളക്കുകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്
തകേയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്ത  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്   കേണ്സളടനസനി
ചേഭാര്ജസ്റ്റ് ആയനി 15% നലണലമന്നസ്റ്റ് ഇ.ഇ.എസസ്റ്റ്.എല്. അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇതസ്റ്റ്
കുറയണലമന്നസ്റ്റ് ഇ.ഇ.എസസ്റ്റ്.എല്.-കനഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടതനിന പ്രകേഭാരലാം കേണ്സളടനസനി
ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  5%  ആയനി  കുറയഭാലമന്നസ്റ്റ്  സമ്മേതനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില്
തതീരുമഭാനമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് തടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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ലചേറുകേനിട ജലലലവദദ്യുത പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് 
കേഭാലതഭാമസലാം

206 (2205) ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്, മലപ്പുറലാം ജനിലകേളനില് ലചേറുകേനിട ജലസവദദ്യുത പദതനികേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കെനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  വനിഷയലാം  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
വകുപ്പുമനനിയുലട സഭാന്നനിധലത്തനില് കയഭാഗലാം കചേരുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള കസറസ്റ്റ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലചേറുകേനിട
ജല ലലവദദ്യുത പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം തടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതസ്റ്റ്
മുഖലമഭായുലാം  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  സസകേഭാരല  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതമഭായനി  ബന്ധലപട
കേഭാലതഭാമസവലാം പദതനി നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായനി വരുന്ന വനഭൂമനി, ആദനിവഭാസനി ഭൂമനി
എന്നനിവ ലലകേമഭാറനികേനിട്ടുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളനിലല സങ്കെതീര്ണതയുലാം ലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.
സസകേഭാരല  കമഖലയനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  അരനിപഭാറ  (4.5  MW),
ആനക്കഭാലാംലപഭായനില്  (8 MW),  കേക്കഭാടലാംലപഭായനില് ഒന്നഭാലാംഘടലാം  (21 MW)  എന്നതീ
പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  ഇതനില്  കേക്കഭാടലാം
ലപഭായനിലനിലന്റെ തടയണ വനിഭഭാവന ലചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലുലാം പവര്ഹകൗസസ്റ്റ്
കകേഭാടനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലുമഭാണസ്റ്റ്.  ആനക്കഭാലാംകപഭായനില് പദതനിയുലട പണനികേള നന്നഭായനി
നടക്കുന.  അരനിപഭാറ  പദതനി  പ്രകദശലത്ത  ജനങ്ങളുലടയുലാം  നദനി  സലാംരക്ഷണ
സമനിതനിയുലടയുലാം  എതനിര്പ്പുകേളുലാം  കകേസ്സുകേളുലാം  കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  പണനി  പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
21 MW-ലന്റെ കേക്കഭാടലാംലപഭായനില് ഒന്നഭാലാംഘടലാം  (സനിയഭാല് കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ് അനുവദനിചതസ്റ്റ്
1PP) -ത്തനിലന്റെ  DPR  അന്തനിമരൂപലാം ലകേഭാടുക്കുന്ന സമയത്തഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനസ്റ്റ് ചേഭാലനിയഭാര്
പഞഭായത്തനിലല ലവള്ളലാം divert  ലചേയ്യുന എന്ന പരഭാതനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇത
ചേര്ച  ലചേയഭാന  എലാം.എല്.എ.മഭാരുലാം  കേളക്ടറുലാം  മറ്റു  stake  holders  തല്പര
കേക്ഷനികേളുമഭായുള്ള ഒരു മതീറനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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ലലവദദ്യുതനി വനിതരണ രലാംഗലത്ത പ്രശ്നങ്ങള

207 (2206) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .     ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .     രഭാജ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .     ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സവദദ്യുതനി വനിതരണ രലാംഗലത്ത പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കു
ന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) സവദദ്യുതനി മുടങ്ങനിയഭാല് കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത പുനദുഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രതീകൃത
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേള  രജനിസര്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  കടഭാളഫതീ  നമ്പര്
നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലലവദദ്യുതനി  വനിതരണ  രലാംഗലത്ത  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനിതരണ രലാംഗലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറലാം
ലളനിതമഭാക്കുകേയുലാം കേണക്ഷനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. പുതനിയ
ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുകവണനി അകപക്ഷഭാകഫഭാറത്തനികനഭാടഭാപലാം തനിരനിചറനിയല് കരഖ,
ഉടമസഭാവകേഭാശ കരഖ എന്നതീ രണസ്റ്റ് കരഖകേള മഭാത്രലാം സമര്പനിചഭാല് മതനി. ലലവദദ്യുതനി
കേണക്ഷന നല്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം കുറയന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലലവദദ്യുതനി  ലലലന  നതീടല്  ആവശലമനിലഭാത്തതലാം  സകപഭാര്ടസ്റ്റ്  കപഭാസസ്റ്റ്,  കപഭാസസ്റ്റ്
സഭാപനിക്കല് എന്നനിവ കവണഭാത്തതമഭായ കേണക്ഷനുകേള അകപക്ഷ ലഭനിചസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്
പ്രവൃത്തനി  ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനിലുലാം,  ലലവദദ്യുതനി  ലലലന  നതീടല്  ആവശലമനിലഭാത്തതലാം
കപഭാസസ്റ്റ്  ആവശലമുള്ളതമഭായ  (സകപഭാര്ടസ്റ്റ്  കപഭാസസ്റ്റ്  ഉളലപലട)  കേണക്ഷനുകേള
7  പ്രവൃത്തനി  ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനിലുലാം  ലലലന  നതീടല്  ആവശലമുള്ള  എല്.റനി.
കേണക്ഷനുകേള 15 പ്രവൃത്തനി ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനിലുലാം ലലലന നതീടല് ആവശലമനിലഭാത്ത
എചസ്റ്റ്.റനി.  കേണക്ഷനുകേള  30  പ്രവര്ത്തനി  ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനിലുലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിതരണ ശലാംഖല സരക്ഷനിതമഭാക്കുകേ,  വനിതരണ നഷ്ടലാം
കുറയകേ എന്നനിവയഭായനി പുതനിയ 11 ലകേ.വനി.എല്.റനി. ലലലനുകേള എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,
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ട്രെഭാനസസ്റ്റ് കഫഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുകേ, നനിലവനിലുള്ള സനിലാംഗനിള കഫസസ്റ്റ് ലലലനുകേള ത്രതീ
കഫസസ്റ്റ്  ആക്കനി  മഭാറ്റുകേ,  നനിലവനിലുള്ള  കേമ്പനനികേള  മഭാറനി  കൂടുതല്  കശഷനിയുള്ള
കേമ്പനനികേള പകേരമഭായനി സഭാപനിക്കുകേ എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള വഭാര്ഷനികേ പദതനികേളനില്
ഉളലപടുത്തനി  ലചേയ്തുവരുന.  മരചനിലകേളക്കനിടയനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന്ന  ലലവദദ്യുതനി
കേമ്പനികേള  ABC  (Aerial  Bunched  Cable)/ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
മഭാറ്റുകേ,  ലമചലപട  മതീററനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുകേ  തടങ്ങനിയതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വനിവനിധ  അകപക്ഷകേള  (പുതനിയ  കേണക്ഷന,
ഉടമസഭാവകേഭാശമഭാറലാം മുതലഭായവ)  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.-മഭായനി
ബന്ധലപട പണമനിടപഭാടുകേളക്കുമഭായനി ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവന കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇവ  വഴനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
ലസക്ഷന ഓഫതീസനില് എത്തഭാലത തലന്ന വനിവനിധ അകപക്ഷകേള സമര്പനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലലവദദ്യുതനി വനിതരണ രലാംഗലത്ത പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കു
ന്നതനിനസ്റ്റ് വനിവര സഭാകങ്കെതനികേ വനിദലയുലട സഭാധലതകേള പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ്റ്റ് തഭാലഴപറയുന്ന സകൗകേരലങ്ങള പുതനിയതഭായനി നടപനില്
വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. ലലവദദ്യുതനി  തടസ്സലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്. മുകഖന എത്തനിക്കുന്ന 'ഉകൗര്ജസ്റ്റ് ദൂതസ്റ്റ്' പദതനി.

2. പുതനിയ കേണക്ഷനുകവണനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിന്നസ്റ്റ് ഓണ്ലലലനഭായനി
അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

3. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ലലവദദ്യുതനി സലാംബന്ധമഭായ സലാംശയനനിവഭാരണത്തനിനുലാം
പരഭാതനികേള   പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അപകേടങ്ങളുലാം  മറ്റു  അടനിയന്തര
സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനി  24  മണനിക്കൂറുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കന്ന കകേന്ദ്രതീകൃത ഉപകഭഭാക്തൃ കസവന കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ നമ്പര്
1912 കടഭാള ഫതീ ആക്കുന്ന പദതനി.

4. WhatsApp  എന്ന  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി
9496001912  എന്ന നമ്പരനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട പരഭാതനി സസതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

5. ലലവദദ്യുത  അപകേടങ്ങള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാന  സഭാര്ടസ്റ്റ്  (കസഫനി
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  &  ആകനിഡന്റെസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനിലാംഗസ്റ്റ്  ടൂള)  എന്ന കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്
സലാംവനിധഭാനലാം.
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6. എലഭാ ലലവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ഏലതഭാരു ലസക്ഷന ഓഫതീസനില്
നനിനലാം  ബനില്ലുകേള  അടയഭാനുള്ള  സകൗകേരലലാം,  ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്  വഴനി
ഓണ്ലലലനഭായനി ലലവദദ്യുതനി ബനില് തകേ അടയന്നതനിനുള്ള സകൗകേരലലാം,
കകേരളത്തനിലല എലഭാ ഫണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം അക്ഷയ
ലസന്റെറുകേളനിലുലാം ലലവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സകൗകേരലലാം,
കപ.റനി.എലാം. (കപ ത്രൂ  ലമഭാലലബല്),  എലാം.  കപസ എന്നതീ ലമഭാലലബല്
വഭാലറ്റുകേള  വഴനി  ലലവദദ്യുതനി  ബനില്ലുകേള  അടയവഭാനുള്ള  സകൗകേരലലാം,
അപഭാ  സനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  എന്ന  കദശതീയ  ലപഭാതകസവന  കകേന്ദ്രവമഭായനി
കയഭാജനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഇന്തലയനിലല  ഏത  ജനകസവന  കകേന്ദ്രലാം
വഴനിയുലാം ലലവദദ്യുതനി ബനില് ഓണ്ലലലനഭായനി അടയവഭാനുള്ള സകൗകേരലലാം.

7. ലലവദദ്യുതനി ബനില് സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  മുകഖന
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് എത്തനിക്കുന്ന ഉകൗര്ജ സകൗഹൃദ പദതനി.

8. കസഭാടസ്റ്റ്  ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമഷതീനുകേള  (പനി.ഡനി.എ.)  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
വലഭാപനിപനിച്ചു.

9. ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഓഫതീസനിലനിലഭാത്തകപഭാള
കപഭാലുലാം  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനത്തനിനുകവണനിയുലാം  മറകൗകദലഭാഗനികേഭാവശല
ങ്ങളക്കുകവണനിയുലാം  ഒരുമഭാ  ലനറസ്റ്റ്  ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള ലമഭാലലബല് ആപ്ലനികക്കഷന.

10. പുനദുഃസലാംഘടനിപനിച തസരനിത ഉകൗര്ജനിത ഉകൗര്ജ വനികേസന നവതീകേരണ
പദതനിയുലട (ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.) പഭാര്ടസ്റ്റ് എ -യുലട ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള
ലഎ.ടനി. ഇലാംപ്ലനിലമകന്റെഷന മുകഖന കബഭാര്ഡനിലല എലഭാ ഓഫതീസകേലളയുലാം
ബന്ധനിപനിച  ലനറസ്റ്റ് വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്,  വനിതരണ  കമഖലയനിലല  നവതീകേരണലാം
ലക്ഷലമഭാക്കനി  കകേന്ദ്രതീകൃത  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  കവണനിയുള്ള
ഡഭാറഭാ ലസന്റെര്, ഉകൗര്ജ ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ്, വനിവനിധ തലങ്ങളനില് ലമചലപട
തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കുവഭാന സഹഭായകേരമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം  (മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
ഇനഫര്കമഷന  സനിസലാം),  ജനി.ലഎ.എസസ്റ്റ്.  അടനിസഭാനലപടുത്തനി
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള അടയഭാളലപടുത്തനി ആസ്തനി തനിടലപടുത്തല് തടങ്ങനിയവ.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള 1912  എന്ന കട്രെഭാള ഫതീ നമ്പര് മുകഖന രജനിസര്
ലചേയഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്. കകേരളത്തനിലല ഏതസ്റ്റ് ലടലനികഫഭാണ് ലനറസ്റ്റ് വര്ക്കനില് നനിനലാം 1912-കലക്കസ്റ്റ്
സകൗജനലമഭായനി  വനിളനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തപുരലാം  ലലവദദ്യുതനി  ഭവനനില്  24
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മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കകേന്ദ്രതീകൃത കകേഭാള ലസന്റെറനില് ഒകര സമയലാം 50 കേസമര്
റനികലഷന അസനിസനമഭാര്ക്കസ്റ്റ് 1912 എന്ന നമ്പര് മുകഖനകയഭാ IVRS വഴനി കനരനികടഭാ
കേഭാളുകേള സസതീകേരനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലലവദദ്യുതനി സലാംബന്ധമഭായ
എലഭാവനിധ  പരഭാതനികേളുലാം  പ്രസ്തുത  കേഭാള  ലസന്റെറനില്  24  മണനിക്കൂറുലാം  രജനിസര്
ലചേയഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലലവദദ്യുതനി വകുപസ്റ്റ് പഭാടത്തനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയ ഭൂമനി

208 (2207)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സവദദ്യുതനി  വകുപനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള  ഏലതങ്കെനിലുലാം  സലലാം
വലക്തനികേളകക്കഭാ/സഭാപനങ്ങളകക്കഭാ/ഏജനസനികേളകക്കഭാ പഭാടത്തനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കെനില്  ഇപ്രകേഭാരലാം  നൽകേനിയ  ഭൂമനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം,  ആര്ക്കസ്റ്റ്,
എത്ര വര്ഷകത്തക്കസ്റ്റ്, പഭാട സലാംഖല തടങ്ങനിയ വനിവരങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങലന  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുലണങ്കെനില്  അതനിനസ്റ്റ്  സസതീകേരനിച
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പഭാടക്കഭാലവധനി കേഴനിഞ്ഞതനിനസ്റ്റ് കശഷവലാം വകുപനിനസ്റ്റ് തനിരനിചസ്റ്റ് നല്കേഭാത്ത
ഭൂമനിയുകണഭാ;

(ഇ) എങ്കെനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) (I) ഇടുക്കനി  അലഗ്മെകന്റെഷന  സതീമനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  തഭാലഴപറയുന്ന
സലങ്ങള പഭാടത്തനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. പഭാമ്പഭാടുലാം  പഭാറ  വനികലജനില്  എസസ്റ്റ്.സനി.  കകേഭാളനനിയനില്
വഭാടര് സലലപ്ല സതീമനിനഭായനി '6' ലസന്റെസ്റ്റ് സലലാം ലനടുങ്കെണലാം
കബഭാക്കസ്റ്റ്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ലസക്രടറനിയുലട  കപരനില്  30
വര്ഷകത്തയസ്റ്റ് പ്രതനിവര്ഷലാം '100' രൂപ നനിരക്കനില് പഭാടത്തുകേ
നനിശയനിചസ്റ്റ് പഭാടത്തനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2. ഇരടയഭാര്  അലാംഗനവഭാടനിക്കസ്റ്റ്  ലകേടനിടലാം  പണനിയഭാനഭായനി  
'4'  ലസന്റെസ്റ്റ് സലലാം ഇരടയഭാര് ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ് ലസക്രടറനിയുലട
കപരനില്  30  വര്ഷകത്തക്കസ്റ്റ്  പ്രതനിവര്ഷലാം  '600'  രൂപ
പഭാടത്തുകേ നനിശയനിചസ്റ്റ് പഭാടത്തനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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3. പഭാറകത്തഭാടസ്റ്റ്  വനികലജനില്  ജലനനിധനി  കപ്രഭാജക്ടനിനഭായനി
'2'  ലസന്റെസ്റ്റ്  സലലാം  ലനടുകേണലാം  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്
ലസക്രടറനിയുലട കപരനില് 10 വര്ഷകത്തയസ്റ്റ് ആലകേ 13,968
രൂപ പഭാടത്തുകേ നനിശയനിചസ്റ്റ് പഭാടത്തനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4. പഭാറകത്തഭാടസ്റ്റ് വനികലജനില് രണഭാര്മുക്കനില് ജലനനിധനി കപ്രഭാജക്ടനിനസ്റ്റ്
കവണനി  '3'  ലസന്റെസ്റ്റ്  സലലാം  ലനടുങ്കെണലാം  കബഭാക്കസ്റ്റ്
പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ലസക്രടറനിയുലട  കപരനില്  10  വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്
ആലകേ '12,146 'രൂപ പഭാടത്തുകേ നനിശയനിചസ്റ്റ് പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

5. പഭാറകത്തഭാടസ്റ്റ് വനികലജനില് കേലഭാറനില് ജലനനിധനി കപ്രഭാജക്ടനിനസ്റ്റ്
കവണനി  '3'  ലസന്റെസ്റ്റ്  സലലാം  ലനടുങ്കെണലാം  കബഭാക്കസ്റ്റ്
പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ലസക്രടറനിയുലട  കപരനില്  10  വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്
ആലകേ  '2,095'  രൂപ പഭാടത്തുകേ നനിശയനിചസ്റ്റ് പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

6. പഭാറകത്തഭാടസ്റ്റ്  വനികലജനില് ഹഭാജനിയഭാര്പടനിയനില് ജലനനിധനി
കപ്രഭാജക്ടനിനഭായനി  '3'  ലസന്റെസ്റ്റ്   സലലാം  ലനടുങ്കെണലാം  ഗ്രേഭാമ
പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ലസക്രടറനിയുലട  കപരനില്  10  വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്
ആലകേ  '5,664'  രൂപ പഭാടത്തുകേ നനിശയനിചസ്റ്റ് പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

II. വഭാഴകത്തഭാപസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  കകേഭാളനനിയനില്
ബനി.എസസ്റ്റ്.എന.എല്. -നസ്റ്റ്  ഭൂമനി  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്,  ലമഭാലലബല്
സര്വതീസനിലന്റെ  കബസസ്റ്റ്  കസഷന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  '2'
ലസന്റെസ്റ്റ് ഭൂമനി പ്രതനിമഭാസലാം '500' രൂപ പഭാടസലാംഖല നനിരക്കനില് 15
വര്ഷകത്തക്കഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

III. ലതഭാടനിയഭാര്  പദതനിക്കുകവണനി  ഏലറടുത്ത  വഭാളയഭാറനിലുള്ള
'6'  ലസന്റെസ്റ്റ്  സലലാം  ജലനനിധനി  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കുകവണനി
അടനിമഭാലനി ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിനസ്റ്റ് 10 വര്ഷകത്തയസ്റ്റ് '2,429' രൂപ
പഭാടത്തുകേ നനിശയനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

IV. ആനയനിറങ്കെല്  ഡഭാമനിനസ്റ്റ്  ചുറ്റുമഭായനി  സനിതനി  ലചേയ്യുന്ന സലലാം,
ഉടുമ്പനകചേഭാല തഭാലൂക്കനില് പൂപഭാറ രഭാജകുമഭാരനി,  ചേനിന്നക്കനഭാല്
വനികലജകേളനിലഭായനി '49' ഏക്കര് സലലാം ഹഭാരനിസണ് മലയഭാളലാം
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  എന്ന കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ്  1965-ല് ഏക്കറനിനസ്റ്റ്  പ്രതനിമഭാസലാം
'10'  രൂപ  നനിരക്കനില്  കതയനില  നുള്ളുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
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എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  കേണയന്നൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  തൃക്കഭാക്കര  കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്

വനികലജനില്  റതീസര്കവ  നമ്പര്  118-ല്ലപട  30  ലസന്റെസ്റ്റ്  ഭൂമനി  30  വര്ഷകത്തക്കസ്റ്റ്

1,50,548  രൂപ പ്രതനിവര്ഷ നനിരക്കനില് ഇലകനിസനിറനി  ഓലാംബുഡ്സഭാനസ്റ്റ്  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്

നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്  (1-8-2016  മുതല്).  പ്രസ്തുത സലത്തനിലന്റെ കേകമ്പഭാളവനില പുതക്കനി

നനിശയനിക്കുന്നതനുസരനിചസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  മൂനവര്ഷലാം  കൂടുകമ്പഭാഴലാം  പഭാടസലാംഖല  പുതക്കനി

നനിശയനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി) പഭാടത്തനിനസ്റ്റ് നല്കുന്ന സമയത്തസ്റ്റ് ആ പ്രകദശങ്ങളനില് നനിലവനിലുള്ള ഭൂമനി

വനിലയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്   നനിലനനില്ക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവകേളുലട അടനിസഭാനത്തനിലുമഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി&ഇ)  ഉണസ്റ്റ്.  ഹഭാരനിസണ്  മലയഭാളലാം  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  എന്ന  കേമ്പനനി

പഭാടക്കരഭാറനിനുകശഷലാം  ഭൂമനി  തനിരനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിടനില.  ടനി  ഭൂമനി  സലാംബന്ധമഭായനി

ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് എ.എസസ്റ്റ്.  നമ്പര്  142/2003  നമ്പറഭായനി ഒരു

വലവഹഭാരലാം തതീര്പസ്റ്റ് കേല്പനിക്കഭാലത നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലല നനിയമന നനികരഭാധനലാം

209  (2208)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സവദഡ്യൂതനി കബഭാര്ഡനില് നനിയമന നനികരഭാധനമുകണഭാ ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം സവദഡ്യൂതനി കബഭാര്ഡനില്

പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. വഴനി നനിയമനലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് ഏലതഭാലക്ക തസ്തനികേകേളനില്

എത്ര കപലര നനിയമനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട കപരസ്റ്റ് സഹനിതലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  നനിലവനില്  ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേകേളനില്

ഒഴനിവണസ്റ്റ്;  തസ്തനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് എണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.ലയ  അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില്

എന്നഭാണസ്റ്റ് അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; ഇതസലാംബന്ധനിച കരഖകേളുലട പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ആശനിത നനിയമനലാം സവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനില് നടനവരുനകണഭാ;എങ്കെനില്

കേഴനിഞ്ഞ അഞസ്റ്റ് വര്ഷലത്ത വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ  ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;  എത്ര ആശനിത

നനിയമനങ്ങള ലപന്റെനിലാംഗനിലുണസ്റ്റ് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?
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(എ) ഇല.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്),  സബസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്

(ഇലകനിക്കല്),  കേഭാഷലര്,  മസ്ദൂര്  തസ്തനികേകേളനില്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുഖഭാന്തരലാം  1100

ഓളലാം  കപലര നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട  കപരു വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചു

വരുന.

(സനി)  ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലല പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുഖഭാന്തരലാം കനരനിടസ്റ്റ്  നനിയമനലാം

നടകത്തണ വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലല ഒഴനിവകേള തസ്തനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ചേതീഫസ്റ്റ് ഇകന്റെണല് ഓഡനിറര് - 1

2. കേമ്പനനി ലസക്രടറനി - 1

3. അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് - 51

4. അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് ഇലകനിക്കല് - 14

5. സബസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് ഇലകനിക്കല് - 90

6. ഡനിവനിഷണല് അക്കകൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓഫതീസര് - 1

ലലവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  നടപഭാക്കനിയ  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  നടപടനികേളുലട

ഭഭാഗമഭായനി കജഭാലനി ഭഭാരത്തനില് വന്ന വലതലഭാസങ്ങള കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് തസ്തനികേകേളുലട

എണലാം  പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്ന  കേഭാഷലര്/ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്,  മതീറര്  റതീഡര്

തടങ്ങനിയ തസ്തനികേകേളനിലല ഒഴനിവകേള തനിടലപടുത്തനിയനിടനില.

(ഡനി)  നനിലവനില് അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്  (സനിവനില്)-ലല  4  എന.ലജ.ഡനി.

ഒഴനിവകേള, ഡനിവനിഷണല് അക്കകൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓഫതീസര്-1 ഒഴനിവസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

22-2-2016  &  13-10-2016  തതീയതനികേളനിലഭാണസ്റ്റ്  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കേത്തുകേളുലട

പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

ചേതീഫസ്റ്റ് ഇകന്റെണല് ആഡനിററുലട ഒഴനിവസ്റ്റ് :

12-12-2012-ല്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പകേര്പസ്റ്റ്  അനുബന്ധലാം  ആയനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 285

കേമ്പനനി ലസക്രടറനിയുലട ഒഴനിവസ്റ്റ് :

8-10-2015-ലല സര്ക്കഭാര് കേത്തസ്റ്റ് മുകഖനയുലാം, 7-9-2016-ലല കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കേത്തു

മുകഖനയുലാം പബനികേസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷലന അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധലാം*

ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഇ)  ഉണസ്റ്റ്.  2011  മുതല്  2016  വലരയുള്ള  കേഭാലഘടങ്ങളനില്  വനിവനിധ

തസ്തനികേകേളനിലഭായനി  311  കപര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷലാം

ഇതവലരയഭായനി  94  കപര്ക്കസ്റ്റ്  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നനിലവനില് 4 കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേഭാനുണസ്റ്റ്.

ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം 

നനിയനനിക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം

210 (2209)  ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :

ശതീ  .     വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .     അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :

ശതീ  .     അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം നനിയനനിക്കണലമനലാം

വനിരമനിക്കുന്നവരുലട  ഒഴനിവനില്  പുതനിയ  ആളുകേലള  നനിയമനിക്കരുലതനലാം  സവദദ്യുതനി

ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള സര്ക്കഭാര്

നനിലപഭാടസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കബഭാര്ഡനിലല ഓഫതീസകേളനില് പല കമഖലകേളനില് ആധുനനികേ സഭാകങ്കെതനികേ

വനിദല നനിലവനില് വന്നതനിനഭാല് ജതീവനക്കഭാരുലട കജഭാലനിഭഭാരലാം കുറ ഞ്ഞതഭായനി ലറഗുകലററനി

കേമ്മേതീഷന ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്ത  കുറനിചസ്റ്റ്  പഠനിച  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

ഐ.ഐ.എലാം.  നല്കേനിയ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കബഭാര്ഡനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട

പുനര്വനിനലഭാസലാം,  സനിവനില്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പുനദുഃസലാംഘടന,  പരനിശതീലനത്തനിലൂലട

ജതീവനക്കഭാരുലട  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കല്  എന്നനിവയനില്  എന്തസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനലാം

എടുത്തുലവന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(എ) ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം നനിയനനിക്കണലമനലാം

വനിരമനിചവരുലട  ഒഴനിവകേളനില്  പുതനിയ  ആളുകേലള  നനിയമനിക്കരുലതനലാം  ലലവദദ്യുതനി

ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന ആവശലലപടനിടനില.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലല  കസവന  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തനി

കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  കേഭാരലപ്രഭാപ്തനിയനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  പഠനലാം

നടത്തുവഭാന  13-3-2014-ല് ലഎ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടുമഭായനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.

കേരഭാറനില് ഏര്ലപട്ടു.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ പ്രകേടനലാം കലഭാകകേഭാത്തരമഭായ

മറസ്റ്റ് പവര് യടനിലനിറനികേളുമഭായനി തലനലാം ലചേയ്യുകേ, ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ കസവന

നനിലവഭാരലാം വനിലയനിരുത്തുകേ,  ഘടനഭാപരമഭായ മഭാറത്തനിലന്റെ ആവശലകേത പഠനിക്കുകേ,

ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം  തനിടലപടുത്തുകേ,

ജതീവനക്കഭാരുലട  പരനിശതീലന  ആവശലകേതകേള  കേലണത്തുകേ,  ജതീവനക്കഭാരുലട

പുനര്വനിനലഭാസലത്ത സലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുകേ തടങ്ങനിയവയഭായനിരുന

പ്രധഭാന പഠന വനിഷയങ്ങള. തടര്ന്നസ്റ്റ് ലഎ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്

ഇടയനിലുലാം, ജതീവനക്കഭാരുലട ഇടയനിലുലാം വനിവനിധ പഠനങ്ങളുലാം സര്കവകേളുലാം നടത്തുകേയുലാം

3-5-2016-ല്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭാലകേ  കേലണത്തലുകേള

അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം ഒരു റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. അകന്ന ദനിവസലാം കൂടനിയ

കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കയഭാഗലാം  ടനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്  (ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്)  അദലക്ഷനഭായ  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ

ചുമതലലപടുത്തനി.  ഇകൗ റനികപഭാര്ടനികന്മല് ചേനില വനിശദതീകേരണങ്ങള പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി

ഐ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടനികനഭാടസ്റ്റ്  ആരഭായുകേയുലാം  ആയവ  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  തടര്

പഠനങ്ങള  ഐ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  നടത്തുകേയുലാം  7-6-2017 -നസ്റ്റ്  അന്തനിമ

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  ലഎ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  സമര്പനിച

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഠനിചസ്റ്റ് കവണ ചേര്ചകേള നടത്തനി നടപനിലഭാകക്കണതനികലക്കഭാവശലമഭായ

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുന്നതനികലയഭായനി ഡയറക്ടര്  (ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്)  അദലക്ഷനുലാം,

ചേതീഫസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്  (എചസ്റ്റ്.ആര്.എലാം.)  കേണ്വതീനറഭായുലാം,  ഫുളലലടലാം  ഡയറക്ടര്മഭാര്

അലാംഗങ്ങളുമഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു  ഉന്നത  അധനികേഭാര  സമനിതനിലയ  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.

ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  സമനിതനി വനിവനിധ ചേര്ചകേള നടത്തനിയതനിനു

കശഷലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടസ്റ്റ് കൂടനി തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 287

സസകേഭാരല വസ്തുവനിലൂലട കേടനകപഭാകുന്ന ഇലകനികേസ്റ്റ് ലലലനുകേള മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലചേലവസ്റ്റ്

211 (2210)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സസന്തലാം വസ്തുവനിലൂലട കേടന കപഭായനിട്ടുള്ള ഇലകനികേസ്റ്റ്  സലനുകേള അപകേട
സഭാധലതകേണക്കനിലലടുത്തുലാം പുതനിയ ഗൃഹ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് തടസ്സമഭാവകമ്പഭാഴലാം മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് വരുന്ന ഭതീമമഭായ തകേ ഉപകഭഭാക്തഭാവസ്റ്റ് തലന്ന വഹനിക്കണലമനള്ള
നനിയമലാം നനിലവനില് ഉകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കെനിൽ  അതനിനസ്റ്റ്  വരുന്ന  ലചേലവസ്റ്റ്  മുഴവനഭാകയഭാ  അലലങ്കെനില്
ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ വഹനിക്കഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് കേഴനിയുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലലപ്ല കകേഭാഡസ്റ്റ്  2014  ലറഗുകലഷന  95  ലസനട്രെല് ഇലകനിസനിറനി
അകതഭാറനിറനി  (Measures  relating  to  safety  and  Electric  Supply),  2010
ലറഗുകലഷന  63  എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം സസകേഭാരല വസ്തുവനിലൂലട കേടനകപഭാകുന്ന ഇലകനികേസ്റ്റ്
ലലലനുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണനി  വരുന്ന  ലചേലവസ്റ്റ്  അകപക്ഷകേന
വഹനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ആഫതീസസ്റ്റ്

212  (2211)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിലല ആരലനകകേഭാടസ്റ്റ് കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് ഒരു ഇലകനിക്കല്
ലസക്ഷന ആഫതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിരുന്ന നനികവദനത്തനികന്മല്
തടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനികവദനലാം അടനിയന്തരമഭായനി പരനിഗണനിചസ്റ്റ് ലസക്ഷന ആഫതീസസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കമല് നടപടനികേള സകേലക്കഭാള്ളഭാകമഭാ;

(സനി)  ടൂറനിസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രമഭായ ലനയഭാര്ഡഭാമുലാം  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയുലാം  ഉൾലപലട
വനിസ്തൃതമഭായ കേള്ളനിക്കഭാടസ്റ്റ് പ ഞഭായത്തസ്റ്റ് ഒറകശഖരമലാംഗലലാം,  ആരലനഭാടസ്റ്റ് ലസക്ഷനുകേളുലട
പരനിധനിയനില് വരുന്നതനിനഭാല് ഇവനിടുത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  കസവനങ്ങളക്കഭായനി
ദൂലരയഭാത്ര  കവണനിവരുന്നതനിനു  പരനിഹഭാരലമകന്നഭാണലാം  ഇവനിടലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഒരു
ലസക്ഷന ആഫതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  പരനിധനി  50  ചേതരശ
കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനികക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല് അധനികേമഭാകുകേകയഭാ,
അലലങ്കെനില് പരനിധനി 100 ചേതരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനികക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
20000-ല്  അധനികേലാം  ആകുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  സഭാധഭാരണ
ഗതനിയനില് പുതനിയ ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.
എന്നഭാല് ആധുനനികേ സഭാകങ്കെതനികേ വനിദലകേളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ഉപകഭഭാക്തൃകസവനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്  ലലവദദ്യുതനി
വനിതരണ  കമഖലയനില്  നനിലവനിലുള്ള  ലസക്ഷന  ഓഫതീസകേള  പുതതഭായനി
അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ് പുനദുഃപരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കേസമര് ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനി ലപഭാതജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഫലപ്രദമഭായ കസവനലാം ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇക്കഭാരലലാം  കൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണ്ടു  മഭാത്രകമ  ആരലനകകേഭാടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്
ലസക്ഷന  ഓഫതീസസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കഭാനുള്ള  നനികവദനത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന
കേഴനിയുകേയുള്ളു.

ലലവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനത്തനില് സസയലാംപരലഭാപ്തത

213 (2212)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗസ്റ്റ്  നനിലവനിലുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  സവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനത്തനില്  സസയലാംപരലഭാപ്തത  കനടുന്നതനിനഭായനി
എലന്തങ്കെനിലുലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ ) ഇല.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന്ന പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതവഴനി 165 ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ് അധനികേമഭായനി ലലവദദ്യുതനി ലഭനിക്കുലാം. കൂടഭാലത
ജലകസഭാതസ്സസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  16  പുതനിയ  ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേള
നടപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതവഴനി  156.5  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  സഭാപനിതകശഷനി
വര്ദനവസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടുന.  പഭാരമ്പകരലതര  ഉകൗര്ജ  കസഭാതസകേളനില്  നനിനള്ള
ഉകൗര്ജ  ഉത്പഭാദനലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  സകൗകരഭാര്ജത്തനില്  നനിനലാം  ആലകേ  90  MW
ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള
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ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  സലങ്ങളനിലുലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്ക്കൂരകേളനിലുലാം  ഡഭാമനിലന്റെ
റനിസര്കവയറുകേളനിലുലാം  നടപഭാതകേളനിലുലാം  കൂടഭാലത  കേനഭാല്  കടഭാപസ്റ്റ്,  കേനഭാല്  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം സകൗകരഭാര്ജ നനിലയങ്ങള സഭാപനിച്ചുവരുന. ഇവയനില് 10.399
MW  -ലന്റെ പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം 8.515 MW പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുലാം  4.4175  MW-ലന്റെ പദതനികേളുലട  ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്ക്കൂരകേളനിലഭായനി
1.15 MW-ലന്റെയുലാം ലതക്കന  കമഖലയനിലല തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്ക്കൂരയനില്
57.5 KW-ലന്റെ സകൗകരഭാര്ജ നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന. ഇവ കൂടഭാലത കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിലല ചേതീകമനനിയനില് 200 MW
കശഷനിയുള്ള കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ആദലഘടമഭായ  50 MW-ല്
36 MW-ലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേഭായലാംകുളത്തസ്റ്റ് എന.റനി.പനി.സനി.യുലട അധതീനതയനിലുള്ള ഭൂമനിയനില് പരമഭാവധനി
കസഭാളഭാര് ലലവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിക്കഭായനി എന.റനി.പനി.സനി.-യുമഭായനി
കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന കസഭാളഭാര് കഫഭാകടഭാകവഭാളടഭായനികേസ്റ്റ്, കസഭാളഭാര് വനിന്റെസ്റ്റ് ലലഹബനിഡസ്റ്റ്
പവര്  പ്ലഭാനകേള  (3  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  വലര  കശഷനിയുള്ളവ)  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
16.65 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിയുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത 1.4 ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ് ആലകേ കശഷനിയുള്ള
ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്   പവര്  പ്ലഭാനകേള  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള്ള
ലകേടനിടങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 10.50 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ലചേറുകേനിട  ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേളനിലൂലട  ലലവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി സസകേഭാരല സലാംരലാംഭകേരനിലൂലട കൂടുതല് ലചേറുകേനിട
ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  20  ലചേറുകേനിട  ജലലലവദദ്യുത
പദതനികേള അനുവദനിച്ചുനല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലലവദദ്യുതനി ബനിലനികനഭാലടഭാപലാം ഇകൗടഭാക്കുന്ന അധനികേ തകേ

214  (2213)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വന  സവദദ്യുതനി  തടനിപസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്  ശദനിക്കുവഭാന
പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കുകമഭാ;  സവദദ്യുതനി തടനിപ്പുമൂലലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യസ്റ്റ്
വര്ഷലാം കതഭാറുലാം ശരഭാശരനി എത്ര തകേ നഷ്ടലപടുനണസ്റ്റ്;  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  സവദദ്യുതനി  ബനിലനികനഭാലടഭാപലാം
അധനികേമഭായനി ഈടഭാക്കുന്ന തകേ തനിരനിലകേ നല്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ബനിലനിലന്റെ  കൂലട  അധനികേ  തകേ  ഈടഭാക്കുവഭാന  സവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  അനഭാവശലമഭായനി  അധനികേ  തകേ  ഈടഭാക്കുന്ന  ലസക്ഷനുകേളനിലല
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലലവദദ്യുതനി കമഭാഷണലാം, ദരുപകയഭാഗലാം തടങ്ങനിയ ക്രമകക്കടുകേള
കേലണത്തുന്നതനിനുലാം തടയുന്നതനിനുലാം പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനമുണസ്റ്റ്.  ചേതീഫസ്റ്റ് വനിജനിലനസസ്റ്റ്
ഓഫതീസറുലട കനതൃതസത്തനില് ആവശലലാം കവണ സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനി  ആന്റെനിപവര്
ലതഫസ്റ്റ് സസഭാഡനിലന്റെ പ്രകതലകേ വനിഭഭാഗലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഇതനില് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
കപഭാലതീസകേഭാര് കൂടനി ഉളലപട  14  ആന്റെനിപവര് ലതഫസ്റ്റ് സസഭാഡകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.
ഇതനിനുപുറകമ ലസക്ഷന തലത്തനിലുലാം,  ഡനിവനിഷന തലത്തനിലുലാം നനിരന്തരലാം പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  ലലവദദ്യുതനി  കമഭാഷണലാം ഉളലപലടയുള്ള ക്രമകക്കടുകേള അറനിയനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  ബന്ധലപട  ലടലനികഫഭാണ്  നമ്പറുകേള  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ലലവദദ്യുതനി
കമഭാഷണലാം കൂടഭാലത ലലവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗത്തനിലല ക്രമകക്കടുകേള കൂടനി പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതകൂടഭാലത  ലലവദദ്യുതനി  കമഭാഷണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി
ഉപകഭഭാക്തഭാവസ്റ്റ് മതീററനില് കൃത്രനിമലാം നടത്തനിയഭാല് ആയതസ്റ്റ് കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന കേഴനിയുന്ന
മതീററുകേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം,  മതീററനിലന്റെ കേവര് ഇളക്കനി മഭാറനി  ലലവദദ്യുതനി കമഭാഷണലാം
നടത്തുന്നതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനഭായനി മതീററുകേള സതീല് ലചേയ്യുനമുണസ്റ്റ്. എ.പനി.റനി. സസഭാഡകേളക്കസ്റ്റ്
ലലവദദ്യുതനി  കമഭാഷണലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുള്ള
ഉപകേരണങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എ.പനി.റനി.  സസഭാഡകേളുലട  പ്രവര്ത്തനഫലമഭായനി
2016-17 കേഭാലയളവനില് ലലവദദ്യുതനി കമഭാഷണലാം, ദരുപകയഭാഗലാം തടങ്ങനിയ ക്രമകക്കടുകേള
കേലണത്തനിയതനില് 4133 കകേസ്സുകേളനിലഭായനി ഏകേകദശലാം 49.5 കകേഭാടനി രൂപ പനിഴയഭായനി
ചുമത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇലകനിസനിറനി ആക്ടസ്റ്റ്  2003,  കകേരള ഇലകനിസനിറനി സലലപ്ലകകേഭാഡസ്റ്റ്  2014
തടങ്ങനിയ ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച തകേ മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിന്നസ്റ്റ്
ഇകൗടഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  കേണക്കഭാക്കനിയതനില്  ഏലതങ്കെനിലുലാം  വനിധത്തനില്  ലതറസ്റ്റ്
സലാംഭവനിക്കുന്നപക്ഷലാം,  ആയതസ്റ്റ് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് ലതറസ്റ്റ്  തനിരുത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
എലഭാ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയുലാം  കേരുതല്  നനികക്ഷപലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  പുതക്കനി
നനിശയനികക്കണതണസ്റ്റ്.  നനിലവനിലുള്ള  നനികക്ഷപലാം  ചേടങ്ങള   അനുശഭാസനിക്കുന്നതനിലുലാം
കുറവഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് കേണഭാല്,  കുറവസ്റ്റ് നനികേത്തഭാനഭായനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കകളഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടഭാറുണസ്റ്റ്.
പനിന്നതീടുള്ള വര്ഷങ്ങളനില് ശരഭാശരനി ലലവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  കുറയുന്നപക്ഷലാം അധനികേമുള്ള
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കേരുതല്  നനികക്ഷപലാം  തനിരനിലകേ  നല്കേഭാറുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ലലവദദ്യുതനി  ദരുപകയഭാഗലാം
തടങ്ങനിയ  ക്രമകക്കടുകേള  കേണഭാല്,  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഇകൗടഭാകക്കണ
തകേയുലാം ഒടുക്കഭാന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബഭാധലസരഭാണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി) നനിയമപരമഭായനി  ഇകൗടഭാകക്കണ്ടുന്ന  തകേയലഭാലത  അധനികേ  തകേ
ഇകൗടഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടനില.

ലലവദദ്യുതനി സബസ്റ്റ് ഡനിവനിഷനുകേളുലട പുനര്വനിഭജനലാം

215  (2214)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലലവദദ്യുതനി സബസ്റ്റ് ഡനിവനിഷനുകേള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
എണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പുനര്വനിഭജനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കെനില് ആയതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലമന്തഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരുനഭാഗപളളനി  ഇലകനിക്കല്  ഡനിവനിഷനനില്  ലവളുത്തമണല്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനിയുലാം
വള്ളനിക്കഭാവസ്റ്റ് കകേന്ദ്രമഭാക്കനിയുലാം സബസ്റ്റ് ഡനിവനിഷനുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനി
ചനിട്ടുകണഭാ, വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിതരണ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ഓഫതീസകേള  (ലസക്ഷന,
സബസ്റ്റ് ഡനിവനിഷന മുതലഭായവ) ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
വനിഭജനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിടനില. കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലുള്ള
ഓഫതീസകേളുലട പുനദുഃക്രമതീകേരണലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. അകതഭാലടഭാപലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ലമചലപട  കസവനലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ലവളുത്തമണല്,  വള്ളനിക്കഭാവസ്റ്റ്  എന്നനിവ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  സബസ്റ്റ്
ഡനിവനിഷനുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം നനിലവനില് ലലവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ലലവദദ്യുതനി നനിയനണലാം

216 (2215)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലലവദദ്യുതനി നനിയനണലാം ഏര്ലപടുകത്തണ സഭാഹചേരലലാം
നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) കകേന്ദ്ര വനിഹനിതത്തനില് ഉണഭായ കുറവസ്റ്റ് മഭാത്രമഭാകണഭാ ഇത്തരത്തനില് ഒരു
സഭാഹചേരലലാം സൃഷ്ടനിചതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് കേരുതനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) ഈ കുറവസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പുതനിയ പദതനികേള കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ലലവദദ്യുതനി പ്രസരണ വനിതരണ നഷ്ടലാം തടയുന്നതനിലൂലട ഇത്തരത്തനില്

ഉണഭാകുന്ന ലലവദദ്യുത നനിയനണലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്  കേരുതനകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതത്തനില്  ഏകേകദശലാം  300  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കുറവസ്റ്റ്

നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  തരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  പവര് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്  മുകഖനയുലാം മറസ്റ്റ്

ലഭലമഭായ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  നനിനലാം  കൂടുതല്  ലലവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എങ്കെനിലുലാം അവനിചേഭാരനിതമഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ലലവദദ്യുതനി

ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനസ്റ്റ് തടസ്സലാം ഉണഭായഭാല് ലചേറനിയ കതഭാതനില് ലലവദദ്യുതനി നനിയനണലാം

ഏര്ലപടുകത്തണനിവരുലാം.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ജൂലലല  മഭാസലാം  ഒരു  ദനിവസലാം  (26-7-2017)

നനിയനണകമര്ലപടുകത്തണനി  വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രതതീക്ഷനിച  രതീതനിയനിലുള്ള  കേഭാലവര്ഷലാം

ലഭനിക്കഭാത്തതലാം ഇതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഇല.

ലലവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാഗത്തനിലല വര്ദന

217  (2216)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലത്തനില്

ലലവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാഗത്തനില് വര്ദനയുണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കെനില് എത്ര ശതമഭാനലാം

എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ലലവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  നനിയനനിക്കഭാന  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്

സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലലലന സഭാപനിചസ്റ്റ് ലലവദദ്യുതനി എത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത സലങ്ങളനില്

ലലവദദ്യുതനി എത്തനിക്കഭാന എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിലചന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 293

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള ആലണന്നതനിനഭാലുലാം, ലമചലപടതലാം
ലലവദദ്യുത  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറച്ചുമഭാത്രലാം  ആവശലമുള്ള  LED  ബളബുകേളുലാം  മറ്റുലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ഉപകയഭാഗനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭാലുലാം,  പ്രസ്തുത  പദതനിമൂലലാം
വരുന്ന  അധനികേ  ലലവദദ്യുത  ഉപകഭഭാഗലാം  തഭാരതകമലന  കുറവഭായനിരനിക്കുലമന്നഭാണസ്റ്റ്
കേരുതന്നതസ്റ്റ്. സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനില് ലഭലമഭാക്കനിയ ലലവദദ്യുത കേണക്ഷനുകേളുലട
വഭാര്ഷനികേ ഉപകഭഭാഗലാം 40 ദശലക്ഷലാം യണനിറനില് തഭാലഴ എന്നഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള കകേരളത്തനിലല ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ 0.2 ശതമഭാനലാം മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലലവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  നടത്തുകമ്പഭാള  പഭാഴഭാകുന്ന  ഉകൗര്ജ
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുലാം നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേളുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ലഡല്പസ്റ്റ് (ലഡഭാമസനികേസ്റ്റ് എഫനിഷലന്റെസ്റ്റ് ലലലറനിലാംഗസ്റ്റ് കപ്രഭാഗ്രേഭാലാം) എന്ന
പദതനിയനിലൂലട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  സകൗജനല  നനിരക്കനില്
രണസ്റ്റ്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  വതീതലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന
പദതനി  നടനവരുന.  ഇകൗ  പദതനിയനിലൂലട  1.5  കകേഭാടനി
ബളബുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതവലര  1  കകേഭാടനിയനില്പരലാം  ബളബുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്തു
കേഴനിഞ.

2. 2016 ഡനിസലാംബര് 14 ഉകൗര്ജസലാംരക്ഷണ ദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം വനിവനിധ കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിച്ചു.  ഉകൗജസലാംരക്ഷണ  സകന്ദശലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിചസ്റ്റ്
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് നനിന്നസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചസ്റ്റ് തനിരുവനന്തപുരത്തസ്റ്റ് സമഭാപനിച
ലലസക്കനിള റഭാലനി ലപഭാതജനങ്ങളനില് ഉകൗര്ജസലാംരക്ഷണലത്ത
കുറനിച്ചുള്ള അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായനിച്ചു.  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  ഉകൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ  ദനിനത്തനില്  മഭാസസ്റ്റ്  റഭാലനി
സലാംഘടനിപനിച്ചു.

3. തനിരുവനന്തപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ്റ്റ് ഉളലപലട 17  സഭാപ
നങ്ങളനില്  എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തുകേയുലാം  ഉകൗര്ജ
സലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.
സസകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനിലുലാം അവരുലട അകപക്ഷ അനുസരനിചസ്റ്റ്
എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ് നടനവരുന.
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4. നഭാഷണല്  സര്വതീസസ്റ്റ്  സതീലാം,  എനര്ജനി  കേണ്സര്കവഷന
ലസഭാലലസറനി,  വനിവനിധ ലറസനിഡനസസ്റ്റ് അകസഭാസനികയഷനുകേള
എന്നനിവരുമഭായനി  ഒത്തുകചേര്ന്നസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  വനിവനിധ
ഉകൗര്ജസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിലന്റെ  തടര്ചയഭായനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  ഡനിമഭാന്റെസ്റ്റ്
ലലസഡസ്റ്റ് മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് (ഡനി.എസസ്റ്റ്.എലാം.) ലസലനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില്
ലപഭാതജനങ്ങലളയുലാം വനിദലഭാര്തനികേലളയുലാം ഉളലപടുത്തനി ഉകൗര്ജ
സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പതനിവഭായനി നടനവരുന.

5. ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലകേടനിടത്തനില് സഭാര് കററഡസ്റ്റ് ഫഭാനുകേള
സഭാപനിക്കുന്ന പദതനിയനില് 1000 ഫഭാനുകേള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇകൗ  പദതനി  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

6. സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സകൗകരഭാര്ജലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  കപ്രഭാത്സഭാ
ഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം വനിവനിധ ആവശലങ്ങളക്കഭായനി ജലലാം ചൂടഭാക്കു
ന്നതനിനസ്റ്റ് ലലവദദ്യുതനി, കഫഭാസനില് ഇന്ധനങ്ങള മുതലഭായവ ഒഴനിവഭാക്കനി
പരനിസനിതനി  സകൗഹൃദപരമഭായ  സകൗകരഭാര്ജലാം  ഉപകയഭാഗലപ
ടുത്തുന്നതസ്റ്റ്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണസ്റ്റ്
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്. -ലന്റെ  41  ഇനലസക്ഷന ബലാംഗഭാവകേളനിലലയുലാം
ഇലകേസ്റ്റ് ട്രെനികേസ്റ്റ്  ഗതീസറുകേള മഭാറനി കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീറര് സഭാപനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിക്കസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇകൗ പദതനിയുലട ഒന്നഭാലാംഘടമഭായനി  24  ഇനലസക്ഷന ബലാംഗഭാവകേളനില്
കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീറര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

7. സലാംസഭാനലത്ത  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തസ്റ്റ്,  കേളക്ടകററസ്റ്റ്,  ലലവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലകേടനിടങ്ങളുലട മുകേളനില് സകൗകരഭാര്ജ  നനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്ന പദതനിയുലട പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

8. സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച സനി.എഫസ്റ്റ്.എല്./സഭാധഭാരണ ബളബുകേള
മഭാറനി എല്.ഇ.ഡനി.  ആക്കുന്ന പദതനിയുലട പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

9. എലാംപവറനിലാംഗസ്റ്റ്  കേണ്സഡ്യൂകമഴസ്റ്റ്  ഓണ് എനര്ജനി  എഫനിഷലനസനി
വനിദലഭാര്തനികേലള ലലവദദ്യുതനി സലാംരക്ഷണവമഭായനി ബന്ധലപടുന്ന
തനികലക്കഭായനി നഭാഷണല് സര്വതീസസ്റ്റ് സതീമുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് മലപ്പുറലാം
ജനിലയനില്  708216  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വതീടുകേള
സന്ദര്ശനിചസ്റ്റ്  ലഘുകലഖകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ഉകൗര്ജ
സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ ആവശലകേത കബഭാധലലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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10. ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  സബസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷന  തലത്തനിലുള്ള
ഡനിമഭാന്റെസ്റ്റ് ലലസഡസ്റ്റ് മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് ലസല്ലുകേളുലട ആഭനിമുഖലത്തനില്
സ്കൂളുകേളനില് ഉകൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കവണ
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ഉകൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ  സകന്ദശങ്ങള
ഉളലക്കഭാള്ളനിചസ്റ്റ്  1.5  ലക്ഷലാം ഡയറനികേള അചടനിചസ്റ്റ് വനിദലഭാര്തനി
കേളക്കനിടയനില്  വനിതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  എനര്ജനി
കവഭാളന്റെനികയര്സസ്റ്റ് വഴനി വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് ഉകൗര്ജ
സലാംരക്ഷണ കബഭാധവത്കേരണ ക്ലഭാസ്സുകേള നടത്തനിവരുന.

ഉകൗര്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിലൂലട ലലവദദ്യുതനി ആവശലലാം കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനസ്റ്റ്
എനര്ജനി  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെര്  തഭാലഴപറയുന്ന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഗഭാര്ഹനികേ കമഖലയനില് ലലവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗലാം  കൂടുതലഭായതനിനഭാല്  വതീടമ്മേമഭാര്ക്കു
കവണനി ഉകൗര്ജ  ക്ലനിനനികേസ്റ്റ്  പരനിപഭാടനി  നടത്തനിവരുന.  ലപഭാതജന കബഭാധവല്ക്കര
ണത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  എകനിബനിഷനുകേളുലാം  റനികസഭാഴസ്റ്റ്  കപഴസ്റ്റ് സണ്സസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തരലാം
200-ല്പരലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപഭാതജന
കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി എന.ജനി.ഒ.കേള,  സര്വതീസസ്റ്റ് ലസഭാലലസറനികേള,  ലപഭാതജന
വഭായനശഭാലകേള  എന്നനിവയുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  ഉകൗര്ജ  കേനിരണ്  പരനിപഭാടനി  നടത്തനി
വരുന.  പത്ര-ദൃശല-ശഭാവല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  വതീടുകേളനില്  ഉകൗര്ജസലാംരക്ഷണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളടങ്ങനിയ  സകന്ദശങ്ങള  ലപഭാതജനകബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  നല്കേനി
വരുന. വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് നടത്തനിവരുന്ന സഭാര്ടസ്റ്റ് എനര്ജനി കപ്രഭാഗ്രേഭാമനിലൂലട
വനിദലഭാലയങ്ങളനികലയുലാം  വതീടുകേളനികലയുലാം  ലലവദദ്യുതനി  ലഭാഭത്തനിനസ്റ്റ്  സഭാധനിക്കുനണസ്റ്റ്.
സഭാര്ടസ്റ്റ്  എനര്ജനി  കപ്രഭാഗ്രേഭാമനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിദലഭാലയങ്ങളനില് സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന
ഉകൗര്ജസലാംരക്ഷണ പരനിപഭാടനികേളനിലൂലട വനിദലഭാര്തനികേളനിലല ഉകൗര്ജ സലാംരക്ഷണ
അവകബഭാധലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഭാധനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അതനിലൂലട  വനിദലഭാര്തനികേള
ഉകൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  വതീടുകേളനിലുലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  4270
സ്കൂളുകേളനിലുലാം,  ലഎ.ടനി.ലഎ.,  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാളജകേള,  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേള
തടങ്ങനി 200-ഓളലാം സഭാകങ്കെതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം സഭാര്ടസ്റ്റ് എനര്ജനി കപ്രഭാഗ്രേഭാലാം
നടത്തുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനിലല ലലവദദ്യുതനി
എത്തഭാത്ത കമഖലകേളനില് കസഭാളഭാര് പഭാനല് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ഗ്രേനിഡസ്റ്റ് ബന്ധനിതമലഭാത്ത
സകൗകരഭാര്ജ  നനിലയലാം സഭാപനിക്കഭാന ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.  നടപടനികേലളടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലലവദദ്യുതനി എത്തനിയനിടനിലഭാത്ത ഉളനഭാടന ഗ്രേഭാമങ്ങള, വനഭാന്തര കമഖലകേള, ഒറലപട
കമഖലകേളനില്  വസനിക്കുന്ന  ജനവനിഭഭാഗങ്ങള  എന്നനിവലരയഭാണസ്റ്റ്  ഇകൗ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇകൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പരനിമനിത  ഗഭാര്ഹനികേ  ലലവദദ്യുതനി
ഉപകഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്. സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിക്കഭായനി ഇടുക്കനി,
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പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലലവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്ത  ഒറലപട  കകേഭാളനിനനികേളനില്  അലനര്ടസ്റ്റ്  സകൗകരഭാര്ജ  ലലവദദ്യുതനി
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനി.  ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  1620  വതീടുകേളനില്
കസഭാളഭാര് കഹഭാലാം ലലലറനിലാംഗസ്റ്റ്  സനിസലാം സഭാപനിച്ചു.  കൂടഭാലത വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  12
വതീടുകേളനിലുലാം  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  539  വതീടുകേളനിലുലാം  കസഭാളഭാര്  കഹഭാലാംലലലറനിലാംഗസ്റ്റ്
സനിസലാം സഭാപനിച്ചു.  രണസ്റ്റ് ലലലറസ്റ്റ്  യണനിറസ്റ്റ്,  ബഭാററനി,  കസഭാളഭാര് ലമഭാഡഡ്യൂള,  ഡനി.സനി.
കടബനിള ഫഭാന,  ലമഭാലലബല്  ചേഭാര്ജര് എന്നനിവ അടങ്ങുന്ന കസഭാളഭാര് സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
വതീടുകേളനില് സഭാപനിചതസ്റ്റ്. കൂടഭാലത എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം കസഭാളഭാര് റഭാന്തലുകേളുലാം നല്കേനി.

സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായലാം

218  (2217)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കകേരളലാം  സമ്പൂര്ണ  സവദഡ്യൂതതീകേരണ  സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ധന
സഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉലണങ്കെനില് എത്ര തകേയഭാണസ്റ്റ്  ഇതനികലക്കഭായനി  കകേന്ദ്രലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഉണസ്റ്റ്.  ഗ്രേഭാമതീണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനുലാം  ലലവദദ്യുതനി  ശലാംഖലഭാ  നവതീകേരണ
ത്തനിനുമഭായുള്ള  ദതീനദയഭാല്  ഉപഭാദലഭായ  ഗ്രേഭാമ  കജലഭാതനി  കയഭാജനയനില്  നനിനള്ള
ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  പങ്കുകൂടനി  സമ്പൂര്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിക്കസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 46.002  കകേഭാടനി രൂപയുലട പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് ഗ്രേഭാമതീണ
ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി ദതീനദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗ്രേഭാമ കജലഭാതനി കയഭാജനയനില്
ലപടുത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന :

നമ്പര് ജനില തകേ (കകേഭാടനി)

(1) (2) (3)

1 തനിരുവനന്തപുരലാം 4.968 രൂപ

2 ലകേഭാലലാം 2.604 രൂപ

3 പത്തനലാംതനിട 1.902 രൂപ
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(1) (2) (3)

4 കകേഭാടയലാം 1.746 രൂപ

5 ആലപ്പുഴ 0.588 രൂപ

6 എറണഭാകുളലാം 1.242 രൂപ

7 ഇടുക്കനി 5.364 രൂപ

8 തൃശ്ശൂര് 1.044 രൂപ

9 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 4.938 രൂപ

10 മലപ്പുറലാം 5.31 രൂപ

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 3.798 രൂപ

12 വയനഭാടസ്റ്റ് 6,246 രൂപ

13 കേണ്ണൂര് 4.032 രൂപ

14 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 2.22 രൂപ

ആലകേ 46.002 കകേഭാടനി രൂപ

ഇകൗ  തകേയനില്  സലാംസഭാനലാം  നടപഭാക്കനിയ  സമ്പൂര്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനിയനില്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയ  തകേ  തനിടലപടുത്തനി  വരുന.  സമ്പൂര്ണ
ലലവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില് ഇതവലര ആലകേ 171 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേസമര് ലകേയര് ലസന്റെര്

219  (2218)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില്  സര്വതീസസ്റ്റ്  സലാംബന്ധമഭായ  പരഭാതനികേളക്കസ്റ്റ്
ലഹല്പസ്റ്റ് സലന സകൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലങ്കെനില് ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കേസമര്  ഫതീഡ്ബഭാക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കനി  കേമ്പനനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തഭാന ആകലഭാചേന ഉകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്രതീകൃത കേസമര് ലകേയര്/കേഭാള ലസന്റെര്,  ലസക്ഷന ഓഫതീസകേള,

കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡനിലല  മറസ്റ്റ്  ഓഫതീസകേള,  കേസമര്

മതീറനിലാംഗുകേള  എന്നനിവ  മുകഖന  ലഭനിക്കുന്ന  കേസമര്  ഫതീഡ്ബഭാക്കസ്റ്റ്  കേമ്പനനിയുലട

നനിലവനിലുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തഭാന  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഉപകഭഭാക്തൃകസവനലാം

കൂടുതല്  ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  തലത്തനില്  എലഭാ

6  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കലുലാം പ്രധഭാന ഉപകഭഭാക്തൃ ഗ്രൂപ്പുകേളുലട പ്രതനിനനിധനികേലള ഉളലപടുത്തനി

കേസമര് മതീറസ്റ്റ് സലാംഘടനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വയനഭാടനിലല ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളനില് ലലവദദ്യുതനി 

എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

220 (2219) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വയനഭാടനിലല  ലചേടലഭാലത്തൂര്,  പുത്തൂര്,  മണനിമുണ,  ഞണനലകേഭാലനി,

ഹസ്സന ലകേഭാലനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളനിലല 244 കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഇകപഭാഴലാം സവദദ്യുതനി ലഭനിചനിടനിലലന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ സവദദ്യുതതീകേരണ സലാംസഭാനമഭായനി  പ്രഖലഭാപനലാം നടത്തനിയ

സഭാഹചേരലത്തനില് ഈ കകേഭാളനനികേളനില് അടനിയന്തരമഭായനി സവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ലചേടലഭാലത്തുര്,  മണനിമുണ,  പുത്തൂര്,  പഭാമ്പന  ലകേഭാലനി  എന്നതീ

ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനിലല കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി ലഭനിചനിടനിലലന്ന വസ്തുത

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  കകേഭാളനനികേളനികലക്കസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

വനത്തനിലൂലട ലലവദദ്യുതനി ലലലന വലനികക്കണതണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  വനലാം വകുപനിലന്റെ

അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ് ലലവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ്. വനലാം

വകുപനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  കകേഭാളനനികേളനികലക്കസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി

എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഞണന ലകേഭാലനി,

ഹസ്സന ലകേഭാലനി എന്നതീ കപരുകേളനില് കകേഭാളനനികേള കേലണത്തഭാന ആയനിടനില.
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ഭൂതത്തഭാനലകേടനില് വഴനിവനിളക്കസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

221  (2220)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് ഭൂതത്തഭാന ലകേടസ്റ്റ് മുതല് വടഭാട്ടുപഭാറ മതീരഭാന
സനിറനി  വലര  സവദദ്യുതനി  സലന  വലനിചസ്റ്റ്  വഴനിവനിളക്കസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്  നനിനലാം  25  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില്  എന്തസ്റ്റ്  തടര്നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനലമൃഗങ്ങളുലട  ശലലമുള്ള  ഈ  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  വഴനിവനിളക്കസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം അടനിയന്തനിരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി & സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കുള്ള ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മഭാനന്തവഭാടനി ഇലകനിക്കല് ഡനിവനിഷന

222  (2221)  ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാനന്തവഭാടനി  ഇലകനിക്കല്  ഡനിവനിഷനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  എത്ര  ലസക്ഷനുകേള
ഉലണനലാം  ഓകരഭാ  ലസക്ഷനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുലാം  എത്ര  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കൾ  ഉലണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഓകരഭാ ലസക്ഷനസ്റ്റ് കേതീഴനിലുലാം എത്ര ജതീവനക്കഭാര് ഉണസ്റ്റ്;  തസ്തനികേ തനിരനിചസ്റ്റ്
കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല്  കേണക്ഷനുകേളുള്ള  ലസക്ഷനുകേള  വനിഭജനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ;

(ഡനി)  മഭാനന്തവഭാടനി  ലസക്ഷനസ്റ്റ് കേതീഴനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കൾ  കൂടുതലുള്ള കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?



300       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  16, 2017 

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാനന്തവഭാടനി  ഇലകനിക്കല്  ഡനിവനിഷലന്റെ  കേതീഴനില്  9  ഇലകനിക്കല്
ലസക്ഷനുകേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ടനി ലസക്ഷനുകേളുലാം ഇവയുലട കേതീഴനിലുള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
എണവലാം ചുടവലട കചേര്ക്കുന :

ലസക്ഷന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണലാം

മഭാനന്തവഭാടനി 24727

തവനിഞ്ഞഭാല് 11656

ലവള്ളമുണ 14840

കേഭാടനിക്കുളലാം 10749

കകേഭാകറഭാലാം 8386

പനമരലാം 16754

പുല്പള്ളനി 15360

പഭാടനിചനിറ 8548

പടനിഞ്ഞഭാലറത്തറ 13201

(ബനി) ഓകരഭാ ലസക്ഷനസ്റ്റ് കേതീഴനിലുമുള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം തസ്തനികേ തനിരനിചസ്റ്റ്
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

മഭാനന്തവഭാടനി കമഭാഡല് ലസക്ഷന :

അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 1

സതീനനിയര് സൂപ്രണസ്റ്റ് 1

സബസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 3

ഒഭാവര്സതീയര് 6
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മതീറര് റതീഡര് 1

ലലലനമഭാന 12

മസ്ദൂര് 6

കേഭാഷലര് 2

                      ആലകേ 32

പനമരലാം കമഭാഡല് ലസക്ഷന :

1 അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 1

2 സതീനനിയര് സൂപ്രണസ്റ്റ് 1

3 സബസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 3

4 ഓവര്സതീയര് 6

5 ലലലന മഭാന 12

6 മസ്ദൂര് 6

7 കേഭാഷലര് 1

ആലകേ 30

പുല്പള്ളനി കമഭാഡല് ലസക്ഷന :

1 അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 1

2 സബസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 3

3 ഓവര്സതീയര് 6

4 സതീനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 1



302       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  16, 2017 

5 മതീറര് റതീഡര് 3

6 ലലലന മഭാന 12

7 മസ്ദൂര് 6

8 കേഭാഷലര് 2

ആലകേ 34

തവനിഞ്ഞഭാല് കമഭാഡല് ലസക്ഷന :

1 അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 1

2 സതീനനിയര് സൂപ്രണസ്റ്റ് 1

3 സബസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 3

4 ഓവര്സതീയര് 6

5 ലലലന മഭാന 12

6 മസ്ദൂര് 6

7 കേഭാഷലര് 2

 ആലകേ 31

ലവള്ളമുണ കമഭാഡല് ലസക്ഷന :

1 അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 1

2 സതീനനിയര് സൂപ്രണസ്റ്റ് 1

3 സബസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 3

4 ഓവര്സതീയര് 5
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5 ലലലനമഭാന 12

6 മസ്ദൂര് 5

ആലകേ 27

കേഭാടനിക്കുളലാം കമഭാഡല് ലസക്ഷന :

1 അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 1

2 സതീനനിയര് സൂപ്രണസ്റ്റ് 1

3 സബസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 3

4 ഓവര്സതീയര് 6

5 മതീറര് റതീഡര് 1

6 ലലലനമഭാന 12

7 മസ്ദൂര് 6

                                 ആലകേ 30

പഭാടനിചനിറ കമഭാഡല് ലസക്ഷന :

1 സബസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 2

2 ഓവര്സതീയര് 6

3 സതീനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 1

4 ലലലനമഭാന 11

5 മസ്ദൂര് 6

6 കേഭാഷലര് 1

               ആലകേ 27
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പടനിഞ്ഞഭാറത്തറ കമഭാഡല് ലസക്ഷന :

1 അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 1

2 സതീനനിയര് സൂപ്രണസ്റ്റ് 1

3 സബസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 3

4 ഓവര്സതീയര് 5

5 ലലലനമഭാന 12

6 മസ്ദൂര് 6

                                    ആലകേ     28

കകേഭാകറഭാലാം കമഭാഡല് ലസക്ഷന :

1 അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 1

2 സബസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് 3

3 ഓവര്സതീയര് 5

4 മതീറര് റതീഡര് 1

5 ലലലനമഭാന 12

6 മസ്ദൂര് 5

               ആലകേ 27

(സനി)  ഇല.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണലാം മഭാത്രലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  ലസക്ഷന
ഓഫതീസകേള  വനിഭജനിക്കഭാറനില.  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അധനികേമഭായനി മഭാനവകശഷനി ആവശലമഭായനി വരുന്നതനിനഭാലുലാം പുതതഭായനി തസ്തനികേകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തടസ്സങ്ങള ഉള്ളതനിനഭാലുലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള ലസക്ഷന
ഓഫതീസകേള വനിഭജനിചസ്റ്റ് പുതനിയ ഓഫതീസകേള അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനയനിലനില.
കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേസമര് ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തു
ന്നതനിനുലാം കസവനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുമഭാണസ്റ്റ് മുനഗണന നല്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  മഭാനന്തവഭാടനി ലസക്ഷലന്റെ കേതീഴനില് നനിലവനില്  24727  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കുന്ദമലാംഗലലാം ഇലകനിസനിറനി ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ്

223 (2222)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുന്ദമലാംഗലലാം  ഇലകനിസനിറനി  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനിനസ്റ്റ്  സസന്തലാം  ലകേടനിടലാം

നനിർമ്മേനിക്കുവഭാനഭായനി തറക്കലനിടനിരുനകവഭാ;

(ബനി) എങ്കെനില് ആയതനിലന്റെ ശനിലഭാസഭാപനലാം ആരസ്റ്റ്,  എന്നസ്റ്റ് നനിര്വഹനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് എത്ര രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയഭാണസ്റ്റ്

ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേടനിട  നനിർമ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ

കേഭാരണലമന്തഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശതീ.  എളമരലാം  കേരതീലാം  (ബഹുമഭാനലപട  മുന  വലവസഭായ  വകുപ്പുമനനി)

2010 ആഗസസ്റ്റ് 15-നസ്റ്റ് നനിര്വഹനിച്ചു.

(സനി)  പ്രസ്തുത ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  72  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി

27-7-2010-നസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. (പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന).* 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി രണസ്റ്റ് തവണ ലടണര് ലചേയനിരുനലവങ്കെനിലുലാം  വളലര

ഉയര്ന്ന തകേകേള കേസഭാടസ്റ്റ്  ലചേയതനിനഭാല് അന്നസ്റ്റ് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്

ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  കേരഭാര്  നല്കുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞനില.  തടര്ന്നസ്റ്റ്  കുന്ദമലാംഗലത്തസ്റ്റ്

നനിലവനിലുള്ള 110 ലകേ.വനി. സബസ്റ്റ് കസഷന 220 ലകേ. വനി. നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ് ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശമുണഭാവകേയുലാം പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശത്തനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരമഭാവകേയുലാം ലചേയതനിനഭാല്

സബസ്റ്റ് കസഷലന്റെ വനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയറഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം അതനിനനുബന്ധമഭായനി

ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ് ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമുള്ള തടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

* ലലലബയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്

436/2020
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സലാംസഭാനലത്ത ലലവദദ്യുത പ്രതനിസന്ധനി

224  (2223)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മഴ കുറഞ്ഞകതഭാലട സലാംസഭാനലാം കേടുത്ത സവദദ്യുത പ്രതനിസന്ധനിയനികലക്കസ്റ്റ്
നതീങ്ങുകേയഭാകണഭാ;

(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസങ്ങളനില് അല്പസമയകത്തലക്കങ്കെനിലുലാം കലഭാഡസ്റ്റ് ലഷഡനിലാംഗസ്റ്റ്
ഏര്ലപടുത്തുകേയുണഭാകയഭാ;

(സനി)  പവര്  എകസ്റ്റ്കചേഞനില്  നനിനലാം  ദനിവകസന  കൂടനിയ  വനിലയസ്റ്റ്  സവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങനിയഭാകണഭാ ഇകപഭാഴലത്ത പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കുന്നതസ്റ്റ്;  അലലങ്കെനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര പൂളനില് നനിന്നസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്ന സവദദ്യുതനിയനില് കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ ;

(ഇ)  മഴ  കുറഞ്ഞകതഭാലട  കവനലനിനസ്റ്റ്  സമഭാനമഭായനി  സവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം
വര്ദനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;  എങ്കെനില്  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  ജൂസല  മഭാസത്തനിലല  പ്രതനിദനിന
ഉപകഭഭാഗലാം എത്ര യണനിറഭാണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  ഈ  നനില  തടര്ന്നഭാല്  കലഭാഡസ്റ്റ്  ലഷഡനിലാംഗസ്റ്റ്,  പവര്കേടസ്റ്റ്  എന്നനിവ
ഏര്ലപടുകത്തണനിവരുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) മഴ കുറഞ്ഞതനിനഭാല് സലാംസഭാനലത്ത ജലഭാശയങ്ങളനികലയള്ള നതീലരഭാഴക്കനില്
ഗണലമഭായ കുറവണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് ലലവദദ്യുതനി ലഭലതയനില് കുറവവരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല്  ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്  അധനികേ  ലലവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേലളടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനിനഭാല് കേടുത്ത പ്രതനിസന്ധനി നനിലവനിലനില.

(ബനി) 2017 ജൂലലല മഭാസലാം 26-ാം തതീയതനി ലലവകുകന്നരലാം ഉപകഭഭാഗലാം കൂടുതലഭായനിരുന്ന
സമയത്തസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഭഭാഗനികേമഭായനി കലഭാഡസ്റ്റ് ലഷഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന.
ഇതസ്റ്റ്  അന്തര്  റതീജനിയണല്  പ്രസരണ  ശലാംഖലയനിലല  പ്രശ്നങ്ങളമൂലവലാം,  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതത്തനില് ലപഭാടുന്നലനയുണഭായ കുറവലാം നനിമനിത്തമഭായനിരുന.

(സനി)  പവര് എകസ്റ്റ്കചേഞനില് നനിനകൂടനി ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനിയഭാണസ്റ്റ് കേഭാലവര്ഷ
കേറവമൂലമുണഭായ ലഭലതക്കുറവസ്റ്റ് നനികേത്തുന്നതസ്റ്റ്.  മനിക്കവഭാറുലാം ദനിവസങ്ങളനില് കുറഞ്ഞ
വനിലയഭാണസ്റ്റ് ലലവദദ്യുതനി ഇപ്രകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  കൂടലാംകുളലാം  നനിലയത്തനില് നനിനള്ള ലലവദദ്യുതനിയനില് കുറവസ്റ്റ്  വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇകൗ കേഭാലയളവനില് കേനികടണനിയനിരുന്ന ഏകേകദശലാം 260 ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ് ഒട്ടുലാം ലഭലമല. മറ്റു
നനിലയങ്ങളനില്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയനിരുന്ന  അറകുറപണനികേളമൂലമുള്ള  ലഭലതക്കുറവസ്റ്റ്
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ഇതകൂടഭാലത  അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായ സഭാകങ്കെതനികേ പ്രശ്നങ്ങളമൂലലാം  ചേനില
ദനിവസങ്ങളനില് കകേന്ദ്ര പൂളനില് നനിനള്ള ലലവദദ്യുതനിയനില് കുറവസ്റ്റ് വരുനണസ്റ്റ്.

(ഇ)  മഴ  കുറഞ്ഞതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറഞ്ഞ  കതഭാതനില്  വര്ദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2017  ജൂലലല  മഭാസത്തനിലല  പ്രതനിദനിന  ശരഭാശരനി  ഉപകഭഭാഗലാം  62.688  ദശലക്ഷലാം
യണനിറഭാണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്നതനികനക്കഭാള 0.18 ദശലക്ഷലാം യണനിറസ്റ്റ് കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്) കലഭാഡസ്റ്റ് ലഷഡനിലാംഗസ്റ്റ്, പവര്കേടസ്റ്റ് എന്നനിവ ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പുറകമ
നനിനലാം  കൂടുതല്  ലലവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായുള്ള  നടപടനികേലളടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2017  ഒകക്ടഭാബര് മഭാസലാം മുതല്  DBFOO  പ്രകേഭാരലാം  407  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ് ലഭലമഭായനി തടങ്ങുലാം.
കൂടഭാലത  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  ലഭലമഭായ  സമയങ്ങളനിലലലഭാലാം  പവര്  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്
മുകഖന  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങനിയുലാം  കകേന്ദ്ര നനിലയങ്ങളനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങള
കവലണന്നസ്റ്റ്  വയന്ന  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനിലുള്ള  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങനിയുലാം  ലലവദദ്യുതനി
ആവശലകേത  നനിറകവറ്റുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള   സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
ജലലലവദദ്യുത ഉല്പഭാദനലാം പരമഭാവധനി ക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ് കവനല് മഭാസങ്ങളനില് ഉല്പഭാദനലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം

225 (2224)  ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സമ്പൂര്ണ സവദദ്യുതതീകേരണ സലാംസഭാനമഭായനി കകേരളലത്ത പ്രഖലഭാപനിച

സഭാഹചേരലത്തനിൽ നനിലവനിൽ ഇവനിലട സവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത ഒരു വതീടുലാം ഇല എന്നതസ്റ്റ്

ശരനിയഭാകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വതീടുകേളനിലലഭാലത വഭാടകേ കേസഭാര്കടഴ് സകേളനിലുലാം മറ്റുലാം സവദദ്യുതനി ലവളനിചമനിലഭാലത

ഏലതങ്കെനിലുലാം ആളുകേള തഭാമസനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് അത്തരലാം

സലങ്ങളനില് കൂടനി സവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത വതീടുകേള കകേരളത്തനിൽ  ഇനനിയുലാം ഉലണനള്ളതസ്റ്റ്

ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില്  കശഷനിക്കുന്ന  വതീടുകേളനിൽക്കൂടനി  സവദദ്യുതനി

എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ -സനി)  സമ്പൂര്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  150807  വതീടുകേളക്കസ്റ്റ്
ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 31-3-2017-ലല സനിതനിയനുസരനിചസ്റ്റ് അകപക്ഷനിചതലാം
വഭാസകയഭാഗലവമഭായനിരുന്ന  വതീടുകേളനില്  (വഭാടകേ  കേസഭാര്കടഴസ്റ്റ്  ഉളലപലട),  കകേഭാടതനി,
റവനഡ്യൂ/വനലാം  വകുപ്പുകേള  തടങ്ങനിയവയുലട  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാതനിരുന്ന  ഏതഭാനുലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ഒഴനിലകേ എലഭാ വതീടുകേളക്കുലാം നനിലവനില് ലലവദദ്യുതനി എത്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനിലല ലലവദദ്യുതനി എത്തഭാത്ത
ഉളനഭാടന ഗ്രേഭാമങ്ങള,  വനഭാന്തര കമഖലകേള,  ഒറലപട  കമഖലകേളനില് വസനിക്കുന്ന
ജനവനിഭഭാഗങ്ങള എന്നനിവലര കസഭാളഭാര് പഭാനല് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ഗ്രേനിഡസ്റ്റ് ബന്ധനിതമലഭാത്ത
സകൗകരഭാര്ജ  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കഭാന  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
നടപടനികേലളടുത്തു.  ഇകൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പരനിമനിത  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാഗലാം
നനിജലപടുത്തനിയതനില്  ജനങ്ങള  എതനിര്പസ്റ്റ്  കരഖലപടുത്തനിയതനിനഭാല്  പദതനി
സമ്പൂര്ണമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  നൂതന ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകേരണങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്ന  ലലവദദ്യുതനി  ശലാംഖലയഭാണസ്റ്റ്  ഇവര്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ആയതനിനഭാല്  ഇകൗ  കമഖലകേളനില്  സമ്പൂര്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
സഭാധനിചനിടനില. 31-3-2017-നസ്റ്റ്  കശഷലാം പുതതഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  വഭാസകയഭാഗലമഭാക്കനിയ
വതീടുകേളുലട കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  (അകപക്ഷകേന പണലാം അടചസ്റ്റ് അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള  മഭാത്രകമ  പുതതഭായുള്ള  അകപക്ഷകേലര  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം
കകേരള കസറസ്റ്റ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡനിനസ്റ്റ് ലഭനിക്കുകേയുള്ളു). നനിലവനില് എത്ര
ശതമഭാനലാം  വതീടുകേള  ലലവദദ്യുതതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്  എന്ന  കേണക്കസ്റ്റ്  ലഭലമല.  ഗ്രേഭാമതീണ
ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ള  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ദതീന  ദയഭാല്
ഉപഭാദലഭായ ഗ്രേഭാമതീണ കജലഭാതനി കയഭാജന (DDUGJY)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. അതനില് ഉളലപടുത്തനി പദതനി പ്രകദശലത്ത ബനി.പനി.എല്. കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലലവദദ്യുതനി എത്തനിക്കഭാനഭാകുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഉളനഭാടന വനഭാന്തര കമഖലയനില് തഭാമസനിക്കുന്ന
ജന  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുണസ്റ്റ്.  കസഭാളഭാര്  പഭാനല്
ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള  ഗ്രേനിഡസ്റ്റ്  ബന്ധനിതമലഭാത്ത  സകൗകരഭാര്ജ  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം പദതനി

226 (2225)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സമ്പൂര്ണ  സവദദ്യുതതീകേരണലാം  പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏത  ഘടലാം
വലരയഭായനി എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം എത്ര പുതനിയ ഗഭാര്ഹനികേ
സവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ഓകരഭാ  ഇലകനികേസ്റ്റ്  സര്ക്കനിള  തനിരനിചസ്റ്റ്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഗഭാര്ഹനികേഭാവശലത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  സവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  ലമയനിന
കപഭാസനില് നനിന്നസ്റ്റ് കപഭാസസ്റ്റ് വഴനി സര്വതീസസ്റ്റ് വയര് വലനിചസ്റ്റ് ലകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകുന്ന
ബുദനിമുടസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  ലചേലവനില് ലമയനിന  കപഭാസനില് നനിന്നസ്റ്റ്
അണര് ഗ്രേകൗണസ്റ്റ് കകേബനിള വഴനി സവദദ്യുതനി കേണക്ഷന ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തങ്കെനിലുലാം
ബുദനിമുകടഭാ നനിയമതടസ്സകമഭാ ഉകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച
ഉത്തരവസ്റ്റ് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഡനി) ഉപകഭഭാക്തഭാവസ്റ്റ് ലചേലവസ്റ്റ് വഹനിക്കുവഭാന തയഭാറഭാണസ്റ്റ് എങ്കെനില് ഭൂഗര്ഭകകേബനിള
വഴനി  സവദദ്യുതനി ലകേഭാടുക്കഭാന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനസ്റ്റ്  പുതനിയ ഉത്തരവസ്റ്റ്
ഇറക്കുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 9-8-2017-ലല കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  1,50,405  വതീടുകേളക്കസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
റവനഡ്യൂ/വനലാം  വകുപ്പുകേളുലട  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  ഏതഭാനുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള
ഒഴനിചസ്റ്റ് എലഭാവര്ക്കുലാം ലലവദദ്യുതനി എത്തനിചസ്റ്റ് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം 2017 കമയസ്റ്റ്
29-നസ്റ്റ്  രഭാജലലത്ത  ആദലലത്ത  സമ്പൂര്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ  സലാംസഭാനമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  2,78,147  ഗഭാര്ഹനികേ
ലലവദദ്യുത  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇലകനിക്കല്  സര്ക്കനിള  തനിരനിച്ചുള്ള
വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി & ഡനി)  മുനകേഭാലങ്ങളനില് എല്.ടനി.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള
സഭാപനിചസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  ഇതസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി
കചേഭാര്ചയസ്റ്റ്  ഇടയഭാക്കുന  എന്നതനിനഭാലുലാം,  കകേബനിളുകേളനിലല  അറകുറപണനികേള
ബുദനിമുകടറനിയതലാം കേഭാലതമഭാസലാം വരുത്തുന്നതനിനഭാലുലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  കനരലത്ത
ഉണഭായനിരുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം  പുനദുഃപരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  എല്.ടനി.
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  മതീററനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭായനി  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള
അനുവദനികക്കണതനിലലന്നസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  കകേഭാളനനികേളനിലുലാം പഭാര്പനിട സമുചയങ്ങളനിലുലാം
മറസ്റ്റ്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട  ലലവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുകേ  പ്രഭാകയഭാഗനികേമലഭാത്ത സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
കകേബനിളനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭായനി  ഒരു  ലചേക്കസ്റ്റ്  മതീറര്  സഭാപനിചസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി  നല്കേഭാറുണസ്റ്റ്.
ഇകപഭാഴലത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് നനിലവനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം പുനദുഃപരനികശഭാധനിക്കുന്ന
വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലനില.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനില് കസഭാളഭാര് ലലവദദ്യുതനി

227  (2226)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങലള  കസഭാളഭാര്  ലലവദദ്യുതനിയുലട  കേഭാരലത്തനില്
സസയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കഭാനുള്ള  സമഗ്രേ  പദതനി  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സനിയഭാല് മഭാതൃകേ സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനസ്റ്റ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുലട  ലലവദദ്യുതനി
ഉപകയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവര  കശഖരണലാം  നടത്തഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 13-4-2016-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  16/2016/പനി.എല്.ജനി.  27-4-2016-ലല
സ.ഉ. (എലാംഎസസ്റ്റ്) നമ്പര് 19/2016/പനി.എല്.ജനി. എന്നതീ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം,
സലാംസഭാന പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് അഡതീഷണല് പ്ലഭാന ഫണസ്റ്റ് അകലഭാകക്കഷനഭായനി,
2016-17 വഭാര്ഷനികേ പദതനികേളനില് ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് അവരുലട ഉടമസതയനിലുള്ള
സര്ക്കഭാര്  സ്കൂള  ലകേടനിടങ്ങളനിലല  കമല്ക്കൂരയനില്  കസഭാളഭാര്  ലലവദദ്യുത  നനിലയലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പ്ലഭാന ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുള്ള അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
14  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുകടയുലാം  ഉടമസതയനിലുള്ള  എലഭാ  ലകേടനിടങ്ങളുകടയുലാം
കമല്ക്കൂരയനില്  കസഭാളഭാര്  ലലവദദ്യുത  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണനിയുള്ള
വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.  നടത്തനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്,
14  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  കൂടനി  ലമഭാത്തലാം  18.589  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  കശഷനിയുള്ള
കസഭാളഭാര്  നനിലയങ്ങള  സഭാപനിക്കഭാനഭാകുലമന്നസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്. സലാംസഭാനലത്ത കേളക്ടകററസ്റ്റ് ലകേടനിടങ്ങളനില് കസഭാളഭാര് നനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  സര്കവ  നടത്തനി  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  അലനര്ടനിനസ്റ്റ്  ലലകേമഭാറുകേയുലാം
ലചേയ വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  (ഡനി.പനി.ആര്.)  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത
14  കേളക്ടകററ്റുകേളനില്  9  ഇടത്തസ്റ്റ് കസഭാളഭാര് നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  ആലകേ  സഭാപനിത  കശഷനി  390  കേനികലഭാവഭാടഭാണസ്റ്റ്.
ഇതകൂടഭാലത  മറസ്റ്റ്  ചേനില  സഭാപനങ്ങളുലാം  കസഭാളഭാര്  പദതനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലന സമതീപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം 1.4
ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  ആലകേ  കശഷനിയുള്ള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്പ്ലഭാനകേള
സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ള ലകേടനിടങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 10.50 കകേഭാടനി രൂപയുലട
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പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന അലനര്ടസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട,  അക്ഷയ ഉകൗര്ജ  ഉപകേരണങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള എലാം.
പഭാനല് ലചേയ്തുലാം,  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട സഭാകങ്കെതനികേ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയുലാം പ്രചേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയുലാം  വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് വനിവനിധ അക്ഷയ ഉകൗര്ജ
ഉപകേരണങ്ങള അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന സഭാപനിച്ചുനല്കേഭാന പദതനിയുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സഭാപനങ്ങളുലട തനതസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  ഒരു  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  കേണ്സളടന്റെഭായനി  പദതനിയുലട  മുഴവന
പ്രവൃത്തനിയുലാം  ഇ.പനി.സനി.  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  ആണസ്റ്റ്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിനുള്ള കേരഭാറുകേഭാരലന ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്. ഇ-ലടണര് വഴനി
കേലണത്തുലാം.

(സനി)  കസഭാളഭാര്  ലലവദദ്യുത  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണനി  പ്രസ്തുത

സഭാപനത്തനിലന്റെ ലലവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരകശഖരണലാം നടത്തുനണസ്റ്റ്.

ലനയഭാര്ഡഭാമനിലല ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന കേടസ്റ്റ് ലചേയ നടപടനി

228  (2227)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സവദദ്യുതനി കുടനിശനികേ അഞരലക്ഷലാം വരുത്തനിയതനിലന്റെ കപരനില് 21-7-17-നസ്റ്റ്

ലനയഭാര് ഡഭാമനിലല സവദദ്യുതനി ഫഡ്യൂസസ്റ്റ്  ഊരനി  അധനികൃതര് സവദദ്യുതനി വനികച്ഛദനിചതസ്റ്റ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എന്തസ്റ്റ് മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ കപരനിലഭാണസ്റ്റ് ഉചയസ്റ്റ് ഫഡ്യൂസസ്റ്റ് ഉരുകേയുലാം സവകേനിടസ്റ്റ്

സവദദ്യുതനി കേണക്ഷന പുനദുഃസഭാപനിചസ്റ്റ് നൽകുകേയുലാം ലചേയതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കുടനിശനികേ  തകേ  ഇറനികഗഷന  വകുപസ്റ്റ്  അടകചഭാ;  ഇലലങ്കെനില്

കുടനിശനികേ അടയഭാലത സവദദ്യുതനി കേണക്ഷന ലകേഭാടുക്കുവഭാന ആരഭാണസ്റ്റ് ഉത്തരവനിടതസ്റ്റ്;

ഇതനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഒരു  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  തച്ഛമഭായ  സവദദ്യുതനി  ബനില്

കുടനിശനികേയഭായഭാല്  ഫഡ്യൂസസ്റ്റ്  ഊരുന്ന  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.,  ഇപ്രകേഭാരലാം  കുടനിശനികേ

അടയഭാലത ഇറനികഗഷന വകൂപനിനസ്റ്റ് സവദദ്യുതനി നല്കേനിയതസ്റ്റ് നനിയമഭാനുസൃതമഭാകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി-ഇ)  ലനയഭാര്  ഡഭാമനികലയള്ള  ലലവദദ്യുത  കേണക്ഷനഭാണസ്റ്റ്  വനികച്ഛദനിചതസ്റ്റ്.
കുടനിശനികേ അടയഭാത്തതനിനഭാല് ആദലലാം കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കുകേയുലാം കനഭാടതീസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  കുടനിശനികേ  അടയഭാത്തതനിലന  തടര്ന്നഭാണസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി  വനികച്ഛദനിചതസ്റ്റ്.
അടനിയന്തര  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  ജലനനിരപസ്റ്റ്  നനിയനനിക്കുന്ന  ഷടറുലാം  സലാംരക്ഷനിത
കമഖലയഭായ ലനയഭാര്  ഡഭാമനിലല റനിസര്കവഭായര് ഉളലപലടയുള്ളനിടലത്ത ലലവദദ്യുതനി
വനിളക്കുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സരക്ഷഭാ  ഭതീഷണനിയഭാകുലമന്ന  പ്രകതലകേ
പരനിഗണന നല്കേനിയഭാണസ്റ്റ് അനതലന്ന തകേ അടയഭാലമന്ന ഇറനികഗഷന വകുപനിലല
അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയറുലട കരഖഭാമൂലമുള്ള ഉറപനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലലവദദ്യുതനി
പുനദുഃസഭാപനിചതസ്റ്റ്. കുടനിശനികേ തകേ ഇറനികഗഷന വകുപസ്റ്റ് അടയകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ധനകശഷനിയനിലഭാത്ത കുടുലാംബങ്ങളുലട വയറനിലാംഗസ്റ്റ് കജഭാലനികേള

229 (2228)  ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .     സഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .     എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .     എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ്  വയറനിലാംഗനിനസ്റ്റ് ധനകശഷനിയനിലഭാത്ത കുടുലാംബങ്ങളുലട
വയറനിലാംഗസ്റ്റ് കജഭാലനികേള സവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് ഏലറടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  എത്ര  വതീടുകേളുലട  വയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കജഭാലനികേൾ  ആണസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനുള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള എങ്ങലനയഭാണസ്റ്റ് കേലണത്തുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഇതസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ആരുലടലയലഭാലാം പങ്കെഭാളനിത്തമഭാണസ്റ്റ് പ്രകയഭാജന
ലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  വതീടുകേളുലട  വയറനിലാംഗസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.
ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടത്തഭാറനില. സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി ആരലാംഭനിച സമയത്തസ്റ്റ്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട വതീടനിലന്റെ വയറനിലാംഗസ്റ്റ് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നനിലലങ്കെനിലുലാം
തങ്ങളുലട  വതീടസ്റ്റ്  വയര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  കസഭാതസ്സസ്റ്റ്  കേലണത്തഭാന
പലര്ക്കുലാം  സഭാധനിക്കുന്നനിലലന്നസ്റ്റ്  കബഭാധലമഭായതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട
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ഉടമസതയനിലുള്ള  പ്രമുഖ  കേമ്പനനികേളഭായ  REC,  KSPIFC  തടങ്ങനിയവരുലട
Corporate  Social  Responsibility  -യനില്ലപടുത്തനി  ആയതനിനുള്ള പണലാം കേലണത്തഭാലമന്ന
പ്രതതീക്ഷയനില്  വയറനിലാംഗസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത  ബനി.പനി.എല്.,  എസസ്റ്റ്.ടനി.  കുടുലാംബങ്ങളുലട
വയറനിലാംഗസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ഏലറടുത്തു  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിരുന.  ജതീവനക്കഭാരുലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  അടങ്ങുന്ന  സമനിതനികേള  ഫതീല്ഡസ്റ്റ്  സര്കവ  നടത്തനിയഭാണസ്റ്റ്
ഇത്തരലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തനിയതസ്റ്റ്. ഇതനുസരനിചസ്റ്റ് പ്രഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള
പ്രകേഭാരലാം 11500-ഓളലാം വതീടുകേളുലട വയറനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തനിയതഭായഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനിലല വനിവനിധ സലാംഘടനകേള,  ജതീവനക്കഭാര്,  സന്നദ
സലാംഘടനകേള,  എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  കപഭാലലയുള്ള സഭാപനങ്ങള,  മറ്റു സമനസ്സുകേള
മുകഖനയുലാം സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്നവരുലട വതീടുകേളനില് വയറനിലാംഗസ്റ്റ്
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സകൗകരഭാര്ജത്തനില് നനിന്നസ്റ്റ് ലലവദദ്യുതനി

230  (2229)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സകൗകരഭാര്ജത്തനില് നനിന്നസ്റ്റ്  എത്ര ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  സവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനി
ക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില് നനിന്നസ്റ്റ് ഈ പദതനിയനില് എത്ര ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനിയഭാണസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാരമ്പകരലതര ഉകൗര്ജ കസഭാതസകേളനില് നനിനള്ള ഉകൗര്ജ ഉത്പഭാദനലാം
ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ് സകൗകരഭാര്ജത്തനില് നനിനലാം ആലകേ 90 MW ലലവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ സലങ്ങളനിലുലാം ലകേടനിടങ്ങളുലട
കമല്ക്കൂരകേളനിലുലാം  ഡഭാമനിലന്റെ  റനിസര്കവഭായറുകേളനിലുലാം  നടപഭാതകേളനിലുലാം  കൂടഭാലത  കേനഭാല്
കടഭാപസ്റ്റ്,  കേനഭാല് ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  സകൗകരഭാര്ജ  നനിലയങ്ങള സഭാപനിച്ചുവരുന.
ഇവയനില് നനിനലാം 10.399 MW-ലന്റെ പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  8.515 MW  പദതനികേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുലാം   4.4175  MW-ലന്റെ പദതനികേളുലട  ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളുലട
കമല്ക്കൂരകേളനിലഭായനി 1.15 MW-ലന്റെയുലാം ലതക്കന കമഖലയനിലല തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം ലകേടനിടങ്ങളുലട

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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കമല്ക്കൂരയനില്  57.5  KW -ലന്റെ സകൗകരഭാര്ജ  നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  200  MW  കസഭാളഭാര്
പഭാര്ക്കനിലന്റെ ആദലഘടമഭായ 50 MW-ല് 36 MW -ലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇവ കൂടഭാലത കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിലല ചേതീകമനനിയനില് 200 MW കശഷനിയുള്ള ഒരു
കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  അനുമതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭായലാംകുളത്തസ്റ്റ് എന.റനി.പനി.സനി.യുലട അധതീനതയനിലുള്ള
ഭൂമനിയനില് പരമഭാവധനി കസഭാളഭാര് ലലവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിക്കഭായനി
എന.റനി.പനി.സനി.-യുമഭായനി  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  allocation  അനുസരനിചസ്റ്റ്  1870  ലമഗഭാവഭാടഭാണസ്റ്റ്  അലനര്ടസ്റ്റ്
2022-കലയസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  800  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  കമല്ക്കൂര ലലവദദ്യുത
പദതനിക്കഭായഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് നനിനലാം
200  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി  ചുവലട  കചേര്ക്കുലാം  പ്രകേഭാരലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ഒന്നഭാലാംഘടലാം 50 mw അമ്പലത്തറ  കേനിനഭാന്നൂര്  കേരനിന്തളലാം
വനികലജസ്റ്റ്

രണഭാലാം ഘടലാം 70 mw

മൂന്നഭാലാം ഘടലാം 80 mw ലലപവളനിലഗ, മതീന്ജ, പനിപഭാര് വനികലജസ്റ്റ്

ചേതീകമനനിയനില്  200 MW  കശഷനിയുള്ള ഒരു പുതനിയ കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ് കൂടനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി അനുമതനിക്കഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലലവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിനുള്ള ലവള്ളലാം

231 (2230) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പ്രധഭാന സവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല സലാംഭരണനികേളനില് ഇകപഭാഴള്ള
ലവള്ളത്തനിലന്റെ  അളവസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  നനിലവനില്  എത്ര  ദനിവസലത്ത
സവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിനുള്ള  ലവള്ളമഭാണസ്റ്റ്  ഡഭാമുകേളനില്  സലാംഭരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷക്കഭാലലാം ഇകത കേഭാലയളവനില് പ്രസ്തുത സലാംഭരണനികേളനില്
എത്ര ലവള്ളലാം ഉണഭായനിരുന എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  കകേരളത്തനില്  മഴയുലട  ദകൗര്ലഭലലാം  സവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനലത്ത
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില്  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  സവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിനസ്റ്റ്  കസഭാളഭാര്  ഉളലപലടയുള്ള  നൂതന
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  ആഗസസ്റ്റ്  1 -ാം  തതീയതനിയനിലല  കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  പ്രധഭാന
ജലലലവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  1056  ദശലക്ഷലാം  യണനിറസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള ജലലാം ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.  പ്രധഭാന ജലസലാംഭരണനികേളനിലല ഇകപഭാഴലത്ത
ലവള്ളത്തനിലന്റെ  അളവസ്റ്റ്  അനുബന്ധലാം* ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  10  ദശലക്ഷലാം
യണനിറസ്റ്റ്  ലലവദദ്യുതനി  ദനിവകസന  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാലണങ്കെനില്  105  ദനിവസകത്തയസ്റ്റ്
ലലവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള ലവള്ളമുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കഭാലലാം  ഇകത  കേഭാലയളവനില്  പ്രധഭാന  ജല
സലാംഭരണനികേളനിലുണഭായനിരുന്ന ലവള്ളത്തനിലന്റെ അളവസ്റ്റ് അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  കകേരളത്തനില് മഴയുലട ദകൗര്ലഭലലാം ലലവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനലത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് ഒരു പരനിധനിവലര പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കൂടുതല് ലലവദദ്യുതനി
പുറലമ നനിന്നസ്റ്റ് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത പവര്
എകസ്റ്റ്കചേഞനില് നനിന്നസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് ലലവദദ്യുതനി ലഭലമഭായ സമയങ്ങളനിലലലഭാലാം
എടുത്തുവരുന.  കൂടഭാലത  കകേന്ദ്ര  നനിലയങ്ങളനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങള
കവലണനവയന്ന കുറഞ്ഞ നനിരക്കനിലുള്ള ലലവദദ്യുതനി ലഭലമഭായ സമയങ്ങളനിലലലഭാലാം
എടുത്തുലാം ജലലലവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനലാം പരമഭാവധനി ക്രമതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ലലവദദ്യുത  ആവശലകേത  നനിറകവറഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പഭാരമ്പകരലതര  ഉകൗര്ജ
കസഭാതസ്സുകേളഭായ  സകൗകരഭാര്ജലാം,  കേഭാറസ്റ്റ്  എന്നനിവയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  കേഴനിയഭാവന്നനിടകത്തഭാളലാം
ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
ലക്ഷലമനിടുനണസ്റ്റ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  കകേരള കസറസ്റ്റ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  സലങ്ങളനിലുലാം,  ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്ക്കൂരകേളനിലുലാം,  ഡഭാമനിലന്റെ
റനിസര്കവഭായറുകേളനിലുലാം  നടപഭാതകേളനിലുലാം,  കൂടഭാലത  കേനഭാല്കടഭാപസ്റ്റ്,  കേനഭാല്  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം സകൗകരഭാര്ജ നനിലയങ്ങള സഭാപനിച്ചുവരുന. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  അലനര്ടസ്റ്റ്  മുകഖന  കസഭാളഭാര്  കഫഭാകടഭാകവഭാളടഭായനികേസ്റ്റ്-കസഭാളഭാര്  വനിന്റെസ്റ്റ്
ലലഹബനിഡസ്റ്റ്  പവര് പ്ലഭാനകേള  (3  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  വലര  കശഷനിയുള്ളവ)  സഭാപനിക്കുന്ന

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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തനിനഭായനി  16.65  കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിയുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  1.4  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  ആലകേ
കശഷനിയുള്ള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്  പ്ലഭാനകേള  സര്ക്കഭാര്
ഉടമസതയനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  10.50  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട,  അക്ഷയ  ഉകൗര്ജ  ഉപകേരണങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള
എലാംപഭാനല്  ലചേയ്തുലാം  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  സഭാകങ്കെതനികേ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയുലാം
പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയുലാം വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് വനിവനിധ അക്ഷയ
ഉകൗര്ജ ഉപകേരണങ്ങള അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന സഭാപനിച്ചുനല്കേഭാന പദതനിയുണസ്റ്റ്.

കകേളകേത്തസ്റ്റ് 33 ലകേ.വനി. സബസ്റ്റ് കസഷന

232  (2231)  ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
സവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  കകേളകേത്തസ്റ്റ്  അനുവദനിച  33  KV  സബസ്റ്റ്  കസഷലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; സബസ്റ്റ് കസഷന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് എത്ര
തകേയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;  പ്രവൃത്തനി  തടങ്ങുന്നതനിനുളള
തടസ്സലാം എന്തഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  കകേളകേത്തസ്റ്റ്  അനുവദനിച  33  ലകേ.വനി.  സബസ്റ്റ്  കസഷലന്റെ
കേണ്കട്രെഭാള  റൂലാം,  ചുറ്റുമതനില്  തടങ്ങനിയ  സനിവനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സബസ്റ്റ് കസഷന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  10  കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രവൃത്തനി തടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് യഭാലതഭാരു വനിധ തടസ്സവമനില.

ആഡനിറസ്റ്റ് കനഭാലാംസനിലല കഭദഗതനിക്കസ്റ്റ് നടപടനി

233 (2232)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) കനഭാടസ്റ്റ് നനികരഭാധനലത്തത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സഹകേരണ
കമഖലയനിലല  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  കുറ  യുകേയുലാം  പല  സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം  ലഭാഭത്തനില്
ഗണലമഭായ കുറവണഭാവകേയുലാം ലചേയതമൂലലാം ആഡനിറസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം നഷ്ടത്തനിലഭാകുകമ്പഭാള
സലാംഘങ്ങളുലട  ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷലന  അതസ്റ്റ്  ബഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്  ആഡനിറസ്റ്റ്
കനഭാലാംസനില് കഭദഗതനി വരുത്തഭാന സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആഡനിറസ്റ്റ്  കനഭാലാംസനില്
എലന്തങ്കെനിലുലാം കഭദഗതനിക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആഡനിറസ്റ്റ്  കനഭാലാംസനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം

ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആഡനിറസ്റ്റ്  കനഭാലാംസനില്

കഭദഗതനിക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടനില.  എന്നഭാല് കനഭാടസ്റ്റ്  നനികരഭാധനലത്ത തടര്ന്നസ്റ്റ്

ഉണഭായ സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനിമൂലലാം വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവസ്റ്റ് കുറയുകേയുലാം സലാംഘങ്ങള

നഷ്ടത്തനിലഭാവകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് സലാംഘങ്ങളുലട ആഡനിറനില് വഭായ്പഭാ

കുടനിശനികേയനികന്മലുള്ള പലനിശത്തുകേയനില് കേരുതല് വയന്നതനില് ഇളവസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചു

ലകേഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കുലര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കനഭാടസ്റ്റ്  നനികരഭാധന കേഭാലയളവഭായ

2016  നവലാംബര്  മുതല്  2017  മഭാര്ചസ്റ്റ്  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്

വകരണനിയനിരുന്ന പലനിശ  തകേയസ്റ്റ് കേരുതല് വയന്നതസ്റ്റ്  ലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം സലാംഘങ്ങള

നഷ്ടത്തനിലഭാകുന്ന  പക്ഷലാം  പ്രസ്തസ്തുത  തകേ  മഭാത്രലാം  കേരുതല്  വയന്നതനില്  നനിനലാം

ഒഴനിവഭാക്കനി ആഡനിറസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സസതീപര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് പഡ്യൂണ് തസ്തനികേയനികലയസ്റ്റ് ലപ്രഭാകമഭാഷന 

234  (2233)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് അര്ഹതയുളള സസതീപര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് പഡ്യൂണ്

തസ്തനികേയനികലക്കസ്റ്റ് ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കുന്നനില എന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുലാം  സര്വതീസമുളള  സസതീപര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പഡ്യൂണഭായനി

ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കെനിലന്റെ  അലാംഗതീകൃത  റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  റൂളസനിലല

വലവസയസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയുലാം സര്വതീസമുള്ള സസതീപര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്

പഡ്യൂണ്  തസ്തനികേയനികലയസ്റ്റ്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനി

ക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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കകേരള ബഭാങ്കെസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം

235  (2234)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കകേരള  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപട
ശനിപഭാർശകേൾ  സമർപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിച ലപ്രഭാ.എലാം.എസസ്റ്റ്.  ശതീറഭാലാം  കേമ്മേനിറനി
ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  എലന്തങ്കെനിലുലാം  റനികപഭാർടസ്റ്റ്  സർക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമർപനിചനിട്ടുകണഭാ?
എങ്കെനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നൽകേഭാകമഭാ?

(ബനി)  കകേരള  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  റനിസർവസ്റ്റ്  ബഭാങ്കെനിലന്റെ
അനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നൽകേഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണലാം  സഹകേരണ  കമഖലലയ  എങ്ങലന
ബഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്  ലപ്രഭാഫ.എലാം.എസസ്റ്റ്.ശതീറഭാലാം  കേമ്മേനിറനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?
എങ്കെനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നൽകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാദലതകേള
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  ശതീറഭാലാം
കേമ്മേനിറനി സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേമ്മേനിറനിയുലട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര്
ലവബ്ലലസറനില് ലപഭാതജനഭാഭനിപ്രഭായലാം ആരഭായുന്നതനിനഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബഭാങ്കെനിലന്റെ
അനുമതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ശതീറഭാലാം  കേമ്മേനിറനിയുലട പ്രധഭാനലപട വനിലയനിരുത്തലുകേള/ശനിപഭാര്ശകേള
തഭാലഴ പറയുന്നവയഭാണസ്റ്റ് :

1. നനിലവനിലുള്ള  ത്രനിതല  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനി  ദസനിതല
സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭാക്കണലാം.

2. ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുലാം
സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ് ഒരു പൂര്ണ കസവനലാം പ്രദഭാനലാം ലചേയ്യുന്ന കകേരള
കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ബഭാങ്കെസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കണലാം. പ്രഭാഥമനികേ ബഭാങ്കുകേളഭാ
യനിരനിക്കുലാം ഇകൗ ബഭാങ്കെനിലന്റെ മുഖല ഓഹരനി ഉടമകേള.
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3. പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങലള  ശക്തനിലപടുത്തനി  സഹകേഭാരനികേളുലട

ആവശലങ്ങള പ്രദഭാനലാം ലചേയ്യുന്ന ഒരു കസവന കകേന്ദ്രമഭാക്കണലാം.

4. കകേരള  ബഭാങ്കെനിലന്റെയുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലടയുലാം

കസവനങ്ങള വലക്തമഭായനി കവര്തനിരനിചസ്റ്റ് നനിര്വചേനിക്കണലാം.

5. കകേരളത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  ഗുണഫലമഭാകുന്ന  രതീതനിയനില്

ധനകേഭാരല കസവനങ്ങള തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം

നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലാം.

6. ആധുനനികേ  ബഭാങ്കെനിലാംഗസ്റ്റ്  രലാംഗലത്ത മഭാറങ്ങള പുതനിയ ബഭാങ്കെനിലുലാം

പ്രദഭാനലാം ലചേയണലാം.

7. ഒരു ധനകേഭാരല ലറഗുകലററനി അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കണലാം.

കകേരള ബഭാങ്കെസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം

236 (2235)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരള ബഭാങ്കെസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം ഏതസ്റ്റ് ആക്ടസ്റ്റ് പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുകേലയനലാം

ഇതനിനഭായനി പുതതഭായനി നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം കവണനി വരുകമഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ബഭാങ്കെസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള പടനികേജഭാതനി / പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങള,

മറസ്റ്റ്  പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങള  എന്നനിവരുലട  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  ഉറപസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കെസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം,  കകേരള സഹകേരണ സലാംഘലാം

നനിയമത്തനില് ആവശലമഭായ കഭദഗതനി വരുത്തനി നടപഭാക്കഭാലമന്നഭാണസ്റ്റ് കേരുതന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള കകേരള സഹകേരണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കസ്റ്റ് ഭരണസമനിതനിയനില് സലാംവരണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. മറസ്റ്റ്

പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഭരണസമനിതനിയനില്  സലാംവരണലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള

നനിയമവലവസ കകേരള സഹകേരണ നനിയമത്തനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിടനില. ഇക്കഭാരലങ്ങള

യഥഭാസമയലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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കകേരള ബഭാങ്കെസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിച പഠനലാം

237 (2236) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളഭാ ബഭാങ്കെനിലന്റെ ഘടനയുലാം, പ്രവര്ത്തനവലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കകേരള  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പഠനലാം  നടത്തഭാന
നനികയഭാഗനിച സമനിതനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേരള  ബഭാങ്കെനിലന്റെ  രൂപതീകേരണകത്തഭാലട  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള
ജനിലഭാ/സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളലക്കഭാപലാം  ലയനിക്കുന്ന  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
ബഭാങ്കുകേള എലതലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാദലതകേള
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് 5 അലാംഗ വനിദഗ സമനിതനിലയ
നനികയഭാഗനിചനിരുന. ഇപ്രകേഭാരലാം നനികയഭാഗനിച വനിദഗ സമനിതനി സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിദഗ  സമനിതനിയുലട  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ലവബ്ലലസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലപഭാതജനങ്ങളുലടയുലാം അഭഡ്യൂദയഭാകേഭാലാംക്ഷനികേളുലടയുലാം അഭനിപ്രഭായലാം
ആരഭാഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപഭാതജനഭാഭനിപ്രഭായലാം ലഭനിചകശഷലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കകേരള സഹകേരണ
ബഭാങ്കെനിലന്റെ ഘടനയുലാം പ്രവര്ത്തനവലാം എപ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കണലാം എന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയുലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണ
ബഭാങ്കെനിലനയുലാം ലയനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് സമനിതനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള മുകഖന വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ 
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

238  (2237)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കുന്ന
പദതനിയനില് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇലലങ്കെനില്  ഈ  പദതനിയനില്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  ഉളലപടുത്തു
ന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ
നല്കേണലമന്നസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിചസ്റ്റ്  12-12-2006-ലല  60/2006, 27-7-2010-ലല  40/2010
എന്നതീ സര്ക്കുലറുകേള സഹകേരണസലാംഘലാം രജനിസഭാര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സഹകേരണ കമഖലയുലട ഉന്നമനലാം

239 (2238)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) സഹകേരണ കമഖലയുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം എലന്തഭാലക്ക കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം പ്രസ്തുത കമഖലയനിലല
ജതീവനക്കഭാരുലട ആനുകൂലലങ്ങള വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കെനില് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ലചേയനിട്ടുള്ള
കേഭാരലങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വഭായ്പഭാകമഖല :

1. കകേരള  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുലാം  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  കകേരള  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  ലഎ.എ.എലാം.-ലല  ലപ്രഭാഫസര്  ശതീറഭാലാം
ലചേയര്മഭാനഭായനി അഞലാംഗ വനിദഗ സമനിതനി സര്ക്കഭാരനികലയസ്റ്റ് സമര്പനിച
പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണത്തനിനുള്ള
ടഭാസസ്റ്റ് കഫഭാഴനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

2. സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ബഭാങ്കുകേളനിലല  കുടനിശനികേ/നനിഷനിയ  ആസ്തനി
കുറയന്നതനിനുലാം  സഹകേഭാരനികേലള  വഭായ്പഭാ  ബഭാധലതയനില്  നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ  ഇളവകേകളഭാലട  2017  ലഫബ്രുവരനി  1
മുതല് മഭാര്ചസ്റ്റ്  31  വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില്  “നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ
നനിവഭാരണലാം  2017”എന്ന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനി.  2016
ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം വലര കുടനിശനികേയഭായുള്ള വഭായ്പകേള ഇകൗ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

436/2019
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3. 2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല്  2017  ജനുവരനി  31  വലര  നനികക്ഷപ
സമഭാഹരണ യജലാം നടത്തനി.

4. 2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല്  2017  ജനുവരനി  10  വലരയുള്ള  ഒരു
മഭാസക്കഭാലലാം സഹകേരണകമഖല സലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിന സലാംഘടനിപനിച്ചു.
2016  ഡനിസലാംബര്  18  സഹകേരണ  കമഖല  സലാംരക്ഷണ  ദനിനമഭായനി
ആചേരനിച്ചു  കേലഭാമ്പയനിനനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേഭാരനികേള  കകേരളത്തനിലല
17,20,682 ഭവനങ്ങള സന്ദര്ശനിച്ചു.

5. പ്രഭാഥമനികേ വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് നനിനലാം നല്കുന്ന വനിവനിധ
വഭായ്പകേളുലട  പരനിധനി  വര്ദനിപനിച്ചു.  കൂടഭാലത  ഒരലാംഗത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കേഭാവന്ന
പരമഭാവധനി വഭായ്പഭാ പരനിധനിയുലാം വര്ദനിപനിച്ചു.

ഉപകഭഭാക്തൃ കമഖല :

1. കേണ്സഡ്യൂമര് ലഫഡകറഷലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് ഉപകഭഭാക്തൃ കമഖലയനില്
തഭാലഴ  പറയുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കനടങ്ങളുലാം  ലലകേവരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
26-6-2016 മുതല് 5-7-2016 വലര 13 ഇനലാം നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ലചേയ്തുലകേഭാണസ്റ്റ്  "റലാംസഭാന വനിപണനി
2016” നടത്തനി.

2. സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട കൂടഭായ്മയനിലൂലട 2016 ലസപ്റലാംബര് 4 മുതല്
ലസപ്റലാംബര് 13 വലര സഹകേരണ ഓണ വനിപണനികേള ആരലാംഭനിച്ചു. ഇകൗ
കേഭാലയളവനില് സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ 2012 S ഓണ വനിപണനികേള ആരലാംഭനിച്ചു
208  ത്രനികവണനി  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം 19  ലമഭാലലബല്  ത്രനികവണനി
വനില്പനശഭാലകേളനിലുലാം സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി. സര്ക്കഭാര്
നനിശയനിച നനിരക്കനില് 13 ഇനങ്ങളുലാം സബ്സനിഡനി ഇലഭാലത 26 ഇനങ്ങളുമഭാണസ്റ്റ്
വനില്പന നടത്തനിയതസ്റ്റ്. മഭാര്ക്കറസ്റ്റ് വനിലകയക്കഭാള ഗണലമഭായ വനിലക്കുറവനില്
ഇവ ഓണചന്തകേളനില് ലഭലമഭാക്കനി.  ഗുണകമന്മലയക്കുറനിചസ്റ്റ് പരഭാതനിയനിലഭാലത
15 ലക്ഷലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  12061  ടണ് ഭക്ഷല വസ്തുക്കളുലാം  (13  ഇനലാം
സബ്സനിഡനി  സഭാധനങ്ങള)  ലഭലമഭാക്കനി.  ഇതകൂടഭാലത  26  ഇനലാം  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള
15  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  20  മുതല്  70  ശതമഭാനലാം  വലര
വനിലക്കുറവനില് എത്തനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഓണലാം വനിപണനികേളനിലൂലട
63.06  കകേഭാടനി രൂപയുലട വനില്പന ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ലപഭാതജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
12 കകേഭാടനി  രൂപയുലട വനിലക്കുറവനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2015  വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  ഓണചന്തയുലട
വനില്പനയനില് 200 ശതമഭാനത്തനികലലറ വളര്ച കനടഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത "ക്രനിസ്തുമസസ്റ്റ് വനിപണനി 2016”ഉലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
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പടനികേജഭാതനി  /  പടനികേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള :

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനുലാം പുനരു
ദഭാരണത്തനിനുമഭായനി  133  സലാംഘങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  മഭാകനജതീരനിയല്
സബ്സനിഡനിയഭായനി  61.74  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  സലാംഘലാം പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
67  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  1.34  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം,  സലാംഘങ്ങലള  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
39 സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് 1.58 കകേഭാടനി രൂപയുലാം, സലാംഘലാം ലകേടനിടലാം പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
74  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  2.04  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം,  പടനികേവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
അഭലസ്തവനിദലരഭായ  യുവജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് സസയലാംലതഭാഴനില് കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി
2  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  10  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. 83 വനനിതഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് 1.26 കകേഭാടനി രൂപ ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിച്ചു.

2. 8  ആശുപത്രനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  1.77  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം ഒരു
ആശുപത്രനി  സലാംഘത്തനിനസ്റ്റ്  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
9 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു.

3. 8  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  6.89  കകേഭാടനി  രൂപ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു.

4. 29 പലവകേ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് 41 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം, 6 കമഭാകടഭാര് ട്രെഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് 27  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം,  ഒരു കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ്
സഹകേരണ സലാംഘത്തനിനസ്റ്റ് 5 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു.

5. ഹകൗസനിലാംഗസ്റ്റ് ലഫഡകറഷനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഓഹരനി പങ്കെഭാളനിത്തലാം വര്ദനിപനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി 410 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

6. കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  അക്കഭാദമനി  ഓഫസ്റ്റ്  ലപ്രഭാഫഷണല്  എഡഡ്യൂകക്കഷനസ്റ്റ്
(CAPE)  പദതനിയനിനത്തനില്  9.50  കകേഭാടനി രൂപയുലാം പദതനികയതരയനിനത്തനില്
2.00  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ  11.50  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു.

7. നതീതനി സതീലാം പ്രകേഭാരലാം 6.80 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.

8. 19 കേണ്സഡ്യൂമര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് 45,18,300 രൂപ സര്ക്കഭാര്
ഓഹരനി, വഭായ്പ, സബ്സനിഡനി ഇനങ്ങളനിലഭായനി അനുവദനിച്ചു.
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കേണ്സഡ്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന കനടങ്ങള :

പ്രതനിമഭാസ ഭരണ ലചേലവസ്റ്റ് 7.25 ശതമഭാനത്തനില് നനിനലാം 6.75 ശതമഭാനമഭായനി
കുറയവഭാന  കേഴനിഞ.  പ്രതനിമഭാസ  പലനിശ  ലചേലവസ്റ്റ്  6.50  കകേഭാടനി  രൂപയനില്
നനിനലാം  3.45  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി കുറയഭാനഭായനി.  പ്രതനിമഭാസ ശരഭാശരനി വനില്പന
152.50 കകേഭാടനി രൂപയനില് നനിനലാം 162 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിച്ചു. പ്രതനിദനിന
വനിറ്റുവരവസ്റ്റ് 4 കകേഭാടനിയനില് നനിനലാം 6 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിച്ചു. പ്രതനിമഭാസലാം
2.25  കകേഭാടനി  രൂപ  നഷ്ടത്തനില്   നനിനലാം  8  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭാഭലാം  കനടഭാന
കേഴനിഞ. 3-11-2016-ലല കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ് കേണ്സഡ്യൂമര് ലഫഡസ്റ്റ്  27.13  കകേഭാടനി
രൂപ ലഭാഭത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

1. ത്രനികവണനി കനഭാടസ്റ്റ് ബുക്കസ്റ്റ് ഗുണകമന്മകയഭാടുകൂടനി പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് പുറത്തനിറക്കുന.
37.96 ലക്ഷലാം ത്രനികവണനി കനഭാട്ടുബുക്കുകേള ഇകൗ വര്ഷലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന.

2. കേണ്സഡ്യൂമര്  കൂപണ്  സനിസലാം,  ഇ-ലകേഭാകമഴസ്റ്റ്  കപഭാര്ടല്  എന്നനിവ
ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.

3. തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് ലഎ.സനി.ഡനി.പനി. രണഭാലാംഘടലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
അഞസ്റ്റ് വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി ആലകേ 80.04 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവള്ള പദതനി
ഇകൗ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം. ഇതനിനുള്ള ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

4. പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് ലഎ.സനി.ഡനി.പനി. രണഭാലാംഘടലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
പത്തനലാംതനിട ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കെസ്റ്റ് സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസലനികന്മലുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ ലപനഷന പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള 5 തരലാം
ലപനഷനുകേള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള/ സലാംഘങ്ങള വഴനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
വതീടുകേളനില് എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന്ന പദതനിയുലട ഒന്നഭാലാംഘടലാം 2016 ആഗസസ്റ്റ്,
ലസപ്റലാംബര് മഭാസങ്ങളനിലഭായുലാം, രണഭാലാംഘടലാം 2016 ഡനിസലാംബര്, ജനുവരനി
മഭാസങ്ങളനിലഭായുലാം 2017 ഏപ്രനില് മഭാസവലാം 2017 ജൂലലല മഭാസങ്ങളനിലഭായുലാം
വനിജയകേരമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി.

6. സഹകേരണ  ആഡനിറസ്റ്റ്  മഭാനസല്  പരനിഷ്കരണത്തനിനുള്ള  വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപസ്റ്റ്
പുനദുഃസലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  ആഡനിറസ്റ്റ്  മഭാനസല്  പരനിഷ്കരണവമഭായനി  ബന്ധലപട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വളലര  സജതീവമഭായനി  നടനവരുന.  ആദലപടനിയഭായനി
കകേഭാര്-ബഭാങ്കെനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസഭാലൂഷനസസ്റ്റ്  ഓഡനിറസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  മഭാനസല്  ഇകൗ
വര്ഷലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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7. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  റനിസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  പദതനിയുലട  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്
ഫണനികലക്കസ്റ്റ് 6 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേഭാന ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

8. ലനല് കൃഷനിക്കസ്റ്റ് പലനിശരഹനിത വഭായ്പ നല്കേനിയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് പലനിശ സബ്സനിഡനി നല്കേനി.

9. അര്ബന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കസ്റ്റ് ഓഹരനി തകേയഭായനി 22 ലക്ഷലാം രൂപ
നല്കേനി.

10. പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന സഹകേരണ മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് 66.63 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു.

11. ഇക്കഭാലയളവനില് സഭാഹനിതല പ്രവര്ത്തകേ സഹകേരണ സലാംഘലാം 399  പുതനിയ
പുസ്തകേങ്ങള പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു. 2017  ഏപ്രനില്  26,  27,  28  തതീയതനികേളനില്
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്വചസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.എസസ്റ്റ്.-ലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്
നഭാലഭാമതസ്റ്റ് ലലലബറനി കകേഭാണ്ഗ്രേസസ്റ്റ് സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.

(ബനി) 1. ഉണസ്റ്റ്.  സഹകേരണ സലാംഘലാം ജതീവനക്കഭാരുലട ക്ഷഭാമബത്ത 1-7-2016
മുതല് 7 ശതമഭാനവലാം, 1-1-2017 മുതല് 4 ശതമഭാനവലാം വര്ദനവസ്റ്റ്
വരുത്തനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 4-8-2017 -ലല ജനി.ഒ. (എലാംഎസസ്റ്റ്) നമ്പര് 29/2017/
സഹ. നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം കകേരള സലാംസഭാന സഹകേരണ
എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ് ലവല്ലഫയര് കബഭാര്ഡനിലല അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള
സഹകേരണ സലാംഘലാം ജതീവനക്കഭാര് സര്വതീസനിലനിരനിലക്ക മരണമടഞ്ഞഭാല്
ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ് മരണഭാനന്തര ധനസഹഭായലാം 1.5 ലക്ഷലാം രൂപയനില്
നനിനലാം  2.5  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിച്ചു.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിവരുന്ന  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായപരനിധനിയഭായ  10,000,
15,000,  50,000,  75,000  എന്നതസ്റ്റ്  യഥഭാക്രമലാം  15,000,
25,000, 75,000, 1,25,000  രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.  കൂടഭാലത
കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗങ്ങളഭായ  ജതീവനക്കഭാരുലട  ആശനിതരുലട
ചേനികേനിത്സയസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന്ന  ധനസഹഭായലാം  25,000  രൂപയനില്
നനിനലാം 45,000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

3. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  4-8-2017-ലല ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) 416/2017/സഹ.
ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘലാം, സലാംസഭാന/
ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുലട മനിനനിമലാം  ലപനഷന
യഥഭാക്രമലാം  1,300,  2,000  ഉണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്  3,000  രൂപയഭായനി
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വര്ദനിപനിച്ചു.  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട
മനിനനിമലാം  ഫഭാമനിലനി  ലപനഷന  1,000  രൂപയഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്  2,000
രൂപയഭായുലാം സലാംസഭാന ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കെസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുലട
മനിനനിമലാം  ഫഭാമനിലനി  ലപനഷന  1,500  രൂപയനില് നനിനലാം  2,000
രൂപയഭായുലാം വര്ദനിപനിച്ചു. സമഭാശസഭാസ ലപനഷന 1,000 രൂപയനില്
നനിനലാം 1,250 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു. ലപനഷനകേഭാരുലട ക്ഷഭാമബത്ത
5 ശതമഭാനത്തനില് നനിനലാം 7 ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള മുകഖന ഓണചന്തകേള

240  (2239)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  മുകഖന  ഓണചന്തകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കെനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇകൗ വര്ഷലത്ത ഓണവനിപണനി ആഗസസ്റ്റ് 25 മുതല് ലസപ്റലാംബര് 3 വലര
3,500-ഓളലാം  ഓടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേളനിലൂലട  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ഓണവനിപണനിയനിലൂലട  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനങ്ങളുലാം  ലപഭാതവനിപണനി
വനിലകയക്കഭാള കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് 25 ഇനങ്ങളുലാം വനില്പന നടത്തുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഓണകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡസ്റ്റ്  ഓണലാം  ബഭാസ്ക്കറസ്റ്റ്  പുറത്തനിറക്കുനണസ്റ്റ്.
പരനിസനിതനി  സകൗഹൃദ  വസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കുടയനില്  ഓണത്തനിലന്റെ
ഉപകയഭാഗത്തനിനുള്ള  സഭാധനങ്ങലളലഭാലാം  ഉളലപടുത്തുലാം.  വനിലക്കുറവനികനഭാലടഭാപലാം  തലന്ന
ഗുണകമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എന്നതസ്റ്റ് കൂടനിയഭാണസ്റ്റ് ഇത്തവണലത്ത വനിപണനി ഇടലപടലനിലന്റെ
സവനികശഷത.  കകേരളത്തനിലല  941  പഞഭായത്തുകേളനില്  2575  ഓണചേന്തകേളുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുമഭായനി  691  ഓണചേന്തകേളുലാം  196
ത്രനികവണനികേളുലാം,  15  ലമഭാലലബല്  ത്രനികവണനികേളുലാം  വഴനി  3477  ചേന്തകേള  സജമഭാകുലാം.
ഇതനില്  213  വനനിതഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലാം, 60  എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.  സലാംഘങ്ങളുലാം,
143  എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലാം,  91  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലാം ഉളലപടുന. ഇതകൂടഭാലത 2481 ലലപ്രമറനി സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം മറ്റു
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട 249 സലാംഘങ്ങളുലാം 29 ഫനിഷര്മഭാന സലാംഘങ്ങളുലാം സലാംഘഭാടകേരഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സഹകേരണ കമഖലയനില് ഏകേതീകൃത കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് സമ്പ്രദഭായലാം

241 (2240)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  ഏകേതീകൃത  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  സമ്പ്രദഭായലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാങ്കെനിലാംഗസ്റ്റ് രലാംഗത്തുണഭായ സഭാകങ്കെതനികേ മുകന്നറലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  കേഭാലഹരണലപട  ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ്
സമ്പ്രദഭായലാം കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സലാംഘങ്ങളനില്  ഒരു  കകേഭാമണ്
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  സഭാദലതകേള  പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി
9  അലാംഗങ്ങള അടങ്ങനിയ ഒരു ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനിലയ ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം ഇകൗ
കേമ്മേനിറനി  IFTAS  (Indian  Financial  Technology  and  Allied  Services)മഭായനി
നടത്തനിയ ചേര്ചലയ തടര്ന സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. എലഭാ
ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലളയുലാം, സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കെനിലനയുലാം കകേഭാമണ്
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനികലക്കസ്റ്റ് എത്തനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാലറ
കേണ്വതീനറഭാക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  9  അലാംഗങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഒരു  സനിയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിലയ
നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) സഹകേരണ കമഖലലയ നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി 14 ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേലളയുലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലളയുലാം സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ് കകേരള സഹകേരണ
ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ടഭാസസ്റ്റ്കഫഭാഴനിലന  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ
വഭായ്പഭാ സലാംഘങ്ങളനിലുലാം, ഒരു ഏകേതീകൃത കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം, ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലളയുലാം,  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കെനിലനയുലാം ഒരു കകേഭാമണ്
പ്ലഭാറസ്റ്റ്കഫഭാമനികലക്കസ്റ്റ് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുമുള്ള സഭാധലതകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സലാംഘങ്ങലള ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
കകേഭാര്ബഭാങ്കെനിലാംഗസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  25  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇകൗ  വര്ഷലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന കേഭാലഹരണലപട ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ്
സമ്പ്രദഭായലാം കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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സഹകേരണ വകുപനിലന്റെ സഭാര്ടസ്റ്റ് ക്ലഭാസസ്റ്റ് റൂലാം കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്

242 (2241)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ  വകുപസ്റ്റ്  അലനര്ട്ടുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്/
എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് സഭാര്ടസ്റ്റ് ക്ലഭാസസ്റ്റ് റൂമുകേളുലാം സകൗകരഭാര്ജ അടുപ്പുകേളുലാം വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള കപ്രഭാജക്ടനിനസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കെനില് ഇതനിലന്റെ തടര്നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പഭാറശഭാല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം പ്രസ്തുത കപ്രഭാജക്ടനികലക്കഭായനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട  സ്കൂളുകേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഈ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിനകമല്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  എലഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില് നനിനലാം  7  സ്കൂളുകേളുലട
കപരുവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാന ബഹു. എലാം.എല്.എ.മഭാകരഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനി  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനിയ  കശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഏലതലഭാലാം  സ്കൂളുകേള  ഓകരഭാ
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം ലതരഞ്ഞടുത്തു എനള്ള വനിവരലാം വലക്തമഭാകുകേയുള്ളു.

(സനി) പഭാറശഭാല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം പ്രസ്തുത കപ്രഭാജക്ടനികലക്കഭായനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട  സ്കൂളുകേളുലട  കപരുകേള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ലപഭാത  വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജത്തനിലന്റെ  തടര്ചയഭായനി  ഇകൗ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് സനിസലാം സൂപര്ലലവസര്, ഡഭാറഭാ എനട്രെനി ഓപകററര്
തസ്തനികേകേളനിലല ഒഴനിവകേള

243 (2242) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  സനിസലാം  സൂപര്സവസര്,  ഡഭാറഭാ  എനട്രെനി
ഓപകററര് എന്നതീ തസ്തനികേകേളനില് എത്ര ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേളനികലക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണ  പരതീക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുവഭാന കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലമുകണഭാ;  ഉലണങ്കെനില്
അതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലമന്തഭാണസ്റ്റ് ;

(സനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  ഉത്തരവനില്  എലന്തങ്കെനിലുലാം  അപഭാകേതയുകണഭാ;
എങ്കെനില് ഉത്തരവനിലല അപഭാകേത നതീക്കനിയുലാം തസ്തനികേയുലട കയഭാഗലത വലക്തമഭാക്കനിയുലാം
ഒഴനിവകേളനികലക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണ  പരതീക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തനിരലാം  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുളനില് സനിസലാം സൂപര്ലലവസര് തസ്തനികേ നനിലവനിലനില.
എന്നഭാല്  സനിസലാം  അഡനിനനികസറര്  തസ്തനികേയനില്  9  ഒഴനിവകേളുലാം  ഡഭാറഭാ  എനട്രെനി
ഓപകററര് തസ്തനികേയനില് 309 ഒഴനിവകേളുലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(ബനി & സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  നനിയമന കയഭാഗലത നനിര്ണയനിചതനില് അപഭാകേതയുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനിലല  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത,  ശമ്പള ലസയനില്
എന്നനിവ  നനിശയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പുതക്കനിയ  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാക്കഭാന
സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സഹകേരണ ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട കവതനലാം

244 (2243) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില് വരുന്ന ആശുപത്രനികേളനില് നഴ്സുമഭാര്ക്കസ്റ്റ്
മനിനനിമലാം കവതനലാം നടപനിലഭാക്കനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കെനില് എത്രയഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട കവതനലാം അവസഭാനമഭായനി
പരനിഷ്ക്കരനിചതസ്റ്റ് എന്നഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേളനിലല  നഴ്സുമഭാരുലട  ഡഡ്യൂടനി  സമയലാം
എത്രയഭാലണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണസ്റ്റ്. 1-10-2015-ലല സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്125/2015/സഹ. പ്രകേഭാരലാം
സഹകേരണ ആശുപത്രനി സലാംഘങ്ങളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട കസവന കവതന വലവസകേള
സലാംഘലാം ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷന അനുസരനിചസ്റ്റ് 1-1-2013 മുതല് പ്രഭാബലലത്തനില് പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

(സനി)   എടസ്റ്റ് മണനിക്കൂര്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനിലല നനികക്ഷപങ്ങളക്കസ്റ്റ് വരുമഭാന നനികുതനി

245 (2244) ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) 2012 മുതല് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില് പണലാം നനികക്ഷപനിചവര്ക്കുലാം
പനിനവലനിചവര്ക്കുലാം  ആദഭായനനികുതനി  വകുപനിലന്റെ  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല  സനിര  നനികക്ഷപങ്ങളക്കുള്ള  പലനിശ
വരുമഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ് റനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്. പനിടനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ആദഭായനനികുതനി  പരനിധനിയനില്  ലകേഭാണ്ടു
വരുന്നതസ്റ്റ്  നനികക്ഷപകേരുലട  എണത്തനില്  കുറവണഭാകുന്നതനിനുലാം  അതവഴനി
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട തകേര്ചയലാം ഇടയഭാക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല

(സനി) സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല നനികക്ഷപകേരുലട വനിവരലാം ആവശലലപടുന്ന
ആദഭായനനികുതനി വകുപനിലന്റെ നടപടനി മുകഖന സഹകേരണ കമഖലയനിലല നനികക്ഷപകേരുലട
എണത്തനില് കുറവണഭാകുലമനലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട തകേര്ചയസ്റ്റ് ഇടയഭാക്കുലമനലാം
കേരുതന്നനില.

സഹകേരണ റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് മുകഖനയുള്ള നനിയമന 
നടപടനിക്രമലാം

246 (2245)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിലന്റെ  ഭരണസമനിതനിക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്
നനിയമനലാം നടത്തഭാവന്ന തസ്തനികേകേള ഏലതലഭാലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ് ഏലതങ്കെനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള സലാംവരണ തതസങ്ങള
പഭാലനികക്കണതകണഭാ; എങ്കെനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 331

(ഡനി) ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേഭാന പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘലാം
ഭരണ സമനിതനിക്കസ്റ്റ് അര്ഹതയുകണഭാ; ഉലണങ്കെനില് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  സഹകേരണ റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ് മുകഖനയുള്ള നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കുന്ന
നടപടനിക്രമലാം, സലാംവരണ തതസലാം തടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പഭാ സലാംഘങ്ങള, പ്രഭാഥമനികേ വഭായ്പഭാ
സലാംഘങ്ങള,  അര്ബന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള,  പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ ഗ്രേഭാമവനികേസന
ബഭാങ്കുകേള എന്നനിവയനിലല ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്  തസ്തനികേ മുതല് മുകേളനികലക്കുള്ള തസ്തനികേകേളനികലക്കസ്റ്റ്
കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുകവണനി എഴത്തസ്റ്റ് പരതീക്ഷ നടത്തുന്നതനികലക്കഭായനി
സഹകേരണ  നനിയമത്തനിലല  വകുപസ്റ്റ്  80  (ബനി)  പ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ  സര്വതീസസ്റ്റ്
എകഭാമനികനഷന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. സഹകേരണ സര്വതീസസ്റ്റ് എകഭാമനികനഷന
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്ലപടഭാത്ത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളനിലല
തസ്തനികേകേളനികലക്കുള്ള  നനിയമനങ്ങള  സഹകേരണ  നനിയമത്തനിലല  ചേടലാം  182(5)
പ്രകേഭാരലാം സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാറനിലന്റെ 7-6-1991-ലല 18/91, 23-3-1999-ലല
11/1999 എന്നതീ സര്ക്കുലറുകേള പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി) സഹകേരണ സര്വതീസസ്റ്റ് എകഭാമനികനഷന കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിധനിയനില്ലപടഭാത്ത
തസ്തനികേകേളനികലക്കുള്ള നനിയമനങ്ങള സഹകേരണ നനിയമത്തനിലല ചേടലാം 182(5) പ്രകേഭാരലാം
സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാര്  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  സര്ക്കുലര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനികധയമഭായനി ഭരണസമനിതനിക്കസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് നനിയമനലാം നടത്തഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്. ഓകരഭാ സഹകേരണ സലാംഘത്തനികലയുലാം ജതീവനക്കഭാരുലട 10%, 3%
തസ്തനികേകേള യഥഭാക്രമലാം പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്, ശഭാരതീരനികേ സവകേലലമുള്ള
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള എന്നനിവര്ക്കഭായനി സലാംവരണലാം ലചേയനിരനിക്കുന.

(ഡനി) അര്ഹതയുണസ്റ്റ്. കകേരള സഹകേരണ നനിയമങ്ങളക്കുലാം ചേടങ്ങളക്കുലാം കപഭാഷകേ
വനിഭഭാഗലാം  ഉപനനിബന്ധനകേളക്കുലാം വനികധയമഭായനി  സഹകേരണ സലാംഘലാം ഭരണസമനിതനിക്കസ്റ്റ്
അര്ഹരഭായവര്ക്കസ്റ്റ് ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ഇ)  സഹകേരണ സലാംഘലാം/ബഭാങ്കെനില് ജൂനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ് മുതല് മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള
തസ്തനികേകേളനില് കനരനിടസ്റ്റ് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനികലക്കഭായനി സലാംഘലാം/ബഭാങ്കെസ്റ്റ് ഭരണസമനിതനി
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുള്ളതനിലന്റെ പകേര്പ്പുലാം നനിശനിത ലപ്രഭാകഫഭാര്മയനിലുള്ള അകപക്ഷയുലാം
അനുബന്ധ  കരഖകേളുലാം  സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  പരതീക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ടനി  ബഭാങ്കെനിലന്റെ
അകപക്ഷ  വനിജഭാപനത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട  അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചസ്റ്റ്  എഴത്തസ്റ്റ്  പരതീക്ഷ നടത്തനി കയഭാഗലത കനടനിയവരുലട  ലനിസസ്റ്റ്  1:10  എന്ന
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അനുപഭാതത്തനില് സലാംഘലാം/ബഭാങ്കെനിനസ്റ്റ് അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ടനി ലനിസനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
സലാംഘലാം/ബഭാങ്കെസ്റ്റ് ഭരണസമനിതനി ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള അഭനിമുഖലാം നടത്തനി ആയതനിലന്റെ
ലനിസസ്റ്റ്  പരതീക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡനികലക്കസ്റ്റ്  അയച്ചുതരുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  എഴത്തുപരതീക്ഷയുലടയുലാം
അഭനിമുഖത്തനികന്റെയുലാം മഭാര്ക്കസ്റ്റ് കൂടനി കേണ്കസഭാളനികഡറഡസ്റ്റ് മഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി
അതഭാതസ്റ്റ് സലാംഘലാം/ബഭാങ്കുകേളനില് അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ടനി ലനിസനില് നനിനലാം സലാംഘലാം/
ബഭാങ്കെസ്റ്റ് ഭരണസമനിതനി റഭാങ്കെസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി പരതീക്ഷഭാ കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  ആയതസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  സലാംഘലാം/ബഭാങ്കെനിനസ്റ്റ്  അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം
അകതഭാലടഭാപലാം  പരതീക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലവബ്സസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.  1969-ലല  കകേരള  സഹകേരണ  നനിയമലാം  80(4)  പ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ
സലാംഘലാം/ബഭാങ്കെനില്  നടത്തുന്ന  ലമഭാത്തലാം  നനിയമനങ്ങളനില്  10%  ഒഴനിവകേള  (10:1)
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ് സലാംവരണലാം ലചേകയണതഭാണസ്റ്റ്.  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളനിലല  നനിയമനങ്ങളനില്  ശഭാരതീരനികേ  സവകേലലലാം  ഉള്ള  വലക്തനികേളക്കസ്റ്റ്
3%  പ്രഭാതനിനനിധലലാം,  സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാറുലട  14-7-2011  തതീയതനിയനിലല
54/2011-ാം  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ  സലാംവരണലാം
ജൂനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ് തസ്തനികേയസ്റ്റ് മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുലാം.  സഹകേരണ സലാംഘലാം/ബഭാങ്കുകേളനില്
ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം  നൂകറഭാ  അതനില്  കൂടുതകലഭാ  ആലണങ്കെനില്  നൂറസ്റ്റ്  വതീതലാം
എടുത്തസ്റ്റ്  33,  66,  99  എന്നതീ ക്രമ നമ്പറുകേളനില് കേഭാഴ്ച സവകേലലമുള്ളവര്,  ശവണ
സവകേലലമുള്ളവര്, ചേലന സവകേലലമുള്ളവര്/ലസറനിബല് പഭാളസനി ബഭാധനിതര് എന്ന
മുനഗണനഭാ ക്രമത്തനിലഭാണസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

റനിസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്

247  (2246)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനിലല  റനിസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ബഭാധകേമഭായ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനില്, റനിസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പദതനിയനില് കചേരഭാത്തവ എത്രലയനലാം ഏലതഭാലക്കലയനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  കചേരഭാത്ത  സലാംഘങ്ങളലക്കതനിലര  എന്തു
നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനിലല റനിസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ് ബഭാധകേമഭായ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനില്  റനിസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  കചേരഭാത്ത  ഇരുപതസ്റ്റ്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുണസ്റ്റ്.  അവയുലട കപരസ്റ്റ് വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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1. വര്ക്കല അര്ബന സഹകേരണ സലാംഘലാം

2. ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസക്രകടറനിയറസ്റ്റ് സഭാഫസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപ്തലാം
നമ്പര് 2026

3. ഏജതീസസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ്  സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപ്തലാം
നമ്പര് റനി.   291 

4. ബഭാങ്കെസ്റ്റ് ഓഫതീകസഴസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപ്തലാം നമ്പര് റനി.884

5. ലകേ.എചസ്റ്റ്.ആര്.ഡബദ്യു.എസസ്റ്റ്.എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ് സഹകേരണസലാംഘലാം
ക്ലനിപ്തലാം നമ്പര്  4392

6. സഭാര് ലഹല്ത്തസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് അസലഡസ്റ്റ് ഇനഷസറനസസ്റ്റ് എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ്
സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപ്തലാം നമ്പര് റനി. 2116 

7. രഭാജധഭാനനി  എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ്  സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപ്തലാം  നമ്പര്
റനി.1913 

8. സയനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ലടകകഭാളജനി  മഡ്യൂസനിയലാം  എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ്
സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപ്തലാം നമ്പര് റനി.960 

9. ലസനട്രെല്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഗസറഡസ്റ്റ്  ഓഫതീകസഴസ്റ്റ്  സഹകേരണ
സലാംഘലാം ക്ലനിപ്തലാം നമ്പര് റനി. 394 

10. വഭാസകദവ വനിലഭാസലാം എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപ്തലാം
നമ്പര്  റനി.2015 

11. കകേരള  കേകൗമുദനി  എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  ക്ലനിപ്തലാം
നമ്പര് റനി.387 

12. സഫന ആര്ട്സസ്റ്റ് കകേഭാകളജസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപ്തലാം നമ്പര്
റനി. 412 

13. സനി.ഡനിറസ്റ്റ് എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപ്തലാം നമ്പര് റനി.
2139 

14. ലമറതീരനികയഭാളജനിക്കല് ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ
സലാംഘലാം ക്ലനിപ്തലാം നമ്പര് റനി.306 

15. സനിവനില് സസപ്ലസസ്റ്റ് ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ
സലാംഘലാം 
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16. ലകേ.എഫസ്റ്റ്.സനി.  എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  ക്ലനിപ്തലാം
നമ്പര് റനി.777 

17. ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രസ്സസ്റ്റ്  ഹകൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  ക്ലനിപ്തലാം
നമ്പര് 4356 

18. ഐ.എലാം.ജനി. എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപ്തലാം നമ്പര്
റനി. 916 

19. ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ലസയ്സസ്റ്റ്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  ക്ലനിപ്തലാം
നമ്പര് റനി. 1388 

20. ഐ.റനി.ഐ. എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘലാം

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനില് കചേരഭാത്ത സലാംഘങ്ങള റനിസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പദതനിയനില്
കചേരണലമന്നസ്റ്റ് കേര്ശനമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല ബഭാഞസ്റ്റ് മഭാകനജര് 
തസ്തനികേയനിലല ഒഴനിവകേള

248  (2247)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല ബഭാഞസ്റ്റ് മഭാകനജര് തസ്തനികേകേളനികലക്കുള്ള
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങ്കെസ്റ്റ്  ലനിസനില്  നനിനലാം  ഇതവലരയഭായനി  എത്ര  നനിയമനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; എത്ര ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ബഭാഞസ്റ്റ്  മഭാകനജര് തസ്തനികേയനികലയസ്റ്റ്  15  ഒഴനിവകേള
നനിലവനിലുണഭായനിട്ടുലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമനശനിപഭാര്ശ  നല്കേഭാത്തതസ്റ്റ്  ശദയനിൽ
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഒഴനിവള്ള  തസ്തനികേകേള  നനികേത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുലട അസഡസസസ്റ്റ് കേനിട്ടുന്ന മുറയസ്റ്റ്
നനിയമനലാം നടത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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റനിസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ആനുകൂലലലാം

249  (2248)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സഹകേരണ ബഭാങ്കെനില് നനിന്നസ്റ്റ് കലഭാലണടുക്കുകേയുലാം പനിന്നതീടസ്റ്റ്
മരണലപടുകേയുലാം  തടര്ന്നസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  സഭാധനിക്കഭാലത  കപഭാവകേയുലാം  ലചേയവരുലട
ബഭാദലത ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  റനിസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കെനില്
ഈ പദതനി എന്നസ്റ്റ് നനിലവനില് വനലവന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റനിസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തലഭാലാം  നനിബന്ധനകേളഭാണസ്റ്റ്
നനിലവനിലുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) റനിസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള അകപക്ഷഭാ കഫഭാറലാം എവനിലട
നനിന്നസ്റ്റ് ലഭനിക്കുലമനലാം അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ് എവനിലടയഭാലണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് /  ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം കേഭാര്ഷനികേ,
കേഭാര്ഷനികകേതര  (സസര്ണപണയ  വഭായ്പയുലാം  നനികക്ഷപ  വഭായ്പയുലാം  ഒഴനിലകേയുള്ളവ)
ആവശലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വഭായ്പലയടുക്കുന്ന  അലാംഗങ്ങള  വഭായ്പഭാ  കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ,  വഭായ്പഭാ
കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് ആറസ്റ്റ് മഭാസത്തനിനുള്ളനികലഭാ മരണലപടഭാല് നനിബന്ധനകേളക്കസ്റ്റ്
വനികധയമഭായനി  ഒന്നരലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള മുതലുലാം അതനിലന്റെ പലനിശയുലാം എഴതനിത്തള്ളഭാന
റനിസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പദതനി നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ഈ ആനുകൂലലത്തനിനഭായനി വഭായ്പക്കഭാര് നനിശനിത
ഒറത്തവണ പ്രതീമനിയലാം  അടചസ്റ്റ് പദതനിയനില് കചേകരണതണസ്റ്റ്.  ഈ പദതനി 1-4-2008
മുതല് പ്രഭാബലലകത്തഭാലട നനിലവനില് വന.

(ബനി)  റനിസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം,  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം വഭായ്പലയടുക്കുന്ന
അലാംഗങ്ങള  വഭായ്പഭാ കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് ആറസ്റ്റ് മഭാസത്തനിനുള്ളനികലഭാ
മരണലപടുകേയഭാലണങ്കെനില്  അകന്ന ദനിവസലാം ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്ന ഒന്നര ലക്ഷലാം രൂപ
വലരയുള്ള മുതലുലാം അതനിലന്റെ പലനിശയുലാം റനിസസ്റ്റ്  ഫണനില്നനിനലാം നല്കുലാം.  കൂടഭാലത
റനിസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് നനിയമഭാവലനിയനില് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  7  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളനില് ഏലതങ്കെനിലുലാം
ബഭാധനിചവരുലട  വഭായ്പഭാ  മുതല്  ഇനത്തനില്  75000  രൂപ  പദതനിയനിലല  ഇതര
നനിബന്ധനകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി നല്കുലാം. റനിസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അകപക്ഷയുലാം അനുബന്ധങ്ങളുലാം ബന്ധലപട സഹകേരണ സലാംഘലാം/ബഭാങ്കെനിനസ്റ്റ് നല്കേണലാം.
സലാംഘലാം/  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  തതീരുമഭാനലാം  സകേലക്കഭാണസ്റ്റ്  സഹകേരണ  വകുപനിലല
ഉകദലഭാഗസരുലട ശനിപഭാര്ശകയഭാലട  സഹകേരണ വനികേസന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
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ലസക്രടറനിക്കസ്റ്റ് സമര്പനിക്കണലാം.  വഭായ്പഭാക്കഭാരന മരനിച്ചുകപഭായ കകേസ്സഭാലണങ്കെനില് മരണ
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം  സമര്പനിക്കണലാം.  റനിസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി വഭായ്പ എടുക്കുന്ന സമയത്തസ്റ്റ് വഭായ്പഭാ തകേയുലട 0.35%  എന്ന നനിരക്കനില്
കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  100  രൂപയുലാം  പരമഭാവധനി  525  രൂപയുലാം  ഒറത്തവണ  റനിസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
പ്രതീമനിയലാം/വനിഹനിതലാം അടചനിരനിക്കണലാം.  മരണലപടകതഭാ/ മഭാരകേകരഭാഗലാം പനിടനിലപടകതഭാ
ആയ ആളനിലന്റെ  കപരനിലുള്ളതലാം  മരണലപട/മഭാരകേകരഭാഗലാം  പനിടനിലപട  തതീയതനിയനില്
70  വയസ്സനില്  അധനികേരനിക്കഭാത്തതമഭായ  വഭായ്പഭാക്കഭാരുലട  വഭായ്പകേളക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്
യഥഭാക്രമലാം മരണഭാനന്തര ആനുകൂലലലാം / ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുകേ.  വഭായ്പഭാ
കേഭാലഭാവധനിയനില് വഭായ്പക്കഭാരന മരണലപടഭാല് മരണലപട തതീയതനിക്കസ്റ്റ് ലതഭാടസ്റ്റ് മുനപസ്റ്റ്
തടര്ചയഭായനി  6 മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  അധനികേരനിച്ചുലാം  വഭായ്പഭാ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്
വഭായ്പഭാക്കഭാരന മരണലപടഭാല് വഭായ്പഭാ കേഭാലഭാവധനി തതീരുന്ന തതീയതനിക്കസ്റ്റ്  ലതഭാടസ്റ്റ് മുനപസ്റ്റ്
തടര്ചയഭായനി  6  മഭാസത്തനില്  അധനികേരനിച്ചുലാം  വഭായ്പ  മുതലനില്  തനിരനിചടവനില്  വതീഴ്ച
വരുത്തനിയഭാല് ആനുകൂലലത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹത ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതല.

(സനി)   റനിസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  കഫഭാറലാം
വഭായ്പലയടുത്ത സഹകേരണ സഭാപനത്തനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുലാം. അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ്
ബന്ധലപട  സഹകേരണ  സഭാപനലാം  മുകഖന  കകേരള  സഹകേരണ  വനികേസന
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിനഭാണസ്റ്റ്.

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്/കേഭാഷലര് തസ്തനികേ

250 (2249) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്/കേഭാഷലര്  തസ്തനികേകേളനില്

നനിലവനിലുള്ള ഒഴനിവകേളുലട എണലാം ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  റഭാങ്കെസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  നനിലവനിലകണഭാ;

എങ്കെനില് റഭാങ്കെസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് നനിലവനില് വന്നലതന്നഭാണസ്റ്റ്;

(സനി) പ്രസ്തുത റഭാങ്കെസ്റ്റ് ലനിസനില് നനിനലാം എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്

എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്/  കേഭാഷലര്  തസ്തനികേകേളനില്

നനിലവനിലുള്ള ഒഴനിവകേളുലട എണലാം ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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ജനില ഒഴനിവകേള

തനിരുവനന്തപുരലാം നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില

ലകേഭാലലാം നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില

പത്തനലാംതനിട 5

ആലപ്പുഴ നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില

കകേഭാടയലാം നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില

ഇടുക്കനി 20

എറണഭാകുളലാം 13

തൃശ്ശൂര് നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില

മലപ്പുറലാം 7

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 13

വയനഭാടസ്റ്റ് നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില

കേണ്ണൂര് 9

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 14

(ബനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളനികലയള്ള നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ് റഭാങ്കെസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.
റഭാങ്കെസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് നനിലവനില് വന്ന തതീയതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ജനില റഭാങ്കെസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് നനിലവനില് വന്ന തതീയതനി

തനിരുവനന്തപുരലാം 2-3-2017

ലകേഭാലലാം 18-1-2017

പത്തനലാംതനിട 31-1-2017

436/2020
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ആലപ്പുഴ 23-2-2017

കകേഭാടയലാം 22-12-2016

ഇടുക്കനി 10-1-2017

എറണഭാകുളലാം 5-1-2017

തൃശ്ശൂര് 30-12-2016

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് --1-2017

മലപ്പുറലാം 31-1-2017

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 7-2-2017

വയനഭാടസ്റ്റ് 18-1-2017

കേണ്ണൂര് 23-1-2017

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 23-1-2017

(സനി)   പ്രസ്തസ്തുത  റഭാങ്കെസ്റ്റ്  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  നല്കേനിയവരുലട  ലനിസസ്റ്റ്
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ജനില നനിയമനലാം നല്കേനിയവരുലട എണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം -

ലകേഭാലലാം 1

പത്തനലാംതനിട 8

ആലപ്പുഴ -

കകേഭാടയലാം 10
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ഇടുക്കനി 6

എറണഭാകുളലാം 6

തൃശ്ശൂര് -

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 32

മലപ്പുറലാം 28

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് -

വയനഭാടസ്റ്റ് 14

കേണ്ണൂര് -

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 14

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട സലാംകയഭാജനലാം

251  (2250)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത 14 ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേകളയുലാം സലാംകയഭാജനിപനിച്ചു
ലകേഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാനതലത്തനില് പുതനിയ ബഭാങ്കെസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഈ സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനില്  ഇതസലാംബന്ധനിച  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതവലരയഭാലയന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയുലാം  സലാംസഭാന
സഹകേരണ  ബഭാങ്കെനിലനയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാദലതകേള  പഠനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലപ്രഭാഫ. എലാം. എസസ്റ്റ്. ശതീറഭാലാം ലചേയര്മഭാനഭായനി സര്ക്കഭാര് 5 അലാംഗ വനിദഗ സമനിതനിലയ
നനികയഭാഗനിചനിരുന.  വനിദഗ  സമനിതനി  28-4-2017-നസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
സമര്പനിച്ചു.  കേമ്മേനിറനിയുലട  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
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കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കെസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേ തലത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
നബഭാര്ഡനില് നനിനലാം ചേതീഫസ്റ്റ് ജനറല് മഭാകനജരഭായനി റനിടയര് ലചേയ ശതീ.  വനി.  ആര്.
രവതീന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ് ലചേയര്മഭാനഭായനി ഒരു ടഭാസസ്റ്റ് കഫഭാഴനിലന നനികയഭാഗനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള  സഹകേരണ ബഭാങ്കെസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സഭാധലതകേള
പഠനിചസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനികയഭാഗനിച വനിദഗ സമനിതനിയുലട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് ലവബ്സസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലപഭാതജനങ്ങളുലട അഭനിപ്രഭായലാം
ആരഭായുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേരള  സഹകേരണ ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നനികയഭാഗനിച ടഭാസസ്റ്റ് കഫഭാഴസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്/കേഭാഷലര് നനിയമനലാം

252  (2251)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലല  ക്ലര്ക്കസ്റ്റ്/
കേഭാഷലര് നനിയമനത്തനിനുളള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. റഭാങ്കെസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം ഇതവലര എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കകേരളഭാ ബഭാങ്കെനിലന്റെ രൂപതീകേരണ തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
നനിലവനിലുള്ള തസ്തനികേകേളനില് നനിയമനലാം നടകത്തലണന്നസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കെനില് ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയസ്റ്റ്  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) ജനില നനിയമനലാം നല്കേനിയവരുലട എണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം -

ലകേഭാലലാം 1

പത്തനലാംതനിട 8

ആലപ്പുഴ -

കകേഭാടയലാം 10
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ഇടുക്കനി 6

എറണഭാകുളലാം 6

തൃശ്ശൂര് -

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 32

മലപ്പുറലാം 28

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് -

വയനഭാടസ്റ്റ് 14

കേണ്ണൂര് -

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 14

(സനി&ഡനി)  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.   നനിലവനിലുള്ള ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കനഭാടസ്റ്റ് നനികരഭാധനലാംമൂലലാം സഹകേരണ കമഖലയനില് 
ഉണഭായ പ്രതനിസന്ധനി

253  (2252)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കനഭാടസ്റ്റ് നനികരഭാധനലാംമൂലലാം സഹകേരണ കമഖലയനില് ഉണഭായ പ്രതനിസന്ധനിയുലാം
തന്മൂലലാം ഉണഭായ നഷ്ടവലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കഭാന സഹകേരണ കമഖലയനിൽ പ്രകതലകേ
പദതനി എലന്തങ്കെനിലുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിരുകന്നഭാ; ഇതനിനഭായനി നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കനഭാടസ്റ്റ് നനികരഭാധനലാം സൃഷ്ടനിച പ്രതനിസന്ധനി മറനി കേടക്കഭാന കകേരളത്തനിലല
സഹകേരണ കമഖലയസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ് ഒരഭാഴ്ചയനില് 24,000 രൂപ മഭാത്രകമ ഒരു അക്കകൗണനില്
നനിനലാം പനിനവലനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനിരുനള്ളു. സഹകേരണ കമഖലയനില് 1.90 കകേഭാടനി
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ഇടപഭാടുകേഭാരുലട സദനലാംദനിന ആവശലങ്ങള നനിറകവറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് തച്ഛമഭായ കമല് തകേ
അപരലഭാപ്തമഭായനിരുന. സഭാധുവഭായ കേറനസനി ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് നഭാമമഭാത്രമഭായ ഇടപഭാടുകേള
മഭാത്രകമ സലാംഘങ്ങളനില് നടനള്ളു.  സലാംഘങ്ങളുലട വഭായ്പഭാ വനിതരണവലാം തനിരനിചടവലാം
നനികക്ഷപവമുളലപലട ഇടപഭാടുകേള തടസ്സലപട്ടു. വഭായ്കപതര പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്ന
പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളനിലല  സദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മുടങ്ങനി.  പ്രഭാഥമനികേ
സലാംഘങ്ങളനില്  അക്കകൗണ്ടുള്ള  അലാംഗങ്ങള  അവരുലട  എസസ്റ്റ്.ബനി.  അക്കകൗണനില്
നനികക്ഷപനിച തകേ ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കെനിലല കേറന്റെസ്റ്റ് അക്കകൗണനില് നനികക്ഷപനികക്കണ
സഭാഹചേരലലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നഷ്ടത്തനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണമഭായനി.  സഹകേരണ
കമഖലലയ ആശയനിക്കുന്ന ഗ്രേഭാമതീണ ജനതയുലട സദനലാംദനിന സഭാമ്പത്തനികേഭാവശലങ്ങള
നനിറകവറഭാന കേഴനിയഭാലത വന.  സഭാധുവഭായ കേറനസനി ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് നഭാമമഭാത്രമഭായ
ഇടപഭാടുകേള മഭാത്രകമ സലാംഘങ്ങളനില് നടനള്ളു.  സലാംഘങ്ങളുലട പ്രധഭാന പ്രവര്ത്തനമഭായ
വഭായ്പഭാ വനിതരണവലാം തനിരനിചടവലാം നനികക്ഷപവമുളലപലടയുള്ള ഇടപഭാടുകേള തടസ്സലപട്ടു.
ആവശലമഭായ നനികക്ഷപ തകേ പനിനവലനിക്കുവഭാന കേഴനിയഭാലത വന്നതസ്റ്റ് സഭാധഭാരണക്കഭാരുലട
ദരനിതലാം വര്ദനിപനിച്ചു. സദനലാംദനിന സഭാമ്പത്തനികേ ആവശലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള
ആശയനിചനിരുന്ന ഗ്രേഭാമതീണ ജനങ്ങളുലട ആവശലങ്ങള നനിറകവറ്റുവഭാന കേഴനിയഭാതനിരുന്നതസ്റ്റ്
ജനജതീവനിതലാം  ദരനിതപൂര്ണമഭായനി.  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള/സലാംഘങ്ങളുലട വഭായ്പഭാകുടനിശനികേ
വര്ദനിച്ചു.  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  മൂലധന  പരലഭാപ്തതലയ  കനഭാടസ്റ്റ്
പനിനവലനിക്കല് മൂലമുണഭായ പ്രതനിസന്ധനി പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല സനിരനനികക്ഷപങ്ങള മറ്റു ബഭാങ്കുകേളനികലക്കസ്റ്റ് മഭാറ്റുന്ന
സഭാഹചേരലമുണഭായനി.  കനഭാടസ്റ്റ്  നനികരഭാധനത്തനിനസ്റ്റ്  കശഷലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട
അറനനികക്ഷപത്തനില്  6386.18  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കുറവസ്റ്റ്  വന്നനിരുന.  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള  നല്കുന്ന  വഭായ്പയനില്  ഏകേകദശലാം  30%  കുറവലാം  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവനില്
44.2% കുറവലാം വന്നനിരുന.

(ബനി)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വഭായ്പ  എടുത്തവര്ക്കുലാം  ജപ്തനി
നടപടനികേള  കനരനിടവര്ക്കുലാം  ആശസഭാസലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  2017  ലഫബ്രുവരനി
1 മുതല് മഭാര്ചസ്റ്റ് 31 വലര 'നവകകേരളതീയലാം കുടനിശനികേ നനിവഭാരണലാം പദതനി' എന്ന കപരനില്
വഭായ്പ  എടുത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  ഇളവസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
കനഭാടസ്റ്റ് നനികരഭാധനലാം മുകഖന സഹകേരണ ബഭാങ്കെനിലാംഗസ്റ്റ് കമഖലയനില് ഉണഭായ പ്രഭാകയഭാഗനികേ
തടസ്സലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  റവനഡ്യൂ  റനിക്കവറനി  ഉളലപലടയുള്ള  നനിര്ബന്ധനിത
ജപ്തനി നടപടനികേളക്കസ്റ്റ് 31-3-2017 വലര കമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.

(സനി)  കനഭാടസ്റ്റ്  നനികരഭാധനലാം  സൃഷ്ടനിച  പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കുന്നതനികലക്കഭായനി,
നനികക്ഷപകേരുലട  വനിശസഭാസലാം  ആര്ജനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനികക്ഷപലാം  സമഭാഹരനിക്കുന്ന
തനിനുമഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര് 10  മുതല് 2017 ജനുവരനി  10  വലരയുള്ള ഒരു മഭാസക്കഭാലലാം
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സഹകേരണ കമഖലഭാ സലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിന സലാംഘടനിപനിച്ചു. 2016 ഡനിസലാംബര് 18
സഹകേരണ കമഖലഭാ  സലാംരക്ഷണ ദനിനമഭായനി  ആചേരനിച്ചു.  കേലഭാമ്പയനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാന തലത്തനിലുലാം ജനിലഭാ തലത്തനിലുലാം തഭാലൂക്കസ്റ്റ് തലത്തനിലുലാം സലാംഘലാം തലത്തനിലുലാം
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിച്ചു.  കേലഭാമ്പയനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഹകേഭാരനികേള
കകേരളത്തനിലല 1720682 ഭവനങ്ങള സന്ദര്ശനിച്ചു. 2016 ഡനിസലാംബര് 10 മുതല് 2017
ജനുവരനി  31  വലര നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ യജലാം നടത്തനി.  കമല് നടപടനികേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  കനഭാടസ്റ്റ്  നനികരഭാധനലാം  സൃഷ്ടനിച  പ്രതനിസന്ധനിലയ  മറനികേടക്കുവഭാന
സഹകേരണ കമഖലയസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല സഭാര്ടസ്റ്റ് ക്ലഭാസസ്റ്റ് റൂലാം പദതനി

254  (2253)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന എല്.പനി.,  യു.പനി.  സ് കൂളുകേളനില് സ് മഭാര്ടസ്റ്റ്
ക്ലഭാസ്സസ്റ്റ്റൂലാം,  ഊര്ജക്ഷമതയുള്ള അടുക്കള എന്നതീ പദതനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി മണലൂര്
മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം സ്കൂളുകേളനിലഭാണസ്റ്റ് പ്രസ്തുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പദതനി എന്നസ്റ്റ് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുലാം എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) എലഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില്നനിനലാം ഏഴസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളുലട കപരുവനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുവഭാന ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.-മഭാകരഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. പദതനി
രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനിയ  കശഷലാം  മഭാത്രകമ  പദതനിയനിലുളലപടുന്ന  സ്കൂളുകേള
വലക്തമഭാകുകേയുള.  ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ പരനിപഭാടനിയുലട തടര്ചയഭായനി
പദതനി നടപഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളുലാം സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം 
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

255 (2254)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  ത്രനികവണനി  കസഭാറുകേളുലാം  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡസ്റ്റ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള
ഏലതലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ജനങ്ങളുലട ആവശലലാം കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണസ്റ്റ് ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളുലട
സകൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  അവശല  വസ്തുക്കളുലട  ലഭലത,  ഗുണകമന്മ  എന്നനിവ
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  വനിലനനിയനണലാം സഭാധലമഭായ തരത്തനിലുള്ള ഇടലപടല് നടത്തുകേ,
വനിവരസഭാകങ്കെതനികേ  വനിദല  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലകേഭാണസ്റ്റ്  ഓണ്സലന  വലഭാപഭാരലാം
ശക്തനിലപടുത്തുകേ  എന്നതീ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  വഴനിയുലാം  പ്രനിവനികലജസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുകഖനയുലാം
വലഭാപഭാരലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളുലടയുലാം സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലടയുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം  ജനകേതീയമഭാക്കഭാനുലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡസ്റ്റ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ഇ  -  ത്രനികവണനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം വലഭാപനിപനിക്കല് :

ഓഫതീസസ്റ്റ്  കസഷനറനി  സഭാധനങ്ങള  നലഭായമഭായ  വനിലയസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡസ്റ്റ് ആരലാംഭനിച നഭാലസ്റ്റ് ഇ-ത്രനികവണനികേളക്കസ്റ്റ് പുറകമ 24 എണലാം
കൂടനി പുതനിയതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇവയനില് പത്തനലാംതനിട,
കകേഭാടയലാം,  വയനഭാടസ്റ്റ്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,
ഇടുക്കനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി  9  ഇ-ത്രനികവണനികേള  ഇതനികനഭാടകേലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  15 ത്രനികവണനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള തസരനിതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ത്രനികവണനി ഓണ്സലന ഓര്ഡറനിലാംഗസ്റ്റ് സനിസലാം :

കഷഭാപ്പുകേളനില്  വന്നസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങഭാന  കേഴനിയഭാത്ത
വലക്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഓണ്സലനഭായനി സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം അവ വതീടനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  ഇടലപടല്  വഴനിലയഭാരുക്കുലാം.  ഈ  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്
തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില് ഓര്ഡറനിലാംഗസ്റ്റ് സനിസലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ഓണവനിപണനി :

ഈ  വര്ഷലത്ത  ഓണവനിപണനി  ആഗസസ്റ്റ്  25  മുതല്  ലസപ്റലാംബര്  3 വലര
3500-ഓളലാം ഔടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേളനിലൂലട സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കേനിയനി
ട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ഓണ വനിപണനിയനിലൂലട സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 13 ഇനങ്ങളുലാം ലപഭാത
വനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  25  ഇനങ്ങളുലാം  വനില്പന
നടത്തുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  വനിലക്കുറവനികനഭാലടഭാപലാം  ഗുണകമന്മ
ഉറപസ്റ്റ് വരുത്തുന്നതനിനഭായനി വലക്തമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഓണലാം ബഭാസ്ക്കറസ്റ്റ് :

ഓണകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ് കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡസ്റ്റ് ഓണലാം ബഭാസ്ക്കറസ്റ്റ് പുറത്തനിറക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
പരനിസനിതനി  സകൗഹൃദ  വസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കുടയനില്
ഓണത്തനിലന്റെ ഉപകയഭാഗത്തനിനുള്ള സഭാധനങ്ങള എലഭാലാം ഉളലപടുത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

നതീതനി ശലാംഖലയുലട വലഭാപനലാം :

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനില്
കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡസ്റ്റ് മുനകേലയടുത്തസ്റ്റ്  2000 നതീതനി ഔടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേളുലാം  1500  നതീതനി
ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മുഴവന സമയ സബ്സനിഡനി വനിതരണലാം :

ലസപ്റലാംബര് 1 മുതല് മഭാര്ചസ്റ്റ്  31 വലര 13 ഇനങ്ങളക്കസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
പ്രഭാഥമനികേ  സര്വതീസസ്റ്റ്  സലാംഘങ്ങള  നടത്തുന്ന  നതീതനി  കസഭാറുകേളനിലൂലടയുലാം
ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളനിലൂലടയുലാം വനില്പന നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനി തയഭാറഭാക്കനി
വരുനണസ്റ്റ്.

നതീതനി ലകേഭാകമഴലല് ഗലഭാസസ്റ്റ് :

നനിലവനിലുള്ള  ലഡഭാമസനിക്കസ്റ്റ്  ഗലഭാസസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലകേഭാകമഴലല്  ആക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടന വരുന.

നനികക്ഷപലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിയനണങ്ങള

256 (2255) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .  കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങള
അലഭാത്തവരനില്  നനികന്നഭാ,  അകസഭാസനികയറസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങളനില്  നനികന്നഭാ  നനികക്ഷപലാം
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് റനിസര്വസ്റ്റ് ബഭാങ്കെസ്റ്റ് എലന്തങ്കെനിലുലാം നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കവഭാടവകേഭാശമനിലഭാത്ത ബനി,  സനി  ക്ലഭാസ്സസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങളനില് നനിനലാം നനികക്ഷപലാം
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏര്ലപടുത്തനിയ  നനിയനണങ്ങള  സഹകേരണ  കമഖലലയ
എപ്രകേഭാരലാം ബഭാധനിക്കുലാം എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  ഇത  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബഭാങ്കെനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
കേത്തയചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് അതനിനുള്ള പ്രതനികേരണലാം എന്തഭായനിരുന?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിയനണങ്ങകളര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല

(സനി) ഇല

സഹകേരണ കമഖല അഴനിമതനി മുക്തമഭാക്കഭാനഭായനി നടപടനികേള

257 (2256) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം സഹകേരണ കമഖലലയ അഴനിമതനി
മുക്തമഭാക്കഭാനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാണസ്റ്റ് ;

(ബനി)  കകേരള സലാംസഭാന കേഭാര്ഷനികേ ഗ്രേഭാമ വനികേസന ബഭാങ്കെനില് അഴനിമതനിയുലാം
ക്രമകക്കടുലാം നടന്നതഭായുള്ള റനികപഭാര്ടനികന്മല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ  വകുപസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ജനസകൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
ക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ വനിജനിലനസസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലത്ത കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം നടപടനികേള
കവഗത്തനിലഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അഴനിമതനി  കബഭാധലലപട  സലാംഘങ്ങളലക്കതനിലര
അകനസഷണലാം നടത്തുനണസ്റ്റ്. ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഫലപ്രദമഭായ ഇടലപടലനിനഭായനി സഹകേരണ
നനിയമലാം കഭദഗതനി ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള സലാംസഭാന സഹകേരണ കേഭാര്ഷനികേ ഗ്രേഭാമ വനികേസന ബഭാങ്കെനിലല
അഴനിമതനിയുലാം  ക്രമകക്കടുലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  മുന  മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്  സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടനില് വനിശദമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  വകുപനികനഭാടസ്റ്റ്
ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം സഹകേരണ വകുപനില് നനിനലാം നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള
അഡതീഷണല് രജനിസഭാര്/ഓഫതീസര് ഓണ് ലസഷലല് ഡഡ്യൂടനിയുലട അകനസഷണവലാം
നടനവരുന.
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(സനി)  ഇ-ഫയലനിലാംഗസ്റ്റ്  സനിസലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  അകതഭാലട നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘുകേരനിക്കുകേയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാകുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   അദഭാലത്തുകേള സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  ഫയലുകേള
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല കേഭാരകശരനി പഞഭായത്തനില് 
ഒകര കപരനിലല വനനിതഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

258 (2257) ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല കേഭാരകശരനി പഞഭായത്തസ്റ്റ് വനനിതഭാ സഹകേരണ
സലാംഘത്തനിലന്റെ കപരുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം തടസ്സലപടുത്തുലാം വനിധലാം അകത കപരനിലുലാം
ഉകദ്ദേശലത്തനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മലറഭാരു  സലാംഘത്തനിലനതനിലരയുള്ള  പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കെനിൽ പരഭാതനിയനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപരനില്  സഭാമലതയുള്ള  പുതതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  സലാംഘത്തനിലന്റെ
ആസഭാനലാം മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി  &സനി)   അടുത്തടുത്ത ലകേടനിടങ്ങളനില് സമഭാന കപരുലാം സസഭാഭഭാവവമുള്ള
സലാംഘങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  അനഭാകരഭാഗലകേരമഭായ
പ്രവണതകേള  സൃഷ്ടനിക്കുലമന്നതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  യുക്തമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
എടുക്കുന്നതനിനുലാം  കപരനില്  സഭാമലതയുള്ള  പുതതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  സലാംഘത്തനിലന്റെ
ആസഭാനലാം മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം സലാംഘലാം പ്രസനിഡന്റെനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പ്രനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷനുലാം സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണുലാം
പുതക്കനി നനിശയനിക്കഭാന നടപടനി

259 (2258)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപസ്റ്റ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല പ്രനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട ക്ലഭാസ്സനിഫനികക്കഷനുലാം
സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണുലാം പുതക്കനി നനിശയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില്
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;



348       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  16, 2017 

(ബനി)  ഈ സലാംഘങ്ങളുലട ക്ലഭാസ്സനിഫനികക്കഷനുലാം സഭാഫസ്റ്റ്  പഭാകറണുലാം നനിശയനി
ക്കഭാത്തതകേഭാരണലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവന  കവതന  വലവസകേള  ഒനലാംതലന്ന
ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുന്നനിലലനള്ള  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനില്
ഇക്കഭാരലത്തനില് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  21-6-2013-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  401/13  പ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ
വകുപസ്റ്റ്  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  ലസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായനി  നനിയമനിച  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുലട  വനിശദവനിവരങ്ങള  നല്കുകമഭാ?  ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള  നനിലപഭാടസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ സലാംഘങ്ങളുലട  ക്ലഭാസ്സനിഫനികക്കഷനുലാം  സഭാഫസ്റ്റ്  പഭാകറണുലാം  പുതക്കനി
നനിശയനിക്കുന്ന നടപടനി അടുത്ത ആറ്മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പൂർത്തനിയഭാക്കനി ഇക്കഭാരലത്തനില്
ആവശലമഭായ ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിക്കുകമഭാ;  ഇലലങ്കെനില് എന്തുലകേഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  പ്രനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷനുലാം
സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണുലാം പുതക്കനി നനിശയനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി ഇക്കഭാരലലാം പഠനിചസ്റ്റ് ശനിപഭാര്ശ
ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് നനികയഭാഗനിച കേമ്മേനിറനി സമര്പനിച റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി)  പ്രനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  പഠനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനില്
ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഹകേരണ  വകുപസ്റ്റ്  അഡതീഷണല്  ലസക്രടറനി
ലചേയര്മഭാനഭായനി  എടലാംഗ  പഠനസമനിതനി  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  23-11-2012-ലല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)നമ്പര് 660/2012/സഹ. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിരുന.  തടര്ന്നസ്റ്റ് സഹകേരണ
വകുപസ്റ്റ്  അഡതീഷണല്  ലസക്രടറനിയുലട  ചുമതല  സഹകേരണ  വകുപസ്റ്റ്  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്
ലസക്രടറനി വഹനിച സഭാഹചേരലത്തനില് സഹകേരണ വകുപസ്റ്റ് കജഭായനിന്റെസ്റ്റ് ലസക്രടറനിലയ
ലചേയര്മഭാനഭാക്കനി  21-6-2013 ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  401/13/സഹ.പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിരുന. എന്നഭാല് 17-1-2014-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്. 57/2014/ സഹ.
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ  വകുപസ്റ്റ്  അഡതീഷണല്  ലസക്രടറനി  ലചേയര്മഭാനഭായനി
എടലാംഗ പഠനസമനിതനി  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിച  23-11-2012-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര് 660/2012/  സഹ.  നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് വതീണ്ടുലാം നനിലനനിര്ത്തുകേയുലാം ലചേയ്തു.  പ്രസ്തുത
എടലാംഗ സമനിതനി ലഭലമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചു അഭനിപ്രഭായലാം അറനിയനിക്കുവഭാന
സഹകേരണസലാംഘലാം രജനിസഭാകറഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. പഠനകേമ്മേനിറനിയുലട റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.* 

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 349

കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡസ്റ്റ് ശക്തനിലപ്പുടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

260  (2259)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ത്രനികവണനി  കസഭാറുകേളുലട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് സസനിര വനികേസനലാം എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട
സലാംഘടനഭാപരമഭായ പുനദുഃസലാംഘഭാടനലാം,  ധന മഭാകനജ സ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്,  കേലഭാപനിറല് റതീസക്ചറനിലാംഗസ്റ്റ്,
കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  രൂപതീകേരണലാം,  ലപ്രഭാഫഷണല്വല്ക്കരണലാം  എന്നതീ  നടപടനികേള
സകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനില്പന  സഭാദലതയുള്ള  സലവലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  വഭാടകേയസ്റ്റ്
ലകേടനിടവലാം  ലഭനിക്കുകേയഭാലണങ്കെനില്   വലഭാപഭാര  സഭാധലത  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല്
ത്രനികവണനി കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.

കകേഭാടയല് സഹകേരണ ആശുപത്രനി ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

261  (T*2260)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാടയല് സഹകേരണ ആശുപത്രനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് കവണനി
ലചേയര്മഭാന  നല്കേനിയ  നനികവദനലാം  പുതനിയ  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാത  ആവശലലാം  എന്ന  ഗണത്തനില്ലപടുത്തനി  അനുമതനി  നല്കുന്ന
കേഭാരലലാം അനുകൂലമഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേഭാടയല് സഹകേരണ ആശുപത്രനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലക്കസ്റ്റ്
വയല് നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി സമര്പനിച അകപക്ഷ കകേരള ലനല്വയല് തണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ് നനിരസനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
കകേരള ലനല്വയല് തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലല വലവസകേളനുസരനികച
ഈ വനിഷയത്തനികന്മല് തതീരുമഭാനലാം സകേലക്കഭാള്ളഭാനഭാകുകേയുള.

സഹകേരണ കമഖലയനിലല നനികക്ഷപലാം

262 (2261) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപസ്റ്റ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സഹകേരണകമഖലയനിലല നനികക്ഷപലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സകേലക്കഭാണനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനികലക്കുള്ള നനികക്ഷപലാം കപ്രഭാത്സഭാ
ഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനികക്ഷപ  സരക്ഷഭാ പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത ആവശലമഭായ ഘടങ്ങളനില് നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ യജങ്ങള സലാംഘടനിപനി
ക്കഭാറുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  നനികക്ഷപകേരുലട  വനിശസഭാസലാം
കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനഭായനി  സഹകേരണ കമഖലഭാ സലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പയനിന സലാംഘടനിപനിച്ചു.
ഭവന  സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനി  നനികക്ഷപകേരുലട  വനിശസഭാസലാം  ആര്ജനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം  നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.  നനികക്ഷപ സരക്ഷഭാ സതീലാം നടപനിലഭാക്കു
ന്നതനിനഭായനി കകേരള സഹകേരണ നനികക്ഷപ ഗലഭാരന്റെനി ഫണസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത നനികക്ഷപങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആകേര്ഷകേമഭായ പലനിശനനിരക്കസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന.
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തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില് രജനിസര് ലചേയ സഹകേരണ 
സഭാപനങ്ങള

263  (2262)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില് സഹകേരണ
വകുപസ്റ്റ്  എത്ര സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  അവയുലട കപരസ്റ്റ്,
കമല്വനിലഭാസലാം എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  31-7-2017  വലര
തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്  രജനിസര്  ലചേയ  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  എത്ര;
അവയുലട കപരസ്റ്റ്, കമല്വനിലഭാസലാം എന്നനിവ നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില് ആലകേ 388
സലാംഘങ്ങള  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവയുലട  കപരസ്റ്റ്,  കമല്വനിലഭാസലാം  എന്നനിവ
അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  31-7-2017  വലര
തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്  ആലകേ  29  സലാംഘങ്ങള  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അവയുലട കപരസ്റ്റ്, കമല്വനിലഭാസലാം എന്നനിവ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

 അലപകസ്റ്റ് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാസസറനികേളനില് 
ലസകനഭാ സടപനിസസ്റ്റ് കഗ്രേഡസ്റ്റ്- 2  നനിയമനലാം 

264  (2263)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) 25-5-2016-നസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിച അലപകസ്റ്റ് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസക്റ്ററുകേളനില്
ലസകനഭാ സടപനിസസ്റ്റ് കഗ്രേഡസ്റ്റ്-2 തസ്തനികേകേളനില് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങ്കെസ്റ്റ് ലനിസനില് നനിനലാം
ഇതവലര  എത്ര ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  എത്ര ഒഴനിവകേള
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  അലപകസ്റ്റ്  ലസഭാസസറനികേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ലസകനഭാ  സടപനിസസ്റ്റ്
കഗ്രേഡസ്റ്റ്-2 തസ്തനികേകേളനില് നനിലവനില് ഒഴനിവകേളുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഉത്തരലാം

(എ) ഏഴസ്റ്റ് കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒരു കവക്കനസനി നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കെസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.

ലഫഡകറഷന എന്നതീ സഭാപനങ്ങളനില് മഭാത്രകമ ലസകനഭാ സടപനിസസ്റ്റ് കഗ്രേഡസ്റ്റ് രണസ്റ്റ്

തസ്തനികേ  നനിലവനിലുള.  ഇതനില്  കകേരള  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കെനില്  ഏഴസ്റ്റ്

കപര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.  ലഫഡകറഷനനില്  ഒരു

ഒഴനിവസ്റ്റ് നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഒഴനിവസ്റ്റ് വരുന്ന മുറയസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്തുവരുന.

തലകശരനി ടൂറനിസലാം കമഖലഭാ വനികേസനലാം

265 (2264)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ)  തലകശരനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ടൂറനിസലാം കമഖലയുലട വനികേസന

ത്തനിനഭായുള്ള പദതനിയനില് ഇനനി എത്ര പദതനികേള ആണസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളളതസ്റ്റ്

എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം ഓകരഭാ പദതനിയുലടയുലാം

നനിലവനിലുള്ള അവസ എന്തഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകൗ  പദതനി  എന്നസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം  ;  അതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തലകശരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ടൂറനിസലാം കമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി

ആറസ്റ്റ് പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.* 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള

നടപടനികേള വകുപസ്റ്റ് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുലട കേതീഴനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങള

266  (2265)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില് ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുലട കേതീഴനിലുള്ള സഭാപനങ്ങള
ഏലതഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനില്  നനിനലാം  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കുലാം
ലപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം ലഭനിക്കുന്ന കസവനങ്ങള എലന്തഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുലട  കേതീഴനിലുള്ള
സഭാപനങ്ങളനില് പ്രവർത്തനരഹനിതമഭായവയുകണഭാ ; എങ്കെനില് അവയുലട വനിവരങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)    തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുലട  കേതീഴനിലുള്ള
സഭാപനങ്ങളുലാം ലപഭാതജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്ന കസവനങ്ങളുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ആക്കുളലാം ടൂറനിസസ്റ്റ് 
വനികലജസ്റ്റ് കവളനി സസനിമ്മേനിലാംഗ്പൂള

കുടനികേളുലട കേളനിസലലാം, 
പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, നതീന്തല് സകൗകേരലലാം

ആക്കുളലാം കബഭാടസ്റ്റ് ക്ലബസ്റ്റ് നതീന്തല് സകൗകേരലലാം

കേഭാപനില് കബഭാടസ്റ്റ് ക്ലബസ്റ്റ് കബഭാടനിലാംഗസ്റ്റ് സകൗകേരലലാം

ചേനിറയനിനകേതീഴസ്റ്റ്  കബഭാടസ്റ്റ് ക്ലബസ്റ്റ് കബഭാടനിലാംഗസ്റ്റ് സകൗകേരലലാം

ശലാംഖുമുഖലാം ചേഭാചഭാ ലനഹ്റു ട്രെഭാഫനികേസ്റ്റ് 
ലട്രെയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  മുത്തുചനിപനി
പഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  സനഭാമനി  ബതീചസ്റ്റ്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്
കടക്കസ്റ്റ്-എ-കബക്കസ്റ്റ്

കുടനികേളുലട കേളനിസലലാം, 
പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, സസക്ക ല്ല്നിലാംഗസ്റ്റ്  
സകൗകേരലലാം, വനിവനിധ 
വനികനഭാദങ്ങള,  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്
സകൗകേരലലാം, കടഭായ് ലലറസ്റ്റ് 
സകൗകേരലലാം

ലനയഭാര്ഡഭാലാം കബഭാടസ്റ്റ് ക്ലബസ്റ്റ് കബഭാടനിലാംഗസ്റ്റ് സകൗകേരലലാം

കേലഭാര്  ടൂറനിസസ്റ്റ്  കേലഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെര്
ആന്റെസ്റ്റ് ലറകസഭാറന്റെസ്റ്റ്

തഭാമസ സകൗകേരലലാം
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പഭാറശഭാല അമനിനനിറനി ലസന്റെര് ഭക്ഷണ സകൗകേരലലാം

വഭാമനപുരലാം അമനിനനിറനി ലസന്റെര് ഭക്ഷണ സകൗകേരലലാം

സസരഭാജസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, വനിതര ലഘുഭക്ഷണശഭാലഭാ
സകൗകേരലലാം

സമുദ്ര ബതീചസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, കകേഭാവളലാം വനിശമ വനികനഭാദ സകൗകേരലലാം

ഇടക്കലസ്റ്റ് ല്ല് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, കകേഭാവളലാം വനിശമ വനികനഭാദ സകൗകേരലലാം

(സനി) 1. ആക്കുളലാം കബഭാടസ്റ്റ് ക്ലബസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  ആക്കുളലാം കേഭായലനിലല
രണസ്റ്റ് പഭാലങ്ങളക്കുലാം കേതീഴനിലുള്ള ബണസ്റ്റ് ഡ്രഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേള,
അമനിതമഭായ കപഭാളയുലട സഭാന്നനിദലലാം എന്നനിവ കേഭാരണലാം കബഭാടനിലാംഗസ്റ്റ്
നനിര്ത്തനിയനിരുന.  കബഭാടസ്റ്റ്  ക്ലബസ്റ്റ്  നവതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  കബഭാടനിലാംഗസ്റ്റ്
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം വകുപസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2. ശലാംഖുമുഖലാം  ചേഭാചഭാലനഹ്റു  ട്രെഭാഫനികേസ്റ്റ്  ലട്രെയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  പഭാര്ക്കനിലല
സസക്ക ല്ല്നിലാംഗസ്റ്റ്, ഐസതീലാം പഭാര്ലര് എന്നനിവയുലട കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി
കേഴനിഞ്ഞതനിനഭാല്  അറകുറ  പണനികേള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പുതനിയ
കേരഭാര് നല്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി പ്രവര്ത്തനി
ക്കുന്നനില.

3. സസരഭാജസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  വനിതര ലതീസസ്റ്റ് ഔടസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി ലടണര്
നടപടനികേള നടനവരുന.

ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള 
വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

267  (2266)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.- യുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കെനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രധഭാന  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി-യുലട
സഭാന്നനിദലലാം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.യുലട  മനിക്കവഭാറുലാം യണനിറ്റുകേള
ഘടലാം ഘടമഭായനി നവതീകേരനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു. നനിലവനില് മസറസ്റ്റ് കഹഭാടല്, കബഭാളഗഭാടനി
പഭാലസസ്റ്റ് കഹഭാടല്, സചേത്രലാം കഹഭാടല് എന്നനിവയുലട ലടണര് നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു
കേഴനിഞ.  കൂടഭാലത  ബഹുമഭാനലപട  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുലട  ഉത്തരവനിനപ്രകേഭാരലാം
പൂടനിയ ബനിയര് പഭാര്ലറുകേളക്കസ്റ്റ് പകേരലാം പുതനിയ സലങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങളഭായ മുഴപനിലങ്ങഭാടസ്റ്റ് ബതീചസ്റ്റ്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ബതീചസ്റ്റ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  റനികസഭാര്ടസ്റ്റ്  പണനിയുവഭാനുള്ള  കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിച്ചുകേഴനിഞ. പുതനിയ ടൂര് പഭാകക്കജകേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   കകേരളത്തനിലല പല വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം വനികേസനിക്കുവഭാന
കേഭാരണമഭായതസ്റ്റ്  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട  പ്രഥമ  സഭാന്നനിദലലാം  ലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.  പുതനിയ
വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സഭാന്നനിദലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
ആകലഭാചേനയനിലുണസ്റ്റ്. 

ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട പുതനിയ പദതനികേള

268 (2267) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരള ടൂറനിസലാം ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന കേഭാലത്തനിനനുസൃതമഭായ
വനിപണന  തനലാം  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം  ഉടന  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
വടക്കന  കകേരളത്തനിലല  വനികനഭാദസഞഭാര  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  എലന്തഭാലക്ക  പുതനിയ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി. ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടനി  കുറഞ്ഞ  ലചേലവനില്  തഭാമസനിക്കുവഭാന
കേഴനിയുന്നതരത്തനിലുള്ള  ബജറസ്റ്റ്  കഹഭാടലുകേള  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  തതീര്തഭാടന
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില് കഹഭാടല് ആന്റെസ്റ്റ് റനികസഭാര്ടസ്റ്റ് ശലാംഖലയുള്ള ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.
ഏറവലാം  ചുരുങ്ങനിയ  ലചേലവനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  അടുത്തസ്റ്റ്  എത്തുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്
പ്രധഭാന തനലാം. ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട സഭാപനങ്ങള വനിവനിധ വരുമഭാന കശണനിയനി
ലുള്ളവര്ക്കുലാം  വനിവനിധങ്ങളഭായ  തഭാത്പരലങ്ങള  ഉള്ളവര്ക്കുലാം  കവണനിയുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
കൂടുതല്  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  കഹഭാടലുകേളുലാം  പത്തസ്റ്റ്  മുറനികേള  മുതല്  ഇരുപതസ്റ്റ്  മുറനികേള
വലരയുള്ളതമഭാണസ്റ്റ്. അതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ് കമല്പറഞ്ഞ തനലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ്ഞ
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള അനുസരനിചസ്റ്റ് അന്തര്കദ്ദേശതീയ ഓണ്സലന ട്രെഭാവല് ഏജനസനികേളഭായ
അകഗഭാഡ, എകസ്റ്റ്പതീഡനിയ,  ബുക്കനിങസ്റ്റ്-കകേഭാലാം തടങ്ങനിയ ലവബസ്റ്റ് കപഭാര്ടലുകേള വഴനിയുലാം
ആകഗഭാള  തഭാത്പരലമുള്ള  ഇന്തലന  ഓണ്സലന  ട്രെഭാവല്  ഏജനസനികേളഭായ  ലമയസ്റ്റ്
സമട്രെനിപസ്റ്റ്,  യഭാത്ര,  ക്ലനിയര്  ട്രെനിപസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയവ  വഴനിയുലാം  ആകഗഭാള  സഭാന്നനിദലവലാം
വനിപണനവലാം നടത്തുന.  വരുലാം വര്ഷങ്ങളനില് കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് സഭാകങ്കെതനികേ വനിദല
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് അവ വനിപുലലപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)   മുഴപനിലങ്ങഭാടനില്  ഒരു ബതീചസ്റ്റ്  റനികസഭാര്ട്ടുലാം  കബക്കലനില്  നനിലവനിലുള്ള
ആറസ്റ്റ്  കകേഭാകടജകേളലക്കഭാപലാം  ഇരുപത്തനിനഭാലസ്റ്റ്  എണലാം  കൂടനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള ആകലഭാചേനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യുലട സകേവശമുള്ള റനികസഭാര്ട്ടുകേള

269  (2268)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി(കബക്കല് റനികസഭാര്ട്സസ്റ്റ് ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന)യുലട
ലലകേവശലാം നനിലവനില് എത്ര റനികസഭാര്ട്ടുകേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇകൗ  റനികസഭാര്ട്ടുകേള  ആര്ലക്കഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്  പഭാടത്തനിനു  നല്കേനിയനിട്ടു
ള്ളലതനലാം പഭാടത്തുകേ എത്രയഭാലണനലാം തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് എത്ര റനികസഭാര്ട്ടുകേളുലട പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം
തടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ബഭാക്കനിയുള്ളവ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം
തടങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ലതീസസ്റ്റ്  ഇനത്തനില്
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കഭാനുള്ള കുടനിശനികേ പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തങ്കെനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യുലട സകേവശലാം ആറസ്റ്റ്  റനികസഭാര്ടസ്റ്റ് സസറ്റുകേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി) 1. സസറസ്റ്റ് നമ്പര് 1. കജഭായ്സസ്റ്റ് എന്റെര്സപ്രസസസ്റ്റ്- 34,00,000 രൂപ

2. സസറസ്റ്റ് നമ്പര് 2-ഗ്രേതീന കഗറസ്റ്റ് കവ ലനിഷര് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്-92,01,211  രൂപ

3. സസറസ്റ്റ്  നമ്പര്  4  കഗഭാബസ്റ്റ് ലനിങ്കെസ്റ്റ് കഹഭാടല്സസ്റ്റ്  &  എന്റെര്ലടയ്ന
ലമന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് സപ്രവറസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്- 44,70,165 രൂപ

4. സസറസ്റ്റ്  നമ്പര്  5  ഖന്ന  കഹഭാടല്സസ്റ്റ്  സപ്രവറസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്-
69,72,797 രൂപ

5. സസറസ്റ്റ് നമ്പര് 6-ഭഭാരതസ്റ്റ് കഹഭാടല്സസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്- 70, 68,936 രൂപ

6. സസറസ്റ്റ് നമ്പര് 7-കഹഭാളനികഡ കബക്കല് റനികസഭാര്ട്സസ്റ്റ് സപ്രവറസ്റ്റ്
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്- 7316128 രൂപ

(സനി)  നനിലവനില് 2 റനികസഭാര്ട്ടുകേള (വനിവന്തഭാ സബ തഭാജസ്റ്റ് കബക്കല്, ലളനിതസ്റ്റ്
റനികസഭാര്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  &  സഭാ  കബക്കല്)  എന്നനിവ  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം
തടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  സസറസ്റ്റ് നമ്പര് 1 നല്കേനിയനിട്ടുള്ള കജഭായ്സസ്റ്റ് എന്റെര്സപ്രസസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലലഭലത
കുറവഭായതനിനഭാല്  സലലാം തനിരനിചസ്റ്റ് ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ് സകേമഭാറുവഭാന അനുമതനി
കചേഭാദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവ കൃത്തനികേള  വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം റനികസഭാര്ട്ടുകേളുമഭായനി മതീറനിലാംഗസ്റ്റ് കൂടുകേയുലാം
പഭാടത്തുകേ അടയന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം കനഭാടതീസകേള അയയകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ രണസ്റ്റ് റനികസഭാര്ട്ടുകേളുലാം പഭാട തകേ അടചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഉത്തര കകേരളത്തനില് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന ടൂറനിസലാം പദതനി

270  (2269)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  യഭാത്രഭാ  പ്രസനിദതീകേരണമഭായ  'കലഭാണ്ലനി  പ്ലഭാനറസ്റ്റ്'
തയഭാറഭാക്കനിയ  വഭാര്ഷനികേ  പടനികേയനില് വടക്കന കകേരളലാം  മൂന്നഭാലാം  സഭാനലാം  കനടനിയ
സഭാഹചേരലത്തനില് ബൃഹത്തഭായ ടൂറനിസലാം പദതനികേള അവനിലട നടപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇകൗ
കലഭാകകേഭാത്തര ബഹുമതനി സഹഭായകേമഭാവകമഭാ;
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(ബനി)  എങ്കെനില് കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഒകടലറ ടൂറനിസലാം സഭാധലത
ഉള്ള 'പഴലാംകുറനി മല' , 'കലഭാകേനഭാര്കേഭാവസ്റ്റ്'  എന്നതീ രണസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം പദതനികേള പ്രസ്തുത
പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തുകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഉത്തര  കകേരളത്തനില്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ടൂറനിസലാം
പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് മലബഭാറനിലന്റെ ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് മുന്തനിയ പരനിഗണനയഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് നല്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)   ഉത്തര  കകേരളത്തനില്  ടൂറനിസലാം  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേലയന്നതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുള്ള വനിഷയമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ
മുകന്നഭാടനിയഭായനി വടക്കന മലബഭാറനിലന്റെ വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് ഊന്നല്
നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ് കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനിലല നദനികേലളയുലാം കേഭായലുകേലളയുലാം
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് "മലനഭാടസ്റ്റ് -മലബഭാര് -ക്രൂയനിസസ്റ്റ്- ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്" എന്ന ഒരു
പദതനി  ലപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം  മനഭാലയത്തനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാര
ത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലകേഭാചനി ബനിനഭാലല

271 (T*2270) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേഭാചനി  ബനിനഭാലലയുലട  സനിരലാം  കവദനിക്കഭായനി  ബജറനില്  2  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
കഫഭാര്ടസ്റ്റ്  ലകേഭാചനിയനിലല  ആസനിനവഭാള  സമുചയവലാം  കേബഭാല്യഭാര്ഡലാം  അടക്കലാം
5  ഏക്കര് സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കെനിൽ
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2017-18-ലല ബജറസ്റ്റ് പ്രസലാംഗലാം ഖണ്ഡനികേ 207 പ്രകേഭാരലാം ലകേഭാചനിന ബനിനഭാലലയഭാണസ്റ്റ്  2
കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   18-5-2017  തതീയതനിയനിലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്
(ആര്.ടനി.)നമ്പര്  235/2017/TSM  പ്രകേഭാരലാം  കഫഭാര്ടസ്റ്റ്  ലകേഭാചനിയനിലല  സലലാം
ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  നടപടനികേള  എറണഭാകുളലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  മുകഖന
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ടൂറനിസലാം കമഖലലയ ശക്തനിലപടുത്തഭാന നടപടനി

272 (2271)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ടൂറനിസലാം കമഖലലയ
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തഭാലക്ക പുതനിയ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി) ടൂറനിസലാം രലാംഗലത്ത സഭാധലതകേള മുതലലടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സസകേഭാരല സലാംരലാംഭകേലര
കൂടനി ഉളലപടുത്തനിലകേഭാണ്ടുള്ള പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ
എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(സനി)  ലപഭാതസസകേഭാരല പങ്കെഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള്ള പദതനികേളക്കസ്റ്റ് (പനി.പനി.പനി.
കമഭാഡല്)  സര്ക്കഭാര് പ്രഭാമുഖലലാം നല്കേനിവരുന.  ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല ചേടയമലാംഗലലത്ത
ജഡഭായുപഭാറ  ടൂറനിസലാം  വനികേസനലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനിലല  ആക്കുളലത്ത
നനിര്ദ്ദേനിഷ  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  കേണ്ലവനഷന  ലസന്റെര്  എന്നനിവ  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്

ടൂറനിസലാം വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില് അനുവദനിച പദതനികേള

273 (2272) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം ടൂറനിസലാം വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില്
അനുവദനിച പദതനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച  തകേയുലാം  ഇതവലര  ലചേലവഴനിച
തകേയുലാം എത്രയഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കഭാലത്തനിനനിടയനില്  വനിവനിധ
രഭാജലങ്ങളനില് നനിനലാം എത്ര ടൂറനിസ്റ്റുകേള വന എനലാം അവര് ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേള
സന്ദര്ശനിച്ചു എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ഡനി)  കകേരളത്തനില്  ഏറവലാം  കൂടുതൽ  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേള  ഉള്ള  ജനില

ഏതഭാലണന്നസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ ജനിലയനിൽ  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(സനി)  കേഴനി ഞ്ഞ മൂന്നസ്റ്റ് വര്ഷങ്ങളനില് (2014,2015, 2016) കകേരളലാം സന്ദര്ശനിച

വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  (പകൗരതസലാം തനിരനിച്ചുള്ള)  ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള

പടനികേയുലാം  2012, 2013  വര്ഷങ്ങളനിലല വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട പകൗരതസലാം

തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേയുലാം അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* 2012,  2013  വര്ഷങ്ങളനിലല

വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  (പകൗരതസലാം  തനിരനിച്ചുള്ള)  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള

കേണക്കുകേള  ലഭലമല.  ഇതകൂടഭാലത  വനികദശ  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  കേഴനിഞ്ഞ

5 വര്ഷലത്ത ജനില തനിരനിച്ചുള്ള ഒരു സലാംക്ഷനിപ്ത പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലമഭാരു പ്രകതലകേ പരനിഗണന ഒരു ജനിലയസ്റ്റ് മഭാത്രമഭായനി വകുപസ്റ്റ്

നല്കേനിയനിടനില.

ഓണലത്ത വരകവല്ക്കഭാന പരനിപഭാടനികേള

274 (2273) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :

ശതീ  .    ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :

ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഓണലത്ത വരകവല്ക്കഭാന  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിൽ  എലന്തഭാലക്ക

പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  പഭായസകമള  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  ബഭാനഡനില്  ഓണസദലക്കഭാവശലമഭായ  വനിഭവങ്ങള

വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 361

ഉത്തരലാം

(എ) ഓണഭാകഘഭാഷലാം 2017-നസ്റ്റ് കവണനി സര്ക്കഭാര് മുന വര്ഷങ്ങളനിലലകപഭാലല
വനിപുലമഭായ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. സലാംസഭാന തലത്തനിലുലാം
ജനിലഭാ തലത്തനിലുലാം ആകഘഭാഷങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്. സലാംസഭാനതല ആകഘഭാഷങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കനരനിട്ടുലാം  ജനിലഭാതല ആകഘഭാഷങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ് അതതസ്റ്റ് ജനിലഭാ കേളക്ടര് തലവനഭായ ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളുമഭാണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനതല ആകഘഭാഷങ്ങള ലസപ്റലാംബര് 3-ാം തതീയതനി സവകുകന്നരലാം കേനകേക്കുന്നസ്റ്റ്
നനിശഭാഗന്ധനി ഓഡനികറഭാറനിയത്തനില് നടത്തുവഭാന നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തടര്ന്നസ്റ്റ് ലസപ്റലാംബര്
4  മുതല്  9  വലരയുള്ള   തതീയതനികേളനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനിലല   വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  30-ഒഭാളലാം കവദനികേളനില് വനിവനിധ കേലഭാപരനിപഭാടനികേള അരകങ്ങറുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
9-ാം  തതീയതനിയനിലുള്ള  സമഭാപനലാം  മുനവര്ഷങ്ങളനികലതസ്റ്റ്  കപഭാലല  കകേരളത്തനിലല
സര്ക്കഭാര്,  അര്ദസര്ക്കഭാര്,  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്,  സസകേഭാരലകമഖലകേള കചേര്ന്നസ്റ്റ് വനിപുലമഭായ
കഘഭാഷയഭാത്രകയഭാടുകൂടനി  സമഭാപനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട ആഭനിമുഖലത്തനില്  വനിവനിധയനിനലാം പഭായസങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിയുള്ള പഭായസകമള ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട 20 യണനിറ്റുകേളനിലുലാം ഓണസദല  22
യണനിറ്റുകേളനിലുലാം  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം   29  മുതല്  ലസപ്റലാംബര്  4  വലര  നടത്തുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉകപരനി,  ഏത്തയ  വറുത്തതസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയവ  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട
ബഭാനഡനില് വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പഭാപനഭാശലാം കേടല്ത്തതീരലത്ത കുനകേള

275  (2274)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കലയനിലല  പഭാപനഭാശലാം  കേടല്ത്തതീരലത്ത  കുനകേള  ഇടനിഞ

കപഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം അവലയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി എലന്തങ്കെനിലുലാം പദതനി

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വര്ക്കലയനിലല വനികനഭാദസ ഞഭാര കമഖലയനിലല അടനിസഭാന സകൗകേരലലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തങ്കെനിലുലാം  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കെനില്

ആയതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) നനിലവനില് ടൂറനിസലാം വകുപസ്റ്റ് പദതനികേലളഭാനലാം തലന്ന തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  വര്ക്കലയനിലല വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസനവമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് തഭാലഴ
പറയുന്ന പദതനികേളുലട നനിര്വഹണലാം നടനവരുന.

1. വര്ക്കല ബതീചനിലല വനിവനിധ കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി  32,08,000
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രവൃത്തനികേള അന്തനിമ
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

2. വര്ക്കല ബതീചനിലല നനിലവനിലല കപ &യസസ്റ്റ് കേലാംഫര്ടസ്റ്റ് കസഷന
നവതീകേരണലാം നനിലവനിലല കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ് കറഭാഡനിലന്റെ റനിപയറനിലാംഗസ്റ്റ്
കജഭാലനി,  ബതീചനികലയള്ള ലഡ്രയനികനജനിലല മുകേളഭഭാഗത്തസ്റ്റ് സഭാബസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുകേ എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  8,77,330 രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രവൃത്തനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

3. വര്ക്കല പഭാപനഭാശലാം ബതീചനിലല ഇലകനിഫനിക്കഷന വര്ക്കനിനഭായനി
29,04,315  രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതമഭായനി
ബന്ധലപട കജഭാലനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

4. വര്ക്കലയനിലല  കേഭാപനില്  ബതീചനിലുലാം  കബഭാടസ്റ്റ്  ക്ലബനിലുലാം
സവദഡ്യൂതതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  30,00,436  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രവൃത്തനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

മണനിയഭാര് ഡഭാലാം ടൂറനിസലാം പദതനി

276  (2275)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) റഭാന്നനിയനിലല മണനിയഭാര് ഡഭാലാം കകേന്ദതീകേരനിചസ്റ്റ് എലന്തങ്കെനിലുലാം ടൂറനിസസ്റ്റ് പദതനി
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങ്കെനിൽ  എലന്തഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇവനികടക്കസ്റ്റ്
വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കസ്റ്റ് വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ആര്ക്കഭാണസ്റ്റ് ഇതനിലന്റെ ചുമതല; ഇതസ്റ്റ് ഇകപഭാള ആരുലട പക്കലഭാണുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  പദതനിക്കഭായനി  എന്തസ്റ്റ്  തകേ  ലചേലവവരുലാം  എന്നസ്റ്റ്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ  ;
പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.  മണനിയഭാര് ഡഭാലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് പുതനിയ ടൂറനിസലാം പദതനിക്കഭായുള്ള
രൂപകരഖ (ഡനി.പനി.ആര്.) ലഭനിചനിരുന. തഭാലഴപറയുന്ന ഘടകേങ്ങള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലഭാണസ്റ്റ്  ലഭനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ലസകേഡ്യൂരനിറനി  കേലഭാബനിന,  യടനിലനിറനി  ലസയ്സസ്റ്റ്,
ടനിക്കറസ്റ്റ്  കേകൗണര്,  മണ്ഡപലാം,  വഭാചസ്റ്റ്  ടവര്  ലപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ബഭാള  ഏരനിയ,  സയനസസ്റ്റ്
പഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  ചേനില്ഡ്രനസസ്റ്റ്  കപ്ല  ഏരനിയ,  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്,  മഡ്യൂസനിക്കല്  ഫകൗണന,
ലബഭാടഭാണനിക്കല്  ഗഭാര്ഡന  ആന്റെസ്റ്റ്  ബടര്സഫ  ഗഭാര്ഡന,  എനട്രെനസസ്റ്റ്  ബനിഡ്ജസ്റ്റ്,
നനിലവനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണലാം,  കറഭാപസ്റ്റ്  കകേഭാഴസ്റ്റ്,  ട്രെക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേബനിള
കേഭാര്, ട്രെതീ ഹകൗസസ്റ്റ്, ആര്ചറനി ആന്റെസ്റ്റ് കഗഭാളഫസ്റ്റ് ഏരനിയ, കവസസ്റ്റ് ഡനികസഭാസല് സനിസലാം,
ലറകസഭാറന്റെസ്റ്റ് കേലാം അഡനിന കേലാം അകക്കഭാമകഡഷന സഡ്രവസ്റ്റ് ഇന അകകേസറനിയലാം തടങ്ങനിയ
ഘടകേങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ  പദതനി  ലപ്രഭാകപഭാസല്
കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   ഉണസ്റ്റ്.   കകേരള ഇലകനിക്കല്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ്  അസലഡസ്റ്റ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
കേമ്പനനിയഭാണസ്റ്റ്  പദതനി രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  നനിലവനില് ടൂറനിസലാം
വകുപസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)    42,18,75,573  രൂപയുലട  പദതനി  ഘടകേങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിയുള്ള
എസനികമറഭാണസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന
മുറയസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ചുണന വള്ളങ്ങളുലട നവതീകേരണലാം

277 (2276)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചുണന വള്ളങ്ങളുലട നവതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനില്
ടൂറനിസലാം  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇനനി  എത്ര  രൂപയുലട
ആനുകൂലലമഭാണസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന കശഷനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം വള്ളങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ് തകേ ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  അടനിയന്തരമഭായനി  പ്രസ്തുത  തകേ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 30 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ആനുകൂലലമഭാണസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന കശഷനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)   കേരുവഭാറ,  കേരുവഭാറ  ശതീ  വനിനഭായകേന,  കേഭാരനിചഭാല്,  പഭായനിപഭാടന,
ശതീ. ഗകണശന, ദവഭാസസ്റ്റ്, ആനഭാരനി പുത്തന, ആയഭാപറമ്പസ്റ്റ് പഭാണനി, ആയഭാപറമ്പസ്റ്റ് വലനിയ
ദനിവഭാനജനി, ലവള്ളലാംകുളങ്ങര എന്നതീ വള്ളങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ് തകേ ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനിലല മതീനവലലാം പദതനി

278 (2277)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനിലല മതീനവലലാം പദതനി ഈ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനിക്കസ്റ്റ് വനലാം വകുപസ്റ്റ് അനഭാവശല തടസ്സങ്ങള ഉന്നയനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ പ്രകദശലാം വനലാം വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലഭാണസ്റ്റ്.   വനലാം വകുപനിലന്റെ
പരനിഗണനയഭായനി ഒരു ലപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

എറണഭാകുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ടൂറനിസലാം പദതനികേള

279  (2278)  ശതീ  .    സഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ടൂറനിസലാം  വകുപനില്  നനിനലാം  എറണഭാകുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിനസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതലാം  പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതമഭായ  പദതനികേൾ
ഏലതഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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1. ഡര്ബഭാര് ഹഭാള ഗ്രേകൗണസ്റ്റ് നവതീകേരണലാം-ജനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്ര
മുകഖനയഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

2. എറണഭാകുളലാം  സര്ക്കഭാര്  അതനിഥനി  മന്ദനിരത്തനിലല  അഞസ്റ്റ്,  എടസ്റ്റ്
നനിലകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  സകൗകേരലങ്ങളുലട  വനിപുലലപടുത്തലുലാം
ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് മുകഖനയഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

3. ലപ്രഭാസവഡനിലാംഗസ്റ്റ് കപഭാളനി കേഭാര്ബകണറസ്റ്റ് ഷതീറസ്റ്റ് റൂഫനിലാംഗസ്റ്റ് ഓവര് ദനി
ഏട്രെനിയലാം  ലതീക്കസ്റ്റ്  പ്രൂഫനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ജനറല്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
ഗസസ്റ്റ് ഹകൗസസ്റ്റ് എറണഭാകുളലാം- ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

മഭാന്നഭാര് സപതൃകേ ഗ്രേഭാമ പദതനി

280  (2279)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സപതൃകേ  ഗ്രേഭാമ  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  മഭാന്നഭാറനിൽ  പ്രസ്തുത
പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് എലന്തലഭാലാം പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചനിട്ടു
ള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) എലന്തലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് മഭാന്നഭാര് സപതൃകേ ഗ്രേഭാമ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട സലാംക്ഷനിപ്ത റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുവഭാനഭായനി ടൂറനിസലാം
വകുപസ്റ്റ് നനികയഭാഗനിച വനിദഗർ അവനിടലാം സന്ദർശനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ഇലലങ്കെനിൽ എന്നസ്റ്റ് സന്ദർശനലാം നടത്തുലമന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) നനിലവനില് പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങലളഭാനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.

ഇടപള്ളനി കതഭാടുമഭായനി ബന്ധലപടുത്തനി ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം

281  (2280)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല മലതീമസമഭായ ഇടപള്ളനി കതഭാടസ്റ്റ് പുനരുദഭാരണലാം
നടത്തനി  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) ഇതമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ഏലതങ്കെനിലുലാം ലപ്രഭാകപഭാസല് ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങ്കെനില് കതഭാടസ്റ്റ് വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധലപടുത്തനി
വഞനിയഭാത്ര,  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  സകൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനിലല വനികനഭാദസഞഭാര പദതനികേള

282 (2281) ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനിൽ  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വനികനഭാദസഞഭാരപദതനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടഭാമ്പനിയനില്  ഭഭാരതപ്പുഴകയഭാരത്തസ്റ്റ്  വനികനഭാദസഞഭാര  പദതനികേളുലട
സഭാദലതകേള പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുകവഗപഭാറ  തൂതപ്പുഴകയഭാരത്തസ്റ്റ്  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയുലട
വനികേസനത്തനിനഭായനി  സഭാപനിച  കഫഭാക്കസ്റ്റ് കലഭാര്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനി
യഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ് പദതനികേലളഭാനലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ബഭാലുകശരനി മണ്ഡലത്തനിലല ടൂറനിസലാം പദതനികേള

283  (2282)  ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ബഭാലുകശരനി മണ്ഡലത്തനില്
ഏലതലഭാലാം ടൂറനിസലാം പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) ബഭാലുകശരനി ടൂറനിസലാം കകേഭാറനികഡഭാറനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായ കേണയകങ്കെഭാടസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം
ഹബസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലാം  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനില് എന്തഭാണസ്റ്റ് തടസ്സലമന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നമ്പനികുളലാം  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം  പദതനി,  വയലട ടൂറനിസലാം പദതനി എന്നതീ
പദതനികേളക്കസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)   നനിലവനില്  തടസ്സങ്ങളനില.   എന്നഭാല്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പദതനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഊരഭാളുങ്കെല് കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടസ്റ്റ് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ലസഭാസസറനി
(യു.എല്.സനി.സനി.) മുകഖന പ്രവൃത്തനി നടത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

മഭാനന്തവഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല ടൂറനിസലാം പ്രവൃത്തനികേള

284  (2283)  ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദ സഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാനന്തവഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനില്  നടനവരുന്ന  ടൂറനിസലാം
പ്രവൃത്തനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലത്തനില്  പുതതഭായനി  ഏലറടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കുള്ള കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടപഭാക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  മഭാനന്തവഭാടനി പ്രനിയദര്ശനിനനി എകസറനില് ടൂറനിസലാം പദതനി നടപഭാക്കുന്ന
സലകത്തക്കുള്ള കറഭാഡനിലന്റെ കശഭാചേലഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തുത സലകത്തക്കസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം വകുപസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. ടൂറനിസലാം ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര്-കേബനനി തതീരലാം

2. പഴശനി പഭാര്ക്കസ്റ്റ് നവതീകേരണലാം-മഭാനന്തവഭാടനി

3. കുറുവഭാ ദസതീപനില് അടനിസഭാന സകൗകേരലവനികേസനലാം

4. പ്രനിയദര്ശനിനനി  ടനി  എണ്വനികറഭാണ്സനില്  അടനിസഭാന  സകൗകേരല
വനികേസനലാം

5. പ്രനിയദര്ശനിനനി ടനി എണ്വനികറഭാണ്സനില്-മഭാനന്തവഭാടനി, ഒന്നഭാലാംഘടലാം

6. തതീര്തഭാടനടൂറനിസലാം-വള്ളനിയര്ക്കഭാവസ്റ്റ് (പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു)
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7. തനിരുലനലനി ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര് നവതീകേരണലാം (ഡനി.ടനി.പനി.സനി.
തനതസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്)

8. പഴശനി പഭാര്ക്കസ്റ്റ് നവതീകേരണലാം (ഡനി.ടനി.പനി.സനി. തനതസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്)

(ബനി)  നനിലവനില് മറസ്റ്റ് പദതനികേളക്കസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടനില.

(സനി)  നനിലവനില് ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

 വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനിലല പദതനികേള

285 (2284)  ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  ഏലതലഭാലാം  ടൂറനിസലാം
പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിലയനലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനു
മതനിയഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിയലതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഗ്രേതീന  കേഭാര്ലപറസ്റ്റ്  പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയ പദതനികേളുലട വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ടൂറനിസസ്റ്റ് കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ലമചലപട അടനിസഭാന സകൗകേരലങ്ങളുലാം
ശുചേനിതസവലാം സരക്ഷനിതതസവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം
ലചേയസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനി  വരുന്ന  നൂതന  കേര്മ്മേ  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  ഗ്രേതീന  കേഭാര്പറസ്റ്റ്.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  ടൂറനിസലാം വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്,  കുടുലാംബശതീ,
ശുചേനിതസമനിഷന,  നഭാഷണല് സര്വതീസസ്റ്റ്  സതീലാം,  എന.ജനി.ഒ.-കേള  തടങ്ങനിയവരുലട
കൂടഭായ്മയനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്  ഗ്രേതീന  കേഭാര്ലപറസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രധഭാനമഭായുലാം
തഭാലഴ പറയുന്ന പത്തനിന പരനിപഭാടനികേളുലാം അജണയുലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്  ടനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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1. വൃത്തനിയുലാം  ശുചേനിതസവമുള്ള  പരനിസരലാം,  ഖരമഭാലനിനലങ്ങളുലട

ശഭാസതീയമഭായ കശഖരണവലാം സലാംസരണവലാം

2. കമന്മകയറനിയ  ലപഭാത  ശുചേനിമുറനികേളുലാം  അവയുലട  കൃതലമഭായ

പരനിപഭാലനവലാം

3. ശുദമഭായ കുടനിലവള്ളവലാം ഭക്ഷണവലാം

4. കകേടുപഭാടുകേള ഇലഭാത്ത നടപഭാത, സലറനിലാംഗസ്റ്റ്, സൂചേകേകബഭാര്ഡകേള

5. പ്രകൃതനിയുലട സസഭാഭഭാവനികേത നനിലനനിര്ത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള

6. വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട സരക്ഷനിതതസലാം,  സലാംരക്ഷണലാം എന്നനിവ

ഉറപ്പുവരുത്തല്,  അടനിയന്തര  ഘടങ്ങളനില്  എത്രയുലാം  ലപലടന്നസ്റ്റ്

സഹഭായലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

7. ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കസ്റ്റ് ആവശലമഭായ വനിവരങ്ങള നല്കുന്നതനിനുലാം പരഭാതനികേളുലാം

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

8. ജതീവനക്കഭാര്,  സന്നദപ്രവര്ത്തകേര്  എന്നനിവര്ക്കസ്റ്റ്  കൃതലമഭായ

പരനിശതീലനലാം-തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡസ്റ്റ്

9. പ്രഭാകദശനികേ ജനങ്ങളുലട പങ്കെഭാളനിത്തലാം

10. ടൂറനിസസ്റ്റ് കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കമല് പറഞ്ഞ കേഭാരലങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന

തനിനഭായനി  ഉത്തരവഭാദലപട  ഉകദലഭാഗസലന  ലഡസനികനഷന

മഭാകനജരഭായനി ചുമതലലപടുത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനലത്ത  ടൂറനിസലാം  സതീസലണ  വരകവല്ക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം (2016-ല് )   ലസപ്റലാംബര്  1  മുതല്  ഒകക്ടഭാബര്  31 വലരയുള്ള

കേഭാലയളവനില്  ഒരു  കേലഭാമ്പയനിന  കപഭാലല  ഈ  പദതനി  സലാംസഭാനലത്ത

ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട 79 വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നടപഭാക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി

കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലലഭാലാം  തലന്ന  കമല്  സൂചേനിപനിച  ലക്ഷലങ്ങള  ഈ  പദതനിയനിലൂലട

സകേവരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

436/2020



370       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  16, 2017 

വനികനഭാദസഞഭാര രലാംഗത്തസ്റ്റ് സഭായനിയഭായ വനികേസനലാം

286 (2285) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടസ്റ്റ്  റസഭാഖസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയനിൽ  മദല  നനികരഭാധനലാം,  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം,
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  തടങ്ങനിയ പ്രതനികൂല ഘടകേങ്ങള നനിലനനില്ലക്കത്തലന്ന വളര്ച കനടഭാന
കേഴനിയുലാം വനിധലാം കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  രലാംഗലത്ത  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കുന്ന ഗ്രേതീന കേഭാര്ലപറസ്റ്റ് പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശവലാം പുകരഭാഗതനിയുലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനികനഭാദസഞഭാര രലാംഗത്തസ്റ്റ് സഭായനിയഭായ വനികേസനലാം സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ആയുര്കവദ ചേനികേനിത്സ കപഭാലലയുള്ള കസവനങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാധഭാനലലാം
നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള പദതനികേൾ തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയനില്  മദല  നനികരഭാധനലാം,  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനലാം,
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  തടങ്ങനിയ  പ്രതനികൂല  ഘടകേങ്ങള  നനിലനനില്ലക്കത്തലന്ന  വളര്ച
കനടഭാന  കേഴനിയുലാം  വനിധലാം  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷലാം  തഭാലഴപറയുന്ന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം മനഭാലയത്തനിലന്റെ 'പ്രസഭാദസ്റ്റ്'  സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി
ഗുരുവഭായരനില് പദതനിയുലട പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു.

2. കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  'സസകദശസ്റ്റ്  ദര്ശന'  സതീമനില്
ഉളലപടുത്തനി  അനുവദനിച  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയഭായ
''പത്തനലാംതനിട-ഗവനി-വഭാഗമണ്-കതക്കടനി''  വനികേസനലാം,  സനിരനിചേസല്
ടൂറനിസലാം  പദതനികേളഭായ  ശബരനിമല  വനികേസനലാം  (എരുകമലനി-
പമ്പ-സന്നനിധഭാനലാം) ''ശതീ  പതഭാനഭാഭ-ആറന്മുള-ശബരനിമല''
വനികേസനലാം എന്നതീ പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു.

3. മുസനിരനിസസ്റ്റ്  മഭാതൃകേയനില്  തലകശരനി-ആലപ്പുഴ  ലഹറനികറജസ്റ്റ്
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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4. പ്രധഭാന ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുലടയുലാം സര്കേഡ്യൂട്ടുകേളുലടയുലാം വനികേസന
ത്തനിനഭായനി  എടസ്റ്റ്  പദതനി  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  കേനിഫ്ബനിയുലട
പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിച്ചു.

5. ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  സമഗ്രേവനികേസനവലാം  പരനിപഭാലനവലാം
ലക്ഷലമഭാക്കനി ഗ്രേതീന കേഭാര്ലപറസ്റ്റ് പദതനി ആരലാംഭനിച്ചു.

6. കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  ഉത്തര
കകേരളത്തനിലല പുഴകേളനിലൂലടയുലാം കേഭായലനിലൂലടയുലാം ഉള്ള വനികനഭാദ
സഞഭാരവലാം വടക്കന കകേരളത്തനിലല കേലയുലാം സലാംസഭാരവലാം കയഭാജനിപനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത്പദതനിയഭായ മലനഭാടസ്റ്റ്-മലബഭാര്-ക്രൂയനിസസ്റ്റ്-
ടൂറനിസലാം-പദതനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിച്ചു.

7. ധര്മ്മേടലാം-മുഴപനിലങ്ങഭാടസ്റ്റ്-കേണ്ണൂര്-വയനഭാടസ്റ്റ്,  കേക്കയലാം-ലപരുവണഭാമൂഴനി,
കേഭാപഭാടസ്റ്റ്-ഇരനിങ്ങല്, വടകേര,  നനിള,  ലനലനിയഭാമ്പതനി,  പതീചനി-വഭാഴഭാനനി,
ചേനിമ്മേനിനനി,  കേഭാലടനി-മലയഭാറ്റൂര്-അതനിരപനിള്ളനി,  പതീരുകമടസ്റ്റ്-കുടനിക്കഭാനലാം-
വഭാഗമണ്-ഇടുക്കനി,  അഷ്ടമുടനി,  കേഠനിനലാംകുളലാം-വര്ക്കല-കേഭാപനില്,
ലനയഭാര്-കപപഭാറ-ലപഭാന്മുടനി  തടങ്ങനിയ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സമഗ്രേ
ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.

8. ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസത്തനിനസ്റ്റ് പ്രകതലകേ മനിഷന രൂപതീകേരനിച്ചു.

9. പ്രധഭാന ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങലള ഭനിന്നകശഷനി സകൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.

10. ഹകൗസസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേള,  ആയുര്കവദ ലസന്റെറുകേള,  കഹഭാലാംകസകേള,
കഹഭാടലുകേള,  ലറകസഭാറനകേള തടങ്ങനിയ സര്വതീസസ്റ്റ് കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്
ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസത്തനിലൂന്നനിയ ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷന സമ്പ്രദഭായലാം
ഏര്ലപടുത്തനി.

11. ഹകൗസസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേളനിലല  സരക്ഷനിതതസലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഹകൗസസ്റ്റ്
കബഭാടസ്റ്റ് ട്രെഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ് സനിസലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

12. വനലാം  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
എകക്കഭാ-അഡസഞര്  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
തടക്കലാം കുറനിച്ചു.

13. ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളുലാം ലഡസനികനഷന മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനികേളുലാം
പുനദുഃസലാംഘടനിപനിച്ചു.
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14. ടൂറനിസലാം പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുമഭായനി
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട കനതൃതസത്തനില് കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിച്ചു.

15. ഗസസ്റ്റ്  ഹകൗസകേളുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസയുലാം  നഡ്യൂനതകേളുലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്
കേര്മ്മേപദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

16. ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  ചേടയമലാംഗലത്തസ്റ്റ്  'ജഡഭായുപഭാറ  ടൂറനിസലാം
പദതനി' ആരലാംഭനിച്ചു.

17. അറബസ്റ്റ് രഭാജലങ്ങളനില് നനിനള്ള സഞഭാരനികേളുലട എണലാം വര്ദനി
പനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള,  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ടഭാകനി  ബഭാന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്,  അചടനി  നവ  മഭാധലമങ്ങളനിലല
പരസല പ്രചേരണലാം, റനിയഭാദസ്റ്റ്,  ദമഭാലാം എന്നതീ സലങ്ങളനില് കറഭാഡസ്റ്റ്
കഷഭാകേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.

18. സചേനയനില് നനിനള്ള ടൂറനിസ്റ്റുകേലള കൂടുതലഭായനി ആകേര്ഷനിക്കുന്ന
തനിനഭായനി ബതീജനിലാംഗസ്റ്റ് ഇന്റെര്നഭാഷണല് ടൂറനിസലാം എകനിബനിഷനനില്
കകേരളത്തനിലല  പ്രമുഖ  ടൂറനിസലാം  ഓപകററര്മഭാരുമഭായനി  പ്രചേരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.

19. നവമഭാധലമങ്ങളനിലല പ്രചേഭാരണങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി  'കഗഭാ കകേരള
ആപസ്റ്റ്,'  'കലഭാവസസ്റ്റ്  യണനികേസ്റ്റ്  ബനിഡസ്റ്റ്'  എന്നതീ  വനിപണന
പരനിപഭാടനികേളക്കസ്റ്റ് തടക്കലാം കുറനിച്ചു.

20. ഗുരുവഭായരനില് പുതനിയ ഗസസ്റ്റ് ഹകൗസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാ
നുമതനി നല്കേനി.

(ബനി)  ടൂറനിസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലമചലപട  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങളുലാം
ശുചേനിതസവലാം സരക്ഷനിതതസവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം
ലചേയസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനി  വരുന്ന  നൂതന  കേര്മ്മേ  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  ഗ്രേതീന  കേഭാര്ലപറസ്റ്റ്.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  ടൂറനിസലാം വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്,  കുടുലാംബശതീ,
ശുചേനിതസമനിഷന,  നഭാഷണല്  സര്വതീസസ്റ്റ്  സതീലാം,  എന.ജനി.ഒ.-കേള  തടങ്ങനിയവരുലട
കൂടഭായ്മയനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്  ഗ്രേതീന  കേഭാര്ലപറസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രധഭാനമഭായുലാം
തഭാലഴപറയുന്ന പത്തനിന പരനിപഭാടനികേളുലാം അജണലയയുലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ് ടനി
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
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1. വൃത്തനിയുലാം  ശുചേനിതസവമുള്ള  പരനിസരലാം,  ഖരമഭാലനിനലങ്ങളുലട
ശഭാസതീയമഭായ കശഖരണവലാം സലാംസരണവലാം.

2. കമന്മകയറനിയ  ലപഭാത  ശുചേനിമുറനികേളുലാം  അവയുലട  കൃതലമഭായ
പരനിപഭാലനവലാം

3. ശുദമഭായ കുടനിലവള്ളവലാം ഭക്ഷണവലാം

4. കകേടുപഭാടുകേള  ഇലഭാത്ത  നടപഭാത,  സലറനിലാംഗസ്റ്റ്,  സൂചേകേ
കബഭാര്ഡകേള

5. പ്രകൃതനിയുലട സസഭാഭഭാവനികേത നനിലനനിര്ത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള 

6. വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട സരക്ഷനിതതസലാം,  സലാംരക്ഷണലാം എന്നനിവ
ഉറപ്പുവരുത്തല്,  അടനിയന്തര  ഘടങ്ങളനില്  എത്രയുലാം  ലപലടന്നസ്റ്റ്
സഹഭായലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

7. ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  വനിവരങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുലാം
പരഭാതനികേളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

8. ജതീവനക്കഭാര്,  സന്നദ  പ്രവര്ത്തകേര്  എന്നനിവര്ക്കസ്റ്റ്  കൃതലമഭായ
പരനിശതീലനലാം-തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡസ്റ്റ്

9. പ്രഭാകദശനികേ ജനങ്ങളുലട പങ്കെഭാളനിത്തലാം

10. ടൂറനിസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കമല്പറഞ്ഞ  കേഭാരലങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതനിനഭായനി  ഉത്തരവഭാദനിതസലപട ഉകദലഭാഗസലന ലഡസനികനഷന
മഭാകനജരഭായനി ചുമതലലപടുത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനലത്ത  ടൂറനിസലാം  സതീസലണ  വരകവല്ക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  (2016-ല്)  ലസപ്റലാംബര്  1 മുതല്  ഒകക്ടഭാബര്  31  വലരയുള്ള
കേഭാലയളവനില്  ഒരു  കേലഭാമ്പയനിന  കപഭാലല  ഈ  പദതനി  സലാംസഭാനലത്ത
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  79  വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നടപഭാക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലലഭാലാം  തലന്ന  കമല്  സൂചേനിപനിച  ലക്ഷലങ്ങള  ഈ  പദതനിയനിലൂലട
സകേവരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  വനികനഭാദസ ഞഭാര  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  സഭായനിയഭായ  വനികേസനലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്ന
തനിനഭായനി  ആയുര്കവദ  ചേനികേനിത്സയുലട  വനിപണനത്തനിനഭായനി  മനിഡനില്  ഈസസ്റ്റ്
കേലഭാമ്പയനിനുകേള, സഭാന്റെനികനവനിയന കേലഭാമ്പയനിന എന്നനിവ നടപഭാക്കനിവരുന.
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കദശതീയപഭാതകേളുലട സമതീപലാം വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള 

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

287 (2286) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാനലത്ത കദശതീയപഭാതകേളുലട സമതീപലാം ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട കനതൃതസത്തനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള  കൂടുതല്  സലങ്ങളനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കെനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വഴനികയഭാര  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

അവ  കൂടുതല്  സലങ്ങളനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പുതനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലകേഭാടനികുത്തനിമല വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസനലാം

288 (2287)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ)  ലപരനിന്തല്മ്മേണ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലകേഭാടനികുത്തനിമല പ്രകദശത്തസ്റ്റ്

വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസനത്തനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എലന്തലഭാലാം

സഹഭായമഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്;  ഇത്തരലാം പുതനിയ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി

എലന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  ലകേഭാടനികുത്തനിമല  പ്രകദശത്തനിലന്റെ  വനികനഭാദസഞഭാര  സഭാധലതകേള

പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്ന തരത്തനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ പദതനിക്കഭായനി മൂന്നസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇതനിലല പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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1. കേണ്സക്ഷന ഓഫസ്റ്റ് ലചേകേസ്റ്റ് ഡഭാലാം സതീലാം-1

2. കേണ്സക്ഷന ഓഫസ്റ്റ് ലചേകേസ്റ്റ് ഡഭാലാം സതീലാം-1

3. കേണ്സക്ഷന ഓഫസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഔടസ്റ്റ് കപഭാസസ്റ്റ് ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്

4. ലറലനഭാകവഷന ഓഫസ്റ്റ് വഭാചസ്റ്റ് ടവര്

5. വഭാല്ക്കസ്റ്റ് കവ ലസപസ്റ്റ് &പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് കസഭാടസ്റ്റ്

6. അമനിനനിറനി ലസന്റെര് & എനട്രെനസസ്റ്റ് ആര്ക്കസ്റ്റ്

7. കേണ്സക്ഷന ഓഫസ്റ്റ് വഡ്യൂ കപഭായനിന്റെസ്റ്റ്

8. കേണ്സക്ഷന ഓഫസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം ലറസനിലാംഗസ്റ്റ് കപ്ലസസ്റ്റ്

9. കേണ്സക്ഷന ഓഫസ്റ്റ് കേഫകറരനിയ

10. സബനഭാക്കുലര് ലഭാലാംപസ്റ്റ് കപഭാസസ്റ്റ് & സസകനജസസ്റ്റ്

(ബനി)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  വനപ്രകദശങ്ങളനിലഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര
സലാംസഭാന  വന  നനിയമങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  നനിയനനിതമഭായനി  മഭാത്രകമ  ഇവനിലട
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. വനലാം വകുപസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി
തരുന്ന പദതനി രൂപകരഖ പ്രകേഭാരലാം  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കമഖലകേളനിലല അടനിസഭാന
സകൗകേരല  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നടത്തനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇവയസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന. ലതനമലയനില് സലറസ്റ്റ്  &
സകൗണസ്റ്റ്  കഷഭാ,  ഗവനി  ജലാംഗനിള  സഫഭാരനി  ബസസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്,  കകേഭാട്ടൂര്  എലനിഫന്റെസ്റ്റ്
പഭാര്ക്കനിലന്റെ  അടനിസഭാന  സകൗകേരല  വനികേസനലാം,  ജഡഭായുപഭാറ  ടൂറനിസലാം  പദതനി
തടങ്ങനിയവയഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനികേള.  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള
ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  56  സലങ്ങള  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇവയുലട  അടനിസഭാനസകൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പദതനികേള  സമര്പനിക്കഭാന
വനലാം വകുപനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലപഭാനമുടനിയുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനികേള

289  (2288)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലപരനിങ്ങമല പ  ഞഭായത്തനില്
സനിതനി ലചേയ്യുന്ന ടൂറനിസസ്റ്റ് കകേന്ദ്രമഭായ ലപഭാനമുടനിയുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ഈ സര്ക്കഭാര്
2016-17,  2017-18  ബ ജറ്റുകേളനില്  പ്രഖലഭാപനിച  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്ക;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനികേളക്കുകവണനി ഇകതവലര എന്തസ്റ്റ് തകേ ലചേലവഴനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിലല  പദതനികേള  തഭാലഴപറയുന്നവയഭാണസ്റ്റ്.
ലപഭാനമുടനിയനിലല  കറഭാപസ്റ്റ്  കവ  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  അടനിസഭാനസകൗകേരല  വനികേസനവലാം
ലപഭാനമുടനിയനികലക്കസ്റ്റ് കറഭാപസ്റ്റ് കവ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേണ്സളടനസനില് നനിനലാം
Expression of Interest (EoI)ക്ഷണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി
വനലാം വകുപനിലന്റെ അനുവഭാദലാം അനനിവഭാരലമഭാണസ്റ്റ്. അടനിസഭാന സകൗകേരലവനികേസനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലപരനിങ്ങമല  പഞഭായത്തനില്
സനിതനി ലചേയ്യുന്ന ടൂറനിസസ്റ്റ് കകേന്ദ്രമഭായ ലപഭാനമുടനിയനില് ഗസസ്റ്റ് ഹകൗസനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം,
നവതീകേരണലാം,  അറകുറപണനികേള  എന്നനിവയുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  തഭാലഴപറയുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള 2016-17, 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പ്രഖലഭാപനിച്ചു.

1. ലപഭാന്മുടനി ഗസസ്റ്റ് ഹകൗസനിലല ബനി കബഭാക്കനിലന്റെ അടനിയന്തര അറകുറ
പണനികേള

2. ലപഭാന്മുടനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഗസസ്റ്റ് ഹകൗസനിലന്റെ പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം (Phase1)

3. ലപഭാന്മുടനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഗസസ്റ്റ്  ഹകൗസനിലന്റെ  അഡതീഷണല്
കബഭാക്കനിലല ഇലകനിക്കല് പ്രവൃത്തനി.

4. ലകേ.ടനി. ഡനി.സനി.-യുലട  15  കകേഭാകടജകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി.

(ബനി) 1. ലപഭാന്മുടനി  ഗസസ്റ്റ്  ഹകൗസനിലല  ബനി  കബഭാക്കനിലന്റെ  അടനിയന്തര
അറകുറപണനികേള ആരലാംഭനിച്ചു കേഴനിഞ. 

2. ലപഭാന്മുടനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഗസസ്റ്റ് ഹകൗസനിലന്റെ പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം (Phase 2) ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

3. ലപഭാന്മുടനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഗസസ്റ്റ് ഹകൗസനിലന്റെ അഡതീഷണല് കബഭാക്കനിലല
ഇലകനിക്കല് പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം  ടനി
വകുപനില് നനിനലാം ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4. ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട  15  കകേഭാകടജകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലടണര് നടപടനികേള നടനവരുന.

(സനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി 6,94,53,089 രൂപ ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ്
ലഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  ലചേയ്തു കേഴനിഞ.  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  പദതനിക്കസ്റ്റ്  കവണനി തകേലയഭാനലാം
ലചേലവഴനിചനിടനില.
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വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന പദതനി

290 (2289)  ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    സഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് എത്തുന്ന വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഈ സര്ക്കഭാര് എലന്തലഭാലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  വരവസ്റ്റ്  എത്രകത്തഭാളലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഒരു കേര്മ്മേ പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  അടനിസഭാന  സകൗകേരല  വനികേസനത്തനിലൂലടയുലാം
വനിപുലമഭായ  പ്രചേരണലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം  തഭാലഴപറയുന്ന  പദതനികേളനിലൂലടയുലാം
വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

1. കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം മനഭാലയത്തനിലന്റെ 'പ്രസഭാദസ്റ്റ്'  സതീമനില് ഗുരുവഭായരനിലന
ഉളലപടുത്തനി അനുവദനിച പദതനിയുലട പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2. കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  'സസകദശസ്റ്റ്  ദര്ശന'  സതീമനില്
ഉളലപടുത്തനി അനുവദനിച ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനിയഭായ പത്തനലാംതനിട-
ഗവനി-വഭാഗമണ്-കതക്കടനി  വനികേസനത്തനിനഭായുലാം  സനിരനിചേസല് ടൂറനിസലാം
പദതനികേളഭായ ശബരനിമല വനികേസനലാം  (എരുകമലനി-പമ്പ-സന്നനിധഭാനലാം),
ശതീപതനഭാഭ-ആറന്മുള-ശബരനിമല  വനികേസനലാം  എന്നതീ  പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു.

3. മുസനിരനിസസ്റ്റ്  മഭാതൃകേയനില്  തലകശരനി-ആലപ്പുഴ  ലഹറനികറജസ്റ്റ്
പദതനികേള.

4. പ്രധഭാന ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുലടയുലാം സര്കേഡ്യൂട്ടുകേളുലടയുലാം വനികേസന
ത്തനിനഭായനി  എടസ്റ്റ്  പദതനി  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  KIIFB-യുലട
പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിച്ചു.



378       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  16, 2017 

5. ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  സമഗ്രേ  വനികേസനവലാം  പരനിപഭാലനവലാം
ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള്ള ഗ്രേതീന കേഭാര്ലപറസ്റ്റ് പദതനി.

6. കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര് എന്നതീ ജനിലകേള ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന ഉത്തര
കകേരളത്തനിലല പുഴകേളനിലൂലടയുലാം കേഭായലനിലൂലടയുലാം ഉള്ള വനികനഭാദ
സഞഭാരവലാം  വടക്കന  കകേരളത്തനിലല  കേലയുലാം  സലാംസഭാരവലാം
കയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  ബൃഹതസ്റ്റ്  പദതനിയഭായ  മലനഭാടസ്റ്റ്-
മലബഭാര് ക്രൂയനിസസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ്.

7. ധര്മ്മേടലാം-മുഴപനിലങ്ങഭാടസ്റ്റ്-കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടസ്റ്റ്,  കേക്കയലാം-ലപരുവണഭാമൂഴനി,
കേഭാപഭാടസ്റ്റ്-ഇരനിങ്ങല്-വടകേര,  നനിള,  ലനലനിയഭാമ്പതനി,  പതീചനി-വഭാഴഭാനനി-
ചേനിമ്മേനിനനി, കേഭാലടനി-മലയഭാറ്റൂര്-അതനിരപനിള്ളനി, പതീരുകമടസ്റ്റ്-കുടനിക്കഭാനലാം-
വഭാഗമണ്-ഇടുക്കനി,  അഷ്ടമുടനി,  കേഠനിനലാംകുളലാം-വര്ക്കല-കേഭാപനില്,
ലനയഭാര്-കപപഭാറ-ലപഭാന്മുടനി  തടങ്ങനിയ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സമഗ്രേ
ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനികേള.

8. ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  മനിഷന  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്
ഉത്തരവഭായനി.

9. പ്രധഭാന  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ഭനിന്നകശഷനി  സകൗഹൃദമഭാക്കുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനി.

10. ഹകൗസസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേള,  ആയുര്കവദ  ലസന്റെറുകേള,  കഹഭാലാംകസകേള,
കഹഭാടലുകേള, ലറകസഭാറനകേള തടങ്ങനിയ സര്വതീസസ്റ്റ് കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്
ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസത്തനിലൂന്നനിയ ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷന സമ്പ്രദഭായലാം.

11. ഹകൗസസ്റ്റ് കബഭാട്ടുകേളനിലല സരക്ഷനിതതസലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി ഹകൗസസ്റ്റ് കബഭാടസ്റ്റ്
ട്രെഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ് സനിസലാം പദതനി.

12. വനലാം വകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന ഇകക്കഭാ-
അഡസഞര് ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് തടക്കലാം.

13. ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളുലടയുലാം  ലഡസനികനഷന  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനികേളുലടയുലാം പുനദുഃസലാംഘടന.

14. ടൂറനിസലാം പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുമഭായനി
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട കനതൃതസത്തനില് കപ്രഭാജക്ടസ്റ്റ് കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനി.
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15. ഗസസ്റ്റ്  ഹകൗസകേളുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസയുലാം  നഡ്യൂനതകേളുലാം

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപ്പുമഭായനി കചേര്നള്ള

കേര്മ്മേ പദതനി.

16. ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  ചേടയമലാംഗലത്തസ്റ്റ്   ജ ഡഭായുപഭാറ  ടൂറനിസലാം

പദതനി.

17. അറബസ്റ്റ്  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനള്ള  സഞഭാരനികേളുലട  എണലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രകതലകേ പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള. ഇതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  ടഭാകനി  ബഭാന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്,  അചടനി-നവ  മഭാധലമങ്ങളനിലല

പരസല പ്രചേരണലാം,  റനിയഭാദസ്റ്റ്,  ദമഭാലാം എന്നതീ സലങ്ങളനില് കറഭാഡസ്റ്റ്

കഷഭാകേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.

18. സചേനയനില് നനിനള്ള ടൂറനിസ്റ്റുകേലള കൂടുതലഭായനി ആകേര്ഷനിക്കുന്ന

തനിനഭായനി ബതീജനിലാംഗസ്റ്റ് ഇന്റെര്നഭാഷണല് ടൂറനിസലാം എകനിബനിഷനനില്

കകേരളത്തനിലല  പ്രമുഖ  ടൂറനിസലാം  ഓപകററര്മഭാരുമഭായനി  പ്രചേരണ

പരനിപഭാടനികേള.

19. നവമഭാധലമങ്ങളനിലല  പ്രചേഭാരണങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കഗഭാ  കകേരള

ആപസ്റ്റ്,  കലഭാവസസ്റ്റ് യണനികേസ്റ്റ്  ബനിഡസ്റ്റ്  എന്നതീ വനിപണന പരനിപഭാടനി

കേളക്കസ്റ്റ് തടക്കലാം.

20. ഗുരുവഭായരനില്  പുതനിയ ഗസസ്റ്റ്  ഹകൗസനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി

കേഴനിഞ.

(ബനി)  അടുത്ത  അഞസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  ലകേഭാണസ്റ്റ്  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണലാം

ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആഭലന്തര  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണലാം  50%  കേണസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിക്കു

ന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

(സനി)  പുതനിയതഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ടൂറനിസലാം

നയത്തനില് ഇക്കഭാരലങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേള ഉളലപടുത്തുവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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ലചേറുവള്ളനി എകസറനിലല ഭൂമനിയനികന്മല് തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് 

കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ അവകേഭാശവഭാദലാം

291  (2290)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ) ശബരനിമല വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടനിട്ടുള്ള ലചേറുവള്ളനി

എകസറനിലല  100  ഏക്കര് ഭൂമനി തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനികന്റെതഭാലണന്നസ്റ്റ്

കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്  അവകേഭാശലപടതഭായുള്ള  22-7-2017-ലല  പത്രവഭാര്ത്ത

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനിൽ ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സലത്തനിലന്റെ അവകേഭാശലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് കദവസസലാം കബഭാര്ഡൾലപട

എലന്തങ്കെനിലുലാം കകേസസ്റ്റ് നനിലവനില് ഉകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കെനില്,  നനിയമഭാനുസൃതമലഭാത്ത കേഭാരലങ്ങള ഉന്നയനിചസ്റ്റ്  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം

വരുന്നതസ്റ്റ്  ഇലഭായ്മ  ലചേയഭാന  നടത്തുന്ന  അനഭാവശല  പ്രസ്തഭാവനയഭാകണഭാ  ഇലതന്നസ്റ്റ്

പരനികശഭാധനിക്കഭാന സർക്കഭാർ തയഭാറഭാകുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഇത്തരലാം പ്രസ്തഭാവനകേള വനിമഭാനത്തഭാവളലാം വരുന്നതനിലന പ്രതനികൂലമഭായനി

ബഭാധനിക്കുകമഭാലയന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.

 മണ്ഡല മകേരവനിളക്കസ്റ്റ് മകഹഭാത്സവകത്തഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള 

മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള

292 (2291) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ)  വരുന്ന  മണ്ഡല  മകേരവനിളക്കസ്റ്റ്  മകഹഭാത്സവത്തനിലന്റെ  തയഭാലറടുപനിനഭായനി

സകേലക്കഭാണ്ടുവരുന്ന മുലന്നഭാരുക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ശബരനിമലയനില്  നനിർമ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന  ആശുപത്രനി  സമുചയലാം

സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി) സന്നനിധഭാനലത്ത മഭാലനിനല പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് പൂര്ണമഭായുലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വരുന്ന  മണ്ഡല  മകേരവനിളക്കസ്റ്റ്  മകഹഭാത്സവത്തനിലന്റെ  തയഭാലറടുപ്പുകേള

ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  23-8-2017-  നസ്റ്റ് കദവസസലാം വകുപ്പുമനനി ബന്ധലപടവരുലട

കയഭാഗലാം വനിളനിചസ്റ്റ് കചേര്ക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ആശുപത്രനിയുലട  സക്ചേറല്  വര്ക്കസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ബഭാക്കനി

കജഭാലനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് നടനവരുന.

(സനി)  പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് പൂര്ണ പ്രവര്ത്തനസജമഭാണസ്റ്റ്. എന്നഭാല് ഇതമഭായനി ബന്ധലപട

പരഭാതനികേള പൂര്ണമഭായുലാം പരനിഹരനിചനിടനില.

ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായനി ഇടത്തഭാവളങ്ങള

293  (2292)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ :

(എ)  ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായനി വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഇടത്തഭാവളങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ചേനിറങ്ങരയനില്  ലകേഭാചനിന  കദവസസലാം

കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള  സലത്തസ്റ്റ്  വനിപുലമഭായ  സകൗകേരലങ്ങകളഭാലട

ശബരനിമല  തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായനി  ഇടത്തഭാവളലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലകേഭാചനിന കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള ചേനിറങ്ങരയനില്

വനിപുലമഭായ  സകൗകേരലങ്ങകളഭാലട  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായനി  ഇടത്തഭാവളലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനിശദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായനി പഭാണകഞരനിയനില് ഇടത്തഭാവളലാം

294 (2293)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കദശതീയപഭാതകയഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പഭാണകഞരനിയനില്

ശബരനിമല  തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായനി  ഇടത്തഭാവളലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കദശതീയപഭാതകയഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന്നസ്റ്റ് ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പഭാണകഞരനി

പഞഭായത്തനിലല  മുടനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ശനിവകക്ഷത്രലാം  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടകേര്ക്കഭായനി

ഇടത്തഭാവളലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ് സകേമഭാറനിക്കനിടനിയ ചേരനിത്ര സഭാരകേങ്ങള

295  (2294)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

ചേരനിത്ര  സപതൃകേമുളലക്കഭാള്ളുന്ന  ആറനിങ്ങല്  ലകേഭാടഭാരത്തനികനഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്

കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  സകേമഭാറനിക്കനിടനിയ  ചേരനിത്ര  സഭാരകേങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന

പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കെനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ആറനിങ്ങല് ലകേഭാലമ്പസ്തുഴ കകേഭായനിക്കല് ലകേഭാടഭാരത്തനില് തഭാനനികേ വനിദലഭാപതീഠലാം

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ലകേഭാടഭാരവലാം അനുബന്ധ വസ്തുവകേകേളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കദവസസലാം വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട അഴനിമതനികക്കസ്സുകേള

296 (2295)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-16  കേഭാലയളവനില് കദവസസലാം വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് എലന്തലഭാലാം

അഴനിമതനിയഭാണസ്റ്റ് നടന്നനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നറനിയഭാകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് ലചേയലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്;  പ്രതനികേള ആലരലഭാലാം;

വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

എരുകമലനിയനില് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ്റ്റ് സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി

297  (2296)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് പൂഞ്ഞഭാര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല എരുകമലനിയനില്

ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ്റ്റ് സഭാപനിക്കഭാന കദവസസലാംകബഭാര്ഡസ്റ്റ് നടപടനി തടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  എത്രയുലാം  കവഗലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  പണനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇത്തരലമഭാരു നനിര്കദ്ദേശലാം കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയസ്റ്റ് വന്നനിടനില.
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മനിത്രഭാനന്ദപുരലാം കുളലാം നവതീകേരണലാം

298  (2297)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഹു.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  ഉത്തരവസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  മനിത്രഭാനന്ദപുരലാം  കുളലാം

നവതീകേരണത്തനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് എത്ര തകേ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  2011-16  കേഭാലയളവനില്  സര്ക്കഭാര്  ഫകണഭാ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളനില് നനിനള്ള ഫകണഭാ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ് മനിത്രഭാനന്ദപുരലാം കുളലാം നവതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മനിത്രഭാനന്ദപുരലാം കുളലാം നവതീകേരണത്തനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് ഒരു കകേഭാടനി

രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ഭരണസമനിതനി നനിലപഭാടുകേള 

299 (2298)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാർഡസ്റ്റ്  ഭരണസമനിതനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

പ്രതനിഛഭായയസ്റ്റ്  മങ്ങകലല്പനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലവന്ന  വഭാര്ത്തകേള

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഭരണസമനിതനി  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഏകേപക്ഷതീയമഭായ  നനിലപഭാടസ്റ്റ്

സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അത്തരലാം ചേനില വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

സര്ക്കഭാര് അതത സമയത്തസ്റ്റ് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുനണസ്റ്റ്.
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തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര്

300 (2299) ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :

ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളത്തനിനുലാം

ലപനഷനുമഭായനി  മഭാറനിവചനിരുന്ന തകേ  മരഭാമത്തസ്റ്റ്  പണനികേളക്കസ്റ്റ്  വകേമഭാറനിയതഭായുള്ള

ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കദവസസലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ശമ്പളവലാം ലപനഷനുലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി

ശബരനിമല വരുമഭാനത്തനില് നനിന്നസ്റ്റ് നനിശനിത തകേ ഓകരഭാ വര്ഷവലാം നതീക്കനിവയഭാറുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചേനില കദവസസലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസരുലാം കേരഭാറുകേഭാരുമഭായുമുള്ളതഭായനി

പറയലപടുന്ന  അവനിഹനിത  ബന്ധലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  മണ്ഡല മകേരവനിളക്കസ്റ്റ് കേഭാലയളവനിലല ശബരനിമല വരുമഭാനത്തനില്

നനിന്നസ്റ്റ് ഹസസകേഭാല നനികക്ഷപങ്ങള നടത്തനിയഭാണസ്റ്റ് കദവസസലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്

ശമ്പളലാം, ലപനഷന എന്നനിവ നല്കേനി വരുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി) ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടുന്ന മുറയസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണസ്റ്റ്.
436/2020
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തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള്ള 

കക്ഷത്രങ്ങളനിലല വരുമഭാനലാം

301  (2300)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള്ള വരുമഭാനലാം കൂടുതലുള്ള

കക്ഷത്രങ്ങൾ ഏലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്; 2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളനിലല കബഭാര്ഡനിലന്റെ

ആലകേ വരുമഭാനലാം എത്രലയന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കക്ഷത്രങ്ങളനിലല  വരുമഭാനത്തനില്  സലാംഭവനിച  കുറവസ്റ്റ്  നനികേത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്

എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനില്  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  നനിനള്ള

വരുമഭാനനഷ്ടലാം കേഭാരണലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ശമ്പളവലാം മറസ്റ്റ് ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നല്കേഭാന

കേഴനിയുന്നനില എനള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കെനില് ഇക്കഭാരലത്തനില്

എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശബരനിമല, പമ്പ ഗണപതനി കക്ഷത്രലാം, എരുകമലനി കക്ഷത്രലാം, ശതീകേകണ്ഠശസര

കക്ഷത്രലാം (തനിരുവനന്തപുരലാം),  തനിരുവലലാം കക്ഷത്രലാം, ലകേഭാടഭാരക്കര ഗണപതനികക്ഷത്രലാം,

മലയഭാലപ്പുഴ കക്ഷത്രലാം,  ലചേടനിക്കുളങ്ങര കക്ഷത്രലാം,  അമ്പലപ്പുഴ കക്ഷത്രലാം,  ഏറ്റുമഭാനൂര്

കക്ഷത്രലാം, സവക്കലാം കക്ഷത്രലാം, ലചേങ്ങന്നൂര് കക്ഷത്രലാം എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ് തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്

കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള  വരുമഭാനലാം  കൂടുതലുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങള.  2015-16

വര്ഷലത്ത  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആലകേ  വരുമഭാനലാം

572,81,74,664 രൂപയുലാം  2016-17-ല് 613,22,19,737 രൂപയുമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വരുമഭാന കുറവസ്റ്റ് സലാംഭവനിചനിടനില.

(സനി)  കദവസസലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളവലാം മറസ്റ്റ്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം

നല്കുന്നതനില് തടസ്സലാം കനരനിടനിടനില.
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കക്ഷത്രങ്ങളനിലല കേഭാവകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി

302 (2301) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ) കക്ഷത്രങ്ങളനിലല കേഭാവകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള
ഇകപഭാഴലാം തടരുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ആയതനിനസ്റ്റ് തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കക്ഷത്രങ്ങളനിലല കേഭാവകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം ആല്ത്തറകേളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള പദതനി ഇകപഭാഴലാം തടരുനണസ്റ്റ്.  ഈ വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന ഒരു
കകേഭാടനി രൂപ ഇതനികനഭാടകേലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രലാം സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുന്ന നടപടനി

303  (2302)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രലാം സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ്
ഏലതങ്കെനിലുലാം കനഭാടനിഫനികക്കഷന പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കെനില് അതനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രലാം ഏലറടുക്കഭാന സന്നദത അറനിയനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്
ബഹു.സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് സതലവഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.  എന്നഭാല് ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്ര ഭരണത്തനിനഭായനി ഗുരുവഭായര്
കക്ഷത്ര  ഭരണസമനിതനിയുലട  മഭാതൃകേയനില്,  ഒരു  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവ  ശലമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്
സന്നദമഭാലണന്നസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിലയ അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ)
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II  തനിരുതനിയ ഉതരര

17-5-2017-ലലെ  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട 454-ാം നമ്പര് കചചോദദ്യതനിലന്റെ തനിരുതനിയ
ഉതരര

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പതനിനചോലെചോര കകേരള നനിയമസഭയുലടെ അഞചോര സകമ്മേളനതനിലലെ
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചചോദദ്യര നമ്പര്  454-നസ്റ്റ്  17-5-2017-ല് നല്കേനിയ ഉതരതനില്
വന്ന  ലതറസ്റ്റ്  തനിരുതനിലക്കചോണ്ടുള്ള  കസറസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിക്കസ്റ്റ്
കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വയചോവുന്നതചോണസ്റ്റ്. 

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന):  സര്,  പതനിനചോലെചോര  കകേരള
നനിയമസഭയുലടെ അഞചോര സകമ്മേളനതനിലലെ നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചചോദദ്യര നമ്പര് 454-നസ്റ്റ്
17-5-2017-ല് നല്കേനിയ ഉതരതനില് വന്ന ലതറസ്റ്റ് തനിരുതനിലക്കചോണ്ടുള്ള കസറസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഞചോന കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന.*

III  അടെനിയന്തരപ്രകമയര

സസചോശയ ലമഡനിക്കല് കകേചോകളജസ്റ്റ് ഫസ്പീസനിലലെ അവദ്യക്തത

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  സസചോശയ ലമഡനിക്കല് കകേചോകളജുകേളനില് പ്രകവശനര നടെതചോന
സര്ക്കചോര്  വവകേനിയതനിലനത്തുടെര്നണചോയ  സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനി  വനിധനിമൂലെര  ഫസ്പീസസ്റ്റ്
ഈടെചോക്കുന്നതനിലലെ  അവദ്യക്തത  നനിലെനനില്ക്കുന്നതുലകേചോണ്ടുര  സചോധചോരണക്കചോര്ക്കസ്റ്റ്
എര.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്  കചരചോന  അവസരര  നനികഷേധനിക്കലപ്പെടുന്നതുലകേചോണ്ടുര
ഉണചോയനിരനിക്കുന്നതചോയനി  പറയലപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമചോയ  സചോഹചരദ്യര  സഭചോനടെപടെനികേള
നനിര്തനിവചസ്റ്റ്  ചര്ച  ലചയ്യണലമന്നചോവശദ്യലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സര്വ്വശസ്പീ  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന,
ടെനി.  എ.  അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബസ്പീര്,  അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് എന്നസ്പീ ബഹുമചോനലപ്പെട്ട അരഗങ്ങള
റൂള 50 പ്രകേചോരര കനചോട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ആകരചോഗദ്യവുര സചോമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുര വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    വശലെജ
ടെസ്പീചര്  ):  സര്,  സസചോശയ  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രകവശനവുമചോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭചോഗത്തുനനിനര  യചോലതചോരു  വസ്പീഴ്ചയുര  കേചോലെതചോമസവുമുണചോയനിട്ടനില.
എലചോ  കേചോലെത്തുര  ലചയ്യുന്നതുകപചോലലെ  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേചോടെതനിയനില്  കപചോയതനിലന്റെ
ഭചോഗമചോയുണചോയനിട്ടുള്ള  ചനിലെ  പ്രതനിസന്ധനികേളര  പ്രശ്നങ്ങളമചോണസ്റ്റ്   നനിലെനനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.
നസ്പീറസ്റ്റ് റനിസളട്ടസ്റ്റ്  വരുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പുതലന്ന  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുമചോയനി  ചര്ച നടെത്തുന്നതനിനര

* അനബന്ധര I ആയനി കചര്തനിട്ടുണസ്റ്റ്



അടെനിയന്തരപ്രകമയര 389

ഇതവണ പുതുതചോയനി നസ്പീറസ്റ്റ് ലമരനിറസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ് മചോത്രമചോകുകമ്പചോള എങ്ങലന വകേകേചോരദ്യര
ലചയ്യണലമന്നതനിലന  സരബന്ധനിചര  കനരലതതലന്ന  സര്ക്കചോര്  സര്വ്വകേക്ഷനി
കയചോഗര വനിളനിചകചര്തസ്റ്റ് ചര്ച നടെതനിയനിരുന.  23-6-2017-നചോണസ്റ്റ് നസ്പീറസ്റ്റ് റനിസളട്ടസ്റ്റ്
വന്നതസ്റ്റ്.  എന്നചോല്  മചോര്ചസ്റ്റ്  20-നതലന്ന  സര്വ്വകേക്ഷനി  കയചോഗര  വനിളനിചകചര്തസ്റ്റ്
ഇക്കചോരദ്യതനില് ചര്ച നടെന്നനിരുന.  അതുകപചോലലെ മുഖദ്യമനനിയുലടെ  കനതൃതസതനില്
27-3-2017-നസ്റ്റ് സസചോശയ മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളമചോയുര  ചര്ച നടെതനിയനിരുന.  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്
ലമയസ്റ്റ്  31-നര ജൂണ്  14-നര ഫസ്പീസസ്റ്റ് സരബന്ധനിചസ്റ്റ് സസചോശയ മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളമചോയനി
ചര്ചകേള നടെതനിയനിരുന.  പകക്ഷ ഇതവണ സസചോശയ മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള വളലര
ഉയര്ന്ന ഫസ്പീസചോണസ്റ്റ് ആവശദ്യലപ്പെട്ടതസ്റ്റ്.  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുര ലമരനിറ്റുലമന്നസ്റ്റ് കവര്തനിരനിക്കചോന
സചോദദ്യമലലനര നസ്പീറസ്റ്റ് ലമരനിറസ്റ്റ് മചോത്രമചോലണന്നസ്റ്റ് വചോദനിചലകേചോണ്ടുര 15 ലെക്ഷര രൂപവലര
ഫസ്പീസചോയനി  കവണലമന്നചോണസ്റ്റ്  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള  ആവശദ്യലപ്പെട്ടതസ്റ്റ്.  ഇക്കചോരദ്യതനില്
മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളമചോയനി വനിട്ടുവസ്പീഴ്ച നടെതചോന സര്ക്കചോര് തയ്യചോറചോയനിരുന്നനില.  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുര
യചോലതചോരു വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയ്ക്കുര  തയ്യചോറചോയനില എനള്ളതചോണസ്റ്റ് വസ്തുത.  

ഇക്കചോരദ്യതനില് മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് സര്ക്കചോരുമചോയനി കയചോജനിക്കചോന തയ്യചോറചോകേചോത
സചോഹചരദ്യതനില് ഇതസ്റ്റ് ഫസ്പീ ലറഗുകലെററനി കേമ്മേനിറനിക്കസ്റ്റ് വനിടുകേയുര ആ കേമ്മേനിറനി 5 ലെക്ഷര
രൂപയചോയനി  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുര  ലചയ.  ഒന്നചോര  ഘട്ട  അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്
മുമ്പുതലന്ന ഇപ്രകേചോരര ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിചനിരുന.  ഒന്നചോര ഘട്ട അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് 8 മുതല്
18  വലരയചോണസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.   അതനിനമുമ്പുതലന്ന ഫസ്പീ ലറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി
കചര്ന്നസ്റ്റ് 5 ലെക്ഷര രൂപയചോലണന്നസ്റ്റ് ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിചനിരുന. എന്നചോല് മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
ഈ ഫസ്പീസസ്റ്റ് അരഗസ്പീകേരനിക്കചോലത  കകേചോടെതനിയനില് കപചോകുകേയചോണസ്റ്റ് ലചയ്തതസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ
അടെനിസചോനതനിലെചോണസ്റ്റ്  അവര് അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കപ്രചോസസനില് പലങ്കെടുക്കചോതനിരുന്നതസ്റ്റ്.
മചോകനജുലമന്റെസ്റ്റ്  കകേചോകളജുകേള  സസ്പീറസ്റ്റ്  മചോടനികസ്റ്റ്  നല്കേചോതതുലകേചോണചോണസ്റ്റ്  അവലര
ഒന്നചോര ഘട്ട അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനില് പലങ്കെടുപ്പെനിക്കചോതനിരുന്നതസ്റ്റ്.  അവര് അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റുമചോയനി
സഹകേരനിചനിരുന്നനില.   ആ സമയതസ്റ്റ് അവര്   5 ലെക്ഷര രൂപ ഫസ്പീസസ്റ്റ് കുറവചോലണന്നസ്റ്റ്
വചോദനിചലകേചോണസ്റ്റ്  കകേചോടെതനിയനില്  കപചോകുകേയചോണസ്റ്റ്  ലചയ്തതസ്റ്റ്.  ഇതനിനനിടെയനില്  ചനിലെ
മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള ഒന്നചോരഘട്ട പ്രകവശനര ആരരഭനിച.  സര്ക്കചോര് കകേചോകളജുകേളനികലെക്കുള്ള
പ്രകവശനവുര സുഗമമചോയനി നടെന.  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള അതുമചോയനി സഹകേരനിക്കചോതതു
ലകേചോണസ്റ്റ്  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനികലെയ്ക്കുള്ള  പ്രകവശനര  നടെതചോന  കേഴനിഞനിട്ടനില.  എന്നചോല്
കേഴനിഞ വര്ഷേലത ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിരക്കനില് പ്രകവശനര നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കചോരുമചോയനി
എഗനിലമന്റെസ്റ്റ് ഒപ്പെനിടെചോന തയ്യചോറചോലണനപറഞസ്റ്റ്  ചനിലെ മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള വന്നനിരുന.
9  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള അനനൗപചചോരനികേമചോയനി സന്നദത അറനിയനിചനിരുലന്നങ്കെനിലര മൂന്നസ്റ്റ്
മചോകനജുലമന്റുകേള  മചോത്രമചോണസ്റ്റ്  ഒപ്പെനിടെചോന  തയ്യചോറചോയതസ്റ്റ്.  ഇരുപതനി  അയ്യചോയനിരര
രൂപയ്ക്കുര   രണര  ലെക്ഷര  രൂപയ്ക്കുര   കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ്  പഠനിക്കചോനള്ള  സസ്പീറസ്റ്റ്  കേനിട്ടുലമന്ന
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ആഗഹതചോല്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഈ  കകേചോകളജുകേളമചോയനി  കേരചോര്  ഒപ്പെനിടെചോന
തയ്യചോറചോകുകേയചോണസ്റ്റ്  ലചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  പരനിയചോരര  ലമഡനിക്കല്  കകേചോകളജസ്റ്റ്,
എര.ഇ.എസസ്റ്റ്.  ലമഡനിക്കല്  കകേചോകളജസ്റ്റ്,  കേചോരകക്കചോണര  ലമഡനിക്കല്  കകേചോകളജസ്റ്റ്
എന്നനിവയചോണസ്റ്റ്  സര്ക്കചോരുമചോയനി  കേരചോര്  ഒപ്പെനിട്ടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള
സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനിലയ സമസ്പീപനിക്കുകേയുര ഉയര്ന്ന ഫസ്പീസസ്റ്റ് ഈടെചോക്കുന്നതനിനള്ള അനവചോദര
കകേചോടെതനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  വചോങ്ങുകേയുമചോണസ്റ്റ്  ലചയ്തതസ്റ്റ്.  കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ്  ഏറവുര  കുറഞ
ഫസ്പീസനില് പഠനിക്കചോനള്ള സചോദദ്യതയുണചോകേണലമന്ന ധചോരണ മചോത്രകമ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ഭചോഗത്തുനനിനമുണചോയനിട്ടുള.  അതനിനചോവശദ്യമചോയ  സമസ്പീപനമചോണസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. കേചോലെചോകേചോലെങ്ങളചോയനി മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള കകേചോടെതനിയനില് കപചോയതനിലന്റെ
ഭചോഗമചോയുണചോയനിട്ടുള്ള ചനിലെ  സങ്കെസ്പീര്ണ്ണമചോയ പ്രശ്നങ്ങളചോണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെചോഴുമുണചോയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
അലചോലത സര്ക്കചോരനിലന്റെ ഭചോഗത്തുനനിനര യചോലതചോരു വസ്പീഴ്ചയുമുണചോയനിട്ടനില.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  നചോട്ടനിനപുറതസ്റ്റ്  'കൂഴചക്ക പരുവലമന്നസ്റ്റ്'  ഒരു
പ്രകയചോഗമുണസ്റ്റ്. കകേരളതനിലലെ സസചോശയ മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളലടെ കേസ്പീഴനിലള്ള ലമഡനിക്കല്
കകേചോകളജുകേളലടെ അഡനിഷേന ഇന്നസ്റ്റ് കൂഴചക്ക പരുവതനിലെചോണസ്റ്റ്. ഈ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
പനിടെനിപ്പുകകേടുര  ലകേടുകേചോരദ്യസതയുമചോണസ്റ്റ്  എലചോ  കുട്ടനികേകളയുര  രക്ഷനിതചോക്കകളയുര
ഉത്കേണ്ഠയനിലെചോക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  ഈ  സനിതനിവനികശഷേതനിനസ്റ്റ്  കേചോരണമചോയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
എറവുര അവസചോനര സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനിയുലടെ വനിധനി വന.  സര്ക്കചോരുമചോയനി കേരചോറുണചോക്കചോത
കകേചോകളജുകേളനില്  11  ലെക്ഷര  രൂപവലര  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഈടെചോക്കചോര.  5  ലെക്ഷതനിലെധനികേര
വരുന്ന ഫസ്പീസസ്റ്റ് ബചോങ്കെസ്റ്റ് ഗദ്യചോരന്റെനിയചോകയചോ പ്രകതദ്യകേ അക്കനൗണനികലെചോ ലകേചോടുക്കണലമന്നചോണസ്റ്റ്
വനിധനി.  അതനിനസ്റ്റ് ലതചോട്ടുമുമ്പസ്റ്റ് സര്ക്കചോരുമചോയനി കേരചോറുണചോക്കനിയ രണസ്റ്റ് കകേചോകളജുകേളലടെ
കേചോരദ്യതനില്  വഹകക്കചോടെതനിയുലടെ  അനവചോദര  കേനിട്ടനിയതചോണസ്റ്റ്.  ആ  അനവചോദലത
മറനികേടെന്നസ്റ്റ് ഓഗസസ്റ്റ് 11-നസ്റ്റ് എനടനസസ്റ്റ് കേമ്മേസ്പീഷേണര് ഇറക്കനിയ ഉതരവനില് 5 ലെക്ഷര
രൂപ ഫസ്പീസസ്റ്റ്, 6 ലെക്ഷര രൂപ സനിരനനികക്ഷപര, 44 ലെക്ഷര രൂപയുലടെ ബചോങ്കെസ്റ്റ് ഗദ്യചോരന്റെനി
എന്നസ്പീ പുതനിയ ഇനങ്ങള അധനികേമചോയനി കൂട്ടനികചര്തനിരുന. അതനിനസ്റ്റ് പരചോതനിയുമചോയനി
കുട്ടനികേള വഹകക്കചോടെതനിലയ സമസ്പീപനിചകപ്പെചോള   വഹകക്കചോടെതനി അതസ്റ്റ് റദചോക്കുകേയുര
5  ലെക്ഷര രൂപ ഫസ്പീസുര  6  ലെക്ഷര രൂപ ബചോങ്കെസ്റ്റ്  ഗദ്യചോരന്റെനിയുര  44  ലെക്ഷര രൂപയുലടെ
കബചോണ്ടുമചോക്കനി വഹകക്കചോടെതനി അതസ്റ്റ് മചോറനി. കകേചോടെതനി വദ്യവഹചോരങ്ങളണചോക്കുന്നതനിന
കവണനി തലന്നയചോണസ്റ്റ് വഹകക്കചോടെതനിയുലടെ ലപര്മനിഷേന കേനിട്ടനിയ വനിഷേയതനില്കപ്പെചോലര
ഈ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അനചോവശദ്യമചോയനി  ഒരുതരവനിറക്കനിയതസ്റ്റ്.  നസ്പീറസ്റ്റ്  ലമരനിറനില്
രണചോയനിരതനിനതചോലഴ  റചോങ്കുള്ള കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ്  5  വര്ഷേര പഠനിക്കണലമങ്കെനില് ഫസ്പീസസ്റ്റ്
മചോത്രര  55  ലെക്ഷര  രൂപ  ലകേചോടുക്കണലമനള്ള  സനിതനിയചോണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെചോഴുള്ളതസ്റ്റ്.
കഹചോസല് ഫസ്പീസുര മറ്റുര കവലറ കവണര.  കുട്ടനികേളലക്കങ്ങലന പഠനിക്കചോന സചോധനിക്കുര;
ഈ  അഡനിഷേനസ്റ്റ്  ആരസ്റ്റ്  കപചോകുര?  ഇങ്ങലന   അവര്  കപചോകേചോതനിരനിക്കുകമ്പചോള  ഒരു
കകേചോടെനി  രൂപ കകേചോഴ ലകേചോടുക്കചോന തയ്യചോറചോകുന്ന  റചോങ്കെസ്റ്റ്  ലെനിസനില്ലപ്പെട്ട ബചോക്കനിയുള്ള
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കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ്  പഠനിക്കചോന  അവസരമുണചോക്കുന്ന  സനിതനിയചോണസ്റ്റ്  ഇന്നസ്റ്റ്  കകേരളതനിലള്ളതസ്റ്റ്.
ഇകപ്പെചോള സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനി  പറഞ 11 ലെക്ഷര രൂപ  എവനിലടെനനിന്നചോണസ്റ്റ് കേനിട്ടനിയതസ്റ്റ്;
എന്തചോണസ്റ്റ്  അങ്ങലന  നനിശ്ചയനിക്കചോനള്ള  കേചോരണര?  അതനിലന്റെ  പനിന്നചോമ്പുറങ്ങള
അകനസഷേനിക്കുകമ്പചോഴചോണസ്റ്റ് ഇതനിലന്റെ പുറകേനിലള്ള മുഴുവന തട്ടനിപ്പുകേളര പുറത്തുവരുന്നതസ്റ്റ്.
85  ശതമചോനര സസ്പീറനിലര  5  ലെക്ഷര രൂപ ഫസ്പീസസ്റ്റ് വചോങ്ങനി അഡനിഷേന നടെതചോനള്ള
അനവചോദര  ലകേചോടുത്തുലകേചോണസ്റ്റ്  ജൂവലെ  17-ാംതസ്പീയതനി  വഹകക്കചോടെതനിയുലടെ
ഒരുതരവുണചോയനിരുന.  പ്രകവശനര  നടെതചോലത  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളക്കസ്റ്റ്  കഗചോള
അടെനിക്കചോനകവണനി കഗചോള കപചോസനില്നനിന്നസ്റ്റ് സര്ക്കചോര് മചോറനിനനിനലകേചോടുത്തു. 5 ലെക്ഷര
രൂപയസ്റ്റ്  85  സസ്പീറനിലര  അഡനിഷേന  നടെതചോനള്ള  അവസരമചോണസ്റ്റ്.  ഇരുപതനി
അയ്യചോയനിരര രൂപയ്ക്കുര രണര ലെക്ഷതനിനര കുട്ടനികേലള പഠനിപ്പെനിക്കചോന മചോകനജുലമന്റുകേള
തയ്യചോറചോയനി മുകന്നചോട്ടുവനലവന്നചോണസ്റ്റ് ബഹുമചോനലപ്പെട്ട മനനി പറഞതസ്റ്റ്. വനിദദ്യചോര്തനികേകളചോടുള്ള
മചോകനജുലമന്റെനിലന്റെ ഈ കസ്നേഹര കേണസ്റ്റ് സര്ക്കചോരുര മനനിയുര പുളകേനിതരചോയനികപ്പെചോയനി.
25,000  രൂപയസ്റ്റ്  പഠനിപ്പെനിക്കചോനചോണസ്റ്റ്  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ചര്ചയസ്റ്റ്  വന്നതസ്റ്റ്.  അവനിലടെവചസ്റ്റ്
25,000,  രണര  ലെക്ഷര,  11  ലെക്ഷര  എന്നനിങ്ങലന  ഒരു  എഗനിലമന്റുണചോക്കനി.
ഇതനിലനതനിലര  പരചോതനിയുമചോയനിട്ടചോണസ്റ്റ്  കേരചോറുണചോക്കചോത മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള  സുപ്രസ്പീര
കകേചോടെതനിയനില് കപചോയതസ്റ്റ്.  സര്ക്കചോരുമചോയനി കേരചോറുണചോക്കനിയ മചോകനജുലമന്റുകേളക്കസ്റ്റ് 11
ലെക്ഷര രൂപവലര ഫസ്പീസസ്റ്റ് ലകേചോടുതനിരനിക്കുനലവന്നചോണസ്റ്റ് അവര് സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനിയനില്
പറഞതസ്റ്റ്. എന്തുലകേചോണസ്റ്റ് ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ് 11 ലെക്ഷര രൂപ തരചോന പചോടെനിലലന്ന അവരുലടെ
വചോദമചോണസ്റ്റ് സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനി അരഗസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്. ഒരു സചോബനിലന്റെ അടെനിസചോനതനിലെചോണസ്റ്റ്
ഇരുപതനി അയ്യചോയനിരര രൂപയുര രണര ലെക്ഷര രൂപയുര വന്നലതന്നസ്റ്റ് സര്ക്കചോരനിലന്റെ
വക്കസ്പീല്  എഴുകന്നറസ്റ്റ്  പറയണമചോയനിരുന.  ഈ  11  ലെക്ഷര  രൂപയുലടെ  കകചോസസ്റ്റ്
സബ്സനിഡനിയചോയനി  പചോവലപ്പെട്ട  കുട്ടനികേലള  പഠനിപ്പെനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ്  ദനൗര്ഭചോഗദ്യവശചോല്
സര്ക്കചോരനിലന്റെ  വക്കസ്പീല്  സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനിയനില്  പറഞനില.  സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനിയുലടെ
മുമ്പചോലകേ സര്ക്കചോര് മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളമചോയനി എഗനിലമന്റുണചോക്കുകേയുര ആ എഗനിലമന്റെനില്
11  ലെക്ഷര  രൂപ  വലര  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ലകേചോടുക്കചോലമങ്കെനില്,  എഗനിലമന്റുണചോക്കചോത
കകേചോകളജുകേളക്കസ്റ്റ്  എന്തുലകേചോണസ്റ്റ്  ലകേചോടുക്കചോന  പചോടെനിലലന്നചോണസ്റ്റ്  സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനി
കചചോദനിചതസ്റ്റ്.  11 ലെക്ഷര രൂപയുലടെ എഗനിലമന്റുണചോക്കനിയതസ്റ്റ് ശരനിയചോയ നടെപടെനിയചോകണചോ?
പഴയകേചോലെതസ്റ്റ്  എഗനിലമനറുണചോക്കനിയനിട്ടുലണന്നചോണസ്റ്റ്  മനനി  അതനിനസ്റ്റ്  മറുപടെനി
പറഞതസ്റ്റ്.  അന്നസ്റ്റ്  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സസ്പീറനില്  പഠനിക്കുന്ന  കുട്ടനികേളലടെ  ഫസ്പീലസടുതസ്റ്റ്
(കകചോസസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി)  പചോവലപ്പെട്ടവര്ക്കസ്റ്റ് ലകേചോടുതനിട്ടുലണന്നചോണസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്.  ആ
സചോഹചരദ്യമചോകണചോ ഇകപ്പെചോഴുള്ളതസ്റ്റ്? അന്നസ്റ്റ് 25000-വുര 30000-വുര റചോങ്കുകേള വരുന്ന,
മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സസ്പീറനില്  കപചോകുന്ന  കുട്ടനികേളനില്  നനിനര  കൂടുതല്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  വചോങ്ങനി
തചോലഴയുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ് ലകേചോടുക്കുര.  എന്നചോല് ഇകപ്പെചോഴലത സനിതനി അതചോകണചോ;  കേഠനിനചോധസചോനര
ലചയ്തസ്റ്റ്  നസ്പീറസ്റ്റ്  പരസ്പീക്ഷലയഴുതനി  2000-തനിനടുതസ്റ്റ്  ലമരനിറനില് വന്നനിരനിക്കുന്ന കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ് 
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5  ലെക്ഷര രൂപയസ്റ്റ് പഠനിക്കചോന അവര്ക്കസ്റ്റ് അവകേചോശമുള്ളകപ്പെചോള   അവരുലടെ കേയ്യനില്
നനിന്നസ്റ്റ്  11  ലെക്ഷര  രൂപ  വചോങ്ങനി  25,000  രൂപയസ്റ്റ്  പഠനിപ്പെനിക്കചോന  കവണനി
മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുമചോയനി  ഉണചോക്കനിയ  കേള്ളക്കരചോറചോണസ്റ്റ്  ഇതനിലനലചോര  കേചോരണര.
മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളക്കുള്ള പനിന്തുണയചോണസ്റ്റ് അവര് ലചയലകേചോടുതതസ്റ്റ്.  5 ലെക്ഷര രൂപയസ്റ്റ്
പഠനിക്കചോന അവകേചോശമുള്ളവകരചോടെസ്റ്റ്  11  ലെക്ഷര രൂപ ലകേചോടുക്കണലമന്നസ്റ്റ് പറയുകമ്പചോള
അവലരങ്ങലന കപചോകുര?   അവര്ക്കസ്റ്റ് പഠനിക്കചോന പറനില.

എലന്റെ  ഒരു  സുഹൃതസ്റ്റ്  അയചോളലടെ  മകേകളചോടെസ്റ്റ്  പറഞതസ്റ്റ്,  25  ലെക്ഷര
രൂപയചോലണങ്കെനില്  എവനിലടെ  നനിലന്നങ്കെനിലര  കേടെര  വചോങ്ങനി  പഠനിപ്പെനിക്കചോര.  എന്നചോല്
55  ലെക്ഷര  രൂപയചോലണങ്കെനില്  പഠനിപ്പെനിക്കചോന   സചോധനിക്കനിലലന്നചോണസ്റ്റ്.  ആ  കുട്ടനി
കേരചനിലെചോണസ്റ്റ്;  ആഹചോരരകപചോലര കേഴനിക്കുന്നനില.  അങ്ങലനയുള്ള എത്രകയചോ കുട്ടനികേളര
രക്ഷനിതചോക്കളര  ഉത്കേണ്ഠകയചോടുകൂടെനി  കകേരളതനിലെനിരനിക്കുനലവന്നതനിലനപ്പെറനി  ഇനൗ
ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  എലന്തങ്കെനിലര  കബചോദദ്യമുകണചോ?  അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വവകേനിചതചോണസ്റ്റ്
എലചോര  കുഴപ്പെതനിലെചോക്കനിയതസ്റ്റ്.  ജൂവലെ  16-ാംതസ്പീയതനി  വഹകക്കചോടെതനി  ഉതരവസ്റ്റ്
വന്നനിട്ടുര  ഒരു  മചോസക്കചോലെകതക്കസ്റ്റ്  അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നടെത്തുന്നനില.  ജൂവലെ  22-ാം
തസ്പീയതനി മുതല് 30-ാം തസ്പീയതനി വലര ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേചോകളജുകേളനില് അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
നടെത്തുന.  സസചോശയ  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിലലെ  അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആഗസസ്റ്റ്  8-ാം  തസ്പീയതനി
മുതല്  18-ാം  തസ്പീയതനി  വലരയചോക്കനി  മചോറനിവയ്ക്കുന.  യഥചോര്തതനില്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കകേചോകളജനില് നടെതനിയതനികനചോലടെചോപ്പെര 5 ലെക്ഷര രൂപയസ്റ്റ് സസചോശയ മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിലലെ
അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് എലചോവര്ഷേവുര നടെത്തുന്നതുകപചോലലെ നടെതനിയനിരുനലവങ്കെനില് സുപ്രസ്പീര
കകേചോടെതനി  ഇകപ്പെചോള  ഇടെലപടുമചോയനിരുകന്നചോ?  ഏലതങ്കെനിലര  കേചോലെതസ്റ്റ്  വഹകക്കചോടെതനികയചോ
സുപ്രസ്പീര  കകേചോടെതനികയചോ  അഡനിഷേന  ആരരഭനിച  ഒരു  കകേസനില്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഘടെനയുലടെ
കേചോരദ്യര പറഞസ്റ്റ് ഇടെലപട്ടനിട്ടുള്ള ഒരു ഓര്ഡറുര ഇനൗ സസചോശയ മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളലടെ
ചരനിത്രതനിലണചോയനിട്ടനില.  കേഴനിഞ മചോസര വഹകക്കചോടെതനിയുലടെ ഉതരവുണചോയനിട്ടുര
ഒരു  മചോസകതചോളര  വവകേനിചസ്റ്റ്  സസചോശയ  മചോകനജുലമന്റുകേളക്കസ്റ്റ്  കകേചോടെതനിയനില്
കപചോകേചോന  അവസരര  ലകേചോടുതസ്റ്റ്,  അവരവനിലടെ  മനിസസ്റ്റ്  ലറപ്രലസകന്റെഷേന  നടെതനി,
കകേരള സര്ക്കചോര് അതസ്റ്റ് ഡനിഫനഡസ്റ്റ് ലചയ്യചോലത ഇനൗ പചോവലപ്പെട്ട കുട്ടനികേളലടെ 5 ലെക്ഷര
രൂപ  11  ലെക്ഷര രൂപയചോക്കനി മചോറ്റുകേയചോണസ്റ്റ്  ലചയ്തതസ്റ്റ്.   മചോത്രമല,  ഇതനിനകേലതചോരു
കേള്ളക്കളനിയുള്ളലതന്തചോലണന വചചോല്,  അതനിലലെചോറ  അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  മചോത്രകമയുള.
ഒറ അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമലന്റെനപറഞചോല് 5 ലെക്ഷര രൂപയല 55 ലെക്ഷര രൂപയചോലണന്നചോണസ്റ്റ്
ലപലട്ടന്നസ്റ്റ്  അവകരചോടെസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  അതചോയതസ്റ്റ്  5  വര്ഷേകതയസ്റ്റ്  55  ലെക്ഷര
രൂപയചോലണന പറയുകമ്പചോള  ഒരുപചോടെസ്റ്റ്  കുട്ടനികേള  പനിനചോറുര.  പനിനചോറനിക്കഴനിഞചോല്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലചകയ്യണതസ്റ്റ്  പ്രകവശനപ്പെട്ടനികേയനില്  എത്ര  സസ്പീറ്റുകണചോ  അതനിലന്റെ
പതനിരട്ടനിയുള്ള  പട്ടനികേ  അവര്ക്കയചലകേചോടുക്കണര.  അകപ്പെചോള  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിനസ്റ്റ്
അതനില് നനിന്നസ്റ്റ് അഡനിഷേന നടെതചോര.  ഇനൗ കുട്ടനികേള ഹചോജരചോയനിലചോലയന്നസ്റ്റ് പറഞസ്റ്റ്
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കരഖകേളണചോക്കചോറുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  വര്ഷേര  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇങ്ങലന  വദ്യചോജകരഖയുണചോ
ക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഹചോജരചോകേചോത കുട്ടനികേലള മചോറനി കേദ്യചോപ്പെനികറഷേന ഫസ്പീ  ഒരു കകേചോടെനി രൂപ
ലകേചോടുതസ്റ്റ്  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളക്കസ്റ്റ്  അഡനിഷേന നടെതചോനകവണനിയുള്ള സനൗകേരദ്യരകൂടെനി
ഇകപ്പെചോള ലചയലകേചോടുതനിരനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  

കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിലന്റെ രണചോരഘട്ട അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആഗസസ്റ്റ് 8-ാം തസ്പീയതനിയചോയനിരുന.
സസചോശയ  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിലലെ  അഡനിഷേന  നടെതചോതതുലകേചോണസ്റ്റ്  ഇനൗ  കുട്ടനികേള
രചോജദ്യതനിലന്റെ ഏലതങ്കെനിലര ദനിക്കനില് കപചോയനി അഡനിഷേന വചോങ്ങുര. കകേരളതനില് തലന്ന
പഠനിക്കചോന  കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ്  അവസരര  ലെഭനിക്കചോതതുലകേചോണസ്റ്റ്  അവര്  ഇനഡദ്യയുലടെ
അലലങ്കെനില്  കകേരളതനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭചോഗങ്ങളനില്,  സനിക്കനിമനിലര  ഹനിമചോചല്  പ്രകദശനിലര
ആനഡമചോന നനികക്കചോബചോര് ദസസ്പീപനിലലമചോലക്ക  കപചോയനി കചരുര.  ഇവനിലടെ കൃതദ്യമചോയനി
അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നടെതനിയനിരുനലവങ്കെനില്  ആ  കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ്  ലമരനിറനില്  കകേരളതനില്
തലന്ന കചര്ന്നസ്റ്റ് പഠനിക്കചോനള്ള  സനൗകേരദ്യമുണചോകുമചോയനിരുന.  ആ സനൗകേരദ്യര കൂടെനിയചോണസ്റ്റ്
ഇവരനിലചോതചോക്കനിയതസ്റ്റ്.  യഥചോര്തതനില്  സര്ക്കചോരുര  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളര  തമ്മേനില്
ഒത്തുകേളനിക്കുകേയചോയനിരുന. ആദദ്യലത ഒരുതരവസ്റ്റ് വനകേഴനിഞകപ്പെചോള എന.ആര്.ലഎ.
സസ്പീറനിലലെ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഘടെന  20 ലെക്ഷര രൂപയചോലണനര  അതനില് നനിന്നസ്റ്റ്  5  ലെക്ഷര
രൂപലയടുതസ്റ്റ് 15 കുട്ടനികേലള സനൗജനദ്യമചോയനി പഠനിപ്പെനിക്കുലമനര പറഞ. ഇനനിയനികപ്പെചോള
15 കുട്ടനികേലള പഠനിപ്പെനിക്കചോന പറനില. കേചോരണര,  5 ലെക്ഷര രൂപയചോലണങ്കെനില് മചോത്രകമ
15  കുട്ടനികേലള  പഠനിപ്പെനിക്കചോന  സചോധനിക്കുകേയുള.  ഇകപ്പെചോള  5  ലെക്ഷര  രൂപലയന്നതസ്റ്റ്
11  ലെക്ഷര രൂപയചോയനി;  അകപ്പെചോള  7  കുട്ടനികേലളകപ്പെചോലര പഠനിപ്പെനിക്കചോന സചോധനിക്കനില.
മചോത്രമല,  ഇനൗ  5  ലെക്ഷര  രൂപ  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള  തരുകമചോ?  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളലടെ
അകസചോസനികയഷേന ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ് തരചോന സനൗകേരദ്യമനിലചോലയന്നചോണസ്റ്റ് പറഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അകപ്പെചോള ഇതചോര്ക്കചോണസ്റ്റ് ലെഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?  തചോന  11  ലെക്ഷര രൂപയചോകണചോ  25,000
രൂപയചോകണചോ പഠനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് അറനിഞചോലെകല ഒരു കുട്ടനിക്കസ്റ്റ് ഓപ്ഷേന ലകേചോടുക്കചോന
സചോധനിക്കുകേയുള. 25,000 രൂപയസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് പഠനിക്കചോന പറ്റുലമങ്കെനില് ഞചോന ഓപ്ഷേന
ലകേചോടുക്കുര.  11  ലെക്ഷര രൂപയചോലണങ്കെനില് ഞചോന കവലണന്നസ്റ്റ് വയ്ക്കുര.  ആര്ക്കചോണസ്റ്റ്
ഇനൗ  25,000  രൂപ  ലകേചോടുക്കചോന  കപചോകുന്നലതനകപചോലര  വദ്യക്തതയനില.   അത്ര
അവദ്യക്തമചോയനിട്ടചോണസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഇനൗ കേചോരദ്യങ്ങള ലചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  

സസചോശയ  കകേചോകളജസ്റ്റ്  പ്രകവശനവുമചോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഇവനിലടെ  എലന്തലചോര
കേണ്ഫഫ്യൂഷേനണചോയനി. വനിജചോപനങ്ങള കൃതദ്യമചോയനി ലവബ്വസറനില് നല്കേചോതനിരനിക്കുകേ,
വനിജചോപനതനില് പറയുന്ന സമയതസ്റ്റ് അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നടെതചോതനിരനിക്കുകേ തുടെങ്ങനി
ഉതരവുകേളലടെ  ബഹളമചോയനിരുന.  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  കേമ്മേഫ്യൂണനിറനി  തനിരനിചറനിയചോന
സഭയുലടെ കേതസ്റ്റ് കവണലമന്നസ്റ്റ് പറഞസ്റ്റ് ആദദ്യര ഒരുതരവനിറക്കനി.  സഭയുലടെ കേതസ്റ്റ്
കവലണനപറഞസ്റ്റ് രണചോമലതചോരു ഉതരവനിറക്കനി.  പനിന്നസ്പീടെസ്റ്റ്   വഹകക്കചോടെതനിയനില്
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പറഞതനിലന്റെ അടെനിസചോനതനില് കവണലമനര പറഞസ്റ്റ് മൂന്നചോമലതചോരു ഉതവനിറക്കനി.
10 കപലര വയചോലത 5 കപലര വചസ്റ്റ് നനിയമര പചോസചോക്കനിയകപ്പെചോള അതസ്റ്റ് വഹകക്കചോടെതനിയുലടെ
വനിമര്ശനതനിനസ്റ്റ്  വനികധയമചോയനി  രണചോമതസ്റ്റ്  ലചകയ്യണനി  വന.  സഭയുലടെ  കേതസ്റ്റ്
കവണലമനള്ള ഉതരവനിറക്കനിയതസ്റ്റ്  മുഖദ്യമനനിയുലടെ  നനിര്കദശപ്രകേചോരമചോലണന്നചോണസ്റ്റ്
പത്രതനില് കേണതസ്റ്റ്.  അപ്രകേചോരര ഉതരവനിറക്കനിയ കജചോയനിന്റെസ്റ്റ് ലസകട്ടറനിലക്കതനിലര
നടെപടെനിലയടുതസ്റ്റ് വഹകക്കചോടെതനിയനില് അറനിയനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് പറഞസ്റ്റ് വഹകക്കചോടെതനിയുലടെ
നനിര്കദശവുമുണചോയനി. ഇങ്ങലന എത്ര ഉതരവുകേളചോണനിറക്കനിയതസ്റ്റ്.  ഈ ഉതരവുകേള
വചോയനിചനിട്ടസ്റ്റ്  ഒരു കുട്ടനിക്കുര കേണ്ഫഫ്യൂഷേന മചോറുന്നനില. മഴക്കചോലെതസ്റ്റ് വസ്പീട്ടുമുറതസ്റ്റ് ലവള്ളര
നനിറയുകമ്പചോള  കുട്ടനികേള  കേടെലെചോസസ്റ്റ്  കതചോണനിയുണചോക്കനി  കേളനിക്കുന്നതുകപചോലലെ  ഇനൗ
സര്ക്കചോര്  സസചോശയ  എര.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.  പ്രകവശനതനിനസ്റ്റ്  ഉതരവുകേളനിറക്കനി
കേളനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  എനടനസസ്റ്റ് കേമ്മേസ്പീഷേണറുലടെ ഓഫസ്പീസനില് ആലരങ്കെനിലര വനിളനിചചോല്
കഫചോലണടുക്കനില.  എന്തുമചോത്രര കേണ്ഫഫ്യൂഷേനചോണസ്റ്റ്;  കകേരളതനില് എന്തുമചോത്രര ഉത്കേണ്ഠയചോണസ്റ്റ്
കുട്ടനികേളക്കുണചോയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എവനിലടെയചോണസ്റ്റ്  അഡനിഷേന  കേനിട്ടുന്നലതന്നറനിയചോന
വയ്യചോത സനിതനിയചോണനികപ്പെചോഴുള്ളതസ്റ്റ്.  

ഞചോലനചോരു കേചോരദ്യര പറയചോന ആഗഹനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.   രചോകജന്ദ്രബചോബു കേമ്മേനിറനി
ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നനിര്ണ്ണയനിചതനിനര  അതനിനസ്റ്റ്  വഹകക്കചോടെതനി  അരഗസ്പീകേചോരര  നല്കേനിയതനിനര
കശഷേര ബഹുമചോനലപ്പെട്ട മനനിയുര അഡസ്പീഷേണല് ചസ്പീഫസ്റ്റ് ലസകട്ടറനിയുര ഉളലപ്പെട്ട  ടെസ്പീര
5 ലെക്ഷര രൂപ ഫസ്പീസസ്റ്റ് ലകേചോടുതസ്റ്റ് അഡനിഷേന നടെതചോനര അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് നടെതചോനര
കപചോയകപ്പെചോള മുഖദ്യമനനിയുലടെ  ഓഫസ്പീസനില് നനിനര ഇടെലപടെലണചോയനി.   മുഖദ്യമനനിയുലടെ
ഓഫസ്പീസനില് മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേലള പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിചസ്റ്റ് രണചോളകേള വന്നസ്റ്റ്  സരസചോരനിക്കുകേയുര
അകദഹതനിലന്റെ കപഴ്സണല് സചോഫനില്ലപ്പെട്ട ഒരചോള അതനിലെനിടെലപട്ടസ്റ്റ് മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളചോയനി
ചര്ച  ലചയ്യണലമന്നചോവശദ്യലപ്പെടുകേയുര  ലചയ.  പനിന്നസ്പീടെസ്റ്റ്  നടെന്ന  ചര്ചകേള  മുഴുവന
ആകരചോഗദ്യ വകുപ്പുമനനികയയുര അഡസ്പീഷേണല് ചസ്പീഫസ്റ്റ് ലസകട്ടറനികയയുര കനചോക്കുകുതനികേളചോക്കനി
നനിര്തനിലക്കചോണസ്റ്റ്  മുഖദ്യമനനിയുലടെ  ഓഫസ്പീസനിലലെ  വപ്രവറസ്റ്റ്  ലസകട്ടറനിയചോണസ്റ്റ്
കകേരളതനിലലെ  കുട്ടനികേലളയുര  രക്ഷനിതചോക്കലളയുര  മുഴുവന  ഉത്കേണ്ഠയനിലെചോക്കനിയ
മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളമചോയനിട്ടുള്ള  ഇനൗ  കേരചോറുണചോക്കനിയതസ്റ്റ്.  ഇനൗ  കേരചോറനിലനത്തുടെര്ന്നചോണസ്റ്റ്
കകേരളതനിലലെ  എര.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.  പ്രകവശനഫസ്പീസസ്റ്റ്  55  ലെക്ഷര  രൂപയുര  ഒരു
കകേചോടെനിയുമചോക്കനി  ഉയര്തനിയ  ദനൗര്ഭചോഗദ്യകേരമചോയ  സചോഹചരദ്യമുണചോയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇന്നസ്റ്റ്  ഇനൗ സരശയങ്ങളര ഉത്കേണ്ഠകേളര മചോറുന്നനില;  കുട്ടനികേള എങ്ങലന പഠനിക്കുര?
ഇന്നസ്റ്റ്  വവകുകന്നരര  5  മണനിക്കുമുമ്പസ്റ്റ്  ജചോതനി  ലതളനിയനിചലകേചോണ്ടുള്ള  സര്ട്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
ലകേചോടുക്കണലമന്നസ്റ്റ് ഇന്നലലെ ഉതരവനിറങ്ങുന. ഓപ്ഷേന ലകേചോടുകക്കണതസ്റ്റ് എങ്ങലന
യചോലണന്നറനിയചോലത  കുട്ടനികേളചോലകേ  പരനിഭ്രമതനിലെചോണസ്റ്റ്.  25,000  രൂപയചോകണചോ
ഓപ്ഷേന ലകേചോടുകക്കണലതന്നറനിയനില. 
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എസസ്റ്റ്.സനി/എസസ്റ്റ്.ടെനി. വനിദദ്യചോര്തനികേളലടെ കേചോരദ്യര അതനികനക്കചോള സങ്കെടെകേരമചോയ
രസ്പീതനിയനിലെചോണസ്റ്റ്.  അവര്ക്കസ്റ്റ്  എത്ര  സസ്പീറ്റുലണന്നസ്റ്റ്  കൃതദ്യമചോയനി  അറനിയനില;  അവരുലടെ
ഫസ്പീസസ്റ്റ്  11 ലെക്ഷര രൂപയചോലണങ്കെനില് അതസ്റ്റ് സര്ക്കചോര് ലകേചോടുക്കുകമചോ എന്നതറനിയനില.
എഗനിലമന്റെസ്റ്റ് ഒപ്പെനിടെചോത കകേചോകളജുകേളനില് 11 ലെക്ഷര രൂപയചോണസ്റ്റ് ഫസ്പീസസ്റ്റ്.  55 ലെക്ഷര രൂപ
ഒരു എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടെനി.  വനിദദ്യചോര്തനിക്കസ്റ്റ് സര്ക്കചോര് ലകേചോടുക്കുകമചോ?  ഇലതചോനമറനിയചോലത
എങ്ങലനയചോണസ്റ്റ്  ഇനമുതല്  കുട്ടനികേള  ഓപ്ഷേന  ലകേചോടുക്കചോന  കപചോകുന്നതസ്റ്റ്?  ഈ
വനിഷേയര ഇത്രമചോത്രര വഷേളചോക്കനിയ, ഇത്രമചോത്രര അവതചോളതനിലെചോക്കനിയ ഒരു ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഒരു കേചോലെത്തുമുണചോയനിട്ടനില.  ഗുരുതരമചോയ  ഇനൗ വനിഷേയര സഭചോനടെപടെനികേള നനിര്തനിവചസ്റ്റ്
ചര്ച ലചയ്യണലമന്നസ്റ്റ്  അഭദ്യര്തനിക്കുന.

ആകരചോഗദ്യവുര സചോമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    വശലെജ
ടെസ്പീചര്  ): സര്,  സസചോശയ മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളണചോയതനിനകശഷേര എകപ്പെചോഴുര ഇതരതനിലള്ള
ധചോരചോളര പ്രശ്നങ്ങളണചോയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കേണ്ഫഫ്യൂഷേന തസ്പീര്ക്കണലമങ്കെനില് പഴയകേചോലെത്തുണചോയ
കേണ്ഫഫ്യൂഷേനകേളനികലെയസ്റ്റ്  ഊളനിയനിട്ടനിറങ്ങനിയചോല് മതനിയചോകുര.  ...(ബഹളര)...   എലചോ
വര്ഷേവുര  അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനിലന്റെ  സമയതസ്റ്റ്  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള  കകേചോടെതനിയനില്  കപചോയനി
അവര്ക്കനകൂലെമചോയ വനിധനി  സമ്പചോദനിക്കുകേലയനള്ളതസ്റ്റ്  തുടെര്ക്കഥയചോയനി  വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മുന ഗവണ്ലമന്റുകേളലടെ കേചോലെതസ്റ്റ്, 50:50 എഗനിലമന്റുണചോക്കുന്ന സമയത്തുതലന്ന ഒരു
കൂട്ടര വനിദദ്യചോര്തനികേളനില് നനിനര ഉയര്ന്ന ഫസ്പീസസ്റ്റ് വചോങ്ങനിയനിട്ടചോണസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് വനിദദ്യചോര്തനികേലള
സബ്സനി ഡനികയചോലടെ പഠനിപ്പെനിചലകേചോണനിരുന്നലതന്നസ്റ്റ്  ഞചോന  പറയചോനനിടെയുലണന്നസ്റ്റ്
ബഹുമചോനലപ്പെട്ട  ലമമ്പര്  തലന്ന  സൂചനിപ്പെനിച.  സസചോഭചോവനികേമചോയനിട്ടുര  നമുക്കതസ്റ്റ്
പറയചോതനിരനിക്കചോന കേഴനിയനില.   ഒരു കൂട്ടര വനിദദ്യചോര്തനികേളനില് നനിനര കൂടുതല് ഫസ്പീസസ്റ്റ്
ഈടെചോക്കചോന മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിലന അനവദനിചലകേചോണചോണസ്റ്റ് മറ്റുള്ള കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ് കുറഞ
ഫസ്പീസനില്  പഠനിക്കചോനള്ള  50:50  കേരചോറുണചോക്കനിയതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേചോലെതല,  മുന  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേചോലെതചോണസ്റ്റ്  അങ്ങലനലയചോരു
എഗനിലമന്റുണചോക്കനിയതസ്റ്റ്.  അന്നസ്റ്റ്  ലമരനിറസ്റ്റ്  ലെനിസസ്റ്റ്  തമ്മേനില്  വദ്യതദ്യചോസമുണചോയനിരുന
എനള്ള കേചോരദ്യര ശരനിയചോണസ്റ്റ്. അന്നസ്റ്റ് കകേരള എനടനസസ്റ്റ് ലെനിസ്റ്റുണചോയനിരുന. ചനിലെകപ്പെചോള
ഇതനികനക്കചോള കമചോശമചോയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് നടെന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതചോയതസ്റ്റ്, റചോങ്കെസ്റ്റ് ലെനിസനില്കപ്പെചോലമനിലചോത
കുട്ടനികേലള കചര്തനിട്ടചോണസ്റ്റ് മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് സസ്പീറനില് കകേചോടെനികേള കകേചോഴ വചോങ്ങനി അഡനിഷേന
നടെന്നനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ബഹുമചോനലപ്പെട്ട ലമമ്പര് തലന്ന സമ്മേതനിക്കുകേയുണചോയനി.  നസ്പീറസ്റ്റ്
ലമരനിറസ്റ്റ്  ലെനിസചോകുകമ്പചോള  ലമരനിറനിലചോത  കുട്ടനികേലള  എടുക്കചോന  സചോധനിക്കുകേയനില.
എന്നചോല് മുമ്പസ്റ്റ് ലമരനിറസ്റ്റ്  ലെനിസനിലന്റെ ഏറവുര തചോലഴയുള്ള  കുട്ടനികേലളലയടുതനിട്ടചോണസ്റ്റ്  ഉയര്ന്ന
ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ആ കേരചോറുണചോക്കനിയതസ്റ്റ്  ഈ ഗവണ്ലമന്റെചോകണചോ? മുന
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേചോലെതചോണസ്റ്റ് അങ്ങലനലയചോരു കേരചോറുണചോക്കനിയതസ്റ്റ്.  ലമരനിറസ്റ്റ്  ലെനിസനില്
നനിനര ഏറവുര തചോലഴയുള്ള കുട്ടനികേലളലയടുതചോണസ്റ്റ് മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് സസ്പീറനില് അഡനിഷേന 
നല്കേനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  അതവനിലടെ നനിനതലന്ന സമ്മേതനിചനിരനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിലന്റെ
കേചോരദ്യതനിലര അതുതലന്നയചോണസ്റ്റ് നടെന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്.  (… ബഹളര.)...
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസസ്റ്റ്, പസ്പീസസ്റ്റ്  ...

ശസ്പീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    വശലെജ  ടെസ്പീചര്:  സര്,  എന്നനിട്ടുര  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള
അവര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  സസ്പീറസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന്നതനിനകവണനി  കകേചോടെതനിലയ  സമസ്പീപനിക്കുന്ന
അവസയുണചോയനിരുന. .(… ബഹളര)...... ഇതസ്റ്റ് ശരനിയല.  അവര് സരസചോരനിക്കുകമ്പചോള
ആരുര ഒനര മനിണനിയനിട്ടനില.   എനനിക്കസ്റ്റ്  മറുപടെനി  പറകയകണ;  അതസ്റ്റ്  കകേളക്കചോന
നനിങ്ങള ബചോദദ്യസരചോണസ്റ്റ്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അങ്ങസ്റ്റ് മറുപടെനി പറയ.

ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    വശലെജ ടെസ്പീചര്  : സര്,  നസ്പീറസ്റ്റ്  ലമരനിറസ്റ്റ്  ലെനിസചോയതുലകേചോണ്ടു
തലന്ന കനരകത ഉണചോയനി എന്നസ്റ്റ് പറയുന്ന അഴനിമതനി ഇതവണ നടെക്കചോനനിടെയനില.
കേചോരണര,  നസ്പീറസ്റ്റ്  ലമരനിറസ്റ്റ്  ലെനിസനില്  നനിനമചോത്രകമ  ഏതസ്റ്റ്  സസ്പീറനിലെചോയചോലര  കുട്ടനികേലള
എടുക്കചോന  സചോധനിക്കുകേയുള.  മുനപലതകപ്പെചോലലെ  കകേചോടെനികേളലടെ  തലെവരനിപ്പെണര
വചോങ്ങനി ലമരനിറനിലെനിലചോത കുട്ടനികേലള പ്രകവശനിപ്പെനിചസ്റ്റ് ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിക്കുന്ന അവസയു
ണചോകേനിലലന്നതസ്റ്റ്  ഉറപ്പെചോണസ്റ്റ്.  ഈ  സര്ക്കചോര്  എന്തചോണസ്റ്റ്  ലചയ്തതസ്റ്റ്;   സര്ക്കചോരനിലന്റെ
ഭചോഗത്തുനനിനര  ഒരഭചോവവുര  ഉണചോയനിട്ടനിലലന്നസ്റ്റ്  ഞചോനചോദദ്യര  മറുപടെനി  പറയുകമ്പചോള
തലന്ന പറഞനിട്ടുള്ളതചോണസ്റ്റ്.  ഒന്നചോരഘട്ട അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് മുനപുതലന്ന ഫസ്പീ-റഗുകലെററനി
കേമ്മേനിറനി 5 ലെക്ഷര രൂപ ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിചനിരുന. 13-7-2017-ലെചോണസ്റ്റ്  ഫസ്പീ -റഗുകലെററനി
കേമ്മേനിറനി   5  ലെക്ഷലമന്ന ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഘടെന നനിശ്ചയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   16-ാം തസ്പീയതനിയചോണസ്റ്റ്
ഒന്നചോരഘട്ട അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആരരഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  16-ാംതസ്പീയതനി മുതല്  24-ാംതസ്പീയതനി
വലരയചോണസ്റ്റ്  ഒന്നചോരഘട്ട  അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നടെത്തുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നചോല്  13-ാം  തസ്പീയതനി
നനിശ്ചയനിച  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഘടെനയ്ലക്കതനിലര  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  വഹകക്കചോടെതനിയനില്  കകേസസ്റ്റ്
ഫയല്  ലചയ്യുകേയചോണുണചോയതസ്റ്റ്.  സര്ക്കചോര്  പറഞനിട്ടല  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്
ഫയല്  ലചയ്തതസ്റ്റ്.  സര്ക്കചോര്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  കകേസനിനസ്റ്റ്  കപചോകേചോന  അവസരമുണചോക്കനി
ലകേചോടുതതുലകേചോണചോണസ്റ്റ് ഒന്നചോരഘട്ട അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനില് സസചോശയ മചോകനജുലമന്റുകേള
പലങ്കെടുക്കചോതനിരുന്നലതന്നചോണസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്.  അലതന്തസ്റ്റ് വചോദമചോണസ്റ്റ്;  ഫസ്പീ ലറഗുകലെററനി
കേമ്മേനിറനി നനിശ്ചയനിച ഫസ്പീസസ്റ്റ് സര്ക്കചോര് അരഗസ്പീകേരനിച. അതനിലനതനിലര മചോകനജുലമന്റുകേള
കകേചോടെതനിയനില് കപചോകുന്നതനിലന നമുക്കസ്റ്റ്  തടെയചോന സചോധനിക്കുകമചോ?   5  ലെക്ഷര രൂപ
ഫസ്പീസസ്റ്റ്  കപചോലരന്നസ്റ്റ്  പറഞചോണസ്റ്റ്  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള  കകേചോടെതനിയനില്  കകേസസ്റ്റ്  ഫയല്
ലചയ്തതസ്റ്റ്.  പലക്ഷ 17-7-2017-ല് വഹകക്കചോടെതനി 5 ലെക്ഷര രൂപ ഫസ്പീസസ്റ്റ് അരഗസ്പീകേരനി
ക്കുകേയചോണസ്റ്റ് ലചയ്തതസ്റ്റ്. അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് കപ്രചോസസനില് ഇവലരലയലചോര പലങ്കെടുപ്പെനിക്കചോന
കേഴനിയുമകലചോലയന്നസ്റ്റ്  സര്ക്കചോരനിനസ്റ്റ്  ആശസചോസമചോയനിരുന.  ഫസ്പീ  ലറഗുകലെറനി  കേമ്മേനിറനി
നനിശ്ചയനിച  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  (5  ലെക്ഷര  രൂപ)  വഹകക്കചോടെതനി  അരഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുര
അതുസരബന്ധനിചസ്റ്റ്   ആകരചോഗദ്യവകുപ്പുമനനി  എന്ന  നനിലെയനില്  ഞചോന  പത്രതനില്
പ്രസചോവന ലകേചോടുക്കുകേയുര ലചയ.  ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആശസചോസമചോയനി.  കേചോരണര, കകേചോടെതനി
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ഫസ്പീ  ലറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനിയുലടെ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  അരഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന,  അതസ്റ്റ്  വര്ദനിപ്പെനിചസ്റ്റ്
ലകേചോടുക്കചോന  തയ്യചോറചോയനിട്ടനില.  ഉടെലന  അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കപ്രചോസസനികലെയസ്റ്റ്  ഞങ്ങള
കപചോകേചോന കനചോക്കുകമ്പചോഴചോണസ്റ്റ്  അതനിലനതനിലര  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനിയനില്
കപചോയതസ്റ്റ്. ഞങ്ങള അവസരര ഉണചോക്കനിലകേചോടുതനിട്ടചോകണചോ മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് കപചോയതസ്റ്റ്;
ഞങ്ങള അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് നടെതചോന തയ്യചോറചോയനി നനില്ക്കുകേയചോണസ്റ്റ് ലചയ്തതസ്റ്റ്.   സുപ്രസ്പീര
കകേചോടെതനിയനില്  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേസനിനസ്റ്റ്  കപചോയനിരനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  7-8-2017-നസ്റ്റ്
അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആരരഭനിക്കുന്ന ആഴ്ചയനില് വഹകക്കചോടെതനി കകേസസ്റ്റ് പരനിഗണനിചസ്റ്റ് വനിധനി
പറയണലമന്നസ്റ്റ്  പറഞനിട്ടചോണസ്റ്റ്  31-7-2017-നസ്റ്റ്  സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനിവനിധനി  വന്നതസ്റ്റ്.
8-8-2017-ല്  വസ്പീണ്ടുര ലസക്കന്റെസ്റ്റ്  അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തുടെങ്ങുകേയചോണസ്റ്റ്.   വഹകക്കചോടെതനി
വസ്പീണ്ടുര  9-8-2017-നസ്റ്റ്  5 ലെക്ഷര  രൂപ  തചോല്ക്കചോലെനികേ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  അരഗസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്
ഉതരവചോയനി.  വസ്പീണ്ടുര അപ്പെസ്പീല് കപചോയതസ്റ്റ് മചോകനജുലമന്റെചോണസ്റ്റ്.  സര്ക്കചോര് ഉറ്റുകനചോക്കനി
യനിരനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്. 5  ലെക്ഷര രൂപ അരഗസ്പീകേരനിചകേനിട്ടനിയചോല്  അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് കപ്രചോസസനില്
കകേചോകളജുകേലള പലങ്കെടുപ്പെനിക്കചോര.  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് സസ്പീറസ്റ്റ്  മചോടനികസ്റ്റ്  തരുന്നനില.  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
സസ്പീറസ്റ്റ് മചോടനികസ്റ്റ് തരചോതതസ്റ്റ് അവര്ക്കസ്റ്റ് സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനിയനില് കപചോയനി ഉയര്ന്ന ഫസ്പീസസ്റ്റ്
ഈടെചോക്കനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനകവണനിയചോണസ്റ്റ്. കേഴനിഞ തവണ കേരചോര് ഒപ്പെനിട്ട കകേചോകളജുകേള
എങ്ങലനയചോണസ്റ്റ്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഈടെചോക്കനിയലതന്നസ്റ്റ്  ഞചോനനിവനിലടെ  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില;
സര്ക്കചോരുമചോയനി  കേരചോര്  ഒപ്പെനിടെചോന  തയ്യചോറചോകേചോത  കകേചോകളജുകേള  കകേചോടെതനിയനില്
കപചോയനി 10 ലെക്ഷര രൂപ ഫസ്പീസസ്റ്റ് വനിധനിപ്പെനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആ രസ്പീതനിയനിലെചോണസ്റ്റ് ഇതവണയുര
അവര് വസ്പീണ്ടുര കകേചോടെതനിലയ സമസ്പീപനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അലചോലത രണ്ടുകകേചോകളജുമചോയനി
എഗനിലമന്റുണചോക്കനിയതസ്റ്റ് 11 ലെക്ഷര രൂപയചോണസ്റ്റ്, ആ 11 ലെക്ഷര നനിങ്ങള വചോങ്ങനികക്കചോ
എന്നല കകേചോടെതനി പറഞനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കകേചോടെതനി വനിധനിയനില് 11 ലെക്ഷര രൂപ വചോങ്ങചോനര
പറഞനിട്ടനില.  കകേചോടെതനി വനിധനി ഇകപ്പെചോഴുര പറഞനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് വഹകക്കചോടെതനി അവസചോന
തസ്പീരുമചോനര  എടുക്കണലമന്നചോണസ്റ്റ്.  മചോത്രമല,  ഫസ്പീ  ലറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി  നനിശ്ചയനിച
അഞസ്റ്റ് ലെക്ഷര രൂപ ഫസ്പീസസ്റ്റ് സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനി തള്ളനിക്കളഞനിട്ടുമനില.   പലക്ഷ നചോലള
ഫസ്പീ  ലറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി  അന്തനിമ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിക്കണലമങ്കെനില്  കകേചോകളജനിലന്റെ
മുഴുവന റനികക്കചോര്ഡുകേളര കേചോരദ്യങ്ങളലമലചോര പരനികശചോധനിക്കുര. ഇതസ്റ്റ്  ഇന്റെറനിര ഫസ്പീസസ്റ്റ്
ആണസ്റ്റ്, ഇനസനിറഫ്യൂഷേന  വവസസ്റ്റ്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിക്കുകമ്പചോള  കൂടുതല്  വന്നചോല്
അതനിനകവണനി  കൂടുതല്  ലഡകപ്പെചോസനിറസ്റ്റ്  ഉണചോക്കണലമന്നസ്റ്റ്  സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനി
പറയുകേയചോണസ്റ്റ്.  എന്നനിട്ടസ്റ്റ് ഫസ്പീ ലറഗുകലെററനി കേമ്മേനിറനി നനിശ്ചയനിക്കുന്ന ഫസ്പീസസ്റ്റ് ഇനസനിറഫ്യൂഷേനസ്റ്റ്
കൂടുതലെലലങ്കെനില് ഈ തുകേ തനിരനിചലകേചോടുക്കണലമനര അതസ്റ്റ് പ്രകതദ്യകേ അക്കനൗണനില്
നനികക്ഷപനിക്കണലമനമചോണസ്റ്റ് പറഞനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇനനി കൂടുതലെചോലണങ്കെനില് മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിനസ്റ്റ്
വനിദദ്യചോര്തനികേളനില്നനിനര  പണര  കേനിട്ടചോലത  വരുര. മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനികനചോടെസ്റ്റ്  ആ
രസ്പീതനിയനില് ആനകൂലെദ്യര കേചോണനിചതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കചോര് ഉതരവചോദനിയചോകണചോ?  കൂടുതല്
ഫസ്പീസുലണങ്കെനില്  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  എടുത്തുലകേചോള്ളചോര,  കൂറവചോലണങ്കെനില്  ഈ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്
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കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ്  തനിരനിച  ലകേചോടുക്കണലമന്നചോണസ്റ്റ്.  കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇക്കചോരദ്യതനില്  നല
വനിഷേമമുണസ്റ്റ്.  കേചോരണര, വളലര ലപലട്ടന്നസ്റ്റ് അവലരവനിലടെ നനിന്നചോണസ്റ്റ് 6 ലെക്ഷര രൂപയുലടെ
ബചോങ്കെസ്റ്റ് ഗദ്യചോരന്റെനിയുണചോക്കുന്നതസ്റ്റ്. ബചോങ്കെസ്റ്റ് ഗദ്യചോരന്റെനിയുര ലഡകപ്പെചോസനിറ്റുലമചോനര ഈ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലകേചോണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ള ഏര്പ്പെചോടെല.  ബചോങ്കെസ്റ്റ് ഗദ്യചോരന്റെനിയുര ലഡകപ്പെചോസനിറ്റുര ബഹുമചോനലപ്പെട്ട
എ.  ലകേ.  ആന്റെണനിയുലടെ  കേചോലെതസ്റ്റ്  എഗനിലമന്റുണചോക്കുകമ്പചോള  ഉണചോയനിരുന്ന
വദ്യവസയചോണസ്റ്റ്.  പഴയ എഗനിലമന്റെസ്റ്റ്  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട ലമമ്പര് വചോയനിച കനചോക്കണര.
ആ എഗനിലമന്റെനിലലെ വദ്യവസയചോണസ്റ്റ് ബചോങ്കെസ്റ്റ്  ഗദ്യചോരന്റെനിയുര ലഡകപ്പെചോസനിറ്റുര.  ഇവനിലടെ
പറയുന്നതുകകേട്ടചോല് ഈ ഗവണ്ലമന്റെചോണസ്റ്റ് ആദദ്യമചോയനി ബചോങ്കെസ്റ്റ് ഗദ്യചോരന്റെനിയുര   ലഡകപ്പെചോസനിറ്റുര
ലകേചോണ്ടുവന്നലതന്നസ്റ്റ് കതചോനര. 

കേരചോലറചോപ്പെനിട്ട  കകേചോകളജുകേളക്കസ്റ്റ്  40 ലെക്ഷര   രൂപ  ലഡകപ്പെചോസനിറസ്റ്റ്  വയചോന
പറഞലവന്നചോണസ്റ്റ് ബഹുമചോനലപ്പെട്ട ലമമ്പര് പറഞ മലറചോരചോകരചോപണര.  കേഴനിഞ
തവണലത കേരചോറനിലലെ വദ്യവസയനസരനിചസ്റ്റ് അവര്കൂടെനി അരഗസ്പീകേരനിച കപ്രചോലസക്ടസനില്
ഉളലക്കചോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  വദ്യവസയചോണനിതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്   അഞസ്റ്റ്  ലകേചോലകതയ്ക്കുള്ളതചോണസ്റ്റ്.
അതനിനസ്റ്റ് ഓര്ഡലറചോനര പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടനില.  ഒരു കനചോട്ടസ്റ്റ്  ലകേചോടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അഞസ്റ്റ്
വര്ഷേകതക്കസ്റ്റ്  ഇത്രയുര  രൂപയചോകുലമന്നസ്റ്റ്  കുട്ടനികേകളചോടെസ്റ്റ്  കനരലത  പറകയകണ;
സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനിയുലടെ നനിര്കദശതനിലെടെക്കര ബചോങ്കെസ്റ്റ് ഗദ്യചോരന്റെനിലയക്കുറനിചസ്റ്റ് പറഞനിട്ടുള്ളതകല;
ഞങ്ങളക്കതസ്റ്റ്  നനികഷേധനിക്കചോന  കേഴനിയുന്നതചോകണചോ.  സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനി  പറഞനിട്ടുള്ള
ഉതരവനിനകേതസ്റ്റ്  ബചോങ്കെസ്റ്റ്  ഗദ്യചോരന്റെനി  ഇകല;  അതുവചസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  ലകേചോലകതക്കുകൂടെനി
ഇത്രയുര  രൂപയചോകുലമന്ന കുറനിപ്പെചോണസ്റ്റ്  ലകേചോടുതതസ്റ്റ്.   പലക്ഷ ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇത്രയുര
ലകേചോടുക്കചോന പറനിലലന്നസ്റ്റ്  പറഞസ്റ്റ് അവര്  കകേചോടെതനിലയ സമസ്പീപനിചകപ്പെചോള ആ തുകേ
വചോങ്ങചോന പറനിലലന്നസ്റ്റ് കകേചോടെതനി പറഞ.  അതചോയതസ്റ്റ് ഒരു ലകേചോലകതതസ്റ്റ്  5  ലെക്ഷര
രൂപ ഫസ്പീസുര  6  ലെക്ഷര രൂപ ബചോങ്കെസ്റ്റ് ഗദ്യചോരന്റെനിയുര മചോത്രകമ ആകുകേയുള.  അടുത
ലകേചോലകതയ്ക്കുര അതുതലന്നയചോണസ്റ്റ് വരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനില് എന്തചോണസ്റ്റ് വദ്യതദ്യചോസര?  ഈ
ഗവണ്ലമന്റെനിറക്കനിയ  ഉതരവസ്റ്റ്  വഹകക്കചോടെതനി  പറഞനിട്ടസ്റ്റ്  പനിനവലെനിചലവന്നസ്റ്റ്
കവണലമങ്കെനില് പറയചോര. പലക്ഷ  എവനിലടെയചോണസ്റ്റ് സര്ക്കചോരനിനസ്റ്റ് ലതറസ്റ്റ് പറനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്?
സര്ക്കചോര് അഞസ്റ്റ്  ലകേചോലകതതസ്റ്റ് കേചോല്ക്കുകലെറസ്റ്റ് ലചയലകേചോടുത കനചോട്ടചോണതസ്റ്റ്.  ആളകേലള
ലതറനിദരനിപ്പെനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  സഭയനില്  വന്നസ്റ്റ്  എലന്തങ്കെനിലര  പറയരുലതന്നചോണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ് പറയചോനള്ളതസ്റ്റ്. ഇകപ്പെചോള വസ്പീണ്ടുര വഹകക്കചോടെതനി ഇക്കചോരദ്യര പരനിഗണനിക്ക
ണലമന്നസ്റ്റ്  സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനി  പറഞനിരനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  വഹകക്കചോടെതനി  എന്തചോണസ്റ്റ്
പറയുകേലയന്നസ്റ്റ്  എനനിക്കറനിയനില.  21-ാം  തസ്പീയതനി  വഹകക്കചോടെതനിയുലടെ  അന്തനിമ
ഉതരവസ്റ്റ് വരുലമന്നചോണസ്റ്റ് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കചോകന പറ്റുകേയുള, കകേചോടെതനി
എന്തചോണസ്റ്റ്  വനിധനിക്കുകേലയകന്നചോ,  കകേചോടെതനിയുലടെ  അന്തനിമ  ഉതരലവന്തചോലണകന്നചോ
ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  ഇകപ്പെചോള  പറയചോനചോകേനില.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സചോനഡസ്റ്റ്  വളലര
വദ്യക്തമചോണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  മലറചോനമല,  ഫസ്പീ  ലറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി  അരഗസ്പീകേരനിച  ഫസ്പീസസ്റ്റ്
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ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അരഗസ്പീകേരനിക്കുന.  സര്ക്കചോരുമചോയനി  കേരചോലറചോപ്പെനിട്ട  കകേചോകളജനില്
ഇരുപതനിഅയ്യചോയനിരവുര  രണര  ലെക്ഷര  രൂപയുമചോണസ്റ്റ്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്. കുട്ടനികേള  പലെരുര
എലന്നയുര വനിളനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കുട്ടനികേകളചോ രക്ഷനിതചോക്കകളചോ ആരുര എലന്ന കുറലപ്പെടുതനി
സരസചോരനിചനിട്ടനില.  അവര്  അവരുലടെ  സങ്കെടെര  എകന്നചോടെസ്റ്റ്  പറയുകേയുര  സര്ക്കചോരനിനസ്റ്റ്
എലന്തങ്കെനിലര  ലചയ്യചോന  സചോധനിക്കുകമചോ  എനര  കചചോദനിക്കുകേയുര  ലചയ്യചോറുണസ്റ്റ്.
വഹകക്കചോടെതനിവനിധനി വരുരവലര കേചോതനിരനിക്കുകേകയ നനിവൃതനിയുള എന്നചോണസ്റ്റ് ഞചോന
അവകരചോടെസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്. സര്ക്കചോരനിനസ്റ്റ് അതനിനനിടെയനില് കവലറചോനര ലചയ്യചോന സചോധനിക്കനില.
ലചയ്യചോന കേഴനിയുന്ന കേചോരദ്യമകല പറയചോന പറ്റുകേയുള.  കകേചോടെതനിവനിധനി   ഇങ്ങലന
വരചോന കേചോരണലമലന്തന്നചോണസ്റ്റ് രക്ഷനിതചോക്കളര കുട്ടനികേളര കചചോദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കകേചോടെതനിവനിധനി
എന്തുലകേചോണചോണസ്റ്റ്  അങ്ങലന  വന്നലതന്നസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  പറയചോന  സചോധനിക്കുകമചോ?  ഫസ്പീ
ലറഗുകലെററനി  കേമ്മേനിറനി  അരഗസ്പീകേരനിച  5  ലെക്ഷര  രൂപ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  വഹകക്കചോടെതനി
തള്ളനിക്കളയനിലചോലയന്നസ്റ്റ് ഞങ്ങളനികപ്പെചോഴുര  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള
കകേചോടെതനിയനില് കപചോയനി, മചോര്ചസ്റ്റ് മചോസര മുതല് തുടെങ്ങനിയതചോണസ്റ്റ് ചര്ചയുര അതുകപചോലലെ
ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  കേചോരദ്യവുര  മറസ്റ്റ്  ഇടെലപടെലലമലചോര.  പനിലന്ന  ഏറവുര  കേടുത
ആകരചോപണര ഒന്നചോരഘട്ട അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനില് എന്തുലകേചോണസ്റ്റ് ലകേചോണ്ടുവന്നനില  എനള്ളതചോണസ്റ്റ്.
ഒന്നചോരഘട്ട  അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനില്  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സസ്പീറസ്റ്റ്  മചോടനികസ്റ്റ്  തന്നനില,  അവര്
കകേചോടെതനിയനില് കപചോയനി.  ഈ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് കപ്രചോസസസ്റ്റ് ഏറവുര നന്നചോയനി
നടെപ്പെനിലെചോക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലചോ ഇടെലപടെലകേളര നടെതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിനനിടെയനില് മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
കകേചോടെതനിയനില് കപചോയനി ഉണചോക്കനിയനിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളചോണസ്റ്റ് ഇതനിനകേത്തുണചോയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് സര്ക്കചോരനിനചോല് നനിയനനിക്കചോന കേഴനിയുന്ന കേചോരദ്യമലലനള്ളതസ്റ്റ് ഈ നചോട്ടനിലലെ
ജനങ്ങളലക്കലചോര  വദ്യക്തമചോയനിട്ടുള്ള  കേചോരദ്യമചോണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  സര്ക്കചോരനിലന്റെ  ഭചോഗത്തു
നനിനര വസ്പീഴ്ച ഉണചോയനിലയനപറഞസ്റ്റ് സഭ നനിര്തനി വചസ്റ്റ് ചര്ച ലചയ്തചോലര മലറചോനര
തസ്പീരുമചോനനിക്കചോന  പറനില,  അതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  സര്ക്കചോരചോയചോലര  ഇകത  സചോധനിക്കുകേയുള.
അതുലകേചോണസ്റ്റ് ഈ വനിഷേയര സഭ നനിര്തനിവചസ്റ്റ് ചര്ച ലചകയ്യണ ആവശദ്യമനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ബഹുമചോനലപ്പെട്ട ആകരചോഗദ്യ വകുപ്പുമനനിയുലടെ വനിശദസ്പീകേരണതനിലന്റെ
അടെനിസചോനതനില് അടെനിയന്തരപ്രകമയതനിനള്ള അവതരണചോനമതനി  നനികഷേധനിചനിരനിക്കുന. 

(അടെനിയന്തരപ്രകമയചോവതരണതനിനസ്റ്റ് അനമതനി നനികഷേധനിച)

10.00 AM]                                         

പ്രതനിപക്ഷകനതചോവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചന്നനിതലെ):  സര്,  ഇനൗ  രക്തതനില്
എനനിക്കസ്റ്റ് പങ്കെനിലലന്നന്നുപറഞസ്റ്റ് പസ്പീലെചോകതചോസനിലനകപ്പെചോലലെ ലലകേകേഴുകേചോന ബഹുമചോനലപ്പെട്ട
ആകരചോഗദ്യവകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ്  കേഴനിയനിലലന്നചോണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  ആദദ്യമചോയനി  പറയചോനള്ളതസ്റ്റ്.
കകേരളതനിലലെ സസചോശയ കമഖലെയനിലണചോയനിരനിക്കുന്ന ഇനൗ പ്രശ്നര   നനിരവധനി തവണ
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സഭ  ചര്ച  ലചയ്തതചോണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  നചോലെഞ്ചുമചോസമചോയനി  ഇതുമചോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടസ്റ്റ്
പുതനിലയചോരു  സചോഹചരദ്യര  വന്നതനിലന്റെ  ലവളനിചതനില്  കവഗതയനില്  തസ്പീര്ക്കചോന
കേഴനിയുലന്നചോരു  പ്രശ്നമചോയനിരുന  ഇതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന  കുറലപ്പെടുതനിലക്കചോണചോണസ്റ്റ്
ബഹുമചോനദ്യയചോയ മനനി കേചോരദ്യങ്ങലളലചോര പറയുന്നതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേചോലെലത സചോഹചരദ്യമല  നനിലെവനിലള്ളതസ്റ്റ്.  85  ശതമചോനര സസ്പീറ്റുര നസ്പീറസ്റ്റ്  ലമരനിറനില്
അഡനിറസ്റ്റ് ലചയ്യുന്ന അപൂര്വ്വമചോയ സചോഹചരദ്യര ഇന്തദ്യയനിലലെചോട്ടചോലകേ നനിലെനനില്ക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.
കേര്ണ്ണചോടെകേതനിലലെ ഫസ്പീസസ്റ്റ് ആകറകേചോല് ലെക്ഷര രൂപയചോണസ്റ്റ്.  ആനഡമചോന നനികക്കചോബറനിലലെ
ഫസ്പീസസ്റ്റ് എത്രയചോലണന്നസ്റ്റ് ശസ്പീ.  ലകേ.  ടെനി.  ജലെസ്പീല് പറയലട്ട, അകദഹതനിലന്റെ മകേളക്കസ്റ്റ്
അവനിലടെ അഡനിഷേന ലെഭനിചതചോണകലചോ? ബഹുമചോനദ്യനചോയ  ശസ്പീ. ലകേ. ടെനി. ജലെസ്പീലെനിലന്റെ
മകേളക്കസ്റ്റ് അവനിലടെ കപചോകകേണനിവന്നതസ്റ്റ്.......

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ആ കുട്ടനി നചോഷേണല് ലമരനിറനില് വന്നതുലകേചോണചോണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചന്നനിതലെ:  സര്,  അതസ്റ്റ്  ആരുകടെയുര  കുറമല,  ഇവനിലടെ
അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കനരലത  നടെന്നനിരുനലവങ്കെനില്  ആ  കുട്ടനിക്കസ്റ്റ്  ആനഡമചോനനില്
കപചോകകേണനിവരനിലചോയനിരുന; ഇവനിലടെ അഡനിഷേന ലെഭനിക്കുമചോയനിരുന.  രണ്ടുദനിവസലത
സഭചോനടെപടെനികേളനില് പലങ്കെടുക്കചോലത അകദഹതനിനസ്റ്റ്  അവനിലടെ കപചോകേണമചോയനിരുകന്നചോ?
കകേരളതനിലലെ  സസചോശയ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസ  കമഖലെയനില്  കേഴനിഞ  കേചോലെഘട്ടങ്ങളനിലണചോയ
സചോഹചരദ്യമല ഇകപ്പെചോഴുള്ളതസ്റ്റ്. 85 ശതമചോനര ലമരനിറസ്റ്റ് സസ്പീറനില് കുട്ടനികേലള പ്രകവശനിപ്പെനിക്കചോന
കേഴനിയുന്ന സചോഹചരദ്യതനില് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ തകേരചോറുലകേചോണചോണസ്റ്റ്,  അവധചോനതയനിലചോയ
ലകേചോണചോണസ്റ്റ് നചോലെഞ്ചുമചോസമചോയനി ഇനൗ പ്രശ്നങ്ങലളലചോര  ഇവനിലടെ നനിലെനനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.
മൂന്നസ്റ്റ് ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ് ഇറക്കനിയതുര  അഞര ലെക്ഷര അഞ്ചുലെക്ഷമചോക്കനിയതുര പതരഗ
കേമ്മേനിറനി അഞരഗ കേമ്മേനിറനിയചോക്കനിയ കേചോരദ്യങ്ങളലമലചോര കനരലത ഇവനിലടെ  പറഞ
കേചോരദ്യമചോയതനിനചോല്  അതനിലനക്കുറനിലചചോനര ഞചോന പറയുന്നനില.  ഓകരചോ ദനിവസവുര
ഇത്രയുര  ഉതരവുകേള  എന്തനിനചോണസ്റ്റ്  ഇവനിലടെ  ഇറക്കുന്നതസ്റ്റ്;  ഓകരചോ  ഉതരവുര
അര്ദരചോത്രനിയനിലെചോണസ്റ്റ് ലവബസ്റ്റ് ലലസറനില്  വരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെചോള എര.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്
പ്രകവശനര  കേചോതനിരുന്ന  വനിദദ്യചോര്തനികേളലടെ  വസ്പീടുകേള  മരണവസ്പീടെസ്റ്റ്  കപചോലലെയചോണസ്റ്റ്.
കുട്ടനികേളചോലകേ വനിഷേമതനിലെചോണസ്റ്റ്.  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനിയുലടെ ഇന്നലെലതയുര
ഇന്നലതയുര  വനിധനി  വന്നകതചോടുകൂടെനി   അവരുലടെലയലചോര  സസപ്നങ്ങളക്കുകമല്   തസ്പീ
കകേചോരനിയനിട്ട അനഭവമചോണസ്റ്റ് കകേരളതനിലള്ളതസ്റ്റ്. പതനിലനചോന്നസ്റ്റ് ലെക്ഷര രൂപയുലടെ ഫസ്പീസസ്റ്റ്
തചോങ്ങചോന ഏതസ്റ്റ്  കുടുരബതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയുര;  അഞസ്റ്റ്  ലെക്ഷര രൂപയുലടെ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  തലന്ന
തചോങ്ങചോന കേഴനിയനിലലന്നസ്റ്റ് പരചോതനി പറയുന്നവരചോണസ്റ്റ് കുട്ടനികേള.  ആ കുട്ടനികേളലടെ മുഖതസ്റ്റ്
കനചോക്കുകമ്പചോള രക്ഷകേര്തചോക്കളലടെ മനസസ്റ്റ്  തളരുകേയചോണസ്റ്റ്,  അവര് പ്രയചോസലപ്പെടുകേയചോണസ്റ്റ്.
ബഹുമചോനദ്യനചോയ  തനിരുവഞ്ചൂര്  രചോധചോകൃഷ്ണന  പ്രതനിനനിധചോനര  ലചയ്യുന്ന  കകേചോട്ടയര
നനികയചോജകേമണ്ഡലെതനിലലെ കുമചോരനല്ലൂരനില് നനിനര ഒരു രക്ഷകേര്തചോവസ്റ്റ്  മൂനനചോലെസ്റ്റ്
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തവണയചോയനി  എലന്ന  വനിളനിചലകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  ഇതുകപചോലലെ  എത്രകയചോ
സലെങ്ങളനില് നനിനര എത്രലയത്ര ആളകേളചോണസ്റ്റ് ഞങ്ങലള വനിളനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  ഡല്ഹനിയനില്
നനിനര ഒരു വനിദദ്യചോര്തനിനനിയുലടെ പനിതചോവസ്റ്റ് എലന്ന വനിളനിച. എലചോ കുടുരബങ്ങളനിലമുള്ള
കുട്ടനികേള  വനിഷേമതനിലെചോണസ്റ്റ്.  സസചോശയ  വനിദദ്യചോഭദ്യചോസരരഗതസ്റ്റ്  വനദുരന്തമചോണസ്റ്റ്
ഇനണചോയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ഞങ്ങള ബഹുമചോനദ്യയചോയ മനനിലയ കുറലപ്പെടുത്തുകേയല.  മനനി
യചോഥചോര്തദ്യങ്ങള  ഉളലക്കചോള്ളചോതതനിലള്ള  കവദനലകേചോണചോണസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  85
ശതമചോനര ലമരനിറസ്റ്റ്  സസ്പീറനില് കുട്ടനികേലള പ്രകവശനിപ്പെനിക്കചോന അവസരര ലെഭനിചനിട്ടുര ആ
സചോഹചരദ്യര നനിങ്ങള കവണതുകപചോലലെ ഉപകയചോഗനിചനില എനള്ളതചോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളലടെ
പരചോതനി.  രചോകജന്ദ്രബചോബു കേമ്മേനിറനി  ഫസ്പീസസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  അധനികേര കേഴനിയുന്നതനിനമുമ്പു
തലന്ന  ആ  ഫസ്പീസനിലന്റെ  അടെനിസചോനതനില്  പ്രകവശന  നടെപടെനികേളമചോയനി  മുകന്നചോട്ടു
കപചോകേചോന  ലലഹകക്കചോടെതനി  സരസചോന  ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  അനവചോദര  ലകേചോടുത്തു.
ലലഹകക്കചോടെതനി  അനവദനിചനിട്ടുര  എന്തുലകേചോണസ്റ്റ് നനിങ്ങള അഞസ്റ്റ് ലെക്ഷര രൂപയുലടെ
ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നടെപടെനികേളമചോയനി  മുകന്നചോട്ടുകപചോയനില;  സര്ക്കചോര്   പ്രകവശനര  നടെതചോലത,
നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കചോലത ലമലലകപ്പെചോക്കസ്റ്റ് നയര സസസ്പീകേരനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ് ലചയ്തതസ്റ്റ്.  അന്നസ്റ്റ്
ലലഹകക്കചോടെതനി വനിധനി അനസരനിചസ്റ്റ്  ആദദ്യലത അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് നടെതനിയനിരുലന്നങ്കെനില്
സസചോശയ മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനിയനില് കപചോയചോലര അതസ്റ്റ് നനിലെനനില്ക്കനി
ലചോയനിരുന.  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  അകലെചോട്ടസ്റ്റ്ലമന്റുര  കേഴനിഞസ്റ്റ്  കുട്ടനികേളര  കചര്ന്നനിട്ടസ്റ്റ്
ഇനനിയുര  ഫസ്പീസസ്റ്റ് ഘടെനയനില് മചോറര വരുതചോന കേഴനിയനിലചോലയന്നസ്റ്റ്  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട
സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനി പറയുമചോയനിരുന. നനിങ്ങള ആ സചോഹചരദ്യമചോണസ്റ്റ്  നഷ്ടലപ്പെടുതനിയതസ്റ്റ്.
സചോധചോരണഗതനിയനില്  പ്രകവശന  നടെപടെനികേള  തുടെങ്ങനിക്കഴനിഞചോല്  കകേചോടെതനി
ഇടെലപടെചോറനില.  ഇവനിലടെ പ്രകവശന നടെപടെനികേള അവസചോനനിക്കചോന ഏതചോനര ദനിവസങ്ങള
ബചോക്കനിനനില്ലക്കയചോണസ്റ്റ് ഫസ്പീസനില് മചോറര വന്നതസ്റ്റ്. ഇതരര വനിഷേയങ്ങള   കകേചോടെതനിലയ
കബചോധദ്യലപ്പെടുത്തുന്ന കേചോരദ്യതനില് സര്ക്കചോര് പരചോജയലപ്പെട്ടു.  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനിനകവണനി
ഹരസ്പീഷേസ്റ്റ്  സചോല്ലവയുര സര്ക്കചോരനിനകവണനി  ലജ.ഡനി.  ഗുപ്തയുമചോണസ്റ്റ്  ഹചോജരചോയതസ്റ്റ്.
ഞചോന ഒരു വക്കസ്പീലെനിലനയുര കമചോശക്കചോരചോയനി പറയുന്നനില,  പകക്ഷ അകദഹതനിലന്റെ
വചോദര  തനികേചര  ദുര്ബ്ബലെമചോയനിരുന.  സര്ക്കചോര്  കവണരസ്പീതനിയനില്  കേചോരദ്യങ്ങള
അകദഹലത  പഠനിപ്പെനികചചോ  എന്ന  കേചോരദ്യതനില്  എനനിക്കസ്റ്റ്  സരശയമുണസ്റ്റ്.  സുപ്രസ്പീര
കകേചോടെതനിയനില് സര്ക്കചോരനിലന്റെ വചോദങ്ങള ദുര്ബ്ബലെമചോയതുലകേചോണചോണസ്റ്റ് ബഹുമചോനലപ്പെട്ട
സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനി  ഇതരലമചോരു  വനിധനി  പുറലപ്പെടുവനിചതസ്റ്റ്.   ബഹുമചോനദ്യയചോയ  മനനി
പുറലപ്പെടുവനിച രണസ്റ്റ് ഉതരവുകേളനിലെചോയചോണസ്റ്റ്  പതനിലനചോന്നസ്റ്റ് ലെക്ഷര രൂപയുലടെ   ഫസ്പീസസ്റ്റ്
ലഡകപ്പെചോസനിറ്റുര  നചോല്പ്പെതനിനചോലെസ്റ്റ്  ലെക്ഷര  രൂപയുലടെ  ബചോങ്കെസ്റ്റ്  ഗദ്യചോരണനിയുര
ലകേചോടുക്കണലമന്നസ്റ്റ് പറഞതസ്റ്റ്. സനി.എസസ്റ്റ്.ലഎ. ലമഡനിക്കല് കകേചോകളജസ്റ്റ്, എര.ഇ.എസസ്റ്റ്.
ലമഡനിക്കല് കകേചോകളജസ്റ്റ്, പരനിയചോരര ലമഡനിക്കല് കകേചോകളജസ്റ്റ് എന്നസ്പീ മൂന്നസ്റ്റ് കകേചോകളജുകേള
ഗവണ്ലമന്റുമചോയനി  കേരചോര്  ഒപ്പെനിട്ടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിനവര്ക്കസ്റ്റ്  ലകേചോടുത ആനകൂലെദ്യമചോണസ്റ്റ്,
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അതനിലനപ്പെറനി ബഹുമചോനലപ്പെട്ട ലലഹകക്കചോടെതനി പറഞലതന്തചോണസ്റ്റ് ….Notwithstanding the
aforesaid agreement entered into providing for interest  - free refundable
deposit is nothing virtually a capitation fee and this is contrary to direction
of  the  apex  court.”സസചോശയ മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളമചോയനി  നനിങ്ങള ഏര്ലപ്പെടുതനിയ
ഇനൗ കേരചോര് കേദ്യചോപ്പെനികറഷേന ഫസ്പീസചോലണന്നസ്റ്റ് ബഹുമചോനലപ്പെട്ട ലലഹകക്കചോടെതനിലയലക്കചോണസ്റ്റ്
പറയനിച  സചോഹചരദ്യര  ഇവനിലടെ  എങ്ങലനയുണചോയനി?  കേഴനിഞ കേചോലെലത കേചോരദ്യര
നനിങ്ങള  പറയരുതസ്റ്റ്.  നചോലെസ്റ്റ്  തരര  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  ഏര്ലപ്പെടുതനി,  നനിങ്ങലളങ്ങലനയചോണസ്റ്റ്
ഇവരുമചോയനി ഒപ്പെനിട്ടതസ്റ്റ്; കദശചോഭനിമചോനനിയനില് വന്ന ബഹുമചോനലപ്പെട്ട മനനിയുലടെ കലെഖനര
ഞചോന  വചോയനിച,  അതനില്  മനനി  തലന്ന  പറയുന,  ഇതസ്റ്റ്  നനിലെനനില്ക്കുകമചോലയന്നസ്റ്റ്
എനനിക്കറനിയനില എന്നചോണസ്റ്റ്. നചോലെസ്റ്റ് തരര  ഫസ്പീസചോണസ്റ്റ്. എങ്ങലന നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഒപ്പെനിടെചോന
സചോധനിക്കുര?  ഇതസ്റ്റ്  നനിലെനനില്ക്കുകമചോ?  പരനിയചോരതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ഫസ്പീസസ്റ്റ്,  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കകേചോകളജുകേളക്കസ്റ്റ്  ഒരു  ഫസ്പീസസ്റ്റ്,  ഇകപ്പെചോള  സുപ്രസ്പീരകകേചോടെതനി  പറഞ  പതനിലനചോന്നസ്റ്റ്
ലെക്ഷര രൂപ ഫസ്പീസസ്റ്റ്.  ഒരു രക്ഷകേര്തചോവസ്റ്റ് എന്തുലചയ്യണര;  സചോധചോരണക്കചോരനചോയ
ഒരു  രക്ഷകേര്തചോവനിലന്റെ മചോനസനികേചോവസ നമ്മേള മനസനിലെചോക്കകണ? കകേരളതനില്
എര.ബനി.ബനി.എസനിനര ലഡന്റെല് കകേചോകളജുകേളനികലെയ്ക്കുര അഡനിഷേന  കേചോത്തുനനില്ക്കുന്ന
മുഴുവന  കുട്ടനികേളര  ഇന്നസ്റ്റ്  പരനിഭ്രചോന്തനിയനിലെചോയനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  സചോഹചരദ്യമചോണുള്ളതസ്റ്റ്.
ബഹുമചോനദ്യയചോയ  മനനി  ഒരു  കുഴപ്പെവുമനിലചോലയന്നചോണസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  ഇനൗ  ഒരു
സചോഹചരദ്യമുണചോക്കനിയതനിലന്റെ  ഉതരവചോദനിതസര  ആര്ക്കചോണസ്റ്റ്?  സസചോഭചോവനികേമചോയുര
മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള കകേചോടെതനികേളനില് കപചോകുര, അതസ്റ്റ് ഇനര ഇന്നലലെയുര തുടെങ്ങനിയതല.
മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേള കകേചോടെതനിയനില് കപചോയചോല് നമ്മേള ശരനിക്കുര വചോദനിക്കകണ?  ഇനൗ
വനിധനിലക്കതനിലര  ലലഹകക്കചോടെതനിയനില്  ഒരു  വനിദദ്യചോര്തനി  കപചോയനി.  നചോലെസ്റ്റ്  സസകേചോരദ്യ
സസചോശയ മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളലക്കതനിലര നചോലെസ്റ്റ് തരര ഫസ്പീസസ്റ്റ് ഒപ്പെനിട്ട സചോഹചരദ്യതനില്
കുട്ടനികേള  കകേചോടെതനിയനില്  കപചോയകപ്പെചോള  ഒന്നര  ദനിവസമചോണസ്റ്റ്  ദുഷേദ്യന്തകദവ  എന്ന
അഡസകക്കറസ്റ്റ് വചോദനിചതസ്റ്റ്.  കകേരള ഗവണ്ലമന്റെനിനകവണനി ആരചോണസ്റ്റ് വചോദനിചതസ്റ്റ്;  എത്ര മണനിക്കൂര്
വചോദനിച;   കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  അഭനിഭചോഷേകേന  ആരചോലണന്നസ്റ്റ്  എനനിക്കറനിയനില,
പകക്ഷ  അകദഹര  ഒരു  മണനിക്കൂറനില്  തചോലഴയചോണസ്റ്റ്  വചോദനിചതസ്റ്റ്.  അവസചോനര
ദുഷേദ്യന്തകദവയുലടെ  വചോദര  അരഗസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട  ലലഹകക്കചോടെതനി  വനിധനി
പ്രഖദ്യചോപനിച.  ഞങ്ങള ഗവണ്ലമന്റെനിലന കുറലപ്പെടുത്തുകേ മചോത്രമല,  ഞങ്ങള രചോഷസ്പീയമചോയുര
കേചോണുകേയചോണസ്റ്റ്.  ഇനൗ വര്ഷേര ഇവനിടെലത വനിദദ്യചോര്തനികേളക്കലചോലത  ഇന്തദ്യയനിലലെ
ഒരു കകേചോകളജുകേളക്കുര ഇനൗ പ്രശ്നമനില.  കേര്ണ്ണചോടെകേതനില്  ആറര ലെക്ഷര രൂപയചോണസ്റ്റ്
ഫസ്പീസസ്റ്റ്,  അവനിലടെ എന.ആര്.ലഎ.  കേസചോട്ടയനില് ആളനിലലങ്കെനില് അതസ്റ്റ് മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
ആക്കചോലമന്ന  ലചറനിലയചോരു കഭദഗതനി അവര് വരുതനിയനിട്ടുലണന്നലതചോഴനിചചോല് ആറര
ലെക്ഷര രൂപയസ്റ്റ് അവനിലടെ പഠനിക്കചോന  കേഴനിയുന്ന അന്തരസ്പീക്ഷമുണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് സരബന്ധനിച
ഒരു  പ്രശ്നവുര  തമനിഴസ്റ്റ് നചോട്ടനികലെചോ  കേര്ണചോടെകേതനികലെചോ  ഇന്തദ്യയനിലലെ  മലറചോരു



അടെനിയന്തരപ്രകമയര 403

സരസചോനകതചോ  ഇല.  ഇതരതനിലള്ള  ദുരഭനിമചോനവുര  അവധചോനതയനിലചോയയുര
ലകേടുകേചോരദ്യസതയുമചോണസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  ഇനൗ  പ്രശ്നമുണചോക്കനിയലതന്ന  കേചോരദ്യതനില്
യചോലതചോരു സരശയവുമനില. ഇതസ്റ്റ് ശരനിയചോയ നടെപടെനിയചോകണചോ; ഇനനി ഇനൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എന്തചോണസ്റ്റ്  ലചയ്യചോന  കപചോകുന്നതസ്റ്റ്;  ശസ്പീ.  വനി.ഡനി.  സതസ്പീശന  കചചോദനിചതുകപചോലലെ,
പട്ടനികേജചോതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കചോര്ക്കസ്റ്റ്  പതനിലനചോന്നസ്റ്റ്  ലെക്ഷര  രൂപയുലടെ  ഫസ്പീസസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലകേചോടുക്കുകമചോ?  ഞചോന  കനിസദ്യന  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേലള  അഭനിനനനിക്കചോന
ആഗഹനിക്കുന, അവര് പറഞ, ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ് അഞസ്റ്റ് ലെക്ഷര രൂപ മതനി.  ലകേചോള്ളലെചോഭര
എടുക്കുന്ന കുകറ മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളണസ്റ്റ്. ഇനൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അവര്ക്കസ്റ്റ് സനൗകേരദ്യര ലചയ
ലകേചോടുത്തുലകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  ഫസ്പീസസ്റ്റ് കൂട്ടനിയചോലര ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ് കവണ എന്നചോണസ്റ്റ്.
അങ്ങലന  പറയുന്ന  ആളകേളര  ഇവനിലടെയുണസ്റ്റ്,  അവലര  നമ്മേള  അഭനിനനനിക്കണര.
അവര്  ലകേചോള്ളലെചോഭര  കവലണന്നസ്റ്റ്  വയ്ക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  അകതസമയര  തരര  കനചോക്കനി
ലകേചോള്ളലെചോഭലമടുക്കചോനര  unscrupulous  ആയ നടെപടെനികേളമചോയനി മുകന്നചോട്ടുകപചോകുകേയുര
ലചയ്യുന്ന മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളക്കസ്റ്റ് ഇനൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഒതചോശ ലചയലകേചോടുക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.
ഇനൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് വനിദദ്യചോര്തനികേളലടെ ഭചോഗതല,  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റുകേളലടെ ഭചോഗതചോണസ്റ്റ്.
അവധചോനതകയചോടുകൂടെനി  ഇനൗ  വനിഷേയര  ലലകേകേചോരദ്യര  ലചയ്തനിരുനലവങ്കെനില്  അഞസ്റ്റ്
ലെക്ഷര  രൂപ  എന്ന  ഫസ്പീസനില്തലന്ന  ഇതസ്റ്റ്  നനില്ക്കുമചോയനിരുന.  അതസ്റ്റ്  ലചയ്യചോന
നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേഴനിഞനില.  

ബഹുമചോനലപ്പെട്ട മനനികയചോടെസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് പറയചോനള്ളതസ്റ്റ്, ഇന്തദ്യയനിലലെ പ്രഗത്ഭരചോയ
അഡസകക്കറ്റുമചോലര ലകേചോണ്ടുവന്നസ്റ്റ് ലലഹകക്കചോടെതനിയനില് വചോദനിക്കണര.  ലലഹകക്കചോടെതനിയനില്
ഇന്നലത  വക്കസ്പീലെനചോര്  വചോദനിചചോല്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുര  ഇരട്ടനിയചോകുര.  അതുലകേചോണസ്റ്റ്
ദയവചോയനി  അതസ്റ്റ്  ലചയ്യരുതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള  പ്രഗത്ഭരചോയ  വക്കസ്പീലെനചോലര  ലകേചോണ്ടുവന്നസ്റ്റ്
വചോദനിക്കണര. നനിങ്ങലളന്തുലകേചോണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് ലചയ്യുന്നനില; കകേരളതനിലലെ വനിദദ്യചോര്തനികേലള
ഇതുകപചോലലെ മുളമുനയനില് നനിര്തനിയ ഒരു  കേചോലെഘട്ടമുണചോകേനില.  പതനിലനചോന്നസ്റ്റ് ലെക്ഷര
രൂപ  ലകേചോടുതസ്റ്റ് ആരസ്റ്റ് പഠനിക്കുര; ആര്ക്കസ്റ്റ് പഠനിക്കചോന കേഴനിയുര; ഈ സരസചോനലത
സരബന്ധനിചനിടെകതചോളര ഏറവുര  വലെനിയ ദുരന്തമചോണസ്റ്റ് ഇവനിലടെ ഉണചോയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അഴനിക്കുകന്തചോറുര  മുറുകുകേയുര  ഒടുവനില് അഴനിക്കചോന സചോദദ്യമലചോതചോകുകേയുര  ലചയ്യുന്ന
ഒരു കേടുരലകേട്ടചോണസ്റ്റ്  ഇവനിലടെയുണചോയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതഴനിക്കചോന നമുക്കസ്റ്റ്  നനിവൃതനിയനി
ലചോതചോയനിരനിക്കുന.  ഇതനിനസ്റ്റ്  പരനിഹചോരമുണചോകേണര.  സരസചോന ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഇക്കചോരദ്യതനില്
അവധചോനതകയചോടുകൂടെനി ലപരുമചോറണര. അങ്ങലന ലപരുമചോറചോതതുലകേചോണചോണസ്റ്റ് സസചോശയ
മചോകനജ് ലമന്റുകേളക്കസ്റ്റ് ലകേചോള്ളയടെനിക്കചോനള്ള അവസരമുണചോക്കനിലക്കചോടുതതസ്റ്റ്.  അതനില്
ശക്തമചോയ പ്രതനികഷേധര ഞചോന ഈ സനര്ഭതനില് കരഖലപ്പെടുത്തുന. സര്ക്കചോരനിലന്റെ
ലകേടുകേചോരദ്യസതയചോണസ്റ്റ്  ഇക്കചോരദ്യതനിലണചോയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇനൗ  വനിഷേയതനിലള്ള
മനനിയുലടെ മറുപടെനിയനില് ഞങ്ങള തൃപ്തരല.  ഇതനില് ശക്തമചോയ പ്രതനികഷേധര ഞചോന
കരഖലപ്പെടുത്തുന. 
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(ഗവലണ്മെന്റെസ്റ്റ് നനിലെപചോടെനില് പ്രതനികഷേധനിചസ്റ്റ് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. അരഗങ്ങള പക്കചോര്ഡുകേള
ഉയര്തനിപ്പെനിടെനിചസ്റ്റ്  സസ്പീക്കറുലടെ  ഡയസനിനമുന്നനില്  വനനനിന്നസ്റ്റ്  മുദചോവചോകേദ്യര  വനിളനിചസ്റ്റ്
സഭചോനടെപടെനികേള തടെസലപ്പെടുതനിലക്കചോണനിരുന.)

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രചോജകഗചോപചോല്: സര്, പചോവലപ്പെട്ടവരുലടെ  ഗവണ്ലമന്റെചോണസ്റ്റ് ഇലതന്നചോണസ്റ്റ്
ലപചോതുകവ  പറയലപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്.  അങ്ങലനയുള്ള  സചോഹചരദ്യതനില്,  ഒരു  മനനിയുലടെ
മകേളക്കുകപചോലര  നസ്പീതനി  ലെഭനിക്കചോത,  നല  രസ്പീതനിയനില്  അഡനിഷേന  ലെഭനിക്കചോത
സചോഹചരദ്യമചോണുണചോയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. കുളനിപ്പെനിചസ്റ്റ് കുളനിപ്പെനിചസ്റ്റ് കുട്ടനിലയ ഇലചോതചോക്കനി എന്നസ്റ്റ്
പറയുന്ന രസ്പീതനിയനികലെക്കസ്റ്റ് ഇനൗ പ്രശ്നലത മചോറനിയനിരനിക്കുന. ഇതസ്റ്റ് വളലര ഗനൗരവമുള്ള
വനിഷേയമചോണസ്റ്റ്.  ഇക്കചോരദ്യതനില് സര്ക്കചോര് ആവശദ്യമചോയ ഗനൗരവര കേചോണചോലത പരസരര
കുറര  പറയചോന  മചോത്രര  സമയര  ലചലെവഴനിചസ്റ്റ്  ജനങ്ങലള   ദുദുഃസനിതനിയനിലലെതനിച
കേചോരദ്യതനില് ഞചോന പ്രതനികഷേധനിക്കുന.  ഞചോന വചോക്കനൗട്ടസ്റ്റ് ലചയ്യുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനിയുലടെ  മകേളക്കസ്റ്റ്  നചോഷേണല്  ലമരനിറനില്   അഡനിഷേന
ലെഭനിചതുലകേചോണസ്റ്റ് അവനികടെയസ്റ്റ് കപചോയതചോണസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രചോജകഗചോപചോല്:  സര്,  സചോധചോരണക്കചോരലന്റെ  ഒരു  ഗവണ്ലമന്റെചോണസ്റ്റ്
ഇവനിലടെയുള്ളലതന്നചോണസ്റ്റ് പറയലപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്.  സചോധചോരണക്കചോര്ക്കസ്റ്റ് മചോത്രമല, മനനിയുലടെ
മകേളക്കുകപചോലര നസ്പീതനി ലെഭനിക്കചോന കവണനി ആനഡമചോന  ദസസ്പീപനിലര  സനിക്കനിമനിലര
കപചോകകേണ ഗതനി വനലവനപറഞചോല് പരചോജയതനിലന്റെ പ്രതദ്യക്ഷമചോയ ലതളനിവകല ;
അതനിലന  സരബന്ധനിചസ്റ്റ്  ചര്ച  ലചകയ്യണതസ്റ്റ്  ആവശദ്യമചോണസ്റ്റ്.  ഈ വനിഷേയര  ചര്ച
ലചയ്യചോതതനില്  ശക്തമചോയനി പ്രതനികഷേധനിക്കുന.  

(ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നനിലെപചോടെനില് പ്രതനികഷേധനിചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  ഒ.  രചോജകഗചോപചോല് സഭവനിട്ടസ്റ്റ്
പുറത്തുകപചോയനി.)

വദ്യക്തനിപരമചോയ വനിശദസ്പീകേരണര

തകദശസസയരഭരണവുര  നഫ്യൂനപക്ഷവുര  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തസ്പീര്തചോടെനവുര
വകുപ്പുമനനി  (കഡചോ  .    ലകേ  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  ബഹുമചോനദ്യനചോയ പ്രതനിപക്ഷകനതചോവസ്റ്റ്
ഇവനിലടെ  ഒരു  പരചോമര്ശര  നടെത്തുകേയുണചോയനി.   എലന്റെ  മകേളക്കസ്റ്റ്  അഖനികലെന്തദ്യചോ
കേസചോട്ടയനില്  50  ശതമചോനര  മചോര്ക്കനിലെചോണസ്റ്റ്  അവനിലടെ  അഡനിഷേന ലെഭനിചതസ്റ്റ്.   ഞചോന
ഒരനിക്കലര  സസചോശയ കകേചോകളജനില്  കചര്ക്കചോന  ഉകദശനിചനിട്ടനില.   അതുലകേചോണചോണസ്റ്റ്
അഖനികലെന്തദ്യചോ  കേസചോട്ടയനില്  ലസമസര്  ടെഫ്യൂഷേന  ഫസ്പീസചോയ  18,000  രൂപയനില്
പഠനിപ്പെനിക്കചോന കചര്ക്കചോന കപചോയതസ്റ്റ്. അലചോലത സസചോശയ കകേചോകളജനിലന്റെ അഡനിഷേന
വരലട്ട എന്നസ്റ്റ് പ്രതസ്പീക്ഷനിചസ്റ്റ് നനിന്നനിട്ടനില.  5  ലെക്ഷര രൂപയചോണസ്റ്റ് ഫസ്പീലസങ്കെനില്കപ്പെചോലര
ഒരനിക്കലര കചര്ക്കചോന കേഴനിയുമചോയനിരുന്നനില. അക്കചോരദ്യര ഞചോനനിവനിലടെ വദ്യക്തമചോക്കുകേയചോണസ്റ്റ്. 
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജചോസഫസ്റ്റ്:  സര്,  ഇനൗ   വനിഷേയര  ചര്ച  ലചയ്യചോതതനില്
പ്രതനികഷേധനിചസ്റ്റ് ഞചോനര  എലന്റെ കേക്ഷനിയുര വചോക്കനൗട്ടസ്റ്റ് ലചയ്യുന.

(ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നനിലെപചോടെനില്  പ്രതനികഷേധനിചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  പനി.  ലജ.  കജചോസഫര
അകദഹതനിലന്റെ പചോര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട അരഗങ്ങളര സഭവനിട്ടസ്റ്റ് പുറത്തുകപചോയനി.

ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നനിലെപചോടെനില്  പ്രതനികഷേധനിചസ്റ്റ്  സഭവനിട്ടസ്റ്റ്  പുറത്തുകപചോയ
ശസ്പീ.  പനി.  ലജ.  കജചോസഫര  അകദഹതനിലന്റെ  പചോര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട  അരഗങ്ങളര
അല്പസമയതനിനകശഷേര സഭയനില് തനിരനിലചതനി.)

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഓര്ഡര്... ഓര്ഡര്...പസ്പീസസ്റ്റ്...പസ്പീസസ്റ്റ്....

(യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അരഗങ്ങള  മുദചോവചോകേദ്യര  വനിളനിചസ്റ്റ്  സഭചോനടെപടെനികേള
തടെസലപ്പെടു തനിലക്കചോണനിരുന.)

IV ശദ ക്ഷണനിക്കല്

(1) ലതക്കുപടെനിഞചോറന കേചോലെവര്ഷേര

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടനി:  സര്,  കേഴനിഞ  വര്ഷേര  ലതക്കുപടെനിഞചോറന
കേചോലെവര്ഷേര  ലെഭനിചതനില്  34  ശതമചോനര  കുറവചോണുണചോയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   ഇനൗ  വര്ഷേര
ലതക്കുപടെനിഞചോറന കേചോലെവര്ഷേര ലെഭനിചതനില് ഇതനികനചോടെകേര തലന്ന 27  ശതമചോനര
കുറവസ്റ്റ് വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലസപ്റരബര് ആകുകമ്പചോകഴക്കുര കേചോലെവര്ഷേതനിലന്റെ ലെഭദ്യതയുലടെ
അളവസ്റ്റ്  ഇനനിയുര  കുറയചോനചോണസ്റ്റ്  സചോധദ്യതയുള്ളതസ്റ്റ്.  വരളചയുര  കൃഷേനിനചോശവുര
സരഭവനിചതുലകേചോണചോണസ്റ്റ്  രചോജദ്യതസ്റ്റ്  കേര്ഷേകേരുലടെയുര  കേര്ഷേകേലതചോഴനിലെചോളനികേളലടെയുര
ആത്മഹതദ്യകേളനില്  ഭൂരനിഭചോഗവുമുണചോകുന്നതസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്  സരസചോനങ്ങലള  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്
സരസചോനതസ്റ്റ്  ആത്മഹതദ്യചോനനിരക്കസ്റ്റ്  കുറവചോലണങ്കെനിലര  സരസചോനതസ്റ്റ്  ഇകപ്പെചോള
രൂപര ലകേചോണനിരനിക്കുന്ന വരളചയുലടെ പശ്ചചോതലെതനില് ആത്മഹതദ്യയുലടെ  എണ്ണര
കൂടെചോനചോണസ്റ്റ് സചോധദ്യത.  അകതചോലടെചോപ്പെര ജലെജനദ്യകരചോഗങ്ങളമൂലെമുള്ള അപകേടെസചോധദ്യതകേളര
വര്ദനിക്കുലമന്ന കേചോരദ്യതനില് യചോലതചോരു സരശയവുമനില. അതനിലന്റെ ലതളനിവചോയനിട്ടചോണസ്റ്റ്
സരസചോനതസ്റ്റ്  വര്ഷേങ്ങളക്കുമുമ്പസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേചോര്ജനര ലചയ്തതചോയ കകേചോളറകപചോലള്ള
പകേര്ചവദ്യചോധനികേള തനിരനിചവരുന്നതസ്റ്റ്. ഇതരര പ്രശ്നങ്ങള ഗുരുതരമചോയനി വരചോതനിരനിക്കചോനര
പ്രതനികരചോധനിക്കചോനര   സരസചോനലത  സരവനിധചോനങ്ങള  ഉണര്ന്നസ്റ്റ്  പ്രവര്തനികച
മതനിയചോകൂ.  കകേന്ദ്രകൃഷേനി മനചോലെയര 2016-ല് പുറതനിറക്കനിയ ഡനൗട്ടസ്റ്റ് മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
മചോനസലെനിലന്റെ  അടെനിസചോനതനില്  സരസചോനതനിലന്റെ  സചോഹചരദ്യര  മുനനനിര്തനി
സരസചോനതനികന്റെതചോയ  ഒരു  ഡനൗട്ടസ്റ്റ്  മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  മചോനസല്  തയ്യചോറചോകക്കണതസ്റ്റ്
അനനിവചോരദ്യമചോണസ്റ്റ്.  ഇകതചോലടെചോപ്പെര  തചോലഴ  പറയുന്ന  കേചോരദ്യങ്ങളനില്  സര്ക്കചോര്
അതസ്പീവപ്രചോധചോനദ്യര കേല്പ്പെനിക്കണലമന്നചോണസ്റ്റ് എനനിക്കഭദ്യര്തനിക്കചോനള്ളതസ്റ്റ്. 
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1. ജലെവനിഭവര,  റവനഫ്യൂ,  വനര,  പരനിസനിതനി  തുടെങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേലള
ഏകകേചോപനിപ്പെനിചലകേചോണസ്റ്റ്  വരളചചോനനിവചോരണതനിനര  പ്രതനികരചോധതനിനമചോയനി
ദുരന്തനനിവചോരണ  അകതചോറനിറനിയുലടെ  കനതൃതസതനില്  ജനിലചോതലെതനിലര
സരസചോന  തലെതനിലര  പ്രകതദ്യകേമചോയനി  സനിരര  സമനിതനികേള
രൂപസ്പീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്  അതദ്യചോവശദ്യമചോണസ്റ്റ്.  ഇനൗ സമനിതനികേള പ്രവര്തനി
ക്കുന്നതനിനള്ള മചോര്ഗ്ഗകരഖ ഡനൗട്ടസ്റ്റ് മചോകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് മചോനസലെനില് കൃതദ്യമചോയനി
പ്രതനിപചോദനിക്കണര.

2. നനിലെവനിലള്ള ഡചോമുകേളനിലലെ ജലെനനിരപ്പെസ്റ്റ് സൂചനികേയനസരനിചസ്റ്റ് ലവള്ളതനിലന്റെ
കേണക്കസ്റ്റ് പറയുനലണങ്കെനിലര ഡചോമനില് അടെനിഞകൂടെനിയനിരനിക്കുന്ന ലചളനിയുര
മചോലെനിനദ്യങ്ങളര ഇതനില് ഉളലപ്പെടുലമനള്ള വസ്തുത നചോര വനിസ്മരനിക്കുന.
ജലെസരഭരണ കശഷേനി പൂര്ണ്ണമചോയുര ഉപകയചോഗലപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് തമനിഴസ്റ്റ് നചോടെസ്റ്റ്,
കേര്ണ്ണചോടെകേ,  മഹചോരചോഷ തുടെങ്ങനിയ സരസചോനങ്ങളനില് ലചയ്തതുകപചോലലെ
ലചളനി മചോറചോനള്ള സരവനിധചോനര ഇവനിലടെയുര ഏര്ലപ്പെടുതണര.  വരളചചോ
പ്രതനികരചോധതനിനര  കേചോര്ഷേനികേകമഖലെയനിലള്ള  കകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനി
സമയബന്ധനിതമചോയനി പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനര ബന്ധലപ്പെട്ട വകുപ്പുകേള
ശദലചലകതണതസ്റ്റ് അതദ്യചോവശദ്യമചോണസ്റ്റ്.  വര്ഷേങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് തുടെങ്ങനിയ
പലെ പദതനികേളര ഇനര പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടനില.  കൂടെചോലത, വര്ഷേരകതചോറുര
കകേന്ദ്രര അനവദനിക്കുന്ന തുകേ വനിനനികയചോഗനിക്കചോതതനിനനസരനിചസ്റ്റ് വചോര്ഷേനികേ
പദതനി വനിഹനിതതനിലര കുറവസ്റ്റ് വന്നനിരനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  ഉദചോഹരണമചോയനി,
കൃഷേനിക്കുര ജലെകസചനതനിനര കൃഷേനി  സരരക്ഷണതനിനര പ്രചോധചോനദ്യര
നല്കേനി  2015-ല്  കകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്  പ്രഖദ്യചോപനിച  പ്രധചോനമനനി  കൃഷേനി
സനിഞചോയനി കയചോജന എന്ന പദതനിയുലടെ സരസചോനതലെ പചോനകേളകപചോലര
സമര്പ്പെനിചതസ്റ്റ്  ഇനൗയനിലടെയചോണസ്റ്റ്.  കൂടെനിലവള്ളതനിനചോയുള്ള  ജലെകചോന്തനി,
ജലെഗചോമര പദതനികേളലടെ അവസയുര ഇതനിനസ്റ്റ് സമചോനമചോണസ്റ്റ്.

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപഫ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്)

3. വരളചചോകമഖലെയചോയനി പ്രഖദ്യചോപനിചകേഴനിഞചോല് കകേന്ദ്രതനിനചോവശദ്യമചോയ
വനിവരങ്ങള  കൃതദ്യസമയത്തുതലന്ന  വകേമചോറചോനര  വരളചമൂലെമുണചോയ
നഷ്ടങ്ങള  തനിട്ടലപ്പെടുതനി  കകേന്ദ്രതനിനസ്റ്റ്  യഥചോസമയര  വകേമചോറനി  നഷ്ട
പരനിഹചോരര വചോങ്ങുന്നതനിനര കൃതദ്യതകയചോലടെ വകുപ്പുകേള പ്രവര്തനികക്കണതസ്റ്റ്
അതദ്യചോവശദ്യമചോണസ്റ്റ്.  2016-17-ല് വരളചചോദുരനിതചോശസചോസതനിനചോയനി  നമ്മുലടെ
അയല്സരസചോനമചോയ  തമനിഴസ്റ്റ് നചോടെനിനസ്റ്റ്  1793.6  കകേചോടെനി  രൂപയുര
കേര്ണ്ണചോടെകേതനിനസ്റ്റ്  1782.44  കകേചോടെനി  രൂപയുര  ലെഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനൗ തുകേ
കകേന്ദ്രസരസചോനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നല്കുകേ കകേന്ദ്രനനികുതനിയുലടെ 42 ശതമചോനതനിനസ്റ്റ്
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പുറകമയചോണസ്റ്റ്. എന്നചോല് കകേരളര സമര്പ്പെനിചതനില് യചോലതചോരു തസ്പീരുമചോനവുര
കകേന്ദ്രസര്ക്കചോര് ഇതുവലര വകേലക്കചോണനിട്ടനില.  മചോത്രമല,  വരളചമൂലെര
സരസചോനതനിനസ്റ്റ്  കുടെനിലവള്ളക്ഷചോമമചോണസ്റ്റ്  കൂടുതലണചോയനിട്ടുള്ളലതനര
കൃഷേനിക്കസ്റ്റ് വലെനിയ നചോശനഷ്ടര ഉണചോയനിട്ടനിലലനമചോണസ്റ്റ് അനനൗകദദ്യചോഗനികേമചോയനി
അറനിയചോന കേഴനിയുന്നതസ്റ്റ്.  അങ്ങലനയചോകണചോ എനള്ളതസ്റ്റ് വദ്യക്തമചോക്കണര.
ഇതരതനിലള്ള സചോഹചരദ്യങ്ങലള പ്രതനികരചോധനിക്കുന്നതനിനര ബന്ധലപ്പെട്ട
വകുപ്പുകേള  കേചോരദ്യക്ഷമതകയചോലടെ  പ്രവര്തനിക്കുന്നകതചോലടെചോപ്പെര  സമയ
ബന്ധനിതമചോയനി തുകേ  ലെഭദ്യമചോക്കുന്നതനിനര  സര്ക്കചോര്  സമ്മേര്ദര
ലചലകതണതസ്റ്റ് വളലര അതദ്യചോവശദ്യമചോണസ്റ്റ്.

4. വരളചയസ്റ്റ് കേചോരണമചോകുന്ന കേചോലെചോവസചോ വദ്യതനിയചോനവുര അകതത്തുടെര്
നണചോകുന്ന  ആകഗചോളതചോപനവുര ഒരു വസ്തുത തലന്നയചോണസ്റ്റ്. വനികേസസര
രചോജദ്യങ്ങളനിലലെ വദ്യവസചോയവത്കേരണതനിലന്റെ  പരനിണനിതഫലെമചോയചോണസ്റ്റ്
ഇതസ്റ്റ് സരഭവനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അകതചോലടെചോപ്പെരതലന്ന വനികേസസര രചോജദ്യങ്ങളലടെ
കമചോതസ്പീതമചോയ നഗരവത്കേരണവുര ഇതനിലന്റെ കതചോതസ്റ്റ് വര്ദനിപ്പെനിക്കുന.
കേചോലെചോവസചോവദ്യതനിയചോനവുമചോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടുണചോകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങലള
പ്രതനികരചോധനിക്കുന്നതനിനര അതനിനനസൃതമചോയ മചോറങ്ങള ലകേചോണ്ടുവരുന്നതനിനര
വനിവനിധ തരതനിലള്ള പ്രവര്തനങ്ങള കലെചോകേതനിലന്റെ  പലെഭചോഗത്തുര
നടെനവരനികേയചോണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  പ്രധചോനമചോയ  ഒന്നചോണസ്റ്റ്  ഗസ്പീന  വക്ലൈമറസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ്.  (G.C.F.)  വനികേസനിത  രചോജദ്യങ്ങള  അവരുലടെ  മലെനിനസ്പീകേരണ
കതചോതനിലന്റെ  അടെനിസചോനതനില്  വനികേസസര  രചോജദ്യങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്ന
ഫണസ്റ്റ് എന്ന നനിലെയനില് ഇതസ്റ്റ് അവകേചോശലപ്പെടെചോന നമ്മുലടെ രചോജദ്യതനിനസ്റ്റ്
അവകേചോശമുണസ്റ്റ്.   ഇതനിലന്റെ പശ്ചചോതലെതനില് കകേന്ദ്രസര്ക്കചോര് ഗസ്പീന
വക്ലൈമറസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് കനടെനിലയടുക്കുന്നതനിനചോയനി നബചോര്ഡനിലന ചുമതലെലപ്പെടു
തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഗസ്പീന  വക്ലൈമറസ്റ്റ്  ഫണനിലന്റെ  മചോര്ഗ്ഗനനിര്കദശമനസരനിചസ്റ്റ്
സരസചോനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പദതനികേള സമര്പ്പെനിക്കചോലമന്നനിരനിലക്ക,  വരളചചോ
പ്രതനികരചോധവുമചോയനി ബന്ധലപ്പെട്ട ബൃഹതചോയ പദതനികേള കകേരളതനിനസ്റ്റ്
ഇതുവലര  സമര്പ്പെനിക്കചോന  കേഴനിഞനിട്ടനില.  കേഴനിഞ  ഒരുവര്ഷേമചോയനി
ഇതനിലന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള നടെക്കുനലണങ്കെനിലര പലെ കേചോരണങ്ങളചോല്
പദതനികേള സമര്പ്പെനിക്കചോന കേഴനിഞനിട്ടനില.  ഇതരര ഇന്റെര്നചോഷേണല്
ഗചോന്റുകേള  നമുക്കസ്റ്റ്  ലെഭദ്യമചോക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കചോര്  പ്രകതദ്യകേ  ശദ
നല്കകേണതചോണസ്റ്റ്.  ഇതരര ബൃഹതചോയ പദതനികേള സരസചോനതനിലന്റെ
മചോത്രര ഫണ്ടുപകയചോഗനിചസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെചോക്കുകേ എന്നതസ്റ്റ് വളലര പ്രയചോസമുള്ള
കേചോരദ്യമചോണസ്റ്റ്.
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5. ഇനനി കലെചോകേര അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കചോന കപചോകുന്ന യുദര ജലെതനിനസ്റ്റ് കവണനി
യചോലണന്നസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്  ഏലറക്കുലറ  ശരനിയചോയനി  വരുന്ന  സൂചനകേള
ലെഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.  വരളച കനരനിടുന്നതനിനചോയനി നമുക്കര്ഹതലപ്പെട്ട ലവള്ളര
മറസ്റ്റ്  സരസചോനങ്ങള  ലകേചോണ്ടുകപചോകുന്നതസ്റ്റ്  തടെയുന്നതുളലപ്പെലടെയുള്ള
കേചോരദ്യങ്ങള ഏകകേചോപനിപ്പെനിക്കചോനര നടെപ്പെനിലെചോക്കചോനര നമ്മുലടെ വകുപ്പുകേള
പ്രയതനിക്കുനലണങ്കെനിലര തമനിഴചോടെനിലന്റെ അനധനികൃത നനിര്മ്മേചോണ പ്രവൃതനികേള
നമ്മേളനില് അസസസത സൃഷ്ടനിക്കുനണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് ബഹുമചോനലപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി
പ്രകതദ്യകേര ശദനിക്കണര.

ഭചോരതപ്പുഴയനികലെക്കസ്റ്റ്  കുടെനിലവള്ളതനിനകവണനി  വനിട്ടുലകേചോടുത  ലവള്ളര  രണസ്റ്റ്
ദനിവസമചോയനി  തമനിഴ് നചോടെസ്റ്റ്  ലകേചോണ്ടുകപചോകുന്നതചോയനി  പത്രവചോര്തകേളണസ്റ്റ്.  അവരുലടെ  പചോന
കേണചോല്  ഭചോരതപ്പുഴയുമചോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ള  37  കുടെനിലവള്ള  കസചോതസ്സുകേളക്കുര
അടുത പ്രചോവശദ്യര ലവള്ളര കേനിട്ടചോത അവസ വരചോന കപചോകുലന്നന്നസ്റ്റ് കതചോനര.  44
നദനികേളലണന്നസ്റ്റ് അവകേചോശലപ്പെടുന്ന നചോര അതനിലലെ ഭൂരനിഭചോഗര ലവള്ളവുര കേടെലെനികലെക്കസ്റ്റ്
ഒഴുക്കനിവനിടുകേയചോണസ്റ്റ്.  കുടെനിലവള്ളതനിനര  കേചോര്ഷേനികേചോവശദ്യങ്ങളക്കുമചോയനി  പുതനിയ
കസചോതസ്സുകേള കേലണകതണതചോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ പശ്ചചോതലെതനില് സര്ക്കചോര്
വനകേനിടെ ജലെകസചന പദതനികേള ഒഴനിവചോക്കുന്നതനിനപകേരര അതനിലന്റെ ആവശദ്യകേത
ലയക്കുറനിചള്ള  ശചോസസ്പീയപഠനര  നടെതനി  സമയബന്ധനിതമചോയനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്ന
രസ്പീതനിയനിലള്ള  ബൃഹതചോയ  പദതനികേള  ആസൂത്രണര  ലചയ്യുന്നതനിനര  അതനിലന്റെ
അടെനിസചോനതനില് ജലെകസചന പദതനികേളക്കുള്ള തുകേ വകേയനിരുതചോനള്ള നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുര  കവണര.   വരളചലയ  കനരനിടുന്നതനിനചോയനി   ജലെകസചോതസ്സുകേള
മലെനിനമചോകേചോലത സരരക്ഷനിക്കുന്നതനിനര അതനികനല് നടെത്തുന്ന അനധനികൃത നനിര്മ്മേചോണ
പ്രവര്തനങ്ങള തടെയുന്നതനിനര കൂടുതല് ശക്തമചോയ നനിയമര ലകേചോണ്ടുവരചോന സര്ക്കചോര്
തയ്യചോറചോകേണര.  കമല് സൂചനിപ്പെനിചതുകപചോലലെ വരളച ഏറവുര കൂടുതല് ബചോധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
കേര്ഷേകേലരയുര കേര്ഷേകേലതചോഴനിലെചോളനികേലളയുമചോണസ്റ്റ്.  ഉദചോഹരണതനിനസ്റ്റ്,  പചോലെക്കചോടെസ്റ്റ്
ജനിലയനില് സര്ക്കചോരനിലന്റെ നനിര്കദശപ്രകേചോരര രണചോരവനിള കൃഷേനി ലചയ്യചോന കേഴനിയചോതവര്ക്കുര
കൃഷേനി നശനിചവര്ക്കുര നഷ്ടപരനിഹചോരര നല്കേചോലമന്നസ്റ്റ് ബഹു. മുഖദ്യമനനി സര്വ്വകേക്ഷനി
കയചോഗതനില്  പറഞതചോണസ്റ്റ്.  ആ  നഷ്ടപരനിഹചോരത്തുകേ  ഇതുവലര  ലെഭനിചനിട്ടനില.
മഴലെഭദ്യത കുറഞതുമൂലെര ഒന്നചോര വനിളകൃഷേനി ലചയ്യചോന കേഴനിയചോത സചോഹചരദ്യതനില്
കൃഷേനിക്കചോരുര കേര്ഷേകേലതചോഴനിലെചോളനികേളര ജപ്തനി ഭസ്പീഷേണനിയനിലര കേടെലക്കണനിയനിലമചോണസ്റ്റ്.
ഇതരതനില്  കേഷ്ടലപ്പെടുന്ന  കേര്ഷേകേരുലടെ  ബചോദദ്യത  വസ്പീട്ടുന്നതനിനര  അവരുലടെ
വദനരദനിന  ആവശദ്യങ്ങളക്കുള്ള  തുകേ  നല്കുന്നതനിനര  സര്ക്കചോര്  പ്രകതദ്യകേമചോയനി
ശദനിക്കണര.  ഇതനിനചോയനി ലസസസ്റ്റ് കപചോലള്ള നനികുതനിയനില് ഇളവസ്റ്റ് വരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രതനില് സമ്മേര്ദര ലചലതചോന സര്ക്കചോര് ശദനിക്കണര. ഇത്രയുര കേചോരദ്യങ്ങളചോണസ്റ്റ്
അങ്ങയുലടെ  ശദയനില്ലകേചോണ്ടുവരചോനള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ്  അടെനിയന്തര  പരനിഹചോരമുണചോ
ക്കണലമന്നസ്റ്റ് ബഹുമചോനലപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനികയചോടെസ്റ്റ് വനിനസ്പീതമചോയനി അഭദ്യര്തനിക്കുന.
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മുഖദ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന  ): സര്,  വളലര  വനിശദമചോയ
അവതരണമചോണസ്റ്റ്  ഇവനിലടെ  നടെന്നതസ്റ്റ്.   അകദഹര  പറഞ  എലചോ  കേചോരദ്യങ്ങളക്കുര
വനിശദമചോയ മറുപടെനി പറയചോന ഇകപ്പെചോള ഞചോന തയ്യചോറചോകുന്നനില.  കേചോരണര, അത്രമചോത്രര
വനിഷേയങ്ങളചോണസ്റ്റ് ഇതനിലെടെങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  സരസചോനതസ്റ്റ് വര്ദനിചവരുന്ന ജലെതനിലന്റെ
ഉപകയചോഗവുര നനിര്ണ്ണചോയകേ ഘട്ടങ്ങളനില് അനഭവലപ്പെടുന്ന മഴക്കുറവുര നനിലെവനിലള്ള
ജലെകസചോതസ്സുകേളലടെ മലെനിനസ്പീകേരണവുര സൃഷ്ടനിക്കുന്ന പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടുന്നതനിനചോയനി
ഹരനിത കകേരളര മനിഷേലന്റെ ഭചോഗമചോയനി ജലെമനിഷേന രൂപസ്പീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവര്തനമചോരരഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മഴ  കുറഞവരുന്ന  സനിതനിയനില്  നനിലെവനിലള്ള  പ്രചോകദശനികേ  ജലെകസചോതസ്സുകേളലടെ
നവസ്പീകേരണവുര  ശുദസ്പീകേരണവുര  ഉറപ്പെചോക്കനി  അവലയ പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനിചസ്റ്റ്  നചോട്ടനിലലെ
ജലെസുരക്ഷ പരമചോവധനി ഉറപ്പെചോക്കുകേലയന്ന സമസ്പീപനര സര്ക്കചോര് സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുണചോയനി.
ഇതനിലന്റെ  ഫലെമചോയനി  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷേക്കചോലെമചോയനി  3031  ലപചോതു  കേനിണറുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുര  15022  ലപചോതു  കേനിണറുകേള  മഴലവള്ള  റസ്പീ-ചചോര്ജനിരഗനിനസ്റ്റ്
ഉതകുരവനിധര വൃതനിയചോക്കുകേയുര ലചയ.  3855  പുതനിയ കുളങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുര
13247  കുളങ്ങള പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനിക്കുകേയുര  ലചയ്തകതചോലടെചോപ്പെര  2467  കേനികലെചോമസ്പീറര്
കതചോടുകേളര  1481  കേനികലെചോമസ്പീറര്  കേനചോലകേളര  വൃതനിയചോക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വനിവനിധ
ഉപനദനികേള വൃതനിയചോക്കുന്ന പ്രവൃതനികേള തകദശസസയരഭരണ സചോപനങ്ങളലടെയുര
സചോമൂഹനികേ കൂട്ടചോയയുലടെയുര കനതൃതസതനില് നടെനവരുന.  ജലെമചോണസ്റ്റ്  ജസ്പീവലനന്ന
കേദ്യചോലമ്പയനിന വഴനി ജലെതനിലന്റെ ഉപകയചോഗര നനിയനനിക്കുന്നതനിനള്ള കബചോധവല്ക്കരണവുര
നടെതനി.  ലെഭനിക്കുന്ന  മഴലവള്ളര  പരമചോവധനി  സരഭരനിചസ്റ്റ്  ഉപകയചോഗനിക്കുന്നതനിനള്ള
ഊര്ജനിതമചോയ ശമര സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഫലെമചോയനി കേനിണറുകേളനിലലെ മഴലവള്ള
പരനികപചോഷേണര,  കൂടുതല്  കേനിണറുകേളര  തടെയണകേളര  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  ജലെസരഭരണര
തുടെങ്ങനിയ പ്രവൃതനികേള ഊര്ജനിതലപ്പെടുത്തുന്നതനിനചോയനി കേര്മ്മേസമനിതനികേളക്കസ്റ്റ് രൂപര
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഹചോത്മചോഗചോന്ധനി കദശസ്പീയ ഗചോമസ്പീണ ലതചോഴനിലറപ്പെസ്റ്റ് പദതനിപ്രകേചോരര
കകേരളതനില്  ജലെ  ദനൗര്ലെഭദ്യര  കനരനിടുന്ന  ചനിറ്റൂര്,  മലെമ്പുഴ,  കേചോസര്കഗചോഡസ്റ്റ്  എന്നസ്പീ
കബചോക്കുകേളനില് മണ്ണസ്റ്റ്,  ജലെസരരക്ഷണ പ്രവര്തനങ്ങള കൂടുതല് ഊര്ജനിതമചോയനി
ഈ വര്ഷേര ഏലറടുക്കുന്നതചോണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ അടെനിസചോനതനില് കുറഞതസ്റ്റ് 1971141
ലതചോഴനില് ദനിനങ്ങള സൃഷ്ടനിചലകേചോണസ്റ്റ്  3115  പ്രവൃതനികേള ഈ മൂന്നസ്റ്റ് കബചോക്കുകേളനില്
നനിര്വ്വഹനിക്കലപ്പെടുര.   ഇതനിലന്റെ  ഫലെമചോയനി  ഏകേകദശര  8082  ലെക്ഷര  രൂപയുലടെ
പ്രവര്തനങ്ങള  ലതചോഴനിലറപ്പെസ്റ്റ്  പദതനിയനിലൂലടെ  മചോത്രര  നടെക്കുര.   ഈ  വര്ഷേര
ഇതുവലര  മഴയുലടെ  ലെഭദ്യതയനില്  സചോരമചോയ  കുറവചോണസ്റ്റ്  കരഖലപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
സര്ക്കചോര്  സൂക്ഷ്മമചോയനി സനിതനി നനിരസ്പീക്ഷനിചവരനികേയചോണസ്റ്റ്.  മഴക്കുറവുമൂലെര കകേരളര
കനരനികടെണനിവരുന്ന  പ്രതനിസന്ധനിലയ  സരബന്ധനിചസ്റ്റ്  റൂള  300  പ്രകേചോരമുള്ള  ഒരു
പ്രസചോവന  സഭയനില് നടെതചോനര ഉകദശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  
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ശസ്പീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുട്ടനി  : സര്, മഹചോരചോഷയനിലര തമനിഴ് നചോട്ടനിലലമചോലക്ക കുളങ്ങളനിലലെയുര
ഡചോമുകേളനിലലെയുര  ലചളനിലയടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സനൗകേരദ്യങ്ങള  ലചയ  ലകേചോടുക്കുനണസ്റ്റ്.
അതനിലൂലടെ  സര്ക്കചോരനിനസ്റ്റ്  വരുമചോനവുര  കേനിട്ടുര.  ആ  തരതനില്  പ്രവര്തനിക്കണര.
ബഹുമചോനലപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിതലന്ന സര്വ്വകേക്ഷനി കയചോഗതനില് കൃഷേനി ലചകയ്യലണന്നസ്റ്റ്
പറഞ കൃ ഷേനിക്കചോര്ക്കുര കൃഷേനി നഷ്ടലപ്പെട്ട കേര്ഷേകേര്ക്കുര നഷ്ടപരനിഹചോരര ലകേചോടുക്കചോലമന്നസ്റ്റ്
പറഞനിരുന.  അതസ്റ്റ് ലകേചോടുക്കചോനള്ള നടെപടെനിയുണചോകുകമചോ; 

ശസ്പീ  .    പനിണറചോയനി  വനിജയന  : സര്,  ലചളനിലയടുക്കുകേലയന്നസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്
ലപചോതുവനില്  നടെകക്കണ  കേചോരദ്യമചോണസ്റ്റ്.   അക്കചോരദ്യര  സരബന്ധനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കചോര്തലന്ന
പരനികശചോധനിചവരുനണസ്റ്റ്. എങ്ങലനയചോണസ്റ്റ് നടെപടെനികേള സസസ്പീകേരനിക്കചോന കേഴനിയുകേലയന്നതസ്റ്റ്
ആകലെചോചനയനിലള്ള  കേചോരദ്യമചോണസ്റ്റ്.  മറ്റു  കേചോരദ്യങ്ങള  വനിശദമചോയനി  പരനികശചോധനിചസ്റ്റ്
തസ്പീരുമചോനനിക്കചോവുന്നതചോണസ്റ്റ്.

(2) റബ്ബര് ലപ്രചോ ഡക്ഷന ഇനലസന്റെസ്പീവസ്റ്റ് സസ്പീര പ്രകേചോരമുള്ള ആനകൂലെദ്യങ്ങള

ശസ്പീ  .    കമചോനസസ്റ്റ്  കജചോസഫസ്റ്റ്  : സര്,  റബ്ബര്  ലപ്രചോ ഡക്ഷന  ഇനലസന്റെസ്പീവസ്റ്റ്  സസ്പീര
പ്രകേചോരമുള്ള 180 രൂപയുലടെ ധനസഹചോയ പദതനി റബ്ബര് കേര്ഷേകേരുലടെ സചോമ്പതനികേ
പ്രതനിസന്ധനി കേണക്കനിലലെടുതസ്റ്റ്  200  രൂപയചോയനി വര്ദനിപ്പെനിക്കചോന നടെപടെനി സസസ്പീകേരനി
ക്കണലമന്നസ്റ്റ്  സര്ക്കചോരനികനചോടെസ്റ്റ്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടുലകേചോണചോണസ്റ്റ്  ഈ  ശദ  ക്ഷണനിക്കല്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഓകരചോ പ്രശ്നതനിലര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ സമസ്പീപനര ശരനിയചോയ
നനിലെയനിലെല;  ഇന്നസ്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷര  ഉന്നയനിച  ലമഡനിക്കല്  അഡനിഷേനകവണനി
ലകേചോടുകക്കണനിവരുന്ന 11 ലെക്ഷര രൂപ ഫസ്പീലസന്ന ദുരവസയുലടെ പ്രശ്നമുന്നയനിചനിട്ടസ്റ്റ് ആ
വനിഷേയതനിലര  സതദ്യസന്ധമചോയ  പരനികശചോധനയ്കക്കചോ  ആത്മചോര്തമചോയ
ഇടെലപടെലെനികനചോ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് തയ്യചോറചോകുന്നനില.  ഞങ്ങളര ആ വനിഷേയതനില് വചോക്കനൗട്ടസ്റ്റ്
നടെത്തുകേയുണചോയനി.  ഇതരര വനിഷേയങ്ങളനിലലെലചോര ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമസ്പീപനര
ശരനിയചോയ രസ്പീതനിയനിലെചോകണചോ;  ഇവനിലടെ ഗുരുതരമചോയ ആശങ്കെയുര പ്രതനിസന്ധനിയുമുലണന്നതസ്റ്റ്
വസ്തുതയചോണസ്റ്റ്.  ഇതുതലന്നയചോണസ്റ്റ് റബ്ബര് കേര്ഷേകേരുലടെ വനിഷേയതനിനമുള്ളതസ്റ്റ്. 

ഞചോന ഇതനിനമുമ്പുര ഈ പ്രശ്നര സഭയനിലന്നയനിചനിട്ടുള്ളതചോണസ്റ്റ്. കേഴനിഞ പ്രചോവശദ്യര
ഈ പ്രശ്നര ഉന്നയനിചകപ്പെചോള ബഹുമചോനലപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിതലന്ന ഈ വനിഷേയതനില്
ഇടെലപടുകേയുര മറുപടെനി നല്കുകേയുര പരനിഹചോരമുണചോക്കുലമന്നസ്റ്റ് പറയുകേയുര ലചയ്തനിരുന.
റബ്ബര്  ലപ്രചോ ഡക്ഷന ഇനലസന്റെസ്പീവസ്റ്റ് സസ്പീര പ്രകേചോരമുള്ള പദതനി ഇന്നസ്റ്റ് ഇഴഞനസ്പീങ്ങുന്ന
അവസയനിലെചോണസ്റ്റ്.  180  രൂപയുലടെ  ധനസഹചോയ  പദതനി  200  രൂപയചോക്കനി
വര്ദനിപ്പെനിക്കണലമന്നചോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളന്നയനിക്കുന്ന ആവശദ്യര.   അതനിലന്റെ പ്രധചോനലപ്പെട്ട
കേചോരണര,  ഈ  പദതനി  തുടെങ്ങുന്ന  സമയതസ്റ്റ്,  80-85  രൂപ  റബ്ബറനിനസ്റ്റ്
വനിലെയുണചോയനിരുന്ന സമയതസ്റ്റ്  180  രൂപയസ്റ്റ് റബ്ബര് സരഭരനിക്കുകമ്പചോള സര്ക്കചോരനിനസ്റ്റ്



ശദ ക്ഷണനിക്കല് 411

നഷ്ടര വരുന്നതസ്റ്റ് 65 രൂപയചോണസ്റ്റ്.  ശസ്പീ. ഉമ്മേന ചചോണനി മുഖദ്യമനനിയചോയനിരനിക്കുകമ്പചോള
ശസ്പീ.  ലകേ.  എര.  മചോണനി ബജറനിലൂലടെ ധനകേചോരദ്യ വകുപ്പുമനനിലയന്ന നനിലെയനില് ഇതസ്റ്റ്
ലകേചോണ്ടുവരുകമ്പചോഴുര 65 രൂപയുലടെ നഷ്ടര സര്ക്കചോരനിനണചോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇന്നസ്റ്റ് മചോര്ക്കറനിലലെ
വദ്യചോപചോരവനിലെ  126  രൂപയചോണസ്റ്റ്.  റബ്ബര്  കബചോര്ഡനിലന്റെ  വനിലെ  129  രൂപയചോണസ്റ്റ്.
സര്ക്കചോരനിനസ്റ്റ് യഥചോര്തതനില് നഷ്ടര വരുന്നതസ്റ്റ്  21 രൂപ മചോത്രമചോണസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
40/-രൂപകൂടെനി ലകേചോടുതചോല് 200 രൂപയസ്റ്റ് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ സമയതസ്റ്റ്
നടെപ്പെചോക്കനിയതുകപചോലലെതലന്ന  ഇകപ്പെചോഴുര  ഈ  പദതനി  മുകന്നചോട്ടുലകേചോണ്ടുകപചോകേചോന
കേഴനിയുര.  റബ്ബര്  കേര്ഷേകേരുലടെ  ഇന്നലത  അവസ  കേണക്കനിലലെടുത്തുലകേചോണസ്റ്റ്
ധനസഹചോയര 200 രൂപയചോക്കനി വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനള്ള നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്
അഭദ്യര്തനിക്കുന. മലറചോരു  പ്രധചോനലപ്പെട്ട കേചോരദ്യര പറയചോനള്ളതസ്റ്റ്, സരസചോന ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഈ  പദതനിയുമചോയനി  ബന്ധലപ്പെലട്ടടുക്കുന്ന  നനിലെപചോടെസ്റ്റ്  വളലര  നനിര്ഭചോഗദ്യകേരമചോയനി
ട്ടുള്ളതചോലണന്നതചോണസ്റ്റ്.  ഇതുവലരയുള്ള  കുടെനിശനികേ  ലകേചോടുത്തുതസ്പീര്ലതന്നചോയനിരനിക്കുര
ബഹുമചോനലപ്പെട്ട ധനകേചോരദ്യ വകുപ്പുമനനിയുര കൃഷേനി വകുപ്പുമനനിയുര മറുപടെനി പറയുകേ.  

ഞചോന  മനസനിലെചോക്കുന്നതസ്റ്റ്,  രണചോര ഘട്ടതനില് കകേചോടെനിക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപയുലടെ
ബനില്  വന്നകപ്പെചോള  151  കകേചോടെനി  രൂപ  മചോത്രമചോണസ്റ്റ്  റബ്ബര്  കേര്ഷേകേര്ക്കുകവണനി
പചോസചോക്കനി ലകേചോടുതനിട്ടുള്ളലതന്നചോണസ്റ്റ്. ഇകപ്പെചോള പചോസചോകേചോലത കേനിടെക്കുന്ന ബനില്ലുകേള
നനിരവധനിയചോണസ്റ്റ്.  റബ്ബര് കേര്ഷേകേരുലടെ ബനില് ലചല്ലുകമ്പചോള ഒചസ്റ്റ് ഇഴയുന്നതുകപചോലലെയുള്ള
സമസ്പീപനമചോണസ്റ്റ്   ധനകേചോരദ്യ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  കേചോരണര  2016
ഒകക്ടചോബര്-നവരബര് മചോസങ്ങളനിലര 2017 മചോര്ചസ്റ്റ് മുതല് ഇതുവലരയുള്ള മചോസങ്ങളനിലര
റബ്ബര്  ഉല്പ്പെചോദകേ  സരഘങ്ങള  മുകഖന  സമര്പ്പെനിച  ബനില്ലുകേള  പചോസചോക്കനിയനിട്ടനിലലന
ള്ളതചോണസ്റ്റ്.  ഈ ബനില്ലുകേള പചോസചോക്കനി ലകേചോടുക്കുന്നതനിനള്ള നടെപടെനി ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ഭചോഗത്തുനനിനര ഉണചോകേണലമന്നസ്റ്റ് അഭദ്യര്തനിക്കുന.  ഇനൗ കേചോരദ്യതനില് സരസചോന
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ വനിഹനിതമചോയനി മചോത്രര ഇനൗ പദതനിയനില് തുകേ വര്ദനിപ്പെനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്
ഞങ്ങള  പറയുന്നനില;  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭചോഗത്തുനനിനര  ആവശദ്യമചോയ
സഹചോയങ്ങള  ഉണചോകകേണതുണസ്റ്റ്.  നനിയമസഭ  ഏകേകേണ്ഠമചോയനി  പചോസചോക്കനിയ
പ്രകമയമനസരനിചസ്റ്റ്  500  കകേചോടെനി രൂപ ഇനൗ പദതനിക്കുകവണനി കകേന്ദ്രതനില് നനിനര
കനടെനിലയടുക്കണലമന്നസ്റ്റ്  പറഞനിരുന.  പലക്ഷ  സരസചോന  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അതനിന
കവണനി കേചോരദ്യമചോയ ശമര നടെത്തുന്നതചോയനി കേചോണചോന കേഴനിയുന്നനില. ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഇനൗ
വനിഷേയലത  നനിസചോരമചോയനി  കേചോണുലന്നന്നചോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കതചോനന്നതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനികനചോടെസ്റ്റ്  പലെ  പ്രചോവശദ്യര  ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുര  അവര്  തുകേ  തരചോന
തയ്യചോറചോകുന്നനില.  നമ്മേള  ലപകടചോള,  ഡസ്പീസല്  ഇനതനില്  ലകേചോടുക്കുന്ന ലസസനില്
നനിനള്ള കകേരളതനിനവകേചോശലപ്പെട്ട ആയനിരര കകേചോടെനി രൂപ കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിലലണന്ന
കേചോരദ്യര നനിയമസഭയനില് ചര്ച ലചയ്തനിട്ടുള്ള വനിഷേയമചോണസ്റ്റ്.  ഇനൗ കേചോരദ്യര പചോര്ലെലമന്റെനിലര
ഉന്നയനിച വനിഷേയമചോണസ്റ്റ്.  അതുലകേചോണസ്റ്റ്  സരസചോന ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇടെലപട്ടസ്റ്റ്  500  കകേചോടെനി
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രൂപ  ഇനൗ  പദതനിക്കുകവണനി  കനടെനിലയടുക്കചോന  ആത്മചോര്തമചോയ  ശമര
നടെകതണതുണസ്റ്റ്,  അതനിനസ്റ്റ്  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട  കൃഷേനി  വകുപ്പുമനനികൂടെനി  മുനകേലയ്യടുത്തു
ലകേചോണസ്റ്റ് പരനിശമനിക്കണലമന്നസ്റ്റ് അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

കകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിലന്റെ  കേര്ഷേകേവനിരുദ  നനിലെപചോടെനിലന  ശക്തമചോയനി  ഞചോന
വനിമര്ശനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  കേചോരണര,  റബ്ബര് കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ് ബുദനിമുട്ടുണചോയകപ്പെചോള അവലര
സഹചോയനിക്കുന്നതനിനപകേരര  റബ്ബര്  ഇറക്കുമതനി  ലചയ്യചോനചോണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
തയ്യചോറചോയതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  ഏപ്രനില്,  കമയസ്റ്റ്  മചോസങ്ങളനിലെചോയനി  70,000  ടെണ്  റബ്ബര്
ഇറക്കുമതനി  ലചയ്യുന്നതനിനള്ള നടെപടെനികേളചോണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്  സസസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  ഇനൗ
നടെപടെനി  ഇരുട്ടടെനികപചോലലെ  ഇരട്ടനി  കദചോഹമചോയനിട്ടചോണസ്റ്റ്  കേര്ഷേകേര്ക്കുകമലണചോയതസ്റ്റ്.
അതുലകേചോണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് റബ്ബര് ഇറക്കുമതനി നനിര്തനിവയചോനള്ള ഇടെലപടെല്
നടെകതണതചോയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ബഹുമചോനലപ്പെട്ട കൃഷേനി വകുപ്പുമനനിയുലടെ കനതൃതസതനില് വളലര
ആത്മചോര്തമചോയ പരനിശമര ഇനൗ കേചോരദ്യതനില് നടെതണലമനകൂടെനി അഭദ്യര്തനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.
ഇന്നസ്റ്റ് ബഹുമചോനലപ്പെട്ട ധനകേചോരദ്യ വകുപ്പുമനനിയനില്നനിനര ലെഭനിച മറുപടെനിയനസരനിചസ്റ്റ്
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.  നനിലെവനില്  വന്നകതചോടുകൂടെനി  റബ്ബര്  തടെനിക്കസ്റ്റ്   പതനിലനട്ടസ്റ്റ്  ശതമചോനര
നനികുതനി  ഏര്ലപ്പെടുതനിയനിട്ടുലണന്നചോണസ്റ്റ്  ചൂണനിക്കചോണനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   വനിലെയനിടെനിവസ്റ്റ്
കപചോലള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള കനരനിടുന്നതനിനനിടെയനില് റബ്ബര് തടെനിക്കസ്റ്റ്  പതനിലനട്ടസ്റ്റ് ശതമചോനര
നനികുതനികൂടെനി ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതസ്റ്റ് കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ് ഏറവുര വലെനിയ കദചോഹമചോയനി മചോറുര. 

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി.  സസ്പീക്കര്)

കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റുമചോയനി ചര്ച ലചകയ്യണ വനിഷേയമചോലണന്നസ്റ്റ് ബഹുമചോനലപ്പെട്ട
ധനകേചോരദ്യ  വകുപ്പുമനനി പറഞനിരനിക്കുന്നതുലകേചോണസ്റ്റ്  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട  കൃഷേനി  വകുപ്പുമനനിയുലടെ
കനതൃതസതനില്  ധനകേചോരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുലടെ  സഹചോയകതചോലടെ  റബ്ബര്  തടെനിക്കസ്റ്റ്
ഏര്ലപ്പെടുതനിയ പതനിലനട്ടസ്റ്റ് ശതമചോനര നനികുതനി നനിര്കദശര പനിനവലെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനള്ള
നടെപടെനി സരസചോന ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിക്കണലമനകൂടെനി അഭദ്യര്തനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.
ഇനൗ  ശദ  ക്ഷണനിക്കലെനിലന്റെ  തുടെക്കതനില്  പറഞതുകപചോലലെ ആകരചോഗദ്യവകുപ്പെനില്
ആശങ്കെകേളണചോയനിരനിക്കുന്നതുകപചോലലെ  തലന്ന  ലനലനിലന്റെ  കേചോരദ്യതനിലര  റബ്ബറനിലന്റെ
കേചോരദ്യതനിലര  തുകേലയലചോര  നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട  കൃഷേനി  വകുപ്പുമനനി
പറയുര.  പലക്ഷ  അങ്ങസ്റ്റ്  വസ്തുതചോപരമചോയനി  പരനികശചോധനികക്കണ  കേചോരദ്യമചോണനിതസ്റ്റ്.
മചോസങ്ങളചോയനി കുടെനിശനികേ കേനിടെക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  ഇനൗ പദതനിതലന്ന അപകേടെതനിലെചോകുന്ന
സനിതനിയചോണുള്ളതസ്റ്റ്.  വലെനിലയചോരു പ്രതനിസന്ധനി റബ്ബര് കേര്ഷേകേര്ക്കുണചോയകപ്പെചോഴചോണസ്റ്റ്
ഇനൗ പദതനിക്കസ്റ്റ്  തുടെക്കര കുറനിചതസ്റ്റ്.  ഇനൗ പദതനി കേചോരദ്യക്ഷമമചോയനി മുകന്നചോട്ടുലകേചോണ്ടു
കപചോകുകേലയന്നതസ്റ്റ് കകേരളതനിലന്റെ ആവശദ്യമചോണസ്റ്റ്, റബ്ബര് കേര്ഷേകേലര സരരക്ഷനിക്കുന്ന
തനിനചോവശദ്യമചോണസ്റ്റ്.  ലനല്കേര്ഷേകേരുലടെ  കുടെനിശനികേ  മുഴുവന  ലകേചോടുത്തുതസ്പീര്ക്കുലമന്നസ്റ്റ്
ബഹുമചോനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  സഭയനില്  മറുപടെനി  പറഞനിട്ടസ്റ്റ്  എലന്തങ്കെനിലര  നടെപടെനി
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സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുകണചോ? 32 കകേചോടെനികയചോളര  രൂപയചോണസ്റ്റ് അപ്പെര് കുട്ടനചോട്ടനില് ലനലെസ്റ്റ് ല്ല് സരഭരനിച
ഇനതനില്  കുടെനിശനികേയചോയനി  ലകേചോടുക്കചോനള്ളതസ്റ്റ്.  വസ്തുതചോപരമചോയനി  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇനൗ
കേചോരദ്യങ്ങള പരനികശചോധനിക്കണര.

മനി  .   സസ്പീക്കര് :  പസ്പീസസ്റ്റ് കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്. ആറസ്റ്റ് മനിനനിട്ടസ്റ്റ് കേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .   കമചോനസസ്റ്റ് കജചോസഫസ്റ്റ് :  സര് ലനലെസ്റ്റ് ല്ല് സരഭരണ ഇനതനിലള്ള കുടെനിശനികേയുര
ലകേചോടുത്തുതസ്പീര്ക്കചോനള്ള  നടെപടെനിയുണചോകേണര.  അകതചോലടെചോപ്പെര  റബ്ബറനിനസ്റ്റ്  200
രൂപയചോയനി  റബ്ബര്  വനിലെസനിരതചോ  പദതനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കണലമനകൂടെനി  ആവശദ്യലപ്പെടുന.
ഈ വനിഷേയങ്ങളനികനല്  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ സഹകേരണര പ്രതസ്പീക്ഷനിച
ലകേചോണസ്റ്റ് നനിര്ത്തുന.

കൃഷേനി വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില് കുമചോര്) :  സര്,  ഇനൗ വനിഷേയര
പലെ  രസ്പീതനിയനിലര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ചര്ച  ലചയ്ത  കേചോരദ്യമചോണസ്റ്റ്.  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട  അരഗര
ഇവനിലടെ  സൂചനിപ്പെനിചതുകപചോലലെ,  സരസചോന  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  മചോത്രര  വനിചചോരനിചചോല്
പരനിഹരനിക്കചോന  കേഴനിയുന്ന  കേചോരദ്യമല  ഇതസ്റ്റ്.   റബ്ബറുമചോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  എലചോ
പ്രശ്നങ്ങളലടെയുര  അടെനിസചോനലമന്നസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അനവര്തനിക്കുന്ന
നയമചോലണന്നസ്റ്റ്  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട  അരഗതനിനര  ഇനൗ  സഭയ്ക്കുര  അറനിയചോവുന്ന  കേചോരദ്യമചോണസ്റ്റ്.
അതനിലന്റെ  അടെനിസചോനതനിലെചോണസ്റ്റ്  സഭയനില്  ഒരു  പ്രകമയര  പചോസചോക്കനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനിലന അറനിയനിചതസ്റ്റ്. 

സസചോഭചോവനികേ റബ്ബറനിലന്റെ വനിലെയനില് ഏറക്കുറചനിലണചോകുന്നതുര വനിലെ തചോഴുന്നതു
മുളലപ്പെലടെയുള്ള  കേചോരദ്യങ്ങള  റബ്ബര്  കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ്  സചോമ്പതനികേ  പ്രതനിസന്ധനിയുണചോ
ക്കുനണസ്റ്റ്.   ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കഗഡസ്റ്റ്  സസചോഭചോവനികേ റബ്ബറനിനസ്റ്റ്  2011  ഏപ്രനില്  5-നസ്റ്റ്
കേനികലെചോഗചോമനിനസ്റ്റ് 245 രൂപയുണചോയനിരുന്ന സചോനതസ്റ്റ്  11-8-2017-ല് 113 രൂപയചോയനി.
അകന്ന ദനിവസലത അന്തചോരചോഷ മചോര്ക്കറസ്റ്റ് വനിലെ 116.73  രൂപയചോയനിരുന. സസചോഭചോവനികേ
റബ്ബറനിലന്റെ വനിലെ തചോഴുന്ന സചോഹചരദ്യതനില് റബ്ബര് കേര്ഷേകേര് കനരനിടുന്ന പ്രതനിസന്ധനി
കനരനിടുന്നതനിനര  റബ്ബറനിലന്റെ  വനിലെതകേര്ച  കേചോരണര  ദുരനിതമനഭവനിക്കുന്ന  റബ്ബര്
കേര്ഷേകേലര  സഹചോയനിക്കുന്നതനിനമചോയനി  കേനികലെചോഗചോമനിനസ്റ്റ്  150  രൂപ  തചോങ്ങുവനിലെ
പ്രഖദ്യചോപനിചലകേചോണസ്റ്റ് റബ്ബര് കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ് സചോമ്പതനികേസഹചോയര കനരനിട്ടസ്റ്റ് ലെഭദ്യമചോക്കുകേലയന്ന
ഉകദശകതചോലടെയചോണസ്റ്റ് സര്ക്കചോര് 3-7-2015-ലലെ ഉതരവുപ്രകേചോരര റബ്ബര് ലപ്രചോഡക്ഷന
ഇനലസന്റെസ്പീവസ്റ്റ് സസ്പീര നടെപ്പെചോക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ഇനൗ പദതനിപ്രകേചോരര റബ്ബറനിലന്റെ തചോങ്ങുവനിലെയുര
റബ്ബര്  കബചോര്ഡസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  ലലദനരദനിന  വനിലെസൂചനികേയുര  തമ്മേനിലള്ള
വനിലെവദ്യതദ്യചോസര  കേര്ഷേകേരുലടെ  ബചോങ്കെസ്റ്റ്  അക്കനൗണനികലെയസ്റ്റ്  കനരനിട്ടസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന.
റബ്ബര്  കേര്ഷേകേരുലടെ  ബനില്ലുകേള  റബ്ബര്  കബചോര്ഡസ്റ്റ്  ഉകദദ്യചോഗസര്  പരനികശചോധനിചസ്റ്റ്
സചോക്ഷദ്യലപ്പെടുത്തുന്നതനസരനിചസ്റ്റ് രണചോഴ്ചയനിലലെചോരനിക്കലെചോണസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി തുകേ  കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ്
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നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  അഞസ്റ്റ്  ലഹക്ടറനിനസ്റ്റ്  തചോലഴ  കൃഷേനിഭൂമനിയുള്ള  കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ്  പരമചോവധനി
രണസ്റ്റ് ലഹക്ടറനിലള്ള റബ്ബര് കൃഷേനിക്കചോണസ്റ്റ് ആനകൂലെദ്യര നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഒരു ലഹക്ടറനിനസ്റ്റ്
പ്രതനിവര്ഷേര  പരമചോവധനി  1800  കേനികലെചോഗചോര  റബ്ബറനിനള്ള  ആനകൂലെദ്യമചോണസ്റ്റ്  ഇനൗ
പദതനിയനില്  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  റബ്ബര്  ലപ്രചോഡക്ഷന  ഇനലസന്റെസ്പീവസ്റ്റ്  സസ്പീമനിലന്റെ  രണചോര
ഘട്ടര  2017  ജൂണനില്  അവസചോനനിച.  മൂന്നചോര  ഘട്ടര  2 017  ജൂലലലെ  മചോസതനില്
തുടെങ്ങനി  2018  ജൂണനില് അവസചോനനിക്കുന്ന തരതനില് നടെപ്പെചോക്കനിവരനികേയചോണസ്റ്റ്.  ഇനൗ
പദതനിയനിനകേസ്പീഴനില് ഇതുവലര രജനിസര് ലചയ്യചോന സചോധനിക്കചോതവര്ക്കസ്റ്റ്,  പുതുതചോയനി
രജനിസര് ലചയ്യചോന  13-8-2017  വലര പദതനിയനില് കചരചോന അവസരര നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മൂന്നചോര ഘട്ടതനിലന്റെ സബ്സനിഡനിക്കചോയനി  കേര്ഷേകേര് ബനില്ലുകേള സമര്പ്പെനിച തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2016-17  സചോമ്പതനികേവര്ഷേതനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കചോയനി  500  കകേചോടെനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തുകേയുര അതനില്നനിനര  479.15 കകേചോടെനി  രൂപ ലചലെവഴനിക്കുകേയുര ലചയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നനിലെവനിലലെ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരതനില്  വന്നതനിനകശഷേര  പ്രസ്തുത  പദതനി
അനസരനിചസ്റ്റ് 2017 ജൂണ് 15-ാം തസ്പീയതനി വലരയുള്ള ബനില്ലുകേളനികനല് 396.55 കകേചോടെനി
രൂപ സബ്സനിഡനിയചോയനി കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണര ലചയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. റബ്ബര്  ലപ്രചോഡക്ഷന
ഇനലസന്റെസ്പീവസ്റ്റ് സസ്പീമനിനചോയനി  2017-18  സചോമ്പതനികേ വര്ഷേതനില്  500  കകേചോടെനി രൂപ
ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  റബ്ബര്  ലപ്രചോഡക്ഷന  ഇനലസന്റെസ്പീവസ്റ്റ്  പദതനിക്കചോയനി
കേഴനിഞ  വര്ഷേലത  റബ്ബറനിലന്റെ  ശരചോശരനി  വനിലെയുലടെ  അടെനിസചോനതനില്  വനിപണനിയനിലലെ
വനിലെവനിവരങ്ങള  കേണക്കനിലലെടുത്തുലകേചോണസ്റ്റ്  റബ്ബര്  കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ്  നദ്യചോയമചോയ  വനിലെ
ഉറപ്പെചോക്കുന്നതനിനകവണനിയചോണസ്റ്റ് റബ്ബര് ലപ്രചോഡക്ഷന ഇനലസന്റെസ്പീവസ്റ്റ് സസ്പീമനില് റബ്ബറനിനസ്റ്റ്
150  രൂപ  തചോങ്ങുവനിലെയചോയനി  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  റബ്ബറനിനസ്റ്റ്  തചോങ്ങുവനിലെയചോയനി
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്ന 150 രൂപ റബ്ബര് കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ് നദ്യചോയമചോയ വനിലെ നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
പരദ്യചോപ്തമചോയതനിനചോല്  ഇനൗ  തുകേ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേചോരദ്യര  ഇകപ്പെചോള  സര്ക്കചോരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനില് ഇല.

റബ്ബര്  കേര്ഷേകേര്  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സരസചോന
സര്ക്കചോര്  സസസ്പീകേരനിച  മുകേളനില്പ്പെറഞ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  പുറലമ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിലന്റെ
ഇടെലപടെലകേളര  ആവശദ്യമചോണസ്റ്റ്.   ഇതനിനസ്റ്റ്  കൂട്ടചോയ  പരനിശമര  ആവശദ്യമചോണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
കബചോദദ്യലപ്പെട്ടതനിലന്റെ  അടെനിസചോനതനിലെചോണസ്റ്റ്  സരസചോന  നനിയമസഭ  പ്രകമയര
പചോസചോക്കുകേയുര  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിനസ്റ്റ്  ഇനൗ  കേചോരദ്യതനില്  നനികവദനര  നല്കുകേയുര
ബഹുമചോനലപ്പെട്ട പ്രധചോനമനനി കകേരളതനില് വന്നകപ്പെചോള അകദഹലത കനരനില്ക്കണസ്റ്റ്
അഭദ്യര്തനിക്കുകേയുര  ലചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  മചോത്രമല,  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട  പ്രധചോനമനനിലയ
കനരനിട്ടുകേണസ്റ്റ് സര്വ്വകേക്ഷനി സരഘര നനികവദനര സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനചോയനി പ്രധചോനമനനിയുലടെ
തസ്പീയതനിക്കചോയനി കേചോതനിരനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്;  തസ്പീയതനി ലെഭനിചകേഴനിഞചോലടെന സര്വ്വകേക്ഷനി
സരഘര ഡല്ഹനിയനില് കപചോയനി പ്രധചോനമനനിലയ കേചോണുന്നതനിനള്ള നടെപടെനിയനികലെയസ്റ്റ്
കപചോകുന്നതചോണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെചോള  ഉണക്ക  റബ്ബറനിനസ്റ്റ്  ഇറക്കുമതനി  ചുങ്കെര  പരമചോവധനി
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വര്ദനിപ്പെനിചസ്റ്റ് 25 ശതമചോനകമചോ 30 രൂപകയചോ ഏതചോകണചോ കുറവസ്റ്റ്, അതസ്റ്റ് ആക്കുന്നതനിന
കവണനിയുള്ള  നടെപടെനി  സരസചോനതനിലന്റെ  ആവശദ്യപ്രകേചോരര  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കറചോഡസ്റ്റ്  ടെചോറനിരഗസ്റ്റ്  ഉളലപ്പെലടെയുള്ള  ആവശദ്യതനിനസ്റ്റ്  സസചോഭചോവനികേ
റബ്ബറുപകയചോഗനിചസ്റ്റ്  ഉപകഭചോഗര തകദശസ്പീയമചോയനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനള്ള നടെപടെനികേള
കകേന്ദ്ര വചോണനിജദ്യ വകുപ്പെസ്റ്റ്,  കകേന്ദ്ര കറചോഡസ്റ്റ് ടചോനകസചോര്ട്ടസ്റ്റ്  വകുപ്പെനികനചോടെസ്റ്റ്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടതചോയുള്ള
അറനിയനിപ്പെസ്റ്റ്  സരസചോന  ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  ലെഭദ്യമചോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സരസചോന  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
500  കകേചോടെനി  രൂപയനില്  479  കകേചോടെനി  രൂപ ഇതനികനചോടെകേര  നല്കേനിക്കഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
രണചോഴ്ചയനിലലെചോരനിക്കല്  റബ്ബര്  കബചോര്ഡസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  ബനിലചോണസ്റ്റ്  കപ്രചോസസസ്റ്റ്  ലചയ
ലകേചോടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞതുകപചോലലെ  ബനില്ലുകേള  ലപന്റെനിരഗുലണങ്കെനില്,  ഏലതങ്കെനിലര
രസ്പീതനിയനില് വസ്പീഴ്ചയുണചോയനിട്ടുലണങ്കെനില് തസ്പീര്ചയചോയുര പരനികശചോധനിക്കുന്നതചോണസ്റ്റ്. 

മലറചോരു  കേചോരദ്യര,  ലനലനിലന്റെ  തചോങ്ങുവനിലെയുമചോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  കേചോരദ്യതനില്,
സനിവനില്  സലലപസസ്റ്റ്  ഡനിപ്പെചോര്ട്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന  കേണക്കുപ്രകേചോരര  198
കകേചോടെനി രൂപ കേഴനിഞ ഒരചോഴ്ച മുമ്പസ്റ്റ് അകലെചോട്ടസ്റ്റ് ലചയ്തതസ്റ്റ് എലചോ കൃഷേനിക്കചോര്ക്കുര നല്കേനി
ലകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  നടെപടെനി  പൂര്ണ്ണമചോയനിക്കഴനിഞ.  അതനിനപുറലമ
പചോലെക്കചോടെസ്റ്റ്,  തൃശ്ശൂര്,  ജനിലകേളനിലലെ ജനിലചോ  സഹകേരണ ബചോങ്കുമചോയനി  കേരചോര്  ഒപ്പുവചസ്റ്റ്
കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആലെപ്പുഴ,  കകേചോട്ടയര  ജനിലകേളനിലലെയുര  മറസ്റ്റ്  ബചോങ്കുകേളമചോയനി  ഒപ്പെസ്റ്റ്
വയ്ക്കുന്നതനിനള്ള നടെപടെനി  പൂര്തനിയചോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പലക്ഷ അതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പുതലന്ന കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനില് നനിനര ലെഭനിചനിരനിക്കുന്ന  198  കകേചോടെനി രൂപ പൂര്ണ്ണമചോയുര വനിതരണര
ലചയ്യുന്നതനിനള്ള നടെപടെനി നടെനലകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    കമചോനസസ്റ്റ്  കജചോസഫസ്റ്റ്:  സര്,  സര്വ്വകേക്ഷനി  സരഘര  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട
പ്രധചോനമനനിലയ കേചോണുന്നതു സരബന്ധനിചസ്റ്റ് കേഴനിഞ നനിയമസഭചോ സകമ്മേളനതനില്
തസ്പീരുമചോനനിചതചോണസ്റ്റ്.  അകപ്പെചോയനിന്റെസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കേനിട്ടചോതനിരുന്നതുലകേചോണചോകേചോര ഇതുവലര അതനിനസ്റ്റ്
സചോധനിക്കചോതനിരുന്നതസ്റ്റ്.  എങ്കെനിലര  അതനിനകവണനി  ശമര  തുടെരുലമന്നസ്റ്റ്  പറഞതസ്റ്റ്
സസചോഗതചോര്ഹമചോണസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് റബ്ബര് കബചോര്ഡനിലന്റെ കേചോരദ്യര പറഞ. റബ്ബര് കബചോര്ഡസ്റ്റ്
ഉകണചോ ഇലകയചോ എന്നസ്റ്റ് പരനികശചോധനികക്കണതസ്റ്റ് ഒരചോവശദ്യമചോയനിരനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  ഒകക്ടചോബര്
മുതലള്ള കുടെനിശനികേ ഒരുപകക്ഷ റബ്ബര് കബചോര്ഡസ്റ്റ് പചോസചോക്കനി തരചോതതചോയനിരനിക്കചോര.
എന്തചോയചോലര  സര്ക്കചോര്  ഈ  വനിഷേയര  പരനികശചോധനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  മൂന്നസ്റ്റ്
വര്ഷേമചോയനി റബ്ബര് റസ്പീപചോന്റെസ്റ്റ്  ലചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒരു ലഹക്ടറനിനസ്റ്റ്  25,000  രൂപ വലര റബ്ബര്
കേര്ഷേകേര്ക്കസ്റ്റ് ലകേചോടുത്തുലകേചോണനിരുന്ന സഹചോയര റബ്ബര് കബചോര്ഡസ്റ്റ് നനിര്തനിവചനിരനിക്കു
കേയചോണസ്റ്റ്.  റബ്ബര്  കബചോര്ഡസ്റ്റ്  പ്രതനിനനിധനികേലള  സര്ക്കചോര്  ചര്ചയസ്റ്റ്  വനിളനിക്കണര.
കേര്ഷേകേര്ക്കുകവണനി  പ്രവര്തനിചലകേചോണനിരുന്ന  റബ്ബര്  കബചോര്ഡനിലന  ഇന്നസ്റ്റ്
നനിര്ജസ്പീവമചോക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  അവസയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  മചോറ്റുന്നതനിനകവണനി  സര്ക്കചോര്
ഇടെലപടുകമചോ ?
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ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില് കുമചോര്:  സര്, അങ്ങസ്റ്റ് പറഞതസ്റ്റ് വളലര ശരനിയചോണസ്റ്റ്.
റബ്ബര് കബചോര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള നനിഷനിയമചോക്കുന്നതനിനര നനിഷ്ഫലെമചോക്കുന്നതനിനമുള്ള
കബചോധപൂര്വ്വമചോയ  ശമമചോണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  ഇകപ്പെചോള  നടെതനിലക്കചോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അതുലകേചോണ്ടുതലന്ന പലെതവണ റബ്ബര് കബചോര്ഡനിലന്റെ ഉകദദ്യചോഗസരുമചോയനി സര്ക്കചോര്
ചര്ച നടെത്തുകേയുണചോയനി.  അതനിനകശഷേര റബ്ബര് കേര്ഷേകേര്ക്കുകവണനി സരസചോന
കൃഷേനി  വകുപ്പുതലന്ന  ഇടെവനിളകൃഷേനി  ഇറക്കുന്നതനിനകവണനി  ആദദ്യമചോയനി  ഒരു  സസ്പീര
തയ്യചോറചോക്കനി അഞസ്റ്റ് കകേചോടെനി രൂപ അനവദനിചതനിലന്റെ അടെനിസചോനതനിലെചോണസ്റ്റ് പ്രവൃതനി
നടെതനിലക്കചോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിനപുറലമ,  റബ്ബര്  കൃഷേനിക്കചോര്ക്കുകവണനി  കൃഷേനി
വകുപ്പുമചോയനി ബന്ധലപ്പെട്ട എലചോ സസ്പീമുകേളര കൂട്ടനികയചോജനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് റബ്ബര് കബചോര്ഡുമചോയനി
രണസ്റ്റ് തവണ വര്ക്കസ്റ്റ് കഷേചോപ്പെസ്റ്റ്  വയ്ക്കുകേയുണചോയനി.  അതനിലന്റെ അടെനിസചോനതനില് റബ്ബര്
കൃഷേനിക്കചോര്ക്കസ്റ്റ് വനിലെതകേര്ചമൂലെമുണചോകുന്ന പ്രശ്നര പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനകവണനി കൃഷേനി
വകുപ്പെനിലന്റെ  മറ്റു  പദതനികേളമചോയനി  കചര്ത്തുലകേചോണസ്റ്റ്  റബ്ബര്  കബചോര്ഡനിലന്റെ  കേസ്പീഴനില്
പ്രവര്തനിചലകേചോണനിരനിക്കുന്ന ആര്.പനി.ലഎ.എസസ്റ്റ്.-മചോയനി ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള
ഏകകേചോപനിപ്പെനിക്കചോന  ഈ ഘട്ടതനില് സര്ക്കചോര്  ആരരഭനിക്കുന്നതചോണസ്റ്റ്.  മുനലപചോരു
കേചോലെത്തുര റബ്ബര് കബചോര്ഡസ്റ്റ് കൃഷേനി വകുപ്പുമചോയനി യചോലതചോരു സഹകേരണവുര നടെതചോറനില.
ഈ  സചോഹചരദ്യതനില്  റബ്ബര്  കബചോര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്തനര  നനിഷനിയമചോക്കുന്നതനിലന്റെയുര
നനിഷ്ഫലെമചോക്കുന്നതനിലന്റെയുര ഉതരവചോദനിതസര കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിനചോണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര വചോണനിജദ്യ
വകുപ്പുമനനിയുമചോയനി  ഞചോന  കനരനിട്ടസ്റ്റ്  സരസചോരനിചതചോണസ്റ്റ്.  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ഇക്കചോരദ്യതനില്
യചോലതചോരു തചോല്പ്പെരദ്യവുമനില. ഇകപ്പെചോള കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിലന്റെ നയര റബ്ബര് കേര്ഷേകേലര
സഹചോയനിക്കുകേ  എനള്ളതല;  അതനികനക്കചോള  കൂടുതലെചോയനി  ടെയര്  കേമ്പനനികേലള
സഹചോയനിക്കുന്ന സമസ്പീപനമചോണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് എടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആ സമസ്പീപനതനിലനതനിലര
ഏകേകേണ്ഠമചോയചോണസ്റ്റ്  ഈ  നനിയമസഭ  പ്രകമയര  പചോസചോക്കനിയതസ്റ്റ്.  എന്നനിട്ടുകപചോലര
അതനിനനകൂലെമചോയനി, കകേരളതനിലലെ ജനങ്ങളലടെ വനികേചോരതനിനനസൃതമചോയനിട്ടുള്ള ഒരു
നടെപടെനികപചോലര  കകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിലന്റെ  ഭചോഗത്തുനനിനമുണചോയനിട്ടനില.  അവനിലടെ  നനിന്നസ്റ്റ്
ആലകേ  വന്നനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  കേതസ്റ്റ്  ഞചോന  കനരലത  പറഞതുകപചോലലെ  കറചോഡസ്റ്റ്
ടചോനകസചോര്ട്ടസ്റ്റ്  വകുപ്പുമചോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടുലകേചോണസ്റ്റ്  നടെപ്പെനിലെചോക്കചോന  കപചോകുന്ന  കേചോരദ്യര
മചോത്രമചോണസ്റ്റ്. ബചോക്കനി എലചോ കേചോരദ്യതനിലര വളലര നനികഷേധചോത്മകേമചോയ സമസ്പീപനമചോണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  എടുക്കുന്നലതനള്ള  കേചോരദ്യര  ഞചോന  ഈ  സഭലയ  കഖദപൂര്വ്വര
അറനിയനിക്കുകേയചോണസ്റ്റ്.  ...(ബഹളര)...

(യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അരഗങ്ങള  സസ്പീക്കറുലടെ  ഡയസനിനമുന്നനില്  വനനനിന്നസ്റ്റ്
മുദചോവചോകേദ്യര വനിളനിചസ്റ്റ് സഭചോനടെപടെനികേള തടെസലപ്പെടുതനിലക്കചോണനിരുന.)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട  അരഗങ്ങള  ദയവചോയനി  അവരവരുലടെ
സസ്പീറ്റുകേളനികലെക്കസ്റ്റ്  കപചോകകേണതചോണസ്റ്റ്.  ...(ബഹളര)...  പസ്പീസസ്റ്റ്..   പ്രസരഗതനിലൂലടെയുര
മുദചോവചോകേദ്യതനിലൂലടെയുര നനിങ്ങളലടെ   പ്രതനികഷേധര   പ്രകേടെനിപ്പെനിചകേഴനിഞ.   ദയവചോയനി
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സഭചോ നടെപടെനികേളമചോയനി സഹകേരനിക്കണര.  പസ്പീസസ്റ്റ്...  സഭചോനടെപടെനികേളമചോയനി സഹകേരനിക്കണര.
ബഹുമചോനലപ്പെട്ട അരഗങ്ങള സസ്പീറ്റുകേളനികലെക്കസ്റ്റ് കപചോകേണര. ...(ബഹളര)..  കകേരളലത
സരബന്ധനിചനിടെകതചോളര  വളലര  പ്രധചോനലപ്പെലട്ടചോരു  ബനിലചോണസ്റ്റ്  ഇന്നസ്റ്റ്  ചര്ചയസ്റ്റ്
എടുക്കചോനള്ളതസ്റ്റ്.  ഇന്നലത  ദനിവസര  സഹകേരനിക്കണര.  പസ്പീസസ്റ്റ്..  സസ്പീറ്റുകേളനികലെയസ്റ്റ്
കപചോകേണര. ...(ബഹളര)..

സബ്മനിഷേനകേള റദസ്റ്റ്  ലചയ്യുന..  സബ്മനിഷേനകേളക്കുള്ള മറുപടെനി  ബന്ധലപ്പെട്ട
മനനിമചോര് അരഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലെഭദ്യമചോക്കണര. അവ കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വയചോവുന്നതചോണസ്റ്റ്.*

V റനികപ്പെചോര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണര

വനിഷേയനനിര്ണ്ണയ സമനിതനി IX-ലന്റെ 2017 മചോര്ചസ്റ്റ് 31 വലരയുള്ള ആനകേചോലെനികേ
റനികപ്പെചോര്ട്ടസ്റ്റ്

തകദശസസയരഭരണവുര  നഫ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുര  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തസ്പീര്തചോടെനവുര
വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .    ലകേ  .    ടെനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  തകദശസസയരഭരണവുര ഗചോമവനികേസനവുര
ഭവനനനിര്മ്മേചോണവുര സരബന്ധനിച വനിഷേയനനിര്ണ്ണയ സമനിതനി IX-ലന്റെ 2017 മചോര്ചസ്റ്റ് 31
വലരയുള്ള ആനകേചോലെനികേ റനികപ്പെചോര്ട്ടസ്റ്റ് സമനിതനി ലചയര്മചോനചോയ ഞചോന സമര്പ്പെനിക്കുന.

VI ധനകേചോരദ്യര

2017-18 സചോമ്പതനികേ വര്ഷേലത ബജറനികലെക്കുള്ള  ഉപധനചോഭദ്യര്തനകേളലടെ
കസറസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്

ധനകേചോരദ്യവുര കേയറുര വകുപ്പുമനനി (കഡചോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതചോമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്): സര്,
2017-18  സചോമ്പതനികേവര്ഷേലത  ബജറനികലെയ്ക്കുള്ള  ഉപധനചോഭദ്യര്തനകേളലടെ
കസറസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഞചോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

VII നനിയമനനിര്മ്മേചോണകേചോരദ്യര

2017-ലലെ കകേരള മചോരനിലലടെര കബചോര്ഡസ്റ്റ് ബനിലനിലന്റെ അവതരണവുര
സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിക്കസ്റ്റ് അയയണലമന്ന പ്രകമയവുര

തുറമുഖവുര  മഫ്യൂസനിയവുര  പുരചോവസ്തു  സരരക്ഷണവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .
രചോമചന്ദ്രന കേടെന്നപ്പെള്ളനി): സര്, 2017-ലലെ കകേരള മചോരനിലലടെര കബചോര്ഡസ്റ്റ് ബനില് ഞചോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ബനില് അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന.

* അനബന്ധമചോയനി II ആയനി കചര്ക്കുന

436/2020
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തുറമുഖവുര  മഫ്യൂസനിയവുര  പുരചോവസ്തു  സരരക്ഷണവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .
രചോമചന്ദ്രന  കേടെന്നപ്പെള്ളനി):  സര്,  2017-ലലെ  കകേരള  മചോരനിലലടെര  കബചോര്ഡസ്റ്റ്  ബനില്
മരചോമത്തുര ഗതചോഗതവുര വചോര്തചോവനിനനിമയവുര സരബന്ധനിച സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി V-ലന്റെ
പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണലമന്ന പ്രകമയര ഞചോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

റവനഫ്യൂവുര ഭവനനനിര്മ്മേചോണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
ഞചോന പ്രകമയലത പനിന്തചോങ്ങുന.

നനിരചോകേരണ പ്രകമയങ്ങള അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെട്ടനില

(ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന സസ്പീറനിലെനിലചോതനിരുന്നതനിനചോല് 1 (എ) നമ്പര് കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെട്ടനില.)

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  ലജയനിരസസ്റ്റ്  മചോതത്യുവനിനസ്റ്റ്  ബനില്  ലസലെക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിക്കസ്റ്റ്
അയയണലമന്ന 2 (ബനി) നമ്പര് കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കചോവുന്നതചോണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ലജയനിരസസ്റ്റ് മചോതത്യു:  സര്,  2017-ലലെ കകേരള മചോരനിലലടെര കബചോര്ഡസ്റ്റ് ബനില്
ഒരു  ലസലെക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയുലടെ  പരനിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണലമന്ന  കഭദഗതനി  ഞചോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീമതനി ഗസ്പീത കഗചോപനി ചുമതലെലപ്പെടുതനിയ പ്രകേചോരര ശസ്പീ. ഇ. ലകേ.
വനിജയനസ്റ്റ് കഭദഗതനിലയ പനിന്തചോങ്ങനി സരസചോരനിക്കചോവുന്നതചോണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന: സര്, ഞചോന സരസചോരനിക്കുന്നനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ലജയനിരസസ്റ്റ് മചോതത്യു,  അങ്ങയുലടെ  2 (ബനി)  നമ്പര് കഭദഗതനി
പ്രസസ്റ്റ് ലചയ്യുനകണചോ?

ശസ്പീ  .   ലജയനിരസസ്റ്റ് മചോതത്യു: സര്, ഞചോന പ്രസസ്റ്റ് ലചയ്യുന്നനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ലജയനിരസസ്റ്റ് മചോതത്യു അവതരനിപ്പെനിച 2 (ബനി) നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭയുലടെ അനമതനികയചോലടെ പനിനവലെനിചനിരനിക്കുന.

2017-ലലെ  കകേരള  മചോരനിലലടെര  കബചോര്ഡസ്റ്റ്  ബനില്  മരചോമത്തുര  ഗതചോഗതവുര
വചോര്തചോവനിനനിമയവുര സരബന്ധനിച  V-ാംനമ്പര് സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിയുലടെ പരനിഗണനയസ്റ്റ്
അയയണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര് .........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് .........

പ്രകമയര  സഭ  അരഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന;  ബനില്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയുലടെ
പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയ്ക്കുന.
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VIII അറനിയനിപ്പെസ്റ്റ്

കേമ്പഫ്യൂട്ടര് ആപനികക്കഷേന പരനിചയലപ്പെടുതല്

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : പദതനി  നനിര്വ്വഹണ  പുകരചോഗതനി  വനിലെയനിരുത്തുന്നതനിനചോയുള്ള
കസചോഫസ്റ്റ് ലവയറനിലന്റെയുര  സചോമചോജനികേര്  നല്കുന്ന  പരചോതനികേള  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെനിക്കുന്ന
കേമ്പഫ്യൂട്ടര് ആപനികക്കഷേലന്റെയുര പരനിചയലപ്പെടുതല് ഇന്നസ്റ്റ് ലലവകുകന്നരര  4  മണനിക്കസ്റ്റ്
ലമകമ്പഴ്സസ്റ്റ് കലെചോഞനില് വചസ്റ്റ് നടെത്തുന്നതചോലണനള്ള വനിവരര എലചോവകരയുര അറനിയനിക്കുന.

ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്..... സഭ ഇകപ്പെചോള പനിരനിയുന്നതുര നചോലള രചോവനിലലെ 8.30-നസ്റ്റ്
വസ്പീണ്ടുര സകമ്മേളനിക്കുന്നതുമചോണസ്റ്റ്.

(2017  ആഗസസ്റ്റ് മചോസര 17-ാം തസ്പീയതനി,  വദ്യചോഴചോഴ്ച്ച രചോവനിലലെ 8.30-നസ്റ്റ് വസ്പീണ്ടുര
സകമ്മേളനിക്കുന്നതനിനചോയനി സഭ രചോവനിലലെ 10.45-നസ്റ്റ് പനിരനിഞ.)
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അനുബനന്ധം I

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനി കമശപ്പുറത്തുവച്ച തനിരുതനിയ ഉതരന്ധം
17-5-2017-പലെ നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചമാദഖ്യന്ധം നമ്പര് 454

പകേമാലന്ധം-കകേമാവളന്ധം, കകേമാട്ടപ്പുറന്ധം-നനീകലെശശ്വരന്ധം ജലെപമാതകേളുപടെ വനികേസനന്ധം

ശനീ  .   ആര്  .   രമാകജഷസ്റ്റ് :
ശനീ  .   കജമാണ് പഫെര്ണമാണ്ടസസ്റ്റ് :
ശനീ  .   പകേ  .   കുഞനിരമാമന :
ശനീ  .    വനി  .    കജമായനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്  മുഖഖ്യമനനി  സദയന്ധം

മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ജലെപമാതകേപള  വമാണനിജഖ്യ  അടെനിസമാനതനില്  യമാത്രയന്ധം  ചരക
നനീകതനിനുമമായനി ഉപകയമാഗനികമാന എത്രമമാത്രന്ധം സമാദഖ്യമമായനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി) സന്ധംസമാനപത കദശനീയ ജലെപമാത 2012-13 വര്ഷന്ധം പൂര്തനിയമാകുപമന്നസ്റ്റ്
പ്രഖഖ്യമാപനിച്ചനിരുപന്നങനിലന്ധം  അതസ്റ്റ്  യമാഥമാര്തഖ്യമമാകേമാപത കപമായതനിപന്റെ കേമാരണങ്ങള്
അറനിയനികമാകമമാ; പദതനിയുപടെ നനിലെവനിപലെ സനിതനി വനിശദമമാകമാകമമാ;

(സനി)  ഇകതമാടെനുബനനിച്ചുള്ള പകേമാലന്ധം-കകേമാവളന്ധം,  കകേമാട്ടപ്പുറന്ധം-നനീകലെശശ്വരന്ധം എന്നനീ
സന്ധംസമാന ജലെപമാതകേളുപടെ വനികേസനതനിനമായനി പചയ്ത കേമാരഖ്യങ്ങള് എപന്തെലമാമമാപണന്നസ്റ്റ്
അറനിയനികമാകമമാ?

മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന  ) :

(എ)  സന്ധംസമാന  ഉള്നമാടെന  ജലെപമാതയനില്  പകേമാലന്ധം  മുതല്  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്
വപരയുള്ള കദശനീയ ജലെപമാത-3,  പകേമാലന്ധം മുതല് കകേമാവളന്ധം വപരയുന്ധം കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്
മുതല് നനീകലെശശ്വരന്ധം വപരയുമുള്ള സന്ധംസമാന ജലെപമാതകേള്,  ഇവയനികലെയള്ള ഫെനീഡര്
കേനമാലകേള്  എന്നനിവ  ഉള്പപ്പെടുന.   ഇനലെമാന്റെസ്റ്റ്  വമാട്ടര്കവ  അകതമാറനിറനി  ഓഫെസ്റ്റ്
ഇനഡഖ്യയുപടെ  പരനിധനിയനിലള്ള കദശനീയജലെപമാത  3-പന്റെ പകേമാലന്ധം  മുതല് കകേമാട്ടപ്പുറന്ധം
വപരയുള്ള  (പകേമാടുങ്ങല്ലൂര്)  168  കേനി.മനീ  ഭമാഗന്ധം  യമാത്രയന്ധം  ചരകനനീകതനിനുന്ധം
അനുകയമാജഖ്യമമായ രനീതനിയനില് വനികേസനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് സഞമാരകയമാഗഖ്യമമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത
സന്ധംസമാന ജലെപമാതയുപടെ  വനിവനിധ  ഭമാഗങ്ങളനില്  പുനരുദമാരണ പ്രവര്തനങ്ങളുന്ധം
കേനമാല്  നനിര്മമാണവന്ധം  നടെനവരുന.  മമാഹനി  മുതല്  വളപട്ടണന്ധം  വപര  വനിവനിധ
ജലെമാശയങ്ങപള  ബനപപ്പെടുതനി  മൂന്നസ്റ്റ്  ഭമാഗങ്ങളനില്  കേനമാല്  പുതുതമായനി
നനിര്മനികകണ്ടതമായുണ്ടസ്റ്റ്.  കകേമാവളന്ധം  മുതല്  നനീകലെശശ്വരന്ധം  വപരയുള്ള  ജലെപമാത
പൂര്ണ്ണകതമാതനില് വമാണനിജഖ്യ അടെനിസമാനതനില് യമാത്രയന്ധം ചരകനനീകതനിനുമമായനി
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ഉപകയമാഗനികന്നതനികലെകസ്റ്റ് പുനരുദമാരണ പ്രവൃതനികേള് പൂര്തനീകേരനികകേയുന്ധം വര്കലെ
തുരങങ്ങള്, കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷന പരനിധനിയനിപലെ ഇ. പകേ. കേനമാല് തുടെങ്ങനിയ
ഭമാഗങ്ങള് വനികേസനിപ്പെനികകണ്ടതമായനിട്ടുമുണ്ടസ്റ്റ്. ഇതുസന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് സമാകങതനികേ വനിദഗസ്റ്റ് ദരുമമായനി
ചര്ച്ചകേള് നടെതനി പ്രസ്തുത പ്രവൃതനികേള്കള്ള കപ്രമാജകസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് തയമാറമാകനി
വരുന.

(ബനി)  സന്ധംസമാനപത  ജലെപമാതകേളനില്  പകേമാലന്ധം  മുതല്  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്
വപരയുള്ള കദശനീയ ജലെപമാത 3-പന്റെ കമല്കനമാട്ടന്ധം കകേന്ദ്ര ഏജനസനിയമായ ഇനലെമാന്റെസ്റ്റ്
വമാട്ടര്കവയ്സസ്റ്റ് അകതമാറനിറനി ഓഫെസ്റ്റ് ഇനഡഖ്യയമാണസ്റ്റ് നനിര്വ്വഹനികന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേമാവളന്ധം-പകേമാലന്ധം,  കകേമാട്ടപ്പുറന്ധം-നനീകലെശശ്വരന്ധം എന്നനീ സന്ധംസമാന ജലെപമാതകേളുപടെ
പുനരുദമാരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  ഉള്പപ്പെടുതനി  നടെതനി
വരുന.  കകേമാട്ടപ്പുറന്ധം-നനീകലെശശ്വരന്ധം പമാതയനില് കകേമാട്ടപ്പുറന്ധം മുതല് കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  വപര
160  കേനികലെമാമനീറര്  ദൂരന്ധം  National  Waterways  Act,  2016  പ്രകേമാരന്ധം  കദശനീയ
ജലെപമാതയനില് ഉള്പപ്പെടുതനി അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം ലെഭഖ്യമമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. സന്ധംസമാന ജലെപമാതകേളുപടെ
വനികേസനതനിനമായനി നടെതനിയ പ്രവര്തനങ്ങള് അനുബനമമായനി കചര്കന.*

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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അനുബനന്ധം II

സബ്മനിഷന 

(1) കേണ്ണൂര് പപസബര് പമാര്കസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ശനീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന  ,   എന്ധം  .  എല്  .  എ  .
നല്കേനിയ സബ്മനിഷനസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനി നല്കേനിയ മറുപടെനി

മുഖഖ്യമനനി (ശനീ  .    പനിണറമായനി വനിജയന):  സര്,  പഎ.ടെനി.  കമഖലെയനില് പപമാതുപവ
നഗരകകേന്ദ്രനീകൃത സശ്വഭമാവന്ധം നനിലെനനില്കന്ന പ്രവണതയമാണുള്ളതസ്റ്റ്. ഇതരന്ധം ഒറപപ്പെട്ട
സലെങ്ങളനില്  പഎ.ടെനി.  പമാര്കസ്റ്റ്  ആരന്ധംഭനിച്ചസ്റ്റ്  വനിജയകേരമമായനി  മുകന്നമാട്ടു  പകേമാണ
കപമാകുന്നതനിനസ്റ്റ് പരനിമനിതനികേളുണ്ടസ്റ്റ്. അതുപകേമാണ്ടസ്റ്റ് ഈ സലെന്ധം കൂടുതല് ഫെലെപ്രദമമായനി
വഖ്യവസമായ  പമാര്കമായനി  വനികേസനിപ്പെനികമാന  കേഴെനിയുപമന്നമാണസ്റ്റ്  വനിലെയനിരുത്തുന്നതസ്റ്റ്.
ഇകമാരഖ്യന്ധം പരനികശമാധനിച്ച കേനിനഫ്ര ഈ സലെന്ധം വഖ്യവസമായ പമാര്കമായനി വനികേസനിപ്പെനികമാന
സന്നദത പ്രകേടെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കേണ്ണൂര് ജനിലമാ കേളകര് സലെതനിപന്റെ മൂലെഖ്യനനിര്ണ്ണയന്ധം
നടെതനി സര്കമാരനിപന അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഇതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് തുടെര് വനികേസനന്ധം
കേനിനഫ്രപയ ഏല്പ്പെനികമാനുള്ള നടെപടെനികേള് അടെനിയന്തെരമമായനി പൂര്തനിയമാകന്നതമാണസ്റ്റ്.
കേനിനഫ്ര  വനികേസനിപ്പെനികന്ന  വഖ്യവസമായ  പമാര്കനില്  പഎ.ടെനി.  സന്ധംരന്ധംഭകേര്കസ്റ്റ്
തമാല്പ്പെരഖ്യമുപണ്ടങനില്  അവര്കന്ധം  ആവശഖ്യമമായ  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  ഒരുകണപമന്നസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശനികന്നതമാണസ്റ്റ്.  

(2)   പനി  .  എസസ്റ്റ്  .  സനി  .   റമാങസ്റ്റ് ലെനിസനില്നനിനള്ള നനിയമനന്ധം സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ശനീ  .   സനി  .
ദനിവമാകേരന  ,   എന്ധം  .  എല്  .  എ  .   നല്കേനിയ സബ്മനിഷനസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട   മുഖഖ്യമനനി

നല്കേനിയ മറുപടെനി

മുഖഖ്യമനനി (ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന): സര്,  ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില്
വന്നകശഷന്ധം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിപലെ ഒഴെനിവകേള് യഥമാസമയന്ധം റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലമാ നനിയമനമാധനികേമാരനികേള്കന്ധം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുകേയുന്ധം അതസ്റ്റ് പമാലെനികനപണ്ടന്നസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുതമാന  ഉകദഖ്യമാഗസ  ഭരണപരനിഷമാര  വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്  കേനീഴെനിലള്ള  അഡനിനനികസ്ട്രേറനീവസ്റ്റ്
വനിജനിലെനസസ്റ്റ് പസല്, ഓഫെനീസുകേളനില് പരനികശമാധന നടെതനിവരുനമുണ്ടസ്റ്റ്.

ജനീവനകമാര്  അധനികേമമാപണന്ന  വനിലെയനിരുതലെനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനില്
പകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില്  6000-കതമാളന്ധം ജനീവനകമാരുപടെ ശമ്പളവന്ധം മറമാനുകൂലെഖ്യങ്ങളുന്ധം
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഇലെകനിസനിറനി  പറഗുകലെററനി  കേമനീഷന  സമാമ്പതനികേ  അനുമതനി
നല്കേമാത  സമാഹചരഖ്യവന്ധം  നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.  ചനിലെ  വനിഭമാഗങ്ങളനില്  ജനീവനകമാര്
അധനികേന്ധം വന്ന പ്രശ്നവന്ധം ഉയര്നവന്നനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

ഇതരതനില് അധനികേമമാപണന കേപണ്ടതനിയ ജനീവനകമാപര പുനര്വനിനഖ്യസനി
കണപമന്ന പറഗുകലെററനി കേമനീഷപന്റെ നനിര്കദ്ദേശതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് കകേമാഴെനികകമാപട്ട
ഇന്തെഖ്യന ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ്  ഓഫെസ്റ്റ് മമാകനജസ്റ്റ് പമന്റെനിപന ചുമതലെപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
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ലെഭനികന്നതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് പുനര്വനിനഖ്യമാസതനിപന്റെ സമാധഖ്യതകേള് പരനികശമാ
ധനിച്ചകശഷന്ധം  മമാത്രകമ  ഒഴെനിവകേള്  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പചയ്യുന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  തനീരുമമാന
പമടുകമാന കേഴെനിയുകേയുള.

തൃശ്ശൂര്  കകേമാര്പ്പെകറഷപന്റെ  പപവദദ്യുതനി  വനിഭമാഗതനിലന്ധം  കേശുവണ്ടനി  വനികേസന
കകേമാര്പ്പെകറഷനനിലന്ധം പപകേതറനി വനികേസന കകേമാര്പ്പെകറഷനനിലന്ധം ലെഭഖ്യമമായ ഒഴെനിവകേള്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

നനിലെവനിലള്ള റമാങസ്റ്റ് പട്ടനികേയനില്നനിന്നസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് കേമ്പനനി/കബമാര്ഡസ്റ്റ്/ കകേമാര്പ്പെകറഷനനി
കലെകള്ള  ഒഴെനിവകേള്  അടെനിയന്തെരമമായനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  തശ്വരനിത
പരനികശമാധന നടെതമാന അഡനിനനികസ്ട്രേറനീവസ്റ്റ് വനിജനിലെനസസ്റ്റ് തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(3) കേമാലെനികറസ്റ്റ് എയര്കപമാര്ട്ടനിപന്റെ വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് 
ശനീ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബ്രമാഹനിന്ധം  ,   എന്ധം  .  എല്  .  എ  .   നല്കേനിയ സബ്മനിഷനസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

മുഖഖ്യമനനി നല്കേനിയ മറുപടെനി

മുഖഖ്യമനനി  (ശനീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന):  സര്, കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  അന്തെമാരമാഷ
വനിമമാനതമാവളന്ധം കടെബനിള് കടെമാപ്പെസ്റ്റ് റണ്കവയുള്ള എയര്കപമാര്ട്ടമാണസ്റ്റ്. നനിലെവനില് 2580
മനീറര്  റണ്കവയമാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ഡയറകര്  ജനറല്  ഓഫെസ്റ്റ്  സനിവനില്  ഏവനികയഷന
ഇകഴെനിഞ  ജനുവരനിയനില്  നടെതനിയ  പരനികശമാധനയനില്  നനിലെവനിലള്ള  റണ്കവ
B772,  A330-300  ഒഴെനിപകേയുള്ള  ജന്ധംകബമാ  വനിമമാനങ്ങള്  പ്രവര്തനിപ്പെനികമാന
അനുകയമാജഖ്യമപലന്നസ്റ്റ്  കേപണ്ടതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  റണ്കവയുപടെ  നനീളന്ധം  3400  മനീററമായുന്ധം
റണ്കവ  സ്ട്രേനിപ്പെനിപന്റെ  വനീതനി  300  മനീററമായുന്ധം  വര്ദനിപ്പെനിച്ചമാല്  മമാത്രകമ  ജന്ധംകബമാ
വനിമമാനങ്ങള്കസ്റ്റ് സര്വ്വനീസസ്റ്റ് നടെതമാന കേഴെനിയുകേയുള. ഇതസ്റ്റ് കൂടെമാപത പമാരലെല് ടെമാകനി
കവ നനിര്മനികകണ്ടതുന്ധം റണ്കവ എനഡസ്റ്റ് കസഫനി ഏരനിയയുപടെ പപദര്ഘഖ്യന്ധം 240 മനീറര്
വനീതമമാകകണ്ടതുമുണ്ടസ്റ്റ്.

കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  വനിമമാനതമാവളതനിപന്റെ  പമമാതതനിലള്ള  വനികേസനതനിനസ്റ്റ്
പള്ളനികല്,  പകേമാകണ്ടമാട്ടനി,  പനടെനിയനിരനിപ്പെസ്റ്റ്  വനികലജുകേളനിലെമായനി  248.3  ഏകര്  ഭൂമനി
റണ്കവ വനികേസനതനിനുന്ധം  137  ഏകര് ഭൂമനി പടെര്മനിനല് വനികേസനതനിനുമുള്പപ്പെപടെ
ആപകേ  485.3  ഏകര്  ഭൂമനി  ഏപറടുകന്നതനിനസ്റ്റ്  ഇതനിനകേന്ധം  ഭരണമാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയുപടെ  ഡയറകസ്റ്റ്  പനകഗഖ്യമാകഷഖ്യറഡസ്റ്റ്  പര്കച്ചസനിനമായനി
മലെപ്പുറന്ധം  ജനിലമാ  കേളകപറ  ചുമതലെപപ്പെടുതനിയനിരനികകേയമാണസ്റ്റ്.  സലെന്ധം  ഏപറടുതസ്റ്റ്
എയര്കപമാര്ട്ടസ്റ്റ്  അകതമാറനിറനി  ഓഫെസ്റ്റ്  ഇന്തെഖ്യയസ്റ്റ്  പപകേമമാറുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  റണ്കവയുപടെ  വനികേസനതനിനമായനി  എയര്കപമാര്ട്ടസ്റ്റ്  ഡയറകര്
സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള പപ്രമാകപ്പെമാസലന്ധം സര്കമാര് പരനികശമാധനിച്ചുവരുന.
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(4) കേമാര്ഷനികേ പ്രതനിസനനിയുന്ധം പനലെസ്റ്റ്ല്ല് സന്ധംഭരണവന്ധം സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ശനീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .
അച്ചുതമാനന്ദന  ,   എന്ധം  .  എല്  .  എ  .   നല്കേനിയ സബ്മനിഷനസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട   കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി നല്കേനിയ മറുപടെനി

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശനീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില്  കുമമാര്):  സര്,  2016-17
സമാമ്പതനികേ  വര്ഷമുണ്ടമായ  വടെകസ്റ്റ്-കേനിഴെകസ്റ്റ്  കേമാലെവര്ഷതനിപന്റെ  അപരഖ്യമാപ്തതയുന്ധം
മലെമ്പുഴെ  ഡമാമനില്  നനിനന്ധം  കൃഷനികമായുള്ള  ജലെദസൗര്ലെഭഖ്യതയുന്ധംമൂലെമുണ്ടമായ  വരള്ച്ച
പമാലെകമാടെസ്റ്റ് ജനിലയനിപലെ രണ്ടമാന്ധംവനിള പനല്ക്കൃഷനിപയ സമാരമമായനി ബമാധനിച്ചു.  വരള്ച്ചയുന്ധം
ജലെദസൗര്ലെഭഖ്യവമുണ്ടമായ സമാഹചരഖ്യതനില് കുടെനിപവള്ള ലെഭഖ്യതയസ്റ്റ് മുനഗണന നല്കകേണ്ടനി
വന. ജനിലമാ ദുരന്തെ നനിവമാരണ അകതമാറനിറനി അദഖ്യക്ഷനമായ ജനിലമാ കേളകര് പുഴെയനില്
നനിനന്ധം  മറസ്റ്റ്  ജലെകസമാതസ്സുകേളനില്  നനിനമുള്ള  പവള്ളന്ധം  കൃഷനി  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള
മറമാവശഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ഉപകയമാഗനികന്നതനിപന വനിലെകനിപകമാണ്ടസ്റ്റ് ഉതരവസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരുന.
ആയതനിനമാല്  സമാധമാരണ  ഗതനിയനില്  45,188  പഹകര്  സലെതസ്റ്റ്  രണ്ടമാന്ധം  വനിള
പനല്ക്കൃഷനി  പചയ്തുവന്നനിരുന്ന  പമാലെകമാടെസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  2016-17  വര്ഷന്ധം  28,602
പഹകര്  സലെതസ്റ്റ്  മമാത്രകമ  കൃഷനിയനിറകമാന  സമാധനിച്ചുള.  ഇതനിനുപുറപമ  മലെമ്പുഴെ
ജലെകസചന പദതനിയുപടെ വമാലെറ പ്രകദശത്തുള്ള  13,990  പഹകര് സലെതസ്റ്റ് തനീപര
പവള്ളന്ധം ലെഭനികമാതതുമൂലെന്ധം കൃഷനിയനിറകവമാന സമാധനിച്ചനില.

പമാലെകമാടെസ്റ്റ്  ജനിലയനില് വരള്ച്ചമൂലെന്ധം കൃഷനിനമാശന്ധം സന്ധംഭവനിച്ച  14,302  പഹകര്
സലെപത പനല്കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ് സന്ധംസമാന ദുരന്തെ പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില് നനിനന്ധം
കകേന്ദ്ര  മമാനദണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമമായനി  പഹകര്  ഒന്നനിനസ്റ്റ്  13,500  രൂപ  നനിരകനില്
ദുരനിതമാശശ്വമാസന്ധം നല്കുന്നതനിനമായനി  19.30  കകേമാടെനി രൂപ അനുവദനികന്നതനിനസ്റ്റ് റവനറ്റ്യൂ
വകുപ്പെനികനമാടെസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. കൂടെമാപത സന്ധംസമാന വനിള ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ് പദതനിയനില്
അന്ധംഗങ്ങളമായ കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ് പഹകര് ഒന്നനിനസ്റ്റ് 12,500 രൂപ നനിരകനില് ധനസഹമായന്ധം
ലെഭനികന്നതുമമാണസ്റ്റ്.

പകേമാടുന്ധം  വരള്ച്ചയുന്ധം  മലെമ്പുഴെ  ഡമാമനില്  നനിനള്ള  കേനമാല്  പവള്ളന്ധം  തനീപര
എതനികച്ചരമാതതുമമായ  വമാലെറ  പ്രകദശങ്ങളനില്  കൃഷനി  ഇറകവമാന  സമാധനികമാപത
വന്നതുമൂലെന്ധം  സമാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനിയനിലെമായ  13990  പഹകര്  സലെപത
പനല്കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്  പ്രകതഖ്യകേ  ധനസഹമായമമായനി  പഹകര്  ഒന്നനിനസ്റ്റ്  6,000  രൂപ
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരനികേയമാണസ്റ്റ്. പനല്ക്കൃഷനി കൂടെമാപത വമാഴെ,
പതങ്ങസ്റ്റ്, അടെയ, പച്ചകറനി, ജമാതനി, കുരുമുളകേസ്റ്റ്, റബ്ബര്, നനിലെകടെലെ, പകേമാകകമാ, പവറനിലെ
എന്നനീ  വനിളകേള്കന്ധം  വരള്ച്ചമൂലെന്ധം  കൃഷനിനമാശന്ധം  സന്ധംഭവനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  നഷ്ടപരനിഹമാരന്ധം
ലെഭനികന്നതനിനമായനി  കേര്ഷകേരനില്നനിനന്ധം  അകപക്ഷ  ലെഭനികന്ന  മുറയസ്റ്റ്  മുനഗണനമാ
ക്രമതനില് നഷ്ടപരനിഹമാരന്ധം  വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിക
ന്നതമാണസ്റ്റ്.
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2016-17  സനീസണനില്  പമാലെകമാടെസ്റ്റ്  ജനിലയനിപലെ  പനല്കേര്ഷകേരനില്നനിനന്ധം
സപപപ്ലെെകകേമാ  1.28  ലെക്ഷന്ധം പമടനികേസ്റ്റ്  ടെണ് പനലെസ്റ്റ്ല്ല്  സന്ധംഭരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പനലെസ്റ്റ്ല്ല്  സന്ധംഭരനിച്ച
വകേയനില്  കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്  2016-17  സനീസണനില്  281,61,58,835   (ഇരുനൂറനി
എണ്പതനിപയമാന്നസ്റ്റ് കകേമാടെനി അറുപതനിപയമാന്നസ്റ്റ് ലെക്ഷതനി അനപതനിപയട്ടമായനിരതനി
എണ്ണൂറനി  മുപ്പെതനിയഞസ്റ്റ്)  രൂപ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്  ഇനനി  നല്കേമാന
ബമാകനിയുള്ള  8,32,02,842  (എട്ടസ്റ്റ്  കകേമാടെനി  മുപ്പെതനിരണ്ടസ്റ്റ്  ലെക്ഷതനി രണ്ടമായനിരതനി
എണ്ണൂറനി  നമാല്പ്പെതനിരണ്ടസ്റ്റ്)  രൂപ  വനിതരണന്ധം  പചയ്തുതുടെങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  രണ്ടമാഴ്ചയകേന്ധം
മുഴുവന തുകേയുന്ധം കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ് പകേമാടുത്തുതനീര്കന്നതമാണസ്റ്റ്.  അടുത സനീസണ് മുതല്
കേര്ഷകേരനില്നനിനന്ധം പനലെസ്റ്റ്ല്ല്  സന്ധംഭരനികകമ്പമാള് സനിവനില് സപപപ്ലെെസസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷന
നല്കുന്ന  PRS  ബമാങനില് സമര്പ്പെനികന്ന മുറയസ്റ്റ് മൂനദനിവസതനിനകേന്ധം കേര്ഷകേരുപടെ
ബമാങസ്റ്റ് അകസൗണ്ടനികലെയസ്റ്റ് തുകേ അനുവദനിച്ചസ്റ്റ് നല്കുന്നതമാണസ്റ്റ്.

(5) ഭൂമനി ലെഭഖ്യമമാകല് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ശനീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രമാകജന്ദ്രന  ,   എന്ധം  .  എല്  .  എ  .   നല്കേനിയ
സബ്മനിഷനസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട   റവനറ്റ്യൂവന്ധം ഭവനനനിര്മമാണവന്ധം വകുപ്പുമനനി

നല്കേനിയ മറുപടെനി

റവനറ്റ്യൂവന്ധം  ഭവനനനിര്മമാണവന്ധം വകുപ്പുമനനി  (ശനീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
ഇടുകനി ജനിലയനിപലെ കദവനികുളന്ധം തമാലൂകനിപലെ കേണ്ണന കദവന ഹനില്സസ്റ്റ് വനികലജനില്പപ്പെട്ട
കുറനിയമാര്വമാലെനി  ഭമാഗപത ഭൂമനി  വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  20-11-2008-പലെ  ജനി.ഒ.
(എന്ധംഎസസ്റ്റ്.) 394/08/റവ. നമ്പര് ഉതരവപ്രകേമാരന്ധം അകപക്ഷകേള് ക്ഷണനിച്ചനിരുന്നതുന്ധം
ആയതനിനമാല് പതരപഞടുകപപ്പെട്ട ഗുണകഭമാക്തമാകള്കസ്റ്റ് ആദഖ്യഘട്ടതനില് 10 പസന്റെസ്റ്റ്
വനീതന്ധം  770  കപര്കന്ധം രണ്ടമാന്ധം ഘട്ടതനില്  5  പസന്റെസ്റ്റ് വനീതന്ധം  2,300  കപര്കന്ധം ഭൂമനി
അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്. ഒനന്ധം രണന്ധം ഘട്ടങ്ങളനില് ഇപ്രകേമാരന്ധം അനുവദനിച്ച ഭൂമനിയനില്
യഥമാക്രമന്ധം  695-ഉന്ധം  1,185-ഉന്ധം  കപര്കസ്റ്റ്  പട്ടയന്ധം  നല്കേനിയനിരുന്നതമാണസ്റ്റ്.  പട്ടയ
വനിതരണ  നടെപടെനികേള്  നനവരുന്ന  അവസരതനില്  ടെനി  പദതനിയനില്  അനര്ഹര്
കേടെനകൂടെനിയനിട്ടുള്ളതമായനി വഖ്യമാപകേമമായനി പത്രവമാര്തകേളുന്ധം ആകക്ഷപങ്ങളുന്ധം ഉണ്ടമായ
തനിപനത്തുടെര്ന്നസ്റ്റ് ഭൂമനി പതനിച്ചുകേനിട്ടനിയ കേക്ഷനികേളുപടെ വനിശദവനിവരങ്ങള് അകനശ്വഷനിക
ന്നതനിനുന്ധം ഭൂമനി  ലെഭനിച്ചനിരനികന്നതസ്റ്റ് യഥമാര്ത കേക്ഷനികേള്കസ്റ്റ് തപന്നയമാകണമാപയനന്ധം
മറ്റുമുള്ള കേമാരഖ്യങ്ങള് വനിശദമമായനി പരനികശമാധനികന്നതനിനുന്ധം കദവനികുളന്ധം സബസ്റ്റ് കേളകകറമാടെസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന്ധം  അകനശ്വഷണന്ധം  പുകരമാഗമനിച്ചു  വരുന്നതുമമാണസ്റ്റ്.  ഇപ്രകേമാരന്ധം
പുനനഃപരനികശമാധനമാ  നടെപടെനികേള്  നടെനവരുന്നതനിനമാല്  പമാട്ടമാദമാരനമമാര്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി
ഏല്പ്പെനിച്ചുപകേമാടുകന്നതടെകമുള്ള  തുടെര്  നടെപടെനികേള്  തമാല്കമാലെനികേമമായനി  നനിര്തനി
വച്ചനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്.  കുറനിയമാര്വമാലെനിയനില്  ഒന്നമാന്ധം  ഘട്ടതനില്  വനിതരണന്ധം  പചയ്തതുന്ധം
പട്ടയന്ധം  പപകേപ്പെറനിയതുമമായ  700-ഓളന്ധം  കേക്ഷനികേളനില്  പകുതനികയമാളന്ധം  കപര്  പട്ടയ
വസ്തുകള്  എഗനിപമന്റെസ്റ്റ്  പ്രകേമാരന്ധം  പപകേമമാറന്ധം  നടെതനിയനിട്ടുള്ളതമായനി  പ്രമാകദശനികേ
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അകനശ്വഷണതനില് അറനിയുനണ്ടസ്റ്റ്. 60-ഓളന്ധം കുടുന്ധംബങ്ങള് വനീടുപണനി കേഴെനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന്ധം
ആരുന്ധംതപന്ന  സലെതസ്റ്റ്  സനിരതമാമസമനിലമാതതുമമാണസ്റ്റ്.  കമല്  വനിഷയങ്ങളനില്
വനിതരണന്ധം  പചയ്ത  ഓകരമാ  കപ്ലെെമാട്ടനിലന്ധം  കനരനിട്ടസ്റ്റ്  സലെപരനികശമാധന  നടെതനിയുന്ധം
ഗുണകഭമാക്തമാകളുപടെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങളുന്ധം തനിരനിച്ചറനിയല് കരഖകേളുന്ധം മറ്റുന്ധം പരനികശമാധനിച്ചുന്ധം
അനധനികൃതമമായനി പപകേമമാറന്ധം നടെന്നനിട്ടുകണ്ടമാപയന്നസ്റ്റ് പരനികശമാധനിച്ചുന്ധം തനീര്പ്പെമാകകണ്ടതനിനമാല്
നടെപടെനികേള്  സമയബനനിതമമായനി  പൂര്തനിയമാകമാന  കേഴെനിഞനിട്ടനിലമാതതമാപണന്നസ്റ്റ്
ഇടുകനി ജനിലമാ കേളകര് അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

മൂന്നമാറനിപലെ പ്രശ്നങ്ങള് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനിയുപടെ അദഖ്യക്ഷതയനില്
കചര്ന്ന വനിവനിധ കയമാഗങ്ങളനിപലെ തനീരുമമാനങ്ങള് നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിനസ്റ്റ് നനിലെവനിലള്ള
ചട്ടങ്ങളുപടെയുന്ധം  നനിയമങ്ങളുപടെയുന്ധം  അടെനിസമാനതനിലള്ള  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചു
വരുന.  ഭൂമനി  കേകയറങ്ങള്പകതനിപര  കകേരള  ഭൂസന്ധംരക്ഷണ  നനിയമതനിപന്റെയുന്ധം
പകേ.ഡനി.എച്ചസ്റ്റ്.  ആകനിപന്റെയുന്ധം  അടെനിസമാനതനില്  കേര്ശന  നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചു
വരുന.

(6)പകേ  .  എസസ്റ്റ്  .  ആര്  .  ടെനി  .  സനി  .   ഡനികപ്പെമാ നവനീകേരണന്ധം സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ശനീ  .   ഷമാഫെനി
പറമ്പനില്  ,   എന്ധം  .  എല്  .  എ  .   നല്കേനിയ സബ്മനിഷനസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട   ഗതമാഗത

വകുപ്പുമനനി നല്കേനിയ മറുപടെനി

ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശനീ  .    കതമാമസസ്റ്റ്  ചമാണ്ടനി):  സര്,  പമാലെകമാടെസ്റ്റ്
പകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപ്പെമാ  നവനീകേരണതനിനുള്ള പടെണ്ടറനില് നനിനന്ധം  ഏറവന്ധം
കുറഞ നനിരകസ്റ്റ് കരഖപപ്പെടുതനിയ (L1) കേരമാറുകേമാരന പനിനമമാറനിയനിരുന. റനീ-പടെണ്ടര്
പചയ്യുന്നതനിനുള്ള കേമാലെതമാമസവന്ധം schedule of rate-ല് വന്ന അധനികേ ബമാദഖ്യതയുന്ധം
ഒഴെനിവമാകന്നതനിനുകവണ്ടനി പതമാട്ടടുത നനിരകസ്റ്റ്  (L2)  കരഖപപ്പെടുതനിയ കേരമാറുകേമാരനസ്റ്റ്
നനിര്മമാണ കജമാലെനി ഏല്പ്പെനികന്നതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ച നനിര്കദ്ദേശന്ധം പകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുപടെ
ഭരണസമനിതനി പരനിഗണനിച്ചു. ഇകമാരഖ്യതനില് ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പെനിപന്റെ അഭനിപ്രമായന്ധം കൂടെനി
കതടെണപമന്നസ്റ്റ്  തനീരുമമാനനിച്ചതനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  ഫെയല്  ധനകേമാരഖ്യ  വകുപ്പെസ്റ്റ്
പരനികശമാധനിച്ചു വരനികേയമാണസ്റ്റ്. ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പെനിപന്റെ അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം ലെഭനിച്ചകശഷന്ധം തുടെര്
നടെപടെനികേള് പപകേപകമാള്ളുന്നതമാണസ്റ്റ്.

(7) അയനിലെന്ധം പമാലെന്ധം കേമനീഷന പചയല് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ശനീ  .   ബനി  .   സതഖ്യന  ,
എന്ധം  .  എല്  .  എ  .   നല്കേനിയ സബ്മനിഷനസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട   പപമാതുമരമാമത്തുന്ധം

രജനികസ്ട്രേഷനുന്ധം വകുപ്പുമനനി നല്കേനിയ മറുപടെനി

പപമാതുമരമാമത്തുന്ധം രജനികസ്ട്രേഷനുന്ധം വകുപ്പുമനനി  (ശനീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന):  സര്,
വമാമനമാപുരന്ധം  ആറനിനു  കുറുപകേ  ആറനിങ്ങല്-ചനിറയനിനകേനീഴെസ്റ്റ്  മണ്ഡലെങ്ങപള  തമനില്
ബനനിപ്പെനികന്ന അയനിലെന്ധം പമാലെതനിനസ്റ്റ്  25.32  മനീറര് നനീളമുള്ള മൂന്നസ്റ്റ് സമാനുകേളമാണുള്ളതസ്റ്റ്.
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പമാലെതനിപന്റെ  നനിര്മമാണന്ധം  പൂര്തനിയമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത  പമാലെവമമായനി
ബനനിപ്പെനികവമാന കവണ്ടനി  350  മനീറര് അകപ്രമാച്ചസ്റ്റ്  കറമാഡസ്റ്റ് അയനിലെന്ധം ഭമാഗത്തുന്ധം  130
മനീറര്  അകപ്രമാച്ചസ്റ്റ്  കറമാഡസ്റ്റ്  ഗണപതനിയമാന്ധംകകേമാണന്ധം  ഭമാഗത്തുമമാണുള്ളതസ്റ്റ്.  അകപ്രമാച്ചസ്റ്റ്
കറമാഡസ്റ്റ് നനിര്മമാണതനിനമാവശഖ്യമമായ സന്ധംരക്ഷണ ഭനിതനികേളുപടെ നനിര്മമാണവന്ധം മണ്ണസ്റ്റ്
ഫെനിലനിന്ധംഗുന്ധം  പൂര്തനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അയനിലെന്ധം  ജന്ധംഗ്ഷനുസമനീപന്ധം  പപമാതുമരമാമതസ്റ്റ്
വകുപ്പെസ്റ്റ്  ഏപറടുതനിരനികന്ന സലെതസ്റ്റ്  സന്ധംരക്ഷണ  ഭനിതനികേള്  നനിര്മനിച്ചസ്റ്റ്  കറമാഡസ്റ്റ്
വനീതനി കൂകട്ടണ്ടതുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത പമറലെനിന്ധംഗസ്റ്റ്,  ടെമാറനിന്ധംഗസ്റ്റ്  പണനികേളമാണസ്റ്റ് ബമാകനിയുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇതനില്  കറമാഡസ്റ്റ്  നനിര്മമാണ  പ്രവൃതനികേള്  ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അയനിലെന്ധം  ജന്ധംഗ്ഷനസ്റ്റ്
സമനീപന്ധം കറമാഡസ്റ്റ് വനീതനി കൂട്ടുന്നതനികലെയമായനി സലെതസ്റ്റ് സന്ധംരക്ഷണഭനിതനി നനിര്മമാണവന്ധം
മറസ്റ്റ്  അനുബന  പ്രവൃതനികേളുന്ധം  നടെകതണ്ടതമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതനികേള്കസ്റ്റ്
പുതനിയ  നനിരകസ്റ്റ്  നല്കേണപമന്ന  അവകേമാശവമാദന്ധം  കേരമാറുകേമാരന  ഉന്നയനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
എന്നമാല്  ഈ  പ്രവൃതനികസ്റ്റ്  പപമാതുമരമാമതസ്റ്റ്  വകുപ്പെസ്റ്റ്  കേരമാറനില്  പറഞനിരനികന്ന
നനിരകനില്തപന്ന എത്രയുന്ധംകവഗന്ധം പണനി പൂര്തനിയമാകണപമന്ന നനിര്കദ്ദേശന്ധം കേരമാറുകേമാരനസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  സമാഹചരഖ്യതനില്  കേരമാറുകേമാരന  ഇകത  ആവശഖ്യവമമായനി
കകേമാടെതനിപയ  സമനീപനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കകേമാടെതനി  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  പമാലെനിച്ചുപകേമാണ്ടസ്റ്റ്  പ്രവൃതനി
എത്രയുന്ധംകവഗന്ധം പൂര്തനിയമാകന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

(8) എയര്കപമാര്ട്ടസ്റ്റ് കറമാഡസ്റ്റ് പുനരുദമാരണന്ധം സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ശനീ  .   കറമാജനി എന്ധം  .   കജമാണ്  ,
എന്ധം  .  എല്  .  എ  .   നല്കേനിയ സബ്മനിഷനസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട   പപമാതുമരമാമത്തുന്ധം

രജനികസ്ട്രേഷനുന്ധം വകുപ്പുമനനി നല്കേനിയ മറുപടെനി

പപമാതുമരമാമത്തുന്ധം രജനികസ്ട്രേഷനുന്ധം വകുപ്പുമനനി  (ശനീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന):  സര്,
അങമമാലെനി  നനികയമാജകേ മണ്ഡലെതനിപലെ കവങ്ങൂര് നമായകതമാടെസ്റ്റ്  കറമാഡസ്റ്റ്  3.5  കേനി.മനീ.
പപദര്ഘഖ്യമുള്ളതമാണസ്റ്റ്. ഇതനില് 0/000 മുതല് 0/300 വപരയുള്ള ഭമാഗന്ധം 15 മനീററമാകനി
പുനര്നനിര്മനികന്നതനിനസ്റ്റ്  80,57,953  രൂപയസ്റ്റ്  ഭരണമാനുമതനിയുന്ധം  സമാകങതനികേമാനുമതനിയുന്ധം
നല്കേനി പടെണ്ടര് നടെപടെനികേള് പൂര്തനിയമാകനി 3-6-2016-നസ്റ്റ് കജമാലെനികേള് ആരന്ധംഭനിച്ചതമാണസ്റ്റ്.
കേമാനപണനി  പുകരമാഗമനികകമ്പമാള്  ടെനി  കറമാഡനികനമാടെസ്റ്റ്  കചര്നള്ള  ഭൂവടെമകേള് പുറകമ്പമാകസ്റ്റ്
അളന്നസ്റ്റ് തനിട്ടപപ്പെടുത്തുന്നതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് കകേമാടെതനിപയ സമനീപനികകേയുന്ധം അതുമൂലെന്ധം ടെനി
ഭമാഗതസ്റ്റ് കേമാനപണനി തമാല്കമാലെനികേമമായനി നനിര്തനിവയകേയുന്ധം പചയ്തു.  ഇവ തനീരുന്ന
മുറയസ്റ്റ്  തുടെര്നള്ള  കേമാനപണനിയുന്ധം  ഈ  ഭമാഗതസ്റ്റ്  വരുന്ന  ടെമാറനിന്ധംഗസ്റ്റ്  പണനികേളുന്ധം
അനുബന  കജമാലെനികേളുന്ധം  പൂര്തനീകേരനികവമാന  കേഴെനിയുന്ധം.  കേനി.മനീറര്  0/300  മുതല്
0/900  വപര  അകേശ്വയര്  പചയ്തസ്റ്റ്  15  മനീറര്  വനീതനിയമാകനി  ഉയര്തനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  0/900
മുതല് 3/500 വപര രണ്ടമാന്ധം ഘട്ടമമായനി ഉള്പപ്പെടുതനി വനിശദമമായ അപപലെനപമനന്ധം പസ്കെച്ചുന്ധം
സര്കവ്വ നടെതനി തയമാറമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. കൂടെമാപത ടെനി കറമാഡസ്റ്റ് 0/000 മുതല് 1/900 വപര
കകേരള  വമാട്ടര്  അകതമാറനിറനി  പപപപ്പെസ്റ്റ്  പപലെന  ഇടുന്നതനിനമായനി  പവട്ടനിപപ്പെമാളനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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ആയതനിപന്റെ പറപസമാകറഷന തുകേ ഇതുവപര നല്കേനിയനിട്ടനില. 0/300  മുതല്  3/500
വപര  നനിലെവനിലള്ള  കറമാഡസ്റ്റ്  പുനരുദമാരണ  കജമാലെനികസ്റ്റ്  സന്ധംസമാന  ബഡ്ജറനില്
ഉള്പപ്പെടുതനി  (2016-17) 30.95  ലെക്ഷന്ധം രൂപയസ്റ്റ് ഭരണമാനുമതനിയുന്ധം സമാകങതനികേമാനുമതനിയുന്ധം
നല്കേനി കേരമാര് ഉറപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കകേരള വമാട്ടര് അകതമാറനിറനി  തുകേ പപകേമമാറുന്ന മുറയസ്റ്റ്
പറപസമാകറഷന  പ്രവൃതനികേള്  പൂര്തനിയമാകനി  പുനരുദമാരണ  പ്രവൃതനികേള്
ആരന്ധംഭനികവമാന കേഴെനിയുന്നതമാണസ്റ്റ്.

(9) അദഖ്യമാപകേ നനിയമനന്ധം സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ശനീ  .   പജയനിന്ധംസസ്റ്റ് മമാതദ്യു  ,   എന്ധം  .  എല്  .  എ  .
നല്കേനിയ സബ്മനിഷനസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട   വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ വകുപ്പുമനനി നല്കേനിയ മറുപടെനി

വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ വകുപ്പുമനനി  (പപ്രമാഫെ  .    സനി  .    രവനീന്ദ്രനമാഥസ്റ്റ്):  സര്,  കകേന്ദ്ര മമാനവ

വനിഭവകശഷനി വകുപ്പെസ്റ്റ് 1986-ല് ആവനിഷരനിച്ചതുന്ധം 1992-ല് പരനിഷരനിച്ചതുമമായ കദശനീയ

വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ നയതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് ആരന്ധംഭനിച്ച കകേന്ദ്രമാവനിഷ്കൃത പദതനിയമാണസ്റ്റ്

ഏരഖ്യമാ  ഇന്റെനസനീവസ്റ്റ്  കപ്രമാഗമാന്ധം.  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസപരമമായനി  പനികന്നമാകന്ധം  നനില്കന്ന

നറ്റ്യൂനപക്ഷ കമഖലെയനില്  സ്കൂളുകേള്  ആരന്ധംഭനികമാനുള്ള ഈ പദതനിയുപടെ  ഭമാഗമമായനി

ആപകേ  41  സ്കൂളുകേള്കസ്റ്റ്  പകേ.ഇ.ആര്.  ചട്ടങ്ങളനില്  ഇളവസ്റ്റ്  വരുതനി  സന്ധംസമാന

സര്കമാര്  പ്രവര്തനമാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  എന്നമാല്  അതനില്  ആപകേ  35

സ്കൂളുകേളമാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെമാള്  പ്രവര്തനികന്നതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  സര്കമാരനില്നനിനന്ധം  ലെഭനിച്ച

ധനസഹമായന്ധം  ഈ വനിദഖ്യമാലെയങ്ങളുപടെ  ഭസൗതനികേ സസൗകേരഖ്യ വനികേസനതനിനമായമാണസ്റ്റ്

ഉപകയമാഗപപ്പെടുതനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.

ഏരഖ്യമാ  ഇന്റെനസനീവസ്റ്റ്  കപ്രമാഗമാന്ധം  പ്രകേമാരന്ധം  ആരന്ധംഭനിച്ച  35  സ്കൂളുകേള്കസ്റ്റ്

പകേ.ഇ.ആര്.  ചട്ടങ്ങള്കനുസൃതമമായനി  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  പദവനി  നല്കുന്നതനിനുന്ധം  പ്രസ്തുത

സ്കൂളുകേളനിപലെ  238  അദഖ്യമാപകേ  /  അനദഖ്യമാപകേ  ജനീവനകമാര്കസ്റ്റ്  കസവന-കവതന

വഖ്യവസകേള്  നനിശ്ചയനികന്നതനിനുന്ധം  സര്കമാര്  ഉതരവസ്റ്റ്  നമ്പര്  184/2013/പപമാ.വനി.വ.

പ്രകേമാരന്ധം 10-6-2003 മുതല് മുനകേമാലെ പ്രമാബലെഖ്യതനില് എയ്ഡഡസ്റ്റ് പദവനി അനുവദനിച്ചസ്റ്റ്

ഉതരവമായനിരുന.  എങനിലന്ധം  ഇതരന്ധം  ചനിലെ  സ്കുളുകേള്കസ്റ്റ്  പഹഡസ്റ്റ്  മമാസര്  തസനികേ

അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടനില എന്നതുന്ധം അന്ധംഗനീകൃത തസനികേകേള്കസ്റ്റ് പുറകമ കജമാലെനി പചയ്യുന്ന

അദഖ്യമാപകേരുപടെ  നനിയമനമാന്ധംഗനീകേമാരന്ധം  ലെഭനിച്ചനിട്ടനില  എന്നതുന്ധം  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

ഈ കേമാരഖ്യങ്ങള്  ഉള്പപ്പെപടെ  സ്കൂളുകേളുപടെ  നനിലെവനിലള്ള അവസ  പഠനിച്ചസ്റ്റ്  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്

സമര്പ്പെനികന്നതനിനമായനി  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  സൂപ്പെര്  പചകസ്റ്റ്  ഓഫെനീസപറയുന്ധം  ബനപപ്പെട്ട

ജനിലമാ  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ  ഓഫെനീസര്മമാപരയുന്ധം  ചുമതലെപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഈ  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്

ലെഭനികന്ന മുറയസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്.
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(10)   ബനി  .  എസസ്റ്റ്  .  ഇ  .  എസസ്റ്റ്  .   തമാപപപവദദ്യുത നനിലെയതനിപന്റെ പ്രവര്തനന്ധം സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്
ശനീ  .   വനി  .   പകേ  .   ഇബ്രമാഹനിന്ധം കുഞസ്റ്റ്  ,   എന്ധം  .  എല്  .  എ  .   നല്കേനിയ സബ്മനിഷനസ്റ്റ്

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട   പപവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി നല്കേനിയ മറുപടെനി

പപവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  (ശനീ  .    എന്ധം  .    എന്ധം  .    മണനി):  സര്,  എറണമാകുളത്തുള്ള
ബനി.പകേ.പനി.എല്. പപവദദ്യുതനി നനിലെയതനില്നനിനന്ധം പപവദദ്യുതനി വമാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് 1999-ല്
ഉണ്ടമാകനിയ  പപവദദ്യുതനി  വമാങ്ങല്  കേരമാര്  31-10-2015-ല്  അവസമാനനിച്ചതമാണസ്റ്റ്.
ഇകപ്പെമാള് ഈ പദതനിയുമമായനി പപവദദ്യുതനി കബമാര്ഡനിനസ്റ്റ് ഒരു കേരമാറുന്ധം നനിലെവനിലെനില.

നമാഫെസ്റ്റ് ത ഇനനമമായനി ഉപകയമാഗനികന്നതനിനമാല് പപവദദ്യുതനിയുപടെ വനിലെ പപവദദ്യുതനി
കബമാര്ഡനിനസ്റ്റ്  തമാങ്ങമാന  കേഴെനിഞനിരുന്നനില  എന്നതനിനമാല്  ഈ  നനിലെയതനില്
പൂര്ണ്ണകതമാതനില് പപവദദ്യുതനി ഉല്പ്പെമാദനന്ധം നടെന്നനിരുന്നനില. എങനിലന്ധം പപവദദ്യുതനി വമാങ്ങമാപത
തപന്ന  ഫെനികേസ്റ്റ് സഡസ്റ്റ്  ചമാര്ജസ്റ്റ്  പകേമാടുത്തുപകേമാണ്ടമാണസ്റ്റ്  2015  വപര  ഈ  നനിലെയന്ധം
നനിലെനനിര്തനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  1999  മുതല്  2015  വപരയുള്ള പതനിനഞസ്റ്റ് പകേമാലതനിനുള്ളനില്
1,264  കകേമാടെനി  രൂപ  ഫെനികേസ്റ്റ് സഡസ്റ്റ്  ചമാര്ജസ്റ്റ്  ഇനതനില്  പപവദദ്യുതനി  കബമാര്ഡസ്റ്റ്
ബനി.പകേ.പനി.എല്.-നസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. പപവദദ്യുതനി വമാങ്ങല്കരമാര് അവസമാനനിച്ചകതമാപടെ
ഇങ്ങപന ഫെനികഡസ്റ്റ് ചമാര്ജസ്റ്റ് പകേമാടുകകണ്ട ബമാദഖ്യതയനില് നനിന്നസ്റ്റ് പപവദദ്യുതനി കബമാര്ഡസ്റ്റ്
ഒഴെനിവമായനി.

ഈ നനിലെയതനിപന്റെ ഇനനന്ധം പ്രകൃതനി വമാതകേതനികലെകസ്റ്റ് മമാറ്റുന്നതനിപന്റെ സമാദഖ്യത
പരനികശമാധനികകണ്ടതുണ്ടസ്റ്റ്. നനിലെവനിലള്ള വനിലെയസ്റ്റ് പ്രകൃതനിവമാതകേന്ധം ഉപകയമാഗനികന്നതസ്റ്റ്
ഇകപ്പെമാള്  പപവദദ്യുതനി  കബമാര്ഡനിനസ്റ്റ്  ലെഭനിച്ചുപകേമാണ്ടനിരനികന്ന പപവദദ്യുതനിയുപടെ  വനിലെയുമമായനി
തമാരതമഖ്യപപ്പെടുതനിയമാല് വളപര വലതമാണസ്റ്റ്.  മമാത്രമല,  പപവദദ്യുതനി  ഉണ്ടമാകനിയമാലന്ധം
ഇപലങനിലന്ധം നനിശ്ചനിത അളവനില് വമാതകേതനിപന്റെ വനിലെ നല്കേണപമന്ന നനിലെയനിലള്ള
വമാതകേന്ധം  വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  വഖ്യവസകേളുന്ധം  നനിലെയപത  വമാതകേതനികലെയസ്റ്റ്  മമാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ്
പ്രയമാസന്ധം സൃഷ്ടനികനണ്ടസ്റ്റ്.

കുറഞ വനിലെയസ്റ്റ് വമാതകേന്ധം ലെഭനികമാന കേഴെനിയുന്ന നനിലെയനില് ദനീര്ഘകേമാലെകരമാര്
ഉണ്ടമാകമാന കേഴെനിയുകേയുന്ധം  വമാതകേവമാങ്ങല്കരമാറനിപലെ  വഖ്യവസകേള്  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ
തമാല്പ്പെരഖ്യമനുസരനിച്ചസ്റ്റ് മമാറമാന കേഴെനിയുകേയുന്ധം പചയ്തമാല് നനിലെയതനില്നനിനള്ള പപവദദ്യുതനി
ലെമാഭകേരമമാകുന്ധം. ഇതരന്ധം സമാദഖ്യതകേളുകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് പരനികശമാധനിച്ചു വരനികേയമാണസ്റ്റ്.

നനിലെയന്ധം വമാതകേതനികലെകസ്റ്റ് മമാറ്റുന്നതനിനുള്ള പചലെവകേള്, കുറഞ വനിലെയസ്റ്റ് വമാതകേന്ധം
കേനിട്ടമാനുള്ള  സമാദഖ്യതകേള്,  വമാതകേന്ധം  വമാങ്ങല്കരമാറനിപലെ  വഖ്യവസകേള്  എന്നനിവ
കേണകനിപലെടുത്തുപകേമാണമമാത്രകമ  ഇകമാരഖ്യതനിപലെമാരു  തനീരുമമാനന്ധം  എടുകമാന
കേഴെനിയുകേയുള.  ഇകമാരഖ്യതനില്  പഠനന്ധം  നടെതനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  നല്കേമാന  പപവദദ്യുതനി
കബമാര്ഡനികനമാടെസ്റ്റ്  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  റനികപ്പെമാര്ട്ടനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  തുടെര്
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്ധം.



430 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 16, 2017

അനുബനന്ധം III

14-8-2017-പലെ കരഖമാമൂലെന്ധം നല്കേനിയ ഉതരങ്ങള്

(i) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചമാദഖ്യങ്ങളുപടെ ഉതരങ്ങള്

കഡ പകേയറുകേളനില് കപമാലെനീസസ്റ്റ് നനിരനീക്ഷണ സന്ധംവനിധമാനന്ധം

1 (*151)      ശനീ  .   അബ്ദുല് ഹമനീദസ്റ്റ്  .   പനി. :

ശനീ  .   മഞളമാന്ധംകുഴെനി അലെനി :

ശനീ  .   വനി  .   പകേ  .  ഇബ്രമാഹനിന്ധം കുഞസ്റ്റ് :

ശനീ  .    പനി  .    പകേ  .  ബഷനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കഡ പകേയറുകേളനില് നനിരനീക്ഷണ കേഖ്യമാമറകേള് സമാപനികന്നതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്

ആഭഖ്യന്തെര വകുപ്പെസ്റ്റ്  എപന്തെങനിലന്ധം ഉതരവസ്റ്റ്  പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനില് പകേര്പ്പെസ്റ്റ്

ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉതരവനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഏപതങനിലന്ധം  കഡ  പകേയറുകേളനില്

കപമാലെനീസസ്റ്റ് പരനികശമാധന നടെതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനില് വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(സനി)  കഡ  പകേയറുകേപള  നനിയനനികന്നതനിനസ്റ്റ്  കപമാലെനീസനിനസ്റ്റ്  മപറപന്തെലമാന്ധം

അധനികേമാരങ്ങളമാണസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദമമാകകമമാ?

 മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ-സനി)  കഡ  പകേയറുകേളനില്  നനിരനീക്ഷണ  കേഖ്യമാമറകേള്  സമാപനികന്നതസ്റ്റ്

സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  ആഭഖ്യന്തെര വകുപ്പെനില് നനിനന്ധം ഉതരവകേപളമാനന്ധം പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടനില.

എന്നമാല്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ജനലമത്രനി  സന്ധംവനിധമാനന്ധം  ഉപകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്  കഡ പകേയറുകേളുപടെ

പ്രവര്തനപത  നനിരനീക്ഷനിച്ചുന്ധം  പസഷഖ്യല്  ബ്രമാഞസ്റ്റ്  സഹമായകതമാപടെ  രഹസഖ്യനനിരനീക്ഷണന്ധം

നടെതനിയുന്ധം പ്രവര്തനന്ധം വനിലെയനിരുതനി വരുനണ്ടസ്റ്റ്.  കഡ പകേയറുകേളനില് നനിയമവനിരുദമമായ

പ്രവര്തനങ്ങള് ശദയനില്പപ്പെട്ടമാല് ജുവലനല് ജസനിസസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ്  POCSO, IPC

തുടെങ്ങനിയ  നനിയമങ്ങളനിപലെ  പ്രസക്തമമായ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേമാരന്ധം  കുറകമാര്പകതനിപര

കേര്ശന നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകേയുന്ധം പചയ്യുനണ്ടസ്റ്റ്.
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സസൗജനഖ്യ ലവ  ലഫെ ലെഭഖ്യമമാകന്ന പദതനി

2 (*152)    ശനീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബമാലെകൃഷ്ണന :
ശനീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന :
ശനീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതമാമസസ്റ്റ് :
ശനീ  .    അടൂര്  പ്രകേമാശസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനപത 2000 കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സസൗജനഖ്യ ലവലഫെ ലെഭഖ്യമമാകന്ന
പദതനി ഏതസ്റ്റ് ഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്; വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(ബനി)  ഏപതമാപക  കേമ്പനനികേളമാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനിയുമമായനി  സഹകേരനികവമാന
സന്നദത അറനിയനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  എത്ര എന്ധം.ബനി.  കഡറയമാണസ്റ്റ് സസൗജനഖ്യമമായനി ലെഭഖ്യമമാകന്നതസ്റ്റ്;  അധനികേ
കഡറമാ  ഉപകയമാഗതനിനസ്റ്റ്  എത്ര  തുകേ  വമാര്ഷനികേ  ഫെനീസമായനി  കസവന  ദമാതമാവനിനസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനമാണസ്റ്റ് തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ) സന്ധംസമാനപത  2000 കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സസൗജനഖ്യ ലവ ലഫെ ലെഭഖ്യമമാക
ന്നതനിനുള്ള പദതനിയുപടെ പടെണ്ടര് ക്ഷണനിച്ചുപകേമാണ്ടസ്റ്റ്  31-7-2017 -ല് വനിജമാപനന്ധം
പുറപപ്പെടുവനിച്ചു. 28-8-2017 ആണസ്റ്റ് പടെണ്ടര് സമര്പ്പെനികവമാനുള്ള  അവസമാന തനീയതനി.
ഇതനികനമാടെനുബനനിച്ചുള്ള പ്രനീ-ബനിഡസ്റ്റ് മനീറനിന്ധംഗസ്റ്റ് 7-8-2017 -ല് നടെന്നനിരുന.

(ബനി) ബനി.എസസ്റ്റ്.എന.എല്., എയര്പടെല്, റനിലെയനസസ്റ്റ്, സനിഫെനി, പറയനില്പടെല്,
പടെല്എകസ്റ്റ്,  ഏഷഖ്യമാപനറസ്റ്റ്  എന്നനീ  കേമ്പനനികേള്  പദതനിയുമമായനി  സഹകേരനികവമാന
സന്നദത അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)   ഒരു  വഖ്യക്തനികസ്റ്റ്  ഒരു  ദനിവസന്ധം  300  എന്ധം.ബനി.  വപര  ഡമാറയമാണസ്റ്റ്
സസൗജനഖ്യമമായനി  ലെഭഖ്യമമാകവമാന  ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ്.  300  എന്ധം.ബനി.-കസ്റ്റ്  മുകേളനിലന്ധം
സര്കമാര്  കസവനങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഇന്റെര്പനറസ്റ്റ്  സസൗജനഖ്യമമായനിരനികന്ധം.  അധനികേ  ഡമാറമാ
ഉപകയമാഗതനിനുള്ള തുകേ സന്ധംബനനിച്ചുള്ള തനീരുമമാനന്ധം പനിന്നനീടെസ്റ്റ് ലകേപകമാള്ളുന്നതമാണസ്റ്റ്.

പനലനിപന്റെ സന്ധംഭരണവനിലെ

3 (T*153)  ശനീ  .   സനി  .   എഫെസ്റ്റ്  .   കതമാമസസ്റ്റ് :
ശനീ  .    പനി  .    പജ  .    കജമാസഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് പനലനിപന്റെ സന്ധംഭരണവനിലെ ലെഭനികമാതതനിനമാല് കേര്ഷകേര്
ബുദനിമുട്ടുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് നൽകേമാകമമാ ;

* T മമാറനിവച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന
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(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേയനില് എനവപരയുള്ളതസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ്
അറനിയനികമാകമമാ;

(സനി) വനിലെയനിനതനില് കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ് നല്കേമാനുള്ള കകേന്ദ്രവനിഹനിതന്ധം ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഡനി)  നല്കേമാനുള്ള  തുകേ  അടെനിയന്തെരമമായനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനികകമമാ; വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

 ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി (  ശനീ  .   പനി  .   തനികലെമാതമന):

(എ)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  സന്ധംസമാന വനിഹനിതവന്ധം കകേന്ദ്രവനിഹനിതവന്ധം ഉള്പപ്പെപടെ 193 കകേമാടെനി
രൂപ  കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്  നല്കുവമാനുണ്ടമായനിരുന.  ഈ  തുകേ  5-8-2017  മുതല്
പനി.ആര്.എസസ്റ്റ്. കലെമാണ് വഴെനി നല്കേനി തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)   കകേമാട്ടയന്ധം,  പമാലെകമാടെസ്റ്റ്,  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  എന്നനീ  ജനിലകേളനിപലെ  പമാഡനി
കപപമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫെനീസുകേള്കകേനീഴെനില്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുള്ള  കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്  15-5-2017
വപരയുന്ധം  ആലെപ്പുഴെ  ജനിലയനിപലെ  പമാഡനി  കപപമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫെനീസനിനസ്റ്റ്  കേനീഴെനില്  രജനിസര്
പചയ്തനിട്ടുള്ള കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്  5-6-2017  വപരയുന്ധം തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിപലെ പമാഡനി കപപമന്റെസ്റ്റ്
ഓഫെനീസുകേള്കകേനീഴെനില്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുള്ള  കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്  19-6-2017  വപരയുന്ധം
പനലനിപന്റെ സന്ധംഭരണ തുകേ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  178.1  കകേമാടെനി  രൂപ  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതന്ധം  ഇകപ്പെമാള്  ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
കേര്ഷകേരുപടെ കുടെനിശനികേ നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)   പനലെസ്റ്റ്ല്ല്  സന്ധംഭരണ തുകേ അടെനിയന്തെരമമായനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 13-7-2017-പലെ സ.ഉ.(ലകേ)നമ്പര്  16/2017/  ഭ.പപമാ.വനി.വ.  ഉതരവസ്റ്റ്
പ്രകേമാരന്ധം  കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്  പനി.ആര്.എസസ്റ്റ്.  കലെമാണ്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബമാങ്കുകേളുമമായനി
സലപ്ലെെ കകേമാ ധമാരണമാപത്രന്ധം ഒപ്പുവച്ചു.  അതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്
പനലനിപന്റെ തുകേ  5-8-2017 മുതല് നല്കേനി തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

ഹരനിത കകേരളന്ധം മനിഷപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്

4 (*154)     ശനീ  .   പനി  .   പകേ  .   ശശനി :
ശനീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ :
പപ്രമാഫെ  .   പകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശനീ  .    കജമാര്ജസ്റ്റ് എന്ധം  .    കതമാമസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഹരനിത കകേരളന്ധം മനിഷപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് അവകലെമാകേനന്ധം പചയമാറുകണ്ടമാ
എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത മനിഷപന്റെ ഭമാഗമമായനി മമാലെനിനഖ്യസന്ധംസ്ക്കരണന്ധം ഫെലെപ്രദമമായുന്ധം കേമാരഖ്യക്ഷമമമായുന്ധം
നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിനസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനികമാനുകദ്ദേശനികന്ന നടെപടെനികേള് വനിശദമമാകകമമാ:

(സനി)  ഉറവനിടെമമാലെനിനഖ്യസന്ധംസ്കെരണന്ധം സന്ധംബനനിച്ചുന്ധം പപമാതുസലെങ്ങളനില് മമാലെനിനഖ്യങ്ങള്
നനികക്ഷപനികന്നവര്പകതനിപര സശ്വനീകേരനികന്ന നടെപടെനികേള് സന്ധംബനനിച്ചുമുള്ള നയന്ധം
വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില് കകേന്ദ്രനീകൃത മമാലെനിനഖ്യസന്ധംസ്കെരണ സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്
ഏര്പപ്പെടുതമാന  ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ  എന്നറനിയനികമാകമമാ;  എങനില്  ഇകമാരഖ്യതനില്
സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്. മുഖഖ്യനനി തലെതനിലന്ധം കൃഷനി, ജലെവനിഭവന്ധം, തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ വകുപ്പെസ്റ്റ്
മനനിമമാര്  തലെതനിലന്ധം  അവകലെമാകേനന്ധം  പചയമാറുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത  നവകകേരളന്ധം  കേര്മ
പദതനിയനില് ഉള്പപ്പെട്ട നമാലെസ്റ്റ് മനിഷനുകേളുകടെയുന്ധം അവകലെമാകേനന്ധം ചനീഫെസ്റ്റ് പസക്രട്ടറനി തലെതനിലന്ധം
നടെതമാറുണ്ടസ്റ്റ്.  അതനില്  ഹരനിത  കകേരളന്ധം  മനിഷപന്റെ  പ്രവര്തനവന്ധം  അവകലെമാകേനന്ധം
പചയമാറുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശുചനിതശ്വ-മമാലെനിനഖ്യസന്ധംസ്കെരണ പ്രവര്തനങ്ങള് ഫെലെപ്രദമമാകന്നതനിനമായനി
''മമാലെനിനഖ്യതനില് നനിന്നസ്റ്റ് സശ്വമാതന്തെഖ്യന്ധം''  എന്ന ഒരു ഊര്ജനിത മമാലെനിനഖ്യ സന്ധംസ്കെരണ
കേഖ്യമാമ്പയനിന  ആരന്ധംഭനിച്ചനിരനികകേയമാണസ്റ്റ്.  ഇതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ
സമാപനങ്ങളനില് മമാലെനിനഖ്യസന്ധംസ്കെരണ പദതനികേള് നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിനസ്റ്റ് വനിശദമമായ
നനിര്വ്വഹണ മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് സര്കമാര് പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതനിപന്റെയടെനിസമാ
നതനില് ഓകരമാ തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ സമാപനവന്ധം വനിശദമമായ പദതനി തയമാറമാകനി
നനിര്വ്വഹണന്ധം നടെതനിവരുന.

(സനി)  ലജവമമാലെനിനഖ്യന്ധം എവനിപടെയമാകണമാ ഉണ്ടമാകുന്നതസ്റ്റ് ആ ഉറവനിടെതനില്തപന്ന
അതസ്റ്റ് സന്ധംസ്കെരനികന്നതനിനമാണസ്റ്റ് മുനതൂകന്ധം പകേമാടുകന്നതസ്റ്റ്. ഉറവനിടെതനില് സമാദഖ്യമമാകു
ന്നനിപലങനില്  പപമാതു  ലജവമമാലെനിനഖ്യ  സന്ധംസ്കെരണ  സന്ധംവനിധമാനന്ധം  സമാപനികന്ന
സമനീപനമമാണസ്റ്റ്  സശ്വനീകേരനികന്നതസ്റ്റ്.  അലജവമമാലെനിനഖ്യങ്ങള് പുനരുപകയമാഗതനികനമാ
പുനനഃചന്ധംക്രമണന്ധം നടെത്തുന്നതനികനമാ തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ സമാപനങ്ങള് ചുമതലെപപ്പെ
ടുതനിയനിട്ടുള്ള  ഏജനസനികേള്കസ്റ്റ്  ലകേമമാറണപമനന്ധം  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പഞമായതനീരമാജസ്റ്റ്-
മുനനിസനിപ്പെല്  നനിയമങ്ങളനിപലെ  വഖ്യവസ  പ്രകേമാരന്ധം  പപമാതുസലെതസ്റ്റ്  മമാലെനിനഖ്യന്ധം
നനികക്ഷപനികന്നവരനില്നനിനന്ധം തത്സമയന്ധം 250 രൂപയനില് കേവനിയമാത തുകേ പനിഴെയമായനി
ചുമതമാന  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങള്കസ്റ്റ്  അധനികേമാരമുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇപ്രകേമാരന്ധം
പനിഴെയടെയമാതവര്പകതനിപര കപ്രമാസനികേറ്റ്യൂഷന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികന്നതനിനുന്ധം അതുപ്രകേമാരന്ധം
2000  രൂപ  വപര  പനിഴെ  ഈടെമാകന്നതനിനുന്ധം  വഖ്യവസയുണ്ടസ്റ്റ്.  പപമാതുസലെങ്ങളനില്
മമാലെനിനഖ്യന്ധം നനികക്ഷപനികന്നവര്പകതനിപര തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ സമാപനങ്ങള് കേര്ശന
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

436/2020
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(ഡനി) ഉകദ്ദേശനികനണ്ടസ്റ്റ്. ഉറവനിടെതനില് മമാലെനിനഖ്യ സന്ധംസ്കെരണന്ധം സമാദഖ്യമമാകുന്നനിപലങനില്
പപമാതു  ലജവമമാലെനിനഖ്യ  സന്ധംസ്കെരണ  സന്ധംവനിധമാനന്ധം  സമാപനികന്ന  സമനീപനമമാണസ്റ്റ്
സശ്വനീകേരനികന്നതസ്റ്റ്.  ചനിലെ  നഗരങ്ങളനിപലെങനിലന്ധം  കകേന്ദ്രനീകൃത  മമാലെനിനഖ്യസന്ധംസ്കെരണന്ധം
ആവശഖ്യമമായനി  വരുപമന്നതനിനമാല്  അതനിനമാവശഖ്യമമായ  നടെപടെനികേള്  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധം
ഭരണ വകുപ്പെസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനികനണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത ഭൂലെഭഖ്യത കുറവള്ള നഗര പ്രകദശങ്ങളനില്
മമാലെനിനഖ്യ  നനിര്മമാര്ജനതനിനമായനി  പരനിസനിതനി  സസൗഹൃദപരമമായനി  ആധുനനികേ
മമാലെനിനഖ്യ സന്ധംസ്കെരണ പ്ലെെമാന്റെസ്റ്റ് സമാപനികന്നതനിനുള്ള തമാല്പരഖ്യപത്രന്ധം കകേരള സന്ധംസമാന
വഖ്യവസമായ വനികേസന കകേമാര്പ്പെകറഷന (KSIDC) ക്ഷണനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

പ്രവമാസനി മലെയമാളനികേളുപടെ കക്ഷമതനിനമായനി കലെമാകേ കകേരളസഭ 
എന്ന കൂട്ടമായ

5 (*155)     ശനീ  .   രമാജു എബ്രഹമാന്ധം :
ശനീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശനീ  .   വനി  .   പകേ  .   സനി  .   മമതസ്റ്റ് കകേമായ :
ശനീ  .    എന്ധം  .    നസൗഷമാദസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം പ്രവമാസനി മലെയമാളനികേളുപടെ
കക്ഷമതനിനമായനി എപന്തെലമാന്ധം പദതനികേള് ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  പ്രവമാസനി മലെയമാളനികേളുമമായനി ബനപപ്പെട്ട വനിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച പചയ്യുന്നതനിനുന്ധം
പരനിഹമാരന്ധം നനിര്കദ്ദേശനികന്നതനിനുമമായനി കലെമാകേ കകേരളസഭ എന്ന കൂട്ടമായ രൂപനീകേരനികമാന
ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ; ഉപണ്ടങനില് വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(സനി)  ആപരപയലമാമമാണസ്റ്റ്  കലെമാകേ  കകേരളസഭയനില്  പ്രതനിനനിധനികേളമായനി
ഉള്പപ്പെടുതമാന ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ്;  പ്രസ്തുത സഭയുപടെ കയമാഗന്ധം  കചരുന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ
തയമാപറടുപ്പുകേള് നടെതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(ഡനി)  ഏപതലമാന്ധം രമാജഖ്യങ്ങളനിപലെയുന്ധം സന്ധംസമാനങ്ങളനിപലെയുന്ധം പ്രതനിനനിധനികേള്കസ്റ്റ്
കലെമാകേ കകേരളസഭയനില് പ്രമാതനിനനിധഖ്യന്ധം നല്കേമാനുകദ്ദേശനികന എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ) ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം പ്രവമാസനി മലെയമാളനികേളുപടെ
കക്ഷമതനിനമായനി തമാപഴെപ്പെറയുന്ന പദതനികേള് ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

1. മമാര്കറസ്റ്റ്  ഇന്റെലെനിജനസസ്റ്റ്,  റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്പമന്റെനിനസ്റ്റ്  മുമ്പുന്ധം  പനിമ്പുന്ധം  നല്കുന്ന
കസവനങ്ങള്,  ഉന്നത സമാകങതനികേ കമഖലെകേളനില് പതമാഴെനില് ലവദഗസ്റ്റ് ദഖ്യ
പരനിശനീലെനന്ധം
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2. കലെമാകേ കകേരളസഭ

3. ആകഗമാള സമാന്ധംസ്കെമാരനികകേമാത്സവന്ധം

4. പ്രവമാസനികേളുപടെ   ഡമാറമാകബസസ്റ്റ്  തയമാറമാകലന്ധം  അതുപകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്

കക്ഷമ പദതനികേള് രൂപനീകേരനികന്നതുന്ധം

5. കനമാര്ക എമര്ജനസനി പകേയര്

(ബനി)  ഉകദ്ദേശനികനണ്ടസ്റ്റ്. 2-8-2017-പലെ സര്കമാര് ഉതരവസ്റ്റ് (സമാധമാ) നമ്പര്

498/2017/കനമാര്ക പ്രകേമാരന്ധം കലെമാകേ കകേരളസഭ നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  2017-18  സമാമ്പതനികേ

വര്ഷതനില് ഭരണമാനുമതനി നല്കേനി ഉതരവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേരള നനിയമസഭമാ സമാമമാജനികേര്,  സര്കമാര് നമാമനനിര്കദ്ദേശന്ധം പചയ്യുന്ന

പ്രവമാസനി  മലെയമാളനികേളുപടെ  പ്രതനിനനിധനികേള്  എന്നനിവപരയമാണസ്റ്റ്  പ്രതനിനനിധനികേളമായനി

ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത സഭയുപടെ കയമാഗന്ധം കചരുന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ തയമാപറടുപ്പുകേള്

നടെതനിവരുന.

(ഡനി)  തനീരുമമാനമമായനിട്ടനില. 

 പ്രവമാസനി മലെയമാളനികേള്കമായനി സമാന്തെശ്വനന്ധം പദതനി

6 (*156)     ശനീ  .   കേമാരമാട്ടസ്റ്റ് റസമാഖസ്റ്റ് :

ശനീ  .   പകേ  .   ദമാസന :

ശനീ  .   എ  .   എന്ധം  .   ആരനിഫെസ്റ്റ് :

ശനീ  .   എന്ധം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി

സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  പ്രവമാസനി  മലെയമാളനികേള്കമായനി  'സമാന്തെശ്വനന്ധം'  പദതനി

ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി) എങനില് പദതനിയുപടെ ലെക്ഷഖ്യങ്ങള് എപന്തെമാപകയമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേമാരന്ധം  മരണമാനന്തെര  സഹമായമമായനി  എത്ര

രൂപയമാണസ്റ്റ് നല്കേനി വരുന്നതസ്റ്റ് എന്നറനിയനികകമമാ;

(ഡനി)  ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേമാരന്ധം  ഗുരുതരമമായ  കരമാഗങ്ങള്കള്ള  ചനികേനിത്സ,

വനിവമാഹ  പചലെവകേള്,  വനീല്  പചയറുകേളുന്ധം  ക്രച്ചസുകേളുന്ധം  വമാങ്ങല്  തുടെങ്ങനിയവയസ്റ്റ്

നല്കേനിവരുന്ന പരമമാവധനി ധനസഹമായന്ധം എത്ര വനീതമമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?
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മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ) ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  തനിരനിപകേപയതനിയ,  ദുരനിതമനുഭവനികന്ന പ്രവമാസനി കകേരളനീയര്കമായുള്ള

ദുരനിതശ്വമാശശ്വമാസനനിധനിയമായ സമാന്തെശ്വനന്ധം പദതനി നനിര്ദനരമായ പ്രവമാസനി കുടുന്ധംബമാന്ധംഗങ്ങപള

അതഖ്യമാവശഖ്യ ഘട്ടങ്ങളനില് സമാമ്പതനികേമമായനി സഹമായനികകേപയന്ന  ലെക്ഷഖ്യകതമാപടെയമാണസ്റ്റ്

നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി) സമാന്തെശ്വന പദതനിപ്രകേമാരന്ധം മരണമാനന്തെര ധനസഹമായമമായനി പരമമാവധനി

ഒരു ലെക്ഷന്ധം രൂപയമാണസ്റ്റ് നല്കേനി വരുന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഈ പദതനിയനിനകേനീഴെനില് വമാര്ഷനികേ വരുമമാനന്ധം ഒരു  ലെക്ഷന്ധം രൂപയനില്

തമാപഴെയുള്ള  പ്രവമാസനി  മലെയമാളനികേളുപടെ,  കുടുന്ധംബമാന്ധംഗങ്ങളുപടെ  ഗുരുതരമമായ കരമാഗങ്ങള്കള്ള

ചനികേനിത്സയസ്റ്റ് പരമമാവധനി അമ്പതനിനമായനിരന്ധം രൂപ വപരയുന്ധം അവരുപടെ പപണ്മകളുപടെ

വനിവമാഹമാവശഖ്യതനിനമായനി  പരമമാവധനി പതനിനയമായനിരന്ധം  രൂപ വപരയുന്ധം പ്രവമാസനികന്ധം

കുടുന്ധംബമാന്ധംഗങ്ങള്കന്ധം  വനീല്പചയര്,  ക്രച്ചസസ്റ്റ്  എന്നനിവ  വമാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  പരമമാവധനി

പതനിനമായനിരന്ധം രൂപ വപരയുന്ധം ഒറതവണയമായനി ധനസഹമായന്ധം നല്കേനി വരുനണ്ടസ്റ്റ്.

കറഷന വനിതരണ സന്ധംവനിധമാനന്ധം അഴെനിമതനിരഹനിതമമാകമാന 

കേര്മപദതനി

7 (*157)     ശനീ  .   പകേ  .   വനി  .   വനിജയദമാസസ്റ്റ് :

ശനീ  .   മുരളനി പപരുപനലനി :

ശനീ  .    പകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കറഷന വനിതരണ സന്ധംവനിധമാനതനിപലെ അഴെനിമതനി പൂര്ണ്ണമമായുന്ധം ഇലമാതമാ

കന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെലമാന്ധം കേര്മപദതനികേളമാണസ്റ്റ് ആസൂത്രണന്ധം പചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  കറഷന  സമാധനങ്ങളുപടെ  കചമാര്ച്ച  തടെയുന്നതനിനസ്റ്റ്  കറഷന  കേടെകേളനില്

സമാധനങ്ങപളതനികന്ന വമാഹനങ്ങളനില് ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  സന്ധംവനിധമാനന്ധം ഘടെനിപ്പെനികന്ന

പദതനി നടെപ്പെമാകനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(സനി) ഈ രന്ധംഗപത അഴെനിമതനി തടെയുന്നതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി സന്ധംസമാന-ജനിലമാ-

തമാലൂകസ്റ്റ്-നഖ്യമായവനിലെകടെ തലെങ്ങളനിൽ വനിജനിലെനസസ്റ്റ് കേമനിറനികേള് രൂപനീകേരനികകേയുന്ധം

കസമാഷഖ്യല് ഓഡനിറനിന്ധംഗസ്റ്റ് ഏര്പപ്പെടുത്തുകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ?
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ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി (  ശനീ  .   പനി  .   തനികലെമാതമന):

(എ)  കറഷന സമാധനങ്ങളുപടെ മറനിച്ചുവനില്പ്പെന,  പൂഴനിവയ്പ്പെസ്റ്റ് എന്നനിവ തടെയുന്ന
തനിനമായനി ശക്തമമായ ഒരു പരനികശമാധനമാ സന്ധംവനിധമാനന്ധം വകുപ്പുതലെതനില് നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.
വകുപ്പെനിപലെ  പരനികശമാധനമാ  ഉകദഖ്യമാഗസന  നനിരന്തെരന്ധം  പരനികശമാധന  നടെത്തുകേയുന്ധം
നനിയമലെന്ധംഘനന്ധം നടെത്തുന്നവര്പകതനിപര 1955-പലെ അവശഖ്യ സമാധന നനിയമപ്രകേമാരന്ധം
കേര്ശന നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരനികേയുന്ധം പചയ്യുന.  കൂടെമാപത ഓകരമാ കറഷനനിന്ധംഗസ്റ്റ്
ഇനപസകര്മമാരുന്ധം  പ്രതനിവമാരന്ധം  10  കേമാര്ഡുകേപളങനിലന്ധം  പരനികശമാധനിച്ചസ്റ്റ്  പരനികശമാധനയുപടെ
അടെനിസമാനതനില് കേമാര്ഡുടെമകേള്കസ്റ്റ് കറഷന സമാധനങ്ങള് കൃതഖ്യമമായനി ലെഭനികന
കണ്ടമാപയനന്ധം  ഉറപ്പെസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നതനിനുന്ധം  വനീഴ്ച  വരുത്തുന്നവരുപടെ  കപരനില്  കേര്ശന
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതനിനുന്ധം  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത ഓണകമാലെതസ്റ്റ്
പരനികശമാധന  ശക്തമമാകന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  സന്ധംസമാന/ജനിലമാതലെ  സ്കെശ്വമാഡുകേള്
രൂപനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് പ്രവര്തനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് വരുന.  എനഡസ്റ്റ് ടു
എനഡസ്റ്റ്  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടലറകസഷന,  ഇ-കപമാസസ്റ്റ്  പമഷനീനുകേളുപടെ  ഉപകയമാഗന്ധം  എന്നനിവ
മുഖമുദ്രയമായനിട്ടുള്ള ഭക്ഷഖ്യഭദ്രതമാ  നനിയമന്ധം  2013  സമ്പൂര്ണ്ണമമായനി  നടെപ്പെനില്  വരുന്നകതമാപടെ
സന്ധംസമാനപത  പപമാതുവനിതരണ  ശന്ധംഖലെ  കൂടുതല്  കേമാരഖ്യക്ഷമവന്ധം  സുതമാരഖ്യവന്ധം
അഴെനിമതനിരഹനിതവന്ധം ആകുന്ധം.

(ബനി)  കറഷന സമാധനങ്ങള് പകേമാണകപമാകുന്ന വമാഹനങ്ങളനില് ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.
ഘടെനിപ്പെനികന്ന  പദതനികസ്റ്റ്  തതശ്വതനില്  അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്
നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സലപ്ലെെകകേമാ സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)   TPDS 2001  പ്രകേമാരന്ധം സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് സന്ധംസമാന/ജനിലമാ/  തമാലൂകസ്റ്റ്/
പഞമായത്തുതലെ വനിജനിലെനസസ്റ്റ് സമനിതനികേള്  രൂപനീകേരനിച്ചനിരുന.  2013 -പലെ കദശനീയ
ഭക്ഷഖ്യ ഭദ്രതമാ  നനിയമന്ധം,  സന്ധംസമാന,  ജനില,  കബമാകസ്റ്റ്  കറഷന ഡനികപ്പെമാ  തലെതനില്
വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  കേമനിറനികേള്  രൂപനീകേരനികണപമന്നസ്റ്റ്  നനിഷര്ഷനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  സന്ധംസമാന
തലെതനില് ടെനി നനിയമപത ആസദമമാകനിയനിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങള് രൂപവല്കരനികന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  കസമാഷഖ്യല് ഓഡനിറനിന്ധംഗസ്റ്റ്  നടെത്തുന്നതനിനമായനി ടെമാറമാ
ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ് ഓഫെസ്റ്റ് കസമാഷഖ്യല് സയനസസ്റ്റ് എന്ന സന്ധംഘടെനപയ സമനീപനികകേയുന്ധം ടെനി
സന്ധംഘടെന ഓഡനിറനിന്ധംഗസ്റ്റ് നടെത്തുന്നതനിപനപ്പെറനി ഏകേദനിന ശനില്പ്പെശമാലെ സന്ധംഘടെനിപ്പെനികകേയുന്ധം
സന്ധംസമാനപതമാട്ടമാപകേ  കസമാഷഖ്യല്  ഓഡനിറനിന്ധംഗസ്റ്റ്  നടെത്തുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചുവരനികേയുമമാണസ്റ്റ്.  ടെമാറമാ  ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ്  ഓഫെസ്റ്റ്  കസമാഷഖ്യല്  സയനസസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്
സന്ധംസമാനങ്ങളനില് കസമാഷഖ്യല് ഓഡനിറസ്റ്റ്  നടെതനിയനിട്ടുപണ്ടങനില് ആയതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്
വനിശദമമായ വനിവരങ്ങള് നല്കേണപമന്നസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.



438 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 16, 2017

ആകരമാഗഖ്യകമഖലെയനിപലെ പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനികന്നതനിനുള്ള പദതനി

8 (*158)      ശനീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമമാര് :
ശനീ  .   എല്കദമാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപ്പെനിള്ളനില് :
ശനീ  .   സണ്ണനി കജമാസഫെസ്റ്റ് :
ശനീ  .    അനനില്  അകര :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ആകരമാഗഖ്യകമഖലെയനിപലെ പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനികന്നതനിനുള്ള പദതനിയമായ
ആര്ദ്രന്ധം മനിഷപന്റെ പ്രവര്തനന്ധം വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നൽകുകമമാ;

(ബനി) സന്ധംസമാനപത മുഴുവന പസൗരനമമാരുപടെയുന്ധം ആകരമാഗഖ്യ നനിലെപയകറനിച്ചുള്ള
വനിവരസഞയന്ധം സൃഷ്ടനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി ഏതസ്റ്റ് ഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്;

(സനി) കരമാഗനികേളമായനി കേപണ്ടതനിയനിട്ടുള്ളവര്കസ്റ്റ് പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ചനികേനിത്സ ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഡനി) പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനികേകളമാപടെമാപ്പെന്ധം ജനീവനിതലശലെനീ കരമാഗങ്ങളുപടെയുന്ധം പ്രതനികരമാധ
പ്രവര്തനങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഉതകുന്ന  പ്രമാഥമനികേ  ആകരമാഗഖ്യനയന്ധം  രൂപനീകേരനികന്നതനിനുള്ള
പവല്ലുവനിളനികേള് എപന്തെമാപകയമാണസ്റ്റ്;

(ഇ)  ഈ വര്ഷന്ധം സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനികേളുന്ധം വനിവനിധ തരന്ധം പനനിയുന്ധം
പടെര്ന  പനിടെനിച്ചസ്റ്റ്  ജനസന്ധംഖഖ്യയനില്  10  ശതമമാനതനിലെധനികേന്ധം  കപര്  അസുഖ
ബമാധനിതരമായകപ്പെമാൾ  ആര്ദ്രന്ധം  മനിഷന  ക്രനിയമാത്മകേമമായ  എന്തെസ്റ്റ്  ഇടെപപടെലകേളമാണസ്റ്റ്
നടെതനിയതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് പവളനിപപ്പെടുതമാകമമാ?

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി  (  ശനീമതനി പകേ  .    പകേ  .    ലശലെജ
ടെനീച്ചര്):

(എ)  നവകകേരള കേര്മപദതനിയുപടെ ഭമാഗമമായനി ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെനില് നടെപ്പെനിലെമാകനി
വരുന്ന  ആര്ദ്രന്ധം  പദതനിയുപടെ  പപമാതുപവയുള്ള  പ്രവര്തനന്ധം  ബഹു.  മുഖഖ്യമനനി
അദഖ്യക്ഷനമായുന്ധം ചനീഫെസ്റ്റ് പസക്രട്ടറനി അന്ധംഗവമമായനിട്ടുള്ള സമനിതനി വനിലെയനിരുത്തുനണ്ടസ്റ്റ്.
കൂടെമാപത  ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെസ്റ്റ്  അഡനീഷണല്  ചനീഫെസ്റ്റ്  പസക്രട്ടറനി  പചയര്മമാനമായ
സനിയറനിന്ധംഗസ്റ്റ്  കേമനിറനി,  കസറസ്റ്റ് മനിഷന ഡയറകര്  (എന.എച്ചസ്റ്റ്.എന്ധം.),  ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെസ്റ്റ്
ഡയറകര് അടെങ്ങുന്ന സന്ധംസമാനതലെ മമാകനജ് പമന്റെസ്റ്റ്   യൂണനിറസ്റ്റ്,  ജനിലമാ പഞമായതസ്റ്റ്
പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്  പചയര്മമാനുന്ധം  ജനിലമാ  കേളകര്  ലവസസ്റ്റ്  പചയര്മമാനുമമായുള്ള  ജനിലമാ
കപ്രമാഗമാന്ധം  മമാകനജ് പമന്റെസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്  എന്നനിവ  ഫെമാമനിലെനി  പഹല്തസ്റ്റ്  പസന്റെറുകേളുപടെ
പ്രവര്തനതനിപന്റെ  കമല്കനമാട്ടന്ധം വഹനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  സന്ധംസമാനപത എലമാ ജനിലകേളനിപലെയുന്ധം എലമാ പ്രകദശപതയുന്ധം എലമാ
വനിഭമാഗന്ധം ജനങ്ങപളയുന്ധം ഉള്പകമാള്ളനിച്ചുപകേമാണ്ടസ്റ്റ്  പതസ്റ്റ് ലെക്ഷന്ധം കപരുപടെ ഒരു ബൃഹതസ്റ്റ്
സര്കവ്വ  നടെത്തുന്നതനിനമായനി  ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെസ്റ്റ്  കകേരള  പഹല്തസ്റ്റ്  ഒബ്സര്കവററനി
എന്ന ഒരു പഠനന്ധം ആരന്ധംഭനിച്ചനിരുനപവങനിലന്ധം  പനിന്നനീടെസ്റ്റ്  ചനിലെ കേമാരണങ്ങളമാല് ഈ
സര്കവ്വ  നടെത്തുന്നതനികലെകമായനി  അച്ചദ്യുതകമകനമാന  പസന്റെര്  കഫെമാര്  പഹല്തസ്റ്റ്
സയനസസ്റ്റ് സഡനീസനിപന ഏല്പ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ് തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി) കരമാഗനികേളമായനി കേപണ്ടതനിയനിട്ടുള്ളവര്കസ്റ്റ് ചനികേനിത്സ ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  ജനീവനിതലശലെനീ കരമാഗങ്ങള് ജനങ്ങളുപടെ ജനീവനിതരനീതനിയനില് വന്ന കേമാതലെമായ
ലശലെനീ മമാറങ്ങളുപടെ പരനിണനിതഫെലെമമായനി വന്ന അവസയമാണസ്റ്റ്.  അനമാകരമാഗഖ്യകേരമമായ
ഭക്ഷണരനീതനി,  വഖ്യമായമാമകറവസ്റ്റ്,  പുകേയനിലെ,  മദഖ്യപമാനന്ധം  തുടെങ്ങനിയ  ലെഹരനികയമാടുള്ള
ആസക്തനി,  മമാനസനികേപനിരനിമുറുകന്ധം  എന്നനിവയമാണസ്റ്റ്  ജനീവനിതലശലെനീ  കരമാഗങ്ങള്
വര്ദനികന്നതനിനുള്ള കേമാരണമമായനി കേണവരുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ ലശലെനീ മമാറങ്ങപളകറനിച്ചസ്റ്റ്
ജനങ്ങപള  കബമാധവല്കരനികന്നതനിനുന്ധം  പ്രമാഥമനികേ  പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെത്തുന്നതനിനുന്ധം പദതനികേള് ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. എന്നമാല് ജനങ്ങളുപടെ പങമാളനിതമമാണസ്റ്റ്
ഇതനിനസ്റ്റ് ഏറവന്ധം പ്രധമാനമമായ ഘടെകേന്ധം.  ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെനിനസ്റ്റ് പുറപമ മറസ്റ്റ് എലമാ വകുപ്പുകേളുന്ധം
സശ്വനീകേരനികകണ്ട  നടെപടെനികേള്  കൂടെനി  കക്രമാഡനീകേരനിപച്ചങനില്  മമാത്രകമ  ആകരമാഗഖ്യനയതനില്
ഉള്പകമാള്ളനിച്ചനിരനികന്ന ഉകദ്ദേശഖ്യലെക്ഷഖ്യങ്ങള് ലകേവരനികന്നതനിനസ്റ്റ് സമാധനികകേയുള.
ഈ  ഏകകേമാപനമമാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനി  നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനില്  കനരനികടെണ്ടനിവരുന്ന
ഏറവന്ധം വലെനിയ പവല്ലുവനിളനിയമായനി കേണകമാകപപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്.

(ഇ)  പപമാതുകമഖലെയനിപലെ  ചനികേനിത്സമാ സന്ധംവനിധമാനങ്ങപള ശക്തനിപപ്പെടുത്തുകേ,
ആശുപത്രനി സന്ധംവനിധമാനങ്ങള് കരമാഗനീസസൗഹൃദമമാകകേ എന്നനീ ലെക്ഷഖ്യങ്ങകളമാപടെയമാണസ്റ്റ്
ആര്ദ്രന്ധം  മനിഷനസ്റ്റ് രൂപന്ധം പകേമാടുതനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ആര്ദ്രന്ധം മനിഷന പ്രവര്തനന്ധം ആരന്ധംഭനിച്ചനികട്ടയുള.
പനനിയുന്ധം  പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനിയുന്ധം  തടെയുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലെവനിലള്ള  സര്കമാര്  ആശുപത്രനി
സന്ധംവനിധമാനങ്ങള് കുറമറനനിലെയനിലെമാണസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ആര്ദ്രന്ധം  മനിഷന പൂര്ണ്ണകതമാതനില്
പ്രവര്തനക്ഷമമമാകന്നകതമാപടെ ചുവപടെ കചര്തനിട്ടുള്ള ലെക്ഷഖ്യങ്ങള് നടെപ്പെനിലെമാകമാന
കേഴെനിയുന്ധം.  പ്രമാഥമനികേ ആകരമാഗഖ്യ സന്ധംവനിധമാനങ്ങപള ശക്തനിപപ്പെടുത്തുകേയുന്ധം പ്രമാഥമനികേ
ആകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങപള  കുടുന്ധംബ  ആകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി  മമാറ്റുകേയുന്ധം  പചയ്യുന്ന
പ്രവര്തനങ്ങള് പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനി നനിയനണ ചനികേനിത്സമാ സന്ധംവനിധമാനങ്ങളനില് ഉള്പപ്പെ
ടുത്തുവമാനുള്ള നടെപടെനികേളുന്ധം ഉള്പകമാള്ളുന്നതമാണസ്റ്റ്. ജനിലമാ-തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേളുപടെ
ശമാക്തനീകേരണവന്ധം അധനികേമമായനി തസനികേ സൃഷ്ടനികലന്ധം വഴെനി ഈ ആശുപത്രനികേളനിപലെ
പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനികേള്  അടെകമുള്ള കരമാഗ  ചനികേനിത്സകേള്   ശക്തനിപപ്പെടുതനിവരനികേയമാണസ്റ്റ്.
ആകരമാഗഖ്യരന്ധംഗപത  വനികകേന്ദ്രനീകൃത  ആസൂത്രണവന്ധം  പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനി കരമാഗങ്ങപള
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നനിര്ണ്ണയനികന്ന സമാമൂഹനികേ ഘടെകേങ്ങപള പരനിഹരനികമാനുള്ള നടെപടെനികേളുന്ധം തകദ്ദേശഭരണ
സമാപനങ്ങളുപടെ പ്ലെെമാനഫെണ്ടസ്റ്റ് വഴെനി നടെപ്പെനിലെമാകവമാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളുന്ധം നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ലകേപ്പുസകേങ്ങളുന്ധം എസസ്റ്റ്.എച്ചസ്റ്റ്.ആര്.സനി.  വഴെനി  തയമാറമാകനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   പ്രമാഥമനികേ
തലെതനിലള്ള  സമാപനങ്ങളനില്  ആര്ദ്രന്ധം  പദതനി  മുകഖന  കഡമാകര്,  സമാഫെസ്റ്റ്  നഴസ്റ്റ്,
ലെമാബസ്റ്റ്  പടെകനീഷഖ്യന  തുടെങ്ങനിയ  തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനിച്ചസ്റ്റ്   നനിയമനന്ധം  നടെതനിയതനിലൂപടെ
പ്രമാഥമനികേ  തലെതനില്  തപന്ന  കരമാഗനനിര്ണ്ണയന്ധം  നടെതമാനുന്ധം  പമച്ചപപ്പെട്ട  ചനികേനിത്സ
നല്കുവമാനുന്ധം ആര്ദ്രന്ധം പദതനി മുകഖന സമാധനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനി നനിയനണ
ങ്ങളുമമായനി  ലകേപകമാണ്ട  പ്രകതഖ്യകേ  പ്രവര്തനങ്ങളുപടെ  വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്  ചുവപടെ
കചര്കന :

1. പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനികേള് ഉണ്ടമാകുന്നതസ്റ്റ് കനരപത തപന്ന കേണപനിടെനി
കന്നതനിനുന്ധം  നനിയനനികന്നതനിനുമമായനി  കരമാഗ  നനിരനീക്ഷണവന്ധം
പകേമാതുകേസ്റ്റ് നനിരനീക്ഷണവന്ധം ശക്തനിപപ്പെടുതനി.

2. പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനികേള്  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പചയ്ത  സലെങ്ങളനില്  അതമാതസ്റ്റ്
സമയങ്ങളനില്   ജനിലമാ  സന്ധംസമാനതലെ  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേള്
സന്ദര്ശനിച്ചസ്റ്റ് കരമാഗപ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള് ശക്തനിപപ്പെടുത്തു
വമാനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകേയുണ്ടമായനി.

3. പകേമാതുകുസമാന്ദ്രത  കൂടുതലള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിലന്ധം  പഡങനിപ്പെനനി
റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയ്ത സലെങ്ങളനിലന്ധം പകേമാതുകേനിപന്റെ ഉറവനിടെ നശനീകേരണന്ധം,
വനീടെനിനുള്ളനില് കേനീടെനമാശനിനനി തളനികകേ  (ISS)  വനീടെനിനസ്റ്റ്  പുറതസ്റ്റ്
കേനീടെനമാശനിനനി  പുകേയല്  (കഫെമാഗനിന്ധംഗസ്റ്റ്),   കൂതമാടെനി  നശനീകേരണ
തനിനുള്ള കസ്പ്രേയനിന്ധംഗസ്റ്റ് എന്നനിവ പചയ്യുകേയുണ്ടമായനി.

4.   സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ  അദഖ്യക്ഷതയനില്  കൂടെനിയ
സര്വ്വകേക്ഷനികയമാഗതനിപന്റെ തനീരുമമാനപ്രകേമാരന്ധം ജൂണ്  27, 28,
29  തനീയതനികേളനില്  സന്ധംസമാനവഖ്യമാപകേമമായനി  ശുചനീകേരണ
യജന്ധം നടെതനി.

5. ജൂണ് 29 മുതല് ജൂലലെ 3 വപരയുന്ധം ജൂലലെ 17 തനീയതനിയനിലമമായനി
രണ്ടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  വനിദഗ്ദ്ധ  സന്ധംഘങ്ങള്  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  എതനി
സനിതനിഗതനികേള് വനിലെയനിരുത്തുകേയുന്ധം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകേയുന്ധം
പചയ്തു.  ഈ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേമാരന്ധം പകേമാതുകേസ്റ്റ്, കൂതമാടെനി നശനീകേരണ
പ്രവര്തനങ്ങള് ശക്തനിപപ്പെടുത്തുകേയുണ്ടമായനി.

6. മരുനകേള്, പടെസസ്റ്റ് കേനിറ്റുകേള് എന്നനിവയുപടെ ലെഭഖ്യത ഉറപ്പുവരുതനി.
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7. കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്  തൃപ്തനികേരമമായ  കസവനന്ധം  നല്കുവമാന  ഒ.പനി.
സമയന്ധം ദനീര്ഘനിപ്പെനിച്ചു.  

8. മഴെകമാലെ പൂര്വ്വ ശുചനീകേരണ യജതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി ബഹു.
മുഖഖ്യമനനിയുപടെ അദഖ്യക്ഷതയനില് 6-3-2017 തനീയതനിയനില് കയമാഗന്ധം
കൂടെനി.

9. വനിവനിധ  വകുപ്പുതലെവനമാരുപടെ  കയമാഗന്ധം  ചനീഫെസ്റ്റ്  പസക്രട്ടറനിയുപടെ
അദഖ്യക്ഷതയനില് 2-3-2017 തനീയതനിയനില് കൂടെനി പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനി
പ്രതനികരമാധതനിനസ്റ്റ്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമമായനി  കചര്ന്നസ്റ്റ്  നടെപടെനി
ലകേപകമാള്ളുവമാന തനീരുമമാനനിച്ചു.

10. ഗവ.  പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ്,  സശ്വകേമാരഖ്യ പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ്
പ്രതനിനനിധനികേളുപടെ  കയമാഗന്ധം  കചര്ന്നസ്റ്റ്  സമയബനനിതമമായനി
കരമാഗവനിവരന്ധം റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയ്യുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിരുന.

11. ഐ.എന്ധം.എ.  വഴെനി  സശ്വകേമാരഖ്യ  കമഖലെയനിപലെ   കഡമാകര്മമാര്കസ്റ്റ്
പഡങനി ചനികേനിത്സമാ മമാനദണ്ഡങ്ങപളകറനിച്ചുള്ള മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
നല്കേനി.

12. പത്ര, ദൃശഖ്യ, ശവഖ്യ മമാധഖ്യമങ്ങള് വഴെനിയുള്ള കബമാധവല്കരണന്ധം,
ലമകസ്റ്റ്  അനസൗണ്പസ്മെന്റെസ്റ്റ്,  ലെഘുകലെഖ  വനിതരണന്ധം,  കപമാസര്,
പറയനില്കവ കസഷന,  സനിനനിമമാ  തനികയറര്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്
എന.എച്ചസ്റ്റ്.എന്ധം.-പന്റെ  സഹമായകതമാപടെയുള്ള  പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനി
പ്രതനികരമാധ പ്രചരണങ്ങള് എന്നനിവ നടെതനിയനിരുന.

 പബനികേസ്റ്റ് സര്വ്വനീസസ്റ്റ് കേമനീഷന പരനിഷരണന്ധം

9 (*159)     ശനീ  .   പകേ  .   എന്ധം  .   ഷമാജനി :
ശനീ  .   എന  .   ഷന്ധംസുദ്ദേനീന  :
ശനീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസമാകസ്റ്റ്  :
ശനീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി

സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വനീസസ്റ്റ്  കേമനീഷന  അതനിപന്റെ  നനിലെവനിപലെ  പ്രവര്തന
രനീതനിയനില് മമാറന്ധം വരുതമാന ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായുള്ള  പരനിഷ്ക്കരണ  നടെപടെനികേള്കസ്റ്റ്  തുടെകന്ധം
കുറനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത പരനിഷ്ക്കരണനടെപടെനികേളുപടെ ഉകദ്ദേശഖ്യലെക്ഷഖ്യങ്ങള് പവളനിപപ്പെടുതമാകമമാ?
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മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ & ബനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  നനിയമന നടെപടെനിക്രമങ്ങള് കവഗതനില് പൂര്തനിയമാകകേ എന്നതമാണസ്റ്റ്
പരമപ്രധമാനമമായ ഉകദ്ദേശഖ്യന്ധം.  പതരപഞടുപ്പെനിപന്റെ പ്രമാരന്ധംഭഘട്ടമമായ പരനീക്ഷ കേഴെനിഞസ്റ്റ്
ഒരു  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  നനിയമനശനിപമാര്ശ  നലല്കുുകേപയന്നതുന്ധം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുപടെ
പരനിഷരണ നടെപടെനിയമാണസ്റ്റ്.

ആകരമാഗഖ്യകമഖലെയനിപലെ നവനീകേരണതനിനസ്റ്റ് പദതനികേള്

10 (*160)    ശനീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശനീ  .   രമാജു എബ്രഹമാന്ധം :
ശനീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശനീ  .    ഡനി  .    പകേ  .    മുരളനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  ആകരമാഗഖ്യകമഖലെയനില്
സമഗവന്ധം ശമാസനീയവമമായ പുകരമാഗതനിയമായനി എപന്തെലമാന്ധം പദതനികേളമാണസ്റ്റ് ആവനിഷരനിച്ചസ്റ്റ്
നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  സനീകേളുപടെയുന്ധം  കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം  ആശുപത്രനികേള്  പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന്ധം
പ്രസവ  വമാര്ഡുകേള്  ആധുനനികേവല്കേരനികന്നതനിനുന്ധം  എപന്തെലമാന്ധം  നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ്
സശ്വനീകേരനികമാനുകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ്;

(സനി) സന്ധംസമാനപത ആദനിവമാസനി കമഖലെയനിപലെ ആകരമാഗഖ്യ സന്ധംരക്ഷണതനിനസ്റ്റ്
പ്രകതഖ്യകേ  പ്രവര്തനന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനമായനി  'ഊരുമനിത്രന്ധം'  പദതനികസ്റ്റ്  രൂപന്ധം
നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ?

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി  (  ശനീമതനി പകേ  .    പകേ  .    ലശലെജ
ടെനീച്ചര്):

(എ) ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം ആകരമാഗഖ്യകമഖലെയനില്
സമഗവന്ധം  ശമാസനീയവമമായ  പുകരമാഗതനികമായനി  ചുവപടെ  പറയുന്ന  പദതനികേള്
ആവനിഷരനിച്ചസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകനിയ വനിവരങ്ങള് ചുവപടെ കചര്കന.

1. കനത്രകരമാഗ വനിഭമാഗന്ധം :

1976-ല്  ആരന്ധംഭനിച്ച  കദശനീയ  അനതമാ  നനിയനണ  പരനിപമാടെനി  2020-ാ
മമാകണ്ടമാടുകൂടെനി അനതയുപടെ വഖ്യമാപ്തനി നനിലെവനിലള്ള  1.1%  എന്നതനില് നനിനന്ധം
0.3%  എന്ന  കതമാതനികലെകസ്റ്റ്  എതനികമാനുള്ള  പരനിപമാടെനികേള്  കദശനീയ
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തലെതനില് നടെപ്പെനിലെമാകനി വരുനണ്ടസ്റ്റ്.  അതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി കകേരളതനിലന്ധം
എലമാ വര്ഷവന്ധം പരനിപമാടെനികേളുപടെ നടെതനിപ്പുന്ധം അവകലെമാകേനങ്ങളുന്ധം കൃതഖ്യമമായനി
നടെനവരുന. 2016-17 വര്ഷതനില് 151774 തനിമനിര ശസക്രനീയകേള് നടെന.
2016-17  കേമാലെയളവനില്  വനിദഖ്യമാലെയങ്ങള്  സന്ദര്ശനിച്ചസ്റ്റ്  12,91153  കുട്ടനികേപള
കേമാഴ്ച  പരനികശമാധനയസ്റ്റ്  വനികധയരമാകകേയുന്ധം  അതനില്  84753  കപര്കസ്റ്റ്
കേമാഴ്ച  ലവകേലെഖ്യന്ധം  ഉള്ളതമായനി  കേണപനിടെനികകേയുന്ധം  അര്ഹരമായവര്കസ്റ്റ്
സസൗജനഖ്യമമായനി  കേണ്ണടെ  വനിതരണന്ധം  പചയ്യുകേയുന്ധം  പചയ്തു.  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്
കേഴെനിഞ വര്ഷന്ധം കനത്രദമാനന്ധം വഴെനി ലെഭനിച്ച 1973 കേണ്ണുകേള് കനത്രബമാങ്കുകേള്
വഴെനി  സന്ധംഭരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   ഈ കേമാലെയളവനില് സന്ധംഭരനിച്ച കനത്രപടെലെങ്ങളനില്
1502 എണ്ണന്ധം കനത്ര പടെലെമാനത ബമാധനിച്ച വഖ്യക്തനികേള്കസ്റ്റ് ശസക്രനിയ വഴെനി
വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കദശനീയ അനതമാ നനിയനണ പരനിപമാടെനിയുപടെ വനിവനിധ
കസവനങ്ങളുന്ധം സകന്ദശങ്ങളുന്ധം പപമാതുജനങ്ങളനില് എതനികന്നതനിനുന്ധം അതുവഴെനി
സമൂഹതനില്  കനത്ര  സന്ധംഭരണന്ധം,  കനത്രദമാനന്ധം  മുതലെമായ  വനിഷയങ്ങളനില്
കബമാധവല്കരണന്ധം നടെത്തുന്നതനിപന്റെയുന്ധം ഭമാഗമമായനി  സന്ധംസമാനപതമാട്ടമാപകേ
7026  കനത്രകരമാഗ കബമാധവല്കരണ കമാസ്സുകേള് നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

വനിദഖ്യമാലെയ  കനത്രമാകരമാഗഖ്യ  പരനിപമാടെനിയുപടെ  ഭമാഗമമായനി  കുട്ടനികേളനിപലെ
കേമാഴ്ചലവകേലെഖ്യന്ധം കേണപനിടെനികന്നതനിനുന്ധം കേണ്ണടെ വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്നതനിനുന്ധം
പുറപമ  8139  അദഖ്യമാപകേര്കസ്റ്റ്  കുട്ടനികേളുപടെ  കേമാഴ്ച  പരനികശമാധന  നടെത്തു
ന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രമാഥമനികേ  വനിവരങ്ങള്  പഠനിപ്പെനിച്ചുപകേമാടുതനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  15  ജനിലമാ
സഞരനികന്ന കനത്രവനിഭമാഗവന്ധം കകേമാട്ടയന്ധം, കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് എന്നനീ പമഡനികല്
കകേമാകളജുകേളനില്   2  സഞരനികന്ന  കകേന്ദ്രനീകൃത  കനത്രവനിഭമാഗവന്ധം  കൂടെമാപത
ആധുനനികേ സന്ധംവനിധമാനകതമാടുകൂടെനി  3  പടെലെനി ഓഫമാല്മനികേസ്റ്റ്,  ഓഫമാല്കമമാളജനി
യൂണനിറ്റുകേളുന്ധം  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം,  കകേമാട്ടയന്ധം,  പമാലെകമാടെസ്റ്റ്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലന്ധം
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന.

2. ദന്തെല് വനിഭമാഗന്ധം :

ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെനിപലെ ദന്തെല് വനിഭമാഗതനിനസ്റ്റ് ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില്
വന്നതനിനുകശഷന്ധം  200 ലെക്ഷന്ധം രൂപയുപടെ ഭരണമാനുമതനി സന്ധംസമാന പ്ലെെമാന
ഫെണ്ടസ്റ്റ് മുകഖന ലെഭഖ്യമമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെനിപന്റെ  കേനീഴെനിപലെ വനിവനിധ
പഡന്റെല് യൂണനിറ്റുകേളനികലെകമായനി   24  ആകട്ടമാമമാറനികേസ്റ്റ്  പഡന്റെല് പചകയഴന്ധം
6  ആര്.വനി.ജനി.(കറഡനികയമാ  വനിഷശ്വല്  ഗമാഫെസ്റ്റ്)-യുന്ധം   4  ആകട്ടമാകകവകേളുന്ധം
10 കസമാഫസ്റ്റ് റനിഷദ്യു കലെസറുകേളുന്ധം മറസ്റ്റ് പഡന്റെല് പമറനീരനിയലകേളുന്ധം കേരസമമാകമാന
കേഴെനിഞ. കമജര് പഡന്റെല്  എകേദ്യുപ്പമനകേള് വമാങ്ങുന്നതനികലെകമായനി  100
ലെക്ഷന്ധം രൂപയുന്ധം വനിവനിധ പഡന്റെല് പമറനീരനിയല്സസ്റ്റ്  വമാങ്ങുന്നതനികലെകമായനി
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100  ലെക്ഷന്ധം  രൂപയുന്ധം  പകേ.എന്ധം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല്.-നസ്റ്റ്  ലകേമമാറുകേയുണ്ടമായനി.
പഡന്റെല് പസഷഖ്യമാലെനിറനി  വകുപ്പുകേളനികലെകസ്റ്റ് ഉപകേരണങ്ങള് വമാങ്ങുന്നതനിനമായനി
10 ലെക്ഷന്ധം രൂപ വനിനനികയമാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. പഡന്റെല് വനിഭമാഗതനിപന്റെ ശമാക്തനീകേരണ,
നവനീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള്കമായനി  2017-18-ല്  500 ലെക്ഷന്ധം രൂപയുപടെ
ഭരണമാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കമജര്  പഡന്റെല്  എകേദ്യുപ്പമനകേള്
വമാങ്ങുന്നതനികലെകമായനി  100  ലെക്ഷന്ധം രൂപയുപടെയുന്ധം നവനീനങ്ങളമായ പഡന്റെല്
പമറനീരനിയല്സസ്റ്റ് വമാങ്ങുന്നതനികലെകമായനി   100 ലെക്ഷന്ധം രൂപയുപടെയുന്ധം പദതനി
ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 2015-16-ല് പുതനിയതമായനി സൃഷ്ടനികപപ്പെട്ട 24 പഡന്റെല്
അസനിസന്റെസ്റ്റ്  സര്ജനമമാര്കന്ധം  24  പഡന്റെല്   ലഹജനീനനിസ്റ്റുകേള്കന്ധം
2016-17-ല് നനിയമനന്ധം നല്കുവമാന കേഴെനിഞനി ട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത  2016-17-ല്
47 പഡന്റെല് അസനിസന്റെസ്റ്റ് സര്ജനമാരുപടെ  തസനികേകേള് സൃഷ്ടനികന്നതനികലെകന്ധം
ആയതനികലെകസ്റ്റ് നനിയമനന്ധം നടെത്തുകേയുന്ധം പചയ്തു.  സന്ധംസമാനത്തുടെനനീളന്ധം  60
സ്കൂള് പഡന്റെല് പഹല്തസ്റ്റ് കേഖ്യമാമ്പുകേള് ഫെലെപ്രദമമായനി സന്ധംഘടെനിപ്പെനികവമാനുന്ധം
അവയുപടെ  കബമാധവല്കരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപ്പെനിലെമാകവമാനുന്ധം
കേഴെനിഞ.  ഇതനികലെകമായനി   8.20 ലെക്ഷന്ധം രൂപ പചലെവഴെനികകേയുണ്ടമായനി.

3. കുഷ്ഠകരമാഗ നനിര്മമാര്ജന യജന്ധം :

NLEP  പ്രവര്തനങ്ങള്  ശക്തനിപപ്പെടുത്തുന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  സുസനിര

വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ള  പുതനിയ  പ്രവര്തന

പരനിപമാടെനികേള്കസ്റ്റ് രൂപന്ധം പകേമാടുതനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  2016 ഒകകമാബര് 2 -ാ തനീയതനി

ഉദ്ഘമാടെനന്ധം  പചയ്ത  ഈ  പദതനിയനിലൂപടെ  സന്ധംസമാനപത  മുഴുവന

വനിദഖ്യമാലെയങ്ങളനികലെയുന്ധം അന്ധംഗനവമാടെനികേളനികലെയുന്ധം കുട്ടനികേപള (മുന്നസ്റ്റ് മുതല് 17

വയസ്സുവപര)  അദഖ്യമാപകേരുപടെ/  അന്ധംഗനവമാടെനി  പ്രവര്തകേരുപടെയുന്ധം  സ്കൂള്

പഹല്തസ്റ്റ് നഴനിപന്റെയുന്ധം സഹകേരണകതമാപടെ തശ്വകസ്റ്റ് പരനികശമാധന നടെത്തുന്നതനിനുന്ധം

വനിദഗ്ദ്ധ  പരനികശമാധന  ആവശഖ്യമുള്ളവര്കസ്റ്റ്  പമഡനികല്  ഓഫെനീസറുപടെയുന്ധം

തശ്വകസ്റ്റ് കരമാഗ വനിദഗ്ദ്ധരുപടെയുന്ധം  കസവനന്ധം ലെഭഖ്യമമാകനിവരനികേയുമമാണസ്റ്റ്.

4. ജനീവനിത ലശലെനീകരമാഗ നനിയനണ പരനിപമാടെനി :

ജനീവനിത  ലശലെനീകരമാഗ  നനിയനണ  പരനിപമാടെനിയുപടെ  ഭമാഗമമായനി  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്

വരുന്ന പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി./സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി. കനിനനികകേകളമാപടെമാപ്പെന്ധംതപന്ന തമാലൂകസ്റ്റ്

ആശുപത്രനികേളനിലന്ധം  ജനിലമാ  ആശുപത്രനികേളനിലന്ധം  ജനീവനിത  ലശലെനീകരമാഗ

കനിനനികകേള് ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചു.
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5.  ക്ഷയകരമാഗ നനിയനണ പരനിപമാടെനി :

ഇന്തെഖ്യയനില് അഞസ്റ്റ് സന്ധംസമാനങ്ങളനില് ഒന്നമായനി കകേരളന്ധം പഡയനിലെനിപരജനിപമന
കഡമാസസ്റ്റ് കകേമാമ്പനികനഷന    2017 പഫെബ്രുവരനി മുതല് നടെപ്പെനിലെമാകനിവരുന.

6. ആര്ദ്രന്ധം പദതനി

  സന്ധംസമാനപത ആകരമാഗഖ്യ  കമഖലെയനിപലെ  ചനികേനിത്സമാ സന്ധംവനിധമാനങ്ങപള
എലമാ രനീതനിയനിലന്ധം കരമാഗനീസസൗഹൃദമമാകന്നതനിനുള്ള സന്ധംരന്ധംഭമമാണസ്റ്റ് ആര്ദ്രന്ധം
മനിഷന.  ഔട്ടസ്റ്റ് കപഷഖ്യന്റെസ്റ്റ് വനിഭമാഗങ്ങളനില് ആവശഖ്യമമായ മമാറങ്ങള് വരുതനി
കരമാഗനീസസൗഹൃദമമായ  രനീതനിയനില്  ചനികേനിത്സ  ലെഭഖ്യമമാകകേ,  ജനിലമാ  തമാലൂകസ്റ്റ്
ആശുപത്രനികേളനില് നനിശ്ചനിത മമാനദണ്ഡങ്ങകളമാപടെ അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങളുന്ധം
ആശുപത്രനി ഉപകേരണങ്ങളുന്ധം  ലെഭഖ്യമമാകനിപകമാണന്ധം ആവശഖ്യതനിനസ്റ്റ്  ജനീവനകമാപര
നനിയമനിച്ചുപകേമാണന്ധം  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  ക്രമനീകേരനികന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചുവരനികേയമാണസ്റ്റ്.  ഇതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  കുടുന്ധംബ  ആകരമാഗഖ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി പതരപഞടുത 170 പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനില് 680 തസനികേകേളുന്ധം
ലപ്രമറനി  പഹല്തസ്റ്റ്  പസന്റെറുകേപള   കുടുന്ധംബ  ആകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  23  കകേമാടെനി രൂപയള്ള ഭരണമാനുമതനിയുന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ലപ്രമറനി പഹല്തസ്റ്റ് പസന്റെറുകേളനില് ലെകബമാറട്ടറനി സസൗകേരഖ്യന്ധം ലെഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്
2017-18  സമാമ്പതനികേ വര്ഷപത ബജറനില് വകേയനിരുതനി   5  കകേമാടെനി
രൂപയുപടെ  ലെകബമാറട്ടറനി  ഉപകേരണങ്ങള്  വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ഭരണമാനുമതനി
നല്കേനി  കേഴെനിഞ.  അതനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ഉപകേരണങ്ങള്  വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
പ്രമാരന്ധംഭ  നടെപടെനികേള്  പകേ.എന്ധം.എസസ്റ്റ്.സനി.-എല്  വഴെനി  ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ജനിലമാ-തമാലൂകതലെ ആശുപത്രനികേളനികലെയള്ള ആശുപത്രനി ഉപകേരണങ്ങള്
വമാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  പകേ.എന്ധം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല്.  വഴെനി  ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് പുകരമാഗമനിച്ചുവരുന. KIIFB യനില് ഉള്പപ്പെടുതനിയ ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്
യൂണനിറസ്റ്റ്  സജമമാകമാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്   പകേ.എന്ധം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല്.
വഴെനി  നടെനവരുന.  ജനിലമാ  തമാലൂകതലെ ആശുപത്രനികേളുപടെ മമാസര് പ്ലെെമാന
അടെനിസമാനമമാകനിയുള്ള നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള് KIIFB പ്ലെെമാന ഫെണ്ടസ്റ്റ്,
നബമാര്ഡസ്റ്റ് സ്കെനീന്ധം തുടെങ്ങനിയവ വഴെനി നടെനവരുന.

സന്ധംസമാനപത  ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെനിനസ്റ്റ്  കേനീഴെനിപലെ  സമാപനങ്ങളുപടെ  സമഗ
വനികേസനതനിനുന്ധം പുകരമാഗതനികമമായനി ഈ വര്ഷപത പ്ലെെമാന ബജറനില് ഉള്പപ്പെടുതനി
തമാപഴെപ്പെറയുന്ന പദതനികേള് നടെപ്പെനിലെമാകനണ്ടസ്റ്റ് :

1. ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെനില് ഇ-ഗകവണനസസ്റ്റ്  നടെപ്പെനിലെമാകകേ.

2. ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെനിനസ്റ്റ് കേനീഴെനിപലെ സമാപനങ്ങപള ശക്തനിപപ്പെടുതല്.
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3. പമഡനികല് കറമാകകമാര്ഡസ്റ്റ് ലലെബ്രറനികേള് ശക്തനിപപ്പെടുതല്

4. തമാലൂകസ്റ്റ് പഹഡസ്റ്റ് കേശ്വമാര്കട്ടഴസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില് പമകറണനിറനി യൂണനിറ്റുകേള്
സമാപനികകേ.

5. ഐ.സനി.യു.,  കേമാതസ്റ്റ് ലെമാബസ്റ്റ് സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  ഇടുകനി,  വയനമാടെസ്റ്റ്  ജനിലമാ
ആശുപത്രനികേളനില് സമാപനികകേ.

6. പ്രധമാന ആശുപത്രനികേളനില് ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ് സമാപനികകേ.

7. ബഡസ്റ്റ് ബമാങസ്റ്റ് കേന്ധംകപമാണന്റെസ്റ്റ് പസപ്പെകറഷന യൂണനിറ്റുകേള് സമാപനികകേ.

8. പഹല്തസ്റ്റ് ടമാനകസമാര്ട്ടസ്റ്റ് സന്ധംവനിധമാനന്ധം പമച്ചപപ്പെടുത്തുകേ.

9. മമാനസനികേമാകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രങ്ങള് വനികേസനിപ്പെനികകേ.

10. ജനിലമാ മമാനസനികേമാകരമാഗഖ്യ കപ്രമാഗമാമുകേള് നടെപ്പെനിലെമാകകേ.

11. സമഗമമായ മമാനസനികേമാകരമാഗഖ്യ കപ്രമാഗമാമുകേള്  നടെപ്പെനിലെമാകകേ.

12. ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെനിനസ്റ്റ് കേനീഴെനില് ദന്തെല് യൂണനിറ്റുകേള് സമാപനികകേ.

13. സനീകേളുപടെയുന്ധം കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം ആശുപത്രനികേള്

14. ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെനിനസ്റ്റ് കേനീഴെനിപലെ പ്രധമാന നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള്

15. അടെനിയന്തെര ലവദഖ്യസഹമായന്ധം ശക്തനിപപ്പെടുതല്.

ഇതനിനുപുറപമ സര്കമാര്-സശ്വകേമാരഖ്യ കമഖലെയനിപലെ ആകരമാഗഖ്യ ചനികേനിത്സമാ പദതനി
കുറമറതമാകന്നതനിനമായനി  കകേരള  പമഡനികല്  പ്രമാകനീഷകണഴസ്റ്റ്  (രജനി/റഗു.)  ബനില്
നനിയമസഭയനില് അവതരനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)   സനീകേളുപടെയുന്ധം  കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം  ആശുപത്രനികേള് പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന്ധം
മരണനനിരകസ്റ്റ്  കുറയന്നതനിനുമമായനി  കേശ്വമാളനിറനി  സമാകന്റെര്ഡ്സസ്റ്റ്  നടെപ്പെനിലെമാകനിവരുന.
കൂടെമാപത  ഈ  വര്ഷപത  സന്ധംസമാന  ബജറനില്  സനീകേളുപടെയുന്ധം  കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം
ആശുപത്രനികേള്കമായനി   1785  ലെക്ഷന്ധം രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത തുകേ
സനീകേളുപടെയുന്ധം കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം  ആശുപത്രനികേള് ശക്തനിപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന്ധം ഇനപഫെര്ട്ടനിലെനിറനി
കനീനനികകേള്കന്ധം  സനീകേളുപടെയുന്ധം  കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം  പുതനിയ   ആശുപത്രനികമമാണസ്റ്റ്
അനുവദനിച്ചനിരനികന്നതസ്റ്റ്.  തമാലൂകസ്റ്റ് പഹഡ്കേശ്വമാര്കട്ടഴസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേളനില് പമകറര്ണനിറനി
യൂണനിറ്റുകേള് ശക്തനിപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേളുന്ധം സന്ധംസമാന സര്കമാരനിപന്റെ പ്ലെെമാന
ബഡ്ജറനില് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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(സനി)  സന്ധംസമാനപത  ആദനിവമാസനി  കമഖലെയനിപലെ  മമാതൃശനിശു  മരണന്ധം
കുറയന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  19-4-2017-പലെ  സ.ഉ.  (സമാധമാ)നമ്പര്  1106/2017/
ആ.കു.വ.  പ്രകേമാരന്ധം  ഊരുവനിഭമാഗങ്ങളനില്  നനിനന്ധം  ഊരുമനിത്രന്ധം  (ഹമാന്ധംപലെറസ്റ്റ്  ആശ)
പദതനി ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കഗമാത്രവര്ഗ്ഗ കകേമാളനനികേളനില് തമാമസകമാരമായ  സനീകേപള
ആ  കകേമാളനനിയനിപലെ അന്ധംഗങ്ങള് തപന്ന പതരപഞടുകകേയുന്ധം തനീവ്രപരനിശനീലെനതനിലൂപടെ
അവപര ആകരമാഗഖ്യപ്രവര്തകേരമാകനി മമാറ്റുകേയുന്ധം പചയ്യുകേ എന്നതമാണസ്റ്റ് ഈ പദതനി
ലെക്ഷഖ്യന്ധം വയന്നതസ്റ്റ്. 

പടെലെനികസ്ട്രേമാകസ്റ്റ് പദതനി

11 (*161)       ശനീ  .   എല്കദമാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപ്പെനിള്ളനില് :
ശനീ  .    പകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരനീനമാഥന :
ശനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന :
ശനീ  .    അടൂര്  പ്രകേമാശസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പക്ഷമാഘമാതന്ധം  ഉണ്ടമാകുന്ന  കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്  അടെനിയന്തെര  ചനികേനിത്സ
ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനസ്റ്റ് ലെക്ഷഖ്യമനിട്ടസ്റ്റ്  തുടെങ്ങനിയ പടെലെനികസ്ട്രേമാകസ്റ്റ് പദതനി ഏപതമാപക ജനിലമാ
ആശുപത്രനികേളനിലെമാണസ്റ്റ് ഇതനിനകേന്ധം നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം,  കേണ്ണൂര്  ജനിലമാ  ആശുപത്രനികേളനില്
ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ് തനീരുമമാനനിച്ചനിരുകന്നമാ;

(സനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  തനീരുമമാനന്ധം  ഇതുവപര  നടെപ്പെനിലെമാകമാതതനിപന്റെ

കേമാരണന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ; അടെനിയന്തെരമമായനി ഈ പദതനി പ്രസ്തുത ആശുപത്രനികേളനില്

ആരന്ധംഭനികകമമാ;

(ഡനി) എലമാ ജനിലമാ ആശുപത്രനികേളനിലന്ധം പ്രസ്തുത പദതനി വഖ്യമാപനിപ്പെനികന്നതനിപന

കുറനിച്ചസ്റ്റ് ആകലെമാചനികകമമാ?

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി  (  ശനീമതനി പകേ  .    പകേ  .    ലശലെജ

ടെനീച്ചര്) :

(എ) തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനറല് ആശുപത്രനി, പതനന്ധംതനിട്ട ജനിലമാ ആശുപത്രനി,

എറണമാകുളന്ധം  ജനറല്  ആശുപത്രനി,  പമാലെകമാടെസ്റ്റ്  ജനിലമാ  ആശുപത്രനി,  മമാനന്തെവമാടെനി

ജനിലമാ  ആശുപത്രനി എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്  പടെലെനികസ്ട്രേമാകസ്റ്റ് പദതനി പരനീക്ഷണമാടെനിസമാനതനില്

നടെപ്പെനിലെമാകകേയുണ്ടമായനി.
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(ബനി)  പടെലെനികസ്ട്രേമാകസ്റ്റ് പദതനിയുപടെ ആദഖ്യഘട്ടതനില് തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനറല്
ആശുപത്രനിയുന്ധം രണ്ടമാന്ധം ഘട്ടതനില് കേണ്ണൂര് ജനിലമാ ആശുപത്രനിയുന്ധം ഉള്പപ്പെടുതനിയനിരുന.

(സനി &ഡനി) കസ്ട്രേമാകസ്റ്റ് ചനികേനിത്സ അതഖ്യന്തെന്ധം സങനീര്ണ്ണമമായ ചനികേനിത്സമാ രനീതനിയമാണസ്റ്റ്.
ഇതു കേപണ്ടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് സനി.റനി. സ്കെമാന സന്ധംവനിധമാനന്ധം ഉണ്ടമായനിരനികകണ്ടതുന്ധം അതനില്
പക്ഷമാഘമാതതനിപന്റെ  പ്രമാരന്ധംഭ  ലെക്ഷണങ്ങള്  കേപണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള  ലവദഗ്ദ്ധഖ്യവന്ധം
ആവശഖ്യമമാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുള്ള പരനിശനീലെനന്ധം ശനീ ചനിതനിരതനിരുനമാള് ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ് ഓഫെസ്റ്റ്
പമഡനികല് സയനസനിപന്റെ  ആഭനിമുഖഖ്യതനില് ആകരമാഗഖ്യ  വകുപ്പെനിപലെ  ഫെനിസനിഷഖ്യനമാര്കസ്റ്റ്
നല്കുകേയുണ്ടമായനി.  പടെലെനി പമഡനിസനിന  സന്ധംവനിധമാനതനിപന്റെ സമാധഖ്യത പ്രകയമാജനപപ്പെടുതനി
മറസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേളനിപലെ  നറ്റ്യൂകറമാളജനിസ്റ്റുകേളുമമായനി  സന്ധംവദനികമാനുള്ള  നടെപടെനികേളുന്ധം
സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടമായനിരുന.  എന്നമാല്  സമാകങതനികേപരമമായ  കേമാരണങ്ങളമാല്
തനിരുവനന്തെപുരത്തുന്ധം മമാനന്തെവമാടെനിയനിലന്ധം രണ്ടമാന്ധം ഘട്ടതനില് ആരന്ധംഭനികകണ്ട കേണ്ണൂരുന്ധം
ഈ  പദതനി  നടെപ്പെനിലെമാകമാന  സമാധനിച്ചനിരുന്നനില.  2015  ഒകകമാബറനില്  പദതനി
മരവനിപ്പെനികമാന തനീരുമമാനനിച്ചതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് പദതനിയുപടെ തുടെര് പ്രവര്ത
നങ്ങള്  ഭമാഗനികേമയനി  തടെസപപ്പെട്ടനിരുന.  എന്നമാല്  പദതനി  പുനരമാരന്ധംഭനികകേയുന്ധം
NHM  പദതനിയുമമായനി  സഹകേരനിച്ചുകേണ്ടസ്റ്റ്  സന്ധംസമാനപത  എലമാ  ജനിലകേളനിലന്ധം
പടെലെനികസ്ട്രേമാകസ്റ്റ് പദതനി ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

ഐ.ടെനി. കമഖലെ അഭനിമുഖനീകേരനികന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

12 (*162)    ശനീ  .   പനി  .   പകേ  .   അബ്ദു റബ്ബസ്റ്റ് :
ശനീ  .   സനി  .   മമ്മൂട്ടനി :
ശനീ  .   പകേ  .   എന്ധം  .   ഷമാജനി :
ശനീ  .    മഞളമാന്ധംകുഴെനി  അലെനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനപത ഐ.ടെനി.  കേമ്പനനികേളനില് നനിനന്ധം ജനീവനകമാപര പനിരനിച്ചു
വനിടുന്ന പ്രവണത വര്ദനിച്ചുവരുന്നതമായനി ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  പനിരനിച്ചുവനിടെപപ്പെട്ടവരുപടെ പരമാതനികേള് പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെങനിലന്ധം
ഇടെപപടെലകേള് നടെത്തുനകണ്ടമാ; എങനില് അതനിനമായനി എപന്തെലമാന്ധം സന്ധംവനിധമാനമമാണസ്റ്റ്
നനിലെവനിലള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  ഈ  പതമാഴെനില്രന്ധംഗതസ്റ്റ്  യുവമാകള്  അഭനിമുഖനീകേരനികന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്
പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനികന്നതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  അഭഖ്യസവനിദഖ്യരമായ  യുവമാകപള  സന്ധംസമാനപത  ഐ.ടെനി.കമഖലെയനില്
നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ ?
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മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(ബനി)  പതമാഴെനില്  ചൂഷണങ്ങള്,  തട്ടനിപ്പുകേള്,  അനധനികൃതമമായ  കേരമാര്
വഖ്യവസകേള് തുടെങ്ങനിയവ തടെയുന്നതനിനമായനി പമാര്കകേളുന്ധം കേമ്പനനികേളുമമായുള്ള കേരമാര്
ഉടെമ്പടെനികേളനില്  പതമാഴെനില്  നനിയമങ്ങള്,  കസവന  കവതന  വഖ്യവസകേളുന്ധം  ചട്ടങ്ങളുന്ധം
ഉള്പപ്പെടുതനി നനിലെവനിലള്ള നനിയമമാനുസൃതമമായ എലമാ വഖ്യവസകേളുന്ധം പമാലെനികണപമന്നസ്റ്റ്
പമാര്കകേള് നനിഷര്ഷനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത പമാര്കകേളുപടെ  കേരമാറനില് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിരനികന്ന
വഖ്യവസകേളനില്  വനീഴ്ച  വരുത്തുന്ന  കേമ്പനനികേപള  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  പ്രവര്തനികമാന
അനുവദനികമാതനിരനികകേ, അവരുമമായുള്ള കേരമാറുകേള് റദ്ദേമാകകേ തുടെങ്ങനിയ നടെപടെനികേള്
പമാര്കകേള് സശ്വനീകേരനികനണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി) ഐ.ടെനി. കമഖലെയനിപലെ ചൂഷണങ്ങള് തടെയുന്നതനിനമായനി ഐ.ടെനി. നയതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി പതമാഴെനില് സന്ധംരക്ഷണതനിനസ്റ്റ് മനിനനിമന്ധം കവതനന്ധം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനമായനി
ആവശഖ്യമമായ നടെപടെനികേള് ഈ സര്കമാരനിപന്റെ ഐ.ടെനി.  നയതനില് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
കൂടെമാപത  പമാര്കകേളനിപലെ  കേമ്പനനികേളനില്  പതമാഴെനില്  ചൂഷണങ്ങളുന്ധം  തട്ടനിപ്പുകേളുന്ധം
തടെയുന്നതനിനമായനി കേമ്പനനികേളുന്ധം പമാര്കകേളുമമായുള്ള കേരമാറനില് എലമാ കസവന കവതന
വഖ്യവസകേളുന്ധം പമാലെനികണപമന്നസ്റ്റ് നനിഷര്ഷനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഉകദഖ്യമാഗമാര്തനികേളനില് നനിനന്ധം
പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ്  എന്ന കപരനില്  പണന്ധം  വമാങ്ങനി  പരനിശനീലെനന്ധം  നല്കേമാന  പമാടെനിപലന്നസ്റ്റ്
ഐ.ടെനി./ ഐ.ടെനി.ഇ.എസസ്റ്റ്. കേമ്പനനികേളുന്ധം പമാര്കകേളുന്ധം തമനിലള്ള കേരമാറനില് വഖ്യക്തമമായനി
ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഇനഫെര്കമഷന പടെകകമാളജനി വഖ്യവസമായ രന്ധംഗത്തുള്പപ്പെപടെ വനിദഖ്യമാര്തനി
സന്ധംരന്ധംഭകേര്കസ്റ്റ് കപ്രമാത്സമാഹനന്ധം നല്കുന്നതനിനുന്ധം ഈ കമഖലെയനില് കൂടുതല് വഖ്യവസമായ
സമാഹചരഖ്യങ്ങള് സൃഷ്ടനിച്ചസ്റ്റ്  അഭഖ്യസവനിദഖ്യരമായ യുവമാകപള സന്ധംസമാനപത ഐ.ടെനി.
കമഖലെയനില് നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനുന്ധം ആവശഖ്യമമായ നടെപടെനികേള് സന്ധംസമാന സര്കമാരനിപന്റെ
ഐ.ടെനി. കപമാളനിസനി 2017-ല് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

ഭനിന്നകശഷനികമാര്കമായുള്ള പദതനികേള്

13 (*163)    ശനീ  .   കകേമാവൂര് കുഞകമമാന :
ശനീ  .   പകേ  .   കൃഷ്ണനകുട്ടനി :
ശനീ  .   പകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമമാര് :
ശനീ  .    സനി  .    പകേ  .    നമാണു :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കകേരളതനിപലെ  ഭനിന്നകശഷനികമാരുപടെ  പുനരധനിവമാസതനിനുന്ധം  സമഗ
വനികേസനതനിനുന്ധം കവണ്ടനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള നടെപടെനികേള് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

436/2020
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(ബനി)  കകേരള  സന്ധംസമാന  വനികേലെമാന്ധംഗ  കക്ഷമ  കകേമാര്പ്പെകറഷന
ഭനിന്നകശഷനികമാരുപടെ വനികേസനതനിനമായനി  ആവനിഷരനിച്ചു നടെപ്പെനിലെമാകമാന കപമാകുന്ന
പദതനികേള് എപന്തെമാപകയമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  ഭനിന്നകശഷനികമാരുപടെ  ലനപുണഖ്യ  വനികേസനതനിനുന്ധം  സന്ധംരന്ധംഭകേതശ്വ
വനികേസനതനിനുന്ധം കവണ്ടനി പചയ്യുവമാനുകദ്ദേശനികന്ന കേമാരഖ്യങ്ങള് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി  (  ശനീമതനി പകേ  .    പകേ  .    ലശലെജ
ടെനീച്ചര്):

(എ)  ഭനിന്നകശഷനികമാരുപടെ  അന്ധംഗപരനിമനിതനികേള്  കനരപത  കേപണ്ടത്തുകേ,
അനുകയമാജഖ്യമമായ ഇടെപപടെലകേള് നടെത്തുകേ,  അവരുപടെ ശമാരനീരനികേവന്ധം മമാനസനികേവമമായ
വനികേമാസതനിനസ്റ്റ് സഹമായനികകേ തുടെങ്ങനിയവ ലെക്ഷഖ്യമമാകനി കകേരള സമാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷമാ
മനിഷന അനുയമാത്ര എന്ന കപരനില് ഒരു  പദതനികസ്റ്റ്  രൂപന്ധം നല്കുകേയുന്ധം പ്രവര്തനങ്ങള്
ആരന്ധംഭനികകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ചുവപടെ കചര്കന്ന പ്രവര്തനങ്ങളമാണസ്റ്റ് അനുയമാത്രയനിലൂപടെ
ഘട്ടന്ധം ഘട്ടമമായനി നടെപ്പെമാകമാന ലെക്ഷഖ്യമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

1. അന്ധംഗപരനിമനിതര്കമായുള്ള  സവനികശഷ  തനിരനിച്ചറനിയല്  കേമാര്ഡുകേളുപടെ
വനിതരണന്ധം.

2. അന്ധംഗപരനിമനിതര്കസ്റ്റ് ആകരമാഗഖ്യ ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

3. അന്ധംഗപരനിമനിതനികേള് പ്രതനികരമാധനികന്നതനിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്

4. ജനിലമാ പ്രമാരന്ധംഭ ഇടെപപടെല് കകേന്ദ്രങ്ങള്

5. നനിലെവനിലള്ള ജനിലമാ പ്രമാരന്ധംഭ ഇടെപപടെല് കകേന്ദ്രങ്ങളുപടെ ശമാക്തനീകേരണന്ധം.

6. പമമാലബല് ഇന്റെര്പവനഷന യൂണനിറ്റുകേള്

7. പ്രകതഖ്യകേ കമഖലെകേളനില് സനിരന്ധം ഇന്റെര്പവനഷന യൂണനിറ്റുകേള്

8. പസഷഖ്യല് അങണവമാടെനികേള്

9. കപ്രമാജകസ്റ്റ് ഓട്ടനിസന്ധം

10. കേമാകതമാരന്ധം

11. കമമാഡല് ലചല്ഡസ്റ്റ് റനീഹമാബനിലെനികറഷന പസന്റെറുകേള് (MCRC)

12. പഹല്പ്പെസ്റ്റ് പഡസ്കെസ്റ്റ്

13. ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളുപടെ പ്രവര്തനങ്ങള് ശക്തനിപപ്പെടുതല് 
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14. കേറക്ഷന സര്ജറനികേള്

15. സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ് ഇനനികഷഖ്യറനീവസ്റ്റ് ഇന കേമറ്റ്യൂണനിറനി റനീഹമാബനിലെനികറഷന

16. ബഡ്സസ്റ്റ് റനീഹമാബനിലെനികറഷന പസന്റെറുകേളുന്ധം അസനിസഡസ്റ്റ് ലെനിവനിന്ധംഗസ്റ്റ്
കഹമാമുകേളുന്ധം

17. വഖ്യക്തനിഗത പരനിപമാലെന പ്ലെെമാന

18. കദശനീയ ശനില്പ്പെശമാലെ

19. അന്ധംഗപരനിമനിതര്കസ്റ്റ് പതമാഴെനില് പരനിശനീലെനതനിനുന്ധം സമാകങതനികേ
സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്കമമായനി  വനിദഗ്ദ്ധ കകേന്ദ്രന്ധം

20. വനിവര വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ വഖ്യമാപന (IEC) പ്രവര്തനങ്ങള്-എന്ധംപവര്

21. പരനികകേള്മൂലെന്ധം  ഉണ്ടമാകുന്ന  അന്ധംഗപരനിമനിതനികേള്  പ്രതനികരമാധനി
കമാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്

22. അനുയമാത്ര-വനി പകേയര് ഫെനിലെനിന്ധം പഫെസനിവല് ഓണ് ഡനിപസബനി
ലെനിറനീസസ്റ്റ് 

സമഹഖ്യനനീതനി വകുപ്പെസ്റ്റ് ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുള്ള പദതനികേള്  ചുവപടെ കചര്കന :

1. കേമാഴ്ചലവകേലെഖ്യമുള്ള അഡശ്വകകറ്റുമമാര്കള്ള റനീകഡഴസ്റ്റ്  അലെവനസസ്റ്റ് 

2. അന്ധംഗപരനിമനിത വനിദഖ്യമാര്തനികേള്കള്ള  കസ്കെമാളര്ഷനിപ്പെസ്റ്റ്

3. കേമാഴ്ചലവകേലെഖ്യമുള്ള അമമമാര്കള്ള ധനസഹമായന്ധം

4. വനികേലെമാന്ധംഗ  ദുരനിതമാശശ്വമാസ നനിധനി ചനികേനിത്സമാ ധനസഹമായന്ധം

5. വനികേലെമാന്ധംഗരമായ  മമാതമാപനിതമാകളുപടെ   പപണ്മകള്കസ്റ്റ്  /
വനികേലെമാന്ധംഗരമായ പപണ്കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ് വനിവമാഹധനസഹമായന്ധം

6. വനികേലെമാന്ധംഗര്കസ്റ്റ് വനിദൂര വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസതനിനസ്റ്റ് കസ്കെമാളര്ഷനിപ്പെസ്റ്റ്

7. ഭനിന്നകശഷനികമാര്കസ്റ്റ് തുലെഖ്യതമാ പരനീക്ഷ എഴുതുന്നതനിനസ്റ്റ് ധനസഹമായന്ധം

8. വനിദഖ്യമാകജഖ്യമാതനി 

9. കേനിടെപ്പുകരമാഗനികേപള ശുശ്രൂഷനികന്ന രക്ഷകേര്തമാകള്കസ്റ്റ് സശ്വയന്ധം
പതമാഴെനില് പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒറതവണ ധനസഹമായന്ധം നല്കുന്ന
പദതനി-സശ്വമാശയ

10. വനിദഖ്യമാകേനിരണന്ധം-അന്ധംഗപരനിമനിതരമായ രക്ഷകേര്തമാകളുപടെ മകള്കസ്റ്റ്
വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ ധനസഹമായന്ധം നല്കുന്ന പദതനി
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11. പതമാഴെനില് പരനിശനീലെന കകേന്ദ്രങ്ങള്

12. ലവകേലെഖ്യമുള്ളവര്കമായുള്ള സര്കമാര് സമാപനങ്ങള്

13. പസഷഖ്യല് അങണവമാടെനികേള്

തമാപഴെപ്പെറയുന്ന സന്ധംഘടെനകേള്കസ്റ്റ് സര്കമാര് സമാമ്പതനികേ സഹമായന്ധം നല്കുനണ്ടസ്റ്റ് :

1. CDMRP-Community  Disability  Management  and
Rehabilitation Programme

2. Alzhimer's  Related Disorder Society of India (ARDSI)

3. Epilepsy Care through schools

4. Pallium India

5. State Nodal Agency Centre (SNAC)

6. ശദ ചമാരനിറബനിള് പസമാലസറനി ( NGO)

7. പഫെഡകറഷന ഓഫെസ്റ്റ് ദനി ലബനഡസ്റ്റ് (NGO)

8. Insight Project (SPACE)

9. District Psychiatric Rehabilitation Project (IMHANS)

10. SIMC (State Institute on Mentally Challenged)

11. ആശയ

കകേരള സന്ധംസമാന വനികേലെമാന്ധംഗകക്ഷമ കകേമാര്പ്പെകറഷന നടെപ്പെനിലെമാകന്ന പദതനികേള്
ചുവപടെ കചര്കന :

1. അന്ധംഗലവകേലെഖ്യമുള്ളവര്കസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ ലടലസകനിള്, വനീല്
പചയര്, കൃത്രനിമലകകേമാലകേള്, വമാകര്, ക്രച്ചസസ്റ്റ്, കേണ്ണടെ, ശവണ
സഹമായനി  തുടെങ്ങനിയ  സഹമായ  ഉപകേരണങ്ങളുപടെ   സസൗജനഖ്യ
വനിതരണന്ധം.

2. അന്ധംഗലവകേലെഖ്യമുള്ളവര്കകവണ്ട ലഹപടെകേസ്റ്റ് ലെനിന്ധംബസ്റ്റ്,  ഇലെകകമാണനികേസ്റ്റ്
വനീല്  പചയര്,  ലെമാപസ്റ്റ് കടെമാപസ്റ്റ്  തുടെങ്ങനിയ  ആധുനനികേ  ഉപകേരണ
വനിതരണന്ധം - മമാനദണ്ഡങ്ങള്കസ്റ്റ് വനികധയമമായനി.

3. ലസഡസ്റ്റ് വനീല് ഘടെനിപ്പെനിച്ച സ്കൂട്ടര് വനിതരണന്ധം-മമാനദണ്ഡങ്ങള്കസ്റ്റ്
വനികധയമമായനി.
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4. അന്ധംഗലവകേലെഖ്യമുള്ളവര്കള്ള പുതനിയ സ്കൂട്ടറനില് ലസഡസ്റ്റ് വനീല്
ഘടെനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി

5. നമാഷണല്  ഹമാന്റെനികേഖ്യമാപ്ഡസ്റ്റ്  ഫെനിനമാനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  പഡവലെപ്പമന്റെസ്റ്റ്
കകേമാര്പ്പെകറഷന വഴെനിയുള്ള സശ്വയന്ധംപതമാഴെനില് വമായ/വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ വമായ

6. സശ്വയന്ധംപതമാഴെനിലെനിനുള്ള ബമാങസ്റ്റ് കലെമാണ് സബ്സനിഡനി

7. ബനി.പനി.എല് വനിഭമാഗതനിനസ്റ്റ് എന.എച്ചസ്റ്റ്.എഫെസ്റ്റ്.ഡനി.സനി. വമായമാ സബ്സനിഡനി

8. ഗുരുതരമമായ ലവകേലെഖ്യന്ധം ബമാധനിച്ച കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ് സനിരനനികക്ഷപ
പദതനി

9. സശ്വയന്ധം സഹമായ സന്ധംഘങ്ങപള കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനികല്

10. തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങളുമമായനി  സഹകേരനിച്ചസ്റ്റ്  വനികേലെമാന്ധംഗ
പുനരധനിവമാസ പദതനി - സന്ധംസമാന തലെതനില് നടെപ്പെമാകല്

11. വനികേലെമാന്ധംഗ  സസൗഹൃദ  സമാകങതനികേ  പ്രദര്ശനവന്ധം  പരനിശനീലെന
കകേന്ദ്രവന്ധം

12. വനികേലെമാന്ധംഗരമായ  വകയമാജനങ്ങള്കകവണ്ടനിയുള്ള  വൃദസദനന്ധം
പരനിപമാലെനന്ധം.

13. കേമാഴ്ചലവകേലെഖ്യമുള്ള  യുവതനീ  യുവമാകള്കസ്റ്റ്  ടെമാപബറസ്റ്റ്  സ്മെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
കഫെമാണ് നല്കുന്ന പദതനി

14. ഭനിന്നകശഷനികമാര്കസ്റ്റ്  25000  രൂപ വപര ജമാമഖ്യമനിലമാത വമായ
നല്കുന്ന പദതനി.

(ബനി)  കകേരള സന്ധംസമാന വനികേലെമാന്ധംഗകക്ഷമ കകേമാര്പ്പെകറഷന വഴെനി 2017-18 -ല്
നടെതമാന ഉകദ്ദേശനികന്ന പദതനികേള് ചുവപടെ കചര്കന :

1. ഭനിന്നകശഷനികമാര്കസ്റ്റ് ഈടെനിലമാപതയുള്ള വമായ സര്കമാര് സബ്സനിഡനി
നല്കുകമ്പമാഴുന്ധം  മതനിയമായ ഈടെസ്റ്റ്  നല്കേമാന കേഴെനിയമാതതനിനമാല്
ബനി.പനി.എല്. വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട ഗുരുതരമമായ ഭനിന്നകശഷനിയുള്ള
വര്കകപമാലന്ധം സശ്വയന്ധം പതമാഴെനില് വമായപയടെകമാന കേഴെനിയുന്നനില.
ആയതനിനമാല് സശ്വന്തെന്ധം ജമാമഖ്യതനില് വമായയമായനി കുറഞ പലെനിശ
നനിരകനില്  (5%)  25,000  രൂപ  വപര  വമായയമായനി  നല്കുന്ധം.
ഗുരുതര ഭനിന്നകശഷനിയുള്ള വഖ്യക്തനികേള്,  സനീകേള്,  വകയമാജനങ്ങള്,
14  വയസനിനസ്റ്റ് മുകേളനിലള്ള എന്ധം.ആര്.  കുട്ടനികേളുപടെ രക്ഷനിതമാകള്
എന്നനിവര്കസ്റ്റ് പരനിഗണന നല്കുന്നതമാണസ്റ്റ്.
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2. നമാലെസ്റ്റ് കമഖലെമാ ഓഫെനീസുകേള് സജമമാകല് :

കകേരളമമാപകേയുള്ള  ഭനിന്നകശഷനികമാര്  അവര്കസ്റ്റ്  ലെഭഖ്യമമായ

ആനുകൂലെഖ്യങ്ങള്കമായനി  ഏപറ  അകേപലെയുള്ള  ഓഫെനീസുകേപള

ആശയനികകണ്ടനിവരുന.  പൂജപ്പുരയനിപലെ  പഹഡസ്റ്റ്  ഓഫെനീസനിനസ്റ്റ്

പുറപമ  കകേമാഴെനികകമാടുന്ധം  എറണമാകുളത്തുന്ധം കമഖലെമാ  ഓഫെനീസുകേള്

മമാത്രമമാണസ്റ്റ്  നനിലെവനിലള്ളതസ്റ്റ്.  എലമാ ജനിലകേളനിലന്ധം  ജനിലമാ/കമഖലെമാ

ഓഫെനീസുകേള്  സമാപനികന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  നമാലെസ്റ്റ്  ജനിലമാ

ഓഫെനീസുകേള് ആരന്ധംഭനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

3. ആധുനനികേ രനീതനിയനിലള്ള ഉപകേരണ നനിര്മമാണ യൂണനിറസ്റ്റ്

പമാറ്റൂരനില് പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന നനിര്മമാണ യൂണനിറനിപന്റെ ആധുനനികേ

വല്കരണതനിനമായനി 3 കകേമാടെനി രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി)  സമാമൂഹഖ്യനനീതനി  വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്  കേനീഴെനില്  നനിലെവനില്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന

ഭനിന്നകശഷനികമാര്കമായുള്ള പതമാഴെനില് പരനിശനീലെന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പടെയനിലെറനിന്ധംഗസ്റ്റ്,  ബുകസ്റ്റ്

ലബന്റെനിന്ധംഗസ്റ്റ്, പലെതര് വര്കസ്റ്റ്, കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര് കകേമാഴകേള് എന്നനിവ നടെതനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്.  ഗമാര്പമന്റെസ്റ്റ്

കമകനിന്ധംഗനിനമായുള്ള  പചറുകേനിടെ  വഖ്യവസമായ  യൂണനിറസ്റ്റ്  സമാപനികന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രമാരന്ധംഭ

നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള  സന്ധംസമാന  വനികേലെമാന്ധംഗകക്ഷമ  കകേമാര്പ്പെകറഷന

വഴെനി  അന്ധംഗ  പരനിമനിതര്കസ്റ്റ്  സശ്വയന്ധം  പതമാഴെനില്  പചയ്യുന്നതനിനമായനി  രണ്ടസ്റ്റ്  തരന്ധം  വമായ

അനുവദനിച്ചുവരുന.

1. നമാഷണല് ഹമാന്റെനികേഖ്യമാപ്ഡസ്റ്റ് ഫെനിനമാനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് പഡവലെപ്പമന്റെസ്റ്റ്

കകേമാര്പ്പെകറഷപന്റെ വമായമാ പദതനി പ്രകേമാരന്ധം നനിലെവനില് പരമമാവധനി

25,00,000  രൂപ  വപര  5  വര്ഷ  കേമാലെയളവനികലെകസ്റ്റ്  വമായ

കകേമാര്പ്പെകറഷന വനിതരണന്ധം പചയ്തുവരുന.

2. സശ്വയന്ധം പതമാഴെനില് പദതനിയനിന കേനീഴെനില് വനിവനിധ വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട

ലവകേലെഖ്യമുള്ളവര്കസ്റ്റ്  കകേമാര്പ്പെകറഷന സന്ധംസമാനപത വനിവനിധ

വമാണനിജഖ്യ ബമാങ്കുകേളനിലൂപടെ വമായ ലെഭഖ്യമമാകനിവരുന. ഈ പദതനികസ്റ്റ്

കകേമാര്പ്പെകറഷന സബ്സനിഡനി നല്കുന്നതമാണസ്റ്റ്.

അനുയമാത്ര  പദതനിയുപടെ  തുടെര്നള്ള  ഘട്ടങ്ങളനില്  ഭനിന്നകശഷനികമാരുപടെ

ലനപുണഖ്യ വനികേസനതനിനുള്ള പദതനികേള് ഏപറടുകന്നതമാണസ്റ്റ്.
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ഓപ്പെകറഷന ഗുരുകുലെന്ധം പദതനി

14 (T*164)   ശനീ  .   പകേ  .   രമാജന :
ശനീ  .   സനി  .   ദനിവമാകേരന :
ശനീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമമാള് :
ശനീ  .   ഇ  .   ടെനി  .   ലടെസണ് മമാസര് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  വനിദഖ്യമാര്തനികേള്കനിടെയനിപലെ  ലെഹരനി  ഉപകയമാഗന്ധം  തടെയുന്നതനിനമായനി
ഓപ്പെകറഷന ഗുരുകുലെന്ധം എന്ന കപരനില് പദതനി നടെപ്പെമാകനകണ്ടമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉള്പപ്പെട്ട  പ്രധമാന  പ്രവര്തനങ്ങള്
ഏപതമാപകയമാപണന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ;

(സനി)  ലെഹരനികടെനിമപപ്പെടെമാത  കുട്ടനികേള്കന്ധം  കബമാധവല്കരണന്ധം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
പദതനിയുകണ്ടമാ; വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി) വനിദഖ്യമാര്തനികേള് മയകമരുന്നസ്റ്റ് ഉപകയമാഗനികനകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് കേപണ്ടത്തു
ന്നതനിനുള്ള  പ്രമാഥമനികേ  കേസൗണ്സനിലെനിന്ധംഗസ്റ്റ്  വനിദഖ്യമാലെയങ്ങളനില്  നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
തയമാറമാകുകമമാ; വനിശദമമാകമാകമമാ?

മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ)  വനിദഖ്യമാര്തനികേള്കനിടെയനിപലെ  ലെഹരനി  ഉപകയമാഗന്ധം  പൂര്ണ്ണമമായുന്ധം  തടെയുകേ
എന്ന  ലെക്ഷഖ്യകതമാപടെ  ഓപ്പെകറഷന  ഗുരുകുലെന്ധം  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  പദതനി
നടെപ്പെനിലെമാകനി വരുനണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനിദഖ്യമാര്തനികേളനില് കേണവരുന്ന ലെഹരനി വസ്തുകളുപടെ ഉപകയമാഗന്ധം അവപര
കുറകൃതഖ്യങ്ങളനികലെയസ്റ്റ് നയനികകേയുന്ധം അതുവഴെനി കുടുന്ധംബങ്ങളനിലന്ധം പപമാതു സമൂഹതനിലന്ധം
സ്കൂള്  അന്തെരനീക്ഷതനിലന്ധം  അസശ്വസത  ഉളവമാകകേയുന്ധം  പഠനതനില്  നനിന്നസ്റ്റ്
പനിറകകേമാട്ടസ്റ്റ് കപമാകുന്ന അവസ സന്ധംജമാതമമാകുകേയുന്ധം പചയ്യുന.  വനിദഖ്യമാര്തനികേളനിപലെ
ലെഹരനി  പദമാര്തങ്ങളുപടെ ഉപകയമാഗന്ധം  പൂര്ണ്ണമമായുന്ധം ഇലമാതമാകനി അവപര കനരമായ
ജനീവനിതതനികലെയസ്റ്റ്  നയനിച്ചസ്റ്റ്  ഉതമ  പസൗരനമാരമാകനി  മമാറ്റുകേ  എന്നതമാണസ്റ്റ്  ഈ
പദതനിയുപടെ പ്രധമാന  ലെക്ഷഖ്യന്ധം.  മറസ്റ്റ് പ്രധമാന പ്രവര്തനങ്ങള് ചുവപടെ കചര്കന.

1. സ്കൂള്, കകേമാകളജസ്റ്റ്, പമാരലെല് കകേമാകളജസ്റ്റ് എന്നനിവനിടെങ്ങളനില് ആബ്സന്റെമാകുന്ന
വനിദഖ്യമാര്തനികേളുപടെ വനിവരന്ധം മമാതമാപനിതമാകപള അറനിയനികകേ.

*  T മമാറനിവച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന
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2. കേസൗണ്സനിലെനിന്ധംഗസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ് കേസൗണ്സനിലെനിന്ധംഗസ്റ്റ് നല്കുകേ.

3. സ്കൂളുകേളനില്  പുകേയനിലെ,  മദഖ്യന്ധം,  മയകമരുന്നസ്റ്റ്  തുടെങ്ങനിയ  പദമാര്ത
ങ്ങള്മൂലെമുള്ള ദൂഷഖ്യവശങ്ങപളപ്പെറനി വനീഡനികയമാ കനിപ്പെനിന്ധംഗസ്റ്റ് ഉപകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്
കബമാധവല്കരണന്ധം നടെത്തുകേ.

4. വമാര്തമാ മമാധഖ്യമങ്ങളുപടെ സഹകേരണന്ധം ഇകമാരഖ്യതനില് അഭഖ്യര്തനികകേ.

5. വനിദഖ്യമാര്തനികേള്  സ്കൂളുകേളനില്  പമമാലബല്  കഫെമാണ്  ഉപകയമാഗനി
കന്നതസ്റ്റ് കേപണ്ടതനി തടെയുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകേ-
തുടെങ്ങനിയവയമാണസ്റ്റ്

(സനി)  പദതനിയുണ്ടസ്റ്റ്.  ഈ പദതനി ഒരു കേമനിറനിയുപടെ കേനീഴെനില് പകേമാണവന്നസ്റ്റ്
ഊര്ജനിതമമായനി  നടെപ്പെമാകമാനുന്ധം എലമാ ജനിലകേളനിലന്ധം നടെപ്പെനിലെമാകമാനുന്ധം നനിര്കദ്ദേശന്ധം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഒ.ആര്.സനി.  (Our Responsibility to Children)  എന്ന കപരനില്
ഒരു  ബൃഹതമായ  പദതനി  നടെപ്പെനിലെമാകനി.  ഇതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഓകരമാ  കസഷന
പരനിധനിയനിലന്ധം  സമാമൂഹനികേ  പ്രതനിബദതയുള്ള  ഒരു കൂട്ടന്ധം  ആള്കമാപര  പപങ്കുടുപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്
'ലെഹരനിവനിരുദ കേമാവലെമാള്ക്കൂട്ടന്ധം'  എന്ന കപരനില്  ഒരു ഗ്രൂപ്പെസ്റ്റ്  ഉണ്ടമാകനി  അവര്കസ്റ്റ്
ആവശഖ്യമമായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്ധം കമാസുകേളുന്ധം നല്കേനി പ്രസ്തുത കസഷന പരനിധനിയനിലള്ള
സ്കൂളുകേളനിലന്ധം മറസ്റ്റ്  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ സമാപനങ്ങളനിലന്ധം കബമാധവല്കരണന്ധം നടെത്തുവമാന
കവണ്ട നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) വനിദഖ്യമാര്തനികേള് മയകമരുന്നസ്റ്റ് ഉപകയമാഗനികനകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് കേപണ്ടത്തു
ന്നതനിനുള്ള  പ്രമാഥമനികേ  കേസൗണ്സനിലെനിന്ധംഗുകേള്  വനിദഖ്യമാലെയങ്ങളനില്  സമാമൂഹനികേകക്ഷമ
വകുപ്പുന്ധം ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പുന്ധം വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ വകുപ്പുമമായനി കചര്ന്നസ്റ്റ് നടെത്തുന്നതനിനുകവണ്ട
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

മലെബമാര് കമഖലെയനില് ആകരമാഗഖ്യരന്ധംഗതസ്റ്റ് അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങള്

15 (*165)     ശനീ  .   ടെനി  .   എ  .   അഹമദസ്റ്റ് കേബനീര് :
 ശനീ  .   എന  .   എ  .   പനലനികന്നസ്റ്റ് :
പപ്രമാഫെ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുലസന തങ്ങള് :
ശനീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  മലെബമാര്  കമഖലെയനില്  ജനസന്ധംഖഖ്യയസ്റ്റ്  ആനുപമാതനികേമമായനി  ആകരമാഗഖ്യ
രന്ധംഗതസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങള് ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രകദശപത  ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  പമച്ചപപ്പെട്ട  ചനികേനിത്സ  ലെഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്
വളപരകയപറ ബുദനിമുട്ടസ്റ്റ് കനരനിടുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(സനി) എങനില് ഇതു പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ് സതശ്വര നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?
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ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി  (  ശനീമതനി പകേ  .    പകേ  .    ലശലെജ
ടെനീച്ചര്):  

(എ-സനി)  മലെബമാര്  കമഖലെയനില്  പമച്ചപപ്പെട്ട  ചനികേനിത്സ  ലെഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്
നനിലെവനിലള്ള സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്കപുറപമ നവകകേരള മനിഷനനില്പപ്പെട്ട ആര്ദ്രന്ധം പദതനി
പൂര്ണ്ണകതമാതനില് നടെപ്പെനിലെമാകന്നകതമാപടെ അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങള് ആനുപമാതനികേമമായനി
വര്ദനികന്നതമാണസ്റ്റ്.   ഈ  പദതനിയുപടെ  ആദഖ്യഘട്ടപമന്ന  നനിലെയനില്  170  പ്രമാഥമനികേ
ആകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങപള  കുടുന്ധംബ ആകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി ഉയര്തനി ടെനി സമാപനങ്ങളനില്
അധനികേ  തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതനില്  മലെബമാര്  കമഖലെയനില്  നനിനള്ള
52  സമാപനങ്ങള്  ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത  ആശുപത്രനികേളുപടെ  ഗുണനനിലെവമാരന്ധം
പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതസ്റ്റ്  ലെക്ഷഖ്യമമാകനി  ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെസ്റ്റ്  ഡയറകര്  സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള
സമാകന്റെര്ലഡകസഷന പപ്രമാകപ്പെമാസലെനില് മലെബമാര് കമഖലെയനില് നനിനള്ള സമാമൂഹഖ്യ
ആകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രങ്ങളുന്ധം ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആര്ദ്രന്ധം പദതനിയനില് മലെബമാര് കമഖലെയനിപലെ
29  ആശുപത്രനികേള്  ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കേണ്ണൂര്  ജനിലമാ  ആശുപത്രനിയനിലന്ധം  മലെബമാര്
കേഖ്യമാനസര് പസന്റെറനിലന്ധം സമഗ വനികേസനന്ധം നടെപ്പെമാകന്നതനിനുകവണ്ടനി കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിനന്ധം  തുകേ  അനുവദനികകേയുന്ധം  അതനിപന്റെ  നനിര്മമാണ  ചുമതലെ  BSNL  എന്ന
സമാപനപത  ഏല്പ്പെനികകേയുന്ധം  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ്,  വയനമാടെസ്റ്റ്  എന്നനീ
ജനിലകേളനില് ഓകരമാ പുതനിയ പമഡനികല് കകേമാകളജുകേള് വനീതന്ധം ആരന്ധംഭനികന്നതമാണസ്റ്റ്.
എന്ധം.എല്.എ. ഫെണ്ടസ്റ്റ്, മറസ്റ്റ് ഫെണകേള് എന്നനിവ മുകഖനയുന്ധം ആവശഖ്യമമായ അടെനിസമാന
സസൗകേരഖ്യവനികേസനങ്ങള് ടെനി കമഖയനിപലെ വനിവനിധ സമാപനങ്ങളനില് നടെനവരുനണ്ടസ്റ്റ്.

പ്രവമാസനികേള്കമായനി പുനരധനിവമാസ പദതനി

16 (*166) ശനീ  .   പകേ  .   സനി  .   കജമാസഫെസ്റ്റ് :
ശനീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബമാലെകൃഷ്ണന :
ശനീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതനീശന :
ശനീ  .    അനവര്  സമാദതസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പ്രവമാസനികേള്കമായനി  പുനരധനിവമാസ  പദതനി  നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;
വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(ബനി)  എത്രവര്ഷന്ധം  പ്രവമാസ  ജനീവനിതന്ധം  പൂര്തനിയമായവര്കമാണസ്റ്റ്  ഈ
പദതനിയുപടെ ആനുകൂലെഖ്യന്ധം ലെഭനികന്നതസ്റ്റ്;

(സനി) ഈ പദതനികമായനി എന്തെസ്റ്റ് തുകേ നനീകനിവച്ചനിട്ടുപണ്ടനന്ധം മുനസര്കമാരനിപന്റെ
കേമാലെതസ്റ്റ് ഈ പദതനി പ്രകേമാരന്ധം എത്രകപര്കസ്റ്റ് ആനുകൂലെഖ്യന്ധം ലെഭഖ്യമമാകനിയനിട്ടുപണ്ടനന്ധം
വനിശദമമാകകമമാ?
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മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ)  പതമാഴെനില്രഹനിതരമാകുന്ന പ്രവമാസനികേളുപടെ പുനരധനിവമാസതനിനമായനി  കനമാര്ക

വകുപ്പെസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിരനികന്ന പദതനിയമാണസ്റ്റ് കനമാര്ക ഡനിപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്ല്ല്  കപ്രമാജകസ്റ്റ്

കഫെമാര്  റനികട്ടണ്  എമനിഗന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  (NDPREM).  തനിരനിപകേപയതനിയ  പ്രവമാസനികേപള

പ്രകതഖ്യകേ ഉപകഭമാക്തമാകളമായനി  പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ്  സശ്വയന്ധം  പതമാഴെനില് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് സര്കമാര്

നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പമാലെനിച്ചസ്റ്റ് ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ ലകേതമാങ്ങല് നല്കുന്ന

പദതനിയമാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്.  ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്  രണ്ടസ്റ്റ്  വര്ഷപമങനിലന്ധം  വനികദശതസ്റ്റ്  കജമാലെനി

പചയ്തതനിനുകശഷന്ധം സനിരമമായനി നമാട്ടനില് മടെങ്ങനിപയതനിയ പ്രവമാസനികേപളയുന്ധം അതരന്ധം

പ്രവമാസനികേള് കചര്ന്നസ്റ്റ് രൂപനീകേരനിച്ച കേമ്പനനി, ടസസ്റ്റ്,  പസമാലസറനി തുടെങ്ങനിയവകയയുന്ധം

പദതനിയുപടെ ആനുകൂലെഖ്യതനിനസ്റ്റ് പരനിഗണനികന്നതമാണസ്റ്റ്.  പരമമാവധനി ഇരുപതസ്റ്റ് ലെക്ഷന്ധം

രൂപ  അടെങല്  മൂലെധന  പചലെവസ്റ്റ്  വരുന്ന  പദതനികേള്കസ്റ്റ്  15%  മൂലെധന

സബ്സനിഡനിയുന്ധം ആദഖ്യ നമാലെസ്റ്റ് വര്ഷന്ധം   3%  സബ്സനിഡനിയുന്ധം നല്കേനി ബമാങസ്റ്റ് വമായ

ലെഭഖ്യമമാകന്നതമാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനി.  NDPREM  പദതനിയുപടെ  ലെക്ഷഖ്യങ്ങള്  ചുവപടെ

കചര്കന :

1. തനിരനിപകേപയതനിയ പ്രവമാസനികേപള സന്ധംരന്ധംഭകേരമാകന്നതനിനസ്റ്റ് മമാര്ഗ്ഗ

നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുകേയുന്ധം മൂലെധന സബ്സനിഡനി നല്കുകേയുന്ധം പചയ്യുകേ.

2. തനിരനിപകേപയതനിയ പ്രവമാസനികേപള  പ്രകതഖ്യകേ  ഉപകഭമാക്തമാകളമായനി

പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ്  പുതനിയ  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള്  സര്കമാര്  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്

പമാലെനിച്ചസ്റ്റ് ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ ലകേതമാങ്ങല് നല്കുകേ.

3. തനിരനിപകേപയതനിയ പ്രവമാസനികേളുപടെ ജനീവനിതമമാര്ഗ്ഗതനിനമായനി ഒരു

സുസനിര സന്ധംരന്ധംഭകേ മമാതൃകേ വനികേസനിപ്പെനികകേ.

(ബനി)  കുറഞതസ്റ്റ് രണ്ടസ്റ്റ് വര്ഷന്ധം പ്രവമാസ ജനീവനിതന്ധം പൂര്തനിയമായവര്കമാണസ്റ്റ്

ഈ ആനുകൂലെഖ്യന്ധം ലെഭനികന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഈ പദതനികമായനി 2017-18 സമാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്  16.35 കകേമാടെനി

രൂപയമാണസ്റ്റ് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഈ പദതനിയനിന കേനീഴെനില്  31-3-2016  വപര

1104 കപര്കമാണസ്റ്റ് ആനുകൂലെഖ്യന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
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കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ച പരമാതനികേള്

17 (*167)   ശനീ  .   പകേ  .   ആനസലെന :
ശനീ  .   കജമാണ് പഫെര്ണമാണ്ടസസ്റ്റ് :
ശനീ  .    പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശനീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവന്ധം

സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണതനിപന്റെ നനിലെവനിപലെ സനിതനി വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി) കറഷന കേമാര്ഡുകേള് സന്ധംബനനിച്ച പരമാതനികേള് പരനിഹരനികന്നതനിനമായനി
സന്ധംസമാനതമാപകേ വനീണന്ധം പരനികശമാധന നടെതമാന തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  മുനഗണനമാ ലെനിസനില് ഉള്പപ്പെട്ട അനര്ഹരമായവര്കസ്റ്റ് സശ്വകമധയമാ പതറസ്റ്റ്
തനിരുത്തുന്നതനിനുള്ള അവസരന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി (  ശനീ  .   പനി  .   തനികലെമാതമന):

(എ) സന്ധംസമാനപതമാട്ടമാപകേയുള്ള 14345 കറഷന കേടെകേളനിലെമായനി  ആപകേയുള്ള
80,18,030  കറഷന കേമാര്ഡുകേളനില് ദശ്വനിഭമാഷ കേമാര്ഡുള്ള പമാലെകമാടെസ്റ്റ് ജനിലയനില് ചനിറ്റൂര്,
കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  മകഞശശ്വരന്ധം,  ഇടുകനി  ജനിലയനില്  കദവനികുളന്ധം  എന്നനീ
തമാലൂകകേള് ഒഴെനിപകേ ഒന്നമാന്ധംഘട്ട കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണന്ധം  കറഷന കേടെകേള് വഴെനി
പൂര്തനിയമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. രണ്ടമാന്ധംഘട്ട വനിതരണന്ധം നടെനവരുന. നമാളനിതുവപര 68,25,550
(അതമായതസ്റ്റ്  84 ശതമമാനന്ധം)  കേമാര്ഡുകേള് വനിതരണന്ധം നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആഗസസ്റ്റ് മമാസന്ധം
വനിതരണന്ധം പൂര്തനിയമാകുപമന്നസ്റ്റ് പ്രതനീക്ഷനികന.

(ബനി) 4-8-2017 വപര മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില് നനിന്നസ്റ്റ് ഒഴെനിവമാകണപമന്നമാവശഖ്യപപ്പെട്ടസ്റ്റ്
186926  പരമാതനികേളുന്ധം  മുനഗണനമാ  പട്ടനികേയനില്  ഉള്പപ്പെടുതണപമന്നമാവശഖ്യപപ്പെട്ടസ്റ്റ്
5,88,398  പരമാതനികേളുന്ധം  ലെഭഖ്യമമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   ആയതനില്  27,344  സര്കമാര് ജനീവനകമാര്
സശ്വയകമ  ഒഴെനിവമായതുള്പപ്പെപടെ  1,27,546  കേമാര്ഡുടെമകേപള  അനര്ഹരമാപണന്നസ്റ്റ്
കേപണ്ടതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ലെഭഖ്യമമായനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേളനികനല്  സമയബനനിതമമായനി
തനീര്പ്പുകേല്പ്പെനികന്നതനിനമായനി നടെപടെനികേള് ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പരമാതനികേള് സന്ധംബനനിച്ച
വനിശദവനിവരന്ധം* അനുബനമമായനി കചര്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.*

(സനി)  മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില് ഉള്പപ്പെട്ട സര്കമാര് ജനീവനകമാര്കസ്റ്റ് ആദഖ്യന്ധം
ജൂലലെ 31  വപരയുന്ധം പനിന്നനീടെസ്റ്റ് ഓഗസസ്റ്റ്  20  വപരയുന്ധം സശ്വകമധയമാ ഒഴെനിവമാകന്നതനിനുള്ള
അവസരന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില്  ഉള്പപ്പെട്ട അനര്ഹര്
ഒഴെനിവമാകുന്നതനിനസ്റ്റ്  പത്രങ്ങളനില്  കൂടെനിയുള്ള  പരസഖ്യന്ധം  കറഷന  കേടെകേളനില്  കപമാസര്

*ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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പതനികകേ, സനിവനില് സലപ്ലെെസസ്റ്റ് ഉകദഖ്യമാഗസ തലെതനിലള്ള അകനശ്വഷണന്ധം തുടെങ്ങനിയ
പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെനവരുന.  2015-പലെ  പനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  കേണ്കടമാള്  ഓര്ഡര്
3(13)  ഖണ്ഡനികേ  പ്രകേമാരന്ധം  മുനഗണനമാ  ലെനിസസ്റ്റ്  തുടെര്ച്ചയമായ  അവകലെമാകേനതനിനസ്റ്റ്
വനികധയമമാകണപമന്നന്ധം അനര്ഹപര ഒഴെനിവമാകനി അര്ഹപര ഉള്പപ്പെടുതണപമനന്ധം
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ള പ്രകേമാരന്ധം നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

കറഷന വനിതരണന്ധം സുതമാരഖ്യമമാകവമാന നടെപടെനി

18 (*168)    ശനീ  .   പകേ  .   കൃഷ്ണനകുട്ടനി :
ശനീ  .   കകേമാവൂര് കുഞകമമാന :
ശനീ  .   സനി  .   പകേ  .   നമാണു :
ശനീ  .   പകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമമാര് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കറഷന  ഭക്ഷഖ്യ  വസ്തുകള്  കേരനിഞന്തെയനില്  കപമാകുന്നതസ്റ്റ്  തടെയമാൻ
ഇലെകകമാണനികേസ്റ്റ്  കപമായനിന്റെസ്റ്റ്  ഓഫെസ്റ്റ്  പസയനില് പമഷനീനുകേള് സമാപനികന്നതനിനുകദ്ദേശനി
കനകണ്ടമാ;  ഇകമാരഖ്യതനിൽ എപന്തെമാപക നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് ഇതുവപര സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടു
ള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ് കൂടുതല് കേമാരഖ്യക്ഷമമമായനി നടെപ്പെനിലെമാകവമാനുന്ധം കറഷന വനിതരണന്ധം
സുതമാരഖ്യമമാകവമാനുമുള്ള നടെപടെനികേള് തശ്വരനിതപപ്പെടുത്തുവമാനുന്ധം എപന്തെലമാന്ധം കേമാരഖ്യങ്ങളമാണസ്റ്റ്
പചയമാന ഉകദ്ദേശനികന്നപതന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ;

(സനി)  കറഷന  കേടെകേളുപടെ  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്വൽകരണന്ധം,  കറഷന  സമാധനങ്ങള്
പകേമാണകപമാകുന്ന വമാഹനങ്ങളനില് ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  സന്ധംവനിധമാനന്ധം ഘടെനിപ്പെനികല് എന്നനിവയനില്
എപന്തെമാപക പുകരമാഗതനിയുണ്ടമായനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി (  ശനീ  .   പനി  .   തനികലെമാതമന):

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്.  പടെണ്ടര് നടെപടെനികേള് പൂര്തനിയമായനി വരുന.

(ബനി)  ഇ-കപമാസസ്റ്റ് പമഷനീനുകേള് സമാപനികകമ്പമാള് ബകയമാപമടനികേസ്റ്റ് ആതന്റെനികകഷന
മുകഖന യഥമാര്ത ഗുണകഭമാക്തമാവനിനസ്റ്റ്  തപന്ന കറഷന സമാധനങ്ങള് ലെഭനികപമന്നസ്റ്റ്
ഉറപ്പെസ്റ്റ് വരുതമാന സമാധനികന്ധം.  കറഷന കേടെകേളനില് കനരനിട്ടസ്റ്റ് വമാതനില്പ്പെടെനി വനിതരണന്ധം
മുകഖന കറഷന സമാധനങ്ങള് എതനിച്ചുവരുനണ്ടസ്റ്റ്. കറഷന സമാധനങ്ങളുപടെ വനിനനികയമാഗവന്ധം
സലപ്ലെെ  പചയനിന  മമാകനജസ്റ്റ് പമനന്ധം  ആകട്ടമാകമറസ്റ്റ്  പചയ്യുന്നതനിനുള്ള  സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്
എന.ഐ.സനി.  വനികേസനിപ്പെനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ  കറഷന  കേമാര്ഡുകേളുപടെ  വനിതരണന്ധം
പൂര്തനിയമാകേമാറമായനി.  പരമാതനി  പരനിഹമാരതനിനുള്ള  സന്ധംവനിധമാനവന്ധം  വനികേസനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്വല്കരണന്ധം പൂര്ണ്ണമമായനി നടെപ്പെമാകന്നകതമാപടെ കറഷന വനിതരണന്ധം കൂടുതല്
കേമാരഖ്യക്ഷമവന്ധം സുതമാരഖ്യവമമായനി മമാറുന്ധം.



അനുബനന്ധം 461

(സനി)  കറഷന കേടെകേളുപടെ കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്വല്കരണതനിനമായനി ഇ-കപമാസസ്റ്റ് പമഷനിനുകേള്
വമാങ്ങുന്നതനിനുകവണ്ടനി പടെണ്ടറുകേള് ക്ഷണനികകേയുന്ധം ലെഭഖ്യമമായ പടെണ്ടറുകേളുപടെ പരനികശമാധന
നടെനവരനികേയുന്ധം  പചയ്യുന.  ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  സന്ധംവനിധമാനന്ധം  ഘടെനിപ്പെനികന്നതനിനമായനി
പടെണ്ടറുകേള് ക്ഷണനികന്നതനിനസ്റ്റ് RFP (Request for Proposal) തയമാറമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

വഖ്യമാപകേമമായ പനനി മരണന്ധം

19  (*169)  ശനീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  വഖ്യമാപകേമമായ  പനനി
മരണങ്ങള് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി) പനനി മരണങ്ങള് തടെയുന്നതനിനമായനി എന്തെസ്റ്റ് പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങളമാണസ്റ്റ്
നടെതനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ?

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി (  ശനീമതനി പകേ  .    പകേ  .    ലശലെജ
ടെനീച്ചര്  ):

(എ)   ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  പനനി മരണങ്ങള്  തടെയുന്നതനിനമായനി സശ്വനീകേരനിച്ച പ്രതനികരമാധ പ്രവര്ത
നങ്ങള് ചുവപടെ കചര്കന :

1. പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനികേള് ഉണ്ടമാകുന്നതസ്റ്റ് കനരപത തപന്ന കേണപനിടെനി
കന്നതനിനുന്ധം  നനിയനനികന്നതനിനുമമായനി  കരമാഗ  നനിരനീക്ഷണവന്ധം
പകേമാതുകു നനിരനീക്ഷണവന്ധം ശക്തനിപപ്പെടുതനി.

2. പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനികേള്  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പചയ്ത  സലെങ്ങളനില്  അതമാതസ്റ്റ്
സമയങ്ങളനില്  ജനിലമാ/സന്ധംസമാനതലെ  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേള്
സന്ദര്ശനിച്ചസ്റ്റ്  കരമാഗപ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള് ശക്തനിപപ്പെടുത്തു
വമാനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകേയുണ്ടമായനി.

3. പകേമാതുകേസ്റ്റ് സമാന്ദ്രത കൂടുതലള്ള പ്രകദശങ്ങളനിലന്ധം പഡങനിപ്പെനനി റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
പചയ്ത  സലെങ്ങളനിലന്ധം  പകേമാതുകേനിപന്റെ  ഉറവനിടെ  നശനീകേരണന്ധം,
വനീടെനിനുള്ളനില് കേനീടെനമാശനിനനി തളനികകേ (ISS),  വനീടെനിനസ്റ്റ് പുറതസ്റ്റ്
കേനീടെനമാശനിനനി  പുകേയല്(കഫെമാഗനിന്ധംഗസ്റ്റ്)  കൂതമാടെനി  നശനീകേരണതനിനുള്ള
കസ്പ്രേയനിന്ധംഗസ്റ്റ് എന്നനിവ പചയ്യുകേയുണ്ടമായനി.

4. സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ  അദഖ്യക്ഷതയനില്  കൂടെനിയ
സര്വ്വകേക്ഷനികയമാഗതനിപന്റെ  തനീരുമമാനപ്രകേമാരന്ധം  ജൂണ്  27,  28,
29  തനീയതനികേളനില്  സന്ധംസമാന  വഖ്യമാപകേമമായനി  ശുചനീകേരണ
യജന്ധം നടെതനി.
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5. കമയസ്റ്റ് 19-നുന്ധം ജൂണ് 19-നുന്ധം സന്ധംസമാനതലെ റമാപ്പെനിഡസ്റ്റ് പറകസമാണ്സസ്റ്റ്

ടെനീന്ധം  (RRT)  കയമാഗന്ധം  രണ്ടസ്റ്റ്  പ്രമാവശഖ്യന്ധം  കൂടെനി  സന്ധംസമാനപത

പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനി സനിതനിഗതനികേള് വനിലെയനിരുതനി.

 6. ജൂണ് 29 മുതല് ജൂലലെ 3 വപരയുന്ധം ജൂലലെ 17 തനീയതനിയനിലന്ധം

ആയനി രണ്ടസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര വനിദഗ്ദ്ധ സന്ധംഘങ്ങള്  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് എതനി

സനിതനിഗതനികേള്  വനിലെയനിരുത്തുകേയുന്ധം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുകേയുന്ധം

പചയ്തു.  ഈ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേമാരന്ധം പകേമാതുകേസ്റ്റ്, കൂതമാടെനി നശനീകേരണ

പ്രവര്തനങ്ങള് ശക്തനിപപ്പെടുതനി.

7. മരുനകേള്, പടെസസ്റ്റ് കേനിറ്റുകേള് എന്നനിവയുപടെ ലെഭഖ്യത ഉറപ്പുവരുതനി.

8. കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്  തൃപ്തനികേരമമായ  കസവനന്ധം  നല്കുവമാന  ഒ.പനി.

സമയന്ധം ദനീര്ഘനിപ്പെനിച്ചു.  

9. മഴെകമാലെ പൂര്വ്വ ശുചനീകേരണ യജതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി ചനീഫെസ്റ്റ്

പസക്രട്ടറനിയുപടെ  അദഖ്യക്ഷതയനില്  2-3-2017-നുന്ധം  ബഹു.

മുഖഖ്യമനനിയുപടെ അദഖ്യക്ഷതയനില് 6-3-2017-നുന്ധം  കയമാഗന്ധം കചര്ന്നസ്റ്റ്

പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനി  പ്രതനികരമാധതനിനസ്റ്റ്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമമായനി

കചര്ന്നസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനികകണ്ട നടെപടെനികേള് ചര്ച്ച പചയ്തു.

10. ഗവ.പമഡനികല്  കകേമാകളജസ്റ്റ്,  സശ്വകേമാരഖ്യ  പമഡനികല്  കകേമാകളജസ്റ്റ്,

പ്രതനിനനിധനികേളുപടെ കയമാഗന്ധം കചര്ന്നസ്റ്റ് സമയബനനിതമമായനി കരമാഗ

വനിവരന്ധം റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയ്യുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനി.

11. ഐ.എന്ധം.എ.  വഴെനി  സശ്വകേമാരഖ്യ  കമഖലെയനിപലെ   കഡമാകര്മമാര്കസ്റ്റ്

പഡങനി ചനികേനിത്സമാ മമാനദണ്ഡങ്ങപളകറനിച്ചുള്ള മമാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്

നല്കേനി.

12. പത്ര,  ദൃശഖ്യ-ശവഖ്യ മമാധഖ്യമങ്ങള് വഴെനിയുള്ള കബമാധവല്കരണന്ധം,

ലമകസ്റ്റ്  അനസൗണ്പസ്മെന്റെസ്റ്റ്,  ലെഘുകലെഖ  വനിതരണന്ധം,  കപമാസര്,

പറയനില്കവ  കസഷന,  സനിനനിമമാ  തനികയറര്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്

എന.എച്ചസ്റ്റ്.എന്ധം.-പന്റെ  സഹമായകതമാപടെയുള്ള  പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനി

പ്രതനികരമാധ പ്രചരണങ്ങള് എന്നനിവ നടെതനിയനിരുന.
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മമാകവലെനി കസമാറുകേളനിപലെ ഭക്ഷഖ്യസമാധനങ്ങളുപടെ ഗുണനനിലെവമാരന്ധം

20 (*170)   ശനീ  .   പനി  .   പകേ  .   ബഷനീര് :
ശനീ  .   പനി  .   പകേ  .   അബ്ദു റബ്ബസ്റ്റ് :
ശനീ  .   വനി  .   പകേ  .   ഇബ്രമാഹനിന്ധം കുഞസ്റ്റ് :
ശനീ  .    അബ്ദുല് ഹമനീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഓണകമാലെതസ്റ്റ്  ഭക്ഷഖ്യസമാധനങ്ങളുപടെ  വനിലെകയറന്ധം  തടെയുന്നതനിനസ്റ്റ്
സശ്വനീകേരനികമാന ഉകദ്ദേശനികന്ന നടെപടെനികേള് വനിശദനീകേരനികകമമാ;

(ബനി)  മമാകവലെനി  കസമാറുകേളനിലൂപടെ  വനിതരണന്ധം  പചയ്യുന്ന  ഭക്ഷഖ്യസമാധനങ്ങള്
ഗുണനനിലെവമാരമനിലമാതവയമാപണന്ന പരമാതനി ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  എങനിൽ  ഇവയുപടെ  ഗുണനനിലെവമാരന്ധം  ഉറപ്പുവരുത്തുവമാന  നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികകമമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി (  ശനീ  .   പനി  .   തനികലെമാതമന):

(എ)   ഓണകമാലെതസ്റ്റ്  ഭക്ഷഖ്യസമാധനങ്ങളുപടെ  വനിലെകയറന്ധം  തടെയുന്നതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി ജനിലമാ പഫെയറുകേളുന്ധം തമാലൂകതലെ പഫെയറുകേളുന്ധം പ്രകതഖ്യകേ ഓണച്ചന്തെകേളുന്ധം
നടെത്തുന്നതുന്ധം സലപ്ലെെകകേമാ വനില്പ്പെനശമാലെകേകളമാടെനുബനനിച്ചസ്റ്റ് ഒമാണന്ധം മനിനനി പഫെയറുകേളുന്ധം
വനില്പ്പെനശമാലെകേള്  ഇലമാത  പഞമായത്തുകേളനില്  പസഷഖ്യല്  മനിനനി  പഫെയറുകേളുന്ധം
നടെത്തുവമാന തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)   ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.

വനികദശ മലെയമാളനികേള്കള്ള നനിയമസഹമായന്ധം

21 (*171)    ശനീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമമാന :
ശനീ  .   പകേ  .   സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപ്പെസ്റ്റ് :
ശനീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശനീ  .    എ  .    എന  .    ഷന്ധംസനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  വനികദശ  രമാജഖ്യങ്ങളനില്  കജമാലെനികസ്റ്റ്  കപമാകുന്ന  ചനിലെ  മലെയമാളനികേള്
യമാപതമാരു കുറവന്ധം പചയമാപത വനിവനിധ രമാജഖ്യങ്ങളനിപലെ കകേമാടെതനി വഖ്യവഹമാരങ്ങളനിലന്ധം
മറസ്റ്റ്  നനിയമകരുകകേളനിലന്ധം  അകേപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ജയനിലെനിലെമാകുകേയുന്ധം  കേടുത  ശനിക്ഷകേള്
ഏറ്റുവമാകങ്ങണ്ടനി വരനികേയുന്ധം പചയ്യുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ ;
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(ബനി)  എങനില്  ഇവര്കസ്റ്റ്  ആവശഖ്യമമായ  നനിയമസഹമായന്ധം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എപന്തെലമാന്ധം സന്ധംവനിധമാനങ്ങളമാണസ്റ്റ് നനിലെവനിലള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  വനികദശ മലെയമാളനികേളുപടെ പരമാതനികേള് പരനിഹരനികന്നതനിനുന്ധം വനിഷമഘട്ടങ്ങളനില്
ആവശഖ്യമമായ  കേസൗണ്സനിലെനിന്ധംഗനിനുന്ധം  അന്ധംഗനീകൃത  കുടെനികയറവന്ധം  ചൂഷണങ്ങളുന്ധം
സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് കബമാധവല്കരനികന്നതനിനുന്ധം 24 മണനിക്കൂര് പ്രവര്തനികന്ന പഹല്പ്പെസ്റ്റ്
ലലെന/കേമാള്പസന്റെറുകേള് തുടെങ്ങനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(ഡനി)  സര്കമാരുന്ധം കനമാര്ക റൂട്ടസ്റ്റ്സുന്ധം നടെത്തുന്ന വനിവനിധ പദതനികേളുപടെ വനിവര
വഖ്യമാപനതനിനസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനികദശ  രമാജഖ്യങ്ങളനില്  കജമാലെനിയനില് തുടെരപവ കജമാലെനി  സന്ധംബനമമായ
പ്രശ്നന്ധം കനരനിടുന്നവര്, പതമാഴെനില് ദമാതമാവമമായുന്ധം കസമാണ്സര്മമാരുമമായുന്ധം തര്കങ്ങളനികലെമാ
കകേമാടെതനി  വഖ്യവഹമാരങ്ങളനികലെമാ  അകേപപ്പെട്ടവര്,  മനനഃപൂര്വ്വമലമാത  കേമാരണങ്ങളമാല്
കരഖകേള് നഷ്ടപപ്പെട്ടവര് എന്നനിവരുപടെ സഹമായതനിനുള്ള അകപക്ഷകേള് ലെഭനികന്ന
മുറയസ്റ്റ് അകമാരഖ്യന്ധം ഇന്തെഖ്യന എന്ധംബസനിയുപടെ ശദയനില് പകേമാണവന്നസ്റ്റ് പ്രശ്നപരനിഹമാരന്ധം
നടെതനി  അവപര  തനിരനിപകേ  എതനികമാന  കനമാര്ക  വകുപ്പെസ്റ്റ്  മുകഖന  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചു  വരുനണ്ടസ്റ്റ്.  വനികദശതസ്റ്റ്  നനിയമസഹമായന്ധം  ആവശഖ്യമുള്ള  പ്രവമാസനിയുപടെ
നമാട്ടനിലള്ള ബന്ധുകള്കസ്റ്റ് നനിയമപരമമായ കരഖകേള് തയമാറമാകന്നതനിനസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ
ഉപകദശങ്ങളുന്ധം കനമാര്ക വകുപ്പെസ്റ്റ് നല്കേനി വരുനണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  പ്രവമാസനികേള്കസ്റ്റ്  അടെനിയന്തെര  ഘട്ടങ്ങളനില്  തങ്ങളുപടെ  പ്രശ്നങ്ങള്
കബമാധനിപ്പെനികന്നതനിനുന്ധം കൂടെമാപത സുരക്ഷനിത എമനികഗഷന സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് അവര്കമാവശഖ്യമമായ
മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുന്നതനിനുമമായനി കനമാര്ക റൂട്ടസ്റ്റ്സനില്  24  മണനിക്കൂറുന്ധം പ്രവര്തനികന്ന
കേമാള് പസന്റെര് നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി) കനമാര്ക വകുപ്പെനിപനയുന്ധം കനമാര്ക റൂട്ടസ്റ്റ്സനിപനയുന്ധം സന്ധംബനനിച്ച വനിവരങ്ങള്
ഇവയുപടെ കേനീഴെനിലള്ള വനിവനിധ ഓഫെനീസുകേള്, കസവനങ്ങള്, പദതനികേള്, പ്രവര്തനങ്ങള്
എന്നനിവയുമമായനി  ബനപപ്പെട്ട  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്,  പ്രവമാസനി  മലെയമാളനികേള്കസ്റ്റ്
അതഖ്യമാവശഖ്യഘട്ടങ്ങളനില്  ആവശഖ്യമമായ  ഉപകദശങ്ങള്,  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  തുടെങ്ങനിയവ
പപമാതുജനങ്ങള്കസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനമായനി  24  മണനിക്കൂറുന്ധം പ്രവര്തനികന്ന കകേമാള്
പസന്റെര് പ്രവര്തനികനണ്ടസ്റ്റ്.  ഇന്തെഖ്യയനില് നനിനന്ധം വനിളനികന്നവര്  1800-425-3939
കടെമാള് ഫ്രനീ നമ്പരനികലെയന്ധം വനികദശത്തുള്ള കകേരളനീയര് 00914712333339 നമ്പരനികലെകന്ധം
വനിളനികന്നതനിനുള്ള സസൗകേരഖ്യന്ധം ലെഭഖ്യമമാണസ്റ്റ്.  വനികദശ രമാജഖ്യങ്ങളനില് ആഭഖ്യന്തെര കേലെമാപതനില്
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കുടുങ്ങനിയ  മലെയമാളനികേപള  സശ്വകദശതസ്റ്റ്  പകേമാണവരുന്നതനിനുന്ധം  ദുരന്തെ  ബമാധനിത
പ്രകദശങ്ങളനിലെകേപപ്പെട്ട മലെയമാളനികേപള ഒഴെനിപ്പെനികകണ്ട സമാഹചരഖ്യതനിലന്ധം കേമാള്പസന്റെറനിപന്റെ
പ്രവര്തനന്ധം  പ്രകയമാജനപപ്പെടുത്തുനണ്ടസ്റ്റ്.  വനിവനിധ  പദതനികേളുപടെ  വഖ്യമാപനതനിനസ്റ്റ്
പ്രകതഖ്യകേമമായനി  അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന്ധം  പരസഖ്യ  പ്രചമാരണതനിനമായനി  പദതനികേളുപടെ
പഹഡനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതുമമായ  തുകേ  വനിനനികയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്  പത്ര,  ദൃശഖ്യ,  ശവഖ്യ
മമാധഖ്യമങ്ങളനിലൂപടെ വഖ്യമാപകേമമായ പ്രചരണന്ധം നടെതനിവരുന.

ഭക്ഷഖ്യഭദ്രതമാ നനിയമന്ധം

22 (*172)   ശനീ  .   വനി  .   പകേ  .   ഇബ്രമാഹനിന്ധം കുഞസ്റ്റ് :
ശനീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസമാകസ്റ്റ് :
ശനീ  .   എന  .   ഷന്ധംസുദ്ദേനീന :
ശനീ  .    പനി  .    പകേ  .    അബ്ദു റബ്ബസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ഭക്ഷഖ്യഭദ്രതമാ  നനിയമന്ധം  നടെപ്പെനിലെമാകനിയകപ്പെമാള്  കറഷന
വനിഹനിതതനില് കകേന്ദ്ര സര്കമാര് കുറവ വരുത്തുകേയുണ്ടമാകയമാ;

(ബനി) എങനില് ഇതനിപന്റെ ഫെലെമമായനി പപമാതുവനിപണനിയനില് അരനിയുപടെ വനിലെയനില്
വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണ്ടമായനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  പപമാതുവനിപണനിയനിപലെ  അരനിവനിലെ  കുറയമാന  സശ്വനീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള്
എപന്തെലമാമമാപണന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി (  ശനീ  .   പനി  .   തനികലെമാതമന) :

(എ)  ഭക്ഷഖ്യഭദ്രതമാ  നനിയമന്ധം  നടെപ്പെനിലെമാകനിയകപ്പെമാള്  കറഷന  വനിഹനിതതനില്
കകേന്ദ്ര സര്കമാര് കുറവസ്റ്റ് വരുത്തുകേയുണ്ടമായനി. അനുവദനിച്ചനിരുന്ന 16 ലെക്ഷന്ധം പമടനികേസ്റ്റ് ടെണ്
ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യന്ധം   14.25  ലെക്ഷന്ധം പമടനികേസ്റ്റ് ടെണ്ണമായനി കുറച്ചു.

(ബനി &സനി) കറഷന ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങളനില് ഉണ്ടമായ കുറവസ്റ്റ് അരനി വനിലെ വര്ദനവനിനസ്റ്റ്
ഒരു കേമാരണമമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. വനിലെ വര്ദനവനിപന്റെ അടെനിസമാന കേമാരണന്ധം   പരനികശമാധനിക
ന്നതനിനമായനി  സന്ധംസമാന തലെതനില് ലപ്രസസ്റ്റ്  കമമാണനിററനിന്ധംഗസ്റ്റ്  പസല് രൂപനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്
ഉതരവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പപമാതുവനിപണനിയനിപലെ അരനി വനിലെ നനിയനണമാധനീനമമാകന്നതനിനമായനി
മമാര്കറസ്റ്റ്  ഇടെപപടെല് ശക്തമമാകകേയുന്ധം  സബ്സനിഡനി  നനിരകനില്  മട്ടയരനി,  പച്ചരനി,  കുറുവ
അരനി, ജയ അരനി എന്നനീ ജനപ്രനിയ ഇനന്ധം അരനികപുറപമ ആഡമാ ഇതര ജയ അരനി,
ഒ.എന്ധം.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  പുഴുകലെരനി/പച്ചരനി  എന്നനിവ  എലമാ  സലപ്ലെെകകേമാ  വനില്പ്പെനശമാലെ
കേളനിലൂപടെയുന്ധം വനിതരണന്ധം പചയ്തുവരുന. പപമാതു വനിപണനിയനില് അരനിവനിലെ വര്ദനവള്ള
സമാഹചരഖ്യതനില്  പ്രകതഖ്യകേന്ധം  അരനികടെകേള്  നടെതനിയുന്ധം  അരനി  വനില്പ്പെനയമായനി
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പ്രകതഖ്യകേ  കേസൗണ്ടറുകേള്  തുറനന്ധം  കൂടുതല്  കസമാപകതനിച്ചുന്ധം  സമാധഖ്യമമായ  എലമാ
നടെപടെനികേളുന്ധം  സലപ്ലെെകകേമാ സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. കൂടെമാപത സബ്സനിഡനിയനില് വനില്കന്ന
അരനികസ്റ്റ് അളവസ്റ്റ് നനിയനണന്ധം ഉള്ളതനിനമാല് പപമാതു വനിപണനികയകമാള് 10 മുതല് 20
ശതമമാനന്ധം  വപര  വനിലെകറവനില്  ആവശഖ്യമാനുസരണന്ധം  അരനി  ഉപകഭമാക്തമാകള്കസ്റ്റ്
ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനമായനി ഫ്രനീപസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരകനിലന്ധം എലമായനിനന്ധം അരനിയുന്ധം
സലപ്ലെെകകേമാ  വനില്പ്പെനശമാലെകേളനില്  ലെഭഖ്യമമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അരനി  വനിലെ  വര്ദനികന്ന
സനിതനിവനികശഷന്ധം വനിലെയനിരുതനിയതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് അരനി മനിലെസ്റ്റ്ല്ല്  ഉടെമകേളുന്ധം
കബ്രമാകര്മമാരുന്ധം  കലെമാബനിയമായനി  പ്രവര്തനികന്നതസ്റ്റ്  ഒഴെനിവമാകന്നതനിനമായനി  ആ നമാ
പ്രകദശനിപലെ മനിലെസ്റ്റ്ല്ല് ഉടെമകേളുമമായനി പ്രശ്ന പരനിഹമാരന്ധം സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ചര്ച്ച നടെതനി അരനിയുപടെ
വനിലെ കൃത്രനിമമമായനി വര്ദനിപ്പെനികന്നതസ്റ്റ് തടെയുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  

തനീപനിടെനിതന്ധം കനരനിടെമാന ലസ്കെ ലെനിഫസ്റ്റ് സന്ധംവനിധമാനന്ധം

23 (*173)    ശനീ  .   എല്കദമാ എബ്രഹമാന്ധം :
ശനീ  .   മുലകര രതമാകേരന :
ശനീ  .   ആര്  .   രമാമചന്ദ്രന :
ശനീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമമാര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന

കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ബഹുനനിലെ മന്ദനിരങ്ങള്കസ്റ്റ് തനീ പനിടെനിച്ചമാല് അണയന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെമാപക
സന്ധംവനിധമാനങ്ങളമാണസ്റ്റ് നനിലെവനിലള്ളപതനന്ധം അവ പരഖ്യമാപ്തമമാകണമാ എനന്ധം പരനികശമാ
ധനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ലസ്കെ ലെനിഫസ്റ്റ് സന്ധംവനിധമാനന്ധം സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് നനിലെവനിലകണ്ടമാ;  ഇപലങനില്
പ്രസ്തുത സന്ധംവനിധമാനന്ധം വമാങ്ങനി സമാപനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സന്ധംവനിധമാനവന്ധം  അനുബന  അടെനിസമാന  സസൗകേരഖ്യങ്ങളുന്ധം
കകേരളതനിപലെ പമകടമാ നഗരങ്ങളനിപലെങനിലന്ധം സമാപനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന) :

(എ)  പരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ബഹുനനിലെ  മന്ദനിരങ്ങളുപടെ  ഒകേദ്യുപപനസനി  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
നമാഷണല് ബനില്ഡനിന്ധംഗസ്റ്റ്  കകേമാഡനില്  പ്രതനിപമാദനികന്ന വനിധമുള്ള അഗനി  സുരക്ഷമാ
ഉപമാധനികേള് സമാപനിച്ചനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് പരനികശമാധനമാകവളയനില് ഉറപ്പെമാകമാറുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത
ബഹുനനിലെ  മന്ദനിരങ്ങള്കസ്റ്റ്  തനീപനിടെനിച്ചമാല്  അണയന്നതനിനസ്റ്റ്  പലെതരന്ധം  അഗനിശമന
വമാഹനങ്ങളുന്ധം വനിവനിധയനിനന്ധം പഡലെനിവറനി കഹമാസുകേള്, ബ്രമാഞ്ചുകേള്, വനിഷവമാതകേങ്ങളനില്
നനിനള്ള  സുരക്ഷയസ്റ്റ്  ബ്രനീതനിന്ധംഗസ്റ്റ്  അപ്പെമാരറസസ്റ്റ്,  ലഹകഡമാളനികേസ്റ്റ്  പറസ്കെറ്റ്യൂ  ടൂള്സസ്റ്റ്,
പചറനിയ ഇനന്ധം യനങ്ങള്, വനിവനിധയനിനന്ധം ഏണനികേള്, തനീയനില് പ്രകവശനികന്നതനിനസ്റ്റ്
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ഫെയര് കപ്രമാകനിമനിറനി  സറ്റ്യൂട്ടുകേള്,  കലെമാഹങ്ങള് മുറനികന്നതനിനുള്ള ഓകനി അസറലെനിന
ഷനികയഴസ്റ്റ്,  ഉയരതനില്നനിനന്ധം  തമാകഴെകസ്റ്റ്  ചമാടെനി  രക്ഷമാപ്രവര്തനന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
ജമ്പനിന്ധംഗസ്റ്റ് കുഷനുകേള്, കകേമാണ്ക്രനീറസ്റ്റ് മുറനികന്നതനിനസ്റ്റ് പവ്വര് കസമാ, തടെനി മുറനികന്നതനിനസ്റ്റ്
പചയനിനകസമാ എന്നനീ ഉപകേരണങ്ങളുന്ധം നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി &സനി)  ഇല. സന്ധംസമാനപത ബഹുനനിലെ മന്ദനിരങ്ങള്കസ്റ്റ് തനീ പനിടെനിച്ചമാല്
രക്ഷമാപ്രവര്തനന്ധം  സുഗമമമായനി  നനിര്വ്വഹനികന്നതനിനുകവണ്ടനി  50  മുതല്  60 മനീറര്
വപര ഉയരമുള്ള ഒരു കടെണ് കടെബനിള് ലെമാഡര്,  ഒരു ഏരനിയല് പ്ലെെമാറസ്റ്റ്കഫെമാന്ധം ലെമാഡര്
(ലസ്കെ ലെനിഫസ്റ്റ്)  എന്നനിവ വമാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഡനിസമാസര് മമാകനജസ്റ്റ് പമന്റെസ്റ്റ് ഫെണ്ടനില്നനിനന്ധം
20  കകേമാടെനി  രൂപ അനുവദനികന്നതനിനസ്റ്റ്  ഭരണമാനുമതനി  ലെഭഖ്യമമാകണപമന്നസ്റ്റ്  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടസ്റ്റ്
കകേരള ഫെയര്  &  പറസ്കെറ്റ്യൂ ഡയറകര് ജനറല് ലെഭഖ്യമമാകനിയ പപ്രമാകപ്പെമാസല് റവനറ്റ്യൂ
വകുപ്പെനിപന്റെ  പരനിഗണനയനിലെമാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  ലെഭനികന്ന
മുറയസ്റ്റ് ഇകമാരഖ്യന്ധം പരനികശമാധനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

മമാരകേകരമാഗങ്ങള്കസ്റ്റ് സസൗജനഖ്യ ചനികേനിത്സ ഉറപ്പെസ്റ്റ് വരുത്തുന്ന പദതനി

24 (*174)   ശനീ  .   അനനില് അകര :

ശനീ  .   പകേ  .   മുരളനീധരന :

ശനീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതമാമസസ്റ്റ് :

ശനീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമമാര് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  വനിവനിധ  ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനികേപളയുന്ധം  ആകരമാഗഖ്യ  പദതനികേപളയുന്ധം

സന്ധംകയമാജനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് കേമാനസര്, പക്ഷമാഘമാതന്ധം, കേരള്-വൃക കരമാഗങ്ങള്, ഹൃദയമാഘമാതന്ധം

തുടെങ്ങനിയ  മമാരകേകരമാഗങ്ങള്കസ്റ്റ്  സസൗജനഖ്യ  ചനികേനിത്സ  ഉറപ്പെസ്റ്റ്  വരുത്തുന്ന  ആകരമാഗഖ്യ

പദതനികസ്റ്റ് രൂപന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ ;

(ബനി)  എങനിൽ ഈ പദതനി മുകഖന എത്ര കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ് ചനികേനിത്സ ഉറപ്പെമാകമാന

കേഴെനിഞ;

(സനി) സസൗജനഖ്യ ചനികേനിത്സ ഉറപ്പെമാകന്നതനികനമാപടെമാപ്പെന്ധം സര്കമാര് ആശുപത്രനികേളനില്

ആവശഖ്യതനിനസ്റ്റ്  കഡമാകര്മമാരുപടെയുന്ധം  നഴ് സുമമാരുപടെയുന്ധം  പമാരമാ  പമഡനികല്

സമാഫെനിപന്റെയുന്ധം  എണ്ണന്ധം  ജനസന്ധംഖഖ്യമാനുപമാതനികേമമായനി  വര്ദനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേപള

കരമാഗനീസസൗഹൃദ കകേന്ദ്രങ്ങളമാകന്നതനിനസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് എപന്തെമാപകയമാണസ്റ്റ്?
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ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി  (  ശനീമതനി പകേ  .    പകേ  .    ലശലെജ

ടെനീച്ചര്):

(എ)  ചനികേനിത്സമാ  പചലെവസ്റ്റ്  ഏപറ  കവണ്ടനിവരുന്ന  കേമാനസര്,  പക്ഷമാഘമാതന്ധം,

കേരള്-വൃക കരമാഗങ്ങള്,  ഹൃദയമാഘമാതന്ധം തുടെങ്ങനിയ മമാരകേകരമാഗങ്ങള്കസ്റ്റ് സസൗജനഖ്യ/

മനിതമമായ  നനിരകനില്  ചനികേനിത്സ  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനിവനിധ  ആകരമാഗഖ്യ  ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ്

പദതനികേപള സന്ധംകയമാജനിപ്പെനിച്ചുപകേമാണ്ടസ്റ്റ് ഒരു ബൃഹതസ്റ്റ് പദതനി പകേമാണവരമാന  സര്കമാര്

നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുപണ്ടങനിലന്ധം അതനിപന്റെ സമാകങതനികേ വശങ്ങള്കൂടെനി പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ്  കുറമറ

പദതനിയമാകനി  നടെപ്പെമാകന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്  തുടെരുന്നതനിനമാല്  ടെനി  പദതനി

പൂര്ണ്ണരൂപതനില് ആയനിട്ടനില.

(ബനി)  ഉതരന്ധം എ-യുപടെ പവളനിച്ചതനില് കചമാദഖ്യന്ധം ഉദനികന്നനില.

(സനി)  സന്ധംസമാനപത ആകരമാഗഖ്യകമഖലെയനിപലെ ചനികേനിത്സമാ സന്ധംവനിധമാനങ്ങപള

എലമാ രനീതനിയനിലന്ധം കരമാഗനീസസൗഹൃദമമാകന്നതനിനുള്ള സന്ധംരന്ധംഭമമാണസ്റ്റ് ആര്ദ്രന്ധം മനിഷന.

ഔട്ടസ്റ്റ്  കപഷഖ്യന്റെസ്റ്റ്  വനിഭമാഗങ്ങളനില്  ആവശഖ്യമമായ  മമാറങ്ങള്  വരുതനി  കരമാഗനീ

സസൗഹൃദമമായ രനീതനിയനില് ചനികേനിത്സ ലെഭഖ്യമമാകകേ, ജനിലമാ തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേളനില്

നനിശ്ചനിത മമാനദണ്ഡങ്ങകളമാപടെ അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങളുന്ധം ആശുപത്രനി ഉപകേരണങ്ങളുന്ധം

ലെഭഖ്യമമാകനിപകമാണന്ധം  ആവശഖ്യതനിനസ്റ്റ്  ജനീവനകമാപര  നനിയമനിച്ചുപകേമാണന്ധം  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്

ക്രമനീകേരനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരനികേയമാണസ്റ്റ്.  ഇതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി

കുടുന്ധംബ  ആകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി  പതരപഞടുത  170  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനില്  680

തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനികകേയുന്ധം  ലപ്രമറനി  പഹല്തസ്റ്റ്  പസന്റെറുകേപള  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ

കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  23  കകേമാടെനി രൂപയള്ള ഭരണമാനുമതനിയുന്ധം ലപ്രമറനി

പഹല്തസ്റ്റ്  പസന്റെറുകേളനില്  ലെകബമാറട്ടറനി  സസൗകേരഖ്യന്ധം  ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനസ്റ്റ്   2017-18

സമാമ്പതനികേ  വര്ഷപത  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  5  കകേമാടെനി  രൂപയുപടെ

ലെകബമാറട്ടറനി  ഉപകേരണങ്ങള്  വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേളുന്ധം  സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

ജനിലമാ-തമാലെകതലെ  ആശുപത്രനികേളനികലെകള്ള  ആശുപത്രനി  ഉപകേരണങ്ങള്

പകേ.എന്ധം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല്.  വഴെനി  ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് പുകരമാഗമനിച്ചു വരുന.

KIIFB  ഫെണപകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്   44  ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുന്ധം  10  കേമാതസ്റ്റ്  ലെമാബുകേളുന്ധം

സമാപനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടെമാപത ജനിലമാ-തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേപള

മമാസര് പ്ലെെമാന അനുസരനിച്ചസ്റ്റ് ഘട്ടന്ധം ഘട്ടമമായനി കരമാഗനീസസൗഹൃദ കകേന്ദ്രങ്ങളമാകന്നതനിനസ്റ്റ്

പദതനി ആവനിഷരനിച്ചസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകനി വരനികേയമാണസ്റ്റ്.
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കേമാനസര് കരമാഗനികേള്കള്ള ചനികേനിത്സമാ സസൗകേരഖ്യങ്ങള് 

25 (*175)   ശനീ  .   പകേ  .   കുഞനിരമാമന :
ശനീ  .   പജയനിന്ധംസസ്റ്റ് മമാതദ്യു :
ശനീ  .   സനി  .   പകേ  .   ശശനീന്ദ്രന :
ശനീ  .    എന്ധം  .    നസൗഷമാദസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് കേമാനസര് കരമാഗബമാധനിതരുപടെ എണ്ണന്ധം ക്രമമാതനീതമമായനി
വര്ദനിച്ചു വരുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  കേമാനസര് കരമാഗനനിര്ണ്ണയന്ധം ആദഖ്യ ഘട്ടതനില് തപന്ന നടെത്തുന്നതനിനുന്ധം
ചനികേനിത്സ  ഉറപ്പെമാകന്നതനിനുന്ധം  ലെക്ഷഖ്യമനിട്ടസ്റ്റ്  'ആയുര്  ദനീപ്തന്ധം'  പദതനിയസ്റ്റ്  തുടെകന്ധം
കുറനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനില് പ്രസ്തുത പദതനിയുപടെ വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(സനി)  കേമാനസര്  പസന്റെറുകേളനിപലെ  ചനികേനിത്സമാ  സസൗകേരഖ്യന്ധം  കൂടുതല്
പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന്ധം കേഖ്യമാനസറനിപനതനിപരയുള്ള പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള്കന്ധം
എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  എലമാ  പമഡനികല്  കകേമാകളജുകേളനിലന്ധം  കേമാനസര്  യൂണനിറ്റുകേളുപടെ
പ്രവര്തനന്ധം  ശക്തമമാകന്നതനിനുന്ധം  ഇതനിനമാവശഖ്യമമായ  തസനികേ  സൃഷ്ടനികന്നതനിനുന്ധം
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി  (  ശനീമതനി പകേ  .    പകേ  .    ലശലെജ
ടെനീച്ചര്):

(എ)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  ആയൂര് ദനീപ്തന്ധം പദതനി പ്രകേമാരന്ധം കേണ്ണൂര് ജനിലയനിപലെ കുറഖ്യമാട്ടൂരസ്റ്റ്,
കേണ്ണപുരന്ധം  എന്നനീ  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനില്  പ്രമാരന്ധംഭ  ഘട്ടതനില്  ചനിലെ  കേമാനസറുകേള്
കേണപനിടെനികന്നതനിനുള്ള ഏര്ളനി കേമാനസര് ഡനിറക്ഷന കനിനനികകേള് തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
മറസ്റ്റ് ചനിലെ സര്കമാര് ആശുപത്രനികേളനിലന്ധം ഇതരതനിലള്ള കനിനനികകേള് തുടെങ്ങമാനുള്ള
പരനിശനീലെനന്ധം  മലെബമാര്  കേമാനസര്  പസന്റെറനില്  നടെനവരുന.  ഈ  പദതനി  ഒരു
ലപലെറസ്റ്റ് കപ്രമാഗമാമമായമാണസ്റ്റ് നടെതനി വരുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി) റനീജനിയണല്   കേമാനസര് പസന്റെര് :

റനീജനിയണല്  കേഖ്യമാനസര് പസന്റെറനില്  കേമാനസര് ചനികേനിത്സയമായനി എലമാ
ആധുനനികേ സകങതങ്ങളുന്ധം സജനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  സസൗകേരഖ്യങ്ങള് കൂടുതല്
പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി അതഖ്യമാധുനനികേ പനീഡനിയമാടനികേസ്റ്റ് ഒ.പനി.
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വനിഭമാഗന്ധം,  പുതനിയ  ഔട്ടസ്റ്റ്കപഷഖ്യന്റെസ്റ്റ്  കബമാകസ്റ്റ്,  പപറസ്റ്റ്  CT സ്കെമാനര്,  ഗമാമമാ
കേഖ്യമാമറ  തുടെങ്ങനിയവ  അടുത  കേമാലെതസ്റ്റ്  കേമനീഷന  പചയ്യുകേയുണ്ടമായനി.
ആര്.സനി.സനി.-പയ  ലഹപടെകേസ്റ്റ്  കരമാഗനീസസൗഹൃദ  ആശുപത്രനിയമായനി
വനികേസനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ്  TATA Consultancy സര്വ്വനീസനിപന്റെ ഡനിജനിറല്
പനര്വസ്റ്റ്  പസന്റെറനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  മമാറ്റുകേയുണ്ടമായനി.  സമാപനങ്ങളുപടെയുന്ധം
സന്ധംഘടെനകേളുപടെയുന്ധം പങമാളനിതകതമാപടെയുള്ള അര്ബുദ കബമാധന യജന്ധം,
മുനകൂര്  കേമാനസര്  നനിര്ണ്ണയ  പദതനികേള്,  പപമാതു  മമാധഖ്യമങ്ങളനിലൂപടെയുള്ള
കബമാധന പ്രവര്തനങ്ങള്, അകമാദമനികേസ്റ്റ് നനിലെവമാരന്ധം വര്ദനിപ്പെനികന്നതനിനുള്ള
പസഷഖ്യമാലെനിറനി/സൂപ്പെര് പസഷഖ്യമാലെനിറനി  കകേമാഴകേള്,  എന്ധം.ഡനി./  എന്ധം.സനി.എച്ചസ്റ്റ്./
ഡനി.എന്ധം.,  വനിവനിധ  സര്ട്ടനിഫെനികറസ്റ്റ്  കകേമാഴകേള്,  ഗകവഷണ  കപ്രമാജക്ടുകേള്,
കേമാനസര്  രജനിസ്ട്രേനി  പ്രവര്തനങ്ങള്,  ഇന്തെഖ്യയനിലന്ധം  വനികദശത്തുമുള്ള
പ്രമുഖ സര്വ്വകേലെമാശമാലെകേളുമമായുള്ള പങമാളനിതന്ധം,  കേമാനസര് ചനികേനിത്സയനില്
മള്ട്ടനി  ഡനിസനിപ്ലെെനിനറനി  കനിനനികേസ്റ്റ്  തുടെങ്ങനി  വനിപുലെമമായ  പദതനികേളനിലൂപടെ
ആര്.സനി.സനി.  അതനിപന്റെ ഗുണനനിലെവമാരന്ധം വര്ദനിപ്പെനികന്നതനിനുള്ള നനിരന്തെര
പ്രവര്തനങ്ങളനിലെമാണസ്റ്റ്.  നമ്മുപടെ  നമാട്ടനില്  കൂടുതലെമായനി  കേണവരുന്ന
വമായ, സനന്ധം, ഗര്ഭമാശയഗളന്ധം എന്നനീ ഭമാഗങ്ങളനിപലെ  കേഖ്യമാനസര് കനരകത
കേണപനിടെനികന്നതനിനുള്ള  കേഖ്യമാമ്പുകേളുന്ധം  പരനിശനീലെന  പദതനികേളുന്ധം
ആര്.സനി.സനി.-യുപടെ കനതൃതശ്വതനില് കേമറ്റ്യൂണനിറനി  ഓകങമാളജനി വനിഭമാഗന്ധം
നടെതനി  വരുന.  ഇതരന്ധം  കേഖ്യമാമ്പുകേളനില്  ഗര്ഭമാശയഗള  കേഖ്യമാനസര്
മുനകൂട്ടനി  കേണപനിടെനികന്നതനിനുള്ള  Visual  Inspection  using  Lugols
Iodine  (VILI),  Visual  Inspection  with  Acetic  Acid  (VIA),
പമാപസ്റ്റ്മനീയര്  പടെസസ്റ്റ്  എന്നനിവ  പചയ്യുനണ്ടസ്റ്റ്.  സനമാര്ബുദന്ധം  കനരകത
കേണപനിടെനികന്നതനിനമായനി  സന  പരനികശമാധനയസ്റ്റ്  പുറകമ  ആവശഖ്യമുള്ള
പക്ഷന്ധം മമാകമമാഗമാഫെനി  Fine  Needle  Aspiration  Cytology (FNAC)
പടെസനിനുന്ധം ആര്.സനി.സനി.-യനില് സസൗകേരഖ്യന്ധം ഒരുകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  വദനമാര്ബുദന്ധം
കേണപനിടെനികന്നതനിനസ്റ്റ്  വനിദഗ്ദ്ധ  കഡമാകര്മമാരുപടെ  കനതൃതശ്വതനില്  വമായ
പരനികശമാധനയുന്ധം നടെത്തുനണ്ടസ്റ്റ്.  ആര്.സനി.സനി.-യുപടെ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളമായ
എറണമാകുളന്ധം ജനിലയനിപലെ കേലൂരുന്ധം പമാലെകമാടെസ്റ്റ് ജനിലയനിപലെ കേഞനികകമാടുന്ധം
പകേമാലന്ധം  ജനിലയനിപലെ നനീണ്ടകേരയനിലന്ധം  മുനകൂര് കേമാനസര് നനിര്ണ്ണയകകേന്ദ്രങ്ങള്
പ്രവര്തനികനണ്ടസ്റ്റ്. കൂടെമാപത കേണ്ണൂര്, കകേമാഴെകഞരനി എന്നനിവനിടെങ്ങളനിപലെ
മുനകൂര് കേമാനസര് നനിര്ണ്ണയ കകേന്ദ്രങ്ങള്കന്ധം ഇകമാരഖ്യതനില് ആവശഖ്യമമായ
സമാകങതനികേ സഹമായവന്ധം ആര്.സനി.സനി.  നല്കേനി വരുനണ്ടസ്റ്റ്.  ആര്.സനി.സനി.
മുനകേപയടുതസ്റ്റ്  ആകരമാഗഖ്യ  വകുപ്പെനിപലെ  കഡമാകര്മമാര്കസ്റ്റ്  കേമാനസര്
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കരമാഗനനിര്ണ്ണയ പരനിശനീലെനന്ധം സന്ധംകയമാജനിതമമായനി നല്കേനി വരുന.  ഇവ
കൂടെമാപത വനിവനിധ സന്ധംഘടെനകേളുമമായനി കചര്ന്നസ്റ്റ് മുനകൂര്  കേമാനസര് കരമാഗ
നനിര്ണ്ണയ  കേഖ്യമാമ്പുകേളുന്ധം  ആകരമാഗഖ്യ  പ്രവര്തകേര്കള്ള  പരനിശനീലെന
പരനിപമാടെനികേളുന്ധം  സന്ധംഘടെനിപ്പെനിച്ചുവരുന.  കൂടെമാപത  ആര്.സനി.സനി.-യനിപലെ
കേമറ്റ്യൂണനിറനി  ഓകങമാളജനി  വനിഭമാഗതനിപന്റെ  കനതൃതശ്വതനില്  പുകേയനിലെ
വര്ജന  കനിനനികസ്റ്റ്  നടെത്തുനണ്ടസ്റ്റ്.  ജനങ്ങപള  കേമാനസറനിപനകറനിച്ചസ്റ്റ്
കബമാധവല്കരനികകേയുന്ധം നലതമായ ജനീവനിതലശലെനി അവലെന്ധംബനികന്ന
തനിനുള്ള കബമാധവല്കരണവന്ധം ആര്.സനി.സനി.-യുപടെ കേമറ്റ്യൂണനിറനി ഓകങമാളജനി
വനിഭമാഗന്ധം  മുനകേപയടുതസ്റ്റ്  നടെതനി  വരുന.   കേമാനസര്  കബമാധവല്കരണ
പരനിപമാടെനിയനിലൂപടെ സമൂഹതനില് മുനകൂര് കരമാഗ നനിര്ണ്ണയതനിപന്റെ പ്രമാധമാനഖ്യന്ധം
മനസനിലെമാകനി  പകേമാടുകവമാനുന്ധം  ഫെലെപ്രദമമായ  ചനികേനിത്സ  നല്കുവമാനുന്ധം
സമാധനികന്ധം.  ഇതനിലൂപടെ  കരമാഗതനിപന്റെയുന്ധം  ചനികേനിത്സയുപടെയുന്ധം  തനീവ്രത
കുറയവമാനുന്ധം കേഴെനിയുന.

മലെബമാര് കേമാനസര് പസന്റെര് :

മലെബമാര്   കേമാനസര്  പസന്റെറനില്  തമാപഴെപ്പെറയുന്ന  ചനികേനിത്സമാ  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്
ലെഭഖ്യമമാണസ്റ്റ്. :

1. ആധുനനികേ കറഡനികയഷന ചനികേനിത്സ ലെഭഖ്യമമാകന്ന ലെനീനനിയര് ആകനിലെകററര്,
എലലെറസ്റ്റ്  80  പടെലെനി  പകേമാബമാള്ട്ടസ്റ്റ്  പമഷനീന,  കറഡനികയമാ  പതറമാപ്പെനി,
സനിമുകലെറര്  ബ്രമാകനിപതറമാപ്പെനി  പമഷനീന എന്നനിവ ഉള്പപ്പെടുന്ന കറഡനികയഷന
ചനികേനിത്സമാ സസൗകേരഖ്യന്ധം.

2. ആധുനനികേ  സസൗകേരഖ്യങ്ങകളമാടുകൂടെനിയ  ബകയമാ  പകേമനികല്  കനിനനികല്
ലെമാകബമാറട്ടറനി,  ലസകറമാളജനി,  ഹനികസമാപമാകതമാളജനി,  ലമകക്രമാ ബകയമാളജനി
വനിഭമാഗന്ധം.

3. 4 ഡനി സ്കെമാനര്, സനി.ടെനി. സനിമുകലെറര്, അതഖ്യമാധുനനികേ എന്ധം.ആര്.ഐ. സ്കെമാനര്,
സനി.ടെനി. സ്കെമാന, 500 എന്ധം.എ. എകസ്റ്റ്കറ പമഷനീനുന്ധം, അള്ടമാ സസൗണ്ടസ്റ്റ് സ്കെമാനര്,
ഡനിജനിറല് എകസ്റ്റ്കറ,  ഡനിജനിറല് മമാകമമാഗമാഫെനിയുന്ധം അടെങ്ങനിയ ഇകമജനികയമാളജനി
വനിഭമാഗന്ധം.

4. കബമാണ്മമാകരമാ ടമാനസസ്റ്റ് പ്ലെെമാകന്റെഷന  സന്ധംവനിധമാനമുള്ള പഹമകറമാളജനി &
പമഡനികല് ഓകങമാളജനി വനിഭമാഗന്ധം.

5. എനകറമാകസ്കെമാപ്പെനി,  പകേമാകളമാകണമാകസ്കെമാപ്പെനി,  കബ്രമാകങമാകസ്കെമാപ്പെനി എന്നനിവ
പചയമാനുള്ള സജനീകേരണങ്ങള്.
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6. രക്തതനിപലെ  കകേമാശങ്ങപള  കവര്തനിരനികന്ന  കേകമ്പമാണന്റെസ്റ്റ്  പസപ്പെകറഷന

സസൗകേരഖ്യങ്ങളുള്ള ആധുനനികേ സജനീകേരണങ്ങകളമാടുകൂടെനിയ ബഡസ്റ്റ് ബമാങസ്റ്റ്.

7. ആധുനനികേസജനീകേരണങ്ങകളമാടുകൂടെനിയ ഓപ്പെകറഷന തനീയറര് കകേമാന്ധംപ്ലെെകസ്റ്റ്.

8. കഡ  കേനീകമമാപതറമാപ്പെനി  വനിഭമാഗന്ധം  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള  കേനീകമമാപതറമാപ്പെനി

ചനികേനിത്സ.

 9. കേമാനസര് കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ് സമാന്തെശ്വന ചനികേനിത്സ നല്കുന്ന പമാലെനികയറനീവസ്റ്റ്

പകേയര് വനിഭമാഗന്ധം, കൂടെമാപത പമാലെനികയറനീവസ്റ്റ് ചനികേനിത്സ തുടെരുന്ന കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്

കഹമാന്ധം പകേയര് സര്വ്വനീസസ്റ്റ്.

10. മറസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേളനിപലെ  കേമാനസര് കരമാഗനികേള്കന്ധം കഡമാകര്മമാര്കന്ധം

എന്ധം.സനി.സനി.-യനിപലെ കഡമാകര്മമാരുമമായനി അവരുപടെ പ്രശ്നങ്ങള് ലകേകേമാരഖ്യന്ധം

പചയ്യുന്നതനിനുള്ള പടെലെനിപമഡനിസനിന സന്ധംവനിധമാനന്ധം.

11. 200 കരമാഗനികേപള കേനിടെതനി ചനികേനിത്സനികവമാനുള്ള ഇനകപഷഖ്യന്റെസ്റ്റ് കബമാകസ്റ്റ്

(ഡനി)  നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേമാവളന്ധം മുതല് വളപട്ടണന്ധം വപരയുള്ള കദശനീയജലെപമാതയുപടെ 

വനികേസനന്ധം

26 (*176)   ശനീ  .   അനവര് സമാദതസ്റ്റ് :

ശനീ  .   പകേ  .   മുരളനീധരന :

ശനീ  .   ലഹബനി ഈഡന :

ശനീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനീശന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കകേമാവളന്ധം  മുതല്  വളപട്ടണന്ധംവപരയുള്ള  കദശനീയ  ജലെപമാതയുപടെ

വനികേസനതനിനമായനി പ്രകതഖ്യകേ കേമ്പനനി രൂപനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(ബനി)  കദശനീയ  ജലെപമാതയുപടെ  നനിര്മമാണതനിനമായനി  ഇതനിനകേന്ധം  എത്ര തുകേ

പചലെവഴെനിച്ചു;  ഇതുവപര കദശനീയ ജലെപമാതയുപടെ ഏപതമാപക ഭമാഗങ്ങളമാണസ്റ്റ് പൂര്തനി

യമായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  ജലെപമാത  വനികേസനതനിനമായനി  ഇനനി  എത്ര  സലെന്ധം  ഏപറടുകകണ്ട

തമായനിട്ടുപണ്ടനന്ധം അതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് ഏതു ഘട്ടതനിലെമാപണനന്ധം വനിശദനീകേരനികകമമാ?
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മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ)  17-6-2017-പലെ  ജനി.ഒ.(എന്ധംഎസസ്റ്റ്.)നമ്പര്  02/2017/CSIND  ഉതരവസ്റ്റ്

പ്രകേമാരന്ധം ഉള്നമാടെന ജലെഗതമാഗതപമാതയുപടെ സമയബനനിതമമായ വനികേസനതനിനമായനി

ഒരു പബനികേസ്റ്റ്  ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്  കേമ്പനനിപയ  SPV  ആയനി രൂപനീകേരനികന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്കമാര്

ഉതരവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   സന്ധംസമാന സര്കമാരനിനുന്ധം സനിയമാലെനിനുന്ധം  49  ശതമമാനന്ധം വനീതന്ധം

ഓഹരനിയുന്ധം  ബമാകനി  രണ്ടസ്റ്റ്  ശതമമാനന്ധം  ഓഹരനി  കേമ്പനനികസ്റ്റ്  തനീരുമമാനനികമാവന്ന

വനിധതനിലമമാണസ്റ്റ് പബനികേസ്റ്റ് ലെനിമനിറഡസ്റ്റ് കേമ്പനനി രൂപനീകേരനികകേ.  മുഖഖ്യമനനി പചയര്മമാ

നമായുള്ള  12  അന്ധംഗ  ഡയറകര്  കബമാര്ഡനില്  സര്കമാരനിനുന്ധം  കേമ്പനനികന്ധം  തുലെഖ്യ

പ്രമാതനിനനിധഖ്യമമാണസ്റ്റ്  ഉണ്ടമായനിരനികകേ.  ഡയറകര് കബമാര്ഡനിപന്റെ തനീരുമമാനപ്രകേമാരമമാ

യനിരനികന്ധം മമാകനജനിന്ധംഗസ്റ്റ് ഡയറകറുപടെ നനിയമനന്ധം നടെത്തുകേ.

(ബനി)  പകേമാലന്ധം  മുതല്  കകേമാട്ടപ്പുറന്ധം  വപരയുള്ള  168  കേനികലെമാമനീററുന്ധം  2016-പലെ

കകേന്ദ്ര സര്കമാര് വനിജമാപന പ്രകേമാരന്ധം  നനീട്ടനിയ കകേമാട്ടപ്പുറന്ധം  മുതല് കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്

വപരയുള്ള 160 കേനികലെമാമനീറര് ഭമാഗവമമാണസ്റ്റ് കദശനീയ ജലെപമാത. കദശനീയ ജലെപമാതയുപടെ

നനിര്മമാണ  പ്രവര്തനങ്ങളുന്ധം  സന്ധംരക്ഷണവന്ധം  നവനീകേരണവന്ധം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെസ്റ്റ്

സമാപനമമായ ഇനലെമാന്റെസ്റ്റ് വമാട്ടര്കവയ്സസ്റ്റ് അകതമാറനിറനി ഓഫെസ്റ്റ് ഇനഡഖ്യ (IWAI) -യുപടെ

കേനീഴെനിലെമാണസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകനി വരുന്നതസ്റ്റ് എന്നതനിനമാല് പചലെവസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ച വനിവരങ്ങള്

ലെഭഖ്യമല.  പകേമാലന്ധം  മുതല്  കകേമാട്ടപ്പുറന്ധം  വപരയുള്ള  168  കേനി.മനീ  ഭമാഗന്ധം  ഗതമാഗത

കയമാഗഖ്യമമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി) തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനിലയനില് ചനിറയനിനകേനീഴെസ്റ്റ് തമാലൂകനിപലെ മൂന്നസ്റ്റ് പമാലെങ്ങളുപടെ

അകപ്രമാച്ചസ്റ്റ് കറമാഡുകേളുപടെ നനിര്മമാണതനിനമായനി  0.4587 പഹകര് സലെവന്ധം വടെകേര-മമാഹനി

കേനമാല് നനിര്മമാണതനിനമായനി അധനികേമമായനി  34  പഹകര് സലെവന്ധം ഏപറടുകകണ്ടതുണ്ടസ്റ്റ്.

പുതുതമായനി നനിര്മനികകണ്ട നമാവനികഗഷന കേനമാലെനിനസ്റ്റ് (മമാഹനി-വളപട്ടണന്ധം) ഏകേകദശന്ധം

348  പഹകര് സലെവന്ധം,  നനീകലെശശ്വരന്ധം-കബകല് ജലെപമാതയുപടെ വനികേസനതനിനമായനി

ഏകേകദശന്ധം  210  പഹകര്  സലെവന്ധം  ആവശഖ്യമമാണസ്റ്റ്.  ടെനി  ഭമാഗങ്ങളനില്  കഡമാണ്

ഉപകയമാഗനിച്ചുള്ള ഏരനിയല് സര്കവ്വ നടെനവരുന.  കബകല് മുതല് കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ്

വപരയുള്ള ഭമാഗതനിപന്റെ സമാദഖ്യതമാപഠനവന്ധം നടെനവരുന.
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രമാഷനീയ സന്ധംഘട്ടനങ്ങള്

27 (*177)   ശനീ  .   പനി  .   ഉലബദുള്ള :

ശനീ  .   എന  .   എ  .   പനലനികന്നസ്റ്റ് :

പപ്രമാഫെ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുലസന തങ്ങള് :

ശനീ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമദസ്റ്റ് കേബനീര് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തലെസമാന  ജനിലയനില്  പടെര്ന  പനിടെനിച്ചുപകേമാണ്ടനിരനികന്ന  രമാഷനീയ

സന്ധംഘട്ടനങ്ങള്  സമാധമാരണ  ജനങ്ങളുപടെ  ലസശ്വര  ജനീവനിതതനിനസ്റ്റ്  വനിഘമാതന്ധം

സൃഷ്ടനികന്നതമായനി വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഏപതലമാന്ധം  രമാഷനീയ  പമാര്ട്ടനികേളുപടെ  ഓഫെനീസുകേള്കമാണസ്റ്റ്  ഈ

സന്ധംഘട്ടനങ്ങളനില് നമാശനഷ്ടന്ധം സന്ധംഭവനിച്ചതസ്റ്റ്;

(സനി) സന്ധംഘട്ടനങ്ങളുപടെ വനിശദമാന്ധംശന്ധം കകേന്ദ്ര സര്കമാര് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഡനി) ഇവ ഒഴെനിവമാകന്നതനിനസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് വനിശദനീകേരനികകമമാ?

മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ)  ജനങ്ങളുപടെ ലസശ്വര ജനീവനിതതനിനസ്റ്റ് വനിഘമാതന്ധം സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടനില.

(ബനി)  ബനി.പജ.പനി.-യുപടെയുന്ധം  സനി.പനി.ഐ.(എന്ധം.)-പന്റെയുന്ധം  ഓഫെനീസുകേള്കസ്റ്റ്

കനപര ആക്രമണന്ധം ഉണ്ടമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി) പ്രധമാനപപ്പെട്ട പമാര്ട്ടനി ഓഫെനീസുകേള്, രമാഷനീയ കനതമാകളുപടെ വസതനികേള്

എന്നനിവ  കകേന്ദ്രനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  പനികറ്റുകേളുന്ധം  പകടമാളനിന്ധംഗുന്ധം  ഏര്പപ്പെടുതനി

നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   അക്രമ സന്ധംഭവങ്ങളുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്   കകേസ്സുകേള്

രജനിസര് പചയ്തസ്റ്റ് പ്രതനികേപള അറസസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത സമമാധമാന അന്തെരനീക്ഷന്ധം

സൃഷ്ടനികന്നതനിനമായനി  സര്കമാര്  പ്രമാകദശനികേ  തലെതനിലന്ധം  സന്ധംസമാന  തലെതനിലന്ധം

സര്വ്വകേക്ഷനി കയമാഗങ്ങള് നടെത്തുകേയുണ്ടമായനി.  അക്രമങ്ങള്കസ്റ്റ് വനിരമാമന്ധം  ഉണ്ടമാകുവമാന

ഉതകുന്ധംവനിധമുള്ള തനീരുമമാനങ്ങള് ലകേപകേമാള്ളുകേയുണ്ടമായനി.
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സനീ സുരക്ഷയസ്റ്റ് നൂതന പദതനികേള്

28 (*178)  ശനീ  .   എന്ധം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് :
ശനീ  .   എ  .   പ്രദനീപ്കുമമാര് :
ശനീ  .   എന്ധം  .   സശ്വരമാജസ്റ്റ് :
ശനീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതനീഷസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ലസബര്  കുറകൃതഖ്യങ്ങള്  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതമായനി
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ലസബര് ലക്രന്ധം സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  നനിലെവനിലള്ള സന്ധംവനിധമാനങ്ങപള ഒരു
കുടെകനീഴെനില് പകേമാണവരുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ;

(സനി)  ആയതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ലസബര്  ലക്രന്ധം  ഇനപവസനികഗഷന
ഡനിവനിഷന രൂപനീകേരനികമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഡനി)  കുറകൃതഖ്യങ്ങള്  അവകലെമാകേനന്ധം  പചയ്യുന്നതസ്റ്റ്  പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതനിനമായനി
സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് വനിശദമമാകമാകമമാ;

(ഇ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് സനീകേള്കന്ധം കുട്ടനികേള്കപമതനിപര നടെകന്ന കുറകൃതഖ്യങ്ങള്
തടെയുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏര്പപ്പെടുതനിയ  പുതനിയ  സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്  എപന്തെമാപകയമാപണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമമാകമാകമമാ ?

മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ) ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(ബനി)  ലസബര് ലക്രന്ധം കുറകൃതഖ്യങ്ങളുപടെ അകനശ്വഷണതനിനുകവണ്ടനി നനിലെവനിലള്ള
സന്ധംവനിധമാനങ്ങളമായ ലസബര് ലക്രന്ധം കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനുകേള്, ലഹപടെകേസ്റ്റ് ലക്രന്ധം
എനകേശ്വയറനി പസല്, ലസബര് കഡമാന്ധം എന്നനിവ ഒരു  കുടെകനീഴെനില് പകേമാണവരുന്നതനിനമായനി
ലസബര് ലക്രന്ധം  ഇനപവസനികഗഷന  ഡനിവനിഷന  എന്ന ഒരു പ്രകതഖ്യകേ  വനിഭമാഗന്ധം
രൂപനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

(സനി) ലസബര് ലക്രന്ധം ഇനപവസനികഗഷന ഡനിവനിഷന ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശന്ധം സര്കമാര് പരനികശമാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ലസബര് കുറകൃതഖ്യങ്ങള് അകനശ്വഷനികന്ന ഉകദഖ്യമാഗസര്കസ്റ്റ് പതളനിവകേള്
കശഖരനികന്നതനിനുന്ധം  മറ്റുന്ധം  സഹമായകേമമാകുന്ന  രനീതനിയനില്  പ്രകതഖ്യകേ  പരനിശനീലെനന്ധം
നല്കുനണ്ടസ്റ്റ്.  മനികേച്ച  ലസബര്  കഫെമാറനസനികേസ്റ്റ്  ടൂളുകേളുന്ധം  ലെഭഖ്യമമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
കുറകൃതഖ്യങ്ങള്  അവകലെമാകേനന്ധം  പചയ്യുന്നതനിനമായനി  സബസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷന,  സര്കനിള്
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തലെതനില് ലക്രന്ധം കകേമാണ്ഫെറനസുകേളുന്ധം എലമാ മമാസവന്ധം ജനിലമാതലെ കകേമാണ്ഫെറനസുകേളുന്ധം
നടെതനിവരുന.  ഇതനിലൂപടെ ലസബര് കുറകൃതഖ്യങ്ങള് തടെയുന്നതനിനുന്ധം അകനശ്വഷണന്ധം
പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേളുന്ധം സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  സനീകേള്കന്ധം കുട്ടനികേള്കപമതനിപരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള് തടെയുന്നതനികലെകമായനി
ഓപ്പെകറഷന  പനിങസ്റ്റ്,  പനിങസ്റ്റ്  പകടമാള്,  ബനീറസ്റ്റ്  പകടമാള്  1091  എന്ന  നമ്പരനില്  24
മണനിക്കൂറുന്ധം  പ്രവര്തനികന്ന  വനനിതമാ  പഹല്പ്പെസ്റ്റ്  ലലെന,  പസല്ഫെസ്റ്റ്   ഡനിഫെനസസ്റ്റ്
കമാസ്സുകേള്, പഞമായതസ്റ്റ് ബനീറസ്റ്റ്, വനികനിന്ധം സകപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് സ്കെനീന്ധം, ആന്റെനി വനിമണ് ഹരമാപസ്മെന്റെസ്റ്റ്
പസല്,  ജനിലമാ ആന്റെനി ടമാഫെനികനിങ്ങസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്,  നനിര്ഭയ തുടെങ്ങനിയ സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്
ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

സസൗദനി അകറബഖ്യയനിപലെ സശ്വകദശനിവല്കരണന്ധംമൂലെമുള്ള 
പതമാഴെനില് നഷ്ടന്ധം

29 (*179)   ശനീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന :
ശനീ  .    എ  .   പനി  .   അനനില് കുമമാര് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സസൗദനി അകറബഖ്യയനില് കഷമാപ്പെനിന്ധംഗസ്റ്റ് മമാളുകേളനില് ഈ വര്ഷന്ധം പസപ്റന്ധംബര്
മുതല്  സശ്വകദശനീവല്കരണന്ധം  നടെപ്പെനിലെമാകവമാന  തനീരുമമാനനിച്ച  കേമാരഖ്യന്ധം  ശദയനില്
പപട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലെന്ധം  എത്ര  മലെയമാളനികേള്കസ്റ്റ്  പതമാഴെനില്  നഷ്ടപപ്പെടുന്ധം  എന്നസ്റ്റ്
കേണകമാകനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി) പതമാഴെനില്രഹനിതരമാകുന്ന മലെയമാളനികേപള സഹമായനികവമാന എപന്തെങനിലന്ധം
പദതനി ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ?

മുഖഖ്യമനനി (  ശനീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന):

(എ)  സസൗദനി അകറബഖ്യയനിപലെ കഷമാപ്പെനിന്ധംഗസ്റ്റ് മമാളുകേളനില്  സശ്വകദശനീവല്കരണന്ധം
നടെപ്പെനിലെമാകന്ന കേമാരഖ്യന്ധം മമാധഖ്യമങ്ങളനിലൂപടെ ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  കൃതഖ്യമമായ കേണകസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമായനിട്ടനില.

(സനി)  പതമാഴെനില്രഹനിതരമാകുന്ന പ്രവമാസനികേളുപടെ പുനരധനിവമാസതനിനമായനി കനമാര്ക

വകുപ്പെസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിരനികന്ന പദതനിയമാണസ്റ്റ് കനമാര്ക ഡനിപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ് കപ്രമാജകസ്റ്റ്

കഫെമാര് റനികട്ടണ് എമനിഗന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  (NDPREM).  തനിരനിപകേപയതനിയ പ്രവമാസനികേപള പ്രകതഖ്യകേ

ഉപകഭമാക്തമാകളമായനി പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ് സശ്വയന്ധംപതമാഴെനില് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് സര്കമാര് നടെപടെനി

ക്രമങ്ങള്  പമാലെനിച്ചസ്റ്റ്  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശഖ്യമമായ  ലകേതമാങ്ങല്  നല്കുന്ന



അനുബനന്ധം 477

പദതനിയമാണസ്റ്റ്.  ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ് രണ്ടസ്റ്റ് വര്ഷപമങനിലന്ധം  വനികദശതസ്റ്റ് കജമാലെനി പചയ്തതനിനുകശഷന്ധം

സനിരമമായനി  നമാട്ടനില്  മടെങ്ങനിപയതനിയ  പ്രവമാസനികേപളയുന്ധം  അതരന്ധം  പ്രവമാസനികേള്

കചര്ന്നസ്റ്റ് രൂപനീകേരനിച്ച കേമ്പനനി,  ടസസ്റ്റ്,  പസമാലസറനി തുടെങ്ങനിയവപയയുന്ധം പദതനിയുപടെ

ആനുകൂലെഖ്യതനിനസ്റ്റ്  പരനിഗണനികന്നതമാണസ്റ്റ്.  പരമമാവധനി  ഇരുപതസ്റ്റ്  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ

അ ടെങല് മൂലെധന പചലെവസ്റ്റ്  വരുന്ന പദതനികേള്കസ്റ്റ് പതനിനഞസ്റ്റ്  ശതമമാനന്ധം മൂലെധന

സബ്സനിഡനിയുന്ധം  ആദഖ്യ  നമാലെസ്റ്റ്  വര്ഷന്ധം  മൂന്നസ്റ്റ്  ശതമമാനന്ധം  പലെനിശ  സബ്സനിഡനിയുന്ധം

നല്കേനി ബമാങസ്റ്റ് വമായ ലെഭഖ്യമമാകന്നതമാണസ്റ്റ് ഈ പദതനി.

NDPREM പദതനിയുപടെ ലെക്ഷഖ്യങ്ങള് ചുവപടെ കചര്കന :

1. തനിരനിപകേപയതനിയ പ്രവമാസനികേപള സന്ധംരന്ധംഭകേരമാകന്നതനിനസ്റ്റ് മമാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശന്ധം

നല്കുകേയുന്ധം മൂലെധന സബ്സനിഡനി നല്കുകേയുന്ധം പചയ്യുകേ.

2. തനിരനിപകേപയതനിയ പ്രവമാസനികേപള പ്രകതഖ്യകേ ഉപകഭമാക്തമാകളമായനി പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ്

പുതനിയ സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് സര്കമാര് നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പമാലെനിച്ചസ്റ്റ് ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്

ആവശഖ്യമമായ ലകേതമാങ്ങല് നല്കുകേ.

3. തനിരനിപകേപയതനിയ പ്രവമാസനികേളുപടെ ജനീവനിതമമാര്ഗ്ഗതനിനമായനി ഒരു സുസനിര

സന്ധംരന്ധംഭകേ മമാതൃകേ വനികേസനിപ്പെനികകേ.

കടമാമമാ പകേയര് സന്ധംവനിധമാനവന്ധം സുസജമമായ ആന്ധംബുലെനസുന്ധം 

30 (*180)    ശനീ  .   മുഹമദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. :

ശനീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമമാള് :

ശനീമതനി ഗനീതമാ കഗമാപനി :

ശനീ  .    ജനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ജയലെമാല് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനപത  പ്രധമാന  പമാതകേളനില്  എവനിപടെ  അപകേടെമുണ്ടമായമാലന്ധം

പതനിനഞസ്റ്റ് മനിനനിറനിനകേന്ധം സുസജമമായ ആന്ധംബുലെനസസ്റ്റ് എത്തുന്നതനിനുള്ള സന്ധംവനിധമാനന്ധം

നനിലെവനില് വരുകമമാ; വഖ്യക്തമമാകകമമാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സന്ധംവനിധമാനന്ധം നടെപ്പെനില് വരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  എപന്തെമാപക നടെപടെനികേള്

സശ്വനീകേരനിച്ചുപവന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  കടമാമമാ  പകേയര്  സസൗകേരഖ്യന്ധം  വനിപുലെനീകേരനികന്നതനിനമായനി  സശ്വനീകേരനിച്ച

നടെപടെനികേള് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?
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ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി  (  ശനീമതനി പകേ  .    പകേ  .    ലശലെജ
ടെനീച്ചര്):

(എ)  സന്ധംസമാനപത  കദശനീയപമാതകേളനിലന്ധം  സന്ധംസമാനപമാതകേളനിലന്ധം  മറസ്റ്റ്
പ്രധമാന പമാതകേളനിലന്ധം വമാഹനമാപകേടെന്ധം ഉണ്ടമാകുന്ന പക്ഷന്ധം അപകേടെതനിനനിരയമാകുന്നവപര
യഥമാസമയന്ധം പമച്ചപപ്പെട്ട ആകരമാഗഖ്യ പരനിപമാലെന സന്ധംവനിധമാനമുള്ള ആശുപത്രനികേളനില്
എതനികന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  എമര്ജനസനി  പമഡനികല്  സര്വ്വനീസസ്റ്റ്  എന്ന  കപരനില്
സുസജമമായ  ആന്ധംബുലെനസസ്റ്റ്  സന്ധംവനിധമാനന്ധം  ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്കമാര്
തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   ഇതനിനുപുറപമ കറമാഡസ്റ്റ് കസഫനി അകതമാറനിറനിയുപടെ സമാമ്പതനികേ
സഹമായന്ധം കൂടെനി പ്രകയമാജനപപ്പെടുതനി ആന്ധംബുലെനസസ്റ്റ് സര്വ്വനീസസ്റ്റ് ശക്തമമാകന്നതനിനുന്ധം
കടമാമമാ പകേയറുകേള് ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനന്ധം നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആന്ധംബുലെനസസ്റ്റ്
പദതനിയുപടെ  നടെതനിപ്പെനിനമായനി  2017-18  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിപലെ  ബജറനില്
13.48 കകേമാടെനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  മുനകേമാലെങ്ങളനില്  നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിരുന്ന  ആന്ധംബുലെനസസ്റ്റ്  സര്വ്വനീസസ്റ്റ്
(108 ആന്ധംബുലെനസസ്റ്റ്)-പന്റെ  കപമാരമായകേള്  പരനിഹരനിച്ചസ്റ്റ്  കുറമറതുന്ധം  അതനികവഗന്ധം
സഹമായപമതനികന്നതനിനുതകുന്ന തരതനിലമുള്ള  ആന്ധംബുലെനസസ്റ്റ്  സര്വ്വനീസസ്റ്റ്  ഏര്പപ്പെടു
ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഇതനിനകേന്ധം  തപന്ന  പ്രമാരന്ധംഭ  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   വനിശദമമായ
വനിലെയനിരുതലകേള്കസ്റ്റ് കശഷന്ധം ഈ സമാമ്പതനികേ വര്ഷന്ധം തപന്ന പദതനി നടെപ്പെനിലെമാ
കന്നതമാണസ്റ്റ്.  ഇകതമാപടെമാപ്പെന്ധം തപന്ന സശ്വകേമാരഖ്യ കമഖലെയുപടെ കസവനവന്ധം പ്രകയമാജന
പപ്പെടുതമാനമാണസ്റ്റ് സര്കമാര് ലെക്ഷഖ്യമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  ആലെപ്പുഴെ, കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് എന്നനീ പമഡനികല്
കകേമാകളജുകേളനില് കടമാമമാ  പകേയര് നമാഷണല് ലഹകവസസ്റ്റ് എന്ന കകേന്ദ്രമാവനിഷ്കൃത പദതനി
പ്രകേമാരമുള്ള  കടമാമമാ  പകേയര്  സന്ധംവനിധമാനന്ധം  ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്
ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആപകേ  പചലെവനിപന്റെ  60%  കകേന്ദ്രഫെണന്ധം  നമാല്പ്പെതസ്റ്റ്  ശതമമാനന്ധം
സന്ധംസമാന വനിഹനിതവമമാണസ്റ്റ്.  ഈ കകേന്ദ്രമാവനിഷ്കൃത പദതനിയനില് ആലെപ്പുഴെ പമഡനികല്
കകേമാകളജനിപന പലെവല് 2 കടമാമമാപകേയര് പദതനിയനില് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പദതനിയുപടെ
ആപകേ തുകേയമായ കകേന്ദ്രവനിഹനിതവന്ധം കസറസ്റ്റ് വനിഹനിതവന്ധം  ഉള്പപ്പെപടെ 10.272 കകേമാടെനി
രൂപയനില്  367.5  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ  ഒന്നമാന്ധംഘട്ട  വനിഹനിതമമായനി  കകേന്ദ്ര  സര്കമാര്
അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് പമഡനികല് കകേമാകളജനിപന പലെവല് 1  കടമാമമാ പകേയര്
പദതനിയനില് ഉള്പപ്പെടുതനി അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം  ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   പദതനിയുപടെ ഒന്നമാന്ധം  ഘട്ട
കകേന്ദ്രവനിഹനിതമമായനി 504 ലെക്ഷന്ധം രൂപ അനുവദനിച്ചതനില്  72 ലെക്ഷന്ധം രൂപ നനിര്മമാണ
പ്രവര്തനങ്ങള്കന്ധം 432 ലെക്ഷന്ധം രൂപ ഉപകേരണങ്ങള് വമാങ്ങുന്നതനികലെകമമാണസ്റ്റ്.

(സനി)  സന്ധംസമാനപത ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെനിനസ്റ്റ് കേനീഴെനിലള്ള ജനറല് ആശുപത്രനികേള്,
ജനിലമാ ആശുപത്രനികേള്,  തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേള് മുതലെമായ പ്രധമാന ആശുപത്രനികേളനില്
കടമാമമാ പകേയര് സന്ധംവനിധമാനന്ധം ഏര്പപ്പെടുതമാന കേഴെനിഞമാല് മമാത്രകമ പൂര്ണ്ണ കതമാതനിലള്ള
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കടമാമമാ  പകേയര്  സന്ധംവനിധമാനന്ധം  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  വഖ്യമാപകേമമാകമാന  കേഴെനിയൂ.   ഭമാരനിച്ച
സമാമ്പതനികേ ബമാധഖ്യതയുന്ധം സമാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധരുപടെ നനിരന്തെര കസവനവന്ധം ആവശഖ്യമമായനി
വരുന്ന ഒരു വനിഷയന്ധം എന്ന നനിലെയനില്  കറമാഡപകേടെങ്ങള് പരമമാവധനി കുറച്ചുപകേമാണ
വരമാനമാണസ്റ്റ്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുപടെ  ഏകകേമാപനിപ്പെനിച്ചുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളനിലൂപടെ  സര്കമാര്
ശമനികന്നതസ്റ്റ്.  എന്നനിരുന്നമാലന്ധം  കകേരളതനില്  ഏറവന്ധം  കൂടുതല്  കറമാഡപകേടെങ്ങള്
സന്ധംഭവനികന്ന  ജനിലകേളനിപലെ  കമജര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ആദഖ്യഘട്ടതനില്തപന്ന
കടമാമമാ പകേയര് സന്ധംവനിധമാനന്ധം ഏര്പപ്പെടുതമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ii) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെമാത കചമാദഖ്യങ്ങളുപടെ ഉതരങ്ങള്

സര്കമാര് കമഖലെയനിപലെ നഴനിന്ധംഗസ്റ്റ് വനിദഖ്യമാര്തനികേപള സശ്വകേമാരഖ്യ
ആശുപത്രനികേളനില് കജമാലെനികസ്റ്റ് നനികയമാഗനിച്ച നടെപടെനി

1 (1639) ശനീ  .   സണ്ണനി കജമാസഫെസ്റ്റ് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനപത  സശ്വകേമാരഖ്യ  ആശുപത്രനികേളനിപലെ  നഴമമാര്  നടെതനിയ
സമരപത കനരനിടുവമാന കേണ്ണൂര് ജനിലമാ കേളകര് നനികരമാധനമാജ പ്രഖഖ്യമാപനിച്ചനിരുകന്നമാ
എന്നറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി)  സമരന്ധം  നടെന്ന സശ്വകേമാരഖ്യ  ആശുപത്രനികേളനില്  സര്കമാര്  കമഖലെയനിപലെ
നഴനിന്ധംഗസ്റ്റ്  വനിദഖ്യമാര്തനികേപള കജമാലെനികസ്റ്റ് നനികയമാഗനിച്ചസ്റ്റ് ഉതരവനിറകനിയനിരുകന്നമാ എന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി) നഴനിന്ധംഗസ്റ്റ് പഠനന്ധം പൂര്തനിയമാകനി നഴനിന്ധംഗസ്റ്റ് കേസൗണ്സനിലെനില് രജനിസര് പചയമാത
വനിദഖ്യമാര്തനികേപള  ഇപ്രകേമാരന്ധം  ആശുപത്രനികേളനില്  കജമാലെനികസ്റ്റ്  നനികയമാഗനിച്ചതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്
ചട്ടതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനിലെമാപണന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിപലെ  സശ്വകേമാരഖ്യ  ആശുപത്രനിയനിപലെ  നഴമമാരുപടെ
സമരതനിപന്റെ  പശ്ചമാതലെതനില്  മുനകേരുതലകേള്  സശ്വനീകേരനികവമാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശതനിപന്റെ
അടെനിസമാനതനില് നഴമമാരുപടെ  സമരന്ധംമൂലെന്ധം  പപമാതുജന ആകരമാഗഖ്യതനിനുന്ധം  മനുഷഖ്യ
ജനീവനുമുള്ള  ഭനീഷണനി  കനരനിടുവമാനകവണ്ടനി  മുനകേരുതല്  എന്ന  നനിലെയനില്
സനി.ആര്.പനി.സനി.  144  വകുപ്പെനിപലെ ഉപവകുപ്പെസ്റ്റ്  (1)  പ്രകേമാരന്ധം ജനിലമാ മജനികസ്ട്രേറനിനുള്ള
അധനികേമാരന്ധം  ഉപകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിപലെ  ആശുപത്രനികേളനിപലെ  പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനികവമാന കവണ്ടനി വനിവനിധ നഴനിന്ധംഗസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിപലെ സനീനനിയര് വനിദഖ്യമാര്തനികേപള
അതമാതസ്റ്റ്  സര്കമാര്,  സശ്വകേമാരഖ്യ  ആശുപത്രനികേളനില്  ബനപപ്പെട്ട  അദഖ്യമാപകേരുപടെ
കമല്കനമാട്ടതനില്  തമാല്കമാലെനികേ  കസവനതനിനസ്റ്റ്  നനികയമാഗനികകേയുന്ധം   കപമാലെനീസസ്റ്റ്
സന്ധംരക്ഷണതനിനസ്റ്റ് ഉതരവനിറകകേയുമമാണസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  നനികരമാധനമാജ പ്രസ്തുത
ഉതരവനില് പ്രതനിപമാദനിച്ചനിട്ടനില.  ഇസൗ ഉതരവനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് മറസ്റ്റ്  നനിയമ
നടെപടെനികേപളമാനന്ധം സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടനില.
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പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. മുകഖനയലമാപത നടെതനിയ നനിയമനങ്ങള്

2 (1640)  ശനീ  .   പനി  .   പകേ  .   ശശനി : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്കമാരനിപന്റെ  കേമാലെതസ്റ്റ്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള്,  അനുബന
സമാപനങ്ങള്, പവയര് ഹസൗസനിന്ധംഗസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷന ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള മറ്റു കകേമാര്പ്പെകറ
ഷനുകേള്,  പപമാതുകമഖലെമാ  സമാപനങ്ങള്  തുടെങ്ങനിയവയനിൽ  സര്കമാര്  ശമ്പളന്ധം
(സര്കമാര് ഫെണ്ടനില് നനിനന്ധം നല്കുന്നതസ്റ്റ്)  നല്കുന്ന തസനികേകേളനില് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
മുകഖനയലമാപത നടെതനിയ നനിയമവനിരുദവന്ധം നനിയമ വനികധയവമമായ നനിയമനങ്ങള്
സന്ധംബനനിച്ച വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(ബനി) ഇതരന്ധം നനിയമനങ്ങളനില് പരമാതനികേളുപടെ അടെനിസമാനതനില് വനിജനിലെൻസസ്റ്റ്
ഉൾപപ്പെപടെ അകനശ്വഷണങ്ങള് നടെന്ന കകേസ്സുകേൾ  എത്ര;  എത്ര കപപര കുറകമാരമായനി
കേപണ്ടതനി ; എത്ര നനിയമനങ്ങള് റദ്ദേമാകനി; കകേമാടെതനികേളുമമായനി ബനപപ്പെട്ടുകേനിടെകന്ന
എത്ര കകേസ്സുകേള് ഉണ്ടസ്റ്റ്; വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(സനി) കേഴെനിഞ സര്കമാര് കേമാലെയളവനിപലെ ഇതരന്ധം അനധനികൃത നനിയമനങ്ങള്
റദ്ദേമാകമാനുന്ധം  അകനശ്വഷണങ്ങള്  ഫെലെപ്രദമമാകനി  കുറകമാപര  കേപണ്ടതനി  മമാതൃകേമാപരമമായ
ശനിക്ഷ നല്കേമാനുന്ധം എന്തു നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്ധം എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി) വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

പപമാതു സലെന്ധം കേകയറനി നനിര്മനിച്ച ആരമാധനമാലെയങ്ങള്

3 (1641) ശനീ  .   പനി  .   ടെനി  .   എ  .   റഹനീന്ധം : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  പപമാതു  സലെന്ധം  കേകയറനി  നനിര്മനിച്ച  എത്ര
ആരമാധനമാലെയങ്ങള് ഉപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി) പ്രസല്കുുത ആരമാധനമാലെയങ്ങള് പപമാളനിച്ചുമമാറമാന സര്കമാര് നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  ഏപതലമാന്ധം  സലെങ്ങളനിലെമാണസ്റ്റ്  ഇതരന്ധം  ആരമാധനമാലെയങ്ങള്  ഉള്ളതസ്റ്റ്;
വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  979
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(ബനി)  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട സുപ്രനീന്ധംകകേമാടെതനിയുപടെ വനിധനിനഖ്യമായതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില്
പപമാതുസലെങ്ങള്  കേകയറനി  നനിര്മനിച്ച  ആരമാധനമാലെയങ്ങളുപടെ  ക്രമവല്കരണന്ധം/
മമാറനി  സമാപനികല്/  പപമാളനിച്ചു നനീകല് എന്നനീ നടെപടെനികേള് പപകേപകമാള്ളുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലമാ ജനിലമാ കേളകര്മമാപരയുന്ധം ചുമതലെപപ്പെടുതനിപകമാണ്ടസ്റ്റ് 26-8-2010 തനീയതനിയനിപലെ
സ.ഉ. (സമാധമാ) നമ്പര് 2657/2010/ ആഭഖ്യന്തെരന്ധം സര്കമാര് ഉതരവസ്റ്റ് പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  

(സനി)   വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അനുബനമമായനി* കചര്കന.

ഭരണന്ധം സുതമാരഖ്യവന്ധം അഴെനിമതനിമുക്തവമമാകമാന നടെപടെനി

4 (1643)     ശനീ  .   റനി  .   വനി  .   രമാകജഷസ്റ്റ് :
ശനീ  .     സനി  .   പകേ  .   ശശനീന്ദ്രന :
ശനീ  .     ഐ  .   ബനി  .   സതനീഷസ്റ്റ് :
ശനീ  .     പനി  .    പകേ  .    ശശനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാന ഭരണന്ധം സുതമാരഖ്യവന്ധം  അഴെനിമതനിമുക്തവമമാകമാന  എപന്തെലമാന്ധം
നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  'സനീകറമാ  കടെമാളറനസസ്റ്റ്  റ്റു  കേറപ്ഷന'  എന്ന ലെക്ഷഖ്യകതമാപടെ സര്കമാര്
വകുപ്പുകേളനിപലെ  അഴെനിമതനി  സൂചനികേ  തയമാറമാകമാന  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;
വനിശദമമാകകമമാ;

(സനി)  അഴെനിമതനി  നനിര്മമാര്ജനതനിനസ്റ്റ്  പപമാതുജനങ്ങളുപടെ  പങമാളനിതന്ധം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനമായനി എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഡനി) അഴെനിമതനി സന്ധംബനനിച്ച വനിവരങ്ങള് പവളനിപപ്പെടുത്തുന്നവര്കസ്റ്റ് അവമാര്ഡസ്റ്റ്
പ്രഖഖ്യമാപനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നലകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  സന്ധംസമാന  സനിവനില്  സര്വ്വനീസനിപലെ  അഴെനിമതനിയുന്ധം  പപകേക്കൂലെനിയുന്ധം
അവസമാനനിപ്പെനികന്നതനിനമായനി  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബറ്റ്യൂകറമായുപടെ
കനതൃതശ്വതനില് പലെപ്രകേമാരമുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  പരമാതനികേളനികനല്
അകനശ്വഷണന്ധം, മനിന്നല് പരനികശമാധന, തശ്വരനിത പരനികശമാധന, വനിജനിലെനസസ്റ്റ് അകനശ്വഷണന്ധം,
ഓഫെനീസസ്റ്റ് സന്ദര്ശനങ്ങള്, കബമാധവല്കരണ പരനിപമാടെനികേള് എന്നനിവ നടെത്തുനണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  'സനീകറമാ കടെമാളറനസസ്റ്റ് റ്റു കേറപ്ഷന'  എന്ന ലെക്ഷഖ്യകതമാപടെ സര്കമാര്
വകുപ്പുകേളനിപലെ  അഴെനിമതനി  സൂചനികേ  തയമാറമാകമാന  ആകഗമാള  അഴെനിമതനി  വനിരുദ
സന്ധംഘടെനയമായ ടമാനപസരനസസ്റ്റ് ഇന്റെര്നമാഷണലെനിപന്റെ മമാര്ഗ്ഗ രനീതനികേള് അവലെന്ധംബനിച്ചസ്റ്റ്
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(സനി) അഴെനിമതനി നനിര്മമാര്ജനതനിനസ്റ്റ് പപമാതുജനങ്ങളുപടെ  പങമാളനിതന്ധം ഉറപ്പെസ്റ്റ്
വരുത്തുന്നതനിനമായനി എപപറസനിന്ധംഗസ്റ്റ് കകേരള, വനിസനില് നസൗ എന്നനീ പമമാപപബല് ആപ്പുകേള്
വഴെനി  അഴെനിമതനിപയകറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള് കനരനിട്ടസ്റ്റ്  നല്കുവമാന പപമാതുജനങ്ങള്കസ്റ്റ്
അവസരന്ധം ലെഭഖ്യമമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)   അഴെനിമതനി സന്ധംബനനിച്ച വനിവരങ്ങള് പവളനിപപ്പെടുത്തുന്നവര്കസ്റ്റ് വനിസനില്
കബമാവര് അവമാര്ഡസ്റ്റ് പ്രഖഖ്യമാപനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഒരു കകേമാടെനി രൂപയനില് കൂടുതല് അഴെനിമതനി
കേപണ്ടത്തുവമാന സഹമായനികന്ന വഖ്യക്തനികേള്കസ്റ്റ്  5  ലെക്ഷന്ധം രൂപ വനീതന്ധം പമാരനികതമാഷനികേന്ധം
നല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിയമാണസ്റ്റ് വനിസനില് കബമാവര് അവമാര്ഡസ്റ്റ്.

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറനീവസ്റ്റ് സര്വ്വനീസസ്റ്റ്

5  (1644)   ശനീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനപത എല്.പനി. / യു.പനി. / ലഹസ്കൂള് /ഹയര് പസകണ്ടറനി /
കകേമാകളജസ്റ്റ് അദഖ്യമാപകേര്കസ്റ്റ് പകേ.എ.എസസ്റ്റ്. പരനീക്ഷ എഴുതമാനുള്ള അര്ഹതയുകണ്ടമാ ;

(ബനി)  എങനില് ഏപതലമാന്ധം അദഖ്യമാപകേര്കസ്റ്റ്;  ഇനന്ധം തനിരനിച്ചസ്റ്റ്  വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്
ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ;

(സനി)  പപമാതുവനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്  കേനീഴെനിലള്ള ഏപതലമാന്ധം  ഉകദഖ്യമാഗസര്കമാണസ്റ്റ്
പകേ.എ.എസസ്റ്റ്. പരനീക്ഷ എഴുതമാന അര്ഹതയുള്ളതസ്റ്റ് എന്നതസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  പകേ.എ.എസസ്റ്റ്.  സന്ധംബനനിച്ച  ചട്ടങ്ങളുപടെ  കേമാരഖ്യതനില്  അന്തെനിമ
തനീരുമമാനമമായനിട്ടനില. 

ആര്.എസസ്റ്റ്.പഎ/എ.പനി.എസസ്റ്റ്.പഎ. തസനികേയുപടെ 
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. റമാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ്

6 (1645) ശനീ  .   പകേ  .   പകേ  .   രമാമചന്ദ്രന നമായര് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കപമാലെനീസസ്റ്റ് കമമാകട്ടമാര് ടമാനകസമാര്ട്ടസ്റ്റ് സബസ്റ്റ് ഇനപസകര് (എന്ധം.ടെനി.എസസ്റ്റ്.ഐ.)
തസനികേയനികലെകസ്റ്റ്,  സമമാനമമായ  ആര്.എസസ്റ്റ്.ഐ.  (റനിസര്വസ്റ്റ്  സബസ്റ്റ്ഇനപസകര്)/
എ.പനി.എസസ്റ്റ്.ഐ. (ആന്ധംഡസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് സബസ്റ്റ്ഇനപസകര്) (കമമാകട്ടമാര് ടമാനകസമാര്ട്ടസ്റ്റ്
വകുപ്പെസ്റ്റ്)  തസനികേയനികലെയസ്റ്റ്  18-5-2016-ല്  നനിലെവനിൽ  വന്ന  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റമാങസ്റ്റ്
ലെനിസനില് നനിനന്ധം നനിയമനന്ധം നടെത്തുന്ന കേമാരഖ്യന്ധം പരനിഗണനികകമമാ;
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(ബനി)  10-11-1975-പലെ  സ.ഉ.(എന്ധംഎസസ്റ്റ്.)24/76/ആഭഖ്യന്തെരന്ധം  അനുസരനിച്ചുള്ള

ആര്.എസസ്റ്റ്.ഐ./എ.പനി.എസസ്റ്റ്.ഐ.  തസനികേയുന്ധം  24-1-2011-പലെ  സ.ഉ.(പനി)20/11/

(ആഭഖ്യന്തെരന്ധം) അനുസരനിച്ചുള്ള തസനികേകേളുന്ധം സമമാനമമാകണമാ എന്നസ്റ്റ് വനിശദനീകേരനികകമമാ;

(സനി)  10-11-1975-പലെ  സ.ഉ.(എന്ധംഎസസ്റ്റ്.)24/76/ആഭഖ്യന്തെരന്ധം  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്

18-5-2016-ല് നനിലെവനില് വന്ന പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. റമാങസ്റ്റ് ലെനിസനില് നനിനന്ധം ഉകദഖ്യമാഗമാര്തനികേള്കസ്റ്റ്

നനിയമനന്ധം  ലെഭനികന്ന  തരതനില്  ഉതരവനില്  കഭദഗതനികേള്  വരുത്തുന്ന  കേമാരഖ്യന്ധം

പരനിഗണനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

 (എ & ബനി)   കയമാഗഖ്യതകേള് വഖ്യതഖ്യമാസമുള്ളതനിനമാല് MTSI ലെനിസനില് നനിനന്ധം

RSI/APSI തസനികേകേളനികലെയസ്റ്റ് നനിയമനന്ധം നടെതമാന കേഴെനിയനില.  കപമാലെനീസസ്റ്റ് വകുപ്പെനില്

കമമാകട്ടമാര് ടമാനകസമാര്ട്ടസ്റ്റ് സബസ്റ്റ് ഇനപസകര് തസനികേയനില് നനിലെവനിലള്ള മൂന്നസ്റ്റ് ഒഴെനിവകേള്

പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-കസ്റ്റ്  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  19-11-1975-പലെ  സ.ഉ.  (പപകേ)  നമ്പര്

135/75/ആഭഖ്യന്തെരന്ധം, 23-2-1976-പലെ സ.ഉ.(പപകേ)നമ്പര് 24/76/ ആഭഖ്യന്തെരന്ധം എന്നനീ

സര്കമാര് ഉതരവകേള് കപമാലെനീസസ്റ്റ് വകുപ്പെനില് കമമാകട്ടമാര് ടമാനകസമാര്ട്ടസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേളനില്

വനിവനിധ തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിച്ചുപകേമാണന്ധം ടെനി തസനികേയനികലെയള്ള കയമാഗഖ്യത നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു

പകേമാണള്ളതുമമാണസ്റ്റ്.   24-1-2011-പലെ സ.ഉ.  (പനി)നമ്പര്  20/11/ആഭഖ്യന്തെരന്ധം  പ്രകേമാരമുള്ള

ഉതരവസ്റ്റ് കമമാകട്ടമാര് ടമാനകസമാര്ട്ടസ്റ്റ്  വനിഭമാഗതനിപലെ വനിവനിധ തസനികേകേള്കള്ള പസഷഖ്യല്

റൂള്സസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചുള്ളതമാണസ്റ്റ്. 

(സനി)   ഇകപ്പെമാള് പരനിഗണനയനിലെനില.

റമാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദനീകേരനികന്നതനിനുള്ള കേമാലെതമാമസന്ധം

7 (1646) ശനീ  .   ആര്  .   രമാമചന്ദ്രന : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി

സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ:

(എ)  25-7-2015-നസ്റ്റ്  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വനീസസ്റ്റ്  കേമനീഷന  നടെതനിയ

ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേമാര്പ്പെകറഷന  അസനിസനറസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്  II  പരനീക്ഷയുപടെ  റമാങസ്റ്റ്  ലെനിസസ്റ്റ്

പ്രസനിദനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇപലങനില്  എന്നകതകസ്റ്റ്  പ്രസനിദനീകേരനികമാന  കേഴെനിയുന്ധം

എന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ;

(ബനി)  ഈ  ലെനിസ്റ്റുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഏപതങനിലന്ധം  കകേസസ്റ്റ്  നനിലെവനിലകണ്ടമാ;

എങനില് ആയതനിപന്റെ നനിലെവനിപലെ അവസ വനിശദനീകേരനികകമമാ ?
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(എ) ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷനനിപലെ രണ്ടമാന്ധം കഗഡസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് തസനികേയുപടെ

റമാങസ്റ്റ്  ലെനിസസ്റ്റ്  2017  ആഗസസ്റ്റ്  മമാസന്ധം  പ്രസനിദനീകേരനികന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്

പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  റമാങസ്റ്റ്  പട്ടനികേ  പ്രസനിദനീകേരനികന്നതസ്റ്റ്  തടെഞപകേമാണള്ള  കകേമാടെതനി

ഉതരവകേപളമാനന്ധം നനിലെനിലെനില.

കകേമാവളന്ധം പകേമാട്ടമാരന്ധം ആര്.പനി.ഗ്രൂപ്പെനിനസ്റ്റ് ലകേമമാറുന്നതനിനുള്ള തനീരുമമാനന്ധം

8  (1647)  ശനീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കകേരളതനിപന്റെ ചരനിത്ര സ്മെമാരകേമമായ കകേമാവളന്ധം പകേമാട്ടമാരന്ധം ആര്.പനി.ഗ്രൂപ്പെനിനസ്റ്റ്

പപകേമമാറുവമാനമായനി  മനനിസഭ എടുത തനീരുമമാനന്ധം ദൂരൂഹമമാപണനള്ള ആകക്ഷപന്ധം

ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനില് വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ഒരു അകനശ്വഷണ കേമനീഷപന നനിയമനിച്ചസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്

കതടെമാന തയമാറമാകുകമമാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  മനനിസഭമാ  കയമാഗതനിപന്റെ  മനിനനിട്ടസ്റ്റ്സനിപന്റെ  ഒരു  പകേര്പ്പെസ്റ്റ്

ലെഭഖ്യമമാകകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഇല.

(ബനി)  (എ) പനിരനിവനിപന്റെ മറുപടെനിയുപടെ പവളനിച്ചതനില് കചമാദഖ്യന്ധം ഉദനികന്നനില.

(സനി) അനുബനമമായനി കചര്തനിരനികന.*

വകുപ്പെസ്റ്റ് രൂപനീകേരണന്ധം

9  (1648)  ശനീ  .    മുലകര  രതമാകേരന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  പുതനിയതമായനി  ഏപതങനിലന്ധം

വകുപ്പെസ്റ്റ് രൂപനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനിൽ വനിശദമാന്ധംശന്ധം പവളനിപപ്പെടുതമാകമമാ?

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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ഉതരന്ധം

ഉണ്ടസ്റ്റ്. വനനിത-ശനിശുകക്ഷമ വകുപ്പെസ്റ്റ് രൂപനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് ഉതരവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. (ഉതരവനിപന്റെ
പകേര്പ്പെസ്റ്റ് അനുബനമമായനി* കചര്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്). കകേരള സര്കമാരനിപന്റെ കേമാരഖ്യനനിര്വ്വഹണ
ചട്ടങ്ങളനില് മമാറന്ധം വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചു വരുന.  പപസനനികേകക്ഷമ
വകുപ്പെസ്റ്റ്  രൂപനീകേരനിച്ചുപകേമാണ്ടസ്റ്റ് മനനിസഭ തനീരുമമാനന്ധം എടുതനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  തുടെര്നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചു വരുന.

കേമാറഗറനി സന്ധംഘടെനകേള്

10 (1649)  ശനീ  .    വനി  .    കജമായനി :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സര്കമാര്  വകുപ്പുകേളനില്  എത്ര  കേമാറഗറനി  സന്ധംഘടെനകേള്  പ്രവര്തനിച്ചു
വരുന;

(ബനി) എലമാ കേമാറഗറനി സന്ധംഘടെനകേൾകന്ധം അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം കേനിട്ടനിയനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(സനി) കേമാറഗറനി സന്ധംഘടെനകേള് പപമാതുസകമളനങ്ങള് നടെതനി വരവസ്റ്റ്-പചലെവസ്റ്റ്
കേണകസ്റ്റ് സര്കമാരനിപന കബമാധഖ്യപപ്പെടുതമാറുകണ്ടമാ ; വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചുവരുന.

എറണമാകുളന്ധം ജനിലയനിപലെ എല്.ഡനി. കമാര്കസ്റ്റ് റമാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ്

11  (1651)  ശനീ  .    എ  .    എന്ധം  .    ആരനിഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  എറണമാകുളന്ധം ജനിലയനില് നനിലെവനില് ഉള്ള എല്.ഡനി.  കമാര്കസ്റ്റ് റമാങസ്റ്റ് ലെനിസനില്
നനിനന്ധം മുനകേമാലെങ്ങപള അകപക്ഷനിച്ചസ്റ്റ്  വളപര  കുറച്ചസ്റ്റ്  നനിയമനങ്ങള് മമാത്രകമ നടെന്നനിട്ടുള
എന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ലെനിസനില് നനിനള്ള നനിയമനങ്ങള് കുറഞതസ്റ്റ് എന്തുപകേമാണ്ടമാണസ്റ്റ്;
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  31-1-2018-ല്  അവസമാനനികന്ന  പ്രസ്തുത  റമാങസ്റ്റ്  ലെനിസനില്  നനിനന്ധം
പരമമാവധനി നനിയമനങ്ങള് നടെത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(ഡനി)  31-3-2015-ല്  നനിലെവനില്  വന്ന  ഇസൗ  ലെനിസനില്  നനിനന്ധം  നനിയമനന്ധം
ആരന്ധംഭനിച്ചതസ്റ്റ്  5  മമാസതനിനുകശഷന്ധം  17-8-2015-ലെമാണസ്റ്റ്  എന്ന  വസ്തുത  ശദയനില്
പപട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനിൽ  പ്രസ്തുത  ലെനിസനിപന്റെ  കേമാലെമാവധനി  നനീട്ടുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികകമമാ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?  

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  എറണമാകുളന്ധം  ജനിലയനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനികലെകള്ള  എല്.ഡനി.
കമാര്കസ്റ്റ്  തസനികേയുപടെ  റമാങസ്റ്റ്  പട്ടനികേയനില്നനിനന്ധം ഒഴെനിവകേള് എഴുതനി  അറനിയനികന്ന
മുറയസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. നനിയമന ശനിപമാര്ശ നല്കേനിവരുന. ടെനി ലെനിസനില്നനിനന്ധം 581 കപര്കസ്റ്റ്
നനിയമന ശനിപമാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  നനിലെവനില് നനിയമന ശനിപമാര്ശ നല്കുവമാനമായനി
അവകശഷനികന്ന 39 ഒഴെനിവകേളനികലെകസ്റ്റ് നനിയമന ശനിപമാര്ശ നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള്
അവസമാനഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്.  റമാങസ്റ്റ് പട്ടനികേയുപടെ കേമാലെമാവധനികള്ളനില് എഴുതനി അറനിയനികന്ന
എലമാ ഒഴെനിവകേളനികലെകന്ധം ടെനി പട്ടനികേയനില്നനിന്നസ്റ്റ് നനിയമന ശനിപമാര്ശ നല്കുന്നതമാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  എല്.ഡനി.  കമാര്കസ്റ്റ് തസനികേയനികലെയസ്റ്റ് പുതനിയ റമാങസ്റ്റ്  ലെനിസസ്റ്റ്  നനിലെവനില്
വന്നകശഷന്ധം നനിയമന ശനിപമാര്ശ നല്കുവമാനമായനി ഉണ്ടമായ കേമാലെതമാമസന്ധം സശ്വമാഭമാവനികേന്ധം
മമാത്രമമാണസ്റ്റ്.  ഈ കേമാലെയളവനില് എഴുതനി  അറനിയനികപപ്പെട്ട  എലമാ  ഒഴെനിവകേളനികലെയന്ധം
പുതനിയ ലെനിസനില്നനിന തപന്നയമാണസ്റ്റ് നനിയമന ശനിപമാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  എല്.ഡനി.
കമാര്കസ്റ്റ് തസനികേയുപടെ പതരപഞടുപ്പെസ്റ്റ് നടെപടെനികേള് കൃതഖ്യമമായുന്ധം മൂനവര്ഷകമാലെയളവനില്
റമാങസ്റ്റ്  പട്ടനികേ  പ്രസനിദനീകേരനികന്ധംവനിധന്ധം  ചനിട്ടയമായനി  നടെത്തുന്ന  ഒരു  പ്രക്രനിയയമാണസ്റ്റ്.
അപ്രകേമാരന്ധം  നനിലെവനിപലെ റമാങസ്റ്റ്  പട്ടനികേയുപടെ  കേമാലെമാവധനി  3  വര്ഷന്ധം പൂര്തനിയമാകുന്ന
മുറയസ്റ്റ് പുതനിയ റമാങസ്റ്റ് പട്ടനികേ പ്രസനിദപപ്പെടുത്തുകേ എന്ന ലെക്ഷഖ്യകതമാപടെ പ്രവര്തനങ്ങള്
മുകന്നമാട്ടുകപമാകുകേയമാണസ്റ്റ്.  നനിലെവനിപലെ റമാങസ്റ്റ് പട്ടനികേയുപടെ കേമാലെമാവധനി ദനീര്ഘനിപ്പെനികന്നതസ്റ്റ്
സന്ധംബനനിച്ച വനിഷയന്ധം ഇകപ്പെമാള് സര്കമാരനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലെനില. 

കേയ്യൂര് രക്തസമാക്ഷനി സ്മെമാരകേ നനിര്മമാണന്ധം

12 (T*1652)  ശനീ  .    എന്ധം  .    രമാജകഗമാപമാലെന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിപലെ കേയ്യൂര് രക്തസമാക്ഷനി സ് മമാരകേ നനിര്മമാണതനിനസ്റ്റ്
2016-17-ല് ആവശഖ്യമമായ തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുന്ധം നനിര്മമാണന്ധം പൂര്തനീകേരനികമാന
കേഴെനിയമാപത  വന്നതസ്റ്റ്  എന്തുപകേമാണ്ടമാപണന്നസ്റ്റ്  വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;  ഈ  പ്രവൃതനി
എന്നമാരന്ധംഭനിച്ചസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് പൂര്തനിയമാകമാന കേഴെനിയുപമന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

കേയ്യൂര് രക്തസമാക്ഷനി സ്മെമാരകേ നനിര്മമാണതനിനമായനി കേയ്യൂര് രക്തസമാക്ഷനി സ്മെമാരകേ
ടസനിനസ്റ്റ്  50  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ  അനുവദനികമാപമന്നസ്റ്റ്  2016-17  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസന്ധംഗതനില്
പ്രഖഖ്യമാപനിച്ചനിരുപന്നങനിലന്ധം തുകേ അനുവദനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനിക്രമങ്ങള് യഥമാവനിധനി
പൂര്തനീകേരനികന്നതനിനുള്ള കേമാലെതമാമസന്ധംമൂലെന്ധം പ്രസ്തുത തുകേ  2016-17  സമാമ്പതനികേ
വര്ഷന്ധം വകേയനിരുതനി അനുവദനികമാന കേഴെനിഞനിരുന്നനില. എന്നമാല് നടെപ്പെസ്റ്റ് സമാമ്പതനികേ
വര്ഷന്ധം  പ്രസ്തുത  തുകേ  അനുവദനികന്നതനിനുള്ള  ശനിപമാര്ശ  സര്കമാരനിപന്റെ  സജനീവ
പരനിഗണനയനിലെമാണസ്റ്റ്. 

*T  മമാറനി വച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന
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മലെയമാളഭമാഷ നനിര്ബനമമാകനിയ നടെപടെനി

13  (1653)  ശനീ  .    എന്ധം  .    രമാജകഗമാപമാലെന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കകേരളതനിപലെ വനിദഖ്യമാലെയങ്ങളനില് മലെയമാള ഭമാഷ നനിര്ബനമമാകനിയതനികനമാടെസ്റ്റ്
കേര്ണ്ണമാടെകേ ഭമാഷമാനറ്റ്യൂനപക്ഷങ്ങള് സഹകേരനികമാന തയമാറമാകേമാപത വരനികേയുന്ധം പ്രതഖ്യക്ഷ
സമര പരനിപമാടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകേയുന്ധം പചയ്ത കേമാരഖ്യന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(ബനി) ഇതരതനിലള്ള സമരകമാരുപടെ നടെപടെനികേള് നറ്റ്യൂനപക്ഷ പ്രകദശങ്ങളനില്
വനിശദനീകേരനികമാനുന്ധം  സന്ധംശയദൂരനീകേരണന്ധം  നടെതമാനുന്ധം  സര്കമാര്  കനതൃതശ്വതനില്
നടെപടെനികേള് ഉണ്ടമാകുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  മലെയമാളഭമാഷമാ പഠന ആകസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകന്നതുവഴെനി നനിര്ബനനിതമമായനി
മലെയമാളഭമാഷ പഠനിപ്പെനികവമാന സര്കമാര് ഉകദ്ദേശനിച്ചനിട്ടനില.  ഭമാഷമാ നറ്റ്യൂനപക്ഷങ്ങള്കസ്റ്റ്
മമാത്രമുള്ള സ്കൂളുകേളനില് കബമാധനമമാധഖ്യമന്ധം അതതസ്റ്റ് ഭമാഷ തപന്നയമായനിരനികന്ധം. അവനിപടെ
മലെയമാള  പഠനതനിനസ്റ്റ്  ആവശഖ്യമമായ  സസൗകേരഖ്യന്ധം  പചയ്തുപകേമാടുകകേ  എന്നതമാണസ്റ്റ്
മലെയമാള ഭമാഷമാപഠന ആകനിലൂപടെ സര്കമാര് വനിഭമാവന പചയ്യുന്നതസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങള്
നനിലെവനില്  വരുകമ്പമാള്  ഭമാഷമാ  നറ്റ്യൂനപക്ഷ  വനിഭമാഗങ്ങളുപടെ  ആശങകേള്കസ്റ്റ്  അറുതനി
വരുപമന്നസ്റ്റ് പ്രതനീക്ഷനികന. 

ഒഴെനിവകേള് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-കസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയമാന നടെപടെനി

14  (1654) ശനീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പലെ വകുപ്പുകേളനിലന്ധം ഒഴെനിവകേള് സന്ധംബനനിച്ച വനിവരങ്ങള് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-കസ്റ്റ്
യഥമാസമയന്ധം റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയ്യുന്നനിപലന്ന പരമാതനി ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  എങനില്,  ഇകമാരഖ്യതനില്  എപന്തെലമാന്ധം  നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ്  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  ജനീവനകമാര്  വനിരമനികന്നതുമൂലെന്ധം  ഉണ്ടമാകുന്ന  ഒഴെനിവകേള്
ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള എലമാ ഒഴെനിവകേളുന്ധം യഥമാസമയന്ധം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-പയ അറനിയനികണപമന്നസ്റ്റ്
എലമാ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  കമധമാവനികേള്കന്ധം  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കേനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത



488 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 16, 2017

ഇന്റെനസനീവസ്റ്റ് കവകനസനി റനികപ്പെമാര്ട്ടനിന്ധംഗസ്റ്റ് കേഖ്യമാമ്പയനിനനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി 2016 ഡനിസന്ധംബര്
മമാസതനിലന്ധം  2017  കമയസ്റ്റ്  മമാസതനിലമമായനി  രണ്ടസ്റ്റ്  ഘട്ടങ്ങളനില്  സന്ധംസമാനപത
എലമാ  ജനിലകേളനികലെയുന്ധം പ്രധമാന ആഫെനീസുകേളനിലന്ധം  ഡയറകകററ്റുകേളനിലന്ധം  അഡ് മനിനനികസ്ട്രേറനീവസ്റ്റ്
വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  പസല്  പരനികശമാധന  നടെത്തുകേയുന്ധം  ടെനി  കേമാലെയളവനില്  നനിലെവനിലണ്ടമാ
യനിരുന്ന പരമമാവധനി ഒഴെനിവകേള് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനികലെകസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുകഖനയുള്ള നനിയമനങ്ങള്
തശ്വരനിതപപ്പെടുത്തുന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പചയ്യുന്ന  ഒഴെനിവകേളുപടെ  കൃതഖ്യതയുന്ധം
പുകരമാഗതനിയുന്ധം വനിലെയനിരുത്തുന്നതനിനമായനി VARAM (Vacancy Arising Reporting
and Monitoring System) എന്ന കസമാഫസ്റ്റ് പവയറുന്ധം ഇതനിനമായനി ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

കസവനമാവകേമാശ നനിയമന്ധം

15 (1655) ശനീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റമാന്ധം :
ശനീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമാമസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് സർകമാർ ഓഫെനീസുകേളനിൽ നനിനന്ധം പപമാതുജനങ്ങൾകസ്റ്റ്
ലെഭനികകണ്ട  കസവനങ്ങളുന്ധം  അതനിനസ്റ്റ്  ആവശഖ്യമമായനി  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ള  ദനിവസങ്ങളുന്ധം
കസവനമാവകേമാശ  നനിയമപ്രകേമാരന്ധം  എഴുതനി  പ്രദർശനിപ്പെനികണപമന്ന  വഖ്യവസ  എലമാ
സർകമാർ ഓഫെനീസുകേളനിലന്ധം പമാലെനികനകണ്ടമാ; അപ്രകേമാരന്ധം എഴുതനി പ്രദർശനിപ്പെനികന
എന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പെസ്റ്റ് വരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേൾ വനിശദമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  നനിശ്ചയനികപപ്പെട്ട  ദനിവസങ്ങൾകള്ളനിൽ  കസവനന്ധം  നൽകേമാതതനിപന്റെ
കപരനിൽ  എത്ര  ഉകദഖ്യമാഗസർപകതനിപരയമാണസ്റ്റ്  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളപതനന്ധം
സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേൾ എപന്തെലമാപമനന്ധം വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  കകേരള  സന്ധംസമാന  കസവനമാവകേമാശ  ചട്ടന്ധം  6  പ്രകേമാരന്ധം  സര്കമാര്
ഓഫെനീസുകേളനിപലെ കനമാട്ടനീസസ്റ്റ് കബമാര്ഡനില് ഗസറസ്റ്റ്  വനിജമാപനതനിപലെ വനിവരങ്ങളുന്ധം
കസവനങ്ങള് ലെഭനികന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷകയമാപടെമാപ്പെന്ധം ഹമാജരമാകകണ്ട കരഖകേളുന്ധം,
ചട്ടങ്ങളനിപലെ കഫെമാറങ്ങളുന്ധം എഴുതനി പ്രദര്ശനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ് ഉതരവസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
കൂടെമാപത ടെനി നനിയമതനിപന്റെ ചട്ടങ്ങളുപടെ വഖ്യവസകേള് കേര്ശനമമായനി പമാലെനികന്നതനിനസ്റ്റ്
20-12-2012-പലെ  14944/എ.ആര്.12(1)/2012/ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകേമാരന്ധം  നനിര്കദ്ദേശന്ധം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചുവരുന. 
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ഹരനിത കകേരളന്ധം പദതനി

16 (T*1656)ശനീ  .   പകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരനീനമാഥന :
ശനീ  .   വനി  .   പനി  .   സജനീന്ദ്രന :
ശനീ  .   ഷമാഫെനി പറമ്പനില് :
ശനീ  .    കറമാജനി  എന്ധം  .    കജമാണ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഹരനിത കകേരളന്ധം പദതനികസ്റ്റ് തുടെകന്ധം കുറനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമമാകകമമാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുപടെ ഉകദ്ദേശഖ്യലെക്ഷഖ്യങ്ങള് എപന്തെലമാമമാപണന്നസ്റ്റ് വനിശദനീകേ
രനികകമമാ;

(സനി)  മമാലെനിനഖ്യസന്ധംസ്കെരണതനിനമായനി  ഈ  പദതനികസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിരനികന്ന
പ്രമാധമാനഖ്യന്ധം എപന്തെലമാപമന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ ;

(ഡനി) പദതനി നടെതനിപ്പെനിനമായനി എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ്
വനിവരനികകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  കകേരളന്ധം  അഭനിമുഖനീകേരനികന്ന  സമാമൂഹഖ്യവന്ധം  സമാമ്പതനികേവമമായ
വനികേസന പവല്ലുവനിളനികേള്കസ്റ്റ് പരനിഹമാരന്ധം കേണ്ടസ്റ്റ് ഒരു നവകകേരളന്ധം സൃഷ്ടനികകേ എന്ന
ലെക്ഷഖ്യകതമാപടെ  സര്കമാര്  നടെപ്പെമാകനിവരുന്ന പ്രധമാന  പരനിപമാടെനിയമായ  നവകകേരളന്ധം
കേര്മപദതനിയനില് ഉള്പപ്പെടുതനി നടെപ്പെമാകന്ന നമാലെസ്റ്റ് മനിഷനുകേളനില് ഒന്നമാണസ്റ്റ് ഹരനിത
കകേരളന്ധം മനിഷന. 2016  നവന്ധംബര് 10-നമാണസ്റ്റ് ഈ മനിഷനുകേള്കസ്റ്റ് തുടെകന്ധം കുറനിച്ചതസ്റ്റ്.
ഹരനിത കകേരളന്ധം മനിഷനുമമായനി ബനപപ്പെട്ട പ്രവര്തനങ്ങള് 2016 ഡനിസന്ധംബര്  8-നസ്റ്റ്
ഉദ്ഘമാടെനന്ധം പചയപപ്പെട്ടു. 

(ബനി)  ഹരനിത കകേരളന്ധം മനിഷപന്റെ പപമാതുവമായ ലെക്ഷഖ്യങ്ങള് ചുവപടെ കചര്കന :

1. ഭൂമനിയുന്ധം  മണ്ണുന്ധം  ജലെവന്ധം  വമായുവന്ധം  മലെനിനമമാകമാപത  വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങള്  സന്ധംഘടെനിപ്പെനികന്നതനിനുന്ധം  ജലെസമാന്നനിധഖ്യന്ധം
കസമാതസ്സുകേളനില്  എലമാ  സമയവന്ധം  ഉറപ്പെമാകവമാന  ആവശഖ്യമുള്ള
പമാരനിസനിതനികേ  പുനനഃസമാപന  പ്രവൃതനികേള്  കേപണ്ടതനി  നനിര്വ്വഹനി
കന്നതനിനുന്ധം  വകുപ്പുകേകളയുന്ധം  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങകളയുന്ധം
സമൂഹകതയുന്ധം പ്രമാപ്തരമാകകേ.

*'T' മമാറനിവച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന
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2. പമാരനിസനിതനികേ  സുരക്ഷയുന്ധം  ഉല്പ്പെമാദനക്ഷമതയുന്ധം  സശ്വയന്ധംപരഖ്യമാപ്തതയുന്ധം
ലെക്ഷഖ്യമനിട്ടുപകേമാണള്ള സന്ധംകയമാജനിത പദതനി രൂപനീകേരനികന്നതനിനസ്റ്റ്
കപ്രരകേശക്തനിയമായനി പ്രവര്തനികകേ.

3. ശുചനിതശ്വ-മമാലെനിനഖ്യ  സന്ധംസ്കെരണ കമഖലെയനിപലെ  നനിയമങ്ങള് കേര്ശനമമായനി
നടെപ്പെമാകനപവന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പെമാകകേ.  ജനപങമാളനിതകതമാപടെ ശമാസനീയ
മമാലെനിനഖ്യ സന്ധംസ്കെരണന്ധം ഉറപ്പെമാകകേ.

4. മഴെപവള്ള സന്ധംഭരണന്ധം വഖ്യമാപകേമമാകകേ,  ഭൂഗര്ഭജലെസന്ധംകപമാഷണന്ധം
ഉറപ്പെമാകകേ.

5. ഫെലെവൃക്ഷങ്ങള്,  വനിവനികധമാകദ്ദേശഖ്യമരങ്ങള്,  ഔഷധസസഖ്യങ്ങള്
എന്നനിവ വഖ്യമാപകേമമായനി വച്ചുപനിടെനിപ്പെനികകേ. 

(സനി)  ഹരനിത  കകേരളന്ധം  മനിഷപന്റെ  ഉപദസൗതഖ്യമമാണസ്റ്റ്  ശുചനിതശ്വ  മമാലെനിനഖ്യസന്ധംസ്കെരണന്ധം.
ചുവപടെ കചര്ത ലെക്ഷഖ്യങ്ങകളമാപടെയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളമാണസ്റ്റ് ഈ ഉപദസൗതഖ്യതനില്
ആസൂത്രണന്ധം പചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

1. പുതനിയ  നഗര  ഖര-മമാലെനിനഖ്യ  സന്ധംസ്കെരണ  നനിയമപ്രകേമാരന്ധം  ഒരു
സമാധമാരണ പസൗരപന്റെ ഉതരവമാദനിതശ്വവന്ധം ചുമതലെയുന്ധം വഖ്യക്തമമാകനി
അവകബമാധന്ധം സൃഷ്ടനികകേ.

2. ഉതരവമാദനിതശ്വ  മമാലെനിനഖ്യ  പരനിപമാലെനരനീതനികേള് അവലെന്ധംബനികന്ന
തനികനമാടെസ്റ്റ് പസൗരനമാരനില് അനുകൂലെ മകനമാഭമാവവന്ധം ശനീലെങ്ങളുന്ധം ഉണ്ടമാകനി
സമൂഹതനിലെമാപകേ  ഒരു  പുതനിയ  മമാലെനിനഖ്യപരനിപമാലെന  സന്ധംസ്കെമാരന്ധം
സൃഷ്ടനികകേ.

3. സങനീര്ണ്ണമമായ  മമാലെനിനഖ്യ  പരനിപമാലെനപ്രശ്നങ്ങള്  കേപണ്ടത്തുന്നതനിനുന്ധം
പരനിഹമാരന്ധം  സമാധഖ്യമമാകന്നതനിനുമുള്ള  സഹമായന്ധം  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ
സമാപനങ്ങള്കസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകകേ.

4. ശമാസനീയ മമാലെനിനഖ്യപരനിപമാലെനന്ധം തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ സമാപനങ്ങളുപടെ
കനതൃതശ്വതനില് സുസനിരമമാകകേ. 

(ഡനി) 1. മുഖഖ്യമനനി  അദഖ്യക്ഷനുന്ധം  ആസൂത്രണ  സമാമ്പതനികേകേമാരഖ്യ  വകുപ്പെസ്റ്റ്
അഡനീഷണല് ചനീഫെസ്റ്റ് പസക്രട്ടറനി മനിഷന പസക്രട്ടറനിയുമമായനി ഹരനിത
കകേരളന്ധം  മനിഷപന്റെ  സന്ധംസമാന  മനിഷന  രൂപനീകേരനിച്ചു  പ്രവര്
തനികന.
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2. ജനിലമാ  ആസൂത്രണ സമനിതനി പചയര്കപഴണ്  അദഖ്യക്ഷനുന്ധം ജനിലമാ
കേളകര് മനിഷന പസക്രട്ടറനി ആന്റെസ്റ്റ് ചനീഫെസ്റ്റ് കകേമാ-ഓര്ഡനികനററുമമായനി
ജനിലമാ മനിഷനുകേള് രൂപനീകേരനിച്ചു പ്രവര്തനികന.

3. മുനനിസനിപ്പെല് പചയര്കപഴണ്/കകേമാര്പ്പെകറഷന കമയര് അദഖ്യക്ഷനുന്ധം
മുനനിസനിപ്പെമാലെനിറനി/കകേമാര്പ്പെകറഷന പസക്രട്ടറനി മനിഷന പസക്രട്ടറനിയുമമായനി
മുനനിസനിപ്പെമാലെനിറനി/കകേമാര്പ്പെകറഷനതലെ  മനിഷന,  കബമാകസ്റ്റ്  പഞമായതസ്റ്റ്
പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ് അദഖ്യക്ഷനുന്ധം കബമാകസ്റ്റ് പഞമായതസ്റ്റ് പസക്രട്ടറനി മനിഷന
പസക്രട്ടറനിയുമമായനി കബമാകസ്റ്റ് മനിഷന, ഗമാമപഞമായതസ്റ്റ് പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്
അദഖ്യക്ഷനുന്ധം ഗമാമപഞമായതസ്റ്റ് പസക്രട്ടറനി മനിഷന പസക്രട്ടറനിയുമമായനി
ഗമാമപഞമായത്തുതലെ മനിഷന എന്നനിവ രൂപനീകേരനിച്ചു പ്രവര്തനികന.

4. ഹരനിത കകേരളന്ധം മനിഷനുകേനീഴെനിലള്ള ശുചനിതശ്വ മമാലെനിനഖ്യസന്ധംസ്കെരണന്ധം,
മണ്ണസ്റ്റ്-ജലെ സന്ധംരക്ഷണന്ധം, കൃഷനി വനികേസനന്ധം എന്നനീ മൂന്നസ്റ്റ് ഉപദസൗതഖ്യ
ങ്ങള്കന്ധം പ്രകതഖ്യകേന്ധം കേര്മകസനകേള് രൂപനീകേരനിച്ചു. ജനിലമാ തലെതനില്
ഈ  മൂന്നസ്റ്റ്  ഉപദസൗതഖ്യങ്ങള്കമമായനി  ജനിലമാതലെ  കേര്മകസനയുന്ധം
നനിലെവനില്  വന.  വമാര്ഷനികേ  പദതനി  ആസൂത്രണതനിനുകവണ്ടനി
ഗമാമ-കബമാകസ്റ്റ്-ജനിലമാ  പഞമായത്തുകേളുന്ധം  നഗരസഭകേളുന്ധം  രൂപനീകേരനികന്ന
കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെമാ  വര്കനിന്ധംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപ്പെസ്റ്റ്,  കുടെനിപവള്ള  കമഖലെമാ
വര്കനിന്ധംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപ്പെസ്റ്റ്,  ശുചനിതശ്വകമഖലെമാ  വര്കനിന്ധംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപ്പെസ്റ്റ്  എന്നനിവ
സന്ധംയുക്തമമായനി   ഹരനിത കകേരളന്ധം മനിഷപന്റെ വര്കനിന്ധംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപ്പെമായനി
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന.

5. 19-4-2017-പലെ സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 10/2017/ആ.സമാ.വ. പ്രകേമാരന്ധം
വനികേസനമനിഷനുകേളുപടെ മമാര്ഗ്ഗകരഖ സന്ധംബനനിച്ച സര്കമാര് ഉതരവസ്റ്റ്
പ്രസനിദനീകേരനിച്ചു.  15-7-2017-പലെ സ.ഉ  (സമാധമാ)  നമ്പര്  2420/2017/
ത.സശ്വ.ഭ.വ.  പ്രകേമാരന്ധം  ശുചനിതശ്വ-മമാലെനിനഖ്യ  സന്ധംസ്കെരണ  ഉപമനിഷന നനിര്വ്വഹണ
മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പ്രസനിദനീകേരനിച്ചു.  മണ്ണസ്റ്റ്-ജലെസന്ധംരക്ഷണ ഉപമനിഷന
നനിര്വ്വഹണ മമാര്ഗ്ഗകരഖയുപടെ കേരടെസ്റ്റ് തയമാറമാകനി.

6. മമാലെനിനഖ്യതനില്നനിനന്ധം സശ്വമാതനഖ്യന്ധം എന്ന കപരനില് തകദ്ദേശസശ്വയന്ധം
ഭരണ സമാപനങ്ങള് കകേന്ദ്രനീകേരനിച്ചുള്ള കേഖ്യമാമ്പയനിന പ്രവര്തനന്ധം
ആസൂത്രണന്ധം പചയ്തു നടെപ്പെമാകനിവരുന.

7. തുടെര്ന്നസ്റ്റ് എലമാ തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ സമാപനതനിപന്റെയുന്ധം കനതൃതശ്വതനില്

ഊര്ജനിത മമാലെനിനഖ്യസന്ധംസ്കെരണ പദതനികേള് നടെപ്പെനിലെമാകന്ധം.  ഇതനിനമായനി

സന്ധംസമാന-ജനിലമാ-കബമാകസ്റ്റ്/നഗരസഭമാതലെ  പരനിശനീലെനങ്ങള്  നടെന
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വരുന.  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങള്  അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം  വമാങ്ങനിയ

ശുചനിതശ്വ  മമാലെനിനഖ്യസന്ധംസ്കെരണ  പദതനികേള്കസ്റ്റ്  ആവശഖ്യപമങനില്

പസപ്റന്ധംബര് 15-നകേന്ധം കഭദഗതനികേള് വരുത്തുന്നതമാണസ്റ്റ്. നവന്ധംബര്

1-നസ്റ്റ്  എലമാ  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങളനിലന്ധം  പദതനി

നനിര്വ്വഹണന്ധം ആരന്ധംഭനികന്നതനിനമാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ്.

പുതനിയതമായനി സൃഷ്ടനിച്ച തസനികേകേള്

17 (1657) ശനീ  .    പനി  .    പകേ  .    ബഷനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനു കശഷന്ധം സര്കമാര്/ പപമാതുകമഖലെ/

അര്ദസര്കമാര്/യൂണനികവഴനിറനികേള് മറസ്റ്റ് വകുപ്പുകേള് ഇവയനില് പുതുതമായനി തസനികേകേള്

സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനില് ഓകരമാന്നനിലന്ധം എത്ര തസനികേകേള് വനീതമമാണസ്റ്റ് സൃഷ്ടനിച്ചപതനന്ധം

ആയതനിനസ്റ്റ് കവണ്ടനിവരുന്ന വമാര്ഷനികേപച്ചലെവസ്റ്റ് എത്ര രൂപയമാപണനമുള്ള വനിശദമാന്ധംശന്ധം

ലെഭഖ്യമമാകകമമാ ;

(ബനി) പുതുതമായനി തസനികേകേള് സൃഷ്ടനികന്നതനിനമായനി വനിവനിധ ഭരണവകുപ്പുകേള്

നനിര്കദ്ദേശനിച്ചസ്റ്റ്  ധനകേമാരഖ്യ  വകുപ്പെനിനയച്ച  ശനിപമാര്ശകേളനില്  ധനവകുപ്പെസ്റ്റ്  നനിരമാകേരനിച്ചതസ്റ്റ്

ഏപതലമാന്ധം  വകുപ്പുകേളുപടെ  പപ്രമാകപ്പെമാസലകേളമാണസ്റ്റ്;  ഓകരമാ  വകുപ്പുന്ധം,  തസനികേയുന്ധം

എണ്ണവന്ധം, നനിരസനിച്ചതനിനു കേമാരണവന്ധം ഉള്പപ്പെപടെ വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ & ബനി) വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിപലെ ഭമാഷമാ നറ്റ്യൂനപക്ഷ പഞമായത്തുകേള്

18  (1658)  ശനീ  .    പകേ  .    കുഞനിരമാമന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  എത്ര  കേന്നഡ  ഭമാഷമാ  നറ്റ്യൂനപക്ഷ

പ ഞമായത്തുകേളുണ്ടസ്റ്റ്; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി)  സര്കമാര് ഉതരവകേളുന്ധം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്ധം മറ്റുന്ധം കേന്ന ഡഭമാഷമാ മമാധഖ്യമങ്ങള്കസ്റ്റ്

ടമാനസുകലെറസ്റ്റ്  പചയ്തസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേളകകററനില്  സന്ധംവനിധമാനന്ധം  ഇപലന്ന  കേമാരഖ്യന്ധം

ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;
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(സനി)  ഈ  വനിഷയന്ധം  ജനിലമാതലെ  ഭമാഷമാനറ്റ്യൂനപക്ഷ  കേമനിറനി  സര്കമാരനിപന്റെ

ശദയനില്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(ഡനി) എങനില് കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ് ജനിലമാ ഇനഫെര്കമഷന ഓഫെനീസനില് കേന്ന  ഡഭമാഷമാ

ടമാനസുകലെററമായനി  ഒരു ജനീവനകമാരപന അനുവദനികന്ന കേമാരഖ്യന്ധം  പരനിഗണനികകമമാ;

വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് 20 ഭമാഷമാനറ്റ്യൂനപക്ഷ പഞമായത്തുകേള് ഉണ്ടസ്റ്റ്.

അവ കവമാര്കമാടെനി,  മകഞശശ്വരന്ധം,  മനീഞ,  എനമകേപജ,  പപപവളനിപകേ,  കുമ്പള,  മന്ധംഗല്പമാടെനി,

ബദനിയഡുക, പബളര്, കേന്ധംമ്പഡമാപജ, കദലെന്ധംപ്പെമാടെനി, കേമാറഡുക, മുളയമാര്, മധൂര്, പമമാഗമാല്,

പുത്തൂര്, പചമനമാടെസ്റ്റ്, കുറനികകമാല്, കബഡഡുക, പചങള, പുതനിപഗ എന്നനിവയമാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)   ഉണ്ടസ്റ്റ്.   

(സനി  &  ഡനി)   17-6-2017-ല്  നടെന്ന  കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ്  ജനിലമാതലെ  ഭമാഷമാ

നറ്റ്യൂനപക്ഷ  സമനിതനിയുപടെ  കയമാഗ  നടെപടെനികറനിപ്പെസ്റ്റ്  സര്കമാരനില്  ലെഭഖ്യമമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

ഇതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് തസനികേ സൃഷ്ടനികന്നതനിനസ്റ്റ് വനിശദമമായ പപ്രമാകപ്പെമാസല്,

വനിവര പപമാതുജന സമ്പര്ക വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്  അയച്ചുപകേമാടുകമാന കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ്  ജനിലമാ

കേളകര്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

സര്കമാര്  വമാഹനങ്ങളുപടെ ദുരുപകയമാഗന്ധം

19 (1659)  ശനീ  .    പകേ  .    ബമാബു :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി

സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം സര്കമാര് വമാഹനങ്ങളുപടെ

ദുരുപകയമാഗന്ധം  തടെയുന്നതനിനസ്റ്റ്  എപന്തെലമാന്ധം  നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ്  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ്

വനിശദമമാകകമമാ ;

(ബനി)  സര്കമാര്  വമാഹനങ്ങളുപടെ  പട്ടനികേയനില്  ഏപതലമാന്ധം  വകുപ്പുകേളുപടെ

വമാഹനങ്ങപളയമാണസ്റ്റ് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ;

(സനി)  അവധനി  ദനിവസങ്ങളനിലന്ധം  മറ്റുന്ധം  സശ്വകേമാരഖ്യ  ആവശഖ്യതനിനസ്റ്റ്  സര്കമാര്

വമാഹനന്ധം ഉപകയമാഗനികന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനിൽ ഇതസ്റ്റ് നനിയനനികന്നതനിനസ്റ്റ്

എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) സര്കമാര് വമാഹനങ്ങളുപടെ ദുരുപകയമാഗന്ധം തടെയുന്നതനിനസ്റ്റ് പരനികശമാധനകേള്
നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  ധനകേമാരഖ്യ  പരനികശമാധനമാ  (എന.റനി.)  വനിഭമാഗപതയുന്ധം  എലമാ
ജനിലകേളനിലന്ധം  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന ജനിലമാ  ധനകേമാരഖ്യ  പരനികശമാധനമാ  സ്കെശ്വമാഡുകേപളയുന്ധം
ചുമതലെപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  സര്കമാര് വമാഹനങ്ങളുപടെ പട്ടനികേയനില് കപമാലെനീസസ്റ്റ്,  എലകസസ്റ്റ്,  വനന്ധം,
നനീതനിനഖ്യമായ  വകുപ്പുകേള്  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള  എലമാ  വകുപ്പുകേളനിപലെയുന്ധം  വമാഹനങ്ങള്,
അര്ദ  സര്കമാര്,  പപമാതുകമഖലെമാ  സമാപനങ്ങളനിപലെ  വമാഹനങ്ങള്,  സര്കമാര്
നനിയനണതനിലള്ള  സശ്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങള്,  സഹകേരണ  സമാപനങ്ങള്
എന്നനിവയനിപലെ വമാഹനങ്ങപളയുമമാണസ്റ്റ് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(സനി)  അവധനി  ദനിവസങ്ങളനിലന്ധം  മറ്റുന്ധം  സശ്വകേമാരഖ്യ  ആവശഖ്യതനിനസ്റ്റ്  സര്കമാര്
വമാഹനന്ധം  ഉപകയമാഗനികന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  സര്കമാര്  വമാഹനങ്ങളുപടെ
ദുരുപകയമാഗന്ധം  തടെയുന്നതനിനസ്റ്റ്  24-2-2003-പലെ  (എന്ധംഎസസ്റ്റ്)  113/2003/ധന  നമ്പര്
ഉതരവന്ധം, 2-8-2008-പലെ 41/2008/ധന നമ്പര് പരനിപത്രവന്ധം ധനവകുപ്പെസ്റ്റ് പുറപപ്പെടുവനി
ച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആയതനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  പരനികശമാധനകേള്  നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  ധന
പരനികശമാധനമാ  (സമാകങതനികകേതര)  വനിഭമാഗപതയുന്ധം ധനകേമാരഖ്യ പരനികശമാധനമാ വനിഭമാഗതനിപന്റെ
ജനിലമാതലെ യൂണനിറ്റുകേളമായ ജനിലമാ ധനകേമാരഖ്യ പരനികശമാധനമാ സ്കെശ്വമാഡുകേപളയുന്ധം ചുമതലെ
പപടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

അവധനിപയടുതസ്റ്റ് വനികദശതസ്റ്റ് കജമാലെനി പചയ്യുന്ന 
സര്കമാര് ഉകദഖ്യമാഗസര്

20  (1660)  ശനീ  .    വനി  .    പനി  .    സജനീന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനപത എത്ര സര്കമാര് ഉകദഖ്യമാഗസര് അവധനിപയടുതസ്റ്റ് വനികദശതസ്റ്റ്
കജമാലെനി പചയ്യുനണ്ടസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഏതസ്റ്റ്  വകുപ്പെനില്  നനിന്നമാണസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ഉകദഖ്യമാഗസര്  അവധനിപയടുതസ്റ്റ്
വനികദശതസ്റ്റ് കജമാലെനി പചയ്തു വരുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഉകദഖ്യമാഗസര്കസ്റ്റ്  അവധനിപയടുതസ്റ്റ്  വനികദശതസ്റ്റ് കജമാലെനി  പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
നനിലെവനിലള്ള വഖ്യവസകേള് എന്തെമാപണന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേമാരന്ധം അവധനിപയടുതസ്റ്റ് വനികദശതസ്റ്റ് കജമാലെനിപചയ്തകശഷന്ധം നമാട്ടനിപലെതനി
ആനുകൂലെഖ്യങ്ങള് ലകേപ്പെറ്റുന്ന സമ്പ്രദമായന്ധം  നനിര്തലെമാകണന്ധം എന്ന ബഹു.  കകേരള
ലഹകകമാടെതനിയുപടെ  നനിര്കദ്ദേശതനികനല് എന്തു  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനിച്ചു എന്നസ്റ്റ്  വഖ്യക്ത
മമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ&ബനി) വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചു വരുന.

(സനി) വനികദശതസ്റ്റ് കജമാലെനി പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്കമാര് ഉകദഖ്യമാഗസര്കസ്റ്റ് അവധനി
അനുവദനികന്നതസ്റ്റ്  കകേരള  സര്വ്വനീസസ്റ്റ്  ചട്ടങ്ങള്,  ഭമാഗന്ധം  I,  അനുബനന്ധം  XII  A
ചട്ടങ്ങളനിപലെ വഖ്യവസകേള് പ്രകേമാരമമാണസ്റ്റ്.  കകേരള സര്വ്വനീസസ്റ്റ് ചട്ടങ്ങളനിപലെ പ്രസക്ത
ഭമാഗന്ധം,  സ.ഉ.  (അ)  നമ്പര്  217/12/ധന.  തനീയതനി  11-4-2012,  സ.ഉ.  (അ)  നമ്പര്
245/12/ധന.  തനീയതനി  27-4-2012,  സ.ഉ.  (അ)  നമ്പര്  529/13/ധന.  തനീയതനി
22-10-2013,  സര്കലെര്  നമ്പര്  66/15/ധന.  തനീയതനി  16-7-2015,  സ.ഉ.  (അ)
നമ്പര് 359/15/ധന.  തനീയതനി  13-8-2015  എന്നനിവ ഇകതമാപടെമാപ്പെന്ധം അനുബനമമായനി
കചര്കന.*

(ഡനി)  വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചു വരുന. 

അന്ധംഗപരനിമനിതരമായ ഉകദഖ്യമാഗസര്കള്ള പഞനിന്ധംഗസ്റ്റ് സന്ധംവനിധമാനന്ധം

21  (1661)  ശനീ  .    ഇ  .    പകേ  .    വനിജയന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പസക്രകട്ടറനിയറനിപലെ അന്ധംഗപരനിമനിതരമായ ഉകദഖ്യമാഗസര്കസ്റ്റ് ബകയമാപമടനികേസ്റ്റ്
സന്ധംവനിധമാനതനില്  വനിരല്  വയമാപത  ഐ.ഡനി.  ഉപകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്  പഞനിന്ധംഗസ്റ്റ്  പചയുന്ന
തനിനുള്ള സസൗകേരഖ്യന്ധം എത്ര കപര്കസ്റ്റ് ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  ഇവരുപടെ തസനികേയുന്ധം കപരസ്റ്റ് വനിവരങ്ങളുന്ധം ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചു വരുന. 

ഭരണപരനിഷമാര കേമനീഷന

22 (1662) ശനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഭരണപരനിഷമാര  കേമനീഷന  ഇതനിനകേന്ധം  എപന്തെങനിലന്ധം  ശനിപമാര്ശകേകളമാ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളമാ സർകമാരനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(ബനി)  ഭരണപരനിഷമാര  കേമനീഷന  നല്കേനിയ  ശനിപമാര്ശകേള്  നടെപ്പെനിലെമാക
ന്നതനിനസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് എപന്തെലമാമമാണസ്റ്റ്;

(സനി) കേമനീഷനന്ധംഗങ്ങളമായ സനി.പനി. നമായര്കന്ധം നനീലെമാഗന്ധംഗമാധരനുന്ധം ശമ്പളവന്ധം
അലെവനസുകേളുന്ധം നനിശ്ചയനിച്ചസ്റ്റ് ഉതരവമായനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ ;

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(ഡനി)  ഭരണ പരനിഷ്ക്കമാര  കേമനീഷന നനിലെവനില് വന്നകശഷന്ധം പചയര്മമാപന്റെയുന്ധം
അന്ധംഗങ്ങളുപടെയുന്ധം ശമ്പളന്ധം, യമാത്രമാബത, പമഡനികല് അലെവനസസ്റ്റ് എന്നനിവയുള്പ്പെപടെയുള്ള
വനിവനിധ  അലെവനസുകേള്  എന്നനീ  ഇനതനില്  ഓകരമാരുതര്കന്ധം  നൽകേനിയ  തുകേ
എത്രയമാണസ്റ്റ്;

(ഇ)  ഭരണ  പരനിഷ്ക്കമാര  കേമനീഷനനില്  നനിലെവനില്  എത്ര  ജനീവനകമാരുണ്ടസ്റ്റ്;
ജനീവനകമാര്കസ്റ്റ്  ശമ്പളന്ധം,  അലെവനസസ്റ്റ്  ഇനങ്ങളനില്  ഇതുവപര  പചലെവമായ  തുകേ
എത്രയമാണസ്റ്റ്;

(എഫെസ്റ്റ്)  കേമനീഷനസ്റ്റ്  ഐ.എന്ധം.ജനി.-യനില് ഓഫെനീസസ്റ്റ് തയമാറമാകന്നതനിനസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്
തുകേ പചലെവഴെനിച്ചു;  പ്രസ്തുത ഓഫെനീസനില് കേമനീഷന പ്രവര്തനന്ധം തുടെങ്ങനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;
ഇപലങനില് കേമാരണന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി) കേമനീഷന ശനിപമാര്ശകേകളമാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളമാ സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടനില. 

(സനി) 4-6-2017-പലെ സ.ഉ.(ലകേ) നമ്പര് 15/2017/ഉ.ഭ.പ.വ. പ്രകേമാരന്ധം കേമനീഷന
അന്ധംഗങ്ങളുപടെ  ശമ്പളവന്ധം  അലെവനസുകേളുന്ധം  മറമാനുകൂലെഖ്യങ്ങളുന്ധം  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ഉതരവനിപന്റെ പകേര്പ്പെസ്റ്റ് അനുബനമമായനി കചര്കന.*

(ഡനി)  നമാളനിതുവപര  ആപകേ  6,27,434  രൂപ  പചയര്മമാനസ്റ്റ്  ശമ്പളവന്ധം
മറമാനുകൂലെഖ്യങ്ങളുമമായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത  യമാത്രമാബതയമായനി  67,030  രൂപയുന്ധം
പമഡനികല്  റനീ-ഇന്ധംകബഴസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്  അലെവനസമായനി  1,40,779  രൂപയുന്ധം  പചയര്മമാനസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കേമനീഷന അന്ധംഗങ്ങള്കസ്റ്റ് നമാളനിതുവപര ശമ്പളവന്ധം അലെവനസുകേളുന്ധം
നല്കേനിയനിട്ടനില. കേമനീഷനന്ധംഗമമായ ശനീ. സനി. പനി. നമായര്കസ്റ്റ് യമാത്രമാബത, പമഡനികല്
അലെവനസസ്റ്റ്  എന്നനീ ഇനങ്ങളനില് നമാളനിതുവപര തുകേപയമാനന്ധം നല്കേനിയനിട്ടനില. പമാര്ട്ടസ്റ്റ്ലടെന്ധം
അന്ധംഗമമായ  ശനീ.  നനീലെമാഗന്ധംഗമാധരന  കേമനീഷന  കയമാഗതനില്  പപങടുകന്നതനിനസ്റ്റ്
നടെതനിയ  യമാത്രകേളുമമായനി  ബനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  യമാത്രമാബത  ഇനതനില്  93,053  രൂപ
പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  

(ഇ) ഇതുസന്ധംബനനിച്ച 30-8-2016-പലെ സ.ഉ. (ലകേ) 21/16/ഉ.ഭ.പ.വ. നമ്പര്
സര്കമാര്  ഉതരവസ്റ്റ്  അനുബനമമായനി  കചര്കന.*  കൂടെമാപത  ശനീമതനി  ഷനീലെമാ
കതമാമസസ്റ്റ്  കേമനീഷപന്റെ  പമമ്പര്  പസക്രട്ടറനിയമായനി  പ്രവര്തനികന.  കേമനീഷനനിപലെ
ജനീവനകമാര്കമാപകേ  85,48,155  രൂപ നമാളനിതുവപര ശമ്പളവന്ധം അലെവനസുകേളുമമായനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(എഫെസ്റ്റ്)  ഭരണപരനിഷമാര കേമനീഷപന്റെ ഓഫെനീസസ്റ്റ് ഐ.എന്ധം.ജനി.-യനില് ഒരുകന്ന
തനിനുകവണ്ടനി ആപകേ 42,90,000 രൂപ ഇതുവപര ഐ.എന്ധം.ജനി. പപമാതുമരമാമതസ്റ്റ് വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്
പഡകപ്പെമാസനിറസ്റ്റ്  തുകേയമായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഓഫെനീസസ്റ്റ്  സജമമാകേമാതതനിനമാല്
പ്രസ്തുത ഓഫെനീസനില് കേമനീഷന പൂര്ണ്ണമമായനി പ്രവര്തനന്ധം ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടനില. 

തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനിലയനിപലെ ലെമാസസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ് നനിയമനങ്ങള്

23  (1663) ശനീ  .   പകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരനീനമാഥന : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം  ജനിലയനിപലെ ലെമാസസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്  നനിയമനതനിനമായനി  എത്ര
കപരുപടെ  റമാങസ്റ്റ്  ലെനിസമാണസ്റ്റ്  പ്രസനിദനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  ഇസൗ  റമാങസ്റ്റ്  ലെനിസസ്റ്റ്  എന്നമാണസ്റ്റ്
നനിലെവനില് വന്നതസ്റ്റ്;  ഇസൗ റമാങസ്റ്റ് ലെനിസനില് നനിനന്ധം എത്രകപര്കസ്റ്റ് ഇതുവപര നനിയമനന്ധം
നല്കേനി; നനിലെവനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള് ഉണ്ടസ്റ്റ്; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് നല്കേമാകമമാ;

(ബനി) ജനിലയനില് കേഴെനിഞ തവണ ലെമാസസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ് നനിയമനതനിനമായനി എത്രകപരുപടെ
റമാങസ്റ്റ് ലെനിസമാണസ്റ്റ് പ്രസനിദനീകേരനിച്ചനിരുന്നതസ്റ്റ്;  ഇതനില് നനിനന്ധം എത്ര കപര്കസ്റ്റ് നനിയമനന്ധം
നല്കേനിയനിരുന ;

(സനി) ജനിലയനിപലെ നനിലെവനിപലെ റമാങസ്റ്റ് ലെനിസനില് നനിനന്ധം ഇതുവപര എത്ര തവണ
നനിയമന ശനിപമാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്; ഇകപ്പെമാള് തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനിലയനിപലെ നനിയമന
ശനിപമാര്ശകേള്  മറസ്റ്റ്  ജനിലകേപള  അകപക്ഷനിച്ചസ്റ്റ്  വളപര  കുറവമാപണനള്ള  കേമാരഖ്യന്ധം
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനിൽ ഇതനിനുള്ള കേമാരണന്ധം എന്തെമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ഡനി) ലെമാസസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ് നനിയമനങ്ങള്കസ്റ്റ് ഉന്നത കയമാഗഖ്യതയുള്ളവപര ഒഴെനിവമാകനി
മുനകേമാലെപ്രമാബലെഖ്യതനില്  പുറപപ്പെടുവനിച്ച  സര്കമാര്  ഉതരവസ്റ്റ്  നനിലെവനില്  ഉകണ്ടമാ;
നനിലെവനിപലെ  ലെമാസസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്  നനിയമനതനിനമായുള്ള  റമാങസ്റ്റ്  ലെനിസനില്  നനിനന്ധം  ഇസൗ
ഉതരവനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  ഉന്നത  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ  കയമാഗഖ്യത  ഉള്ളവപര
ഒഴെനിവമാകനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇപലങനില്  ഇതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഉന്നത  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ
കയമാഗഖ്യതയുള്ളവപര ഇസൗ റമാങസ്റ്റ്  ലെനിസനില് ഉള്പപ്പെടുതണപമന്ന കഭദഗതനി ഉതരവസ്റ്റ്
പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇസൗ  കേമാലെയളവനില്  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം  ജനില  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള
ജനിലകേളനിപലെ റമാങസ്റ്റ് ലെനിസനില് നനിനന്ധം നനിയമനങ്ങള് നടെന്നനിരുന്നനിലമാപയനള്ള കേമാരഖ്യന്ധം
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഇ)  ലെമാസസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്  തസനികേയനിപലെ  ഒഴെനിവകേളുന്ധം  എന.പജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേളുന്ധം
റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയ്തമാല് നനിയമന ശനിപമാര്ശകേള് എത്ര സമയ പരനിധനികള്ളനില് നല്കണ
പമനള്ളതനിപന്റെ വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കേമാകമമാ ;
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(എഫെസ്റ്റ്) സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. വഴെനി നടെത്തുന്ന നനിയമനങ്ങളനിൽ ലെമാസസ്റ്റ്
കഗഡസ്റ്റ് തസനികേകേളനിലെമാണസ്റ്റ് ഏറവന്ധം കൂടുതല് എന.പജ.ഡനി. ഒഴെനിവകേള് ഉണ്ടമാവന്നപതന്ന
കേമാരഖ്യന്ധം ശദയനില്പപട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനിൽ എന.പജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള്കസ്റ്റ് പകേരമമായനി
നനിയമന  ശനിപമാര്ശകേള്  നല്കുന്നതനിപലെ  കേമാലെതമാമസന്ധം  കേമാരണന്ധം  ബനപപ്പെട്ട
വകുപ്പുകേളനില്  കജമാലെനി  സന്ധംബനമമായ  ബുദനിമുട്ടുന്ധം  റമാങസ്റ്റ്  ലെനിസനില്  ഉള്പപ്പെട്ട
ഉകദഖ്യമാഗമാര്തനികേള്കസ്റ്റ്  അവസരങ്ങള് നഷ്ടപപ്പെടുന്നതുന്ധം  ഉണ്ടമാകുന്നതസ്റ്റ്  ഗസൗരവമമായനി
കേമാണുകമമാ; ഇതനിനസ്റ്റ് പരനിഹമാരമമായനി എന.പജ.ഡനി. ഒഴെനിവകേള് നനികേത്തുന്നതസ്റ്റ് തശ്വരനിത
പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് നല്കേമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം  ജനിലയനിപലെ  ലെമാസസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്  സര്പവന്റെസ്റ്റ്  തസനികേയനിപലെ
നനിയമനന്ധം നടെത്തുന്നതനിനമായനി തയമാറമാകനിയ റമാങസ്റ്റ് പട്ടനികേയനില് 7167 ഉകദഖ്യമാഗമാര്തനി
കേപളയമാണസ്റ്റ്  ഉള്പപ്പെടുതനിയനിരനികന്നതസ്റ്റ്.  ഇതുവപര  739  ഉകദഖ്യമാഗമാര്തനികേള്കസ്റ്റ്
നനിയമന  ശനിപമാര്ശ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  നനിലെവനില്  170  ഒഴെനിവകേളനികലെകസ്റ്റ്  നനിയമന
ശനിപമാര്ശ പചയമാന കശഷനികന. 

(ബനി) തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനിലയനിപലെ ലെമാസസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ് പസര്വന്റെസ്റ്റ് തസനികേയനികലെകസ്റ്റ്
29-6-2012  തനീയതനിയനില്  പ്രസനിദനീകേരനിച്ച  മുന  റമാങസ്റ്റ്  പട്ടനികേയനില്  5770
ഉകദഖ്യമാഗമാര്തനികേള് ഉള്പപ്പെട്ടനിരുന.  ഈ ലെനിസനില്നനിനന്ധം  1940  കപര്കസ്റ്റ് നനിയമന
ശനിപമാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി)  നനിലെവനിപലെ ലെമാസസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ് സര്വന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് റമാങസ്റ്റ് ലെനിസനില്നനിനന്ധം ഇതുവപര
9  (ഒനപതസ്റ്റ്)  തവണ  നനിയമന  ശനിപമാര്ശ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്
നനിനന്ധം  ഒഴെനിവകേള്  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പചയ്യുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമന  ശനിപമാര്ശ
നല്കേനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ബനിരുദധമാരനികേപള  ഒഴെനിവമാകനിപകമാണ്ടസ്റ്റ്  ലെമാസസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്  തസനികേയനിപലെ
നനിയമനതനിനുള്ള  കയമാഗഖ്യത  പരനിഷരനിച്ചസ്റ്റ്  പുറപപ്പെടുവനിച്ച  1-7-2011-പലെ  സ.ഉ.
(എന്ധംഎസസ്റ്റ്)2/11/ഉ.ഭ.പ.വ. ഉതരവനിനസ്റ്റ്, ടെനി ഉതരവനിപന്റെ തനീയതനി (1-7-2011) മുതല്
പ്രമാബലെഖ്യന്ധം നല്കേനിപകമാണ്ടസ്റ്റ്  1966-പലെ ലെമാസസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ് സര്വ്വനീസസ്റ്റ് വനികശഷമാല് ചട്ടന്ധം
4-6-2016-പലെ  സ.ഉ.(പനി)12/2016/ഉ.ഭ.പ.വ.  മുകഖന  കഭദഗതനി  പചയ്യുകേയുണ്ടമായനി.
കമല്പ്പെറഞ  കയമാഗഖ്യതമാ  കഭദഗതനികസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  നനിലെനനിന്നനിരുന്ന  കയമാഗഖ്യത  പ്രകേമാരന്ധം
14  ജനിലകേളനികലെകന്ധം തയമാറമാകപപ്പെട്ട റമാങസ്റ്റ്  പട്ടനികേയനില് ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള ഉകദഖ്യമാഗമാര്
തനികേളുപടെ  നനിയമനപത  ബമാധനികമാതനിരനികന്നതനിനമായനി  ഒരു  'saving  clause'
ഉള്പപ്പെടുതനിപകമാണന്ധം കയമാഗഖ്യതമാ പരനിഷമാരതനിപന്റെ പ്രമാബലെഖ്യന്ധം 4-6-2016 മുതലെമായനി
മമാറന്ധം വരുതനിപകമാണന്ധം  3-12-2016  തനീയതനിയനിപലെ  G.O.(P) No.30/16/P&ARD
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പ്രകേമാരന്ധം  ലെമാസസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്  സര്വ്വനീസസ്റ്റ്  വനികശഷമാല്  ചട്ടതനില്  വനീണന്ധം  കഭദഗതനി
വരുത്തുകേയുണ്ടമായനി. പ്രസ്തുത 'saving clause' പ്രകേമാരന്ധം കയമാഗഖ്യതമാ പരനിഷരണതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്
നടെതനിയ പരനീക്ഷകേളനില്നനിനന്ധം തയമാറമാകനിയ റമാങസ്റ്റ്  പട്ടനികേയനില്നനിനന്ധം നനിയമന
ശനിപമാര്ശ  നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  തടെസമനില.  അതനിനമാല്  നനിലെവനിപലെ  റമാങസ്റ്റ്  പട്ടനികേയനില്
നനിനന്ധം ഉന്നത വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ കയമാഗഖ്യതയുള്ളവപര പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. ഒഴെനിവമാകനിയനിട്ടനില. 

(ഇ&എഫെസ്റ്റ്) റമാങസ്റ്റ് പട്ടനികേ നനിലെവനിലള്ളകപ്പെമാള്, മറസ്റ്റ് നനിയമ തടെസങ്ങള് ഒനമനിലമാത
സമാഹചരഖ്യതനില്, റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയപപ്പെടുന്ന ഒഴെനിവകേളനികലെയസ്റ്റ് കേമാലെതമാമസന്ധം കൂടെമാപത
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. നനിയമന ശനിപമാര്ശ നല്കേനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്. 

എനകഡമാസള്ഫെമാന പമാകകജസ്റ്റ്

24  (1665) ശനീ  .    പകേ  .    കുഞനിരമാമന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് എനകഡമാസള്ഫെമാന പമാകകജനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി

വനിവനിധ പ്രവൃതനികേള്കസ്റ്റ് നബമാര്ഡനില് നനിന്നസ്റ്റ് എത്ര തുകേയമാണസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അറനിയനികമാകമമാ ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര പ്രവൃതനികേള് പൂര്തനിയമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്; എത്ര എണ്ണന്ധം പൂര്തനി

യമാകമാനുണ്ടസ്റ്റ്; വനിശദമമാകമാകമമാ;

(സനി)  നബമാര്ഡസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേമാരന്ധം  ഈ  പ്രവൃതനികേളുപടെ  നനിര്മമാണ

കേമാലെമാവധനി എന്നമാണസ്റ്റ് തനീരുന്നപതന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ ;

(ഡനി)  അനുവദനിച്ച പ്രവൃതനികേള് എലമാന്ധം പൂര്തനിയമാകേമാത സമാഹചരഖ്യതനില്

സമയപരനിധനി  നനീട്ടനി  ലെഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  നബമാര്ഡനില്  അകപക്ഷ  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ  ;

വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അറനിയനികമാകമമാ;

(ഇ)  എങനില്  നബമാർഡനിപന്റെ  അനുമതനി  കേനിട്ടനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്

അറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് നബമാര്ഡസ്റ്റ് ആര്.ഐ.ഡനി.എഫെസ്റ്റ്. എനകഡമാസള്ഫെമാന

പമാകകജനില്  ഉള്പപ്പെടുതനി  234  പദതനികേള്കമായനി  141.2527  കകേമാടെനി  രൂപയസ്റ്റ്

ഭരണമാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. പദതനിയുപടെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് തമാപഴെപകേമാടുകന :
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അന്ധംഗനവമാടെനികേള് 66

സ്കൂള് പകേട്ടനിടെങ്ങള് 67

ആശുപത്രനി പകേട്ടനിടെങ്ങള് 44

പവററനിനറനി ഡനിപസനസറനികേള് 5

ജലെവനിതരണ പദതനികേള് 52

                 ആപകേ 234

(ബനി)  ഇതനില്  155  പദതനികേള്  മുഴുവനമായുന്ധം  പൂര്തനിയമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  62
പദതനികേള്  നടെനവരുനണ്ടസ്റ്റ്.  14  പദതനികേള്  ഉകപക്ഷനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  3  പദതനികേള്
തുടെങ്ങനിയനിട്ടനില.

പൂര്തനിയമായവ :

എല്.എസസ്റ്റ്.ജനി.ഡനി. 119

കകേരള വമാട്ടര് അകതമാറനിറനി 36

                          ആപകേ 155

നടെനവരുന്ന പദതനികേള് :

എല്.എസസ്റ്റ്.ജനി.ഡനി. 57

കകേരള വമാട്ടര് അകതമാറനിറനി 5

                               ആപകേ 62

ഉകപക്ഷനിച്ചവ :

എല്.എസസ്റ്റ്.ജനി.ഡനി 5

കകേരള വമാട്ടര് അകതമാറനിറനി 9

                            ആപകേ 14
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തുടെങ്ങമാന ബമാകനിയുള്ളവ :

എല്.എസസ്റ്റ്.ജനി.ഡനി. 1

കകേരള വമാട്ടര് അകതമാറനിറനി 2

                                 ആപകേ 3

(സനി&ഡനി)  നബമാര്ഡസ്റ്റ് ആര്.ഐ.ഡനി.എഫെസ്റ്റ്.  എനകഡമാസള്ഫെമാന പമാകകജനില്

ഉള്പപ്പെടുന്ന  234  പദതനികേളനില്  225  എണ്ണന്ധം ടമാപഞ  17-ല്പപ്പെട്ടതമാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത

ടമാപഞയുപടെ പ്രവര്തന കേമാലെമാവധനി  2017  മമാര്ച്ചസ്റ്റ്  വപര എന്നമാണസ്റ്റ് നബമാര്ഡനില്

നനിന്നസ്റ്റ് അറനിയനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ടമാപഞ  18-ല് ഉള്പപ്പെടുന്ന  9  പദതനികേളുപടെ പ്രവര്തന

കേമാലെമാവധനി  നബമാര്ഡസ്റ്റ്  അറനിയനിച്ചനിട്ടനില.  നബമാര്ഡസ്റ്റ്  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫെസ്റ്റ്.

എനകഡമാസള്ഫെമാന പമാകകജനില് ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള പൂര്തനിയമാകേമാനുള്ള പദതനികേളുപടെ

പ്രവര്തന കേമാലെമാവധനി 2018 മമാര്ച്ചസ്റ്റ്  31  വപര നനീട്ടനി നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നബമാര്ഡനികലെകസ്റ്റ്

കേതസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ഇ)  ഇതുസന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് നബമാര്ഡനില്നനിനന്ധം മറുപടെനിപയമാനന്ധം ലെഭനിച്ചനിട്ടനില.

കകേന്ദ്ര ബജറ്റുന്ധം സന്ധംസമാനതനിപന്റെ ആവശഖ്യങ്ങളുന്ധം

25  (1667)  ശനീ  .    പകേ  .    സനി  .    കജമാസഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  2017-18  പലെ  കകേന്ദ്ര പപമാതു ബജറനിൽ പരനിഗണനയമായനി  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ

എപന്തെലമാന്ധം ആവശഖ്യങ്ങള്  മുകന്നമാട്ടുവയകേയുണ്ടമായനി;  ഇവയനില്  പരനിഗണനികപപ്പെട്ടവയുന്ധം

പരനിഗണനികപപ്പെടെമാപത കപമായവയുന്ധം ഏപതമാപകയമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  ബജറസ്റ്റ്  അവതരണതനിനസ്റ്റ്  മുകന്നമാടെനിയമായനി  മുഖഖ്യമനനി  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ

ആവശഖ്യങ്ങള് നനികവദനതനിലൂപടെ സമര്പ്പെനികകേയുണ്ടമാകയമാ;  എങനില് എകപ്പെമാഴെമാണസ്റ്റ്

അതസ്റ്റ് സമർപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്; നനികവദനതനിപന്റെ പകേര്പ്പെസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ;

(സനി)  ആവശഖ്യങ്ങള്  കനടെനിപയടുകന്നതനിനമായനി  ബജറനിനു  മുനപസ്റ്റ്  മുഖഖ്യമനനി

ആപരലമാമമായനി കനരനില് കേണ്ടസ്റ്റ് ചര്ച്ച നടെത്തുകേയുണ്ടമായനി; ഈ രന്ധംഗതസ്റ്റ് സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്

നനിനള്ള  എന്ധം.പനി.-മമാപര  ഏകകേമാപനിപ്പെനികവമാന  ശമനികകേയുണ്ടമാകയമാ  എന്നസ്റ്റ്

പവളനിപപ്പെടുതമാകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ)  ബജറനിനസ്റ്റ് മുകന്നമാടെനിയമായനി ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പുമനനി ശനീ.
അരുണ്  ജയ്റനിലെനിയുപടെ  അദഖ്യക്ഷതയനില്  4-1-2017-ല്  കൂടെനിയ  ചര്ച്ചകേളുപടെ
അടെനിസമാനതനില് തമാപഴെ സൂചനിപ്പെനിച്ച ആവശഖ്യങ്ങള് മുകന്നമാട്ടസ്റ്റ് വയകേയുണ്ടമായനി.

1.  കനമാട്ടസ്റ്റ് നനികരമാധനന്ധം സര്കമാരനിപന്റെ റവനറ്റ്യൂ വരുമമാനതനില് വലെനിയ
ഇടെനിവണ്ടമാകനി.  ഇസൗ സമാഹചരഖ്യതനില് സന്ധംസമാനങ്ങളുപടെ  കേടെന്ധം
വമാങ്ങമാനുള്ള പരനിധനി വര്ദനിപ്പെനികന്നതനികലെകമായനി  FRBM  Act
കഭദഗതനി പചയ്യുവമാന ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു.(GSDP-യുപടെ  3  ശതമമാനതനില്
നനിന്നസ്റ്റ് 4 ശതമമാനതനികലെകസ്റ്റ്).

2. കനമാട്ടസ്റ്റ്  നനികരമാധനതനിപന്റെ ഫെലെമമായുള്ള  GDP  വളര്ച്ചമാ  നനിരകസ്റ്റ്
കുറയുവമാനുള്ള സമാഹചരഖ്യന്ധം  നനിലെനനില്കന്നതനിനമാല് സമാമ്പതനികേ
ഉകതജന  പമാകകജമായനി  ബജറനില്  കൂടുതല്  തുകേ  വകേയനിരുതനി
വനിവനിധ അടെനിസമാന വനികേസന കപ്രമാജക്ടുകേളനില് കൂടുതല് നനികക്ഷപന്ധം
നടെതമാന ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു.

3. കനമാട്ടസ്റ്റ് നനികരമാധനവമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് അസന്ധംഘടെനിത കമഖലെകേളനില്
ഉണ്ടമായ  കകേമാട്ടന്ധം  ഒരുപമാടെസ്റ്റ്  പതമാഴെനിലെവസരങ്ങള്  നഷ്ടപപ്പെടുതനി.
മഹമാത്മമാഗമാനനി  നമാഷണല്  റൂറല്  എന്ധംകപ്ലെെമായ്പമന്റെസ്റ്റ്  ഗമാരന്റെനി
ആകനിനകമല് അനുവദനിച്ച തുകേ രജനിസര് പചയ്ത പതമാഴെനിലെമാളനികേള്കസ്റ്റ്
40-50 ദനിവസപത പതമാഴെനിലകേള്കക പരഖ്യമാപ്തമമാകൂ.  ആയതനിനമാല്
രജനിസര് പചയ്ത പതമാഴെനിലെമാളനികേള്കസ്റ്റ് കുറഞതസ്റ്റ്  100 ദനിവസപത
പതമാഴെനില് നല്കേമാന പരഖ്യമാപ്തമമായ തുകേ  MGNREGA  പ്രകേമാരന്ധം
അനുവദനികമാന ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു.

4. സന്ധംസമാനതനിപലെ  സഹകേരണ കമഖലെപയ കനമാട്ടസ്റ്റ്  നനികരമാധനന്ധം

സമാരമമായനി ബമാധനികകേയുന്ധം അവയുപടെ പ്രവര്തനന്ധം ഏപറകകറ

നനിശ്ചലെമമാകുകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. സന്ധംസമാനതനിപലെ ജനസന്ധംഖഖ്യയുപടെ

ഒരു  വലെനിയ  വനിഭമാഗന്ധം  സഹകേരണ  സമാപനങ്ങളനില്  നനിനള്ള

കലെമാണുകേപള ആശയനികന്നവരമാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനമാല് സഹകേരണ

കമഖലെയുപടെ  പ്രവര്തനങ്ങപള  ശക്തനിപപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  സതശ്വര

നടെപടെനികേള്  പപകേപകേമാള്ളണപമന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്കമാരനികനമാടെസ്റ്റ്

ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു.
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5.   കകേരളതനിപലെ പ്രധമാന നമാണഖ്യവനിളയമായ റബ്ബറനിപന്റെ വനിലെയനിടെനിവസ്റ്റ്
സന്ധംസമാനതനിപലെ റബര് കേര്ഷകേപര സമാരമമായനി ബമാധനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
കമല് സമാഹചരഖ്യതനില്  റബ്ബറനിനസ്റ്റ്  ഏറവന്ധം  കുറഞ  തമാങ്ങുവനിലെ
നനിശ്ചയനിച്ചസ്റ്റ്  റബ്ബര്  വനിലെ  സുസനിരപപ്പെടുത്തുന്നതനികലെയമായുള്ള
സന്ധംസമാന  സര്കമാരനിപന്റെ  ശമങ്ങള്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സഹമായന്ധം
ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു.

6. കകേന്ദ്രമാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള്കന്ധം  സന്ധംസമാന  പദതനികേള്കമുള്ള
കകേന്ദ്ര സഹമായന്ധം വളപര തമാമസനിച്ചസ്റ്റ്  മമാത്രന്ധം ലെഭഖ്യമമാകുന്നതനിനമാല്
അതസ്റ്റ് പദതനികേള് നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിപന സമാരമമായനി ബമാധനികന.
അതരതനിലള്ള പലെ സ്കെനീമുകേള്കന്ധം സന്ധംസമാന സര്കമാരനിപന്റെ
ബജറനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  തുകേ  മുനകൂറമായനി  പചലെവഴെനികകണ്ടനിവരനികേയുന്ധം
തുടെര്ന്നസ്റ്റ് അകസൗണ്ടന്റെസ്റ്റ് ജനറലെനിപന്റെ  വനിനനികയമാഗ സമാക്ഷഖ്യപത്രന്ധം
സമര്പ്പെനിച്ചസ്റ്റ് പചലെവസ്റ്റ് പണന്ധം കകേന്ദ്ര സര്കമാരനില് നനിന്നസ്റ്റ് വമാങ്ങുകേയുന്ധം
പചയ്യുന.  ഇതസ്റ്റ് സന്ധംസമാനതനിനസ്റ്റ് ഫെണ്ടസ്റ്റ് വമാങ്ങനിപയടുകന്നതനില്
വലെനിയ  കേമാലെതമാമസന്ധം  ഉണ്ടമാകകേയുന്ധം  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ
സമാമ്പതനികേനനിലെപയ  പ്രതനികൂലെമമായനി  ബമാധനികകേയുന്ധം  പചയ്യുന.
ആയതനിനമാല്  കമല്  സൂചനിപ്പെനിച്ച  പദതനികേള്കമായുള്ള  ഫെണ്ടസ്റ്റ്
റനിലെനീസനിന്ധംഗസ്റ്റ് കപ്രമാസസസ്റ്റ് ലെളനിതമമാകനി യഥമാസമയന്ധം പണന്ധം നല്കേമാന
ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു.

7. കനമാട്ടസ്റ്റ്  നനികരമാധനന്ധം  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ  റവനറ്റ്യൂ  വരുമമാനപത
പ്രതനികൂലെമമായനി ബമാധനിച്ച സമാഹചരഖ്യതനില് കകേന്ദ്രമാവനിഷ്കൃത/ സന്ധംസമാന
പദതനികേള്കള്ള  കകേന്ദ്ര  സഹമായന്ധം  വര്ദനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ്
ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു.

8. പകേമാച്ചനിന റനിപപഫെനറനി ഒഴെനിച്ചുള്ള കകേന്ദ്ര പപമാതുകമഖലെമാ സമാപനങ്ങള്
വലെനിയ സമാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനിയനിലെമാണസ്റ്റ്.  കമല് സമാഹചരഖ്യതനില്
കൂടുതല്  ഫെണ്ടസ്റ്റ്  വനിനനികയമാഗനികന്നതനിനസ്റ്റ്  (പ്രകതഖ്യകേനിച്ചസ്റ്റ്  FACT)
അകപക്ഷനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)    2017-18-  പലെ കകേന്ദ്ര ബജറനില് ഉള്പപ്പെടുതനി കകേരളതനില് ആള്
ഇന്തെഖ്യ ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ് ഓഫെസ്റ്റ് പമഡനികല് സയനസസസ്റ്റ് (AIIMS) അനുവദനികണപമന്നസ്റ്റ്
23-1-2017-പലെ  നനികവദനന്ധം  പ്രകേമാരന്ധം  പ്രധമാനമനനികയമാടെസ്റ്റ്  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിരുന.
എന്നമാല്, പ്രസ്തുത സമാമ്പതനികേ വര്ഷപത ബഡ്ജറനില് കകേരളതനിനസ്റ്റ് ആള് ഇന്തെഖ്യ
ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ്  ഓഫെസ്റ്റ്  പമഡനികല്  സയനസസസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചനിട്ടനില.  നനികവദനതനിപന്റെ
പകേര്പ്പെസ്റ്റ് അനുബനമമായനി കചര്കന.*  

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(സനി)   ഇസൗ  വനിഷയതനില്  മുഖഖ്യമനനി  23-1-2017-നസ്റ്റ്  പ്രധമാനമനനിയുമമായനി
കനരനിട്ടസ്റ്റ്  പമാര്ലെപമന്റെസ്റ്റ്  മന്ദനിരതനില്  വച്ചസ്റ്റ്  ചര്ച്ച  നടെതനിയനിരുന.  ബജറസ്റ്റ്
സകമളനതനിനസ്റ്റ്  മുകന്നമാടെനിയമായനി  13-1-2017-നസ്റ്റ്  മുഖഖ്യമനനി  എന്ധം.പനി.-മമാരുപടെ  ഒരു
കയമാഗന്ധം  വനിളനികകേയുന്ധം  സകമളനതനില്  ഇസൗ  വനിഷയങ്ങള്  ചര്ച്ച  പചയ്യുകേയുന്ധം
പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.    

പസക്രകട്ടറനിയറനിപലെ ഇ-കവസസ്റ്റ് നനിര്മമാര്ജനന്ധം

26 (T*1669)  ശനീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമാന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പസക്രകട്ടറനിയറനിലന്ധം  പരനിസരങ്ങളനിലന്ധം  ഇ-പവയ്സ്റ്റുകേള്  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള
പമാഴ്വസ്തുകള് കൂട്ടനിയനിട്ടസ്റ്റ് തടെസവന്ധം വൃതനികകേടുന്ധം ഉണ്ടമാകന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഇതരന്ധം വസ്തുകള് പുനരുപകയമാഗനികകേകയമാ അലമാതവ ഒഴെനിവമാകകേകയമാ
പചയ്യുന്നതനിനുള്ള തടെസന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  ഇപ്രകേമാരന്ധം  കൂട്ടനിയനിട്ടനിരനികന്ന  വസ്തുകള്  കലെലെന്ധം  പചയ്യുന്നതനിനുന്ധം
അലമാതവ ഒഴെനിവമാകന്നതനിനുന്ധം അടെനിയന്തെനിര നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(ഡനി)  പുനരുപകയമാഗ  സമാധഖ്യതയുള്ളവ  റനിപ്പെയര്  പചയ്തസ്റ്റ്  ഉപകയമാഗപ്രദമമാക
ന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-ഡനി) പസക്രകട്ടറനിയറനിനുള്ളനില് ഇ-കവസ്റ്റുകേള് ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള പമാഴ് വസ്തുകള്
ധമാരമാളമമായനി ഉണ്ടമാകുനണ്ടസ്റ്റ്.  ആയതനില് പുനരുപകയമാഗസമാധഖ്യതയുള്ളവ ഉപകയമാഗ
പ്രദമമാകനി  ഉപകയമാഗനിച്ചുവരുന.  അലമാതവ  കലെലെന്ധം  പചയ്കതമാ  അലമാപതകയമാ
നനീകന്ധം പചയ്തുവരുനണ്ടസ്റ്റ്. 

സര്വ്വനീസനിലെനിരനിപക മരണപപ്പെട്ട ജനീവനകമാരപന്റെ ബമാധഖ്യത

 27 (1670) ശനീ  .    പകേ  .    കുഞനിരമാമന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാന സര്കമാര് സര്വ്വനീസനിലെനിരനിപക മരണപപ്പെട്ട ജനീവനകമാരപന്റെ
എത്ര ലെക്ഷന്ധം  രൂപവപരയുള്ള ബമാധഖ്യതകേളമാണസ്റ്റ്  എഴുതനിതള്ളനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്;  വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്
നല്കുകമമാ;

(ബനി)  ഈ തുകേ ഇകപ്പെമാൾ വര്ദനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇതുസന്ധംബനനിച്ച വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്
അറനിയനികമാകമമാ?
*  T മമാറനി വച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന
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(എ)  സന്ധംസമാന സര്കമാര് സര്വ്വനീസനിലെനിരനിപക മരണമടെയുന്ന ജനീവനകമാരുപടെ
2 ലെക്ഷന്ധം രൂപ വപരയുള്ള ബമാധഖ്യതയമാണസ്റ്റ് സ.ഉ.(പനി.)നമ്പര് 591/1997/ധന തനീയതനി
17-6-1997 പ്രകേമാരന്ധം എഴുതനിതള്ളനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി) സ.ഉ.(പനി)നമ്പര് 91/2017/ധന തനീയതനി 17-7-2017 പ്രകേമാരന്ധം ഈ തുകേയുപടെ
പരനിധനി  5  ലെക്ഷന്ധം രൂപയമായനി വര്ദനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഭവന നനിര്മമാണ വമായ,  വമാഹന
വമായ,  ഭവന/വമാഹന വമായകേളുപടെ പലെനിശ,  പലെനിശരഹനിത ചനികേനിത്സമാ വമായ,  ഓണന്ധം
അഡശ്വമാനസസ്റ്റ്,  കമാസസ്റ്റ്  IV  വനിഭമാഗതനില്  വരുന്ന  ജനീവനകമാരുപടെ  പപണ്മകളുപടെ
വനിവമാഹ വമായ എന്നനീ ബമാധഖ്യതകേളമാണസ്റ്റ് പരനിഗണനികന്നതസ്റ്റ്. കമല് വനിവരനിച്ച ഇനങ്ങളനിപലെ
ബമാധഖ്യതകേളനില്  മറസ്റ്റ്  സന്ധംസമാന  സര്കമാരുകേളുന്ധം  കകേന്ദ്ര  സര്കമാരുന്ധം  അനുവദനിച്ച
ബമാധഖ്യതകേളുന്ധം ഉള്പപ്പെടുന്നതമാണസ്റ്റ്.  ഉതരവസ്റ്റ് തനീയതനി മുതല് തനീര്പ്പെമാകന്ന കകേസ്സുകേള്കസ്റ്റ്
ഉതരവസ്റ്റ് ബമാധകേമമാകുന്നതമാണസ്റ്റ്. 

പഎ.എ.എസസ്റ്റ്., പഎ.പനി.എസസ്റ്റ്., പഎ.എഫെസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. 
ഓഫെനീസര്മമാരുപടെ ക്ഷമാമന്ധം

28 (1671)  ശനീ  .    പകേ  .    വനി  .    വനിജയദമാസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതനിനസ്റ്റ്  ഐ.എ.എസസ്റ്റ്.,  ഐ.പനി.എസസ്റ്റ്.,  ഐ.എഫെസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.
കകേഡറനിലള്ള എത്ര ഓഫെനീസര്മമാപരയമാണസ്റ്റ് നനിലെവനില് ആവശഖ്യമുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) നനിലെവനിൽ പ്രസ്തുത തസനികേകേളനില് എത്ര ഒഴെനിവകേളുണ്ടസ്റ്റ് ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഓഫെനീസര്മമാര്  ഒരുസമയന്ധം  ഒന്നനിലെധനികേന്ധം  വകുപ്പുകേളുപടെ
ചുമതലെവഹനികന്നതസ്റ്റ്  ഭരണപരമമായ  അസസൗകേരഖ്യന്ധം  സൃഷ്ടനികനകണ്ടമാ;  എങനില്
ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  നടെപടെനിയമാണസ്റ്റ്  സശ്വനീകേരനികകേ;  വനിശദവനിവരന്ധം
നല്കുകമമാ?

          ഉതരന്ധം

(എ)  സന്ധംസമാനതനിനസ്റ്റ്   പഎ.എ.എസസ്റ്റ്.,  പഎ.പനി.എസസ്റ്റ്.,  പഎ.എഫെസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.
കകേഡറനിലള്ള യഥമാക്രമന്ധം  231, 172, 107  എണ്ണന്ധം ഓഫെനീസര്മമാപരയമാണസ്റ്റ് നനിലെവനില്
ആവശഖ്യമുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി) നനിലെവനില് പഎ.എ.എസസ്റ്റ്.-ല് 84 ഉകദഖ്യമാഗസരുപടെയുന്ധം പഎ.പനി.എസസ്റ്റ്.-ല്
59 ഉകദഖ്യമാഗസരുപടെയുന്ധം പഎ.എഫെസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ല് 39 കപരുപടെയുന്ധം കുറവണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി)  എടുത്തുപറയതക  അസസൗകേരഖ്യങ്ങള്  സൃഷ്ടനികന്നതമായനി  ശദയനില്
പപട്ടനിട്ടനില.  എങനിലന്ധം കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനതനില് കൂടെനിയുന്ധം ഉകദഖ്യമാഗകയറന്ധം മുകഖനയുന്ധം
കമല്പ്പെറഞ കുറവകേള് നനികേത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുനണ്ടസ്റ്റ്.       
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സബസ്റ്റ് കേളകറുപടെ സമാനകയറന്ധം

29  (1673)  ശനീ  .    കറമാജനി  എന്ധം  .    കജമാണ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കദവനികുളന്ധം സബസ്റ്റ് കേളകറമായനിരുന്ന ശനീറമാന്ധം പവങട്ടരമാമനിനസ്റ്റ് സമാനകയറന്ധം
നല്കേനിയമാകണമാ എന്ധംകപ്ലെെമായ്പമന്റെസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ് ഡയറകറമായനി നനിയമനിച്ചതസ്റ്റ്;

(ബനി)  എങനില്  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  സമാനകയറന്ധം  നല്കേനിയ  ഉതരവനിപന്റെ
പകേര്പ്പെസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  സബസ്റ്റ്  കേളകറുപടെ  ചുമതലെയനില്നനിനന്ധം  ഒരു  വകുപ്പെനിപന്റെ  ഡയറകര്
ചുമതലെയനികലെകസ്റ്റ് മമാറനി നനിയമനികകേയമാണുണ്ടമായതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ബമാധകേമല.

കനമാട്ടസ്റ്റ് റദ്ദേമാകല് നടെപടെനി സമ്പദ്ഘടെനയനില് ഉണ്ടമാകനിയ ആഘമാതന്ധം

30 (1674)   ശനീ  .   റനി  .   വനി  .   രമാകജഷസ്റ്റ് :
ശനീ  .     ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശനീ  .     ഡനി  .   പകേ  .   മുരളനി :
ശനീ  .     എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്കമാരനിപന്റെ  കനമാട്ടസ്റ്റ്  റദ്ദേമാകല്  നടെപടെനി  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ
സമ്പദ്ഘടെനയനില് ഉണ്ടമാകനിയ ആഘമാതന്ധം എത്രമമാത്രമമായനിരുനപവന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  ഇകമാരഖ്യതനില് സന്ധംസമാന ആസൂത്രണ കബമാര്ഡസ്റ്റ്  മുകഖന നടെതനിയ
പഠന റനികപ്പെമാര്ട്ടനിപലെ പ്രധമാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള് സര്കമാര് വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;
വനിശദമമാകമാകമമാ;

(സനി)  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ പമമാതന്ധം ആഭഖ്യന്തെര വരുമമാനപത ഇതസ്റ്റ് എങ്ങപന
എലമാമമാണസ്റ്റ് പ്രതനികൂലെമമായനി ബമാധനിച്ചനിട്ടുളളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ഡനി)  കനമാട്ടസ്റ്റ്  റദ്ദേമാകലെനിപന്റെ സമാഹചരഖ്യതനില് കകേന്ദ്ര സര്കമാരനില് നനിനള്ള
നനികുതനി ലകേമമാറതനില് കുറവണ്ടമായനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഇ) കേറനസനി പനിനവലെനികല് സൃഷ്ടനിച്ച പ്രതഖ്യമാഘമാതതനില് നനിനന്ധം സന്ധംസമാനന്ധം
കേരകേയറനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇതനിനമായനി  സശ്വനീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള്  എപന്തെലമാമമായനിരുനപവന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ?
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(എ-സനി) സന്ധംസമാനതനിപന്റെ സമ്പദസ്റ്റ് വഖ്യവസയനില് പ്രധമാന പങസ്റ്റ് വഹനികന്ന
പരമ്പരമാഗത കമഖലെകേളമായ മത്സഖ്യബനനന്ധം, കേയര്, പപകേതറനി, കേശുവണ്ടനി, കൃഷനി,
കതമാട്ടങ്ങള്  തുടെങ്ങനിയ  പലെ  കമഖലെകേളനിലന്ധം  പൂര്ണ്ണമമായുന്ധം  കേറനസനി  വനിനനിമയന്ധം
നനിലെനനില്കന്നതനിനമാല് ഇവയനില് നനിനള്ള വരുമമാനപത ആശയനിച്ചസ്റ്റ്  കേഴെനിയുന്ന
ലെക്ഷകണകനിനമാളുകേപള കനമാട്ടസ്റ്റ്  നനികരമാധനന്ധം സമാരമമായനി  ബമാധനിച്ചു.  കനമാട്ടസ്റ്റ്  ലെഭഖ്യത
കൂടുതലെമാവശഖ്യമമായ കമഖലെകേളമായ പചറുകേനിടെ വഖ്യമാപമാരന്ധം,  കഹമാട്ടലകേള്,  റകസമാറനകേള്,
ഗതമാഗതന്ധം  എന്നനിവ  കകേരള  സമ്പദസ്റ്റ് വഖ്യവസയുപടെ  40  ശതമമാനതനിനസ്റ്റ്  മുകേളനില്
വരുമമാനന്ധം സന്ധംഭമാവന പചയ്യുന്നവയമാണസ്റ്റ്.  പ്രമാഥമനികേ കമഖലെയമാവപട്ട 16 ശതമമാനവന്ധം
അങ്ങപന  56  ശതമമാനന്ധം  വരുമമാനന്ധം  സന്ധംഭമാവന  പചയ്യുന്ന  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ
സമാമ്പതനികേ  കമഖലെ  കനമാട്ടസ്റ്റ്  പനിനവലെനികലെനിപന്റെ  ആഘമാതന്ധം  കനരനിടുകേയമാണസ്റ്റ്.
കേഴെനിഞ കുറച്ചു വര്ഷങ്ങളമായനി മമാന്ദഖ്യന്ധം കനരനിടുകേയമായനിരുന്ന കേമാര്ഷനികേ കമഖലെ ഇസൗ
നയന്ധം  മമാറതനിപന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള  ആഘമാതകമറ്റുപകേമാണ്ടനിരനികകേയമാണസ്റ്റ്.   നനിര്മമാണ-
ഗതമാഗത സന്ധംഭരണ കമഖലെകേളുപടെ തനിരനിച്ചുവരവസ്റ്റ് ഇനനിയുന്ധം തമാമസനികച്ചകമാന്ധം.  ഉയര്ന്ന
വളര്ച്ച  പ്രകേടെമമാകനിയ വഖ്യമാപമാര/കഹമാട്ടല്  കമഖലെകേളുന്ധം  കനമാട്ടസ്റ്റ്  പനിനവലെനികലെനിപന്റെ
ആഘമാതതനിലെമാണസ്റ്റ്.  നവന്ധംബര്  എട്ടനിനുകശഷന്ധം  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബമാങസ്റ്റ്  പുറതനിറകനിയ
അറനിയനിപ്പുകേള്,  പ്രകതഖ്യകേനിച്ചുന്ധം  നവന്ധംബര്-14-പലെ  സഹകേരണ  ബമാങ്കുകേകളയുന്ധം
സന്ധംഘങ്ങപളയുന്ധം  കനമാട്ടസ്റ്റ്  പപകേമമാറ  പ്രക്രനിയയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  വനിലെകനിപകമാണള്ള
ഉതരവസ്റ്റ്,  കകേരളപത വളപരയധനികേന്ധം പ്രതനികൂലെമമായനി ബമാധനിച്ചു.  കനമാട്ടുകേള് മമാറനി
നല്കേമാനുള്ള  അവകേമാശന്ധം  പ്രമാഥമനികേ  സഹകേരണ  സന്ധംഘങ്ങള്കസ്റ്റ്  നല്കേമാതതനിനമാല്
അവയുപടെ  പ്രവര്തനപതയുന്ധം  തദശ്വമാരമാ  സന്ധംസമാനതനിപലെ  പമമാതന്ധം  ധനകേമാരഖ്യ
ഇടെപപടെലകേപളയുന്ധം  അവതമാളതനിലെമാകനി.  കകേന്ദ്ര  സര്കമാരനിപന്റെ  സമാമ്പതനികേ
സനിതനി ദുര്ബ്ബലെപപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംസമാനങ്ങള്കള്ള ഗമാനകേപള ബമാധനികന്ധം.  കനമാട്ടസ്റ്റ്
റദ്ദേമാകലെനിനസ്റ്റ്  കശഷമുള്ള,  സമാമ്പതനികേ പ്രവര്തനതനിലണ്ടമായ മന്ദത,  സമാമ്പസ്റ്റ്  നനികുതനി
സമമാഹരണതനില്  വന്ന  കുറവസ്റ്റ്,  റനിയല്  എകസറസ്റ്റ്  കമഖലെയനിലണ്ടമായ  തളര്ച്ച,
കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികുതനി വരുമമാനതനില് വന്ന കുറവസ്റ്റ് എന്നനിവ കേമാരണന്ധം തനതസ്റ്റ്
നനികുതനി  വരുമമാനതനില്  പ്രതനീക്ഷനിച്ച  വളര്ച്ച  പപകേവരനികവമാന  സമാധനിച്ചനിട്ടനില.
ഇതനിപനലമാന്ധം പുറപമ കനമാട്ടസ്റ്റ് റദ്ദേമാകലെനിനസ്റ്റ് കശഷന്ധം പപദനന്ധംദനിന ആവശഖ്യങ്ങള് പപകേകേമാരഖ്യന്ധം
പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് കവണന്ന കേറനസനിയുപടെ ലെഭഖ്യതകറവന്ധം വലെനിയ പവല്ലുവനിളനി ഉയര്തനി.
കനമാട്ടസ്റ്റ്  അസമാധുവമാകല്  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ  തനതസ്റ്റ്  നനികുതനി  വരുമമാനതനില്
ഉണ്ടമാകനിയ ഇടെനിവസ്റ്റ് എത്രകതമാളമുപണ്ടന്നസ്റ്റ് കൃതഖ്യമമായനി തനിട്ടപപ്പെടുത്തുവമാന സമാധനിച്ചനിട്ടനില.
എന്നനിരുന്നമാലന്ധം അകസൗണ്ടന്റെസ്റ്റ് ജനറലെനില് നനിനന്ധം ലെഭഖ്യമമായ 31-12-2016  വപരയുള്ള
തമാല്കമാലെനികേ കേണകകേള് പ്രകേമാരന്ധം  2016  നവന്ധംബറനില് സന്ധംസമാന എപപകസസ്റ്റ്
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നനികുതനി വളര്ച്ച മുനവര്ഷപത അകപക്ഷനിച്ചസ്റ്റ്  3.15  ശതമമാനന്ധം കുറവസ്റ്റ് കരഖപപ്പെടുതനി
യകപ്പെമാള് ഡനിസന്ധംബറനില് രജനികസ്ട്രേഷന നനികുതനിയനില് 34.63  ശതമമാനന്ധം ഇടെനിവണ്ടമായനി.
2016  ഒകകമാബറനില്  19.8  ശതമമാനന്ധം വളര്ച്ച കരഖപപ്പെടുതനിയ സന്ധംസമാനതനിപന്റെ
തനതസ്റ്റ് നനികുതനി വരുമമാനന്ധം ഡനിസന്ധംബറനില് കുറനിച്ചതസ്റ്റ്  (17.45  ശതമമാനന്ധം തമാഴസ്റ്റ്) 2.35
ശതമമാനന്ധം  വളര്ച്ച  മമാത്രമമാണസ്റ്റ്.  2016  ഒകകമാബറനിപന  അകപക്ഷനിച്ചസ്റ്റ്  നവന്ധംബറനില്
രജനികസ്ട്രേഷന നനികുതനിയനില്  30.26  ശതമമാനതനിപന്റെയുന്ധം  ഡനിസന്ധംബറനില്  വനില്പ്പെന
നനികുതനിയനില്  17.43  ശതമമാനതനിപന്റെയുന്ധം  രജനികസ്ട്രേഷന  നനികുതനിയനില്  26.40
ശതമമാനതനിപന്റെയുന്ധം  വമാഹനനനികുതനിയനില്  11.44  ശതമമാനതനിപന്റെയുന്ധം  ആപകേ
തനതസ്റ്റ് വരുമമാനതനില് 16.33 ശതമമാനതനിപന്റെയുന്ധം കുറവസ്റ്റ് ഉണ്ടമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.     

(ഡനി)  ഇല.    

(ഇ)   കനമാട്ടസ്റ്റ്  അസമാധുവമാകല്  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ  സമസ  കമഖലെകേപളയുന്ധം
നനിശ്ചലെമാവസയനിലെമാകകേയുന്ധം സമ്പദസ്റ്റ് വഖ്യവസപയ മമാന്ദഖ്യതനികലെകസ്റ്റ് തള്ളനിവനിടുകേയുന്ധം
പചയ്തനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്. ടഷറനി ഇടെപമാടുകേള്കസ്റ്റ് ഏര്പപ്പെടുതനിയ നനിയനണന്ധംമൂലെന്ധം ഉണ്ടമായ
പ്രതനിസനനി  മറനികേടെകന്നതനിനസ്റ്റ്  ഹ്രസശ്വകേമാലെ,  ദനീര്ഘകേമാലെ  അടെനിസമാനതനിലള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളമാണസ്റ്റ് സര്കമാര് പപകേപകമാണവരുന്നതസ്റ്റ്. 

ഹ്രസശ്വകേമാലെ അടെനിസമാനതനില് സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് :   

1. കനമാട്ടസ്റ്റ് അസമാധുവമാകലെനികനമാടെനുബനനിച്ചസ്റ്റ് ടഷറനി ഇടെപമാടുകേള്കണ്ടമാ
യനിരുന്ന  പ്രതനിബനങ്ങള്  പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ്,  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബമാങസ്റ്റ്
പുറപപ്പെടുവനിച്ച ഉതരവകേള്കസ്റ്റ് വനികധയമമായനി അടെനിയന്തെര നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചനിരുന. കനമാട്ടസ്റ്റ് പനിനവലെനിച്ചതനിപന്റെ ഫെലെമമായുണ്ടമായ കേറനസനി
ക്ഷമാമന്ധം ലെഘൂകേരനികവമാന ഇതുമൂലെന്ധം സമാധനിച്ചു.

2. കനമാട്ടസ്റ്റ്  റദ്ദേമാകലെനിപന്റെ  ദുരനിതന്ധം  ലെഘൂകേരനികന്നതനിനമായനി  പ്ലെെമാകന്റെഷന
പതമാഴെനിലെമാളനികേളുപടെ കൂലെനി ടഷറനി കസവനിന്ധംഗ്സസ്റ്റ് ബമാങനിലൂപടെ നല്കുന്ന
തനിനമായനി ജനിലമാ കേളകര്മമാര്കസ്റ്റ് പലെനിശ രഹനിത പ്രകതഖ്യകേ റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി.
അകസൗണ്ടസ്റ്റ്  തുറന്നസ്റ്റ്  പകേമാണ്ടസ്റ്റ്  പ്ലെെമാകന്റെഷന  പതമാഴെനിലെമാളനികേളുപടെ  കൂലെനി
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനി.

3. പ്രമാഥമനികേ സഹകേരണ സന്ധംഘങ്ങളനില് അകസൗണ്ടസ്റ്റ് ഉള്ളവര്കസ്റ്റ് പണന്ധം
പനിനവലെനികമാന  കേഴെനിയമാപത  വന്നതനിനസ്റ്റ്  തമാല്കമാലെനികേ  പരനിഹമാരമുണ്ടമാ
കമാനമായനി,  എലമാ  പ്രമാഥമനികേ  സഹകേരണ  സന്ധംഘന്ധം  അന്ധംഗങ്ങള്കന്ധം
ഓകരമാ  മനിറര്  അകസൗണ്ടസ്റ്റ്  ബനപപ്പെട്ട  ജനിലമാ  സഹകേരണ ബമാങനില്
തുറകന്നതനിനുള്ള സസൗകേരഖ്യന്ധം ഉണ്ടമാകനി.
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4. സര്കമാരനിപന്റെ  നയപരമമായ  നടെപടെനികേളനിലൂപടെ  ജനങ്ങളുപടെ  ബുദനിമുട്ടസ്റ്റ്
പരനിഹരനികന്നതനികനമാപടെമാപ്പെന്ധം,  സര്കമാര്  സശ്വതനമമായ  ഇടെപപടെലെനിലൂപടെ
കേറനസനി  രഹനിത  ധന  വഖ്യവഹമാരങ്ങള്  വമാണനിജഖ്യ  ബമാങ്കുകേളനിലന്ധം
സഹകേരണ  ബമാങ്കുകേളനിലന്ധം  വര്ദനിപ്പെനികന്നതനിനുള്ള  ശമങ്ങളുന്ധം
നടെതനി.

ദനീര്ഘകേമാലെ അടെനിസമാനതനില് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടെപടെനികേള് :

1. കേറനസനി  പനിനവലെനികല്  ബജറനികനല്  സൃഷ്ടനിച്ച  പ്രതഖ്യമാഘമാതങ്ങള്
പരനിഹരനികന്ന  തരതനില്  പദതനി  പചലെവകേള്  നനിശ്ചനിത  ലെക്ഷഖ്യതനില്
നനിലെനനിര്തമാനമാവശഖ്യമമായ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചു.

2. കനമാട്ടസ്റ്റ്  നനികരമാധനതനിപന്റെ  ഫെലെമമായുള്ള  സമാമ്പതനികേ  മമാന്ദഖ്യന്ധം
മറനികേടെകന്നതനിനമായനി  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ  പശ്ചമാതലെ  വനികേസന
കമഖലെയനില്  സന്ധംഭനമാവസയനിലെമായനിരുന്ന  പലെ  പ്രമുഖ  പദതനികേളുന്ധം
അതനികവഗന്ധം  പൂര്തനീകേരനികന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ഇതനിപന്റെ തുടെര്ച്ചയമായനി കകേരള അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യ നനികക്ഷപനനിധനി
കബമാര്ഡസ്റ്റ് മുഖമാന്തെരന്ധം നനിരവധനി പുതനിയ പദതനികേള്കസ്റ്റ് അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം
നല്കേനി തുടെര് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചു വരുന.

3. തകദ്ദേശ  സശ്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങളനില്  ഇ-കപയ്പമന്റെസ്റ്റ്  സന്ധംവനിധമാനന്ധം
നടെപ്പെനിലെമാകനി വരുന.

4. സന്ധംസമാന  ടഷറനിയനില്  ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ്  ഫെനിനമാനഷഖ്യല്  മമാകനജസ്റ്റ് പമന്റെസ്റ്റ്
സനിസന്ധം  (പഎ.എഫെസ്റ്റ്. എന്ധം.എസസ്റ്റ്.) നടെപ്പെനിലെമാകനി.  ടഷറനി കസവനിന്ധംഗ്സസ്റ്റ്
ബമാങനിന്ധംഗനിനമായുള്ള  കകേമാര്ബമാങനിന്ധംഗസ്റ്റ്  സനിസന്ധം  എലമാ  ടഷറനികേളനിലന്ധം
പൂര്തനിയമാകനി.

5. നനിലെവനിപലെ പതമാഴെനില് ക്ഷമാമന്ധം പരനിഹരനികവമാന പ്രതനിവര്ഷന്ധം കനരനിട്ടുന്ധം
അലമാപതയുമുള്ള  1000-നസ്റ്റ്  കമല്  പതമാഴെനിലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടനികന്ന
ഏറവന്ധം കുറഞതസ്റ്റ്  1000  സൂക്ഷ്മ വഖ്യവസമായ സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് വര്ഷന്ധംകതമാറുന്ധം
കകേരള  ഫെനിനമാനഷഖ്യല്  കകേമാര്പ്പെകറഷന  മുകഖന  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്
ഒരു സമഗ പദതനി ആകലെമാചനയനിലെമാണസ്റ്റ്.

6. കകേമാര്-ബമാങനിന്ധംഗസ്റ്റ് പനറസ്റ്റ് വര്കനിന്ധംഗസ്റ്റ് ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള എലമാ ആധുനനികേ
ബമാങനിന്ധംഗസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യങ്ങകളമാടുകൂടെനി  കകേരള  സഹകേരണ  ബമാങസ്റ്റ്
രൂപനീകേരനികന്നതനിനുള്ള  ശമതനിലെമാണസ്റ്റ്.  സഹകേരണ  കമഖലെയനില്
ഡനിജനിറല് ഇടെപമാടുകേള് കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനികന്ധം.  സഹകേരണ കമഖലെയനില്
നനികക്ഷപന്ധം  കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനികന്നതസ്റ്റ്  തുടെരുകേയുന്ധം  നനികക്ഷപങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഗഖ്യമാരണ്ടനി ലെഭഖ്യമമാകന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനികന്നതുമമാണസ്റ്റ്.



510 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 16, 2017

ആകരമാഗഖ്യ ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

31 (1675) ശനീ  .    സനി  .    ദനിവമാകേരന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സര്കമാര്  ജനീവനകമാരുപടെയുന്ധം  പപനഷനകേമാരുപടെയുന്ധം  ചനികേനിത്സയമായനി
സര്കമാര്  ആവനിഷ്ക്കരനിച്ച  ആകരമാഗഖ്യ  ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  വനിവനിധ
കബമാര്ഡുകേളനികലെയുന്ധം  കകേമാര്പ്പെകറഷനുകേളനികലെയുന്ധം  ജനീവനകമാപര  ഉള്പപ്പെടുത്തുകമമാ
എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി നടെതനിപ്പെനിനമായനി ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ് കേമ്പനനികേള് സര്കമാരനിപന
സമനീപനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ എനന്ധം ഉപണ്ടങനില് ഏപതലമാന്ധം കേമ്പനനികേളമാപണനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഇല.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയതനില്  എകസ്റ്റ്പപ്രഷന  ഓഫെസ്റ്റ്  ഇന്റെറസസ്റ്റ്  ക്ഷണനിക
ന്നതനിനുള്ള പ്രമാരന്ധംഭ നടെപടെനികേള് പുകരമാഗമനികന. 

ഹരനിത കകേരള മനിഷപന്റെ മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്

32 (1677)   ശനീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരമാജന :
ശനീ  .     സനി  .   പകേ  .   ഹരനീന്ദ്രന :
ശനീ  .     കജമാണ് പഫെര്ണമാണ്ടസസ്റ്റ് :
ശനീ  .     പകേ  .   ദമാസന : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി

സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഹരനിത കകേരള മനിഷന ശുചനിതശ്വ-മമാലെനിനഖ്യനനിര്മമാര്ജന നനിര്വ്വഹണതനിനുള്ള
മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനില് വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(ബനി)  പപമാതുസലെങ്ങള്  മമാലെനിനഖ്യമുക്തമമാകന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ച  പപമാതു
സമനീപനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  ശുചനിതശ്വ-മമാലെനിനഖ്യ  നനിര്മമാര്ജന  സന്ധംവനിധമാനവമമായനി  ബനപപ്പെട്ട
സസൗകേരഖ്യങ്ങള് ഉറപ്പെമാകന്നതനിനുന്ധം ഇതനിനുള്ള സമാകങതനികേസഹമായന്ധം ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനുന്ധം
എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  മമാലെനിനഖ്യസന്ധംസ്കെരണവമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  നനിലെവനിലള്ള  നനിയമങ്ങളുന്ധം
ചട്ടങ്ങളുന്ധം കേര്ശനമമായനി നടെപ്പെനിലെമാകമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്. 15-7-2017-പലെ സര്കമാര് ഉതരവസ്റ്റ് (സമാധമാ) നമ്പര് 2420/2017/

ത.സശ്വ.ഭ.വ.  നമ്പരമായനി  ഹരനിത  കകേരളന്ധം  മനിഷന  ശുചനിതശ്വ  മമാലെനിനഖ്യ  സന്ധംസ്കെരണ

ഉപമനിഷന നനിര്വ്വഹണ മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പുതനിയ മമാലെനിനഖ്യ

സന്ധംസ്കെരണ നനിയമപ്രകേമാരന്ധം ഒരു സമാധമാരണ പസൗരപന്റെ ഉതരവമാദനിതശ്വവന്ധം ചുമതലെയുന്ധം

വഖ്യക്തമമാകനി  അവകബമാധന്ധം  സൃഷ്ടനികകേ,  ഉതരവമാദനിതശ്വ  മമാലെനിനഖ്യ  പരനിപമാലെന

രനീതനികേള് അവലെന്ധംബനികന്നതനികനമാടെസ്റ്റ്  പസൗരനമാരനില് അനുകൂലെ മകനമാഭമാവവന്ധം ശനീലെങ്ങളുന്ധം

ഉണ്ടമാകനി സമൂഹതനിലെമാപകേ ഒരു പുതനിയ സന്ധംസ്കെമാരന്ധം  സൃഷ്ടനികകേ,  സങനീര്ണ്ണമമായ

മമാലെനിനഖ്യപ്രശ്നങ്ങള് കേപണ്ടത്തുന്നതനിനുന്ധം പരനിഹമാരന്ധം സമാധഖ്യമമാകന്നതനിനുമുള്ള സഹമായന്ധം

തകദ്ദേശ  സശ്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങള്കസ്റ്റ്  ലെഭഖ്യമമാകകേ,  ശമാസനിയ  മമാലെനിനഖ്യ

പരനിപമാലെനന്ധം തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ സമാപനങ്ങളുപടെ കനതൃതശ്വതനില് സുസനിരമമാകകേ

എന്നനിവയമാണസ്റ്റ് ലെക്ഷഖ്യങ്ങള്.   

(ബനി)  ഓകരമാ തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ സമാപനതനിപന്റെയുന്ധം പരനിധനിയനില് വരുന്ന

ഭൂപ്രകദശന്ധം  മമാലെനിനഖ്യമുക്തമമാകേണന്ധം.   ഇതനിനമായനി  എളുപ്പെന്ധം  ചനീഞളനിയമാന ഇടെയുള്ള

പപജവമമാലെനിനഖ്യന്ധം  അതനിപന്റെ ഉറവനിടെകതമാടെസ്റ്റ്  ഏറവമടുതസ്റ്റ് അതമാതസ്റ്റ്  ദനിവസന്ധം തപന്ന

സന്ധംസ്കെരനികകേയുന്ധം പുനനഃചന്ധംക്രമണതനിലൂപടെ സന്ധംസ്കെരനികപപ്പെകടെണ്ട പ്ലെെമാസനികന്ധം ചനില്ലുന്ധം

കലെമാഹവമടെകമുള്ള മമാലെനിനഖ്യങ്ങള് കൃതഖ്യമമായ ഇടെകവളകേളനില് കശഖരനിച്ചസ്റ്റ് സന്ധംസ്കെരണ

കകേന്ദ്രങ്ങളനികലെകസ്റ്റ് അയയകേയുന്ധം പചയ്യുകേ എന്നതമാണസ്റ്റ് പപമാതുസമനീപനന്ധം.

(സനി)  ശുചനിതശ്വ  മമാലെനിനഖ്യ  നനിര്മമാര്ജന  സന്ധംവനിധമാനവമമായനി  ബനപപ്പെട്ട

സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  ഉറപ്പെമാകന്നതനിനസ്റ്റ്  തകദ്ദേശ  സശ്വയന്ധംഭരണസമാപനങ്ങള്  മുകഖന

പദതനികേള്  ആവനിഷരനിച്ചസ്റ്റ്  നടെപ്പെനിലെമാകനി  വരുന.  സമാകങതനികേ  സഹമായങ്ങള്

ശുചനിതശ്വമനിഷപന്റെ  കനതൃതശ്വതനില്  നല്കേനി  വരുനണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതനിനമായനി  അപക്രഡനിറഡസ്റ്റ്

ഏജനസനികേപളയുന്ധം  കസവനദമാതമാകപളയുന്ധം  ശുചനിതശ്വമനിഷന  നനികയമാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

എലമാ  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ സമാപനങ്ങളുന്ധം  ഹരനിത  സമാപനങ്ങപള നനികയമാഗനിച്ചുന്ധം

ഹരനിതകേര്മകസനകേളുപടെ കസവനന്ധം പ്രകയമാജനപപ്പെടുതനിയുന്ധം മമാലെനിനഖ്യ സന്ധംസ്കെരണന്ധം

കൂടുതല് കേമാരഖ്യക്ഷമമമാകണപമനന്ധം നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)  സശ്വനീകേരനികന്ധം.  മമാലെനിനഖ്യ  സന്ധംസ്കെരണവമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  നനിലെവനിലള്ള

നനിയമങ്ങളുന്ധം  ചട്ടങ്ങളുന്ധം  പമാലെനികമാനുള്ള  ഉതരവമാദനിതശ്വന്ധം  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ

സമാപനങ്ങളനില് നനിക്ഷനിപ്തമമാണസ്റ്റ്.     
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വമായകേള് എഴുതനിതള്ളമാന നടെപടെനി

 33 (T*1678)  ശനീ  .    സനി  .    പകേ  .    ഹരനീന്ദ്രന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  ഏപതങനിലന്ധം  പ്രകതഖ്യകേ  വനിഭമാഗങ്ങളുപടെ  വമായകേള്
എഴുതനിതള്ളുന്നതനിനുള്ള  തനീരുമമാനന്ധം  ലകേപകമാണ്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനിൽ  ഏപതമാപക
വനിഭമാഗങ്ങൾകമാണസ്റ്റ്  എനന്ധം ആയതനികലെകമായനി  എത്ര രൂപ വനീതമമാണസ്റ്റ്  വകേയനിരു
തനിയനിടുള്ളപതനന്ധം ഇനന്ധം തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  കകേരളതനിപലെ 20 ലെക്ഷകതമാളന്ധം വരുന്ന പരനിവര്തനിത ദളനിതസ്റ്റ് ലക്രസവരുപടെ
വമായകേള്  എഴുതനിതള്ളുന്നകേമാരഖ്യന്ധം  പരനിഗണനയനിലകണ്ടമാ;  ഇപലങനില്,  അതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

പനണ്ടമാന്ധം പഞവത്സര പദതനി

34 (1679) ശനീ  .   പകേ  .   കൃഷ്ണനകുട്ടനി :
ശനീ  .    സനി  .    പകേ  .    നമാണു :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പനണ്ടമാന്ധം  പഞവത്സര  പദതനിയനിൽ  ഓകരമാ  വകുപ്പെനിനുന്ധം  അനുവദനിച്ച
തുകേയുന്ധം വകുപ്പെസ്റ്റ് പചലെവമാകനിയ തുകേയുന്ധം വമാർഷനികേമാടെനിസമാനതനിൽ നൽകേമാകമമാ;

(ബനി)  പതനിമൂന്നമാന്ധം പഞവത്സര പദതനിയനിലൂപടെ സന്ധംസമാനന്ധം ലകേവരനികമാൻ
ഉകദ്ദേശനികന്ന ഭസൗതനികേമമായതുന്ധം അലമാതതുമമായ കനട്ടങ്ങപള കുറനിച്ചു വനിശദനികേരനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) 2012-13, 2013-14 വര്ഷങ്ങളനില് ഉപകമഖലെ തനിരനിച്ചുന്ധം 2014-15, 2015-16,
2016-17  വര്ഷങ്ങളനില്  വകുപ്പെസ്റ്റ്  തനിരനിച്ചസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചതുന്ധം  പചലെവമാകനിയതുമമായ
തുകേയുപടെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അനുബനമമായനി കചര്തനിരനികന.*

(ബനി)  പതനിമൂന്നമാന്ധം  പഞവത്സര  പദതനിയുപടെ  പ്രധമാന  ലെക്ഷഖ്യന്ധം  അഞസ്റ്റ്
വര്ഷതനിനുള്ളനില് നനികക്ഷപന്ധം ഇരട്ടനിയനികലെപറയമാകനിപകമാണ്ടസ്റ്റ് സമാമ്പതനികേ വളര്ച്ചയുപടെ
ആകന്ധം  തനിരനിച്ചസ്റ്റ്  പനിടെനികകേ  എന്നതമാണസ്റ്റ്.  പദതനിയുപടെ  പ്രധമാന  ഊന്നലകേള്
തമാപഴെപ്പെറയുന്നവയമാണസ്റ്റ് :

*T മമാറനി വച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന
*ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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1. സര്കമാര്  സമാപനിച്ച  നമാലെസ്റ്റ്  മനിഷനുകേളനിലൂപടെ  പുതനിയ  കകേരളന്ധം
പകേട്ടനിപ്പെടുകകേ.  ഈ മനിഷനുകേള് സുസനിര വനികേസനവന്ധം ജനകേനീയ
പങമാളനിതവന്ധം തമാപഴെപ്പെറയുന്ന കമഖലെകേളനില് നടെപ്പെനിലെമാകന്ധം.

(i) ഉയര്ന്ന നനിലെവമാരതനിലള്ള സ്കൂള് വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസന്ധം

(ii) ജനസസൗഹൃദ ആകരമാഗഖ്യ സസൗകേരഖ്യങ്ങള്

(iii) പരനിസനിതനി സസൗഹൃദ കൃഷനി (ലജവകൃഷനി ഉള്പപ്പെപടെ)

(iv) മമാലെനിനഖ്യ  നനിര്മമാര്ജനന്ധം,  വൃതനിയുള്ള പരനിസരന്ധം,  ചവര്
മുക്ത കകേരളന്ധം

(v) വൃതനിയമായ ജലെമാശയങ്ങള്, വനിപുലെമമായ ജലെവനിഭവങ്ങള്

(vi) സുരക്ഷനിതമമായ ഭവനവന്ധം ഉപജനീവനമമാര്ഗ്ഗവന്ധം

2. കൃഷനിയനിലന്ധം വഖ്യവസമായതനിലന്ധം ഭസൗതനികകേമാല്പ്പെമാദന വര്ദനവസ്റ്റ്

3. പതമാഴെനില്,  ഉപജനീവന സുരക്ഷ,  ലനപുണഖ്യ വനികേസനന്ധം,  സന്ധംരന്ധംഭകേതശ്വന്ധം
എന്നനിവ സൃഷ്ടനികല്

4. കകേരളതനിപന്റെ ഭസൗതനികേ സമാമൂഹനികേ പശ്ചമാതലെ സസൗകേരഖ്യങ്ങള്
ശക്തനിപപ്പെടുതല്

5. ധനപരമമായ പശ്ചമാതലെ സസൗകേരഖ്യന്ധം വര്ദനിപ്പെനികകേ

6. ആധുനനികേ ശമാസ  സമാകങതനികേ വനിദഖ്യകേള് സമൂഹതനിലന്ധം ഉത്പമാദന
പ്രക്രനിയയനിലന്ധം  വഖ്യമാപനിപ്പെനികകേ,  സുസനിര വനികേസനന്ധം അഭനിവൃദനി
പപ്പെടുത്തുകേ,  ഭരണരന്ധംഗപതയുന്ധം  കേമാരഖ്യനനിര്വ്വഹണരന്ധംഗപതയുന്ധം
ആധുനനികേവല്കരനികകേ.

7. ജനകേനീയമാസൂത്രണ പ്രക്രനിയ തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ സമാപനങ്ങളനിലൂപടെ
വനിപുലെമമാകല്

8. സമാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷനിതതശ്വന്ധം വഖ്യമാപനിപ്പെനികകേ, സമാമൂഹഖ്യമമായ പുറന്തെള്ള
ലെനിപനതനിപരയുള്ള സമരന്ധം വഖ്യമാപനിപ്പെനികകേ

9. സന്ധംസ്കെമാരന്ധം,  പമാരമ്പരഖ്യന്ധം  എന്നനിവപയ  അടെനിസമാനമമാകനിയുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള്  പ്രചരനിപ്പെനികകേ,  വനികനമാദസഞമാരന്ധം  വനികേസനിപ്പെനികകേ,
മറുനമാടെന മലെയമാളനികേളുമമായനി സമാന്ധംസ്കെമാരനികേ സമാമ്പതനികേ ബനന്ധം
സമാപനികകേ.

436/2020



514 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 16, 2017

സനി-പസഡസ്റ്റ് ജനീവനകമാരുപടെ പുനര്വനിനഖ്യമാസന്ധം

35  (1680)  ശനീ  .    പകേ  .    മുരളനീധരന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കകേരള  ശമാസ് ത്ര-സമാകങതനികേ വകുപ്പെനിപന്റെ  കേനീഴെനിലള്ള  C-STED  എന്ന
സമാപനതനിപലെ ഒരു വനിഭമാഗന്ധം ജനീവനകമാപര മറസ്റ്റ് വകുപ്പുകേളനില് പുനര് വനിനഖ്യസനിച്ചതനിനസ്റ്റ്
കശഷന്ധം ബമാകനിയുള്ള ജനീവനകമാപര പുനര് വനിനഖ്യസനികമാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേമാരണന്ധം
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;

(ബനി) കശഷനികന്ന ജനീവനകമാപര പുനര്വനിനഖ്യസനികന്നതനിനുളള നടെപടെനി ഉടെൻ
സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(സനി) ഈ സമാപനന്ധം നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) C-STED-പലെ ഒരു വനിഭമാഗന്ധം ജനീവനകമാര്  C-STED -ല് സനിര നനിയമനന്ധം
ലെഭനികന്നതനികലെയമായനി  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പപഹകകമാടെതനി  മുമ്പമാപകേ  സമര്പ്പെനിച്ച  റനിട്ടസ്റ്റ്
ഹര്ജനിയനിപലെ വനിധനിനഖ്യമായന്ധം നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിനമായനി സര്കമാര് പ്രസ്തുത ജനീവനകമാപര
കകേരള  ശമാസ  സമാകങതനികേ  പരനിസനിതനി  കേസൗണ്സനിലെനിപന്റെ  കേനീഴെനിലള്ള  ഗകവഷണ
സമാപനങ്ങളനില് സൂപ്പെര് നറ്റ്യൂമററനി തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിച്ചസ്റ്റ് പുനര് വഖ്യനഖ്യസനികന്നതനിനസ്റ്റ്
20-6-2017-പലെ സ.ഉ.  (എന്ധംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര് 04/2017/ ശമാ.സ.വ. നമ്പര് സര്കമാര്
ഉതരവപ്രകേമാരന്ധം  തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഉതരവനിപന്റെ  പകേര്പ്പെസ്റ്റ്  അനുബനമമായനി
കചര്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.*

(ബനി &സനി )  പരനികശമാധനിച്ചുവരുന. 

പുതുപപവപ്പെനിപലെ പഎ.ഒ.സനി. പ്ലെെമാന്റെനിപന്റെ നനിര്മമാണന്ധം പരനികശമാധനികന്നതനിനസ്റ്റ്
നടെപടെനി

36  (1682)  ശനീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പുതുപപവപ്പെനിപലെ പഎ.ഒ.സനി.  പ്ലെെമാന്റെനിനസ്റ്റ് പഞമായതസ്റ്റ് പകേട്ടനിടെ നനിര്മമാണ
ചട്ടന്ധം 61 അനുസരനിച്ചസ്റ്റ് ചനീഫെസ്റ്റ് ടെസൗണ് പ്ലെെമാനറുപടെ കപ്ലെെമാട്ടസ്റ്റ് അപ്രൂവല് ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; ഇതസ്റ്റ്
കേനിട്ടമാപത  പണനിയുന്ന  നനിര്മമാണ  പ്രവൃതനികേള്  പഞമായതസ്റ്റ്  പകേട്ടനിടെനനിര്മമാണ
ചട്ടതനിപന്റെ ലെന്ധംഘനമമാപണനള്ള പരമാതനി കേനിട്ടനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; ഇകമാരഖ്യന്ധം പരനികശമാധനികകമമാ;

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(ബനി) പഎ.ഒ.സനി. പ്ലെെമാന്റെനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര വനന്ധം-പരനിസനിതനി മനമാലെയവന്ധം, സന്ധംസമാന
തനീരകദശ അകതമാറനിറനിയുന്ധം നല്കേനിയ അനുമതനിയനില് കവലെനികയറ നനിരപ്പെനില് നനിനന്ധം
200 മനീറര് അകേലെന്ധം പമാലെനിച്ചമാണസ്റ്റ് പദതനി നടെപ്പെനിലെമാകകണ്ടതസ്റ്റ് എന പറയുനകണ്ടമാ;
ഇകമാരഖ്യന്ധം പനിന്നനീടെസ്റ്റ് ഇളവസ്റ്റ് പചയ്തസ്റ്റ് നല്കുകേയുണ്ടമാകയമാ;

(സനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് പ്രകതഖ്യകേ സമാമ്പതനികേ കമഖലെകേളനില് കകേരള പഞമായതനീരമാജസ്റ്റ്
നനിയമന്ധം/ചട്ടങ്ങള്  ബമാധകേമമാകനിപകമാണ്ടസ്റ്റ്  ഏപതങനിലന്ധം  SEZ  നയന്ധം  സന്ധംസമാന
സര്കമാര്  ലകേപകമാണ്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  തനീരുമമാനതനിപന്റെ  പകേര്പ്പെസ്റ്റ്
ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(ഡനി) പ്രകതഖ്യകേ സമാമ്പതനികേ കമഖലെകേളനില് കകേരള പഞമായതസ്റ്റ് പകേട്ടനിടെ ചട്ടന്ധം
ബമാധകേമമാകണമാ;

(ഇ)  എല്.പനി.ജനി.  ഇന്ധംകപമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പടെര്മനിനല്  (LITE)  എപന്നമാരു  പദതനികസ്റ്റ്
പുതുപപവപ്പെനില് സന്ധംസമാന സര്കമാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(എഫെസ്റ്റ്)  കകേരള  കകേമാസല്  കസമാണ്  മമാകന ജസ്റ്റ് പമന്റെനിപന്റെ  ശനിപമാര്ശ  പ്രകേമാരന്ധം
കകേന്ദ്ര വനന്ധം-പരനിസനിതനി മനമാലെയന്ധം പദതനികസ്റ്റ് കവണ്ടനി നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പമാലെനികനകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് പരനികശമാധനികന്നതനിനുളള സര്കമാര് ഏജനസനി ഏതമാണസ്റ്റ്;
കമല്  ഏജനസനി  നനിര്മമാണ  പുകരമാഗതനി  വനിലെയനിരുതനി  ഏപതങനിലന്ധം  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ജനി)  ഇന്തെഖ്യയനിപലെ  മപറവനിപടെപയങനിലന്ധം  പുതുപപവപ്പെനികലെതുകപമാപലെ  ജനങ്ങള്
തനിങ്ങനിപ്പെമാര്കന്ന  പ്രകദശതസ്റ്റ്  സമമാനമമായ  എല്.പനി.ജനി.  ഇന്ധംകപമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പടെര്മനിനല്
കകേന്ദ്രങ്ങള് സമാപനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഇല.  ഇതുസന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് എളന്ധംകുന്നപ്പുഴെ ഗമാമപഞമായതനില് പരമാതനി
ലെഭഖ്യമമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   കൂടെമാപത എറണമാകുളന്ധം ജനിലമാ കേളകര്കസ്റ്റ് പരമാതനി ലെഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന്ധം
ആയതനില് അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനി വരുന്നതുമമാണസ്റ്റ്.  

(ബനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  പനിന്നനീടെസ്റ്റ് സന്ധംസമാന സര്കമാര് ഇളവസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടനില.

(സനി)  വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചു വരുന. 

(ഡനി)  അല

(ഇ)   എല്.പനി.ജനി.  ഇന്ധംകപമാര്ട്ടസ്റ്റ്   പടെര്മനിനല്   (LITE)  എന്ന പദതനികസ്റ്റ്
പുതുപപവപ്പെനില് തമാപഴെപ്പെറയുന്ന അനുവമാദങ്ങള് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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1.    Site  appraisal  clearance  granted  by  the  Labour  &
Rehabilitation (B) department, Government of Kerala vide
G.O. (Rt) No. 1673/2009/ LBR dated Thiruvananthapuram,
29-10-2009.

2. Recommendation  for  CRZ  clearance  by  Science  &
Technology (A)  Department  Ref.  No.  2126/A2/08/S&
TD dated 9-12-2009.

3. Integrated Consent to Establish  by Kerala State Pollution
Control Board.  Ref: Consent No. PCB/HO/EKM/ICE-
R/14/2015 dated. 27-8-2015.

4. Factory plan approval order by Director of Factories &
Boilers Thiruvananthapuram. Order No. T3/11630/2017/
F&B/R Dis, Dated   25-4-2017.

(എഫെസ്റ്റ്)  വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചു വരുന. 

(ജനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്.  ഇകന്നമാര് എല്.പനി.ജനി. ഇന്ധംകപമാര്ട്ടസ്റ്റ് പടെര്മനിനല്, തമനിഴെസ്റ്റ് നമാടെസ്റ്റ്. 

എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂള്/കകേമാകളജസ്റ്റ് കമഖലെയനിപലെ നനിയമനതനിനസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.റനി.
വനിഭമാഗങ്ങള്കള്ള സന്ധംവരണന്ധം

37  (1683)  ശനീ  .    രമാജു  എബ്രഹമാന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സര്കമാര്  കജമാലെനികേളനില്  എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടെനി.  വനിഭമാഗങ്ങള്കസ്റ്റ്  എത്ര
ശതമമാനമമാണസ്റ്റ്  സന്ധംവരണന്ധം  ഏര്പപ്പെടുതനിയനിരനികന്നതസ്റ്റ്;  ഇതനിപന്റെ  ഇനന്ധം  തനിരനിച്ച
പട്ടനികേ ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ;  നനിലെവനിൽ മറസ്റ്റ്  ഏപതമാപക വനിഭമാഗങ്ങള്കമാണസ്റ്റ് സര്കമാര്
കജമാലെനികസ്റ്റ് സന്ധംവരണന്ധം ഉള്ളതസ്റ്റ്;  എത്ര ശതമമാനന്ധം വനീതമമാണസ്റ്റ് ഓകരമാ വനിഭമാഗതനിനുന്ധം
സന്ധംവരണന്ധംഉള്ളതസ്റ്റ്; ജമാതനി തനിരനിച്ചുള്ള കേണകസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  സര്കമാര് ശമ്പളവന്ധം മറസ്റ്റ് ആനുകൂലെഖ്യങ്ങളുന്ധം നല്കുന്ന എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂള്/
കകേമാകളജസ്റ്റ്  കമഖലെയനില് ഇകപ്പെമാള് നനിയമനതനിനസ്റ്റ്  എന്തു  മമാര്ഗ്ഗമമാണസ്റ്റ്  സശ്വനീകേരനികന്നതസ്റ്റ്;
ഇവനിപടെ സന്ധംവരണ വഖ്യവസകേള് പമാലെനികനകണ്ടമാ; ഇപലങനില് എന്തുപകേമാണ്ടസ്റ്റ്;

(സനി) ഉകദഖ്യമാഗസര്കസ്റ്റ് ശമ്പളവന്ധം മറസ്റ്റ് ആനുകൂലെഖ്യങ്ങളുന്ധം നൽകുന്ന സമാഹചരഖ്യതനില്
എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടെനി.  വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ടവര്പകങനിലന്ധം  ഇവനിപടെ  കജമാലെനികസ്റ്റ്  സന്ധംവരണന്ധം
ലെഭനികവമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?
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(എ)  സര്കമാര്  സര്വ്വനീസനില്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുകഖനയുള്ള  നനിയമനങ്ങളനില്
എസസ്റ്റ്.സനി.  വനിഭമാഗതനിനസ്റ്റ്  8  ശതമമാനന്ധം,  എസസ്റ്റ്.ടെനി.  വനിഭമാഗതനിനസ്റ്റ്  2  ശതമമാനന്ധം,  മറസ്റ്റ്
പനിന്നമാക  വനിഭമാഗങ്ങള്കസ്റ്റ്  40  ശതമമാനന്ധം  എന്നനിങ്ങപനയമാണസ്റ്റ്  സന്ധംവരണന്ധം
ഏര്പപ്പെടുതനിയനിരനികന്നതസ്റ്റ്. ജമാതനി തനിരനിച്ചുള്ള സന്ധംവരണ പട്ടനികേ ചുവപടെ കചര്കന:

ലെമാസസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ്
തസനികേകേളനില് 

മറസ്റ്റ് തസനികേകേളനില് 

എസസ്റ്റ്.സനി. 8 8

എസസ്റ്റ്.ടെനി. 2 2

ഇസൗഴെവ 11 14

മുസനീന്ധം 10 12

ലെമാറനിന കേമാതലെനികേസ്റ്റ് 4 4

നമാടെമാര് (ഹനിന്ദു ) 1 1

നമാടെമാര് (SIUC) 2 1

ക്രനിസ്തുമതന്ധം  സശ്വനീകേരനിച്ച
എസസ്റ്റ് സനി.

2 1

വനിശശ്വകേര്മ 2 3

ധനീവര 2 1

മറസ്റ്റ്  പനിന്നമാക  വനിഭമാഗങ്ങ
ള്പകലമാന്ധം കൂടെനി 

6 3

ആപകേ സന്ധംവരണന്ധം 50% 50%

കൂടെമാപത ഭനിന്നകശഷനി വനിഭമാഗകമാര്കസ്റ്റ് ഒസൗട്ടസ്റ്റ് ഓഫെസ്റ്റ് കടെണമായനി മൂന്നസ്റ്റ് ശതമമാനന്ധം
സന്ധംവരണവന്ധം നല്കേനി വരുനണ്ടസ്റ്റ്.  
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(ബനി)  സന്ധംസമാനപത എയ്ഡഡസ്റ്റ് ആര്ട്സസ്റ്റ്  &  സയനസസ്റ്റ് കകേമാകളജുകേളനിപലെ
നനിയമനങ്ങള് ബനപപ്പെട്ട സര്വ്വകേലെമാശമാലെകേളുപടെ സമാററ്റ്യൂട്ടുകേളനില് നനിഷര്ഷനിച്ചനിട്ടുള്ള
പ്രകേമാരമമാണസ്റ്റ് നടെത്തുന്നതസ്റ്റ്.  സമാററ്റ്യൂട്ടുകേള് പ്രകേമാരന്ധം  എയ്ഡഡസ്റ്റ് ആര്ട്സസ്റ്റ് & സയനസസ്റ്റ്
കകേമാകളജുകേളനിപലെ മുഴുവന  നനിയമനങ്ങളുന്ധം പമരനിറസ്റ്റ് അടെനിസമാനമമാകനി നടെത്തുകേകയമാ,
അലമാതപക്ഷന്ധം ഒന്നനിടെവനിട്ടുള്ള ഒഴെനിവകേള് അപലങനില് 50 ശതമമാനന്ധം ഒഴെനിവകേള് ഒരു
പ്രകതഖ്യകേ വനിഭമാഗതനിനസ്റ്റ് സന്ധംവരണന്ധം പചയ്കതമാ നടെതമാപമന്നമാണസ്റ്റ് നനിഷര്ഷനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂള് കമഖലെയനില് കകേരള വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ നനിയമതനിപലെയുന്ധം ചട്ടതനിപലെയുന്ധം
വഖ്യവസകേള്കനുസൃതമമായനി അതതസ്റ്റ് മമാകനജസ്റ്റ് പമനകേളമാണസ്റ്റ് നനിയമനങ്ങള് നടെതനി
വരുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരള വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ ചട്ടതനില് സന്ധംവരണ ചട്ടങ്ങള് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടനില.

(സനി)  കകേമാകളജുകേളനിപലെ  നനിയമനങ്ങളനില്  എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടെനി.  സന്ധംവരണന്ധം
കേര്ശനമമായനി  പമാലെനികണപമനള്ള  യു.ജനി.സനി.  മമാനദണ്ഡതനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനിലന്ധം
32393/2010,  33205/2010,  9140/2013  എന്നനീ നമ്പര് റനിട്ടസ്റ്റ്  ഹര്ജനികേളനികനലള്ള
ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  കകേരള  പപഹകകമാടെതനിയുപടെ  25-5-2015-പലെ  വനിധനിയുപടെ
അടെനിസമാനതനിലന്ധം കകേരളതനിപലെ നറ്റ്യൂനപക്ഷ പദവനിയനിലമാത എയ്ഡഡസ്റ്റ് കകേമാകളജുകേളനിപലെ
അധഖ്യമാപകേ-അനദഖ്യമാപകേ  നനിയമനങ്ങളനില്  പമരനിറസ്റ്റ്  കേശ്വമാട്ടയനില്,  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതുകപമാപലെ പട്ടനികേജമാതനി വനിഭമാഗതനിനസ്റ്റ് 8 ശതമമാനന്ധം സന്ധംവരണവന്ധം
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭമാഗതനിനുള്ള  2  ശതമമാനന്ധം  സന്ധംവരണവന്ധം ഏര്പപ്പെടുതനി ഡയറകസ്റ്റ്
കപയ്പമന്റെസ്റ്റ്  എഗനിപമന്റെസ്റ്റ്,  സര്വ്വകേലെമാശമാലെ  സമാററ്റ്യൂട്ടുകേള്  എന്നനിവയനില്  കഭദഗതനി
വരുത്തുന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ച  വനിഷയന്ധം  കകേമാടെതനിയുപടെ  പരനിഗണനയനിലെമായതനിനമാല്
അന്തെനിമ തനീരുമമാനന്ധം പപകേപകേമാള്ളുവമാന സമാധനിച്ചനിട്ടനില.

ബനീറസ്റ്റ് കഫെമാറസസ്റ്റ് ഓഫെനീസര് റമാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ് കേമാലെമാവധനി

38  (1684)   ശനീ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹനീന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  മുനസര്കമാരനിപന്റെ കേമാലെതസ്റ്റ്  ബനീറസ്റ്റ്  കഫെമാറസസ്റ്റ്  ഓഫെനീസര് തസനികേയുപടെ
റമാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ് കേമാലെമാവധനി ഒരു വര്ഷമമായനി പവട്ടനികുറച്ചുപകേമാണള്ള തനീരുമമാനപമടുതനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(ബനി)  വനന്ധം വകുപ്പെനില് ബനീറസ്റ്റ് കഫെമാറസസ്റ്റ് ഓഫെനീസര്മമാരുപടെ അഭമാവന്ധം നനിലെനനില്പക
വര്ഷമാവര്ഷന്ധം ഈ തസനികേയനികലെകസ്റ്റ് പതരപഞടുപ്പെസ്റ്റ് നടെതമാനുള്ള തനീരുമമാനന്ധം റമാങസ്റ്റ്
ലെനിസനില് ഉള്പപ്പെട്ട ഉകദഖ്യമാഗമാര്തനികേളുപടെ സമാധഖ്യതകേപള കദമാഷകേരമമായനി ബമാധനിക
ന്നതമായനി ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  നനിലെവനിലള്ള റമാങസ്റ്റ്  ലെനിസനില് നനിന്നസ്റ്റ് ഓകരമാ ജനിലയനിലന്ധം നമാമമമാത്രമമായ
നനിയമനങ്ങള് മമാത്രകമ നടെന്നനിട്ടുള്ളു എന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ് ലെനിസനിപന്റെ കേമാലെമാവധനി മൂന്നസ്റ്റ്
വര്ഷമമാകന്ന കേമാരഖ്യന്ധം പരനിഗണനികകമമാ ?  
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(എ)  ബനീറസ്റ്റ്  കഫെമാറസസ്റ്റ്  ഓഫെനീസര്  തസനികേയുപടെ  നനിയമനതനിനമായനി
തയമാറമാകന്ന  റമാങസ്റ്റ്  ലെനിസനിപന്റെ  കേമാലെമാവധനി  റമാങസ്റ്റ്  ലെനിസസ്റ്റ്  പ്രമാബലെഖ്യതനില്  വരുന്ന
തനീയതനി മുതല് ഒരു വര്ഷകമമാ അഥവമാ ഒരു വര്ഷതനിനകേന്ധം റമാങസ്റ്റ് ലെനിസനില്നനിനന്ധം
അവസമാനമമായനി  നനിയമന  ശനിപമാര്ശ  പചയപപ്പെടുന്നവരുപടെ  പരനിശനീലെനന്ധം  തുടെങ്ങുന്ന
തനീയതനി  മുതല്  ഒരു  മമാസകമമാ  ഏതമാണസ്റ്റ്  അവസമാനമമായനി  വരുന്നതസ്റ്റ്  അതുവപര
ആയനിരനികന്ധം. 

(ബനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(സനി)  ഇകപ്പെമാള് പരനിഗണനയനിലെനില. 

എറണമാകുളന്ധം ജനിലയനിപലെ സമാറനിസനികല് അസനിസന്റെസ്റ്റ് തസനികേകേള്

39  (1685) ശനീ  .    കജമാണ് പഫെര്ണമാണ്ടസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

സമാറനിസനികല് അസനിസന്റെസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ് I, കഗഡസ്റ്റ് II തസനികേകേളുപടെ അനുപമാതന്ധം 1:1
ആകന്നതനിനുന്ധം കഗഡസ്റ്റ് II  തസനികേകേള് അനുവദനിച്ചസ്റ്റ് കേനിട്ടുന്നതനിനുമമായനി എറണമാകുളന്ധം
ജനിലയനിപലെ സമാറനിസനികല് അസനിസന്റെസ്റ്റ്/സമാറനിസനികല് ഇനപവസനികഗറര് കഗഡസ്റ്റ്  II
റമാങസ്റ്റ്  കഹമാള്കഡഴസ്റ്റ്  സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുളള നനികവദനതനില് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള നടെപടെനികേള്
എപന്തെലമാന്ധം; വനിശദനീകേരനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

ഗവണ്പമന്റെസ്റ്റ് പസക്രകട്ടറനിയറനിപലെ തമാഴ വനിഭമാഗന്ധം ജനീവനകമാപര
സകബമാര്ഡനികനറസ്റ്റ് സര്വ്വനീസനില് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി

40 (1687)  ശനീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമമാര് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഗവണ്പമന്റെസ്റ്റ് പസക്രകട്ടറനിയറനിപലെ തമാഴ വനിഭമാഗന്ധം ജനീവനകമാപര സകബമാര്ഡനികനറസ്റ്റ്
സര്വ്വനീസനില്  ഉള്പപ്പെടുത്തുവമാനമായനി  രൂപനീകേരനിച്ച  സകബമാര്ഡനികനറസ്റ്റ്  സര്വ്വനീസസ്റ്റ്
റൂള്സസ്റ്റ്  പ്രകേമാരമുള്ള  തുടെർ  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനികമാതതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ച  വനിഷയന്ധം
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  സകബമാര്ഡനികനറസ്റ്റ്  സര്വ്വനീസസ്റ്റ്  റൂള്സസ്റ്റ്  കവഗതനില്  നടെപ്പെമാകവമാന
എപന്തെമാപക നടെപടെനികേള് ഇനനിയുന്ധം ലകേപകമാകള്ളണ്ടതുണ്ടസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;



520 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 16, 2017

(സനി) ഗവ.പസക്രകട്ടറനിയറനില് പഹഡസ്റ്റ് കേശ്വമാര്കട്ടഴസ്റ്റ് കവകനസനിയനിലൂപടെ നനിയമനന്ധം
ലെഭനിച്ച  മറ്റു  ജനിലകമാരമായ  ലെമാസസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്  ജനീവനകമാരുപടെ  പകേമാഴെനിഞകപമാകസ്റ്റ്
പസക്രകട്ടറനിയറസ്റ്റ് സര്വ്വനീസനിപന കദമാഷകേരമമായനി ബമാധനികന്ന സമാഹചരഖ്യന്ധം കേണകനിപലെടുതസ്റ്റ്
തമാഴ  വനിഭമാഗന്ധം ജനീവനകമാര്കമായനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  കനമാട്ടനിഫെനികകഷന പുറപപ്പെടുവനികമാന
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ; എങനില് എകപ്പെമാള് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികപമന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  SRO  107/16  പ്രകേമാരന്ധം  തമാഴ  വനിഭമാഗന്ധം  ജനീവനകമാപര  കകേരള
പസക്രകട്ടറനിയറസ്റ്റ്  സകബമാര്ഡനികനറസ്റ്റ്  സര്വ്വനീസനില്  ഉള്പപ്പെടുതനി  വനിജമാപനന്ധം
പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 14 ജനിലകേളനിലന്ധം നനിലെവനിലള്ള ലെമാസസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ് പസര്വന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് റമാങസ്റ്റ്
ലെനിസനിലള്ള ഉകദഖ്യമാഗമാര്തനികേളുപടെ നനിയമനപത ബമാധനികമാതനിരനികന്നതനിനുകവണ്ടനി
കസവനിന്ധംഗ്സസ്റ്റ്  കകമാസസ്റ്റ്  ഉള്പപ്പെടുതനി  കഭദഗതനി  വനിജമാപനന്ധം  പുറപപ്പെടുവനികന്ന
തനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

കേമാറഗറനി നമ്പര് 489/2011 പ്രകേമാരന്ധം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. നനിയമനന്ധം

41 (1688) ശനീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമാന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കേമാറഗറനി  നമ്പര്  489/2011  പ്രകേമാരന്ധം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ഏപതമാപക
സമാപനങ്ങളനികലെകമാണസ്റ്റ്  നനിയമനന്ധം  നടെകതണ്ടപതന്നസ്റ്റ്  തസനികേ  തനിരനിച്ചസ്റ്റ്  വനിവരന്ധം
ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(ബനി)  കേമ്പനനി/കബമാര്ഡസ്റ്റ്/കകേമാര്പ്പെകറഷന അസനിസന്റെസ്റ്റ് തസനികേയനികലെകസ്റ്റ് പുതനിയ
വനിജമാപനന്ധം  പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടനിലമാത  സനിതനികസ്റ്റ്  നനിലെവനിലളള  റമാങസ്റ്റ്  ലെനിസനിപന്റെ
കേമാലെമാവധനി ദനീര്ഘനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ)  കേമാറഗറനി  നമ്പര്  489/2011  ആയനി  വനി ജമാപനന്ധം  പുറപപ്പെടുവനിച്ച
തസനികേയനില് ഉള്പപ്പെടുന്ന സമാപനങ്ങള്, തസനികേകേള് എന്നനിവ ചുവപടെ കചര്കന :

സമാപനങ്ങള്:

പകേ.എസസ്റ്റ്.എഫെസ്റ്റ്.ഇ.  ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്,  പകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.,  തൃശ്ശൂര്  കകേമാര്പ്പെകറഷന
പകേ.എന്ധം.സനി.എസസ്റ്റ്.  ഇലെകനികല്  വനിന്ധംഗസ്റ്റ്,  കകേരള  മനിനറല്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  പമറല്സസ്റ്റ്
ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്, കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കേമാഷറ്റ്യൂ  പഡവലെപ്പമന്റെസ്റ്റ്  കകേമാര്പ്പെകറഷന,  മലെബമാര്
സനിമന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്,  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഹമാന്റെസ്റ്റ് ലൂന്ധം  പഡവലെപ്പമന്റെസ്റ്റ്  കകേമാര്പ്പെകറഷന,
കകേരള അകഗമാ പമഷനീനറനി കകേമാര്പ്പെകറഷന ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്,  ടമാവനകൂര് ലടെറമാനനിയന്ധം
കപ്രമാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്,  കകേരള  ലെമാന്റെസ്റ്റ്  പഡവലെപ്പമന്റെസ്റ്റ്  കകേമാര്പ്പെകറഷന
ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്, പഡവലെപ്പമന്റെസ്റ്റ് അകതമാറനിറനീസസ്റ്റ് ഇന കകേരള.
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തസനികേകേള് :

ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ്/കേമാഷഖ്യര്/അസനിസന്റെസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ്  II/കമാര്കസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ്  I/ലടെന്ധം

കേനീപ്പെര്  കഗഡസ്റ്റ്  II/സനീനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്/അസനിസന്റെസ്റ്റ്/ജൂനനിയര്  കമാര്കസ്റ്റ്

തുടെങ്ങനിയവ.

(ബനി)  റമാങസ്റ്റ്  പട്ടനികേയുപടെ  കേമാലെമാവധനി  ദനീര്ഘനിപ്പെനികന്നതനിനമായനി  പബനികേസ്റ്റ്

സര്വ്വനീസസ്റ്റ്  കേമനീഷകനമാടെസ്റ്റ്  ശനിപമാര്ശ  പചയ്യുന്ന വനിഷയന്ധം  നനിലെവനില്  സര്കമാരനിപന്റെ

പരനിഗണനയനിലെനില.

ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷന അസനിസന്റെസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ് II തസനികേ

42 (1689) ശനീ  .   ഷമാഫെനി പറമ്പനില് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി

സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേമാര്പ്പെകറഷന അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്  II  തസനികേയുപടെ  അന്തെനിമ

റമാങസ്റ്റ് പട്ടനികേ പ്രസനിദനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് ഒഴെനിവകേള് നനികേത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷന അസനിസന്റെസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ് II തസനികേയുപടെ റമാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ്

2017 ആഗസസ്റ്റ് മമാസന്ധം പ്രസനിദനീകേരനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഐ.ടെനി. കമഖലെയനിപലെ സനീകേളുപടെ സുരക്ഷനിതതശ്വന്ധം

43 (1690) ശനീ  .    മഞളമാന്ധംകുഴെനി  അലെനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഐ.ടെനി.  കമഖലെയനില് പതമാഴെനില് പചയ്യുന്ന സനീകേള്കസ്റ്റ് പലെകപ്പെമാഴുന്ധം രമാത്രനി

ലവകേനിയുന്ധം കജമാലെനി  പചകയണ്ടനിവരുന്ന സമാഹചരഖ്യന്ധം  ഇവരുപടെ സുരക്ഷനിതതശ്വതനിനസ്റ്റ്

പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടമാകുനപവന്ന കേമാരഖ്യന്ധം സര്കമാര് ഗസൗരവമമായനി കേമാണുനകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഈ  കമഖലെയനില്  കജമാലെനി  പചയ്യുന്ന  സനീകേളുപടെ  സുരക്ഷനിതതശ്വതനിനസ്റ്റ്

ഓകരമാ  കേമ്പനനികേളുന്ധം  സശ്വനീകേരനികന്ന നടെപടെനികേള്  വനിലെയനിരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്കമാര്

നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(സനി) ഐ.ടെനി. കമഖലെയനില് പ്രവര്തനികന്ന സനീകേളുപടെ പതമാഴെനില് സമാധഖ്യതയസ്റ്റ്

കുറവണ്ടമാകേമാതവനിധതനിലന്ധം  മതനിയമായ  സുരക്ഷനിതതശ്വന്ധം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  തരതനിലമുള്ള

ഒരു ഐ.ടെനി.നയന്ധം ആവനിഷരനികകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി) ഐ.ടെനി. കേമ്പനനികേളനില് കജമാലെനി പചയ്യുന്ന സനീകേളുപടെ സുരക്ഷനിതതശ്വതനിനസ്റ്റ്
ഓകരമാ  കേമ്പനനികേളുന്ധം  അവരവരുകടെതമായ  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത,
പമാര്കന്ധം പപമാതുവമായുള്ള സുരക്ഷമാ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഈ സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്
സുഗമമമായനി  പ്രവര്തനികനപവന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുന്ധം  സുരക്ഷമാ  സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്
വനിലെയനിരുതനി  കേമാരഖ്യക്ഷമമമായനി  പ്രവര്തനികന്നതനിനുന്ധംകവണ്ടനി  ചനീഫെസ്റ്റ്  പസകേറ്റ്യൂരനിറനി
ഓഫെനീസറുപടെ കനതൃതശ്വതനിലള്ള പസകേറ്റ്യൂരനിറനി സന്ധംവനിധമാനന്ധം പമാര്കനില് പ്രവര്തനികനണ്ടസ്റ്റ്.
കൂടെമാപത പപറനീഷന കേമനിറനി,  വനിജനിലെനസസ്റ്റ് പസല് എന്നനിവയുന്ധം സുരക്ഷമാ സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്
വനിലെയനിരുത്തുനണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി)  G.O(P)  9/2017/ITD  dated  30-6-2017  പ്രകേമാരന്ധം  അന്ധംഗനീകേരനിച്ച
ഐ.ടെനി. നയന്ധം 2017-ല് ഐ.ടെനി. കമഖലെയനിപലെ സനീകേളുപടെ സുരക്ഷനിതതശ്വന്ധം സന്ധംബനനിച്ച
സര്കമാരനിപന്റെ നയന്ധം വഖ്യക്തമമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതുസന്ധംബനനിച്ച പ്രധമാനപപ്പെട്ട പ്രഖഖ്യമാപനങ്ങള്
ചുവപടെ കചര്കന : 

1. 24x7 പ്രവര്തനവന്ധം മൂന്നസ്റ്റ് ഷനിഫന്ധം അനുവദനികന്ന ഐ.ടെനി./ ഐ.ടെനി.
അനുബന കേമ്പനനികേളനില്,  സനീകേള്കസ്റ്റ്  രമാത്രനി  പതമാഴെനിപലെടുകമാനുള്ള
അനുവമാദന്ധം,  ആവശഖ്യമമായ  സുരക്ഷമാ  സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്  ഏര്പപ്പെടു
തനിയനിട്ടുപണ്ടന്ന വനിലെയനിരുതലെനിനസ്റ്റ് വനികധയമമായനിരനികന്ധം. 

2. സനീകേള്കസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ സുരക്ഷ കേമ്പനനി നല്കുന്ധം. (പ്രകതഖ്യകേനിച്ചസ്റ്റ്
രമാത്രനി  9  മണനികകശഷന്ധം ഔകദഖ്യമാഗനികേ വമാഹനതനില് സുരക്ഷയമായുള്ള
ജനീവനകമാര്  ഉള്പപ്പെപടെ  തമാമസ  സലെങ്ങളനില്  എതനികകേയുന്ധം
കവണന്ധം).

3. പമാര്കസ്റ്റ് അധനിഷ്ഠനിതമമായനി ക്രഷസ്റ്റ്,  കഹമാസല് എന്നനിവ അടെകമുള്ള
പപമാതു സസൗകേരഖ്യങ്ങള് കേമ്പനനികേളുപടെ പങമാളനിതകതമാപടെ ഉറപ്പെമാകന്ധം.

4. ഗര്ഭമാവസയസ്റ്റ് മുമ്പുന്ധം പനിമ്പുന്ധം വനീട്ടനിലെനിരുന്നസ്റ്റ് പതമാഴെനിപലെടുകവമാനുള്ള
അവസരന്ധം  (അവധനി ദനീര്ഘനിപ്പെനികല്),  കജമാലെനി സമയന്ധം ലെഘൂകേരനി
കന്നതനിനുള്ള സസൗകേരഖ്യന്ധം (കുറഞ കവതനതനില്).

5. ക്രഷസ്റ്റ്,  സ്കൂള്  സമയന്ധം  കേഴെനിഞസ്റ്റ്  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  ഇവ  നടെത്തുന്ന
കയമാഗഖ്യതയുള്ള സനീകേള്കസ്റ്റ്  (പ്രമാകദശനികേമാടെനിസമാനതനില് മുനഗണന)
അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യ സഹമായവന്ധം ലെഭഖ്യമമാകന്ധം.
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ഐ.ടെനി. കമഖലെയനിപലെ ഉകദഖ്യമാഗസപര പനിരനിച്ചുവനിടുന്ന നടെപടെനി

44  (1691)   ശനീ  .    പുരുഷന  കേടെലണ്ടനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഐ.ടെനി.  കമഖലെയനിപലെ ഉകദഖ്യമാഗസപര അനനിയനനിതവന്ധം  നനിയമവനിരുദവമമായനി
പനിരനിച്ചുവനിടുന്ന കേമാരഖ്യന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  എങനിൽ ഈ കേമാരഖ്യതനില് എപന്തെമാപക ഇടെപപടെലകേളമാണസ്റ്റ് സര്കമാര്
നടെതനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി) ഐ. ടെനി.  കമഖലെയനില് ഉണ്ടമായനിട്ടുള്ള പതമാഴെനില് കുറവസ്റ്റ് പരനിഹരനിക
ന്നതനിപന്റെയുന്ധം വഖ്യവസമായന്ധം സുഗമമമാകന്നതനിപന്റെയുന്ധം ഭമാഗമമായനി ഐ.ടെനി.  കമഖലെയനില്
ഐ.ടെനി./ഐ.ടെനി.ഇ.എസസ്റ്റ്.  വഖ്യവസമായതനിപന്റെ സവനികശഷതകേള്കസ്റ്റ് അനുസൃതമമായനി
പതമാഴെനില് കമഖലെപയ നനിയനനികന്ന നനിയമങ്ങള് പ്രസ്തുത കമഖലെയുപടെ ആവശഖ്യകേത
യനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  രൂപനീകേരനികമാന കേരടെസ്റ്റ്  ഐ.ടെനി.  നയതനില് വഖ്യവസയുണ്ടസ്റ്റ്.  അകതമാപടെമാപ്പെന്ധം
പമാര്കകേളുന്ധം  കേമ്പനനികേളുമമായുള്ള  കേരമാര്  ഉടെമ്പടെനികേളനില്  പതമാഴെനില്  നനിയമങ്ങളുന്ധം,
കസവനകവതന വഖ്യവസകേളുന്ധം ചട്ടങ്ങളുന്ധം ഉള്പപ്പെട്ട നനിലെവനിലള്ള നനിയമമാനുസൃതമമായ
എലമാ വഖ്യവസകേളുന്ധം പമാലെനികണപമന്നസ്റ്റ് നനിഷര്ഷനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

വനലക്ര എന്ന മമാല്പവയര്

45 (1693) ശനീ  .    പനി  .    പകേ  .    ശശനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  വനലക്ര  എന്ന  മമാല്പവയര്  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടറുകേപള  നനിശ്ചലെമമാകനിയതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ഏപതലമാന്ധം  സര്കമാര്/സശ്വകേമാരഖ്യകമഖലെകേപള  ഇതസ്റ്റ്
ബമാധനിച്ചു; വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ ;

(ബനി)  നനികുതനിദമായകേന  അറനിയമാപത  ആദമായ  നനികുതനി  അകസൗണ്ടനില്
നുഴെഞകേയറനി  ഈ-ഫെയലെനിന്ധംഗസ്റ്റ്  നടെതനിയകശഷന്ധം  റനീഫെണ്ടസ്റ്റ്  ഇനതനില്  വനതുകേ
തട്ടനിപയടുകന്നതുന്ധം  യഥമാസമയന്ധം  ഈ-ഫെയലെനിന്ധംഗസ്റ്റ്  നടെതമാത  നനികുതനിദമായകേരുപടെ
പമാസസ്റ്റ് കവഡസ്റ്റ്  റനീപസറസ്റ്റ്  പചയ്തസ്റ്റ്  ബമാങസ്റ്റ്  അകസൗണ്ടസ്റ്റ്,  പടെലെനികഫെമാണ്  നമ്പര്,
ഈ-പമയനില് വനിലെമാസന്ധം എന്നനിവ മമാറനി തട്ടനിപ്പുസ്റ്റ് നടെത്തുന്നതുന്ധം സന്ധംബനനിചസ്റ്റ് എപന്തെങനിലന്ധം
പരമാതനി ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(സനി) ഇതരന്ധം തട്ടനിപ്പെസ്റ്റ് സന്ധംസമാന ലസബര് പസകലമാ, ഐ. ടെനി. വകുപ്പുകേകളമാ
കേപണ്ടതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(ഡനി)  ഇതസ്റ്റ്  തടെയുവമാന  എപന്തെലമാന്ധം  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുനപവനന്ധം
വഖ്യക്തമമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ)  വനലക്ര  എന്ന  റമാനസന്ധംപവയര്  കകേരളതനിപലെ  ചനിലെ  പഞമായത്തുകേളനില്

റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പചയ്യുകേയുണ്ടമായനി.  വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്  ചുവപടെ  കചര്തനിരനികന.

പഞമായത്തുകേളനിപലെ  ലസബര്  ആക്രമണമുണ്ടമായ  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടറുകേളനിപലെ  വനിവരങ്ങള്

ബമാകപ്പെസ്റ്റ് പചയ്തു സൂക്ഷനിച്ചതനിനമാല് നഷ്ടമമായനില. 

റമാനസന്ധംപവയര് ബമാധനിച്ച സനിസങ്ങളുപടെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്

ക്രമ

നമ്പര്

ഗമാമപഞമായ

ത്തുകേള്

ജനില കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര് പസര്വര് ആപകേ

1. തരനികയമാടെസ്റ്റ് വയനമാടെസ്റ്റ് 3 1 4

2. അരുവമാപ്പുലെന്ധം പതനന്ധംതനിട്ട 1 0 1

3. ഏനമാദനിമന്ധംഗലെന്ധം പതനന്ധംതനിട്ട 1 0 1

4. തൃകകമാവനില്വട്ടന്ധം പകേമാലന്ധം 19 0 19

5. അന്നമനടെ തൃശ്ശൂര് 2 1 3

6. വരന്തെരപ്പെനിളളനി തൃശ്ശൂര് 1 0 1

7. കുഴൂര് തൃശ്ശൂര് 5 0 5

8. കേരവമാരന്ധം തനിരുവനന്തെപുരന്ധം 4 1 5

ആപകേ 36 3 39

(ബനി) ഇതരതനിലള്ള പരമാതനികേള് ഉള്ളതമായനി ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(സനി&ഡനി)  ഇല.  ഇതരന്ധം  തട്ടനിപ്പുകേള്  ശദയനില്പപ്പെട്ടമാല്  കേര്ശനമമായ

നനിയമനടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 
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പകേമാരട്ടനി ഇനകഫെമാപമാര്കസ്റ്റ്

46 (1694) ശനീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പകേമാരട്ടനി ഇനകഫെമാപമാര്കനിപന്റെ രണ്ടമാന്ധംഘട്ട നവനീകേരണതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി  8
നനിലെകേളനിലെമായനി  ഒരു  ലെക്ഷതനിലെധനികേന്ധം  സ്കെശ്വയര്ഫെനീറസ്റ്റ്  വനിസ്തൃതനിയനില്  നനിര്മമാണന്ധം
പൂര്തനീകേരനിച്ച പകേട്ടനിടെസമുച്ചയതനില് നമാളുകേള് പനിന്നനിട്ടനിട്ടുന്ധം വനിഭമാവനന്ധം പചയ്തകപമാപലെ
ഐ.ടെനി. കേമ്പനനികേള് ഇനനിയുന്ധം പ്രവര്തനന്ധം ആരന്ധംഭനികമാതതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പകേട്ടനിടെസമുച്ചയതനില്  പുതുതമായനി  ഐ.ടെനി.  കേമ്പനനികേള്
പ്രവര്തനമമാരന്ധംഭനികന്നതനികലെകമായനി എന്തു നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സര്കമാര് സശ്വനീകേരനിച്ചനി
ട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ ;

(സനി)  നൂറുകേണകനിനസ്റ്റ്  യുവമാകള്കസ്റ്റ്  ഐ.ടെനി.  കമഖലെയനില്  പതമാഴെനിലെവസരന്ധം
സൃഷ്ടനികതകവനിധതനില്  പുതനിയ  കേമ്പനനികേപള  പകേമാരട്ടനി  ഇനകഫെമാപമാര്കനി
കലെകമാകേര്ഷനികന്നതനിനുന്ധം  അവയുപടെ  പ്രവര്തനന്ധം  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുന്ധം  ആവശഖ്യമമായ
നടെപടെനികേള് ആവനിഷരനിച്ചസ്റ്റ് നടെപ്പെമാകകമമാ എന്നറനിയനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  പകേമാരട്ടനി  ഇനകഫെമാപമാര്കസ്റ്റ്  നവനീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങളുപടെ  ഭമാഗമമായനി
3.3 ലെക്ഷന്ധം ച.അടെനി. വനിസനീര്ണ്ണതനില് ആധുനനികേ സസൗകേരഖ്യങ്ങകളമാടുകൂടെനി 8 നനിലെകേളനിലെമായനി
പുതനിയ ഒരു ഐ.ടെനി.  മന്ദനിരതനിപന്റെ പണനി പൂര്തനിയമാകനി  2016  ജനുവരനി  21-ാ
തനീയതനി  ഉദ്ഘമാടെനന്ധം  പചയ്യുകേയുണ്ടമായനി.  ഇതനിപന്റെ  ഗസൗണ്ടസ്റ്റ്  കഫമാറനികലെയുന്ധം  ഫെസസ്റ്റ്
കഫമാറനികലെയുന്ധം ഇന്റെനീരനിയര് പ്രവൃതനികേള് പൂര്തനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  കേമ്പനനികേള് പ്രവര്തനിച്ചസ്റ്റ്
തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  നനിലെവനില്  ഈ  പകേട്ടനിടെതനില്  മമാത്രമമായനി  6  കേമ്പനനികേള്
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന. കൂടുതല് കേമ്പനനികേള് പ്രവര്തന സന്നദമമായനി മുകന്നമാട്ടുവരുന്ന
ഒരു ഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി)  ഐ.ടെനി.  കമഖലെയനില്  പപമാതുകവ  നഗരകകേന്ദ്രനീകൃത  സശ്വഭമാവന്ധം
നനിലെനനില്കന്ന ഒരു പ്രവണതയമാണുള്ളതസ്റ്റ്. ഇതനിപന മറനികേടെന്നസ്റ്റ് പകേമാരട്ടനി കപമാലള്ള
പ്രകദശതനിപന്റെ  പപമാതുസസൗകേരഖ്യങ്ങള്  ഉയര്തനികമാട്ടനി  കൂടുതല്  കേമ്പനനികേപള
ഗമാമപ്രകദശങ്ങളനികലെകസ്റ്റ് ആകേര്ഷനികകേയുന്ധം തദശ്വമാരമാ പകേമാരട്ടനി ഇനകഫെമാപമാര്കനിപന്റെയുന്ധം
ആ  കമഖലെയുപടെയുന്ധം  സമഗ  വനികേസനന്ധം  സമാധഖ്യമമാകുന്ന  രനീതനിയനില്  മമാര്കറനിന്ധംഗസ്റ്റ്/
പ്രചരണ പ്രവര്തനങ്ങള് ഇനകഫെമാപമാര്കസ്റ്റ് നടെതനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്. ഐ.ടെനി. പമാര്കകേ
ളനികലെകസ്റ്റ് കേമ്പനനികേപള ആകേര്ഷനികന്നതനിനുകവണ്ടനി അന്തെമാരമാഷ തലെതനില് എലമാ
വര്ഷവന്ധം നടെതനിവരമാറുള്ള കടഡസ്റ്റ് പഫെയറുകേളമായ  GITEX,  MOBILE  WORLD,
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CONCLAVE,  NILF,  CEBIT തുടെങ്ങനിയ  കമളകേളനില്  ജനി-പടെകേസ്റ്റ്-പന്റെ  കനതൃതശ്വതനില്
വമാണനിജഖ്യ  പ്രതനിനനിധനി  സന്ധംഘങ്ങപള  ഇനകഫെമാപമാര്കസ്റ്റ്  അയയമാറുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത
കദശനീയ  അന്തെര്കദ്ദേശനീയ  വമാണനിജഖ്യ  കമളകേളനില്  കകേരള  ഐ.ടെനി.-യുപടെ  സമാളുകേള്
ഒരുകനി ഐ.ടെനി കേമ്പനനികേളുപടെ ഉല്പന്നങ്ങള് മമാര്കറസ്റ്റ് പചയ്യുന്നതനിനുന്ധം, മറസ്റ്റ് കേമ്പനനികേളുപടെ
പ്രതനിനനിധനികേളുമമായനി ആശയവനിനനിമയന്ധം നടെത്തുന്നതനിനുമുള്ള അവസരങ്ങള് ഒരുകകേയുന്ധം
പചയ്യുന.  കൂടുതല്  കേമ്പനനികേപള  ആകേര്ഷനികകേ  എന്ന  ലെക്ഷഖ്യകതമാപടെ  ഇതരന്ധം
സമാളുകേളനിപലെത്തുന്ന ഐ.ടെനി കേമ്പനനി പ്രതനിനനിധനികേളുമമായനി കൂടെനികേമാഴ്ചകേള് നടെത്തുകേയുന്ധം
കകേരള ഐ.ടെനി.-യുപടെ പ്രകതഖ്യകേതകേള്/അവസരങ്ങള് മുതലെമായവ വനിവരനിച്ചു അവപര
ക്ഷണനികകേയുന്ധം പചയമാറുണ്ടസ്റ്റ്. 

ബ്ലൂപവയ്ല് ഓണ്ലലെന പഗയനിന്ധം

47 (1695) ശനീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ആത്മഹതഖ്യ  കപ്രരണ  ഉണ്ടമാകന്ന  ബ്ലൂപവയ്ല്  എന്ന  ഓണ്ലലെന
പഗയനിന്ധം കകേരളതനില് ലെഭഖ്യമമാകണമാ;

(ബനി)  ഉപണ്ടങനില് ഈ പഗയനിന്ധം കകേരളതനിപലെ പവബ്ലസറ്റുകേളനില് നനിനന്ധം
നനീകന്ധം പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് തയമാറമാകുകമമാ; വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ആത്മഹതഖ്യയനികലെകസ്റ്റ്  തളളനിവനിടുന്ന ബ്ലൂപവയ് ല് ഓണ്ലലെന പഗയനിന്ധം
പ്രചമാരതനിലപണ്ടന്നമാണസ്റ്റ്  ലെഭഖ്യമമായ  വനിവരങ്ങള്  കേമാണനികന്നപതങനിലന്ധം  അതസ്റ്റ്
കകേരളതനില് ലെഭഖ്യമമാപണനള്ളതനിപന്റെയുന്ധം പ്രസ്തുത പഗയനിന്ധം പ്രചരനികന്ന പവബ് ലസ
റ്റുകേപള സന്ധംബനനിച്ചുന്ധം വഖ്യക്തമമായ വനിവരങ്ങള് നനിലെവനില് ലെഭഖ്യമല. 

(ബനി)  ഇതരന്ധം  പവബസ്റ്റ് ലസറ്റുകേള്  നനികരമാധനികന്നതനിനുള്ള  അധനികേമാരന്ധം
ഇന്തെഖ്യന കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര് എമര്ജനസനി പറകസമാണ്സസ്റ്റ് ടെനീമനിനമാണസ്റ്റ്. ബ്ലൂപവയ് ല് ഓണ്ലലെന
പഗയനിന്ധം  നനികരമാധനികവമാനമാവശഖ്യമമായ  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനികണപമന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര
സര്കമാരനികനമാടെസ്റ്റ് സന്ധംസമാന സര്കമാര് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

പയന്നൂരനില് ഐ.ടെനി. പമാര്കസ്റ്റ്

48 (1696)  ശനീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പയന്നൂര്  മണ്ഡലെതനിപലെ  ഐ.  ടെനി.  പമാര്കസ്റ്റ്  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനിക്രമങ്ങള് ഏതുഘട്ടതനിലെമാപണന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത ഐ.  ടെനി.  പമാര്കനിനമായനി നമാളനിതുവപര എപന്തെലമാന്ധം നനിര്മമാണ
പ്രവര്തനങ്ങളമാണസ്റ്റ് നടെതനിയപതനന്ധം എത്ര രൂപ പചലെവഴെനിച്ചുപവനന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;

(സനി)  നനിര്മമാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  ഐ.  ടെനി.  പമാര്കസ്റ്റ്
എന്നകതകസ്റ്റ് യമാഥമാര്തഖ്യമമാകമാന കേഴെനിയുന്ധം എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഐ.ടെനി.  പമാര്കസ്റ്റ്  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  നനിലെവനില്
നനിര്തനിവച്ചനിരനികകേയമാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഫെസൗകണ്ടഷന പണനി,  അകപ്രമാച്ചസ്റ്റ് കറമാഡസ്റ്റ്, 11KV  ഇലെകനികല് ലലെന,
ചുറ്റുമതനില്  എന്നനിവയുപടെ  പണനി  പൂര്തനിയമായനി.  പ്രസ്തുത  ഐ.ടെനി.  പമാര്കനിനമായനി
നമാളനിതുവപര 5 കകേമാടെനികയമാളന്ധം രൂപ പചലെവഴെനിച്ചു.

(സനി)  ഇതരന്ധം  ഒറപപ്പെട്ട  സലെങ്ങളനില്  ഐ.ടെനി.  പമാര്കസ്റ്റ്  ആരന്ധംഭനിച്ചസ്റ്റ്
വനിജയകേരമമായനി മുകന്നമാട്ടുപകേമാണകപമാകുന്നതനിനസ്റ്റ് പരനിമനിതനികേളുണ്ടസ്റ്റ്.  അതനിനമാല് ഈ
സലെന്ധം  വഖ്യവസമായ  പമാര്കനിനമായനി  വനികേസനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ്  കേനിനഫ്ര  സന്നദത
പ്രകേടെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  തുടെര്  വനികേസനന്ധം  കേനിനഫ്രപയ
ഏല്പ്പെനികമാനുള്ള നടെപടെനികേള് തുടെര്നവരുന. 

വനിമുക്തഭടെനമാരുപടെ കക്ഷമന്ധം

49 (1697) ശനീ  .   എന്ധം  .   സശ്വരമാജസ്റ്റ് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  വനിമുക്തഭടെനമാരുപടെ കക്ഷമതനിനമായനി സര്കമാര് എപന്തെലമാന്ധം പദതനികേള്
നടെപ്പെനിലെമാകനിവരുന എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികകമമാ;

(ബനി) ഇവര്കമായനി കൂടുതല് പദതനികേള് നടെപ്പെനിലെമാകന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനയനിലകണ്ടമാ;
ഉപണ്ടങനില് വനിശദമാന്ധംശന്ധം അറനിയനികകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ)  വനിമുക്തഭടെനമാരുപടെ  കക്ഷമതനിനമായനി  സര്കമാര്  നടെപ്പെനിലെമാകനിവരുന്ന
പദതനികേപള  സന്ധംബനനിച്ച  വനിശദവനിവരങ്ങള്  അനുബനമമായനി  ഇതനികനമാപടെമാപ്പെന്ധം
ഉള്ളടെകന്ധം പചയ്യുന.*

(ബനി)  കകേരളതനിപലെ  വനിമുക്തഭടെനമാര്കന്ധം  വനിധവകേള്കന്ധം  സ്മെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  കേമാര്ഡസ്റ്റ്
നല്കുന്ന പദതനി,  രണ്ടമാന്ധം  കലെമാകേ മഹമായുദ കസനമാനനികേള്കന്ധം,  വനിധവകേള്കന്ധം
നല്കുന്ന സമാമ്പതനികേ സഹമായന്ധം  വര്ദനിപ്പെനികന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചുള്ള നനിര്കദ്ദേശന്ധം,
കനമാണ് ഗഖ്യമാലെന്റെറനി  അവമാര്ഡസ്റ്റ്  കജതമാകള്കസ്റ്റ്  നല്കുന്ന കേഖ്യമാഷസ്റ്റ്  അവമാര്ഡസ്റ്റ്  തുകേ
വര്ദനിപ്പെനികന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചുള്ള  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  എന്നനിവ  സര്കമാരനിപന്റെ  സജനീവ
പരനിഗണനയനിലെമാണസ്റ്റ്. 

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില് നനിനള്ള ധനസഹമായന്ധം

 50 (1698) ശനീ  .    പകേ  .    ബമാബു :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  ധനസഹമായന്ധം  ലെഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  ബഹു.
മുഖഖ്യമന്തെനികസ്റ്റ് സമര്പ്പെനികന്ന അകപക്ഷകേള് വനികലജസ്റ്റ് ഓഫെനീസുകേളനികലെകസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടനിനമായനി
സമര്പ്പെനികമാറുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഇതരതനില്  ലെഭനികന്ന  അകപക്ഷകേളനികനല്  സലെപരനികശമാധന
നടെതനി റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെനികമാന സര്കമാര് നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനില്
ഇതു സന്ധംബനനിച്ച വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(സനി)  പലെ വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫെനീസുകേളനിലന്ധം കരമാഗനികേപള വനിളനിച്ചുവരുതനി കഡമാകര്
സര്ട്ടനിഫെനികറസ്റ്റ്  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള  കരഖകേള്  വനീണന്ധം  ഹമാജരമാകമാന  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടസ്റ്റ്
ബുദനിമുട്ടനികന്ന വനിഷയന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഉപണ്ടങനില് ഇതരന്ധം നടെപടെനികേള്
തനിരുതമാൻ ആവശഖ്യമമായ നനിർകദ്ദേശന്ധം നൽകുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില്നനിനന്ധം ധനസഹമായന്ധം ലെഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്
സമര്പ്പെനികന്ന  അകപക്ഷകേള്  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫെനീസുകേളനികലെകസ്റ്റ്  റനികപ്പെമാര്ട്ടനിനമായനി
അയയമാറുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഇതരതനില് ലെഭനികന്ന അകപക്ഷകേളനികനല് വനികലജസ്റ്റ് ഓഫെനീസര്മമാര്
അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനി റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  സഹനിതന്ധം തഹസനില്ദമാര്കസ്റ്റ് സമര്പ്പെനികണപമന്നതമാണസ്റ്റ്
നനിലെവനിലള്ള നനിര്കദ്ദേശന്ധം.

(സനി)  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ  ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില്  നനിനന്ധം  ധനസഹമായന്ധം
ലെഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ള  മമാനദണ്ഡ  പ്രകേമാരന്ധം  6  മമാസകമാലെമാവധനികകേത്തുള്ള
പമഡനികല് സര്ട്ടനിഫെനികറസ്റ്റ് ഹമാജരമാകനിയനിട്ടുപണ്ടങനില് വനീണന്ധം പമഡനികല് കരഖകേള്
ആവശഖ്യപപ്പെടെമാറനില. അലമാത അകപക്ഷകേളനില് കരഖകേള് ആവശഖ്യപപ്പെടെമാറുണ്ടസ്റ്റ്. 

മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില് നനിന്നസ്റ്റ് ചനികേനിത്സമാ ധനസഹമായന്ധം
ലെഭനികന്നതനിനുള്ള കേമാലെതമാമസന്ധം

51 (1699) ശനീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്  മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :  

മുഖഖ്യമനനിയുപടെ  ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  ചനികേനിത്സമാ  ധനസഹമായന്ധം
ലെഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  കേമാലെതമാമസന്ധം  കനരനിടുന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഉപണ്ടങനില്
ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനികമാന  എപന്തെങനിലന്ധം  നടെപടെനികേള്  പരനിഗണനയനിലകണ്ടമാ  എന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ?
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ഉതരന്ധം

ധനസഹമായ  വനിതരണതനിപലെ  കേമാലെതമാമസന്ധം  ഒഴെനിവമാകമാന  ഇകപ്പെമാള്

ഓണ്ലലെന  സന്ധംവനിധമാനന്ധം  ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ  ദുരനിതമാശശ്വമാസ

നനിധനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഫെണ്ടസ്റ്റ്  ജനിലമാ  കേളകര്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പകേരമമായനി  തമാലൂകസ്റ്റ്

അടെനിസമാനതനില് പസഷഖ്യല് ടെനി.എസസ്റ്റ്.ബനി.  അകസൗണ്ടനികലെകസ്റ്റ്  അനുവദനികന്നതനിനമായുള്ള

നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. ധനസഹമായ വനിതരണന്ധം കേഴെയുന്നത്ര കവഗതനിലെമാകമാന

തുകേ അനുവദനിച്ചുപകേമാണള്ള സര്കമാര് ഉതരവസ്റ്റ്  ജനിലമാ  കേളകര്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനികനമാപടെമാപ്പെന്ധം

ബനപപ്പെട്ട  തഹസനില്ദമാര്മമാര്കന്ധം  ഇകപ്പെമാള്  സര്കമാരനില്നനിനന്ധം  നല്കേനിവരുന.

അനുവദനികന്ന തുകേ അടെനിയന്തെരമമായനി വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശന്ധം

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനി

52  (1700)  ശനീ  .    പനി  .    പകേ  .    ബഷനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരകമറസ്റ്റ്  നമാളനിതുവപരയമായനി  എത്ര  കപര്

മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില് നനിനന്ധം ധനസഹമായതനിനമായനി അകപക്ഷ

നല്കേനിപയന്നസ്റ്റ്  അറനിയനികകമമാ;  ഇതനില്  ഇതനില്  എത്ര  കപര്കസ്റ്റ്  ധനസഹമായന്ധം

നല്കേനി; അവരുപടെ കപരു വനിവരന്ധം, തുകേ എന്നനീ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് നല്കുകമമാ;

(ബനി)  അകപക്ഷനിച്ച എത്ര ആളുകേള്കസ്റ്റ് തുകേ അനുവദനികമാനുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ;

കശഷനികന്ന ആളുകേള്കസ്റ്റ്  അടെനിയന്തെരമമായനി  തുകേ അനുവദനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി

സശ്വനീകേരനികകമമാ ;

(സനി) മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില് നനിനന്ധം കവഗതനില് സഹമായന്ധം

ലെഭനികവമാന  എപന്തെലമാന്ധം  പുതനിയ  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്

വനിശദനീകേരനികകമമാ;  പുതനിയ  നടെപടെനികേള്മൂലെന്ധം  ദുരനിതമാശശ്വമാസന്ധം  അനുവദനികന്ന

നടെപടെനിക്രമങ്ങള് അനന്തെമമായനി നനീളുന എന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  ആയതസ്റ്റ്

പരനിഹരനികമാന സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് എപന്തെലമാമമാണസ്റ്റ്; വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  കേമാനസര്  കരമാഗനികേള്,  വൃകകരമാഗനികേള്  മറസ്റ്റ്  മമാരകേമമായ  കരമാഗങ്ങള്

എന്നനിവ  ബമാധനിച്ച  അകപക്ഷകേർകസ്റ്റ്  കവഗതനില്  സഹമായന്ധം  ലെഭഖ്യമമാകവമാന

ആവശഖ്യമമായ സന്ധംവനിധമാനന്ധം ഏര്പപ്പെടുത്തുന്ന കേമാരഖ്യന്ധം പരനിഗണനികകമമാ?

436/2020



530 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 16, 2017

ഉതരന്ധം

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരകമറകശഷന്ധം  155870  കപര്  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ
ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില്നനിനന്ധം ധനസഹമായതനിനമായനി അകപക്ഷ നല്കേനി.  ഇതനില്
108521  കപര്കസ്റ്റ്  ധനസഹമായന്ധം  നല്കേനി.  ധനസഹമായന്ധം  സശ്വനീകേരനിച്ചവരുപടെ  കപരസ്റ്റ്
വനിവരവന്ധം തുകേയുന്ധം നല്കുന്നതസ്റ്റ് പ്രമാകയമാഗനികേമല. 

(ബനി) അകപക്ഷനിച്ചതനില് 21124 ആളുകേള്കസ്റ്റ് തുകേ അനുവദനികമാനുണ്ടസ്റ്റ്.  ജനിലമാ
കേളകര്മമാരുപടെ  അകനശ്വഷണ  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  ലെഭനികന്ന  മുറയസ്റ്റ്  തുകേ  അനുവദനികന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

(സനി&ഡനി)  ധനസഹമായ  വനിതരണതനിപലെ  കേമാലെതമാമസന്ധം  ഒഴെനിവമാകമാന
ഇകപ്പെമാള് ഓണ്ലലെന സന്ധംവനിധമാനന്ധം ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസ
നനിധനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഫെണ്ടസ്റ്റ്  ജനിലമാ  കേളകര്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പകേരമമായനി  തമാലൂകസ്റ്റ്
അടെനിസമാനതനില്  പസഷഖ്യല്  ടെനി.എസസ്റ്റ്.ബനി.  അകസൗണ്ടനികലെയസ്റ്റ്  അനുവദനികന്നതനി
നമായുള്ള  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  ധനസഹമായ  വനിതരണന്ധം  കേഴെയുന്നത്ര
കവഗതനിലെമാകമാന  തുകേ  അനുവദനിച്ചുപകേമാണള്ള  സര്കമാര്  ഉതരവസ്റ്റ്  ജനിലമാ  കേളകര്കസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനികനമാപടെമാപ്പെന്ധം ബനപപ്പെട്ട തഹസനില്ദമാര്മമാര്കന്ധം ഇകപ്പെമാള് സര്കമാരനില്
നനിനന്ധം നല്കേനിവരുന.  അനുവദനികന്ന തുകേ അടെനിയന്തെരമമായനി വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനി

53  (1701)  ശനീ  .    പകേ  .    സനി  .    കജമാസഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ : 

(എ)  ഈ സര്കമാരനിപന്റെ കേമാലെതസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില്
നനിനന്ധം  ചനികേനിത്സമാ  സഹമായമമായനി  നമാളനിതുവപര  അനുവദനിച്ച  തുകേ  ജനില  തനിരനിച്ചസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ സർകമാരനിപന്റെ  കേമാലെതസ്റ്റ്  ചനികേനിത്സമാ സഹമായതനിനസ്റ്റ്  ലെഭനിച്ച
അകപക്ഷകേളനില്  ഉതരവമായ  എത്ര എണ്ണതനിനസ്റ്റ്  ഇനനി  ധനസഹമായന്ധം  നല്കേമാന
ഉണ്ടസ്റ്റ്?

ഉതരന്ധം

(എ) ജനില അനുവദനിച്ച തുകേ (രൂപ)

തനിരുവനന്തെപുരന്ധം 19,38,83,150

പകേമാലന്ധം 16,78,55,000
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പതനന്ധംതനിട്ട 4,85,04,000

ആലെപ്പുഴെ 16,70,84,500

കകേമാട്ടയന്ധം 15,89,59,848

ഇടുകനി 5,08,77,500

എറണമാകുളന്ധം 22,11,44,391

തൃശ്ശൂര് 12,21,18,500

പമാലെകമാടെസ്റ്റ് 8,83,18,900

മലെപ്പുറന്ധം 9,41,59,000

കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് 8,20,02,202

വയനമാടെസ്റ്റ് 2,23,38,087

കേണ്ണൂര് 10,58,97,913

കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ് 8,14,45,024

              ആപകേ 160,45,88,015

(ബനി)  അര്ഹത  നനിശ്ചയനികപപ്പെടെമാത  732  അകപക്ഷകേളനില്  മമാത്രമമാണസ്റ്റ്

ധനസഹമായന്ധം നല്കേമാന ബമാകനിയുള്ളതസ്റ്റ്. 

മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനി

54 (1702) ശനീ  .    ആര്  .    രമാമചന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ  ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില്  നനിനള്ള  ധനസഹമായന്ധം

ഗുണകഭമാക്തമാകള്കസ്റ്റ് ലെഭനികന്നതനിനുള്ള കേമാലെതമാമസന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  തുകേ

അനുവദനിച്ചസ്റ്റ് മമാസങ്ങള് കേഴെനിഞനിട്ടുന്ധം പകേമാലന്ധം ജനിലയനില് തുകേ വനിതരണന്ധം പചയപപ്പെട്ടനി

ട്ടനിപലന്ന വനിവരന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(ബനി)  പകേമാലന്ധം  ജനിലമാ  കേളകര്  അനുവദനിച്ചസ്റ്റ്  ഉതരവമായ  ചനികേനിത്സമാ

ദുരനിതമാശശ്വമാസന്ധം എത്രയുന്ധം കവഗന്ധം വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ  ?
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ഉതരന്ധം

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്.  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില്നനിനന്ധം തുകേ അനുവദനിച്ചസ്റ്റ്
ഫെണ്ടസ്റ്റ്  ലെഭഖ്യമമായകശഷന്ധം  തമാലൂകസ്റ്റ്  ഓഫെനീസസ്റ്റ്  മുഖമാന്തെരമമാണസ്റ്റ്  തുകേ  വനിതരണന്ധം
പചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  തമാലൂകസ്റ്റ്  ഓഫെനീസുകേളനില്നനിനന്ധം  അകേശ്വനിറനസസ്റ്റ്  തയമാറമാകനി  വനികലജസ്റ്റ്
തനിരനിച്ചസ്റ്റ്  ടെനി  ലെനിസസ്റ്റ്  വനികലജനില് പകേമാടുകനണ്ടസ്റ്റ്.  ബനപപ്പെട്ട എലമാ  കേക്ഷനികേകളയുന്ധം
വനിവരന്ധം അറനിയനിച്ചസ്റ്റ് ധനസഹമായ വനിതരണന്ധം കവഗതനില് നടെനവരുന. 

(ബനി)  പകേമാലന്ധം  ജനിലമാ  കേളകര്  8-8-2017  വപര  3593  കകേസ്സുകേളനില്  തുകേ
അനുവദനികകേയുന്ധം  1741  കകേസ്സുകേളനില് തുകേ വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്നതനിനമായനി തമാലൂകസ്റ്റ്
തഹസനില്ദമാര്മമാര്കസ്റ്റ് അനുവദനികകേയുന്ധം പചയ്തു. ബമാകനിയുള്ള കകേസ്സുകേളനില്കൂടെനി തുകേ
വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനി

55 (1703)  ശനീ  .    എന  .    എ  .    പനലനികന്നസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഇസൗ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷമുളള  ആദഖ്യവര്ഷന്ധം
(2016  കമയസ്റ്റ്  25  മുതല്  2017  കമയസ്റ്റ്  25  വപര  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ  ദുരനിതമാശശ്വമാസ
നനിധനിയനില് നനിനന്ധം  എത്ര കപര്കസ്റ്റ്  എത്ര രൂപ ധനസഹമായമമായനി  നല്കേനിപയന്നസ്റ്റ്
മണ്ഡലെന്ധം തനിരനിച്ചു വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ സര്കമാര് ആദഖ്യപത ഒരു വര്ഷന്ധം  (2011  കമയസ്റ്റ്  18  മുതല്
2012 കമയസ്റ്റ് 18 വപര) മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതശശ്വമാസനനിധനിയനില് നനിന്നസ്റ്റ് എത്ര കപര്കസ്റ്റ്
എത്ര  രൂപ  ധനസഹമായമമായനി  നല്കേനിയനിരുനപവന്നസ്റ്റ്  മണ്ഡലെന്ധം  തനിരനിച്ചു
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  ഇസൗ സര്കമാര് ആദഖ്യപത ഒരു വര്ഷന്ധം മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസ

നനിധനിയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  ഒരു  വഖ്യക്തനികസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  പരമമാവധനി  തുകേ  എത്രയമാപണന്നസ്റ്റ്

വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;  പ്രസ്തുത  വഖ്യക്തനിയുപടെ  ദുരനിതമാവസ  എന്തെമായനിരുനപവന്നസ്റ്റ്

വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ഡനി) കേഴെനിഞ സര്കമാര് ആദഖ്യപത ഒരു വര്ഷന്ധം മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസ

നനിധനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഒരു  വഖ്യക്തനികസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  പരമമാവധനി  തുകേ  എത്രയമാപണന്നസ്റ്റ്

വഖ്യക്തമമാകകമമാ;  പ്രസ്തുത വഖ്യക്തനികസ്റ്റ് ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില് നനിന്നസ്റ്റ് എന്തെസ്റ്റ് കേമാരണ

തനിനമാണസ്റ്റ് തുകേ അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;
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(എ & ബനി) നനികയമാജകേമണ്ഡലെന്ധം തനിരനിച്ചുള്ള കേണകകേള് സൂക്ഷനികമാറനില. 

(സനി)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  12,00,000  രൂപ  പപമാടെനികണ്ടസ്റ്റ്  കസമാടെനതനില്
ശനീ.  ബമാലെന.  ടെനി.  എന്നയമാളുപടെ വനീടെസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമമായുന്ധം തകേര്ന്നതനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
കൂടെമാപത ആലെപ്പുഴെ ജനിലയനില്  27,00,000  രൂപ മഹമാരമാഷ കകേന്ദ്ര ആയുധപ്പുരയനില്
31-5-2016-ലണ്ടമായ  കബമാന്ധംബസ്റ്റ്  കസമാടെനതനില്  പകേമാലപപ്പെട്ട  കേമാര്തനികേപ്പെളളനി
തമാലൂകനിപലെ കമജര് മകനമാജസ്റ്റ്  കുമമാറനിപന്റെ കുടുന്ധംബതനിനസ്റ്റ്  വനീടുന്ധം സലെവന്ധം വമാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്
അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. വസ്തുവനിപന്റെ രജനികസ്ട്രേഷന സന്ധംബനമമായനി നടെപടെനികേള് പൂര്തനിയമാ
കമാതതനിനമാല് തുകേ വനിതരണന്ധം പചയ്തനിട്ടനില. 

(ഡനി)  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം,  പതനന്ധംതനിട്ട,  വയനമാടെസ്റ്റ് ജനിലകേളനില് 10 ലെക്ഷന്ധം രൂപ
വനീതന്ധം ഓകരമാ വഖ്യക്തനികേള്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

തനിരുവനന്തെപുരന്ധം : 

ശനീ. എസസ്റ്റ്. ജയകുമമാര് (അസനിസന്റെസ്റ്റ് എലകസസ്റ്റ് കേമനീഷണര്) എന്നയമാള്കസ്റ്റ്
സനിരനിറസ്റ്റ്  കലെമാബനിയുപടെ ആക്രമണതനില് പരനികകറതനിനസ്റ്റ്  രണ്ടസ്റ്റ് ഉതരവകേളനിലെമായനി
ആപകേ 10 ലെക്ഷന്ധം രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

പതനന്ധംതനിട്ട : 

മുരളനീധരന പകേ.പകേ.  കേണ്ണമാമലെ,  വടെകക ചരുവനില്, കകേമാന്നനി എന്ന കേക്ഷനികസ്റ്റ്
ടെനിയമാപന്റെ  ഭമാരഖ്യ  പസനസസസ്റ്റ്  ഡറ്റ്യൂട്ടനികനിപടെ  പമാമ്പസ്റ്റ്  കേടെനികയറസ്റ്റ്  മരനിച്ചതനിനസ്റ്റ്
10 ലെക്ഷന്ധം രൂപ നല്കേനി.

വയനമാടെസ്റ്റ് :

കേടുവയുപടെ ആക്രമണതനില് മരണപപ്പെട്ടയമാള്കസ്റ്റ് 10 ലെക്ഷന്ധം രൂപ നല്കേനി. 

മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനി

56 (1704) ശനീ  .    വനി  .    കജമായനി :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനു  കശഷന്ധം  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ
ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില്നനിനന്ധം  വര്കലെ  തമാലൂകനിൽ  നനിന  ലെഭനിച്ച  അകപക്ഷകേളനികനൽ
നമാളനിതുവപര എത്ര രൂപ വനിതരണന്ധം പചയ്തു എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  അനുവദനികപപ്പെട്ടതനിൽ  എത്ര  രൂപ  വനിതരണന്ധം  പചയമാനുണ്ടസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  ഇതനികനമാടെകേന്ധം വർകലെ തമാലൂകനിപലെ എത്രയമാളുകേള്കസ്റ്റ് ധനസഹമായന്ധം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ?
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(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ
ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില്നനിനന്ധം  വര്കലെ  തമാലൂകനില്  ലെഭനിച്ച  അകപക്ഷകേളനികനല്
നമാളനിതുവപര 4,08,59,000 രൂപ വനിതരണന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി) അനുവദനികപപ്പെട്ടതനില് 66,66,000 രൂപ വനിതരണന്ധം പചയമാനുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി) വര്കലെ തമാലൂകനിപലെ 2414 ആളുകേള്കസ്റ്റ് ഇതനികനമാടെകേന്ധം ധനസഹമായന്ധം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില്നനിനള്ള ധനസഹമായന്ധം

57 (1705)  ശനീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമമാര് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരകമറകശഷന്ധം  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ  ദുരനിതമാശശ്വമാസ
നനിധനിയനില്  നനിനള്ള  സഹമായതനിനമായനി  ലെഭനിച്ച  അകപക്ഷകേളുപടെ  എണ്ണന്ധം  ജനില
തനിരനിച്ചസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ ;

(ബനി)  ഓകരമാ  ജനിലയനിലന്ധം  ധനസഹമായന്ധം  അനുവദനികപപ്പെട്ടവരുപടെ  എണ്ണന്ധം
എത്രപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി) ഇപ്രകേമാരന്ധം അനുവദനിച്ച ധനസഹമായന്ധം ലെഭഖ്യമമാകേമാതവരുപടെ എണ്ണന്ധം ജനില
തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനില്  നനിനള്ള  സഹമായതനിനമായനി  ലെഭനിച്ച  എത്ര
അകപക്ഷകേള് ഇകമാലെയളവനില് നനിരസനികപപ്പെടുകേയുണ്ടമായനി എന്നറനിയനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി) അനുബനന്ധം ആയനി കചര്തനിരനികന.*

(ഡനി)  ദുരനിതമാശശ്വസനനിധനിയനില്നനിനള്ള  സഹമായതനിനമായനി  ലെഭനിച്ച  11271
അകപക്ഷകേള് നനിരസനികപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനി

58 (1706)  ശനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനികലെകസ്റ്റ്  2016-17  സമാമ്പതനികേ വര്ഷന്ധം
എത്ര തുകേ സന്ധംഭമാവനയമായനി ലെഭനിച്ചുപവനന്ധം ഈ കേമാലെയളവനില് ഇതനില് നനിനന്ധം എത്ര
തുകേ അനുവദനിച്ചുപവനന്ധം പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ?

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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മുഖഖ്യമനനിയുപടെ  ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനികലെകമായനി  2016-17  സമാമ്പതനികേ
വര്ഷന്ധം  15,20,69,370  (പതനിനഞസ്റ്റ്  കകേമാടെനി  ഇരുപതസ്റ്റ്  ലെക്ഷതനി  അറുപതനി
ഒനപതനിനമായനിരതനി  മുന്നൂറനി  എഴുപതസ്റ്റ്)  രൂപ  സന്ധംഭമാവനയമായനി  ലെഭനിച്ചു.  ഈ
കേമാലെയളവനില്  131,55,66,606  (നൂറനിമുപ്പെതനിപയമാന്നസ്റ്റ്  കകേമാടെനി  അമ്പതനിയഞസ്റ്റ്
ലെക്ഷതനി അറുപതനി ആറമായനിരതനി അറുന്നൂറനി ആറസ്റ്റ്) രൂപ അനുവദനിച്ചു. 

മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനി

59 (1707) ശനീ  .    പകേ  .    സനി  .    കജമാസഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

മുനസര്കമാരനിപന്റെ കേമാലെതസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനിയനിൽ നനിനന്ധം
സഹമായന്ധം അനുവദനിച്ചവരനില്  എത്രകപര്കസ്റ്റ്  ഇനനിയുന്ധം  തുകേ  നല്കകേണ്ടതമായനിട്ടുപണ്ടനന്ധം
അവര്കസ്റ്റ് സഹമായന്ധം അടെനിയന്തെരമമായനി വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനി
കകമമാപയനന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

അര്ഹത നനിശ്ചയനികപപ്പെടെമാത 732 അകപക്ഷകേളനില് മമാത്രമമാണസ്റ്റ് ധനസഹമായന്ധം
നല്കേമാന ബമാകനിയുള്ളതസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് പരനികശമാധനിച്ചസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ നടെപടെനി സശ്വനീകേരനി
കന്നതമാണസ്റ്റ്. 

ശബരനിമലെയനില് എയര്കപമാര്ട്ടസ്റ്റ്

60  (1708)  ശനീ  .    രമാജു  എബ്രഹമാന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ശബരനിമലെ  എയര്കപമാര്ട്ടസ്റ്റ്  എന്ന  സശ്വപന്ധം  യമാഥമാര്തഖ്യമമാകന്നതനിനസ്റ്റ്
സന്ധംസമാന സര്കമാരനിപന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനന്ധം ഇനനിയുന്ധം എപന്തെമാപക നടെപടെനിക്രമങ്ങള്
പൂര്തനീകേരനികമാനമായനി  അവകശഷനികനപണ്ടനന്ധം  ഇതനിനമായനി  സശ്വനീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള്
എപന്തെമാപക എനന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  വനിമമാനതമാവള നനിര്മമാണന്ധം സന്ധംബനനിച്ച പഠനന്ധം നടെതനി റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
സമര്പ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏപതമാപക  കേമ്പനനികേളമാണസ്റ്റ്  തമാല്പ്പെരഖ്യപത്രന്ധം  സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;  ഇതനില് ആര്കമാണസ്റ്റ് ഇതനിപന്റെ ചുമതലെ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  എത്ര
നമാളുകേള്കകേമമാണസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെനികകണ്ടതസ്റ്റ്;

(സനി)  വനിമമാനതമാവള  പദതനികമായനി  ഉകദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ള  സലെന്ധം  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്
എപന്തെങനിലന്ധം  കകേസ്സുകേള് നനിലെവനിലകണ്ടമാ;  ഇവ പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ്  എപന്തെങനിലന്ധം
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ?
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(എ&ബനി)  ശബരനിമലെ തനീര്തമാടെകേരുപടെ സസൗകേരഖ്യമാര്തന്ധം കകേന്ദ്ര സര്കമാരനിപന്റെ
ബനപപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്ധം  ഏജനസനികേളനില്  നനിനന്ധം  അന്ധംഗനീകേമാരവന്ധം
കനിയറനസുന്ധം  ലെഭനികണപമന്ന  വഖ്യവസയനില്  ഒരു  ഗനീന  ഫെനീല്ഡസ്റ്റ്  എയര്കപമാര്ട്ടസ്റ്റ്
സമാപനികന്നതനിനസ്റ്റ്  21-2-2017-പലെ  ഉതരവസ്റ്റ്  പ്രകേമാരന്ധം  തതശ്വതനില്  അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം
നല്കുകേയുന്ധം ആയതനിനസ്റ്റ്  ഒരു ആധനികേമാരനികേ ഏജനസനി മുകഖന സമാധഖ്യതമാ പഠനന്ധം
നടെത്തുന്നതനിനമായനി കകേരള കസറസ്റ്റ് ഇനഡസ്ട്രേനിയല് പഡവലെപ്പമന്റെസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷപന
(പകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.)  ചുമതലെപപ്പെടുത്തുകേയുന്ധം  പചയ്തു.  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  ആധനികേമാരനികേ
ഏജനസനിപയ  പതരപഞടുകന്നതനിനമായനി  പകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.  തമാല്പ്പെരഖ്യപത്രന്ധം
ക്ഷണനിച്ചു.  കേണ്സള്ട്ടന്റെനിപന നനിയമനികന്നതനിനുള്ള പപ്രമാകപ്പെമാസല് പകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.
സര്കമാരനില്  സമര്പ്പെനിച്ചു.  25-9-2017-പലെ  ജനി.ഒ.  (എന്ധംഎസസ്റ്റ്.)  76/2017/
ഗതമാ. നമ്പര് ഉതരവസ്റ്റ് പ്രകേമാരന്ധം കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ തതശ്വതനിലള്ള അന്ധംഗനീകേമാരവന്ധം
അന്തെനിമ  റനികപ്പെമാര്ട്ടുന്ധം  വമാങ്ങനി  9  മമാസതനിനുള്ളനില്  സമര്പ്പെനികകണ്ടതമാപണനന്ധം
സര്കമാരനിനസ്റ്റ്  യമാപതമാരു  തുടെര്  ബമാധഖ്യതകേളുന്ധം  ഉണ്ടമായനിരനികകേയനിപലനന്ധം  കകേന്ദ്ര
സര്കമാരനിപന്റെ  ബനപപ്പെട്ട  വകുപ്പുകേള്/ഏജനസനികേളനില്  നനിനന്ധം  ലെഭഖ്യമമാകകേണ്ട
അന്ധംഗനീകേമാരവന്ധം  കനിയറനസുന്ധം  ഉള്പപ്പെപടെ  ഒരു  കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ്  എന്ന  നനിലെയനില്
പൂര്തനീകേരനികകണ്ട എലമാ നടെപടെനികേളുന്ധം നനിശ്ചനിത സമയതനിനുള്ളനില് പൂര്തനീകേരനി
കകണ്ടതമാപണനമുള്ള നനിബനനകേള്കസ്റ്റ് വനികധയമമായനി ശബരനിമലെ ഗനീനഫെനീല്ഡസ്റ്റ്
വനിമമാനതമാവളതനിപന്റെ പടെകകമാ ഇകകണമാമനികേസ്റ്റ് പഠനതനിനമായുന്ധം പരനിസനിതനി ആഘമാത
പഠനതനിനമായുന്ധം  M/s ലൂയനിസസ്റ്റ്  ബര്ഗര്  കേണ്സള്ട്ടനിന്ധംഗസ്റ്റ്  ലപ്രവറസ്റ്റ്  ലെനിമനിറഡനിപന
നനിയമനിച്ചുപകേമാണ്ടസ്റ്റ് ഉതരവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. റവനറ്റ്യൂ വകുപ്പെസ്റ്റ് അഡനീഷണല് ചനീഫെസ്റ്റ് പസക്രട്ടറനി
അധഖ്യക്ഷനമായനി  രൂപനീകേരനിച്ച  കേമനിറനി  25-4-2017-ല്  സമര്പ്പെനിച്ച  റനികപ്പെമാര്ട്ടനിപന്റെ
അടെനിസമാനതനില് ശബരനിമലെ വനിമമാനതമാവള പദതനികമായനി പചറുവള്ളനി എകസറസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് അറനിയപപ്പെടുന്ന ഹമാരനിസണ് മലെയമാളന്ധം പ്ലെെമാകന്റെഷപന പതരപഞടുത്തുപകേമാണ്ടസ്റ്റ്
21-7-2017-പലെ  ജനി.ഒ.  (എന്ധംഎസസ്റ്റ്.)  60/2017/ഗതമാ.  നമ്പര്  പ്രകേമാരന്ധം  ഉതരവസ്റ്റ്
പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി) അടെനിസമാന റവനറ്റ്യൂ കരഖയമായ പസറനില്പമന്റെസ്റ്റ് രജനിസര് പ്രകേമാരന്ധം നനിലെവനിപലെ
പചറുവള്ളനി  എകസറസ്റ്റ്  സര്കമാര്  ഭൂമനിയമാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  സര്കമാരനികലെകസ്റ്റ്
എപറടുകന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്കമാര്  നനികയമാഗനിച്ച  പസഷഖ്യല്  ഓഫെനീസര്  28-5-2015-ല്
ഉതരവസ്റ്റ്  പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആയതനിപനതനിപര  വനിവനിധ  റനിട്ടു  ഹര്ജനികേള് ഫെയല്
പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത റനിട്ടസ്റ്റ് ഹര്ജനികേളനില് 25-11-2015-ല് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ലഹകകമാടെതനി
റഫെറനസസ്റ്റ് ഓര്ഡ ര് പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത റഫെറനസസ്റ്റ് ഉതരവനില് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട
ലഹകകമാടെതനി  സര്കമാരനിനസ്റ്റ്  അനുകൂലെമമായ  നനിരനീക്ഷണങ്ങള്  നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  സര്കമാര്  ഭൂമനിയമാപണന്നസ്റ്റ്  പ്രഖഖ്യമാപനിച്ച  ഉതരവകേളുപടെ  തല്സനിതനി
തുടെരമാനുന്ധം  ഹര്ജനികമാര്  ടെനി  ഭൂമനി  ലകേമമാറമാകനമാ  കേടെപപ്പെടുതമാകനമാ  പമാടെനില  എന്ന
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശവന്ധം  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ലഹകകമാടെതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കകേസ്സുകേള്
നനിലെവനില് ഡനിവനിഷന ബഞനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലെമാണസ്റ്റ്.
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പകേമാച്ചനി പമകടമാ

61 (1709) ശനീ  .   എന്ധം  .   സശ്വരമാജസ്റ്റ് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പകേമാച്ചനി  പമകടമായുപടെ  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  വപരയുള്ള  പദതനികേള്കമായുള്ള
നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  ഏതുവപരയമായനി  എനന്ധം  ഇതനികലെകമായനി  സലെന്ധം  ഏപറടുകന്ന
നടെപടെനികേളുപടെ നനിലെവനിപലെ സനിതനി എന്തെമാപണനന്ധം അറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി)  പമകടമാ പറയനിൽ തൃപ്പൂണനിത്തുറ പറയനില്കവ കസഷന വപര നനീട്ടനിയമാല്
കൂടുതല്  യമാത്രകമാര്കസ്റ്റ്  പ്രകയമാജനകേരമമാകുപമനന്ധം  പമാര്കനിന്ധംഗസ്റ്റ്  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള
അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങള് വര്ദനിച്ചകതമാതനിൽ ലെഭനികപമനമുള്ള കേമാരഖ്യന്ധം ശദയനില്
പപട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;എങനില് ഇകമാരഖ്യന്ധം പരനിഗണനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  പകേമാച്ചനി പമകടമാ പറയനില്പ്പെമാത കപട്ട മുതല് തൃപ്പൂണനിത്തുറ എസസ്റ്റ്.എന.
ജന്ധംഗ്ഷന വപര ദനീര്ഘനിപ്പെനികന്നതനിനുന്ധം ആയതനിപന്റെ പ്രമാരന്ധംഭ പ്രവര്തനങ്ങള്കന്ധം
സന്ധംസമാന സര്കമാര് ഭരണമാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പദതനികമാവശഖ്യമമായ സലെന്ധം
ഏപറടുകന്നതനിനുന്ധം സര്കമാര് അനുമതനി നല്കേനികഴെനി ഞ. കപട്ട മുതല് തൃപ്പൂണനിത്തുറ
എസസ്റ്റ്.എന.  ജന്ധംഗ്ഷന വപര  കറമാഡസ്റ്റ്  നവനീകേരനികന്നതനിനുന്ധം,  കസഷന നനിര്മമാണ
തനിനുമമായനി ഏകേകദശന്ധം 3 ഏകര് 65 പസന്റെസ്റ്റ് സലെന്ധം കവണ്ടനിവരുപമന്നസ്റ്റ് കേണകമാകന.
തൃപ്പൂണനിത്തുറ  എസസ്റ്റ്.എന.  ജന്ധംഗ്ഷന  വപരയുള്ള  സലെന്ധം  ഏപറടുകന്നതനിനുള്ള
അര്തനമാപത്രന്ധം പകേമാച്ചനി പമകടമാ പറയനില് ലെനിമനിറഡസ്റ്റ് ജനിലമാ കേളകര്കസ്റ്റ് സമര്പ്പെനിച്ചസ്റ്റ്
കേഴെനി ഞ. കൂടെമാപത, കപട്ട മുതല് എസസ്റ്റ്.എന. ജന്ധംഗ്ഷന വപര കറമാഡസ്റ്റ് വനീതനി കൂട്ടുന്നതനിനസ്റ്റ്
സലെന്ധം ഏപറടുകലമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  നടെത്തുന്ന സമാമൂഹനികേ പ്രതഖ്യമാഘമാത പഠനന്ധം
(Social Impact Assessment Study) അന്തെനിമ ഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  വനിഷയവമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സമാധഖ്യതമാ  പഠനന്ധം
നടെകതണ്ടതുണ്ടസ്റ്റ്. 

പകേമാച്ചനി പമകടമാ പറയനില് പദതനി

62  (1710)  ശനീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പകേമാച്ചനി  പമകടമാ  പറയനില്  പദതനിയുപടെ  നനിലെവനിലെപത  അവസ
വനിശദനീകേരനികമാകമമാ;  പമാലെമാരനിവട്ടന്ധം മുതല് മഹമാരമാജമാസസ്റ്റ് കകേമാകളജസ്റ്റ് വപരയുള്ള റനീച്ചസ്റ്റ്
എത്ര നമാള്കള്ളനില് പൂര്തനീകേരനികവമാന സമാധനികന്ധം ;
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(ബനി)  മഹമാരമാജമാസസ്റ്റ്  മുതല്  കപട്ട  വപരയുള്ള  റനീച്ചനിപന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്
വനിശദനീകേരനികമാകമമാ;

(സനി) കപട്ട വപരയുള്ള റനീച്ചനില് ഇനനി ഭൂമനി ഏപറടുകല് ആവശഖ്യമുകണ്ടമാ; ഉപണ്ടങനില്
വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് നല്കേമാകമമാ;

(ഡനി) ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനിപലെതനിയതനിനസ്റ്റ് കശഷന്ധം പകേമാച്ചനി പമകടമായമായനി
സര്കമാരനില് നനിനന്ധം അനുവദനിച്ച തുകേ എത്രയമാപണന്നസ്റ്റ് പവളനിപപ്പെടുതമാകമമാ;

(ഇ)  എറണമാകുളന്ധം  നഗരതനില്  നടെപ്പെനിലെമാകമാനുകദ്ദേശനികന്ന  പമകടമാ
അനുബന പ്രവര്തനങ്ങള് എപന്തെമാപകയമാപണന്നസ്റ്റ് വനിശദനീകേരനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) പകേമാച്ചനി പമകടമാ പറയനില് പദതനിയുപടെ ആലവ മുതല് പമാലെമാരനിവട്ടന്ധം വപരയുള്ള
റനീച്ചസ്റ്റ് ഒന്നസ്റ്റ് പപമാതുജനങ്ങള്കമായനി തുറന്നസ്റ്റ് പകേമാടുത്തു കേഴെനിഞ.  പമാലെമാരനിവട്ടന്ധം മുതല്
മഹമാരമാജമാസസ്റ്റ്  കകേമാകളജസ്റ്റ്  വപരയുള്ള റനീച്ചനിപന്റെ  നനിര്മമാണ  കജമാലെനികേള്  ഒകകമാബര്
മമാസകതമാടുകൂടെനി പൂര്തനിയമാകവമാന സമാധനികപമന്നസ്റ്റ് പ്രതനീക്ഷനികന. 

(ബനി)  മഹമാരമാജമാസസ്റ്റ് ഗസൗണ്ടസ്റ്റ് മുതല് കുന്നറ പമാര്കസ്റ്റ് വപരയുള്ള പ്രവൃതനികേള്
തശ്വരനിതഗതനിയനില്  പുകരമാഗമനിച്ചുപകേമാണ്ടനിരനികന.  കുന്നറ  പമാര്കസ്റ്റ്  മുതല്  കപട്ട
വപരയുള്ള പമകടമാ കജമാലെനികേളുപടെ പടെനഡര് നടെപടെനികേള് പൂര്തനിയമായനികഴെനിഞ.

(സനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത റനീച്ചനിപലെ കറമാഡസ്റ്റ് നവനീകേരനികന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ സലെന്ധം
ഏപറടുകന്ന നടെപടെനികേള് ജനിലമാ  ഭരണകൂടെന്ധം  പുതനിയ സലെപമടുപ്പെസ്റ്റ്  നനിയമപ്രകേമാരന്ധം
നടെതനിവരുന.  കൂടെമാപത,  ചമ്പകര പമാലെന്ധം  മുതല് കപട്ട വപരയുള്ള കറമാഡസ്റ്റ്  വനീതനി
കൂട്ടുന്നതനിനുള്ള പപമാനവനിലെ നടെപടെനികേളുന്ധം സശ്വനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് വരനികേയമാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനിപലെതനിയതനിനസ്റ്റ്  കശഷന്ധം  പകേമാച്ചനി
പമകടമായമായനി കേനീഴ്ക്കടെ ഇനതനില് 313.59 കകേമാടെനി രൂപ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ഇ) ആലവ, ഇടെപ്പെളളനി, ലവറനിലെ എന്നനിവനിടെങ്ങളനിപലെ ജന്ധംഗ്ഷന നവനീകേരണ
പ്രവര്തനങ്ങള്,  പദയമാത്രനികേര്കസ്റ്റ്  മമാത്രന്ധം  ഉപകയമാഗനികമാനമാനുതകുന്ന ആധുനനികേ
നടെപ്പെമാത,  കസഷന സന്ധംബനനിയമായ വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്,  ഇവനിടെങ്ങളനിലെമാവശഖ്യമമായ
നവനീന ലവദദ്യുതനീകേരണ സന്ധംവനിധമാനങ്ങള് തുടെങ്ങനിയവയമാണസ്റ്റ് വമാട്ടര് പമകടമാ, പമകടമാ
ടെമാകനി  എന്നനിവ  കൂടെമാപത  വനിശമാലെപകേമാച്ചനി  നഗരതനില്  പകേമാച്ചനി  പമകടമാ  പറയനില്
ലെനിമനിറഡസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകമാനുകദ്ദേശനികന്ന പമകടമാ അനുബന പ്രവര്തനങ്ങള്.  ഏകേകദശന്ധം
161  കകേമാടെനി  രൂപ പചലെവസ്റ്റ്  വരുന്ന പ്രസ്തുത പമകടമാ  അനുബന സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്
നടെപ്പെമാകന്നതനിനമായനി സന്ധംസമാന സര്കമാര് ഭരണമാനുമതനി നല്കേനികഴെനിഞ. 
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പകേമാച്ചനി പമകടമായനിപലെ നനിയമനന്ധം

63  (1711)  ശനീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) പകേമാച്ചനി പമകടമാ പറയനിലെനിപന്റെ ആദഖ്യ 30 ദനിവസപത വരുമമാനന്ധം ദനിവസന്ധം

തനിരനിച്ചസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  എത്ര ജനീവനകമാരമാണസ്റ്റ് ഇവനിപടെ കസവനമനുഷ്ടനികന്നതസ്റ്റ്;  ജനീവനകമാരുപടെ

നനിയമനന്ധം സന്ധംബനനിച്ച നടെപടെനിക്രമന്ധം, ഏജനസനികേള് എന്നനിവയുപടെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്

നല്കുകമമാ;

(സനി)  ഭനിന്നകശഷനികമാരമായവര്കസ്റ്റ് കജമാലെനി നൽകുന്നതനിനസ്റ്റ് പ്രകതഖ്യകേ പരനിഗണ

നയുകണ്ടമാ; എങനില് വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) പകേമാച്ചനി പമകടമാ പറയനിലെനിപന്റെ ആദഖ്യ 30 ദനിവസപത വരുമമാനന്ധം, ദനിവസന്ധം

തനിരനിച്ചസ്റ്റ് ഇകതമാപടെമാപ്പെന്ധം അനുബനമമായനി ഉള്ളടെകന്ധം പചയ്യുന.*

(ബനി)  പകേമാച്ചനി പമകടമാ പറയനില് ലെനിമനിറഡനില്  479  ജനീവനകമാര് കസവനമനു

ഷ്ഠനികന.  പകേമാച്ചനി  പമകടമാ  പറയനില്  ലെനിമനിറഡനിപലെ  ഒഴെനിവകേള്  അഖനികലെന്തെഖ്യമാ

തലെതനില് എലമാ പ്രധമാന പത്രങ്ങളനില് പ്രസനിദനീകേരനികകേയുന്ധം,  അകപക്ഷകേരനില്നനിനന്ധം

കയമാഗഖ്യതയുള്ളവപര  എഴുത്തുപരനീക്ഷ/അഭനിമുഖതനിനസ്റ്റ്  ക്ഷണനികകേയുന്ധം  അതനില്

വനിജയനികന്നവപര നനിയമനികകേയുമമാണസ്റ്റ്  പചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  കജമാലെനിയനില് മുനപരനിചയമനിലമാത

253  കപപര നനിയമനികന്നതനിനമായനിട്ടുള്ള അഖനികലെന്തെഖ്യമാ കയമാഗഖ്യതമാ പരനീക്ഷ നടെത്തു

ന്നതനിനുകവണ്ടനി Institute of Banking Personnel Selection എന്ന സമാപനപത

ഏര്പപ്പെടുത്തുകേയുണ്ടമായനി.

(സനി)  പകേമാച്ചനി  പമകടമാ  പറയനില് ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സര്കമാരനിപന്റെ  സന്ധംവരണ

നനിയമമമാണസ്റ്റ് പമാലെനികന്നതസ്റ്റ്.  ഇന്തെഖ്യയനില് നനിലെവനില് പ്രവര്തനമുള്ള പമകടമാകേളനില്

സമാകങതനികേ തസനികേകേളനില് യമാത്രകമാരുകടെയുന്ധം കജമാലെനികമാരുകടെയുന്ധം  സുരക്ഷനിതതശ്വന്ധം

മുനനനിര്തനി  ഭനിന്നകശഷനികമാപര  സന്ധംവരണതനില്നനിനന്ധം  ഒഴെനിവമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

സമാകങതനികേ ഇതര തസനികേകേളനികലെയള്ള ഭനിന്നകശഷനികമാരുപടെ പ്രകതഖ്യകേ നനിയമന

പരസഖ്യന്ധം ഉടെപന പ്രസനിദപപ്പെടുത്തുന്നതമാണസ്റ്റ്. 

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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വമാട്ടര് പമകടമാ പദതനി

64 (1712) ശനീ  .   എന്ധം  .   സശ്വരമാജസ്റ്റ് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി

സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ആരന്ധംഭനികന്ന വമാട്ടര്  പമകടമാ  പദതനിയനില് നനിലെവനില്

ഏപതലമാന്ധം പ്രകദശങ്ങപളയമാണസ്റ്റ് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) എത്ര ഘട്ടമമായമാണസ്റ്റ് പദതനി പൂര്തനീകേരനികമാന ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ്; ഓകരമാ

ഘട്ടതനിലന്ധം ഏപതലമാന്ധം പ്രകദശങ്ങപളയമാണസ്റ്റ് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികകമമാ;

(സനി)  പദതനി പ്രകദശവമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് കേനിടെകന്നതുന്ധം വനികേസന സമാധഖ്യത

യുള്ളതുമമായ കൂടുതള് പ്രകദശങ്ങളനികലെകസ്റ്റ്  പദതനി വനിപുലെനീകേരനികന്നതനിനസ്റ്റ്  നടെപടെനി

സശ്വനീകേരനികകമമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ആരന്ധംഭനികന്ന  വമാട്ടര്  പമകടമാ  പദതനിയനില്

ഉള്പപ്പെടുതനിയനിരനികന്ന പ്രകദശങ്ങള് തമാപഴെ വനിവരനിച്ചനിരനികന :

1. കചരമാപനല്ലൂര്

2. മുളവകേമാടെസ്റ്റ്

3. കേടെമകടെനി

4. കുമ്പളന്ധം

5. വരമാപ്പുഴെ

6. ഇളന്ധംകുന്നപ്പുഴെ

7. ഏലൂര്

8. തൃകമാകര

9. തൃപ്പൂണനിത്തുറ

10. പകേമാച്ചനി കകേമാര്പ്പെകറഷന

(ബനി)  രണ്ടസ്റ്റ്  ഘട്ടമമായനിട്ടമാണസ്റ്റ്  പദതനി  പൂര്തനീകേരനികമാന  ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ്.

ഓകരമാ ഘട്ടതനിലന്ധം ഉള്പപ്പെടുന്ന പ്രകദശങ്ങള് ചുവപടെപ്പെറയുന :
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ഒന്നമാന്ധം ഘട്ടന്ധം :

1. മുളവകേമാടെസ്റ്റ്

2. കുമ്പളന്ധം

3. തൃകമാകര

4. തൃപ്പൂണനിത്തുറ

5. പകേമാച്ചനി കകേമാര്പ്പെകറഷന

രണ്ടമാന്ധം ഘട്ടന്ധം :

1. കചരമാപനല്ലൂര്

2. കേടെമകടെനി

3. വരമാപ്പുഴെ

4. ഇളന്ധംകുന്നപ്പുഴെ

5. ഏലൂര്

(സനി)  പദതനി  പ്രകദശവമമായനി  ബനപപ്പെട്ടുകേനിടെകന്ന  പ്രകദശങ്ങളനികലെകള്ള

വനിപുലെനീകേരണന്ധം നനിലെവനില് പരനിഗണനയനിലെനില. 

കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് ലലെറസ്റ്റ് പമകടമാ പദതനി

65 (1713)  ശനീ  .    പകേ  .    ദമാസന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി

സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് ലലെറസ്റ്റ് പമകടമാ പദതനികസ്റ്റ് കകേന്ദ്രസര്കമാരനിപന്റെ ഭരണമാനുമതനി

ലെഭഖ്യമമാകമാന  ഇനനി  എപന്തെലമാന്ധം  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനികകണ്ടതമായനിട്ടുപണ്ടനന്ധം,

ഇതുവപര സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് എപന്തെലമാപമനന്ധം വനിശദമമാകകമമാ;

(ബനി)  പദതനികമായനി  സലെന്ധം  ഏപറടുകല്  ഏതസ്റ്റ്  ഘട്ടതനിലെമാപണനന്ധം

എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേള് പൂര്തനിയമാകനിപയനന്ധം വനിശദമമാകകമമാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനികമായനി പപമാതുമരമാമതസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ് മുകഖന പൂര്തനീകേരനികകണ്ട

നടെപടെനികേള് എപന്തെലമാപമന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) കകേരളതനില് തനിരുവനന്തെപുരന്ധം, കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് ലലെറസ്റ്റ് പമകടമാ പദതനികേള്കസ്റ്റ്
11-9-2015-പലെ ജനി.ഒ.(എന്ധംഎസസ്റ്റ്.) 74-2015-പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  പ്രകേമാരന്ധം 6728 കകേമാടെനി
(തനിരുവനന്തെപുരന്ധം-4219  കകേമാടെനി  +  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്-2509  കകേമാടെനി)  രൂപയസ്റ്റ്  കകേരള
സര്കമാര് ഭരണമാനുമതനി  നല്കേനി.  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സര്കമാരനിപന്റെ അനുമതനികമായനി
പ്രസ്തുത പദതനിയുപടെ വനിശദ രൂപകരഖകേളുന്ധം മറസ്റ്റ് വനിശദവനിവരങ്ങളുന്ധം 2015 പസപ്തന്ധംബറനില്
സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര നഗരവനികേസന മനമാലെയന്ധം പ്രസ്തുത പദതനിയുപടെ വനിശകേലെനവന്ധം
പരനികശമാധനയുന്ധം നടെതനിപകമാണ്ടനിരനികകേയമാണസ്റ്റ്. ഈ പ്രക്രനിയയുപടെ ഭമാഗമമായനി വനിവനിധ
കകേന്ദ്ര മനമാലെയങ്ങളുപടെയുന്ധം വകുപ്പുകേളുപടെയുന്ധം അഭനിപ്രമായങ്ങളുന്ധം സന്ധംശയങ്ങളുന്ധം കകേരള
സര്കമാരനിപന അറനിയനികകേയുന്ധം അവയ്പകലമാന്ധം  മറുപടെനി/വനിശദനീകേരണന്ധം നല്കുകേയുന്ധം
പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  സര്കമാരനിപന്റെ  അനുമതനി  ലെഭഖ്യമമാകമാനുള്ള  ശമങ്ങള്  നടെന
വരുന.

(ബനി)  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  ലലെറസ്റ്റ്  പമകടമാ  പദതനിയുപടെ  ഡ നികപ്പെമാ/യമാര്ഡസ്റ്റ്
ആവശഖ്യങ്ങള്കമായനി  8.2819  പഹകര് സര്കമാര് ഭൂമനി സര്കമാര് ഉതരവസ്റ്റ് പ്രകേമാരന്ധം
കകേരള റമാപ്പെനിഡസ്റ്റ് ടമാനസനിറസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷനസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചസ്റ്റ് ഉതരവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
ലലെറസ്റ്റ് പമകടമാ പദതനിയുപടെ കസഷനുകേള് നനിര്മനികമാന ആവശഖ്യമമായ 1.447 പഹകര്
സശ്വകേമാരഖ്യ  ഭൂമനി  ഏപറടുകമാന  8-9-2016-പലെ  ജനി.ഒ.(എന്ധംഎസസ്റ്റ്.)  67-2016-
പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  പ്രകേമാരന്ധം ഭരണമാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത സലെപമടുപ്പെനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് പ്രമാരന്ധംഭ ഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്.

(സനി)  പദതനി നടെതനിപ്പെനിനമായനി പപമാതുമരമാമതസ്റ്റ് വകുപ്പെനിപന്റെ കേനീഴെനില് കകേരള
റമാപ്പെനിഡസ്റ്റ് ടമാനസനിറസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷന ലെനിമനിറഡസ്റ്റ് എന്ന കപരനില് ഒരു  SPV (Special
Purpose  Vehicle)  രൂപനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പദതനിയുപടെ  പ്രമാരന്ധംഭ  നടെപടെനികേളമായ
പമാതവനികേസനന്ധം, കമല്പ്പെമാലെങ്ങളുപടെ നനിര്മമാണന്ധം മുതലെമായ കജമാലെനികേളുന്ധം പപമാതുമരമാമതസ്റ്റ്
വകുപ്പെനിപന്റെ കേനീഴെനിലെമാണസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകന്നതസ്റ്റ്.

പകേമാച്ചനിയനിപലെ വമാട്ടര് പമകടമാ പദതനി

66 (1714)  ശനീ  .    കജമാണ് പഫെര്ണമാണ്ടസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പകേമാച്ചനിയനിപലെ പപമാതുഗതമാഗത സന്ധംവനിധമാനന്ധം പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതനിനമായനി
ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുള്ള വമാട്ടര് പമകടമാ പദതനിയുപടെ നനിജസനിതനി വനിശദമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  പദതനിയുപടെ  റൂട്ടുകേള്  ഏപതലമാപമനന്ധം  കബമാട്ടുപജട്ടനികേള്
എവനിപടെപയലമാമമാണസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ളപതനന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;
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(സനി)  കുമ്പളങ്ങനി,  പപരുമ്പടെപ്പെസ്റ്റ്,  ഇടെപകമാച്ചനി ഫെനിഷസ്റ്റ് ഫെമാമനിനസ്റ്റ് സമനീപതസ്റ്റ് കൂടെനി
പുരമാതന കേമായല്മമാര്ഗ്ഗമമായ പഷ്ണനികതമാട്ടനിലൂപടെ കേണ്ണങ്ങമാടെസ്റ്റ്-പവലനിന്ധംന്ധംഗ്ടെണ് ഐലെന്റെസ്റ്റ്
പമാലെന്ധം വഴെനി ഇടെപകമാച്ചനി, കതവര റൂട്ടസ്റ്റ് പരനിഗണനികമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) പദതനിയുപടെ ജനറല് കേണ്സള്ട്ടന്റെമായനി M/s. AECOM Consortium-പത
നനിയമനിച്ചുകേഴെനിഞ. പദതനികമാവശഖ്യമമായ പമാരനിസനിതനികേമാനുമതനി ലെഭനികന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചു  വരനികേയമാണസ്റ്റ്.  ഭൂമനി  ഏപറടുകലെനിനുള്ള  പരനിസനിതനി
അനുമതനി, സര്കവ്വയുമമായനി ബനപപ്പെട്ട നടെപടെനികേള് എന്നനിവ പുകരമാഗമനികകേയമാണസ്റ്റ്. 

(ബനി) നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട പദതനിയുപടെ റൂട്ടുകേളുന്ധം, കബമാട്ടുപജട്ടനികേളുന്ധം ചുവപടെ കചര്കന :

റൂട്ടുകേള് :

സസൗതസ്റ്റ് ചനിറ്റൂര് - എറണമാകുളന്ധം

ഇടെപകമാച്ചനി - കതവര

എറണമാകുളന്ധം - ലവപ്പെനിന

എറണമാകുളന്ധം - മട്ടമാകഞരനി

ലഹകകമാര്ട്ടസ്റ്റ് - മുളവകേമാടെസ്റ്റ്

ലവറനിലെ - ഇനകഫെമാപമാര്കസ്റ്റ്

കുമ്പളന്ധം - കതവര

ഇനകഫെമാപമാര്കസ്റ്റ് - ഇടെപകമാച്ചനി

മുളവകേമാടെസ്റ്റ് - സസൗതസ്റ്റ് ചനിറ്റൂര്

ഇടെപകമാച്ചനി - ലവപ്പെനിന

സസൗതസ്റ്റ് ചനിറ്റൂര് - കചരമാപനല്ലൂര്

എളന്ധംകുന്നപ്പുഴെ - ലഹകകമാര്ട്ടസ്റ്റ്

കേടെമകടെനി - പമാലെനിയന്ധംതുരുതസ്റ്റ്

പചന്നൂര് - തുണ്ടത്തുന്ധംകേടെവസ്റ്റ്

ചമാരനിയന്ധംതുരുതസ്റ്റ് - പചന്നൂര്

കകേമാതമാടെസ്റ്റ് - അമൃത കഹമാസനിറല്
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കബമാട്ടുപജട്ടനികേള് :

1. സസൗതസ്റ്റ് ചനിറ്റൂര്

2. പകേമാറകങമാട്ട

3. മുളവകേമാടെസ്റ്റ് പഞമായതസ്റ്റ്

4. പപമാന്നമാരനിമന്ധംഗലെന്ധം

5. കബമാള്ഗമാട്ടനി

6. മുളവകേമാടെസ്റ്റ് കഹമാസനിറല്

7. മുളവകേമാടെസ്റ്റ് കനമാര്തസ്റ്റ്

8. കുമ്പളന്ധം

9. പനട്ടൂര്

10. കേമാകനമാടെസ്റ്റ്

11. ഇനകഫെമാപമാര്കസ്റ്റ്

12. ഏരൂര്

13. എറണമാകുളന്ധം

14. വനിലനിന്ധംഗ്ടെണ് ഐലെനഡസ്റ്റ്

15. കഫെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പകേമാച്ചനി

16. ലവപ്പെനിന

17. മട്ടമാകഞരനി

18. ലഹകകമാര്ട്ടസ്റ്റ്

19. ലവറനിലെ

20. തമാകന്തെമാന്നനിത്തുരുതസ്റ്റ്

21. ഇടെപകമാച്ചനി

22. കതവര

23. കചരമാപനല്ലൂര്
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24. ആസര് പമഡനിസനിറനി

25. പനിഴെലെ

26. കകേമാതമാടെസ്റ്റ്

27. പചന്നൂര്

28. കേടെമകടെനി

29. മൂലെന്ധംപനിളളനി

30. പമാലെനിയന്ധംതുരുതസ്റ്റ്

31. ചമാരനിയന്ധംതുരുതസ്റ്റ്

32. വരമാപ്പുഴെ

33. തുണ്ടത്തുന്ധംകേടെവസ്റ്റ് 

34. എളന്ധംകുന്നപ്പുഴെ

35. ഏലൂര് 

36. ലതക്കൂടെന്ധം

37. കതമാപ്പുന്ധംപടെനി

38. അമൃത കഹമാസനിറല്

(സനി)  പ്രസ്തുത  റൂട്ടസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ഉള്പകമാള്ളുന്നനില.  എന്നമാല്  ഇടെപകമാച്ചനി-
കതവര കേരകേപള ബനനിപ്പെനിച്ചുപകേമാണള്ള സര്വ്വനീസസ്റ്റ് ഈ പദതനിയുപടെ ഭമാഗമമാണസ്റ്റ്. 

പറമ്പനികളന്ധം-ആളനിയമാര് പദതനി

67  (1715)  ശനീ  .    ഷമാഫെനി  പറമ്പനില് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം പറമ്പനികളന്ധം-ആളനിയമാര്
പദതനി സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് എപന്തെങനിലന്ധം തരതനിലള്ള ഇടെപപടെലകേള് നടെതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  പറമ്പനികളന്ധം-ആളനിയമാര്  പദതനിയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  കേരമാര്  പ്രകേമാരന്ധം
സന്ധംസമാനതനിനസ്റ്റ്  ലെഭനികകണ്ട  ജലെന്ധം  തമനിഴമാടെസ്റ്റ്  നനികഷധനിച്ചതനിപനതനിപര  എന്തെസ്റ്റ്
നടെപടെനി ലകേപകമാണ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;
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(സനി)  കേരമാര്  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  എത്ര  ടെനി.എന്ധം.സനി.  ജലെമമാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിനസ്റ്റ്
ലെഭനികകണ്ടപതനന്ധം ഇതവണ ഇതുവപര എത്ര ടെനി.എന്ധം.സനി. ജലെന്ധം സന്ധംഭരനിച്ചുപവനന്ധം
വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ്  അതനിര്തനി പ്രകദശപത ജനങ്ങള് രൂക്ഷമമായ കുടെനിപവള്ള
ക്ഷമാമന്ധം  അനുഭവനികന്ന  കവളയനില്  ഇകമാരഖ്യതനില്  അടെനിയന്തെര  ഇടെപപടെല്
നടെത്തുകമമാ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  (2016-17)  ജലെവര്ഷതനില്  നമാളനിതുവപര  പറമ്പനികളന്ധം-ആളനിയമാര്
പദതനിയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  അവകേമാശപപ്പെട്ട  ജലെന്ധം  മുഴുവന  ലെഭനിച്ചനിട്ടനില.
പറമ്പനികളന്ധം-ആളനിയമാര്  പദതനി  കേരമാര്  വഖ്യവസമാലെന്ധംഘനങ്ങപളലമാന്ധം  തപന്ന
ഉകദഖ്യമാഗസതലെതനിലന്ധം സര്കമാര് തലെതനിലന്ധം കകേരളന്ധം യഥമാസമയന്ധം തമനിഴ് നമാടെനിപന്റെ
ശദയനില്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ പദതനി പ്രകദശതസ്റ്റ് അനുഭവപപ്പെടുന്ന കുടെനിപവള്ള
ക്ഷമാമവന്ധം  കേമാര്ഷനികേമാവശഖ്യങ്ങള്കള്ള  ജലെ  ദസൗര്ലെഭഖ്യവന്ധം  ശദയനില്പപ്പെട്ടതനിപന
തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  2016  പസപ്തന്ധംബര്  രണ്ടമാന്ധം  ലദശ്വവമാരതനില്  700  എന്ധം.സനി.എഫെസ്റ്റ്.ടെനി.
ജലെമമാണസ്റ്റ്  ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ  പദതനി  പ്രകദശകതകമായനി  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിരുനപവങനിലന്ധം
250 കേറ്റ്യൂപസകസ്റ്റ് എന്ന കതമാതനില് പവള്ളന്ധം തരമാപമന്നമാണസ്റ്റ് തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ് അറനിയനിച്ചനിരുന്നതസ്റ്റ്.
പറമ്പനികളന്ധം ഡമാമനിപലെ ഉപകയമാഗനികമാനമാകുന്ന പവള്ളന്ധം ആളനിയമാര് റനിസര്കവമായറനില്
എതനിച്ചസ്റ്റ്  അവനിപടെനനിന്നസ്റ്റ്  ചനിറ്റൂരനിപലെ  കൃഷനികമാവശഖ്യമമായ  പവള്ളന്ധം  മണകടെവനില്
നല്കേണപമന്നമാവശഖ്യപപ്പെട്ടസ്റ്റ് പകേമാണ്ടസ്റ്റ്  16-9-2016-നസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട കകേരള മുഖഖ്യമനനി
തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനികസ്റ്റ് കേതയയകേയുണ്ടമായനി.

ഇതനിനസ്റ്റ്  പുറകമ  2016  ഒകകമാബര്  ഒന്നമാന്ധം  ലദശ്വവമാരതനില്  കേരമാര്പ്രകേമാരന്ധം
കകേരളതനിനസ്റ്റ് ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ പദതനി പ്രകദശകതകസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകകണ്ട  700 എന്ധം.സനി.എഫെസ്റ്റ്.ടെനി.
ജലെന്ധം  (540  കേറ്റ്യൂപസകസ്റ്റ് എന്ന കതമാതനില്)  മണകടെവസ്റ്റ്  വനിയറനില് നല്കേണപമന്നമാണസ്റ്റ്
ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നമാല്  വളപര  കുറഞ  കതമാതനിലെമാണസ്റ്റ്  തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ്
മണകടെവനില് ജലെന്ധം ലെഭഖ്യമമാകനി വന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിപന തുടെര്ന്നസ്റ്റ് രൂക്ഷമമായ ജലെക്ഷമാമന്ധം
പരനിഹരനികമാന കേരമാര്പ്രകേമാരമുള്ള ജലെന്ധം  (കുടെനിശനികേ ഉള്പപ്പെപടെ)  കേഴെനിഞ ജലെവര്ഷതനിപലെ
കശഷനികന്ന കേമാലെയളവനില് ലെഭഖ്യമമാകണപമനന്ധം തമനിഴമാടെസ്റ്റ് കഷമാളയമാര് പവര് ഹസൗസസ്റ്റ്
II  പൂര്ണ്ണമമായനി പ്രവര്തനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് കകേരള കഷമാളയമാര് ജലെനനിരപ്പെസ്റ്റ് എത്രയുന്ധം പപപട്ടന്നസ്റ്റ്
പൂര്ണ്ണ  ജലെനനിരപ്പെനില്  (എഫെസ്റ്റ്.ആര്.എല്.)  എതനികണപമനന്ധം  തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ്  കഷമാളയമാര്
പവര് ഹസൗസസ്റ്റ്  I-പന്റെ പ്രവര്തനവന്ധം പറമ്പനികളകതയസ്റ്റ് ജലെന്ധം  തനിരനിച്ചസ്റ്റ്  വനിടുന്നതുന്ധം
നനിര്ത്തുകേയുന്ധം പചയണപമന്നമാവശഖ്യപപ്പെട്ടുപകേമാണ്ടസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട കകേരളമാ ജലെവനിഭവ
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വകുപ്പുമനനി 8-10-2016-നസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ് പപമാതുമരമാമതസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനികസ്റ്റ്
കേതയയസ്റ്റ്കകേയുണ്ടമായനി.  കൂടെമാപത രൂക്ഷമമായ ജലെക്ഷമാമന്ധം  കേണകനിപലെടുതസ്റ്റ്  ഈ
പ്രശ്നതനില് ഇടെപപട്ടസ്റ്റ്  കേരമാര്പ്രകേമാരമുള്ള ജലെന്ധം  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  ലെഭഖ്യമമാകമാന കവണ്ട
നനിര്കദ്ദേശന്ധം  തമനിഴമാടെനിനസ്റ്റ്  നല്കേണപമന്നമാവശഖ്യപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കകേരള  ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി
8-10-2016-നസ്റ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട കകേന്ദ്രജലെ വനിഭവ വകുപ്പുമനനികസ്റ്റ് കേതയയകേയുണ്ടമായനി.
കകേരളതനിപന്റെ ശക്തമമായ സമര്ദ്ദേപതത്തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ്  സന്ധംയുക്ത ജലെക്രമനീകേരണ
കബമാര്ഡനിപന്റെ കയമാഗതനില് പപങടുകമാന തയമാറമാകുകേയുണ്ടമായനി. തുടെര്ന്നസ്റ്റ് സന്ധംയുക്ത
ജലെക്രമനീകേരണ  കബമാര്ഡനിപന്റെ  (JWRB)  97- ാാമതസ്റ്റ്  കയമാഗന്ധം  26-10-2016-നസ്റ്റ്
പമാലെകമാടെസ്റ്റ് വച്ചസ്റ്റ് കചര്ന. ഈ കയമാഗതനില് കകേരളന്ധം, കേനീഴദനീതടെ അവകേമാശതനിപന്റെ
അടെനിസമാനതനില്  പനി.എ.പനി.  കേരമാര്പ്രകേമാരന്ധം  ഉറപ്പെമാകനിയനിട്ടുള്ള  ജലെന്ധം  ഏപതമാരു
സമാഹചരഖ്യതനിലന്ധം  ലെഭഖ്യമമാകണപമന്നസ്റ്റ്  തമനിഴ് നമാടെനികനമാടെസ്റ്റ്  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു.  ഇതനിനസ്റ്റ്
കശഷന്ധം  98-മതസ്റ്റ്  JWRB കയമാഗന്ധം  13-12-2016-നസ്റ്റ്  തമനിഴ് നമാട്ടനിപലെ പപമാള്ളമാച്ചനിയനില് വച്ചസ്റ്റ്
കചരുകേയുണ്ടമായനി.  ഈ കയമാഗതനില് പനി.എ.പനി.  കേരമാര്പ്രകേമാരമുള്ള ജലെന്ധം  നല്കേണപമന്നസ്റ്റ്
കകേരളന്ധം ശക്തമമായനി ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു. മണകടെവസ്റ്റ് വനിയറനില് 7.25 ടെനി.എന്ധം.സനി.എഫെസ്റ്റ്.-ഉന്ധം
കകേരള  കഷമാളയമാറനില്  12.3  ടെനി.എന്ധം.സനി.എഫെസ്റ്റ്.-ഉന്ധം  കേരമാര്പ്രകേമാരന്ധം  കകേരളതനിനസ്റ്റ്
ഉറപ്പെമാകനിയനിട്ടുള്ളതമാപണനന്ധം  ഇതസ്റ്റ്  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയതനിനസ്റ്റ്  കശഷകമ  തമനിഴമാടെനിനസ്റ്റ്
പനി.എ.പനി.-യനില്  നനിനന്ധം  ജലെന്ധം  എടുകവമാന  സമാധനികകേയുളപവനന്ധം  കകേരളന്ധം
വമാദനികകേയുന്ധം ആയതനിനമാല് കുടെനിപവള്ളതനിനസ്റ്റ് കവണ്ടനിയുള്ള ജലെന്ധം മമാത്രന്ധം എടുത
കശഷന്ധം ബമാകനി ജലെന്ധം മുഴുവന കകേരളതനിനസ്റ്റ് നല്കേണപമന്നസ്റ്റ് കകേരളന്ധം ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു.
മമാത്രമല 97-ാാമതസ്റ്റ് JWRB കയമാഗതനില് സമതനിച്ചതുകപമാപലെ തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ് മണകടെവസ്റ്റ്
വനിയറനില്  2016  നവന്ധംബര്  II, 2016  ഡനിസന്ധംബര് I  എന്നനീ ലദശ്വവമാരങ്ങളനില് ജലെന്ധം
നല്കേനിയനിട്ടനില എന്ന കേമാരഖ്യവന്ധം കകേരളന്ധം ചൂണ്ടനികമാട്ടനി.  എന്നമാല് 13-12-2016  മുതല്
ഡനിസന്ധംബര് അവസമാന വമാരന്ധം വപര മണകടെവനില് 175 കേറ്റ്യൂപസകസ്റ്റ് എന്ന കതമാതനില്
മമാത്രകമ ജലെന്ധം നല്കേമാന സമാധനികകേയുളപവന്നസ്റ്റ്  98-ാാമതസ്റ്റ്  JWRB  കയമാഗതനില്
തമനിഴമാടെസ്റ്റ് അറനിയനികകേയുന്ധം തുടെര്ന്നസ്റ്റ് മണകടെവനികലെകള്ള ജലെവനിതരണ കതമാതസ്റ്റ് ഇരു
ഗവണ്പമനകേളുകടെയുന്ധം  തനീരുമമാനപ്രകേമാരമമാകേമാപമന്നസ്റ്റ്  ധമാരണയുമമായനി.  ഇതനിനസ്റ്റ്  പുറകമ
തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ് കഷമാളയമാറനിപലെ ജലെസന്ധംഭരണ നനിലെവച്ചസ്റ്റ് കനമാകകമ്പമാള് പഫെബ്രുവരനി ഒന്നമാന്ധം
തനീയതനി കകേരള കഷമാളയമാര് റനിസര്കവമായര് പൂര്ണ്ണ ജലെനനിരപ്പെനിലെമാകകേ അസമാധഖ്യമമാ
യതനിനമാല് തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ് കഷമാളയമാറനിപലെ മുഴുവന ജലെവന്ധം കകേരള കഷമാളയമാറനികലെകസ്റ്റ് തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ്
കഷമാളയമാര് പവര്ഹസൗസസ്റ്റ് II വഴെനികയമാ, ലബപ്പെമാസസ്റ്റ് വഴെനികയമാ കേരമാര്പ്രകേമാരമുള്ള ജലെ
വനിഹനിതന്ധം ലെഭനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികണപമനന്ധം കകേരളന്ധം ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു.

7-1-2017-ല്  ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  വനീണന്ധം  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനികസ്റ്റ്  കേതയച്ചതനിപന  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  28-1-2017-നസ്റ്റ്  തനിരുവനന്തെപുരത്തുവച്ചസ്റ്റ്
അന്തെര്സന്ധംസമാന പസക്രട്ടറനിതലെ ചര്ച്ച നടെകകേയുന്ധം മണകടെവസ്റ്റ്  വനിയറനില്  2017
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മമാര്ച്ചസ്റ്റ് അവസമാനന്ധം വപര  290  കേറ്റ്യൂപസകസ്റ്റ് എന്ന കതമാതനില് ജലെന്ധം നല്കേണപമനന്ധം
കകേരള  കഷമാളയമാറനില്  കേരമാര്പ്രകേമാരമുള്ള  ജലെന്ധം  ലെഭഖ്യമമാകണപമനന്ധം  കകേരളന്ധം
തമനിഴ് നമാടെനികനമാടെസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെടുകേയുന്ധം പചയ്തു. രൂക്ഷമമായ വരള്ച്ചയുപടെ അടെനിസമാനതനില്
പനി.എ.പനി.-യനിപലെ  ജലെ  ദസൗര്ലെഭഖ്യന്ധം  കേണകനിപലെടുതസ്റ്റ്  കകേരളന്ധം  തമനിഴമാടുമമായനി
സഹകേരനികണപമന്നസ്റ്റ്  തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ്  ആവശഖ്യപപ്പെടുകേയുന്ധം  എന്നമാല്  കേനീഴെസ്റ്റ്  നദനീതടെ
അവകേമാശപ്രകേമാരന്ധം കകേരളതനിനസ്റ്റ് മുഴുവന ജലെവന്ധം ലെഭനികകണ്ടതമാപണന്നസ്റ്റ് ചൂണ്ടനികമാട്ടനി
കകേരളന്ധം അതസ്റ്റ് നനിരമാകേരനിച്ചു. 2017  പഫെബ്രുവരനി  15 വപര  200 കേറ്റ്യൂപസകസ്റ്റ് എന്ന കതമാതനില്
മണകടെവനില്  ജലെന്ധം  ലെഭഖ്യമമാകണപമന്നതസ്റ്റ്  തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ്  തതശ്വതനില്  അന്ധംഗനീകേരനിച്ചു.
എന്നമാല് ശനിരുവമാണനിയനില് നനിന്നസ്റ്റ് ജലെന്ധം പമ്പസ്റ്റ് പചയ്തസ്റ്റ് തമനിഴ് നമാടെനിനസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകണപമന്ന
ആവശഖ്യതനികനല്  ഇതനിനസ്റ്റ്  ഉയര്ന്ന തലെതനിലള്ള തനീരുമമാനന്ധം  ആവശഖ്യമമാപണന്നസ്റ്റ്
ചൂണ്ടനികമാട്ടനി  കകേരളന്ധം പ്രസ്തുത ആവശഖ്യന്ധം തല്കമാലെന്ധം നനിരമാകേരനിച്ചു. 28-1-2017-പലെ
പസക്രട്ടറനിതലെ ചര്ച്ചയനിലണ്ടമായ തനീരുമമാനപ്രകേമാരന്ധം 6-2-2017 മുതല് 15-2-2017 വപര
മണകടെവസ്റ്റ്  വനിയറനില്  200  കേറ്റ്യൂപസകനിലെധനികേന്ധം  ജലെന്ധം  ലെഭനികകേയുന്ധം  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്
16-2-2017-ല്  നടെന്ന  ഉകദഖ്യമാഗസതലെ  ചര്ച്ചപയത്തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  28-2-2017  വപര
ആളനിയമാറനില് നനിന്നസ്റ്റ് 250  കേറ്റ്യൂപസകസ്റ്റ് ജലെന്ധം തുറനവനിടെമാപമനന്ധം മണകടെവനില് ഏകേകദശന്ധം
190-200 കേറ്റ്യൂപസകസ്റ്റ് വപര ജലെന്ധം ലെഭഖ്യമമാകമാപമനന്ധം തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ് സമതനികകേയുന്ധം പചയ്തു.

പനി.എ.പനി.  കേരമാര്  പ്രകേമാരന്ധം  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  ഏപ്രനില്  ഒനന്ധം  രണന്ധം
ലദശ്വവമാരങ്ങളനിലന്ധം കമയസ്റ്റ് ഒന്നമാന്ധം ലദശ്വവമാരതനിലന്ധം മണകടെവനില് ജലെവനിഹനിതമനില.
എന്നമാല് കകേരളതനിപന്റെ  laison officers-പന്റെ സമകയമാചനിതമമായ ഇടെപപടെലകേളുപടെ
ഫെലെമമായനി രൂക്ഷമമായ കുടെനിപവള്ളക്ഷമാമന്ധം പരനിഹരനികമാന മണകടെവസ്റ്റ് വനിയറനില് 100
കേറ്റ്യൂപസകസ്റ്റ്  എന്ന കതമാതനില് ജലെന്ധം  ലെഭഖ്യമമാകമാപമന്നസ്റ്റ്  തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ്  ജലെവനിഭവ വകുപ്പെസ്റ്റ്
അധനികൃതരുമമായനി ധമാരണയനിലെമായനിരുന. എന്നമാല് ആളനിയമാര് ഡമാമനിനുന്ധം മണകടെവസ്റ്റ്
വനിയറനിനുമനിടെയനില് നദനിയനില് നനിന്നസ്റ്റ് തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ് കേര്ഷകേരുന്ധം മറസ്റ്റ് ഗുണകഭമാക്തമാകളുന്ധം
ഗണഖ്യമമായ കതമാതനില് ജലെന്ധം പമ്പസ്റ്റ് പചയ്പതടുകന്നതനിനമാല്  100  കേറ്റ്യൂപസകനിപനകമാള്
കുറഞ കതമാതനിലെമാപണങനിലന്ധം മണകടെവനില് ജലെന്ധം ലെഭഖ്യമമായനിരുന. നടെപ്പെസ്റ്റ് ജലെവര്ഷന്ധം
(2017-18) 1-7-2017-നമാണസ്റ്റ് ആരന്ധംഭനിച്ചതസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് തപന്ന ഈ വര്ഷതനിപലെ
കൃഷനികന്ധം  ലവദദ്യുകതമാല്പമാദനതനിനുന്ധം  കവണ്ട  ജലെന്ധം  പനി.എ.പനി.-യനില്  നനിനന്ധം
ലെഭഖ്യമമാകമാനുള്ള തനീവ്രശമങ്ങള്  കകേരള  സര്കമാരുന്ധം  ജലെകസചന  വകുപ്പുന്ധം  കകേരള
ലവദദ്യുതനി  കബമാര്ഡുന്ധം  ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  27-6-2017-പലെ  സര്കമാര്  കേതസ്റ്റ്  നമ്പര്
ISWC2/85/2017/WRD  പ്രകേമാരന്ധം  പനി.എ.പനി.  ഡമാമനിപന്റെ  പഡഡസ്റ്റ്  കസമാകറജനിലള്ള
ജലെന്ധം തമനിഴ് നമാടെനിപന്റെ കുടെനിപവള്ളമാവശഖ്യതനിനമായനി  ഉപകയമാഗനിച്ചുപകേമാണ്ടസ്റ്റ്  ആളനിയമാര്
ഡമാമനിലള്ള 600mcft live storage ആയനിട്ടുള്ള ജലെന്ധം ചനിറ്റൂര് പുഴെയുപടെ ആവശഖ്യതനിനമായനി
തുറന വനിടെണപമന്നസ്റ്റ്  തമനിഴ് നമാടെനികനമാടെസ്റ്റ്  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  2017  ആഗസസ്റ്റ് ഒന്നമാന്ധം
ലദശ്വവമാരതനില് മണകടെവസ്റ്റ് വനിയറനില് ലെഭഖ്യമമാകനിയ ജലെവനിഹനിതന്ധം  8.90  കേറ്റ്യൂപസകസ്റ്റ്
മമാത്രമമായ  സമാഹചരഖ്യതനില്  കമല്  ആവശഖ്യന്ധം  ഉന്നയനിച്ചസ്റ്റ്  7-8-2017-ല്  വനീണന്ധം
തമനിഴ് നമാടെസ്റ്റ് സര്കമാരനിനസ്റ്റ് കേതസ്റ്റ് അയച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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(സനി)  പനി.എ.പനി.  കേരമാര്  പ്രകേമാരന്ധം  ഒരു  ജലെവര്ഷന്ധം  മണകടെവസ്റ്റ്  വനിയറനില്
7250 എന്ധം.സനി.എഫെസ്റ്റ്.ടെനി.-യുന്ധം  കകേരള  കഷമാളയമാര്  സന്ധംഭരണനിയനില്  12,300
എന്ധം.സനി.എഫെസ്റ്റ്.ടെനി.-യുമമാണസ്റ്റ് കകേരളതനിപന്റെ വനിഹനിതന്ധം.  ഒകകമാബര്  1  മുതല് ജനുവരനി
31 വപരയുള്ള അപ്പെര്നനീരമാറനിപലെ തനതസ്റ്റ്  നനീപരമാഴുകന്ധം കകേരളതനിനസ്റ്റ്  അവകേമാശപപ്പെട്ടതമാണസ്റ്റ്.
ജൂലലെ 1 മുതല് ജൂണ് 30 വപരയുള്ള കേമാലെയളവമാണസ്റ്റ് ഒരു ജലെവര്ഷന്ധം. പറമ്പനികളന്ധം-
ആളനിയമാര് പദതനിയനില് നനിന്നസ്റ്റ് 2016-17 (കേഴെനിഞ ജലെവര്ഷന്ധം) കകേരളതനിനസ്റ്റ് ലെഭനിച്ച
ജലെതനിപന്റെ അളവകേള് ചുവപടെ കചര്കന :

മണകടെവസ്റ്റ് വനിയര് : 4378 എന്ധം.സനി.എഫെസ്റ്റ്.ടെനി.

കകേരള കഷമാളയമാര് : 8204 എന്ധം.സനി.എഫെസ്റ്റ്.ടെനി.

അപ്പെര്നനീരമാറനിപലെ തനതസ്റ്റ് നനീപരമാഴുകസ്റ്റ് : 665 എന്ധം.സനി.എഫെസ്റ്റ്.ടെനി.

നടെപ്പെസ്റ്റ്  ജലെവര്ഷന്ധം  (2017-18)  1-7-2017-നസ്റ്റ്  ആണസ്റ്റ്  ആരന്ധംഭനിച്ചതസ്റ്റ്.  നടെപ്പെസ്റ്റ്
ജലെവര്ഷതനില്  (2017-18)  7-8-2017  വപര  കകേരളതനിനസ്റ്റ്  ലെഭനിച്ച  ജലെതനിപന്റെ
അളവകേള് ചുവപടെ കചര്കന.

മണകടെവസ്റ്റ് വനിയര് : 194 എന്ധം.സനി.എഫെസ്റ്റ്.ടെനി.

കകേരള കഷമാളയമാര് : 18.41 എന്ധം.സനി.എഫെസ്റ്റ്.ടെനി.

(ഡനി)  പറമ്പനികളന്ധം-ആളനിയമാര് പദതനി  (പനി.എ.പനി.)-യനില് നനിന്നസ്റ്റ് കകേരളതനിനസ്റ്റ്
അവകേമാശപപ്പെട്ട  ജലെന്ധം  കനടെനിപയടുതസ്റ്റ്  നനിലെവനിപലെ  ജലെക്ഷമാമന്ധം  പരനിഹരനികമാനുള്ള
ഊര്ജനിത നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. നടെപ്പെസ്റ്റ് ജലെവര്ഷന്ധം (2017-18) 1-7-2017-നസ്റ്റ്
ആണസ്റ്റ് ആരന്ധംഭനിച്ചതസ്റ്റ്. ഇതനിനുമുമ്പുതപന്ന ഈ വര്ഷതനിപലെ കൃഷനികന്ധം ലവദദ്യുകതമാല്
പ്പെമാദനതനിനുന്ധം കവണ്ട ജലെന്ധം പനി.എ.പനി.-യനില് നനിനന്ധം ലെഭഖ്യമമാകമാനുള്ള തനീവ്രശമങ്ങള്
കകേരള സര്കമാരുന്ധം ജലെകസചന വകുപ്പുന്ധം കകേരള ലവദദ്യുതനി കബമാര്ഡുന്ധം ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
തുടെര്നന്ധം കേമാരഖ്യക്ഷമമമായ ഇടെപപടെലകേള് യഥമാസമയന്ധം നടെത്തുന്നതമായനിരനികന്ധം.

പരനിസനിതനി ദനിനമാചരണതനിനമായുള്ള പരസഖ്യ പചലെവസ്റ്റ്

68 (T*1717)  ശനീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിന്ധം :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഇകഴെനിഞ  പരനിസനിതനി  ദനിനമാചരണതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  സർകമാർ
പചയ് ത കേമാരഖ്യങ്ങള് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  പരനിസനിതനി  ദനിനമാചരണതനിപന്റെ  പ്രചരണതനിനമായനി  പത്രങ്ങളനില്
പരസഖ്യന്ധം പചയമാന എത്ര രൂപ പചലെവമാകനിപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ ;

* 'T' മമാറനിവച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന
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(സനി) പരനിസനിതനി ദനിനമാചരണതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി ദൃശഖ്യ മമാധഖ്യമങ്ങളനിലൂപടെയുള്ള
പ്രചരണതനിനസ്റ്റ് കവണ്ടനി എത്ര രൂപ പചലെവമാകനിപയന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ;

(ഡനി) ഇകഴെനിഞ പരനിസനിതനി ദനിനമാചരണ പ്രവൃതനികസ്റ്റ് ആപകേ പചലെവമാകനിയ
തുകേ എത്രപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

(ഇ)  സ് കൂളുകേളനില്  ലതകേള്  വനിതരണതനിനസ്റ്റ്  കവണ്ടനി  എതനിച്ചനിരുകന്നമാ;
വനിശദനീകേരനികമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ) 2017-പലെ പരനിസനിതനി ദനിനമാചരണന്ധം വനിപുലെവന്ധം ലവവനിദഖ്യപൂര്ണ്ണവമമായ
പരനിപമാടെനികേകളമാപടെ ആചരനികകേയുണ്ടമായനി.  72.05  ലെക്ഷന്ധം വൃക്ഷലതകേള് ഉല്പ്പെമാദനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്
വനിതരണന്ധം പചയ്തു. കുളങ്ങള്, മറസ്റ്റ് ജലെമാശയങ്ങള്, നദനീതനീരങ്ങള്, പപമാതുസലെങ്ങള്,
ബനീച്ചുകേള് എന്നനിവ ശുചനിയമാകകേയുന്ധം പരനിസനിതനി കബമാധവല്കരണ റമാലെനി, കമാസ്സുകേള്,
കപമാസര്  പ്രദര്ശനന്ധം,  പുസകേ  പ്രദര്ശനന്ധം,  വനീഡനികയമാ  പ്രദര്ശനന്ധം,  പ്രകശ്നമാതരനി
എന്നനിവ  സന്ധംഘടെനിപ്പെനികകേയുന്ധം  പചയ്തു.  ആശുപത്രനികേള്,  കറമാഡുകേള്  എന്നനിവ
ശുചനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  പ്ലെെമാസനികേസ്റ്റ്  വനിമുക്തമമാകനി.  സര്കമാരനിപന്റെ  അഭഖ്യര്തന  പ്രകേമാരന്ധം
സന്നദസന്ധംഘടെനകേളുപടെയുന്ധം  സ്കൂള്  വനിദഖ്യമാര്തനികേളുപടെയുന്ധം  സര്കമാര്  ജനീവനകമാരുപടെയുന്ധം
പങമാളനിതകതമാപടെ ഈ പരനിപമാടെനികേള് വനവനിജയമമാകമാന സമാധനിച്ചു.

(ബനി&സനി)  മമാധഖ്യമസമാപനങ്ങള്  ബനില്ലുകേള്  സമര്പ്പെനികന്ന  മുറയസ്റ്റ്  മമാത്രപമ
തുകേ നല്കേമാറുള്ളു. നനിലെവനില് തുകേപയമാനന്ധം പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടനില.

(ഡനി) 14,51,521 രൂപ പചലെവഴെനിച്ചു.

(ഇ) വനന്ധം വകുപ്പെനിപലെ സമാമൂഹഖ്യവനവല്കരണ വനിഭമാഗന്ധം നഴറനികേളനില് നനിനന്ധം
വൃക്ഷലതകേള്  വനിതരണന്ധം  പചയ്യുകേയുന്ധം  ആയതസ്റ്റ്  ടെനി  സലെത്തുനനിനന്ധം  സ്കൂള്
അധനികൃതര് കനരനിട്ടസ്റ്റ് ലകേപ്പെറ്റുകേയുമമാണസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

കനമാര്ക ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുള്ള പദതനികേള്

69 (1718) ശനീ  .   പജയനിന്ധംസസ്റ്റ് മമാതദ്യു :
ശനീ  .   പനി  .   ടെനി  .   എ  .   റഹനീന്ധം :
ശനീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ :
ശനീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പ്രവമാസനി  മലെയമാളനികേൾകമായനി  കനമാര്ക  ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുള്ള  പ്രധമാന
പദതനികേള് എപന്തെമാപകയമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;
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(ബനി)  പ്രവമാസനികേപള അടെനിയന്തെരമമായനി സശ്വകദശകതകസ്റ്റ് തനിരനിപകേ എതനികകണ്ടനി
വരുന്ന സമാഹചരഖ്യങ്ങളനികലെകമായനി ഫെണ്ടസ്റ്റ് ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്
നല്കേമാകമമാ ;

(സനി)  നനിയമമാനുസൃതമലമാത റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്പമനകേള്,  വനിസ തട്ടനിപ്പെസ്റ്റ്  എന്നനിവപയകറനിച്ചസ്റ്റ്
പപമാതുജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  അവകബമാധന്ധം  നല്കുന്നതനിനമായനി  എപന്തെലമാന്ധം  നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ്
സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഡനി) വനികദശ രമാജഖ്യങ്ങളനിൽ നഴനിന്ധംഗസ്റ്റ്, ഗൃഹകജമാലെനി, മറസ്റ്റ് സഹമായകേകജമാലെനികേള്
എന്നനിവയമായനി  വനനിതകേളമാണസ്റ്റ്  ഭൂരനിഭമാഗവന്ധം  നനികയമാഗനികപപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്  എന്നതനിനമാല്
വനനിത പതമാഴെനില് അകനശ്വഷകേര് കനരനികടെണ്ടനിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ഒഴെനിവമാകന്നതനിനമായനി
സനീകേള്കസ്റ്റ് മമാത്രമമായുള്ള അവകബമാധപരനിപമാടെനികേള് സന്ധംഘടെനിപ്പെനികമാന ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ;
വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കേമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) 1. പ്രനീ ഡനിപ്പെമാര്ച്ചര് ഓറനിയകന്റെഷന കപ്രമാഗമാന്ധം

2. വഖ്യമാജ  റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്,  വനിസ  തട്ടനിപ്പെസ്റ്റ്  എന്നനിവയ്പകതനിപരയുള്ള
കബമാധവല്കരണന്ധം

3. പതമാഴെനില് ലവദഗ് ദഖ്യ പരനിശനീലെനന്ധം

4. മമാര്കറസ്റ്റ്  ഇന്റെലെനിജനസസ്റ്റ്,  റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്  മുമ്പുന്ധം  പനിമ്പുന്ധം  നല്കുന്ന
കസവനങ്ങള്, പതമാഴെനില് ലവദഗ്ദ്ധഖ്യ പരനിശനീലെനന്ധം

5. കലെമാകേ കകേരള സഭ പദതനി

6. ആകഗമാള സമാന്ധംസ്കെമാരനികകേമാത്സവന്ധം പദതനി

7. തനിരനിച്ചുവന്ന പ്രവമാസനികേളുപടെ പുനരധനിവമാസ പദതനി

8. കനമാര്ക ബനിസനിനസസ്റ്റ് പഫെസനിലെനികറഷന പസന്റെര്

9. സശ്വപ സമാഫെലെഖ്യന്ധം

10. കേമാള് പസന്റെര്

11. സര്ട്ടനിഫെനികറസ്റ്റ് അറകസഷന

12. ഓണ്ലലെന  രജനികസ്ട്രേഷന  സന്ധംവനിധമാനവന്ധം  ഡമാറമാകബസസ്റ്റ്
രൂപനീകേരണവന്ധം പദതനി

13. എന.ആര്.പകേ.  ഐ.ഡനി.  കേമാര്ഡസ്റ്റ്/പ്രവമാസനി ഐ.ഡനി.  കേമാര്ഡസ്റ്റ്
(വനികദശത്തുള്ള പ്രവമാസനികേള്കസ്റ്റ്)
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14. എന.ആര്.പകേ. ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ് കേമാര്ഡസ്റ്റ്

15. കനമാര്ക റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്

16. സമാന്തെശ്വന പദതനി

17. കേമാരുണഖ്യന്ധം

18. പചയര്മമാന ഫെണ്ടസ്റ്റ്

(ബനി)  പ്രവമാസനികേപള അടെനിയന്തെര സമാഹചരഖ്യങ്ങളനില് നമാട്ടനിപലെതനികന്നതനിനമായനി
എമര്ജനസനി റനിപ്പെമാടനികയഷന ഫെണ്ടസ്റ്റ് എന്ന കപരനില് ഒരു പദതനി നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി&ഡനി) Awareness Campaign on Illegal Recruitment & Visa Check
എന്ന പദതനി മുഖമാന്തെരന്ധം വനികദശ റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്പമനമമായനി ബനപപ്പെട്ട ചൂഷണങ്ങള്, വനിസ
തട്ടനിപ്പെസ്റ്റ്  എന്നനിവര്പകതനിരയുള്ള കബമാധവല്കരണ പരനിപമാടെനികേള്,  വനിവനിധ ദൃശഖ്യ-
ശവഖ്യ-പത്ര  മമാധഖ്യമങ്ങളനിലൂപടെ  നല്കേനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത  കകേരളതനില്നനിനന്ധം
വനികദശതസ്റ്റ് പതമാഴെനില് കതടെനി കപമാകുന്ന ഉകദഖ്യമാഗമാര്തനികേള് വനികദശകതകസ്റ്റ് പുറപപ്പെടു
ന്നതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  അവശഖ്യന്ധം അറനിഞനിരനികകണ്ട കേമാരഖ്യങ്ങളമായ വനികദശ രമാജഖ്യങ്ങളനിപലെ
പതമാഴെനില് സമാഹചരഖ്യങ്ങള്,  നനിയമമാനുസൃത റനിക്രൂട്ടനിന്ധംഗസ്റ്റ്  കേമ്പനനികേളുപടെ വനിവരങ്ങള്,
വനിസ-എമനികഗഷന നനിയമങ്ങള്, പതമാഴെനില് ഉടെമ്പടെനി,  കേസന്ധംസസ്റ്റ് നനിയമങ്ങള്, യമാത്രമാ
നനിബനനകേള്,  പതമാഴെനില്  സന്ധംസ്കെമാരന്ധം  തുടെങ്ങനിയ  വനിഷയങ്ങളനില്  അവകബമാധന്ധം
സൃഷ്ടനികന്നതനിനമായനി നല്കേനിവരുന്ന പരനിശനീലെന പരനിപമാടെനിയമാണസ്റ്റ് പ്രനീ ഡനിപ്പെമാര്ച്ചര്
ഓറനിയകന്റെഷന  കപ്രമാഗമാന്ധം.  നഴനിന്ധംഗസ്റ്റ്,  ഗൃഹ  കജമാലെനി,  മറസ്റ്റ്  സഹമായ  കജമാലെനികേള്
എന്നനിവയമായനി കപമാകുന്ന വനനിതകേള് ചൂഷണതനിനനിരയമാകുന്ന സമാഹചരഖ്യമുപണ്ടന്നസ്റ്റ്
കേപണ്ടതനിയതനിനമാല്  ഇവര്കസ്റ്റ്  മമാത്രമമായനി  പ്രകതഖ്യകേനിച്ചസ്റ്റ്  വനിശദമമായ  പരനിശനീലെന
പരനിപമാടെനിയുന്ധം നല്കേനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്. 

കനമാര്കയുപടെ ആഭനിമുഖഖ്യതനില് യുവജനങ്ങള്കസ്റ്റ്
 ലനപുണഖ്യ വനികേസന പദതനി

 70 (1719) ശനീ  .   എ  .   പ്രദനീപ്കുമമാര് :
ശനീ  .   ആന്റെണനി കജമാണ് :
ശനീ  .   പകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശനീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദനീപസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പതമാഴെനില്  അകനശ്വഷകേരമായ  യുവജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  വനികദശ  പതമാഴെനില്
കേകമ്പമാളതനിപലെ പവല്ലുവനിളനികേള് കനരനിടുന്നതനിനമായനി  കനമാർക വകുപ്പെസ്റ്റ്  ലനപുണഖ്യ
വനികേസന പദതനി നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിട്ടുകണ്ടമാ ;
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(ബനി) എങനില് ഏതസ്റ്റ് ഏജനസനിയമാണസ്റ്റ് ഇപ്രകേമാരമുള്ള പരനിശനീലെനങ്ങള് നല്കേനി
വരുന്നപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;

(സനി)  ലനപുണഖ്യ സര്ട്ടനിഫെനികകഷനസ്റ്റ്  പുറകമ  ഇതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി  പതമാഴെനില്
കമളകേള് സന്ധംഘടെനിപ്പെനികമാറുകണ്ടമാ ; വനിശദ വനിവരങ്ങള് നല്കുകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  വനികദശതസ്റ്റ് പതമാഴെനില് കതടെനി കപമാകുന്നവര്കസ്റ്റ് പതമാഴെനില്പരമമായ
കേഴെനിവകേള് പമച്ചപപ്പെടുതനി പതമാഴെനിലെനില് മനികേവസ്റ്റ് പുലെര്ത്തുന്നതനിനമായനി കനമാര്ക റൂട്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
നടെതനി വരുന്ന പരനിപമാടെനിയമാണസ്റ്റ് പതമാഴെനില് ലവദഗ്ദ്ധഖ്യ പരനിശനീലെന പരനിപമാടെനി (Skill
Upgradation Training Programme).

(ബനി) നനിലെവനില് സര്കമാര് ഐ.ടെനി.-കേള് മുഖമാന്തെരമമാണസ്റ്റ് വനികദശതസ്റ്റ് പതമാഴെനില്
സമാധഖ്യതയുള്ള വനിവനിധ സമാകങതനികേ കമഖലെകേളനില് പരനിശനീലെനന്ധം നല്കേനി വരുന്നതസ്റ്റ്.
കൂടെമാപത  സര്കമാര്  കപമാളനിപടെകനികേസ്റ്റ്,  എഞനിനനീയറനിന്ധംഗസ്റ്റ്  കകേമാകളജസ്റ്റ്  എന്നനിവപയയുന്ധം
ഉള്പപ്പെടുതനി വനിപുലെനീകേരനികമാന പദതനിയുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി)  ലനപുണഖ്യ  സര്ട്ടനിഫെനികകഷപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  പതമാഴെനില്  കമള  സന്ധംഘടെനിപ്പെനി
ച്ചനിട്ടനില. എന്നമാല് ലനപുണഖ്യ സര്ട്ടനിഫെനികകഷന ലെഭനിച്ച പതമാഴെനില് അകനശ്വഷകേപര
കൂടെനി  ഉള്പപ്പെടുതനി  കനമാര്ക  റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്  സന്ധംവനിധമാനമമായ  കജമാബസ്റ്റ്  കപമാര്ട്ടല്
മുഖമാന്തെരന്ധം പതമാഴെനില് കമളകേള് പചയമാന പദതനിയുണ്ടസ്റ്റ്. 

പ്രവമാസനി പുനരധനിവമാസതനിനസ്റ്റ് പദതനി

71 (1720) ശനീ  .    പമാറകല്  അബ്ദുല :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  രണ്ടസ്റ്റ്  വര്ഷപമങനിലന്ധം  പ്രവമാസനി  ജനീവനിതന്ധം  പൂര്തനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  സനിരമമായനി
മടെങ്ങനിപയതനിയവപര  പുനരധനിവസനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്കമാര്  തയമാറമാകന്ന
പദതനിയുപടെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  ഇവര്കസ്റ്റ്  സശ്വയന്ധംപതമാഴെനില്  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള്  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  ബമാങസ്റ്റ്
വമായ, സബ്സനിഡനി എന്നനിവ ലെഭഖ്യമമാകകമമാ; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് നല്കുകമമാ;

(സനി) സന്ധംരന്ധംഭകേര്കസ്റ്റ് മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഹ്രസശ്വകേമാലെ പരനിശനീലെന
പദതനികേള് ആരന്ധംഭനികകമമാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇതരന്ധം  പരനിശനീലെന  പദതനികേളനില്  സന്ധംരന്ധംഭകേപര  കൂടെമാപത
മറമാപരപയമാപക പപങടുകപ്പെനികമാനമാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ്;

(ഇ)  പദതനികേള്കസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  തുടെകന്ധം  കുറനികമാനമാകുപമനന്ധം  എത്ര തുകേയമാണസ്റ്റ്
ഇതനിപന്റെ പ്രമാരന്ധംഭ  പ്രവര്തനതനിനമായനി  വനിനനികയമാഗനികവമാന ഉകദ്ദേശനികന്നപതനമുള്ള
വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് നല്കുകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  പ്രവമാസനികേളുപടെ പുനരധനിവമാസതനിനമായനി നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിരനികന്ന
പദതനിയമാണസ്റ്റ്  കനമാര്ക  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്  കപ്രമാജകസ്റ്റ്  കഫെമാര്  റനികട്ടണ്  എമനിഗന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
(NDPREM).  തനിരനിപകേപയതനിയ  പ്രവമാസനികേപള  പ്രകതഖ്യകേ  ഉപഭമാക്തമാകളമായനി
പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ്  സശ്വയന്ധം പതമാഴെനില് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് സര്കമാര് നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പമാലെനിച്ചസ്റ്റ്
ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശഖ്യമമായ  ലകേതമാങ്ങല്  നല്കുന്ന  പദതനിയമാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്.
ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ് രണ്ടസ്റ്റ് വര്ഷപമങനിലന്ധം വനികദശതസ്റ്റ് കജമാലെനി പചയ്തതനിനുകശഷന്ധം സനിരമമായനി
നമാട്ടനില്  മടെങ്ങനിപയതനിയ  പ്രവമാസനികേപളയുന്ധം  അതരന്ധം  പ്രവമാസനികേള്  കചര്ന്നസ്റ്റ്
രൂപനീകേരനിച്ച  കേമ്പനനി,  ടസസ്റ്റ്  പസമാലസറനി  തുടെങ്ങനിയവപയയുന്ധം  പദതനിയുപടെ
ആനുകൂലെഖ്യതനിനസ്റ്റ്  പരനിഗണനികന്നതമാണസ്റ്റ്.  പരമമാവധനി  20  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ  അടെങല്
മൂലെധന  പചലെവസ്റ്റ്  വരുന്ന  പദതനികേള്കസ്റ്റ്  15  ശതമമാനന്ധം  മൂലെധന  സബ്സനിഡനിയുന്ധം
ആദഖ്യനമാലവര്ഷന്ധം  3  ശതമമാനന്ധം  പലെനിശ  സബ്സനിഡനിയുന്ധം  നല്കേനി  ബമാങസ്റ്റ്  വമായ
ലെഭഖ്യമമാകന്നതമാണസ്റ്റ്  ഈ പദതനി.  നനിലെവനില് കനമാര്ക റൂട്ടസ്റ്റ്സുന്ധം  സസൗതസ്റ്റ്  ഇന്തെഖ്യന
ബമാങസ്റ്റ്,  യൂണനിയന ബമാങസ്റ്റ്,  കസറസ്റ്റ് ബമാങസ്റ്റ് ഓഫെസ്റ്റ് ഇന്തെഖ്യ എന്നനീ ബമാങ്കുകേളുമമായനി ഒപ്പെസ്റ്റ്
വയപപ്പെട്ട ധമാരണമാപത്രന്ധം പ്രകേമാരന്ധം റനിസര്വസ്റ്റ്  ബമാങനിപന്റെ വഖ്യവസകേള്കസ്റ്റ് വനികധയമമായനി
പരമമാവധനി  പലെനിശ ഇളവസ്റ്റ്  നല്കേനിയമാണസ്റ്റ്  കമല് പറഞ പദതനി  നടെപ്പെമാകനിയനിരനി
കന്നതസ്റ്റ്.  ഈ  പദതനികസ്റ്റ്  അകപക്ഷനികന്ന അര്ഹരമായ പ്രവമാസനികേളുപടെ  ജനിലമാടെനി
സമാനതനിലള്ള ലെനിസസ്റ്റ് തയമാറമാകനി ബമാങ്കുകേപളയുന്ധം, ഗുണകഭമാക്തമാകപളയുന്ധം ഉള്പപ്പെടു
തനിപകമാണള്ള  കൂടെനികമാഴ്ച  നടെതനി  സന്ധംരന്ധംഭകേ  പദതനിയുപടെ  പ്രമാകയമാഗനികേത
വനിലെയനിരുതനി  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബമാങനിപന്റെ  നനിയമങ്ങള്കസ്റ്റ്  വനികധയമമായമാണസ്റ്റ്  ഈ
ബമാങ്കുകേള് കലെമാണ് അനുവദനികന്നതസ്റ്റ്. 

NDPREM പദതനിയുപടെ ലെക്ഷഖ്യങ്ങള് തമാപഴെ കചര്കന :

1. തനിരനിപകേപയതനിയ പ്രവമാസനികേപള സന്ധംരന്ധംഭകേരമാകന്നതനിനസ്റ്റ്  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശന്ധം
നല്കുകേയുന്ധം മൂലെധന സബ്സനിഡനി നല്കുകേയുന്ധം പചയ്യുകേ.

2. തനിരനിപകേപയതനിയ  പ്രവമാസനികേപള  പ്രകതഖ്യകേ  ഉപകഭമാക്തമാകളമായനി
പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ് പുതനിയ സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് സര്കമാര് നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പമാലെനിച്ചസ്റ്റ്
ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ ലകേതമാങ്ങല് നല്കുകേ.

3. തനിരനിപകേപയതനിയ  പ്രവമാസനികേളുപടെ  ജനീവനിതമമാര്ഗ്ഗതനിനമായനി  ഒരു
സുസനിര സന്ധംരന്ധംഭകേ മമാതൃകേ വനികേസനിപ്പെനികകേ. 

(സനി)  സശ്വയന്ധം പതമാഴെനില് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള മമാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്ധം പരനിശനീലെനവന്ധം നല്കുന്നതനിനമായനി പ്രമുഖ സര്കമാര് സമാപനമമായ
പസന്റെര് കഫെമാര് മമാകനജസ്റ്റ് പമന്റെസ്റ്റ് പഡവലെപ്പമന്റെനിപന ചുമതലെപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 
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തമാപഴെപ്പെറയുന്ന കസവനങ്ങളമാണസ്റ്റ് അവരനില്നനിന്നസ്റ്റ് പ്രതനീക്ഷനികന്നതസ്റ്റ് : 

1. അകപക്ഷകേര്കസ്റ്റ് സന്ധംരന്ധംഭകേ കമഖലെയനില് വഖ്യക്തമമായ മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശന്ധം
നല്കുകേ.

2. കപ്രമാജകസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് തയമാറമാകകേ.

3. കപ്രമാജകസ്റ്റ്  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള്  ബമാങ്കുകേള്കസ്റ്റ്  സശ്വനീകേമാരഖ്യമമാകുന്ന  തരതനില്
വനിശകേലെനന്ധം നടെത്തുകേ.

4. അകപക്ഷകേര്കസ്റ്റ് ഒരു സന്ധംരന്ധംഭന്ധം തുടെങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് കവണ്ട വനിവനിധ നടെപടെനി
ക്രമങ്ങപളകറനിച്ചുള്ള മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുകേ.

5. ഒറയ്കകമാ ഗ്രൂപ്പെസ്റ്റ് സന്ധംരന്ധംഭമമാകയമാ അപലങനില് സശ്വയന്ധം പതമാഴെനില് പചയ്തസ്റ്റ്
വരുമമാനന്ധം കനടുന്നതനിനമാകയമാ ഉള്ള പ്രകതഖ്യകേ പരനിശനീലെനന്ധം നല്കുകേ.

ഏകേകദശന്ധം വനിജയകേരമമായനി നടെതമാവന്ന  25  ഇനങ്ങളനില് ഒരു ആഴ്ച മുതല്
ഒരു മമാസന്ധം വപര നനീളുന്ന തനീവ്ര  പരനിശനീലെന പരനിപമാടെനികൂടെനിയമാണസ്റ്റ് നടെതമാനുകദ്ദേശനി
കന്നതസ്റ്റ്.  കമല്പ്പെറഞ  നടെപടെനികേള്  പുനരധനിവമാസ  പദതനിയുപടെ  സമഗവന്ധം
കേമാരഖ്യക്ഷമവമമായ പ്രവര്തനതനിനുന്ധം കൂടുതല് ബമാങ്കുകേപളയുന്ധം,  ധനകേമാരഖ്യ സമാപന
ങ്ങപളയുന്ധം പദതനിയനികലെയസ്റ്റ് ആകേര്ഷനികന്നതനിനുന്ധം സഹമായകേരമമാവന്നതമാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  നനിലെവനില്  കനമാര്ക  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്  കപ്രമാജകസ്റ്റ്  കഫെമാര്  റനികട്ടണ്
എമനിഗന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  (NDPREM)  പദതനിയനില് ബമാങസ്റ്റ് വമായയമായനി അകപക്ഷനികന്നവപര
മമാത്രമമാണസ്റ്റ് പരനിശനീലെന പരനിപമാടെനികേളനില് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതസ്റ്റ്.  സന്ധംരന്ധംഭകേര്കസ്റ്റ് കവണ്ട
മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കുന്നതനിനമായനി പദതനിയുമമായനി സഹകേരനികന്ന വമാണനിജഖ്യ
ബമാങ്കുകേള്,  കൃഷനി വകുപ്പെസ്റ്റ്,  പസൗള്ടനി വനികേസന കകേമാര്പ്പെകറഷന,  ജനിലമാ വഖ്യവസമായ
കകേന്ദ്രന്ധം  എന്നനീ  സമാപനങ്ങളനിപലെ  ബനപപ്പെട്ട  കമഖലെയനിപലെ  പ്രഗത്ഭരമായ
ഉകദഖ്യമാഗസപരക്കൂടെനി പപങടുപ്പെനികനണ്ടസ്റ്റ്. 

(ഇ) പദതനിയനില് ഈ വര്ഷന്ധം 16.35 കകേമാടെനി രൂപയമാണസ്റ്റ് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

പ്രവമാസനി പുനരധനിവമാസ പദതനി വനിപുലെനീകേരണന്ധം

72 (1721) ശനീ  .    പകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പ്രവമാസനി പുനരധനിവമാസ പദതനി വനിപുലെനീകേരണന്ധം സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് സര്കമാര്
എപന്തെലമാന്ധം പദതനികേളമാണസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകമാന കപമാകുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ;

(ബനി)  നനിലെവനില് ഇസൗ പദതനിയനില് എത്ര പ്രവമാസനികേള് അന്ധംഗങ്ങളമായനിട്ടുപണ്ടനന്ധം,
ഇസൗ പദതനി പ്രകേമാരന്ധം എത്ര കപര്കസ്റ്റ് സഹമായങ്ങള് നല്കേനിയനിട്ടുപണ്ടനന്ധം വനിശദമമാകകമമാ?
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(എ)  പതമാഴെനില്രഹനിതരമാകുന്ന പ്രവമാസനികേളുപടെ പുനരധനിവമാസതനിനമായനി കനമാര്ക

വകുപ്പെസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിരനികന്ന പദതനിയമാണസ്റ്റ് കനമാര്ക ഡനിപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ് കപ്രമാജകസ്റ്റ്

കഫെമാര്  റനികട്ടണ്  എമനിഗന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  (NDPREM).  തനിരനിപകേപയതനിയ  പ്രവമാസനികേപള

പ്രകതഖ്യകേ  ഉപകഭമാക്തമാകളമായനി  പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ്  സശ്വയന്ധംപതമാഴെനില്  സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള്  സര്കമാര്

നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  പമാലെനിച്ചസ്റ്റ്  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശഖ്യമമായ  ലകേതമാങ്ങല്  നല്കുന്ന

പദതനിയമാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്.  പദതനി  വനിപുലെനീകേരനികന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഈ

പദതനിയനിനകേനീഴെനില് സശ്വയന്ധംപതമാഴെനില് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള

മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്ധം പരനിശനീലെനവന്ധം നല്കുന്നതനിനമായനി പ്രമുഖ സര്കമാര് സമാപനമമായ

പസന്റെര് കഫെമാര് മമാകനജ് പമന്റെസ്റ്റ് പഡവലെപ്പമന്റെനിപന ചുമതലെപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഈ പദതനി പ്രകേമാരന്ധം ഏകേകദശന്ധം  20000-തനിലെധനികേന്ധം അകപക്ഷകേള്

ലെഭനിച്ചു. ഈ പദതനി പ്രകേമാരന്ധം 1565 കപര്കസ്റ്റ് വമായ അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

പ്രവമാസനി മലെയമാളനികേളുപടെ സഹമായതനിനമായനി പദതനികേള്

73 (1722) ശനീ  .   പകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖമാദര് :

ശനീമതനി വനീണമാ കജമാര്ജസ്റ്റ് :

ശനീ  .   പകേ  .   സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപ്പെസ്റ്റ് :

ശനീ  .    എന്ധം  .    രമാജകഗമാപമാലെന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  വനിവനിധ  പ്രശ്നങ്ങൾമൂലെന്ധം  പതമാഴെനില്  നഷ്ടപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  നമാട്ടനില്  തനിരനിപച്ചത്തുന്ന

പ്രവമാസനി  മലെയമാളനികേപള  പുനരധനിവസനിപ്പെനികന്നതനിനുന്ധം  അവപര  സമൂഹതനിപന്റെ

മുഖഖ്യധമാരയനികലെകസ്റ്റ്  പകേമാണവരുന്നതനിനുന്ധം  കനമാര്ക  എപന്തെലമാന്ധം  പദതനികേളമാണസ്റ്റ്

ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) ഇപ്രകേമാരന്ധം മടെങ്ങനിപയത്തുന്നവര്കസ്റ്റ് സശ്വയന്ധം പതമാഴെനില് കേപണ്ടത്തുന്നതനിനമായനി,

പലെനിശയനിളവസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചുപകേമാണള്ള വമായമാപദതനി നടെപ്പെമാകമാന ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ;

വനിശദമമാകമാകമമാ ;

(സനി)  വനികദശ  മലെയമാളനികേള്കന്ധം  വനികദശത്തുനനിന്നസ്റ്റ്  തനിരനിപച്ചത്തുന്നവര്കന്ധം

നനികക്ഷപങ്ങള് സന്ധംബനനിച്ചുന്ധം ബനിസനിനസസ്റ്റ് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് സന്ധംബനനിച്ചുന്ധം വനിപുലെമമായ

ഉപകദശങ്ങളുന്ധം  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്ധം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കനമാര്ക  ബനിസനിനസസ്റ്റ്

പഫെസനിലെനികറഷന പസന്റെര് ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമമാകമാകമമാ?
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(എ&ബനി)  വനിവനിധ  പ്രശ്നങ്ങള്മൂലെന്ധം  പതമാഴെനില്  നഷ്ടപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  തനിരനിപച്ചത്തുന്ന
പ്രവമാസനികേളുപടെ പുനരധനിവമാസതനിനമായനി കനമാര്ക വകുപ്പെസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിരനികന്ന
പദതനിയമാണസ്റ്റ്  കനമാര്ക  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്  കപ്രമാജകസ്റ്റ്  കഫെമാര്  റനികട്ടണ്  എമനിഗന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
(NDPREM).  തനിരനിപകേപയതനിയ  പ്രവമാസനികേപള  പ്രകതഖ്യകേ  ഉപകഭമാക്തമാകളമായനി
പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ്  സശ്വയന്ധം പതമാഴെനില് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് സര്കമാര് നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പമാലെനിച്ചസ്റ്റ്
ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശഖ്യമമായ  ലകേതമാങ്ങല്  നല്കുന്ന  പദതനിയമാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്.
ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ് രണ്ടസ്റ്റ് വര്ഷപമങനിലന്ധം വനികദശതസ്റ്റ് കജമാലെനി പചയ്തതനിനുകശഷന്ധം സനിരമമായനി
നമാട്ടനില്  മടെങ്ങനിപയതനിയ  പ്രവമാസനികേപളയുന്ധം  അതരന്ധം  പ്രവമാസനികേള്  കചര്ന്നസ്റ്റ്
രൂപനീകേരനിച്ച  കേമ്പനനി,  ടസസ്റ്റ്,  പസമാലസറനി  തുടെങ്ങനിയവപയയുന്ധം  പദതനിയുപടെ
ആനുകൂലെഖ്യതനിനസ്റ്റ്  പരനിഗണനികന്നതമാണസ്റ്റ്.  പരമമാവധനി  20  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ  അടെങല്
മൂലെധന  പചലെവസ്റ്റ്  വരുന്ന  പദതനികേള്കസ്റ്റ്  15  ശതമമാനന്ധം  മൂലെധന  സബ്സനിഡനിയുന്ധം
ആദഖ്യനമാലവര്ഷന്ധം  3  ശതമമാനന്ധം  പലെനിശ  സബ്സനിഡനിയുന്ധം  നല്കേനി  ബമാങസ്റ്റ്  വമായ
ലെഭഖ്യമമാകന്നതമാണസ്റ്റ്  ഈ പദതനി.  നനിലെവനില് കനമാര്ക റൂട്ടസ്റ്റ്സുന്ധം  സസൗതസ്റ്റ്  ഇന്തെഖ്യന
ബമാങസ്റ്റ്,  യൂണനിയന ബമാങസ്റ്റ്,  കസറസ്റ്റ് ബമാങസ്റ്റ് ഓഫെസ്റ്റ് ഇന്തെഖ്യ എന്നനീ ബമാങ്കുകേളുമമായനി ഒപ്പെസ്റ്റ്
വയപപ്പെട്ട  ധമാരണമാപത്രന്ധം  പ്രകേമാരന്ധം  റനിസര്വസ്റ്റ്   ബമാങനിപന്റെ  വഖ്യവസകേള്കസ്റ്റ്
വനികധയമമായനി  പരമമാവധനി  പലെനിശ  ഇളവസ്റ്റ്  നല്കേനിയമാണസ്റ്റ്  കമല്പ്പെറഞ  പദതനി
നടെപ്പെമാകനിയനിരനികന്നതസ്റ്റ്. ഈ പദതനികസ്റ്റ് അകപക്ഷനികന്ന അര്ഹരമായ പ്രവമാസനികേളുപടെ
ജനിലമാടെനിസമാനതനിലള്ള ലെനിസസ്റ്റ് തയമാറമാകനി ബമാങ്കുകേപളയുന്ധം,  ഗുണകഭമാക്തമാകപളയുന്ധം
ഉള്പപ്പെടുതനിപകമാണള്ള കൂടെനികമാഴ്ച നടെതനി സന്ധംരന്ധംഭകേ പദതനിയുപടെ പ്രമാകയമാഗനികേത
വനിലെയനിരുതനി  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബമാങനിപന്റെ  നനിയമങ്ങള്കസ്റ്റ്  വനികധയമമായമാണസ്റ്റ്  ഈ
ബമാങ്കുകേള് കലെമാണ് അനുവദനികന്നതസ്റ്റ്. 

NDPREM പദതനിയുപടെ ലെക്ഷഖ്യങ്ങള് തമാപഴെ കചര്കന :

1. തനിരനിപകേപയതനിയ പ്രവമാസനികേപള സന്ധംരന്ധംഭകേരമാകന്നതനിനസ്റ്റ് മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശന്ധം
നല്കുകേയുന്ധം മൂലെധന സബ്സനിഡനി നല്കുകേയുന്ധം പചയ്യുകേ.

2. തനിരനിപകേപയതനിയ  പ്രവമാസനികേപള  പ്രകതഖ്യകേ  ഉപകഭമാക്തമാകളമായനി
പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ് പുതനിയ സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള് സര്കമാര് നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പമാലെനിച്ചസ്റ്റ്
ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ ലകേതമാങ്ങല് നല്കുകേ.

3. തനിരനിപകേപയതനിയ  പ്രവമാസനികേളുപടെ  ജനീവനിതമമാര്ഗ്ഗതനിനമായനി  ഒരു
സുസനിര സന്ധംരന്ധംഭകേ മമാതൃകേ വനികേസനിപ്പെനികകേ.

(സനി) പ്രവമാസനി കകേരളനീയരുപടെ സമ്പമാദഖ്യന്ധം നമാട്ടനിപലെ ബനിസനിനസസ്റ്റ് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങളനില്
വനിജയകേരമമായനി  നനികക്ഷപനികന്നതനിനുന്ധം സന്ധംസമാനപത നനികക്ഷപ സമാധഖ്യതകേപള
പ്രവമാസനി കകേരളനീയരുപടെ ശദയനില്പകേമാണവന്നസ്റ്റ് വനിവനിധ കമഖലെകേളനില് നനികക്ഷപനി
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കവമാന  സന്നദതയുള്ളവര്കസ്റ്റ്  പദതനികേള്  നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിനുന്ധം  ആവശഖ്യമമായ
ലകേതമാങ്ങല്  നല്കുകേപയന്ന  ലെക്ഷഖ്യകതമാപടെയമാണസ്റ്റ്  കനമാര്ക  ബനിസനിനസസ്റ്റ്
പഫെസനിലെനികറഷന പസന്റെര് സമാപനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. നനികക്ഷപ തല്പരരമായ പ്രവമാസനികേള്കസ്റ്റ്
ഈ പസന്റെര് വനിവനിധ അനുമതനികേള് കനടുന്നതനില് ഒരു ഏകേ ജമാലെകേ സന്ധംവനിധമാനമമായനി
പ്രവര്തനികന്ധം.  കുറഞ പചലെവനിലന്ധം  നഷ്ടസമാധഖ്യതകേള് വനിലെയനിരുതനിയുന്ധം  നനികക്ഷപങ്ങള്
നടെത്തുവമാന പസന്റെര് സഹമായകേമമാകുന്ധം. കനമാര്ക വകുപ്പെനിപന്റെ പുനരധനിവമാസ പദതനിയുപടെ
ഭമാഗമമായുള്ള കബമാധവല്കരണ പരനിശനീലെന പരനിപമാടെനികേള് പസന്റെറനിപന്റെ കനതൃതശ്വതനില്
നടെത്തുന്നതമാണസ്റ്റ്.  സന്ധംസമാനപത  നനികക്ഷപ  സന്ധംരന്ധംഭ  സമാധഖ്യതകേപളകറനിച്ചസ്റ്റ്
തമാത്പരഖ്യമുള്ള നനികക്ഷപകേര്കസ്റ്റ് സമഗമമായ വനിവരങ്ങള് ഈ പസന്റെര് ലെഭഖ്യമമാകന്ധം. 

ഖതറനിപലെ മലെയമാളനി സമൂഹന്ധം കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

74 (1723) ശനീ  .    കറമാജനി  എന്ധം  .    കജമാണ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സസൗദനി അകറബഖ്യയുന്ധം യു.എ.ഇ.-യുന്ധം മറസ്റ്റ് അഞസ്റ്റ് രമാഷങ്ങളുന്ധം നയതനബനന്ധം
വനികച്ഛേദനിച്ചതുമൂലെന്ധം  ഖതറനിപലെ  മലെയമാളനി  സമൂഹതനിനസ്റ്റ്  ഉണ്ടമായനിട്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(ബനി)  ഖതറനില്  ഏറവന്ധം  കൂടുതല്  വഖ്യമാപമാര-വമാണനിജഖ്യ  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെത്തുന്ന മലെയമാളനികേപള ഈ തനീരുമമാനന്ധം എപ്രകേമാരന്ധം ബമാധനികപമന്നസ്റ്റ് പരനികശമാധനി
ച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; ഉപണ്ടങനില് ഇവരുപടെ ആശങ അകേറ്റുവമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  സനിതനിഗതനികേള് നനിരന്തെരന്ധം  നനിരനീക്ഷനിച്ചുവരുന.
എന്നമാല് പരമാതനികേപളമാനന്ധം സര്കമാരനില് ലെഭനിച്ചനിട്ടനില. 

(ബനി) ആശങ വനികദശ മനമാലെയതനിപന്റെ ശദയനില്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

പ്രവമാസനികേളുപടെ കക്ഷമന്ധം

75 (1724) ശനീ  .   എന്ധം  .   സശ്വരമാജസ്റ്റ് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) എപന്തെലമാന്ധം പദതനികേളമാണസ്റ്റ് പ്രവമാസനികേളുപടെ കക്ഷമതനിനമായനി നടെപ്പെനിലെമാ
കനിവരുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികകമമാ;

(ബനി)  പ്രവമാസനികേളുപടെ  സഹമായതനിനമായനി  കനമാര്ക  റൂട്ടസ്റ്റ്സനിപന്റെ  പ്രവര്ത
നങ്ങള്  കൂടുതല് വനിപുലെപപ്പെടുതമാന ആകലെമാചനികനകണ്ടമാ;

(സനി) ഉപണ്ടങനില് വനിശദമാന്ധംശന്ധം അറനിയനികകമമാ ?
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ഉതരന്ധം

(എ) പ്രവമാസനികേളുപടെ കക്ഷമതനിനമായനി തമാപഴെപ്പെറയുന്ന പദതനികേള് കനമാര്ക-

റൂട്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് വഴെനി നടെപ്പെമാകനി വരുന. 

1. പ്രനീഡനിപ്പെമാര്ച്ചര് ഓറനിയകന്റെഷന കപ്രമാഗമാന്ധം

2. വഖ്യമാജ  റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്,  വനിസ  തട്ടനിപ്പെസ്റ്റ്  എന്നനിവയ്പകതനിപരയുള്ള

കബമാധവല്കരണന്ധം

3. പതമാഴെനില് ലവദഗ്ദ്ധഖ്യ പരനിശനീലെനന്ധം

4. മമാര്കറസ്റ്റ്  ഇന്റെലെനിജനസസ്റ്റ്  റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്  മുമ്പുന്ധം,  പനിമ്പുന്ധം  നല്കുന്ന

കസവനങ്ങള്, പതമാഴെനില് ലവദഗ്ദ്ധഖ്യ പരനിശനീലെനന്ധം

5. കലെമാകേ കകേരള സഭ

6. ആകഗമാള സമാന്ധംസ്കെമാരനികകേമാത്സവന്ധം പദതനി 

7. തനിരനിച്ചുവരുന്ന പ്രവമാസനികേളുപടെ പുനരധനിവമാസ പദതനി 

8. കനമാര്ക  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  പഫെസനിലെനികറഷന  പസന്റെര്  (എന.ബനി.

എഫെസ്റ്റ്.സനി.)

9. സശ്വപ സമാഫെലെഖ്യന്ധം

10. കേമാള് പസന്റെര്

11. സര്ട്ടനിഫെനികറസ്റ്റ് അറകസഷന

12. ഓണ്ലലെന രജനികസ്ട്രേഷന സന്ധംവനിധമാനവന്ധം ഡമാറമാകബസസ്റ്റ് രൂപനീ

കേരണവന്ധം എന.ആര്.പകേ. ഐ.ഡനി. കേമാര്ഡസ്റ്റ്/പ്രവമാസനി ഐ.ഡനി.

കേമാര്ഡസ്റ്റ് (വനികദശത്തുള്ള പ്രവമാസനികേള്കസ്റ്റ്)

13. എന.ആര്.പകേ. ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ് കേമാര്ഡസ്റ്റ്

14. കനമാര്ക റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്

15. സമാന്തെശ്വന പദതനി 

16. കേമാരുണഖ്യന്ധം

17. പചയര്മമാന ഫെണ്ടസ്റ്റ്
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പ്രവമാസനികേളുപടെ കക്ഷമതനിനമായനി കകേരള പ്രവമാസനി കകേരളനീയ കക്ഷമ കബമാര്ഡസ്റ്റ്

നടെപ്പെമാകനിവരുന്ന വനിവനിധ പദതനികേള് ചുവപടെ കചര്കന :

1. പപനഷന

2. കുടുന്ധംബ പപനഷന

3. അവശതമാ പപനഷന

4. മരണമടെയുന്ന അന്ധംഗങ്ങളുപടെ ആശനിതര്കസ്റ്റ് ധനസഹമായന്ധം

5. ചനികേനിത്സമാ സഹമായന്ധം

6. വനിവമാഹ ധനസഹമായന്ധം

7. പ്രസവമാനുകൂലെഖ്യന്ധം

8. വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ ആനുകൂലെഖ്യന്ധം

(ബനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി) വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് :

1. സര്ട്ടനിഫെനികറസ്റ്റ് അറകസഷന :

കനമാര്ക-റൂട്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  വനികദശ  റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്  നടെതനിവരുന്നതനിനമാല്  സസൗദനി

എന്ധംബസനിയുപടെ  സര്ട്ടനിഫെനികറസ്റ്റ്  അറകസഷന,  വനിസ  സമാമ്പനിന്ധംഗസ്റ്റ്  എന്നനിവ

അടെനിയന്തെരമമായനി  ലെഭനികകണ്ടതുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതനിനുള്ള  അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം  സസൗദനി

എന്ധംബസനിയനില്നനിനന്ധം  കനടുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനികദശകേമാരഖ്യ  മനമാലെയവന്ധം  സസൗദനി

എന്ധംബസനിയുമമായനി നനിരന്തെരന്ധം ബനപപ്പെട്ടുവരുന.

2. കജമാബസ്റ്റ് കപമാര്ട്ടല് കേമാരഖ്യക്ഷമത പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതസ്റ്റ്

കജമാബസ്റ്റ്  കപമാര്ട്ടല്  കേമാരഖ്യക്ഷമത  പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്

സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

3. പ്രവമാസനി ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ്

പ്രവമാസനികേള്കമായനി  ഒരു  പഹല്തസ്റ്റ്  ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  നടെപ്പെനില്

വരുത്തുന്ന കേമാരഖ്യന്ധം സജനീവമമായനി പരനികശമാധനിച്ചുവരുന. 
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കകേമാട്ടയലെനിപലെ പ്രവമാസനി കക്ഷമനനിധനി കബമാര്ഡസ്റ്റ് പലെയ്സണ് ഓഫെനീസസ്റ്റ് 

76 (1725) പപ്രമാഫെ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുലസന  തങ്ങള് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന

കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  മലെപ്പുറന്ധം  ജനിലയനിപലെ  കകേമാട്ടയലെനില്  പ്രവര്തനിച്ചുവന്നനിരുന്ന  പ്രവമാസനി

കക്ഷമനനിധനി  കബമാര്ഡനിപന്റെ  പലെയ്സണ്  ഓഫെനീസസ്റ്റ്  കകേമാട്ടയലെനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  മമാറ്റുവമാന

എപന്തെങനിലന്ധം തനീരുമമാനന്ധം എടുതനിട്ടുകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ; ഇതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്

എപന്തെങനിലന്ധം  പഠനന്ധം  നടെതനിയനിട്ടമാകണമാ  നനിര്ത്തുവമാന  തനീരുമമാനനിച്ചതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്

വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കക്ഷമനനിധനി ഓഫെനീസനില് നനിനന്ധം നമാളനിതുവപരയമായനി പനിരനിഞ

തുകേയുപടെ വനിശദമമായ വനിവരന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(സനി) മറ്റു ജനിലകേളനില് പനിരനിഞ തുകേയുപടെ വഖ്യക്തമമായ വനിവരന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(ഡനി)  ഏറവന്ധം  കൂടുതല്  പ്രവമാസനികേള്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്

ജനിലയനിലെമാണസ്റ്റ്; വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  പ്രവമാസനി  കക്ഷമ  കബമാര്ഡനിപന്റെ  കകേമാട്ടയല്  പലെയ്സണ്  ഓഫെനീസനില്

നനിലെവനില് കക്ഷമനനിധനിയനില് അന്ധംഗമമാകുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒരു മമാസന്ധം 70 മുതല് 100 വപരയുള്ള

അകപക്ഷകേള്  മമാത്രമമാണസ്റ്റ്  ലെഭനിച്ചുപകേമാണ്ടനിരനികന്നതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  സമാഹചരഖ്യതനില്

പലെയ്സണ് ഓഫെനീസസ്റ്റ്  മലെപ്പുറന്ധം ജനിലമാ  കേളകകററനികലെയസ്റ്റ്  മമാറനിയമാല് ജനിലയനിലെമാപകേയുള്ള

അന്ധംഗങ്ങള്കസ്റ്റ് കൂടുതല് സസൗകേരഖ്യപ്രദമമാകുപമന്ന വസ്തുത കേണകനിപലെടുതസ്റ്റ് ആയതനിനുള്ള

നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികണപമന്ന നനിര്കദ്ദേശന്ധം കബമാര്ഡസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരനികകേയമാണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത

നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ഓഫെനീസസ്റ്റ്  മലെപ്പുറന്ധം  ജനിലമാ  കേളകകകററനികലെയസ്റ്റ്  മമാറ്റുന്നതനിനുള്ള

നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  ഓഫെനീസസ്റ്റ്  മമാറ്റുന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  പ്രകതഖ്യകേ  പഠനന്ധം

നടെതനിയനിട്ടനില. കകേമാട്ടയല് ഓഫെനീസനില് ലെഭനിച്ചനിരുന്ന അകപക്ഷകേളുപടെ എണ്ണന്ധം നകന്ന

കുറവമായ സമാഹചരഖ്യതനിലെമാണസ്റ്റ് ഓഫെനീസസ്റ്റ് മമാറ്റുന്ന കേമാരഖ്യന്ധം പരനിഗണനിച്ചതസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി)   ജനിലമാടെനിസമാനതനില്  കേണകകേള്  സൂക്ഷനിച്ചനിട്ടനില.  കക്ഷമ

കബമാര്ഡനിപന്റെ അകസൗണ്ടനികലെയസ്റ്റ് കനരനിട്ടമാണസ്റ്റ് പണന്ധം അടെയന്നതസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  കകേരള  പ്രവമാസനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്  ഏറവന്ധം  കൂടുതല്  പ്രവമാസനികേള്

രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് പകേമാലന്ധം ജനിലയനില് നനിന്നമാണസ്റ്റ്. 
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വനിനമായകേപന്റെ മരണതനിനസ്റ്റ് കേമാരണകമാരമായ കപമാലെനീസുകേമാര്പകതനിപര

ആത്മഹതഖ്യമാ കപ്രരണ കുറന്ധം

77  (1726)  ശനീ  .    അബ്ദുല് ഹമനീദസ്റ്റ്  .    പനി.  :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിപലെ പമാവറട്ടനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് വനിനമായകേന എന്ന യുവമാവനിപന

കേസഡനിയനിപലെടുകമാനുണ്ടമായ സമാഹചരഖ്യന്ധം എന്തെമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി) കപമാലെനീസസ്റ്റ് അറസസ്റ്റ് പചയ്തസ്റ്റ് വനിട്ടയച്ച കശഷന്ധം ആത്മഹതഖ്യ പചയ്ത വനിനമായകേനസ്റ്റ്

കപമാലെനീസസ്റ്റ് കേസഡനിയനില് മര്ദ്ദേനന്ധം ഏറനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ?

(സനി)  വനിനമായകേപന്റെ മരണതനിനസ്റ്റ് കേമാരണകമാരമായ കപമാലെനീസുകേമാര്പകതനിപര

ആത്മഹതഖ്യമാ കപ്രരണ കുറതനിനസ്റ്റ് കകേപസടുതനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇപലങനില് എന്തുപകേമാണ്ടമാപണന്നസ്റ്റ്

വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി) ഇകമാരഖ്യതനില് നമാളനിതുവപര എപന്തെമാപക നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനി

ട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഇ)  പട്ടനികേജമാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഭയരഹനിതരമായനി

ജനീവനികന്നതനിനസ്റ്റ് സമാഹചരഖ്യപമമാരുകവമാന സര്കമാര് തയമാറമാകുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) പമാവറട്ടനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനനിപലെ കപ്രമാസസസ്റ്റ് പസര്വര് ഡറ്റ്യൂട്ടനികമാരനമായ

സനിവനില്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഓഫെനീസര്  17-7-2017  തനീയതനി  പകേല്  12.00  മണനികസ്റ്റ്

ഡറ്റ്യൂട്ടനികനിടെയനില്  മമാനനിനകന്നസ്റ്റ്  ഭമാഗതസ്റ്റ്  വനിജനമമായ  സലെതസ്റ്റ്  രണ്ടസ്റ്റ്  ആണ്കട്ടനികേള്

കമമാകട്ടമാര്  ലസകനിളനില് വന്നസ്റ്റ്  ഒരു പപണ്കുട്ടനിയുമമായനി  സന്ധംസമാരനിച്ചു നനില്കന്നതസ്റ്റ്

കേണ. പമാവറട്ടനി,  ഗുരുവമായൂര് പടെമ്പനിള് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന പരനിധനികേളനില് കമമാകട്ടമാര്

ലസകനിളനില് എതനി മമാലെ പപമാട്ടനികന്ന സന്ധംഭവങ്ങള് വഖ്യമാപകേമമായതനിപനത്തുടെര്ന്നസ്റ്റ്

അകനശ്വഷണവന്ധം  പരനികശമാധനയുന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശമുണ്ടമായനിരുന്നതനിനമാല്

കമമാകട്ടമാര് ലസകനിളനില് വന്ന ആണ്കട്ടനികേപള കചമാദഖ്യന്ധം പചയ്യുകേയുന്ധം വമാഹനതനിനസ്റ്റ്

കരഖകേളനിപലന്നസ്റ്റ് കേമാണപപ്പെട്ടതനിനമാല് കമമാകട്ടമാര് ലസകനിളുമമായനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനനികലെകസ്റ്റ്

എത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനികകേയുന്ധം,  വനിനമായകേപന  സനിവനില്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഓഫെനീസര്

ശനീജനിതസ്റ്റ് തപന്റെ ലബകനിലന്ധം ശരതസ്റ്റ് എന്നയമാള് അവരുപടെ ലകേവശമുണ്ടമായനിരുന്ന

കമമാകട്ടമാര് ലസകനിളനിലമമായനി പമാവറട്ടനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനനികലെകസ്റ്റ് എത്തുകേയുമമാണുണ്ടമായതസ്റ്റ്.
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(ബനി)  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കേസഡനിയനില്  വനിനമായകേനസ്റ്റ്  മര്ദ്ദേനകമറ്റുപവന്ന  ആകരമാപണതനിപന്റെ
അടെനിസമാനതനില്  പമാവറട്ടനി  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനനിപലെ  സനിവനില്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്
ഓഫെനീസര് ശനീജനിതസ്റ്റ്, സനീനനിയര് സനിവനില് കപമാലെനീസസ്റ്റ് ഓഫെനീസര് (കഗഡസ്റ്റ്) സമാജന
എന്നനിവര്പകതനിപര  വമാടെമാനപ്പെള്ളനി കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷന ലക്രന്ധം നമ്പര്  826/2017
u/s 341, 323, 324 IPC & Sec. 3(2) V(a) SC/ST PoA Act  പ്രകേമാരന്ധം രജനിസര്
പചയ്ത കകേസസ്റ്റ് ലക്രന്ധംബ്രമാഞസ്റ്റ് ഏപറടുതസ്റ്റ് ലക്രന്ധം നമ്പര്  143/CR/OCW-III/PKD/
2017 ആയനി റനീ നമ്പര് പചയ്തസ്റ്റ്   2-8-2017 മുതല് അകനശ്വഷനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കപമാലെനീസുകേമാര്പകതനിപര നനിലെവനില്  IPC  വകുപ്പെസ്റ്റ്  341,  323,  324 &
Sec.  3(2) V(a)  SC/ST PoA Act  പ്രകേമാരമമാണസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ആത്മഹതഖ്യമാ  കപ്രരണ  കുറന്ധം  ഇകപ്പെമാള്  ചുമതനിയനിട്ടനില.  അകനശ്വഷണതനില്
കബമാധഖ്യമമാകുന്ന പക്ഷന്ധം പ്രസല്കുുത വകുപ്പെസ്റ്റ് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതമാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പമാവറട്ടനി  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനനിപലെ  സനിവനില്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഓഫെനീസര്
ശനീജനിതസ്റ്റ്, സനീനനിയര് സനിവനില് കപമാലെനീസസ്റ്റ് ഓഫെനീസര് (കഗഡസ്റ്റ്) സമാജന എന്നനിവപര
തൃശ്ശൂര്  ജനിലമാ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനിയുപടെ  ഉതരവസ്റ്റ്  നമ്പര്  എച്ചസ്റ്റ്.1/3834/2017/
ആര്.സനി.  പ്രകേമാരന്ധം  അകനശ്വഷണ  വനികധയമമായനി  സപസന്റെസ്റ്റ്  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത
വമാടെമാനപ്പെള്ളനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന ലക്രന്ധം നമ്പര്  826/2017 u/s 341, 323, 324,
34 IPC &  Sec.  3(2) V(a)  SC/ST PoA Act  പ്രകേമാരന്ധം കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് പചയ്തസ്റ്റ്
ലക്രന്ധംബ്രമാഞനിപന്റെ  കനതൃതശ്വതനില്  അകനശ്വഷണന്ധം  നടെന  വരുന.  ഗുരുവമായൂര്
കപമാലെനീസസ്റ്റ് സര്കനിള് ഇനപസകര് ഇ.  ബമാലെകൃഷ്ണന, പമാവറട്ടനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന
സബസ്റ്റ് ഇനപസകര് അരുണ് ഷമാ എന്നനിവര്പകതനിപര തൃശ്ശൂര് പറയ്ഞസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ്
ഇനപസകര്  ജനറലെനിപന്റെ  എ.2(a)/പനി.ആര്./32/എ.ബനി./2017 റനി.എസസ്റ്റ്.ആര്.
തനീയതനി 29-7-2017 പ്രകേമാരന്ധം വമാചഖ്യമാകനശ്വഷണതനിനസ്റ്റ് ഉതരവസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഇ)  പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭമാഗകമാര്കസ്റ്റ് ഭയരഹനിതരമായനി ജനീവനികന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണന്ന എലമാ  സമാഹചരഖ്യങ്ങളുന്ധം  നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.  ഇവര്പകതനിപര  അതനിക്രമങ്ങള്
ഉണ്ടമായമാല് ശക്തമമായ നനിയമ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചു വരുന.

ജനിഷ്ണു പ്രകണമായനിയുപടെ മരണന്ധം സന്ധംബനനിച്ച സനി.ബനി.ഐ. 
അകനശ്വഷണന്ധം

78 (1727) ശനീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദനീപസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പമാമ്പമാടെനി പനഹ്റു കകേമാകളജസ്റ്റ് വനിദഖ്യമാര്തനി ജനിഷ്ണു പ്രകണമായനിയുപടെ മരണന്ധം
സനി.ബനി.ഐ.  അകനശ്വഷനികണപമന്ന  കുടുന്ധംബതനിപന്റെ  ആവശഖ്യന്ധം  സര്കമാര്
അന്ധംഗനീകേരനികച്ചമാ; അകനശ്വഷണന്ധം സനി.ബനി.ഐ.-യസ്റ്റ് വനിട്ടസ്റ്റ് ഉതരവമായനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  എങനില് ഈ ഉതരവനിപന്റെ പകേര്പ്പെസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ?
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(എ&ബനി)  പമാമ്പമാടെനി  പനഹ് റു  കകേമാകളജനിപലെ  വനിദഖ്യമാര്തനിയമായനിരുന്ന  ജനിഷ്ണു
പ്രകണമായനിയുപടെ  മരണന്ധം  സനി.ബനി.ഐ.  അകനശ്വഷനികണപമന്ന  മമാതമാപനിതമാകളുപടെ
ആവശഖ്യന്ധം കേണകനിപലെടുതസ്റ്റ് പ്രസല്കുുത മരണവമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് പഴെയന്നൂര് കപമാലെനീസസ്റ്റ്
കസഷനനില്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുള്ള  ലക്രന്ധം  നമ്പര്  19/2017  എന്ന  കകേസസ്റ്റ്  സനി.ബനി.ഐ.
അകനശ്വഷനികന്നതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനി 15-6-2017-പലെ ആഭഖ്യന്തെരന്ധം- എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.
2/46/2017-  ആഭഖ്യന്തെരന്ധം  (എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ.-320/2017)  പ്രകേമാരന്ധം സര്കമാര് വനിജമാപനന്ധം
പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. വനിജമാപനതനിപന്റെ പകേര്പ്പെസ്റ്റ് ഉള്ളടെകന്ധം പചയ്യുന.*

സനി.പനി.ഐ.(എന്ധം.)- ബനി.പജ.പനി. സന്ധംഘര്ഷന്ധം

79  (1728)  ശനീ  .    എന  .    ഷന്ധംസുദ്ദേനീന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) തനിരുവനന്തെപുരതസ്റ്റ് നടെന്ന സനി.പനി.ഐ.(എന്ധം.)-ബനി.പജ.പനി.  സന്ധംഘര്ഷവമമായനി
ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനിയുന്ധം,  ഡനി.ജനി.പനി.-യുന്ധം ഗവര്ണപറ സന്ദര്ശനിച്ചസ്റ്റ് അക്രമന്ധം തടെയുവമാന
സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള നടെപടെനികേള് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് വനിശദനീകേരണന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി) ഗവര്ണര് നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിച്ചമാകണമാ മുഖഖ്യമനനി ബനി.പജ.പനി.-
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. കനതമാകളുമമായനി ചര്ച്ച നടെതനിയപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ചര്ച്ചയനില് എടുതനിട്ടുള്ള തനീരുമമാനന്ധം എന്തെമാപണനസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഗവര്ണര് പ്രകതഖ്യകേ വനിശദനീകേരണന്ധം ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിരുന്നനില.

(ബനി) അല.

(സനി)  സര്വ്വകേക്ഷനികയമാഗന്ധം  ലകേപകമാണ്ട  തനീരുമമാനങ്ങള്  അനുബനമമായനി
കചര്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.*

ഐ.എസസ്റ്റ്. ഭനീകേരബനന്ധം ഉള്ളവരമായനി കേപണ്ടതനിയ മലെയമാളനികേള്

80 (1729) ശനീ  .    മുലകര  രതമാകേരന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) എത്ര മലെയമാളനികേപള പഎ.എസസ്റ്റ്. ഭനീകേരബനന്ധം ഉള്ളവരമായനി കേപണ്ടതനി
യനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ് ; വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ഇതരതനിലള്ള  എത്ര  കകേസ്സുകേള്  എന.പഎ.എ.
അകനശ്വഷനികനപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം പവളനിപപ്പെടുതമാകമമാ?

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(എ&ബനി)  ഏഴെസ്റ്റ്  മലെയമാളനികേപള  ഐ.എസസ്റ്റ്.  ഭനീകേരബനന്ധം  ഉള്ളവരമായനി
കേപണ്ടതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് ഇതരതനിലള്ള നമാലെസ്റ്റ് കകേസ്സുകേള് എന.ഐ.എ.
അകനശ്വഷനികനണ്ടസ്റ്റ്. മറസ്റ്റ് വനിവരങ്ങള് ലെഭഖ്യമല. 

സഭമാ തര്കവമമായനി ബനപപ്പെട്ടുള്ള കപമാലെനീസസ്റ്റ് നടെപടെനി

81  (1730)  ശനീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജകബസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  എറണമാകുളന്ധം  ജനിലയനിപലെ  പനച്ചൂര്  പള്ളനിയനില്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ലെമാതനിച്ചമാര്ജസ്റ്റ്
നടെതനിയതസ്റ്റ്  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഉപണ്ടങനില്  ആയതനിപന്റെ  സമാഹചരഖ്യന്ധം
വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി) ലെമാതനിച്ചമാര്ജനില് എത്ര സനീകേള്കന്ധം കുട്ടനികേള്കന്ധം മര്ദ്ദേനകമറനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;

(സനി)  ആയതനിപന്റെ  ഉതരവമാദനികേളമായ  ഉകദഖ്യമാഗസര്പകതനിപര  എപന്തെലമാന്ധം
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;

(ഡനി)  സഭമാ  തര്കവമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  എറണമാകുളന്ധം  ജനിലയനില്  എത്ര
കകേസ്സുകേള് നനിലെവനിലപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഇ)  ഈ  കകേസ്സുകേള്  പനിനവലെനികന്നതനിനസ്റ്റ്  എപന്തെങനിലന്ധം  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  30-7-2017-നസ്റ്റ്  ഞമായറമാഴ്ച  രമാവനിപലെ  7.30-നസ്റ്റ്
മണനീടെസ്റ്റ് വനികലജനില് പനച്ചൂര് കേരയനില് പനച്ചൂര് പസന്റെസ്റ്റ് കതമാമസസ്റ്റ് യമാകകമാബമായ സുറനിയമാനനി
പള്ളനിയുപടെ വടെകവശപത ഷട്ടര്,  ബഹു.  സുപ്രനീന്ധം കകേമാടെതനിയുപടെ സനിവനില് അപ്പെനീല്
നമ്പര്  2036/2010  തനീയതനി  5-7-2017  ഉതരവസ്റ്റ്  പ്രകേമാരന്ധം  മൂവമാറ്റുപുഴെ  ബഹു.
എകനികേറ്റ്യൂട്ടനീവസ്റ്റ്  മജനികസ്ട്രേറസ്റ്റ്  തുറനപകേമാടുത  സമയന്ധം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  ലെന്ധംഘനിച്ചസ്റ്റ്
യമാകകമാബമായ  വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട  150-ഓളന്ധം  കപര്  പള്ളനിയനില്  തള്ളനികയറമാന
വരുന്നതുകേണ്ടസ്റ്റ്,  തനിരനിപകേ  കപമാകേണന്ധം  എന്ന  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  അവഗണനിച്ചസ്റ്റ്
ഡറ്റ്യൂട്ടനിയനിലണ്ടമായനിരുന്ന  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഉകദഖ്യമാഗസപര  ബലെന്ധം  പ്രകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്
തള്ളനിമമാറനിയുന്ധം നഖ്യമായവനികരമാധമമായനി സന്ധംഘന്ധം കചര്ന്നസ്റ്റ് ഒസൗകദഖ്യമാഗനികേ കൃതഖ്യനനിര്വ്വഹ
ണതനിനസ്റ്റ്  തടെസന്ധം  നനില്കകേയുന്ധം  ഓര്തകഡമാകസ്റ്റ്  വനിഭമാഗതനിപന്റെ  വനികേമാരനികസ്റ്റ്
വനിശുദ കുര്ബ്ബമാനയുന്ധം ശുശ്രൂഷയുന്ധം നടെതമാന സമാധനികമാപത തടെസന്ധം  കനരനിടുകേയുന്ധം
പചയ്തനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്.
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(ബനി) സനീകേള്കന്ധം കുട്ടനികേള്കന്ധം മര്ദ്ദേനകമറനിട്ടനില.

(സനി) ബമാധകേമല.

(ഡനി)  സഭമാ തര്കവമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  167  കകേസ്സുകേള് എറണമാകുളന്ധം റൂറല്
ജനിലയനില് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഇ) ഇതരതനിലള്ള 25 കകേസ്സുകേള് മുമ്പസ്റ്റ് പനിനവലെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

സഭമാ തര്കവമമായനി ബനപപ്പെട്ട സന്ധംഘര്ഷമാവസ

82  (1731)  ശനീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജകബസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  എറണമാകുളന്ധം  ജനിലയനിപലെ  കകേമാലെകഞരനി,  വരനികകമാലെനില്,  മണ്ണത്തൂര്,
പനച്ചൂര്  എന്നനീ  കദവമാലെയങ്ങളനില്  സഭമാ  തര്കവമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സന്ധംഘര്ഷമാവസ
നനിലെനനില്കന്നതമായനി ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഉപണ്ടങനില്  ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ്  എപന്തെലമാന്ധം  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കദവമാലെയങ്ങളുമമായനി ബനപപ്പെട്ട പ്രശ്നന്ധം പരനിഹരനികന്നതനിനമായനി
എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി) എറണമാകുളന്ധം റൂറല് ജനിലയനിപലെ പസന്റെസ്റ്റ് പനീകറഴസ്റ്റ് & പസന്റെസ്റ്റ് കപമാള് ചര്ച്ചസ്റ്റ്,
കകേമാലെകഞരനി,  പസന്റെസ്റ്റ്  കമരനീസസ്റ്റ്  ചര്ച്ചസ്റ്റ്,  വരനികകമാലെനില്,  മണ്ണത്തൂര്,  പനച്ചൂര്
എന്നനിവനിടെങ്ങളനില് ബഹു.  ജനിലമാ മജനികസ്ട്രേറസ്റ്റ്,  മൂവമാറ്റുപുഴെ സബസ്റ്റ് ഡനിവനിഷണല് മജനികസ്ട്രേറസ്റ്റ്
എന്നനീ കമലെധനികേമാരനികേപള യഥമാസമയന്ധം അറനിയനിച്ചുപകേമാണ്ടസ്റ്റ് ഓകരമാ പളളനികേളുപടെയുന്ധം
ആകഘമാഷങ്ങളുന്ധം  മറസ്റ്റ്  വനികശഷപപ്പെട്ട  ദനിവസങ്ങളുന്ധം  വരുകമ്പമാള്  അവരുപടെ
നനിര്കദ്ദേശമാനുസരണന്ധം കൃതഖ്യവന്ധം ഫെലെപ്രദവമമായനി ഇടെപപടെലകേളനിലൂപടെ ക്രമസമമാധമാനന്ധം
പമാലെനിച്ചുവരുന.  ക്രമസമമാധമാനപമാലെനതനിനസ്റ്റ്  കമല്കനമാട്ടന്ധം  വഹനികന്നതനിനമായനി  ഓകരമാ
സമയത്തുന്ധം എകനികേറ്റ്യൂട്ടനീവസ്റ്റ്  മജനികസ്ട്രേറനിപന്റെ കനരനിട്ടുള്ള കമല്കനമാട്ടതനില് ഡനിപപവ.എസസ്റ്റ്.പനി.,
സനി.പഎ. എന്നനിവരുപടെ കനതൃതശ്വതനില് കപമാലെനീസസ്റ്റ് ഉകദഖ്യമാഗസരടെങ്ങുന്ന കപമാലെനീസസ്റ്റ്
സന്ധംഘപത  വനിനഖ്യസനിച്ചുന്ധം  ആവശഖ്യമുള്ള  ഘട്ടങ്ങളനില്  കപമാലെനിസസ്റ്റ്  പനികറനിന്ധംഗസ്റ്റ്
ഏര്പപ്പെടുതമാറുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രശ്നന്ധം പരനിഹരനികന്നതനിനമായനി എറണമാകുളന്ധം ജനിലമാ കേളകറുപടെ
കനതൃതശ്വതനില്  ഇരുവനിഭമാഗങ്ങളനിലള്ളവരുമമായനി  സമമാധമാന  ചര്ച്ചകേള്  നടെതനി.
പ്രസ്തുത കയമാഗതനില് ഉരുതനിരനിഞ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് ചുവപടെ കചര്കന :
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1. ടെനി  കയമാഗതനില്  സുപ്രനീന്ധംകകേമാടെതനി  വനിധനി  ഇരുകേക്ഷനികേളുന്ധം

പമാലെനികവമാന നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.

2. പ്രധമാന പള്ളനിയനികലെമാ അനുബന സമാപനങ്ങളനികലെമാ യമാകകമാബമായ

വനിഭമാഗതനിലള്ള പപവദനികേകരമാടെസ്റ്റ്  പ്രകവശനികരുപതനന്ധം എന്നമാല്

വനിശശ്വമാസനികേള്കസ്റ്റ് പ്രകവശനികമാപമനന്ധം നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.

3.   യമാകകമാബമായ വനിഭമാഗതനിപലെ  ആപരങനിലന്ധം  മരണപപ്പെട്ടമാല് ടെനി

വനിഭമാഗതനിപലെ  പപവദനികേന  ഒഴെനിപകേ  20  വനിശശ്വമാസനികേള്കസ്റ്റ്

പസമനികതരനിയനില് പ്രകവശനിച്ചസ്റ്റ്  ചടെങ്ങുകേള് നടെതമാവന്നതമാപണനന്ധം

നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.

4. 28 -7-2017-നസ്റ്റ്  നടെന്ന  ചര്ച്ചയനില്  പളളനി  ഓര്തകഡമാകസ്റ്റ്

വനിഭമാഗതനിനസ്റ്റ് തുറനനല്കുന്നതനിനുന്ധം യമാകകമാബമായ വനിഭമാഗതനിപലെ

വനിശശ്വമാസനികേള്കസ്റ്റ്  ആരമാധനയനില് പപങടുകന്നതനിനസ്റ്റ്  തടെസമനിലമാപയനന്ധം

നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.

5. ബഹു.  സുപ്രനീന്ധംകകേമാടെതനി  വനിധനി  ലെന്ധംഘനിച്ചമാല്  ആവശഖ്യമമായ

സന്ധംരക്ഷണന്ധം നല്കേമാന കപമാലെനീസനികനമാടെസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.

കൂടെമാപത  സുപ്രനീന്ധംകകേമാടെതനി  വനിധനി  വന്നനിട്ടുള്ള  സമാഹചരഖ്യതനില്  തുടെര്നടെപടെനികേള്

സശ്വനീകേരനികന്നതനിനമായനി അഡശ്വകകറസ്റ്റ് ജനറലെനിപന്റെ നനിയകമമാപകദശന്ധം കതടെനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

ശനീ. റനി. പനി. പസനകുമമാറനിപന കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറനീവസ്റ്റ് പപടബറ്റ്യൂണലെനില്

അന്ധംഗമമാകന്ന നടെപടെനി

83  (1732)  ശനീ  .    എല്കദമാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപ്പെനിള്ളനില് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന

കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

മതസര്ദ ഉളവമാകന്ധംവനിധന്ധം പരമാമര്ശന്ധം നടെതനി എന്ന പരമാതനിയനികനല് ശനീ.

റനി.  പനി.  പസനകുമമാറനിപനതനിപരയുള്ള  അകനശ്വഷണതനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനില്

അകദ്ദേഹപത  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറനീവസ്റ്റ്  ലടബറ്റ്യൂണലെനില്  അന്ധംഗമമാകരുപതന്നസ്റ്റ്

ആവശഖ്യപപ്പെട്ടസ്റ്റ് സര്കമാര് കേതസ്റ്റ് അയച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ എന്നറനിയനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

ഇല.



568 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 16, 2017

അമനിത പലെനിശകമാരുപടെ ഭനീഷണനിയുമമായനി ബനപപ്പെട്ട കകേസ്സുകേള്

84  (1734)  ശനീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

കേമായന്ധംകുളന്ധം മണ്ഡലെതനില് അമനിത പലെനിശകമാരുപടെ ഭനീഷണനിയുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്
നനിലെവനില് എത്ര കകേസ്സുകേള് രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുപണ്ടനന്ധം ഇതനിപന്റെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്
എപന്തെമാപകയമാപണനന്ധം അറനിയനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

കേമായന്ധംകുളന്ധം  നനികയമാജകേമണ്ഡലെന്ധം  പരനിധനിയനില്  അമനിത  പലെനിശകമാരുപടെ
ഭനീഷണനിയുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കേമായന്ധംകുളന്ധം  കപമാലെനിസസ്റ്റ്  കസഷനനില്  പപക്രന്ധം  നമ്പര്
641/2017 u/s 420, 354, 427, 34 IPC & Sec. 3 r/w 17 of Kerala Money
Lenders Act &  Sec 3 and 4 of Kerala  Prohibition of Exorbitant Interest
Act  പ്രകേമാരന്ധം  ഒരു  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ടെനി  കകേസനിപലെ  രണ്ടമാന്ധം  പ്രതനി
ഉദനീഷനിപന അറസസ്റ്റ്  പചയ്തനിട്ടുള്ളതുന്ധം ബഹു.  കേമായന്ധംകുളന്ധം  ജുഡനീഷഖ്യല് ഒന്നമാന്ധം  കമാസസ്റ്റ്
മജനികസ്ട്രേറസ്റ്റ്  കകേമാടെതനി  ജമാമഖ്യന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്.  ഒനന്ധം  മൂനന്ധം  പ്രതനികേള്
ഒളനിവനിലെമായതനിനമാല്  അറസസ്റ്റ്  പചയമാന  കേഴെനിഞനിട്ടനില.  ഇസൗ   കകേസനിപന്റെ  അന്തെനിമ
റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് 20 -4-2017-നസ്റ്റ്  ബഹു. കകേമാടെതനി മുമ്പമാപകേ സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

കകേസസ്റ്റ് പനിനവലെനികമാന നല്കേനിയ അനുമതനി 

85  (1735)  ശനീ  .    പകേ  .    സനി  .    കജമാസഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  മുഖഖ്യമനനിയമായനിരനിപക ശനീ.  ഉമന ചമാണ്ടനിപയ കേണ്ണൂരനില് വച്ചസ്റ്റ്  ആക്രമനിച്ച
സന്ധംഭവതനില്.  ഒസൗകദഖ്യമാഗനികേ  കൃതഖ്യനനിര്വ്വഹണതനില്  ഏര്പപ്പെട്ട  കപമാലെനീസസ്റ്റ്
ഉകദഖ്യമാഗസനമാപര  ആക്രമനികമാനുന്ധം  കജമാലെനി  നനിര്വ്വഹണന്ധം  തടെസപപ്പെടുത്തുവമാനുന്ധം
ശമനിച്ചവര്പകതനിപര രജനിസര് പചയ്ത കകേസസ്റ്റ് പനിനവലെനികവമാന പരമാതനികമാരനമായ
കപമാലെനീസസ്റ്റ് ഉകദഖ്യമാഗസനസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി) കകേസനിപലെ പ്രതനികേള് ആപരലമാമമായനിരുനപവന്നസ്റ്റ് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(സനി)  ഏതു സമാഹചരഖ്യതനില് എന്തു കേമാരണതനിപന്റെ കപരനിലെമാണസ്റ്റ് പരമാതനികമാരന
കകേസസ്റ്റ് പനിനവലെനികമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചപതന്നസ്റ്റ് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(ഡനി)  കകേസസ്റ്റ്  പനിനവലെനികമാൻ  ആഭഖ്യന്തെര  വകുപ്പെസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കേനിയതസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനിയുപടെ അന്ധംഗനീകേമാരകതമാപടെയമാകണമാപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) ഇല.

(ബനി) പ്രതനികേപള സന്ധംബനനിച്ചുള്ള വനിവരന്ധം അനുബനമമായനി കചര്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.*

(സനി&ഡനി) ബമാധകേമല.

ശനീ. ടെനി.പനി. പസനകുമമാറനിപന കപ്രമാസനികേറ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ് പചയമാനുള്ള അനുമതനി

86  (1736)  ശനീ  .    അനവര്  സമാദതസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  മുന കപമാലെനീസസ്റ്റ് കമധമാവനി ശനീ.  ടെനി.  പനി.  പസനകുമമാറനിപന കപ്രമാസനികേറ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ്
പചയ്യുവമാന  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനില്  ആരുപടെ  പരമാതനിയനികനലെമാണസ്റ്റ്
അനുമതനി  നല്കേനിയപതനന്ധം  എന്തെസ്റ്റ്  കുറതനിപന്റെ  കപരനിലെമാപണനന്ധം  എന്നമാണസ്റ്റ്
അനുമതനി നല്കേനിയപതനന്ധം അറനിയനികകമമാ;

(ബനി)  കപ്രമാസനികേറ്റ്യൂഷനസ്റ്റ്  അനുമതനി  കതടെനിപകമാണ്ടസ്റ്റ്  പരമാതനികമാരന എന്നമാണസ്റ്റ്
കേതസ്റ്റ്  നല്കേനിയതസ്റ്റ്;  കനരകത  ഇകമാരഖ്യതനില്  സര്കമാര്  അനുമതനി  നനികഷധനിച്ച
തമായനിരുകന്നമാ എനന്ധം എങനില് എന്തെസ്റ്റ് കേമാരണതമാലെമാണസ്റ്റ് അന്നസ്റ്റ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചതസ്റ്റ്
എനന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  കകേമാണ്ഫെനിഡനഷഖ്യല് റനികപ്പെമാര്ട്ടനില് കമലകദഖ്യമാഗസന കേനീഴുകദഖ്യമാഗസപര
കുറനിച്ചസ്റ്റ്  കരഖപപ്പെടുത്തുന്ന  വനിവരങ്ങള്  കപ്രമാസനികേറ്റ്യൂഷനസ്റ്റ്  ഇടെയമാകന്ന  ഒന്നമാകണമാ
എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികകമമാ;

(ഡനി)  ശനീ.  ടെനി.  പനി.  പസനകുമമാറനിപന  കപ്രമാസനികേറ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ്  പചയ്യുവമാന  അനുമതനി
നല്കേനിയ ഫെയലെനിപലെ 2017 കമയസ്റ്റ്  1 മുതല് ജൂണ് 30 വപരയുള്ള കനമാട്ടസ്റ്റ് ഫെയലെനിപന്റെ
പ്രസക്തഭമാഗന്ധം കമശപ്പുറത്തുവയകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഇല.

(ബനി)  27-6-2015-ല്  ഇ-പമയനില്  മുകഖന  അകപക്ഷ  നല്കേനിയനിരുന്നതമായനി
20-4-2017-ല് അകപക്ഷകേന നല്കേനിയ ഓര്മകറനിപ്പെനില് അറനിയനിച്ചനിരുന.  ആള്
ഇന്തെഖ്യമാ  സര്വ്വനീസസ്റ്റ്  (കകേമാണ്ടെകസ്റ്റ്)  റൂള്സസ്റ്റ്  1968-പലെ ചട്ടന്ധം  17-ല് നനിഷര്ഷനിച്ചനിട്ടുള്ള
നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനി കേഴെനിഞതനിനമാല് കപ്രമാസനികേറ്റ്യൂഷന അനുമതനി ലെഭഖ്യമമായതമായനി
കേണകമാകനി അകപക്ഷകേനസ്റ്റ് കഡമാ.  ടെനി.  പനി.  പസനകുമമാര് ഐ.പനി.എസസ്റ്റ്.-പനതനിപര
കപ്രമാസനികേറ്റ്യൂഷന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികമാവന്നതമാപണന്നസ്റ്റ് മറുപടെനി നല്കുകേയുണ്ടമായനി.

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(സനി)  കകേമാണ്ഫെനിഡനഷഖ്യല് റനികപ്പെമാര്ട്ടനില് കമലകദഖ്യമാഗസന കേനീഴുകദഖ്യമാഗസപര
കുറനിച്ചസ്റ്റ് കരഖപപ്പെടുത്തുന്ന വനിവരങ്ങള് കപ്രമാസനികേറ്റ്യൂഷനസ്റ്റ് ഇടെയമാകന്നതല.

(ഡനി)  ശനീ.  ടെനി.  പനി.  പസനകുമമാറനിപന  കപ്രമാസനികേറ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ്  പചയ്യുവമാന  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടനില.

വനനിതമാ കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസനമാന്ധംഗങ്ങള്

87 (1737)  ശനീ  .    പകേ  .    രമാജന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനപത വനനിതമാ കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസനമാന്ധംഗങ്ങളുപടെ എണ്ണന്ധം എത്രപയന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി) കപമാലെനീസനിപലെ വനനിതമാ കസനമാന്ധംഗങ്ങളുപടെ എണ്ണന്ധം വര്ദനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ്
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(സനി)  സ് ത്രനീ  സുരക്ഷയമായനി  വനനിതമാ  കപമാലെനീസുകേമാരുപടെ  കസവനന്ധം  കൂടുതല്
ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) സന്ധംസമാനപത വനനിതമാ കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസനമാന്ധംഗങ്ങളുപടെ എണ്ണന്ധം 4377 ആണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  കപമാലെനീസനിപലെ വനനിതമാ കസനമാന്ധംഗങ്ങളുപടെ എണ്ണന്ധം  15%  ആയനി വര്ദനിപ്പെനികകേ
എന്ന  സര്കമാരനിപന്റെ  പ്രഖഖ്യമാപനിത  നയന്ധം  ഘട്ടന്ധംഘട്ടമമായനി  നടെപ്പെമാകനിവരുന.
അതനിപന്റെ  ആദഖ്യഘട്ടമമായനി  380  വനനിതമാ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കകേമാണ്സബനിള്മമാപരയുന്ധം
20 വനനിതമാ കപമാലെനീസസ്റ്റ് ഹവനീല്ദമാര്മമാപരയുന്ധം ഉള്പപ്പെടുതനി ഒരു വനനിതമാ കപമാലെനീസസ്റ്റ്
ബറമാലെനിയന രൂപനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  സനീ  സുരക്ഷയമായനി  വനനിതമാ  കപമാലെനീസുകേമാരുപടെ  കസവനന്ധം  കൂടുതല്
ലെഭഖ്യമമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

ദുരൂഹ സമാഹചരഖ്യതനില് മരണപപ്പെട്ടവര്

88 (1738) ശനീ  .   അടൂര് പ്രകേമാശസ്റ്റ് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം നമാളനിതുവപര വനിവനിധ
കകേസ്സുകേളുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കചമാദഖ്യന്ധം  പചയ്തസ്റ്റ്  വനിട്ടയച്ച  എത്രകപപര
പനിന്നനീടെസ്റ്റ്  ആത്മഹതഖ്യ പചയ്ത നനിലെയനികലെമാ  പകേമാലെപപ്പെടുതനിയ നനിലെയനികലെമാ  ദൂരൂഹ
സമാഹചരഖ്യതനില് മരണപപ്പെട്ട നനിലെയനികലെമാ കേപണ്ടതനിയനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  ഇവരുപടെ കപരുവനിവരവന്ധം ഇവപര കചമാദഖ്യന്ധം പചയ്ത കകേസസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ച
വനിവരവന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം നമാളനിതുവപര കപമാലെനീസസ്റ്റ്
കസഷനനില്  നനിനന്ധം  വനിട്ടയച്ചതനിനുകശഷന്ധം  ആത്മഹതഖ്യ  പചയ്ത  നനിലെയനില്  ഒരമാപള
കേപണ്ടതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പകേമാലെപപ്പെടുതനിയ  നനിലെയനികലെമാ  ദുരൂഹ  സമാഹചരഖ്യതനില്
മരണപപ്പെട്ട നനിലെയനികലെമാ ആപരയുന്ധം കേപണ്ടതനിയനിട്ടനില.

(ബനി)  പമാവറട്ടനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനനിപലെ കപ്രമാസസസ്റ്റ്  പസര്വര് ഡറ്റ്യൂട്ടനികമാരനമായ
സനിവനില്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഓഫെനീസര്  17-7-2017-നസ്റ്റ്  പകേല്  12.00  മണനികസ്റ്റ്
ഡറ്റ്യൂട്ടനികനിടെയനില് മമാനനിനകന്നസ്റ്റ് ഭമാഗതസ്റ്റ് എതനിയ സമയന്ധം,  വനിജനമമായ സലെതസ്റ്റ്
രണ്ടസ്റ്റ് ആണ്കട്ടനികേള് ഒരു കമമാകട്ടമാര് ലസകനിളനില് വന്നസ്റ്റ് ഒരു പപണ്കുട്ടനിയുമമായനി
സന്ധംസമാരനിച്ചു  നനില്കന്നതസ്റ്റ്  കേമാണപപ്പെട്ടു.  സമനീപ  സമയതസ്റ്റ്  പമാവറട്ടനി,  ഗുരുവമായൂര്
പടെമ്പനിള് കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷന പരനിധനികേളനില് വഖ്യമാപകേമമായനി  കമമാകട്ടമാര്  ലസകനിളനില്
എതനി മമാലെ പപമാട്ടനികന്ന സന്ധംഭവങ്ങള് ഉണ്ടമായതനിപനത്തുടെര്ന്നസ്റ്റ് കമമാകട്ടമാര് ലസകനിളുകേള്
കകേന്ദ്രനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണവന്ധം  പരനികശമാധനയുന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശമുള്ള
സമയമമായതനിനമാല് കമമാകട്ടമാര്  ലസകനിളനില് വന്ന ആണ്കട്ടനികേപള കചമാദഖ്യന്ധം പചയ്തതനില്
ടെനിയമാനമമാര്  ഏങ്ങണ്ടനിയൂര്  ഭമാഗത്തുള്ളവരമാപണനന്ധം  വമാഹനതനിനസ്റ്റ്  കരഖകേളനിപലനന്ധം
കേമാണപപ്പെട്ടതനിനമാല് കമമാകട്ടമാര് ലസകനിളുമമായനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനനികലെകസ്റ്റ് എത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശനികകേയുന്ധം ആയതുപ്രകേമാരന്ധം വനിനമായകേപന സനി.പനി.ഒ. 6802 ശനീജനിതസ്റ്റ് തപന്റെ
ലബകനിലന്ധം ശരതസ്റ്റ്  എന്നയമാള് അവരുപടെ ലകേവശമുണ്ടമായനിരുന്ന  KL-45-3631
TVS STAR CITY  കമമാകട്ടമാര് ലസകനിളനിലമമായനി പമാവറട്ടനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനനികലെകസ്റ്റ്
എത്തുകേയുമമാണുണ്ടമായതസ്റ്റ്.  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  ഉച്ചയസ്റ്റ്  മൂന്നസ്റ്റ്  മണനികയമാപടെ  കുട്ടനികേപള
രക്ഷമാകേര്തമാകകളമാപടെമാപ്പെന്ധം  വനിട്ടയച്ചനിട്ടുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്.  പനികറദനിവസന്ധം  18-7-2017-നസ്റ്റ്
രമാവനിപലെ  10.30-നുന്ധം  12.45-നുന്ധം ഇടെയനില് വനീട്ടനില് മറമാരുന്ധം ഇലമാതനിരുന്ന സമയതസ്റ്റ്
വനിനമായകേസ്റ്റ് വനീട്ടനില് പകേട്ടനിത്തൂങ്ങനി മരണപപ്പെടുകേയുണ്ടമായനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്. ഇകമാരഖ്യതനിനസ്റ്റ്
വമാടെമാനപ്പെള്ളനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന ലക്രന്ധം നമ്പര് 803/17 u/s 174 Cr.P.C.  ആയനി
കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  പചയ്തസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണന്ധം  നടെതനിവരുന്നതുന്ധം  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത കകേസസ്റ്റ്
സനി.ബനി.സനി.ഐ. ഡനി. ഏപറടുതസ്റ്റ് അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനി വരുന്നതുമമാണസ്റ്റ്.

ജനകേനീയ പ്രകക്ഷമാഭങ്ങള്കസ്റ്റ് കനപരയുള്ള കപമാലെനീസസ്റ്റ് നടെപടെനി

89  (1739)  ശനീ  .    സണ്ണനി  കജമാസഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  ഇതുവപര  ജനകേനീയ
പ്രകക്ഷമാഭങ്ങള്കസ്റ്റ് കനപര എത്ര കപമാലെനീസസ്റ്റ് ലെമാതനിച്ചമാര്ജസ്റ്റ്,  ടെനിയര്ഗഖ്യമാസസ്റ്റ്  പഷല്
പ്രകയമാഗന്ധം, ജലെപനീരങനി പ്രകയമാഗന്ധം എന്നനിവ നടെതനിയനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;
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(ബനി) ഈ കേമാലെയളവനില് ജനപ്രതനിനനിധനികേകളമാടെസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് അപമരഖ്യമാദയമായനി

പപരുമമാറനിപയകന്നമാ  മര്ദ്ദേനിച്ചുപവകന്നമാ  ഉള്ള  എത്ര  പരമാതനികേള്  ലെഭനിച്ചനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ്

വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

പകേമാലന്ധം റൂറല് കപമാലെനീസസ്റ്റ് 

90 (1740)  ശനീമതനി പനി  .   അയനിഷമാ കപമാറനി : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) പകേമാലന്ധം റൂറല് കപമാലെനീസസ്റ്റ് സന്ധംവനിധമാനതനില് ഡനിസ്ട്രേനികസ്റ്റ് പഹഡ്കേശ്വമാര്കട്ടഴസ്റ്റ്

സന്ധംവനിധമാനവന്ധം  പടെലെനികേമറ്റ്യൂണനികകഷന  വനിഭമാഗവന്ധം  ആരന്ധംഭനികമാന  എപന്തെലമാന്ധം

നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികപമന്നസ്റ്റ് അറനിയനികകമമാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ആസമാനതസ്റ്റ്  കേണ്കടമാള്  റൂമനിപലെ  നനിലെവനിപലെ

അന്ധംഗബലെന്ധം  എത്രയമാണസ്റ്റ്;  അന്ധംഗബലെന്ധം  വര്ദനിപ്പെനികമാന  എപന്തെലമാന്ധം  നടെപടെനികേള്

സശ്വനീകേരനികപമന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ&ബനി)  ഇസൗ മൂന്നസ്റ്റ്  വനിഷയങ്ങളുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സന്ധംസമാന കപമാലെനീസസ്റ്റ്

കമധമാവനി സമര്പ്പെനിച്ച പപ്രമാകപ്പെമാസലകേള് സര്കമാര് തലെതനില് പരനികശമാധനിച്ചുവരുന.

കപമാലെനീസസ്റ്റ് കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ടെമാര്ജറസ്റ്റ് 

91  (1741)  ശനീ  .    മഞളമാന്ധംകുഴെനി  അലെനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ടെമാര്ജറസ്റ്റ്

നനിശ്ചയനിച്ചു നല്കുന്ന സനിതനിവനികശഷന്ധം നനിലെവനിലകണ്ടമാ;

(ബനി) ഇപ്രകേമാരന്ധം നനിശ്ചനിത എണ്ണന്ധം കകേസ്സുകേള് പ്രതനിമമാസന്ധം രജനിസര് പചയമാത

കസഷനുകേളനിപലെ കപമാലെനീസസ്റ്റ് ഉകദഖ്യമാഗസപര സമര്ദ്ദേപപ്പെടുത്തുന്ന തരതനില് ഉന്നത

കപമാലെനീസസ്റ്റ് ഉകദഖ്യമാഗസര് പപരുമമാറുന്നതമായുള്ള ആകക്ഷപന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;
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(സനി)  എങനില് ഇപ്രകേമാരന്ധം പ്രതനിമമാസന്ധം നനിശ്ചനിത എണ്ണന്ധം കകേസുകേള് രജനിസര്
പചയ്യുന്ന പ്രവണത ഉള്ളതുപകേമാണ്ടമാണസ്റ്റ് നനിരപരമാധനികേളമായ പലെകരയുന്ധം കകേസുകേളനില്
ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നപതന്ന ആകക്ഷപന്ധം ഗസൗരവമമായനി കേമാണുനകണ്ടമാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഈ  പ്രവണത  അവസമാനനിപ്പെനികന്നതനിനുന്ധം  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്
പമാലെനികമാപത കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്യുന്ന സന്ധംഭവങ്ങള് അവസമാനനിപ്പെനികന്നതനിനുന്ധം
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ ?

ഉതരന്ധം 

(എ) നനിലെവനിലെനില.

(ബനി  -ഡനി) ബമാധകേമല.

കപമാകകമാ കകേസ്സുകേളുന്ധം സനീകേള്പകതനിപരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങളനിലള്ള കകേസ്സുകേളുന്ധം

92 (1742)  ശനീ  .    പകേ  .    വനി  .    വനിജയദമാസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കപമാകകമാ  കകേസ്സുകേളമായുന്ധം  സനീകേള്പകതനിപരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങളനിലള്ള
കകേസ്സുകേളനിലെമായുന്ധം  എത്ര  കകേസ്സുകേള്  ഈ  സര്കമാരനിപന്റെ  കേമാലെയളവനില്  രജനിസര്
പചയപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്; വനിശദവനിവരന്ധം നല്കുകമമാ;

(ബനി)  ഇതരന്ധം കകേസ്സുകേളനില് മുഴുവന പ്രതനികേപളയുന്ധം അറസസ്റ്റ്  പചയ്യുന്നതനിനുന്ധം
നനിയമ  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനികന്നതനിനുന്ധം  വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്  കേഴെനിഞനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനില്
വനിശദവനിവരന്ധം നല്കുകമമാ;

(സനി) 2011-16  ഭരണകേമാലെതസ്റ്റ് പ്രസ്തുത കേമാരഖ്യങ്ങളനിലള്ള വകുപ്പെനിപന്റെ സനിതനി
വനിവരകേണകകേൾ ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ)  കപമാകകമാ  കകേസ്സുകേളമായുന്ധം  സനീകേള്പകതനിപരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങളനിലള്ള
കകേസ്സുകേളനിലെമായുന്ധം  17819  (All  Crime  Against  Women  cases)  കകേസുകേള് ഇസൗ
സര്കമാരനിപന്റെ കേമാലെയളവനില് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഇതരന്ധം കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനികേളമാപണന്നസ്റ്റ് തനിരനിച്ചറനിഞ  5440  കപപര
ഇനനിയുന്ധം അറസസ്റ്റ് പചയമാനുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി)  2011-16  ഭരണകേമാലെതസ്റ്റ്  സനീകേള്പകതനിപരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങളുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  65162  കകേസ്സുകേള്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇസൗ  കകേസ്സുകേളനില്  ആപകേ
91096  പ്രതനികേളുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതനില്  82729  പ്രതനികേപള  അറസസ്റ്റ്  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  8367
പ്രതനികേപള ഇനനി അറസസ്റ്റ് പചയമാനുണ്ടസ്റ്റ്. 
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കപമാലെനീസസ്റ്റ് മര്ദ്ദേനന്ധം സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് സമഗ അകനശ്വഷണന്ധം 
നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി

93 (1743)  ശനീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബമാലെകൃഷ്ണന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പമാവറട്ടനി  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കേസഡനിയനിപലെടുതസ്റ്റ്  വനിട്ടയച്ച  എങ്ങണ്ടനിയൂര്
സശ്വകദശനിയമായ വനിനമായകേന മരനിച്ചതസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് മര്ദ്ദേനന്ധംമൂലെമമാപണന്ന ആകരമാപണന്ധം
അകനശ്വഷനിച്ചനിരുകന്നമാ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ ;

(ബനി)  ദളനിതസ്റ്റ്  വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട  വനിനമായകേപന  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനനില്
കപമാലെനീസുകേമാര്  ബൂട്ടനിട്ടസ്റ്റ്  ചവനിട്ടുകേയുന്ധം  ക്രൂരമമായനി  മര്ദ്ദേനികകേയുന്ധം  പചയ്തതനിപനകറനിച്ചസ്റ്റ്
സമഗ അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനി കുറകമാരമായ കപമാലെനീസുകദഖ്യമാഗസര്പകതനിപര നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(സനി)  ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്ന കശഷന്ധം കപമാലെനീസസ്റ്റ് കേസഡനിയനി
പലെടുത  എത്ര  കപര്  കേസഡനിയനില്  മരണപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്  എന്നറനിയനികമാകമമാ;
വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(ഡനി) കേസ ഡനിയനിപലെടുതസ്റ്റ് കചമാദഖ്യന്ധം പചയ്തസ്റ്റ് വനിട്ടയച്ചവരനില് എത്ര കപര് ദുരൂഹ
സമാഹചരഖ്യതനില്  മരണപപ്പെടുകേകയമാ  ആത്മഹതഖ്യ  പചയ്യുകേകയമാ  പചയ്തതമായനി
കേപണ്ടതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ് എന്നറനിയനികമാകമമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(ഇ)  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കേസഡനിയനില്  മരണപപ്പെടുകേകയമാ  പനിന്നനീടെസ്റ്റ്  ആത്മഹതഖ്യ
പചയ്യുകേകയമാ പചയ്തവരനില് ദളനിതസ്റ്റ് വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട എത്ര കപരുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(എഫെസ്റ്റ്) ദളനിതസ്റ്റ് വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട പമാവപപ്പെട്ടവകരമാടുള്ള കപമാലെനീസസ്റ്റ് അതനിക്രമന്ധം
വര്ദനിച്ചുവരുന്നതമായനി  കേപണ്ടതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഉപണ്ടങനില് ഇകമാരഖ്യതനില് കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ) വനിനമായകേനസ്റ്റ് കപമാലെനീസനില് നനിനന്ധം മര്ദ്ദേനകമറ്റുപവന്ന പരമാതനി സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്
വമാടെമാനപ്പെള്ളനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന ലക്രന്ധം നമ്പര് 826/2017 u/s 341, 323, 324, 34
IPC & Sec. 3(2) V(a) of SC/ST PoA Act  പ്രകേമാരന്ധം കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുള്ളതുന്ധം
പ്രസ്തുത കകേസസ്റ്റ് ലക്രന്ധം നമ്പര് 143/CR/OCW-III/PKD/2017 ആയനി റനീ നമ്പര് പചയ്തസ്റ്റ്
2-8-2017 മുതല് സന്ധംസമാന ലക്രന്ധംബ്രമാഞസ്റ്റ് വനിഭമാഗന്ധം അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനിവരുന.

(ബനി)  പമാവറട്ടനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനനിപലെ സനി.പനി.ഒ.  ശനീജനിതസ്റ്റ്,  എസസ്റ്റ്.  സനി.
പനി. ഒ. (കഗഡസ്റ്റ്) സമാജന എന്നനിവര്പകതനിപര തൃശ്ശൂര് ജനിലമാ കപമാലെനീസസ്റ്റ് കമധമാവനിയുപടെ
ഉതരവസ്റ്റ് നമ്പര് എച്ചസ്റ്റ്.1/3834/2017/ആര്.സനി.  പ്രകേമാരന്ധം അകനശ്വഷണവനികധയമമായനി



അനുബനന്ധം 575

സപസന്റെസ്റ്റ്  പചയ്തനിട്ടുള്ളതുന്ധം  കൂടെമാപത  ഗുരുവമായൂര്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  സര്കനിള്  ഇനപസകര്
ഇ. ബമാലെകൃഷ്ണന, പമാവറട്ടനി പനി.എസസ്റ്റ്., സബസ്റ്റ് ഇനപസകര് അരുണ് ഷമാ എന്നനിവര്പകതനിപര
തൃശ്ശൂര്  പറയ്ഞസ്റ്റ്  ഐ.ജനി.-യുപടെ  ഉതരവസ്റ്റ്  നമ്പര് എ  29a/PR/32/AB/2017/TSR
തനീയതനി  29-7-2017  പ്രകേമാരന്ധം  വമാചഖ്യമാകനശ്വഷണതനിനസ്റ്റ്  ഉതരവമായനിട്ടുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്.
അകനശ്വഷണന്ധം പൂര്തനിയമാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് അനന്തെര നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം കപമാലെനീസസ്റ്റ് കേസഡനിയനിപലെടുത

3 കപര് കേസഡനിയനില് മരണപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. വനിശദമാന്ധംശന്ധം ചുവപടെ കചര്കന.

SL.

No.

District Police

Station

കേസഡനിയനില്

മരണപപ്പെട്ടനിട്ടു

ള്ളവരുപടെ

കപരു വനിവരന്ധം

Crime No. Section of

law

1 Malappuram Vandoor

P.S.

Abdul

Latheef,  S/o.

Muhammed

(45)

Thondiyil,

Vandoor

348/16 174 CrPC

2 Kollam

Rural

Kundara

P.S.

Kunjumon

(39)

2604/16 174 CrPC

3 Kannur Thalassery Kalinuthu

(42),  Theni,

Mavattam,

Andipetty,

Salem,  Tamil

Nadu

1983/16 174 CrPC

(ഡനി) കേസഡനിയനിപലെടുതസ്റ്റ് കചമാദഖ്യന്ധം പചയ്തസ്റ്റ് വനിട്ടയച്ചവരനില് ഒരമാള് ആത്മഹതഖ്യ

പചയ്തതമായനി കേപണ്ടതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. വനിശദമാന്ധംശന്ധം ചുവപടെ കചര്കന :
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SL.

No.

District Police

Station

കപരു വനിവരന്ധം Crime

No.

Section of

law

1 Thrissur

City

Pavaratty

P.S.

Vinayakan C.K

(18), S/o. 

Krishna, 

Chakkandan 

house, 

Engandiyoor, 

Chandhappadi 

West

803/17 174 CrPC

(ഇ)  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കേസഡനിയനിപലെടുതസ്റ്റ്  കചമാദഖ്യന്ധം  പചയ്തസ്റ്റ്  വനിട്ടയച്ചവരനില് ദളനിതസ്റ്റ്

വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട ഒരമാള് ആത്മഹതഖ്യ പചയ്തതമായനി കേപണ്ടതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(എഫെസ്റ്റ്) ദളനിതസ്റ്റ് വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട പമാവപപ്പെട്ടവകരമാടുള്ള കപമാലെനീസസ്റ്റ് അതനിക്രമന്ധം

വര്ദനിച്ചുവരുന്നതമായനി കേപണ്ടതനിയനിട്ടനില.

അരൂര് മണ്ഡലെതനില് കപമാലെനീസസ്റ്റ് ഒസൗട്ടസ്റ്റ് കപമാസസ്റ്റ് 

94  (1744)  ശനീ  .    എ  .    എന്ധം  .    ആരനിഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) അരൂര് മണ്ഡലെതനിപലെ വകലകതമാടെസ്റ്റ്, അരൂകറനി എന്നനീ പ്രകദശങ്ങളനില്

കപമാലെനീസസ്റ്റ് ഔട്ടസ്റ്റ്കപമാസസ്റ്റ് സമാപനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(ബനി)  ദശ്വനീപസ്റ്റ്  പഞമായതമായ പപരുമ്പളതസ്റ്റ്  അടെനിയന്തെര  സമാഹചരഖ്യങ്ങളനില്

കപമാലെനീസനിനസ്റ്റ് എതനികച്ചരുന്നതനിനമായനി പൂച്ചമാകല് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനസ്റ്റ് ഒരു കബമാട്ടസ്റ്റ്

അനുവദനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ&ബനി) നനിലെവനില് സന്ധംസമാന കപമാലെനീസസ്റ്റ് കമധമാവനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങപളമാനന്ധം

ലെഭനിച്ചനിട്ടനില. 
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കപമാലെനീസസ്റ്റ് കേന്ധംപപ്ലെെല്ല്യനിന്റെസ്റ്റ് അകതമാറനിറനി തനീര്പ്പുകേല്പ്പെനിച്ച കകേസ്സുകേള്

95 (1745)  ശനീ  .    അബ്ദുല് ഹമനീദസ്റ്റ്  .    പനി.  :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം കപമാലെനീസസ്റ്റ് കേന്ധംപപ്ലെെയനിന്റെസ്റ്റ്
അകതമാറനിറനി തനീര്പ്പുകേല്പ്പെനിച്ച കകേസ്സുകേളുപടെ എണ്ണപമത്ര;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  കകേസുകേളനിലെമാണസ്റ്റ്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഉകദഖ്യമാഗസര്പകതനിപര
നടെപടെനികസ്റ്റ് ശനിപമാര്ശ പചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദമാന്ധംശന്ധം പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ശനിപമാര്ശകേളനികനല് സര്കമാര് എന്തെസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചുപവന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ)  1410 കകേസ്സുകേള് തനീര്പ്പുകേല്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  31  കകേസ്സുകേളനില്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഉകദഖ്യമാഗസര്പകതനിപര  വനിവനിധ
തരതനിലള്ള നടെപടെനികസ്റ്റ് ശനിപമാര്ശ പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി)  അകതമാറനിറനി  ശനിപമാര്ശ പചയ്യുന്ന കകേസ്സുകേളനില് സന്ധംസമാന കപമാലെനീസസ്റ്റ്
കമധമാവനിയുന്ധം  യൂണനിറസ്റ്റ്  കമധമാവനികേളുന്ധം  ബനപപ്പെട്ട  കപമാലെനീസുകദഖ്യമാഗസര്പകതനിപര
അച്ചടെക നടെപടെനികേളുന്ധം മറസ്റ്റ് നനിയമ നടെപടെനികേളുന്ധം സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. 

കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനനിലന്ധം പരനിസരങ്ങളനിലമമായനി കേനിടെകന്ന വമാഹനങ്ങള്

96 (1746)   ശനീ  .   സനി  .   ദനിവമാകേരന :
ശനീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമമാള് :
ശനീ  .   ആര്  .   രമാമചന്ദ്രന :
ശനീമതനി  സനി  .    പകേ  .    ആശ :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനുകേളനിലന്ധം പരനിസരങ്ങളനിലമമായനി വമാഹനങ്ങള് കേനിടെന്നസ്റ്റ്
തുരുപമ്പടുതസ്റ്റ് നശനികന്നതസ്റ്റ് വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  കകേസനിപന്റെ തനീര്പ്പുണ്ടമാകുന്നതു വപര വമാഹനങ്ങള് പനിടെനിച്ചനിട്ടനിരനികന്നതുമൂലെന്ധം
അവയസ്റ്റ്  നമാശന്ധം  സന്ധംഭവനികകേയുന്ധം  തന്മൂലെന്ധം  കകേമാടെനികണകനിനസ്റ്റ്  രൂപയുപടെ  നഷ്ടന്ധം
ഉണ്ടമാകുകേയുന്ധം പചയ്യുപമന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ് ഈ സനിതനി ഒഴെനിവമാകന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(സനി)  കകേസനിപന്റെ തനീര്പ്പുണ്ടമാകുന്നതുവപര,  പ്രസ്തുത  വമാഹനങ്ങള് ഉപകയമാഗപപ്പെടുതനി
സര്കമാരനിനസ്റ്റ് വരുമമാനമുണ്ടമാകമാവന്നതുന്ധം എന്നമാല് വമാഹനങ്ങള് പരനിപമാലെനികപപ്പെടു
ന്നതുമമായ ബദല്മമാര്ഗ്ഗങ്ങള് ആകലെമാചനികകമമാ എന്നറനിയനികമാകമമാ?

436/2020
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ഉതരന്ധം 

(എ) വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി &സനി)  കകേമാടെതനി കകേസ്സുകേളനില് ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള വമാഹനങ്ങള് കകേസ്സുകേളുപടെ
നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പൂര്തനിയമാകുന്നതുവപര കലെലെന്ധം പചയ്തസ്റ്റ് വനില്കന്നതനിനസ്റ്റ് തടെസമുണ്ടസ്റ്റ്.
കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷന  പരനിസരതസ്റ്റ്  അനമാവശഖ്യമമായനി  സൂക്ഷനിച്ചനിരനികന്ന  പതമാണ്ടനി
മുതലെമായ വമാഹനങ്ങള് തനീര്പ്പെമാകന്നതുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
ഉള്പകമാളളനിച്ചുപകേമാണ്ടസ്റ്റ് സന്ധംസമാന കപമാലെനീസസ്റ്റ് കമധമാവനി  23/2013  നമ്പര് പ്രകേമാരന്ധം
സര്കലെര് പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന്ധം  പ്രസല്കുുത സര്കലെറനിപലെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികമാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത കപമാലെനീസസ്റ്റ്
കസഷന  പരനിസരങ്ങളനിലന്ധം  മറ്റുന്ധം  സൂക്ഷനിച്ചനിരനികന്ന  അവകേമാശനികേളനിലമാതതുന്ധം
കേണപകേട്ടനിയതുമമായ  വമാഹനങ്ങള്  15-12-2014  തനീയതനിയനിപലെ  550/14/ഫെനിന.  നമ്പര്
സര്കമാര്  ഉതരവനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  എന്ധം.എസസ്റ്റ്.ടെനി.സനി.  ലെനിമനിറഡനിപന്റെ
പവബ്പപസറസ്റ്റ്  മുകഖന  ഇ-കലെലെന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനുന്ധം  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
കൂടെമാപത  ബനപപ്പെട്ട  സബസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷണല്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഓഫെനീസര്മമാര്  തങ്ങളുപടെ
അധനികേമാരപരനിധനിയനില്പപ്പെട്ട കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനില് സന്ദര്ശനന്ധം നടെത്തുന്നതനിനുന്ധം
വഖ്യക്തനിപരമമായ  ശദ  പചലതനി  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷന  പരനിസരങ്ങളനിലന്ധം  മറ്റുന്ധം
കൂട്ടനിയനിട്ടനിരനികന്ന വമാഹനങ്ങള് തനീര്പ്പെമാകന്നതനികലെകമായനി നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിക
ന്നതനിനുന്ധം തനീര്പ്പെമാകമാന സമാധനികമാത വമാഹനങ്ങള് പ്രകതഖ്യകേ സലെങ്ങളനില് മമാറനി
സൂക്ഷനികന്നതനിനുന്ധം  എലമാ  ജനിലമാ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനികേള്കന്ധം  എലമാ  സബസ്റ്റ്
ഡനിവനിഷണല് കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഓഫെനീസര്മമാര്കന്ധം  കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
അനമാവശഖ്യമമായനി വമാഹനങ്ങള് കേസഡനിയനില് എടുകന്ന പ്രവണത ഒഴെനിവമാകന്നതനിനുന്ധം
വമാഹനങ്ങള് തനീര്പ്പെമാകന്നതനില് നനിലെവനിപലെ വഖ്യവസയനില് എപന്തെങനിലന്ധം കഭദഗതനി
വരുത്തുന്നതനികനമാ പുതനിയ വഖ്യവസ രൂപപപ്പെടുത്തുന്നതനികനമാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുപണ്ടങനില്
ആയതസ്റ്റ് അറനിയനികന്നതനിനുന്ധം എലമാ ജനിലമാ കപമാലെനീസസ്റ്റ് കമധമാവനികേള്കന്ധം നനിര്കദ്ദേശന്ധം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത പപറനി കകേസ്സുകേളനില് വമാഹനങ്ങള് പനിടെനിപച്ചടുതസ്റ്റ് അനമാവശഖ്യമമായനി
കേസഡനിയനില്  സൂക്ഷനിച്ചസ്റ്റ്  വമാഹന  ഉടെമകേള്കസ്റ്റ്  പ്രയമാസങ്ങള്  സൃഷ്ടനികന്നതമായുള്ള
പരമാതനിയുപടെ അടെനിസമാനതനില്  പ്രസല്കുുത പ്രവര്തനിമൂലെന്ധം വമാഹന ഉടെമകേള്കണ്ടമാകുന്ന
പ്രയമാസങ്ങളുന്ധം, കൂടെമാപത കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന പരനിസരത്തുന്ധം കറമാഡുവകനിലന്ധം വമാഹനങ്ങള്
സൂക്ഷനികന്നതുമൂലെമുണ്ടമാകുന്ന  മമാര്ഗ്ഗതടെസങ്ങളുന്ധം,  പപറനി  കകേസ്സുകേളനിലന്ധം  വമാഹന
അപകേടെ  കകേസ്സുകേളനിലന്ധം  ബന്തെവസനില് എടുകന്ന വമാഹനങ്ങള് വനിട്ടുപകേമാടുകന്നതുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടുണ്ടമാകുന്ന  കേമാലെതമാമസവന്ധം  പരമാതനിയുന്ധം  ഒഴെനിവമാകന്നതനിനമായനി  മമാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  31-1-2017  തനീയതനിയനിപലെ  07/2017  നമ്പര്  സര്കലെര്  പ്രകേമാരന്ധം
പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന്ധം പ്രസ്തുത സര്കലെറനിപലെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് കേര്ശനമമായനി പമാലെനിക
ന്നതനിനസ്റ്റ്  എലമാ  ജനിലമാ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനികേള്കന്ധം നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്.
ഇകമാരഖ്യതനില്  ശമാശശ്വത  പരനിഹമാരന്ധം  ഉണ്ടമാകന്നതനിനമായനി  നനിയമനനിര്മമാണന്ധം
നടെത്തുന്നതനിപനകറനിച്ചസ്റ്റ് ആകലെമാചനിച്ചുവരുന. 
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പപസബര് കുറകൃതഖ്യങ്ങള് സന്ധംബനനിച്ച കകേസ്സുകേള്

97 (1747) ശനീ  .   അടൂര് പ്രകേമാശസ്റ്റ് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം നമാളനിതുവപര ലസബര്
കുറകൃതഖ്യങ്ങള് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് എത്ര കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  ഇവയനില് അകനശ്വഷണന്ധം പൂര്തനിയമാകേമാത കകേസ്സുകേളുപടെ എണ്ണന്ധം ജനില
തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  ഈ കേമാലെയളവനില് കപമാലെനീസസ്റ്റ്,  സന്ധംസമാനപത ലഹപടെകേസ്റ്റ് പസലനിനസ്റ്റ്
അകനശ്വഷണന്ധം ലകേമമാറനിയ എത്ര കകേസ്സുകേളുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ഡനി) ഇവയനില് കുറപത്രന്ധം സമര്പ്പെനിച്ച കകേസ്സുകേളുപടെ എണ്ണന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ&ബനി)  ഇസൗ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം നമാളനിതുവപര
പപസബര്  കുറകൃതഖ്യങ്ങപള  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  320  കകേസ്സുകേള്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ഇവയനില്  അകനശ്വഷണന്ധം  പൂര്തനിയമാകേമാത  211  കകേസ്സുകേളുണ്ടസ്റ്റ്.  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള
വനിവരന്ധം  അനുബനമമായനി  കചര്തനിരനികന.* കൂടെമാപത  സന്ധംസമാന പപക്രന്ധംബ്രമാഞസ്റ്റ്
വനിഭമാഗന്ധം  49  കകേസ്സുകേള്  രജനിസര്  പചയ്തതനില്  അകനശ്വഷണന്ധം  പൂര്തനിയമാകേമാത
48 കകേസ്സുകേളുണ്ടസ്റ്റ്. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരന്ധം തമാപഴെപകമാടുകന :

തനിരുവനന്തെപുരന്ധം - 43

പകേമാലന്ധം - 3

പതനന്ധംതനിട്ട - 1

എറണമാകുളന്ധം - 1

(സനി)  ഇസൗ കേമാലെയളവനില് കപമാലെനീസസ്റ്റ്  സന്ധംസമാനപത പപഹപടെകേസ്റ്റ്  പസലനിനസ്റ്റ്
അകനശ്വഷണന്ധം  പപകേമമാറനിയ  കകേസ്സുകേള്  ഒനന്ധംതപന്നയനില.  അകനശ്വഷണതനിനസ്റ്റ്
ആവശഖ്യമമായ സമാകങതനികേ സഹമായന്ധം മമാത്രമമാണസ്റ്റ്  പപഹപടെകേസ്റ്റ്  പപക്രന്ധം എനകേശ്വയറനി
പസലനികനമാടെസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെടെമാറുള്ളതസ്റ്റ്. 

(ഡനി) ബമാധകേമല. 

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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തൃശ്ശൂര് സഹകേരണ കജമായനിന്റെസ്റ്റ് രജനിസ്ട്രേമാറുപടെ ഓഫെനീസനിപലെ 
അതനിക്രമവമമായനി ബനപപ്പെട്ട കകേസസ്റ്റ്

98  (1748)  ശനീ  .    മുരളനി  പപരുപനലനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) 2017 ഏപ്രനില് പതനികനഴെനിനസ്റ്റ് രമാത്രനി തൃശ്ശൂര് കേളകകററനില് പ്രവര്തനികന്ന
സഹകേരണ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  കജമായനിന്റെസ്റ്റ്  രജനിസ്ട്രേമാറുപടെ  ഓഫെനീസനില്  അതനിക്രമനിച്ചസ്റ്റ്  കേയറനി
ഫെയലകേളുന്ധം കരഖകേളുന്ധം നശനിപ്പെനികമാന ശമനിച്ചതുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് കുറകമാരമായവപര
കേപണ്ടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇതുവപര സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് എപന്തെലമാമമാപണന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി)  ഇതുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  തൃശ്ശൂര്  പവസസ്റ്റ്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനനില് ലക്രന്ധം
578/17-ാ നമ്പരമായനി രജനിസര് പചയ്ത കകേസനിപന്റെ അകനശ്വഷണന്ധം പൂര്തനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;
വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് എപന്തെലമാന്ധം;

(സനി)  ഈ  സന്ധംഭവതനില്  ഉള്പപ്പെട്ട  കുറകമാരമായ  എലമാവപരയുന്ധം  തനിരനിച്ചറനി
ഞനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമമാകകമമാ;

(ഡനി)  എങനിൽ  കുറകമാപര  മുഴുവന  കേപണ്ടതനി  നനിയമതനിനുമുന്നനില്
പകേമാണവരമാന അടെനിയന്തെര നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  2017  ഏപ്രനില്  17-ാ  തനീയതനി  തൃശ്ശൂര്  കേളകകററനികലെകസ്റ്റ്
അതനിക്രമനിച്ചു  കേയറനിയതുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  തൃശ്ശൂര്  പവസസ്റ്റ്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനനില്
ലക്രന്ധം നമ്പര് 578/17 u/s. 143,147,448,417 r/w 149 IPC പ്രകേമാരന്ധം രജനിസര് പചയ്ത
കകേസനില് അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനി  A1 വനില്സണ്, A2  നന്ദകുമമാര്, A3  ജയചന്ദ്രന,
A4  ബനിജു, A5  റമാകഫെല്, A6  ഫ്രമാനസനിസസ്റ്റ്,  A7  വനിനയന, A8  സുകമഷസ്റ്റ് എന്നനീ
8  പ്രതനികേള്പകതനിപര  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  തൃശ്ശൂര്  ചനീഫെസ്റ്റ്  ജുഡനീഷഖ്യല്  മജനികസ്ട്രേറസ്റ്റ്
കകേമാടെതനി-II-ല്, 22-7-2017 തനീയതനി കുറപത്രന്ധം സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന്ധം ബഹുമമാനപപ്പെട്ട
കകേമാടെതനി ആയതസ്റ്റ് CC.2064/17 ആയനി ഫെയലെനില് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി)  ഈ  കകേസ്സുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  A1 വനില്സണ്,  A2  നന്ദകുമമാര്,

A3  ജയചന്ദ്രന,  A4  ബനിജു,  A5  റമാകഫെല്,  A6  ഫ്രമാനസനിസസ്റ്റ്,  A7  വനിനയന,

A8 സുകമഷസ്റ്റ് എന്നനീ 8 പ്രതനികേപള തനിരനിച്ചറനിഞനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഇവപര 22-7-2017-ാതനീയതനി

അറസസ്റ്റ് പചയ്തസ്റ്റ് ജമാമഖ്യതനില് വനിട്ടയച്ചനിട്ടുള്ളതുന്ധം ഇവര്പകതനിപര ബഹുമമാനപപ്പെട്ട തൃശ്ശൂര്

ചനീഫെസ്റ്റ് ജുഡനീഷഖ്യല് മജനികസ്ട്രേറസ്റ്റ് കകേമാടെതനി-II-ല് കുറപത്രന്ധം സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്.
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കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസനയനിപലെ അച്ചടെക നടെപടെനി 

99  (1749)  ശനീ  .    അബ്ദുല് ഹമനീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസനയുപടെ  അന്തെസനിനുന്ധം  അച്ചടെകതനിനുന്ധം  നനിരകമാത

നനിലെയനിലള്ള ചനിലെ കപമാലെനീസുകേമാരുപടെ പപരുമമാറന്ധം  കസനയന്ധം സര്കമാരനിനുന്ധം ചനീത

കപരുണ്ടമാകനപവന്ന ആകക്ഷപന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഇതരന്ധം  പ്രവര്തനികേളനില്  ഏര്പപ്പെടുന്ന  കപമാലെനീസുകേമാര്പകതനിപര

നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികമാറുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ) ചനിലെ ആകക്ഷപങ്ങള് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  സന്ധംഭവപതകറനിച്ചസ്റ്റ്  പ്രമാഥമനികേ  അകനശ്വഷണന്ധം  നടെതനി  കുറകമാരമായ

കപമാലെനീസസ്റ്റ് ഉകദഖ്യമാഗസര്പകതനിപര കേര്ശനമമായ വകുപ്പുതലെ അച്ചടെക നടെപടെനികേള്

സശ്വനീകേരനികമാറുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത  ക്രനിമനിനല്  കുറകൃതഖ്യന്ധം  പചയ്ത കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഉകദഖ്യമാഗസ

ര്പകതനിപര  പരമാതനി  ലെഭനിച്ചമാല്  പഎ.പനി.സനി.  പ്രകേമാരന്ധം  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  പചയ്തസ്റ്റ്

അകനശ്വഷണന്ധം  നടെതമാറുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇസൗ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം

126 കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസനമാന്ധംഗങ്ങള് / ഓഫെനീസര്മമാര്പകതനിപര അച്ചടെക/ശനിക്ഷമാനടെപടെനി

സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

കപമാലെനീസസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ് ആധുനനികേവത്കരണതനിനസ്റ്റ് വകേയനിരുതനിയ തുകേ 

100  (1750)  ശനീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം കപമാലെനീസസ്റ്റ് ഡനിപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്പമന്റെനിപന്റെ

ആധുനനികേവൽകരണതനിനസ്റ്റ്  (എന്ധം.ജനി.പനി.)  ബജറനില് എത്ര കകേമാടെനി  വകേയനിരുതനി

യനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്; ഇതനിപന്റെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(ബനി) ഇതനികലെകമായനി പചലെവമാകനിയ തുകേയുപടെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ സര്കമാരനിപന്റെ  5  വര്ഷകമാലെതസ്റ്റ് എന്ധം.ജനി.പനി.-യമായനി പചലെവഴെനിച്ച

തുകേ എത്ര; ഇനന്ധം, വര്ഷന്ധം തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;  എന്തെനിനസ്റ്റ് കവണ്ടനിയമാണസ്റ്റ് തുകേ

ഉപകയമാഗനിച്ചപതന്നസ്റ്റ് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)   ഇസൗ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  കപമാലെനീസസ്റ്റ്
കസനയുപടെ  നവനീകേരണതനിനമായനി  30-7-2017  വപര  വകേയനിരുതനിയതുന്ധം പചലെവമാ
കനിയതുമമായ തുകേയുപടെ വനിവരന്ധം ചുവപടെ കചര്കന :

1. 2016-17  പ്ലെെമാന  സ്കെനീമനില്  ഉള്പപ്പെടുതനി  ആപകേ  47,16,73,000
രൂപ  അനുവദനികകേയുന്ധം  ആയതനില്  45,55,87,223  രൂപ
പചലെവമാകുകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

2. 2017-18-പലെ  പ്ലെെമാന  സ്കെനീമനില്  ഉള്പപ്പെടുതനി  1,210  ലെക്ഷന്ധം
രൂപ  അനുവദനിച്ചനിരുന.  അതനില്   2,93,77,109  രൂപ
ഇതുവപര പചലെവമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

3. G.O.(Rt)  No.1744/2017/ആഭഖ്യന്തെരന്ധം  തനീയതനി  7-7-2017
ആയനി  2017-18-പലെ  Annual  Plan  സ്കെനീമനില് ഉള്പപ്പെടുതനി
3,965  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ടെനി  തുകേയനില്
25  ലെക്ഷന്ധം രൂപ ഇതുവപര പചലെവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  വനിശദവനിവരന്ധം
അനുബനന്ധം 'എ'  ആയനി കചര്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.*

4. MoPF  പ്രകേമാരന്ധം കകേന്ദ്ര ഫെണ്ടനില് കകേരളതനിനസ്റ്റ് അനുവദനിച്ച
വനിഹനിതതനില്നനിനന്ധം  42,51,06,962  രൂപ ഇസൗ സര്കമാര്
അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം  31-7-2017  വപര കപമാലെനീസസ്റ്റ്
കസനയുപടെ  ആധുനനീകേരണതനിനമായനി  പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
വനിശദവനിവരന്ധം അനുബനന്ധം 'ബനി'  ആയനി കചര്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.*

കപമാലെനീസസ്റ്റ് വകുപ്പെനില് എന്ധം.ജനി.പനി. എന്ന നനിലെയസ്റ്റ് തുകേ ഉള്പകമാളളനിച്ചനിട്ടനില. 

(സനി) വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

തലെസമാന നഗരനിയനിപലെ ഗതമാഗത തടെസന്ധം

101 (1751)  ശനീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തലെസമാന നഗരനിയനിപലെ അട്ടകളങ്ങര മുതല് കേമകലെശശ്വരന്ധം വപരയുള്ള
വളപര  തനിരകകറനിയ  സലെതസ്റ്റ്  സനിതനി  പചയ്യുന്ന  കഹമാട്ടലകേള്,  ജറ്റ്യൂസസ്റ്റ്  കേടെകേള്,
കബകറനികേള് എന്നനിവയുപടെ മുന ഭമാഗങ്ങളനിലെമായനി സശ്വകേമാരഖ്യ വമാഹനങ്ങള് അനധനികൃതമമായനി
പമാര്കസ്റ്റ്  പചയ്യുന്നതുമൂലെന്ധം  സനിരമമായനി  ഗതമാഗത  തടെസന്ധം  കനരനിടുന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്
പപട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ് 
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(ബനി)  ഇപ്രകേമാരന്ധം വമാഹനങ്ങള് പമാര്കസ്റ്റ് പചയ്യുന്നവര്പകതനിപര എപന്തെങനിലന്ധം
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  ഇകമാരഖ്യതനില് വനീഴ് ച വരുത്തുന്ന ടമാഫെനികസ്റ്റ് കപമാലെനീസുകേമാര്പകതനിപര
കേര്ശന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ എന്നറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) സനിരമമായനി ഗതമാഗത തടെസന്ധം കനരനിടുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില. 

(ബനി) ഗതമാഗത തടെസന്ധം ഉണ്ടമാകുന്ന വനിധതനില് പമാര്കസ്റ്റ് പചയ്യുന്ന വമാഹനങ്ങളനില്
സനികര്  പതനിച്ചസ്റ്റ്  തുകേ  ഇസൗടെമാകനിവരുന്നതുന്ധം  വമാഹനങ്ങള്കന്ധം  കേമാല്നടെ
യമാത്രകമാര്കന്ധം  അപകേടെന്ധം  സന്ധംഭവനികന്ന  വനിധതനില്  ഗതമാഗത  തടെസമുണ്ടമാകനി
പമാര്കസ്റ്റ്  പചയ്തനിരനികന്ന വമാഹന ഉടെമകേള്പകതനിപര  പസക്ഷന  283  പഎ.പനി.സനി.
പ്രകേമാരവന്ധം കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് പചയ്തസ്റ്റ് നനിയമ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  ഇകമാരഖ്യതനില്  വനീഴ്ച  വരുത്തുന്ന  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഉകദഖ്യമാഗസര്പകതനിപര
കേര്ശനമമായ വകുപ്പുതലെ നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

പകേമാലെപമാതകേ കകേസ്സുകേള്

102  (1752)  ശനീ  .    അനനില്  അകര :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  നമാളനിതുവപര  എത്ര
പകേമാലെപമാതകേങ്ങള്  നടെന്നനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ്  ജനില  തനിരനിച്ചസ്റ്റ്  വഖ്യക്തമമാകകമമാ;  ഇതനില്
പകേമാലെപചയപപ്പെട്ട  സനീകേളുപടെയുന്ധം  പുരുഷനമാരുപടെയുന്ധം  കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം  എണ്ണന്ധം  എത്ര
വനീതമമാപണന്നസ്റ്റ് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേസ്സുകേളുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  എത്ര  പ്രതനികേപള  ഇനനിയുന്ധം
പനിടെനികൂടെമാനുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  ഇതനില്  എത്ര  കകേസ്സുകേളനില്  അകനശ്വഷണന്ധം  പൂര്തനിയമായനി  കുറപത്രന്ധം
സമര്പ്പെനിച്ചുപവന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ഡനി)  എത്ര കകേസ്സുകേളനില് വനിചമാരണ പൂര്തനിയമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  കകേസ്സുകേളനില്  ശനിക്ഷനികപപ്പെട്ട  പ്രതനികേളുപടെ  എണ്ണന്ധം  എത്ര;
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(എഫെസ്റ്റ്) എത്ര കകേസ്സുകേളുപടെ അകനശ്വഷണന്ധം സനി.ബനി.ഐ.-കസ്റ്റ് വനിടുകേയുണ്ടമായനി;
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  നമാളനിതുവപര
355  കകേസ്സുകേളനിലെമായനി  381  പകേമാലെപമാതകേങ്ങള്  നടെന്നനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണകസ്റ്റ്  പ്രകതഖ്യകേന്ധം  അനുബനമമായനി  കചര്തനിരനികന.* ഇതനില്  116  സനീകേളുന്ധം
214 പുരുഷനമാരുന്ധം 51 കുട്ടനികേളുന്ധം മരണപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് 54 പ്രതനികേപള പനിടെനിക്കൂടെമാനുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇതനില്  221  കകേസ്സുകേളനില്  അകനശ്വഷണന്ധം  പൂര്തനിയമായനി  കുറപത്രന്ധം
സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  രജനിസര്  പചയ്ത
കകേസ്സുകേളനില് വനിചമാരണ പൂര്തനിയമായ കകേസ്സുകേള് ഒനന്ധം തപന്ന ഇല.

(ഇ)  പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളുപടെ വനിചമാരണ പൂര്തനിയമാകേമാതതനിനമാല് പ്രതനികേളമാരുന്ധം
ശനിക്ഷനികപപ്പെട്ടനില.

(എഫെസ്റ്റ്)  പ്രസ്തുത  കകേസ്സുകേള്  ഒനന്ധംതപന്ന  അകനശ്വഷണതനിനമായനി
സനി.ബനി.ഐ.-യസ്റ്റ് ലകേമമാറനിയനിട്ടനില.

നനീണ്ടകേര കകേമാസല് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന

103 (1753)  ശനീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ചവറ  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലെതനിപലെ  നനീണ്ടകേര  കകേമാസല്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്
കസഷനനില് നനിരനീക്ഷണതനിനമായനി ഉപകയമാഗനികന്ന എലമാ കബമാട്ടുകേളുന്ധം കകേടെമായനിരനി
യന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനില്  അറകുറപ്പെണനികേള്കമായുള്ള  തുകേ  കേമാലെ
തമാമസന്ധം കൂടെമാപത ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(ബനി)  സന്ധംസമാന സുരക്ഷയുപടെ കേമാരഖ്യതനില് വളപര പ്രമാധമാനഖ്യമുള്ള തുറമുഖന്ധം
എന്ന നനിലെയനില് നനീണ്ടകേര കകേമാസല് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനനില് ആധുനനികേ സസൗകേരഖ്യങ്ങള്
ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ) തകേരമാര് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് പരനിഹരനികന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. 

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(ബനി) കകേന്ദ്ര ആഭഖ്യന്തെര മനമാലെയതനില്നനിനന്ധം തനീരസുരക്ഷയമായനി അനുവദനികന്ന
ഫെണ്ടസ്റ്റ്  ഉപകയമാഗനിച്ചമാണസ്റ്റ്  കകേമാസല്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനില്  ആധുനനികേ
സസൗകേരഖ്യങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകന്നതസ്റ്റ്. തനീരസുരക്ഷ മൂന്നമാന്ധംഘട്ടതനിനമായനി സന്ധംസമാന കപമാലെനീസസ്റ്റ്
കമധമാവനി തയമാറമാകനി നല്കേനിയ പപ്രമാകപ്പെമാസല് കകേന്ദ്ര ആഭഖ്യന്തെര മനമാലെയതനിപന്റെ
പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് അന്തെനിമഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്. 

കപമാലെനീസസ്റ്റ് കമധമാവനിയുപടെ അധനികേമാരങ്ങളനിപലെ 
ലകേകേടെതല് ഒഴെനിവമാകമാന നടെപടെനി

104 (1754) ശനീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബമാലെകൃഷ്ണന : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ശനീ.  ടെനി.  പനി.  പസനകുമമാര് സന്ധംസമാന കപമാലെനിസസ്റ്റ് കമധമാവനിയമായനി  2017-ല്
ചുമതലെകയപറടുതകശഷന്ധം  പപകേപകമാണ്ട  ഏപതങനിലന്ധം  തനീരുമമാനന്ധം  സര്കമാര്
മരവനിപ്പെനികകേകയമാ, റദ്ദേമാകകേകയമാ പചയ്തനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(ബനി)  സന്ധംസമാന കപമാലെനീസസ്റ്റ് കമധമാവനിയുപടെ പൂര്ണ്ണ ചുമതലെയനില് ഉള്പപ്പെടുന്ന
കേമാരഖ്യങ്ങളനില്കപ്പെമാലന്ധം  സര്കമാരനിപന്റെ  ഇടെപപടെല്  ഉണ്ടമാകുനപവന്ന  ആകക്ഷപന്ധം
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനിൽ ഇതരന്ധം ഇടെപപടെല് ഭമാവനിയനിപലെങനിലന്ധം ഒഴെനിവമാകകമമാ
എന്നറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) കപമാലെനീസസ്റ്റ് ആസമാനപത രഹസഖ്യ വനിഭമാഗതനിപലെ ജൂനനിയര് സൂപ്രണ്ടനിപന
സലെന്ധം  മമാറനിയ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനിയുപടെ  9-5-2017-പലെ  165/2017/PHQ,
166/2017/PHQ  എന്നനീ ഉതരവകേള് സര്കമാര്  20-5-2017-പലെ കേതസ്റ്റ് പ്രകേമാരന്ധം
മരവനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. കൂടെമാപത കപമാലെനീസസ്റ്റ് ആസമാനപത ഫെയല് തനീര്പ്പെസ്റ്റ് കേല്പ്പെനികന്ന
തുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  12-6-2017-ല് കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനി  പുറപപ്പെടുവനിച്ച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
14-6-2017-പലെ കേതസ്റ്റ് മുകഖന സര്കമാര് മമാറനിവയമാന നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി) സര്കമാരനിനസ്റ്റ് ഭരണപരമമായ കേമാരഖ്യങ്ങളനി ല് ഇടെപപടെമാനുള്ള അധനികേമാരമുണ്ടസ്റ്റ്.

ജനപപമത്രനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് സന്ധംവനിധമാനന്ധം

105  (1756)  ശനീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദനീപസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് എത്ര കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനുകേളനില് ജനലമത്രനി കപമാലെനീസസ്റ്റ്
സന്ധംവനിധമാനന്ധം നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;

(ബനി)  സനീകേള്,  കുട്ടനികേള്,  വൃദര്,  ആദനിവമാസനികേള്,  മത്സഖ്യപതമാഴെനിലെമാളനികേള്
എന്നനീ വനിഭമാഗങ്ങള്കസ്റ്റ് എപന്തെലമാന്ധം കസവനങ്ങളമാണസ്റ്റ് ജനലമത്രനി കപമാലെനീസനിലൂപടെ
ലെഭഖ്യമമാകന്നതസ്റ്റ്; വനിശദമമാകകമമാ?
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(എ) ഇസൗ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം കകേരളതനിപലെ എലമാ
കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനുകേളനിലന്ധം ജനപപമത്രനി സന്ധംവനിധമാനന്ധം നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി) സനീ സശ്വയന്ധം സുരക്ഷ പരനിശനീലെന പരനിപമാടെനിയനില് ഉള്പപ്പെടുതനി അതമാതസ്റ്റ്
ജനിലകേളനിപലെ സ്കൂളുകേള്, കകേമാകളജുകേള്, റസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് അകസമാസനികയഷനുകേള്, കുടുന്ധംബശനീ
യൂണനിറ്റുകേള്  എന്നനിവയനിലൂപടെ  സനീകേപള  സശ്വയന്ധം  പരനിശനീലെനതനിപന്റെ  പമാഠങ്ങള്
പഠനിപ്പെനിച്ചുവരുനണ്ടസ്റ്റ്. കൂടെമാപത സനീ സുരക്ഷ, സനീകേളുപടെ നനിയമ പരനിരക്ഷ, സനീകേള്കസ്റ്റ്
കനപരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള്  തടെയമാനുള്ള  നനിയമ  പരനിരക്ഷ  എന്നനിവയടെങ്ങനിയ
ലെഘുകലെഖകേളുന്ധം പപകേപ്പുസകേങ്ങളുന്ധം വനിതരണന്ധം പചയ്തുവരുന. സനീകേളുപടെയുന്ധം കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം
പരമാതനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതനിനുന്ധം  അവ  പരനിഹരനികന്നതനിനുമമായനി  എലമാ  പഞമായതസ്റ്റ്
ഓഫെനീസുകേളനിലന്ധം  എലമാ  പചമാവ്വമാഴ്ചയുന്ധം  വനനിതമാ  ബനീറസ്റ്റ്  ഓഫെനീസറുപടെ  കസവനന്ധം
ലെഭഖ്യമമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കുട്ടനികേള്കമായനി  മദഖ്യന്ധം,  മയകമരുന്നസ്റ്റ്  കപമാലള്ള  ലെഹരനി
വസ്തുകള്പകതനിപരയുള്ള കബമാധവല്കരണ പസമനിനമാറുകേള്,  ജനപപമത്രനി സുരക്ഷ
പദതനി സന്ധംസമാന തലെതനില് കനതൃതശ്വന്ധം  നല്കേനി നടെപ്പെനിലെമാകനിയ ലെഹരനിവനിരുദ
കേമാവല്ക്കൂട്ടന്ധം കപമാപലെയുള്ള പദതനികേള്, ടമാഫെനികേസ്റ്റ് കബമാധവല്കരണ പരനിപമാടെനികേള്
എന്നനിവയുന്ധം നടെപ്പെനിലെമാകനി വരുനണ്ടസ്റ്റ്.  കകേരളതനിപലെ ആദനിവമാസനി ഉസൗരുകേള് സന്ദര്ശനിച്ചസ്റ്റ്
അവരുപടെ പ്രശ്നങ്ങള് മനസനിലെമാകകേയുന്ധം ബനപപ്പെട്ട വകുപ്പുതലെ ഉകദഖ്യമാഗസപരക്കൂടെനി
പപങടുപ്പെനിച്ചുപകേമാണ്ടസ്റ്റ്  അദമാലെത്തുകേള്  സന്ധംഘടെനിപ്പെനികകേയുന്ധം  പചയ്യുന.  ജനപപമത്രനി
കപമാലെനീസനിപന്റെ  കനതൃതശ്വതനില്  ആദനിവമാസനി  ഉസൗരുകേളനില്  സസൗജനഖ്യ  പമഡനികല്
കേഖ്യമാമ്പുകേള്, സസൗജനഖ്യ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. പരനിശനീലെനന്ധം, പതമാഴെനില് പരനിശനീലെനന്ധം മുതലെമായവയുന്ധം
നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഉസൗരുകജഖ്യമാതനി  എന്ന  കപരനില്  ആദനിവമാസനി  കുട്ടനികേള്കമായനി
സസൗജനഖ്യ  കമാസ്സുകേളുന്ധം  നടെപ്പെനിലെമാകനിവരുന.  മത്സഖ്യപതമാഴെനിലെമാളനികേള്കമായനി  കേടെകലെമാര
ജമാഗതമാ സമനിതനികേള് രൂപനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് പ്രവര്തനന്ധം നടെതനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്. 

എഴുകകേമാണ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന

106 (1757) ശനീമതനി പനി  .   അയനിഷമാ കപമാറനി : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  എഴുകകേമാണ്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനസ്റ്റ്  (പകേമാലന്ധം  റൂറല്)  സശ്വന്തെന്ധം  പകേട്ടനിടെന്ധം
നനിര്മനികന്നതനിനമായനി സലെന്ധം ലെഭഖ്യമമാകനി ഉതരവമായതസ്റ്റ് എന്നമാണസ്റ്റ് എന്നറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി)  എഴുകകേമാണ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനസ്റ്റ് പുതനിയ പകേട്ടനിടെന്ധം നനിര്മനികന്നതനിനുള്ള
പ്ലെെമാനുന്ധം  എസനികമറ്റുന്ധം  തയമാറമാകയമാ  എനന്ധം  ഭരണമാനുമതനി  നല്കേനികയമാ  എനന്ധം
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ? ഇതനിപന്റെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങൾ നൽകുകമമാ?
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(എ)  4 -6-2014  തനീയതനിയനിപലെ  ജനി.ഒ.  (എന്ധംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  238/14/റവനറ്റ്യൂ
പ്രകേമാരന്ധം ഉതരവസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഇതനിനമായുള്ള  പ്ലെെമാനുന്ധം  എസനികമറ്റുന്ധം  സന്ധംസമാന  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനി
തലെതനില്നനിനന്ധം കകേരള കപമാലെനീസസ്റ്റ് ഹസൗസനിന്ധംഗസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കകേമാര്പ്പെകറഷനസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  2014-15 -പലെ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസനയുപടെ  ആധുനനികേവല്കരണന്ധം
പദതനിയനില്നനിനന്ധം 73.5 ലെക്ഷന്ധം രൂപ പചലെവനില് എഴുകകേമാണ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനസ്റ്റ്
സശ്വന്തെന്ധം പകേട്ടനിടെന്ധം നനിര്മനികന്നതനിനസ്റ്റ് ഫെണന്ധം ഭരണമാനുമതനിയുന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

കപമാലെനീസനിനു കനപരയുള്ള ഗുണ്ട - കേശ്വകട്ടഷന ആക്രമണങ്ങള്

107  (1758)  ശനീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമാമസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  ഗുണ്ട-കേശ്വകട്ടഷന
ആക്രമണങ്ങളനില് എത്ര കപമാലെനീസുകേമാര്കസ്റ്റ് പരനികകറനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  ഏപതലമാന്ധം സലെങ്ങളനിലെമാണസ്റ്റ് കപമാലെനീസനിനസ്റ്റ് കനപര ഗുണ്ടമാ ആക്രമണന്ധം
ഉണ്ടമായനിട്ടുള്ളപതന്നറനിയനികമാകമമാ;

(സനി)  ഈ  കകേസ്സുകേളനിപലെ  പ്രതനികേപള  അറസസ്റ്റ്  പചയ്തനിട്ടുകണ്ടമാ  എന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ; എങനില് എത്ര കപപരപയനന്ധം ഏപതമാപക വകുപ്പുകേള് പ്രകേമാരമമാണസ്റ്റ്
കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുളളപതനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  ഗുണ്ടകേള്കന്ധം  സമാമൂഹഖ്യവനിരുദര്കപമതനിപര  കേര്ശന  നനിലെപമാടെസ്റ്റ്
സശ്വനീകേരനികമാതതുമൂലെമമാണസ്റ്റ്  കപമാലെനീസുകേമാര്കസ്റ്റ്  കനപര കപമാലന്ധം ഗുണ്ടമാ ആക്രമണന്ധം
ഉണ്ടമാകുന്നതസ്റ്റ് എന്ന ആകക്ഷപന്ധം പരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ എന്നറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ) ഇസൗ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം 9 കപമാലെനീസുകേമാര്കസ്റ്റ്
പരനികകറനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)   ആലെപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  കേമായന്ധംകുളന്ധം  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷന  പരനിധനിയനില്
കദശതനിനകേന്ധം കകേമാളനനി,  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് ഒല്ലൂര് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന പരനിധനിയനില്
കേകച്ചരനി,  പമാലെകമാടെസ്റ്റ് ജനിലയനില് ടെസൗണ് കനമാര്തസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന പരനിധനിയനില്
വടെകനതറ എല്.പനി.സ്കൂള് എന്നനീ സലെങ്ങളനില് വച്ചമാണസ്റ്റ് ഗുണ്ടമാ ആക്രമണങ്ങള്
ഉണ്ടമായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 
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(സനി) ഇസൗ കകേസ്സുകേളനില് ആപകേ 17 പ്രതനികേളുണ്ടസ്റ്റ്. പ്രതനികേപളലമാവപരയുന്ധം അറസ്റ്റു
പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഏപതമാപക വകുപ്പുകേള് പ്രകേമാരമമാണസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുള്ളപതന്ന
വനിവരന്ധം  അനുബനമമായനി കചര്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.* 

(ഡനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് ഗുണ്ടമാ സന്ധംഘങ്ങകളയുന്ധം സമാമൂഹഖ്യവനിരുദകരയുന്ധം അമര്ച്ച
പചയമാനമായനി  ശക്തമമായ കപമാലെനീസസ്റ്റ്  നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന്നതുന്ധം ഇതനിനമായനി
ഗുണ്ടമാ  വനിരുദ  സ്കെശ്വമാഡസ്റ്റ്  രൂപനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന്ധം  ഓപ്പെകറഷന  സുരക്ഷ  പദതനി
തുടെര്നവരുന്നതുന്ധം അതുവഴെനി  സമൂഹതനില്  ജനങ്ങളുപടെ  സുരക്ഷയുന്ധം   ക്രമസമമാധമാനവന്ധം
ഉറപ്പെമാകനിവരുന്നതുമമാണസ്റ്റ്. ഗുണ്ടമാ പ്രവര്തനങ്ങളനില് ഏര്പപ്പെടുന്നവപരയുന്ധം സമാമൂഹഖ്യവനിരുദ
പ്രവര്തനങ്ങളനില് ഏര്പപ്പെടുന്നവപരയുന്ധം  കനരനിട്ടസ്റ്റ്  വനിളനിച്ചുവരുതനി കചമാദഖ്യന്ധം  പചയ്തുന്ധം
ടെനിയമാനമമാപരപ്പെറനി  രഹസഖ്യമാകനശ്വഷണ വനിഭമാഗപതപകമാണന്ധം ഗുണ്ടമാ സ്കെശ്വമാഡനിപനപകമാണന്ധം
അവരുപടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  സസൂക്ഷ്മന്ധം  നനിരനീക്ഷനിച്ചുന്ധം  ഇതരന്ധം  പ്രവൃതനികേളനില്
ഏര്പപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്  തടെയുന്നതനിനമായനി  ക്രനിമനിനല്  നടെപടെനി  നനിയമതനികലെയുന്ധം  KAAPA
നനിയമതനിപലെയുന്ധം വനിവനിധ വകുപ്പുകേള് പ്രകേമാരവന്ധം കേരുതല് നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുന്ധം,
ഇവര് ഉള്പപ്പെട്ട കകേസ്സുകേളനില് പരമമാവധനി ശനിക്ഷ ലെഭനികന്നതനിനുകവണ്ടനി നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചുന്ധം,  ഇവര്പകതനിപര  നനിലെവനിലള്ള  നനിയമ  വഖ്യവസകേള്കനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
ശക്തമമായ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരനികേയുന്ധം പചയ്യുന. 

ടമാഫെനികേസ്റ്റ് നനിയമലെന്ധംഘന കകേസ്സുകേള് 

108 (1759)  ശനീ  .    കറമാജനി  എന്ധം  .    കജമാണ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരകമറകശഷന്ധം  ടമാഫെനികേസ്റ്റ്  നനിയമലെന്ധംഘനവമമായനി
ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് എത്ര കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഈ  കേമാലെയളവനില്  ടമാഫെനികേസ്റ്റ്  നനിയമലെന്ധംഘനപത  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  എത്ര
കപര്കസ്റ്റ് പനിഴെ ചുമതനിപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;

(സനി)  ഈ  ഇനതനില്  ഈ  കേമാലെയളവനില്  ലെഭനിച്ച  വരുമമാനന്ധം  എത്രപയന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ)  4,54,811 കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  64,31,365 കപര്കസ്റ്റ് പനിഴെ ചുമതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  95,13,56,633   (പതമാണ്ണൂറനി  അഞസ്റ്റ്  കകേമാടെനി  പതനിമൂന്നസ്റ്റ്  ലെക്ഷതനി
അമ്പതനി ആറമായനിരതനി അറുന്നൂറനി മുപ്പെതനിമൂന്നസ്റ്റ്) രൂപ വരുമമാനന്ധം ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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ആത്മഹതഖ്യ പചയ്തവരുപടെ എണ്ണന്ധം

109  (1760)  ശനീ  .    അനനില്  അകര :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരകമറകശഷന്ധം  നമാളനിതുവപര  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്
ആത്മഹതഖ്യ പചയ്തവരുപടെ എണ്ണന്ധം എത്രപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി) ഇതനില് സനീകേള്, കുട്ടനികേള് എന്നനിവര് എത്രപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  സമാമ്പതനികേ പ്രയമാസന്ധംമൂലെവന്ധം കുടുന്ധംബപ്രശ്നങ്ങപളത്തുടെര്നന്ധം ആത്മഹതഖ്യ
പചയ്തവര് എത്ര വനീതപമന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  കേടെപകണനിയനില്പപ്പെട്ടുന്ധം കരമാഗങ്ങള്മൂലെവന്ധം ആത്മഹതഖ്യ പചയ്തവര് എത്ര
വനീതപമന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരകമറകശഷന്ധം  നമാളനിതുവപര  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്
8649 കപര് ആത്മഹതഖ്യ പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി) ആത്മഹതഖ്യ പചയ്തതനില് 1827 സനീകേളുന്ധം 289 കുട്ടനികേളുമമാണസ്റ്റ്.

(സനി)  സമാമ്പതനികേ പ്രയമാസന്ധംമൂലെന്ധം  423  കപരുന്ധം കുടുന്ധംബപ്രശ്നങ്ങപളത്തുടെര്ന്നസ്റ്റ്
3082 കപരുന്ധം ആത്മഹതഖ്യ പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)  25  കപര്  കേടെപകണനിയനില്പപ്പെട്ടുന്ധം  1351  കപര്  കരമാഗങ്ങള്മൂലെവന്ധം
ആത്മഹതഖ്യ പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

ചമാപ്പെപടെനി ഒട്ടുന്ധംപുറന്ധം ഭമാഗപത രമാഷനീയ സന്ധംഘര്ഷന്ധം

110  (1761)  ശനീ  .    മഞളമാന്ധംകുഴെനി  അലെനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) തമാനൂര് മുനനിസനിപ്പെമാലെനിറനിയനില് തമാനൂര് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന പരനിധനിയനില്
ചമാപ്പെപടെനി  ഒട്ടുന്ധംപുറന്ധം  ഭമാഗതസ്റ്റ്  അടുത  കേമാലെത്തുണ്ടമായ  രമാഷനീയ  സന്ധംഘര്ഷപത
കുറനിച്ചുന്ധം  തുടെര്നണ്ടമായ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  അതനിക്രമപതകറനിച്ചുന്ധം  നറ്റ്യൂനപക്ഷ  കേമനീഷന
ഈ സലെന്ധം സന്ദര്ശനിച്ചകശഷന്ധം സര്കമാരനിനസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(ബനി)  എങനില് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വയകമമാ;

(സനി) റനികപ്പെമാര്ട്ടനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് എപന്തെങനിലന്ധം നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ ;
വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ ?
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ഉതരന്ധം 

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  കകേരള സന്ധംസമാന നറ്റ്യൂനപക്ഷ കേമനീഷന സമര്പ്പെനിച്ച റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്

പരനികശമാധനിച്ചുവരനികേയമാണസ്റ്റ്. 

ജനജനീവനിതന്ധം തടെസപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതനികഷധങ്ങള് 

111 (1762)  ശനീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി

സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ സർകമാർ അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം നമാളനിതുവപരയമായനി എത്ര

ഹര്തമാല്,  പപമാതുപണനിമുടെകസ്റ്റ്,  ജനജനീവനിതന്ധം തടെസപപ്പെടുത്തുന്ന മറസ്റ്റ് പ്രതനികഷധങ്ങള്

എന്നനിവ ഉണ്ടമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;

(ബനി) ആയതനിപന്റെ ഫെലെമമായനി ഉണ്ടമായ അക്രമസന്ധംഭവങ്ങളനില് എത്ര തുകേയള്ള

ഗവ./സശ്വകേമാരഖ്യ മുതലകേള് നശനിപ്പെനികപപ്പെട്ടുപവനന്ധം അതനില് പകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുപടെ

എത്ര വമാഹനന്ധം ഉള്പപ്പെടുപമനന്ധം അറനിയനികകമമാ ;

(സനി)  അക്രമന്ധം നടെതനിയവരനില് നനികന്നമാ പ്രതനികഷധന്ധം പ്രഖഖ്യമാപനിച്ച സന്ധംഘടെനകേളനില്

നനികന്നമാ  എന്തെസ്റ്റ്  തുകേ  നഷ്ടപരനിഹമാരമമായനി  ഈടെമാകനി;  ഇപലങനില്  ആയതസ്റ്റ്

ഈടെമാകമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(ഡനി)  ഇതുസന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  കനമാട്ടനീസുകേളുപടെ  അടെനിസമാനതനിൽ

ഇനനിയുന്ധം എന്തെസ്റ്റ് തുകേ ലെഭനികമാനുണ്ടസ്റ്റ്; പ്രസ്തുത തുകേ ഈടെമാകന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി ഏതസ്റ്റ്

വപരയമായനി; വഖ്യക്തമമാകകമമാ ?

ഉതരന്ധം 

(എ) നമാലെസ്റ്റ് സന്ധംസമാന ഹര്തമാലകേള് ഉള്പപ്പെപടെ ആപകേ 147. 

(ബനി)  ആയതനിപന്റെ  ഫെലെമമായുണ്ടമായ  അക്രമ  സന്ധംഭവങ്ങളനില്  32,26,994

രൂപയള്ള  ഗവ./സശ്വകേമാരഖ്യ  മുതലകേള്  നശനിപ്പെനികപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അതനില്  പകേ.എസസ്റ്റ്.

ആര്.ടെനി.സനി.-യുപടെ 22 വമാഹനവന്ധം ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി) 1,20,000 രൂപ ഇസൗടെമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കകേസ്സുകേള് കകേമാടെതനിയുപടെ പരനിഗണനയനിലെമായതനിനമാല് അവ പൂര്തനിയമാകുന്ന

മുറയസ്റ്റ് മമാത്രകമ നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികമാന കേഴെനിയുകേയുള. 
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കേവര്ച്ച-ഭവനകഭദനകകസ്സുകേള്

112  (1763)  ശനീ  .    എല്കദമാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപ്പെനിള്ളനില് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന
കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  നമാളനിതുവപര
പപമാതുസലെത്തുണ്ടമായ പനിടെനിച്ചുപറനി സന്ധംഭവങ്ങള് എത്രപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  ഇകത  കേമാലെയളവനില്  പകേല്  സമയതസ്റ്റ്  നടെന്ന  കേവര്ച്ച-ഭവന
കഭദനകകസ്സുകേള് എത്രപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  ഈ കകേസ്സുകേളുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  എത്ര പ്രതനികേപള  പനിടെനികൂടെനിപയനന്ധം
എത്രകപപര ഇനനിയുന്ധം പനിടെനികൂടെമാനുപണ്ടനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ)  ഇസൗ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്   വന്നതനിനുകശഷന്ധം  നമാളനിതുവപര
പപമാതുസലെത്തുണ്ടമായ പനിടെനിച്ചുപറനി സന്ധംഭവങ്ങളുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  874  കകേസ്സുകേള്
രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇകത  കേമാലെയളവനില്  പകേല്  സമയതസ്റ്റ്  നടെന്ന  കേവര്ച്ച-ഭവനകഭദന
കകേസുകേളുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് 1553 കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇസൗ കകേസ്സുകേളുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  1501  പ്രതനികേപള  പനിടെനികൂടെനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ഇനനി 580 പ്രതനികേപള പനിടെനികൂടെമാനുണ്ടസ്റ്റ്. 

ജനങ്ങളുപടെ ജനീവനുന്ധം സശ്വതനിനുന്ധം സന്ധംരക്ഷണന്ധം 
നല്കുവമാന നടെപടെനികേള്

113 (1764)  ശനീ  .   പകേ  .   സനി  .   കജമാസഫെസ്റ്റ് :
ശനീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റമാന്ധം :
ശനീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജകബസ്റ്റ് :
ശനീ  .   പകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരനീനമാഥന : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനപത ക്രമസമമാധമാന നനിലെ സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി, സന്ധംസമാന
കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനി  എന്നനിവപര  രമാജ്ഭവനനികലെകസ്റ്റ്  വനിളനിച്ചുവരുതനി  ഗവര്ണര്
വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് ആരമാഞനിരുകന്നമാ;

(ബനി)  എങനിൽ  ഏപതമാപക  സന്ധംഭവങ്ങളുപടെ  പശ്ചമാതലെതനിനമാണസ്റ്റ്  ഈ
അസമാധമാരണ നടെപടെനി ഉണ്ടമായപതന്നസ്റ്റ് വനിശദനീകേരനികകമമാ;
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(സനി)  സന്ധംസമാനപത രമാഷനീയ അതനിക്രമങ്ങള് ആശങമാജനകേപമന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര
ആഭഖ്യന്തെരമനനി അഭനിപ്രമായപപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഡനി)  തലെസമാനതസ്റ്റ്  ആറസ്റ്റ്  ദനിവസന്ധം  നനികരമാധനമാജ  പ്രഖഖ്യമാപനികകണ്ട
സമാഹചരഖ്യന്ധം  ഉണ്ടമായനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഏപതമാപക  രമാഷനീയ  പമാര്ട്ടനികേളമാണസ്റ്റ്  തലെസമാന
നഗരനിയനിലണ്ടമായ  അതനിക്രമങ്ങള്കന്ധം  പകേമാലെപമാതകേതനിനുന്ധം  പനിന്നനിപലെന്നസ്റ്റ്
കേപണ്ടതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഇ) സന്ധംസമാനപത ക്രമസമമാധമാന നനിലെ വനീപണ്ടടുകന്നതനിനസ്റ്റ് കവണ്ടനിയമാകണമാ
31-7-2017-ല് ഉയര്ന്ന കപമാലെനീസുകദഖ്യമാഗസര് ഉള്പപ്പെപടെയുള്ളവരുപടെ സലെന്ധംമമാറന്ധം
ഉതരവമായതസ്റ്റ് എന്നറനിയനികമാകമമാ;

(എഫെസ്റ്റ്)  കേണ്ണൂരനിപലെ അതനിക്രമങ്ങള് അമര്ച്ച പചയ്യുവമാന മുഖഖ്യമനനി വനിളനിച്ചു
കചര്ത  സമമാധമാന  കയമാഗങ്ങളനിപലെടുത  തനീരുമമാനന്ധം  രമാഷനീയ  പമാര്ട്ടനികേള്
ലെന്ധംഘനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനില് ജനങ്ങളുപടെ ജനീവനുന്ധം സശ്വതനിനുന്ധം സന്ധംരക്ഷണന്ധം നല്കുവമാന
സര്കമാര് സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് എപന്തെമാപകയമാപണന്നസ്റ്റ് അറനിയനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് നടെന്ന ചനിലെ അനനിഷ്ഠ  സന്ധംഭവങ്ങളുപടെ വനിവരങ്ങള്
ഗവര്ണര് ആരമാഞതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് മുഖഖ്യമനനിയുന്ധം സന്ധംസമാന കപമാലെനീസസ്റ്റ്
കമധമാവനിയുന്ധം ഗവര്ണപറ സന്ദര്ശനിച്ചനിരുന.

(സനി) ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(ഡനി)  അഞസ്റ്റ്  ദനിവസന്ധം  നനികരമാധനമാജ  പ്രഖഖ്യമാപനിച്ചനിരുന.  തലെസമാന
നഗരനിയനിലണ്ടമായ  അക്രമ  സന്ധംഭവങ്ങപള  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണന്ധം  നടെന
പകേമാണ്ടനിരനികകേയമാണസ്റ്റ്,  അകനശ്വഷണന്ധം  അവസമാനനികന്ന  മുറയസ്റ്റ്  മമാത്രകമ  രമാഷനീയ
പമാര്ട്ടനികേളുപടെ ബനന്ധം പവളനിപപ്പെടുകേയുള.

(ഇ) അല.

(എഫെസ്റ്റ്)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന രമാഷനീയ അക്രമങ്ങള്കസ്റ്റ് ശമാശശ്വതമമായ
പരനിഹമാരന്ധം കേമാണുന്നതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി പ്രമാകദശനികേ തലെതനിലന്ധം സന്ധംസമാന തലെതനിലന്ധം
രമാഷനീയപമാര്ട്ടനികേപള  ഉള്പപ്പെടുതനിപകമാണ്ടസ്റ്റ്  സമമാധമാന ചര്ച്ചകേള് നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
കൂടെമാപത  ക്രമസമമാധമാനന്ധം  ഉറപ്പുവരുത്തുവമാന  കേര്ശനമമായ  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  കപമാലെനീസസ്റ്റ്
അധനികേമാരനികേള്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അതുമമായനി ബനപപ്പെട്ട നടെപടെനികേള് കപമാലെനീസസ്റ്റ്
ലകേപകമാണവരുന.
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വനിനമായകേന ആത്മഹതഖ്യ പചയ്ത സന്ധംഭവന്ധം

114 (1765) ശനീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റമാന്ധം : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

തൃശ്ശൂര്  എങ്ങണ്ടനിയൂരനില്  ആത്മഹതഖ്യ  പചയ്ത  വനിനമായകേന  കപമാലെനീസസ്റ്റ്
കേസഡനിയനില് ഭനീകേര മര്ദ്ദേനതനിനസ്റ്റ് ഇരയമായതമായനി കേപണ്ടതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഉപണ്ടങനില്
കപമാലെനീസുകേമാര്കസ്റ്റ് എതനിപര പകേമാലെകറതനിനസ്റ്റ് കകേപസടുകകമമാ എന്നറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം 

പമാവറട്ടനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനനിപലെ സനിവനില് കപമാലെനീസസ്റ്റ് ഓഫെനീസര് ശനീജനിതസ്റ്റ്,
സനീനനിയര് സനിവനില് കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഓഫെനീസര്  (കഗഡസ്റ്റ്)  സമാജന എന്നനിവര്പകതനിപര
വമാടെമാനപ്പെളളനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന പപക്രന്ധം നമ്പര്  826/2017 u/s 341, 323, 324
IPC  &  Sec.  3(2)  V(a)  SC/ST  PoA  Act  പ്രകേമാരന്ധം  രജനിസര്  പചയ്ത  കകേസസ്റ്റ്
സനി.ബനി.സനി.പഎ.ഡനി.  ഏപറടുതസ്റ്റ്  പപക്രന്ധം  നമ്പര്  143/CR/OCW-III/PKD/2017
ആയനി  റനീ-നമ്പര്  പചയ്തസ്റ്റ്  2-8-2017  മുതല്  അകനശ്വഷനിച്ചുവരുന.  അകനശ്വഷണന്ധം
പ്രമാരന്ധംഭഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്. 

വര്ഗ്ഗനീയ സന്ധംഘടെനകേളുപടെ പ്രവര്തനങ്ങള്

115  (1766)  ശനീ  .    പുരുഷന  കേടെലണ്ടനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ചനിലെ  വർഗ്ഗനീയ  സന്ധംഘടെനകേള്  കബമാധപൂര്വ്വമമായനി
സന്ധംഘര്ഷന്ധം സൃഷ്ടനികന്ന പ്രവര്തനങ്ങളനില് ഇടെപപടുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഇതരന്ധം വര്ഗ്ഗനീയ സന്ധംഘടെനകേള് ഓകരമാ ജനിലയനിലന്ധം നടെതനിപകമാണ്ടനിരനികന്ന
പ്രവര്തനങ്ങള് നനിരനീക്ഷനികമാന പ്രകതഖ്യകേ പദതനികേള് തയമാറമാകനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  ക്രമസമമാധമാനന്ധം  തകേര്കന്ന രനീതനിയനിലള്ള ഇവരുപടെ ആസൂത്രനിതമമായ
പ്രവര്തനങ്ങള്  തടെയമാന  എപന്തെലമാന്ധം  നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ്  ലകേപകമാണ്ടനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ) സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് ചനിലെ സലെങ്ങളനില് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  വര്ഗ്ഗനീയ  സന്ധംഘടെനകേളുപടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  രഹസഖ്യമാകനശ്വഷണ
വനിഭമാഗന്ധം സസൂക്ഷ്മന്ധം നനിരനീക്ഷനിച്ചുവരുന. 

436/2020
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രമാഷനീയ അക്രമങ്ങള്

116  (1767)  ശനീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് വര്ദനിച്ചു വരുന്ന രമാഷനീയ അക്രമങ്ങളുപടെ പശ്ചമാതലെതനില്
ഗവര്ണര് സര്കമാരനികനമാടെസ്റ്റ് വനിശദനീകേരണന്ധം ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(ബനി) ഇതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകമാൻ നനിർദശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;
എങനിൽ റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് ഗവര്ണര്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; പ്രസല്കുുത റനികപ്പെമാര്ട്ടനിപന്റെ പകേര്പ്പെസ്റ്റ്
ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം 

(എ&ബനി) ഇല. വനിവനിധ സന്ധംഘടെനകേള് നല്കേനിയ നനികവദനങ്ങള് സര്കമാരനില്
ലെഭഖ്യമമാകകേയുന്ധം ആയതനിനസ്റ്റ് മറുപടെനി നല്കുകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

നനികരമാധനമാജ

117 (1768)  ശനീ  .    എന്ധം  .    ഉമര് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ
വനിവനിധ  ഭമാഗങ്ങളനിലെമായനി  എത്ര  തവണ  നനികരമാധനമാജ  പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;
വനിശദമമാകകമമാ ;

(ബനി)  നനികരമാധനമാജ പ്രഖഖ്യമാപനികന്നതനിനുള്ള അടെനിയന്തെര സമാഹചരഖ്യങ്ങള്
എപന്തെലമാമമായനിരുനപവന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി) വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

പപവപ്പെനിന പഎ.ഒ.സനി. പ്ലെെമാന്റെനിനസ്റ്റ് എതനിപര സമരന്ധം

118 (T* 1769)  ശനീ  .    അനൂപസ്റ്റ് കജകബസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പപവപ്പെനിന പഎ.ഒ.സനി.  പ്ലെെമാന്റെനിനസ്റ്റ്  എതനിപര നടെകന്ന സമരന്ധം പരനിഹരനി
കന്നതനിനസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് എപന്തെലമാപമന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ;

(ബനി)  ഇതുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഉണ്ടമായ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  നടെപടെനിപയപ്പെറനി  വകുപ്പെസ്റ്റ്
തലെതനില് എപന്തെങനിലന്ധം അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനിയനിട്ടുകണ്ടമാപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  ഉപണ്ടങനില് ആയതനിപന്റെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?

* T മമാറനിവച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന
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ഉതരന്ധം 

(എ)  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനികന്നതനിനമായനി  7 -4-2017-നസ്റ്റ്  എറണമാകുളന്ധം  ഗസസ്റ്റ്
ഹസൗസനില്വച്ചസ്റ്റ് സമരകനതമാകളുമമായനി ബഹുമമാനപപ്പെട്ട വഖ്യവസമായ വകുപ്പുമനനി ചര്ച്ച
നടെതനിയനിട്ടുള്ളതുന്ധം  ഇസൗ  ചര്ച്ചയനില്  എന്ധം.എല്.എ.,  കേളകര്,  പഞമായതസ്റ്റ്  പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്,
ആലവ  ഡനിപപവ.എസസ്റ്റ്.പനി.,  ഞമാറയല്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഇനപസകര്  സമരസമനിതനി
കനതമാകള് തുടെങ്ങനിയവര് പപങടുതനിട്ടുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്. തുടെര്ന്നസ്റ്റ് 11 -5-2017, 21-6-2017
തനീയതനികേളനില്  പ്രശ്നപരനിഹമാരതനിനമായനി  ബഹു.  മുഖഖ്യമനനി  ബനപപ്പെട്ടവരുമമായനി
ചര്ച്ച  നടെത്തുകേയുന്ധം ആയതനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനില് നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള്
തമാല്കമാലെനികേമമായനി  നനിര്തനിവയകേയുന്ധം  ഇതുസന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  പഠനികന്നതനിനമായനി  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിപയ  നനികയമാഗനികമാനുന്ധം  തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്.  1 -8-2017-നസ്റ്റ്  നനിയമസഭ
പരനിസനിതനി കേമനിറനി പദതനി പ്രകദശന്ധം സന്ദര്ശനികകേയുന്ധം പതളനിപവടുപ്പു നടെത്തുകേയുന്ധം
പചയ്തനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനിയനിട്ടനില.

(സനി)  ബമാധകേമല. 

ഓപ്പെകറഷന കുകബര

119 (1770)  ശനീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമമാര് :
ശനീ  .   ഷമാഫെനി പറമ്പനില് :
ശനീ  .   വനി  .   പനി  .   സജനീന്ദ്രന :
ശനീ  .    കറമാജനി  എന്ധം  .    കജമാണ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  മുന  സര്കമാരനിപന്റെ  കേമാലെതസ്റ്റ്  വനിജയകേരമമായനി  നടെപ്പെനിലെമാകനിയ
ഓകപ്പെകറഷന കുകബരയുപടെ പ്രവര്തനന്ധം മന്ദനീഭവനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  കബഡസ്റ്റ് മമാഫെനിയകേളുപടെ  പ്രവര്തനന്ധംമൂലെന്ധം  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് ആത്മഹതഖ്യകേള്
ഉണ്ടമാകുന്ന സമാഹചരഖ്യന്ധം സന്ധംജമാതമമായനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  ഇസൗ സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം  കബഡസ്റ്റ് മമാഫെനിയകേള്പകതനിപര
എത്ര കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് പചയ്തുനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്; എത്ര കപപര അറസസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;

(ഡനി) പമാവപപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ് വട്ടനിപ്പെലെനിശയസ്റ്റ് പണന്ധം നല്കേനി അവരുപടെ വസ്തുവകേകേള്
പപകേവശപപ്പെടുത്തുന്ന  മമാഫെനിയകേള്പകതനിപര  കേര്ശന  നടെപടെനി  പപകേപകമാള്ളുകമമാ
എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?



596 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 16, 2017

ഉതരന്ധം

(എ)  നനിലെനനിന്നനിരുന്ന  അപമാകേതകേള്  മമാറനി  കുറവമാളനികേള്  രക്ഷപപ്പെടെമാത
തരതനില് പഴുതടെച്ചസ്റ്റ്  കബഡസ്റ്റ്  മമാഫെനിയകേപള നനിയനനികന്ന രനീതനിയമാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെമാള്
നനിലെവനിലള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി) കബഡസ്റ്റ് മമാഫെനിയകേളുപടെ പ്രവര്തനന്ധം മമാത്രന്ധം കേമാരണമമായനി സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്
ആത്മഹതഖ്യകേള് ഉണ്ടമാകുന്ന സമാഹചരഖ്യന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(സനി)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  അമനിത  പലെനിശ
ഈടെമാകന്നവര്പകതനിപര  194  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  128  കപപര അറസസ്റ്റ്
പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

( ഡനി)  പമാവപപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ്  വട്ടനിപ്പെലെനിശയസ്റ്റ്  പണന്ധം  നല്കേനി  വസ്തുവകേകേള്
ലകേവശപപ്പെടുത്തുന്ന മമാഫെനിയകേള്പകതനിപരയുന്ധം അനധനികൃത പണമനിടെപമാടെസ്റ്റ്  നടെത്തു
ന്നവര്പകതനിപരയുന്ധം കേര്ശന നടെപടെനികേള് ലകേപകമാണ്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

കപമാലെനീസനിപന്റെ അകനശ്വഷണ നടെപടെനികേളനിപലെ വനീഴ്ചകേപളപ്പെറനി
വനിജനിലെനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ആന്റെനി-കേറപ്ഷന ബറ്റ്യൂകറമായുപടെ റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് 

120 (1771)  കഡമാ  .   എന്ധം  .   പകേ  .   മുനനീര് :
ശനീ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബ്രമാഹനിന്ധം :
ശനീ  .   പമാറകല് അബ്ദുല :
ശനീ  .    എന്ധം  .    ഉമര് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി

സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കപമാലെനീസനിപന്റെ അകനശ്വഷണ നടെപടെനിയനിപലെ വനീഴ്ചകേള് ചൂണ്ടനികമാണനിച്ചുപകേമാണ്ടസ്റ്റ്
വനിജനിലെനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ആന്റെനി-കേറപ്ഷന ബറ്റ്യൂകറമാ സര്കമാരനിനസ്റ്റ് ഏപതങനിലന്ധം റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  എങനില്  അതരന്ധം റനികപ്പെമാര്ട്ടനികനല് എപന്തെമാപക നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചു
എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  വനിഭമാഗതനിപന്റെ  അകനശ്വഷണ  നടെപടെനികേളനിപലെ  വനീഴ്ചകേള്
പരനികശമാധനികമാന വനിജനിലെനസനിപന ചുമതലെപപ്പെടുതനിയനിരുകന്നമാ;

(ഡനി)  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  ചൂണ്ടനികമാണനിച്ച  അപമാകേതകേള്  പരനിഹരനികപപ്പെകടെണ്ടതമാകണമാ;
എങനില്  അകമാരഖ്യതനില്  എന്തു  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനികമാനമാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനികന്നപതന്നസ്റ്റ്
പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ ?
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(എ)  പപരുമ്പമാവൂര്  ജനിഷമാ  വധകകസനിപലെ  കപമാലെനീസനിപന്റെ  അകനശ്വഷണന്ധം
തൃപ്തനികേരമപലന്നസ്റ്റ് കേമാണനിച്ചസ്റ്റ് വനിജനിലെനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ആന്റെനി-കേറപ്ഷന ബറ്റ്യൂകറമാ സര്കമാരനിനസ്റ്റ്
റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി) റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പരനികശമാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി) ഇല.

(ഡനി) പരനികശമാധനിച്ചുവരുന. 

ഓണ്പപലെന തട്ടനിപ്പെസ്റ്റ് കകേസ്സുകേള് 

121 (1772) ശനീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഇസൗ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം ഇതുവപര ഓണ്പപലെന
വഴെനിയുള്ള തട്ടനിപ്പെസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് എത്ര കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര കകേസ്സുകേളനില് കുറപത്രന്ധം സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ)  79 കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇതനില് 4 കകേസ്സുകേള്കസ്റ്റ് കുറപത്രന്ധം സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

ഇതര സന്ധംസമാന പതമാഴെനിലെമാളനികേള്  ഉള്പപ്പെടുന്ന കുറകൃതഖ്യങ്ങള്

122  (1773)   ശനീ  .    ആര്  .    രമാമചന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ : 

(എ)  ഇതരസന്ധംസമാന  പതമാഴെനിലെമാളനികേള്  ഉള്പപ്പെട്ടുവരുന്ന  കുറകൃതഖ്യങ്ങള്

നനിയനനികന്നതനിനുന്ധം  ഇതരന്ധം  കുറകൃതഖ്യങ്ങളനില്  ഏര്പപ്പെടുന്നവരുപടെ  വനിവരങ്ങള്

കശഖരനികന്നതനിനുന്ധം സന്ധംവനിധമാനമുകണ്ടമാ; എങനില് വനിശദനീകേരനികകമമാ ;

(ബനി)  ഇതരസന്ധംസമാന പതമാഴെനിലെമാളനികേള് പ്രതനികേളമായനിട്ടുളള എത്ര കേഞമാവസ്റ്റ്,

മയകമരുന്നസ്റ്റ് കകേസ്സുകേള് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വനിശദനീകേരനികകമമാ;

(സനി)  സന്ധംസമാനകതകസ്റ്റ്  പടയനിന മമാര്ഗ്ഗവന്ധം  മറ്റുന്ധം  വരുന്ന പതമാഴെനിലെമാളനികേള്

ലെഹരനി വസ്തുകള് കേടെത്തുനകണ്ടമാപയന്നസ്റ്റ് പരനികശമാധനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?
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(എ)  ഇതര സന്ധംസമാന പതമാഴെനിലെമാളനികേപള തനിരനിച്ചറനിയമാനുന്ധം നനിരനീക്ഷനികമാനുന്ധം
ഇവപര സന്ധംബനനിച്ച വനിശദ വനിവരങ്ങള് കശഖരനിച്ചസ്റ്റ് അതമാതു കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനുകേളനില്
സൂക്ഷനികമാനുന്ധം  SHO -മമാര്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ഇവരുപടെ
കഫെമാകട്ടമാ,  കവമാകട്ടഴസ്റ്റ്  പഎഡന്റെനിറനി  കേമാര്ഡസ്റ്റ്,  പപഡവനിന്ധംഗസ്റ്റ്  പപലെസനസസ്റ്റ്  എന്നനിവ
അനഖ്യസന്ധംസമാന പതമാഴെനിലെമാളനികേപള  കജമാലെനികസ്റ്റ്  നനികയമാഗനികന്ന പതമാഴെനില്ദമാതമാകള്
കശഖരനികകേയുന്ധം അതനിനപ്രകേമാരന്ധം അവര് നല്കുന്ന വനിവരങ്ങള്വച്ചസ്റ്റ് ഡമാറമാ കബസസ്റ്റ്
തയമാറമാകനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനുകേളനില് സൂക്ഷനികനണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത ഇ-കരഖ എന്ന
കസമാഫസ്റ്റ് പവയര് മുകഖനയുന്ധം ഇതര സന്ധംസമാന പതമാഴെനിലെമാളനികേളുപടെ വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചു
വരുനണ്ടസ്റ്റ്. ക്രനിമനിനല് സശ്വഭമാവമുള്ളവരുപടെ ലെനിസസ്റ്റ് പ്രകതഖ്യകേന്ധം തയമാറമാകനി സൂക്ഷനികകേയുന്ധം
പ്രവൃതനികേളനില്  സന്ധംശയന്ധം  കതമാനന്നവരുപടെ  വനിവരങ്ങള്  അതമാതസ്റ്റ്  സന്ധംസമാനങ്ങളനിപലെ
കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനുകേളനില് അയച്ചസ്റ്റ് പരനികശമാധന നടെത്തുകേയുന്ധം ഇവരുപടെ വമാസസലെങ്ങളുന്ധം
കജമാലെനിസലെങ്ങളുന്ധം പ്രകതഖ്യകേന്ധം നനിരനീക്ഷനികകേയുന്ധം പചയ്യുനണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഇസൗ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം ഇതര സന്ധംസമാന
പതമാഴെനിലെമാളനികേള് പ്രതനികേളമായുള്ള 153 കേഞമാവസ്റ്റ്/മയകമരുന്നസ്റ്റ് കകേസ്സുകേള്  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി) നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുനണ്ടസ്റ്റ്. 

പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ്
കനപരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള്

123 (1775) ശനീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമമാര് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ്  കനപരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  എത്ര
പരമാതനികേള് ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്; ഇതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് എത്ര കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;
എത്ര കപപര അറസസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(ബനി)  പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട വനനിതകേള്കസ്റ്റ് കനപരയുള്ള
അതനിക്രമങ്ങള് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് എത്ര പരമാതനികേള് ലെഭനിച്ചനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;
ഇതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  എത്ര കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;  എത്ര കപപര അറസസ്റ്റ്
പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(സനി) പ്രസ്തുത വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട വനനിതകേള്കന്ധം കുട്ടനികേള്കന്ധം എതനിപരയുള്ള
ലലെന്ധംഗനികേ  അതനിക്രമങ്ങള്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  എത്ര  പരമാതനികേള്  ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;  ഇതസ്റ്റ്
സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് എത്ര കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള്
ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?



അനുബനന്ധം 599

ഉതരന്ധം

(എ) 1495 പരമാതനികേള് ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 1495  കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
1410  കപപര  അറസസ്റ്റ്  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള് അനുബനമമായനി
കചര്തനിരനികന.*

(ബനി) 730  പരമാതനികേള് ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 730  കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തു.  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള് അനുബനമമായനി കചര്തനിരനികന.*

(സനി)  പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനനിതകേള്കസ്റ്റ്  എതനിപരയുള്ള  ലലെന്ധംഗനികേ
അതനിക്രമങ്ങള്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  407  പരമാതനികേള്  ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  407  കകേസ്സുകേള്
രജനിസര്  പചയ്തു.  പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ്  എതനിപരയുള്ള  ലലെന്ധംഗനികേ
അതനിക്രമങ്ങള് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് 187 പരമാതനികേള് ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 187 കകേസ്സുകേള് രജനിസര്
പചയ്തു. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള് അനുബനമമായനി കചര്തനിരനികന.*

പട്ടനികേജമാതനി - പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭമാഗങ്ങള്പകതനിപരയുള്ള അതനിക്രമന്ധം

124 (T* 1776)     ശനീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദനീപസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) 1989-പലെ പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭമാഗങ്ങള്പകതനിപരയുള്ള അതനിക്രമന്ധം
തടെയല്  നനിയമ  പ്രകേമാരന്ധം  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം
എത്രകപര്പകതനിപര  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;  അതനില്  എത്ര  കകേസ്സുകേള്
തനീര്പ്പെമാകനിയനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമന്ധം  കേര്ശനമമായനി  നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിനസ്റ്റ്  സശ്വനീകേരനിച്ച
നടെപടെനികേള് വനിശദനീകേരനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ) 1492 കകേസ്സുകേളനില് 2780 കപര്പകതനിപര കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
അതനില് 80 കകേസ്സുകേള് തനീര്പ്പെമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ് (Court Disposal only).

(ബനി)  പഷഡറ്റ്യൂള്ഡസ്റ്റ്  കേമാസസ്റ്റ്,  പഷഡറ്റ്യൂള്ഡസ്റ്റ്  പപടബ്സസ്റ്റ്  പ്രനിവനഷന  ഓഫെസ്റ്റ്
അകടമാസനിറനീസസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  ഫെലെപ്രദമമായനി  നടെപ്പെമാകന്നതനിനുകവണ്ടനി  എലമാ  മമാസവന്ധം
ജനിലമാ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനിയുപടെ  അദഖ്യക്ഷതയനില്  റനിവറ്റ്യൂ  മനീറനിന്ധംഗസ്റ്റ്  നടെത്തുന.  ടെനി
മനീറനിന്ധംഗനില് അകനശ്വഷണമാവസയനിലള്ള കകേസ്സുകേളുപടെ പുകരമാഗതനി ജനിലമാ കപമാലെനീസസ്റ്റ്
കമധമാവനി വനിലെയനിരുത്തുന്നതുന്ധം കേനീഴുകദഖ്യമാഗസര്കസ്റ്റ് കവണ്ട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകേയുന്ധം

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
* T മമാറനിവച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന
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പചയ്യുന. ജനിലമാ കപമാലെനീസസ്റ്റ് കമധമാവനിയുപടെ അദഖ്യക്ഷതയനില് മൂന്നസ്റ്റ് മമാസന്ധം കൂടുകമ്പമാള്
കമമാണനിററനിന്ധംഗസ്റ്റ്  കേമനിറനി  മനീറനിന്ധംഗസ്റ്റ്  നടെത്തുന.  ടെനി  മനീറനിന്ധംഗനില് വനിവനിധ  പട്ടനികേജമാതനി  -
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പ്രതനിനനിധനികേള്,  പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പുകേള്,  എപപകസസ്റ്റ്
വകുപ്പെസ്റ്റ് തുടെങ്ങനിയവയനിപലെ ഉകദഖ്യമാഗസരുന്ധം പപങടുകന.  ഇതസ്റ്റ് കൂടെമാപത സര്കനിള്
തലെതനില് എലമാ മമാസവന്ധം പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പ്രതനിനനിധനികേപള ഉള്പപ്പെടുതനി
പ്രകതഖ്യകേ കേമനിറനികേള് നടെത്തുന.  ടെനി മനീറനിന്ധംഗുകേളനില് പ്രതനിനനിധനികേള് ഉന്നയനികന്ന
ആവശഖ്യങ്ങളനിലന്ധം പരമാതനികേളനിലന്ധം ആവശഖ്യമമായ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന.  ജനിലമാ
കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനിയുന്ധം ഡനിപപവ.എസസ്റ്റ്.പനി.-മമാരുന്ധം ജനിലയനിപലെ പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേമാളനനികേള്  സന്ദര്ശനികകേയുന്ധം  കബമാധവല്കരണ  കമാസ്സുകേള്  നടെതനിവരനികേയുന്ധം
പചയ്യുന.  പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ അതനിക്രമങ്ങള്കസ്റ്റ് ഇരയമാകുന്നവര്കസ്റ്റ് ധനസഹമായന്ധം
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേളുന്ധം  സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടെമാപത  ജനിലമാ  കേളകറുപടെ
അദഖ്യക്ഷതയനില് കൂടുന്ന അവകലെമാകേന കയമാഗതനില് കകേമാടെതനികേളനില് തനീര്പ്പെമാകമാനുള്ള
കകേസ്സുകേപളപ്പെറനിയുന്ധം  പട്ടനികേജമാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ അതനിക്രമങ്ങളുമമായനി  ബനപപ്പെട്ട മറസ്റ്റ്
പ്രധമാനപപ്പെട്ട വനിവരങ്ങളുന്ധം ചര്ച്ച പചയ്യുകേയുന്ധം ആവശഖ്യമമായ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകേയുന്ധം
പചയ്യുന. 

പട്ടനികേജമാതനി / പട്ടനികേവര്ഗ്ഗതനില്പപ്പെട്ട സനീകേള് പനീഡനതനിനസ്റ്റ് വനികധയരമായ
കകേസ്സുകേള്

125  (1777)  ശനീ  .    സണ്ണനി  കജമാസഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  പട്ടനികേജമാതനിയനിലന്ധം,
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗതനിലന്ധംപപട്ട  സനീകേള്  പനീഡനതനിനസ്റ്റ്  വനികധയരമായ  എത്ര  കകേസ്സുകേള്
രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  ഇവയനില്  ചമാര്ജസ്റ്റ്  ഷനീറസ്റ്റ്  സമര്പ്പെനിച്ച  കകേസ്സുകേള്  എത്രപയനന്ധം
വനിചമാരണ പൂര്തനിയമാകനിയ കകേസ്സുകേള് എത്രപയനന്ധം പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളനില് ശനിക്ഷനികപപ്പെട്ട പ്രതനികേള് എത്ര; വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ) 275 കകേസുകേള് (എസസ്റ്റ്.സനി.  -217, എസസ്റ്റ്.ടെനി.- 58) രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  132  കകേസ്സുകേളനില്  (എസസ്റ്റ്.സനി.-100,  എസസ്റ്റ്.ടെനി.-32)  ചമാര്ജസ്റ്റ്  ഷനീറസ്റ്റ്
സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഇവയനില് വനിചമാരണ പൂര്തനിയമാകനിയ കകേസ്സുകേള് ഒനന്ധംതപന്നയനില. 

(സനി)  പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേപളലമാന്ധം വനിചമാരണയനിലെമാണസ്റ്റ്. 
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പപവപ്പെനിനനിപലെ കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന

126 (1779) ശനീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ജനസമാന്ദ്രതകയറനിയ പപവപ്പെനിനനില് നനിലെവനിലള്ള കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനുകേളുന്ധം
അവയനിപലെ കസനമാബലെവന്ധം കുറവമാപണന്ന കേമാരഖ്യന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി) പുതുപപവപ്പെസ്റ്റ് കകേന്ദ്രമമായനി പുതനിയ കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുന്ധം
നനിലെവനിലള്ള  ഞമാറയല്,  മുനമ്പന്ധം  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളുപടെ  അധനികേമാരപരനിധനി
പുനനഃക്രമനീകേരനികന്നതനിനുമുള്ള  പപ്രമാകപ്പെമാസല്  സര്കമാരനിപന്റെ  പരനിഗണനയനിലകണ്ടമാപയന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  എങനില്  ഇകമാരഖ്യതനില്  സശ്വനീകേരനികമാന  ഉകദ്ദേശനികന്ന  നടെപടെനി
വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഇല. 

(ബനി&സനി)  പുതുലവപ്പെസ്റ്റ് കകേന്ദ്രമമാകനി പുതനിയ കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന ഇകപ്പെമാള്
പരനിഗണനയനിലെനില.  നനിലെവനില്  ഞമാറയല്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷന  പരനിധനിയനില്
ഉള്പപ്പെടുന്ന പകേമാച്ചനി പപകടമാപനറസ്റ്റ് LNG പടെര്മനിനല്, മുളവകേമാടെസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന
പരനിധനിയനിലെമാകനിപകമാണള്ള വനിജമാപനന്ധം  പുറപപ്പെടുവനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള്
അന്തെനിമഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്. 

പപബജുവനിപന്റെ ദുരൂഹ മരണന്ധം

127  (1780)  ശനീ  .    പകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരനീനമാഥന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന
കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) വനന്ധം വകുപ്പെസ്റ്റ് ഉകദഖ്യമാഗസര് കചമാദഖ്യന്ധം പചയ്യുവമാനമായനി കേസഡനിയനിപലെടുത
കപമാരുകുഴെനി സശ്വകദശനി ഏകഴെമാലെനികല് പപബജുവനിപന്റെ ദുരൂഹ മരണന്ധം സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്
അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  കപമാലെനീസുകദഖ്യമാഗസരുന്ധം വനന്ധം വകുപ്പെസ്റ്റ് ഉകദഖ്യമാഗസരുന്ധം കേസഡനിയനിപലെടുതസ്റ്റ്
കചമാദഖ്യന്ധം  പചയ്യുന്നവര്  പനിന്നനീടെസ്റ്റ്  ദൂരൂഹ  സമാഹചരഖ്യതനില്  മരണപപ്പെടുന്നതമായനി
കേമാണപപ്പെടുന്നതസ്റ്റ് ഉകദഖ്യമാഗസരുപടെ പനീഡനന്ധംമൂലെമമാപണന്നസ്റ്റ് കേരുതുനകണ്ടമാ;

(സനി)  പപബജുവനിപന മമാനസനികേമമായനി പനീഡനിപ്പെനിച്ച വനന്ധം വകുപ്പെസ്റ്റ് ഉകദഖ്യമാഗസര്കസ്റ്റ്
എതനിപര കേര്ശന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ)  കപമാരുകുഴെനി സശ്വകദശനി ഏകഴെമാലെനികല് പപബജുവനിപന്റെ മരണപതകറനിച്ചസ്റ്റ്

ഒല്ലൂര് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന പപക്രന്ധം 1067/17 u/s 57 KP Act altered to 174 Cr.PC

ആയനി 22-7-2017 തനീയതനി കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് പചയ്തസ്റ്റ് അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനിവരുന.

(ബനി&സനി)  ഉകദഖ്യമാഗസരുപടെ പനീഡനന്ധംമൂലെമമാണസ്റ്റ് ഇതരതനിലള്ള മരണങ്ങളു

ണ്ടമായപതന്നസ്റ്റ് അകനശ്വഷണതനില് കേപണ്ടതനിയമാല് അവര്പകതനിപര കേര്ശന നനിയമ

നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കകേഡറസ്റ്റ്

128 (1781)  ശനീ  .    പകേ  .    രമാജന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി

സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കകേഡറസ്റ്റ് പദതനിയുപടെ ലെക്ഷഖ്യങ്ങള് എപന്തെലമാമമാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഒല്ലൂര്  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലെതനില്  എത്ര  സ്കൂളുകേളനില്  ഈ  പദതനി

നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിട്ടുപണ്ടനന്ധം അവ ഏപതലമാപമനന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി) ഈ പദതനിയനില് വനിദഖ്യമാര്തനികേള്കസ്റ്റ് നല്കേനി വരുന്ന ആനുകൂലെഖ്യങ്ങള്

എപന്തെലമാമമാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി. -യുപടെ ഉകദ്ദേശഖ്യലെക്ഷഖ്യങ്ങള് ചുവപടെ കചര്കന :

1. നനിയമപത  അന്ധംഗനീകേരനികകേയുന്ധം  അനുസരനികകേയുന്ധം  പചയ്യുന്ന

ഒരു സമൂഹപത സൃഷ്ടനികകേ.

2. വനിദഖ്യമാര്തനികേളനില്   പസൗരകബമാധന്ധം,  സമതശ്വകബമാധന്ധം,  മകതതര

വനീക്ഷണന്ധം,  അകനശ്വഷണതശ്വര,  നനിരനീക്ഷണ പമാടെവന്ധം,  കനതൃതശ്വകശഷനി,

സമാഹസനികേ മകനമാഭമാവന്ധം തുടെങ്ങനിയ മൂലെഖ്യങ്ങള് വളര്ത്തുകേ.

3. വനിദഖ്യമാര്തനികേളനില്  സമാമൂഹഖ്യപ്രതനിബദതയുന്ധം  കസവന  സന്നദതയുന്ധം

സഹജനീവനി കസ്നേഹവന്ധം വളര്ത്തുകേ.

4.  സമാമൂഹനികേ തനിനമകേളമായ തനീവ്രവമാദന്ധം, വനിഘടെനവമാദന്ധം, വര്ഗ്ഗനീയത,

ജമാതനീയത,  ലെഹരനിഭ്രമന്ധം തുടെങ്ങനിയവയ്പകതനിപര പ്രതനികേരനികമാനുന്ധം

പ്രവര്തനികമാനുന്ധം വനിദഖ്യമാര്തനികേപള സജരമാകകേ.
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5. ആഭഖ്യന്തെര സുരക്ഷ,  കുറകൃതഖ്യ നനിവമാരണന്ധം,  ക്രമസമമാധമാനപമാലെനന്ധം,
ഗതമാഗത നനിയനണന്ധം, സമാമൂഹഖ്യ കസവനന്ധം തുടെങ്ങനിയ പ്രവര്ത
നങ്ങളനില്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസനകയമാപടെമാപ്പെന്ധം  പ്രവര്തനികന്നതനിനസ്റ്റ്
വനിദഖ്യമാര്തനികേപള പ്രമാപ്തരമാകകേ.

6. എന.സനി.സനി., എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. തുടെങ്ങനിയ സന്നദ സന്ധംഘടെന
കേപളകപ്പെമാപലെ സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കകേഡറനിപന ഒരു സശ്വതന
സമാമൂഹഖ്യ കസവന വനിഭമാഗമമായനി വളര്ത്തുകേ.

7. വനിദഖ്യമാര്തനികേളനില് പ്രകൃതനി കസ്നേഹന്ധം,  പരനിസനിതനി സന്ധംരക്ഷണ
കബമാധന്ധം,  പ്രകൃതനി  ദുരന്തെങ്ങള്പകതനിപര  പ്രവര്തനികമാനുള്ള
സന്നദത എന്നനിവ വളര്തനിപയടുകകേ.

8. സമാമൂഹഖ്യ പ്രശ്നങ്ങളനില് ഇടെപപടെമാനുന്ധം ദുരന്തെഘട്ടങ്ങളനില് ഉണര്ന്നസ്റ്റ്
പ്രവര്തനികമാനുമുള്ള മകനമാഭമാവന്ധം വനിദഖ്യമാര്തനികേളനില് വളര്ത്തുകേ.

9. സശ്വഭമാവശുദനിയനിലന്ധം പപരുമമാറശനീലെതനിലന്ധം മൂലെഖ്യങ്ങള് ഉയര്തനി
പ്പെനിടെനികന്നതനിലന്ധം  ഒരു  മമാതൃകേമാവനിദഖ്യമാര്തനീ  സമൂഹപത
വമാര്പതടുകകേ.

10. സമൂഹതനിപന്റെ  സര്കവ്വമാന്മുഖമമായ  പുകരമാഗതനികകവണ്ടനി
നനിസശ്വമാര്തമമായനി  പ്രവര്തനികന്ന  ഒരു  യുവ  സമൂഹപത
സൃഷ്ടനികകേ.

(ബനി)  ഒല്ലൂര്  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലെതനിപലെ  മൂന്നസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.
പദതനി നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. സ്കൂളുകേളുപടെ കപരുകേള് ചുവപടെ കചര്കന.

1. ഗവ. ഹയര് പസകണ്ടറനി സ്കൂള്, പട്ടനികമാടെസ്റ്റ്

2. ഗവ. പവമാകകഷണല് ഹയര് പസകണ്ടറനി സ്കൂള്, പുത്തൂര്

3. ഗവ. ഹയര് പസകന്റെറനി സ്കൂള്, പനീച്ചനി

(സനി) നനിലെവനില് പ്ലെെമാന ഫെണ്ടനില് നനിനന്ധം തുകേ അനുവദനിച്ചസ്റ്റ് പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന
സര്കമാര്  /എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിപലെ കകേഡറ്റുകേള്കസ്റ്റ് ഓകരമാ വര്ഷവന്ധം യൂണനികഫെമാന്ധം,
ഭക്ഷണന്ധം  എന്നനിവയമായനി  നനിശ്ചനിത  തുകേ  അനുവദനിച്ചുവരുനണ്ടസ്റ്റ്.  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.
പദതനിയനില്  കചര്ന്നസ്റ്റ്  രണ്ടസ്റ്റ്  വര്ഷപത പരനിശനീലെനന്ധം  75  ശതമമാനന്ധം  അറനഡന
കസമാടുകൂടെനി കേമാരഖ്യക്ഷമമമായനി പൂര്തനിയമാകന്ന എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി., ഹയര് പസകന്റെറനി,
പവമാകകഷണല്  ഹയര്  പസകന്റെറനി  കകേഡറ്റുകേള്കസ്റ്റ്  സര്കമാര്  ഉതരവസ്റ്റ്  നമ്പര്
(പപകേ)  214/2012/ആഭഖ്യ.  തനീയതനി   4 -8-2012  പ്രകേമാരന്ധം  പപമാതുപരനീക്ഷകേളനില്
5 ശതമമാനന്ധം കഗസസ്റ്റ് മമാര്കസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന. 
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സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കകേഡറസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്

129 (1782)  ശനീ  .    സനി  .    പകേ  .    ഹരനീന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പമാറശമാലെ നനികയമാജകേ മണ്ഡലെതനിപലെ ആനമാവൂര് ഗവണ്പമന്റെസ്റ്റ്  ഹയര്
പസകണ്ടറനി സ്കൂളനില് എസസ്റ്റ്.പനി.സനി. യൂണനിറസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി)  ഇപലങനില് പ്രസ്തുത സ്കൂളനില് ഒരു എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.  യൂണനിറസ്റ്റ്  അനുവദനിക
ന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ എന്നറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  പുതുതമായനി  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.  യൂണനിറസ്റ്റ്  അനുവദനികമാന  അകപക്ഷ
നല്കേനിയ 100 സ്കൂളുകേളുപടെ പട്ടനികേയനില് ആനമാവൂര് ഗവണ്പമന്റെസ്റ്റ് ഹയര് പസകണ്ടറനി
സ്കൂളുന്ധം ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ടെനി പട്ടനികേ സര്കമാര് പരനികശമാധനിച്ചുവരുന. 

കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനുകേളനില് മൂന്നമാന്ധംമുറയുന്ധം കലെമാകപ്പെസ്റ്റ് മര്ദ്ദേനവന്ധം

130  (1783)  ശനീ  .    പമാറകല്  അബ്ദുല :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനപത  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനില്  മൂന്നമാന്ധംമുറയുന്ധം  കലെമാകപ്പെസ്റ്റ്
മര്ദ്ദേനവന്ധം ശക്തമമാപണന്ന റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി) പമാവറട്ടനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കേസഡനിയനിപലെടുത കശഷന്ധം വനിട്ടയച്ച വനിനമായകേന
എന്ന ദളനിതസ്റ്റ് യുവമാവസ്റ്റ് പനിന്നനീടെസ്റ്റ് ആത്മഹതഖ്യ പചയ്ത സമാഹചരഖ്യന്ധം പരനികശമാധനികകേയുണ്ടമാകയമാ;

(സനി)  ഇതുകപമാപലെ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കേസഡനിയനിപലെടുതസ്റ്റ്  കചമാദഖ്യന്ധം  പചയ്ത  കശഷന്ധം
വനിട്ടയച്ച  ചനിലെര്  സമനീപകേമാലെതസ്റ്റ്  ആത്മഹതഖ്യ  പചയ് തതമായനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള്
പരനികശമാധനികകേയുണ്ടമാകയമാ;

(ഡനി) മുടെനി നനിട്ടനി വളര്ത്തുന്ന പചറുപ്പെകമാപര തനിരതസ്റ്റ് പനിടെനിച്ചസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് അവപര
നനിര്ബനനിച്ചസ്റ്റ്  മുടെനി  മുറനിപ്പെനികന്നതമായ റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇതസ്റ്റ്
കപമാലെനീസനിപന്റെ  അധനികേമാര  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  കേമാരഖ്യമമാകണമാ;  അപലങനില്
വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(ബനി)  പമാവറട്ടനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനനിപലെ കപ്രമാസസസ്റ്റ്  പസര്വര് ഡറ്റ്യൂട്ടനികമാരനമായ
സനിവനില്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ഓഫെനീസര്  17 -7-2017  തനീയതനി  പകേല്  12  മണനികസ്റ്റ്
ഡറ്റ്യൂട്ടനികനിടെയനില് മമാനനിനകന്നസ്റ്റ് ഭമാഗതസ്റ്റ് വനിജനമമായ സലെതസ്റ്റ് രണ്ടസ്റ്റ് ആണ്കുട്ടനികേള്
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കമമാകട്ടമാര്  പപസകനിളനില് വന്നസ്റ്റ്  ഒരു പപണ്കുട്ടനിയുമമായനി സന്ധംസമാരനിച്ചസ്റ്റ്  നനില്കന്നതസ്റ്റ്
കേണ. പമാവറട്ടനി,  ഗുരുവമായൂര് പടെമ്പനിള് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന പരനിധനികേളനില് കമമാകട്ടമാര്
പപസകനിളനിപലെതനി  മമാലെ  പപമാട്ടനികന്ന സന്ധംഭവങ്ങള്  വഖ്യമാപകേമമായതനിപനത്തുടെര്ന്നസ്റ്റ്
അകനശ്വഷണവന്ധം  പരനികശമാധനയുന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശമുണ്ടമായനിരുന്നതനിനമാല്
കമമാകട്ടമാര്  പപസകനിളനില്വന്ന ആണ്കുട്ടനികേപള കചമാദഖ്യന്ധം  പചയ്യുകേയുന്ധം വമാഹനതനിനസ്റ്റ്
കരഖകേളനിപലന്നസ്റ്റ്  കേമാണപപ്പെട്ടതനിനമാല്  കമമാകട്ടമാര്  പപസകനിളുമമായനി  കപമാലെനീസസ്റ്റ്
കസഷനനികലെകസ്റ്റ് എത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനികകേയുന്ധം, വനിനമായകേപന സനിവനില് കപമാലെനീസസ്റ്റ്
ഓഫെനീസര് ശനീജനിതസ്റ്റ് തപന്റെ പപബകനിലന്ധം ശരതസ്റ്റ് എന്നയമാള് അവരുപടെ പപകേവശമു
ണ്ടമായനിരുന്ന  കമമാകട്ടമാര്  പപസകനിളനിലമമായനി  പമാവറട്ടനി  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനനികലെകസ്റ്റ്
എത്തുകേയമാണുണ്ടമായതസ്റ്റ്.  കമമാകട്ടമാര്  പപസകനിളനിനസ്റ്റ്  കരഖകേളനിലമാതനിരുന്നതുപകേമാണന്ധം
ഇവര്  മമാനനിനകന്നനില്  എതനിയതനിനസ്റ്റ്  മതനിയമായ  വനിശദനീകേരണന്ധം  നല്കേമാന
സമാധനികമാതനിരുന്നതുപകേമാണന്ധം  കുട്ടനികേളുപടെ  വനീട്ടനില്  വനിവരമറനിയനികകേയുന്ധം  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്
വനിനമായകേപന്റെ അച്ഛേന കൃഷ്ണനുന്ധം മപറമാരമാളുന്ധം കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനനില് ഹമാജരമാകുകേയുന്ധം
പമാവറട്ടനി സബസ്റ്റ് ഇനപസകര് അവരുമമായനി സന്ധംസമാരനിച്ചസ്റ്റ് പനിഴെപയമാനന്ധം ഇസൗടെമാകമാപത
തപന്ന  ഉച്ചയസ്റ്റ്  3  മണനികയമാപടെ  കുട്ടനികേപള  അവകരമാപടെമാപ്പെന്ധം  വനിട്ടയച്ചനിട്ടുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്.
തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  18-7-2017 തനീയതനി രമാവനിപലെ 10.30 മണനികന്ധം 12.45 മണനികന്ധം ഇടെയനില്
വനീട്ടനില് മറമാരുന്ധം ഇലമാതനിരുന്ന സമയതസ്റ്റ് വനിനമായകേന ആത്മഹതഖ്യ പചയ്യുകേയമാണുണ്ടമായതസ്റ്റ്. 

(സനി)  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കചമാദഖ്യന്ധം  പചയ്തകശഷന്ധം വനിട്ടയച്ചവരനില്  ഒരമാള് സമനീപകേമാലെതസ്റ്റ്
ആത്മഹതഖ്യ പചയ്തതമായനി റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)  മുടെനി  നനീട്ടനി  വളര്ത്തുന്നവപര  പതരഞപനിടെനിച്ചസ്റ്റ്  മുടെനി  മുറനിപ്പെനികന്ന
സന്ധംഭവങ്ങള്  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.  എന്നമാല്  ഏപതങനിലന്ധം  തരതനില്  സദമാചമാര
കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ചമയുന്ന  കപമാലെനീസുകേമാരുപണ്ടങനില്  അവര്പകതനിപര  കേര്ശന  നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

തലെസമാനപത രമാഷനീയ സന്ധംഘട്ടനങ്ങളുന്ധം പകേമാലെപമാതകേങ്ങളുന്ധം

131  (1784)  ശനീ  .    പമാറകല്  അബ്ദുല :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തലെസമാനതസ്റ്റ്  രമാഷനീയ  സന്ധംഘട്ടനങ്ങളുന്ധം  പകേമാലെപമാതകേങ്ങളുന്ധം
സമമാധമാനജനീവനിതന്ധം തമാറുമമാറമാകന്ന സമാഹചരഖ്യന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി) വനീടുകേള്കന്ധം പമാര്ട്ടനി ഓഫെനീസുകേള്കന്ധം കനപരയുണ്ടമായ ആക്രമണതനിനസ്റ്റ്
പുറപമ ഒരമാള് പവകട്ടറ്റു മരനികമാനുന്ധം ഇടെയമായ സമാഹചരഖ്യന്ധം ഇന്റെലെനിജനസസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
കപമാലെനീസസ്റ്റ് അവഗണനിച്ചതുമൂലെമമാപണന്ന റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് പരനികശമാധനികകേയുണ്ടമാകയമാ;
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(സനി)  ഇതു  സന്ധംബനമമായനി  ഇന്റെലെനിജനസസ്റ്റ്  കമധമാവനിയുന്ധം  ഡനി.ജനി.പനിയുന്ധം
നടെതനിയ പരസരവനിരുദമമായ പ്രസമാവനകേള് പരനികശമാധനികകേയുണ്ടമാകയമാ;

(ഡനി)  അക്രമവമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സന്ധംസമാന  ഗവര്ണര്  മുഖഖ്യമനനിപയയുന്ധം
ഡനി.ജനി.പനി.-കയയുന്ധം രമാജ്ഭവനനില് വനിളനിച്ചുവരുത്തുകേയുണ്ടമാകയമാ;

(ഇ)  എങനില്  സമമാധമാനന്ധം  പുനനഃസമാപനികമാന  സര്കമാര്  എപന്തെമാപക
നടെപടെനികേള് പപകേപകമാള്ളുന്ധം;  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ സമാന്നനിധഖ്യതനില് സമമാധമാന കയമാഗന്ധം
വനിളനിച്ചു കചര്കകമമാ; എങനില് വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  സമമാധമാനജനീവനിതന്ധം തമാറുമമാറമാകന്ന ഒരു സമാഹചരഖ്യന്ധം ഉണ്ടമായനിട്ടനില.

(ബനി)  അതരതനില് ഒരു റനികപ്പെമാര്ട്ടനില.

(സനി) പരസരവനിരുദമമായ പ്രസമാവനകേള് നടെതനിയതമായനി ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(ഡനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  നടെന്ന  രമാഷനീയ  സനിതനിഗതനികേളുമമായനി  ബനപപ്പെട്ട
വനിവരങ്ങള് ഗവര്ണപറ കബമാധനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഇ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന രമാഷനീയ അക്രമങ്ങള്കസ്റ്റ് ശമാശശ്വതമമായ
പരനിഹമാരന്ധം കേമാണുന്നതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി പ്രമാകദശനികേ തലെതനിലന്ധം സന്ധംസമാന തലെതനിലന്ധം
രമാഷനീയപമാര്ട്ടനികേപള  ഉള്പപ്പെടുതനിപകമാണ്ടസ്റ്റ്  സമമാധമാന ചര്ച്ചകേള് നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
കൂടെമാപത  ക്രമസമമാധമാനന്ധം  ഉറപ്പുവരുത്തുവമാന  കേര്ശനമമായ  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  കപമാലെനീസസ്റ്റ്
അധനികേമാരനികേള്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

ക്രമസമമാധമാനന്ധം ശക്തനിപപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള്

132 (1785)  ശനീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരമാജന :
ശനീ  .   വനി  .   കജമായനി :
ശനീ  .   ആര്  .   രമാകജഷസ്റ്റ് :
ശനീ  .    പകേ  .    ബമാബു :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി

സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനസ്റ്റ്  കശഷന്ധം  ക്രമസമമാധമാനന്ധം
ശക്തനിപപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെലമാന്ധം നൂതന പദതനികേളമാണസ്റ്റ് ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) കകേസകനശ്വഷണങ്ങള് ശമാസനീയമമാകന്നതനിനുന്ധം ഈ രന്ധംഗപത അഴെനിമതനി
തടെയുന്നതനിനുന്ധം  കേര്ശനമമായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കുന്നതനിനമായനി  ഉന്നതതലെകയമാഗങ്ങളുന്ധം
വനീഡനികയമാ കകേമാണ്ഫെറനസനിന്ധംഗുന്ധം സന്ധംഘടെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;
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(സനി)  ഗുണ്ടകേപളയുന്ധം ക്രനിമനിനലകേപളയുന്ധം അറസസ്റ്റ് പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് എലമാ ജനിലകേളനിലന്ധം

പ്രകതഖ്യകേ സ്കെശ്വമാഡസ്റ്റ് രൂപനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(ഡനി) സമാമൂഹഖ്യ വനിരുദര്കന്ധം ഗുണ്ടകേള്കന്ധം എതനിപര കേമാപ്പെ നനിയമപ്രകേമാരമുള്ള

നടെപടെനികേളുപടെ  ഭമാഗമമായനി  സന്ധംസമാന  വഖ്യമാപകേമമായനി  ജനിലമാ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്

കമധമാവനികേളുപടെ കനതൃതശ്വതനില് പസഷഖ്യല് ലഡവസ്റ്റ് നടെതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  വനിശദമാന്ധംശന്ധം

നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്

ക്രമസമമാധമാനപമാലെനന്ധം  ഭദ്രമമാകന്നതനിനുന്ധം  കപമാലെനീസനിപന  ജനസസൗഹൃദമമാകന്നതനിനുന്ധം

സര്കമാരനിപന്റെ വനിവനിധ പദതനികേളമായ ജനലമത്രനി സുരക്ഷ പദതനി,  സനീകേള്കന്ധം

കുട്ടനികേള്കന്ധം സശ്വയരക്ഷയതകുന്ന വനിധതനിലള്ള പസല്ഫെസ്റ്റ് ഡനിഫെനസസ്റ്റ് പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ്

ഉള്പപ്പെപടെ എലമാ കസഷനുകേളനിലന്ധം വമണ് പഹല്പ്പെസ്റ്റ് പഡസ്കുകേള് സമാപനിച്ചു.  പനിങസ്റ്റ്

പകടമാളനിന്ധംഗുന്ധം  നനിര്ഭയ  കപമാലള്ള  അടെനിയന്തെര  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  പഹല്പ്പെസ്റ്റ്  ലലെന

സസൗകേരഖ്യങ്ങളുന്ധം നടെപ്പെനിലെമാകനി ക്രമസമമാധമാനന്ധം ഉറപ്പെസ്റ്റ് വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള്

സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  സമാമൂഹഖ്യ  വനിരുദ പ്രവര്തനങ്ങളനില് ഏര്പപ്പെടുന്നവര്പകതനിപര

Anti  Gunda  Squad  രൂപനീകേരനിച്ചുന്ധം  ക്രമസമമാധമാന  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണ്ടമാകുന്ന

സലെങ്ങളനില് കപമാലെനീസസ്റ്റ് സുരക്ഷ ഉറപ്പെസ്റ്റ് വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുന്ധം

വരുന.  ആധുനനികേ പടെകകമാളജനി ഉപകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്  പരമാതനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതനിനുള്ള

സന്ധംവനിധമാനങ്ങള് കപമാലെനീസസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. iAPS, E-mail, Whatsapp, CCTNS,

Cyber  Dome  എന്നനിവ  നടെപ്പെനിലെമാകനിയതുമൂലെന്ധം  പപമാതുജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  കവഗതനില്

കൂടുതല് മനികേച്ച കസവനന്ധം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സമാധനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി) കകേസകനശ്വഷണങ്ങള് ശമാസനീയമമാകന്നതനിനുന്ധം ഈ രന്ധംഗപത അഴെനിമതനി

തടെയുന്നതനിനുന്ധം  മറ്റുമമായനി  ജനിലമാ  ഓഫെനീസുകേളനില്  interrogation  room-കേള്

സമാപനിച്ചസ്റ്റ് വനീഡനികയമാ കകേമാണ്ഫെറനസുകേളുന്ധം ഉന്നതതലെകയമാഗങ്ങളുന്ധം സന്ധംഘടെനിപ്പെനിച്ചു

വരുന.

(സനി)  എലമാ  ജനിലകേളനിലന്ധം  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനിയുപടെ  കനതൃതശ്വതനില്  ആന്റെനി

ഗുണ്ടമാ  സ്കെശ്വമാഡനിപന  നനികയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്  പ്രവര്തനങ്ങള്  ശക്തനിപപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്.

ഗുണ്ടമാ പ്രവര്തനങ്ങള് നടെത്തുന്നവപര പ്രകതഖ്യകേമമായനി നനിരനീക്ഷനിച്ചസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്

വരുനണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത  shadow police  ഉകദഖ്യമാഗസപരയുന്ധം ഇകമാരഖ്യതനില് ഉപകയമാഗനിച്ചു

വരുന.
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(ഡനി) സമാമൂഹഖ്യ വനിരുദര്കന്ധം ഗുണ്ടകേള്കന്ധം എതനിപര കേമാപ്പെ നനിയമപ്രകേമാരമുള്ള
നടെപടെനികേളുപടെ  ഭമാഗമമായനി  സന്ധംസമാന  വഖ്യമാപകേമമായനി  ജനിലമാ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനികേളുപടെ
കനതൃതശ്വതനില് പസഷഖ്യല് ലഡവസ്റ്റ് നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

1. തനിരുവനന്തെപുരന്ധം  റൂറല്  ജനിലയനില്  കേമാപ്പെ  നനിയമപ്രകേമാരമുള്ള
നടെപടെനികേളുപടെ ഭമാഗമമായനി നടെതനിയ  47-പസഷഖ്യല് ലഡവകേളനില്
നനിനന്ധം  1675  കകേസ്സുകേള്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  1780   കപപര
അറസസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

2. പതനന്ധംതനിട്ട  ജനിലയനില്  പസഷഖ്യല്  ലഡവസ്റ്റ്  പ്രകേമാരന്ധം  എട്ടസ്റ്റ്
കപര്പകതനിപര കേമാപ്പെ നനിയമപ്രകേമാരന്ധം നനിയമനടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനി
ച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

3. ആലെപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  പസഷഖ്യല്  ലഡവകേള്  സന്ധംഘടെനിപ്പെനിച്ചതുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  27 കപര്പകതനിപര കേമാപ്പെമാനനിയമന്ധം  3(1)  വകുപ്പെസ്റ്റ് പ്രകേമാരന്ധം
നടെപടെനിപയടുതനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 13 കപപര അറസസ്റ്റ് പചയ്തസ്റ്റ് കേരുതല് തടെങലെനില്
പമാര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത കേമാപ്പെ നനിയമന്ധം  15(1)  പ്രകേമാരന്ധം
15 കപര്പകതനിപര റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് തയമാറമാകകേയുന്ധം ആറസ്റ്റ് കപര്പകതനിപര
സഞലെന നനിയനണ ഉതരവസ്റ്റ് പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുമുണ്ടസ്റ്റ്.

4. എറണമാകുളന്ധം റൂറല് ജനിലയനില് പസഷഖ്യല് ലഡവസ്റ്റ് പ്രകേമാരന്ധം മൂന്നസ്റ്റ്
കപര്പകതനിപര കേമാപ്പെ നനിയമപ്രകേമാരന്ധം നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

5. പകേമാച്ചനി സനിറനിയനില് പസഷഖ്യല് ലഡവസ്റ്റ് നടെതനി Sec.15(4) കേമാപ്പെ
പ്രകേമാരന്ധം  രണ്ടസ്റ്റ്  കകേസ്സുകേള്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുള്ളതുന്ധം  രണ്ടസ്റ്റ്  കപപര
അറസസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്.

6. കകേമാട്ടയന്ധം  ജനിലയനില്  പസഷഖ്യല്  ലഡവകേള്  നടെതനി  നമാലെസ്റ്റ്
കപര്പകതനിപര കേമാപ്പെ നനിയമപ്രകേമാരന്ധം നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

7. തൃശ്ശൂര്  റൂറല്  ജനിലയനില്  കേമാപ്പെ  നനിയമപ്രകേമാരന്ധം  ഒരമാപള  അറസസ്റ്റ്
പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

8. തൃശ്ശൂര്  സനിറനി  ജനിലയനില്  പസഷഖ്യല്  ലഡവസ്റ്റ്  പ്രകേമാരന്ധം
66 കപര്പകതനിപര 151 Cr.P.C. പ്രകേമാരന്ധം 13 കകേസ്സുകേള് രജനിസര്
പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

9. മലെപ്പുറന്ധം  ജനിലയനില്  17  കപര്പകതനിപര  കേമാപ്പെ  നനിയമപ്രകേമാരന്ധം
നടെപടെനിപയടുതനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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പുതുപപവപ്പെനിനനിപലെ എല്.പനി.ജനി. പടെര്മനിനല് സമരന്ധം

133  (1786)  ശനീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പുതുലവപ്പെനില് എല്.പനി.ജനി.  പടെര്മനിനല് നനിര്മമാണ പ്രവര്തനതനിപനതനിപര
പ്രതനികഷധനിച്ച  സമരസമനിതനി  പ്രവര്തകേപര  ലെമാതനിച്ചമാര്ജസ്റ്റ്  പചയ്ത  കപമാലെനീസു
കദഖ്യമാഗസര്പകതനിപര എപന്തെങനിലന്ധം നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  കദശനീയ  ഹരനിത  ലടബദ്യുണലെനിപന്റെ  അന്തെനിമ  വനിധനി  വരുന്നതുവപര
പടെര്മനിനല് നനിര്മമാണ പ്രവര്തനന്ധം നനിര്തനിവയമാപമനന്ധം പദതനി പ്രകദശതസ്റ്റ് നനിനന്ധം
കപമാലെനീസനിപന  പനിനവലെനികമാപമനന്ധം  ഫെനിഷറനീസസ്റ്റ്  മനനിയുമമായനി  നടെന്ന ചര്ച്ചയനില്
ധമാരണയമായനിരുകന്നമാ;

(സനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  ധമാരണകസ്റ്റ്  വനിരുദമമായനി  18-6-2017-ല്  പദതനി
പ്രകദശകതകസ്റ്റ്  പതമാഴെനിലെമാളനികേപള  എതനിച്ചസ്റ്റ്  പടെര്മനിനല്  നനിര്മമാണ  കജമാലെനികേള്
പുനരമാരന്ധംഭനികവമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചതസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് സമാഹചരഖ്യതനിലെമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  ലെമാതനിച്ചമാര്ജനിനസ്റ്റ്  കേമാരണകമാരനമായ  സനിറനി  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  പഡപറ്റ്യൂട്ടനി
കേമനീഷണപറ സപസന്റെസ്റ്റ്  പചയണപമന്നസ്റ്റ്  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഭരണപരനിഷമാര കേമനീഷന
പചയര്മമാന  കേതസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിരുകന്നമാ.  എങനില്  അതനികനല്  എന്തെസ്റ്റ്  നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനിച്ചുപവന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടനില. 

(ബനി&സനി)  ഇല.  എന്നമാല്  കദശനീയ  ഹരനിത  ടനിബറ്റ്യൂണലെനില്  നനിലെവനിലള്ള
കകേസ്സുമമായനി  ഇകപ്പെമാള്   ഉന്നയനിച്ചനിട്ടുള്ള  വനിഷയങ്ങപള  ബനനിപ്പെനികകണ്ടതനിപലനന്ധം
ഈ പദതനി ഇകപ്പെമാള് നനിര്മമാണ പ്രവര്തനന്ധം നടെനവരുന്ന സലെതസ്റ്റ് നനിനന്ധം
മമാറമാന കേഴെനിയുകേയനിപലനന്ധം സമരസമനിതനി പ്രവര്തകേപര അറനിയനിച്ചനിരുന. കൂടെമാപത
സമരകമാരുപടെ ആവശഖ്യങ്ങള് മുഖഖ്യമനനിയുപടെ ശദയനില്പകേമാണവരമാപമനന്ധം അതുവപര
ഇകമാരഖ്യതനില്  സമാവകേമാശന്ധം  നല്കേണപമനന്ധം  അവകരമാടെസ്റ്റ്  അഭഖ്യര്തനിച്ചനിരുന.
വഖ്യവസമായ വകുപ്പുമനനി  7-4-2017  തനീയതനി കമല് പ്രശ്നന്ധം ചര്ച്ച പചയ്യുന്നതനിനമായനി
എറണമാകുളന്ധം ഗസസ്റ്റ് ഹസൗസനില് ബനപപ്പെട്ടവരുപടെ ഒരു കയമാഗന്ധം വനിളനിച്ചുകചര്തനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്.
ഇതനിപന്റെ തുടെര്ച്ചയമായനി 11-5-2017 തനീയതനി ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മുഖഖ്യമനനി സമരസമനിതനി
അന്ധംഗങ്ങളുമമായനി ചര്ച്ച നടെതനിയനിട്ടുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്. 27-5-2017 തനീയതനി ജനിലമാ കേളകര്
ബനപപ്പെട്ടവരുപടെ  ഒരു  കയമാഗന്ധം  വനിളനിച്ചുകചര്തനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്.  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  4-6-2017
തനീയതനി നനിയമസഭയനില് പ്രമാതനിനനിധഖ്യമുള്ള എലമാ രമാഷനീയ പമാര്ട്ടനികേളുപടെയുന്ധം പ്രമാകദശനികേ

436/2020
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കനതമാകളുപടെ കയമാഗവന്ധം  17-6-2017  തനീയതനി   നനിയമസഭയനില് പ്രമാതനിനനിധഖ്യമുള്ള
എലമാ  രമാഷനീയ  പമാര്ട്ടനികേളുപടെയുന്ധം  ജനിലമാതലെ  കനതമാകളുപടെ  കയമാഗവന്ധം  വനിളനിച്ചസ്റ്റ്
കചര്തനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്. ബഹുമമാനപപ്പെട്ട പപഹകകമാടെതനിയുപടെയുന്ധം ബഹുമമാനപപ്പെട്ട പചലന്ന
നമാഷണല്  ഗനീന  ടനിബറ്റ്യൂണലെനിപന്റെയുന്ധം  ഉതരവകേള്  നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിനമായനി
14-6-2017 മുതല് കേമ്പനനിയുപടെ ജനീവനകമാര്കസ്റ്റ് കജമാലെനി പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ
കപമാലെനീസസ്റ്റ് സന്ധംരക്ഷണന്ധം നല്കുവമാന ജനിലമാ കേളകര്,, ജനിലമാ കപമാലെനീസസ്റ്റ് കമധമാവനികസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കേതസ്റ്റ് ലെഭനിച്ചനിട്ടനില.

പതമാണ്ടര്നമാടെസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന ആരന്ധംഭനികമാന നടെപടെനി

134 (1787)   ശനീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കേഴെനിഞ ബജറനില് പ്രഖഖ്യമാപനിച്ച,  മമാനന്തെവമാടെനി  മണ്ഡലെതനിപലെ പതമാണ്ടര്നമാടെസ്റ്റ്
കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന അനുവദനികന്നതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ച നടെപടെനിക്രമങ്ങളുപടെ നനിലെവനിപലെ
അവസ എന്തെമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി) പതമാണ്ടര്നമാടെസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന ഉടെന ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(സനി) മമാനന്തെവമാടെനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് സര്കനിള് വനിഭജനികന്ന കേമാരഖ്യന്ധം പരനിഗണനയനിലകണ്ടമാ;
വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  പതമാണ്ടര്നമാടെസ്റ്റ്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷന  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള തുടെര്
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  ഇകപ്പെമാള് പരനിഗണനയനിലെനില.

പനടുങണ്ടതസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.എന.ഡനി.പനി. ശമാഖമാ ഓഫെനീസസ്റ്റ് ആക്രമനിച്ച സന്ധംഭവന്ധം

135  (1789)  ശനീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമാമസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പനടുങണ്ടതസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.എന.ഡനി.പനി.  ശമാഖമാ ഓഫെനീസസ്റ്റ് ആക്രമനിച്ചതുമമായനി
ബനപപ്പെട്ട അകനശ്വഷണന്ധം ഏതസ്റ്റ് ഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്;  എത്രകപര്പകതനിപര കകേപസടുത്തുപവനന്ധം
എത്ര കപപര അറസസ്റ്റ് പചയ്തുപവനന്ധം അറനിയനികകമമാ;

(ബനി)  പ്രതനികേള്കസ്റ്റ്  ഏപതങനിലന്ധം  രമാഷനീയ  പമാര്ട്ടനിയുമമായനി  ബനമുകണ്ടമാ;
എങനില് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) എസസ്റ്റ്.എന.ഡനി.പനി. ഓഫെനീസസ്റ്റ് ആക്രമനിച്ചതുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് പനടുങണ്ടന്ധം
കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനനില്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുള്ള  പപക്രന്ധം  581/17  നമ്പര്  കകേസനിപലെ
6  പ്രതനികേപളയുന്ധം അറസസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പപക്രന്ധം  582/17  നമ്പര് കകേസനില് നനിലെവനില്
6 കപര്കസ്റ്റ് എതനിപര കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ആപരയുന്ധം അറസസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടനില. 

(ബനി)  നനിലെവനിലള്ള  അകനശ്വഷണതനില്  എസസ്റ്റ്.എന.ഡനി.പനി.-യനിപലെ  ഇരു
വനിഭമാഗങ്ങള്  തമനിലെമാണസ്റ്റ്  സന്ധംഘര്ഷമുണ്ടമായപതന്നസ്റ്റ്  വഖ്യക്തമമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതു
സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് കൂടുതല് അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്. 

കക്ഷത്രങ്ങളനിപലെ ആയുധ പരനിശനീലെനന്ധം

136  (1790)  ശനീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കക്ഷത്രങ്ങളനില് ആയുധ പരനിശനീലെനന്ധം നടെകന്നതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(ബനി)  എങനിൽ  ഏപതമാപക  കക്ഷത്രങ്ങളനിലെമാണസ്റ്റ്  ഇതരതനില്  പരനിശനീലെനങ്ങള്
നല്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദമമായ റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  ചനിലെ കക്ഷത്ര പരനിസരങ്ങളനില് ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. ശമാഖയനില്  കുറുവടെനി
ഉപകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്  പരനിശനീലെനന്ധം  നടെത്തുന്നതമായനി  അറനിവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  വനിശദ  വനിവരങ്ങള്
കശഖരനിച്ചസ്റ്റ് നല്കുന്നതമാണസ്റ്റ്.

ഹര്തമാലമമായനി ബനപപ്പെട്ട അക്രമങ്ങള്

137 (1791)  ശനീ  .    പകേ  .    ദമാസന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  30-7-2017-ൽ  നടെന്ന  ഹര്തമാലമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ബനി.പജ.പനി.
പ്രവര്തകേര് സന്ധംസമാനതനിപന്റെ പലെഭമാഗത്തുന്ധം അക്രമങ്ങള് നടെതനിയതസ്റ്റ് ശദയനില്
പപട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനിൽ ഇതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  ഈ  അക്രമസന്ധംഭവമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  എത്ര  കകേസ്സുകേള്  രജനിസര്
പചയ്തനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് ജനില, നനികയമാജകേമണ്ഡലെന്ധം എന്നനിവ തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അക്രമന്ധം  നടെതനിയവര്പകതനിപര  വനിവനിധ

കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനുകേളനില് കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  30-7-2017-നസ്റ്റ്  നടെന്ന ഹര്തമാലമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഉണ്ടമായ അക്രമ

സന്ധംഭവങ്ങളനില്  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലെമായനി  65  കകേസുകേള്  രജനിസര്

പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇസൗ  കകേസ്സുകേളുപടെ  വനിവരങ്ങള്  ജനില,  നനികയമാജകേമണ്ഡലെന്ധം  എന്നനീ

തലെങ്ങളനില് തരന്ധംതനിരനിച്ചസ്റ്റ് അനുബനന്ധം ആയനി കചര്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.*

ആരമാധനമാലെയങ്ങള് നനിര്മനികന്നതനിനുള്ള അനുമതനി

138  (1792)  ശനീ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹനീന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ആരമാധനമാലെയങ്ങള് നനിര്മനികന്നതനിനുന്ധം പുനരുദരനികന്നതനിനുന്ധം ജനിലമാ

ഭരണകൂടെതനിപന്റെ  അനുമതനി  കവണപമന്നസ്റ്റ്  2005-ല്  ആഭഖ്യന്തെരവകുപ്പെസ്റ്റ്  ഉതരവസ്റ്റ്

ഇറകനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഇതരന്ധം അനുമതനികയമാ നനിരമാകേരണകമമാ ജനിലമാ ഭരണകൂടെതനിൽ നനിന്നസ്റ്റ്

യഥമാസമയന്ധം ലെഭനികന്നനിപലന്ന കേമാരഖ്യന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  എങനിൽ ഇതു സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  ജനിലമാ ഭരണകൂടെതനിപന്റെ തനീരുമമാനതനിനസ്റ്റ്

സമയപരനിധനി നനിശ്ചയനികമാന സര്കമാര് തയമാറമാവകമമാ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(സനി)  ആരമാധനമാലെയങ്ങള്  നനിര്മനികന്നതനിനുന്ധം  പുനരുദരനികന്നതനിനുന്ധം  ബനപപ്പെട്ട

തകദ്ദേശ സശ്വയന്ധംഭരണ സമാപനങ്ങളനിപലെ പസക്രട്ടറനിമമാര് മുഖമാന്തെരന്ധം ജനിലമാ കേളകര്കസ്റ്റ്

ലെഭനികന്ന അകപക്ഷകേളനില് കപമാലെനീസസ്റ്റ്,  ആര്.ഡനി.ഒ.-മമാര് മുഖമാന്തെരന്ധം അകനശ്വഷണന്ധം

നടെതനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  ലെഭനികന്ന മുറയസ്റ്റ് നനിര്മമാണമാനുമതനി നല്കുകേകയമാ നനിരമാകേരനികകേകയമാ

പചയ്തുപകേമാണള്ള  ഉതരവകേളമാണസ്റ്റ്  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  സമയപരനിധനി  നനിശ്ചയനികന്ന

കേമാരഖ്യന്ധം സര്കമാരനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലെനില. 

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്



അനുബനന്ധം 613

ഹര്തമാലകേളുപടെ കേണകസ്റ്റ്

139 (1793) ശനീ  .   എന്ധം  .   നസൗഷമാദസ്റ്റ് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  2016  കമയസ്റ്റ്  24-നസ്റ്റ്  കശഷന്ധം  പ്രതനിപക്ഷ പമാര്ട്ടനികേളുന്ധം  ബനി.പജ.പനി.-യുന്ധം
നനിയമസഭയനില് പ്രമാതനിനനിധഖ്യമനിലമാത ഇതര സന്ധംഘടെനകേളുന്ധം നനിരന്തെരന്ധം ഹര്തമാല്
പ്രഖഖ്യമാപനികകേയമാപണന്ന വസ്തുത ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തനീയതനികകശഷന്ധം കകേരളതനില് എത്ര സന്ധംസമാന ഹര്തമാലകേള്
നടെനപവനന്ധം അവ ഏപതമാപക തനീയതനികേളനിലെമാപണനന്ധം ഹര്തമാല് ആഹശ്വമാനന്ധം
പചയ്ത പ്രസമാനങ്ങളുപടെ കപരസ്റ്റ് എന്തെമാപണനന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തനീയതനികകശഷന്ധം സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് എത്ര ജനിലമാ ഹര്തമാലകേള്
നടെനപവനന്ധം  ഏപതമാപക  പ്രസമാനങ്ങളുപടെ  ആഹശ്വമാനപ്രകേമാരമമായനിരുനപവനന്ധം
വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  ഇകമാലെയളവനിൽ  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  എത്ര  പ്രമാകദശനികേ  ഹര്തമാലകേള്
നടെനപവനന്ധം  അവ  ഏപതമാപക  പ്രകദശങ്ങളനിലെമാപണനന്ധം,  ഹര്തമാല്  നടെന്ന
തനീയതനികേള് ഏപതമാപകപയനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-ഡനി) വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചുവരുന.

അക്രമങ്ങള്കസ്റ്റ് ശമാശശ്വത പരനിഹമാരന്ധം

140  (1794)  ശനീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് വര്ദനിച്ചു വരുന്ന രമാഷനീയ അക്രമങ്ങള്കസ്റ്റ് ശമാശശ്വതമമായ
പരനിഹമാരന്ധം  കേമാണുന്നതനിനസ്റ്റ്  എപന്തെമാപക  നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ്  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമമാകകമമാ;

(ബനി)  ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം സനീകേള്പകതനിപര
എത്ര  അക്രമങ്ങളുണ്ടമായനി  എന്ന  വനിശദമമായ  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;  കേഴെനിഞ
സര്കമാരനിപന്റെ  കേമാലെതസ്റ്റ്  സനീകേള്പകതനിപര  എത്ര അക്രമങ്ങള്  ഉണ്ടമായനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ;  സനീ  സുരക്ഷയസ്റ്റ്  സന്ധംസമാന  സര്കമാര്  എന്തെലമാന്ധം  പദതനികേള്
ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്; അവ പ്രമാബലെഖ്യതനില് വരുതനികയമാ; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;
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(സനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് പട്ടനികേ ജമാതനി  /  പട്ടനികേ വര്ഗ്ഗകമാകരമാടുള്ള അക്രമങ്ങള്
പപരുകുന്നതമായനി ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ; ഈ സര്കമാരനിപന്റെ കേമാലെയളവനില് പട്ടനികേ
ജമാതനി/പട്ടനികേ വര്ഗ്ഗ സമുദമായകമാര്പകതനിപര എത്ര അക്രമങ്ങളുണ്ടമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;  കേഴെനിഞ
സര്കമാരനിപന്റെ  കേമാലെതസ്റ്റ്  എത്ര അക്രമങ്ങളമാണസ്റ്റ്  ഉണ്ടമായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്
ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്കമാരനിപന്റെ  കേമാലെയളവനില്  ഇതുവപര  എത്ര  രമാഷനീയ
പകേമാലെപമാതകേങ്ങളമാണസ്റ്റ്  ഉണ്ടമായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദമമായ  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന രമാഷനീയ അക്രമങ്ങള്കസ്റ്റ് ശമാശശ്വതമമായ
പരനിഹമാരന്ധം കേമാണുന്നതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി  പ്രമാകദശനികേ തലെതനിലന്ധം സന്ധംസമാനതലെതനിലന്ധം
രമാഷനീയപമാര്ട്ടനികേപള  ഉള്പപ്പെടുതനിപകമാണ്ടസ്റ്റ്  സമമാധമാന ചര്ച്ചകേള് നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
കൂടെമാപത  ക്രമസമമാധമാനന്ധം  ഉറപ്പുവരുതമാന  കേര്ശനമമായ  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  കപമാലെനീസസ്റ്റ്
അധനികേമാരനികേള്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി) വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഇസൗ  സര്കമാരനിപന്റെ  കേമാലെയളവനില്  13  കകേസ്സുകേളനിലെമായനി  14
രമാഷനീയ പകേമാലെപമാതകേങ്ങളമാണസ്റ്റ് ഉണ്ടമായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അനുബനമമായനി
കചര്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.*

തനിരുവനന്തെപുരപത രമാകജഷനിപന്റെ പകേമാലെപമാതകേന്ധം

141  (1795)  ശനീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരപത  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  കേമാരഖ്യവമാഹകേസ്റ്റ്  രമാകജഷനിപന്റെ
പകേമാലെപമാതകേവമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് ഗൂഢമാകലെമാചനമാ കുറതനിനസ്റ്റ് കകേപസടുതനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  പകേമാലപപ്പെട്ട  രമാകജഷനിപന്റെ  കുടുന്ധംബതനിനസ്റ്റ്  നഷ്ടപരനിഹമാരന്ധം  നല്കുകമമാ;
എങനിൽ എന്തെസ്റ്റ് തുകേയമാണസ്റ്റ് നഷ്ടപരനിഹമാരമമായനി നല്കുന്നപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  രമാകജഷനിപന്റെ ഇളയ സകഹമാദരന രമാജനീവനിപന്റെ ജനീവനസ്റ്റ്  ഭനീഷണനിയുള്ള
സമാഹചരഖ്യതനില് കുടുന്ധംബമാന്ധംഗങ്ങള്കസ്റ്റ് സന്ധംരക്ഷണന്ധം നൽകുകമമാ എന്നസ്റ്റ് പവളനിപപ്പെടുതമാകമമാ?

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(എ)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലെവനില്  ഇതരന്ധം  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  നഷ്ടപരനിഹമാരന്ധം  സര്കമാര്
നല്കുന്നനില.

(സനി)  ജനീവനസ്റ്റ്  ഭനീഷണനിയുള്ളതമായനി  പരമാതനി  ലെഭനികകേകയമാ  കബമാദഖ്യപപ്പെടുകേകയമാ
പചയ്തനിട്ടനില.

പപമാതുനനിരത്തുകേളനിപലെ പ്രകേടെനന്ധം

142  (1796)  ശനീ  .    പകേ  .    മുരളനീധരന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  ഇതുവപര  പപമാതു
നനിരത്തുകേളനില്  പ്രകേടെനന്ധം  നടെതനിയ  എത്ര കപര്പകതനിപര  കകേപസടുതനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളനില് ഉള്പപ്പെട്ട വനിവനിധ രമാഷനീയ പമാര്ട്ടനി  പ്രവര്തകേരുപടെ
എണ്ണന്ധം പവകവ്വപറ ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി) വനിവരന്ധം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കഗമാസന്ധംരക്ഷണതനിപന്റെ കപരനില് അക്രമന്ധം

143  (1797)  ശനീ  .    പനി  .    പകേ  .    ശശനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കഗമാസന്ധംരക്ഷണതനിപന്റെ  കപരനില്  രമാജഖ്യതമാകേമമാനന്ധം  അക്രമന്ധം  നടെന
വരുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഇതനിപന്റെ  കപരനില്  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  സന്ധംഭവനിച്ച ആക്രമണങ്ങള് എപന്തെലമാന്ധം
എനന്ധം, ആക്രമണങ്ങപള പ്രതനികരമാധനികമാനുന്ധം/തടെയമാനുന്ധം പ്രസ്തുത പ്രവര്തനങ്ങളനില്
ജനങ്ങള്  ഭമാഗമമാകേമാതനിരനികമാനുന്ധം  എന്തു  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന  എനന്ധം
വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി) കഗമാസന്ധംരക്ഷണന്ധം സന്ധംസമാന വനിഷയമമായതനിനമാൽ, പശുവനിപന്റെ കപരനില്
ജനങ്ങപള പകേമാല്ലുന്നതുന്ധം,  പരനികകല്പനികന്നതുന്ധം,  അക്രമന്ധം അഴെനിച്ചുവനിടുന്നതുന്ധം ഇവപയ
ഇതര  സന്ധംസമാനങ്ങളനില്  നനിനന്ധം  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  പകേമാണവരുന്നതനിനുപകയമാഗനികന്ന
വമാഹനങ്ങള് ആക്രമനികപപ്പെടുന്നതുന്ധം തടെയുവമാന ഈ സർകമാർ എന്തെസ്റ്റ്  നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ്
സശ്വനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് വരുന്നപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ ?
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(എ) ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ഇതുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഒരു  സന്ധംഭവന്ധം  ശദയനില്
പപട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  എറണമാകുളന്ധം റൂറല് ജനിലയനില് കേരുമല്ലൂര് വനികലജനില് പവസസ്റ്റ് പവളനിയത്തുനമാടെസ്റ്റ്
കേരയനില്  കേമാരുകുന്നസ്റ്റ്  ഭമാഗതസ്റ്റ്  കുഴെകന്ധംതലെ  വനീട്ടനില്  കതമാമസസ്റ്റ്  മകേന  കജകബസ്റ്റ്
എന്നയമാള് 15-3-2017-ല് ആലവ പവസസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷനനില് ഹമാജരമായനി, തമാന
പശുവനിപന  പവട്ടനി  ഇറച്ചനിയമാകനിപകമാണ്ടനിരനിപക  പ്രകദശത്തുള്ള  അനനി,  ശരതസ്റ്റ്,
പപബജു, ഗനിരനീഷസ്റ്റ് തുടെങ്ങനി കേണ്ടമാല് അറനിയമാവന്ന പകതമാളന്ധം കപര് കചര്ന്നസ്റ്റ് പവട്ടനിയ
ഇറച്ചനിയനില് മണ്ണസ്റ്റ് വമാരനിയനിട്ടസ്റ്റ് നമാശനഷ്ടന്ധം വരുതനിയതമായനി പമമാഴെനി നല്കേനിയതനിപന്റെയ
ടെനിസമാനതനില്  പപക്രന്ധം  413/17 u/s 143, 147, 447, 427, 506, 294(b) r/w 149
IPC  ആയനി  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്.  ഇതരന്ധം  സന്ധംഭവങ്ങള്പകതനിപര
ശക്തമമായ നനിയമനടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

(സനി) കഗമാസന്ധംരക്ഷണതനിപന്റെ കപരനില് അക്രമങ്ങകളമാ ജനങ്ങപള പകേമാല്ലുന്നകതമാ
വമാഹനങ്ങള്  തടെയുന്നകതമാ  ആയ  സന്ധംഭവങ്ങളുണ്ടമായമാല്  നനിലെവനിലള്ള  നനിയമപ്രകേമാരന്ധം
കേര്ശനമമായ നനിയമ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

കേരുനമാഗപ്പെളളനിയനില് ടമാഫെനികേസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന
ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി 

144  (1798)  ശനീ  .    ആര്  .    രമാമചന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തനിരകകറനിയ കേരുനമാഗപ്പെള്ളനി നഗരതനിൽ ടമാഫെനികേസ്റ്റ്  സന്ധംവനിധമാനങ്ങളുന്ധം
ടമാഫെനികേസ്റ്റ്  ലെന്ധംഘനങ്ങളുന്ധം  നനിയനനികന്നതനിനമായനി  ടമാഫെനികേസ്റ്റ്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷന
ആരന്ധംഭനികകണ്ടതനിപന്റെ ആവശഖ്യകേത ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദനീകേരനികകമമാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  ജനിലമാ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനിയുപടെ  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ടമാഫെനികേസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന നനിര്മനികന്നതനിനുള്ള അടെനിയന്തെര
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ; വനിശദമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി) കേരുനമാഗപ്പെളളനിയനിപലെ ഗതമാഗത പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനികന്നതനിനമായനി
തമാല്കമാലെനികേ ക്രമനീകേരണപമന്ന നനിലെയനില് ഒരു ടമാഫെനികേസ്റ്റ്  സന്ധംവനിധമാനന്ധം  നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.
കേരുനമാഗപ്പെള്ളനിയനില്  ടമാഫെനികേസ്റ്റ്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷന  സമാപനികന്നതനിനമായുള്ള
വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അടെങ്ങനിയ പപ്രമാകപ്പെമാസല് ലെഭഖ്യമമാകവമാന സന്ധംസമാന കപമാലെനീസസ്റ്റ്
കമധമാവനി പകേമാലന്ധം ജനിലമാ കപമാലെനീസസ്റ്റ് കമധമാവനികസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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പനിനവലെനികപപ്പെട്ട കകേസ്സുകേള്

145 (1799) ശനീ  .    എന  .   എ  .    പനലനികന്നസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  എത്ര  കകേസ്സുകേള്
പനിനവലെനിച്ചനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് ജനില തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  പനിനവലെനിച്ച  കകേസ്സുകേള്  ഏപതലമാന്ധം  പസക്ഷനുകേള്  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
ഏപതമാപക  ലക്രന്ധം  നമ്പരുകേള്  പ്രകേമാരന്ധം  ഏപതലമാന്ധം  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനില്
രജനിസര് പചയപപ്പെട്ടവയമാപണന്നസ്റ്റ് കവര്തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  കകേസ്സുകേളുപടെ ഏതസ്റ്റ് ഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ് ഇവ പനിനവലെനിച്ചപതനന്ധം ഇവയുപടെ
ചമാര്ജസ്റ്റ് ഷനീറ്റുകേള് കകേമാടെതനിയനില് സമര്പ്പെനിച്ചനിരുകന്നമാപയനന്ധം വനിശദമമാകകമമാ;

(ഡനി)  ഒന്നനില്  കൂടുതല്  കകേസ്സുകേളനില്  പ്രതനികചര്കപപ്പെട്ട  എത്രകപര്
പനിനവലെനികപപ്പെട്ട കകേസ്സുകേളനില്  ഉള്പപ്പെട്ടനിരുനപവന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ഇ)  ഈ കകേസ്സുകേള് ആരുപടെപയങനിലന്ധം അകപക്ഷയുപടെ അടെനിസമാനതനിലെമാകണമാ
പനിനവലെനിച്ചതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  129  കകേസ്സുകേള്
പനിനവലെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആയതനിപന്റെ  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദവനിവരന്ധം  അനുബനമമായനി
കചര്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.*

(ബനി &സനി)  അനുബനമമായനി കചര്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.*

(ഡനി) 18 കപര്

(ഇ) അനുബനമമായനി കചര്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.*

സനീകേള്പകതനിപര നടെന്ന അതനിക്രമങ്ങള്

146 (1800)  ശനീ  .    മഞളമാന്ധംകുഴെനി  അലെനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ : 

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  സ് ത്രനീകേള്പകതനിപര
നടെന്ന അതനിക്രമങ്ങളനില് രജനിസര് പചയ് ത കകേസ്സുകേള് എത്രപയനന്ധം ഇവയനില് എത്ര
കകേസ്സുകേളനിലെമാണസ്റ്റ്  പ്രതനികേപള  പനിടെനികൂടെനിയനിട്ടുള്ളപതനന്ധം  ഇനനി  എത്ര  കകേസ്സുകേളനില്
കുറവമാളനികേപള അറസസ്റ്റ് പചയമാനുപണ്ടനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(ബനി)  സ് ത്രനീകേള്പകതനിരമായ അതനിക്രമങ്ങള് തടെയുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഈ സര്കമാര്
എപന്തെലമാന്ധം  നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുപണ്ടനന്ധം ഇതനിപന്റെ ഫെലെപ്രമാപ് തനി  വനിലെയനിരു
തനിയനിട്ടുകണ്ടമാപയനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ; 

(സനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനികലെമാ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  വകുപ്പെനിപന്റെ
ഓഫെനീസുകേളനികലെമാ,  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെനികന്നതനികനമാ  ഉകദഖ്യമാഗസപര  കനരനില്
കേമാണുന്നതനികനമാ  എതനിയ  ഏപതങനിലന്ധം  വനനിതകേള്കകനപര  കപമാലെനീസനിപന്റെ
ഭമാഗതസ്റ്റ്  നനിനന്ധം  കേകയറമുണ്ടമായ  സന്ധംഭവന്ധം  നടെന്നനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനില്  ഇതസ്റ്റ്  സ് ത്രനീ
സുരക്ഷ സന്ധംബനനിച്ച സര്കമാര് നയതനിപന ഏപതങനിലന്ധം തരതനില് ബമാധനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;
വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം സനീകേള്പകതനിപര നടെന്ന
അതനിക്രമങ്ങളുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  17819  കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 15474
കകേസ്സുകേളനില്  പ്രതനികേപള  പനിടെനികൂടെനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  2345  കകേസ്സുകേളനില്  കുറവമാളനികേപള
അറസസ്റ്റ് പചയമാനുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  സനീകേളുപടെ  സുരക്ഷയമായനി  വനനിതമാ  പസല്ലുകേളുന്ധം
24  മണനിക്കൂറുന്ധം  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന വനനിതമാ പഹല്പ്പെസ്റ്റ്  പപലെനുകേളുന്ധം  നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.
പപമാതുസലെങ്ങളനില് സനീകേള്കന്ധം  കുട്ടനികേള്കന്ധം സുരക്ഷ ഉറപ്പെമാകകേ, പൂവമാലെശലെഖ്യന്ധം
ഒഴെനിവമാകകേ,  സനീകേള്കന്ധം കുട്ടനികേള്കന്ധം ആവശഖ്യമമായ അടെനിയന്തെരസഹമായന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകേ
എന്ന  ഉകദ്ദേശഖ്യകതമാടുകൂടെനി  പനിങസ്റ്റ്  ബനീറസ്റ്റ്,  പനിങസ്റ്റ്  പകടമാള്  എന്നനിവ  നടെപ്പെനിലെമാകനി
വരുന.  കൂടെമാപത  'Woman Self Defence Training  Programme'  എന്ന പദതനിയുന്ധം
നടെതനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്. ഈ പരനിശനീലെന പരനിപമാടെനിയനില് സ്കൂള്/കകേമാകളജസ്റ്റ് വനിദഖ്യമാര്തനിനനികേള്,
വനീട്ടമമമാര്,  പലെവനിധ  ഓഫെനീസനില്  നനിനള്ള  സനീകേള്,  കുടുന്ധംബശനീ  യൂണനിറസ്റ്റ്
പമമ്പര്മമാര്  എന്നനിവര്കസ്റ്റ്  പരനിശനീലെനന്ധം  നല്കേനിവരുന.  കുടുന്ധംബശനീ,  റസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
അകസമാസനികയഷനുകേള്,  സ്കൂള്,  കകേമാകളജസ്റ്റ്  എന്നനീ  തലെങ്ങളനില്  കബമാധവത്കേരണ
കമാസ്സുകേള് നടെതനിവരനികേയുന്ധം പചയ്യുനണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതരന്ധം നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചതനിപന്റെ
ഫെലെപ്രമാപ്തനി ഉന്നത ഉകദഖ്യമാഗസ തലെതനില് എലമാ മമാസവന്ധം അവകലെമാകേനന്ധം പചയ്യുകേയുന്ധം
പചയ്തുവരുന.  കമല്പ്രവര്തനങ്ങളനിലൂപടെ  സനീകേള്പകതനിപരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള്
തടെയുന്നതനിനുള്ള ഫെലെപ്രദമമായ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  

(സനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനികലെമാ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  വകുപ്പെനിപന്റെ
ഓഫെനീസുകേളനികലെമാ  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെനികന്നതനികനമാ  ഉകദഖ്യമാഗസപര  കനരനില്
കേമാണുന്നതനികനമാ  എതനിയ ഏപതങനിലന്ധം  വനനിതകേള്കകനപര  കപമാലെനീസനിപന്റെ ഭമാഗതസ്റ്റ്
നനിനന്ധം കേകയറമുണ്ടമായ സന്ധംഭവന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില. 
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കുട്ടനികേള്പകതനിപരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള് സന്ധംബനനിച്ച പരമാതനികേള്

147 (1801)  ശനീ  .    കറമാജനി  എന്ധം  .    കജമാണ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരകമറകശഷന്ധം  നമാളനിതുവപര  കുട്ടനികേപള
തട്ടനിപകമാണകപമായ  എത്ര  പരമാതനികേള്  ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;  എത്ര  കകേസ്സുകേള്  രജനിസര്
പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;  എത്ര കപപര  അറസസ്റ്റ്  പചയ്തു;  തട്ടനിപകമാണകപമായ  കുട്ടനികേളനില്  എത്ര
കപപര ഇനനിയുന്ധം കേപണ്ടതമാനുണ്ടസ്റ്റ്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണകകേൾ വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി) കുട്ടനികേപള ലലെന്ധംഗനികേമമായനി പനീഡനിപ്പെനിച്ച എത്ര പരമാതനികേള് ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;
എത്ര കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്; എത്ര കപപര അറസസ്റ്റ് പചയ്തു; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള
കേണകസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(സനി) ലലെന്ധംഗനികേ പനീഡനപത തുടെര്നന്ധം അലമാപതയുന്ധം എത്ര കുട്ടനികേള് പകേമാലെ
പചയപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;  ഇതുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  എത്ര  കകേസ്സുകേള്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;
എത്ര കപപര അറസസ്റ്റ് പചയ്തു; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണകസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരകമറകശഷന്ധം  നമാളനിതുവപര  കുട്ടനികേപള
തട്ടനിപകമാണകപമായ 218 പരമാതനികേള് ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഇതനില് 218 കകേസ്സുകേള് രജനിസര്
പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 249  കപപര അറസസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  തട്ടനിപകമാണകപമായ കുട്ടനികേളനില്  3  കപപര
ഇനനിയുന്ധം കേപണ്ടതമാനുണ്ടസ്റ്റ്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരന്ധം ഇകതമാപടെമാപ്പെന്ധം അനുബനമമായനി
കചര്കന.*

(ബനി) കുട്ടനികേപള പപലെന്ധംഗനികേമമായനി പനീഡനിപ്പെനിച്ച 2965 പരമാതനികേള് ലെഭനികകേയുന്ധം
2965  കകേസ്സുകേള്  രജനിസര്  പചയ്യുകേയുന്ധം  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരന്ധം
ഇകതമാപടെമാപ്പെന്ധം അനുബനമമായനി കചര്കന.*

(സനി)  പപലെന്ധംഗനികേ  പനീഡനപത  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  കുട്ടനികേളമാരുന്ധം  തപന്ന  പകേമാലെപചയ
പപട്ടനിട്ടനില. അലമാപത 52 കുട്ടനികേള് പകേമാലെപചയപപ്പെടുകേയുന്ധം ഇതുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് 40
കകേസ്സുകേള്  രജനിസര്  പചയ്യുകേയുന്ധം  43  പ്രതനികേപള  അറസസ്റ്റ്  പചയ്യുകേയുന്ധം  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരന്ധം ഇകതമാപടെമാപ്പെന്ധം അനുബനമമായനി  കചര്കന.*

മുഖഖ്യമനനിയമായനിരനിപക ശനീ. ഉമന ചമാണ്ടനിപയ ആക്രമനിച്ച കകേസസ്റ്റ്

148  (1802)  ശനീ  .    സണ്ണനി  കജമാസഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) മുഖഖ്യമനനിയമായനിരനിപക ശനീ. ഉമന ചമാണ്ടനിപയ 2013 ഒകകമാബര് 27-നസ്റ്റ്
കേണ്ണൂരനില് പവച്ചസ്റ്റ് ഒരു സന്ധംഘന്ധം ആക്രമനിച്ചതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കകേപസടുതനിരുകന്നമാ ;

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(ബനി)  ഏപതലമാന്ധം  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേമാരമമാണസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  പചയ്തപതനന്ധം
പ്രതനികേള് ആപരലമാമമായനിരുനപവനന്ധം പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(സനി) പ്രസല്കുുത കകേസസ്റ്റ് പനിനവലെനികമാന ആരുപടെപയങനിലന്ധം പരമാതനി സര്കമാരനിനസ്റ്റ്
ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ, ഉപണ്ടങനില് ആരമാണസ്റ്റ് പരമാതനി നല്കേനിയപതനന്ധം പരമാതനിയനില് എന്തു
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചുപവനന്ധം അറനിയനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  കേണ്ണൂര് ടെസൗണ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന പപക്രന്ധം നമ്പര്  1637/13 u/s. 143,
147, 148, 341, 353, 332, 324, 307 r/w 149 IPC & Sec.3(1) of PDPP Act
പ്രകേമാരമമാണസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  വനിശദവനിവരന്ധം  അനുബനമമായനി
കചര്തനിരനികന.*

(സനി) പ്രസ്തുത കകേസസ്റ്റ് പനിനവലെനികമാന അകപക്ഷ ലെഭനിച്ചനിട്ടനില. 

മദഖ്യവനില്പനശമാലെപകതനിപരയുള്ള സമരതനില് ശനീ. എന്ധം. വനിനപസന്റെസ്റ്റ്, 
എന്ധം.എല്.എ.-യുപടെ കപരനില് കകേസസ്റ്റ്

149  (1803)  ശനീ  .    വനി  .    പനി  .    സജനീന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പബവ്കകേമാ  ചനിലറ  മദഖ്യവനില്പനശമാലെ  തമാന്നനിവനിളയനികലെകസ്റ്റ്  മമാറനി
സമാപനികന്നതനിപനതനിപര സമരന്ധം പചയ്തതനിനസ്റ്റ് ശനീ. എന്ധം. വനിനപസന്റെസ്റ്റ്, എന്ധം.എല്.എ.-പയ
പ്രതനിയമാകനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് കകേപസടുതനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഈ  കകേസനില്  എത്ര  പ്രതനികേളമാണുള്ളപതനന്ധം  ജൂലലെ  31 വപര
കപമാലെനീസസ്റ്റ് ആപരപയലമാന്ധം അറസസ്റ്റ് പചയ്തുപവനന്ധം പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(സനി) സമരതനില് പപങടുത പള്ളനിച്ചല് പഞമായതസ്റ്റ് അന്ധംഗന്ധം വനിശശ്വമാമനിത്രന
വനിജയന, ബമാലെരമാമപുരന്ധം ശശനി എന്നനിവര് കകേസനില് പ്രതനികേളമാകണമാപയനന്ധം ഇവപര
അറസസ്റ്റ് പചയ്തുകവമാ എനന്ധം പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ടെനി  കകേസനില്  300-ഒമാളന്ധം  കപര്പകതനിപര  കകേപസടുതനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതനില്
2017 ജൂപപലെ 31 വപരയുള്ള കേമാലെയളവനില്  എന്ധം.എല്.എ.-പയ അറസസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി)  ടെനിയമാള്കമാപര പ്രതനിസമാനതസ്റ്റ് കചര്തനിട്ടനില.

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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കബകല് കപമാലെനീസസ്റ്റ് പപക്രന്ധം നമ്പര് 16/17 സന്ധംബനനിച്ച വനിശദമാന്ധംശന്ധം

150  (1804)  ശനീ  .    പകേ  .    കുഞനിരമാമന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് കബകല് കപമാലെനീസസ്റ്റ് രജനിസര് പചയ്ത ലക്രന്ധം
നമ്പര്  16/17  പകേ. കദവകേനി പകേമാലെകകസസ്റ്റ്,  ഇകപ്പെമാള് ആരമാണസ്റ്റ് അകനശ്വഷനികന്നതസ്റ്റ് ;
വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അറനിയനികമാകമമാ ;

(ബനി)  ഈ  കകേസനില്  ആപരപയങനിലന്ധം  ഇതുവപര  അറസസ്റ്റ്  പചയ്തനിട്ടുകണ്ടമാ  ;
വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിപലെ കബകല് കപമാലെനീസസ്റ്റ് കസഷന പപക്രന്ധം നമ്പര്
16/17  പകേ.  കദവകേനി  പകേമാലെകകസസ്റ്റ്  ഇകപ്പെമാള് സന്ധംസമാന പപക്രന്ധംബ്രമാഞസ്റ്റ്  വനിഭമാഗന്ധം
(സനി.ബനി.സനി.പഎ.ഡനി.,  എച്ചസ്റ്റ്.എച്ചസ്റ്റ്.ഡബറ്റ്യൂ-3)  കേണ്ണൂര്  സബസ്റ്റ്  യൂണനിറനിപലെ  ഡനിപപവ.എസസ്റ്റ്.പനി.
അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനിവരുന. (CBCID Cr.No.109//Cr./ HHW-III/KKD/17)

(ബനി)  ഇസൗ  കകേസനിപന്റെ  നമാളനിതുവപരയുള്ള  അകനശ്വഷണതനില്  പ്രതനികേപള
കേപണ്ടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഹമായകേരമമായ പതളനിവകേള് ലെഭനിച്ചനിട്ടനിലമാതതനിനമാല് ആപരയുന്ധം
അറസസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടനില. അകനശ്വഷണന്ധം ഉസൗര്ജനിതമമായനി നടെനവരുന. 

സനി-ഡനിറസ്റ്റ് കജമായനിന്റെസ്റ്റ് ഡയറകര്പകതനിപരയുള്ള വനിനജനിലെസസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ്

151  (1806)  ശനീ  .    കറമാജനി  എന്ധം  .    കജമാണ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സനി-ഡനിറസ്റ്റ്  കജമായനിന്റെസ്റ്റ്   ഡയറകര് ശനീ.  ഉണ്ണനികൃഷ്ണപനതനിപരയുള്ള വനിജനിലെനസസ്റ്റ്
കകേസനിപന്റെ നനിലെവനിപലെ അവസപയന്തെമാപണന്നസ്റ്റ് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(ബനി) പ്രസല്കുുത കകേസനിപന്റെ അന്തെനിമ അകനശ്വഷണ റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് ലെഭനികച്ചമാ;

(സനി) എങനില് റനികപ്പെമാര്ട്ടനിപന്റെ പകേര്പ്പെസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  സനി -ഡനിറസ്റ്റ്  കജമായനിന്റെസ്റ്റ്  ഡയറകര്  ശനീ.  ഉണ്ണനികൃഷ്ണപനതനിപരയുള്ള
വനി.സനി.2/12/എസസ്റ്റ്.പഎ.യു.-1/പഎ.പകേ.എന്ധം. നമ്പര് വനിജനിലെനസസ്റ്റ് കകേസനിന്റെ അകനശ്വഷണന്ധം
പൂര്തനിയമായനി. 22-10 -2016 തനീയതനിയനില് തനിരുവനന്തെപുരന്ധം വനിജനിലെനസസ്റ്റ് കകേമാടെതനിയനില്
അന്തെനിമ റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത കകേസസ്റ്റ് കകേമാടെതനിയുപടെ പരനിഗണനയനിലെമാണസ്റ്റ്. 
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കടെമാമനിന പജ. തച്ചങരനിപകതനിരമായ വനിജനിലെനസസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ്

152  (1807)  ശനീ  .    അനനില്  അകര :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ : 

(എ)  അഴെനിമതനി  നനികരമാധന  നനിയമപ്രകേമാരന്ധം  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  കടെമാമനിന  പജ.
തച്ചങരനിപകതനിപര വനിജനിലെനസസ്റ്റ് കകേമാടെതനിയനില് കുറപത്രന്ധം സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  എങനില്  ഗുരുതരമമായ  ആകരമാപണങ്ങളനില്  അകനശ്വഷണന്ധം  കനരനിടുന്ന
ഉകദഖ്യമാഗസപന കപമാലെനീസസ്റ്റ് ആസമാനതസ്റ്റ് ഉന്നതപദവനിയനില് നനിയമനികവമാനുണ്ടമായ
സമാഹചരഖ്യപമന്തെമായനിരുനപവന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ;

(സനി)  കടെമാമനിന പജ.  തച്ചങരനിപയ എന്തുപകേമാണ്ടസ്റ്റ് സപസന്റെസ്റ്റ് പചയ്യുന്നനില എന്ന
11-7-2017-പലെ  കകേരള  ലഹകകമാടെതനിയുപടെ  വമാകമാലള്ള  പരമാമര്ശന്ധം  ശദയനില്
പപട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനില് അതുപ്രകേമാരന്ധം എപന്തെങനിലന്ധം നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഡനി) കപമാലെനീസസ്റ്റ് പഹഡ്കേശ്വമാര്കട്ടഴനിപലെ 'റനി' പസക്ഷനനില് നനിനന്ധം തച്ചങരനിപക
തനിപരയുള്ള കകേസ്സുകേപള സന്ധംബനനികന്ന രഹസഖ്യഫെയലകേള് നഷ്ടപപ്പെട്ടുപവന്നസ്റ്റ് മുന
സന്ധംസമാന കപമാലെനീസസ്റ്റ് കമധമാവനി പരമാതനി നല്കേനിയനിരുകന്നമാ;

(ഇ)  പ്രസല്കുുത പരമാതനിയനികനല്  അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനികയമാപയനന്ധം എങനില്
പ്രസ്തുത പരമാതനി വസ്തുതമാപരമമാകണമാപയനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെനി-കേറപ്ഷന  ബറ്റ്യൂകറമായനില്  നനിലെവനിലള്ള
എ.ഡനി.ജനി.പനി.-കസ്റ്റ്  പുറപമ  മപറമാരു  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  തസനികേ  കൂടെനി  പുതുതമായനി
സൃഷ്ടനികണപമനന്ധം ഈ തസനികേയനികലെകസ്റ്റ് കപമാലെനീസസ്റ്റ് ആസമാനതസ്റ്റ് എ.ഡനി.ജനി.പനി.
ആയ ശനീ.  അനനില്കേമാന്തെസ്റ്റ്  പഎ.പനി.എസസ്റ്റ്.-പന  നനിയമനികണപമനന്ധം  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്
ഡയറകര് ശനിപമാര്ശ പചയ്ത സമാഹചരഖ്യതനില് ശനീ. അനനില്കേമാന്തെസ്റ്റ് പഎ.പനി.എസസ്റ്റ്.-
പന വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  ആസമാനതസ്റ്റ് പുതുതമായനി സൃഷ്ടനിച്ച എകസ്റ്റ്  കകേഡര് തസനികേയനില്
നനിയമനികകേയുണ്ടമായനി. ഇതുവഴെനി കപമാലെനീസസ്റ്റ് ആസമാനതസ്റ്റ് ഉണ്ടമായ ഒഴെനിവസ്റ്റ് നനികേത്തു
ന്നതനിനമായമാണസ്റ്റ് ശനീ.  കടെമാമനിന പജ.  തച്ചങരനിപയ എ.ഡനി.ജനി.പനി. (പഹഡ്കേശ്വമാര്കട്ടഴസ്റ്റ്)
ആയനി നനിയമനന്ധം നടെതനിയതസ്റ്റ്.

(സനി) ശനീ. കടെമാമനിന പജ. തച്ചങരനി, പഎ.പനി.എസസ്റ്റ്.-പന സസ് പപന്റെസ്റ്റ് പചകയണ്ട
സമാഹചരഖ്യന്ധം  ഉണ്ടമായനിരുന്നനിപലന്നസ്റ്റ്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പപഹകകമാടെതനിയനില് സര്കമാര്
അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 
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(ഡനി) കപമാലെനീസസ്റ്റ് ആസമാനപത  'റനി' പസക്ഷനനില് നനിനന്ധം ശനീ. കടെമാമനിന പജ.
തച്ചങരനിയുമമായനി  ബനപപ്പെട്ട അകനശ്വഷണങ്ങള് സന്ധംബനനിച്ച ഫെയലകേളുപടെ  പകേര്പ്പുകേള്
ടെനിയമാന  എടുതനിരുനപവന്ന  വനിവരന്ധം  അറനിയമാന  കേഴെനിഞനിരുനപവനള്ളതമാണസ്റ്റ്
അന്നപത  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനിയമായനിരുന്ന  ശനീ.  ടെനി.  പനി.  പസനകുമമാര്
ശനീ. തച്ചങരനിപകതനിപര സര്കമാരനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയ പരമാതനിയനില് കബമാധനിപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്. 

(ഇ)  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കമധമാവനിയുപടെ  നനിര്കദ്ദേശമാനുസരണന്ധം  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ആസമാനപത
എ.പഎ.ജനി.-യുന്ധം  മമാകനജറുന്ധം  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  ആസമാനപത  'റനി'  പസക്ഷനനിപലെ ഫെയലകേള്
സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  സനീറടെനിസമാനതനില്  വനിശദമമായ  ഓഡനിറസ്റ്റ്  നടെതനി  പ്രസ്തുത
പസക്ഷനനില് നനിനന്ധം ഫെയലകേപളമാനന്ധം നഷ്ടപപ്പെട്ടനിട്ടനില എന്നസ്റ്റ് കേപണ്ടത്തുകേയുണ്ടമായനി.

സശ്വകേമാരഖ്യ പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ് കകേമാഴെ കകേസനിപന്റെ നനിലെവനിപലെ സനിതനി

153  (1808)  ശനീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സശ്വകേമാരഖ്യ പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ് കകേമാഴെ കകേസനിപന്റെ നനിലെവനിപലെ സനിതനി
എപന്തെന്നസ്റ്റ്  വനിശദമമാകകമമാ;  ഇതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  ഏജനസനിയമാണസ്റ്റ്  അകനശ്വഷനികന്നതസ്റ്റ്  ;
വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(ബനി)  ഈ കകേസനിപലെ സതനീഷസ്റ്റ് നമായര് എന്ന ഡല്ഹനി സശ്വകദശനിയുപടെ പങസ്റ്റ്
എന്തെമാണസ്റ്റ്; ടെനിയമാപന്റെ കമല്വനിലെമാസന്ധം പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(സനി) കകേസനിപലെ പ്രതനികേള് ആപരമാപക ; കപരസ്റ്റ്, അഡസസ്റ്റ് എന്നനിവ സഹനിതന്ധം
വനിശദമമാകകമമാ; കകേസനിപലെ വമാദനി ആരമാണസ്റ്റ്; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  ഇന്റെലെനിജനസസ്റ്റ്  ബറ്റ്യൂകറമാ,  കകേസസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  വനിശദമമായ
അകനശ്വഷണന്ധം ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതമായനി അറനിവകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബറ്റ്യൂകറമാ  ഡയറകകററനില്
ലെഭനിച്ച പരമാതനിയുപടെ അടെനിസമാനതനില് വനിജനിലെനസസ്റ്റ് അകനശ്വഷണന്ധം നടെനവരുന.
പ്രസ്തുത അകനശ്വഷണന്ധം പൂര്തനിയമായമാല് മമാത്രകമ വനിശദവനിവരങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകുകേയുള.  

(ഡനി)  വനിവരന്ധം ലെഭഖ്യമല. 

വനിജനിലെനസസ്റ്റ് മമാനശ്വല് പരനിഷരണന്ധം

154 (1809)  ശനീ  .    എന്ധം  .    ഉമര് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  മമാനശ്വല്  ഏറവന്ധം  ഒടുവനില്  പരനിഷരനിച്ചതസ്റ്റ്
എന്നമാണസ്റ്റ്  എന്നറനിയനികമാകമമാ;  എപന്തെലമാന്ധം  മമാറങ്ങളമാണസ്റ്റ്  നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
വനിശദമമാകകമമാ ;
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(ബനി)  വനിജനിലെനസസ്റ്റ് കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഡയറകറുപടെ മുനകൂര്
അനുമതനി  ആവശഖ്യമമാപണന്നസ്റ്റ്  നനിഷര്ഷനിച്ചുപകേമാണ്ടസ്റ്റ്  സര്കലെര് പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;
എങനിൽ പകേര്പ്പെസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ;

(സനി)  പ്രസല്കുുത സര്കലെറനിപന്റെ നനിയമസമാധുത വനിശദമമായനി  പരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ
എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  വനിജനിലെനസനിപന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  മമാറന്ധം  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള
അധനികേമാരന്ധം  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  ഡയറകര്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  ചട്ട  പ്രകേമാരമമാപണന്നസ്റ്റ്
അറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  22-2-2001  തനീയതനിയനില്  പ്രസനിദനീകേരനിച്ച  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  മമാനശ്വല്
പരനിഷരനിച്ചനിട്ടനില.

(ബനി)  വനിജനിലെനസസ്റ്റ് കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഡയറകറുപടെ മുനകൂര്
അനുമതനി ആവശഖ്യമമാപണന്നസ്റ്റ് വനിജനിലെനസസ്റ്റ് ഡയറകറുപടെ 25-5-2017 തനീയതനിയനിപലെ
02/17  നമ്പര്  സര്കലെറനില്  നനിഷര്ഷനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അതനിപന്റെ  പകേര്പ്പെസ്റ്റ്  ഉള്ളടെകന്ധം
പചയ്യുന*.

(സനി)  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  മമാനശ്വലെനിപലെ  ഖണ്ഡനികേ  56  പ്രകേമാരവന്ധം  12 -5-1992
തനീയതനിയനിപലെ  ജനി.ഒ.(പനി)  65/92/വനിജനി.,  29-3-2017  തനീയതനിയനിപലെ  ജനി.ഒ.(പനി)
09/2017/വനിജനി. എന്നനീ നമ്പര് സര്കമാര് ഉതരവകേളുപടെയുന്ധം അടെനിസമാനതനിലെമാണസ്റ്റ്
പ്രസ്തുത സര്കലെര് പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  എലമാ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  അദഖ്യക്ഷനമാര്കന്ധം  നല്കേനിയതുകപമാപലെ  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്
ആന്റെസ്റ്റ് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബറ്റ്യൂകറമാ പ്രവര്തനങ്ങള് കേമാരഖ്യക്ഷമമമായനി നടെതമാനുള്ള
അധനികേമാരന്ധം വനിജനിലെനസസ്റ്റ് ഡയറകര്കണ്ടസ്റ്റ്. കൂടെമാപത നനിലെവനിലള്ള വനിവനിധ ചട്ടങ്ങള്,
വനിജനിലെനസസ്റ്റ് മമാനശ്വല്, സര്കമാര് ഉതരവകേള് എന്നനിവയുപടെ ഉളളനില് നനിനപകേമാണ്ടസ്റ്റ്
ആവശഖ്യമുള്ള  നടെപടെനികേപളടുകമാനുള്ള  അധനികേമാരവന്ധം  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  ഡയറകറുപടെ
പദവനിയനില് നനിക്ഷനിപ്തമമാണസ്റ്റ്. 

വനിജനിലെനസസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് അട്ടനിമറനിച്ചതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി 
കനരനിട്ട എസസ്റ്റ്.പനി.-യുപടെ നനിയമനന്ധം

155  (1810)  ശനീ  .    അനവര്  സമാദതസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) വനിജനിലെനസസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് അട്ടനിമറനിച്ചതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി കനരനിട്ട കപമാലെനീസസ്റ്റ്
സൂപ്രണ്ടസ്റ്റ് ശനീ.  ബനി.  അകശമാകേപന വനിജനിലെനസനിപന്റെ പസഷഖ്യല് ഇനപവസനികഗഷന-I-ല്
ഒന്നനില് നനിയമനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ ;

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(ബനി) സുപ്രധമാന വനിജനിലെനസസ്റ്റ് കകേസ്സുകേള് അകനശ്വഷനികന്ന പ്രസ്തുത യൂണനിറനില്

അഴെനിമതനി കകേസുകേള് അട്ടനിമറനികന്നതനിനസ്റ്റ് കൂട്ടുനനിനപവന്നസ്റ്റ് ആകരമാപനിതനമായ ഉകദഖ്യമാഗസപന

നനിയമനിച്ചതസ്റ്റ് എന്തെടെനിസമാനതനിലെമാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഇകദ്ദേഹപത  വനിജനിലെനസനില്  നനിനന്ധം  മമാറണപമന്നസ്റ്റ്  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടസ്റ്റ്

വനിജനിലെനസസ്റ്റ് ഡയറകര് കേതസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരുകന്നമാ; എങനില് ഇതനികനല് എന്തെസ്റ്റ് നടെപടെനി

സശ്വനീകേരനിച്ചു എന്നറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ശനീ.  ബനി.  അകശമാകേന,  പഎ.പനി.എസസ്റ്റ്.-പന  6-6-2017  തനീയതനിയനിപലെ

ജനി.ഒ.  (ആര്.ടെനി.)  നമ്പര്  3558/2017/ജനി.എ.ഡനി.  ഉതരവസ്റ്റ്  പ്രകേമാരന്ധം  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്

ആന്റെസ്റ്റ് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബറ്റ്യൂകറമാ  സ് പപഷഖ്യല് ഇനപവസനികഗഷന യൂണനിറസ്റ്റ്-1-ല് കപമാലെനീസസ്റ്റ്

സൂപ്രണ്ടമായനി  നനിയമനിച്ചനിരുന.  ശനീ.  അകശമാകേപനതനിപര  ഒരു  അച്ചടെകനടെപടെനിയുന്ധം

നനിലെവനിലെനില.

(ബനി&സനി) 31-7-2017  തനീയതനിയനിപലെ ജനി.ഒ.(ആര്.ടെനി.)  4850/2017/  ജനി.എ.ഡനി.

നമ്പര്  ഉതരവപ്രകേമാരന്ധം ശനീ. ബനി. അകശമാകേന, പഎ.പനി.എസസ്റ്റ്.-പന  പകേമാലന്ധം റൂറല്

കപമാലെനീസസ്റ്റ്  സൂപ്രണ്ടമായനി  മമാറനി  നനിയമനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ടെനിയമാപന  മമാറ്റുന്നതനിനമായനി  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്

ഡയറകര് കേതസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരുന്നനില.

സന്ധംസമാനപത വനിജനിലെനസസ്റ്റ് കകേമാടെതനികേള്

156  (T*1811)  ശനീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  നനിലെവനില് കകേരളതനില് എത്ര വനിജനിലെനസസ്റ്റ് കകേമാടെതനികേള് ഉണ്ടസ്റ്റ്  ;  ജനില

തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് പവളനിപപ്പെടുതമാകമമാ;

(ബനി)  അവയനില്  ഓകരമാ  കകേമാടെതനികേളനിലന്ധം  നനിലെവനില്  എത്ര  ഉകദഖ്യമാഗസര്

വനീതമുപണ്ടന്നസ്റ്റ് തസനികേ തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ;

(സനി)  നനിലെവനിലള്ള വനിജനിലെനസസ്റ്റ് കകേമാടെതനികേള് സന്ധംസമാനപത വനിജനിലെനസസ്റ്റ്

കകേസ്സുകേള് തനീര്കമാന പരഖ്യമാപ്തമമാപണന്നസ്റ്റ് കേരുതുനകണ്ടമാ ;

(ഡനി)  പുതനിയ വനിജനിലെനസസ്റ്റ് കകേമാടെതനികേള് ആരന്ധംഭനികമാൻ നടെപടെനികേൾ സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

ഇപലങനിൽ സശ്വനീകേരനികകമമാ; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് പവളനിപപ്പെടുതമാകമമാ?

*T മമാറനിവച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന

436/2020
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ഉതരന്ധം 

(എ)  നനിലെവനില്  കകേരളതനില്  6  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  കകേമാടെതനികേള്  പ്രവര്തനിച്ചു
വരുന.  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം  ജനിലയനില്  തനിരുവനന്തെപുരത്തുന്ധം,  കകേമാട്ടയന്ധം  ജനിലയനില്
കകേമാട്ടയത്തുന്ധം, എറണമാകുളന്ധം ജനിലയനില്  മൂവമാറ്റുപുഴെയനിലന്ധം,  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് തൃശ്ശൂരുന്ധം,
കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  കകേമാഴെനികകമാടുന്ധം,  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  തലെകശരനിയനിലമമാണസ്റ്റ്
പ്രസ്തുത കകേമാടെതനികേള്.

(ബനി) എനകേശ്വയറനി കേമനീഷണര് & പസഷഖ്യല് ജഡ്ജസ്റ്റ് കകേമാടെതനികേള് 

തസനികേ തനിരുവനന്തെപുരന്ധം കകേമാട്ടയന്ധം തൃശ്ശൂര് മൂവമാറ്റുപുഴെ തലെകശരനി കകേമാഴെനി
കകമാടെസ്റ്റ്

ഇ.സനി.  &
എസസ്റ്റ്.പജ.

1 1 1 1 1 1

മമാകനജര് 1 1 1 1 1 1

അസനിസന്റെസ്റ്റ് 5 3 3 3 3 3

കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്
അസനിസന്റെസ്റ്റ്

3 2 2 2 2 2

കകേമാണ്ഫെനി
ഡനഷഖ്യല്
അസനിസന്റെസ്റ്റ്

1 1 1 1 1 1

ഡകഫെദമാര് 1 1 1 1 1 1

പപഡവര് 0 1 1 1 1 1

സശ്വനീപ്പെര് കേന്ധം
വമാച്ചസ്റ്റ്മമാന

1 1 1 1 0 1

ഓഫെനീസസ്റ്റ്
അറനഡന്റെസ്റ്റ്

0 2 2 1 2 5

     ആപകേ 13 13 13 12 12 16

(സനി) കേരുതുന്നനില.

(ഡനി) ശനിപമാര്ശകേപളമാനന്ധം നനിലെവനിലെനില. 
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സര്കമാര് ജനീവനകമാരുപടെ അഴെനിമതനി 

157 (1812)  ശനീ  .    പകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാന സര്കമാര് ജനീവനകമാരുപടെ ഇടെയനിലള്ള അഴെനിമതനി തടെയുന്നതനിനസ്റ്റ്
എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ;

(ബനി)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  എത്ര  അഴെനിമതനി
കകേസ്സുകേള് കേപണ്ടതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ)  സന്ധംസമാന  സനിവനില്  സര്വ്വനീസനിപലെ  അഴെനിമതനിയുന്ധം  പപകേക്കൂലെനിയുന്ധം
അവസമാനനിപ്പെനികന്നതനിനമായനി  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബറ്റ്യൂകറമായുപടെ
കനതൃതശ്വതനില് പലെ പ്രകേമാരമുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. പരമാതനികേളനികനല്
അകനശ്വഷണന്ധം, മനിന്നല് പരനികശമാധന, തശ്വരനിത പരനികശമാധന, വനിജനിലെനസസ്റ്റ് അകനശ്വഷണന്ധം,
ഓഫെനീസസ്റ്റ് സന്ദര്ശനങ്ങള്,  കബമാധവല്കരണ പരനിപമാടെനികേള് എന്നനിവ നടെത്തുനണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഇസൗ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  286  കകേസ്സുകേള് രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  വനിശദമാന്ധംശന്ധം  അനുബനമമായനി
കചര്കന.*

വനിജനിലെനസനിപന ശക്തനിപപ്പെടുതനി അഴെനിമതനി അവസമാനനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി

158  (1813)  കഡമാ  .    എന്ധം  .    പകേ  .    മുനനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കകേരളപത  അഴെനിമതനി  വനിമുക്തമമാകന്ധം,  അഴെനിമതനികസ്റ്റ്  അന്തെഖ്യന്ധം  കുറനിച്ചസ്റ്റ്
സദ്ഭരണന്ധം ഉറപ്പെമാകന്ധം തുടെങ്ങനിയ പതരപഞടുപ്പെസ്റ്റ് വമാഗമാനങ്ങള് നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിനസ്റ്റ്
സര്കമാര് അധനികേമാരകമറമാലടെന ഒരു കേലെണ്ടര് തയമാറമാകപമനന്ധം വനിജനിലെൻസനിപന്റെ
പ്രവർതനങ്ങളുന്ധം കേമാരഖ്യക്ഷമത വർദനിപ്പെനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേളുന്ധം സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്
പഠനന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനമായനി  കേമനീഷപന  നനികയമാഗനികപമനന്ധം  ഉള്ള  വമാഗമാനങ്ങള്
നനിറകവറനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; ഇപലങനില് ഇതനിനുള്ള കേമാരണന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം സന്ധംസമാനപത ഏകേ
അഴെനിമതനി  അകനശ്വഷണ ഏജനസനിയമായ വനിജനിലെനസനിനസ്റ്റ്  എപന്തെലമാന്ധം  അടെനിസമാന
സസൗകേരഖ്യങ്ങളമാണസ്റ്റ് പുതുതമായനി ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദമാന്ധംശന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  കദശനീയ  തലെതനില്  പ്രവര്തനികന്ന  അകനശ്വഷണ  ഏജനസനിയമായ
* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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സനി.ബനി.ഐ.യനിപലെയുന്ധം സന്ധംസമാന തലെതനില് പ്രവര്തനികന്ന അഴെനിമതനി അകനശ്വഷണ
ഏജനസനിയമായ വനിജനിലെനസനിപലെയുന്ധം അകനശ്വഷണ ഉകദഖ്യമാഗസനമാര്കസ്റ്റ്  ലെഭനികന്ന
ശമ്പളവന്ധം മറസ്റ്റ് അലെവനസുകേളുന്ധം തമാരതമഖ്യന്ധം പചയ്തുള്ള പഠന റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേകളമാ ആയതസ്റ്റ്
സന്ധംബനമമായ മറസ്റ്റ് വനിശദമാന്ധംശങ്ങകളമാ ലെഭഖ്യമമാകണമാ; എങനില് ആയതനിപന്റെ പകേര്കപ്പെമാ
വനിശദമാന്ധംശങ്ങകളമാ ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണപതയുന്ധം  കപ്രമാസനികേറ്റ്യൂഷന  നടെപടെനികേപളയുന്ധം
കുറനിച്ചസ്റ്റ്  പഠനികന്നതനിനമായനി  ഒരു  കേമനീഷപന  നനികയമാഗനികന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്
വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ് ആന്റെനി-കേറപ്ഷന ബറ്റ്യൂകറമാ ഡയറകര് ലെഭഖ്യമമാകനിയ ശനിപമാര്ശ
പരനികശമാധനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഇസൗ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം  16-12-2016-പലെ സ.ഉ.
(സമാധമാ)  നമ്പര്  34/2016/വനിജനി.  പ്രകേമാരന്ധം വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെനി കേറപ്ഷന
ബറ്റ്യൂകറമാ മനിനനിസനീരനിയല് വനിഭമാഗതനില് 24 തസനികേ സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. കേണ്ണൂര്, മലെപ്പുറന്ധം
യൂണനിറസ്റ്റ്  ഓഫെനീസുകേളുപടെ  പകേട്ടനിടെ  നനിര്മമാണതനിനമായനി  2016-17  സമാമ്പതനികേ
വര്ഷന്ധം 3 കകേമാടെനി രൂപ അനുവദനികകേയുന്ധം പ്രസ്തുത സമാമ്പതനികേ വര്ഷതനിപലെ ബജറസ്റ്റ്
വനിഹനിതതനില്  പരനിമനിതപപ്പെടുതനി  മലെപ്പുറന്ധം  ഓഫെനീസനിനസ്റ്റ്  190  ലെക്ഷന്ധം  രൂപയുപടെ
നനിര്മമാണതനിനുള്ള ഭരണമാനുമതനിയുന്ധം കേണ്ണൂര് ഓഫെനീസനിപന്റെ നനിര്മമാണതനിനമായനി
202 ലെക്ഷന്ധം രൂപയുപടെ ഭരണമാനുമതനിയുന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. വനിജനിലെനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ആന്റെനി-
കേറപ്ഷന ബറ്റ്യൂകറമാ  2017-18  സമാമ്പതനികേ വര്ഷന്ധം ഡയറകകററനിലന്ധം എറണമാകുളന്ധം
യൂണനിറനിലന്ധം  അഡനീഷണല്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷനുന്ധം  ഇടുകനി  യൂണനിറനിനസ്റ്റ്  പകേട്ടനിടെ
നനിര്മമാണതനിനുമമായനി  3  കകേമാടെനി രൂപ അനുവദനികകേയുന്ധം ആയതനിനസ്റ്റ് ഭരണമാനുമതനി
നല്കുകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത ശമാസനീയമമായ അകനശ്വഷണ സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്കമായനി
സനി-ഡമാകനില് നനിനന്ധം ഒരു കപമാര്ട്ടബനിള് കഫെമാറനസനികേസ്റ്റ് ടൂള് കേനിറസ്റ്റ്  30,  32GB ഒ.റനി.ജനി.
പപനപപഡവകേള്  വമാങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അകതമാപടെമാപ്പെന്ധം  നവനീകേരണ  ഫെണ്ടനില്നനിന്നസ്റ്റ്
40  പഡസ്കെസ്റ്റ്കടെമാപ്പെസ്റ്റ്  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്,  20  പ്രനിന്റെര്,  40  യു.പനി.എസസ്റ്റ്.,  53  ലെമാപസ്റ്റ് കടെമാപ്പെസ്റ്റ്,
29 ഹമാനഡനികേഖ്യമാന്ധം എന്നനിവ വമാങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി)  ലെഭഖ്യമല. 

വനിജനിലെനസനിപന്റെ പ്രവര്തനന്ധം കേമാരഖ്യക്ഷമമമാകന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി 

159  (1814)  കഡമാ  .    എന്ധം  .    പകേ  .    മുനനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  വനിജനിലെനസനില്
അകനശ്വഷണ ഉകദഖ്യമാഗസരുപടെ  (ഡനിലവ.എസസ്റ്റ്.പനി.,  സനി.ഐ.  റമാങ്കുകേളനില്)  എത്ര
തസനികേകേള് പുതനിയതമായനി അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;
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(ബനി)  ഈ  സര്കമാര്  വനിജനിലെനസനിപലെ  അകനശ്വഷണ  ഉകദഖ്യമാഗസര്കന്ധം
എകനികേറ്റ്യൂട്ടനീവസ്റ്റ് സമാഫെനിനുന്ധം ഏപതങനിലന്ധം തരതനിലള്ള അധനികേ സമാമ്പതനികേമാനുകൂലെഖ്യങ്ങള്
നല്കേമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  സന്ധംസമാനപത ഏകേ അഴെനിമതനി അകനശ്വഷണ ഏജനസനിയമായ വനിജനിലെനസനിനസ്റ്റ്
ഒരു  മമാസന്ധം  ശരമാശരനി  എത്ര  പരമാതനികേളമാണസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണതനിനസ്റ്റ്  പ്രമാഥമനികേ
പരനികശമാധനയമായനി ലെഭനികന്നതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  വനിജനിലെനസനില്  ലെഭനികന്ന  പരമാതനികേള്  അകനശ്വഷനിച്ചസ്റ്റ്  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
സമര്പ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ് നനിയമമാനുസരണന്ധം അധനികേമാരമുള്ള ഉകദഖ്യമാഗസരുപടെ  (ഡനിലവ.
എസസ്റ്റ്.പനി., സനി.ഐ. റമാങ്കുകേളനിലള്ള )നനിലെവനിപലെ എണ്ണന്ധം എത്രയമാണസ്റ്റ്;

(ഇ)  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  സുപ്രനീന്ധംകകേമാടെതനി  അനുവദനിച്ച  സമയപരനിധനിയമായനി  ഒരു
പരമാതനികസ്റ്റ്  42  ദനിവസന്ധം എന്ന കേണകനില് ഒരു മമാസന്ധം സന്ധംസമാന വനിജനിലെനസനിനസ്റ്റ്
ലെഭനികന്ന ശരമാശരനി പരമാതനികേളുപടെ എണ്ണതനിനസ്റ്റ് ആനുപമാതനികേമമായനി വനിജനിലെനസനില്
എത്ര അകനശ്വഷണ ഉകദഖ്യമാഗസര്  (ഡനി.ലവ.എസസ്റ്റ്.പനി.,  സനി.ഐ.  റമാങ്കുകേളനിലള്ള  )
ആണസ്റ്റ് കവണ്ടപതന്നസ്റ്റ് പറയുകമമാ;

(എഫെസ്റ്റ്) വനിജനിലെനസനിപലെ എലമാ അകനശ്വഷണ ഉകദഖ്യമാഗസര്കന്ധം കേമാലെഹരണ
പപടെമാതതുന്ധം  ക്ഷമതയുള്ളതുമമായ  വമാഹനങ്ങള്  ലെഭഖ്യമമാകണമാ;  വമാഹനങ്ങളുപടെ
എണ്ണതനിനനുസരനിച്ചസ്റ്റ് ലഡവര്മമാര് ഉകണ്ടമാപയനന്ധം ഇപലങനില് ഏപതലമാന്ധം ജനിലകേളനിലന്ധം
യൂണനിറ്റുകേളനിലമമാണസ്റ്റ്  വമാഹനങ്ങളുപടെ  എണ്ണതനിനനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ലഡവര്മമാരുപടെ
കുറവള്ളപതനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ  ;

(ജനി) ആവശഖ്യതനിനസ്റ്റ് വമാഹനങ്ങളുന്ധം, ലഡവര്മമാരുന്ധം, അകനശ്വഷണ ഉകദഖ്യമാഗസരുന്ധം
സമാമ്പതനികേമാനുകൂലെഖ്യങ്ങളുന്ധം ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങള് നല്കേമാപത
സന്ധംസമാന  വനിജനിലെനസനിപന  ഉപകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്  അഴെനിമതനി  വനിമുക്ത  കകേരളവന്ധം
സദ്ഭരണവന്ധം  പ്രമാവര്തനികേമമാകന്നതനിനമായനി  ആവനിഷരനിച്ചസ്റ്റ്  നടെപ്പെനിലെമാകമാനുകദ്ദേശനികന്ന
തനങ്ങളുന്ധം പദതനികേളുന്ധം എപന്തെലമാമമാപണന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം 

(എ)  ഇസൗ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  വനിജനിലെനസനില്
അകനശ്വഷണ ഉകദഖ്യമാഗസരുപടെ പുതനിയ തസനികേകേള് അനുവദനിച്ചനിട്ടനില. 

(ബനി)  വനിജനിലെനസനിപലെ  എകനികേറ്റ്യൂട്ടനീവസ്റ്റ്  ഉകദഖ്യമാഗസര്കസ്റ്റ്  വണ്  പസപ്പെസ്റ്റ്
പപ്രമാകമമാഷനുന്ധം  ഇനപസന്റെനീവന്ധം  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെനി-
കേറപ്ഷന ബറ്റ്യൂകറമാ ഡയറകര് ലെഭഖ്യമമാകനിയ പപ്രമാകപ്പെമാസല് പരനികശമാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഒരു  മമാസന്ധം  ശരമാശരനി  അഞ്ഞൂകറമാളന്ധം  പരമാതനികേള്  പ്രമാഥമനികേ
പരനികശമാധനയമായനി ലെഭനികമാറുണ്ടസ്റ്റ്. 
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(ഇ) നനിലെവനില് ലെഭനികന്ന പരമാതനികേള് സമയബനനിതമമായനി അകനശ്വഷനികന്നതനിനസ്റ്റ്
വനിജനിലെനസനില് അകനശ്വഷണ ഉകദഖ്യമാഗസര് അപരഖ്യമാപ്തമമാണസ്റ്റ്.  വനിജനിലെനസനിനസ്റ്റ് ലെഭനികന്ന
പരമാതനികേപളലമാന്ധം സുപ്രനീന്ധംകകേമാടെതനി വനിധനിപ്രകേമാരന്ധം പരനികശമാധനികകണ്ടവയമാകേണപമന്നനില.

(എഫെസ്റ്റ്) വനിജനിലെനസനിപലെ എലമാ അകനശ്വഷണ ഉകദഖ്യമാഗസര്കന്ധം കേമാരഖ്യക്ഷമതയുള്ള
വമാഹനങ്ങള്  ലെഭഖ്യമമാണസ്റ്റ്.  എന്നമാല്  പപഡവര്മമാരുപടെ  കുറവണ്ടസ്റ്റ്.  വനിശദവനിവരന്ധം
ചുവപടെ കചര്കന :

ക്രമ
നമ്പര്

ഓഫെനീസസ്റ്റ് എണ്ണന്ധം

(1) (2) (3)

1 പസഷഖ്യല് ഇനപവസനികഗഷന യൂണനിറസ്റ്റ് -1

തനിരുവനന്തെപുരന്ധം

1

2 പസഷഖ്യല് പസല്, തനിരുവനന്തെപുരന്ധം 3

3 ദക്ഷനിണ കമഖലെ, തനിരുവനന്തെപുരന്ധം 2

4 തനിരുവനന്തെപുരന്ധം യൂണനിറസ്റ്റ് 3

5 പകേമാലന്ധം യൂണനിറസ്റ്റ് 2

6 ആലെപ്പുഴെ യൂണനിറസ്റ്റ് 1

7 കകേമാട്ടയന്ധം യൂണനിറസ്റ്റ് 1

8 ഇടുകനി യൂണനിറസ്റ്റ് 1

9 പസഷഖ്യല് പസല്, എറണമാകുളന്ധം 1

10 എറണമാകുളന്ധം യൂണനിറസ്റ്റ് 2
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(1) (2) (3)

11 തൃശ്ശൂര് യൂണനിറസ്റ്റ് 1

12 പമാലെകമാടെസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ് 1

13 മലെപ്പുറന്ധം യൂണനിറസ്റ്റ് 2

14 പസഷഖ്യല് പസല്, കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് 2

15 കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ് 1

16 ഉതരകമഖലെ, കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് 1

(ജനി) ലെഭഖ്യമമായ ഉകദഖ്യമാഗസരുന്ധം മറസ്റ്റ് അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങളുന്ധം ഉപകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്

അഴെനിമതനി വനിമുക്ത കകേരളവന്ധം സദ്ഭരണവന്ധം പ്രമാവര്തനികേമമാകന്നതനിനമായനി വനിജനിലെനസസ്റ്റ്

ആന്റെസ്റ്റ് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബറ്റ്യൂകറമാ വനിവനിധ പദതനികേള് നടെപ്പെനിലെമാകനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്. 

2011-2016 കേമാലെയളവനിപലെ മനനിമമാര്പകതനിപരയുള്ള 

അഴെനിമതനി  കകേസ്സുകേള്

160 (1815)  ശനീ  .    പകേ  .    വനി  .    വനിജയദമാസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്

മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

2011-2016 കേമാലെയളവനിപലെ സർകമാരനിപലെ എത്ര മനനിമമാര്പകതനിപര അഴെനിമതനി

കകേസ്സുകേളുണ്ടമായനിരുന;  എത്ര  കകേസ്സുകേളനില്  അകനശ്വഷണന്ധം  പൂര്തനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;

വനിശദവനിവരന്ധം നല്കുകമമാ ?

ഉതരന്ധം

2011-2016  കേമാലെയളവനിപലെ സര്കമാരനിപലെ  9  മനനിമമാര്പകതനിപര വനിജനിലെനസസ്റ്റ്

കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അവയനില് രപണ്ടണ്ണന്ധം അകനശ്വഷണന്ധം പൂര്തനിയമായനി.

വനിശദവനിവരങ്ങള് അനുബനമമായനി കചര്കന.*  

*പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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കുന്ദമന്ധംഗലെന്ധം കകേമാടെതനികസ്റ്റ് പുതനിയ പകേട്ടനിടെന്ധം

161 (T*1816)  ശനീ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹനീന്ധം :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  നൂറമാണകേള് പഴെകമുള്ള പകേട്ടനിടെതനിലെമാണസ്റ്റ്  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  ജനിലയനിപലെ
കുന്ദമന്ധംഗലെപത കകേമാടെതനി പ്രവര്തനികന്നപതന്ന കേമാരഖ്യന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേമാടെതനികസ്റ്റ് പുതനിയ പകേട്ടനിടെന്ധം നനിര്മനികന്നതനിനസ്റ്റ്  എപന്തെലമാന്ധം
നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം 

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇതുസന്ധംബനനിച്ച നനിര്കദ്ദേശങ്ങപളമാനന്ധംതപന്ന പപഹകകമാടെതനി നമാളനിതുവപര
സര്കമാരനില് ലെഭഖ്യമമാകനിയനിട്ടനില.  അപ്രകേമാരന്ധം  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  ലെഭനികന്നപക്ഷന്ധം ആയതസ്റ്റ്
പരനികശമാധനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

കേമായന്ധംകുളന്ധം കകേമാടെതനി കകേമാന്ധംപ്ലെെകസ്റ്റ് നനിര്മമാണന്ധം

162  (T*1817)  ശനീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

കേമായന്ധംകുളന്ധം  കകേമാടെതനി  കകേമാന്ധംപ്ലെെകനിപന്റെ  നനിര്മമാണ  പ്രവര്തനങ്ങളുമമായനി
ബനപപ്പെട്ട നടെപടെനിക്രമങ്ങളുപടെ നനിലെവനിലള്ള പുകരമാഗതനി വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം 

കേമായന്ധംകുളതസ്റ്റ് കകേമാടെതനി സമുച്ചയന്ധം നനിര്മനികന്നതനിനുള്ള 15 കകേമാടെനി രൂപയുപടെ
പപ്രമാകപ്പെമാസല് പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  ചനീഫെസ്റ്റ് എഞനിനനീയറനില്നനിന്നസ്റ്റ് ലെഭനികകേയുന്ധം പ്രസ്തുത
പപ്രമാകപ്പെമാസല് ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പെനിപന്റെ അഭനിപ്രമായതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് അന്ധംഗനീകേമാര
തനിനമായനി പസഷഖ്യല് വര്കനിന്ധംഗസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പെനില് വയന്നതനിനുള്ള ഘട്ടതനിലമമാണസ്റ്റ്. 

മലെപ്പുറന്ധം കുടുന്ധംബകകേമാടെതനി പകേട്ടനിടെ നനിര്മമാണന്ധം 

163  (T*  1818)  ശനീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) മലെപ്പുറന്ധം കുടുന്ധംബകകേമാടെതനി പകേട്ടനിടെനനിര്മമാണ നടെപടെനികേള് ഇകപ്പെമാള് ഏതു
ഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ് ; വനിശദനീകേരനികമാകമമാ;

*T മമാറനിവച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന
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(ബനി)  നനീതനിനഖ്യമായ വകുപ്പെനിനസ്റ്റ് ഭൂമനി ലകേമമാറനി ഒരു വര്ഷന്ധം പനിന്നനിട്ടനിട്ടുന്ധം പകേട്ടനിടെ
നനിര്മമാണ നടെപടെനികേള് ലവകുന്നതനിനുള്ള കേമാരണങ്ങള് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നടെപടെനികേള്  എന്നകതകസ്റ്റ്  ആരന്ധംഭനികവമാന  കേഴെനിയുപമന്നസ്റ്റ്
പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ?

ഉതരന്ധം 

(എ&ബനി)  മലെപ്പുറന്ധം  കുടുന്ധംബകകേമാടെതനി  പകേട്ടനിടെനനിര്മമാണവമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്
25.11 പസന്റെസ്റ്റ് ഭൂമനി നനീതനിനഖ്യമായ വകുപ്പെനിനസ്റ്റ് പപകേമമാറുകേയുന്ധം പ്രസ്തുത സലെതസ്റ്റ് പകേട്ടനിടെന്ധം
നനിര്മനികന്നതനിനസ്റ്റ്  പപമാതുമരമാമതസ്റ്റ്  വകുപ്പെനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  രൂപകരഖയുന്ധം  എസനികമറ്റുന്ധം
ലെഭഖ്യമമാകണപമന്നസ്റ്റ് മകഞരനി ജനിലമാ ജഡ്ജനിനസ്റ്റ് പപഹകകമാടെതനി നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിരുന.
നനിലെവനില് രൂപകരഖയുന്ധം എസനികമറ്റുന്ധം പപഹകകമാടെതനിയനില് ലെഭനിച്ചനിട്ടനില. 

(സനി)  രൂപകരഖയുന്ധം എസനികമറ്റുന്ധം പപഹകകമാടെതനി പരനികശമാധനിച്ചസ്റ്റ് അന്ധംഗനീകേരനിച്ച
തനിനുകശഷന്ധം പപമാതുമരമാമതസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ് നനിര്മമാണതനിനസ്റ്റ് ഭരണമാനുമതനി നല്കേനി പടെണ്ടര്
നടെപടെനി പൂര്തനിയമാകകണ്ടതുണ്ടസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷന്ധം മമാത്രകമ പ്രസ്തുത കകേമാടെതനി പകേട്ടനിടെന്ധം
നനിര്മമാണന്ധം ആരന്ധംഭനികകേയുള. 

തലെകശരനി ഫെയര്കസഷന

164  (1819)  ശനീ  .    എ  .    എന  .    ഷന്ധംസനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തലെകശരനി  ഫെയര്  കസഷനസ്റ്റ്  പുതനിയ  പകേട്ടനിടെന്ധം  നനിര്മനികന്നതുമമായനി
ബനപപ്പെട്ട പ്രവൃതനിയുപടെ നനിലെവനിപലെ അവസ എന്തെമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃതനി എന്നകതകസ്റ്റ് പൂര്തനിയമാവപമന്നമാണസ്റ്റ് പ്രതനീക്ഷനികന്നതസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  തലെകശരനി  ഫെയര്  ആന്റെസ്റ്റ്  പറസ്കെറ്റ്യൂ  കസഷന  പകേട്ടനിടെന്ധം  നനിര്മനികവമാന
അനുകയമാജഖ്യമമായ  മറസ്റ്റ്  സലെങ്ങള്  ലെഭഖ്യമലമാത  സമാഹചരഖ്യതനില്  ഇകപ്പെമാള്
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന കസഷന പകേട്ടനിടെകതമാടെസ്റ്റ് കചര്ന്നസ്റ്റ് ബഹുനനിലെ മന്ദനിരന്ധം നനിര്മനിക
ന്നതനിനുള്ള അനുമതനി ആര്കനികയമാളജനി വകുപ്പെനില് നനിനന്ധം ലെഭനികവമാന സമാദഖ്യതയനി
ലമാതതനിനമാല് രണ്ടസ്റ്റ് ഒറനനിലെ പകേട്ടനിടെങ്ങള് നനിര്മനികന്നതനിനസ്റ്റ് പപമാതുമരമാമതസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ്
പ്ലെെമാനുന്ധം എസനികമറ്റുന്ധം തയമാറമാകനി സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആര്കനികയമാളജനി  വകുപ്പെനില്നനിനന്ധം  എന.ഒ.സനി.  ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനസ്റ്റ്  നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) ആര്കനികയമാളജനി വകുപ്പെനില് നനിനന്ധം നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള്കള്ള
എന.ഒ.സനി. ലെഭഖ്യമമാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് പകേട്ടനിടെതനിപന്റെ നനിര്മമാണന്ധം ആരന്ധംഭനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 
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കകേമാങ്ങമാടെസ്റ്റ് ഫെയര് കസഷന പകേട്ടനിടെന്ധം

165 (1820)  ശനീ  .    പകേ  .    വനി  .    വനിജയദമാസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അനുവദനിച്ച  കകേമാങ്ങമാടെസ്റ്റ്  ഫെയര്  കസഷപന്റെ  പകേട്ടനിടെ
നനിര്മമാണവന്ധം  തസനികേ അനുവദനിച്ചസ്റ്റ്  നല്കേലന്ധം ഏതു  ഘട്ടതനിലെമാപണന്ന വനിശദവനിവരന്ധം
നല്കുകമമാ;

(ബനി) കകേമാങ്ങമാടെസ്റ്റ് ഫെയര് കസഷനസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ ഭൂമനി മൃഗസന്ധംരക്ഷണ വകുപ്പെനില്
നനിനന്ധം സ.ഉ.(M.S.) No. 206/17/Rev തനീയതനി 19-6-2017 ഉതരവസ്റ്റ് പ്രകേമാരന്ധം ലെഭനിച്ചനിട്ടുള്ള
സമാഹചരഖ്യതനില്  പ്രവൃതനികേള്  പൂര്തനീകേരനികന്നതനിനസ്റ്റ്  അടെനിയന്തെര  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(സനി) ഉതരവനിപന്റെ തനീയതനി മുതല് ഒരു വര്ഷതനിനുള്ളനില് പ്രസ്തുത സലെതസ്റ്റ്
ഫെയര്  കസഷന  പ്രവര്തനന്ധം  ആരന്ധംഭനിച്ചനിപലങനില്  മൃഗസന്ധംരക്ഷണ  വകുപ്പെനില്
നനിനന്ധം  അനുവദനിച്ച  സലെന്ധം  തനിരനിപകേപയടുകപമനള്ള  നനിബനനയുള്ളതുപകേമാണ്ടസ്റ്റ്
അടെനിയന്തെരമമായനി ഇതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ച കേമാരഖ്യങ്ങളനില് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  പകേട്ടനിടെ നനിര്മമാണന്ധം ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടനില.  തസനികേ അനുവദനികന്നതനിനമായനി
ഫെയര്  &  പറസ്കെറ്റ്യൂ  ഡയറകര്  ജനറല്  ലെഭഖ്യമമാകനിയ  പപ്രമാകപ്പെമാസല്  സര്കമാര്
പരനികശമാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി) 19-6-2017-പലെ സ.ഉ. (എന്ധംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 206/2017/റവ. പ്രകേമാരന്ധം
കകേമാങ്ങമാടെസ്റ്റ്  ഫെയര് കസഷന നനിര്മമാണതനിനമായനി സലെന്ധം ഫെയര്  &  പറസ്കെറ്റ്യൂ വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്
പപകേമമാറന്ധം പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉതരവമായതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് അനന്തെര നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  വകുപ്പെസ്റ്റ്   പമാലെകമാടെസ്റ്റ്  ജനിലമാ  കേളകര്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷ
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ആയതസ്റ്റ് ലെഭനികന്ന മുറയസ്റ്റ് തുടെര്നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികമാവന്നതമാണസ്റ്റ്.

മട്ടമാകഞരനി ഫെയര് കസഷനസ്റ്റ് മനിനനി വമാന

166  (1821)  ശനീ  .    പകേ  .    പജ  .    മമാകനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഫെയര്കഫെമാഴസ്റ്റ്  വകുപ്പെസ്റ്റ്  നനിലെവനില് ഉപകയമാഗനികന്ന വമാഹനങ്ങപളകമാള്
കുറഞ  വനീതനിയനിലന്ധം  നനീളതനിലമുള്ള  മനിനനി  വമാനുകേള്  നനിരതനിലെനിറകമാന
ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ;

(ബനി) എങനില് പകേമാച്ചനി നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനിപലെ പശ്ചനിമ പകേമാച്ചനി കമഖലെയനിപലെ
കറമാഡുകേളുപടെ  വനീതനികുറഞ  അവസ  കേണകനിപലെടുതസ്റ്റ്  ഒരു  മനിനനി  ഫെയര്  വമാന
മ ട്ടമാകഞരനി ഫെയര് കസഷനസ്റ്റ് അനുവദനികമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഇതരതനിലള്ള മതനിയമായ വമാഹനങ്ങള് വകുപ്പെനില് ലെഭഖ്യമമാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്
മട്ടമാകഞരനി നനിലെയതനിലന്ധം വമാഹനന്ധം അനുവദനികന്ന കേമാരഖ്യന്ധം പരനിഗണനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

ബമാലകശരനിയനില് ഫെയര് കസഷന അനുവദനികമാന നടെപടെനി

167  (1822)  ശനീ  .    പുരുഷന  കേടെലണ്ടനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ബമാലകശരനിയനില്  ഫെയര് കസഷന അനുവദനികണന്ധം എന്ന നനികവദനന്ധം
ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഒനപതസ്റ്റ് ഗമാമപഞമായത്തുകേള് ഉള്പപ്പെട്ട പ്രസ്തുത മണ്ഡലെതനില് ഫെയര്
കസഷന അനുവദനികന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെങനിലന്ധം തടെസങ്ങളുകണ്ടമാ;

(സനി) കേനിനമാലൂര് വഖ്യവസമായ സമുച്ചയന്ധം, കേകയന്ധം പവര്ഹസൗസസ്റ്റ് തുടെങ്ങനി ഒകട്ടപറ
പരമപ്രധമാന  സമാപനങ്ങള്  പ്രവര്തനിച്ചുപകേമാണ്ടനിരനികന്ന  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലെതനില്
ഫെയര് കസഷന അനുവദനികമാനുള്ള നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പുതുതമായനി  ഫെയര് കസഷനുകേള്  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള മുനഗണനമാ
പട്ടനികേയനികലെമാ ഫെയര് കസഷനുകേള് ആരന്ധംഭനികന്നതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്കമാര്
നനികയമാഗനിച്ചനിട്ടുള്ള ഏജനസനിയമായ റനിസ്കെസ്റ്റ് മമാകനജ് പമന്റെസ്റ്റ് പസമാലൂഷന ഓഫെസ്റ്റ് ഇന്തെഖ്യ  നടെതനിയ
റനികപ്പെമാര്ട്ടനികലെമാ  ബമാലകശരനി  ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.  ഫെയര്  കസഷന  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്
അനുകയമാജഖ്യമമായ സലെവന്ധം ലെഭഖ്യമമായനിട്ടനില. 

(സനി) ഫെയര്കസഷന നനിര്മനികന്നതനിനസ്റ്റ് അനുകയമാജഖ്യമമായ സലെവന്ധം പകേട്ടനിടെവന്ധം
ലെഭഖ്യമമാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് ഫെയര് കസഷന ആരന്ധംഭനികന്ന കേമാരഖ്യന്ധം പരനികശമാധനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

ടെനി. പനി. ചന്ദ്രകശഖരന വധകകസനിപലെ പ്രതനികേള്കസ്റ്റ്
ജയനിലെനില് പ്രകതഖ്യകേ സസൗകേരഖ്യങ്ങള്

168  (1823)  ശനീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമാന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ടെനി.  പനി.  ചന്ദ്രകശഖരന  വധകകസനിപലെ  പ്രതനി  പൂജപ്പുര  പസനടല്
ജയനിലെനില് പമമാപപബല് കഫെമാണ് ഉപകയമാഗനിച്ചുപവന്ന പരമാതനിയനികനല് അകനശ്വഷണന്ധം
നടെതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ ; എങനില് അതനികനല് എന്തെസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചു;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രതനികേള് പൂജപ്പുര പസനടല് ജയനിലെനിപലെ അസനിസന്റെസ്റ്റ് പ്രനിസണ്
ഓഫെനീസപറ മര്ദ്ദേനിച്ചുപവന്ന പരമാതനിയനികനല് സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് എപന്തെലമാമമാപണന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;

(സനി)  ഇസൗ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം ടെനി.പനി.  കകേസനിപലെ പ്രതനികേള്കസ്റ്റ്
പ്രകതഖ്യകേ സസൗകേരഖ്യങ്ങള് ലെഭനികനപവന്ന ആകക്ഷപന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(ഡനി)  എങനില്  എപന്തെമാപക  പ്രകതഖ്യകേ  പരനിഗണനകേളമാണസ്റ്റ്  പ്രതനികേള്കസ്റ്റ്
ജയനിലെനില് ലെഭനിച്ചപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) പൂജപ്പുര കപമാലെനീസസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് പചയ്തസ്റ്റ് അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനിവരുന.

(ബനി)  സനി.നമ്പര്  9330  റഫെനീഖസ്റ്റ്  എന്ന തടെവകേമാരപനതനിപര  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട
തനിരുവനന്തെപുരന്ധം അഡനീഷണല് ചനീഫെസ്റ്റ് ജുഡനീഷഖ്യല് മജനികസ്ട്രേറസ്റ്റ് കകേമാടെതനിയനില് കകേസസ്റ്റ്
നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.  

(സനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില. 

(ഡനി)  ബമാധകേമല. 

വയനമാടെസ്റ്റ് ജനിലയനിപലെ ജയനിലകേള്

169 (1824) ശനീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് മുഖഖ്യമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  വയനമാടെസ്റ്റ്  ജനിലയനിപലെ രണ്ടസ്റ്റ്  ജയനിലകേളനിലന്ധം ഉള്പകമാള്ളമാന കേഴെനിയമാവന്നതനിലന്ധം
അധനികേന്ധം തടെവകേമാപര പമാര്പ്പെനികന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ജനിലയനില്  പുതനിയ  ജയനില്  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള  പദതനി
പരനിഗണനയനിലകണ്ടമാ;

(സനി)  ശനിക്ഷമാ  തടെവകേമാപര  വയനമാടെസ്റ്റ്  ജനിലയനില്തപന്ന  പമാര്പ്പെനികന്ന
തരതനില് വയനമാട്ടനില് ജയനില് നനിര്മനികന്ന കേമാരഖ്യന്ധം പരനിഗണനികമാകമമാ;

(ഡനി)  മമാനന്തെവമാടെനി  ജനിലമാ  ജയനിലെനിപലെ  ജനീവനകമാരുപടെ  കുറവസ്റ്റ്  ശദയനില്
പപട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ജയനിലെനില്  പുതനിയ  തസനികേകേള്  അനുവദനികന്ന  കേമാരഖ്യന്ധം
പരനിഗണനയനിലകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?
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(എ) ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  ജനിലമാ  ജയനില്  സമാപനികന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുകയമാജഖ്യമമാപണന്നസ്റ്റ്  കേപണ്ടതനിയനിട്ടുള്ള
5  ഏകര്  സലെന്ധം  ജയനില്  വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്  ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനിച്ചു
വരനികേയമാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ഇ) നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

പനട്ടുകേമാല്കതരനി തുറന്ന ജയനിലെനില് ആന്ധംബുലെനസസ്റ്റ്
ലെഭഖ്യമമാകമാന നടെപടെനി

170  (1825)  ശനീ  .    സനി  .    പകേ  .    ഹരനീന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പനട്ടുകേമാല്കതരനി തുറന്ന ജയനിലെനില് എത്ര പ്രതനികേപള പമാര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി) ഇതനില് 50 വയസനിനുകമല് പ്രമായമുള്ളവരുപടെ വനിവരങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ;

(സനി)  പ്രമായമാധനികേഖ്യമുള്ളവരുള്പപ്പെപടെയുള്ള  പ്രതനികേപള  പമാര്പ്പെനിച്ചനിരനികന്ന
പനട്ടുകേമാല്കതരനി  തുറന്ന  ജയനിലെനില്  അടെനിയന്തെര  സമാഹചരഖ്യങ്ങളനില്  ഉപകയമാഗനി
കന്നതനിനമായനി ആന്ധംബുലെനസസ്റ്റ് ഇപലന്ന കേമാരഖ്യന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഡനി)  എങനില്  അടെനിയന്തെരമമായനി  ഒരു  ആന്ധംബുലെനസസ്റ്റ്  ലെഭഖ്യമമാകമാനുള്ള
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  382 തടെവകേമാര്

(ബനി)  94 തടെവകേമാര്

(സനി)  അടെനിയന്തെര  സമാഹചരഖ്യങ്ങളനില്  ഉപകയമാഗനികന്നതനിനമായനി  ഒരു

ആന്ധംബുലെനസസ്റ്റ്  നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ബമാധകേമല.
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പമാര്വ്വതനീ പുതനമാര് നവനീകേരണന്ധം

171 (T* 1828)  ശനീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പമാര്വതനീ  പുതനമാറനിപന  ജലെഗതമാഗതതനിനസ്റ്റ്  കയമാഗഖ്യമമാകന്നതനിനസ്റ്റ്
നമാളനിതുവപര എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദമമാകകമമാ;

(ബനി)  ഇതു സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  പഠനന്ധം നടെതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനിൽ പ്രസ്തുത പഠന
റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(സനി)  പമാര്വതനീ പുതനമാറനിപന്റെ നവനീകേരണതനിനമായനി കേഴെനിഞ സര്കമാരനിപന്റെ
കേമാലെതസ്റ്റ് എത്ര രൂപ പചലെവഴെനിച്ചനിരുന; വനിശദമമായ റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  പമാര്വ്വതനീ പുതനമാറനിപന്റെ ശുചനീകേരണന്ധം,  സന്ധംരക്ഷണന്ധം എന്നനിവയുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  നമാളനിതുവപര  26  പ്രവൃതനികേള്കസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അതനില്
24  പ്രവൃതനികേള്  പൂര്തനീകേരനിച്ചു.  പ്രവൃതനിയുപടെ  വനിശദവനിവരന്ധം  അനുബനമമായനി
കചര്തനിരനികന.* KIIFB-യുപടെ ധനസഹമായകതമാടുകൂടെനി 16.14 കേനി.മനീ. നനീളന്ധം വരുന്ന
പമാര്വ്വതനീ   പുതനമാര്  ശുചനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  നമാവനികഗഷന  കേനമാലെമായനി  വനികേസനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ്
80  കേമാടെനി  രൂപയുപടെ  പദതനിയമാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെമാള്  പരനിഗണനയനിലള്ളതസ്റ്റ്.  കേനമാല്
പമാര്ശശ്വങ്ങളനിപലെ  കേകയറങ്ങള്  ഒഴെനിപ്പെനിച്ചുപകേമാണ്ടസ്റ്റ്  കേനമാലെനിപന്റെ  അതനിര്തനി  നനിര്ണ്ണയനികല്
യുദകേമാലെമാടെനിസമാനതനില്  റവനറ്റ്യൂ  അധനികൃതരുപടെ  കനതൃതശ്വതനില്  നടെനവരുന.
കേകയറങ്ങള്  ഒഴെനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ഏപറടുതകശഷന്ധം  രണ്ടമാന്ധംഘട്ട  പദതനി  തയമാറമാക
ന്നതമാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്. NATPAC-പന്റെ പഠനറനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് അനുബനമമായനി കചര്കന.* 

(സനി)  പമാര്വ്വതനീ പുതനമാറനിപന്റെ നവനീകേരണതനിനമായനി കേഴെനിഞ സര്കമാരനിപന്റെ
കേമാലെതസ്റ്റ്  140.47  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ  പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ച
വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അനുബനമമായനി കചര്തനിരനികന.* 

തനിരുവനന്തെപുരന്ധം-കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ് ജലെപമാത

172  (1829)  ശനീ  .    റനി  .    വനി  .    രമാകജഷസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
മുഖഖ്യമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

തനിരുവനന്തെപുരന്ധം മുതല് കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ് വപര നനീളുന്ന ജലെപമാത യമാഥമാര്തഖ്യ
മമാകമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ?

* T മമാറനിവച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന
* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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തനിരുവനന്തെപുരന്ധം  ജനിലയനിപലെ  കകേമാവളന്ധം  മുതല്  കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിപലെ

നനീകലെശശ്വരന്ധം വപരയുള്ള  590 കേനികലെമാമനീറര് നനീളന്ധം വരുന്ന പവസസ്റ്റ് കകേമാസസ്റ്റ് കേനമാലെനിപന്റെ

നനിലെവനില് കേനമാലള്ള  ഭമാഗങ്ങള് നവനീകേരനിച്ചുന്ധം  പുതുതമായനി കേനമാല് നനിര്മനികകണ്ട

ഭമാഗങ്ങളനില് സലെന്ധം ഏപറടുതസ്റ്റ് കേനമാല് നനിര്മനിച്ചുന്ധം ജലെപമാത യമാഥമാര്തഖ്യമമാകവമാന

സര്കമാര് ലെക്ഷഖ്യമനിട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   ടെനി  പമാതയുപടെ  പകേമാലന്ധം  മുതല് കകേമാട്ടപ്പുറന്ധം  വപരയുള്ള

168   കേനികലെമാമനീററുന്ധം  2016-പലെ  കകേന്ദ്രസര്കമാര്  വനിജമാപന  പ്രകേമാരന്ധം  നനീട്ടനിയ

കകേമാട്ടപ്പുറന്ധം  മുതല്  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  വപരയുള്ള  160  കേനികലെമാമനീറര്  ഭമാഗവന്ധം  കദശനീയ

ജലെപമാത  (NW-3) യമാണസ്റ്റ്.  ടെനി  ഭമാഗപത പ്രവൃതനികേള് ഇനലെമാന്റെസ്റ്റ്  വമാട്ടര്കവയ്സസ്റ്റ്

അകതമാറനിറനി ഓഫെസ്റ്റ് ഇന്തെഖ്യ  (IWAI)  യമാണസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകന്നതസ്റ്റ്.  കശഷനിച്ച കകേമാവളന്ധം

മുതല് പകേമാലന്ധം  വപരയുള്ള  74.18  കേനികലെമാമനീറര്  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  മുതല് നനീകലെശശ്വരന്ധം

വപരയുള്ള  188  കേനികലെമാമനീറര്  എന്നനീ  ഭമാഗതനിപന്റെ  പ്രവൃതനികേളമാണസ്റ്റ്   ഇകപ്പെമാള്

നടെതനിവരുന്നതസ്റ്റ്. വനിവനിധ ഭമാഗങ്ങളനില് ജലെപമാതയുപടെ പുനരുദമാരണ പ്രവൃതനികേളുന്ധം

വടെകേര മുതല് മമാഹനി വപര കേനമാലെനിപന്റെ  നനിര്മമാണവന്ധം നടെനവരുന. 17-6-2017-പലെ

സര്കമാര്  ഉതരവസ്റ്റ്  ജനി.ഒ.  (എന്ധംഎസസ്റ്റ്)  നമ്പര്  2/2017  സനി.എസസ്റ്റ്.പഎ.എന.ഡനി.

പ്രകേമാരന്ധം ഉള്നമാടെന ജലെഗതമാഗത പമാതയുപടെ  സമയബനനിതമമായ വനികേസനതനിനമായനി

ഒരു  പ്രകതഖ്യകേ  പപമാതുകമഖലെമാ  കേമ്പനനിയമായനി  എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.  രൂപനീകേരനികവമാന

ഉതരവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

സശ്വകേമാരഖ്യ ആശുപത്രനികേളനിപലെ ചനികേനിത്സയസ്റ്റ് അമനിത ഫെനീസസ്റ്റ്

173  (1830)  ശനീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റമാന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനപത  സശ്വകേമാരഖ്യ  ആശുപത്രനികേൾ  ചനികേനിത്സയമായനി  അമനിത

ഫെനീസസ്റ്റ് ഈടെമാകന എന്നതസ്റ്റ് ശദയനിൽപപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  സശ്വകേമാരഖ്യ  ആശുപത്രനികേളുപടെ  നനിലെവമാരന്ധം  നനിശ്ചയനിച്ചസ്റ്റ്,  വനിവനിധതരന്ധം

ചനികേനിത്സകേൾകസ്റ്റ്  ഈടെമാകമാവന്ന  ഫെനീസസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  സർകമാർ  തലെതനിൽ

തനീരുമമാനനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനികേരനികകമമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത വനിഷയന്ധം സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  പഠനന്ധം നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു വനിദഗസ്റ്റ് ദ

സമനിതനിപയ  നനികയമാഗനികന്ന  കേമാരഖ്യന്ധം  പരനിഗണനികകമമാ;  എങനിൽ  വനിശദമാന്ധംശന്ധം

ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  സശ്വകേമാരഖ്യ  ആശുപത്രനികേള്,  ലെമാബുകേള്,  സ്കെമാനനിന്ധംഗസ്റ്റ്  പസന്റെറുകേള്
തുടെങ്ങനിയ എലമാ ചനികേനിത്സമാ സമാപനങ്ങളുപടെയുന്ധം പ്രവര്തനന്ധം വഖ്യവസമാപനിതമമായ
നനിയമന്ധം  മുകഖന  നനിയനനികകേ  എന്ന  ലെക്ഷഖ്യകതമാപടെ  "കകേരള  കനിനനികല്
എസമാബനിഷ് പമന്റെസ്റ്റ്  (രജനികസ്ട്രേഷന  &  പറഗുകലെഷന)  ബനില്  2017 -” നസ്റ്റ്  രൂപന്ധം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത ബനില് നനിയമസഭയനില്  10-8-2017-നസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ബനില്  നനിയമമമാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  അനനിയനനിതമമായ  ഫെനീസസ്റ്റ്  ഈടെമാകന്ന  സശ്വകേമാരഖ്യ
ലെമാബുകേള്പകതനിപര കേര്ശന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികവമാന സമാധനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

അര്ബുദകരമാഗ ചനികേനിത്സമാ വനിദഗ്ദ്ധര്

174  (1831)  ശനീ  .    ഡനി  .    പകേ  .    മുരളനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാന ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെനിപന്റെ കേനീഴെനില് തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനിലയനില്
അർബുദ കരമാഗചനികേനിത്സ വനിദഗ് ദർ ഉകണ്ടമാ;

(ബനി) ഏപതമാപക ആശുപത്രനികേളനിലെമാണസ്റ്റ് അർബുദ കരമാഗചനികേനിത്സ വനിദഗസ്റ്റ് ദര്
ഉള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദവനിവരങ്ങള് നല്കുകമമാ;

(സനി) വര്ദനിച്ചുവരുന്ന കരമാഗബമാധനിതപര കേണകനിപലെടുതസ്റ്റ് പ്രസ്തുത തസനികേയുപടെ
എണ്ണന്ധം കൂടുതല് സൃഷ്ടനികന്നതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ ; വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)   കറഡനികയമാളജനി  കയമാഗഖ്യതകയമാ  കറഡനികയമാ  ഡയകഗമാസനികസ്റ്റ്
കയമാഗഖ്യതകയമാ ഉള്ള കഡമാകര്മമാപരയമാണസ്റ്റ് ജൂനനിയര് കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ് (കറഡനികയമാളജനി/
കറഡനികയമാ  ഡയകഗമാസനികസ്റ്റ്)  തസനികേയനില്  നനിയമനികന്നതസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം
ജനിലയനില്  കപരൂര്കടെ  മമാതൃകേമാ  ജനിലമാ  ആശുപത്രനി,  പപതകമാടെസ്റ്റ്  സനീകേളുപടെയുന്ധം
കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം ആശുപത്രനി, തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനറല് ആശുപത്രനി എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്
ടെനി വനിഭമാഗതനില് പസഷഖ്യലെനിസസ്റ്റ് തസനികേയുണ്ടസ്റ്റ്. നനിലെവനില് ടെനി സമാപനതനില് കജമാലെനി
പചയ്യുന്ന പസഷഖ്യലെനിസ്റ്റുകേള് കറഡനികയമാ ഡയകഗമാസനികസ്റ്റ് കയമാഗഖ്യത കനടെനിയവരമാണസ്റ്റ്.
കറഡനികയമാളജനി  കയമാഗഖ്യതയുള്ള  പസഷഖ്യലെനിസ്റ്റുകേളമാണസ്റ്റ്  അര്ബുദകരമാഗ  ചനികേനിത്സ
നടെതമാറുള്ളതസ്റ്റ്.  ആയതനിനമാല്  നനിലെവനില്  പസഷഖ്യമാലെനിറനി  വനിഭമാഗതനില്  അര്ബുദ
കരമാഗ  ചനികേനിത്സമാ  വനിദഗ്ദ്ധര്  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം  ജനിലയനില്  കജമാലെനി  പചയ്യുന്നനില.
ആകരമാഗഖ്യ  വകുപ്പെനിപന്റെ  കേഖ്യമാനസര്  പകേയര്  പദതനിയുപടെ  വമാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്
ഉള്പപ്പെടുതനി  ജനിലമാ  കേഖ്യമാനസര് പകേയര്  പസന്റെര് ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം
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ജനറല് ആശുപത്രനികസ്റ്റ് ഫെണ്ടസ്റ്റ് അനുവദനികകേയുണ്ടമായനി.  2 കഡമാകര്, 4 സമാഫെസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ്
എന്നനിവര്കസ്റ്റ്  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം  ആര്.സനി.സനി.-യനില്  വച്ചസ്റ്റ്  അര്ബുദ ചനികേനിത്സയള്ള
വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശനീലെനന്ധം നല്കുകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനറല്
ആശുപത്രനിയനില് മമാകമമാഗമാന്ധം പമഷനീന വമാങ്ങനി നല്കുകേയുന്ധം സനമാര്ബുദ പരനികശമാധന
ആരന്ധംഭനികകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി)  പരനികശമാധനികമാവന്നതമാണസ്റ്റ്. 

ഡനി.എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-പലെ കറനികല് ജനീവനകമാരഖ്യന്ധം

175  (1832)  ശനീ  .    ഇ  .    പകേ  .    വനിജയന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

ഡനി.എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ല് എത്ര കറനികല് ജനീവനകമാര് ഉണ്ടസ്റ്റ്;  മൂന്നസ്റ്റ്  വര്ഷതനില്
കൂടുതലെമായനി  കജമാലെനി  പചയ്യുന്നവരുപടെ  കപരസ്റ്റ്,  തസനികേ,  നനിലെവനിൽ പചയ്യുന്ന കജമാലെനി
എന്നനിവ ; വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെസ്റ്റ് ഡയറകറുപടെ കേമാരഖ്യമാലെയതനില് 156 കറനികല് ജനീവനകമാര്
ഉണ്ടസ്റ്റ്. 3 വര്ഷതനില് കൂടുതലെമായനി കജമാലെനി പചയ്യുന്ന 90 ജനീവനകമാര് ഉണ്ടസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത
ജനീവനകമാരുപടെ കപരസ്റ്റ്,  തസനികേ,  നനിലെവനില് പചയ്യുന്ന കജമാലെനി എന്നനിവ അനുബനമമായനി
കചര്കന.* 

പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രമമാകനി മമാറ്റുന്ന നടെപടെനി

176 (1833) ശനീ  .   ടെനി  .   എ  .   അഹമദസ്റ്റ് കേബനീര് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി  മമാറ്റുകേ  വഴെനി
സര്കമാര് ലെക്ഷഖ്യമനിടുന്ന പദതനികേള് എപന്തെലമാമമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  ഇതരതനില്  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി-കേപള  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി
മമാറ്റുകമ്പമാള്  നല്കുന്ന  അടെനിസമാന  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  എപന്തെമാപകയമാപണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമമാകകമമാ;

(സനി) മങടെ നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനില് ഇതരതനില് മമാറപപ്പെട്ട കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ
കകേന്ദ്രതനില്  എപന്തെലമാന്ധം  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  നല്കേമാനമാണസ്റ്റ്  ആകലെമാചനികന്നപതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമമാകകമമാ ?

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(എ&ബനി) സന്ധംസമാനപത ആകരമാഗഖ്യ കമഖലെയനിപലെ ചനികേനിത്സമാ സന്ധംവനിധമാനങ്ങപള
എലമാ രനീതനിയനിലന്ധം കരമാഗനീ സസൗഹൃദമമാകന്നതനിനുള്ള സന്ധംരന്ധംഭമമാണസ്റ്റ് ആര്ദ്രന്ധം മനിഷന.
ഇതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി  പതരപഞടുത  170
പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനില്  680  തസനികേകേളുന്ധം പപപ്രമറനി പഹല്തസ്റ്റ് പസന്റെറുകേപള കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  23  കകേമാടെനി  രൂപയള്ള  ഭരണമാനുമതനി
ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനസ്റ്റ്  വര്കനിന്ധംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപ്പെസ്റ്റ്  കയമാഗന്ധം  കേഴെനിഞനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പപപ്രമറനി  പഹല്തസ്റ്റ്
പസന്റെറുകേളനില്  ലെകബമാറട്ടറനി  സസൗകേരഖ്യന്ധം  ലെഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  2017-18  സമാമ്പതനികേ
വര്ഷപത  ബജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  5  കകേമാടെനി  രൂപയുപടെ  ലെകബമാറട്ടറനി
ഉപകേരണങ്ങള്  വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  വര്കനിന്ധംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപ്പെസ്റ്റ്  മനീറനിന്ധംഗുകേള്  നടെന
കേഴെനിഞ.  അതനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ഉപകേരണങ്ങള്  വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  പ്രമാരന്ധംഭനടെപടെനികേള്
പകേ.എന്ധം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല്.  വഴെനി  ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇവ  കൂടെമാപത  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടപപറസ്ഡസ്റ്റ്  ഒ.പനി.  രജനികസ്ട്രേഷന,  കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്  പമച്ചപപ്പെട്ട
ഇരനിപ്പെനിടെ  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  കുടെനിപവള്ളന്ധം,  കടെമായ് പലെറസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  എന്നനിവയന്ധം
കകേന്ദ്രതനികലെയമാവശഖ്യമമായ  'പപസകനജുകേള്'  സശ്വകേമാരഖ്യതകയമാടുകൂടെനിയ  കേണ്സള്കട്ടഷന
സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  പബനികേസ്റ്റ്  അഅ്രഡസനിന്ധംഗസ്റ്റ്  സനിസന്ധം,  ആകരമാഗഖ്യ കബമാധവത്കേരണതനിനുള്ള
പമച്ചപപ്പെട്ട സസൗകേരഖ്യങ്ങള് തുടെങ്ങനിയവ ക്രമനീകേരനികവമാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് നടെന
വരുന.  

(സനി)  മങടെ  നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനില്  നനിനന്ധം  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രമമാകനി
ഉയര്ത്തുന്നതനികലെയസ്റ്റ്  പതരപഞടുത  പ്രമാഥമനികേ  ആകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രമമാണസ്റ്റ്  'പമാങ്ങസ്റ്റ്'
പ്രമാഥമനികേ ആകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രന്ധം. ടെനി കകേന്ദ്രതനികലെകസ്റ്റ് ഒരു കഡമാകര്, രണ്ടസ്റ്റ് സമാഫെസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ്,
ഒരു ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യന എന്ന രനീതനിയനില് തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രമമാകനി ഉയര്തല്

177  (1834)  ശനീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമാന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് പതരപഞടുകപപ്പെട്ട പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ
കകേന്ദ്രമമായനി ഉയര്ത്തുന്ന പദതനിയുപടെ നനിലെവനിപലെ നടെപടെനികേള് എപന്തെമാപകയമായനി ;

(ബനി) ഇപ്രകേമാരന്ധം കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളമായനി ഉയര്ത്തുകമ്പമാള് പുതനിയതമായനി
എപന്തെമാപക സസൗകേരഖ്യങ്ങളമാണസ്റ്റ് ലെഭനികകേ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രമമായനി  ഉയര്ത്തുന്ന  പദതനി  എന്നകതകസ്റ്റ്
പൂര്തനീകേരനികമാന കേഴെനിയുപമന്നമാണസ്റ്റ് പ്രതനീക്ഷനികന്നതസ്റ്റ്?
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(എ)  ആര്ദ്രന്ധം  പദതനിയുപടെ ഭമാഗമമായനി  സന്ധംസമാനപത പതരപഞടുകപപ്പെട്ട
170  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങപള  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാകന്നതനിനമായനി
പതരപഞടുതനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ടെനി സമാപനങ്ങളനില് 680 പുതനിയ തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ടെനി  ആശുപത്രനികേളനിപലെ  അടെനിസമാന  സസൗകേരഖ്യ  വനികേസനതനിനമായനി  23  കകേമാടെനി
രൂപയുപടെ ഭരണമാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഈ പ്രവൃതനികേള് എന.എച്ചസ്റ്റ്.എന്ധം.  വഴെനി
അന്ധംഗനീകൃത ഏജനസനികേപളപകമാണ്ടസ്റ്റ് പചയനികമാനുള്ള നടെപടെനികേള് ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
പതരപഞടുകപപ്പെട്ട  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  5  കകേമാടെനി  രൂപയുപടെ
ലെകബമാറട്ടറനി ഉപകേരണങ്ങള് വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) ഒസൗട്ടസ്റ്റ് കപഷഖ്യന്റെസ്റ്റ് വനിഭമാഗങ്ങളനില് ആവശഖ്യമമായ മമാറങ്ങള് വരുതനി കരമാഗനീ
സസൗഹൃദമമായ രനീതനിയനില് ചനികേനിത്സ ലെഭഖ്യമമാകകേ, ജനിലമാ/തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേളനില്
നനിശ്ചനിത മമാനദണ്ഡങ്ങകളമാപടെ അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങളുന്ധം ആശുപത്രനി ഉപകേരണങ്ങളുന്ധം
ലെഭഖ്യമമാകനിപകമാണന്ധം ആവശഖ്യതനിനസ്റ്റ് ജനീവനകമാപര നനിയമനിച്ചുപകേമാണന്ധം സസൗകേരഖ്യങ്ങള്
ക്രമനീകേരനികന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചുവരനികേയമാണസ്റ്റ്.  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടപപറസ്ഡസ്റ്റ്  ഒ.പനി.  രജനികസ്ട്രേഷന,  കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്  പമച്ചപപ്പെട്ട
ഇരനിപ്പെനിടെ  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  കുടെനിപവള്ളന്ധം,  കടെമായ് പലെറസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  എന്നനിവയന്ധം
കകേന്ദ്രതനികലെകമാവശഖ്യമമായ 'പപസകനജുകേള്'  സശ്വകേമാരഖ്യതകയമാടെസ്റ്റ് കൂടെനിയ കേണ്സള്കട്ടഷന
സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  പബനികേസ്റ്റ്  അഡസനിന്ധംഗസ്റ്റ്  സനിസന്ധം,  ആകരമാഗഖ്യ  കബമാധവത്കേരണതനിനുള്ള
പമച്ചപപ്പെട്ട സസൗകേരഖ്യങ്ങള് തുടെങ്ങനിയവ ക്രമനീകേരനികവമാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് നടെന
വരുന. ജനീവനിതപപശലെനീകരമാഗങ്ങള് അടെകമുള്ള വനിവനിധ കരമാഗങ്ങളുപടെ സമഗ പ്രമാഥമനികേ
ആകരമാഗഖ്യ പരനിചരണതനിനസ്റ്റ് ഈ കകേന്ദ്രങ്ങപള സജമമാകമാനമാണസ്റ്റ് ലെക്ഷഖ്യമനിടുന്നതസ്റ്റ്.
ഈ  170  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സസൗകേരഖ്യങ്ങപളമാരുകവമാനമായനി പദതനി
ഇനതനില് തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി) സന്ധംസമാനപത പതരപഞടുത 170 പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി ഉയര്തനിയ സമാപനങ്ങളനില് ഈ പദതനി പൂര്തനീകേരനികന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് നടെനവരുന. 

ലെമാബസ്റ്റ് പടെസ്റ്റുകേള് കുറമറതമാകമാന നടെപടെനി

178  (1836)  ശനീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ആശുപത്രനികേളനിലന്ധം ലപ്രവറസ്റ്റ് ലെകബമാറട്ടറനികേളനിലന്ധം കരമാഗന്ധം നനിര്ണ്ണയനികന്ന
തനിനമായനി  നടെത്തുന്ന  ലെമാബസ്റ്റ്  പടെസ്റ്റുകേള്  പലെതനിനുന്ധം  കൃതഖ്യതയനിലമാതതനിനമാല്
കരമാഗമനിലമാത പലെപരയുന്ധം കരമാഗനികേളമാകന്ന വസ്തുത ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;
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(ബനി) ലെമാബസ്റ്റ് പടെസ്റ്റുകേള് കുറമറതമാകമാന എപന്തെമാപക നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികമാന
കേഴെനിയുന്ധം;

(സനി)  കകേരളതനില് പലെ ലപ്രവറസ്റ്റ് ലെമാബുകേളുന്ധം സര്കമാരനിപന്റെ നനിയമമാനുസൃതമമായ
ഉതരകവമാപടെയല പ്രവര്തനികന്നപതന്ന വസ്തുത ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇവര്പകതനിപര
എന്തെസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികമാന കേഴെനിയുന്ധം;

(ഡനി) കകേരളതനിപലെ അന്ധംഗനീകൃത ലെമാബുകേളുപടെ എണ്ണന്ധം എത്രപയന്നസ്റ്റ് കേപണ്ടതനി
യനിട്ടുകണ്ടമാ; ഉപണ്ടങനില് ജനില തനിരനിച്ചസ്റ്റ് കപരസ്റ്റ് സഹനിതന്ധം വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(ഇ)  ആശുപത്രനി  ലെമാബുകേളുപടെയുന്ധം,  ലപ്രവറസ്റ്റ്  ലെമാബുകേളുപടെയുന്ധം  പ്രവര്തനന്ധം
നനിരനീക്ഷനികമാന  ഓകരമാ  ജനിലയനിലന്ധം  പ്രകതഖ്യകേ  സ്കെശ്വമാഡസ്റ്റ്  രൂപനീകേരനികമാന  നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  സശ്വകേമാരഖ്യ  ചനികേനിത്സമാ  സമാപനങ്ങളുപടെ  പ്രവര്തനന്ധം
നനിയനനികന്നതനിനസ്റ്റ്  ആകരമാഗഖ്യ  വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്  നനിലെവനില്  സന്ധംവനിധമാനമനില.  എന്നമാല്
സശ്വകേമാരഖ്യ  ആശുപത്രനികേള്,  ലെമാബുകേള്,  സ്കെമാനനിന്ധംഗസ്റ്റ്  പസന്റെറുകേള്  തുടെങ്ങനിയ  എലമാ
ചനികേനിത്സമാ സമാപനങ്ങളുപടെയുന്ധം പ്രവര്തനന്ധം വഖ്യവസമാപനിതമമായ നനിയമന്ധം മുകഖന
നനിയനനികകേ  എന്ന  ലെക്ഷഖ്യകതമാപടെ  "കകേരള  കനിനനികല്  എസമാബനിഷ് പമന്റെസ്റ്റ്
(രജനികസ്ട്രേഷന  &  പറഗുകലെഷന)  ബനില്  2017”-നസ്റ്റ് രൂപന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
ബനില് നനിയമസഭയനില്  10-8-2017-നസ്റ്റ് അവതരനിപ്പെനികകേയുണ്ടമായനി.  ബനില് നനിയമമമാകുന്ന
മുറയസ്റ്റ് ലെമാബുകേളുപടെ പ്രവര്തന നനിലെവമാരവന്ധം പരനികശമാധന നനിലെവമാരവന്ധം കുറമറതമാകമാന
സമാധനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  കകേരളതനിപലെ അന്ധംഗനീകൃത ലെമാബുകേളുപടെ പൂര്ണ്ണമമായ എണ്ണന്ധം കക്രമാഡനീകേരനിച്ചു
സൂക്ഷനിച്ചനിട്ടനില.

(ഇ)  നനിലെവനില്  ജനിലമാ  പമഡനികല്  ഓഫെനീസര്മമാരുപടെ  കേനീഴെനില്  സ്കെശ്വമാഡുകേള്
രൂപനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

മമാരകേ രമാസവസ്തുകള് കേലെര്തനിയ ജറ്റ്യൂസസ്റ്റ് വനിതരണന്ധം

179 (1837)  ശനീ  .    പനി  .    പകേ  .    അബ്ദു റബ്ബസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ആകരമാഗഖ്യ പ്രശ് നങ്ങളുണ്ടമാകന്ന മമാരകേ രമാസവസ് തുകള് കേലെര്തനിയ
ഐസ് ക്രനീന്ധം  പസൗഡര്  കചര്ത  വനിവനിധതരന്ധം  ജറ്റ്യൂസുകേള്  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം,
എറണമാകുളന്ധം, കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് നഗരങ്ങളനില് വഖ്യമാപകേമമായനി ഉല്പ്പെമാദനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് വനിതരണന്ധം
പചയ്യുന്നതസ്റ്റ് പരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;
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(ബനി) പ്രസ് തുത ജറ്റ്യൂസസ്റ്റ് ഉല്പമാദനന്ധം നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ഏപതലമാന്ധം കകേന്ദ്ര - സന്ധംസമാന
ഏജനസനികേളുപടെ  അനുമതനി  ആവശഖ്യമമാപണനന്ധം  മമാനദണ്ഡന്ധം  എന്തെമാപണനന്ധം
സന്ധംബനനിച്ച വനിശദ വനിവരന്ധം നല്കുകമമാ;

(സനി)  പ്രസ് തുത കേമ്പനനികേളുപടെ ഉല്പന്നങ്ങളനില് രമാസ പരനികശമാധന നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമമാകകമമാ ;

(ഡനി)  എങനില് സര്കമാര് ലെമാബനില് പരനികശമാധനികന്നതനിനസ്റ്റ് മമാത്രന്ധം ഗുണകമനയുള്ള
സമാമ്പനിളുകേള് നല്കുന്നതമായുള്ള ആകക്ഷപന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഇ)  എങനില്  ഇതരന്ധം  പ്രവണതകേള്  അവസമാനനിപ്പെനികന്നതനിനമായനി  ഭക്ഷഖ്യ
വകുപ്പെനിപന്റെ സഹകേരണകതമാപടെ അടെനിയന്തെനിര നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  പരനികശമാധനയനില്  ഇപ്രകേമാരന്ധം  മമാരകേ  വസ്തുകള്  കേലെര്തനിയ  ജറ്റ്യൂസസ്റ്റ്
ഉല്പമാദനവന്ധം വനിതരണവന്ധം കേപണ്ടതനിയനിട്ടനില. 

(ബനി)  ജറ്റ്യൂസസ്റ്റ്  തുടെങ്ങനിയ  പമാനനീയങ്ങളുപടെയുന്ധം  ഭക്ഷഖ്യവസ്തുകളുപടെയുന്ധം  ഉല്പമാദനന്ധം
നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യ സുരക്ഷ പപലെസനസസ്റ്റ്/രജനികസ്ട്രേഷന ആവശഖ്യമമാണസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത
ഭക്ഷഖ്യ  സുരക്ഷമാ  ഗുണനനിലെവമാര  നനിയമന്ധം  2006  പ്രകേമാരമുള്ള  മമാനദണ്ഡങ്ങള്
പമാലെനികകണ്ടതുമമാണസ്റ്റ്.

(സനി)  രമാസപരനികശമാധനകേള് നടെത്തുന്നതനിനുകവണ്ടനി ഭക്ഷണപദമാര്തങ്ങളുപടെ
സമാമ്പനിളുകേള് കശഖരനിച്ചസ്റ്റ് ലെമാബസ്റ്റ് പരനികശമാധനയമായനി അയയമാറുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില. 

(ഇ)  ബമാധകേമല.

മങടെ സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി. ഏകേനീകേരണന്ധം

180 (1838) ശനീ  .   ടെനി  .   എ  .   അഹമദസ്റ്റ് കേബനീര് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) മങടെ നനികയമാജകേ മണ്ഡലെതനിപലെ മങടെ സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-പയ ഏകേനീകേരനിക
ന്നതനിനുള്ള  (സമാനകഡര്ലഡകസഷന)  നടെപടെനികേള് ഏതസ്റ്റ് ഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ് നനിലെവനില്
ഉള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) ഇതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി ഡനി.എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്-ല്നനിനന്ധം റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമായനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-യനിപലെ  മമാനദണ്ഡ  പ്രകേമാരന്ധം  മങടെ  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-യനില്
സസൗകേരഖ്യങ്ങളുന്ധം ജനീവനകമാപരയുന്ധം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ ?
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ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  നനിലെവനില്  ആര്ദ്രന്ധം  പദതനിയുപടെ  ഭമാഗമമായ  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള
കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി  മമാറമാനുന്ധം  ജനില/തമാലൂകതലെ  ആശുപത്രനികേളുപടെ
സസൗകേരഖ്യങ്ങള് നനിശ്ചനിത മമാനദണ്ഡങ്ങകളമാപടെ   ക്രമനീകേരനികമാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളമാണസ്റ്റ്
നടെനവരുന്നതസ്റ്റ്.  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള  സമാനകഡര്പപഡസസ്റ്റ്  പചയമാനുള്ള പപ്രമാകപ്പെമാസലെനില്
മങടെ സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി. ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഇതുസന്ധംബനനിച്ച നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. 

മങടെ സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-പയ സമാനകഡര്പപഡസസ്റ്റ് പചയമാന നടെപടെനി

181 (1839) ശനീ  .   ടെനി  .   എ  .   അഹമദസ്റ്റ് കേബനീര് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  മങടെ  നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനിപലെ  കേമറ്റ്യൂണനിറനി  പഹല്തസ്റ്റ്  പസന്റെറനിപന
സമാനകഡര്ലഡസസ്റ്റ് പചയ്യുന്നതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പെനില് പരനികശമാധനിച്ചു
വന്ന ഫെയല് തനിരനിപകേ ലെഭഖ്യമമായനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  എങനില്,  ഫെയലെനിപലെ ഏപതലമാന്ധം ശനിപമാര്ശകേളമാണസ്റ്റ്  ധനകേമാരഖ്യ വകുപ്പെസ്റ്റ്
അന്ധംഗനീകേരനിച്ചനിരനികന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികകമമാ;

(സനി)  2017-18  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷന്ധം  തപന്ന  മങടെ  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-പയ
സമാനകഡര്ലഡസസ്റ്റ് പചയ്യുവമാന സമാധനികകമമാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയനില് എപന്തെലമാന്ധം അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങളമാണസ്റ്റ്
അനുവദനികമാന ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-ഡനി)  നനിലെവനില്  ആര്ദ്രന്ധം  പദതനിയുപടെ  ഭമാഗമമായനി  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള
കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി  മമാറമാനുന്ധം  ജനില/തമാലൂകതലെ  ആശുപത്രനികേളുപടെ
സസൗകേരഖ്യങ്ങള് നനിശ്ചനിത മമാനദണ്ഡങ്ങകളമാപടെ ക്രമനീകേരനികമാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളമാണസ്റ്റ്
നടെനവരുന്നതസ്റ്റ്.  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള  സമാനകഡര്പപഡസസ്റ്റ്  പചയമാനുള്ള പപ്രമാകപ്പെമാസലെനില്
മങടെ സനി.എച്ചസ്റ്റ്സനി. ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഇതുസന്ധംബനനിച്ച നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. 

പുതനിയ ആകരമാഗഖ്യനയന്ധം

182 (1840) ശനീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സര്കമാരനിപന്റെ പുതനിയ ആകരമാഗഖ്യ നയന്ധം തയമാറമാകനിയനിട്ടുകണ്ടമാ ;

(ബനി)  എങനിൽ പ്രസനിദനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  പ്രസനിദനീകേരനിച്ചനിട്ടനിപലങനില് അതനിനുള്ള
കേമാരണന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;
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(സനി) പ്രസ്തുത നയന്ധം തയമാറമായനിട്ടനിപലങനില് അതനിനുള്ള കേമാരണങ്ങള് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ഡനി)  പുതനിയ ആകരമാഗഖ്യ  നയതനില് ഏപതങനിലന്ധം  വനിഭമാഗതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതഖ്യകേ
ഊന്നല് പകേമാടുകമാന ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ; എങനിൽ അതനിപന്റെ വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി) പുതനിയ ആകരമാഗഖ്യ നയരൂപനീകേരണന്ധം സര്കമാരനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലെമാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  സമഗവന്ധം സന്തുലെനിതവമമായ ആകരമാഗഖ്യപരനിപമാലെനന്ധം ഉറപ്പെമാകന്നതനികനമാപടെമാപ്പെന്ധം
സമൂഹതനിപലെ ദരനിദ്രര്കന്ധം പമാര്ശശ്വവല്കരനികപപ്പെട്ടവര്കന്ധം പ്രകതഖ്യകേ പരനിഗണന
നല്കേമാന ഉകദ്ദേശനികന. 

കദശനീയ ഗമാമനീണ ആകരമാഗഖ്യമനിഷപന്റെ ഫെണ്ടസ്റ്റ് വനിനനികയമാഗന്ധം

183 (1841)  ശനീ  .    എന  .    എ  .    പനലനികന്നസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കദശനീയ  ഗമാമനീണ  ആകരമാഗഖ്യ  മനിഷപന്റെ  ഫെണ്ടസ്റ്റ്  വനിനനികയമാഗതനില്
പമാളനിച്ചകേളുപണ്ടന്ന സനി.എ.ജനി. റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  കദശനീയ ഗമാമനീണ ആകരമാഗഖ്യ മനിഷന കകേരളതനിനസ്റ്റ് അനുവദനിച്ച ഫെണ്ടസ്റ്റ്
എത്രപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ; ഈ ഫെണ്ടസ്റ്റ് മുഴുവന പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി) എങനില് ഏപതലമാന്ധം കമഖലെകേളനിലെമാണസ്റ്റ് പചലെവഴെനിച്ചപതന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ ;

(ഡനി)  കകേരളതനില്  കദശനീയ  ഗമാമനീണ  ആകരമാഗഖ്യമനിഷനുമമായനി  ബനപപ്പെട്ട
എത്ര കേരമാര് കജമാലെനികേൾ ഉണ്ടസ്റ്റ് ; തുകേ സഹനിതന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ

(ഇ) ഈ കജമാലെനികേള് ഇകപ്പെമാള് നടെകനകണ്ടമാ ; എങനില് വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കേമാകമമാ

(എഫെസ്റ്റ്) ഇപലങനില് കേമാരണപമന്തെമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  കദശനീയ  ആകരമാഗഖ്യ  ദസൗതഖ്യതനിപന്റെ  ഫെണ്ടസ്റ്റ്  വനിനനികയമാഗതനില്
പമാളനിച്ചകേള്  ഉപണ്ടനള്ള സനി.ആന്റെസ്റ്റ്.എ.ജനി.  റനികപ്പെമാര്ട്ടനില്  പ്രതനിപമാദനിച്ചനിരനികന്നതസ്റ്റ്
കദശനീയ  ആകരമാഗഖ്യ  ദസൗതഖ്യതനിപന്റെ  ചനിലെ  പദതനികേളനില്  ലെഭനിച്ച  ഫെണ്ടസ്റ്റ്  മുഴുവന
പചലെവഴെനികമാതനിനമാലെമാണസ്റ്റ്.  ഈ  തുകേ  അടുത  വര്ഷന്ധം  ഉപകയമാഗനികമാന  കകേന്ദ്ര
സര്കമാരനിപന്റെ  അനുമതനി  ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അതനിനുള്ള കേര്മ പദതനികേള്  ആരന്ധംഭനിച്ചു
കേഴെനിഞ. 
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(ബനി)  2016-17  സമാമ്പതനികേവര്ഷന്ധം   കദശനീയ  ആകരമാഗഖ്യ  ദസൗതഖ്യതനിപന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങള്കമായനി 422.12 കകേമാടെനി രൂപയുപടെ പ്രവര്തനങ്ങളമാണസ്റ്റ് അന്ധംഗനീകേരനിച്ചതസ്റ്റ്.
ഇതനില്  220  കകേമാടെനി  രൂപയമാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന്ധം.   ഇതനില്  191.9  കകേമാടെനി  രൂപ
കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമമായനി സന്ധംസമാനതനിനസ്റ്റ് ലെഭനിച്ചു.  ഇതനില് സന്ധംസമാന വനിഹനിതമമായനി
മുന വര്ഷപത കുടെനിശനികേ ഉള്പപ്പെപടെ  302.8  കകേമാടെനി രൂപയുന്ധം പ്രസ്തുത സമാമ്പതനികേ
വര്ഷന്ധം  ലെഭനിച്ചു.  ഇതനില്  462.15  കകേമാടെനി  രൂപ  2016-17  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷന്ധം
പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി) പചലെവഴെനിച്ച പ്രവര്തനങ്ങള് അനുബനമമായനി കചര്കന.*

(ഡനി-എഫെസ്റ്റ്)  കകേരളതനില്  കദശനീയ  ഗമാമനീണ  ആകരമാഗഖ്യ  മനിഷനുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് നനിലെവനില്  22  കേരമാര് കജമാലെനികേള് നടെകനണ്ടസ്റ്റ്.  വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് തുകേ
സഹനിതന്ധം അനുബനമമായനി കചര്കന.*

സമഗ പ്രമാഥമനികേ ആകരമാഗഖ്യ പദതനി

184 (1842)  ശനീ  .    കജമാണ് പഫെര്ണമാണ്ടസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  സമഗ  പ്രമാഥമനികേ  ആകരമാഗഖ്യപദതനി  നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി  അങമമാലെനി  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലെതനിപലെ  മലെകയമാര  പഞമായതമായ
അയമ്പുഴെപയ  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രമമായനി  വനികേസനിപ്പെനികന്നതനിനമായനി  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചസ്റ്റ്
പകേമാണ്ടസ്റ്റ് 14-3-2017-ല് സമര്പ്പെനിച്ച കേതനില് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ ;  ഇപലങനില്
പ്രസത പപ്രമാകപ്പെമാസല് പരനിഗണനികപപ്പെടെമാതതനിപന്റെ കേമാരണന്ധം വനിശദമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

സ.ഉ. (ആര്റനി.) 845/2017/ആ.കു.വ.  തനീയതനി  28-3-2017  പ്രകേമാരന്ധം സന്ധംസമാനപത
പതരപഞടുകപപ്പെട്ട 170 പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങപള കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി
വനികേസനിപ്പെനികവമാന ഉതരവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   ഇതനില് അയമ്പുഴെ പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.  ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.
അയമ്പുഴെ പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-പയ അടുത ഘട്ടതനില് പരനിഗണനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

കകേമാന്നനി സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി. തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയമായനി 
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ

185  (1843)  ശനീ  .    അടൂര്  പ്രകേമാശസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കകേമാന്നനി  കബമാകസ്റ്റ്  പഞമായതസ്റ്റ്  മുഖമാന്തെരന്ധം  കകേമാന്നനി  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.,
കകേമാന്നനി തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയമായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് അകപക്ഷനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനില്
എന്നമാണസ്റ്റ് അകപക്ഷ സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികകമമാ ;

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(ബനി)  ഇപലങനില് കകേമാന്നനി കബമാകസ്റ്റ് പഞമായതസ്റ്റ് ഏതു സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-പയയമാണസ്റ്റ്

തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയമായനി ഉയര്തണപമന്നസ്റ്റ് അകപക്ഷനിച്ചനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  ഏതു  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-പയയമാണസ്റ്റ്  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയമായനി  ഉയര്തണപമന്ന

കേമാരഖ്യന്ധം  നമാളനിതുവപര  സനിരനീകേരനിച്ചനിട്ടനിപലങനില്  ആയതസ്റ്റ്  എന്തുപകേമാണ്ടമാണസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്

വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി) തണ്ണനികതമാടെസ്റ്റ് സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി. തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയമായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്

നടെപടെനി ലകേപകമാള്ളുവമാന കബമാകസ്റ്റ് പഞമായതസ്റ്റ് സര്കമാരനികനമാടെസ്റ്റ് അഭഖ്യര്തനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

എങനില് ആയതനിപന്റെ വനിശദമാന്ധംശന്ധം പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  പ്രസ്തുത അകപക്ഷ ലെഭനിച്ചനിട്ടനില.  എന്നമാല്  25-3-2013-പലെ സ.ഉ.

(എന്ധംഎസസ്റ്റ്)  103/213/ആ.കു.വ.  പ്രകേമാരന്ധം  കകേമാന്നനി  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-പയ  തമാലൂകസ്റ്റ്

ആശുപത്രനിയമായനി ഉയര്തനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  

(ഡനി)  ഇല.  നനിലെവനില്  പദവനി  ഉയര്ത്തുകേ  എന്നതല  മറനിച്ചസ്റ്റ്  ഓകരമാ

സമാപനങ്ങളനിലന്ധം  നനിശ്ചനിത  മമാനദണ്ഡങ്ങകളമാപടെ സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  ക്രമനീകേരനികന്നതനിനമാണസ്റ്റ്

ഈ  സര്കമാര്  മുനതൂകന്ധം  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആര്ദ്രന്ധം  പദതനിയുപടെ  ഭമാഗമമായനി

പതരപഞടുകപപ്പെട്ട  ആശുപത്രനിയുപടെ  വനിഷയന്ധം  മമാത്രകമ  ഇകപ്പെമാള്  സര്കമാര്

പരനിഗണനികനള. ഇതനില് ടെനി ആശുപത്രനി ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടനില. 

റമാന്നനി തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനി നവനീകേരണങ്ങള്

186  (1844)  ശനീ  .    രമാജു  എബ്രഹമാന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) റമാന്നനി തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയുപടെ പുതനിയ ഒ.പനി. കബമാകനിപന്റെ നനിര്മമാണന്ധം

എന്നമാണസ്റ്റ് ആരന്ധംഭനിച്ചതസ്റ്റ്; എപന്തെമാപക പ്രവൃതനികേളമാണസ്റ്റ് ഇനനിയുന്ധം പൂര്തനിയമാകമാനുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത ആശുപത്രനികസ്റ്റ് അനുവദനിച്ച കേമാരുണഖ്യ ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് പസന്റെറനിപന്റെ

പ്രവര്തനന്ധം ഇനനിയുന്ധം  ആരന്ധംഭനികമാന കേഴെനിഞനിട്ടനിലമാപയന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

ഇതനിപന്റെ പ്രവര്തനന്ധം ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെങനിലന്ധം തടെസങ്ങളുകണ്ടമാ;  എങനില്

വനിശദമമാകമാകമമാ;

(സനി)  പുതനിയ ഒ.പനി.  കബമാകനില് ഇതനിനമായനി സലെന്ധം കേപണ്ടതനി സമാപനിക

ന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെമാപക നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികമാനമാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനികന്നപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) റമാന്നനി തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയുപടെ പുതനിയ ഒ.പനി. കബമാകനിപന്റെ നനിര്മമാണന്ധം
ആരന്ധംഭനിച്ചതസ്റ്റ്  27-12-2010-ലെമാണസ്റ്റ്.  ഇലെകനികല് സന്ധംബനമമായ അവസമാന വര്കകേള്,
കേറന്റെസ്റ്റ് കേണക്ഷന,  ഫെയര്  &  കസഫനി വര്കസ്റ്റ്,  ലെനിഫസ്റ്റ് ടയല് റണ്  എന്നനീ പ്രവൃതനികേള്
പൂര്തനിയമാകമാനുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  റമാന്നനി  തമാലൂകമാശുപത്രനിയനില്  കേമാരുണഖ്യ
ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് കകേന്ദ്രന്ധം ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള എസനികമറസ്റ്റ് തയമാറമാകനിയനിരുനപവങനിലന്ധം
കേമാരുണഖ്യ  പബനവലെന്റെസ്റ്റ്  ഫെണ്ടനില്  നനിനന്ധം  പ്രവര്തനമാനുമതനിയുന്ധം  ഫെണന്ധം
ലെഭനികമാതതനിനമാല്  പദതനി  നടെപ്പെനിലെമാകനിയനില.  ഇകപ്പെമാള്  മമാന്ദഖ്യവനിരുദ  പദതനിയമായ
കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉള്പപ്പെടുതനി  റമാന്നനി  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രന്ധം  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനമായുള്ള എസനികമറസ്റ്റ്  സമര്പ്പെനികവമാന  കകേരള  പഹല്തസ്റ്റ്
റനിസര്ച്ചസ്റ്റ്  പവല്പഫെയര്  പസമാപപസറനിപയ  ചുമതലെപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്
സര്കമാരനില്  ലെഭനിച്ചനിട്ടനില.  പുതനിയ  ഒ.പനി.  കബമാകനിപന്റെ  ഒന്നമാന്ധംനനിലെയനിലെമാണസ്റ്റ്
ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ് സമാപനികമാന ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ്. 

ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെനിപലെ തസനികേകേള്

187  (1845)  ശനീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  വയനമാടെസ്റ്റ്  ജനിലയനില്

ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെനിനുകേനീഴെനില് എത്ര പുതനിയ തസനികേകേളമാണസ്റ്റ് സൃഷ്ടനിച്ചതസ്റ്റ്;

(ബനി) ജനിലയനില് വകുപ്പെനിനസ്റ്റ് കേനീഴെനിപലെ എത്ര തസനികേകേള് ഒഴെനിഞ കേനിടെകനണ്ടസ്റ്റ്;

(സനി)  മമാനന്തെവമാടെനി ജനിലമാ ആശുപത്രനിയനില് നനിലെവനിലള്ള പബഡസ്റ്റ് പസ്ട്രേന്ധംഗ്തസ്റ്റ്

ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനി പരനിഗണനയനിലകണ്ടമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  വയനമാടെസ്റ്റ്  ജനിലയനില്

ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെനിനുകേനീഴെനില് 58 തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിച്ചു.

(ബനി)  161  തസനികേകേള് ഒഴെനിഞകേനിടെകനണ്ടസ്റ്റ്.  ടെനി  തസനികേകേളനില് നനിയമനന്ധം

നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി) പരനിഗണനയനിലണ്ടസ്റ്റ്. 
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വയനമാടെസ്റ്റ് പമഡനികല് കകേമാകളജനിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്

188 (1846) ശനീ  .    ഐ  .   സനി  .    ബമാലെകൃഷ്ണന : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  വയനമാടെസ്റ്റ്  പമഡനികല് കകേമാകളജനിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്  'കേനിഫ്ബനി'യനില്
ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഇതു  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഏപതലമാന്ധം  വകുപ്പുകേളനില്  ഏപതലമാന്ധം  ഫെയലകേള്
ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ് ; വനിശദമമാകകമമാ;

(സനി) പ്രസ്തുത നടെപടെനികേള് ഏതു ഘട്ടന്ധം വപര ആപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  വയനമാടെസ്റ്റ്  പമഡനികല്  കകേമാകളജസ്റ്റ്  സമാപനികന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി
നബമാര്ഡനില് നനിനന്ധം അനുവദനിച്ച 41 കകേമാടെനി രൂപയമാണസ്റ്റ് പ്രമാരന്ധംഭ മൂലെധനമമായുള്ളതസ്റ്റ്.
ഈ  സമാപനതനിനുകവണ്ടനി  കേപണ്ടതനിയനിട്ടുള്ള  സലെതനിപന്റെ  ഭൂമനിശമാസപരമമായ
സവനികശഷതകേള് കേമാരണന്ധം അവനികടെയസ്റ്റ് കറമാഡുമമാര്ഗ്ഗന്ധം എതനികച്ചരുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒകട്ടപറ
തടെസങ്ങളുണ്ടസ്റ്റ്.  എന്നനിരുന്നമാലന്ധം  പനികന്നമാക ജനിലയനില്പപ്പെട്ട നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട പമഡനികല്
കകേമാകളജസ്റ്റ് യമാഥമാര്തഖ്യമമാകന്നതനിനസ്റ്റ് സര്കമാര് മതനിയമായ പ്രമാമുഖഖ്യന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
അതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഇനപകേല്  സമാദഖ്യതമാപഠനന്ധം  നടെതനിവരനികേയമാണസ്റ്റ്.  ബജറസ്റ്റ്
പ്രസന്ധംഗതനില് പ്രഖഖ്യമാപനിച്ചനിട്ടുള്ള പദതനികേളമാണസ്റ്റ്  പ്രധമാനമമായുന്ധം  കേനിഫ്ബനി മുകഖന
നടെപ്പെനിലെമാകന്നതസ്റ്റ്. മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില് ഉള്പപ്പെടുതനി നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള്
ഏപറടുകകണ്ടതമായ പദതനികേളനില് വയനമാടെസ്റ്റ്  പമഡനികല് കകേമാകളജനിപന ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതനിപന്റെ
സമാദഖ്യത പരനികശമാധനിച്ചുവരനികേയമാണസ്റ്റ്. 

കുട്ടനമാട്ടനിപലെ ജലെജനഖ്യകരമാഗങ്ങള്

189  (1847)  ശനീ  .    അനവര്  സമാദതസ്റ്റ്  :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ജലെജനഖ്യ കരമാഗങ്ങളുപടെ ഇസൗറനിലമമായനി കുട്ടനമാടെസ്റ്റ് മമാറനിയതനിനുള്ള കേമാരണങ്ങള്
കേപണ്ടതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  എലെനിപ്പെനനി  ബമാധനിച്ചസ്റ്റ്  ആലെപ്പുഴെ  പമഡനികല്  കകേമാകളജനില്  ചനികേനിത്സ
കതടുന്നവരനില് ഭൂരനിപക്ഷവന്ധം കുട്ടനമാട്ടുകേമാരമാപണന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  കുട്ടനമാട്ടനില്,  എപ്പെനിഡമനികയമാളജനികല്  സര്കവ്വ നടെതനി  നനിര്ദനരമായ
കേര്ഷകേ പതമാഴെനിലെമാളനികേപളയുന്ധം കേര്ഷകേപരയുന്ധം മമാരകേകരമാഗങ്ങളനില് നനിനന്ധം രക്ഷനിക
ന്നതനിനസ്റ്റ് ഒരു പദതനി തയമാറമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ)  ജലെജനഖ്യകരമാഗങ്ങളമായ  അകേറ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ്  പഡയറനിയല്  ഡനിസനീസസ്റ്റ്,  കകേമാളറ,
പപടെകഫെമായ്ഡസ്റ്റ് എന്നനീ കരമാഗങ്ങള് മറസ്റ്റ് ജനിലകേപള അകപക്ഷനിച്ചസ്റ്റ് ആലെപ്പുഴെ ജനിലയനില്
വളപര കുറവമാണസ്റ്റ്.  എന്നമാല് എലെനിപ്പെനനി  163  കകേസ്സുന്ധം ഒരു മരണവന്ധം ഉണ്ടമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
വഖ്യക്തനിശുചനിതശ്വമനിലമായ,  ശുദജലെതനിപന്റെ ലെഭഖ്യതകറവസ്റ്റ്,  സമാനനിട്ടറനി  കേക്കൂസുകേളുപടെ
അഭമാവന്ധം,  പരനിസര  മലെനിനനീകേരണന്ധം  എന്നനിവയമാണസ്റ്റ്  ജലെജനഖ്യകരമാഗങ്ങള്കള്ള
കേമാരണങ്ങള്. 

(ബനി)  എലെനിപ്പെനനി  ബമാധനിച്ചസ്റ്റ്  ആലെപ്പുഴെ  സര്കമാര്  പമഡനികല്  കകേമാകളജനില്
ചനികേനിത്സ കതടുന്നവര് ആലെപ്പുഴെ ജനിലയുപടെ വനിവനിധ ഭമാഗങ്ങളനില് നനിനള്ളവരമാണസ്റ്റ്.
ഭൂരനിഭമാഗവന്ധം കുട്ടനമാട്ടുകേമാരല. 

(സനി)  തത്കേമാലെന്ധം പരനിഗണനയനിലെനില. 

പകേമാച്ചനി കേരുകവലെനിപ്പെടെനി ഗവണ്പമന്റെസ്റ്റ് മഹമാരമാജമാസസ്റ്റ് തമാലൂകമാശുപത്രനി

190  (1848)  ശനീ  .    പകേ  .    പജ  .    മമാകനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) പകേമാച്ചനി നനികയമാജകേ മണ്ഡലെതനിപലെ കേരുകവലെനിപ്പെടെനി ഗവ.  മഹമാരമാജമാസസ്റ്റ്
തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനികലെകസ്റ്റ്  2017-18  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷപത എച്ചസ്റ്റ്.എന്ധം.സനി.
ഗനീനബുകകേള്  പ്രകേമാരമുള്ള  പദതനിയനികലെകസ്റ്റ്  എപന്തെമാപക  ഉപകേരണങ്ങളമാണസ്റ്റ്
ആശുപത്രനി അധനികൃതര് ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെസ്റ്റ് ഡയറകകറമാടെസ്റ്റ്  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടതസ്റ്റ്  എന്നറനി
യനികമാകമമാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏപതമാപക  ഉപകേരണങ്ങള്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;  ഇപലങനില്
പ്രസ് തുത ഉപകേരണങ്ങള് എകന്നകസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചു നല്കുവമാന കേഴെനിയുപമന്നസ്റ്റ് അറനിയനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) തമാപഴെപ്പെറയുന്ന ഉപകേരണങ്ങളമാണസ്റ്റ് ആശുപത്രനി അധനികൃതര് ഗനീനബുകസ്റ്റ്
പ്രകേമാരമുള്ള പദതനിയനില് ഉള്പപ്പെടുതമാന നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് :

1 Defibrillator with Cardiac monitor 2 Nos.

2 Multiparameter monitor 2

3 Multiparameter monitor with capnogram 1
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4 Nerve Locator 1

5 Multichannel ECG machine 12 Channel 1

6 Multichannel ECG machine 3  Channel 1

7 Pulse Oximeter 3

8 Suction Apparatus 4

9 Refrigerator 300  Ltr 1

10 Autoclave (Vertical) 1

11 OT light shadowless Mobile Single Dome 1

12 3.5&4.5 system plate & screw instrumentation set 1

13 C-arm 1

14 Fumeral interlocking instrumentation set 1

15 Hemi arthroplasty instrumentation set 1

16 Plaster Cutter 1

17 Proxymal fumeral nail instrumentation set 1

18 Tibia interlocking nail instrumentation with distal jig. 1

19 Computerized  Radiography 1

(ബനി) ആവശഖ്യപപ്പെട്ട ഉപകേരണങ്ങള് വനിതരണന്ധം പചയ്യുവമാന കകേരള പമഡനികല്
സര്വ്വനീസസസ്റ്റ്  കകേമാര്പ്പെകറഷനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കുകേയുന്ധം  ഉപകേരണങ്ങള്കള്ള തുകേ
പപകേമമാറുകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഡനിസന്ധംബര് മമാസകതമാടുകൂടെനി ഉപകേരണങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകു
പമന്നമാണസ്റ്റ് പ്രതനീക്ഷനികന്നതസ്റ്റ്. 
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ചനീകമനനി ആശുപത്രനിയുപടെ കസവനന്ധം

191  (1849)  ശനീ  .    എന്ധം  .    രമാജകഗമാപമാലെന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിപലെ ചനീകമനനി തുറന്ന ജയനിലെനികനമാടെനുബനനിച്ചസ്റ്റ് പ്രവര്തനികന്ന
ആശുപത്രനിയുപടെ  കസവനന്ധം  പരനിസരവമാസനികേള്കസ്റ്റ്  കൂടെനി  ലെഭഖ്യമമാകമാന  നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികകമമാ ?

ഉതരന്ധം

കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിപലെ ചനീകമനനി തുറന്ന ജയനിലെനികനമാടെനുബനനിച്ചസ്റ്റ് പ്രവര്തനികന്ന
ആശുപത്രനിയുപടെ കസവനന്ധം പരനിസരവമാസനികേള്കകൂടെനി തുറന പകേമാടുകന്നതസ്റ്റ് ജയനില്
സുരക്ഷപയ സമാരമമായനി ബമാധനികപമന്നതനിനമാല് പ്രമാകയമാഗനികേമല. 

സനീ-പുരുഷ വനഖ്യന്ധംകേരണതനിനസ്റ്റ് വനികധയരമായ വഖ്യക്തനികേള്കസ്റ്റ്
നല്കേനിയ സഹമായത്തുകേയുപടെ വനിവരന്ധം

192 (1850) ശനീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമമാര് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കകേമാട്ടയന്ധം  പമഡനികല്  കകേമാകളജസ്റ്റ്  പനി.  പനി.  യൂണനിറനില്  2013  മുതല്
നമാളനിതുവപര സനീ-പുരുഷ വനഖ്യന്ധംകേരണതനിനസ്റ്റ് വനികധയരമായ വഖ്യക്തനികേള്കസ്റ്റ് ഓകരമാ
മമാസന്ധം നല്കേനിയ സഹമായത്തുകേ എത്രയമാപണനള്ള വനിവരന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  വനഖ്യന്ധംകേരണതനിനസ്റ്റ്  വനികധയമമാകുന്ന  വഖ്യക്തനികേള്കസ്റ്റ്  നല്കുന്ന
കപ്രമാത്സമാഹന തുകേ വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്നതസ്റ്റ് ആരമാണസ്റ്റ് ; ടെനി തുകേ കൃതഖ്യമമായനി അര്ഹര്കസ്റ്റ്
കേനിട്ടുനപവന്നസ്റ്റ്  പനി.  പനി.  പമഡനികല്  ഓഫെനീസര്  ബനപപ്പെട്ട  അധനികേമാരനികേൾകസ്റ്റ്
കരഖമാമൂലെന്ധം റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയ്യുനകണ്ടമാ ;

(സനി)  വനഖ്യന്ധംകേരണ  ശസക്രനിയ  സന്ധംഘടെനിപ്പെനികന്ന  കഡമാകര്മമാര്കന്ധം  മറസ്റ്റ്
സമാഫെനിനുന്ധം ലെഭനികന്ന ഇനപസന്റെനീവനിപന്റെ വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ ; 2013 മുതല്
നമാളനിതുവപര ജനീവനകമാര്കസ്റ്റ് ലെഭനിച്ച ഇനപസന്റെനീവനിപന്റെ വനിശദമാന്ധംശന്ധം മമാസന്ധം തനിരനിച്ചു
വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  പനി.  പനി.  യൂണനിറനില് നനിലെവനിപലെ പനി.  എച്ചസ്റ്റ്.  എന.  നനിയമനിതയമായതസ്റ്റ് മുതല്
വനഖ്യന്ധംകേരണതനിനസ്റ്റ് വനികധയരമായ വഖ്യക്തനികേള്കസ്റ്റ് നല്കേനിയ തുകേ,  ജനീവനകമാര്കസ്റ്റ്
നല്കേനിയ  ഇനപസന്റെനീവസ്റ്റ്,  പനി.  പനി.  യൂണനിറസ്റ്റ്  പ്രവര്തനതനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  തുകേ
ഇവയുപടെ  വനിനനികയമാഗന്ധം  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  സര്കമാര്  തലെ  അകനശ്വഷണന്ധം  നടെതമാന
അടെനിയന്തെര നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) 2013-17 ജൂപപലെ വപരയുള്ള പനി.പനി.എസസ്റ്റ്.-എന.എസസ്റ്റ്.വനി.-യുപടെ ഓകരമാ

മമാസവന്ധം പകേമാടുതനിട്ടുള്ള തുകേയുപടെ കേണകസ്റ്റ് അനുബനമമായനി കചര്കന.* 

(ബനി) പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ് ആശുപത്രനി സൂപ്രണ്ടനിപന്റെ ഓഫെനീസനില് നനിന്നമാണസ്റ്റ്

തുകേ നല്കേമാറുള്ളതസ്റ്റ്. ഈ തുകേ ഉപകഭമാക്തമാവനിനസ്റ്റ് കേനിട്ടുനകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് പനി.പനി. യൂണനിറസ്റ്റ്

പമഡനികല് ഓഫെനീസര് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയമാറനില. 

(സനി) വനിവരന്ധം കക്രമാഡനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് സൂക്ഷനിച്ചനിട്ടനില.

(ഡനി) ഇതരതനില് അകനശ്വഷണന്ധം നടെകതണ്ടതമായ സമാഹചരഖ്യന്ധം ഉണ്ടമായനിട്ടനില. 

പനനി മരണന്ധം

193  (1851)  ശനീ  .    പകേ  .    മുരളനീധരന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരകമറതനിനസ്റ്റ് കശഷന്ധം പകേര്ച്ചപ്പെനനി,  പഡങനിപ്പെനനി,

എന്നനിവമൂലെന്ധം  എത്രകപര്  മരണപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;  സശ്വകേമാരഖ്യ  ആശുപത്രനികേളനിപലെയുന്ധം

സര്കമാര് ആശുപത്രനികേളനിപലെയുന്ധം കേണകകേള് തരന്ധം തനിരനിച്ചസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  സര്കമാര്  വകുപ്പുകേളുപടെ  ഏകകേമാപനമനിലമായയുന്ധം  മഴെകമാലെ  പൂര്വ്വ

ശുചനീകേരണന്ധം  നടെതമാതതുമമാണസ്റ്റ്  ഇപ്രകേമാരന്ധം  സമാന്ധംക്രമനികേ  കരമാഗങ്ങള്  പടെര്ന

പനിടെനികമാന കേമാരണമമായനി എന്നതസ്റ്റ് സര്കമാരനിപന്റെ ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  എങനില്  ഇകമാരഖ്യതനിൽ  അനമാസ  ഉണ്ടമാകനിയ  ഉകദഖ്യമാഗസര്പകതനിപര

എപന്തെമാപക നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്?

ഉതരന്ധം

(എ) സശ്വകേമാരഖ്യ ആശുപത്രനികേളനിപലെ കേണകകേള് ലെഭഖ്യമല.  സര്കമാര് ആശുപ

ത്രനിയനിപലെ കേണകകേള് അനുബനമമായനി കചര്കന.* 

(ബനി) ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(സനി) ബമാധകേമല. 

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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പകേമാരട്ടനി ഗമാനനിഗമാന്ധം തശ്വകസ്റ്റ് കരമാഗമാശുപത്രനി

194  (1852)  ശനീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) പകേമാരട്ടനി ഗമാനനിഗമാന്ധം തശ്വകസ്റ്റ് കരമാഗമാശുപത്രനിയനിപലെ അകന്തെവമാസനികേളമാല്
നടെതപപ്പെടുന്ന  ഭക്ഷഖ്യ-ഭകക്ഷഖ്യതര  സമാധനങ്ങളുപടെ  വനിതരണന്ധം  നടെത്തുന്ന  കകേമാ-
ഓപ്പെകററനീവസ്റ്റ്  പസമാലസറനികസ്റ്റ്  നല്കേമാനുള്ള  തുകേ  കുടെനിശനികേയമായനിരനികന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  പ്രസല്കുുത  കുടെനിശനികേ  തുകേ  ഉടെന  പകേമാടുത്തു  തനീര്കന്നതനിനുന്ധം  അതമാതസ്റ്റ്
മമാസങ്ങളനില്  തപന്ന  ബനില്ലുകേള്  മമാറനി  നല്കുന്നതനിനുന്ധം  ആവശഖ്യമമായ  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(സനി)  ഇവനിടെപത "  കപഷഖ്യന്റെസ്റ്റ് എന്ധംകപ്ലെെമായനീസസ്റ്റ്  "  ആയനി കജമാലെനി പചയ് തസ്റ്റ് വനിരമനിച്ച
അകന്തെവമാസനികേള്കള്ള ഫെനിനമാനഷഖ്യല് അസനിസനസസ്റ്റ് കുടെനിശനികേ പകേമാടുത്തുതനീർതസ്റ്റ്
തുടെർന്നസ്റ്റ്  അതമാതസ്റ്റ്  മമാസങ്ങളനില്തപന്ന  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശഖ്യമമായ  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(ഡനി)  ഓണതനിനസ്റ്റ്  മുനപസ്റ്റ്  കമൽപ്പെറഞ മുഴുവന കുടെനിശനികേകേളുന്ധം  അനുവദനിച്ചസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(ഇ) ഇവനിടെപത അകന്തെവമാസനികേളുപടെ കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ്/പപര്മനിറസ്റ്റ് ബനി.പനി.എൽ.
ആയനി നനിലെനനിര്തനി ഭക്ഷഖ്യ സമാധനങ്ങള് അനുവദനികവമാന ആവശഖ്യമമായ നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പകേമാരട്ടനി  ഗമാനനിഗമാന്ധം  തശ്വകസ്റ്റ്  കരമാഗമാശുപ
ത്രനിയനിപലെ അകന്തെവമാസനികേളമാല്  നടെതപപ്പെടുന്ന  ഭക്ഷഖ്യ-ഭകക്ഷഖ്യതര  സമാധനങ്ങളുപടെ
വനിതരണന്ധം  നടെത്തുന്ന  കകേമാ-ഓപ്പെകററനീവസ്റ്റ്  പസമാപപസറനികസ്റ്റ്  കുടെനിശനികേ  തനീര്തസ്റ്റ്
16,00,000  (പതനിനമാറസ്റ്റ്  ലെക്ഷന്ധം)  രൂപ  1-8-2017-ല്  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അതമാതസ്റ്റ്
മമാസങ്ങളനില്  തപന്ന  ബനില്ലുകേള്  മമാറനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചു
വരുന. 

(സനി&ഡനി)  'കപഷഖ്യന്റെസ്റ്റ്  എന്ധംകപ്ലെെമായനീസസ്റ്റ്'  ആയനി  കജമാലെനി  പചയ്തസ്റ്റ്  വനിരമനിച്ച
അകന്തെവമാസനികേള്കള്ള ഫെനിനമാനഷഖ്യല് അസനിസനസസ്റ്റ് കുടെനിശനികേ ഓണതനിനസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ്
അനുവദനിച്ചസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനുന്ധം തുടെര്ന്നസ്റ്റ് അതമാതസ്റ്റ് മമാസങ്ങളനില് തപന്ന നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുമുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ഇ)  സര്കമാര്  മമാനസനികേമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  തശ്വകസ്റ്റ്  കരമാഗമാശുപത്രനികേള്
എന്നനിവനിടെങ്ങളനിപലെ അകന്തെവമാസനികേള്കസ്റ്റ് ബനി.പനി.എല്. വനിഭമാഗതനില് ഉള്പപ്പെടുതനി
കറഷന  കേമാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  ബനപപ്പെട്ട  ഉകദഖ്യമാഗസര്കസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 



അനുബനന്ധം 657

നൂറനമാടെസ്റ്റ് പലെപ്രസനി സമാനനികറമാറനിയന്ധം

195  (1853)  ശനീ  .    ആര്  .    രമാകജഷസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  നൂറനമാടെസ്റ്റ്  പലെപ്രസനി സമാനനികറമാറനിയതനില് സ് പപഷഖ്യമാലെനിറനി ആശുപത്രനി
ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുന്ധം പുതനിയ പകേട്ടനിടെ സമുച്ചയന്ധം നനിര്മനികന്നതനിനുമമായനി സശ്വനീകേരനിച്ച
നടെപടെനികേള് എപന്തെലമാമമാണസ്റ്റ് ;

(ബനി)  നബമാർഡസ്റ്റ് ഫെണ്ടനില് അനുവദനിച്ച തുകേയുപടെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ ;
പ്രസ്തുത  തുകേ  ഉപകയമാഗനിച്ചുള്ള  നനിര്മമാണ  പ്രവര്തനന്ധം  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്
സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേൾ എപന്തെലമാമമാണസ്റ്റ് ; വനിശദമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  പസഷഖ്യമാലെനിറനി  ആശുപത്രനി  ആരന്ധംഭനികന്ന  കേമാരഖ്യന്ധം  ഇകപ്പെമാള്
പരനിഗണനയനിലെനില.  നൂറനമാടെസ്റ്റ് പലെപ്രസനി സമാനനികറമാറനിയതനിനസ്റ്റ് നബമാര്ഡസ്റ്റ് പദതനിയനില്
പുതനിയ  പകേട്ടനിടെന്ധം  നനിര്മനികന്നതനിനസ്റ്റ്  4030  ലെക്ഷന്ധം  രൂപയുപടെ  എസനികമറമാണസ്റ്റ്
തയമാറമാകനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. നബമാര്ഡസ്റ്റ് ഫെണ്ടനില് നനിനന്ധം 2000 ലെക്ഷന്ധം രൂപയുന്ധം സന്ധംസമാന
സര്കമാര്  ഒമാഹരനിയമായനി  352.94  ലെക്ഷന്ധം  രൂപയുന്ധം  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതനിപന്റെ
നനിര്മമാണ  പ്രവൃതനികേള്  പുകരമാഗമനിച്ചുവരുന.   കൂടെമാപത  രണ്ടമാന്ധംഘട്ട  നനിര്മമാണ
പ്രവൃതനികേള്കമായനി  1677.06 ലെക്ഷന്ധം രൂപയുപടെ എസനികമറ്റുന്ധം പരനിഗണനയനിലെമാണസ്റ്റ്.

കേകകമാടെനി പ്രമാഥമനികേ ആകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രതനിപന്റെ പദവനി ഉയര്തല്

196  (1854)  ശനീ  .    എ  .    പകേ  .    ശശനീന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

എലെത്തൂര്  നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനില്പപ്പെട്ട  കേകകമാടെനി  പ്രമാഥമനികേ  ആകരമാഗഖ്യ
കകേന്ദ്രപത  കുടുന്ധംബ  കക്ഷമകകേന്ദ്രമമായനി  ഉയര്ത്തുന്ന  പ്രവൃതനിയനില്  എപന്തെമാപക
നടെപടെനികേള്  ഇതുവപര  സശ്വനീകേരനിച്ചുപവനന്ധം  ഈ  പദതനികമായനി  എത്ര  രൂപ
നനീകനിപവച്ചനിട്ടുപണ്ടനന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

ആര്ദ്രന്ധം  പദതനിയുപടെ  ഭമാഗമമായനി  സന്ധംസമാനപത  പതരപഞടുകപപ്പെട്ട
170 പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങപള കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി ഉയര്ത്തുകേയുന്ധം
ടെനി  സമാപനങ്ങളനില് ആപകേ  680  പുതനിയ  തസനികേകേളുന്ധം  സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   ഇതനിപന്റെ
അടെനിസമാനതനില്  കേകകമാടെനി  പ്രമാഥമനികേ  ആകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രതനില് ഒരു  പമഡനികല്
ഓഫെനീസര്, രണ്ടസ്റ്റ് സമാഫെസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ്, ഒരു ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യന എന്ന രനീതനിയനില് തസനികേകേള്

436/2020
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സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇവ കൂടെമാപത കേമ്പറ്റ്യൂട്ടപപറസ്ഡസ്റ്റ് ഒ.പനി.  രജനികസ്ട്രേഷന,  കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്
പമച്ചപപ്പെട്ട ഇരനിപ്പെനിടെ സസൗകേരഖ്യങ്ങള്, കുടെനിപവള്ളന്ധം, കടെമായ് പലെറസ്റ്റ് സസൗകേരഖ്യങ്ങള് എന്നനിവയന്ധം
കകേന്ദ്രതനികലെകമാവശഖ്യമമായ  'പപസകനജുകേള്'  സശ്വകേമാരഖ്യതകയമാടുകൂടെനിയ കേണ്സള്കട്ടഷന
സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  പബനികേസ്റ്റ്  അഡസനിന്ധംഗസ്റ്റ്  സനിസന്ധം,  ആകരമാഗഖ്യ  കബമാധവത്കേരണതനിനുള്ള
പമച്ചപപ്പെട്ട  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  തുടെങ്ങനിയവ  ക്രമനീകേരനികവമാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെനവരുന.  ഇതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  പപപ്രമറനി  പഹല്തസ്റ്റ്  പസന്റെറുകേപള
കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് 23 കകേമാടെനി രൂപയള്ള ഭരണമാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 5  കകേമാടെനി രൂപയുപടെ ലെകബമാറട്ടറനി ഉപകേരണങ്ങള് വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനി പകേ.എന്ധം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല്. വഴെനി നടെനവരുന.  

നമാഷണല് പഹല്തസ്റ്റ് മനിഷപന്റെ കേനീഴെനിലള്ള നഴമമാരുപടെ ശമ്പളന്ധം

197 (1856)  ശനീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമമാര് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സശ്വകേമാരഖ്യ  നഴമമാരുപടെ  ശമ്പളന്ധം  20,000  രൂപയമായനി  നനിജപപ്പെടുതനിയ
സര്കമാര് തനീരുമമാനതനിപന്റെ പശ്ചമാതലെതനില് എന.എച്ചസ്റ്റ്.എന്ധം.-പന്റെ കേനീഴെനില് കജമാലെനി
പചയ്തുവരുന്ന നഴമമാരുപടെ കവതനവന്ധം ഇരുപതനിനമായനിരന്ധം രൂപയമായനി നനിജപപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ ;

(ബനി) 2017-18 സമാമ്പതനികേ വര്ഷന്ധം നമാഷണല് പഹല്തസ്റ്റ് മനിഷപന്റെ കേനീഴെനില്
കജമാലെനി  പചയ്തുവരുന്ന നഴമമാരുപടെ  ശമ്പളന്ധം  എത്ര രൂപയമായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനമാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര സര്കമാരനികനമാടെസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ;

(സനി)  നനിലെവനില് എത്ര രൂപയമായനി നനിജപപ്പെടുതനിയമാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്കമാരനില്
നനിനന്ധം അനുമതനി ലെഭനിച്ചതസ്റ്റ്; വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  2017-18-ല്  കകേന്ദ്രസര്കമാര്  അന്ധംഗനീകേരനിച്ച  ആര്.ഒ.പനി.  പ്രകേമാരന്ധം
എന.എച്ചസ്റ്റ്.എന്ധം-പന്റെ കേനീഴെനില് പ്രവര്തനികന്ന നഴമമാര്കസ്റ്റ് നനിലെവനിലള്ള  ശമ്പളതനിപന്റെ
5% വര്ദന നല്കേമാനമാണസ്റ്റ് കേഴെനിയുകേ. 

(ബനി) 2017-18 സമാമ്പതനികേ വര്ഷന്ധം നമാഷണല് പഹല്തസ്റ്റ് മനിഷപന്റെ കേനീഴെനില്
കജമാലെനി പചയ്തുവരുന്ന നഴമമാരുപടെ ശമ്പളന്ധം നനിലെവനില് വമാങ്ങുന്നതനിപന്റെ  15%  ആകനി
ഉയര്തണപമന്നസ്റ്റ് പനി.പഎ.പനി. വഴെനി കകേന്ദ്ര സര്കമാരനികനമാടെസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടമായനിരുന.

(സനി) കകേന്ദ്ര സര്കമാരനിപന്റെ ആര്.ഒ.പനി. പ്രകേമാരന്ധം  നനിലെവനില് വമാങ്ങുന്നതനിപന്റെ 5%.
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198  (1857)  ശനീ  .    ഡനി  .    പകേ  .    മുരളനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പ്രമാഥമനികേ  അര്ബുദ  നനിര്ണ്ണയ  കനിനനികകേള്  എവനിപടെപയമാപകയമാണസ്റ്റ്
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ് ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കനിനനികകേളുപടെ ഭസൗതനികേ സമാഹചരഖ്യന്ധം വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി) എത്ര കഡമാകര്മമാരുന്ധം മറസ്റ്റ് ആകരമാഗഖ്യപ്രവര്തകേരുന്ധം ഇവനിപടെ പ്രവർതനികനണ്ടസ്റ്റ് ;

(ഡനി) പ്രമാഥമനികേ അര്ബുദ നനിര്ണ്ണയ കനിനനികകേള്കകവണ്ടനി പ്രകതഖ്യകേന്ധം ഫെണ്ടസ്റ്റ്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദവനിവരങ്ങള് നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) പ്രമാഥമനികേ അര്ബുദ നനിര്ണ്ണയ കനിനനികകേള് ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെനിനുകേനീഴെനിലന്ധം
ആര്.സനി.സനി.-യുപടെ  കനതൃതശ്വതനിലന്ധം  പമഡനികല്  കകേമാകളജുകേളനിലന്ധം  നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.
കേഖ്യമാനസര്  പകേയര്  പദതനിയനില്  കേമാനസര്  കരമാഗ  ചനികേനിത്സകയമാപടെമാപ്പെന്ധം  തപന്ന
കരമാഗനനിര്ണ്ണയവന്ധം നടെതനിവരുന.  പ്രധമാനമമായുന്ധം സനമാര്ബുദന്ധം,  ഗര്ഭമാശയ കേമാനസര്,
വദനമാര്ബുദന്ധം  എന്നനിവയുപടെ  നനിര്ണ്ണയമമാണസ്റ്റ് ആകരമാഗഖ്യ  വകുപ്പെനിലൂപടെ  നടെതനി
വരുന്നതസ്റ്റ്.  ആര്.സനി.സനി.-യുപടെ കനതൃതശ്വതനില് തനിരുവനന്തെപുരത്തുന്ധം നനീണ്ടകേരയനിലന്ധം
കകേമാഴെകഞരനിയനിലന്ധം   പമാലെകമാടുന്ധം  കേമാനസര് നനിര്ണ്ണയ കനിനനികകേള്  പ്രവര്തനിച്ചു
വരുന.  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന  പ്രമാഥമനികേ  അര്ബുദ  നനിര്ണ്ണയ
കനിനനികകേളുപടെ  ലെനിസസ്റ്റ് അനുബനമമായനി കചര്കന.*

(ബനി) എലമാ സമാമ്പതനികേവര്ഷവന്ധം ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെനിപന്റെ   കേമാനസര് പകേയര്
പദതനിയുപടെ  വമാര്ഷനികേ  ഫെണ്ടസ്റ്റ്  ഉപകയമാഗനിച്ചുന്ധം  കകേന്ദ്രമാവനിഷ്കൃത  പദതനിയമായ
NPCDCS-യനിലൂപടെയുന്ധം  ജനിലകേളനിപലെ  കേമാനസര്  നനിര്ണ്ണയ  ചനികേനിത്സമാ  കകേന്ദ്രങ്ങള്
സജനീകേരനികകേയുന്ധം  ശക്തനിപപ്പെടുത്തുകേയുന്ധം  പചയമാറുണ്ടസ്റ്റ്.  പരനിമനിതമമായ  ഭസൗതനികേ
സമാഹചരഖ്യങ്ങളമാണസ്റ്റ്  ആകരമാഗഖ്യ  വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്  കേനീഴെനിലള്ള  കേമാനസര്  നനിര്ണ്ണയ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിലെവനിലള്ളതസ്റ്റ്. 

(സനി)  പരനിശനീലെനന്ധം  ലെഭനിച്ച  16  കഡമാകര്മമാരുന്ധം  44  നഴമമാരുന്ധം  16  സ് പപഷഖ്യ
ലെനിസ്റ്റുമമാരുന്ധം  നനിലെവനില് ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെനിനുകേനീഴെനില് പ്രവര്തനികനണ്ടസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രമാവനിഷ്കൃത  പദതനിയമായ  NPCDCS-യനിലൂപടെയുന്ധം  കൂടെമാപത
എലമാ സമാമ്പതനികേ വര്ഷവന്ധം ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെനിപന്റെ കേമാനസര് പകേയര് പദതനിയുപടെ
വമാര്ഷനികേ  ഫെണ്ടസ്റ്റ്  ഉപകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിപലെ  കേമാനസര്  നനിര്ണ്ണയ  ചനികേനിത്സമാ
കകേന്ദ്രങ്ങള് സജനീകേരനികകേയുന്ധം ശക്തനിപപ്പെടുത്തുകേയുന്ധം പചയമാറുണ്ടസ്റ്റ്.

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെനില് ആശനിത നനിയമനന്ധം

199  (1858)  ശനീ  .    റനി  .    വനി  .    രമാകജഷസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ആകരമാഗഖ്യ  വകുപ്പെനില് ആശനിത നനിയമന വഖ്യവസ പ്രകേമാരന്ധം  നനിയമന
ഉതരവമായതനില് എത്ര കപര്കസ്റ്റ് നനിയമനന്ധം നല്കേമാന ബമാകനിയുണ്ടസ്റ്റ്;

(ബനി)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  അവസമാനമമായനി  ഇപ്രകേമാരന്ധം  നനിയമനന്ധം  നല്കനിയതസ്റ്റ്
എകപ്പെമാഴെമാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ആശനിത  നനിയമനന്ധം  ലെഭനികകണ്ടവര്കസ്റ്റ്  കവഗതനില്  നനിയമനന്ധം
നലന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെനില് ആശനിത നനിയമന വഖ്യവസ പ്രകേമാരന്ധം 199 കപര്കസ്റ്റ്
നനിയമനന്ധം നല്കുവമാന ബമാകനിയുണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി) 20-11-2013-പലെ ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെസ്റ്റ് ഡയറകറുപടെ ഉതരവപ്രകേമാരമമാണസ്റ്റ്
കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്  അവസമാനമമായനി നനിയമനന്ധം നല്കേനിയതസ്റ്റ്.

(സനി) സൂപ്പെര്നറ്റ്യൂമററനി തസനികേയനില് നനിയമനന്ധം നടെതനിയ കമാര്കമമാരനില് ഇനനി
37 എണ്ണന്ധം ക്രമപപ്പെടുതമാനുണ്ടസ്റ്റ്. നനിലെവനിലള്ള ഒഴെനിവകേളനില് കമല്പ്പെടെനി സൂപ്പെര് നറ്റ്യൂമററനി
നനിയമനങ്ങള് ക്രമപപ്പെടുത്തുന്ന നടെപടെനി പൂര്തനിയമായനി കേഴെനിഞമാല് മമാത്രകമ പുതനിയ
ആശനിത നനിയമനങ്ങള് നല്കേമാന കേഴെനിയുകേയുള്ളു.

എയ്ഡ്സസ്റ്റ് കേണ്കടമാള് പസമാലസറനി

200 (1859) ശനീ  .   പകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖമാദര് :
ശനീമതനി പനി  .   അയനിഷമാ കപമാറനി :
ശനീ  .   ആന്റെണനി കജമാണ് :
ശനീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമാന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാന എയ്ഡ്സസ്റ്റ് കേണ്കടമാള് പസമാലസറനിയുപടെ പ്രവര്തനങ്ങള്
അവകലെമാകേനന്ധം പചയമാറുകണ്ടമാ ;

(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമമായനി  സഹകേരനിച്ചസ്റ്റ്  എയ്ഡ്സസ്റ്റ്  പ്രതനികരമാധ
പ്രവര്തനങ്ങപള ഏകകേമാപനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനി
ട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;
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(സനി)  എച്ചസ്റ്റ്.ഐ.വനി.  ബമാധനിതരമായ  വഖ്യക്തനികേള്കസ്റ്റ്  ആന്റെനി  റനികടമാലവറല്
മരുനകേള് ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  എച്ചസ്റ്റ്.ഐ.വനി./എയ്ഡ്സസ്റ്റ്,  സന്നദ രക്തദമാനന്ധം എന്നനിവ സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്
കബമാധവല്കരണന്ധം  നടെത്തുന്നതനിനമായനി  ഗമാമപഞമായത്തുകേള്,  കകേമാകളജുകേള്,
വനിവനിധ  സന്നദ  സന്ധംഘടെനകേള്  എന്നനിവയുപടെ  സഹകേരണകതമാപടെ  കമാസ്സുകേളുന്ധം
ദനിനമാചരണ പരനിപമാടെനികേളുന്ധം സന്ധംഘടെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഇ)  കറഷന  കേമാര്ഡനിപലെ  വരുമമാന  പരനിധനി,  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്
വനിഭമാഗന്ധം  എന്നനീ  മമാനദണ്ഡങ്ങള് അടെനിസമാനമമാകമാപത  എച്ചസ്റ്റ്.ഐ.വനി.  അണുബമാധനിതപര
ആകരമാഗഖ്യ  ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്
നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള  സന്ധംസമാന  എയ്ഡ്സസ്റ്റ്  നനിയനണ  പസമാലസറനി  ആകരമാഗഖ്യ
വകുപ്പുമമായനി സഹകേരനിച്ചസ്റ്റ്  സനീ  ലലെന്ധംഗനികേ പതമാഴെനിലെമാളനികേള്,  സശ്വവര്ഗ്ഗരതനികമാരമായ
പുരുഷനമാര്,  മയകമരുന്നസ്റ്റ്  കുതനിവയന്നവര്,  ഇതര സന്ധംസമാന പതമാഴെനിലെമാളനികേള്,
ഭനിന്നലെനിന്ധംഗകമാര്, ദനീര്ഘദൂര ടകസ്റ്റ് ലഡവര്മമാര് തുടെങ്ങനിയ എച്ചസ്റ്റ്.ഐ.വനി. പനിടെനിപപടെമാന
സമാധഖ്യതയുള്ള  അപകേടെകേരമമായ  ലലെന്ധംഗനികേ  ശനീലെമുള്ളവര്കസ്റ്റ്  ലലെന്ധംഗനികേ  കരമാഗ
ചനികേനിത്സയുന്ധം ലത്രമമാസ ലലെന്ധംഗനികേമാകരമാഗഖ്യ പരനികശമാധനകേളുന്ധം നടെതനിവരുന. കൂടെമാപത,
കദശനീയ ആകരമാഗഖ്യദസൗതഖ്യവമമായനി  സഹകേരനിച്ചസ്റ്റ്  ഇതര സന്ധംസമാന പതമാഴെനിലെമാളനികേള്
കനിടെയനില് എച്ചസ്റ്റ്.ഐ.വനി./എയ്ഡ്സുന്ധം മറസ്റ്റ്  സമാന്ധംക്രമനികേ കരമാഗങ്ങള്പകതനിപരയുള്ള
കബമാധവല്കരണവന്ധം  ആകരമാഗഖ്യ  പരനികശമാധനമാ  കേഖ്യമാമ്പുകേളുന്ധം  നടെതനിവരുന.
ഇതുകൂടെമാപത,  സമാമൂഹഖ്യനനീതനി,  തകദ്ദേശ  സശ്വയന്ധംഭരണന്ധം,  പതമാഴെനില്,  വഖ്യവസമായന്ധം,
വനികനമാദസഞമാരന്ധം,  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  എന്നനീ വകുപ്പുകേളുമമായനി  സഹകേരനിച്ചസ്റ്റ്  കകേരള സന്ധംസമാന
എയ്ഡ്സസ്റ്റ്  നനിയനണ  പസമാലസറനി  നടെതനിവരുന്ന  എയ്ഡ്സസ്റ്റ്  പ്രതനികരമാധ
പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകകേമാപനിപ്പെനികന്നതനിനമായനി അതതസ്റ്റ് വകുപ്പുകേളനിപലെ ഒരു ഉകദഖ്യമാഗസപന
കനമാഡല്  ഓഫെനീസര്  ആയനി  നനികയമാഗനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  എച്ചസ്റ്റ്.ഐ.വനി.  പ്രതനികരമാധ
പ്രവര്തനങ്ങള്  ഊര്ജനിതമമാകന്നതനിനമായനി  കകേരള  സന്ധംസമാന  എയ്ഡ്സസ്റ്റ്
നനിയനണ  പസമാപപസറനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമമായനി  കചര്ന്നസ്റ്റ്  കബമാധവല്കരണ
കമാസ്സുകേള്, പരനിശനീലെനങ്ങള്, ദനിനമാചരണങ്ങള് എന്നനിവ നടെതനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  സന്ധംസമാനപത  എച്ച.ഐ.വനി.  ബമാധനിതരമായ  വഖ്യക്തനികേള്കസ്റ്റ്  ആന്റെനി
റനികടമാലവറല്  ടനീറസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്  പസന്റെറുകേള്  (ART)  വഴെനി  സസൗജനഖ്യമമായനി  ആന്റെനി
റനികടമാലവറല് മരുനകേള് ലെഭഖ്യമമാകനണ്ടസ്റ്റ്.
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(ഡനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ഇ)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  5-8-2016-പലെ  സ.ഉ.  (സമാധമാ)  നമ്പര്  972/2016/പതമാഴെനില്

പ്രകേമാരന്ധം  എച്ചസ്റ്റ്.ഐ.വനി.  അണുബമാധനിതപര  കറഷന  കേമാര്ഡനിപന്റെ  വരുമമാനപരനിധനി,

എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  വനിഭമാഗന്ധം എന്നനീ മമാനദണ്ഡങ്ങള് അടെനിസമാനമമാകമാപത

എച്ച.ഐ.വനി.  അണുബമാധനിതര്  എന്ന  പ്രകതഖ്യകേ  വനിഭമാഗതനില്  ഉള്പപ്പെടുതനി

ആകരമാഗഖ്യ  ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  നമാളനിതുവപര  5479

കുടുന്ധംബങ്ങള് ഈ പദതനിയനില് അന്ധംഗമമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

കേകമാടെസ്റ്റ് പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രതനിപലെ ഒ.പനി. കബമാകസ്റ്റ്

201  (1860)  ശനീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ചമാലെകടെനി മണ്ഡലെതനില്പപ്പെട്ട കേകമാടെസ്റ്റ്  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രതനിപലെ

ഒ.  പനി.  കബമാകനിപന്റെ  നനിര്മമാണതനിനമായനി  എന്ധം.എല്.എ.  ഫെണ്ടനില്  നനിനന്ധം

അനുമതനി  ലെഭനിച്ചസ്റ്റ്  നനിര്മമാണന്ധം  ആരന്ധംഭനിച്ചസ്റ്റ്  വര്ഷങ്ങള്  പനിന്നനിട്ടനിട്ടുന്ധം  നനിര്മമാണന്ധം

പൂര്തനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് പപമാതുജനങ്ങള്കസ്റ്റ് തുറന പകേമാടുകമാതതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലെന്ധം  പപമാതുജനങ്ങള്കണ്ടമായനിട്ടുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള്  പരനിഹരനിക

ന്നതനിനുന്ധം കേകമാടെസ്റ്റ് പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.യുപടെ ഒ. പനി. കബമാകനിപന്റെ നനിര്മമാണന്ധം പൂര്തനീകേരനി

കന്നതനിനുന്ധം ആവശഖ്യമമായ അടെനിയന്തെര നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കേമാതനികടെന്ധം  (കേകമാടെസ്റ്റ്)  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ

കകേന്ദ്രതനിപലെ ഒ.പനി.  കബമാകനിപന്റെ നനിര്മമാണന്ധം പൂര്തനീകേരനിച്ചനിട്ടനില.  ഗമാമപഞമായതസ്റ്റ്

പസക്രട്ടറനിയമാണസ്റ്റ്  പുതനിയ  പകേട്ടനിടെതനിപന്റെ  നനിര്മമാണ  ചുമതലെ  വഹനികന്നതസ്റ്റ്.

ബനില്ഡനിന്ധംഗനിപന്റെ കഫമാറനിന്ധംഗസ്റ്റ്,  പ്ലെെമ്പനിന്ധംഗസ്റ്റ്  &  ഇലെകനികല് വര്കകേള് പൂര്തനീകേരനികമാനുണ്ടസ്റ്റ്.

ടെനി കബമാകനിപന്റെ നനിര്മമാണ പ്രവര്തനവമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് ഒരു വനിജനിലെനസസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ്

നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.  നനിര്മമാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തനീകേരനികവമാനുള്ള  നടെപടെനികേള്

സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  പപമാതുജനങ്ങള്കസ്റ്റ് ബുദനിമുട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടമാകേമാതനിരനികമാനമായനി ഐ.പനി.

പകേട്ടനിടെതനില് ഒ.പനി. പ്രവര്തനിച്ചസ്റ്റ് വരനികേയമാണസ്റ്റ്.



അനുബനന്ധം 663

ആര്ദ്രന്ധം പദതനി

202  (1861)  ശനീ  .    എല്കദമാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപ്പെനിള്ളനില് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന
കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്  ആകരമാഗഖ്യവന്ധം  സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം  വകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം  മറുപടെനി
നല്കുകമമാ :

(എ)  ഹരനിപ്പെമാടെസ്റ്റ്  മണ്ഡലെതനിപലെ  പ്രമാഥമനികേ  ആകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രങ്ങളുപടെയുന്ധം,
ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുപടെയുന്ധം കശമാചഖ്യമാവസ പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ് ആര്ദ്രന്ധം പദതനിപ്രകേമാരന്ധം
എപന്തെലമാന്ധം പ്രവര്തനങ്ങളമാണസ്റ്റ് നടെത്തുവമാന ഉകദ്ദേശനികന്നപതന്നസ്റ്റ് അറനിയനികകമമാ;

(ബനി) ഇതനിനമായനി ഒരു കേര്മ പദതനി ആവനിഷരനിച്ചസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  ആര്ദ്രന്ധം പദതനിയുപടെ ഭമാഗമമായനി പതരപഞടുത  170  പ്രമാഥമനികേ

ആകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രങ്ങപള  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രമമാകനി  ഉയര്തനിയ  പട്ടനികേയനില്

ഹരനിപ്പെമാടെസ്റ്റ്  മണ്ഡലെതനിപലെ  പചറുതന,  ആറമാട്ടുപുഴെ  എന്നനീ  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേള്

ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ടെനി സമാപനങ്ങളനില് ഒരു അസനിസന്റെസ്റ്റ് സര്ജന, രണ്ടസ്റ്റ് സമാഫെസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ് ഒരു

ലെമാബസ്റ്റ്  പടെകനീഷഖ്യന  എന്ന  രനീതനിയനിലള്ള  തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കുടുന്ധംബ

ആകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഔട്ടസ്റ്റ്  കപഷഖ്യന്റെസ്റ്റ്  വനിഭമാഗങ്ങളനില് ആവശഖ്യമമായ മമാറങ്ങള്

വരുതനി  കരമാഗനീസസൗഹൃദമമായ  രനീതനിയനില്  ചനികേനിത്സ  ലെഭഖ്യമമാകകേ,  ആവശഖ്യതനിനസ്റ്റ്

ജനീവനകമാപര  നനിയമനികകേ,  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടപപറസ്ഡസ്റ്റ്  ഒ.പനി.  രജനികസ്ട്രേഷന,  പമച്ചപപ്പെട്ട

ഇരനിപ്പെനിടെ സസൗകേരഖ്യന്ധം, കുടെനിപവള്ളന്ധം, കടെമായ് പലെറസ്റ്റ് സസൗകേരഖ്യന്ധം, ജനീവനിതലശലെനീ കരമാഗങ്ങള്

അടെകമുള്ള  വനിവനിധ  കരമാഗങ്ങളുപടെ  പരനിചരണന്ധം  എന്നനിവ  ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനുള്ള

നടെപടെനി നടെനവരുന. ആസസ്റ്റ്മ കരമാഗങ്ങള്കള്ള ''ശശ്വമാസസ്റ്റ്'' കനിനനികന്ധം വനിഷമാദകരമാഗ

ചനികേനിത്സയള്ള  ''ആശശ്വമാസസ്റ്റ്''  കനിനനികന്ധം  ടെനി  സമാപനതനില്  തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സസൗകേരഖ്യപമമാരുകന്നതനിനമായനി  23  കകേമാടെനി രൂപയുപടെ

ഭരണമാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ലെമാബസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യപമമാരുകന്നതനിനമായനി  5  കകേമാടെനി

രൂപയുപടെ ഉപകേരണങ്ങള് വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

ആര്ദ്രന്ധം പദതനി

203  (1862)  ശനീ  .    മുരളനി  പപരുപനലനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ആര്ദ്രന്ധം പദതനിയനികലെകസ്റ്റ് മണലൂര് മണ്ഡലെതനില് നനിനന്ധം പതരപഞടുത

പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേള് ഏപതലമാമമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേമാരന്ധം  ഏപതലമാന്ധം  ആനുകൂലെഖ്യങ്ങളമാണസ്റ്റ്  ഈ

പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേള്കസ്റ്റ് ലെഭനികകേപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനില് ഈ പദതനി പ്രകേമാരന്ധം പുതനിയ തസനികേകേളനില് 

കഡമാകര്, നഴസ്റ്റ് എന്നനിവപര നനിയമനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് നല്കേമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ)  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.  മണലൂര്,  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.  പവങനിടെങ്ങസ്റ്റ്   (പമാടൂര്)  എന്നനീ

പ്രമാഥമനികേ  ആകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങപളയമാണസ്റ്റ്  മണലൂര് മണ്ഡലെതനില്  നനിനന്ധം  ആര്ദ്രന്ധം

പദതനിയനികലെയസ്റ്റ് പതരപഞടുതനിരനികന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  സന്ധംസമാനപത  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളമായനി  പതരപഞടുകപപ്പെട്ട

170 പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനിലെമായനി 680 തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതുകൂടെമാപത ലെമാബസ്റ്റ്

സസൗകേരഖ്യന്ധം,  അടെനിസമാന  ഭസൗതനികേ  സമാഹചരഖ്യങ്ങള് വനികേസനിപ്പെനിച്ചുന്ധം  ഒസൗട്ടസ്റ്റ്കപഷഖ്യന്റെസ്റ്റ്

വനിഭമാഗങ്ങളനില്  ആവശഖ്യമമായ  മമാറങ്ങള്  വരുതനി  കരമാഗനീസസൗഹൃദമമായ  രനീതനിയനില്

ചനികേനിത്സ  ലെഭഖ്യമമാകകേ, ആവശഖ്യതനിനസ്റ്റ് ജനീവനകമാപര നനിയമനികകേ, സസൗകേരഖ്യങ്ങള്

ക്രമനീകേരനികകേ  എന്നനിവയള്ള  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ

കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടപപറസ്ഡസ്റ്റ്  ഒ.പനി.  രജനികസ്ട്രേഷന,  കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്  പമച്ചപപ്പെട്ട

ഇരനിപ്പെനിടെ  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  കുടെനിപവള്ളന്ധം,  കടെമായ് പലെറസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  എന്നനിവയുന്ധം

ജനീവനിതപപശലെനീ കരമാഗങ്ങള് അടെകമുള്ള വനിവനിധ കരമാഗങ്ങളുപടെ സമഗ പരനിചരണന്ധം

എന്നനിവയുന്ധം ലെഭഖ്യമമാകന്നതമാണസ്റ്റ്. 

(സനി) ഒരു കഡമാകര്, രണ്ടസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ് എന്നനീ തസനികേകേള് വനീതന്ധം ടെനി.പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനില്

നനിയമനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

ആര്ദ്രന്ധം പദതനി

204 (1863)  ശനീ  .    പകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ആര്ദ്രന്ധം  പദതനിയുപടെ  ഭമാഗമമായനി  ആലെത്തൂര്  നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനില്

നടെപ്പെനിലെമാകമാന കപമാകുന്ന പദതനികേള് എപന്തെലമാപമന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ;

(ബനി)  നനിലെവനില്  ഇതുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  എപന്തെങനിലന്ധം  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെകനകണ്ടമാ; എങനില് വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  ആര്ദ്രന്ധം പദതനിയുപടെ ഭമാഗമമായനി ആലെത്തൂര് നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനില്
നനിനന്ധം  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രമമാകനി  ഉയര്ത്തുന്നതനികലെകസ്റ്റ്  പതരപഞടുത
പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് വണ്ടമാഴെനി, കേനിഴെകകഞരനി എന്നനീ പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങള് ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറപമ  ആലെത്തൂര്  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിപയയുന്ധം
ടെനി പദതനിയനില് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ടെനി  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനില് ഓകരമാ പമഡനികല്
ആഫെനീസര്മമാരുപടെയുന്ധം രണവനീതന്ധം സമാഫെസ്റ്റ് നഴമമാരുപടെയുന്ധം  ഓകരമാ ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യപന്റെയുന്ധം
അധനികേ തസനികേ സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങള് പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി ടെനി കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കേമ്പറ്റ്യൂട്ടപപറസ്ഡസ്റ്റ് ഒ.പനി.  രജനികസ്ട്രേഷന,
കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ് പമച്ചപപ്പെട്ട ഇരനിപ്പെനിടെ സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  കുടെനിപവള്ളന്ധം,  കടെമായ സ്റ്റ് പലെറസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യന്ധം
എന്നനിവയന്ധം കകേന്ദ്രതനികലെകമാവശഖ്യമമായ  'പപസകനജുകേള്'  സശ്വകേമാരഖ്യതകയമാടെസ്റ്റ് കൂടെനിയ
കേണ്സള്കട്ടഷന  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  പബനികേസ്റ്റ്  അഡസനിന്ധംഗസ്റ്റ്  സനിസന്ധം,  ആകരമാഗഖ്യ
കബമാധവത്കേരണതനിനുള്ള പമച്ചപപ്പെട്ട സസൗകേരഖ്യങ്ങള് തുടെങ്ങനിയവ ക്രമനീകേരനികവമാനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളുന്ധം  നടെനവരുന.  ജനീവനിതപപശലെനീ കരമാഗങ്ങള് അടെകമുള്ള വനിവനിധ
കരമാഗങ്ങളുപടെ  സമഗ  പ്രമാഥമനികേ  ആകരമാഗഖ്യ  പരനിചരണതനിനസ്റ്റ്  ഈ  കകേന്ദ്രങ്ങപള
സജമമാകന്നതനിനമാണസ്റ്റ്  ലെക്ഷഖ്യമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  ഒരു  റവനറ്റ്യൂ  തമാലൂകനില്  നനിശ്ചനിത
മമാനദണ്ഡങ്ങകളമാടുകൂടെനിയ ഒരു തമാലൂകമാശുപത്രനി വനികേസനിപ്പെനികമാനുന്ധം ആര്ദ്രന്ധം പദതനി
ലെക്ഷഖ്യമനിടുന.  അതനികലെകസ്റ്റ്  രണവനീതന്ധം  സമാഫെസ്റ്റ്  നഴമമാരുപടെയുന്ധം  ഓകരമാ  ലെമാബസ്റ്റ്
പടെകനീഷഖ്യപന്റെയുന്ധം തസനികേ സൃഷ്ടനിച്ചസ്റ്റ് സര്കമാര് ഉതരവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കഡമാകര്മമാരുകടെതടെകന്ധം
മറസ്റ്റ് തസനികേകേള് സൃഷ്ടനികന്നതനിനുള്ള പപ്രമാകപ്പെമാസല് പരനിഗണനയനിലെമാണസ്റ്റ്.   

ആര്ദ്രന്ധം പദതനി

205 (1864)  ശനീ  .    പകേ  .    വനി  .    വനിജയദമാസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

കകേമാങ്ങമാടെസ്റ്റ് മണ്ഡലെതനില് ആര്ദ്രന്ധം പദതനിയനില് ഉള്പപ്പെടുതനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള
നടെപടെനികേളുപടെ വനിശദ വനിവരന്ധം നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം

കകേമാങ്ങമാടെസ്റ്റ് മണ്ഡലെതനില്  നനിനന്ധം ആര്ദ്രന്ധം പദതനിയനില് പതരപഞടുകപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള
സമാപനങ്ങളമാണസ്റ്റ് മങര പ്രമാഥമനികേ ആകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രവന്ധം കേലമാടെനികകമാടെസ്റ്റ്  പ്രമാഥമനികേ
ആകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രവന്ധം.  ടെനി ആശുപത്രനികേളനില് ഓകരമാ പമഡനികല് ആഫെനീസര്മമാരുപടെയുന്ധം
രണവനീതന്ധം സമാഫെസ്റ്റ് നഴമമാരുപടെയുന്ധം  ഓകരമാ ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യപന്റെയുന്ധം അധനികേ തസനികേ
സൃഷ്ടനിച്ചസ്റ്റ് ഉതരവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കേമ്പറ്റ്യൂട്ടപപറസ്ഡസ്റ്റ് ഒ.പനി.
രജനികസ്ട്രേഷന,  കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്  പമച്ചപപ്പെട്ട  ഇരനിപ്പെനിടെ  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  കുടെനിപവള്ളന്ധം,
കടെമായ് പലെറസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യന്ധം  എന്നനിവയന്ധം  കകേന്ദ്രതനികലെകമാവശഖ്യമമായ  'പപസകനജുകേള്'
സശ്വകേമാരഖ്യതകയമാടെസ്റ്റ്  കൂടെനിയ കേണ്സള്കട്ടഷന സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  പബനികേസ്റ്റ്  അഡസനിന്ധംഗസ്റ്റ്
സനിസന്ധം, ആകരമാഗഖ്യ കബമാധവത്കേരണതനിനുള്ള പമച്ചപപ്പെട്ട സസൗകേരഖ്യങ്ങള് തുടെങ്ങനിയവ
ക്രമനീകേരനികവമാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളുന്ധം  നടെനവരുന. 
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എറണമാകുളന്ധം ജനറല് കഹമാസനിറലെനില് സൂപ്പെര്
പസഷഖ്യമാലെനിറനി, കേമാനസര് കബമാകകേള്

206  (1865)  ശനീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

എറണമാകുളന്ധം  ജനറല്  കഹമാസനിറലെനില്  സൂപ്പെര്  പസഷഖ്യമാലെനിറനി  കബമാകനിനുന്ധം
കേമാനസര്  കബമാകനിനുന്ധം  മറസ്റ്റ്  ആധുനനികേ  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്കമമായനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിനന്ധം  അനുവദനിച്ച  76  കകേമാടെനി  രൂപയുപടെ  പ്രവൃതനിയുപടെ  നനിലെവനിപലെ  അവസ
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

എറണമാകുളന്ധം  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  സൂപ്പെര്  പസഷഖ്യമാലെനിറനി  കബമാകസ്റ്റ്,
കേമാനസര് കബമാകസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്കമമായനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിനന്ധം  76,17,49,372
രൂപയള്ള അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം നല്കുകേയുന്ധം ടെനി പദതനിയുപടെ നനിര്മമാണ ചുമതലെ ഇനപകേല്
എന്ന സമാപനപത ഏല്പ്പെനികകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. പദതനിയുപടെ വനിശദമമായ പ്ലെെമാനുന്ധം
എസനികമറ്റുന്ധം  ഇനപകേല്  തയമാറമാകനി  കേനിഫ്ബനിയനിലന്ധം  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  ടെസൗണ്  പ്ലെെമാനനിന്ധംഗസ്റ്റ്
വകുപ്പെനിലന്ധം  സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പ്ലെെമാന  അന്ധംഗനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  തുടെര്
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 

പ്രമാഥമനികേ ആകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രങ്ങളനില് കനത്ര കരമാഗതനിനസ്റ്റ് ഒ.പനി. സസൗകേരഖ്യന്ധം

207 (1866)  ശനീ  .    അബ്ദുല് ഹമനീദസ്റ്റ്  .    പനി. :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരപത  കേണ്ണമാശുപത്രനിയനിപലെ  കരമാഗനികേളുപടെ  വനതനിരകസ്റ്റ്
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലെന്ധം  കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്  കനരനികടെണ്ടനി വരുന്ന ബുദനിമുട്ടസ്റ്റ്  ഒഴെനിവമാകന്നതനിനസ്റ്റ്
എപന്തെങനിലന്ധം നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികവമാന ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ; വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;

(സനി) എലമാ പ്രമാഥമനികേ ആകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലന്ധം കനത്രകരമാഗതനിനസ്റ്റ് പ്രകതഖ്യകേ
ഒ.പനി. സസൗകേരഖ്യന്ധം ഒരുകന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ ; വനിശദമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി) ഇകമാരഖ്യന്ധം പരനികശമാധനിച്ചുവരുന. 
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(സനി)  കനത്രകരമാഗന്ധം  അടെകമുള്ള  എലമാ  കരമാഗങ്ങളുപടെയുന്ധം  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ
പരനിചരണന്ധം  ഉകദ്ദേശനിച്ചസ്റ്റ്   പ്രവര്തനികന്നവയമാണസ്റ്റ്  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങള്.
കനത്രകരമാഗങ്ങളുപടെ  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ  പരനിചരണന്ധം,  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിപലെ
കഡമാകര്മമാര് വഴെനി പചയ്തുവരുനണ്ടസ്റ്റ്. സമാമൂഹഖ്യമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനിപലെ ഓകപമാപമടനിസ്റ്റുകേള്
വഴെനി  കേണ്ണുകേളുപടെ  കേമാഴ്ച  പരനികശമാധന  മുതലെമായ  കേമാരഖ്യങ്ങളുന്ധം  പചയ്യുനണ്ടസ്റ്റ്.
കേണ്ണു  കഡമാകറുപടെ  വനിദഗ്ദ്ധ  കസവനന്ധം  ആവശഖ്യമുള്ള  കരമാഗനികേപള  തമാലൂകതലെ
ആശുപത്രനികേളനികലെകസ്റ്റ്  റഫെര്  പചയ്യുകേയമാണസ്റ്റ്  പചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്
തുടെര്നന്ധം ലെഭഖ്യമമാകന്നതമാണസ്റ്റ്. 

കകേമാതമന്ധംഗലെന്ധം തമാലൂകമാശുപത്രനിയനിപലെ കഡമാകര് തസനികേ

208  (1867)  ശനീ  .    ആന്റെണനി  കജമാണ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കകേമാതമന്ധംഗലെന്ധം  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  കഡമാകര്മമാരുപടെ  എത്ര
തസനികേയമാണുളളപതന്നസ്റ്റ് വനിഭമാഗന്ധം തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  നനിലെവനില് ഏപതങനിലന്ധം  വനിഭമാഗതനില്  കഡമാകറുപടെ  തസനികേ ഒഴെനിഞ
കേനിടെകനകണ്ടമാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയനില് സൂപ്രണ്ടസ്റ്റ് തസനികേ ഒഴെനിഞ കേനിടെകനകണ്ടമാ;
എങനില് സൂപ്രണ്ടനിപന നനിയമനികന്നതനിനസ്റ്റ് അടെനിയന്തെര നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) 

തസനികേ അനുവദനികപപ്പെട്ടതസ്റ്റ് നനിലെവനിലള്ളതസ്റ്റ് ഒഴെനിവസ്റ്റ്

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

കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ്-
പപഗനകകമാളജനി

1 1 ഇല

കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ്-
പനീഡനിയമാടനികസ്റ്റ്

1 1 ഇല

കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ്- ജനറല് 
പമഡനിസനിന

1 0 1



668 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 16, 2017

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

ജൂനനിയര് കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ്-
ഓര്കതമാ

1 1 ഇല

ജൂനനിയര് കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ്-
ഇ.എന.റനി.

2 2 ഇല

ജൂനനിയര് കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ്-
പനീഡനിയമാടനികസ്റ്റ്

1 1 ഇല

ജൂനനിയര് കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ്-
പമഡനിസനിന

1 1 ഇല

ജൂനനിയര് കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ്-
അനസനീഷഖ്യ

1 1 ഇല

ജൂനനിയര് കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ്-
പഡര്മകറമാളജനി

1 1 ഇല

ജൂനനിയര് കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ്-
ഒഫമാല്കമമാളജനി

1 1 ഇല

ജൂനനിയര് കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ്-
സര്ജന

2 2 ഇല

സൂപ്രണ്ടസ്റ്റ് (അസനിസന്റെസ്റ്റ്
ഡയറകര്)

1 0 1

കേമാഷശ്വമാലെനിറനി പമഡനികല്
ഓഫെനീസര്

4 4 ഇല

(ബനി)  നനിലെവനില്  കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ്  പമഡനിസനിന  തസനികേയുന്ധം  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
ഡയറകര് (സൂപ്രണ്ടസ്റ്റ്) തസനികേയുന്ധം ഒഴെനിഞകേനിടെകനണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്. ശനിപമാര്ശ ലെഭഖ്യമമാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്. 
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കകേമാതമന്ധംഗലെന്ധം തമാലൂകമാശുപത്രനിയനില് ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്

209  (1868)  ശനീ  .    ആന്റെണനി  കജമാണ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ:

കകേമാതമന്ധംഗലെന്ധം തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനില് ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്  തുടെങ്ങുന്നതനിനു
കവണ്ട നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ; വനിശദമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

നനിലെവനില് ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേളുള്ള  ആശുപത്രനികേള്കസ്റ്റ് പുറകമ ഭസൗതനികേ
സമാഹചരഖ്യങ്ങളുന്ധം  മുനഗണനമാക്രമവന്ധം  അടെനിസമാനപപ്പെടുതനി  44  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള് സമാപനികന്നതനിനസ്റ്റ് തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ടെനി പട്ടനികേയനില്
കകേമാതമന്ധംഗലെന്ധം തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനി ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.

വര്കലെ തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനില് ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്

210  (1869)  ശനീ  .    വനി  .    കജമായനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) വര്കലെ തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനില് ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ് സമാപനിക
ന്നതനിനുള്ള നടെപടെനിക്രമങ്ങപള സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  മുതല്  പ്രവര്തനിപ്പെനികമാന
കേഴെനിയുപമന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ)  വര്കലെ  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  വമാര്ഷനികേ  പദതനി  2016-17-ല്
ഉള്പപ്പെടുതനി അനുവദനിച്ച  ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രതനിനമാവശഖ്യമമായ  ഉപകേരണങ്ങള്
വമാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  പമഡനികല്  സര്വ്വനീസസസ്റ്റ്  കകേമാര്പ്പെകറഷന,  വനിതരണ
കേമ്പനനിയുമമായനി പടെനഡര് നടെപടെനികേള് പൂര്തനിയമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രതനിപന്റെ  മരമാമതസ്റ്റ്  പണനികേള്  പപമാതുമരമാമതസ്റ്റ്
വകുപ്പെനിപനയമാണസ്റ്റ്  ഏല്പ്പെനിച്ചനിരനികന്നതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പണനി  പൂര്തനിയമാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്
ഉപകേരണങ്ങള് സമാപനിച്ചസ്റ്റ് ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് ചനികേനിത്സ ആരന്ധംഭനികവമാന കേഴെനിയുന്നതമാണസ്റ്റ്.

നമാദമാപുരന്ധം ഗവണ്പമന്റെസ്റ്റ് ആശുപത്രനി

211  (1870)  ശനീ  .    ഇ  .    പകേ  .    വനിജയന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

നമാദമാപുരന്ധം ഗവൺപമന്റെസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനിപലെ പുതനിയ കബമാകനിപന്റെ ഉദ്ഘമാടെനന്ധം
എന്നസ്റ്റ്  സമാധഖ്യമമാകുപമന്നസ്റ്റ്  അറനിയനികമാകമമാ;  ഉദ്ഘമാടെനന്ധം ലവകുന്നതനിപന്റെ കേമാരണന്ധം
വനിശദമമാകമാകമമാ ?
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ഉതരന്ധം

പ്രസല്കുുത പകേട്ടനിടെതനിപന്റെ ഇലെകനികല്, പ്ലെെമ്പനിന്ധംഗസ്റ്റ് എന്നനീ വര്കകേള് പൂര്തനീകേ
രനികകണ്ടതുണ്ടസ്റ്റ്.  ടെനി പ്രവൃതനികേള്കകവണ്ടനി വരുന്ന പചലെവനിപനപ്പെറനിയുള്ള വനിവരങ്ങള്
നമാദമാപുരന്ധം  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനി സൂപ്രണ്ടനിപന അറനിയനികന്നതനിനസ്റ്റ്  പനി. ഡബറ്റ്യൂ. ഡനി.
എഞനിനനീയകറമാടെസ്റ്റ്  ആകരമാഗഖ്യ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ഡയറകര്  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ടെനി  വനിവരന്ധം
ലെഭഖ്യമമാകനി നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള് പൂര്തനീകേരനികവമാനുള്ള സതശ്വര നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

ആര്ദ്രന്ധം പദതനിയുപടെ പകേമാലന്ധം ജനിലയനിപലെ പ്രവര്തന പുകരമാഗതനി

212 (1871) ശനീമതനി പനി  .   അയനിഷമാ കപമാറനി : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ആര്ദ്രന്ധം പദതനി നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനില് പകേമാലന്ധം ജനിലയനിപലെ പ്രവര്തന
പുകരമാഗതനി വനിശദമമാകകമമാ;

(ബനി) പവളനിയന്ധം, ഉമന്നൂര് പ്രമാഥമനികേ ആകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങപള കുടുന്ധംബ ആകരമാഗഖ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി മമാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനിക്രമങ്ങളുപടെ പുകരമാഗതനി വനിശദമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  ചമാതന്നൂര്,  പതനലെ,  ഇരവനിപുരന്ധം,  പപരുമണ്,  ഉമന്നൂര്,  ചവറ,
കുലെകശഖരപുരന്ധം,  ചടെയമന്ധംഗലെന്ധം,  വനിളകടെനി,  ഇളമ്പളര്,  എസസ്റ്റ്.എന.പുരന്ധം,  പവളനിയന്ധം
എന്നനീ  12  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങപള  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി
മമാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് പതരപഞടുതനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇവയനില് ചമാതന്നൂര്,  ഇരവനിപുരന്ധം,  പപരുമണ്,
കുലെകശഖരപുരന്ധം,  ചടെയമന്ധംഗലെന്ധം,  വനിളകടെനി,  ഇളമ്പളര്,   പവളനിയന്ധം   എന്നനീ  എട്ടസ്റ്റ്
പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങപള  2017  പസപ്റന്ധംബര്  17-നുന്ധം മറ്റുള്ളവ ഈ സമാമ്പതനികേ
വര്ഷന്ധം  അവസമാനകതമാപടെയുന്ധം  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി  മമാറനി  പ്രവര്തനന്ധം
ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഈ ആശുപത്രനികേളനില് ഓകരമാ
കഡമാകറുപടെയുന്ധം സമാഫെസ്റ്റ് നഴനിപന്റെയുന്ധം ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യപന്റെയുന്ധം അധനികേ തസനികേ സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
കൂടെമാപത  ഈ  ആശുപത്രനികേളനില് ആശശ്വമാസന്ധം  കനിനനികേസ്റ്റ്,  ആകരമാഗഖ്യകസന രൂപനീകേരണന്ധം,
കേമ്പറ്റ്യൂട്ടപപറസ്ഡസ്റ്റ് ഒ.പനി.  രജനികസ്ട്രേഷന, കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ് പമച്ചപപ്പെട്ട ഇരനിപ്പെനിടെ സസൗകേരഖ്യന്ധം,
കുടെനിപവള്ളന്ധം,  കടെമായ് പലെറസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  ലസകനജുകേള്,  സശ്വകേമാരഖ്യതകയമാടു  കൂടെനിയ
കേണ്സള്കട്ടഷന സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  നഴനിന്ധംഗസ്റ്റ് കേസൗണ്സനിലെനിന്ധംഗസ്റ്റ്,  പബനികേസ്റ്റ് അഡസനിന്ധംഗസ്റ്റ്
സനിസന്ധം,  ആകരമാഗഖ്യ  കബമാധവത്കേരണതനിനമായുള്ള  പമച്ചപപ്പെട്ട  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്
തുടെങ്ങനിയവ ക്രമനീകേരനികവമാനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. 
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കൂടെലെനില് വനനിതകേളുപടെയുന്ധം കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം ആശുപത്രനി

213  (1872)  ശനീ  .    അടൂര്  പ്രകേമാശസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) വനനിതകേളുപടെയുന്ധം കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം ആശുപത്രനി കൂടെലെനില് ആരന്ധംഭനികന്നതനിനമായനി
എന്നമാണസ്റ്റ് നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചതസ്റ്റ് ; വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  കൂടെല്  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-യനില്  നനിലെവനിലള്ള  സലെതസ്റ്റ്  വനനിതകേളുപടെയുന്ധം
കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം ആശുപത്രനി ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ് പടെണ്ടര് നടെപടെനികേള് പൂര്തനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;
എങനില് എന്നമാണസ്റ്റ് പൂര്തനീകേരനിച്ചതസ്റ്റ്;

(സനി)  ആയതനികലെകസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ ഉതരവകേള് ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനില്
പ്രസല്കുുത പ്രവൃതനി ആരമാണസ്റ്റ് ഏപറടുതപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയുപടെ  നനിര്മമാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെകമാതതസ്റ്റ്
എന്തുപകേമാപണ്ടന്നസ്റ്റ്  വഖ്യക്തമമാകകമമാ;  ഇതനികലെകസ്റ്റ്  എപന്തെലമാന്ധം  നടെപടെനികേള്  നടെന
വരുനപവന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഇ) ഇതനികലെകസ്റ്റ് എത്ര തുകേ നമാളനിതുവപര അനുവദനിച്ചനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(എഫെസ്റ്റ്)  ഏപതലമാന്ധം  ഫെണ്ടനില്  നനിന്നമാണസ്റ്റ്  തുകേ  അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  പ്രസ്തുത
ആശുപത്രനി എന്നകതകസ്റ്റ് പ്രവര്തനന്ധം ആരന്ധംഭനികപമന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  സനീകേളുപടെയുന്ധം  കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം  ആശുപത്രനി  സമാപനികന്ന  സലെതനില്
കൂടെല് ആശുപത്രനിയനിപലെ സലെവന്ധം ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി-ഡനി)  കകേമാന്നനിയനില് പുതനിയ പമഡനികല് കകേമാകളജനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശന്ധം വന്ന
സമാഹചരഖ്യതനില്  മലപ്പെള്ളനി  തമാലൂകമാശുപത്രനി,  കൂടെല്  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രന്ധം,
റമാന്നനി-പഴെവങ്ങമാടെനി  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രന്ധം  എന്നനീ  മൂന്നസ്റ്റ്  സലെങ്ങള്  പരനിഗണനയസ്റ്റ്
വന്നനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  പ്രകയമാജനപപ്പെടുന്നതുന്ധം  ഭമാവനി  വനികേസനതനിനസ്റ്റ്
മതനിയമായ  സലെന്ധം  ലെഭഖ്യമമായതുമമായ  ഒരു  സലെന്ധം  കേപണ്ടതമാനുള്ള  നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  സലെന്ധം  നനിശ്ചയനിച്ചു  കേഴെനിഞതനിനുകശഷന്ധം  മമാത്രകമ  പടെനഡര്
നടെപടെനികേളനികലെകസ്റ്റ് കേടെകമാന സമാധനികകേയുള.

(ഇ&എഫെസ്റ്റ്)  16-11-2013-പലെ  സ.ഉ.(സമാധമാ)  നമ്പര്  3822/2013/ആ.കു.വ.
ഉതരവസ്റ്റ്  പ്രകേമാരന്ധം  സന്ധംസമാന പദതനി  വനിഹനിതതനില്  ഉള്പപ്പെടുതനി  311  ലെക്ഷന്ധം
രൂപ  അനുവദനിച്ചു.  ആശുപത്രനിയുപടെ  നനിര്മമാണ  പ്രവൃതനികേള്കമായനി  ടെനി  തുകേ
പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.-കസ്റ്റ് ലകേമമാറനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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കേമായന്ധംകുളന്ധം തമാലൂകമാശുപത്രനിയനിപലെ മമാലെനിനഖ്യ സന്ധംസ്കെരണന്ധം

214 (1873)  ശനീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കേമായന്ധംകുളന്ധം തമാലൂകമാശുപത്രനിയനില് ആശുപത്രനി മമാലെനിനഖ്യങ്ങള് തുറസമായ

സലെതസ്റ്റ് കേതനികന്നതുമൂലെന്ധം കരമാഗനികേള്കന്ധം കേമാതനിരുപ്പുകേമാര്കന്ധം ഏപറ ബുദനിമുട്ടസ്റ്റ്

ഉണ്ടമാകുന്ന അവസ ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  എങനില് ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ് ശമാസനീയമമായ മമാലെനിനഖ്യ സന്ധംസ്കെരണ

മമാര്ഗ്ഗങ്ങള് അവലെന്ധംബനികന്നതനിനസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  കേമായന്ധംകുളന്ധം  തമാലൂകമാശുപത്രനിയനില്  കപപ്പെര്  കവസസ്റ്റ്  മമാത്രമമാണസ്റ്റ്

കേതനികന്നതസ്റ്റ്.  ബകയമാ പമഡനികല് കവസസ്റ്റ്  ''ഇകമജസ്റ്റ്''  എന്ന സമാപനന്ധം മുകഖനയുന്ധം

ആഹമാരമാവശനിഷ്ടങ്ങള് നഗരസഭ മുകഖനയുന്ധം പ്ലെെമാസനികേസ്റ്റ് കവസ്റ്റുകേള് ''കവണമാടെസ്റ്റ്''  എന്ന

സമാപനന്ധം മുകഖനയുമമാണസ്റ്റ് നനീകന്ധം പചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേമായന്ധംകുളന്ധം തമാലൂകമാശുപത്രനിയനില് മമാലെനിനഖ്യന്ധം  സന്ധംസ്കെരനികന്നതനിനമായനി

12-ാ പഞവത്സര പദതനിയുപടെ 2017-18 ഏകേ വര്ഷ കപ്രമാ   ജകനില് ഒരു ഫെര്ണസസ്റ്റ്

സമാപനികന്നതനിനസ്റ്റ് ഫെണ്ടസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ടെനി ഫെര്ണസസ്റ്റ് സമാപനികന്ന

മുറയസ്റ്റ് പ്രശ്നന്ധം പരനിഹരനികപപ്പെടുന്നതമാണസ്റ്റ്.

കേമായന്ധംകുളന്ധം തമാലൂകമാശുപത്രനിയനില് ലെമാനഡ്കഫെമാണ് സസൗകേരഖ്യന്ധം

215  (1874)  ശനീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ:

കേമായന്ധംകുളന്ധം തമാലൂകമാശുപത്രനിയനിപലെ അതഖ്യമാഹനിത വനിഭമാഗതനില് ലെമാൻഡ്കഫെമാൺ

സസൗകേരഖ്യന്ധം അനുവദനികന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

കേമായന്ധംകുളന്ധം  തമാലൂകമാശുപത്രനിയനിപലെ  അതഖ്യമാഹനിത  വനിഭമാഗതനില്  നനിലെവനില്

പമമാലബല്  കഫെമാണ്  കേണക്ഷനമാണസ്റ്റ്  ഉപകയമാഗനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  ലെമാനഡ്കഫെമാണ്

സസൗകേരഖ്യന്ധം ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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തമാലൂകസ്റ്റ്, ജനിലമാ ആശുപത്രനികേളനില് കേമാതസ്റ്റ് ലെമാബസ്റ്റ്

216  (1875)  ശനീ  .    പകേ  .    പകേ  .    രമാമചന്ദ്രന  നമായര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന
കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്  ആകരമാഗഖ്യവന്ധം  സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം  വകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം  മറുപടെനി
നല്കുകമമാ:

(എ)  സന്ധംസമാനപത  തമാലൂകസ്റ്റ്/ജനിലമാ  ആശുപത്രനികേളനില്  കേമാതസ്റ്റ്  ലെമാബസ്റ്റ്
സമാപനികന്ന കേമാരഖ്യന്ധം സര്കമാരനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലകണ്ടമാ ;

(ബനി)  എങനില്  പചങ്ങന്നൂര്  ജനിലമാ  ആശുപത്രനിയനില്  കേമാതസ്റ്റ്  ലെമാബസ്റ്റ്
സമാപനികകമമാ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ)  നനിലെവനില്  ചുവപടെ  കചര്തനിട്ടുള്ള  ആശുപത്രനികേളനില്  കേമാതസ്റ്റ്  ലെമാബസ്റ്റ്
സമാപനികന്നതനിനസ്റ്റ് തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

1. ജനിലമാ ആശുപത്രനി, പകേമാലന്ധം.

2. ജനിലമാ ആശുപത്രനി, പതനന്ധംതനിട്ട.

3. ജനറല് ആശുപത്രനി, കേമാഞനിരപ്പെള്ളനി.

4. ജനറല് ആശുപത്രനി, ആലെപ്പുഴെ.

5. ജനിലമാ ആശുപത്രനി, തനിരൂര്.

6. ജനിലമാ ആശുപത്രനി, കേണ്ണൂര്.

7. ജനറല് ആശുപത്രനി, തൃശ്ശൂര്.

(ബനി) പചങ്ങന്നൂര് ജനിലമാ ആശുപത്രനിയനില് കേമാതസ്റ്റ് ലെമാബസ്റ്റ് സമാപനികന്ന കേമാരഖ്യന്ധം
ഇകപ്പെമാള് പരനിഗണനയനിലെനില.

കകേമാടെകഞരനി സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-യനില് കേനിടെതനി ചനികേനിത്സ

217 (1876) ശനീ  .    കജമാര്ജസ്റ്റ് എന്ധം  .    കതമാമസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി. ആയനി പദവനിയുയര്തനിയ കകേമാടെകഞരനി സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-യനില്
കേനിടെതനി  ചനികേനിത്സ  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശഖ്യമമായ  തസ് തനികേകേള്  സൃഷ്ടനികന്ന
കേമാരഖ്യന്ധം പരനിഗണനയനിലകണ്ടമാ;

(ബനി) പുതുതമായനി സൃഷ്ടനികകണ്ട തസ് തനികേകേളുപടെ വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(സനി)  പുതനിയതമായനി തസ് തനികേകേള് സൃഷ്ടനിച്ചസ്റ്റ് ഈ ആശുപത്രനിയനില് കേനിടെതനി
ചനികേനിത്സ ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ് അടെനിയന്തെര നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ?
436/2020
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ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  ആര്ദ്രന്ധം മനിഷന പദതനിയനില് ഉള്പപ്പെട്ട ആകരമാഗഖ്യസമാപനങ്ങളനില്
ജനീവനകമാരുപടെ  അധനികേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനികന്നതനിനമാണസ്റ്റ്  സര്കമാര്  മുനഗണന
നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനിനമാല് ഇകമാരഖ്യന്ധം ഇകപ്പെമാള് പരനിഗണനയനിലെനില.

കകേമാട്ടൂര് പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-യുപടെ നവനീകേരണന്ധം

218  (1877)  ശനീ  .    പുരുഷന  കേടെലണ്ടനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ആര്ദ്രന്ധം  പദതനിയനില്  ഉള്പപ്പെടുതനിയ  ബമാലകശരനി  മണ്ഡലെതനിപലെ
കകേമാട്ടൂര് ലപ്രമറനി പഹല്തസ്റ്റ് പസന്റെര് പകേട്ടനിടെതനിപന്റെ കശമാചനനീയമാവസ ശദയനില്
പപട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  കകേമാട്ടൂര്  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.യുപടെ  നവനീകേരണതനിനുള്ള പ്ലെെമാനുന്ധം  എസനികമറ്റുന്ധം
സര്കമാരനില് സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  ആര്ദ്രന്ധം  പദതനി  പ്രകേമാരന്ധം  ആശുപത്രനികേളുപടെ  ഭസൗതനികേ  സസൗകേരഖ്യന്ധം
പമച്ചപപ്പെടുതമാനുള്ള പ്രകതഖ്യകേ പദതനികേള് തയമാറമാകനിയനിട്ടുകണ്ടമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  സന്ധംസമാനപത ആകരമാഗഖ്യകമഖലെയനിപലെ ചനികേനിത്സമാ സന്ധംവനിധമാനങ്ങപള
എലമാ രനീതനിയനിലന്ധം കരമാഗനീസസൗഹൃദമമാകന്നതനിനുള്ള സന്ധംരന്ധംഭമമാണസ്റ്റ് ആര്ദ്രന്ധം മനിഷനനിലൂപടെ
ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ്.  ഔട്ടസ്റ്റ്  കപഷഖ്യന്റെസ്റ്റ്  വനിഭമാഗങ്ങളനില് ആവശഖ്യമമായ മമാറങ്ങള് വരുതനി
കരമാഗനീസസൗഹൃദമമായ രനീതനിയനില് ചനികേനിത്സ ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ ജനീവനകമാപര
നനിയമനിച്ചുപകേമാണന്ധം അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങള് ക്രമനീകേരനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേളുന്ധം
സശ്വനീകേരനിച്ചുവരനികേയമാണസ്റ്റ്.  ഇതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി
പതരപഞടുത  170  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനില്  ഒരു  പമഡനികല്  ഓഫെനീസര്,  രണ്ടസ്റ്റ്
സമാഫെസ്റ്റ്  നഴസ്റ്റ്  ഒരു  ലെമാബസ്റ്റ്  പടെകനീഷഖ്യന  എന്ന രനീതനിയനില്  ആപകേ  680 തസനികേകേള്
സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ലപ്രമറനി  പഹല്തസ്റ്റ്  പസന്റെറുകേപള  ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  23 കകേമാടെനി
രൂപയള്ള  ഭരണമാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ലപ്രമറനി  പഹല്തസ്റ്റ്  പസന്റെറുകേളനില്
ലെകബമാറട്ടറനി  സസൗകേരഖ്യന്ധം  ലെഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  2017-2018  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷപത
ബജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  5  കകേമാടെനി  രൂപയുപടെ  ലെകബമാറട്ടറനി  ഉപകേരണങ്ങള്
വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  വര്കനിന്ധംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപ്പെസ്റ്റ്  മനീറനിന്ധംഗുകേള്  നടെനകേഴെനിഞ.  അതനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
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ഉപകേരണങ്ങള്  വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  പ്രമാരന്ധംഭനടെപടെനികേള്  പകേ.എന്ധം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല്.
വഴെനി ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഇവ കൂടെമാപത കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കേമ്പറ്റ്യൂട്ടലറസ്ഡസ്റ്റ്
ഒ.പനി. രജനികസ്ട്രേഷന, കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ് പമച്ചപപ്പെട്ട ഇരനിപ്പെനിടെ സസൗകേരഖ്യങ്ങള്, കുടെനിപവള്ളന്ധം,
കടെമായ് പലെറസ്റ്റ് സസൗകേരഖ്യങ്ങള് എന്നനിവയന്ധം കകേന്ദ്രതനികലെയമാവശഖ്യമമായ 'ലസകനജുകേള്'
സശ്വകേമാരഖ്യതകയമാടെസ്റ്റ്  കൂടെനിയ കേണ്സള്കട്ടഷന സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  പബനികേസ്റ്റ്  അഡസനിന്ധംഗസ്റ്റ്
സനിസന്ധം, ആകരമാഗഖ്യ കബമാധവത്കേരണതനിനുള്ള പമച്ചപപ്പെട്ട സസൗകേരഖ്യങ്ങള് തുടെങ്ങനിയവ
ക്രമനീകേരനികവമാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെനവരുന.

ചനിറമാര് സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-യുപടെ നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള്

219  (1878)  ശനീ  .    അടൂര്  പ്രകേമാശസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കകേമാന്നനി  മണ്ഡലെതനില്  ചനിറമാര്  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-യുപടെ  നനിര്മമാണ
പ്രവര്തനങ്ങള് ഇകപ്പെമാള് ഏതുവപരയമായനി;

(ബനി) ഇതനിനമായനി നമാളനിതുവപര എപന്തെലമാന്ധം തുടെര്നടെപടെനികേള് ലകേപകമാണ്ടനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ്
വനിശദനീകേരനികകമമാ;

(സനി)  നമാളനിതുവപര തുടെര്നടെപടെനികേള് ലകേപകമാണ്ടനിട്ടനിപലങനില് എന്തുപകേമാപണ്ടന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-യുപടെ  നനിര്മമാണന്ധം  എന്നകതയസ്റ്റ്  പൂര്തനീകേരനികപമന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) പുതനിയ പകേട്ടനിടെതനിപന്റെ നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള് ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടനില.

(ബനി&സനി)  ചനിറമാര് സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-യനിപലെ പഴെയ പകേട്ടനിടെങ്ങള് പപമാളനിച്ചുമമാറനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
പകേട്ടനിടെ  നനിര്മമാണതനിനമായനി  ഒരു  കകേമാടെനി  ഇരുപതസ്റ്റ്  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ  സ.ഉ.
(ആര്ടെനി.)2162/2015/ആ.കു.വ.  തനീയതനി  10-7-2015  പ്രകേമാരന്ധം  അനുവദനിച്ചനിരുന.
ഈ സലെത്തുനനിനന്ധം മരന്ധം മുറനികന്നതനിനുന്ധം കലെലെവനിലെ നനിശ്ചയനിച്ചു നല്കുന്നതനിനുന്ധം
റമാന്നനി  കബമാകസ്റ്റ്  പഞമായതനിനുന്ധം  കസമാഷഖ്യല്  കഫെമാറസ്ട്രേനി  വകുപ്പെനിനുന്ധം  കേതസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിരുന.  മരന്ധംമുറനികന്നതനിനുള്ള അനുമതനി കസമാഷഖ്യല് കഫെമാറസ്ട്രേനി വകുപ്പെനില്
നനിനന്ധം  4-8-2017-നസ്റ്റ്  ലെഭഖ്യമമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അതനിനപ്രകേമാരന്ധം  കലെലെ  കനമാട്ടനീസസ്റ്റ്
പരസഖ്യപപ്പെടുത്തുകേയുന്ധം  കലെലെന്ധം/കേശ്വകട്ടഷന  18-8-2017-നസ്റ്റ്  തുറകമാന  തനീരുമമാനനി
കകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ലസറസ്റ്റ് കനിയറനസസ്റ്റ് നടെതനിയതനിനസ്റ്റ് കശഷന്ധം  പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.-കസ്റ്റ് ലസറസ്റ്റ്
ലകേമമാറനി ഉടെനതപന്ന തുടെര്നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്.
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പമാര്ട്ടസ്റ്റ് ലടെന്ധം സശ്വനീപ്പെര് തസനികേയനിപലെ ഒഴെനിവകേള്

220  (1879)  ശനീ  .    വനി  .    കജമായനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ആകരമാഗഖ്യ  വകുപ്പെനില്  പമാര്ട്ടസ്റ്റ്  ലടെന്ധം  സശ്വനീപ്പെര്  തസനികേയനില്  എത്ര
ഒഴെനിവകേള് നനിലെവനിലപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി) ഒഴെനിവകേള് നനിലെവനിലപണ്ടങനില് ആയവ നനികേത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് എന്ധംകപ്ലെെമായ്പമന്റെസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചഞനില്  നനിനന്ധം  ഉകദഖ്യമാഗമാര്തനികേളുപടെ  പട്ടനികേ  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം  ജനിലമാ
പമഡനികല് ഓഫെനീസര്കസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമായനിട്ടുകണ്ടമാപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി) ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെനില് തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനിലയനിപലെ പമാര്ട്ടസ്റ്റ് ലടെന്ധം സശ്വനീപ്പെര്
തസനികേയനിപലെ  ഒഴെനിവകേള്  നനികേത്തുന്നതനിനുളള  കേമാലെതമാമസന്ധം  എന്തെമാപണന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  302 ഒഴെനിവകേള്.

(ബനി)  ലെഭഖ്യമമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  13138/എഫെസ്റ്റ്2/2005/ആ.കു.വ.  തനീയതനി  24-5-2005  സര്കലെര്
പ്രകേമാരന്ധം  പമാര്ട്ടസ്റ്റ്  ലടെന്ധം  സശ്വനീപ്പെര്  നനിയമനതനിനസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.  വപര
കയമാഗഖ്യതയുള്ളവപര  മമാത്രകമ  പരനിഗണനികനള.  എന്നമാല്  എന്ധംകപ്ലെെമായ്പമന്റെസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചഞനില്  നനിനന്ധം  ലെഭഖ്യമമാകനിയനിട്ടുള്ള  ലെനിസനില്  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.-കസ്റ്റ്
മുകേളനില്  കയമാഗഖ്യതയുള്ളവപരയുന്ധം  ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇവപര  അഭനിമുഖതനിനസ്റ്റ്
ക്ഷണനിച്ചകശഷന്ധം  കജമാലെനികസ്റ്റ്  പരനിഗണനികമാതനിരനികന്നതസ്റ്റ്  അനുചനിതമമാകേയമാല്
ഇകമാരഖ്യതനില്  വഖ്യക്തത  വരുകതണ്ടതുണ്ടസ്റ്റ്.  ആയതനികലെയള്ള  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

ആലെത്തൂര് നനികയമാജകേ മണ്ഡലെതനിപലെ സര്കമാര് ആശുപത്രനികേളനിപലെ 
പഹല്തസ്റ്റ് ഇനപസകര്മമാര്

221 (1880)  ശനീ  .    പകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ആലെത്തൂര്  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലെതനിപലെ  സര്കമാര്  ആശുപത്രനികേളനില്
എത്ര  പഹല്തസ്റ്റ്  ഇനപസകര്മമാര്  കജമാലെനി  പചയ്യുനണ്ടസ്റ്റ്;  ഇതനില്  ഏപതങനിലന്ധം
തസനികേകേള് ഒഴെനിഞ കേനിടെകനകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ ;

(ബനി)  ഓകരമാ  ആശുപത്രനിയുപടെ  ഏരനിയകേളനിലന്ധം  പഹല്തസ്റ്റ്  ഇനപസകര്മമാര്
പചകയണ്ട കജമാലെനികേള് സന്ധംബനനിച്ച വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) 5  പഹല്തസ്റ്റ് ഇനപസകര്മമാര് കജമാലെനി പചയ്യുനണ്ടസ്റ്റ്.  രണ്ടസ്റ്റ് തസനികേകേള്
ഒഴെനിഞകേനിടെകന.  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രന്ധം,  കേനിഴെകകഞരനി-1,  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ
കകേന്ദ്രന്ധം, കുനനികശരനി-1.

(ബനി)  1.    ഫെനീല്ഡസ്റ്റ് സൂപ്പെര്വനിഷന.

2. ഫെനീല്ഡസ്റ്റ്  വനിഭമാഗന്ധം  ജനീവനകമാരുപടെ  പപമാതുവമായനിട്ടുള്ള  ഭരണ
കേമാരഖ്യങ്ങള് നനിര്വ്വഹനികല്.

3. തകദ്ദേശ സശ്വയന്ധംഭരണ സമാപനങ്ങളുമമായനി  കചര്ന്നസ്റ്റ്  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ
പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകേനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകകേ.

4. ഫെനീല്ഡസ്റ്റ് വനിഭമാഗന്ധം ജനീവനകമാരുപടെ വനിവരകശഖരണവന്ധം സൂക്ഷനികലന്ധം.

5. പരനിശനീലെനപരനിപമാടെനി സന്ധംഘടെനിപ്പെനികലന്ധം നടെപ്പെമാകലന്ധം.

6. ആകരമാഗഖ്യ  പരനിപമാലെനവമമായനി  ബനപപ്പെട്ട  മനീറനിന്ധംഗുകേളുന്ധം
സന്ധംഘമാടെനവന്ധം.

7. ഐ.സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്. മനീറനിന്ധംഗനില് പപങടുകകേ.

8. ആവശഖ്യപപ്പെടുപന്നങനില്  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങളുപടെ
മനീറനിന്ധംഗുകേളനില് പപങടുകകേ.

9. കദശനീയ ആകരമാഗഖ്യ പരനിപമാടെനികേള് സന്ധംഘടെനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് നടെപ്പെമാകകേ.

10. ശനിശു പ്രജനനപരനിപമാടെനി നടെപ്പെനിലെമാകകേ.

11. മകലെറനിയ നനിയനണപ്രവര്തനങ്ങള് നടെപ്പെനിലെമാകകേ.

12. Revised  National  Tuberculosis  Control  Programme
നടെപ്പെനിലെമാകകേ.

13. കദശനീയ കുഷ്ഠകരമാഗ നനിര്മമാര്ജന പരനിപമാടെനി നടെപ്പെനിലെമാകകേ.

14. അനതമാനനിവമാരണ പരനിപമാടെനി നടെപ്പെനിലെമാകകേ.

15. കസവന  കമഖലെയനിപലെ  ഏരനിയമാ  മമാപ്പുന്ധം  അടെനിസമാന  വനിവര
കശഖരണവന്ധം സൂക്ഷനികകേ.

16. അഡശ്വമാനസസ്റ്റ് കപ്രമാഗമാന്ധം തയമാറമാകലന്ധം ഫെനീല്ഡസ്റ്റ് വനിസനിറസ്റ്റ് വനിവരന്ധം
ഉള്പകമാള്ളുന്ന ഡയറനി തയമാറമാകലന്ധം.

17. പമഡനികല് ഓഫെനീസര് നനിര്കദ്ദേശനികന്ന ഒസൗകദഖ്യമാഗനികേ കജമാലെനികേള്
നനിര്വ്വഹനികല് തുടെങ്ങനിയവയമാണസ്റ്റ്  പഹല്തസ്റ്റ്  ഇനപസകര്മമാര്
പചകയണ്ട കജമാലെനികേള്.



678 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 16, 2017

ഹരനിപ്പെമാടെസ്റ്റ് തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയുപടെ പ്രശ്നങ്ങള്

222  (1881)  ശനീ  .    അനവര്  സമാദതസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഹരനിപ്പെമാടെസ്റ്റ് തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയുപടെ പ്രശ്നങ്ങള് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് 2-6-2017-ല്
ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെസ്റ്റ് ഡയറകര് ഹരനിപ്പെമാടെസ്റ്റ് വച്ചസ്റ്റ് നടെതനിയ കയമാഗതനില് ലകേപകമാണ്ട
തനീരുമമാനങ്ങള് എപന്തെമാപകയമായനിരുന;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തനീരുമമാനങ്ങള് നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിനസ്റ്റ്  സശ്വനീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള്
എപന്തെമാപകയമാണസ്റ്റ്?

ഉതരന്ധം

(എ)  2-6-2017-  പലെ കയമാഗതനീരുമമാനങ്ങള് :

1. ആറസ്റ്റ്  മമാസമമായനി  ഒഴെനിഞ  കേനിടെന്ന  സൂപ്രണ്ടനിപന്റെ  തസനികേയനില്
നനിയമനന്ധം നടെതമാന അഡനീഷണല് ഡയറകപറ ചുമതലെപപ്പെടുതനി.

2. പ്രസവവമാര്ഡസ്റ്റ്  പ്രവര്തനന്ധം  സുഗമമമാകന്നതനിനമായനി  രണ്ടസ്റ്റ്
ലഗനകകമാളജനിസ്റ്റുമമാപര നനിയമനികവമാന ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു.

3. എന.ഡനി.സനി.  കനിനനികനികലെയസ്റ്റ്  കഡമാകപറ  നനിയമനികവമാന
ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു.

4. ആശുപത്രനിയനികലെയസ്റ്റ്  ഒരു  ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്  പമഷനീന  കൂടെനി
സമാപനികവമാനുന്ധം  ഒരു  പടെകനീഷഖ്യപനക്കൂടെനി  നനിയമനികവമാനുന്ധം
ആവശഖ്യപപ്പെടെമാന തനീരുമമാനനിച്ചു. 

5. പുതുകനിപ്പെണനിത ഓപ്പെകറഷന തനികയറര്  തുറന പ്രവര്തനികവമാന
ഒരു അനകസഷഖ്യ പമഷനീന കവണന്ധം. പകേ.എന്ധം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല്.-കനമാടെസ്റ്റ്
ആവശഖ്യപപ്പെടെമാന തനീരുമമാനനിച്ചു.

6. എന്ധം.പനി.  ഫെണ്ടനില് നനിന്നസ്റ്റ് ആശുപത്രനികസ്റ്റ് അനുവദനിച്ച ആന്ധംബുലെനസസ്റ്റ്
DMO  വഴെനി  വമാങ്ങമാന  കേഴെനിയമാപത  വന്നതനിനമാല്  ഇകപ്പെമാള്
DHS-കലെകസ്റ്റ്  അനന്തെര  നടെപടെനികേള്കമായനി  പപകേമമാറനിപയന്നസ്റ്റ്
DMO അറനിയനിച്ചു. ആലെപ്പുഴെ ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് നനിന്നസ്റ്റ് ഒരു
ആന്ധംബുലെനസസ്റ്റ് തല്കമാലെന്ധം അനുവദനികണപമന്നസ്റ്റ് DMO അറനിയനിച്ചു.

7. കടമാമമാപകേയര് യൂണനിറനിപന്റെ പ്രവര്തനന്ധം നലരനീതനിയനില് നടെത്തു
ന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ  തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനികണപമന്നസ്റ്റ്  കയമാഗന്ധം
ആവശഖ്യപപ്പെടുകേയുന്ധം Additional Director, Dr.Bindhu Mohan-
പന ചുമതലെപപ്പെടുത്തുകേയുന്ധം പചയ്തു.
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8. ആശുപത്രനിയനില്  പണനികേഴെനിപ്പെനിച്ച  പുതനിയ  പകേട്ടനിടെന്ധം  പണനി
പൂര്തനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  പപകേമമാറനിയനിട്ടനില.  അടെനിയന്തെരമമായനി  പണനി
പൂര്തനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  പപമാതുജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഉപകേമാരപ്രദമമാന്ധംവനിധന്ധം
പ്രവര്തന സജമമാകണപമന്നസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടു. 

9. ആശുപത്രനി  വനികേസനന്ധം  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഒരു  മമാസര്  പ്ലെെമാന
തയമാറമാകവമാന സൂപ്രണ്ടനിപന ചുമതലെപപ്പെടുതനി.

10. ആശുപത്രനിയനില് സനി.സനി.ടെനി.വനി.  സമാപനികവമാന ആവശഖ്യമമായ
തുകേ ആര്.എസസ്റ്റ്.ബനി.പപവ.  ഫെണ്ടനില് നനിന്നസ്റ്റ് വനിനനികയമാഗനികവമാന
തനീരുമമാനനിച്ചു.

(ബനി)  സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് :

1. സൂപ്രണ്ടസ്റ്റ് ചമാര്പജടുത്തു.

2. പപഗനകകമാളജനിസ്റ്റുമമാപര  നനിയമനികകേയുന്ധം  അവധനിയനിലെമായനിരുന്ന
പപഗനകകമാളജനിസസ്റ്റ് കജമാലെനിയനില് തനിരനിപകേ പ്രകവശനികകേയുന്ധം പചയ്തു.

3. പുതുകനിപ്പെണനിത തനികയറര് പ്രവര്തനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനികേളമായനി.

4. പുതനിയതമായനി  പണനികേഴെനിപ്പെനിച്ച  പകേട്ടനിടെതനികലെകമാവശഖ്യമമായ
ഇലെകനികല്  പമാനല്  കബമാര്ഡസ്റ്റ്  എതനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  X-ray  room
lead പമാനലെനിങ്ങസ്റ്റ് കേഴെനിഞ. ഫെയര്  എസനിങ്ഷന കൂടെനി സമാപനിച്ചസ്റ്റ്
ഉടെന തുടെങ്ങുന്നതമാണസ്റ്റ്.

5. ആശുപത്രനി  വനികേസനതനിനസ്റ്റ്  മമാസര്  പ്ലെെമാന  സൂപ്രണ്ടനിപന്റെ
ചുമതലെകേളനില് തയമാറമാകനി വരുന.

ഫെനീപമയനില് പഹല്തസ്റ്റ് സൂപ്പെര്പപവസറനി പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ് പസന്റെറുകേള്

223  (1882)  ശനീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജകബസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  എത്ര  ഫെനീപമയനില്  പഹല്തസ്റ്റ്  സൂപ്പെര്ലവസറനി
(എഫെസ്റ്റ്.എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.) പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ് പസന്റെറുകേള് ഉണ്ടസ്റ്റ് ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പസന്റെറുകേളനില് ഒകര സമയന്ധം എത്ര കപര്കമാണസ്റ്റ് പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ്
നലന്നതസ്റ്റ് ;

(സനി) ഓകരമാ പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ് പസന്റെറനിപന്റെയുന്ധം കമലെധനികേമാരനി ആരമാണസ്റ്റ് ; അവര്കസ്റ്റ്
നനിശ്ചനിയനിച്ചനിട്ടുള്ള കയമാഗഖ്യതകേള് എപന്തെലമാമമാണസ്റ്റ് ;

(ഡനി)  എലമാ  പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ്  പസന്റെറുകേളനിലന്ധം  ഒകര  സമാഫെസ്റ്റ്  പമാകറണ് ആകണമാ
നനിലെവനിലള്ളതസ്റ്റ് ;  അപലങനില് ഇതസ്റ്റ് ഏകകേമാപനിപ്പെനികവമാന എപന്തെങനിലന്ധം നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനികകമമാ ; വഖ്യക്തമമാകകമമാ?



680 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 16, 2017

ഉതരന്ധം

(എ) 2 എണ്ണന്ധം

(ബനി) 100 കപര്കസ്റ്റ് (50+50)

(സനി)  പ്രനിനസനിപ്പെമാള്,  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ് പസന്റെറനിപലെ പ്രനിനസനിപ്പെമാളനിപന്റെ
കയമാഗഖ്യത ബനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നഴനിന്ധംഗുന്ധം തനിരുവനന്തെപുരന്ധം പബനികേസ്റ്റ് പഹല്തസ്റ്റ് പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ്
സ്കൂളനിപന്റെ  കേനീഴെനില്  പ്രവര്തനികന്ന  എഫെസ്റ്റ്.എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ്  പസന്റെറനിപന്റെ
പ്രനിനസനിപ്പെമാളനിപന്റെ കയമാഗഖ്യത എന്ധം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.-ഉന്ധം ആണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  അല.  തനിരുവനന്തെപുരത്തുള്ള എഫെസ്റ്റ്.എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ്  പസന്റെര്
പബനികേസ്റ്റ് പഹല്തസ്റ്റ് പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ് സ്കൂളനിപന്റെ കേനീഴെനില് പ്രവര്തനികന്നതനിനമാല് പ്രസ്തുത
സ്കൂളനിപന്റെ സമാഫെസ്റ്റ് പമാകറണ് ആണസ്റ്റ് നനിലെവനിലള്ളതസ്റ്റ്. 

ഫെലെപ്രദമമായ പപമാതുജനമാകരമാഗഖ്യ സന്ധംവനിധമാനന്ധം

224 (1883)  ശനീ  .   സനി  .   ദനിവമാകേരന :
ശനീ  .   ഇ  .   പകേ  .   വനിജയന :
ശനീ  .   ഇ  .   ടെനി  .   ലടെസണ് മമാസര് :
ശനീ  .   മുഹമദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഫെലെപ്രദമമായ പപമാതുജനമാകരമാഗഖ്യ സന്ധംവനിധമാനതനിപന്റെ അടെനിസമാനമമായ
'കരമാഗവന്ധം  ചനികേനിത്സയുന്ധം സന്ധംബനനിച്ച വനിവരകശഖരണന്ധം'  കകേരളതനില് കേമാരഖ്യക്ഷമമമായനി
നടെകനകണ്ടമാപയന്നസ്റ്റ് വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വനിവരന്ധം നല്കുന്നതനില് സശ്വകേമാരഖ്യ ആശുപത്രനികേള് ഉദമാസനീനത
കേമാണനികന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനി  പനിടെനിപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ചനികേനിത്സയ്പകതനിയവരുപടെ  കേണക സ്റ്റ്
നല്കേനിയനിപലങനില് വളപര തുച്ഛേമമായ പനിഴെയടെച്ചസ്റ്റ് നടെപടെനി ഒഴെനിവമാകമാ൯ സഹമായകേരമമായ
കകേരള  പപമാതുജനമാകരമാഗഖ്യ  നനിയമതനിപലെ  വഖ്യവസകേള്  കഭദഗതനി  പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
തയമാറമാകുകമമാ ; വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ) വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്

(ബനി&സനി) പരനികശമാധനിച്ചുവരുന.
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പകേമാതുകുജനഖ്യ സമാന്ധംക്രമനികേ കരമാഗങ്ങള്

225 (1884) ശനീ  .    എന്ധം  .    ഉമര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് മണ്സൂണ് കേമാലെതസ്റ്റ് പകേമാതുകുജനഖ്യ സമാന്ധംക്രമനികേ കരമാഗങ്ങളുപടെ
വഖ്യമാപനന്ധം  തടെയുന്നതനിനമായനി  എപന്തെലമാന്ധം  പദതനികേളമാണസ്റ്റ്  ദനീര്ഘകേമാലെമാടെനിസമാനതനില്
നടെപ്പെനിലെമാകമാന ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേള് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുപടെ ഏകകേമാപനന്ധം സമാധഖ്യമമാകനി
പകേമാണ്ടസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകകമമാ;

(സനി)  ഇതരന്ധം  കരമാഗങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമമായുന്ധം  നനിര്മമാര്ജനന്ധം  പചയ്യുന്നതനിനുന്ധം
തടെയുന്നതനിനുന്ധം  ശമാശശ്വതപരനിഹമാരങ്ങള്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  പഠനന്ധം  നടെതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;
വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനി പ്രതനികരമാധ നനിയനണ കേര്മപരനിപമാടെനി എന്ന കപരനില്
ഒരു  വര്ഷന്ധം  നനീണനനില്കന്ന  പ്രവര്തന  കരഖയമാണസ്റ്റ്  ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെസ്റ്റ്
മുനവര്ഷങ്ങളനിപലെന്നകപമാപലെ ഈ വര്ഷവന്ധം തയമാറമാകനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതനില് കരമാഗ
പ്രതനികരമാധ പ്രവര്തനങ്ങള്,  കരമാഗ നനിരനീക്ഷണന്ധം,  കരമാഗചനികേനിത്സ,  ഔട്ടസ്റ്റ്  കബ്രകസ്റ്റ്
ഇനപവസനികഗഷന,  കരമാഗ  നനിയനണന്ധം  തുടെങ്ങനിയ  ഓകരമാ  പ്രവര്തനങ്ങളുന്ധം
സമയബനനിതമമായനി ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഈ വര്ഷന്ധം മുതല് തനീവ്ര പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനി
പ്രതനികരമാധ നനിയനണ കേര്മപരനിപമാടെനി സമായനിയമായ രനീതനിയനില്തപന്ന തുടെര്ന്നസ്റ്റ്
കപമാകുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുപടെ ഏകകേമാപനകതമാപടെയമാണസ്റ്റ് പ്രസ്തുത പദതനികേള്
നടെപ്പെനിലെമാകനി വരുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി) നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

1. MCVR മണനിപ്പെമാല് - പഡങനിപ്പെനനി, എച്ചസ്റ്റ്1 എന1 പഠനന്ധം

2. രമാജനീവസ്റ്റ് ഗമാനനി പസന്റെര് കഫെമാര് ബകയമാപടെകകമാളജനി -പഡങനിപ്പെനനി
പഠനന്ധം

3. VCRC  കകേമാട്ടയന്ധം-ഈഡനിസസ്റ്റ്  പകേമാതുകുകേളനില്  പഡങനി,  സനിക
എന്നനീ ലവറസുകേപളകറനിച്ചുള്ള പഠനന്ധം

4. കേമറ്റ്യൂണനിറനി പമഡനിസനിന ഡനിപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്,  പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ്,
തനിരുവനന്തെപുരന്ധം

ഇവരുപടെ  പഠനങ്ങള്  വഴെനി  കരമാഗപ്രതനികരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെകതണ്ട
മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് ലെഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന്ധം ആയതസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിട്ടുള്ളതുമമാണസ്റ്റ്.
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പമഡനികല് കകേമാകളജുകേളനിപലെ ചനികേനിത്സ

226 (1885) ശനീ  .    പനി  .    പകേ  .    ബഷനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനപത പമഡനികല് കകേമാകളജുകേളനില് എത്തുന്ന കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്
ആവശഖ്യമമായ സ്കെമാനനിന്ധംഗസ്റ്റ്,  ലെകബമാറട്ടറനി  പരനികശമാധനകേള്കമായനി വനിവനിധ ഭമാഗങ്ങളനില്
അലെകയണ്ടതമായനി  വരുന്നതുന്ധം,  ഗുരുതരപരനികപറനി  വന്നവപര  സ്കെമാനനിന്ധംഗനിനുന്ധം  മറ്റുന്ധം
പകേമാണകപമാകുന്നതനിനസ്റ്റ് ബുദനിമുട്ടുണ്ടമാകുന്നതുന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി) ആയതസ്റ്റ് പരനിഹരനികന്നതനിനമായനി ലെകബമാറട്ടറനികേള്, സ്കെമാനനിന്ധംഗസ്റ്റ് മുതലെമായ
പരനികശമാധനകകേന്ദ്രങ്ങള് ആശുപത്രനി കകേമാമ്പസൗണ്ടനില് തപന്ന ക്രമനീകേരനികന്നതനിനുന്ധം,
ഗുരുതര അപകേടെങ്ങളനില്പപ്പെട്ടസ്റ്റ് വരുന്നവര്കസ്റ്റ് അടെനിയന്തെര ചനികേനിത്സ നല്കുന്നതനിനുന്ധം,
പരനികശമാധന  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  കേമാഷശ്വമാലെനിറനികയമാടെസ്റ്റ്  കചര്ന്നസ്റ്റ്  സജനീകേരനികന്നതനിനുന്ധം
അടെനിയന്തെനിര നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാപയനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  സര്കമാര് പമഡനികല് കകേമാകളജുകേളനില് ആശുപത്രനി കകേമാമ്പസൗണ്ടനിനുള്ളനില്
തപന്ന ലെകബമാറട്ടറനികേളുന്ധം സ്കെമാനനിന്ധംഗസ്റ്റ്  പസന്റെറുകേളുന്ധം പ്രവര്തനികനണ്ടസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം
സര്കമാര്  പമഡനികല്  കകേമാകളജനില്  ഗുരുതരമമായനി  പരനികപറനിയ  കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്
ആവശഖ്യമമായ  പരനികശമാധനകേള്  കേമാഷശ്വമാലെനിറനിക  സമനീപന്ധം  ക്രമനീകേരനിച്ചുപകേമാണള്ള
നവനീകേരനിച്ച കേമാഷശ്വമാലെനിറനിയുപടെ നനിര്മമാണന്ധം പുകരമാഗമനിച്ചുപകേമാണ്ടനിരനികന.  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്
സര്കമാര്  പമഡനികല്  കകേമാകളജസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  പനി.എന്ധം.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ലവ.
പദതനി പ്രകേമാരന്ധം പുതുതമായനി പണനികേഴെനിപ്പെനിച്ച പകേട്ടനിടെതനില് എന്ധം.ആര്.ഐ.,  സനി.ടെനി.
സ്കെമാനനിന്ധംഗുകേള്  ക്രമനീകേരനികമാന  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പരനികശമാധനമാ
സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  കേമാഷശ്വമാലെനിറനികയമാടെസ്റ്റ്  കചര്ന്നസ്റ്റ്  സജനീകേരനികന്ന  വനിധതനില്  പമഡനികല്
കകേമാകളജുകേള്കസ്റ്റ് മമാസര് പ്ലെെമാന തയമാറമാകമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

മൂന്നമാറനില് സര്കമാര് ആശുപത്രനി

227 (1886) ശനീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രമാകജന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കദവനികുളന്ധം  നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനിപലെ  മൂന്നമാറനില്  ആധുനനികേ  രനീതനിയനിലള്ള
സര്കമാര് ആശുപത്രനി ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെങനിലന്ധം നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;
എങനില് സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് എപന്തെലമാന്ധം;

(ബനി)  ഇപലങനില്  ആവശഖ്യമമായ  നടെപടെനികേള്  ഉടെന  സശ്വനീകേരനികകമമാപയന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) ഇല.

(ബനി) ഏപതമാരു സലെത്തുന്ധം സര്കമാര് ആശുപത്രനി അനുവദനികന്നതസ്റ്റ് അതമാതസ്റ്റ്
പ്രകദശപത ജനസന്ധംഖഖ്യയുന്ധം ലെഭഖ്യമമായ ആതുരകസവനങ്ങളുന്ധം ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള വനിവനിധ
മമാനദണ്ഡങ്ങള്  പമാലെനിച്ചുപകേമാണ്ടമാണസ്റ്റ്.  മൂന്നമാറനില്  സര്കമാര്  ആശുപത്രനികകവണ്ടനി
വനിശദമമായ പപ്രമാകപ്പെമാസല് ലെഭനികന്ന പക്ഷന്ധം അകമാരഖ്യന്ധം പരനികശമാധനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

കേമാനസര് പകേയര് കഫെമാര് ലലെഫെസ്റ്റ് പദതനി

228  (1887)  ശനീ  .    പനി  .    പകേ  .    ബഷനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം  ആര്.സനി.സനി.-യനില്  2014  ആഗസസ്റ്റ്  മമാസന്ധം  വപര
നനിലെവനിലണ്ടമായനിരുന്നതുന്ധം കേമാനസര് കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ് വലെനിയ ആശശ്വമാസമമായനിരുന്നതുമമായ
'കേമാനസര്  പകേയര്  കഫെമാര്  ലലെഫെസ്റ്റ്'  പദതനി  പുനരമാരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി
ക്രമങ്ങള് എന്തെമാപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി എന്നസ്റ്റ് മുതല് പ്രമാബലെഖ്യതനില് വരുപമന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) 1986-ല് കകേവലെന്ധം 101  രൂപ അന്ധംഗതശ്വ ഫെനീകസമാടുകൂടെനി ആര്.സനി.സനി.-യനില്
ആരന്ധംഭനിച്ച 'കേമാനസര് പകേയര് കഫെമാര് ലലെഫെസ്റ്റ്' പദതനി 1991-ല് അവസമാനനിച്ചനിരുന.
ഒന്നമാന്ധംഘട്ട  പദതനികകശഷന്ധം  500  രൂപ  അന്ധംഗതശ്വ  ഫെനീകസമാടുകൂടെനി  രണ്ടമാന്ധംഘട്ട
പദതനി 1992-ല് ആരന്ധംഭനിച്ചു. 1997-ല് മൂന്നമാന്ധംഘട്ട പദതനികസ്റ്റ് മുകന്നമാടെനിയമായനി ഇതസ്റ്റ്
നനിര്തലെമാകനി. 1997-ല്  തുടെങ്ങനിയ  മൂന്നമാന്ധംഘട്ട  പദതനിയനില്  500  രൂപയുപടെയുന്ധം
10,000  രൂപയുപടെയുന്ധം  അന്ധംഗതശ്വന്ധം ഉണ്ടമായനിരുന. 2014  ആഗസസ്റ്റ് മമാസതനില് ഈ
പദതനിയുന്ധം  നനിര്തലെമാകകേയുണ്ടമായനി.  ശമാസനീയമമായ  രനീതനിയനില്  നമാലെമാന്ധംഘട്ട
പദതനി  തുടെങ്ങുന്നതനികലെകമാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനി  അവസമാനനിപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്.  കേഴെനിഞകേമാലെ
പദതനികേളുപടെ  അനുഭവതനില്  നനിനള്ള  പമാഠന്ധം  ഉള്പകമാണപകേമാണ്ടസ്റ്റ്  നറ്റ്യൂനതകേള്
പരനിഹരനിച്ചസ്റ്റ്  കൂടുതല്  കേമാരഖ്യക്ഷമവന്ധം  പ്രമാകയമാഗനികേവമമായ  നമാലെമാന്ധംഘട്ട  പദതനി
ആവനിഷരനികമാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെനവരുന.  കേമാനസര്  കരമാഗനികേളുപടെ
സനിതനി വനിവരകേണകകേള്,  കരമാഗവന്ധം ചനികേനിത്സമാ പചലെവകേളുന്ധം തമനിലള്ള ബനന്ധം,
വനിവനിധ  കേമാനസര്  ചനികേനിത്സമാ  കപ്രമാകട്ടമാകകേമാളുകേള്,  കേഴെനിഞകേമാലെ  പദതനികേളുപടെ
പരനിമനിതനികേള് എന്നനിവപയകറനിച്ചുള്ള വനിലെയനിരുതല് പൂര്തനിയമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പുതനിയ
പദതനികള്ള തമാരനിഫന്ധം  തയമാറമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പദതനിയുപടെ  നനിയമങ്ങളുന്ധം  ചട്ടങ്ങളുന്ധം
തയമാറമാകനി നനിയമ വനിദഗ്ദ്ധപന്റെ പരനികശമാധനയസ്റ്റ്  വനികധയമമാകകണ്ടതുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതനിപന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങള് നടെന വരുന.  

(ബനി)  നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പൂര്തനിയമായമാല് ഉടെനതപന്ന പദതനി പ്രമാബലെഖ്യതനില്
വരുന്നതമാണസ്റ്റ്. ആറു മമാസതനിനുള്ളനില് പദതനി തുടെങ്ങമാന കേഴെനിയുപമന്നസ്റ്റ് പ്രതനീക്ഷനികന.
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പകേമാട്ടമാരകര തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനില് കടമാമമാപകേയര് സന്ധംവനിധമാനന്ധം

229 (1888) ശനീമതനി പനി  .   അയനിഷമാ കപമാറനി : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ:

(എ)  പകേമാട്ടമാരകര  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  കടമാമമാപകേയര്  സന്ധംവനിധമാനന്ധം

ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുളള നടെപടെനിക്രമങ്ങള് ഏതു ഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  കടമാമമാപകേയര് സന്ധംവനിധമാനതനിനമാവശഖ്യമമായ ഉപകേരണങ്ങള് വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള

നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പൂര്തനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  പകേമാട്ടമാരകര  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  സ.ഉ.(ആര്.ടെനി.)നമ്പര്

1184/പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി./09  തനീയതനി  14-8-2009  പ്രകേമാരന്ധം  1.13  കകേമാടെനി  രൂപ

കടമാമമാപകേയര് യൂണനിറനിനസ്റ്റ് അനുവദനികകേയുന്ധം ഒന്നമാന്ധംഘട്ട നനിര്മമാണന്ധം 20-12-2010-ല്

ആരന്ധംഭനികകേയുന്ധം  31-3-2013-ല് പൂര്തനിയമാകകേയുന്ധം രണ്ടമാന്ധംഘട്ട നനിര്മമാണന്ധം  101

കകേമാടെനി  രൂപ  എന.ആര്.എച്ചസ്റ്റ്.എന്ധം.  ഫെണ്ടസ്റ്റ്  ഉപകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ്  പൂര്തനിയമാകകേയുന്ധം

പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പകേമാട്ടമാരകര തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില് കടമാമമാപകേയര് സന്ധംവനിധമാനന്ധം

ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതനികലെയമായനി  പ്ലെെമാന  പദതനി  2016-17  പ്രകേമാരന്ധം  ആവശഖ്യമമായ

ഉപകേരണങ്ങള് വമാങ്ങുന്നതനികലെകമായനി  88,15,092  രൂപ ലകേമമാറനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  സനി.ടെനി.

സ്കെമാന  പഫെസനിലെനിറനികസ്റ്റ്  കവണ്ടനി  പ്ലെെമാന  പദതനി  2017-18  പ്രകേമാരന്ധം  1,93,86,762

രൂപയുപടെ ഭരണമാനുമതനി സര്കമാരനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലെമാണസ്റ്റ്.

അഖനികലെന്തെഖ്യമാ പമഡനികല് സര്വ്വനീസസ്റ്റ് കകേഡര്

230 (1889)  കഡമാ  .    എന്ധം  .    പകേ  .    മുനനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ആകരമാഗഖ്യ കമഖലെയനില് അഖനികലെന്തെഖ്യമാ പമഡനികല് സര്വ്വനീസസ്റ്റ് കകേഡര്

രൂപവത് കേരനികന്നതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്കമാര് നനിര്കദ്ദേശന്ധം ലെഭഖ്യമമായനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേഡര് രൂപവല്കരനികന്നതനില് സന്ധംസമാന സര്കമാരനിപന്റെ

അഭനിപ്രമായന്ധം  കകേന്ദ്ര  സര്കമാരനിപന  അറനിയനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഉപണ്ടങനില്  വനിശദവനിവരന്ധം

ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(സനി)  സന്ധംസമാനങ്ങളുന്ധം  കകേന്ദ്ര  ആകരമാഗഖ്യ  സര്വ്വനീസുന്ധം  തമനിലള്ള  അകേലെന്ധം

കുറയന്നതനിനസ്റ്റ് അഖനികലെന്തെഖ്യമാ കകേഡര് രൂപനീകേരണന്ധം സഹമായനികകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  'ആകരമാഗഖ്യന്ധം'  സന്ധംസമാന ലെനിസനില് ഉള്പപ്പെടുന്ന വനിഷയമമാ
യതനിനമാല്  അഖനികലെന്തെഖ്യമാ  പമഡനികല്  സര്വ്വനീസനിപന  സന്ധംസമാന  സര്കമാര്
പനിന്തുണയന്നനിപലന്ന അഭനിപ്രമായമമാണസ്റ്റ് അറനിയനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

സര്കമാര് ആശുപത്രനികേളുപടെ ശുചനിതശ്വന്ധം

231 (1890) ശനീ  .    അബ്ദുല് ഹമനീദസ്റ്റ്  പനി.  :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സര്കമാര് ആശുപത്രനികേളുപടെ ശുചനിതശ്വന്ധം ഉറപ്പെമാകന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെമാപക
നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  ശുചനിതശ്വന്ധം  ഉറപ്പെമാകന്നതനിനമായനി  ആശുപത്രനികേള്  കകേന്ദ്രനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്
സന്ധംവനിധമാനങ്ങള് ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  ആശുപത്രനികേളനിപലെ  ശുചനിതശ്വന്ധം  ഉറപ്പെസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നതനിനമായനി  ജനകേനീയ
കേമനിറനികേള് സന്ധംഘടെനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ആശുപത്രനികേളുപടെ ശുചനിതശ്വന്ധം ഉറപ്പെമാകന്നതനിനമായനി നമാഷണല് പഹല്തസ്റ്റ്
മനിഷപന്റെ  സഹമായകതമാപടെ  പതരപഞടുകപപ്പെട്ട  ആശുപത്രനികേളനില്  കേമായകേല്പ്പെസ്റ്റ്
(kayakalp)  എന്ന പദതനി  നടെപ്പെമാകനിവരുന.  ഇതുകൂടെമാപത  എലമാ  ആശുപത്രനികേളനിലന്ധം
അണുബമാധ തടെയുന്നതനിനുള്ള മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആശുപത്രനികേളനില്
നനിനന്ധം ഉണ്ടമാകുന്ന ബകയമാപമഡനികല് മമാലെനിനഖ്യന്ധം നനിര്മമാര്ജനന്ധം പചയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേളുന്ധം സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.

1. എലമാ ആശുപത്രനികേളനിലന്ധം അണുബമാധ തടെയുന്നതനിനമായനി ആശുപത്രനി
ഇനപഫെക്ഷന കേണ്കടമാള് കേമനിറനി  (Hospital Infection Control
Committee) രൂപനീകേരനികവമാന നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

2. വലെനിയ  ആശുപത്രനികേളനില്  ബകയമാപമഡനികല്  മമാലെനിനഖ്യന്ധം
(Biomedical Waste) IMAGE വഴെനി നനിര്മമാര്ജനന്ധം പചയ്യുന.

(സനി)  തല്കമാലെന്ധം പരനിഗണനയനിലെനില.
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പമാലെനികയറനീവസ്റ്റ് പകേയര് നഴമമാര്

232 (1891) ശനീ  .    ഷമാഫെനി  പറമ്പനില് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

സന്ധംസമാനപത  വനിവനിധ  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങളനില്  കസവനന്ധം
അനുഷ്ഠനിച്ചുവരുന്ന  പമാലെനികയറനീവസ്റ്റ്  പകേയര്  നഴമമാപര  ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെസ്റ്റ്  ഏപറടുതസ്റ്റ്
സനിരനനിയമനന്ധം  നല്കുന്നതനിനു  കവണ്ട  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനികനകണ്ടമാ;  ഇതസ്റ്റ്
സന്ധംബനനിച്ച വനിവരങ്ങള് വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

സന്ധംസമാന പമാലെനികയറനീവസ്റ്റ് പകേയര് പദതനിയുപടെ പ്രമാഥമനികേ തലെതനിലള്ള ഗൃഹ
സന്ദര്ശന പദതനി (കഹമാന്ധം പകേയര്) തകദ്ദേശ സശ്വയന്ധംഭരണ വകുപ്പുന്ധം ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പുന്ധം
സന്ധംയുക്തമമായനിട്ടമാണസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകനി വരുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ പദതനിയനില് ഗൃഹ സന്ദര്ശനന്ധം
നടെതനി  സമാന്തെശ്വന  ചനികേനിത്സ  നല്കുന്ന  പമാലെനികയറനീവസ്റ്റ്  പകേയര്  നഴമമാപര
നനിയമനിച്ചനിരനികന്നതസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെമാണസ്റ്റ്.  ഇവരുപടെ  കസവന  കവതന
വഖ്യവസകേപളകറനിച്ചുന്ധം  സനിരപപ്പെടുത്തുന്നതുകപമാപലെയുള്ള  തനീരുമമാനപമടുകകണ്ടതുന്ധം
തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ വകുപ്പെമാണസ്റ്റ്.

കുന്നത്തൂര് തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനി

233 (1892) ശനീ  .    കകേമാവൂര് കുഞകമമാന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കുന്നത്തൂര്  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനിപലെ  നനിലെവനിപലെ  സമാഫെസ്റ്റ്  പമാകറണ്
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയനിപലെ പപ്രമാകമമാഷന തസനികേകേളുന്ധം,  പസഷഖ്യലെനിസസ്റ്റ്
കഡമാകര്മമാപര നനിയമനികന്നതനിനുന്ധം നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയനിയനിൽ കേഴെനിഞ ഒരു വര്ഷന്ധം നടെന്ന സശ്വമാഭമാവനികേ/
സനികസറനിയന പ്രസവങ്ങള് സന്ധംബനനിച്ച കേണകസ്റ്റ് മമാസന്ധം തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയനിൽ  കേഴെനിഞ  6  മമാസപത  ഒ.പനി,  കേനിടെതനി
ചനികേനിത്സ എന്നനിവ സന്ധംബനനിച്ചുള്ള കേണകസ്റ്റ് ഇനവന്ധം മമാസവന്ധം തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;
അവനിടെപത ജനീവനകമാരുപടെ കേഴെനിഞ 6 മമാസപത ഹമാജര് കേണകസ്റ്റ് മമാസന്ധം തനിരനിച്ചു
നല്കേമാകമമാ ;

(ഇ)  കേഴെനിഞ  6  മമാസന്ധം  കേരുനമാഗപ്പെള്ളനി  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  നടെന്ന
പ്രസവങ്ങളനില് എത്ര കപര് കുന്നത്തൂര് തമാലൂകസ്റ്റ് പരനിധനിയനിലള്ളവരമാപണന മമാസന്ധം
തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ?
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ഉതരന്ധം

(എ) വനിശദവനിവരന്ധം അനുബനമമായനി കചര്കന.*

(ബനി)  ആര്ദ്രന്ധം  പദതനിയുപടെ  ഭമാഗമമായനി  പതരപഞടുത  ആശുപത്രനിയുപടെ

പട്ടനികേയനില് ശമാസമാന്ധംകകേമാട്ട തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനി ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ടെനി ആശുപത്രനിയനില്

അധനികേ തസനികേ സൃഷ്ടനികന്ന വനിഷയന്ധം സര്കമാരനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലെമാണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി) വനിശദവനിവരന്ധം അനുബനമമായനി കചര്കന.*

(ഇ) 2017 പഫെബ്രുവരനി 6 കപര്

2017 മമാര്ച്ചസ്റ്റ് 16 കപര്

2017 ഏപ്രനില് 26 കപര്

2017 കമയസ്റ്റ് 19 കപര്

2017 ജൂണ് 14 കപര്

2017ജൂലലെ 29 കപര്

കേരുകവലെനിപ്പെടെനി  തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനില് നനിയമനന്ധം

234 (1893) ശനീ  .    പകേ  .    പജ  .    മമാകനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പകേമാച്ചനി  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലെതനിപലെ  കേരുകവലെനിപ്പെടെനി  മഹമാരമാജമാസസ്റ്റ്

തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  കഡമാകര്,  പമാരമാപമഡനികല്  സമാഫെസ്റ്റ്,  മനിനനിസനീരനിയല്

എന്നനീ  ഒമാകരമാ  വനിഭമാഗതനിലന്ധം  എത്ര  തസനികേകേള്  ഒഴെനിഞകേനിടെകനപണ്ടന്നസ്റ്റ്

വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത തസനികേകേളനില് എത്രയുന്ധം കവഗന്ധം നനിയമനന്ധം നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്

നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ)  കേരുകവലെനിപ്പെടെനി മഹമാരമാജമാസസ്റ്റ് തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനില് ഒഴെനിഞകനിടെകന്ന

തസനികേകേള്  :

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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തസനികേ എണ്ണന്ധം

കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ് (സര്ജറനി) 1

ജൂനനിയര് കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ് 1

പമഡനിസനിന 1

ജൂനനിയര് കേണ്സള്ട്ടന്റെസ്റ്റ് (ഓര്കതമാ) 1

അസനി. സര്ജന (സനി.എന്ധം.ഒ.) 1

ഒകപമാപമടനിസസ്റ്റ് 1

ബഡസ്റ്റ് ബമാങസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യന 1

ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യന 1

പഹഡസ്റ്റ് കമാര്കസ്റ്റ് 1

കമാര്കസ്റ്റ്/സനീനനിയര് കമാര്കസ്റ്റ് 1

(ബനി)  പ്രസല്കുുത ഒഴെനിവകേള് നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചു വരുന.

പകേര്ച്ചപ്പെനനി

235 (1894) ശനീ  .   പകേ  .   വനി  .   വനിജയദമാസസ്റ്റ് :

ശനീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :

ശനീ  .   മുരളനി പപരുപനലനി :

ശനീ  .    എന്ധം  .    സശ്വരമാജസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  വനിവനിധ  പകേര്ച്ചപ്പെനനികേള്  വഖ്യമാപകേമമായനിപകമാണ്ടനിരനികന്ന

സമാഹചരഖ്യതനില്  പരനിസര  ശുചനിതശ്വന്ധം,  വഖ്യക്തനി  ശുചനിതശ്വന്ധം  എന്നനിവ  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്

പപമാതുജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  അവകബമാധന്ധം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എപന്തെലമാന്ധം  നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ്

സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
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(ബനി)  പകേമാതുകുകേള്,  എലെനികേള്  മുതലെമായവ പപരുകുന്നതസ്റ്റ്  തടെയുന്നതനിനമായനി

എപന്തെലമാന്ധം മുന കുരുതല് നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി) ഇതരന്ധം പകേര്ച്ച വഖ്യമാധനികേള്പകതനിപര എലമാ സര്കമാര് ആശുപത്രനികേളനിലന്ധം

മരുനകേള് ലെഭഖ്യമമാകമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  പകേര്ച്ചപ്പെനനികേള്  വഖ്യമാപനികന്നതസ്റ്റ്  തടെയുന്നതനിനുകവണ്ടനി  കരമാഗങ്ങപളകറനിച്ചുന്ധം

കരമാഗപ്രതനികരമാധപതപ്പെറനിയുന്ധം വഖ്യക്തമമായ കബമാധവല്കരണന്ധം പപമാതുജനങ്ങള്കസ്റ്റ്

നല്കേനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്.  ലെഘുകലെഖ വനിതരണന്ധം,  കപമാസര്,  ആകരമാഗഖ്യ വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസന്ധം,  പസമനിനമാര്,

സന്ധംവമാദന്ധം, കചമാകദഖ്യമാതരകവദനി എന്നനിവ വഴെനിയുന്ധം കൂടെമാപത ലമകസ്റ്റ് അനസൗണ്പസ്മെന്റെസ്റ്റ്,

പത്ര-ദൃശഖ്യ-ശവഖ്യ മമാധഖ്യമങ്ങള് വഴെനിയുന്ധം കൃതഖ്യമമായനി കബമാധവല്കരണന്ധം നടെതനിവരുന.

(ബനി)  പകേമാതുകുകേള്,  എലെനികേള്  മുതലെമായവ പപരുകുന്നതസ്റ്റ്  തടെയുന്നതനിനമായനി

തമാപഴെപ്പെറയുന്ന നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

1. മമാലെനിനഖ്യന്ധം  കുനകൂടുന്നനിടെതസ്റ്റ്  എലെനി,  പകേമാതുകേസ്റ്റ്  പപരുകുന്നതസ്റ്റ്

തടെയുന്നതനിനമായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേപള  ഏകകേമാപനിപ്പെനികന്ന

പ്രചരണതനിനസ്റ്റ് കനതൃതശ്വന്ധം നല്കേനി.

2. ആഴ്ച കതമാറുമുള്ള ലഡകഡ ആചരണന്ധം.

3. പകേമാതുകുജനഖ്യ  കരമാഗന്ധം  ഉണ്ടമാകുന്ന  സലെങ്ങളനില്  കഫെമാഗനിന്ധംഗസ്റ്റ്,

ഐ.ആര്.എസസ്റ്റ്.  ഐ.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  തുടെങ്ങനിയ രമാസ നനിയനണ

മമാര്ഗ്ഗങ്ങള് നടെത്തുന.

4. കൃഷനിവകുപ്പുന്ധം,  തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങളുമമായനി  കചര്ന്നസ്റ്റ്

എലെനി നശനീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള്.

(സനി) സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കകേരള കസറസ്റ്റ് പമഡനികല് സര്വ്വനീസസസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷന

ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്  വഴെനിയുന്ധം  കേമാരുണഖ്യ ഫെമാര്മസനി  വഴെനിയുന്ധം  ആശുപത്രനികേളനില്  മരുനകേളുപടെ

ലെഭഖ്യത ഉറപ്പെമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. അടെനിയന്തെര സമാഹചരഖ്യങ്ങളനില് കലെമാകല് പര്കച്ചസസ്റ്റ് വഴെനി

മരുനകേള് വമാങ്ങുവമാന ജനിലമാ പമഡനികല് ആഫെനീസര്മമാപര ചുമതലെപപ്പെടുതനിയനിട്ടുമുണ്ടസ്റ്റ്.

436/2020
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ആശുപത്രനികേളുപടെ പദവനി ഉയര്തല്

236 (1895) ശനീ  .   എ  .   എന  .   ഷന്ധംസനീര് :

ശനീമതനി വനീണമാ കജമാര്ജസ്റ്റ് :

ശനീ  .   പനി  .   ടെനി  .   എ  .   റഹനീന്ധം :

ശനീ  .    ആര്  .    രമാകജഷസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ : 

(എ)  സന്ധംസമാനപത  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങപള  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ

കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി മമാറ്റുന്നതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി എപന്തെലമാന്ധം പശ്ചമാതലെ സസൗകേരഖ്യങ്ങളമാണസ്റ്റ്

ഒരുകനിയനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  ഇതനിനമാവശഖ്യമമായ തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനില് വനിശദമാന്ധംശങ്ങൾ

നല്കേമാകമമാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  സര്കമാരനിപന്റെ  കേമാലെതസ്റ്റ്  നനിരവധനി  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള

തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേളമായനി  ഉയര്തനിയതമായനി  പ്രഖഖ്യമാപനിപച്ചങനിലന്ധം  അതനിനമാവശഖ്യമമായ

തസനികേകേള് സൃഷ്ടനികകേകയമാ മറസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യങ്ങള് ഏര്പപ്പെടുത്തുകേകയമാ പചയമാതനിരുന്നതമായനി

ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനില്  ഇതു  പരനിഹരനികന്നതനിനമായനി  ഈ  സര്കമാര്

എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  ആര്ദ്രന്ധം പദതനിയുപടെ ഭമാഗമമായനി പതരപഞടുത  170  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ

കകേന്ദ്രങ്ങപള കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളമായനി ഉയര്തനി ടെനി സമാപനങ്ങളനില് ആപകേ

680  തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഔട്ടസ്റ്റ്കപഷഖ്യന്റെസ്റ്റ്

വനിഭമാഗങ്ങളനില്  ആവശഖ്യമമായ  മമാറങ്ങള്  വരുതനി  കരമാഗനീസസൗഹൃദമമായ  രനീതനിയനില്

ചനികേനിത്സ  ലെഭഖ്യമമാകകേ,  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  ക്രമനീകേരനികകേ,  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടലറസ്ഡസ്റ്റ്  ഒ.  പനി.

രജനികസ്ട്രേഷന,  പമച്ചപപ്പെട്ട ഇരനിപ്പെനിടെന്ധം,  കുടെനിപവള്ളന്ധം,  കടെമായസ്റ്റ് പലെറസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യന്ധം,  ജനീവനിത

ലശലെനീ കരമാഗങ്ങളടെകമുള്ള വനിവനിധ കരമാഗങ്ങളുപടെ പരനിചരണന്ധം എന്നനിവ ലെഭഖ്യമമാകവമാനുള്ള

നടെപടെനി നടെനവരുന. കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സസൗകേരഖ്യപമമാരുകന്നതനിനമായനി

23  കകേമാടെനി രൂപയുപടെ ഭരണമാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ലെമാബസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യപമമാരുകന്നതനിനമായനി

5 കകേമാടെനി രൂപയുപടെ ഉപകേരണങ്ങള് വമാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. പരനികശമാധനിച്ചസ്റ്റ് വരുന.
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തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനിലമാ ആശുപത്രനിയുപടെ ലടബല് ഫെണ്ടനിപന്റെ വനിനനികയമാഗന്ധം

237 (1896) ശനീ  .    ഡനി  .    പകേ  .    മുരളനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ആദനിവമാസനി  വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട  കരമാഗനികേളുപടെ  ചനികേനിത്സയകവണ്ടനി
തനിരുവനന്തെപുരന്ധം  ജനിലമാ  ആശുപത്രനിയുപടെ  ലടബല്  ഫെണ്ടനില്  നനിനന്ധം  2016-17
സമാമ്പതനികേ വർഷന്ധം എന്തു തുകേ വകേയനിരുതനി ;  അതനില് എത്ര തുകേ പചലെവമായനി;
വനിശദമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  ആദനിവമാസനി കമഖലെയനില് പുകേയനിലെ,  മദഖ്യന്ധം,  മയകമരുന്നസ്റ്റ് എന്നനിവയുപടെ
അമനിതമമായ ഉപകയമാഗന്ധംമൂലെന്ധം ഉണ്ടമാകുന്ന അസുഖങ്ങള് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി) എങനില് അവപയകറനിച്ചസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  2016-17  സമാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനിലമാ  ആശുപത്രനിയുപടെ
ലടബല് ഫെണ്ടനില് നനിനന്ധം പചലെവമായ തുകേയുപടെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്.

2016-17  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷപത  മുന
നനീകനിയനിരനിപ്പെസ്റ്റ്

11,93,764

2016-17-ല് ലെഭനിച്ച തുകേ 5,00,000

                                ആപകേ 16,93,764

കേനീഴെസ്റ്റ് സമാപനങ്ങളനികലെകസ്റ്റ് അനുവദനിച്ച തുകേ 12,25,000

(ബനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനിലയനില് എലമാ മമാസവന്ധം ജനിലമാ  പ്രമാരന്ധംഭ  അര്ബുദ
നനിര്ണ്ണയ  ടെനീമനിപന്റെ  കനതൃതശ്വതനില്  2016-17-ല്  അര്ബുദ  നനിര്ണ്ണയ  കേഖ്യമാമ്പസ്റ്റ്
നടെത്തുകേയുണ്ടമായനി.  2017-18-ലന്ധം  അര്ബുദ  നനിര്ണ്ണയ  കേഖ്യമാമ്പസ്റ്റ്  നടെതനിവരുന.
അമ്പൂരനി,  നന്ദനികയമാടെസ്റ്റ്,  കകേമാട്ടൂര്  (കുറനിച്ചല്),  കേലറ എന്നനിവനിടെങ്ങളനില് കേഖ്യമാമ്പസ്റ്റ് നടെന.
5  വയസസ്റ്റ് മുതല് പുകേയനിലെ ഉപകയമാഗന്ധം നടെതനി വരുന്ന കുട്ടനികേപളയുന്ധം മുതനിര്ന്നവപരയുന്ധം
കേണ്ടസ്റ്റ് പ്രമാരന്ധംഭദശയനിലള്ള അര്ബുദകരമാഗ നനിര്ണ്ണയന്ധം നടെതമാനനിടെയമായനി.  കുറനിച്ചല്
കമഖലെയനില് മുമ്പസ്റ്റ് കേണപനിടെനിച്ച ഒരു അര്ബുദ കരമാഗനി തുടെര് നനിരനീക്ഷണതനിലെമാണസ്റ്റ്.
അര്ബുദകരമാഗ സമാധഖ്യതയുള്ള ഇരുപതനിയഞനികലെപറ കരമാഗനികേള് തുടെര് പരനികശമാധ
നയനിലെമാണസ്റ്റ്.   വനീരഖ്യന്ധംകൂടെനിയ  ''ചുക  ''  എന്ന കപരനിലള്ള പുകേയനിലെ തണ്ടമാണസ്റ്റ് ഇവര്
ഉപകയമാഗനികന്നതസ്റ്റ്. മദഖ്യന്ധം, മയകമരുന്നസ്റ്റ് എന്നനിവയുപടെ ഉപകയമാഗന്ധംമൂലെന്ധം ഗുരുതരമമായ
കരമാഗങ്ങപളമാനന്ധം റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടനില.
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കേരുനമാഗപ്പെള്ളനി തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനില് ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്

238 (1897) ശനീ  .    ആര്  .    രമാമചന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കേരുനമാഗപ്പെള്ളനി  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്
ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള പദതനിയുകണ്ടമാ; ആയതനിപന്റെ പുകരമാഗതനി വനിശദനീകേരനികകമമാ;

(ബനി)  ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്  സമാപനികന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്
ഏപതങനിലന്ധം ഏജനസനി ഏപറടുതനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദനീകേരനികകമമാ;

(സനി) ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് പ്രവര്തനന്ധം ആരന്ധംഭനികമാന കേഴെനിയുപമന്നസ്റ്റ്
വനിശദനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  കേരുനമാഗപ്പെള്ളനി  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനില്
ഉള്പപ്പെടുതനി ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ് സമാപനികന്നതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രന്ധം  സമാപനികന്നതനിനുള്ള  മരമാമതസ്റ്റ്  പണനികേള്
പൂര്തനിയമാകന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  പഹല്തസ്റ്റ്  റനിസര്ച്ചസ്റ്റ്  പവല്പഫെയര്  പസമാലസറനിപയയുന്ധം
ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രന്ധം  സമാപനികന്നതനിനുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള്  വനിതരണന്ധം
പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള പമഡനികല് സര്വ്വനീസസസ്റ്റ്  കകേമാര്പ്പെകറഷപനയുന്ധം ചുമതലെപപ്പെടു
തനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  മരമാമതസ്റ്റ് പണനി പൂര്തനിയമായനികഴെനിഞമാല് ആവശഖ്യമുള്ള ഉപകേരണന്ധം
സമാപനിച്ചസ്റ്റ് ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് കകേന്ദ്രന്ധം പ്രവര്തനസജമമാകമാന കേഴെനിയുന്നതമാണസ്റ്റ്.

തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനിലയനിപലെ ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള്

239 (1898) ശനീ  .    ഡനി  .    പകേ  .    മുരളനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനിലയനിപലെ ഏപതലമാന്ധം  സര്കമാര് ആശുപത്രനികേളനില്
ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള് പ്രവര്തനികനപണ്ടന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  യൂണനിറ്റുകേളനില്  ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്  പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഫെനീസസ്റ്റ്
ഈടെമാകമാറുകണ്ടമാ;  എങനില് ഫെനീസസ്റ്റ്  എത്ര രൂപയമാപണനന്ധം ഫെനീസസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനികന്നതനിനുള്ള
മമാനദണ്ഡന്ധം എന്തെമാപണനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  കൂടുതല്  സര്കമാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള്
ആരന്ധംഭനികന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനയനിലകണ്ടമാ; വനിശദവനിവരന്ധം നല്കേമാകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനറല് ആശുപത്രനി,  കഫെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനി,
പനയമാറനിനകേര ജനറല് ആശുപത്രനി എന്നനിവനിടെങ്ങളനില് ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള്
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി) 1. തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനറല് ആശുപത്രനി ഒരു തവണ 650 രൂപ.

2. കഫെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനി-600  രൂപ  (APL  കേമാര്ഡസ്റ്റ്),
400 രൂപ (BPL കേമാര്ഡസ്റ്റ്)

3. പനയമാറനിനകേര ജനറല് ആശുപത്രനി-600 രൂപ (APL കേമാര്ഡസ്റ്റ്),
400 രൂപ (BPL കേമാര്ഡസ്റ്റ്)

(സനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്. പ്ലെെമാന പദതനിയനില് ഉള്പപ്പെടുതനി വര്കലെ തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനിലന്ധം
തമാലൂകസ്റ്റ് പഹഡ്കേശ്വമാര്കട്ടഴസ്റ്റ്  ആശുപത്രനി പമാറശമാലെ,  ജനിലമാ ആശുപത്രനി പനടുമങ്ങമാടെസ്റ്റ്
എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്  KIIFB  പദതനി  പ്രകേമാരവന്ധം  ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്
തുടെങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. 2017-2018  പ്ലെെമാന പദതനിയനില്
ഉള്പപ്പെടുതനി  ആറനിങ്ങല്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയമാലെനിസനിസസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്
തുടെങ്ങുവമാനുള്ള പപ്രമാകപ്പെമാസല് സര്കമാരനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലെമാണസ്റ്റ്.

കേമറ്റ്യൂണനിറനി പഹല്തസ്റ്റ് പസന്റെറുകേളനില് തസനികേ സൃഷ്ടനികല്

240 (1899) ശനീ  .    പകേ  .    ദമാസന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് ജനിലയനില്  2006-11  കേമാലെഘട്ടതനില് കേമറ്റ്യൂണനിറനി പഹല്തസ്റ്റ്
പസന്റെര് ആയനി അപ്കഗഡസ്റ്റ് പചയ്ത സമാപനങ്ങളനില് തസനികേ സൃഷ്ടനികന്നതനിനമായനി
പരനിഗണനയനിലളളവ ഏപതലമാന്ധം; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ ;

(ബനി)  പകേമായനിലെമാണ്ടനി  നനികയമാജകേമണ്ഡലെതനിപലെ  തനിരുവണ്ടൂര്  കേമറ്റ്യൂണനിറനി
പഹല്തസ്റ്റ്  പസന്റെറനില്,  കേനിടെതനി  ചനികേനിത്സമാ  സസൗകേരഖ്യന്ധം  ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന്ധം
ആവശഖ്യമമായ തസനികേകേള് സൃഷ്ടനികന്നതനിനുന്ധം നനിരവധനി അകപക്ഷകേള് സമര്പ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ; ഇസൗ അകപക്ഷകേള് പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ് തസനികേ നനിര്ണ്ണയതനിനുന്ധം
പുതനിയ തസനികേകേള് സൃഷ്ടനികന്നതനിനുന്ധം നടെപടെനികേള് ഉണ്ടമാകുകമമാപയനന്ധം ഏപതലമാന്ധം
തസനികേകേളമാണസ്റ്റ് സൃഷ്ടനികകേപയനന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  നനിലെവനില്  ആര്ദ്രന്ധം  പദതനിയുപടെ  ഭമാഗമമായനിട്ടുള്ള  പപ്രമാകപ്പെമാസലകേള്
മമാത്രമമാണസ്റ്റ് സര്കമാരനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള  സമാനകഡര്ലഡസസ്റ്റ്
പചയമാനുള്ള പപ്രമാകപ്പെമാസലെനില് തനിരുവങ്ങൂര് സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.  ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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തനിരുവനന്തെപുരന്ധം പമഡനികല് കകേമാകളജനിപലെ എന്ധം.ആര്.ഐ. സ്കെമാന,
സനി.ടെനി. സ്കെമാന സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്

241 (1900) ശനീ  .    ഡനി  .    പകേ  .    മുരളനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം പമഡനികല് കകേമാകളജനില് എന്ധം  .ആർ .ഐ. സ്കെമാന,  സനി.ടെനി.
സ്കെമാന  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള  വനിവനിധ  പടെസ്റ്റുകേള്  നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്
മമാസങ്ങകളമാളന്ധം കേമാതനിരനികകണ്ടനിവരുന്ന അവസ ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  എങനിൽ  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ്
സശ്വനീകേരനികമാന ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ് ;വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം പമഡനികല് കകേമാകളജനില് രണ്ടസ്റ്റ് സനി.ടെനി.  സ്കെമാനുന്ധം ഒരു
എന്ധം.ആര്.ഐ. സ്കെമാനുമമാണസ്റ്റ് നനിലെവനില് പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്. മൂന്നമാമപതമാരു സനി.ടെനി.
സ്കെമാന വമാങ്ങുന്നതനിനമായനി 3.5  കകേമാടെനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് ഡനിസന്ധംബര്
മമാസകതമാപടെ പ്രവര്തനസജമമാകുന്ധം. കൂടെമാപത എച്ചസ്റ്റ്.എല്.എല്. ലലെഫെസ്റ്റ് പകേയര്
ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്  വഴെനി  നമാലെമാമതസ്റ്റ്  ഒരു  സനി.ടെനി.  സ്കെമാനുന്ധം  ഒരു  എന്ധം.ആര്.ഐ.  സ്കെമാനുന്ധം
സമാപനികന്നതനിനുള്ള  പ്രവൃതനികേള്  അന്തെനിമഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്.  2017  ഡനിസന്ധംബര്
മമാസകതമാടുകൂടെനി  പുതുതമായനി  സമാപനികന്ന  രണ്ടസ്റ്റ്  സനി.ടെനി.  സ്കെമാനുന്ധം  ഒരു  എന്ധം.ആര്.ഐ.
സ്കെമാനുന്ധം പ്രവര്തനസജമമാകുന്നകതമാപടെ  എന്ധം.ആര്.ഐ.  സ്കെമാനനിനുന്ധം  സനി.ടെനി.
സ്കെമാനനിനുന്ധം  കരമാഗനികേള്  ഇകപ്പെമാള്  കനരനിടുന്ന  അവസയസ്റ്റ്  പരനിഹമാരമമാകുപമന്നമാണസ്റ്റ്
പ്രതനീക്ഷനികന്നതസ്റ്റ്.

കകേമാട്ടയല് മണ്ഡലെതനിപലെ പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി., സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.- കേപള അപ്കഗഡസ്റ്റ്
പചയ്യുന്നതസ്റ്റ്

242 (1901) പപ്രമാഫെ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുലസന  തങ്ങള് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന
കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ:

(എ) കകേമാട്ടയല് മണ്ഡലെതനിപലെ പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി., സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള അപ്കഗഡു
പചയ്യുന്നതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് നനിലെവനിലള്ള ഫെയലെനിപന്റെ മുഴുവന വനിവരങ്ങളുന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(ബനി)  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള  അപ്കഗഡു  പചയ്യുവമാന  തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;
ഇതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് കകേമാട്ടയല് മണ്ഡലെതനിപലെ ഏപതലമാന്ധം പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള
അപ്കഗഡു പചയ്യുവമാനുള്ള നടെപടെനികേള് ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെസ്റ്റ് ഡയറകര് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;
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(സനി) ജനിലമാ പമഡനികല് ഓഫെനീസറുപടെ റനികപ്പെമാര്ട്ടനിപന്റെ പകേര്പ്പെസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(ഡനി)  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേപള  സനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.-കേളമാകനി  മമാറ്റുവമാനുള്ള  നടെപടെനി

സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(ഇ)  പസക്രകട്ടറനിയറനില് ഇതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചുള്ള ഫെയലകേളുപടെ വനിശദ വനിവരവന്ധം

ഫെയല് നമ്പരുകേളുന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  സമാപനങ്ങളുപടെ പദവനി ഉയര്ത്തുകേ എന്നതല മറനിച്ചസ്റ്റ്  പമച്ചപപ്പെട്ട

ചനികേനിത്സമാ സസൗകേരഖ്യന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകേ എന്നതമാണസ്റ്റ് ഇകപ്പെമാള് സര്കമാര് ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ്.

ആര്ദ്രന്ധം പദതനിയുപടെ ഭമാഗമമായനി പതരപഞടുത  170  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങപള

കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രമമാകനി  ഉയര്തനിയ  പട്ടനികേയനില്  കകേമാട്ടയല്  മണ്ഡലെതനിപലെ

പപമാനള പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി. ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി) നനിലെവനില് ടെനി വനിഷയവമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(ഡനി&ഇ)  നനിലെവനില്  ആര്ദ്രന്ധം  പദതനിയുപടെ  ഭമാഗമമായനി  പതരപഞടുത

170 പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങപള  കുടുന്ധംബകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രമമാകനി  ഉയര്തനിയ

വനിഷയന്ധം  ലകേകേമാരഖ്യന്ധം  പചയ്യുന്ന  സര്കമാര്  ഫെയല്  നമ്പര്  7/എന്ധം.1/2017/ആ.കു.വ.

ആണസ്റ്റ്.

ആശുപത്രനികേളനില് കടമാമമാ പകേയര് യൂണനിറസ്റ്റ് സമാപനികന്നതനിനുള്ള

പദതനി

243 (1902)  ശനീ  .    ആര്  .    രമാമചന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനപത  ഏപതലമാന്ധം  ആശുപത്രനികേളനിലെമാണസ്റ്റ്  കടമാമമാ  പകേയര്

യൂണനിറസ്റ്റ്  സമാപനികന്നതനിനസ്റ്റ്  പദതനിയനിട്ടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  ;  ഇതനിനമാവശഖ്യമമായ പചലെവനിപന്റെ

എത്ര ശതമമാനന്ധം കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെസ്റ്റ് ഏപറടുകപമന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;

(ബനി)  കടമാമമാ  പകേയര്  അനുവദനിച്ച  ആശുപത്രനികേപള  പതരപഞടുതതനിപന്റെ

മമാനദണ്ഡന്ധം എന്തെമാണസ്റ്റ് ;

(സനി) കേരുനമാഗപ്പെള്ളനി തമാലൂകസ്റ്റ് പഹഡസ്റ്റ് കേശ്വമാര്കട്ടഴ് സസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനില് കടമാമമാ

പകേയര് യൂണനിറസ്റ്റ് അനുവദനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ)  പമഡനികല് വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ വകുപ്പെനിപന്റെ കേനീഴെനില് ആലെപ്പുഴെ,  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്
എന്നനീ പമഡനികല് കകേമാകളജുകേളനില് നമാഷണല് ലഹകവസസ്റ്റ് എന്ന കകേന്ദ്രമാവനിഷ്കൃത
പദതനി പ്രകേമാരമുള്ള കടമാമമാ പകേയര് സന്ധംവനിധമാനന്ധം ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള്
ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഈ കകേന്ദ്രമാവനിഷ്കൃത പദതനിയനില് ആലെപ്പുഴെ പമഡനികല് കകേമാകളജനിപന
പലെവല് 2 കടമാമമാ പകേയര് പദതനിയനില് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പദതനിയുപടെ ആപകേ
തുകേയമായ  (കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതവന്ധം  കസറസ്റ്റ്  വനിഹനിതവന്ധം  ഉള്പപ്പെപടെ)  10.272  കകേമാടെനി
രൂപയനില്  367.5  ലെക്ഷന്ധം രൂപ ഒന്നമാന്ധംഘട്ട കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമമായനി കകേന്ദ്ര സര്കമാര്
അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  പമഡനികല് കകേമാകളജനിപന പലെവല്  1  കടമാമമാ  പകേയര്
പദതനിയനില്  ഉള്പപ്പെടുതനി  അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം  ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പദതനിയുപടെ  ഒന്നമാന്ധംഘട്ട
കകേന്ദ്രവനിഹനിതമമായനി 504 ലെക്ഷന്ധം രൂപ അനുവദനിച്ചതനില് 72 ലെക്ഷന്ധം രൂപ നനിര്മമാണ
പ്രവര്തനങ്ങള്കന്ധം 432  ലെക്ഷന്ധം രൂപ ഉപകേരണങ്ങള് വമാങ്ങുന്നതനികലെകമമാണസ്റ്റ്.
ഇതനിനമാവശഖ്യമമായ പചലെവനിപന്റെ 60% ആണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്കമാര് ഏപറടുകന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്കമാരനിപന്റെ മമാനദണ്ഡ പ്രകേമാരന്ധം രണ്ടസ്റ്റ് പലെവല് 1  പസന്റെറുകേള്
തമനില്  750  കേനികലെമാമനീററനില്  കുറയമാത  ദൂരന്ധം  ആവശഖ്യമമാണസ്റ്റ്.  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്
പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ് പലെവല് 1 പസന്റെറനില് ഉള്പപ്പെടുതനിയതനിനമാല് കകേരളതനിപലെ
മപറമാരു പമഡനികല് കകേമാകളജനിനുന്ധം ഈ ദൂരപരനിധനിയുപടെ മമാനദണ്ഡപ്രകേമാരന്ധം പലെവല് 
1 പസന്റെറനിനസ്റ്റ് അനുമതനി ലെഭനികമാന സമാധഖ്യതയനില.

(സനി)  കേരുനമാഗപ്പെള്ളനി  തമാലൂകസ്റ്റ്  പഹഡ്കേശ്വമാര്കട്ടഴസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിപയ  കടമാമമാ
പകേയര്  യൂണനിറസ്റ്റ്  സമാപനികന്നതനിനുള്ള  പട്ടനികേയനില്  ഉള്പപ്പെടുതമാന  തനീരുമമാനന്ധം
ലകേപകമാണ്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

പച്ചകറനികേളനിപലെ വനിഷമാന്ധംശന്ധം കേപണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള പരനികശമാധനകേള്

244  (T*1903)  പപ്രമാഫെ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുലസന  തങ്ങള് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന
കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്  ആകരമാഗഖ്യവന്ധം  സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം  വകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം  മറുപടെനി
നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ലെഭനികന്ന  പച്ചകറനികേളനില്  വനിഷമാന്ധംശന്ധം  ഉള്ളതമായനി
ഏപതങനിലന്ധം പഠനങ്ങളനില് കേപണ്ടതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഈ വനിഷയതനില് എപന്തെങനിലന്ധം
പഠനന്ധം നടെതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; ഇപലങനില് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(ബനി) പചകസ്റ്റ്കപമാസനികനമാടെനുബനനിച്ചസ്റ്റ് ഇതനിനുള്ള ലെമാബുകേള് തയമാറമാകവമാന
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ;

* 'T' മമാറനിവച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന
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(സനി) സഞരനികന്ന ലെമാബുകേള് നനിലെവനില് എത്രപയണ്ണന്ധം ഉണ്ടസ്റ്റ്; അപ്രകേമാരമുള്ള
പരനികശമാധനകേളനിൽ നനിനന്ധം ലെഭനിച്ച റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(ഡനി)  ഏപതലമാന്ധം  വനിഷമാന്ധംശങ്ങളമാണസ്റ്റ്  ഇതരന്ധം  പരനികശമാധനകേളനിൽ  നനിനന്ധം
കേപണ്ടതനിയതസ്റ്റ്; വഖ്യക്തമമാകകമമാ ?  

ഉതരന്ധം

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് ലെഭനികന്ന പച്ചകറനികേളനിപലെ വനിഷമാന്ധംശന്ധം കേപണ്ടത്തുന്നതനിനമായനി
ഭക്ഷഖ്യ സുരക്ഷമാവകുപ്പെസ്റ്റ് പഠനന്ധം നടെതനിയനിട്ടനില. എന്നമാല് പരനികശമാധന നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇകപ്പെമാള് പരനിഗണനയനിലെനില.

(സനി&ഡനി)  ഭക്ഷഖ്യസുരക്ഷമാ വകുപ്പെനിപന്റെ കേനീഴെനില് രണ്ടസ്റ്റ് സഞരനികന്ന ലെമാബുകേളുണ്ടസ്റ്റ്.
ഈ ലെമാബുകേളനില് പച്ചകറനികേള് പരനികശമാധനികന്നതനിനുള്ള സന്ധംവനിധമാനമനില.

പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനി മരണങ്ങള്

245 (1904)  ശനീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമമാര് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  പനനിയുന്ധം  മറസ്റ്റ്  പകേര്ച്ചവഖ്യമാധനികേളുന്ധംമൂലെന്ധം  2017  ജൂലലെ
31  വപര  എത്ര  മരണങ്ങളമാണസ്റ്റ്  സന്ധംഭവനിച്ചനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ്  (സനിരനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്/
സന്ധംശയനികന്നതസ്റ്റ്) വനിശദമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്കമാരനിപന്റെ  വഖ്യക്തമമായ  മുന്നറനിയനിപ്പുണ്ടമായനിട്ടുന്ധം  എച്ചസ്റ്റ്1 എന1,
പഡങനി തുടെങ്ങനിയ പകേര്ച്ചപ്പെനനികേള് തടെയമാന കേഴെനിയമാതതസ്റ്റ് എന്തുപകേമാണ്ടമാപണന്നസ്റ്റ്
പരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) അനുബനമമായനി കചര്കന.*

(ബനി) പരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

1. കേമാലെമാവസമാ  വഖ്യതനിയമാനങ്ങള്  തമാപനനിലെയനിലണ്ടമാകുന്ന
വര്ദനവസ്റ്റ്, ഇടെവനിട്ടുള്ള മഴെ.

2. ഖര, ദ്രവ, മമാലെനിനഖ്യ നനിര്മമാര്ജനതനിപലെ കപമാരമായ.

3. പകേമാതുകേസ്റ്റ്,  ഈച്ച,  എലെനി  തുടെങ്ങനിയവ  പപരുകുന്നതനിനുള്ള
സമാഹചരഖ്യങ്ങള്.

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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4. ഉയര്ന്ന ജനസമാന്ദ്രതയുന്ധം നഗരവല്കരണവന്ധം.

5. സമാമൂഹനികേ ശുചനിതശ്വതനിലള്ള തമാല്പരഖ്യകറവസ്റ്റ്.

6. ഉറവനിടെതനില്  തപന്ന  മമാലെനിനഖ്യന്ധം  സന്ധംസ്കെരനികമാനുള്ള  സസൗകേരഖ്യ
കുറവസ്റ്റ്.

7. പവള്ളന്ധം  പകേട്ടനിനനില്കന്ന  അവസ  എന്നനിവമൂലെമമാണസ്റ്റ്
എച്ചസ്റ്റ്1 എന1, പഡങനി തുടെങ്ങനിയ പകേര്ച്ചപ്പെനനികേള് ഫെലെപ്രദമമായനി
തടെയമാന സമാധനികമാതതസ്റ്റ്. 

അട്ടപ്പെമാടെനിയനിപലെ നവജമാതശനിശുകളുപടെ മരണന്ധം

246 (1905) ശനീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമമാര് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്ന കശഷന്ധം അട്ടപ്പെമാടെനി കമഖലെയനില്
എത്ര നവജമാതശനിശുകൾ  മരണപപ്പെപട്ടനന്ധം ഇതനിനുള്ള കേമാരണങ്ങൾ  എന്തെമാപണനന്ധം
വനിശദമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  ഇകമാരഖ്യതനില് എപന്തെലമാന്ധം പരനിഹമാര നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകവമാന
ഉകദ്ദേശനികന്നപതന വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) 15 കുട്ടനികേള് മരണപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

കേമാരണങ്ങള്  :

ജനലവകേലെഖ്യന്ധം,  പൂര്ണ്ണവളര്ച്ച ഇലമാതതസ്റ്റ്,  കുടെല് സന്ധംബനമമായ അസുഖന്ധം,
തൂകകറവസ്റ്റ്, ഹൃദയ സന്ധംബനമമായ ജനലവകേലെഖ്യന്ധം, മനില്കേസ്റ്റ് ആസനികറഷന.

(ബനി)  ജനലവകേലെഖ്യന്ധം കനരപത കേണപനിടെനികന്നതനിനമായനി ഗര്ഭമാവസയനില്
തപന്ന കറഡനികയമാളജനിസനിപന്റെ സഹമായകതമാപടെ ഗര്ഭനിണനികേള്കസ്റ്റ് അകനമാമലെനി സ്കെമാന
നടെത്തുകേയുന്ധം കവണ്ട ലവദഖ്യസഹമായന്ധം നല്കുകേയുന്ധം പചയ്യുന. എലമാ ഗര്ഭനിണനികേള്കന്ധം
ഗര്ഭപൂര്വ്വ  (Antenatal)  പരനികശമാധന  നല്കുന.  ആവശഖ്യമുള്ള  ഗര്ഭനിണനികേള്കസ്റ്റ്
വനിദഗ്ദ്ധ ചനികേനിത്സ നല്കുകേയുന്ധം ആവശഖ്യപമങനില് പമഡനികല് കകേമാകളജുകേളനില് വച്ചസ്റ്റ്
പ്രസവന്ധം നടെതമാന കവണ്ട സസൗകേരഖ്യങ്ങള് പചയ്യുന. കപമാഷകേമാഹമാര കുറവള്ള കുട്ടനികേപള
ചനികേനിത്സനികന്നതനിനുന്ധം കപമാഷകേമാഹമാരന്ധം  നല്കുന്നതനിനുമമായനി  അഗളനി,  കഷമാളമാപ്പൂര്,
പുരൂര്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്  നറ്റ്യൂടനീഷഖ്യന  റനീഹമാബനിലെനികറഷന  പസന്റെര്  പ്രവര്തനിച്ചു
വരുന.  കേസൗമമാരകമാരമായ  പപണ്കുട്ടനികേളുപടെ  വനിളര്ച്ച  കേപണ്ടതനി  യഥമാസമയന്ധം
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ചനികേനിത്സനികന്നതനിനുള്ള സന്ധംവനിധമാനന്ധം നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്. ഗര്ഭനിണനികേളുപടെ വനിളര്ച്ച കേപണ്ടതനി
ചനികേനിത്സ നല്കുകേയുന്ധം അതുവഴെനി നവജമാത ശനിശുവനിനുള്ള ഭമാരകുറവസ്റ്റ്, കേമാകലെകൂട്ടനിയുള്ള
പ്രസവന്ധം  (Pre  term  labour)  എന്നനിവ  ഒഴെനിവമാകകേയുന്ധം  പചയ്യുന.  നറ്റ്യൂകബമാണ്
പമറകബമാളനികേസ്റ്റ്  സനീനനിന്ധംഗസ്റ്റ്  (നവജമാത  ശനിശുകളനിലള്ള  ഉപമാപചയ  അപമാകേതകേള്
കേപണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള  സനീനനിന്ധംഗസ്റ്റ്)  നടെത്തുകേയുന്ധം  കരമാഗമാവസ  കേപണ്ടതനിയമാല്
ചനികേനിത്സ നല്കുകേയുന്ധം പചയ്യുന. ആദനിവമാസനി കമഖലെയനില് പമമാലബല് പമഡനികല്
യൂണനിറ്റുകേള്  (Mobile Medical Units)  പ്രവര്തനികന.  ലടബല് പസഷഖ്യമാലെനിറനി
കഹമാസനിറല്,  കകേമാട്ടതറയനില് ലഗനകകമാളജനി,  പനീഡനിയമാടനികസ്റ്റ് തുടെങ്ങനിയ വനിവനിധ
പസഷഖ്യമാലെനിറനി വനിഭമാഗങ്ങള് പ്രവര്തനിച്ചു വരുന. അതുപകേമാണ്ടസ്റ്റ് കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ് യഥമാസമയന്ധം
ചനികേനിത്സ  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേഴെനിയുന്ധം.  പജ.എസസ്റ്റ്.ലവ.,  പജ.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.പകേ.  എന്നനീ
പദതനികേളുന്ധം  നടെപ്പെനിലെമാകനി  വരുന.  അടുതടുതമായുള്ള  പ്രസവങ്ങള്  അമയുപടെ
ആകരമാഗഖ്യനനിലെ തകേരമാറനിലെമാകകേയുന്ധം അതുവഴെനി നവജമാത ശനിശുകളുപടെ ഭമാരകറവന്ധം
കനരകതയുള്ള പ്രസവതനിനുന്ധം കേമാരണമമാകുന. അതനിനമാല് പ്രസവങ്ങള് തമനിലള്ള
അകേലെന്ധം  കൂട്ടമാനമായനി  കുടുന്ധംബമാസൂത്രണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനികമാന
കവണ്ടനിയുള്ള നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

ആഹമാരസമാധനങ്ങളനിപലെ വനിഷമാന്ധംശന്ധം കേപണ്ടത്തുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള്

247 (1906) പപ്രമാഫെ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുലസന തങ്ങള് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ:

(എ) കബകറനികേളനിലന്ധം മറസ്റ്റ് കസമാറുകേളനിലന്ധം പ്ലെെമാസനികേസ്റ്റ് കേവറുകേളനിൽ ലെഭഖ്യമമാകുന്ന
ആഹമാരസമാധനങ്ങളനില് വനിഷമാന്ധംശതനിപന്റെ അളവസ്റ്റ് ഉളളതമായനി കേപണ്ടതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;
എങനില് ഏതസ്റ്റ് വനിഷമാന്ധംശമമാണസ്റ്റ് കബകറനി സമാധനങ്ങളനില് കേമാണുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭക്ഷണ  പദമാര്തങ്ങളനില്  മമായന്ധം  കേലെര്ന്നതുന്ധം  മമാരകേമമായ
കരമാഗങ്ങള്കസ്റ്റ്  കേമാരണമമാകുന്നതുമമായ  രമാസപദമാര്തങ്ങള്  കേണ്ടതമായുള്ള  ചനിലെ
മമാധഖ്യമ റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള് പരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  ഭക്ഷഖ്യ  സുരക്ഷമാ  കേമനീഷണകററനിപന്റെ  കനതൃതശ്വതനില്  നടെകന്ന
പരനികശമാധനയനില്  ഇതരതനിൽ  കേപണ്ടതനിയ  സമാപനങ്ങളുപടെ  കപരസ്റ്റ്  വനിവരന്ധം
ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(ഡനി)  പ്രസല്കുുത  സമാപനങ്ങളുപടെ  ലലെസനസസ്റ്റ്  റദ്ദേസ്റ്റ്  പചയ്യുവമാന  നനിലെവനില്
നനിയമമുകണ്ടമാ; വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഇ) ഭക്ഷണപദമാര്തങ്ങള് നനിര്മനികന്നതുന്ധം വനില്കന്നതുമമായ സമാപനങ്ങള്കസ്റ്റ്
നനിലെവനില് ആരമാണസ്റ്റ്  ലലെസനസസ്റ്റ്  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  ;  ഭക്ഷഖ്യ സുരക്ഷമാ കേമനീഷണറുപടെ
സര്ട്ടനിഫെനികറസ്റ്റ്  വമാങ്ങണപമനള്ള  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  സമാപനങ്ങള്കന്ധം  നല്കുകമമാ;
വഖ്യക്തമമാകകമമാ ?
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ഉതരന്ധം

(എ) കബകറനികേളനിലന്ധം മറസ്റ്റ് കസമാറുകേളനിലന്ധം പ്ലെെമാസനികേസ്റ്റ് കേവറുകേളനില് ലെഭഖ്യമമാകുന്ന
ആഹമാര  സമാധനങ്ങളനില്  വനിഷമാന്ധംശന്ധം  അടെങ്ങനിയതമായനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പചയ്തനിട്ടനില.
എന്നമാല് ഭക്ഷണപദമാര്തങ്ങളനില് കചര്കന്ന കൃത്രനിമ നനിറങ്ങളമായ റമാര്ട്ടറമാസനിന,
സണ്പസറസ്റ്റ്  പയകലമാ  എന്നനിവയുന്ധം  ഈന്തെപ്പെഴെതനില് യനീസസ്റ്റ്  കമമാള്ഡസ്റ്റ്,  ഇനപസകസ്റ്റ്
എഗ്ഗസ്റ്റ് എന്നനിവയുന്ധം പരനികശമാധനയനില് കേപണ്ടതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആയതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് ഈ വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട
ഭക്ഷണപദമാര്തങ്ങളുപടെ  സമാമ്പനിളുകേള്  എടുതസ്റ്റ്  പരനികശമാധനയസ്റ്റ്  അയയകേയുന്ധം
അതനിപന്റെയടെനിസമാനതനില് അനന്തെര നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകേയുന്ധം പചയ്യുനണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  കൃത്രനിമ നനിറങ്ങള് കചര്തതമായനി കേപണ്ടതനിയ സമാപനങ്ങളുപടെ കപരസ്റ്റ്
വനിവരങ്ങള് ചുവപടെ കചര്കന :

നമ്പര് സമാപനതനിപന്റെ കപരസ്റ്റ്

(1) (2)

1 പബസസ്റ്റ് കബകറനി, പതങ്ങണ, ചങ്ങനമാകശരനി

2 അര്ച്ചന കബകറനി, മരങ്ങമാട്ടുപനിള്ളനി

3 നറ്റ്യൂ എ.ആര്. കബകറനി, ചങ്ങനമാകശരനി

4 കറമായല് കബകറനി, ഏറ്റുമമാനൂര്

5 കേമാലെനികറസ്റ്റ് ചനിപസ്റ്റ് പസന്റെര്, കകേമാട്ടയന്ധം 

6 കബകസ്റ്റ് ഹസൗസസ്റ്റ്, കകേമാട്ടയന്ധം

7 മദനീന കബകറനി, കേമാകനമാടെസ്റ്റ്

8 ഉദയ ഫഡ്സസ്റ്റ്, കകേമാലെകഞരനി

9 കറമായല് സശ്വനീറസ്റ്റ്സസ്റ്റ്, അക്ബര് ബനില്ഡനിന്ധംഗസ്റ്റ്, ആലവ

10 കകേരള കസമാഴസ്റ്റ്, മുനമ്പന്ധം
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(1) (2)

11 കറമായല് ഫഡ്സസ്റ്റ്, പുതുകശരനി കറമാഡസ്റ്റ്, തൃപ്പൂണനിത്തുറ

12 പഹമാറനിപസമാണ്  പടയനിഡനിന്ധംഗസ്റ്റ്  കേമ്പനനി,  കകേമാണ്പവന്റെസ്റ്റ്  കറമാ ഡസ്റ്റ്,
പകേമാച്ചനി

13 കറമായല് ഫഡ്സസ്റ്റ്, ആര്.എസസ്റ്റ്. കറമാഡസ്റ്റ്, കുട്ടനകശരനി, ആലവ

14 സനികേസ്റ്റ് & സമാന്ധം മമാര്കറനിന്ധംഗസ്റ്റ്, കേളുത, വടുതലെ

15 ബനിസ്മെനി ലഹപ്പെര് മമാര്കറസ്റ്റ്, കേലൂര്

16 ലെയണ് കഡറസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഇന്ധംപപകസ്റ്റ് ലപ്രവറസ്റ്റ് ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്, വടുതലെ

17 ഷനീന കബകറനി, പനിലെമാതറ ബസസ്റ്റ് സമാന്റെസ്റ്റ്, കേണ്ണൂര്

18 ലഹപ്പെര് കബകസ്റ്റ്സസ്റ്റ്, ഫെമാസസ്റ്റ് ഫഡസ്റ്റ് & കൂള്ബമാര്, തലെകശരനി

19 അയങമാര് കബകറനി, കഫെമാര്ട്ടസ്റ്റ് കറമാഡസ്റ്റ് കേണ്ണൂര്

20 അയങമാര് കബകറനി, ഫഡസ്റ്റ് കപ്രമാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ്, ആരമാമ്പ്രന്ധം

21 ഇലന്ധം കബകറനി, പന്തെനീരന്ധംകേമാവസ്റ്റ്

22 പകേ.സനി. കബകറനി, ബമാലകശരനി

23 അകരമാമ കബകറനി, കേലമാച്ചനി

24 മമാസര് ഫഡ്സസ്റ്റ് കേവര് കബകറനി & കേണ്ഫെക്ഷനറനി, കുഞനിപ്പെ

25 ഗമാന്റെസ്റ്റ് കബകകഴെസ്റ്റ് സസ്റ്റ്, ലബപ്പെമാസസ്റ്റ് കറമാഡസ്റ്റ്, മമാങമാവസ്റ്റ്

26 ഫ്രഷസ്റ്റ് ഹല്വ, ഈസസ്റ്റ് കറമാഡസ്റ്റ്, പകേമായനിലെമാണ്ടനി

27 റൂബനി കബകറനി, നറ്റ്യൂ ബസസ്റ്റ് സമാന്റെസ്റ്റ്, പകേമായനിലെമാണ്ടനി
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(ഡനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  ഫഡസ്റ്റ്  കസഫനി  ആന്റെസ്റ്റ്  സമാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  2006  പസക്ഷന
32,36(3)(a),  ഫഡസ്റ്റ്  കസഫനി  റൂള്  2.1.2(2)(V)  പ്രകേമാരവന്ധം  ഫഡസ്റ്റ്  കസഫനി  ആന്റെസ്റ്റ്
സമാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  പറഗുകലെഷന  (ലലെസനസനിന്ധംഗസ്റ്റ്  &  രജനികസ്ട്രേഷന  ഓഫെസ്റ്റ്  ഫഡസ്റ്റ്
ബനിസനിനസസ്റ്റ്)  പസക്ഷന  2.1.8  വഖ്യവസകേള്കസ്റ്റ് അനുസൃതമമായുന്ധം നടെപടെനി സശ്വനീകേരനി
കമാവന്നതമാണസ്റ്റ്.

(ഇ) ഭക്ഷഖ്യ സുരക്ഷമാ നനിയമപ്രകേമാരന്ധം അധനികേമാരപപ്പെടുതനിയ ഓഫെനീസര്മമാരമാണസ്റ്റ്
ലലെസനസസ്റ്റ് നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഭക്ഷഖ്യസുരക്ഷമാ വകുപ്പെനിപന്റെ ലലെസനസസ്റ്റ്  /  രജനികസ്ട്രേഷന
വമാങ്ങണപമനള്ള നനിര്കദ്ദേശന്ധം സമാപനങ്ങള്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

അട്ടപ്പെമാടെനിയനില് ശനിശുമരണങ്ങള്

248 (1907) ശനീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബമാലെകൃഷ്ണന : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം അട്ടപ്പെമാടെനിയനില് എത്ര
ശനിശുമരണങ്ങള് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;

(ബനി)  2017  കമയസ്റ്റ്  മമാസതനില്  മമാത്രന്ധം  അഞസ്റ്റ്  ശനിശുമരണങ്ങള്  ഉണ്ടമായ
സമാഹചരഖ്യന്ധം വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  പ്രസല്കുുത  കമഖലെയനില്  ആകരമാഗഖ്യ  വകുപ്പെനിപന്റെ  പ്രവര്തനന്ധം  കൂടുതല്
കേമാരഖ്യക്ഷമമമാകന്നതനിനുന്ധം ശനിശുമരണന്ധം ഇലമാതമാകന്നതനിനുന്ധം നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) 15 മരണന്ധം.

(ബനി)  നമാലെസ്റ്റ് മരണങ്ങളമാണസ്റ്റ് പമയസ്റ്റ് മമാസതനില് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ആ
മരണങ്ങപളലമാന്ധം തപന്ന അകനശ്വഷണന്ധം നടെതനി വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  ഗര്ഭനിണനികേള്കമായുള്ള ഗര്ഭകേമാലെ കനിനനികകേള് കൂടെമാപത ഗര്ഭനിണനികേള്കസ്റ്റ്
പ്രകതഖ്യകേ പരനിചരണന്ധം നല്കുന്ന പദതനിയമായ  PMSMA  കപ്രമാഗമാന്ധം എലമാ മമാസവന്ധം
9-ാ തനീയതനി അട്ടപ്പെമാടെനി കമഖലെയനില് നടെതനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്.  ഗര്ഭമാവസയുപടെ രണ്ടമാന്ധം
ഘട്ടതനില് ജനലവകേലെഖ്യങ്ങള് ഗര്ഭമാവസയനില് തപന്ന കേണപനിടെനികന്നതനിനുള്ള
അകനമാമലെനി സ്കെമാന, രക്തപരനികശമാധനകേളുന്ധം ചനികേനിത്സയുന്ധം നടെതനിവരുന. High Risk
ഗര്ഭനിണനികേപള  കേപണ്ടതനി  വനിദഗ്ദ്ധ  ചനികേനിത്സയമായനി  കൂടുതല്  സസൗകേരഖ്യമുള്ള
ആശുപത്രനിയനികലെകസ്റ്റ്  അയയന്നതനിനുള്ള  സസൗകേരഖ്യവന്ധം  ഈ  പദതനിയനിലൂപടെ  പചയ്തു
വരുന.  കൃതഖ്യമമായ ഗര്ഭസന്ധംരക്ഷണന്ധം നല്കുന്നതുമൂലെന്ധം ശനിശുമരണന്ധം ഒരു പരനിധനിവപര
ഒഴെനിവമാകമാനുന്ധം കേഴെനിയുന്ധം.
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ആകരമാഗഖ്യ വകുപ്പെനിപലെ സമാന്റെകഡര്ലഡകസഷന പദതനി

249 (1908) ശനീ  .   കജമാണ് പഫെര്ണമാണ്ടസസ്റ്റ് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ആകരമാഗഖ്യ  വകുപ്പെനിപലെ  വനിവനിധ  വനിഭമാഗന്ധം  സമാപനങ്ങളനില്  നനിശ്ചനിത
സസൗകേരഖ്യങ്ങകളമാപടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ക്രമനീകേരനികമാനമായനി  തയമാറമാകനിയനിട്ടുള്ള
സമാനകഡര്ലഡകസഷന  പദതനിയനിലൂപടെ  എപന്തെലമാന്ധം  കേമാരഖ്യങ്ങളമാണസ്റ്റ്  നടെപ്പെനിലെമാകമാന
ഉകദ്ദേശനികന്നപതന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ ;

(ബനി)  എറണമാകുളന്ധം  ജനിലയനിപലെ  ഏപതലമാന്ധം  ആശുപത്രനികേപളയമാണസ്റ്റ്  ഈ
പദതനിയനില്  ഉള്പ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളപതനന്ധം  ഇവനിപടെ  നടെപ്പെനിലെമാകമാന  ഉകദ്ദേശനികന്ന
പ്രവര്തനങ്ങള് എപന്തെലമാമമാണസ്റ്റ് ; വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ) സമാനകഡര്ലഡകസഷപന്റെ ആദഖ്യഘട്ടപമന്ന നനിലെയനില് സന്ധംസമാനപത
170 പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങപള  കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രമമാകനി  ഉയര്തനി  ഒരു
കഡമാകര്,  രണ്ടസ്റ്റ് സമാഫെസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ്,  ഒരു ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യന എന്നനീ അധനികേ തസനികേകേള്
സൃഷ്ടനിച്ചസ്റ്റ്  ഉതരവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ജനിലമാ/തമാലൂകതലെ  ആശുപത്രനികേളനിലന്ധം  നനിശ്ചനിത
മമാനദണ്ഡങ്ങകളമാപടെ  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  ക്രമനീകേരനികന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുന്ധം
ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഈ  സമാപനങ്ങളനികലെകസ്റ്റ്  197  സമാഫെസ്റ്റ്
നഴനിപന്റെയുന്ധം  84  ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യപന്റെയുന്ധം അധനികേ തസനികേ സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കഡമാകര്
അടെകമുള്ള  മറസ്റ്റ്  വനിഭമാഗന്ധം  ജനീവനകമാരുപടെ  തസനികേ  സൃഷ്ടനികമാനുള്ള  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടെമാപത ഈ ആശുപത്രനികേളനില് ആശശ്വമാസന്ധം കനിനനികേസ്റ്റ്,  ആകരമാഗഖ്യകസന
രൂപനീകേരണന്ധം,  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടലറസ്ഡസ്റ്റ്  ഒ.പനി.  രജനികസ്ട്രേഷന,  കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്  പമച്ചപപ്പെട്ട
ഇരനിപ്പെനിടെ  സസൗകേരഖ്യന്ധം,  കുടെനിപവള്ളന്ധം-കടെമായ് പലെറസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  ലസകനജുകേള്,
സശ്വകേമാരഖ്യതകയമാടുകൂടെനിയ കേണ്സള്കട്ടഷന സസൗകേരഖ്യങ്ങള്, നഴനിന്ധംഗസ്റ്റ് കേസൗണ്സനിലെനിന്ധംഗസ്റ്റ്,
പബനികേസ്റ്റ്  അഡസനിന്ധംഗസ്റ്റ്  സനിസന്ധം,  ആകരമാഗഖ്യ  കബമാധവല്കരണതനിനമായുള്ള  പമച്ചപപ്പെട്ട
സസൗകേരഖ്യങ്ങള് തുടെങ്ങനിയവ ക്രമനീകേരനികമാനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ആര്ദ്രന്ധം പദതനിയുപടെ ഭമാഗമമായനി എറണമാകുളന്ധം ജനിലയനിപലെ കേരുമമാളൂര്,
കചരമാനല്ലൂര്,  തൃകമാകര,  കഗമാതുരുതസ്റ്റ്,  മഴുവന്നൂര്,  ഏരൂര്,  പമായനിപ്ര,  കകേമാടെനമാടെസ്റ്റ്,
പചമാവ്വര,  നമായരമ്പലെന്ധം,  തനിരുമമാറമാടെനി,  പചലമാനന്ധം,  കുട്ടമ്പുഴെ,  മഞപ്ര,  വമാഴെകളന്ധം
എന്നനീ 15 പ്രമാഥമനികേ ആകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രങ്ങപള കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളമാകനി ഉയര്തനി
യനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ജനറല്  ആശുപത്രനി  ജനിലമാതലെ  ആശുപത്രനി  വനിഭമാഗതനിലന്ധം  തമാലൂകസ്റ്റ്
ആശുപത്രനികേളമായ  പകേമാച്ചനി,  കേരുകവലെനിപ്പെടെനി,  കകേമാതമന്ധംഗലെന്ധം,  കനമാര്തസ്റ്റ്  പരവൂര്,
പപരുമ്പമാവൂര്,  മൂവമാറ്റുപുഴെ,  ആലവ,  പനിറവന്ധം,  അങമമാലെനി  എന്നനിവ  തമാലൂകതലെ
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വനിഭമാഗതനിലന്ധം  ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഈ സമാപനങ്ങളനികലെകസ്റ്റ്  14  സമാഫെസ്റ്റ്  നഴനിപന്റെയുന്ധം
രണ്ടസ്റ്റ് ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യപന്റെയുന്ധം അധനികേ തസനികേ സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കഡമാകര് അടെകമുള്ള
മറസ്റ്റ്  വനിഭമാഗന്ധം  ജനീവനകമാരുപടെ  തസനികേ  സൃഷ്ടനികമാനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചു
വരുന.  കൂടെമാപത  ഈ  ആശുപത്രനികേളനില്  ആശശ്വമാസന്ധം  കനിനനികേസ്റ്റ്,  ആകരമാഗഖ്യകസന
രൂപനീകേരണന്ധം,  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടലറസ്ഡസ്റ്റ്  ഒ.പനി.  രജനികസ്ട്രേഷന,  കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്  പമച്ചപപ്പെട്ട
ഇരനിപ്പെനിടെ  സസൗകേരഖ്യന്ധം,  കുടെനിപവള്ളന്ധം-കടെമായസ്റ്റ് പലെറസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  ലസകനജുകേള്,
സശ്വകേമാരഖ്യതകയമാടുകൂടെനിയ  കേണ്സള്കട്ടഷന  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്, നഴനിന്ധംഗസ്റ്റ്  കേസൗണ്സനിലെനിന്ധംഗസ്റ്റ്,
പബനികേസ്റ്റ് അഡസനിന്ധംഗസ്റ്റ്  സനിസന്ധം,  ആകരമാഗഖ്യ  കബമാധവല്കരണതനിനമായുള്ള  പമച്ചപപ്പെട്ട
സസൗകേരഖ്യങ്ങള് തുടെങ്ങനിയവ ക്രമനീകേരനികമാനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

വട്ടനിയൂര്കമാവസ്റ്റ് ലപ്രമറനി പഹല്തസ്റ്റ് പസന്റെര്

250 (1909)  ശനീ  .    പകേ  .    മുരളനീധരന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  അപക്രഡനികറഷന  കപ്രമാഗമാമനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  വട്ടനിയൂര്കമാവസ്റ്റ്
ലപ്രമറനി  പഹല്തസ്റ്റ്  പസന്റെറനില്  എപന്തെമാപക  കസവനങ്ങളമാണസ്റ്റ്  കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്
ലെഭനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി) വട്ടനിയൂര്കമാവസ്റ്റ് ലപ്രമറനി പഹല്തസ്റ്റ് പസന്റെറനിപന കകേരള അപക്രഡനികറഷന
സമാനകഡര്ഡസ്റ്റ് കഹമാസനിറല് പട്ടനികേയനില് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനില് ആയതനിപന്റെ
അടെനിസമാനതനില് ഇവനിപടെ എപന്തെമാപക അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങളമാണസ്റ്റ് ഏര്പപ്പെടു
തനിയനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) അപക്രഡനികറഷന കപ്രമാഗമാമനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി വട്ടനിയൂര്കമാവസ്റ്റ് പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ
കകേന്ദ്രതനില്  രമാവനിപലെ  8  മണനി  മുതല്  ലവകുകന്നരന്ധം  9  മണനി  വപരയുള്ള
2  ഷനിഫമായമാണസ്റ്റ്  നനിലെവനില്  പ്രവര്തനികന്നതസ്റ്റ്.  ഫെനീവര്  കനീനനികേസ്റ്റ്,  എന.സനി.ഡനി.
കനിനനികേസ്റ്റ്,  ആന്റെനികനറല്  കനിനനികേസ്റ്റ്,  ലെമാബസ്റ്റ്  സസൗകേരഖ്യന്ധം  എന്നനീ  കസവനങ്ങളുപടെ
ഗുണനനിലെവമാരന്ധം പമച്ചപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  വട്ടനിയൂര്കമാവസ്റ്റ്  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രതനിനസ്റ്റ്  2012-ല്  കേഖ്യമാഷസ്റ്റ്
അപക്രഡനികറഷന  ലെഭനിച്ചു.  ഇതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി  തമാപഴെപ്പെറയുന്ന കസവനങ്ങള് ഈ
ആശുപത്രനിയനില് ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

1. കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുന്നതനിനമായനി  കലെ
ഔട്ടസ്റ്റ്, ലസകനജസ്റ്റ് കബമാര്ഡുകേള് സമാപനിച്ചു.
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2. കരമാഗനികേളുപടെ അവകേമാശങ്ങളുന്ധം ഉതരവമാദനിതശ്വങ്ങളുന്ധം പ്രദര്ശനിപ്പെനിച്ചു.

3. ഒ.പനി.,  ലെമാബസ്റ്റ്.  ഫെമാര്മസനി എന്നനീ വനിഭമാഗതനില് കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്
വനിശമസലെന്ധം ഏര്പപ്പെടുതനി.

4. ഒ.പനി.-യനില്  കരമാഗനികേള്കസ്റ്റ്  ശുദമമായ  കുടെനിപവള്ള  സസൗകേരഖ്യന്ധം
ലെഭഖ്യമമാകനി.

5. കരമാഗനികേളുപടെ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെമാകന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി   വനീല്
പചയറുകേളനിലന്ധം കടമാളനികേളനിലന്ധം സുരക്ഷമാ ബല്റ്റുകേള് നനിര്ബനമമാകനി.

6. ഒ.പനി.  വനിഭമാഗതനിപന്റെ  പ്രകവശന  കേവമാടെങ്ങള്  വനീല്  പചയറുന്ധം
കടമാളനിയുന്ധം  അനമായമാസന്ധം  ലകേകേമാരഖ്യന്ധം  പചയമാന  തകവണ്ണന്ധം
സജനീകേരനിച്ചു.

7. ഇനപജക്ഷന  റൂമനിലന്ധം,  ഒ.പനി.-യനിലന്ധം  എത്തുന്ന  കരമാഗനികേളുപടെ
സശ്വകേമാരഖ്യത ഉറപ്പുവരുതനി.

8. ദുരന്തെനനിവമാരണന്ധം,  ആശുപത്രനിയനില് അണുബമാധ നനിയനണന്ധം,
ആശുപത്രനിയനിപലെ ശുചനീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള് എന്നനിവയനില്
ജനീവനകമാര്കസ്റ്റ് പരനിശനീലെനന്ധം നല്കേനി.

9. മുലെയൂട്ടുന്ന  അമമമാര്കസ്റ്റ്  അവരുപടെ  സശ്വകേമാരഖ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതനിനുകവണ്ടനി പ്രകതഖ്യകേ മുറനി തയമാറമാകനി.

10. ബകയമാ പമഡനികല് കവസസ്റ്റ് നനിര്മമാര്ജനന്ധം പചയ്യുന്നതനിനമായനി
IMAGE- മമായനി കേരമാര് ഒപ്പെനിട്ടു.

11. കരമാഗനീ പരനിചരണ വനിഭമാഗങ്ങളനില് എല്കബമാടെമാപ്പുകേള് സമാപനിച്ചു.

12. ലെകബമാറട്ടറനി പരനികശമാധനകേളുപടെ കൃതഖ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലെകസ്റ്റ്
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചു.

13. കടെമാകണ് സന്ധംവനിധമാനന്ധം ഏര്പപ്പെടുതനി.

14. ഓകരമാ ജനീവനകമാര്കന്ധം പ്രകതഖ്യകേന്ധം കപര്സണല് പറകകമാര്ഡുകേള്
തയമാറമാകനി.

15. വമാര്ഡുകേളനിലന്ധം  ഫെമാര്മസനികേളനിലന്ധം  മരുനകേള് പ്രകതഖ്യകേന്ധം  തയമാറമാകനിയ
കേപണ്ടയ്നറുകേളനിലെമാണസ്റ്റ് സൂക്ഷനികന്നതസ്റ്റ്.

16. ഫെമാര്മസനിയനില് ശുചനിതശ്വവന്ധം, വമായുസഞമാരന്ധം ഉള്ളതുമമായ അറകേളനില്
മരുനസൂക്ഷനികന.

436/2020
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17. നമാര്കകമാട്ടനികേസ്റ്റ്  മരുനകേള് ദുരുപകയമാഗന്ധം  പചയമാതരനീതനിയനില്

സുരക്ഷനിതമമായനി ക്രമനീകേരനിച്ചു.

18. കരമാഗനികേളുപടെ  അഭനിപ്രമായങ്ങളുന്ധം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുന്ധം  സശ്വനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്

ആശുപത്രനിയനില് തുടെര്നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചു.

19. കരമാഗനികേള്കമായനി ഉപകയമാഗനികന്ന ഉപകേരണങ്ങള് കരമാഗമാണു

വനിമുക്തമമാകനിയകശഷന്ധം മമാത്രകമ ഉപകയമാഗനികമാവൂ എന്ന നനിര്കദ്ദേശന്ധം

ഉറപ്പുവരുതനി.

20. എലമാ ജനീവനകമാര്കന്ധം തുടെര്പരനിശനീലെനന്ധം ഉറപ്പെമാകനി,  കൂടെമാപത

കദശനീയ പദതനികേള് കൃതഖ്യമമായനി നടെപ്പെനിലെമാകനി.

രക്തപരനികശമാധനയസ്റ്റ് അനഖ്യമായമമായ ഫെനീസസ്റ്റ്

251 (1910) ശനീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനീശന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  പനനി  മരണങ്ങള്  വഖ്യമാപകേമമായ  അവസരതനില്  പലെ

സശ്വകേമാരഖ്യ ലെമാബുകേളുന്ധം  രക്തപരനികശമാധനയസ്റ്റ്  അനഖ്യമായമമായ ഫെനീസസ്റ്റ്  ഈടെമാകനിപയന്ന

പരമാതനി ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  അനനിയനനിതമമായ ഫെനീസസ്റ്റ് ഈടെമാകന്ന സശ്വകേമാരഖ്യ ലെമാബുകേള്പകതനിപര

കേര്ശന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികവമാന കേഴെനിയമാതതസ്റ്റ് എന്തുപകേമാണ്ടമാണസ്റ്റ്;

(സനി)  സശ്വകേമാരഖ്യ  ലെമാബുകേപള  നനിയനനികന്നതനിനമായനി  പകേമാണവരുപമന്നസ്റ്റ്

പ്രഖഖ്യമാപനിച്ചനിരുന്ന  കനിനനികല്  എസമാബനിഷ് പമന്റെസ്റ്റ്  ബനില്  നനിയമസഭയുപടെ  നടെപ്പെസ്റ്റ്

സകമളനതനില് അവതരനിപ്പെനികവമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്. സശ്വകേമാരഖ്യ ആശുപത്രനികേള്, ലെമാബുകേള്, സ്കെമാനനിന്ധംഗസ്റ്റ് പസന്റെറുകേള്

തുടെങ്ങനിയ എലമാ ചനികേനിത്സമാ സമാപനങ്ങളുപടെയുന്ധം പ്രവര്തനന്ധം വഖ്യവസമാപനിതമമായ

നനിയമന്ധം  മുകഖന  നനിയനനികകേ  എന്ന  ലെക്ഷഖ്യകതമാപടെ  "കകേരള  കനിനനികല്

എസമാബനിഷസ്റ്റ് പമന്റെസ്റ്റ്  (രജനികസ്ട്രേഷന  &  പറഗുകലെഷന)  ബനില്  2017''-നസ്റ്റ്  രൂപന്ധം

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  10-8-2017-നസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

ബനില്  നനിയമമമാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  അനനിയനനിതമമായ  ഫെനീസസ്റ്റ്  ഈടെമാകന്ന  സശ്വകേമാരഖ്യ

ലെമാബുകേള്പകതനിപര കേര്ശന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികവമാന സമാധനികന്നതമാണസ്റ്റ്.
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ഇറച്ചനികകമാഴെനികേളനില് ലവറസസ്റ്റ് ബമാധ

252 (1911) ശനീ  .    സനി  .    പകേ  .    ഹരനീന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തമനിഴ് നമാട്ടനില്  നനിനന്ധം  പകേമാണവരുന്ന  ഇറച്ചനികകമാഴെനികേളനില്  ലവറസസ്റ്റ്
ബമാധ സനിരനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  മമാധഖ്യമങ്ങളനിൽ പ്രചരനികന്ന വമാര്ത ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ  ;
ഇതു സന്ധംബനനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള് നല്കേമാകമമാ;

(ബനി)  ഇതരന്ധം  ഇറച്ചനികകമാഴെനികേളുപടെ  ഗുണനനിലെവമാരന്ധം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുന്ധം
കരമാഗബമാധയനിപലന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പെസ്റ്റ് വരത്തുന്നതനിനന്ധം എപന്തെമാപക നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനി
ച്ചനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ ;

(സനി)  അനഖ്യ  സന്ധംസമാനങ്ങളനില്  നനിനന്ധം  പകേമാണവരുന്ന  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുപടെ
ഗുണനനിലെവമാരന്ധം പരനികശമാധനിച്ചസ്റ്റ്  പപമാതുജനമാകരമാഗഖ്യന്ധം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  സശ്വനീകേരനി
ച്ചനിരനികന്ന നടെപടെനികേള് എപന്തെമാപകയമാപണന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  വമാര്ത  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  എന്നമാല്  തമനിഴെസ്റ്റ് നമാട്ടനില്  നനിനന്ധം
പകേമാണവരുന്ന ഇറച്ചനികകമാഴെനികേളനില് ലവറസസ്റ്റ് ബമാധയുപണ്ടന്ന മമാധഖ്യമ വമാര്തകേള്
അടെനിസമാനരഹനിതമമാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇറച്ചനികകമാഴെനികേളുപടെ ഗുണനനിലെവമാരന്ധം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുന്ധം ലവറസസ്റ്റ്
ബമാധയനിപലന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പെസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നതനിനുമുള്ള  ആധുനനികേ  സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്  ഭക്ഷഖ്യ
സുരക്ഷമാവകുപ്പെനില് ഇകപ്പെമാള് ലെഭഖ്യമല.  എന്നമാല് ഈ സന്ധംവനിധമാനമുള്ള പവററനിനറനി
യൂണനികവഴനിറനിയനില് ആയതസ്റ്റ് പരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി)  അനഖ്യസന്ധംസമാനങ്ങളനില് നനിനള്പപ്പെപടെ പകേമാണവരുന്ന എലമാ ഉല്പന്ന
ങ്ങളുപടെയുന്ധം  സമാമ്പനിളുകേള്  ഭക്ഷഖ്യസുരക്ഷമാ ഉകദഖ്യമാഗസര് കശഖരനിച്ചസ്റ്റ്  ഭക്ഷഖ്യസുരക്ഷമാ
കേമനീഷണറുപടെ നനിയനണതനിലള്ള തനിരുവനന്തെപുരന്ധം, എറണമാകുളന്ധം, കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്
എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലള്ള അനലെറനികല് ലെമാബനില് പരനികശമാധനിച്ചസ്റ്റ്  നനിശ്ചനിത ഗുണനനിലെവമാരന്ധം
ഇലമാതതമാകയമാ  മമായന്ധം കചര്തതമാകയമാ കേപണ്ടത്തുന്നപക്ഷന്ധം 2006-പലെ ഭക്ഷഖ്യസുരക്ഷമാ
ഗുണനനിലെവമാര നനിയമതനിലന്ധം അനുബന ചട്ടങ്ങളനിലന്ധം അനുശമാസനികന്ധംപ്രകേമാരമുള്ള
നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനികനണ്ടസ്റ്റ്.  ഭക്ഷഖ്യസുരക്ഷമാവകുപ്പെനില് പുതുതമായനി  തുടെങ്ങനിയ പമമാലബല്
ഫഡസ്റ്റ് പടെസനിന്ധംഗസ്റ്റ് ലെമാബനിപന്റെ കസവനവന്ധം പചകസ്റ്റ്കപമാസ്റ്റുകേള് ഉള്പപ്പെപടെ പരനികശമാധനയമായനി
വനിനനികയമാഗനികന്നതമാണസ്റ്റ്.  ഫഡ്കസഫനി ലെമാബനില് പരനികശമാധനികമാന സന്ധംവനിധമാനന്ധം
ലെഭഖ്യമപലങനില് മറസ്റ്റ് ലെമാബുകേളനില് അയച്ചസ്റ്റ് പരനികശമാധനികമാറുണ്ടസ്റ്റ്.
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രമാസപദമാര്തങ്ങള് കചര്ത മത്സഖ്യവനില്പ്പെന തടെയമാന നടെപടെനി

253 (1912) ശനീ  .    പകേ  .    മുരളനീധരന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ഹമാനനികേരമമായ രമാസപദമാര്തങ്ങള് കചര്ത മത്സഖ്യങ്ങള് വനിപണനിയനില്
വനില്കനപണ്ടന്ന കേമാരഖ്യന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഇതരന്ധം  മത്സഖ്യവനില്പ്പെന  തടെയമാന  എപന്തെമാപക  നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ്
സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഇകമാരഖ്യതനില് സര്കമാരനിപന്റെ ഭമാഗതസ്റ്റ് നനിന്നസ്റ്റ് വനീഴ്ചയുണ്ടമായനിട്ടുപണ്ടന്ന
ആകക്ഷപന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ; വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  മത്സഖ്യതനില്  മനുഷഖ്യശരനീരതനിനസ്റ്റ്  ഹമാനനികേരമമാകുന്ന  കസമാഡനിയന്ധം
പബനസശ്വകയറസ്റ്റ്,  കഫെമാര്മമാലെനിന  എന്നനീ  രമാസവസ്തുകള്  കചര്കന  എനള്ള
വമാര്തകേളുപടെ  അടെനിസമാനതനില് സര്കമാര് നനിര്കദ്ദേശപ്രകേമാരന്ധം കകേരള ഫെനിഷറനീസസ്റ്റ്
യൂണനികവഴനിറനിയുപടെ  മപപറന  കപ്രമാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കപമാര്ട്ടസ്റ്റ്  അകതമാറനിറനി,  പസനടല്
ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ്  ഓഫെസ്റ്റ്  ഫെനിഷറനീസസ്റ്റ്  പടെകകമാളജനി  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിപലെ  ഉന്നത  ഉകദഖ്യമാഗ
സനമാരുപടെ  കയമാഗന്ധം  ഭക്ഷഖ്യസുരക്ഷമാ  കേമനീഷണര്  വനിളനിച്ചുകൂട്ടുകേയുന്ധം മത്സഖ്യതനില്
മമാരകേമമായ  രമാസവസ്തുകള്  കചര്കന്നതസ്റ്റ്  തടെയുകേ  എന്ന  ലെക്ഷഖ്യകതമാടുകൂടെനി
ഓപ്പെകറഷന സമാഗര് റമാണനി എന്ന ഒരു പദതനികസ്റ്റ് രൂപന്ധം പകേമാടുകകേയുന്ധം പചയ്തു.  ഈ
പദതനിയുപടെ ആദഖ്യഘട്ടതനില് സന്ധംസമാനപത മത്സഖ്യന്ധം കലെലെന്ധം പചയ്യുകേയുന്ധം വനിപണനന്ധം
നടെത്തുകേയുന്ധം  പചയ്യുന്ന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  മത്സഖ്യതനിപന്റെയുന്ധം  മത്സഖ്യതനില്
കചര്കന്ന ഐസനിപന്റെയുന്ധം സമാമ്പനിള് കശഖരനിച്ചസ്റ്റ്  പരനികശമാധന നടെത്തുകേയുണ്ടമായനി.
ഈ  സമാമ്പനിളുകേള്  പകേമാച്ചനിയനിലള്ള  പസനടല്  ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ്  ഓഫെസ്റ്റ്  ഫെനിഷറനീസസ്റ്റ്
പടെകകമാളജനി  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം,  എറണമാകുളന്ധം,  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിപലെ
ലെമാബുകേളനിലെമാണസ്റ്റ് പരനികശമാധന നടെതനിയതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത പരനികശമാധനയനില് കസമാ ഡനിയന്ധം
പബനസശ്വകയറനിപന്റെ  സമാന്നനിദഖ്യവന്ധം  ഐസനില് കഫെമാര്മമാലെനിപന്റെ  സമാന്നനിദഖ്യവന്ധം
കേപണ്ടത്തുകേയുണ്ടമായനി.  ഇകത  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  സമാഗര്  റമാണനിയുപടെ  രണ്ടമാന്ധംഘട്ടതനില്
ഉപകഭമാക്തമാകപളയുന്ധം മത്സഖ്യവഖ്യമാപമാരതനില് ഏര്പപ്പെട്ടനിരനികന്നവപരയുന്ധം പൂര്ണ്ണമമായനി
കബമാധവല്കരനികന്നതനിനമായനി  ഓകരമാ  ജനിലകേളനിലന്ധം  മനിനനിമന്ധം  മൂന്നസ്റ്റ്  കബമാധവല്കരണ
കമാസ്സുകേള്  സന്ധംഘടെനിപ്പെനികകേയുന്ധം  ലെഘുകലെഖകേള്  അച്ചടെനിച്ചസ്റ്റ്  വനിതരണന്ധം  പചയ്യുകേയുന്ധം
പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില. 
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കകേരള അപക്രഡനികറഷന സമാകന്റെര്ഡ്സസ്റ്റ് കഫെമാര് കഹമാസനിറല്
(KASH) പദതനി

254 (1914) ശനീ  .    മുരളനി  പപരുപനലനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  കകേരള  അപക്രഡനികറഷന  സമാനകന്റെര്ഡ്സസ്റ്റ്  കഫെമാര്
കഹമാസനിറല്  (KASH)  പദതനിയനില്  പതരപഞടുത  പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ  കകേന്ദ്രന്ധം
ഏതമാപണന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പനി.എച്ചസ്റ്റ്.സനി.യനില്  നടെപ്പെമാകമാന  ഉകദ്ദേശനികന്ന  പദതനികേള്
എപന്തെലമാമമാപണന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിപലെ മണലൂര് പ്രമാഥമനികേമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രപതയമാണസ്റ്റ് കകേരള
അപക്രഡനികറഷന  സമാകന്റെര്ഡ്സസ്റ്റ്  കഫെമാര്  കഹമാസനിറല്  (KASH)  പദതനിയനില്
പതരപഞടുതനിരനികന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഒരു അസനിസന്റെസ്റ്റ് സര്ജന,  രണ്ടസ്റ്റ് സമാഫെസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ്,  ഒരു ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യന
എന്നനിവരുപടെ  അധനികേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിച്ചസ്റ്റ്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിപലെ  മണലൂര്  പ്രമാഥമനികേമാ
കരമാഗഖ്യകകേന്ദ്രപത കുടുന്ധംബമാകരമാഗഖ്യ കകേന്ദ്രമമാകനി വനികേസനിപ്പെനികമാന പതരപഞടുതനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ഔട്ടസ്റ്റ് കപഷഖ്യന്റെസ്റ്റ് വനിഭമാഗതനില് ആവശഖ്യമമായ മമാറങ്ങള് വരുതനി കരമാഗനീസസൗഹൃദമമായ
രനീതനിയനില്  ചനികേനിത്സ  ലെഭഖ്യമമാകമാനുന്ധം  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടലറസ്ഡസ്റ്റ്  ഒ.പനി.  രജനികസ്ട്രേഷന,
കരമാഗനികേള്കള്ള പമച്ചപപ്പെട്ട ഇരനിപ്പെനിടെങ്ങള്, കുടെനിപവള്ളന്ധം, ശസൗചമാലെയ സസൗകേരഖ്യങ്ങള്
എന്നനിവയുന്ധം  ജനീവനിതലശലെനീകരമാഗങ്ങളടെകമുള്ള  വനിവനിധ  കരമാഗങ്ങളുപടെ  സമഗ
പ്രമാഥമനികേപരനിചരണന്ധം  എന്നനിവ  ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനുകവണ്ട  നടെപടെനികേളുന്ധം  ലെമാബസ്റ്റ്
സസൗകേരഖ്യപമമാരുകന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേളുന്ധം സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

കദശനീയ കുടുന്ധംബകക്ഷമ പദതനി

255 (1915) ശനീ  .    കകേമാവൂര് കുഞകമമാന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കദശനീയ  കുടുന്ധംബകക്ഷമ  പദതനി  (എന.എഫെസ്റ്റ്.ബനി.എസസ്റ്റ്)  കുന്നത്തൂര്
തമാലൂകനില് ഏതസ്റ്റ് വര്ഷന്ധം ഏതസ്റ്റ് മമാസന്ധം വപര വനിതരണന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  വര്ഷങ്ങളമായനി  മുടെങ്ങനികനിടെകന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്
പപട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ; ആയതസ്റ്റ് പരനിഹരനികമാന എന്തു നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിയനില് കുന്നത്തൂര് തമാലൂകനിനസ്റ്റ് അനുവദനിച്ച തുകേ വനിതരണന്ധം
പചയമാനുള്ള അകപക്ഷകേരുപടെ കപരസ്റ്റ് വനിവരന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) 2013 ഡനിസന്ധംബര് മമാസന്ധം വപര വനിതരണന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കദശനീയ  സമാമൂഹഖ്യ  സുരക്ഷമാ  പദതനിയുപടെ

ഭമാഗമമായ  കദശനീയ  കുടുന്ധംബകക്ഷമ  പദതനികള്ള ധനസഹമായന്ധം  കകേന്ദ്രസര്കമാരനില്

നനിനമമാണസ്റ്റ്  ലെഭനികന്നതസ്റ്റ്.  2016  ഏപ്രനില് മുതല് പസപ്റന്ധംബര് വപരയുള്ള കകേന്ദ്ര

സഹമായമമായനി  ലെഭനിച്ച തുകേയനില് നനിന്നസ്റ്റ്  കുന്നത്തൂര് തമാലൂകനിനസ്റ്റ്  നമാലെസ്റ്റ്  ലെക്ഷന്ധം രൂപ

അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി) അനുബനമമായനി കചര്കന.*

എന്ധം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്., ബനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്. കകേമാഴകേള്കള്ള 

അകലെമാട്ടസ്റ്റ്പമനകേള്

256 (1916) ശനീ  .    അനനില്  അകര :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാന സശ്വമാശയ പമഡനികല് കകേമാകളജുകേളനില് എന്ധം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.,

ബനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്. കകേമാഴകേള്കസ്റ്റ് ഈ വര്ഷന്ധം എത്ര അകലെമാട്ടസ്റ്റ്പമനകേളമാണസ്റ്റ് നടെത്തുവമാന

നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  അകലെമാട്ടസ്റ്റ്പമന്റെനിനസ്റ്റ്  കശഷമുള്ള  ഒഴെനിവകേളനികലെകസ്റ്റ്  വനിദഖ്യമാര്തനികേൾകസ്റ്റ്

പ്രകവശനന്ധം നൽകുന്നതസ്റ്റ് സര്കമാരമാകണമാ അകതമാ സശ്വമാശയ മകനജ് പമനകേളമാകണമാ ;

വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;

(സനി)  സുപ്രനീന്ധംകകേമാടെതനി  വനിധനി  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  അകലെമാട്ടസ്റ്റ്പമന്റെനിനസ്റ്റ്  കശഷമുള്ള

ഒഴെനിവകേളുപടെ  10  ഇരട്ടനി  വനിദഖ്യമാര്തനികേളുപടെ പട്ടനികേ മമാകനജ് പമനകേള്കസ്റ്റ് പ്രകവശന

കേമനീഷണര് ലകേമമാകറണ്ടതുകണ്ടമാ;

(ഡനി)  ഇതു സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  സര്കമാരുന്ധം സശ്വകേമാരഖ്യ  മമാകനജ് പമനകേളുന്ധം  തമനില്

എപന്തെങനിലന്ധം അഭനിപ്രമായവഖ്യതഖ്യമാസന്ധം ഉണ്ടമായനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഇ) സശ്വമാശയ കകേമാകളജുകേളനിപലെ അഡനിഷനസ്റ്റ് രണ്ടസ്റ്റ് അകലെമാട്ടസ്റ്റ്പമനകേള് നടെതനി

വനിദഖ്യമാര്തനികേള്കസ്റ്റ്  പരമമാവധനി  സനീറനില്  പ്രകവശനന്ധം  നല്കേമാപത  മമാകനജ് പമനകേള്കസ്റ്റ്

സഹമായകേമമായ നനിലെപമാടെസ്റ്റ് എടുതതസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് സമാഹചരഖ്യതനിലെമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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(എ&ബനി) ഈ വര്ഷന്ധം രണ്ടസ്റ്റ് അകലെമാട്ടസ്റ്റ്പമനകേളുന്ധം കസമാട്ടസ്റ്റ് അഡനിഷനുന്ധം മുകഖന
എലമാ അഡനിഷനുന്ധം നടെത്തുവമാനമാണസ്റ്റ് പ്രകവശന പരനീക്ഷമാ കേമനീഷണര് നനിലെവനില്
തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(സനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

( ഡനി) ഇല.

(ഇ) രണ്ടസ്റ്റ് അകലെമാട്ടസ്റ്റ്പമനകേളുന്ധം കസമാട്ടസ്റ്റ് അഡനിഷനുന്ധം മുകഖന വനിദഖ്യമാര്തനികേള്കസ്റ്റ്
പരമമാവധനി സനീറനില് പ്രകവശനന്ധം നല്കുന്നതനിനമാണസ്റ്റ് നനിലെവനില് പ്രകവശന പരനീക്ഷമാ
കേമനീഷണര് തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

എന്ധം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്., ബനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്. പ്രകവശനതനിനസ്റ്റ് 
ഏകേനീകൃത ഫെനീസസ്റ്റ്

257 (1917) ശനീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനീശന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) എന്ധം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്./,ബനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്. പ്രകവശനതനിനസ്റ്റ് കേഴെനിഞ വർഷപത
ഫെനീസസ്റ്റ് ഘടെനയനിൽ എത്ര സശ്വമാശയ മമാകനജ് പമനകേള് സർകമാരുമമായനി കേരമാർ ഒപ്പു
വയകേകയമാ, സന്നദത പ്രകേടെനിപ്പെനികകേകയമാ പചയ്തനിടുണ്ടസ്റ്റ് ; ഏപതമാപക കകേമാകളജുകേളമാണസ്റ്റ് ;
വനിശദമമാകകമമാ ;

(ബനി)  നമാലതരന്ധം ഫെനീസസ്റ്റ് ഈടെമാകവമാൻ സമതനിച്ച 100  സനീറ്റുള്ള ഒരു പമഡനികൽ
കകേമാകളജനിനസ്റ്റ് പ്രതനിവർഷന്ധം എത്ര കകേമാടെനി രൂപയമാണസ്റ്റ് ഫെനീസനിനതനിൽ ലെഭനികന്നതസ്റ്റ് ;

(സനി)  അതുപ്രകേമാരന്ധം രമാകജന്ദ്രബമാബു കേമനീഷന നനിശ്ചയനിച്ച ഏകേനീകൃത ഫെനീസസ്റ്റ്
നടെപ്പെനിലെമാകനിയമാല്  ലെഭനികന്നതനികനകമാള്  കൂടുതല്  തുകേ  പ്രസ്തുത  മമാകനജ് പമനകേള്കസ്റ്റ്
ലെഭനികകേയനികല;

(ഡനി)  ഏകേനീകൃത ഫെനീസസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിപനതനിപര സശ്വമാശയ മമാകനജ് പമനകേള്
സുപ്രനീന്ധംകകേമാടെതനിപയ സമനീപനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  എത്ര ലെക്ഷന്ധം രൂപ ഫെനീസസ്റ്റ്  ഈടെമാകവമാന
അനുവദനികണപമന്നമാണസ്റ്റ് പ്രസ്തുത മമാകനജ് പമനകേള് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഇ)  സര്കമാരുമമായനി നടെതനിയ ആദഖ്യഘട്ട ചര്ച്ചയനില് മുനവര്ഷപത ഫെനീസസ്റ്റ്
നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനില്  വനികയമാജനിപ്പെസ്റ്റ്  പ്രകേടെനിപ്പെനിച്ച  സശ്വമാശയ  മമാകനജ് പമനകേള്
രമാകജന്ദ്രബമാബു കേമനിറനി ഏകേനീകൃത ഫെനീസസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിച്ച കശഷന്ധം മുനവര്ഷപത ഫെനീസസ്റ്റ്
ഈടെമാകനിപകമാണ്ടസ്റ്റ് അഡനിഷനസ്റ്റ് തയമാറമായതസ്റ്റ് എന്തുപകേമാണ്ടമാപണന്നസ്റ്റ് പരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?
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(എ)  കേഴെനിഞ വര്ഷപത ഫെനീസസ്റ്റ്  ഘടെനയനുസരനിച്ചസ്റ്റ്   എന്ധം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്./

ബനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  പ്രകവശനന്ധം നടെത്തുവമാന തമാപഴെപ്പെറയുന്ന പതസ്റ്റ് സശ്വമാശയ പമഡനികല്

കകേമാകളജുകേള് കേരമാര് ഒപ്പെനിടെമാന സന്നദത അറനിയനിച്ചനിരുന.

1. പരനിയമാരന്ധം പമഡനികല് കകേകളജസ്റ്റ്

2. പരനിയമാരന്ധം പഡന്റെല് കകേമാകളജസ്റ്റ്

3. എന്ധം.ഇ.എസസ്റ്റ്. പപരനിന്തെല്മണ്ണ

4. കഡമാ.  കസമാമര്പവല് പമകമമാറനിയല് സനി.എസസ്റ്റ്.ഐ. പമഡനികല്

കകേമാകളജസ്റ്റ്, കേമാരകകമാണന്ധം

5. അസനീസനിയ ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ് ഓഫെസ്റ്റ് പമഡനികല് സയനസസ്റ്റ്

6. ശനീ. കഗമാകുലെന്ധം പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ് &റനിസര്ച്ചസ്റ്റ് പസന്റെര്

7. മലെബമാര് പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ്

8. പനി.പകേ. ദമാസസ്റ്റ് ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ് ഓഫെസ്റ്റ് പമഡനികല് സയനസസ്റ്റ്

9. ബനിലെനീകവഴസ്റ്റ് ചര്ച്ചസ്റ്റ് പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ്

10. കേണ്ണൂര് പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ്

ഇതനില്  പരനിയമാരന്ധം  പമഡനികല്  കകേമാകളജസ്റ്റ്,  പരനിയമാരന്ധം  പഡന്റെല്  കകേമാകളജസ്റ്റ്,

എന്ധം.ഇ.എസസ്റ്റ്. പപരനിന്തെല്മണ്ണ, കഡമാ. കസമാമര്പവല് പമകമമാറനിയല് സനി.എസസ്റ്റ്.ഐ.

പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ്, കേമാരകകമാണന്ധം എന്നനിവയുമമായനി കേരമാറനില് ഏര്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  പരനിയമാരന്ധം പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ്  - 6,35,85,000 രൂപ. മറസ്റ്റ് സശ്വമാശയ

പമഡനികല് കകേമാകളജുകേള് - 6,90,00,000 രൂപ.

(സനി) പരനിയമാരന്ധം ഒഴെനിപകേ മറസ്റ്റ് മമാകനജ്  പമനകേള്കസ്റ്റ് കൂടുതല് തുകേ ലെഭനികന്ധം.

( ഡനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്. വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് ലെഭഖ്യമല.

(ഇ)  മുനവര്ഷപത  ഫെനീസസ്റ്റ്  ഘടെന  നനിലെനനിര്തനി  കേരമാര്  ഒപ്പെനിടുന്നതനിനസ്റ്റ്

സശ്വമാശയ മമാകനജസ്റ്റ് പമനകേള്കസ്റ്റ് സര്കമാര് അവസരന്ധം നല്കേനിയനിരുന.
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പരനിയമാരന്ധം സഹകേരണ പമഡനികല് കകേമാകളജനിപലെ 

എന്ധം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്. പ്രകവശനന്ധം

258 (1918) ശനീ  .    സണ്ണനി  കജമാസഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പരനിയമാരന്ധം  സഹകേരണ  പമഡനികല്  കകേമാകളജനില്  ഈ  വര്ഷപത

എന്ധം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.  പ്രകവശനതനിനസ്റ്റ്  കകേമാകളജസ്റ്റ്  മമാകനജ് പമന്റെസ്റ്റ്  സര്കമാരുമമായനി

കേരമാര് ഒപ്പുവച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനില് വനിശദമാന്ധംശങ്ങൾ നല്കേമാകമമാ;

(ബനി)  സശ്വമാശയ  മമാകനജ് പമനകേള്  20  ശതമമാനന്ധം  സനീറനില്  25,000  രൂപ

ഫെനീസസ്റ്റ്  ഈടെമാകനി ബനി.പനി.എല്.,  എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.സനി.  വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട വനിദഖ്യമാര്തനികേള് കസ്റ്റ്

പ്രകവശനന്ധം നല്കുകമ്പമാള് പരനിയമാരന്ധം  കകേമാകളജനില് പ്രസ്തുത വനിഭമാഗതനില് നനിനന്ധം

40,000 രൂപ ഫെനീസമായനി ഈടെമാകന്നതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കുനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  സമര്തരമായ  പമാവപപ്പെട്ട  വനിദഖ്യമാര്തനികേള്കസ്റ്റ്  കുറഞ  ഫെനീസനില്

പഠനികവമാനുള്ള സമാഹചരഖ്യപമമാരുകകണ്ട സഹകേരണ സമാപനന്ധം തപന്ന അനഖ്യമായമമായ

ഫെനീസസ്റ്റ്  ഈടെമാകന്ന  നടെപടെനി  സമാമൂഹഖ്യ  നനീതനി  ഉറപ്പെമാകന്നതനിനസ്റ്റ്  എപ്രകേമാരന്ധം

സഹമായകേരമമാകുന്ധം എന്നസ്റ്റ് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  കേഴെനി ഞ  അദഖ്യയന  വര്ഷതനില്  വനിദഖ്യമാര്തനികേളനില്  നനിനന്ധം

ഈടെമാകനിയ  ഫെനീസസ്റ്റ്  നനിലെനനിര്തനിപകമാണ്ടസ്റ്റ്  ഇപകമാലവന്ധം  MBBS  പ്രകവശനന്ധം

നടെത്തുന്നതനില് സര്കമാരുന്ധം പരനിയമാരന്ധം പമ ഡനികല് കകേമാകളജുന്ധം തമനില്  24-7-2017-നസ്റ്റ്

കേരമാറനികലെര്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭമാഗതനിപലെ അര്ഹരമായ കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ്  25,000  രൂപ

ഫെനീസസ്റ്റ് നനിരകനിലന്ധം SEBC വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട അര്ഹരമായ കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ് 45,000 രൂപ

നനിരകനിലന്ധം പഠനിപ്പെനികവമാനമാണസ്റ്റ് പരനിയമാരന്ധം പമഡനികല് കകേമാകളജുമമായനി കേരമാറമായതസ്റ്റ്.

ഇകത നനിരകനിലെമാണസ്റ്റ് കേഴെനിഞ വര്ഷവന്ധം കേരമാറനില് ഏര്പപ്പെട്ടതസ്റ്റ്.

(സനി) പരനിയമാരന്ധം പമഡനികല് കകേമാകളജനില് അനഖ്യമായമമായ ഫെനീസസ്റ്റ് ഈടെമാകന്നനില.
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സര്കമാര് പമഡനികല് കകേമാകളജുകേളനില് ആവശഖ്യതനിനസ്റ്റ് 
അദഖ്യമാപകേരനിലമാത അവസ

259 (1919) ശനീ  .   പമാറകല് അബ്ദുല :
ശനീ  .    ടെനി  .   വനി  .   ഇബ്രമാഹനിന്ധം :
ശനീ  .    എന്ധം  .   ഉമര് :
കഡമാ  .    എന്ധം  .    പകേ  .    മുനനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനപത സർകമാർ പമഡനികല് കകേമാകളജുകേളനില് ആവശഖ്യതനിനസ്റ്റ്
അദഖ്യമാപകേരനിലമാത അവസ ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി) ഇതു പരനിഹരനികമാന നമാളനിതുവപര സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  മകഞരനി  പമഡനികല്  കകേമാകളജനിപലെ  എലമാ  വകുപ്പുകേളനിലന്ധം  ആവശഖ്യതനിനസ്റ്റ്
അദഖ്യമാപകേപര നനിയമനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഡനി) ഇപലങനില് അദഖ്യമാപകേപര ഉടെന നനിയമനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലെവനിലള്ള പമഡനികല് കകേമാകളജനിപലെ പ്രകവശന തസനികേകേളനിപലെ ഒഴെനിവകേള്
യഥമാസമയന്ധം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-കന്ധം  സമാനകയറന്ധം  വഴെനി  നനികേകതണ്ട  തസനികേകേള്
ഡനി.പനി.സനി.-കന്ധം  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പുതനിയ  പമഡനികല്  കകേമാകളജുകേളനില്
എറണമാകുളതസ്റ്റ്  166-ഉന്ധം  മകഞരനി  പമഡനികല്  കകേമാകളജനില്  221-ഉന്ധം  പകേമാലന്ധം
പമഡനികല് കകേമാകളജനില് 121-ഉന്ധം അദഖ്യമാപകേ തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

ഫെമാര്മസനി കകേമാകളജുകേളുപടെ പനി.സനി.ഐ. അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം

260 (1920)  ശനീ  .    പമാറകല്  അബ്ദുല :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് പ്രവര്തനികന്ന ഭൂരനിഭമാഗന്ധം ഫെമാര്മസനി കകേമാകളജുകേള്കന്ധം
പനി.സനി.ഐ. അന്ധംഗനീകേമാരമനിലമാത കേമാരഖ്യന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  പലെ  കകേമാകളജുകേള്കന്ധം  മുമ്പസ്റ്റ്  ലെഭനിച്ച  അന്ധംഗനീകേമാരതനിപന്റെ
പനിനബലെതനിലെമാണസ്റ്റ് ഇകപ്പെമാഴുന്ധം പ്രകവശനന്ധം നടെത്തുന്നപതന്ന കേമാരഖ്യന്ധം പരനികശമാധനിക
കേയുണ്ടമാകയമാ;
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(സനി) കകേമാഴസ്റ്റ് ആരന്ധംഭനിച്ചതനിനുകശഷന്ധം പരനികശമാധന നടെത്തുകമ്പമാള് അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം

പുതുകനി ലെഭനിച്ചനിപലങനില് ഇതരന്ധം സമാപനങ്ങളനില് പഠനികന്ന വനിദഖ്യമാര്തനികേളുപടെ

ഭമാവനി അപകേടെതനിലെമാകുപമന്നകേമാരഖ്യന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഡനി)  പരനികശമാധനയനില് അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം റദ്ദേമായമാല് പമാഴെമാകുന്നതസ്റ്റ് വനിദഖ്യമാര്തനികേളുപടെ

നമാലെസ്റ്റ്  വര്ഷവന്ധം  ഫെനീസനിനതനില്  അവര്  നല്കേനിയ  ലെക്ഷങ്ങളുമമാപണന്ന  വസ്തുത

പരനികശമാധനികകേയുണ്ടമാകയമാ ;

(ഇ)  പനി.സനി.ഐ  പരനികശമാധന  സമയബനനിതമമായനി  നടെത്തുന്നതനിനുന്ധം

അന്ധംഗനീകേമാരമുള്ള  സമാപനങ്ങള്  മമാത്രന്ധം  പ്രവര്തനിപ്പെനികന്നതനിനുന്ധം  സര്കമാര്

തലെതനില് എപന്തെമാപക നടെപടെനികേള് ലകേപകമാള്ളുന്ധം ; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് നല്കുകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  പ്രവര്തനികന്ന  എലമാ  സര്കമാര്  ഫെമാര്മസനി

കകേമാകളജുകേള്കന്ധം 2016-17 വപര പനി.സനി.ഐ. അന്ധംഗനീകേമാരമുണ്ടസ്റ്റ്. ഇതനില് ഭൂരനിഭമാഗന്ധം

കകേമാകളജുകേള്കന്ധം പനി.സനി.ഐ.  അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം  2017-നസ്റ്റ് കശഷവന്ധം പുതുകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

ചനിലെ കകേമാകളജുകേളനില് മമാത്രന്ധം പരനികശമാധന നടെതനി അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം ലെഭനികന്നതനിനുള്ള

നടെപടെനികേള് നടെനപകേമാണ്ടനിരനികന.

(സനി) ആകരമാഗഖ്യ സര്വ്വകേലെമാശമാലെയുപടെ അഫെനിലെനികയഷനുന്ധം എ.ഐ.സനി.ടെനി.ഇ./

പനി.സനി.ഐ.  എന്നനീ സമാപനങ്ങളുപടെ അന്ധംഗനീകേമാരവമുള്ള കകേമാകളജുകേളനില് മമാത്രകമ

സര്കമാര്  പമരനിറസ്റ്റ്  സനീറ്റുകേളനികലെകള്ള  പ്രകവശനന്ധം  നടെതനിയനിട്ടുള.  അതനിനമാല്

വനിദഖ്യമാര്തനികേളുപടെ ഭമാവനി അപകേടെതനിലെമാകുന്ന സമാഹചരഖ്യന്ധം ഉണ്ടമാകുന്നനില.

(ഡനി)  സശ്വമാശയ  മമാകനജസ്റ്റ് പമന്റെസ്റ്റ്  സനീറ്റുകേളനികലെകസ്റ്റ്  പ്രകവശനന്ധം  കനടുന്ന

വനിദഖ്യമാര്തനികേള്  അതമാതസ്റ്റ്  കകേമാകളജുകേള്കസ്റ്റ്  ആകരമാഗഖ്യ  സര്വ്വകേലെമാശമാലെ/

എ.ഐ.സനി.ടെനി.ഇ./പനി.സനി.ഐ. എന്നനിവയുപടെ അന്ധംഗനീകേമാരമുകണ്ടമാപയന്നസ്റ്റ് പരനികശമാധനിച്ചസ്റ്റ്

ഉറപ്പുവരുകതണ്ടതമാണസ്റ്റ്.

(ഇ)  സമയബനനിതമമായനി പനി.സനി.ഐ.  പരനികശമാധന നടെത്തുവമാന അതമാതസ്റ്റ്

കകേമാകളജുകേള് തപന്ന നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകേയുന്ധം പനി.സനി.ഐ.-പയ അറനിയനികകേയുന്ധം

പചകയണ്ടതമാണസ്റ്റ്.   ഇകമാരഖ്യതനില് സര്കമാര് തലെതനില് നടെപടെനികേള് ലകേപകമാ

കള്ളണ്ടതനില. 
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പമഡനികല് പ്രകവശന രന്ധംഗപത അനനിശ്ചനിതമാവസ

261 (1921) ശനീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമമാര് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് 
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കേഴെനിഞ  വര്ഷന്ധം  വനിദഖ്യമാര്തനികേള്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനന്ധം  അനുവദനിച്ച
5  സശ്വകേമാരഖ്യ  പമഡനികല്  കകേമാകളജസ്റ്റ്  ഉള്പപ്പെപടെ  6  പമഡനികല്  കകേമാകളജുകേള്കസ്റ്റ്
2017-18  അദഖ്യയന  വര്ഷന്ധം  പമഡനികല്  കേസൗണ്സനില്  പ്രകവശനമാനുമതനി
നനികഷധനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ എന്നറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇകമാരണതമാല്  'നനീറസ്റ്റ്'-ല്  ഉയര്ന്ന  റമാങസ്റ്റ്  കനടെനിയ  എത്ര
വനിദഖ്യമാര്തനികേളുപടെ എന്ധം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്. പ്രകവശനന്ധം ആണസ്റ്റ് അനനിശ്ചനിതമാവസയനിലെമാ
കുന്നപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  പമഡനികല് പ്രകവശന രന്ധംഗതസ്റ്റ്  ഈ വര്ഷന്ധം  സര്കമാരുന്ധം സശ്വമാശയ
മമാകനജ് പമനകേളുന്ധം ഉണ്ടമാകനിയനിട്ടുള്ള ആശങ സമര്തരമായ വനിദഖ്യമാര്തനികേള് സന്ധംസമാനപത
പഠനന്ധം  ഉകപക്ഷനിച്ചസ്റ്റ്  അനഖ്യസന്ധംസമാനങ്ങളനില്  അഡനിഷനകതകടെണ്ട  സമാഹചരഖ്യന്ധം
ഉണ്ടമാകനിയനിട്ടുകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം,  ഇടുകനി  ജനിലകേളനില്  സര്കമാര്  ഉടെമസതതയനില്
ആരന്ധംഭനിച്ച  പമഡനികല് കകേമാകളജുകേളനില് ഭസൗതനികേസസൗകേരഖ്യങ്ങൾ  ഒരുകമാതതുമൂലെന്ധം
സമര്തരമായ വനിദഖ്യമാര്തനികേള്കസ്റ്റ് കുറഞ ഫെനീസനില് പഠനികന്നതനിനുള്ള അവസരന്ധം
ഇലമാതമായതമായനി കേരുതുനകണ്ടമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) 2017-18  അദഖ്യയന വര്ഷന്ധം ആറസ്റ്റ് സശ്വമാശയ പമഡനികല് കകേമാകളജുകേളനിപലെ
എന്ധം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്. കകേമാഴകേളനികലെകള്ള പ്രകവശനതനിനസ്റ്റ് പമഡനികല് കേസൗണ്സനില്
ഓഫെസ്റ്റ് ഇന്തെഖ്യ പ്രകവശനമാനുമതനി നനികഷധനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഈ  അദഖ്യയന  വര്ഷതനില്  കേഴെനിഞ  വര്ഷകതതനില്  നനിനന്ധം
750 എന്ധം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.  സനീറ്റുകേള് സശ്വമാശയ രന്ധംഗതസ്റ്റ് കുറവണ്ടമാകേമാന ഇടെയുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  പമഡനികല്  പ്രകവശനന്ധം  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  വനിദഖ്യമാര്തനികേള്കനിടെയനില്
ഏപതങനിലന്ധം തരതനിലള്ള ആശങ സര്കമാരനിപന്റെ ഭമാഗതസ്റ്റ് നനിനന്ധം ഉണ്ടമാകനിയനിട്ടനില.

(ഡനി)  ഇടുകനി  സര്കമാര്  പമഡനികല്  കകേമാകളജനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  പറഗുകലെററനി
അകതമാറനിറനിയുപടെ അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം നഷ്ടപപ്പെട്ടതനിനമാല് അവനിപടെ ഈ വര്ഷന്ധം പ്രകവശനന്ധം
സമാദഖ്യമല.
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പമഡനികല് കേസൗണ്സനില് ഓഫെസ്റ്റ് ഇന്തെഖ്യയുപടെ 

പ്രകവശനമാനുമതനി നനികഷധന്ധം

262 (1922) ശനീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദനീപസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനപത  എത്ര  സശ്വമാശയ  പമഡനികല്  കകേകളജുകേള്കമാണസ്റ്റ്

പമഡനികല്  കേസൗണ്സനില്  ഓഫെസ്റ്റ്  ഇനഡഖ്യ  പ്രകവശനമാനുമതനി  നനികഷധനിച്ചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

അവയുപടെ കപരുവനിവരന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  പ്രകവശനമാനുമതനി  നനികഷധനികമാന  എപന്തെമാപക  കേമാരണങ്ങളമാണസ്റ്റ്

പമഡനികല്  കേസൗണ്സനില്  ഓഫെസ്റ്റ്  ഇനഡഖ്യ  കേപണ്ടതനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;  വനിശദമാന്ധംശന്ധം

വഖ്യക്തമമാകകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ) 2017-18 അദഖ്യയന വര്ഷന്ധം തമാപഴെപ്പെറയുന്ന ആറസ്റ്റ് സശ്വമാശയ പമഡനികല്

കകേമാകളജുകേളനിപലെ  എന്ധം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.  കകേമാഴകേളനികലെകള്ള  പ്രകവശനതനിനസ്റ്റ്

പമഡനികല് കേസൗണ്സനില് ഓഫെസ്റ്റ് ഇന്തെഖ്യ പ്രകവശനമാനുമതനി നനികഷധനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

1. ഡനി.എന്ധം.  വയനമാടെസ്റ്റ്  ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ്  ഓഫെസ്റ്റ്  പമഡനികല് സയനസസസ്റ്റ്

(150 സനീറസ്റ്റ്)

2. കകേരള പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ്, പമാലെകമാടെസ്റ്റ് (150 സനീറസ്റ്റ്)

3. അല്-അസ്ഹര് പമഡനികല് കകേമാകളജസ്റ്റ്, പതമാടുപുഴെ. (150 സനീറസ്റ്റ്)

4. മസൗണ്ടസ്റ്റ്  സനികയമാണ്  പമഡനികല്  കകേമാകളജസ്റ്റ്,  പതനന്ധംതനിട്ട  (100

സനീറസ്റ്റ്)

5. കേണ്ണൂര്  പമ ഡനികല്  കകേമാകളജസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്  (150  സനീറനില്  നനിന്നസ്റ്റ്

100 സനീറമായനി കുറച്ചു)

6. എസസ്റ്റ്.ആര്.  പമഡനികല്  കകേമാകളജസ്റ്റ്  &  റനിസര്ച്ചസ്റ്റ്  പസന്റെര്,

തനിരുവനന്തെപുരന്ധം   (100 സനീറസ്റ്റ്)

(ബനി)  പ്രകവശനമാനുമതനി  നനികഷധനികമാന  ഇടെയമായതനിപന്റെ  വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്

സന്ധംസമാന സര്കമാരനില് ലെഭഖ്യമല. 
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സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  'എയനിന്ധംസസ്റ്റ്'

263 (1924) ശനീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമമാര് :
ശനീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനീശന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  എയനിന്ധംസസ്റ്റ്  അനുവദനികന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  2014
മമാര്ച്ചനില് കകേന്ദ്രസര്കമാര് ഉറപ്പെസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരുകന്നമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സമാപനന്ധം തുടെങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇതനിനകേന്ധം സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള്
എപന്തെമാപകയമാണസ്റ്റ്;

(സനി)  എയനിന്ധംസസ്റ്റ് പ്രഖഖ്യമാപനിച്ച കശഷന്ധം ആസമാന്ധം തുടെങ്ങനിയ സന്ധംസമാനങ്ങളനില്
കപമാലന്ധം  എയനിന്ധംസസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചകപ്പെമാള്  കകേരളതനില്  ഇതുവപര  അനുവദനികമാതതനിപന്റെ
കേമാരണന്ധം എന്തെമാണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  എയനിന്ധംസസ്റ്റ്  തുടെങ്ങുന്നതനിനമായനി  കേപണ്ടതനി കകേന്ദ്രപത
അറനിയനിച്ച സലെന്ധം ഏതമാണസ്റ്റ്;

(ഇ)  പ്രധമാനമനനിയുമമായുള്ള  മുഖഖ്യമനനിയുപടെ  കൂടെനികമാഴ്ചയനില്  എയനിന്ധംസസ്റ്റ്
അനുവദനികന്നതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് എപന്തെങനിലന്ധം ഉറപ്പെസ്റ്റ് ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  എലമാ  സന്ധംസമാനങ്ങളനിലന്ധം  'എയനിന്ധംസസ്റ്റ്'  കപമാലള്ള  സമാപനങ്ങള്
തുടെങ്ങുന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  അനുകയമാജഖ്യമമായ  മൂകന്നമാ  നമാകലെമാ  സലെങ്ങള്
കേപണ്ടത്തുവമാനകവണ്ടനി  2014 ജൂണനില് കകേന്ദ്ര സര്കമാര് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിരുന.

(ബനി)  'എയനിന്ധംസസ്റ്റ്'  സമാപനികന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉചനിതമമായ  സലെന്ധം  കേപണ്ടതനി
കകേന്ദ്രസര്കമാരനിപന അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  2015-16  ബജറസ്റ്റ്  പ്രഖഖ്യമാപനതനില്  കകേരളപത  ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടനി
ലമാതതനിനമാല്  തുടെര്നള്ള ഘട്ടതനില് പരനിഗണനികമാപമന്നമാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സര്കമാര്
അറനിയനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  ജനിലയനിപലെ  കേനിനമാലൂരനില്  KSIDC-യുപടെ  ലകേവശമുള്ള
200 ഏകര് സലെമമാണസ്റ്റ് സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് 'എയനിന്ധംസസ്റ്റ്' തുടെങ്ങുന്നതനിനമായനി കേപണ്ടതനി
കകേന്ദ്ര സര്കമാരനിപന അറനിയനിച്ചനിരനികന്നതസ്റ്റ്.

(ഇ) കരഖമാമൂലെമുള്ള ഉറപപ്പെമാനന്ധം ലെഭനിച്ചനിട്ടനില.
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ഗവണ്പമന്റെസ്റ്റ് ആയൂര്കവദ കകേമാകളജനില് പഞകേര്മ ചനികേനിത്സ

264 (1925) ശനീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കനമന്ധം  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലെതനിപലെ പൂജപ്പുരയനിലള്ള ഗവ.  ആയുര്കവദ
കകേമാകളജനിപന കലെമാകകേമാതര നനിലെവമാരതനികലെകസ്റ്റ് ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവണ്ട നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനികകമമാ ; ഇതനിനു കവണ്ട വനിശദമമായ കപ്രമാജകസ്റ്റ് തയമാറമാകമാകമമാ;

(ബനി) ഇതനിനമായനി അടുത സമാമ്പതനികേ വര്ഷന്ധം തുകേ വകേയനിരുത്തുകമമാ;

(സനി)  നനിശ്ചനിത  വരുമമാനതനിൽ  തമാപഴെയുള്ളവർകസ്റ്റ്  സസൗജനഖ്യ  പഞകേര്മ
ചനികേനിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ)  പൂജപ്പുര പഞകേര്മ ആശുപത്രനിപയ കലെമാകകേമാതര നനിലെവമാരതനിലള്ള
ഒരു സമാപനമമായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രകതഖ്യകേ പദതനികേപളമാനന്ധം നനിലെവനിലെനില.
എന്നമാല്  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയുപടെ  വനികേസനതനിനസ്റ്റ്  തമാപഴെപ്പെറയുന്ന  പദതനികേള്
നടെപ്പെനിലെമാകനി വരുന. ആശുപത്രനി കേഖ്യമാമ്പസനിനുള്ളനില് ഒരു ഒഫമാല്കമമാളജനി & പമാരമാ
സര്ജനികല്  &  കേമാനസര് പകേയര് റനിസര്ച്ചസ്റ്റ്  ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ്  സമാപനികന്നതനിനുള്ള
പ്രമാരന്ധംഭ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെനവരുന.  കൂടെമാപത,  പഞകേര്മ  ആശുപത്രനിയനില്
വൃദജന പരനിപമാലെനതനിനമായനി  ഒരു പജറനിയമാടനികേസ്റ്റ്  പകേയര് പസന്റെര് സമാപനികന്നതനിനുള്ള
നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള് ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതനികലെകമായനി 75 ലെക്ഷന്ധം രൂപ സര്കമാര്
അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പഞകേര്മ  ആശുപത്രനി  കേഖ്യമാമ്പസനില്  സനി.പനി.സനി.എസസ്റ്റ്.ഇ.എ.
നനിഷര്ഷനികന്ന തരതനിലള്ള ഒരു അനനിമല് ഹസൗസസ്റ്റ് നനിര്മനികന്നതനിനസ്റ്റ് 40 ലെക്ഷന്ധം രൂപ
2016-17-ല്  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പഞകേര്മ  ആശുപത്രനിയനില്  പകേ.എച്ചസ്റ്റ്.ആര്.ഡബറ്റ്യൂ.എസസ്റ്റ്.
മുകഖന  പുതനിയ  കപവമാര്ഡസ്റ്റ്  നനിര്മമാണ  നടെപടെനികേള്  പൂര്തനിയമായനി  വരുന.
പഞകേര്മ ആശുപത്രനിയനില് സശ്വനീകവജസ്റ്റ് ടനീറസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ് പ്ലെെമാന്റെസ്റ്റ് നനിര്മമാണ പ്രവര്തനവന്ധം
അന്തെനിമ  ഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്.  പഞകേര്മ  ആശുപത്രനി  കേഖ്യമാമ്പസനിനുള്ളനിപലെ  വനിവനിധ
നനിര്മമാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏകകേമാപനിപ്പെനികന്നതനിനുന്ധം   ഭമാവനി  വനികേസനതനിനുന്ധം
മമാസര് പ്ലെെമാന തയമാറമാകന്നതനിപന്റെ നടെപടെനികേള് പുകരമാഗമനിച്ചുവരനികേയമാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ആശുപത്രനിയുപടെ വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്കസ്റ്റ് മുന വര്ഷങ്ങളനികലെതു
കപമാപലെ അടുത സമാമ്പതനികേ വര്ഷവന്ധം തുകേ വകേയനിരുത്തുവമാന ഉകദ്ദേശനികന.

(സനി)  നനിലെവനില്  നനിശ്ചനിത  വരുമമാനതനില്  തമാപഴെയുള്ളവര്കസ്റ്റ്  ചനികേനിത്സയുന്ധം
ഭക്ഷണവന്ധം സസൗജനഖ്യമമായനി നല്കേനിവരുന.
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 ഡഗ്സസ്റ്റ് കേണ്കടമാള് ഡനിപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്

265 (1926) ശനീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാന  ഡഗ്സസ്റ്റ്  കേണ്കടമാള്  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്പമന്റെനിനസ്റ്റ്  കേനീഴെനില്  എത്ര
അസനിസന്റെസ്റ്റ് ഡഗ്സസ്റ്റ് കേണ്കടമാളര് ഓഫെനീസുകേള് പ്രവര്തനികനണ്ടസ്റ്റ് ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഓഫെനീസുകേള് എവനിപടെപയലമാന്ധം പ്രവര്തനികനപവനന്ധം ഓകരമാ
ഓഫെനീസനിനുന്ധം കേനീഴെനില് വരുന്ന ജനിലകേള് ഏപതലമാപമനന്ധം അറനിയനികമാകമമാ;

(സനി)  മലെപ്പുറന്ധം,  കകേമാട്ടയന്ധം  ജനിലകേളനില് അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ഡഗ്സസ്റ്റ്  കേണ്കടമാളര്മമാരുപടെ
ഓഫെനീസുകേള്  ആരന്ധംഭനികന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ച  ശനിപമാര്ശ  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;
എങനില് ഇതനിനമായനി സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനിക്രമങ്ങള് വനിശദനീകേരനികമാകമമാ;

(ഡനി)  ഇപലങനില് ഏറവന്ധം ജനസന്ധംഖഖ്യയുളള മലെപ്പുറന്ധം ജനിലയനില് ഇതരപമമാരു
ഓഫെനീസസ്റ്റ് ആരന്ധംഭനികകണ്ടതനിപന്റെ ആവശഖ്യകേത പരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ ; വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഡഗ്സസ്റ്റ് കേണ്കടമാള് ഡനിപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്പമന്റെനിനസ്റ്റ് കേനീഴെനില് ആറസ്റ്റ്  (6)  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
ഡഗ്സസ്റ്റ് കേണ്കടമാള് ഓഫെനീസുകേള് പ്രവര്തനികനണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)

ക്രമ

നമ്പര്

അസനിസന്റെസ്റ്റ് ഡഗ്സസ്റ്റ്

കേണ്കടമാളറുപടെ കേമാരഖ്യമാലെയന്ധം

പരനിധനിയനില് വരുന്ന ജനിലകേള്

(1) (2) (3)

1 അതമാണനി പലെയനിന, വഞനിയൂര്

പനി.ഒ. തനിരുവനന്തെപുരന്ധം

തനിരുവനന്തെപുരന്ധം

2 മന്നമാനനിയ കഷമാപ്പെനിന്ധംഗസ്റ്റ് കകേമാന്ധംപ്ലെെകസ്റ്റ്

ആണ്ടമാമുകന്ധം, പകേമാലന്ധം

പകേമാലന്ധം, പതനന്ധംതനിട്ട, കകേമാട്ടയന്ധം

3 സനിവനില് കസഷന,  കേമാകനമാടെസ്റ്റ്,

എറണമാകുളന്ധം

ആലെപ്പുഴെ, എറണമാകുളന്ധം, ഇടുകനി
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(1) (2) (3)

4 കചരൂര് രമാമനനിലെയന്ധം ജന്ധംഗ്ഷന
കഷമാപ്പെനിന്ധംഗസ്റ്റ് കകേമാന്ധംപ്ലെെകസ്റ്റ്, ജവഹര്
ബമാലെഭവനസ്റ്റ്  സമനീപന്ധം  പചമ്പൂ
കമാവസ്റ്റ്, തൃശ്ശൂര്

തൃശ്ശൂര്, പമാലെകമാടെസ്റ്റ്

5 സനിവനില് കസഷന, കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്, മലെപ്പുറന്ധം, വയനമാടെസ്റ്റ്

6 കേകമാടെസ്റ്റ് കറമാഡസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര് കേണ്ണൂര്, കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ്

(സനി&ഡനി) ഉകദഖ്യമാഗസ ഭരണപരനിഷമാര വകുപ്പെസ്റ്റ് നടെതനിയ പ്രവൃതനി പഠനതനിപന്റെ

അടെനിസമാനതനില് സമര്പ്പെനിച്ച റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  സര്കമാര് ഇകമാരഖ്യന്ധം

പരനികശമാധനിച്ചുവരുന.

മരുനകേളുപടെ  ഗുണനനിലെവമാരന്ധം

266 (1927) ശനീ  .    പനി  .    പകേ  .    ബഷനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  വനിറഴെനികപപ്പെടുന്ന  മരുനകേളനികലെപറയുന്ധം  ഗുണനനിലെവമാ

രമനിലമാതവയമാപണനന്ധം  കൃതഖ്യമമായനി  ഗുണനനിലെവമാരന്ധം  പരനികശമാധനികമാന മതനിയമായ

സന്ധംവനിധമാനങ്ങളനിപലനമുളള ആകക്ഷപന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  നനിലെവനില്  എത്ര  പമഡനികല്  കസമാറുകേളുണ്ടസ്റ്റ്;

അവയനിലൂപടെ വനില്കപപ്പെടുന്ന എത്ര ശതമമാനന്ധം മരുനകേളമാണസ്റ്റ് പരനികശമാധനികപപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി) പമഡനികല് കസമാറുകേളനില് കൃതഖ്യമമായ ഇടെകവളകേളനില് പരനികശമാധനകേള്

നടെതമാറുകണ്ടമാ; നടെതനിയ പരനികശമാധനയുപടെ പൂര്ണ്ണവനിവരന്ധം ജനിലതനിരനിച്ചസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ;

(ഡനി)  വനിറഴെനികപപ്പെടുന്ന മരുനകേള് പരനികശമാധനികന്നതനിനസ്റ്റ്  ഡഗ്സസ്റ്റ്  കേണ്കടമാള്

വനിഭമാഗതനില് എപന്തെലമാന്ധം സന്ധംവനിധമാനമമാണസ്റ്റ് നനിലെവനിലളളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഇ)  ഗുണനനിലെവമാരമനിലമാത  മരുനകേള്  ജനങ്ങളുപടെ  ജനീവനസ്റ്റ്  ഭനീഷണനി

ഉയര്ത്തുന്ന  സമാഹചരഖ്യതനിനസ്റ്റ്  അടെനിയന്തെനിര  പരനിഹമാരന്ധം  കേമാണുന്നതനിനുന്ധം  ഡഗ്സസ്റ്റ്

കേണ്കടമാള്  വനിഭമാഗതനിപന്റെ  പ്രവര്തനന്ധം  കേമാരഖ്യക്ഷമമമാകന്നതനിനുന്ധം  എപന്തെലമാന്ധം

നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനികമാന ഉകദ്ദേശനികന്നപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?
436/2020
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ഉതരന്ധം

(എ) ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില.

(ബനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  നനിലെവനില്  13877  ചനിലറ  ഔഷധ  വഖ്യമാപമാരനികേളുണ്ടസ്റ്റ്.
നനിലെവനിപലെ സന്ധംവനിധമാനങ്ങള് പ്രകേമാരന്ധം പമമാതന്ധം 3 ലെക്ഷകതമാളന്ധം ബമാച്ചസ്റ്റ് മരുനകേളുപടെ
3% ആണസ്റ്റ് റമാനഡന്ധം സമാമ്പല്ല്നിന്ധംഗസ്റ്റ് വഴെനി പരനികശമാധനയസ്റ്റ് വനികധയമമാകന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഏറവന്ധം  കുറഞതസ്റ്റ്  വര്ഷതനിപലെമാരനികപലെങനിലന്ധം  പമഡനികല്
കസമാറുകേളനില് പരനികശമാധന നടെതണപമന്നമാണസ്റ്റ്  ഡഗ്സസ്റ്റ്  കകേമാപസ്മെറനികസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  &
റൂള്സസ്റ്റ്  അനുശമാസനികന്നതസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ഡഗ്സസ്റ്റ്  കേണ്കടമാള്  വകുപ്പെസ്റ്റ്
പരനികശമാധനകേള് നടെത്തുനണ്ടസ്റ്റ്. 2017-18  കേമാലെയളവനില് നടെതനിയ പരനികശമാധനകേളുപടെ
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അനുബനമമായനി കചര്കന.*

(ഡനി)  നനിലെവനില് ഡഗ്സസ്റ്റ്  കേണ്കടമാള് വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്  കേനീഴെനില് തനിരുവനന്തെപുരന്ധം,
എറണമാകുളന്ധം  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന  രണ്ടസ്റ്റ്  മരുന്നസ്റ്റ്  പരനികശമാധനമാ
ലെകബമാറട്ടറനികേളമാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇവനിപടെ പ്രതനിവര്ഷന്ധം എണ്ണമായനിരകതമാളന്ധം സമാമ്പനിളുകേള്
ഗുണനനിലെവമാര പരനികശമാധയസ്റ്റ് വനികധയമമാകുനണ്ടസ്റ്റ്.

(ഇ) കേഴെനിഞ മൂന്നസ്റ്റ് വര്ഷങ്ങളനിപലെ ഗുണനനിലെവമാര പരനികശമാധനമാ കേണകകേള്
പ്രകേമാരന്ധം  ഗുണനനിലെവമാരമനിലമാത  മരുനകേള്  5%-തനില്  തമാപഴെ  മമാത്രമമാണസ്റ്റ്.
മരുനകേളുപടെ ഗുണനനിലെവമാരന്ധം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനില് രമാജഖ്യതസ്റ്റ് നമ്മുപടെ സന്ധംസമാനന്ധം
മുനപന്തെനിയനിലെമാണസ്റ്റ്. മരുന്നസ്റ്റ് പരനികശമാധനമാ സന്ധംവനിധമാനന്ധം വനിപുലെപപ്പെടുത്തുന്നതനിനമായനി
തൃശ്ശൂര്,  കകേമാന്നനി,  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില്  പുതനിയ  ലെകബമാറട്ടറനികേള്
ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. ഇങ്ങപന മരുന്നസ്റ്റ് പരനികശമാധനമാ
ലെമാബുകേളുപടെ  എണ്ണന്ധം  അഞമാകുന്നകതമാടുകൂടെനി  സന്ധംഭരണതനിലള്ള  മരുനകേളുപടെ
റമാനഡന്ധം സമാന്ധംമ്പല്ല്നിന്ധംഗസ്റ്റ് കൂടുതല് കേമാരഖ്യക്ഷമമമാകുന്നതമാണസ്റ്റ്.

സര്കമാരനിപന്റെ കേനീഴെനിലള്ള മരുനകേടെകേളനില് ഒകര മരുന്നനിനസ്റ്റ് പലെ വനിലെ

267 (1928) ശനീ  .    പനി  .    പകേ  .    ശശനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കേഴെനിഞ  UDF  സര്കമാര്  കേമാലെയളവനിലന്ധം  തുടെര്നന്ധം  സര്കമാരനിപന്റെ
കേനീഴെനിലള്ള  മരുനകേടെകേളനില്  ഒകര  മരുന്നനിനസ്റ്റ്  പലെ  വനിലെ  ഈടെമാകനിവരുന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(ബനി)  ഇതു  തടെയുവമാനുന്ധം  മരുന  കേമ്പനനികേളുമമായനി  ചര്ച്ച  നടെതനി  വനിലെ
നനിശ്ചയനിച്ചസ്റ്റ്  ആ  വനിലെ  മമാത്രന്ധം  ഈടെമാകനി  ജനങ്ങള്ക  നല്കുന്ന  ഒരു  ഏകേനീകൃത
സന്ധംഭരണ -വനിതരണ -വനിപണന നയന്ധം രൂപനീകേരനികമാന എന്തു നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികന്ധം
എന വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ സര്കമാര് കേമാലെയളവനില് ഇപ്രകേമാരന്ധം മരുന്നനിനസ്റ്റ്  /  പമഡനികല്
ഉപകേരണങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഇതരന്ധം  സര്കമാര്  നനിയമനണതനിലള്ള  സമാപനങ്ങള്
ഈടെമാകനിവരുന്ന വനിലെ ഏകേനീകേരനികമാന  2012  ആഗസസ്റ്റ് മമാസന്ധം ഉതരവസ്റ്റ്  നല്കേനിയകശഷന്ധം
എന്തു തുടെര്നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചതസ്റ്റ് ; ഉതരവനിപന്റെ പകേര്പ്പെസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ ;

(ഡനി)  വഖ്യതഖ്യസ  മമാകനജ് പമന്റെനിപന്റെ  കേനീഴെനില്  പ്രവര്തനികന്ന  ഇതരന്ധം
സമാപനങ്ങപള  ഏകകേമാപനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്  ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  വനിലെകറവനിലന്ധം  ഒകര  വനിലെയനിലന്ധം
മരുനകേള്  നല്കുവമാന  ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെസ്റ്റ്  എന്തു  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനികന്ധം  എന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  സര്കമാര് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങളമായ സനിവനില് സലപ്ലെെസസ്റ്റ്
കകേമാര്പ്പെകറഷന,  കേണ്സറ്റ്യൂമര്പഫെഡസ്റ്റ്,  കകേരള  പമഡനികല്  സര്വ്വനീസസസ്റ്റ്
കകേമാര്പ്പെകറഷന എന്നനിവ നടെതനിവരുന്ന മമാകവലെനി പമഡനികല് കസമാറുകേള്,  നനീതനി
പമഡനികല്  കസമാറുകേള്,  കേമാരുണഖ്യമാ  ഫെമാര്മസനികേള്  എന്നനിവ  ഒകര  മരുന്നനിനസ്റ്റ്
വഖ്യതഖ്യസ വനിലെ ഈടെമാകന്നതമായനി  കേണവരുനണ്ടസ്റ്റ്.  എന്നമാല് ഈ വനിലെകേപളലമാന്ധം
തപന്ന  മരുന്നനില്  കേമാണനിച്ചനിരനികന്ന  പരമമാവധനി  ചനിലറ  വനില്പ്പെന  വനിലെകയകമാള്
(MRP)  വളപര തമാപഴെയമാണസ്റ്റ്.  സന്ധംഭരണ പ്രക്രനിയയനിലന്ധം സന്ധംഭരണതനിപന്റെ കതമാതനിലള്ള
വഖ്യതഖ്യമാസങ്ങള്  കേമാരണന്ധം  വഖ്യതഖ്യസ  വനിലെയമാണസ്റ്റ്  ഓകരമാ  സമാപനങ്ങള്കന്ധം
മരുനകേള് ലെഭനികന്നതസ്റ്റ്.  ഈ വനിലെയനില് നനിനന്ധം ഓകരമാ സമാപനങ്ങളുന്ധം വഖ്യതഖ്യസ
ലെമാഭ  വനിഹനിതന്ധം  കേണകമാകനിയമാണസ്റ്റ്  വനില്പ്പെന  വനിലെ  നനിശ്ചയനികന്നതസ്റ്റ്.   ഡഗ്സസ്റ്റ്
ലപ്രസസ്റ്റ് കേണ്കടമാള് ഓര്ഡറനിപന്റെ (Drugs Price Control Order) പരനിധനികള്ളനില്
തപന്നയമാണസ്റ്റ്  ഈ  വനില്പ്പെന  വനിലെപയന്നതനിനമാല്  നനിയമലെന്ധംഘനങ്ങപളമാനന്ധം
ഉള്ളതമായനി കേമാണുന്നനില.

(സനി&ഡനി)  ഈ സമാപനങ്ങള്കസ്റ്റ് ഒകര വനിലെയസ്റ്റ് മരുനകേള് ലെഭഖ്യമമാകണപമങനില്
എലമാ  സമാപനങ്ങളുന്ധം കചര്ന്നസ്റ്റ്  ഏകേനീകൃത സന്ധംഭരണ സന്ധംവനിധമാനന്ധം  നടെപ്പെനിലെമാകകണ്ടതുണ്ടസ്റ്റ്.
പമഡനികല്  കസമാറുകേള്  സനിതനി  പചയ്യുന്ന  ഇടെമനുസരനിച്ചമാണസ്റ്റ്  മരുനകേളുപടെ
ആവശഖ്യകേതയനില്  മമാറന്ധം  വരുന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനിനമാല്  ഏകേനീകൃത  സന്ധംഭരണ  രനീതനി
പൂര്ണ്ണമമായുന്ധം പ്രമാകയമാഗനികേമല.
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കഹമാമനികയമാ പമഡനികല് കകേമാകളജുകേളനിപലെ ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യനമമാര്

268 (1929) ശനീ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹനീന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനപത കഹമാമനികയമാ  പമഡനികല് കകേമാകളജുകേളനില് നനിലെവനില്
എത്ര ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യനമാരമാണുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  ഇവരുപടെ സലെന്ധംമമാറതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതഖ്യകേ മമാനദണ്ഡന്ധം നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;
എങനില് വനിശദമമാകമാകമമാ;

(സനി)  നനിലെവനിലള്ള  മമാനദണ്ഡന്ധം  ലെന്ധംഘനിച്ചസ്റ്റ്  ഒകര  സലെതസ്റ്റ്  തപന്ന  തുടെരുന്ന
ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യനമമാപര മമാനദണ്ഡന്ധം അനുസരനിച്ചസ്റ്റ് സലെന്ധം മമാറ്റുകമമാ ?

ഉതരന്ധം

(എ) 7 തസനികേകേളനിലെമായനി 7 ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യനമമാര് നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  അതതസ്റ്റ് കേമാലെങ്ങളനില് സര്കമാര് പുറപപ്പെടുവനികന്ന പപമാതുസലെന്ധം
മമാറ മമാനദണ്ഡങ്ങളുപടെ അടെനിസമാനതനിലെമാണസ്റ്റ് ലെമാബസ്റ്റ് പടെകനീഷഖ്യനമമാരുപടെ സലെന്ധംമമാറന്ധം
നടെതനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം,  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് സര്കമാര് കഹമാമനികയമാ കകേമാകളജുകേളനിപലെ
ജനീവനകമാര് മമാത്രമമാണസ്റ്റ് കഹമാമനികയമാപ്പെതനി വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ വനിഭമാഗതനിപന്റെ പരനിധനിയനില്
വരുന്നതസ്റ്റ്.  ഉകദഖ്യമാഗസ  ഭരണ  പരനിഷമാര  വകുപ്പെസ്റ്റ്  പുറപപ്പെടുവനിച്ച  25-2-2017-പലെ
സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 03/2017/ഉ.ഭ.പ.വ. നമ്പര് ഉതരവമാണസ്റ്റ് പപമാതുസലെന്ധംമമാറതനിനസ്റ്റ്
നനിലെവനില് ബമാധകേമമായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. എന്നമാല് നടെപ്പെസ്റ്റ് വര്ഷന്ധം ഈ വനിഭമാഗതനില് നനിനന്ധം
പപമാതുസലെന്ധംമമാറ അകപക്ഷപയമാനന്ധം തപന്ന ലെഭനിച്ചനിട്ടനില.

ഹരനിപ്പെമാടെസ്റ്റ് കഹമാമനികയമാ ഡനിസസ്റ്റ് പപനസറനി

269 (1930) ശനീ  .    പകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരനീനമാഥന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ:

(എ)  ഹരനിപ്പെമാടെസ്റ്റ്  കഹമാമനികയമാ  ഡനിപസനസറനി  വമാടെകേ  പകേട്ടനിടെതനിലെമാകണമാ
പ്രവര്തനികന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പകേട്ടനിടെതനിപന്റെ വമാടെകേ നല്കുന്നതുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് എപന്തെങനിലന്ധം
പ്രശ്നങ്ങള്  നനിലെവനിലകണ്ടമാ;  എങനിൽ  ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിച്ചസ്റ്റ്  വമാടെകേ  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഇകപ്പെമാള് സശ്വന്തെന്ധം പകേട്ടനിടെതനിലെമാണസ്റ്റ് പ്രവര്തനികന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇല.
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കയമാഗ, പ്രകൃതനി ചനികേനിത്സമാ ആശുപത്രനികേളനിപലെ നനിയമനന്ധം

270 (1931) ശനീ  .    എ  .    എന്ധം  .    ആരനിഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കകേരളതനിപലെ  കയമാഗ  പ്രകൃതനി  ചനികേനിത്സമാ  ആശുപത്രനികേളനില്  കജമാലെനി
കനമാകന്നതനിനമായനി  കകേന്ദ്രസര്കമാരനിപന്റെ  ആയുഷസ്റ്റ്  വനിഭമാഗന്ധം  നടെത്തുന്ന  കകേമാഴസ്റ്റ്
പമാസമായ ഉകദഖ്യമാഗമാര്തനികേള് ഉപണ്ടങനിലന്ധം ഇവനിപടെ ആയുര്കവദ നഴമമാരമാണസ്റ്റ് കജമാലെനി
പചയ്യുന്നതസ്റ്റ് എന്ന കേമാരഖ്യന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ആയുര്കവദവന്ധം  കയമാഗ,  പ്രകൃതനി  ചനികേനിത്സയുന്ധം  രണ  തരന്ധം  ചനികേനിത്സമാ
രനീതനികേളമായതനിനമാല്,  കകേന്ദ്രസര്കമാരനിപന്റെ  ആയുഷസ്റ്റ്  വനിഭമാഗന്ധം  നടെത്തുന്ന  നഴനിന്ധംഗസ്റ്റ്
കകേമാഴമായ ടനീറസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ് പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ്  കകേമാഴസ്റ്റ്  (ടെനി.എ.ടെനി.സനി)  അന്ധംഗനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്
പ്രസ്തുത  കകേമാഴസ്റ്റ്  പമാസമായവപര  കയമാഗ,  പ്രകൃതനി  ചനികേനിത്സമാ  ആശുപത്രനികേളനില്
നനിയമനികമാന  എപന്തെങനിലന്ധം  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇപലങനില്  അതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(സനി)  കകേരളതനിപലെ പ്രകൃതനി ചനികേനിത്സമാ ആശുപത്രനികേളനില് കജമാലെനി പചയ്യുന്ന
കഡമാകര്മമാര് കകേരളതനില് പഠനിച്ചവരമാകണമാ;  ഇവരുപടെ പഠനകകേമാഴകേള് സര്കമാര്
അന്ധംഗനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.  ഭമാരതനീയ  ചനികേനിത്സമാ  വകുപ്പെനിപലെ  കയമാഗ  പ്രകൃതനി  ചനികേനിത്സമാ
ആശുപത്രനികേളനില് ആയുര്കവദ നഴമമാരമാണസ്റ്റ് കജമാലെനി പചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്കമാരനിപന്റെ ആയുഷസ്റ്റ് വനിഭമാഗന്ധം നടെത്തുന്ന നഴനിന്ധംഗസ്റ്റ്  കകേമാഴമായ
ടനീറസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  പടയനിനനിന്ധംഗസ്റ്റ്  കകേമാഴസ്റ്റ്  (ടെനി.എ.ടെനി.സനി.)  പമാസമായവപര കയമാഗ,
പ്രകൃതനി  ചനികേനിത്സമാ  ആശുപത്രനികേളനിപലെ  നഴസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്-2  ആയനി  നനിയമനികന്നതസ്റ്റ്
സന്ധംബനനിച്ച വനിഷയന്ധം സര്കമാര് പരനികശമാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  അല.  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വനീസസ്റ്റ്  കേമനീഷന  മുകഖന  കജമാലെനിയനില്
പ്രകവശനിച്ചനിട്ടുള്ള കഡമാകര്മമാരുപടെ പഠന കകേമാഴസ്റ്റ് സര്കമാര് അന്ധംഗനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്.

പടെന്നകമാടെസ്റ്റ് ആയുര്കവദ ആശുപത്രനി

271 (1932) ശനീ  .    എന്ധം  .    രമാജകഗമാപമാലെന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിപലെ പടെന്നകമാടെസ്റ്റ്  പ്രവര്തനികന്ന ജനിലമാ  ആയുര്കവദ
ആശുപത്രനി  അപ്കഗഡസ്റ്റ്  പചയ്തസ്റ്റ്  100  പബഡ്ഡുള്ള  സമാപനമമാകനി  മമാറ്റുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ; ഈ സമാപനന്ധം അപ്കഗഡസ്റ്റ് പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെങനിലന്ധം
തടെസന്ധം നനിലെവനിലകണ്ടമാ; വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ?
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ഉതരന്ധം

പടെന്നകമാടെസ്റ്റ് ജനിലമാ ആയൂര്കവദ ആശുപത്രനി 100 കേനിടെകകേളുള്ള ആശുപത്രനിയമാകനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലെവനില്  പകേട്ടനിടെ  സസൗകേരഖ്യമനില.  ഇകപ്പെമാള്  ഒ.പനി.-യമായനി
പ്രവര്തനികന്ന  പകേട്ടനിടെതനിലെമാണസ്റ്റ്  കരമാഗനികേപള  കേനിടെതനി  വരുന്നതസ്റ്റ്.  50  പബ  ഡസ്റ്റ്
ആശുപത്രനിയുപടെ  പഴെയ  പകേട്ടനിടെന്ധം  പപമാളനിച്ചനിട്ടനിരനികകേയമാണസ്റ്റ്.  പകേട്ടനിടെന്ധം  പുതുകനി
പണനിയുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിലെവനില് നമാലെസ്റ്റ് കകേമാടെനി രൂപയമാണസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ആയതനിപന്റെ
പണനി  ആരന്ധംഭഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്.  ഭസൗതനികേ  സമാഹചരഖ്യങ്ങള്  പൂര്തനിയമാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്  ടെനി
ആശുപത്രനി  100  പബഡ്ഡുള്ള  സമാപനമമാകനി  ഉയര്ത്തുന്ന  കേമാരഖ്യന്ധം  പരനികശമാധനിക
ന്നതമാണസ്റ്റ്.

ഐ.സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്. സൂപ്പെര്ലവസര് റമാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ്

272 (1933) ശനീ  .    എന  .    ഷന്ധംസുദ്ദേനീന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഇകപ്പെമാള്  നനിലെവനിലള്ള  ഐ.സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  സൂപ്പെര്പപവസര്  റമാങസ്റ്റ്
ലെനിസനില് നനിനന്ധം എത്ര ഉകദഖ്യമാഗമാര്തനികേപള നനിയമനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനില് 31-7-2017-ാ തനീയതനിയനിപലെ ജനറല് വനിഭമാഗതനില്
നനിലെവനിപലെ ഫെനിസനികല് കകേഡര് പസ്ട്രേന്ധംഗ്തസ്റ്റ് എത്രയമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി) ഇസൗ തസനികേയനില് ജനറല് വനിഭമാഗതനില് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-കസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
പചയ്യുവമാനമായനി  ഓകരമാ  ജനിലയനിലന്ധം  എത്ര  ഒഴെനിവകേള്  വനീതന്ധം  കശഷനികനപവന്നസ്റ്റ്
വനിശദമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) നനിലെവനിലള്ള ജനറല് റമാങസ്റ്റ് ലെനിസനില് നനിനന്ധം 443 കപപര നനിയമനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി) ജനറല് വനിഭമാഗതനില് 31-7-2017-ാതനീയതനിയനിപലെ കകേഡര് പസ്ട്രേന്ധംഗ്തസ്റ്റ്
698 ആണസ്റ്റ്.

(സനി)  ജനറല് വനിഭമാഗതനില്  72  ഒഴെനിവകേളമാണസ്റ്റ്  നനിലെവനിലള്ളതസ്റ്റ്.  ആയതനില്
34  ഒഴെനിവകേള്  PSC-കസ്റ്റ്  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ജൂണ്,  ജൂലലെ  മമാസങ്ങളനില്
ഉണ്ടമായനിട്ടുള്ള ഒഴെനിവകേള്  PSC-കസ്റ്റ് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  പചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചു
വരുന.  സന്ധംസമാന അടെനിസമാനതനില് നമാലെസ്റ്റ് വനിഭമാഗങ്ങളനിലെമായമാണസ്റ്റ് സൂപ്പെര്ലവസര്
തസനികേയനില് നനിയമനന്ധം നടെത്തുന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനിനമാല് ജനിലമാടെനിസമാനതനില് സൂപ്പെര്ലവസര്
തസനികേയനില് ഓകരമാ  വനിഭമാഗതനിനമായനി  പ്രകതഖ്യകേന്ധം  പ്രകതഖ്യകേന്ധം  കകേഡര് പസ്ട്രേന്ധംഗ്തസ്റ്റ്
നനിജപപ്പെടുതനിയനിട്ടനില.
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273 (1934) ശനീ  .    എ  .    എന്ധം  .    ആരനിഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഇസൗ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  നമാളനിതുവപര
സമാമൂഹഖ്യനനീതനി വകുപ്പെസ്റ്റ്,  കകേരള സമാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷമാ മനിഷന വഴെനി നടെപ്പെനിലെമാകനിവരുന്ന
ആശശ്വമാസ  കേനിരണന്ധം  പദതനി,  കേമാനസര്  സുരക്ഷ,  തമാകലെമാലെന്ധം,  ശ്രുതനി  തരന്ധംഗന്ധം,
കസ്നേഹസര്ശന്ധം, വകയമാമനിത്രന്ധം പദതനി, ഹന്ധംഗര്ഫ്രനീ സനിറനി പദതനി, കസ്നേഹ സമാന്തെശ്വനന്ധം
പദതനി,  സമമാശശ്വമാസന്ധം പദതനി,  കസറസ്റ്റ്  ഇനനികഷഖ്യറനീവസ്റ്റ്  ഓണ് ഡനിപസബനിലെനിറനീസസ്റ്റ്,
കേമാരുണഖ്യന്ധം പഡകപ്പെമാസനിറസ്റ്റ് സ്കെനീന്ധം, പ്രതഖ്യമാശ വനിവമാഹ ധനസഹമായ പദതനി തുടെങ്ങനിയ
പദതനികേളനില് ഉള്പപ്പെടുതനി ഓകരമാ പദതനികന്ധം എത്ര തുകേ വനീതന്ധം വനിതരണന്ധം പചയ്തു
എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളനികലെയസ്റ്റ്  അകപക്ഷനികന്നതനിനുള്ള  മമാനദണ്ഡങ്ങള്
എപന്തെലമാപമന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  നമാളനിതുവപര
സമാമൂഹഖ്യനനീതനി  വകുപ്പെസ്റ്റ്  കകേരള  സമാമൂഹഖ്യസുരക്ഷമാ  മനിഷന  വഴെനി  നടെപ്പെനിലെമാകന്ന
കചമാദഖ്യതനില്  പരമാമര്ശനിച്ചനിരനികന്ന  പദതനികേളനില്  വനിതരണന്ധം  പചയ്ത  തുകേ
സന്ധംബനനിച്ച വനിശദമാന്ധംശന്ധം ചുവപടെ കചര്കന.

1. ആശശ്വമാസകേനിരണന്ധം പദതനി :

2016-17  വര്ഷതനില്  ആശശ്വമാസകേനിരണന്ധം  പദതനികമായനി  8270.52
ലെക്ഷന്ധം രൂപ പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  നടെപ്പുവര്ഷന്ധം ഇതനിനമായനി  4000  ലെക്ഷന്ധം
രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 2017 ജൂണ് മമാസന്ധം വപര 1.96 ലെക്ഷന്ധം രൂപ
പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

2. കേമാനസര് സുരക്ഷ :

2016-17  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷന്ധം  904  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ  പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
നടെപ്പുവര്ഷന്ധം ഈ പദതനിയമായനി 250 ലെക്ഷന്ധം രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

3. തമാകലെമാലെന്ധം :

2016-17 സമാമ്പതനികേ  വര്ഷന്ധം  1051  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ  പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
നടെപ്പുവര്ഷന്ധം 250 ലെക്ഷന്ധം രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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4. ശ്രുതനിതരന്ധംഗന്ധം :

ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  ഈ  പദതനി
നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിനമായനി  197.23  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ  പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
നടെപ്പുവര്ഷന്ധം  ഇതനിനമായനി  1000  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
2017 ജൂണ് വപര 16.29 ലെക്ഷന്ധം രൂപ പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

5. കസ്നേഹസര്ശന്ധം :

2016-17  സമാമ്പതനികേ വര്ഷന്ധം  256.35  ലെക്ഷന്ധം രൂപ പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
2017 ജൂണ് വപര 44.16 ലെക്ഷന്ധം രൂപ പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

6. വകയമാമനിത്രന്ധം :

2016-17 സമാമ്പതനികേ വര്ഷന്ധം 1097.29 ലെക്ഷന്ധം രൂപ പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

7. ഹന്ധംഗര് ഫ്രനീ സനിറനി :

2016-17 സമാമ്പതനികേ വര്ഷന്ധം  195.31  ലെക്ഷന്ധം രൂപ പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
നടെപ്പെസ്റ്റ് സമാമ്പതനികേ വര്ഷന്ധം 250 ലെക്ഷന്ധം രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

8. കസ്നേഹസമാന്തെശ്വനന്ധം :

2016-17 സമാമ്പതനികേ വര്ഷന്ധം 1009.42 ലെക്ഷന്ധം രൂപ പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
2017 ജൂണ് വപര 167.93 ലെക്ഷന്ധം രൂപ പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

9. സമമാശശ്വമാസന്ധം :

2016-17 സമാമ്പതനികേ വര്ഷന്ധം 565 ലെക്ഷന്ധം രൂപ പചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

10. കസറസ്റ്റ് ഇനനികഷഖ്യറനീവസ്റ്റ് ഓണ് ഡനിപസബനിലെനിറനീസസ്റ്റ് :

ആധുനനികേ ആഡനിററനി പവര്ബല് പതറമാപ്പെനി ലെമാബനിനമായനി ഇരനിങ്ങമാലെകടെ
നമാഷണല്  ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടസ്റ്റ്  കഫെമാര്  ഫെനിസനികല്  പമഡനിസനിന  ആന്റെസ്റ്റ്
റനീഹമാബനിലെനികറഷനസ്റ്റ് 76,70,978 രൂപ നല്കേനി. കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് ഗവണ്പമന്റെസ്റ്റ്
പമഡനികല്  കകേമാകളജനിനസ്റ്റ്  82,45,000  രൂപയുന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
അന്ധംഗപരനിമനിതര്കമായുള്ള  സശ്വമാവലെന്ധംബന  ആകരമാഗഖ്യ  ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ്
പദതനിയനില് ഗുണകഭമാക്തൃവനിഹനിതമമായ 3.57 കകേമാടെനി രൂപ ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ്
കേമ്പനനികസ്റ്റ്  പ്രനീമനിയന്ധം  പഡകപ്പെമാസനിറസ്റ്റ്  അഡശ്വമാനസമായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
അട്ടപ്പെമാടെനിയനിപലെ  കകേമാട്ടപ്ര  പസഷഖ്യമാലെനിറനി  ആശുപത്രനിയനില്  സനിരന്ധം
ഇന്റെര്പവനഷന  യൂണനിറസ്റ്റ്  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  19  ലെക്ഷന്ധം  രൂപയുപടെ
ഭരണമാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പമഡനികല്  കകേമാകളജുകേളനില്  ഓട്ടനിസന്ധം
പസന്റെറുകേള് ആരന്ധംഭനികന്നതനിനമായനി രണ്ടസ്റ്റ് കകേമാടെനി രൂപയുപടെ ഭരണമാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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11. കേമാരുണഖ്യ പഡകപ്പെമാസനിറസ്റ്റ് സ്കെനീന്ധം :

ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  ഈ  പദതനി
നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിനമായനി സഹമായന്ധം നല്കേനിയനിട്ടനില.

12. പ്രതഖ്യമാശമാ വനിവമാഹ ധനസഹമായ പദതനി :

ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  ഈ  പദതനി
നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിനമായനി  സഹമായന്ധം നല്കേനിയനിട്ടനില.

(ബനി) മറുപടെനി അനുബനമമായനി കചര്കന.* 

ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേള്

274 (1935)   ശനീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതനീഷസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണവന്ധം നറ്റ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമവന്ധം വഖഫെസ്റ്റ് ഹജസ്റ്റ് തനീര്തമാടെനവന്ധം വകുപ്പുമനനി
സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

ബഡ്സസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേള്  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള  മമാനദണ്ഡവന്ധം  നടെപടെനിക്രമങ്ങളുന്ധം
വനിശദമമാകമാകമമാ; എലമാ പഞമായത്തുകേളനിലന്ധം ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേള് ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

സര്കമാരനിപന്റെ 29-7-2009-പലെ സ.ഉ.(എന്ധംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 148/09/ത.സശ്വ.ഭ.വ.
നമ്പര്  ഉതരവസ്റ്റ്  പ്രകേമാരന്ധം  ബഡ്സസ്റ്റ്  പസഷഖ്യല്  സ്കൂളുകേള്  സമാപനികന്നതനിനുള്ള
മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത ഉതരവനിപന്റെ പകേര്പ്പെസ്റ്റ്  ഇകതമാപടെമാപ്പെന്ധം
കചര്കന.*  എലമാ പഞമായത്തുകേളനിലന്ധം ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേള് ആരന്ധംഭനികന്ന കേമാരഖ്യന്ധം
പരനികശമാധനിച്ചു വരുന.

പക്രഷസ്റ്റ് വര്കര്മമാരുപടെ ഓണകററനിയന്ധം

275 (1936) ശനീ  .    റനി  .    വനി  .    രമാകജഷസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  രമാജനീവ്ഗമാനനി  കദശനീയ  പക്രഷസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേമാരന്ധം  സന്ധംസമാന
ശനിശുകക്ഷമ  സമനിതനിയുപടെ  കേനീഴെനില്  പ്രവര്തനിച്ചു  വരുന്ന  പക്രഷസ്റ്റ്  വര്കര്മമാര്കസ്റ്റ്
ഇകപ്പെമാള് നല്കേനിവരുന്ന ഓണകററനിയന്ധം എത്രയമാപണന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി)  പക്രഷസ്റ്റ്  വര്കര്മമാരുപടെ  ഓണകററനിയന്ധം  വര്ദനിപ്പെനികമാന  സര്കമാര്
ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ;  എങനില്  ഏതസ്റ്റ്  തനീയതനി  മുതലെമാണസ്റ്റ്  വര്ദനയസ്റ്റ്  പ്രമാബലെഖ്യന്ധം
നല്കേമാന ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ്?

* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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ഉതരന്ധം

(എ)  രമാജനീവ്ഗമാനനി  കദശനീയ  പക്രഷസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേമാരന്ധം  സന്ധംസമാന
ശനിശുകക്ഷമ  സമനിതനിയുപടെ  കേനീഴെനില്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന  പക്രഷസ്റ്റ്  വര്കര്മമാര്കസ്റ്റ്
ഇകപ്പെമാള് 3000 രൂപ ഒമാണകററനിയന്ധം നല്കേനി വരുന.

(ബനി)  പക്രഷസ്റ്റ്  വര്കര്മമാരുപടെ  ഓണകററനിയന്ധം  വര്ദനിപ്പെനികന്ന  വനിഷയന്ധം
നനിലെവനില് സര്കമാരനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലെനില.

സമാമൂഹഖ്യനനീതനി വകുപ്പെനിപന്റെ കേനീഴെനിലള്ള കക്ഷമ പദതനികേള്

276 (1937) ശനീ  .    എ  .    എന  .    ഷന്ധംസനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നകശഷന്ധം  സമാമൂഹഖ്യനനീതനി  വകുപ്പെനിപന്റെ
കേനീഴെനില് ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുള്ള കക്ഷമപദതനികേളുപടെ വനിശദമാന്ധംശന്ധം ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  സമാമൂഹഖ്യനനീതനി  വകുപ്പെസ്റ്റ്
മുകഖന  നടെപ്പെനിലെമാകനിയ  വനിവനിധ  സമാമൂഹഖ്യകക്ഷമ  പദതനികേളുന്ധം  സമാമൂഹഖ്യസുരക്ഷമാ
മനിഷന നടെപ്പെനിലെമാകനിയ പദതനി സന്ധംബനനിച്ച വനിവരങ്ങളുന്ധം ഓര്ഫെകനജസ്റ്റ് കേണ്കടമാള്
കബമാര്ഡസ്റ്റ്  നടെപ്പെനിലെമാകനിയ പദതനി  സന്ധംബനനിച്ച  വനിവരങ്ങളുന്ധം  വനനിതമാ  വനികേസന
കകേമാര്പ്പെകറഷന നടെപ്പെനിലെമാകനിയ പദതനികേളുന്ധം സമാമൂഹഖ്യകക്ഷമ കബമാര്ഡസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകനിയ
പദതനികേളുന്ധം അനുബനമമായനി കചര്കന.*

സമാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷമാ മനിഷന വഴെനി വനിതരണന്ധം പചയ്തുവരുന്ന പപനഷന

277 (1938) ശനീ  .    എന്ധം  .    രമാജകഗമാപമാലെന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ:

കേനിടെപ്പുകരമാഗനികേള്കന്ധം,  ഗുരുതരമമായ കരമാഗങ്ങള് ബമാധനിച്ചവര്കന്ധം സന്ധംസമാന
സമാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷമാ മനിഷന വഴെനി വനിതരണന്ധം പചയ്തുവരുന്ന പപനഷന മുടെങ്ങനികനിടെകന്ന
വനിവരന്ധം  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  ആയതസ്റ്റ്  സമയബനനിതമമായനി  ലെഭഖ്യമമാകമാന
കേമാരഖ്യക്ഷമമമായ നടെപടെനികേള് ഉണ്ടമാകുകമമാ?

ഉതരന്ധം

ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നയുടെന  'ആശശ്വമാസകേനിരണന്ധം'  പദതനി
പ്രകേമാരമുള്ള  ധനസഹമായതനിനുള്ള  2016  ആഗസസ്റ്റ്  15 വപരയുള്ള  അകപക്ഷകേളുന്ധം
പകേട്ടനികനിടെന്ന  2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016  കമയസ്റ്റ്  വപരയുള്ള  23804
* ലലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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അകപക്ഷകേളുന്ധം യഥമാസമയന്ധം ധനസഹമായന്ധം ലെഭനികന്നനില എനള്ള ഗുണകഭമാക്തമാകളുപടെ
പരമാതനികേളുന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടതനിപനത്തുടെര്ന്നസ്റ്റ്,  90251  കപര്കസ്റ്റ്  2016 ജൂണ് മുതല്
2017  മമാര്ച്ചസ്റ്റ്  വപര  67,83,79,799  രൂപ വനിതരണന്ധം പചയ്തനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്.  കനരപത
2012, 2013, 2014-ല് അകപക്ഷനിച്ചനിട്ടുള്ളതുന്ധം തുടെര്ന്നസ്റ്റ് ധനസഹമായന്ധം നല്കേമാതനിരുന്നതുമമായ
അകപക്ഷകേരുപടെ  പരമാതനികേള്  ലെഭനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്  സമയബനനിതമമായനി  തനീര്പ്പെമാകനി
അര്ഹരമായവര്കസ്റ്റ്  ധനസഹമായന്ധം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  സതശ്വര  നടെപടെനികേള്  കകേരള
സമാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷമാ മനിഷന സശ്വനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് വരനികേയമാണസ്റ്റ്.

വകയമാമനിത്രന്ധം പദതനി

278 (1939) ശനീ  .    സനി  .    ദനിവമാകേരന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

വകയമാമനിത്രന്ധം  പദതനിയനിൽ  ഉൾപപ്പെടുന്നതനിനുള്ള  മമാനദണ്ഡങ്ങളുന്ധം  നടെപടെനി
ക്രമങ്ങളുന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

വകയമാമനിത്രന്ധം  പദതനി  പ്രകേമാരന്ധം  65  വയസസ്റ്റ്  കേഴെനിഞ  മുനനിസനിപ്പെല്-
കകേമാര്പ്പെകറഷന  കമഖലെകേളനിപലെ  വകയമാജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഒരു
കഡമാകറുപടെ  കസവനവന്ധം  അവര്  തമാമസനികന്ന  പ്രകദശതസ്റ്റ്  കപമായനി  അവര്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യ സന്ധംരക്ഷണവമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ മരുനകേളുന്ധം സസൗജനഖ്യമമായനി
രണ്ടസ്റ്റ്  ആഴ്ചയനിപലെമാരനികല്  വനിതരണന്ധം  പചയ്തുവരുന.  65  വയസനിനസ്റ്റ്  മുകേളനിലള്ള
വകയമാജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  വകയമാമനിത്രന്ധം  പദതനിയനില്  നനിനന്ധം  ചനികേനിത്സമാ  സഹമായന്ധം
ലെഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  വരുമമാന  പരനിധനി  ബമാധകേമല.  വകയമാജനങ്ങളുപടെ  മമാനസനികേ
ഉലമാസതനിനുതകുന്ന  കേലെമാപരനിപമാടെനികേള്,  ഉലമാസയമാത്രകേള്  എന്നനിവ  മൂന്നസ്റ്റ്
മമാസതനിപലെമാരനികല് നഗരസഭകേളുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകനി വരുന.

ടമാനസ്പജനഡര് വനിഭമാഗകമാരുപടെ കക്ഷമതനിനമായുള്ള പദതനികേള്

279 (1940) ശനീ  .   ബനി  .   സതഖ്യന :
ശനീ  .    എസസ്റ്റ്  .   രമാകജന്ദ്രന :
ശനീമതനി വനീണമാ കജമാര്ജസ്റ്റ് :
ശനീ  .    പുരുഷന  കേടെലണ്ടനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ:

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ടമാനസ്പജനഡര്  വനിഭമാഗകമാരുപടെ  കക്ഷമതനിനമായനി
എപന്തെലമാന്ധം പദതനികേളമാണസ്റ്റ് ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
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(ബനി)  സന്ധംസമാനതലെതനിലന്ധം  ജനിലമാതലെതനിലന്ധം  ടമാനസ്പജനഡര് കബമാര്ഡുകേള്
രൂപനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനില് ഇവയുപടെ പ്രവര്തനന്ധം വനിശദമമാകകമമാ;

(സനി)  ഈ  വനിഭമാഗകമാരുപടെ  ആകരമാഗഖ്യന്ധം,  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസന്ധം  എന്നനിവയമായനി
എപന്തെലമാന്ധം സസൗകേരഖ്യങ്ങളമാണസ്റ്റ് ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഡനി) ഇവര്കമായനി പതമാഴെനില് പരനിശനീലെന പദതനികേള് തയമാറമാകനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;
വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ടമാനസ്പജനഡര് വനിഭമാഗകമാരുപടെ കക്ഷമതനിനമായനി ഈ വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട
വനിദഖ്യമാര്തനികേള്കസ്റ്റ്  കസ്കെമാളര്ഷനിപ്പെസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  പദതനി  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  നടെപ്പെമാകനി
വരുന.  ടമാനസ്പജനഡര്മമാരമായ വഖ്യക്തനികേള്കസ്റ്റ് തനിരനിച്ചറനിയല് കേമാര്ഡസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചു വരുനണ്ടസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട കുട്ടനികേള്കന്ധം മുതനിര്ന്നവര്കന്ധം
വനിവനിധ കക്ഷമപദതനികേള് ആവനിഷരനികന്നതനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിപലെ
ഉകദഖ്യമാഗസര്കമായനി  സന്ധംസമാനതലെതനിലന്ധം  ജനിലമാതലെതനിലമമായനി  കബമാധവല്കരണ
ശനില്പശമാലെ നടെത്തുനണ്ടസ്റ്റ്. സഹപമാഠനികേളുപടെയുന്ധം അദഖ്യമാപകേരുപടെയുന്ധം അവഗണനയുന്ധം
അവകഹളനവന്ധം  കേമാരണന്ധം  പഠനന്ധം  പൂര്തനിയമാകമാപത  കപമായ  ടമാനസ്പജനഡര്മമാപര
സര്കവ്വ നടെതനി കേണപനിടെനിച്ചസ്റ്റ്  തുടെര്  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസന്ധം  നല്കുന്ന പദതനി സന്ധംസമാന
സമാക്ഷരതമാമനിഷന  സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആയതനിനസ്റ്റ്  തുടെര്  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസന്ധം  പചയമാന
ആഗഹനികന്ന ടമാനസ്പജനഡര്മമാര്കനിടെയനില് സര്കവ്വ നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് മമാത്രമമായനി
സമാക്ഷരതമാമനിഷനസ്റ്റ്  4,50,000  രൂപ  അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ടമാനസ്പജനഡര്മമാര്കസ്റ്റ്
സശ്വയന്ധം  പതമാഴെനില്  കേപണ്ടതനി  ഉപജനീവനമമാര്ഗ്ഗന്ധം  നയനികന്നതനിനമായനി  ഓകരമാ
ജനിലയനിപലെയുന്ധം  പതരപഞടുകപപ്പെട്ട  അഞസ്റ്റ്  ടമാനസ്പജനഡര്മമാര്കസ്റ്റ്    ലഡവനിന്ധംഗസ്റ്റ്
പരനിശനീലെനന്ധം നല്കുന്ന പദതനി ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്. 9-3-2017-പലെ സ.ഉ.(അച്ചടെനി) നമ്പര് 03/2017/സമാ.നനീ.വ. പ്രകേമാരന്ധം
സന്ധംസമാനതലെ ടമാനസ്പജനഡര് ജസനിസസ്റ്റ് കബമാര്ഡുന്ധം ജനിലമാതലെ ടമാനസ്പജനഡര്
ജസനിസസ്റ്റ്  കബമാര്ഡുന്ധം  രൂപനീകേരനികകേയുന്ധം  22-4-2017-പലെ  സ.ഉ.(സമാധമാ)നമ്പര്
250/2017/സമാ.നനീ.വ.  പ്രകേമാരന്ധം ടമാനസ്പജനഡര് കേമറ്റ്യൂണനിറനിയുപടെ അ ഞസ്റ്റ് പ്രതനിനനിധനികേപള
സന്ധംസമാനതലെ  ടമാനസ്പജനഡര്  കബമാര്ഡനില്  ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുമുണ്ടസ്റ്റ്.  സന്ധംസമാനതലെ
ടമാനസ്പജനഡര്  ജസനിസസ്റ്റ്  കബമാര്ഡനിപന്റെ  ഒന്നമാമതസ്റ്റ്  കയമാഗന്ധം  1-7-2017-ല്
കചര്ന്നനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ടമാനസ്പജനഡര്മമാരുപടെ  വനിവനിധ  പ്രശ്നങ്ങള്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  2-8-2017-നസ്റ്റ്
സന്ധംസമാനതലെ കബമാധവല്കരണ ശനില്പ്പെശമാലെ നടെതനിയനിരുന. ഇതനിന പ്രകേമാരന്ധം
ഇവരുപടെ  കക്ഷമന്ധം,  അവകേമാശങ്ങള്  എന്നനിവ  സന്ധംബനനിച്ച  പ്രവര്തനങ്ങള്
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ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത പഠനന്ധം പൂര്തനിയമാകമാപത കപമായ ടമാനസ്പജനഡര്മമാരുപടെ
സര്കവ്വ  നടെതനി  കേണപനിടെനിച്ചസ്റ്റ്  അവര്കസ്റ്റ്  തുടെര്  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസന്ധം  നല്കുന്ന  പദതനി
സമാക്ഷരതമാ മനിഷപന്റെ സഹമായകതമാപടെ നടെപ്പെനിലെമാകമാന തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)  അതമാതസ്റ്റ് ജനിലകേളനിപലെ ടമാനസ്പജനഡര്മമാര്കസ്റ്റ് അഭനികേമാമഖ്യമമായ കമഖലെയനില്
പതമാഴെനില്  പരനിശനീലെനന്ധം  നല്കേനി  അവപര  പ്രമാപ്തരമാകന്നതനിനസ്റ്റ്  എലമാ  ജനിലമാ
സമാമൂഹഖ്യനനീതനി ഓഫെനീസര്മമാര്കന്ധം മുനകൂറമായനി 5,00,000 രൂപ അനുവദനികന്നതനിനസ്റ്റ്
സമാമൂഹഖ്യനനീതനി  ഡയറകര്  ശനിപമാര്ശ  സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  സര്കമാര്
പരനികശമാധനിച്ചുവരുന.

അന്ധംഗനവമാടെനി വര്കര്മമാര്കസ്റ്റ് ശമ്പളപസ്കെയനില്

280 (1941) ശനീ  .    ഷമാഫെനി  പറമ്പനില് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ:

സന്ധംസമാനപത അന്ധംഗനവമാടെനി വര്കര്മമാര്കസ്റ്റ് ശമ്പള സ് പകേയനില് അനുവദനിച്ചസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ: ഇതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ച വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

നനിലെവനില് ഇകമാരഖ്യന്ധം സര്കമാര് പരനിഗണനയനിലെനില. 

അന്ധംഗനവമാടെനി വര്കര്മമാര്കന്ധം പഹല്പ്പെര്മമാര്കമമായുള്ള കക്ഷമനനിധനി

281  (1942)  ശനീ  .    റനി  .    വനി  .    രമാകജഷസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  അന്ധംഗനവമാടെനി  വര്കര്മമാര്കന്ധം  പഹല്പ്പെര്മമാര്കമമായുള്ള  കക്ഷമനനിധനി
പ്രകേമാരന്ധം അവര്കസ്റ്റ് ഇകപ്പെമാള് എപന്തെലമാന്ധം ആനുകൂലെഖ്യങ്ങളമാണസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി)  നനിലെവനിലള്ള ആനുകൂലെഖ്യങ്ങള് കേമാകലെമാചനിതമമായനി വര്ദനിപ്പെനികന്നതനിനുന്ധം
കക്ഷമനനിധനി  കബമാര്ഡനിപന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  വനിപുലെനീകേരനികന്നതനിനുന്ധം  നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  അന്ധംഗനവമാടെനി  പ്രവര്തകേര്കസ്റ്റ്  കക്ഷമനനിധനിയനില്  നനിനന്ധം  നനിലെവനില്
പപനഷനമായ  വര്കര്കസ്റ്റ്  1000  രൂപയുന്ധം  പഹല്പ്പെര്കസ്റ്റ്  600  രൂപയുന്ധം  മമാസ
പപനഷനമായുന്ധം ഗമാറ്റുവനിറനിയമായനി വര്കര്കസ്റ്റ് 15,000 രൂപയുന്ധം പഹല്പ്പെര്കസ്റ്റ് 10,000
രൂപയുന്ധം,  സര്വ്വനീസനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  വനിരമനികകേയുന്ധം   രമാജനിവയന്നതുമമായ  അന്ധംഗനവമാടെനി
പ്രവര്തകേര്കസ്റ്റ്  അവര്  അടെച്ച  തുകേയുന്ധം  സര്കമാര്  വനിഹനിതവന്ധം  11%  ബമാങസ്റ്റ്
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പലെനിശയുന്ധം  ഉള്പപ്പെടുന്ന  തുകേയുന്ധം  മരണമാനന്തെരമാനുകൂലെഖ്യമമായനി  10,000  രൂപയുന്ധം
എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.  പരനീക്ഷയനില്  എലമാ  വനിഷയങ്ങള്കന്ധം  എ+  വമാങ്ങുന്ന
അന്ധംഗനവമാടെനി ജനീവനകമാരുപടെ മകള്കസ്റ്റ് വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ കസ്കെമാളര്ഷനിപ്പെമായനി 1000 രൂപയുന്ധം,
പപവദഖ്യസഹമായമമായനി 5000 രൂപയുന്ധം ആനുകൂലെഖ്യങ്ങളമായനി അനുവദനികനണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനികസ്റ്റ്  പുതനിയ ചട്ടവന്ധം പദതനിയുന്ധം തയമാറമാകനി അന്ധംഗനവമാടെനി
വര്കകഴസ്റ്റ്  &  പഹല്കപ്പെഴസ്റ്റ്  കക്ഷമനനിധനി  കബമാര്ഡസ്റ്റ്  ചനീഫെസ്റ്റ്  എകനികേറ്റ്യൂട്ടനീവസ്റ്റ്  ഓഫെനീസര്
സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ആയതസ്റ്റ് സര്കമാര് പരനികശമാധനിച്ചുവരുന.

വകയമാജനകക്ഷമന്ധം

282 (1943) ശനീ  .   പുരുഷന കേടെലണ്ടനി :
ശനീ  .     സനി  .   പകേ  .   ഹരനീന്ദ്രന :
ശനീ  .     പകേ  .   കുഞനിരമാമന :
ശനീ  .     പകേ  .    പകേ  .    രമാമചന്ദ്രന  നമായര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന

കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്  ആകരമാഗഖ്യവന്ധം  സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം  വകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം  മറുപടെനി
നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  മുതനിര്ന്ന  പസൗരനമാര്കസ്റ്റ്  കവണ്ടനി  'സമായന്ധംപ്രഭ  പദതനി'
നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(ബനി)  മുതനിര്ന്നവകരമാടെസ്റ്റ്  ആദരവസ്റ്റ്  വര്ദനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ്  'വളരുന്ന  കകേരളന്ധം
വളര്തനിയവര്കസ്റ്റ് ആദരന്ധം' എന്ന കപരനില് വനിപുലെമമായ പരനിപമാടെനികേള് ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  വനിവനിധ  കരമാഗങ്ങളമാല്  കേനിടെപ്പെനിലെമായ  വകയമാജനങ്ങള്കമായനി  തകദ്ദേശ
സശ്വയന്ധംഭരണ സമാപനങ്ങളുമമായനി സഹകേരനിച്ചസ്റ്റ്  പമാലെനികയറനീവസ്റ്റ്  പകേയര് പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെതനിവരുനകണ്ടമാ;

(ഡനി)  വൃദജനങ്ങളുപടെ കക്ഷമതനിനുന്ധം സന്ധംരക്ഷണതനിനുമമായനി സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്
കൂടുതല് വൃദസദനങ്ങളുന്ധം പകേല്വനീടുകേളുന്ധം ആരന്ധംഭനികമാന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് മുതനിര്ന്ന പസൗരനമാര്കകവണ്ടനി നടെപ്പെനിലെമാകന്ന 'സമായന്ധംപ്രഭ

പദതനി'  പ്രമാരന്ധംഭഘട്ടതനിലെമാണസ്റ്റ്.  വകയമാജനങ്ങളുപടെ കക്ഷമന്ധം മുനനനിര്തനി  'സമായന്ധംപ്രഭ'

എന്ന പദതനിയനില് ഉള്പപ്പെടുതനി 2235-02-104-82 (പനി) ശനീര്ഷകേതനില് 5 കകേമാടെനി രൂപ

വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  നനിലെവനില്  തകദ്ദേശ  സശ്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങള്  നടെതനി

വരുന്ന  പകേല്  പരനിപമാലെന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിപലെ  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  പമച്ചപപ്പെടുതനി

അപ്കഗഡസ്റ്റ് പചയ്തസ്റ്റ് സമായന്ധംപ്രഭ കഹമാമുകേളമാകനി മമാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് 1,96,00,000 രൂപയുപടെ
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ഭരണമാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  60  വയസസ്റ്റ്  കേഴെനിഞ

ദമാരനിദ്രഖ്യകരഖയ തമാപഴെയുള്ള മുതനിര്ന്ന പസൗരനമാര്കസ്റ്റ്  സസൗജനഖ്യമമായനി  ദന്തെനനിര വച്ചസ്റ്റ്

പകേമാടുകന്നതനിനസ്റ്റ് 'മന്ദഹമാസന്ധം' എന്ന കപരനിലള്ള പദതനികന്ധം 2017-18 സമാമ്പതനികേ

വര്ഷന്ധം  ഭരണമാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അടെങല്  തുകേ  77  ലെക്ഷന്ധം  രൂപയമാണസ്റ്റ്.

പതരപഞടുകപപ്പെടുന്ന 1500  ഗുണകഭമാക്തമാകള്കമാണസ്റ്റ് ഇസൗ പദതനിയുപടെ പ്രകയമാജനന്ധം

ലെഭനികന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  'വളരുന്ന കകേരളന്ധം  വളര്തനിയവര്കസ്റ്റ്  ആദരന്ധം'  എന്ന ആശയതനിപന്റെ

ഭമാഗമമായനി കകേമാര്പ്പെകറഷന,  മുനനിസനിപ്പെമാലെനിറനി,  നഗരസഭകേള്,  ജനില,  കബമാകസ്റ്റ്,  ഗമാമ

പഞമായത്തുകേള് വഴെനി മുതനിര്ന്ന പസൗരനമാര്കസ്റ്റ് കവണ്ടനിയുള്ള പദതനികേള് ആവനിഷരനികകേയുന്ധം

Elder  Friendly  City  ആയനി  രൂപമാന്തെരപപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നഗരസഭകേള്  കകേരള

സമാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷമാ മനിഷന വഴെനി പദതനികേള് ആവനിഷരനികനമുണ്ടസ്റ്റ്. 2017-18 വര്ഷന്ധം

'വളരുന്ന കകേരളന്ധം  വളര്തനിയവര്കസ്റ്റ്  ആദരന്ധം'  ഗമാമപ്രകദശങ്ങളനില് വഖ്യമാപനിപ്പെനികന്നതനിപന്റെ

ഭമാഗമമായനി സന്ധംസമാനപത കബമാകസ്റ്റ് പഞമായത്തുകേളനില് ആകരമാഗഖ്യ സന്ധംരക്ഷണവന്ധം,

മമാനസനികേ ഉലമാസവന്ധം,  പമാലെനികയറനീവസ്റ്റ്  പകേയര്,  വകയമാജനങ്ങള്കസ്റ്റ് സര്കമാര് വഴെനിയുള്ള

ആനുകൂലെഖ്യങ്ങളുപടെ വനിവരങ്ങള് നല്കുന്ന പഹല്പ്പെസ്റ്റ് പഡസ്കെസ്റ്റ് എന്നനിവ ആരന്ധംഭനികവമാനുള്ള

നടെപടെനികേള് കകേരള സമാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷമാ മനിഷന സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) കകേരള സമാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷമാ മനിഷന മുകഖന കേനിടെപ്പെനിലെമായ വകയമാജനങ്ങള്കമായനി

നഗരസഭകേളനില്  തമാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനി,  ജനിലമാ  ആശുപത്രനികേളനിപലെ  പമാലെനികയറനീവസ്റ്റ്

പകേയര്  യൂണനിറ്റുമമായനി  സഹകേരനിച്ചസ്റ്റ്  'വകയമാമനിത്രന്ധം'  പദതനി  വഴെനി  സഹമായങ്ങള്

നല്കുനണ്ടസ്റ്റ്. 2017-18  സമാമ്പതനികേ വര്ഷമാവസമാനകതമാടുകൂടെനി ഗമാമപ്രകദശങ്ങളനി

കലെയകൂടെനി  പദതനി വഖ്യമാപനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ്  സമാമൂഹഖ്യ സുരക്ഷമാ മനിഷന വഴെനി  നടെപടെനി

സശ്വനീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി) 'സമായന്ധംപ്രഭ' പദതനിയുപടെ ഭമാഗമമായനി തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ സമാപനങ്ങള്

നടെത്തുന്ന പതരപഞടുകപപ്പെട്ട  70  പകേല് പരനിപമാലെന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിലെവനിലള്ള

സസൗകേരഖ്യങ്ങള്കപുറകമ  പകേയര്  ഗനിവര്മമാരുപടെ  കസവനന്ധം,  കയമാഗ/പമഡനികറഷന,

കേസൗണ്സനിലെനിന്ധംഗസ്റ്റ്,  പപവദഖ്യപരനികശമാധന,  കപമാഷകേമാഹമാരന്ധം തുടെങ്ങനിയ സസൗകേരഖ്യങ്ങള്

ഏര്പപ്പെടുതനി  ഇവപയ  'സമായന്ധംപ്രഭ'  കഹമാമമാകനി  മമാറ്റുന്നതനിനുള്ള  ഭരണമാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 16  സര്കമാര് വൃദസദനങ്ങളുന്ധം ഓര്ഫെകനജസ്റ്റ് കേണ്കടമാള് കബമാര്ഡനിപന്റെ

നനിയനണതനിലള്ളതുന്ധം  എന.ജനി.ഒ.-കേള്  നടെത്തുന്നതുമമായ  576  വൃദസദനങ്ങളുന്ധം

നനിലെവനില് പ്രവര്തനികനണ്ടസ്റ്റ്.
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വനനിതകേള്കമായനി പ്രകതഖ്യകേ വകുപ്പെസ്റ്റ്

283  (1944)  ശനീ  .    റനി  .    വനി  .    രമാകജഷസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  വനനിതകേള്കമായുള്ള പ്രകതഖ്യകേ വകുപ്പെസ്റ്റ് രൂപനീകേരനികന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെമാപക
നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഏങനി ല്  വനനിതമാശനിശുവനികേസന  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  തനീയതനി  മുതല്
പ്രകതഖ്യകേമമായനി പ്രവര്തനന്ധം ആരന്ധംഭനികപമന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) സനീകേളുപടെയുന്ധം കുട്ടനികേളുപടെയുന്ധം വനികേമാസതനിനമായനി 30-6-2017-പലെ സ.ഉ.
(പപകേ)  നമ്പര്  24/2017/സമാ.നനീ.വ.  പ്രകേമാരന്ധം  വനനിതമാ  ശനിശുവനികേസന  വകുപ്പെസ്റ്റ്
രൂപനീകേരനിച്ചുന്ധം വകുപ്പെനിപന്റെ പ്രവര്തനതനിനമായനി  ഡയറകര്,  ജനിലമാ  ഓഫെനീസര്മമാര്,
ലെമാ  ആഫെനീസര്,  അഡനിനനികസ്ട്രേറനീവസ്റ്റ്  ഓഫെനീസര്,  ഫെനിനമാനസസ്റ്റ്  ഓഫെനീസര്,
സകപ്പെമാര്ട്ടനിന്ധംഗസ്റ്റ് സമാഫെസ്റ്റ് തുടെങ്ങനിയ തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിച്ചുന്ധം ഉതരവമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനിവനിധ  തലെങ്ങളനില്  വകുപ്പെനിപന  വനിഭജനികന്നതുമമായനി  ബനപപ്പെട്ട
നടെപടെനികേള് സര്കമാര് തലെതനിലന്ധം ഡയറകകററസ്റ്റ് തലെതനിലന്ധം സശ്വനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് വരുനണ്ടസ്റ്റ്.
ആയതസ്റ്റ് പൂര്തനിയമാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് പ്രകതഖ്യകേമമായനി പ്രവര്തനന്ധം ആരന്ധംഭനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

ഭനിന്നകശഷനികമാരുപടെ ഉന്നമനതനിനമായനി വനികേലെമാന്ധംഗകക്ഷമ 
കകേമാര്പ്പെകറഷന നടെത്തുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള്

284 (1945) ശനീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമമാര് :
ശനീ  .     വനി  .    പനി  .    സജനീന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഭനിന്നകശഷനികമാരുപടെ  ഉന്നമനതനിനമായനി  സന്ധംസമാന  വനികേലെമാന്ധംഗകക്ഷമ
കകേമാര്പ്പെകറഷന നടെത്തുന്ന പ്രവര്തനങ്ങള് വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഭനിന്നകശഷനികമാര്കസ്റ്റ്  സശ്വയന്ധം  പതമാഴെനില്  കേപണ്ടത്തുവമാന  ഈകടെമാ
ജമാമഖ്യകമമാ ഇലമാപത വമായ അനുവദനികന്നതനിനസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷന തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;
വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(സനി)  എത്ര  തുകേയമാണസ്റ്റ്  വമായ  അനുവദനികന്നപതനന്ധം  പലെനിശ  നനിരകസ്റ്റ്
എത്രയമാപണനന്ധം പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ?



അനുബനന്ധം 737

ഉതരന്ധം

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി & സനി) ഭനിന്നകശഷനികമാര്കസ്റ്റ്  സശ്വയന്ധംപതമാഴെനില് കേപണ്ടത്തുവമാന ഇസൗകടെമാ,
ജമാമഖ്യകമമാ  ഇലമാപത  5%  പലെനിശനനിരകനില്  മൂന്നസ്റ്റ്  വര്ഷ  കേമാലെമാവധനിയനില്  കകേരള
സന്ധംസമാന  വനികേലെമാന്ധംഗകക്ഷമ  കകേമാര്പ്പെകറഷന മുകഖന  25,000  രൂപ  വപര  വമായ
അനുവദനികന്നതനിനമായനി  2017-18  വര്ഷപത  ബജറനില്  45  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

ഭനിന്നലെനിന്ധംഗകമാരുപടെ സുരക്ഷയമായുള്ള പദതനികേള്

285 (1946) ശനീമതനി പനി  .   അയനിഷമാ കപമാറനി :
പപ്രമാഫെ  .   പകേ  .  യു  .   അരുണന :
ശനീ  .   കജമാര്ജസ്റ്റ് എന്ധം  .   കതമാമസസ്റ്റ് :
ശനീ  .    പകേ  .    പജ  .    മമാകനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് ഭനിന്നലെനിന്ധംഗകമാരുപടെ സുരക്ഷയമായനി  എപന്തെലമാന്ധം നൂതന
പദതനികേളമാണസ്റ്റ് ആവനിഷരനിച്ചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

(ബനി) ഇവര്കമായുള്ള കക്ഷമപദതനികേളുപടെ പ്രമാഥമനികേ പ്രവര്തനങ്ങള്കമായനി
എത്ര തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുപണ്ടന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  ഇവര്കസ്റ്റ്  തനിരനിച്ചറനിയല്  കേമാര്ഡുകേള്,  പപനഷന  തുടെങ്ങനിയവ
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഡനി)  ഭനിന്നലെനിന്ധംഗകമാര്കസ്റ്റ് പപനറസ്റ്റ് കസ കഹമാമുകേള് ആരന്ധംഭനികമാന ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ;
വനിശദമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഭനിന്നലെനിന്ധംഗകമാരുപടെ കക്ഷമന്ധം സന്ധംരക്ഷനികന്നതനിനമായനി എലമാ ജനിലകേളനിലന്ധം
അദഖ്യമാപകേര്കന്ധം  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  വകുപ്പെനിനുന്ധം  ആകരമാഗഖ്യവകുപ്പെനിനുന്ധം  കബമാധവല്കരണ
ശനില്പശമാലെ നടെത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനി നടെപ്പെനിലെമാകനിവരുന.

(ബനി)  2017-18  സമാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  ടമാനസ്പജകന്റെഴനിപന്റെ  കക്ഷമ
പ്രവര്തനങ്ങള്കമായനി  250  ലെക്ഷന്ധം  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പപനഷന
പദതനികമമാത്രമമായനി 3 കകേമാടെനി രൂപ ടെനി സമാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് ഉള്പകമാള്ളനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

436/2020
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(സനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്. തനിരനിച്ചറനിയല് കേമാര്ഡസ്റ്റ്, പപനഷന തുടെങ്ങനിയവ നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനി സര്കമാര് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) എറണമാകുളന്ധം ജനിലയനില് Safety Home ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ് 1-7-2017-ല്
കൂടെനിയ ടമാനസ്പജന്റെര് ജസനിസസ്റ്റ് കബമാര്ഡസ്റ്റ് കയമാഗതനില് തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

അന്ധംഗപരനിമനിതര്കള്ള ആനുകൂലെഖ്യങ്ങള്

286 (1947)  ശനീ  .    സനി  .    പകേ  .    ഹരനീന്ദ്രന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആകരമാഗഖ്യവന്ധം സമാമൂഹഖ്യനനീതനിയുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സമാമൂഹഖ്യ  നനീതനി  വകുപ്പെനില്  നനിനന്ധം  അന്ധംഗപരനിമനിതര്കസ്റ്റ്  ഏപതമാപക
തരതനിലള്ള സഹമായങ്ങളമാണസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകന്നപതനന്ധം ഇതനിനമായനി രൂപനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള് ഏപതമാപകയമാപണനന്ധം അറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി)  അന്ധംഗപരനിമനിതര്കസ്റ്റ്  മത്സര  പരനീക്ഷകേള്കസ്റ്റ്  എതനികച്ചരുന്നതനിനുന്ധം
തനിരനിപകേ കപമാരുന്നതനിനുന്ധം ടെനി.എ. അനുവദനിച്ചു നല്കുനകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ;

(സനി)  അന്ധംഗപരനിമനിതര്കമായുള്ള പസഷഖ്യല് എന്ധംകപ്ലെെമായ്പമന്റെസ്റ്റ് എകകചഞനിപന്റെ
പ്രവര്തനന്ധം പമച്ചപപ്പെടുത്തുന്നതനിനമായനി എപന്തെമാപക നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ്  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടു
ള്ളപതന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  അന്ധംഗപരനിമനിതര്കമായനി സമാമൂഹഖ്യനനീതനി വകുപ്പെസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെമാകന്ന പദതനികേള്
ചുവപടെ കചര്കന :

1. കേമാഴ്ചപപവകേലെഖ്യമുള്ള അഡശ്വകകറ്റുമമാര്കള്ള റനീകഡഴസ്റ്റ് അലെവനസസ്റ്റ്

2. അന്ധംഗപരനിമനിത വനിദഖ്യമാര്തനികേള്കള്ള കസ്കെമാളര്ഷനിപ്പെസ്റ്റ്

3. കേമാഴ്ചപപവകേലെഖ്യമുള്ള അമമമാര്കള്ള ധനസഹമായന്ധം

4. വനികേലെമാന്ധംഗ ദുരനിതമാശശ്വമാസനനിധനി ചനികേനിത്സമാ ധനസഹമായന്ധം

5. വനികേലെമാന്ധംഗരമായ  മമാതമാപനിതമാകളുപടെ  പപണ്മകള്കസ്റ്റ്/
വനികേലെമാന്ധംഗരമായ പപണ്കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ് വനിവമാഹ ധനസഹമായന്ധം

6. വനികേലെമാന്ധംഗര്കസ്റ്റ് വനിദൂര വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസതനിനസ്റ്റ് കസ്കെമാളര്ഷനിപ്പെസ്റ്റ്

7. ഭനിന്നകശഷനികമാര്കസ്റ്റ്  തുലെഖ്യതമാ  പരനീക്ഷ  എഴുതുന്നതനിനസ്റ്റ്
ധനസഹമായന്ധം

8 വനിദഖ്യമാകജഖ്യമാതനി
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9. കേനിടെപ്പുകരമാഗനികേപള  ശുശ്രൂഷനികന്ന  രക്ഷകേര്തമാകള്കസ്റ്റ്
സശ്വയന്ധംപതമാഴെനില്  പചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒറതവണ  ധനസഹമായന്ധം
നല്കുന്ന പദതനി-സശ്വമാശയ

10. വനിദഖ്യമാകേനിരണന്ധം-അന്ധംഗപരനിമനിതരമായ  രക്ഷകേര്തമാകളുപടെ  മകള്കസ്റ്റ്
വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ ധനസഹമായന്ധം നല്കുന്ന പദതനി

11. പതമാഴെനില്പരനിശനീലെന കകേന്ദ്രങ്ങള്

12. പപവകേലെഖ്യമുള്ളവര്കമായുള്ള സര്കമാര് സമാപനങ്ങള്

13. പസഷഖ്യല് അങണവമാടെനികേള്

14. അന്ധംഗപരനിമനിതരുപടെ നനിയമനന്ധം

തമാപഴെ പറയുന്ന സന്ധംഘടെനകേള്കസ്റ്റ് സര്കമാര് സമാമ്പതനികേ സഹമായന്ധം നല്കുനണ്ടസ്റ്റ് :

1. CDMRP  –  Community  Disability  Management  and
Rehabilitation Programme

2. Alzhiemer's Related Disorder Society of India (ARDSI)

3. Epilepsy Care through Schools

4. Pallium India

5. State Nodal Agency Centre (SNAC)

6. ശദ ചമാരനിറബനിള് പസമാപപസറനി (NGO)

7. പഫെഡകറഷന ഓഫെസ്റ്റ് ദനി പപബനഡസ്റ്റ് (NGO)

8. Insight Project (SPACE)

9. District Psychiatric Rehabilitation Project (IMHANS)

10. SIMC (State Institute on Mentally Challenged)

ആശയ  സമാമൂഹഖ്യ  സുരക്ഷമാ  മനിഷന  മുകഖന  നടെപ്പെനിലെമാകന്ന  പദതനികേള്
ചുവപടെ കചര്കന :

1. അന്ധംഗപരനിമനിതര്കമായുള്ള സവനികശഷ തനിരനിച്ചറനിയല് കേമാര്ഡുകേളുപടെ
വനിതരണന്ധം.

2. അന്ധംഗപരനിമനിതര്കസ്റ്റ് ആകരമാഗഖ്യ ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി



740 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 16, 2017

3. അന്ധംഗപരനിമനിതനികേള് പ്രതനികരമാധനികന്നതനിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്

4. ജനിലമാ പ്രമാരന്ധംഭ ഇടെപപടെല് കകേന്ദ്രങ്ങള്

5. നനിലെവനിലള്ള  ജനിലമാ  പ്രമാരന്ധംഭ  ഇടെപപടെല്  കകേന്ദ്രങ്ങളുപടെ
ശമാക്തനീകേരണന്ധം

6. പമമാപപബല് ഇന്റെര്പവനഷന യൂണനിറ്റുകേള്

7. പ്രകതഖ്യകേ കമഖലെകേളനില് സനിരന്ധം ഇന്റെര്പവനഷന യൂണനിറ്റുകേള്

8. പസഷഖ്യല് അങണവമാടെനികേള്

9. കപ്രമാജകസ്റ്റ് ഓട്ടനിസന്ധം

10. കേമാകതമാരന്ധം

11. കമമാഡല് പപചല്ഡസ്റ്റ് റനീഹമാബനിലെനികറഷന പസന്റെറുകേള് (MCRC)

12. പഹല്പ്പെസ്റ്റ് പഡസ്കെസ്റ്റ്

13. ബഡ്സസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളുപടെ പ്രവര്തനങ്ങള് ശക്തനിപപ്പെടുതല്

14. കേറക്ഷന സര്ജറനികേള്

15. സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ് ഇനനികഷഖ്യറനീവസ്റ്റ് ഇന കേമറ്റ്യൂണനിറനി റനിഹമാബനിലെനികറഷന

16. ബഡ്സസ്റ്റ്  റനീഹമാബനിലെനികറഷന  പസന്റെറുകേളുന്ധം  അസനിസഡസ്റ്റ്
ലെനിവനിന്ധംഗസ്റ്റ് കഹമാമുകേളുന്ധം

17. വഖ്യക്തനിഗത പരനിപമാലെന പ്ലെെമാന

18. കദശനീയ ശനില്പശമാലെ

19. അന്ധംഗപരനിമനിതര്കസ്റ്റ് പതമാഴെനില് പരനിശനീലെനതനിനുന്ധം സമാകങതനികേ
സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്കമമായനി വനിദഗ്ദ്ധ കകേന്ദ്രന്ധം

20. വനിവര വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ വഖ്യമാപന (IEC) പ്രവര്തനങ്ങള് - എന്ധംപവര്

21. പരനികകേള്മൂലെന്ധം  ഉണ്ടമാകുന്ന  അന്ധംഗപരനിമനിതനികേള്  പ്രതനികരമാധനി
കമാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്

22. അനുയമാത്ര–വനി  പകേയര്  ഫെനിലെനിന്ധം  പഫെസനിപവല്  ഓണ്
ഡനിപസബനിലെനിറനീസസ്റ്റ്



അനുബനന്ധം 741

കകേരള  സന്ധംസമാന  വനികേലെമാന്ധംഗ  വനികേസന  കകേമാര്പ്പെകറഷന  നടെപ്പെനിലെമാകന്ന
പദതനികേള് ചുവപടെ കചര്കന :

1. അന്ധംഗപപവകേലെഖ്യമുള്ളവര്കസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ പപടപപസകനിള്,  വനീല് പചയര്,
കൃത്രനിമപപകകേമാലകേള്,  വമാകര്,  ക്രച്ചസസ്റ്റ്,  കേണ്ണടെ,  ശവണ  സഹമായനി
തുടെങ്ങനിയ സഹമായ ഉപകേരണങ്ങളുപടെ സസൗജനഖ്യ വനിതരണന്ധം.

2. അന്ധംഗപപവകേലെഖ്യമുള്ളവര്കകവണ്ട  പപഹപടെകേസ്റ്റ്  ലെനിന്ധംബസ്റ്റ്,  ഇലെകകമാണനികേസ്റ്റ്
വനീല് പചയര്,  ലെമാപസ്റ്റ് കടെമാപസ്റ്റ് തുടെങ്ങനിയ ആധുനനികേ ഉപകേരണ വനിതരണന്ധം
മമാനദണ്ഡങ്ങള്ക വനികധയമമായനി

3. പപസഡസ്റ്റ് വനീല് ഘടെനിപ്പെനിച്ച സ്കൂട്ടര് വനിതരണന്ധം മമാനദണ്ഡങ്ങള്ക വനികധയമമായനി

4. അന്ധംഗപപവകേലെഖ്യമുള്ളവര്കള്ള  പുതനിയ  സ്കൂട്ടറനില്  പപസഡസ്റ്റ്  വനീല്
ഘടെനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി

5. നമാഷണല്  ഹമാന്റെനികേഖ്യമാപ്ഡസ്റ്റ്  ഫെനിനമാനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  പഡവലെപ്പമന്റെസ്റ്റ്
കകേമാര്പ്പെകറഷന വഴെനിയുള്ള സശ്വയന്ധംപതമാഴെനില് വമായ/വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ വമായ

6. സശ്വയന്ധം പതമാഴെനിലെനിനുള്ള ബമാങസ്റ്റ് കലെമാണ് സബ്സനിഡനി

7. ബനി.പനി.എല്. വനിഭമാഗതനിനസ്റ്റ് എന.എച്ചസ്റ്റ്.എഫെസ്റ്റ്.ഡനി.സനി. വമായമാ സബ്സനിഡനി

8. ഗുരുതരമമായ പപവകേലെഖ്യന്ധം ബമാധനിച്ച കുട്ടനികേള്കസ്റ്റ് സനിരനനികക്ഷപ പദതനി

9. സശ്വയന്ധം സഹമായ സന്ധംഘങ്ങപള കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനികല്

10. തകദ്ദേശ  സശ്വയന്ധംഭരണ  സമാപനങ്ങളുമമായനി  സഹകേരനിച്ചസ്റ്റ്  വനികേലെമാന്ധംഗ
പുനരധനിവമാസ പദതനി സന്ധംസമാന തലെതനില് നടെപ്പെമാകല്

11. വനികേലെമാന്ധംഗ സസൗഹൃദ സമാകങതനികേ പ്രദര്ശനവന്ധം പരനിശനീലെന കകേന്ദ്രവന്ധം

12. വനികേലെമാന്ധംഗരമായ വകയമാജനങ്ങള്കകവണ്ടനിയുള്ള വൃദസദനന്ധം പരനിപമാലെനന്ധം

13. കേമാഴ്ചപപവകേലെഖ്യമുള്ള  യുവതനീ  യുവമാകള്കസ്റ്റ്  ടെമാബ്  പലെറസ്റ്റ്/സ്മെമാര്ട്ടസ്റ്റ്  കഫെമാണ്
നല്കുന്ന പദതനി

14. ഭനിന്നകശഷനികമാര്കസ്റ്റ് 25,000 രൂപ വപര ജമാമഖ്യമനിലമാത  വമായ നല്കുന്ന
പദതനി

(ബനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി) നമാഷണല് എന്ധംകപ്ലെെമായ്പമന്റെസ്റ്റ് സര്വ്വനീസസ്റ്റ് വകുപ്പെനിപന്റെ കേനീഴെനില് ഭനിന്നകശഷനി
കമാര്കമായനി 6 പ്രകതഖ്യകേ എകസ്റ്റ്കചഞ്ചുകേള് പനയമാറനിനകേര, തനിരുവനന്തെപുരന്ധം, പകേമാലന്ധം,
കകേമാട്ടയന്ധം,  എറണമാകുളന്ധം,  കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ്  എന്നനീ  സലെങ്ങളനില്  പ്രവര്തനികനണ്ടസ്റ്റ്.  ഇസൗ
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സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം ഭനിന്നകശഷനികമാര്കകവണ്ടനി  "പപകേവലെഖ്യ"
എന്ന സമഗ പതമാഴെനില് പുനരധനിവമാസ പദതനി  ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇസൗ  പദതനി
നടെതനിപ്പെനിപന്റെ പൂര്ണ്ണ ചുമതലെ ഭനിന്നകശഷനികമാര്കകവണ്ടനിയുള്ള പ്രകതഖ്യകേ എന്ധംകപ്ലെെമായ്പമന്റെസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചഞനിപന്റെ കമധമാവനിയമായനിട്ടുള്ള സബസ്റ്റ് റനീജനിയണല് എന്ധംകപ്ലെെമായ്പമന്റെസ്റ്റ് ഓഫെനീസര്കമാണസ്റ്റ്.
ഇസൗ പദതനിയനില് (1)  കേരനിയര് പപഗഡനസസ്റ്റ്,  കമമാട്ടനികവഷന, പതമാഴെനില് സമാദഖ്യതകേപള
സന്ധംബനനിച്ച  വനിവരങ്ങള്  തുടെങ്ങനിയവ  നല്കുന്നതനിനമായുള്ള  "പവമാകകഷണല്  &
കേരനിയര്  പപഗഡനസസ്റ്റ്"  (2)  ഭനിന്നകശഷനികമാപര പതമാഴെനില് പചയമാന പ്രമാപ്തരമാകന്നതനിനുള്ള
"കേപ്പെമാസനിറനി  ബനില്ഡനിന്ധംഗസ്റ്റ്"  (3)  പതമാഴെനില്  കമഖലെകേളനിപലെ  മത്സര  പരനീക്ഷകേളനില്
പപങടുതസ്റ്റ് വനിജയന്ധം വരനികന്നതനിനമായനി "മത്സര പരനീക്ഷമാ പരനിശനീലെനന്ധം" (4) സശ്വയന്ധം
പതമാഴെനില് സന്ധംരന്ധംഭങ്ങള്കമായനി "പലെനിശരഹനിത വമായമാ പദതനി"  എന്നനിങ്ങപന നമാല
ഘടെകേങ്ങളുണ്ടസ്റ്റ്.  ഉകദഖ്യമാഗമാര്തനികേപള  ഭനിന്നകശഷനിയുപടെ  അടെനിസമാനതനില്  തരന്ധംതനിരനിച്ചസ്റ്റ്
ഒരു ഡമാറമാ ബമാങസ്റ്റ് തയമാറമാകനി അനുകയമാജഖ്യമമായ ഒകന്നമാ അതനിലെധനികേകമമാ ഘടെകേ
പദതനികേളനിലൂപടെ  സശ്വയന്ധംപ്രമാപ്തരമാകന്ന  പ്രവര്തനന്ധം  ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പസഷഖ്യല്
എന്ധംകപ്ലെെമായ്പമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചഞ്ചുകേളുപടെ  കേനീഴെനില് ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്കമായനി  പ്രകതഖ്യകേ
കജമാബസ്റ്റ് പഫെസ്റ്റുകേള് സന്ധംഘടെനിപ്പെനികന്നതനിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

കകേമാതമന്ധംഗലെന്ധം തമാലൂകനില് വനിതരണന്ധം പചയ്ത കറഷന
കേമാര്ഡുകേളനിപലെ അപമാകേത പരനിഹരനികമാന നടെപടെനി

287  (1948)  ശനീ  .    ആന്റെണനി  കജമാണ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  നനിലെവനില് വനിതരണന്ധം പചയ്ത പുതനിയ കറഷന കേമാര്ഡനില് ബനി.പനി.എല്.
ആനുകൂലെഖ്യതനിനസ്റ്റ് അര്ഹരമായ പലെരുന്ധം എ.പനി.എല് ആയതമായനി എത്ര പരമാതനികേള്
കകേമാതമന്ധംഗലെന്ധം  തമാലൂകനില്  നനിനന്ധം  ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;  ഈ
പരമാതനികേളനികനൽ എപന്തെങനിലന്ധം നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  അപമാകേതകേള്  പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ്  എപന്തെലമാന്ധം  നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ്
സശ്വനീകേരനികവമാന ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  അപമാകേതകേള്  പരനിഹരനിച്ച  കേമാര്ഡുകേള്  എന്നകതകസ്റ്റ്  വനിതരണന്ധം
പചയ്യുവമാന സമാധനികന്ധം എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ& ബനി) മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനമായനി കകേമാതമന്ധംഗലെന്ധം
തമാലൂകനില് ലെഭഖ്യമമായ 3127 അകപക്ഷകേള് പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ് ആവശഖ്യമമായ എലമാ
നടെപടെനികേളുന്ധം സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നനിലെവനിപലെ  കറഷന  കേമാര്ഡുകേളുപടെ  വനിതരണന്ധം  പൂര്തനീകേരനിച്ചതനിനസ്റ്റ്
കശഷന്ധം കേമാര്ഡനിപലെ അപമാകേതകേള് പരനിഹരനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്
വനിതരണന്ധം പചയമാനമാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
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പപമാതുവനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങള് അനുവദനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി

288  (1949)  ശനീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് പുതനിയ പപമാതുവനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങള് അനുവദനികന്നതനിനസ്റ്റ്
എപന്തെങനിലന്ധം  നനിയനണങ്ങകളമാ  തടെസങ്ങകളമാ  ഉകണ്ടമാ  എന്നസ്റ്റ്  വഖ്യക്തമമാകകമമാ;
എങനില് വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(ബനി)  ഈ  സര്കമാര്  അധനികേമാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷന്ധം  എത്ര  പുതനിയ
പപമാതുവനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങള് ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണകകേള് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  മലെപ്പുറന്ധം നഗരസഭയനിപലെ ഹമാജനിയമാര് പള്ളനിയനില് പുതനിയ പപമാതുവനിതരണ
കകേന്ദ്രന്ധം  അനുവദനികണപമന്ന  അകപക്ഷയനികനല്  നമാളനിതുവപര  സശ്വനീകേരനിച്ച
നടെപടെനികേള് വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  കദശനീയ  ഭക്ഷഖ്യ  ഭദ്രതമാനനിയമന്ധം,  2013  നടെപ്പെനില്  വരുത്തുന്നതുമമായനി
ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് കറഷന കേമാര്ഡുകേളുപടെ എണ്ണന്ധം ഏകേനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് നല്കേനി കറഷന കേടെകേളുപടെ
പുനനഃക്രമനീകേരണന്ധം  പുകരമാഗമനിച്ചുവരുന്ന  സമാഹചരഖ്യതനില്  പുതനിയ  കറഷന  കേടെകേള്
ആരന്ധംഭനികന്നതനിനുള്ള  ശനിപമാര്ശകേള്  പരനികശമാധനികന്നതനിനസ്റ്റ്  കൂടുതല്  സമയന്ധം
കവണ്ടനിവരുപമന്നതനിനമാല് ഇകമാരഖ്യന്ധം തല്കമാലെന്ധം പരനിഗണനികന്നനില.

(ബനി)  ഇസൗ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നകശഷന്ധം പമാലെകമാടെസ്റ്റ്,  കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ്
ജനിലകേളനില്  യഥമാക്രമന്ധം  10,  1  എന്ന  രനീതനിയനില്  ആപകേ  11  പപമാതുവനിതരണ
കകേന്ദ്രങ്ങള് ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി) മലെപ്പുറന്ധം ജനിലയനില് ഏറനമാടെസ്റ്റ് തമാലൂകനില് മലെപ്പുറന്ധം മുനനിസനിപ്പെമാലെനിറനിയനില്
ഹമാജനിയമാര്പള്ളനിയനില് പുതനിയ കറഷനകേടെ അനുവദനികന്നതനിനമായനി 13-10-2014-ല്
മലെപ്പുറന്ധം ജനിലമാ കേളകര് റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെനിച്ചനിരുന.  എന്നമാല് 3-3-2014-ല് ബഹു.
ഭക്ഷഖ്യ  പപമാതുവനിതരണ  വകുപ്പുമനനിയുപടെ  അദഖ്യക്ഷതയനില്  പുതനിയ  കറഷനകേടെ
അനുവദനികന്നതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് നടെന്ന കയമാഗതനില് കറഷന വഖ്യമാപമാരനി പപലെസനസനികേളുപടെ
മരണപത  തുടെര്നള്ള  അനന്തെരമാവകേമാശ  നനിയമനന്ധം,  വഖ്യമാപമാരനികേളുപടെ  അനമാകരമാഗഖ്യന്ധം,
വമാര്ദകേഖ്യന്ധം എന്നനീ കേമാരണങ്ങളമാലള്ള അനന്തെരമാവകേമാശ നനിയമനന്ധം നടെതമാപമനന്ധം
പുതനിയ കറഷന കേടെകേള് തല്കമാലെന്ധം അനുവദനികകണ്ടതനിപലനന്ധം തനീരുമമാനനിച്ചതനിപന്റെ
അടെനിസമാനതനില് ഫെയല് തനീര്പ്പെമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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ബനി.പനി.എല്. ലെനിസനില് ഉള്പപ്പെടെമാതനിരുന്നവര്

289  (1950)  ശനീ  .    എ  .    എന  .    ഷന്ധംസനീര് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

കകേരളതനില് അര്ഹരമായ പലെരുന്ധം ബനി.പനി.എല് ലെനിസനില് ഉള്പപ്പെടെമാതനിരുന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഉപണ്ടങനില്  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ്  എപന്തെമാപക
കേമാരഖ്യങ്ങളമാണസ്റ്റ് പചയ്തനിട്ടുളളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

ഉണ്ടസ്റ്റ്. മുനഗണനമാ വനിഭമാഗതനില് ഉള്പപ്പെടുതണപമന്നസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടസ്റ്റ് 514103
അകപക്ഷകേള് ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേള് വനിശദമമായനി  പരനികശമാധനികന്ന
തനികലെയമായനി   തമാലൂകസ്റ്റ്  സപപപ്ലെെ  ഓഫെനീസസ്റ്റ്  തലെതനിലന്ധം  കറഷനകേടെ  തലെതനിലന്ധം
കക്രമാഡനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് നടെപടെനികേള് നടെനവരുന. അനര്ഹപര ഒഴെനിവമാകന്നതനിനസ്റ്റ് ഫെനീല്ഡുതലെ
പരനികശമാധന ഉള്പപ്പെപടെ നടെനവരുന.

ബനി.പനി.എല്. മമാനദണ്ഡങ്ങള് പരനിഷരനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി

290 (1951) ശനീ  .   ചനിറയന്ധം കഗമാപകുമമാര് :
ശനീമതനി ഗനീതമാ കഗമാപനി :
ശനീ  .   ഇ  .   ടെനി  .   ലടെസണ് മമാസര് :
ശനീ  .     പകേ  .    രമാജന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവന്ധം

സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഭക്ഷഖ്യ  ഭദ്രതമാ  നനിയമന്ധം  നനിലെവനില്  വന്നകപ്പെമാള്  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്
നനിലെവനിലണ്ടമായനിരുന്ന ബനി.പനി.എല്. പട്ടനികേ അസമാധുവമായനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ബനി.പനി.എല്.  പട്ടനികേയസ്റ്റ് പകേരമുള്ള മുനഗണനമാപ്പെട്ടനികേ കകേന്ദ്ര സര്കമാരനിപന്റെ
മറസ്റ്റ്  ആനുകൂലെഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്  പരനിഗണനികകമമാ;  ഇതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ച  ഉതരവസ്റ്റ്
ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി) സസൗജനഖ്യ ചനികേനിത്സമാ സഹമായതനിനസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യഭദ്രതമാ നനിയമതനിനസ്റ്റ് കേനീഴെനിപലെ
മുനഗണനമാപ്പെട്ടനികേയനില് ഉള്പപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ് അര്ഹതയുകണ്ടമാ എന്നറനിയനികകമമാ;

(ഡനി) ബനി.പനി.എല്. മമാനദണ്ഡങ്ങള് പരനിഷരനികന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ -ഡനി)  കദശനീയ  ഭക്ഷഖ്യ  ഭദ്രതമാ  നനിയമന്ധം,  2013  പ്രകേമാരന്ധം  ബനി.പനി.എല്.
വനിഭമാഗതനിനസ്റ്റ്  പകേരന്ധം  കറഷന  വനിതരണതനിനമായനി  എ.എ.പപവ./മുനഗണനമാ/
മുനഗണകനതര വനിഭമാഗന്ധം എന്നനീ വനിഭമാഗങ്ങളമാണസ്റ്റ് പപമാതുവനിതരണ സമ്പ്രദമായതനിലള്ളതസ്റ്റ്.
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കറഷന വനിതരണതനിനുകവണ്ടനി മമാത്രമമാണസ്റ്റ് കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണന്ധം പചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
എന്നനിരുന്നമാലന്ധം മുനഗണനമാ വനിഭമാഗതനില്പപ്പെടുന്ന ഗുരുതരകരമാഗന്ധം ബമാധനിച്ചവര്കസ്റ്റ്
ചനികേനിത്സമാ  ആവശഖ്യങ്ങള്കമായനി  ഉപകയമാഗനികമാന  കറഷന  കേമാര്ഡനില്  'കസറസ്റ്റ്
പ്രകയമാറനിറനി'  എന്നസ്റ്റ്  കരഖപപ്പെടുതനി നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശഖ്യമമായ നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ബനി.പനി.എല്. പട്ടനികേ തയമാറമാകന്നതസ്റ്റ് തകദ്ദേശഭരണ വകുപ്പെമാണസ്റ്റ്. ഇതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള
മമാനദണ്ഡങ്ങളുന്ധം  പ്രസ്തുത  വകുപ്പെമാണസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ബനി.പനി.എല്.  മമാനദണ്ഡ
മനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ഏകേകദശന്ധം  98  ലെക്ഷന്ധം  ആളുകേളമാണുള്ളതസ്റ്റ്.  എന്നമാല്
ഭക്ഷഖ്യ ഭദ്രതമാ നനിയമപ്രകേമാരമുള്ള മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില് 1.54 കകേമാടെനി ആളുകേളുണ്ടസ്റ്റ്.

പുതനിയ കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണന്ധം

291 (1952) ശനീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരമാജന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  വനിവനിധ  മുനഗണനമാപ്പെട്ടനികേയനില്  ഉള്പപ്പെട്ട  കറഷന  കേമാര്ഡുടെമകേളുപടെ
എണ്ണന്ധം എത്രപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  മുനഗണകനതരപ്പെട്ടനികേയനില്  ആപകേ  എത്ര കറഷന  കേമാര്ഡുടെമകേളമാണു
ള്ളപതനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  മുനഗണനമാപട്ടനികേയനില്  ഉള്പപ്പെടുവമാന  അര്ഹതയുണ്ടമായനിട്ടുന്ധം  വനിവനിധ
കേമാരണങ്ങളമാല് പട്ടനികേമമാറനി കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് ലെഭനിച്ചവര്കസ്റ്റ് മുനഗണനമാപ്പെട്ടനികേയനില്
ഉള്പപ്പെടുതനി  കറഷന കേമാര്ഡുകേള്  നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് ഇകപ്പെമാള്  ഏതു
ഘട്ടതനിലെമാപണന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ & ബനി) നനിലെവനില്  80,18,030  കേമാര്ഡുടെമകേളമാണസ്റ്റ്  സന്ധംസമാനത്തുള്ളതസ്റ്റ്.
തമാപഴെ കേമാണുന്ധംവനിധന്ധം 4 തരന്ധം കറഷന കേമാര്ഡുകേളമാണസ്റ്റ് നനിലെവനിലള്ളതസ്റ്റ്.

എ.എ.പപവ. കേമാര്ഡസ്റ്റ് - 595800

മുനഗണനമാ കേമാര്ഡസ്റ്റ് - 2906709

മുനഗണകനതര (സബ്സനിഡനി)  - 2935436

മുനഗണകനതരന്ധം (കനമാണ് സബ്സനിഡനി) - 1580085

                                      ആപകേ - 8018030

(സനി)  മുനഗണനമാ  വനിഭമാഗതനില്  ഉള്പപ്പെടുതണപമന്നസ്റ്റ്  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടസ്റ്റ്
514103  അകപക്ഷകേള്  ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള്  വനിശദമമായനി
പരനികശമാധനികന്നതനികലെകമായനി തമാലൂകസ്റ്റ് സപപപ്ലെെ ഓഫെനീസസ്റ്റ് തലെതനില് നടെപടെനികേള്
നടെനവരുന. കറഷന കേടെകേള് വഴെനി ബനപപ്പെട്ട ഉകദഖ്യമാഗസര് കേക്ഷനികേപള കനരനില്
കകേട്ടസ്റ്റ് അന്തെനിമ തനീരുമമാനപമടുകണപമന്നമാണസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
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പുതനിയ കറഷന കേമാര്ഡുകേള് അനുവദനികമാന നടെപടെനി

292  (1953)  ശനീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദനീപസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കറഷന കേമാര്ഡുകേള് പുതുകനി നല്കേമാന എടുത രണ്ടസ്റ്റ് വര്ഷ കേമാലെയളവനില്
പുതനിയ കറഷന കേമാര്ഡുകേള് അനുവദനിച്ചനിട്ടനില എന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഇകമാലെയളവനില് നനിര്മനികപപ്പെട്ട പുതനിയ വനീടുകേള്കസ്റ്റ് കറഷന കേമാര്ഡുകേള്
അനുവദനിയന്നതനിനസ്റ്റ്  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനികകമമാ;  എങനില്  അതനിപന്റെ  വനിശദമാന്ധംശന്ധം
വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഉണ്ടസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പുതുകനിയ  കറഷന  കേമാര്ഡുകേളുപടെ  വനിതരണന്ധം  പൂര്തനിയമാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്
പുതനിയ കേമാര്ഡുകേള് അനുവദനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് പുനരമാരന്ധംഭനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

ഭക്ഷണ പദമാര്തങ്ങളുപടെ വനിലെ നനിശ്ചയനികന്നതനിനസ്റ്റ് സന്ധംവനിധമാനന്ധം 

293  (1954)  പപ്രമാഫെ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുലസന  തങ്ങള് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന
കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഭക്ഷഖ്യവന്ധം  സനിവനില്  സലപ്ലെെസുന്ധം  വകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം  മറുപടെനി
നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനപത  കഹമാട്ടലകേളനിലന്ധം  റകസമാറനകേളനിലന്ധം  ഭക്ഷണപദമാര്തങ്ങള്കസ്റ്റ്
കതമാന്നനിയകപമാപലെ  വനിലെ  ഇസൗടെമാകന്ന  കേമാരഖ്യന്ധം  പരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇപ്രകേമാരന്ധം
വനിലെ ഇസൗടെമാകന്ന സമാപനങ്ങളുപടെ പപലെസനസസ്റ്റ് സനിരമമായനി റദ്ദുപചയ്യുവമാന നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(ബനി)  ഭക്ഷണപദമാര്തങ്ങള്കസ്റ്റ്  വനിലെ  നനിശ്ചയനികന്നതനിനമായനി  ഒരു  സനിര
സന്ധംവനിധമാനന്ധം ഏര്പപ്പെടുത്തുകമമാ;

(സനി)  ഒകര  ആഹമാര  സമാധനതനിനസ്റ്റ്  ഓകരമാ  കഹമാട്ടലകേളനിലന്ധം  ഓകരമാ
വനിലെയമാണസ്റ്റ് നനിശ്ചയനികന്നപതന്ന കേമാരഖ്യന്ധം വകുപ്പെസ്റ്റ് പരനികശമാധനികകമമാ;

(ഡനി)  ഭക്ഷണപദമാര്തങ്ങള്കസ്റ്റ് വനിലെ നനിശ്ചയനികന്നതനിനമായനി എപന്തെങനിലന്ധം
മമാനദണ്ഡന്ധം ഏർപപ്പെടുത്തുയനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനിൽ വഖ്യക്തമമാകകമമാ; മമാനദണ്ഡന്ധം പമാലെനികമാപത
വനിലെ നനിശ്ചയനികന്ന കഹമാട്ടലകേളുപടെ കപരനില് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(ഇ)  ഇതരതനില്  പപലെസനസസ്റ്റ്  റദ്ദേസ്റ്റ്  പചയ്ത  കഹമാട്ടലകേളുപടെ  വനിശദവനിവരന്ധം
ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  സന്ധംസമാനപത  കഹമാട്ടലകേളനില്  ഭക്ഷഖ്യവസ്തുകള്കസ്റ്റ്  ഏകേനീകൃത

നനിരകസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടനില.  ഇതസ്റ്റ്  ഏകേനീകേരനികന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലെവനില്  നനിയമന്ധം  ഇല.

എന്നമാല് അവശഖ്യസമാധനങ്ങളുപടെയുന്ധം മറസ്റ്റ് നനികതഖ്യമാപകയമാഗ സമാധനങ്ങളുപടെയുന്ധം വനിലെ

വര്ദനവനിനസ്റ്റ് ആനുപമാതനികേമമായനി കഹമാട്ടലകേളനില് ഒകര ഭക്ഷണതനിപന്റെ വനിലെയനില്തപന്ന

കനരനിയ വഖ്യതഖ്യമാസന്ധം ഉണ്ടമാകുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  എന്നമാല് കഹമാട്ടലകേളനില്

ഭക്ഷണസമാധനങ്ങളുപടെ  വനിലെവനിവരപ്പെട്ടനികേ  പ്രദര്ശനിപ്പെനികണപമന്നസ്റ്റ്  നനിഷര്ഷനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

ഭക്ഷണസമാധനങ്ങളുപടെ  ഗുണകമന  പരനികശമാധനികന്നതുന്ധം,  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുന്ധം,  ടെനി

സമാപനങ്ങള്പകതനിപര  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനികന്നതുന്ധം  ഭക്ഷഖ്യ  സുരക്ഷമാ  വകുപ്പെമാണസ്റ്റ്.

സന്ധംസമാനപത  കഹമാട്ടലകേളനില്  ഭക്ഷണസമാധനങ്ങളുപടെ  ഗുണകമന,  അളവസ്റ്റ്,

കഹമാട്ടലകേളുപടെ  അടെനിസമാന  സസൗകേരഖ്യങ്ങള്,  നലന്ന  കസവനന്ധം  എന്നനിവയുപടെ

അടെനിസമാനതനില്  ഒകര  ഇനന്ധം  ഭക്ഷണ  സമാധനങ്ങള്കസ്റ്റ്  വനിവനിധ  തരതനിലെമാണസ്റ്റ്

വനിലെ  ഇസൗടെമാകന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനിനമാല്  തപന്ന  കഹമാട്ടലകേപള  കഗഡസ്റ്റ്  പചയ്തസ്റ്റ്  വനിലെ

ഏകേനീകേരനികന്നതനിനുള്ള  ശമന്ധം  നനിയമപരമമായനി  നനിലെനനില്കകമമാ  എന്ന  കേമാരഖ്യന്ധം

പരനികശമാധനികന്നതനിനമായനി  10-8-2016  തനീയതനിയനില് ഒരു കയമാഗന്ധം  കചര്ന്നനിരുന.

എന്നമാല്  ആയതസ്റ്റ്  നനിയമന്ധംമൂലെന്ധം  ഏകേനീകേരനികന്നതനിനസ്റ്റ്  സമാധുത  ഇപലനന്ധം

അപ്രമാകയമാഗനികേമമാപണനമുള്ള വമാദമമാണസ്റ്റ് പ്രസല്കുുത കയമാഗതനില് ഉയര്നവന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി) നനിലെവനിപലെ നനിയമന്ധം അനുസരനിച്ചസ്റ്റ് കഹമാട്ടല് ഭക്ഷണതനിപന്റെ വനിലെവനിവരപ്പെട്ടനികേ

ഉപകഭമാക്തമാകള് കേമാണതകവനിധന്ധം പ്രദര്ശനിപ്പെനികണപമന്നസ്റ്റ് നനിര്ബനമുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്

ഉറപ്പുവരുതമാനമായുന്ധം  വനിലെവനിവരപ്പെട്ടനികേയനില്  പ്രദര്ശനിപ്പെനിച്ചനിരനികന്നതനില്  കൂടുതല്

വനിലെ ഭക്ഷണസമാധനങ്ങള്കസ്റ്റ് ഇസൗടെമാകനകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് പ്രകതഖ്യകേന്ധം പരനികശമാധനിക

ന്നതനിനുമമായനി പപമാതുവനിതരണ വകുപ്പെനിപലെ ഉകദഖ്യമാഗസര് മമാത്രമമായുന്ധം റവനറ്റ്യൂ, ലെനീഗല്

പമകടമാളജനി  എന്നനീ വകുപ്പെനിപലെ  ഉകദഖ്യമാഗസരുമമായനി  കചര്നന്ധം  നനിരന്തെരന്ധം  പരനികശമാധനകേള്

നടെത്തുകേയുന്ധം  നനിയമലെന്ധംഘനന്ധം  നടെത്തുന്നവര്പകതനിപര  1977-പലെ  Kerala  Food

Stuffs (Display of Prices by Catering Establishments) Order, 1977-പലെയുന്ധം

1980-പലെയുന്ധം Kerala Essential Commodities (Maintenance of Accounts and

Display of Prices and Stocks) Order എന്നനിവ പ്രകേമാരവന്ധം ശക്തമമായ നടെപടെനികേള്

സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ) ഇസൗ വകുപ്പെനില് ലെഭഖ്യമല.
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പനലെസ്റ്റ്ല്ല് സന്ധംഭരണ കുടെനിശനികേ തുകേ

294  (T*1955)  ശനീ  .    പകേ  .    കുഞനിരമാമന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

പനലെസ്റ്റ്ല്ല്  സന്ധംഭരണവമമായനി  ബനപപ്പെട്ട  കുടെനിശനികേ  തുകേ  കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

ഉണ്ടസ്റ്റ്. 13-7-2017-പലെ സ.ഉ.(പപകേ)നമ്പര് 16/2017/ഭ.പപമാ.വനി.വ.  ഉതരവനിപന്റെ
അടെനിസമാനതനില് പനലെസ്റ്റ്ല്ല്  സന്ധംഭരണവമമായനി ബനപപ്പെട്ട കുടെനിശനികേ തുകേ നല്കുന്നതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായുള്ള കലെമാണ് നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്,  സപപപ്ലെെകകേമാ ബമാങ്കുകേളുമമായനി  ധമാരണമാപത്രന്ധം
ഒപ്പുവയകേയുന്ധം  ആയതനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  പനലനിപന്റെ  തുകേ  5-8-2017  മുതല്
നല്കേനി തുടെങ്ങനിയനിട്ടുമുണ്ടസ്റ്റ്.

കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനിപലെ അനര്ഹര്

295 (1956)  ശനീ  .    പകേ  .    രമാജന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്  ഭക്ഷഖ്യവന്ധം
സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

പുതനിയ  കറഷൻ  കേമാർഡനില്  മുൻഗണനമാ  പട്ടനികേയനിൽനനിന്നസ്റ്റ്  അനർഹപര
ഒഴെനിവമാകനിയതനിപന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണകസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദമാന്ധംശന്ധം ചുവപടെ കചര്കന :

തനിരുവനന്തെപുരന്ധം 13866

പകേമാലന്ധം 8527

പതനന്ധംതനിട്ട 3280

കകേമാട്ടയന്ധം 5132

ആലെപ്പുഴെ 6062

എറണമാകുളന്ധം 9531

* T മമാറനിവച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന



അനുബനന്ധം 749

ഇടുകനി 804

തൃശ്ശൂര് 20815

പമാലെകമാടെസ്റ്റ് 24607

മലെപ്പുറന്ധം 12344

കകേമാഴെനികകമാടെസ്റ്റ് 9938

വയനമാടെസ്റ്റ് 1375

കേണ്ണൂര് 4684

കേമാസര്കഗമാഡസ്റ്റ് 6571

                  ആപകേ 127536

പനലെസ്റ്റ്ല്ല് സന്ധംഭരണന്ധം

296 (T* 1957)  ശനീ  .    പമാറകല് അബ്ദുല :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സലപ്ലെെകകേമാ  പമാഡനി  കകേമാര്പ്പെകറഷന  മുകഖന  കേഴെനിഞ  സനീസണനില്
സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് ആപകേ എത്ര ടെണ് പനലമാണസ്റ്റ് സന്ധംഭരനിച്ചതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇതനിനു വനിലെയമായനി കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ് നല്കേമാനുളള തുകേ എത്രയമാപണനന്ധം
ഇതനിനകേന്ധം എത്ര തുകേ നല്കേനിയനിട്ടുപണ്ടനന്ധം വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(സനി)  1,93,42,78,483  രൂപ  നല്കുവമാന  ബമാകനിയുപണ്ടന്ന  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള്
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഡനി)  കേടെന്ധം വമാങ്ങനി കൃഷനി പചയ്ത കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ് പനലനിപന്റെ വനിലെ യഥമാസമയന്ധം
ലെഭനികമാതതസ്റ്റ് കേമാരണന്ധം അവര് കനരനിടുന്ന പ്രയമാസങ്ങള് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ഇ)  എങനില്  ഈ  തുകേ  എന്നകതകസ്റ്റ്  നല്കേമാനമാകുന്ധം;  വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്
നല്കുകമമാ?

* T  മമാറനിവച്ച കചമാദഖ്യപത സൂചനിപ്പെനികന
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ഉതരന്ധം

(എ) 2016 -17 സനീസണനില് 452810.206 പമടനികേസ്റ്റ് ടെണ് പനലെസ്റ്റ്ല്ല് സന്ധംഭരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  2016-17  സനീസണനില്  പനലെസ്റ്റ്ല്ല്  സന്ധംഭരനിച്ച  ഇനതനില്  സന്ധംസമാന
വനിഹനിതവന്ധം കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവന്ധം ഉള്പപ്പെപടെ  193 (  നൂറനിപതമാണ്ണൂറനി മൂന്നസ്റ്റ് കകേമാടെനി രൂപ
മമാത്രന്ധം)  കകേമാടെനി  രൂപ  കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്  നല്കുവമാനുള്ളതുന്ധം  825,79,51,152  (എണ്ണൂറനി
ഇരുപതനിയഞസ്റ്റ് കകേമാടെനി എഴുപതനിപയമാമ്പതസ്റ്റ് ലെക്ഷതനി അമ്പതനിപയമാന്നമായനിരതനി
ഒരുനൂറനി അമ്പതനിരണ്ടസ്റ്റ് രൂപമമാത്രന്ധം) രൂപ നമാളനിതുവപര നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമമാകുന.

(സനി&ഡനി)  ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ഇ) 13-7-2017-പലെ സ.ഉ.(പപകേ)  നമ്പര്  16/2017/ഭ.പപമാ.വനി.വ.  ഉതരവനിപന്റെ
അടെനിസമാനതനില് പനലെസ്റ്റ്ല്ല് സന്ധംഭരണവമമായനി ബനപപ്പെട്ട കുടെനിശനികേ തുകേ നല്കുന്നതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായുള്ള  കലെമാണ്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സപപപ്ലെെകകേമാ  ബമാങ്കുകേളുമമായനി  ധമാരണമാപത്രന്ധം
ഒപ്പുവയകേയുന്ധം  ആയതനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  പനലനിപന്റെ  തുകേ  5-8-2017  മുതല്
നല്കേനി തുടെങ്ങനിയനിട്ടുമുണ്ടസ്റ്റ്.

കറഷന കേടെകേളുപടെ പരനിഷ്ക്കരണന്ധം

297 (1958) ശനീ  .   കജമാര്ജസ്റ്റ് എന്ധം  .   കതമാമസസ്റ്റ് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഈ സര്കമാര് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിനുകശഷന്ധം കറഷന ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള
പപമാതുവനിതരണ  രന്ധംഗതസ്റ്റ്  കേമാകലെമാചനിതമമായ  എപന്തെലമാന്ധം  പരനിഷ്ക്കമാരങ്ങളമാണസ്റ്റ്
നടെപ്പെനിലെമാകനിയനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  ആവശഖ്യതനിനുതകുന്നതുന്ധം  ഗുണനനിലെവമാരമുളളതുമമായ നനികതഖ്യമാപകയമാഗ
സമാധനങ്ങളുപടെ വനിതരണ കകേന്ദ്രമമായനി കറഷന കേടെകേപള മമാറ്റുന്ന കേമാരഖ്യന്ധം പരനിഗണ
നയനിലകണ്ടമാ;

(സനി)  എങനില് അതനിനുളള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) കദശനീയ ഭക്ഷഖ്യ ഭദ്രതമാനനിയമന്ധം, 2013 സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് നടെപ്പെമാകന്നതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി അര്ഹരമായ ഗുണകഭമാക്തമാകപള കേപണ്ടതനി ആധമാര് അധനിഷ്ഠനിത കറഷന
കേമാര്ഡുകേള്  വനിതരണന്ധം  പചയ്തുവരുന.  പപമാതുവനിതരണ  രന്ധംഗതസ്റ്റ്  വഖ്യക്തനിഗത
ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യ  പമമാതവഖ്യമാപമാരനികേപള  (333  എണ്ണന്ധം)  ഒഴെനിവമാകനി  ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങള്
എഫെസ്റ്റ്.സനി.പഎ.യനില് നനിന്നസ്റ്റ് വനിപട്ടടുതസ്റ്റ് ഇന്റെര്മനീഡനിയറനി കഗമാഡസൗണുകേളനില് സന്ധംഭരനിച്ചസ്റ്റ്
അന്ധംഗനീകൃത ടമാനകസമാര്ട്ടനിന്ധംഗസ്റ്റ് കകേമാണ്ടമാകര്മമാരമാല് കറഷന ഡനികപ്പെമാകേളനിപലെതനികന്ന
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'വമാതനില്പ്പെടെനി വനിതരണന്ധം' ഗവണ്പമന്റെസ്റ്റ് അന്ധംഗനീകൃത ഏജനസനിയമായ സപപപ്ലെെകകേമാപയ
ഏല്പ്പെനിച്ചു. ഇ-കപമാസസ്റ്റ് (ഇലെകകമാണനികേസ്റ്റ് കപമായനിന്റെസ്റ്റ് ഓഫെസ്റ്റ് പസയനില്) ഉപകേരണങ്ങള്
കറഷന  കേടെകേളനില്  സമാപനികന്നതുവഴെനി  യഥമാര്ത  ഗുണകഭമാക്തമാകള്കസ്റ്റ്  മമാത്രന്ധം
കറഷന വനിതരണന്ധം നടെകനപവന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ഇതുവഴെനി കറഷന വനിതരണന്ധം കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര് ശന്ധംഖലെയുമമായനി ബനനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് കൂടുതല് സുതമാരഖ്യമമാകമാന
കേഴെനിയുന്ധം. കൂടെമാപത പപമാതുവനിതരണ സന്ധംവനിധമാനതനിപലെ പരമാതനികേള് പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ്
ജനിലമാതലെ പരമാതനി പരനിഹമാര സന്ധംവനിധമാനന്ധം എ.ഡനി.എന്ധം.-പന്റെ കേനീഴെനില് എലമാ ജനിലകേളനിലന്ധം
ആരന്ധംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ. സന്ധംസമാനതലെ കേമനീഷന നനിലെവനില് വരുന്നതുവപര 'സന്ധംസമാന
ഉപകഭമാക്തൃ  തര്ക  പരനിഹമാര  കേമനീഷനസ്റ്റ്'  ചുമതലെ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഓണ്പപലെന
അകലെമാകകഷന  പ്രമാവര്തനികേമമാകന്നതനിനുള്ള  കസമാഫെസ്റ്റ് റസ്റ്റ് പവയര്  എന.പഎ.സനി.
രൂപപപ്പെടുതനിവരുന.

(ബനി&സനി) ഇകപ്പെമാള് പരനിഗണനയനിലെനില.

കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണതനിപലെ അപമാകേത

298  (1959)  ശനീ  .    രമാജു  എബ്രഹമാന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  പുതനിയ കറഷന  കേമാര്ഡസ്റ്റ്  വനിതരണന്ധം നടെതനിയകപ്പെമാള്

നനിലെവനിലളള  ബനി.പനി.എല്  കേമാര്ഡുടെമകേള്  എ.പനി.എല്.  ആയതു  സന്ധംബനനിച്ചുന്ധം,

അനര്ഹര്കസ്റ്റ്   ബനി.പനി.എല് കേമാര്ഡസ്റ്റ്  ലെഭനിച്ചതു സന്ധംബനനിച്ചുന്ധം  അര്ഹര്കസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്

ലെഭനികമാതതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചുന്ധം  നനിരവധനി  പരമാതനികേള്  ഉയര്ന്നനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  ശദയനില്

പപട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  അനര്ഹപര ഒഴെനിവമാകകമ്പമാള്,  ഒരു ജനിലയനില് നനിനന്ധം ഒഴെനിവമാകപപ്പെടു

ന്നവരുപടെ  എണ്ണതനിനസ്റ്റ്  തുലെഖ്യമമായനി  അകത  ജനിലയനിപലെ  തപന്ന  അര്ഹരമായവപര

ഉള്പപ്പെടുത്തുന എന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പെസ്റ്റ് വരുത്തുന്നതനിനുന്ധം, അങ്ങപന അര്ഹര് ആരുമനിപലനള്ള

അവസയനില് മമാത്രന്ധം അതസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് ജനിലയനികലെകസ്റ്റ് മമാറ്റുന്നതനിനുന്ധം എപന്തെങനിലന്ധം നടെപടെനി

സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇപലങനില്  ഇതനിനമായനി  എന്തെസ്റ്റ്  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനികമാനമാണസ്റ്റ്

ഉകദ്ദേശനികന്നപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്. നനിലെവനില് മുനഗണനമാ പട്ടനികേയുപടെ റമാങനിന്ധംഗസ്റ്റ് തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്

സന്ധംസമാന തലെതനിലെമാണസ്റ്റ്.
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പനലെസ്റ്റ്ല്ല് സന്ധംഭരനിച്ച വകേയനില് കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ് കുടെനിശനികേ

299 (1960) ശനീ  .   ഷമാഫെനി പറമ്പനില് :
ശനീ  .     കറമാജനി എന്ധം  .   കജമാണ് :
ശനീ  .     ലഹബനി ഈഡന :
ശനീ  .     അനൂപസ്റ്റ്  കജകബസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  പനലെസ്റ്റ്ല്ല്  സന്ധംഭരനിച്ച  വകേയനില്  കേര്ഷകേര്കസ്റ്റ്  കുടെനിശനികേ
നല്കുവമാനുകണ്ടമാ;

(ബനി) നനിലെവനില് എന്തെസ്റ്റ് വനിലെയമാണസ്റ്റ് പനലെസ്റ്റ്ല്ല് സന്ധംഭരനികന്നതസ്റ്റ്; അതനില് സന്ധംസമാന
വനിഹനിതന്ധം എത്രയമാണസ്റ്റ്;

(സനി) സന്ധംഭരനിച്ച പനലനിപന്റെ രസനീതസ്റ്റ് ബമാങനില് ഹമാജരമാകന്ന മുറയസ്റ്റ് കേര്ഷകേരുപടെ
അകസൗണ്ടനില് പണന്ധം ലെഭഖ്യമമാകന്ന പദതനി ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇപലങനില് അടെനിയന്തെരമമായനി
പ്രസ്തുത പദതനി നടെപ്പെനിലെമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  2016-17  സനീസണനില്  22.50  രൂപയമാണസ്റ്റ്  പനലെസ്റ്റ്ല്ല്  സന്ധംഭരനിച്ചനിരുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതനില് സന്ധംസമാന വനിഹനിതന്ധം 7.80 രൂപയമാണസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്.

കറഷന സന്ധംവനിധമാനന്ധം കേമാരഖ്യക്ഷമമമാകന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി

300  (1961)  ശനീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് കറഷന സന്ധംവനിധമാനന്ധം കേമാരഖ്യക്ഷമമമാകന്നതനിനുന്ധം,  അര്ഹരമായ
എലമാകപര്കന്ധം അവശഖ്യസമാധനങ്ങള് കറഷന കേടെകേള് വഴെനി  വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്നതനിനുന്ധം
എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി)  അരനിയുപടെ  വനിലെ  പപമാതുമമാര്കറനില്  വര്ദനികന്ന  സമാഹചരഖ്യതനില്,
അരനിവനിലെ  പനിടെനിച്ചുനനിര്ത്തുന്നതനിനുന്ധം  കുതരനി,  ജയ  അരനി  എന്നനിവ  കറഷന
കേടെകേളനില്ക്കൂടെനി  നഖ്യമായമമായ  വനിലെയസ്റ്റ്  ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനുന്ധം  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനികകമമാ;
ഇതുവപര സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് എപന്തെലമാമമാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ)  2016  നവന്ധംബര്  മുതല്  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ഭക്ഷഖ്യ  ഭദ്രതമാ  നനിയമന്ധം
നടെപ്പെനിലെമാകകേയുന്ധം പമമാതവനിതരണ ഡനികപ്പെമാകേപള ഒഴെനിവമാകനി സപപപ്ലെെകകേമാ കനരനിട്ടസ്റ്റ്
എഫെസ്റ്റ്.സനി.പഎ.-യനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങള്  വമാതനില്പ്പെടെനി  വനിതരണതനിലൂപടെ
കറഷന  കേടെകേളനില്  എതനിച്ചുവരനികേയുന്ധം  പചയ്യുന.  മുനഗണനമാ  വനിഭമാഗങ്ങള്കള്ള
ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങള്  ഉപകഭമാക്തമാകള്കസ്റ്റ്  സസൗജനഖ്യമമായനി  നല്കേനിവരുന.  എലമാ
കേമാര്ഡസ്റ്റ്  ഉടെമകേള്കന്ധം  ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങള്  ലെഭഖ്യമമാകേതകവനിധന്ധം  പപടെഡസ്റ്റ്ഓവര്
വനിഹനിതമമായനി  ലെഭഖ്യമമാകുന്ന  ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങള്  മുനഗണകനതര  വനിഭമാഗങ്ങള്കസ്റ്റ്
നല്കുകേയുന്ധം  ടെനി  വനിഭമാഗതനിപലെ  12114127  കപര്കസ്റ്റ്  2  കേനികലെമാഗമാന്ധം  അരനി  വനീതന്ധം
കേനികലെമാഗമാമനിനസ്റ്റ്  2  രൂപ  നനിരകനില്  നല്കേനിവരനികേയുന്ധം  പചയ്യുന.  ഇ-കപമാസസ്റ്റ്
(ഇലെകകമാണനികേസ്റ്റ്  കപമായനിന്റെസ്റ്റ്  ഓഫെസ്റ്റ്  പസയനില്)  ഉപകേരണങ്ങള്  കറഷന  കേടെകേളനില്
സമാപനികന്നതുവഴെനി  യഥമാര്ത  ഗുണകഭമാക്തമാകള്കസ്റ്റ്  മമാത്രന്ധം  കറഷന  വനിതരണന്ധം
നടെകനപവന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇതുവഴെനി
കറഷന വനിതരണന്ധം കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്ശന്ധംഖലെയുമമായനി ബനനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് കൂടുതല് സുതമാരഖ്യമമാകമാന
കേഴെനിയുന്ധം.  കൂടെമാപത  പപമാതുവനിതരണ  സന്ധംവനിധമാനതനിപലെ  പരമാതനികേള്  പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ്
ജനിലമാതലെ  പരമാതനി  പരനിഹമാര  സന്ധംവനിധമാനന്ധം  എ.ഡനി.എന്ധം.-പന്റെ  കേനീഴെനില്  എലമാ
ജനിലകേളനിലന്ധം ആരന്ധംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ഓണ്പപലെന അകലെമാകകഷന പ്രമാവര്തനികേമമാക
ന്നതനിനുള്ള കസമാഫസ്റ്റ് പവയര് എന.പഎ.സനി. രൂപപപ്പെടുതനിവരുന. 

(ബനി) കേരനിഞന്തെ, പൂഴനിവയ്പ്പെസ്റ്റ് എന്നനിവ നടെതനി അരനിയുപടെ കൃത്രനിമ ദസൗര്ലെഭഖ്യന്ധം
സൃഷ്ടനികന്നതസ്റ്റ് തടെയനിടുന്നതനിനമായനി പപമാതുവനിപണനിയനിലന്ധം, പപമാതുവനിതരണ ശന്ധംഖലെയനിലന്ധം
വകുപ്പെസ്റ്റ് തലെതനിലള്ള ശക്തമമായ പരനികശമാധനകേള് നടെതനിവരുന. ഇസൗ വര്ഷമാരന്ധംഭതനില്
'ജയ'  ബ്രമാന്റെനിലള്ള അരനിയുപടെ മമാത്രന്ധം വനിലെ വര്ദനിച്ച സമാഹചരഖ്യതനില് സന്ധംസമാന
തലെതനിലന്ധം ജനിലമാതലെതനിലന്ധം ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യ വഖ്യമാപമാരനികേളുപടെ കയമാഗന്ധം ജനുവരനിയനില്
വനിളനിച്ചസ്റ്റ്  വനിലെ  വര്ദനവനിനുണ്ടമായ  സമാഹചരഖ്യങ്ങള്  അവകലെമാകേനന്ധം  നടെതനി
ആവശഖ്യമമായ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത ജനിലമാതലെതനില് കേളകര്മമാര്
ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യ  വഖ്യമാപമാരനികേളുമമായനി  ചര്ച്ച  പചയ്യുകേയുന്ധം  പരനിഹമാര  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനികകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഇസൗ ഇടെപപടെല് മുകഖന ഏപ്രനില് മമാസകതമാപടെ 'ജയ'
ബ്രമാന്റെസ്റ്റ്  അരനിയുപടെ  വനിലെ  സമാധമാരണ  വനിലെയനില്  എതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത സപപപ്ലെെകകേമാ
മുഖമാന്തെരന്ധം ശക്തമമായ വനിപണനി ഇടെപപടെല് നടെത്തുകേയുന്ധം കേണ്സറ്റ്യൂമര്പഫെഡസ്റ്റ് അരനികടെകേള്
വനിവനിധ സലെങ്ങളനില് ആരന്ധംഭനികകേയുന്ധം പചയ്തു. 2017  ഓണതനികനമാടെനുബനനിച്ചസ്റ്റ്
അരനി,  മറസ്റ്റ്  പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള്  എന്നനിവ ആവശഖ്യതനിനസ്റ്റ്  ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനുകവണ്ടനി  ആന
സര്കമാരുമമായനി കനരനിട്ടസ്റ്റ് കേരമാറനില് ഏര്പപ്പെടുന്നതനിനസ്റ്റ് മനനിതലെ ചര്ച്ച നടെത്തുകേയുന്ധം
ആയതനിനുള്ള തുടെര്നടെപടെനികേള് സപപപ്ലെെകകേമാ വഴെനി സശ്വനീകേരനിച്ചുവരനികേയുന്ധം പചയ്യുന.
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കറഷന കേമാര്ഡനിപലെ മുനഗണനമാ പട്ടനികേ അന്ധംഗനീകേരനികന്നതനിനസ്റ്റ്
ഗമാമസഭകേള്കസ്റ്റ് അധനികേമാരന്ധം

301  (1962)  ശനീ  .    എ  .    എന്ധം  .    ആരനിഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

കറഷന കേമാര്ഡനിപലെ മുനഗണനമാ പട്ടനികേ അന്ധംഗനീകേരനികന്നതനിനസ്റ്റ് ഗമാമസഭകേള്കസ്റ്റ്
അധനികേമാരന്ധം നല്കുകമമാ എന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

2015-പലെ പനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്. കേണ്കടമാള് ഓര്ഡര് വകുപ്പെസ്റ്റ് 11  പ്രകേമാരന്ധം പഞമായതസ്റ്റ്
പസക്രട്ടറനിയുന്ധം വകുപ്പെസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ള നനിയുക്ത ഉകദഖ്യമാഗസനുന്ധം കചര്ന്നസ്റ്റ് പുതുകനിയ
മുനഗണനമാ  പട്ടനികേ  പരനികശമാധനികകണ്ടതുന്ധം  ആയതസ്റ്റ്  തകദ്ദേശ  സശ്വയന്ധംഭരണ
സമാപനതനിപന്റെ തനീരുമമാനന്ധം വഴെനി അന്ധംഗനീകേരനികകണ്ടതുമമാണസ്റ്റ്.

കറഷന സമാധനങ്ങളുപടെ വനിതരണന്ധം

302 (1963)  ശനീ  .    പകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  കറഷന  സമാധനങ്ങളുപടെ  വമാതനില്പ്പെടെനി  വനിതരണവമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്
എപന്തെങനിലന്ധം തടെസങ്ങള് നനിലെനനില്കനകണ്ടമാ;  ഉപണ്ടങനില് അവ എപന്തെലമാമമാപണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമമാകകമമാ;

(ബനി) പപമാതുജനങ്ങള്കളള കറഷന വനിതരണതനില് കൃത്രനിമന്ധം നടെത്തുന്നതമായനി
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇതുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് എത്ര കേടെകേള്പകതനിപര
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(സനി)  നനിലെവനില്  ഒരു  കുടുന്ധംബതനിനസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  കറഷന  സമാധനങ്ങള്
എപന്തെലമാമമാപണനന്ധം ഏതസ്റ്റ് അളവനിലെമാണസ്റ്റ് നല്കുന്നതസ്റ്റ് എനന്ധം വനിശദമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ചനിലെ ഒറപപ്പെട്ട പരമാതനികേള് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 2016-17  സമാമ്പതനികേ
വര്ഷതനില്  കേപണ്ടതനിയ  ക്രമകകടുകേപള  തുടെര്ന്നസ്റ്റ്  11  AWD  (ഓതപപറസ്ഡസ്റ്റ്
കഹമാള്പസയനില്  ഡനികപ്പെമാ)കേളുപടെയുന്ധം  178  ARD  (ഓതപപറസ്ഡസ്റ്റ്  റനീപറയനില്
ഡനികപ്പെമാ) 3KWD (പകേകറമാസനിന കഹമാള്പസയനില് ഡനികപ്പെമാ)കേളുപടെയുന്ധം അന്ധംഗനീകേമാരന്ധം
സപസനഡസ്റ്റ്  പചയ്യുകേയുന്ധം  ഇതുമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  178.82  ലെക്ഷന്ധം  രൂപയള്ള
സമാധനങ്ങള് കേണപകേട്ടുകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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(സനി) എ.എ.പപവ. വനിഭഗതനില്പപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ് കേമാര്ഡനിനസ്റ്റ് 28 കേനി.ഗമാന്ധം അരനിയുന്ധം
7  കേനി.  ഗമാന്ധം  കഗമാതമ്പുന്ധം  മുനഗണനമാ  വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട  കേമാര്ഡുകേളനിപലെ  ഓകരമാ
അന്ധംഗതനിനുന്ധം 4 കേനി.  ഗമാന്ധം അരനിയുന്ധം 1  കേനി. ഗമാന്ധം കഗമാതമ്പുന്ധം സസൗജനഖ്യമമായനി നല്കുന.
മുനഗണകനതര വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട രണ രൂപ നനിരകനിലള്ള ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യ വനിതരണ
പദതനിയനില് ഉള്പപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ് ഓകരമാ അന്ധംഗതനിനുന്ധം  2  കേനി.  ഗമാന്ധം.  അരനി കേനികലെമാഗമാമനിനസ്റ്റ്
2  രൂപ നനിരകനില് ഓകരമാ കേമാര്ഡനിനുന്ധം  1  കേനി.  ഗമാന്ധം.  കഫെമാര്ട്ടനിപപഫെഡസ്റ്റ് ആട്ട വനീതന്ധം
കേനി.  ഗമാമനിനസ്റ്റ്  15  രൂപ നനിരകനിലന്ധം  നല്കുന്ധം.  രണരൂപ നനിരകനിലള്ള ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യ
വനിതരണ  പദതനിയനില്  ഉള്പപ്പെടെമാത  മുനഗണകനതര  വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ്
ഓകരമാ കേമാര്ഡനിനുന്ധം അരനിയുന്ധം കഗമാതമ്പുമുള്പപ്പെപടെ  3  കേനി.  ഗമാന്ധം ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യന്ധം അരനി
കേനി. ഗമാമനിനസ്റ്റ് 8.90 രൂപ നനിരകനിലന്ധം കഗമാതമ്പസ്റ്റ് കേനി. ഗമാമനിനസ്റ്റ്  6.70 രൂപ നനിരകനിലന്ധം
ഓകരമാ കേമാര്ഡനിനുന്ധം 2 കേനി. ഗമാന്ധം കഫെമാര്ട്ടനിപപഫെഡസ്റ്റ് ആട്ട വനീതന്ധം കേനി. ഗമാമനിനസ്റ്റ് 15 രൂപ
നനിരകനിലന്ധം  ലെഭനികന്ധം.  പപവദദ്യുതനീകേരനിച്ച  വനീടുള്ള കേമാര്ഡുടെമകേള്കസ്റ്റ്  മപണ്ണണ്ണ അര
ലെനിറര് വനീതവന്ധം പപവദദ്യുതനീകേരനികമാത വനീടുള്ള കേമാര്ഡുടെമകേള്കസ്റ്റ്  4  ലെനിറര് വനീതവന്ധം
ലെനിററനിനസ്റ്റ് 18 രൂപ നനിരകനില് ഓകരമാ മമാസവന്ധം നല്കുന.

കറഷന സമാധനങ്ങളുപടെ വമാതനില്പ്പെടെനി വനിതരണന്ധം

303  (1964)  ശനീ  .    പനി  .    പജ  .    കജമാസഫെസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കറഷന സമാധനങ്ങളുപടെ വമാതനില്പ്പെടെനി വനിതരണന്ധം ഏപതമാപക ജനിലകേളനില്
പൂര്തനീകേരനിച്ചു എന്നറനിയനികമാകമമാ; ഇനനി എത്ര ജനിലകേളനില് വമാതനില്പ്പെടെനി വനിതരണന്ധം
പൂര്തനീകേരനികമാനുണ്ടസ്റ്റ്; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  കറഷന  കേടെകേളനില്  വഖ്യമാപമാരനികേൾകസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ച  അളവനില്
ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങള് കേനിട്ടുന എന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുവമാന എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചു
എന്നറനിയനികമാകമമാ;

(സനി) കറഷന സമാധനങ്ങള് ഉപകഭമാക്തമാകള്കസ്റ്റ് അനുവദനനീയമമായ അളവനില്
കേനിട്ടുനപവന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുവമാന എന്തു നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചുപവന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ;

(ഡനി)  കറഷന സമാധനങ്ങള് വമാങ്ങമാത ഉപകഭമാക്തമാകളുപടെ ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യവനിഹനിതന്ധം
എതു തരതനില് വനിനനികയമാഗനികമാനമാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) കദശനീയ ഭക്ഷഖ്യ ഭദ്രതമാ നനിയമന്ധം അനുശമാസനികന്ന രനീതനിയനിലള്ള വമാതനില്പ്പെടെനി
വനിതരണന്ധം സന്ധംസമാനപത 14 ജനിലകേളനിലന്ധം പൂര്ണ്ണമമായ നനിലെയനില് നടെനവരുന.
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(ബനി) കറഷന വഖ്യമാപമാരനികേള്കസ്റ്റ് അതമാതു തമാലൂകസ്റ്റ് സപപപ്ലെെ ഓഫെനീസനില് നനിനന്ധം
നനിശ്ചയനികന്ന അളവനില്  ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങള്,  സപപപ്ലെെകകേമാ  NFSA  ഡനികപ്പെമാകേളനില്
നനിനന്ധം  കറഷന  കേടെകേളനികലെയസ്റ്റ്  എതനിച്ചുപകേമാടുകന.  ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങളുപടെ  തൂകന്ധം
ഉറപ്പെമാകവമാന കറഷന വഖ്യമാപമാരനികേളുപടെ സമാന്നനിദഖ്യന്ധം അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉപകഭമാക്തമാകള്കസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ള കറഷന സമാധനങ്ങളുപടെ അളവസ്റ്റ്,
വനിലെ  എന്നനിവ  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഓകരമാ  മമാസവന്ധം  മമാധഖ്യമങ്ങള്  മുകഖന  അറനിയനിപ്പെസ്റ്റ്
നല്കുകേയുന്ധം  വകുപ്പെനിപന്റെ  ഒസൗകദഖ്യമാഗനികേ  പവബ്പപസറനില്  പ്രസനിദപപ്പെടുത്തുകേയുന്ധം
പചയ്യുനണ്ടസ്റ്റ്. എലമാ കറഷന കേടെകേളനിലന്ധം ഇതുസന്ധംബനനിച്ചുള്ള കബമാര്ഡസ്റ്റ് പ്രദര്ശനിപ്പെനി
കണപമന്നസ്റ്റ്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത  കറഷന  സമാധനങ്ങള്
ഉപകഭമാക്തമാകള്കസ്റ്റ് അനുവദനനീയമമായ അളവനില് കേനിട്ടുനപവന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുവമാന
ആവശഖ്യമമായ പരനികശമാധനകേള് നടെത്തുകേയുന്ധം ലെഭഖ്യമമാകുന്ന പരമാതനികേള് സമയബനനി
തമമായനി പരനിഹരനികനമുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഒരു ഉപകഭമാക്തമാവസ്റ്റ് ടെനിയമാപന്റെ വനിഹനിതന്ധം വമാങ്ങനിയനിപലങനില് തുടെര്മമാസന്ധം
പ്രസ്തുത  കറഷന  കേടെയസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  വനിഹനിതതനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  നനീകനിബമാകനി
കുറച്ചമായനിരനികന്ധം അനുവദനികന്നതസ്റ്റ്.

കറഷന കേമാര്ഡുകേളനിപലെ പതറ്റുകേള്

304  (1965)  ശനീ  .    മുരളനി  പപരുപനലനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിപലെ  എളവള്ളനി  ഗമാമപഞമായതനിപലെ  62,63  നമ്പര്
കറഷന കേടെകേളുപടെ പരനിധനിയനില് വരുന്ന ബനി.പനി.എല്. വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട നനിരവധനി
കുടുന്ധംബങ്ങളുപടെ  കറഷന കേമാര്ഡുകേളനില് വഖ്യമാപകേമമായനി  പതറ്റുകേള് കേടെന കൂടെനിയതനിനമാല്
കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണന്ധം തടെസപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതുന്ധം കറഷന സമാധനങ്ങള് ലെഭനികമാതനിരനികകേയുന്ധം
പചയ്യുന്നതമായ വനിവരന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ദുര്ബ്ബലെ  വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ടവരുപടെ  ആനുകൂലെഖ്യങ്ങള്  കറനികല്  പനിഴെവമൂലെന്ധം
തടെസപപ്പെട്ടനിരനികന്നതനിനമാല്  ഈ  പ്രശ് നന്ധം  പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ്  സതശ്വര  നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികകമമാ; വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ  &  ബനി)  മുനഗണനമാ വനിഭമാഗതനില്പപ്പെട്ട ഏതമാനുന്ധം കേമാര്ഡുകേളനില് ചനിലെ
പതറ്റുകേള് കേടെനകൂടെനിയ സമാഹചരഖ്യതനില് അവര്കസ്റ്റ് കേമാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണന്ധം നടെതമാന
കേഴെനിഞനിട്ടനില.  എങനിലന്ധം ഇസൗ കേമാര്ഡുടെമകേള്കസ്റ്റ് കറഷന വനിഹനിതന്ധം ലെഭഖ്യമമാകുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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കറഷന കേമാര്ഡുകേളനിപലെ മുനഗണനമാക്രമന്ധം

305 (1966) ശനീ  .   സനി  .   ദനിവമാകേരന : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവന്ധം
സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് പുതുതമായനി അനുവദനിച്ച കറഷന കേമാര്ഡുകേളനിപലെ മുനഗണനമാക്രമന്ധം
നനിശ്ചയനികന്നതുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  തനിരുവനന്തെപുരന്ധം ജനിലയനില് എത്ര പരമാതനികേള്
ലെഭനിച്ചുപവനന്ധം  അവയനില്  എത്ര  പരമാതനികേള്  തനീര്പ്പെമാകനിപയനന്ധം  പഞമായതസ്റ്റ്
തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് അനുബനമമായനി കചര്തനിരനികന.*

ദരനിദ്ര കുടുന്ധംബങ്ങള്കസ്റ്റ് മുനഗണനമാ കേമാര്ഡസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതമാന നടെപടെനി

306 (1967) ശനീ  .   പനി  .   പകേ  .   ശശനി : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവന്ധം
സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് ഇനനിയുന്ധം  വനിതരണന്ധം പചയമാനുള്ള കറഷന കേമാര്ഡുകേള്
എത്രപയന്നസ്റ്റ് ഇനന്ധം തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  സര്കമാര്  മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശതനിനസ്റ്റ്  വനിരുദമമായനി  കറഷന  കേമാര്ഡുകേള്
ലെഭനിച്ചനിട്ടുള്ളവര് ഉടെന തപന്ന തനിരനിച്ചു നല്കേനി പുതനിയതസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനികണപമന്നസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിച്ചസ്റ്റ്
പത്ര/ദൃശഖ്യ  മമാധഖ്യമങ്ങളനിലൂപടെ  പരസഖ്യന്ധം  നല്കുവമാനുന്ധം  ആയതനിനസ്റ്റ്  സമയപരനിധനി
നനിശ്ചയനികവമാനുന്ധം  അവര്കസ്റ്റ്  യഥമാസമയന്ധം  കേമാര്ഡുകേള്  ലെഭനികമാനുള്ള  സസൗകേരഖ്യന്ധം
നല്കുവമാനുമമായനി വകുപ്പെസ്റ്റ് എന്തു നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചു എനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  പുതുകനിയ കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് ലെഭനിച്ചവരനില് എത്രകപര് സര്കമാര്/അര്ദ
സര്കമാര്/ഐ.റനി. കമഖലെ/പപമാതുകമഖലെമാ ഉകദഖ്യമാഗസര്/പപനഷനകേമാര് ഉണ്ടസ്റ്റ് എന്ന
കേണകസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ് പരനികശമാധനിച്ചുകവമാ; എങനില് എത്രപയന്നസ്റ്റ് ഇനന്ധം തനിരനിച്ചസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി)  ഇവരനില്  എത്രകപര്  മുനഗണനമാ  വനിഭമാഗതനിപലെ  കേമാര്ഡുകേള്
അനധനികൃതമമായനി  വമാങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;  അതനില്  സനിവനില്  സലപ്ലെെസസ്റ്റ്  ഉകദഖ്യമാഗസര്
എത്ര; വനിശദമാന്ധംശന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഇ)  കറഷന  കേമാര്ഡുകേള്  പുതുകനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള്
പരനികശമാധനികകണ്ട  അധനികേമാരനികേള്  ആപരലമാമമായനിരുന;  ഏപതലമാന്ധം  വകുപ്പുകേപള
ഇതനില്  ഏകകേമാപനിപ്പെനിച്ചു;  എന്തെസ്റ്റ്  പ്രവര്തനങ്ങള്കനുസൃതമമായനി  ഇതു  നല്കേനി
എനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

* പപലെബ്രറനിയനില് വച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്
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(എഫെസ്റ്റ്)  സന്ധംസമാനപത  പലെ  ദരനിദ്രരുന്ധം  മുനഗണനമാ  ലെനിസനില്  നനിനന്ധം
പുറതമാകുകേയുന്ധം  അനര്ഹര്  ഉള്പപ്പെട്ടതുന്ധം  പരനികശമാധനിച്ചസ്റ്റ്  മുനഗണന  ലെഭനികകണ്ട
ദരനിദ്ര  കുടുന്ധംബങ്ങള്കസ്റ്റ്  മുനഗണനമാ  കേമാര്ഡസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതമാന  എന്തു  നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനികന്ധം എനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) എ.എ.പപവ. - 94528

മുനഗണനമാ  - 478,207

പപമാതുവനിഭമാഗന്ധം (സബ്സനിഡനി) - 429065

പപമാതുവനിഭമാഗന്ധം (കനമാണ് സബ്സനിഡനി) - 190680

                                         ആപകേ - 1192480

(ബനി)  6-8-2017-നസ്റ്റ്  അകപക്ഷകേള്  സമര്പ്പെനികകണ്ട  അവസമാന  തനീയതനി
ഉള്പപ്പെപടെ വനിശദമമായ പരസഖ്യന്ധം പത്രമമാധഖ്യമങ്ങളനിലൂപടെ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അകപക്ഷകേള്
സമര്പ്പെനികന്ന  സമയതസ്റ്റ്  തപന്ന  കേമാര്ഡുകേളനില്  'പപമാതുവനിഭമാഗന്ധം'  എന്ന  സനീല്
പതനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനുന്ധം കറഷന കേമാര്ഡനിപന്റെ വനിതരണന്ധം പൂര്തനിയമാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്
പുതനിയ കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനുന്ധം നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  പുതുകനിയ  കറഷന  കേമാര്ഡസ്റ്റ്  ലെഭനിച്ചവപര  പതമാഴെനില്  കമഖലെയുപടെ
അടെനിസമാനതനില് തരന്ധംതനിരനിച്ചസ്റ്റ് പരനികശമാധന നടെതനിയനിട്ടനില.

(ഡനി)  സര്കമാര്,  അര്ദസര്കമാര്,  പപമാതുകമഖലെ,  സഹകേരണ കമഖലെയനില്
കജമാലെനി കനമാകന്നവര്, സര്വ്വനീസസ്റ്റ് പപനഷനകേമാര് എന്നനിവര് ഉള്പപ്പെപടെ മുനഗണനമാ
വനിഭമാഗതനില്  ഉള്പപ്പെട്ട  52123  കപര്  സശ്വകമധയമാ  ഒഴെനിയുന്നതനിനമായനി  അകപക്ഷ
സമര്പ്പെനിച്ചസ്റ്റ് കേമാര്ഡുകേള് മമാറനിവമാങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഇവരുപടെ വനിവരങ്ങള് വകുപ്പെസ്റ്റ് തനിരനിച്ചസ്റ്റ്
കശഖരനിച്ചനിട്ടനില.

(ഇ)  തമാലൂകസ്റ്റ്  സപപപ്ലെെ  ഓഫെനീസര്മമാരമാണസ്റ്റ്  കറഷന  കേമാര്ഡസ്റ്റ്  പുതുകനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  പരനികശമാധനികമാന  ചുമതലെപപ്പെട്ട  ഓഫെനീസര്മമാര്.
തകദ്ദേശസശ്വയന്ധംഭരണ  വകുപ്പെസ്റ്റ്,  സമാമൂഹഖ്യനനീതനി  വകുപ്പെസ്റ്റ്,  റവനറ്റ്യൂ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  എന്നനീ
വകുപ്പുകേപള ഏകകേമാപനിപ്പെനിച്ചുപകേമാണ്ടമാണസ്റ്റ് മുനഗണനമാ പട്ടനികേ തയമാറമാകനിയതസ്റ്റ്.

(എഫെസ്റ്റ്) മുനഗണനമാ ലെനിസനില് വന്ന അപമാകേതകേള് തനിരുതനി, 14-1-2011-പലെ
സ.ഉ.(പപകേ)നമ്പര്  16/2011/ത.സശ്വ.ഭ.വ.,  27-4-2012-പലെ  സ.ഉ.(പപകേ)നമ്പര്
112/12/ത.സശ്വ.ഭ.വ.  എന്നനീ  ഉതരവകേളനിപലെ  മമാനദണ്ഡങ്ങള്  പ്രകേമാരന്ധം  കയമാഗഖ്യത
കനടുന്ന ഗുണകഭമാക്തമാകപള എലമാവപരയുന്ധം മുനഗണനമാ ലെനിസനില് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള
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നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടെമാപത  മത്സഖ്യന്ധം,  കേയര്,  കേശുവണ്ടനി,  കതമാട്ടന്ധം
ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള  പരമ്പരമാഗത  പതമാഴെനിലെമാളനികേപളയുന്ധം,  സര്കമാര്  കജമാലെനി  ഉള്പപ്പെപടെ
സനിരവരുമമാനമുള്ളവപര  ഒഴെനിവമാകനി  മപറലമാ  പട്ടനികേജമാതനി  കുടുന്ധംബങ്ങപളയുന്ധം  മറ്റു
മമാനദണ്ഡങ്ങള് മമാറനിവച്ചസ്റ്റ് മുനഗണനമാ ലെനിസനില് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അനര്ഹപര ഒഴെനിവമാകന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ച കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശവന്ധം
പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

കറഷന മുനഗണനമാപ്പെട്ടനികേയുപടെ മമാനദണ്ഡങ്ങള്

307 (1968)    ശനീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജകബസ്റ്റ് :

 ശനീ  .       പകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരനീനമാഥന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന

കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഭക്ഷഖ്യവന്ധം  സനിവനില്  സലപ്ലെെസുന്ധം  വകുപ്പുമനനി  സദയന്ധം  മറുപടെനി

നല്കുകമമാ:

(എ)  ഭക്ഷഖ്യഭ്രദതമാ  നനിയമമനുസരനിച്ചുളള  കറഷന  മുനഗണനമാ  പട്ടനികേയുപടെ

മമാനദണ്ഡങ്ങള്  പരനിഷ്ക്കരനികവമാന  തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇതനിനമായനി  ഏപതങനിലന്ധം

സമനിതനിപയ നനികയമാഗനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  കനരപത  പ്രസനിദനീകേരനിച്ച  അന്തെനിമ  പട്ടനികേയനില്  അനര്ഹര്  കേടെന

കൂടെനിയതമായ പരമാതനികേള് ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; എത്ര പരമാതനികേളമാണസ്റ്റ് ഇതനിനകേന്ധം ലെഭനിച്ചതസ്റ്റ്;

(സനി)  അനര്ഹപര  ഒഴെനിവമാകനി  അര്ഹരമായവപര  മുനഗണനമാ  പട്ടനികേയനില്

ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് അടെനിയന്തെനിര നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  സര്കമാര്  ഉതരവസ്റ്റ്  (പപകേ)നമ്പര്  112/12/ത.സശ്വ.ഭ.വ.  തനീയതനി

27-4-2012, സര്കമാര് ഉതരവസ്റ്റ് (പപകേ)നമ്പര് 16/2011/ത.സശ്വ.ഭ.വ. തനീയതനി 14-1-2011

എന്നനീ  ഉതരവകേളനിപലെ  മമാനദണ്ഡങ്ങള്കനുസരനിച്ചമാണസ്റ്റ്  മുനഗണനമാ  പട്ടനികേ

തയമാറമാകനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  മമാനദണ്ഡങ്ങള്  പരനിഷരനികന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്

നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  1,86,926 പരമാതനികേള് ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  അനര്ഹപര  ഒഴെനിവമാകനി  അര്ഹരമായവപര  മുനഗണനമാ  പട്ടനികേയനില്

ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ച നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.
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മമാകവലെനി/സപപപ്ലെെകകേമാ സൂപ്പെര്മമാര്കറ്റുകേള്

308 (1969) ശനീ  .   എന്ധം  .   സശ്വരമാജസ്റ്റ് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവന്ധം
സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  നനിലെവനില്  എത്ര  മമാകവലെനി/സലപ്ലെെകകേമാ  സൂപ്പെര് മമാര്കറ്റുകേള്
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന എന്നസ്റ്റ് അറനിയനികകമമാ;

(ബനി)  ഇവയനിലൂപടെ വനിലെ കുറച്ചസ്റ്റ്  വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്ന സമാധനങ്ങളുപടെ ലെഭഖ്യത
എലമായനികപ്പെമാഴുന്ധം ഉറപ്പെസ്റ്റ് വരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(സനി) കൂടുതല് കസമാറുകേള് ആരന്ധംഭനികന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനയനില് ഉകണ്ടമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  980  മമാകവലെനി  കസമാറുകേളുന്ധം  405  സപപപ്ലെെകകേമാ  സൂപ്പെര്  മമാര്കറ്റുകേളുന്ധം
പ്രവര്തനികനണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനില്പ്പെനശമാലെകേളനിലൂപടെ  വനിതരണന്ധം  പചയ്യുന്ന  സമാധനങ്ങളുപടെ  ലെഭഖ്യത
എലമായനികപ്പെമാഴുന്ധം  ഉറപ്പുവരുത്തുനണ്ടസ്റ്റ്.  സബ്സനിഡനി  നനിരകനിലള്ള  സമാധനങ്ങള്
ലെഭഖ്യമമാകനിയതനിനുകശഷന്ധം മമാത്രകമ ഫ്രനീപസയനില് നനിരകനില് നല്കേമാവൂപയന്നസ്റ്റ് നനിഷര്
ഷനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  വനില്പ്പെനശമാലെകേളനിപലെ കസമാകനിപന്റെ ലെഭഖ്യത അവകലെമാകേനന്ധം പചയ്യുകേയുന്ധം
കുറവള്ള സലെങ്ങളനില് എതനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുമുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  സപപപ്ലെെകകേമാ വനില്പ്പെനശമാലെകേളനിലമാത പഞമായത്തുകേളനിലെമാണസ്റ്റ് പുതനിയ
മമാകവലെനി  കസമാറുകേള്  ആരന്ധംഭനികന്നതനിനസ്റ്റ്  മുനഗണന  നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  നനിലെവനില്
വനില്പ്പെനശമാലെകേള്  ഇലമാത  30 ഗമാമപഞമായത്തുകേളനില്  പുതനിയ  മമാകവലെനി
കസമാറുകേള് ആരന്ധംഭനികന്ന കേമാരഖ്യന്ധം സര്കമാരനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലണ്ടസ്റ്റ്.

സനിവനില് സപപപ്ലെെസസ്റ്റ് ഒസൗട്ടസ്റ്റ് പലെറ്റുകേളനിലൂപടെ വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്ന 
ഭക്ഷഖ്യ സമാധനങ്ങളുപടെ ഗുണനനിലെവമാരന്ധം

309 (1970)  ശനീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവന്ധം
സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് വനിവനിധ നമാമങ്ങളനില് അറനിയപപ്പെടുന്ന സനിവനില് സപപപ്ലെെസസ്റ്റ്
ഒസൗട്ടസ്റ്റ്  പലെറ്റുകേളനിലൂപടെ  സബ്സനിഡനി  നനിരകനില്  ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങൾ  വനിതരണന്ധം
പചയ്യുനകണ്ടമാ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  എങനില് അതരതനില് വനിതരണന്ധം നടെത്തുന്ന ഭക്ഷഖ്യ സമാധനങ്ങളുപടെ
ഗുണനനിലെവമാരന്ധം പരനികശമാധനികമാന എപന്തെമാപക സന്ധംവനിധമാനങ്ങളമാണസ്റ്റ് ഏര്പപ്പെടുതനി
യനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; നനിലെവനില് ഇവ പ്രവര്തനക്ഷമമമാകണമാ എന്നറനിയനികകമമാ;
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(സനി)  സബ്സനിഡനി  നനിരകനില്  വനിതരണന്ധം  പചയ്യുന്ന  ഭക്ഷഖ്യ  സമാധനങ്ങളുപടെ
ഗുണനനിലെവമാരന്ധം  കേര്ശനമമായനി  പമാലെനികണപമന്നസ്റ്റ്  ബനപപ്പെട്ടവര്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശന്ധം
നല്കുകമമാ;

(ഡനി)  തലെസമാന നഗരനികളളനിപലെ മമാകവലെനി കസമാറുകേളനില് മനിന്നല് പരനികശമാധന
നടെതനി,  ഭക്ഷഖ്യകയമാഗഖ്യമലമാത വസ്തുകള് വനില്പ്പെന നടെത്തുന്നവര്പകതനിപര നനിയമ
നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഉണ്ടസ്റ്റ്.  സപപപ്ലെെകകേമായുപടെ എലമാ ചനിലറ വനില്പ്പെനശമാലെകേളനിലൂപടെയുന്ധം സബ്സനിഡനി
നനിരകനില് അരനി, പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങള്, പലെവഖ്യജനങ്ങള്, പഞസമാര എന്നനീ അവശഖ്യ
ഭക്ഷഖ്യസമാധനങ്ങള് വനിതരണന്ധം പചയ്യുനണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  സപപപ്ലെെകകേമായുപടെ  കഗമാഡസൗണുകേളനില്  എത്തുന്ന  ഭക്ഷഖ്യവസ്തുകളുപടെ
ഗുണനനിലെവമാരന്ധം  ഉറപ്പെമാകന്നതനിനസ്റ്റ്  ഡനികപ്പെമാതലെതനിലന്ധം  വനില്പനശമാലെമാതലെതനിലന്ധം
കേര്ശനമമായ  ഗുണനനിലെവമാര  നനിയനണ  സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്  നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.  ഓകരമാ
ജനിലയനിലമുള്ള  കേശ്വമാളനിറനി  അഷശ്വറനസസ്റ്റ്  ഓഫെനീസറുപടെ  കമല്കനമാട്ടതനില്  ഓകരമാ
ഡനികപ്പെമായനികലെയുന്ധം  കേശ്വമാളനിറനി  അഷശ്വറനസസ്റ്റ്  കേമനിറനി  ഭക്ഷഖ്യവസ്തുകള്  വനിശദമമായനി
പരനികശമാധനിച്ചതനിനുകശഷമമാണസ്റ്റ്  ഡനികപ്പെമാകേളനില്  സശ്വനീകേരനികന്നതുന്ധം  വനില്പനയമായനി
വനില്പനശമാലെകേളനികലെകസ്റ്റ്  അയയന്നതുന്ധം,  ആവശഖ്യമമായ സന്ദര്ഭങ്ങളനില് സമാമ്പനിളുകേള്
സനി.എഫെസ്റ്റ്.ആര്.ഡനി. (കേസൗണ്സനില് കഫെമാര് ഫഡസ്റ്റ് റനിസര്ച്ചസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് പഡവലെപ്പമന്റെസ്റ്റ്/
ആര്.എ.എല്. (റനീജനിയണല് അനലെനിറനികല് ലെകബമാറട്ടറനി)  മറസ്റ്റ് എന.എ.ബനി.എല്.
(നമാഷണല് അപക്രഡനികറഷന കബമാര്ഡസ്റ്റ് കഫെമാര് പടെസനിന്ധംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ് കേമാലെനികബ്രഷന
ലെകബമാറട്ടറനീസസ്റ്റ്)  അപക്രഡനിറഡസ്റ്റ്  ലെമാബുകേളനികലെയസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  ഗുണനനിലെവമാരന്ധം
ഉറപ്പെമാകനിയതനിനുകശഷമമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനികന്നതസ്റ്റ്. വനില്പനശമാലെകേളനില് നനിനന്ധം ഡനികപ്പെമാകേളനില്
നനിനന്ധം റമാനഡമമായനി പമായറസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവസ്തുകള് ഉള്പപ്പെപടെ കശഖരനിച്ചസ്റ്റ് സനി.എഫെസ്റ്റ്.ആര്.ഡനി.
(കേസൗണ്സനില് കഫെമാര് ഫഡസ്റ്റ് റനിസര്ച്ചസ്റ്റ് ആനഡസ്റ്റ് പഡവലെപ്പമന്റെസ്റ്റ്)  മറസ്റ്റ് എന.എ.ബനി.എല്.
(നമാഷണല് അപക്രഡനികറഷന കബമാര്ഡസ്റ്റ് കഫെമാര് പടെസനിന്ധംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ് കേമാലെനികബ്രഷന
ലെകബമാറട്ടറനീസസ്റ്റ്) അപക്രഡനിറഡസ്റ്റ് ലെമാബുകേളനില് ക്രമമമായനി പരനികശമാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സബ്സനിഡനി  നനിരകനില്  വനിതരണന്ധം  പചയ്യുന്ന  ഭക്ഷഖ്യസമാധനങ്ങളുപടെ
ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനമായനി  പരനികശമാധനമാ  വനിഭമാഗതനിനസ്റ്റ്  വഖ്യക്തമമായ
നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)  തലെസമാന നഗരനികള്ളനിപലെ മമാകവലെനി കസമാറുകേളനില് ഭക്ഷഖ്യകയമാഗഖ്യമലമാത
കേമാലെഹരണപപ്പെട്ട ഭക്ഷണസമാധനങ്ങള് പ്രദര്ശനിപ്പെനികകേകയമാ വനില്പ്പെന നടെത്തുകേകയമാ
പചയ്യുന്നതസ്റ്റ്  കേപണ്ടതമാന  മനിന്നല്  പരനികശമാധന  നടെത്തുകേയുന്ധം  ആവശഖ്യമമായ
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകേയുന്ധം പചയ്യുനണ്ടസ്റ്റ്.
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സനിവനില് സപപപ്ലെെസസ്റ്റ് കഗമാഡസൗണുകേളനിപലെ ഭക്ഷഖ്യസമാധനങ്ങളുപടെ ഗുണനനിലെവമാര
പരനികശമാധന

310 (1971)  ശനീ  .    പകേ  .    ബമാബു :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവന്ധം
സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സനിവനില് സപപപ്ലെെസസ്റ്റ് കഗമാഡസൗണുകേളനില് എത്തുന്ന ഭക്ഷഖ്യസമാധനങ്ങളുപടെ
സമാമ്പനിള് ഗുണനനിലെവമാര പരനികശമാധനയസ്റ്റ് അയയമാറുകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(ബനി)  ഗുണനനിലെവമാരമുള്ള ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങൾ പപമാതുജനങ്ങള്കസ്റ്റ് ലെഭനികനപണ്ടന്നസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുതമാന എപന്തെലമാന്ധം നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളപതന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി)  സപപപ്ലെെകകേമായുപടെ കഗമാഡസൗണുകേളനില് എത്തുന്ന ഭക്ഷഖ്യവസ്തുകളുപടെ
ഗുണനനിലെവമാരന്ധം   ഉറപ്പെമാകന്നതനിനസ്റ്റ്  ഡനികപ്പെമാതലെതനിലന്ധം  വനില്പനശമാലെമാതലെതനിലന്ധം
കേര്ശനമമായ  ഗുണനനിലെവമാരനനിയനണ  സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്  നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.  ഓകരമാ
ജനിലയനിലമുള്ള  കേശ്വമാളനിറനി  അഷശ്വറനസസ്റ്റ്  ഓഫെനീസറുപടെ  കമല്കനമാട്ടതനില്  ഓകരമാ
ഡനികപ്പെമായനിപലെയുന്ധം   കേശ്വമാളനിറനി  അഷശ്വറനസസ്റ്റ്  കേമനിറനി  ഭക്ഷഖ്യവസ്തുകള്  വനിശദമമായനി
പരനികശമാധനിച്ചതനിനുകശഷമമാണസ്റ്റ്  ഡനികപ്പെമാകേളനില്  സശ്വനീകേരനികന്നതുന്ധം  വനില്പനയമായനി
വനില്പനശമാലെകേളനികലെയസ്റ്റ്  അയയന്നതുന്ധം.  ആവശഖ്യമമായ  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  സമാമ്പനിളുകേള്
സനി.എഫെസ്റ്റ്.ആര്.ഡനി. (കേസൗണ്സനില് കഫെമാര് ഫഡസ്റ്റ് റനിസര്ച്ചസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് പഡവലെപ്പമന്റെസ്റ്റ്)/
ആര്.എ.എല്. (റനീജനിയണല് അനലെനിറനികല് ലെകബമാറട്ടറനി)  മറസ്റ്റ് എന.എ.ബനി.എല്.
(നമാഷണല് അപക്രഡനികറഷന കബമാര്ഡസ്റ്റ്  കഫെമാര്  പടെസനിന്ധംഗസ്റ്റ്  ആനഡസ്റ്റ്   കേമാലെനികബ്രഷന
ലെകബമാറട്ടറനീസസ്റ്റ്) അപക്രഡനിറഡസ്റ്റ് ലെമാബുകേളനികലെകസ്റ്റ് നല്കേനി ഗുണനനിലെവമാരന്ധം ഉറപ്പെമാകനി
യതനിനുകശഷമമാണസ്റ്റ്  സശ്വനീകേരനികന്നതസ്റ്റ്.  വനില്പനശമാലെകേളനില്  നനിനന്ധം  ഡനികപ്പെമാകേളനില്
നനിനന്ധം റമാനഡമമായനി പമായറസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവസ്തുകള് ഉള്പപ്പെപടെ കശഖരനിച്ചസ്റ്റ് സനി.എഫെസ്റ്റ്.ആര്.ഡനി.
(കേസൗണ്സനില് കഫെമാര് ഫഡസ്റ്റ് റനിസര്ച്ചസ്റ്റ് ആനഡസ്റ്റ് പഡവലെപ്പമന്റെസ്റ്റ്)/മറസ്റ്റ് എന.എ.ബനി.എല്.
(നമാഷണല് അപക്രഡനികറഷന കബമാര്ഡസ്റ്റ് കഫെമാര് പടെസനിന്ധംഗസ്റ്റ് ആനഡസ്റ്റ് കേമാലെനികബ്രഷന
ലെകബമാറട്ടറനീസസ്റ്റ്) അപക്രഡനിറഡസ്റ്റ് ലെമാബുകേളനില് ക്രമമമായനി പരനികശമാധനിച്ചുവരുന.

കഹമാട്ടല് ഭക്ഷണ വനിലെ നനിയനണന്ധം

311 (1972) ശനീ  .   ചനിറയന്ധം കഗമാപകുമമാര് :
ശനീ  .     ഇ  .   പകേ  .   വനിജയന :
ശനീ  .     വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമമാര് :
ശനീ  .     എല്കദമാ  എബ്രഹമാന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കഹമാട്ടല് ഭക്ഷണ വനിലെ നനിയനനികന്നതനിനസ്റ്റ് കഹമാട്ടല് വനിലെ നനിയനണ
നനിയമന്ധം നടെപ്പെനിലെമാകമാന തയമാറമാകുകമമാ;
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(ബനി)  കഹമാട്ടല്  വനിലെ  നനിയനനികന്നതനിനമായനി  ജനിലമാതലെ  ഭക്ഷണ  വനിലെ

ക്രമനീകേരണ അകതമാറനിറനികേള് രൂപനീകേരനികന്നതനിനസ്റ്റ് തയമാറമാകുകമമാ;

(സനി)  പമാല്,  പച്ചകറനി,  ഇറച്ചനി എന്നനിവയസ്റ്റ് വനിലെ കൂടുകമ്പമാള് വനിലെ വര്ദനിപ്പെനികന്നതസ്റ്റ്

കപമാപലെ  വനിലെ  കുറയുകമ്പമാള്  ഭക്ഷണവനിലെ  കുറയന്നതനിനുന്ധം  പ്രസ്തുത  നനിയമതനില്

വഖ്യവസ പചയ്യുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ -സനി)  കഹമാട്ടലകേപള കഗഡസ്റ്റ്  പചയ്തസ്റ്റ്  വനിലെ  ഏകേനീകേരനികന്നതനിനുള്ള ശമന്ധം

നനിയമപരമമായനി  നനിലെനനില്കകമമാ  എന്ന  കേമാരഖ്യന്ധം  പരനികശമാധനികന്നതനിനമായനി

10-8-2016 തനീയതനിയനില് ഒരു കയമാഗന്ധം കചര്ന്നനിരുന. നനിയമന്ധംമൂലെമുള്ള ഭക്ഷണ വനിലെ

ഏകേനീകേരണതനിനസ്റ്റ്  സമാധുതയനിപലനന്ധം  ആയതസ്റ്റ്  അപ്രമാകയമാഗനികേമമാപണനമുള്ള

വമാദമമാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  കയമാഗതനില്  ഉയര്നവന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിപന്റെ  അടെനിസമാനതനില്

കഹമാട്ടലകേളനിപലെ  ഭക്ഷണ  പദമാര്തങ്ങളുപടെ  വനിലെ  ക്രമനീകേരനികന്നതനിനമായനി  രൂപന്ധം

നല്കേനിയ  “2015 -പലെ കകേരള കഹമാട്ടലകേള്  (ഭക്ഷണ വനിലെ ക്രമനീകേരണന്ധം)  ബനിലെസ്റ്റ്ല്ല്”-നസ്റ്റ്

പ്രസക്തനിയനില  എന്നസ്റ്റ്  കേണ്ടതനിനമാല്  മറസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനികമാപമന്നസ്റ്റ്

ഗസൗരവപൂര്വ്വന്ധം  ആകലെമാചനിച്ചുവരുന.  കഹമാട്ടലകേളനില്  ഭക്ഷണസമാധനങ്ങളുപടെ  വനിലെ

പ്രദര്ശനിപ്പെനികണപമന്നസ്റ്റ് നനിഷര്ഷനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

മപണ്ണണ്ണ വനിതരണന്ധം

312 (1973) ശനീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതനീശന :

ശനീ  .     പനി  .    ടെനി  .    കതമാമസസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ ലവദദ്യുതനീകേരണ സന്ധംസമാനമമായനി പ്രഖഖ്യമാപനിച്ച സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്

രണ്ടസ്റ്റ് ലെക്ഷതനി എഴുപതനി ഏഴെമായനിരതനി ഇരുന്നൂറനി പതസ്റ്റ് വനീടുകേളനില് ലവദദ്യുതനി

ഇലമാതതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില് പ്രതനിമമാസന്ധം നമാലെസ്റ്റ് ലെനിറര് മപണ്ണണ്ണ അനുവദനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

വനിശദമമാകകമമാ;

(ബനി)  അനര്ഹര്കന്ധം  മത്സഖ്യബനന  കബമാട്ടുകേള്കസ്റ്റ്  തനിരനിമറനി  നടെതനിയുന്ധം

മപണ്ണണ്ണ നല്കേനി എന്ന ആകരമാപണതനിപന്റെ അടെനിസമാനതനില്  2017  ഏപ്രനില്,

കമയസ്റ്റ്, ജൂണ് മമാസങ്ങളനില് കകേന്ദ്രസര്കമാര് നല്കുന്ന മപണ്ണണ്ണയുപടെ അളവനില് കുറവസ്റ്റ്

വരുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?
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(എ)  വകുപ്പെനിപലെ ജൂണ്  2017-പലെ സനിതനിവനിവര കേണകപ്രകേമാരന്ധം  179860
(ഒരു ലെക്ഷതനി എഴുപതനിപയമാനപതനിനമായനിരതനി എണ്ണൂറനി അറുപതസ്റ്റ്)  കുടുന്ധംബങ്ങളമാണസ്റ്റ്
പപവദദ്യുതനീകേരനികമാതതമായനി  നനിലെവനിലള്ളതസ്റ്റ്.  അവര്കസ്റ്റ്  പ്രതനിമമാസന്ധം  കേമാര്പഡമാന്നനിനസ്റ്റ്
4 ലെനിറര് മപണ്ണണ്ണയമാണസ്റ്റ് വനിതരണന്ധം നടെതനിവരുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  2017  ഏപ്രനില്,  കമയസ്റ്റ്,  ജൂണ്  മമാസങ്ങളനില്  കകേന്ദ്രതനില്  നനിനന്ധം
ലെഭഖ്യമമായ മപണ്ണണ്ണയുപടെ അളവനില് കുറവസ്റ്റ് വന്നനിട്ടുപണ്ടങനിലന്ധം ആയതനിപന്റെ കേമാരണന്ധം
പരമാമര്ശനികപപ്പെട്ടനിട്ടനില. 

മപണ്ണണ്ണ വനിഹനിതന്ധം

313 (1974) ശനീ  .    എന  .    എ  .    പനലനികന്നസ്റ്റ് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കകേന്ദ്ര സര്കമാരനില് നനിനള്ള പ്രതനിമമാസ മപണ്ണണ്ണ വനിഹനിതന്ധം എത്രയമാണസ്റ്റ്;
ഇതനില് നനിന്നസ്റ്റ് മത്സഖ്യബനന കബമാട്ടുകേള്കസ്റ്റ് നല്കുന്ന മപണ്ണണ്ണ എത്രയമാണസ്റ്റ്;

(ബനി) ലവദദ്യുതനീകേരനിച്ചതുന്ധം അലമാതതുമമായ വനീടുകേള്കസ്റ്റ് എത്ര ലെനിറര് മപണ്ണണ്ണ
വനീതന്ധം നല്കുനണ്ടസ്റ്റ്;

(സനി) കകേരളന്ധം സമ്പൂര്ണ്ണ ലവദദ്യുതനീകേരണ സന്ധംസമാനമമായനി പ്രഖഖ്യമാപനികപപ്പെട്ട
സമാഹചരഖ്യതനില് ലവദദ്യുതനീകേരനികമാത വനീടുകേള്കസ്റ്റ്  ഇനനി  മപണ്ണണ്ണ നല്കകേണ്ട
ആവശഖ്യമുകണ്ടമാപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ ;

(ഡനി)  മത്സഖ്യബനന കബമാട്ടുകേള്കസ്റ്റ് മപണ്ണണ്ണ ആവശഖ്യമുപണ്ടങനില് സന്ധംസമാനന്ധം
പ്രകതഖ്യകേ അകപക്ഷ നല്കകേണ്ടതുകണ്ടമാ;  എങനില്  കകേരളന്ധം  അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടു
കണ്ടമാപയന്നസ്റ്റ് പവളനിപപ്പെടുത്തുകമമാ;

(ഇ)  കറഷന  കേടെകേളനിലൂപടെ  മമാത്രന്ധം  വനിതരണന്ധം  പചയമാന  കകേന്ദ്രന്ധം  നല്കുന്ന
മപണ്ണണ്ണ ഇകപ്പെമാഴുന്ധം തനിരനിമറനി നടെത്തുകേയമാപണന്ന ആകക്ഷപന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(എഫെസ്റ്റ്) കകേന്ദ്രന്ധം നല്കുന്നതനില് നനിന്നസ്റ്റ് എത്ര ലെനിറര് മപണ്ണണ്ണയമാണസ്റ്റ് മത്സഖ്യബനന
കബമാട്ടുകേള്കന്ധം കേമാര്ഷനികേ ആവശഖ്യതനിനുന്ധം  നല്കുന്നതസ്റ്റ്;  ഈ രണ ആവശഖ്യങ്ങള്കന്ധം
മപണ്ണണ്ണ നല്കുന്നതമാണസ്റ്റ് കകേരളതനിപന്റെ വനിഹനിതന്ധം പവട്ടനികറയമാന കേമാരണന്ധം എന്നതസ്റ്റ്
ശരനിയമാകണമാ;  മപണ്ണണ്ണ  മമാറനി  വനിറതനിപനതനിപര  കേന്ധംപസ്റ്റ് കടമാളര്  ആന്റെസ്റ്റ്  ഓഡനിറര്
ജനറലെനിപന്റെ എതനിര്പ്പെനിപന്റെ കൂടെനി അടെനിസമാനതനിലെമാകണമാ വനിഹനിതന്ധം കുറഞപതന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ?
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(എ) 2017-2018  വര്ഷതനിപലെ ഏപ്രനില്,  കമയസ്റ്റ്,  ജൂണ് മമാസങ്ങളനികലെകള്ള
മപണ്ണണ്ണ  വനിഹനിതന്ധം  15456  കേനികലെമാ  ലെനിററമാണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  മത്സഖ്യബനന
കമഖലെയസ്റ്റ് 3164 കേനികലെമാ ലെനിറര് മപണ്ണണ്ണ അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി)  പപവദദ്യുതനീകേരനിച്ച  വനീടുകേള്കസ്റ്റ്  അര  ലെനിററുന്ധം  പപവദദ്യുതനീകേരനികമാത
വനീടുകേള്കസ്റ്റ് 4 ലെനിററുന്ധം മപണ്ണണ്ണ വനീതമമാണസ്റ്റ് നല്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  വകുപ്പെനിപലെ വനിവരങ്ങളനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  കുകറ വനീടുകേള് കൂടെനി പപവദദ്യുതനീകേരനികമാനുണ്ടസ്റ്റ്.
ആയതനിനമാല് അവയസ്റ്റ് മപണ്ണണ്ണ നല്കകേണ്ടതുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)  മത്സഖ്യബനന  കമഖലെയസ്റ്റ്  മപണ്ണണ്ണ  വനിഹനിതന്ധം  വര്ദനിപ്പെനികന്നതനിനസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര സര്കമാരനികനമാടെസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഇ)  ഇതരന്ധം ചനിലെ ഒറപപ്പെട്ട സന്ധംഭവങ്ങള് ശദയനില്പപ്പെടുകേയുന്ധം നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനികകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(എഫെസ്റ്റ്) 2017-18 ഒന്നമാന്ധം പമാദതനില് മത്സഖ്യബനന കമഖലെയസ്റ്റ് 3164 കേനികലെമാ
ലെനിറര്  മപണ്ണണ്ണയുന്ധം  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലെയസ്റ്റ്  45  കേനികലെമാ  ലെനിറര്  മപണ്ണണ്ണയുന്ധം
അനുവദനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  മപണ്ണണ്ണ  പമാചകേ  ആവശഖ്യതനിനുന്ധം  വനിളകസ്റ്റ്
കേതനികന്നതനിനുന്ധം മമാത്രമമാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്രന്ധം ലെഭഖ്യമമാകന്നതസ്റ്റ്.  എല്.പനി.ജനി.  കേണക്ഷനുകേളനിലന്ധം
പപവദദ്യുതനീകേരനിച്ച വനീടുകേളനിലന്ധം ഉണ്ടമായ വര്ദനയമാണസ്റ്റ് വനിഹനിതന്ധം  പവട്ടനികറയമാനുണ്ടമായ
കേമാരണമമായനി കകേന്ദ്ര സര്കമാര് പറയുന്നതസ്റ്റ്. പനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്. മപണ്ണണ്ണ മത്സഖ്യബനനന്ധം
ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള  മറമാവശഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഉപകയമാഗനിച്ചതനിനമാല്  2014-15  കേമാലെയളവനില്
മപണ്ണണ്ണ  വനിഹനിതന്ധം  പവട്ടനികറനിച്ചുപവങനിലന്ധം  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ  അകപക്ഷ
പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് പുനനഃസമാപനിച്ചു നല്കുകേയുന്ധം പചയ്തനിരുന.

പുതുതമായനി കഫെമാകട്ടമാ എടുതസ്റ്റ് കേമാര്ഡസ്റ്റ് പുതുകന്നതനിനുള്ള അവസരന്ധം

314 (1975)  ശനീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് പുതുകന്ന സമയതസ്റ്റ് കഫെമാകട്ടമാ എടുതസ്റ്റ് കേമാര്ഡസ്റ്റ് പുതുകമാന
കേഴെനിയമാതവര്കസ്റ്റ് കഫെമാകട്ടമാ എടുതസ്റ്റ് കേമാര്ഡസ്റ്റ് പുതുകന്നതനിനുള്ള അവസരന്ധം നല്കുകമമാ;
ഏതസ്റ്റ് മമാസന്ധം മുതല് ഇതനിനുള്ള സസൗകേരഖ്യന്ധം ഏര്പപ്പെടുത്തുപമന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  അര്ഹത  ഉണ്ടമായനിട്ടുന്ധം  മുനഗണനമാ  വനിഭമാഗതനില്പപ്പെടെമാപത  കപമായവര്കസ്റ്റ്
അതസ്റ്റ് പരനിഹരനിച്ചസ്റ്റ് പകേമാടുകന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് കവഗതനില് സശ്വനീകേരനികകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) കറഷനകേമാര്ഡസ്റ്റ് പുതുകല് ഒരു തുടെര് പ്രക്രനിയയമാണസ്റ്റ്.  പുതുകനിയ കറഷന

കേമാര്ഡുകേളുപടെ വനിതരണന്ധം പൂര്തനിയമാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് പുതനിയ കേമാര്ഡുകേള് അനുവദനിക

ന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് പുനരമാരന്ധംഭനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മുനഗണനമാ വനിഭമാഗതനില് ഉള്പപ്പെടുതണപമന്നസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  514103

അകപക്ഷകേള് ലെഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേള് വനിശദമമായനി  പരനികശമാധനികന്ന

തനികലെകമായനി തമാലൂകസ്റ്റ് സപപപ്ലെെ ഓഫെനീസസ്റ്റ് തലെതനില് കക്രമാഡനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് നടെപടെനികേള്

നടെനവരുന.  അനര്ഹരമായവപര  പൂര്ണ്ണമമായുന്ധം  ഒഴെനിവമാകന്നതുവഴെനി  കൂടുതല്

അര്ഹരമായവപര മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില് ഉള്പപ്പെടുതമാന കേഴെനിയുന്നതമാണസ്റ്റ്.

കദവനികുളന്ധം മണ്ഡലെതനിപലെ കറഷന കേടെകേളുപടെ പ്രവര്തനന്ധം

315  (1976)  ശനീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രമാകജന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) കദവനികുളന്ധം നനികയമാജകേ മണ്ഡലെതനില് നനിലെവനില് എത്ര കറഷന കേടെകേളമാണസ്റ്റ്

പ്രവര്തനികന്നപതനന്ധം  അവയുപടെ  പ്രവര്തനന്ധം  കൃതഖ്യമമായ  രനീതനിയനിലെമാകണമാ

നടെകന്നപതനന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി) ക്രമകകടുകേള് നടെത്തുന്ന ഏപതങനിലന്ധം കറഷന കേടെകേള് പ്രവര്തനികന

പണ്ടങനില് അവയ്പകതനിപര നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി) ഉപണ്ടങനില് എന്തെസ്റ്റ് നടെപടെനിയമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഡനി) ഇപലങനില് ആവശഖ്യമമായ നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികകമമാ എന്നസ്റ്റ് പവളനിപപ്പെടുതമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി) കദവനികുളന്ധം  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലെതനില്  119  കറഷന  കേടെകേള്

നനിലെവനിലണ്ടസ്റ്റ്.  ഏപതങനിലന്ധം  കറഷന  കേടെയനില്  ക്രമകകടെസ്റ്റ്  കേപണ്ടതനിയമാല്  കകേരള

കറഷനനിന്ധംഗസ്റ്റ് ഓര്ഡര്, 1966 പ്രകേമാരന്ധം കേര്ശന നടെപടെനി സശ്വനീകേരനികമാറുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി) ബമാധകേമല.
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പമാചകേവമാതകേ സനിലെനിണ്ടറനിനുള്ള സബ്സനിഡനി

316 (1977)  ശനീ  .    പകേ  .    ദമാസന  :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവന്ധം
സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പമാചകേവമാതകേ  സനിലെനിണ്ടറനിനസ്റ്റ്  സബ് സനിഡനി  നനിര്തലെമാകമാനുള്ള
കകേന്ദ്രസര്കമാരനിപന്റെ നനീകന്ധം സമാധമാരണകമാര്കണ്ടമാകനികയകമാവന്ന ബുദനിമുട്ടുകേളുന്ധം
കേടുത സമാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനിയുന്ധം പരനികശമാധനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; സബ്സനിഡനി നനിര്തലെമാകന്ന
പക്ഷന്ധം  ആയതനിപന്റെ  ആഘമാതന്ധം  ലെഘൂകേരനികമാന  സര്കമാരനിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനന്ധം
ആശശ്വമാസ നടെപടെനികേളുണ്ടമാകുകമമാ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി) ആവശഖ്യമുള്ള പക്ഷന്ധം ഈ വനിഷയതനില് പ്രകതഖ്യകേ പരനിഗണന നല്കേനി
കകേരളതനിനസ്റ്റ് മമാത്രമമായനി ഒരു പമാകകജസ്റ്റ് പ്രഖഖ്യമാപനികന്നതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്രസര്കമാരനികനമാടെസ്റ്റ്
അഭഖ്യര്തനികകേയുന്ധം  ആവശഖ്യമമായ  ഇടെപപടെല്  നടെത്തുകേയുന്ധം  പചയ്യുകമമാപയന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ &  ബനി) പമാചകേവമാതകേ സനിലെനിണ്ടറനിനസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി നനിര്തലെമാകമാനുള്ള
കകേന്ദ്രസര്കമാരനിപന്റെ നനീകന്ധം സമാധമാരണകമാര്കസ്റ്റ് ഉണ്ടമാകനികയകമാവന്ന ബുദനിമുട്ടുകേളുന്ധം
കേടുത സമാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനിയുന്ധം പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി നനിലെനനിര്ത്തുവമാന
കകേന്ദ്ര സര്കമാരനികനമാടെസ്റ്റ്  അഭഖ്യര്തനികന്നതസ്റ്റ്  സഹനിതമുള്ള  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനികന്ന
കേമാരഖ്യന്ധം പരനികശമാധനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

പുതുകനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള കറഷന കേമാര്ഡുകേള്

317  (1978)  ശനീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദനീപസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  തൃശ്ശൂരനിപലെ  തലെപ്പെനിള്ളനി  തമാലൂകസ്റ്റ്  സനിവനില്  സലപ്ലെെസസ്റ്റ്  ആഫെനിസനിനസ്റ്റ്
കേനീഴെനില് എത്ര കറഷന കേമാര്ഡുകേള് പുതുകനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ് എന്നറനിയനികമാകമമാ;

(ബനി)  അതനില് എ.എ.ലവ. വനിഭമാഗന്ധം,  മുനഗണനമാ വനിഭമാഗന്ധം,  പപമാതുവനിഭമാഗന്ധം,
സബ് സനിഡനി  എന്നനീ  വനിഭമാഗങ്ങളനില്  എത്ര  കറഷന  കേമാര്ഡുകേള്  വനീതമുപണ്ടന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  പതറമായ  വനിവരങ്ങള്  ഡനികകറഷനുകേളനില്  നല്കേനി  മുനഗണനമാ
വനിഭമാഗതനില് കേയറനിക്കൂടെനിയവപര കേപണ്ടതനി ഒഴെനിവമാകനിയതു പ്രകേമാരന്ധം എത്ര കറഷന
കേമാര്ഡുകേള് മുനഗണനമാ വനിഭമാഗതനില് നനിനന്ധം മമാറനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;

(ഡനി) അനര്ഹപര കേപണ്ടതനി ഒഴെനിവമാകന്നതനിനസ്റ്റ് വനീടുകേള് കേയറനി പരനികശമാധന
നടെതനിവരുനകണ്ടമാ; ഉപണ്ടങനില് അതനിപന്റെ വനിശദമാന്ധംശന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ) 1,53,106

(ബനി) എ.എ.പപവ. 10,450

മുനഗണനമാ വനിഭമാഗന്ധം 69,287

പപമാതുവനിഭമാഗന്ധം (സബ്സനിഡനി) 49,070

പപമാതുവനിഭമാഗന്ധം (കനമാണ് സബ്സനിഡനി) 24,299

(സനി) നനിലെവനില് 1,33,857 അനര്ഹപര ഒഴെനിവമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(ഡനി)  തമാലൂകസ്റ്റ്  സപപപ്ലെെ ഓഫെനീസറുപടെ കനതൃതശ്വതനില് സ്കെശ്വമാഡസ്റ്റ്  രൂപനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്

വനീടുകേളനില് കപമായനി പരനികശമാധനിച്ചസ്റ്റ് നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന. പ്രസ്തുത പരനികശമാധന

തുടെര്നവരുന.

ചനിറ്റൂര് തമാലൂകനിപലെ കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണന്ധം

318 (1979)  ശനീ  .    പകേ  .    ബമാബു :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവന്ധം

സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ചനിറ്റൂര്  തമാലൂകനിപലെ  കറഷന  കേമാര്ഡസ്റ്റ്  വനിതരണന്ധം  എന്നസ്റ്റ്  തുടെങ്ങമാന

കേഴെനിയുപമന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തമാലൂകനില് നമാളനിതുവപര കേമാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണന്ധം പചയമാതതനിപന്റെ

കേമാരണന്ധം വനിശദമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി) ചനിറ്റൂര് തമാലൂകനില് എലമാ കേമാര്ഡുകേളുന്ധം ദശ്വനിഭമാഷമാ കേമാര്ഡുകേളമാണസ്റ്റ്.

ടെനി.  കേമാര്ഡുകേളുപടെ  ഉള്കപജുകേളനില്  തമനിഴുന്ധം  മലെയമാളവന്ധം  ഭമാഷകേളനില്  വനിവരങ്ങള്

അച്ചടെനികകണ്ടതുള്ളതനിനമാല് കകേരള ബുകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് പബനികകഷനസസ്റ്റ് പസമാപപസറനികസ്റ്റ്,

അച്ചടെനിച്ചസ്റ്റ് നല്കുവമാന കൂടുതല് സമയന്ധം ആവശഖ്യമമായതനിനമാല് വനിതരണന്ധം പചയമാന

കേഴെനിഞനിട്ടനില.  2017  ആഗസസ്റ്റ്  16-ാ  തനീയതനികയമാടുകൂടെനി  വനിതരണന്ധം  പചയമാന

കേഴെനിയുപമന്നസ്റ്റ് പ്രതനീക്ഷനികന. ദശ്വനിഭമാഷമാ കേമാര്ഡുകേളുള്ള സലെങ്ങളനില് മമാത്രകമ ഇസൗ

കേമാലെതമാമസന്ധം ഉണ്ടമായനിട്ടുള്ളു.
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മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില് കേടെനകൂടെനിയ അനര്ഹര്

319  (1980)   ശനീ  .    പമാറകല് അബ്ദുല :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില് കേടെനകൂടെനിയ അനര്ഹരമായ എത്രകപര് ഇതനിനകേന്ധം
കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് മമാറനി നല്കേണപമന്നമാവശഖ്യപപ്പെട്ടസ്റ്റ് അകപക്ഷ സമര്പ്പെനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്രകപര്  സര്കമാര്  ഉകദഖ്യമാഗസരമാണസ്റ്റ്;  വനിശദമാന്ധംശങ്ങള്
നല്കുകമമാ;

(സനി) അകപക്ഷ സമര്പ്പെനികകണ്ട തനീയതനി ഇതനിനകേന്ധം നനീട്ടനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; എങനില്
എനവപരയമാണസ്റ്റ് നനീട്ടനിയതസ്റ്റ്; ഈ കേമാലെയളവനില് എത്രകപര് മുനഗണനമാപ്പെട്ടനികേയനില്
നനിന്നസ്റ്റ് പുറതമാകുപമന്നമാണസ്റ്റ് കേരുതുന്നതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  അന്തെനിമ  തനീയതനികകശഷവന്ധം  മുനഗണനമാ  കേമാര്ഡസ്റ്റ്  ലകേവശന്ധംവയന്ന
സര്കമാര് ഉകദഖ്യമാഗസര്പകതനിപര എന്തു നടെപടെനി ലകേപകമാള്ളുപമന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ഇ)  മുനഗണനമാ കറഷനകേമാര്ഡസ്റ്റ് ആപരമാപകയമാണസ്റ്റ് തനിരനിപകേ നല്കകേണ്ടതസ്റ്റ്;
വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി) 1,86,926  കപര് അകപക്ഷ സമര്പ്പെനിച്ചതനില് 27344  കപര് സര്കമാര്
ഉകദഖ്യമാഗസരമാണസ്റ്റ്.

(സനി) 2017  ആഗസസ്റ്റ്  20-നകേന്ധം സര്കമാര് ഉകദഖ്യമാഗസര് അവരവരുപടെ കപരസ്റ്റ്
ഉള്പപ്പെട്ട കറഷന കേമാര്ഡുകേള് കഡമായനിന്ധംഗസ്റ്റ്  &  ഡനിസ്കബഴനിന്ധംഗസ്റ്റ് ഓഫെനീസര് മുമ്പമാപകേ
പരനികശമാധനയസ്റ്റ് ഹമാജരമാകകണ്ടതമാണസ്റ്റ്.  സ.ഉ.(പപകേ)  നമ്പര്  112/2012/ത.സശ്വ.ഭ.വ.
തനീയതനി 27-4-2012, സ.ഉ.(സമാധമാ) നമ്പര് 116/17/ഭ.പപമാ.വനി.വ. തനീയതനി 12-4-2017
എന്നനിവയനിപലെ മമാനദണ്ഡങ്ങള് പ്രകേമാരന്ധം മുനഗണകനതര വനിഭമാഗതനില്പപ്പെടുന്നവര്
സശ്വയന്ധം ഒഴെനിവമാകുന്നതനിനസ്റ്റ് കവണ്ട നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതനിനസ്റ്റ് ബനപപ്പെട്ട തമാലൂകസ്റ്റ്
സപപപ്ലെെ  ഓഫെനീസര്മമാര്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷ  നല്കകേണ്ടതമാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള്
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സമയപരനിധനി  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടനില.  അനര്ഹരമായ  എലമാവപരയുന്ധം
മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില് നനിനന്ധം പുറതമാകവമാനമാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനികന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  വകുപ്പുതലെ  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനികന്നതനികനമാപടെമാപ്പെന്ധം  തപന്ന  ഇന്തെഖ്യന
ശനിക്ഷമാ  നനിയമതനിപലെ  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  വകുപ്പെസ്റ്റ്  പ്രകേമാരവന്ധം  1955-പലെ  അവശഖ്യസമാധന
നനിയമപ്രകേമാരവന്ധം നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

436/2020
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(ഇ)  സന്ധംസമാനപത  എലമാ  സര്കമാര്/അര്ദ  സര്കമാര്  ജനീവനകമാര്,
അദഖ്യമാപകേര്,  പപമാതുകമഖലെമാ  സമാപനങ്ങളനിപലെ  ജനീവനകമാര്,  യൂണനികവഴനിറനി
ജനീവനകമാര്,  സന്ധംസമാന  ജനിലമാ  പ്രമാഥമനികേ  സഹകേരണ  സന്ധംഘങ്ങളനിപലെ ജനീവനകമാര്,
കദശസമാല്കൃത/പഷഡറ്റ്യൂള്ഡസ്റ്റ് ബമാങസ്റ്റ്  ജനീവനകമാര്,  സര്കമാര് നനിയനണതനിലള്ള
കകേമാര്പ്പെകറഷനുകേള്,  ലെനിമനിറഡസ്റ്റ് കേമ്പനനികേള് എന്നനിവയനിപലെ ജനീവനകമാര്,  പപനഷന/
ഫെമാമനിലെനി പപനഷന പപകേപ്പെറ്റുന്നവര്,  പ്രതനിമമാസന്ധം 25,000  രൂപകയമാ അതനില് കൂടുതകലെമാ
വരുമമാനമുള്ളവര്, സശ്വന്തെമമായനി 1000 ചതുരശ അടെനികകമല് വനിസനീര്ണ്ണമുള്ള വനീകടെമാ,
ഫമാകറമാ  ഉള്ള കുടുന്ധംബങ്ങള്,  വനികദശതസ്റ്റ്  കജമാലെനി  പചയ്യുന്ന ഉയര്ന്ന വരുമമാനമുള്ള
കുടുന്ധംബങ്ങള്,  നമാലെസ്റ്റ്  ചക്ര  വമാഹനന്ധം  സശ്വന്തെമമായനി  ഉപകയമാഗനികന്നവര്  ഉള്പപ്പെട്ട
കുടുന്ധംബങ്ങള്,  ഒകരകറനില്  കൂടുതല്  വനിസനീര്ണ്ണമുള്ള  സലെമുള്ളവര്  (പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭമാഗപമമാഴെനിപകേ) എന്നനിവരമാണസ്റ്റ് മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില് നനിനന്ധം ഒഴെനിവമാകകേണ്ടവര്.

പസഷഖ്യല് ഓണച്ചന്തെകേള്

320 (1981)  ശനീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

സന്ധംസമാനപത  എലമാ  നനിയമസഭമാ  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലെങ്ങളനിലന്ധം  സനിവനില്
സലപ്ലെെസസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷപന്റെ ആഭനിമുഖഖ്യതനില് പസഷഖ്യല് ഓണചന്തെകേള് ആരന്ധംഭനികകമമാ
എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

സന്ധംസമാനപത എലമാ നനിയമസഭമാ നനികയമാജകേ മണ്ഡലെങ്ങളനിലന്ധം സനിവനില് സപപപ്ലെെസസ്റ്റ്
കകേമാര്പ്പെകറഷപന്റെ ആഭനിമുഖഖ്യതനില് ഒരു ഓണച്ചന്തെപയങനിലന്ധം പ്രവര്തനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

നനികതഖ്യമാപകയമാഗ സമാധനങ്ങളുപടെ വനിലെവര്ദന

321  (1982)  ശനീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  നനികതഖ്യമാപകയമാഗ സമാധനങ്ങളുപടെ വനിലെ പനിടെനിച്ചുനനിര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി
സശ്വനീകേരനികപമന്നസ്റ്റ്  പലെതവണ  സര്കമാര്  വമാഗമാനന്ധം  നല്കേനിയനിരുന്നതമാപണങനിലന്ധം
ഇകപ്പെമാഴുന്ധം വളപരക്കൂടെനിയ വനിലെയമാണസ്റ്റ് അവ മമാര്കറനില് ലെഭനികന്നപതന്ന ആകക്ഷപന്ധം
ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഈ  അവസയസ്റ്റ്  കേമാരണപമപന്തെന്നസ്റ്റ്  കേപണ്ടതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  എങനില്
വനിശദമമാകമാകമമാ ?
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ഉതരന്ധം

(എ & ബനി) കനരനിയ വനിലെവര്ദനവസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. അനഖ്യ സന്ധംസമാന
ങ്ങളനിലണ്ടമാകുന്ന  അവശഖ്യ  സമാധനങ്ങളുപടെ  ദസൗര്ലെഭഖ്യന്ധം,  വനിളനമാശന്ധം,  കേമാലെമാവസമാ
വഖ്യതനിയമാനന്ധം മുതലെമായ കേമാരണങ്ങളമാല് ഉത്പമാദകേ സന്ധംസമാനങ്ങളനില്  ഉത്പമാദനന്ധം
കുറഞതുമൂലെന്ധം നനികതഖ്യമാപകയമാഗ സമാധനങ്ങള്കസ്റ്റ് വനിലെ വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണ്ടമാകേമാറുണ്ടസ്റ്റ്.
ഇസൗ പ്രതനികൂലെ സമാഹചരഖ്യങ്ങളനിലന്ധം  സബ്സനിഡനി  വനിലെകേളനില് സനിരത ഉറപ്പെമാകനി
പകേമാണന്ധം,  സപപപ്ലെെകകേമാ  വനില്പ്പെനശമാലെകേളനില്  അധനികേന്ധം  കസമാകസ്റ്റ്  എതനികന്നതസ്റ്റ്
വഴെനിയുന്ധം വനിലെകയറന്ധം നനിയനനികന്നതനിനസ്റ്റ് സമാധഖ്യമമായ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

കേമാട്ടമാകടെ മണ്ഡലെതനില് നനിനന്ധം മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില്
ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനമായനി ലെഭഖ്യമമായ അകപക്ഷകേള്

322 (1983)  ശനീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതനീഷസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഭക്ഷഖ്യ  സുരക്ഷമാ  നനിയമന്ധം  നടെപ്പെനിലെമാകന്നതനിപന്റെ  ഭമാഗമമായനി  കേമാട്ടമാകടെ
മണ്ഡലെതനിപലെ ആറസ്റ്റ് പഞമായത്തുകേളനില് നനിനന്ധം മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില് ഉള്പപ്പെടു
ത്തുന്നതനിനമായനി ലെഭനിച്ച അകപക്ഷകേളുപടെ എണ്ണന്ധം എത്രപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  അനര്ഹപര  ഒഴെനിവമാകന്നതനിനുന്ധം  അര്ഹപര  ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന്ധം
എപന്തെമാപക നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനികന്നതസ്റ്റ്; വനിശദമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) 4937 അകപക്ഷകേള്.

(ബനി)  അനര്ഹപര  ഒഴെനിവമാകനി  അര്ഹപര  ലെനിസനില്  ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
സമയബനനിതമമായനി നടെപടെനികേള് ആരന്ധംഭനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഇതനികനമാടെനുബനനിച്ചസ്റ്റ് മുനഗണനമാ
കേമാര്ഡനില് ഉള്പപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള സര്കമാര് ഉകദഖ്യമാഗസര്,  സര്കമാര് അന്ധംഗനീകൃത സശ്വയന്ധംഭരണ
സമാപനങ്ങള്, പപമാതുകമഖലെമാ, സഹകേരണ കമഖലെയനിപലെ ജനീവനകമാര്, സര്വ്വനീസസ്റ്റ്
പപനഷനകേമാര് എന്നനിവര് കൃതഖ്യമമായനി കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് തനിരനികച്ചല്പ്പെനിച്ചസ്റ്റ് മുനഗണകനതര
വനിഭമാഗതനില് ഉള്പപ്പെടുത്തുവമാന  20-8-2017  വപര  സമയപരനിധനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
ഇതനിനുപരനിയമായനി അനര്ഹര്പകതനിപര ഇന്തെഖ്യന ക്രനിമനിനല് ശനിക്ഷമാ നനിയമ പ്രകേമാരവന്ധം
അവശഖ്യസമാധന നനിയമന്ധം, 1955 പ്രകേമാരവന്ധം  നടെപടെനിപയടുകവമാന ബനപപ്പെട്ട ജനിലമാ
കേളകര്മമാര്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  എലമാ വകുപ്പെസ്റ്റ് കമധമാവനികേള്കന്ധം,  സമാപന
കമധമാവനികേള്കന്ധം  ഇകമാരഖ്യന്ധം  സന്ധംബനനിച്ച  കേര്ശന  നടെപടെനി  സശ്വനീകേരനികവമാന
നനിര്കദ്ദേശന്ധം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.   പനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  കേണ്കടമാള്  ഓര്ഡര്,  2015  കകമാസസ്റ്റ്
3  (13)-പന്റെ  അടെനിസമാനതനില്  കദശനീയ  ഭക്ഷഖ്യ  ഭദ്രതമാ  നനിയമന്ധം  2013  പ്രകേമാരന്ധം
പ്രസനിദനീകേരനികന്ന  മുനഗണനമാ  പട്ടനികേ  തുടെര്ച്ചയമായ  പുനരവകലെമാകേനതനിനസ്റ്റ്
വനികധയമമാകന്നതസ്റ്റ് സന്ധംബനനിച്ച നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.
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ആനയനില് നനിനന്ധം അരനി സന്ധംഭരനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി

323 (1984)  ശനീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റമാന്ധം :

ശനീ  .     വനി  .   ഡനി  .   സതനീശന :

ശനീ  .     സണ്ണനി കജമാസഫെസ്റ്റ് :

ശനീ  .     എ  .   പനി  .   അനനില് കുമമാര് : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സനിവനില്  സപപപ്ലെെസസ്റ്റ്  കകേമാര്പ്പെകറഷനസ്റ്റ്  അരനി  സന്ധംഭരനിച്ചസ്റ്റ്  നല്കേമാപമന്നസ്റ്റ്

ആനമാപ്രകദശസ്റ്റ്  സര്കമാര്  ഉറപ്പെസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;  ഇതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  ധമാരണമാ

പത്രതനില് ഒപ്പുവച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ആനയനില്  നനിനന്ധം  ലെഭനികന്ന  അരനിയുപടെ  ഗുണനനിലെവമാരന്ധം  ഉറപ്പെസ്റ്റ്

വരുത്തുവമാനുള്ള സന്ധംവനിധമാനന്ധം ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(സനി)  എന്തെസ്റ്റ് വനിലെയമാണസ്റ്റ് പ്രസല്കുുത അരനി സനിവനില് സപപപ്ലെെസസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷന

വഴെനി വനില്കമാന ഉകദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ആനയനില് നനിനന്ധം അരനി എത്തുന്നകതമാടുകൂടെനി,  പപമാതു കേകമ്പമാളതനില്

50  രൂപകസ്റ്റ്  മുകേളനിപലെതനിയ  അരനിവനിലെ  കുറയുപമന്നസ്റ്റ്  പ്രതനീക്ഷനികനകണ്ടമാപയന്നസ്റ്റ്

വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) സപപപ്ലെെകകേമായസ്റ്റ് കവണ്ടനി മനില്ലുടെമകേളനില് നനിന്നസ്റ്റ് ഇടെനനിലെകമാരനിലമാപത അരനി

ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനസ്റ്റ് സര്കമാര് തലെതനില് ചര്ച്ച നടെത്തുകേയുന്ധം ആവശഖ്യമമായ സഹമായങ്ങള്

ആനമാപ്രകദശസ്റ്റ്  സനിവനില് സപപപ്ലെെസസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷന മുഖമാന്തെരന്ധം ലെഭഖ്യമമാകപമനന്ധം

അറനിയനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ഇതുസന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ധമാരണമാപത്രതനില് ഒപ്പുവച്ചനിട്ടനില.

(ബനി)  ഗുണനനിലെവമാരന്ധം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലെവനിലള്ള  സന്ധംവനിധമാനങ്ങള്

ഉപകയമാഗപപ്പെടുത്തുന്നതമാണസ്റ്റ്.

(സനി)  അരനിയുപടെ  വമാങ്ങല്  വനിലെ,  പപകേകേമാരഖ്യ  പചലെവകേള്  എന്നനിവയുപടെ

അടെനിസമാനതനിലെമാണസ്റ്റ്  വനില്പ്പെന  വനിലെ  നനിശ്ചയനികന്നതസ്റ്റ്.  വമാങ്ങല്  വനിലെയുപടെ

അടെനിസമാനതനില് വനില്പ്പെന വനിലെ നനിശ്ചയനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ആനമാപ്രകദശനില്  നനിനള്ള  അരനിയുപടെ  ലെഭഖ്യത  വര്ദനികന്നകതമാപടെ

വനിലെ കുറയുപമന്നസ്റ്റ് പ്രതനീക്ഷനികന.
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സര്കമാര് പപകടമാള് പമ്പുകേള് തുറന്നസ്റ്റ് പ്രവര്തനിപ്പെനികമാന നടെപടെനി

324  (1985)  ശനീ  .    പകേ  .    എന്ധം  .    ഷമാജനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ഹര്തമാല്/പപമാതു  പണനിമുടെകസ്റ്റ്  എന്നനിവ  നടെകന്ന
അവസരങ്ങളനില് സശ്വകേമാരഖ്യ പമ്പുകേള്പകമാപ്പെന്ധം സര്കമാര് കമഖലെയനിലള്ള പപകടമാള് പമ്പുകേളുന്ധം
അടെച്ചനിടുനകണ്ടമാ; ഇതുമൂലെന്ധം പപമാതുജനങ്ങള്കണ്ടമാകുന്ന ബുദനിമുട്ടസ്റ്റ് ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  എങനില്  ആവശഖ്യമമായ  കപമാലെനീസസ്റ്റ്  കേമാവകലെര്പപ്പെടുതനി  സര്കമാര്
പപകടമാള് പമ്പുകേള് തുറന്നസ്റ്റ് പ്രവര്തനിപ്പെനികമാന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശന്ധം നല്കുകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ&ബനി) സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ഹര്തമാല്/പപമാതുപണനിമുടെകസ്റ്റ്  നടെകന്ന
അവസരങ്ങളനില്  സപപപ്ലെെകകേമാ  പപകടമാള്  പമ്പുകേള്  തുറന  പ്രവര്തനികമാറുണ്ടസ്റ്റ്.
എന്നമാല്  അനനിഷ്ട  സന്ധംഭവങ്ങള്  ഒഴെനിവമാകന്നതനിനസ്റ്റ്  കപമാലെനീസനിപന്റെ  അഭനിപ്രമായന്ധം
കേണകനിപലെടുതസ്റ്റ് ചനിലെകപ്പെമാള് അടെച്ചനിടെമാറുപണ്ടങനിലന്ധം ഹര്തമാല് അവസമാനനികന്ന
സമയന്ധം മുതല് പപകടമാള് പമ്പുകേള് പ്രവര്തനന്ധം പുനരമാരന്ധംഭനികമാറുണ്ടസ്റ്റ്.

ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യ ഇറകമതനികസ്റ്റ്  കേരമാര്

325 (1986)  ശനീ  .    എന്ധം  .    ഉമര് :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവന്ധം
സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്  ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യ  ഇറകമതനിയസ്റ്റ്  ആനമാ  സര്കമാരുമമായനി
കേരമാറനില് ഏര്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ; ഉപണ്ടങനില് വനിശദമാന്ധംശന്ധം നല്കുകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കേരമാറനിപലെ വഖ്യവസകേള് വനിശദമമാകകമമാ;

(സനി) ഓണകമാലെതസ്റ്റ് രൂക്ഷമമായ വനിലെകയറവന്ധം സമാധനങ്ങളുപടെ ദസൗര്ലെഭഖ്യവന്ധം
പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ് ഈ കേരമാര് പ്രകയമാജനപപ്പെടുപമന്നസ്റ്റ് കേരുതുനകണ്ടമാ; വനിശദമാന്ധംശന്ധം
നല്കുകമമാ?

(ഡനി) ഇപലങനില് ഓണകമാലെതസ്റ്റ് വനിപണനി ഇടെപപടെലകേള് ശക്തമമാകന്നതനിനസ്റ്റ്
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ-സനി)  ഇല.  ആനമാപ്രകദശനില് നനിന്നസ്റ്റ്  കനരനിട്ടസ്റ്റ്  അരനി  ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിപന്റെ
ഭമാഗമമായനി സര്കമാര്തലെതനില് ഒരു ഉന്നതതലെ സന്ധംഘന്ധം ആനമാപ്രകദശസ്റ്റ് സന്ദര്ശനിച്ചസ്റ്റ്
ചര്ച്ചകേള്  നടെത്തുകേയുണ്ടമായനി.  പ്രസല്കുുത  ചര്ച്ചയനില്  സപപപ്ലെെകകേമായസ്റ്റ്  ആവശഖ്യമമായ
അരനി ആനമാപ്രകദശസ്റ്റ്  സനിവനില് സപപപ്ലെെസസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷന മുഖമാന്തെരന്ധം മനില്ലുകേളനില്
നനിനന്ധം കനരനിട്ടസ്റ്റ് വമാങ്ങനി നല്കേമാപമന്നസ്റ്റ് തനീരുമമാനമമായനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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(ഡനി) ഉത്സവ കേമാലെപത പ്രകതഖ്യകേ വനിപണനി ഇടെപപടെലെനിപന്റെ ഭമാഗമമായനി ഇകപ്പെമാള്

പ്രവര്തനികന്ന വല്പ്പെനശമാലെകേള്ക പുറകമ ഓണച്ചന്തെകേള് സന്ധംസമാനത്തുടെനനീളന്ധം

സപപപ്ലെെകകേമാ  സന്ധംഘടെനിപ്പെനികനണ്ടസ്റ്റ്.   സപപപ്ലെെകകേമാ  വനില്പ്പെന  ശമാലെകേളനിലൂപടെയുന്ധം

ഓണച്ചന്തെകേളനിലൂപടെയുന്ധം  മനിതമമായ  നനിരകനില്  എലമാ  ഇനന്ധം  അവശഖ്യസമാധനങ്ങളുന്ധം

ആവശഖ്യതനിനനുസരനിച്ചസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകന്നതനിനുള്ള തയമാപറടുപ്പുകേള് സപപപ്ലെെകകേമാ മുകഖന

നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

ശമാസമാന്ധംകകേമാട്ട തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനിപലെ പപമാതുവനിതരണ 

വകുപ്പെനിപന്റെ മരുന്നസ്റ്റ് വനില്പ്പെനശമാലെ

326 (1987)  ശനീ  .    കകേമാവൂര് കുഞകമമാന :  തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) ശമാസമാന്ധംകകേമാട്ട തമാലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനിൽ പ്രവർതനികന്ന പപമാതുവനിതരണ

വകുപ്പെനിപന്റെ മരുന്നസ്റ്റ് വനില്പന ശമാലെയുപടെ വമാടെകേയനിനതനിലള്ള കുടെനിശനികേ നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

നടെപടെനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാപയന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനില്പനശമാലെ  24  മണനിക്കൂറുന്ധം  പ്രവര്തനിപ്പെനികന്നതനിനുള്ള

നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ;

(സനി)  പ്രസല്കുുത  സമാപനവമമായനി  ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ്  പപമാതുവനിതരണ  വകുപ്പെനില്

നനിലെവനിലള്ള ഫെയൽ സന്ധംബനനിച്ച വനിശദ വനിവരങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ശമാസമാന്ധംകകേമാട്ട മമാകവലെനി പമഡനികല് കസമാര് പ്രവര്തനികന്ന ശമാസമാന്ധംകകേമാട്ട

കബമാകസ്റ്റ്  പഞമായതനിപന്റെ  ഉടെമസതയനിലള്ള  9/1294  നമ്പര്  പകേട്ടനിടെന്ധം  കബമാകസ്റ്റ്

പഞമായതനിപന്റെ  25-3-2008-പലെ  3(6)  നമ്പര്  തനീരുമമാനപ്രകേമാരന്ധം  വമാടെകേരഹനിതമമായനി

ഉപകയമാഗനികന്നതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി ലെഭനിച്ചനിട്ടുള്ളതമാണസ്റ്റ്.

(ബനി & സനി) നനിലെവനിലള്ള  വനിറ്റുവരവന്ധം  രമാത്രനികേമാലെങ്ങളനില്  പ്രവര്തനിച്ചമാല്

പ്രതനീക്ഷനികമാവന്ന വനിറ്റുവരവന്ധം കേണകനിപലെടുതസ്റ്റ് സമാധഖ്യത പരനികശമാധനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

ടെനി സമാപനതനിപന്റെ വമാടെകേ കുടെനിശനികേയുമമായനി ബനപപ്പെട്ടസ്റ്റ് പപമാതുവനിതരണ വകുപ്പെനില്

നനിലെവനില് ഫെയലകേപളമാനന്ധം തപന്നയനില.
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കകേമാട്ടയലെനിപലെ ഇന്തെഖ്യന്നൂറനില് മമാകവലെനി കസമാര്

327  (1988)  പപ്രമാഫെ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുലസന  തങ്ങള് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന
കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  മലെപ്പുറന്ധം  ജനിലയനിൽ  കകേമാട്ടയല്,  ഇന്തെഖ്യനൂറനില്  മമാകവലെനി  കസമാര്
ആരന്ധംഭനികന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  പമാലെകമാടെസ്റ്റ്  റനീജനിയണല്  മമാകനജരുപടെ  റനികപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്
ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മമാകവലെനി  കസമാർ  ആരന്ധംഭനികന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ച  നനിലെവനിപലെ
സനിതനിപയപന്തെന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ & ബനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്.  മമാകവലെനി  കസമാറുകേളനിലമാത  ഗമാമപഞമായത്തുകേളനില്
വനില്പ്പെനശമാലെകേള് ആരന്ധംഭനികന്നതനിനമാണസ്റ്റ് മുനഗണന നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്. ആവശഖ്യമമായ
ജനീവനകമാര് ലെഭഖ്യമലമാതതുമൂലെന്ധം ഒന്നനിലെധനികേന്ധം വനില്പ്പെനശമാലെകേളുപടെ ചുമതലെ ഒകര
ജനീവനകമാര്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയമാണസ്റ്റ്  നനിലെവനില്  പ്രവര്തനിപ്പെനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  ജനീവനകമാര്
ലെഭഖ്യമമാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് കകേമാട്ടയല് ഇന്തെഖ്യന്നൂറനില് മമാകവലെനി കസമാര് അനുവദനികന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്.

സന്ധംസമാനതനിപന്റെ അരനിവനിഹനിതന്ധം

328 (1989)  ശനീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമമാര് :
ശനീ  .     അനൂപസ്റ്റ്  കജകബസ്റ്റ് :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  സന്ധംസമാനതനിപന്റെ  അരനിവനിഹനിതന്ധം  വര്ദനിപ്പെനികണപമന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  
സര്കമാരനികനമാടെസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ഓണതനിനസ്റ്റ് കേമാര്ഡുടെമകേള്കസ്റ്റ് അഞസ്റ്റ് കേനികലെമാ അരനി സസൗജനഖ്യമമാകയമാ
കുറഞവനിലെയ്കകമാ നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനിയുകണ്ടമാ;

(സനി)  എങനില്  ഇതനിനമായനി  എത്ര  കേശ്വനിന്റെല്  അരനി  അനുവദനികണപമന്നമാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രകതമാടെസ്റ്റ്  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  ഇതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സർകമാരനിപന്റെ
പ്രതനികേരണന്ധം വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഭക്ഷഖ്യ  ഭദ്രതമാ  നനിയമ  പ്രകേമാരന്ധം  സന്ധംസമാനതനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ള
ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങളുപടെ അളവസ്റ്റ്, അധനികേ വനിഹനിതന്ധം (അഡ്കഹമാകേസ്റ്റ്) ഉള്പപ്പെപടെ കേഴെനിഞ
സമാമ്പതനികേ വര്ഷങ്ങളനില് സന്ധംസമാനതനിനസ്റ്റ് ലെഭനിച്ചുപകേമാണ്ടനിരുന്ന ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങളുപടെ
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അളവനികനകമാള് കുറവമായതനിനമാല്,  ഒരു ഭക്ഷഖ്യ കേമനി സന്ധംസമാനപമന്ന നനിലെയനില്
ഭക്ഷഖ്യ  ഭദ്രതമാ  നനിയമപ്രകേമാരന്ധം  സന്ധംസമാനതനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതന്ധം
വര്ദനിപ്പെനികണപമന്നസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്കമാരനികനമാടെസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിരുന.

(ബനി & സനി) ഓണതനിനസ്റ്റ്  മുനഗണകനതര വനിഭമാഗതനിപലെ കേമാര്ഡുടെമകേള്കസ്റ്റ്
അഞസ്റ്റ് കേനികലെമാഗമാന്ധം അരനി വനീതന്ധം നലന്നതനിനമായനി  22578  പമടനികേസ്റ്റ് ടെണ്  (225780
കേശ്വനിന്റെല്) അരനി ലെഭഖ്യമമാകണപമന്നസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്കമാരനികനമാടെസ്റ്റ് ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

ചമാലെകടെനിയനിലള്ള സനിവനില് സപപപ്ലെെസസ്റ്റ് കകേമാര്പ്പെകറഷപന്റെ 
തമാലൂകസ്റ്റ് ഡനികപ്പെമാ

329  (1990)  ശനീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) നനിലെവനില് വമാടെകേയ പ്രവര്തനിച്ചനിരുന്ന ചമാലെകടെനിയനിപലെ സനിവനില് സലപ്ലെെസസ്റ്റ്
കകേമാര്പ്പെകറഷപന്റെ  തമാലൂകസ്റ്റ്  ഡനികപ്പെമാ  ഒഴെനിപ്പെനികന്നതനിനമായനി  കകേമാടെതനി  ഉതരവമായനിട്ടുള്ള
വനിവരന്ധം ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  ചമാലെകടെനി,  മുകുന്ദപുരന്ധം  തമാലൂകകേളനിപലെ  മുഴുവന  കറഷനകേടെകേള്കന്ധം
പഞസമാരയുന്ധം  ആട്ടയുന്ധം  അടെകമുള്ള  അവശഖ്യ  വസ്തുകളുന്ധം,  വനിദഖ്യമാഭഖ്യമാസ  സമാമൂഹഖ്യകക്ഷമ
വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്  കേനീഴെനിലള്ള  മുഴുവന  കുട്ടനികേള്കന്ധം  അവശഖ്യസമാധനങ്ങളുന്ധം  ചമാലെകടെനി,
മുകുന്ദപുരന്ധം തമാലൂകകേളനിപലെ മുഴുവന മമാകവലെനി കസമാറുകേള്കന്ധം അവശഖ്യസമാധനങ്ങളുന്ധം
വനിതരണന്ധം പചയ്തുവരുന്നതുമമായ പ്രസ്തുത കഗമാഡസൗണ് നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ
അടെനിയന്തെര നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ & ബനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്.  ചമാലെകടെനി  ഡനികപ്പെമാ  ഓഫെനീസസ്റ്റ്/കഗമാഡസൗണ്  എന്നനിവ
പ്രവര്തനികന്ന പകേട്ടനിടെന്ധം ഒഴെനിഞനല്കേണപമന്ന കേനീഴെസ്റ്റ് കകേമാടെതനി ഉതരവനിപനതനിപര,
ബഹു.  പപഹകകമാടെതനിയനില്  നല്കേനിയ  ഹര്ജനിയനികനല്,  ഇനനിപയമാരു  ഉതരവസ്റ്റ്
ഉണ്ടമാകുന്നതുവപര  നടെപടെനികേള്  നനിര്തനിവയമാന  ഉതരവമായനിട്ടുള്ളതനിനമാല്  മറസ്റ്റ്
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടനില.

  കറഷന കേമാര്ഡനില് പുതുതമായനി അന്ധംഗങ്ങപള 
   ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനിക്രമങ്ങള്

330  (1991)  ശനീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് കറഷന കേമാര്ഡനില് പുതുതമായനി ആളുകേപള ഉള്പപ്പെടുത്തുന്ന
തനിനുള്ള നടെപടെനിക്രമങ്ങള് അറനിയനികമാകമമാ ;



അനുബനന്ധം 777

(ബനി) ഇതനിനസ്റ്റ് അകപക്ഷ സശ്വനീകേരനികന്നതനിപന്റെ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ;

(സനി) ഇതനിനുള്ള സമയക്രമന്ധം തനീരുമമാനനിച്ചനിട്ടുപണ്ടങനില് വനിശദമമാകമാകമമാ;

(ഡനി)  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് പുതനിയ കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ
സശ്വനീകേരനികനകണ്ടമാ; ഉപണ്ടങനില് വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് നല്കേമാകമമാ;

(ഇ)  ഇപലങനില്  പുതനിയ  കേമാര്ഡനിനുള്ള  അകപക്ഷ  സശ്വനീകേരനികന്നതനിനുള്ള
സമയക്രമന്ധം,  നനിബനനകേള്,  അകപക്ഷ നല്കേനി  എത്ര ദനിവസതനിനകേന്ധം  കേമാര്ഡസ്റ്റ്
നല്കുന്ധം തുടെങ്ങനിയ വനിശദമാന്ധംശങ്ങള് ലെഭഖ്യമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ & ബനി) നനിലെവനില്  പുതുകനിയ  കറഷന  കേമാര്ഡുകേളുപടെ  വനിതരണന്ധം
നടെനവരനികേയമാണസ്റ്റ്. വനിതരണന്ധം പൂര്തനിയമാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് ബനപപ്പെട്ട കരഖകേള് (ജനന
സര്ട്ടനിഫെനികറസ്റ്റ്,  റനിഡക്ഷന  സര്ട്ടനിഫെനികറസ്റ്റ്,  കനമാണ്  ഇനക്ലൂഷന  സര്ട്ടനിഫെനികറസ്റ്റ്,
കനമാണ് റനിനറ്റ്യൂവല് സര്ട്ടനിഫെനികറസ്റ്റ്,  എന്ധം.എല്.എ.,  എന്ധം.പനി.,  തകദ്ദേശ സശ്വയന്ധംഭരണ
സമാപനങ്ങളുപടെ  അദഖ്യക്ഷന  എന്നനിവര്  നല്കുന്ന സര്ട്ടനിഫെനികറ്റുകേള്)  സഹനിതന്ധം
അതമാതസ്റ്റ് തമാലൂകസ്റ്റ് സപപപ്ലെെ ഓഫെനീസുകേളനില് അകപക്ഷനികമാവന്നതമാണസ്റ്റ്.

(സനി-ഇ) കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണന്ധം പൂര്തനിയമാകനിയതനിനുകശഷന്ധം പുതനിയ
കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷകേള് സശ്വനീകേരനികന്നതമാണസ്റ്റ്.  അകപക്ഷ
സശ്വനീകേരനികന്ന  സമയക്രമന്ധം   പത്ര/ദൃശഖ്യ  മമാധഖ്യമങ്ങള്  വഴെനിയുന്ധം  കറഷന  കേടെകേള്
വഴെനിയുന്ധം  അറനിയനികന്നതമാണസ്റ്റ്.  പുതനിയ കറഷനകേമാര്ഡനിനമായനി  അകപക്ഷനികകമ്പമാള്
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കഫെമാറതനില്  ആവശഖ്യപപ്പെട്ടനിരനികന്ന  എലമാ  വനിവരങ്ങളുന്ധം,  ആവശഖ്യമമായ
കരഖകേള്   ഉള്പപ്പെപടെ  ബനപപ്പെട്ട  തമാലൂകസ്റ്റ്  സപപപ്ലെെ  ഓഫെനീസുകേളനില്  അകപക്ഷ
നല്കേമാവന്നതമാണസ്റ്റ്.  ഫെനീല്ഡ്തലെ അകനശ്വഷണന്ധം ആവശഖ്യമനിലമാത അകപക്ഷയമാപണങനില്
അകപക്ഷ നല്കുന്ന അകന്ന ദനിവസവന്ധം,  ഫെനീല്ഡ്തലെ അകനശ്വഷണന്ധം ആവശഖ്യമുപണ്ടങനില്
നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനികള്ളനിലന്ധം കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനുള്ള സന്ധംവനിധമാനന്ധം
തുടെരുന്നതമാണസ്റ്റ്.

മത്സഖ്യപതമാഴെനിലെമാളനി കുടുന്ധംബങ്ങപള മുനഗണനമാ
 പട്ടനികേയനില് ഉള്പപ്പെടുതമാന നടെപടെനി

331  (1992)  ശനീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമാന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഫെനിഷറനീസസ്റ്റ്  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടസ്റ്റ്പമന്റെസ്റ്റ്  2017  ജൂപപലെയനില് തമാനൂരനില് നടെതനിയ
അദമാലെതനില് കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് മുനഗണനമാ പട്ടനികേ സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ലെഭനിച്ച പരമാതനികേള്
ഭക്ഷഖ്യ സനിവനില് സപപപ്ലെെസസ്റ്റ് വകുപ്പെനിനസ്റ്റ് ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ;
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(ബനി)  പട്ടനികേ  തയമാറമാകനിയകപ്പെമാള്  സന്ധംഭവനിച്ച  അപമാകേതകേള്  നനിമനിതന്ധം
അര്ഹരമായനിട്ടുന്ധം മുനഗണനമാ  പട്ടനികേയനില്  ഉള്പപ്പെടെമാപതകപമായ  നനിര്ദനരമായ
മത്സഖ്യപതമാഴെനിലെമാളനി കുടുന്ധംബങ്ങപള മുനഗണനമാ പട്ടനികേയനില് ഉള്പപ്പെടുതമാന എന്തെസ്റ്റ്
നടെപടെനിയമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനികകേ എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഇല.

(ബനി)  മുനഗണനമാ ലെനിസനില് വന്ന അപമാകേതകേള് തനിരുതനി, 14-1-2011-പലെ
സ.ഉ.(പപകേ)നമ്പര് 16/2011/ത.സശ്വ.ഭ.വ., 27-4-2012-പലെ സ.ഉ.(പപകേ)നമ്പര് 112/12/
ത.സശ്വ.ഭ.വ.  എന്നനിവ  പ്രകേമാരമുള്ള  മമാനദണ്ഡങ്ങള്  പ്രകേമാരന്ധം  കയമാഗഖ്യത  കനടുന്ന
ഗുണകഭമാക്തമാകപള  എലമാവപരയുന്ധം  മുനഗണനമാ  ലെനിസനില്   ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടെമാപത  മത്സഖ്യ,  കേയര്,  കേശുവണ്ടനി,  കതമാട്ടന്ധം
ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള  പരമ്പരമാഗത  പതമാഴെനിലെമാളനികേപളയുന്ധം,  സര്കമാര്  കജമാലെനി  ഉള്പപ്പെപടെ
സനിരവരുമമാനമുള്ളവപര  ഒഴെനിവമാകനി  മപറലമാ  പട്ടനികേജമാതനി  കുടുന്ധംബങ്ങകളയുന്ധം  മറ്റു
മമാനദണ്ഡങ്ങള് മമാറനിവച്ചു മുനഗണനമാ ലെനിസനില് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള്
സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അനര്ഹപര ഒഴെനിവമാകന്നതസ്റ്റ്  സന്ധംബനനിച്ച കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശവന്ധം
പുറപപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. അനര്ഹപര പൂര്ണ്ണമമായുന്ധം ഒഴെനിവമാകന്നതനിനമായനി മമാനദണ്ഡങ്ങള്
പരനിഷരനികന്ന കേമാരഖ്യവന്ധം പരനിഗണനികനണ്ടസ്റ്റ്.

ഭക്ഷഖ്യഭദ്രതമാ നനിയമതനിപന്റെ ഭമാഗമമായുള്ള വമാതനില്പ്പെടെനി വനിതരണന്ധം

332 (1993)  ശനീ  .   മുലകര രതമാകേരന :
ശനീ  .     ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലെമാല് :
ശനീ  .   പകേ  .   രമാജന :
ശനീമതനി  സനി  .    പകേ  .    ആശ :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ജനീവനകമാരുപടെയുന്ധം  അടെനിസമാനസസൗകേരഖ്യങ്ങളുപടെയുന്ധം  അഭമാവമമാണസ്റ്റ്
സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യഭദ്രതമാ നനിയമന്ധം നടെപ്പെമാകന്നതനിപന്റെ ഭമാഗമമായുള്ള വമാതനില്പ്പെടെനി
വനിതരണന്ധം  സുഗമമമായനി  നടെകമാതതനിനസ്റ്റ്  കേമാരണപമന്ന  ആകക്ഷപന്ധം  ശദയനില്
പപട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി)  എങനില്  സനിവനില്  സപപപ്ലെെസസ്റ്റ്  വകുപ്പെനിലന്ധം  സനിവനില്  സപപപ്ലെെസസ്റ്റ്
കകേമാര്പ്പെകറഷനനിലന്ധം ആവശഖ്യമമായ പുതനിയ തസനികേകേള് സൃഷ്ടനികമാന ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ;

(സനി)  വമാതനില്പ്പെടെനി  വനിതരണന്ധം  നടെപ്പെമാകന്നതനിനമാവശഖ്യമമായ  അടെനിസമാന
സസൗകേരഖ്യങ്ങള് ഒരുകന്നതനിനുന്ധം നനിയമനന്ധം നടെത്തുന്നതനിനുന്ധം നടെപടെനികേൾ സശ്വനീകേരനികകമമാ;
വഖ്യക്തമമാകകമമാ?
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ഉതരന്ധം

(എ)  ജനീവനകമാരുപടെ  കുറവസ്റ്റ്  സുഗമമമായ പ്രവര്തനങ്ങള്കസ്റ്റ്  പ്രയമാസങ്ങള്
ഉണ്ടമാകനണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി & സനി) സനിവനില് സപപപ്ലെെസസ്റ്റ് വകുപ്പെനിലന്ധം സപപപ്ലെെകകേമായനിലമമായനി 412 പുതനിയ
തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനികന്നതു  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  പപമാതുവനിതരണ  ഡയറകര്,  എന്ധം.ഡനി.
സപപപ്ലെെകകേമാ എന്നനിവര് സമര്പ്പെനിച്ച പപ്രമാകപ്പെമാസല് സര്കമാരനിപന്റെ പരനിഗണനയനിലെമാണസ്റ്റ്.
വമാതനില്പ്പെടെനി  വനിതരണതനിനമാവശഖ്യമമായ  ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങള്  കശഖരനികന്നതനിനമായനി
കകേരളതനിപലെ 75 തമാലൂകകേളനിലമമായനി 148 കഗമാ  ഡസൗണുകേള്, സലപ്ലെെകകേമാ സജനീ
കേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  ഈ കഗമാഡസൗണുകേളനില് ത്രമാസസ്റ്റ്,  കേമ്പറ്റ്യൂട്ടര്,  ഫെര്ണനിച്ചര്,  ഇന്റെര്പനറസ്റ്റ്,
കഫെമാണ് തുടെങ്ങനിയ അടെനിസമാന സസൗകേരഖ്യങ്ങള്  പൂര്തനിയമാകനിവരുന.  വമാതനില്പ്പെടെനി
വനിതരണതനിനുള്ള വനിപട്ടടുപ്പുന്ധം  കറഷന കേടെകേള്കള്ള വനിതരണവന്ധം പൂര്തനിയമാകമാന
കേഴെനിഞനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കറഷന  കേടെകേളനികലെയള്ള  2017  ജൂപപലെ  മമാസതനിപന്റെ  ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങളുപടെ
വനിതരണന്ധം പൂര്തനിയമാകകേയുന്ധം പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. ആഗസസ്റ്റ് മമാസപത കറഷന കേടെകേളനികലെയള്ള
ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങളുപടെ വനിതരണന്ധം നടെന വരുന.

കറഷന കേമാര്ഡുകേളനിപലെ അപമാകേത പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ് സമയപരനിധനി

333  (1994)  ശനീ  .    എ  .    പകേ  .    ശശനീന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യതനിനസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

പുതുതമായനി നല്കേനിയ കറഷന കേമാര്ഡനിപലെ അപമാകേതകേള് പരനിഹരനികന്നതനിനസ്റ്റ്
സമയപരനിധനി നനിശ്ചയനികവമാന ഉകദ്ദേശനികനകണ്ടമാ?

ഉതരന്ധം

നനിലെവനില് ലെഭനിച്ചനിട്ടുള്ള പരമാതനികേള് ആഗസസ്റ്റ് 31 -നകേന്ധം പരനിഹരനികന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

വനിലെകയറന്ധം തടെയുന്നതനിനസ്റ്റ് സപപപ്ലെെകകേമാ സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള്

334  (1995)  ശനീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രമാകജന്ദ്രന :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  വനിലെകയറന്ധം  തടെയുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലപ്ലെെകകേമാ  മുഖമാന്തെരന്ധം  എപന്തെമാപക
നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(ബനി)  സര്കമാര് നനിശ്ചയനികന്ന തുകേയസ്റ്റ് ഉപകഭമാക്തമാകള്കസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവസ്തുകള്
എത്തുനപണ്ടന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പെസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  നടെപടെനിയമാണസ്റ്റ്  സശ്വനീകേരനിച്ചനിരനിക
ന്നപതന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?
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(എ)  പപമാതുവനിപണനിയനില് ഫെലെപ്രദമമായനി  ഇടെപപടുന്നതനിനമായനി  സപപപ്ലെെകകേമാ
മുകഖന തമാപഴെപ്പെറയുന്ന കേമാരഖ്യങ്ങള് കേമാരഖ്യക്ഷമമമായനി നടെപ്പെമാകനിവരുന. സപപപ്ലെെകകേമാ
സബ്സനിഡനി നനിരകനില് 13  ഇനന്ധം അവശഖ്യസമാധനങ്ങള്കപുറകമ ഒ.എന്ധം.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.
പുഴുകലെരനി,  പച്ചരനി,  ആന  ഇതര  അരനി  എന്നനിവയുന്ധം  വനില്പ്പെനശമാലെകേള്  വഴെനി
വനിതരണന്ധം പചയ്തുവരുന.  സബ്സനിഡനിയനില് വനില്കന്ന ഉല്പ്പെന്നങ്ങള് ഉള്പപ്പെപടെ
28  ഇനന്ധം  അവശഖ്യ  ഭക്ഷഖ്യധമാനഖ്യങ്ങള്  പപമാതുവനിപണനിപയകമാള്  10  മുതല്  20
ശതമമാനന്ധം വപര വനിലെകുറച്ചസ്റ്റ് ഫ്രനീപസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരകനില് പപമാതുജനങ്ങള്കസ്റ്റ്
ആവശഖ്യമമായ അളവനില് ലെഭഖ്യമമാകനിവരുന. ചമായപപ്പെമാടെനി, മലനിപപ്പെമാടെനി, മുളകേസ്റ്റ് പപമാടെനി,
പവളനിപച്ചണ്ണ, പുളനി,  ഏലെന്ധം,  മഞള്പപ്പെമാടെനി,  ഉപ്പെസ്റ്റ് എന്നനീ ഉല്പ്പെന്നങ്ങള് സപപപ്ലെെകകേമായുപടെ
സശ്വന്തെന്ധം ബ്രമാനഡമായ ശബരനി ബ്രമാനഡനില് ഗുണനനിലെവമാര പരനികശമാധനയസ്റ്റ് കശഷന്ധം
പപമാതുവനിപണനി വനിലെകയകമാള് ഏകേകദശന്ധം 20 മുതല് 30 ശതമമാനന്ധം വനിലെകറവനില്
പപമാതുജനങ്ങള്കസ്റ്റ് ലെഭഖ്യമമാകന. മറസ്റ്റ് അവശഖ്യസമാധനങ്ങളുന്ധം, FMCG (Fast Moving
Consumer  Goods)  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  MRP കയകമാള്/മമാര്കറസ്റ്റ്  വനിലെകയകമാള്
5 മുതല് 30% വപര വനിലെകറവനില് ലെഭഖ്യമമാകന.

(ബനി)  സര്കമാര്  നനിശ്ചയനികന്ന  വനിലെയസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി  നനിരകനിലള്ള
അവശഖ്യസമാധനങ്ങള് യഥമാര്ത ഉപകഭമാക്തമാവനിപനത്തുനപണ്ടന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതമാന
ഇതരന്ധം സമാധനങ്ങളുപടെ വനിതരണന്ധം കറഷന കേമാര്ഡസ്റ്റ് മുകഖന നനിയനനിച്ചനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

വനിലെകയറന്ധം നനിയനനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി

335  (1996)  ശനീ  .    രമാജു  എബ്രഹമാന്ധം :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ചരകസ്റ്റ്  കസവന  നനികുതനി  നനിലെവനില്  വന്നതുമൂലെന്ധം  സന്ധംസമാനതസ്റ്റ്
നനികതഖ്യമാപകയമാഗ സമാധനങ്ങള്കള്പപ്പെപടെ വന വനിലെകയറമുണ്ടമായനിട്ടുളളതസ്റ്റ്  ശദയനില്
പപട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനികുതനിയുപടെ മറവനില് സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് കേരനിഞന്തെയുന്ധം പൂഴനിവയ്പ്പുന്ധം
നടെത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കബമാധപൂര്വ്വമമായ  ശമന്ധം  നടെകന്നതമായനി  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടുകണ്ടമാ;
ഇതനിപനതനിപര എപന്തെമാപക നടെപടെനികേളമാണസ്റ്റ് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുളളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വഖ്യക്തമമാകകമമാ;

(സനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.-യുപടെ മറവനില് സൃഷ്ടനികന്ന വനിലെവർധന നനിയനനികന്നതനിനസ്റ്റ്
ഓപ്പെണ് മമാര്കറനില് സര്കമാര് നടെതനിയനിട്ടുളള ഇടെപപടെലകേള് എപന്തെമാപകപയന്നസ്റ്റ്
വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ;

(ഡനി)  ഉത്സവകേമാലെന്ധം മുന നനിര്തനി സന്ധംസമാനപത ജനങ്ങപള ബുദനിമുട്ടനികന്ധം
വനിധന്ധം നടെത്തുന്ന കേരനിഞന്തെ കപമാലളളവ തടെയുന്നതനിനസ്റ്റ് എപന്തെങനിലന്ധം ഫെലെപ്രദമമായ
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമമാകമാകമമാ?
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(എ) ഇല.

(ബനി & സനി)  ശദയനില്പപ്പെട്ടനിട്ടനില. എന്നമാല് പപമാതുവനിപണനിയനിപലെ കേരനിഞന്തെ,
പൂഴനിവയ്പ്പെസ്റ്റ് എന്നനിവ തടെയുന്നതനിനമായനി ശക്തമമായ പരനികശമാധന നടെതനിവരുനണ്ടസ്റ്റ്.
ഓണകമാലെതസ്റ്റ്  ജനിലമാ/തമാലൂകസ്റ്റ്/സനിറനി  തലെതനിലള്ള  പസഷഖ്യല്  സ്കെശ്വമാഡുകേളുന്ധം,
സന്ധംസമാന തലെതനില് പപഫയനിന്ധംഗസ്റ്റ്  സ്കെശ്വമാഡുകേളുന്ധം രൂപനീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  പ്രവര്തനികന്നതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഉത്സവകേമാലെപത പ്രകതഖ്യകേ സമാഹചരഖ്യന്ധം കേണകനിപലെടുതസ്റ്റ് കേരനിഞന്തെ,
പൂഴനിവയ്പ്പെസ്റ്റ്  എന്നനിവ തടെയുന്നതനിനമായനി സന്ധംസമാന/ജനിലമാതലെ പസഷഖ്യല് പരനികശമാധനമാ
സ്കെശ്വമാഡുകേള് രൂപനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് പ്രവര്തനികന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന.

ലെനീഗല് പമകടമാളജനി വകുപ്പെസ്റ്റ് നടെതനിയ പരനികശമാധന

336 (1997)  ശനീ  .   ചനിറയന്ധം കഗമാപകുമമാര് :
ശനീമതനി ഗനീതമാ കഗമാപനി :
ശനീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമമാര് :
ശനീമതനി  സനി  .    പകേ  .    ആശ :  തമാപഴെ  കേമാണുന്ന  കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷഖ്യവന്ധം സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ) സന്ധംസമാനതസ്റ്റ് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.  നടെപ്പെനിലെമാകനിയകശഷന്ധം ലെനീഗല് പമകടമാളജനി
വകുപ്പെസ്റ്റ് പരനികശമാധന ശക്തമമാകനിയനിട്ടുകണ്ടമാ;

(ബനി) എങനില് പരനികശമാധനയുപടെ ഭമാഗമമായനി 2017, ജൂലലെ മമാസതനില് എത്ര
കകേസ്സുകേളമാണസ്റ്റ് രജനിസര് പചയ്തപതന്നറനിയനികകമമാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പരനികശമാധനകേളുപടെ  അടെനിസമാനതനിൽ  എത്ര  രൂപ  പനിഴെ
ഈടെമാകനിപയന്നറനിയനികമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  മനിന്നല്  പരനികശമാധനകേളുന്ധം  പ്രകതഖ്യകേ  പരനികശമാധനകേളുന്ധം  നടെതനി
കുറകമാര്പകതനിപര നനിയമനടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികമാറുണ്ടസ്റ്റ്.

(ബനി) 2017  ജൂപപലെ മമാസതനില് MRP കയകമാള് അധനികേവനിലെ ഇസൗടെമാകനിയതസ്റ്റ്
സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  48  കകേസുകേളുന്ധം  1,55,000  രൂപയുന്ധം പമാകകജ്ഡസ്റ്റ് കേകമമാഡനിറനീസനിപന്റെ
മറ്റു  നനിയമ  ലെന്ധംഘനങ്ങള്കസ്റ്റ്  337  കകേസ്സുകേളുന്ധം  23,45,500  രൂപയുന്ധം,  മറ്റു  നനിയമ
ലെന്ധംഘനങ്ങള് ഉള്പപ്പെപടെ ആപകേ 2565 കകേസ്സുകേളുന്ധം 70,06,000 രൂപ രമാജനി ഫെനീസുന്ധം
ഇസൗടെമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി) 70,06,000 രൂപ രമാജനി ഫെനീസസ്റ്റ് ഇസൗടെമാകനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.
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ലെനീഗല് പമകടമാളജനി വനിഭമാഗന്ധം സശ്വനീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള് 

337 (1998) ശനീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവന്ധം

സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  ഉപകഭമാക്തമാകള്കസ്റ്റ്  കൃതഖ്യമമായ അളവനിലന്ധം  തൂകതനിലന്ധം  സമാധനങ്ങള്

ലെഭഖ്യമമാകുനപവന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പെമാകന്നതനിനസ്റ്റ് ലെനീഗല് പമകടമാളജനി വനിഭമാഗന്ധം സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന്ന

നടെപടെനികേള് വനിശദമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ ഒരു വര്ഷകമാലെയളവനില് എറണമാകുളന്ധം  ജനിലയനില് മനിന്നല്

പരനികശമാധനകേള് നടെതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമമാകമാകമമാ;

(സനി)  ഇതു  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  എപന്തെങനിലന്ധം  കകേസ്സുകേള്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുകണ്ടമാ;

വഖ്യക്തമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ)  ഉപകഭമാക്തമാകള്കസ്റ്റ്  കൃതഖ്യമമായ അളവനിലന്ധം  തൂകതനിലന്ധം  സമാധനങ്ങള്

ലെഭഖ്യമമാകുനപവന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പെമാകന്നതനിനസ്റ്റ് ലെനീഗല് പമകടമാളജനി വനിഭമാഗന്ധം സശ്വനീകേരനിച്ചുവരുന്ന

നടെപടെനികേള് ചുവപടെ കചര്കന :

1. നനിശ്ചനിത  കേമാലെയളവകേളനില്  അളവതൂക  ഉപകേരണങ്ങളുപടെ

കൃതഖ്യത ഉറപ്പെമാകനി മുദ്ര പനിതനിപ്പെനികന.

2. തുടെര്ച്ചയമായ മനിന്നല് പരനികശമാധനകേള് നടെതനിയുന്ധം പരമാതനികേള്

ലെഭനികന്ന  മുറയസ്റ്റ്  അടെനിയന്തെര  നടെപടെനികേള്  സശ്വനീകേരനിച്ചുന്ധം  ലെനീഗല്

പമകടമാളജനി  നനിയമതനിപന്റെയുന്ധം  ചട്ടങ്ങളുപടെയുന്ധം  ലെന്ധംഘനങ്ങള്കന്ധം

നനിയമ നടെപടെനികേള് സശ്വനീകേരനികന.

3. ഉപകഭമാക്തൃ  സന്ധംരക്ഷണന്ധം  ഉറപ്പെമാകമാനമാവശഖ്യമമായ  കബമാധവല്കരണ

കമാസ്സുകേള് നടെത്തുന.

(ബനി) ഉണ്ടസ്റ്റ്. 2472 സമാപനങ്ങളനില് മനിന്നല് പരനികശമാധന നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്. 

(സനി) 2455  കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  അതനില്  2452  കകേസ്സുകേളനില്

നനിന്നമായനി  46  ലെക്ഷന്ധം രൂപ രമാജനി ഫെനീസനിനതനില് ഇസൗടെമാകകേയുന്ധം മൂന്നസ്റ്റ് കകേസ്സുകേള്

കകേമാടെതനിയനില് ഫെയല് പചയ്തനിട്ടുമുണ്ടസ്റ്റ്.
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പപകടമാള് പമ്പുകേളനിപലെ കൃത്രനിമന്ധം

338 (1999) ശനീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ : തമാപഴെ കേമാണുന്ന കചമാദഖ്യങ്ങള്കസ്റ്റ് ഭക്ഷഖ്യവന്ധം
സനിവനില് സലപ്ലെെസുന്ധം വകുപ്പുമനനി സദയന്ധം മറുപടെനി നല്കുകമമാ :

(എ)  പപകടമാള്  പമ്പുകേളനില്  പ്രകതഖ്യകേ  ഇലെകകമാണനികേസ്റ്റ്  ചനിപ്പെസ്റ്റ്  സമാപനിച്ചുന്ധം
ക്രമരഹനിതമമായ  മറ്റു  മമാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂപടെയുന്ധം  അളവനില്  കൃത്രനിമന്ധം  കേമാണനികന്നതസ്റ്റ്
പരനികശമാധനികന്നതനിനമായനി സശ്വനീകേരനിച്ചനിരനികന്ന നടെപടെനികേള് വനിശദമമാകമാകമമാ;

(ബനി)  ഇതു  സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  കേഴെനിഞ  ഒരു  വര്ഷതനിനനിടെയനില്  എറണമാകുളന്ധം
ജനിലയനില് പരനികശമാധനകേള് നടെതനിയനിട്ടുകണ്ടമാ; വനിശദമമാകമാകമമാ;

(സനി) ഇതു സന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ് ഇകമാലെയളവനില് ലെനീഗല് പമകടമാളജനി വനിഭമാഗന്ധം എത്ര
കകേസ്സുകേള് എടുത്തുപവന്നസ്റ്റ് വനിശദമമാകമാകമമാ?

ഉതരന്ധം

(എ) ഇതര സന്ധംസമാനങ്ങളനില് ഇലെകകമാണനികേസ്റ്റ് ചനിപ്പെസ്റ്റ് ഉപകയമാഗനിച്ചസ്റ്റ് അളവനില്
വഖ്യതഖ്യമാസന്ധം നടെതനി ഉപകഭമാക്തൃ ചൂഷണന്ധം മമാധഖ്യമങ്ങളനിലൂപടെ അറനിഞകപ്പെമാള് തപന്ന
ഇതുമമായനി ബനപപ്പെട്ട കേര്ശനമമായ പരനികശമാധനകേള് സന്ധംസമാനത്തുന്ധം നടെതനിയനിരുന.
സനിവനില് സപപപ്ലെെസസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ്,  ലെനീഗല് പമകടമാളജനി,  എണ്ണകമ്പനനികേള്,  ഡനിപസനസനിന്ധംഗസ്റ്റ്
പമഷനീനുകേളുപടെ നനിര്മമാതമാകള് എന്നനിവപര ഉള്പപ്പെടുതനി പസഷഖ്യല് ടെമാകസ്റ്റ്കഫെമാഴസ്റ്റ്
ടെനീന്ധം രൂപനീകേരനിച്ചസ്റ്റ് ഓകരമാ ജനിലയനിലന്ധം പരനികശമാധനകേള് നടെതനിവരുന. സപപപ്ലെെ കകേമാ
പമ്പുകേളനില് കൃത്രനിമന്ധം കേമാണനികന്നതസ്റ്റ് തടെയുന്നതനിനമായനി ഓകട്ടമാകമറഡസ്റ്റ് പമഷനീനുകേളനി
ലൂപടെയമാണസ്റ്റ് ഇനനന്ധം വനിതരണന്ധം പചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  എറണമാകുളന്ധം  ജനിലയനില്  65  പമ്പുകേളനില്  ലെനീഗല്  പമകടമാളജനിയുപടെ
കനതൃതശ്വതനില്  പരനികശമാധന  നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.  കൂടെമാപത  എണ്ണകമ്പനനി  ഉകദഖ്യമാഗസനമാര്
561  പരനികശമാധനകേളുന്ധം  അവരുപടെ  തപന്ന  മള്ട്ടനി  ഡനിസനിപ്ലെെനിനറനി  ടെനീന്ധം  285
പരനികശമാധനകേളുന്ധം നടെതനിയനിട്ടുണ്ടസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇതുസന്ധംബനനിച്ചസ്റ്റ്  കൃത്രനിമങ്ങപളമാനന്ധം കേപണ്ടതമാന സമാധനികമാതതനിനമാല്
കകേസ്സുകേള് രജനിസര് പചയ്തനിട്ടനില.

(14-8-2017 -പലെ  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെമാത  1642, 1650, 1664, 1666, 1668,
1672, 1676, 1681, 1686, 1692, 1716, 1733, 1755, 1774, 1778, 1788, 1805,
1826, 1827, 1835, 1855, 1913, 1923  എന്നനീ നമ്പര് കചമാദഖ്യങ്ങളുപടെ ഉതരങ്ങള് 
എഡനിറനിന്ധംഗസ്റ്റ് ബ്രമാഞനില് ലെഭഖ്യമമായനിട്ടനില)


