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വഭാലവലാം 168]                         ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്                      [നമ്പര് 7

നനിയമസഭ 2017 ആഗസസ്റ്റ് മഭാസലാം 17 -ാം തതീയതനി വവഭാഴഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദവക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള

(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കലപട  കചേഭാദവങ്ങളുലട
പടനികേയനിലല നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്......ഓര്ഡര് …..........കചേഭാദവലാം നമ്പര്  *211.

*211-ാം നമ്പര് കചേഭാദവവുമഭായനി *233-ാം നമ്പര് കചേഭാദവലാം ക്ലബസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
ശതീ.  എന.  എ.  ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ്,  എലാം.എല്.എ.  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കചേഭാദവലാം
നമ്പര്  *233,  *211-ാം  നമ്പര്  കചേഭാദവവുമഭായനി  സഭാമവമനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ക്ലബനിലാംഗസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുന്നനില. 

ജല ലഭവത കുറഞ്ഞുവരുന്ന സഭാഹചേരവലാം

1 (*211)  ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര്  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉലലബദുള  :

ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  .:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സുലഭമഭായനിരുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ  ലഭവത  അടനിക്കടനി
കുറഞ്ഞുവരുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില്,  ജലവുമഭായനി ബന്ധലപട സര്ക്കഭാര് നയങ്ങളനിലലാം
നടപടനികേളനിലലാം പരനിഷ്കരണലാം ആവശവമഭാലണന്നസ്റ്റ് കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില്, ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് എലന്തെങനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
445/2020
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(സനി)  മറഞ്ഞുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന സസഭാഭഭാവനികേ ജലകസഭാതസ്സുകേള,  പഭാഴഭായനികപഭാകുന്ന
മഴലവളലാം എന്നനിവയുലട കേഭാരവത്തനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ):  സര്,

ചേനിങ്ങമഭാസ പുലരനിയുലട  ആശലാംസകയഭാലടഭാപലാം ജലസമൃദമഭാലയഭാരു പുതുവത്സരലാം
സസപലാംകേഭാണുന്ന കചേഭാദവമഭാണസ്റ്റ് ആദവലാം എന്നതസ്റ്റ് ശുഭസൂചേനയഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാലാം. 

(എ)  മഴലയ  ആശയനിചഭാണസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലല  ജലലഭവത  പ്രധഭാനമഭായുലാം
നനിലനനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വഭാര്ഷനികേ  ശരഭാശരനി  മഴ  3000  മനി.മതീററഭായഭാണസ്റ്റ്
കേണക്കഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  2016-17  കേഭാലവര്ഷക്കഭാലതലാം  ഈ  വര്ഷവുലാം
ലഭവമഭായ മഴയുലട കതഭാതനില് ഗണവമഭായ കുറവഭാണസ്റ്റ് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഈ
വര്ഷവുലാം  നഭാളനിതുവലര  ലഭനിച  മഴ  കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള  27  ശതമഭാനത്തനിലന്റെ
കുറവഭാണസ്റ്റ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  (ജൂണ്  1  മുതല്  ആഗസസ്റ്റ്  9  വലര).
ഡഭാമുകേളനിലല ജലനനിരപസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷകത്തതുമഭായനി  തഭാരതമവലപടുതകമ്പഭാള  5
മുതല്  10  മതീറര്  വലര  ഈ  വര്ഷലാം  കുറവഭാണസ്റ്റ്.   മഴയുലട  ലഭവതയനിലണഭാകുന്ന
സലകേഭാല  വവതനിയഭാനവുലാം  ജലലഭവതലയ  കേഭാരവമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  ഘടകേമഭാണസ്റ്റ്.
ഇക്കഭാരണത്തഭാല്  ജലവനിഭവ  വനിനനികയഭാഗവുലാം  സലാംരക്ഷണവുലാം  കൂടുതല്
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കലപകടണതുണസ്റ്റ്.  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  ഉപമനിഷനഭായ  ജലവനിഭവ
മനിഷലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭായനി കുളങ്ങള,  കതഭാടുകേള എന്നനിവ പുനരുദരനിചസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ  സലാംരക്ഷണലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം
ഭൂജലകപഭാഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ജലദുരുപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള  പ്രചേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ജല  പുനരുപകയഭാഗലാം  വര്ദനിപനിക്കല്,  ജലമലനിനതീകേരണലാം
ഇലഭാതഭാക്കല്,  നദനികേളനില്നനിനലാം  ജലലാം  എടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കൂടുതല്  നനിയനണലാം
എന്നനിവ  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിലൂലട  ജലദദൗര്ലഭവലാം  ഒരു  പരനിധനിവലര
തടയഭാലമന്നസ്റ്റ് കേരുതുകേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനലാം,  മണ്സൂണ്  മഴയുലട  കുറവസ്റ്റ്  എന്നനിവ
കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് ഊന്നല് നല്കേനി ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന
കലഭാകേബഭാങസ്റ്റ്  സഹഭായകത്തഭാലട  നടപഭാക്കുന്ന  ജലനനിധനി  പദതനി  ഉളലപലടയുള
പരനിപഭാടനികേള സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനിവരുന.

ജലസലാംരക്ഷണലാം,  കേനഭാലകേളനില് നനിനള ജലനഷലാം കുറയല് എന്നനിവയ്ക്കുള
വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സഭാമ്പത്തനികേ ലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ്  നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.
കേനിണര്  റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗസ്റ്റ്,  മഴക്കുഴനികേള  വഴനിയുള  ജലസലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങനിയുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള മറസ്റ്റ് വകുപ്പുകേള/ഏജനസനികേള മുകഖനയുലാം നടനവരുന.
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(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  ജലകസഭാതസ്സുകേളഭായ  കുളങ്ങള,  നതീരുറവകേള,
തടഭാകേങ്ങള എന്നനിവ സലാംരക്ഷനിചസ്റ്റ്  പുനരുദരനിചസ്റ്റ്  'ജലലാം സലാംഭരനിചസ്റ്റ് സലാംരക്ഷനിക്കുകേ'
എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാലട  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ജലവനിഭവ  മനിഷന
ജലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
നതീര്ത്തട  മഭാസര്  പഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  അതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  ജലസലാംരക്ഷണലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള  ലലഗഡ് ലലലന  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഉപരനിതലജലലാം പരമഭാവധനി സലാംരക്ഷനിക്കുകേ എന്ന നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നദനികേളനില്
ലറഗുകലററുകേള, തടയണകേള എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന. 

കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണ  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  ജലവനിതരണ
പദതനികേളുലട  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ജലലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേഭാലവര്ഷത്തനില്  ലഭനിക്കുന്ന  മഴ  പരമഭാവധനി  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം
മണനില്  തഭാഴഭാന  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ  എന്ന  ആശയത്തനില്  'നതീരുറവസ്റ്റ്'
എലന്നഭാരു  പദതനി  വനിഭഭാവന  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഈ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കലഭാകേ
ജലദനിനമഭായ  മഭാര്ചസ്റ്റ്  22-ാം  തതീയതനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കുടനിലവള
കസഭാതസ്സുകേളഭായ  തുറന്ന  കേനിണറുകേളക്കടുത്തസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  വവഭാപകേമഭായനി
മഴക്കുഴനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇകതഭാലടഭാപലാം  കമല്ക്കൂരയനില്  നനിനള
മഴലവള സലാംഭരണവുലാം ലക്ഷവമനിടുനണസ്റ്റ്. അകതഭാറനിറനിയുലട കകേന്ദ്ര കേഭാരവഭാലയത്തനില്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കുളലാം  (15  ലക്ഷലാം ലനിറര്)  ഈ പദതനിയുലട പ്രധഭാന പ്രവൃത്തനിയഭാണസ്റ്റ്.
കേഭാരവഭാലയ  കേവഭാമ്പസനില്  ലപയനിറങ്ങുന്ന  മഴലവളവുലാം  സസഭാഭഭാവനികേ  ഉറവകേളുലാം
പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനലപടുതവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഈ പദതനിയനിലൂലട ലക്ഷവമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

പഭാഴഭായനികപഭാകുന്ന  മഴലവളലാം  ശഭാസതീയമഭായനി  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  കുടനിലവളത്തനിനുലാം
മറസ്റ്റ്  ഗഭാര്ഹനികേ ആവശവങ്ങളക്കുമഭായനി ഉപകയഭാഗലപടുതകേ എന്ന ഉകദ്ദേശവകത്തഭാലട
ലകേ.ആര്.ഡബത്യു.എസസ്റ്റ്.എ.യുലട   ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന   'മഴകകേന്ദ്രലാം'
സലാംസഭാന  പഭാന  പദതനിയനില്  നനിനള  ധനസഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
'മഴലവള  സലാംഭരണലാം  -  ഭൂജല  പരനികപഭാഷണലാം'  പദതനി  നടപഭാക്കനി  വരുന.
ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ജലനനിധനി കേനിണറുകേളനില്  point  recharge,  roof  water
harvesting,  ലചേറുകേനിട  തടയണകേള,  Gabion  structure,  radial  arm,
നതീര്ക്കുഴനികേള, ഓട, ഓവുചേഭാല് നനിര്മ്മേഭാണലാം (ഭൂമനിയുലട അടനിയനിലള തടയണകേള)
എന്നതീ രതീതനികേള ഭൂമനിയുലട കേനിടപനുസരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. പഭാഴഭായനികപഭാകുന്ന
മഴലവളലത്ത  കമല്പറഞ്ഞ  രതീതനികേളനിലൂലട  ശുദതീകേരനിചസ്റ്റ്  ജലനനിധനിയുലട
കസഭാതസ്സുകേലള സലാംരക്ഷനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  

ശതീ.  പനി.  ലകേ.  ബഷതീറനിനുകവണനി  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  സര്,
കകേരളത്തനിലല  ജലക്ഷഭാമവുലാം  വരളചയുലാം  അതനിരൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
ചേനിത്രമഭാണസ്റ്റ് ഇക്കഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം കേണതസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച പ്രശ്നങ്ങലളലഭാലാം നമ്മേള
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ചേര്ച  ലചേയ്യുകേയുലാം  അതനിനസ്റ്റ്  പ്രതനിവനിധനികേള  പറയുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.
ഇക്കഭാരവങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  കുകറക്കൂടനി  പ്രകയഭാറനിറനി
വകരണതഭായുണസ്റ്റ്.  നമുക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നതനികനക്കഭാള  കുറചസ്റ്റ്  മഴലവളലാം  ലഭനിക്കുന്ന
സലാംസഭാനങ്ങള, വനികദശരഭാജവങ്ങള, ആ മഴലവളലാം വളലര കൃതവമഭായനി സസരൂപനിചസ്റ്റ്,
അവരുലട  ജലക്ഷഭാമപ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കേനിണര്,  കുളലാം
നവതീകേരനിക്കല്,  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുകറ  പദതനികേള
പ്രഖവഭാപനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരവങ്ങലളഭാലക്ക  നമ്മേള  പറയുനണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  നമ്മുലട
നനിലനനില്പനിലന്റെ  പ്രശ്നമഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  250  കുളങ്ങളുണസ്റ്റ്.
ഇക്കഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷക്കഭാലലാം  എത്ര  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിച്ചു,  എത്ര  കേനിണറുകേള
നവതീകേരനിച്ചു,  ഇദൗ  വര്ഷലാം  ഇനനി  എത്ര  കേനിണറുകേളുലാം,  കുളങ്ങളുലാം  നവതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം;  മഴലവളലാം നഷമഭാകേഭാലത ചേഭാലലകേടനി പുറകത്തയസ്റ്റ് ഒഴുക്കഭാലത, ഭൂമനിയനില്
ആഴനിറങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെങനിലലാം  പദതനികേള  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇക്കഴനിഞ്ഞ  വര്ഷവുലാം  ഇദൗ  വര്ഷവുമഭായനി  എത്രലയണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് പറയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി ഇന്നലല ശദ
ക്ഷണനിക്കലനിനസ്റ്റ്  മറുപടനിയഭായനി  കൃതവമഭായ  കേണക്കുകേള  പറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒരു
വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  3031  ലപഭാതുകേനിണറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  15022
ലപഭാതുകേനിണറുകേള  മഴലവള  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗനിനസ്റ്റ്  ഉതകുലാംവനിധലാം  വൃത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  3855  പുതനിയ  കുളങ്ങള  നനിര്മ്മേനിച്ചു.  13247  കുളങ്ങള
പുനരുജതീവനിപനിച്ചു.  2467 കേനികലഭാമതീറര് കതഭാടുകേളുലാം 1481 കേനികലഭാമതീറര് കേനഭാലകേളുലാം
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്ന  പദതനികേളക്കുപരനിയഭായനി  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷനനിലൂലട
നടപഭാക്കനിലയന്നസ്റ്റ്  കൃതവമഭായ  കേണക്കുകേള  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇക്കഴനിഞ്ഞ
ബജറനില്  പ്രഖവഭാപനിചതുകപഭാലല ,  2017-ലല  വരളചഭാക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ജലദദൗര്ലഭവലാം
അനുഭവലപട  നദനികേളക്കുകുറുലകേ  ലറഗുകലററുകേള  പണനിതസ്റ്റ്  ജലലാം  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്
നനിര്ത്തഭാന,  നദനികേലളത്തലന്ന  ജലസലാംഭരണനികേളഭാക്കഭാനകവണനി  കേനിഫ്ബനി
മുകഖനയുള പദതനിയുലട പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന: സര്, പല ജല ടനിബബ്യൂണലകേള മുകഖന കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്
അനുവദനിച  ജലലാം  വഭാങ്ങനിലയടുക്കുന്നതനില്  സലാംസഭാനലാം  കുകറക്കൂടനി  ശുഷസ്റ്റ് കേഭാന്തെനി
കേഭാണനികക്കണതഭായുണസ്റ്റ്.  കേഭാകവരനി  ടടബബ്യൂണല്  കകേസനിലന്റെ  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്ലപട  ശനിരുവഭാണനി  ഡഭാമനില്നനിന്നസ്റ്റ്  4.6  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം
കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹതലപടതഭാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ അവനിലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി ലഭനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് പറഞ്ഞകപഭാള തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  ടവകേഭാരനികേമഭായനി
പ്രശ്നമുണഭാക്കനി,  നമ്മേള  അതനില്  കപടനിചസ്റ്റ്  നനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാലല
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ഭഭാരതപ്പുഴയനിലല  ലവളലാം  ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനില്  ലതങ്ങസ്റ്റ്  നനയ്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനിലല  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കുളനിക്കഭാന ലവളമനില.  അതുകപഭാലല  കേബനതീ
നദനിയനില്നനിനലാം  ലവളലാം  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനണസ്റ്റ്.  അന്തെര്സലാംസഭാന  നദതീജല
കേരഭാറുമഭായനി  ബന്ധലപട  കേഭാരവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിയഭാണസ്റ്റ്  മറുപടനി
നല്കകേണതസ്റ്റ്.  ടവകേഭാരനികേത  ഉണഭാക്കഭാലത,  ശനിരുവഭാണനി  അടക്കമുള
വനിഷയങ്ങളനില്  നയപരമഭായ  സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്  ആവശവലാം.  മുമ്പസ്റ്റ്  എത്രകയഭാ
ലവളലാം  നമുക്കസ്റ്റ്  ഉണഭായനിരുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  അലതഭാലക്ക  നഷലപട്ടുകപഭായഭാലലാം
പ്രശ്നമുണഭായനിരുന്നനില, ഇന്നസ്റ്റ് അതല സനിതനി. ഇന്നസ്റ്റ് കുപനിലവളത്തനിനുകപഭാലലാം വനില
കൂടനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലത്ത  ലവളലാം  ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി
അവര്  കുപനിലവളമഭാക്കനി  വനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇങ്ങലനയുള  പശഭാത്തലത്തനില്,
കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹതലപട ജലലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?  

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  അര്ഹതലപട  ജലലാം
ലഭവമഭാക്കഭാനകവണനിയുള ഇടലപടലകേള മുഖവമനനി തലത്തനിലലാം,  ചേതീഫസ്റ്റ് ലസക്രടറനി
തലത്തനിലലമഭാലക്ക ഇകപഭാള സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് പൂര്ണമഭായുലാം
വനിജയത്തനിലലത്തനി  എന്നസ്റ്റ്  ഞഭാന  അവകേഭാശലപടുന്നനില.   കേഭാകവരനി  ടടബബ്യൂണല്
അവഭാര്ഡസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ലഭനിച ജലലാം പൂര്ണമഭായുലാം കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കഭാന പറഭാത്ത
സനിതനിവനികശഷമുണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  അടപഭാടനി  വഭാലനി  ഇറനികഗഷന
കപ്രഭാജകഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിചലതന്നഭാണസ്റ്റ്  കതഭാനന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  പഭാരനിസനിതനികേ
പഠനത്തനിനുകവണനിയുള  കടലാംസസ്റ്റ്  ഒഭാഫസ്റ്റ്  റഫറനസസ്റ്റ്  ഇതുവലര  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്
കേനിടനിയനിടനില. ഒരു ഘടത്തനില് കേനിടനിയനിരുന. സനി.ഡബത്യു.സനി.യുലട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് അതനിനുള അനുമതനി പനിനവലനിക്കുകേയുണഭായനി.  നമ്മേള അതനിലന
ഭയലപടസ്റ്റ്  നനില്ക്കുകേയല,  അതനിലന്റെ  പഭാരനിസനിതനികേ  പഠനത്തനിനുകവണനിയുള
അനുമതനി ലഭവമഭാക്കഭാനുള ശമങ്ങള നടത്തനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .   പനി  .   ഉലലബദുള: സര്,  ഇദൗ  വര്ഷവുലാം  പഴയതുകപഭാലല  മഴ
ലഭനിക്കുലമന്നഭായനിരുന  കേഭാലഭാവസഭാ  നനിരതീക്ഷണകകേന്ദ്രലാം  അറനിയനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.
എന്നഭാല്  കേഭാലവര്ഷലാം  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞ  കേഭാലത്തനിനകേലാംതലന്ന  40
ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  മഴയുലട  കുറവുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇകത  അനുഭവമഭാണസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷവുലാം ഉണഭായതസ്റ്റ്.    ഇങ്ങലന തുടര്ചയഭായനി 2 വര്ഷവുലാം  മഴയനിലണഭാകുന്ന 40
ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  കുറവനിലനക്കുറനിച്ചുലാം  അതനിലന്റെ   പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഏജനസനികേള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിരുന.   ജലവനിഭവ  വകുപ്പുലാം
റവനബ്യൂ വകുപ്പുലാം ലലക്രസനിസസ്റ്റ് മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റുലമലഭാലാം കചേര്ന്നസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം
കേഭാരവങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  കനരലത്ത  പഠനിക്കഭാനുലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കഭാനുലാം  എലന്തെങനിലലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?
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ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:   സര്,  ലഎ.എലാം.ഡനി. (Indian Meteorological
Department)-യുലട  കേണക്കുകേളഭാണസ്റ്റ് ആദവലാം ലഭവമഭാക്കുകേ.  അതനിലന്റെ കേണക്കുകേള
ആശങ  ജനനിപനിക്കുന്നതഭാലണന്നസ്റ്റ്  കേണ്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സനി.ഡബത്യു.ആര്.ഡനി.എലാം.-മഭായനി  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഞഭാനുലാം
ജലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ് ലസക്രടറനിയുലാം അടക്കമുള ഉകദവഭാഗസര് കപഭാകുകേയുലാം ഒരു ഘടലാം
ചേര്ച  നടതകേയുലാം  ലചേയനിരുന.   അതനിനുകശഷലാം  സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേലള
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ചേനില  ആകലഭാചേനകേള  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട
മുഖവമനനിതലന്ന  ഇദൗ  വനിഷയത്തനിലന്റെ  ഗദൗരവലാം  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  നനിയമസഭഭാ
സകമ്മേളനലാം  നടക്കുന്ന  സമയത്തസ്റ്റ്  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തനിരുന.   ഇന്നലല
വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗ് വഴനി എലഭാ ജനിലകേളനിലലയുലാം  ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ
വവതവസ്ത ഘടകേങ്ങളനിലളള  (വഭാടര് അകതഭാറനിറനി,  ജലകസചേനലാം,  ജലനനിധനി,  ഗദൗണസ്റ്റ്
വഭാടര്)  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേയുള  ഉകദവഭാഗസരുമഭായുലാം  ആശയവനിനനിമയലാം
നടതകേയുണഭായനി.   ഏലറടുക്കഭാന  കേഴനിയുന്ന  പ്രവൃത്തനികേലള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഒരു
രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനി വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസഭാക്കനിനുകവണനി ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ്: സര്,
കകേരളത്തനിലല  44  നദനികേളനില്  12  നദനികേളുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലഭാണസ്റ്റ്
ഒഴുകുന്നതസ്റ്റ്.  വനികരഭാധഭാഭഭാസലമന്നസ്റ്റ് പറയലട,  കകേരളത്തനില് ഏറവുമധനികേലാം ജലക്ഷഭാമലാം
അനുഭവനിക്കുന്ന ജനിലയുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡഭാണസ്റ്റ്.  കേഭാരണലാം  അവനിലട മണനിലന്റെ അലാംശലാം
വളലര  കുറവഭാണസ്റ്റ്. നദനികേളനില്  ലചേറനിയ  തടയണകേള  ലകേട്ടുകേയഭാലണങനില്
ജലക്ഷഭാമലാം  വലനിയകതഭാതനില്  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.   അവനിലട  തടയണകേള
ലകേട്ടുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;   കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയുലട  മഭാത്രലാം
പ്രകതവകേതകേളഭായ  പളലാം,  സുരങലാം,  മതക്കലാം തുടങ്ങനിയ  ജല  സലാംരക്ഷണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വലനിയ  പരനിഗണനയഭാണസ്റ്റ്  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.
1995-ല് പണനി ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്, ഇകപഭാള  മുടങ്ങനിക്കനിടന്നനിരുന്ന ബഭാവനിക്കര ലറഗുകലറര്-
കേലാം- ബനിഡ്ജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തസരനിതലപടുതന്നതനിനുകവണനി 27
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിലല  പ്രധഭാനലപട പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം.  ഇന്നലല
നടത്തനിയ  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗനിലൂലട  അതനിലന്റെ  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനി  ലടണര്  നടപടനികേളനികലയസ്റ്റ്  കപഭാകുന്നതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പുതുതഭായനി  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്ന ലറഗുകലററുകേളനില്
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയസ്റ്റ് പ്രഭാതനിനനിധവലാം ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പ്രകതവകേലാം ശദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  .:  സര്,  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഏറവുലാം കുറവസ്റ്റ് മഴ ലഭനിച
വര്ഷമഭാണനിതസ്റ്റ്.  വരഭാനനിരനിക്കുന്ന  അതനിരൂക്ഷമഭായ  വരളച  മുമ്പനില്കേണ്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്
ഇകപഭാളത്തലന്ന നനിലവനിലള ജലകസഭാതസ്സുകേള പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി
കുടനിലവളലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള പ്രഭാകയഭാഗനികേ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,   ഞഭാന  അതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  കനരലത്ത
സൂചേനിപനിച്ചു.  ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി അതനിരൂക്ഷമഭായ വരളച മുമ്പനില്ക്കണ്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  എലഭാ  ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി  പ്രഭാഥമനികേ  കയഭാഗലാം
വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തസ്റ്റ്  ഇന്നലല എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം  ചേര്ച നടന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരവത്തനില്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കകേവലമഭായ  പദതനികേള  മഭാത്രമല  നമുക്കഭാവശവലാം.  തതീര്ചയഭായുലാം
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വകുപനിലൂലട ലചേയഭാന കേഴനിയുന്ന പരമഭാവധനി കേഭാരവങ്ങള ഏലറടുക്കുലാം.
ധനലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ്  എനളള മറുപടനിയഭാണസ്റ്റ്  സഭാധഭാരണ നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്
ഇക്കഭാരവത്തനില്  വരളചലയ  കനരനിടഭാന  ഏതസ്റ്റ്  പരനിധനിവലരയുലാം  പണലാം  ലഭവമഭാക്കനി
പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടുക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വരളച
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കലട  എന്നഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴുലാം  ആഗഹനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ജനങ്ങളുലട  വലനിയ
പങഭാളനിത്തലാം  ഇതനിനഭാവശവമഭാണസ്റ്റ്.   ലപയ്തുകേനിട്ടുന്ന  മഴലവളലാം  നഷലപടഭാലത
സലാംഭരനിലചടുക്കഭാനുലാം  അതസ്റ്റ്  ഭൂമനിയനികലയസ്റ്റ്  ആഴനിറങ്ങഭാനുലാംതക്കമുള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളടക്കലാം   (ലറയനിന  വഭാടര്  ഹഭാര്ലവസനിലാംഗസ്റ്റ്,  മഴക്കുഴനികേള)  വലനിയ
ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട    ജനപ്രതനിനനിധനികേള അടക്കമുള എലഭാ ആളുകേളുലടയുലാം
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജസ്റ്റ്:   സര്,  വര്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  സമയവുലാം  പ്രകതവകേനിചസ്റ്റ്
വരളച  രൂക്ഷമഭാകുന്ന  സമയത്തസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലത്തമ്പഭാടുലാം  സസകേഭാരവ  ജലവനിതരണ
സഭാപനങ്ങള  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  വരഭാറുണസ്റ്റ്.   സസകേഭാരവ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ജലവനിതരണ സഭാപനങ്ങള ടഭാങര് കലഭാറനിയനില് ലവളലാം സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ
സലത്തസ്റ്റ് എത്തനിച്ചുലകേഭാടുത്തസ്റ്റ് പണലാം വഭാങ്ങുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇവര് ഏതസ്റ്റ് കസഭാതസനില്
നനിന്നഭാണസ്റ്റ് ലവളലാം സലാംഭരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ജലലാം യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉളതഭാകണഭാ;  അതസ്റ്റ്  മലനിനമഭാകണഭാലയന്നസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള
സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;  ഇത്തരത്തനിലള  പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനില്
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലകേഭാടുത്തനിടഭാകണഭാ  വനിതരണലാം നടതന്നതസ്റ്റ്? 

ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:   സര്,  സസകേഭാരവമഭായനി ടഭാങറനില് ജലവനിതരണലാം
നടതന്നതനിനസ്റ്റ്    ജലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്  അനുവഭാദലാം  നല്കേഭാറനില.   ടഭാങറുകേളനില്ക്കൂടനി
ജലലാം  എത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില്  റവനബ്യൂ
വകുപനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.  ടഭാങറുകേളനില്  ജലലാം  എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന്ന
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ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയഭാണസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ശുദതീകേരനിച ലവളമഭാണസ്റ്റ്
എത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. മറ്റുതരത്തനില്  ലവളലാം ലകേഭാടുക്കഭാന അനുവഭാദമുലണങനില് അങ്ങലന
നല്കുന്ന  ലവളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനികക്കണ  ഘടത്തനില്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  റവനബ്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി  കൂടനികചര്ന്നസ്റ്റ്  ആകലഭാചേനിചസ്റ്റ്
നടപടനിലയടുക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന:   സര്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയുലട
കുടനിലവള  കസഭാതസഭാണസ്റ്റ്  അരുവനിക്കര  ഡഭാലാം.   ലലജവ-അലലജവ  മഭാലനിനവങ്ങള
കേഭാരണലാം  ഇവനിലട  70  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  സലാംഭരണകശഷനിയുളതസ്റ്റ്.   എലഭാ
ഡഭാമുകേളനിലലാം  മണ്ണുമഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി  ഡതീസനില്കറഷന ഉളലപലടയുള  പദതനികേള
പഭാന  ലചേയ്യുനലണന്നഭാണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞനിരുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  നനിലവനിലലത്ത
അവസ  എന്തെഭാണസ്റ്റ്?  തനിരുവനന്തെപുരത്തസ്റ്റ്  ലവളലാം  കേനിട്ടുന്നതനിലണഭാകുന്ന
പ്രധഭാനലപട പ്രശ്നലാം ഇദൗ ഡഭാമനിലന്റെ ഡതീസനില്കറഷനഭാണസ്റ്റ്.  അകതഭാലടഭാപലാം അതനിലന്റെ
ലതഭാടടുത്തസ്റ്റ്  ഒരു കബഭാടനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  പഭാന്റെസ്റ്റ്  തുടങ്ങുനണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ വര്ക്കസ്റ്റ്   മഭാര്ചനില്
തതീരുലമന്നഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞനിരുന്നലതങനിലലാം ഇതുവലര അതസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില;  അതസ്റ്റ്
എന്നകത്തയസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം? 

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:    സര്,   കബഭാടനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  പഭാന്റെനിലന്റെ പണനി കുറച്ചു
ലലവകേനിയഭാണസ്റ്റ്  നതീങ്ങനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  എന്നഭാലലാം  ലലവകേഭാലതതലന്ന
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  ശമനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   അരുവനിക്കര  ഡഭാമനിലലാം  ഡതീസനില്കറഷന
നടകത്തണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  ആദവഘടലമന്ന  നനിലയനില്  അതനിനുള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  ചേര്ചകേള നടത്തനിക്കഴനിഞ്ഞു.
അതസ്റ്റ്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  ഒരു  റനിസര്കവ്വഭായറഭാണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  കകേരളത്തനില്
അകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളമുള  ഇറനികഗഷന  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഡഭാമുകേളനില്  വലനിയ
കതഭാതനില്  സനില്റസ്റ്റ്  അടനിഞ്ഞുകൂടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനില്  മണലലാം  ലചേളനിയുലാം
ഉണഭാകുലാം.  അതസ്റ്റ്  നതീക്കലാംലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പല  വകുപ്പുകേള  കചേര്ന്നഭാണസ്റ്റ്
ആകലഭാചേന നടകത്തണതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി മുനകേലയടുത്തസ്റ്റ്   ആദവഘട
ആകലഭാചേന  നടത്തനിയനിരുന.  അതനില്  ഒരു  സഭാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  ഓപകറഷന
ലപ്രഭാസതീഡബ്യൂവര് ഉണഭാകേണലാം.  ആ ഓപകറഷന ലപ്രഭാസതീഡബ്യൂവര് ജലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനി,  ധനകേഭാരവ  വകുപനിലന്റെ  പരനികശഭാധന  കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  തനിരനിലചത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അവനിലടനനിനളള  സനില്റസ്റ്റ്  എങ്ങലന  ലസഗനികഗറസ്റ്റ് ലചേയ്ലതടുക്കഭാലാം,  അതനില്
ലചേളനിയുലാം  മണലലാം ഉണഭാകുലാം,   അതസ്റ്റ്  ലസഗനികഗറസ്റ്റ്   ലചേയ്യുന്നതുലാം അതനിലന്റെ കലലലാം
അടക്കമുള കേഭാരവങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം ഒരു നടപടനിക്രമലാം രൂപലപടുതന്നതനിലന്റെ നക്കല്
തയഭാറഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുലാം.  ഏറവുലാം വലനിയ ബുദനിമുലടന്നസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്,
ഡതീസനില്കറഷന  നടതന്നതനിനുള സമയലാം ലതരലഞ്ഞടുക്കലഭാണസ്റ്റ്.  മഴക്കഭാലത്തസ്റ്റ്
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ഡതീസനില്കറഷന  ലചേയഭാന  കേഴനിയുകേയനില.   കവനല്ക്കഭാലത്തസ്റ്റ്,  വരളചയുള
സമയത്തസ്റ്റ്  ഡനിസനില്കറഷന  ലചേയഭാല്  ഉള  ലവളലാംകൂടനി  നഷമഭാകുലാം.   ഇദൗ  ഒരു
പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതടക്കമുള  പ്രശ്നങ്ങലള  അഡ്രസസ്റ്റ്  ലചേയ്തുകവണലാം
ഡഭാമുകേളനിലല  ലചേളനി  നതീക്കലാംലചേയ്യുന്ന  കേഭാരവങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  കപഭാകകേണതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്
അതനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങളുലട സഭാനകഡര്ഡസ്റ്റ് ഓപകറഷന ലപ്രഭാസതീഡബ്യൂവര്  (SOP)
തയഭാറഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന:   സര്,  ജല സലാംരക്ഷണത്തനിലല ഒരു മുഖവഘടകേലാം
ജലകചഭാര്ച  തടയുകേലയന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കേനഭാലകേളനിലലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട
ലലപപ്പുകേളനിലമഭായനി  ഒരുലകേഭാലലാം  ശരഭാശരനി   ലലകേവശമുള  ജലത്തനിലന്റെ  25
ശതമഭാനത്തനിനുലാം  30  ശതമഭാനത്തനിനുമനിടയസ്റ്റ്  ജലലാം  നഷമഭാകുന  എന്നഭാണസ്റ്റ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   അത്രയുലാം  ഭതീമമഭായ  ഒരു  നഷലാം  തഭാങ്ങഭാനമഭാത്രലാം  കശഷനി
നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തനിനനില.   അതുലകേഭാണസ്റ്റ്  ജലലഭവത ഉറപ്പുവരുതന്ന കേഭാരവലാം
ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ജലകചഭാര്ച  തടയുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  ഒരു  ക്രഭാഷസ്റ്റ്
കപ്രഭാഗഭാലാം തയഭാറഭാക്കനി അതനിനസ്റ്റ് മുനഗണന നല്കേനി നടതന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,  രണസ്റ്റ്  രൂപത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ജലകചേഭാര്ച
ഉണഭാകുന്നതസ്റ്റ്.   ഒന്നസ്റ്റ്,  നമ്മേള ശുദതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലലപപ്പുകേളനിലൂലട  എത്തനിക്കുന്ന വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട  ജലലാം  ലലപപസ്റ്റ്  ലപഭാടനി  നഷലപടുനണസ്റ്റ്.   വളലര  പഴകേനിയ
നനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞ  ലലപപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ്  മനിക്കഭഭാഗതലാം  കേനിടക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എലഭാ
ലലപപ്പുകേളുലാംകൂടനി  ഒരുമനിചസ്റ്റ്   മഭാറനിലയടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വലനിയ തുകേ കവണനിവരുലാം.  ഘടലാം
ഘടമഭായനി  ടപപ്പുകേള  മഭാറഭാനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കുലറയധനികേലാം
സലങ്ങളനിലല വളലര പഴകേനിയ എ.  സനി.  ലലപപ്പുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതലന്ന മഭാറനി
സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകതസമയലാം കേനഭാലകേളനിലൂലട ഇറനികഗഷന വകുപസ്റ്റ്  അയയ്ക്കുന്ന
ലവളലാം  കേനഭാലകേളുലട  ലലലനനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള  യഥഭാസമയലാം
ലചേയഭാത്തതുമൂലവുലാം  കേനഭാലകേള  വൃത്തനിയഭാക്കഭാത്തതുമൂലവുലാം  പലകപഭാഴുലാം  നഷലപടസ്റ്റ്
കപഭാകുനണസ്റ്റ്.  ലതഭാഴനിലറപസ്റ്റ്  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കേഴനിഞ്ഞ നഭാളുകേളനില് ഇദൗ
പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുത്തനിരുന.  ഇകപഭാള  ലതഭാഴനിലറപസ്റ്റ്  പദതനിയുലട  മഭാനദണ്ഡത്തനില്
പുതനിയ  നനിഷ്കര്ഷത  വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അസറസ്റ്റ്  ജനകറഷന  കപഭാലളള
കേഭാരവങ്ങളക്കുമഭാത്രലമന്ന   ഒരു  നനിബന്ധന  ലതഭാഴനിലറപനില്  വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ
നനിബന്ധന  ലലാംഘനിക്കഭാലത  എങ്ങലന  ഇതനിലന  മറനികേടക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമനലാം
ഏലതലഭാലാം  തരത്തനില്  അസറസ്റ്റ്  ജനകറഷനുലാംകൂടനി  രൂപലപടുത്തനി  ലതഭാഴനിലറപനിലന്റെ
സഹഭായലാം  തുടര്നലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയുലമന്ന  കേഭാരവവുലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 
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ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  നദനികേളലകേഭാണസ്റ്റ്  സമൃദമഭായ കകേരളത്തനിലനികപഭാഴുലാം
മഴലപയസ്റ്റ്  കുറച്ചുദനിവസലാം  കേഴനിയുകമ്പഭാള  വരണ  ഭൂമനിയഭായനിത്തലന്നയഭാണസ്റ്റ്
അനുഭവലപടുന്നതസ്റ്റ്.  ലഡ്രയനികനജസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള   രണ്ടുഭഭാഗവുലാം  കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  മനസനിലഭാക്കഭാലാം.  പലക്ഷ  അടനിഭഭാഗലാം  എന്തെനിനഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്?  അതസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്  ലചേയഭാതനിരുന്നഭാല്  ഭൂമനിയനികലയ്ക്കുതലന്ന അത്രയുലാം
ലവളലാം തഭാഴഭാന സഭാധവതയുണസ്റ്റ്.  കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിലൂലട ലഡ്രയനികനജസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  വലനിയ  സഭാമ്പത്തനികേലഭാഭലാം   ഉണഭാകുലാം.   അതനിലനക്കഭാളുപരനി,
മണനികലയനിറങ്ങുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒഴുകുന്ന  ലവളത്തനിലന്റെ  ഒഴുക്കസ്റ്റ്  സുഗമമഭായനി
കപഭാകുന്നതനിനുലാം   ഭൂമനിയനികലയസ്റ്റ്  ഇറങ്ങുന്നതനിനുലാം   കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുകേ
എന്നതഭാണസ്റ്റ്  അഭനികേഭാമവലാം.   ഓവുചേഭാലകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഇഷലാംകപഭാലല  ലവളലാം
നദനിയനിലൂലട   കേടലനികലയസ്റ്റ്  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്നനില.
പണസ്റ്റ് ലപഭാടക്കനിണറുകേള ഉളതുലകേഭാണ്ടുലാം ലവളലാം നനിറഞ്ഞസ്റ്റ് നനില്ക്കുന്നതുലകേഭാണ്ടുലാം
ഒരുപഭാടസ്റ്റ്  പ്രകദശങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  ലവളലാം  കേനിട്ടുലാം,  നനവുമുണഭാകുലാം.   എന്നഭാല്  ഇദൗ
ലപഭാടക്കനിണറുകേള  ഇകപഭാഴനില.  അകത  അവസരത്തനില്  ഇദൗ  ഓവുചേഭാലനികനഭാടു
കചേര്ന്നസ്റ്റ്,  ലവളലാം  ലവറുലത  കപഭാകുന്നതനിലന  വലനിയ  കുഴനികേള  കുഴനിചസ്റ്റ്
ലപഭാടക്കനിണറുകേള കപഭാലല വവഭാപകേമഭായനി സലാംഭരനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞഭാല്,  ഭൂമനിയനില്
ഒഴുക്കനിലൂലട  ലവളലാം  ഇറങ്ങുന്നതനിനുലാം  സഹഭായനിക്കുലാം.  കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിലൂലട  ലഭാഭനിക്കുന്ന  തുകേ  ഇദൗ  കേനിണറുകേളക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാലാം,
അത്തരലാം നടപടനിലയക്കുറനിചസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,  ലഡ്രയനികനജസ്റ്റ്  പണനിയുകമ്പഭാള അടനിത്തടനില്
കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നതനിലന്റെ  സഭാകങതനികേവശലാം എനനിക്കസ്റ്റ്
പറയഭാന അറനിയനില.   പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യഭാണസ്റ്റ്  അത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേള ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.
ലഡ്രയനികനജനിലൂലട  മലനിനജലലാം  ഒഴുകുകമ്പഭാള  അതസ്റ്റ്  കേനിണറുകേളനികലയസ്റ്റ്  സസതീകവജസ്റ്റ്
ആയനി എത്തനികചരഭാതനിരനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷവലാം ഇതനില് ഉണഭായനിരനിക്കഭാലാം എന്നഭാണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ്  കതഭാനന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഭൂപ്രകൃതനി  വളലര  വവതവസ്തമഭാണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ലഭനിക്കുന്ന  മഴലവളലാം  സൂക്ഷ്മതകയഭാലട  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണസ്റ്റ്,
എന്നഭാല് നമ്മേള അത്തരത്തനിലള ജലസലാംസഭാരത്തനികലയസ്റ്റ്  വളര്ന്നനിടനില.  നമ്മുലട
കേഴനിഞ്ഞ  നഭാളുകേള  ജലസമൃദമഭായനിരുന.   അതുലകേഭാണസ്റ്റ്  ജലദദൗര്ലഭവത്തനിലന്റെ
രതീതനികേളനികലയസ്റ്റ്  നമ്മേള  ഇതുവലര  എത്തനികചര്ന്നനിടനില.   ധഭാരഭാളലാം  ലവളലാം
കേനിടനിലക്കഭാണനിരുന്നതനിലന്റെ ഹഭാങ്ങസ്റ്റ്ഓവറനില് തലന്നയഭാണസ്റ്റ് കകേരളത്തനിലല ജനങ്ങള
ഇകപഭാഴുലാം  ജതീവനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അടനിക്കടനി  ഉണഭാകുന്ന  വരളചയുലട  പശഭാത്തലത്തനില്
നമ്മുലട  രതീതനികേളനില്  മഭാറലാം  ഉണഭാകേണലാം.  ജലലാം  നഷലപടുത്തഭാലത  സൂക്ഷനിക്കഭാനുലാം
ഭൂമനിയനികലയസ്റ്റ്  ഇറങ്ങനികപഭാകേഭാനുമുള  സലാംവനിധഭാനലാം  രൂപലപടുത്തഭാനുലാം  സഭാധനിക്കണലാം.
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അത്തരത്തനില് വലനിയ  രതീതനിയനിലള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നമ്മേള  എലഭാവരുലാംകൂടനി  പരനിശമനിക്കണലാം,  എന്നഭാല്  മഭാത്രകമ  അതസ്റ്റ്
വനിജയത്തനിലലതകേയുള. ഇക്കഭാരവങ്ങളകൂടനി ലക്ഷവമനിടഭാണസ്റ്റ് ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ശതീമതനി  ഇ  .    എസസ്റ്റ്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട
കനതൃതസത്തനില്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  വനകേനിട
ജലകസചേന  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്.  ഗഭാമ/കബഭാക്കസ്റ്റ്   പഞഭായതകേളുകടയുലാം  മറസ്റ്റ്  ത്രനിതല
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം  ജലനനിധനിയുലടയുലമലഭാലാം  സഹഭായകത്തഭാലട  ലചേറുകേനിട
ജലകസചേന  പദതനികേള  നടനവരുനണസ്റ്റ്.  കമഭാകടഭാര്  കകേടഭാകുകേ,  കേറന്റെസ്റ്റ്  ചേഭാര്ജസ്റ്റ്
അടയഭാന കേഴനിയഭാതനിരനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ ലചേറനിയ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ഇത്തരത്തനിലള
ലചേറുകേനിട  ജലകസചേന  പദതനികേള  നനിനകപഭാകുന്ന  സഭാഹചേരവവുമുണസ്റ്റ്.
ഇത്തരത്തനിലള  ആവര്ത്തന  ലചേലവുകേള  വഹനിക്കഭാന  ഗഭാമപഞഭായത്തനിനസ്റ്റ്
അനുമതനി  ലകേഭാടുക്കുന്നനില.   ഇദൗ  സഭാഹചേരവത്തനില്  ലചേറുകേനിട  ജലകസചേന
അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ലചേറുകേനിട  ജലകസചേന  സലാംവനിധഭാനങ്ങലള
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞഭാല് ഒടനവധനി കുടനിലവള പ്രശ്നങ്ങളക്കുലാം ജലകസചേന
പ്രശ്നങ്ങളക്കുലാം പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം.  ആയതനിനഭാല് ലചേറുകേനിട ജലകസചേന
അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജലനയലാം  പ്രഖവഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
മുനകേലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,  പുതനിയതഭായനി  ഒരു  അകതഭാറനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലന  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇതുവലര  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.
ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള പദതനികേളഭായനിരനിക്കുലാം  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം പ്രധഭാനമഭായുലാം
ഉകദ്ദേശനിചതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  കതഭാനന.  ലചേറുകേനിട  ജലകസചേന  പദതനികേള  ലലമനര്
ഇറനികഗഷന  വകുപനിലന്റെകേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
ഏലറടുക്കുന്ന പദതനികേളനില്  ബൃഹതസ്റ്റ് പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് കൂടുതല് ഫതീസനിബനിള എന്നസ്റ്റ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗത്തനിലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലല
പ്രകദശങ്ങലളകപഭാലല  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളുലട  പ്രകതവകേതമൂലലാം  ബൃഹത്തഭായ
പദതനികേളക്കസ്റ്റ് വളലരയധനികേലാം പരനിമനിതനികേളുണസ്റ്റ്.  അവനിലട ജലനനിധനി അടക്കമുള
ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള  വനിതരണ  പദതനികേള  നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  ജലനനിധനിയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം  പരനികശഭാധനിചതനില്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേകളഭാ  ഗഭാമപഞഭായകത്തഭാ
കേറന്റെസ്റ്റ്  ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  അടയഭാലതകയഭാ  കമഭാകടഭാര്  നന്നഭാക്കഭാലതകയഭാ  ആ  പ്രവര്ത്തനലാം
മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനില്  മുപതസ്റ്റ്  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  വതീഴ്ചവരുത്തനിയതഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അത്തരത്തനിലളവ  പുനരുജതീവനിപനിക്കുകേ  എന്നതസ്റ്റ്
ജലനനിധനിയുലട ഒരു പ്രകതവകേ കപ്രഭാജകഭായനി ഏലറടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,  കകേരളത്തനിലന്റെ ജലലഭവത ഗദൗരവമഭായനി ചേര്ച
ലചേയലപടുന്ന ഇദൗ ജനഭാധനിപതവ കവദനിയനില് വര്ഷങ്ങളഭായനി നമ്മേള  ഗദൗരവകത്തഭാലട
കേഭാണഭാലത  കപഭാകുന്ന  കേഭാരവമഭാണസ്റ്റ്  കേഭാകവരനി,  പറമ്പനിക്കുളലാം  തുടങ്ങനിയ
പദതനികേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  അര്ഹതലപട വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം  മുലലപരനിയഭാറുമഭായനി
ബന്ധലപട  പ്രശ്നങ്ങളുലാം.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  വളലര  ഗുരുതരമഭായ  കപഭാരഭായ്മ  നമ്മുലട
ഭഭാഗതനനിനലാം ഉണഭാകുനണസ്റ്റ്.  ഭഭാരതപ്പുഴയുലാം ലപരനിയഭാറുലാം ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴയുലാം കബസസ്റ്റ്
ആയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ് പറമ്പനിക്കുളലാം പദതനി.  അതനിലന്റെ സനിസലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള
മണക്കടവനില്നനിനലാം നമുക്കസ്റ്റ് കേനികടണ ജലത്തനിലന്റെ അളലവടുക്കുന്നതനില് പലകപഭാഴുലാം
നമ്മേള വലനിയ പരഭാജയമഭാണസ്റ്റ്,  ഇതസ്റ്റ് പഭാലക്കഭാടനിലന്റെ ജലലഭവതലയ കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   അകതഭാലടഭാപലാം  തലന്ന  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനില്  ലഫബ്രുവരനി
ഒന്നഭാലാം തതീയതനി ജലലാം നനിറയണലാം എന്ന കേരഭാര് പഭാലനിക്കലപടുന്നനില.  കേഴനിഞ്ഞ 40
വര്ഷമഭായനി  ആ  ലവളലാം  നമുക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നനില.  ലനയഭാര്ഡഭാമനിലന  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി
അധനികേഭാരകമറ  ഉടലന  ഡല്ഹനിയനില്ലചന്നസ്റ്റ്  മുലലപരനിയഭാറുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
നടത്തനിയ പ്രസ്തഭാവനയനില്  പനിന്നതീടസ്റ്റ്  ലചേറനിയ  കഭദഗതനി  വരുത്തനിലയങനിലലാം   അതസ്റ്റ്
നമുക്കസ്റ്റ്  കദഭാഷലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇദൗ   സഭാഹചേരവത്തനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ജലലഭവത
സമഗമഭായനി  വനിലയനിരുതന്നതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    മഭാതത്യു  ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,   അന്തെര് സലാംസഭാന കേരഭാറുകേള പ്രകേഭാരലാം
ലഭനികക്കണ  ജലലാം  നമുക്കസ്റ്റ്  കേഭാലങ്ങളഭായനി  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്ന  യഭാഥഭാര്ത്ഥവലാം
ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതസ്റ്റ് ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  ചേനില വര്ഷങ്ങളനില് നമ്മേള
കകേസസ്റ്റ്  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2013-ല്  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്
കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം നമുക്കസ്റ്റ്  കേനികടണ അര്ഹമഭായ ജലലാം കേനിടഭാത്തതനിലനതനിലര  സുപ്രതീലാം
കകേഭാടതനിയനില്  കകേസസ്റ്റ്  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   തുടര്നള  വര്ഷങ്ങളനിലലാം
കേനിടനിയനിടനില.   അതതസ്റ്റ്  ഘടങ്ങളനില്  നമ്മേള  ഇടലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  ജലലാം
ലഭവമഭാക്കഭാനുള  പരനിശമലാം  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  2013-ല്  ലകേഭാടുത്ത
കകേസനിനുകപഭാലലാം  ഇതുവലര  ഫലലാം  കേണനിടനില.   ലവളത്തനിനുകവണനിയല,
നഷപരനിഹഭാരലാം  കചേഭാദനിച്ചുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  അന്നസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  ലകേഭാടുത്തതസ്റ്റ്.   പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനില്  നഷപരനിഹഭാരമല,  ലവളമഭാണസ്റ്റ്  ആവശവലാം.  ആ കേരഭാര്  ലലാംഘനലാം  ഇദൗ
വര്ഷവുലാം  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   നമുക്കസ്റ്റ്  ആവശവത്തനിനസ്റ്റ്  ജലലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കവണനിയുള സമ്മേര്ദ്ദേങ്ങള പല രൂപത്തനില്  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയലാം  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  പ്രഖവഭാപനിചതസ്റ്റ്  തലന്നയഭാണസ്റ്റ്.
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ഏറ്റുമുടലനിലന്റെയുലാം  സലാംഘടനത്തനിലന്റെയുലാം  പഭാതയനിലൂലടയല,  പരമഭാവധനി  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ലചേലത്തനി  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനിലന്റെ  കേണസ്റ്റ്  തുറപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിലടയുള  പ്രശ്നത്തനിലന്റെ
ഗദൗരവലാം  മനസനിലഭാക്കനി  കകേരളത്തനിലല  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അര്ഹതലപട  ജലലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള എലഭാ നടപടനികേളുലാം ഉകദവഭാഗസതലത്തനിലലാം ഭരണതലത്തനില്
മുഖവമനനിയുലാം ശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ഇറനികഗഷന  വകുപ്പുമനനി
സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലചേലതന്നതനിലനപറനി  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിച്ചു.  ഭഭാരതപ്പുഴയസ്റ്റ്  ആലകേ  37
കുടനിലവള  കസഭാതസ്സുകേളുണസ്റ്റ്,  ചേഭാലക്കുടനി  പുഴയ്ക്കുമുണസ്റ്റ്.   അതനിനസ്റ്റ്  ഒരുമനിചസ്റ്റ്
പനി.എ.പനി.യനില് ആലകേ രണര ടനി.എലാം.സനി.  ലവളലാം മഭാത്രമഭാണുളതസ്റ്റ്.  ഭഭാരതപ്പുഴയസ്റ്റ്
അനുവദനിച ആ ലവളലാംകപഭാലലാം  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ് ലഡപബ്യൂടനി സതീക്കര് ശതീ.  വനി.  ജയറഭാലാം
ഉളലപലടവന്നസ്റ്റ്   തനിരനിചസ്റ്റ്  മഭാറനിയഭാല്  ഇനനി  ഒരഭാഴ്ചകത്തയ്ക്കുള  ലവളലാം  മഭാത്രകമ
അവകശഷനിക്കുനള.   ഇതസ്റ്റ്  വളലര  ഗുരുതരമഭായ  അവസയഭാണസ്റ്റ്.   നമ്മേള
എലന്തെലഭാലാം പറഞ്ഞഭാലലാം സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലത്തനിയഭാലലാം ലവളലാം തരുന്ന സനിതനിയനില.
കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം   ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  ഇടലപടസ്റ്റ്  ശനിരുവഭാണനിയനില്  ഒരു
ലചേറനിയ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലചേലത്തനിയകപഭാള  അതനിലന്റെ  ഗുണമുണഭായനി.   അതുകപഭാലല
പറമ്പനിക്കുളലാം പദതനിയനില് നമുക്കസ്റ്റ് അവകേഭാശലപടതുലാം കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം നമുക്കുതലന്ന
ലലകേവശലാം  വയഭാവുന്നതുമഭായ  സലങ്ങലളഭാനലാം  നമ്മേള  ലലകേവശലാം  വയ്ക്കുന്നനില.
അങ്ങലന  ലചേയഭാല്  മറസ്റ്റ്  വഴക്കനിലനഭാനലാം  കപഭാകേഭാലതതലന്ന  ലവളലാം  കേനിടഭാനുള
സഭാധവതയുണസ്റ്റ്.   ഫണനിലന്റെ  കുറവസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കനഭാഡല്
ഏജനസനിയഭായ  ഗതീന  ലലക്ലമറസ്റ്റ്  ഫണനിനുകവണനി  ഇറനികഗഷന  വകുപ്പുതലന്ന
മുനകേലയടുതലകേഭാണ്ടുളള  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  എകപഭാള  സമര്പനിക്കഭാന   സഭാധനിക്കുലാം;  ഇതസ്റ്റ്
ലപലടന്നസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ? 

ശതീ  .    മഭാതത്യു ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം രണസ്റ്റ്  കചേഭാദവമഭാണസ്റ്റ്
കചേഭാദനിചതസ്റ്റ്.  അതനില്  ഒന്നഭാമകത്തതനില്,  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനി
പ്രകേഭാരമുള  ലവളലാം  കേനിട്ടുന്നതനിനുള  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  തുടര്നലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ഇന്നലല  ശദ  ക്ഷണനിക്കലഭായുലാം  കേഴനിഞ്ഞ  ആഴ്ച
സബ്മനിഷനഭായുലാം   ഉന്നയനിചതനിനസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിതലന്ന  മറുപടനി
പറഞ്ഞതഭാണസ്റ്റ്.  കകേഭാടതനികേളനില്നനിന്നസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കുണഭായ പരഭാമര്ശലാം 'share the distress'
എന്നഭാണസ്റ്റ്, ഉണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള എലഭാവരുലാം പങ്കുവയണലമന്നഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനഭാല്
നനിയമപരമഭായ  നടപടനികേളനികലയസ്റ്റ്  കപഭാകേഭാന  കേഴനിയുന്നനില.   നമ്മുലട  കേരഭാറനിലന്റെ
ഉളടക്കവുലാം  വര്ഷങ്ങളഭായനി  തുടര്നവരുന്ന  പ്രവര്ത്തനരതീതനിയുമനുസരനിചസ്റ്റ്   ഇദൗ
സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെകമല്  ഒരു  നനിയനണലാം  നമുക്കസ്റ്റ്  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  കേഴനിയഭാത്ത
അവസയുണസ്റ്റ്.  ആ പരനിമനിതനിക്കുളനില് നനിനലകേഭാണസ്റ്റ് എങ്ങലന പരമഭാവധനി ജലലാം
ലഭവമഭാക്കനിലയടുക്കഭാന കേഴനിയുലാം എന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
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ഗതീന ലലക്ലമറസ്റ്റ്  ഫണനിലന സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ജലവനിഭവ
വകുപസ്റ്റ്  അതനിനുള  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിലക്കഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ്  പരനിസനിതനി
വകുപ്പുളലപലട പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ജലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയ
കപ്രഭാജകനില്  കൂടുതല്  ഹഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലസഭാലബ്യൂഷനസസ്റ്റ്  ഉളതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കണലാം  എന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം വന്നതസ്റ്റ് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളുലട സമഗവനികേസനലാം

2 (*212)  ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   ലഎ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ്റ്റ്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളുലട  സമഗ വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് എലന്തെലഭാലാം അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഇദൗ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  എത്ര  സകങതങ്ങലള  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  സകങതങ്ങളനില്  എലന്തെലഭാലാം  സദൗകേരവ
ങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന): സര്,

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളുലട സമഗ വനികേസനത്തനിനഭായനി തഭാലഴ പറയുന്ന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന: 

• ഹഭാലാംലറസ്റ്റ് വനികേസന പദതനികേള

• അഡതീഷണല്  ലലടബല്  സബസ്റ്റ്  പഭാന  പദതനിയനിലൂലടയുള  സമഗ
കകേഭാളനനി വനികേസന പദതനി  (എ.റനി.എസസ്റ്റ്.പനി.)

• 2017-18  മുതല്  കമല്സൂചേനിപനിച  പദതനികേലള  സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്
അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
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1.  ഹഭാലാംലറസ്റ്റ് വനികേസന പദതനി

ഹഭാലാംലറസ്റ്റ്  വനികേസന  പദതനിക്കഭായനി  2013-14,  2014-15,  2015-16
വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  31.27  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചതനില്  26.62  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആലകേ 52  സകങതങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ് ലതരലഞ്ഞടുത്തതസ്റ്റ്.  ഇതനില് 6
എണലാം  ഒഴനിവഭാക്കലപട്ടു.  ബഭാക്കനിയുള  46  സകങതങ്ങളനില്  21  കകേഭാളനനികേളുലട
പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  8-ഉലാം  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  13-ഉലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  കശഷനിക്കുന്നവ
അടനിയന്തെരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

2016-17-  ല്  10  കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ് ബജറസ്റ്റ് വനിഹനിതമഭായുണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്. 10
സകങതങ്ങള ലതരലഞ്ഞടുത.  ഇതനിലന്റെ പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

2. അഡതീഷണല് ലലടബല് സബ്പഭാന പദതനി മുകഖനയുള സമഗവനികേസന
പദതനി   (  എ  .  റനി  .  എസസ്റ്റ്  .  പനി  .)

2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എ.റനി.എസസ്റ്റ്.പനി.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  150  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതമഭായനി
ലഭനിക്കുകേയുലാം  പനികന്നഭാക്കഭാവസയനിലള   14  കബഭാക്കസ്റ്റ്/പഞഭായതകേളനിലല  134
പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളഭായനി ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. 

വനിവനിധ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളകര്  സമര്പനിക്കുന്ന
പദതനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  135.75  കകേഭാടനി  രൂപ ജനിലകേളക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചു.
നഭാളനിതുവലരയഭായനി  51.89  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു.  (38%  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  2014-15
വര്ഷത്തനില് ലചേലവഴനിചതസ്റ്റ്.)

2015-16  വര്ഷത്തനില് എ.റനി.എസസ്റ്റ്.പനി.  പദതനിയനില് വയനഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,
മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലല  വനിവനിധ  പഞഭായതകേളനില്നനിനലാം  50
പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ് ലതരലഞ്ഞടുത്തതസ്റ്റ്. 

3.  അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി

2017-18  വര്ഷലാം  മുതല്  ഹഭാലാംലറസ്റ്റ്,  എ.റനി.എസസ്റ്റ്.പനി.  എന്നതീ  പദതനികേലള
സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  അലാംകബദ്കേര്  ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇദൗ പദതനിക്കഭായനി  100 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
50  ലസറനില്ലമന്റുകേലള ഇദൗ പദതനിയനില് ഉളലപടുതന്നതഭാണസ്റ്റ്.  പരമഭാവധനി ഒന്നര
കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനഭായനി ലചേലവഴനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

സകങതങ്ങളനില് അടനിയന്തെരമഭായനി നടപനിലഭാകക്കണ അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങള,
സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വനനിതകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുമുള
സദൗകേരവങ്ങള,  ആകരഭാഗവലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  തുടങ്ങനിയ   പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
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നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഭവനലാം,
ദുര്ഘട  സഭാഹചേരവങ്ങളനില്  വസനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  പുനരധനിവഭാസലാം,
അടനിസഭാന  സദൗകേരവവനികേസനലാം  എന്നനിവ  ഇതനില്  ഉളലപടുന.  ഇതുമഭായനി
ബന്ധലപട ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  

(ബനി) ഹഭാലാംലറസ്റ്റ് വനികേസന പദതനി:-

2013-14 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം മുതല് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഹഭാലാംലറസ്റ്റ് വനികേസന
പദതനിയനില്  വതീടുകേളുലട  പുനരുദഭാരണലാം,  ശുചേനിതസ  സദൗകേരവങ്ങള,
ലലവദത്യുതതീകേരണലാം,  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പഭാലലാം,
അങണവഭാടനി,  മഴലവള  സലാംഭരണനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  കൃഷനി  വനികേസനലാം,
മണ്ണുസലാംരക്ഷണലാം, സ്കൂള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് ഫര്ണനിചര് തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  

എ  .  റനി  .  എസസ്റ്റ്  .  പനി  .:-

എ.റനി.എസസ്റ്റ്.പനി.  പദതനിയനില്  കകേഭാളനനികേളുലട  അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങള,
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം,  ആകരഭാഗവലാം,  കുടനിലവളലാം,  ലലവദത്യുതനി,  ജതീവകനഭാപഭാധനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള, വനിദവഭാഭവഭാസലാം, ലലനപുണവ വനികേസനലാം തുടങ്ങനിയവ ഉളലപടുന.

അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി:

പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്   ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
പദതനി  2017-18  മുതല്  ഹഭാലാംലറസ്റ്റ്  വനികേസന  പദതനിയുലാം  എ.റനി.എസസ്റ്റ്.പനി.-യുലാം
സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി  &  ഡനി) 2016-17 -  ല് ഹഭാലാംലറസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പദതനിയനില് പത്തസ്റ്റ്
കകേഭാളനനികേളഭാണസ്റ്റ്  ലതരലഞ്ഞടുത്തതസ്റ്റ്.  കകേഭാളനനികേളുലട  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

2 016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എ.റനി.എസസ്റ്റ്.പനി.  ഫണനില്നനിന്നസ്റ്റ്
നനിലമ്പൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  കപഭാതകേല്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിനുലാം  12
സകങതങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി 13.21 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ഇതനിനുപുറലമ  2017-18-ല്  അലാംകബദ്കേര്  ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  50
സകങതങ്ങളനില് പദതനി നടപഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന:  സര്,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളുലട  സമഗ
വനികേസനവുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞ  മറുപടനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുകവണനി  ലചേയ്യുന്ന  കേഭാരവങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം ഇദൗ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം  ഭരണകേഭാലത്തസ്റ്റ് ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്. പകക്ഷ
അലതഭാനലാം  ഫലവത്തഭാകുന്നനിലലന്നഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  പത്രമഭാധവമങ്ങളനില്ക്കൂടനി
അറനിയഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആരുലാം  ഒരനിക്കലലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാത്ത  സലാംഭവമഭാണസ്റ്റ്
അടുത്ത  കേഭാലത്തഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  ഞഭാറനതീലനി  കകേഭാളനനിയനില്
ഉണഭായതസ്റ്റ്. കകേരളത്തനിലല പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനില് നടക്കുന്ന ഒരു മഭാതൃകേയഭാണസ്റ്റ്
ഞഭാറനതീലനി  കകേഭാളനനിയനില്  സലാംഭവനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നനിയമസഭഭാ  സമനിതനി
ലചേയര്മഭാന  ശതീ.  ബനി.  സതവലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  ഞങ്ങള  അവനിലട
സന്ദര്ശനിചനിരുന. കകേരളത്തനിലല പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളുലട ലപഭാതുവഭായ ഒരു വബ്യൂ
ആണസ്റ്റ്  ഞഭാറനതീലനി  കകേഭാളനനിയനില്   കേണതസ്റ്റ്.  ഞഭാറനതീലനി കകേഭാളനനിയനിലല
ആത്മഹതവലയക്കുറനിചസ്റ്റ്  പത്രമഭാധവമങ്ങളനില്വന്ന വഭാര്ത്തയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
അങ്ങുലാം അവനിലട സന്ദര്ശനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ് അറനിഞ്ഞനിരുന. ഞഭാറനതീലനി കകേഭാളനനിയനില്
നടന്നതുകപഭാലള സലാംഭവങ്ങള കകേരളത്തനിലല മറസ്റ്റ് സലങ്ങളനില് ആവര്ത്തനിക്കഭാന
പഭാടനില. അതനിനസ്റ്റ് എന്തെസ്റ്റ് നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  ഇദൗ
വനിഷയവുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ഉന്നയനിച  സബ്മനിഷനസ്റ്റ്  വവക്തമഭായ  മറുപടനി
നല്കേനിയനിരുന.  ഞഭാന  ഇന്നസ്റ്റ്  ആ  സലലാം  സന്ദര്ശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അഞഭാറസ്റ്റ്
വര്ഷത്തനിനുളനില്  189-കപര് മരണലപടതനില് പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്  39
കപരഭാണുളതസ്റ്റ്.  അവനിലടയുള  ലപഭാതുവഭായ  പ്രശ്നലാം  ആകരഭാഗവപ്രശ്നലാം  തലന്നയഭാണസ്റ്റ്,
ഡനിപ്രഷനഭാണസ്റ്റ്  പ്രധഭാനലപട  കേഭാരണലാം.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്  ആത്മഹതവഭാ
നനിരക്കുലാം മറസ്റ്റ്  ദുരന്തെങ്ങളുലാം അവനിലട ഉണഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സമഗമഭായ
പരനികശഭാധന നടത്തണലാം.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് അലാംഗമഭായ
നനിയമസഭഭാ  കേമ്മേനിറനി  അവനിലട  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിരുന,  അതനിലന്റെ
റനികപഭാര്ട്ടുണഭാകുലാം.  എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.  കേമ്മേതീഷന  അവനിലട  കപഭാകുനണസ്റ്റ്.
അതനിനുകശഷലാം  സമഗമഭായ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  രൂപലാംനല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല
കകേഭാളനനികേളനില്, പ്രകതവകേനിചസ്റ്റ് പ്രഭാക്തന ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളനിലണഭാകുന്ന എലഭാ
പ്രശ്നങ്ങലള സലാംബന്ധനിച്ചുലാം ഇകപഭാള  എലഭാ ആഴ്ചയനിലലാം എലന്റെ കചേമ്പറനില്വച്ചുതലന്ന
റനിവബ്യൂ  നടത്തനി  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
കഭദലമകനവ  സസതനമഭായനി  ഇത്തരലാം  കേഭാരവങ്ങലള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ചേര്ചലചേയസ്റ്റ്  ചേനില
കേഭാരവങ്ങള  തതീരുമഭാനനികക്കണതഭായുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള
മുനകേരുതല്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  അതനിനുകവണനി  ഫലപ്രദമഭായ
നടപടനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുലാം. 
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ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന:  സര്,  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി
ധഭാരഭാളലാം  കേഭാരവങ്ങള  നടപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ഇന്നലല  അടനിയന്തെരപ്രകമയലാം  ലകേഭാണ്ടുവന്നനിരുന.  സമഗ
വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അവരുലട വനിദവഭാഭവഭാസ കേഭാരവങ്ങളനിലലാം ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ്
അഭനിപ്രഭായമുണഭാകുമകലഭാ.  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  അഡനിഷനുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  ഓപ്ഷന  ലകേഭാടുത്തഭാലഭാണസ്റ്റ്  അഡനിഷന  ലഭനിക്കുകേ  എന്ന
കേഭാരവത്തനില് പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടനികേള ഇകപഭാള ലനകടഭാടകമഭാടുകേയഭാണസ്റ്റ്.
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവര്  അഡനിഷനുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
ഞങ്ങലളകപഭാലളവലര വനിളനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കുലറ ഉത്തരവുകേളനിറങ്ങനിലയന
പറയുനലണങനിലലാം  അലതഭാനലാം  അവരുലട  കേണ്ഫബ്യൂഷന  തതീര്ക്കുന്നനില.
ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ആകരഭാഗവ  വകുപ്പുമനനിയുമഭായുലാം  മുഖവമനനിയുമഭായുലാം  ചേര്ച
നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ; അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഏതസ്റ്റ് ഓപ്ഷന ലകേഭാടുത്തഭാലഭാണസ്റ്റ്
ഫതീസസ്റ്റ്  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  എന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  കൃതവമഭായ
ഉത്തരവനിറക്കഭാന അങ്ങസ്റ്റ് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന  : സര്,  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട
ആകരഭാഗവ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിലട  മറുപടനി  നല്കേനിയതഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു  കേഭാരവലാം  ഞഭാന
ഉറപനിചസ്റ്റ്  പറയഭാലാം,  ലമറനിറനില്/റനിസര്കവഷനനില്   പ്രകവശനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  എലഭാ
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം എന്തെസ്റ്റ് ഫതീസഭാകണഭാ നനിശയനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ആ ഫതീസസ്റ്റ്
പൂര്ണമഭായുലാം  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  യഭാലതഭാരു
സലാംശയവുലാം ഉണഭാകകേണതനില.  

ശതീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  സൂചേനിപനിച
ഹഭാലാംലറസ്റ്റ്,  എ.റനി.എസസ്റ്റ്.പനി.  പദതനികേലളഭാലക്ക കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ്
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളവയഭാണസ്റ്റ്.  ആ പദതനി തുടര്നലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനില് അതനിയഭായ
സകന്തെഭാഷലാം  പ്രകേടനിപനിക്കുന.  ശതീ.  വനി.  പനി.  സജതീന്ദ്രന  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല
ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേള  വലനിയ  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ആകരഭാഗവസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുമഭായനി പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ?  അകതഭാലടഭാപലാം  ഭൂമനിക്കസ്റ്റ്  പടയലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത
വനിഷയലാം,  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമമനുസരനിചസ്റ്റ്  അവര്ലക്കഭാലക്ക  ലലകേവശകരഖയഭാണസ്റ്റ്
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  പടയലാം  ലകേഭാടുക്കഭാലമന്നസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം
അകപക്ഷ  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചേനില  തര്ക്കങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.
മലറഭാന്നസ്റ്റ്,  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ
ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഓര്ഡറനുസരനിചസ്റ്റ്  ഒകകഭാബര്വലര
തുടരഭാമഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  അവലര  പനിരനിച്ചുവനിടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരവങ്ങള
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം രണ്ടുമൂന്നസ്റ്റ് കചേഭാദവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
കചേഭാദനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സഭാധഭാരണയഭായനി  ലസസനിഫനിക്കഭായനി  ഒരു  സപനിലമന്റെറനി
കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിക്കുകമ്പഭാഴഭാണസ്റ്റ്  ഫലപ്രദമഭായ  മറുപടനി  പറയഭാന  കേഴനിയുന്നതസ്റ്റ്.
അലഭാലതവരുകമ്പഭാള സഭയുലടതലന്ന സമയലാം അനഭാവശവമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .    സതീക്കര്:   എലഭാ  ദനിവസവുലാം  ലചേയര്  ഇക്കഭാരവലാം  പറഞ്ഞുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
പറയുകമ്പഭാള അലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് കദഷവലാം വരുലാം.

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിക്കുകമ്പഭാള മറുപടനി  പറയഭാന
മനനിമഭാരുലാം ബഭാധവസരഭാണസ്റ്റ്. ROR-നസ്റ്റ്  പടയലാം ലകേഭാടുക്കഭാന സഭാധനിക്കനില.  കകേന്ദ്ര
വനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  റനികക്കഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ലലററസ്റ്റ്  മഭാത്രകമയുള.  അതനിനസ്റ്റ്
പടയമനില,  ജനലാംതതീരസ്റ്റ്  ഇല.  ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് അവനിലട തഭാമസനിക്കഭാലമന്നലഭാലത
alienate  ലചേയഭാകനഭാ  mortgage  ലചേയഭാകനഭാ  കേഴനിയനില.  അവര്ക്കസ്റ്റ്  അവനിലട
തഭാമസനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബുദനിമുലടഭാനമനില.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  ഇതനിനസ്റ്റ്  കഭദഗതനി
ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ  എലാം.പനി.-മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ഞഭാന  കേഴനിഞ്ഞവര്ഷലാം  കേത്തയചനിരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുലറ  പ്രശ്നങ്ങള
അവര്ക്കുണസ്റ്റ്. കനരലത്ത ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പറഞ്ഞതസ്റ്റ് ശരനിയഭാണസ്റ്റ്. 

ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രശ്നലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  ആകരഭാഗവ
സലാംരക്ഷണവുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളനില്  നല  രതീതനിയനിലള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നടക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  പല  തരത്തനിലള  പനനി
പടര്നപനിടനിചനിട്ടുലാം  ഒരു  ആദനിവഭാസനികപഭാലലാം  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മരണലപടനിടനില
എന്നസ്റ്റ് ഞഭാന അഭനിമഭാനകത്തഭാലട പറയുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അത്രയുലാം ശക്തമഭായ ശുചേതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ആകരഭാഗവ  വകുപ്പുലാം  ഗഭാമവനികേസന  വകുപ്പുലാം  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുലാം നടത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  അങ്ങനിവനിലട  സകങതങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധലപട  വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങലളപറനി  സൂചേനിപനിച്ചു.  ഗവണ്ലമന്റുകേള
മഭാറനിവരുകമ്പഭാള ഇത്തരലാം പദതനികേള സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ
റനിസളട്ടുലാം ഉണഭാകേഭാറുണസ്റ്റ്. അതനിലനഭാലക്ക അപ്പുറലത്തഭാരു മഭാറലാം നമുക്കുണഭാകേഭാനുണസ്റ്റ്.
അധനികേഭാരലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  നല്കുകേലയനളതസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റുകേളക്കപ്പുറത്തസ്റ്റ്,
നമ്മേലളഭാരുമനിച്ചുനനിന്നസ്റ്റ് നല്കകേണ ഒരു സഭാഹചേരവമഭാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലത്തസ്റ്റ്  'ലപസ  നനിയമലാം'  (PESA  Act) നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
കുകറക്കഭാരവങ്ങള  മുകന്നഭാട്ടുകപഭായതഭാണസ്റ്റ്.  ഇദൗ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വന്നതനിനുകശഷവുലാം
'ലപസ നനിയമലാം'  നടപഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  മറുപടനി  നല്കേനിയനിരുന.  ഒരു  വര്ഷലാം
പനിന്നനിട്ടുകേഴനിഞ്ഞു.  നമ്മേള  ഒരുപഭാടസ്റ്റ്  പരതീക്ഷണങ്ങള  നടത്തനി,  കുലറകയലറ
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മുകന്നറമുണഭായനി എന്നഭാല്ത്തലന്നയുലാം ആത്മഹതവകേളുലാം ശനിശുമരണങ്ങളുലാം ഇകപഭാഴുലാം
ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില്  സജതീവമഭാണസ്റ്റ്.  അതുലകേഭാണസ്റ്റ്  ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്
ആത്മവനിശസഭാസലാം നല്കേഭാന അവരുകടതഭായ അധനികേഭാരങ്ങള അവര്ക്കസ്റ്റ് ലലകേകേഭാരവലാം
ലചേയഭാന  കേഴനിയുന്ന  തരത്തനില്  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു  പത്തസ്റ്റ്
സലലത്തങനിലലാം  'ലപസഭാ  നനിയമലാം'  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന: സര്,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  73, 74  ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി രൂപലാംലകേഭാണ
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുണസ്റ്റ്.  അതനില്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചനിട്ടുള  ആദനിവഭാസനി
കമഖലയുമുണസ്റ്റ്,   സഭാകറര്ഡഭായനിട്ടുളവയുമുണസ്റ്റ്.  ഇദൗ നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാഴുള
ചേനില  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുട്ടുകേലള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
മനനിയഭായനിരുന്ന  സമയത്തസ്റ്റ്  ഒരു  പരനിശമലാം  നടത്തനിയതഭാണസ്റ്റ്,  അതനികപഭാള
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷലാം  'ലപസഭാ  നനിയമലാം'  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാലാം.  

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ്റ്റ്:   സര്,  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളക്കുപുറത്തസ്റ്റ്  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം  ചേനിന്നനിചനിതറനി  തഭാമസനിക്കുന്ന  ഒറലപട  ആ ദനിവഭാസനികുടുലാംബങ്ങലള
ദഭാരനിദവത്തനില്നനിനലാം  കേരകേയറ്റുന്നതനിനുകവണനി   2016-17  ബജറനില്  'പനി.  ലകേ.
കേഭാളന  കുടുലാംബ പദതനി '  എന്നകപരനില് ഒരു പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയസ്റ്റ് പണവുലാം
നതീക്കനിവചനിരുന.  അതുകപഭാലല ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് ഒകരക്കര്ഭൂമനി വതീതലാം നല്കേഭാന
42  കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഇകത ബജറനില് നതീക്കനിവചനിരുന.  നതീക്കനിവച്ചുലവന്നസ്റ്റ് പറയുന്ന
ഇദൗ  തുകേ  ലചേലവഴനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ?  ഒകരക്കര്  ഭൂമനിവതീതലാം
ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കുലമന്നസ്റ്റ്  പറഞ്ഞസ്റ്റ്  മഭാറനിവച  42  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  എത്രയഭാളുകേളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനിലകേഭാടുതലവന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കഭാന
കേഴനിയുകമഭാ ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ആദനിവഭാസനികമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപട
ഭൂപ്രശ്നത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലഘടത്തനില്  'ആശനിക്കുലാം  ഭൂമനി
ആദനിവഭാസനിക്കസ്റ്റ്'  എന്ന  പദതനി  ഇവനിലട  നടപനിലഭാക്കഭാന  ശമനിച്ചു.   അതനില്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ കുലറ പ്രശ്നങ്ങളുണഭായനി. അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒകടലറ പരഭാതനികേള
വന,  പരഭാതനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്   സമഗമഭായ  പരനികശഭാധന
നടത്തനി. ഫലപ്രദമഭായനി ആ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളഭാണനികപഭാള
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കുലറ  ആശങകേള  ഉകദവഭാഗസര്ക്കുണഭായനി.  കേഭാരണലാം
ബഹുമഭാനലപട ലകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റുതലന്ന ശതീ.  ബഭാലകൃഷ്ണലന്റെ കേത്തനിലന്റെ
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ഭഭാഗമഭായനി  കകേസസ്റ്റ്  വനിജനിലനസനിനസ്റ്റ്  വനിടണലമന്നസ്റ്റ്  പറഞ്ഞു.  എലഭാ  കകേസുകേളുലാം
വനിജനിലനസനിനസ്റ്റ്  വനിടഭാന  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നനില.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഒരു കകേസുമഭാത്രകമ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനിജനിലനസനിനസ്റ്റ്  വനിടനിട്ടുള.  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതുമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  ചേനില  പ്രശ്നങ്ങളുണഭായനി.  അതസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനിയുലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  'ആശനിക്കുലാം ഭൂമനി
ആദനിവഭാസനിക്കസ്റ്റ്'  എന്ന  പദതനിയനില്   കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  509
കപര്ക്കസ്റ്റ്  178  ഏക്കര്  ഭൂമനിയഭാണസ്റ്റ്  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇദൗ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  'ആശനിക്കുലാം  ഭൂമനി  ആദനിവഭാസനിക്കസ്റ്റ്'  എന്ന
കപരനിലലങനിലലാം ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്ന പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനകേലാം തലന്ന
242  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ലകേഭാടുതകേഴനിഞ്ഞു.  അതുകപഭാലലതലന്ന  ROR  വനഭൂമനി,
ബഹുമഭാനലപട മുനമുഖവമനനി എ.  ലകേ.  ആന്റെണനിയുലട ശക്തമഭായ ഇടലപടലകേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ്  കുറചസ്റ്റ്  റനിസര്വ്ഡസ്റ്റ്  ഭൂമനി  നമുക്കസ്റ്റ്  വനിട്ടുകേനിടനി.
അതനില്നനിനലാം ഭൂമനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  1341.36
ഏക്കര്  ഭൂമനി  1011  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ലകേഭാടുതകേഴനിഞ്ഞു.   ഏതഭാണസ്റ്റ്  7000 ഏക്കര്  ഭൂമനി
ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.   പനിലന്ന  ഏകേകദശലാം   മൂവഭായനിരലാം
ഫഭാമനിലനിയുലട പ്രശ്നലാം മഭാത്രകമ നമ്മുലട മുനപനിലള.  ആദനിവഭാസനികേലള സലാംബന്ധനിച
ഭൂപ്രശ്നലാം  നമുക്കസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം.   കനരകത്ത  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  പല
സലതലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്   പടയലാം  കേനിടഭാത്ത  പ്രശ്നങ്ങളുണസ്റ്റ്,  പ്രകതവകേനിചസ്റ്റ്
ഇടുക്കനിപ്രകദശങ്ങളനില്.  സമഭാനമഭായനിട്ടുളതുലാം  ഒകര  സര്കവ്വ  നമ്പരനിലളതുമഭായ
ഭൂമനിയഭാലണങനിലലാം ഇതരവനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടയലാം കേനിട്ടുകമ്പഭാള അതനിലന്റെ ഇടയനിലള
ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  ROR  ആണസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന്നതസ്റ്റ്.  അക്കഭാരവലാം  റവനബ്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി
ആകലഭാചേനിച്ചു.  അവര്ക്കുലാം ഇകപഭാള പടയലാം ലകേഭാടുക്കഭാനുള നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  സര്,  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള കേടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കഡറനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാനുലാം
ഇകപഭാള  ലലകേവശകരഖയഭാലണന്നസ്റ്റ്  സൂചേനിപനിച്ചു,  അതനില്  മഭാറലാംവരുത്തനി  അവര്ക്കസ്റ്റ്
പടയലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന  കകേന്ദ്രത്തനില്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ലചേലതകമഭാ;  ഒഭാണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,   ഭൂപ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ശക്തമഭായ
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ROR-മഭായനി  ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള  ചേനില
പ്രശ്നങ്ങളുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് പടയഭൂമനിയഭായനി   ലകേഭാടുക്കഭാന പറനില.  അതനിനുള നടപടനി
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രലാം  ഇടലപടസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുള  ഭൂമനി
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ഫലപ്രദമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  നമുക്കസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അയഭായനിരകത്തഭാളലാം
വരുന്ന കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കഭാനുള നടപടനി  ഇകപഭാള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഓണവുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഓണക്കനിറ്റുലാം  അതുകപഭാലല  ഓണപ്പുടവയുലാം
ലകേഭാടുക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   സതീകേളക്കസ്റ്റ്  കേസവുമുണ്ടുലാം
കനരവതുലാം   അതുകപഭാലല പുരുഷനഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കേസവസ്റ്റ്  ഡബനിള മുണ്ടുലാം കതഭാര്തമുണ്ടുലാം.
ഇതസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  ഫണനില്  നനിന്നഭായനിരനിക്കുലാം
ലകേഭാടുക്കുകേ.  3,98,00,000  രൂപ  ലചേലവുലചേയ്തുലകേഭാണസ്റ്റ്  51475 കുടുലാംബങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
എത്തനിക്കുലാം.  157471  കപര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  ഓണക്കനിറസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്
13,19,00,000  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ലചേലവഴനിക്കഭാന  കപഭാകുന്നതസ്റ്റ്.   അരനി  -  15  കേനികലഭാ,
ലചേറുപയര്  -  അര  കേനികലഭാ,  പഞസഭാര  -  200 ഗഭാലാം,  മുളകുലപഭാടനി  -  500 ഗഭാലാം,
ശര്ക്കര  -  അര കേനികലഭാ,  ലവളനിലചണ  -  ഒരുകേനികലഭാ,  അതുകപഭാലല ഉപസ്റ്റ്,  പരനിപസ്റ്റ്,
ചേഭായലപഭാടനി മുതലഭായ സഭാധനങ്ങലളഭാലക്ക ആഗസസ്റ്റ് മഭാസലാം 25 മുതല് 30 വലരയുള
തതീയതനികേളനില് വതീടുകേളനികലയസ്റ്റ് എത്തനിക്കുന്ന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു. ഇതനിലന്റെ
സലാംസഭാനതല  ഉത്ഘഭാടനലാം  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  അടനിമഭാലനിയനില്വചസ്റ്റ്  നടത്തഭാന
കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അകപഭാള  ഓണലത്ത  സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം  ഇദൗ  വര്ഷലാം
ആ ദനിവഭാസനികമഖലയനില് ഏറവുലാം നലലഭാരു കേഭാലഘടമഭായനിരനിക്കുലാം.  

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  (  ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചേന്നനിത്തല):  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  ആദനിവഭാസനികേളുലട  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങലള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ആഭവന്തെര  വകുപസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പുമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ് ഓകരഭാ ഡനിവനിഷനനിലലാം ഓകരഭാ ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്.  ഓഫതീസര്മഭാലര
ചുമതലലപടുത്തനി  ഒരു  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിരുന.  അതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തുടര്നലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുളള  നടപടനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  അതനിനസ്റ്റ്  നല  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിചനിട്ടുലണന്നഭാണസ്റ്റ്  ആ
കേഭാലഘടത്തനില് ഞങ്ങളുലട വനിലയനിരുത്തല്ലകേഭാണസ്റ്റ്  മനസനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ഇതനിനസ്റ്റ് ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്.  ഉകദവഭാഗസലര എലഭാ
ഡനിവനിഷനുകേളനിലലാം ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ്,.......

ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ് ലചേന്നനിത്തല:  സര്,  ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്.  മഭാത്രമല ലഎ.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.
ഉകദവഭാഗസലരയുലാം ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  അതസ്റ്റ്  എലഭാ  സലതലാം  ഉണഭായനിരുകന്നഭാ
എലന്നനനിക്കറനിയനില, അടപഭാടനിയനിലണഭായനിരുന. ശതീ. കനഭാഹ  ബഭാവ, സബ്കേളകര്
ഒറപഭാലലാം,  അ കദ്ദേഹലാം  അടപഭാടനിയനില്  ഏറവുലാം  നന്നഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച
ഉകദവഭാഗസനഭായനിരുന.  അകദ്ദേഹലാം  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  അവനിലട  കയഭാഗലാം
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വനിളനിക്കുമഭായനിരുന.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്നയഭാണസ്റ്റ്  അടപഭാടനി  കമഖലയനില്  നല  മഭാറലാം
വരുത്തഭാന  കേഴനിഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിയുമഭായനി  ഇക്കഭാരവലാം  ചേര്ചലചേയഭാലാം.
ഇദൗ  ഡനിവനിഷനുകേളനില്  ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്./ലഎ.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്  ഉകദവഭാഗസലര
ചുമതലലപടുതന്നതസ്റ്റ്  നലതഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്   ഏറവുലാം
ഫലപ്രദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗമഭായനിരനിക്കുലാം.  അതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച്ചുകൂടനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാടുത്ത
വതീടുകേള  പലതുലാം  കേഭാലപഴക്കവുലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല  അപഭാകേതമൂലവുലാം
വഭാസകയഭാഗവമലഭാതഭായനിത്തതീര്ന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പല  വതീടുകേളുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാലത  കേനിടക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതുവലര  വതീടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കഭാത്ത  ആദനിവഭാസനി
കുടുലാംബങ്ങലളയുലാം  കേഭാണഭാന  കേഴനിയുലാം.   അതുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കുന്ന
അലാംകബ ദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാംകൂടനി
ഉളലപടുത്തനി അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന  :  സര്,  അതനില് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാംകൂടനി എടുക്കുനണസ്റ്റ്.
ഭൂമനി  ഇലഭാത്തവര്ക്കുലാം  ഭൂമനിയുണഭായനിട്ടുലാം  വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കുലാം  ഭൂമനിയുലാം
വതീടുമനിലഭാത്തവര്ക്കുലാം  ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള  'ടലഫസ്റ്റ്'  പദതനി
ഇതുമഭായനി  ക്ലബസ്റ്റ്  ലചേയഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.    എസസ്റ്റ്.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്മഭാത്രലാം
35,000  വതീടുകേള സനില് ആയനി കേനിടക്കുന എന്നതഭാണസ്റ്റ് നമ്മുലട മുമ്പനിലള ഏറവുലാം
വലനിയ  പ്രശ്നലാം.  എസസ്റ്റ്.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്  21000  വതീടുകേള  സനില്  ആയനി
കേനിടക്കുനണസ്റ്റ്.   അതനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേബഭാധവതയഭാണസ്റ്റ്  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  ഇദൗ
തന്നഭാണസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സനില് നനികേതന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് ഏറവുലാം കൂടുതല് പ്രഭാധഭാനവലാം ഇകപഭാള
നല്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഇദൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം സനില് ആയനി
കേനിടക്കുന്ന  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  എസസ്റ്റ്.സനി.യനില്  മഭാത്രലാം  23741  കപര്ക്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   എസസ്റ്റ്.ടനി.യനില്  10643  കപര്ക്കുലാം വതീടസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   ഇതനില്
സനിലാംഹഭഭാഗവുലാം ലഎ.എ.ടവ.  കകേഭാണ്ടനിബബ്യൂഷന കേനിടഭാത്തതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  പരനിപൂര്ണമഭായുലാം  ലകേഭാടുതതതീര്ത.   ഇടനിഞ്ഞുലപഭാളനിഞ്ഞ  വതീടുകേള
പുനരുദരനിക്കഭാനുള നടപടനിയുലാം ഇദൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്  റനിലപയറനിനസ്റ്റ്  50,000  രൂപ  നല്കേനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്  ഇകപഭാള ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ആദനിവഭാസനി കമഖലയനിലലാം  അതസ്റ്റ്  ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തതീലര വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത വതീടുകേളഭാലണങനില് അതസ്റ്റ്
ലപഭാളനിച്ചുമഭാറനി പുതനിയ വതീടുകേള വയ്ക്കുന്നതനിനുള നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ്:  സര്,  കകേരളത്തനിലലതലന്ന  ഏറവുലാം  പ്രധഭാനലപട
ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  കമഖലയഭായ  ആറളലാം  ഫഭാലാം  എലന്റെ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.   ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  ഭൂമനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നസ്റ്റ്  കകേരള
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഏലറടുത്തസ്റ്റ് ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പലക്ഷ പല
സലങ്ങളനിലലാം  ലകേഭാടുത്ത  ഭൂമനി  വഭാസകയഭാഗവമല.   വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത  ഭൂമനി
തനിരനിലചടുതലകേഭാണസ്റ്റ് വഭാസകയഭാഗവമഭായ ഭൂമനി ലകേഭാടുക്കഭാനുളള നടപടനിയുണഭാകേണലാം.
മരലാംമുറനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്തതുലകേഭാണ്ടുലാം വനവമൃഗശലവമുളതുലകേഭാണ്ടുലാം പലരുലാം അവനിലട
തഭാമസനിക്കുന്നനില.  അവനിലട  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.   ആദവലാം
ഏല്പനിച  വതീടുകേളതലന്ന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിടനില.   നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്
ധഭാരഭാളലാം  അപഭാകേതകേളുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം,
വനിദവഭാഭവഭാസപരമഭായ  സദൗകേരവങ്ങള,  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസനലാം  ഇത്തരലാം
കേഭാരവങ്ങള  ശദനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ആറളലാം  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിലല  പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്,
ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  ആദനിവഭാസനികേള  ഒന്നനിചസ്റ്റ്  തഭാമസനിക്കുന്ന  ഒരു  ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്
എന്ന നനിലയസ്റ്റ്, അടനിയന്തെര പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന പ്രകതവകേ കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന  :  സര്,  ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ഒരു പ്രഭാവശവലാം ഞഭാന
തലന്ന കയഭാഗലാം വനിളനിചതഭാണസ്റ്റ്.  ഒദൗകദവഭാഗനികേതലത്തനിലലാം നനിരവധനിതവണ കയഭാഗലാം
വനിളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഫഭാമനില്  ആലകേ വരുന്ന  7000  ഏക്കര് ഭൂമനിയനില്  3500  ഏക്കര്
ഭൂമനിയഭാണസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട എ.  ലകേ.  ആന്റെണനി മുഖവമനനിയഭായനിരനിക്കുന്ന സമയത്തസ്റ്റ്
റതീഹഭാബനിലനികറഷന  സതീലാം  പ്രഖവഭാപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  അതുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് ശതീമതനി സനി. ലകേ. ജഭാനു നല്കേനിയ കകേസനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഭൂമനി നല്കേഭാന
കേഴനിഞ്ഞനില.  പനിന്നതീടസ്റ്റ്  സഖഭാവസ്റ്റ്  വനി.  എസസ്റ്റ്.  അച്ചുതഭാനന്ദലന്റെ കേഭാലഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
1717 കപര്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  ആ ഭൂമനി ലകേഭാടുത്ത സലത്തസ്റ്റ് ഏലറക്കുലറ വതീടുകേള
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ. എലന്ന വനകേണതഭാണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്
ചേനില വതീടുകേലളഭാലക്ക വളലര കമഭാശമഭാണസ്റ്റ്.  ആ വതീടുകേലളഭാലക്ക നമുക്കസ്റ്റ് മഭാറഭാലാം.  ഫഭാലാം
കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് അതനില്നനിന്നസ്റ്റ് കേനിട്ടുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുലട വരുമഭാനലാംലകേഭാണസ്റ്റ് ഇവരുലട
കവതനലാം നല്കേഭാന കേഴനിയനില.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേഴനിഞ്ഞ പ്രഭാവശവലാം ഒരു കകേഭാടനി
രൂപ  കവതനലാം  നല്കേഭാന  കവണനി  മഭാത്രലാം  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരവ  വകുപനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ലകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് ലചേയതസ്റ്റ്. സസയലാം പരവഭാപ്തതയനികലയസ്റ്റ് ആറളലാം
ഫഭാമനിലല ആദനിവഭാസനികേലള എത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ്  ഫഭാലാം കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്
യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  രൂപലാംനല്കേനിയതസ്റ്റ്.   എന്നഭാല്  ആ  ദനിശയനികലലക്കത്തനിയനിടനില.
പുതനിയ  എലാം.ഡനി.  ഇകപഭാള  ചേഭാര്ലജടുക്കഭാന  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിലൂലട  കുകറ
ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.   മറസ്റ്റ്  പശഭാത്തല
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സദൗകേരവങ്ങലളഭാലക്ക  അവനിലടയുണസ്റ്റ്.   പലക്ഷ  വനവമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണമഭാണസ്റ്റ്
പ്രശ്നലാം.   അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വതീടസ്റ്റ്  ലകേഭാടുത്ത സലതകപഭാലലാം  ആദനിവഭാസനികേള
വന്നസ്റ്റ്  തഭാമസനിക്കുന്നനില.  അതഭാണസ്റ്റ്  അവനിടലത്ത  ഏറവുലാം  വലനിയ  പ്രശ്നലാം.
ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  വന്നസ്റ്റ്  തഭാമസനിക്കഭാന  പറഭാവുന്ന  സുരക്ഷനിതതസലാം
അവനിലടയുണഭാകേണലമങനില്  വനവമൃഗങ്ങളുലട  ശലവലാം  ഒഴനിവഭാക്കണലാം.
അതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വനലാം  വകുപ്പുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇക്കഭാരവത്തനില്
പരമഭാവധനി ഇടലപടുലാം.

ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന  : സര്, പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  അതസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനകൂടനി  അവലര  സഹഭായനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനലമഭാരുകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലല  കേടപഭാറ
മൂര്ത്തനിക്കുന്നസ്റ്റ്  കകേഭാളനനിയനിലല  ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  നല്കേഭാന  ജനിലഭാ
ഭരണകൂടത്തനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  എലഭാ  തയഭാലറടുപ്പുകേളുലാം  നടത്തനിയതഭാണസ്റ്റ്.
അവസഭാനഘടത്തനില് വനലാം വകുപനിലല ചേനില ഉകദവഭാഗസരുലട ഒത്തഭാശകയഭാടുകൂടനി
അതനിലന  അടനിമറനിച്ചു.   ഇകപഭാള  അരഭാജകേ  സലാംഘങ്ങള  സമര  കകേന്ദ്രത്തനില്
തമ്പടനിചസ്റ്റ്  വനനശതീകേരണത്തനിനുലാം  ആദനിവഭാസനികേളുലട  സഭാലാംസഭാരനികേ  തകേര്ചയ്ക്കുലാം
കനതൃതസലാം  ലകേഭാടുതലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇദൗ  പ്രശ്നത്തനില്  അടനിയന്തെര
പരനിഹഭാരലാം കേലണതന്നതനിനുള പരനിശമലാം  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് നടതകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  : സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പറഞ്ഞതസ്റ്റ് ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.
കേടപഭാറ കകേഭാളനനിയനില് തഭാമസനിക്കുന്ന ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ശക്തമഭായ നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ് കേളകര് സസതീകേരനിചതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര വനഭാവകേഭാശ നനിയമത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സബസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷന  കേമ്മേനിറനിയുലാം  ഡനിസനികസ്റ്റ്  ലലവല്  കേമ്മേനിറനിയുലാം
കേളകര് വനിളനിച്ചുകചേര്ത.  ഭൂമനി  ലകേഭാടുക്കഭാനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിച  സമയത്തഭാണസ്റ്റ്
ഡനി.എഫസ്റ്റ്.ഒ.  ഒപനിടനില  എന്നറനിയുന്നതസ്റ്റ്.   അതനിനുകശഷലാം  ബഹുമഭാനലപട  റവനബ്യൂ
വകുപ്പുമനനിയുലടയുലാം  വനലാം  വകുപ്പുമനനിയുലടയുലാം  ശദയനില്ലപടുത്തനി  ഇദൗ  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള സലാംയുക്തമഭായ നതീക്കലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഭൂമനി
ലകേഭാടുക്കുന്നനിലലങനില്  അവനിലടയുണഭാകുന്ന  ചേനില  ആന്റെനി  കസഭാഷവല്
എലനിലമന്റെസ്റ്റ്സനിലന  ഇലഭാതഭാക്കഭാന  ആരസ്റ്റ്  വനിചേഭാരനിചഭാലലാം  പറനില.  ലതറഭായ  ചേനില
പ്രവണതകേളുലടയുലാം  സമതീപനങ്ങളുലടയുലാം  ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  ശക്തനികേള  ഈ
കമഖലകേളനില് വരുന്നതസ്റ്റ്  എനളതുകൂടനി  കേണ്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഒരു ആദനിവഭാസനി സദൗഹൃദ
സമതീപനലാം സസതീകേരനിക്കണലാം. ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് നമ്മേലളന്തെസ്റ്റ് ലകേഭാടുത, സസഭാതനവലാം
കേനിടനി ഇത്രയുലാം നഭാളഭായനി,  അവര്ക്കസ്റ്റ് ഒരു തുണസ്റ്റ് ഭൂമനികയഭാ വതീകടഭാ ഇല.  അകപഭാള
സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  നമുക്കപ്പുറലാം ചേനില ശക്തനികേള അവനിലട വരുലാം.   അങ്ങലനയഭാണസ്റ്റ്
ചേനില  ആളുകേള  അവനിലട  വന്നതസ്റ്റ്.   പലക്ഷ  ഭൂമനി  നമ്മേള  ലകേഭാടുക്കുലമന്നസ്റ്റ്
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ഉറപ്പുവരുത്തനിയകതഭാടുകൂടനി  ആ  പ്രശ്നങ്ങള  ഏലറക്കുലറ  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞു.
അത്തരലാം എലനിലമന്റെസ്റ്റ്സനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഇലഭാതഭാക്കഭാനുലാം  നമുക്കസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വനലാം വകുപ്പുലാം പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുലാം സലാംയുക്തമഭായനി ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
ആകലഭാചേനിചസ്റ്റ് ഒരു പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ലതഭാഴനില് വകുപനിലല എനകഫഭാഴ സ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് വനിലാംഗസ്റ്റ് 

3 (*213) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി:
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് കുമഭാര്:
ശതീ  .   ലജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതത്യു:
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി:  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം

എലലക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  പഭാലനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭായനി
ലതഭാഴനില്  വകുപനിലന്റെ  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനിലാംഗസ്റ്റ്  നടതന്ന  ഇടലപടലകേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പതീടനികേകേളനികലയുലാം  വഭാണനിജവ  സഭാപനങ്ങളനികലയുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ഓവര്ലലടലാം  കവതനലാം,  ആഴ്ച  അവധനി,  വനിശമകവള  തുടങ്ങനി  കഷഭാപസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
ലകേഭാകമഴവല്  എസഭാബനിലഷ്മെന്റെസ്റ്റ്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ലഭനികക്കണ  ആനുകൂലവങ്ങള
ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴനില്  നഷഭതീഷണനിമൂലലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  പരഭാതനിലപടഭാന
കപഭാലലാം  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനിലാംഗനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
എത്രമഭാത്രലാം ഫലപ്രദമഭായനി നടക്കുനണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏജനസനികേളുലട  ചൂഷണത്തനിനസ്റ്റ്  വനികധയരഭാകുന്ന  ഗഭാര്ഹനികേ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള,  ലസകേബ്യൂരനിറനി  ജതീവനക്കഭാര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  തഭാല്പരവ
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഏതുവനിധത്തനില്  ഇടലപടഭാന  സഭാധനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): സര്,

(എ) ലതഭാഴനില് വകുപനിലല 101 അസനിസന്റെസ്റ്റ് കലബര് ഓഫതീസര്മഭാരുലാം 14 ജനിലഭാ
കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   2017-ല്  നഭാളനിതുവലര  31822  സഭാപന
പരനികശഭാധനകേള നടതകേയുലാം  3757  കപ്രഭാസനികേബ്യൂഷനുലാം  365  ലക്ലയനിലാം ലപറതീഷനുലാം
ഫയല് ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുകൂടഭാലത  പഭാകന്റെഷന കമഖലയനില് ലതഭാഴനില്
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നനിയമങ്ങള  നടപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ചേതീഫസ്റ്റ്  പഭാകന്റെഷന  ഇനലസകറുലട  കേതീഴനില്
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  11  പഭാകന്റെഷന  ഇനലസകര്മഭാരുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇദൗ
സര്ക്കഭാര്   അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ലടകേസ്റ്റ് ടസല്സസ്റ്റ്,  കേണ്സക്ഷന  ലലസറ്റുകേള,
ആശുപത്രനികേള, ലസകേബ്യൂരനിറനി ഏജനസനികേള എന്നതീ കമഖലകേളനില് എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗലാം  ലസഷവല്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കവതന  സുരക്ഷഭാ
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1948-ലല മനിനനിമലാം കവതന നനിയമപ്രകേഭാരവുലാം  1936-
ലല  കവതനലാം  ലകേഭാടുക്കല്  നനിയമപ്രകേഭാരവുലാം  നനിശയനിക്കലപട  കവതനലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കൃതവസമയത്തസ്റ്റ് ലഭവമഭാകുനകണഭാലയന്നസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് വകുപനിലല
ഇനലസകര്മഭാര്  ഓണ്ലലലന  ആയനിത്തലന്ന  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.
ലതഭാഴനില്  സഭാപനങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തനി  ലമചലപട  ലതഭാഴനില്
അന്തെരതീക്ഷലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരളഭാ കഷഭാപസ്റ്റ് & ലകേഭാകമഴവല് എസഭാബനിലഷ്മെന്റെസ്റ്റ്
നനിയമത്തനിലന്റെ  കേതീഴനില്വരുന്ന  സഭാപനങ്ങളനില്  കഗഡനിലാംഗസ്റ്റ്  സനിസലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച്ചുള നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. 

(സനി)  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനിലാംഗനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഫലപ്രദമഭായനി
നടനവരുനണസ്റ്റ്.  സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി വനിവനിധ ലതഭാഴനില് നനിയമ
പ്രകേഭാരമുള ആനുകൂലവങ്ങള ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതനണസ്റ്റ്.

ലതഭാഴനില് വകുപസ്റ്റ് ആരലാംഭനിച കേഭാള ലസന്റെര് മുകഖന വകുപനിലന സലാംബന്ധനിച്ചുള
സലാംശയങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം 155214/180042555214 എന്നതീ നമ്പരുകേളനില് രഭാവനിലല 7
മണനി മുതല് ലലവകുകന്നരലാം 7 മണനി വലര വനിളനിചസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  ലതഭാഴനില്,  ലസകേബ്യൂരനിറനി  കമഖല  എന്നനിവയനില്  മനിനനിമലാം
കവതനലാം  നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  ലഭവമഭാകുനലവന്നസ്റ്റ്  സഭാപന പരനികശഭാധനകേളനില്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  ലസകേബ്യൂരനിറനി കമഖലയനിലല ലതഭാഴനില് പ്രശ്നങ്ങള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
നനിരവധനി  പരഭാതനികേള  ലഭനിചതനിലന്റെയുലാം  സഭാപന  പരനികശഭാധനകേളനില്
കബഭാധവലപടതനികന്റെയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  29-7-2017-  നസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലത്ത  79
ലസകേബ്യൂരനിറനി ഏജനസനികേളനില് ലസഷവല് പരനികശഭാധന നടത്തനി കേലണത്തനിയ നനിയമ
ലലാംഘനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനി തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി:   സര്,  ഈ സര്ക്കഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷമത്തനിനസ്റ്റ്
മുന്തെനിയ  പരനിഗണനയഭാണസ്റ്റ്  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
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മനുഷവരഭായനി  ജതീവനിക്കഭാനുള  അവകേഭാശലാം   ഇനഡവയനില്ത്തലന്ന  ആദവമഭായനി
ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷയനിലൂലട  ഏര്ലപടുത്തനിയ സലാംസഭാനലമന്ന കപരസ്റ്റ്  ലഭനിചതസ്റ്റ്
കകേരളത്തനിനഭാണസ്റ്റ്.  25  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണസ്റ്റ്
കകേരളത്തനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നലതന്നഭാണസ്റ്റ് അനദൗകദവഭാഗനികേ കേണക്കസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലകേഭാടുക്കുന്ന  ഇദൗ  ആനുകൂലവങ്ങള  എലഭാവര്ക്കുലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇവരുലട
ഇടയനിലള ചൂഷണലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം കൃതവമഭായ ഒരു രജനിസര് തയഭാറഭാകക്കണതസ്റ്റ്
ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.   രജനിസര്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള  എന്തെസ്റ്റ്  ഇടലപടലകേള
നടത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  വകുപസ്റ്റ്  ആഗഹനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അതനില്  എനകഫഭാഴസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്, ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള രജനിസര്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള എലഭാ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  'ആവഭാസസ്റ്റ്'  പദതനി
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.   'ആവഭാസസ്റ്റ്'  പദതനിയനിലൂലട  രജനിസര്
ലചേയ്യുന്ന  എലഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  15,000  രൂപവലര  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കഭാനുലാം  ഏലതങനിലലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനി  മരണലപടഭാന  ഇടവന്നഭാല്  ആ
ലതഭാഴനിലഭാളനിയുലട  കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്  2  ലക്ഷലാം  രൂപവലര  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്
സതീമനില്ലപടുത്തനി   നല്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
അതനിലന്റെ  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയലറലഭാലാം  തയഭാറഭായനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇദൗ
ലസപ്റലാംബറനില്ത്തലന്ന  നടപനില്വരുത്തഭാന  കേഴനിയുലമന്നഭാണസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
എലഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയുലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ലചേലവനില്  ഇദൗ  സതീമനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇദൗ  പ്രവര്ത്തനലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  കടഡസ്റ്റ്  യൂണനിയന
സലാംഘടനകേളുലടയുലാം പൂര്ണ സഹകേരണലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  :  സര്,  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനി  ജതീവനക്കഭാരുലട
മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശയനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളനിലല
ജതീവനക്കഭാര്ലക്കലഭാലാം മനിനനിമലാം കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുള എലഭാ നടപടനികേളുലാം
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  കടഡസ്റ്റ്  യൂണനിയന  സലാംഘടനകേളുമഭായനി
നടത്തനിയ ചേര്ചകേളനില് ഇദൗ കേഭാരവത്തനില് വവക്തത വരുത്തനി തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഏതഭാനുലാം  ദനിവസങ്ങളക്കുളനില്ത്തലന്ന  ഇതനിലന്റെ  പ്രഖവഭാപനലാം  നടത്തഭാന
കേഴനിയുലമന്നഭാണസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   മനിനനിമലാം  കവജസസ്റ്റ്  അടഡസസറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
വഴനി  ഇതനിലന്റെ അവസഭാന തതീരുമഭാനലാം  പ്രഖവഭാപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞഭാല് ഇതസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായുലാം
കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

മനി  .   സതീക്കര്:   കചേഭാകദവഭാത്തരകവള അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

(കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.)
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(2) കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേള 

4 (*214) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഇതുവഴനി ലലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്

എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  ഉളലപടുത്തഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എവനിലടലയലഭാമഭാണസ്റ്റ്  ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേള

തുടങ്ങുന്നതസ്റ്റ്; ഇതനിനുളള നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ-സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില്  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  ഇതര  സലാംസഭാന

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് നനിയമപരമഭായ അവകേഭാശങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ

ആനുകൂലവങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  വനിവരങ്ങള  നല്കുവഭാനുലാം  ആവഭാസസ്റ്റ്  പദതനിയുലട

ഗുണഫലങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം സലാംശയനനിവഭാരണത്തനിനുലാം കൂടഭാലത ടനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

ടദനലാംദനിന/ലതഭാഴനില്പരമഭായ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആയതനികനല്

പ്രശ്നപരനിഹഭാരങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഹഭായകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  എലഭാ

ജനിലകേളനിലലാം ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  പ്രഭാരലാംഭഘടലമന്ന  നനിലയനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം/എറണഭാകുളലാം/
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ ജനിലകേളനിലല യഥഭാക്രമലാം കേഴക്കൂടലാം, ലപരുമ്പഭാവൂര്, ഫറൂക്കസ്റ്റ് എന്നതീ
സലങ്ങളനില് ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ജലനനിധനി പദതനി

5 (*215) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജലനനിധനി രണഭാലാംഘടത്തനിലന്റെ പ്രവ ര്ത്തന പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  കുടനിലവളളത്തനിലന്റെ  വനില
നനിശയനിചതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട അഭഭാവത്തനില്,  ജലനനിധനി പദതനി പ്രകേഭാരവുലാം
മറ്റു ഗഭാമതീണ കുടനിലവളള പദതനികേളക്കസ്റ്റ് കേതീഴനിലലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കുടനിലവളളത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കഭാന സസതീകേരനിചനിട്ടുളള മഭാര്ഗ്ഗലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു  ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്):

(എ)  ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘടത്തനില്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട
പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ഒന്നനിലധനികേലാം  പഞഭായതകേളക്കുള  4  സമഗ  പദതനികേളുലാം
ബളക്കസ്റ്റ്  സടപ  അടനിസഭാനത്തനില്  12  പദതനികേളുമഭാണസ്റ്റ്  ജല  അകതഭാറനിറനി
നടപഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഇവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.   കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന ഒന്നനിലധനികേലാം
പഞഭായതകേളക്കുള ശുദജല പദതനികേളുലട പുകരഭാഗതനി  .

1 തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല മഭാളയുലാം അനുബന്ധ പഞഭായതകേളുമടങ്ങുന്ന  3219/-ലക്ഷലാം
രൂപയുലട ശുദജല പദതനി - കജഭാലനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2 മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ഉരകേവുലാം  അനുബന്ധ  പഞഭായതകേളുമടങ്ങുന്ന  1956/-
ലക്ഷലാം രൂപയുലട ശുദജല പദതനി  -  ടവദത്യുതനി കേണക്ഷന ഒഴനിലകേയുള മറസ്റ്റ്
കജഭാലനികേള 95%-കത്തഭാളലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.

3 മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല ഒഴൂരുലാം അനുബന്ധ പഞഭായതകേളുമടങ്ങുന്ന 3315/-ലക്ഷലാം
രൂപയുലട ശുദജല പദതനി - പദതനി 50%-കത്തഭാളലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി. 

4 എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനിയുലാം  അനുബന്ധ  പഞഭായതകേളു
മടങ്ങുന്ന  6000/-ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ശുദജല  പദതനി  -  ആവശവമഭായ  ഭൂമനി
ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് പണനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില.
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 2.   കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട നനിര്വ്വഹനിക്കുന്ന ഏകേ
പഞഭായത്തനിനസ്റ്റ് ബളക്കസ്റ്റ് വഭാടര് നല്കുന്ന പദതനികേളുലട പുകരഭാഗതനി  .

1 പനമരലാം പഞഭായത്തനിനുള 80 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ശുദജല പദതനി - പദതനി
ലടനഡര് ലചേയ്തു.

2 പൂതഭാടനി പഞഭായത്തനിനുള 28 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ശുദജല പദതനി -  പദതനി
ലടനഡര് ലചേയ്തു.

3 പുല്പളനി  പഞഭായത്തനിനുള  79  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ശുദജല  പദതനി  -
കജഭാലനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു, ടയല് റണ് ആരലാംഭനിച്ചു. 

4 കുറനിപ്പുറലാം പഞഭായത്തനിനുള 10 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ശുദജല പദതനി - കജഭാലനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു, കുടനിലവളലാം വനിതരണലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

5 ഇരനിക്കൂര്  പഞഭായത്തനിനുള  6.85  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ശുദജല  പദതനി  -
കജഭാലനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു, കുടനിലവളലാം വനിതരണലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

6 കേടപഭാമറലാം  പഞഭായത്തനിനുള  1.27  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ശുദജല  പദതനി  -
കജഭാലനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു, കുടനിലവളലാം വനിതരണലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

7 കചേഭാക്കഭാടസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനിനുള  76.5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ശുദജല  പദതനി  -
95% പുകരഭാഗതനി ആയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

8 അയ്മനലാം  പഞഭായത്തനിനുള  1.8  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ശുദജല  പദതനി  -
ജലസലാംഭരണനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കകേഭാണ്ടഭാകര്  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന.
നനിര്മ്മേഭാണലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാനുള നടപടനികേള എടുതവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

9 റഭാന്നനി പഞഭായത്തനിനുള  3.4  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ശുദജല പദതനി  -  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  ജലനനിധനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം
ഏലറടുത്തസ്റ്റ് പണനി തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

10 ചേക്കനിടപഭാറ  പഞഭായത്തനിനുള  359  ലക്ഷലാം രൂപയുലട  ശുദജല പദതനി  -
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

11 കചേഭാകറഭാടസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനിനുള  679  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ശുദജല  പദതനി  -
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

12 കൂരൂപട പഞഭായത്തനിനുള 1.7 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ശുദജല പദതനി - കജഭാലനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു, കുടനിലവളലാം വനിതരണലാം ആരലാംഭനിച്ചു.
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കകേരള റൂറല് വഭാടര് സടപ ആന്റെസ്റ്റ് സഭാനനികടഷന ഏജനസനി മുകഖന ജലനനിധനി
രണഭാലാംഘടത്തനില്  119  പഞഭായതകേളനില്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
2012-2018  കേഭാലയളവനില് പരമഭാവധനി  200  ഗഭാമപഞഭായതകേളനില്  1358  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  പുതുക്കനിയ  അടങല്  തുകേയനില്  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ഉകദ്ദേശലാം
13.8  ലക്ഷലാം ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കുടനിലവളവുലാം  3.7  ലക്ഷകത്തഭാളലാം ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ശുചേനിതസ
സദൗകേരവങ്ങളുലാം ഒരുക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ജലനനിധനി രണഭാലാംഘട ഗഭാമതീണ ശുദജല വനിതരണ
ശുചേനിതസ  പദതനി ലക്ഷവമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  ഇദൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  31-7-2017  വലര  2167
പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  1504  എണലാം  കേമ്മേതീഷന
ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 25-9-2014 -ലല സ.ഉ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  88/2014/ജവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം
1000  ലനിററനിനസ്റ്റ്  6/-  രൂപ പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ബളക്കസ്റ്റ് വഭാടര്
നല്കുന്നതസ്റ്റ്. 

ജലനനിധനി  പദതനി പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ്ഞഭാല് ഗുണകഭഭാക്തൃ സമനിതനികേളഭാണസ്റ്റ്
പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനവുലാം  പരനിപഭാലനവുലാം  നടതന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭാവശവമഭായ
ലചേലവുകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  ഗുണകഭഭാക്തൃ  കുടുലാംബങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  വഹനികക്കണതസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ
മഭാസവുലാംവരുന്ന ലമഭാത്തലാം പ്രവര്ത്തന/പരനിപഭാലന ലചേലവുകേള കേണക്കഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്
ഗുണകഭഭാക്തൃ  കുടുലാംബങ്ങളുലട  എണത്തനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  സമനിതനികേള  പ്രതനിമഭാസ
കുടനിലവള ചേഭാര്ജസ്റ്റ് നനിര്ണയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേതീഴനിലള  ശുദജലവനിതരണ  പദതനികേളനില്
ശുദതീകേരണശഭാലകേള  ഇലഭാത്ത  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇനഫനില്കടഷന  ഗഭാലറനി
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പ്രഭാഥമനികേ  ശുദതീകേരണലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  എലഭാ
പദതനികേളനിലലാം  കക്ലഭാറനിന  (ബതീചനിലാംഗസ്റ്റ്  പദൗഡര്)  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  അണുവനിമുക്തമഭാക്കനി
വനിതരണലാം  ലചേയതുവരുന.  കൂടഭാലത  ജല അകതഭാറനിറനിയുലട  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള
ലഭാബുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ജലത്തനിലന്റെ  ഭദൗതനികേ,  രഭാസപരനികശഭാധനകേളുലാം
അണുക്കള സലാംബന്ധനിച പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തനിവരുന.

ജലനനിധനി കുടനിലവള വനിതരണ പദതനികേളനില് എലഭാലാംതലന്ന വഭാടര് കേസഭാളനിറനി
ലടസ്റ്റുകേള  നടതനണസ്റ്റ്.  ഗുണനനിലവഭാര  പ്രശ്നങ്ങള  ഉള  സതീമുകേളനില്  വഭാടര്
ടതീറസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഫനില്ടറുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  107  സതീമുകേളനില്  വഭാടര്  ടതീറസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഫനില്ടറുകേള ഇതുവലര സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ക്ഷതീരകേര്ഷകേ സഹഭായ പദതനികേള

6 (*216) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതത്യു :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള  മനില്ക്കസ്റ്റ്ലഷഡസ്റ്റ്  വനികേസന  പദതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;  ഉല്പഭാദനകശഷനികൂടനിയ  ഉരുക്കലള  വഭാങ്ങഭാനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം സഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്;
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(ബനി)  വകുപനിലല  ചേനില  ഉകദവഭാഗസര്  ഏജന്റുമഭാരുലട  സഹഭായകത്തഭാലട

തമനിഴഭാടനില്നനിന്നസ്റ്റ്  കൂടനിയ  വനിലയസ്റ്റ്  പശുക്കലള  വഭാങ്ങഭാന  കേര്ഷകേലര

നനിര്ബന്ധനിതരഭാക്കുന  എന്ന  വഭാര്ത്തയുലട  നനിജസനിതനിലയക്കുറനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന

നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  ഉല്പഭാദനക്ഷമതകൂടനിയ  ഇനങ്ങള  വവഭാപനിപനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  നഭാടന

പശു ഇനങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം അവയുലട വവഭാപനത്തനിനുലാം നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  കൂട്ടുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  കേര്ഷകേരുലട  അദസഭാനഭഭാരലാം

കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  ഏര്ലപടുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നവതീന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ഇ)  ലഡയറനി  കസഭാണ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു):

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പഭാല് ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് സസയലാംപരവഭാപ്തതയനികലയസ്റ്റ് എതകേ

എന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനി  കൂടുതല്  കേറവപശുക്കലള  ക്ഷതീര  കമഖലയനികലയസ്റ്റ്

ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  ശഭാസതീയമഭായ  കേഭാലനിവളര്ത്തല്  രതീതനികേള

അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇദൗ  കമഖലയനിലല  ആധുനനികേവത്കേരണലാം  എന്നനിവ

ലക്ഷവമനിടഭാണസ്റ്റ്  എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.  പദതനി  (മനില്ക്കസ്റ്റ്  ലഷഡസ്റ്റ്  വനികേസന  പദതനി)

ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇദൗ  പദതനിയനിലൂലട

ഉല്പഭാദനകശഷനികൂടനിയ  ഉരുക്കലള  വഭാങ്ങുന്നകതഭാലടഭാപലാം  പശുവളര്ത്തല്

ആധുനനികേവത്കേരനിക്കത്തക്ക  തരത്തനിലളള  നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദവകേള

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള ധനസഹഭായങ്ങളകൂടനി നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  മനില്ക്കസ്റ്റ്  ലഷഡസ്റ്റ്  വനികേസന പദതനി  (എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.)  പ്രകേഭാരമുള

കേറവപശുക്കലള  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളഭായ  കേര്ണഭാടകേ,  തമനിഴഭാടസ്റ്റ്

എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നനിന്നഭാണസ്റ്റ്   വഭാങ്ങുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  ഒരു  പര്കചസസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതതസ്റ്റ്  കബഭാക്കനിലല  ക്ഷതീരവനികേസന  ഓഫതീസര്മഭാര്,  ഡയറനി

ഫഭാലാം  ഇനസകര്മഭാര്,  ക്ഷതീരസലാംഘലാം  പ്രതനിനനിധനി,  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട

പ്രതനിനനിധനികേള,  ഒരു  മൃഗ  കഡഭാകര്  എന്നനിവരടങ്ങുന്ന  ഒരു  സമനിതനിയഭാണസ്റ്റ്
445/2020
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കേറവപശുക്കലള  അയല്സലാംസഭാനതനനിന്നസ്റ്റ്  വഭാങ്ങുന്നതസ്റ്റ്.  ഏജന്റുമഭാരനില്നനിനലാം

പശുക്കലള വഭാങ്ങഭാന നനിര്ബന്ധനിക്കുന എന്ന വഭാര്ത്ത സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ബന്ധലപട

ജനിലഭാ  ഉകദവഭാഗസര്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  ടനി  വഭാര്ത്ത  ശരനിയല  എന്നസ്റ്റ്

കബഭാധവലപടനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  

(സനി)  നനിലവനില് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പഭാലനിലന്റെ ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി,
ഉല്പഭാദനക്ഷമതകൂടനിയ  സങരയനിനലാം  പശുക്കലളയഭാണസ്റ്റ്  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപനിലന്റെ
പദതനികേള വഴനി കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്. 

ഉല്പഭാദനക്ഷമതകൂടനിയ  ഇനങ്ങള  വവഭാപനിപനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  നഭാടന  പശു
ഇനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം  അവയുലട  വവഭാപനത്തനിനുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്
തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന:

• ലകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  (കകേരള  ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്)  നല  ഇനത്തനിലള  തനതസ്റ്റ്  നഭാടന  കേഭാളകേളുലട  ബതീജലാം
ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  വനിവനിധ  മൃഗഭാശുപത്രനികേള  വഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയസ്റ്റ്  വരുന.
ലകേ.എല്.ഡനി.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനില്  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല
പുത്തൂരനിലള ഫഭാമനില് നഭാടന കേഭാളകേളുലട ബതീജലാം കശഖരനിചസ്റ്റ് സൂക്ഷനിക്കുന.
കകേരളത്തനിലല  പ്രധഭാന  നഭാടന  പശുയനിനങ്ങളഭായ  ലവച്ചൂര്  പശു,
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് കുളന എന്നനിവലയ മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലള
ജനിലഭാ  കേനകേഭാലനി  കകേന്ദ്രലാം,  കുടപനക്കുന്നസ്റ്റ്,  ലജഴനി  ഫഭാലാം,  വനിതുര  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങളനില്  സലാംരക്ഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.  തൃശ്ശൂരനിലല  മണ്ണൂത്തനിയനിലള
ലവററനിനറനി  &  അനനിമല്  സയനസസസ്റ്റ്  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  ലവച്ചൂര്
പശുവനിലന  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫഭാലാം  നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
ലവച്ചൂര് കേണ്സര്കവഷന ടസസ്റ്റ് എന്ന കപരനിലള ഒരു സഭാപനലാം ഇവലയ
സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന.  വടക്കന  കകേരളത്തനിലല  നഭാടന  പശുവഭായ
'കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ഡസഭാര്ഫസ്റ്റ്'  എന്ന  ഇനലത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  മഭാത്രമഭായനി
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ബദനിയടുക്കയനില്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  ഒരു  ഫഭാലാം
നടത്തനിവരുന. 

• ലവച്ചൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  കുളന പശുക്കലള പരനിപഭാലനിക്കുന്ന  300-ഓളലാം
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഒറത്തവണ  ധനസഹഭായമഭായനി  10,000  രൂപ  വനിവനിധ
പദതനികേളഭായനി ലകേ.എല്.ഡനി. കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന.

• ലവച്ചൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  കുളന എന്നനിവലയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനിലല  പുത്തൂര്  ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ്  ഫഭാമനില്  ഇദൗ  ഇനത്തനില്ലപട
പശുക്കകളയുലാം കേനക്കുടനികേകളയുലാം പരനിപഭാലനിച്ചുകപഭാരുന. 
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(ഡനി)  ഫഭാമുകേളുലട യനവത്കേരണത്തനിനഭായനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനികേള
ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കേറവ  യനങ്ങള  50  ശതമഭാനലാം
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  നല്കേനി  വരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ലതഭാഴുത്തസ്റ്റ്  കേഴുകുന്നതനിനുലാം
മറ്റുമഭായനി  പ്രഷര്  വഭാഷര്,  ചേഭാഫസ്റ്റ്  കേടര്  (പുലരനിയല്  യനലാം),  സ്ലറനി  പമ്പസ്റ്റ്,
ഓകടഭാമഭാറനികേസ്റ്റ്  ഡ്രനിലാംഗനിങ്ങസ്റ്റ് ബദൗള മുതലഭായ ആധുനനികേ ലതഭാഴുത്തനികലയഭാവശവമഭായ
യനസഭാമഗനികേള വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി അനുവദനിച്ചുവരുന. 

കേറവക്കഭാരുലട  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്
കേറവയനലാം  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനി  നടപഭാക്കനി  വരുനണസ്റ്റ്.  അഞനിനുകമല്
പശുക്കളുള സലാംസഭാനലത്ത 184 കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് പദതനിയുലട പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുലാം.
കേറവയനലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഒരഭാളക്കസ്റ്റ്  25,000/-  രൂപയുലട
ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുനണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ലഡയറനി  കസഭാണ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത  50  ലതരലഞ്ഞടുത്ത
കബഭാക്കസ്റ്റ് പ്രകദശങ്ങളനില് ലഡയറനി കസഭാണ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.            

പഠനമുറനി പദതനി

 7 (*217) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലള  കുടനികേളുലട  പഠനസദൗകേരവങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള  പഠനമുറനി  എന്ന  പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ
നനിലവനിലലത്ത സനിതനി എന്തെഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേള പഠനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലള
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലളക്കൂടനി പദതനിയനില് ഉളലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ&ബനി)  ടഹസ്കൂളതലലാം മുതല് പനി.എചസ്റ്റ്.ഡനി.  വലര പഠനിക്കുന്ന നനിലവനില്
വഭാസകയഭാഗവമഭായ  വതീടുള  ഒരുലക്ഷലാം  രൂപവലര  കുടുലാംബ  വഭാര്ഷനികേവരുമഭാനമുള
പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  നനിരക്കനില്  പഠനമുറനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ഒരു പുതനിയ പദതനി സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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ആദവവര്ഷലാം സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്/ലടകനിക്കല്/ടഹസ്കൂള തലത്തനിലള അയഭായനിരലാം
(5000)  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.

പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുമഭായനി കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള

8 (*218) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയതനിനുകശഷലാം  പടനികേകഗഭാത്ര
വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുമഭായനി നടപഭാക്കനിയ പ്രധഭാന കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള  ചേനികേനിത്സഭാ
ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  വനിവരലാം  നല്കുകമഭാ;  യഥഭാസമയലാം  പണലാം  നല്കുവഭാനകവണ
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  2010  മഭാര്ചസ്റ്റ്  വലരയുള  കേടലാം  എഴുതനിത്തള്ളുന്ന  പദതനിയുലട
പ്രകയഭാജനലാം എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ് ലഭനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചു;

(ഡനി)  പ്രഭാക്തന  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായുലാം  അതതീവ  ദുര്ബലരഭായ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായുലാം
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പ്രകതവകേ പദതനികേള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട വനിവനിധ വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങളക്കുള തുകേ 25% വര്ദനിപനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അലാംകബദ്കേര്  സസഭാശയഗഭാമലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത
280 പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനില് 196 കകേഭാളനനികേളുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി ഒന്നഭാലാം
ഗഡുവഭായനി  98  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനി.  2017-18-ല്  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ലപണ്കുടനികേളുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായുള  വഭാത്സലവനനിധനി  എന്ന
പദതനിയുലാം, ടഹസ്കൂള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് പഠനമുറനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  നഗരങ്ങളനില്  വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 37

വുമണ്സസ്റ്റ്  കഹഭാസല്,  6  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്  ആണ്കുടനികേളക്കുലാം
ലപണ്കുടനികേളക്കുമുള  കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസല്  എന്നതീ  പദതനികേളക്കുലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  നടപഭാക്കുന്ന  പ്രധഭാന  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അനുബന്ധലാം I ആയനി കചേര്ക്കുന.*

ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന പ്രധഭാന കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

• സമഗ ആകരഭാഗവ പദതനി

• പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഭക്ഷവ സഹഭായ പദതനി

• കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  കേനിചണ്
പദതനി

• ഭവനരഹനിതരഭായവര്ക്കസ്റ്റ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

• ഭൂരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കുന്ന പദതനി

• സമ്പൂര്ണ ടവദത്യുതതീകേരണ പദതനി 

• അടനിസഭാന സദൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായനി അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്
വനികേസന പദതനി 

• പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് വനിവനിധ കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ് പദതനികേള 

• പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് യഭാത്രഭാസദൗകേരവലാം ഒരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കഗഭാത്ര
സഭാരഥനി പദതനി 

• വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ഭഭാഷഭാപ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാമൂഹവ
പഠനമുറനി, കഗഭാത്രബന്ധു പദതനികേള 

• പടനികേവര്ഗ്ഗ ലപണ്കുടനികേളുലട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  കഗഭാത്രവഭാത്സലവ
നനിധനി പദതനി 

• ലതഭാഴനിലവസരലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  ടനപുണവ  വനികേസന
പരനിശതീലനലാം

• പനി. ലകേ. കേഭാളന കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) മഭാരകേമഭായ കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിചവരുലാം അതവഭാഹനിതങ്ങളനില്ലപടവരുമഭായ ഒരു
ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  തഭാലഴ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുളവര്ക്കസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന
വകുപ്പുമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  50,000  രൂപ  വലര  ചേനികേനിത്സഭാ
ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിക്കുന.  കേവഭാനസര്,  ഹൃദയശസക്രനിയ,  വൃക്കമഭാറനിവയല്,
ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്,  ലബയനിന  ടബ്യൂമര്,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം,  ഹതീകമഭാഫനിലനിയ  തുടങ്ങനിയ
മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളുലട  ചേനികേനിത്സയഭായനി,  കരഭാഗനി  ചേനികേനിത്സയനിലനിരനിക്കുന്ന  ആശുപത്രനിയനിലല
കഡഭാകറുലട  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്,  ചേനികേനിത്സയസ്റ്റ്  കവണനിവരുന്ന  ലചേലവസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
ആശുപത്രനി അധനികൃതര് നല്കുന്ന എസനികമറസ്റ്റ് എന്നനിവയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപവലര ബന്ധലപട ആശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് നല്കുന. 

ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭാകുന്ന  അകപക്ഷകേളനില്  യഥഭാസമയലാം
പണലാം നല്കേഭാന കവണ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന ആകരഭാഗവ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  30.18  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.
വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധലാം  II  ആയനി  കചേര്ക്കുന.* വകുപ്പുമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം പടനികേജഭാതനി വകുപനില്  54.69  കകേഭാടനിയുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന
വകുപനില് 79.59 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്  കകേരള  സലാംസഭാന
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  എടുത്തനിട്ടുള  വഭായ്പകേളനില്  31-3-2010-നസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്
പൂര്ത്തനിയഭായ വഭായ്പകേളനില് മുതലലാം, പലനിശയുലാം ഉളലപലട ഒരുലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള
വഭായ്പ എഴുതനിത്തള്ളുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് നല്കേനിയ 5,66,04,000/-
രൂപയനില്നനിനലാം  473  വഭായ്പകേളക്കഭായനി  1,49,62,874/-രൂപയുലാം,  സഹകേരണ
സലാംഘലാം  രജനിസഭാര്ക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച  132,87,60,000/-  രൂപയനില്നനിനലാം  43136
വഭായ്പകേളക്കഭായനി 82,98,57,064/- രൂപയുലാം ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പദതനി നടനവരുന. 

ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട  69413
അകപക്ഷകേള ലകേടനിക്കനിടക്കുകേയഭായനിരുന. അത്രയുലാം അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കുവഭാന
88,53,64,000/- രൂപ 2016-17 -ല് അനുവദനിച്ചു.

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള, കകേഭാര്പകറഷനുകേള, സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേള,  കദശസഭാല്കൃത ബഭാങ്കുകേള,  സര്വ്വതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള,  കുടുലാംബശതീ
യൂണനിറ്റുകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം എടുത്തനിട്ടുളതുലാം 1-4-2006 മുതല് 31-3-2014

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വലര കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുളതുമഭായ ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള വഭായ്പകേള പലനിശയുലാം
പനിഴപലനിശയുലാം  അടക്കലാം  എഴുതനിത്തള്ളുന്ന  പദതനിക്കഭായനി  39,52,41,000/-  രൂപ
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരനില്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായുലാം  സഭാമൂഹനികേമഭായുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസപരമഭായുലാം ഏലറ പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന നഭായഭാടനി,  കവടന,  കേളഭാടനി,
ചേക്ലനിയന/അരുന്ധതനിയഭാര്  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗ  പുനരധനിവഭാസ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ടനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  5  ലസന്റെനില്  കുറയഭാത്ത  ഭൂമനി
വഭാങ്ങനി അതനില് വതീടുവയ്ക്കുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  3.75  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം വതീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  3.50  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കചേര്ത്തസ്റ്റ്  7.25  ലക്ഷലാം
രൂപ  ഒലരഭാറ  യൂണനിറഭായനി  അനുവദനിക്കുന.  കൂടഭാലത  വതീടസ്റ്റ്  ലമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്,
കടഭായസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ്,  പഠകനഭാപകേരണ  വനിതരണലാം  എന്നനിവയ്ക്കുലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന.  കുടനിലവളലാം,  ടവദത്യുതതീകേരണലാം,  ചുറ്റുമതനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
മലണഭാലനിപസ്റ്റ്  തടയല്  എന്നതീ  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസന  പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

പ്രഭാക്തന കഗഭാത്ര വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി വനിവനിധ വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

13-ാം ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷന പ്രഭാക്തന കഗഭാത്രവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
2011-12  മുതല്  2014-15  വലര  കേഭാലയളവനില്  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  148  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  മുകഖന
ലഭനിചനിരുന.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  8101  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  141.03  കകേഭാടനി  രൂപ
വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള
പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

• ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം

• കുടനിലവളലാം

• ടവദത്യുതതീകേരണലാം

• മണ്ണുജല സലാംരക്ഷണ പദതനികേള

• കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

• ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ പദതനി 

• ലമഭാടബല് ലമഡനിക്കല് യൂണനിറ്റുകേള
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കൂടഭാലത കേണ്സര്കവഷന-കേലാം-ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പഭാന (സനി.സനി.ഡനി.)  പദതനി
വഴനി  ലഭനിച  12.10  കകേഭാടനി  രൂപ  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ലഭനിചതനില്
ഭവനലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ആകരഭാഗവലാം,  കുടനിലവളലാം  മുതലഭായ  പദതനികേളനിലൂലട
പ്രഭാക്തന  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  മുഴുവന  തുകേയുലാം  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്
വനിവനിധ പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ടനപുണവ  വനികേസന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  4  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഫണസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ജനനനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

 9 (*219) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : 
ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന : 
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : 
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞ  കവതനക്കഭാരഭായ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി
ജനനനി ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  പദതനി  കൂടുതല്  ജനിലകേളനികലക്കസ്റ്റ്  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) കതഭാടലാം കമഖലയനില് സസന്തെമഭായനി വതീടനിലഭാത്ത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനുള പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ&ബനി) സലാംസഭാനലത്ത നഗര പ്രകദശങ്ങളനില് അസലാംഘടനിത കമഖലയനില്
കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  കുറഞ്ഞ  വരുമഭാനക്കഭാരഭായ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  പഭാര്പനിടലാം
നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  'ജനനനി'  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനിലല  ലപരുമ്പഭാവൂരനില്  296  അപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റുകേളുലടയുലാം  (715  sqft),  ഇടുക്കനി
ജനിലയനിലല അടനിമഭാലനിയനില്  216  അപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റുകേളുലടയുലാം  (645 sqft)  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിചസ്റ്റ്  വരുന.  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  ജനനനി  പദതനി  ആക്കുളലാം
സതീമനികനസണനി സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചസ്റ്റ് വരുന. ജനനനി
പദതനി-ലകേഭാചനി  സതീമനിനഭായനി  (എറണഭാകുളലാം  ജനില)  ജനിലഭാ  കേളകറുലട  ജനിലഭാതല
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പര്കചസസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി (District Level Purchase Committee) നനിശയനിക്കുന്ന വനിലയസ്റ്റ്
ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനുള പ്രക്രനിയയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  "ഭവനലാം  പദതനി  -  കതഭാടലാം  കമഖലയനില്  സസന്തെലാം  വതീടസ്റ്റ്  സതീലാം"
നടപനിലഭാക്കഭാനുള  ശനിപഭാര്ശ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഇദൗ  സതീലാം
അനുസരനിചസ്റ്റ്  സസന്തെമഭായനി  3  ലസന്റെസ്റ്റ്  ഭൂമനിലയങനിലലാം  ഉളവര്ക്കസ്റ്റ്  400  sqft.  ഉള
വവക്തനിഗത  വതീടുകേളുലാം,  സസന്തെമഭായനി  സലമനിലഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  400  sqft.  ഉള
അപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  നല്കേഭാന  ആണസ്റ്റ്  ഇദൗ  സതീമനിലൂലട  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനില് രണസ്റ്റ് ലബഡ്റൂലാം,  മളടനി പര്പസസ്റ്റ് ഹഭാള (Multipurpose
Hall), അടുക്കള, കുളനിമുറനി, ബഭാത്തസ്റ്റ്റൂലാം എന്നതീ സദൗകേരവങ്ങള വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേനകേഭാലനി കേശഭാപസ്റ്റ് നനിയനണത്തനിലന്റെ പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങള

 10 (*220) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാർ  കേനകേഭാലനി  കേശഭാപസ്റ്റ്  നനിയനണലാം ഏർലപടുത്തനിയതസ്റ്റ്
ക്ഷതീരകമഖലയനില്  ഉണഭാക്കഭാനനിടയുള പ്രതവഭാഘഭാതലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണങനില്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേറവവറനിയ  പശുക്കള  ഉളലപലടയുള  നഭാലഭാലനികേലള  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
വരഭാവുന്ന ലചേലവസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇത്തരലാം കേഭാലനികേലള സസന്തെലാം ലചേലവനില്
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതങനിലലാം  സലാംഘടനകേകളഭാ  സഭാപനങ്ങകളഭാ
മുകന്നഭാട്ടുവന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പഭാല്  ഇറക്കുമതനി  ലചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഭായുള
വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിരുകന്നഭാ; എങനില് ഇറക്കുമതനിനതീക്കലാം ഒഴനിവഭാക്കനി രഭാജവലത്ത
ജനങ്ങളുലട തഭാല്പരവത്തനിനസ്റ്റ് മുനതൂക്കലാം നല്കേഭാന ആവശവലപടുകമഭാ;

(ഡനി)  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങലള  ശഭാക്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  പഭാല്  ഉല്പഭാദനത്തനില്
സസയലാംപരവഭാപ്തത കനടുന്നതനിനഭായനി പദതനിയുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു):

(എ)  കേറവവറനിയ പശുക്കലള കേര്ഷകേര് വനിലറഭാഴനിവഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.
ഇങ്ങലന വനിറസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കുന്ന ഉരുക്കള മഭാലാംസ വവഭാപഭാരനികേളനില് എത്തനികചരുകേയഭാണസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  കേശഭാപനിനസ്റ്റ്  നനിയനണലാം  വന്നഭാല്,  ഇത്തരത്തനില്  വനിലറഭാഴനിവഭാക്കഭാന
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കേഴനിയഭാത്തതുലകേഭാണസ്റ്റ്  അവലയ സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന  അധനികേ ചേനിലവുണഭാകുന്നതുമൂലലാം
കേര്ഷകേര് ഇദൗ കമഖല വനിട്ടുകപഭാകേഭാന സഭാധവതയുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേറവവറനിയ  പശുക്കലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  സലാംരക്ഷണ  കറഷന
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  100/-  രൂപ  വലര  ലചേലവസ്റ്റ്  വരുന്നതഭായനി
കേണക്കഭാക്കലപടുന.  ഇത്തരലാം  കേഭാലനികേലള  സസന്തെലാം  ലചേലവനില്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
സലാംസഭാനലത്ത ഏലതങനിലലാം സലാംഘടനകേകളഭാ സഭാപനങ്ങകളഭാ മുകന്നഭാട്ടുവന്നനിടനില.

(സനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പഭാല് ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച വഭാര്ത്ത
ശദയനില്ലപടനിടനില.

ഇന്തെവ, ടചേന, ജപഭാന, സദൗത്തസ്റ്റ്ലകേഭാറനിയ, ആകസലനിയ, നബ്യൂസനിലഭാന്റെസ്റ്റ് എന്നതീ
ഏഷവഭാ  ലപസഫനികേസ്റ്റ്  രഭാജവങ്ങളുലാം  ആസനിയഭാന  കേരഭാറനില്  ഒപനിട  10  രഭാജവങ്ങളുലാം
ഉളലപലട  16  രഭാജവങ്ങള തമ്മേനിലള ലമഗഭാ റതീജനിയണല് ഫതീ  Trade Agreement
ആണസ്റ്റ്  RCEP  യനില്  (Regional  Comprehensive  Economic  Partnership)
മുകന്നഭാട്ടുവചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇദൗ  ഉടമ്പടനി  പ്രകേഭാരലാം  പഭാലലാം  പഭാലല്പന്നങ്ങളുലാം
ഇന്തെവയനികലയസ്റ്റ്  ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി ഉണസ്റ്റ്.  എന്നനിരനിക്കനിലലാം,  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടസ്റ്റ്  കരഖഭാമൂലലാം  RCEP-മൂലമുണഭാകുന്ന  കേര്ഷകേരുലട  ആശങ
ദൂരതീകേരനിച്ചു  നമ്മുലട  കേര്ഷകേരുലട  തഭാല്പരവലാം  സലാംരക്ഷനിക്കത്തക്ക
രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കണലാം കേരഭാര് എന്നസ്റ്റ് ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപ്പുവര്ഷലാം 2585  ലക്ഷലാം രൂപയുലട പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

1. പുതനിയ  സലാംഘങ്ങളുലട  രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം  പ്രവര്ത്തന  രഹനിതമഭായവ
പുനനഃരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം 113.775 ലക്ഷലാം രൂപ.

2. ക്ഷതീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട ആവശവഭാധനിഷനിത ധനസഹഭായങ്ങള -
742.8 ലക്ഷലാം രൂപ.

3. ഫഭാര്കമഴസ്റ്റ് ലഫസനിലനികറഷന-കേലാം-ഇനഫര്കമഷന ലസന്റെര് - 388.5 ലക്ഷലാം
രൂപ.

4. മനില്മയുലട  വഭാഹനലാം  പഭാല്  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എത്തനികചരഭാത്ത
സലാംഘങ്ങളക്കുള കേടതകൂലനി - 28 ലക്ഷലാം രൂപ.

5. സലാംഘങ്ങളനില്  കേമ്പബ്യൂടര്വത്കേരണലാം  നടതന്നതനിനുലാം  ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്
സദൗകേരവലാം  ഏര്ലപടുതന്നതനിനുമുള  കേണ്കസഭാര്ഷവത്തനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി - 28 ലക്ഷലാം രൂപ.
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6. ഫുഡസ്റ്റ്  കസഫനി  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കബഭാധവത്കേരണലാം
നടതന്നതനിനസ്റ്റ് - 3 ലക്ഷലാം രൂപ.

7. ഫുഡസ്റ്റ്  കസഫനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് - 202.5 ലക്ഷലാം രൂപ.

8. സലാംഘത്തനില്  ഏകേതീകൃത  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  ഏര്ലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്  -  100
ലക്ഷലാംരൂപ.

9. ജനികയഭാ മഭാപനിലാംഗസ്റ്റ് - 25 ലക്ഷലാം രൂപ.

10. ക്ഷതീരസഹകേരണ  പ്രസഭാനങ്ങളുലട  പഠനലാം  നടതന്നതനിനസ്റ്റ്-30  ലക്ഷലാം
രൂപ.

11. മഭാകനജതീരനിയല് അസനിസനസസ്റ്റ് - 122.5 ലക്ഷലാം രൂപ.

12. കേഭാലനിത്തതീറ,  വയ്കക്കഭാല്,  പചപ്പുലസ്റ്റ് ല്ല്  മുതലഭായവ ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് - 155 ലക്ഷലാം രൂപ.

13. മനികേച ക്ഷതീരസലാംഘത്തനിനുള കഡഭാ. വര്ഗ്ഗതീസസ്റ്റ് കുരവന അവഭാര്ഡനിനഭായനി -
3 ലക്ഷലാം രൂപ.

14. ഓപകറഷണല് ലചേലവസ്റ്റ് - 15 ലക്ഷലാം രൂപ.

15. പഭാല്സലാംഭരണലാം/കേഭാലനിത്തതീറ കഗഭാഡദൗണ് നനിര്മ്മേഭാണലാം- 330 ലക്ഷലാം രൂപ.

16. ചേനിലനിലാംഗസ്റ്റ്/കപ്രഭാസസനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുലട നവതീകേരണലാം/നനിര്മ്മേഭാണലാം  -  200
ലക്ഷലാം രൂപ.

17. ഇനഫര്കമഷന കേനികയഭാസസ്റ്റ് - 5.5 ലക്ഷലാം രൂപ.

18. സലാംഘലാം ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളുലട റനിവബ്യൂ മതീറനിലാംഗസ്റ്റ്- 15 ലക്ഷലാം രൂപ ഉളലപലട
2585  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇദൗ  വര്ഷലാം
നടപഭാക്കുലാം.

സലാംകയഭാജനിത പടനികേവര്ഗ്ഗ ആകരഭാഗവ വനികേസന പദതനി

11 (*221) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംകയഭാജനിത പടനികേവര്ഗ്ഗ ആകരഭാഗവ വനികേസന പദതനി എന്ന കപരനില്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  ആദവഘടത്തനില്  എവനിലടലയഭാലക്ക  നടപഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്എന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം

സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .  ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലനക്കൂടഭാലത  ആകരഭാഗവ

കുടുലാംബകക്ഷമവകുപസ്റ്റ്,  സഭാമൂഹവനതീതനി  വകുപസ്റ്റ്,  കുടുലാംബശതീ,  കകേരള മഹനിളഭാ  സമഖവ

ലസഭാടസറനി, സഭാമൂഹവ സുരക്ഷഭാ മനിഷന, നഭാഷണല് ലഹല്ത്തസ്റ്റ് മനിഷന, ആകരഭാഗവ

കകേരളലാം  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേലളയുലാം  ഏജനസനികേലളയുലാം  ബന്ധനിപനിചസ്റ്റ്  ആകരഭാഗവ

കമഖലയസ്റ്റ്  ഉദൗന്നല്നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  സമഗവുലാം  സലാംകയഭാജനിതവുമഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനികേസന പരനിപഭാടനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാംനല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള നടനവരുന. 

(ബനി)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഉപപദതനി  തുകേ

മുഴുവന വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതരത്തനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരനില് പ്രകതവകേ ദുര്ബല

കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗങ്ങള,  മഭാതൃ  ശനിശുമരണ  നനിരക്കസ്റ്റ്  കൂടുതലഭായനി  കേഭാണലപടുന്ന

വനിഭഭാഗങ്ങള,  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുള  വനിഭഭാഗങ്ങള,  ആകരഭാഗവ

കകേന്ദ്രങ്ങള  അപ്രഭാപവമഭായതുലാം  വനത്തനില്  ഉളതുമഭായ  കകേഭാളനനികേളനില്

തഭാമസനിക്കുന്നവര്,  മഭാനസനികേ  ശഭാരതീരനികേ  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്നവര്  എന്നതീ

മഭാനദണ്ഡങ്ങലള  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  പഞഭായതകേലള  ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്  ഇതര

വനികേസന  വകുപ്പുകേലളയുലാം  ഏജനസനികേലളയുലാം  ബന്ധനിപനിചസ്റ്റ്  ആകരഭാഗവ  കമഖലയസ്റ്റ്

ഉദൗന്നല്നല്കേനി  അനുകയഭാജവമഭായ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കുകേ

അതുവഴനി  കമല്പറഞ്ഞ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  സമഗ  വനികേസനലാം  സഭാധവമഭാക്കുകേ  എന്ന

ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ് പ്രസ്തുത പരനിപഭാടനി ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  

(സനി)  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  51  പഞഭായതകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ആദവഘടത്തനില് പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ആവഭാസസ്റ്റ് ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി 

12 (*222) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലലാം

എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായുള ആവഭാസസ്റ്റ്  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്
പദതനിയനില് കചേരുന്നതനിനസ്റ്റ് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള പ്രതീമനിയകമഭാ മലറലന്തെങനിലലാം തുകേകയഭാ
നല്കകേണതുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങളുലട
പരനിരക്ഷ ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി പദതനിയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേൾക്കസ്റ്റ് മനിതമഭായ നനിരക്കനിൽ വൃത്തനിയുള
വഭാസസലലാം നൽകുന്നതനിനുള പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ)   ഇല.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. ഇതര സലാംസഭാനക്കഭാരഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനി നനിയമലാം  1979,  ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  &  അദര് കേണ്സക്ഷന വര്കക്കഴസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്
1996,  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  നനിയമലാം  1970  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള
സലാംരക്ഷണലാം  ലഭനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില്  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് നനിയമപരമഭായ അവകേഭാശങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ
ആനുകൂലവങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  വനിവരങ്ങള  നല്കുവഭാനുലാം  ആവഭാസസ്റ്റ്  പദതനിയുലട
ഗുണഫലങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം സലാംശയനനിവഭാരണത്തനിനുലാം കൂടഭാലത ടനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ടദനലാംദനിന/ലതഭാഴനില്പരമഭായ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആയതനികനല്  പ്രശ്ന
പരനിഹഭാരങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഹഭായകേരമഭായരതീതനിയനില്  ജനിലകേളകതഭാറുലാം
ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേരളത്തനില് കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
വൃത്തനിയുളതുലാം  സുരക്ഷനിതവുമഭായ  പഭാര്പനിടലാം  ലഭാകഭച്ഛയനിലഭാലത  പ്രതനിമഭാസ  വഭാടകേ
ഇദൗടഭാക്കനി  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  ലതഭാഴനിലലാം  ടനപുണവവുലാം  വകുപനിലന്റെകേതീഴനില്
ഭവനലാം  ഫദൗകണഷന  കകേരള,  പണനിതസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  പഭാര്പനിട  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്
"അപസ്റ്റ് നഭാഘര്".  ഇതനിലന്റെ  ആദവഘടലാം  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലകേളനിലലാം തുടങ്ങഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം ഉയര്തന്നതനിനുള
പദതനികേള

13 (*223) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലല വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം
ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ്  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില് എലന്തെലഭാലാം അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി ഒരുക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയനിലല ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലല വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം
ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ്  ഇദൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  തഭാലഴപറയുന്ന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്: 

1. ലലാംപലാംഗഭാന്റെസ്റ്റ്,  ടസപന്റെസ്റ്റ്  മുതലഭായ  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങളനില്  25%
വര്ദനവസ്റ്റ് വരുത്തനിയനിരുന.

2. ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ് പഠനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് ലഭാപസ്റ്റ്കടഭാപസ്റ്റ്
നല്കുന്ന പദതനിയനില് പുതനിയതഭായനി 12 കകേഭാഴ്സുകേലളകൂടനി ഉളലപടുത്തനി.

3. സലാംഗതീത  നൃത്തരലാംഗത്തസ്റ്റ്  ബനിരുദ  ബനിരുദഭാനന്തെര  കകേഭാഴ്സുകേള  പഠനിക്കുന്ന
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  ആനുകൂലവലാം  നല്കുന്ന  പദതനി  2017-18  മുതല്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4. ലഎ.റനി.ലഎ.-കേളനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  പ്രഭഭാത,  ഉച  ഭക്ഷണങ്ങള
നല്കുന്ന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി.

5. പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  പഠനസദൗകേരവലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കുടനികേളുലട വതീടനികനഭാടുകചേര്ന്നസ്റ്റ് 'പഠനമുറനി'
എന്ന പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാംനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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6. എലഭാ  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമുള  കഹഭാസലകേള
നവതീകേരനിച്ചു.

7. KIIFB-യസ്റ്റ്  കേതീഴനില് ആലകേ  6  എലാം.ആര്.എസു.-കേളുലാം  13  കഹഭാസലകേളുലാം
പണനികേഴനിപനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  'പഠനമുറനി'  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
മുടക്കമനിലഭാലത  പഠനിക്കഭാനുള  സദൗകേരവങ്ങള  വതീടനില്ത്തലന്ന  ലഭവമഭാകുലാം.
ആദവഘടത്തനില് 5000 പഠനമുറനികേളഭാണസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുകേ. ഏകേകദശലാം 2 ലക്ഷലാം രൂപ
ലചേലവുവരുന്ന മുറനിയനില് അലമഭാര, സഡനി കടബനിള, ലഭാമ്പസ്റ്റ്, കേകസര, കേലാംപബ്യൂടര് കമശ
മുതലഭായ  സദൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കുലാം.  'പഠനമുറനി'  പദതനിയുലട  ഗുണകഭഭാക്തൃ
ലതരലഞ്ഞടുപനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള രൂപലപടുത്തനി വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

തനിരുവനന്തെപുരലത്ത കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാനുള നടപടനി

14 (*224) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്ത വരളചയനില് കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായകപഭാള തലസഭാന
നഗരനിയനില്  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ലവളലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം വകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണസ്റ്റ് ലനയഭാര് ഡഭാമനില്
നനിനലാം ജലലമത്തനിക്കുന്ന പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അത്തരലമഭാരു വലനിയ പ്രതനിസന്ധനി അഭനിമുഖതീകേരനിച സഭാഹചേരവത്തനില്
തലസഭാനനഗരനിയനില്  പുതനിയ  കുടനിലവള  കസഭാതസുകേള  കേലണതന്നതനിനുലാം
നനിലവനില്  ഉളവലയ  മഭാലനിനവമുക്തമഭാക്കനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു  ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്):

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗരത്തനികലയ്ക്കുള  ജലവനിതരണ  കസഭാതസഭായ

കപപഭാറ  ഡഭാമനിലന്റെ  വൃഷനിപ്രകദശത്തസ്റ്റ്  മഴലഭവതയനിലണഭായ  കുറവസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം

വരളചഭാകേഭാലലാം മുഴുവന വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന ആവശവമഭായ ജലലാം ലഭവമല എന്നസ്റ്റ്

കേലണത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ജനിലയനിലലതലന്ന  മലറഭാരു
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കസഭാതസഭായ  ലനയഭാറനില്നനിനലാം  ആവശവമഭായ  ജലലാം  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്

നഗരത്തനികലയസ്റ്റ് എത്തനിക്കഭാന നടപടനി ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്.  ലനയഭാറനിലല കേഭാപ്പുകേഭാടസ്റ്റ് എന്ന

സലതനനിനലാം  കുമ്പനിളമൂടസ്റ്റ്  കതഭാടനില്  ജലലമത്തനിചസ്റ്റ്  അവനിലട  നനിനലാം

അണനിയനിലക്കടവസ്റ്റ് വഴനി കേരമനയഭാറനികലയസ്റ്റ് എത്തനിചസ്റ്റ് മതനിയഭായ അളവനില് ജലലഭവത

ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുള  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.

ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാപ്പുകേഭാട്നനിനലാം ഉകദ്ദേശലാം  1.5  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  വനിവനിധതരലാം

ടപപ്പുടലനുകേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം ജലലാം  പമ്പസ്റ്റ്  ലചേയഭാനഭായനി  പുതനിയ രണസ്റ്റ്  180

എചസ്റ്റ്.പനി.  സബ്ലമര്സനിബനിള  പമ്പുലസറ്റുകേളുലാം  രണസ്റ്റ്  ഡ്രഡ്ജറുകേളുലാം  കൂടഭാലത

അകതഭാറനിറനിയുലട  ടകേവശമുണഭായനിരുന്ന  രണസ്റ്റ്  100  എചസ്റ്റ്.പനി.  ലസനടനിഫബ്യൂഗല്

പമ്പുലസറ്റുകേളുലാം  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  ഇദൗ  പ്രവൃത്തനികേള  21-4-2017-നസ്റ്റ്

തുടങ്ങുകേയുലാം 5-5-2017-ഓടുകൂടനി പൂര്ണകതഭാതനില് പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

ജലകസചേന  വകുപനികന്റെയുലാം  ടഭാവനകൂര്  സനിമന്റെസ്റ്റ്സനികന്റെയുലാം  ടകേവശത്തനിലള

ഡ്രഡ്ജറുകേള ഇതനിനഭായനി  കേഭാപ്പുകേഭാടസ്റ്റ്  എത്തനിച്ചു.  ടപപ്പുകേള വഴനി  കതഭാടനില് ജലലാം

എത്തനിചസ്റ്റ് കതഭാടനിലൂലട 9 കേനി.മതീ. ഒഴുക്കനിയഭാണസ്റ്റ് കേരമനയഭാറനിലല അണനിയനിലക്കടവനില്

ജലലമത്തനിചതസ്റ്റ്.  ഏകേകദശലാം  117  എലാം.എല്.ഡനി.-കയഭാളലാം  ജലലാം  കേഭാപ്പുകേഭാടുനനിനലാം

കേരമനയഭാറനികലയസ്റ്റ് എത്തനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞു.

(ബനി)  ടവദത്യുതനി,  വനലാം,  വവവസഭായലാം,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനലാം,  റവനബ്യൂ,  തകദ്ദേശ

സസയലാംഭരണലാം, ധനകേഭാരവലാം വഭാണനിജവനനികുതനി, കപഭാലതീസസ്റ്റ് എന്നതീ വകുപ്പുകേളുലട പൂര്ണ

സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണസ്റ്റ്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പദതനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന

ജലവനിഭവ വകുപനിനസ്റ്റ് സഭാധനിചതസ്റ്റ്.

(സനി)  പുതനിയ  കുടനിലവള  കസഭാതസ്സുകേള  കേലണതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ലനയഭാര്  ഡഭാമനില്നനിന്നസ്റ്റ്  100  എലാം.എല്.ഡനി.  ശുദജലലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം

നഗരത്തനിനുലാം  20  എലാം.എല്.ഡനി.  ശുദജലലാം  മലയനിനകേതീഴസ്റ്റ്,  മഭാറനല്ലൂര്,  വനിളപനില്,

വനിളവൂര്ക്കല് പഞഭായതകേളക്കുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള ഒരു പദതനി കകേരള

വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ലവളഭായണനി  കേഭായലനിലന്റെ

ടകേകത്തഭാടുകേള വൃത്തനിയഭാക്കനി കൂടുതല് ജലലാം കകശഖരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇറനികഗഷന

വകുപനിലന സമതീപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  അരുവനിക്കര

ജലസലാംഭരണനിലയ  മഭാലനിനവമുക്തമഭാക്കനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലചേളനിയുലാം  മണ്ണുലമലഭാലാം

നതീക്കലാംലചേയസ്റ്റ് കൂടുതല് ജലലാം കശഖരനിക്കഭാന കേഴനിയുന്ന രതീതനിയനില് ഒരു പദതനി കകേരള

വഭാടര് അകതഭാറനിറനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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കേനകേഭാലനി സലാംരക്ഷണ പദതനികേള

 15 (*225) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പശുക്കുടനികേലള  ദലത്തടുത്തസ്റ്റ്  ശഭാസതീയ  പരനിചേരണലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേനകുടനി പരനിപഭാലന,  കഗഭാവര്ദനിനനി പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശഭാസതീയ  പരനിരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേനകുടനികേളക്കസ്റ്റ്
ഇനഷസറനസസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  മുഴുവന  കേനകേഭാലനികേളക്കുലാം  കുളമ്പുകരഭാഗത്തനിലനതനിലര  പ്രതനികരഭാധ
കുത്തനിവയ്പസ്റ്റ് നല്കുന്ന കഗഭാരക്ഷ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു):

(എ) നടപഭാക്കനി വരുനണസ്റ്റ്. വനിശദതീകേരണക്കുറനിപസ്റ്റ് ഉളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(ബനി)  കേഭാഫസ്റ്റ് അകഡഭാപ്ഷന കപ്രഭാഗഭാലാം,  കഗഭാവര്ദനിനനി എന്നതീ പദതനികേളനില്
ഉളലപടുന്ന  എലഭാ  കേനകുടനികേളക്കുലാം  നഭാലസ്റ്റ്  മുതല്  32  മഭാസലാം  പ്രഭായലാം  വലര
ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  നല്കുന.  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പ്രതീമനിയത്തനിലന്റെ  50%
സബ്സനിഡനിയുലാം 50% ഗുണകഭഭാക്തൃ വനിഹനിതവുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. വനിശദതീകേരണക്കുറനിപസ്റ്റ് ഉളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനിലല വനവജതീവനി ആക്രമണലാം തടയഭാന പദതനികേള

 16 (*226) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
,,   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
,,   രഭാജു എബഹഭാലാം :
,,    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വനവജതീവനികേളുലട  ആക്രമണലാംമൂലമുണഭാകുന്ന
നഭാശനഷങ്ങളക്കുള  നഷപരനിഹഭാരലാം  കേഭാലതഭാമസലാംകൂടഭാലത  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലയസ്റ്റ് വനവജതീവനികേളുലട കേടനകേയറലാം തടയുന്നതനിനഭായനി
വനപ്രകദശങ്ങളനില്  അവയഭാവശവമഭായ  ഫലവൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കവനല്ക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ലവളത്തനിനഭായനി  ഇവ  നഭാടനികലയസ്റ്റ്  ഇറങ്ങുന്നതസ്റ്റ്
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വനകമഖലകേളനിലള  സസഭാഭഭാവനികേ  ജലകസഭാതസ്സുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനഭാതനിര്ത്തനിക്കുളനില്  പുതനിയവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു):

(എ)  വനവജതീവനികേളുലട  ആക്രമണത്തനിനസ്റ്റ്  ഇരയഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കുന്ന  1980-ലല  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരമുള  നഷപരനിഹഭാരതകേ  കേഭാലതഭാമസലാം
കൂടഭാലത  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  1-8-2016  മുതല്  നഭാഷണല്  ഇനഫര്മഭാറനികേസ്റ്റ്
ലസന്റെര്  (NIC)  വനികേസനിപനിലചടുത്ത  ഇ-ഡനിസനികസ്റ്റ്  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  മുകഖന
ഓണ്ടലന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി
ബന്ധലപട കരഖകേള സഹനിതലാം അകപക്ഷകേന അക്ഷയ ലസന്റെര് മുകഖനകയഭാ,  ഇ-
ഡനിസനികസ്റ്റ്  ലവബ്ടസറസ്റ്റ്  വഴനികയഭാ,  ബന്ധലപട  സലത്തസ്റ്റ്  അധനികേഭാരപരനിധനിയുള
ലടറനികറഭാറനിയല്/ടവല്ഡസ്റ്റ്  ടലഫസ്റ്റ്  ലറയ്ഞസ്റ്റ്  കഫഭാറസഭാഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കണലാം.  നഷപരനിഹഭാരലാം  അകപക്ഷകേലന്റെ  ബഭാങസ്റ്റ്  അക്കദൗണനില്
നനികക്ഷപനിക്കുലാം. കൂടഭാലത നഷപരനിഹഭാരലാം വനിതരണലാം നടതന്നതനിനുള ഫണസ്റ്റ് എലഭാ
ഓഫതീസുകേളനിലലാം സമയത്തസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുനണസ്റ്റ്. 

(ബനി) കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലയസ്റ്റ് വനവജതീവനികേളുലട കേടനകേയറലാം തടയുന്നതനിനഭായനി
വനപ്രകദശങ്ങളനില്  ജലകസഭാതസ്സുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  അവയഭാവശവമഭായ
ഫലവൃക്ഷ  ടതകേള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
സലാംസഭാനലത്ത  477  ലഹകര്  വനകമഖലകേളനില്  മുളടത്തകേള  പുതനിയതഭായനി
നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  വനകമഖലകേളനിലള സസഭാഭഭാവനികേ ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനഭാതനിര്ത്തനികേളക്കുളനില്  പുതനിയവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനികേള
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ  കവനല്ക്കഭാലത്തനിനുമുമ്പഭായനി  കകേരളത്തനിലല
വനകമഖലയനിലഭാലകേ  2946  ജലകസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തനി നവതീകേരനിച്ചു.  വയലകേള
എന്നസ്റ്റ്  വനിളനിക്കുന്ന  ചേതുപ്പുനനിലങ്ങളനില്  61  സലങ്ങളനില്  ലവളലാം
തടഞ്ഞുനനിര്തവഭാന  മണ്  ബണ്ടുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു.  30  സലങ്ങളനില്  പുലസ്റ്റ് ല്ല്  നടസ്റ്റ്
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ബണ്ടുകേള  ബലലപടുത്തനി.  കൂടഭാലത  141  ലചേക്കസ്റ്റ്ഡഭാമുകേള  നന്നഭാക്കുകേയുലാം  91
തഭാലഭാലനികേ തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലതഭാഴനിലകനസഷകേര്ക്കഭായനി കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെറുകേള 

 17 (*227) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം

എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  ലതഭാഴനിലകനസഷകേര്ക്കഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പുതനിയ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ഇവ  ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  നനിലവനില്
ഏലതലഭാലാം ജനിലകേളനില് കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള മുകഖന ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്
എലന്തെലഭാലാം പ്രകയഭാജനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ)   ഇദൗ സര്ക്കഭാര് നഭാഷണല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് മുകഖന
ലതഭാഴനിലകനസഷകേര്ക്കഭായനി കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെര് എന്ന നൂതന പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കേരനിയര്   ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളനില്  ഹഭാജരഭാകുന്ന
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള  രജനികസഷന  നടത്തനി  ലഎഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കുകേയുലാം
ആവശവമുളവര്ക്കസ്റ്റ്  കേദൗണ്സനിലനിലാംഗസ്റ്റ്,  കേരനിയര്  ടഗഡനസസ്റ്റ്  എന്നനിവ
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാവുന്നതുലാം സമയപരനിധനിക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി ടലബറനി, ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്
സദൗകേരവലാം  എന്നനിവ  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാവുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറലമ   കേരനിയര്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളനില്വചസ്റ്റ്  ലറസത്യുലമ  പ്രനിപകറഷന,  ഭഭാഷ  ടനപുണവ
വനികേസന പദതനികേള,  കമഭാക്കസ്റ്റ് ഇന്റെര്വബ്യൂ ലസക്ഷനുകേള,  പ്രതീ ഇന്റെര്വബ്യൂ ഡനിസഷന
എന്നതീ  കസവനങ്ങളുലാം  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  നല്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കേരനിയര്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെറനിനസ്റ്റ് പുറതവചസ്റ്റ് വനിവനിധ സ്കൂളുകേള, സന്നദ സലാംഘടനകേള,
പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗക്കഭാര് തുടങ്ങനിയവര്ക്കഭായനി പ്രകതവകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള,
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കേരനിയര്  ടഗഡനസസ്റ്റ്/കേരനിയര്  എക്സെെനിബനിഷന  തുടങ്ങനിയവ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന. 

(സനി) ഉണസ്റ്റ്. 

നനിലവനില് കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില് കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്

ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  കേരനിയര് ഇനഫര്കമഷന,  വവക്തനിഗത ടഗഡനസസ്റ്റ്,  ഗ്രൂപസ്റ്റ്ലലഗഡനസസ്റ്റ്,

കേരനിയര്  കേദൗണ്സനിലനിലാംഗസ്റ്റ്,  കേരനിയര്  ഇന്റെറസസ്റ്റ്  കഗഭാള  ലസറനിങസ്റ്റ്,  കമഭാടനികവഷന

ക്ലഭാസുകേള,  പ്രതീ  ഇന്റെര്വബ്യൂ  പരനിശതീലനലാം,  വവക്തനിതസ  വനികേസന  പരനിപഭാടനികേള

തുടങ്ങനിയവ  മുകഖന  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിലല  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ

കമഖലയനിലലയുലാം  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനിലലയുലാം  നൂതന  പ്രവണതകേലളക്കുറനിച്ചുലാം

കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി ഉണഭാകുന്ന മഭാറങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം അറനിവുലാം പരനിശതീലനവുലാം നല്കേനി

ഉന്നത  വനിദവഭാഭവഭാസവുലാം  അനുകയഭാജവമഭായ  ലതഭാഴനിലലാം  കനടനിലയടുക്കുവഭാന  കേരനിയര്

ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെര് പ്രകയഭാജനലപടുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കകേരളത്തനിലന്റെ തനതസ്റ്റ് നഭാടനപശു ഇനങ്ങള

 18 (*228) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞസ്റ്റ് :

ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുടസന തങ്ങള :

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  തനതസ്റ്റ്  നഭാടനപശു  ഇനങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;

ഇത്തരലാം  പശുക്കളുലട  സവനികശഷത,  എണലാം  എന്നനിവലയക്കുറനിചസ്റ്റ്  പഠനലാം

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പശുക്കളുലട  സലാംരക്ഷണവുലാം  വലാംശവര്ദനവുലാം  ലക്ഷവലാംവചസ്റ്റ്

ടകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ലവച്ചൂര്  പശുക്കളുലട  സലാംരക്ഷണവുലാം  വലാംശവര്ദനവുലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി

ടകേലക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലമഭാത്തലാം  പശുക്കളുലട  എണലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്

കേണലക്കടുപസ്റ്റ് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു):

(എ)  ലവച്ചൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  കുളന എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ് കകേരളത്തനിലന്റെ തനതസ്റ്റ്
നഭാടന  പശു  ഇനങ്ങളഭായനി  അലാംഗതീകേരനിക്കലപടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  2012-ലല  കേനകേഭാലനി
ലസനസസസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം 77000 നഭാടന പശുക്കള കകേരളത്തനിലണസ്റ്റ്. ഇതനില് യഥഭാര്ത്ഥ
ലവച്ചൂര്  പശുക്കള  2500  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനിയുളതസ്റ്റ്   കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  കുളന
ഉളലപലട  വവക്തമഭായ  ജനുസനിലന്റെ  ലക്ഷണങ്ങളനിലഭാത്ത  ഇനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  കകേരള
ലവററനിനറനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാല ഇത്തരലാം പശുക്കലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വളലര  ലചേറനിയ പശുക്കളഭാണസ്റ്റ്  നഭാടന ജനുസ്സുകേള.  ലവച്ചൂര് പശുക്കളക്കസ്റ്റ്  90-120
ലസ.മതീ.  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  ലപഭാക്കലാം.  സങരവര്ഗ്ഗ പശുക്കലള അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  ഇവയസ്റ്റ്  തതീറ
കുറചസ്റ്റ്  മതനിയഭാകുലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധകശഷനി  കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  പരമഭാവധനി
പ്രതനിദനിന പഭാലല്പഭാദനലാം രണര ലനിററഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ലകേ.എല്.ഡനി. കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നലയനിനത്തനിലള തനതസ്റ്റ് നഭാടന പശുക്കളുലട
ബതീജലാം  ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  വനിവനിധ  മൃഗഭാശുപത്രനികേള  വഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയസ്റ്റ്  വരുന.
കബഭാര്ഡനിലന്റെതലന്ന  ഉടമസതയനിലള  തൃശ്ശൂരനിലല  പുത്തൂരനിലള  ഫഭാമനില്  നഭാടന
പശുക്കളുലട ബതീജലാം കശഖരനിചസ്റ്റ് സൂക്ഷനിക്കുന. 

വടക്കന  കകേരളത്തനിലല  നഭാടന  പശുവനിനമഭായ  'കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ഡസഭാര്ഫസ്റ്റ്'
എന്ന  ഇനലത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  മഭാത്രമഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ബദനിയടുക്കയനില്
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ് ഒരു ഫഭാലാം നടത്തനി വരുന. 

ലവച്ചൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  കുളന  പശുക്കലള  അകത  ജനുസനില്ലപട
വനിതകേഭാളകേളുലട  ബതീജലാംലകേഭാണസ്റ്റ്  കുത്തനിവയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇദൗ  ജനുസനില്ലപട
വനിതകേഭാളകേളുലട  ഗഭാഢ  ശതീതതീകേരനിച  ബതീജമഭാത്രകേള  കകേരള  ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തനിനകേലത്ത  ആവശവമുള  എലഭാ  കൃത്രനിമ
ബതീജധഭാന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  എത്തനിക്കുകേയുലാം  സദൗജനവ  കൃത്രനിമ  ബതീജധഭാനലാം
നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

രഭാഷതീയ കഗഭാകുല് മനിഷന വഴനിയുലാം നഭാടന പശുക്കലള സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  പ്രധഭാന  നഭാടന  പശുവനിനങ്ങളഭായ  ലവച്ചൂര്  പശു,
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് കുളന  എന്നനിവലയ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിനുകേതീഴനിലള
കുടപനക്കുന്നനിലല  ജനിലഭാ  കേനകേഭാലനി  കകേന്ദ്രലാം,  വനിതുരയനിലല  ലജഴനി  ഫഭാലാം  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.  തൃശ്ശൂരനിലല  മണ്ണൂത്തനിയനിലള  ലവററനിനറനി
ആന്റെസ്റ്റ്  ആനനിമല്  സയനസസസ്റ്റ്  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  ലവച്ചൂര്  പശുവനിലന
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ഫഭാലാം  നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ലവച്ചൂര്
കേണ്സര്കവഷന  ടസസ്റ്റ്  എന്ന  കപരനിലള  ഒരു  സഭാപനലാം  ഇവലയ
സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന. 
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ലവച്ചൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  കുളന  പശുക്കലള  പരനിപഭാലനിക്കുന്ന  300-ഓളലാം
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഒറത്തവണ  ധനസഹഭായമഭായനി  10,000/-  രൂപ  വനിവനിധ
പദതനികേളനിലഭായനി ലകേ.എല്.ഡനി. കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന. 

ലവച്ചൂര്  പശുക്കളുലട   സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  പുത്തൂര്
ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ്  ഫഭാമനില്  ഇദൗ  ഇനത്തനില്ലപട  പശുക്കകളയുലാം  കേനക്കുടനികേകളയുലാം
പരനിപഭാലനിച്ചുകപഭാരുന. 

(ഡനി)  കേണലക്കടുപസ്റ്റ്  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2012-ലല  കേനകേഭാലനി  ലസനസസസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 13.29 ലക്ഷലാം പശുക്കള ആണസ്റ്റ് ഉളതസ്റ്റ്.

ജലകചേഭാര്ചയുലാം കമഭാഷണവുലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സസതീകേരനിച മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

 19 (*229) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാടര് അകതഭാറനിറനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കുടനിലവളത്തനില് പകുതനികയഭാളലാം
മതീറര്  ലചേയലപടഭാലത  കപഭാകുനലവന്നതനിനഭാല്  ജലകചേഭാര്ചയുലാം  കമഭാഷണവുലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സസതീകേരനിച മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  വനിതരണ  ടലനുകേള  ഇലഭാത്തതുലകേഭാണസ്റ്റ്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന
പദതനികേള  ഏലതലഭാലമനലാം  അവ  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
സസതീകേരനിച നടപടനിയുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു  ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്):

(എ)  കചേഭാര്ചമൂലമുള  ജലനഷലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി,  ലതീക്കുണഭായഭാല്
എത്രയുലാംലപലടനതലന്ന  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  റണനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ടഭാകസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലതീക്കസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടഭാല്  ഉടനതലന്ന അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന
കകേഭാണ്ടഭാകര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  അതസ്റ്റ്  ഉകദവഭാഗസര്  കമഭാണനിടര്
ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  അതുകപഭാലലതലന്ന  ലതീക്കുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബ
ബനികഗഡസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രകയഭാജനലപടുതന.  ജലകമഭാഷണലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ആന്റെനി ലതഫസ്റ്റ്  സസഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തനിവരുന.  ലതീക്കുകേള  യഥഭാസമയലാം  കേണ്ടുപനിടനിചസ്റ്റ്  അവ  പരനിഹരനിച്ചുലാം
കേഭാലപഴക്കലാംലചേന്ന ടപപ്പുകേള മഭാറനിസഭാപനിച്ചുലാം ജലകചേഭാര്ച തടയുനണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത
കകേടഭായ  വഭാടര്  മതീററുകേള  കേലണത്തനിയഭാല്  ഗഭാര്ഹനികേ,  ഗഭാര്ഹനികകേതര
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കുകേയുലാം ഒരു മഭാസത്തനിനകേലാം മഭാറനിവചനിലലങനില്
സര്ചഭാര്ജസ്റ്റ്  ഇദൗടഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.  വവഭാവസഭായനികേ,  സര്ക്കഭാര്
കേണക്ഷനുകേളനിലല  കകേടഭായ മതീററുകേള വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കനരനിടസ്റ്റ്  മഭാറനിവയ്ക്കുകേയുലാം
പ്രസ്തുത തുകേ ബനിലനിലനഭാപലാം ഇദൗടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 
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(ബനി)  വനിതരണ  ശലാംഖല  ഇലഭാത്തതുകേഭാരണലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  പദതനികേള
ഒനലാംതലന്ന  ഇല.  ഉല്പഭാദന  ഘടകേങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പദതനികേളനില്നനിനലാം
നനിലവനിലള വനിതരണ ശലാംഖലവഴനി ജലവനിതരണലാം നടതനണസ്റ്റ്.

പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട സഭാമ്പത്തനികേ വനികേസനത്തനിനഭായനി
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള പദതനികേള

 20 (*230) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട സഭാമ്പത്തനികേ വനികേസനത്തനിനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പദതനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പടനികേ  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ-
പടനികേജഭാതനിക്കഭാരഭായനിട്ടുള  എത്രകപർക്കസ്റ്റ്  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  പദതനിയുലട
പ്രകയഭാജനലാം ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  സസയലാം
ലതഭാഴനില് വഭായ്പ ലഭനിചവർ എത്രലയന്നസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  അഭവസ്തവനിദവരഭായ  പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  യുവതതീയുവഭാക്കളനില്  സലാംരലാംഭകേതസ
തഭാല്പരവലാം  ഉയര്തന്നതനിനഭായനി  പ്രഖവഭാപനിച  "ടടബല്  സഭാര്ടസ്റ്റ്അപസ്റ്റ്"-കേളുലട
സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ)  കകേരളത്തനിലല  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  സഭാമൂഹവ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഉന്നമനലാം
ലക്ഷവമഭാക്കനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്,  ആര്ടനിക്കനിള  275(1),  എസസ്റ്റ്.സനി.എ.  ടു  ടനി.എസസ്റ്റ്.പനി.,  അടനിയ
പണനിയ പഭാകക്കജസ്റ്റ്,  സസയലാം ലതഭാഴനിലനിനുലാം ടനപുണവ വനികേസന പരനിശതീലനത്തനിനുമുള
സഹഭായലാം എന്നതീ സതീമുകേളനിലളലപടുത്തനി,  കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ലതഭാഴനിലപകേരണ
വനിതരണലാം,  ലചേറുകേനിട  കേചവടലാം,  ടനപുണവ വനികേസനലാം,  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസനലാം
എന്നതീ സഭാമ്പത്തനികേ വനികേസന പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. (വനിശദവനിവരലാം
അനുബന്ധലാം I ആയനി കചേര്ക്കുന.*). 

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഇതനിനു  പുറലമ  "കഗഭാത്രജതീവനികേ"  എന്ന  പ്രകതവകേ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  1140
കപലര  പരനിശതീലനലാംനലനി  സസയലാം  സലാംരലാംഭകേരഭാക്കുന്നതനിനുള  പരനിപഭാടനികേള
നടന വരുന. (വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധലാം 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*). 

കുടുലാംബശതീയുലട  സുസനിര  വനികേസന  പദതനിയനിലൂലട  3.50  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവുവരുന്ന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  (വനിശദവനിവരലാം  അനുബന്ധലാം  I
ആയനി കചേര്ക്കുന.*). 

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖനയുള  സസയലാം
ലതഭാഴനില്  വഭായ്പഭാ  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
ലഫഡകറഷലന്റെകേതീഴനിലള  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം വനിവനിധ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

കൂടഭാലത  തഭാലഴപറയുന്ന  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നലനി
സസകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളനില് ലപയ്ലസ്മെന്റെസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. ലനട്ടൂര് ലടകനിക്കല് ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ഫദൗകണഷന.

2. ലസന്റെര് കഫഭാര് ബകയഭാ കപഭാളനിമര് സയനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ലടകകഭാളജനി.

3. ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെവ ലനിമനിറഡസ്റ്റ്.

വകുപനിലന്റെ  പദതനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലഴപറയുന്ന  പരനിപഭാടനികേളനിലൂലട
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്:

പദതനികേള ലതഭാഴനില് ലഭനിചവരുലട എണലാം

കഗഭാത്രബന്ധു 241

സഭാമൂഹവ പഠനമുറനി 100

ലപ്രഭാകമഭാടര് 1182

മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് ലടയനിനനി 140

കേമ്മേനിറഡസ്റ്റ് കസഭാഷവല് വര്ക്കര്

15 

(38 കപലരക്കൂടനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അകപക്ഷ ക്ഷണനിച്ചു)

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പടനികേജഭാതനി
വനികേസന വകുപ്പുമുകഖന നടതന്ന പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. സസയലാം ലതഭാഴനില് പദതനി

2. വക്കതീലനമഭാര്ക്കുള ധനസഹഭായലാം

3. സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസലാം ലഭനിചവര്ക്കുള അപ്രന്റെതീസ്ഷനിപസ്റ്റ്

4. ടൂളകേനിറസ്റ്റ്

5. ഉല്പന്ന പ്രദര്ശന വനിപണന കമള

6. സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമങ്ങള

7. വനികദശ ലതഭാഴനില് ധനസഹഭായലാം

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  യുവജനങ്ങളക്കഭായനി
സസയലാംലതഭാഴനിലനിനുലാം  ടവദഗവ  പരനിശതീലനത്തനിനുമുള  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ആയതനിനസ്റ്റ്  "പടനികേവര്ഗ്ഗ  യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  സസയലാംലതഭാഴനിലനിനുലാം
ടനപുണവ  വനികേസന  പരനിശതീലനത്തനിനുമുള  സഹഭായലാം"  എന്ന  ശതീര്ഷകേലാം
നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്,  പൂളഡസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്,  ആര്ടനിക്കനിള  275(1),
എസസ്റ്റ്.സനി.എ.  ടു  ടനി.എസസ്റ്റ്.പനി.,  എന്നതീ  പദതനികേളനിലളലപടുത്തനി  ടനപുണവ
വനികേസന പദതനികേളുലാം  സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പരനിപഭാടനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2016-17  വര്ഷലാം  മുതല്  കഗഭാത്രജതീവനികേ  എന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  1140
ലതഭാഴനില്രഹനിതലര കേലണത്തനി അവര്ക്കസ്റ്റ്  7  ഇനങ്ങളനിലള ലതഭാഴനില് ടനപുണവ
പരനിശതീലനലാം  നലനി  പുതനിയ  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേള  കേലണതന്നതനിനുലാം  ലതഭാഴനില്
സലാംരലാംഭകേതസലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആയതസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്നതുവലരയുള
സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  334  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനി  ലസന്റെര്  കഫഭാര്
മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന. (പദതനി വനിശദവനിവരലാം
അനുബന്ധലാം 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*).

ഇതനിനുപുറലമ പരമ്പരഭാഗത കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ലതഭാഴനില് നല്കുന്നതനിനഭായനി
ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന: 

1. മനില്മ

2. കുടുലാംബശതീ

3. മതീറസ്റ്റ് കപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെവ ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സലാംഘങ്ങള വഴനി  സസയലാം  ലതഭാഴനില് പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  "ഗദ്ദേനികേ"
കപഭാലള സഭാലാംസഭാരനികേ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സസയലാം ലതഭാഴനില് വഭായ്പഭാ സബ്സനിഡനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആലകേ
542-കപര്ക്കസ്റ്റ് പദതനിയുലട പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വനിവനിധ ലതഭാഴനില് പരനിശതീലനങ്ങളനിലൂലടയുലാം സസയലാംലതഭാഴനില് പദതനികേളനിലൂലടയുലാം
2016-17  വര്ഷത്തനില് 3944-കപര്ക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് നല്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കകേരള
സലാംസഭാന  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  3462
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  3607.74  ലക്ഷലാം  രൂപ  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  വഭായ്പയഭായനി
നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  3358.69  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  വഭായ്പ  3217  പടനികേജഭാതനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായുലാം  249.05  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  വഭായ്പ  245  പടനികേവര്ഗ്ഗ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായുലാം നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  ടടബല്  സഭാര്ടസ്റ്റ്അപസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  തഭാല്പരവമുളവലര  കേലണത്തനി  അവര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ
പരനിശതീലനവുലാം  ടനപുണവ  വനികേസനവുലാം  ഫനിനഭാനഷവല്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെനില്
കനതൃതസപഭാടവവുലാം  സസഭായത്തമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  അവര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  മഭാകനലജ്മെന്റെസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്
കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനമഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  നടനവരുന.
ഇദൗ  സലാംരലാംഭകേതസ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്  നനിര്ദ്ദേനിഷ
ടടബല്  സഭാര്ടസ്റ്റ്  അപ്പുകേള  നനിലവനില്  വരുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കുടുലാംബശതീയുലട
സുസനിര  വനികേസന  പദതനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  "ടടബല്  സഭാര്ടസ്റ്റ്അപസ്റ്റ്  "
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷവമനിടുന.

കവതന സുരക്ഷഭാ പദതനി

 21 (*231) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മുനസര്ക്കഭാര്  തുടക്കമനിട  കവതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  ഇകപഭാള  എതു

ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് ഈ പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  എലഭാ  ജനിലകേളനികലക്കുലാം  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള ടകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ) കവതന സുരക്ഷഭാ പദതനി ഇകപഭാള സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) തഭാലഴപറയുന്ന 6 കമഖലകേളനില് ഇദൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. കേടകേളുലാം വവഭാപഭാര വഭാണനിജവ സഭാപനങ്ങളുലാം.

2. സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേള,  ഡനിലസനസറനികേള,  ഫഭാര്മസനികേള,
ക്ലനിനനിക്കല്  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള,  എക്സെെകറ  യൂണനിറ്റുകേളുലാം
അനുബന്ധ സഭാപനങ്ങളുലാം.

3. സഭാര് കഹഭാടലകേള.

4. ലസകേബ്യൂരനിറനി കസവനങ്ങള.

5. കേമ്പബ്യൂടര് കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് സഭാപനങ്ങള.

6. സസകേഭാരവ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല (കനഭാണ് ടതീചനിലാംഗസ്റ്റ്) ജതീവനക്കഭാര്.

(സനി)  2015  മുതല്  കവതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  എലഭാ  ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം
വവഭാപനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജവമഭായ  രതീതനിയനില്
മനിനനിമലാം കവതന ചേടങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇദൗ പദതനി മുകഖന കവതനലാം
ബഭാങസ്റ്റ്  അക്കദൗണ്ടുവഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനികശഭാധനഭാകവളയനില് അസനിസന്റെസ്റ്റ് കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര് സഭാപന ഉടമകേളക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിവരുന.  ടനി  പദതനി ഉളലപലടയുള ഇ-ഗകവണനസസ്റ്റ് പദതനികേളക്കുകവണ
സഹഭായങ്ങള  നല്കുന്നതനിനുലാം  കമഭാണനിടര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സലാംശയങ്ങളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുള  ലടലനികഫഭാണ്  സകപഭാര്ടസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനുലാം  കലബര്
കേമ്മേതീഷണകററനില് ഒരു സനിസലാം അഡനിനനികസറലറ നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ജനിലഭാ
തലത്തനില് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആവശവമഭായ സഹഭായങ്ങള നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഓകരഭാ
ജനിലയനിലലാം  കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  2-കപര്  അടങ്ങുന്ന  സലാംഘലത്ത  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനിയുലട  നടത്തനിപനികലയസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  ലടയനിനനിലാംഗുകേള  ജനിലകേളകതഭാറുലാം
ലതഭാഴനിലടമകേളക്കഭായുലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായുലാം നടത്തനിവരുന. 
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 വവഭാപഭാര വവവസഭായ സഭാപനങ്ങളുലട കഗഡനിലാംഗസ്റ്റ്

 22 (*232) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ടടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വവഭാപഭാര  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങലള  അവയുലട
പ്രവര്ത്തന  സലാംവനിധഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷമ  സലാംരലാംഭങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
വനിലയനിരുത്തനി കഗഡനിലാംഗസ്റ്റ് നടതന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏലതഭാലക്ക  കമഖലകേളനിലല  സഭാപനങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത
കഗഡനിലാംഗനിനസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കഗഡനിലാംഗനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ)  ഉണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ആദവഘടലാം  എന്ന  നനിലയനില്  ലടകേസ്റ്റ് ടസല്  കഷഭാപ്പുകേള,
കഹഭാസനിറലകേള,  കേണ്സക്ഷന  കമഖല,  കഹഭാടലകേള-റകസഭാറന്റുകേള,  സഭാര്
കഹഭാടലകേള,  ജത്യുവലറനികേള,  ലഎ.ടനി.  സഭാപനങ്ങള,  ലസകേബ്യൂരനിറനി  എന്നതീ
കമഖലകേളനിലഭാണസ്റ്റ് കഗഡനിലാംഗസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  കഗഡനിലാംഗസ്റ്റ്  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തഭാലഴപറയുന്ന  7  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിശയനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  9-5-2017  ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  614/2017/ലതഭാഴനില്
പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മഭാനദണ്ഡങ്ങള

1. മനികേച ലതഭാഴനില് ദഭാതഭാവസ്റ്റ്

2. സലാംതൃപ്തരഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

3. സഭാപനത്തനിലല മനികേവുറ ലതഭാഴനില് അന്തെരതീക്ഷലാം

4. ലതഭാഴനില് ടനപുണവ വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് സഭാപനത്തനിലന്റെ പങഭാളനിത്തലാം

5. സതീ സദൗഹൃദ അന്തെരതീക്ഷലാം

6. ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് നല്കുന്ന സദൗകേരവങ്ങള

7. ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനിലല സുരക്ഷ.
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ജലവനിഭവത്തനിലന്റെ കേഭാരവക്ഷമമഭായ വനിനനികയഭാഗലാം

 23 (*233) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് :
ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലവനിഭവത്തനിലന്റെ  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  വനിനനികയഭാഗവുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  റഭാങസ്റ്റ്  നനിശയനിക്കുന്നതനിനഭായുള  കകേന്ദ്ര  നനിര്കദ്ദേശലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇക്കഭാരവത്തനില് നയലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ജലവനിഭവ  വനിനനികയഭാഗലാം  കേഭാരവക്ഷമവുലാം  ഭഭാവനിലയ
മുനകൂടനി  കേണനിട്ടുളതുമഭാകണഭാ  എന്ന  കേഭാരവത്തനില്  എലന്തെങനിലലാം  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  കകേന്ദ്ര  നനിര്കദ്ദേശത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള  28
കമഖലകേളനില് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപര്കഫഭാമനസസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തഭാനുലാം  തനിരുത്തല്
ആവശവമുളപക്ഷലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം തയഭാറഭാകുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത്യു  ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്):

(എ)  ജലവനിഭവത്തനിലന്റെ  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  വനിനനികയഭാഗവുലാം  വനികേസനവുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ്   'നതീതനി ആകയഭാഗസ്റ്റ്  '  തയഭാറഭാക്കനിയ  'കകേഭാമ്പസനിറസ്റ്റ്  വഭാടര് മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്
ഇനഡക്സെെസ്റ്റ്  '  എന്ന വനിവരവനിശകേലന സൂചേനികേ പ്രകേഭാരലാം 28 മുഖവക്ഷമതഭാ സൂചേകേങ്ങള
(Key  Performance  Indicators  -  KPI)  സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത കചേഭാദവഭാവലനിയുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് കയഭാഗലാം കചേരുകേയുലാം ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ്,
കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി,  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്,  ജലനനിധനി,
ഭൂജലവകുപസ്റ്റ്  എന്നതീ  വകുപ്പുകമധഭാവനികേളുലടയുലാം  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം
ടകേവശമുള  കരഖകേളുലാം  വനിവരങ്ങളുലാം  അവകലഭാകേനലാംലചേയസ്റ്റ്  സൂചേനികേയനില്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള വനിവരങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  ആവശവമഭായ  ഡഭാറ  ലഭവമഭാകണഭാ
എന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു. കേഭാരവക്ഷമത നനിര്ണയനിക്കുന്ന സൂചേനികേയനില്
ചേനില മഭാറങ്ങള ആവശവമുളതഭായനി ആസൂത്രണകബഭാര്ഡസ്റ്റ് അഭനിപ്രഭായലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലഭവമഭായ  ജലവനിഭവ  (ഉപരനിതലവുലാം  ഭൂജലവുലാം
ഉളലപലട) പരനിപഭാലനവുലാം ഭഭാവനി ആവശവങ്ങളുലാം ഉളലപടുത്തനി സലാംസഭാന പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  "ഭഭാവനി  പരനികപ്രഷവഭാ  2030"  എന്ന  കരഖ
പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിന പ്രകേഭാരലാം  2031  ആകുകമ്പഭാള ജല ആവശവലാം വലനിയ
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കതഭാതനില് വര്ദനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് ചൂണനിക്കഭാട്ടുന. ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിചസ്റ്റ് മുകന്നഭാട്ടു കപഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ്
ലഭവമഭാകുന്ന  ജലലാം  സലാംരക്ഷനിചസ്റ്റ്  ജലവനിനനികയഭാഗലാം  കേഭാരവക്ഷമവുലാം  ജലനഷലാം
കുറയ്ക്കുന്നതുമഭാക്കനി മഭാകറണതുണസ്റ്റ്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം വവക്തനിഗത ജലവനിനനികയഭാഗത്തനില്
മനിതതസലാം  ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  കവണലാം.  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ് നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  നനിലവനിലള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൂടുതല്
പ്രചേഭാരണവുലാം  കവഗതയുലാം  ജനപങഭാളനിത്തവുലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഹരനിതകകേരളലാം
മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള ജലവനിഭവ മനിഷന പ്രവര്ത്തനങ്ങള മുകഖന കേഴനിയുലാം.

ഭൂജലവകുപ്പുലാം  ഭൂജല  കബഭാര്ഡുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത
ഭൂജലസനിതനിലയപറനി പഠനങ്ങള നടത്തനിവരുന. 2013 മഭാര്ചസ്റ്റ് വലരയുള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനകേനിട  ജലകസചേന  പദതനികേളുലട  കേഭാരവക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം അളക്കുവഭാനുമുള നടപടനികേള നടനവരുന. 

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ജലവനിഭവ  വനിനനികയഭാഗലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഉതകുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടസ്റ്റ്  കുടനിലവള  കദശതീയ  ശനില്പശഭാല  (Issues  and
Challenges of Drinking Water Management in Kerala) 2015-ല് സലാംസഭാന
ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡുലാം കകേരള കസറസ്റ്റ് കേദൗണ്സനില് കഫഭാര് സയനസസ്റ്റ് & ലടകകഭാളജനി
ആന്റെസ്റ്റ് എനവകയഭാണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം കനതൃതസത്തനില് നടതകേയുലാം അതനിലന്റെ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡസ്റ്റ്-ലന്റെ ലവബ്ടസറനില് (www.spb.kerala.gov.in)
ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  നതീതനി  ആകയഭാഗനില്നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുള സൂചേനികേയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള
28  കമഖലകേളനില്  തനിരുത്തലകേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ആവശവമഭാലണന്നസ്റ്റ്
ആസൂത്രണകബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അഭനിപ്രഭായലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡുലാം  മറസ്റ്റ്
വകുപ്പുകമധഭാവനികേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  മഭാറങ്ങള  സൂചേനികേയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നതീതനി
ആകയഭാഗനിനസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനില് സനിനനിമഭാക്ലബ്ബുകേളുലട രൂപതീകേരണലാം

 24 (*234) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനിൽ ഉളലപലട സനിനനിമഭാക്ലബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  സനിനനിമകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം പദതനികേലളഭാനലാം നനിലവനിലനിലഭാലയന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കുടനികേളനില്  ചേലചനിത്രഭാഭനിരുചേനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അഭനിനയലാം,
സലാംവനിധഭാനലാം,  കഫഭാകടഭാഗഭാഫനി  എന്നനിവയനിലല  കേഴനിവുകേള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇത്തരലാം ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സഹഭായകേരമഭാകുലമന്നസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേരള  സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന,  സലാംസഭാന
ചേലചനിത്ര  അക്കഭാദമനി  എന്നനിവ  ഏലതങനിലലാം  മുഖഭാന്തെരലാം  സ്കൂളുകേളനില്  സനിനനിമഭാ
ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്ന ഒരു പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരള
സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര അക്കഭാദമനി എന്നനിവ മുഖഭാന്തെരലാം സ്കൂളുകേളനില് സനിനനിമഭാ ക്ലബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.

കേലഭാമൂലവമുള  മനികേച  ചേനിത്രങ്ങള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  പരനിചേയലപടുതന്നതനിനഭായനി
ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  കലഭാകേ
നനിലവഭാരത്തനിലള  ചേലചനിത്ര  പ്രദര്ശനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള
സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര അക്കഭാദമനി നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഡനി.പനി.ലഎ.യുലട  കേതീഴനിലള  വനിദവഭാരലാംഗവുലാം  അക്കഭാദമനിയുലട  കേതീഴനിലള  ടൂറനിലാംഗസ്റ്റ്
ടഭാക്കതീസുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലലാം  ഫനിലനിലാം  ക്ലബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  എലഭാ ശനനിയഭാഴ്ചകേളനിലലാം
അതതസ്റ്റ്  സ്കൂളനിലന്റെ  കേതീഴനിലള  ഫനിലനിലാം  ക്ലബ്ബുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  സനിനനിമഭാ  പ്രദര്ശനലാം
നടതന്നതനിലന്റെ  സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ആഗസസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
നടക്കഭാവസ്റ്റ് സ്കൂളനില്വചസ്റ്റ് നടതന്നതഭാണസ്റ്റ്. ഇതുകൂടഭാലത സലാംവഭാദലാം, ചേര്ച, സനിനനിമയുലട
വനിവനിധ വശങ്ങള പരനിചേയലപടുതന്ന ക്ലഭാസ്സുകേള എന്നനിവയുലാം ഉളപടുതന്നതഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിനഭായനി  വനിദഗരുലട  പഭാനലലാം  ക്ലഭാസനിനുള  സനിലബസ്സുലാം  തയഭാറഭാക്കുന്ന
നടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത കുടനികേളക്കുലാം അദവഭാപകേര്ക്കുലാം ചേലചനിത്ര
പഠന  കേവഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതുളലപലടയുള  പരനിപഭാടനികേള  കകേരള
സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  അക്കഭാദമനിയുലട  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  വനിപുലവുലാം
വവതവസ്തവുമഭായ രതീതനിയനില് കകേഭാകളജസ്റ്റ് തലത്തനികലയ്ക്കുലാം ഇദൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര അക്കഭാദമനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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ചേലചനിത്ര അക്കഭാദമനിയുലട തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,
കേണ്ണൂര് എന്നതീ കമഖലഭാ ഓഫതീസുകേള വഴനിയഭാണസ്റ്റ് ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതസ്റ്റ്.

കുടനികേളുലട  സനിനനിമ  അഭനിരുചേനി,  അഭനിനയലാം,  സലാംവനിധഭാനലാം,  കഫഭാകടഭാഗഭാഫനി
എന്നനിവയനിലല  കേഴനിവുകേള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര
അക്കഭാദമനി  എലഭാ  വര്ഷവുലാം  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം  5  ദനിവസലാം  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന
കുടനികേളക്കുള ലറസനിഡനസനി കേവഭാമ്പസ്റ്റ് നടത്തനിവരുന.  

ഒരു കകേഭാടനി വൃക്ഷടത്ത നടുന്ന പരനിപഭാടനി

 25 (*235) ശതീ  .   എലാം  .   നദൗഷഭാദസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  കകേഭാടനി  വൃക്ഷടത്ത
നടുന്ന  പരനിപഭാടനിയനില്,  ലലതകേളനില്  ഇരുപതസ്റ്റ്  ശതമഭാനലമങനിലലാം
അതനിജതീവനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന കേഴനിയുന്ന രതീതനിയനിലളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അകക്കഷവ, യൂക്കഭാലനിപ്റസസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ മരങ്ങള ഇനനി നടനിലലനലാം നടവ
ലവടനിമഭാറ്റുലമനലാം  പ്രഖവഭാപനിലചങനിലലാം  ചേനിലയനിടങ്ങളനില്  ഇത്തരലാം  മരങ്ങള
നടുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇദൗ  ഇനലാം  മരങ്ങള  ലവടനിമഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണകത്തഭാലടഭാപലാം  വനവമൃഗശലവലാം  ഒഴനിവഭാക്കലലാം
ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ്  വനത്തനില്  ഫലവൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്ന  പരനിപഭാടനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജു):

(എ)  പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  1  കകേഭാടനി  വൃക്ഷടത്ത നടുന്ന
പരനിപഭാടനിയനില്, ടതകേളനില് 20 ശതമഭാനത്തനില് കൂടുതല് അതനിജതീവനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന കേഴനിയുന്ന രതീതനിയനിലള പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വനലാം വകുപസ്റ്റ്,  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേലള ഏകകേഭാപനിപനിചസ്റ്റ് നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

സ്കൂള  തലത്തനില്  അദവഭാപകേര്,  പനി.റനി.എ.  പ്രതനിനനിധനി,  വനിദവഭാര്ത്ഥനി

പ്രതനിനനിധനി,  വഭാര്ഡസ്റ്റ് ലമമ്പര് എന്നനിവര് ഉളലപട കേമ്മേനിറനിയുലാം കകേഭാകളജസ്റ്റ് തലത്തനില്
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പ്രനിനസനിപലനിലന്റെ  പ്രതനിനനിധനിയുലാം,  പരനിസനിതനി  പ്രവര്ത്തകേര്,  പഞഭായത്തസ്റ്റ്

പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്/കനഭാമനിനനി,  എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  കപ്രഭാഗഭാലാം ഓഫതീസര് എന്നനിവര് ഉളലപട

കേമ്മേനിറനിയുലാം പഞഭായത്തസ്റ്റ് തലത്തനില് പഞഭായത്തസ്റ്റ് പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്,  കക്ഷമകേഭാരവ സനിരലാം

സമനിതനി  അദവക്ഷന  എന്നനിവരുലട  കനതൃതസത്തനില്  ഉകദവഭാഗസര്,  സ്ക്കൂള

ലഹഡഭാസര്മഭാര്,  സന്നദ  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേള,  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേര്

എന്നനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായ  15-ല്  കൂടഭാത്ത  അലാംഗസലാംഖവയുള  കേമ്മേനിറനിയുമഭാണസ്റ്റ്

നട്ടുപനിടനിപനിച  ടതകേളുലട  നനിലനനില്പ്പുലാം,  വളര്ചയുലാം  വനിലയനിരുതന്നതനിനുലാം

അതനിജതീവന  ശതമഭാനലാം  ഉറപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ഇപ്രകേഭാരമുള കേമ്മേനിറനികേള പഞഭായത്തസ്റ്റ് തലത്തനിലലാം സ്ക്കൂള, കകേഭാകളജസ്റ്റ് തലങ്ങളനിലലാം

രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം വനലാംവകുപസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  അകക്കഷവ,  യൂക്കഭാലനിപ്റസസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  മരങ്ങള  ഇനനി

നകടണതനിലലനലാം,  നടവ  ലവടനിമഭാറണലമനലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിറക്കനിയനിടനില.

ഇത്തരലാം  കതഭാടങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതുലാം,  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതുലാം  ലവടനിമഭാറ്റുന്നതുലാം

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് പഭാന പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്. ഇങ്ങലന അടക്കനിമുറനി

കേഴനിഞ്ഞ  കതഭാടങ്ങളനില്  വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  പഭാനനില്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുലാം  പ്രകേഭാരലാം  ടതകേള

വച്ചുപനിടനിപനികക്കണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിവനിധ പഭാകന്റെഷനുകേളനില് പുനര് നടതീല് നടതന്ന

കവളയനില്  ജനകരഭാഷലത്തതടര്നലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  അടക്കമുളവരുലട

എതനിര്പനിലനതടര്നലാം അകക്കഷവ/യൂക്കഭാലനിപ്റസസ്റ്റ്  ടതകേള നടഭാന കേഴനിയഭാലത

വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2016-2017 വര്ഷലാം ലവടനിമഭാറനിയ 576.76  ലഹകര് അകക്കഷവ കതഭാടങ്ങളനില്

322.01 ലഹകര് സലത്തസ്റ്റ് ഇതര ഇനലാം മരങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണകത്തഭാലടഭാപലാം  വനവമൃഗ  ശലവലാം  ഒഴനിവഭാക്കലലാം

ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ്  വനത്തനില്  ഫലവൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്ന  പരനിപഭാടനി

പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകത ലക്ഷവത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം സലാംസഭാനലത്ത

വനകമഖലകേളനില്  477  ലഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്  മുളലാംടതകേള  പുതനിയതഭായനി

നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

445/2020
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ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കക്ഷമലാം

26 (*236) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി  :
ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആവഭാസസ്റ്റ്  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  രജനിസര്
ലചേയനിടനിലഭാത്ത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  കേലണത്തഭാനുലാം  അവലര  അലാംഗമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ലമഭാലലബല് ആപനികക്കഷന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലര  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഇടയനില്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടതന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലമഡനിക്കല്  കേവഭാമ്പനിനുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി  50,00,000/-  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയുലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  72  ലമഡനിക്കല്  കേവഭാമ്പുകേള  നടതകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലമഡനിക്കല്  കേവഭാമ്പനിനുലാം
കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
അനുവദനിചനിട്ടുള  50  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  15  ലക്ഷലാം  രൂപ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഒ.ഡനി.ഇ.പനി.സനി. ശക്തനിലപടുത്തഭാന നടപടനി

 27  (*237) ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശരഭാജവങ്ങളനില്  കജഭാലനിക്കസ്റ്റ്  ശമനിക്കുന്ന  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള
വഞനിക്കുന്ന റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഏജനസനികേള സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഇകപഭാഴുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  അത്തരലാം തടനിപസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി  ഒ.ഡനി.ഇ.പനി.സനി.  ശക്തനിലപടുത്തനി
കൂടുതല് ലതഭാഴനിലവസരലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഒ.ഡനി.ഇ.പനി.സനി.  വഴനി
വനികദശത്തസ്റ്റ്  കജഭാലനി  ലഭനിചനിട്ടുളവരുലട  എണത്തനില്  വര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ) ഉണസ്റ്റ്. ഇത്തരലാം ഏജനസനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടുന്ന
സഭാഹചേരവങ്ങളനില് ടനി ഏജനസനികേളലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.
ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് പരഭാതനികേള ടകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം, പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  ഇന്തെവഭാ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  വനികദശകേഭാരവ
വകുപനിനുകേതീഴനിലള ലപ്രഭാടകര് ഓഫസ്റ്റ് ഇമനിഗന്റെസ്റ്റ്സനിനഭാണസ്റ്റ് ചുമതലയുളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒലഡലപകേസ്റ്റ്  മുകഖന  വനികദശ  രഭാജവങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
നടതന്ന  റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റുകേള  കുറമറതഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒലഡലപകേനിലന്റെ
കജഭാബസ്റ്റ്  കപഭാര്ടല്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സഭാപനമഭായ
ലകേല്കടഭാണുമഭായുള  ചേര്ചകേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ലതഭാഴനിലകനസഷകേരുലട
രജനികസഷന  മുതല്  അവരുലട  ഇന്റെര്വബ്യൂ  അറകസഷന,  വനിസ  സഭാമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്,
എമനികഗഷന  ക്ലനിയറനസസ്റ്റ്  എന്നനിങ്ങലന  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  വവക്തനി  വനികദശത്തസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലനില് പ്രകവശനിക്കുന്നതുവലരയുള എലഭാ നടപടനികേളുലാം കരഖലപടുതന്നതനിനുലാം
ആവശവമഭായ  എലഭാ  വനിവരങ്ങളുലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുമുള  സദൗകേരവങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിയുളതഭാവുലാം  പുതനിയ  കജഭാബസ്റ്റ്  കപഭാര്ടല്.  ഇതുകൂടഭാലത  ലതഭാഴനില്
ദഭാതഭാവനിലന്റെ വനിവരങ്ങളുലാംകൂടനി കരഖലപടുത്തഭാനുള സദൗകേരവലാം കജഭാബസ്റ്റ് കപഭാര്ടലനില്
ഉളലപടുതനണസ്റ്റ്.

(സനി)  വര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ അഞസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  ഒ.ഡനി.ഇ.പനി.സനി.
വഴനി വനികദശത്തസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് കനടനിയനിട്ടുളവരുലട ലനിസസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിച
പദതനികേള

28  (*238) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .  ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  നൂതന  പദതനികേള  എലന്തെലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  വകുപ്പുമനനിയുലട  ഔകദവഭാഗനികേ
നഭാമകധയത്തനില് ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവലരയഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതനലാം  ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായമഭായനി  ഏത്ര
രൂപവതീതലാം അനുവദനിക്കുനലവനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ
സമര്പനികക്കണ  നടപടനിക്രമങ്ങള  എലന്തെലഭാലമനലാം  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം
സമര്പനികക്കണ കരഖകേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ) ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിച നൂതന പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ലഎ  .  റനി  .  ലഎനഃ

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനിലള  ലഎ.റനി.ലഎ.-കേളനിലഭായനി
പ്രതനിവര്ഷലാം  2070  കപര്ക്കസ്റ്റ്  രഭാവനിലലയുലാം  ഉചയ്ക്കുലാം  ഭക്ഷണലാം  നല്കുന്നതനിനുള
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

കഹഭാസല്നഃ

വകുപനിനുകേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളനിലല
ലറസനിഡനഷവല് ടബ്യൂടര്മഭാരുലട  ഓണകററനിയലാം  2,000/-  രൂപയനില്നനിനലാം  7,500/-
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു. 

പഠനമുറനിനഃ

സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് വനിദവഭാലയങ്ങളനില് ടഹസ്കൂള ക്ലഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന
പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് വതീടനില് ഒരു പഠനമുറനി  എന്ന
ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
ആദവഘടത്തനില്  5000  വതീടുകേകളഭാടസ്റ്റ് അനുബന്ധനിചസ്റ്റ് പഠനമുറനി നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ടവദത്യുതനി, കേമ്പബ്യൂടര്, ഫര്ണനിചര് എന്നനിവ ഉളലപലട 2,00,000/-
രൂപയഭാണസ്റ്റ് ഒരു പഠനമുറനിക്കസ്റ്റ് വകേയനിരുതന്നതസ്റ്റ്.
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കേലഭാപഠനലാം

കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ യൂണനികവഴനിറനികേളനില് നടതന്ന ബനി.എ./ബനി.പനി.എ./
എലാം.എ./എലാം.പനി.എ.  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  സലാംഗതീത  നൃത്ത  വഭാദവ-വനിഷയങ്ങള
പഠനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്,  അവരുലട  ലമയനിന/സബ്സനിഡനിയറനി
വനിഷയങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പരനിശതീലനത്തനിനഭാവശവമഭായ  ശ്രുതനി  കബഭാക്സെെസ്റ്റ്,  വയലനിന,  വതീണ,
കേഥകേളനി-ലചേണ,  മദ്ദേളലാം,  ചേനിലങ,  ആടയഭാഭരണങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി 2017-18 -ല് നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ഭവനലാം

2007-08  മുതല്  2013-14  വലര  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  തുകേ  ടകേപറനി  പണനി
പൂര്ത്തനിക്കരനിക്കഭാലത അവകശഷനിക്കുന്ന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ പഭാകക്കജസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനി  രണസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായമുണഭായനിരുന്ന  സമയത്തസ്റ്റ്  വഭാങ്ങനിയ
അവസഭാന  ഗഡുവനിനസ്റ്റ് ആനുപഭാതനികേമഭായ  നനിരക്കനില്  അധനികേ  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

വഭാത്സലവനനിധനി

പടനികേജഭാതനിക്കഭാരഭായ ദമ്പതനികേളക്കസ്റ്റ് ജനനിക്കുന്ന ലപണ്കുടനികേളുലട സുരക്ഷയസ്റ്റ്
മുന്തെനിയ  പരനിഗണന  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ടലഫസ്റ്റ്  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി
സഹകേരനിചസ്റ്റ്  'വഭാത്സലവനനിധനി'  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് വനിമനസസ്റ്റ് കഹഭാസല്

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട കജഭാലനിയുള സതീകേളക്കുകവണനി തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജനിലയനില് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ലപ്രഭാകപഭാസലനിനസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇദൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  മൂന്നസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില്  ടനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.

അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമവനികേസന പരനിപഭാടനി

2016-17  വര്ഷത്തനില്  280  പടനികേജഭാതനി  സകങതങ്ങളുലട
സമഗവനികേസനത്തനിനഭായനി  280  സകങതങ്ങളനില്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു. 

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. 
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(സനി)  പടനികേജഭാതനിയനില്ലപട  (പടനികേജഭാതനി  ലനിസനില്  ഉളലപട)

എലഭാവനിഭഭാഗക്കഭാലരയുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കരഭാഗനിയുലട

അവസ,  കരഭാഗത്തനിലന്റെ  കേഭാഠനിനവലാം,  സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി,  ലമഡനിക്കല്

സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  എന്നനിവയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  മഭാരകേമഭായ  കരഭാഗങ്ങള  ബഭാധനിചവരുലാം

അതവഭാഹനിതത്തനില്ലപടവരുമഭായ  1,00,000/-  രൂപയനില്തഭാലഴ  വഭാര്ഷനികേ

വരുമഭാനമുളവര്ക്കസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  50,000/-

രൂപ  വലര  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.  കേവഭാനസര്,  ഹൃദയ

ശസക്രനിയ,  വൃക്ക മഭാറനിലവയല്,  ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്,  ലബയനിന ടബ്യൂമര്,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം,

ഹതീകമഭാഫതീലനിയ തുടങ്ങനിയ മഭാരകേ കരഭാഗങ്ങളുലട ചേനികേനിത്സയഭായനി  ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ

വലര ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ് ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിശനിത

കഫഭാമനിലള അകപക്ഷ, ജഭാതനി, വരുമഭാനലാം, ലമഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള എന്നനിവ

ഉളലപലട  കബഭാക്കസ്റ്റ്/മുനസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലല  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന

ആഫതീസര്കക്കഭാ/ബഹു. വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ് കനരനികടഭാ അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

മദവവര്ജനത്തനിനഭായനി വനിവനിധ പദതനികേള

29  (*239) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മദവവര്ജനത്തനിനസ്റ്റ് ഊന്നല് നല്കേനിയുലാം മയക്കുമരുനകേളുലട ഉപകഭഭാഗലാം

പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലക്ഷവമനിട്ടുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്

ആവനിഷ്കരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എടക്സെെസസ്റ്റ് വകുപ്പുലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ബനി.സനി.-യുലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

ഏലതലഭാമഭാണസ്റ്റ്  എനലാം  എലന്തെലഭാലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ്

പദതനികേളനുസരനിചസ്റ്റ് നൽകുന്നതസ്റ്റ് എനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ) മദവവര്ജനത്തനിനസ്റ്റ് ഉദൗന്നല്നല്കേനിയുലാം മയക്കുമരുനകേളുലട ഉപകഭഭാഗലാം
പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജന
മനിഷന  വനിമുക്തനി  പദതനിക്കസ്റ്റ്  6-10-2016-ലല  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്
94/2016/നനി.വ. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം രൂപലാംനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സമൂഹത്തനിലന്റെ സമസ്ത കമഖലകേളനിലലാം വവഭാപരനിക്കുന്ന വനിപത്തഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുള
മദവലാം,  മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്,  പുകേയനില  എന്നനിവയുലട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം
നനിയമവനിരുദമഭായനി ലഹരനി വസ്തുക്കള ടകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ് കേലണത്തനി ഇലഭായ്മ
ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭാണസ്റ്റ്  വനിമുക്തനി  മനിഷന  ലക്ഷവമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നനിരന്തെരമഭായ
കബഭാധവത്ക്കരണപ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  യുവജനങ്ങലളയുലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം
ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  ദൂഷവവശങ്ങള  കബഭാധവലപടുത്തനി  ലഹരനിയുലട
നതീരഭാളനിപനിടുത്തത്തനില്നനിനലാം  കമഭാചേനിപനിക്കുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന
ലഹരനി വര്ജന മനിഷന - 'വനിമുക്തനി'യുലട പ്രധഭാന ലക്ഷവലാം.

മദവ-മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്  -  പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങളുലട ഉപകഭഭാഗത്തനിലനതനിലരയുള
അതനിശക്തമഭായ പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനുലാം  നനിയമവനിരുദ
ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകഭഭാഗലാം,  കശഖരണലാം,  കേടത്തല്  എന്നനിവയുലട  ഉറവനിടലാം
കേലണത്തനി  അവ  ഇലഭായ്മ  ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  ബഹുജന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി
കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ഡനി-അഡതീക്ഷന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വവഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ് വനിമുക്തനി പദതനിലകേഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ലഹരനിലക്കതനിലര  യുവതസലാം  എന്ന സകന്ദശമുയര്ത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത
മുഴുവന സ്കൂള-കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബുകേളനിലൂലട  വനിവനിധ കബഭാധവത്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുന.  സ്കൂള  ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേളനിലൂലട
ലഹരനിലക്കതനിലരയുള  പ്രചേഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ടകേലയഴുത്തസ്റ്റ്  മഭാസനികേ  തയഭാറഭാക്കല്,  സ്കൂള  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡുകേളനില്  ലഹരനി
വനിരുദ  സകന്ദശമടങ്ങനിയ കപഭാസര് തയഭാറഭാക്കനി  പതനിക്കല്,  ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബസ്റ്റ്
അലാംഗങ്ങളക്കഭായുള കേസനിസസ്റ്റ്  മത്സരലാം,  ഉപനവഭാസലാം,  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  ആകനിവനിറനി  മത്സരങ്ങള,
ലഹരനിവനിരുദ  ക്ലബസ്റ്റ്  കേണ്വതീനര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ശനില്പശഭാല,  വനിമുക്തനി  തതീലാം  കസഭാലാംഗസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനി  ചേനിത്രതീകേരണലാം  നടത്തല്,  SEARC-ല്  അഡസഭാനസ്ഡസ്റ്റ്  ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്
ലസന്റെര്  &  ഡനിജനിറല്  തനികയറര്,  വനിഷസല്  മതീഡനിയഭാ  പരസവങ്ങള,  എഫസ്റ്റ്.എലാം.
കറഡനികയഭാ  വഴനിയുള  ലഹരനിവനിരുദ  പരസവ  പ്രകക്ഷപണലാം,  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്
വനിമുക്തനി  കഹഭാര്ഡനിലാംഗ്സസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കല്,  ആദനിവഭാസനി-  തതീരകദശ  കമഖലകേളനില്
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പ്രകതവകേ കബഭാധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനലാം, കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് ആകനിവനിറനികേള, ഒദൗടസ്റ്റ് റതീചസ്റ്റ്
ആകനിവനിറനികേള,  ലറസനിഡനഷവല്  അകസഭാസനികയഷനുകേള,  ലലലബറനി  കേദൗണ്സനില്
എന്നനിവ മുകഖനയുള ലഹരനി വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഡനി.സനി.-
യുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  കഷഭാര്ടസ്റ്റ്  ഫനിലനിലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലഹരനിവനിരുദ
സകന്ദശമുളലക്കഭാള്ളുന്ന കപഭാസറുകേള, ആല്ബങ്ങള, പരസവങ്ങള, വതീഡനികയഭാകേള,
ആനനികമഷന  എന്നനിവ  തയഭാറഭാക്കനി  പ്രചേരനിപനിക്കല്,  ഡനിജനിറല്  മതീഡനിയഭാ
കേവഭാമ്പയനിന, കമഭാഡല് കേദൗണ്സനിലനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെര് സഭാപനിക്കല്, എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം
ആകരഭാഗവ വകുപനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട ഡനി-അഡതീക്ഷന ലസന്റെര് രൂപതീകേരണലാം,
അടപഭാടനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനില് ഡനി-അഡതീക്ഷന ലസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ആദവഘട പ്രവര്ത്തനലാം,  എടക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിനുകേതീഴനില് വനിമുക്തനി മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലള ഡനി-അഡതീക്ഷന ലസന്റെര് സഭാപനിക്കല്, വനിവനിധ തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴനിയുള  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനലാം  എന്നതീ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് 2017-18 വര്ഷത്തനില് വനിമുക്തനി മനിഷന വഴനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി) എടക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ  പൂര്ണമഭായ നനിയനണത്തനില്  കബഭാധവത്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജന
മനിഷന   വനിമുക്തനിയനിലൂലടയുലാം  കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരുനണസ്റ്റ്.

കകേരള കസറസ്റ്റ്  ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന പ്രകതവകേ പരനിപഭാടനികേള ഒനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നനില.

എടക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപനിലലാം  വനിമുക്തനി  മനിഷനനിലലാം  നടതന്ന  ലഹരനി  വനിരുദ
കബഭാധവത്ക്കരണ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം (എ)യുലാം (ബനി) യുമഭായനി
പ്രകതവകേലാം കചേര്ക്കുന.*

എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് വകുപ്പുമുകഖന നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേള

30 (*240) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാക്സെെനി :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വകുപ്പുമുകഖന  നടപഭാക്കുന്ന  ശരണവ,  ലകേസ്റു,
ടകേവലവ,  കജഭാബ്ക്ലബസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധവമഭായനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഈ പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം  നല്കുന്ന വഭായ്പയുലാം സബ് സനിഡനി  തുകേയുലാം
എത്ര  വതീതമഭാണസ്റ്റ്;  വഭായ് പഭാ  തുകേ  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശരണവ,  ടകേവലവ  സസയലാംലതഭാഴനില്  പദതനികേള  പ്രകേഭാരമുളള
അകപക്ഷകേളനിനകമല്  അനുകൂല  തതീരുമഭാനമുണഭായ  എലഭാവര്ക്കുലാം  വഭായ് പ
നല്കേഭാനഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  50  വയസനിനുമുകേളനില്  പ്രഭായമുളവര്ക്കഭായനി  പുതനിയ  എലന്തെങനിലലാം
സസയലാം  ലതഭാഴനില്  പദതനികേള  ആവനിഷ് കേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് മുഖഭാന്തെരലാം നടപഭാക്കനിവരുന്ന സസയലാം ലതഭാഴനില്
പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം ഇതുവലര ആരലാംഭനിച സലാംരലാംഭങ്ങളുലട എണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലകേസ്റു - 10566

2. കജഭാബസ്റ്റ് ക്ലബസ്റ്റ് - 721

3. ശരണവ - 18628

4. ടകേവലവ - 477

(ബനി)  വകുപസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തെരലാം  നടപഭാക്കുന്ന  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  പദതനിയുലട
വഭായ്പ/സബ്സനിഡനി തുകേയുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(a)    ലകേസ്റു

ലകേസ്റു  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സസയലാം  ലതഭാഴനില് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു വവക്തനിക്കസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി  1,00,000/-  (ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപവലര  ബഭാങസ്റ്റ്  വഭായ്പ
അനുവദനിക്കുന. ബഭാങസ്റ്റ് വഭായ്പയുലട 20 ശതമഭാനലാം തുകേ  (പരമഭാവധനി 20,000/- രൂപ)
സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനിയഭായനി  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തെരലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ കലഭാണ് അക്കദൗണനികലയസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന. 

(b)    കജഭാബസ്റ്റ് ക്ലബസ്റ്റ് പദതനി

മളടനി  പര്പസസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  ലസകന്റെഴസ്റ്റ്/കജഭാബസ്റ്റ്   ക്ലബസ്റ്റ്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  ഒരു
കജഭാബസ്റ്റ്   ക്ലബനിനസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം രൂപ വലര വഭായ്പ  അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
പദതനി  ലചേലവനിലന്റെ  25  ശതമഭാനലാം,  പരമഭാവധനി  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  സബ്സനിഡനി
സര്ക്കഭാര്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തെരലാം   കജഭാബസ്റ്റ്   ക്ലബനിലന്റെ  വഭായ്പ
അക്കദൗണനികലയസ്റ്റ് നല്കുന. 
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(c)    ശരണവ

ശരണവ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  വവക്തനിക്കസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി  50,000/-  (അനപതനിനഭായനിരലാം  രൂപ മഭാത്രലാം)  രൂപവലര പലനിശരഹനിത
വഭായ്പ  അനുവദനിക്കുന.  അകപക്ഷകേര്  സമര്പനിക്കുന്ന  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
ഒഴനിച്ചുകൂടഭാനഭാവഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപവലര വഭായ്പ അനുവദനിക്കുന.
വഭായ്പ  തുകേയുലട  50  ശതമഭാനലാം,  പരമഭാവധനി  25,000/-  രൂപ  സബ്സനിഡനിയഭായനി
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  50,000/-  രൂപയസ്റ്റ്  മുകേളനില്  വഭായ്പ  ലഭനിചവരനില്നനിനലാം
50,000/-  രൂപയസ്റ്റ്  മുകേളനിലള  തുകേയസ്റ്റ്  3  ശതമഭാനലാം  ഫഭാറസ്റ്റ്  നനിരക്കനില്  പലനിശ
ഇദൗടഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

സലാംരലാംഭലാം  നല രതീതനിയനില് നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുകേയുലാം ആദവവഭായ്പയുലട  50
ശതമഭാനലാം  എങനിലലാം  തനിരനിചടചവര്ക്കുലാം  സലാംരലാംഭലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആദവ
വഭായ്പ തുകേയുലട 80 ശതമഭാനലാം കേവനിയഭാത്ത തുകേ തുടര് വഭായ്പയഭായനി (ഒരനിക്കല് മഭാത്രലാം)
കുറഞ്ഞ പലനിശ നനിരക്കനില് അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(d)    ടകേവലവ

ടകേവലവ പദതനി പ്രകേഭാരലാം സസയലാം ലതഭാഴനില് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒരു വവക്തനിക്കസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി  50,000  രൂപവലര  പലനിശരഹനിത  വഭായ്പ  അനുവദനിക്കുന.
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന ജനിലഭാ കേളകര് അദവക്ഷനഭായുള ജനിലഭാതല
സമനിതനിക്കസ്റ്റ് കബഭാധവലപടുന്നപക്ഷലാം പരമഭാവധനി 1,00,000 (ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ മഭാത്രലാം)
രൂപവലര വഭായ്പ  അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  വഭായ്പ  തുകേയുലട  50  ശതമഭാനലാം പരമഭാവധനി
25,000 രൂപയഭാണസ്റ്റ് സബ്സനിഡനിയഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

സസയലാം  ലതഭാഴനില്  പദതനികേളുലട  വഭായ് പഭാതകേ  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്  കപരസ്റ്റ്
രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുലാം  ലതഭാഴനില്  ലഭനിക്കഭാത്ത  50-65  പ്രഭായപരനിധനിയനിലള  മുതനിര്ന്ന
പദൗരനഭാര്ക്കസ്റ്റ്   അവര്ക്കസ്റ്റ്  അനുകയഭാജവമഭായ  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ലളനിതമഭായ വവവസകേകളഭാലട പലനിശരഹനിത വഭായ്പ അനുവദനിച്ചു
നല്കുകേ,  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  അവര്ക്കുള  പരനിചേയവുലാം,  ടവദഗവവുലാം
സമൂഹത്തനിലന്റെ  ഉന്നമനത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രകയഭാജനകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  അവരുലട  ഒരു
ഡഭാറഭാബഭാങസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുകേ എന്നതീ ലക്ഷവകത്തഭാലട  'നവജതീവന'  എന്ന കപരനില് ഒരു
പുതനിയ പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  20-3-2017 ലല സ.ഉ.(ടകേ.) നമ്പര്16/2017/
ലതഭാഴനില് പ്രകേഭാരലാം തതസത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ii) നക്ഷത്ര ചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്

1  (2303)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപരനിന്തെല്മണ മണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില് കകേഭാര്പസസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയ  കുടനിലവളള  പദതനികേള  ഏലതലഭാലമന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17,  2017-18  വര്ഷത്തനില്  പ്രസ്തുത  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
നടപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ കുടനിലവളള  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലപരനിന്തെല്മണ  മണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്
കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കുടനിലവള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.
എന്നഭാല്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ചുവലട  ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന  കുടനിലവള
പദതനികേള  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന:

1. പുലഭാമകന്തെഭാള ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല പടമഭാര്ലതഭാടനി  എസസ്റ്റ്.സനി.  കകേഭാളനനി
കുടനിലവള പദതനി.

2. ആലനിപറമ്പസ്റ്റ് പഞഭായത്തനിലല കേണലാംചേനിറ എസസ്റ്റ്.സനി. കകേഭാളനനി കുടനിലവള
പദതനി.

3. കേണത്തസ്റ്റ് ചേഭാള എസസ്റ്റ്.സനി. കകേഭാളനനി ശുദജല വനിതരണ പദതനി.

4. ഓടലാംകുളലാം എസസ്റ്റ്.സനി. കകേഭാളനനി കുടനിലവള പദതനി.

5. ലതകക്കക്കര എസസ്റ്റ്.സനി. കകേഭാളനനി കുടനിലവള പദതനി.

6. വതീടനിക്കുന്നസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.സനി. കകേഭാളനനി കുടനിലവള പദതനി.

7. ഒടുവങ്ങഭാടസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.സനി. കകേഭാളനനി കുടനിലവള വനിതരണ പദതനി.

8. ലലമയനിലലാംകുന്നസ്റ്റ്, അയനനിക്കുന്നസ്റ്റ് ലചേടനിയഭാര്ലതഭാടനി കുടനിലവള പദതനി.

9. കമക്കരവസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.സനി. കകേഭാളനനി കുടനിലവള പദതനി.



76       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 17, 2017

കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ലപരനിന്തെല്മണ മണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളനില് കുടനിലവള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം നഭാളനിതുവലര ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

കുറഞ്ഞ പഭാടനനിരക്കനില് സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി

2  (2304)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിചഭാല്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ലപകടഭാള  പമ്പുകേള
അനുവദനിക്കഭാലമന്നസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ലപകടഭാളനിയലാം മനനി അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇക്കഭാരവത്തനില് എന്തെസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇത്തരത്തനില് ഒരു വഭാഗഭാനലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

കുളക്കട ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി

3 (2305)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് ലവടനിക്കവല കബഭാക്കനിലല കുളക്കട ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി പ്രകേഭാരമുള മഭാവടനി അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമലാം നവതീകേരണ
പദതനിക്കസ്റ്റ് പണലാം അനുവദനിചതസ്റ്റ് എന്നഭാണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നവതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അവകശഷനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള
അടനിയന്തെരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒന്നഭാലാം  ഗഡു  25,00,000  രൂപ  13-3-2014-ലലാം  രണഭാലാം  ഗഡു
40,00,000/- രൂപ 25-8-2016- ലമഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിചതസ്റ്റ്.
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(ബനി)നവതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പമ്പസ്റ്റ്  ഹദൗസസ്റ്റ്
നവതീകേരണലാം,  കുടനിലവള  പദതനി,  അകപ്രഭാചസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേലങസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം (3 എണലാം) എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  അകപ്രഭാചസ്റ്റ്  കറഭാഡനില്  10  മതീറര്  നതീളത്തനില്  കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗസ്റ്റ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണസ്റ്റ്. ആയതസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലകേഭാടഭാരക്കര, ലവടനിക്കവല കബഭാക്കുകേളനില് കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പ്രകേഭാരമുള
പ്രവൃത്തനികേള

4 (2306) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  വര്ഷത്തനില് ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് ലകേഭാടഭാരക്കര,  ലവടനിക്കവല
കബഭാക്കുകേളനില് കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേളുലാം
അടങല് തുകേയുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ് തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016-17  വര്ഷത്തനില് ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണനിനത്തനില്
അനുവദനിച  തുകേയുലാം  ലചേലവഴനിച  തുകേയുലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപസ്റ്റ്

2016-17  വര്ഷത്തനില്  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  ലകേഭാടഭാരക്കര,  ലവടനിക്കവല
കബഭാക്കുകേളനില് കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേളുലട
വനിശദവനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപസ്റ്റ്

2016-17  വര്ഷത്തനില്  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണനിനത്തനില്
അനുവദനിച തുകേ 8,92,05,468/- ലചേലവഴനിച തുകേ 5,38,11,131/-

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ്

2016-17  വര്ഷത്തനില്  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണനിനത്തനില്
അനുവദനിച  തുകേയുലാം  ലചേലവഴനിച  തുകേയുലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പദതനി അനുവദനിച തുകേ ലചേലവഴനിച തുകേ

അചനകകേഭാവനില്  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസല്
റതീവയറനിലാംഗസ്റ്റ്

 3,27,300/-  3,27,300/-

അചനകകേഭാവനില്  ഇലകനികേസ്റ്റ്  ലലലന
ഷനിഫനിലാംഗസ്റ്റ് 

3,70,000/- 3,70,000/-

കുളത്തൂപ്പുഴ  വടക്കരനിക്കലാം-ലപരുവഴനിക്കഭാല
പടനികേവര്ഗ്ഗ കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം 3,40,000/- 3,40,000/-

കേടമഭാനകകേഭാടസ്റ്റ്  ലലടബല്  നഴറനി  സ്കൂള
പഠകനഭാപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങല്. 49,775/- 49,775/

വനില്ലുമല  ഗവ.  ആയൂര്കവദ
ഡനിലസനസറനിക്കസ്റ്റ് മരുന്നസ്റ്റ് വഭാങ്ങല് 

 

1,00,000/- 1,00,000/-

ഉറുകുന്നസ്റ്റ്  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസല് റൂഫനിലാംഗസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം 8,00,000/- 8,00,000/-

കുരനികയഭാട്ടുമല  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനി
വഭാടര് കേണക്ഷന

22,00,000/- 22,00,000/-

                      ആലകേ 41,87,075/- 41,87,075/-

 സസയലാം പരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി

5 (2307)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിലല പളനിക്കല് ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല പഭാചനിവനിള
കകേഭാളനനിയനില്  '  സസയലാം  പരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആരലാംഭനിച നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള അടനിയന്തെനിരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനസ്റ്റ് ആവശവമഭായ ഫണസ്റ്റ് അടനിയന്തെരമഭായനി അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഇതനിനഭാവശവമഭായ ഫണസ്റ്റ്  അടനിയന്തെരമഭായനി  അനുവദനിച്ചുനല്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കനമലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഭവന/ഭൂരഹനിത കുടുലാംബങ്ങള

6  (2308)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനമലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഭവന  /ഭുരഹനിതരഭായ  എത്ര പടനികേ
ജഭാതനി /  പടനികേ വര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള ഉണസ്റ്റ്; വഭാര്ഡസ്റ്റ് തനിരനിച്ചുള വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കനമലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനില്  304  ഭവന/ഭൂരഹനിതരഭായ
പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങള ഉണസ്റ്റ്.  ഇവരുലട വഭാര്ഡസ്റ്റ് തനിരനിച്ചുള വനിവരലാം കശഖരനിചസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഭൂരഹനിത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട
അര്ഹരഭായവര്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

വളപസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനി, ഞഭാറയല് സതീകഷഭാര് കകേഭാളനനി എന്നനിവലയ
സസയലാംപരവഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

7 (2309) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വളപസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി,  ഞഭാറയല്  സതീകഷഭാര്  കകേഭാളനനി
എന്നനിവലയ  സസയലാംപരവഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  തുകേ  അനുവദനിചനിരുനലവന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയലതന്നഭാലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനില്  അനഭാവശവമഭായ
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി) പ്രവൃത്തനികേള നനിശനിത കേഭാലഭാവധനിക്കുളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വളപസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി,  ഞഭാറയല്  സതീകഷഭാര്  കകേഭാളനനി
എന്നനിവലയ സസയലാം പരവഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഓകരഭാ കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനിക്കസ്റ്റ് 65 ലക്ഷലാം രൂപവതീതലാം നല്കേനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  വളപസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനിക്കസ്റ്റ്  26-3-2013-നുലാം ഞഭാറയല് സതീകഷഭാര്
കകേഭാളനനിക്കസ്റ്റ് 13-3-2014- നുമഭാണസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതസ്റ്റ്.

(സനി)  കബഭാധപൂര്വ്വമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.
പ്രവൃത്തനികേലള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളുലട  തര്ക്കങ്ങള  കേഭാരണവുലാം
നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനിയുലട  സഭാകങതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള  കേഭാരണവുലാം  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി) പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 2017 ഒകകഭാബര് 31 വലര സമയലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പടനികേ കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഒകരക്കര് ഭൂമനി

8 (2310) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേ  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഒകരക്കര്  ഭൂമനിലയങനിലലാം  ലഭവമഭാക്കുലമന്ന
പ്രഖവഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സർക്കഭാർ  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ
പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  പതനിച്ചുനല്കുന്ന  പദതനി
എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ് പ്രകയഭാജനലാം ലചേയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി നല്കുന്നതനിനഭായനി
എസസ്റ്റ്.സനി  എസസ്റ്റ്.പനി/റനി.എസസ്റ്റ്.പനി  ഉപപദതനികേള  എത്രമഭാത്രലാം  ഫലപ്രദമഭായനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  പടനികേകഗഭാത്ര  വര്ഗ്ഗത്തനിലലാം  പടനികേജഭാതനിയനിലലാംലപട
എത്രകപര് ഭൂമനിയനിലഭാത്തവരഭായനി ഉണസ്റ്റ് എന്നതനിലന്റെ കേണക്കസ്റ്റ് ലഭവമഭാകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഒകരക്കര്  ഭൂമനിലയങനിലലാം  നല്കേണലമന്ന

പ്രഖവഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി

വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  നനിര്ജതീവഭാവസയനിലനിരുന്ന

വനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി നല്കുന്ന നടപടനി തസരനിതലപടുത്തനി കകേന്ദ്ര വനലാം-

പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനികന്റെയുലാം ബഹു. സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയുകടയുലാം അനുമതനി ലഭനിച

19,8  00 ഏക്കര് നനിക്ഷനിപ്ത വനഭൂമനിയനില് ഇനനി വനിതരണലാം ലചേയഭാനുളതസ്റ്റ് വനിതരണലാം

ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് റവനബ്യൂ അഡതീഷണല് ചേതീഫസ്റ്റ് ലസക്രടറനി, വനലാം വകുപസ്റ്റ് അഡതീഷണല്

പ്രനിനസനിപല്  ചേതീഫസ്റ്റ്  കേണ്സര്കവറര്  ഓഫസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്സസ്റ്റ്,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന

വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്  എന്നനിവരടങ്ങനിയ  ഒരു  സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം

അതനിനപ്രകേഭാരലാം നനിക്ഷനിപ്തവനഭൂമനി വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭനിച കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,

കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടസ്റ്റ്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല ഭൂമനി  3  മഭാസത്തനിനകേലാം

അളനതനിരനിചസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം ലസഷവല് സര്കവ്വ ടതീമനിലന നനികയഭാഗനിച്ചു.

അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  1-1-1977-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  വനഭൂമനി

ലലകേവശമുള പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം പടയലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം തുടര്

നടപടനി റവനബ്യൂ വകുപസ്റ്റ് മുകഖന സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണസ്റ്റ്.  റവനബ്യൂ ഭൂമനി ലഭവമലഭാത്ത

സലങ്ങളനില് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കുന്നതനിനുള നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം  158  കപര്ക്കസ്റ്റ്  756.62  ഏക്കര് ഭൂമനി ഇദൗ

സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം ഭൂരഹനിത പുനരധനിവഭാസ പദതനിയനില്  17572.15  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്

പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി  2225-02-283-90(P)

ശതീര്ഷകേത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ് മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് തുകേ ലചേലവഴനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  2016-17-ല്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭൂമനിയനിലഭാത്തവരഭായ  30698

പടനികേജഭാതനിക്കഭാര് ഉളതഭായനി കേണക്കഭാക്കലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

445/2020
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പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട ഭൂമനിയനിലഭാത്തവരുലട കേണക്കസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് ജനില ഭൂരഹനിതരുലട   എണലാം

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 27

2 ലകേഭാലലാം 47

3 പത്തനലാംതനിട 190

4 ആലപ്പുഴ 290

5 കകേഭാടയലാം 150

6 ഇടുക്കനി 117

7 എറണഭാകുളലാം 234

8 തൃശ്ശൂര് 48

9 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 695

10 മലപ്പുറലാം 598

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 117

12 വയനഭാടസ്റ്റ് 8263

13 കേണ്ണൂര് 264

14 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 554

                 ആലകേ 11594

പഠനമുറനി പദതനി

9 (2311)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവനിഭഭാഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പഠനമുറനി
പദതനിയുലട നനിബന്ധനകേള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിലന്റെ

മഭാനദണ്ഡലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപസ്റ്റ്

ലലഹസ്കൂളതലലാം  മുതല്  പനി.എചസ്റ്റ്.ഡനി.  വലര  പഠനിക്കുന്ന  നനിലവനില്

വഭാസകയഭാഗവമഭായ  വതീടുള  ഒരുലക്ഷലാം  രൂപവലര  കുടുലാംബ  വഭാര്ഷനികേവരുമഭാനമുള

പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  നനിരക്കനില്  പഠനമുറനി

നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ഒരു പുതനിയ പദതനി സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ്

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സഭാമൂഹവപഠനമുറനി

പദതനിയുലട നനിബന്ധനകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസലാം

ലമചലപടുതന്നതനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇദൗ  പദതനിലകേഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ഉപകദശകേനഭാകയഭാ ടബ്യൂടറഭാകയഭാ പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട

നനിശനിതകയഭാഗവതയുള ഒരഭാലള ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി പ്രതനിമഭാസലാം

15,000  രൂപ  ഓണകററനിയലാം  വവവസയനില്  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ഹഭാലാംലലറ്റുകേളനില്  നനിലവനിലള  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ഹഭാളനികലഭാ  സമഭാന  ഇടങ്ങളനികലഭാ

പ്രസ്തുത  ലസന്റെര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുലാം.   ആവശവലാം  കവണനിടത്തസ്റ്റ്  സനിരലാം  സദൗകേരവലാം

നല്കേഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം ടബ്യൂടറനിലന്റെ ഓണകററനിയലാം  ഉളലപലട

അധനികേ സദൗകേരവങ്ങളഭായ കേമ്പബ്യൂടര്, ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്, ഫര്ണനിചര്, വഭായനഭാ സഭാമഗനികേള

തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള ലചേലവുകേള  5  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുളനില് നനിജലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് തുകേ

അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  സലത്തനിലന്റെ സനിതനി അനുസരനിചസ്റ്റ് പുതനിയ ലസന്റെറുകേളുലട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ലചേലവുകേളനില് മഭാറലാംവരുലാം. കുടനികേളക്കുള ലഘുഭക്ഷണത്തനിനുള

തുകേകൂടനി  ഇദൗ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   നനിലവനില്  സലാംസഭാനലത്ത

ലതരലഞ്ഞടുത്ത  100  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ലസറനിലല്മന്റുകേളനില്  ഉളലപട  മുഴുവന

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേകളയുലാം ടനി പദതനിയനില് ഉളലപടുതന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ഇദൗ  പദതനി   പ്രകേഭാരലാം  ഉദൗരുകേളനിലല  എലഭാ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലളയുലാം

ഉളലപടുതലാം.  50 %  തുകേ വനനിതകേളക്കസ്റ്റ് നല്കേഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
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വര്ക്കല ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില് ഡ്രഭാഫ സ്റ്റ്സ്മെഭാന സനിവനില് കടഡസ്റ്റ്

10 (2312) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴനിലള വര്ക്കല ഐ.ടനി.ഐ.യനില്
ഡ്രഭാഫസ്റ്റ്സ്മെഭാന സനിവനില് കടഡസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ
എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  അധവയന  വര്ഷത്തനില്  പ്രസ്തുത  കടഡസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ  എന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വര്ക്കല  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്  ഡ്രഭാഫസ്റ്റ്സ്മെഭാന  സനിവനില്  കടഡസ്റ്റ്  ഇദൗ
അദവയന വര്ഷലാം മുതല് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) കടഡസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ തസ്തനികേ സൃഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചേനികേനിത്സഭാസഹഭായലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന ഉണഭാകുന്ന കേഭാലതഭാമസലാം

11  (2313)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമ  വകുപ്പുവഴനി
അനുവദനിക്കുന്ന  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന്നതഭായുള വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
എത്ര  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം  അനുവദനിലചനലാം  അനുവദനിച  തുകേ
എത്രലയനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി ലഭവമഭാകുന്ന
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അകപക്ഷകേളനില് കേഭാലതഭാമസലാം വരഭാലത ധനസഹഭായലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പടനികേജഭാതനിയനില്ലപട  195
കപര്ക്കഭായനി  26,25,500/-  (ഇരുപത്തനിയഭാറു  ലക്ഷത്തനി ഇരുപത്തനി അയഭായനിരത്തനി
അഞ്ഞൂറസ്റ്റ്)  രൂപ  ചേനികേനിത്സഭാസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട
ഒരഭാളക്കസ്റ്റ് 1,500/- രൂപ ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല കഹഭാസലനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

12  (2314)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  കനരവമലാംഗലത്തസ്റ്റ്  കപഭാസസ്റ്റ്  ലമടനികേസ്റ്റ്
കഹഭാസലലാം പനിണവൂര് കുടനിയനില് പ്രതീ-ലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എന്തെസ്റ്റ്
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കഹഭാസലകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എത്ര  തുകേ  വതീതമഭാണസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കഹഭാസലകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  കഹഭാസലനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  ധനസമഭാഹരണലാം  നടത്തനി  കകേഭാതമലാംഗലലാം
മണ്ഡലത്തനിലല കനരവമലാംഗലത്തസ്റ്റ് കപഭാസസ്റ്റ് ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലലാം പനിണവൂര് കുടനിയനില്
പ്രതീ-ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടനി
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ലസഷവല്  പര്പസസ്റ്റ്  ലവഹനിക്കനിള  ആയനി  കകേരള  കസറസ്റ്റ്
കേണ്സക്ഷന കകേഭാര്പകറഷലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  5  കകേഭാടനി  രൂപവതീതലാം  ലചേലവനില്  കഹഭാസല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടതന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയുലട  28-ാാമതസ്റ്റ്   കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മതീറനിലാംഗനില്  ടനി  പദതനിയുലട
ഡനി.പനി.ആര്.- നസ്റ്റ് ഉപഭാധനികേകളഭാലട അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ഡനി)  ടനി  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  അന്തെനിമ  അനുമതനി
ലഭവമഭായതനിനുകശഷകമ  കഹഭാസല്  പൂര്ത്തതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.

തലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ഉന്നമനലാം

13  (2315)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തലകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്  പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട
ഉന്നമനത്തനിനുലാം  കക്ഷമത്തനിനുലാം  എലന്തെങനിലലാം  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; എങനില് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര് തഭാമസനിക്കുന്നനില.

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  നനിലവനിലള  പദതനികേളക്കുപുറലമ
തലകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്  കേതനിരൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന വകുപനിലന്റെ ആണ്കുടനികേളുലട പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലനിനസ്റ്റ് സസന്തെലാം
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേതനിരൂര് വനികലജനില് 23/6, 22/7 എന്നതീ റതീസര്കവ്വ
നമ്പര് പ്രകേഭാരമുള  29  ലസന്റെസ്റ്റ് ഭൂമനി വകുപനിനസ്റ്റ് ലലകേമഭാറനിക്കനിടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കഹഭാസല്
നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി ബന്ധലപട പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനിലല ലവറനിലകചഭാല കകേഭാളനനി കറഭാഡസ്റ്റ്

14  (2316)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജനിലഭാതല വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ഗ്രൂപനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനിച കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനിലല
ലവറനിലകചഭാല  കകേഭാളനനി  കറഭാഡസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങളുലട
പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനിലല ലവറനിലകചഭാല കകേഭാളനനി കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
ജനിലഭാതല  വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  95  ലക്ഷലാം  രൂപയസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കനി  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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വനികദശത്തസ്റ്റ് പഠനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
കുടനികേളക്കസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്

15 (2317) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശത്തസ്റ്റ് പഠനിക്കുന്ന പടനികേജഭാതനി  /പടനികേ വര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  ഉളലപലടയുള  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;  ഈ മഭാനദണ്ഡങ്ങള പുതുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അതനികനല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം;

(ബനി)   ഇത്തരത്തനില്  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  എത്ര
അകപക്ഷകേളഭാണസ്റ്റ്  തതീര്പഭാകേഭാലത  അവകശഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  ഇതനിനുള  കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  അകപക്ഷകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീർപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ) 2-7-2009 -ലല  ജനി.ഒ. (എലാം.എസസ്റ്റ്.) 50/09/പജപവവനിവ. ഉത്തരവനില്
വനികദശപഠനത്തനിനസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവലാം അനുവദനിക്കണലമന്ന ആവശവലാം ഓകരഭാ
അകപക്ഷയുലടയുലാം  ലമരനിറസ്റ്റ്  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  യഥഭാസമയലാം  യുക്തമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
സര്ക്കഭാര്  ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണസ്റ്റ്  എന്നഭാണസ്റ്റ്  വവവസ  ലചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇക്കഭാരവത്തനില്  വവക്തമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) 4 വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട അകപക്ഷകേളനില് തതീരുമഭാനലാം എടുകക്കണതഭായുണസ്റ്റ്. ടനി
അകപക്ഷകേളനികനല് ഉടനതലന്ന തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനിലല ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവനരഹനിതരുമഭായ പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള

16 (2318)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനി  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവനരഹനിതരുമഭായ
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഗഭാമപഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;



88       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 17, 2017

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സസന്തെമഭായനി  സലവുലാം  വതീടുലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം
ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ് ഭവനരഹനിതര് ഭൂരഹനിതര്

1 ഓങ്ങല്ലൂര് 40 40

2 കുലക്കല്ലൂര് 78 61

3 ലകേഭാപലാം 32 8

4 മുതുതല 45 46

5 വനിളയൂര് 20 31

6 തനിരുകവഗപ്പുറ 41 39

7 വലപ്പുഴ 14 18

                       ആലകേ 270 243

പടഭാമ്പനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് നനിലവനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങലളഭാനലാം
തഭാമസനിക്കുന്നനില.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഭൂരഹനിത
പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരവുലാം  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള  പ്രകതവകേ
പുനരധനിവഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരവുലാം ഭൂമനിയുലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  വതീടുലാം  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കസ്റ്റ്  നനിലവനില്
അനുവദനിച്ചുനല്കേനിവരുന.   ഇതനികലയഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേലളഭാനലാം  നടപനില്
വരുത്തനിയനിടനില.   ഭൂരഹനിത പുനരധനിവഭാസ പദതനിക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  180  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുലാം
2007-08 മുതല് അനുവദനിച വതീടുകേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായുലാം 2007-08 മുതല്
2012-13  വലരയുള  വതീടുകേളക്കസ്റ്റ്  അധനികേ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം
പഠനമുറനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  2017-18  വര്ഷലാം  500  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്ന  പദതനിയുലാം

വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  2006  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനിയനികനലള  വവക്തനിഗത

ടകേ വശഭാവകേഭാശലാം  നല്കുന്ന  പദതനിയുലാം  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിനപ്രകേഭാരലാം

അകപക്ഷകേള  ലഭവമഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഭൂരഹനിതരഭായ

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്നതനിനുലാം  പുനരധനിവഭാസ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിക്കഭായനി

115.08  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച്ചുള  നടപടനികേള

സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനിനസ്റ്റ് അനുവദനിച പദതനികേള

17 (2319)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം, പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനികേസന വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനിനസ്റ്റ് അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുളള

പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ പദതനിയുകടയുലാം പുകരഭാഗതനി സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനികേസന വകുപനില്നനിനലാം കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനിനസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന കക്ഷമ

പദതനികേളഭായ  ഫുഡസ്റ്റ്  സകപഭാര്ടസ്റ്റ്  കപ്രഭാഗഭാലാം,  സമഗ  ആകരഭാഗവ  പദതനി,  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവലാം  മുതലഭായ  വവക്തനിഗത  ആനുകൂലവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പുറകമ  തഭാലഴപറയുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേള  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരങ്ങളുലാം പുകരഭാഗതനിയുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ക്രമ
നമ്പര്

പദതനിയുലട കപരസ്റ്റ് അനുവദനിച
തുകേ

പുകരഭാഗതനി വനിവരലാം

1 ലവറനിലകചഭാല  കകേഭാളനനി  കറഭാഡസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം

95,00,000 പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
സഭാകങതനികേ  അനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ജനിലഭാ  പഞഭായത്തസ്റ്റ്
എക്സെെനികേബ്യൂടതീവസ്റ്റ്
എഞനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്
എസനികമറസ്റ്റ്
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2 ലവറനിലകചഭാല  കകേഭാളനനി
കേമ്മേബ്യൂണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം

52,80,000

3 അചനിലടനി  കകേഭാളനനി  മണസ്റ്റ്
സലാംരക്ഷണലാം

 6,00,000 67 % പൂര്ത്തനിയഭായനി

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന
വകുപനില്നനിനലാം
കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനിനസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
കക്ഷമപദതനികേള
അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനികലക്കസ്റ്റ് അനുവദനിച ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായ ഫണസ്റ്റ്

18  (2320)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി
കക്ഷമവകുപസ്റ്റ്  മനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനികലക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായ  ഫണസ്റ്റ്  എത്രലയന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് ഏതസ്റ്റ് മഭാസലാം വലരയുള അകപക്ഷകേളഭാണസ്റ്റ് തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് 84,32,200/- രൂപ   ( എണ്പത്തനിനഭാലസ്റ്റ്
ലക്ഷത്തനി മുപത്തനി രണഭായനിരത്തനി ഇരുനൂറസ്റ്റ് രൂപ മഭാത്രലാം) 519 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് 75,000/- രൂപ (എഴുപത്തനി അയഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം)
7 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ജൂലലല മഭാസലാം വലരയുളള അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കക്ഷമത്തനിനഭായുള പദതനികേള

19 (2321)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കക്ഷമത്തനിനുകവണനി നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട സ്കൂള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള
വനിദവഭാലയങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനുമഭായനി
എലന്തെലഭാലാം പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട  വതീടുകേള
അറകുറപണനി നടത്തനി വഭാസകയഭാഗവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണുളളലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ ജനവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ സമഗ
വനികേസനലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി  ഭവനലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ഭൂമനി,  ലതഭാഴനില്
ലലനപുണവവനികേസനലാം,  ആകരഭാഗവലാം,  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസനലാം  എന്നതീ
കമഖലയനില് വനിവനിധ പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പദതനികേള സലാംബന്ധനിച
വനിവരലാം അനുബന്ധലാം 1 * ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  പദതനികേള  അനുബന്ധലാം  1  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടനികേളുലട  സ്കൂള വനിദവഭാഭവഭാസലാം ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന വനിവനിധ പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ഉദൗരുകേളനില്നനിനലാം  വനിദവഭാലയങ്ങളനികലയ്ക്കുള  ദൂരവുലാം  ഭഭാഷഭാപ്രശ്നവുമഭാണസ്റ്റ്
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കനിനസ്റ്റ്  പ്രധഭാന  കേഭാരണലമന്നസ്റ്റ്
കേലണത്തനിയതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്  സ്കൂളനില്നനിനലാം  വനിദൂരതലാം  വനപ്രകദശങ്ങളനിലമുള
കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  സ്കൂളനില്  എത്തനികചരുന്നതനിനസ്റ്റ്  വഭാഹനസദൗകേരവലാം  ഏര്ലപടുതന്ന
കഗഭാത്രസഭാരഥനി എന്ന പദതനിയുലാം   വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ഇദൗ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കുടനികേലള  വനി ദവഭാലയങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലകേഭാഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്കപഭാക്കസ്റ്റ്   തടയുന്നതനിനുമഭായനി  തഭാലഴപറയുന്ന
പദതനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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. കഗഭാത്രബന്ധു

. സഭാമൂഹവ പഠനമുറനി

കഗഭാത്രബന്ധു

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സ്കൂള  കുടനികേലള  വനിദവഭാലയങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  സ്കൂളുകേളനില്  കഗഭാത്രഭഭാഷയനില്  അദവഭായനലാം  നടത്തനി
കുടനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനുമഭായനി  കഗഭാത്രബന്ധു   എന്ന പദതനി
വനിഭഭാവനലാംലചേയസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരനില്നനിനലാം
റനി.റനി.സനി.,  ബനി.എഡസ്റ്റ്.  പഭാസഭായ  യുവതതീ  യുവഭാക്കലള  ലമന്റെര്  ടതീചര്മഭാരഭായനി
നനിയമനിക്കുന്ന കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി ആദവഘടമഭായനി വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് ആരലാംഭനിച്ചു.

ജനിലയനിലല പനികന്നഭാക്ക കഗഭാത്ര വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ അടനിയര്, പണനിയര്, ഉദൗരഭാളനി,
കേഭാട്ടുനഭായര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം  1  മുതല്  4  ക്ലഭാസുവലര  പഠനിക്കുന്ന
കുടനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉന്നമനമഭാണസ്റ്റ്  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.   ഇദൗ
ക്ലഭാസ്സുകേളനില്ത്തലന്ന  ഒന്നഭാലാം  തരത്തനിലള  കുടനികേലള  പദതനിയുലട   ആദവവര്ഷലാം
പ്രകതവകേലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കഭാന ലക്ഷവമനിടുന്ന ടനി  പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിക്കലപടുന്ന
അദവഭാപകേരുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

• കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള വനിദവഭാലയത്തനിലലത്തനിക്കുകേ.

• പഠന  പ്രവര്ത്തന  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  ഒന്നഭാലാം  ക്ലഭാസനിലല
അദവഭാപനികേലക്കഭാപലാംനനിന്നസ്റ്റ് കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള സഹഭായനിക്കുകേ.

• സ്കൂളുകേളനിലല  മറസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളലക്കഭാപലാം  ഇദൗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള
സഹഭായനിക്കുകേ.

• സഹഭാദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  ഭഭാഷ,  സലാംസഭാരലാം,  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ
കേലഭാരൂപങ്ങള  എന്നനിവയനില്  ധഭാരണ  നല്കുകേയുലാം  ആവശവമഭായ
സഹഭായങ്ങള നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്.

ഇദൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  241  സ്കൂളുകേളനിലല  11,797  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  ജനിലയനിലല  241  സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേളനില് ഓകരഭാ ലമന്റെര് ടതീചര്മഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സഭാമൂഹവപഠന മുറനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ലമചലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്   ഉദൗരുകേളനില്
സഭാമൂഹവ  പഠനമുറനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  ഇദൗ  പദതനിയുലട  ലക്ഷവലാം.
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ഉപകദശകേനഭാകയഭാ  ടബ്യൂടറഭാകയഭാ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  യുവ  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്പടയഭാലള  (ആകണഭാ/ലപകണഭാ)  ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്  മഭാസലാംകതഭാറുലാം
15,000/- രൂപ ഓണകററനിയലാം വവവസയനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി നനികയഭാഗനിക്കുന.
ഹഭാലാംലലറനിലല നനിലവനിലള കേമ്മേബ്യൂണനിറനി ഹഭാളനികലഭാ സമഭാന ഇടങ്ങളനികലഭാ പ്രസ്തുത
ലസന്റെര് പ്രവര്ത്തനിക്കുലാം.   ആവശവലാം കവണനിടത്തസ്റ്റ് സനിരലാം സദൗകേരവലാം നല്കേഭാനുലാം
കേമ്പബ്യൂടര്,  ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്,  ഫര്ണനിചര്,  വഭായനഭാ  സഭാമഗനികേള  എന്നതീ  സദൗകേരവങ്ങള
ഒരുക്കുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതന്നതനികലയഭായനി
പടനികേ  വര്ഗ്ഗ  ലസറനില്ലമന്റുകേളനിലഭായനി  100  സഭാമൂഹവ  പഠന  മുറനികേള
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആയതനിലന്റെ  ജനില  തനിരനിച്ചുള പടനികേ  ചുവലട  കചേര്ക്കുന.
ഇദൗ  സഭാപനങ്ങളനില്  പശഭാത്തല  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  6.21  കകേഭാടനി
രൂപയ്ക്കുള ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 5

കേണ്ണൂര് 5

വയനഭാടസ്റ്റ് 25

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 3

മലപ്പുറലാം 7

തൃശ്ശൂര് 2

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 25

എറണഭാകുളലാം 3

ഇടുക്കനി 15

പത്തനലാംതനിട 3

ലകേഭാലലാം 2

തനിരുവനന്തെപുരലാം 5

                             ആലകേ 100
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ഇതുകൂടഭാലത   തുടര്  പദതനികേളഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടനികേളുലട  സ്കൂള
വനിദവഭാഭവഭാസലാം ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന പദതനികേള: 

1. ലഭാപസ്റ്റ് കടഭാപസ്റ്റ് വനിതരണലാം.

2. ഭഭാരത ദര്ശന അഥവഭാ സ്കൂള, കകേഭാകളജസ്റ്റ് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് പഠന യഭാത്ര.

3. വസ വനിതരണലാം.

4. പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് ലപഭാതു പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം.

5. പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  ലലസനനികേ  സ്കൂള,  നകവഭാദയ  സ്കൂള
പ്രകവശനപരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം.

6. സമര്ത്ഥരഭായ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് പ്രകതവകേ കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം.

7. അയങഭാളനി ലമകമ്മേഭാറനിയല് ടഭാലന്റെസ്റ്റ് റനിസര്ചസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി.

8. മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കസ്റ്റ് കപ്രഭാത്സഭാഹന ഗഭാന്റെസ്റ്റ്.

9. ടബ്യൂകടഭാറനിയല് ഗഭാന്റെസ്റ്റ്

10. കബഭാര്ഡനിലാംഗസ്റ്റ് ഗഭാന്റെസ്റ്റ്.

11. പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസലാം.

12. 9  ,  10  ക്ലഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കുളള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള.

13. ലമഡനിക്കല് എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഴ്സുകേളനില് പ്രകവശനലാം ലഭനിചവര്ക്കുള
ധനസഹഭായലാം, കപഭാസസ്റ്റ് ലമടനികേസ്റ്റ് പഠനലാം.

14. നഴറനി സ്കൂളുകേള.

15. ലപരനിപതറനികേസ്റ്റ്/ഏകേഭാദവഭാപകേ സഭാപനങ്ങള/ബഭാലവനിജഭാന കകേന്ദ്രങ്ങള.

16. വനികേഭാസസ്റ്റ് വഭാടനി/കേനിന്റെര്ഗഭാര്ടന/ബഭാലവഭാടനി.

പടനികേജഭാതനി വനികേസനവകുപനില് നനിലവനില് പദതനികേളഒനലാം ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേള മുകഖന
അനുവദനിചസ്റ്റ്  നലനിയതുലാം  നനിലവനില്  വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്തതുമഭായ  വതീടുകേളുലട  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അറകുറപണനി,  നവതീകേരണലാം  എന്നനിവയ്ക്കുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ്  (ലലകേ)  നമ്പര്  91/2013/പജപവവനിവ.  തതീയതനി  16-11-2013-ലല
അടനിസഭാനത്തനില്  നനിലവനില്  വതീലടഭാന്നനിനസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര
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അനുവദനിച്ചുവരുന.  ഇദൗ  ധനസഹഭായലാം  ഒന്നര  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി
ഉയര്തന്നതനിനുള ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട  5  വര്ഷലാം  മുതല്  25  വര്ഷലാം  വലര  പഴക്കലാംലചേന്ന
വതീടുകേള വഭാസകയഭാഗവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനില്  50,000/-  രൂപ ധനസഹഭായമഭായനി
നല്കുന.  ടനി തുകേ ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2017-18  വര്ഷലാം  5000  വതീടുകേളക്കസ്റ്റ്  ഭവന  പുനരുദഭാരണ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമ പദതനി

20  (2322)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  1  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനി  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടനിട്ടുള
പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കകേഭാളനനികേളനില്  എലന്തെലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇതുവലര
നടത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(സനി)  കകേഭാളനനികേളുലട  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏലതങനിലലാം
ഏജനസനിവഴനിയഭാകണഭാ  നടതന്നതസ്റ്റ്;  എങനില്  ഏതസ്റ്റ്  ഏജനസനിയഭാലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാളനനികേളനില്  നടകത്തണ  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  രൂപകരഖ
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമ  വനികേസന  പരനിപഭാടനിയനില്  കകേഭാതമലാംഗലലാം
മണ്ഡലത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ആദവഘടത്തനില്  കകേഭാടപടനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  മുന്തൂര്
കകേഭാളനനിലയയഭാണസ്റ്റ്  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   രണഭാമതഭായനി,  ബഹു.  എലാം.എല്.എ.
ശനിപഭാര്ശലചേയ കേതീരമ്പഭാറ ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല ഏറുപുറലാം കകേഭാളനനിക്കസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  മുന്തൂര്  കകേഭാളനനിലയ  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനിയഭായ  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രലാം  ഏലറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഫണസ്റ്റ്  ലഭവമഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തുടങ്ങുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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(സനി)  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ്  അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമ  വനികേസന
പരനിപഭാടനിയുലട  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനിയഭായനി  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   ജനിലഭാ
നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കസ്റ്റ്  എലന്തെങനിലലാം  പരനിമനിതനിയുളപക്ഷലാം  ബഹു.  എലാം.എല്.എ.
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനുസരനിചസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേലള പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ഇനത്തനില് അനുവദനിച പ്രവൃത്തനികേള

21 (2323) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളനില് കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ഇനത്തനില് മഭാകവലനിക്കര
മണ്ഡലത്തനില്  അനുവദനിച  പ്രവൃത്തനികേളുലടയുലാം  അവ  ഓകരഭാന്നനിലന്റെ  തുകേയുലടയുലാം
വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപസ്റ്റ് 

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ഇനത്തനില്  മഭാകവലനിക്കര
മണ്ഡലത്തനില് പദതനികേലളഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ഇനത്തനില്  മഭാകവലനിക്കര
മണ്ഡലത്തനില് അനുവദനിച പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദ വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പ്രവൃത്തനി അനുവദനിച തുകേ ലചേലവഴനിച തുകേ

കപഭാണഭാക്കരനി  ശ്മശഭാനലാം
കറഭാഡസ്റ്റ്  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  3
കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
മഭാന്നഭാര് ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്

 25,00,000/- 24,84,624/-

മഭാകവലനിക്കര  കേങഭാലനില്
പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനിയനികലയ്ക്കുള  വഴനി
ഗഭാവല് ഇടസ്റ്റ് ഫനിലസ്റ്റ് ല്ല് ലചേയസ്റ്റ്
കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ് ലചേയല്, 55
മതീറര് ഓട നനിര്മ്മേഭാണലാം

9,02,100/-   6,25,642/-
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പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ്

2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ഇനത്തനില്
മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് പദതനികേലളഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

അലാംകബദ്കേര് സസഭാശയ ഗഭാമലാം പദതനി

22  (2324)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്കേര് സസഭാശയ ഗഭാമലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട
മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളക്കസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള  തുകേ
അനുവദനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് എന്തുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ് നഭാളനിതുവലര
ഇതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാത്തലതന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  അടനിയന്തെരമഭായനി
അനുവദനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ കകേഭാളനനികേളനിലലാം എലന്തെലഭാലാം വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടുന്നതസ്റ്റ്;  ആലകേ എത്ര തുകേയഭാണസ്റ്റ് ഓകരഭാ
കകേഭാളനനികേളക്കുലാം അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി) ഈ പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ് ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം മണ്ഡലത്തനില് നനിനമുള എത്ര
വതീതലാം  കകേഭാളനനികേലള  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഉളലപടുത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷവമനിടുന്നതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  സസഭാശയഗഭാമലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനില്നനിനലാം ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.-മഭാര് ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ് നല്കേനിയ 25
കകേഭാളനനികേലള അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനിയഭായ ജനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രലാം  ഏലറടുത്ത  15  കകേഭാളനനികേളുലട  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഒന്നഭാലാം  ഗഡു  തുകേ
നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കലഭാക്സെെഭഭാ  ഉപലതരലഞ്ഞടുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
ലപരുമഭാറചടലാം  നനിലവനിലണഭായനിരുന്നതനിനഭാല്  ലകേഭാകണഭാടനി,  മകഞരനി,
ലപരനിന്തെല്മണ,  മങട,  മലപ്പുറലാം,  കവങ്ങര,  വളനിക്കുന്നസ്റ്റ്  എന്നതീ  മണ്ഡലങ്ങളനിലല
കകേഭാളനനികേളക്കസ്റ്റ് തുകേ മഭാറനി നല്കേഭാന കേഴനിഞ്ഞനിരുന്നനില.  ഫണസ്റ്റ് ലഭവമഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്
ടനി കകേഭാളനനികേളക്കസ്റ്റ് തുകേ അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇദൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ചുവലട  ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന  ഇനലാം
പ്രവൃത്തനികേളനില്നനിനലാം  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിക്കുലാം  ആവശവമഭായവ  ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്

445/2020
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സകങതതല  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

1.  ഇകന്റെണല് കറഭാഡസ്റ്റ്/ഫുടസ്റ്റ്പഭാത്തസ്റ്റ്

2.  ആശയ വനിനനിമയ സദൗകേരവലാം

3. കുടനിലവള സദൗകേരവങ്ങള

4. ലഡ്രയനികനജസ്റ്റ് സദൗകേരവങ്ങള

5. ലലവദത്യുതതീകേരണലാം/വതീടുകേളനികലക്കുള കസഭാളഭാര് ലലവദത്യുതതീകേരണലാം

6. കസഭാളഭാര് ലതരുവസ്റ്റ് വനിളക്കസ്റ്റ്

7.സഭാനനികറഷന

8.  ഭവന പുനരുദഭാരണലാം

9.  മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

10.  ലപഭാതുവഭായ  സദൗകേരവങ്ങള  ലമചലപടുത്തല്/കേളനിസലലാം  മുതലഭായവ  
(സലലാം ലഭവമഭാലണങനില്)

11.  സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

12.  ഇറനികഗഷന

13.  അടുക്കളകത്തഭാടലാം

14.വരുമഭാനദഭായകേപദതനികേളഭായ  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം/കഹഭാര്ടനികേളചര്  വതീവനിലാംഗസ്റ്റ്/ 
കേരകേദൗശലലാം മുതലഭായവ(വനനിതകേളക്കുള സസയലാം ലതഭാഴനില് പദതനി).

ഓകരഭാ കകേഭാളനനിക്കുലാം ഒരു കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇദൗ  പദതനിയനികലയസ്റ്റ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഒരു
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  രണസ്റ്റ്  കകേഭാളനനികേളവതീതലാം  ഒരു  എലാം.എല്.എ.-യസ്റ്റ്
ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട അടനിസഭാന സദൗകേരവ വനികേസനലാം

23  (2325)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി
കകേഭാളനനികേളുലട  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  തുകേ  നതീക്കനിവചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇദൗ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കകേഭാളനനികേളനില്  എലന്തെഭാലക്ക
അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പനികന്നഭാക്കലാം
നനില്ക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമവനികേസന  പരനിപഭാടനി  നടപഭാക്കനിവരുന.
പദതനികേളക്കഭാവശവമഭായ തുകേ പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനിനസ്റ്റ് കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്
ശതീര്ഷകേത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള  തുകേയനില്  നനിനമഭാണസ്റ്റ്  ലചേലവഴനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ആയതസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവലര  196  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  98  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  തുകേ
അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുന്നതനിനുമുനപസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിച  സസയലാം  പരവഭാപ്ത  ഗഭാമ  വനികേസന  പദതനി,  ഗഭാന്ധനി  ഗഭാമലാം  പദതനി
എന്നനിവയസ്റ്റ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം യഥഭാക്രമലാം  19.9  കകേഭാടനി രൂപയുലാം  2.16
കകേഭാടനി രൂപയുലാം ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനില് കറഭാഡസ്റ്റ്,
കുടനിലവളലാം,  ലലവദത്യുതനി  ഉളലപലടയുള  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതന്നതനിനസ്റ്റ്  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം
ജനിലകേളക്കസ്റ്റ് അനുവദനിച 1/3 കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ആയ 81.39 കകേഭാടനി രൂപയനില് 31.88
കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമ വനികേസന പരനിപഭാടനി പ്രകേഭാരലാം കകേഭാളനനികേളനില് 
നടപഭാക്കഭാവുന്ന അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  ഇകന്റെണല് കറഭാഡസ്റ്റ്/ ഫുടസ്റ്റ്പഭാത്തസ്റ്റ്

2.  ആശയ വനിനനിമയ സദൗകേരവലാം

3.  കുടനിലവള സദൗകേരവങ്ങള

4.  ലഡ്രയനികനജസ്റ്റ് സദൗകേരവങ്ങള

5.  ലലവദത്യുതതീകേരണലാം/വതീടുകേളനികലക്കുള കസഭാളഭാര് ലലവദത്യുതതീകേരണലാം

6.  കസഭാളഭാര് ലതരുവസ്റ്റ് വനിളക്കസ്റ്റ്

7.  സഭാനനികറഷന
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8. ഭവന പുനരുദഭാരണലാം

9.  മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

10.  ലപഭാതുവഭായ സദൗകേരവങ്ങള ലമചലപടുത്തല്/കേളനിസലലാം  മുതലഭായവ  
(സലലാം ലഭവമഭാലണങനില്)

11.  സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

12.  ഇറനികഗഷന

13.  അടുക്കളകത്തഭാടലാം

14.  വരുമഭാനദഭായകേ  പദതനികേളഭായ  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം/കഹഭാര്ടനികേളചര്  
/വതീവനിലാംഗസ്റ്റ്/ കേരകേദൗശലലാം മുതലഭായവ (വനനിതഭാ സസയലാം ലതഭാഴനില് പദതനി).

കൂടഭാലത ജനിലകേളക്കസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്ന 1/3  കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലാം
സലാംസഭാനതല വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ഗ്രൂപസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരവുലാം കുടനിലവളലാം,
കടഭായസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം, കവസസ്റ്റ് മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്, ലലവദത്യുതനി, കറഭാഡുകേള, ശ്മശഭാനങ്ങള
മുതലഭായ കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ലതഭാഴനില് പഠനലാം

24 (2326) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .  പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങലള അവരുലട  തഭാല്പരവമനുസരനിച്ചുള ലതഭാഴനില്
പഠനിപനിക്കുവഭാന പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  പത്തഭാലാം  ക്ലഭാസസ്റ്റ്  മുതല്  വനിവനിധ
വനിഷയങ്ങളനില്  ബനിരുദഭാനന്തെര  ബനിരുദലാംവലരയുളള  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  വനിജയനിചവരുലാം/
പഭാസഭാകേഭാത്തവരുലാം/കകേഭാഴ്സുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവരുമഭായ  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗലാം
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വനിദവഭാര്ത്ഥനി/വനിദവഭാര്ത്ഥനിനനികേളക്കസ്റ്റ്  അവരുലട  തഭാല്പരവലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനുള  ഒരു  പദതനി  പടനികേജഭാതനി
വനികേസന വകുപസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത പദതനിപ്രകേഭാരലാം പരനിശതീലനത്തനിനസ്റ്റ്
കചേരഭാന ആഗഹനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട നനിശനിത മഭാതൃകേയനിലള ബകയഭാഡഭാറ,
പരനിശതീലനലാം ആഗഹനിക്കുന്ന കകേഭാഴസ്റ്റ്  എന്നതീ വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.
ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് കപഭാളനിലടകനികേസ്റ്റ് കകേഭാകളജസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി

25  (2327)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപനിനുകേതീഴനില് മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില്
ഒരു  കപഭാളനിലടകനികേസ്റ്റ്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭാവശവമഭായ പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള അടനിയന്തെരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴനില് മഭാകവലനിക്കര
മണ്ഡലത്തനില്  കപഭാളനിലടകനികേസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  നനിലവനില്  പരനിഗണനയനില്
ഇല.

സസന്തെമഭായനി ഭൂമനിയനിലഭാത്ത പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്

26 (2328)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത പടനികേജഭാതനി-  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
എത്രകപർക്കസ്റ്റ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ഭൂമനിനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ഭൂമനിയനിലഭാത്ത എത്ര പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരഭാണുളതസ്റ്റ്;  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്
ഭൂമനിനല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേനിരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എത്ര പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ഭൂമനി വനിലയ്ക്കുവഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; ജനിലതനിരനിച്ചുള കേണക്കസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പടനികേജഭാതനിയനില്ലപട

4732  കപര്ക്കുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  869  കപര്ക്കുലാം  ഭൂമനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവരനില്  667  കപര്ക്കസ്റ്റ്  നനിക്ഷനിപ്ത  വനഭൂമനി  വനിതരണലാം

നടത്തനിയുലാം  202  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂരഹനിതരഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്ന

പദതനിയനില്ലപടുത്തനിയുമഭാണസ്റ്റ് ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവനില്  ഭൂരഹനിതരഭായ  11594  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്  ഉളതഭായനി

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്ന  പദതനിയനിലലാം  നനിക്ഷനിപ്ത  വനഭൂമനി

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനിയനിലലാം റവനബ്യൂ ഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനിയനിലലാം

ഉളലപടുത്തനി  ടനിയഭാളുകേളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചസ്റ്റ്

വരുന. 

(സനി) ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം 202 കപര്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി വനിലയസ്റ്റ്

വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ

നമ്പര്

ജനില 2016-17-ല് ഭൂമനി നല്കേനിയ

കുടുലാംബങ്ങളുലട എണലാം

1 പത്തനലാംതനിട 19

2 കകേഭാടയലാം 22

3 ഇടുക്കനി 9

4 എറണഭാകുളലാം 4

5 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 38

6 മലപ്പുറലാം 10

7 വയനഭാടസ്റ്റ് 7

8 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 93

                  ആലകേ 202
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അലാംകബദ്കേര് സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം

27 (2329) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനില് അലാംകബദ്കേര് സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമപദതനിയനിൽ
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള കകേഭാളനനികേളനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേഭാലയളവസ്റ്റ്
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമവനികേസന  പരനിപഭാടനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  വര്ക്കല
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ആദവഘടത്തനില്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  ഇ.പനി.കകേഭാളനനിയുലട
പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം ഒന്നഭാലാം ഗഡുവഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപ നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനിയഭായ ജനിലഭാ
നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കുകേയുലാം  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം  എസനികമറസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രണഭാമതഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  ശനിപഭാര്ശലചേയ
പുളനിയറകക്കഭാണലാം,  ലലകേപടകക്കഭാണലാം  കകേഭാളനനിലയ  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള
തുടങ്ങുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  6  മഭാസമഭാണസ്റ്റ്
കേഭാലയളവസ്റ്റ് നനിശയനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി പദതനികേള

28  (2330)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട
ഉന്നമനത്തനിനുലാം  സുസനിരവനികേസനത്തനിനുമഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കനിവരുന്ന
പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി 2006- 2011 ലലയുലാം 2011-2016 -ലലയുലാം
സര്ക്കഭാരുകേള  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  അനുവദനിച  തുകേ  (കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  ഉളലപലട),
ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ എത്ര; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2016-17  വര്ഷലാം  ഈ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി
അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയ  കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം  എത്ര;  സലാംസഭാനലാം  അനുവദനിച  തുകേ എത്ര;
എത്ര രൂപ ലചേലവഭാക്കനി; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പടനികേകഗഭാത്ര  വര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗലത്ത  സസയലാം  പരവഭാപ്തമഭാക്കഭാനഭായനി
ചുമതലലപട പടനികേ കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ പുനരധനിവഭാസ വനികേസന മനിഷലന്റെ ഉളലപലടയുള
പ്രവർത്തനങ്ങൾ  എലന്തെലഭാലാം;  ഇവരുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഫലപ്രദമഭാകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഫലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട  ഉന്നമനത്തനിനുലാം  സുസനിര
വനികേസനത്തനിനുമഭായനി ഇദൗ സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനി വരുന്ന പദതനികേള അനുബന്ധലാം 1
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  സുസനിര
വനികേസനത്തനിനുലാം  ഉന്നമനത്തനിനുമഭായനി  ഭവനലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ഭൂമനി,  ലതഭാഴനില്,
ലലനപുണവ  വനികേസനലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കേനി  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധലാം  II  ആയനി
കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലന  സലാംബന്ധനിക്കുന്ന  വനിവരലാം
അനുബന്ധലാം  III ആയനി കചേര്ക്കുന.*

2006-07  മുതല്  2010-11  വലര  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനസ്റ്റ്  ഓകരഭാ
വര്ഷവുലാം  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  ഉളലപലട  അനുവദനിച  തുകേയുലടയുലാം  ലചേലവഴനിച
തുകേയുലടയുലാം വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ബജറസ്റ്റ് വനിഹനിതലാം ലചേലവഴനിച തുകേ ശതമഭാനലാം

2006-07 8306.25 7594.39 91.43

2007-08 8640.53 7899.53 91.42

2008-09 8533.41 7646.98 89.61

2009-10 13518.95 12455.37 92.13

2010-11 14999.24 13021.52 86.81

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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2011-12  മുതല്  2015-16  വലര  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനസ്റ്റ്  ഓകരഭാ
വര്ഷവുലാം  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ഉളലപലട  അനുവദനിച  തുകേയുലടയുലാം  ലചേലവഴനിച
തുകേയുലടയുലാം വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ബജറസ്റ്റ് വനിഹനിതലാം ലചേലവഴനിച തുകേ ശതമഭാനലാം

2011-12 197.71 167.44 84.69

2012-13 250.27 202.73 81.00

2013-14 358.47 303.34 84.62

2014-15 521.99 420.44 80.54

2015-16 543.27 409.93 75.46

(സനി) 2016-17 വര്ഷലാം പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി  Post
Matric Scholarship for Scheduled Caste students, Pre Matric Scholarship
for studying in 9th and 10th classes  എന്നതീ പദതനികേളക്കഭായനി 5921.45 ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  Kerala  State  Development  Corporation  for  SC  and  ST  ആയനി
700.00  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാന
പദതനികേളുലട നടത്തനിപനിനഭായനി  1,31,550.00/-  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.
സലാംസഭാന പദതനികേളക്കഭായനി  1,11,112.79/-  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഭാക്കനി. 2016-17
വര്ഷലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  6621.45  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഉളലപലട  കകേന്ദ്ര
സഹഭായ  പദതനികേളക്കഭായനി  33,600.76  ലക്ഷലാം  രൂപ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2016-17  വര്ഷലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭായ  50  ശതമഭാനലാം,  100  ശതമഭാനലാം  പദതനികേളനില്
ഉളലപടുത്തനി  സലാംസഭാന  ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതമഭായനി  അനുവദനിചതുലാം  അതനില്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലപ്രഭാകപഭാസല്  മുകഖന  ലഭവമഭായ  തുകേയുലടയുലാം
ലചേലവഴനിച തുകേയുലടയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം  IV ആയനി കചേര്ക്കുന. *

(ഡനി) 2001-ല് നനിലവനില്വന്ന ആദനിവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ വനികേസന മനിഷന
(ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം.)  എലഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  ഒകരക്കര്
ലലകേവശ  ഭൂമനി  ഉണഭായനിരനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാലട  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനികനഭാടഭാപലാം
അടനിസഭാന ജതീവനിത സദൗകേരവങ്ങള, ജതീവകനഭാപഭാധനികേള എന്നനിവ ലഭവമഭാക്കനിവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കേല്,  വനഭാവകേഭാശ

നനിയമലാം എന്നതീ പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി അനുവദനിചസ്റ്റ്

നല്കേനിവരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  ഭൂമനിയനില്  ലലകേവശഭാവകേഭാശലാം  ലഭനിച

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  അടനിസഭാന  സദൗകേരവലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം  ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം.

നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം.  ശതീര്ഷകേത്തനില്  തുകേ

തനികേയഭാലത  വരുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലല  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണ  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്നനിനലാം  തുകേ  കേലണത്തനിയുലാം

പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമപദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

പുനരധനിവഭാസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്ന  പദതനി

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളതലന്ന  കേലണതന്ന  ഭൂമനി  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്

അര്ഹരഭായവര്ക്കസ്റ്റ് 25 ലസന്റെസ്റ്റ് മുതല് ഒകരക്കര് വലരയുള ഭൂമനി പരഭാമവധനി 10 ലക്ഷലാം

രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ് വഭാങ്ങനി നല്കുന്ന പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.

ടനി.ആര്.ഡനി.എലാം-  ലന്റെ പ്രവര്ത്തനഫലമഭായനി  31-7-2017  വലര ഭൂരഹനിതരഭായ

7718  പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  9737.49  ഏക്കര് ഭൂമനി  വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന

കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭൂരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭനിച നനിക്ഷനിപ്ത വനഭൂമനി

വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്  ലസഷവല് ടതീമനിലന നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  3  മഭാസത്തനിനകേലാം ടനി  ഭൂമനി

വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന ലക്ഷവമനിടഭാണസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതന്നതസ്റ്റ്.  ഭൂരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ്

ഭൂമനി  നല്കുന്നതുലാം  വനഭാവകേഭാശലാം  നല്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലലാം  വളലരയധനികേലാം

കനടമുണഭാക്കുവഭാന മനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമ വകുപ്പുമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനി

 29 (2331)    ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കക്ഷമ  വകുപസ്റ്റ്മനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ

നനിധനിയനില്നനിനലാം ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം എത്ര കകേഭാടനി

രൂപയഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാരകേമഭായ  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചസ്റ്റ്  ചേനികേനിത്സയനില്  കേഴനിയുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമ വകുപ്പുമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം

പരമഭാവധനി എത്ര തുകേയഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിയുന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  29181  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
54,69,06,104/-  രൂപയുലാം  (അമ്പത്തനി നഭാലസ്റ്റ് കകേഭാടനി അറുപത്തനി ഒനപതസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി
ആറഭായനിരത്തനി ഒരുനൂറനി നഭാലസ്റ്റ് രൂപ മഭാത്രലാം) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് 79,59,396/-
രൂപയുലാം  (എഴുപലത്തഭാമ്പതസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി  അനപത്തനിലയഭാനപതനിനഭായനിരത്തനി മൂന്നൂറനി
ലതഭാണ്ണൂറനി  ആറസ്റ്റ്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ഇതനിനുപുറലമ  സമഗ  ആകരഭാഗവ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  3,018  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 1,00,000 രൂപ വലര 

(50,000 രൂപ വലര അകപക്ഷകേലന്റെ കപര്ക്കുലാം അതനിനുമുകേളനില് 1 ലക്ഷലാം രൂപ
വലര കരഭാഗനിലയ ചേനികേനിത്സനിക്കുന്ന ആശുപത്രനിയുലട കപര്ക്കുമഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.)

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് സഭാമൂഹവകക്ഷമ പരനിപഭാടനികേള

30 (2332) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് :
ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗക്കഭാർക്കഭായനി നടപഭാക്കനിയ സഭാമൂഹവകക്ഷമ പരനിപഭാടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ഭൂരഹനിതരഭായവലര പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണനി ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജതീര്ണനിച  വതീടുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്
ഭവനപുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  ഒരു  മുറനികൂടനി  പുതനിയതഭായനി  പണനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി നല്കുന്ന പദതനി

പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപ്പുമുകഖന 2007-08  മുതല്  2013-14  വലര ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചവരനില്  പഴയ  നനിരക്കനില്  തുകേ  ലലകേപറനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  അവകശഷനിക്കുന്ന
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ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  നനിശനിതഘടലാം  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒടുവനില്
വഭാങ്ങനിയ  നനിശനിത  ഗഡു  തുകേ  2  ലക്ഷലാം  രൂപയസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  നനിരക്കനില്
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2.   പഠനമുറനി

സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  ലലഹസ്കൂള  ക്ലഭാസുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് വതീടനികനഭാടസ്റ്റ് കചേര്ന്നസ്റ്റ് ഒരു പഠനമുറനി നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതന്നതനിനസ്റ്റ്
2  ലക്ഷലാം  രൂപവതീതലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  ഒരു  പദതനി  വകുപസ്റ്റ്  2017-18-ല്
നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

3 വഭാത്സലവനനിധനി

പടനികേജഭാതനി ദമ്പതനികേളക്കസ്റ്റ് ജനനിക്കുന്ന ലപണ്കുടനികേളുലട സുരക്ഷയസ്റ്റ് മുന്തെനിയ
പരനിഗണന  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ലലലഫസ്റ്റ്  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി
സഹകേരനിചസ്റ്റ് വഭാത്സലവനനിധനി എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച കേഭാരവലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്

4.  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട കജഭാലനിയുള  സതീകേളക്കുകവണനി
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  3  ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇദൗ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കഹഭാസലകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപയുലട
ലപ്രഭാകപഭാസലനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

5. വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം

വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായ  പദതനിയുലട  തുകേ  50,000/-  രൂപയനില്നനിനലാം
75,000/-  രൂപയഭായുലാം  വരുമഭാനപരനിധനി  50,000/-  രൂപയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  1  ലക്ഷലാം
രൂപയഭായുലാം വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

6. മനിശ വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം

മനിശ  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന്ന
തുകേയഭായ  50,000/-  രൂപ  75,000/-  രൂപയഭായുലാം  വരുമഭാനപരനിധനി  1  ലക്ഷലാം
രൂപയഭായുലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

7. ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായ പദതനി

ഇദൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വരുമഭാനപരനിധനി
50,000/- രൂപയനില്നനിനലാം 1 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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8. ലലാംപലാം ഗഭാന്റെസ്റ്റ്  ,   ലലസപന്റെസ്റ്റ് തുകേയുലട വര്ദനവസ്റ്റ്

വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലള നഴറനി സ്കൂളനില് പഠനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേളനിലലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേളനിലലാം  പഠനിക്കുന്ന
പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം നല്കേനിവരുന്ന ലലാംപലാം ഗഭാന്റുലാം ലലസപന്റുലാം
25%  നനിരക്കനില് വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  50%  ആയനി  ഉയര്തന്നകേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി നനിരവധനി പദതനികേള ആസൂത്രണലാംലചേയ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) 1 .   ഭൂരഹനിത പുനരധനിവഭാസ പദതനി

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവഭാസ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടതുലാം  ഗഭാമസഭഭാ  ലനിസനില്
ഉളലപടനിട്ടുളതുമഭായ  ഭൂരഹനിതരഭായ കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഗഭാമപ്രകദശത്തസ്റ്റ്  5  ലസന്റെനില്
കുറയഭാത്ത  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  3,75,000/-  രൂപയുലാം  മുനനിസനിപല്  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  3
ലസന്റെസ്റ്റ് വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  4,50,000/-  രൂപയുലാം കകേഭാര്പകറഷന പ്രകദശത്തസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്
3 ലസന്റെസ്റ്റ് ഭൂമനി വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് 6 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.

2. ദുര്ബല വനിഭഭാഗങ്ങളുലട പ്രകതവകേ പുനരധനിവഭാസ പദതനി

ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  50,000/-  രൂപവലര  വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള കവടന,
നഭായഭാടനി, ചേക്ലനിയ, അരുന്ധതനിയഭാര്, കേളഭാടനി എന്നതീ ദുര്ബല വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കസ്റ്റ് 5
ലസന്റെനില്  കുറയഭാത്ത  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  3,75,000/-  രൂപയുലാം  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് 3,50,000/- രൂപയുലാം അനുവദനിച്ചു നല്കേനിവരുന.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട 5 വര്ഷലാം മുതല് 25 വര്ഷലാം വലര
പഴക്കലാംലചേന്ന  വതീടുകേള  വഭാസകയഭാഗവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അഡതീഷണല്  റൂലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം ഭവന പുനരുദഭാരണ ധനസഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 50,000/-
രൂപ ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിവരുന.  ടനി തുകേ  1  ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ വഭായ്പഭാ പദതനി

31 (2333)     ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു  വഭായ്പ  നല്കുന്ന  പദതനി  നനിലവനിലകണഭാ;  എങനില്  എത്ര
രൂപയഭാണസ്റ്റ് വഭായ്പയഭായനി നല്കുന്നതസ്റ്റ്എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ഈ വഭായ്പയ്ക്കുളള നനിബന്ധനകേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിനുളള  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുലട

തുടര്നടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവക്കണലമന്നഭാവശവലപട്ടുലകേഭാണ്ടുളള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്

ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിക്കഭാന

കേഭാരണലമലന്തെന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കുന്ന

പലനിശരഹനിത  ഭവന  വഭായ്പ  പദതനി  നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്,

അകപക്ഷകേരനിലഭാത്തതനിനഭാല് 2010-നസ്റ്റ് കശഷലാം ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നനില.  ഇദൗ

പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പരമഭാവധനി  1,00,000/-  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ഒരഭാളക്കസ്റ്റ്  വഭായ്പയഭായനി

നല്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി) 1,00,000/-  രൂപ വലര വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്

ഇദൗ  വഭായ്പയസ്റ്റ്  അകപക്ഷനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  അസല്  പ്രമഭാണലാം,  ജഭാതനി,  വരുമഭാനലാം

ലലകേവശഭാവകേഭാശലാം  എന്നനിവ  ലതളനിയനിക്കുന്ന  കരഖകേള,  ലലഭാകക്കഷന  മഭാപസ്റ്റ്,

തണകപരസ്റ്റ് , കേണക്കസ്റ്റ്, ബഭാധവതഭാരഹനിത സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്,  പഭാന & എസനികമറസ്റ്റ്, കേരലാം

തതീര്ത്ത  രസതീതസ്റ്റ്  എന്നനിവ  സഹനിതലാം  ബന്ധലപട  കബഭാക്കസ്റ്റ്/മുനനിസനിപല്/

കകേഭാര്പകറഷന  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  അകപക്ഷ

സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ്.  ആവശവമഭായ  കേരഭാര്  പത്രങ്ങള  ലഭവമഭാക്കനിയകശഷലാം  ജനിലഭാ

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ആഫതീസര്  തുകേ  മഭാറനി  വഭായ്പക്കഭാരനസ്റ്റ്  നല്കുന.  മൂന്നസ്റ്റ്

ഗഡുക്കളഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  തുകേ  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  വഭായ്പയുലട  30%  മുനകൂറഭായുലാം  50%

ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  തറനനിരപ്പുവലര  എതകമ്പഭാഴുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കമല്ക്കൂരവലര

എതകേയുലാം  കമല്ക്കൂര  കമയുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  സഭാധനങ്ങള

സമഭാഹരനിചതനിനുകശഷവുലാം  ബന്ധലപട  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസകറഭാ

ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയകറഭാ  നല്കേനിയ  ഒരു  പൂര്ത്തതീകേരണ

സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ഹഭാജരഭാക്കനിയകശഷലാം ബഭാക്കനി  20%  തുകേ നല്കുന.  രണഭാമലത്ത

ഗഡു  കേനിടനി  4  മഭാസത്തനിനകേലാം മൂന്നഭാമലത്ത ഗഡുവനിനസ്റ്റ്  ആവശവലപടനിടനിലഭാലയങനില്

രണഭാമലത്ത ഗഡു അവസഭാന ഗഡുവഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  വഭായ്പഭാതകേ  240

തുലവ  പ്രതനിമഭാസ തവണകേളഭായനി  തനിരനിചടയ്കക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  വഭായ്പയുലട  അവസഭാന
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ഗഡു  ലഭനിച  തതീയതനി  മുതല്  കൃതവലാം  ഒരു  വര്ഷലാം  കേഴനിയുകമ്പഭാള  തനിരനിചടയഭാന

തുടകങ്ങണതഭാണസ്റ്റ്.  വഭായ്പയുലട  ഏലതങനിലലാം  തവണ  അടയ്കക്കണ  തതീയതനിക്കസ്റ്റ്

അടചനിലലങനില് വതീഴ്ച വരുത്തനിയ തുകേയസ്റ്റ് ഒരു വര്ഷലാം 2.5% നനിരക്കനില് പനിഴപലനിശ

ഇദൗടഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി  &  ഡനി)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിനുള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുലട
തുടര്നടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിചനിടനില.

പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് വനികദശ പഠനത്തനിനുള
ആനുകൂലവലാം

32 (2334) ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  വനികദശപഠനത്തനിനസ്റ്റ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആനുകൂലവലാം നല്കുന്ന സതീലാം നനിലവനില് ഉകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എത്ര
കപര്ക്കസ്റ്റ് ഇതനിന പ്രകേഭാരലാം ആനുകൂലവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത സതീലാം പ്രകേഭാരലാം ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്
മഭാറലാംവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ എലന്തെലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം രണസ്റ്റ് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്
വനികദശത്തസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള ആനുകൂലവവുലാം  ഇന്തെവയനില് പഠനിക്കുന്ന
ഒരു വനിദവഭാര്ത്ഥനിക്കസ്റ്റ് റനിസര്ചനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനികദശത്തസ്റ്റ് കപഭായതനിനസ്റ്റ് ലചേലവുവന്ന
തുകേയുലാം മലറഭാരു വനിദവഭാര്ത്ഥനിക്കസ്റ്റ് വനികദശത്തസ്റ്റ് കകേഭാണ്ഫറനസനില് പലങടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
യഭാത്രഭാ ആനുകൂലവവുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) 2-7-2009 -ലല ജനി.ഒ. (എലാംഎസസ്റ്റ്.) 50/09/പജപവവനിവ. ഉത്തരവനിലല
വവവസയനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്  വനികദശപഠനസഹഭായത്തനിനുള  അകപക്ഷകേളനില്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേള പരനിഗണനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ്
വവക്തമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
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പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട പഭാരമ്പരവ കേലകേളുലാം
ലലകേലത്തഭാഴനിലകേളുലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഹഭായലാം

33  (2335)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട  പഭാരമ്പരവ  കേലകേളുലാം
ടകേലത്തഭാഴനിലകേളുലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വളര്തന്നതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം
സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം ഇതനിനഭായനി എത്ര രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട  പഭാരമ്പരവ  കേലകേളുലാം
ലലകേലത്തഭാഴനിലകേളുലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം വളര്തന്നതനിനുലാം വകുപസ്റ്റ്  'ഗദ്ദേനികേ'
എന്ന കപരനില് ഉല്പന്ന പ്രദര്ശന വനിപണന കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന. വനിവനിധ
കേലഭാപ്രകേടനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  'ഗദ്ദേനികേ'  കവദനിലയഭാരുക്കുനണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  അവയുലട
വനിപണനമൂലവലാം  ഉയര്തവഭാന  സഹഭായനിക്കുന.  ലലകേലത്തഭാഴനിലകേലള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അകപക്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാള  സദൗജനവമഭായനി
അനുവദനിക്കുന.  ഉല്പന്നങ്ങള സഭാളനിലലത്തനിക്കഭാനുള  വഭാഹന വഭാടകേ,  സഭാളനില്
നനില്ക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് പ്രതനിദനിന ബത്ത , ഭക്ഷണലാം എന്നനിവ നല്കുന.

(ബനി)  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കഫഭാര്  ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്,  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ഹബ്യൂമന
റനികസഭാഴസ്റ്റ്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
4000/-  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിലന്റെയുലാം  സലാംയുക്തഭാഭനിമുഖവത്തനില്  2016-17
വര്ഷലത്ത നഭാടന കേലഭാകമള/ഉല്പന്ന പ്രദര്ശന വനിപണനകമള 'ഗദ്ദേനികേ' പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനിലല  വടക്കഭാകഞരനിയനില്വച്ചുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  വളയതവച്ചുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2225-01-102-96(P)  Assistance  for  training  and
employment  and  human  resource  management  ശതീര്ഷകേത്തനില്നനിന്നലാം
24-11-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1896/2016/പജപവവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം
39,40,000/-  രൂപയുലാം  കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിനസ്റ്റ്  16-12-2016-ലല  സ.ഉ(സഭാധഭാ.)നമ്പര്
2108/2016/പജപവവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം  16,35,000/-  രൂപയുലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിരുന.
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വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവ പദതനികേള

34  (2336)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം കചേര്ന്നസ്റ്റ് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന
വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവ പദതനികേള നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം
കചേര്ന്നസ്റ്റ് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കകേന്ദ്ര പദതനികേള

1. അപ്ഗകഡഷന ഓഫസ്റ്റ് ലമറനിറസ്റ്റ്  (100% CSS)

2. 9 , 10 ക്ലഭാസുകേളനിലല പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  (100% CSS)

3. ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെവ കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്.

4.  വൃത്തനിഹതീന  സഭാഹചേരവങ്ങളനില്  ലതഭാഴനിലനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നവരുലട  
ആശനിതര്ക്കുള കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്.

കകേന്ദ്ര  -  സലാംസഭാന പദതനികേള

ബുക്കസ്റ്റ് ബഭാങസ്റ്റ് സതീലാം.

സലാംസഭാന പദതനികേള

1. പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ് ലലാംപലാംഗഭാന്റെസ്റ്റ് , ലലസപന്റെസ്റ്റ്

2. ടബ്യൂഷന ഫതീസസ്റ്റ് റതീ ഇലാംകബഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് / ഇ-ഗഭാന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്

3. ലലപ്രമറനി എഡബ്യൂകക്കഷന എയ്ഡസ്റ്റ്.

4. അയങഭാളനി ടഭാലന്റെസ്റ്റ് ലസര്ചസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്

5.  ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനത്തനിനസ്റ്റ്  
ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി.

6. ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് പരതീക്ഷയനില് റഭാങസ്റ്റ് കനടുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് കഗഭാളഡസ്റ്റ്
ലമഡല് നല്കുന്ന പദതനി.
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7. ലസതകസഭാപസ്റ്റ് വഭാങ്ങല് ധനസഹഭായലാം.

8. ലഭാകപഭാപസ്റ്റ് വഭാങ്ങല് ധനസഹഭായലാം.

9.  പ്രഭാരലാംഭ ലചേലവുകേളക്കുള ധനസഹഭായലാം  (ലമഡനിക്കല് എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  
കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്)

10. കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂള

11. പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസല്

12. ലഎ.റനി.ലഎ.- കേള

13. പനി.ഇ.റനി.സനി.

14. ലക്രസസ്റ്റ്

15. നഴറനികേള

16.  ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  സനിവനില് സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  എക്സെെഭാമനികനഷന ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  
ലസഭാലലസറനി.

17. പഭാരലല് കകേഭാകളജസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ ധനസഹഭായലാം

18. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ്റ്റ് പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്.

19.  ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനന്തെര  കേലഭാകകേഭാഴ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  പഠന/പരനിശതീലന ഉപകേരണങ്ങള/ഉപഭാധനികേള വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ്

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലള  കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിലല
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  ലലാംപലാംഗഭാന്റെസ്റ്റ്,  ലലസപന്റെസ്റ്റ്,  കപഭാക്കറസ്റ്റ്മണനി,  ടബ്യൂഷന  ഫതീസസ്റ്റ്,
ലസഷവല് ഫതീസസ്റ്റ്,  പരതീക്ഷഭാ ഫതീസസ്റ്റ്,  കഹഭാസല് ഫതീസസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ ആനുകൂലവങ്ങളുലാം
പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനില്  9,  10  ക്ലഭാസുകേളനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്
കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം   (ലലസപന്റെസ്റ്റ്,  ബുക്കസ്റ്റ്  അലവനസസ്റ്റ്,  ലലാംപലാംഗഭാന്റെസ്റ്റ്  എന്നനിവ)  കകേന്ദ്ര
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന.

സലാംസഭാന  ബജറനിലന്റെ  പഭാന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനി  സലാംബന്ധനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതനുസരനിചസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവുലാം  ലചേലവഴനിക്കലപടുന്ന  ആലകേ  തുകേയുലട  75%  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി
അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുകേയുലാം ലചേയ്യുന.
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2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പഭാന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ്
വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവത്തനിനഭായനി  30  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്
വനിതരണത്തനിനഭായനി 5 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ്  കസഭാളര്ഷനിപനിനത്തനില്
കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി  ഇതുവലര  3.8  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്
കസഭാളര്ഷനിപനിനത്തനില്  ഇദൗ  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി  തുകേ
ലഭവമഭായനിടനില.

ലനടനിയനിരുപസ്റ്റ് എന.എചസ്റ്റ്. കകേഭാളനനി സ്കൂളനില് ലകേടനിട സദൗകേരവങ്ങളുലട
അപരവഭാപ്തത

35  (2337)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്കഗഡസ്റ്റ്  ലചേയലപട  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനിലല  ലനടനിയനിരുപസ്റ്റ്  എന.എചസ്റ്റ്.  കകേഭാളനനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലവല്ലഫയര്
യു.പനി.സ്കൂളനില് ലകേടനിട സദൗകേരവങ്ങളുലട അപരവഭാപ്തത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  മഭാത്രലാം  പഠനിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിനസ്റ്റ്
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇതനിനുകവണനി  ലചേയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സസതീകേരനിച
നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി  & സനി ) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഏറ്റുമഭാനൂര് കമഭാഡല് ലറസനിഡനഷവല് സ്കൂള കഹഭാസല്

36 (2338)  ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷസ്റ്റ്  കുറുപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഏറ്റുമഭാനൂര് കമഭാഡല് ലറസനിഡനഷവല് സ്കൂള കഹഭാസല് ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് നനിലവനില് സ്കൂളനില് തഭാമസനിക്കുന്ന കുടനികേലള കഹഭാസലനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറ്റുന്നതനിനുള തടസലമന്തെഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) പ്രസ്തുത പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഏറ്റുമഭാനൂര് കമഭാഡല് ലറസനിഡനഷവല് സ്കൂള കഹഭാസല് ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം ഭൂരനിഭഭാഗവുലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ഏറ്റുമഭാനൂര് കമഭാഡല് ലറസനിഡനഷവല് സ്കൂളനിലല വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള
നനിലവനില് കഹഭാസലനികലക്കസ്റ്റ് മഭാറനി തഭാമസനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അലാംകബദ്കേര് സസഭാശയ ഗഭാമലാം പദതനി

37  (2339)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  സസഭാശയ  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കനമലാം
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കകേഭാളനനികേള നവതീകേരനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടലാം
വലരലയത്തനി; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  തുടര്  നടപടനികേള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  സസഭാശയ  ഗഭാമലാം  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  കനമലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  പൂഴനിക്കുന്നനില്  പറങനിമഭാലാംവനിള
ലക്ഷലാം  വതീടസ്റ്റ്  കകേഭാളനനി,  ആഴഭാലാംങല്  44-ാം  നഗര്  കകേഭാളനനി  എന്നനിവയുലട
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഓകരഭാ  കകേഭാടനി  രൂപവതീതലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം ഒന്നഭാലാം ഗഡുവഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപവതീതലാം നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനിയഭായ
ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സകങതതല
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനികൂടനി  പ്രവൃത്തനികേള  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അതനിനപ്രകേഭാരലാം
കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി  തയഭാറഭാക്കനി  എസനികമറസ്റ്റ്  എടുത്തസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഓകരഭാ കകേഭാളനനിക്കുലാം ഒന്നഭാലാം ഗഡുവഭായനി അനുവദനിച  50  ലക്ഷലാം രൂപ
വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയസ്റ്റ്  വര്ക്കസ്റ്റ്  ബനില്  ലഭവമഭാക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  രണഭാലാം
ഗഡുവഭായ  30  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ലലഫനല്  ബനില്
ലഭവമഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്  അവസഭാന  ഗഡുവഭായ  20  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
അനുവദനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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കേലവഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമ വനികേസന പദതനി

38  (2340)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമ  വനികേസനപദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേലവഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്

നനിനലാം ഉളലപടുത്തനിയ പുഞവയല്,  ലവടനിയപനചേഭാല് കകേഭാളനനികേളുലട വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  എലന്തെഭാലക്ക  തുടര്നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമ  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേലവഭാകശ്ശേരനി

മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ആദവഘടത്തനില്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  പുഞവയല്  പടനികേജഭാതനി

കകേഭാളനനിയുലട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ

അനുവദനിക്കുകേയുലാം ഒന്നഭാലാം ഗഡുവഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപ നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനിയഭായ

ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  രണഭാമതഭായനി  ബഹുമഭാനലപട

എലാം.എല്.എ.  ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  ലവടനിയപനചേഭാല്  കകേഭാളനനിക്കസ്റ്റ്

അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാംവന്നസ്റ്റ് കകേരളത്തനില് തഭാമസനിക്കുന്ന

എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.റനി. വനിഭഭാഗക്കഭാരഭായവര്ക്കസ്റ്റ് ആനുകൂലവങ്ങള

39  (2341)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാംവന്നസ്റ്റ്  കകേരളത്തനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന

എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.റനി.  വനിഭഭാഗക്കഭാരഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവങ്ങള

ഉളലപലടയുള  സഹഭായങ്ങള  ലഭവമഭാക്കഭാന  നടപടനികേള  ഉണഭാകുകമഭാ;

സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  വളലര  പനികന്നഭാക്കഭാവസയനിലളള  ഇത്തരക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്

സലാംസഭാനലത്ത  മറസ്റ്റ്  സമഭാനവനിഭഭാഗക്കഭാരഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന്ന  ആനുകൂലവങ്ങള

ലഭവമഭാക്കഭാന എലന്തെങനിലലാം തടസമുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനില്നനിനലാം  അനവസലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാനതനനിന്നഭാണസ്റ്റ്  ആനുകൂലവലാം  അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം കകേരളത്തനില് വന്നസ്റ്റ് പഠനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്

അവരവരുലട  മഭാതൃസലാംസഭാനതനനിനലാം  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്

അര്ഹതയുളതസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ സലാംസഭാനത്തനിനുലാം പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങള

സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ലവകവ്വലറ  ലനിസസ്റ്റ്  നനിലവനിലളതനിനഭാല്  ഇതര സലാംസഭാനതനനിനലാം

കകേരളത്തനില്  വന്നസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലല  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭഭാഗത്തനിനു നല്കുന്ന ആനുകൂലവങ്ങള അനുവദനിക്കഭാന നനിലവനില് വവവസയനില.

പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട പുനരധനിവഭാസലാം

40  (2342)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരഭായ  ഭവന  രഹനിതരുലടയുലാം  ഭൂരഹനിതരുലടയുലാം
പുനരധനിവഭാസത്തനിനസ്റ്റ് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭൂരഹനിതരഭായ  എത്ര  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുണസ്റ്റ്;  ഭവന
രഹനിതരഭായ എത്ര കുടുലാംബങ്ങളുണസ്റ്റ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  മുഴുവന  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ടലഫസ്റ്റ്  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  50,000/-  രൂപയനില്  തഭാലഴ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള  ഭൂരഹനിതരഭായ
പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്  പരനിധനിയനില്  5  ലസന്റെസ്റ്റ്  ഭൂമനി
വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  3,75,000/-  രൂപയുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി  പരനിധനിയനില്  3  ലസന്റെസ്റ്റ്  ഭൂമനി
വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  4,50,000/-  രൂപയുലാം കകേഭാര്പകറഷന പരനിധനിയനില്  3  ലസന്റെസ്റ്റ് ഭൂമനി
വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  6,00,000/-  രൂപയുലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ  കവടര്,  നഭായഭാടനി,
ചേക്ലനിയ/അരുന്ധതതീയര്,  കേളഭാടനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  5  ലസന്റെസ്റ്റ്
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ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  3,75,000/-  രൂപയുലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കുനണസ്റ്റ്.  സസന്തെമഭായനി
ഭൂമനിയുള  50,000/-  രൂപ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  3,00,000/-  രൂപയുലാം  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗ  ഭവന  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  3,50,000/-  രൂപയുലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
2007-08  മുതല്  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില്  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലത
അവകശഷനിക്കുന്ന  വതീടുകേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  സനില്ഓവര്  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിന്പുറകമ  2007-08  മുതല്  2013-14  വലര
അനുവദനിചവയനില്  പഴയ  നനിരക്കനില്  തുകേ  ലലകേപറനി  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നനിശനിതഘടലാം  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒടുവനില് വഭാങ്ങനിയ
തുകേ രണസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപയസ്റ്റ് ആനുപഭാതനികേമഭായ നനിരക്കനില് അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി
നല്കുനമുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2009-ല്  'കേനില  '  നടത്തനിയ സര്കവ്വ പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  30698
ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളുലാം  26210  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങളുലാം ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്

ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  5  ലസന്റെനിനസ്റ്റ്  3,75,000/-  രൂപയുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി

പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  3  ലസന്റെനിനസ്റ്റ്  4,50,000/-  രൂപയുലാം  കകേഭാര്പകറഷന  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  3

ലസന്റെനിനസ്റ്റ്  6,00,000/-  രൂപയുലാം  അനുവദനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം

നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  4583  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി

നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഭദൗതനികേലക്ഷവലാം നനിശയനിക്കുകേയുലാം നഭാളനിതുവലര  267  കപര്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി

വഭാങ്ങനി നല്കേനിയ വകേയനില് 10,47,00,000/-  രൂപ ലചേലവഴനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലലലഫസ്റ്റ്  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കലപടുന്ന  ഫഭാറസ്റ്റ്  സമുചയങ്ങളനിലലാം

പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് അര്ഹമഭായ പ്രഭാതനിനനിധവലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) 2017-18  വര്ഷലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേള മുകഖന നടപഭാക്കനിവരുന്ന ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേള  ഏകകേഭാപനിപനിചസ്റ്റ്  സമ്പൂര്ണ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി

ലലലഫസ്റ്റ് മനിഷനനില് ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. നനിലവനില്

പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത അവകശഷനിക്കുന്ന വതീടുകേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണവുലാം ലലലഫസ്റ്റ് മനിഷന

മുകഖന നടതന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ആദനിവഭാസനി ഉദൗരുകേളനിലല ജനന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് ഇലഭാത്ത കുടനികേള 

41 (2343) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനന  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ഇലഭാത്തതുമൂലലാം  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളനിലല
കുടനികേള  വനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  കനരനിടുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ജനന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് ഇലഭാത്തതനിനഭാല് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡസ്റ്റ്, ആധഭാര്
കേഭാര്ഡസ്റ്റ് എന്നനിവ കനടനിലയടുക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം ആദനിവഭാസനി ഊരുകേളക്കസ്റ്റ് പ്രകതവകേ പരനിഗണന നല്കേനി ജനന
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്  വതീടുകേളനില്വചസ്റ്റ്  നടക്കുന്ന പ്രസവങ്ങളനിലല
കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  സ്കൂള  പ്രകവശന  സമയത്തസ്റ്റ്  ജനന  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ഇലഭാത്തതുമൂലലാം
ബുദനിമുട്ടുകേള  കനരനിടുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  വനിദവഭാഭവഭാസലാം
മുടങ്ങുന്ന സഭാഹചേരവലാം നനിലവനിലനില.

സ്കൂള  അഡനിഷന  രജനിസര്,  ലലടബല്  എക്സെെസ്റ്റ്റനഷന  ഓഫതീസര്മഭാരുലട
സഭാക്ഷവപത്രലാം എന്നനിവയനികലലതങനിലകമഭാ ലഭവമഭാക്കനിയഭാല് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡസ്റ്റ്,
ആധഭാര് കേഭാര്ഡസ്റ്റ് എന്നനിവ കനടനിലയടുക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് ആധഭാര് കേഭാര്ഡനില്
ജനനത്തതീയതനി  കരഖലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്  ജനന  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ആവശവലപടുന്ന
സഭാഹചേരവവുലാം  നനിലനനില്ക്കുന.  ഇത്തരലാം സഭാഹചേരവത്തനില് ലപ്രഭാകമഭാടര്  മുകഖന
ബന്ധലപട  ഗഭാമ  പഞഭായതകേളനില്നനിനലാം  ജനന  സര്ടനിഫനിക്കറനിനുള
അകപക്ഷകേള  ലഭവമഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ജനിലഭാ  കേളകറുലട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
അക്ഷയ  ലസന്റെറുകേള  ഉദൗരുകേളനില്  പ്രകതവകേ  കേവഭാമ്പസ്റ്റ്  സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  ആധഭാര്
കേഭാഡുകേള നല്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലള  ആദനിവഭാസനി  ഉദൗരുകേളനിലല  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ജനന
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില്  കേവഭാമ്പുകേള
സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്  മുകഖന വവഭാപകേ
പ്രചേരണവുലാം  ആയതനിനുള  സഹഭായങ്ങളുലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.
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ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്

42  (2344)  ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് ഭൂരഹനിതരഭായ എത്ര പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള ഉണസ്റ്റ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഭൂരഹനിതരഭായ
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  നനിലവനില്  8263  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്
ഭൂരഹനിതരഭായുലണന്നഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കലപടനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാലത  മഭാറനിവചനിരുന്ന  വനഭാവകേഭാശ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി നല്കുന്ന നടപടനി ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം
തസരനിതലപടുത്തനി  ഇതനികലയസ്റ്റ്  ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  വനികേസന  മനിഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  പുനരുജതീവനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരനിസനിതനി
മനഭാലയത്തനിലന്റെയുലാം  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുകടയുലാം  അനുമതനി  ലഭനിച
നനിക്ഷനിപ്ത  വനഭൂമനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  റവനബ്യൂ  അഡതീഷണല്  ചേതീഫസ്റ്റ്
ലസക്രടറനി, വനലാം വകുപസ്റ്റ് അഡതീഷണല് പ്രനിനസനിപല് ചേതീഫസ്റ്റ് കേണ്സര്കവറര് ഓഫസ്റ്റ്
കഫഭാറസസ്റ്റ്സസ്റ്റ്,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്  എന്നനിവരടങ്ങനിയ  ഒരു
സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം അതനിനപ്രകേഭാരലാം നനിക്ഷനിപ്തവനഭൂമനി വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്
അനുമതനി  ലഭനിച  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടസ്റ്റ്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  ഭൂമനി  3  മഭാസത്തനിനകേലാം  അളന്നസ്റ്റ്തനിരനിചസ്റ്റ്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം ലസഷവല് സര്കവ്വ ടതീമനിലന നനികയഭാഗനിച്ചു. അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  1-1-1977-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  വനഭൂമനി  ലലകേവശമുള
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം പടയലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം തുടര് നടപടനി റവനബ്യൂ
വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണസ്റ്റ്.  റവനബ്യൂ ഭൂമനി  ലഭവമലഭാത്ത സലങ്ങളനില്
ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്നതനിനുള നടപടനിയുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം 1037 കപര്ക്കസ്റ്റ് 1400.86 ഏക്കര് ഭൂമനി വനിതരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

പനി. ലകേ. കേഭാളന കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി

43  (2345)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
പനി.  ലകേ.  കേഭാളന  കുടുലാംബകക്ഷമ  പദതനി  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  ഇകപഭാൾ  എവനിലടലയലഭാമഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നലതനലാം
ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാലടയഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നലതനമുളള
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട
വനികേസനത്തനിനഭായനി  പനി.ലകേ.  കേഭാളന  കുടുലാംബകക്ഷമ  പദതനി  എന്ന  കപരനില്  ഒരു
പദതനി 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലകേളക്കുപുറകമ  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ചേനിന്നനിചനിതറനി
തഭാമസനിക്കുന്ന  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  വനികേസനലാം  ലക്ഷവലാം  വചനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്  ഇദൗ
പദതനി.  ഓകരഭാ  ലസറനില്ലമന്റെനിനുലാം  വനികേസന  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്
ഉദൗരുകൂടങ്ങളുലട  വനിലയനിരുത്തലനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  ലലമകക്രഭാപഭാന
തയഭാറഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്.  പങഭാളനിത്ത  ഗഭാമതീണ  വനിലയനിരുത്തലനിനഭായനി  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുമഭായനി വനിശദമഭായ ചേര്ചകേള നടത്തനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനസ്റ്റ് അനുകയഭാജവമഭായ
രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  അത്തരത്തനില്  തയഭാറഭാക്കനിയ  ലലമകക്രഭാപഭാന  ജനിലഭാ
കേളകറുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം കനകടണതുമഭാണസ്റ്റ്.  ഗഭാമ വനികേസനലാം, സഭാമൂഹവനതീതനി,  വനലാം,
ആകരഭാഗവലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുലാം  കുടുലാംബശതീ  മനിഷന,  എലാം.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസസ്റ്റ്.
പഞഭായതകേളുലാം  പ്രഭാകദശനികേ,  ജനിലഭാ,  സലാംസഭാനതലത്തനില്  ഏകകേഭാപനലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  വകുപ്പുമനനിയുകടയുലാം  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലലവസസ്റ്റ്
ലചേയര്മഭാകന്റെയുലാം  കനതൃതസത്തനില്  സലാംസഭാനതലത്തനില്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള  ഒരു
ഉന്നതതല കേമ്മേനിറനിയഭാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് കമഭാണനിറര് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്. ജനിലഭാതലത്തനില് കേളകര്മഭാര്
പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനി  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.
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(സനി)  ഇദൗ  പദതനിയനില്  കുടുലാംബഭാധനിഷനിത  ലലമകക്രഭാപഭാനുകേള  തയഭാറഭാക്കനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പഞഭായതകേളക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനത്തനിലൂലട  ആയനിരനിക്കുലാം  ഇദൗ  പദതനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

കഗഭാത്ര സഭാരഥനി പദതനി

44 (2346)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന കഗഭാത്ര സഭാരഥനി
പദതനി സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എത്ര
തുകേ ലചേലവഴനിക്കുകേയുണഭായനി;

(സനി) 2016-17-ല് ഈ പദതനിയുലട പ്രകയഭാജനലാം എത്ര വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്
ലഭനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  നനിരവധനി  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളനില്  ഗതഭാഗത
സദൗകേരവമനിലഭാതനിരുന്നനിട്ടുലാം  കഗഭാത്ര  സഭാരഥനി  പദതനിയുലട  ഗുണഫലലാം
ലഭനിക്കുന്നനിലലനള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) എങനില് പ്രസ്തസ്തുത പദതനി കൂടുതല് കമഖലകേളനികലക്കസ്റ്റ് വവഭാപനിപനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  2017-18-ല്  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ദുര്ഘട  വനപ്രകദശകത്തഭാ  മതനിയഭായ  വഭാഹന  സദൗകേരവലാം  ഇലഭാത്ത
ഒറലപട  ഉളപ്രകദശങ്ങളനികലഭാ  സനിതനിലചേയ്യുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഉദൗരുകേളനില്നനിനലാം
വഭാഹനസദൗകേരവലാം  ഇലഭാത്തതനിനഭാലലാം  വനവമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണ  ഭതീഷണനിമൂലവുലാം
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്  എത്തഭാന  പ്രയഭാസമുണഭാകുന.  ഇത്തരലാം
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളലക്കലഭാലാം  പ്രകവശനലാം  നല്കേഭാന  മതനിയഭായ  കഹഭാസല്  സദൗകേരവലാം
ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്
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തടയുന്നതനിനഭായനി സസന്തെലാം ഉദൗരുകേളനില്നനിനലാം സ്കൂളുകേളനില് കപഭായനി വരുന്നതനിനഭായനി
സ്കൂള പനി.ടനി.എ.യുലടയുലാം  അദവഭാപകേരുലടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട  വഭാഹനസദൗകേരവലാം
ഏര്ലപടുതന്നതനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  വനിഭഭാവനലാംലചേയ
പദതനിയഭാണസ്റ്റ് കഗഭാത്രസഭാരഥനി.

സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിലല 1 മുതല് 10 വലര ക്ലഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില്  ഇദൗ  പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  എല്.പനി.  തലത്തനില്
പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുലട വഭാസസലവുലാം സ്കൂളുലാം തമ്മേനില് അര കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലലാം
യു.പനി.  തലത്തനില്  1  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുതലലാം  ലലഹസ്കൂള  തലത്തനില്  2
കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുതലലാം  ആയനിരനിക്കണലാം.  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിയനില്നനിനലാം  സ്കൂളനില്
കപഭായനിവരുന്ന  കുടനികേള  5  കപകരഭാ  അതനില്  കുറകവഭാ  ആലണങനില്  ടനി
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് ഓകടഭാറനിക്ഷയുലാം 5 മുതല് 12 വലരയഭാലണങനില് ജതീപ്പുലാം അതനില്
കൂടുതലഭാലണങനില് അനുകയഭാജവമഭായ വഭാഹനവുലാം ഏര്ലപടുതന.

(ബനി)  കഗഭാത്രസഭാരഥനി  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം 6,66,54,862/- രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  12831  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  2016-17  വര്ഷലാം  കഗഭാത്രസഭാരഥനി
പദതനിയുലട പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി  &  ഇ)   ശദയനില്ലപടനിടനില.  ആദനിവഭാസനി  കുടനികേലള  സ്കൂളുകേളനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  രൂപലാംനല്കേനിയ കഗഭാത്രസഭാരഥനി പദതനി  2016-17  വര്ഷത്തനില്
353 സ്കൂളുകേളനില് സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ കേഭാരവക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(എഫസ്റ്റ്)  2017-18  വര്ഷത്തനില്  കഗഭാത്രസഭാരഥനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളലപലട 1500  ലക്ഷലാം രൂപ 2225-02-277-35(P) Promotion
of Education among ST 's എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ആദനിവഭാസനി കുടനികേളക്കഭായനി ഉദൗരുകേളനില് ടബ്യൂഷന ലസന്റെറുകേള

45 (2347) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനി  കുടനികേളക്കഭായനി  ഊരുകേളനില്  ടബ്യൂഷന  ലസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ടബ്യൂഷന  ലസന്റെറുകേളനില്  അദവഭാപകേലര

നനിയമനിചതസ്റ്റ്; ഇക്കഭാരവത്തനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില് നനിനളളവര്ക്കസ്റ്റ് മുനഗണന

ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണനലാം ഈ വര്ഷലാം എത്ര

ഊരുകേളനില് ടബ്യൂഷന ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിച്ചുലവനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  ഉദൗരുകേളനില് ടബ്യൂഷന ലസന്റെറുകേള

ആരലാംഭനിചനിടനില.  എന്നഭാല്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസലാം

ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി  ഉദൗരുകേളനില്  "സഭാമൂഹവ  പഠനമുറനി"  എന്ന  പദതനി

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ലമചലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉദൗരുകേളനില്

സഭാമൂഹനികേ  പഠനമുറനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  പദതനിയുലട  ലക്ഷവലാം.

ഉപകദശകേനഭാകയഭാ  ടബ്യൂടറഭാകയഭാ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  യുവ  പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടയഭാലള  (ആകണഭാ/ലപകണഭാ)  ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്  മഭാസലാംകതഭാറുലാം

15,000  രൂപ  ഓണകററനിയലാം  വവവസയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി

നനികയഭാഗനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഹഭാലാംലലറനിലല  നനിലവനിലള  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ഹഭാളനികലഭാ

സമഭാന  ഇടങ്ങളനികലഭാ  പ്രസ്തുത  ലസന്റെര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുലാം,  ആവശവലാം  കവണനിടത്തസ്റ്റ്

സനിരലാം  സദൗകേരവലാം  നല്കേഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  ടബ്യൂടറനിലന്റെ

ഓണകററനിയലാം  ഉളലപലട  അധനികേ  സദൗകേരവങ്ങളഭായ  കേമ്പബ്യൂടര്,  ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്,

ഫര്ണനിചര്,  വഭായനഭാസഭാമഗനികേള  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള  ലചേലവുകേള  5  ലക്ഷലാം

രൂപയ്ക്കുളനില്  നനിജലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  സലത്തനിലന്റെ

സനിതനി  അനുസരനിചസ്റ്റ്  പുതനിയ  ലസന്റെറുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ലചേലവുകേളനില്

മഭാറലാം  വരുലാം.  കുടനികേളക്കുള  ലഘുഭക്ഷണത്തനിനുള  തുകേകൂടനി  ഇദൗ  പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ലനിലാംഗനനിര്ണയ  സനിതനിവനിവരങ്ങളുലട

അടനിസഭാനത്തനില്  50  ശതമഭാനലാം  തുകേ  വനനിതകേളക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നതഭായനി

കേണക്കഭാക്കുന.

നനിലവനില് സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ പടനികേവര്ഗ്ഗ ലസറനില്ലമന്റുകേളനിലഭായനി 100

സഭാമൂഹനികേ പഠന മുറനികേള ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലതരലഞ്ഞടുത്ത 100 സഭാമൂഹനികേ പഠനമുറനികേളനിലലാം
ഓകരഭാ  സഭാമൂഹനികേ  പഠന  മുറനികേളുലാം  ഉളലപട്ടുവരുന്ന  ഉദൗരുകേളനികലഭാ  അടുതള
ഊരുകേളനികലഭാനനിനലാം  ബനി.എഡസ്റ്റ്,  ടനി.ടനി.സനി.  മുതലഭായ  കയഭാഗവതയുളവലരകയഭാ
പ്രസ്തുത കയഭാഗവതയുളവരുലട അഭഭാവത്തനില് പനി.ജനി.  ബനിരുദലാം, +2  കയഭാഗവതയുള
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടയഭാലള  (ആണ്/ലപണ്)  ലഫസനിലനികറഴഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  എലഭാ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ജനിലഭാ  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്/ലലടബല്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  മുകഖന  വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിചസ്റ്റ് ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  സഭാമൂഹനികേ പഠന മുറനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി ഭദൗതനികേ
സഭാഹചേരവങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനികലയഭായനി  3,12,82,100/-  (മൂന്നസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  പനണ്ടു
ലക്ഷത്തനി എണ്പത്തനിരണഭായനിരത്തനി ഒരുനൂറസ്റ്റ്  രൂപ മഭാത്രലാം)  രൂപയുലാം ടബ്യൂടര്മഭാരുലട
ഓണകററനിയലാം,  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലഘുഭക്ഷണലാം,  ഇലകനിസനിറനി  ചേഭാര്ജസ്റ്റ്,
വര്ത്തമഭാന പത്രങ്ങള, ആനുകേഭാലനികേ പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള തുടങ്ങനിയ ആവര്ത്തന
ലചേലവുകേളക്കഭായനി 3,08,50,000/- (മൂന്നസ്റ്റ് കകേഭാടനി എടസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി അനപതനിനഭായനിരലാം
രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപയുലാം  ലചേലവഴനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇദൗ അധവയനവര്ഷലാം വനിവനിധ പടനികേവര്ഗ്ഗ ലസറനില്ലമന്റുകേളനിലഭായനി  100 സഭാമൂഹവ
പഠന  മുറനികേളഭാണസ്റ്റ്  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ  ജനില  തനിരനിച്ചുള  പടനികേ
തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:

കപ്രഭാജകസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ്/ലലടബല് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഓഫതീസസ്റ്റ്

സഭാമൂഹനികേ പഠന മുറനികേളുലട
എണലാം

        (1) (2)

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 5

കേണ്ണൂര് 5

കേല്പറ 8

മഭാനന്തെവഭാടനി 8

സുല്ത്തഭാനബകത്തരനി 9

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 3

മലപ്പുറലാം 7
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 (1) (2)

തൃശ്ശൂര് 2

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 10

അടപഭാടനി 15

എറണഭാകുളലാം 3

ഇടുക്കനി 7

അടനിമഭാലനി 8

പത്തനലാംതനിട 3

ലകേഭാലലാം 2

തനിരുവനന്തെപുരലാം 5

                   ആലകേ 100

ആദനിവഭാസനി സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട കകേരളഘടകേലാം

46  (2348)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  (ലലടബല്  യൂണനികവഴനിറനി)
കകേരളഘടകേലാം തലസഭാന ജനിലയനിൽ സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപട കേഭാരവങ്ങള
ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  മധവപ്രകദശനിലല  അമര്കേണകേസ്റ്റ്  ലലടബല്  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലടലയഭാ
ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി  നഭാഷണല്  ലലടബല്  യൂണനികവഴനിറനിയുലടലയഭാ  മഭാതൃകേയനില്
തനിരുവനന്തെപുരത്തസ്റ്റ്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാകണഭാ  കകേന്ദ്രലാം  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിരുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലലത്തകുറനിച്ചുളള തര്ക്കലാം കേഭാരണലാം പ്രസ്തുത പദതനി തടസലപടുന്ന
സനിതനി നനിലവനിലകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങനില് എവനിലടയഭാണസ്റ്റ്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം
പദതനി എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാകുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?



128       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 17, 2017

ഉത്തരലാം

(എ) ആദനിവഭാസനി സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട കകേരള ഘടകേലാം തലസഭാന ജനിലയനില്
സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി-ഡനി)  ബഭാധകേമല. 

കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി

47 (2349)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനിലല  പഭാമ്പനകതഭാടസ്റ്റ്  പടനികേവർഗ്ഗ  കകേഭാളനനിലയ
സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് എലന്തെങനിലലാം ഡനി. പനി. ആർ. നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദ
വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാമ്പനകതഭാടസ്റ്റ് പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനിലയ 2016-17 വര്ഷലാം വകുപസ്റ്റ് മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്ന ഹഭാലാംലലറസ്റ്റ് വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനികേള  മുകഖന  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പഭാറശ്ശേഭാല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്
കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

48  (2350)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല  മണ്ഡലത്തനിലല  പുരവനിമല,  കേഭാരനിക്കുഴനി  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ
ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാളനനികേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്
കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

(ബനി)  അമ്പൂരനി,  കേളളനിക്കഭാടസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലഭായനി  വവഭാപനിച്ചുകേനിടക്കുന്ന
വനിവനിധ  ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാളനനികേളുലട  സമഗ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഒരു  മഭാസര്
പഭാന  തയഭാറഭാക്കനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  സമഗവനികേസനത്തനിനഭായനി  ഒരു
പഭാകക്കജസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് അതനികലക്കഭായനി ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള
ടകേലക്കഭാളളുകമഭാ?
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(എ) പഭാറശ്ശേഭാല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഭവനമനിലഭായ്മ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2014-15  വര്ഷലാം  കേഭാരനിക്കുഴനി  ലസറനില്ലമന്റെനില്  6  വതീടുകേളുലാം  പുരവനിമല
ലസറനില്ലമന്റെനില്  14  വതീടുകേളുലാം അനുവദനിക്കുകേയുലാം    2016-17  വര്ഷലാം പുരവനിമല
ലസറനില്ലമന്റെനില് 6 കപര്ക്കസ്റ്റ് ഭവന പുനരുദഭാരണ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തു.  കൂടഭാലത  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാരനിക്കുഴനി
ലസറനില്ലമന്റെനില് ഒരഭാളക്കസ്റ്റ് തയല് ലമഷതീന വഭാങ്ങുവഭാനുലാം ഇലകനികേസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ് സസയലാം
ഏലറടുതലചേയ്യുവഭാനഭായനി  ഒരഭാലള  ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്  കേരഭാര്  ഒപ്പുവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനനതീ
ജനരക്ഷഭാ  ചേനികേനിത്സഭാസഹഭായലാം  ഭക്ഷവ  ധഭാനവസഹഭായലാം  എന്നനിവയനിലൂലടയുലാം
ആനുകൂലവങ്ങള നല്കേനിവരുന. 

(ബനി)  അമ്പൂരനി,  കേളനിക്കഭാടസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലഭായനി  വവഭാപനിച്ചുകേനിടക്കുന്ന
വനിവനിധ  ലസറനില്ലമന്റുകേളനില്  നനിലവനില്  ഉദൗരുകൂടങ്ങള  സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  നനിലവനില്
പ്രഭാധഭാനവമര്ഹനിക്കുന്ന  പദതനികേള  മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.
പ്രസ്തസ്തുത കകേഭാളനനികേളുലട സമഗവനികേസനലാം സലാംബന്ധനിച്ചുള വനിവരങ്ങള കശഖരനിചസ്റ്റ്
പദതനികരഖ തയഭാറഭാക്കനി അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

അടുപനില് കകേഭാളനനി നനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം

49  (2351)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  വഭാണനികമല്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനിലല
150  ഓളലാം പടനികേ വര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട കുറനിചേവ സമുദഭായത്തനില്ലപടവര് തഭാമസനിക്കുന്ന
അടുപനില്  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  മൃതകദഹലാം  സലാംസരനിക്കഭാന  യഭാലതഭാരുവനിധ
സദൗകേരവങ്ങളുലാം ഇലഭാത്തതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇവനിലട ഒരു ലപഭാതുശ്മശഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  അടുപനില്  കകേഭാളനനിക്കസ്റ്റ്  സമതീപലാം  ശ്മശഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജവമഭായ
സലലാം  ലഭവമഭായനിടനില.  സലലാം  ലഭവമഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കനി  ശ്മശഭാനലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 
445/2020
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കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി

50 (2352) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
v   എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്നനിനളള ആദനിവഭാസനി കുടനികേളുലട ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്
തടയുന്നതനിനഭായനി  കഗഭാത്രബന്ധു  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നസ്റ്റ്  വർഷങ്ങളനിലഭായനി  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്നനിനലാം  എത്ര
ആദനിവഭാസനികുടനികേള പഠനലാം ഉകപക്ഷനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിദവഭാലയങ്ങളനില് നനിനള ആദനിവഭാസനി കുടനികേളുലട ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്
തടയുന്നതനിനഭായനി ഇദൗ സര്ക്കഭാര് കഗഭാത്രബന്ധു  പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിശദ
വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി

വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  ലലപ്രമറനി  ക്സെെഭാസുകേളുള  241  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേളനില്  ജനിലയനിലല  പനികന്നഭാക്ക  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ  അടനിയര്,  പണനിയര്,
ഉദൗരഭാളനി,  കേഭാട്ടുനഭായര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം  1  മുതല്  4-ാം  ക്ലഭാസ്സുവലര
പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉന്നമനലാം  ലക്ഷവലാംവച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  അഭവസ്ത  വനിദവരനില്നനിനലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നവലര  ലമന്റെര്
ടതീചര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുന്ന പദതനിയഭാണസ്റ്റ് "കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി".

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  229/17/പജ.പവ.വനിവ.  തതീയതനി
24/01/17  പ്രകേഭാരലാം  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  ലലവത്തനിരനി,  മഭാനന്തെവഭാടനി,  സുല്ത്തഭാന
ബകത്തരനി  തഭാലൂക്കുകേളനിലഭായനി  241  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്
ടനി.ടനി.സനി./ബനി.എഡസ്റ്റ്/ഡനി.എഡസ്റ്റ്  പഭാസഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരനില്നനിനലാം
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടവലര ലമന്റെര് ടതീചര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുകേയുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്
(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1549/17/പജ.പവ.വനിവ.  തതീയതനി.  17-6-2017  പ്രകേഭാരലാം  ടനി
ടതീചര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഓണകററനിയമഭായനി  15,000/-  രൂപ പ്രതനിമഭാസലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ജനിലയനിലല പനികന്നഭാക്ക കഗഭാത്ര വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ അടനിയര്, പണനിയര്, ഉദൗരഭാളനി,
കേഭാട്ടുനഭായര് എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം  1  മുതല്  4  വലര പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുലട
ഇടയനിലല  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടഞ്ഞസ്റ്റ്  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  എത്തനിക്കുകേയുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  പഠന  പ്രവര്ത്തന  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  ഒന്നഭാലാം
ക്ലഭാസനിലല ടതീചകറഭാലടഭാപലാംനനിന്നസ്റ്റ്  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള സഹഭായനിക്കുകേയുലാം
സ്കൂളനിലല മറസ്റ്റ് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളലക്കഭാപലാം ഇദൗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള ഇടപഴകേനിക്കഭാനുമുള
കവദനിലയഭാരുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ, കഗഭാത്രഭഭാഷ, സലാംസഭാരലാം എന്നനിവയനില് ലപഭാതുധഭാരണ
നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ എന്നതസ്റ്റ് കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിചനിട്ടുള ലമന്റെര്
ടതീചര്മഭാരുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്. 

ഇതനിനുപുറലമ  കഗഭാത്രഭഭാഷയനില്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  ക്ലഭാലസടുക്കുകേ  എന്ന
ദദൗതവവുലാം ഇവര് നനിര്വ്വഹനിക്കുനണസ്റ്റ്.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കഗഭാത്രബന്ധു  പദതനിക്കഭായനി  4  കകേഭാടനി രൂപ
ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില് 1,7 0,00,000/-  രൂപ ലമന്റെര് ടതീചര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ഓണകററനിയലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)   കേഴനിഞ്ഞ  മൂനവര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്നനിനലാം  പഠനലാം
ഉകപക്ഷനിചവരുലട ആലകേ എണലാം 4314 ആണസ്റ്റ്. 

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല സസയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി

51 (2353)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉൾലപട  മഭാകവലനിക്കര
മണ്ഡലത്തനിലല കകേഭാളനനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാളനനികേളനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേളുലാം
ഓകരഭാ പ്രവവത്തനിക്കുലാം അനുവദനിച തുകേയുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസയലാംപരവഭാപ്ത  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല
ക്ലഭാത്തറ,  പുന്നക്കുറനി  ലഎ.എചസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.  എന്നതീ പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേലളയഭാണസ്റ്റ്
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ക്ലഭാത്തറ കകേഭാളനനിയനില് ഒരു കകേഭാടനി  രൂപയുലട വനികേസന
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതന്നതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം രണസ്റ്റ് ഗഡുക്കളഭായനി 65
ലക്ഷലാം  രൂപ അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പുന്നക്കുറനി  ലഎ.എചസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.
കകേഭാളനനിയനില് പദതനി പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില. 

(ബനി)  ക്ലഭാത്തറ കകേഭാളനനിയനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട ലകേഭാടുക്കുന:

1. Improvement of Houses

2. Improvements of Roads & drains

3. Solar street light

4. Retaining wall

5. Profit oriented earnings

(സനി)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കഗഭാത്രബന്ധു പദതനിക്കഭായനി നനികയഭാഗനിക്കലപട ലമന്റെര്മഭാര്

52  (2354)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  പുകരഭാഗതനി
ലക്ഷവമഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കഗഭാത്രബന്ധു  പദതനി  മുകഖന  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ
എത്ര ലമന്റെര്മഭാലര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; ജനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കുകേള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  നനികയഭാഗനിക്കലപട  ലമന്റെര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ഏതസ്റ്റ്
തരത്തനിലഭാണസ്റ്റ് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലമന്റെര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രതനിമഭാസലാം  എത്ര  തുകേ  കവതനലാം  നല്കുനലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇവരുലട വനിദവഭാഭവഭാസ കയഭാഗവത എന്തെഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  പുകരഭാഗതനി
ലക്ഷവമഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കഗഭാത്രബന്ധു  പദതനി  മുകഖന  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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2017-18  അധവയനവര്ഷലാം  241  ലമന്റെര്  ടതീചര്മഭാലര  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
(സഭാധഭാ.)നമ്പര് 229/17/പജ.പവ.വനിവ.  തതീയതനി  24-1-2017  പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
(പകേര്പസ്റ്റ് ഉളടക്കലാം ലചേയ്യുന)* വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില തഭാലൂക്കസ്റ്റ് നനിയമനിച ലമന്റെര്
ടതീചര്മഭാരുലട എണലാം

വയനഭാടസ്റ്റ്

ലലവത്തനിരനി 74

സുല്ത്തഭാന
ബകത്തരനി 77

മഭാനന്തെവഭാടനി 90

ആലകേ 241

(ബനി)  ജനിലയനിലല പനികന്നഭാക്ക കഗഭാത്ര വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ അടനിയര്,  പണനിയര്,

ഉദൗരഭാളനി,  കേഭാട്ടുനഭായര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം  1  മുതല്  4  വലര  പഠനിക്കുന്ന

കുടനികേളുലട  ഇടയനിലല  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടഞ്ഞസ്റ്റ്  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്

എത്തനിക്കുകേയുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  പഠന  പ്രവര്ത്തന

നനിര്വ്വഹണത്തനില്  ഒന്നഭാലാം  ക്ലഭാസനിലല  ടതീചകറഭാലടഭാപലാംനനിന്നസ്റ്റ്  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള  സഹഭായനിക്കുകേയുലാം  സ്കൂളനിലല  മറസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളലക്കഭാപലാം  ഇദൗ

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള ഇടപഴകേനിക്കഭാനുമുള കവദനിലയഭാരുക്കുകേ,  കഗഭാത്രഭഭാഷ,  സലാംസഭാരലാം

എന്നനിവയനില് ധഭാരണ നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ എന്നതസ്റ്റ് കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി പ്രകേഭാരലാം

നനിയമനിചനിട്ടുള  ലമന്റെര്  ടതീചര്മഭാരുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  തനതസ്റ്റ്  ഭഭാഷയനില്

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  ക്ലഭാലസടുക്കുകേലയന്നതുലാം  ഇവരുലട  ദദൗതവമഭാണസ്റ്റ്.

ഇത്തരത്തനിലള കസവനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  1  മുതല് 4  വലര പഠനലാം നടതന്ന പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് ലമന്റെര് ടതീചര്മഭാരനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)   സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (സഭാധഭാ.)നമ്പര്  1549/2017/പജ.പവവനിവ.

തതീയതനി  17-6-2017  പ്രകേഭാരലാം  ലമന്റെര്  ടതീചര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഓണകററനിയമഭായനി  15,000/-

രൂപ  പ്രതനിമഭാസലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം  ടനി

ടതീചര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് 15,000/- രൂപ പ്രതനിമഭാസലാം കവതനലാം നല്കുനണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ടനി.ടനി.സനി/ഡനി.എഡസ്റ്റ്/ബനി.എഡസ്റ്റ്.  കയഭാഗവതയുളവലരയഭാണസ്റ്റ്  ലമന്റെര്

ടതീചര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 
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ആദനിവഭാസനികേളുലട പുനരധനിവഭാസലാം

53 (2355)  ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ആദനിവഭാസനികേളുലട
പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചു;  അതനിൽ  എത്ര  രൂപ
ലചേലവഴനിച്ചുലവനലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ പദതനിക്കസ്റ്റ് എലന്തെങനിലലാം കകേന്ദ്രധനസഹഭായലാം
ലഭവമഭാകണഭാ;  എങനില്  2016-17  വര്ഷലാം  ഈയനിനത്തനില്  കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിച
തുകേലയത്രലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ആദനിവഭാസനികേളുലട
പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം  50  കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയതനില്
45,08,80,000/- രൂപ അനുവദനിചതനില് 45,08,73,500/- രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു. 2017-
18  വര്ഷലാം  50  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയതനില്  4,62,42,144/-  രൂപ
അനുവദനിചതനില് 21,21,204/- രൂപ ലചേലവഴനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആദനിവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ പദതനിക്കസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭനിചനിടനില. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി പദതനികേള

54 (2356) ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  കമഭാഡല്  ലറസനി ഡനഷവല്  സ്കൂളുകേളുലാം  കഹഭാസലകേളുലാം  അന്തെഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരത്തനികലക്കുയര്തന്നതനിനുള  കേര്മ്മേ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ടഹസ്കൂള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്
വതീടനികനഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന്നസ്റ്റ് പഠനമുറനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  ടഗഡനസസ്റ്റ്  &
കേരനിയര് കേദൗണ്സലനിലാംഗസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള,  ഗഭാന്റുകേള  എന്നനിവ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുലാം
നല്കേനിവരുന.  വകുപനിനുകേതീഴനില്  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്-കപഭാസസ്റ്റ്  ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേള,
കമഭാഡല്  ലറസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേള,  ലഎ.റനി.ലഎ.-കേള,  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള, പ്രതീലലപ്രമറനി വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
കമഭാഡല്  ലറസനിഡനഷവല്  സ്കൂളനിലല  കുടനികേളുലട  വവക്തനിതസ  വനികേസനത്തനിനഭായുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉന്നമനത്തനിനഭായുലാം  പ്രകതവകേ  പദതനികേളുലാം  വകുപസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള ഗഭാന്റുകേള

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനിലള  നഴറനി  സ്കൂളുകേളനിലല  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെസ്റ്റ്  നല്കുന.  ലപരനിപലററനികേസ്റ്റ്,  ഏകേഭാദവഭാപകേ  വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല
കുടനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലല പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ് തലത്തനിലള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം
ലലാംപലാം ഗഭാന്റെസ്റ്റ്, പ്രതനിമഭാസ ലലസപന്റെസ്റ്റ് എന്നനിവ നല്കേനിവരുന. 

കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ്  തലത്തനില്  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് വരുമഭാന പരനിധനിയനിലഭാലത മുഴുവന ഫതീസുലാം
വഭാര്ഷനികേ  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റുലാം  പ്രതനിമഭാസ  ലലസപന്റുലാം  നല്കേനിവരുന.
സര്ക്കഭാര്/സര്വ്വകേലഭാശഭാല  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  എലഭാ
കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലവലാം  ലഭവമഭാക്കുന.  ടനി  തുകേ  ഇ-ഗഭാനസസ്റ്റ്  പദതനി
മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളനിലലാം  മറസ്റ്റ്  അലാംഗതീകൃത
കഹഭാസലകേളനിലലാം  തഭാമസനിച്ചുപഠനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രതനിമഭാസ  ലലസപന്റെനിനുപകേരലാം
യഥഭാര്ത്ഥ  തഭാമസ  ഭക്ഷണ  ലചേലവുലാം  കപഭാക്കറസ്റ്റ്  മണനിയുലാം  നല്കുന.  കൂടഭാലത
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്  തലത്തനില്  9,  10  ക്ലഭാസ്സുകേളനില്
പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം  പഠന സഭാമഗനികേള വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഗഭാന്റുലാം
നല്കുന. 

അഞഭാലാം ക്ലഭാസസ്റ്റ് മുതല് പഠനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് മത്സരപരതീക്ഷ നടത്തനി
ആനുകൂലവലാം  നല്കുന്ന  'അയങഭാളനി  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ടഭാലന്റെസ്റ്റ്  ലസര്ചസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി',  കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ടബ്യൂഷന പഠനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  'ടബ്യൂകടഭാറനിയല് ഗഭാന്റെസ്റ്റ്
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പദതനി',  ലലടബല് സ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  'വസ വനിതരണ പദതനി',
വകുപനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരമുള കഹഭാസലകേളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കസ്റ്റ് 'കബഭാര്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്
ഗഭാന്റെസ്റ്റ്',  സമര്ത്ഥരഭായ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  സ്കൂള
കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള  പഠന  യഭാത്രയഭായ  ഭഭാരത  ദര്ശന,  ലലപ്രമറനി
ക്ലഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുലട  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കുള കപ്രഭാത്സഭാഹന ഗഭാന്റെസ്റ്റ്
എന്നതീ പദതനികേളുലാം നടത്തനിവരുന. 

കൂടഭാലത  ലമഡനിക്കല്,  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം
ലഭനിചവര്ക്കസ്റ്റ് പ്രഭാരലാംഭ ലചേലവനിനത്തനില് ധനസഹഭായലാം നല്കുന. 

വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള

പ്രതീലലപ്രമറനി  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി  വനികേഭാസ് വഭാടനികേള,  കേനിന്റെര്  ഗഭാര്ടന,
ബഭാലവഭാടനികേള,  നഴറനി  സ്കൂളുകേള,  ബഭാലവനിജഭാന  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  വനിദൂര  കകേഭാളനനികേളനിലല  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  1  മുതല്  4-ാം
ക്ലഭാസ്സുവലരയുള  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി  ലപരനിപലററനികേസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളുലാം
ഏകേഭാദവഭാപകേ വനിദവഭാലയങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന. വകുപനിനുകേതീഴനില് 106 പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്
കഹഭാസലകേളുലാം  3  കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളുലാം  19  കമഭാഡല്  ലറസനിഡനഷവല്
സ്കൂളുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  വകുപനിനുകേതീഴനില്  2  ലഎ.റനി.ലഎ.-കേളുലാം ഒരു ഉത്പഭാദന
പരനിശതീലന കകേന്ദ്രവുലാം സഭാകങതനികേ ലതഭാഴനിലകേള പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  10
മഭാതൃകേഭാപരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

വനിദവഭാഭവഭാസ ഉന്നമനത്തനിനഭായുള പ്രകതവകേ പരനിപഭാടനികേള

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലധനിഷനിത കകേഭാഴ്സുകേളക്കുള പ്രകവശന
പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത ലലസനനികേ സ്കൂള,  നകവഭാദയ സ്കൂള
പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനവുലാം  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  നല്കേനിവരുന.  സഭാകങതനികേ
കകേഭാഴസ്റ്റ്  പരനിശതീലനവുലാം  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്,  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്
ലപഭാതുപ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാപരനിശതീലനവുലാം  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  നല്കേനിവരുന.
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ് പഠനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്
ലഭാപസ്റ്റ് കടഭാപ്പുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ലമചലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉദൗരുകേളനില്
ടബ്യൂഷന നല്കുന്നതനികലയഭായനി സഭാമൂഹവ പഠനമുറനി പദതനി ഇദൗ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
മുതല് വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന. 100 സഭാമൂഹവ പഠനമുറനികേള പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
ഇദൗ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനഭായനി
പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ത്തലന്നയുള റനി.റനി.സനി., ബനി.എഡസ്റ്റ്. പഭാസഭായ യുവതനി യുവഭാക്കലള
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ലമന്റെര് ടതീചര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുന്ന കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി ആദവ ഘടമഭായനി വയനഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനില്  നടപനിലഭാക്കനി.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  ജനിലയനിലല  241  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേളനില് ഓകരഭാ ലമന്റെര് ടതീചര്മഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വനിദൂരവുലാം വനപ്രകദശങ്ങളനിലമുള കുടനികേളക്കസ്റ്റ് സ്കൂളനില്  എത്തനികചരുന്നതനിനസ്റ്റ്
വഭാഹന  സദൗകേരവലാം  ഏര്ലപടുതന്ന  'കഗഭാത്രസഭാരഥനി  പദതനി'-യുലാം  വകുപസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്. വകുപനിനുകേതീഴനിലള പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ് കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലകേലള
യൂണനിലസഫസ്റ്റ് നനിഷ്കര്ഷനിച  മഭാതൃകേയനില്  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ്
ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വകുപനിനുകേതീഴനിലള  കമഭാഡല്
ലറസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേളുലടയുലാം  കഹഭാസലകേളുലടയുലാം  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ
വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കടഭായസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള,  ശുദജല  വനിതരണലാം,  ചുറ്റുമതനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ടസസ്റ്റ്  വര്ക്കസ്റ്റ്,  ലസകേബ്യൂരനിറനി  റൂലാം,  കുഴല്ക്കനിണര്  എന്നനിവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന. 

ഭദൗതനികേ സദൗകേരവങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കുടനികേളക്കഭാവശവമഭായ
ബഞസ്റ്റ്,  ഡസസ്റ്റ്,  പഠനകമശ,  കേടനില്,  ലമത്ത,  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള  എന്നനിവയുലാം
വവക്തനിതസ  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  സഹഭായമഭാകുന്ന  ലലലബറനി  സദൗകേരവലാം,  കേമ്പബ്യൂടര്
ലഭാബുകേള,  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനത്തനിനുള  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവയുലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

എലാം.ആര്.എസ്സു.-കേളനില്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലള  സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ്  ക്ലഭാസസ്റ്റ്  റൂമുകേള
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത പരനിസനിതനി സദൗഹൃദ വനികേസനലാം മുനനനിര്ത്തനി കസഭാളഭാര്
പവര് പഭാന്റെസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള പ്രവര്ത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

കുടനികേളുലട  സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  സനി.സനി.റനി.വനി.  സലാംവനിധഭാനവുലാം
പ്രഭാവൃത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേനിഫ്ബനി  (KIIFB)  മുകഖന  2  എലാം.ആര്.എസ്സുകേളുലാം  5  പ്രതീലമലടനികേസ്റ്റ്
കഹഭാസലകേളുലാം  2  കപഭാസസ്റ്റ് ലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലകേളുലാം  1  യൂത്തസ്റ്റ് കഹഭാസലലാം നഭാടുകേഭാണനി
ലഎ.റനി.ലഎ.-യസ്റ്റ് അക്കഭാഡമനിക്കസ്റ്റ് കബഭാക്കുലാം കഹഭാസലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി 100
കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരളഭാ  കസറസ്റ്റ്  കേണ്സക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന
പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്
ലപണ്കുടനികേളക്കുകവണനിയുള  കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസല്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ്  'വതീടനികനഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന്നസ്റ്റ് പഠനമുറനി'  എന്ന
പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിടനില.  പകേരലാം  ഉദൗരുകേളനില്  'സഭാമൂഹനികേ  പഠനമുറനി'  എന്ന
പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉപകദശകേനഭാകയഭാ ടബ്യൂടറഭാകയഭാ പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു
യുവ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടയഭാലള  (ആകണഭാ/ലപകണഭാ)  ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്
മഭാസലാംകതഭാറുലാം  15,000/-  രൂപ ഓണകററനിയലാം  വവവസയനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി
നനികയഭാഗനിക്കുന.  ഹഭാലാംലലറനിലല  നനിലവനിലള  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ഹഭാളനികലഭാ  സമഭാന
ഇടങ്ങളനികലഭാ  പ്രസ്തുത  ലസന്റെര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുലാം.  ആവശവലാം  കവണനിടത്തസ്റ്റ്  സനിരലാം
സദൗകേരവലാം  നല്കേഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  ടബ്യൂടറനിലന്റെ  ഓണകററനിയലാം
ഉളലപലട അധനികേ സദൗകേരവങ്ങളഭായ കേമ്പബ്യൂടര്,  ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്,  ഫര്ണനിചര്,  വഭായനഭാ
സഭാമഗനികേള  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള  ലചേലവുകേള  5  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുളനില്
നനിജലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  സലത്തനിലന്റെ  സനിതനി
അനുസരനിചസ്റ്റ് പുതനിയ ലസന്റെറുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ലചേലവുകേളനില് മഭാറലാം വരുലാം.
കുടനികേളക്കുള  ലഘുഭക്ഷണത്തനിനുള  തുകേകൂടനി  ഇദൗ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ലനിലാംഗ  നനിര്ണയ സനിതനിവനിവരങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  50  ശതമഭാനലാം  തുകേ  വനനിതകേളക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നതഭായനി
കേണക്കഭാക്കുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതന്നതനികലയഭായനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  ലസറനില്ലമന്റുകേളനിലഭായനി  100  സഭാമൂഹവ  പഠന  മുറനികേള
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതനിലന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള പടനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന. ഇദൗ
സഭാപനങ്ങളനില് പശഭാത്തല സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  6.21  കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 5

കേണ്ണൂര് 5

വയനഭാടസ്റ്റ് 25

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 3

മലപ്പുറലാം 7

തൃശ്ശൂര് 2

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 25

എറണഭാകുളലാം 3

ഇടുക്കനി 15
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പത്തനലാംതനിട 3

ലകേഭാലലാം 2

തനിരുവനന്തെപുരലാം 5

                        ആലകേ 100

ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ലഫസനിലനികററലറ ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലഭാ  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്/ലലടബല്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ആയതസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്/ലലടബല്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിചസ്റ്റ്  നനിയമനലാം
നടതന്നതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സഭാമൂഹവ  പഠന  മുറനികേളക്കസ്റ്റ്
ആവശവമഭായ ഭദൗതനികേ സഭാഹചേരവലാം ഒരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കകേരളഭാ കസറസ്റ്റ് ഇനഡസനിയല്
എന്റെര്ലലപ്രസസസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  എന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്. വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട പഠന നനിലവഭാരലാം

55 (2357) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
,,   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
,,   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
,,    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  പഠന  നനിലവഭാരലാം
കുറഞ്ഞുവരുന്നതഭായുലാം സ്കൂളുകേളനില് നനിനള ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ് വര്ദനിക്കുന്നതഭായുലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  പഠനനനിലവഭാരലാം
ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എന്തെലഭാലാം ;

(സനി)  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ
ലസറനില്ലമന്റുകേളനില് നനിരക്ഷരത ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ഡനി)  ഈ പദതനിക്കുള അദവഭാപകേലര എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നലതനലാം
അവര്ക്കസ്റ്റ് പ്രതനിമഭാസലാം എന്തെസ്റ്റ് കവതനലാം അനുവദനിക്കുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  പദതനി  വനിജയപ്രദമഭാക്കുവഭാന  കമഭാണനിടറനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനവര്ഷങ്ങലള  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട
ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞുവരുന്നതഭായുലാം  പഠന  നനിലവഭാരലാം  കൂടനി
വരുന്നതഭായുമഭായഭാണസ്റ്റ് കേണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസ ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള,  ഗഭാന്റുകേള  എന്നനിവ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുലാം
നല്കേനിവരുന.   വകുപനിനുകേതീഴനില്  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്-കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേള,
കമഭാഡല്  ലറസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേള,  ലഎ.റനി.ലഎ.-കേള,  ലതഭാഴനില്പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള, പ്രതീലലപ്രമറനി വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
കമഭാഡല്  ലറസനിഡനഷവല്  സ്കൂളനിലല  കുടനികേളുലട  വവക്തനിതസ  വനികേസനത്തനിനഭായുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉന്നമനത്തനിനഭായുലാം  പ്രകതവകേ  പദതനികേളുലാം  വകുപസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള  ,   ഗഭാന്റുകേള

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനിലള  നഴറനി  സ്കൂളുകേളനിലല  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെസ്റ്റ്  നല്കുന.  ലപരനിപലററനികേസ്റ്റ്,  ഏകേഭാദവഭാപകേ  വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല
കുടനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലല പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ് തലത്തനിലള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം
ലലാംപലാം ഗഭാന്റെസ്റ്റ്, പ്രതനിമഭാസ ലലസപന്റെസ്റ്റ് എന്നനിവ നല്കേനിവരുന.

കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ്  തലത്തനില്  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് വരുമഭാന പരനിധനിയനിലഭാലത മുഴുവന ഫതീസുലാം
വഭാര്ഷനികേ  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റുലാം  പ്രതനിമഭാസ  ലലസപന്റുലാം  നല്കേനിവരുന.
സര്ക്കഭാര്/സര്വ്വകേലഭാശഭാല  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള   എലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  എലഭാ
കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലവലാം  ലഭവമഭാക്കുന.  ടനി  തുകേ  ഇ-ഗഭാനസസ്റ്റ്  പദതനി
മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളനിലലാം  മറസ്റ്റ്  അലാംഗതീകൃത
കഹഭാസലകേളനിലലാം  തഭാമസനിച്ചുപഠനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്   പ്രതനിമഭാസ  ലലസപന്റെനിനുപകേരലാം
യഥഭാര്ത്ഥ  തഭാമസ  ഭക്ഷണ  ലചേലവുലാം  കപഭാക്കറസ്റ്റ്  മണനിയുലാം  നല്കുന.  കൂടഭാലത
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്  തലത്തനില്  9,  10  ക്ലഭാസ്സുകേളനില്
പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം  പഠന സഭാമഗനികേള വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഗഭാന്റുലാം
നല്കുന. 
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അഞഭാലാം ക്ലഭാസസ്റ്റ് മുതല് പഠനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് മത്സര പരതീക്ഷ നടത്തനി

ആനുകൂലവലാം  നല്കുന്ന  'അയങഭാളനി  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ടഭാലന്റെസ്റ്റ്  ലസര്ചസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്

ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി',  കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ടബ്യൂഷന പഠനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  'ടബ്യൂകടഭാറനിയല് ഗഭാന്റെസ്റ്റ്

പദതനി',  ലലടബല് സ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  'വസ വനിതരണ പദതനി',

വകുപനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരമുള കഹഭാസലകേളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കസ്റ്റ് 'കബഭാര്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്

ഗഭാന്റെസ്റ്റ്',  സമര്ത്ഥരഭായ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ  കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  സ്കൂള

കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള  പഠന  യഭാത്രയഭായ  ഭഭാരത  ദര്ശന,  ലലപ്രമറനി

ക്ലഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുലട  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കുള കപ്രഭാത്സഭാഹന ഗഭാന്റെസ്റ്റ്

എന്നതീ പദതനികേളുലാം നടത്തനിവരുന.

കൂടഭാലത  ലമഡനിക്കല്  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം

ലഭനിചവര്ക്കസ്റ്റ് പ്രഭാരലാംഭ ലചേലവനിനത്തനില് ധനസഹഭായലാം നല്കുന.

വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള

പ്രതീലലപ്രമറനി  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി  വനികേഭാസസ്റ്റ്  വഭാടനികേള,  കേനിന്റെര്  ഗഭാര്ടന,

ബഭാലവഭാടനികേള,  നഴറനി  സ്കൂളുകേള,  ബഭാലവനിജഭാന  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവ

പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  വനിദൂര  കകേഭാളനനികേളനിലല  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  1  മുതല്  4-ാം

ക്ലഭാസ്സുവലരയുള  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി  ലപരനിപലററനികേസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളുലാം

ഏകേഭാദവഭാപകേ വനിദവഭാലയങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന. വകുപനിനുകേതീഴനില് 106 പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്

കഹഭാസലകേളുലാം  3  കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളുലാം  19  കമഭാഡല്  ലറസനിഡനഷവല്

സ്കൂളുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  വകുപനിനുകേതീഴനില്  2   ലഎ.റനി.ലഎ.  കേളുലാം ഒരു ഉല്പഭാദന

പരനിശതീലന കകേന്ദ്രവുലാം സഭാകങതനികേ ലതഭാഴനിലകേള പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  10

മഭാതൃകേഭാ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 

വനിദവഭാഭവഭാസ ഉന്നമനത്തനിനഭായുള പ്രകതവകേ പരനിപഭാടനികേള

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലധനിഷനിത കകേഭാഴ്സുകേളക്കുള പ്രകവശന

പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത ലലസനനികേ സ്കൂള,  നകവഭാദയ സ്കൂള

പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനവുലാം  വകുപ്പുമുകഖന  നല്കേനിവരുന.  സഭാകങതനികേ

കകേഭാഴസ്റ്റ്  പരനിശതീലനവുലാം  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.,  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്

ലപഭാതുപ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനവുലാം  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  നല്കേനിവരുന.

ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ് പഠനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്

ലഭാപസ്റ്റ് കടഭാപ്പുകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന. 
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പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ലമചലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉദൗരുകേളനില്

ടബ്യൂഷന നല്കുന്നതനികലയഭായനി സഭാമൂഹവ പഠനമുറനി പദതനി ഇദൗ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം

മുതല് വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന. 100 സഭാമൂഹവ പഠനമുറനികേള പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി

ഇദൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനഭായനി
പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ത്തലന്നയുള റനി.റനി.സനി, ബനി.എഡസ്റ്റ്. പഭാസഭായ യുവതനി യുവഭാക്കലള
ലമന്റെര് ടതീചര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുന്ന കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി ആദവ ഘടമഭായനി വയനഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനില്  നടപനിലഭാക്കനി.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  ജനിലയനിലല  241  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേളനില് ഓകരഭാ ലമന്റെര് ടതീചര്മഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വനിദൂരവുലാം  വനപ്രകദശങ്ങളനിലമുള  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  സ്കൂളനില്  എത്തനികചരുന്നതനിനസ്റ്റ്
വഭാഹന  സദൗകേരവലാം  ഏര്ലപടുതന്ന  'കഗഭാത്രസഭാരഥനി  പദതനി'-യുലാം  വകുപസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ
ലസറനില്ലമന്റുകേളനില്  നനിരക്ഷരത  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം  കഗഭാത്രബന്ധു,  സഭാമൂഹവ
പഠനമുറനി, കഗഭാത്രസഭാരഥനി എന്നതീ പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കഗഭാത്രബന്ധു പദതനി

വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  ലലപ്രമറനി  ക്ലഭാസ്സുകേളനിലളള  241  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേളനില്  ജനിലയനിലല  പനികന്നഭാക്ക  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ  അടനിയര്,  പണനിയര്,
ഉദൗരഭാളനി,  കേഭാട്ടുനഭായര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  1  മുതല്  4-ാം  ക്ലഭാസ്സുവലര
അദവഭായനലാം  നടതന്ന  കുടനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ് ഇദൗ പദതനി. ഇദൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 241 സ്കൂളുകേളനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  അഭവസ്തവനിദവലര  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലലാം  ലമന്റെര് ടതീചറഭായനി  നനിയമനിച്ചു.
2017-18 അദവയനവര്ഷലാം മുതല് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

കഗഭാത്രസഭാരഥനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഉദൗരുകേള,  ദുര്ഘട  വനപ്രകദശലത്തകയഭാ  മതനിയഭായ  വഭാഹന
സദൗകേരവലാം  ഇലഭാത്ത ഒറലപട ഉളപ്രകദശങ്ങളനികലഭാ  വഭാഹനസദൗകേരവലാം  ഇലഭായ്മയുലാം
വനവമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണ  ഭതീഷണനിയുലാം  സ്കൂളനിലലത്തഭാന  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
പ്രയഭാസമുണഭാക്കുന.  സസന്തെലാം  ഉദൗരുകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  സ്കൂളനില്  കപഭായനിവരുന്ന
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  പനി.ടനി.എ.യുലടയുലാം  സ്കൂളനിലല  അദവഭാപകേരുലടയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാലട  സ്കൂളനില്  കപഭാകേഭാന  വഭാഹന  സദൗകേരവലാം  ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കുന്ന
പദതനിയഭാണസ്റ്റ് കഗഭാത്രസഭാരഥനി പദതനി.  ഇദൗ പദതനി 2013-14  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
മുതല് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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സഭാമൂഹവ പഠനമുറനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനില് ടബ്യൂഷന സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലട സഭാമൂഹവ പഠനമുറനി
ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുള  സഭാഹചേരവലാം  ഇദൗ  പദതനി  വഴനിലയഭാരുക്കുന.
ഉപകദശകേനഭാകയഭാ  ടൂടറഭാകയഭാ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  യുവ  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടയഭാലള  (ആകണഭാ/ലപകണഭാ)  ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്  മഭാസലാംകതഭാറുലാം
15,000/-  രൂപ  ഓണകററനിയലാം  വവവസയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
നനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ഹഭാലാംലലറനിലല  നനിലവനിലള  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ഹഭാളനികലഭാ  സമഭാന  ഇടങ്ങളനികലഭാ
പ്രസ്തുത  ലസന്റെര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുലാം.  കേമ്പബ്യൂടര്,  ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്,  ഫര്ണനിചര്,  വഭായനഭാ
സഭാമഗനികേള, പഠനിതഭാക്കളക്കുള ലഘുഭക്ഷണലാം എന്നനിവയുലാം ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
സജതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ടനി.ടനി.സനി/ഡനി.എഡസ്റ്റ്/ബനി.എഡസ്റ്റ്  കയഭാഗവതയുള  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള
ഇന്റെര്വബ്യൂ  നടത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  അദവഭാപകേരഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്
ഓണകററനിയമഭായനി 15,000/- രൂപ അനുവദനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ഇ) കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുതന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് ചേനികേനിത്സഭാസദൗകേരവലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന നടപടനി

56 (2358)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിൽ  ഏറവുലാം കൂടുതല് ആദനിവഭാസനികേള തഭാമസനിക്കുന്ന
നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  വഭാണനികമല്  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനില്  പകത്തഭാളലാം
കകേഭാളനനികേളനിലഭായനി  1350-ഓളലാം ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് ചേനികേനിത്സഭാസദൗകേരവലാം  ലഭവമല
എന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുലണഭാ ;

(ബനി)  വഭാണനികമല്  പഞഭായത്തനിലല  പരപ്പുപഭാറയനിലല  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗവ
കകേന്ദ്രലാം ടടബല് ആശുപത്രനി ആയനി ഉയര്തവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  വഭാണനികമല്  പഞഭായത്തനില്  കവണത്ര
സദൗകേരവമുള  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേലളഭാനലാം  ഇല.  ടനി  പഞഭായത്തനിലല
ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  മതനിയഭായ  ചേനികേനിത്സഭാ  സദൗകേരവത്തനിനഭായനി  മറസ്റ്റ്
പ്രകദശങ്ങളനികലയസ്റ്റ് കപഭാകകേണനിവരുനണസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  വഭാണനികമല്,  നരനിപറ,  വളയലാം ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലല  1600-ഓളലാം
ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രകയഭാജനലപടുന്ന  തരത്തനില്  പരപ്പുപഭാറയനിലല
പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗവകകേന്ദ്രലാം  ലലടബല്  ആശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്തന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ലലകേത്തഭാങ്ങസ്റ്റ് പദതനി

57  (2359)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമ  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ടകേത്തഭാങ്ങസ്റ്റ്
പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം  എത്ര  തുകേ
ലചേലവഴനിക്കുകേയുണഭായനി;

(സനി) അനഭാഥരഭായ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് പദതനിയുലട പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ എത്രകപർക്കസ്റ്റ് ലഭനിച്ചു; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2017-18-ല് പ്രസ്തസ്തുത പദതനിക്കഭായനി  എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  അനഭാഥരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടനികേലള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്
'ലലകേത്തഭാങ്ങസ്റ്റ് പദതനി'.

മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലട ആശയമനിലഭാത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടനികേളുലട സലാംരലാംക്ഷണലാം
ഏലറടുക്കുന്നവര്ക്കുണഭാകുന്ന  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേബഭാധവത  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം
അത്തരലാം അഗതനികേളഭായ  കുടനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്
'ലലകേത്തഭാങ്ങസ്റ്റ്' എന്ന പദതനിയനിലൂലട വകുപസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

അനഭാഥരമഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടനികേളുലട സലാംരക്ഷണകമലറടുക്കുന്ന രക്ഷനിതഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
പ്രതനിമഭാസലാം  1,000/-  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന.  പ്രസ്തുത  തുകേ
വവവസകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭാകേഭാലത കുടനിയുലട  സലാംരക്ഷകേനസ്റ്റ്  കുടനിയുലട   വനിദവഭാഭവഭാസലാം,
ആഹഭാരലാം,  ചേനികേനിത്സ തുടങ്ങനിയ ലചേലവുകേളക്കസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
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തുകേ രക്ഷനിതഭാവനിലന്റെ ബഭാങസ്റ്റ് അക്കദൗണനികലയസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് നല്കുകേയഭാണസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.
ലലകേത്തഭാങ്ങസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുതന്നതനിനുള  നനിബന്ധനകേള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

1. പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവരുലാം  മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  മരനിച്ചുകപഭായ  കുടനികേള/
മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  ഉകപക്ഷനിച  കുടനികേള/മഭാതഭാപനിതഭാക്കളനില്  ഒരഭാള
മരണലപടുകേയുലാം  ജതീവനിചനിരനിക്കുന്നയഭാള  മഭാനസനികേകരഭാഗനിയുലാം  ആയനിട്ടുളവരുലട
കുടനികേള/മഭാതഭാപനിതഭാക്കളനില് ഒരഭാള മരണലപടുകേയുലാം മകറയഭാള കേഭാനസര്,
ടനി.ബനി.  തുടങ്ങനിയ  ഗുരുതരമഭായ  അസുഖങ്ങളമൂലലാം  കുടനികേലള  കപഭാറഭാന
കേഴനിവനിലഭാത്തവകരഭാ  ആലണങനില്  അവരുലട  കുടനികേള  എന്നനിവര്  ഇദൗ
പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനിരനിക്കുലാം.

2. കുടനികേള  ആരുലട  സലാംരക്ഷണയനിലഭാകണഭാ  കേഴനിഞ്ഞുവരുന്നതസ്റ്റ്  അവര്ക്കഭാണസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനിനസ്റ്റ്  കുടനികേള  ആരുലട
സലാംരക്ഷണയനിലഭാലണന്നസ്റ്റ്  സലലാം  ലലടബല്  എക്സെെസ്റ്റ്റനഷന  ആഫതീസര്
സഭാക്ഷവലപടുത്തനിയനിരനിക്കണലാം.

3. ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  രക്ഷനിതഭാവസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  അകപക്ഷഭാ
ഫഭാറത്തനില് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

4. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നവരുലട രക്ഷനിതഭാക്കളനില് ആരുലട
കപര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  പണലാം  അനുവദനികക്കണതസ്റ്റ്  അവരുലട  ബഭാങസ്റ്റ്  അക്കദൗണസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിചസ്റ്റ് നമ്പര് സഹനിതമുള ലനിസസ്റ്റ് ബന്ധലപട ലലടബല് എക്സെെസ്റ്റ്റനഷന
ആഫതീസര്/ലഎ.ടനി.ഡനി.  കപ്രഭാജകഭാഫതീസര്/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
ആഫതീസര്ക്കസ്റ്റ് സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്. 

5. തുകേമഭാറനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  അക്കദൗണനില്  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന  ചുമതല
ബന്ധലപട  ലഎ.ടനി.ഡനി.  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ് ആയനിരനിക്കുലാം.

6. കുടനികേള വളര്ന്നസ്റ്റ്  സസയലാംലതഭാഴനില്  കേലണതന്നതുവലരകയഭാ  18  വയസസ്റ്റ്
വലരകയഭാ മഭാത്രകമ ഇദൗ തുകേ അനുവദനിക്കുകേയുള.

(ബനി)   പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം  1,22,50,000/-  രൂപ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  അനഭാഥരഭായ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  പദതനിയുലട  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2016-17-ല് 629 കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ടനി പദതനിയുലട പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  2017-18-ല്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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വതീരലലശവ സമുദഭായത്തനിനസ്റ്റ് ഒ.ബനി.സനി. സലാംവരണ ആനുകൂലവലാം

58  (2360)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വതീരടശവ  സമുദഭായത്തനിനുലാം  അതനിലല  അനന്തെര  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
കുരുക്കള,  ലചേടനി,  ലചേടനിയഭാര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം  ഒ.ബനി.സനി.  സലാംവരണ
ആനുകൂലവലാം  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  കേഭാരവത്തനില്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കുരുക്കള/ഗുരുക്കള/ലചേടനിയഭാര്  എന്നനിവലരഭാഴനിലകേയുള  വതീരലലശവ,  ലചേടനി
എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങള  നനിലവനില്  സലാംസഭാനലത്ത  ഒ.ബനി.സനി.  പടനികേയനില്
ഉളലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. കുരുക്കള/ഗുരുക്കള/ലചേടനിയഭാര് എന്നനിവര്ക്കസ്റ്റ് ഒ.ബനി.സനി. ആനുകൂലവലാം
കവണലമന്ന  ആവശവലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  കേമ്മേതീഷന
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന

59 (2361)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  നടപഭാക്കനിവരുന്ന
പദതനികേള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  തനിരനിചടവനിലഭാത്ത
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനകണഭാ; ഇലലങനില് ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
കദശതീയ  ഏജനസനികേളഭായ  കദശതീയ  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരവ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  (NBCFDC),  കദശതീയ  നബ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  ധനകേഭാരവ
കകേഭാര്പകറഷന (NMDFC) എന്നതീ സഭാപനങ്ങള മുകഖന ലഭനിക്കുന്ന വഭായ്പ, തനതസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ്  എന്നനിവ  വനിനനികയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ്  വഭായ്പഭാ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതസ്റ്റ്.
വനിവനിധ  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  പരമഭാവധനി  വഭായ്പഭാതകേ,  പലനിശ
നനിരക്കസ്റ്റ് എന്നനിവ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഇല. ഇക്കഭാരവലാം നനിലവനില് പരനിണനയനിലനില. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 147

ലലശവ ലവളഭാള സമുദഭായത്തനിനസ്റ്റ് ഒ.ബനി.സനി. സലാംവരണഭാനുകൂലവലാം

60  (2362)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ടശവലവളഭാള  സമുദഭായത്തനിനുലാം  അതനിലല  അനന്തെര  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
ജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുലാം  ഒ.  ബനി.  സനി.  സലാംവരണഭാനുകൂലവലാം  നൽകുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച
കേഭാരവത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ലലശവലവളഭാള  സമുദഭായത്തനിനുലാം  അതനിലല  അവഭാന്തെര  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം
ഒ.ബനി.സനി.  പദവനി  നല്കേണലമന്ന  ആവശവലാം  സര്ക്കഭാര്  കനരലത്ത
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  12-2-1998-ലല സ.ഉ. (ലലകേ.)  നമ്പര് 09/1998/പജപവവനിവ.
ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  നനിരസനിചനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  ഇദൗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്  വതീണ്ടുലാം
ഇകത ആവശവലാം ഉന്നയനിചതസ്റ്റ് പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ കേമ്മേതീഷലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്. 

ദനിശ 2017 പദതനി

61 (2363) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 'ദനിശ 2017' എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയനിലല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ആലരഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  'ദനിശ'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്. 

(ബനി)   കുടുലാംബ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  ഗഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനില്  98,000/-
രൂപയനിലലാം  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില്  1,20,000/-  രൂപയനിലലാം  തഭാലഴയുള  മറസ്റ്റ്
പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായങ്ങളനില്  ഉളലപടുന്നവരുലാം  കുടുലാംബ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം
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6,00,000/-  (ആറസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപ)  രൂപയനില്  തഭാലഴയുള  മതനബ്യൂനപക്ഷ
വനിഭഭാഗങ്ങളനില് ഉളലപടുന്നവരുമഭാണസ്റ്റ് ഇദൗ പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

(സനി)  പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം
നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട ജുഡതീഷവല് ഫസസ്റ്റ് ക്ലഭാസസ്റ്റ് മജനികസറസ്റ്റ് കകേഭാടതനി

62 (2364)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖവമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട  ജുഡതീഷവല്  ഫസസ്റ്റ്  ക്ളഭാസസ്റ്റ്  മജനികസറസ്റ്റ്  കകേഭാടതനി
(ലടലാംപററനി) -  യുലട പ്രവര്ത്തനലാം നനിലവനിലളള വഭാടകേലക്കടനിടത്തനില്നനിനലാം പുതനിയ
ലകേടനിടത്തനികലക്കസ്റ്റ് മഭാറഭാന കേഴനിയഭാത്തതസ്റ്റ് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ലസക്രകടറനികയറനിലല  കഹഭാലാം
ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനില്  നനിലവനിലളള  ഫയലനില്  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട  ജുഡതീഷവല്  ഫസസ്റ്റ്  ക്ലഭാസസ്റ്റ്  മജനികസറസ്റ്റ്  കകേഭാടതനി
(ലടലാംപററനി)  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്നനിനലാം  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട
കകേഭാടതനി  ലകേടനിടത്തനികലക്കസ്റ്റ്  മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി  11,93,400/-  രൂപയുലട  അറകുറ
പണനികേളക്കുള  എസനികമറസ്റ്റ്  ലലഹകക്കഭാടതനി  രജനിസഭാര്  സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ധനകേഭാരവ  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
എസനികമറസ്റ്റ്  തുകേ  ധനകേഭാരവ  വകുപസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്,  അറകുറപണനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ ലടലാംപററനി കകേഭാടതനി മഭാറ്റുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

കഡഭാ. സുകുമഭാര് അഴതീകക്കഭാടസ്റ്റ് സ്മെഭാരകേലാം

63 (2365)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  കഡഭാ.  സുകുമഭാര്  അഴതീകക്കഭാടസ്റ്റ്
സ്മെഭാരകേത്തനിനുളള  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  കകേരള  സഭാഹനിതവ  അക്കഭാദമനിക്കസ്റ്റ്
ലലകേമഭാറുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ഏതുവലരയഭായനി എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  പുതുക്കനിയ  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിനുള
മറുപടനി  പ്രസലാംഗത്തനില്  സുകുമഭാര്  അഴതീകക്കഭാടസ്റ്റ്  ടസനിനസ്റ്റ്  50  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രഖവഭാപനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  2016-17-ല്  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച
ലപ്രഭാകപഭാസല്  ഒനലാം  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിടനില.  എന്നഭാല്  ബഹുമഭാനലപട  ഒല്ലൂര്
എലാം.എല്.എ.  ഇക്കഭാരവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തനിയതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്  ടനി
തുകേ  അനുവദനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  വനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്/ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  കകേരള  സഭാഹനിതവ  അക്കഭാദമനി
ലസക്രടറനിക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഭഭാരതസ്റ്റ് ഭവലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

64  (2366)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  ടതയഭാടസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഭഭാരതസ്റ്റ്
ഭവലന്റെ ഘടന വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേകേളഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സഭാപനത്തനിലളളതസ്റ്റ്;  പ്രസ്തുത
തസ്തനികേകേളനില് ആരലയഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്  നനിയമനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  ഇവരുലട കസവന കവതന
വവവസകേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എലന്തെഭാലക്ക
സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാമൂഹനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഇവനിലട നടത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  തതീയതനി
തനിരനിച്ചുള വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കമല്പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതുവലര  എത്ര  ചേലചനിത്ര  പ്രദര്ശനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  തതീയതനി
തനിരനിച്ചുള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപ്പുമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപസ്റ്റ്
ലസക്രടറനി ലലവസസ്റ്റ് ലചേയര്മഭാനഭായുലാം ലമമ്പര് ലസക്രടറനിയുലാം ഉളലപട പതനിലനഭാന്നലാംഗ
നനിര്വ്വഭാഹകേ  സമനിതനിയുലാം  പതനിലനടലാംഗ  ഭരണസമനിതനിയുലാം  കചേര്ന്ന  ഘടനയഭാണസ്റ്റ്
ഭഭാരതസ്റ്റ് ഭവനുളതസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഭഭാരതസ്റ്റ് ഭവന ജതീവനക്കഭാരുലട വനിശദഭാലാംശലാം 

തസ്തനികേകേള

1. ലമമ്പര് ലസക്രടറനി

പ്രകമഭാദസ്റ്റ്  പയന്നൂര്  17-8-2016  മുതല്  ലമമ്പര്  ലസക്രടറനിയഭായനി
കസവനമനുഷനിക്കുന. 

2. ക്ലഭാര്കേസ്റ്റ്  -  കേലാം  -  ലലലബറനി അസനിസന്റെസ്റ്റ്

ലസലനിന കമരനി എല്.വനി.-കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിച തതീയതനി 19-6-2003

3. പബ്യൂണ്  -  കേലാം  -  ലലനറസ്റ്റ് വഭാചസ്റ്റ്മഭാന

ആര്. ലഭാല് ദത്തസ്റ്റ്-കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിച തതീയതനി 19-3-1987

4. പഭാര്ടസ്റ്റ്ലലടലാം സസതീപര്

കേമലമ്മേ . എസസ്റ്റ്.-കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിച തതീയതനി 5-3-1995 

5. പബ്യൂണ്

രഭാകജഷസ്റ്റ്. വനി. ലകേ.-കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിച തതീയതനി 26-2-2006

സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച  ലസഷവല്  റൂളസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുള  കസവന  കവതന
വവവസകേളഭാണസ്റ്റ് ഭഭാരതസ്റ്റ് ഭവന ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

(സനി)   അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) മഭാകവലനി മലയഭാളലാം : 1,50,000.00

ഭഭാരതതീയ രലാംകഗഭാത്സവലാം : 1,00,000.00

നമുക്കസ്റ്റ് ജഭാതനിയനില വനിളലാംബരലാം :  1,00,000.00

ലശമ്മേങ്കുടനി സ്മൃതനി ഉദ്ഘഭാടനലാം : 2,43,000.00

കകേരള ലഫസസ്റ്റ് ബഭാലാംഗ്ലൂര് : 1,37,000.00

അയപന കേഭാകവവഭാത്സവലാം : 25,000.00

ജനി. കദവരഭാജന മഭാസര് ഗഭാനഭാലഭാപന മത്സരലാം : 20,000.00

വയലഭാര് സഭാലാംസഭാരനികേ പുരസഭാരലാം : 25,000.00

നടനരഭാവസ്റ്റ് : 75,000.00

ലതരുക്കൂത്തസ്റ്റ് അവതരണലാം : 40,000.00

തൃപടനി ലഭാസവമൃതലാം : 30,000.00

സനിത്തഭാര് കേകചരനി : 75,000.00

അതനിജതീവനലാം :  5,60,000.00

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(അതനിജതീവനത്തനിലന്റെ  നടത്തനിപനിനഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.
യനില് നനിന്നസ്റ്റ് 5,60,000 രൂപ ലഭനിച്ചു)

നഭാടന ദൃശവ കേലഭാകമള :  30,000.00

കഗഭാത്രസ്മൃതനി :  20,000.00

പഭാതകയഭാര സഭാലാംസഭാരനികകേഭാത്സവലാം  : 6,000.00

ബഭാവുല് സന്ധവ & വനിയറസ്റ്റ്നഭാലാം ലഫസസ്റ്റ്  : 50,000.00

ബഭാലാംബൂ ബഭാനഡസ്റ്റ് : 45,000.00

നചേനികകേതസസ്റ്റ് ചേനിത്ര പ്രദര്ശനലാം : 15,000.00

ഓലാംപുരനി അനുസ്മെരണവുലാം ചേലചനിത്ര പ്രദര്ശനവുലാം : 10,000.00

ലലമലാം അവതരണവുലാം ശനില്പശഭാലയുലാം  : 30,000.00

ലതരുക്കൂത്തസ്റ്റ് : 40,000

മധുരലാം മലയഭാളലാം : 20,000

ഇനകഡഭാ ജര്മന ലഫസസ്റ്റ് : 20,000

പ്രദക്ഷനിണ :  40,000

ലതലങഭാന ലഫസസ്റ്റ് : 2,00,000

കേഭാവവയഭാനലാം : 40,000

ജഷലാം ഇ കേശ്മതീര് ലഫസസ്റ്റ് :  1,35,000

കദവരഭാഗഭാങണലാം : 20,000

ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ് തനികയറര് : 2,76,995.00

ലശമ്മേങ്കുടനി സ്മൃതനി : 33,000.00

നഭാനഭാതസത്തനില് ഏകേതസലാം : 1,85,000.00

ഇന്തെവന നൃകത്തഭാത്സവലാം : 3,80,000.00

പഞകേഭാവവലാം : 35,000.00

വജ്രജൂബനിലനി ആകഘഭാഷലാം : 95,00,000.00
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(പ്രഥമ  മന്തെനിസഭഭാ  വജ്രജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷ  പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി
ഇനഫര്കമഷന ആന്റെസ്റ്റ് പബനികേസ്റ്റ് റനികലഷനസസ്റ്റ് വകുപനില്നനിന്നസ്റ്റ് 95,00,000/- രൂപ ലഭനിച്ചു)

ലതലങസ്റ്റ് ഇയര് ആകഘഭാഷലാം : 20,000.00

നഭാടകേ പ്രഭാകയഭാഗതീകേ പരനിശതീലന കേളരനി  : 15,000.00

ബലാംഗഭാളനി നബ്യൂ ഇയര് ആകഘഭാഷലാം : 20,000.00

രഭാജഭാരവനിവര്മ്മേ ചേനിത്രങ്ങളുലട ദൃശവഭാവനിഷ്കരണലാം, മനിഴഭാവസ്റ്റ് കമളലാം,  നൃത്ത സന്ധവ
                                                             : 2,91,000.00

കേഭാവഭാലലാം കുരുനകൂടലാം : 10,000.00

വഴനിലവളനിചലാം : 25,000.00

ബഭാലാംബു മബ്യൂസനികേസ്റ്റ് ലഫസസ്റ്റ് : 30,000.00

നൂപുര ധസനനി കദശതീയ നൃകത്തഭാത്സവലാം  : 25,000.00

നകവഭാത്ഥഭാന ഗതീതങ്ങള  : 40,000.00

ശവഭാമ മഭാധവ സന്ധവ : 75,000.00

കദശതീയ കഗഭാകത്രഭാത്സവലാം : 23,000.00

കേമുകേറ അനുസ്മെരണവുലാം സ്മൃതനിഗഭാന സന്ധവയുലാം  : 25,000.00

ആഫനിക്കന നൃത്തസന്ധവ : 45,000.00

മഹഭാകേവനി പനി. കുഞ്ഞനിരഭാമന പുരസഭാര വനിതരണലാം: 25,000.00

കയഭാഗ കഡ : 40,000.00

കലഭാകേ സലാംഗതീത ദനിനലാം : 15,000.00

കേഭാവഭാലലാം മകഹഭാത്സവലാം : 40,000.00

കേവനിതയുലാം പ്രതനികരഭാധവുലാം : 10,000.00

ഇന്തെവന ഗഭാകമഭാത്സവസ്റ്റ് : 3,20,000.00

ഖയഭാല് ലഫസസ്റ്റ് : 10,000.00

ലമഹ്കറഭാ പ്രണഭാമലാം : 20,000.00

ഘനശവഭാമ സന്ധവ : 25,000.00

ഇന്തെവന മണ്സൂണ് ലഫസസ്റ്റ്  : 3,50,000.00

സസരരഭാഗസുധ : 20,000.00

 -------------------

ആലകേ                                1,42,29,995.00
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(ഒരു കകേഭാടനി  നഭാല്പത്തനി രണസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി ഇരുപത്തനി ഒനപതനിനഭായനിരത്തനി
ലതഭാളഭായനിരത്തനി ലതഭാണ്ണൂറനി അഞസ്റ്റ് രൂപ)

(ഇ) നഭാളനിതുവലര ഭഭാരതസ്റ്റ് ഭവന 22 ചേലചനിത്ര പ്രദര്ശനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

          തതീയതനി പ്രദര്ശനിപനിച സനിനനിമകേള

1. 2017 ലഫബ്രുവരനി 11 : പുരഭാവൃത്തലാം, അര്ദസതവ, ആകക്രഭാഷസ്റ്റ്

2. ലഫബ്രുവരനി 25 : NABRASKA

3. മഭാര്ചസ്റ്റ് 4 : Taste of Cherry

4. മഭാര്ചസ്റ്റ് 13 : Frida

5. മഭാര്ചസ്റ്റ് 18 : ഉത്തരഭായനലാം

6. മഭാര്ചസ്റ്റ് 25 :  Once upon a time in Anatolia

7. ഏപ്രനില് 8 : I served the king of England

8. ഏപ്രനില് 14 : Court

9. ഏപ്രനില് 24 : Amour

10. ഏപ്രനില് 29 : ലലക്രലാം നമ്പര് 89

11. കമയസ്റ്റ് 13 : Teza

12. കമയസ്റ്റ് 27 : അമ്മേ അറനിയഭാന

13. ജൂണ് 3 : Sink

14. ജൂണ് 10 : Malala

15. ജൂണ് 17 : കേളനിയച്ഛന

16. ജൂണ് 24 : ഒറയഭാളപഭാത

17. ജൂലലല 1 : സസരൂപലാം

18. ജൂലലല 8 : 8 1/2 intercuts  

19. ജൂലലല15 : Kagazke Phool

20.ജൂലലല 22 : Still Life

21. ജൂലലല 29 : Three colors Blue

22. ആഗസസ്റ്റ് 5 : Seven Samurai
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കകേരള  ചേലചനിത്ര  അക്കഭാദമനി,  ഭഭാരതസ്റ്റ്  ഭവലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട
സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  പ്രതനിവഭാര  ചേലചനിത്ര പ്രദര്ശനത്തനിനസ്റ്റ്  ഭഭാരതഭവന കവദനിയഭാണസ്റ്റ്
അനുവദനിച്ചുനല്കുന്നതസ്റ്റ്. മറസ്റ്റ് സഭാകങതനികേ സദൗകേരവങ്ങള ചേലചനിത്ര അക്കഭാദമനിയഭാണസ്റ്റ്
ഒരുക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

മലയഭാള ചേലചനിത്ര നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല അനഭനിലഷണതീയമഭായ
പ്രവണതകേള

65 (2367)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാള  ചേലചേനിത്ര  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിലല  അനഭനിലഷണതീയമഭായ
പ്രവണതകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സതീകേള  കനരനികടണനിവരുന്ന
ചൂഷണങ്ങളുലാം  മനുഷവഭാവകേഭാശലലാംഘനങ്ങളുലാം  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനിലല  അനഭനിലഷണതീയമഭായ  പ്രവണതകേള,
ക്രനിമനിനല്വല്ക്കരണലാം  എന്നനിവ  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനില്
ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  ബഭാധകേമഭാക്കുകേ,  സനിനനിമഭാ
സലാംഘടനകേളക്കുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേ എന്നനിവ ഉളലപലട ഒരു നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതവഭാനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ചേലചനിത്ര നനിര്മ്മേഭാണ രലാംഗത്തസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സതീകേള പലവനിധമഭായ
ചൂഷണങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. സനിനനിമഭാ കമഖലയനില്
പുതുതഭായനി രൂപലാംലകേഭാണ  'വനിമണ് ഇന സനിനനിമ കേളകതീവസ്റ്റ്  '  എന്ന സലാംഘടന ഇദൗ
രലാംഗത്തസ്റ്റ്  സതീകേള  കനരനികടണനിവരുന്ന  പ്രശ്നങ്ങലള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
നനികവദനലാം  സമര്പനിചനിരുന.  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സതീകേള
കനരനികടണനിവരുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  ലതഭാഴനില്  സഭാഹചേരവങ്ങളുലാം  പഠനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജസനിസസ്റ്റ്  ലകേ.  കഹമ ലചേയര്കപഴണഭായുലാം ശതീമതനി  ശഭാരദ,
ശതീമതനി ലകേ.  ബനി.  വത്സലകുമഭാരനി  (റനിട.  ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്.)  എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായുലാം
ഒരു വനിദഗ സമനിതനിലയ 1-7-2017-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് (എലാംഎസസ്റ്റ്.) 16/2017 *

സഭാലാം.കേഭാ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  സമനിതനിയുലട  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലഭവമഭായകശഷലാം  ഇദൗ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  സതീ  സുരക്ഷയസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  ഇടലപടലകേള
സര്ക്കഭാര് നടതന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

* ലലലബറയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേണള ലഹളയുലട ഓര്മ്മേയഭായുള ആര്ടസ്റ്റ് മബ്യൂസനിയലാം

66  (2368)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
തുറമുഖവുലാം  മബ്യൂസനിയവുലാം  പുരുവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഊരൂടമ്പലത്തസ്റ്റ്  കേണള  ലഹളയുലട
ഓര്മ്മേയഭായനി ആര്ടസ്റ്റ് മബ്യൂസനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശത്തനിനകമല്
സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലന്തെലഭാലമന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായുള  തുടര്
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേണള  ലഹളയുലട  ഓര്മ്മേയഭായനി  ആര്ടസ്റ്റ്  മബ്യൂസനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2.71  കകേഭാടനി  രൂപയുലട പഭാനുലാം  എസനികമറ്റുലാം  കകേരള സലാംസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ആലാംകഗഭാ ഇന്തെവന സമൂഹലാം കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

67 (2369)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആകഗഭാ  ഇന്തെവന  സമൂഹലാം  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
24-1-2017-ല്  സർക്കഭാർ  വനിളനിച്ചുകചേർത്ത  കയഭാഗത്തനില്  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല
തങകശരനി പ്രകദശലത്ത കപഭാര്ച്ചുഗതീസസ്റ്റ് ലസമനികത്തരനി, കേഭാടുകുറനി ലസന്റെസ്റ്റ് ഫഭാനസനിസസ്റ്റ്
ചേര്ചനിലന്റെ  അവശനിഷ  സലാംരക്ഷണലാം,  ടപതൃകേ  സലാംരക്ഷണലാം  എന്നതീ
തതീരുമഭാനങ്ങളനില് ടകേലക്കഭാണനിട്ടുള നടപടനി എലന്തെന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരവത്തനില്  24-1-2017-ലല  കയഭാഗതതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ
വകുപസ്റ്റ് വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടനിനഭായനി പുരഭാവസ്തു വകുപസ്റ്റ് ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലക്കനിടനി കുഞന സ്മെഭാരകേത്തനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

68 (2370)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ലക്കനിടനി  കുഞന  സ് മഭാരകേത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  2017-18
വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  എത്ര  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന;  അതുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
എലന്തെലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 1-4-2016  മുതല്  30-6-2017  വലരയുള കേഭാലത്തസ്റ്റ് ഒറപഭാലലാം,  ലക്കനിടനി
കുഞന  സ് മഭാരകേത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു; എത്ര തുകേ ലചേലവഴനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായുള  ഏലതലഭാലാം  ലപ്രഭാകപഭാസലകേളഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബജറനില് പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ലക്കനിടനിയനില്
കേനിളനിക്കുറനിശ്ശേനിമലാംഗലത്തസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കുഞന നമ്പവഭാര് സ്മെഭാരകേത്തനിനസ്റ്റ്  "2205-
00-102-77-11-കനഭാണ്  പഭാന"  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടനി തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) 1-4-2016  മുതല്  30-6-2017  വലരയുള കേഭാലത്തസ്റ്റ് ഒറപഭാലലാം,  ലക്കനിടനി
കുഞന  സ്മെഭാരകേത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണ/നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  തഭാലഴ
പറയുന്ന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേള പ്രകേഭാരലാം 48,94,000/- രൂപയഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിചതസ്റ്റ്.
കുഞന  നമ്പവഭാര്  സ്മെഭാരകേത്തനിലല  ക്ലഭാസസ്റ്റ്  മുറനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  3-1-2013-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
1/2013/സഭാലാം.കേഭാ.വ.  പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച  10  ലക്ഷത്തനിനസ്റ്റ്  പുറകമ  10-1-2017-ലല
സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  8/2017/സഭാലാം.കേഭാ.വ  പ്രകേഭാരലാം  10  ലക്ഷലാം  രൂപകൂടനി
അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  തനിരുവനന്തെപുരലത്ത
ഹഭാബനിറഭാറസ്റ്റ്  ലടകകഭാളജനി  ഗ്രൂപനിലന്റെ  ചുമതലയനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കുഞന
നമ്പവഭാര്  സ്മെഭാരകേത്തനിലല  ലകേടഭാവനിളക്കസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷനിക്കല്,  കേനിണര്  ആഴലാം  കൂടല്,
ചുറ്റുമതനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയഭായനി  18-3-2017-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
174/2017/സഭാലാം.കേഭാ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  13.94  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി
തുകേ പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഇതനിനകേലാം തലന്ന ലചേലവഴനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കുഞന  നമ്പവഭാര്  സ്മെഭാരകേത്തനിലല  അടനിസഭാന  സദൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്  കബഭാക്കസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളലപലടയുള  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി
29-3-2017-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 251/2017/സഭാലാം.കേഭാ.വ. പ്രകേഭാരലാം 25 ലക്ഷലാം
രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനിലല നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ ചുമതലയനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 
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(സനി) പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് കേനിളനിക്കുറനിശ്ശേനിമലാംഗലത്തസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കുഞന നമ്പവഭാര്
സ്മെഭാരകേത്തനിലന്റെ ലലദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം ടനി സഭാപനത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
അദവഭാപകേര്  ഉളലപലടയുള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ശമ്പളലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം
സഭാപനത്തനിലന്റെ അറകുറപണനികേള നടതന്നതനിനുലാം സഭാപനത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല
സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി  പ്രകേഭാരലാം  തടസങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭാല്  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്  പ്രകതവകേ  ഗഭാന്റെസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കണലമനലാം  ടനി
സഭാപനത്തനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ/ആവര്ത്തന  ഗഭാന്റെസ്റ്റ്  25  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിക്കണലമനമുള  കുഞന  നമ്പവഭാര്  സ്മെഭാരകേ  ലസക്രടറനിയുലട  വനിവനിധ
ലപ്രഭാകപഭാസലകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

കേലഭാഭവന മണനി സ്മെഭാരകേലാം

69  (2371)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേലഭാഭവന മണനിയുലട സ്മെരണ നനിലനനിര്തന്നതനിനഭായനി ചേഭാലക്കുടനിയനില്
'കേലഭാഭവന  മണനി  സ്മെഭാരകേലാം'  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  അനവലാംനനിനകപഭാകുന്ന
പ്രഭാചേതീനകേലഭാരൂപങ്ങളനിലലഭാന്നഭായ  'ഓണലാം  കേളനി'ലയ  നനിലനനിര്തന്നതനിനുലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നനിനുമഭായനി  കേലഭാഭവന മണനിയുലട കപരനില് ചേഭാലക്കുടനിയനില്വചസ്റ്റ്
സലാംസഭാനതല  'ഓണലാം  കേളനി'  മത്സരലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കഫഭാകേസ്റ്റ്  കലഭാര്
അക്കഭാദമനി വഴനി പുരസഭാരങ്ങള നല്കുന്നതനിനുലാം ആവശവമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായുള നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  പുതുക്കനിയ  ബജറസ്റ്റ്
പ്രസലാംഗത്തനില്  കേലഭാഭവന  മണനി  സ്മെഭാരകേലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  50  ലക്ഷലാം  രൂപ
പ്രഖവഭാപനിചനിരുന.  കമല്പദതനി  കകേരള  കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര്  അക്കഭാദമനി  മുഖഭാന്തെരലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  31-3-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  288/2017/
സനി.എല്.എ.ഡനി. തതീയതനി പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി
തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  സ്മെഭാരകേത്തനിനഭായുള സലവുലാം അടനിസഭാന സദൗകേരവവുലാം
ലഭവമഭാക്കുവഭാന കകേരള കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര് അക്കഭാദമനികയഭാടസ്റ്റ് ആവശവലപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ടനി പദതനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സലലാം വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലലാം എലാം.എല്.എ.-യുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് ചേര്ചകേള നടത്തനിവരുന.
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ഓണലാം  കേളനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചേഭാലക്കുടനിയനില്
അക്കഭാദമനിയുലട  കനതൃതസത്തനില് ഓണലാം കേളനി  മത്സരലാം  2017  ലസപ്റലാംബര് മഭാസലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിലന്റെ വനിജയനികേളക്കസ്റ്റ് അതഭായതസ്റ്റ്, ഒനലാം
രണ്ടുലാം  മൂനലാം  സഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  യഥഭാക്രമലാം  3,000/-,  2,000/-,  1,000/-  എന്നതീ
ക്രമത്തനില്  പുരസഭാരലാം  നല്കുവഭാന  കകേരള  കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര്  അക്കഭാദമനി
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര്  അക്കഭാദമനി  കേലഭാഭവന  മണനിക്കസ്റ്റ്
മരണഭാനന്തെര ബഹുമതനി പുരസഭാരലാം പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സമഗമഭായ ചേലചനിത്ര നയലാം

70 (2372) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സമഗമഭായ  ഒരു  ചേലചനിത്ര  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശതീ.  അടൂര്  കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന  അദവക്ഷനഭായുള  വനിദഗ  സമനിതനിയുലട
ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സനിനനിമ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിതരണലാം,  പ്രദര്ശനലാം
തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ കമഖലകേളുലട സമഗമഭായ പരനിഷ്കരണത്തനിനഭായനി  ഒരു  "സനിനനിമ
റഗുകലററനി  അകതഭാറനിറനി"  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടഭാലത സനിനനിമഭാ കമഖലയനില് പുതുതഭായനി രൂപലാംലകേഭാണ 'വനിമണ്
ഇന സനിനനിമ കേളകതീവസ്റ്റ് ' എന്ന സലാംഘടനയുലട നനികവദനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
സനിനനിമഭാ കമഖലയനില്   പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സതീകേളക്കസ്റ്റ് കനരനികടണനിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുലാം
ലതഭാഴനില്  സഭാഹചേരവങ്ങളുലാം  പഠനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ജസനിസസ്റ്റ്  ശതീമതനി ലകേ.  കഹമ
അദവക്ഷയഭായനി  ഒരു വനിദഗ  സമനിതനിലയ രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ചേലചനിത്ര  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ചേലചനിത്ര അക്കഭാദമനിയുലടയുലാം ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

71 (2373)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ചേലചനിത്ര അക്കഭാദമനിയുലടയുലാം
ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷകന്റെയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലമചലപടുതന്നതനിനഭാവശവമഭായ
എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്   അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കകേരള  സലാംസഭാന
ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  അക്കഭാദമനി
എന്നതീ സഭാപനങ്ങള ചുവലട പറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന

1. കേനിഫ്ബനി  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലള
തതീകയററുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഫനിലനിലാം  ലഫസനിവല്  കകേഭാലാംപക്സെെസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭാലയ  ഒരു  ഫനിലനിലാം
സനിറനിയഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

2. കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്  പറവൂരനിലല  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  തനികയറര്  നവതീകേരനിചസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്
തനികയററുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്ന  പദതനി  അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്  അനുവദനിച  നഭാലകകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴനിചഭാണസ്റ്റ് ഇദൗ പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

3. ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയഭായനില് നനിലവനിലളള പ്രനിവബ്യൂ തനികയററനിലന  16  ലക്ഷലാം
രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ് ഒരു 7.1 സദൗണസ്റ്റ് മനിക്സെെനിലാംഗസ്റ്റ് തനികയറര് ആക്കനി മഭാറനി.

4. ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭായനില്  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഭാക്കനി  ഒരു
പ്രതീമനിക്സെെനിലാംഗസ്റ്റ്-ടഭാക്കസ്റ്റ് ലലയനിലാംഗസ്റ്റ് സബ്യൂടസ്റ്റ് സഭാപനിച്ചു.

5. ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയഭായനില്  27.64  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ് ഡനി.ലഎ.
അസനിസസ്റ്റ് സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

6. കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ചേനിറ്റൂരനിലള  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  തനികയറര്
ആധുനനികേരതീതനിയനില്  നവതീകേരനിചസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  തനികയററുകേളഭാക്കുന്ന  പദതനി
ഉടനതലന്ന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര അക്കഭാദമനി

1. ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ചേലചനിത്ര

അക്കഭാദമനിക്കുകവണനി  തനിരുവലലത്ത  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭായനില്

കേനിഫ്ബനിയുലട പ്രകതവകേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലട 100 കകേഭാടനി രൂപ
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ലചേലവനില് അന്തെര്കദ്ദേശതീയ ചേലചനിത്രകമളയുലട  സനിരലാം കവദനി  (തതീകയറര്

കകേഭാലാംപക്സെെസ്റ്റ്) പണനിയുന്നതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2. കേഴക്കൂടലാം  കേനിനഫഭാ  ഫനിലനിലാം  &  വതീഡനികയഭാ  പഭാര്ക്കനില്  അന്തെഭാരഭാഷ

നനിലവഭാരത്തനിലള ഒരു ലലലബറനിയുലാം  മലയഭാള  സനിനനിമ,  ചേരനിത്രത്തനിലല

നഭാഴനികേക്കല്ലുകേളഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുള  സനിനനിമകേളുലട  വനിപുലമഭായ  കശഖരവുലാം

ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  കകേഭാടനി  എണ്പതസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  മുതല്മുടക്കനില്

അന്തെഭാരഭാഷ  ഫനിലനിലാം  സഡനി,  റനിസര്ചസ്റ്റ്  ലസന്റെര്  &  ഡനിജനിറല്

ആര്ലലക്കവ്സനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സനിനനിമഭാ  കലഭാകേലത്തക്കുറനിച്ചുള  പഠനത്തനിനുലാം  ഗകവഷണത്തനിനുലാം

മുതല്ക്കൂടഭാകേത്തക്കരതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇദൗ  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം

ലചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

3. പുതുതലമുറയനില് നല സനിനനിമയുലട സലാംസഭാരലാം വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനില്

പ്രസനിദതീകേരണങ്ങളക്കുള  പങസ്റ്റ്  മനസനിലഭാക്കനി  അക്കഭാദമനി  'ചേലചനിത്ര

സമതീക്ഷ ' എന്ന മുഖമഭാസനികേ 2017 ആഗസസ്റ്റ് 31-നസ്റ്റ് പ്രകേഭാശനലാം ലചേയ്യുവഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4. കേലഭാമൂലവമുള  കലഭാകേനനിലവഭാരത്തനിലള  മനികേച  ചേനിത്രങ്ങള

ജനങ്ങളനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ടൂറനിലാംഗസ്റ്റ്  ടഭാക്കതീസസ്റ്റ്  എന്ന  വനിപുലമഭായ

പദതനി അക്കഭാദമനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സനിനനിമയുലാം  തതീകയററുലാം  ഇനലാം

അനവമഭായനി  നനില്ക്കുന്ന  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേള  ഉളലപലടയുള

സലങ്ങളനിലല ഒരു വലനിയ വനിഭഭാഗലാം സഭാധഭാരണക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ് സനിനനിമയുലാം

അതനിലൂലട  നല  സലാംസഭാരവുലാം  എത്തനിക്കുകേ  എന്ന  വനിപുലവുലാം

വവതവസ്തവുമഭായ  ഒരു  ബൃഹതസ്റ്റ്  പദതനിക്കഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിലൂലട  അക്കഭാദമനി

തുടക്കമനിടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  സ്കൂളുകേള,  കകേഭാകളജുകേള,

ലസഭാലലസറനികേള,  വനിവനിധ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവയുമഭായനി

സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  കലഭാകേനനിലവഭാരത്തനിലള  ചേലചനിത്ര  പ്രദര്ശനങ്ങള

സലാംഘടനിപനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  സലാംവഭാദലാം,  ചേര്ച,  ചേലചനിത്ര  രലാംഗലത്ത

വനിദഗലര  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള  സനിനനിമയുലട  വനിവനിധ  വശങ്ങള

പരനിചേയലപടുതന്ന  ക്ലഭാസ്സുകേള  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കുകേ,  കുടനികേളക്കുലാം

അധവഭാപകേര്ക്കുലാം  ചേലചനിത്ര  പഠന  കേവഭാമ്പുകേള  ഉളലപലടയുള

പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനിനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുള കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള

72 (2374) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ
വകുപനിനസ്റ്റ് എലന്തെലഭാലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനികേളക്കഭായനി  അനുവദനിച  തുകേ  പൂര്ണമഭായുലാം
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനിൽ കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനികേളനില്  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാംകൂടനി  ഉളലപടുന്ന
പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ
വകുപനിനസ്റ്റ് പുതനിയ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള ഒനലാംതലന്ന അനുവദനിചനിടനില. 

(ബനി&സനി)  ബഭാധകേമല. 

സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

73  (2375)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകേപസ്റ്റ്
എലന്തെഭാലക്ക  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നൽകേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി  എലന്തെങനിലലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കുന്ന  പദതനി  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  ഉലണങനില്
ഇതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേകേഭാരവ  വകുപസ്റ്റ്  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്/
സലാംഘടനകേളക്കസ്റ്റ് ആവര്ത്തന ഗഭാന്റെസ്റ്റ്, അനഭാവര്ത്തനഗഭാന്റെസ്റ്റ്, പ്രകതവകേ ഗഭാന്റെസ്റ്റ് എന്നതീ
ഇനങ്ങളനിലഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആവര്ത്തന  ഗഭാന്റെഭായനി  2,55,90,000/-
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രൂപയുലാം  അനഭാവര്ത്തനഗഭാന്റെഭായനി  57,00,000/-രൂപയുലാം  ലസഷവല്  ഗഭാന്റെഭായനി
40,00,000/-രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രശസ്തരഭായ
സഭാഹനിതവകേഭാരനഭാരുലടയുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  നഭായകേനഭാരുലടയുലാം  കപരനിലള
സഭാപനങ്ങളുലട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  പുനരുജതീവനത്തനിനുമഭായനി  77,50,000/-
രൂപയുലാം പ്രമുഖ കേലഭാകേഭാരനഭാരുലടയുലാം സഭാഹനിതവകേഭാരനഭാരുലടയുലാം സ്മെഭാരകേങ്ങളക്കുള
സഹഭായമഭായനി  1,05,19,000/-രൂപയുലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  നഭാളനിതുവലര  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആവര്ത്തനഗഭാന്റെഭായനി  1,04,25,000/-രൂപയുലാം  അനഭാവര്ത്തന  ഗഭാന്റെഭായനി
4,75,000/-രൂപയുലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പുതുതഭായനി എലന്തെങനിലലാം  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന്ന പദതനി
ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

കേലഭാദവഭാപകേര്ക്കഭായനി പ്രകതവകേ ലഫകലഭാഷനിപസ്റ്റ്

74  (2376)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലഭാദവഭാപകേര്ക്കഭായനി  പ്രകതവകേ  ലഫകലഭാഷനിപസ്റ്റ്  നല്കേഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി എലന്തെഭാലക്ക മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നനിശയനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപസ്റ്റ്  കേലഭാദവഭാപകേര്ക്കഭായനി  പ്രകതവകേ  ലഫകലഭാഷനിപസ്റ്റ്

നല്കുന്നനില.  എന്നഭാല്  കേലഭാവനിഷയങ്ങളനില്  അലാംഗതീകൃത  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം

നനിശനിത  കയഭാഗവത  കനടനിയനിറങ്ങുന്ന  യുവ  കേലഭാകേഭാരനഭാരഭായ  1000

കേലഭാപരനിശതീലകേര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രതനിമഭാസലാം  10,000/-രൂപവതീതലാം  ലഫകലഭാഷനിപസ്റ്റ്

നല്കുന്നതനിനഭായനി  'യുവ കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കുള വജ്രജൂബനിലനി ലഫകലഭാഷനിപസ്റ്റ്'  എന്ന

പദതനി ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  വരുനണസ്റ്റ്.  പദതനി നനിര്വ്വഹണലാംവഴനി കകേരളത്തനിലന്റെ കേലഭാ

സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  ആശരവകേരമഭായ  പുതുലലചേതനവവുലാം  ചേലനഭാത്മകേതയുലാം

സൃഷനിക്കുകേലയന്നതഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവലാം.

(ബനി) പദതനിയുലട മഭാനദണ്ഡങ്ങള തയഭാറഭാക്കനി വരുന്നകതയുള്ളു.
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അവശകേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കസ്റ്റ് കക്ഷമപദതനികേള

75  (2377)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  അവശകേലഭാകേഭാരനമഭാരുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  കൂടുതല്  പദതനികേള
പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി) എങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  50  വയസനില് കൂടുതല് പ്രഭായമുള കേലഭാകേഭാരനഭാരുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  1,500/-(ആയനിരത്തനി അഞ്ഞൂറസ്റ്റ്  രൂപ മഭാത്രലാം)  രൂപഭാ
നനിരക്കനില് കേലഭാകേഭാര ലപനഷന നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കുള
ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരമുള ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാന കേലഭാകേഭാര ലപനഷനുലാം അടനിയന്തെര ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായത്തനിനുമുള
വരുമഭാന  പരനിധനി  1,00,000/-രൂപയഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനിയുലാം  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം
പരമഭാവധനി 1,00,000/-രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി) ബഭാധകേമല.

ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് പഭാര്ലലമന്റെറനി അഫകയഴ സ്റ്റ്

76 (2378) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കസ്റ്റ് :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .   പനി  . :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  പഭാര്ലലമന്റെറനി  അഫകയഴനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി) ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന വനിവനിധ പദതനികേള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ഇദൗ പദതനികേള ലമചലപടുതന്നതനിനുലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേൾ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ജനഭാധനിപതവലാം  ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുലാം  ജനഭാധനിപതവ
ത്തനിലധനിഷനിതമഭായ  സഹവര്ത്തനിതസവുലാം  സഭാമൂഹനികേ  രഭാഷതീയ  അവകബഭാധവുലാം
കകേരളത്തനിലല  ജനങ്ങളനില്  ഉദൗടനിയുറപനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനിയഭാണസ്റ്റ്  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവ
വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  2003-ല് പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവ  ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ്   സഭാപനിതമഭായതസ്റ്റ്.
ആകരഭാഗവകേരമഭായ  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ജനഭാധനിപതവത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  ആശയങ്ങള
രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം യുവജനങ്ങളക്കുലാം
ലപഭാതുസമൂഹത്തനിനുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി  പ്രക്രനിയലയക്കുറനിച്ചുലാം   പഭാരമ്പരവലത്തക്കുറനിച്ചുലാം
ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  ചേര്ചകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലപഭാതുതഭാല്പരവമുള  ചേരനിത്രപരമഭായുലാം
രഭാഷതീയ/സഭാമൂഹനികേപരമഭായുലാം  പ്രഭാധഭാനവമര്ഹനിക്കുന്ന  വനിഷയങ്ങളനില്  പഠനവുലാം
ഗകവഷണവുലാം  നടതകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ,  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  യൂത്തസ്റ്റ്  പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്
മത്സരങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം
ഉകദവഭാഗസര്ക്കുമഭായനി പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്
ഇനസനിറബ്യൂടനിലന്റെ പ്രധഭാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

(ബനി&സനി)  ഇനസനിറബ്യൂടനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം തൃപ്തനികേരമഭാണസ്റ്റ്.  ആകരഭാഗവകേരമഭായ
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവ  ജനഭാധനിപതവത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  ആശയങ്ങള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  യുവജനങ്ങളക്കുലാം
ലപഭാതുസമൂഹത്തനിനുലാം  പഭാര്ലലമന്റെറനി  പ്രക്രനിയലയക്കുറനിച്ചുലാം  പഭാരമ്പരവലത്തക്കുറനിച്ചുലാം
ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  ചേര്ചകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം   ലപഭാതുതഭാല്പരവമുള,  ചേരനിത്രപരമഭായുലാം
രഭാഷതീയ/സഭാമൂഹനികേപരമഭായുലാം  പ്രഭാധഭാനവമര്ഹനിക്കുന്ന  വനിഷയങ്ങളനില്  പഠനവുലാം
ഗകവഷണവുലാം  നടതകേ,  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  യൂത്തസ്റ്റ്  പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്  മത്സരങ്ങള
സലാംഘടപനിക്കുകേ,  വനിജയനികേളക്കസ്റ്റ്  മനികേച  പഭാര്ലലമകന്റെറനിയനമഭാര്ക്കുള  കേവഭാമ്പസ്റ്റ്
നടതകേ,  ജനഭാധനിപതവത്തനില്  മകതതര  മൂലവങ്ങളുലട  പ്രഭാധഭാനവലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേളനിലലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  ലസമനിനഭാറുകേള  നടതകേ,  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട
ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  ഉകദവഭാഗസര്ക്കുമഭായനി  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവ  ഇനസനിറബ്യൂടനിലന്റെ  പ്രധഭാന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള. കൂടഭാലത കജര്ണല് ഓഫസ്റ്റ് പഭാര്ലലമന്റെറനി സഡതീസസ്റ്റ്, പഭാര്ലലമന്റെറനി
സലാംവനിധഭാനവുമഭായനി ബന്ധലപട പുസ്തകേങ്ങള എന്നനിവ പ്രസനിദതീകേരനിചസ്റ്റ് വരുന.
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(ഡനി)   2017-18  അദവയന  വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്  ഇനസനിറബ്യൂടനിലന്റെ  വനിവനിധ
കപ്രഭാഗഭാമുകേള  നടകത്തണ്ടുന്ന  സ്കൂളുകേളുലട  പടനികേ  ആവശവലപടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില്ത്തലന്ന ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കസ്റ്റ് കേത്തസ്റ്റ് നല്കുകേയുലാം പടനികേ
ലഭവമഭായകശഷലാം  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
അവരുലട മണ്ഡലത്തനിലല സ്കൂളുകേളനില് ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള കപ്രഭാഗഭാമുകേള
നടതവഭാന ബന്ധലപട സ്കൂള അധനികേഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി വരുനണസ്റ്റ്.
പഭാര്ലലമന്റെറനി  പ്രക്രനിയലയക്കുറനിച്ചുള  പഠനത്തനിനുലാം  ഗകവഷണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന
രതീതനിയനില് ഇനസനിറബ്യൂടനിലന പഭാര്ലലമന്റെറനി ഇനഫര്കമഷന ആന്റെസ്റ്റ് റനിസര്ചസ്റ്റ് ലസന്റെര്
(PICR)  ആക്കനി  ഉയര്തന്ന  കേഭാരവവുലാം  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  പഭാര്ലലമന്റെറനി
സലാംവനിധഭാനലത്തപറനി  സതീകേളനില് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  'കമഭാഡല്
പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്'  കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങലള  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  നടതന്നതനിനുള
പദതനി ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 2017-18 അദവയന വര്ഷത്തനില്  ഓകരഭാ
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനികലയുലാം  4  സ്കൂളുകേളനിലലാം  ഒരു  ജനിലയനിലല  രണസ്റ്റ്
കകേഭാകളജുകേളനിലലാംവതീതലാം  മകതതര  ജനഭാധനിപതവലത്തക്കുറനിച്ചുള  ലസമനിനഭാറുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ് തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത മുനമുഖവമനനിമഭാരുലട
ജതീവചേരനിത്രലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഡനി.സനി. നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന തനികയറര് സമുചയങ്ങള

77  (2379)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഡനി.സനി.  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന തനികയറര് സമുചയങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സമഭാനമഭായനി  മറസ്റ്റ്  കേലഭാ  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാഹനിതവ  പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി  ഒരു
സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയലാം  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
കേഭാരവലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഡനി.സനി.-യുലട  തനികയറര്  സമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണ
കപ്രഭാജകനിലനഭാപലാം  കചേര്തലകേഭാണസ്റ്റ്  ടനി  സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  പുതുക്കനിയ  ബജറസ്റ്റ്
പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ജനിലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം
കേനിഫ്ബനിയുലട  പ്രകതവകേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  സഭാലാംസഭാരനികേ
നഭായകേനഭാരുലട കപരനില്  സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള പദതനിക്കസ്റ്റ്
ഇകപഭാള തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വഭാമനപുരത്തസ്റ്റ് സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
കേഭാരവലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 
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78  (2380)   ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷമുള കകേരള കസറസ്റ്റ് ഫനിലനിലാം
ലഡവലപസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കകേരള  സലാംസഭാന
ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനില് ചുവലട പറയുന്ന കേഭാരവങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന:

1. കേനിഫ്ബനി  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലള
തനികയററുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ഫനിലനിലാം  ലഫസനിവല്  കകേഭാലാംപക്സെെസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭാലയ  ഒരു  ഫനിലനിലാം
സനിറനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവണനിയുള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

2. കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്  പറവൂരനിലല  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  തനികയറര്  നവതീകേരനിചസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്
തനികയററുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്ന  പദതനി  അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്  അനുവദനിച  നഭാലകകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഴനിചഭാണസ്റ്റ് ഇദൗ പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

3. ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭായനില്   നനിലവനിലള   പ്രനിവബ്യൂ  തനികയററനിലന  16
ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  ഒരു  7.1  സദൗണസ്റ്റ് മനിക്സെെനിലാംസസ്റ്റ്  തനികയറര് ആക്കനി
മഭാറനി. 

4. ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭായനില്   10  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഭാക്കനി  ഒരു
പ്രതീമനിക്സെെനിലാംഗസ്റ്റ്-ടഭാക്കസ്റ്റ് ലലയനിലാംഗസ്റ്റ് സബ്യൂടസ്റ്റ് സഭാപനിച്ചു.

5. ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭായനില്  27.64  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്
ഡനി.ലഎ.അസനിസസ്റ്റ് സഭാപനിച്ചു.

6. കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ   പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ചേനിറ്റൂരനിലള  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  തനികയറര്  ആധുനനികേരതീതനിയനില്  നവതീകേരനിചസ്റ്റ്
രണസ്റ്റ് തനികയററുകേളഭാക്കുന്ന പദതനി ഉടനതലന്ന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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സനിനനിമഭാ കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവരുലട സലാംരക്ഷണലാം

79 (2381)     ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  സുരക്ഷയുലാം  സലാംരക്ഷണവുലാം
ഉറപഭാക്കഭാൻ  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  നനിയമലാം
ബഭാധകേമഭാകണഭാ;  അലലങനില്  അവലര  ലതഭാഴനില്  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സനിനനിമഭാ കമഖലയനിലല സലാംഘടനകേളുലടകമല് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ഏലതലഭാലാം
തരത്തനിലള നനിയനണങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇലലങനില്
നനിയനണങ്ങള ഏര്ലപടുതന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സനിനനിമഭാ കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഏലതങനിലലാം ലപ്രഭാഡക്ഷന
യൂണനിറനിലന്റെ  സഭാപനങ്ങളുലട  കേതീഴനില്  ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  1960-ലല  കകേരള
കഷഭാപസ്റ്റ്  & ലകേഭാകമഴവല് എസഭാബനിഷസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് നനിയമത്തനില് പറയുന്ന കസവന കവതന
വവവസകേളുലാം  മറസ്റ്റ്  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  സനിനനിമഭാ
വവവസഭായവുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേലഭാകേഭാരനഭാര്  ഉളലപലടയുള
എലഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഇദൗ കമഖലയനിലല പ്രകതവകേ സഭാഹചേരവലാംലകേഭാണസ്റ്റ് ഇദൗ
നനിയമലാം ബഭാധകേമഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില.

നനിലവനില്,  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനില്  സര്ക്കഭാരനിനുള  നനിയനണലാം
പരനിമനിതമഭാണസ്റ്റ്.  സലാംഘടനകേളുലട  നനിയനണത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  സനിനനിമഭാ  കമഖല.  ഇദൗ
സനിതനി വനികശഷത്തനിനസ്റ്റ് മഭാറലാം വരുതന്നതനിനുലാം സനിനനിമഭാകമഖലയുമഭായനി ബന്ധലപട
എലഭാ വനിഷയങ്ങളനിലലാം  ഒരു സമഗ പരനിഷ്കഭാരലാം  വരുതന്നതനിനുമഭായുലാം  ശതീ.  അടൂര്
കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന  അദവക്ഷനഭായുള  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേള
പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  സനിനനിമ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിതരണലാം,  പ്രദര്ശനലാം  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ
കമഖലകേളനിലല  പ്രതനിനനിധനികേള,  വനിദഗ  അലാംഗങ്ങള  എന്നനിവലര  ഉളലപടുത്തനി
സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിലന്റെ  കനരനിട്ടുള  നനിയനണത്തനില്  'സനിനനിമ  ലറഗുകലററനി
അകതഭാറനിറനി' രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സനിനനിമഭാ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സതീകേളക്കസ്റ്റ്  കനരനികടണനി  വരുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള,  ലതഭാഴനില്  സഭാഹചേരവങ്ങള,  കവതന  വവവസകേള  എന്നനിവ  പഠനിചസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  റനിട.  ജസനിസസ്റ്റ്  ലകേ.  കഹമ  അദവക്ഷയഭായനി  ഒരു
സമനിതനിലയ ഇദൗ സര്ക്കഭാര് നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

അന്തെഭാരഭാഷ ചേലചനിത്ര കമള

80  (2382)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടക്കുന്ന അന്തെഭാരഭാഷ  ചേലചനിത്ര കമളയുലട  നടത്തനിപസ്റ്റ്
കുറമറതുലാം  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുമഭാവശവമഭായ  മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചേലചനിത്ര  കമളലയ  സഭാലാംസഭാരനികകേഭാത്സവവുലാം  കൂടുതല്  ആകേര്ഷകേവുലാം
ആക്കനിത്തതീര്ക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഇടലപടല് നടതകമഭാ;

(സനി)  കമളയനികലക്കസ്റ്റ്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന  സനിനനിമകേള  നനിലവഭാരമുളളതുലാം
കേലഭാമൂലവമുളളതുമഭാലണന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടക്കുന്ന അന്തെഭാരഭാഷ  ചേലചനിത്ര കമളയുലട  നടത്തനിപസ്റ്റ്
കുറമറതുലാം  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അന്തെഭാരഭാഷ  ചേലചനിത്ര  കമളയുലട  പ്രദര്ശനത്തനിനഭായനി  ടഭാകഗഭാര്
തതീകയറര്,  നനിശഭാഗന്ധനി,  ലലകേരളനി,  ശതീ,  നനിള,  കേലഭാഭവന  എന്നതീ  സര്ക്കഭാര്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉളലപലടയുള  12  തതീകയററുകേള  ബുക്കസ്റ്റ്  ലചേയ്തുകേഴനിഞ്ഞു.
ചേലചനിത്രകമളകേളനില്  മനികേവസ്റ്റ്  ലതളനിയനിചനിട്ടുള  സനിനനിമകേള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
വനിവനിധ രഭാജവങ്ങളനിലല നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുമഭായനി അക്കഭാദമനി ബന്ധലാം പുലര്ത്തനിവരുന.
കസഭാഷവല്  മതീഡനിയ,  ലവബ്ലലസറസ്റ്റ്  എന്നനിവ  മുഖഭാന്തെരലാം  കമളയുലട  പ്രചേഭാരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു. മത്സര വനിഭഭാഗലാം, സമകേഭാലനികേ കലഭാകേ സനിനനിമ,
ഇന്തെവന  സനിനനിമ,  മലയഭാള  സനിനനിമ  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്  ലസലക്ഷന
കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അക്കഭാദമനിയനില്  ലഭവമഭായ  എനടനികേളുലട
ലസലക്ഷന സതീനനിലാംഗുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര അക്കഭാദമനി സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന അന്തെഭാരഭാഷ
ചേലചനിത്രകമള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെതലന്ന  പരനിപഭാടനിയഭാണസ്റ്റ്  എന്നതനിനഭാല്
പ്രസ്തുത  കമളലയ  സഭാലാംസഭാരനികകേഭാത്സവമഭായനിത്തലന്ന  കേണ്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  കൂടുതല്
ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗതനനിനലാം എലഭാ അര്ത്ഥത്തനിലലാം
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പനിന്തുണയുലാം  ഇടലപടലലാം  ഉണഭാകേഭാറുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലത്ത  കമളയനില്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 'വജ്രകകേരളലാം' പരനിപഭാടനിയുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് കമളയുലട ഏഴസ്റ്റ് ദനിവസവുലാം
തനതസ്റ്റ്  കേലഭാരൂപങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള  സഭായഭാഹ്ന  കേലഭാപരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിചനിരുന.  ഇതുകപഭാലലതലന്ന  തുടര്നള  കമളകേളനിലലാം  ഇത്തരലാം
സഭാലാംസഭാരനികേ കേലഭാപരനിപഭാടനികേളക്കസ്റ്റ് കൂടുതല് പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ് കമളലയ
കൂടുതല് ആകേര്ഷകേമഭാക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  കമളയനികലക്കസ്റ്റ്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന  സനിനനിമകേള  നനിലവഭാരമുളതുലാം
കേലഭാമൂലവമുളതുമഭാലണനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  വനിദഗരഭായ  അലാംഗങ്ങലള
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള ലസലക്ഷന കേമ്മേനിറനികേലള നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വന വനിജഭാന കകേന്ദ്രലാം

81  (2383)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കുതനിരഭാനനിലള  വന  വനിജഭാന
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വന  വനിജഭാന  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  സഭാമൂഹവ  വനവല്ക്കരണ  വനിഭഭാഗലാം  ലറയനിഞനില്  പ്രവര്ത്തനിചസ്റ്റ്
വരുന്ന  കുതനിരഭാന  വനവനിജഭാന  കകേന്ദ്രത്തനില്  വനിവനിധ  വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  പരനിസനിതനി  സഭാമൂഹവ  സന്നദ
സലാംഘടനകേള  തുടങ്ങനിയവയനിലല  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  പ്രകൃതനി  പഠന  കേവഭാമ്പുകേളുലാം
ടക്കനിലാംഗുലാം  നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  പ്രകൃതനി  പഠന  കേവഭാമ്പുകേളനില്  പരനിചേയസമ്പന്നരഭായ
വവക്തനികേളുലട  പരനിസനിതനി  സലാംബന്ധമഭായ  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വനിവനിധയനിനത്തനിലള  ഒദൗഷധ  സസവങ്ങള  വനവനിജഭാനകകേന്ദ്രത്തനില്
നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവനിജഭാനകകേന്ദ്രത്തനികലക്കുള
പ്രകവശനലാം  സദൗജനവമഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്  ഏലതഭാരഭാളക്കുലാം  ടനി  വനവനിജഭാന
കകേന്ദ്രത്തനില്  കപഭായനി  ഒദൗഷധ  സസവങ്ങള  കേഭാണുവഭാനുലാം  പഠനിക്കുവഭാനുമുള
അവസരമുണസ്റ്റ്.  വനലാം വകുപനിലല ഒരു ലഡപബ്യൂടനി  ലറയ്ഞസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസറുലട
കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  വനവനിജഭാന  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുന്നതസ്റ്റ്. വനവനിജഭാനകകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ പരനിചേരണത്തനിനഭായനി ഒരു വഭാചകറയുലാം
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



170       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 17, 2017

(ബനി)  വനവനിജഭാനകകേന്ദ്രത്തനിലല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കൂടുതല്  പ്രകൃതനി  പഠനകേവഭാമ്പുകേള,  ടക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  എന്നനിവ
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. തൃശ്ശൂര് ജനിലയനികലയുലാം സമതീപ ജനിലകേളനികലയുലാം വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള,  അദവഭാപകേര്,  എന.സനി.സനി,  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.
കകേഡറ്റുകേള,  പരനിസനിതനി  സഭാമൂഹനികേ  സന്നദ  സലാംഘടനകേളനിലല  അലാംഗങ്ങള
എന്നനിവലര  കമല്പരനിപഭാടനികേളനില്  ഉളലപടുതന്നതഭാണസ്റ്റ്.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനവനിജഭാനകകേന്ദ്രലാം നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

വന സലാംരക്ഷണ പദതനികേള 

82 (2384)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  വന  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വന  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

• വനങ്ങളുലട  അതനിര്ത്തനി  സര്കവ്വ  നടത്തനി  സനിരലാം  ജണകേള  ലകേടനി
കവര്തനിരനിചസ്റ്റ് ലലകേകയറത്തനില്നനിനലാം വനങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കുന.

• വനപരനിപഭാലനവുലാം  വന  സലാംരക്ഷണവുലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുള  അടനിസഭാന  സദൗകേരവങ്ങളഭായ  കഫഭാറസസ്റ്റ്
കസഷനുകേളക്കസ്റ്റ് ആവശവമഭായ ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  നനിലവനിലളവയുലട
അറകുറപണനി,  വനലാം  കറഭാഡുകേളുലട  പരനിപഭാലനലാം,  പശഭാത്തലസദൗകേരവലാം
ഒരുക്കല്,  വന  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വനത്തനിനുളനില്  നനിരതീക്ഷണ
കേവഭാമറകേള സഭാപനിക്കല് എന്നനിവ നടപഭാക്കുന.

• കേഭാട്ടുതതീ  പ്രതനികരഭാധപ്രവര്ത്തനലാം,  കേഞഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി  തടയല്  എന്നനിവവഴനി
വനത്തനിലന്റെ സലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കുന.

• പ്രകതവകേ  ആവഭാസ  വവവസകേളഭായ  ചേന്ദന  വനങ്ങളുലടയുലാം,
കചേഭാലവനങ്ങളുലടയുലാം  തണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം  കേണല്ക്കഭാടുകേളുലടയുലാം  മറസ്റ്റ്
സസഭാഭഭാവനികേ  വനങ്ങളുലടയുലാം  കശഭാഷനിച  വനങ്ങളുലടയുലാം  വനവലരണവുലാം
സലാംരക്ഷണവുലാം നടപഭാക്കുന.
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• വനവജതീവനി  സകങതങ്ങള,  കദശതീകയഭാദവഭാനങ്ങള,  കേടുവഭാ  സകങതങ്ങള,
കേമ്മേബ്യൂണനിറനി റനിസര്വസ്റ്റ് എന്നതീ കമഖലകേളനിലല വന സലാംരക്ഷണലാം, ആവഭാസ
വവവസഭാപരനിപഭാലനലാം,  എന്നനിവയഭായനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാലട
"ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ലലവല്ഡസ്റ്റ്  ലലലഫസ്റ്റ്  ഹഭാബനിറഭാറസ്റ്റ്"
എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

• വനസലാംരക്ഷണ  പരനിപഭാലന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേയുള  400  വന
സലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേളനിലലയുലാം  190  ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനികേളനിലലയുലാം  ഉകദ്ദേശലാം  75000  വനഭാശനിത  കുടുലാംബങ്ങള
വനസലാംരക്ഷണ പരനിപഭാടനികേളനില് പങഭാളനികേളഭാകുകേയുലാം അതുവഴനി അവരുലട
ജതീവകനഭാപഭാധനി വര്ദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.

• ഗതീന  ഇന്തെവഭാ  മനിഷന  പദതനി,  കദശതീയ  വനവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനി,
നഭാഷണല് ലമഡനിസനിനല് പഭാന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  പദതനി,  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
പദതനി എന്നനിവ നടപഭാക്കുന. 

• വകനതര പ്രകദശങ്ങളനിലല വൃക്ഷവല്ക്കരണലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപഭാക്കനിവരുന്ന ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി വനിവനിധയനിനലാം
വൃക്ഷടത്തകേള  ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിതരണലാം
ലചേയ്തുവരുന. കൂടഭാലത വഴനികയഭാരതണല് പദതനിയുലാം വനദതീപ്തനി പദതനിയുലാം
കേഭാവുകേളക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനിയുലാം സസകേഭാരവ സലങ്ങളനില്
വൃക്ഷലാം  വളര്തന്നതനിനസ്റ്റ്  കപ്രഭാല്സഭാഹനലാം,  ധനസഹഭായലാം  ലചേയ്യുന്ന
പദതനിയുലാം നടപഭാക്കുന.

• 60  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം ലസന്റെറുകേളുലാം,  രണസ്റ്റ് ലമഭാലലബല് യൂണനിറസ്റ്റ് ഉളലപലട
37  വനശതീ യൂണനിറ്റുകേള വനഭാശനിത ആദനിവഭാസനി സമൂഹലാം കശഖരനിക്കുന്ന
തടനിയനിതര  വനവനിഭവങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.

• നനിലവനിലള  ഘനമര  കതഭാടങ്ങളുലടയുലാം  വവഭാവസഭായനികേ  അസലാംസ്കൃത
വസ്തുക്കള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കതഭാടങ്ങളുലടയുലാം പരനിപഭാലനലാം നടപഭാക്കുന.

• നനിലവനിലള  തൃശ്ശൂര്  മൃഗശഭാല  ഉകദ്ദേശലാം  300  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്
കേനിഫ്ബനി  സഹഭായകത്തഭാലട  പുതൂരനികലക്കസ്റ്റ്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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• കൂടഭാലത  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  (കേനിഫ്ബനി)
മനുഷവ-വനവജതീവനി സലാംഘര്ഷലാം കുറക്കുന്നതനിനഭായനി 100 കകേഭാടനി രൂപയുലട
പദതനിയുലാം കകേഭാട്ടൂരനില് ആന പുനരധനിവഭാസ പദതനിക്കഭായനി  105  കകേഭാടനി
രൂപയുലട പദതനിയുലാം ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി പുനലൂര്
കഫഭാറസസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഏജനസനിയുലട  കേതീഴനില്  രണസ്റ്റ്  ഇകക്കഭാ
കകേഭാലാംപക്സുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനിയുലാം  കുളത്തൂപ്പുഴയനില്  ഒരു  വനലാം
മബ്യൂസനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• വനവജതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം  രൂക്ഷമഭായ  പഞഭായത്തസ്റ്റ്-മുനനിസനിപഭാലനിറനി
തലത്തനില് അവ ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തകദ്ദേശതീയരുലാം,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം
വനലാം  ഉകദവഭാഗസരുലാം  കചേര്നള  204  ജനജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വനലാം കേകയറലാം തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

83 (2385) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : 
ശതീ  .  അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  കേകയറലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  ക്രമതീകേരണങ്ങള  വനഭാതനിര്ത്തനിയനില്
ഏർലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(സനി)  വനഭാതനിര്ത്തനികേളനിൽ  എലന്തെലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി നടനവരുന്നലതന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനലാം കേകയറലാം തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് സമഗമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം,  വനപരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി  വനഭാതനിര്ത്തനി സര്കവ്വ,
ജണ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ബതീറസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട/ലസക്ഷന  കഫഭാറസസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്മഭാരുലട  സര്കവ്വ  ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്,  കഫഭാറസസ്റ്റ്  കസഷനുകേള  സഭാപനിക്കല്,
റനിസര്വ്വലഭാത്ത  വനഭൂമനികേളുലാം  അതതീവ  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രഭാധഭാനവമുള  ഭൂമനികേളുലാം
റനിസര്വസ്റ്റ്   വനമഭായനി  പ്രഖവഭാപനിക്കല്,  പുതുതഭായുള  കേകയറലാം  ഉടന  ഒഴനിപനിക്കല്
തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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(ബനി)  ഫതീല്ഡസ്റ്റ്  പകടഭാളനിലാംഗുകേള  യഥഭാസമയലാം  നടത്തനിയുലാം  വനസലാംരക്ഷണ
സമനിതനികേള  മുകഖന  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം
വനഭാതനിര്ത്തനി സര്കവ്വ നടത്തനി സനിരലാം ജണകേള/കേയഭാലകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം കഫഭാറസസ്റ്റ്
കസഷനുകേള  സഭാപനിച്ചുലാം  വനഭാതനിര്ത്തനി  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില്  സനിരലാം  ജണകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
മുകന്നഭാടനിയഭായനി  സര്കവ്വ  നടത്തനി  ജണകേള  നനിര്മ്മേനികക്കണ  ഇടങ്ങള  കേലണത്തനി
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശവമഭായ  സഭാമഗനികേള  എത്തനിചസ്റ്റ്  സനിരലാം  ജണകേള
സഭാപനിച്ചുവരുന.  റവനബ്യൂ  ഭൂമനിയുമഭായനി  അതനിര്ത്തനി  പങനിടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്
പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി വനലാം കേകയറലാം നടന്നനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം,
ആവശവമഭായ  സലങ്ങളനില്  അതനിര്ത്തനി  സര്കവ്വ  നടതകേയുലാം  കേകയറലാം  നടന്ന
വനഭൂമനികേളനില്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചസ്റ്റ്
വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന. 

വനലാം കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

84 (2386) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനലാം കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  4-9-2015-ല് ബഹു: ടഹകക്കഭാടതനി
വനലാം വകുപനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശവലപടനിരുകന്നഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  എങനില് അതനികനല്
ഇതുവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനലാം വകുപസ്റ്റ് നടത്തനിയ കേണലക്കടുപനുസരനിചസ്റ്റ് എത്ര ഏക്കര് വനഭൂമനി
കേകയറനിലയന്നഭാണസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ജനില തനിരനിച്ചുള
കേണക്കസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവനുസരനിചസ്റ്റ്  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനി
തനിരനിച്ചുപനിടനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള ലഭാന്റെസ്റ്റ്  കേണ്സര്വനസനി ആകസ്റ്റ്, 1957,  കകേരള കഫഭാറസസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ്,
1961  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  കേകയറക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനി  കേകയറലാം
ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം, ടനി പ്രവൃത്തനി കകേഭാടതനി വനിധനി
ലലകേപറനിയ തതീയതനി മുതല് 6 മഭാസത്തനിനകേലാം ആരലാംഭനിചസ്റ്റ് അടുത്ത 6 മഭാസത്തനിനകേലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  4-9-2015-ല്  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഇതനുസരനിചസ്റ്റ് തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

1. കകേഭാടതനി  ഉത്തരവസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  20-1-2016-തതീയതനിയനിലല  ചേതീഫസ്റ്റ്
ലസക്രടറനി  അദവക്ഷനഭായ 6-ാാമതസ്റ്റ് കസറസ്റ്റ് ലലവല് കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി
കയഭാഗത്തനില് വനിശദമഭായ ചേര്ചയസ്റ്റ്  വയ്ക്കുകേയുലാം കയഭാഗ തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരലാം
ലഭാന്റെസ്റ്റ്  കേണ്സര്വനസനി  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന
റവനബ്യൂ വകുപനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശവലപടുകേയുലാം ലചേയ്തു. 

2. ലഭാന്റെസ്റ്റ്  കേണ്സര്വനസനി  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന
കേകയറക്കഭാരുലട  ലനിസസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷണല്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര്
ബന്ധലപട ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനി. 

3. ഏതഭാനുലാം  വനലാം  കേകയറ  സലങ്ങളനില്  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്
കേകയറക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4. 4-9-2015-ലല  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിവനിധനി  പ്രകേഭാരലാം  കേകയറലാം
ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനുലാം,  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കല്
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ബഹുമഭാനലപട കകേഭാടതനി മുമ്പഭാലകേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം  അധനികേസമയലാം  ആവശവലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  ലപറതീഷന
ഫയല് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാംവലര  നടത്തനിയ
കേണലക്കടുപനുസരനിചസ്റ്റ്  19276.5181  ഏക്കര്  (7801.10  ലഹകര്)  വനഭൂമനി
കേകയറനിലയന്നഭാണസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ജനില  തനിരനിച്ചുളള  വനിശദവനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

ജനില വനലാം
സര്ക്കനിള

വനലാം
ഡനിവനിഷന

അനധനികൃത വനലാം കേകയറലാം

(ലഹകറനില്) (ഏക്കറനില് )

        (1)    (2)          (3) (4) (5)

തനിരുവനന്തെപുരലാം സകതണ്
സര്ക്കനിള

തനിരുവനന്തെപുരലാം  0 0

പത്തനലാംതനിട കകേഭാന്നനി 10.59 26.16789

ലകേഭാലലാം റഭാന്നനി 1.13 2.79223

ലതനല 7.24 17.89004

ആലകേ 18.96 46.85016
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        (1)    (2)          (3) (4) (5)

എറണഭാകുളലാം ലലഹകറഞസ്റ്റ്
സര്ക്കനിള

കകേഭാതമലാംഗലലാം 147.6 364.7196

കകേഭാടയലാം കകേഭാടയലാം 121.49 300.20179

ഇടുക്കനി മൂന്നഭാര് 1099.65 2717.23515

മറയൂര് 0.03 0.07413

മഭാങ്കുളലാം 358.43 885.68053

ആലകേ 1727.2 4267.9112

തൃശ്ശൂര് ലസനടല്
സര്ക്കനിള

ചേഭാലക്കുടനി 0 0

എറണഭാകുളലാം തൃശ്ശൂര് 147.04 363.33584

മലയഭാറ്റൂര് 129.29 319.47559

ആലകേ 276.33 682.81143

മലപ്പുറലാം ഇദൗകസണ്
സര്ക്കനിള

നനിലമ്പൂര്

കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്

682.53 1686.53163

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് നനിലമ്പൂര് 

സദൗത്തസ്റ്റ്

2.11 5.21381

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 190.58 470.92318

മണഭാര്ക്കഭാടസ്റ്റ് 2700.34 6672.54014

ലനനഭാറ 244.19 603.39349

ആലകേ 3819.73 9438.55283

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് കനഭാര്കത്തണ്
സര്ക്കനിള

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 10.4 25.6984

വയനഭാടസ്റ്റ് വയനഭാടസ്റ്റ് 
സദൗത്തസ്റ്റ്

1369.29 3383.51559
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        (1)          (3) (4) (5)

കേണ്ണൂര് വയനഭാടസ്റ്റ് 
കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്

369.74 913.62754

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് കേണ്ണൂര് 11.02 27.23042

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 0 0

ആലകേ 1760.45 4350.07195

കകേഭാടയലാം ഫതീല്ഡസ്റ്റ്
ഡയറകര്,
കകേഭാടയലാം

 
ലപരനിയഭാര് 
ഇദൗസസ്റ്റ്

0.0061 0.0150731

ഇടുക്കനി ഇടുക്കനി 5.4 13.3434

ആലകേ 5.4061 13.3584731

തൃശ്ശൂര് ലലവല്ഡസ്റ്റ്
ലലലഫസ്റ്റ്
സര്ക്കനിള,
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്

 പതീചനി 193.02 476.95242

വയനഭാടസ്റ്റ് വയനഭാടസ്റ്റ് 0 0

കേണ്ണൂര് ആറളലാം 0 0

ആലകേ 193.02 476.95242

 ആലകേ 7801.1 19276.5181

(സനി) ലലഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവനുസരനിചസ്റ്റ് നഭാളനിതുവലര 280.4566 ഏക്കര് ഭൂമനി
തനിരനിച്ചുപനിടനിച്ചു.

  കകേരള കഫഭാറസസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ടകേവശമുള ഭൂമനി

85  (2387)   ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പുത്തൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില് കകേരള
കഫഭാറസസ്റ്റ്  ലഡവലപസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ടകേവശലാം  എത്ര  ഭൂമനിയുലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ് തുത  ഭൂമനി  പൂര്ണമഭായുലാം  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്
തലന്നയഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പുത്തൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  കകേരള
കഫഭാറസസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  218.01  ലഹകര് വനഭൂമനി  പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  പൂര്ണമഭായുലാം  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്
തലന്നയഭാണസ്റ്റ്. ഇദൗ സലത്തനിലന്റെ അതനിരുകേള ജണ ലകേടനി സലാംരക്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഗഭാന്ധനി സ്മൃതനിവനലാം

86 (2388)    ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  ടജവ  ടവവനിധവ  സലാംരക്ഷണലാം  നടതന്നതനിനഭായനി
വനലാം  വകുപനിനുകേതീഴനില്  ഗഭാന്ധനി  സ് മൃതനി  വനലാം  എന്ന  കപരനില്  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ് തുത  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ്
ലചേലവഴനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(സനി)  കകേഭാടയലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലകേളനിൽ  പ്രസ്തുത  പദതനി  ഇകപഭാള
ഏതവസയനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  കനതഭാക്കളുലട  സ്മെരണയഭായനി  'സ്മൃതനിവനലാം  പദതനി'
നടപനിലഭാക്കുവഭാന  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി-വനലാം  മനഭാലയലാം  മുനകേലയടുക്കുകേയുലാം
അതനിനപ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  പദതനി  8-ാാാ പഞവല്സര  പദതനിയനില്
ഉളലപടുതകേയുലാം  ലചേയ്തു.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  രഭാഷപനിതഭാവഭായ  മഹഭാത്മഭാ
ഗഭാന്ധനിയുലട  സ്മെരണയഭായനി  'ഗഭാന്ധനിവനലാം'  എന്ന  സ്മൃതനിവനലാം  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്
പുറക്കഭാടസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന  1994-ല്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്. (As per Council Decision dated 13-9-1994 item No.2096)

(ബനി)  'സ്മൃതനിവനലാം  പദതനി'  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ആവശവത്തനിനഭായനി  പുറക്കഭാടസ്റ്റ്
പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  600  ഏക്കര് ചേതുപഭായ സലലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  15-11-1994-ലല ജനി.ഒ.
(എലാം.എസസ്റ്റ്) 54/94/വനലാം നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം വനലാം
ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കസ്റ്റ്  154  ലക്ഷലാം രൂപ നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്തു. 1999  കമയസ്റ്റ് മഭാസത്തനിനകേലാം  75,62,501  രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  403.41  ഏക്കര്
സലലാം പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി ഏലറടുത. കൂടഭാലത കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ വവവസഭായ
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വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  ലകേഭാമ്മേഭാടനിയനിലള  1  ഏക്കര്  2
ലസന്റെസ്റ്റ്  സലവുലാം  അതനിലനിരനിക്കുന്ന  ലകേടനിടവുലാം  50,41,240  രൂപ  മതനിപ്പുവനിലയസ്റ്റ്
ടകേമഭാറലാം  ലചേയസ്റ്റ്  വഭാങ്ങുവഭാനുലാം  19-3-1999-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (സഭാധഭാ.)
111/99/വ.വ.ജതീ.വ പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനി (Council decision dtd.16-3-1999 item
No.2541). 'ഗഭാന്ധനി സ്മൃതനിവനലാം'  പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ 600 ഏക്കര്
ഭൂമനി  ലപഭാനലാംവനിലയസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  ആദവലാം  154  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
അഗസ്തവവനലാം  കമഖലയനില്  ബകയഭാളജനിക്കല്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
മഭാറനിവചനിരുന്ന 45  ലക്ഷലാം രൂപ പനിന്നതീടുലാം ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ കേളകര്ക്കസ്റ്റ് വനലാം വകുപസ്റ്റ്
ടകേ മഭാറനി. 154  ലക്ഷലാം രൂപ ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  415  ഏക്കര് സലലാം ഏലറടുത്തകശഷലാം
ബഭാക്കനിവന്ന  തുകേയുലാം  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  രണഭാമതഭായനി  നല്കേനിയ  45  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
കചേര്ന്നസ്റ്റ്  2007-ല്  ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  കേളകറുലട  അക്കദൗണനില്  70,86,217  രൂപ
നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  ഗഭാന്ധനിസ്മൃതനി  വനലാം  പദതനിക്കഭായനി  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  വഭാങ്ങനിയ
ഭൂമനിയനില്നനിനലാം  ഒരു  ഭഭാഗലാം  IT  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിട്ടുലകേഭാടുക്കണലമന്നസ്റ്റ്  മുഖവമനനി  23-7-2007-നസ്റ്റ്  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനില്
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു. അപ്രകേഭാരലാം റവനബ്യൂ വകുപസ്റ്റ് ഏലറടുത്ത 410.95 ഏക്കറനില് നനിനലാം 100
ഏക്കര്  സലലാം  G.O.(Ms.)  No.  315/2008/RD  തതീയതനി  22-9-2008  പ്രകേഭാരലാം
ലഎ.റനി.  പഭാര്ക്കനിലന്റെ   ആവശവത്തനിനഭായനി  വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുകേയുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  IT
പഭാര്ക്കനിനസ്റ്റ്  വനിട്ടുലകേഭാടുത്ത  100  ഏക്കര് സലത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശലാം  8  ഏക്കകറഭാളലാം
സലലാം  അവര്  മണനിടസ്റ്റ്  നനികേതകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല്,  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നലാം
വരുലമന്നതനിനഭാല് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് G.O.(Ms.) No.43/2010/ITD തതീയതനി 10-
12-2010  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  IT   പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പുറക്കഭാടനില്നനിനലാം  കതഭാടപളനിയനികലയസ്റ്റ്
മഭാറ്റുകേയുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലഎ.റനി.  വകുപനിനസ്റ്റ്  പദതനി  തുടരുവഭാന  തഭാല്പരവമനിലലന്നസ്റ്റ്
അറനിയചതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ് ടനി സലലാം  വനലാം വകുപസ്റ്റ് തനിരനിലചടുക്കുവഭാന ഉത്തരവഭായനി.
ഗഭാന്ധനി സ്മൃതനി വനലാം.......എന്ന പദതനി നനിലവനില് വരനികേയുലാം അതനിലന്റെ നടത്തനിപസ്റ്റ്
കകേരള വനവനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന ചുമതലലപടുതകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  200  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  ഏലറടുത്ത  കപഭാട്ടുകേളക്കനിടയനില്  ഇനനിയുലാം
സസകേഭാരവ  തഭാമസക്കഭാരനില്നനിനലാം  സലങ്ങള  ഏലറടുക്കുവഭാനുളതനിനഭാല്  കകേരള
വനവനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില. 

25-7-2012-ലല  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  86/12/വ.വ.ജതീ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ഗഭാന്ധനിസ്മൃതനി വനലാം പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രസ്തുത സലലാം കകേരള കഫഭാറസസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷലന  ഏല്പനിച്ചു.  IT  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  തുടങ്ങുന്നതനിനനുവദനിച
ഭൂമനി വനലാം വകുപനികലയസ്റ്റ് തനിരനിലചടുക്കഭാന കവണ നടപടനികേലളടുക്കഭാനുലാം ടനി ഉത്തവനില്
വവവസ ലചേയ്തു. 200 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച ടനി പദതനിയനില് 100
ലക്ഷലാം രൂപ  KFDC  1-4-2013-ല് ടകേപറ്റുകേയുലാം തുടര്ന്നസ്റ്റ് പദതനിക്കുകവണനിയുള
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മഭാസര്  പഭാന  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
എഞനിനതീയറനിലാംഗനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട മണസ്റ്റ് സലാംബന്ധമഭായ പഠനലാം നടതകേയുലാം
പദതനിയുലട  എസനികമറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  റവനബ്യൂ  വകുപസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത
പദതനിക്കഭായനി  വനലാം  വകുപനിനസ്റ്റ്  ടകേമഭാറനിയ  331  ഏക്കല്  ഭൂമനിയനില്  അകനകേലാം
ഏലറടുക്കലപടഭാത്ത  കപഭാട്ടുകേള  നനിലനനില്ക്കുനലണന്നസ്റ്റ്  കേലണതകേയുലാം  തുടര്ന്നസ്റ്റ്
ആലപ്പുഴ കസഭാഷവല് കഫഭാറസനി  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കേണ്സര്കവററുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്
ഏലറടുക്കലപടഭാത്ത  കപഭാട്ടുകേള  ഏലറടുക്കഭാനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തു. എന്നഭാല് ഇദൗ നടപടനികേള ഇതുവലരയുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കലപടനിടനില. കപഭാട്ടുകേള
ഏലറടുക്കുന്നതനിലണഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  കേഭാരണലാം  ലപ്രഭാജകസ്റ്റ്  ടസറസ്റ്റ്  KFDC-യസ്റ്റ്
പൂര്ണമഭായുലാം ടകേമഭാറലാം ലചേയലപടനിടനില. 

(സനി)  സ്മൃതനിവനലാം  കപ്രഭാജകനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം  പനി.ടനി.പനി.
നഗറനിലള  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസനി  കകേഭാലാംപക്സെെനിലന്റെ  പരനിസരങ്ങളനില്  കദശതീയ
കനതഭാക്കളുലടയുലാം അറനിയലപടുന്ന വവക്തനിതസങ്ങളുടയുലാം കപരനില്  1992-ല് ടതകേള
നടനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്.  ഇവയുലട  പരനിപഭാലനവുലാം  കനഭാടവുലാം  വനലാം  വകുപനിലന്റെ
ലഎ.എചസ്റ്റ്.ആര്.ഡനി.  വനിഭഭാഗലാം  നടത്തനിവരുന.  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  ഗഭാന്ധനി
സ്മൃതനിവനലാം എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. 

വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് വനവമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണലാം

 87 (2389)    ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനുളനില് വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില് വനവമൃഗങ്ങളുലട
ആക്രമണത്തനില് എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ് ജതീവന നഷലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  വനവമൃഗങ്ങളുലട
ആക്രമണത്തനില് എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ് പരനികക്കറനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില് വനവമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണവുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് വനലാം വകുപസ്റ്റ് നല്കേനിയ നഷപരനിഹഭാര തുകേ എത്രയഭാണസ്റ്റ് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനുളനില് വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് വനവമൃഗങ്ങളുലട
ആക്രമണത്തനില് 10 കപര്ക്കസ്റ്റ് ജതീവന നഷലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  വനവമൃഗങ്ങളുലട
ആക്രമണത്തനില് 39 കപര്ക്കസ്റ്റ് പരനികക്കറനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  വനവമൃഗങ്ങളുലട
ആക്രമണവുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് 283.7 ലക്ഷലാം രൂപ വനലാം വകുപസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരമഭായനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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സസഭാഭഭാവനികേ വനങ്ങളുലട പരനിപഭാലനലാം

88 (2390) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സസഭാഭഭാവനികേ  വനങ്ങളുലട  പരനിപഭാലനത്തനിനസ്റ്റ്
നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എലന്തെലഭാലാം കേഭാരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഈ  ലക്ഷവലാം  മുനനനിര്ത്തനി  വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേളുലടയുലാം
ഗവണ്ലമനറനിതര  സലാംഘടനകേളുലടയുലാം  സജതീവപങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  ഒരു
പങഭാളനിത്ത മഭാതൃകേ രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടലാം വലരയഭാലയന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസഭാഭഭാവനികേ  വനങ്ങളുലട  പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  കേഭാട്ടുതതീയനില്നനിനള  സലാംരക്ഷണലാം,  കേഞഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി  തടയല്,
ചേന്ദനവനങ്ങള,  കചേഭാലവനങ്ങള,  കുനകേള,  വയലകേള,  തുടങ്ങനിയ  പ്രകതവകേ
ഇകക്കഭാകമഖലയുലട  സലാംരക്ഷണലാം,  നനിലവനിലല  കഫഭാറസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളുലട
സദൗകേരവങ്ങള ലമചലപടുത്തല്,  വഭാഹനങ്ങളുലട അറകുറപണനി,  നടപഭാതകേളുകടയുലാം
ടക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  പഭാതകേളുകടയുലാം  അറകുറപണനികേള,  കഫഭാറസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളുലട
നവതീകേരണലാം,  വനസലാംരക്ഷണ  വഭാചര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  നല്കേല്,  പങഭാളനിത്ത
ഏജനസനികേളഭായ  വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനി,  ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനികേളക്കുള  സഹഭായങ്ങള,  ജണ,  കേയഭാല,  തടയണകേള,  കുളങ്ങള
എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ചേന്ദനവന  സലാംരക്ഷണലാം,  നനിയമ  സഹഭായലാം,  രഹസവ
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കല്,  വയര്ലസസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേവനിദവ  നടപനിലഭാക്കല്,
ദ്രുതകേര്മ്മേകസന ശക്തനിലപടുതന്നതനിനഭായനി ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേ എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഇദൗ  ലക്ഷവലാം  മുനനനിര്ത്തനി  കകേരളത്തനില്  ഡനിവനിഷന  തലത്തനില്  36
എഫസ്റ്റ്.ഡനി.എ.-കേളുലട കേതീഴനിലഭായനി 400 വനസലാംരക്ഷണ സമനിതനികേളുലാം (VSSs), 190
ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  (EDC)  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  VSS/EDC
എന്നനിവയുലട  പദതനി  രൂപതീകേരണലാം,  നനിര്വ്വഹണലാം,  ആവശവമഭായ  പരനിശതീലനലാം,
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം എന്നനിവ  FDA-കേളുലട കമല്കനഭാടത്തനില് നടപഭാക്കുന. സലാംസഭാന
തലത്തനില്  FDA-കേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതനിനുമഭായനി സലാംസഭാന വനവനികേസന ഏജനസനി (SFDA
Kerala) പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 
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പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് കേഭാടഭാനകേളമൂലലാം ആളനഭാശവുലാം കൃഷനിനഭാശവുലാം

89 (2391)  ശതീ.   ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല മലമ്പുഴ,  ഒലവകക്കഭാടസ്റ്റ്,  പുതുപരനിയഭാരലാം കമഖലകേളനില്
കേഭാടഭാനകേള  ആളനഭാശവുലാം  കൃഷനിനഭാശവുലാം  വരുതന്നതസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനുള
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര ആളുകേളുലട ജതീവനസ്റ്റ്  അപഭായമുണഭാലയനലാം,  കൃഷനികേളക്കുണഭായ
നഭാശനഷങ്ങള എത്രലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  മലമ്പുഴ,  ഒലവക്കഭാടസ്റ്റ്,  പുതുപരനിയഭാരലാം
കമഖലകേളനില് കേഭാടഭാനകേള ആളനഭാശവുലാം കൃഷനിനഭാശവുലാം വരുതന്നതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്
നനിലവനിലള  സദൗകരഭാര്ജ  കവലനികേള  കൃതവമഭായനി  അറകുറപണനി  നടത്തനി
സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം പുതനിയ സദൗകരഭാര്ജ കവലനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.
ഒലവകക്കഭാടസ്റ്റ് ലറയ്ഞനിലല കധഭാണനി,  എലനിവഭാല് എന്നതീ ലസക്ഷനുകേളനില് ആനകേള
വരുന്നതസ്റ്റ്   തടയുന്നതനിനഭായനി  ടഞസ്തുകേള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വഭാളയഭാല് ലറയ്ഞനിലല
ലകേഭാകടക്കഭാടസ്റ്റ്,  പുതനികശ്ശേരനി  കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്/സദൗത്തസ്റ്റ്,  വഭാളയഭാര്  അകേകത്തത്തറ
ലസക്ഷനുകേളനിലലാം ഒലവകക്കഭാടസ്റ്റ് ലറയ്ഞനിലല കധഭാണനി,  എലനിവഭാല് ലസക്ഷനുകേളനിലലാം
ടവദത്യുതനി  കവലനിയുലട  പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി ആവശവമഭായ
ജതീവനക്കഭാലര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത പ്രശ്നബഭാധനിത കമഖലകേളനില് പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്
ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പകേലലാം രഭാത്രനിയുലാം പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2017-18  കേഭാലയളവനില്  ഒരഭാളക്കസ്റ്റ്  കേഭാടഭാനയുലട  ആക്രമണത്തനില്
ജതീവഹഭാനനി  സലാംഭവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18  കേഭാലയളവനില്  നഭാളനിതുവലര  കൃഷനി
നഭാശത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭനിച  104  അകപക്ഷകേളനിലഭായനി  7,36,240/-  രൂപ  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വനപഭാലകേരുലട കജഭാലനിസമയലാം

90  (2392)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനപഭാലകേര്ക്കസ്റ്റ്  നനിലവനില്  എത്ര  മണനിക്കൂറഭാണസ്റ്റ്  കജഭാലനിസമയലാം
നനിശയനിചനിട്ടുളളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഡബ്യൂടനി  സമയലാം  എടസ്റ്റ്  മണനിക്കൂറഭായനി  നനിജലപടുതവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനസലാംരക്ഷണ നനിര്വ്വണത്തനിലന്റെ ആവശവകേതയുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
വനസലാംരക്ഷണ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  ഡബ്യൂടനി  ദനിവസങ്ങള/സമയലാം  എന്നനിവ
ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് ഒരു നനിശനിത സമയലാം മഭാത്രമഭാക്കനി നനിജലപടുത്തനിയനിടനില. 

(ബനി)  വനപഭാലകേരുലട  കജഭാലനിസമയലാം  8  മണനിക്കൂറഭായനി  നനിജലപടുതന്നതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ലഡപബ്യൂടനി ലറയ്ഞസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ആഫതീസര്മഭാരുലട ലപ്രഭാകമഭാഷന കേസഭാട

91 (2393)   ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനില്  ലഡപബ്യൂടനി  ലറയ്ഞസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ആഫതീസര്മഭാരുലട
ലപ്രഭാകമഭാഷന കേസഭാട 25 ശതമഭാനത്തനില് നനിന്നസ്റ്റ് 50 ശതമഭാനമഭായനി ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനലാം  വകുപനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  മഭാസര്  കേഭാന്റെതീന  സമ്പ്രദഭായലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇക്കഭാരവങ്ങള നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് ബതീറസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് തസ്തനികേയനിലല
ഒഴനിവുകേള 

92  (2394)  ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  ബതീറസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയനില്
നനിലവനിൽ എത്ര ഒഴനിവുകേളുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവുകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  അടനിയന്തെരമഭായനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് 3 ഒഴനിവുകേളഭാണുളതസ്റ്റ്.

(ബനി) ടനി  3 ഒഴനിവുകേളുലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യുകേയുലാം അടഡസസസ്റ്റ്
ലമകമ്മേഭാ ലഭനിക്കുകേയുലാം നനിയമന നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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 93  (2395)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  വനലാം  വകുപനില്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ബതീറസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്മഭാരുലട എത്ര തസ്തനികേകേളുലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സമതീപ  ജനിലലയ  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  പ്രസ്തുത
തസ്തനികേകേള കുറവഭാലണന്ന വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് കഫഭാറസസ്റ്റ് ബതീറസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട
കൂടുതല് തസ്തനികേകേള അനുവദനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  ഇകപഭാള  നനിലവനിലളള  റഭാങസ്റ്റ്  ലനിസനില്നനിന്നസ്റ്റ്
നഭാളനിതുവലരയഭായനി  എത്ര  കപര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് 33 തസ്തനികേകേളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലളതസ്റ്റ്. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനില് ഒരു ബതീറസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് തസ്തനികേയനികലയസ്റ്റ്
നനിയമനലാം  നല്കുകേയുലാം  3  ബതീറസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  തസ്തനിയനികലയസ്റ്റ്  നനിയമന
ഉത്തരവസ്റ്റ് അയയ്ക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലല യൂക്കഭാലനി, അകക്കഷവ മരങ്ങള മുറനിച്ചുമഭാറല്

94 (2396)  ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :
ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില്  നനില്ക്കുന്ന  യൂക്കഭാലനി,  അകക്കഷവ,  ഗഭാനഡനിസസ്റ്റ്
എന്നതീ മരങ്ങള ലവടനിമഭാറ്റുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വനകതഭാതനില് ജലലാം ഊറ്റുന്നതുലാം പ്രകൃതനിക്കസ്റ്റ് കദഭാഷകേരവുമഭായ കമല്പറഞ്ഞ
മരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പകേരലാം  ഏലതഭാലക്ക  തരത്തനിലള  മരങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ലവച്ചുപനിടനിപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം ഈ പദതനിക്കഭായനി എത്ര തുകേയഭാണസ്റ്റ് നതീക്കനിവചനിട്ടുളലതനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) യൂക്കഭാലനി, അകക്കഷവ എന്നതീ മരങ്ങള മുറനിച്ചുമഭാറനി പകേരലാം തകദ്ദേശതീയമഭായ
ഫലവൃക്ഷ  ടതകേളുലാം  മറസ്റ്റ്  വൃക്ഷ  ടതകേളുലാം  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്ന  സമഗ  പദതനികേള
ഒനലാംതലന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനി  പുറലപടുവനിചനിടനില.  എന്നഭാല്
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  പുനലൂര്  ഡനിവനിഷനനില്ലപട
പതപറ  എന്ന  സലലത്ത  5  ലഹകര്  വനപ്രകദശതലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജനിലയനിലല തനിരുവനന്തെപുരലാം ഡനിവനിഷനനില്ലപട ഇളലാംബകക്കഭാടസ്റ്റ് എന്ന സലലത്ത
20  ലഹകര് വനപ്രകദശതലാം  2012-13  വര്ഷത്തനില് വനദതീപ്തനി എന്ന കപരനില് ഒരു
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എറണഭാകുളലാം  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസനി  ഡനിവനിഷലന്റെ
പരനിധനിയനില്വരുന്ന  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ലകേഭാടുമ്പസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ
പരനിസരവഭാസനികേള ആകരഭാഗവ സലാംബന്ധമഭായ പ്രശ്നങ്ങള ചൂണനിക്കഭാണനിചതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്
സഭാമൂഹവ  വനവല്ക്കരണവനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  248  അകക്കഷവ  മരങ്ങള  മുറനിചസ്റ്റ്
മഭാറ്റുന്നതനിനുള  അനുമതനി  4-8-2017-നസ്റ്റ്  കൂടനിയ  പ്രകതവകേ  മരലാംമുറനി  കേമ്മേനിറനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  സഭാമൂഹവ വനവല്ക്കരണവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴനില് പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
തുടങ്ങനിയ  വനദതീപ്തനി  പദതനിയനില്  അകക്കഷവ  കതഭാടങ്ങള  മുറനിച്ചുനതീക്കനിയകശഷലാം
ഞഭാവല്, മഭാവസ്റ്റ്, പഭാവസ്റ്റ്, അമ്പഴലാം, ആഞ്ഞനിലനി, കപര, അത്തനി, പുളനി, ലനലനി തുടങ്ങനിയ
ഫലവൃക്ഷങ്ങളുലാം  കേണനിലക്കഭാന്ന,  മരുതസ്റ്റ്,  മണനിമരുതസ്റ്റ്,  ചേമത,  മന്ദഭാരലാം,  ലചേമ്പകേലാം
തുടങ്ങനിയ പുഷനിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുലാം തടനിയനുകയഭാജവമഭായ കതക്കസ്റ്റ്, ഇദൗടനി, മഹഭാഗണനി,
പൂവരശസ്റ്റ്, കേമ്പകേലാം, കേരനിമരുതസ്റ്റ്, ലവളകേനില് തുടങ്ങനിയവയുലാം ഒദൗഷധ ഇനത്തനില്ലപട
കേഭാഞ്ഞനിരലാം,  കുമ്പനിള, കവപസ്റ്റ്,  കുടലാംപുളനി, ചേന്ദനലാം, ഉങ്ങസ്റ്റ്,  ആല്, രക്തചേന്ദനലാം, കൂവളലാം,
തഭാന്നനി,   അകശഭാകേലാം,  പതനിമുകേലാം  തുടങ്ങനിയവയുലാം  ഇവകൂടഭാലത  മുള,  ഇദൗറ,  ചൂരല്
എന്നനിവയുലാം  നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുണ്ടുസ്റ്റ്.  ഇദൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പുതനിയ
പദതനികേലളഭാനലാംതലന്ന  ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
ആരലാംഭനിച  വനദതീപ്തനി  പദതനിയുലട  5-ാാാ വര്ഷലത്ത പരനിചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുന. 

ആനപഭാറയനില് വനലാം വകുപനിനുകേതീഴനിലള ഭൂമനിയനില് ലഎ.എചസ്റ്റ്.ആര്.ഡനി.
കകേഭാകളജസ്റ്റ്

95 (2397)   ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവളളറട  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ആനപഭാറയനില്  വനലാം  വകുപനിനസ്റ്റ്
കേതീഴനിലളള  ഒന്നര  ഏക്കകറഭാളലാം  വരുന്ന  ഭൂമനി,  ഐ.എചസ്റ്റ്.ആര്.ഡനി.  കകേഭാകളജസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന പഭാടത്തനിനസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനുകവണനി സമര്പനിചനിരുന്ന അകപക്ഷയനികനല്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത അകപക്ഷ അടനിയന്തെരമഭായനി പരനിഗണനിചസ്റ്റ് ഈ ഭൂമനി പഭാടത്തനിനസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ആവശവമഭായ തുടര് നടപടനികേള ടകേലക്കഭാളളഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലവളറട  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ആനപഭാറയനില്  വനലാംവകുപനിനസ്റ്റ്
കേതീഴനിലള  ഒന്നര  ഏക്കകറഭാളലാം  വരുന്ന  ഭൂമനിയനില്  നനിലവനിലള  ലകേടനിടങ്ങള
പുതുക്കനിപണനിതസ്റ്റ് കഡഭാര്മനിററനിയഭായുലാം കേമ്മേബ്യൂണനിറനി ഹഭാളഭായുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭാ
വശവമഭായ  നടപടനികേള  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തലത്തനില്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതനിനഭാല്  ടനി
സലലാം ലതീസനിനസ്റ്റ് നല്കകേണതനിലലന്നഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്. 

(ബനി) കമല്ഉത്തരവനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല.

വനലാം വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാര്

96 (2398)  ശതീ  .   പനി  .   ഉടബദുള : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനവനിസ്തൃതനി ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) വനവനിസ്തൃതനിയുലാം കജഭാലനി ലലവവനിധവവുലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് വനലാം വകുപനിലല
ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനപഭാലകേരുലട  കജഭാലനിസമയലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ലഘൂകേരനിക്കുവഭാനുലാം
സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വനലാം വകുപനില് ലസഷവല് റൂള കഭദഗതനി വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഇ) എങനില് ലറയ്ഞസ്റ്റ് ഓഫതീസര് തസ്തനികേയനികലയസ്റ്റ് ലപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേനിയുലാം
റനിസര്വസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് വഭാചര്ക്കസ്റ്റ് തസ്തനികേമഭാറലാം അനുവദനിച്ചുലാം ലസഷവല് റൂള കഭദഗതനി
ലചേയ്യുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വന വനിസ്തൃതനി 11309.4754  Km2 ആണസ്റ്റ്.

(ബനി) വനവനിസ്തൃതനിയുലാം കജഭാലനി ടവവനിദവവുലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
മഭാറങ്ങകളഭാലടയഭാണസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി) ലസഷവല് റൂള കഭദഗതനി വരുതവഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ഇ)  ലസഷവല്  റൂളനില്  അത്തരലാം  കഭദഗതനികേലളഭാനലാം  വരുതവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിടനില. 

ഉകദവഭാഗകപരസ്റ്റ് മഭാറ്റുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള

97 (2399)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനില്  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  കഫഭാറസസ്റ്റ്  വഭാചര്/ഡനികപഭാ
വഭാചര്/ടടബല്  വഭാചര്മഭാര്  എന്നനിവരുലട  ഉകദവഭാഗകപരസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ബതീറസ്റ്റ്
കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്/കഫഭാറസസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എന്ന  തരത്തനില്  മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഗഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ലറയ്ഞസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  എന്നനിവരുലട
ഉകദവഭാഗകപരുകേള  ബതീറസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ആഫതീസര്,  ലസക്ഷന  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്
ലഡപബ്യൂടനി  ലറയ്ഞസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  എന്നസ്റ്റ്  പുനര്നഭാമകേരണലാം  ലചേയതസ്റ്റ്
എന്നഭാലണനലാം  ആരുലട  ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  അപ്രകേഭാരലാം
പുനര്നഭാമകേരണലാം ലചേയലതനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  97/12/വനലാം  തതീയതനി
5-9-2012  പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  ബതീറസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ആഫതീസര്,  കഫഭാറസര്,  ലഡപബ്യൂടനി
ലറയ്ഞര് എന്നതീ തസ്തനികേകേള പുനര്നഭാമകേരണലാം ലചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  വനലാം വകുപനിലല
മുനനനിര  സലാംരക്ഷണ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  തസ്തനികേകേളുലട  കപരസ്റ്റ്
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  ആവശവലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഭരണവനിഭഭാഗലാം
അഡതീഷണല്  പ്രനിനസനിപല്  ചേതീഫസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  കേണ്സര്കവറര്  സമര്പനിച
ശനിപഭാര്ശയുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് പുനര്നഭാമകേരണലാം ലചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

വനവജതീവനികേളുലട ആക്രമണലാം

98 (2400)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മനുഷവരുലാം വനവജതീവനികേളുമഭായനി ഉണഭാകുന്ന സലാംഘര്ഷലാം കൂടനിവരുന്നതഭായ
പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ;
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(ബനി)  വനവജതീവനികേളുലട  ആക്രമണലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം
ആളനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  കേടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
വവവസയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മനുഷവനുലാം  വനവജതീവനികേളുലാം  തമ്മേനിലള  സലാംഘര്ഷങ്ങളുലാം
അവമൂലമുണഭാകുന്ന  നഭാശനഷങ്ങളുലാം  ആയതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങളുലാം  പഠനിക്കുവഭാന
1-2-2011-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (കേലയഴുത്തസ്റ്റ്)  നമ്പര്  04/2011/വനലാം  പ്രകേഭാരലാം
പത്തലാംഗ കേമ്മേനിറനിലയ നനികയഭാഗനിചനിരനിരുന.  ടനി  കേമ്മേനിറനി  3-5-2011-ല് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിച്ചു. ഇദൗ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്
നഭാശലാം വരുതന്ന കേഭാട്ടുപന്നനികേലള ലവടനിവച്ചുലകേഭാല്ലുവഭാന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് അനുവഭാദലാം
നല്കേനി  17-6-2011,  23-6-2011,  4-8-2012,  19-3-2013,  17-11-2014  എന്നതീ
തതീയതനികേളനില് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  വനവജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  ജതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം  കനരനിടുന്ന
നഷത്തനിനസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  1980-ല് ചേടങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നനിലവനിലള  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  നല്കേനിവരുന്ന  നഷപരനിഹഭാരത്തനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വനവമൃഗങ്ങളമൂലമുള കൃഷനിനഭാശത്തനിനസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം

99  (2401)   ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനവമൃഗങ്ങള വരുതന്ന കൃഷനിനഭാശത്തനിനസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാന
സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ബഭാധവതയുലണന്ന ടഹകക്കഭാടതനിവനിധനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിക്ഷനിപ്ത  വനത്തനിലന്റെ  ടസനി  മഭാത്രമഭാലണനലാം
വനവമൃഗങ്ങളക്കുകമല്  നനിയനണമനിലലനമുള  സര്ക്കഭാര്  വഭാദലാം  കകേഭാടതനി
നനിരസനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(സനി)  വനവമൃഗങ്ങള  സസകേഭാരവഭൂമനിയനികലക്കസ്റ്റ്  കേടക്കുന്നതസ്റ്റ്  തടയഭാന  കവലനി
ലകേകടണതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ചുമതലയഭാലണന്നസ്റ്റ് കകേഭാടതനി ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(ഡനി)  വനിധനിലക്കതനിലര  സര്ക്കഭാര്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിലയ  സമതീപനിക്കുകമഭാ;
അലലങനില് വനിധനി നടപഭാക്കുകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത വനിധനിനവഭായത്തനിലന്റെ  പത്തഭാലാം  ഖണ്ഡനികേയനില് വനവജതീവനികേലള
സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം  കസറസ്റ്റ്  ഒരു  ടസനി  മഭാത്രമഭാലണനലാം  അവയുലടകമല്
നനിയനണമനിലലനമുള  സര്ക്കഭാര്വഭാദലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുവഭാന  ബുദനിമുട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
കകേഭാടതനി കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിധനിനവഭായത്തനിലന്റെ  പനണഭാലാം  ഖണ്ഡനികേയനില്  റനിസര്വസ്റ്റ്
വനത്തനിലന്റെ  സമതീപതള  സസകേഭാരവഭൂമനിയനില്  വനവജതീവനികേള  ഇറങ്ങനി  നഭാശലാം
വരുതന്നതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനഭാതനിര്ത്തനിയനില് കവലനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ്റ്റ് കസറനിലന്റെ
കേടമയഭാലണന്നസ്റ്റ് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  നനിയകമഭാപകദശത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലാം.

വനലാം വകുപനിലന്റെ കറഭാഡുകേള അഭനിവൃദനിലപടുതന്ന പദതനികേള

100  (2402)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  കറഭാഡുകേള  അഭനിവൃദനിലപടുതന്ന
പദതനികേള ഏലതങനിലലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  ഏലതഭാലക്ക  കറഭാഡുകേളഭാണസ്റ്റ്
പരനിഗണനയനിലളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പരപ-മയള  കഫഭാറസസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാക്കണലമന്ന
നനിരന്തെരമഭായുളള ആവശവലാം പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങനില്  ഈ  കറഭാ ഡ സ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  ഏലതങനിലലാം  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  കറഭാഡുകേള  അഭനിവൃദനിലപടുതന്ന
പദതനികേള നനിലവനിലണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  കബഡൂര്-കേമ്പല്ലൂര്,  പഭാണനി-ബളവന്തെടുക്ക,
ഇരനിയണനി-ലചേമ്പനിലടകേ  കറഭാഡുകേള  ടമനര്  റനിപയര്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(സനി) പരപ-മയള കറഭാഡസ്റ്റ് നനിലവനിലള വതീതനിയനില് വഭാഹനങ്ങള സുഗമമഭായനി
യഭാത്ര ലചേയഭാവുന്ന രതീതനിയനില് ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി) കമല്ഉത്തരവനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല.

ടവദത്യുതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ് ലകേഭാലലപടുന്ന വനവജതീവനികേള

101 (2403)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടവദത്യുതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്  വനവജതീവനികേള  ലകേഭാലലപടുന്ന  സലാംഭവങ്ങള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഇത്തരത്തനില് എത്ര
സലാംഭവങ്ങള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ; 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ഇത്തരത്തനില്  21  സലാംഭവങ്ങള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടവദത്യുതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്
ലകേഭാലലപട വനവജതീവനികേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

വനവജതീവനികേളുലട ഇനലാം എണലാം

ആന 10

കുരങ്ങസ്റ്റ് 5

മയനില് 3

പുളനിപ്പുലനി 1

കേഭാട്ടുപന്നനി 1

മലയണഭാന 1

ആലകേ 21
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കേടുവ സലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങള

102  (2404)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  പ്രധഭാന  കേടുവ  സലാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഏലതഭാലക്ക;
ഇവനിടങ്ങളനില്  ഇകപഭാള  എത്ര  കേടുവകേളുണസ്റ്റ്;  ഈ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  വനിസ്തൃതനി  എത്ര
ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനലാം വകുപസ്റ്റ് കേടുവകേളുലട കേണലക്കടുപസ്റ്റ് നടതന്നതസ്റ്റ് എങ്ങലനയഭാണസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപരനിയഭാര്,  പറമ്പനിക്കുളലാം  എന്നതീ  2  കേടുവഭാ  സകങതങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
കകേരളത്തനിലളതസ്റ്റ്.  ലപരനിയഭാര്  കേടുവഭാ  സകങതത്തനിനസ്റ്റ്  925  ചേ.കേനി.മതീററുലാം
പറമ്പനിക്കുളലാം  കേടുവഭാ  സകങതത്തനിനസ്റ്റ്  643  ചേ.കേനി.മതീററുലാം  വനിസ്തൃതനിയഭാണുളതസ്റ്റ്.
കദശതീയഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടതന്ന  കേടുവകേളുലട  കേണലക്കടുപഭാണസ്റ്റ്  ആധനികേഭാരനികേ
കരഖ. ഇദൗ കേണലക്കടുപനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന വനിവരലാം കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്  2010-ല്  നടത്തനിയ  കേണലക്കടുപനില്  ലപരനിയഭാര്-കേളക്കഭാടസ്റ്റ്-
മുണനതുടറ കമഖലകേളനിലഭായനി  38  കേടുവകേളുലാം പറമ്പനിക്കുളലാം-ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി കേടുവഭാ
സകങതങ്ങള  ഉളലപട  കമഖലയനില്  34  കേടുവകേളുലാം  ഉളതഭായനി
തനിടലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  പ്രഭാകദശനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  2016-ല് കേവഭാമറ ടഭാപ്പുകേള
വഴനി  നടത്തനിയ  കേണലക്കടുപനില്  ലപരനിയഭാര്  ടടഗര്  റനിസര്വ്വനില്  33  കേടുവകേളുലാം
പറമ്പനിക്കുളലാം ടടഗര് റനിസര്വ്വനില് 25 കേടുവകേളുലാം ഉലണന്നസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  വനങ്ങളനില്   15  മുതല്  20  ചേ.കേനി.മതീറര്  വലരയുള  കബഭാക്കുകേള
നനിശയനിചസ്റ്റ് ടലന ടഭാനലസകസ്റ്റ് സര്കവ്വയുലാം കബഭാക്കസ്റ്റ് കേദൗണ്ടുലാം നടത്തനി കശഖരനിക്കുന്ന
വനിവരങ്ങളനില്  നനിന്നഭാണസ്റ്റ്  കേടുവകേളുലട  എണലാം  തനിടലപടുതന്നതസ്റ്റ്.  കേടുവകേലള
കനരനിട്ടുകേണസ്റ്റ്  എണ്ണുകേലയന്നതസ്റ്റ്  ദുഷ്കരമഭായതനിനഭാല്  കേടുവകേളുലട  സഭാന്നനിദവലാം
അറനിയനിക്കുന്ന  പഭാദമുദകേള,  മഭാന്തെനിയ  പഭാടുകേള,  കേഭാഷലാം  തുടങ്ങനിയ  പകരഭാക്ഷ
സൂചേകേങ്ങളുലട  വനിവരങ്ങളുലാം  കമല് കേണലക്കടുപനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കശഖരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  ഉകദവഭാഗസര്,  വഭാചര്മഭാര്,  സര്ക്കഭാകരതര  സലാംഘടനകേളനിലല
അലാംഗങ്ങള തുടങ്ങനിയവര് ഇദൗ വനിവര കശഖരണത്തനില് പലങടുക്കഭാറുണസ്റ്റ്. ലപരനിയഭാര്-
പറമ്പനിക്കുളലാം  ടടഗര്  കേണ്സര്കവഷന  ഫദൗകണഷനുകേളുലാം  കേണലക്കടുപനിലന്റെ
പരനിശതീലനത്തനിലലാം ഏകകേഭാപനത്തനിലലാം പലങടുക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങലന കശഖരനിക്കുന്ന
വനിവരങ്ങള  ശഭാസതീയമഭായനി  വനിശകേലനലാം  ലചേയസ്റ്റ്  അവസഭാന  കേണക്കുകേള
കേലണതന്നതസ്റ്റ്  ടവല്ഡസ്റ്റ്  ടലഫസ്റ്റ്  ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെവയുലാം  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്
പ്രസനിദലപടുതന്നതസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാന
മനഭാലയവുമഭാണസ്റ്റ്.
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വനകമഖലകേളനില് കേവഭാമറകേള സഭാപനിചസ്റ്റ് ലഭവമഭാകുന്ന കഫഭാകടഭാകേള വനിശകേലനലാം ലചേയ്തുലാം
കേടുവകേളുലട എണലാം കേണക്കഭാക്കുനണസ്റ്റ്. 

വനവമൃഗങ്ങള വരുതന്ന കൃഷനിനഭാശത്തനിനുള നഷപരനിഹഭാരതകേ

103 (2405) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനവമൃഗങ്ങള  വരുതന്ന  കൃഷനിനഭാശത്തനിനസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്ന
പദതനി നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  നഷപരനിഹഭാരതകേ  നനിലവനില്  എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  നല്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ തുകേ കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില് ഈ ഇനത്തനില് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി
തുകേ നല്കേഭാനുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനവജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  ജതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം  കനരനിടുന്ന  നഷത്തനിനസ്റ്റ്
നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  1980-ലല  വനവജതീവനികേളുലട  ആക്രമണത്തനി
നനിരയഭാകുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുള ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്. നനിലവനില്
ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം നഷപരനിഹഭാരലാം തഭാലഴപറയുന്ന വനിധത്തനിലഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്:

ക്രമ
നമ്പര്

കേഷനഷങ്ങളുലട സസഭാഭഭാവലാം നനിലവനിലല
നഷപരനിഹഭാര  തുകേ
(രൂപ)

ഏറവുലാം ഒടുവനില് തുകേ
വര്ദനിപനിച
ഇത്തരവനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള

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

1 വനവജതീവനി
ആക്രമണലാംമൂലമുള മരണലാം

5 ലക്ഷലാം രൂപ സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
(എലാം.എസസ്റ്റ്)  നമ്പര്
96/2014/വനലാം
തതീയതനി 17-11-2014

2 വനത്തനിനസ്റ്റ്  പുറത്തസ്റ്റ്  വച്ചുള
പഭാമ്പുകേടനിമൂലമുള മരണലാം

1 ലക്ഷലാം രൂപ 
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(1) (2) (3) (4)

3 വനവജതീവനി
ആക്രമണലാംമൂലമുള
സഭായനിയഭായ അലാംഗഭലാംഗലാം

പരമഭാവധനി
75,000/- രൂപ

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
(എലാം.എസസ്റ്റ്)  നമ്പര്
32/2013/വനലാം
തതീയതനി 22-3-2013

4 വനവജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം
മനുഷവര്ക്കുണഭാകുന്ന പരനിക്കസ്റ്റ്

പരമഭാവധനി
75,000/-  രൂപ
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
പരനിധനിയനിലഭാലത
ലചേലവഭായ  മുഴുവന
തുകേയുലാം  നല്കുലാം
(ലമഡനിക്കല്
ഓഫതീസറുലട
സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ
ലവളനിചത്തനില്)

5 വനവജതീവനി  ആക്രമണലാം
മൂലമുള  വതീടുനഷലാം,
കേനകേഭാലനി നഷലാം

നഷത്തനിലന്റെ 100%

(പരമഭാവധനി
75,000/- രൂപ)

6 വനവജതീവനി  ആക്രമണലാം
മൂലമുള വനിളനഭാശലാം

നഷത്തനിലന്റെ 100%

(പരമഭാവധനി
75,000/- രൂപ)

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
(എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്
2/2015/വനലാം
തതീയതനി 8-1-2015

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
(എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്
32/2013/വനലാം
തതീയതനി 22-3-2013

(സനി)  വനവജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലമുണഭാകുന്ന  ജതീവഹഭാനനിക്കസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരവവുലാം  നനിലവനിലള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പുതുക്കനി  നനിശയനിക്കുന്ന

വനിഷയവുലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില് ഇദൗ ഇനത്തനില് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി

20,00,000/-  രൂപകയഭാളലാം നല്കുവഭാനുണസ്റ്റ്.  ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ്  ടനി  തുകേ

നല്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  
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വനവമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണത്തനില് ജതീവനകപഭാകുകേയുലാം പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം

ലചേയവരുലട വനിവരങ്ങള

104 (2406)   ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  വർഷക്കഭാലയളവനിനുളനില്

ആനയുലടയുലാം  വനവമൃഗങ്ങളുകടയുലാം  ആക്രമണത്തനില്  ജതീവനകപഭാകുകേയുലാം

പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം,  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം  ലചേയതനിലന്റെ  വനിവരങ്ങള

ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങളനിൽ  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയ  ധനസഹഭായലാം

സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  വര്ഷക്കഭാലയളവനിനുളനില്

ആനയുലടയുലാം  മറസ്റ്റ്  വനവമൃഗങ്ങളുലടയുലാം  ആക്രമണത്തനില്  4-കപര്ക്കസ്റ്റ്  ജതീവന

നഷലപടുകേയുലാം  12-കപര്ക്കസ്റ്റ് പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത കൃഷനിനഭാശലാം

സലാംബന്ധനിച 175 കകേസ്സുകേളുലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  നഭാളനിതുവലര  ലഭനിച  അകപക്ഷ  പ്രകേഭാരലാം  മരണലാം  സലാംഭവനിചവരുലട

ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്  10,00,000/-  രൂപയുലാം  പരനികക്കറവര്ക്കസ്റ്റ്  4,06,691/-  രൂപയുലാം

കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിചതനിനസ്റ്റ് 12,06,670/- രൂപയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേഭാട്ടുപന്നനികേള കേഭാരണമുള ആളപഭായങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം

105 (2407)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാട്ടുപന്നനികേള നഭാടനിനപുറങ്ങളനില് ഇറങ്ങനി കൃഷനിനഭാശവുലാം ആളപഭായവുലാം

വരുതന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ലനനഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കുറുലകേ പന്നനികേള

ചേഭാടനി  ഉണഭായ  അപകേടങ്ങളനില്  എത്രകപര്  മരണലപടനിട്ടുലണനലാം,  എത്ര

ആളുകേളക്കസ്റ്റ് പരനിക്കസ്റ്റ് പറനിയനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവര്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നൽകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലനനഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2016,  2017  വര്ഷങ്ങളനില്
വഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കുറുലകേ  പന്നനികേള  ചേഭാടനി  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പരനിക്കസ്റ്റ്  പറനിയതനിനസ്റ്റ്
നഷപരനിഹഭാരലാം ആവശവലപടസ്റ്റ്  4  അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് പന്നനികേള
വഭാഹനത്തനിനസ്റ്റ്  കുറുലകേചേഭാടനി  യഭാത്രക്കഭാര്  മരണലപടതനിനസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
ആവശവലപടസ്റ്റ് അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞ അകപക്ഷകേളനില് ഒരഭാളക്കസ്റ്റ്  4,857/-  രൂപ നഷപരനിഹഭാരമഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2  അകപക്ഷകേള  ആവശവമഭായ  കരഖകേള  സമര്പനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരവത്തനില് നനിരസനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ബഭാക്കനിയുള ഒരു അകപക്ഷകേനസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കകേരള ഫതീഡ്സനില്നനിനലാം കേഭാലനിത്തതീറ വനിതരണലാം

106 (2408)   ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ഫതീഡ്സനില്നനിനലാം ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത
കേഭാലനിത്തതീറ വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആവശവത്തനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഉല്പഭാദനലാം  കൂട്ടുന്നതനിനുലാം  അവ
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം ആവശവമഭായ കേഭാരവക്ഷമമഭായ ഇടലപടലകേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അഡസഭാനസഭായനി  കേഭാലനിത്തതീറ  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ഫതീഡ്സസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പണമടയ്ക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്
കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത കേഭാലനിത്തതീറ വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന.

(ബനി)  ഗുണകമനയുള  കേഭാലനിത്തതീറയുലട  ലഭവത  ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിനുകേതീഴനില് ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനമഭായ  കകേരള
ഫതീഡ്സസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  1999  മുതല്  കകേരള  ഫതീഡ്സസ്റ്റ്  സമതീകൃത  കേഭാലനിത്തതീറ
ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലടനതീളലാം  വനിപണനലാം  നടത്തനിവരുന.  കകേരള  ഫതീഡ്സസ്റ്റ്
കേഭാലനിത്തതീറ മനിതമഭായ നനിരക്കനില് വനിപണനിയനില് ലഭവമഭാണസ്റ്റ്. കേമ്പനനിയുലട പ്രതനിദനിന
ഉല്പഭാദനലാം  500  ടണനില്നനിനലാം  ഘടലാംഘടമഭായനി  1000  ടണഭായനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഗുണകമനകയറനിയ  കേഭാലനിത്തതീറ  കേമ്പനനിയുലട  കേകലറ്റുലാംകേര,  കേരുനഭാഗപളനി,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനള  ഫഭാകറനിയനില്നനിനലാം  പൂര്ണകതഭാതനില്
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ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  നവഭായമഭായ  വനിലയസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലടനതീളലാം  വനിപണനിയനില്
ലഭവമഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.  കൂടഭാലത  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  ലതഭാടുപുഴയടുത്തസ്റ്റ്  500
ടണ്  പ്രതനിദനിന  ഉല്പഭാദനകശഷനിയുള  ഫഭാകറനിയുലട  പ്രഭാഥമനികേ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

(സനി)  പണമടയ്ക്കുന്ന  മുറയഭാണസ്റ്റ്  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേഭാലനിത്തതീറ  വനിതരണലാം
ലചേയ്തുവരുന്നതസ്റ്റ്.  അഡസഭാനസഭായനി  കേഭാലനിത്തതീറ  നല്കുന്ന  കേഭാരവലാം  നനിലവനില്
പരനിഗണനയനിലനില. 

മുട, കകേഭാഴനിയനിറചനി എന്നനിവയുലട ഉല്പഭാദനത്തനില് സസയലാംപരവഭാപ്തത

107 (2409)  ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുട,  കകേഭാഴനിയനിറചനി  എന്നനിവയുലട  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സസയലാംപരവഭാപ്തത
ടകേവരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ആവശവത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനില് പുതനിയ പദൗളടനി
ഫഭാമുകേളുലാം ഹഭാചറനികേളുലാം സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി) ഇലലങനില് ആയതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുടയുലടയുലാം  മഭാലാംസത്തനിലന്റെയുലാം  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ്  ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  മുട  ഉല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വകുപനിനുകേതീഴനിലള  കകേഭാഴനി  ഫഭാമുകേളനിലല   ഉല്പഭാദനക്ഷമത
പൂര്ണമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  എഗ്ഗര് നഴറനികേളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട സ്കൂള കുടനികേളക്കുലാം കേര്ഷകേര്ക്കുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.  ലകേഭാലലാം,
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനിലല
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള/കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്  കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കൂടുകേളനില്  കകേഭാഴനികേലള  വളര്തന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.  5
കകേഭാഴനികേളവതീതമുള  500  യൂണനിറ്റുകേള  നടപ്പുവര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  പദതനി
വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന.

മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെയുലാം  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലന്റെയുലാം
സലാംയുക്തഭാഭനിമുഖവത്തനില്  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
5600  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  56000  മുടകക്കഭാഴനികേലള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന
പദതനിയുലാം നടപ്പുവര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ഇദൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
10  തഭാറഭാവുകേള  അടങ്ങുന്ന  4000  യൂണനിറസ്റ്റ്  സഭാപനിച്ചുലാം  മുട  ഉല്പഭാദനലാം  കൂട്ടുവഭാന
ലക്ഷവമനിടുന.  മുട,  കകേഭാഴനിയനിറചനി  എന്നനിവയുലട  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷവകത്തഭാലട  ലകേപ്കകേഭാ  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  പദതനികേള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:
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1. കകേഭാഴനി വളര്ത്തല് പദതനി (കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള വഴനി)

2. കകേഭാഴനി വളര്ത്തല് ഗഭാമങ്ങള പദതനി

3. ലകേപ്കകേഭാ ആശയ പദതനി

4. റൂറല് ബഭാക്കസ്റ്റ് യഭാര്ഡസ്റ്റ് പദതനി

5. ലകേപ്കകേഭാ നഗരപ്രനിയ പദതനി

6. കുഞ്ഞുടകേകേളനില് കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞസ്റ്റ് പദതനി

7. കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലല കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് പദതനി

8. പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് കവണനിയുള കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് പദതനി

9. ഇന്റെകഗഷന പദതനി.

കൂടഭാലത കുടുലാംബശതീയുമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ് ഇറചനികക്കഭാഴനി വളര്ത്തല് വവഭാപകേമഭാക്കുന്ന
ഒരു പുതനിയ പദതനിയുലട പ്രരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലകേപ്കകേഭാ നടത്തനിവരുന. 

(ബനി  &  സനി)   ഉണസ്റ്റ്.  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെകേതീഴനില്  രണസ്റ്റ്  പുതനിയ
ഹഭാചറനികേള  നനിര്മ്മേഭാണ  ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  ആയൂരനിലല
കതഭാടത്തറ  ഹഭാചറനി  ലമചലപടുത്തഭാന  5.82  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം.  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  എടവണയനില്  പുതനിയ  ഹഭാചറനി
സഭാപനിക്കുവഭാന 3 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങനി.
ഫണനിലന്റെ  ലഭവത  അനുസരനിചസ്റ്റ്  ലകേപ്കകേഭായുലട  ആഭനിമുഖവത്തനില്
മുടകക്കഭാഴനി/ഇറചനികക്കഭാഴനികേള വളര്തന്നതനിനുള പുതനിയ ഫഭാമുകേളുലാം ഹഭാചറനികേളുലാം
തുടങ്ങുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  നനിലവനിലള  ഹഭാചറനികേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

മതീറസ്റ്റ് ലപ്രഭാഡകസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെവയുലട പ്രവര്ത്തനലാം

108 (2410) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .    വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  മതീറസ്റ്റ്  ലപ്രഭാഡകസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനഡവയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഉലണങനില് കേമ്പനനി ലഭാഭകേരമഭായനി  നടതന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള
പദതനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേമ്പനനിയുലട  പുതനിയ ടഹലടകേസ്റ്റ്  കസ്ലഭാടര്  ആന്റെസ്റ്റ്  മതീറസ്റ്റ്  കപ്രഭാസസനിലാംഗസ്റ്റ്
പഭാന്റെസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇതനിലൂലട  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
വനില്പനയഭാണസ്റ്റ് അധനികേമഭായനി പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മൃഗങ്ങളലക്കതനിരഭായ  ക്രൂരത  തടയല്  നനിയമലാം  2017  എന്ന  കപരനില്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  2017  കമയസ്റ്റ്  23-നസ്റ്റ്  പുറത്തനിറക്കനിയ  വനിജഭാപനലാം  പ്രസ്തുത
സഭാപനത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്ത  എപ്രകേഭാരലാം  ബഭാധനിക്കുലാം  എന്നസ്റ്റ്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതീറസ്റ്റ്  ലപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെവയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
തലത്തനില് ബന്ധലപടവരുമഭായനി വനിവനിധ മതീറനിലാംഗുകേള നടത്തനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ആര്.ലകേ.വനി.ടവ.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം പന്നനികേലള കേര്ഷകേര് വളര്ത്തനി
എലാം.പനി.ലഎ.  അകപഭാഴലത്ത  വനിലയസ്റ്റ്  തനിരനിലചടുക്കുന.  200  പന്നനികേലളയുലാം  200
മഭാടുകേലളയുലാം  പ്രതനിദനിനലാം  കേശഭാപസ്റ്റ്  ലചേയഭാനുള  ടഹലടകേസ്റ്റ്  കസ്ലഭാടര്  ഹദൗസനിലന്റെ
ടയല്  റണ്  കേഴനിഞ്ഞു.  പ്രവര്ത്തനസജമഭായനി  കേഴനിഞ്ഞഭാല്  ഉല്പഭാദനലാം  കൂടഭാനുലാം
കേയറ്റുമതനി  ലചേയഭാനുമുള  സഭാധവതകേള  ഉണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില്  ആവശവമഭായ
മഭാലാംസത്തനിലന്റെ നലലഭാരു പങസ്റ്റ് ഇദൗ പഭാന്റെനില്നനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപ്പുലാം  മതീറസ്റ്റ്  ലപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെവയുലാം
സലാംയുക്തമഭായനി  "മതീറസ്റ്റ്  കഷഭാപസ്റ്റ്”  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൃഷനി വകുപസ്റ്റ്, സടപകകേഭാ, ലവററനിനറനി ലസന്റെര്
മുതലഭായ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  ഒദൗടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള
തുടങ്ങുന്നതനിനുള പദതനി ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് വരുന. ഏരൂര് പഞഭായത്തനില് ആധുനനികേ
മഭാലാംസസലാംസരണ പഭാന്റെസ്റ്റ് തുടങ്ങുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(സനി)  ടയല് റണ് കേഴനിഞ്ഞു. ലകേഭാകമഴവല് ലപ്രഭാഡക്ഷന തുടങ്ങുവഭാന വനിവനിധ
ടലസനസസ്റ്റ് കേനികടണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 15 കകേഭാടനി രൂപയുലട വനില്പനയഭാണസ്റ്റ് അധനികേമഭായനി
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  മതീറസ്റ്റ്  ലപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെവയുലട  പ്രവര്ത്തനലത്ത  സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിചനിടനില.
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തകേര്ന്ന കകേഭാഴനിഫഭാമനിനസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം

109 (2411)  ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപളളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഓചനിറ ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
ശതീമതനി  കശഭാഭന  നടത്തനിയനിരുന്ന  ഇറചനികക്കഭാഴനി  ഫഭാമനില്  ലതരുവസ്റ്റ്  നഭായളുലട
ആക്രമണ  ഫലമഭായനി  കകേഭാഴനിഫഭാമുലാം  കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലളയുലാം  നഷലപടതനിനസ്റ്റ്
നഷപരനിഹഭാരലാം  കേനിട്ടുന്നതനിനുളള  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  അകപക്ഷയനില്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത വവക്തനിക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അടനിയന്തെരനടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ശതീമതനി  കശഭാഭനയുലട  ഇറചനികക്കഭാഴനികേലള  ലതരുവസ്റ്റ്  നഭായള
ആക്രമനിചസ്റ്റ്  ലകേഭാന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്   ധനസഹഭായത്തനിനുള  അകപക്ഷ
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ് ഡയറകകററനില് ലഭനിചനിരുന. ടനി പരഭാതനിയനികനല് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ്  1374/2014/കൃഷനി  തതീയതനി  4/8/2014  പ്രകേഭാരലാം  പരമഭാവധനി
ധനസഹഭായമഭായ  50,000/-  രൂപ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകകററനിലല
ഇ 1/21528/2016,  തതീയതനി  19-7-2017  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ശതീമതനി  കശഭാഭനയസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനഭായനി ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ മൃഗസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിലല മൃഗസലാംരക്ഷണ പദതനികേള

110  (2412)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനില്  മൃഗ  സലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  2017-2018
വര്ഷത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന്ന  പദതനികേള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
പഞഭായത്തസ്റ്റ് അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഞഭായതകേളനില്  2016-17-ല്  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്; ഇവയുലട വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  പത്തസ്റ്റ്  വര്ഷമഭായനി  ഈ  പഞഭായതകേളനിലല
മൃഗകഡഭാകര്മഭാരുലടയുലാം  മറസ്റ്റ്  തസ്തനികേകേളനിലല  (ദനിവസ  കവതനക്കഭാര്  ഉളലപലട)
ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം കജഭാലനി ലചേയ കേഭാലയളവസ്റ്റ്, കപരസ്റ്റ് വനിവരങ്ങള തുടങ്ങനിയവ ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ പത്തസ്റ്റ് വര്ഷമഭായനി കബഭാക്കസ്റ്റ്,  ജനിലഭാ തലങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഓഫതീസര്മഭാരുലട കപരസ്റ്റ് വനിവരങ്ങള കേഭാലയളവസ്റ്റ് സഹനിതലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദമഭാക്കഭാലാം.

1. കേഭായലക്കഭാടനി

(a) പശുവളര്ത്തല്

(b) ആടുവളര്ത്തല്

(c) മുടകക്കഭാഴനി വനിതരണലാം

(d) മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് മരുന്നസ്റ്റ് വഭാങ്ങല്

(e) ആല നനിര്മ്മേഭാണലാം

(f) പഭാലനിനസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി

(g) പുല്കൃഷനി

2. മരുകതഭാങര

(a) വതീട്ടുമുറത്തസ്റ്റ് കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്

(b) ആടുവളര്ത്തല്

(c) മുടകക്കഭാഴനി വനിതരണലാം (സ്കൂള കുടനികേളക്കസ്റ്റ്)

(d) പഭാലനിനസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി

(e) പുല്കൃഷനി

3.നഭാദഭാപുരലാം

(a) പ്രകതവകേ കേനകുടനി പരനിപഭാലനലാം

(b) കേനകുടനി വനിതരണലാം

(c) മുടകക്കഭാഴനി വനിതരണലാം (വനനിത)

(d) സമഗ കേനകേഭാലനി ഇനഷസറനസസ്റ്റ്

(e) ലപണ് ആടുവനിതരണലാം

(f)  മുടകക്കഭാഴനി വനിതരണലാം (SC)
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4.എടകചരനി

(a) സ്കൂള കുടനികേളക്കസ്റ്റ് കകേഭാഴനി വളര്ത്തല്

(b) കഗഭാടസ്റ്റ് സഭാറസ്റ്റ് ടലറസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്

5. ലചേക്കനിയഭാടസ്റ്റ്

(a) സ്കൂള കുടനികേളക്കസ്റ്റ് കകേഭാഴനി വളര്ത്തല്

(b) കഗഭാടസ്റ്റ് സഭാറസ്റ്റ് ടലറസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്

(c) കേനകേഭാലനി ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി

(d) പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുള കകേഭാഴനി വളര്ത്തല്

6. വളയലാം

(a) പ്രകതവകേ കേനകുടനി പരനിപഭാലനലാം

(b) ക്ഷതീരഗഭാമലാം

(c) ആടുവനിതരണലാം (വനനിത)

(d) തതീറപ്പുല് കൃഷനി

(e) മുടകക്കഭാഴനി വനിതരണലാം

(f) കേറവപശു ഇനഷസറനസസ്റ്റ്

(g) മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് മരുന്നസ്റ്റ് വഭാങ്ങല്

(h) ആടുവനിതരണലാം (SC/ST)

(i) ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്

(j) മൃഗഭാശുപത്രനി ഭദൗതനികേ സഭാഹചേരവലാം ലമചലപടുത്തല്

7. കേഭാവനിലമ്പഭാറ

(a) കേനകുടനി പരനിപഭാലനലാം

(b) കഗഭാടസ്റ്റ് സഭാറസ്റ്റ് ടലറസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്

(c) മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് കേമ്പബ്യൂടര് വഭാങ്ങല്

(d) സ്കൂള പദൗളടനി ക്ലബസ്റ്റ്

(e) മുടകക്കഭാഴനി വനിതരണലാം (കുടുലാംബശതീ)

(f) കേനകേഭാലനി ഇനഷസറനസസ്റ്റ്

(g) മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് മരുന്നസ്റ്റ് വഭാങ്ങല്
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8. തൂകണരനി

(a)  മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് മരുന്നസ്റ്റ് വഭാങ്ങല്

(b) പഭാലനിനസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി

(c) ക്ഷതീരഗഭാമലാം പദതനി

(d) കേറവപശുക്കളക്കസ്റ്റ് കേഭാലനിത്തതീറ

(e) റഫസ്റ്റ് ഷതീറസ്റ്റ് ലമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്

9. നരനിപറ

(a) കേറവപശു വനിതരണലാം (വനനിത)

(b) കേനകുടനി പരനിപഭാലനലാം

(c) മുടകക്കഭാഴനി വളര്ത്തല് (വനനിത)

(d) ലപണ് ആടുവനിതരണലാം (വനനിത)

(e) ലപണ് ആടുവനിതരണലാം (SC)

(f) ലപണ് ആടുവനിതരണലാം (ST)

(g) കേറവപശു വനിതരണലാം (ST)

(h) മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് മരുന്നസ്റ്റ് വഭാങ്ങല്

(i) മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് റഭാക്കസ്റ്റ് വഭാങ്ങല്

(j) സമഗ കേനകേഭാലനി ഇനഷസറനസസ്റ്റ്

10. വഭാണനികമല്

(a) പ്രകതവകേ കേനകുടനി പരനിപഭാലനലാം

(b) ക്ഷതീരഗഭാമലാം

(c) ലപണ് ആടുവനിതരണലാം (ST  വനനിത)

(d) ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്

(e) പദൗളടനി ക്ലബസ്റ്റ്

(f) കകേഭാഴനി വളര്ത്തല് (SC)

(g) കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഇനഷസറനസസ്റ്റ്
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(ബനി)

1. കേഭായലക്കഭാടനി

(a) ക്ഷതീരഗഭാമലാം

(b) ആടുവളര്ത്തല്

(c) മുടകക്കഭാഴനി വനിതരണലാം

(d) മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് മരുന്നസ്റ്റ് വഭാങ്ങല്

(e) മൃഗഭാശുപത്രനി വനികേസന സമനിതനി

(f) അനനിമല് ലഹല്ത്തസ്റ്റ് കേവഭാമ്പസ്റ്റ്

(g) കേനകേഭാലനി പരനിപഭാലനലാം

2. മരുകതഭാങര

(a) കഗഭാടസ്റ്റ് സഭാറസ്റ്റ് ടലറസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്

(b) മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് മരുന്നസ്റ്റ് വഭാങ്ങല്

(c) മുടകക്കഭാഴനി വനിതരണലാം

(d) കേറവപശു വളര്ത്തല്

(e) കേനകുടനി പരനിപഭാലനലാം

(f) മൃഗഭാശുപത്രനി വനികേസന സമനിതനി

(g) മൃഗഭാകരഭാഗവ കേവഭാമ്പുകേള 

3.നഭാദഭാപുരലാം

(a) പ്രകതവകേ കേനകുടനി പരനിപഭാലനലാം

(b) മൃഗഭാശുപത്രനി വനികേസന സമനിതനി

4.എടകചരനി

(a) സ്കൂള കുടനികേളക്കസ്റ്റ് കകേഭാഴനി വളര്ത്തല്

(b) മൃഗഭാകരഭാഗവ കേവഭാമ്പുകേള

(c) മൃഗസലാംരക്ഷണ വനികേസന സമനിതനി

(d) മൃഗഭാശുപത്രനി സഭാനനികടഷന
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5. ലചേക്കനിയഭാടസ്റ്റ്

(a) മൃഗഭാകരഭാഗവ കേവഭാമ്പുകേള 

(b) കഗഭാടസ്റ്റ് സഭാറസ്റ്റ് ടലറസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്

(c) മൃഗസലാംരക്ഷണ വനികേസന സമനിതനി

6. വളയലാം

(a) പ്രകതവകേ കേനകുടനി പരനിപഭാലനലാം

(b) ക്ഷതീരഗഭാമലാം

(c) ആല നനിര്മ്മേഭാണലാം

(d) ABC കപ്രഭാഗഭാലാം

(e) കേറവ യനലാം

(f) മൃഗഭാശുപത്രനി വനികേസന സമനിതനി

(g) മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് മരുന്നസ്റ്റ് വഭാങ്ങല്

(h) കേമ്പബ്യൂടര് വഭാങ്ങല്

(i) മൃഗഭാകരഭാഗവ കേവഭാമ്പുകേള

7. കേഭാവനിലമ്പഭാറ

(a) കേനകുടനി പരനിപഭാലനലാം

(b) കഗഭാടസ്റ്റ് സഭാറസ്റ്റ് ടലറസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്

(c) മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് മരുന്നസ്റ്റ് വഭാങ്ങല്

(d) സ്കൂള പദൗളടനി ക്ലബസ്റ്റ്

(e) മൃഗഭാകരഭാഗവ കേവഭാമ്പുകേള

(f) കേറവപശുക്കളക്കസ്റ്റ് കവനല്ക്കഭാല പരനിചേരണലാം

(g) മനില്ക്കസ്റ്റ് ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്

(h) മൃഗഭാശുപത്രനി വനികേസന സമനിതനി 

(i) മൃഗഭാശുപത്രനി സഭാനനികടഷന
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8. തൂകണരനി

(a)  മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് മരുന്നസ്റ്റ് വഭാങ്ങല്

(b) പഭാലനിനസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി

(c) മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് ഫര്ണതീചര് വഭാങ്ങല്

(d)  മൃഗഭാശുപത്രനി വനികേസന സമനിതനി 

(e)  മൃഗഭാകരഭാഗവ കേവഭാമ്പസ്റ്റ്

(f) മൃഗഭാശുപത്രനി സഭാനനികടഷന

9. നരനിപറ

(a) കേറവപശു വനിതരണലാം (വനനിത)

(b) കേനകുടനി പരനിപഭാലനലാം

(c) മൃഗഭാകരഭാഗവ കേവഭാമ്പസ്റ്റ്

(d) ലപണ് ആടുവനിതരണലാം (വനനിത)

(e) കേറവപശു വനിതരണലാം (SC)

(f) ലപണ് ആടുവനിതരണലാം (ST)

(g) മൃഗഭാശുപത്രനി വനികേസന സമനിതനി

(h) മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് മരുന്നസ്റ്റ് വഭാങ്ങല്

(i) മൃഗഭാശുപത്രനിയനികലയസ്റ്റ് Hand held billing machine 

10. വഭാണനികമല്

(a) പ്രകതവകേ കേനകുടനി പരനിപഭാലനലാം

(b) മൃഗഭാകരഭാഗവ കേവഭാമ്പസ്റ്റ്

(c) മുടകക്കഭാഴനി വനിതരണലാം (വനനിത)

(d) മൃഗഭാശുപത്രനി വനികേസന സമനിതനി

(e) വന്ധവത നനിവഭാരണ കേവഭാമ്പസ്റ്റ്

(f) ABC കപ്രഭാഗഭാലാം
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(സനി) എടകചരനി-ലവററനിനറനി ഡനിലസനസറനി

ലവററനിനറനി സര്ജന -കഡഭാ.ലകേ.സനി.രഭാകജഷസ്റ്റ് -3-3-2006 – 31-7-2017

ടല വ്കസഭാക്കസ്റ്റ് ഇനലസകര്

വനിജയന.ലകേ. -25-9-2003 – 13-7-2016

രഭാകജഷസ്റ്റ് കുമഭാര് പനി.വനി.  -3-6-2017 – 24-7-2017

സമതീരന.ലകേ.ലകേ. -28-7-2017 മുതല് തുടരുന. 

അറന്റെന്റെസ്റ്റ്

ലകേ.റനി.ലകേ. പവനിത്രന -12-7-2004 – 30-7-2015

ശതീജനിത്തസ്റ്റ് കുമഭാര് പനി.എലാം. -21-10-2015 മുതല് 

ദനിവസകവതനക്കഭാര്

പത്മനിനനി  കുളങ്ങരവതീടനില് -2003-2012 ഒകകഭാബര് (മഭാസലാം 15 ദനിവസലാം)

നനിമ്ന  കുളങ്ങരവതീടനില് -2008 നവലാംബര്-2012 ഒകകഭാബര് (മഭാസലാം 15 ദനിവസലാം)

നനിഖനില് കുളങ്ങരവതീടനില് - 2003-2008 മഭാര്ചസ്റ്റ്  (മഭാസലാം 15 ദനിവസലാം)

ഇയലാംകകേഭാടസ്റ്റ്-ലവററനിനറനി ഡനിലസനസറനി

ലവററനിനറനി സര്ജന

കഡഭാ. അരുണ് സക്കറനിയ -10-10-2006 – 2-4-2007

കഡഭാ. ആര്.ലകേ. കസ്നേഹരഭാജന -2-4-2007 – 11-1-2008

കഡഭാ. മഞ്ജുഷ എ. -12-11-2008 – 24-1-2009

കഡഭാ. ആര്. ലകേ. കസ്നേഹരഭാജന -25-1-2009 – 16-8-2009

കഡഭാ. അബ്ദുള ഗഫൂര് വനി.എലാം. -17-8-2009 – 23-9-2009

കഡഭാ. ആര്. ലകേ. കസ്നേഹരഭാജന -24-9-2009 – 24-10-2010

കഡഭാ. സുബനിഷസ്റ്റ് പനി.എലാം. -25-10-2010 – 26-7-2012 

കഡഭാ. ആശ വനിജയന -27-7-2012 – 31-10-2015

കഡഭാ. രജനിത്തസ്റ്റ് റനി -1-11-2015   -  14-10-2016

കഡഭാ. നനിഷ ലകേ.എലാം - 15-10-2016 – 13-12-2016

കഡഭാ. എലാം. ഷനികനഭാജസ്റ്റ് - 14-12-2016 – 27-4-2017
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കഡഭാ. മഞ്ജുള വനി. ജയനിലാംസസ്റ്റ് - 27-4-2017 -  29-4-2017

കഡഭാ. പനി. ഗനിരനിഷസ്റ്റ് കുമഭാര് (അധനികേചുമതല)  --29-4-2017 മുതല് 

ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് ഇനലസകര്

സുകരഷസ്റ്റ് ബഭാബു. ലകേ.റനി.ലകേ. - 1-6-2005 മുതല് 

പനി  .  റനി  .  എസസ്റ്റ്  .

പത്മനിനനി -14-7-2011 – 28-11-2012

ഉഷ എന. - 1-7-2013  മുതല് 

പഭാറക്കടവസ്റ്റ് -ലവററനിനറനി ഡനിലസനസറനി

ലവററനിനറനി സര്ജന

കഡഭാ. എല്. ഭഭാഗവലക്ഷ്മനി - 2-3-2006 – 13-2-2007

കഡഭാ. പനി. ഗനിരനിഷസ്റ്റ് കുമഭാര് - 13-2-2007 – 14-5-2007

കഡഭാ. പനി. ലകേ. അനനില് കുമഭാര് - 14-5-2007 – 19-9-2008 

കഡഭാ. രഭാഘവന പ്രതീതഭാ നഭാരഭായണന -19-9-2008 – 14-11-2008

കഡഭാ. പനി. ലകേ. അനനില് കുമഭാര് - 14-11-2008 – 24-2-2009

കഡഭാ. അനതീസസ്റ്റ് ബഷതീര് -24-2-2009 – 28-10-2009

കഡഭാ. ലകേ. സനി. രഭാകജഷസ്റ്റ് -28-10-2009 – 12-4-2010

കഡഭാ. സുഹഭാസസ്റ്റ്.ലകേ. - 12-4-2010 – 11-10-2010

കഡഭാ. പനി. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് -  11-10-2010 – 2-11-2010

കഡഭാ. ലകേ.സനി. രഭാകജഷസ്റ്റ് -  2-11-2010 – 26-9-2012

കഡഭാ. സൂരജസ്റ്റ്.സനി. - 26-9-2012 – 2-10-2015

കഡഭാ. രമവ രവതീന്ദ്രന - 2-10-2015 – 3-3-2016

കഡഭാ. അനതീഷസ്റ്റ് ലകേ. ആര്. - 3-3-2016 മുതല് 

ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് ഇനലസകര്

ശതീജ. പനി.എന. - 14-2-2007 – 8-10-2007

ശതീകകേജസ്റ്റ്. എ.പനി. - 11-1-2008 – 10-1-2009
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ലകേ.ലഎ.അജനിത്തസ്റ്റ് കുമഭാര് - 13-1-2009 – 10-2-2009

വനികനഭാദസ്റ്റ്.ജനി. - 1-1-2010 – 11-5-2010

ശതീകകേജസ്റ്റ് എ.പനി. - 17-11-2010 – 22-11-2011

ടനിറ്റുകമഭാള എ.ലഎ. - 22-2-2011 മുതല് 

അറന്റെന്റെസ്റ്റ്

വനി.പനി. പത്മനഭാഭന - 7-7-1999 – 31-5-2007

ചേനിത്രകലഖ. എ.ലകേ. - 24-3-2010 – 31-3-2013

രവതീന്ദ്രന.ലകേ. - 1-4-2013 മുതല് 

പനി  .  റനി  .  എസസ്റ്റ്  .

ലകേ.വനി.മഭാതഭാ - 1-1-2007 – 30-7-2008, 1-8-2008 – 30-6-2013

ടശലജ.എന. - 1-7-2013 – 5-9-2013, 6-9-2013 – 11-10-2015

കശഭാഭന.പനി.ലകേ. - 12-10-2015 – 6-1-2017, 7-1-2017 – 4-7-2017

ബനിജു.ലകേ. - 5-7-2017 മുതല് 

നരനിപറ -ലവററനിനറനി ഡനിലസനസറനി

ലവററനിനറനി സര്ജന

കഡഭാ. ദതീപകേസ്റ്റ് മഭാതത്യു - 2-5-2006 – 2/2008

കഡഭാ. മകനഭാജസ്റ്റ് ലഭാല് ലകേ. എലാം. - 3/2008 – 10-6-2012

കഡഭാ. സുജ സനി.എസസ്റ്റ്.  -  1-10-2012 – 26-3-2015

കഡഭാ. ശരതസ്റ്റ് കൃഷ്ണ – 1-6-2015 – 9-12-2016

കഡഭാ. കഡവനിഡസ്റ്റ് എബഹഭാലാം - 9-12-2016 മുതല് 

ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് ഇനലസകര്

സകന്തെഭാഷസ്റ്റ് എ.വനി. - 1-1-2005 – 15-3-2011

സജതീവസ്റ്റ് എ.വനി. - 16-3-2011 – 8-6-2011

ഹനതീഷസ്റ്റ്.റനി.  - 9-6-2011 – 31-5-2012

രഭാജതീവന.എന. ലകേ. - 1-6-2012 മുതല് തുടരുന. 
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അറന്റെന്റെസ്റ്റ്

കേണന ലകേ.പനി. - 1-2-2006 – 16-5-2010

സതനി. എന.ലകേ. - 13-8-2010 മുതല് തുടരുന. 

പനി  .  റനി  .  എസസ്റ്റ്  .

ചേനിത്രകലഖ.എ.ലകേ. - 18-11-2007 – 23-3-2010

ശഭാന്തെനി.എന.ലകേ. - 1-6-2010 – 12-8-2010

ചേന്ദ്രന.പനി.പനി. - 22-1-2011 – 5-6-2012

ഇന്ദനിര.വനി.ലകേ. - 17-7-2012 മുതല് തുടരുന. 

കേല്ലുനനിറ -ലവററനിനറനി ഡനിലസനസറനി

ലവററനിനറനി സര്ജന

കഡഭാ. റൂബനി അഗസനിന - 12-11-2008 – 22-9-2009

കഡഭാ. പ്രനിനസനി - 31-12-2009 – 3-8-2010

കഡഭാ. മകനഭാജസ്റ്റ് ലഭാല് - 7-4-2010 – 4-8-2012

കഡഭാ. പനി. ടഷന – 12-3-2012 – 5-8-2012

കഡഭാ. രമവ പനി. രവതീന്ദ്രന - 22-6-2013 – 6-8-2016

കഡഭാ. അനതീഷസ്റ്റ് - 7-4-2016 – 7-8-2016

കഡഭാ. ഗനിരതീഷസ്റ്റ് കുമഭാര് - 8-8-2016 മുതല് തുടരുന. 

ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് ഇനലസകര്

അജനിത്തസ്റ്റ് കുമഭാര്. ലകേ.എന. -1-11-2008 മുതല് തുടരുന. 

അറന്റെന്റെസ്റ്റ്

ലകേ. കേഭാഞന – 1-10-2008 – 16-5-2010

ചേന്ദ്രന.പനി.പനി. -6-6-2012 മുതല് തുടരുന. 

പനി  .  റനി  .  എസസ്റ്റ്  .

ദഭാകമഭാദരന.ലകേ.ലകേ. - 1-1-2008 മുതല് തുടരുന. 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 209

തൂകണരനി -ലവററനിനറനി ഡനിലസനസറനി

സതീനനിയര് ലവററനിനറനി സര്ജന

കഡഭാ.പനി. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് - 9-2-2007 – 28-2-2011

കഡഭാ. ലകേ.പനി. സുനനില് കുമഭാര് - 1-3-2011 – 3-7-2017

കഡഭാ.പനി. വനികനഭാദസ്റ്റ് കുമഭാര്  - 3-7-2017 മുതല് തുടരുന. 

ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് ഇനലസകര്

രവതീഷസ്റ്റ്.ആര്. -10-6-2008 – 23-2-2011

ഷനമുഖന. റനി. -23-2-2011 – 22-5-2012

ലജനികേസ്റ്റ് ലഭാല്. പനി.എലാം. -22-5-2012 – 31-7-2015

പ്രതീതനി. പനി.എസസ്റ്റ്. -1-8-2015 മുതല് തുടരുന. 

അറന്റെന്റെസ്റ്റ്

ലകേ. കേഭാഞന – 17-5-2010– 30-4-2015

പനി  .  റനി  .  എസസ്റ്റ്  .

രജനനി. സനി.പനി. - 13-10-2015 

രമ.പനി.ലകേ. - 9-3-2017 മുതല് തുടരുന. 

മരുകതഭാങര -ലവററനിനറനി ഡനിലസനസറനി

ലവററനിനറനി സര്ജന

കഡഭാ.ലകേ.വനി. കജഭാര്ജസ്റ്റ് -3-3-2008 – 31-9-2012

കഡഭാ. ജഭാകവദസ്റ്റ് (അഡതീഷണല് ചേഭാര്ജസ്റ്റ്)- 31-9-2012 – 30-3-2013

കഡഭാ. രജനിതസ്റ്റ്. റനി. - 30-3-2013 – 7-6-2017

കഡഭാ. ടജകനദ സനിലാംഗസ്റ്റ്  -  7-6-2017 മുതല് തുടരുന. 

ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് ഇനലസകര്

സസപ കഗഭാപഭാല് - 10/2007 – 10/2008

സനനില്.ലകേ.ലകേ. - 6/2008 – 15-6-2019

ആക്കു.എസസ്റ്റ്. - 5-10-2010 – 17-6-2014

ലജനികേസ്റ്റ് ലഭാല് - 13-10-2014 – 23-3-2015

സന്തെതീപസ്റ്റ്.ലകേ. -23-3-2015 – 17-2-2017
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അറന്റെന്റെസ്റ്റ്

ലകേ. റനി. കുഞ്ഞനികൃഷ്ണന - 7-7-2008– 18-4-2009

അണ.ലകേ.സനി. - 1-4-2012 മുതല് തുടരുന. 

പനി  .  റനി  .  എസസ്റ്റ്  .

മുരളതീധരന -7-7-2008 – 18-4-2009

സഭാന്തെനി.എലാം.ലകേ. -30-6-2009 – 17-5-2010

തങമണനി - 1-10-2010 – 9-4-2011

രഭാജന.ഇ. - 1-9-2011 – 31-3-2013

ബഭാലന - 20-4-2013 – 10-7-2014

കുഞ്ഞനികൃഷ്ണന.എലാം. - 13-10-2015 – 8-1-2017 

കേഭാവനിലലാംപഭാറ -ലവററനിനറനി ഡനിലസനസറനി

സതീനനിയര് ലവററനിനറനി സര്ജന

കഡഭാ.ലകേ. അബ്ദുള സമദസ്റ്റ് - 17-8-2005 – 14-3-2009

കഡഭാ. കജഭാണ് കേടകേയലാം - 14-3-2009 – 30-11-2 012

കഡഭാ. അബ്ദുള ലത്തതീഫസ്റ്റ്.ലകേ.ലകേ. - 1-12-2012 -  8-2-2013

കഡഭാ. ബനി. ജനികദന്ദ്ര കുമഭാര് - 8-2-2013 – 6-6-2013

കഡഭാ. അബ്ദുള ലത്തതീഫസ്റ്റ്.ലകേ.ലകേ. - 7-6-2013 – 30-6-2013

കഡഭാ. എ.സനി. കമഭാഹന ദഭാസസ്റ്റ് - 1-7-2013 – 12-7-2013

കഡഭാ. ലകേ.ലജ. വര്ഗ്ഗതീസസ്റ്റ് - 9-10-2015  മുതല് തുടരുന. 

ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് ഇനലസകര്

രഭാജന പനി.പനി. - 29-11-2005 – 15-4-2016

സുകരഷസ്റ്റ് കുമഭാര്.സനി. -15-4-2016 – 26-7-2017

ജയന്തെനി.സനി. -26-7-2017 മുതല് തുടരുന. 

അറന്റെന്റെസ്റ്റ്

ഇ.ലകേ. സതതീശന  - 2007 മുതല് തുടരുന. 

പനി  .  റനി  .  എസസ്റ്റ്  .

നഭാനു.റനി.ഇ. - 11-7-2007 മുതല് തുടരുന. 
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ലവളനികയഭാടസ്റ്റ് -ലവററനിനറനി ഡനിലസനസറനി

ലവററനിനറനി സര്ജന

കഡഭാ. ജകയന്ദ്ര സനിലാംഗസ്റ്റ് - 2006 – 22-10-2007

കഡഭാ. രഭാഘവന പ്രതീതഭാ നഭാരഭായണന- 22-10-2007 – 12-11-2008

കഡഭാ.ടഗകനന്ദ്ര സനിലാംഗസ്റ്റ് - 8-4-2010 – 14-10-2011

കഡഭാ. നസതീലാം റഹഭാന - 15-10-2011 – 9-11-2011

കഡഭാ. ടഗകനന്ദ്ര സനിലാംഗസ്റ്റ് - 10-11-2011 -  മുതല്

കഡഭാ. പ്രനിനസനി -  9-7-2012 – 19-7-2014

കഡഭാ. സുജ.സനി.എസസ്റ്റ്.  - 20-7-2014 – 30-4-2015

കഡഭാ. സൂരജസ്റ്റ്.സനി -  1-5-2015 – 1-10-2015

കഡഭാ. ശരത്തസ്റ്റ് കൃഷ്ണന - 2-10-2015 – 22-9-2016

കഡഭാ. ഡനികവഡസ്റ്റ്.ആര്.എസസ്റ്റ്. - 23-9-2016 മുതല് തുടരുന. 

ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് ഇനലസകര്

രവതീന്ദ്രന നമ്പൂതനിരനി.പനി.ആര്. - 27-12-2006 – 30-6-2008

രകമശന കുനമ്മേല് -24-9-2010 – 22-3-2011

നഭാസര്.ഇ. എലാം. -6-6-2011 – 02.06.

ജയസനിലാംഗസ്റ്റ്.ജനി. - 23-7-2016 മുതല് തുടരുന. 

അറന്റെന്റെസ്റ്റ്

സജതീവസ്റ്റ് കുമഭാര്  - 2006 – 22-11-2008

ജഭാനു കുഞ്ഞന - 23-1-2012 മുതല്  തുടരുന. 

പനി  .  റനി  .  എസസ്റ്റ്  .

ജഗദതീഷസ്റ്റ് - 24-8-2009 – 28-2-2010

ചേന്ദ്രന - 7-7-2010 – 20-3-2012

ഇന്ദനിര – 25-5-2012 – 16-7-2012

രഭാജന.ഇ. - 1-4-2013 മുതല് തുടരുന. 

ദനിവസകവതനക്കഭാര്

ശഭാന്തെ, ലനലനിയുള പറമ്പത്തസ്റ്റ് - 23-8-2009
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കേഭായലക്കഭാടനി -ലവററനിനറനി ഡനിലസനസറനി

ലവററനിനറനി സര്ജന

കഡഭാ. കബബനി.ലകേ.ലകേ. -2-2-2007 – 4-2-2009

കഡഭാ. അബൂദൂള സമദസ്റ്റ് -4-2-2009 – 13-3-2009

കഡഭാ. കജഭാണ് കേടകേയലാം - 13-3-2009 – 1-5-2009

കഡഭാ. കജഭാര്ജസ്റ്റ് വനി.ബനി. - 1-5-2009 – 8-10-2009

കഡഭാ.ഷനിജനിന.എ. - 1-5-2009 – 8-10-2009

കഡഭാ. കജഭാര്ജസ്റ്റ്.വനി.ബനി. - 16-10-2009 – 14-9-2011

കഡഭാ. അടസനഭാര് -  14-9-2011 – 19-11-2011

കഡഭാ. അബ്ദുള ലത്തതീഫസ്റ്റ് - 30-9-2012 – 9-1-2011

കഡഭാ. രഭാധ രവതീന്ദ്രന -  9-1-2 011 – 30-3-2013

കഡഭാ. നഹതീവസ്റ്റ്.ലകേ. - 30-3-2013 – 24-7-2014

കഡഭാ. സുനനില് കുമഭാര്.എലാം.എസസ്റ്റ്. - 24-7-2014 – 3-1-2016

കഡഭാ. രചേനഭാ.ആര്. - 4-1-2016 – 23-2-2016

കഡഭാ.ശതീകനഷസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. - 23-9-2016 – 28-9-2016

കഡഭാ. മുജനിബൂര് റഹഭാന - 28-9-2016 – 5-6-2017

കഡഭാ.ലസനകഗഭാടയന - 6-6-2017 – 9-8-2017

കഡഭാ.ജകയന്ദ്ര സനിലാംഗസ്റ്റ് - 9-8-2017 മുതല് തുടരുന. 

ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് ഇനലസകര്

ജയന്തെനി - 1-1-2008 – 18-5-2011

ഷജതീര് -19-5-2011 – 7-5-2012

ലനിജതീഷസ്റ്റ് -23-5-2012 – 7-5-2014

കവക്കന്റെസ്റ്റ് -8-5-2014 – 19-2-2015

അരുണ് കുമഭാര്.വനി. -20-2-2015 മുതല് തുടരുന. 
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പനി  .  റനി  .  എസസ്റ്റ്  .

രവതീന്ദ്രന - 1-1-2011 – 7-6-2012

സഭാനനി - 1-7-2013 – 29-11-2013

കരഷ്മെ -13-7-2016 – 30-9-2016

ബഭാബു -1-10-2016 വലര

അറന്റെന്റെസ്റ്റ്

രഭാധ.ബനി. -1-1-2008 – 23-3-2010

എന. സജതീവന -24-3-2010 – 28-7-2015

എലാം. ലകേ. ബഭാലന - 28-7-2015 മുതല് തുടരുന. 

(ഡനി) ജനിലഭാ മൃഗസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസര്മഭാര്

കഡഭാ. പനി. അനനില് കുമഭാര് - 14-8-2011– 31-3-2011

കഡഭാ. എന. കമഭാഹനന - 20-4-2011 – 31-5-2012

കഡഭാ. പനി. ചേന്ദ്രകശഖര പനിള - 12-6-2012 – 4-10-2012

കഡഭാ. ജനി. സുകുമഭാരന പനിള - 4-10-2012 – 30-11-2012

കഡഭാ. വനി. ആര്. കമഭാഹനന - 26-12-2012 – 20-7-2013

കഡഭാ. എന. ആര്. ഹര്ഷകുമഭാര് - 23-8-2013 – 6-12-2013

കഡഭാ. ലകേ. ചേന്ദ്രപ്രസഭാദസ്റ്റ് - 17-12-2013 – 4-2-2014

കഡഭാ. വനി. ലകേ. സക്കറനിയഭാസസ്റ്റ് -11-2-2014 – 1-12-2014

കഡഭാ. എലാം. രകമശസ്റ്റ് കുമഭാര് - 1-1-2015 – 23-5-2015

കഡഭാ. കജഭാണ് കേടക്കയലാം.റനി. - 24-6-2015 -31-5-2016

കഡഭാ. യു.എസസ്റ്റ്. രഭാമചേന്ദ്രന - 1-7-2016 – 31-3-2013

കഡഭാ. എസസ്റ്റ്. കഗഭാപകുമഭാര് - 10-4-2017 – 2-5-2017

കഡഭാ. കമരനി ലകേ. എബഹഭാലാം - 2-5-2017 മുതല് 
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വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനില് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ പദതനികേള

111 (2413)  ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള പുതനിയ പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2016-17  വര്ഷത്തനില് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ് വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏലതഭാലക്ക; വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)

1. പ്രകതവകേ കേനകുടനി പരനിപഭാലനലാം

2. മൃഗഭാശുപത്രനികേളനിലൂലടയുള മരുന്നസ്റ്റ് വനിതരണലാം

3. മുടകക്കഭാഴനി വളര്ത്തല്-വനനിത

4. മുടകക്കഭാഴനി വളര്ത്തര്-എസസ്റ്റ്.സനി.

5. കേറവപശുക്കളക്കസ്റ്റ് കേഭാലനിത്തതീറ

6. എ.ബനി.സനി. (അനനിമല് ബര്ത്തസ്റ്റ് കേണ്കടഭാള) കപ്രഭാഗഭാലാം

7. കേറവയുള പശുവളര്ത്തല്

8. സമഗ കേനകേഭാലനി ഇനഷസറനസസ്റ്റ്

9. കപഭാതകുടനി വളര്ത്തല്-എസസ്റ്റ്.സനി.പനി. (ലസഷവല് കേലാംകപഭാണന്റെസ്റ്റ് പഭാന)

10. ആടസ്റ്റ് വളര്ത്തല് (വനനിതകേള)

11. ആടസ്റ്റ് വളര്ത്തല്-എസസ്റ്റ്.സനി.പനി. (ലസഷവല് കേലാംകപഭാണന്റെസ്റ്റ് പഭാന).

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കേനകേഭാലനി കൃഷനിയുലട വളര്ച

112 (2414)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  കേശഭാപസ്റ്റ്  നനികരഭാധനലാം
കകേരളത്തനിലല കേഭാലനി വളര്ത്തലനിലന ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  കേനകേഭാലനി  കൃഷനിയുലട  വളര്ചക്കഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  കേശഭാപസ്റ്റ്  നനികരഭാധനലാം
കകേരളത്തനിലല കേഭാലനിവളര്ത്തലനിലന ബഭാധനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേനകേഭാലനി വളര്ത്തല് കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

1. കേനകുടനി പരനിപഭാലന പദതനി

2. കഗഭാവര്ദനിനനി

3. ലതരലഞ്ഞടുത്ത  കബഭാക്കുകേളനില്  രഭാത്രനികേഭാല  അടനിയന്തെര  മൃഗചേനികേനിത്സഭാ  
കസവനലാം

4. ഉദൗര്ജനിത കേനകേഭാലനി വനികേസനലാം

5.  ഫഭാമുകേള ശക്തനിലപടുത്തല്

6. പരനിശതീലനലാം

7. കഗഭാസമൃദനി-കേനകേഭാലനി ഇനഷസറനസസ്റ്റ്

ഇവകൂടഭാലത  മൃഗഭാശുപത്രനികേള  വഴനി  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  മനികേചരതീതനിയനില്
ലവററനിനറനി കസവനലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.

വനവമൃഗശലവ പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി വയനഭാടനില് ലറയനില് ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്

113 (2415)  ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനവമൃഗ  ശലവ  പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി  ലറയനില്  ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  വയനഭാടനില്  ലറയനില്  ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  നടപടനിക്രമങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  വയനഭാടനില്  ഏലതലഭാലാം  സലങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  ലറയനില്
ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വയനഭാടനില്  ലറയനില്  ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  നടപടനിക്രമങ്ങള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കബഗൂര്  ലറയ്ഞനില്  കൂടല്ക്കടവസ്റ്റ്-പഭാല്ലവളനിചലാം  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്
ലറയനില് ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനള പദതനി കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
അനുമതനി  ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന.ലഎ.റനി.യനിലല  വനിദഗരുലട  കസവനലാം  ഇക്കഭാരവത്തനില്
ലഭവമഭാക്കഭാനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  9  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

(സനി)  കേനിഫ്ബനി പദതനിയുലട ഒന്നഭാലാം വര്ഷകത്തയസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
കബഗൂര് കഫഭാറസസ്റ്റ് ലറയ്ഞനില് കൂടല്ക്കടവസ്റ്റ്-പഭാല്ലവളനിചലാം ഭഭാഗത്തസ്റ്റ് ഏകേകദശലാം  6
കേനി. മതീ. നതീളത്തനില് ലറയനില് ലഫനസസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്.

ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം എതന്ന പഭാലനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം

114  (2416)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിൽനനിന്നസ്റ്റ്  എത്തനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനില്പന
നടതന്ന പഭാല് ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞതുലാം ആകരഭാഗവത്തനിനസ്റ്റ് കദഭാഷകേരമഭായ പല
കൃത്രനിമ ഘടകേങ്ങളുലാം കചേര്ന്നതഭാലണന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിയനണമനിലഭാലത  ഇത്തരലാം  പഭാല്  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് അര്ഹമഭായ വനില ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിൽനനിനലാം  വരുന്ന  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനസ്റ്റ് കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിന്നസ്റ്റ്  എത്തനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനില്പന  നടതന്ന  പഭാല്  ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ  വകുപസ്റ്റ്
പരനികശഭാധന  നടത്തനിയകപഭാള  ആകരഭാഗവത്തനിനസ്റ്റ്  കദഭാഷകേരമഭായ  യഭാലതഭാരു
രഭാസവസ്തുക്കളുലാം കേലണത്തനിയനിടനില.

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  മതീനഭാക്ഷനിപുരത്തസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുലാം  ലകബഭാറടറനിയുലാം  സഭാപനിചസ്റ്റ്
പഭാല്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ഇദൗ  ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസസ്റ്റ്  വഴനി
കേടനവരുന്ന പഭാലനിലന്റെ ഗുണകമന ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനസ്റ്റ് ക്ഷതീരവനികേസന വകുപനിനസ്റ്റ്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൃത്രനിമ പഭാല് ഘടകേങ്ങള കചേര്ന്നതഭായനി കേലണത്തനിയനിടനില.
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(ബനി)  കകേരളലാം  നഭാളനിതുവലര  പഭാലല്പഭാദനത്തനില്  സസയലാംപരവഭാപ്തമഭാകേഭാത്ത
സഭാഹചേരവത്തനില്  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  പഭാല്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്
കേര്ഷകേര് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പഭാലനിലന്റെ വനിലലയ ബഭാധനിചനിടനില. 

(സനി) സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  മതീനഭാക്ഷനിപുരത്തസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുലാം
ലകബഭാറടറനിയുലാം  സഭാപനിചസ്റ്റ്  പഭാലനിലന്റെ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുതനണസ്റ്റ്.  ആരവങഭാവസ്റ്റ്,  പഭാറശഭാല  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്കൂടനി  ഇദൗ
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാംതലന്ന  ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേള  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുതന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  പഭാലനിലന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള
ഇടവനിട്ടുള അവസരങ്ങളനില് ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ ഉകദവഭാഗസര് കശഖരനിചസ്റ്റ് ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനില്  പുതനിയതഭായനി
തുടങ്ങനിയ  രണസ്റ്റ്  ലമഭാടബല്  ഫുഡസ്റ്റ്  ലടസനിലാംഗസ്റ്റ്  ലഭാബുകേളുലട  കസവനവുലാം
ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  ഉളലപലട  പരനികശഭാധനയഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനണസ്റ്റ്. മനില്മയസ്റ്റ്
അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  പഭാല്  കേര്ശനമഭായ  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭാക്കനിയതനിനുകശഷമഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനിലല  മനില്മ  പഭാന്റുകേളനിലലലഭാലാംതലന്ന  ഇതനിനഭായുള  സുസജമഭായ
ലകബഭാറടറനികേള  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മനില്മ  ലഡയറനികേളുലട  ലകബഭാറടറനികേളനില്
ആന്റെനിബകയഭാടനികേസ്റ്റ്  ലടസസ്റ്റ്,  അഡല്കടഷന  ലടസസ്റ്റ്,  പ്രനിസര്കവറതീവസ്റ്റ്  ലടസസ്റ്റ്,
ബഭാകതീരനികയഭാളജനിക്കല് ലടസസ്റ്റ് എന്നതീ പരനികശഭാധനകേളകൂടനി നടത്തനി ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുതന.  കൂടഭാലത  പുറലമയുള  എന.എ.ബനി.എല്.  (നഭാഷണല്
അക്രഡനികറഷന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കഫഭാര് ലടസനിലാംഗസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് കേഭാലനികബഷന ലകബഭാറടറതീസസ്റ്റ്)
അക്രഡനിറഡസ്റ്റ്  ലഭാബുകേള  വഴനി  മനില്മയുലട  ലഡയറനികേള  ലഹവനിലമറല്സസ്റ്റ്
ആന്റെനിബകയഭാടനിക്സെെസ്റ്റ്, ലപസനിടസഡ്സസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയവയുലട പരനികശഭാധനയുലാം കൃതവമഭായനി
നടത്തനിവരുന.  കൃതവമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഭാബസ്റ്റ്/ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
അലാംഗതീകൃത  ലഭാബുകേളനിലൂലടയുലാം  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര  പനിരകശഭാധന  മനില്മ
നടതകേയുലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്. 

ക്ഷതീര കേര്ഷകേരുലട പ്രശ്നങ്ങള പഠനിക്കഭാന വനിദഗ സമനിതനി

115 (2417) ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേരുലട  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കഭാന  വനിദഗ
സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;



218       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 17, 2017

(ബനി)  സമനിതനിയുലട  മുഖവ  പഠന  വനിഷയങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ക്ഷതീര  കമഖലയനില്  കേര്ഷകേര്  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  പഠന  വനിഷയങ്ങളനില്

ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എത്ര  നഭാളനിനകേലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കണലമന്നഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത

സമനിതനികയഭാടസ്റ്റ് ആവശവലപടനിട്ടുളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ത്രനിതല  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  പ്രസഭാനലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്

പഠനിക്കഭാന വനിദഗ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ശതീമതനി ലനിഡഭാ കജക്കബസ്റ്റ് ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്. (റനിട.) (മുന ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസക്രടറനി

ആന്റെസ്റ്റ് മുന ലഡയറനി  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര്)  ലചേയര്ലപഴണഭായുലാം കഡഭാ.ജനി.

മുകുന്ദദഭാസസ്റ്റ്  (ഡയറകര്,  ചേന്ദ്രഗുപ്ത  ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്,  പഭാറസ്റ്റ്ന,

ബതീഹഭാര്)  ശതീ.  ശശനികുമഭാര് എലാം.വനി.  (ഡയറകര് ഇന ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്

കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്,  പറശ്ശേനിനനിക്കടവസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്)  എന്നനിവര് ലമമ്പര്മഭാരുലാം

ശതീ.  കജഭാര്ജസ്റ്റ്  കുടനികജക്കബസ്റ്റ്  (ഡയറകര്  (റനിട),  ക്ഷതീര  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്,

തനിരുവനന്തെപുരലാം)  ലമമ്പര് ലസക്രടറനിയുലാം ആയഭാണസ്റ്റ് സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  30-6-2017-തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  74/2017/ഡനിഡനി

ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  സമനിതനിയുലട  മുഖവ  പഠന  വനിഷയങ്ങള  (കടലാംസസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്

ലറഫറനസസ്റ്റ്)  നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉളടക്കലാം

ലചേയനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ക്ഷതീരകമഖലയനില്  കേര്ഷകേരുലട  പ്രശ്നങ്ങള  ഉളലപലടയുള  വനിവനിധ

പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ്  കമല്പറഞ്ഞ കടലാംസസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്

ലറഫറനസസ്റ്റ് നനിശയനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

(ഡനി) ആറസ്റ്റ് മഭാസത്തനിനുളനില്. 

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പരനിസനിതനി സദൗഹൃദകേരമഭായ പഭാല് വനിതരണലാം

116 (2418)    ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാസനികേസ്റ്റ്  നനികരഭാധനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള  സഭാഹചേരവത്തനില്  മനില്മ
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  പഭാൽ  പഭാസനികേസ്റ്റ്  കേവര്  ഒഴനിവഭാക്കനി  പരനിസനിതനി
സദൗഹൃദകേരമഭായ രതീതനിയനില് വനിതരണലാം നടതന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മനില്മയുലട  കേതീഴനില്  പഭാല്  വനിതരണലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മനില്ക്കസ്റ്റ്
ഡനിലസനസറുകേൾ സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളമുളലപലടയുള  ഇന്തെവയനിലല  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലലഭാലാംതലന്ന
ലഡയറനികേളനിലൂലട  പഭാല്  വനിതരണലാം  ലചേയലപടുന്നതനിലന്റെ  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  പഭാസനിക്കസ്റ്റ്
(എല്.ഡനി.പനി.ഇ)  (Low-Density  Polyethylene)  പഭാക്കറ്റുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിനുപകേരമഭായനി  ഒരു  വനിപുലമഭായ  രതീതനിയനിലള  പഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഇതുവലരയുലാം  നനിലവനില്  വന്നനിടനില.  ഫുഡസ്റ്റ്  കസഫനി   നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുസരനിച്ചുള പഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ഫനിലനിലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ് മനില്മ പഭാല്
പഭാക്കസ്റ്റ് ലചേയസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  മനില്മയുലട  തനിരുവനന്തെപുരലാം  കമഖലഭാ
യൂണനിയന ഒരു ലമഭാടബല് ബളക്കസ്റ്റ് ലവന്റെനിലാംഗസ്റ്റ് ലമഷതീന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് ആവശവമഭായ പഭാല് 

117  (2419)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  പഭാല്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന
കേഴനിയുനകണഭാ;  ഇലലങനില്  എത്ര  ശതമഭാനമഭാണസ്റ്റ്  പുറതനനിന്നസ്റ്റ്  കേലണകത്തണനി
വരുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പഭാല്  ഉല്പഭാദന
കമഖലയനില് ടകേവരനിച വളര്ച വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ക്ഷതീര കേര്ഷകേലര കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
നനിലവനില് എലന്തെഭാലക്ക സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഉളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനത്തനില്  സസയലാംപരവഭാപ്തത  കനടഭാന  എലന്തെഭാലക്ക
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഭഭാവനിയനില് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് ആവശവമഭായ പഭാലല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഴനിയുന്നനില.

ഏകേകദശലാം  20%  മുതല്  25%  വലര പഭാല് ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന
കമഖലയനില്  നനിരവധനി  വനികേസന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി
മനില്മ, മുനവര്ഷലാം ഇകത കേഭാലയളവനില് 2.5 മുതല് 3 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല് പ്രതനിദനിനലാം
ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം ലകേഭാണ്ടുവന്നനിരുന്ന സഭാനത്തസ്റ്റ് 2017 ജൂടലയനില്
ആലകേ  1.5  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാലഭാണസ്റ്റ്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്.  ഏകേകദശലാം  10
ശതമഭാനത്തനിലന്റെ വളര്ച ഇദൗ കേഭാലയളവനില് ഉണഭായനി. 

(സനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
ക്ഷതീരവനികേസന വകുപസ്റ്റ് പ്രധഭാനമഭായുലാം തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്:

1. മനില്ക്കസ്റ്റ്  ലഷഡസ്റ്റ്  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  അവശവഭാധനിഷനിത  ധനസഹഭായവുലാം
കേറവയനലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം ലതഭാഴുത്തസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം സഹഭായങ്ങള
നല്കേനിവരുന.

2. തതീറപ്പുല് കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഒരു ലഹകറനിനസ്റ്റ്  20,000/-
രൂപ  വലര  ധനസഹഭായലാം  നല്കുകേയുലാം  കൂടഭാലത  തരനിശസ്റ്റ്  സലങ്ങള
കേലണത്തനി ക്ഷതീര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം സസഭാശയ ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുലാം
പുല്കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന. 

3. ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളനില്  പഭാലളക്കുന്ന  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഒരു  ലനിറര്
പഭാലനിനസ്റ്റ് ഒരു രൂപ നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി നല്കുന്ന പദതനി
നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പദതനി
വനിഹനിതലാം വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ് ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഒരു ലനിറര് പഭാലനിനസ്റ്റ്  4 രൂപ
വലര ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ് നല്കുന്ന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

4. ക്ഷതീര  കേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  മുഖഭാന്തെരലാം  ലപനഷന,  കുടുലാംബലപനഷന,
അവശതഭാ  ലപനഷന,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം,
മരണഭാനന്തെര  ധനസഹഭായലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവ
നല്കേനിവരുന. 

5. ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമവുലാം
സുതഭാരവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലമചലപട  വനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
സഹഭായകേരമഭായ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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മനില്മയുലട  കേതീഴനിലള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേലര
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന: 

മലബഭാര് കമഖലഭാ യൂണനിയന

1. കേനിടഭാരനി സലാംരക്ഷണ പദതനി.

2. നനിലമ്പൂര്,  അടപഭാടനി,  പടഭാമ്പനി,  കകേഭാടയല്  എന്നതീ  സലങ്ങളനിലല
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  പശുക്കലള  വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മനില്മയുലട
ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് റനികവഭാളവനിലാംഗസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് നല്കേനി. 

3. പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാലട പശുക്കലള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനി.

4. പചപ്പുല്ലുലാം  മറസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലാം  മനില്മവകേ  സബ്സനിഡനികയഭാലട
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുന്ന പദതനി.

5. “ഫഭാലാം സകപഭാര്ടസ്റ്റ് പദതനി” വഴനി ലഡയറനി ഫഭാമുകേള സഭാപനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

തനിരുവനന്തെപുരലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന

1. കേനകുടനി ദലത്തടുക്കല് പദതനി

2. മനിനനി ലഡയറനി പദതനി

3. കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തസ്റ്റ് നവതീകേരണലാം

4. ആകടഭാമഭാറനികേസ്റ്റ് മനില്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ലമഷതീന

5. അകേനിടുകരഭാഗ നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

6. ക്ഷതീരസലാംഘലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായുള ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്.

എറണഭാകുളലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന

1. ഉല്പഭാദകേര്ക്കസ്റ്റ് കവനല്ക്കഭാല ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്

2. പ്രതനിദനിനലാം  50  ലനിററനില് കൂടുതല് പഭാല് സലാംഘത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കുന്ന ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലനിററനിനസ്റ്റ് 50 ടപസ നനിരക്കനില് ഫഭാലാം ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ് 

3. ബഭാങസ്റ്റ്  വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ്  പശുക്കലള വഭാങ്ങുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  പശു ഒന്നനിനസ്റ്റ്
2,000/-  രൂപ നനിരക്കനില് ഒരു കേര്ഷകേനസ്റ്റ്  4  പശുക്കളക്കസ്റ്റ് വലര പലനിശ
സബ്സനിഡനി നല്കുനണസ്റ്റ്. 
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4. ഏറവുലാം  കുറഞ്ഞ പ്രതീമനിയലാം  നനിരക്കനില് പശുക്കലള മഭാസര് കപഭാളനിസനിക്കസ്റ്റ്
കേതീഴനില് ഇനഷസര് ലചേയ്യുന്ന പദതനി.

5. കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് വയ്കക്കഭാല് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് എത്തനിചസ്റ്റ് നല്കേല്.

6. ലഡയറനി ഫഭാമുകേളുലട യനവല്ക്കരണത്തനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം.

7. ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളുലട ധനസഹഭായകത്തഭാലട  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  കേറവ  പശുക്കലളയുലാം
കേനിടഭാരനികേലളയുലാം നല്കുന്നത പദതനി.

(ഡനി)  നനിലവനിലള  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  പുറലമ  കേനിടഭാരനി  വളര്ത്തലനിനസ്റ്റ്  കൂടുതല്
പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  ഹതീഫര്  പഭാര്ക്കുകേളുലാം  കേനകുടനികേലള  ദലത്തടുക്കുന്ന
പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കുന.  ഇതുകൂടഭാലത  ക്ഷതീര  സഹകേരണ  കമഖലയുലടയുലാം
കേര്ഷകേരുലടയുലാം സമഗവനികേസനലാം ലക്ഷവമനിട്ടുള പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. മനില്മയുലട കേതീഴനിലള കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേള ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനത്തനില്
സസയലാംപരവഭാപ്തത  കനടുവഭാനകവണനി  ടവവനിദവമഭാര്ന്ന  തരത്തനിലള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

ക്ഷതീരകേര്ഷകേ ലപനഷന വനിതരണലാം

118  (2420)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  ലപനഷന  2017  മഭാര്ചനിനുകശഷലാം  വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലമന്തെസ്റ്റ്;

(ബനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  ലപനഷന  ആനുകൂലവലാം  എത്ര  കപര്ക്കഭാണസ്റ്റ്
നല്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  ലപനഷന  2017  ഏപ്രനില്  മുതല്  1,100/-
രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച്ചുള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതനിനഭാല്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  ലപനഷന  2017  മഭാര്ചനിനുകശഷലാം
വനിതരണലാം ലചേയഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില. 

(ബനി)  63389  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില്  ലപനഷന  ആനുകൂലവലാം
നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്. 
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കേനകേഭാലനികേളക്കസ്റ്റ് ഇനഷസറനസസ്റ്റ്

119  (2421)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുടസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനകേഭാലനികേലള  ഇനഷസര്  ലചേയ്യുന്ന  നടപടനികേള  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന
പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേരഭായ
എത്രകപര്  കലഭാണുകേളക്കുലാം  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കുമഭായനി  അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; ഇതനില് എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ് കലഭാണ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനകേഭാലനികേളുലട  മരണലാംമൂലവുലാം  ഉല്പഭാദനകശഷനി  നഷലപടുന്നതുമൂലവുലാം
കേര്ഷകേനുണഭാകുന്ന നഷലാം പരനിഹരനിചസ്റ്റ് അവലര മൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖലയനില്ത്തലന്ന
നനിലനനിര്തന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത   പദതനിയഭായ  നഭാഷണല്  ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ്
മനിഷന  പദതനി  2016-17  പ്രകേഭാരലാം  കേറവപശുക്കലള  ഇനഷസര്  ലചേയ്യുന്ന  പദതനി
അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. 

2017-18 സലാംസഭാന ബജറനില് “കഗഭാസമൃദനി” എന്ന  കപരനില്  പദതനി
പ്രഖവഭാപനിചതുവഴനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായത്തനിലന്റെ  അഭഭാവത്തനിലലാം  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
അവരുലട  വനിലകയറനിയ  ഉരുക്കളുലട  നഷത്തനില്നനിനലാം  സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപ്പുവരുതവഭാന കേഴനിയുലാം.  കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  60000
കേനകേഭാലനികേലള ഇനഷസര് ലചേയ്യുന്നതനികലയസ്റ്റ്  5  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള ദ്രുതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

ഉരുവനിലന്റെ  പരമഭാവധനി  വനില  50,000/-  രൂപലയന്നസ്റ്റ്  കേണക്കഭാക്കനി
നനിശയനിചനിരനിക്കുന്ന  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പ്രതീമനിയലാം  തുകേയുലട  നനിശനിത  ശതമഭാനലാം
സര്ക്കഭാരുലാം  ബഭാക്കനിതുകേ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവുമഭാണസ്റ്റ്  വഹനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ജനറല്
കേഭാറഗറനിയനില്ലപട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  പ്രതീമനിയലാം  തുകേയുലട  50  ശതമഭാനവുലാം
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലളവര് പ്രതീമനിയലാം തുകേയുലട  30  ശതമഭാനവുലാം
വഹനിചഭാല് മതനിയഭാകുലാം.  ഗുണകഭഭാക്തൃ വനിഹനിതത്തനിലന്റെ പകുതനി പഞഭായതകേളക്കസ്റ്റ്
അവരുലട  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്നനിനലാം  റതീ-ഇലാംകപഴസ്റ്റ്  ലക്ലയനിമഭായനി  പദതനിവചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കഭാവുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്. 
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(ബനി) ഇനഷസറനസസ്റ്റ് ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനില് നനികന്നഭാ ക്ഷതീര വനികേസന വകുപനില് നനികന്നഭാ
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് കലഭാണ് നല്കുന്നനില. 

മനില്ക്കസ്റ്റ്ലഷഡസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പദതനിക്കഭായനി  28  കേര്ഷകേര്  അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തതീറപ്പുല് കൃഷനിക്കഭായനി 67 കേര്ഷകേര് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള ആനുകൂലവങ്ങള

120 (2422)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നലനിവരുന്ന  ആനുകൂലവങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലവങ്ങള  ലകേഭാചനിന  കകേഭാര്പകറഷന  പരനിധനിയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഇടലക്കഭാചനി  ക്ഷതീകരഭാത്പഭാദകേ  സഹകേരണസലാംഘത്തനിലല
അലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന കമഖലയനില് സസയലാംപരവഭാപ്തത കനടുവഭാനഭായനി  2017-18
ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതലാം  പ്രകേഭാരലാം  ക്ഷതീര  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  തഭാലഴപറയുന്ന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പ്രസ്തസ്തുത പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നനിരവധനി
ആനുകൂലവങ്ങളുലാം ക്ഷതീരവനികേസന വകുപസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന. 

1. ക്ഷതീര വനിജഭാനവവഭാപന പ്രവര്ത്തനലാം - 495 ലക്ഷലാം

2. തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി -6 00 ലക്ഷലാം

3. കേസഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ലഭാബുകേളുലട ശഭാക്തതീകേരണലാം -466 ലക്ഷലാം

4. മനില്ക്കസ്റ്റ് ലഷഡസ്റ്റ് വനികേസന പദതനി (എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.)- 4179 ലക്ഷലാം

5. കേഭാറനില് ഫതീഡസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി - 1400 ലക്ഷലാം 

6. ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള ധനസഹഭായലാം - 2585 ലക്ഷലാം
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7. ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിക്കുള ധനസഹഭായലാം - 25 ലക്ഷലാം

8. വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയ്ക്കുള സമഗ ക്ഷതീര വനികേസന പദതനി - 25 ലക്ഷലാം 

                                                   ആലകേ - 9775 ലക്ഷലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ചുവലട  പറയുന്ന  തരത്തനിലള

ആനുകൂലവങ്ങള നല്കേനിവരുന. 

1. സദൗജനവമഭായനി  വനിരമരുനലാം  ധഭാതുലവണ  മനിശനിതവുലാം  വനിതരണലാം

ലചേയ്തുവരുന. 

2. കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കേനകേഭാലനികേളുലട  പരനിപഭാലനലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ശഭാസതീയ

പരനിശതീലനലാം ടലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെറുകേള വഴനി നല്കുന. 

3. ആവശവമഭായ  ചേനികേനിത്സഭാ  സദൗകേരവങ്ങള  മൃഗസലാംരക്ഷണ  സഭാപനങ്ങള

വഴനി നല്കുന.

4. കേനകേഭാലനി ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം,  യനവല്ക്കരണലാം,  കേറവയനങ്ങള

വഭാങ്ങഭാന  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം,  ചേഭാണകേക്കുഴനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്

ധനസഹഭായലാം

5. പുല്കൃഷനിക്കസ്റ്റ് കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

6. ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ,  മറസ്റ്റ്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്  നനിനള  നഷപരനിഹഭാരലാം

ലഭനിക്കഭാത്ത  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഉരുക്കള  നഷലപടഭാല്  നഷപരനിഹഭാരലാം

നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ 2017-18 ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

7. ശതീതതീകേരനിച ബതീജമഭാത്രകേള കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സദൗജനവമഭായനി നല്കേനിവരുന.

8. കേനകുടനികേളക്കസ്റ്റ് തതീറ സബ്സനിഡനി.

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജനനിക്കുന്ന  പശുക്കുടനികേലള  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുള  പശുക്കളഭായനി

മഭാറഭാന  ലക്ഷവമനിടുന്ന  കേനകുടനി  പരനിപഭാലനലാം,  കഗഭാവര്ദനിനനി  എന്നതീ

പദതനികേളക്കഭായനി  ആലകേ  53.8  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  രണസ്റ്റ്

പദതനികേളനിലമഭായനി  2016-17-ല് എനകറഭാളലചേയ 73538  കേനകുടനികേളക്കസ്റ്റ് രണഭാലാം

വര്ഷലാം  സഹഭായലാം  നല്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  2017-18-ല്  പുതനിയതഭായനി  35070

കേനകുടനികേലളകൂടനി പദതനിയുലടകേതീഴനില് ലകേഭാണ്ടുവരുലാം. 2017-18-ല് ആലകേ 108608

കേനകുടനികേളക്കസ്റ്റ് പദതനി സഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കുലാം. 
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9. രഭാത്രനികേഭാല അടനിയന്തെര ലവററനിനറനി  കസവനത്തനിനുള ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതലാം
നനിലവനിലള  5.41  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനലാം  6.12  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിച്ചു.  ഇകതഭാലട  രഭാത്രനികേഭാല  അടനിയന്തെര  ലവററനിനറനി  കസവനലാം
ലഭവമഭാവുന്ന  കബഭാക്കുകേളുലട  എണലാം  65-ല്  നനിനലാം  85  ആയനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  ഇടലക്കഭാചനി  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  സഹകേരണ
സലാംഘത്തനിലല  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ആനുകൂലവങ്ങള  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേര്ഷകേര്
സലാംഘത്തനില്  അളക്കുന്ന  പഭാലനിനസ്റ്റ്  ഒരു  രൂപ  പ്രകേഭാരലാം  ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്  ഇദൗ
സലാംഘത്തനിലല 18 കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മറസ്റ്റ്  ആനുകൂലവങ്ങള ക്ഷതീരവനികേസന യൂണനിറനിനസ്റ്റ്  ലഭനിചതനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) തുടര്നലാം ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

നദനികേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന പദതനി

121 (2423) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .    പനി  .   ഉടബദുള :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുടസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  നദനികേള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ഏലതങനിലലാം  പ്രകതവകേ
പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നദനികേളുലട  പരനിരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  എലന്തെങനിലലാം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  അതസ്റ്റ് പഭാലനിക്കുന്നതനില് ഏതസ്റ്റ്
രതീതനിയനിലളള നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഭഭാരതപ്പുഴ കപഭാലളള പ്രധഭാന നദനികേളകപഭാലലാം കവനല്ക്കഭാലത്തസ്റ്റ് പല
ഭഭാഗങ്ങളുലാം  വറനിവരണസ്റ്റ്  ഇലഭാതഭാകുന്ന  അവസ  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  എലന്തെങനിലലാം
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കവനല്ക്കഭാലമഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ് വളലരക്കുറയുന്ന നദനികേളുലട
എണലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതനിനഭാല്  മഴക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ലഭവമഭാകുന്ന  ജലലാം  നദനികേളനില്ത്തലന്ന
സലാംഭരനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാലട  തടയണകേള,  ലറഗുകലററുകേള  എന്നനിവ



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 227

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലക്ഷവമനിടുന.  ഇദൗ വര്ഷലത്ത ബജറനില്  പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  30  റഗുകലററുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണ
ആസൂത്രണപരവകവഷണ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടനവരുന.  കൂടഭാലത  ഹരനിത  കകേരള
മനിഷലന്റെ  ഉപമനിഷനഭായ  മണസ്റ്റ്-ജല  സലാംരക്ഷണമനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  രണഭാലാംഘട
പ്രവര്ത്തനലാം  എന്ന  നനിലയനില്  നദതീതട  അടനിസഭാനത്തനില്  നദതീ  പുനരുജതീവന
പദതനികേള വനിവനിധ വകുപ്പുകേള,  ഏജനസനികേള എന്നനിവയുലട ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടുന. 

(ബനി) “ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് കഹഭാകളഭാസനികേസ്റ്റ് അകപ്രഭാചസ്റ്റ് കഫഭാര് റതീജത്യുവകനഷന
ഓഫസ്റ്റ്  റനികവഴസ്റ്റ്”  എന്ന  കേരടസ്റ്റ്  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശലാം,  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  തയഭാറഭാക്കനി,
സലാംസഭാനങ്ങളുലട  അഭനിപ്രഭായത്തനിനഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നദനികേള
മഭാലനിനവമുക്തമഭാക്കനി  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  നദതീതടസലാംരക്ഷണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ,
നദതീതടത്തനിലഭാലകേയുലാം  നദതീ  തതീരത്തസ്റ്റ്  പ്രകതവകേനിച്ചുലാം  വൃക്ഷവത്ക്കരണലാം  നടതകേ,
കേഭാര്ഷനികേഭാവശവലാം കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് നദനികേളനില് എത്തനികചരുന്ന കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട അളവസ്റ്റ്
ഇലഭാതഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവ  ഇതനിലന്റെ  ലക്ഷവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  "നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത
പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനി  കവണലാം  നദതീ  പുനരുജതീവന  പദതനികേള
നടപനിലഭാകക്കണതസ്റ്റ്” എന്ന നനിര്കദ്ദേശവുലാം പ്രസ്തുത കരഖയനിലണസ്റ്റ്. 

ലഎകേവരഭാഷ  സലാംഘടനയുലട  കനതൃതസത്തനിലള  'ഗതീന  ടക്ലമറസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്'
മുകഖനയുള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലട  പദതനി
കരഖ  സലാംസഭാനതല  എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാലകേ  അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം
കേമ്മേനിറനിയനില്വന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അനുസരനിചസ്റ്റ്  പദതനികരഖ  പുതുക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേന്ദ്ര  വനലാം,  പരനിസനിതനി,  കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനലാം
വകുപസ്റ്റ് എന്നനിവയുലട അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട ഗതീന ടക്ലമറസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പദതനി നനിര്കദ്ദേശലാം
സമര്പനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലാം. 

വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത പദതനിക്കഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് പദതനികരഖ വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്. 

പനി.എലാം.ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടവ. പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാകക്കണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

122 (2424)  ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ലകേ.എസസ്റ്റ്.ടവ.  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാകക്കണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട രൂപകരഖ തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇതസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിയനില് സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് ഈ വര്ഷലാം ഫണസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് എത്രലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കേഭാരഭാപ്പുഴ ജലകസചേന പദതനിയുലാം മൂവഭാറ്റുപുഴ വഭാലനി ഇറനികഗഷന
കപ്രഭാജകനിലനയുമഭാണസ്റ്റ്  PMKSY-യുലട  Accelerated  Irrigation  Benefit
Programme  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  District  Irrigation  Plan
(DIP)-യനില്  ഉളലപട  പ്രവൃത്തനികേളനില്നനിനലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  പ്രവൃത്തനികേള
ഉളലപടുത്തനി  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  തയഭാറഭാക്കുന്ന  Annual  Action  Plan-നസ്റ്റ്   State
Level Sanctioning Committee (SLSC)യുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചഭാല് അവയനില്
PMKSY-യുലട guidelines കൃതവമഭായുലാം പഭാലനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കുമഭാത്രകമ കകേന്ദ്ര
സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുകേയുള്ളു.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  മുഖഭാന്തെരലാം  നടപനിലഭാകക്കണ
പ്രവൃത്തനികേള  ഉളലപടുത്തനി  ജനില  അടനിസഭാനത്തനില്  തയഭാറഭാക്കനിയ  District
Irrigation Plan, State Level Sanctioning Committee-യുലട അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട
PMKSY  യുലട  ലവബസ്റ്റ് ടസറനില്,  കൃഷനി  വകുപനിലല  PPM  Cell  മുഖഭാന്തെനിരലാം
അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ഫണസ്റ്റ് ലഭനിചനിടനില. 

ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു കുളലാം

123  (2425) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലലമനര്  ഇറനികഗഷന  മുകഖന  ഒരു  പഞഭായത്തനില്  ഒരു  കുളലാം  എന്ന
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതങനിലലാം  കുളങ്ങള
നവതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അവയുലട വനിവരങ്ങളുലാം അനുവദനിച തുകേയുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നവതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

 കനമലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുളങ്ങളുലടയുലാം ശുദജല
കസഭാതസ്സുകേളുലടയുലാം സലാംരക്ഷണലാം

124  (2426) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനമലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കുളങ്ങളുലാം ശുദജല കസഭാതസ്സുകേളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  ഇവനിടുലത്ത  കുളങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പുതനിയ  പദതനികേള

ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനില്  കനമലാം  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനിലല എത്ര കുളങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പുനരുദരനിക്കുന്നതനികനഭാ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനികനഭാ

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)

1. ഒരു  പഞഭായത്തനില്  ഒരു  കുളലാം,  കുളങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണലാം  എന്നതീ

പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തനി മുനവര്ഷങ്ങളനില് കുളങ്ങള നവതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2. ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയനില്  കുളങ്ങളുലട  അടനിയന്തെര  അറകുറ

പണനികേളക്കഭായനി  ഈ  വര്ഷലത്ത  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനികലയസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്

തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

3. ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്,  എലാം.എല്.എ.യുലട  ആസ്തനി  വനികേസന

ഫണനില്നനിനലാം  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  പൂങ്കുളലാം  വഭാര്ഡനിലല  ചേഭാമുകണ്ഡശസരനി

കക്ഷത്രത്തനിനുമുന്നനിലള  ലപഭാതുകുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണത്തനിനുകവണനി

അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4. കകേരള  ഇറനികഗഷന  ഇനഫഭാലസക്ചേര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന

മുകഖന 14 കുളങ്ങളുലട നവതീകേരണവുലാം ഏലറടുത്തനിരുന.

(ബനി)  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഫണനിലന്റെ  ലഭവത

അനുസരനിചസ്റ്റ്  ഇവനിടുലത്ത  കുളങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനില്  കനമലാം  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനില് 6 കുളങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നവതീകേരനിചതസ്റ്റ്.
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ക്രമ നമ്പര് കപരസ്റ്റ്   വര്ഷലാം തുകേ (ലക്ഷത്തനില്)

1 എലാം.എസസ്റ്റ്.ലകേ. കുളലാം 2012

2015
1.29

1.30

2 തചനവനിള കുളലാം 2014 7.78

3 ആലപ്പുറലാം കുളലാം 2014 5.90

4 മങഭാടസ്റ്റ് കുളലാം 2014 3.20

5 ലകേഭാടൂര്കക്കഭാണലാം കുളലാം 2014 13.18

6 കേഭാട്ടുക്കുളലാം 2015-16 25.00

കനമലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പുലനിമുടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

125  (2427) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  ബജറനില്,  കനമലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  പുലനിമുടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;  ഇവയനില്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പദതനികേള ഏലതലഭാലാം;

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേളുലട ഇകപഭാഴലത്ത അവസ എന്തെഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്ത  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ആയതസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള  എത്രയുലാംകവഗലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  ബജറനില്  കനമലാം
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പനതറക്കരയനില്  8  പുലനിമുട്ടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  2010-ല്  14.90  കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി.  ബജറനില്  മതനിയഭായ  തുകേ  ഉളലപടുത്തഭാതനിരുന്നതനിനഭാല്
ലടണര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിചനില.
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(സനി)  പനതറക്കറയനില്  8  പുലനിമുട്ടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  1750  മതീറര്
കേടല്ഭനിത്തനിയുലട പുനര് നനിര്മ്മേഭാണവുലാം മറസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  പുലനിമുട്ടുകേളുലട പുനര് നനിര്മ്മേഭാണവുലാം
കചേര്തള ലപ്രഭാകപഭാസല് 2018-19 ബജറനില് ഉളലപടുതന്നതനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.

കേബനനി നദതീജലലാം കേഭാരവക്ഷമമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള പദതനികേള

126  (2428) ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്  മഭാനന്തെവഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  നടപഭാക്കുന്ന
പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി) കേബനനി നദതീജലലാം കേഭാരവക്ഷമമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്ന
പദതനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  വരളച  മുന്നനില്ക്കണസ്റ്റ്  കേബനനി  നദതീജലലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
ഉപകയഭാഗനികക്കണ അടനിയന്തെര സഭാഹചേരവലാം വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാനന്തെവഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന പദതനികേള തഭാലഴ
കചേര്ക്കുന:

1. തനിരുലനലനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  പഭാല്ലവളനിചലമന്ന  സലത്തസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്
ഡഭാലാം നനിര്മ്മേനിക്കല്

2. ലതഭാര്നഭാടസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില് പഭാകലരനി കതഭാടനിലന്റെ പഭാര്ശസസലാംരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനികേള

3. ലതഭാര്നഭാടസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  മടനിലയലാംകതഭാടനിലന്റെ  പഭാര്ശസസലാംരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനികേള

4. പനമരലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  നതീര്വഭാരലാം  കേല്ലുവയല് ലനിഫസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന
പദതനി

5. ലവളമുണ  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  കേരനിമഭാനകതഭാടസ്റ്റ്  വഭാരഭാമ്പറ  ലറഗുകലറര്-
കേലാം- ബനിഡ്ജനിലന്റെ ഇനലവസനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേള 

6. എടവകേ  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  പഭാകയഭാടസ്റ്റ്  സദൗത്തസ്റ്റ്  ലനിഫസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന
പദതനിയുലട വലതുകേര കേനഭാലനിലന്റെ റനിപയറുലാം ലലപപസ്റ്റ് പുനനഃസഭാപനിക്കലലാം

7. തനിരുലനലനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില് മഭാനനിലക്കഭാലനി കപഭാതമൂല ലചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം
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8. ലവളമുണ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  കേക്കടവസ്റ്റ്  ലനിഫസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന
പദതനികേളുലട പുനനഃരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള 

തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന:

1. പനമരലാം പഞഭായത്തനില് കുറവനിലങ്ങഭാടസ്റ്റ് പുഴയ്ക്കുകുറുലകേ ഒരു ലറഗുകലറര്-കേലാം-
ബനിഡ്ജസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കല് 

2. പനമരലാം  പഞഭായത്തനില്  മലങര  പഭാറക്കടവസ്റ്റ്  സലത്തസ്റ്റ്  ലവണനികയഭാടസ്റ്റ്
പുഴയ്ക്കുകുറുലകേ ഒരു ലറഗുകലറര് ബനിഡ്ജസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കല് 

3. ലവളമുണ പഞഭായത്തനില് വഭാരഭാമ്പറ എന്ന സലത്തസ്റ്റ് കേരമഭാന കതഭാടനിനസ്റ്റ്
കുറുലകേ ഒരു ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബഡ്ജസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കല് 

4. പനമരലാം  പഞഭായത്തനില്  വഭാകേയഭാടസ്റ്റ്  എന്ന  സലത്തസ്റ്റ്  ഒരു  ലനിഫസ്റ്റ്
ഇറനികഗഷന പദതനി 

5. ലവളമുണ പഞഭായത്തനില് ലമഭാതക്കര എന്ന സലത്തസ്റ്റ് ലമഭാതക്കര പുഴയസ്റ്റ്
കുറുലകേ മൂന ലചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാലാം നനിര്മ്മേനിക്കല് 

കൂടഭാലത  മഭാനന്തെവഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  തനിരുലനലനി,  ലതഭാണഭാര്,  ലപരനികങ്ങഭാട്ടുപുഴ
പദതനികേളുലട ഫതീസനിബനിലനിറനി സഡനി നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ബഭാണഭാസുര സഭാഗര് പദതനിയനില് കേനഭാലകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ സലകമലറടുക്കല് നടപടനികേള തസരനിതഗതനിയനില്
നടനവരുന.

(ബനി)   കേഭാകവരനി  ജലതര്ക്ക  ലലടബബ്യൂണല്  വനിധനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  കേബനനി
കബസനിനനില്  അനുവദനിക്കലപട  21  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം  ഉപകയഭാഗലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ്
കേഭാരഭാപ്പുഴ  പദതനി,  ബഭാണഭാസുര  സഭാഗര്  പദതനി  എന്നനിവ  നടപഭാക്കനി  വരുന.
കൂടഭാലത  ലലമനര്  ഇറനികഗഷന  പഭാനസസ്റ്റ്  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  2014-15
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  3  ലചേക്കസ്റ്റ്  ഡഭാമുകേളക്കുലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  2
ആര്.ബനി.സനി.-കേളക്കുലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  24  ലചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാമുകേള,  ഒരു
ലറഗുകലറര്,  ഒരു  ലനിഫസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന  സതീലാം  എന്നനിവയ്ക്കുലാം  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സതീമനില്
ഉളലപടുത്തനി  രണസ്റ്റ്  ലനിഫസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന  സതീമുകേളുലാം  രണസ്റ്റ്  ആര്.ബനി.സനി.-കേളുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.
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പുതനിയ കുഴല്ക്കനിണറുകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം പഭാര്ശസഭനിത്തനികേളുലാം

127 (2429) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ജലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ്  അനുവദനിചതസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  പുതുതഭായനി  എത്ര  കുഴല്ക്കനിണറുകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുലണനലാം എത്രലയണലാം നന്നഭാക്കനിയനിട്ടുലണനലാം ഓകരഭാന്നനിനുലാം ലചേലവഭായ
തുകേ എത്ര വതീതലമനലാം മണ്ഡലലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കൃഷനിനഭാശലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പഭാര്ശസഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ജലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ്  എത്ര ഫണസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം  എത്ര  പഭാര്ശസഭനിത്തനികേള  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുലണനലാം  മണ്ഡലലാം
തനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 1 കകേഭാടനി രൂപ രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി കുടനിലവള
പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  കുഴല്ക്കനിണറുകേള  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള  പദതനികേളുലാം  കുഴല്ക്കനിണര്  ലലകേപമ്പസ്റ്റ്  പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ബജറസ്റ്റ് വനിഹനിതമഭായനി ഭൂജലവകുപനിനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരുന.
ഇതുകൂടഭാലത  1240.33  ലക്ഷലാം  രൂപകൂടനി  ഈ  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  വരളചഭാ
ദുരനിതഭാശസഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  അനുവദനിചനിരുന.  രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി
പദതനിയനിനകേതീഴനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച പ്രവൃത്തനികേളുലട മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള പടനികേയുലാം
വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്ലപടുത്തനി മഭാര്ചസ്റ്റ് 31 വലര പൂര്ത്തതീകേരനിച
കുഴല്ക്കനിണര് ലലകേപമ്പസ്റ്റ്  അറകുറപണനികേളുലാം  ലചേലവഭായ തുകേയുലാം സലാംബന്ധനിച്ചുള
മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള കേണക്കുലാം അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)   പഭാര്ശസഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  മണ്ഡലലാം  തനിരനിച്ചുള
വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ലചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാമുകേള

128 (2430) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേരനിമ്പുഴയഭാറനില്  എത്ര  ലചേക്കസ്റ്റ്
ഡഭാമുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;
ഏലതലഭാലാം  പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്  ഡഭാമുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  ഓകരഭാന്നനിനുലാം
എത്ര തുകേ വതീതമഭാണസ്റ്റ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) ഓകരഭാ ലചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാമനികന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ഒറപഭാലലാം  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്  കേരനിമ്പുഴയനില്
പൂശഭാലനിക്കടവനില്  ലചേക്കസ്റ്റ്  ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4.45  കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ്
വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.ല്  ഉളലപടുത്തനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കേതീഴനില് ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല
കേരനിമ്പുഴയഭാറനില്  ഞഭാടഭാറുകേടവനിലലാം  ശതീകൃഷ്ണപുരതലാം  ഓകരഭാ  ലചേക്കസ്റ്റ്  ഡഭാലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് പദതനിയനിടനിട്ടുളതസ്റ്റ്. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മണസ്റ്റ് പരനികശഭാധന
നടതന്നതനികലയഭായനി  ലകേ.ലഎ.ലഎ.ഡനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  11.2  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജലവനിഭവ വകുപനിലല ആശനിത നനിയമനലാം

129  (2431) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലവനിഭവ  വകുപനില്  ആശനിത  നനിയമനങ്ങളക്കഭായുള  അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആശനിത  നനിയമനവുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള
കേഭാലതഭാമസലാം മഭാപഭാക്കണലമന്നസ്റ്റ് അകപക്ഷനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്, ബഹു.മുഖവമനനിക്കസ്റ്റ് ശതീമതനി
സുനനിത എസസ്റ്റ്., രഭാജ്ഭവനലാം, മുണനകേഭാവസ്റ്റ് നല്കേനിയ അകപക്ഷ G170400838 എന്ന
നമ്പരനില്  15-4-2017-ല്  ജലവനിഭവ  വകുപനിനസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  നല്കേനിലയങനിലലാം
നഭാളനിതുവലരയഭായനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് നല്കേഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)   ശതീമതനി  എസസ്റ്റ്.  സുനനിതയസ്റ്റ്  ആശനിത  നനിയമന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
കലഭാവര്  ഡനിവനിഷന  ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്  തസനികേയനികലയസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള  ഉയര്ന്ന  പ്രഭായപരനിധനി  കേഴനിഞ്ഞതനിനഭാല്  ആയതസ്റ്റ്  മഭാപഭാക്കനി
ടനിയഭാളുലട  കലഭാവര്  ഡനിവനിഷന  ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്  തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള  അകപക്ഷ
പരനിഗണനിക്കണലമന്ന നനികവദനലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ടനി  തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള നനിയമനലാം
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പരനിഗണനിക്കഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനിലഭാത്തതനിനഭാല് പ്രഭായപരനിധനി ബഭാധകേമലഭാത്ത പഭാര്ടസ്റ്റ്
ലലടലാം  സസതീപര്  തസ്തനികേയനിലല  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുവഭാന
7-6-2017-ലല  എ 2/62/17/ജവനിവ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  കേതമുകഖന  ചേതീഫസ്റ്റ്
എഞനിനതീയര് (ലഎ.&എ.)ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം കമല്വനിവരലാം അകപക്ഷകേലയ
അറനിയനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിരുന.

(സനി) ബഭാധകേമല.

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേള

130  (2432) ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബജറനില്,  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അവ  ഓകരഭാന്നനിനുലാം  എന്തെസ്റ്റ്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണനലാം
ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള പ്രവൃത്തനികേള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കകേരള  ജലഅകതഭാറനിറനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  2017-18  കസറസ്റ്റ്  പഭാനനില്
ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. മലപ്പുറലാം, പഭാണക്കഭാടസ്റ്റ്,  കമല്മുറനി വനികലജുകേളക്കഭായുള ശുദജല പദതനി-
മലപ്പുറലാം ഓഫതീസനിലല പഴയ സമ്പസ്റ്റ്-കേലാം-പമ്പസ്റ്റ് ഹദൗസനിലന്റെ നവതീകേരണലാം- 2
ലക്ഷലാം രൂപ.

2. മലപ്പുറലാം, പഭാണക്കഭാടസ്റ്റ്,  കമല്മുറനി വനികലജുകേളക്കഭായുള ശുദജല പദതനി-
മലപ്പുറലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  സനിവനില്  കസഷന  വളപനിലല  ഭൂതല
ജലസലാംഭരണനിയുലട നവതീകേരണലാം- 10 ലക്ഷലാം രൂപ.

3. മലപ്പുറലാം, പഭാണക്കഭാടസ്റ്റ്,  കമല്മുറനി വനികലജുകേളക്കഭായുള ശുദജല പദതനി-
മലപ്പുറലാം  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസസ്റ്റ്  വളപനിലല  ശുദതീകേരണശഭാലയനിലല
വയറനിലാംഗനിലന്റെ നവതീകേരണലാം- 3 ലക്ഷലാം രൂപ.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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4. മലപ്പുറലാം, പഭാണക്കഭാടസ്റ്റ്,  കമല്മുറനി വനികലജുകേളക്കഭായുള ശുദജല പദതനി-
മലപ്പുറലാം പനി.എചസ്റ്റ്. സബ്ഡനിവനിഷനനിലല കേഭാഷസ്റ്റ് കേദൗണറനിലന്റെ നവതീകേരണലാം
- 2 ലക്ഷലാം രൂപ.

5. ആനക്കയലാം  നഗരശുദജല  വനിതരണ  പദതനി-  ആനക്കയത്തസ്റ്റ്
നനിലവനിലള തടയണയുലട നവതീകേരണലാം- 40 ലക്ഷലാം രൂപ.

വനകേനിട ജലകസചേന പദതനികേളുലട നടത്തനിപനിനസ്റ്റ് പ്രകതവകേ സലാംവനിധഭാനലാം

131 (2433) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനകേനിട  ജലകസചേന പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുതന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി) എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കലഭാകേബഭാങസ്റ്റ് സഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുന്ന DRIP പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  ഡഭാമുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുള  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുന.
കേനഭാലകേളനിലൂലട  സുഗമമഭായനി  ജലവനിതരണലാം  നടതന്നതനിനഭായനി  കേനഭാലകേളുലട
വഭാര്ഷനികേ  അറകുറപണനികേളുലാം  അടനിയന്തെര  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം
ഉളലപടുത്തനി  ഓകരഭാ  വര്ഷലത്തയുലാം  ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതത്തനിനനുസൃതമഭായനി  കേര്മ്മേ
പദതനി  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  കേര്മ്മേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാറുമുണസ്റ്റ്.
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  വനകേനിട-ഇടത്തരലാം  ജലകസചേന  പദതനികേളുലട
സമയബന്ധനിതമഭായ  പൂര്ത്തതീകേരണലാം  ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് ഒരു ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
കേമ്മേനിറനി  ഇടമലയഭാര്  ഇറനികഗഷന  പദതനി  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം  ആഗസസ്റ്റ്  19,  20
തതീയതനികേളനില്  കേഭാരഭാപ്പുഴ,  ബഭാണഭാസുര  സഭാഗര്  പദതനികേള  സന്ദര്ശനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേഭാലവര്ഷ കേഭാലയളവനില് മഴ കുറഞ്ഞതനിലനപറനി പഠനലാം

132 (2434) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബസ്റ്റ്  : 
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല  : 
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  : 
ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇദൗ  കേഭാലവര്ഷ  കേഭാലയളവനില്  ലഭനികക്കണനിയനിരുന്ന  മഴ  കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്,
കുടനിലവളള വനിതരണലത്തയുലാം കൃഷനിക്കഭാവശവമഭായ ജലകസചേനലത്തയുലാം എപ്രകേഭാരലാം
ബഭാധനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന  കനരനിടഭാന  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷകേഭാലയളവനില്  കകേരളത്തനില്  ലഭനിചനിരുന്ന  മഴയനില്
ഉണഭായ കുറവസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലല  ജലകസചേനലത്തയുലാം  കുടനിലവള വനിതരണലത്തയുലാം
ബഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്വരുന്ന  ജലസലാംഭരണനികേളനിലള
ജലലാം  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കൃഷനി  ആവശവങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലചേയനിരുന്നതുലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന്നതുലാം. ജലസലാംഭരണനികേളുലട വൃഷനിപ്രകദശത്തസ്റ്റ് മഴ കുറഞ്ഞതനിനഭാല്
ജലസലാംഭരണനികേളനികലയ്ക്കുള  നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞനിരുന.  ആയതനിനഭാല്
കകേരളത്തനിലല ജലസലാംഭരണനികേളനില് അവയുലട സലാംഭരണ കശഷനിയുലട തഭാരതകമവന
കുറഞ്ഞ  അളവനിലള  ജലലാം  മഭാത്രകമ  സലാംഭരനിക്കുവഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുള.
അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന  ജലവനിതരണത്തനില്  നനിയനണവുലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന.
ജലസലാംഭരണനികേളനില്  നനിനള  ജലവനിതരണത്തനില്  കുടനിലവള  വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്
പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കുവഭാന  വരളച  അവകലഭാകേന  കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരുന.

(ബനി)  സമതീപഭഭാവനിയനില്  ഉണഭാകേഭാന  സഭാധവതയുള  വരളചലയ
കനരനിടുന്നതനിനുള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളപറനി
ആകലഭാചേനിക്കുവഭാനുമഭായനി  വനിവനിധ ജനിലകേളനില് മഴക്കുറവസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം പ്രശ്നമുണഭാകേഭാന
സഭാധവതയുള പ്രകദശങ്ങളുലട പടനികേ,  രൂക്ഷമഭായ പ്രശ്നമുള സലലാം,  പ്രശ്നബഭാധനിത
സലലാം,  പ്രശ്നരഹനിത സലലാം എന്നനിങ്ങലന തരലാംതനിരനിക്കഭാനുലാം പ്രശ്നങ്ങള,  പരനിഹഭാര
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  എന്നനിവ  സമര്പനിക്കുവഭാനുലാം  ബന്ധലപട  ഉകദവഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പ്രധഭാനമഭായുലാം  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭവമഭായ  ജലലാം  പരമഭാവധനി  സലാംഭരനിച്ചു
നനിര്ത്തഭാനുള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം അതുകപഭാലല ജലവനിനനികയഭാഗത്തനിലലാം ഉപകഭഭാഗത്തനിലലാം
ശദ കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ലഭവമഭായ മഴലവളലാം പരമഭാവധനി ഭൂജലസലാംകപഭാഷണത്തനിനസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  കേനിണറുകേളനിലലയുലാം  മറ്റുലാം  ജലവനിതഭാനലാം  ഉയര്ത്തഭാന  ബഹുജന
പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള പരനിശമങ്ങളുലാം നടതന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്
ഭൂജലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ജനിലകേളനില്  ഭൂജല  വകുപസ്റ്റ്  അവലലാംബനിച്ചുവരുന.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവുലാം  സലാംകപഭാഷണവുലാം  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  157  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകുപനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കുഴല്ക്കനിണര്  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള
ലചേറുകേനിട കുടനിലവള പദതനികേളുലാം വകുപസ്റ്റ് നടപഭാക്കനി വരുന.

മഴ  കുറയുന്നതുമൂലമുണഭാകുന്ന  കുടനിലവള  വനിതരണ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഒരു പരനിധനിവലര ജലനനിധനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 'മഴകകേന്ദ്രലാം', സലാംസഭാന
പഭാന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  'മഴലവള  സലാംഭരണലാം-  ഭൂജല
പരനികപഭാഷണലാം'  പദതനി സഹഭായകേരമഭാകുനണസ്റ്റ്.  മഴ  ലഭനിക്കുന്ന അവസരങ്ങളനില്
മഴലവളലാം സലാംഭരനിച്ചുവചസ്റ്റ് കുടനിലവള വനിതരണപ്രശ്നത്തനിനസ്റ്റ് ബദല് സലാംവനിധഭാനമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  മഴലവളലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  10,000  ലനിറര്
സലാംഭരണകശഷനിയുള  മഴലവള  സലാംഭരണനികേള  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിഹനിതലാം
സമഭാഹരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുന.  കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായനി
അനുഭവലപടുന്ന  ഗഭാമപഞഭായതകേളക്കസ്റ്റ്  മുനഗണന  നല്കേനി  പദതനി
ആനുകൂലവത്തനിനഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന.  പ്രസ്തുത പദതനി  കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മുതല്  വനിദവഭാലയങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  വവഭാപനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  മഴലവളലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  കേനിണറുകേള  റതീചേഭാര്ജസ്റ്റ്  ലചേയസ്റ്റ്  ഭൂജല  വനിതഭാനലാം
ഉയര്തന്നതനിനുള   പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

വരളചഭാ ഭതീഷണനി

133  (2435) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളലാം വരളചഭാ ഭതീഷണനിയനിലഭാലണന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ആഗസസ്റ്റ്, ലസപ്റലാംബര് മഭാസങ്ങളനില് നനിര്ത്തഭാലത മഴ ലപയഭാല്കപഭാലലാം
വരളചഭാ  സഭാഹചേരവങ്ങലള  ഇലഭാതഭാക്കഭാന  കേഴനിയനിലലന്ന  വനിദഗരുലട
അഭനിപ്രഭായങ്ങള പരനികശഭാധനയസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  എങനില്,  ഇപ്രകേഭാരമുണഭാകേഭാവുന്ന  വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള ടകേലക്കഭാളളുലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഭൂജല വകുപസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സഭാപനിചനിട്ടുള നനിരതീക്ഷണ കേനിണറുകേളനില്
നനിനള ജലവനിതഭാനലാം എലഭാ മഭാസവുലാം കശഖരനിക്കുകേയുലാം പഠനവനികധയമഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര കേഭാലഭാവസഭാ നനിരതീക്ഷണ കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലതക്കസ്റ്റ്-പടനിഞ്ഞഭാറന  കേഭാലവര്ഷത്തനില്  27  ശതമഭാനലാം  കുറവസ്റ്റ്
അനുഭവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വരുന്ന  മഭാസങ്ങളനില്  ലഭനിക്കുന്ന  മഴലയ  ആശയനിചഭാവുലാം
വരളചഭാസഭാധവത വനിലയനിരുതന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  വരളച  കനരനിടുന്ന  സഭാഹചേരവമുണഭായഭാല്  കുടനിലവള  ലഭവത
ഉറപഭാക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശവങ്ങളക്കുലാം  പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ
ജലലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങകളഭാലട  തടയണകേള  വനി.സനി.ബനി./
ആര്.സനി.ബനി.-കേള  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ്
കേഴനിയുന്നത്ര  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേ,
പൂര്ത്തതീകേരനിച തടയണകേള/  വനി.സനി.ബനി.കേള/ആര്.സനി.ബനി.  ഇവയനില് ഷടര് ഇടസ്റ്റ്
ലവളലാം  സലാംഭരനിക്കുകേ,  നദനികേളനികലയസ്റ്റ്  കേടലനില്നനിനലാം  ഉപ്പുലവളലാം  കേയറുന്നതസ്റ്റ്
തടയുന്നതനിനഭായനി ആവശവമുള സലങ്ങളനില് ഓരുമുട്ടുകേള ഇടുകേ,  സലാംസഭാനലത്ത
നദനികേളനിലലാം  ഉപനദനികേളനിലലാം  കതഭാടുകേളനിലലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിര്മ്മേനിചതുലാം
എന്നഭാല്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്തതുമഭായ  തടയണകേള,  ലവന്റെസ്റ്റ്കക്രഭാസസ്റ്റ്  ബഭാറുകേള,
ലറഗുകലററുകേള  എന്നനിവ  പുനരുദരനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണസ്റ്റ്.

കകേരളത്തനില്  മഴയുലട  അളവസ്റ്റ്  വളലരയധനികേലാം  കുറവഭായതനിനഭാല്
സമതീപഭഭാവനിയനില്  ഉണഭാകേഭാന  സഭാധവതയുള  വളര്ചലയ  കനരനിടുന്നതനിനുള
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുവഭാനുമഭായനി
വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  മഴക്കുറവസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം  പ്രശ്നമുണഭാകേഭാന  സഭാധവതയുള
പ്രകദശങ്ങളുലട  പടനികേ,  രൂക്ഷമഭായ  പ്രശ്നമുള  സലലാം,  പ്രശ്നബഭാധനിത  സലലാം,
പ്രശ്നരഹനിത  സലലാം  എന്നനിങ്ങലന  തരലാംതനിരനിക്കഭാനുലാം  പ്രശ്നങ്ങള,
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എന്നനിവ സമര്പനിക്കുവഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രധഭാനമഭായുലാം
കസഭാതസ്സുകേളനില് ലഭവമഭായ ജലലാം പരമഭാവധനി സലാംഭരനിച്ചു നനിര്ത്തഭാനുള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാലല  ജലവനിനനികയഭാഗത്തനിലലാം  ഉപകഭഭാഗത്തനിലലാം  ശദ
കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. ലഭവമഭായ മഴലവളലാം പരമഭാവധനി ഭൂജലസലാംകപഭാഷണത്തനിനസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  കേനിണറുകേളനിലലയുലാം  മറ്റുലാം  ജലവനിതഭാനലാം  ഉയര്ത്തഭാന  ബഹുജന
പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള പരനിശമങ്ങളുലാം നടതന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഭൂജല
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി കൃത്രനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ജനിലകേളനില്
വകുപസ്റ്റ്  അവലലാംബനിച്ചുവരുന. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഭൂജലസലാംരക്ഷണവുലാം
സലാംകപഭാഷണവുലാം പദതനിയനിനകേതീഴനില് 157 ലക്ഷലാം രൂപ വകുപനിനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത കുഴല്ക്കനിണര് അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള ലചേറുകേനിട കുടനിലവള പദതനികേളുലാം
വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

ജലനനിധനി  പദതനിയനില്  കുടനിലവള  കസഭാതസനിനസ്റ്റ്  സുസനിരത
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായനി  ഭൂഗര്ഭജല  പരനികപഭാഷണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനിലല ജലകസചേന പദതനികേള

134 (2436) ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17,  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബജറ്റുകേളനില്  ജലകസചേനവുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ്  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില്  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള  പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; അവയുലട നനിലവനിലല അവസ വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലത്ത രൂക്ഷമഭായ വരളചയനില് രണഭാലാം വനിള ലനല്കൃഷനി
കപഭാലലാം  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണ  സഭാഹചേരവമുണഭായതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
അത്തരലാം  സഭാഹചേരവലാം  തരണലാംലചേയഭാന  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില്  എലന്തെങനിലലാം
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുനകണഭാ; ഉലണങനില് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)   കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലത്ത  രണഭാലാം  വനിളയഭായനി  ലനിഫസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന
സതീമുകേളനില്നനിനലാം  ലവളലാം  കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  എത്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലചേങ്ങണഭാലാംകുന്നനില്  ഭഭാരതപ്പുഴയ്ക്കുകുറുലകേ  ലറഗുകലറര്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഈ  പ്രവൃത്തനി  2018-ഓടുകൂടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂലട
ഏകേകദശലാം  ലചേങ്ങണഭാലാംകുന്നനില്നനിനലാം  ലറഗുകലററനിലന്റെ  അപസ്റ്റ് സതീലാം  ഭഭാഗത്തഭായനി  6
കേനി.മതീറര് ലലദര്ഘവത്തനില് ജലലാം സലാംഭരനിക്കുവഭാന സഭാധവമഭാകുലാം.  കൂടഭാലത ഓങ്ങല്ലൂര്,
വനിളയൂര്,  കദശമലാംഗലലാം എന്നതീ പഞഭായതകേളനിലലാം  ലഷഭാര്ണൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലാം
ഒരു  പരനിധനിവലര  കുടനിലവള  ക്ഷഭാമവുലാം  കേഭാര്ഷനികേഭാവശവങ്ങളുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ലലമനര് ഇറനികഗഷന ലസക്ഷനനില് ഓവര്സനിയര്മഭാരുലട
ഒഴനിവുകേള

135  (2437) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ടമനര്  ഇറനികഗഷന  ലസക്ഷന  I-ല്  മൂന്നഭാലാം  കഗഡസ്റ്റ്
ഓവര്സനിയര്മഭാരുലട മൂന്നസ്റ്റ് തസ് തനികേകേള ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഒഴനിവുകേള നനികേത്തലപടഭാത്തതു കേഭാരണലാം പ്രവൃത്തനികേള നടതന്നതനില്
പ്രയഭാസലാം കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ് തുത ഒഴനിവുകേള നനികേത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി  &  സനി)  ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.വഴനി  നടതന്നതനിനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഡഭാമുകേളനില്നനിനലാം എക്കലലാം ലചേളനിയുലാം നതീക്കലാംലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

136 (2438) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡഭാമുകേളനില്നനിനലാം  എക്കലലാം  ലചേളനിയുലാം  വഭാരനിമഭാറ്റുന്നതനിനുള  നടപടനി
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുനകേഭാലത്തസ്റ്റ് ഇതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിജയകേരമഭായനിരുകന്നഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  ശഭാസതീയമഭായ  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത അണലക്കട്ടുകേളനില് അടനിഞ്ഞുകൂടനിയ മണലലാം കേളനിമണ്ണുലാം
നതീക്കലാംലചേയ്തു  സലാംഭരണകശഷനി  പൂര്വ്വരൂപത്തനില്  ആക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി  &  സനി)  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് മുമ്പസ്റ്റ് നടത്തനിയ മണല്വഭാരലനിലല
കപഭാരഭായ്മകേള  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദവ  ഉളലപലടയുള
സഭാനകഡര്ഡസ്റ്റ് ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ് ലപ്രഭാസതീഡത്യുവര് (SOP) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. ഇതനില്
റനിസര്കവഭായറനില്  അടനിഞ്ഞുകൂടനിയ  ലസഡനിലമന്റെസ്റ്റ്  (Sediment)  അളക്കുന്നതസ്റ്റ്  മുതല്
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കവര്തനിരനിച്ചു  ഡനികസഭാസസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതു  വലരയുള  എലഭാ  ഘടങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

എടവനക്കഭാടസ്റ്റ് അണനിയനില് കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം പുലനിമുട്ടുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി

137 (2439) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എടവനക്കഭാടസ്റ്റ്  അണനിയനില്  കേടലഭാക്രമണലാം  രൂക്ഷമഭായതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്
കേടകലഭാരലത്ത  വതീടുകേളനില്  മത്സവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  തഭാമസനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരവത്തനില്  കേടല്  ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  പുലനിമുട്ടുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതുലാം
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിയുലട സഭാന്നനിദവത്തനില് കൂടനിയ
 കയഭാഗത്തനിലന്റെ തുടര് നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് വലരയഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുനമ്പലാം-ടവപനിന  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  24½ കേനികലഭാമതീറര്  കേടകലഭാര
പ്രകദശമുളതനിനഭാലലാം  സുനഭാമനി  ദുരന്തെത്തനില്  നനിരവധനി  മനുഷവജതീവന
അപഹരനിക്കലപടതനിനഭാലലാം  ഈ  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  കേടകലഭാര  സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  18
പുലനിമുട്ടുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിച  നനിര്കദ്ദേശവുലാം  പ്രസ്തുത  മനനിതല
കയഭാഗത്തനില്  ഉയര്നവന്നനിരുന  എന്നതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എടവനക്കഭാടസ്റ്റ് അണനിയനില് കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി ബന്ധലപട
ഒരു  പ്രവൃത്തനി  ലടണര്  ലചേയനിരുനലവങനിലലാം  കേരഭാറുകേഭാരുലട  ഭഭാഗതനനിനലാം
യഭാലതഭാരു  പ്രതനികേരണവുലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിലനതടര്ന്നസ്റ്റ്  റതീ  ലടണര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കയഭാഗതതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  IIT  ഡനിലലസന  പ്രകേഭാരമുള  4
പുലനിമുട്ടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  3.79  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  എസനികമറസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ഈ  വനിഷയത്തനില്  IIT/CWPRS  പഠനത്തനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുറവഭാടനി ഇറനികഗഷന പദതനി

138  (2440) ശതീ  .    പുരുഷന കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറവഭാടനി  ഇറനികഗഷന  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  കേനഭാലകേള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെങനിലലാം  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  അതനിരൂക്ഷമഭായ കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളനിലൂലട
കേടനകപഭാകുന്ന  ചേനില  ഫതീല്ഡസ്റ്റ്  കബഭാത്തനികേള  അറകുറപണനി  നടത്തഭാലതയുലാം
കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം നനികേത്തലപടതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം ഫതീല്ഡസ്റ്റ്
കബഭാത്തനികേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. ഇരനിങ്ങല് ബഭാഞസ്റ്റ് കേനഭാലനിലന്റെ നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി 7.15
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  എസനികമറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  സമഗമഭായ
റതീവഭാമ്പനിങ്ങനിനഭായനി 140.85 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)   ഉണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം  ഫതീല്ഡസ്റ്റ്  കബഭാത്തനികേള  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി
ആവശവകേത അനുസരനിചസ്റ്റ് നവതീകേരനിചസ്റ്റ് വരുനണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനലത്ത ജലലഭവത പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന കേഴനിയുന്ന പദതനികേള

139 (2441) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .  നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ശരഭാശരനി മഴ ലഭവമഭായഭാല് ലഭനിക്കുന്ന ജലത്തനിലന്റെ അളവസ്റ്റ്
എത്രയഭാണസ്റ്റ്;  ഇതനില്  എത്ര  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം  വനിവനിധ  പദതനികേളവഴനി
സലാംസഭാനത്തനിനഭായനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനഭാകുലമനലാം  എത്ര  ജലലാം
പ്രകയഭാജനലപടുതനലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാക്കനിവരുന്ന  ജലലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന സഭാധവമഭായ പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലല  കേണക്കസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ആലകേ  ജലത്തനിലന്റെ  അളവസ്റ്റ്  (yield)
2483.49  റനി.എലാം.സനി.-യുലാം അതനില് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്ന ജലലാം  (Utilisable  yield)
1510.50  റനി.എലാം.സനി.-യുമഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജലകസചേനത്തനിനുള  ഡഭാമുകേളുലട
ലമഭാത്തലാം സലാംഭരണകശഷനി 1665.26 mm3 ആണസ്റ്റ്.

(ബനി)  Cauvery  Water  Dispute  Tribunal  അനുവദനിച  ജലലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനുള  പദതനികേള,  വയനഭാടസ്റ്റ്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  ഇടുക്കനി  തുടങ്ങനിയ
ജനിലകേളനില് വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്.  പത്തനലാംതനിടയനിലല പമ്പഭാനദനിയനിലള ടസനിന
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കേലഭാര്  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  സഭാധവതയുള  മലറഭാരു  വലനിയ  പദതനി.  കൂടഭാലത
സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  നദനികേളനിലലാം  ഉപനദനികേളനിലലാം  കതഭാടുകേളനിലലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി
നനിര്മ്മേനിചതുലാം  എന്നഭാല്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്തതുമഭായ  തടയണകേള,  ലവന്റെസ്റ്റ്കക്രഭാസസ്റ്റ്
ബഭാറുകേള,  ലറഗുകലററുകേള  എന്നനിവ  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

2017-18 ലല  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖവഭാപനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്
ഓരുലവളക്കയറ  നനിയനണത്തനിനുലാം  കവനല്ക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  വരളചയുലട  കേഭാഠനിനവലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ഉതകുന്നതരത്തനില്  ഇരുപകതഭാളലാം  നദനികേളനില്  ഉചേനിതമഭായ
സലങ്ങളനില്  മുപകതഭാളലാം  ലറഗുകലററുകേള  കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലകേ.ആര്.ഡബബ്യൂ.എസസ്റ്റ്.എ.യുലട  (ജലനനിധനി)  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
'മഴകകേന്ദ്രലാം'  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പഭാന പദതനിയനില് നനിനള സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  'മഴലവള  സലാംഭരണലാം-  ഭൂജല  പരനികപഭാഷണലാം'  പദതനി
ഗഭാമപഞഭായതകേലള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  വവക്തനിഗത
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  വനിദവഭാലയങ്ങളക്കുലാം  മഴലവളലാം  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്ന
വനിധലാം മഴലവള സലാംഭരണനികേള ഗുണകഭഭാക്തൃ വനിഹനിതലാം സമഭാഹരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  കൂടഭാലത  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള
ക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  മഴയനിലൂലട  ലഭനിക്കുന്ന  ജലലാം
പരമഭാവധനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാനുള  നടപടനികേള  എടുക്കുനണസ്റ്റ്.  മഴലവളലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന ജലനനിധനി പദതനിയനില് ജലനനിധനി കസഭാതസ്സുകേളക്കസ്റ്റ് കേനിണര്
റതീചേഭാര്ജസ്റ്റ്,  ലചേക്കസ്റ്റ്  ഡഭാലാം  മുതലഭായവ  മുകഖന  ഭൂജല  പരനികപഭാഷണ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

ലവങനിടങ്ങസ്റ്റ് കകേഭാലമഭാടസ്റ്റ് ശുദജല തടഭാകേപദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

140  (2442) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാള  നനിലങ്ങളനിലല  ജലകസചേനത്തനിനുലാം  പരനിസര  പഞഭായതകേളനിലല
കുടനിലവള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ലവങനിടങ്ങസ്റ്റ്
പഞഭായത്തനിലല കകേഭാലമഭാടസ്റ്റ് ശുദജല തടഭാകേ പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലറഗുകലറര്  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേളുലട  പരവകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പതീചനിയനിലള കകേരള എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് റനിസര്ചസ്റ്റ് ഇനസനിറബ്യൂടനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില്
നടനവരുന.
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തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല ലചേറുകേനിട ജലകസചേന – പുഴ സലാംരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനികേള

141 (2443) ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  തനിരുവമ്പഭാടനി
മണ്ഡലത്തനില്  എസനികമറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിച  ലചേറുകേനിട
ജലകസചേന-പുഴ സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിച മറസ്റ്റ് ലപ്രഭാകപഭാസലകേളുലട നനിലവനിലള
അവസ വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവയസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം - 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി തയഭാറഭാക്കനി വരുന്ന
മറസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശ അനുബന്ധലാം - 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  മുനഗണനഭാ  പടനികേയുലാം  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയുലാം  അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  മുനഗണനഭാ  പടനികേ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സൂപ്രണനിലാംഗസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനലത്ത ജലവനിഭവസമ്പത്തസ്റ്റ് സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

142  (2444) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  "വഭാടര്  റനികസഭാഴസസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ലഭാററല്-  2014"  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  44  പ്രധഭാനനദനികേളുലാം  14  പ്രധഭാന  കേഭായലകേളുലാം
ഏലതലഭാലാം;  അവയുലട നനിലവനിലല അവസ എന്തെസ്റ്റ് എനലാം ഇവ ഓകരഭാന്നനിലന്റെയുലാം
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  അവ  മഭാലനിനവമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
സലാംബന്ധനിച്ചുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാന്നനിലലാം  എത്ര നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞു എനലാം
ആയതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലാം എന്തെസ്റ്റ് എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  ഇവയനില്  ഓകരഭാന്നനികന്റെയുലാം  യഥഭാര്ത്ഥ  വനിസ്തൃതനി  എത്രയഭായനിരുന
എനലാം  അവയുലട  ഇകപഭാഴലത്ത  സനിതനി  എന്തെസ്റ്റ്  എനലാം  എനകക്രഭാചസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്,
സനില്കറഷന എന്നനിവയുലട കതഭാതസ്റ്റ് എത്ര എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത 40974 കുളങ്ങളുലട നനിലവനിലല അവസയുലാം അതനില്
സലാംരക്ഷനിതമഭായനി നനിലനനില്ക്കുന്ന കുളങ്ങളുലട എണവുലാം കശഷനിക്കുന്നവ സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേളുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാനലത്ത നദനികേള,  കേഭായലകേള എന്നനിവകേളനില് കേഴനിഞ്ഞ അഞസ്റ്റ്
വര്ഷമഭായനി  നടത്തനിയ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേള  എലന്തെലഭാലാം  എനലാം  ഓകരഭാ
വര്ഷവുലാം ഇവയനില് ഓകരഭാന്നനിനുലാം ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ എത്ര എനലാം വര്ഷലാം തനിരനിചസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) “വഭാടര് റനികസഭാഴസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ലഭാററല്-2014”  എന്ന പ്രസനിദതീകേരണലാം
സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  ലഭവമല.  “വഭാടര്  റനികസഭാഴസസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ലഭാററല്-2014”
പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി & സനി) നദനികേള, നതീര്ത്തട വനിസ്തൃതനി, കേഭായലകേള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം
അനുബന്ധലാം 1-ല് കചേര്ക്കുന.*

അന്തെര് സലാംസഭാന നദനികേളനില് കകേരളത്തനിനകേതള നതീര്ത്തട വനിസ്തതീര്ണലാം
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കേഭായലകേളുലട  വനിസ്തൃതനി  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള
കേണക്കഭാകക്കണതുണസ്റ്റ്.

കേകയറലാം  സലാംബന്ധനിച  കൃതവമഭായ  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  റവനബ്യൂ
വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് സര്കവ്വ നടത്തനി കേകയറലാം തനിടലപടുകത്തണതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  നഭാകശഭാനമുഖമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  കുളങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പഭാന  ഫണസ്റ്റ്,  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി  എന്നനിവയനിലളലപടുത്തനി  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന. കേളങ്ങളുലട എണലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം കേണക്കഭാകക്കണതുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  സലാംസഭാനലത്ത  നദനികേളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പദതനികയതര  ശതീര്ഷകേത്തനില്  ലവളലപഭാക്കലക്കടുതനി  (FD),  ലവളലപഭാക്ക
നനിയനണലാം  (FC)  എന്നനിങ്ങലന  സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.
ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധലാം 2-ല് കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട പദതനികേള

143 (2445) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന  :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാക്സെെനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  എത്ര  പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  ഇതനില്  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളുലട  എഗനിലമന്റെസ്റ്റ്
ഒപസ്റ്റ് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  2017-18  വര്ഷത്തനില്  ഇതുപ്രകേഭാരമുള  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങതനികേ അനുമതനിയുലാം ലഭവമഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2018-19  വര്ഷത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയുലട  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര
പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങതനികേ  അനുമതനിയുലാം
ലഭവമഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം ഇതനിനഭായനി കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനികേള  കമഭാണനിടറനിലാംഗസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ്  സജമഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;  പദതനികേള  പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പഭാന  കസസസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  കമഭാണനിടറനിലാംഗസ്റ്റ്  നടതനകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ജനി. എസസ്റ്റ്. ടനി. നനിലവനില്വന്ന പശഭാത്തലത്തനില് പദതനികേളുലട അടങല്
തുകേയസ്റ്റ്  മഭാറമുകണഭാ  എനലാം  എങനില്  ഇതസ്റ്റ്  എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  പദതനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനലത്ത ബഭാധനിക്കുന്നലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം  2016-17  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  23  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  1257.1  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 1-ല് കചേര്ക്കുന.*

കമല്പദതനികേളനില് ഉളലപട കകേഭാടയലാം ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ് (കേണ്ണൂര്) കുടനിലവള
പദതനി  വനിതരണ  ശലാംഖല  ലമചലപടുത്തല്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ലചേമ്മേനഭാടസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനിനുലാം  കവണനിയുള  കുടനിലവള  പദതനി-  ഒന്നഭാലാം  ഘടലാം
പഭാകക്കജസ്റ്റ്  II,  ലതഭാടുപുഴ  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കസ്റ്റ്  കവണനിയുള  കുടനിലവള  പദതനി
വനിപുലതീകേരണലാം I എന്നതീ മൂന്നസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് എഗനിലമന്റെസ്റ്റ് ഒപസ്റ്റ് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ഉത്തരലാം  അനുബന്ധലാം  -  2  ആയനി  കചേര്ക്കുന.* 2017-18 ലല
ബഡ്ജറനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  41
പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  1696  കകേഭാടനി രൂപയുലാം മറുപടനി പ്രസലാംഗത്തനില് ഒരു പദതനിക്കസ്റ്റ്  20
കകേഭാടനി രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഈ ലപ്രഭാകപഭാസലകേളുലട സഭാധവതഭാ പഠനലാം
നടത്തനി വനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാകക്കണതുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ശുദതീകേരണ  ശഭാലകേള  ഇലഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനില്  ശുദജലലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനികേളക്കുലാം  നനിലവനില്  ഫണനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തതമൂലലാം
പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  പറഭാത്ത  പദതനികേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുലാം
മുനഗണനഭാ അടനിസഭാനത്തനില് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാകക്കണതുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അവയുലട
പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുതന്നതനിനുലാം  കൃതവമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  അവകലഭാകേനങ്ങളുലാം
കമഭാണനിററനിലാംഗുലാം വനിവനിധ തലങ്ങളനില് നടത്തനി വരുനണസ്റ്റ്.

എന്നഭാല് ടനി പദതനികേള പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പഭാന കസസസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം
വഴനി കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള സലാംവനിധഭാനലാം ഇകപഭാള ആയനിടനില.

(ഇ)  ജലവനിതരണ ലലപപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് കനരലത്ത ലഭനിചനിരുന്ന എലലക്സെെസസ്റ്റ് ഡബ്യൂടനി
ഒഴനിവസ്റ്റ്,  വര്ക്കസ്റ്റ് കകേഭാണ്ടഭാകസ്റ്റ്  ടഭാക്സെെസ്റ്റ്  എന്നനിവയനില് വന്ന വവതനിയഭാനങ്ങള കേഭാരണലാം
പദതനി തുകേയനില് വവതവഭാസലാം വരുന്നതഭാണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് വരുന.

എന്നഭാല്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പ്രഭാബലവത്തനില്  വന്നതസ്റ്റ്  ലകേഭാണസ്റ്റ്  ലസനടല്
എലലക്സെെസസ്റ്റ്  ഡബ്യൂടനിയനില്  വരുന്ന  മഭാറങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  വവക്തത  ആവശവലപടസ്റ്റ്
കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാര് എഗനിലമന്റെസ്റ്റ് ലവക്കുവഭാനുള സമയലാം നതീടനി കചേഭാദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

കേളവര്ടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

144  (2446) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃക്കഭാക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ചേനിലവന്നൂര്  അമ്പനഭാടസ്റ്റ്  ചേനിറ,
പണഭാര  ചേനിറ  കബഭാക്സെെസ്റ്റ്  കേളവര്ട്ടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇകപഭാള  ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) ഇതസ്റ്റ് അടനിയന്തെരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  തൃക്കഭാക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ചേനിലവന്നൂര് അമ്പനഭാടസ്റ്റ്
ചേനിറ, പണഭാര ചേനിറ കബഭാക്സെെസ്റ്റ് കേളവര്ട്ടുകേള പണനിയുന്നതനിനഭാവശവമഭായ ഭരണഭാനുമതനി
യഥഭാക്രമലാം  72.50  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുലാം  92  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേളവര്ടസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള ലടണര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലല പൂന്തുറയനില് പുലനിമുടസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

145 (2447) ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലല പൂന്തുറയനില് തതീരപ്രകദശ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
പുലനിമുടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പൂന്തുറയനിൽ പുലനിമുടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം എത്രയുലാംകവഗലാം യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കഭാന
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  എത്രയുലാംകവഗലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ആവശവമഭായ
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)  പൂന്തുറയനില്  8  പുലനിമുട്ടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  17-1-2009-ലല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  2010-ല്  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനില് 20  മതീററനിലന്റെ ഒരു പുലനിമുടസ്റ്റ് പൂര്ണമഭായുലാം
ബഭാക്കനിയുളവ  ഭഭാഗനികേമഭായുലാം  കേടല്കക്ഷഭാഭത്തഭാല്  നശനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ആയതനിലന്റെ പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  ഡനി.എസസ്റ്റ്.ആര്. 2016  പ്രകേഭാരലാം എസനികമറസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനി വരുന. കൂടഭാലത കകേരളത്തനിലല തതീരപ്രകദശങ്ങളനില് അനുകയഭാജവമഭായ
കേടലഭാക്രമണ  പ്രതനികരഭാധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
തലത്തനില് ഒരു ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേമ്മേനിറനിയുലട നനിര്കദ്ദേശവുലാം
ഫണനിലന്റെ ലഭവതയുമനുസരനിചസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ബതീമഭാപളനിയനിലല പുലനിമുടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി

146 (2448) ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിൽ  ബതീമഭാപളനി  തതീരപ്രകദശത്തനിലന്റെ
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പുലനിമുടനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണപുകരഭാഗതനി
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  അടനിയന്തെരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  എത്രയുലാംകവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)  ബതീമഭാപളനിയനില്  15  പുലനിമുടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന സ.ഉ.(ആര്.റനി.)
നമ്പര്  515/2014/ഡബബ്യൂ.ആര്.ഡനി.  തതീയതനി  21-5-2014  പ്രകേഭാരലാം  1670  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുണഭായനി.  5-10-2016-ല്  തലന്ന  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേസഭാറനിയുലട  കമല്വന്ന  വനിലക്കസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
പണനി നനിര്തകേയുലാം  24-7-2017  മുതല് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  ടനി  പ്രവൃത്തനി
ഇകപഭാള  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.  കേസഭാറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  സുഗമമഭാകുന്നകതഭാലട
പ്രവൃത്തനി കവഗത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം.

കേരുനഭാഗപളനിയനിലല കേടവുകേളനില് ഷടറുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

147  (2449)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  വഭാഴക്കൂടത്തനില്  കേടവനില്
ടനി.എസസ്റ്റ്.കേനഭാലനില്  നനിനള  ഉപ്പുലവളലാം  കേയറുന്നതസ്റ്റ്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ചേതീപ്പുലാം ഷടറുലാം സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനിയുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനി എത്രയുലാംകവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആലപഭാടസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  കേടവനില്  ഉപ്പുലവളലാം
കേയറുന്നതസ്റ്റ്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഷടറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ലചേറുകേനിട  ജലകസചേനവകുപസ്റ്റ്  പഭാന,  എസനികമറസ്റ്റ്  എന്നനിവ  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
ആയതനികനല് എന്തെസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല വഭാഴക്കൂടത്തനില് കേടവനില്
ടനി.എസസ്റ്റ്.  കേനഭാലനില് നനിനള ഉപ്പുലവളലാം കേറയുന്നതസ്റ്റ് നനിയനനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ചേതീപ്പുലാം ഷടറുലാം സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി എഗനിലമന്റെസ്റ്റ് വചസ്റ്റ് 26-5-2017-ല് കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ്
സലലാം ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എത്രയുലാംലപലടന്നസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനി തതീര്ക്കുന്നതനിനുള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  കേടവസ്റ്റ്  സ്ലൂയനിസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  എസനികമറസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനി വരുന.
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ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴയനിലല തടയണകേള

148  (2450) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴയുലട  വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കമലൂര്  പഞഭായത്തനിലല  മണനിക്കുന്നസ്റ്റ്  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴയനില്
തടയണ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ
നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തട്ടുപഭാറ  തടയണയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കമലൂര് പഞഭായത്തനിനുലാം ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം ഇടയനിലഭായനി
മണനിക്കുന്നസ്റ്റ്  ഭഭാഗതള  തടയണയുലട  പരവകവഷണ പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന.
കമലൂര്  പഞഭായത്തനിലള  ലകേഭാമ്പന  പഭാറക്കടവനിലലാം  കൂടപ്പുഴയനിലലാം  തടയണയുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അന്നമട  പഞഭായത്തനില്  പഭാല  പുഴക്കടവനില്
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള  റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിലന്റെ  പരവകവഷണ  പ്രവൃത്തനികേള
നടനവരുന.  തട്ടുപഭാറ  ഭഭാഗതള  തടയണയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  നകഷഭാത്തരവഭാദനിതസത്തനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനി
വചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനിയുള പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി കേസകടഷന ക്ഷണനിചസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമലൂര്,  പരനിയഭാരലാം  പഞഭായതകേളക്കനിടയനിലഭായനി
കേയഭാനനിക്കടവനില്  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയുലട  പരവകവഷണത്തനിനുള
എസനികമറസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്,  പദതനി  വനിഭഭാഗലാം  II-നുകേതീഴനില്  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴയനില്
തുമ്പൂര്മൂഴനി വനിയറനിനസ്റ്റ് 3 കേനി. മതീറര് മുകേളനിലഭായനി ലവറനിലപഭാറയനില് ഒരു ലചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാമുലാം
12  കേനികലഭാമതീറര്  മുകേളനിലഭായനി  കേണനകുഴനിയനില്  ഒരു  ലചേക്കസ്റ്റ്ഡഭാമുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മണസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനയുലാം  തുടര്നള  ഡനിലലസനനിനുലാം
കവണനിയുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള  പരവകവഷണ  പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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(ഡനി)  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴയ്ക്കുകുറുലകേ  തട്ടുപഭാറയനില്  തടയണ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
200 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം 165 ലക്ഷലാം രൂപയസ്റ്റ് സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേരഭാര്  ഉടമ്പടനിലചേയ കേരഭാറുകേഭാരന യഥഭാമസമയലാം  പ്രവൃത്തനിലചേയസ്റ്റ്
തതീര്ക്കഭാത്തതനിനഭാല്  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  നകഷഭാത്തരവഭാദനിതസത്തനില്  കേരഭാര്  റദ്ദേസ്റ്റ്
ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  കശഷനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  2  തവണ ലടണര് ലചേയ്യുകേയുലാം  3
തവണ കേസകടഷന ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. കേസകടഷനസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായുള നടപടനി

149 (2451) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പയന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കേരനിങല് കുഴനി VCB (Price No.17/1812/IA),
കുണനിയന പടനിഞ്ഞഭാലറ കതഭാടസ്റ്റ് VCB (16/1604/IA) ലവകളഭാറ അമ്പലകുളലാം (Price
No.2017/478/IA)  എന്നനിവയുലട  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ടവകുന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  എസനികമറസ്റ്റ്  PRICE   മുഖഭാന്തെരലാം  ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയുലാം  സൂപ്രണനിലാംഗസ്റ്റ്  എഞനിനതീയറുലട  മുനഗണനഭാ  ലനിസ്റ്റുലാം
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനിയുലാം  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.
മുനഗണനഭാ ലനിസ്റ്റുലാം  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സൂപ്രണനിലാംഗസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനിലല തടയണകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

150 (2452) ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17,  2017-18  വര്ഷങ്ങളനിലല  ബജറനില് പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനിനഭായനി
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള തടയണകേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തടയണകേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ലഭനിചനിട്ടുലണങനില്  വനിശദവനിവരങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ല്  പുതനിയ  തടയണകേള  പ്രഖവഭാപനിചനിടനില.  2017-18-ല്
കേനിഫ്ബനിയുലട ധനസഹഭായകത്തഭാലട തനിരുകവഗപ്പുറലാം പഞഭായത്തനില് കേഭാലടനിക്കുന്നസ്റ്റ്
LIS-നസ്റ്റ് തഭാലഴ റഗുകലറര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇല.  തനിരുകവഗപ്പുറലാം പഞഭായത്തനിലല കേഭാലടനിക്കുന്നസ്റ്റ് ലനിഫസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന
പദതനിയുലട  തഭാലഴ  റഗുകലറര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.യനില്നനിനലാം
രൂപകേല്പന ലഭനിചതനിനുകശഷലാം തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

നദനികേലള ജലസലാംഭരണനികേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്ന പദതനി

151 (2453) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജസ്റ്റ് : 
ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത നദനികേളനിൽ  ലറഗുകലററുകേളുലാം തടയനിണകേളുലാം നനിർമ്മേനിചസ്റ്റ്
നദനികേലളതലന്ന ജലസലാംഭരണനികേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്ന പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാംനലനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത പദതനിയനിൽ ഉൾലപടനിട്ടുള നദനികേൾ ഏലതലഭാമഭാണസ്റ്റ്; പ്രസ്തുത
പദതനി  സലാംബന്ധനിച്ചുള  ലപ്രഭാകപഭാസലനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
നടപടനികേളുലട പുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കുറവഭാടനി,  മതീനചനില്,  കേടലണനി,  കേപലാം,  ചേഭാലനിയഭാര്,  തൂതപ്പുഴ,
ഭഭാരതപ്പുഴ,  പമ്പ,  കകേഭാരപ്പുഴ,  വഭാമനപുരലാം,  അഞരക്കണനി,  മണനിമല,  മൂവഭാറ്റുപുഴ,
ചേന്ദ്രഗനിരനി,  ചേനിത്തഭാരനി,  ലനയഭാര്,  അചനകകേഭാവനില്  എന്നതീ  നദനികേളനില്  പ്രകതവകേ
നനികക്ഷപ  പദതനിയഭായ  കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ലറഗുകലററുകേള
പണനിയുന്നതനിനഭായുള  ഇനലവസനികഗഷനുലാം  ഡനിലലസനുലാം  നടത്തനി  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലചേഭാക്ലനി ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജസ്റ്റ്

152  (2454) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
അനുവദനിചനിട്ടുളള  തലകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേഭാക്ലനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
പ്രവൃത്തനിയഭായ  ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിലന്റെ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

തലകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേഭാക്ലനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ഒളവനിലലാം  -
പഭാത്തനിക്കല് എന്ന സലത്തസ്റ്റ് മഭാഹനി പുഴയനില്നനിന്നസ്റ്റ് കേനഭാലനികലയ്ക്കുള ഉപ്പുലവളലാം
തടയുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലല  കറഭാഡസ്റ്റ്  ഗതഭാഗത  സദൗകേരവലാം  നഭാവനികഗഷന
ക്ലനിയറനകസഭാലട  ലമചലപടുതന്നതനിനുമഭായനി  മഭാഹനി-വളപടണലാം  ജലപഭാത
പദതനിയനില് കറഭാഡസ്റ്റ് പഭാലകത്തഭാടുകൂടനിയ കലഭാക്കനിലന്റെ ലപ്രഭാകപഭാസലണസ്റ്റ്.  സഭാധവതഭാ
പഠനവുലാം പരവകവഷണവുലാം ഡനിലലസനുലാം നടകത്തണതുണസ്റ്റ്.

ലപരുമ്പ പുഴയ്ക്കുകുറുലകേ നദനിക്കടവനില് ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജസ്റ്റ്

153  (2455) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  കേലവഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേറുതഭാഴലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ലപരുമ്പ പുഴയ്ക്കുകുറുലകേ നദനിക്കടവനില് ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല  കേലവഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേറുതഭാഴലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ലപരുമ്പ പുഴയസ്റ്റ് കുറുലകേ നടനിക്കടവനില് ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള  പരവകവഷണ  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.
പരവകവഷണ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഡനിലലസനുലാം എസനികമറ്റുലാം  തയഭാറഭായകശഷലാം
അനുകയഭാജവമഭായ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി തുടര് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ബഭാവനിക്കര ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

154  (2456) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാവനിക്കര  റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  പുതുക്കനിയ
ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത്ര  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണസ്റ്റ്
നല്കേനിയലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായുള  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  എകപഭാള  ലഭവമഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഇതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എകപഭാള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  27.75  കകേഭാടനി രൂപയുലട പുതുക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി  &  സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  ആഗസസ്റ്റ്  അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി
സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  പ്രവൃത്തനി  ലടണര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിലല ചേനിത്തഭാരനി ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജസ്റ്റ്

155  (2457) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിലല ചേനിത്തഭാരനി റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിലന്റെ പുതുക്കനിയ
നനിരക്കനിലള എസനികമറസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  ചേനിത്തഭാരനി  ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ആലപഭാടസ്റ്റ് ഗഭാമപഞഭായത്തനില് പുലനിമുടസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി

156  (2458) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപഭാടസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  പുലനിമുടസ്റ്റ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേടല് കക്ഷഭാഭത്തഭാൽ  കകേടുപഭാടുകേള സലാംഭവനിച പ്രസ്തുത ഭഭാഗങ്ങളനിലല
കേടല്ഭനിത്തനികേൾ  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആലപഭാടസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  ഭഭാഗങ്ങളനില്  പുലനിമുടസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  പഠനലാം  നടനവരുനലവന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഏതസ്റ്റ്
സഭാപനമഭാണസ്റ്റ് പഠനലാം നടതന്നലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)  കകേരള  തതീരപ്രകദശലത്ത  കേടല്ഭനിത്തനിയനിലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്
CWPRS  മുകഖന  പഠനലാം  നടത്തനി  ഡനിലലസന  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണനിയുള
ലപ്രഭാകപഭാസല്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത  ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  ആലപഭാടസ്റ്റ്
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല തഭാലഴപറയുന്ന ഭഭാഗങ്ങള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്:

1. പണഭാരതരുത്തസ്റ്റ്  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  ലചേയനികനജസ്റ്റ്  34.900  കേനി.മതീ.-നുലാം  35.500
കേനി.മതീ.-നുലാം ഇടയനില് പുലനിമുടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. പണനിക്കരു  കേടവസ്റ്റ്  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  ലചേയനികനജസ്റ്റ്  35.900  കേനി.മതീ.-നുലാം  36.500
കേനി.മതീ.-നുലാം ഇടയനില് പുലനിമുടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. ലചേറനിയഴതീക്കല് കക്ഷത്രത്തനിനുസമതീപലാം  ലചേയനികനജസ്റ്റ്  36.900  കേനി.മതീ.-നുലാം
37.800 കേനി.മതീ.-നുലാം ഇടയനില് പുലനിമുടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. ലചേറനിയഴതീക്കല്  സനി.എഫസ്റ്റ്.എ.  ഗദൗണനിനുസമതീപലാം  ലചേയനികനജസ്റ്റ്  38.200
കേനി.മതീ.നുലാം 38.800 കേനി.മതീ.-നുലാം ഇടയനില് പുലനിമുടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

5. കുഴനിതറ ഭഭാഗത്തസ്റ്റ് ലചേയനികനജസ്റ്റ്  40.700  കേനി.മതീ.നുലാം  41.300  കേനി.മതീ.-നുലാം
ഇടയനില് പുലനിമുടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

6. ശഭായനിക്കഭാടസ്റ്റ്  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ് ലചേയനികനജസ്റ്റ്  42.850  കേനി.മതീ.-നുലാം  43.750  കേനി.മതീ.-
നുലാം ഇടയനില് പുലനിമുടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

കേടല്കക്ഷഭാഭത്തഭാല്  കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിച  ആലപഭാടസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനിലല
ലചേറനിയഴതീക്കല് ഭഭാഗത്തസ്റ്റ് ലചേയനികനജസ്റ്റ്  37.765  കേനി.മതീ.  മുതല് 37.805  കേനി.മതീ.  വലര
40  മതീറര്  നതീളത്തനില്  കേടല്  ഭനിത്തനിയുലട  പുനരുദഭാരണലാം  എന്ന  പ്രവൃത്തനി
നടനവരുന.

പടനികശ്ശേരനി ഡഭാമനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം

157  (2459) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലള പടനികശ്ശേരനി  ഡഭാമനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  എലന്തെങനിലലാം  തടസങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുനകണഭാലയന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  അവ  പരനിഹരനിക്കഭാന  ആവശവമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇലലങനില്  ഡഭാമനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പടനികശ്ശേരനി  ഡഭാമനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  എഗനിലമന്റെസ്റ്റ്  വയ്ക്കുകേയുലാം  പണനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിരുന.  എന്നഭാല്  കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്  ഡഭാമനിലന്റെ  അസനിവഭാരലാം  ഉറപനികക്കണ
ഗുണനനിലവഭാരമുള  പഭാറ  പ്രതതീക്ഷനിച  തഭാഴ്ചയനില്  ലഭനിക്കഭാതനിരുന്നതുമൂലലാം
കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ് ഡഭാമനിലന്റെ ഭഭാഗലാം കൂടുതല് ആഴത്തനില് പഭാറ ലപഭാടനിച്ചു മഭാകറണ സനിതനി
സലാംജഭാതമഭാവുകേയുലാം തനനനിമനിത്തലാം ഡഭാമനിലന്റെ ഡനിലലസന പുതുകക്കണതഭായുലാം വന.
ഇതനികനഭാടകേലാം കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. പുതുക്കനിയ ഡനിലലസന
ലഭവമഭായതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് റനിലലവസ്ഡസ്റ്റ് എസനികമറസ്റ്റ് ധനകേഭാരവ വകുപനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ  തടസങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജുകേള

158 (2460) ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനില് പുതനിയതഭായനി ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനികേളക്കസ്റ്റ് എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനില് തഭാലഴപറയുന്ന പ്രവൃത്തനികേള
പരനിഗണനയനിലണസ്റ്റ്:

1. കൂടരഞ്ഞനി  പഞഭായത്തനില്  വലനിയകേടവനില്  വതീടനിപഭാറ  പുഴയനില്
വനി.സനി.ബനി.-കേലാം-ബനിഡ്ജസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം
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2. കകേഭാടകഞരനി  പഞഭായത്തനില് ഇരുവഞ്ഞനിപ്പുഴയ്ക്കുകുറുലകേ ചുളനിക്കഭാടസ്റ്റ്കേടവസ്റ്റ്,
പതങയലാം എന്നതീ സലങ്ങളനില് ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. മുക്കലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  ലതഭാണനിമ്മേല്  കേടവനില്  ഇരുവഞ്ഞനിപ്പുഴയസ്റ്റ്
കുറുലകേ ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

പ്രസ്തസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട ഇനലവസനികഗഷനുലാം ഫതീസനിബനിലനിറനി സഡനിയുലാം നടത്തനി
ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിയ കശഷലാം തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കുഴല്ക്കനിണറുകേള

159  (2461) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭൂഗര്ഭ  ജലലാം  അനനിയനനിതമഭായനി  കുറയുന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭൂജലവകുപസ്റ്റ്  കുടനിലവളലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാപനിചനിട്ടുള
കുഴല്ക്കനിണറുകേളനില്  പലതനിലലാം  ജലലാം  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്ന  സനിതനിയുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂജല  വകുപനിലന്റെ  എത്ര  കുഴല്ക്കനിണറുകേള  വഭാഷര്,  ലചേയനിന
തുടങ്ങനിയവയുലട തകേരഭാറുകേളമൂലലാം പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കുഴല്ക്കനിണറുകേള  അറകുറപണനി  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഏലതങനിലലാം  പദതനി പ്രകേഭാരലാം തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കുഴല്ക്കനിണറുകേള  നന്നഭാക്കുവഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ഭൂജല  വകുപസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സഭാപനിചനിട്ടുള  നനിരതീക്ഷണ
കേനിണറുകേളനില്  നനിനള  ജലവനിതഭാനലാം  എലഭാ  മഭാസവുലാം  കശഖരനിക്കുകേയുലാം  പഠന
വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  ഏപ്രനില്  2017-ലല  ഭൂജല  വനിതഭാനലാം  ദശഭാബ
ശരഭാശരനി  (2007-2016)  യുമഭായനി  തഭാരതമവലാം  ലചേയകപഭാള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  തുറന്ന
കേനിണറുകേളനില്  64  ശതമഭാനലാം  കേനിണറുകേളനില്  ഭൂജല  വനിതഭാനലാം  കുറഞ്ഞതഭായനി
കേഭാണുന.  ഇതനില്  45.7  ശതമഭാനലാം  കേനിണറുകേളനില്  1/2  മതീററനിനുതഭാലഴയുലാം  29
ശതമഭാനലാം  കേനിണറുകേളനില്  1/2  മതീറര്  മുതല്  1  മതീറര്  വലരയുലാം  18  ശതമഭാനലാം
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കേനിണറുകേളനില് 1 മതീറര് മുതല് 2 മതീറര് വലരയുലാം 5 ശതമഭാനലാം കേനിണറുകേളനില് 2 മതീറര്
മുതല്  3  മതീറര്  വലരയുലാം  0.4  ശതമഭാനലാം  കേനിണറുകേളനില്  3  മതീറര്  മുതല്  4  മതീറര്
വലരയുലാം  0.8  ശതമഭാനലാം  കേനിണറുകേളനില്  4  മതീറര്  കൂടുതല്  ഭൂജല  വനിതഭാനത്തനില്
കുറവുളതഭായനി  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017  ജൂണ്  മുതല്  ലഭനികക്കണ  ലതക്കസ്റ്റ്-
പടനിഞ്ഞഭാറന  കേഭാലവര്ഷത്തനില്  ഇതുവലര  ഏകേകദശലാം  27  ശതഭാമനലാം  കുറവസ്റ്റ്
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആഗസസ്റ്റ്-  ലസപ്റലാംബര്  മഭാസങ്ങളനില്  കൂടുതല്  മഴ
ലഭനിക്കുകേയഭാലണങനില്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപസ്റ്റ്  അപകേടകേരമഭാലാംവനിധലാം
തഭാഴുന്ന സനിതനിവനികശഷലാം സലാംജഭാതമഭാകുവഭാനുള സഭാധവത കുറവഭാണസ്റ്റ്.

കവനല്ക്കഭാലങ്ങളനില് ജലനനിരപസ്റ്റ് തഭാഴുന്നതനിനനുസരനിചസ്റ്റ് കുഴല്ക്കനിണറുകേളനില്
ജലലഭവത കുറയുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  7881  ലലകേപമ്പുകേള  അറകുറപണനികേള  ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനി
ജനിലകേളക്കസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  ഭൂജല  വകുപസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  5507
ലലകേപമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേള ജൂണ് 2017 വലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്ലപടുത്തനി  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള  പദതനികേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  കുഴല്ക്കനിണര്  അറകുറ
പണനികേളക്കുമഭായനി 1240.33 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിരുന.

(ഇ)  7881  ലലകേപമ്പുകേള  അറകുറപണനികേള  ലചേയ്യുന്നതനിനുകവണനി
ജനിലകേളനില്നനിനലാം  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  സമര്പനിചനിരുന.  അതനില്  5507
ലലകേപമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേള ജൂണ് 2017 വലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഭൂഗര്ഭ ജലനനിരപസ്റ്റ് തഭാഴുന്നതസ്റ്റ് അതനിജതീവനിക്കഭാന നടപടനി

160  (2462) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഭൂഗര്ഭജലനനിരപസ്റ്റ് അപകേടമഭാലാംവനിധലാം തഭാണുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2010  മുതല് ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം ഭൂഗര്ഭജലനനിരപസ്റ്റ് തഭാണുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
കേഭാരണലാം  നഭാശലാം  സലാംഭവനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  കേഭാര്ഷനികേകമഖല/വനകമഖല/
പുല്കമടുകേള  എന്നനിവയുലട,  സലാംസഭാനലത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  സര്കവ്വ  ഉളലപലട,
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട, കേണക്കുലാം മറസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭവമഭാകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2010-ലല  തണതീര്ത്തട  അറസ്റ്റ് ലസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിലണഭായനിരുന്ന
തണതീര്ത്തടങ്ങള  എത്രഎനലാം  അവയുലട  നനിലവനിലല  അവസ  എന്തെസ്റ്റ്  എനലാം
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ഇവലയ  സലാംരക്ഷനിചസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ജലലഭവത
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന  എനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭൂഗര്ഭജലനനിരപസ്റ്റ്  തഭാഴുന്നതസ്റ്റ്  അതനിജതീവനിക്കഭാന  സലാംസഭാനലത്ത
പ്രഭാപ്തമഭാക്കുവഭാനഭായനി  ജലവനിഭവവകുപസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭൂജല വകുപസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സഭാപനിചനിട്ടുള നനിരതീക്ഷണ കേനിണറുകേളനില്
നനിനള ജലവനിതഭാനലാം എലഭാ മഭാസവുലാം കശഖരനിക്കുകേയുലാം പഠന വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  ഏപ്രനില് 2017-ലല ഭൂജല വനിതഭാനലാം ദശഭാബ ശരഭാശരനി  (2007-2016)
യുമഭായനി  തഭാരതമവലാം  ലചേയകപഭാള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  തുറന്ന  കേനിണറുകേളനില്  64
ശതമഭാനലാം കേനിണറുകേളനില് ഭൂജല വനിതഭാനലാം കുറഞ്ഞതഭായനി കേഭാണുന.  ഇതനില്  45.7
ശതമഭാനലാം കേനിണറുകേളനില് 1/2  മതീററനിനു തഭാലഴയുലാം  29  ശതമഭാനലാം കേനിണറുകേളനില് 1/2
മതീറര് മുതല് 1  മതീറര് വലരയുലാം 18  ശതമഭാനലാം കേനിണറുകേളനില് 1  മതീറര് മുതല് 2  മതീറര്
വലരയുലാം 5 ശതമഭാനലാം കേനിണറുകേളനില് 2 മതീറര് മുതല് 3 മതീറര് വലരയുലാം 0.4 ശതമഭാനലാം
കേനിണറുകേളനില് 3  മതീറര് മുതല് 4 മതീറര് വലരയുലാം 0.8  ശതമഭാനലാം കേനിണറുകേളനില് 4 മതീറര്
കൂടുതല് ഭൂജല വനിതഭാനത്തനില് കുറവുളതഭായനി കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2017  ജൂണ്
മുതല് ലഭനികക്കണ ലതക്കസ്റ്റ്-  പടനിഞ്ഞഭാറന കേഭാലവര്ഷത്തനില് ഇതുവലര ഏകേകദശലാം
27  ശതഭാമനലാം കുറവസ്റ്റ് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആഗസസ്റ്റ്-  ലസപ്റലാംബര് മഭാസങ്ങളനില്
കൂടുതല്  മഴ  ലഭനിക്കുകേയഭാലണങനില്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപസ്റ്റ്
അപകേടകേരമഭാലാംവനിധലാം  തഭാഴുന്ന  സനിതനിവനികശഷലാം  സലാംജഭാതമഭാകുവഭാനുള  സഭാധവത
കുറവഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ജലവനിഭവ വകുപനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമല.

(സനി)  തണതീര്ത്തടങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിവരങ്ങള  തണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണവുമഭായനി ബന്ധലപട കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായ സലാംസഭാന പരനിസനിതനി
കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭായ വകുപനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ജലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്,  കൃഷനി  വകുപസ്റ്റ്,  മണസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷ വകുപസ്റ്റ്,  കസഭായനില്
സര്കവ്വ വകുപസ്റ്റ്,  ഭൂജല വകുപസ്റ്റ്,  കദശതീയ ലതഭാഴനിലറപസ്റ്റ്  പദതനി എന്നതീ വകുപ്പുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സമഗമഭായ ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
മഭാലനിനവ  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനുമഭായനി  'ഹരനിതകകേരളലാം'  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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കുളങ്ങളുലാം ചേനിറകേളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന പദതനി

161 (2463) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുളങ്ങളുലാം  ചേനിറകേളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
നനിലവനിലളതസ്റ്റ്;

(ബനി) ഭൂഗര്ഭ ജലത്തനിലന്റെ നനിരപസ്റ്റ് ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിച പദതനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിലവനിലള കുളങ്ങളുലാം ചേനിറകേളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ജലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  ഹരനിതകകേരളലാം  പഭാന  ഫണസ്റ്റ്,  എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി
വനികേസന ഫണസ്റ്റ് എന്നനിവ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ്  കുളങ്ങളുലടയുലാം  ചേനിറകേളുലടയുലാം
സലാംഭരണകശഷനി വര്ദനിപനിക്കല്, ശുചേതീകേരണലാം, പഭാര്ശസഭനിത്തനിയനില് കേയര്, ഭൂവസലാം,
പുലസ്റ്റ് ല്ല്  എന്നനിവ  വച്ചുപനിടനിപനിചസ്റ്റ്  ബലലപടുത്തല്  തുടങ്ങനിയ  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 2017-18-ല് ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ് മുഖഭാന്തെരലാം Renovation of
tanks  and  ponds  എന്ന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  കമല്പറഞ്ഞ
പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)   ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപസ്റ്റ്  ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായുള  പ്രകതവകേ
പദതനികേള  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെകേതീഴനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നനില.  എന്നഭാല്
ജലകസചേന  വകുപനില്  വനിവനിധ  പഭാന  സതീമുകേളനിലഭായനി  ജലകസചേനത്തനിനഭായനി
നദനികേളക്കുലാം  കതഭാടുകേളക്കുലാംകുറുലകേ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ലചേക്കസ്റ്റ്  ഡഭാമുകേള,
ലറഗുകലററുകേള,  ലവന്റെഡസ്റ്റ്  കക്രഭാസസ്റ്റ്  ബഭാറുകേള  എന്നതീ  ലസക്ചേറുകേളക്കസ്റ്റ്
മുകേളഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  ജലലാം  സലാംഭരനിക്കലപടുന്നതനിനഭാല്  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഭൂഗര്ഭ
ജലവനിതഭാനലാം ഉയരുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകുനണസ്റ്റ്.

ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ  നനിരപസ്റ്റ്  ഉയര്തന്നതനിനുലാം  വരളചലയ
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് കൃത്രനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ജനിലകേളനില് ഭൂജല വകുപസ്റ്റ് അവലലാംബനിച്ചുവരുന.  തുറന്ന കേനിണര്/
കുഴല്ക്കനിണര് വഴനിയുള സലാംകപഭാഷണത്തനിനസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  പ്രഭാമുഖവലാം  നല്കേനി  വരുന.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവുലാം  സലാംകപഭാഷണവുലാം
പദതനിയനിനകേതീഴനില് 157 ലക്ഷലാം രൂപ വകുപനിനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പുഴകേളനില് ലറഗുകലററുകേള നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന
നടപടനി

162 (2464) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിളനില് :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലകശഭാഷണവുലാം കുടനിലവള ക്ഷഭാമവുലാം പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി സലാംസഭാനലത്ത
പുഴകേളനില് ലറഗുകലററുകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എങ്ങലന  പണലാം  കേലണത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളലതന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  ലറഗുകലററുകേള  പണനിയുവഭാന  എലന്തെലഭാലാം  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
ടകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18  ബജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖവഭാപനിചതു
പ്രകേഭാരലാം  ജലകശഭാഷണവുലാം  കുടനിലവള  ക്ഷഭാമവുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത പുഴകേളനില് ഏകേകദശലാം മുപകതഭാളലാം ലറഗുകലറര് പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയഭായ 'കേനിഫ്ബനി'യുലട ധനസഹഭായകത്തഭാലട നനിര്മ്മേനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയഭായ  'കേനിഫ്ബനി'യുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(സനി)  ലറഗുകലറര്  പണനിയുന്നതനിനഭായുള  ഇനലവസനികഗഷനുലാം  ഡനിലലസനുലാം
നടത്തനി  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ SPV-ആയ KIIDC-മുകഖനയഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ലറഗുകലററുകേളുലട സഭാനനനിര്ണയവുലാം മണസ്റ്റ് പരനികശഭാധനയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
വരുന. ലറഗുകലററുകേളുലട രൂപകേല്പന പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.

കനമലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ശുദജല വനിതരണലാം

163  (2465) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനമലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേഭാവളലാം,  തനിരുവലലാം,  ലവളഭാര്
ഭഭാഗങ്ങളനില്  ശുദജലലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ലവളഭായണനി  കേഭായലനില്നനിനള  ശുദതീകേരനിക്കഭാത്ത  ജലമഭാണസ്റ്റ്

ഇവനിടങ്ങളനില്  ലഭനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത

പരഭാതനിയനികനല് എന്തെസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതുതഭായനി  കേമ്മേതീഷനലചേയ  സനി.ഡബബ്യൂ.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  കേലനിയൂര്-

ലവങ്ങഭാനൂര്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കനമലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേഭാവളലാം,

തനിരുവലലാം,  ലവളഭാര്  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ഇകപഭാള  ആവശവഭാനുസരണലാം  ശുദജലലാം

വനിതരണലാം നടത്തനി വരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പദതനി ആരലാംഭനിച സമയത്തസ്റ്റ് പരഭാതനി ലഭനിചനിരുന.  പൂര്ണകതഭാതനില്

ജലശുദതീകേരണശഭാലയുലട  പ്രര്വത്തനലാം ക്രമതീകേരനിചകതഭാലട  കമല്പറഞ്ഞ പരഭാതനി

പരനിഹരനിക്കലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം

164  (2466) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  കേഴനിഞ്ഞ അഞസ്റ്റ് വര്ഷമഭായനി ലഭാഭത്തനിലഭാകണഭാ

നഷത്തനിലഭാകണഭാ പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വര്ഷലാംതനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അകതഭാറനിറനി നഷത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന എങനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  അഞസ്റ്റ്  വര്ഷലത്ത  അകതഭാറനിറനിയുലട  നടത്തനിപനിനഭായുള

ലചേലവുകേള സലാംബന്ധനിച കേണക്കസ്റ്റ് വര്ഷലാംതനിരനിച്ചുലാം ഇനലാം തനിരനിച്ചുലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ്  ലവളക്കരലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  ആയനി  എത്ര  തുകേ

പനിരനിഞ്ഞുകേനിടഭാനുലണനലാം  അവ  പനിരനിലചടുക്കഭാന  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുലനനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അകതഭാറനിറനിയുലട പ്രതനിമഭാസ ശരഭാശരനി ലചേലവസ്റ്റ്  എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ്  ഇനലാം

തനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  അകതഭാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി കേഴനിഞ്ഞ അഞസ്റ്റ് വര്ഷമഭായനി നഷത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. വര്ഷലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം തുകേ (കകേഭാടനിയനില്)

2011-12 233.48

2012-13 356.07

2013-14 687.67

2014-15 457.84

2015-16 669.66

2013-14  വലരയുള നഷലാം ഓഡനിറസ്റ്റ്  കസറസ്റ്റ്ലമന്റെനില്നനിനലാം കേണക്കഭാക്കനിയതുലാം
അതനിനുകശഷമുള  നഷലാം  ലപ്രഭാവനിഷണല്  അക്കദൗണസ്റ്റ്സനില്നനിനലാം
കേണക്കഭാക്കനിയതുമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)   വര്ഷങ്ങളഭായനി  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  റവനബ്യൂ  കേമ്മേനിയനിലഭാണസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര് നല്കുന്ന പദതനികയതര ഗഭാന്റെഭാണസ്റ്റ്  ഈ റവനബ്യൂ
കേമ്മേനി  നനികേതന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  പരനിധനിവലര  സഹഭായകേമഭാകുന്നതസ്റ്റ്.  വര്ഷഭാവര്ഷലാം
വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ശമ്പളലാം,  ലപനഷന,  അറകുറപണനികേളുലട  ലചേലവസ്റ്റ്,  ലലവദത്യുതനി
ലചേലവസ്റ്റ്,  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  (പലനിശയുളലപലട)  എന്നനിവയസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി
കുടനിലവളക്കരത്തനില് വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിടനില.

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  അഞസ്റ്റ്  വര്ഷലത്ത  അകതഭാറനിറനിയുലട  നടത്തനിപനിനഭായുള
ലചേലവുകേള സലാംബന്ധനിച കേണക്കസ്റ്റ് വര്ഷലാംതനിരനിച്ചുലാം ഇനലാംതനിരനിച്ചുലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ഡനി)  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ് ലവളക്കര കുടനിശ്ശേനികേയനില് തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട ഉളലപലട ഏകേകദശലാം 1131.24 കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിഞ്ഞുകേനിടഭാനുണസ്റ്റ്.
പനിരനിലചടുക്കഭാനുള തുകേയനില് പ്രധഭാനമഭായുലാം പനിഴയുലാം പനിഴപലനിശയുമഭാണസ്റ്റ്.

കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനഭായനി ഡനിമഭാന്റെസ്റ്റ് കനഭാടതീസുലാം ഡനിസണക്ഷന
കനഭാടതീസുലാം നല്കുകേയുലാം കുടനിശ്ശേനികേ അടയഭാതനിരുന്നഭാല് കേണക്ഷന വനികച്ഛദനിക്കുകേയുലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ലചേയ്തുവരുനണസ്റ്റ്.  എന്നനിട്ടുലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  അടയഭാതനിരുന്നഭാല്  റവനബ്യൂ  റനിക്കവറനി
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.  കുടനിശ്ശേനികേ  തവണകേളഭായനി  അടയ്ക്കുവഭാനുള
സദൗകേരവവുലാം ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി പ്രകേഭാരലാം കുടനിശ്ശേനികേ അടയ്ക്കുവഭാനുള
സദൗകേരവവുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന.

(ഇ)  അകതഭാറനിറനിയുലട പ്രതനിമഭാസ ശരഭാശരനി ലചേലവസ്റ്റ് എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ് ഇനലാം
തനിരനിചസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പ്രതനിമഭാസ ലചേലവസ്റ്റ് തുകേ (കകേഭാടനിയനില്)

ശമ്പളവുലാം കേരഭാര് കവതനവുലാം 38.25

പ്രതനിമഭാസ ലപനഷന 17.50

കേമ്മേബ്യൂകടഷന,  ഡനി.സനി.ആര്.ജനി.-യുലാം മറ്റു
ലപനഷന ആനുകൂലവങ്ങളുലാം

8.17

ലലവദത്യുതനി ലചേലവസ്റ്റ് 20.00

അറകുറപണനികേളുലട ലചേലവസ്റ്റ് 8.00

മറസ്റ്റ് എസഭാബനിഷസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് ലചേലവുകേള 6.75

വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവുലാം പലനിശയുലാം 4.00

                      ആലകേ 102.67

കതയ്മഭാന  ലചേലവുലാം  സര്ക്കഭാര്  വഭായ്പയുലട  പലനിശയനിനത്തനിലള  ലചേലവുലാം
മുകേളനില് സൂചേനിപനിച ലചേലവുകേളനില് ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.

(എഫസ്റ്റ്)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുവഭാനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുള
കസവനങ്ങള  കൃതവതകയഭാലടയുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായുലാം  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  അതുവഴനി
ജല അകതഭാറനിറനിലയ ഉപകഭഭാക്തൃസദൗഹൃദ സഭാപനമഭാക്കനി ഉയര്തവഭാനുലാം കസവന
നനിബന്ധനകേള  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ജനകസവന  കകേന്ദ്രലാം,
അഭയകകേന്ദ്രങ്ങള,  കപഭാസസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്,  ഓണ്ലലലന,  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  ബഭാങസ്റ്റ്
അക്കദൗണനില്നനിനലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  കുറവുലചേയ്യുന്ന  ഇ.സനി.എസസ്റ്റ്.  എന്നനിവലയലഭാലാംവഴനി
ലവളക്കരലാം  അടയ്ക്കുവഭാന  ഇകപഭാള  സദൗകേരവലാം  ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.  ജല  അകതഭാറനിറനിയുലട
പ്രധഭാന  വരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗമഭായ  ലവളക്കരലാം  കൃതവമഭായനി  പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനുലാം
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ഉപകഭഭാക്തൃകസവനങ്ങള കൃതവമഭായനി നല്കുന എന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം പുതനിയ
കേണക്ഷനുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി  നല്കുന്നതനികലയഭായനി  കകേന്ദ്രതീകൃത ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്
സമ്പ്രദഭായലാം  എലഭാ  ഫതീല്ഡസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  വവഭാപനിപനിച്ചുവരുന.
ഡനിവനിഷനുകേളനിലലാം  ഒരു  ദനിവസലാം  പനിരനിക്കുന്ന  തുകേ,  ലകേഭാടുകക്കണ  കേണക്ഷനുകേള
എന്നനിവയുലട  ടഭാര്ജറസ്റ്റ്  നനിശയനിക്കുവഭാനുലാം  സമയഭാസമയങ്ങളനില്  ഡനിവനിഷന
ഓഫതീസര്മഭാരുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനി  ആവശവലമങനില്  തനിരുത്തഭാന
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
സമര്പനിചസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കനി പ്രവൃത്തനികേള ക്ലനിപ്തതകയഭാലട തതീര്ക്കുവഭാനുലാം പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്,
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  എന്നതീ  ലസക്ഷനുകേള  ലഹഡസ്റ്റ്  ഓഫതീസനില്  ഉണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
അറകുറപണനികേള, റവനബ്യൂ പനിരനിവസ്റ്റ് എന്നനിവയുലട കകേന്ദ്രതീകൃത നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി
പുതുതഭായനി  ഓപകറഷനസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗവുലാം  ലഹഡസ്റ്റ്  ഓഫതീസനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
ശുദജല  വനിതരണ  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അവയുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനികേള വനിവനിധ തലങ്ങളനില് വനിലയനിരുത്തനി,  ഓകരഭാ
തലങ്ങളനിലലാം  വവക്തമഭായ സമയപരനിധനി  നനിശയനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ഉല്പഭാദനത്തനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കേണക്ഷനുകേള
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വരുമഭാനരഹനിത  ജലത്തനിലന്റെ  അളവസ്റ്റ്  ഘടലാംഘടമഭായനി
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  പനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷവകബഭാധകത്തഭാലടയുള
പ്രവര്ത്തനലാം നടതവഭാന തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് മുതല് ചേതീഫസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് വലരയുള ഉകദവഭാഗസരുലട
ആനസവല് വര്ക്കസ്റ്റ്  പഭാന നനിര്ബന്ധമഭാക്കുലാം.  അകതഭാറനിറനിയനിലല വനിവരസഭാകങതനികേ
വനിദവഭാവനിഭഭാഗലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുവഭാനുലാം  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  നടപടനി  ആരലാംഭനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞു.  നനിലവനിലല  യൂണനിറസ്റ്റ്  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
കകേഭാകളജുകേളനിലല കേമ്പബ്യൂടര്/ ലഎ. ടനി.  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട കസവനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
ആവശവമഭായ  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറുകേള  രൂപകേല്പനലചേയ്യുവഭാനുള  പ്രഭാരലാംഭ  ചേര്ചകേള
നടനകേഴനിഞ്ഞു.  നനിലവനില്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന്ന  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന നടത്തനി അനുകയഭാജവമഭായ രൂപഭാന്തെരലാം വരുത്തനി ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  ഇതനിനഭായനി  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇലകകഭാ
ലമക്കഭാനനിക്കല് സഭാധനങ്ങളുലട ആസ്തനി വനിവരങ്ങളുലാം അവയുലട അറകുറപണനികേളുലാം
കരഖലപടുത്തനി സൂക്ഷനിക്കഭാനുള ഓണ്ലലലന സലാംവനിധഭാനലാം അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  അകതഭാറനിറനിയനിലല
കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുലട  സനിതനിവനിവരവുലാം  കകേസസ്റ്റ്  നടത്തനിപനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുതന്നതനിനുമഭായനി ഓണ്ലലലന സലാംവനിധഭാനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.
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ജനങ്ങളുലട  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പരനിഹരനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുമഭായനി  രൂപകേല്പനലചേയ
ജനമനിത്ര കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് എലഭാ ഡനിവനിഷനുകേളനിലലാംലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചു വരുന. തനികേച്ചുലാം
സദൗജനവമഭായനി  വനികേസനിപനിലചടുത്ത ഈ കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനില് പരഭാതനികേള രജനിസര്
ലചേയ്യുവഭാനുലാം അവ പരനിഹരനിക്കുന്നതുവലര നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ് ഡയറകര്
മുതല് മനനി വലരയുളവര്ക്കസ്റ്റ് ഇതുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുവഭാനുലാം പരസരലാം
സലാംവദനിക്കുവഭാനുലമലഭാലാം വവവസയുണസ്റ്റ്.

കദശതീയ ഗഭാമതീണ കുടനിലവള പദതനി

165 (2467) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് : 
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനിലല  കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ആരലാംഭനിച  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള  പദതനിയനില്,  നനിലവനിൽ  എത്ര
പദതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനമഭാണസ്റ്റ് നടക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം കുറഞ്ഞതനിനഭാല് കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം പുതനിയ
പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുക്കഭാതനിരുന്നനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ഏലതങനിലലാം പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭാകണഭാ;
എങനില്  കേഭാരണലാം  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭായ  പദതനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത കേണക്കസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം കദശതീയ ഗഭാമതീണ
കുടനിലവള പദതനിയനിലളലപട 188 കുടനിലവള പദതനികേള നനിലവനിലണസ്റ്റ്.

(ബനി)   കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം  കുറഞ്ഞതനിനഭാല്  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  പുതനിയ  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലറടുക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില.

(സനി)  നനിലവനില്  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  പദതനികേളനില്  ഇതുവലരയുലാം  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം
ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്ത  54  പദതനികേളുലട  നനിര്വ്വഹണലാം  കകേന്ദ്രസഹഭായത്തനിലണഭായ
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കുറവുകേഭാരണലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിവയഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്
പദതനികേളുലട ആവശവകേത കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് ഇവയനില് 8 പദതനികേള സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്,  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  എന്നനിവയുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നടപഭാക്കഭാനുള
നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ബഭാക്കനിയുള
പദതനികേളുലട ആവശവകേത പരനിഗണനിചസ്റ്റ് പുതനിയ ധനകസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പുതനിയ കുടനിലവള പദതനികേള

166 (2468) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
ടകേലക്കഭാണനിട്ടുളളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര പുതനിയ കുടനിലവളള പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  തുടങ്ങുവഭാന
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളളലതന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനിവഴനി  എത്ര  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ധനലഭവത  അനുസരനിചസ്റ്റ്
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം  നനിലവനിലള  പദതനികേള  വനിപുലതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത നനിലവനിലള പദതനികേളുലട കേഭാരവക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കഭാനുള
നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കകേടഭായ  ലലപപ്പുകേളുലാം  പമ്പസ്റ്റ്  ലസറ്റുകേളുലാം  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  നനിലവനിലള  പദതനിയുലട  കേഭാരവക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം
വനിതരണ  ശലാംഖലയനിലല  വഭാല്വുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  ജലവനിതരണലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ഒപലാം  ജലനഷലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
അറകുറപണനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  ജലവനിതരണലാം
ലമചലപടുതന്നതനിനുള നടപടനിയുലാം ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കലഭാകേബഭാങസ്റ്റ്  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കുന്ന
ജലനനിധനി  രണഭാലാംഘട  പദതനി  കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  115
ഗഭാമപഞഭായതകേളനില്  വനിവനിധ  ബഭാച്ചുകേളനിലഭായഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനലത്ത  3  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വതീടുകേളനില്  കുടനിലവളലാം
എത്തനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് പദതനിയുലട ലക്ഷവലാം.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം 2016-17 -ലല പുതുക്കനിയ
ബജറനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  23  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  1257.1  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 1-ല് കചേര്ക്കുന.*

കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സലാംയുക്ത പദതനിയഭായ അമൃതനില് ഉളലപടുത്തനി
കകേരളത്തനിലല  9  നഗരസഭകേളനിലഭായനി  2016-17,  2017-18  എന്നതീ  ആക്ഷന
പഭാനുകേളനിലഭായനി  യഥഭാക്രമലാം  340.84  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുലാം  448.44  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുമുള
പദതനികേള ഏലറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 2-ല് കചേര്ക്കുന.*

നബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കസറസ്റ്റ്പഭാന,  ഗതീന  ബുക്കസ്റ്റ്  എന്നനിവയനില്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം 3-ല് കചേര്ക്കുന.*

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഏലറടുത്തതുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചതുമഭായ  ജലനനിധനി  കുടനിലവള  പദതനികേള  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനലാം യൂണനിറസ്റ്റ് 2016 കമയസ്റ്റ്, 2017
ജൂണ്

കേഭാലയളവനിനുളനി
ല് ലലകേവരനിച

കനടങ്ങള

പദതനിയുലട
30-6-2017
വലരയുള

ലമഭാത്തത്തനില
ള കനടങ്ങള

(1) (2) (3) (4) (5)

1 സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേള

എണലാം 305 2168

2 കേമ്മേതീഷനലചേയ  കുടനിലവള
പദതനികേള

എണലാം 292 1448

3 കേമ്മേതീഷനലചേയ  കുടനിലവള
പദതനികേളനിലല
കുടുലാംബങ്ങള

എണലാം 29045 106878

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(1) (2) (3) (4) (5)

4 കേമ്മേതീഷനലചേയ
പദതനികേളനിലല
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള

എണലാം 129736 471725

5 KWA/GP  പുനരുദഭാരണ
പദതനികേള

എണലാം 56 336

6 കേമ്മേതീഷനലചേയ  ബൃഹതസ്റ്റ്
കുടനിലവള പദതനികേള

എണലാം 1 4

7 ഭൂജല  പരനികപഭാഷണ
പ്രവൃത്തനികേള

എണലാം 113 1438

(സനി)  2017-18-ലല  ബജറനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  41  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  1,696  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മറുപടനി
പ്രസലാംഗത്തനില്  ഒരു  പദതനിക്കസ്റ്റ്  20  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ
ലപ്രഭാകപഭാസലകേളുലട  സഭാധവതഭാപഠനലാം  നടത്തനി  വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 4-ല് കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  2016-17  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  23  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  1257.1
കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 1-ല്
കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്*

സമഗ കുടനിലവള പദതനികേള

167 (2469) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്,  ലകേഭാലലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  തുടങ്ങനി  10  നഗരങ്ങളക്കുലാം  സമതീപ
പഞഭായതകേളക്കുലാംകവണനിയുളള  സമഗ  കുടനിലവളള  പദതനികേളുലടയുലാം  ലകേഭാചനി
സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനിക്കഭായുളള  500  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കുടനിലവള  പദതനിയുലടയുലാം
നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 271

(ബനി)  ഇദൗ ബജറനില് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട  നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന
പദതനികേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ്
പ്രഖവഭാപനിച  പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിയഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  ലചേറുകേനിട-വനകേനിട  പദതനികേളുലാം  പുനരുദഭാരണപദതനികേളുലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്,  ലകേഭാലലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  തുടങ്ങനി  10  നഗരങ്ങളക്കുലാം  സമതീപ
പഞഭായതകേളക്കുലാം  കവണനിയുള  സമഗ  കുടനിലവള  പദതനികേളുലട  നനിലവനിലല
സനിതനി  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ടനി  പദതനികേള  32
പഭാകക്കജുകേളഭായഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ലകേഭാചനി  സ്മെഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  24x7  ജലവനിതരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറനില്  500  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനി
പ്രഖവഭാപനിചനിരുന. ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ഏഷവന ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ബഭാങ്കുമഭായനി പ്രഭാരലാംഭ
ചേര്ചകേള  നടതകേയുലാം  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പ്രഭാഥമനികേ  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  ഉകദ്ദേശവലാം  1006
കകേഭാടനി രൂപയുലട പനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   അടനിക്കടനി  ഉണഭാകുന്ന  ലലപപസ്റ്റ്  ലപഭാടലകേളമൂലമുള  ജലനഷലാം
തടയുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബജറനില് പ്രഖവഭാപനിച പ്രകതവകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി എ.സനി.  പ്രനികമഭാ  ടഭാനസ്മെനിഷന ലമയനിനുകേള
മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  സമര്പനിക്കഭാനുള  നടപടനികേള
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേനിഫ്ബനി മഭാനദണ്ഡ പ്രകേഭാരലാം കുറഞ്ഞതസ്റ്റ് ഒരു പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ് 10 കകേഭാടനി രൂപയുലാം
പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജകനിനസ്റ്റ്  ലമഭാത്തലാം  കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  100  കകേഭാടനി  രൂപലയങനിലലാം
ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.  എന്നഭാല്  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമയനിനുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഏകേകദശലാം  74  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസലകേളുലാം  എല്.റനി.  പമ്പുകേള  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഏകേകദശലാം  25  കകേഭാടനി രൂപയുലട ലപ്രഭാകപഭാസലകേളുലാം എചസ്റ്റ്.റനി.
പമ്പസ്റ്റ്  ലസറ്റുകേളുലാം  സബസ്റ്റ്  കസഷനുകേളുലാം  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏകേകദശലാം  44
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസലകേളഭാണസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  കേനിഫ്ബനി  മഭാനദണ്ഡ
പ്രകേഭാരലാം  കമല്ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  ആവശവമഭായ  തനിരുത്തല്  വരുത്തനി
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി) എലഭാ പദതനികേളുലടയുലാം പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുതന്നതനിനുലാം പദതനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കൃതവമഭായ  ഇടകവളകേളനില്
അവകലഭാകേനങ്ങളുലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗുലാം  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  നടത്തനി  വരുനണസ്റ്റ്.
കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  പ്രകതവകേ  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  ഇലാംപനിലമകന്റെഷന
ലഫയനിലാംവര്ക്കസ്റ്റ്,  സമയക്രമലാം  കരഖലപടുത്തനിയ  വര്ക്കസ്റ്റ്  പഭാന  എന്നനിവ
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സമഗ കുടനിലവള പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്ന നടപടനി

168  (2470) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  നതീകലശസരലാം  പഭാലഭായനി  വളവനില്  സഭാപനിക്കുന്ന
ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിനുസമതീപമുള  കേഭാരവകങഭാടസ്റ്റ്  പുഴ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  സമഗ
കുടനിലവള പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപട നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതു
ഘടത്തനിലഭാലണനലാം ഇദൗ പദതനി എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  നതീകലശസരലാം  പഭാലഭായനിവളവനിലല  നനിര്ദ്ദേനിഷ
ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിലന്റെ സലാംഭരണകശഷനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി കേഭാരവകങഭാടസ്റ്റ് പുഴ
കസഭാതസഭായനി  രണസ്റ്റ്  സമഗ  കുടനിലവള  പദതനികേളക്കഭായുള  പ്രഭാഥമനികേ
എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

മുക്കലാം കമജര് കുടനിലവള പദതനി

169 (2471) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി,  ലകേഭാടുവളനി,  കുന്ദമലാംഗലലാം  എന്നതീ  മണ്ഡലങ്ങളനിലല
കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുള  മുക്കലാം  കമജര്
കുടനിലവള പദതനി യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കണലമന്ന ആവശവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുലട  ഡനി.പനി.ആർ.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി  കേനിഫ്ബനിയനിലളലപടുത്തനി യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കുന്നതനിനുകവണ
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി,  ലകേഭാടുവളനി,  കുന്ദമലാംഗലലാം  എന്നതീ  മണ്ഡലങ്ങളനിലല
കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തഭാലഴപറയുന്ന  രണസ്റ്റ്  പദതനികേള
വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. ചേഭാത്തമലാംഗലവുലാം  സമതീപ  പഞഭായതകേളക്കുലാംകവണനിയുള  സമഗ
കുടനിലവള പദതനി-  ഇതനില് ചേഭാത്തമലാംഗലലാം,  മഭാവൂര്,  മുക്കലാം,  ലകേഭാടുവളനി,
കേഭാരകശ്ശേരനി,  ഓമകശ്ശേരനി,  കേനിഴകക്കഭാത്തസ്റ്റ്,  മടവൂര്,  ലകേഭാടനിയത്തൂര്  എന്നതീ
പഞഭായതകേള ഉളലപടുന.

2. തഭാമരകശ്ശേരനിയുലാം  സമതീപ  പഞഭായതകേളക്കുലാംകവണനിയുള  സമഗ
കുടനിലവള പദതനി- ഈ പദതനിയനില് തഭാമരകശ്ശേരനി, കേടനിപഭാറ, പുതുപഭാടനി,
കകേഭാടകഞരനി,  തനിരുവമ്പഭാടനി,  കൂടരഞ്ഞനി  എന്നതീ  പഞഭായതകേള
ഉളലപടുന.

(ബനി  &  സനി)  ചേഭാത്തമലാംഗലവുലാം  സമതീപ  പഞഭായതകേളക്കുലാംകവണനിയുള
സമഗ കുടനിലവള പദതനിയുലട  ഇനലവസനികഗഷന  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  തഭാമരകശ്ശേരനിയുലാം  സമതീപ
പഞഭായതകേളക്കുലാംകവണനിയുള  സമഗ  കുടനിലവള  പദതനിയുലട  പനി.ഇ.ആര്.
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിശദമഭായ  സര്കവ്വ,  ഡനിലലസനനിലാംഗസ്റ്റ്  ലചേകയണതുണസ്റ്റ്.
അതനിനുകശഷലാം  പദതനി  യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  ധനകസഭാതസസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാലാം എന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ശുദജല വനിതരണലാം ലമചലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ് കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള

170 (2472) ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ശുദജല  വനിതരണലാം  ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനിനസ്റ്റ്,  പഴയ  ടപപ്പുകേള  മഭാറനി  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള ടകേലക്കഭാണനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനുളള  ധനസമഭാഹരണലാം  നടതന്നതസ്റ്റ്  എങ്ങലനയഭാലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കകേടഭായ ലലപപ്പുകേളുലാം പമ്പസ്റ്റ് ലസറ്റുകേളുലാം
മഭാറനി  സഭാപനിക്കുകേയുലാം നനിലവനിലള പദതനിയുലട കേഭാരവക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം
വനിതരണ  ശലാംഖലയനിലല  വഭാല്വുകേള  പുനനഃക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  ജലവനിതരണലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ഒപലാം  ജലനഷലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
അറകുറപണനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  ജലവനിതരണലാം
ലമചലപടുതന്നതനിനുള നടപടനിയുലാം ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ
ബജറനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  23  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  1257.1  കകേഭാടനി
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 1-ല് കചേര്ക്കുന.*

കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സലാംയുക്ത പദതനിയഭായ അമൃതനില് ഉളലപടുത്തനി
കകേരളത്തനിലല  9  നഗരസഭകേളനിലഭായനി  2016-17,  2017-18  എന്നതീ  ആക്ഷന
പഭാനുകേളനില് ആയനി യഥഭാക്രമലാം 340.84 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുലാം 448.44 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുമുള
പദതനികേള ഏലറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം 2-ല് കചേര്ക്കുന.*

നബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കസറസ്റ്റ്  പഭാന,  ഗതീന  ബുക്കസ്റ്റ്  എന്നനിവയനില്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം 3-ല് കചേര്ക്കുന.*

2017-18-ലല  ബജറനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  41  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  1696  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മറുപടനി
പ്രസലാംഗത്തനില്  ഒരു  പദതനിക്കസ്റ്റ്  20  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ
ലപ്രഭാകപഭാസലകേളുലട  സഭാധവതഭാപഠനലാം  നടത്തനി  വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 4-ല് കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)   അടനിക്കടനി  ഉണഭാകുന്ന  ലലപപസ്റ്റ്  ലപഭാടലകേളമൂലമുള  ജലനഷലാം
തടയുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബജറനില് പ്രഖവഭാപനിച പ്രകതവകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി എ.സനി.,  പ്രനികമഭാ ടഭാനസ്മെനിഷന ലമയനിനുകേള
മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  ലപ്രഭാകപഭാസലകേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിടഉണസ്റ്റ്.
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പഴയ ലലപപ്പുകേള മഭാറനി  പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കസറസ്റ്റ്  പഭാന  2016-
17 ല്  4101.99  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുസ്റ്റ് കസറസ്റ്റ് പഭാന  2017-18-ല്  1404.5  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കസറസ്റ്റ്  പഭാന  2017-18-ല്  ഉളലപടുത്തനി
2387.12  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഇതനിനുള ധനസമഭാഹരണലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കസറസ്റ്റ്  പഭാന,
കേനിഫ്ബനി,  അമൃതസ്റ്റ്,  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായലാം  തുടങ്ങനിയവ  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്
നടതന്നതസ്റ്റ്.

മൂരനിയഭാടസ്റ്റ് - കവളൂക്കര കുടനിലവള പദതനി

171 (2473) ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇരനിഞ്ഞഭാലക്കുട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  മൂരനിയഭാടസ്റ്റ്  -  കവളൂക്കര
കുടനിലവള പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനലാം ഇകപഭാള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഏതസ്റ്റ്  പദതനി  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കഭാവശവമഭായ  ഫണസ്റ്റ്
ലഭവമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട മണ്ഡലത്തനിലല മൂരനിയഭാടസ്റ്റ്- കവളൂക്കര കുടനിലവള വനിതരണ
പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാംഘടമഭായനി  ഉല്പഭാദന ഘടകേങ്ങളക്കസ്റ്റ്  32.5  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള
വനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വനിതരണ ശലാംഖലയുലട വനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.

(ബനി)   കേനിഫ്ബനി,  കസറസ്റ്റ്  പഭാന,  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  എന്നനിവയനില്  ഏലതങനിലലാം
ധനലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ് ഉളലപടുത്തനി ഫണസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ശമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ജപഭാന കുടനിലവള പദതനി

172 (2474) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  ജപഭാന  കുടനിലവള  പദതനിയുലട  നനിലവനിലല  സനിതനി
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം എന്നഭാണസ്റ്റ് നനിര്വ്വഹനിചതസ്റ്റ്;
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(സനി)  ഒളവണ,  ലപരുമണ,  കുന്ദമലാംഗലലാം,  ലപരുവയല്  പഞഭായതകേളനിലല
അകപക്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കുടനിലവള  കേണക്ഷന  നല്കേഭാന  കേഴനിയഭാത്തതസ്റ്റ്
എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)   പ്രസ്തുത  പദതനി  ഭഭാഗനികേമഭായനി  കേമ്മേതീഷനലചേയസ്റ്റ്  27-2-2015-ല്
ഉദ്ഘഭാടനലാം നനിര്വ്വഹനിച്ചു.

(സനി) ഒളവണ പഞഭായത്തസ്റ്റ്

പന്തെതീരഭാങഭാവസ്റ്റ്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിനസ്റ്റ്  സമതീപത്തഭാണസ്റ്റ്  ഒളവണ
പഞഭായത്തനിനുകവണനിയുള  ടഭാങസ്റ്റ്  സഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ  പഞഭായത്തനില്
ആലകേയുള  125.76  കേനി.മതീ.  വനിതരണ  ശലാംഖലയനില്  68.94  കേനി.മതീ.  (54.8%)
മഭാത്രകമ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള.

ടഭാങനില്നനിനള  വനിതരണക്കുഴല്  സ്കൂള  കറഭാഡനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്
കറഭാഡുവലര  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  മഭാങഭാവസ്റ്റ്-  കേണനിപറമ്പസ്റ്റ്  കറഭാഡനില്
ഏകേകദശലാം  200  മതീറകറഭാളലാം  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലന  സഭാപനിചഭാല്  ഒടുമ്പ്ര  ഭഭാഗലാം
(കുന്നത്തസ്റ്റ്പഭാലലാം  വലരയുള)  ഏകേകദശലാം  16  കേനി.മതീ.  നതീളത്തനില്  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലന
ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  ലചേയഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  കമയസ്റ്റ്  മഭാസലാം  ആരലാംഭനിലചങനിലലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  മണ്സൂണ്  കേഭാലഭാവധനി  നനികരഭാധനലാം
നനിലവനിലളതുലകേഭാണസ്റ്റ്  പണനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭായനി  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ആഗസസ്റ്റ് 15-ന്കശഷലാം നനികരഭാധനലാം തതീരുന്നകതഭാലട പണനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെകേതീഴനില് വരുന്ന വനിവനിധ കറഭാഡുകേളനിലഭായനി  12.78
കേനി.മതീ.  നതീളത്തനില്കൂടനി  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലന  സഭാപനിക്കഭാനുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ആവശവലപട പ്രകേഭാരലാം തുകേ അടയ്ക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കദശതീയ  പഭാതയുലട  (കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ലലബപഭാസസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്)  വതീതനി  കൂട്ടുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുന്നതനിനഭാല്  അതനിനുകുറുലകേ  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലന
സഭാപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.  ഈ  കേഭാരവലാം  കദശതീയ  പഭാത  അകതഭാറനിറനി,
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്,  കദശതീയ പഭാത  വനിഭഭാഗലാം  അധനികൃതര്  തുടങ്ങനിയവരുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
കറഭാഡുകേളനിലല  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാലട  കദശതീയപഭാതയുലട  പടനിഞ്ഞഭാറസ്റ്റ്
ഭഭാഗതള വനിതരണ ശലാംഖലയുലട ഏകേകദശലാം  35  കേനികലഭാ മതീറകറഭാളലാം നതീളത്തനില്
ചേഭാര്ജസ്റ്റ് ലചേയസ്റ്റ് കുടനിലവള കേണക്ഷന നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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ലപരുമണ, ലപരുവയല് പഞഭായതകേള

ലപരുമണ,  ലപരുവയല്  പഞഭായതകേളക്കഭായനി  ലപഭാതുവഭായനി  ലപരുമണ
പഞഭായത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ജലസലാംഭരണനി സഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ലപരുമണ പഞഭായത്തനില് ആലകേയുള 48.37 കേനി.മതീ. വനിതരണ ശലാംഖലയനില്
40.59  കേനി.മതീ.  (83.92%)  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ
കറഭാഡുകേളനില് പ്രധഭാന വനിതരണ ലലപപ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള അനുതനിക്കഭായനി
അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  സലത്തസ്റ്റ്  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന  നടതകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അനുമതനിക്കുള  തുടര്  നടപടനികേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനില്
നടനവരുന.  ലപരുമണ  അങ്ങഭാടനിക്കുസമതീപലാം  ലലബപഭാസസ്റ്റ്  ജലാംഗ്ഷനനിലടക്കലാം
മഭാങഭാവസ്റ്റ്-  കേണനിപറമ്പസ്റ്റ്-  പഭാലഭാഴനി  പൂത്തൂര്  മഠലാം  എന്നതീ  കറഭാഡുകേളനിലല  ഗവഭാപസ്റ്റ്
വര്ക്കുകേളുലാം  ഇന്റെര്കേണക്ഷന  വര്ക്കുകേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാവുന്നകതഭാടുകൂടനി  ഈ
പഞഭായത്തനില്  15  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  നതീളത്തനില്  വനിതരണ  ശലാംഖല  ചേഭാര്ജസ്റ്റ്
ലചേയഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ബഭാക്കനിയുള  പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡുകേളനിലലാം
പഞഭായത്തസ്റ്റ്  കറഭാഡുകേളനിലലാം  ലലപപ്പുലലലനുകേള  സഭാപനിചസ്റ്റ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലപരുവയല്  പഞഭായത്തനില്  ആലകേയുള  91.03  കേനി.  മതീ.  വനിതരണ
ശലാംഖലയനില്  55.96  കേനി.മതീ.  (62%)  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഭാങഭാവസ്റ്റ്-  കേണനിപറമ്പസ്റ്റ്
കറഭാഡനില് പഞഭായത്തസ്റ്റ് അതനിര്ത്തനിയനില് കേറുകത്തടത്തസ്റ്റ് കേടവസ്റ്റ് കതഭാടനിനസ്റ്റ് കുറുലകേയുള
ലലപപസ്റ്റ്  ലലലനനിലന്റെ  (ലവളത്തനിനസ്റ്റ് അടനിയനിലള ഭഭാഗലാം-  എചസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.ഇ.  ലലപപസ്റ്റ്
ലലലന)  രണറവുലാം  നനിലവനിലള  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലനുമഭായനി  ബന്ധനിപനികക്കണതുണസ്റ്റ്.
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനില്നനിനലാം  അനുമതനി  ലഭനിചസ്റ്റ്  ഈ  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാലട,  ലപരുവയല്  ജലാംഗ്ഷനവലര  (5  കേനി.മതീ.)  ചേഭാര്ജസ്റ്റ്
ലചേയഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  പഞഭായത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപനിലന്റെകേതീഴനില് വരുന്ന വനിവനിധ കറഭാഡുകേളനിലഭായനി ആലകേ 11  കേനി.മതീ.  നതീളത്തനില്
ലലപപസ്റ്റ്  ലലലന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അനുമതനിക്കസ്റ്റ് കവണനി  പ്രസ്തുത  വകുപനില്
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കുന്ദമലാംഗലലാം

ഈ കമഖലയനില് ആലകേയുള  93.8  കേനി.മതീ.  വനിതരണ ശലാംഖലയനില്  83.41
കേനി.മതീ.  (88.9%)  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എങനിലലാം  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലനുകേളനിലല
ഇന്റെര്കേണക്ഷനുകേളുലാം  ആദവ  കേരഭാറുകേഭാരന  അവകശഷനിപനിച  ഗവഭാപ്പുകേളുലാം
ലചേയ്ലതങനിലല  ജലവനിതരണലാം  പൂര്ണകതഭാതനില്  തുടങ്ങഭാന  പറ്റുകേയുള.
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  കറഭാഡുകേളലക്കലഭാലാം  ലലപപനിടുന്നതനിനുള  അനുമതനി
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ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമയസ്റ്റ്  മഭാസലാം  പണനി  ആരലാംഭനിലചങനിലലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ
മണ്സൂണ്  കേഭാലതള  നനികരഭാധനലാം  നനിലവനിലളതുലകേഭാണസ്റ്റ്  പണനി
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആഗസസ്റ്റ്  15-നസ്റ്റ്  നനികരഭാധനലാം
തതീരുന്നകതഭാലട  പണനി  പുനനഃരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  കറഭാഡുകേളനിലല
പ്രധഭാന  വനിതരണ  ലലപപ്പുകേളുലട  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാലട  വനിതരണ
ശലാംഖലയുലട  വലനിയ  ഭഭാഗലാം  ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  ലചേയസ്റ്റ്  കുടനിലവള  കേണക്ഷനുകേള
നല്കേഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുവലര ഈ കമഖലയനില്  16  കേനി.മതീ.  നതീളത്തനില് വനിതരണ
ശലാംഖല  ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവനിലട  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി കുടനിലവള കേണക്ഷനുകേള നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ഡ്രഭാഫ സ്റ്റ്സസ്റ്റ് മഭാന / ഓവര്സതീയര് തസ്തനികേകേളനിലല ഒഴനിവുകേള

173  (2475) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല ഡ്രഭാഫസ്റ്റ്സസ്റ്റ് മഭാന/ഓവര്സതീയര് കഗഡസ്റ്റ് 2
തസ്തനികേയുലട  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങസ്റ്റ്  ലനിസനില്നനിനലാം  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  കപര്ക്കസ്റ്റ്
നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനിലല നനിലവനിലള ഒഴനിവുകേള പൂര്ണമഭായുലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴനിവുകേള,  വനിരമനിക്കല്മൂലവുലാം  മറസ്റ്റ്  കജഭാലനി  ലഭനിച്ചു
കപഭാകുന്നതുവഴനിയുമുള ഒഴനിവുകേള,  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ഒഴനിവുകേള എന്നനിങ്ങലന ആലകേ
എത്ര ഒഴനിവുകേള ഇകപഭാള നനിലവനിലണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  റഭാങസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  നനിലനനില്കക്ക  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനികലക്കസ്റ്റ്  കേരഭാര്/
ലഡപബ്യൂകടഷന വവവസയനില് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  കനരനിടസ്റ്റ് നനിയമനലാം നടകത്തണ ഒഴനിവുകേളനില് ലപ്രഭാകമഭാഷനവഴനി നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുലണങനില്  അത്തരലാം  ഒഴനിവുകേളുലട  എണലാം  കനരനിട്ടുള  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്
വതീണ്ടുലാം പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ; അപ്രകേഭാരലാം എത്ര ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലണസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ) 195 കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  എന.ലജ.ഡനി.  ആയനി  8  ഒഴനിവുകേളുലാം  വനിരമനിക്കല്മൂലലാം  18  ഒഴനിവുകേളുലാം
ലപ്രഭാകമഭാഷന മുകഖന 23 ഒഴനിവുകേളുലാം ഉളലപലട ആലകേ 49 ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലണസ്റ്റ്.
ഈ ഒഴനിവുകേലളലഭാലാംതലന്ന പനി.സസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി) ഇല.

(ഇ) കനരനിടസ്റ്റ് നനിയമനലാം നടകത്തണ ഒഴനിവുകേളനില് ലപ്രഭാകമഭാഷനവഴനി നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിടനില. ബഭാധകേമല.

വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിലല ശുദജല വനിതരണത്തനിനഭായുള പദതനികേള

174 (2476) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനില്  ശുദജല  വനിതരണത്തനിനഭായനി  ഏലതലഭാലാം
പദതനികേള നനിലവനിലലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി  ഏലതങനിലലാം  പദതനികേള  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  പുതനിയ  പദതനികേളക്കഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള  രൂപകരഖ
പ്രകേഭാരലാം എത്ര തുകേ ലചേലവസ്റ്റ് വരുലാം എന്നസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനില് നനിലവനിലള ജല വനിതരണ പദതനികേള ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

1. വര്ക്കലയ്ക്കുലാം  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളക്കുലാംകവണനിയുള  സമഗ  കുടനിലവള
പദതനി.

2. ആലവനിളപ്പുറകത്തയ്ക്കുള  രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള
വനിതരണ പദതനി.

3. ഇലകേമണ്- കേഭായല്പുറകത്തയ്ക്കുള ഗഭാമതീണ ശുദജല വനിതരണ പദതനി.

4. കതഭാട്ടുമുഖകത്തയ്ക്കുള  രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള
വനിതരണ പദതനി.

5. ഇടവയനികലയ്ക്കുള  ഗഭാമതീണ  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനി  (പഴയതുലാം
പുതനിയതുലാം).

6. ശതീനനിവഭാസപുരതള  ആനക്കുഴനിയനികലയ്ക്കുള  ഗഭാമതീണ  ശുദജല
വനിതരണ പദതനി.

7. കേരത്തലയനികലയ്ക്കുള ഗഭാമതീണ ശുദജല വനിതരണ പദതനി.

8. പഭാലചനിറയനികലയ്ക്കുള ഗഭാമതീണ കുടനിലവള വനിതരണ പദതനി.
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9. ലവണനികക്കഭാടസ്റ്റ് ഗഭാമതീണ ശുദജല വനിതരണ പദതനി.

10. കേഭാട്ടുവനിളയനികലയ്ക്കുള ഗഭാമതീണ ശുദജല വനിതരണ പദതനി.

11. വലയലന്റെക്കുഴനി ഗഭാമതീണ കുടനിലവള വനിതരണ പദതനി.

12. പളനിക്കല് ഗഭാമതീണ കുടനിലവള വനിതരണ പദതനി.

13. കേകക്കഭാടസ്റ്റ് രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ കുടനിലവള വനിതരണ പദതനി.

14. മടവൂര് ഗഭാമതീണ കുടനിലവള വനിതരണ പദതനി.

(ബനി&സനി)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനില്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുള  പുതനിയ
പദതനികേളുലാം അവയ്ക്കുള ലചേലവുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. വര്ക്കല  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  സമതീപപ്രകദശങ്ങളക്കുലാംകവണനിയുള
കുടനിലവള പദതനിയുലട പുനരുദഭാരണലാം- ഉകദ്ദേശലാം 130 കകേഭാടനി രൂപ.

2. പളനിക്കല്  -  മടവൂര് പഞഭായതകേളക്കുകവണനിയുള സമഗ കുടനിലവള
പദതനി- ഉകദ്ദേശലാം 60 കകേഭാടനി രൂപ.

ശുദജലലാം ലഭവമഭാക്കഭാന നടപടനി

175  (2477) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കനിലലയുലാം  പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലലയുലാം  ജനങ്ങള
വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഉപ്പുലവളലാം  കുടനികക്കണനിവരുന്ന  കേഭാരവലാം  വകുപനിലന്റെ
ശദയനിലണഭായനിട്ടുലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായ,  സഭായനിയഭായ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന
കേഴനിയഭാലതവന്നലതന്തുലകേഭാലണന്നസ്റ്റ്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ശസഭാശസതമഭായ പദതനി എന്നസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  കുടനിലവള  പദതനിയുലട  കസഭാതസസ്റ്റ്  ചേന്ദ്രഗനിരനി  പുഴയനില്

ബഭാവനിക്കര  എന്ന  സലത്തഭാണസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത  സലത്തസ്റ്റ്  സനിരലാം  തടയണ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  നടപടനികേള  ടമനര്  ഇറനികഗഷന  വകുപസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആയതസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് ഉപസ്റ്റ്  ലവളലാം കുടനിലവളത്തനില് കേലരുന്നതനിനസ്റ്റ്  ശഭാശസത

പരനിഹഭാരലാം ഉണഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലചേറുകേനിട ജലകസചേനലാം,  ഉപ്പുലവള പ്രതനികരഭാധലാം,  കുടനിലവള  ലഭവത എന്നതീ

ലക്ഷവങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  മൂളനിയഭാര്
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പഞഭായത്തനില്  ബഭാവനിക്കര ലറഗുകലറര്  പദതനി   2005-ല് ആരലാംഭനിച്ചു.   ടസറസ്റ്റ്

കേണതീഷനനില് ഉണഭായ അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായ വവതനിയഭാനലാം കേഭാരണലാം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി

നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണതഭായനി  വന.   ടസറനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

സമര്പനിക്കഭാന ഒരു സഭാകങതനികേ സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിച്ചു.   വനിദഗ  സമനിതനിയുലട

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം  ടസറസ്റ്റ്  കേണതീഷനനില്  ഉണഭായ  വവതനിയഭാനങ്ങളക്കനുസരനിച്ചുലാം

പുതുക്കനിയ  ഡനിടസന  അനുസരനിച്ചുള  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)നമ്പര്  604/2017/ജവനിവ.  തതീയതനി  15-7-2017

പ്രകേഭാരലാം  27.75  കകേഭാടനി രൂപയസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആഗസസ്റ്റ്

അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  പ്രവൃത്തനി  ലടണര്

ലചേയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കദശതീയഗഭാമതീണ ശുദ ജല

വനിതരണ പദതനി

 176  (2478)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേതീരലാംപഭാറ  പഞഭായത്തനില്

കദശതീയഗഭാമതീണ  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനി  (എന.ആര്.ഡനി.എന.പനി.)യനില്

ഉളലപടുത്തനി  14  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനിക്കസ്റ്റ്  25-10-2013-ല് ഭരണഭാനുമതനിയുലാം

5-5-2015-ല് സഭാകങതനികേ അനുമതനിയുലാം ലഭനിചനിരുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  ഈ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഹഭായലാം

നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  സഭാഹചേരവത്തനില്  പദതനി  മുടങ്ങുവഭാന  സഭാധവതയുളളതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശലത്ത  മൂന്നസ്റ്റ്  പഞഭായതകേളനിലല  രൂക്ഷമഭായ
കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുളള പ്രസ്തുത പദതനി കസറസ്റ്റ് പഭാനനില്
ഉളലപടുത്തനി  ഉടന  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഹഭായലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ സഭാഹചേരവത്തനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിവച  പദതനികേള  ഫണനിലന്റെ  ലഭവതയയനുസരനിചസ്റ്റ്
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സലാംസഭാന പദതനി വനിഹനിതലാം,  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവയുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട
നടപഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുഞ്ഞനിമലാംഗലലാം-ലചേറുതഭാഴലാം-ഏഴനിമല കനവല് അക്കഭാദമനി കുടനിലവള പദതനി

177  (2479) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  20%  ഫണസ്റ്റ്  (8.80 കകേഭാടനി  രൂപ)
വകേയനിരുത്തനിയ,  കുടനിലവളളക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  കേലവഭാകശ്ശേരനി
മണ്ഡലത്തനിലല കുഞ്ഞനിമലാംഗലലാം-ലചേറുതഭാഴലാം-ഏഴനിമല കനവല് അക്കഭാദമനി കുടനിലവളള
പദതനി  (ഒന്നഭാലാം ഘടലാം)യുലട വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കഭാന  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേലവഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല കുഞ്ഞനിമലാംഗലലാം-
ലചേറുതഭാഴലാം-ഏഴനിമല  കനവല്  അക്കഭാദമനി  കുടനിലവള  പദതനി  (ഒന്നഭാലാം  ഘടലാം)  44
കകേഭാടനി രൂപയുലട വനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനസഹഭായലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുടനിലവള ലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനി

178  (2480) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനലാം  നനിമനിത്തലാം  നടപ്പുവര്ഷലാം  കേഭാലവര്ഷലാം
യഥഭാവനിധനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം ഉണഭാകുലമന്നതസ്റ്റ്
ജലവനിഭവവകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കുടനിലവള ലഭവത
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം 2011-2016 കേഭാലയളവനില് തുടങ്ങനിയതുലാം നഭാളനിതുവലര
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കുടനിലവളലാം  നലഭാന  കേഴനിയഭാത്തതുമഭായ
ജലവനിതരണ  പദതനികേള  ഏലതലഭാലമനലാം  അവയുലട  പ്രവൃത്തനികേള  എത്ര
ശതമഭാനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവനലാം എകപഭാള പൂര്ണമഭായുലാം അവ കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന
കേഴനിയുലാം എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) 2011-2016 കേഭാലയളവനില് ഇവയുലട പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി ലഭനിച കകേന്ദ്ര
സഹഭായലാം,  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം,  വനികദശ  വഭായ്പ  ഉളലപലടയുളള  മറസ്റ്റ്  വഭായ്പകേള,
വഭായ്പകേളക്കുള  പലനിശനനിരക്കസ്റ്റ്  എന്നനിവ  എത്രലയനലാം  ഇവയനില്  വനിനനികയഭാഗനിച
തുകേ എത്രലയനലാം ഓകരഭാ പദതനിയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ജലവനിഭവ വകുപനിനസ്റ്റ് ഇനനി
കവണനിവരുന്ന തുകേ എത്രലയനലാം പദതനികേള തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനലാം  നനിമനിത്തലാം  നടപ്പുവര്ഷലാം  കേഭാലവര്ഷലാം
യഥഭാവനിധനി  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  സമതീപ  ഭഭാവനിയനില്  ഉണഭാകേഭാന  സഭാധവതയുള
കുടനിലവളക്ഷഭാമലത്ത   കനരനിടുന്നതനിനുള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുവഭാനുലാം
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളപറനി ആകലഭാചേനിക്കുവഭാനുലാം ഈ മഭാസലാം  (ഓഗസസ്റ്റ്) 16-നസ്റ്റ് എലഭാ
ജനിലയനിലലയുലാം  അകതഭാറനിറനി  ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസസ്റ്റ്
ക്രമതീകേരനിച്ചു.   ഇതനിനുമുകന്നഭാടനിയഭായനി  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  മഴക്കുറവസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം
പ്രശ്നമുണഭാകേഭാനസഭാധവതയുള പ്രകദശങ്ങളുലട പടനികേ, രൂക്ഷമഭായ പ്രശ്നമുള സലലാം,
പ്രശ്നബഭാധനിത  സലലാം,  പ്രശ്നരഹനിത  സലലാം  എന്നനിങ്ങലന  തരലാംതനിരനിക്കഭാനുലാം
പ്രശ്നങ്ങള,  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  എന്നനിവ  സമര്പനിക്കുവഭാനുലാം  ബന്ധലപട
ഉകദവഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കുടനിലവളലഭവത ഉറപ്പുവരുതവഭാനുലാം,
കസഭാതസ്സുകേളനില് ലഭവമഭായ ജലലാം പരമഭാവധനി സലാംഭരനിചസ്റ്റ് നനിര്ത്തഭാനുള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   അതുകപഭാലല  ജലവനിനനികയഭാഗത്തനിലലാം  ഉപകഭഭാഗത്തനിലലാം
ശദ കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലഭവമഭായ  മഴലവളലാം  പരമഭാവധനി  ഭ്രജല  സലാംകപഭാഷണത്തനിനസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി   കേനിണറുകേളനികലയുലാം  മറ്റുലാം  ജലവനിതഭാനലാം  ഉയര്ത്തഭാന
ബഹു ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള പരനിശമങ്ങളുലാം നടതന്നതഭാണസ്റ്റ്.   ഇവകൂടഭാലത
ഓകരഭാ പ്രകദശങ്ങളനിലലാം ലഭവമഭായ മറസ്റ്റ് കസഭാതസ്സുകേള ഉപകയഭാഗലപടുതന്നതടക്കലാം
ഉള പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള കമല്വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനില് ചേര്ചലചേയസ്റ്റ് വനിവനിധ
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) മറുപടനി അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  2011-2016 കേഭാലയളവനില് കുടനിലവള പദതനികേളക്കഭായനി ലഭനിച കകേന്ദ്ര
സഹഭായവുലാം സലാംസഭാന സഹഭായവുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വര്ഷലാം കകേന്ദ്രലാം

(കകേഭാടനി)

സലാംസഭാനലാം

(കകേഭാടനി)

2011-12 113.39 468.26

2012-13 249.04 575.55

2013-14 212.04 515.01

2014-15 124.10 283.39

2015-16 48.05 519.19

എല്.ഐ.സനി.-യനില്  നനിനലാം  വനിവനിധ  കുടനിലവള  പദതനികേളക്കഭായനി

2011-2016  കേഭാലയളവനില്  വഭായ്പ  സസതീകേരനിചനിടനില.   എന്നഭാല്  മുനവര്ഷങ്ങളനില്

എടുത്ത വഭായ്പയനില് നനിനലാം ഇനനി ഒടുക്കഭാനുള തുകേ 31-12-2016 വലര 70.68 കകേഭാടനി

രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ പലനിശ നനിരക്കസ്റ്റ് 9% ആണസ്റ്റ്.

ലഫഡറല്  ബഭാങനില്നനിനലാം  കുടനിലവള  പദതനിക്കഭായനി  2011-2016

കേഭാലയളവനില് 1.55 കകേഭാടനി രൂപ വഭായ്പയഭായനി സസതീകേരനിച്ചു.  ഇതനിലന്റെ പലനിശ നനിരക്കസ്റ്റ്

12.75%  (2014)  ആണസ്റ്റ്.   പദതനികേള  പൂര്ത്തനികേരനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ

പൂര്ണമഭായുലാം തനിരനിചടക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന മനിനനി വഭാടര് സപ്ടള സതീമുകേള

179 (2481) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം  അനുഭവനിക്കുന്ന  പഞഭായതകേളനില്,

അവനിലട  ലഭവമഭായ  ജലകസഭാതസുകേലള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  മനിനനി  വഭാടര്

സപ്ടള  സ് കേതീമുകേള  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പഭാറശ്ശേഭാല മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ പഞഭായതകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് മനിനനി

വഭാടര് സപ്ടള സ് കേതീമുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  മനിനനി  വഭാടര്  സടപ  സതീമുകേള
സഭാധഭാരണഗതനിയനില് ഏലറടുത നടപഭാക്കുന്നനില.  എന്നഭാല് എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി
വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്,  ടമകനഭാറനിടനി  ഫണസ്റ്റ്,  എസസ്റ്റ്.സനി.-എസസ്റ്റ്.ടനി.  ഫണസ്റ്റ്  എന്നതീ
സഭാമ്പത്തനികേ  കസഭാതസ്സുകേള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടുന്ന  മനിനനി  വഭാടര്
സടപ സതീമുകേള നടപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പഭാറശ്ശേഭാല  മുനഎലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്
ഉളലപടുത്തനി  ഇഞനിവനിള-ലനടുലാംകകേഭാടസ്റ്റ്  (2014-15)  എന്നതീ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ആരലാംഭനിച
രണസ്റ്റ് മനിനനി വഭാടര് സടപ സതീമുകേള പൂര്ത്തതീകേരണഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)   കേനിഫ്ബനി,  അമൃതസ്റ്റ്,  കസറസ്റ്റ്  പഭാന,  നബഭാര് ഡസ്റ്റ്,  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ
കുടനിലവള പദതനി  എന്നനിവയനില്   ഉളലപടുത്തനി  ഗഭാമതീണ നഗര  കമഖലകേളനിലല
കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന.   13
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  68  പഞഭായതകേളക്കുമഭായനി  1257.10  കകേഭാടനി രൂപയുലട
കുടനിലവള  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം, ലകേഭാലലാം, ലകേഭാചനി, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്
കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം  ആലപ്പുഴ,  ഗുരുവഭായൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്   മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം
കവണനി 210.47  കകേഭാടനി രൂപയുലട കുടനിലവള പദതനികേളക്കസ്റ്റ് അമൃതസ്റ്റ് പദതനിയനില്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  വരുന്ന  അറകുറപണനികേള  അടനിയന്തെരമഭായനി   ലചേയ്യുകേയുലാം
വഭാല്വുകേള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്   ജലവനിതരണലാം  നനിയനനിക്കുകേയുലാം  കേഭാലഹരണലപട
കമഭാകടഭാറുകേളുലാം പമ്പുകേളുലാം മഭാറനി സഭാപനിക്കുകേയുലാം ബഭാക്കനിയുളവയുലട കകേടുപഭാടുകേള
തതീര്ക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.   കൂടഭാലത  ജലലഭവത  ഉളള   പദതനിയനികലയസ്റ്റ്  ടപപ്പു
ടലനുകേള  പരസരലാം  കയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  ജലലഭവത  ഉറപ്പുവരുതന.   കൂടഭാലത
തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  കസഭാതസ്സുകേള  നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.
ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  കേനിണറുകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം   കസഭാതസഭായനിട്ടുള  പദതനിയുലട
ജലലഭവത  ഉറപഭാക്കുവഭാനഭായനി  മഴക്കുഴനികേള  പ്രസ്തുത  കേനിണറുകേളക്കുസമതീപലാം
സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലാം നടനവരുന.  

ഇടപളനി കതഭാടനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം

180  (2482) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടപളനി കതഭാടസ്റ്റ്  ഇരുകേരകേളനിലമുള അനധനികൃത കേകയറലാംമൂലവുലാം പുല്ലുലാം
കേഭാടുലാം  പടർനലാം  കുളവഭാഴയുലാം  മഭാലനിനവവുലാം  നനിറഞ്ഞതുമൂലവുലാം  നഭാശത്തനിലന്റെ
വക്കനിലഭാണസ്റ്റ് എന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  കതഭാടസ്റ്റ്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  മഭാലനിനവ  നനിയനണത്തനിനുലാം
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ലപരനിയഭാര്  ചേനിത്രപ്പുഴയുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന
ഏകേകദശലാം 15 കേനി.മതീ.  നതീളമുള ഇടപളനി കതഭാടസ്റ്റ് പുല്ലുലാം കേഭാടുലാം പടര്ന്നസ്റ്റ് കുളവഭാഴയുലാം
നനിറഞ്ഞസ്റ്റ് ഇകപഭാള നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ് നനിലചസ്റ്റ് ഗതഭാഗതകയഭാഗവമലഭാത്ത അവസയനിലഭാണസ്റ്റ്.
ഇടപളനി  കതഭാടനിലന്റെ  ഇരുകേരകേളനിലലാം  കേകയറമുകണഭാലയന്നസ്റ്റ്  റവനബ്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി
സഹകേരനിചസ്റ്റ് പരനിശഭാധനികക്കണതുണസ്റ്റ്.

(ബനി) പഭായലലാം ലചേളനിയുലാം നതീക്കനി നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായുള എസനികമറസ്റ്റ് ചേതീഫസ്റ്റ്
എഞനിനതീയര് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.  

കുടനിലവള പദതനികേള

181  (2483) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്വന്നകശഷലാം നടപനിലഭാക്കനിയ കുടനിലവള
പദതനികേള ഏലതലഭാലമനലാം എവനിലടലയലഭാലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് ഏലതലഭാലാം പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിലചന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനില്  കുടനിലവള  വനിതരണത്തനിനഭായനി  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി ഏലതങനിലലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനി സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില് പ്രസ്തസ്തുത പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം കസറസ്റ്റ്   പഭാന,  ഗതീന
ബുക്കസ്റ്റ്,  കേനിഫ്ബനി,  നബഭാര്ഡസ്റ്റ് എന്നനിവ മുകഖന ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ കുടനിലവള
പദതനികേള യഥഭാക്രമലാം അനുബന്ധലാം-I, II, III, IV ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേലളലഭാലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)   ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനില്  കുടനിലവള  വനിതരണത്തനിനഭായനി  4.01
കകേഭാടനി രൂപയുലടയുലാം  6.09  കകേഭാടനി രൂപയുലടയുലാം  രണസ്റ്റ് പദതനികേള കകേരള വഭാടര്

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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അകതഭാറനിറനിയുലട പരനിഗണനയനിലണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തനിലല എസസ്റ്റ്.സനി/
എസസ്റ്റ്.ടനി.  കകേഭാളനനികേളനിലല കുടനിലവള വനിതരണലാം ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി  16.50
കകേഭാടനി രൂപയുലട ഒരു പദതനിയുലാം കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിയുലട പരനിഗണനയനിലണസ്റ്റ്.  

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കുകവണനിയുള  സഭാമ്പത്തനികേ  കശഭാതസസ്റ്റ്
കേലണതന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുടനിലവള പദതനിയുലട നടത്തനിപസ്റ്റ്

182  (2484) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  40  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയ
ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ആല,  പുലനിയൂര്,  ബുധനൂര്,  പഭാണനഭാടസ്റ്റ്,
ലവണ്മണനി എന്നതീ പഞഭായതകേളക്കഭായുള കുടനിലവള പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനികചഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിപസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  സലാംക്ഷനിപ്ത  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ് സമര്പനിച്ചുകവഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങനിൽ എന്നസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2017-18  വര്ഷലത്ത ബജറനില്  40 കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയ
ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ആല,  പുലനിയൂര്,  ബുധനൂര്,  പഭാണനഭാടസ്റ്റ്,
ലവണ്മണനി  എന്നതീ  പഞഭായതകേളക്കഭായുള  കുടനിലവള  പദതനിയുലട
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിടനില.   ഇതനിനഭായനി  സര്കവ്വ,  മണസ്റ്റ്
പരനികശഭാധന എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  പഭാണനഭാടസ്റ്റ് പഞഭായത്തനില്
കപഭാകക്കഭാട്ടു  കേടവനിനസ്റ്റ്  സമതീപലാം  1.98  ഏക്കര്  ആറസ്റ്റ്  പുറകമ്പഭാക്കനില്  കേനിണര്,
ശുദതീകേരണശഭാല,  ഉപരനിതല  സലാംഭരണനി  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ
ഭൂമനിക്കസ്റ്റ്  ലപര്മ്മേനിസതീവസ്റ്റ്  സഭാലാംഗ്ഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. വനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് രണസ്റ്റ്
മഭാസത്തനിനകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  

കേടമക്കുടനി ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല കുടനിലവള വനിതരണ പദതനി

183 (2485) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടമക്കുടനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  കുടനിലവള  വനിതരണ  പദതനിക്കസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന്നതസ്റ്റ് എന്തുലകേഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പദതനി എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാനഭാകുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?



288       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 17, 2017

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   31  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കനി  ജനിഡ  സഹഭായകത്തഭാലടയുള
കേടമക്കുടനി  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനി  30-5-2014-ല്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്തു.   ഇതു
കൂടഭാലത കേടമക്കുടനി ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല വനിതരണ ശലാംഖല ലമചലപടുതന്നതനിനു
കവണനി കേനിഫ്ബനി പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  12  കകേഭാടനി രൂപ മുതല് മുടക്കനിലള ഒരു
പദതനിയുലട ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചകശഷലാം  പണനി  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  8
മഭാസലാംലകേഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

വനിളപനില് കുടനിലവള പദതനി

184 (2486)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല വനിളപനില് കുടനിലവള പദതനിയുലട
[സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര്  330/2016/WRD]  ലടണര്  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
പ്രസ്തസ്തുത പ്രവൃത്തനി എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  പഞഭായതകേളനില്  ഈ  പദതനിയുലട  ഗുണലാം  ലഭവമഭാകുലമന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിളപനില്  കുടനിലവള
പദതനിയുലട  ഘടകേങ്ങളഭായ  9.0  മതീറര്  വവഭാസമുള   കേനിണറുലാം  പമ്പസ്റ്റ്  ഹദൗസുലാം
ചേതീലപഭാറയനില്  10  എലാം.എല്.ഡനി.  കശഷനിയുള  ജലശുദതീകേരണശഭാല,  8  ലക്ഷലാം
ലനിറര് സലാംഭരണകശഷനിയുള ഉപരനിതലജലസലാംഭരണനി, 400  എലാം.എലാം.  വവഭാസമുള
ഡനി.ഐ.  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ലമയനിന എന്നനിവയുലട എസനികമറനിനസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലടണര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   15-12-2017-ഓടുകൂടനി
പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)   വനിളപനില്  പഞഭായത്തനിലല  മുഴുവന  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം,  കേഭാടഭാക്കട,
വനിളവൂര്ക്കല്,  മലയനിനകേതീഴസ്റ്റ്  പ ഞഭായത്തനിലല  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  പ്രസ്തുത
പദതനിയനിലൂലട ശുദജലലാം ലഭവമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

എടവനക്കഭാടസ്റ്റ് ശുദജലടഭാങനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

185 (2487) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിഡ  -  ഫതീഷറതീസസ്റ്റ് ഫണ്ടുകേള വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
എടവനക്കഭാടസ്റ്റ്  ശുദജലടഭാങനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ണമഭായ  കതഭാതനില്
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തലതന്തുലകേഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് ഏലതങനിലലാം തരത്തനിലള തടസങ്ങളുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എടവനക്കഭാടസ്റ്റ്,  കുഴുപനിളനി പഞഭായതകേളക്കുകവണനി മഭാത്രമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുള  എടവനക്കഭാടസ്റ്റ്  ടഭാങസ്റ്റ്  പൂര്ണകതഭാതനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്. എന്നഭാല് നഭായരമ്പലലാം പഞഭായത്തനിനുകവണനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
ഞഭാറയല് ജലസലാംഭരണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് നഭായരമ്പലലാം പഞഭായത്തനിനസ്റ്റ്
ഒന്നനിടവനിട  ദനിവസങ്ങളനില്  ഈ  ടഭാങനില്നനിനലാം  ലവളലാം  നല്കുനണസ്റ്റ്.   ഈ
ദനിവസങ്ങളനില്  എടവനക്കഭാടസ്റ്റ്,  കുഴുപനിളനി  പഞഭായതകേളനില്  പറവൂര്
സമ്പനില്നനിനലാം കനരനിടസ്റ്റ് ലവളലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.

31-8-2018-ല് ഞഭാറയല് ടഭാങനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നകതഭാലട  നഭായരമ്പലത്തനികലക്കസ്റ്റ്  എടവനക്കഭാടസ്റ്റ്  ടഭാങനില്
നനിനമുള  വനിതരണലാം  നനിര്ത്തനി,  എടവനക്കഭാടസ്റ്റ്,  കുഴുപനിളനി  പഞഭായതകേളക്കസ്റ്റ്
മഭാത്രമഭായനി പൂര്ണകതഭാതനില്  ജലവനിതരണലാം നടതവഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വരളചയുലാം കുടനിലവളക്ഷഭാമവുലാം

186  (2488) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരളചയുലാം  കുടനിലവളക്ഷഭാമവുലാം  കനരനിടുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെങനിലലാം
സനിരമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ശുദജല  മലനിനതീകേരണലാം  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില്  എലന്തെഭാലക്ക
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ജലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണസ്റ്റ്.   2017-18  ബ ജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖവഭാപനിച  പ്രകേഭാരലാം
ലറഗുകലററുകേളുലാം തടയണകേളുലാംവഴനി നദനികേലളത്തലന്ന ജലസലാംഭരണനികേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്ന
ഒരു സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്  ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ് ടകേലക്കഭാളഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഓരു
ലവളക്കയറ  നനിയനണത്തനിനുലാം  കവനല്ക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  വരളചയുലട  കേഭാഠനിനവലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ജലക്ഷഭാമവുലാം  കുടനിലവളക്ഷഭാമവുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  ഉതകുന്ന
തരത്തനില് കുറവഭാടനി,  മതീനചല്,  കേടലണനി,  കുപലാം,  ചേഭാലനിയഭാര്,  തൂതപ്പുഴ,  ഭഭാരതപ്പുഴ,
പമ്പ,  കകേഭാരപ്പുഴ,  വഭാമനപുരലാം,  അഞരക്കണനി,  മണനിമല,  മൂവഭാറ്റുപുഴ,  ചേന്ദ്രഗനിരനി,
ചേനിത്തഭാരനി,  ലനയഭാര്,  അചനകകേഭാവനില്  മുതലഭായ  ഇരുപകതഭാളലാം  നദനികേളനില്
ഉചേനിതമഭായ  സലങ്ങളനില്  മുപകതഭാളലാം  ലറഗുകലററുകേള  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയഭായ  കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ലറഗുകലറര്  പണനിയുന്നതനിനഭായുള   ഇനലവസനികഗഷനുലാം
ഡനിടസനുലാം   നടത്തനി  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്   റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്   തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള   നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  SPV-ആയ   KIIDC-മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്
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പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത സലാംസഭാനലത്ത നദനികേളനിലലാം  ഉപനദനികേളനിലലാം
കതഭാടുകേളനിലലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിര്മ്മേനിചതുലാം  എന്നഭാല്  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമലഭാത്തതുമഭായ  തടയണകേള,  ലവന്റെസ്റ്റ്കക്രഭാസസ്റ്റ്  ബഭാറുകേള,  ലറഗുകലററുകേള
എന്നനിവ പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

വരളചയുലാം  കുടനിലവളക്ഷഭാമവുലാം  കനരനിടുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി
വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില്  ലഭവമഭായ  ജലലാം  പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുലാം
കസഭാതസ്സുകേളനില്  ജലലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുമുള  പരനിശമങ്ങള  നടത്തനിവരുന.
പണലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ് വനിവനിധ നദനികേളനില് സനിരലാം തടയണകേളുലാം ലറഗുകലറര്-കേലാം-
ബനിഡ്ജുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  ജലലാം  തടഞ്ഞുനനിര്ത്തഭാനുള  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലല  കേനിണറുകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം
കസഭാതസഭായനിട്ടുള  പദതനികേളുലട  ജലലഭവത  ഉറപഭാക്കുവഭാനഭായനി  മഴക്കുഴനികേള
പ്രസ്തുത കേനിണറുകേളക്കു സമതീപലാം സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന. കൂടഭാലത
അടനിയന്തെര  ഘടങ്ങളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള  ആവശവമഭായ
കസഭാതസ്സുകേളനില്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.   വനിവനിധ  ജലസലാംഭരണനികേളനില്  സനിരലാം
സലാംവനിധഭാനലാം  എന്ന  നനിലയനില്  ടഭാങര്  കലഭാറനികേളനില്  ജലലാം  നനിറയ്ക്കുന്നതനിനു
കവണനിയുള  ഫനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  കസഷനുകേള  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കുടനിലവളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ധനലഭവത  അനുസരനിചസ്റ്റ്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം
നനിലവനിലള പദതനികേള വനിപുലതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത നനിലവനിലള
പദതനികേളുലട കേഭാരവക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കഭാനുള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
കകേടഭായ  ടപപ്പുകേളുലാം  പമ്പസ്റ്റ്  ലസറ്റുകേളുലാം  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  നനിലവനിലള
പദതനിയുലട കേഭാരവക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം വനിതരണശലാംഖലയനിലല വഭാല്വുകേള
പുനക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  ജലവനിതരണലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  ഒപലാം  ജലനഷലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അറകുറപണനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്
ജലവനിതരണലാം ലമചലപടുതന്നതനിനുള നടപടനിയുലാം ടകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത
കേനിഫ്ബനി, അമൃതസ്റ്റ് എന്നനിവയനിലളലപടുത്തനി വനിവനിധ പദതനികേളുലാം നബഭാര്ഡസ്റ്റ്, കസറസ്റ്റ്
പഭാന, ഗതീന ബുക്കസ്റ്റ് എന്നനിവയനില് ഏലറടുത്തനിട്ടുള വനിവനിധ പദതനികേളുലാം  കകേരള ജല
അകതഭാറനിറനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   ടപപസ്റ്റ്  ലപഭാടനി  കുടനിലവളലാം  പഭാഴഭാകുന്നതസ്റ്റ്
തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  പഴയ ടപപസ്റ്റ് ടലനുകേളക്കസ്റ്റ് പകേരലാം പുതനിയവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.    

ഭൂജലവകുപസ്റ്റ് കുഴല്ക്കനിണറുകേള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള ലചേറുകേനിട കുടനിലവള
പദതനികേളുലാം,  കുഴല്ക്കനിണര്  ടകേപമ്പസ്റ്റ്  പദതനികേളുലാം  കുടനിലവള  ലഭവത
പൂര്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  ഇലഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  1  കകേഭാടനി  രൂപ  ഭൂഗര്ഭ  ജലഭാധനിഷനിത  കുടനിലവള
പദതനിയനിനകേതീഴനില്  ഭൂജലവകുപനിനസ്റ്റ്  ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കുഴല്ക്കനിണര്  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള  13  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം 4 കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമുള  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
ജനിലകേളക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വരളചലയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഭൂജല
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി കൃത്രനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ജനിലകേളനില്
ഭൂജലവകുപസ്റ്റ്  അവലലാംബനിച്ചുവരുന.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഭൂജല
സലാംരക്ഷണവുലാം സലാംകപഭാക്ഷണവുലാം പദതനിയനിനകേതീഴനില്  157  ലക്ഷലാം രൂപ വകുപനിനസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭവമഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്
പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിവരുന. 

കലഭാകേബഭാങനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  പ്രവൃത്തനിക്കുന്ന  ജലനനിധനി  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി ജലനനിധനി എലഭാ കുടനിലവള കസഭാതസ്സുകേളനിലലാം വരളചയുലാം കുടനിലവള
ക്ഷഭാമവുലാം  കനരനിടുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഭൂഗര്ഭജല  പരനികപഭാഷണ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വലതുലാം  ലചേറുതുലാം  തടയണകേള
നദനികേളനിലലാം  കതഭാടുകേളനിലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം,  മണനിലന്റെ അടനിയനിലള തടയണകേള,
കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജസ്റ്റ്,  സബസ്റ്റ്  സര്ഫസസ്റ്റ്  ബഭാരനികയഴസ്റ്റ്  എന്നനിവയുലാം  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ജലസുരക്ഷ  സലാംബന്ധമഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടതന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
കബഭാര് ഡസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവയഭാണസ്റ്റ്  ശുദജല  മലനിനതീകേരണലാം  തടയുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
നടപടനികേള  സസതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം  ജല  അകതഭാറനിറനി
ജലശുദതീകേരണശഭാലകേളുലട കസഭാതസ്സുകേളനില് മുന്നറനിയനിപസ്റ്റ് കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിചസ്റ്റ്
കുടനിലവള  കസഭാതസ്സുകേള  മലനിനമഭാക്കുന്നതനിലനതനിലര  ജനങ്ങലള
കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുനണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത  ജലകസഭാതസ്സുകേള  കേമ്പനികവലനി  ലകേടനി
സലാംരക്ഷനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.   നദനികേളനികലയസ്റ്റ്  കേടലനില്നനിനലാം  ഉപ്പുലവലളലാം  കേയറുന്നതസ്റ്റ്
തടയുന്നതനിനഭായനി ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ്  ആവശവമുള സലങ്ങളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ഓരുമുട്ടുകേള  ഇടുനണസ്റ്റ്.   സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനലമന്ന  നനിലയനില്  ലറഗുകലററുകേളുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനണസ്റ്റ്.

2002-ലല കകേരള ഭൂജലലാം (നനിയനണവുലാം ക്രമതീകേരണവുലാം) ആകസ്റ്റ് ലസക്ഷന 15
സബസ്റ്റ്  ലസക്ഷന  (ലജ)  പ്രകേഭാരലാം  മലനിനജലനനിര്ഗമന  കുഴലകേളുലാം  മറ്റുലാം
ജലകസഭാതസ്സുകേലള  ബഭാധനിക്കുന്നവനിധലാം  സഭാപനിക്കുന്നതുലാം,  ഉപരനിതല
ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന  മഭാലനിനവങ്ങള  ഭൂജലകസഭാതസ്സുകേലള
ബഭാധനിക്കഭാന  സഭാധവതയുളതഭായനി  കേണഭാല്  അതസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജലനനിധനി  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  കുടനിലവള  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണത്തനിനഭായനി  സഭാനനികടഷന  സതീമുകേള  ഉളലപടുത്തനി  ലഡ്രയനികനജസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ഉറവനിട മഭാലനിനവ സലാംസരണത്തനിനഭായനി ബകയഭാഗവഭാസസ്റ്റ് പഭാന്റുകേളുലാം,
ടപപസ്റ്റ്  കേകമ്പഭാസസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം,  മനുഷവ  വനിസര്ജവലാം  ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന്നതുലാം,
ഉണഭാകയക്കഭാവുന്ന  മലനിനതീകേരണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതുലസപ്റനികേസ്റ്റ്  ടഭാങ്കുകേളുലാം
ശദൗചേഭാലയങ്ങളുലാം നനിര്മ്മേനിച്ചുകപഭാരുന.



292       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 17, 2017

കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാനമള പഞഭായത്തസ്റ്റ് പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്
നല്കേനിയ നനികവദനലാം

187  (2489) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുടസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ആര്.  ഐ.  ഡനി.  എഫസ്റ്റ്.  XVII-ലപഭാനമള  കുടനിലവള
വനിതരണ  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപട  ടപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാന  ചേഭാലസ്റ്റ്
കേതീറനിയതനിലന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ  ലചേലവസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കണലമന്ന  കകേഭാടക്കല്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലപഭാനമള  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  പ്രസനി ഡന്റെസ്റ്റ്  3-7-2017-നസ്റ്റ്
നല്കേനിയ നനികവദനലാം ജലവനിഭവ വകുപനിനസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്,  നനികവദനത്തനികനല്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നബഭാര്ഡസ്റ്റ് അധനികേഭാരനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയസ്റ്റ്  15-3-2017-നസ്റ്റ്
നല്കേനിയ കേത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  3-7-2017-നസ്റ്റ്  നനികവദനലാം  നല്കേനിയതഭായനി  കേഭാണുന്നനില.
3-8-2017-ല്  നല്കേനിയ  നനികവദനലാം  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്
ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ് പരനികശഭാധനയഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  നബഭാര്ഡനില്നനിനലാം ലഭനിച കേത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലപഭാനമള
പഞഭായത്തനിലന്റെ നനികവദനലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  

ലവങനിടങ്ങസ്റ്റ്-കേകണഭാത്തസ്റ്റ് കുടനിലവള പദതനി

188  (2490) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ലവങനിടങ്ങസ്റ്റ്-കേകണഭാത്തസ്റ്റ് കുടനിലവള പദതനിക്കഭായനി
കകേഭാടനികേള ലചേലവഴനിചനിട്ടുലാം കുടനിലവളലാം ലഭനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  നനിലവനിലള
തടസങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി റവനബ്യൂ വകുപനിലന്റെ വരളച കനരനിടഭാനുള
ഫണനില്നനിന്നസ്റ്റ് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ പദതനി എന്നസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഗവഭാപസ്റ്റ് കേണക്ഷന, ഇന്റെര് കേണക്ഷന, കേളലവര്ടസ്റ്റ്
കക്രഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലപഭാതു ടഭാപസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കല്,  ടപപ്പുകേളുലട ലടസനിലാംഗസ്റ്റ്,  കേമ്മേനിഷനനിലാംഗസ്റ്റ്
എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളതസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ്ഞ  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
മഴക്കഭാലമഭായതനിനഭാല്  കറഭാഡസ്റ്റ്  കേടനിലാംഗനിനുള  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാനുള  തടസലാം
മഭാത്രകമ നനിലവനിലള.  

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  കേഭാലവര്ഷത്തനിനുകശഷലാം കറഭാഡസ്റ്റ്  കേടനിലാംഗസ്റ്റ്  അനുമതനി  ലഭനിചഭാല് ഒരു
മഭാസത്തനിനുളനില് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

മുരനിക്കുലാംപഭാടലാം, ഞഭാറയല് ഉപരനിതല ടഭാങ്കുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

189 (2491) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിഡ  കുടനിലവളള  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായ  മുരനിക്കുലാംപഭാടലാം,  ഞഭാറയല്
ഉപരനിതല ടഭാങ്കുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ജനിഡ  കുടനിലവള  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  മുരനിക്കുലാംപഭാടത്തസ്റ്റ്
സഭാപനിക്കുന്ന ടഭാങനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേള 58% പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു കേഴനി ഞ്ഞു.  ഞഭാറയലനില്
സഭാപനിക്കുന്ന  ശുദജല  ടഭാങനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള  68%  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞു.
ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള  നനിലവനിലല  കേരഭാറുകേഭാരന  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  പണനികേള  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  റനിസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാസനില്  ലചേയ്യുന്ന  രതീതനിയനില്
ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  കമല്  ടഭാങ്കുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേള  ഒരു  വര്ഷത്തനിനകേലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

വനിളവൂര്ക്കല് കുടനിലവള പദതനി

190 (2492) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  വനിളവൂര്ക്കല്  കുടനിലവള
പദതനിയുലട  [CWSS  G.O.(Rt)നമ്പര്  893/2016  WRC  16-11-2016]  പ്രവൃത്തനി
എന്നഭാരലാംഭനിയഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പൂവടയനില്  ജലസലാംഭരണനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  സലലാം  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  തുടര്നടപടനികേള  എന്തെഭാലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട വനിശദമഭായ എസനികമറസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭവമഭാക്കനി.  ലടണര് ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   പളനിചല്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  സലലാം  ഏലറടുത്തതഭായനി  അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ജല അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കനിയനിടനില. 

ബബനികഗഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

191 (2493) ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ടഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലവനിതരണ  പദതനികേളനിലലയുലാം  ടപപസ്റ്റ്  ടലനുകേളനിലലയുലാം
അറകുറപണനിയുലാം  പരനിപഭാലനവുലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ബബനികഗഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്; ഇതനിനഭായനി അധനികേ തസ്തനികേ സൃഷനികക്കണതുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പലയനിടതലാം ടപപസ്റ്റ് ലപഭാടനി  കുടനിലവളളലാം പഭാഴഭാകുന്ന
സനിതനിവനികശഷലാം  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന  ബബനികഗഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാംലകേഭാണസ്റ്റ്
സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് കേരുതുനകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) തനിരുവനന്തെപുരലാം, ലകേഭാലലാം, കേണ്ണൂര് കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന
ബബനികഗഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ലകേഭാചനി,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്
കൂടനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   ഇതനിനഭായനി  അധനികേതസ്തനികേള
സൃഷനികക്കണതനില.
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(സനി)   നനിശനിത  സമയപരനിധനിക്കുളനില്  കചേഭാര്ചകേള  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്

ബബനികഗഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാംവഴനി  ലക്ഷവമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  കചേഭാര്ചകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  ടപപസ്റ്റ് ലപഭാടനി കുടനിലവളലാം പഭാഴഭാക്കുന്ന സനിതനിവനികശഷലാം

ഒഴനിവഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം.  

ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട വര്ദനിച്ചുവരുന്ന മലനിനതീകേരണലാം

192 (2494) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട   മലനിനതീകേരണലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്  ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണക്കഭാരഭാവുന്നവര്ലക്കതനിലര  സസതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള

എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്ക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലമലനിനനികേരണലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം

പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ്  ജലമലനിനതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്

പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.  ജലഅകതഭാറനിറനിയുലട പദതനികേളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന

കസഭാതസ്സുകേളുലട  ജലഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന   അകതഭാറനിറയുലട  കേസഭാളനിറനി

കേണ്കടഭാള വനിഭഭാഗലാം നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

ജല  മലനിനതീകേരണലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്   പ്രധഭാനമഭായുലാം  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്

സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണകബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  അസഭാനമഭായുള

ജലവനിഭവവനിനനികയഭാഗ  പഠന കകേന്ദ്രലാം  (CWRDM)എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്.   റനികപഭാര്ട്ടുകേള

പ്രകേഭാരലാം ജലമലനിനതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകുന്ന ഘടകേങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലപഭാതുജനങ്ങള മഭാലനിനവലാം ജലഭാശയങ്ങളനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

2. നഗരവത്കേരണലാം.

3. കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനില്  നനിനള  രഭാസവളലാം/കേതീടനഭാശനിനനി  എന്നനിവ

ജലഭാശയങ്ങളനില് എതന്നതസ്റ്റ്.



296       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 17, 2017

4. ഭൂവനിനനികയഭാഗത്തനില് വന്ന മഭാറലാം

5. നഗര  ഗഭാമ  വവതവഭാസമനിലഭാലത  ഓടകേള  ജലഭാശയങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്
തുറനവനിടുന്നതസ്റ്റ്.

മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനികശഭാധന  ഫലങ്ങള  അനുസരനിചസ്റ്റ്
ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  കകേഭാളനികഫഭാലാം  ബഭാകതീരനിയയുലട  അളവസ്റ്റ്  കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.
ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  വൃഷനിപ്രകദശതള  നഗരങ്ങളനിലലാം  പടണങ്ങളനിലലാം
ശഭാസതീയമഭായ രതീതനിയനിലള  സതീകവജസ്റ്റ് കശഖരണ ശുദതീകേരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട
അപരവഭാപ്തതയഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാളനികഫഭാലാം  ബഭാകതീരനിയയുലട  അളവസ്റ്റ്  കൂടുതലഭായനി
കേഭാണുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം.

ജലഭാശയങ്ങളനിലലാം  മറ്റുലാം  അനധനികൃതമഭായനി  മഭാലനിനവങ്ങള  വലനിലചറനിയുന്നതസ്റ്റ്
പ്രശ്നങ്ങള  സൃഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപഭാണസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശസസയലാം  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല
അറവുശഭാലകേള,  മഭാര്ക്കറ്റുകേള തുടങ്ങനിയവയനില് നനിനള മഭാലനിനവലാം ശഭാസതീയമഭായനി
സലാംസരനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  

സതീകവജ് മൂലമുള  മലനിനതീകേരണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  നഗരങ്ങളനിലലാം
പടണങ്ങളനിലലാം  പ്രധഭാന പഞഭായതകേളനിലലാം  ഘടലാംഘടമഭായനി  സനിവകറജസ്റ്റ്  സനിസവുലാം
സതീവകറജസ്റ്റ്  ടതീറസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പഭാന്റുലാം  ഏര്ലപടുകത്തണതസ്റ്റ്  അനനിവഭാരവമഭാണസ്റ്റ്.   പ്രശ്ന
പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  നടപടനിലയടുകക്കണതസ്റ്റ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലാം  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭാണസ്റ്റ്.

സതീകവജസ്റ്റ് ഉളലപലടയുള നഗരമഭാലനിനവലാം ഫലപ്രദമഭായനി ടപപസ്റ്റ് ടലന ലനറസ്റ്റ്
വര്ക്കുലാം  സതീകവജസ്റ്റ്  സലാംസരണപഭാന്റുലാം  സഭാപനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ലചേകയണതസ്റ്റ്
അനനിവഭാരവവുമഭാണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  ടനി  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിചസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായുലാം
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്നതുവലര  ഓകരഭാ  വതീടുകേളക്കുലാം  ലചേറനിയസഭാപനങ്ങളക്കുലാം
മലനിനജലലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതവകേമഭായനി  ശഭാസതീയമഭായ
മലനിനജലനനിര്മ്മേഭാര്ജന സലാംവനിധഭാനലാം സഭാപനിക്കുന്നതസ്റ്റ് മഭാത്രകമ പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാകൂ.
സതീകവജുലാം  ലസപ്കറജുലാം  മറസ്റ്റ്  നഗരമഭാലനിനവങ്ങള  ഉളലപലടയുള  ദവമഭാലനിനവലാം
സലാംസരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലപഭാതുമലനിനജലസലാംസരണ  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന
പദതനികേള  ഓകരഭാ  നഗരത്തനിലലാം  വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
നടപഭാകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ജലമലതീനതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകുന്നവര്ലക്കതനിലര നനിലവനില്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് മലനിനതീകേരണനനിയനണ കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണസഭാപനങ്ങള
എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്.  മുനനിസനിപഭാലനിറതീസസ്റ്റ്  അകനിലലാം  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  രഭാജസ്റ്റ്  ആകനിലലാം
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നനിയമകഭദഗതനി  വരുത്തനി  7-10-2009-ല് വനിജഭാപനലാംലചേയസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജലമലനിനതീകേരണലാം  നടതന്നവര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  എടുക്കഭാന
അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത  മലനിനതീകേരണലാം  നടതന്നവര്ലക്കതനിലര
ശനിക്ഷഭാനടപടനി  ടകേലക്കഭാള്ളുവഭാന  കവണ  വനിഷയങ്ങളകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  കകേരള
ഇറനികഗഷന  ആന്റെസ്റ്റ്  വഭാടര്  കേണ്സര്കവഷന  ആകസ്റ്റ്,  2003  കഭദഗതനി  വരുതന്ന
കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  

ജലകസഭാതസ്സുകേളനികലക്കസ്റ്റ്  പഭാഴ്ജലലാം  ഒഴുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ജലനനിയമലാം  1974
പ്രകേഭാരലാം മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തനി വരുന.
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനുമതനി  പരനിധനിയനില്
വവവസഭായസഭാപനങ്ങകളയുലാം  ആശുപത്രനികേകളയുലാം  ഉതലാംഗലകേടനിടങ്ങകളയുലാം
ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം,  അവനിടങ്ങളനില്നനിനള  പഭാഴ്ജലലാം  ശുദതീകേരനിചസ്റ്റ്  മഭാലനിനവ
ഘടകേങ്ങള  അനുവദനതീയപരനിധനിയനില്   എത്തനിചകശഷലാം  പരമഭാവധനി
പുനരുപകയഭാഗലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ബഭാക്കനിയുള പഭാഴ്ജലലാം
നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.    ഹദൗസസ്റ്റ്
കബഭാട്ടുകേളനില്നനിനള  സതീകവജുലാം  ഗഭാര്കബജുലാം  എഞനിനനില്  നനിനള  എണയുലാം
മലനിനതീകേരണലാം  ഉണഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഹദൗസസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേലള
കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനുമതനി പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനുമതനി
പരനിധനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുള  സഭാപനങ്ങള  ഇടയനിലട  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
പഭാഴ് ജലസഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചസ്റ്റ്  ലകബഭാറടറനികേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതകേയുലാം  വതീഴ്ചവരുതന്ന  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കവണ
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിക്കുന്നതനില്  ലലാംഘനലാം  നടതന്ന
സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  സലാംസഭാനലത്ത
പുഴകേളുലട  മലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെ  കതഭാതസ്റ്റ്  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലല
നദനികേളനില് വനിവനിധ കസഷനുകേളനില്നനിനലാം കബഭാര് ഡസ്റ്റ് ലവളത്തനിലന്റെ സഭാമ്പനിളുകേള
ക്രമമഭായനി  കശഖരനിചസ്റ്റ്   പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.   കൂടഭാലത  കുളങ്ങളുലട
പുനരുദഭാരണലാം,  അധനികേമഭായനി  അടനിഞ്ഞുകൂടുന്ന  ലചേളനിയുലാം  മഭാലനിനവങ്ങളുലാം
നതീക്കലാംലചേയല്,  തടഭാകേ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേള,  നദനികേളനിലല  നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ്
നനിലനനിര്ത്തനി,  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള  കസഭാതസ്സുകേള  സഭായനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
തടയണകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഉപ്പുലവളക്കയറലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  ലചേക്കസ്റ്റ്  ഡഭാലാം,
ലറഗുകലററുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ആവശവമുള ഇടങ്ങളനില്  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണലാം,
കേമ്പനികവലനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  വലകേള  സഭാപനിക്കുകേ
എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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മനിനനിമലാം കവതന നനിയമലാം

193  (2495) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കവതന നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മനിനനിമലാം കവതന അടഡസസറനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് പുനസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
എങനില് ആലരലഭാമഭാണസ്റ്റ് അതനിലല ലമമ്പര്മഭാര് ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഏലതലഭാലാം
കമഖലകേളനിലഭാണസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശയനിചതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  മനിനനിമലാം  കവതന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കവതനലാം  നല്കുന  എനറപസ്റ്റ്
വരുത്തഭാന സസതീകേരനിച മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  25-11-16-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  187/16/ലതഭാഴനില്  നമ്പര്
വനി ജഭാപനപ്രകേഭാരലാം മനിനനിമലാം കവതന ഉപകദശകേ കബഭാര് ഡസ്റ്റ് പുനസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലമമ്പര്മഭാരുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഉളലപടുന്ന  വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്
അനുബന്ധലാം-1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  22  കമഖലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്
മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശയനിചതസ്റ്റ്.   വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധലാം  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)   ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  ഉകദവഭാഗസര്,
സസകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്
നനിയമപ്രകേഭാരമുള  ആനുകൂലവങ്ങള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണസ്റ്റ്.   അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം
കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കവതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനിവഴനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ബഭാങസ്റ്റ്  മുകഖന കവതനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം
നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം  യഥഭാസമയലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനുലാം കൂടഭാലത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കവജസ്റ്റ് സ്ലനിപസ്റ്റ്
കനരനിടസ്റ്റ്  ഓണ്ടലന  മുകഖന  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   1948-ലല

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 299

മനിനനിമലാം കവതന നനിയമപ്രകേഭാരവുലാം 1930-ലല കവതനലാം ലകേഭാടുക്കല് നനിയമപ്രകേഭാരവുലാം
നനിശയനിക്കലപട  കവതനലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കൃതവസമയത്തസ്റ്റ്
ലഭവമഭാകുനകണഭാലയന്നസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് വകുപനിലല ഇനലസകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഓണ്ടലനഭായനി
തലന്ന പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനില് വതീഴ്ചവരുതന്ന സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര
നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  കേഴനിയുലാം.   2017-ല്  നഭാളനിതുവലര  31822
സഭാപന  പരനികശഭാധനകേള  നടതകേയുലാം   365  ലക്ലയനിലാം  ലപറതീഷന  ഫയല്
ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശരണവ സസയലാം ലതഭാഴനില് പദതനി

194 (2496) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :
ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനനിതകേളക്കഭായനി  ശരണവ  സസയലാംലതഭാഴനില്  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വനനിതകേലളയഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില്  എത്ര  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  വഭായ്പയഭായനി
അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  വഭായ്പഭാതകേ  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്  കപരസ്റ്റ്  രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുള  അശരണരഭായ  വനനിതകേളക്കസ്റ്റ്  സസയലാംലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2010-11  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  "ശരണവ"  എന്ന
കപരനില് ഒരു സസയലാംലതഭാഴനില് പദതനി 24-7-2010 തതീയതനിയനിലല ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്
81/2010/ലതഭാഴനില് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞനില്  കപരസ്റ്റ്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള
ലതഭാഴനില്രഹനിതരഭായ  വനിധവകേള,  വനിവഭാഹകമഭാചേനലാം  കനടനിയ  സതീകേള,  ഭര്ത്തഭാവസ്റ്റ്
ഉകപക്ഷനിക്കുകേകയഭാ/ഭര്ത്തഭാവനിലന  കേഭാണഭാതഭാവുകേകയഭാ  ലചേയവര്,  30  വയസസ്റ്റ്
കേഴനിഞ്ഞ  അവനിവഭാഹനിതകേള,  പടനികേവര്ഗത്തനിലല  അവനിവഭാഹനിതരഭായ  അമ്മേമഭാര്
എന്നതീ  വനിഭഭാഗത്തനിലള  വനനിതകേലളയഭാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനി  ആരലാംഭനിചസമയത്തസ്റ്റ്
ശരണവ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  28-1-2016  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.
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(പനി)  നമ്പര്  18/2016/ലതഭാഴനില്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ
വനനിതകേലളയുലാം ശയഭാവലലാംബരുലാം നനിതവകരഭാഗനികേളുമഭായ (അകേബ്യൂടസ്റ്റ് കേനിഡ്നനി കപ്രഭാബലാം,
കേഭാനസര്,  മഭാനസനികേകരഭാഗലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  തുടങ്ങനിയവ)  ഭര്ത്തഭാക്കനമഭാരുള
വനനിതകേലളയുലാം ശരണവ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ശരണവ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഒരു വവക്തനിക്കസ്റ്റ് പരമഭാവധനി  50,000/-രൂപ
(അനപതനിനഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം)  വലരയഭാണസ്റ്റ് സഭാധഭാരണഗതനിയനില് പലനിശരഹനിത
വഭായ്പ  അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   എന്നഭാല് കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഒഴനിച്ചുകൂടഭാനഭാകേഭാത്ത
സഭാഹചേരവത്തനില് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപവലര വഭായ്പ  അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   50,000/-
രൂപയസ്റ്റ് മുകേളനിലള തുകേയസ്റ്റ് 3% ഫഭാറസ്റ്റ് നനിരക്കനില് പലനിശ ഈടഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  വഭായ്പ
തുകേയുലട  50%  പരമഭാവധനി  25,000/-  രൂപ  സബ്സനി ഡനിയഭായനി
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. സലാംരലാംഭലാം നല രതീതനിയനില് നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുകേയുലാം ആദവ
വഭായ്പയുലട 50%-ലമങനിലലാം തനിരനിചടചവര്ക്കസ്റ്റ്, സലാംരലാംഭലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആദവ
വഭായ്പ തുകേയുലട 80% കേവനിയഭാത്ത തുകേ തുടര്വഭായ്പയഭായനി (ഒരനിക്കല് മഭാത്രലാം) കുറഞ്ഞ
പലനിശനനിരക്കനില് അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വഭായ്പതകേ വര്ദനിപനിക്കുന്ന വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലതഭാഴനില് വകുപനിനുകേതീഴനില് ഡനിലസനസറനികേള/ ആകരഭാഗവ ക്ലനിനനിക്കുകേള

195 (2497)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനുകേതീഴനില്  ഡനിലസനസറനികേള/ആകരഭാഗവ
ക്ലനിനനിക്കുകേള എന്നനിവ പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;എങനില്,  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനില് എത്ര എണലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അപ്രകേഭാരലാം ഡനിലസനസറനികേള/  ക്ലനിനനിക്കുകേള എന്നനിവ തുടങ്ങുന്നതനിനുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ലകേഭാകണഭാടനിയനില്  ഡനിലസനസറനി/ക്ലനിനനികേസ്റ്റ്
തുടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  അതനിനുകവണനി  ലചേയ
കേഭാരവങ്ങള/നടപടനിക്രമങ്ങള എന്നനിവ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലതഭാഴനില്  വകുപനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലള  ഇനഷുറനസസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല്
സര്വതീസസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില്  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ  ആശുപത്രനികേളുലാം
ഡനിലസനസറനികേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില് കകേഭാടയല്, കുറനിപ്പുറലാം,
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മലപ്പുറലാം, നനിലമ്പൂര്, വഭാഴക്കഭാടസ്റ്റ്, മകഞരനി, ലപരനിന്തെല്മണ എന്നതീ സലങ്ങളനിലഭായനി 7
ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ. ഡനിലസനസറനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  

(ബനി)   ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  സര്കവ്വയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
പുതനിയ ക്ലസര് ഏരനിയയനിലല  ഐ.പനി.കേളുലട എണലാം കേണക്കഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്  പുതനിയ
ഇ.എസസ്റ്റ്.എ.  ഡനിലസനസറനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  1000  മുതല്  2500  വലരയുള
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി സനിലാംഗനിള കഡഭാകര് ടടപസ്റ്റ് ഡനിലസനസറനിയുലാം 2500 മുതല്
5000  വലരയുള ഐ.പനി.  ലസങ്തനിനസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ് കഡഭാകര് ടടപസ്റ്റ് ഡനിലസനസറനിയുലാം
ആണസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുകേ.  ഐ.പനി.കേളുലട  എണലാം  1000-ല്  കുറവഭാലണങനില്
ഇനകഷസര്ഡസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല്  പ്രഭാകതീഷണര്  മുകഖനയുലാം,  ലമഭാടബല്  ഡനിലസനസറനി
വഴനിയുലാം ടവദവസഹഭായലാം എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുവഭാനുള നനിയമങ്ങള നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  

(സനി)   മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ലകേഭാകണഭാടനിയനില്  ഒരു ഏകേ കഡഭാകര്  ടടപസ്റ്റ്
ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ. ഡനിലസനസറനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ആയതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭാവശവമഭായ
ജതീവനക്കഭാരുലട  തസ്തനികേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല്
സര്വതീസസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്  സമര്പനിച  ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  ധനകേഭാരവ  വകുപസ്റ്റ്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തുടര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനില്നനിനലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കപരനില് അടച തുകേ

196 (2498) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനില്നനിനലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കപരനില് അടച
തുകേ  തനിരനിലകേ  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള  അകപക്ഷകേളനികനൽ
തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതനിനുള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കേഷപഭാടുകേള  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  തുകേ
അടനിയന്തെരമഭായനി ലഭവമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശനി.  ടനി.വനി.കലഭാനന,  ശനി.പങജഭാക്ഷന,ശനി.  ഭഗവല്  സനിലാംഗസ്റ്റ്  എന്നതീ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  തുകേ  തനിരനിലകേ  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  16-5-2017-ല്  സമര്പനിച
അകപക്ഷയനികനല് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി എലന്തെന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇവര്ക്കസ്റ്റ് തുകേ എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് ലഭവമഭാകുലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  കക്ഷമനനിധനി പദതനിയനിലല വവവസകേള പ്രകേഭാരലാം അടച തുകേ
തനിരനിലകേ  നല്കകേണ  അകപക്ഷകേളനികനല്  കബഭാര്ഡുകേള  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുതന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.   കേര്ഷകേ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി



302       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 17, 2017

കബഭാര്ഡനില്  2010  മുതല്  അതനിവര്ഷ  ആനുകൂലവലാം  നല്കുന്നതനില്  കുടനിശ്ശേനികേ
വരുത്തനിയനിട്ടുളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുന്നതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്  ആനുകൂലവലാം  നല്കുന്നതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന്നതസ്റ്റ്.   കൃതവമഭായനി  കരഖകേള സമര്പനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ ഭദതയുള
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേള ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ലഭനികക്കണതഭായ ആനുകൂലവങ്ങള
കൃതവമഭായനി  നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.   അലഭാത്തവ  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായകത്തഭാലടയുലാം
ആനുകൂലവങ്ങള നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  

(സനി&ഡനി)  ശതീ.  ടനി.വനി.കലഭാനന,  ശതീ.  പങജഭാക്ഷന,  ശതീ.  ഭഗവല് സനിലാംഗസ്റ്റ്
എന്നതീ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  16-5-2017-ല്  സമര്പനിചതഭായനി  പറയുന്ന  അകപക്ഷ
ബന്ധലപട കബഭാര്ഡുകേളനില് ലഭനിചതഭായനി കേഭാണുന്നനില.  എന്നഭാല് ഇവരനില് ടനി.വനി.
കലഭാനന  ഒഴനിലകേയുളവര്  മുനപസ്റ്റ്  സമര്പനിച  അകപക്ഷകേളനില്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ശരണവ സസയലാം ലതഭാഴനില് പദതനി

197  (2499) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  'ശരണവ'
സസയലാം ലതഭാഴനില് പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ; 

(ബനി) ഇതുപ്രകേഭാരലാം എത്ര ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് സഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരളത്തനിലല  എലാംകപഭായ്ലമന്റെ സ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്  കപരസ്റ്റ്  രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുള  ലതഭാഴനില്രഹനിതരഭായ  വനിധവകേള,  നനിയമഭാനുസൃതലാം  വനിവഭാഹബന്ധലാം
കവര്ലപടുത്തനിയവര്,  ഭര്ത്തഭാവസ്റ്റ്  ഉകപക്ഷനിക്കുകേകയഭാ/ഭര്ത്തഭാവനിലന  കേഭാണഭാതഭാവുകേകയഭാ
ലചേയവര്,  30  വയസസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ  അവനിവഭാഹനിതകേള,  പടനികേവര്ഗത്തനിലല
അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്,  എന്നതീ വനിഭഭാഗത്തനിലള വനനിതകേളക്കഭായനി  24-7-
2010-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  81/2010/ലതഭാഴനില്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ആരലാംഭനിച
പലനിശരഹനിത സസയലാംലതഭാഴനില് വഭായ്പഭാ പദതനിയഭാണസ്റ്റ്    “ശരണവ.”

28-1-2016-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നലാം.  18/2016/ലതഭാഴനില്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  വനനിതകേലളയുലാം,  ശയഭാവലലാംബരുലാം  നനിതവകരഭാഗനികേളുമഭായ
(അകേബ്യൂടസ്റ്റ്  കേനിഡ്നനി  കപ്രഭാബ്ളലാം,  കേവഭാനസര്,  മഭാനസനികേകരഭാഗലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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തുടങ്ങനിയവ)  ഭര്ത്തഭാക്കനമഭാരുള  വനനിതകേലളയുലാം  ശരണവ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.  

കകേരളത്തനിലല എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില് കപരസ്റ്റ് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള
ലതഭാഴനില്രഹനിതരുലാം  18-നുലാം  55-നുലാം  മകദവ  പ്രഭായമുളവരുലാം  (അവനിവഭാഹനിതരഭായ
സതീകേളക്കസ്റ്റ് 30 വയസസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കണലാം.)  കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം 2 ലക്ഷലാം
രൂപയനില്  കേവനിയഭാത്തവരുലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനിനനികേള  അലഭാത്തതുമഭായ  വനനിതകേളക്കസ്റ്റ്
ഈ പദതനി പ്രകേഭാരമുള സസയലാംലതഭാഴനില് വഭായ്പയസ്റ്റ് അകപക്ഷനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സസയലാംലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  വവക്തനിക്കസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി  50,000/-  രൂപ  വലര  പലനിശരഹനിത  വഭായ്പ  അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഒഴനിച്ചുകൂടഭാനഭാവഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ
വലര വഭായ്പ അനുവദനിക്കുന.  50,000/-രൂപയസ്റ്റ് മുകേളനിലള തുകേയസ്റ്റ് 3% Flat rate-ല്
പലനിശ  ഈടഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   വഭായ്പ  തുകേയുലട  50%  പരമഭാവധനി  25,000/-  രൂപ
സബ്സനിഡനിയഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  സലാംരലാംഭലാം  നലരതീതനിയനില്
നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുകേയുലാം  ആദവ  വഭായ്പയുലട  50%-ലമങനിലലാം  തനിരനിചടചവര്ക്കുലാം,
സലാംരലാംഭലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആദവ  വഭായ്പ  തുകേയുലട  80%  കേവനിയഭാത്ത  തുകേ
തുടര്  വഭായ്പയഭായനി  (ഒരനിക്കല്  മഭാത്രലാം)  കുറഞ്ഞ  പലനിശനനിരക്കനില്
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ബനിരുദധഭാരനികേളഭായ വനനിതകേളക്കുലാം,  ലപ്രഭാഫഷണല്/സഭാകങതനികേ കയഭാഗവതയുളവര്,
ഐ.റനി.ഐ/ഐ.റനി.സനി.-കേളനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  വനിവനിധ  കടഡുകേളനില്  പരനിശതീലന
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് ഉളവര്ക്കുലാം മുനഗണന നല്കുന.  

വഭായ്പ ലഭനിക്കുന്നവര് ആരലാംഭനിച സലാംരലാംഭവുലാം വഭായ്പ തനിരനിചടവുലാം നലരതീതനിയനില്
നടത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  കപഭാകേഭാലാം  എന്ന ഉറപനില് അവലര  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്
വഴനിയുള  തഭാല്ക്കഭാലനികേവുലാം  സനിരവുമഭായ  ഒഴനിവുകേളക്കസ്റ്റ്  പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
ഈ പദതനിയനിനകേതീഴനില് ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് തുടര്ന്നസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് രഹനിത
കവതനലാം ലഭനിക്കുന്നനില.

പദതനി പ്രകേഭാരലാം സസയലാംലതഭാഴനില് വഭായ്പ ലഭനിക്കുന്നതനിനുള അകപക്ഷ എലഭാ
പ്രവൃത്തനി  ദനിവസങ്ങളനിലലാം  ബന്ധലപട  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ശരണവ  പദതനി  ആരലാംഭനിച  2010-11  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്
3-7-2017  വലര  14  ജനിലകേളനിലമഭായനി  ആലകേ  18628  ശരണവ  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ഇ-എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എക്സെെ സ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേള 

198 (2500) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിളനില് :
ശതീ  .    ടഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേലള ഇ-എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളഭായനി മഭാറ്റുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  സദൗകേരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇതുമൂലലാം  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലള  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്  എലന്തെലഭാലാം
ആധുനനികേവത്ക്കരണ  കേമ്പബ്യൂടടറകസഷന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(ഡനി)  ആരുലടലയലഭാലാം  പങഭാളനിത്തമഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി  പ്രകയഭാജനലപടുതന്നലതന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുതകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളുലാം
3-5-2017  മുതല്  ഇ-എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

www.employment.kerala.gov.in  എന്ന  കപഭാര്ടല്  മുകഖന  ഇ-
എലാംകപഭായ്ലമന്റെ സ്റ്റ് എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് വഴനിയുള ഇ-കസവനങ്ങള ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  www.employment.kerala.gov.in എന്ന  ലവബ്ടസറസ്റ്റ് വഴനി
എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്നനിനലാം  ലതഭാഴനിലകനസഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കുന്ന
പ്രതവക്ഷമഭായ കസവനങ്ങള എലഭായ്കപഭാഴുലാം എവനിലടനനിനലാം ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുമൂലലാം
എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനിലല തനിക്കുലാംതനിരക്കുലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

രജനികസഷന  പുതുക്കല്,  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  കചേര്ക്കല്,  ടഭാനസ്ഫര്,  റതീ-
രജനികസഷന, വവക്തനിഗത വനിവരങ്ങളുലട  അപ് കഡഷന തുടങ്ങനിയ എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്നനിനലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  മഭാത്രലാം  ലഭവമഭായനിരുന്ന  കസവനങ്ങള
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്/ലതഭാഴനിലകനസഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  എലഭായ്കപഭാഴുലാം  എവനിലടനനിനലാം
നനിര്വഹനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഓണ്ടലന  ആയനി  രജനിസര്  ലചേയ്യുന്ന
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ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് അവര് രജനിസര് ലചേയ്യുന്ന കയഭാഗവതകേളക്കസ്റ്റ് ആ സമയലത്ത
സതീനനികയഭാറനിറനി  ലഭവമഭാകുന  എന്നതസ്റ്റ്  ഇ-എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്  എന്ന
ഓണ്ടലന  കസവനത്തനിലന്റെ  കമനയഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ഉകദവഭാഗര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്
അവരുലട സതീനനികയഭാറനിറനി  ഉളലപലടയുള വനിവരങ്ങള യഥഭാസമയലാം ഓണ്ടലന
ആയനി അറനിയഭാൻ കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)   എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേള  ആധുനനികേവത്ക്കരനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനിലലാം  കേലാംപബ്യൂടര് സഭാപനിക്കുകേയുലാം
ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്  കേണക്ഷന  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള  35  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ലതഭാഴനിലകനസഷകേരുലട
വനിവരലാം  ഡനിജനിലറസ്ലചേയസ്റ്റ്  ഇ-എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്  എന്ന  ഓണ്ടലന
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് മുകഖന 3-5-2017 മുതല് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

www.employment.kerala.gov.in എന്ന ലവബസ്റ്റ്  കപഭാര്ടര്  വഴനി  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്നനിനലാം  ലതഭാഴനിലകനസഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കുന്ന   കസവനങ്ങള
എലഭായ്കപഭാഴുലാം എവനിലടനനിനലാം ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.

( ഡനി)  നഭാഷണല് ഇനകഫഭാര്മഭാറനികേസ്റ്റ് ലസന്റെര്,  കകേരള കസറസ്റ്റ് ഐ.ടനി.  മനിഷന
എന്നതീ സഭാപനങ്ങളുലട പങഭാളനിത്തമഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനഭായനി കപ്രഭായജനലപടുതന്നതസ്റ്റ്.  

ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ. ആശുപത്രനികേള

199 (2501) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  ആതുരഭാലയങ്ങളുലട എലന്തെലഭാലാം അടനിസഭാന സദൗകേരവങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് മുനഗണന നല്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്
ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  ആശുപത്രനിയനില്  ചേനികേനിത്സഭാ  സദൗകേരവലാം  ലഭവമഭാവുന്നതസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് എത്ര ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  ആശുപത്രനികേള ഉലണനലാം
അവ ഏലതലഭാലമനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കൂടുതല്കപര്ക്കസ്റ്റ്  ചേനികേനിത്സ  ലഭവമഭാവുന്ന  തരത്തനില്  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.
ആശുപത്രനികേളുലട  അടനിസഭാന,  ചേനികേനിത്സഭാ  സദൗകേരവങ്ങള  ലമചലപടുതന്നതനിനഭായനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഡനിലസനസറനികേളുലട  അടനിസഭാന  സദൗകേരവലാം  ലമചലപടുതകേ,
അനുവദനിച തസ്തനികേളനില് ജതീവനക്കഭാലര ലഭവമഭാക്കുകേ,  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണവുലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേ,  സസന്തെലാം  ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഡനിസ് ലപനസറനികേളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  ലസഷവല്  റനിപയറുലാം  നടതകേ,
മരുന്നനിലന്റെ ലഭവത ഉറപഭാക്കുകേയുലാം ലഭവമലഭാത്ത മരുനകേളക്കുള റതീഇലാംകബഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
തഭാമസലാംവനിനഭാ  ഐ.പനി.-കേളക്കസ്റ്റ്  നല്കുകേ,  എമര്ജനസനി  ലസഷവഭാലനിറനി/സൂപര്
ലസഷവഭാലനിറനി ബനില്ലുകേള കൃതവമഭായനി കമകലഭാഫതീസനില് എത്തനിക്കുകേ.

ലസഷവഭാലനിറനി  സര്വതീസനിനഭാവശവമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുകേയുലാം
ലസഷവലനിസ്റ്റുകേലള നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.  സൂപര് ലസഷവഭാലനിറനി ഒ.പനി. സര്വതീസസ്റ്റ്
തുടങ്ങുകേ, ഉചക്കുകശഷലാം  ലഭാബസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് ഔടസ്റ്റ് കസഭാഴസ്റ്റ് ലചേയ്യുകേ, എക്സെെസ്റ്റ്-കറ യൂണനിറസ്റ്റ്
കേമ്പബ്യൂടടറസസ്റ്റ്  ലചേയ്യുകേ,  ആശുപത്രനികേളനില്  ഒ.പനി.  ചേനികേനിത്സയസ്റ്റ്
എതന്നവര്ക്കുകവണനി  ഫഭാര്മസനി  ഔടസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ്  വഴനി  മരുന്നസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേ
തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുമഭാണസ്റ്റ് മുനഗണന നല്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പകത്തഭാ അതനിലധനികേകമഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന തഭാലഴ പറയുന്ന വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടുന്ന ലതഭാഴനില് സഭാപനങ്ങളനിലല എലഭാ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.
പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുന്നതനിനുള പ്രതനിമഭാസകവതന പരനിധനി 21,000/-രൂപയഭാണസ്റ്റ്.

1. വവവസഭായശഭാലകേള, വവഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള

2. കഹഭാടല്/റകസഭാറന്റെസ്റ്റ്

3. സനിനനിമ തനിയററുകേള

4. കറഭാഡസ്റ്റ് ഗതഭാഗത സഭാപനങ്ങള

5. പത്രമഭാധവമ സഭാപനങ്ങള

6. സസകേഭാരവ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള

7. സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേള, ലകബഭാറടറനികേള

8. കേണ്സക്ഷന കമഖലയനിലല നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

കൂടഭാലത  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പകത്തഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുള  സഭാപനങ്ങളനിലല  എലഭാ  കകേഭാണ്ടഭാകസ്റ്റ്/
കേഭാഷസല് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ. പരനിരക്ഷ ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഒന്നസ്റ്റ്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് തഭാലൂക്കനില് ടജനകമടനില് സനിതനിലചേയ്യുന.
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(ഡനി)  ആശുപത്രനി  കേവഭാച്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഏരനിയഭായനിലല  ഐ.പനി.  ലസങ്തസ്റ്റ്,
ആശുപത്രനിയനിലല ഒ.പനി./ഐ.പനി.സഭാറസസ്റ്റ് എന്നതീ മഭാനദണ്ഡങ്ങലള അടനിസഭാനലപടുത്തനി
ചേനികേനിത്സഭാ  സദൗകേരവങ്ങള  ലമചലപടുതനണസ്റ്റ്.   സഭാങ്ഷനഡസ്റ്റ്  കപഭാസനില്
അലഭാലതയുള  ലസഷവലനിസ്റ്റുകേളക്കുലാം  അവരുലട  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുള
സദൗകേരവലാം ലചേയ്യുന.

കൂടഭാലത  കേനിടക്കകേളുലട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുവഭാനുമുള  അനുമതനി  കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ഐ.ടനി. കേമ്പനനികേളനില്നനിനലാം ജതീവനക്കഭാലര പനിരച്ചുവനിടുന്ന പ്രവണത

200 (2502) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബസ്റ്റ് :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുടസന തങ്ങള :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലഎ.ടനി. കേമ്പനനികേളനില്നനിനലാം ലതഭാഴനില്
നനിയമങ്ങള പഭാലനിക്കഭാലത ജതീവനക്കഭാലര പനിരനിച്ചുവനിടുന്ന പ്രവണത വര്ദനിച്ചുവരുന്ന
കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് ഗദൗരവപൂര്വ്വലാം വതീക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇക്കഭാരവത്തനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗതനനിനലാം എലന്തെങനിലലാം
നടപടനിയുണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കുറഞ്ഞ  ശമ്പളലാം  നലനി  പുതുമുഖങ്ങലള  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
വര്ഷങ്ങളഭായനി കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന ജതീവനക്കഭാര ലപഭാടുന്നലന പനിരനിച്ചുവനിടുന്ന പ്രവണത
ഇലഭാതഭാക്കഭാന അടനിയന്തെരമഭായനി ഇടലപടുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ഐ.റനി.  കമഖലയനില്  ജതീവനക്കഭാലര  കൂടമഭായനി  പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില.  

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളനിലല ക്രനിമനിനലകേള

201 (2503) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലനിലനന്ന വവഭാകജന ക്രനിമനിനല് സസഭഭാവമുള ഇതര
സലാംസഭാനക്കഭാര് എതന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഉലണങനില്  ഇവലര  കേലണതന്നതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  ക്രനിമനിനല് സസഭഭാവമുള ഇതര സലാംസഭാനക്കഭാലര കേലണതന്നതനിനുലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം ലതഭാഴനില് വകുപനിനസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഇല.  നനിയമപരമഭായ
നടപടനികേള ആഭവന്തെര വകുപസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗവ പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി
ലചേയ്തുവരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള

202 (2504) ശതീ  .    എന   .  എ  .  ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗവ പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി
ലചേയ്തുവരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരനില്  എചസ്റ്റ്.ലഎ.വനി.,  ക്ഷയലാം,  മകലറനിയ,  ഫനികലറനിയ  തുടങ്ങനിയ
കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിചവലര കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനില് എത്രലയന്നസ്റ്റ് ജനില തനിരനിചസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന  കലബര്
കേവഭാമ്പുകേള  പലതനികലയുലാം  ജതീവനിത/ശുചേനിതസനനിലവഭാരലാം  പരനിതഭാപകേരമഭാലണന്നസ്റ്റ്
കബഭാധവലപടതനിലന തുടര്ന്നസ്റ്റ് ഈ അവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സസതീകേരനികക്കണ 9
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  3-8-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)960/2016/ലതഭാഴനില്
നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ആകരഭാഗവവുലാം  ശുചേനിതസവുലാം  സലാംബന്ധനിച  കേഭാരവങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആയതുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുവരുന്ന  കേഭാരവങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ലഡപബ്യൂടനി
ഡയറകര്  (തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപസ്റ്റ്),  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്,  ജനിലഭാ
കലബര്  ഓഫതീസര്  (കേണ്വതീനര്),  ഫഭാകറതീസസ്റ്റ്  &  കബഭായനികലഴസ്റ്റ്  ഇനലസകര്
എന്നനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായനി  ഒരു  ടഭാസസ്റ്റ്കഫഭാഴസ്റ്റ്  17-12-2015-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)
1717/2015/ലതഭാഴനില്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടഭാസസ്റ്റ്  കഫഭാഴനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  ഊര്ജനിതമഭായനി  നടനവരുന.   ആകരഭാഗവ  വകുപനിലന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  ലമഡനിക്കല്  കേവഭാമ്പുകേളുലാം  നടത്തനിവരുന.   2016-17
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സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലമഡനിക്കല് കേവഭാമ്പനിനുലാം
കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി  50,00,000/-  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
72  ലമഡനിക്കല്  കേവഭാമ്പുകേള  നടതകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലമഡനിക്കല് കേവഭാമ്പനിനുലാം കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി  2017-
18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് അനുവദനിചനിട്ടുള 50 ലക്ഷലാം രൂപയനില് 15 ലക്ഷലാം രൂപ
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ഇത്തരലാം  കരഭാഗബഭാധയുളതഭായനി   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനില

തനിരനിച്ചുള, ലഭവമഭായ കേണക്കസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

എചസ്റ്റ്.ഐ.വനി മകലറനിയ ഫനികലറനിയ മറസ്റ്റ് സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങള

തനിരുവനന്തെപുരലാം 1 1 2 x

ലകേഭാലലാം x 3 x x

എറണഭാകുളലാം x x x ലഹപലററനിസസ്റ്റ്  ബനി+  

-1 ടടകഫഭായനിഡസ്റ്റ്  -1

കേണ്ണൂര് x 1 x x

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായുള ആവഭാസസ്റ്റ്, അപഭാഘര് പദതനികേള

203  (2505) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി  കഹഭാസല്  രതീതനിയനിലള

പഭാര്പനിട  സമുചയമഭായ  'അപ് നഭാ  ഘര്'  പദതനി  ഏലതഭാലക്ക  ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്

നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  നനിരവധനിയുള  തനിരുവനന്തെപുരലാം,

എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ   ജനിലകേളനില്  'അപഭാഘര്'   പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  'അപഘര്'   പദതനി-

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് സതീമനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.
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അണ് എയ്ഡ ഡസ്റ്റ് സ്കൂള അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കവതനലാം

204 (2506) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അണ്  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂള  അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അണ് എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂള അദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ് വളലര തുച്ഛമഭായ ശമ്പളമഭാണസ്റ്റ്
ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്ന വസ്തുത ശരനിയഭാകണഭാ ;

(സനി)  നഴ്സുമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം നനിശയനിചതുകപഭാലല അണ് എയ്ഡഡസ്റ്റ്
സ്കൂള അദവഭാപകേര്ക്കുലാം മനിനനിമലാം കവതനലാം നനിശയനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)   സഭാനലത്ത  സസകേഭാരവ  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനിലല  അധവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്
മനിനനിമലാം കവതനലാം അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച കേരടുബനില് ലപഭാതു വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  

ടവഗഭാ ത്രഡ്സസ്റ്റ് കപ്രഭാസസസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള നഷപരനിഹഭാരലാം

205  (2507) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാരടനിയനിലല  അടച്ചുപൂടനിയ  ടവഗഭാ  ത്രഡ്സസ്റ്റ്  കപ്രഭാസസസ്റ്റ്  എന്ന
കേമ്പനനിയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുകവണനി പ്രകതവകേ
പദതനിയ്ക്കുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കേമ്പനനിയനില്  കജഭാലനികനഭാക്കനിയനിരുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.യുമഭായനി  ബന്ധലപട  "രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാമതീണ്  കേലവഭാണ്  കയഭാജന"യുലട
ആനുകൂലവലാം  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  "കേമ്പനനി  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില"  എന്ന
സഭാക്ഷവപത്രലാം  നല്കുവഭാന  ലതഭാഴനില്  വകുപസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി, അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേമ്പനനി  ലനികേസനികഡഷനുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
നനിയമപരമഭായനി  കുടനിശ്ശേനികേലയഭാനലാം  നനിലവനിലനില.   ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം തതീരുമഭാനനിയ്ക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  അടച്ചുപൂടനിയ കേമ്പനനികേളനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് എലാംകപഭായതീസസ്റ്റ്
കസറസ്റ്റ് ഇനഷസറനസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന രഭാജതീവസ്റ്റ് ഗഭാന്ധനി ശമനികേസ്റ്റ്
കേലവഭാണ്  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  1947-ലല
വവവസഭായ തര്ക്ക നനിയമത്തനിലല വകുപസ്റ്റ്  25(O)  പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  കേമ്പനനി പൂടനിയതസ്റ്റ്
എനള  കരഖ  ആവശവമഭാലണന്നസ്റ്റ്  ടവഗ  ലത്രഡ്സസ്റ്റ്  കേമ്പനനിയനിലല  കടഡസ്റ്റ്
യൂണനിയനുകേള  സലാംയുക്തമഭായനി   ആവശവലപടനിരുന.   പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം
അടച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനഭായനി  കേമ്പനനി  മഭാകന  ജ്  ലമന്റെസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിച  അകപക്ഷ
25-2-2013-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)  നമ്പര്  374/13/എല്ബനിആര്.  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
നനിരസനിചതനിനഭാല്  കമല്പറഞ്ഞ  കരഖ  നല്കേഭാന  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനസ്റ്റ്
നനിര്വഭാഹമനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരവമഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനിലളലതങനിലലാം  ബഹുമഭാനലപട
വവവസഭായ വകുപ്പുമനനി  5-7-2017-നസ്റ്റ്  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത കയഭാഗത്തനിലന്റെ  തതീരുമഭാനലാം
നമ്പര് 3  പ്രകേഭാരലാം ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ യുമഭായനി ബന്ധലപട  "രഭാജതീവസ്റ്റ് ഗഭാമതീണ് കേലവഭാണ്
കയഭാജന"യുലട ആനുകൂലവലാം ലഭവമഭാക്കുവഭാന "കേമ്പനനി നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില"
എന്ന  സഭാക്ഷവപത്രലാം  നല്കുവഭാന  കേഴനിയുകമഭാ  എന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

ഭവനലാം ഫദൗകണഷനുലാം അപഭാഘര് പദതനിയുലാം

206  (2508) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനുകേതീഴനിലള  ഭവനലാം  ഫദൗകണഷന  കകേരള
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേലളക്കുറനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  'അപഭാ  ഘര്'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കഹഭാസല്  സമുചയങ്ങള
എവനിലടലയലഭാലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  എവനിലടലയങനിലലാം  ഇവയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അപഭാഘര് പദതനി:-കകേരളത്തനില് കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന ഇതര സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് വൃത്തനിയുളതുലാം സുരക്ഷനിതവുമഭായ പഭാര്പനിടലാം ലഭാകഭച്ഛയനിലഭാലത
പ്രതനിമഭാസ  വഭാടകേ  ഈടഭാക്കനി  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  ലതഭാഴനിലലാം  ടനപുണവവുലാം
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വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് ഭവനലാം ഫദൗകണഷന കകേരള,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കേനിനഫ  പഭാര്ക്കനില്
എലഭാ  സദൗകേരവങ്ങകളഭാടുലാംകൂടനി  പണനിതസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  പഭാര്പനിട  പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.
അപഭാഘര്  പദതനി  -  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  സതീമനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  

ജനനനി  പദതനി:-കകേരളത്തനിലല  അസലാംഘടനിതകമഖലയനിലല  വരുമഭാനലാം
കുറഞ്ഞ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  കജഭാലനിക്കഭാര്ക്കുലാം  സസന്തെലാം  അപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തഭാങ്ങഭാവുന്ന
വനിലയസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.   നനിലവനില്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല
ലപരുമ്പഭാവൂരനില്  296  അപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റുകേളുലടയുലാം  (715  sqft),  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല
അടനിമഭാലനിയനില് 216 അപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റുകേളുലടയുലാം (645 sqft) നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിചസ്റ്റ്
വരുന.  

ഭവനലാം പദതനി:-  "ഭവനലാം പദതനി-കതഭാടലാം കമഖലയനില് സസന്തെലാം വതീടസ്റ്റ് സതീലാം"
('Bhavanam  Project-Own  Your  Own  Housing  Scheme')  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല വതീടനിലഭാത്ത കതഭാടലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കതഭാടലാം
കമഖലയനില്ത്തലന്ന  സസന്തെമഭായനി  വതീടസ്റ്റ്  നനിര്മനിചസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനഭായനിടഭാണസ്റ്റ്.  “ഭവനലാം
പദതനി-കതഭാടലാം  കമഖലയനില്  സസന്തെലാം  വതീടസ്റ്റ്  സതീലാം"  നടപനിലഭാക്കഭാനുള  പദതനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനില് ആണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)   പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കേനിനഫ  പഭാര്ക്കനില്,  കേഞനികക്കഭാടസ്റ്റ്  "അപഭാഘര്
പദതനി-പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് സതീമനിലന്റെ" നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.

അപഭാഘര് പദതനി

207 (2509) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
,,   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
,,   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
,,    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്,  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
തഭാമസസദൗകേരവത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  അപഭാ  ഘര്  പദതനി  നനിലവനിലകണഭാ
എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഇദൗ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  ഫഭാറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലവനലാം  അതസ്റ്റ്  എവനിലടലയലഭാമഭാലണനലാം
ലവളനിലപടുതകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനിലണസ്റ്റ്.   ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  വൃത്തനിയുളതുലാം  സുരക്ഷനിതവുമഭായ,  എലഭാ  സദൗകേരവങ്ങകളഭാടുലാം
കൂടനി  ലഭാകഭച്ഛയനിലഭാലത  പ്രതനിമഭാസ  വഭാടകേ  ഈടഭാക്കനി  നല്കുന്ന  കഹഭാസലഭാണസ്റ്റ്
വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   നനിലവനില്  പദതനിയുലട  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  സതീമനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.  'അപഭാഘര്'  പദതനി ഇതര
സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  നനിരവധനിയുള  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചസ്റ്റ്
വരുന.

മലയഭാള ചേലചനിത്ര നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല വനികവചേനപരമഭായ നനിലപഭാടുകേള

208 (2510) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാള  ചേലചനിത്ര  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നവര്ക്കനിടയനില്
വനികവചേനപരമഭായ നനിലപഭാടുകേള നനിലനനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേലചനിത്ര  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലലയ  ഒരു  വവവസഭായമഭായനി
കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിയമലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ കമഖലയനിലല ലതഭാഴനില് നനിയമങ്ങളക്കസ്റ്റ് എതനിരഭായ പ്രവണതകേള
അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.   സഭാലാംസഭാരനികേകേഭാരവ  വകുപനില്നനിനലാം  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനനിതകേളക്കസ്റ്റ്   കനരനികടണനി  വരുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  ലതഭാഴനില്
സഭാഹചേരവങ്ങളുലാം  പഠനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്   ജസനിസസ്റ്റ്  ലകേ.  കഹമ
അദവക്ഷയഭായനി  ഒരു  മൂന്നലാംഗ  വനിദഗ  സമനിതനിലയ  നനിയമനിചസ്റ്റ്  1-7-2017
തതീയതനിയനിലല സ.ഉ. (എലാംഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 16/2017/സഭാലാം.കേഭാ.വ.  പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി&ഡനി)  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനില്   പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഏലതങനിലലാം
ലപ്രഭാഡക്ഷന യുണനിറനിലന്റെ സഭാപനങ്ങളുലടകേതീഴനില് ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് 1960-
ലല കകേരള കഷഭാപസ്റ്റ് & ലകേഭാകമഴവല് എസഭാബനിലഷ്മെന്റെസ്റ്റ് നനിയമത്തനില് പറയുന്ന കസവന
കവതന  വവവസകേളുലാം  മറസ്റ്റ്  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്.   എന്നഭാല്  ഈ
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കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേലഭാകേഭാരനമഭാര്  ഉളലപലടയുള  എലഭാ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ഈ  കമഖലയനിലല  പ്രകതവകേ  സഭാഹചേരവലാംലകേഭാണസ്റ്റ്   ഈ
നനിയമലാം  ബഭാധകേമഭാക്കഭാന  കേഴനിയുകേയനില.   മലയഭാള  ചേലചനിത്ര  നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി
ബന്ധലപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഗണവമഭായ  ഒരു  ഭഭാഗലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
സലാംസഭാനത്തനിനുപുറത്തഭാണസ്റ്റ് നടക്കുന്നതസ്റ്റ്.

പുതനിയ ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള

209 (2511) ശതീ  .   ടഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എലതങനിലലാം ലസകറനില് കജഭാലനി
ലചേയനിരുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  കജഭാലനി  നഷലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  എത്ര  കപര്ലക്കനലാം
ഏലതഭാലക്ക ലസകറനിലഭാണസ്റ്റ് കജഭാലനിസഭാധവത കുറഞ്ഞലതനലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിടനില.

സദൗജനവ ആകരഭാഗവ ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി

210  (2512) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സദൗജനവ  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ചേനികേനിത്സ  ലഭനിക്കുന്ന
കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  സസകേഭാരവ/സര്ക്കഭാര്/സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേള
ഏലതഭാലക്കലയനലാം ഇവനിടങ്ങളനില് ഏലതഭാലക്ക ചേനികേനിത്സകേളഭാണസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുളലതനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സദൗജനവ  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ചേനികേനിത്സ  നല്കേനി
വരുന്ന  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിലല  സസകേഭാരവ/സര്ക്കഭാര്/സഹകേരണ
ആശുപത്രനികേളുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  പ്രസ്തുത
ആശുപത്രനികേളനില്  ലഭവമഭാകുന്ന  എലഭാ  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത്സയുലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേര്ഷകേ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് മുകഖന നല്കുന്ന ആനുകൂലവങ്ങള

211  (2513) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കേര്ഷകേ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുകഖന
നല്കുന്ന ആനുകൂലവങ്ങള എലന്തെലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിവഭാഹ ധനസഹഭായമഭായനി നനിലവനില് എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ് നല്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ് വര്ദനിപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  ആനുകൂലവങ്ങളക്കഭായനി  നല്കുന്ന  അകപക്ഷകേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള കേര്ഷകേ ലതഭാഴനിലഭാഴനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് തഭാലഴപറയുന്ന 6
ഇനലാം കക്ഷമഭാനുകൂലവങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതസ്റ്റ്.

1. റനിടയര്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആനുകൂലവലാം  (അധനിവര്ഷഭാനുകൂലവലാം):- 60  വയസസ്റ്റ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം വനിരമനിക്കുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
അലാംഗതസകേഭാലത്തനിനനുസൃതമഭായനി   പ്രതനിവര്ഷലാം  625/-  രൂപ  എന്ന  നനിരക്കനില്
അധനിവര്ഷഭാനുകൂലവലാം നല്കേനിവരുന.

2. വനിവഭാഹധനസഹഭായലാം:-  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായ  സതീ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട   ലപണ്മക്കളക്കുലാം  2,000/-രൂപ
വനിവഭാഹധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിവരുന.

3. മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം:-  60 വയസസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ് മുനപസ്റ്റ്
മരണമടയുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  നനിയമപരമഭായ  അവകേഭാശനിക്കസ്റ്റ്  2,000/-  രൂപ
മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിവരുന.

4. പ്രസവ  ധനസഹഭായലാം:-   കക്ഷമനനിധനിയനിലല  വനനിത  അലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പ്രസഭാവഭാനുകൂലവമഭായനി  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  1,000/-  രൂപയുലാം  സര്ക്കഭാര്
ധനസഹഭായമഭായനി 14,000/- രൂപയുലാം ഉളലപലട 15,000/- രൂപ നല്കേനിവരുന.

5. ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം:-   അലാംഗങ്ങളുലട  ചേനികേനിത്സയഭായനി  നല്കേനി
വരുന്ന  ഈ  ആനുകൂലവലാം  ഓകരഭാ  5  വര്ഷത്തനിനുലാം  പരമഭാവധനി  2,500/-  രൂപ
വലരയഭാണസ്റ്റ്.
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6. വനിദവഭാഭവഭാസ  ധനസഹഭായ  പദതനി:-  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളുലട
SSLC/THSLC പരതീക്ഷയനില് ഉയര്ന്ന മഭാര്ക്കസ്റ്റ് വഭാങ്ങുന്ന മക്കളക്കസ്റ്റ് ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നനിശയനിക്കുന്ന തുകേ കേവഭാഷസ്റ്റ് അവഭാര്ഡഭായനി നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  വനിവഭാഹ ധനസഹഭായമഭായനി  2,000/-  രൂപയഭാണസ്റ്റ് നനിലവനില് നല്കേനി
വരുന്നതസ്റ്റ്.   കബഭാര്ഡനിലന്റെ  നനിലവനിലള  സഭാമ്പത്തനികേസനിതനിയനില്  ആനുകൂലവലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഴനിയുകേയനില.

(സനി)  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  2010  മുതലള  വനിവനിധ  ആനുകൂലവങ്ങള
കുടനിശ്ശേനികേയഭാണസ്റ്റ്.   ഒഭാകരഭാ  വര്ഷവുലാം  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  ആനുകൂലവ
അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏകേകദശലാം  35  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ
ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  ഒരു വര്ഷലാം ആലകേ ലഭനിക്കുന്ന വരുമഭാനലാം
9 കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്.  കകേരള കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ഉപധനഭാഭവര്ത്ഥനയനില്  അലാംഗങ്ങളുലട
റനിടയര്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആനുകൂലവലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന
30,00,00,000/-  (മുപതസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപ മഭാത്രലാം)  പനിനവലനിചസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കലബര്  കേമ്മേതീഷണര്ക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  31-7-2017-ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര് 996/17/ലതഭാഴനില് പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ബഭാലകവല നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

212  (2514) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാലമന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനികേലളലക്കഭാണസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലലടുപനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര
എലന്തെഭാലക്ക ശനിക്ഷഭാനടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഭാലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനഭായനി പ്രകതവകേ നടപടനിലയഭാനലാം
ലതഭാഴനില് വകുപസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുന്നനില.

(ബനി)  14  വയസനിനസ്റ്റ്  തഭാലഴയുള കുടനികേലളലക്കഭാണസ്റ്റ് കജഭാലനി  എടുപനിക്കുന്നതഭായനി
കേലണത്തനിയഭാല്  ലതഭാഴനിലടമയസ്റ്റ്  എതനിലര  1986  -ലല  ബഭാലകവല  (നനികരഭാധനവുലാം
നനിയനണവുലാം) നനിയമപ്രകേഭാരലാം കപ്രഭാസനികേബ്യൂഷന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കതഭാടലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

213  (2515) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കതഭാടലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായുളള  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലന്റെ  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുലട നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  എത്ര
അകപക്ഷകേളഭാണസ്റ്റ് വന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനിലല വതീടനിലഭാത്ത കതഭാടലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കതഭാടലാം
കമഖലയനില്ത്തലന്ന സസന്തെമഭായനി വതീടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  “ഭവനലാം
പദതനി - കതഭാടലാം കമഖലയനില് സസന്തെലാം വതീടസ്റ്റ് സതീലാം”('Bhavanam Project – Own
Your  Own  Housing  Scheme')  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഈ  സതീമനിലന
സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  

സനില് പഭാര്ക്കുകേള

214  (2516) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനുകേതീഴനില്  സനില്  പഭാര്ക്കുകേള  നനിലവനിലകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഉലണങനില് ഏലതലഭാലാം; ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  സനില്  പഭാര്ക്കുകേള  അനുവദനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനിൽ  അതനിലന്റെ  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണ  രതീതനി,  മഭാനദണ്ഡലാം  എന്നനിവ
സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ഹയര്ലസക്കണറനി/സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലാം
ലതഭാഴനില്  പരനിശനിലനലാം  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ  അതനിനുകവണനി
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലതഭാഴനില് വകുപനിനുകേതീഴനില് സനില് പഭാര്ക്കുകേള നനിലവനിലനില.

(ബനി)  പുതനിയ  സനില്  പഭാര്ക്കുകേള  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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(സനി)   കകേരളത്തനിലല ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട ഹയര് ലസക്കന ഡറനി  സ്കൂളുകേള,
ആര്ട്സസ്റ്റ്  &  സയനസസ്റ്റ്  കകേഭാകളജുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ലതലരലഞ്ഞടുത്ത
കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  അഡതീഷണല്  സനില്  അകേസനിസനിഷന  കപ്രഭാഗഭാലാം  (അസഭാപസ്റ്റ്)
പദതനിയനില്  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  വരുനണസ്റ്റ്.   ഇത്തരത്തനില്
സലാംസഭാനലത്ത ഹയര് ലസക്കനഡറനി  സ്കൂളുകേളുലാം  കകേഭാകളജുകേളുലാം ഉളലപലട  1052
സഭാപനങ്ങളനില് 180 മണനിക്കുര് ടദര്ഘവമുള അടനിസഭാന പരനിശതീലനവുലാം 90-ല്
അധനികേലാം  ടനപുണവ  കകേഭാഴ്സുകേളനിലല   ലതഭാഴനില്  കമഖലഭാ  പരനിശതീലനവുലാം
ഉളലപടുന്നതഭാണസ്റ്റ്  അസഭാപസ്റ്റ്  പരനിശതീലനക്രമലാം.   ഇതനിനഭായനി  നഭാഷണല്  സനില്
ലഡവല്പ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  (എന.എസസ്റ്റ്.ഡനി.സനി.)  അലാംഗതീകൃത  പരനിശതീലന
കകേഭാഴ്സുകേളഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്. 

വവഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട പ്രശ്നങ്ങള

215 (2517) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വവഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളനില്  ജതീവനക്കഭാലര  ലതഭാഴനില്
സമയത്തസ്റ്റ് ഇരനിക്കഭാന അനുവദനിക്കുന്നനില എന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  പ്രഭാഥമനികേ  കേര്ത്തവവ  നനിർവ്വഹണത്തനിനസ്റ്റ്  സദൗകേരവലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാത്ത  എത്ര  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  പ്രഭാഥമനികേ  കേര്ത്തവവ  നനിർവ്വഹണത്തനിനസ്റ്റ്  സദൗകേരവലാം
ഏർലപടുത്തനിയതസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയഭാകണഭാ പുതനിയ സഭാപനങ്ങൾക്കസ്റ്റ് ടലലസൻസസ്റ്റ്
നൽകുന്നതസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട പ്രഭാഥമനികേ കേര്ത്തവവ നനിര്വ്വഹണത്തനിനസ്റ്റ് സദൗകേരവലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാത്തതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  27  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന സസകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങള കകേരള
കഷഭാപസ്റ്റ്  &  ലകേഭാകമഴവല്  എസഭാബനിലഷ്മെന്റെസ്റ്റ്   നനിയമലാം,  1960-ലന്റെ  5  എ  വകുപസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരമുള  രജനികസഷന  എടുക്കണലമന്നസ്റ്റ്  വവവസ  ലചേയതനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ലതഭാഴനില്
വകുപനിലല  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  ഉകദവഭാഗസര്  സഭാപന  പരനികശഭാധനകേള
നടതകമ്പഭാള  ടനി  സഭാപനങ്ങളനില്  പ്രകതവകേ  കടഭായ് ലലറസ്റ്റ്  സദൗകേരവലാം



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 319

ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനിലലങനില്,  1961-ലല  കകേരള  കഷഭാപസ്റ്റ്  &  ലകേഭാകമഴവല്
എസഭാബനിലഷ്മെന്റെ സ്റ്റ്  ചേടലാം  5  എ  (8)  പ്രകേഭാരലാം  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനി  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനമുണസ്റ്റ്.

ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി

 216 (2518) ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിളനില് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട പരനിരക്ഷ ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനികയറലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  നനിലവനിലള  കക്ഷമപദതനിക്കസ്റ്റ്
പുറലമയഭാകണഭാ ഈ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(സനി)  കകേരളത്തനിലലതന്ന  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കസവനലാം
നല്കുന്നതനിനുള  ലഫസനിലനികറഷന  കകേന്ദ്രങ്ങള  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വനിവരകശഖരണവുലാം രജനികസഷനുലാം
തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡുലാം  ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷയുലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  "ആവഭാസസ്റ്റ്"
എന്ന  പദതനിക്കസ്റ്റ്  രൂപലാംലകേഭാടത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകുന്ന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  15,000/-രൂപയുലട  സദൗജനവ  ചേനികേനിത്സ
സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം  എലാംപഭാനല്ലചേയ
സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  അലതഭാലടഭാപലാം  2  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  അപകേട  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷകൂടനി  ഉറപസ്റ്റ് വരുതന്നതഭാണസ്റ്റ്.   ഇതര
സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  കകേരളത്തനിലലത്തനി  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന 18 വയസനിനുലാം 60 വയസനിനുലാം ഇടയനിലള ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണസ്റ്റ് 'ആവഭാസസ്റ്റ്'
പദതനിയുലട പരനിധനിയനില് വരുന്നതസ്റ്റ്. ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ നല്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം
ആഭവന്തെരലാം,  ആകരഭാഗവലാം,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം  തുടങ്ങനി  മറസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്
ആവശവമഭായ വനിവരങ്ങള പ്രഭാപവമഭാക്കുവഭാന കേഴനിയുലാംവനിധത്തനിലള വനിവനികധഭാകദശവ
ഏകേതീകൃത  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  ലനിങസ്റ്റ്ഡസ്റ്റ്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില്  ചേനിപസ്റ്റ്  അധനിഷനിതമഭായ
തനിരനിചറനിയനില്  കേഭാര്ഡനില്  സവനികശഷ  തനിരനിചറനിയല്  നമ്പര്,  കേബ്യൂ  ആര്  കകേഭാഡസ്റ്റ്
എന്നനിവ ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.
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(ബനി) അലത.

(സനി)  പ്രഭാരലാംഭഘടലമന്ന  നനിലയനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം/എറണഭാകുളലാം/
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലല  യഥഭാക്രമലാം  കേഴക്കൂടലാം,  ലപരുമ്പഭാവൂര്,  ഫറൂക്കസ്റ്റ്
എന്നതീ  സലങ്ങളനില്  ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

നഴ്സുമഭാരുലട മനിനനിമലാം കവതനലാം

217  (T2519) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളനിലല  നഴ്സുമഭാരുലട  മനിനനിമലാം
കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള  എലന്തെങനിലലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി) 2013-ല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലൂലട നഴ്സുമഭാര്ക്കസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കവതനലാം
നല്കേണലമന്ന  വവവസ  പഭാലനിക്കഭാത്ത  ആശുപത്രനികേളലക്കതനിലര  എലന്തെങനിലലാം
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  പദതനിയുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  നഴ്സുമഭാരുലട മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
കുറമറ ഒരു ഉന്നതതല കേമ്മേനിറനിലയ രൂപതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ടനി  കേമ്മേനിറനിയനില്  പുരുഷ  ,  വനനിതഭാ  നഴ്സുമഭാരുലട  പ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം
ഉളലപടുത്തഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  25,000/-
രൂപഭാലയങനിലലാം ആക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഓകരഭാ സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളുലടയുലാം നനിലവഭാരലാം അനുസരനിചസ്റ്റ് ഇവരുലട
കവതനലാം  25,000/-ല് നനിനലാം  (മനിനനിമലാം  കവതനലാം)  കൂടനിലക്കഭാടുക്കഭാന ആവശവമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  സലാംസഭാനലത്ത  ഓകരഭാ  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനി  മഭാകനജ് ലമന്റുകേളുലാം
പ്രസ്തുത സപനങ്ങളനില് കജഭാലനികനഭാക്കുന്ന നഴ്സുമഭാര്ക്കസ്റ്റ് തുച്ഛമഭായ കവതനലാം നല്കുന്നതസ്റ്റ്
അസഭാനനിപക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തെങനിലലാം പുതനിയ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിടനില. 

(ബനി)   മനിനനിമലാം  കവതനലാം  നല്കേഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  മനിനനിമലാം
കവതന നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ലതഭാഴനില് വകുപസ്റ്റ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 321

(സനി)  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളനിലല  നഴ്സുമഭാരുലട  കവതനലാം  സലാംബന്ധനിച
ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കഭാന  ലതഭാഴനില്  വകുപസ്റ്റ്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫസ്റ്റ്  ലസക്രടറനി,
ആകരഭാഗവ  കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപസ്റ്റ്  അഡതീഷണല് ചേതീഫസ്റ്റ്  ലസക്രടറനി,  നനിയമ  വകുപസ്റ്റ്
ലസക്രടറനി, കലബര് കേമ്മേതീഷണര് എന്നനിവലര അലാംഗങ്ങളഭാക്കനി 28-7-2017-ലല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ.)  /984/2017/ലതഭാഴനില്  നമ്പര്  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം  ഉന്നതതല  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  പരനിഗണനയനിലനില.  നഴ്സുമഭാരുലട സമരവുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ്  20-7-2017-ല്
ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി   വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനില്  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനി
നഴ്സുമഭാരുലട  ഏറവുലാം  കുറഞ്ഞ  കൂലനി  20,000  രൂപയഭായനി  നനിശയനിക്കഭാന
ധഭാരണയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ) സസകേഭാരവ ആശുപത്രനി നഴ്സുമഭാരുലട കവതനലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഒരു  ഉന്നതതല  കേമ്മേനിറനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
കേമ്മേനിറനിയുലട ശനിപഭാര്ശ മനിനനിമലാം കവതന ഉപകദശകേ സമനിതനിയുലട പരനിഗണനയഭായനി
നല്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മനിനനിമലാം കവതന ഉപകദശകേ സമനിതനിയുലട ശനിപഭാര്ശ
പ്രകേഭാരലാം  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  നല്കേഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  മനിനനിമലാം
കവതന നനിയമപ്രകേഭാരലാം ലതഭാഴനില് വകുപസ്റ്റ് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. നഴ്സുമഭാര്ക്കസ്റ്റ്
തുച്ഛമഭായ  കവതനലാം  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനിലള  നനിയമങ്ങള
പരവഭാപ്തമഭാണസ്റ്റ്. 

 ലതങ്ങസ്റ്റ് കേയറ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കക്ഷമനനിധനി 

218 (2520) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലതങ്ങസ്റ്റ് കേയറ ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള വനിദഗ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭായനി
അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  അനുസരനിച്ചുള  ആനുകൂലവങ്ങള  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കക്ഷമനനിധനി രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  60  വയസസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ  എലഭാ  ലതങ്ങസ്റ്റ്  കേയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം
പ്രതനിമഭാസലാം 1,500 രൂപ ലപനഷന അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കജഭാലനിക്കനിടയനില്  മരണമടയുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്
അഞസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരവവുലാം  കജഭാലനിക്കനിടയനില്
പരനിക്കുപറ്റുന്നവരുലട  മുഴുവന  ചേനികേനിത്സഭാലചേലവസ്റ്റ്  വഹനിക്കുന്ന  കേഭാരവവുലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലതങ്ങസ്റ്റ്  കേയറ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേരള  അസലാംഘടനിത
ലതഭാഴനിലഭാളനി  സഭാമൂഹവ  സുരക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗതസലമടുത്തസ്റ്റ്  വനിഹനിതലാം
അടയഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലൂലട ലപനഷനുലാം മറഭാനുകൂലവങ്ങളുലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  4-8-2017-ലല  സ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)നമ്പര്  359/2017/ധന.  പ്രകേഭാരലാം
കക്ഷമനനിധനി  ലപനഷനുകേള  1,100  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലതങ്ങസ്റ്റ് കേയറ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് 1,500 രൂപ ലപനഷന അനുവദനിക്കുന്ന വനിഷയലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ലതഭാഴനിലധനിഷനിത കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ് പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനികേള

 219 (2521) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില് വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ്
പുതുതഭായനി ലതഭാഴനില് നല്കേഭാന കേഴനിഞ്ഞു എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലന്തെഭാലക്ക പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനുകേതീഴനില്  ആധുനനികേ  ലതഭാഴനില്  സഭാധവതകേളുളള
കൂടുതല്  സഭാപനങ്ങളുലാം  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലള നഭാഷണല് എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് സര്വ്വതീസസ്റ്റ്
വഴനി 10872 കപര്ക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ലതഭാഴനില്  വനിപണനിക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  സഭാധവതകയറനിയ
കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്  മുനതൂക്കലാം  നല്കേനിയഭാണസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലള  കകേരള
അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സസ്റ്റ്  എക്സെെലനസസ്റ്റ്  (KASE)  പരനിശതീലന  പദതനികേള
വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ലതഭാഴനില്ലഭവത  60%  ഉറപഭാക്കുലമന്ന
മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചഭാണസ്റ്റ് KASE പരനിശതീലന പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വവഭാവസഭായനികേ  പങഭാളനികേലള  ലതലരലഞ്ഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നഴനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലസകേബ്യൂരനിറനി
സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്,  ഓയനില് ആന്റെസ്റ്റ് ഗവഭാസസ്റ്റ്,  ടതീചനിലാംഗസ്റ്റ്,  എന്റെര്ലപ്രണര്ഷനിപസ്റ്റ്,  കവസസ്റ്റ് വഭാടര്
ടതീറസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്,  ആകരഭാഗവ   സദൗന്ദരവ  സലാംരക്ഷണലാം,  ബഭാങനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്,
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മലലറന, ഇനഡസനിയല് ഒഭാകടഭാകമഷന, ലപകടഭാളനിയലാം, ആയുര്കവ്വദലാം, മളടനി മതീഡനിയ
ആന്റെസ്റ്റ്  ആനനികമഷന,  ആര്ക്കനിലടക്ചേര്  ആന്റെസ്റ്റ്  ഇന്റെതീരനിയര്  ഡനിലലസന,
ഫനിസനികയഭാലതറഭാപനി,  ടൂറനിസലാം  ആന്റെസ്റ്റ്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  തുടങ്ങനി
വനിവനിധ കമഖലകേളനില് ഇതനികനഭാടകേലാം പരനിശതീലന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
തുടര്നലാം  ലലവവനിധവമഭാര്ന്ന  ലതഭാഴനില്സഭാധവതയുള  കമഖലകേളനില്നനിനലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലഭവമഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്  മുനഗണന  നല്കേനി  പരനിശതീലന  പദതനികേള
നടപഭാക്കനി  കൂടുതല്  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  ലഭവമഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  KASE
ലക്ഷവമനിടുന്നതസ്റ്റ്. 

എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞസ്റ്റ് മുകഖനയുള കജഭാലനിസഭാധവത 

220 (2522) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്  മുകഖനയുളള  കജഭാലനി
സഭാധവത കുത്തലന കുറയുന്നതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2017  ജൂണ്  30  വലര  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്  രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുളളവര് എത്രലയനലാം അതനില് എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ് ഈ വര്ഷലാം എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് വഴനി കജഭാലനി ലഭവമഭാക്കനിലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് വഴനി ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കഭാലത കേരഭാര്
വവവസയനിലലാം  ദനിവസക്കൂലനിയനിനത്തനിലലാം  ജതീവനക്കഭാലര  സര്ക്കഭാര്  ,അര്ദ
സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  നനിയമനിക്കുന്ന
പ്രവണത  വര്ദനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  ആയതനികനല്  കേര്ശന  ഇടലപടല്
ഉണഭാകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞസ്റ്റ്  മുകഖന  സര്ക്കഭാര്
കമഖലയനിലല  കജഭാലനിസഭാധവത കുത്തലന കുറഞ്ഞുവരുന്നനിലലങനില്കപഭാലലാം,  വര്ഷലാം
കേഴനിയുലാംകതഭാറുലാം ക്രകമണ കുറഞ്ഞുവരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  2017 ജൂണ് 30 വലര എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുകേളനില് രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുളവരുലട   എണലാം  3757307   1-1-2017  മുതല്  3-8-2017-വലര
എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞസ്റ്റ് വഴനി കജഭാലനി ലഭനിചവര്- 6374.
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(സനി)  അനധനികൃതമഭായനി  നനിയമനിചവലര  പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതനിനുലാം  ഒഴനിവുകേള
എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുവഴനി  നനികേതന്നതനിനുലാം  26-12-2016-ലല
1046913/ജനി2/2016/ലതഭാഴനില്  കേത്തസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ
വകുപ്പുകേള/ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങള/കബഭാര്ഡുകേള/കകേഭാര്പകറഷനുകേള/കേമ്പനനികേള
എന്നനിവയനിലല കമധഭാവനികേളക്കസ്റ്റ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല്
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള

221 (2523) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന  :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ബനി) എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില് നനിലവനില് ഏലതലഭാലാം കസവനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഓണ്ടലനഭായനി ലഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  ഓണ്ടലന കസവനങ്ങള ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുകൂടനി
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ടചസ്റ്റ് സതീന കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  കസവനങ്ങള  ഓണ്ടലന  ആക്കുന്നതനിലൂലട  സലാംസഭാനലത്ത
സര്ക്കഭാര്,  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഉണഭാകുന്ന
തഭാല്ക്കഭാലനികേ/ദനിവസകവതന/കകേഭാണ്ടഭാകസ്റ്റ്  ഒഴനിവുകേളുലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുകഖനയലഭാലത
നനികേത്തലപകടണ  സനിരലാം  ഒഴനിവുകേളുലാം  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേള  മുകഖന
നനികേതന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇദൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ്
എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുകേളനില്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള  35  ലക്ഷകത്തഭാളലാം
ലതഭാഴനിലകനസഷകേരുലട  വനിവരലാം  digitise-ലചേയസ്റ്റ്  e-employment  exchange  എന്ന
ഓണ്ലലലന കപഭാര്ടല് മുകഖന 3-5-2017-മുതല് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

www.employment.kerala.gov.in എന്ന  ലവബ്ലലസറസ്റ്റ്  വഴനി  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുകേളനില്നനിനലാം ലതഭാഴനിലകനസഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കുന്ന ഇ-കസവനങ്ങള
എലഭായസ്റ്റ് കപഭാഴുലാം, എവനിലടനനിനലാം ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.
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കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  എകേസ്റ്റ് സ്ചേഞ്ചുകേളുലാം  കപപര്രഹനിത
ഓഫതീസുകേളഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനി  ഇ-ഓഫതീസസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   2017-18  പദതനി  കേഭാലയളവനിലന്റെ  അവസഭാനകത്തഭാലട  പ്രസ്തുത
പദതനി  എലഭാ  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുകേളനിലലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  രജനിസസ്റ്റ് കടഷന,  പുതുക്കല്,  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  കചേര്ക്കല്,  ടഭാനസ്ഫര്,  റതീ-
രജനികസഷന വവക്തനിഗത വനിവരങ്ങളുലട അപ്കഡഷന തുടങ്ങനിയ എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുകേള   വഴനി  പ്രതവക്ഷമഭായനി  നല്കുന്ന  എലഭാ  കസവനങ്ങളുലാം
ഓണ്ലലലന  മുകഖന  ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.  ഓണ്ലലലന  കസവനങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കൂടനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലസല്ഫസ്റ്റ്  ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേനികയഭാസ്ക്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി) എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുകേള വഴനിയുള കവക്കനസനി ലസലക്ഷന
പ്രക്രനിയ  ഓണ്ലലലന  ആകുന്നകതഭാലട  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്   എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുകേളനില്
സര്ക്കഭാര്,  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  അറനിയനിക്കുന്ന
തഭാല്ക്കഭാലനികേ/ദനിവസകവതന/കകേഭാണ്ടഭാകേസ്റ്റ് ടസ്റ്റ്  ഒഴനിവുകേളക്കുലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുകഖനയലഭാലത
നനികേത്തപകടണ സനിരലാം  ഒഴനിവുകേളക്കുലാം കൂടുതല് കവഗത്തനിലലാം  കൃതവതകയഭാലടയുലാം
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം ലചേയഭാനുലാം പ്രസ്തുത വനിവരങ്ങള ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്
ഓണ്ലലലന കപഭാര്ടല് മുകഖന ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

പ്രവൃത്തനിപരനിചേയ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നല്കേഭാത്ത ലതഭാഴനിലടമകേള

222 (2524) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരവസഭാപനങ്ങളനില് വര്ഷങ്ങകളഭാളലാം  ലതഭാഴനില്

ലചേയ്യുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കമഖലയനില്  അഭനിമുഖത്തനിനസ്റ്റ്  ഹഭാജരഭാകുകമ്പഭാള

ലതഭാഴനിലടമകേള  പ്രവൃത്തനിപരനിചേയ  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  നല്കേഭാത്ത  സഭാഹചേരവലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സസകേഭാരവസഭാപനങ്ങള സര്ക്കഭാര് മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാകണഭാ

ഇദൗ അവസ ഉണഭാകുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി) ലതഭാഴനിലടമകേള ജതീവനക്കഭാരുലട അവകേഭാശങ്ങള ഹനനിക്കുന്നതു സലാംബന്ധനിച

പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തെസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലളതസ്റ്റ്; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) അലത.

(സനി)  സലാംസഭാന   ലതഭാഴനില്   വകുപനില്  101  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കലബര്
ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  ജനിലഭാതലത്തനില്  14  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്
എനകഫഭാഴസ്റ്റ് സ സ്റ്റ്ലമന്റുമഭാരുലാം എനകഫഭാഴസ്റ്റ് സസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സസകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  നനിയമ  പ്രകേഭാരമുള
ആനുകൂലവങ്ങള   ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  2017-ല്
നഭാളനിതുവലര  31822  പരനികശഭാധനകേള നടതകേയുലാം  3757  കപ്രഭാസനികേബ്യൂഷനുലാം  365
ലക്ലയനിലാം  ലപറതീഷനുലാം  ഫയല്  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയസ്റ്റ് തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ലതഭാഴനില്
വകുപനിലല എനകഫഭാഴസ്റ്റ് സസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം സസ്റ്റ് ലപഷവല് പരനികശഭാധനകേളുലാം നടതന.
2016-ല്  ലടകേസ്റ്റ് ലസല്  കമഖലയനിലലാം  2017-ല്  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേള,
കേണ്സസ്റ്റ് ടക്ഷന   ലലസറ്റുകേള,  ലസകേബ്യൂരനിറനി  ഏജനസനികേള  എന്നതീ  കമഖലകേളനിലലാം
സസ്റ്റ് ലപഷവല്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിവനിധ  സസകേഭാരവ
കമഖലകേളനില്  കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന  ജതീവനക്കഭാരുലട  കവതനലാം  ബഭാങസ്റ്റ്  വഴനി
നല്കുന്നതനിനഭായുള  കവതന  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയുലാം  വകുപസ്റ്റ്   (ഇ-കപയസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്)
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  നഭാളനിതുവലര  5340  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം 121192 ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  800  കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലതഭാഴനില്  വകുപസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിച  കകേഭാളലസന്റെര്  മുകഖന  വകുപനിലന  സലാംബന്ധനിച
സലാംശയങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം 155214/180042555214 എന്നതീ നമ്പരുകേളനില് രഭാവനിലല
7 മണനി മുതല് ലലവകുകന്നരലാം 7 മണനി വലര വനിളനിചസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞസ്റ്റ് വഴനി നനിയമനലാം

223  (2525) ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം മലപ്പുറലാം ജനിലയനില്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് വഴനി എത്ര കപലര നനിയമനിച്ചു;

(ബനി)  അവരുലട  എണലാം,  വകുപസ്റ്റ്,  ഓഫതീസസ്റ്റ്,  തസ്തനികേ  എന്നനിവ  തനിരനിചസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏതസ്റ്റ്  വര്ഷലാംവലര  രജനികസഷന  നടത്തനിയവലരയഭാണനികപഭാള
നനിയമനത്തനിനഭായനി പരനിഗണനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 327

(ഡനി)  പുതുതഭായനി  ഏലതങനിലലാം  ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞ്ചുവഴനി  നനിയമനത്തനിനഭായനി  ശനിപഭാര്ശകേള  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  770 കപലര നനിയമനിച്ചു.

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(സനി) Full  Time  Regular (Non-Metric)-18-9-1989-വലര സതീനനികയഭാറനിടനിയുള
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള  Part  Time  Regular-17-6-1983-വലര  സതീനനികയഭാറനിടനിയുള
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള  Full  Time  Temporary-(Metric)-12-6-1987-വലര
സതീനനികയഭാറനിടനിയുള  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള  Full  Time  Temporary-  (Below
Metric)-27-9-1991-വലര സതീനനികയഭാറനിടനിയുള ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള.

(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ  (സര്വ്വ  ശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന)-മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ
ഓഫതീസസ്റ്റ്-Specialist Teachers-ലന്റെ ഒഴനിവുകേള. 

 വര്ക്കസ്റ്റ് കഷഭാപസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ലപനഷന 

224  (2526) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വര്ക്കസ്റ്റ്കഷഭാപസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കക്ഷമനനിധനിയനില്
നനിനലാം  ലപനഷന  ലകേഭാടുക്കുലമനളള  2016-17 ലല  ബജറസ്റ്റ്  പ്രഖവഭാപനത്തനിനകമല്
ലതഭാഴനില് വകുപസ്റ്റ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ലപനഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  സതസര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള  ആകടഭാലമഭാലലബല്  വര്ക്കസ്റ്റ്  കഷഭാപസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി  പദതനിയനില്  ലപനഷന  നല്കുന്നതനിനുള  വവവസ  നനിലവനിലനില.
ലപനഷന  നടപഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ്  2016-17-ലല  ബജറനില്  പ്രഖവഭാപനലാം
ഉണഭായനിരുനലവങനിലലാം  തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നനില.  എന്നഭാല് ടനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
21-6-2017-ലല  42-ാം  ഭരണ  സമനിതനി  കയഭാഗലാം  ലപനഷന  പദതനി  സര്ക്കഭാര്
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിച  ചേതീഫസ്റ്റ്  എക്സെെനികേബ്യൂടതീവസ്റ്റ്  ഒഭാഫതീസറുലട  9-8-2017  തതീയതനിയനിലല
ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

*ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ

225 (2527) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്വകുപനിനുകേതീഴനില് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള എലഭാ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ആകരഭാഗവ ഇനഷസറനസസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില്
ഏലതലഭാലാം ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനിലളവര്ക്കഭാണസ്റ്റ് ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷയനിലഭാത്തതസ്റ്റ്;

(ബനി)  അപകേട ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ ആവശവമുള എലഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം
ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് എന്തുലകേഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  അപകേടകേരമഭായ ലതഭാഴനില് കമഖലയനില് കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
അപകേട  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷയുലാം  എലഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ആകരഭാഗവ
ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷയുലാം ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ആവശവമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലള  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല  എലഭാ
വനിഭഭാഗലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേകളയുലാം ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ടനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗവ  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിഭഭാവനലാംലചേയ
പദ്ദേതനിയഭാണസ്റ്റ്  ആര്.എസസ്റ്റ്.ബനി.ലലവ/ചേനിസസ്റ്റ്/ചേനിസസ്റ്റ്  പസസ്റ്റ്.  47  വനിഭഭാഗലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങള ഇദൗ പദതനിയസ്റ്റ് അര്ഹരഭാണസ്റ്റ്. വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*  

(ബനി&സനി) സഭാമ്പത്തനികേ ഭദതയുള ചേനില കബഭാര്ഡുകേള ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കബഭാര്ഡുകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ
ഭദതയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  ഏര്ലപടുതന്ന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുകേയുള.  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനുകേതീഴനിലള  47  വനിഭഭാഗലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ആകരഭാഗവ ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്
ചേനികേനിത്സഭാ  ആനുകൂലവങ്ങലളഭാനലാം  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതന്നപക്ഷലാം
കൂടുതല്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  വനിഭഭാഗങ്ങലള  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്   പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

കേര്ഷകേ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി അലാംഗത്തനിനസ്റ്റ് അധനിവര്ഷഭാനുകൂലവലാം

226  (2528)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗമഭായ  60
വയസസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  പടഭാമ്പനി,  ലകേഭാടുമുണ,  പുളനിക്കഭാപറമ്പനില്  ശതീമതനി
പനി.വളനി അധനിവര്ഷഭാനുകൂലവത്തനിനസ്റ്റ് 19-5-2012-ല് അകപക്ഷ നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;

* ടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷയനില്  (9/5/132/670)  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കുവഭാന
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നതസ്റ്റ് എന്തുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്;

(സനി) ശതീമതനി വളനിക്കസ്റ്റ് അടനിയന്തെരമഭായനി അധനിവര്ഷഭാനുകൂലവലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നല്കേനിയനിരുന.

(ബനി)  ഫണനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തതമൂലമഭാണസ്റ്റ്  ശതീമതനി  പനി.  വളനിയുലട
അകപക്ഷയനില് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി) കകേരള കേര്ഷകേ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് 2010 മുതലള
ആനുകൂലവങ്ങള കുടനിശ്ശേനികേയഭാണസ്റ്റ്. അധനിവര്ഷഭാനുകൂലവലാം ഇനത്തനില് ഏകേകദശലാം 267
കകേഭാടനി  രൂപ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  നല്കേഭാന  കശഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.
16-6-2010-വലര  ലഭനിച  അധനിവര്ഷഭാനുകൂലവ  അകപക്ഷകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനില്  ആനുകൂലവലാം  വനിതരണലാം  ലചേയസ്റ്റ് തനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഫണസ്റ്റ്  ലഭവമഭാകുന്നമുറയസ്റ്റ്
ശതീമതനി വളനിക്കസ്റ്റ്  അധനിവര്ഷഭാനുകൂലവലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി

227 (2529) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  എത്ര  കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണസ്റ്റ്
കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനികക്ഷമനനിധനി അലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഏതസ്റ്റ് വര്ഷലാം വലരയുള അധനിവര്ഷഭാനുകൂലവലാം ലകേഭാടുത്തനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില് ഇനനിലയത്ര കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി
അകപക്ഷകേളഭാണസ്റ്റ് തതീര്പഭാക്കഭാനുളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 31-7-2017-വലരയുള കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം 204325 ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) 16-6-2010-വലര ലഭനിച അകപക്ഷകേളനിലഭാണസ്റ്റ് ആനുകൂലവലാം അനുവദനിചസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി) 31853  അകപക്ഷകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇനനി ആനുകൂലവലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേഭാന
കശഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 
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ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി ലലകേവലവ പദതനി

228 (2530) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  ലലകേവലവ
പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ആയതനിലന്റെ ലക്ഷവങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  സസയലാംലതഭാഴനില്
കേലണതന്നതനിനഭായനി വഭായ്പ നല്കേഭാറുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സസയലാംലതഭാഴനില് ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി പരമഭാവധനി എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ് വഭായ്പ
അനുവദനിക്കുന്നലതനലാം  വഭായ്പയുലട  പലനിശ,  സബ്സനിഡനി  എന്നനിവയുലട  നനിരക്കസ്റ്റ്
എത്രയഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലലകേവലവ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഭനിന്നകശഷനിയുളവര്ക്കസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.,
ബഭാങസ്റ്റ്  റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  മുതലഭായ  പരതീക്ഷകേളക്കഭായനി  പ്രകതവകേ  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  സമൂഹത്തനില്  അന്തെസഭായനി  ജതീവനിക്കഭാന  ഒരു
ലതഭാഴനില് അഥവഭാ ഒരു സസയലാംലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭലാം  എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലട  കകേരള
സര്ക്കഭാര്  'ലലകേവലവ'   എന്ന സമഗ ലതഭാഴനില് പുനരധനിവഭാസ പദതനി  ആവനിഷസ്റ്റ് കേരനിചസ്റ്റ്
2016-മുതല്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുകേളനില്  കപരസ്റ്റ്
രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള  ഉളലപടുത്തനിയുള
സമഗ  ലതഭാഴനില്  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.  ഇദൗ  പദതനിയനില്
തുലവപ്രഭാധഭാനവമുള 4 ഘടകേപദതനികേള സമനസയനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

1. ലവഭാകക്കഷണല് &കേരനിയര് ലലഗഡനസസ്റ്റ്

2. കേപഭാസനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്

3. മത്സരപരതീക്ഷ പരനിശതീലനലാം

4. സസയലാം ലതഭാഴനില് പലനിശരഹനിത വഭായസ്റ്റ് പ പദതനി
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പദതനിയനില്  ഉളലപടുന്ന  ഭനിന്നകശഷനിയുളവലര  കമല്പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള
ഒകന്നഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ഘടകേപദതനികേളനിലൂലട  വരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗമുള  ലതഭാഴനില്
കേലണത്തനി  സസന്തെലാംകേഭാലനില്  നനില്ക്കുവഭാന  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്
പദതനിലകേഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ലലകേവലവ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സസയലാംലതഭാഴനില്
കേലണതന്നതനിനഭായനി  പലനിശരഹനിത വഭായസ്റ്റ് പ  അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവലട ലകേഭാടുക്കുന:

• കകേരളത്തനിലല എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുകേളനില് 40% ഭനിന്നകശഷനിയുലട
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് സഹനിതലാം രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള എലഭാ ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം
ലലകേവലവ പദതനിയനികലയസ്റ്റ് അകപക്ഷനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

• ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  അവര്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുകേളനില് അകപക്ഷ നല്കേഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

• സസയലാംലതഭാഴനില് പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷകേലന്റെ
പ്രഭായലാം 18-നുലാം 55 വയസനിനുലാം മകദവ ആയനിരനിക്കണലാം.

• സസയലാംലതഭാഴനില്  വഭായസ്റ്റ് പ  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം
2,00,000/- (രണസ്റ്റ് ലക്ഷലാം)  രൂപയനില് കേവനിയഭാന പഭാടനില.

• വനികലജസ്റ്റ് ഓഫതീസര് നല്കുന്ന വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം
ഹഭാജരഭാകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

• ബനി.പനി.എല്.  കറഷന  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഉടമകേള  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
ഹഭാജരഭാകക്കണതനില.

• ജനിലഭാ കേളകര് അധവക്ഷനഭായുള ഒരു ജനിലഭാതല സമനിതനിയഭാണസ്റ്റ്  വഭായസ്റ്റ് പ
നല്കുന്നതനിനുള സലാംരലാംഭകേലര ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.

• വഭായസ്റ്റ് പഭാതകേ  അകപക്ഷകേലന്റെ  ബഭാങസ്റ്റ്  അക്കദൗണനികലയസ്റ്റ്   കനരനിടസ്റ്റ്
നനികക്ഷപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.

• വഭായസ്റ്റ് പഭാതകേ തുലവ തവണകേളഭായനി തനിരനിചടയസ്റ്റ് കക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

• വഭായ്പ ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന സലാംരലാംഭകേന തനിരനിചടവസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനഭായുള കബഭാണസ്റ്റ് ഒപനിട്ടുനല്കകേണതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലലകേവലവ പദതനിപ്രകേഭാരലാം ഇകപഭാള 50,000/-രൂപയഭാണസ്റ്റ് വവക്തനിഗത
വഭായ്പ  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിക്കുന്ന  ജനിലഭാതല  സമനിതനികേളക്കസ്റ്റ്
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കബഭാധവമഭാകുന്നപക്ഷലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  വഭായ്പ  തുകേ  വര്ദനിപനിച്ചു
നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  വഭായ്പ  തുകേയുലട  50%  പരമഭാവധനി  25,000/-രൂപ  സബ്സനിഡനി
ലഭനിക്കുലാം. ലലകേവലവ പദതനി പ്രകേഭാരലാം പലനിശരഹനിത വഭായസ്റ്റ് പയഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  എലഭാ  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞ്ചുകേളനിലലാം  ലലകേവലവ  പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ്
അകപക്ഷ നല്കുന്ന ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിവരങ്ങള ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  ഡഭാറഭാ
ബഭാങസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തസ്തുത  ഡഭാറഭാബഭാങനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള  ഗ്രൂപ്പുകേളഭായനി  തനിരനിചസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി,  ബഭാങസ്റ്റ്  റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
മുതലഭായ  പരതീക്ഷകേളക്കഭായനി  പ്രകതവകേ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പദതനി
ആവനിഷസ്റ്റ് ക്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  183  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. പരതീക്ഷയ്ക്കുള 25 ദനിവസലത്ത പരനിശതീലനലാം നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ലലകേവലവ  പദതനിക്കഭായനി  2017  -18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  100
ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സഭാകങതനികേവനിദവകേളുലട വരകവഭാലട ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള നഷലപടുന്നതസ്റ്റ്
കനരനിടുന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനികേള 

229  (2531) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഓകടഭാകമഷന, കറഭാകബഭാടനിക്സെെസ്റ്റ്  തൂടങ്ങനിയ നൂതന സഭാകങതനികേവനിദവകേളുലട
വരകവഭാലട  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര കപർക്കസ്റ്റ്  ഏലതലഭാലാം  കമഖലയനിലഭാണസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിൽ
നഷലപടനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

(ബനി) ഇത്തരലാം ലവല്ലുവനിളനികേലള കനരനിടുന്നതനിനസ്റ്റ് ലതഭാഴനിൽ വകുപസ്റ്റ് എലന്തെങനിലലാം
പദതനികേൾ ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദവഭാരലാംഗത്തസ്റ്റ് നഷമഭാകുന്ന ലതഭാഴനിലവസരങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്
എലന്തെങനിലലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിലന്റെ വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഓകടഭാകമഷന, കറഭാകബഭാടനിക്സെെസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ നൂതന സഭാകങതനികേവനിദവകേളുലട
വരകവഭാലട തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് പ്രനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ് പ്രസസ്റ്റ്, ലലമനര് എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്,
കേര്ഷകേകമഖല  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  കജഭാലനിലചേയനിരുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനില്നഷലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലതഭാഴനില് നഷലപടവരുലട  എണലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
കേണക്കസ്റ്റ് ലഭവമല.  മറ്റുള ജനിലകേളനില് ലതഭാഴനില് നഷലപടതഭായനി പരഭാതനികേള ഒനലാം
ലഭനിചനിടനില.

(ബനി &സനി)  ലതഭാഴനില് വകുപസ്റ്റ് ഇദൗ വനിഷയത്തനില് പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില. 
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230  (2532) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) R.S.B.Y.  ചേനിസസ്റ്റ് കേഭാര്ഡസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ചേനികേനിത്സ നല്കേനിയനിരുന്ന പല
ആശുപത്രനികേളുലാം  ഇകപഭാള  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയനില്  കൂടുതല്  ആശുപത്രനികേലള  ഉളലപടുത്തനി
സദൗജനവ ചേനികേനിത്സ ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇകപഭാള പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന സദൗജനവ ചേനികേനിത്സയുലട
തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേളുലാം  ഇടലപടലകേളുലാം  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അര്ഹരഭായ മുഴുവന കപലരയുലാം R.S.B.Y. പദതനിയനില് ഉളലപടുതന്നതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള അടനിയന്തെരമഭായനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കൂടുതല്  സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരവ/സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേലള  ഇദൗ
പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വര്ഷത്തനില് വവതവസ്ത ഇടകവളകേളനില്
ജനിലഭാതല  ശനില്പശഭാലകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  പരമഭാവധനി  സസകേഭാരവ/സഹകേരണ
ആശുപത്രനികേളുലട പങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.

(സനി)  ആര്.എസസ്റ്റ്.ബനി.ലലവ.  പദതനി ഒരു കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.  ടനി
പദതനിയുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലഭാലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷസ്റ്റ് കേരനിക്കുന്നതഭാകേയഭാല്
പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  പുതനിയ  അലാംഗതസ  രജനികസഷന  സസതീകേരനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല്
അലാംഗങ്ങലള  R.S.B.Y.  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ദൃശവ,  ശവവ,  പത്ര
മഭാധവമങ്ങളവഴനി  വനിപുലമഭായ  പ്രചേഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചേനിയഭാകേനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില്  നടത്തനിവരുന.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പുതുതഭായനി  2.29
ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങള  ടനി  പദതനിയനില് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി. 2017 -18-ല് ആലകേ
34.83 ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങള പദതനിയനില് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണസ്റ്റ്. ഇതു കകേരളത്തനിലല
ആര്.എസസ്റ്റ്.ബനി.ലലവ./ചേനിസസ്റ്റ്  പദതനിയുലട  ചേരനിത്രത്തനില്  സര്വകേഭാല  റനികക്കഭാര്ഡസ്റ്റ്
ആണസ്റ്റ്. 
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ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളുലട നനിലവഭാരലാം അന്തെഭാരഭാഷതലത്തനികലക്കസ്റ്റ് ഉയര്തന്നതനിനസ്റ്റ്
പദതനി

231 (2533) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത വനിദവഭാഭവഭാസത്തനില് തല്പരരഭായ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്
അവസരലമഭാരുക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  വവവസഭായ
പരനിശതീലന  വകുപനിനുകേതീഴനിലളള  ഐ.ടനി.ഐ.-കേലള  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കസ്റ്റ്
ഉയര്ത്തഭാനഭായനി പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപസ് ലമന്റെസ്റ്റ് ലനിങസ്റ്റ്ഡസ്റ്റ്  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  കപ്രഭാഗഭാലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  എത്ര  ഐ.റനി.ഐ.-കേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനലാം
നനിലവനിലളള  ഐ.റനി.ഐ.-കേളനിലല  വനിവനിധ  കടഡുകേളക്കസ്റ്റ്  കേസഭാളനിറനി  കേദൗണ്സനില്
ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെവ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ഒരുക്കനി  എന.സനി.വനി.റനി.  അഫനിലനികയഷന/റതീ
അഫനിലനികയഷന കനടനിലയടുക്കഭാനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) നനിലവനില് ഏലതഭാലക്ക ഐ.റനി.ഐ.-കേളനിലല കടഡുകേളക്കസ്റ്റ് എന.സനി.വനി.റനി.
അലാംഗതീകേഭാരലാം ഉലണനലാം എന.സനി.വനി.റനി.  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്തതസ്റ്റ് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട
ലതഭാഴനില്സഭാധവതലയ ഏതുവനിധത്തനില് ബഭാധനിക്കഭാനനിടയുലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  ധനുവചപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ലചേങ്ങന്നൂര്,  ഏറ്റുമഭാനൂര്,  കേടപന,
ചേഭാലക്കുടനി,  മലമ്പുഴ,  ലകേഭായനിലഭാണനി,  കേണ്ണൂര്,  കേയ്യൂര് എന്നതീ 10  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള
കകേരള  ഇനഫഭാസകേ സ്റ്റ്ചേര്  ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  (കേനിഫ്ബനി)ലന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  അന്തെഭാരഭാഷ   നനിലവഭാരത്തനിലള  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലല ചേഭാക്ക, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
എന്നതീ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള  അന്തെര്കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലള
ലഎ.ടനി.ലഎ-കേളഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  28-1-2017 -ലല  ജനി.(ആര്.ടനി)നമ്പര്118/17/ലതഭാഴനില്
നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  യഥഭാക്രമലാം  2,76,25,000  രൂപയുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ
7,99,83,914 രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) കപസസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് ലനിങസ്റ്റ്ഡസ്റ്റ് എലാംകപഭായബനിലനിറനി കപ്രഭാഗഭാലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കപസസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ലനിങസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ്  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
കപ്രഭാഗഭാമനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓണ്ലലലന  അഡനിനനികസഷന  &  ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്
മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സനിസലാംസസ്റ്റ്  (എ.ടനി.എലാം.എസസ്റ്റ്)   നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപട
ലപ്രഭാകപഭാസല്  സലാംസഭാന  ലപഭാതുകമഖല  സഭാപനമഭായ  ലകേല്കടഭാണ്
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എ.ടനി.എലാം.എസസ്റ്റ്  കസഭാഫസ്റ്റ് റസ്റ്റ് ലവയര്  ആവനിഷസ്റ്റ്  കേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലകേല്കടഭാണനിനസ്റ്റ്  22 ലക്ഷലാം  രൂപയസ്റ്റ്  14-2-2017-ല്  വര്ക്കസ്റ്റ്  ഓര്ഡര്
നല്കുകേയുണഭായനി.  3-6-2017-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി)  നമ്പര്  718/2017/ലതഭാഴനില്
നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  1.5  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുമഭായനി ബന്ധലപട
കസഭാഫസ്റ്റ് റ സ്റ്റ് ലവയര്   റനിക്കസയര്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസസനിഫനികക്കഷന  (എസസ്റ്റ്.ആര്.എസസ്റ്റ്.)  ലമ.
ലകേല്കടഭാണ്  ലഭവമഭാക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി  വനിഷയത്തനില്  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)   പുതുതഭായനി  10  ലഎ.റനി.ലഎ.-കേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതനില്  4  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളക്കസ്റ്റ്  ഇതനിനകേലാം  ഭരണഭാനുമതനി
ഉത്തരവസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

2016  ആഗസസ്റ്റ് ലസഷന പ്രഭാബലവത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത  14  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്  100  യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  എന.സനി.വനി.ടനി.  അഫനിലനികയഷന/റതീ
അഫനിലനികയഷന ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അഫനിലനികയഷന  കനടുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുകന്നഭാടനിയഭായുള  അക്രഡനികറഷന  നടപടനികേള
2012  വര്ഷലാം മുതല് നടത്തനിവന്നനിരുന്ന കേസഭാളനിറനി  കേദൗണ്സനില് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെവയുലട
കപഭാര്ടല്  2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  മുതല്  പ്രവര്ത്തനസജമഭാകേഭാതനിരുന്നതനിനഭാലലാം
അഫനിലനികയഷന നടപടനികേള സലാംബന്ധനിച പുതുക്കനിയ ലലഗഡ് ലലലനസസ്റ്റ്, ഡയറകര്
ജനറല്  ഓഫസ്റ്റ്  ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഡല്ഹനിയനില്  നനിനലാം  ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലലാം 2017
വര്ഷത്തനില് അഫനിലനികയഷന/റതീ-അഫനിലനികയഷന കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവനിലള  41  സര്ക്കഭാര്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്
എന.സനി.വനി.ടനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുള  കടഡുകേള  നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  ടനി.
ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളുലട ലനിസസ്റ്റ് ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉളടക്കലാം ലചേയ്യുന. (അനുബന്ധലാം)*  

എന.സനി.വനി.ടനി. അഫനിലനികയഷന ലഭനിചനിടനിലഭാത്ത കടഡുകേളനില് (എസനി.സനി.വനി.ടനി.കടഡുകേള),
പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വനിജയനിക്കുന്ന ലടയനിനനികേളക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കസറസ്റ്റ്
കടഡസ്റ്റ്  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  (എസസ്റ്റ്.ടനി.സനി.)  നല്കുന.  കകേരള  പബനിക്കസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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കേമ്മേതീഷന  മുഖഭാന്തെനിരമുള  നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നഭാഷണല്  കടഡസ്റ്റ്  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
(എന.ടനി.സനി.)  കയഭാഗവതയഭായനി  നനിശയനിചനിട്ടുള തസ്തനികേകേളലക്കലഭാലാം  ബന്ധലപട
എസസ്റ്റ്.സനി.വനി.ടനി.  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  തതലവമഭായനി  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)
നലാം.1388/2007/ലതഭാഴനില്  തതീയതനി  19-5-2007  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
എസസ്റ്റ്.സനി.വനി.ടനി.  പരതീക്ഷ  വനിജയനിച  ലടയനിനനികേളക്കസ്റ്റ്  ലലപ്രവറസ്റ്റ്  ലടയനിനനിയഭായനി
അഖനികലന്തെവഭാ പരതീക്ഷ എഴുതനി എന.ടനി.സനി. കനടഭാനുള അവസരവുലാം നനിലവനിലണസ്റ്റ്. 

ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില് കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ പുതനിയ കടഡുകേള 

232 (2534) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില് നനിലവനിലള കടഡുകേളക്കുപുറലമ
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ പുതനിയ കടഡുകേളകൂടനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ സഭാകങതനികേവനിദവകേളുമഭായനി ബന്ധലപട അത്തരലാം കടഡുകേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുതന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ക്രഭാഫസ്റ്റ്സ്മെഭാന ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് സതീമനില് പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
ഡയറകര്  ജനറല്  ഓഫസ്റ്റ്  ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  നബ്യൂഡല്ഹനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനലത്ത  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്  നനിലവനിലള  കേഭാലഹരണലപട  കടഡുകേള
നനിര്ത്തലഭാക്കനി ഡയറകര് ജനറല് ഓഫസ്റ്റ് ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന്ന പുതനിയ
കടഡുകേളനില്നനിനലാം ലതഭാഴനില്സഭാധവതകയറനിയതുലാം, ജനപ്രനിയമഭായതുലാം, നവതീനവുമഭായ
കടഡുകേള  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  കേഭാലഹരണലപട  കടഡുകേള
ഒഴനിവഭാക്കനി  കജഭാലനിസഭാ ധവത  ഉളവ  തുടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  2.5 കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സലാംസഭാനലത്ത ലഎ.ടനി.ലഎ.-
കേളനിലണഭായനിരുന്ന കേഭാലഹരണലപട കടഡുകേളഭായ ലമക്കഭാനനികേസ്റ്റ്  കറഡനികയഭാ  ആന്റെസ്റ്റ്
ലടലനിവനിഷന,  ലമക്കഭാനനികേസ്റ്റ്  കേണ്സബ്യൂമര്  ഇലകകഭാണനിക്സെെസ്റ്റ്,  ലമക്കഭാനനികേസ്റ്റ്  കേമ്പബ്യൂടര്
ഹഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലവയര്,  ലഹല്ത്തസ്റ്റ് സഭാനനിടറനി  ഇനലസകര് എന്നതീ  കടഡുകേളക്കുപകേരലാം
യഥഭാക്രമലാം  ലമക്കഭാനനികേസ്റ്റ്  കേണ്സബ്യൂമര്  ഇലകകഭാണനിക്സെെസ്റ്റ്  അപയനസസസ്റ്റ്,  കേമ്പബ്യൂടര്
ഹഭാര്ഡ് ലവയര്  ലനറസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ്  ലമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്,  ലമക്കഭാനനികേസ്റ്റ്  ലമഷതീന  ടൂള
ലമയനിന്റെനനസസ്റ്റ് എന്നതീ കടഡുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ഗുണനനിലവഭാരലാം നനിലനനിര്തന്നതനിനസ്റ്റ് അടനിസഭാനമഭായ സനിലബസുലാം
ഉപകേരണങ്ങളുലട  പടനികേയുലാം  നനിര്ണയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ഡയറകര്  ജനറല്  ഓഫസ്റ്റ്
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ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്, നബ്യൂഡല്ഹനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഡയറകര്  ജനറല് ഓഫസ്റ്റ് ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുന്ന
പഭാഠവപദതനിയുലടയുലാം,  ഉപകേരണ  ലനിസ്റ്റുകേളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇദൗ
കകേഭാഴ്സുകേള സലാംസഭാനലത്ത ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

കകേണല് നനിരഞ്ജന സ്മെഭാരകേ സര്ക്കഭാര് ലഎ.ടനി.ലഎ.

233 (2535) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേണല് നനിരഞ്ജന സ്മെഭാരകേ സര്ക്കഭാര് ഐ.ടനി.ഐ.-യഭായനി എലമ്പുലഭാകശ്ശേരനിയനില്
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  എത്ര  തുകേ
വകേയനിരുതകേയുണഭായനി;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേണല്  നനിരഞ്ജന  സ്മെഭാരകേ  സര്ക്കഭാര്  ലഎ.ടനി.ലഎ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലലാം  ഇതുവലരയുലാം  ലലകേമഭാറനി  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി
ലഎ.ടനി.ലഎ.-യഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്
തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേണല് നനിരഞ്ജന സ്മെഭാരകേ സര്ക്കഭാര് ലഎ.ടനി.ലഎ.

234 (2536) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഏകേ ഐ.ടനി.ഐ. ആയ കകേണല്
നനിരഞ്ജന സ്മെഭാരകേ സര്ക്കഭാര് ഐ.ടനി.ഐ.-ലയ കേനിഫ്ബനി പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കുയര്തന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഐ.ടനി.ഐ.-യുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേണല്  നനിരഞ്ജന  സ്മെഭാരകേ
സര്ക്കഭാര്  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലലാം  ഇതുവലരയുലാം  ലലകേമഭാറനി
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ലഭനിചനിടനില.  സസന്തെമഭായനി  സലവുലാം  ലകേടനിടവുലാം  മറസ്റ്റ്  ഭദൗതനികേ  സദൗകേരവങ്ങളുലാം
ലഭവമഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ്
ഉയര്തന്നതനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേണല്  നനിരഞ്ജന  സ്മെഭാരകേ
സര്ക്കഭാര് ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില് അനുവദനിച ഡ്രഭാഫസ്റ്റ്സ്മെഭാന സനിവനില്,  പലാംബര് എന്നതീ
കടഡുകേളനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  8  തസ്തനികേകേള  ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്)
നമ്പര് 175/16/ലതഭാഴനില് തതീയതനി 5-11-2016 പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടനി  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനിലല  ഡനി.സനിവനില്,  പലാംബര്  എന്നതീ  കടഡുകേളനികലക്കുള
ഉപകേരണ  സലാംഭരണ  നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  യഥഭാക്രമലാം  Rs.  47,46,315,
Rs.8,27,960  രൂപയുലട  പഭാകക്കജുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  തുടര്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ടനി ലഎ.ടനി.ലഎ.-യസ്റ്റ് സലലാം ലലകേമഭാറനി ലഭനിക്കുന്നമുറയസ്റ്റ് ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി ബന്ധലപട തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ധനുവചപുരലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലഎ.ടനി.ലഎ.

235 (2537) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലള  ധനുവചപുരലാം  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഐ.ടനി.ഐ.-ലയ അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികലക്കസ്റ്റ് ഉയര്തന്നതനിനഭായനി തതീരുമഭാനനിചസ്റ്റ്
ഉത്തരവഭായതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിൽ സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാറശ്ശേഭാല വനനിതഭാ ഐ.ടനി.ഐ.-യനില് പുതനിയ കടഡുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സമര്പനിചനിരുന്ന  അകപക്ഷയനികനല്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള  എലന്തെലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായകത്തഭാലട ധനുവചപുരലാം ലഎ.ടനി.ലഎ.  ഉളപലടയുള
10 ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള അന്തെഭാരഷ നനിലവഭാരത്തനികലക്കസ്റ്റ് ഉയര്തന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
വനിശദമഭായ  പദതനിറനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  (ഡതീലറയനില്ഡസ്റ്റ്  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്)  ലസഷവല് പര്പസസ്റ്റ് ലവഹനിക്കനിള ആയ ലമ.കകേരള അക്കഭാദമനി കഫഭാര്
സനില്സസ്റ്റ്  എക്സെെലനസസ്റ്റ്  (KASE)  -ലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  വനിഷയത്തനില്
തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  പഭാറശ്ശേഭാല  വനനിതഭാ ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില് പുതനിയതഭായനി  സര്കവ്വയര്  (2
യൂണനിറസ്റ്റ്),  ഫഭാഷന  ഡനിലലസനനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ലടകകഭാളജനി  (2  യൂണനിറസ്റ്റ്),  എന്നതീ
കടഡുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനിട്ടുള അകപക്ഷ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകേസ്റ്റ് സ്കചേഞനില് രജനികസഷന പുതുക്കല്

236  (2538) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞനില് യഥഭാസമയലാം രജനികസഷന പുതുക്കഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്
അതസ്റ്റ് പുതുക്കുന്നതനിനുള അവസരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സതീനനികയഭാറനിടനി നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുതലന്ന രജനികസഷന പുതുക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.വഴനി  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എക്സെെസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് രജനികസഷന നനിര്ബന്ധമഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  1024/17/ലതഭാഴനില് തതീയതനി  5-8-2017  പ്രകേഭാരലാം
1-1-1997-മുതല്  31-7-2017-വലര  രജനികസഷന  പുതുക്കഭാലത  സതീനനികയഭാറനിറനി
നഷലപട  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  സതീനനികയഭാറനിറനി  നനിലനനിര്ത്തനി  രജനികസഷന
പുതുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 2-9-2017-മുതല് 31-10-2017-വലര സമയലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില.

ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ. ആശുപത്രനികേളുലട അടനിസഭാന സദൗകേരവ വനികേസനലാം

237 (2539) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന 

കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  ആശുപത്രനികേളുലട അടനിസഭാന സദൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനുലാം  കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ്  ലമചലപട  കസവനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി
രൂപതീകേരനിച കേമ്മേനിറനി അതനിലന്റെ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കേമ്മേനിറനിയുലട  ശനിപഭാര്ശകേള  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ. പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുന്നതനിനുള ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കവതന 
പരനിധനി ഇകപഭാള എത്രയഭാണസ്റ്റ്; പ്രസ്തസ്തുത പരനിധനി ഉയര്തന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  മൂന്നസ്റ്റ്
കമഖലകേളനിലലാം ഉള  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ. സഭാപനങ്ങളനില് സന്ദര്ശനലാം നടത്തനിയകശഷലാം
തയഭാറഭാക്കനിയ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേമ്മേനിറനിയുലട  ശനിപഭാര്ശകേള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. * 

(സനി)  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  ചേനികേനിത്സഭാ പരനിധനിയനില് ഉളലപടുന്നതനിനുള പ്രതനിമഭാസ
വരുമഭാന  പരനിധനി  1-1-2017-ല്  15,000/-രൂപയനില്നനിനലാം  21,000/-രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വരുമഭാനപരനിധനി  ഉയര്തന്ന  കേഭാരവലാം  നനിശയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ കകേഭാര്പകറഷനഭാണസ്റ്റ്. 

മുതനിര്ന്ന പദൗരനഭാര്ക്കസ്റ്റ് അധനികേ സദൗജനവ ചേനികേനിത്സഭാ ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ

238 (2540) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സദൗജനവ  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  മുതനിര്ന്ന  പദൗരനഭാർക്കസ്റ്റ്
അധനികേ  സദൗജനവ  ചേനികേനിത്സ  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  എനമുതലഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളലതനലാം  എത്ര  രൂപയുലട  സദൗജനവ  ചേനികേനിത്സയഭാണസ്റ്റ്
അധനികേമഭായനി ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുളലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സദൗജനവ  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  മുതനിര്ന്ന  പദൗരനഭാര്ക്കസ്റ്റ്
അധനികേ സദൗജനവ ചേനികേനിത്സ സഹഭായലാം പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  ആര്.എസസ്റ്റ്.ബനി.ലലവ./ചേനിസസ്റ്റ്
പദതനിയനിലളലപട  കുടുലാംബങ്ങളനിലല  60  വയകസഭാ  അതനിനുമുകേളനില്
പ്രഭായമഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്  ലമഭാത്തമഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന  30,000/-രൂപ  കൂടഭാലത
ഓകരഭാ  മുതനിര്ന്ന പദൗരനുലാം  അധനികേമഭായനി  30,000/-രൂപയുലട  സദൗജനവ  ചേനികേനിത്സ
സഹഭായലാംകൂടനി ലഭനിക്കുന. 

ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെറുകേള

239 (2541) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എടക്സെെസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ആകരഭാഗവ വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം
തുടങ്ങുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രഖവഭാപനിച  ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേള  ഏലതഭാലക്ക  ജനിലകേളനില്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  ആരലാംഭനിചനിടനിലലങനില്  അതനിനുള  കേഭാരണവുലാം  എത്ര  നഭാളനിനകേലാം
ആരലാംഭനിക്കുലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആധുനനികേ  സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലളള
ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറനിനുളള  സലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അതസ്റ്റ്
എവനിലടയഭാലണനലാം എത്ര ഏക്കര് സലമഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ആകരഭാഗവ വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം
തുടങ്ങുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രഖവഭാപനിച  ഡതീ-അഡനിഷന  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള തസരനിതഗതനിയനില് നടനവരുന.

(ബനി)  കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജന മനിഷന 'വനിമുക്തനി' -യുലട ഭഭാഗമഭായുള
ധനസഹഭായകത്തഭാലട സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേകളഭാടസ്റ്റ് കചേര്ന്നസ്റ്റ് ആകരഭാഗവ വകുപനിലന്റെ
നനിയനണത്തനില്  10  ജനിലകേളനിലല  10  ആശുപത്രനികേളനില്  ഡതീ-അഡനിക്ഷന
ലസന്റെറുകേള   ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്   ആകരഭാഗവ  വകുപനില്നനിനലാം  ലഭനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ആധുനനികേ സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനി കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലള ഒരു
ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെസ്റ്റ്ര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  സലലാം  കേലണതന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

മദവ ഉപകഭഭാഗലാം

240 (2542) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദവ ഉപകഭഭാഗലാം കുറയ്ക്കുകേലയന്നതസ്റ്റ്  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മദവനയത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭാകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മദവനയലാം  നനിലവനില്  വന്നകശഷലാം  മദവ  ഉപകഭഭാഗത്തനില്
വര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത്ര  ശതമഭാനലാം  വര്ദനവഭാണസ്റ്റ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മദവ  ഉപകഭഭാഗലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  വര്ദനിക്കഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരവലാം
മദവനയത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എന്തെഭാണസ്റ്റ്
ഇതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലമന്നഭാണസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സമൂഹത്തനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  മദവഭാസക്തനിയുലാം,  നനിയമവനിരുദ
ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വവഭാപനവുലാം  പരമഭാവധനി  കുറചസ്റ്റ്,  മദവവര്ജനലത്ത
കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന ശക്തമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട
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സമൂഹത്തനിലല എലഭാ വനിഭഭാഗലാം ജനങ്ങളുകടയുലാം സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കനി,  സമ്പൂര്ണ
ലഹരനി വനിമുക്ത കകേരളതീയ സമൂഹലത്ത വഭാര്ലത്തടുക്കുന്നതനിനുതകുന്ന പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
രൂപലാം നല്കേനിയഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് മദവനയലാം പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇല. 2017 ജൂലലല മഭാസലത്ത മദവത്തനിലന്റെ വനില്പനയുലാം, 2016 ജൂലലല
മഭാസലത്ത മദവത്തനിലന്റെ വനില്പനയുലാം തഭാരതമവലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള ഇനഡവന നനിര്മ്മേനിത
വനികദശമദവത്തനിലന്റെ  വനില്പനയനില്  3%ത്തനിലന്റെയുലാം  ബനിയറനിലന്റെ  വനില്പനയനില്
20% ത്തനിലന്റെയുലാം കുറവഭാണസ്റ്റ് കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി) ഇല. 

ലഹരനി വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലചേലവഴനിച തുകേ

241  (2543) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  2016-17
വര്ഷലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2017-18  വര്ഷലാം  എലന്തെങനിലലാം  തുകേ  ബജറനില്  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലവളനിലപടുതകമഭാ;  ഇതനില്  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഴനിച്ചു  എന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016-17 വര്ഷലാം ഇതനികലയഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
ഇതസ്റ്റ് ഏലതഭാലക്ക കേഭാരവത്തനിനഭാണസ്റ്റ് വനിനനികയഭാഗനിചലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  85  ലക്ഷലാം  രൂപ  എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  ലഹരനി  വനിരുദ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  7,28,95,000/-രൂപ  വനിമുക്തനി  മനിഷലന്റെ  കബഭാധവത്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ   വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  2017-18  വര്ഷലാം  എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  ലഹരനി  വനിരുദ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  കനഭാണ്  പഭാന  ഫണനില്  150  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പഭാന
ഫണനില് 50 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിച്ചു. ഇതനില് 19.90 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വനിമുക്തനി  മനിഷന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
21,72,86,000/-രൂപ  അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സുകബഭാധലാം  റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി.
അക്കദൗണ്ടുലാം  ആയതനിലല  തുകേയഭായ  1,56,65,449/-രൂപയുലാം  വനിമുക്തനിയുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണറുലട  കപരനില്  മഭാറ്റുകേയുലാം
ആയതനില്നനിനലാം  നഭാളനിതുവലര  7,74,737/-രൂപ  വനിമുക്തനി  കബഭാധവത്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ലചേലവഴനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ് ലഹരനി വനിരുദ കബഭാധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ജനിലഭാതല പ്രവര്ത്തനഫണസ്റ്റ്, സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ് ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനഫണസ്റ്റ്,  ഒഭാണഭാകഘഭാഷലാം,  പൂരലാം,  മറസ്റ്റ്  ആകഘഭാഷ  പരനിപഭാടനികേള
എന്നനിവകയഭാടനുബന്ധനിച്ചുള  ലഹരനി  വനിരുദസഭാളുകേള/കഫഭാട്ടുകേള,
കബഭാധവത്ക്കരണ  പരസവ  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള,  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിലല
കബഭാധവത്ക്കരണലാം,  അന്തെഭാരഭാഷ  ലഹരനി  വനിരുദ  ദനിനഭാചേരണലാം,  ഗഭാന്ധനിജയന്തെനി
ദനിനഭാചേരണലാം,  റനിലാംഗസ്റ്റ്  കടഭാണ്  വഴനിയുള  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  എന്നതീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്
അനുവദനിച  85  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  വനിമുക്തനിമനിഷന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച
7,28,95,000/-രൂപയനില് 5,91,83,056/-രൂപയുലാം ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പുതനിയ ബഭാര് ലലലസനസസ്റ്റ്

242 (2544) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എത്ര  പുതനിയ
ബഭാറുകേളക്കസ്റ്റ് ടലസനസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്രയനിടങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ബനിയര്  -  ടവന  പഭാര്ലറുകേളഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  എത്ര  ബനിയര്  -  ടവന  പഭാര്ലറുകേളഭാണസ്റ്റ്
ബഭാറുകേളഭാക്കനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്; അവ ഏലതലഭാമഭാണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇദൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  പുറലപടുവനിച
അബ്കേഭാരനി  നയത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  11  കഹഭാടലകേളക്കസ്റ്റ്  ഇതനിനകേലാം
പുതുതഭായനി ബഭാര് ലലലസനസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പുതുതഭായനി  ബഭാര്  ലലലസനസസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  11  കഹഭാടലകേളനില്  10
കഹഭാടലകേള ബനിയര്/ലലവന പഭാര്ലറുകേളഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു വന്നനിരുന.

(സനി) 8 എണലാം. അവയുലട കപരുവനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കഹഭാടല് മലബഭാര് പഭാലസസ്റ്റ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

2. കഹഭാടല് ലവസസ്റ്റ് കവ, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

3. കകേഭാവനിലകേലാം റസനിഡനസനി, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
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4. ബതീചസ്റ്റ് ലഹറനികറജസ്റ്റ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

5. കഹഭാടല് മഹഭാറഭാണനി, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

6. കഹഭാടല് ഹനില്ലലസഡസ്റ്റ്, മുക്കലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

7. ഫയര് കഹഭാടല്, കുറവഭാടനി, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

8. കേബ്യൂനസസ്റ്റ് ടൂറനിസസ്റ്റ് കഹഭാലാം, വടകേര,കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

കദശതീയ പഭാതകയഭാരലത്ത മദവശഭാലകേള

243 (2545) ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിളനില് :
ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    ടഹബനി ഈഡന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നഗരകമഖലയനിലൂലട കേടനകപഭാകുന്ന കദശതീയ സലാംസഭാന
പഭാതകേളുലട പദവനി മഭാറനി പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല മദവശഭാലകേള തുറക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
എലന്തെങനിലലാം നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഗരപരനിധനിയ്ക്കുളനിലല കറഭാഡുകേലള കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനി  മദവശഭാലകേളക്കസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കുവഭാന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാറുകേളക്കസ്റ്റ്
അധനികേഭാരമുലണന്ന  ജൂടല  നഭാലഭാലാം  തതീയതനിയനിലല  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിവനിധനിയുലട
ലവളനിചത്തനിലഭാകണഭാ കമല്പറഞ്ഞ കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  2017  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31-ലല സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിവനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
കദശതീയ സലാംസഭാന പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല മദവശഭാലകേള പൂടനിയതുമൂലലാം സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
പ്രതനിവര്ഷലാം എന്തെസ്റ്റ് വരുമഭാന നഷലാം ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  പഭാതകേളുലട  പദവനി  മഭാറ്റുകേയഭാലണങനിൽ  അടഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  എത്ര
ബനിയര്-  ടവനപഭാര്ലറുകേള,  കേള്ളുഷഭാപ്പുകേള,  മദവവനില്പന ശഭാലകേള  ,  ക്ലബ്ബുകേള
എന്നനിവയസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭനിക്കുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കദശതീയ  പഭാതകയഭാരലത്ത  മദവശഭാലകേള  തുറക്കുന്നതനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്
നയമഭായ  മദവവര്ജനലാം  എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കദശതീയ പഭാതകയഭാരലത്ത മദവശഭാലകേള തുറക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര്
നയപരമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങലളഭാനലാം എടുത്തനിടനില.
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(സനി)  ഉകദ്ദേശലാം  366  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  പ്രതനിവര്ഷലാം  വരുമഭാനനഷലാം
ഉണഭാകേഭാനനിടയുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  കദശതീയ  സലാംസഭാന  പഭാതകേളുലട  പദവനി  മഭാറ്റുകേയഭാലണങനില്  21
എഫസ്റ്റ്.എല്.1 മദവ വനില്പനശഭാലകേളുലാം, 10 ബഭാറുകേളുലാം, 10 എഫസ്റ്റ്.എല്.4 എ ക്ലബ്ബുകേളുലാം,
373  ബനിയര്/ലലവന പഭാര്ലറുകേളുലാം,  529  കേളസ്റ്റ്ഷഭാപ്പുകേളുലാം  തുറനപ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ഇ)  മദവവര്ജനത്തനിനസ്റ്റ്  ഉദൗന്നല്നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള  മദവനയമഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  

കേഞഭാവസ്റ്റ് കകേസ്സുകേള

244  (2546) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  2016  കമയസ്റ്റ് മുതല്  2017  കമയസ്റ്റ് വലര കേഞഭാവസ്റ്റ് വനില്പനയുലാം
ടകേവശലാം വയലമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  എത്ര കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതനിലന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  2016  കമയസ്റ്റ് മുതല്  2017  കമയസ്റ്റ് വലര കേഞഭാവസ്റ്റ് വനില്പനയുലാം
ലലകേവശലാംവയലമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് 4206 കകേസ്സുകേള രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതനിലന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന

              ജനില      കകേസുകേളുലട എണലാം

     (1) (2)

തനിരുവനന്തെപുരലാം 128

ലകേഭാലലാം 544

പത്തനലാംതനിട 233

ആലപ്പുഴ 298

കകേഭാടയലാം 402

ഇടുക്കനി 432

എറണഭാകുളലാം 519
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     (1) (2)

തൃശ്ശൂര് 391

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 221

മലപ്പുറലാം 362

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 175

വയനഭാടസ്റ്റ് 199

കേണ്ണൂര് 222

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 80

നനികരഭാധനിത പഭാന ഉല്പന്നങ്ങള

245 (T2547) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനലത്ത  മലാംഗളുരു  ഇടത്തഭാവളമഭാക്കനി  നനികരഭാധനിത
പഭാന  ഉല്പന്നങ്ങള  തതീവണനിമഭാര്ഗ്ഗലാം  കേടതന്നതസ്റ്റ്  അടുത്തകേഭാലത്തഭായനി
വര്ദനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് കേഴനിഞ്ഞ അഞസ്റ്റ് മഭാസത്തനിനനിലട ഇത്തരത്തനില് എത്ര കകേസ്സുകേള
പനിടനിക്കലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്;  എത്ര  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന എലന്തെങനിലലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികരഭാധനിത  പഭാന  ഉല്പന്നങ്ങള  തതീവണനിമഭാര്ഗ്ഗലാം  കേടതന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ  ഉറവനിടലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  അകനസഷണലാം
നടത്തനിവരുന. 

(ബനി)  നനികരഭാധനിത  പഭാന  ഉല്പന്നങ്ങള  തതീവണനിമഭാര്ഗ്ഗലാം  കേടതന്നതുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ അഞസ്റ്റ് മഭാസത്തനിനനിലട  105  കകേസുകേള എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്
കേലണടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന്ന
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(സനി)  നനികരഭാധനിത  പഭാന  ഉല്പന്നങ്ങള  തതീവണനിമഭാര്ഗ്ഗലാം  കേടതന്നതസ്റ്റ്
തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലറയനില്കവ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  ആര്.പനി.എഫസ്റ്റ്.  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി
സഹകേരനിചസ്റ്റ്  എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ലടയനിനുകേളനിലലാം  ലറയനില്കവ  കസഷനുകേളനിലലാം
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിവരുന.  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ഇത്തരലാം വസ്തുക്കളുലട കേടത്തസ്റ്റ്, സലാംഭരണലാം തുടങ്ങനിയവ
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വനിവരങ്ങള  പരസരലാം  ലലകേമഭാറുന്നതനിനുലാം  നനിയമ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.

സ്കൂള കകേഭാകളജസ്റ്റ് തലങ്ങളനില് ലഹരനി മരുന്നസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗലാം

246  (2548) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂള,  കകേഭാകളജുസ്റ്റ്  തലങ്ങളനില് ലഹരനിമരുന്നസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗലാം
വളലര കൂടുതലഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  തലങ്ങളനില്  ആഴ്ചയനില്  ഒരു  ദനിവസലമങനിലലാം
എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് ലഹരനി വനിരുദ കേവഭാലാംപുകേള സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്
കുടനികേലള കബഭാധവഭാനഭാരഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  പരനിസരങ്ങളനില്  എലലകേസനിലന്റെ
സസഭാഡുകേലള സനിരമഭായനി നനിയമനിക്കഭാന സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്  തലങ്ങളനില്  ലഹരനി  മരുന്നസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗലാം  ഉളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ്  വകുപനില്  അലാംഗബലലാം  പരനിമനിതമഭായതനിനഭാല്  എലഭാ
സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  തലങ്ങളനിലലാം  ആഴ്ചയനില്  ഒരു  ദനിവസലാംവതീതലാം  ലഹരനി  വനിരുദ
കേവഭാലാംപുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ എന്നതസ്റ്റ് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി കേഴനിയുന്നതല. 

എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ്  വകുപനിലല  ഉകദവഭാഗസര്  സ്കൂള/കകേഭാകളജുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്
ശക്തമഭായ കബഭാധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവനില്  2542  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ടനി  ക്ലബ്ബുകേളവഴനി  സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്  തലങ്ങളനില്  ശക്തമഭായ
കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത  കകേരള
സലാംസഭാന  ലഹരനിവര്ജന  മനിഷന  വനിമുക്തനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്
തലങ്ങളനില്  ലഹരനിലക്കതനിരഭായ  വനിവനിധ  കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന. 
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(സനി) കകേരളത്തനിലല സ്കൂള, കകേഭാകളജസ്റ്റ് പരനിസരങ്ങളനില് വനിവനിധ സമയങ്ങളനില്
എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ് സസഭാഡുകേള നനിരന്തെരമഭായനി രഹസവ നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തനി കകേസുകേള
കേലണതന്നതനിനസ്റ്റ് ശമനിക്കുനണസ്റ്റ്.  സ്കൂള/കകേഭാകളജുകേളുലട എണലാം കൂടുതലഭായതനിനഭാലലാം,
എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  നനിലവനിലള  അലാംഗബലലാം  അപരവഭാപ്തമഭായതനിനഭാലലാം
എകേസ്റ്റ് ലലസസനിലന്റെ സസഭാഡുകേള എലഭാ സ്കൂള, കകേഭാകളജസ്റ്റ് പരനിസരങ്ങളനിലലാം സനിരമഭായനി
നനിയമനിക്കുന്നതസ്റ്റ് പ്രകയഭാഗനികേമല. 

സനിവനില് എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് തസ്തനികേയനികലയസ്റ്റ് നനിയമനലാം

247  (2549) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  534/2013  വനിജഭാപനപ്രകേഭാരലാം  2015  ആഗസനില്
നനിലവനില്വന്ന സനിവനില് എലലക്സെെസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള റഭാങസ്റ്റ് ലനിസനില്
നനിന്നസ്റ്റ് ഇതുവലര എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനി;

(ബനി) കകേരള സനിവനില് എലലക്സെെസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ലപ്രഭാഹനിബനിഷന സകബഭാര്ഡനികനറസ്റ്റ്
സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  ലസഷവല്  റൂളസനില്  GO.(P)178/2015/TD dated  3-10-2015,  SRO
No.669/2015  എന്നനിവ  മുഖഭാന്തെരലാം  വരുത്തനിയ  കഭദഗതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
26-1-2017-നസ്റ്റ് കശഷലാം പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുളള നനിയമനലാം നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേയസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  അകപക്ഷ ക്ഷണനിചകപഭാള ഇലഭാതനിരുന്ന
അധനികേ കയഭാഗവത പനിന്നതീടസ്റ്റ്  ഉളലപടുത്തനിയതനിലന്റെ കപരനില് നനിലവനിലളള ലനിസനില്
നനിനലാം നനിയമനലാം തടഞ്ഞതസ്റ്റ് പുനപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 156 കപര്ക്കസ്റ്റ് ഇതുവലര നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. 

(സനി)  3-8-2017-ലല  G.O(P)No.96/2017/നനി.വ.  (എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ  നമ്പര്
491/2017  തതീയതനി  3-8-2017)   പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനിലള റഭാങസ്റ്റ്  ലനിസനില്  ഉളലപട
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ലസഷവല്  റൂള
കഭദഗതനി ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സ്കൂള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില് പുകേയനിലയുല്പന്നങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗലാം

248  (T2550) ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാലയ  പരനിസരങ്ങളനില്  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനില്പന
പഭാടനിലലന്ന നനിയമലാം വവഭാപകേമഭായനി  ലലാംഘനിക്കലപടുന്നതഭായുലാം  കുടനികേളനില് ഇവയുലട
ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന്ന
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(ബനി)  സ്കൂള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി,  പുകേയനില

ഉല്പന്നങ്ങളുലട വനില്പനയസ്റ്റ് ടലസനസനിലാംഗസ്റ്റ് നനിയനണങ്ങള കേര്ശനമഭാക്കുവഭാന

എലന്തെങനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) കകേന്ദ്ര പുകേയനില നനിയനണ നനിയമലാം "കകേഭാട്പ 2003 " സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്

കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട  100  വഭാര

ചുറളവനില്  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനില്പന  കകേഭാട്പ  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം

നനികരഭാധനിചനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്

എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് വവഭാപകേമഭായനി കകേസുകേള കേലണടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര പുകേയനില നനിയനണ നനിയമലാം കകേഭാട്പ  2003  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്

കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ശക്തമഭായ പരനികശഭാധനകേളുലാം

നനിയമ  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  20-9-2014  തതീയതനിയനിലല  ജനി.ഒ(പനി)

155/14/നനിവ(എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ 560/14),  27-12-2016  തതീയതനിയനിലല  ജനി.ഒ(പനി)

112/16/നനിവ  (എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ 788/16/)  എന്നതീ  ഗസറസ്റ്റ്  വനിജഭാപനങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം

എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ്  ഇനലസകര്ക്കസ്റ്റ്  മുകേളനിലല  ഉകദവഭാഗസലര  കകേഭാട്പ  2003-ലല

ലസക്ഷന 4,6,12,13,28 മുകഖന കകേസസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവസ്റ്റ്

പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  കകേസുകേള  കേലണടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ്  വകുപനിലന  അധനികേഭാരലപടുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  2015,  2016

വര്ഷങ്ങളനില് യഥഭാക്രമലാം 6042, 45756 കകേഭാട്പ കകേസുകേളുലാം, 2017 ജൂലലല മഭാസലാം

വലര 39105 കകേഭാട്പ കകേസുകേളുമഭാണസ്റ്റ് എകേസ്റ്റ് ലലസസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് കേലണടുത്തനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

എലലക്സെെസസ്റ്റ് ടവറുകേള

249  (2551) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17,  2017-18  വര്ഷങ്ങളനിലല  ബജറ്റുകേളനില്  എലലക്സെെസസ്റ്റ്

വകുപനിനഭായനി എത്ര എലലക്സെെസസ്റ്റ് ടവറുകേള പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുലണനലാം അവ ഏലതഭാലക്ക

ജനിലകേളനിലഭാലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവയനില് എത്ര ടവറുകേളക്കസ്റ്റ്  ഏലതലഭാലാം  ജനിലയനിൽ  എവനിലടലയലഭാലാം
എത്ര വതീതലാം സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച പ്രവൃത്തനികേളുലട ഇകപഭാഴലത്ത സനിതനി എന്തെഭാണസ്റ്റ്;
എലലക്സെെസസ്റ്റ് ടവറുകേളുലട പ്രവൃത്തനി എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാകുലമന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  4  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  ടവറുകേള
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  ടവറുകേള  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  തൃശ്ശൂര്,  വയനഭാടസ്റ്റ്
എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്.  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള  3  എലലക്സെെസസ്റ്റ്
ടവറുകേള കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്, മലപ്പുറലാം ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  4 ടവറുകേള.

കകേഭാടയലാം -കകേഭാടയലാം തഭാലൂക്കനില് കകേഭാടയലാം വനികലജനില് കബഭാക്കസ്റ്റ് നമ്പര് 90-ല്
സര്കവ്വ നമ്പര് 5-ല്ലപട  4.05  ആര്.സലലാം എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് സസന്തെമഭായുണസ്റ്റ്.
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്-പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കനില്  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്-3  വനികലജനില്   സര്കവ്വ  നമ്പര്
1725/2-ല്ലപട  4.56  ആര് സലലാം എലലക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ് സസന്തെമഭായുണസ്റ്റ്.  തൃശ്ശൂര്-
തൃശ്ശൂര്  തഭാലൂക്കനില്  അരണഭാട്ടുകേര  വനികലജനില്  സര്കവ്വ  നമ്പര്  320/3-ല്ലപട  35
ലസന്റെസ്റ്റ് സലലാം എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് സസന്തെമഭായുണസ്റ്റ്.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്-കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് തഭാലൂക്കനില് കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് വനികലജനില് സര്കവ്വ
നമ്പര് 132/1  ബനി, 132/4  ബനി എന്നനിവയനിലളലപട  50  ലസന്റെസ്റ്റ് സലലാം എലലക്സെെസസ്റ്റ്
വകുപനിനസ്റ്റ് സസന്തെമഭായുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  കകേഭാടയലാം ടവറനിലന്റെ പണനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ടവറനിലന്റെ
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി. ലടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

തൃശ്ശൂര്  ടവറനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായുള  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര്
സമര്പനിച പഭാനുലാം എസനികമറ്റുലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് പുതനിയ പഭാനുലാം എസനികമറ്റുലാം തയഭാറഭാക്കുവഭാന ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല,  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  ടവര്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  സസന്തെമഭായനി  സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപനിനഭായനി  ലലകേമഭായനിയനിട്ടുള എലലക്സെെസസ്റ്റ് ടവറുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം അടനിയന്തെരമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനിലയടുതവരുന.
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പ്രതീമനിയലാം മദവസൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള 

250  (2552) ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് എത്ര
പ്രതീമനിയലാം മദവസൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  എത്ര  വനിലയസ്റ്റ്  മുകേളനിലള  മദവവുലാം
ബനിയറുമഭാണസ്റ്റ് വനില്പനനടത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രതീമനിയലാം  മദവസൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  വനില  കുറഞ്ഞ  മദവലാം
വനില്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ അതനിനുള സഭാഹചേരവലമന്തെഭാലന്നനലാം
ഏതസ്റ്റ് തലത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ഈ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടുളലതനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലമഭാത്തലാം എടുക്കുന്ന മദവത്തനിലന്റെ എത്ര ശതമഭാനലാം കുറ ഞ്ഞ വനിലയ്ക്കുള
മദവമഭായനിരനിക്കണലമന്നഭാണസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്;

(ഇ)  ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഈ  നടപടനി  മദവവര്ജനലത്ത
എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴനില്  നനിലവനില്  23  ലസല്ഫസ്റ്റ്
ലഹല്പസ്റ്റ്  പ്രതീമനിയലാം  മദവ  വനില്പനശഭാലകേളുലാം,  52  പ്രതീമനിയലാം  മദവലാം  വനില്ക്കുന്ന
കേദൗണറുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  550  രൂപകയഭാ  അതനിനുമുകേളനികലഭാ
വനിലയുള  മദവവുലാം  100/-രൂപകയഭാ   അതനിനുമുകേളനികലഭാ  വനിലയുള  ബനിയറുമഭാണസ്റ്റ്
വനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(സനി)  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  നനിരതീക്ഷണത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  അധനികേസദൗകേരവലാം  നല്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൂടുതല്
വനിസ്തതീര്ണമുള  ലകേടനിടങ്ങള  വഭാടകേയ്ലക്കടുക്കുവഭാനുലാം  ആയതനില്  ലസല്ഫസ്റ്റ്
ലഹല്പസ്റ്റ്  വനില്പനശഭാലകേള  തുടങ്ങുന്നതനിനുലാം  എലഭാവനിലയനിലള  മദവ  ഇനങ്ങളുലാം
വനില്ക്കുന്നതനിനുമുള  കേഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   ഇദൗ  വനിഷയത്തനില്  കകേരള
സലാംസഭാന ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന്റെ ഡയറകര് കബഭാര്ഡഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലമടുകക്കണതസ്റ്റ്. 

(ഡനി) വനിലകുറഞ്ഞ മദവഇനങ്ങളുലട  എലഭാ വനില്പനശഭാലകേളനിലലയുലാം വനില്പനലയ
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ് ടനി മദവലാം വനില്പനശഭാലകേളനില് നലനിവരുന്നതസ്റ്റ്. 
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(ഇ)  മദവവര്ജനത്തനിനസ്റ്റ്  ഉദൗന്നല്നല്കുന്ന മദവനയമഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഇദൗ  നടപടനികേലളലഭാലാംതലന്ന  സസതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്

ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  നനിരതീക്ഷണത്തനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്

കൂടുതല് സദൗകേരവങ്ങള നലണലമന്നതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. 

ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനിലല എല്.ഡനി.ക്ലഭാര്ക്കുമഭാര്

251  (2553) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിലവനിലള  എല്.  ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരനില്

അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്  II  തസ്തനികേയനികലക്കസ്റ്റ്  സഭാനക്കയറത്തനിനസ്റ്റ്  കയഭാഗവതയുള

എത്രകപരുണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിലവനിലള  എല്.  ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരനില്

അസനിസന്റെസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ് II തസ്തനികേയനികലയസ്റ്റ് കയഭാഗവതയുള 11 കപരുണസ്റ്റ്. 

ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനിലല ജതീവനക്കഭാര്

252  (2554) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനില് അസനിസന്റെസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ്  II  തസ്തനികേയനില്

സഭാനക്കയറലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ  കയഭാഗവതയുള  എത്ര  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരുലണന്നസ്റ്റ്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷനനില്  ലഡപബ്യൂകടഷനനിലലാം  ദനിവസകവതന  അടനിസഭാനത്തനിലമഭായനി

കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവര് എത്ര വതീതലമന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിലവനിലള എല്.ഡനി.ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരനില്

അസനിസന്റെസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ് II തസ്തനികേയനികലയസ്റ്റ് കയഭാഗവതയുള 11 കപരുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  132-കപര്  ലഡപബ്യൂകടഷന

വവവസയനിലലാം  70-കപര് ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുന. 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 353

ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനിലല തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര് 

253  (2555) ശതീ  .    ടഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനിലല അസനിസന്റെസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ്  2  തസ്തനികേയനില് എത്ര

തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരുലാം  ലഡപബ്യൂകടഷന  ജതീവനക്കഭാരുലാം  കജഭാലനിലചേയ്തു

വരുനണസ്റ്റ്;  ഇവര്ക്കസ്റ്റ് പകേരലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുകഖന ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുകമഭാ

എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്-2

തസ്തനികേയനില്  നനിലവനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭാകയഭാ  ലഡപബ്യൂകടഷന  വവവസയനികലഭാ

ആരുലാംതലന്ന കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നനില.

കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

254  (2556) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്  എടക്സെെസസ്റ്റ്

വകുപനില് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള കകേസ്സുകേള എത്രലയനള വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  മണ്ഡലത്തനില്  ഈ  കേഭാലയളവനില്  വകുപസ്റ്റ്  നടത്തനിയ

കബഭാധവത്ക്കരണ കേവഭാലാംപയനിനുകേള ഏലതലഭാമഭാണസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് 2016-17 വര്ഷത്തനില് എലലക്സെെസസ്റ്റ്

വകുപസ്റ്റ്  അബ്കേഭാരനി,  എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  250  കകേസ്സുകേള

രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലഹരനി വര്ജന മനിഷന 'വനിമുക്തനി'യുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ്

കബഭാക്കസ്റ്റ്, പഞഭായത്തസ്റ്റ് തലങ്ങളനില് വനിമുക്തനി കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം

നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം

ആദനിവഭാസനികേളക്കുലാം  ഇടയനിലലാം  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടത്തനി വരുനണസ്റ്റ്. 
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പയന്നൂര് എലലക്സെെസസ്റ്റ് ലറയനിഞസ്റ്റ് വനിഭജനലാം

255 (2557) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പയന്നൂര്  എടക്സെെസസ്റ്റ്  ലറയ്ഞസ്റ്റ്  വനിഭജനിചസ്റ്റ്  ലചേറുപുഴ  ആസഭാനമഭാക്കനി
എടക്സെെസസ്റ്റ് ലറയ്ഞസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല.

ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് വവഭാജമദവത്തനിലന്റെയുലാം ലഹരനി വസ്തുക്കളുലടയുലാം വവഭാപനലാം
തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

256  (2558) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് വവഭാജമദവത്തനികന്റെയുലാം ലഹരനി വസ്തുക്കളുലടയുലാം വവഭാപനലാം
തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനസ്റ്റ് സഹഭായകേരമഭാകുലാം രതീതനിയനിൽ എടക്സെെസസ്റ്റ് കറഞസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനിലല
വഭാഹനങ്ങളുലട കുറവുലാം അവയുലട കശഭാചേവഭാവസയുലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ) ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് വവഭാജമദവത്തനിലന്റെയുലാം ലഹരനി വസ്തുക്കളുലടയുലാം വവഭാപനലാം
തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് ആഗസസ്റ്റ്  10-ാം തതീയതനി മുതല് ലസപ്റലാംബര്  10-ാം തതീയതനി വലര
ലസഷവല്  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലലഡ്രവസ്റ്റ്  കേഭാലയളവഭായനി  പ്രഖവഭാപനിചസ്റ്റ്  എലലക്സെെസസ്റ്റ്
വകുപനിലന്റെ  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  24
മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ജനിലഭാതല  കേണ്കടഭാള  റൂമുകേളുലാം  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം
വനിവനിധ കമഖലകേളഭായനി തനിരനിചസ്റ്റ് ലലസക്കനിലാംങ്ങസ്റ്റ് കഫഭാഴ്സുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്.
സനിരലാം കുറവഭാളനികേലള പ്രകതവകേലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.  ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിലപടുതകേയുലാം കബഭാര്ഡര്
പകടഭാളനിങ്ങസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം   കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുളതുലാം
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലാം  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല   എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് സലാംയുക്ത പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  കറഞസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനിലല  വഭാഹനങ്ങള  ആവശവമഭായ
അറകുറപണനികേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  നടത്തനി  ആയവ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.  ആവശവമഭായ  സഭാഹചേരവങ്ങളനില്  മറസ്റ്റ്
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ഓഫതീസുകേളനിലല വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം വഭാഹനങ്ങള വഭാടകേയ്ലക്കടുത്തസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  വഭാഹനങ്ങള
സമബന്ധനിതമഭായനി അറകുറപണനികേളലചേയസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലഹരനിചേനികേനിത്സഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള 

257  (2559) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് കകേരളത്തനിലലവനിലടലയങനിലലാം
ലഹരനിചേനികേനിത്സഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള നടത്തനിവരുനകണഭാ; ഇവ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചഭാകണഭാ നടപഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ബനി)  കേക്ഷനി-രഭാഷതീയകഭദമകനവ  ജനങ്ങലളയുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  ഇങ്ങലനലയഭാരു
സലാംരലാംഭലാം  എലഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാൻ  തയഭാറഭാകുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ)  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  നനിലവനില്  ലഹരനിചേനികേനിത്സഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങള   നടത്തനി  വരുന്നനില.  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജനമനിഷന
'വനിമുക്തനി'യുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേകളഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന്നസ്റ്റ്
ആകരഭാഗവ  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ഡനി-അഡനിക്ഷന
ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അബ്കേഭാരനി  നയലാം  പ്രകേഭാരലാം,  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം
ആകരഭാഗവ വകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ് ഡനി-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം,
നനിലവനിലള ഡനി-അഡനിക്ഷന ലസന്റെറുകേള ശക്തനിലപടുതന്നതനിനുമഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുളതസ്റ്റ്. 

മദവത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനവനിലയനില് ചുമതന്ന മഭാര്ജനിന മണനി

258  (2560) ശതീ  .    ടഹബനി ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  മദവത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനവനിലയനില്
ചുമതന്ന  മഭാര്ജനിന  മണനി  2017  കമയസ്റ്റ്  മഭാസലാം  മുതല്  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം അടനിസഭാന വനിലയനില്
ചുമതന്ന  മഭാര്ജനിന  മണനി  എത്ര  ശതമഭാനമഭാണസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിചലതനലാം  അതുമൂലലാം
പ്രതനിവര്ഷലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അധനികേ  വരുമഭാനലാം  ബനിവകറജസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷനുണഭാകുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടതനിവനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  വനില്പനശഭാലകേള  അടചനിടതുമൂലമുണഭായ
വരുമഭാനനഷലാം നനികേതന്നതനിനുകവണനിയഭാകണഭാ ഈ വര്ദനവസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തനിയലതന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കസറസ്റ്റ് ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന 1-6-2017-മുതല് ഇനഡവന
നനിര്മ്മേനിത വനികദശമദവങ്ങളുലട ലമഭാത്തലാം ലഭാഭശതമഭാനലാം  24  ശതമഭാനത്തനില് നനിനലാം
29 ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2014-15 മുതല് 2015-16 കേഭാലയളവനില് വനില്പന നനികുതനിയനില് 30%
വര്ദനവുണഭാവുകേയുലാം  (105%-ല്നനിനലാം  135%  ആയനി  ഉയര്ത്തനി)  5%
പുനരധനിവഭാസ ലസസസ്റ്റ് ഏര്ലപടുതകേയുലാം ഇനഡവന നനിര്മ്മേനിത വനികദശമദവങ്ങളുലട
എലലക്സെെസസ്റ്റ്  ഡബ്യൂടനി  108%  ആയനിരുന്നതസ്റ്റ്  158%  ആക്കനി  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം വവതവസ്ത നനികുതനികേളനിലണഭായ വര്ദനവുമൂലലാം മദവത്തനിലന്റെ
വനില്പന വനില സഭാരമഭായനി വര്ദനിക്കുവഭാന ഇടയഭായതുലകേഭാണസ്റ്റ് ഇനഡവന നനിര്മ്മേനിത
വനികദശ മദവത്തനിലന്റെ ലമഭാത്ത ലഭാഭലാം  36%-ല്നനിനലാം  20%ആയനി കുറയ്ക്കുകേയുണഭായനി
(16%കുറവസ്റ്റ്),  നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേഭദത നനിലനനിര്തന്നതനിനഭായനി  1-10-2016-ല് ലമഭാത്തലഭാഭലാം  20%-ല്
നനിന്നസ്റ്റ്  24%ആയനി  ഉയര്തകേയുലാം  ടനി  ലഭാഭലാം  1-6-2017-മുതല്  24%-ല്  നനിന്നസ്റ്റ്
29%ആയനി വതീണ്ടുലാം ഉയര്തകേയുമുണഭായനി. ടനി ലഭാഭശതമഭാനലാം 24%-ല് നനിനലാം 29%
ആക്കനി ഉയര്ത്തനിയതനിലൂലട ഇദൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഏകേകദശലാം 59  കകേഭാടനി
രൂപയുലട ലഭാഭലാം ഉണഭാകുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(സനി)  വനില്പന  നനികുതനിയനിലല  30%വര്ദനവസ്റ്റ്  5%പുനരധനിവഭാസ  ലസസസ്റ്റ്
ഏര്ലപടുത്തനിയതുമൂലവുലാം  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  ഡബ്യൂടനിയനിലല  50%  വര്ദനവുമൂലവുലാം
മദവത്തനിലന്റെ  വനില്പന  വനിലയനില്  സഭാരമഭായ  വര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുവഭാന
കവണനി ലമഭാത്തലാം ലഭാഭലാം 36%-ല്നനിനലാം 20%ആയനി കുറയ്ക്കുകേയുണഭായനി. (16%കുറവസ്റ്റ്).
ഇതുകൂടഭാലത ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയുലട ഉത്തരവനിന പ്രകേഭാരലാം കദശതീയ
-സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരതള  ചേനിലറ  വനില്പനശഭാലകേള  അടച്ചുപൂടനിയതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  മദവവനില്പനയനിലലാം  അതനിലൂലടയുള വരുമഭാനത്തനിലലാം
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ഗണവമഭായ  കുറവുണഭാവുകേയുമുണഭായനി.  കമല്സൂചേനിപനിച  കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണസ്റ്റ്
ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  ഇനഡവന  നനിര്മ്മേനിത  വനികദശമദവത്തനിലന്റെ
ലമഭാത്തലഭാഭത്തനില് വര്ദനവസ്റ്റ് വരുത്തനിയതസ്റ്റ്. 

വനിദവഭാലയങ്ങളുലട പരനിസരത്തസ്റ്റ് പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങളുലട വനില്പന

259 (T2561) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വനിദവഭാലയങ്ങളുലട പരനിസരത്തസ്റ്റ് പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങള
യകഥഷലാം  വനിൽപന  നടതന്നതഭായുളള  വഭാര്ത്തകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങളുലട വനില്പന സ്കൂള പരനിസരത്തസ്റ്റ് പഭാടനില എന്ന
നനിയമലാം ലലാംഘനിക്കുന്നതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങനില് ഇദൗ പ്രവണത തടയുന്നതനിനഭായനി  പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങളുലട
വനില്പനയസ്റ്റ് ലലലസനസസ്റ്റ് നനിര്ബന്ധമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് വനിദവഭാലയങ്ങളുലട
പരനിസരതനനിനലാം കകേസുകേള കേലണടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട 100 വഭാര ചുറളവനില് പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങളുലട
വനില്പന നനികരഭാധനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള കകേഭാട്പ ആകസ്റ്റ് ലലാംഘനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
എലലക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  വവഭാപകേമഭായനി  പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന്നതുലാം കകേസുകേള
എടുക്കുന്നതുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച തതീരുമഭാനങ്ങലളഭാനലാം സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാണനിടനില.

വവഭാജമദവവനില്പന കകേസ്സുകേള

260  (2562) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വവഭാജമദവവനില്പനയുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് 2016 കമയസ്റ്റ് മുതല് 2017
കമയസ്റ്റ് വലര എത്ര കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്; ഇതനിലന്റെ ജനിലതനിരനിച്ചുള കേണക്കസ്റ്റ്
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 2016 കമയസ്റ്റ് മുതല് 2017 കമയസ്റ്റ് വലര വവഭാജമദവ വനില്പനയുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് എലലക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ് 2317 കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതനിലന്റെ
ജനിലതനിരനിച്ചുള കേണക്കസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

             ജനില കകേസുകേളുലട എണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 77

ലകേഭാലലാം 54

പത്തനലാംതനിട 39

ആലപ്പുഴ 237

കകേഭാടയലാം 39

ഇടുക്കനി 55

എറണഭാകുളലാം 157

തൃശ്ശൂര് 58

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 231

മലപ്പുറലാം 36

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 554

വയനഭാടസ്റ്റ് 131

കേണ്ണൂര് 289

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 360

മദവശഭാലകേളക്കസ്റ്റ് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട അനുമതനിപത്രലാം

261  (T2563) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(എ)  മദവശഭാലകേളക്കസ്റ്റ് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട അനുമതനിപത്രലാം
കവണലമന്ന വവവസ എടുതകേളയുന്നതുമൂലലാം നഗര,  ഗഭാമ പ്രകദശ വവതവഭാസമനിലഭാലത
പുതനിയ മദവശഭാലകേള ആരലാംഭനിക്കുലമന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ ജനങ്ങലള കനരനിടസ്റ്റ്  ബഭാധനിക്കുന്ന ഈ വനിഷയത്തനില്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  അധനികേഭാരലാം  നല്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സര്ക്കഭാര്  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള  പുതനിയ  മദവനയത്തനില്  ലലലസനസസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നഗര-ഗഭാമപ്രകദശങ്ങള തമ്മേനില് കവര്തനിരനിവസ്റ്റ് സൂചേനിപനിചനിടനില.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലനില.

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട വനില്പന

262 (2564) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
ലഹരനി വസ്തുക്കള വനില്പന നടതന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേനില  മഭാഫനിയകേള  നടതന്ന  ഇത്തരലാം  ശമങ്ങള  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  എത്ര  കകേസുകേള  എടുത്തനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ലഹരനി
വസ്തുക്കള  വനില്പന  നടതന്നതസ്റ്റ്  തടയുവഭാന  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില് ശക്തമഭായ എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനകേളുലാം
നടത്തനിവരുന. സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ് പരനിസരങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് ലഹരനി മരുനകേളുലട
വനിപണനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലലക്സെെസസ്റ്റ്
ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനവുലാം  ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗവുലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  രഹസവ
നനിരതീക്ഷണലാം  നടതകേയുലാം വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുകേയുലാം ബന്ധലപട വനിദവഭാഭവഭാസ
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സഭാപനങ്ങളനിലല ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബുകേളുലടയുലാം പനി.റനി.എ.-യുലടയുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാലട  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവനില്  2542  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതുലാം  നഭാളനിതുവലര  1385-ഓളലാം  പരഭാതനിലപടനികേള
സഭാപനിചനിട്ടുളതുമഭാണസ്റ്റ്.  വനിദവഭാഭവഭാസ   സഭാപനങ്ങളുലട  സമതീപലാം  ഇത്തരലാം
നനിയമവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കഭാനനിടയുള   സലങ്ങളനില്  കേര്ശന
പരനികശഭാധനകേള നടതകേയുലാം കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ശക്തമഭായ നനിയമ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്. 

(സനി)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ലഹരനി
വസ്തുക്കള  വനില്പന  നടതന്നതഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കകേസുകേള
കേലണടുത്തനിടനില. എന്നഭാല് 2017 ജനുവരനി മുതല് ജൂണ് വലര സ്കൂള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള
ലഹരനി മരുന്നനിലന്റെ ഉപകയഭാഗവുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് 56 കകേസുകേള
രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന ലഹരനി ഉപകയഭാഗലാം

263 (2565) ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന ലഹരനി ഉപകയഭാഗലാം
നനിരുത്സഭാഹലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലരയുള  കബഭാധവലരണ  കേവഭാമ്പയനിൻ
നടത്തനിപനിനഭായനി എടക്സെെസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മദവത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുകടയുലാം   ദൂഷവവശങ്ങലള
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേകളയുലാം  യുവജനങ്ങകളയുലാം  കബഭാധവത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലലക്സെെസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണര് കനരനിടസ്റ്റ്  365-ല് അധനികേലാം സ്കൂളുകേളനിലലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം
ക്ലഭാസ്സുകേള നടതകേയുണഭായനി.

സ്റ്റുഡന്റെസസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കകേഡറസ്റ്റ്,  സ്കൂള-കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള,

എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  കുടുലാംബശതീ, സലാംസഭാന ലലലബറനി കേദൗണ്സനില്, മദവവര്ജന

സമനിതനികേളടക്കമുള  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  വനിദവഭാര്ത്ഥനി-യുവജന-മഹനിളഭാ
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സലാംഘടനകേള എന്നനിവരുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ലഹരനി വനിമുക്ത കകേരളലാം എന്ന

ലക്ഷവലാം  സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന ലഹരനി  വര്ജന മനിഷന

"വനിമുക്തനി"  എന്ന ബൃഹത്തഭായ പദതനിയസ്റ്റ് ക്കസ്റ്റ്  രൂപലാം നല്കേനി വനിവനിധ പദതനികേള

സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

സലാംസഭാന  സ്കൂള  കേകലഭാത്സവകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  എലഭാ  വര്ഷവുലാം  ലഹരനി

വനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പവലനിയന  ഒരുക്കനി  പ്രദര്ശനലാം  നടത്തനി  വരുന.

കദശതീയ  യുവജനദനിനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല

സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള  പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  "ലഹരനിലക്കതനിലര

യുവതസലാം"എന്ന  വനിഷയത്തനില്  കപഭാസര്  രചേനഭാ  മത്സരലാം  നടത്തനിയനിട്ടുളളതഭാണസ്റ്റ്.

വനിമുക്തനി മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  2017  ജനുവരനി  30-നസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സ്കൂള

അസലാംബനികേളനിലലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലാം  അധവഭാപകേരുലാം  ലഹരനിലക്കതനിലര  പ്രതനിജ

എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പനി.റനി.എ.-കേളുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് ലഹരനിയുലട ദൂഷവവശങ്ങള

കബഭാധവലപടുതന്നതനിനസ്റ്റ് 2815 കബഭാധവത്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം, ലപഭാതുവഭായനി 2527-

ഓളലാം  കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ചേര്ചകേളുലാം  പ്രഭഭാഷണങ്ങളുലാം

നടത്തനിയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.

ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവത്ക്കരണ  ലസമനിനഭാറുകേള,  ലഹരനി  വനിരുദ

ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ ഹ്രസസ ചേനിത്രങ്ങള,  കബഭാധവത്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള പനി.റനി.എ.-

കേളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  കബഭാധവത്ക്കരണ  മതീറനിലാംഗുകേള  എന്നനിവയുലാം

സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ് വരുന.  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള, അധവഭാപകേര്, രക്ഷനിതഭാക്കള എന്നനിവര്ക്കസ്റ്റ്

കപരസ്റ്റ്  വനിവരലാം  ലവളനിലപടുത്തഭാലത  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വനിപണനലാം,  ഉപകഭഭാഗലാം

എന്നനിവ അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി 1385 സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ് കേഭാമ്പസുകേളനില് പരഭാതനിലപടനി

സഭാപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  മുഴുവന  സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്  കേഭാമ്പസുകേളനില്  പരഭാതനിലപടനികേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസനികേരനിച്ചുവരുന. 

ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  2017-18  അദവയന

വര്ഷലാം സ്കൂള പഭാഠവപദതനിയനില് ഉളലപടുതവഭാനകവണനി വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനസ്റ്റ്

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സ്കൂള  പരനിസരങ്ങളനില്  ശക്തമഭായ  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടതന്നകതഭാലടഭാപലാം  ലലവവനിധവമഭാര്ന്ന  കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്  തലത്തനില് ലഹരനിലക്കതനിലര
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2542  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്
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പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  100  വഭാര  ചുറളവനിനുളനില്
പുകേയനില  ഉലസ്റ്റ് പന്നങ്ങളുലട  വനിലസ്റ്റ് പന  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സ്കൂള  പരനിസരങ്ങളനില്
ലഹരനിയുലട വനില്പനയുലാം ഉപകഭഭാഗവുലാം നനിയനനിക്കുന്നതനില് പ്രകതവകേ നനിരതീക്ഷണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശക്തമഭായ
രതീതനിയനില് നടത്തനിവരുന.

എലഭാവര്ഷവുലാം ജൂണ് 26 അന്തെഭാരഭാഷ ലഹരനി വനിരുദദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്
സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്  തലത്തനില് മനികേച ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബനിനുലാം,  ക്ലബസ്റ്റ് അലാംഗത്തനിനുലാം
കേവഭാഷസ്റ്റ് അവഭാര്ഡുലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം നല്കേനിവരുന.  ഒകേസ്റ്റ് കടഭാബര് 2 ഗഭാന്ധനിജയന്തെനി
ദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  കബഭാധവല്ക്കരണ  സൃഷനി  ഉളലപടുത്തനിയ  ലലകേലയഴുത്തസ്റ്റ്
മഭാഗസനിനസ്റ്റ് അവഭാര്ഡസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന. 

(ബനി)  ലഹരനി വര്ജനമനിഷന വനിമുക്തനിയുലട ഘടലാംഘടമഭായുള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനിലൂലട  സമഭാഹരനിചസ്റ്റ്  വരുന്ന  5%
പുനരധനിവഭാസ  ലസസനില്നനിനലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതനില്നനിനലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  21,72,86,000/-രൂപ
പദതനി ലചേലവുകേളക്കഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.

എലലക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  2017-18  വര്ഷത്തനില്  കബഭാധവത്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി കനഭാണ്പഭാന ഇനത്തനില് 1 കകേഭാടനി 50 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം പഭാന
ഫണഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലഹരനിപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട വനില്പനയുലാം ഉപകയഭാഗവുലാം 

264  (2566) ശതീ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേഞഭാവസ്റ്റ്  കപഭാലള ലഹരനിപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട വനില്പനയുലാം
ഉപകയഭാഗവുലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ  രണ്ടുവര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  എത്ര
എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  (N.D.P.S.)കകേസുകേളഭാണസ്റ്റ്  എടക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മയക്കുമരുനകേളുലട  വവഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭാകുലാംവനിധലാം
1985-ലല  എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  ആകസ്റ്റ്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്ക്കരനിക്കുവഭാന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 363

ഉത്തരലാം

(എ)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഞഭാവസ്റ്റ്  അടക്കമുള  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട
ഉപകയഭാഗലാം,  കേടത്തസ്റ്റ്,  വനില്പന തുടങ്ങനിയവയുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്
രജനിസര് ലചേയ്യുന്ന കകേസുകേളുലട എണത്തനില് വന വര്ദനവഭാണസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
ആയതസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിചസ്റ്റ്  വരുന്നതനിലന്റെ
സൂചേനയഭായനി വനിലയനിരുതന.

(ബനി)  2015,  2016   വര്ഷങ്ങളനില്  യഥഭാക്രമലാം  1430,  2985
എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  കകേസുകേളുലാം,  2017  ജൂലലല  മഭാസലാംവലര  2977
എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്. കകേസുകേളുമഭാണസ്റ്റ് എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.

(സനി)  എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  999  ഗഭാലാം  വലര  കേഞഭാവസ്റ്റ്
ലലകേവശലാംവചസ്റ്റ്  ലലകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുന്ന  കുറവഭാളനികേലള  കകേഭാടതനിയനില്
ഹഭാജരഭാക്കുകമ്പഭാളത്തലന്ന  ജഭാമവലാം  കേനിട്ടുന്ന നനിയമ  വവവസയഭാണുളതസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം
പ്രതനികേളക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കഭാവുന്ന ശനിക്ഷ  6  മഭാസലാംവലര  കേഠനിന  തടകവഭാ,  പതനിനഭായനിരലാം
രൂപവലര  പനിഴകയഭാ,  രണ്ടുലാംകൂടനികയഭാ  ആണസ്റ്റ്.   ഇത്തരത്തനിലള  കുറകൃതവങ്ങളനില്
ഏര്ലപടുന്നവര്ക്കുള  കമല്പ്രകേഭാരലാം  ശനിക്ഷ  തുകലഭാലാം  കുറവഭായതനിനഭാല്,
കുറകൃതവങ്ങള  കൂടനിവരുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില്  മയക്കുമരുനകേളുലട  വവഭാപനലാം
തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭാകുലാംവനിധലാം  കകേന്ദ്ര  നനിയമമഭായ  1985-ലല
എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  ആകസ്റ്റ്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുവഭാന  ശനിപഭാര്ശ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത കുടനികേളനില് ലഹരനിയുലട ഉപകയഭാഗലാം

265 (2567) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  കുടനികേള  ഉളലപലടയുള  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  കുടനികേളനില്
ലഹരനിയുലട ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സ്കൂള  പരനിസരലത്ത  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉറവനിടലാം  കേലണത്തനി
നശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള
പ്രകതവകേ പദതനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ലഹരനിലക്കതനിരഭായ കബഭാധവത്കേരണലാം കൂടുതല് ശക്തനിലപടുകത്തണതനിലന്റെ
ആവശവകേത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നലതന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  100 വഭാര  ചുറളവനിനുളനില് പുകേയനില
ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനിലസ്റ്റ് പന  നനികരഭാധനിചനിട്ടുളതുലാം  ഇതസ്റ്റ്  ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര
കകേഭാടസ്റ്റ് പ  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം   ലചേയ്തുവരുന.
മയക്കുമരുനകേളുലടയുലാം  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലടയുലാം  ഉല്പഭാദനലാം,  വനിപണനലാം,
ഉപകയഭാഗലാം എന്നനിവ നനിയമപ്രകേഭാരലാം നനികരഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത അബ്കേഭാരനി ആകസ്റ്റ്,
എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്,   എലാം.&റനി.പനി  ആകസ്റ്റ്  &  റൂള  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം
അനധനികൃത  മദവ  ലഹരനി  വനിപണനത്തനിനുലാം  ലലകേവശലാംവയല്,  കേടത്തല്,
ഉല്പഭാദനത്തനിനുലമതനിലര ശക്തമഭായ നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

20-9-2014  തതീയതനിയനിലല ജനി.ഒ.(പനി)155/14/നനി.വ  (എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ.560/14),

27-12-2016 തതീയതനിയനിലല ജനി.ഒ.(പനി)112/16/നനിവ. (എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ.788/16) എന്നതീ

ഗസറസ്റ്റ് വനിജഭാപനങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിലല എലലക്സെെസസ്റ്റ് ഇനലസകര്

മുതലള  ഉകദവഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  Cigarettes   and  other  Tobacco  Products

(Prohibition  of  Advertisement  and Regulation of  Trade and Commerce,

Production, Supply and Distribution) Act 2003-ലല ലസക്ഷന  4,6,12,13,28

പ്രകേഭാരലാം നടപടനി എടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അധനികേഭാരലാം നലനി  ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി
വര്ജനമനിഷന വനിമുക്തനി എന്ന ബൃഹതസ്റ്റ് സലാംരലാംഭലാം 6-10-2016-ലല ജനി.ഒ(എലാംഎസസ്റ്റ്.)
94/16/നനിവ  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിമുക്തനി
മനിഷനനിലൂലട  ലഹരനിലക്കതനിലര  യുവതസലാം  എന്ന സകന്ദശമുയര്ത്തനി സലാംസഭാനലത്ത
മുഴുവന സ്കൂള-കകേഭാകളജസ്റ്റ് ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേളനിലൂലട വനിവനിധ കബഭാധവത്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുന.  സ്കൂള  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേളനിലൂലട
ലഹരനിലക്കതനിലരയുള  പ്രചേഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലലകേലയഴുത്തസ്റ്റ്  മഭാസനികേ  തയഭാറഭാക്കല്,  സ്കൂള  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡുകേളനില്  ലഹരനി
വനിരുദ സകന്ദശമടങ്ങനിയ കപഭാസര് തയഭാറഭാക്കനി  പതനിക്കല് ലഹരനി  വനിരുദ ക്ലബസ്റ്റ്
അലാംഗങ്ങളക്കഭായനി ലഹരനിലക്കതനിലര ആശയമടങ്ങനിയ കേസനിസസ്റ്റ് മത്സരലാം, ഉപനവഭാസലാം,
ഗ്രൂപസ്റ്റ്  ആകനിവനിറനി  മത്സരങ്ങള,  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബസ്റ്റ്  കേണ്വതീനര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ശനില്പശഭാല, വനിമുക്തനി തതീലാം കസഭാലാംഗസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി ചേനിത്രതീകേരണലാം നടത്തല് SEARC-
ല് അഡസഭാനസ്ഡസ്റ്റ് ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെര് &ഡനിജനിറല് തനികയറര്, വനിഷസല് മതീഡനിയഭാ
പരസവങ്ങള,  എഫസ്റ്റ്.എലാം.  കറഡനികയഭാ  വഴനിയുള  ലഹരനി  വനിരുദ  പരസവ
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പ്രകക്ഷപണലാം,  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്  വനിമുക്തനി  കഹഭാര്ഡനിലാംഗ്സസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കല്,
ആദനിവഭാസനി-തതീരകദശ കമഖലകേളനില് പ്രകതവകേ  കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനലാം,
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  ആകനിവനിറനികേള,  ഒദൗടസ്റ്റ്  റതീചസ്റ്റ്  ആകനിവനിറനികേള,  റസനിഡനഷവല്
അകസഭാസനികയഷനുകേള,  ലലലബറനി  കേദൗണ്സനില്  എന്നനിവ  മുകഖനയുള  ലഹരനി
വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഡനി.സനി.-യുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
ലഹരനി  വനിരുദ  സകന്ദശമുള  കഷഭാര്ടസ്റ്റ്  ഫനിലനിലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലഹരനി  വനിരുദ
സകന്ദശമുളലക്കഭാള്ളുന്ന കപഭാസറുകേള,  ആല്ബങ്ങള,  പരസവങ്ങള,  വതീഡനികയഭാകേള
ആനനികമഷന  എന്നനിവ  തയഭാറഭാക്കനി  പ്രചേരനിപനിക്കല്,  ഡനിജനിറല്  മതീഡനിയഭാ
കേഭാലാംമ്പയനിന, കമഭാഡല് കേദൗണ്സനിലനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെര് സഭാപനിക്കല്, എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം
ആകരഭാഗവ വകുപനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട ഡനി-അഡനിക്ഷന ലസന്റെര് രൂപതീകേരണലാം,
അടപഭാടനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡനി-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ആദവഘട  പ്രവര്ത്തനലാം,  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെകേതീഴനില്
വനിമുക്തനി മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലള  ഡനി-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്
സഭാപനിക്കുകേ,  വനിവനിധ തലങ്ങളനിലല തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴനിയുള
ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതകേ  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  2017-18
വര്ഷത്തനില് വനിമുക്തനി മനിഷന വഴനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

2016-17,2017-18 വര്ഷങ്ങളനില് നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള 

266 (2568) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  ,2017  -18  വർഷങ്ങളനിൽ  എടക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനിയ
പദതനികേൾ ഏലതലഭാലാം ;

(ബനി)  ഈ  കേഭാലയളവനിൽ  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിൽ  വകുപസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനിയ
പദതനികേൾ ഏലതലഭാലാം ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17

2016-17-ല് രണസ്റ്റ് പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിനുണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്.

1. എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ നവതീകേരണലാം (വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 2 കകേഭാടനി രൂപ)

2.  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  അക്കഭാദമനിയുലടയുലാം  ഗകവഷണനകകേന്ദ്രത്തനിലന്റെയുലാം സദൗകേരവങ്ങള
ലമചലപടുത്തല്. (വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 2 കകേഭാടനി രൂപ)
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എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

എലലക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ നവതീകേരണ പ്രക്രനിയയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  അദൂര്  ലപര്ല,

നടുപ്പുണനി,  കവലന്തെഭാവളലാം,  മൂഴനികത്തഭാടലാം,  മൂന്നഭാറസ്റ്റ്മുക്കസ്റ്റ്  എന്നതീ  ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്

കേലണയ്നര്  കമഭാഡബ്യൂളുകേള  സഭാപനിക്കല്,  63  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനില്

കേമ്പബ്യൂടറുകേളുലാം  അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയല്,  25  ലചേക്കസ്റ്റ്

കപഭാസ്റ്റുകേളനില് കസഭാളഭാര് ലലഹമഭാസസ്റ്റ്  ലഭാമ്പുകേള സഭാപനിക്കല് എന്നതീ പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17-ലല പദതനി തുര്ചയഭായനി 14 ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേളനില്

സനി.സനി.റനി.വനി.  സഭാപനിക്കല്,  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  ലലക്രലാം  റനിക്കഭാര്ഡ്സസ്റ്റ്  ബബ്യൂകറഭായനില്

കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് സഭാപനിക്കല് പ്രക്രനിയകേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 

എലലക്സെെസസ്റ്റ് അക്കഭാദമനിയുലടയുലാം ഗകവഷണകകേന്ദ്രത്തനിലന്റെയുലാം സദൗകേരവങ്ങള  

ലമചലപടുത്തല്  .

എലലക്സെെസസ്റ്റ് അക്കഭാദമനിയുലടയുലാം ഗകവഷണനകകേന്ദ്രത്തനിലന്റെയുലാം  സദൗകേരവങ്ങള

ലമചലപടുത്തല്  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടത്തനിയനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്.

2017-2018

2017-2018-ല് മൂന്നസ്റ്റ് പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് അനുവദനിചതസ്റ്റ്.

1.  എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ നവതീകേരണലാം  (വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ  5.25  കകേഭാടനി

രൂപ)  പദതനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  വയര്ലസസ്റ്റ്  സനിസലാം  സഭാപനിക്കല്,

ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട നവതീകേരണലാം, ഫതീല്ഡസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളുലട നവതീകേരണലാം, വനനിതഭാ

സനിവനില് എലലക്സെെസസ്റ്റ് ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കടഭായ് ലലറസ്റ്റ്  സദൗകേരവകത്തഭാടുകൂടനിയ ലറസസ്റ്റ്

റൂലാം സഭാപനിക്കല്,  വനനിതഭാ സസഭാഡുകേളക്കസ്റ്റ് ഇരുചേക്രവഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങല് എന്നതീ

പദതനികേള പുകരഭാഗമനിചസ്റ്റ് വരുന.

2. എലലക്സെെസസ്റ്റ് അക്കഭാദമനിയുലടയുലാം ഗകവഷണകകേന്ദ്രത്തനിലന്റെയുലാം സദൗകേരവങ്ങള

ലമചലപടുത്തല്    (  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ    1.75    കകേഭാടനി  രൂപ  )

എലലക്സെെസസ്റ്റ്  അക്കഭാദമനിയുലടയുലാം  ഗകവഷണകകേന്ദ്രത്തനിലന്റെയുലാം  സദൗകേരവങ്ങള

ലമചലപടുത്തല്  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  വനനിതഭാ  ലടയനിനനികേളക്കുള  ബഭാരക്കസ്റ്റ്

നനിര്മ്മേഭാണലാം അടക്കലാം വനിവനിധ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.
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3.  കബഭാധവല്ക്കരണവുലാം  മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  .
(  വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ   50   ലക്ഷലാം രൂപ  )

ഓഡനികയഭാ  വനിഷസല്  അവയര്നസസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേഭാളനനികേളനിലല  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  റനികസഭാഴസ്റ്റ്  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കല്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇദൗ  കേഭാലയളവനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  പദതനികേലളഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. 

2017-18 വര്ഷ കേഭാലയളവനില് എലലക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് ലഭനിച പദതനി തുകേ 

267  (2569) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എടക്സെെസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-18 വര്ഷ കേഭാലയളവനില് എടക്സെെസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് ലഭനിച പദതനി തുകേ
എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം ഇതുവലര എത്ര തുകേ ഏലതലഭാലാം ഇനത്തനില്
ലചേലവഴനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) 2017-18  വര്ഷ കേഭാലയളവനില് വകുപനിനസ്റ്റ് ലഭനിച ലമഭാത്ത തുകേയുലാം ഈ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തലന്ന വനിനനികയഭാഗനിക്കുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  വര്ഷ  കേഭാലയളവനില്  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  ലഭനിച
പദതനിയനിനത്തനില് 750 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വകുപനിലന്റെ നവതീകേരണലാം എന്നയനിനത്തനില്  26  ഫതീല്ഡസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളനില്
വനനിത സനിവനില് എലലക്സെെസസ്റ്റ് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് കടഭായ് ലലറസ്റ്റ്  സദൗകേരവകത്തഭാടുകൂടനിയ
ഡ്രസനിലാംഗസ്റ്റ്  റൂലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി   വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയഭായ  152  ലക്ഷലാം
രൂപയനില്  29,96,792/-രൂപ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്  അഡസഭാനസസ്റ്റ്  ആയനി  മഭാറനി
നല്കേനിയനിട്ടുളതുലാം  സലാംസഭാന  എലലക്സെെസസ്റ്റ്  അക്കഭാഡമനിയുലടയുലാം  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെയുലാം  സദൗകേരവങ്ങള ലമചലപടുത്തല്  എന്നയനിനത്തനില്  30,22 ,000/-
രൂപയുലാം അടക്കലാം ആലകേ 60,18,792/-രൂപ നഭാളനിതുവലര ലചേലവഴനിചനിട്ടുളതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  2017-18 വര്ഷ കേഭാലയളവനില് വകുപനിനസ്റ്റ് ലഭനിച ലമഭാത്തലാം തുകേയുലാം ഇദൗ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാംതലന്ന വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു)
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അനധനികേ കൃത കേകയ്യേറയ

മനി  .    സസ്പീക്കര :  റൂള്  50  പ്രകേകാരയ ഒരു കനകാടസ്പീസസ  ബഹുമകാനപപ്പെട അയഗങ്ങള്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  എനകാല്  റൂള്  50  -  ല്  പറയുന  ചടങ്ങളുമകായനി  വവൈരുദദ്ധ്യമുള
നനിലയനിലകാണസ  കനകാടസ്പീസസ  നല്കേനിയനിട്ടുളതസ.  52(ii)  പറയുനതസ,  ഒകര
പ്രകമയതനികന്മേല് ഒനനിലധനികേയ സയഗതനികേള് ചരച്ച പചയ്യേകാന് പകാടനിലകാപയനകാണസ.
ബഹുമകാനപപ്പെട  അയഗങ്ങള്  നല്കേനിയ  കനകാടസ്പീസനില്  ഒനനിലധനികേയ  വൈനിഷയങ്ങള്
വൈനിശദസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുനതകായനി  കേകാണുന്നുണസ.  അതസ  ചടപ്രകേകാരയ  അനുവൈദനസ്പീയമല
എനസ പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈനിപനക്കൂടനി ഞകാന് ഒകാരമനിപ്പെനിക്കുകേയകാണസ. 

പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ  (ശസ്പീ  .    രകമശസ  പചനനിതല)  :  സര,  ഒരു  വൈനിഷയയ
തപനയകാണസ.   ഭൂമനി  കേകയ്യേറുകേ,  നനിയമലയഘനയ  നടത്തുകേ,  ചടലയഘനങ്ങള്
നടത്തുകേ,  നനിയമങ്ങള്  കേകാറനില്പ്പെറത്തുകേ,  അധനികേകാര  ദുരവൈനിനനികയകാഗയ  നടത്തുകേ
എന്നുളപതലകായ ഒകര വൈനിഷയമകാണസ. രണസ സ്ഥലയ പറഞനിട്ടുപണനസ മകാത്രകമയുള.
വൈനിഷയയ ഒന്നുതപനയകാണസ. അതുപകേകാണസ ദയവൈകായനി അങ്ങസ അനുവൈദനിക്കണയ. 

പടനികേജകാതനി  പടനികേവൈരഗ്ഗ  പനികനകാക്കസമുദകായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ
സകായസകാരനികേവയ  പകാരലപമന്ററനികേകാരദ്ധ്യവയ  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബകാലന്)  :
സര,  ആകരകാപണയ  ഉനയനിക്കകാനുള  നടപടനിയല  റൂള്  50-ല്  പറയുനതസ.
പ്രകമയതനില് വൈകാദങ്ങകളകാ,  അഭഭ്യൂഹങ്ങകളകാ  വൈദ്ധ്യകാകജകാകനികേകളകാ,  ആകരകാപണങ്ങകളകാ,
അപകേസ്പീരതനികേരമകായ  പ്രസകാവൈനകേകളകാ  ഉണകായനിരനിക്കകാന്  പകാടനിലകാപയന്നുളതസ
52(v)-ല്  കൃതദ്ധ്യമകായനി  പറയുന്നുണസ.  ഇതസ  പരനിപൂരണ്ണമകായുയ  ആകരകാപണമകാണസ.
ആകരകാപണമുനയനിക്കകാനുളതല റൂള് 50.  റൂള് 50-നസ ഒരു പ്രകതദ്ധ്യകേ ഉകദദ്ധ്യശദ്ധ്യമുണസ.
അടനിയന്തര  പ്രകാധകാനദ്ധ്യമുള  പ്രശ്നപമനസ  പറയുനതസ  ആകരകാപണവമകായനി
ബന്ധപപ്പെട്ടുപകേകാണ്ടുളതല.  ആകരകാപണയ  ഉനയനിക്കകാന്  നനിരവൈധനി  വൈകുപ്പുകേള്
ഇതനിലുണസ. നനിരവൈധനി കവൈദനികേളുണസ. ..........(ബഹളയ)........ ഞകാന്  പറയപട. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  പസ്പീസസ....  അകദഹയ  ഒരു  ക്രമപ്രശ്നയ   ഉനയനിക്കുകേയകാണസ.
അകദഹയ പറയപട.

ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബകാലന് :  സര,  അടനിയന്തര  പ്രകമയതനിപന്റ
വൈനിശദസ്പീകേരണക്കുറനിപ്പെനികലയസ  കേടക്കുനനില.  ആദദ്ധ്യയതപന  പറഞനിരനിക്കുനതസ
സയസ്ഥകാനപത ഒരു മനനിയുയ ഭരണകേക്ഷനിയനിപല ഒരു എയ.എല്.എ.-യുയ അടക്കയ
എനകാണസ. മനനി എന്നുപറയുന  വൈദ്ധ്യകനി   ആലപ്പുഴയനിലകാണസ.  എയ.എല്.എ. എനസ
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പറയുനതസ  നനിലമ്പൂരനിലകാണസ.  ഏതസ  പ്രശ്നതനിപന്റ  മുകേളനിലകാണസ  ഇതനിപനകാരു
ഏകേസ്പീകേരണമുളതസ.  ബഹുമകാനപപ്പെട  സസ്പീക്കര  റൂളനിയഗസ  പകേകാടുക്കുകമകാള്  ചടതനിനസ
വൈനിരുദമകായനി  അടനിയന്തര  പ്രകമയയ  അനുവൈദനിക്കകാന്  പകാടനിലകാപയന  ശകമകായ
നനിലപകാടസ  എടുക്കണയ.  ബഹുമകാനപപ്പെട  വൈക്കയ  പുരുകഷകാതമന്  ഈ
പചയറനിലനിരുനതകാണസ.  ആ  സമയപതകാപക്ക  ഞങ്ങള്  പകേകാണ്ടുവൈന  അടനിയന്തര
പ്രകമയങ്ങപളകാപക്ക  അകദഹയ  വൈലനിപച്ചറനി ഞനിട്ടുണസ.  കേകാരണയ  ചടതനിനസ
വൈനിരുദമകായനിക്കഴനിഞകാല് അനുവൈദനിക്കകാന് പകാടനിലകാതതകാണസ. 

ശസ്പീ  .    രകമശസ  പചനനിതല :  സര,  അങ്ങപനയകാപണങനില്  കേഴനിഞ
ഗവൈണ്പമന്റനിപന്റ  കേകാലതസ  ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  മകാണനിപക്കതനിരകായുയ  കസകാളകാറുമകായനി
ബന്ധപപ്പെട്ടുയ എത്രകയകാ ആകരകാപണങ്ങള്  അടനിയന്തര പ്രകമയമകായനി പകേകാണ്ടുവൈന
കേസ്പീഴ് വൈഴക്കയ  ഇവൈനിപട  നനിലവൈനിലുണസ.  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  പകാരലപമന്ററനികേകാരദ്ധ്യവൈകുപ്പുമനനി
പറയുനതസ  ഒട്ടുയശരനിയല.  ഇതനില്  ഒരു  വൈനിഷയയ  മകാത്രകമയുള.  ഭൂമനി  കേകയ്യേറയ,
അധനികേകാര ദുരവൈനിനനികയകാഗയ, നനിയമങ്ങള് ലയഘനിക്കുകേ, ചടങ്ങള് ലയഘനിക്കുകേ, അതസ
മനനിയകായനികപ്പെകായതുപകേകാണസ  ഇവൈനിപട  അവൈതരനിപ്പെനിക്കണ  എന്നുപറയുനതസ
അടനിസ്ഥകാനരഹനിതമകായ കേകാരദ്ധ്യമകാണസ.  അതസ അയഗസ്പീകേരനിക്കകാന് കേഴനിയുന കേകാരദ്ധ്യമല.
ഞങ്ങളുപട  അവൈകേകാശമകാണസ  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവൈതരനിപ്പെനിക്കുകേപയനതസ.  ഈ
അടനിയന്തരപ്രകമയയ  ഓരഡറനിലകാണസ  എനസ  അകങ്ങയ്ക്കുതപന  അറനിയകായ.
അതുപകേകാണസ അങ്ങസ ഈ കേകാരദ്ധ്യതനില് ഞങ്ങപള സയരക്ഷനിക്കണയ, ഇതസ ഞങ്ങളുപട
അവൈകേകാശമകാണസ.  റൂള്  50  അനുവൈദനിച്ചുതരണപമനസ  ഞകാന് അഭദ്ധ്യരതനിക്കുകേയകാണസ.
ഇതനിനുമുമസ  ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ബകാലന്  തപന  എത്രകയകാ  തവൈണ  ഇവൈനിപട
അടനിയന്തരപ്രകമയയ അവൈതരനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണസ.  അഴനിമതനി  ആകരകാപണയ ഉനയനിച്ചനിട്ടുണസ.
ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  മകാണനിയുമകായനി  ബന്ധപപ്പെടസ  ബകാര  കകേകാഴ  കകേസനില്   അഴനിമതനി
ആകരകാപണയ ഉനയനിച്ചനികല;  കസകാളകാറുമകായനി  ബന്ധപപ്പെടസ  അഴനിമതനി  ആകരകാപണയ
ഉനയനിച്ചനികല?  ഇക്കകാരദ്ധ്യതനില്  മനനിപയ  സയരക്ഷനിക്കണപമങനില്
സയരക്ഷനിച്ചുപകേകാളപട. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  പ്രതനിപക്ഷതനിപന്റ  ഏപതങനിലുയ  അവൈകേകാശങ്ങള്
തടസപപ്പെടുതണപമകനകാ  പ്രതനിപക്ഷതനിപന്റ  ജനകാധനിപതദ്ധ്യപരമകായ  വൈനിഷയങ്ങള്
ഉനയനിക്കുവൈകാനുള  അവൈസരയ  നനികഷധനിക്കണപമകനകാ  പചയര  ആഗ്രഹനിക്കുനനില.
എനകാല് ഇതസ ചടവമകായനി കയകാജനിക്കുനനിലകാപയനതസ ഞകാന് ഓരമപപ്പെടുതനി.  ഒകര
പ്രകമയതനികന്മേല് ഒനനിലധനികേയ സയഗതനികേള്,  കേകാടടച്ചസ പവൈടനിവൈയ്ക്കുനതുകപകാപലയുള
കനകാടസ്പീസകാണസ  ഇവൈനിപട  ലഭനിച്ചനിട്ടുളതസ.  ബഹുമകാനപപ്പെട  പകാരലപമന്ററനികേകാരദ്ധ്യ
വൈകുപ്പുമനനി  പറഞതുകപകാപല  52(v)  വൈദ്ധ്യകാകജകാകനികേകളകാ,  അഭഭ്യൂഹങ്ങകളകാ,
ആകരകാപണങ്ങകളകാ  ഉനയനിക്കകാന്  ഈ  അവൈസരയ  ഉപകയകാഗനിക്കകാന്  പകാടുളതല
എന്നുയ പറയുന്നുണസ.  ഇപതലകായ ഓരമപപ്പെടുതനിപക്കകാണസ ഇതനിപന്റപയലകായ പരനിധനി
മനസനിലകാക്കനിപക്കകാണസ  ബഹുമകാനപപ്പെട  അയഗങ്ങള്  പപരുമകാറണയ  എനസ  പചയര
അഭദ്ധ്യരതനിക്കുകേയകാണസ. 
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സയസ്ഥകാനപത  ഒരു  മനനിയുയ  ഭരണകേക്ഷനിയനിപല  ഒരു  എയ.എല്.എ.-യുയ
അടക്കയ  ഭരണകനതൃതത്വതനിപല  ഉനതര  തങ്ങളുപട  പദവൈനിയുയ  അധനികേകാരവയ
ഉപകയകാഗനിച്ചസ സത്വന്തയ ബനിസനിനസസ തകാല്പരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കകായനി പപകാതുപണയ ദുരുപകയകാഗയ
പചയയ  കേകായല്  കേകയ്യേറനിയുയ  പനല്വൈയല്  തണ്ണസ്പീരതട  നനിയമയ  ലയഘനിച്ചുയ
പഞകായതസ്പീരകാജസ  സ്ഥകാപനങ്ങപളയുയ  ഫയരകഫകാഴസ,  പപകാലഭ്യൂഷന്  കേണ്കടകാള്
കബകാരഡസ  എനനിവൈപയകാപക്ക കനകാക്കുകുതനിയകാക്കനിയുയ  നനിയമവൈനിരുദ പ്രവൈരതനങ്ങള്
നടതനിയുയ അധനികേകാര സ്ഥകാനങ്ങളനില് തുടരനസ  പതളനിവൈസ  നശനിപ്പെനിക്കകാന് ശമനിക്കുകേയുയ
പചയ്യുനതകായനി  പറയപപ്പെടുന  ഗുരുതരമകായ  സകാഹചരദ്ധ്യയ  സഭകാനടപടനികേള്
നനിരതനിവൈച്ചസ  ചരച്ച പചയ്യേണപമനകാവൈശദ്ധ്യപപ്പെടസ  സരവ്വശസ്പീ വൈനി.  ടനി.  ബല്റകായ,  പകേ.
എയ. ഷകാജനി, അനൂപസ കജക്കബസ എനസ്പീ ബഹുമകാനപപ്പെട അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേകാരയ
കനകാടസ്പീസസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

മുഖദ്ധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വൈനിജയന്):  സര,  അടനിയന്തരപ്രകമയ
കനകാടസ്പീസനില്  പറയുനതുകപകാപല  പഞകായതസ,  അഗനിശമനകസനകാ  വൈകുപ്പെസ,
മലനിനസ്പീകേരണ  നനിയനണ  കബകാരഡസ  എനനിവൈയുപടപയലകായ  അനുമതനി
വൈകാങ്ങകാപതയകാണസ  നകാചത്വറല്  പകാരക്കസ  പണനിതപതന  ആകരകാപണയ  അടനിസ്ഥകാന
രഹനിതമകാണസ.  കൂടരഞനി പഞകായതനിപല അഞകായ വൈകാരഡനില് കേക്കകാടയ പപകായനില്
പനി.വൈനി.  അന്വൈറനിപന്റയുയ ഭകാരദ്ധ്യ അഫ്സതനിപന്റയുയ കപരനിലുള പനി.വൈനി.ആര. നകാചത്വറല്
പകാരക്കനിനസ 1965-പല പനി.പനി.ആര. ചടപ്രകേകാരമുള വലസന്സയ 1994- പല കകേരള
പഞകായതസ  രകാജസ  ആകനിപല  232,  233,  234,  254  എനസ്പീ  വൈകുപ്പുകേളുയ  തുടര
ചടങ്ങളുയ അനുസരനിച്ചസ ഒരു റകസകാറന്റസ നടതകാനുള വലസന്സയ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
ഈ  സ്ഥകാപനയ  പ്രവൈരതനിക്കുവൈകാന്  ആവൈശദ്ധ്യമകായ  വലസന്സനിനകായുള
അനുമതനികേള്  കനടനിയനിട്ടുണസ.  കകേകാഴനികക്കകാടസ  ജനിലകാ  ടടൗണ്  പകാനര  23-2-2016-നസ
C1/87/2016-ാം  നമര  ഉതരവൈസ  പ്രകേകാരയ  നല്കേനിയ  വൈദ്ധ്യവൈസ്ഥകേള്ക്കനുസൃതമകായകാണസ
പകാരക്കനിപന്റ  നനിരമകാണയ  നടതനിയനിട്ടുളതസ.  അകതകാപടകാപ്പെയ  നനിയമകാനുസൃതയ
സമരപ്പെനികക്കണതകായ  ഫയര  ആന്റസ  റസഭ്യൂ  സരവ്വസ്പീസനിപന്റ  നനിരകാകക്ഷപപത്രയ
30-3-2017-ല് ലഭനിച്ചനിട്ടുണസ.  പഞകായതസ പഹല്തസ ഇന്പസകര സ്ഥകാപനതനില്
നനിയമകാനുസൃതമകായ പരനികശകാധന നടതനി 9-5-2017-ല് സകാനനിററനി സരടനിഫനിക്കറയ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   20-7-2017-നസ  കകേകാഴനികക്കകാടസ  പഡപഭ്യൂടനി  ചസ്പീഫസ  ഇലകനിക്കല്
ഇന്പസകര  ഇതനികലയകാവൈശദ്ധ്യമകായ  വവൈദദ്യുതനി  ഇന്സകലഷനസ  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  16-5-2017-  നസ  കകേരള  മലനിനസ്പീകേരണ നനിയനണ കബകാരഡനിപന്റ
നനിയമകാനുസൃതമകായ  അനുമതനി  സ്ഥകാപനതനിനസ  ലഭനിച്ചനിട്ടുണസ.  ഈ  സ്ഥകാപനയ
പ്രവൈരതനിക്കുന  പകേടനിടതനിനസ  26-7-2017-നസ  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-യുപട  ഫനിറസനസസ
സരടനിഫനിക്കറയ  2020  വൈപരയുള പ്രവൈരതനകാനുമതനിയുയ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ആലപ്പുഴ
മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനിയനിപല  എടകായ  വൈകാരഡനിപല  'കലക്കസ  പകാലസസ'  എന  റനികസകാരടസ
ഏകേകദശയ  15  വൈരഷയ  മുമകാണസ  നനിരമനിച്ചതസ.  ഇകപ്പെകാള്  ഉനയനിച്ചനിരനിക്കുന
ആകരകാപണയ തനികേച്ചുയ രകാഷസ്പീയകപ്രരനിതമകാണസ.  വൈലനിയകുളയ സസ്പീകറകാ പജടനി  കറകാഡസ
ആലപ്പുഴ മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനിയനിപല എടകായ വൈകാരഡനില് 2010-11 വൈരഷതനില് ശസ്പീ. പനി.
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പജ.  കുരദ്ധ്യന്  അഞസ  ലക്ഷയ  രൂപ  1-1-2011-ല്  അനുവൈദനിക്കകാന്  കേതസ
നല്കേനിയനിരുന്നു.  ഇതനിനസ  ആരദ്ധ്യകാടസ  ബനി.ഡനി.ഒ.  ആണസ നനിരവ്വഹകണകാകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥന്.
28-1-2011-ല് ഭരണകാനുമതനി നല്കേനി  25-10-2011-നസ പണനി പൂരതനിയകാക്കനി ബനില്
തുകേ നല്കുകേയുയ  പചയ.  ഇതനിപന്റ  രണകാമപത റസ്പീച്ചകായ  168  മസ്പീറര  പചയനികനജസ
മുതല് നനിരമനിക്കകാന്  16-6-2011-ലുയ  11-9-2011-ലുയ നല്കേനിയ നനിരകദശപ്രകേകാരയ  5
ലക്ഷയ രൂപയുപട ഭരണകാനുമതനി 14-10-2011-ല് നല്കുകേയുയ 25-10-2012-ല് പണനി
പൂരതനിയകാക്കനി ബനില് തുകേ നല്കുകേയുയ പചയ.  ഈ പണനിയുപട മൂനകായ റസ്പീച്ചകായനി
കുരുകവൈലനി  പകാടകശഖരതനിലൂപടയുളള  കറകാഡനിനസ  26-6-2011,  29-9-2011
തസ്പീയതനികേളനില്   ശസ്പീ.  പകേ.  ഇ.  ഇസ്മയനില് 10 ലക്ഷയ രൂപ മതനിപ്പുവൈനില നല്കേനിയ
നനിരകദശവയ ഇകത നനിരവ്വഹകണകാകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥന്  വൈഴനി നനിരമനിക്കകാന് 10-2-2012-ല്
ഭരണകാനുമതനിയുയ  നല്കേനി. 21-12-2012-ല് പണനി പൂരതനിയകാക്കനി തുകേ പൂരണ്ണമകായനി
തപന നല്കുകേയുയ പചയ.  നകാലകായ റസ്പീച്ചനില് 5 ലക്ഷയ രൂപയുപട പദതനി നനിരകദശയ
14-6-2012-ല് നല്കുകേയുയ 7-9-2012-ല് ഭരണകാനുമതനി നല്കുകേയുയ 2-4-2013-ല്
പണനി പൂരതനിയകാക്കനി ബനില് തുകേ നല്കുകേയുയ പചയ.  ഇതസ പരനികശകാധനിക്കുകമകാള്
കേകാണുനതസ രണസ എയ.പനി.-മകാര  2010-12  കേകാലയളവൈനില്  20  ലക്ഷയ രൂപ  ആപകേ
പചലവൈഴനിച്ചസ  നകാലസ  ഘടമകായനി ഒരു കറകാഡസ നനിരമകാണയ പൂരതനിയകാക്കനിപയനകാണസ.
പ്രവൃതനി പൂരതനിയകാക്കകാന് യഥകാക്രമയ 9 മകാസയ, ഒരു വൈരഷയ, 10  മകാസയ, 7 മകാസയ
എനനിങ്ങപനയകാണസ കവൈണനി വൈനതസ. രണസ എയ.പനി. മകാര കചരനസ ആപകേ 20 ലക്ഷയ
രൂപ  പചലവൈഴനിച്ചസ  നനിരമനിച്ച  ഈ  മുനനിസനിപ്പെല്  കറകാഡനിപന്റ  നനിലവൈകാരയ
പമച്ചപപ്പെടുതകാന്  25-9-2015-ല് 28.5  ലക്ഷയ രൂപ മതദ്ധ്യബന്ധന തുറമുഖ വൈകുപ്പെസ
ഭരണകാനുമതനി നല്കുകേയകാണസ ഉണകായതസ.  ഈ കേകാലയളവൈനില് വൈകുപ്പെനിപന്റ ചുമതല
ശസ്പീ. പകേ. ബകാബുവൈനിനകായനിരുന്നു.  ഈ പദതനി ഇകപ്പെകാഴയ നനിരമകാണഘടതനിലകാണസ.
വൈനികനകാദസഞകാരനികേള്  തകാമസനിക്കുന  സ്ഥലതസ  കപകാളകേള്  അടനിഞ്ഞുകൂടകാപത
കനകാക്കുനതനിനസ കഹകാടല് അധനികൃതര നടതനിയ നനിരമകാണ പ്രവൈരതനങ്ങള് 2007
ഏപ്രനിലനില്  തപന  റവൈനഭ്യൂ  ഡനിവൈനിഷണല്  ഓഫസ്പീസര  നനിയമവൈനിരുദമകായനി
കേപണത്തുകേയുയ  നസ്പീക്കയപചയ്യേകാന്  ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടുകേയുയ  പചയനിട്ടുളളതകാണസ.  എനകാല്
കപകാളയുയ  മകാലനിനദ്ധ്യവയ  അടനിഞ്ഞുകൂടുനതസ  ഒഴനിവൈകാക്കകാന്  പകാസനികേസ  കബകായകേള്
സ്ഥകാപനിക്കുനതനിനുയ  ആയതസ  മതദ്ധ്യബന്ധനതനികനകാ  കേകായല്  യകാത്രയ്കക്കകാ  ഒരു
തടസവയ  സൃഷനിക്കരുപതന്നുയ  നനിഷ്കരഷനിച്ചനിട്ടുണസ.  ഇതനിനസ  വൈനിരുദമകായ  ഏതസ
നനിരമകാണ  പ്രവൈരതനവയ  പരനികശകാധനിച്ചസ  നസ്പീക്കയപചയ്യേകാന്  ശകമകായ  നടപടനി
സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതകാണസ.                                                         

ശസ്പീ  .    വൈനി  .    ടനി  .    ബല്റകായ  :  സര,  'നമുക്കസ  മുകനറകായ  സരക്കകാര  ഒപ്പെമുണസ'.
ശരനിയകാണസ,  സരക്കകാര  കമകാഹന്  ഭഗവൈതനിനസ  ഒപ്പെമുണസ,  സരക്കകാര  രവൈനി  പനിളളയസ
ഒപ്പെമുണസ,   സരക്കകാര  മൂനകാര  കേകയ്യേറക്കകാരപക്കകാപ്പെമുണസ,  സരക്കകാര  സത്വകാശയ
കകേകാകളജസ  മുതലകാളനിമകാരപക്കകാപ്പെമുണസ,  ഈ  നകാടനിപന  വൈനിഴങ്ങുന  എലകാ  ബ
പവൈയനിലുകേള്ക്കുപമകാപ്പെയ  ഈ  സരക്കകാരുണസ.  ഇകപ്പെകാഴനിതകാ  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ
മുഖദ്ധ്യമനനിയുപട വൈകാക്കുകേളനില്നനിനസ  നമുക്കസ  മനസനിലകാക്കകാന് സകാധനിക്കുന്നു ഇവൈനിപട
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പ്രകകേകാപനിതനകായ  ബഹുമകാനപപ്പെട  മനനി  കതകാമസസ  ചകാണനിപക്കകാപ്പെവയ  ഈ
സരക്കകാരുണസ.  ശസ്പീ. പനി. വൈനി. അന്വൈറനിപനകാപ്പെവയ ഈ സരക്കകാരുണസ. ഈ നകാടനിപല
ജനങ്ങള്പക്കകാപ്പെയ  ഈ  സരക്കകാരുകണകാ  എന്നുമകാത്രമകാണസ  ഞങ്ങള്
കചകാദനിക്കകാനകാഗ്രഹനിക്കുനതസ.  ഈ  ഗവൈണ്പമന്റസ  അധനികേകാരതനില്വൈനസ  ആദദ്ധ്യപത
നൂറസ ദനിവൈസതനിനകേമകാണസ ഈ ഗവൈണ്പമന്റനിപല ഏറവയ പ്രധകാനപപ്പെട ഒരു മനനിക്കസ
അഴനിമതനികക്കസനില്,  സത്വജനപക്ഷപകാതകക്കസനില്,  അധനികേകാര  ദുരവൈനിനനികയകാഗ
കകേസനില്  രകാജനിവൈച്ചസ  പുറതസ  കപകാകകേണനിവൈനതസ.   ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  ഇ.  പനി.
ജയരകാജനസ  ലഭനിക്കകാത  നസ്പീതനി,  അകദഹതനിനസ  ഇലകാത  സത്വകാധസ്പീനയ
എങ്ങപനയകാണസ ഈ ഗവൈണ്പമന്റനിപല ഇകപ്പെകാഴപത ഒരു മനനിക്കുണകാകുനപതനസ
ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ മുഖദ്ധ്യമനനി അടക്കമുളളയകാളുകേള് വൈനിശദസ്പീകേരനിക്കുപമന്നുതപനയകാണസ
ഞകാന് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതസ.   

കുടനകാടനിപല കലക്കസ പകാലസസ റനികസകാരട്ടുമകായനി ബന്ധപപ്പെട കേകാരദ്ധ്യങ്ങള് ഇവൈനിപട
പരകാമരശനിച്ചു.  ബഹുമകാനപപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമനനിയുപട  വൈനിശദസ്പീകേരണയ  അപ്രസകമകായ
ഒരുപകാടസ ഡസ്പീപറയനില്സനികലയസ കപകായനി. ഒരുപകാടസ കേണക്കുകേളുയ കഡറകേളുയ പറഞ്ഞു.
പകക്ഷ പ്രസകമകായ കേകാരദ്ധ്യയ അകദഹയ മറച്ചുവൈയ്ക്കുകേയകാണസ. 15 വൈരഷയ എയ.എല്.എ.
ആയനിരുന  ഒരു  വൈദ്ധ്യകനി  സത്വന്തയ  ബനിസനിനസസ  തകാല്പ്പെരദ്ധ്യതനിനുകവൈണനി
പപകാതുഖജനകാവൈനിപന  പകേകാളളയടനിക്കുകേയകാണസ.  അകദഹതനിപന്റ  റനികസകാരടനികലയസ
കറകാഡുണകാക്കുന്നുപവൈന്നുളളതകാണസ  ഇവൈനിടപത  ഏറവയ  പ്രധകാനപപ്പെട  പ്രശ്നയ.  അതസ
മറച്ചുവൈയകാന്  കുപറ  സകാകങതനികേതത്വയ  പറഞതുപകേകാണസ  കേകാരദ്ധ്യമനില.  ആദദ്ധ്യയ  ഇടൗ
കലക്കസ  പകാലസസ  റനികസകാരടനിനസ  കേകായലനില്നനിനസ  മകാത്രമകാണസ
എന്ടന്സണകായനിരുനതസ.  പനിനസ്പീടസ  പകാടയ  നനികേതനി
കറകാഡുണകാക്കനിയനിരനിക്കുകേയകാണസ.  കേകായലനിനസ  ഒരു  കേനികലകാമസ്പീററനിനപ്പുറയ  എടസ
കുടുയബങ്ങളുണസ.  ആ  കുടുയബങ്ങപള  ചൂണനിക്കകാണനിച്ചുപകേകാണകാണസ  ഈ
കറകാഡുണകാക്കുനതസ.  വൈലനിയകുളയ-സസ്പീകറകാ  പജടനി   കറകാഡനിപന്റ  യഥകാരത
പബനനിഫനിഷദ്ധ്യറനി  എന്നുപറയുനതസ  'കലക്കസ  പകാലസസ''  റനികസകാരടകാണസ.  ആപകേ  982
മസ്പീററകാണസ  ഇതനിപന്റ  നസ്പീളയ  കവൈണതസ.  അതനില്  410  മസ്പീററനിലകാണസ  റനികസകാരടസ
നനില്ക്കുനതസ.  റനികസകാരടസ അവൈസകാനനിക്കുനനിടതസ കറകാഡുയ അവൈസകാനനിക്കുകേയകാണസ.
അതനിനപ്പുറകതക്കസ കറകാഡനില,  മണ്ണനിടനിരനിക്കുകേയകാണസ.  അവൈനിപട കറകാഡസ പണനിയകാന്
ഇവൈനിപട ഗവൈണ്പമന്റനില,  ഭരണ  സയവൈനിധകാനങ്ങളനില.  ഇതനിനസ  ഫണസ   നല്കേനിയ
എയ.പനി.-മകാപര   ഞകാന്  കുറയ  പറയുനനില.  കകേരളതനില്  പലഭകാഗത്തുനനിന്നുയ
ജനപ്രതനിനനിധനികേള്,      ഉതരവൈകാദനിതത്വപപ്പെടവൈര, രകാഷസ്പീയ കനതകാക്കള് തുടങ്ങനിയവൈര
വൈരുകമകാള് അവൈര അഞ്ചുലക്ഷവയ പതസ ലക്ഷവമകായനി പചറനിയ പചറനിയ ഫണ്ടുകേള്
പകേകാടുക്കുയ.  എലകാ ഭകാഗത്തുളള എയ.പനി.-മകാരുയ  ഇതസ പചയ്യുന്നുണസ.  ഇക്കകാരദ്ധ്യതനില്
ഞകാന്  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  സ്ഥലയ  എയ.എല്.എ.  ശസ്പീ.  ജനി.  സധകാകേരപന
അഭനിനനനിക്കുകേയകാണസ.   അകദഹതനിനസ  ഇതനിപന്റ  ഉകദശശുദനി  കൃതദ്ധ്യമകായനി
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മനസനിലകായതുപകേകാണസ  അകദഹയ  കൃതദ്ധ്യമകായനി  പറഞ്ഞു,  ഞകാന്  തരനില,  വൈകാരഡസ
കേടൗണ്സനിലറുപട  കേത്തുമകായനി  വൈരകാന്  പറഞ്ഞു.  രകാജദ്ധ്യസഭകാ  എയ.പനി.-മകാരക്കസ
ഇപതങ്ങപനയകാണസ  അറനിയകാന് കേഴനിയുനതസ?  എപന്റ എയ.എല്.എ.  ഫണനില്നനിനസ
തരകാന് കപകാകുനനിപലനസ   സ്ഥലയ എയ.എല്.എ.  പറഞ്ഞു.  അവൈനിടപത വൈകാരഡസ
കേടൗണ്സനിലര  രതനി  സകരഷസ  ചകാനല്  ചരച്ചയനില്  പറഞതസ  ഈ  കറകാഡല
ആവൈശദ്ധ്യയ,  ഇതനിനപ്പുറതസ  ഔടസകപകാസസ  -  വൈകാണനിയയകുളയ  കറകാപഡന  മപറകാരു
കറകാഡുണസ.  അതനിനസ  അറുനൂറസ  മസ്പീറര  മകാത്രയ  കറകാഡുണകാക്കനിയകാല്  മതനി  എനസ.
അതകാപണങനില്  250  വൈസ്പീട്ടുകേകാരക്കസ  പ്രകയകാജനയ  കേനിട്ടുയ.  ആലപ്പുഴ നഗരസഭയനിപല
സനി.പനി.എയ.  കേടൗണ്സനിലര  ജയപ്രസകാദസ  ചകാനല്  ചരച്ചയനില്  പറഞതസ
ഒരുകേകാരണവൈശകാലുയ  ഈ  കറകാഡസ  എടുകക്കണതല,   ഇതരയ  തസ്പീരുമകാനങ്ങള്
വൈരുനതസ  ജനങ്ങളുപട  ഭകാഗത്തുനനിനല,  അധനികേകാര  ദുരവൈനിനനികയകാഗയ  നടതനി
ഇതുകപകാലുളള  പദതനികേള്  അടനിച്ചുമകാറകേയകാണസ.  ശകമകായ  പ്രതനികഷധയ  ആ
നകാടനിപല  സനി.പനി.എയ.  കേടൗണ്സനിലരമകാരക്കടക്കമുണസ.  അകപ്പെകാഴകാണസ  ഗവൈണ്പമന്റസ
ഇതനിപന  നദ്ധ്യകായസ്പീകേരനിച്ചസ  മുകനകാട്ടുകപകാകുനതസ.   ബഹുമകാനപപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമനനി  പറഞ്ഞു
അഞ്ചുഘടങ്ങളനിലകായനിടകാണസ  ഇടൗ  കറകാഡസ  നനിരമകാണയ  നടതനിയപതനസ.
അഞ്ചുഘടങ്ങളനിലകായനി  അഞ്ചുലക്ഷയ  രൂപയുപട  വൈസ്പീതയ  വൈരക്കസ  നടതനിയകാല്  ഇതസ
പടന്ഡര പചകയ്യേണ കേകാരദ്ധ്യമനില. ഇതസ കേണ്വൈസ്പീനര വൈരക്കകായനി നടതകായ. കേണ്വൈസ്പീനര
വൈരക്കസ  നടത്തുകമകാള്   ആരകാണസ  ഗുണകഭകാകകാവൈകാകകേണതസ?  അവൈനിടപത
തകാമസക്കകാരനകാവൈണയ.  ഇവൈനിപട  ഗുണകഭകാകകാവൈകായനിരനിക്കുനതസ  ജനിജനി  എന
വൈദ്ധ്യകനിയകാണസ.  എത്രകയകാ  ദൂപര  തകാമസനിക്കുന  വൈദ്ധ്യകനിയകാണസ  കറകാഡനിപന്റ
കേണ്വൈസ്പീനറകാകുനതസ.  അതനിനുകേകാരണയ  ജനിജനി  എനയകാള്  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ
കതകാമസസ  ചകാണനിയുപട  ജസ്പീവൈനക്കകാരനകാണസ.  അതുപകേകാണസ  അയകാപളവൈച്ചസ  ബനിനകാമനി
വൈരക്കസ  നടത്തുകേയകാണസ.  സസ്പീകറകാ  പജടനിവൈപര  മൂനരമസ്പീറര  മകാത്രമകാണസ  കറകാഡനിപന്റ
വൈസ്പീതനി.  അതനിനുകശഷയ  റനികസകാരടനിപന്റ  ഭകാഗതസ   ഏഴയ  എട്ടുയ  മസ്പീറര  ടകാര
പചയനിരനിക്കുകേയകാണസ.  റനികസകാരടനികലക്കസ  ആളുകേള്ക്കസ  വൈരുനതനിനുകവൈണനി  ഇരടനി
വൈസ്പീതനിയകാണസ,   ഇങ്ങപനയുളള  ഒരുപകാടസ  ക്രമകക്കടുകേളകാണസ  ഇതുമകായനി  ബന്ധപപ്പെടസ
നടനനിരനിക്കുനതസ.  ഇതരതനിലുളള  അധകാരമനികേത  നനിലനനില്ക്കുകേയകാണസ.
അധനികേകാര  ദുരവൈനിനനികയകാഗവയ  നനിയമലയഘനവമുണസ.  ഇതസ  ധകാരമനികേ  പ്രശ്നയ
മകാത്രമല. ആലപ്പുഴയനിപല റവൈനഭ്യൂ ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥര, ജനിലകാ കേളകര എനനിവൈര കേഴനിഞ
കുകറ  കേകാലങ്ങളകായനി  ശസ്പീ.  കതകാമസസ  ചകാണനിയുപട  ബനിസനിനസസ  തകാത്പരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കസ
കുടപനിടനിക്കുനവൈരകാപണനതനിപനക്കുറനിച്ചുളള  വൈകാരതകേളകാണസ  ഓകരകാ  ദനിവൈസവയ
പുറത്തുവൈന്നുപകേകാണനിരനിക്കുനതസ.  കേകായല്  കേകയ്യേറനിയനിരനിക്കുകേയകാണസ.  പത്രതനില്
വൈനിഷത്വല്സനില് കേകാണുനതസ കേകായലനില് കഫകാടനിയഗകായുളള കവൈലനിയനിട്ടുപകേകാണസ കേകായല്
കേകയ്യേറനിയനിരനിക്കുകേയകാണസ.  ആരകാണസ  ഇതനിനസ  ഉപകദശയ  നല്കുനപതനസ
കചകാദനിക്കുകമകാള്,  ഇതനിനസ  നടപടനിപയടുകക്കണ കേളകറുയ സബ്കേളകറുയ അടങ്ങുന
റവൈനഭ്യൂ  ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥര  പറയുകേയകാണസ,  പപരമനന്റസ  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  നടതനിയകാല്
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പ്രശ്നമകാകുയ; അതുപകേകാണസ നനിങ്ങള് ഇങ്ങപന വൈളച്ചുപകേട്ടൂ എന്നുപറഞസ ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥര
തപന ഇവൈരക്കസ ഒതകാശ പചയപകേകാടുക്കുന കേകാഴ്ചയകാണസ കേകാണകാന് സകാധനിക്കുനതസ.
പകാടയ  നനികേതനി  പകാരക്കനിയഗസ  സ്ഥലമുണകാക്കുന്നു.  പവൈളളയ  ഒഴനിഞ്ഞുകപകാകുനതനിനു
കവൈണനിയുളള ചകാലനിപന്റ  ഒരു ഭകാഗയ മകാത്രയ കേലസല്ല്  പകേട്ടുന്നു.  അതനിനസ പതസഇരുപതസ
മസ്പീറര  അപ്പുറതസ  വൈസ്പീണ്ടുയ  പകേട്ടുന്നു.  ഇതനിനനിടയനിലുളള  സ്ഥലയ  മുഴവൈന്  നനികേതനി
റനികസകാരടനിപന്റ  പകാരക്കനിയഗസ  ഏരനിയയകാക്കനിമകാറന്നു.   ഇങ്ങപനയുളള  നനിരവൈധനി
നനിയമലയഘനങ്ങളകാണസ ഇതുമകായനി ബന്ധപപ്പെടസ നടക്കുനതസ. 

കദശസ്പീയ ജലപകാതയ്ക്കുകവൈണനി ഡ്രഡ്ജനിയഗസ നടതനിയ മണ്ണസ തകാത്കേകാലനികേമകായനി
നനികക്ഷപനിക്കകാന്  പ്രകദശത്തുളള  അഞ്ചുകപര  സമതപത്രയ  നല്കേനി.  എനകാല്
അവൈരുപട സ്ഥലതസ മണ്ണസ നനികക്ഷപനിക്കകാപത എത്രകയകാ ദൂപരയുളള മകാതദ്യു കജകാസഫസ
എന  വൈദ്ധ്യകനിയുപട  ഒനര  ഏക്കര  പകാടതകാണസ  മണ്ണസ  നനികക്ഷപനിച്ചനിരനിക്കുനതസ.
അകദഹയ  ശസ്പീ.  കതകാമസസ  ചകാണനിയുപട  പകാരട്നറകാണസ,  പ്രസ്തുത  റനികസകാരടനിപന്റ
പകാരട്നറകാണസ.   ഒനര  ഏക്കര  വൈനിസ്തൃതനിയുളള  പകാടതസ  മണ്ണസ  നനികക്ഷപനിക്കുന്നു.
സരക്കകാര മുതലകാപണനകാണസ തഹസനില്ദകാര കബകാരഡസ  വൈച്ചനിരനിക്കുനതസ.  ആ മണ്ണസ
നസ്പീക്കനിപക്കകാണ്ടുകപകാകുനതനിനസ  36  ലക്ഷയ  രൂപ  വൈകാലദ്യുകവൈഷനനിടുന്നു.  മണ്ണസ  ആരുയ
പകേകാണ്ടുകപകാകേരുതസ.   മണ്ണസ  അവൈനിപടതപന കേനിടക്കണയ.  ഒകനകാ രകണകാ വൈരഷയ
കേഴനിയുകമകാള്  ഒനര  ഏക്കര  പകാടയ  കേരഭൂമനിയകായനി  മകാറനിക്കനിട്ടുയ.  എലകാ
അധനികേകാരങ്ങളുയ  ഉപകയകാഗനിച്ചസ  ഇതകാണസ  അവൈനിപട  നടന്നുപകേകാണനിരനിക്കുനതകാണസ.
ഇതസ നമുക്കസ  കേകാണകാതനിരനിക്കകാന് സകാധനിക്കുകമകാ?  ഇടൗ മനനി അധനികേകാരസ്ഥകാനതസ
തുടരുകമകാള്  ഉണകാകുന പ്രശ്നയ പതളനിവകേള് നശനിപ്പെനിക്കപപ്പെടുകേയകാണസ.  ഇനപല
ആലപ്പുഴ നഗരസഭകാ പസക്രടറനി വൈനിവൈരകാവൈകേകാശ അകപക്ഷയുപട ഭകാഗമകായനി പറഞ്ഞു
തപന്റ   ഓഫസ്പീസനില്നനിനസ  32  ഫയലുകേള്  കേകാണകാനനിപലനസ.  ആ  32 ഫയലുകേള്
കലക്കസ  പകാലസസ  റനികസകാരട്ടുമകായനി  ബന്ധപപ്പെട ബനില്ഡനിയഗസ  പപരമനിറകേളകാണസ.   32
ഫയലുകേള്  ഒറയടനിക്കസ  കേകാണകാതകാകുന്നു.   ചകാനല്  ചരച്ചയനില്  മനനിയുപട
സകഹകാദരന്  കതകാമസസ  പകേ.  കതകാമസസ  പറയുന്നു  ഒരു  ഫയലുയ  കേകാണകാപത
കപകായനിടനില,  എലകായ  അതതസ  സ്ഥലത്തുപണനസ.  മനനിയുപട  സകഹകാദരനകാണസ
പറയുനതസ  എലകാ  ഫയലുയ  മുനനിസനിപ്പെല്  ഓഫസ്പീസനില്  അതതസ  സ്ഥലത്തുപണനസ.
ഇതുമകായനി  ബന്ധപപ്പെടസ  പരകാതനി  പകേകാടുതയകാപള  മനനിയുപട  സകഹകാദരന്  വൈനിളനിച്ചസ
'നനിനപക്കകാപക്ക  നല  പപകാടസ്പീരസ  കേനിടകാതതനിപന്റ  അസഖമകാണസ'  എന്നുപറഞസ
ഭസ്പീഷണനിപപ്പെടുത്തുനതനിപന്റ  ഓഡനികയകാ  കനിപ്പുകേള്  ചകാനലുകേള്
പുറത്തുവൈനിടനിരനിക്കുകേയകാണസ.  തപന്റ  സകഹകാദരന്  മനനിയകാപണന്നുള  സകാധദ്ധ്യത
ഉപകയകാഗനിച്ചു പകേകാണസ പരകാതനിക്കകാപര പനടുമുടനി കപകാലസ്പീസനിപനപക്കകാണസ രകാത്രനിതപന
അറസസ  പചയ്യേനിക്കുപമനസ  പറഞസ  ഭസ്പീഷണനിപപ്പെടുത്തുകേയകാണസ.  ഫയപലകാന്നുയ
നഷപപ്പെടനിടനിപലനസ പറയുന്നു. ഇങ്ങപന കപകായകാല് കുടനകാടസ തപന കേകാണകാനനിലകാത
അവൈസ്ഥയകാകുയ.  ഈ  മനനി  അധനികേകാരസ്ഥകാനതസ  തുടരനകാല്  ഇതകായനിരനിക്കുയ
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അവൈസ്ഥ. ഏതസ അകനത്വഷണവയ ആകേകാപമനകാണസ ബഹുമകാനപപ്പെട മനനി പറയുനതസ.
സനി.ബനി.പഎ.,  പഎ.ബനി.  കപകാപലയുള  ഏതസ  ഏജന്സനിപയപക്കകാണ്ടുയ
അകനത്വഷനിപ്പെനിക്കകാപമനസ  അകദഹയ  പറയുന്നു.  ബഹുമകാനപപ്പെട  മനനിക്കസ  പഎ.ബനി.
എനതനിപന്റ  ഫുള്  കഫകായ  എന്തകാപണനസ  അറനിയുകമകാ?  ഇന്റലനിജന്സസ  ബഭ്യൂകറകാ
എനകാണസ.  നനിങ്ങളുപട ഈ കകേസസ അകനത്വഷനിക്കുന പണനിയല പഎ.ബനി.-ക്കുളതസ.
പഎ.ബനി.,  സനി.ബനി.പഎ.  കപകാപലയുള  കകേന്ദ്ര  ഏജന്സനികേള്ക്കസ  പപകേമകാറനി
സയസ്ഥകാന സരക്കകാര നദ്ധ്യകായമകായുയ നടകതണ അകനത്വഷണയ അടനിമറനിച്ചസ അതനിപന്റ
മറവൈനില്  വൈരഷങ്ങകളകാളയ  ഈ  സ്ഥകാനതസ  കേടനിച്ചുതൂങ്ങകാനുള  ശമമകാണസ
ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ മനനിയുപട ഭകാഗത്തുനനിന്നുയ കേകാണകാന് സകാധനിക്കുനതസ. 

മനനിയുപട  പകാരടനിക്കസ  മനനിപയ  കവൈണ.  എന്.സനി.പനി.-യുപട  8  ജനിലകാ
കേമനിറനികേള്  മനനിപയ  കവൈപണനസ  പ്രകമയയ  പകാസകാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞു.  കകേകാഴനികക്കകാടസ
വൈച്ചുനടക്കുന നകാഷണലനിസസ യൂതസ കകേകാണ്ഗ്രസസ (എന്.പപവൈ.സനി.)-പന്റ സയസ്ഥകാന
കേദ്ധ്യകാമനില്  പ്രകമയയ  പകാസകാക്കനി.  ഈ  മനനി  പകാരടനിക്കസ  അപമകാനമകാപണന്നുയ
രകാജനിവൈയണപമന്നുയ  അകദഹയ  നനിയമലയഘനയ  നടത്തുകേയകാപണന്നുയ
എന്.പപവൈ.സനി.യുപട  സയസ്ഥകാന  പ്രസനിഡന്റസ  ശസ്പീ.  മുജസ്പീബസ  റഹകാന്  ചകാനല്
ചരച്ചകേളനില്വൈനസ പറയുകേയകാണസ. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXx*

നനിലമ്പൂരനിപല പ്രശ്നയ ഒരു കവൈറനിട വൈനിഷയമല. ഒനനിപന്റ തുടരച്ചയകാണതസ. രണസ
സ്ഥലതകായനി  നടക്കുന്നു  എന്നുമകാത്രകമയുള.  പ്രശ്നയ  ഒനകാണസ.  അധനികേകാര
സ്ഥകാനങ്ങളനിലനിരനിക്കുന  ആളുകേള്ക്കസ  ഗവൈണ്പമന്റനില്നനിനസ  കേനിട്ടുന  സയരക്ഷണയ.
ബഹുമകാനപപ്പെട മുഖദ്ധ്യമനനി പല കേകാരദ്ധ്യങ്ങളുയ പറഞ്ഞു.  ശസ്പീ.  പനി.  വൈനി.  അന്വൈറനിപന്റ
കനതൃതത്വതനിലുള  പനി.വൈനി.ആര.  നകാച്ചത്വറല്  പകാരക്കനിനസ  പപകാലഭ്യൂഷന്  കേണ്കടകാള്
കബകാരഡനിപന്റ  അനുമതനിയുപണനകാണസ  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  മുഖദ്ധ്യമനനി  പറഞതസ.
വൈനിവൈരകാവൈകേകാശയവൈഴനി  നല്കേനിയ ഒരു അകപക്ഷയനിപല കചകാദദ്ധ്യയ  ഞകാന് വൈകായനിക്കകായ.
'As  the  premises  been  inspected  before  issuing  the  above  consent  to
operate?'  അതനിനസ  ലഭനിച്ച  മറുപടനി,  'Not  inspected'  എനകാണസ.  ആ  സ്ഥലതസ
കപകാവകേകപകാലുയ  പചയ്യേകാപതയകാണസ  പപകാലഭ്യൂഷന്  കേണ്കടകാള്  കബകാരഡസ  അനുമതനി
നല്കേനിയനിരനിക്കുനതസ.  ഈ  അനുമതനി  വൈച്ചുപകേകാണകാണസ  പഞകായതനില്നനിനസ
അനുമതനി  വൈകാങ്ങനിപയടുക്കുനതസ.  ആദദ്ധ്യയ  1400-കലപറ  സത്വയര  മസ്പീറര
നനിരമകാണതനിനുകവൈണനി ബനില്ഡനിയഗസ പപരമനിറനിനസ അകപക്ഷ നല്കുന്നു.  ആയനിരയ

* ബഹുമകാനപപ്പെട  സഭകാദദ്ധ്യക്ഷപന്റ  ഉതരവൈനിന്പ്രകേകാരയ  (ഫ.നമര  3986/ഇ.ബനി.2017/നനി.പസ.)
(തസ്പീയതനി 18-8-2017-പല) കരഖയനില് നനിന്നുയ നസ്പീക്കയപചയ.
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സത്വയര  മസ്പീററനിനസ  മുകേളനിലകാപണങനില്  ചസ്പീഫസ  ടടൗണ്  പകാനറുപട  അടുത്തുവൈരണയ.
അതനിനസ  അനുമതനി  കേനിടകാപതതപന നനിരമകാണയ ആരയഭനിക്കുന്നു.  ആ നനിരമകാണയ
മുഴവൈന്  9,950/-  രൂപ  പനിഴ  ഈടകാക്കനിപക്കകാണസ  കൂടരഞനി  ഗ്രകാമപഞകായതസ
ക്രമവൈല്ക്കരനിക്കുകേയകാണസ.  അങ്ങപന ക്രമവൈല്ക്കരനിക്കകാന് പറനിപലനസ കകേകാഴനികക്കകാടസ
ജനിലകാ  കേളകര  പറയുന്നു.  ബനില്ഡനിയഗസ  റൂള്സനില്  വൈയകലഷന്  ഉപണങനില്  പനിഴ
ഈടകാക്കകാനുള  മകാരഗ്ഗകമയനില.  അതസ  നനിയമപരമകായനി  നനിലനനില്ക്കുനതല.
അതനിനുകശഷയ  ഇതനിപന  മറനികേടക്കുനതനിനുകവൈണനി  ആയനിരയ  സത്വയര  മസ്പീററനില്
തകാപഴയകാക്കനി, 995 സത്വയര മസ്പീററകായനി റനിപപവൈസ്ഡസ പകാന് പകേകാടുക്കുന്നു. അമഭ്യൂപസ്മന്റസ
പകാരക്കസ നനിരമനിക്കുനതനിനസ പഞകായതനിപന്റ അനുമതനിയനില. അവൈനിപട 50 രൂപവൈച്ചസ
ടനിക്കറസ  ഈടകാക്കുന്നു,  അതനിനുയ  പഞകായതനിപന്റ  അനുമതനിയനില.  ഇപതലകായ
കേഴനിഞനിടകാണസ  പഞകായതനിപന്റ അനുമതനി പകേകാടുക്കുനതസ.  അതനില് പപകാലഭ്യൂഷന്
കേണ്കടകാള്  കബകാരഡനിപന്റയുയ  ഫയര  കഫകാഴനിപന്റയുയ  എന്.ഒ.സനി.യനിലകാപത  പനിഴ
ഈടകാക്കനി വൈസ്പീണ്ടുയ  ക്രമവൈല്ക്കരനിക്കകാനുള നസ്പീക്കമകാണസ  പഞകായതസ പചയ്യുനതസ.
ഒരു  പഞകായതനിനസ  ഇത്രമകാത്രയ  നനിയമലയഘനങ്ങള്  നടതകാനുള  കേരുതസ
എങ്ങപനയകാണസ  ഉണകാകുനതസ?  അതനിനുളള പപധരദ്ധ്യയ  എങ്ങപനയകാണസ  കേനിട്ടുനതസ?
ഇവൈനിപട  ഗുണകഭകാകകാവൈസ  ഭരണകേക്ഷനിയുപട  ഒരു  എയ.എല്.എ.  ആണസ;  അകദഹയ
ബഹുമകാനപപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമനനിയുമകായനി  അടുപ്പെമുളയകാളകാണസ  എനതുപകേകാണകാണസ
പഞകായത്തുകേള്  കപടനിക്കുനതസ.  അകദഹതനിനസ  ഇഷമുള  രസ്പീതനിയനില്  അനുമതനി
പകേകാടുകക്കണ  അവൈസ്ഥയനികലയസ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  വൈരുനതുയ.  ബഹുമകാനപപ്പെട
കകേകാടതനിയുപട  നനിരകദശ  പ്രകേകാരയ  പപകാലഭ്യൂഷന്  കേണ്കടകാള്  കബകാരഡസ  വൈസ്പീണ്ടുയ
അവൈനിപട പരനികശകാധന നടതനി  15  ദനിവൈസതനിനകേയ മകാലനിനദ്ധ്യ പകാന്റസ നനിരമനിക്കകാന്
പറപഞങനിലുയ നനിരമനിച്ചനില.  വൈസ്പീണ്ടുയ  30  ദനിവൈസപത സമയയ പകേകാടുക്കണപമനസ
പറഞ്ഞു.  പകേകാടുക്കകാന്  പറനിപലനസ  പറഞസ  consent  withdrawal  notice
പപകാലഭ്യൂഷന്  കേണ്കടകാള്  കബകാരഡസ  പകേകാടുതനിരനിക്കുകേയകാണസ.  ഇങ്ങപന  നനിരവൈധനി
നനിയമ ലയഘനങ്ങളകാണസ ഇവൈനിപട നടന്നുപകേകാണനിരനിക്കുനതസ.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  പസ്പീസസ.....പസ്പീസസ.... ഇനനി നസ്പീടകാന് പറനില. കേണ്ക്ലൂ ഡസ പചയ...... 

ശസ്പീ  .    വൈനി  .    ടനി  .    ബല്റകായ  :  സര,   സയസ്ഥകാനതസ സനി.പനി.പഎ.  അടക്കമുള
പകാരടനികേളുയ ശസ്പീ.  കേകാനയ രകാകജന്ദ്രന് അടക്കമുള കനതകാക്കളുമുണസ.  ബഹുമകാനപപ്പെട
മനനിമകാരക്കസ  ഇതനിപനക്കുറനിച്ചസ  ഒന്നുയ  അറനിയനിപലനകാണസ  പറയുനതസ.
ഇതനിപനക്കുറനിച്ചസ  ഒന്നുയ  അറനിയനിപലനകാണസ  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  റവൈനഭ്യൂ  വൈകുപ്പുമനനി
പറയുനതസ. ബഹുമകാനപപ്പെട മനനിമകാരകായ ശസ്പീ. പകേ. രകാജ, ശസ്പീ. എ. പകേ. ബകാലന്,
ശസ്പീ.  ജനി.  സധകാകേരന്  എനനിവൈപരകാപക്ക  പറയുനതസ  അവൈരക്കസ  ഇതനിപനക്കുറനിച്ചസ
അറനിയനില എനകാണസ.
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസസ  ...പസ്പീസസ...  കേണ്ക്ലൂഡസ  പചയ.  ശസ്പീ.  ബല്റകായ.....12
മനിനനിറനില് കൂടുതലകായനി. ഇനനി വമക്കസ ഓഫസ പചകയ്യേണനിവൈരുയ. 

ശസ്പീ  .    വൈനി  .    ടനി  .    ബല്റകായ  :  സര,  ആരുയ  അറനിയകാപത  ഇങ്ങപന  മുകനകാട്ടു
കപകാകേകാന്  പറകമകാ?  ഈ  ഗവൈണ്പമന്റനിനസ  ഒരു  പ്രഖദ്ധ്യകാപനമുണകായനിരുന്നു.
'യു.ഡനി.എഫസ.  അല  എല്.ഡനി.എഫസ;  കകേകാണ്ഗ്രസസ  അല  സനി.പനി.പഎ.(എയ.);
ഞങ്ങള്  ധകാരമനികേത  ഉയരതനിപ്പെനിടനിക്കുന  പകാരടനിയകാണസ.'  എങ്ങപനയകാണസ  ഈ
സരക്കകാര ധകാരമനികേത ഉയരതനിപ്പെനിടനിക്കുനതസ? 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  അനുവൈകാദയ  നല്കേനിയതസ  ദുരുപകയകാഗയ  പചയ്യേരുതസ.  പസ്പീസസ
...പസ്പീസസ....പതനിമൂനസ മനിനനിറകായനി. പസ്പീസസ കേണ്ക്ലൂഡസ. 

ശസ്പീ  .    വൈനി  .    ടനി  .    ബല്റകായ  : സര,  ഞകാന്  അവൈസകാനനിപ്പെനിക്കുകേയകാണസ.
ഇങ്ങപനയകാകണകാ  ധകാരമനികേത  ഉയരതനിപ്പെനിടനികക്കണതസ?   ഒരു  ഭകാഗതസ  മനനി,
മറുഭകാഗതസ എയ.എല്.എ.  കേഴനിഞ ശസ്പീ.  വൈനി.  എസസ.  അച്ചുതകാനനന് സരക്കകാരനിപന്റ
കേകാലതസ  പുറത്തുനനിന്നുള  പലയകാളുകേളുപട  സത്വകാധസ്പീനയ  ആ  ഗവൈണ്പമന്റനില്
ഉണകായനിരുന്നു എന്നുള ആകക്ഷപയ വൈനനിരുന്നു. അനപത പകാരടനി കനതൃതത്വതനിപന്റ
തകാല്പ്പെരദ്ധ്യപ്രകേകാരമകായനിരുന്നു  അതരതനിലുള  പല  കേകാരദ്ധ്യങ്ങളുയ  നടനതസ.
അങ്ങപനയകാണസ  എച്ചസ.എയ.ടനി.-പയക്കുറനിച്ചുയ  പമരക്കനിന്സപനക്കുറനിച്ചുയ
കലകാടറനിപയക്കുറനിച്ചുപമകാപക്ക  കകേടതസ.  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  ശസ്പീ.  വൈനി.  എസസ.
അച്ചുതകാനനന്  തപന  പറഞ  ഒരുപകാടസ  പവൈറുക്കപപ്പെടവൈരുപട  കപരുകേള്  നമള്
കകേടതസ....(ബഹളയ)....

മനി  .   സസ്പീക്കര  :  പകാരടനിയുയ രകാഷസ്പീയവയ പ്രകമയതനില് ഇലകാത കേകാരദ്ധ്യങ്ങളകാണസ.
പസ്പീസസ കേണ്ക്ലൂഡസ.....പസ്പീസസ കേണ്ക്ലൂഡസ..... അവൈപര പ്രകകേകാപനിപ്പെനിക്കരുതസ.... പസ്പീസസ. 

ശസ്പീ  .    വൈനി  .    ടനി  .    ബല്റകായ  :  സര,   ഇകപ്പെകാള് പുറത്തുനനിനല,  ഗവൈണ്പമന്റനിപന്റ
അകേത്തുനനിന്നുതപനയകാണസ  പവൈറുക്കപപ്പെടവൈര  ഈ  ഭരണകൂടപത  നനിയനനിച്ചു
പകേകാണ്ടുകപകാകുനതസ.  മനനിമകാരുയ ഭരണകേക്ഷനി എയ.എല്.എ.-മകാരുമകാണസ മുഖദ്ധ്യമനനി
പറഞ  അവൈതകാരങ്ങളകായനി  ഈ  സരക്കകാരനിപന  കേകാരന്നുതനിന്നുപകേകാണനിരനിക്കുനതസ.
കകേകാവൈളയ മുതല് കുടനകാടസ  വൈഴനി കൂടരഞനിവൈപര കകേരളപത പകേകാളയടനിക്കുപനകാരു
സയഘമകായനി  ഇനപത  ഭരണകൂടയ  മകാറനിയനിരനിക്കുകേയകാണസ.  ഭരണകൂടതനിപന്റ
തണലനില് മകാഫനിയകാ സയസകാരയ വൈളരതനി മുകനകാട്ടുകപകാകുന, എലകാ നനിയമങ്ങകളയുയ
ലയഘനിച്ചുപകേകാണസ സത്വകാരത ബനിസനിനസസ തകാല്പ്പെരദ്ധ്യങ്ങള് മുകനകാട്ടുപകേകാണ്ടുകപകാകുന
ഭരണകേക്ഷനി അയഗങ്ങകളയുയ  ഈ ഗവൈണ്പമന്റനിനസ  കവൈണപപ്പെട  അവൈതകാരങ്ങകളയുയ
നനിയമതനിപന്റ മുനനില് പകേകാണ്ടുവൈരണയ. നനിലയസ നനിരതണയ. ഇതരയ പ്രശ്നങ്ങളനില്
സമഗ്രമകായ  അകനത്വഷണയ  നടതണയ.  ബന്ധപപ്പെടയകാളുകേള്  അധനികേകാര
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സ്ഥകാനങ്ങളനിലനിരുനസ  പതളനിവൈസ  നശനിപ്പെനിക്കകാപത  ആ  അധനികേകാര  സ്ഥകാനങ്ങള്
വൈനിപടകാഴനിയണയ  എനകാവൈശദ്ധ്യപപ്പെട്ടുപകേകാണസ  ഈ  ഗുരുതരമകായ  വൈനിഷയയ  സഭ
നനിരതനിവൈച്ചസ ചരച്ച പചയ്യേണപമനസ ഞകാന് ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടുകേയകാണസ.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  സഭയനിപല  രണസ  അയഗങ്ങപള  സയബന്ധനിച്ചകാണസ  ഇവൈനിപട
ആകരകാപണങ്ങള്  വൈനനിരനിക്കുനതസ.  അവൈരക്കസ  വൈനിശദസ്പീകേരണയ  നല്കേണപമനസ
ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടനിട്ടുണസ. അവൈരക്കസ സയസകാരനിക്കകാവനതകാണസ. 

10.00 AM]
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ഗതകാഗത വൈകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    കതകാമസസ ചകാണനി): സര, വൈനിഷയദകാരനിദദ്ധ്യയ എനസ
കകേടനിട്ടുണസ.  പകക്ഷ  പ്രതനിപക്ഷതനിനസ  എങ്ങപനയകാണസ  വൈനിഷയദകാരനിദദ്ധ്യയ
വൈനപതന്നുളതകാണസ.  ചകാനലുകേള്ക്കസ  ഈ  രകാജദ്ധ്യതസ  വൈനിഷയദകാരനിദദ്ധ്യമുപണനസ
എനനിക്കറനിയകായ.  അവൈരക്കസ തസ്പീരച്ചയകായുയ വൈനിഷയദകാരനിദദ്ധ്യമുപളകാരു കേകാലഘടമകാണസ.
അതുപകേകാണസ  അവൈര  എനയ  പചയ്യുയ.  ആടനിപന  പടനിയകാക്കുയ.  അതസ  നനിങ്ങള്
ഏറപനിടനിക്കകാകമകാ?  എകനകാടസ  വൈദ്ധ്യകപരമകാപയങനിലുയ  അടുപ്പെമുള  ബഹുമകാനപപ്പെട
പ്രതനിപക്ഷ കനതകാവൈസ ഉള്പപ്പെപടയുളവൈരക്കസ ഒനസ കചകാദനിക്കകാമകായനിരുനകലകാ.  ഞകാന്
ബഹുമകാനപപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവൈനികനകാടസ  പറയുന്നു,  പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവൈനിപന്റ
കനതൃതത്വതനില്  പ്രതനിപക്ഷപത  നകാലഞ്ചുകപര  അവൈനിപടവൈനസ  ഈ  ഭൂമനിപയലകായ
സനരശനിച്ചസ ജനിലകാ കേളകപറകയകാ ആര.ഡനി.ഒ.-പയകയകാ തഹസനില്ദകാപരകയകാ വൈനികലജസ
ആഫസ്പീസപറകയകാ  കേണസ  പരനികശകാധനിക്കണയ.  ഞകാന്  പ്രതനിപക്ഷപത
പവൈല്ലുവൈനിളനിക്കുകേയകാണസ,  ഒരു  പസന്റസ  ഭൂമനിക്കസ  ഞകാന്  ഇലസ്പീഗലകായനി  എപന്തങനിലുയ
പചയനിട്ടുപണങനില് മനനിസ്ഥകാനമല എയ.എല്.എ.  സ്ഥകാനയ വൈപര രകാജനിവൈച്ചസ ഞകാന്
വൈസ്പീടനില്  കപകാകുയ.  പവൈല്ലുവൈനിളനി  ഏപറടുക്കകാന്  നനിങ്ങള്ക്കസ  പപധരദ്ധ്യമുകണകാ?  ഞകാന്
ഒകരക്കപറകാന്നുയ പറഞനില.  ഒരു പസന്റസ  ഭൂമനി.  നനിയമപരമലകാപത ഞകാന് അവൈനിപട
ഒന്നുയ  പചയനിടനില.  നകാല്പ്പെതുവൈരഷയ  മരുഭൂമനിയനില്ക്കനിടനസ  കജകാലനിപയടുത
കേകാശുപകേകാണ്ടുവൈനസ  ആലപ്പുഴയനിപല  ടൂറനിസയ  നനകാക്കകാന്കവൈണനി  പചയതസ
അബദമകായനികപ്പെകായനി.   Lake  Palace  Resort  എന്നുപറയുന  സ്ഥകാപനതനിനസ
നൂറനിയന്പകതകാളയ  കകേകാടനി  രൂപയുപട  മുതല്മുടക്കുണസ.   അതസ  ഓപ്പെണ്  പചയനിടസ
പതനിമൂനസ  വൈരഷയ  കേഴനിഞ്ഞു.  നനിങ്ങള്ക്കസ  കകേരള  ഗവൈണ്പമന്റനിപന്റയുയ  ഇന്തദ്ധ്യകാ
ഗവൈണ്പമന്റനിപന്റയുയ  കരഖകേള്  പരനികശകാധനിക്കകായ.  ഇന്നുവൈപര  അതസ
ലകാഭതനിലകായനിടനില. ഓകരകാ വൈരഷവയ 50 ലക്ഷയ രൂപകയകാളയ നഷതനിലകാണസ ഞകാന്
ആ സ്ഥകാപനയ നടത്തുനതസ.  പകക്ഷ 240  കപരക്കസ ഞകാന് കജകാലനി പകേകാടുതനിട്ടുണസ.
ഒനകായ തസ്പീയതനി കേഴനിയുനതനിനുമുന്പസ ശമളവയ പകേകാടുക്കുയ.  കൃതദ്ധ്യമകായനി കബകാണസസ
പകേകാടുക്കുയ.  അവൈനിപട  കറകാഡനിലകായനിരുന്നു.  എനനിക്കസ  കറകാഡനിപന്റ
ആവൈശദ്ധ്യമനിലകായനിരുന്നു.  കേകാസനികനകായുപട മകാതൃകേയനിലകാണസ  തുടങ്ങനിയതസ.   പപലന്
കബകാടനില്   കേയറനിയനിറങ്ങുന    പജടനി    പപകാളനിഞകപ്പെകാള്    എപന്റ    കജകാലനിക്കകാര
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അനപത മുനനിസനിപ്പെല് കേടൗണ്സനിലറുയ  ഇനപത പ്രതനിപക്ഷകനതകാവമകായ ശസ്പീ.
ഡനി. ലക്ഷ്മണകനകാടസ പജടനി നനകാക്കണപമനസ ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെട്ടു. ഞങ്ങള് കപകായനി പജടനി
കനകാക്കനിയതനിനുകശഷയ  തനിരനിച്ചുവൈനസ  വൈരതമകാനയ  പറഞ്ഞുപകേകാണനിരനിക്കുകമകാള്
ഒരകാള് ഒരു കുഞനിപന കതകാളനിലനിടനിട്ടുണസ,   ഇയകാളുപട  പുറകേനില് ഒരു സസ്പീ  ബകാഗുയ
ചുരുടനി  ഓടുകേയകാണസ.  ഇവൈര  അടുത്തുവൈനകപ്പെകാഴകാണസ  ശസ്പീ.  ഡനി.  ലക്ഷ്മണപന്റ
ബന്ധുവൈകാപണനസ  പറഞതസ.   എനപറനിപയനസ  കചകാദനിച്ചകപ്പെകാള്,  രകാവൈനിപല  മുതല്
കുഞസ ഛരദനിക്കകാന് തുടങ്ങനിയതകാണസ,  മയങ്ങനികപ്പെകായനി,  ഇകപ്പെകാള് ഉണരുനനിപലനസ
പറഞ്ഞു. ഞകാന് അവൈനിപട റനികസകാരടസ തുടങ്ങനിയതനിനുകശഷയ എത്ര ഹൃകദകാഗനികേളകാണസ
രക്ഷപപ്പെടനിട്ടുളളതസ;  എത്ര സസ്പീകേപളയകാണസ പ്രസവൈനിക്കകാന് പകേകാണ്ടുകപകായനിട്ടുളളപതനസ
അറനിയകാകമകാ?  എനനിക്കസ  സസ്പീഡസ  കലകാഞ്ചുളളതുപകേകാണസ  ഉടപന  ആശുപത്രനിയനില്
എതനിക്കുയ.  നകാലസ തുഴയുയ പനിടനിച്ചകാണസ കപകാകുനതസ,  അങ്ങപനയുളള പ്രകദശമകാണസ.
ആലപ്പുഴ മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനിയുപട ഭകാഗമകാപണകനയുളള, കുടനകാടനിപന്റ ഒരു മൂലയകാണതസ.
ഇടൗ  കുടനിപയ  ചുമന്നുപകേകാണസ  ഓടുനതുകേണസ  നമുക്കസ  ഇതുവൈഴനി  കറകാഡസ
പകേകാണ്ടുവൈരകണപയനസ ശസ്പീ.  ഡനി.  ലക്ഷ്മണകനകാടസ  കചകാദനിച്ചകപ്പെകാള്,  സകാര
ആകരകാപടങനിലുയ  കചകാദനിച്ചുവൈകാങ്ങു  എന്നുപറഞ്ഞു.  ശസ്പീ.  പനി.  പജ.  കുരദ്ധ്യന്  അവൈനിപട
ഭക്ഷണയ കേഴനിക്കകാന് വൈനകപ്പെകാള് 120-കപര ഒപ്പെനിട നനികവൈദനയ പകേകാടുത്തു, അകദഹയ
തുകേ  അനുവൈദനിച്ചു.  ശസ്പീ.  പകേ.  ഇ.  ഇസ്മയനില്  ഭക്ഷണയ  കേഴനിക്കകാന്  വൈനകപ്പെകാള്
ഇതുകപകാപല  നകാട്ടുകേകാര  ഒപ്പെനിട  നനികവൈദനയ  പകേകാടുത്തു.  അനസ  ഒരു  കബസസ
മകാത്രമകാണുണകായനിരുനതസ.  പകാടകശഖരതനിപല  കൃഷനിക്കകാര  തലയനില്  ചുമനകാണസ
പനലസല്ല് കറകാഡനില് പകേകാണ്ടുകപകായനിപക്കകാണനിരുനതസ. അവൈര കേയ്യേനില്നനിനസ കേകാശുമുടക്കനി
കുകറ മണ്ണനിടസ കലകാറനികേയറനി പകേകാണ്ടുവൈരകാനുളള രൂപതനിലകാക്കനി. ഫനിഷറസ്പീസസ വൈകുപ്പെനിനസ
കേകാശുണസ,  അകങ്ങകാടസ  കപകാകേകാനുളള  ബുദനി  പറഞ്ഞുപകേകാടുതതസ  ഞകാനകാണസ.
ഇവൈനിപടയുളള  ആളുകേള്  ശസ്പീ.  പകേ.  ബകാബുവൈനിനസ  നനികവൈദനയ  പകേകാടുതതനിപന്റ
ഫലമകായനി  2015-ലകാണസ  നനിരമകാണതനിനുളള  തുകേ  അനുവൈദനിച്ചപതങനിലുയ  2017-
ലകാണസ  നനിരമകാണയ  നടക്കുനതസ.  ഇകപ്പെകാഴയ  നനിരമകാണഘടയ  പൂരതനിയകായനിടനില.
മൂന്നുവൈരഷയ കേഴനിഞതനിനകാല് കനരപത പകേകാടുത തുകേപകേകാണസ  ഇടൗ കറകാഡനിപന്റ
പണനി  പൂരതസ്പീകേരനിക്കകാന്  കേഴനിയനില.  എവൈനിപടവൈപര  തസ്പീരുപമനസ  കചകാദനിച്ചകപ്പെകാള്
കസകാളനിയഗസ  മുഴവൈന്  തസ്പീരത്തുതരകാപമനസ  പറഞ്ഞു.  ടകാറനിയഗസ  ഇത്ര  മസ്പീറര  മകാത്രകമ
വൈരനികേയുളളപവൈന്നുയ  12  ലക്ഷയ രൂപ കൂടനിയുപണങനില് മകാത്രകമ ബകാക്കനി പണനികൂടനി
പൂരതനിയകാക്കകാന്  സകാധനിക്കുകേയുളളപവൈന്നുയ  പറഞ്ഞു.   കറകാഡസ  റനികസകാരടനിപന്റ
മധദ്ധ്യതനിലകായതസ എപന്റ കുറയ പകേകാണല. ഞകാനകാണസ ഇടൗ കറകാഡസ നനിരമകാണതനിനസ
തുടക്കയകുറനിച്ചതസ.  ഇനസ   108  ആയബുലന്സസ  അവൈനിപടവൈനസ  ആ  പ്രകദശതനിപല
കരകാഗനികേപള  ആശുപത്രനിയനില്  പകേകാണ്ടുകപകാകുന്നുണസ.  എപന്റ  നനികയകാജകേമണ്ഡലയ
ആറനിപന്റ  കനപര  അക്കപരയകാണസ.  കേടത്തുകേയറനി  ഇക്കരയനിറങ്ങനിയകാല്  108
ആയബുലന്സസ  അവൈനിപടയുയ  വൈരുയ.  240  കുടുയബങ്ങപള  ഞകാന്  സയരക്ഷനിക്കുന്നു.
ഇന്നുവൈപര  ലകാഭതനിലകായനിടനില.  പുനമട  കേകായലനിപല കപകാള വൈനസ  മൂലയടനിഞകാല്
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കബകാട്ടുകപകാലുയ  അടുക്കകാന് കേഴനിയനില.  അതുപകേകാണസ  ഞങ്ങള് കുറനിയടനിച്ചു  വൈലയനിട്ടു.
ഇതനിപനതനിപര  ആകരകാ  പരകാതനി  പകേകാടുത്തു.  എലകാ  കേകാരദ്ധ്യതനിനുയ  നല മനുഷദ്ധ്യനുയ
അസൂയക്കകാരുമുണകലകാ.  കേളകറുയ ആര.ഡനി.ഒ.-യുയ വൈനസ പരനികശകാധനിച്ചതനിനുകശഷയ
ഇവൈനിപട കുറനിയടനിക്കകാന് പറനിപലനസ പറഞ്ഞു.  കഫകാടനിയഗസ  പചയ്യുനതനിനസ അനുവൈകാദയ
കവൈണകാപയനസ  പറഞ്ഞു.  ഞങ്ങള്  കബകായ  ഇടസ  പപപപ്പെനിനകേതസ പതരകമകാകകേകാളനിടസ
പപകാങ്ങനികേനിടക്കുന  രസ്പീതനിയനില്  പചയ.  ഇതനിപനകാരു  പപരമനിഷന്  തരണപമനസ
പറഞകപ്പെകാള്    ആര.ഡനി.ഒ.-യസ  അകപക്ഷ  പകേകാടുക്കകാന്  പറഞ്ഞു.  അകപക്ഷ
പകേകാടുതകപ്പെകാള്  ആര.ഡനി.ഒ.-യുയ  ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരുയവൈനസ  അകനത്വഷണയ
നടതനിയതനിപന്റ  ഫലമകായനി  ഇതസ  സയരക്ഷനിച്ചുപകേകാളകാനുളള  അനുവൈകാദയ  2007
ജൂപപല  മകാസതനില്  ഞങ്ങള്ക്കസ  തനനിട്ടുണസ.  ഗവൈണ്പമന്റസ  ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടുന
സമയതസ മകാറനിപകേകാടുക്കകാപമന സമതപത്രവയ എഴതനിപകേകാടുതനിട്ടുണസ.  ഇതകാകണകാ
കേകായല് കേകയ്യേറയ?  ഇപതകാപക്ക പറഞ്ഞുനടക്കകാന് ലജ്ജയനികല?   ഞകാന് സടൗതസ
ഇന്തദ്ധ്യന് ടകാന്കസകാരടസ മനിനനിസരമകാരുപട കകേകാണ്ഫറന്സസ നടതനി. പത്രക്കകാപരലകായ
ഉണകായനിരുന്നു.  ഒരു റനികപ്പെകാരടര മുറനി കചകാദനിപച്ചകനകാ,  കവൈപറ ഏതകാണസ കുടനിക്കകാന്
കചകാദനിപച്ചകനകാ, അതനിപന്റ കപരനില് പനിണങ്ങനിപയകനകാ, ഞങ്ങളുപട കജകാലനിക്കകാരപന
പനിടനിച്ചുതളളനിപയകനകാ, അവൈന് തനിരനിച്ചു തളളനിപയകനകാ  ഒപക്കയുളള വൈകാരത ഞകാന്
കകേടനിരുന്നു.  പണനി  തരകാപമനസ  പറഞകാണസ  റനികപ്പെകാരടര  കപകായതസ.  ആ
പണനി  ഞകാനനികപ്പെകാള്  അനുഭവൈനിച്ചുപകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ.  കുഴപ്പെപമകാന്നുമനില,
വൈരുയദനിവൈസങ്ങളനില് എന്തകാണസ സയഭവൈനിക്കകാന് കപകാകുനപതന്നുളളതസ കേകാണകായ. 

മകാരതകാണ്ഡയ  കേകായല്  നനികേത്തുന്നു.  അതുപകേകാണകാണസ  പ്രതനിപക്ഷ
കനതകാവൈനികനകാടസ  പറഞതസ,  മകാരതകാണ്ഡയ  കേകായലനില്  ഒരു  പസന്റസ  ഭൂമനി  നനിയമ
വൈനിരുദമകായനി  പചയനിടനില.  നനിയമപരമകായനി  പചയ്യേകാമകലകാ.  18  പകേകാലമകായനി  കേരമടച്ചു
പകേകാണനിരനിക്കുന  കേരഭൂമനി  പവൈളളയകേയറനി  മുങ്ങകാതനിരനിക്കകാന്  ഉയരത്തുകേയകാണസ
പചയതസ.   അതനിപന്റ കപരസ നനിലയ നനികേതപലനല. 20 ഏക്കര നനിലയ കവൈപറയുണസ.
അവൈനിപട കൃഷനിയുയ പചയ്യുന്നുണസ. മുരുക്കപന്റ കേയ്യേനില്നനിനസ കേകായല് ഏപറടുതകപ്പെകാള്
അനസ ശസ്പീ. വൈക്കയ പുരുകഷകാതമനകാണസ കൃഷനി വൈകുപ്പുമനനി. മുരുക്കപന്റ പനികളകരകാടസ
15  ഏക്കര  ഭൂമനി  നനിങ്ങള്ക്കസ  പപകേവൈശയ  വൈയകാപമനസ  പറഞ്ഞു. അവൈരക്കസ  നനിലയ
കവൈണ, ചുറയ കേനിടന ചനിറ മുഴവൈനുയ എടുത്തു.  മകാരതകാണ്ഡതനിപന്റ മുക്കകാല് ഭകാഗകമ
കേനിടനിയുളള,  കുകറഭകാഗയ  കേനിടന്നു.  ആ  ഭകാഗയ  ഇവൈര  നനികേതനി  ആളുകേപള
തകാമസനിപ്പെനിക്കകാനുളള  സയവൈനിധകാനപമകാരുക്കനി.  അഞസ  പസന്റസ  ഭൂമനിയുയ  ഒരു  മസ്പീറര
വൈഴനിയുയ.  മുഹമ,  തണ്ണസ്പീരമുക്കയ,  കചരതല  എനനിവൈനിടങ്ങളനില്  തകാമസനിക്കുന
ആളുകേള് എങ്ങപനയകാണസ ഇവൈനിപടവൈനസ 95 പസന്റനില് കൃഷനി പചയ്യുനതസ. അവൈരകാരുയ
അകങ്ങകാടസ  വൈനനില.   പഎ.എന്.ടനി.യു.സനി.-യുപട  കനതകാവൈകായനിരുന  വൈരഗ്ഗസ്പീസസ
തുണനിയനിലുയ മകാരകാരനിക്കുളത്തുളള സനി.പനി.പഎ. (എയ.)-പന്റ കനതകാവൈകായ പത്മനകാഭനുയ
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എകനകാടുവൈനസ  പറഞകാണസ  ഞകാന്  ഭൂമനി  വൈകാങ്ങനിക്കുനതസ.  ഞകാന്  ഇടൗ  ഭൂമനി
വൈകാങ്ങനിയനിടസ  22  പകേകാലമകായനി.  അതുപകേകാണസ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവൈനികനകാടസ  സ്ഥലയ
സനരശനിക്കണപമനസ  ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി പറയുകേയകാണസ.  പ്രതനിപക്ഷകായഗങ്ങള് വൈനകാല്
മതനി.  ഭരണപക്ഷ അയഗങ്ങള് വൈനകാല് എപന സകപ്പെകാരടസ പചയ സയസകാരനിപച്ചനസ
വൈരുയ. നനിങ്ങള് മകാത്രയ വൈനസ സ്ഥലയ കേണനിടസ എവൈനിപടയകാണസ പതറസ പചയപവൈന്നുളളതസ
കേകാണനിച്ചുതരകാപമങനില്  മുമസ  പറഞ  പ്രകായശനിതയ  ഞകാന്  പചയ്യേകായ.  ഞകാന്
എയ.എല്.എ.  ആയനിടസ  12  പകേകാലമകായനി.   മനനിയകായനിടസ   നകാലസ  മകാസയ  മകാത്രകമ
ആകുന്നുളള.  നനിയമവൈനിരുദ  പ്രവൈരതനയ നടതനിയ പകാരമരദ്ധ്യമുളള  കുടുയബതനില്
നനിനല  ഞകാന്  വൈനനിട്ടുളളതസ.   അതുപകേകാണസ   ഇതരതനിലുളള
വൈനിഷയദകാരനിദദ്ധ്യതനില്  ഞങ്ങപളകപ്പെകാലുളളവൈപരപയടുതസ  ഉപകയകാഗനിക്കരുപതനസ
മകാത്രയ അഭദ്ധ്യരതനിച്ചുപകേകാണസ നനിരത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    പനി  .    വൈനി  .    അന്വൈര :   ബഹുമകാനപപ്പെട സസ്പീക്കര,  അഞ്ചുമനിനനിടസ  പറയകാന്
സമയയ  നല്കേണയ.  ഞകാന്  പപകാതുജസ്പീവൈനിതയ  ആരയഭനിക്കുനതസ  വൈനിദദ്ധ്യകാരതനി
രകാഷസ്പീയതനിലൂപടയകാണസ.  ഒരു  പഴയകേകാല  കകേകാണ്ഗ്രസ്സുകേകാരന്കൂടനിയകാണസ  ഞകാന്.
ബഹുമകാനപപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ  സയസ്ഥകാന  യൂതസ  കകേകാണ്ഗ്രസസ
പ്രസനിഡന്റകായനിരുനകപ്പെകാള്  ഞകാന്  മലപ്പുറയ  ജനിലകാ  പപവൈസസ  പ്രസനിഡന്റകായനിരുന്നു.
കകേകാണ്ഗ്രസ്സുമകായനി  ബന്ധപപ്പെടസ  ശസ്പീ.  പകേ.  മുരളസ്പീധരപന്റ  കനതൃതത്വതനിലുളള
ഡനി.പഎ.സനി.യനില് കചരുകേയുയ  ഡനി.പഎ.സനി.  വൈസ്പീണ്ടുയ  തനിരനിച്ചസ  യു.ഡനി.എഫസ.കലയസ
വൈനകപ്പെകാള്  നനിഷ്പക്ഷമകായനി  നനിനനിട്ടുളള  വൈദ്ധ്യകനിയുമകാണസ  ഞകാന്.  എപന്റ  പനിതകാവൈസ
പഴയ  സത്വകാതനദ്ധ്യസമര  കസനകാനനിയുയ  കകേകാണ്ഗ്രസസ  കനതകാവമകാണസ.   ഇടൗ
പകാരമരദ്ധ്യതനില്  നനിനകാണസ  ഞകാന്  രകാഷസ്പീയതനികലയസ  വൈരുനതസ.  കേഴനിഞ
നനിയമസഭകാ  പതരപഞടുപ്പെനിനുമുമ്പുളള  പതരപഞടുപ്പെനില്  ഏറനകാടസ  മണ്ഡലതനില്
നനിനസ സത്വതനനകായനി മതരനിച്ചു. അനപത യു.ഡനി.എഫസ. സ്ഥകാനകാരതനി ശസ്പീ. പനി.
പകേ.  ബഷസ്പീറകായനിരുന്നു.  എനനിക്കസ  നകാല്പ്പെതനിയകാറകായനിരയ കവൈകാടസ കേനിടനി.  10,000
കവൈകാടനിനസ അകദഹയ ജയനിച്ചു.  അതുകേഴനിഞസ വൈയനകാടസ മണ്ഡലതനില് സത്വതനനകായനി
മതരനിച്ചകപ്പെകാള്  40,000  കവൈകാടസ  ലഭനിച്ചു.  അതനിനുകശഷയ ഇക്കഴനിഞ നനിയമസഭകാ
പതരപഞടുപ്പെനിലകാണസ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥകാനകാരതനിയകായനി നനിലമ്പൂരനില് മതരനിക്കുനതുയ
ജയനിക്കുനതുയ.  38  വൈരഷയ നകാടസ ഭരനിച്ചനിരുന ശസ്പീ.  ആരദ്ധ്യകാടന് മുഹമദനിപന്റ മകേന്
ശസ്പീ.  ആരദ്ധ്യകാടന്  ഷടൗക്കതനിപന  കതകാല്പ്പെനിച്ചകാണസ  ആദദ്ധ്യമകായനി  ഞകാന്
നനിയമസഭയനികലയസ  കേടന്നുവൈരുനതസ.  അന്നുപതകാടസ  ഇടൗ  നനിമനിഷയവൈപര  എപന
വൈദ്ധ്യകനിപരമകായനി  പരകാജയപപ്പെടുതകാനുയ  വൈദ്ധ്യകനിഹതദ്ധ്യ  നടതകാനുമുളള
ഗൂഢകാകലകാചനയുമകായനി  നടക്കുകേയകാണസ  ശസ്പീ.  ആരദ്ധ്യകാടന്.  അകദഹയ  എപന
നനിരന്തരമകായനി  കവൈടയകാടനിപക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ.  
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  അങ്ങസ ഇവൈനിപട ഉനയനിക്കപപ്പെട കേകാരദ്ധ്യതനിനുളള വൈനിശദസ്പീകേരണയ
നല്കേനിയകാല് മതനി.

ശസ്പീ  .    പനി  .    വൈനി  .    അന്വൈര :  സര,   പറയകാനുളള  സത്വകാതനദ്ധ്യയ  നല്കേണയ.
അതനിപന്റ  ഭകാഗമകായുണകായനിട്ടുളള  ആകരകാപണതനിനപ്പുറയ  ഇടൗ  പകാരക്കുമകായനി
ബന്ധപപ്പെട ആകരകാപണതനില് യകാപതകാരു കേഴമ്പുമനില.

ഈ  പകാരക്കനിനസ  2015-ല്  യു.ഡനി.എഫസ.  ഭരനിക്കുന  കേകാലതകാണസ  ഞകാന്
അകപക്ഷ  പകേകാടുക്കുനതസ.   കേഴനിഞ  രണര  വൈരഷപത  നനിരന്തരമകായ  നനിയമ
കപകാരകാടതനിപന്റ ഭകാഗമകായകാണസ ഈ പകാരക്കനിനസ വലസന്സസ അനുവൈദനിച്ചസ കേനിട്ടുനതസ.
ഈ  പ്രകദശയ  കൂടരഞനി  പഞകായതനിലകാണസ.   പകാരക്കനിനസ   ഞകാന്  അകപക്ഷ
പകേകാടുക്കുന  സമയത്തുയ  ഇകപ്പെകാഴയ  അവൈനിപട  യു.ഡനി.എഫസ.  ആണസ  ഭരനിക്കുനതസ.
(.......ബഹളയ.......) എപന്റ വൈദ്ധ്യകനിപരമകായ ഒരു സത്വകാധസ്പീനവയ ഉപകയകാഗനിച്ചല ഞകാന്
പകാരക്കസ  പണനിതതസ.  എനനിക്കസ  ബഹുമകാനപപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവൈനികനകാടസ
പറയകാനുളതസ,  നനിങ്ങള്  ഈ  കേകാരദ്ധ്യപതക്കുറനിച്ചസ  കൃതദ്ധ്യമകായനി  അകനത്വഷനിക്കണയ.
കകേകാഴനികക്കകാടസ  ജനിലയുയ  മലപ്പുറയ   ജനിലയുയ  പങനിടുന  2800  മസ്പീറര  ഉയരതനില്
നനില്ക്കുന ഒരു കുനനിന് പ്രകദശമകാണസ കേക്കകാടയപപകായനില്.   നല കേകാലകാവൈസ്ഥയുയ
ഏറവയ  പ്രകൃതനി  രമണസ്പീയവമകായ  ഒരു  പ്രകദശമകാണനിതസ.  1950  മുതല്  മലകയകാര
കേരഷകേര കുടനികയറനിപ്പെകാരക്കുന ഒരു സ്ഥലമകാണനിതസ. 2000-നുകശഷയ അവൈനിപട കൃഷനി
മുഴവൈനുയ  നശനിച്ചു.   കേവങ്ങകായനിരുന്നു  അവൈനിപട  കൃഷനിയകായനിട്ടുണകായനിരുനതസ.
കേവങ്ങനിനസ  മഞളനിപ്പെസ  ബകാധനിച്ചസ  പൂരണ്ണമകായുയ  നശനിച്ചു.  ഊരങ്ങകാടനിരനി,  കൂടരഞനി,
ചകാലനിയകാര എനസ്പീ  മൂനസ  വൈകാരഡുകേളകാണസ  ഈ മലമുകേളനിലുളതസ.  കേഴനിഞ പതസ
വൈരഷതനിനനിടയനില്  ജസ്പീവൈനിതമകാരഗ്ഗമനിലകാപതയുയ കൃഷനി നശനിച്ചതനിപന്റയുയ ഫലമകായനി
നകാന്നൂറനി  ചനിലത്വകാനയ  കുടുയബങ്ങള്  ആ  നകാടസ  വൈനിട്ടുകപകായനി.   അകനത്വഷനിച്ചകാല്
കേപണതകാവനതകാണസ.   എപന്റ വൈസ്പീടനിനസ  12  കേനികലകാമസ്പീറകറകാളയ അപ്പുറതകാണസ ഈ
പ്രകദശയ.   ആ  നകാടുമകായനിട്ടുള  ആത്മബന്ധതനിപന്റ  ഫലമകായനി  അവൈനിപടയുള
ആളുകേള് ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടതനിപന്റ അടനിസ്ഥകാനതനിലകാണസ ഒരു പചറനിയ ടൂറനിസയ വൈനികലജസ
എന നനിലയനില് ഒരു പകാരക്കസ ആരയഭനിക്കുനതസ.  ആ പകാരക്കസ ആരയഭനിച്ചു.  അവൈനിപട
ആളുകേള് വൈരകാനുയ ആ പ്രകദശയ ഇഷപപ്പെടകാനുയ തുടങ്ങനി.  മുമസ കകേരളതനില് ഏറവയ
കുറഞ വൈനിലയസ ഭൂമനി കേനിടനിയനിരുന സ്ഥലമകാണസ കേക്കകാടയപപകായനില്. പനനി ഫകാമുകേളുയ
കകേകാഴനി  ഫകാമുകേളുയ  മകാത്രമകാണസ  അവൈനിപടയുളള  മനുഷദ്ധ്യരുപട  ജസ്പീവൈനികതകാപകാധനി.
പുറകമനനിന്നുവൈരുന  വൈന്കേനിടക്കകാരകാണസ  ഇതസ  നടത്തുനതസ.  അവൈനിപട  ഭൂമനിക്കസ
വൈനിലക്കുറവൈകായനിരുന്നു.  പകാരക്കസ  വൈനകപ്പെകാള്  കകേരളതനിപല  ജനങ്ങള്  കേക്കകാടയ
പപകായനിലനിപനക്കുറനിച്ചസ അറനിയുകേയുയ മനസനിലകാക്കുകേയുയ പചയ.  ഇനവൈനിപട ഭൂമനിക്കസ
ഭയങര വൈനിലയകായനി.  കേരഷകേരക്കസ ജസ്പീവൈനിക്കകാനുള ഒരു മകാരഗ്ഗമുണകായനി.  അവൈപരലകായ
വൈളപര സകന്തകാഷതനിലുയ സമകാധകാനതനിലുയ ജസ്പീവൈനിക്കുകേയകാണസ.   നൂകറകാളയ ആളുകേള്



വൈദ്ധ്യകനിപരമകായ വൈനിശദസ്പീകേരണയ 383

ഈ പകാരക്കനില് കജകാലനി പചയ്യുന്നുണസ.  മകാത്രമല ഈ പ്രകദശത്തുള  നൂറമകതകാളയ
കുടുയബങ്ങള്  കറകാഡരനികേനില്  ശനനിയകാഴ്ചയുയ  ഞകായറകാഴ്ചയുയ  ഉപ്പെനിലനിട  മകാങ്ങയുയ
പനലനിക്കയുയ വൈനിറകാണസ ജസ്പീവൈനിക്കുനതസ.  ഈ പരകാതനി പകേകാടുത മുരുകകേശപനക്കുറനിച്ചസ
ബഹുമകാനപപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ  അകനത്വഷനിക്കണപമനകാണസ  എനനിക്കസ
പറയകാനുളതസ.

മനി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസസ....പസ്പീസസ......

ശസ്പീ  .    പനി  .    വൈനി  .    അന്വൈര:  സര,  ഒരു  മനിനനിട്ടുകൂടനി  എനനിക്കസ  നല്കേണയ.
എയ.എല്.എ.  എകന്തകാ ഗൂഢകാകലകാചനയുയ  തടനിപ്പുയ  നടതനിപയന രസ്പീതനിയനിലകാണസ
ജനങ്ങള്  മുഴവൈന്  കേകാണുനതസ.   അതസ  പറയകാനുള ഒരു  സത്വകാതനദ്ധ്യയ  എനനിക്കസ
തരണയ.  

നനിലമ്പൂരനില് ഇരുന്നൂകറകാളയ ഏക്കര ഭൂമനിയുപട ഉടമസ്ഥനകാണസ ഈ മുരുകകേശന്.
ആരദ്ധ്യകാടന്  മുഹമദുമകായനി  വൈദ്ധ്യകനിപരമകായനി  ബന്ധമുളള  ആളകാണസ.  ആരദ്ധ്യകാടപന്റ
എലകാ  ബനിനകാമനി  ഇടപകാടുകേളുയ  നടത്തുനതസ  ഇകദഹമകാണസ.  ....(ബഹളയ)....
അകദഹതനിപന്റ കുടുയബവമകായനി ബന്ധപപ്പെട പ്രശ്നയ, ആ കുടുയബതനിനസ പകേകാടുക്കകാനു
ണകായനിരുന ഭൂമനി  വൈനിട്ടുപകേകാടുക്കകാതതനില്,  എയ.എല്.എ.  എന നനിലയനില് ഞകാന്
അതനില് ഇടപപട്ടു.  അങ്ങപന ഇടപപടതനിപന്റ  കപരനില് എകനകാടസ  വവൈരകാഗദ്ധ്യമുണസ.
ഈ വൈദ്ധ്യകനി എപന സത്വകാധസ്പീനനിക്കകാന് ശമനിച്ചു.  ഞകാന് അതനിനസ  കൂട്ടുനനിനനില.  .....
(ബഹളയ).....  അങ്ങപന കൂട്ടുനനില്ക്കകാതതനിപന്റ കപരനില് എപന വൈദ്ധ്യകനിപരമകായനി
തളരതകാനുള ശമമകാണസ അവൈനിപട നടതനിപക്കകാണനിരനിക്കുനതസ ......(ബഹളയ).....

(പ്രതനിപക്ഷകായഗങ്ങള്  ബഹുമകാനപപ്പെട  സസ്പീക്കറുപട  ഡയസനിനസ  മുനനില്
വൈന്നുനനിനസ ബഹളയ വൈച്ചുപകേകാണനിരുന്നു.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങസ അവൈസകാനനിപ്പെനിക്കൂ....

ശസ്പീ  .    പനി  .    വൈനി  .    അന്വൈര:  സര,  ഇതനിപന്റ  സതദ്ധ്യകാവൈസ്ഥ  നനിങ്ങള്
മനസനിലകാക്കണയ.  ഈ പകാരക്കനിനസ വലസന്സസ തനനിട്ടുളതസ യു.ഡനി.എഫസ. ആണസ.
ബഹുമകാനപപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ  അതസ  അകനത്വഷനിക്കണയ.  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ
അകനത്വഷനിച്ചകാല് അതസ മനസനിലകാക്കകാന് സകാധനിക്കുയ.  ഇതനിപന്റ പനിനനില് നടക്കുന
രകാഷസ്പീയയ കൃതദ്ധ്യമകായനി അറനിയണയ. ......(ബഹളയ).....

മനി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസസ.....പസ്പീസസ.... 

ശസ്പീ  .    പനി  .    വൈനി  .    അന്വൈര:  സര,  ബഹുമകാനപപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈനികനകാടസ
ഒന്നുകൂടനി  ഞകാന്  പറയുന്നു,  ഈ  നനിയമസഭയനിപല  മുഴവൈന്  പ്രതനിപക്ഷ
എയ.എല് .എ.-മകാകരയുയ  കേക്കകാടയപപകായനിലനികലയസ  ഞകാന്  ക്ഷണനിക്കുകേയകാണസ.  ....
(ബഹളയ).....



384 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 17, 2017

മനി  .    സസ്പീക്കര:  നനിങ്ങള്  വൈന്നുനനിനസ  ഷടൗടസ  പചയ്യുനതനിപന്റ  മറുപടനിപയകാന്നുയ
പറയകാന് പറനില.  നനിങ്ങള്ക്കസ എപന്തങനിലുമുപണങനില് അവൈനിപട നനിനസ ഉനയനിച്ചകാല്
മതനി. 

(ബഹുമകാനപപ്പെട  സസ്പീക്കറുപട  ഡയസനിനസ  മുനനില്  വൈന്നുനനിനസ  ബഹളയ
വൈച്ചുപകേകാണനിരുന പ്രതനിപക്ഷകായഗങ്ങള് അവൈരവൈരുപട സസ്പീറകേളനികലയസ തനിരനിച്ചുകപകായനി)

പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ  (ശസ്പീ  .    രകമശസ  പചനനിതല):  സര,  ഇവൈനിപട  സഭയനില്
ഇലകാത മുന്മനനികൂടനിയകായ ശസ്പീ. ആരദ്ധ്യകാടന് മുഹമദനിപന്റ ബനിനകാമനിയകാണസ എന്നുളള
പരകാമരശയ കരഖയനിലുണകാകേകാന് പകാടനിപലനസ ഞകാന് അങ്ങകയകാടസ അഭദ്ധ്യരതനിക്കുകേയകാണസ. *

മനി  .    സസ്പീക്കര: പരനികശകാധനിച്ചസ നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കകായ.  ശസ്പീ.  പനി.  വൈനി.  അന്വൈര,
അങ്ങസ കവൈഗയ പറഞസ അവൈസകാനനിപ്പെനിക്കൂ. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    വൈനി  .    അന്വൈര:  സര,  ബഹുമകാനപപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈനികനകാടസ
എനനിക്കുള റനികേത്വസസ,  ഈ പ്രതനിപക്ഷപത മുഴവൈന് ഞകാന് ആത്മകാരതമകായനി ആ
പ്രകദശകതയസ  ക്ഷണനിക്കുകേയകാണസ.  അവൈനിപടവൈനസ  കകേകാണ്ഗ്രസ്സുകേകാപരയുയ  മുസസ്പീയ
ലസ്പീഗുകേകാപരയുയ  മുഴവൈന്  ജനങ്ങപളയുയ  വൈനിളനിച്ചുകൂടനി  ഈ  പകാരക്കനിപനക്കുറനിച്ചസ
അകനത്വഷനിക്കപട.  ഈ പകാരക്കനിപനക്കുറനിച്ചസ  എപന്തങനിലുയ എതനിരപ്പെസ  ആ നകാടനിപല
ജനങ്ങള്ക്കുപണങനില് ഒരു കേടലകാസയ കവൈണ,  അന്വൈര ഈ പകാരക്കസ പൂടണപമനസ
പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ  സതദ്ധ്യസന്ധമകായനി  പറഞകാല്  ആ  പകാരക്കസ  പൂടകാന്  ഞകാന്
തയ്യേകാറകാണസ. ഇതകാണസ ഈ സഭപയ എനനിക്കസ കബകാധദ്ധ്യപപ്പെടുതകാനുളതസ. 

മുഖദ്ധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വൈനിജയന്):  സര,   അടനിയന്തരപ്രകമയവമകായനി
ബന്ധപപ്പെട  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  കൂടുതല്  വൈനിശദസ്പീകേരനികക്കണതനിപലനകാണസ  കതകാന്നുനതസ.
കേകാരണയ  ഇതുമകായനി  ബന്ധപപ്പെട  രണ്ടുകപരുയ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  വൈനിശദസ്പീകേരനിച്ചകപ്പെകാള്
എന്തകാണസ  ഓകരകാ സ്ഥലത്തുയ സയഭവൈനിച്ചനിട്ടുളപതനസ വൈദ്ധ്യകമകായനിട്ടുണസ.  ഈ രണസ
പ്രശ്നങ്ങളനിലുയ  ഒരുതരതനിലുമുള അധനികേകാര  ദുരവൈനിനനികയകാഗവയ  ഉണകായനിടനിപലനസ
വൈദ്ധ്യകമകാണസ.  ശസ്പീ.  പകേ.  ബകാബു  മനനിയകായനിരനിക്കുകമകാഴകാണസ  ആലപ്പുഴയനിപല
പ്രശ്നവമകായനി  ബന്ധപപ്പെട  സരക്കകാര  ഇടപപടല്  വൈരുനതസ.  ഇനസ
മനനിസ്ഥകാനതനിരനിക്കുന വൈദ്ധ്യകനിയുപട അധനികേകാര ദുരവൈനിനനികയകാഗകമകാ അതപലങനില്
അനപത  ഗവൈണ്പമന്റനിപന്റ  അധനികേകാര  ദുരവൈനിനനികയകാഗകമകാ  ഏതകാണസ
ഉണകായപതനസ   പ്രകമയ  കേരതകാവൈസ  വൈനിശദസ്പീകേരനിക്കുനതകായനി  കകേടനില.  നമ്മുപട
സയസ്ഥകാനതസ  ടൂറനിസയ  കമഖലയനില്  പലയനിടങ്ങളനിലകായനി  റനികസകാരട്ടുകേള്
നനിലനനില്ക്കുന്നുണസ.  ആലപ്പുഴയനിപല പവൈളതനിപന്റയുയ കുടനകാടനിപന്റയുയ സടൗനരദ്ധ്യയ
ആസത്വദനിക്കകാന്  നമ്മുപട  രകാജദ്ധ്യത്തുയ  വൈനികദശത്തുമുള  ടൂറനിസ്റ്റുകേള്  വൈലനിയകതകാതനില്
എത്തുന്നുപണന്നുളതസ  വൈസ്തുതയകാണസ.  പുനമട  കേകായലനിനടുതകാണസ  ഈ
റനികസകാരടസ  പ്രവൈരതനിക്കുനതസ.   ഏപതങനിലുയ  തരതനിലുള   പതറകായ കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്

* ബഹുമകാനപപ്പെട സസ്പീക്കറുപട ഉതരവൈനിന് പ്രകേകാരയ (ഫ.നയ.3987/ഇ.ബനി./2017/നനി.പസ. തസ്പീയതനി
18-8-2017) കരഖയനില് നനിലനനിരതനി)
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നടനനിട്ടുപണങനില് ആ പ്രശ്നങ്ങളകാണകലകാ ചൂണനിക്കകാണനികക്കണതസ. അതരതനിലുള
ഒരു പ്രശ്നവയ  ഇവൈനിപട  ചൂണനിക്കകാണനിച്ചനിടനില.  ഈ സരക്കകാരനിപന്റ പ്രവൈരതനങ്ങള്
നല  രസ്പീതനിയനില്  നടന്നുപകേകാണനിരനിക്കുകമകാള്  പ്രതനിപക്ഷതനിനുണകാകുന  വൈനിഷമയ
മനസനിലകാക്കകാന്  നമുക്കസ  സകാധനിക്കുയ.  കേകാരണയ  ഒരു  ആകക്ഷപവയ  ഉനയനിക്കകാന്
കേഴനിയുനനില.  ഒരു  തരതനിലുള  വൈഴനിവൈനിട  നടപടനികേളുയ  ഇലകാതതുപകേകാണസ
പ്രതനിപക്ഷതനികന്റതകായ  സകാധകാരണ  നനിലയ്ക്കുള  ആകരകാപണങ്ങപളകാന്നുയ
ഉനയനിക്കകാന്  കേഴനിയുനനില.  യഥകാരത  വൈസ്തുതകേള്  വൈച്ചുപകേകാണ്ടുള
ആകരകാപണങ്ങളകാണകലകാ മുന്കേകാലങ്ങളനിപലകാപക്ക ഈ  സഭയനില് കകേടനിട്ടുളതസ. ആ
ആകരകാപണങ്ങള്ക്കസ  അടനിസ്ഥകാനമകായനിട്ടുള  ഒകടപറ  പ്രശ്നങ്ങളുണകായനിരുനകലകാ.
അധനികേകാര  ദുരവൈനിനനികയകാഗതനിപന്റ  പ്രശ്നങ്ങളുമുണകായനിരുന്നു.  ഇകപ്പെകാള്
അതരതനിലുള  കേകാരദ്ധ്യപമകാന്നുയ  ചൂണനിക്കകാണനിക്കകാന്  കേഴനിയുനനില.
അതുപകേകാണകാണസ  ഈ  സരക്കകാര  ആകരകാപടകാപ്പെമകാപണനസ   പ്രകമയ  കേരതകാവൈസ
കചകാദനിച്ചതസ.   അതനിപലകാരു  സയശയവയ  കവൈണ.  നമ്മുപട  നകാടനിപല
അധ:സ്ഥനിതകരകാപടകാപ്പെവയ  പകാവൈപപ്പെടവൈകരകാപടകാപ്പെവയ   പരമരകാഗത  വൈദ്ധ്യവൈസകായ
കമഖലയനിപല  പതകാഴനിലകാളനികേകളകാപടകാപ്പെവയ   ഏറവയ  പനിനണനിയനില്  കേനിടക്കുന
പടനികേജകാതനി/പടനികേവൈരഗ്ഗകതകാപടകാപ്പെവയ  ഈ  രകാജദ്ധ്യതകാപകേ  കവൈടയകാടപപ്പെടുന
നഭ്യൂനപക്ഷകതകാപടകാപ്പെവയ ഈ സരക്കകാരുണസ.  സരക്കകാര ഒപ്പെമുപണനസ  പറഞതസ
കകേവൈലയ  ഒരു  വശലസ്പീവൈകാചകേയ  മകാത്രമല.   അതസ  നമ്മുപട  സയസ്ഥകാനപത
ഓകരകാരുതരുകടയുയ  ജസ്പീവൈനിതകാനുഭവൈതനിപന്റ  സകാക്ഷദ്ധ്യപത്രമകാണസ  എന്നുളതകാണസ
വൈസ്തുത.  നനിങ്ങള്  ആരുപട  കൂപടയകാപണനസ  പ്രകമയ  കേരതകാവൈസ  ഞങ്ങകളകാടസ
കചകാദനിക്കുകേയകാണസ.   ഏപതങനിലുയ  തരതനിലുള  വൈഴനിവൈനിട  നടപടനികേള്  ആരുപട
ഭകാഗത്തുനനിന്നുണകായകാലുയ ആ വൈഴനിവൈനിട നടപടനികേപള സയരക്ഷനിക്കുന രസ്പീതനി നമ്മുപട
സയസ്ഥകാനതസ  ഇകപ്പെകാള്  ഇപലന്നുളതസ  എലകാവൈരക്കുയ  വൈദ്ധ്യകമകാണസ.  വൈഴനിവൈനിട
നടപടനികേളുയ  സയരക്ഷനിക്കലുയ  ഏപതലകായ  തരതനില്  നടന്നുപവൈനതനിപന്റ  പഴയ
ചരനിത്രതനികലപക്കകാന്നുയ  ഞകാന്  കപകാകുനനില.   അപതകാപക്ക   ചരനിത്രതനിപന്റ
ഭകാഗമകാണസ.    ചരനിത്രതനിപന്റ  ഭകാഗമകായ  അക്കകാരദ്ധ്യങ്ങള്  വൈനിശദസ്പീകേരനിച്ചസ  നമ്മുപട
വൈനിലപപ്പെട  സമയയ  ഞകാന്  വൈസ്പീണ്ടുയ അപഹരനിക്കകാന് ഉകദശനിക്കുനനില.  ഒരു കേകാരദ്ധ്യയ
ഉറപ്പെകാണസ,  വൈഴനിവൈനിട  ഒരു  നടപടനിക്കുയ  സയരക്ഷണയ  ഉണകാകേനില.   അതസ  ഏതസ
ഉനതപന്റ  ഭകാഗത്തുനനിന്നുണകായകാലുയ  സയരക്ഷണയ ഉണകാകേനില.  അതുപകേകാണ്ടുതപന
സരക്കകാരനിപന  സയബന്ധനിച്ചനിടകതകാളയ  ഇക്കകാരദ്ധ്യതനില്  ഒരു  തരതനിലുള
മകനകാവൈനിഷമവമനില.  സഭയനില്  ഇലകാതവൈരുപട  കപരസ  പരകാമരശനിച്ചുപവൈനസ
ബഹുമകാനപപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ  രകമശസ  പചനനിതല  ചൂണനിക്കകാണനിച്ചകലകാ;



386 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 17, 2017

അങ്ങസ  ഇവൈനിപട  നടന  പ്രകമയകാവൈതരണവമകായനി  ബന്ധപപ്പെട  കേകാരദ്ധ്യങ്ങളനില്
വൈനിശദമകായ  പരനികശകാധന  നടതണപമനകാണസ  എനനിക്കസ  അഭദ്ധ്യരതനിക്കകാനുളതസ.
അതനില്  സകാധകാരണഗതനിയനില്  ഉനയനിക്കകാന്  പകാടനിലകാത  ഒകടപറ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്
അടങ്ങനിയനിട്ടുണസ.  കനരപത അങ്ങസ ചടയ ഉദരനിച്ചുപകേകാണ്ടുപറഞ വൈദ്ധ്യവൈസ്ഥകേള്ക്കസ
വൈനിരുദമകായനിട്ടുള കേകാരദ്ധ്യങ്ങളുയ അനകാവൈശദ്ധ്യമകായ ആകരകാപണങ്ങള് ഉനയനിക്കലുമകാണസ
അതനില്  അടങ്ങനിയനിട്ടുളതസ.   അതരയ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  പരനികശകാധനിച്ചസ  അകങ്ങയസ
കബകാദദ്ധ്യപപ്പെടുന്നുപണങനില്  അവൈ  കരഖയനില്നനിന്നുയ  ഒഴനിവൈകാകക്കണതകാണസ.
എന്തനിനകാണസ  അന്തരനിച്ച  എന്.സനി.പനി.  കനതകാവൈസ  ഉഴവൂര  വൈനിജയപന്റ മരണവമകായനി
ബന്ധപപ്പെട  കേകാരദ്ധ്യയ  അകദഹയ  ചൂണനിക്കകാണനിച്ചതസ?   അതസ  പറയകാകനകാ
അങ്ങപനപയകാരു നനിലപകാടസ സത്വസ്പീകേരനിക്കകാകനകാ പകാടനിലകായനിരുന്നു.  സയസ്ഥകാനതനിപന്റ
പപകാതുമുതല്  പകേകാളയടനിക്കുന്നുപവൈനകാണസ  പറഞതസ.   അക്കകാരദ്ധ്യയ  സയബന്ധനിച്ചസ
അവൈര  രണ്ടുകപരുയ  ഇവൈനിപട  വൈനിശദസ്പീകേരനിച്ചു.  ഒരു  പസന്റസ  ഭൂമനികപകാലുയ
വകേവൈശപപ്പെടുതനിയനിടനിപലനസ അവൈര രണ്ടുകപരുയ വൈദ്ധ്യകമകാക്കനികേഴനിഞ്ഞു.  മകാത്രമല
ഒരു  പസന്റസ  ഭൂമനിപയങനിലുയ  ഉപണങനില്  എപന്റ  പപകാതുപ്രവൈരതനയ  തപന
അവൈസകാനനിപ്പെനിക്കകാന് തയ്യേകാറകാപണനസ പരസദ്ധ്യമകായനി  തപന ശസ്പീ.  കതകാമസസ  ചകാണനി
പവൈല്ലുവൈനിളനിക്കുകേയുയ പചയ. (.....ബഹളയ....)

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ഇരനിക്കൂ.....  ഇരനിക്കൂ....  ബഹുമകാനപപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമനനി
സയസകാരനിക്കപട.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസസ:  സര,  അതസ  കേണ്ടുപനിടനിക്കകാന്  ഒരു  അകനത്വഷണയ
നടതനിയകാല് കപകാകര?

മനി  .  സസ്പീക്കര: പസ്പീസസ...... പസ്പീസസ... ബഹുമകാനപപ്പെട മുഖദ്ധ്യമനനി സയസകാരനിക്കപട.

ശസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വൈനിജയന്:   സര,  ഇവൈനിപട  അനകാവൈശദ്ധ്യമകായ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള് 
ഉനയനിക്കുകമകാള്,  വൈസ്തുതകേള്  ഇലകാതനിരുനകാല്  ഉണകാകുപനകാരു  പ്രശ്നമകാണനിതസ.
അകപ്പെകാള് ബഹളയ വൈയ്കക്കണനിവൈരുയ,  അതകാണസ നകായ കേകാണുനതസ.  അതകാണസ നകായ
ഓരകക്കണതസ.  കനരപത  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ പനി.  വൈനി.  അന്വൈര സയസകാരനിച്ചകപ്പെകാള്
മുരുകകേശന്  അകദഹപത  സത്വകാധസ്പീനനിക്കകാന്  ശമനിച്ചുപവൈനസ  പറയുനതുകകേട്ടു.  ആ
ബഹളതനില് അതസ ഇവൈരകാരുയ കകേടനില.  മുരുകകേശന് അകദഹപത സത്വകാധസ്പീനനിക്കകാന്
ശമനിച്ച കേകാരദ്ധ്യയ അകദഹയ ഇവൈനിപട പറഞകപ്പെകാള് നനിങ്ങള് ബഹളയവൈച്ചസ  പറയുനതസ
ആരുയ കകേള്ക്കകാതനിരനിക്കകാന് ശമനിക്കുകേയകായനിരുന്നു.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസസ:   സര,  ശസ്പീ.  ആരദ്ധ്യകാടന്  മുഹമദനിപനപ്പെറനി
പറഞകപ്പെകാഴകാണസ ബഹളയവൈച്ചതസ.

ശസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വൈനിജയന്:  സര,  ശസ്പീ.  ആരദ്ധ്യകാടന്  മുഹമദനിപനപ്പെറനി
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പറപഞങനില്  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ  സത്വസ്പീകേരനിച്ച  മകാരഗ്ഗമുണകലകാ?
ആ മകാരഗ്ഗയ കേണനികല; അകദഹയ എഴകനറനനിനസ ശസ്പീ. ആരദ്ധ്യകാടന് മുഹമദനിപനപ്പെറനി
ഇങ്ങപന പറയകാന് പകാടനില,  അങ്ങസ പരനികശകാധനിക്കണപമനസ പറഞനികല.  അതകല
മകാരഗ്ഗയ.  (.... ബഹളയ)...

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകാനപപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമനനി  സയസകാരനിക്കുകമകാള്  നനിങ്ങള്
എന്തകാണസ  ഇങ്ങപന?  ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  ഷകാജനി,  നനിങ്ങള്  ഈ  സഭയുപട
മരദ്ധ്യകാദയ്ക്കുകചരന  സമസ്പീപനമല  സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതസ.  എലകാ  സമയത്തുയ  നനിങ്ങള്
ഇങ്ങപനയകാണസ.  സഭയനില് മനിസ്ബനികഹവൈസ പചയകാല് എങ്ങപന പപരുമകാറണപമന്നുയ
ചടതനില്  പറയുന്നുണസ.  എലകാ  സമയത്തുയ  കേമന്റസ  പറയകാന്കവൈണനി   നനിങ്ങള്
നകാലുകപര അവൈനിപട ഇരനിക്കുന്നുണസ.  ഇപതകാന്നുയ ശരനിയല.

തകദശസത്വയയഭരണവയ  നഭ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവയ  വൈഖഫസ  ഹജ്ജസ  തസ്പീരതകാടനവയ
വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .    പകേ  .    ടനി  .    ജലസ്പീല്  ):  സര,  ബഹുമകാനപപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമനനി
സയസകാരനിക്കുകമകാള് ബഹളയ വൈയകാ ന് നനിങ്ങള് ആരകാണസ? (... ബഹളയ....) 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസസ....  പസ്പീസസ....  ഇരനിക്കൂ, ഇതസ നനിങ്ങള്ക്കുയ ബകാധകേമകാണസ.
കഡകാ.  പകേ.ടനി.  ജലസ്പീല് ഇരനിക്കൂ......  മുഖദ്ധ്യമനനി സയസകാരനിക്കുകമകാഴകാകണകാ നനിങ്ങള്
എഴകനറനനില്ക്കുനതസ. ഇരനിക്കൂ..... ഇരനിക്കൂ...... പസ്പീസസ, പസ്പീസസ......... ബഹുമകാനപപ്പെട
മുഖദ്ധ്യമനനി  സയസകാരനിക്കുകമകാള്  എഴകനറനനില്ക്കുനതസ  ശരനിയല.  ഭരണകേക്ഷനി
അയഗങ്ങള്   കേകാണനിക്കുനതസ  മരദ്ധ്യകാദയല.   ഇരനിക്കൂ....  ഇരനിക്കൂ.....  പസ്പീസസ......
സഭ  നടതനിപക്കകാണ്ടുകപകാകേകാന്  നനിങ്ങള്ക്കുയ  ഉതരവൈകാദനിതത്വമുണസ.  അകദഹയ
സയസകാരനിക്കുനതസ തടസപപ്പെടുതകാതനിരനിക്കൂ...  പസ്പീസസ …... പസ്പീസസ.....

ശസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വൈനിജയന്:  സര,   ഞകാന്  ഇവൈനിപട  ഒരു   പ്രകതദ്ധ്യകേ  കേകാരദ്ധ്യയ
സൂചനിപ്പെനിക്കകാനകായനിരുന്നു  ഉകദശനിച്ചതസ.   മുരുകകേശപന്റ  കേകാരദ്ധ്യയ  പറഞതസ  അവൈര
കകേടനിപലനകാണസ  ഞകാന്  പറഞതസ.  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  ആരദ്ധ്യകാടന്  മുഹമദനിപന
പ്പെറനിയുള  പരകാമരശയ  സഭകാനടപടനികേളനില്  ഉണകാകേരുപതനകാപണങനില്  അതസ
ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ അങ്ങയുപട ശദയനില്പപ്പെടുതനിയ ആ മകാരഗ്ഗയ
സത്വസ്പീകേരനിക്കകായ.  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈനികനകാ മറസ ഏപതകാരയഗതനികനകാ
ആ  അവൈകേകാശയ  വൈനിനനികയകാഗനിക്കകായ.   അതനിനുപകേരയ  തങ്ങള്ക്കസ  എകന്തകാ  ഒരു
പ്രകതദ്ധ്യകേ അവൈകേകാശമുപണന മടനില് നനിയമസഭകാ കവൈദനിപയ വൈലകാപത ദുരുപകയകാഗയ
പചയ്യുന്നുണസ.  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ  മുന്നനിരയനില്  ഇരനിക്കുന്നുണസ.  സകാധകാരണ
സഭകാനടപടനികേള്  അനനിയനനിതമകായനി  കപകാകുന  ചനില  ഘടങ്ങള്  ഉണകാകേകായ.
അങ്ങപനപയകാന്നുയ ഇവൈനിപട സയഭവൈനിച്ചനിടനില.  സയസകാരതനിനനിടയസ  ഒരു പരകാമരശയ
വൈരുന്നു.  അതനിപന്റ ഭകാഗമകായനി  ഒരു കൂടയ ആളുകേള് അങ്ങയുപട മുമനില് വൈന്നുനനിനസ
ബഹളയ  വൈയ്ക്കുകേ  എന്നുപറയുനതസ  സകാധകാരണ  നനിലയസ  നമ്മുപട  നനിയമസഭയനില്
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നടകക്കണ കേകാരദ്ധ്യമകാകണകാ?  ഈ പതറകായ നടപടനി  തങ്ങളുപട  അവൈകേകാശമകാപണനസ
അവൈര  പതറനിദരനിക്കുകേയകാണസ.  സകാധകാരണഗതനിയനില്  സഭ  അയഗസ്പീകേരനികക്കണ
കേസ്പീഴ്വഴക്കങ്ങളനില്നനിന്നുയ വൈദ്ധ്യതദ്ധ്യസമകാപയകാരു രസ്പീതനി സത്വസ്പീകേരനിച്ചുവൈരനികേയകാണസ. 

ഇവൈനിപട  ഒരു പ്രതനിപക്ഷ കനതകാവൈനിനുപകേരയ എലകാവൈരുയ പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈകാപണന
നനില  സത്വസ്പീകേരനിക്കുകേയകാണസ.  അങ്ങപനയുള  നനില  സത്വസ്പീകേരനിക്കകാകമകാ?  അതസ
സകാധകാരണനനിലയസ  നലതകാകണകാ?  അതസ  അങ്ങസ  പരനികശകാധനികക്കണ  കേകാരദ്ധ്യമകാണസ.
ഞങ്ങപള ഉപകദശനികക്കണതനില എനസ ആരക്കുയ പറയകായ. അതസ കവൈപറ കേകാരദ്ധ്യയ. ഇടൗ
സഭകാകവൈദനി  ജനങ്ങള് കേകാണുകേയകല?  എന്തകാണസ  സഭയനില്  നടക്കുനപതനസ  നകാടസ
കേകാണുകേയകാണസ.  ഇതരതനിലകാകണകാ  സഭയനില്  പപരുമകാകറണതസ?  ഇടൗ
രസ്പീതനിയനിലകാകണകാ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  നസ്പീകങ്ങണതസ?  ഇതസ  ആദദ്ധ്യപത  തവൈണയകാകണകാ?
പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവൈനിപന  ലയഘനിച്ചുപകേകാണ്ടുള  ഇടപപടല്,  ഇതസ  ഒരു
തവൈണയലകലകാ?  ഇതസ  ആദദ്ധ്യപത  തവൈണയലകലകാ;  അകപ്പെകാള്  എന്തകാണസ
സയഭവൈനിച്ചതസ?  ഞങ്ങള് പറയുനപതന്തകാപണനസ കകേള്ക്കകാനുള സഹനിഷ്ണുത കപകാലുമനില. 

ഉനയനിച്ച  കേകാരദ്ധ്യപതക്കുറനിച്ചസ  ബഹുമകാനപപ്പെട  ഒരു  അയഗതനിനസ
വൈദ്ധ്യകനിപരമകായ വൈനിശദസ്പീകേരണയ നടതകാന്  അങ്ങസ  അനുമതനി  പകേകാടുക്കുന്നു.  അതസ
ഇടൗ  സഭയുപട  അനുമതനിയകാണകലകാ;  ആ  അയഗയ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  വൈനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നു.
അതസ എന്തകാപണനസ കകേള്ക്കകണ? അതനിനുകപകാലുയ ആരുയ തയ്യേകാറലകലകാ? ഇവൈനിപട
അധനികേകാര  ദുരവൈനിനനികയകാഗപമനതസ  ഇടൗ  പ്രശ്നതനില്  ഉണകായനികടയനില.
അതുകപകാപലതപന  കേകായല്  കേകയ്യേറവമകായനി  ബന്ധപപ്പെടസ  നനിയമവൈനിരുദമകായ
എപന്തങനിലുയ  നടപടനിയുപണങനില്  അതസ  പരനികശകാധനിക്കുപമനസ  കനരപതതപന
ഞകാന്  വൈദ്ധ്യകമകാക്കനിയനിട്ടുണസ.   എന്തകാണസ   അതുമകായനി  ബന്ധപപ്പെട  കേകാരദ്ധ്യങ്ങപളനസ
ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  കതകാമസസ  ചകാണനി  വൈദ്ധ്യകമകാക്കനി.  അതുകപകാപലതപന
നനിയമലയഘനങ്ങളുപട  കേകാരദ്ധ്യവയ.  ആരസ  നനിയമലയഘനയ  നടതനിയകാലുയ  അതനിനസ
സരക്കകാരനിപന്റ കൂടസ ഉണകാകുകേയനില.  നനിയമലയഘകേരപക്കതനിപര  ശകമകായ നടപടനി
സത്വസ്പീകേരനിക്കുയ.  തങ്ങളുപട ഭകാഗത്തുനനിനസ ഒരു നനിയമലയഘനവയ ഉണകായനിടനിലകാപയനസ
ഇരുകൂടരുയ  വൈനിശദസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനിയനില്  32  ഫയലുകേള്
കേകാണകാതകായനി  എനസ  ഇവൈനിപട  പറഞ്ഞു.  അതസ  അവൈനിപടയുള  മുനനിസനിപ്പെല്
പചയരമകാകനകാടസ അകനത്വഷണയ നടതകാന് പറയകാന് കേഴനിവളവൈരകാണസ ഇടൗ പ്രകമയ
അവൈതകാരകേര.  അവൈരക്കസ കേകാരദ്ധ്യങ്ങള് അകനത്വഷനിക്കകാമകലകാ.  അതസ യു.ഡനി.എഫസ.പന്റ
മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനിയകാണസ, എന്തകാണസ സയഭവൈനിച്ചപതനസ അവൈരക്കസ അകനത്വഷനിക്കകാമകലകാ.
അതസ അകനത്വഷനിച്ചസ മനസനിലകാക്കനി കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  പറയുനതകാണസ നലതസ.  കേകാരദ്ധ്യമകായനി
ഒന്നുയ പറയകാനനിലകാത ഘടതനില് കേകാടടച്ചസ പവൈടനിവൈയ്ക്കുന ഒരു  നനിലയകാണസ ഇകപ്പെകാള്
ഉണകായനിട്ടുളതസ.   ഇവൈനിപട സരക്കകാകരകാ സരക്കകാര ഏജന്സനികേകളകാ  എപന്തങനിലുയ
നനിയമലയഘനയ  നടതനിയതകായനി  പ്രകമയകാവൈതകാരകേന്തപന  ചൂണനിക്കകാണനിച്ചനിടനില.
രകാഷസ്പീയകപ്രരനിതമകായ  ആകരകാപണങ്ങള്  മകാത്രമകാണസ  ഇവൈനിപട  ഉനയനിച്ചതസ.
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എയ.പനി.മകാരപക്കതനിപരയുയ  പറഞ്ഞു.  അതസ  കവൈണകായനിരുന്നു.  ഒന്നുമപലങനിലുയ
ശസ്പീ.  പനി.  പജ.  കുരദ്ധ്യന്  അടക്കമുളവൈര  അതനിലുണകലകാ.  അവൈരപക്കതനിപര
ഇതരതനില്  ഒരു  പരകാമരശയ  നടകതണതനിലകായനിരുന്നു.  ഏതകായകാലുയ
രകാഷസ്പീയകപ്രരനിതമകായ  ആകരകാപണങ്ങളുപട  അടനിസ്ഥകാനതനില്  സഭ  നനിരതനിവൈച്ചസ
ചരച്ച പചകയ്യേണതകായ ഒരു പ്രശ്നവയ ഇവൈനിപട ഉദനിക്കുനനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  സഭകാ  കരഖകേളനില്നനിന്നുയ  നസ്പീക്കയപചയ്യുനതുമകായനി  ബന്ധപപ്പെടസ
ബഹുമകാനപപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമനനി   ഉനയനിച്ച  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്   പചയര  പരനികശകാധനിച്ചസ
ആവൈശദ്ധ്യമകായ നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതകാണസ.

ബഹുമകാനപപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമനനിയുപട   വൈനിശദസ്പീകേരണതനിപന്റ  അടനിസ്ഥകാനതനില്
അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനസ അവൈതരണകാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന്നു.

(അടനിയന്തരപ്രകമയകാവൈതരണതനിനസ അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ  (ശസ്പീ  .    രകമശസ  പചനനിതല):  സര,  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ
മുഖദ്ധ്യമനനിയുപട മറുപടനി  കകേടകപ്പെകാള്  സതദ്ധ്യതനില് എനനിക്കസ  ചനിരനിയകാണസ  വൈനതസ.
അങ്ങപയകപ്പെകാപല ഒരു വൈദ്ധ്യകനി കേഴനിഞ തവൈണ ഇവൈനിപട  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈകായനി
ഉണകായനിലകലകാ എകനകാരതസ ഞകാന് ഇകപ്പെകാള് പരനിതപനിക്കുകേയകാണസ.   സഭകാതലയ
ദുരുപകയകാഗപപ്പെടുത്തുന കേകാരദ്ധ്യയ അങ്ങസ ഇവൈനിപട പറഞകലകാ;  കേഴനിഞ പതനിനഞസ
മകാസമകായനിട്ടുയ  ഒരു  കേകാരണവൈശകാലുയ  ഞങ്ങള്  ഇടൗ  സഭകാതലയ   ദുരുപകയകാഗയ
പചയനിടനില.  ദുരുപകയകാഗപപ്പെടുതനിയതസ  ആരകാപണനസ  ഇടൗ  നകാടനിപല  ജനങ്ങള്ക്കസ
അറനിയകാവന  കേകാരദ്ധ്യമകാണസ.  ഇടൗ  സഭയനില്  എപന്തലകായ  നടന്നുപവൈനസ  ജനങ്ങള്
കേണതകാണസ.  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  മുഖദ്ധ്യമനനി  കുകറക്കകാലയ  ഇടൗ  സഭയനില്
ഇലകാതനിരുനതു  പകേകാണകാണസ  ഞങ്ങപള  കനകാക്കനി  ഇതസ  പറഞതസ.
പതകാടടുതനിരനിക്കുന  സഹപ്രവൈരതകേര  കേഴനിഞ  നനിയമസഭകാ  കേകാലയളവൈനില്
നടതനിയ  പ്രവൈരതനങ്ങള്  അറനിയകാമകായനിരുപനങനില്  അകദഹയ  ഇതരപമകാരു
പരകാമരശയ നടത്തുമകായനിരുനനില. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  ടനി.  ബല്റകായ  ഉനയനിച്ച  ഒരു  കേകാരദ്ധ്യതനിനുയ  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ
മുഖദ്ധ്യമനനി ഇവൈനിപട മറുപടനി പറഞനില. സരക്കകാരനിപന്റ പ്രവൈരതനയ പമച്ചമകാപണന്നുയ
അപതക്കുറനിച്ചസ  ഒന്നുയ  പറയകാനനിലകാതതുപകേകാണകാണസ  ഞങ്ങള്  ഇടൗ  വൈനിഷയയ
ഉനയനിച്ചപതന്നുയ  അകദഹയ  ഇവൈനിപട  പറഞ്ഞു.  ഇടൗ  സരക്കകാരനിപന്റ  കേകാലതകാണസ
രണസ മനനിമകാര രകാജനി  വൈച്ചുകപകായപതന്നുയ അവൈര എന്തനിനകാണസ രകാജനിവൈച്ചപതന്നുമുള
കേകാരദ്ധ്യയ ഇടൗ നകാടനിപല ജനങ്ങള്ക്കസ അറനിയകാവനതകാണസ.  ഞകാന് ആവൈരതനിക്കുന്നു,
ഇടൗ സരക്കകാര സമനന്മകാകരകാടുയ  സത്വകാശയ മകാകനജസ പമന്റുകേകളകാടുയ  ഭൂമകാഫനിയകേകളകാടുയ
നനിയമലയഘകേകരകാടുയ  ഒപ്പെമകാണസ.  പപകാതുമുതല്  പപകേവൈശയവൈച്ചസ  ദുരുപകയകാഗ
പപ്പെടുത്തുനവൈകരകാപടകാപ്പെയ  തപനയകാണസ  എല്.ഡനി.എഫസ.  സരക്കകാര  എന്നുളതനിനസ
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ഏറവയ  വൈലനിയ  പതളനിവൈകാണസ  നമള്  ഇനസ  ഇവൈനിപട  കേണതസ.  എനനിക്കസ
വൈദ്ധ്യകനിപരമകായനി  അറനിയകാവന  ആളകാണസ  ശസ്പീ.  കതകാമസസ  ചകാണനി,  അതസ  ഞകാന്
സമതനിക്കുന്നു.  ഇവൈനിപട  വൈദ്ധ്യകനിപരമകായ  പ്രശ്നമല,  സയസ്ഥകാനപത
മനനിയകായനിരനിക്കുന  ഒരു  വൈദ്ധ്യകനി  സയശയങ്ങള്ക്കസ  അതസ്പീതനകായനിരനിക്കണയ.
സസ്പീസറനിപന്റ  ഭകാരദ്ധ്യ  സയശയങ്ങള്ക്കസ  അതസ്പീതയകായനിരനിക്കണയ.  അകദഹതനിനസ
എതനിരകായനി  കകേരളതനിപല   നനിരവൈധനി  ചകാനലുകേളനില്  പുതനിയ  ആകരകാപണങ്ങള്
വൈന്നുപകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ.  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  മനനിപയപ്പെറനി  അഞസ
ആകരകാപണങ്ങളകാണസ പറയുനതസ. ശസ്പീ. വൈനി. ടനി. ബല്റകായ ഇവൈനിപട പറഞതുപകേകാണസ
അതനിപന്റ വൈനിശദകായശങ്ങളനികലപക്കകാന്നുയ ഞകാന് കപകാകുനനില.

ശസ്പീ.  കതകാമസസ  ചകാണനി  ടൂറനിസയ  വൈനികേസനയ  നടത്തുനതനിനുയ  റനികസകാരടസ
നനിരമനിക്കുനതനിനുയ ശസ്പീ. പനി. വൈനി. അന്വൈര വൈകാടര തസ്പീയ പകാരക്കസ നനിരമനിക്കുനതനിനുയ
ഞങ്ങളകാരുയ  എതനിരല.  എനകാല്  അതസ  നനിയമപരമകായനിരനിക്കണയ.  സയസ്ഥകാനതസ
നനിലനനില്ക്കുന  നനിയമങ്ങള്  ലയഘനിച്ചുപകേകാണകാണസ  നടത്തുനപതങനില്  അതനിപന
ഞങ്ങള്  ശകമകായനി  എതനിരക്കുപമനസ  പറയകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയകാണസ.
കകേരളതനിപല മകാധദ്ധ്യമങ്ങള് മുഴവൈന് കേളയ പറയുകമകാ? മകാധദ്ധ്യമങ്ങളനിലൂപട പുറത്തുവൈന
വൈകാരതകേള്  അകനത്വഷനിക്കണപമനസ  പറയുനതസ  പതറകാകണകാ?  ഇനപലയുയ
പത്രക്കകാര  എകനകാടസ  കചകാദനിച്ചകപ്പെകാള്  ഞകാന്  പറഞപതന്തകാണസ?  ശസ്പീ.  കതകാമസസ
ചകാണനിപയപ്പെറനി  ഉയരന്നുവൈനനിരനിക്കുന  ആകരകാപങ്ങപളപ്പെറനി  അകനത്വഷനിക്കണയ.
വൈസ്തുതകേള് പുറത്തുവൈരണയ. സതദ്ധ്യസന്ധമകായ വൈസ്തുതകേള് ജനങ്ങപള അറനിയനിക്കണയ.
ജനകാധനിപതദ്ധ്യതനില്  ഒരു  മനനിയകായനിരനിക്കുനതുപകേകാണ്ടുതപന  ജനങ്ങകളകാടസ
അകദഹതനിനസ  ഉതരവൈകാദനിതത്വവയ  ബകാധദ്ധ്യതയുമുണസ.  കകേരളതനിപല  മകാധദ്ധ്യമങ്ങള്
പുറത്തുപകേകാണ്ടുവൈനനിരനിക്കുന അഞസ ആകരകാപണങ്ങപളപ്പെറനി അകനത്വഷനിക്കണപമനസ
ഞങ്ങള് പറയുനതസ പതറകാകണകാ;  കുറമകാകണകാ?  അതസ സയബന്ധനിച്ചസ  അകനത്വഷണയ
നടതകാന്  മുഖദ്ധ്യമനനി  എനപകേകാണസ   തയ്യേകാറകാകുനനില?  മടൗലനികേമകായ  പ്രശ്നയ
അതുതപനയകാണസ.  ആരുപട കപരനിലകാകണകാ ആകരകാപണയ ഉനയനിക്കുനതസ,  അവൈര
പറയുന വൈകാക്കുകേളകാണസ  മുഖദ്ധ്യമനനി വൈനിശത്വസനിക്കുനതസ  എന്നുപറഞകാല് എങ്ങപന
മുകനകാട്ടുകപകാകുയ?  മനനി  അധനികേകാരദുരവൈനിനനികയകാഗവയ  നനിയമലയഘനങ്ങളുയ
നടതനിപയന്നുയ  എയ.എല്.എ.  നനിയമലയഘനങ്ങള്  നടതനിപയന്നുമകാണസ
പുറത്തുവൈനനിരനിക്കുന വൈകാരതകേള്.  അതസ പതറകാകേപട,  ശരനിയകാകേപട,  ഞകാന് വൈനിധനി
കേല്പ്പെനിക്കുന  ആളല.  ആകരകാപണമുണകായകാല്  നനിജസ്ഥനിതനി  പുറത്തുവൈകരണതസ
അതനിപനക്കുറനിച്ചസ അകനത്വഷനിച്ചനിടകാകേണയ. ആകരകാപണ വൈനികധയരകായവൈര പറയുനതല
ഉതരവൈകാദപപ്പെട  ഒരു  ഗവൈണ്പമന്റസ  മുഖവൈനിലയ്പക്കടുകക്കണതസ.  ഞകാന്
ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ മുഖദ്ധ്യമനനികയകാടസ  പറയുന്നു,  ഞങ്ങള് ഉനയനിച്ച വൈനിഷയങ്ങപളപ്പെറനി
അകനത്വഷണയ നടതകാന് എനപകേകാണസ അങ്ങസ മടനിക്കുന്നു? അകനത്വഷണയ നടതകാന്
അങ്ങസ തയ്യേകാറകാകേണയ. ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  കതകാമസസ ചകാണനി പറഞ കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്കൂടനി
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വൈച്ചുപകേകാണസ  അകനത്വഷനിക്കണയ,  വൈസ്തുതകേള്  പുറത്തുപകേകാണ്ടുവൈരണയ.  കറകാഡനിപന്റ
നനിരമകാണയ  സയബന്ധനിച്ച  ആകരകാപണയ,  കേകായല്  കേകയ്യേറയ  സയബന്ധനിച്ച
ആകരകാപണയ,  28  ലക്ഷയ  രൂപയുപട  കറകാഡനിപന  സയബന്ധനിച്ച  ആകരകാപണയ,
കവൈമനകാടസ  കേകായല് കേകയ്യേറനിയതസ  സയബന്ധനിച്ച ആകരകാപണയ,  മനനിയുപട  ടൂറനിസയ
കേമനനി ഡയറകറുപട കപരനിലുള നനിലയ സരക്കകാര പചലവൈനില് നനികേതനിപയടുതതു
സയബന്ധനിച്ചുള ആകരകാപണയ തുടങ്ങനിയ അഞസ ആകരകാപണങ്ങളുയ അകനത്വഷനിക്കകാന്
അങ്ങസ എനപകേകാണസ  തയ്യേകാറകാകുനനില?   ഗവൈണ്പമകന്റകാ  നനിയമസഭകാ  സമനിതനികയകാ
അതസ അകനത്വഷനിച്ചസ  നനിജസ്ഥനിതനി കബകാധദ്ധ്യപപ്പെടുതണയ.  ഞകാന് അകനത്വഷനിക്കുനതസ
ശരനിയല,  അകപ്പെകാള്  നനിങ്ങള്  പറയുയ  അതസ  രകാഷസ്പീയ കപ്രരനിതമകാപണനസ.  ഇവൈപര
ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  മുഖദ്ധ്യമനനി  എന്തനിനകാണസ  ഇത്രമകാത്രയ  പനിനണയ്ക്കുനപതനകാണസ
എനനിക്കസ  മനസനിലകാകേകാതതസ.  അങ്ങസ  അകനത്വഷണതനിനസ  തയ്യേകാറകാകേണയ.
മുരനിക്കലനില്നനിന്നുയ  പനിടനിപച്ചടുത  കേകായല്  നനിലങ്ങളകായ  റകാണനി,  ചനിതനിര,
മകാരതകാണ്ഡയ എനനിവൈയനില് റകാണനിയനിലുയ  ചനിതനിരയനിലുയ  കൃഷനി മുടങ്ങനിപയങനിലുയ
മകാരതകാണ്ഡതസ  ഒരനിക്കലുയ  കൃഷനി  മുടങ്ങനിയനിടനില.  ഇവൈനിപട  ജയഗകാറുയ  പചളനിയുയ
മണലുയ  പകേകാണ്ടുവൈനസ  പപമതകാനയ  കപകാപല  വൈയല്  നനികേതനിയനിരനിക്കുന്നു,
അവൈനിപടയകാണസ ആളുകേള് സയശയയ ഉനയനിക്കുനതസ.

മകാധദ്ധ്യമങ്ങപള  പതറസ  പറഞനിടസ  കേകാരദ്ധ്യമനില.   കേണകേകാരദ്ധ്യങ്ങപളപ്പെറനിയകാണസ
അവൈര  പറഞനിട്ടുളതസ.  ഈ  5  ആകരകാപണങ്ങപളപ്പെറനി   വൈദ്ധ്യകമകായ
പതളനിവകേകളകാടുകൂടനി   മകാധദ്ധ്യമങ്ങള്  ആകരകാപണങ്ങള്  പുറത്തുപകേകാണ്ടുവൈരുകമകാള്
അതസ അകനത്വഷനിക്കകാതനിരനിക്കുന നനിലപകാടസ  എത്രമകാത്രയ പതറകാണസ.  ശസ്പീ.  കതകാമസസ
ചകാണനിയുപട  കപരനിലുയ  ശസ്പീ.  പനി.  വൈനി.  അന്വൈറനിപന  സയബന്ധനിച്ചുയ  വൈനനിരനിക്കുന
ആകരകാപണങ്ങള്  അകനത്വഷനിക്കകണ?  ശസ്പീ.  പനി.വൈനി.  അന്വൈറനിപനപ്പെറനി  ഇവൈനിപട
പറഞ്ഞു,  സമുദനനിരപ്പെനില്നനിന്നുയ  800  മസ്പീറകറകാളയ  ഉയരതനില്  തടയണ  പകേടനി
കേകാടരുവൈനിയുപട ഒഴക്കസ തടഞസ നനിരമനിച്ച തടകാകേതനിലകാണസ  വൈകാടര തസ്പീയ പകാരക്കസ.
അനധനികൃത  തടയണ  പപകാളനിച്ചുമകാറകാന്  ജനിലകാ  കേളകര  ശസ്പീ.  അമനിതസ  മസ്പീണ
ഉതരവൈനിടനിരുന്നുപവൈങനിലുയ  നടപ്പെകായനില.   തടകാകേതനിനുമസ്പീപത  അനുമതനിയനിലകാപത
കറകാപസ കവൈ  നനിരമനിക്കുകേയുയ  പചയ.   മണ്ണസ  സയരക്ഷണ  വൈകുപ്പെനിപന്റ  അനുമതനി
ഇലകാപതയകാണസ   പകാരക്കസ  പ്രവൈരതനിക്കുനപതനകാണസ  2015-പല  ഡനി.എഫസ.ഒ.
റനികപ്പെകാരടസ  നല്കേനിയനിരനിക്കുനതസ.   അനപത  കേളകര  പണനി  നനിരതനിവൈയകാന്
ഉതരവൈനിപടങനിലുയ  അനുസരനിച്ചനില.  ശസ്പീ.  പനി.  വൈനി.  അന്വൈര   എയ.എല്.എ.
ആയകതകാടുകൂടനി തടകാകേതനില് കബകാടനിയഗസ ആരയഭനിച്ചു.  ജനിലകാ  കേളകര   ആയനിരുന
ശസ്പീമതനി  എ.  പപഷനകാ  കമകാള്  അകനത്വഷണതനിനസ  ഉതരവൈനിടകതകാപട  പണനി
നനിരതനിവൈച്ചു.  തടയണ  പപകാളനിച്ചുമകാറനതനിനസ  പദതനി  തയ്യേകാറകാക്കനി  റനികപ്പെകാരടസ
നല്കേകാന്  പപകാതുമരകാമതസ   പകേടനിടവൈനിഭകാഗതനിനസ  കേളകര  ശസ്പീ.  അമനിതസ  മസ്പീണ
നനിരകദശയ നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയകാണസ.  രകാഷസ്പീയ സത്വകാധസ്പീനമുപകയകാഗനിച്ചസ എയ.എല്.എ.
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എലകാതനിനുയ  തടയനിടുകേയകാണസ  എന്നുളതകാണസ  ആകരകാപണയ.   ഇത്രയുയ
ഗുരുതരമകായ രണസ ആകരകാപണങ്ങള് വൈനനിട്ടുയ ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ മുഖദ്ധ്യമനനി,  അങ്ങസ
ഇതനിപന  നനിസകാരവൈല്ക്കരനിച്ചതസ  പപകാതുസമൂഹയ  കേകാണുന്നുപണനസ  അങ്ങസ
മനസനിലകാക്കണയ. ആരസ  പതറസ  പചയകാലുയ  ഞകാന്  സയരക്ഷനിക്കനില,  പതറസ
പചയവൈപരപയലകായ  ഞങ്ങള്  ശനിക്ഷനിച്ചു   എനസ  അങ്ങസ  പറഞകലകാ;   ഈ  രണസ
സയഭവൈങ്ങളനിലുയ  ഉതരവൈകാദനികേളകായ  ആളുകേള്  അവൈരുപട  നനിലപകാടസ
വൈനിശദസ്പീകേരനിച്ചതുപകേകാണസമകാത്രയ  ഈ  പ്രശ്നയ  ഇലകാതകാകുനനില.  വൈളപര  ഗടൗരവൈമുള
കേകാരദ്ധ്യമകാണസ.   അധനികേകാര  സ്ഥകാനതനിരനിക്കുന  ആളുകേള്  ഇങ്ങപന  പചയകാല്
അപതകാരനിക്കലുയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കകാന്  കേഴനിയുന  കേകാരദ്ധ്യമല.  വൈനി.പകേ.എന്.-പന്റ
'പനിതകാമഹന്' എന കനകാവൈലനില് 'സര ചകാത്തു' എന്നുപറയുപനകാരു കേഥകാപകാത്രമുണസ.
അധനികേകാരതനിപല സത്വകാധസ്പീനമുപകയകാഗനിച്ചസ ബനിസനിനസസ സകാമകാജദ്ധ്യയ വൈരദനിപ്പെനിക്കുന
ചകാത്തുവൈനിപനകപ്പെകാപല   ശസ്പീ.  കതകാമസസ  ചകാണനിയുയ     ശസ്പീ.  പനി.വൈനി.  അന്വൈറുയ
പ്രവൈരതനിച്ചകാല്   അതനിപന  അയഗസ്പീകേരനിക്കകാന്  കേഴനിയുകമകാ?  കകേരള  സമൂഹയ
അയഗസ്പീകേരനിക്കുകമകാ?  വൈനി.പകേ.എന്.-പന്റ  സര  ചകാത്തുവൈനിപനകപ്പെകാപല  രണസ
ജനപ്രതനിനനിധനികേള് പ്രവൈരതനിക്കകാന് പകാടനില എനകാണസ ഞങ്ങള്ക്കസ പറയകാനുളതസ.
ഇതനിപനപ്പെറനി  ബഹുമകാനപപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമനനി  അകനത്വഷണയനടത്തുയ  എപനങനിലുയ
പറയുപമന്നുകേരുതനി.   അകനത്വഷണയ  നടത്തുപമനസ  റവൈനഭ്യൂ  വൈകുപ്പുമനനി  ഇനപല
പത്രക്കകാകരകാടസ പറയുകേയുണകായനി.  ഒരുപകക്ഷ റവൈനഭ്യൂ വൈകുപ്പുമനനിയുയ മുഖദ്ധ്യമനനിയുയ
തമനില്  സത്വരകച്ചരച്ച ഇലകാതതുപകേകാണസ  പറഞതകാകേകാപമനസ  ഞകാന് കേരുതുന്നു.
ഏതകായകാലുയ ഇതനിപന സയബന്ധനിച്ചസ ഒരകനത്വഷണയ നടതകാതതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചു
സഭകാനടപടനികേള്  നനിരതനിവൈച്ചസ   ചരച്ച പചയ്യേകാതതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചുയ  ഞകാനുയ
എപന്റ പകാരടനിയുയ  വൈകാക്കടൗടസ പചയ്യുന്നു. 

റവൈനഭ്യൂവയ  ഭവൈനനനിരമകാരണവയ  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):
സര,  .....(പപമക്കസ  ഓഫസ)......ഇക്കകാരദ്ധ്യപത  സയബന്ധനിച്ചകാണസ  ഇറങ്ങനികപ്പെകാക്കസ
എങനില് അവൈരക്കസ ഒഴനിവൈകാക്കകായ. 

(ഗവൈണ്പമന്റസ  നനിലപകാടനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചസ  ശസ്പീ.  രകമശസ  പചനനിതലയുയ
അകദഹതനിപന്റ പകാരടനിയനില്പപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭ വൈനിടസ പുറത്തുകപകായനി.)

കഡകാ  .    എയ  .    പകേ  .    മുനസ്പീര :  സര,   ഞങ്ങള്  പതറനിദരനിച്ചു.  ഇവൈനിപട  രണസ
അയഗങ്ങള്  പറഞകപ്പെകാഴകാണസ  മനസനിലകായതസ.  അവൈനിടപത  പകാവൈപപ്പെട
കരകാഗനികേള്ക്കസ  ആശുപത്രനിയനിപലതകാന്കവൈണനിയകാണസ  അകദഹയ  റനികസകാരടസ
നടത്തുനപതനസ ബഹുമകാനപപ്പെട മനനിയുയ അതുകപകാപല  കേരഷകേരുപട ഭൂമനിക്കസ വൈനില
കേനിട്ടുനതനിനുകവൈണനിയകാണസ  വൈകാടര  തസ്പീയ  പകാരക്കസ  നടത്തുനപതനസ  ശസ്പീ.  പനി.  വൈനി.
അന്വൈറുയ  പറഞ്ഞു.  ഇങ്ങപന  പകാവൈപപ്പെടവൈരക്കുകവൈണനിയകാണസ  ഈ  രണസ
സ്ഥകാപനങ്ങളുയ  നടത്തുനപതങനില്  നമുക്കസ  പുനരകാകലകാചനിക്കകാനനില.  ഇത്രയുയ
പകാവൈപപ്പെടവൈരക്കുകവൈണനി  മകാത്രയ  രണസ  സ്ഥകാപനങ്ങള്  രണസ  സ്ഥലതസ
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നടതനിപക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ.   മുഖദ്ധ്യമനനി  കേകസരയനിലനില.  ഞകാപനകാരു  കേഥ
ഓരത്തുകപകായനി.   പണസ കപകാലസ്പീസസ  ഒരു കേളവകകേസനിപല ഒരു പ്രതനിപയ പനിടനിച്ചു.
അതനിനുകശഷയ  അകദഹപത  വൈനിട്ടു.   എന്തകാപണനസ  കചകാദനിച്ചകപ്പെകാള്  പറഞ്ഞു,
അകദഹയ പതറസ പചയനിടനില എനസ.  എങ്ങപന മനസനിലകായനി എനസ കചകാദനിച്ചകപ്പെകാള്
ഞകാന്  അകദഹകതകാടസ  തപന  കചകാദനിച്ചു,   അകദഹയ  പറഞ്ഞു  ഞകാന്  കേളവൈസ
പചയനിടനില  എനസ.   അതുപകേകാണസ  വൈനിടതകാണസ  എനസ  അകദഹയ  പറഞ്ഞു.
അതുകപകാപല മുഖദ്ധ്യമനനി പറയുനതസ ഇതനില് രണനിലുയ പ്രശ്നമനില. കേകാരണയ അവൈകരകാടസ
തപന കചകാദനിച്ചു.  ഞങ്ങള് ഒന്നുയ പചയനിടനില എനസ  അവൈര പറഞ്ഞു. അതുപകേകാണസ
ഇതനിപനക്കുറനിച്ചസ അകനത്വഷനികക്കണ ആവൈശദ്ധ്യമനില എനകാണസ മുഖദ്ധ്യമനനി പറയുനതസ.
അകദഹയതപന കവൈപറകാരു കേകാരദ്ധ്യയ പറഞ്ഞു. 

ശസ്പീ  .   പനി  .   വൈനി  .   അന്വൈര: സര, .....(പപമക്കസ ഓഫസ).....

കഡകാ  .   എയ  .   പകേ  .   മുനസ്പീര : സര, ഞങ്ങള്ക്കസ ഭരണപക്ഷപത വൈനിശത്വകാസമകാണസ.
ഭരണപക്ഷപത  മുഖദ്ധ്യമനനിയുയ  റവൈനഭ്യൂ  വൈകുപ്പുമനനിയുയ   കപകായനി  അകനത്വഷനിച്ചസ
ഞങ്ങകളകാടസ പറഞകാല് മതനി,  ഞങ്ങള്ക്കതസ വൈനിശത്വകാസമകാണസ.  നനിങ്ങള് പറഞകാല്
തപന വൈനിശത്വകാസമകാണസ.  കപകാള  ഇലകാതകാക്കുനതനിനസ പകാസനികേസ കബകായകേള് വൈച്ചതസ
ശരനിയകാകണകാപയനസ അകനത്വഷനിക്കുപമനസ മുഖദ്ധ്യമനനി പറഞ്ഞു.  ഇത്രയുയ ദനിവൈസപത
പത്രങ്ങളനില് ഇക്കകാരദ്ധ്യയ  വൈനനിടസ  അതസ  അകനത്വഷനികച്ചകാ;   ശസ്പീ.  പനി.  വൈനി.  അന്വൈര,
എയ.എല്.എ.  അവൈനിപട ഒരു സ്ഥകാപനയ നടത്തുനതുപകേകാണ്ടുള  പ്രശ്നമല ഞങ്ങള്
പറയുനതസ.  ഞങ്ങളുപട അനുമതനി വൈകാങ്ങനിയനിടനില എനസ അവൈനിടപത ജനിലകാ ഫയര
കഫകാഴനിപന്റ  ആളുകേളകാണസ  പറഞനിട്ടുളപതനകാണസ  പത്രങ്ങളനില്  വൈകാരത
വൈന്നുപകേകാണനിരനിക്കുനതസ. പരനിസ്ഥനിതനികലകാല പ്രകദശയ എന്നുള നനിലയസ പരനിസ്ഥനിതനി
ആഘകാത പഠനയ നടതനിയനിട്ടുകണകാ? കേകാരണയ 2800 അടനി  ഉയരതനിലകാണസ വൈകാടര
തസ്പീയ പകാരക്കസ നനിരമനിച്ചനിരനിക്കുനതസ.  അപകേടകേരമകായ  അവൈസ്ഥയുണകാകുയ.  

ശസ്പീ  .   പനി  .   വൈനി  .   അന്വൈര: സര, ............

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസസ..പസ്പീസസ.  ശസ്പീ.  പനി.വൈനി.  അന്വൈര....ഇരനിക്കൂ.....അങ്ങസ
ആവൈശദ്ധ്യതനിനസ സയസകാരനിച്ചു.   

കഡകാ  .    എയ  .    പകേ  .    മുനസ്പീര :  സര,  അതുപകേകാണസ ഇതരതനിലുള നനിയമങ്ങള്
പകാലനിക്കപപ്പെടനിട്ടുകണകാപയനസ പരനികശകാധനിക്കണപമനകാണസ ഞങ്ങള് ഇതുസയബന്ധനിച്ചസ
ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടതസ.   വൈനിഷയദകാരനിദദ്ധ്യയ  പകേകാണകാണസ  ഞങ്ങള്   ഈ  വൈനിഷയയ
പകേകാണ്ടുവൈനപതനസ  ബഹുമകാനപപ്പെട  മനനി  പറഞ്ഞുവൈകലകാ;   വൈനിഷയ
ദകാരനിദദ്ധ്യമുപണങനില് എന്.സനി.പനി.  എന  അങ്ങയുപട പകാരടനികയകാടസ   എപന്തങനിലുയ
ആകരകാപണയ  കേപണതകാന്  പറയണയ.  വൈനിഷയദകാരനിദദ്ധ്യമുപണങനില്  എപന
പനിടനികക്കണ,  കവൈപറ  ഏപതങനിലുയ  ആപള  പനിടനിക്കൂ  എനസ   എന്.സനി.പനി.-കയകാടുയ
എന്.സനി.പനി.യുപട കപകാഷകേസയഘടനയകായ എന്.പപവൈ.സനി.-കയകാടുയ അങ്ങസ ആദദ്ധ്യയ
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പറയണയ.  ആദദ്ധ്യയ  അങ്ങസ  അങ്ങയുപട  പകാരടനികയകാടസ  പറയൂ.  ഞങ്ങള്ക്കസ  വൈനിഷയ
ദകാരനിദദ്ധ്യമുളതുപകേകാണല.  ഞങ്ങള്ക്കസ  സയശയങ്ങളകാണുളതസ.  അങ്ങസ  ഒരു
പപരപഫകകായ  മനുഷദ്ധ്യനകായനിരനിക്കണപമന്നുള  ആഗ്രഹമുണസ.  പപരപഫകകായ
മനനിയകായനിരനിക്കണയ.  പപരപഫകകായ  മനനിയകാണസ  എനസ  കബകാധദ്ധ്യപപ്പെടുകതണ
ബകാധദ്ധ്യത  അകങ്ങയ്ക്കുളതകാണസ.  അതുപകേകാണസ  ഈ  ആകരകാപണങ്ങള്  മുഴവൈന്
മുഖദ്ധ്യമനനി  അകനത്വഷനിക്കണയ.  റവൈനഭ്യൂ  വൈകുപ്പുമനനി   പുറകകേകാടസ  കപകാകകേണ,
പപധരദ്ധ്യമകായനി നനികനകാള.  ഞങ്ങള് കൂപടയുണസ. അതുപകേകാണസ ഇക്കകാരദ്ധ്യയ അകനത്വഷനിച്ചസ
ഇവൈനിപട പറഞതകായ 5 ഏക്കര  ഭൂമനിയനില് മതദ്ധ്യബന്ധനയ പകാടനില, ഹടൗസസ കബകാടസ
കപകാകേകാന് പകാടനില എപനകാപക്ക തസ്പീരുമകാനനിപക്കുയകാണസ 

ഗതകാഗത  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതകാമസസ  ചകാണനി):  സര,   ആ  നകാടനില്ക്കൂടനി
ഓടുന  മുഴവൈന്  ശനിങകാരനി വൈളങ്ങളുയ  ഹടൗസസ കബകാട്ടുയ  ഇതനിനകേത്തുകൂടനി കേയറനി
വൈനസ  കലക്കസ  പകാലസസ   കേണകാണസ  പവൈളനിയനികലക്കസ  ഇറങ്ങനികപ്പെകാകുനതസ.   അവൈനിപട
അനുവൈദനിച്ചനിട്ടുണസ.  ഞങ്ങള്ക്കസ  ഇഷമകാണസ.  ഞങ്ങള്ക്കസ  അപതകാരു
അഡത്വരവടസ് പമന്റകാണസ.   അതുകപകാപലതപന  മതദ്ധ്യബന്ധനവയ  അതനിനകേതസ
നടക്കുന്നുണസ.  പവൈറുപത ആപരങനിലുയ പറയുനതസ  കകേടസ വൈനിശത്വസനിക്കരുതസ. 

കഡകാ  .   എയ  .   പകേ  .   മുനസ്പീര : സര, പകാസനികേസ കബകായകേള് അവൈനിപട വൈച്ചനിരനിക്കുന്നു.
പകാസനികേസ  കബകായകേള്  വൈച്ചസ,  മുള  വൈച്ചസ  കവൈരതനിരനിച്ചസ കേഴനിഞകാല് എങ്ങപനയകാണസ
അതനിനകേകതക്കസ  കബകാടസ  കേയറുകേ  എപനനനിക്കറനിയനില.  അടനിയനില്ക്കൂടനി
കപകാകകേണനിവൈരുയ.   ഞങ്ങളുപട മണ്ഡലതനില്  കേകായല് ഇല.  ഞകാനുയ ശസ്പീ.  എ.
പ്രദസ്പീപ്കുമകാറുയ  അറബനിക്കടലനിപന്റ  ഭകാഗതകാണസ  തകാമസനിക്കുനതസ.  ഞങ്ങള്ക്കസ
അറബനിക്കടലനില്  കുറച്ചുസ്ഥലയ  വൈളച്ചുപകേടകാനുള  അനുമതനികൂടനി  നല്കുകേ
യകാപണങനില്,  ഞങ്ങള് ഓകരകാ  എയ.എല്.എ.-മകാരക്കുയ കേകായലുപണങനില്  കേകായല്
വൈളച്ചുപകേടകാനുള  പപരമനിഷന്  തന്നുകേഴനിഞകാല്  നമുപക്കലകാവൈരക്കുയകൂടനി  അതസ
പചയ്യേകാമകലകാ.  ഇതനില്  പറഞ ഒരു ആകരകാപണയ,  കേരഷകേരക്കസ പതനിച്ചുനല്കേനിയ
ഭൂമനി മകാരതകാണ്ഡതസ വൈകാടര കവൈള്ഡസ ടൂറനിസയ കേമനനി  നനികേതനിയനിരനിക്കുന്നു. അങ്ങസ
പറഞതസ  ശരനിയകാണസ,  കുപറക്കകാലയ  മുമസ  അവൈനിപട  വൈനിലയ്ക്കുവൈകാങ്ങനി.   ആ
വൈനിലയ്ക്കുവൈകാങ്ങനിയ കേകായലനില്   ജങകാറനില്  കലകാറനി പകേകാണ്ടുവൈനസ മണ്ണനിടസ  നനികേതനി.
അവൈനിപടയുള  പചറനിയ  പകാടകശഖരതനികലക്കുള  വൈഴനികേള്  വൈപര  ഇലകാതകായനി
എനകാണസ  പത്രതനില്  പറയുനതസ.   ബഹുമകാനപപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമനനി,  അങ്ങസ  ആദദ്ധ്യയ
ഇക്കകാരദ്ധ്യയ  അകനത്വഷനിക്കണയ. രണകാമതകായനി,  ഈ  ഭൂമനി  നനികേത്തുകേ  എന്നുളതസ
നനിയമപരമകായനി  ശരനിയകാപണങനില്  ഭൂമനി  നനികേതകാനുള  അനുമതനി  എലകാ
എയ.എല്.എ.-മകാരക്കുയ  നല്കേണയ.  എയ.എല്.എ.  സസ്പീയ  കപകാപല,  കേകാറനിനുയ
വൈസ്പീടുണകാക്കകാനുയ  പണയ  നല്കുനതുകപകാപല   ഞങ്ങള്ക്കസ  കുറച്ചസ  കേകായല്
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നനികേത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള്  ഉണകാകേപട.  അതുപകേകാണസ  ഈ  പകാവൈപപ്പെട
രണ്ടുകപരുപട  കേകാരദ്ധ്യതനില്  ഒരു  തസ്പീരുമകാനമുണകാക്കനി  അതസ  നനിയമപരമകായനി
ശരനിയകാപണനസ  കബകാധദ്ധ്യപപ്പെടുതകാന്  അകങ്ങയസ  സകാധനിച്ചനിടനില.  ഇക്കകാരദ്ധ്യതനില്
ശകമകായ  പ്രതനികഷധയ  ഞങ്ങള്  കരഖപപ്പെടുത്തുന്നു.  ഇതനില്  നനിയമപരമകായനി
ജനങ്ങളുപട  മുനനില്  മറുപടനി  പറകയണ  ഒരു  ബകാധദ്ധ്യത  ഗവൈണ്പമന്റനിനുണസ
എന്നുമകാത്രയ സൂചനിപ്പെനിച്ചുപകേകാണസ ഞകാനുയ എപന്റ കേക്ഷനിയുയ വൈകാക്കടൗടസ പചയ്യുന്നു. 

(ഗവൈണ്പമന്റസ  നനിലപകാടനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചസ  കഡകാ.  എയ.  പകേ.  മുനസ്പീറുയ
അകദഹതനിപന്റ പകാരടനിയനില്പപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭവൈനിടസ പുറത്തുകപകായനി.)

ശസ്പീ  .    അനൂപസ  കജക്കബസ  : സര,  ഞങ്ങള്  ടൂറനിസതനിനസ  എതനിരകാപണനസ
ബഹുമകാനപപ്പെട  മനനിയുയ  എയ.എല്.എ.-യുയ  കേരുതരുതസ.   കകേരളതനിപല ടൂറനിസയ
വൈളരച്ചയസ  ഏതസ  നനിലയനില്  മുകനകാട്ടുകപകാകുകമകാഴയ  അതനിപന്റ  സകാധദ്ധ്യതകേള്
വൈനിനനികയകാഗനിക്കണയ.  ഇവൈനിടപത  പ്രശ്നയ  അതല.  അധനികേകാരതനിലനിരനിക്കുന  ഒരു
മനനിയുയ  ഒരു  എയ.എല്.എ.-യുയ  അവൈരുപട  പദവൈനികേള്  ദുരവൈനിനനികയകാഗയ  പചയ
എനതകാണസ  ഇവൈനിടപത  ആകക്ഷപയ.   അതനിനസ  മകാധദ്ധ്യമങ്ങപള  പഴനിചകാരനിയനിടസ
കേകാരദ്ധ്യമനില.   മകാധദ്ധ്യമങ്ങള്  സത്വകാഭകാവൈനികേമകായുയ  ഇതരതനിലുള  പ്രശ്നങ്ങള്
ചൂണനിക്കകാണനിക്കുയ.  പലകപ്പെകാഴയ  ആകരകാപണങ്ങള്/ആകക്ഷപങ്ങള്  വൈരുകമകാള്
മകാധദ്ധ്യമങ്ങപളയുയ  പത്രക്കകാപരയുയ  പഴനിചകാരനി  രക്ഷപപ്പെടുന  പ്രവൈണത  വൈരദനിച്ചു
വൈരനികേയകാണസ.  നനിങ്ങള്ക്കസ  തകാല്പ്പെരദ്ധ്യമുളതസ  പറയുകമകാള്  മനിത്രമകായുയ
തകാല്പ്പെരദ്ധ്യമനിലകാതതസ  പറയുകമകാള്  ശത്രുവൈകായുയ  കേകാണുന  സകാഹചരദ്ധ്യമകാണുളതസ
കേകാണുനതസ.  ഇതനിപന്റ  മറവൈനില്  അനധനികൃത  നനിരമനിതനികേള്  ഉണകായനിപയനകാണസ
ആകക്ഷപയ.   എയ.എല്.എ.-മകാകരകാ  എയ.പനി.-മകാകരകാ  ഫണസ  പകേകാടുത്തുപവൈനസ  വൈച്ചസ
അവൈപര  കുറയ  പറഞനിടസ  കേകാരദ്ധ്യമനില.  എയ.പനി.-മകാരുയ  എയ.എല്.എ.-മകാരുയ
പകേകാടുക്കുന  ഫണസ  യഥകാവൈനിധനി  വൈനിനനികയകാഗനിക്കുന്നുപവൈനസ  ഉറപ്പുവൈരുകതണതസ
ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരകാണസ.  ആ  ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരുപട  മുകേളനില്  ഇവൈരുപട  സത്വകാധസ്പീനയ
വൈനനിട്ടുകണകാപയന്നുളതകാണസ ഇവൈനിപട പരനികശകാധനികക്കണതുയ അകനത്വഷനികക്കണതുയ.
എയ.പനി.  ഫണനിപന്റയുയ  എയ.എല്.എ.  ഫണനിപന്റയുയ  നനിരവ്വഹണ  ഘടതനില്
കബകാക്കസ  പഞകായകതകാ  എ.എകസ.ഇ.മകാകരകാ  ബന്ധപപ്പെട  പഞകായതസ
ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥകരകാ  അകനത്വഷനികക്കണതകാണസ.  ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥപര  അവൈരുപട  രസ്പീതനിയനില്
പ്രവൈരതനിക്കകാനുള  അനുമതനി  പകേകാടുക്കകാപത  തടഞ്ഞുവൈയ്ക്കുന്നുപവൈന്നുളതസ  ഇവൈനിപട
ഉയരന്നുവൈരുന ആകക്ഷപങ്ങളനിപലകാനകാണസ.  

ഗതകാഗത  വൈകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    കതകാമസസ  ചകാണനി  ): സര,  പണയ
പചലവൈഴനിക്കുകമകാള് അതനില് ഞങ്ങള് എങ്ങപനയകാണസ ഇടപപടുകേ?
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ശസ്പീ  .    അനൂപസ  കജക്കബസ  : സര,  അകങ്ങയസ  പറയകാനുള അവൈസരയ  ധകാരകാളയ
ഉണകായനിരുനകലകാ; ഞകാന് പറയുന കേകാരദ്ധ്യയ അങ്ങസ കകേള്ക്കുകേ.  

മനി  .   സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ, അങ്ങസ പറഞസ അവൈസകാനനിപ്പെനിക്കൂ.......

ശസ്പീ  .   അനൂപസ കജക്കബസ  : സര, ഇതനികനകാപടകാപ്പെയതപന ശസ്പീ. പനി. വൈനി. അന്വൈര
എയ.എല്.എ.-യുപട  വൈകാടര  തസ്പീയ  പകാരക്കനിലുള  തടയണ  പപകാളനിച്ചുമകാറകാന്  ജനിലകാ
കേളകര  ഉതരവൈനിടനിട്ടുപണനകാണസ  പറയുനതസ.   ആ  ഉതരവൈസ  നടപ്പെനിലകാക്കകാന്
കേഴനിഞനിടനിപലനകാണസ  പറയുനതസ.  അകപ്പെകാള്  അതനില്നനിന്നുയ  എന്തകാണസ
മനസനിലകാകക്കണതസ?  നനിങ്ങളുപട  അധനികേകാരമുപകയകാഗനിച്ചസ  ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരുപട
വകേകേള്  പകേടനിയനിടനിരനിക്കുന്നുപവൈന്നുളതകാണസ  ഇവൈനിപട  പ്രസകമകായനി
ഉയരന്നുവൈനനിട്ടുളതസ.   എന്തകായകാലുയ ഈ വൈനിഷയപത സയബന്ധനിച്ചസ  സമഗ്രമകായനി
അകനത്വഷണയ  നടത്തുനതനിനസ  ഗവൈണ്പമന്റസ  എന്തനിനകാണസ  പനികനകാട്ടുകപകാകുനതസ?
ഞങ്ങളതനിനസ  തയ്യേകാറകാപണനസ  ബഹുമകാനപപ്പെട  മനനിതപന  ആവൈരതനിച്ചസ
പവൈല്ലുവൈനിളനിച്ചു.  എപന്തങനിലുയ  അനധനികൃതമുപണങനില്  പ്രകായശനിതയ  പചയ്യേകാന്
തയ്യേകാറകാപണനസ  അകദഹയതപന  പറഞ്ഞു.  അതനിപന്റപയകാപക്ക  പശകാതലതനില്
അകനത്വഷണമകാകേകായ.   ഇതനിപനക്കുറനിച്ചസ  നനിയമസഭകാ  സമനിതനിക്കുയ  അകനത്വഷനിക്കകായ.
എന്തകായകാലുയ  അകനത്വഷണയ  നടതകാനുള  ഒരു  സകാഹചരദ്ധ്യയ  ബഹുമകാനപപ്പെട
മുഖദ്ധ്യമനനി  ഇകപ്പെകാള്  പ്രസകാവൈനിക്കുപമനസ  ഞങ്ങള്  കേരുതനി.  അതസ  പ്രസകാവൈനി
ക്കകാതതനില്,  അകനത്വഷണയ  നടതകാതതനില്  ഞങ്ങള്ക്കസ  പ്രതനികഷധമുണസ.  ഈ
വൈനിഷയങ്ങള്  സമഗ്രമകായനി  ചരച്ച  പചയ്യേകാതതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചസ   ഞകാന്  ഈ
വൈകാക്കടൗടനില് പങ്കുകചരുന്നു.

(ഗവൈണ്പമന്റസ നനിലപകാടനില് പ്രതനികഷധനിച്ചസ  ശസ്പീ.  അനൂപസ കജക്കബസ സഭവൈനിടസ
പുറത്തുകപകായനി.  

സഭവൈനിടസ  പുറത്തുകപകായ  യു.ഡനി.എഫസ.  അയഗങ്ങള്  അല്പസമയതനിനുകശഷയ
സഭയനില് തനിരനിപകേ പ്രകവൈശനിച്ചു.)

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ശദ ക്ഷണനിക്കല് ആരയഭനിക്കുകേയകാണസ.   ഇനസ  ജനി.എസസ.ടനി.
ബനിലനിപന്റ വൈകുപ്പുതനിരനിച്ചുള പരനികശകാധനയകാണസ.  170  വൈകുപ്പുകേളകാണുളതസ.  ഇതസ
മനസനില്വൈച്ചസ  ശദ  ക്ഷണനിക്കലനിനുയ  മറസ  അനുബന്ധ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കുയ  വൈളപര
ചുരുങ്ങനിയ സമയയ ഉപകയകാഗനിച്ചസ ബഹുമകാനപപ്പെട അയഗങ്ങള് സഹകേരനിക്കണയ.

IV  ശദ ക്ഷണനിക്കല്

(1)  കഷകാപ്പെനിയഗസ മകാളുകേളുപട പ്രവൈരതനയ

ശസ്പീമതനി  ഇ  .    എസസ  .    ബനിജനികമകാള്  : സര,  സയസ്ഥകാനപത  കഷകാപ്പെനിയഗസ
മകാളുകേളുപട പ്രവൈരതനയ ഉപകഭകാക്തൃ സടൗഹൃദവയ നനിയമകാനുസൃതവമകാകക്കണതനിപന്റ
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ആവൈശദ്ധ്യകേതയനികലയകാണസ  സഭയുപട  ശദക്ഷണനിക്കുനതസ.   ഇനസ  സയസ്ഥകാനതസ
കഷകാപ്പെനിയഗസ  മകാളുകേളുപട  എണ്ണപത  സയബന്ധനിച്ചസ  നമ്മുപട  മുമനില്  വൈദ്ധ്യകമകായ
കേണക്കുകേളുകണകാപയനസ എനനിക്കറനിയനില.  പപക്ഷ, കഷകാപ്പെനിയഗസ മകാളുകേളനില് നടക്കുന
മനുഷദ്ധ്യകാവൈകേകാശ  ലയഘനങ്ങളകാണസ  ഇനസ  സഭയുപട  ശദയനില്  പകേകാണ്ടുവൈരകാന്
ആഗ്രഹനിക്കുനതസ.  ഏകേകദശയ ഇരുപതയ്യേകായനിരതനിനസ മുകേളനില് സത്വയര ഫസ്പീറള
കഷകാപ്പെനിയഗസ  മകാളുകേളകാണസ  ബഹുഭൂരനിപക്ഷവയ.   പപക്ഷ  അവൈനിപടപയത്തുന
ആളുകേള്ക്കസ  അടനിസ്ഥകാന  സടൗകേരദ്ധ്യങ്ങപളകാരുക്കുന  കേകാരദ്ധ്യതനില്  കഷകാപ്പെനിയഗസ
മകാളുകേള്  അകമ  പരകാജയമകാണസ.   ബഹുഭൂരനിപക്ഷയ  കഷകാപ്പെനിയഗസ  മകാളുകേളനിലുയ
കേയറുകമകാഴളള  കേകാറയ  എ.സനി.-യുപട  തണുപ്പുയ  കേഴനിഞകാല്  അതനിപല  എ.സനി.
സയവൈനിധകാനയ  പ്രവൈരതനിക്കുനനില.  എ.സനി.  സയവൈനിധകാനങ്ങള്  പ്രവൈരതനിക്കകാപത
വൈരുനതുപകേകാണ്ടുണകാകുന  ഒരു  ഗുരുതരമകായ  സ്ഥനിതനിവൈനികശഷപമനസ  പറയുനതസ,
ആവൈശദ്ധ്യമകായ  പവൈന്റനികലഷനുകേളനിലകാതതനിനകാല്  വൈകായു  കേയറനിയനിറങ്ങുനതനിനസ
സയവൈനിധകാനങ്ങളനില എനതകാണസ.  അതുമൂലയ ആളുകേള് വൈളപരയധനികേയ വൈസ്പീരപ്പുമുട്ടുന
സകാഹചരദ്ധ്യങ്ങള് ഉണകാകുന്നുണസ.  അതുകപകാപല മുതനിരന പടൗരന്മേകാരക്കുയ സസ്പീകേള്ക്കുയ
കുടനികേള്ക്കുയ  മുലയൂട്ടുന  അമമകാരക്കുയ  അടനിയന്തരമകായനി  ഒരുകക്കണ  സരക്ഷകാ
സയവൈനിധകാനങ്ങകളകാ അവൈശദ്ധ്യ കേകാരദ്ധ്യങ്ങകളകാ ഇല.  ജസ്പീവൈനക്കകാരക്കകാവൈശദ്ധ്യമകായ സ സുരക്ഷ
ഒരുക്കനിയനിടനില. ഒരകാള്ക്കസ ഏപതങനിലുയ തരതനിലുള ബുദനിമുട്ടുണകായകാല് റപസടുക്കുനതനിനുയ
എമരജന്സനി  ടസ്പീറസപമന്റസ   ഒരുക്കുനതനിനുമുള  സയവൈനിധകാനങ്ങളനില.   ഫയരകഫകാഴസ
വൈകാഹനയ  കേയറനിവൈരുനതനിനുയ  ഇറങ്ങുനതനിനുമുള  സയവൈനിധകാനങ്ങളനില.
കേസകമഴനിപന പകേകാളയടനിക്കുനതനിനുള ഒടനവൈധനി സയവൈനിധകാനങ്ങള് ഇതനിനകേതസ
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ.  പരസദ്ധ്യങ്ങളനിലൂപട  ആളുകേളുപട  മനസനിപന  ആകേരഷനിക്കുകേയുയ
എകസപയറനി  കേഴനിയകാറകായ  ബനിസറകേള്  കൂടനിപക്കടനി  ഓഫറുകേളുപട  കപരനില്
കമകാഹനവൈകാഗകാനയ  നല്കേനി  ആളുകേള്ക്കസ  നല്കുന  സകാഹചരദ്ധ്യവപമകാപക്കയകാണസ
ഉണകാകുനതസ.  അതരതനിലുള  ഒരു  ഉദകാഹരണയ  പറഞ്ഞുപവൈകനയുള.  പല
ഓഫറുകേളുയ  ഇതരതനിലകാണസ  പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കുനതസ.  ജസ്പീവൈനക്കകാരക്കസ
ഇരനിക്കുനതനിനുള്പപ്പെപടയുള സടൗകേരദ്ധ്യങ്ങളനിലകാതതനിപന തുടരനസ അവൈരുപട ഭകാഗത്തു
നനിന്നുയ നനിരവൈധനി സമരങ്ങള് ഉണകാകുന്നുണസ.  ദുരന്തങ്ങപള മുന്കൂടനി കേകാണുനതനിനസ
കേഴനിയണയ.   ആയനിരക്കണക്കനിനസ  ആളുകേളകാണസ  മകാളുകേളനികലക്കസ  ഇടനിച്ചുകേയറുനതസ.
പല  ഓഫറുകേളുയ  വൈന്നുകേഴനിഞകാല്  മകാളുകേളനില്  നനിയനനിക്കകാനകാകേകാതവൈനിധയ
ആളുകേള് തളനിക്കയറനി നനില്ക്കുന സകാഹചരദ്ധ്യമുണകാകുന്നുണസ.   അനനിയനനിതമകായനി
ഓഫറുകേള്  പറഞസ  ആളുകേപള  അതനിനകേകതയസ  കേയറനിവൈനിടുന
സകാഹചരദ്ധ്യങ്ങളുണകാകുന്നു.   മുതനിരന  പടൗരന്മേകാരക്കസ  പ്രകതദ്ധ്യകേ  കേഭ്യൂ
സയവൈനിധകാനങ്ങളനില,  കുടനിപവൈളയ  ക്രമസ്പീകേരനിച്ചനിടനില.    മകാളുകേള്ക്കസ  പപലസന്സസ
നല്കുന  സമയതസ  ഇക്കകാരദ്ധ്യങ്ങപളലകായ  അനുബന്ധമകായനി
ചൂണനിക്കകാണനിക്കുന്നുപണങനിലുയ  ഇതരതനിലുള  യകാപതകാരുവൈനിധ  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങളുയ
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ഏരപപ്പെടുത്തുനനില.  എത്ര  സസ്പീനനിയര  സനിറനിസണ്  ആയകാലുയ  എത്ര
അവൈശതയുണകായകാലുയ  അവൈരക്കസ  ഇരനിക്കുനതനിനുകപകാലുമുള  സയവൈനിധകാനയ  ഈ
മകാളുകേളനില്  ഇപലന്നുള  ഗുരുതരമകായ  ഒരു  പ്രശ്നമുണസ.  പല  മകാളുകേളുയ
സരടനിഫനിക്കറകേള്  കേരസ്ഥമകാക്കുനതസ  അവൈരുപട  സത്വകാധസ്പീനയ  പ്രകയകാജനപപ്പെടുതനി
പക്കകാണകാണസ.   പകാരക്കനിയഗസ   സയവൈനിധകാനങ്ങളനിലുയ   ഒടനവൈധനി   ഗുരുതരമകായ
അവൈകേകാശ  ലയഘനങ്ങള്  ഉണകാകുന്നുണസ.  പ്രകതദ്ധ്യകേനിച്ചസ  അണരഗ്രടൗണസ
പകാരക്കനിയഗുമകായനി  ബന്ധപപ്പെടസ  ഇവൈര നടത്തുന ചൂഷണയ നമുക്കസ  അനുമകാനനിക്കകാന്
കേഴനിയുനതനിനുയ  അപ്പുറതകാണസ.  മകാളുകേപളലകായ  നടത്തുനതസ  വൈന്കേനിട
ആളുകേളകാപണന്നുളതുപകേകാണ്ടുതപന  ആരുപടയുയ  ശബ്ദങ്ങളനില്  ഇപതകാന്നുയ
കരഖപപ്പെടുതകാറനില.   ഒറപപ്പെട പ്രതനികഷധങ്ങള് ഉണകായകാല്കപ്പെകാലുയ  മകാധദ്ധ്യമങ്ങകളകാ
മറസ  സയവൈനിധകാനങ്ങകളകാ  ഇപതകാന്നുയ  ഏപറടുക്കകാറനില.   അതുപകേകാണസ  മകാളുകേളുപട
പ്രവൈരതനയ സയബന്ധനിച്ചസ പരനികശകാധനിക്കുനതനിനുയ ചനിടകയകാടുകൂടനി നടത്തുനതനിനുയ
മനുഷദ്ധ്യകാവൈകേകാശ  ലയഘനങ്ങപളകാഴനിവൈകാക്കുനതനിനുമുള  ഇടപപടലുണകാകേണപമനസ
അഭദ്ധ്യരതനിക്കുന്നു. 

(അദദ്ധ്യക്ഷകവൈദനിയനില് മനി. പഡപഭ്യൂടനി സസ്പീക്കര)

മുഖദ്ധ്യമനനി (  ശസ്പീ  .   പനിണറകായനി വൈനിജയന്  ):  സര, 1996-പല കകേരള പഞകായതസ
രകാജസ  ചടങ്ങള്  പ്രകേകാരമുള  സയവൈനിധകാനങ്ങള്  ഏരപപ്പെടുതനിയനിട്ടുപണനസ
പരനികശകാധനിച്ചസ   കബകാധദ്ധ്യപപ്പെടതനിനുകശഷമകാണസ  കഷകാപ്പെനിയഗസ  മകാളുകേള്ക്കസ  പപരമനിറയ
പപലസന്സയ അനുവൈദനിക്കുനതസ.   കൂടകാപത ഫയര ആന്റസ പറസഭ്യൂ വൈകുപ്പെനില് നനിന്നുള
നനിരകാകക്ഷപ സകാക്ഷദ്ധ്യപത്രവയ ഉറപ്പെകാക്കുന്നു. ഇതനിനസ വൈനിപരസ്പീതമകായനി പ്രവൈരതനിക്കുന
സ്ഥകാപനങ്ങളുപട പ്രവൈരതനകാനുമതനി നനിരതനിവൈയ്ക്കുനതനിനുള അധനികേകാരവയ അതതസ
തകദശസത്വയയഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങള്ക്കുണസ.   ഉപകഭകാകകാവൈനിനുയ  സ്ഥകാപനതനില്
കജകാലനി പചയ്യുനവൈരക്കുയ  മനുഷദ്ധ്യകാവൈകേകാശലയഘനങ്ങകളകാ പരകാതനികേകളകാ ഉപണങനില്
അറനിയനിക്കുന  മുറയസ  ആവൈശദ്ധ്യമകായ  നടപടനികേള്  സത്വസ്പീകേരനിക്കണപമനസ
ബന്ധപപ്പെടവൈരക്കസ  നനിരകദശയ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  പരസദ്ധ്യമകായനി  പ്രതനികേരനിക്കകാന്
സകാധനിക്കകാത സകാഹചരദ്ധ്യമുപണങനില് രഹസദ്ധ്യമകായനി  കപകാലസ്പീസനിപന അറനിയനിക്കകാന്
പരകാതനിപപ്പെടനികേള് എലകാവൈരക്കുയ കേകാണതക്കവൈനിധയ പ്രദരശനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുമുണസ.   അതനില്
നനികക്ഷപനിക്കുന  പരകാതനികേള്  ഓകരകാ  ദനിവൈസവയ  കശഖരനിച്ചസ  കവൈണ  നടപടനികേള്
സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുള  നനിരകദശവയ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  അനനിയനനിതമകായനി
ഓഫറുകേള്  പറഞസ  മകാളുകേളനികലയസ  ആളുകേപള  ആകേരഷനിക്കുനതനിപനതനിപര
വൈദ്ധ്യകമകായ  പരകാതനി  ലഭനിച്ചകാല്  ഉപകഭകാക്തൃ  നനിയമമനുസരനിച്ചസ  നടപടനിപയടുക്കുനതകാണസ.
മകാളുകേള്  പ്രവൈരതനിക്കുന  പകേടനിടങ്ങളനിലുയ  പരനിസരങ്ങളനിലുയ  സനി.സനി.ടനി.വൈനി.
കേദ്ധ്യകാമറയുയ  പസകേഭ്യൂരനിറനിയുയ  ഏരപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണസ.  ഉപകഭകാകകാവൈനിനസ  പ്രകാഥമനികേ
സടൗകേരദ്ധ്യങ്ങള്  ഉറപ്പുവൈരുത്തുന്നുമുണസ.  ഇവൈപയലകായ  കേകാരദ്ധ്യക്ഷമമകായനി
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പ്രവൈരതനിക്കുന്നുകണകാ എന പരനികശകാധനയുയ  നടതനിവൈരുന്നുണസ.   സയസ്ഥകാനതസ
പ്രവൈരതനിക്കുന  കഷകാപ്പെനിയഗസ  മകാളുകേളനിലുയ  പപഹപ്പെര  മകാരക്കറകേളനിലുയ  ഭക്ഷണ
പദകാരതങ്ങള്  പപകേകേകാരദ്ധ്യയ  പചയ്യുന  സ്ഥകാപനങ്ങള്ക്കസ  ഭക്ഷദ്ധ്യസരക്ഷകാ
ഗുണനനിലവൈകാര  നനിയമയ,  2006  അനുശകാസനിക്കുന  പ്രകേകാരമുള  വലസന്സകേള്
നനിരബന്ധമകാക്കനിയനിട്ടുണസ.    വൈസ്പീഴ്ചകേള്  വൈരുത്തുന  സ്ഥകാപനങ്ങളുപട  പ്രവൈരതനയ
നനിരതനിവൈയനിക്കുകേയുയ നനിയമനടപടനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ പചയ്യുന്നുണസ.   ഭക്ഷണ
പദകാരതങ്ങളുപട  സകാമനിളുകേള്  പരനികശകാധനയനില്  ഗുണനനിലവൈകാരമനിലകാതതകാപണനസ
കേപണതനിയകാല്  പ്രസസുത   സ്ഥകാപനങ്ങള്പക്കതനിപര  നനിയമയ  അനുശകാസനിക്കുന
നടപടനികേള്  സസ്പീകേരനിക്കുനതകാണസ.   പപകാതുജനങ്ങള്ക്കസ  ഇവൈയുപട  പ്രവൈരതനയ
സയബന്ധനിച്ച പരകാതനികേള് അറനിയനിക്കുനതനിനസ ഭക്ഷദ്ധ്യ സരക്ഷകാ വൈകുപ്പെനിപന്റ കടകാള്ഫസ്പീ
നമരകായ 18004251125 പ്രവൈരതനിച്ചുവൈരുന്നുമുണസ.

ശസ്പീമതനി ഇ  .    എസസ  .    ബനിജനികമകാള്  : സര,  തനിരുവൈനന്തപുരതസ പ്രവൈരതനിക്കുന
മകാളുകേളനിപലകാന്നുയ  എ.സനി.  വൈരക്കസ  പചയ്യുനനില.  കനരനിട്ടുള  അനുഭവൈതനിപന്റ
അടനിസ്ഥകാനതനിലകാണസ  ഇതസ  സഭയുപട ശദയനികലയസ  പകേകാണ്ടുവൈരുനതസ.   എ.സനി.
സയവൈനിധകാനപമങനിലുയ പ്രവൈരതനക്ഷമമകാപണനസ ഉറപ്പുവൈരുത്തുനതനിനസ  ഗവൈണ്പമന്റസ
നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുകമകാ?

ശസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വൈനിജയന്  : അതസ  പ്രകതദ്ധ്യകേമകായനി  പരനികശകാധനിക്കകാന്
ഏരപ്പെകാടുകേളുണകാക്കകായ.  

(2)  അതനിരപ്പെനിളനി പദതനി

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസസ  : സര,  അതനിരപ്പെനിളനി  പദതനി  വൈളപര  നകാളുകേളകായനി
കകേള്ക്കുന  പദതനിയകാണസ.   ആ  പദതനി  രകാത്രനിയനില്  കേളന്  വൈരുനതുകപകാപല
തുടകങ്ങണ  കേകാരദ്ധ്യപമന്തകാണസ?  രണ്ടുമൂനസ   കലകാഡസ  കേരനിങല്/പമറല്  പകേകാണ്ടുവൈനസ
കേണ്ണയകുഴനിക്കടുതസ ലഭദ്ധ്യമകായ അല്പയ സ്ഥലതസ ഒരു പചറനിയ തറ പകേടനി അടുപതകാരു
ക്രനിമകറകാറനിയതനിനസ കേറന്റസ പകേകാടുക്കകാനകാപണന മടനില് 300 മസ്പീറര വലനുയ വൈലനിച്ചസ
തുടകങ്ങണ   പദതനിയകാകണകാ   അതനിരപ്പെനിളനി   പദതനി?    അതസ     ബഹുമകാനപപ്പെട
മുഖദ്ധ്യമനനിയുപട ശദയനില്പപ്പെകടകാപയനസ എനനിക്കറനിയനില.  അതനിരപ്പെനിളനി പദതനി
തുടങ്ങകാന്  ഗവൈണ്പമന്റസ  തസ്പീരുമകാനനിക്കുകേയകാപണങനില്  അതസ  പബനിക്കനികനകാടസ
പരസദ്ധ്യമകായനി പറഞസ തുടങ്ങനിക്കൂകട?

11.00 AM]

അതനിരപ്പെനിളനി  പദതനിപയ  സയബന്ധനിച്ചസ  കകേരളതനില്  ഗടൗരവൈതരമകായ
ധകാരകാളയ ചരച്ചകേള് നടന്നു.   അങ്ങുയ പപവൈദദ്യുതനി വൈകുപ്പെനിപന്റ ചുമതലയുണകായനിരുന
മറസ  രണസ  മനനിമകാരുയ   സഭയുപട   സമവൈകായയ  ഉള്പക്കകാണ്ടുമകാത്രകമ  പദതനി



400 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 17, 2017

നടപ്പെകാക്കുകേയുള  എനകാണസ  സഭയനില്  പറഞതസ.  2017  ജൂപപല  18-നസ
പകാരനിസ്ഥനിതനികേകാനുമതനിയുപട  കേകാലകാവൈധനി  തസ്പീരുനതനിനസ  പതകാട്ടുമുമസ  പദതനി
തുടങ്ങനിവൈച്ചു എനസ വൈരുതനിതസ്പീരക്കകാന്കവൈണനി, കമകാഷനിക്കകാന് കേളന് വൈരുന മടനില്
തുടകങ്ങണതകാകണകാ  ഇത്രയുയ  വൈലനിപയകാരു  പദതനി?   936  കകേകാടനി  രൂപ  പചലവൈസ
വൈരുന  ഒരു  പദതനി  തുടങ്ങുനതസ,  ''പകേകാലനുയ  അറനിഞനില,  പകേകാലതനിയുയ
അറനിഞനില,  തനിപപത  എപനകാരു  പകേകാച്ചരനിവൈകാള്''  എനസ  പറയുന  മടനിലകാകണകാ
കേകാകണണതസ.   ഒരു  ടകാന്കസകാരമര  മകാത്രമകാണസ  അവൈനിപട  സ്ഥകാപനിച്ചനിട്ടുളതസ.
അതനിരപ്പെനിളനിയനിപല ജനങ്ങപളപയങനിലുയ ഇടൗ വൈനിവൈരയ അറനിയനികക്കണതകായനിരുന്നു.
അവൈനിപടപയകാരു ശ്മശകാനതനിനുകവൈണനിയുള പപവൈദദ്യുതനി നല്കേകാപനനകാണസ അവൈകരകാടസ
പറഞനിരനിക്കുനതസ.  'ഒളനികച്ച പനിടനികച്ച'  എനസ കുടനികേള് ഓടനിക്കളനിക്കുനതുകപകാപല
അതനിരപ്പെനിളനി  പദതനി  തുടങ്ങകാനകാകണകാ  ഉകദശനിക്കുനതസ?  അതസ  ഇടൗ  സഭയസ
നല്കേനിയ ഉറപ്പെനിപന്റ കൃതദ്ധ്യമകായ ലയഘനമകാണസ.  പദതനി തുടങ്ങണപമങനില് മനിനനിസ്ട്രനി
ഓഫസ  എന്വൈകയകാണ്പമന്റസ  ആന്റസ  കഫകാറസനിപന്റ  വൈദ്ധ്യകമകായ  അനുമതനി  കവൈണയ.
1998  മുതല് മൂന്നുനകാലസ പ്രകാവൈശദ്ധ്യയ അനുമതനി പകേകാടുപതങനിലുയ  പബനികേസ ഹനിയറനിയഗസ
അടക്കയ പകാലനിക്കപപ്പെകടണ കനകായസസ പകാലനിച്ചനിടനിലകാപയനസ പറഞസ ബഹുമകാനപപ്പെട
പപഹകക്കകാടതനി  രണ്ടുമൂനസ  പ്രകാവൈശദ്ധ്യയ  പകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-ക്കസ  എതനിരകായനി  പറഞ്ഞു
എന്നുമകാത്രമല,  ഇകപ്പെകാഴയ  അവൈനിപട  ആ  കകേസസ  നനിലനനില്ക്കുകേയകാണസ.  അതനിപന
കേകാണകാതനിരനിക്കകാന്  കേഴനിയുകമകാ?  അകതകാപടകാപ്പെയതപന  മനിനനിസ്ട്രനി  ഓഫസ
എന്വൈകയകാണ്പമന്റസ  ആന്റസ  കഫകാറസനിപന്റ  സയശയരഹനിതമകായ  കനിയറന്സസ
വൈകാകങ്ങണതുണസ.  തൃശ്ശൂര ജനിലയനില് വൈച്ചസ പപകാതുജനകാഭനിപ്രകായയ ആരകാഞ്ഞുപവൈനകാണസ
ആദദ്ധ്യയ  പറഞതസ.  പനിനസ്പീടസ  ബഹുമകാനപപ്പെട  പപഹകക്കകാടതനി  അതനിപന  കചകാദദ്ധ്യയ
പചയ്യുകേയുണകായനി. പസന്ടല് ഇലകനിസനിറനി അകതകാറനിറനിയുപട പടകകകാ ഇക്കകണകാമനികേസ
കനിയറന്സസ  വൈകാകങ്ങണതുണസ.  ബനി.പജ.പനി.  ഗവൈണ്പമന്റസ  അധനികേകാരതനില്
വൈനകപ്പെകാള്  നടപ്പെനിലകാക്കനിയ  ആയനിരയ  കകേകാടനി  രൂപയുപട  പദതനിയകാപണങനില്
അനുമതനി  കവൈപണന  വൈദ്ധ്യവൈസ്ഥയുപട പശകാതലതനില് ഇതനിപന്റ പചലവൈസ  936
കകേകാടനി  രൂപപയനസ  കുറച്ചസ  കേകാണനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണസ.  അതനിരപ്പെനിളനി  പദതനി
നടപ്പെകാക്കുകേയകാപണങനില്  1500  കകേകാടനി  രൂപ  പചലവൈകാകുപമനസ  ബഹുമകാനപപ്പെട
ധനകേകാരദ്ധ്യ വൈകുപ്പുമനനി പറഞനിട്ടുണസ. അകദഹയ ഇകപ്പെകാള് ഇവൈനിപടയനില.   പസന്ടല്
ഇലകനിസനിറനി അകതകാറനിറനിയുപട പടകകകാ ഇക്കകണകാമനികേസ കനിയറന്സസ കേനിടകാന്കവൈണനി
മകാത്രയ ആയനിരയ കകേകാടനി രൂപയനില് തകാപഴയകാപണനസ വൈച്ചസ അതനിലുയ ഒരു   കൃത്രനിമയ
കേകാണനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണസ.  

മപറകാനസ,  2008-പല  വൈനകാവൈകേകാശ  നനിയമയ  അനുസരനിച്ചസ  ഉടൗരുകൂടയ
ഗ്രകാമസഭയുപട അനുമതനി വൈകാകങ്ങണതുണസ.  ഇടൗ കേകാരദ്ധ്യങ്ങപളലകായ പചയകേഴനിഞകാല്
പടണര  പചകയ്യേണതുണസ.  ഇടൗ  നടപടനികേപളകാന്നുയ  സത്വസ്പീകേരനിച്ചനിടനില.  ഇതസ
പകാരനിസ്ഥനിതനികേമകായനി  വൈളപര  പ്രകാധകാനദ്ധ്യമുള  പ്രകദശമകാപണനസ  മുഖദ്ധ്യമനനികയകാടസ
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പ്രകതദ്ധ്യകേയ പറകയണ കേകാരദ്ധ്യമനിലകലകാ.  കകേരളതനില് വൈലനിയ ചരച്ച നടനനിട്ടുള ഒരു
വൈനിഷയമകാണനിതസ.  140  പഹകര,  അതകായതസ  340  ഏക്കര സ്ഥലയ ഇടൗ പദതനിക്കസ
കവൈണനിവൈരുപമനകാണസ  കേണക്കകാക്കുനതസ.  അതദ്ധ്യപൂരവ്വമകായ സസദ്ധ്യജനജകാലങ്ങളുള
340 ഏക്കറനില്  ഭൂരനിപക്ഷയ സ്ഥലവയ പവൈളതനില് മുങ്ങനികപ്പെകാകേകാന് സകാദദ്ധ്യതയുള
പ്രകദശമകാണസ.  ആയനിരക്കണക്കനിനസ  വൈലനിയ  മരങ്ങളുള,  വൈനയ  കനിയര
പചകയ്യേണതടക്കയ   അവൈനിപട   സസദ്ധ്യജകാലങ്ങള്ക്കുയ  ജനജകാലങ്ങള്ക്കുമുണകാകുന
നകാശനഷയ വൈളപര ഗുരുതരമകാണസ. 2008-ല് കൂടയകുളയ പദതനിക്കുകവൈണനി വൈയനകാടനില്
മരയ  മുറനികക്കണനി  വൈനകപ്പെകാള് അതനിനസ  പചലവൈകായ  തുകേ   7  കകേകാടനി  രൂപയസ
അടുതകാണസ. അങ്ങപന  വൈരുകമകാള്  340  ഏക്കര  സ്ഥലപത  മരയ
മുറനികക്കണനിവൈരുകമകാള്,  ഉണകാകുന  പചലവൈനിപനപ്പെറനി  വൈനിലയനിരുതനിയനിടനില.
അകതകാപടകാപ്പെയ  വൈളപര പ്രധകാനപപ്പെട ഒരു കേകാരദ്ധ്യമകാണസ   സനിയകാല്-ല്   24  പമഗകാ
വൈകാടനിപന്റ  കസകാളകാര  പപവൈദദ്യുതനി  ഉല്പ്പെകാദനിപ്പെനിക്കകാന്  കേഴനിഞതസ.   20,  22  കകേകാടനി
രൂപയകായനിരുന്നു അതനിപന്റ  പചലവൈസ.  അതനുസരനിച്ചസ ഇവൈനിപടനനിനസ കേനിട്ടുനതസ  163
പമഗകാവൈകാടസ  പപവൈദദ്യുതനിപയനകാണസ  കേണക്കകാക്കനിയനിരനിക്കുനതസ.  ഇടൗ  കേണക്കസ
പതറകാണസ, കേകാരണയ പപരനിങ്ങല്കുതസ പദതനിക്കസ ആവൈശദ്ധ്യമകായ പവൈളയ കേനിട്ടുനനില.
ആ കേണക്കസ  പതറകാപണങനില്കപ്പെകാലുയ  അതസ  വൈകാദഗതനിപക്കടുതകാല്  240  കകേകാടനി
രൂപ  മുടക്കനിയകാല്   163  പമഗകാവൈകാടസ  പപവൈദദ്യുതനി  കസകാളകാര  പദതനിയനിലൂപട
ഉല്പ്പെകാദനിപ്പെനിക്കകാന്  കേഴനിയുയ.  പമയനിന്റനന്സസ  കകേകാസ്റ്റുയ  കുറവൈകാണസ.
അതുകപകാപലതപന  കസകാളകാര  പദതനിയുപട  പചലവൈസ  വൈരഷയകതകാറുയ
കുറഞ്ഞുപകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ.  അക്കകാരദ്ധ്യങ്ങപളകാന്നുയ  ശദനിക്കുനനില.  670
കേനികലകാമസ്പീറര  കേടല്തസ്പീരയ  നമുക്കുണസ.  3500  പമഗകാവൈകാടസ  പപവൈദദ്യുതനി
ഉല്പ്പെകാദനിപ്പെനിക്കകാന് കേഴനിയുപമനസ കേണക്കകാക്കനിയനിട്ടുണസ.  എനകാല്  ആ കേകാരദ്ധ്യതനില്
ഒരു   നടപടനിയുമനില.  എല്.ഡനി.എഫസ.-പന്റ  പ്രകേടനപത്രനികേയനില്  അതനിരപ്പെനിളനി
പദതനിപയപ്പെറനി  ഒരു  വൈകാക്കുകപകാലുയ  പറയുനനില.  അതനിരപ്പെനിളനി  പദതനി
നടപ്പെകാക്കനിയകാല്  ആ  പ്രകദശപത  സസദ്ധ്യജനജകാലങ്ങളടക്കമുളള  പപജവൈ
പപവൈവൈനിധദ്ധ്യങ്ങളുയ  അവൈനിടപത ആവൈകാസ വൈദ്ധ്യവൈസ്ഥനിതനിയുയ  തകേരുനതനിനനിടയകാകുയ.
അതുപകേകാണസ ഗവൈണ്പമന്റസ ഇടൗ പദതനിയനില്നനിന്നുയ പനിന്തനിരനിയണയ.  അവൈനിടപത
പ്രകൃതനിപയ  സയരക്ഷനികക്കണതുണസ.   ഇനനിരകാ  ഗകാന്ധനി  മുന്കേപയ്യേടുതസ  പപസലന്റസ
വൈകാലനി  പദതനി  സയരക്ഷനിച്ചതുകപകാപല  അതനിരപ്പെനിളനി  പദതനിയുപട  കേകാരദ്ധ്യതനില്
ബഹുമകാനപപ്പെട  മുഖദ്ധ്യമനനി  ശകമകായ  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കണപമനസ
അഭദ്ധ്യരതനിക്കുന്നു.

മുഖദ്ധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറകായനി വൈനിജയന്):  സര, 1989-ല് ഇന്പവൈസനികഗഷന്
ആരയഭനിച്ച ജലപപവൈദദ്യുത പദതനിയകാണസ അതനിരപ്പെനിളനി. 1998-ല് കകേന്ദ്ര പരനിസ്ഥനിതനി
മനകാലയതനിപന്റ  അനുമതനിയുയ  1999-ല്  കകേന്ദ്ര  വൈനയ  മനകാലയതനിപന്റ
അനുമതനിയുയ  ലഭനിച്ചു.  പതളനിപവൈടുപ്പെസ  നടതകാപതയകാണസ  പദതനിക്കസ  അനുമതനി
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നല്കേനിയപതന പരകാതനിപയത്തുടരനസ ബഹുമകാനപപ്പെട പപഹകക്കകാടതനിയനില് ഫയല്
പചയ പപകാതുതകാല്പരദ്ധ്യ ഹരജനിപയത്തുടരനസ  2001-ല് പദതനിയുപട അനുമതനി റദസ
പചയ്യുകേയുയ  പനിനസ്പീടസ  നടപടനികേള്  പൂരതസ്പീകേരനിച്ചസ  2005-ല്  വൈസ്പീണ്ടുയ  അനുമതനി
ലഭനിക്കുകേയുയ  പചയ.  പദതനിപക്കതനിപര  കകേന്ദ്ര  പരനിസ്ഥനിതനി  മനകാലയതനിനസ
നല്കേനിയ  പരകാതനിപയത്തുടരനസ  2007-ല്  ഒരു  വൈനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  പരനികശകാധന
നടത്തുകേയുയ അനുമതനിക്കസ ശനിപകാരശ നല്കുകേയുയ പചയ.  2010-ല് പദതനിപയപ്പെറനി
പഠനിക്കുനതനിനസ  കകേന്ദ്ര സരക്കകാര ചുമതലപപ്പെടുതനിയ മകാധവൈസ  ഗകാഡ്ഗനില് കേമനിറനി
പദതനി നടപ്പെകാക്കരുപതനസ ശനിപകാരശ പചയ.  ജലലഭദ്ധ്യത ഉറപ്പെകാക്കനിയകാല് പദതനിക്കസ
അനുമതനി  നല്കേകാവനതകാപണനസ  കേസ്തൂരനിരയഗന്  കേമനിറനിയുയ  റനികപ്പെകാരടസ  നല്കേനി.
കകേന്ദ്ര വൈകാടര കേമസ്പീഷന് പദതനിക്കസ  ആവൈശദ്ധ്യമകായ ജലലഭദ്ധ്യതയുപണനസ റനികപ്പെകാരടസ
നല്കേനിയതനിപനത്തുടരനസ  2015-ല്  പദതനിയുപട  വൈനയ-പരനിസ്ഥനിതനി  അനുമതനി
പുന:സ്ഥകാപനിച്ചു.  കകേന്ദ്ര ഇലകനിസനിറനി അകതകാറനിറനിയുപട സകാമതനികേ സകാകങതനികേ
അനുമതനിയുള്പപ്പെപട  നനിയമപരമകായ  എലകാ  അനുമതനികേളുയ  പദതനിക്കസ
ലഭദ്ധ്യമകായനിട്ടുണസ.  163  പമഗകാവൈകാടസ  കശഷനിയകാണസ പദതനിക്കസ കേണക്കകാക്കനിയനിട്ടുളതസ.
ജലലഭദ്ധ്യത  അനുസരനിച്ചസ  പ്രതനിവൈരഷയ  350  മനിലദ്ധ്യണ്  യൂണനിറസ  പപവൈദദ്യുതനി
ലഭനിക്കുപമനസ പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നു.  നനിരദനിഷ അതനിരപ്പെനിളനി പദതനിയുപട ഡകായ മുതല്
പവൈരഹടൗസസ  വൈപരയുള  ഭകാഗപത  നസ്പീപരകാഴക്കസ  തടസപപ്പെടകാതനിരനിക്കകാനുയ
അതനിരപ്പെനിളനി  പവൈളച്ചകാടയ  നനിലനനിരതകാനുമുള  സയവൈനിധകാനങ്ങകളകാടുകൂടനിയകാണസ
പദതനി  രൂപകേല്പ്പെന  പചയനിട്ടുളതസ.  പദതനി  പ്രകദശതസ  ആദനിവൈകാസനികേള്
തകാമസനിക്കുനനിപലങനിലുയ  പദതനി  പ്രകദശതനിനസ  മുകേളനിലകായനി  തകാമസനിക്കുന
ആദനിവൈകാസനികേളുപട പുനരധനിവൈകാസയകൂടനി  കേണക്കനിപലടുതകാണസ  കപ്രകാജകസ  റനികപ്പെകാരടസ
തയ്യേകാറകാക്കനിയനിരനിക്കുനതസ.  അതനിരപ്പെനിളനി  പദതനിക്കുകവൈണനി  സമരപ്പെനിച്ച
എന്വൈകയകാണ്പമന്റസ  ഇയപകാകസ  അസസസപമ ന്റസ  റനികപ്പെകാരടനിപല  അഭനിപ്രകായങ്ങളുയ
നനിരകദശങ്ങളുയ  പസന്ടല്  എന്വൈകയകാണ്പമന്റസ  അപപപ്രസല്  കേമനിറനി
തൃപനികേരമകാപണനസ കേപണതനിയനിട്ടുണസ. ഇപതലകാമകാപണങനിലുയ പദതനി സയബന്ധനിച്ചസ
പരനിസ്ഥനിതനി സയഘടനകേള്ക്കുയ ചനില രകാഷസ്പീയ പകാരടനികേള്ക്കുമുള അഭനിപ്രകായങ്ങള്
പരനികശകാധനിക്കുനതനിനുയ  സയസ്ഥകാനതനിപന്റ  പപകാതുതകാല്പ്പെരദ്ധ്യയ  സയരക്ഷനിച്ചസ
ഇക്കകാരദ്ധ്യതനില്  സമവൈകായയ  ഉണകാക്കുനതനിനുമകാണസ  സരക്കകാര  ശമനിക്കുനതസ.
ഇകതകാപടകാപ്പെയ  അകദഹയ  ചൂണനിക്കകാണനിച്ച  മപറകാരു  കേകാരദ്ധ്യയ  കസകാളകാര  പപവൈദദ്യുതനി
ഉല്പ്പെകാദനിപ്പെനിക്കുനതുമകായനി  ബന്ധപപ്പെട്ടുളളതകാണസ.  കസകാളകാര  പപവൈദദ്യുതനി
ഉല്പ്പെകാദനിപ്പെനിക്കണപമന്നുതപനയകാണസ സരക്കകാര ഉകദശനിക്കുനതസ. അതനിനകാവൈശദ്ധ്യമകായ
നടപടനികേളുയ  സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതകാണസ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസസ:  സര,  ഇടൗ  പദതനി  നടപ്പെനിലകാക്കനിയകാല്
കലകാകേപ്രശസമകായ  ഒരു  ടൂറനിസയ  കമഖല  എപനകനയ്ക്കുമകായനി  നഷപപ്പെടുയ.
ഡകാമനിനടനിയനില്    നനിനസ    1.5   പമഗകാവൈകാടസ    വൈസ്പീതയ    3    പമഗകാവൈകാടസ    പപവൈദദ്യുതനി
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ഉല്പകാദനിപ്പെനിക്കകാന് ആ പവൈളയ ഉപകയകാഗനിക്കകാവനതകാണസ.  കവൈനല്ക്കകാലതസ അതനില്
പവൈളയ കപകാലുയ കേനിട്ടുകേയനില.  രണകാമപത കേകാരദ്ധ്യയ,  പപരനിങ്ങല്ക്കുതനില് നനിന്നുയ
ഇടമലയകാറനികലയസ നനിശനിത അളവൈസ പവൈളയ തുറന്നുവൈനിടണപമന്നുണസ.  ഇടമലയകാറനില്
പവൈളയ വൈനകാല് മകാത്രകമ എറണകാകുളയ ജനിലയനിപല ജലകസചന പദതനിയനിലടക്കയ
ഓരുപവൈളയ  കേയറുനതസ  തടയകാന്  സകാധനിക്കുകേയുള.   അതസ  പരനിപൂരണ്ണമകായുയ
നനിലച്ചുകപകാകുയ.  മൂനകാമപത  കേകാരദ്ധ്യയ,  തുമ്പൂരമൂഴനിയനില്  നനിനസ  35000 ഏക്കര
സ്ഥലകതയസ ജലകസചനയ നടക്കുന്നുണസ.  ഇടൗ കേകാരദ്ധ്യങ്ങപളലകായ നനിലച്ചുകപകാകുപമന
കേകാരദ്ധ്യയ ഗവൈണ്പമന്റനിപന്റ ശദയനില്പപ്പെടനിട്ടുകണകാ?

ശസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വൈനിജയന്:  സര,  വൈസ്തുതകാവൈനിരുദമകായ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്
ഗവൈണ്പമന്റനിപന്റ ശദയനില്പപ്പെടനില.  ഇടൗ പവൈളയ ഇകപ്പെകാള് ഏതസ വൈഴനിക്കകാകണകാ
കപകാകുനതസ ആ വൈഴനിക്കുതപന കപകാകുയ.  ഒരു തുളനിപവൈളവയ ഇകപ്പെകാഴള ഒഴക്കനില്
നനിനസ  നഷപപ്പെടുകേയനില.  അവൈനിടപത  പവൈളച്ചകാടതനിപന്റ  മകനകാഹകാരനിത
നനിലനനിരതനിപക്കകാണ്ടുതപനയകാണസ അതനിരപ്പെനിളളനി പദതനി വൈനിഭകാവൈനയ പചയനിട്ടുളതസ.
ഇപതലകാമകാപണങനിലുയ  സമവൈകായമുണകാക്കനി  മകാത്രമകാണസ  പദതനി  നടപ്പെകാക്കകാന്
ഉകദശനിക്കുനതസ.   

V  സബ്മനിഷന്

(1) ചടവൈനിരുദമകായ പതകാകേ ഉയരതല്

പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ  (ശസ്പീ  .    രകമശസ  പചനനിതല):  സര,  പകാലക്കകാടസ  ജനിലകാ
ഭരണകൂടതനിപന്റ വൈനിലക്കസ മറനികേടനസ ആര.എസസ.എസസ. അഖനികലന്തദ്ധ്യകാ അദദ്ധ്യക്ഷന്
ശസ്പീ.  കമകാഹന്  ഭഗവൈതസ  മൂതകാന്തറ കേണ്ണകേനി  അമന്  ഹയര പസക്കന്ററനി  സ്കൂളനില്
സത്വകാതനദ്ധ്യദനിനതനില് പതകാകേ ഉയരതനിയ സയഭവൈയ വൈലനിയ വൈനിവൈകാദമകായനിരനിക്കുകേ-
യകാണസ.   പ്രസ്തുത  സ്കൂളനില്  ആര.എസസ.എസസ.  അദദ്ധ്യക്ഷന്  പതകാകേ ഉയരത്തുനതസ
തടഞ്ഞുപകേകാണസ  ജനിലകാ  ഭരണകൂടയ  സ്കൂള്  അധനികൃതരക്കസ  പ്രകതദ്ധ്യകേ  നനിരകദശയ
നല്കേനിയനിരുന്നു.  എയ്ഡഡസ  സ്കൂളനില്  കദശസ്പീയ  പതകാകേ  ഉയരകതണതസ  പ്രധകാന
അദദ്ധ്യകാപകേകനകാ  ജനപ്രതനിനനിധനികയകാ  ആയനിരനിക്കണപമനസ  കേളകര  നല്കേനിയ
നനിരകദശതനില് പറയുന്നുണസ.  എനകാല് ഇടൗ നനിരകദശയ ലയഘനിച്ചുപകേകാണകാണസ ശസ്പീ.
കമകാഹന് ഭഗവൈതസ പ്രസ്തുത സ്കൂളനില് പതകാകേ ഉയരതനിയതസ.  ഫകാഗസ കകേകാഡനില്,  'On
all occasions when the pledge is taken, the pledge will be followed by the
National  Anthem.  While taking the pledge the Assembly  will  stand in
attention and the Headmaster will administer the pledge ceremoniously and
the  Assembly  will  repeat  it  after  him', എന്നുള  പ്രകതദ്ധ്യകേ  നനിരകദശമുണസ.
കദശസ്പീയപതകാകേ  ഉയരത്തുകമകാള്  പ്രകതദ്ധ്യകേമകായനി  കദശസ്പീയഗകാനയ  പകാടണപമനസ
നനിരബന്ധമുണസ.   എനകാല് വൈകനമകാതരമകാണസ  അവൈനിപട  പകാടനിയതസ.   വൈകനമകാതരയ



404 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 17, 2017

പകാടുനതുപകേകാണസ പതറനില.  വൈകനമകാതരയ ആദദ്ധ്യയ പകാടുകേ,  പനിപന പതകാകേ ഗകാനയ
പകാടണയ.   അതുകേഴനിഞകാണസ  കദശസ്പീയഗകാനയ  പകാകടണപതനസ  നകാഷണല്  ഫകാഗസ
കകേകാഡസ, 2002-ല് വൈദ്ധ്യകമകായനി പറയുന്നുണസ.  എനകാല് സ്കൂളനില് ആര.എസസ.എസസ.
അദദ്ധ്യക്ഷന്  പതകാകേ  ഉയരതനിയകശഷയ  'കദശസ്പീയഗകാനയ'  പകാടകാപത  'വൈകനമകാതരയ'
മകാത്രമകാണസ പകാടനിയതസ.  പനിനസ്പീടസ കുറച്ചുകേഴനിഞസ ആകരകാ പറഞകപ്പെകാഴകാണസ വൈസ്പീണ്ടുയ
വൈനസ കദശസ്പീയഗകാനയ പകാടനിയതസ.  ഇപതലകായ ഒരു കേകാരണവൈശകാലുയ അയഗസ്പീകേരനിക്കകാന്
കേഴനിയുനതല.  പകാവൈനമകായ ഒരു ചടങ്ങകാണനിതസ.  മകാത്രമല,  ഇതനിനുകശഷയ പ്രധകാന
അദദ്ധ്യകാപകേന് വൈസ്പീണ്ടുയ അവൈനിപട പതകാകേ ഉയരതനി.  ഒരകാള് പതകാകേ ഉയരത്തുന്നു,
പനിനസ്പീടസ  മപറകാരകാള്  ഉയരത്തുന്നു;  ഇപതന്തകാ  പനികളരു  കേളനിയകാകണകാ?
സത്വകാതനദ്ധ്യതനിപന്റ  75- ാാമതസ  വൈകാരഷനികേയ ആകഘകാഷനിക്കുന അവൈസരതനില് ശസ്പീ.
കമകാഹന്  ഭഗവൈതനിപന  പതകാകേ  ഉയരതകാന്  അനുവൈദനിക്കരുതസ,  അതസ
ചടലയഘനമകാപണനസ  കേകാണനിച്ചസ  ജനിലകാ  മജനികസ്ട്രറസ  കൂടനിയകായ  കേളകര  റനിടണ്
ഡയറക്ഷന്  സ്കൂള്  അധനികൃതരക്കസ  നല്കേനിയനിരുന്നു.  ആ  കേളകപറ  സ്ഥലയ
മകാറനിയനിരനിക്കുനതകായനി ഇനസ പത്രതനില് വൈകായനിച്ചു.  പകാലക്കകാടസ കേളകപറ മകാറനിയതസ
ഇങ്ങപനപയകാരു  റനിടണ്  ഡയറക്ഷന്  പകേകാടുതതുപകേകാണകാകണകാ  എനസ  എനനിക്കസ
സയശയമുണസ.  ചന്ദ്രനികേ  ഉള്പപ്പെപടയുള  പത്രമകാധദ്ധ്യമങ്ങളനില്  അതസ  വൈദ്ധ്യകമകായനി
പറയുന്നുണസ. അങ്ങപനപയകാരു ഡയറക്ഷന് പകേകാടുത കേളകപറ മകാറനി.  ഏതകായകാലുയ
ഇതുവൈപര ഇവൈരപക്കതനിപര യകാപതകാരുവൈനിധ കകേസയ എടുതനിടനില. സത്വകാതനദ്ധ്യയ ലഭനിച്ചസ
ഇടൗ  നനിമനിഷയവൈപര  കദശസ്പീയപതകാകേപയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കകാതവൈരകാണസ
ആര.എസസ.എസസ.-കേകാര.  കദശസ്പീയ പതകാകേപയ അയഗസ്പീകേരനികക്കപണന്നുള അവൈരുപട
സഞകാലകേനിപന്റ പ്രധകാന നനിരകദശയതപന 1947-ല് പുറത്തുവൈനനിട്ടുണസ.  ഏതകായകാലുയ
സയസ്ഥകാന  സരക്കകാര  ഇക്കകാരദ്ധ്യതനില്  നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കകാതതസ  വൈളപര
ദുരൂഹമകാണസ.   ഇങ്ങപനപയകാരു  സകാഹചരദ്ധ്യതനില്,  കകേരളയ  കപകാപലയുള  ഒരു
സയസ്ഥകാനതസ ആര.എസസ.എസസ.-പന്റ കദശസ്പീയ അദദ്ധ്യക്ഷന് എലകാ വൈനിലക്കുകേപളയുയ
ലയഘനിച്ചുപകേകാണസ  പതകാകേ ഉയരത്തുകേയുയ കദശസ്പീയഗകാനയ  പകാടകാപത ഫകാഗസ  കകേകാഡസ
ലയഘനിക്കുകേയുയ പചയതനിപനതനിപര ശകമകായ നടപടനിയുണകാകേണയ.  ഇതനിപനതനിപര
കകേപസടുക്കണപമനസ ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ മുഖദ്ധ്യമനനികയകാടസ അഭദ്ധ്യരതനിക്കുകേയകാണസ.

മുഖദ്ധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വൈനിജയന്):   സര,  ആര.എസസ.എസസ.
കമധകാവൈനിയകായ  ശസ്പീ.  കമകാഹന്  ഭഗവൈതസ  പകാലക്കകാടസ  കേണ്ണകേനി  അമന്  സ്കൂളനില്
സത്വകാതനദ്ധ്യദനിനതനില്  പതകാകേ  ഉയരതനിയതകായനി  വൈനിവൈരയ  ലഭനിച്ചതനിപന  തുടരനസ
ജനിലകാ  വൈനിദദ്ധ്യകാഭദ്ധ്യകാസ  ഉപഡയറകറുയ  ജനിലകാ  കേളകറുയ  അകനത്വഷണയ
നടത്തുകേയുണകായനി.  റനികപ്പെകാരടനില് ശസ്പീ. കമകാഹന് ഭഗവൈതസ പ്രസ്തുത വൈനിദദ്ധ്യകാലയതനില്
മുഖദ്ധ്യകാതനിഥനിയകായനി  എതനി  9.00  മണനികയകാപട  പതകാകേ  ഉയരതനിയതകായനി
അറനിയനിച്ചനിട്ടുണസ.  ഇടൗ  സമയയ  സ്കൂളനിപല  കുടനികേളുയ  അദദ്ധ്യകാപകേരുയ
സനനിഹനിതരകായനിരുന്നു.  പതകാകേ  ഉയരതനിയതനിനുകശഷയ  കദശസ്പീയഗകാനയ
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ആലപനിക്കുനതനിനുപകേരയ  വൈകനമകാതരയ  ആലപനിക്കുകേയുയ  പനിനസ്പീടസ  ആകരകാ
നനിരബന്ധനിച്ചതനിനകാല്  കദശസ്പീയഗകാനയകൂടനി  ആലപനിക്കുകേയുയ  പചയ.  ഇടൗ  വൈനിഷയയ
വൈനിവൈകാദമകായകപ്പെകാള് സ്കൂള് പ്രനിന്സനിപ്പെല് സ്കൂളനിനസ മുനനിലുള പകേകാടനിമരതനില് വൈസ്പീണ്ടുയ
പതകാകേ  ഉയരത്തുകേയുണകായനി.   ഇടൗ  സമയതസ  പ്രനിന്സനിപ്പെല്  മകാത്രമകാണസ
ഉണകായനിരുനപതന്നുയ  അകപ്പെകാള്  കദശസ്പീയഗകാനയ  ആലപനിച്ചനിടനിപലന്നുയ
റനികപ്പെകാരടനിലുണസ.   ചസ്പീഫസ  പസക്രടറനി  ആഗസസ  2-നസ  ഇറക്കനിയ  നനിരകദശങ്ങള്ക്കസ
അനുസൃതമകായനി പപകാതുവൈനിദദ്ധ്യകാഭദ്ധ്യകാസ ഡയറകര വൈനിദദ്ധ്യകാലയങ്ങളനില് സത്വകാതനദ്ധ്യദനിനയ
ആകഘകാഷനിക്കുനതസ  സയബന്ധനിച്ചസ  പപകാതുവൈകായ  മകാരഗ്ഗകരഖ  ഇറക്കനിയനിട്ടുണസ.
പപകാതുവൈനിദദ്ധ്യകാഭദ്ധ്യകാസ ഡയറകറുപട  5.8.2017-പലയുയ  10.8.2017-പലയുയ സത്വകാതനദ്ധ്യ
ദനിനകാകഘകാഷയ  സയബന്ധനിച്ച  സരക്കുലറനിപന്റ  വൈദ്ധ്യവൈസ്ഥകേള്  ലയഘനിച്ചുപകേകാണകാണസ
പകാലക്കകാടസ  കേണ്ണകേനി  അമന്  സ്കൂളനില്  പതകാകേ  ഉയരതല്  ചടങ്ങസ  നടതനിയതസ.
മകാത്രമല,  സ്കൂള്  കകേകാമടൗണനിനകേതസ  രണ്ടുഭകാഗതസ  രണ്ടുതരതനില്
സത്വകാതനദ്ധ്യദനിനകാകഘകാഷയ  നടനതകായകാണസ  റനികപ്പെകാരടസ.   ഇക്കകാരദ്ധ്യതനില്  കൂടുതല്
നനിയകമകാപകദശയ  കതടനിയനിട്ടുണസ.  അതനിപന്റ  അടനിസ്ഥകാനതനില്  തുടരനടപടനികേള്
സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതകാണസ.  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ  ജനിലകാ  കേളകറുപട
സ്ഥലയമകാറപതക്കുറനിച്ചസ  പരകാമരശനിക്കുകേയുണകായനി.   അഞസ കേളകരമകാപര ഇകപ്പെകാള്
മകാറനിയനിട്ടുണസ.  ആഗസസ  15-നസ  മുമസ  മകാറനതനിപനക്കുറനിച്ചുള  ആകലകാചന
ഉണകായനിരുന്നു.   ആഗസസ  15-പന്റ  ചടങ്ങുകൂടനി  കേഴനിഞസ  മകാറനതകാണസ  നലതസ
എന്നുളതുപകേകാണകാണസ 15-നുകശഷയ ഇടൗ തസ്പീരുമകാനപമടുതതസ.     

(2)  മകഞരനി ഫയര കസഷന്

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര:  സര,  മകഞരനി  ഫയര  കസഷന്  ഇകപ്പെകാള്  മകഞരനി
ഠടൗണനിപല  പഎ.ജനി.ബനി.ടനി. ബസസ  സകാന്റനില്  തകാല്ക്കകാലനികേമകായകാണസ
പ്രവൈരതനിച്ചുവൈരുനതസ.  ഏറനകാടസ തകാലൂക്കനില് മറുകേര വൈനികലജനില് സരകവ്വ നമര 120
I(A)-ല്പപ്പെടതുയ  മകഞരനി  ജൂനനിയര  പടകനിക്കല്  സ്കൂള്  പ്രവൈരതനിക്കുനതുമകായ
ഭൂമനിയനില്  നനിനസ  50  പസന്റസ  ഭൂമനി  G.O.(Ms)No.235/2015/Edn  മുകഖന
ലഭദ്ധ്യമകായനിട്ടുണസ.   2017-18  സകാമതനികേ  വൈരഷപത  ബഡ്ജറനില്  ഇതനിനകായനി
71,43,000  രൂപ വൈകേയനിരുതനിയനിട്ടുണസ.  അതനിപന്റ ഡനി.പനി.ആര.  സമരപ്പെനിച്ചനിട്ടുണസ.
അടനിയന്തര  പ്രകാധകാനദ്ധ്യമുളതുപകേകാണകാണസ  ഇങ്ങപനപയകാരു  സബ്മനിഷന്
ഉനയനിക്കുനതസ.  അതുപകേകാണസ  ഫയര  കസഷന്  നനിരമനിക്കുനതനിനകാവൈശദ്ധ്യമകായ
നടപടനികേള്  ആരയഭനിക്കണപമനസ  ഞകാന്  അഭദ്ധ്യരതനിക്കുനകതകാപടകാപ്പെയതപന
ഇകപ്പെകാള്  മകഞരനി  പമഡനിക്കല്  കകേകാകളജയ  കകേകാടതനി  സമുച്ചയങ്ങളുപമകാപക്കയുള
മകഞരനി  പടണതനിപല  ഇടൗ  ഫയര  കസഷനനില്  10  വൈരഷയ  പഴക്കമുള  ഒരു
വൈകാഹനയ  മകാത്രമകാണുളതസ.  അതുപകേകാണസ  അവൈനികടയസ  ഒരു  കേത്വനിക്കസ  പറകസകാണ്സസ
പവൈഹനിക്കനിള്കൂടനി അടനിയന്തരമകായനി അനുവൈദനിക്കണപമനസ അഭദ്ധ്യരതനിക്കുന്നു.
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മുഖദ്ധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വൈനിജയന്):   സര,  മകഞരനി  ഫയര കസഷന്
പകേടനിടയ  നനിരമനിക്കുനതനിനകായനി  സകാകങതനികേ  വൈനിദദ്ധ്യകാഭദ്ധ്യകാസ  വൈകുപ്പെനിപന്റ
ഉടമസ്ഥതയനില് മകഞരനിയനിലുള ജൂനനിയര  പടകനിക്കല് സ്കൂള്  കകേകാമടൗണനില്  50
പസന്റസ  സ്ഥലയ  04.06.2015-പല സരക്കകാര ഉതരവൈസ  പ്രകേകാരയ  ഉപകയകാഗകാനുമതനി
നല്കേനി  ഉതരവൈകായനിട്ടുണസ.   പ്രസ്തുത  സ്ഥലയ  ഫയര  ആന്റസ  പറസഭ്യൂ  സരവ്വസ്പീസസസ
വൈകുപ്പെനിനസ  പപകേമകാറുനതനിനുള  നടപടനികേള്  റവൈനഭ്യൂ  വൈകുപ്പെസ  അധനികേകാരനികേള്
സത്വസ്പീകേരനിച്ചുവൈരുന്നു.  മകഞരനി ഫയര കസഷന് പകേടനിട നനിരമകാണതനിനസ 235 ലക്ഷയ
രൂപയുപട  പകാനുയ  എസനികമറയ  സമരപ്പെനിച്ചനിരുനതസ  കുറമറതകാക്കനി  സമരപ്പെനിക്കകാന്
പപകാതുമരകാമതസ വൈകുപ്പെനിനസ  നനിരകദശയ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ആയതസ ലഭദ്ധ്യമകാകുന മുറയസ
ഭരണകാനുമതനിയുയ ഫണ്ടുയ നല്കുന കേകാരദ്ധ്യയ പരനിഗണനിക്കുനതകാണസ.  മകഞരനി ഫയര
ആന്റസ പറസഭ്യൂ കസഷനസ അഗനിശമന രക്ഷകാപ്രവൈരതനങ്ങള്ക്കസ നനിലവൈനില് ഒരു വൈകാടര
പടന്ഡറുയ ഒരു ബുളറസ കമകാകടകാര പപസക്കനിളുമുണസ.  കൂടകാപത, ഒരു വൈകാടര പടന്ഡര,
ഒരു മള്ടനി യൂടനിലനിറനി പവൈഹനിക്കനിള്,  ഒരു ജസ്പീപ്പെസ എനസ്പീ വൈകാഹനങ്ങള് വൈകാങ്ങുനതനിനസ
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുമുണസ.  നടപ്പെസ  സകാമതനികേ  വൈരഷയ  പദതനിപച്ചലവൈനിപല
നടപടനികേള്  പൂരതസ്പീകേരനിച്ചസ  മതനിയകായ  വൈകാഹനങ്ങളുയ  ഉപകേരണങ്ങളുയ  വൈകാങ്ങുന
മുറയസ മകഞരനി നനിലയതനിപന്റ കേകാരദ്ധ്യവയ പരനിഗണനിക്കുനതകാണസ.     

(3)  കുടനികേനിടപ്പുകേകാരക്കസ പടയയ

ശസ്പീ  .   പകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന്:  സര, ആലത്തൂര തകാലൂക്കനിപല കേനിഴക്കകഞരനി  -2,
മയഗലയഡകായ  വൈനികലജകേളനില്  പതനിറകാണ്ടുകേളകായനി  തകാമസനിച്ചുവൈരുന  451
കുടനികേനിടപ്പുകേകാരക്കസ പടയയ നല്കുനതനിനുള നടപടനികേള് പൂരതസ്പീകേരനിക്കണപമനകാണസ
ഞകാന്  ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടുനതസ.   2011-ല്  ലകാന്ഡസ  കബകാരഡസ  അകപക്ഷ സത്വസ്പീകേരനിച്ചസ,
പരനികശകാധനയസ കശഷയ 451  കപരക്കസ ഓഫര ഓഫസ അപപസന്പമന്റസ നലനിയനിരുന്നു.
അതനില് 151 കപരക്കസ ഓഫര ഒകാഫസ ഡസ്പീഡസ നല്കുകേയുയ 86 കപരക്കസ പടയ വൈനിതരണയ
നടത്തുകേയുയ  പചയ.   എനകാല്  ഇവൈരനില്  ആരക്കുയ  ഇതനിപന്റ  ഒരു  ഗുണവയ
ലഭനിച്ചനിടനില.   ഭൂമനിയുപട  ക്രയവൈനില  ഏക്കറനിനസ  300  രൂപ  എനസ  നനിശയനിച്ചസ,
ഓകരകാരുതരക്കുയ  അനുവൈദനിക്കകാനുകദശനിക്കുന  ഭൂമനിയുപട  അളവൈസ  തനിടപപ്പെടുതനി
അതനിപന്റ ക്രയവൈനില ഗഡുക്കളകായനി സരക്കകാര ടഷറനിയനില് നനികക്ഷപനിക്കകാന് ഓഫര
ലഭനിച്ച  451  കപകരകാടുയ  ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെട്ടു.   കനകാടസ്പീസസ  പപകേപ്പെറനിയ   ഭൂരനിപക്ഷയ
കേരഷകേരുയ  പണയ  ടഷറനിയനില്  അടച്ചസ  രസസ്പീതുയ  പപകേയനില്  പനിടനിച്ചസ  ഇകപ്പെകാള്
കമല്കപകാടസ കനകാക്കനിയനിരനിക്കുകേയകാണസ.  കേഴനിഞ 6 വൈരഷമകായനി ഇതസ തുടരുകേയകാണസ.
ഇതനില് പടയയ ലഭനിച്ച  86  കപരക്കസ  കപകാലുയ  പപകേവൈശ സരടനിഫനിക്കറസ  നല്കുനനില,
അവൈരുപട ഭൂനനികുതനി  കേഴനിഞ  5  വൈരഷവയ സത്വസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുമനില.  ബകാക്കനിയുളവൈരുപട
കേകാരദ്ധ്യയ  ഇതനിലുയ  കേഷമകാണസ.  യു.ടനി.ടനി.  എന  കേമനനിയുപട
ഉടമസ്ഥതയനിലുണകായനിരുന  ആയനിരക്കണക്കനിനസ  ഏക്കര  ഭൂമനി  മനിച്ചഭൂമനിയകായനി
സരക്കകാര ഏപറടുതതകാണസ ഇടൗ സ്ഥലയ.  അതനില് ഏതകാനുയ ഏക്കര  മകാത്രമകാണസ
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പടയ  വൈനിതരണതനിലൂപട  കേരഷകേരക്കസ  നലകാന്  മുന്  എല്.ഡനി.എഫസ.  സരക്കകാര
തസ്പീരുമകാനനിച്ചതസ.  ഇകപ്പെകാഴയ തുടരുന തരക്കങ്ങളനിപലകാനസ വൈനയ വൈകുപ്പെനിപന്റ ഏതകാനുയ
ഏക്കര  ഭൂമനി  അളനസ  തനിടപപ്പെടുതകാന്  കേഴനിഞനിടനില  എനതകാണസ.
ആയനിരക്കണക്കനിനസ ഏക്കര വൈരുന മനിച്ചഭൂമനിയനിപല ഒരു പചറനിയ ഭകാഗയ മകാത്രമകാണസ
പതനിറകാണ്ടുകേളകായനി  തകാമസനിച്ചു  വൈരുന  കേരഷകേരുപട  പപകേവൈശമുളതസ.   ഇവൈരനില്
ഭൂരനിപക്ഷവയ യു.ടനി.ടനി കേമനനിയനില് നനിന്നുയ പണയ പകേകാടുതസ വൈകാങ്ങനിയ ഭൂമനിയനിലകാണസ
തകാമസനിക്കുനതസ.   വൈനയ  വൈകുപ്പെനിപന്റ  കേളവകപകായ  ഭൂമനി  ഏകതകാ  കേരഷകേപന്റ
പറമനിലകാപണന  ശുദ  അസയബന്ധമകായ  വൈകാദമകാണസ  ഇകപ്പെകാള്  ഉനയനിക്കുനതസ.
ഇടൗ  സകാഹചരദ്ധ്യതനില്   പകാവൈപപ്പെട  കേരഷകേപര  ഇനനിയുയ  പരസ്പീക്ഷണതനിനസ
വൈനികധയരകാക്കകാപത  അവൈരുപട  ഭൂമനി  പതനിച്ചസ  നല്കുനതനിനുള  നടപടനി
സത്വസ്പീകേരനിക്കണപമനസ വൈസ്പീണ്ടുയ അഭദ്ധ്യരതനിക്കുകേയകാണസ.  

റവൈനഭ്യൂവയ ഭവൈനനനിരമകാണവയ വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര,
ആലത്തൂര  തകാലൂക്കനിപല   കേനിഴക്കകഞരനി   -2  വൈനികലജനിപല  പഴയ  സരകവ്വ  നമര
1-ല്പപ്പെട 2313.55 ഏക്കര മനിച്ചഭൂമനി യു.ടനി.ടനി. കേമനനിയനില് നനിനസ ഏപറടുക്കുനതനിനസ
ഉതരവൈകായനിട്ടുളതുയ  അനദ്ധ്യപപകേവൈശകതകാടുകൂടനി  ഏപറടുതനിട്ടുളതുമകാണസ.   പ്രസ്തുത
സരകവ്വ നമറനില് ഭൂമനി  പപകേവൈശയ വൈച്ചുവൈരുന  451   സ്ഥലയ ഉടമകേള്,  2011-ല്
പടയതനിനസ  അകപക്ഷ  സമരപ്പെനിക്കുകേയുയ  ആയതനില്  നനിയമകാനുസൃതയ  ഭൂമനി
പപകേവൈശയ വൈച്ചസ  അനുഭവൈനിച്ചസ  വൈരുന  86  കപരക്കസ  പടയയ നല്കുകേയുയ കൂടകാപത  151
കപരക്കസ  ഡസ്പീഡസ  ഓഫസ  അപപസന്പമന്റസ  നല്കുകേയുയ പചയ.   കമല്പ്പെറഞ സരകവ്വ
നമറനില്പപ്പെട  സ്ഥലതസ  931 പപകേവൈശക്കകാരുണസ.   ഇവൈരനില്  ഒന്നുമുതല്  അഞസ
ഏക്കര വൈപരയുയ അതനിനസ മുകേളനിലുയ ഭൂമനി പപകേവൈശയ വൈച്ചുവൈരുനവൈര 597  കപരുണസ.
പപകേവൈശയ വൈച്ചുവൈരുന ഭൂമനി  നഷപപ്പെടകാതനിരനിക്കകാന് കമല്പ്പെറഞവൈര ബന്ധുക്കളുപട
കപരനില്  അകപക്ഷ  സമരപ്പെനിക്കുകേയുയ  ആയതസ  പ്രകദശവൈകാസനികേളുപട  വൈദ്ധ്യകാപകേമകായ
പരകാതനിക്കനിടവൈരുത്തുകേയുയ  പചയതനിപന്റ  അടനിസ്ഥകാനതനില്  പതനിച്ചസ  പകേകാടുക്കല്
നടപടനികേള് നനിരതനിവൈച്ചനിരനിക്കുകേകേയകാണസ.  കമല്പ്പെറഞ മനിച്ചഭൂമനി  പചങ്കുതകായതുയ
വൈനിസ്തൃതമകായ  മലമ്പ്രകദശതനിപന്റ  ഭകാഗവയ  ഭൂരനിഭകാഗയ  പ്രകദശങ്ങളുയ
വൈനകാതനിരതനിയകായനി  വൈരുനതുമകാണസ.   സരകവ്വ  പ്രകാബലദ്ധ്യതനില്  വൈനകപ്പെകാള്
വൈനഭൂമനിയുപട  വൈനിസ്തൃതനിയനില്  കുറവവൈനതകായനി  വൈനയ  വൈകുപ്പെനിനസ  ആകക്ഷപമുണസ.
മനിച്ചഭൂമനി ഉള്പപ്പെടുന ഇടൗ കമഖലയനില് സയയുക സരകവ്വ പൂരതനിയകാകക്കണതുണസ.
സയയുക  സരകവ്വയകായനി  10  കപര  അടങ്ങുന  സരകവ്വ  ടസ്പീമനിപന  ജനിലകാ  കേളകര
നനികയകാഗനിച്ചസ  ഉതരവൈകാകുകേയുയ  അടുത  ആഴ്ച  തപന  സരകവ്വ  നടപടനികേള്
ആരയഭനിക്കുകേയുയ  പചയ്യുനതകാണസ.   വൈരഷകേകാലമകായതനിനകാലുയ  പചങ്കുതകായ
മലമ്പ്രകദശമകായതനിനകാലുയ  സയയുക  സരകവ്വ  സമയബന്ധനിതമകായനി
പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ  പ്രകാകയകാഗനികേ  തടസങ്ങളുണകായനിട്ടുണസ.   പ്രസ്തുത  സരകവ്വ
നടപടനികേള് തകാമസയവൈനിനകാ  പൂരതസ്പീകേരനിച്ചസ  അരഹരകായവൈരക്കസ  പടയയ  വൈനിതരണയ
നടത്തുനതനിനുള നടപടനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതകാണസ.  
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(4)  തകാല്ക്കകാലനികേ ചനിറകേളുപട നനിരമകാണവയ കകേകാലുമകാടസ പദതനി
നടപ്പെകാക്കലുയ 

ശസ്പീ  .    മുരളനി പപരുപനലനി:  സര, ഇനസ  ചനിങ്ങയ ഒനസ കേരഷകേ ദനിനയ -  നമുക്കസ
നഷപപ്പെട കേകാരഷനികേ സയസ്കൃതനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുനതനിനസ എല്.ഡനി.എഫസ.  സരക്കകാര
വൈലനിയ  പരനിശമങ്ങള്  നടത്തുനതസ  സത്വകാഗതകാരഹമകാണസ.  തൃശ്ശൂര  ജനിലയനിപല  7
മണ്ഡലങ്ങളനില്  വൈദ്ധ്യകാപനിച്ചുകേനിടക്കുന  30000  ഏക്കര  കകേകാള്  നനിലങ്ങളനില്
സമയബന്ധനിതമകായനി  തകാല്ക്കകാലനികേ  ചനിറകേള്  നനിരമനിക്കകാതതുമൂലയ  കേഴനിഞ
വൈരഷയ  വൈന്കതകാതനില്  കൃഷനി  നശനിച്ചതനിപന്റ  പശകാതലതനിലകാണസ  ഇതസ
ഉനയനിക്കുനതസ.   2017  കമയസ  8-നസ  നല്കേനിയ  സബ്മനിഷപന്റ  മറുപടനിയനില്  7.5
കകേകാടനി  രൂപ  കൂടനി  ഇടൗ  കമഖലയനിപല  പ്രവൃതനികേള്ക്കസ  അനുവൈദനിക്കുനതനിനകായനി
സബ്ജകസ  കേമനിറനി  വൈഴനി  ധനകാഭദ്ധ്യരതനയനിലൂപട  ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടനിട്ടുണസ   എനസ
പറയുകേയുണകായനി.  എനകാല്  ഇടൗ  മകാസയ  8-നസ  നലനിയ  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടകാത
കചകാദദ്ധ്യതനിനുളള   മറുപടനിയനില്  അധനികേ  തുകേ  അനുവൈദനിച്ചനിടനില  എനകാണസ
കേകാണുനതസ,  2017  നവൈയബറനില്  പടന്ഡര  പചയ്യേകാപമനസ  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതകായുയ
പറയുന്നുണസ.   തുലകാവൈരഷയ  നനിലയ്ക്കുനകതകാപട  കകേകാള്  നനിലങ്ങളനില്  ഉപ്പുപവൈളയ
കേയറുനതസ  എലകാവൈരഷവയ  നടക്കുന  പ്രതനിഭകാസമകാണസ.  അതുപകേകാണസ  നവൈയബര
മകാസയ  തപന  ഏനകാമകാക്കല്, ഇടനിയന്ചനിറ,  മുനയയ  തുടങ്ങനിയ  സ്ഥലങ്ങളനില്
തകാല്ക്കകാലനികേ  ചനിറകേള്  നനിരമനികക്കണതകായനിട്ടുണസ.  കകേകാള്ചകാലുകേളനില്
നസ്പീപരകാഴക്കനിനസ  തടസമകായനിട്ടുള  ചണനി,  കുളവൈകാഴ  എനനിവൈ  ഇടൗ  സമയയ  നസ്പീക്കയ
പചയ്യേണയ.   ഇവൈ  രണ്ടുയ  നടക്കണപമങനില്  അധനികേ  തുകേ  അടനിയന്തരമകായനി
അനുവൈദനിച്ചസ  പടന്ഡര നടപടനികേള് ആരയഭനികക്കണതുണസ.  വൈരഷയകതകാറുയ  ഭസ്പീമമകായ
തുകേയകാണസ  ഇതനിനുകവൈണനി പചലവൈഴനിക്കുനതസ.   ഇടൗ  നനിരമകാണ പ്രവൃതനികേള്ക്കസ
വൈരഷയ  കതകാറുയ  കകേകാടനികേള്  പചലവൈഴനിക്കുനതനിനസ  പകേരയ  റബ്ബര  തടയണകേള്
നനിരമനിച്ചസ  സ്ഥനിരയ  സയവൈനിധകാനമുണകാക്കുന  കേകാരദ്ധ്യയ  ഗടൗരവൈപൂരവ്വയ
പരനികശകാധനികക്കണതുണസ.   അതുകപകാപല  ശകാശത്വത  പരനിഹകാരയ  എന  നനിലയനില്
ഏനകാമകാക്കല്  പറഗുകലററനിപന്റ പടനിഞകാറുവൈശയ കകേകാലുമകാടസ  ഒരു പദതനി ആവൈഷ്കരനിച്ചസ
പൂരതസ്പീകേരനികക്കണതകായനിട്ടുണസ.  അതനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി  ഇന്പവൈസനികഗഷന്
നടപടനികേളുയ അടനിയന്തരമകായനി  ആരയഭനികക്കണതുണസ.   തൃശ്ശൂര ജനിലയനിപല കകേകാള്
നനിലങ്ങളുപട  സയരക്ഷണതനിനകായനി  ആവൈശദ്ധ്യമകായ  തുകേ  അടനിയന്തരമകായനി
നലണപമന്നുയ കേഴനിഞ വൈരഷപത പ്രശ്നങ്ങള് ആവൈരതനിക്കകാതനിരനിക്കകാന് അതസ്പീവൈ
ജകാഗ്രത സരക്കകാരനിപന്റ ഭകാഗത്തുനനിന്നുയ ഉണകാകേണപമന്നുമകാണസ ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടകാനുളളതസ.

ജലവൈനിഭവൈ വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മകാതദ്യു ടനി  .    കതകാമസസ):  സര,  കേഴനിഞ വൈരഷയ
തകാല്ക്കകാലനികേ  ബണ്ടുകേള്  നനിരമനിക്കുനതസ  എലകാവൈരഷവയ  നടത്തുനതനികനക്കകാള്
മുകമ  പചയ്പതങനിലുയ  മഴ  തസ്പീകരകുറഞതനിനകാല് ഉപ്പുപവൈളയ കനരകത എതനി
എന്നുളതകാണസ  അവൈനിപട  പ്രകാകയകാഗനികേമകായനി  ഉണകായ  പ്രയകാസയ.  വൈളപര
ഫലഭൂയനിഷ്ഠമകായ  കകേകാള്  പ്രകദശങ്ങളനില്  കൃഷനി  സഗമമകാകേണപമങനില്  മണ്
ബണ്ടുകേള് നനിരമനിച്ചസ  ഉപ്പുപവൈളയ കേയറകാപത തടകയണതസ ആവൈശദ്ധ്യമകാണസ.  അകത
സമയയ  തപന  പവൈളപക്കടസ  ഒഴനിവൈകാക്കകാനകായനി  അധനികേജലയ  തനിരനിച്ചുവൈനിടുകേയുയ
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പചയവൈരുന്നു.   ഇതനിനുകവൈണനി   കകേകാള്നനിലങ്ങളനികലയ്ക്കുള  മകാരഗ്ഗമകധദ്ധ്യ  കുറുമകാലനി
പുഴയനില് കേകാനകാറപകാടയ,  കേകാരുകുളയ, കതകാട്ടുമുഖയ, വൈകാസപുരയ,  കേകാനകാകതകാടസ  എനസ്പീ
സ്ഥലങ്ങളനില് മണ്ചുമരുകേള് പകേടനി ഡനിസയബര മുതല് ജൂണ് വൈപര പവൈളയ തടഞ്ഞു
നനിരത്തുകേയകാണസ സകാധകാരണ പചയ്യുനതസ.  ഇതനികലയകായനി  2.5  കകേകാടനി രൂപയകാണസ
ഇടൗ  വൈരഷയ  ബഡ്ജറനില്  വൈകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുനതസ.  ഇതനിനകായനി  കൂടുതല്  തുകേ
ആവൈശദ്ധ്യമകാപണനകേകാരദ്ധ്യയ  സബ്ജകസ  കേമനിറനി  ചൂണനിക്കകാണനിക്കുകേയുയ  ധനകേകാരദ്ധ്യ
വൈകുപ്പുമകായനി  ആ  വൈനിഷയയ  കടക്കപ്പെസ  പചയനിട്ടുമുണസ.  2017-2018  വൈരഷപത
കേരമപദതനിയനില് ഇടൗ പ്രവൃതനി ഉള്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണസ. അതനിനകായുള സകാമതനികേ
അനുമതനി  ലഭദ്ധ്യമകാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള്  സത്വസ്പീകേരനിച്ചുവൈരുന്നുണസ.  ഇതസ
ലഭദ്ധ്യമകായകാല് പടന്ഡര നടപടനികേളനികലയസ നസ്പീങ്ങുനതകാണസ.  ബഹുമകാനപപ്പെട അയഗയ
ചൂണനിക്കകാണനിച്ച മണലൂര മണ്ഡലതനിപല പവൈങനിടങ്ങസ-മണലൂര ഗ്രകാമപഞകായത്തുകേപള
ബന്ധനിപ്പെനിച്ചു പകേകാണ്ടുള ഏനകാമകാക്കല് പറഗുകലററനിനസ  തകാപഴ  കകേകാലുമകാടസ  ഭകാഗതസ
ഒരു  പചക്കസ  ഡകായ  നനിരമനിക്കുനതനിനുള  പപ്രകാകപ്പെകാസല്  നനിലവൈനിലുണസ.   കകേകാള്
നനിലങ്ങളനികലയസ  ഉപ്പുപവൈളയ  കേയറുനതസ  തടയകാനുയ  മഴപവൈളയ  സയഭരനിച്ചസ
നനിരതകാനുയ  ഭൂഗരഭ  ജലവൈനിതകാനയ  ഉയരത്തുനതനിനുയ  കമല്പ്രവൃതനിമൂലയ
സകാധനിക്കുനതകാണസ.  ഏനകാമകാക്കലനില്    ഓകരകാ  വൈരഷവയ  40  ലക്ഷയ  രൂപ
പചലവൈഴനിച്ചസ  നനിരമനിക്കുന  തകാലകാലനികേ  തടയണ  നനിരമകാണയ  ഒഴനിവൈകാക്കനി  ഒരു
സ്ഥനിരയ  സയവൈനിധകാനയ  ഒരുക്കുനതനിനസ  ഇടൗ  നനിരമകാണയമൂലയ  സകാധനിക്കുനതകാണസ.
ഇടൗ  പ്രവൃതനിയുപട  ഇന്പവൈസനികഗഷന്  പൂരതനിയകാക്കനി  വൈനിശദമകായ  കപ്രകാജകസ
റനികപ്പെകാരടസ തയ്യേകാറകാക്കകാന് നനിരകദശനിച്ചനിട്ടുണസ.

(5)   ജപ്പെകാന് കുടനിപവൈള പദതനി

ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി:  സര,  അതനിരൂക്ഷമകായ  കുടനിപവൈള  ക്ഷകാമയ
നനിലനനില്ക്കുന  കകേകാഴനികക്കകാടസ  ജനിലയനിപല  13  പഞകായത്തുകേളനിലുയ  കകേകാഴനികക്കകാടസ
കകേകാരപ്പെകറഷനനിലുയ  നടപ്പെനിലകാക്കനിപക്കകാണനിരനിക്കുന  ജപ്പെകാന്  കുടനിപവൈള  പദതനി
അനനിശനിതകേകാലമകായനി  ഓകരകാ  കേകാരണങ്ങളകാല് നസ്പീണ്ടുകപകാകുകേയകാണസ.   ഇക്കകാരദ്ധ്യയ
സതത്വര ശദയനില്പപ്പെടുതകാനകാണസ ഇടൗ സബസ മനിഷന്. ഇടൗ കുടനിപവൈള പദതനിയുപട
പ്രധകാന  ജലസയഭരണനി  സ്ഥകാപനിച്ചനിട്ടുളതസ  ബകാലുകശ്ശേരനിയനിപല  കകേകാക്കല്ലൂരനിലകാണസ.
'പവൈളയ  പവൈളയ  സരവ്വത്ര,  തുളനി  കുടനിക്കകാനനിലപത്ര'  എന   ഗതനികകേടനിലകാണസ
പരനിസരവൈകാസനികേളകായ 400-ഓളയ കുടുയബങ്ങള്.  അവൈര  ഇടൗ പദതനിയനില് നനിനസ
പുറതകായനിരനിക്കുകേയകാണസ.   ബകാലുകശ്ശേരനി  പഞകായതനിപല  2,  16,  17  വൈകാരഡുകേപള
ഒനകായഘട  സരകവ്വയനിലുയ  ഡനിപപസനനിയഗനിലുയ  ഉള്പപ്പെടുത്തുകേയുയ  2009-ല്  150
കുടുയബങ്ങള്ക്കസ വൈകാടര അകതകാറനിറനിയനില് നനിനസ കേണക്ഷനുകവൈണനി പണമടയ്ക്കുകേയുയ
പചയതകാണസ.   നനിരന്തരമകായനി  ഉപകഭകാകകാക്കള്  ആവൈശദ്ധ്യയ  ഉനയനിച്ചുപവൈങനിലുയ
നനിലവൈനിപല പ്രശ്നതനിനസ ഇതുവൈപര പരനിഹകാരയ കേകാണകാന് സകാധനിച്ചനിടനില.  ഇതനിനകായനി
ബന്ധപപ്പെടവൈരുപട  ഒരു  കയകാഗയ  വൈനിളനിച്ചു  കചരക്കകാന്  മനനി  ഇനസ  തയ്യേകാറകായതനിനസ
അകദഹപത  അഭനിനനനിക്കുകേയകാണസ.  മനനി  ഇതനിനുമുന്പുയ  ഇക്കകാരദ്ധ്യങ്ങളനില്
ഇടപപടനിട്ടുണസ. മഹകാഭൂരനിപക്ഷയ ജനങ്ങളുയ സരക്കകാരനിപനകാപ്പെമുണസ. കുടനിപവൈളതനിനസ
അടനിയന്തനിര പരനിഹകാരയ കേകാണണയ എനകാണസ ഉനയനിക്കകാനുളളതസ.  
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ജലവൈനിഭവൈ വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മകാതദ്യു  ടനി  .    കതകാമസസ):   സര,  ബഹുമകാനപപ്പെട
അയഗയ  ചൂണനിക്കകാണനിച്ച  പദതനിയുപട  വൈനിതരണ  ശയഖല  കനരകത  ഏപറടുത
കേരകാറുകേകാരന്  പൂരതനിയകാക്കകാപത  കേരകാര  റദകാകക്കണനി  വൈന്നു.  ഇകപ്പെകാള്
ഉണകായനിരനിക്കുന  പ്രശ്നയ  പഴയ  കേരകാറുകേകാരപന്റ  റനിസസ  ആന്റസ  കകേകാസനില്  പുതനിയ
കേരകാറുകേകാരപന  ഏല്പ്പെനിപച്ചങനിലുയ  എവൈനിപടപയകാപക്കയകാണസ  പപപപ്പുകേള്  ഇടപതനസ
വൈദ്ധ്യകതപപ്പെടുതകാന് കേഴനിഞനിടനില.  കറകാഡുകേളുപട വൈസ്പീതനി കൂടനിയകപ്പെകാള് ഗദ്ധ്യകാപ്പുകേള്
കേണ്ടുപനിടനിക്കകാന് കേഴനിയുനനില.  പവൈളയ തുറന്നുവൈനിടസ  ലസ്പീക്കുണകാകുന സ്ഥലത്തുകൂടനി
ഗദ്ധ്യകാപ്പെസ  കേണ്ടുപനിടനിച്ചകാണസ  ബകാക്കനി  പ്രവൃതനി  നടന്നുപകേകാണനിരനിക്കുനതസ.
ബഹുമകാനപപ്പെട അയഗയ ചൂണനിക്കകാണനിച്ചതുകപകാപല  ബകാലുകശ്ശേരനി പഞകായതനില്  ഒരു
പ്രകതദ്ധ്യകേ സ്ഥലതസ ഡനിപപസന് പ്രകേകാരയ 65 കേനി.മസ്പീ നസ്പീളതനില് വൈനിതരണ ശയഖല
സ്ഥകാപനികക്കണതുണസ,  ഇതനില്  15  കേനി.മസ്പീ.  ഭകാഗതസ  ജലവൈനിതരണയ
സകാദദ്ധ്യമകാക്കുനതനിനസ  അനുകയകാജദ്ധ്യമകായ  സ്ഥലതസ  ബൂസര  പമനിയഗസ  കസഷനുയ
ഓവൈരപഹഡസ ടകാങ്കുയ ആവൈശദ്ധ്യമുണസ.  ഇതരതനില് പദതനിയുപട അടുത ഘടയ കൂടനി
നടപ്പെനിലകായകാല് മകാത്രകമ കകേകാക്കല്ലൂര,  അങ്ങകാടനി  തുടങ്ങനിയ ഉയരന പ്രകദശങ്ങളനില്
ജലവൈനിതരണയ  സകാദദ്ധ്യമകാകൂ  എന  പ്രയകാസമകാണസ  ഇകപ്പെകാള്  വൈനനിരനിക്കുനതസ.
ജപ്പെകാന്  കുടനിപവൈള പദതനി  നടപ്പെനിലകാക്കുകമകാള് കേണക്ഷന്  പകേകാടുക്കുനതനിനകായനി
ഗുണകഭകാകകാക്കളനില് നനിന്നുയ മുന്കൂര രജനികസ്ട്രഷനസ അകപക്ഷ സത്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ 150
ഓളയ കപര ഉള്പപ്പെപടയുളവൈരനില് നനിനസ രജനികസ്ട്രഷന് ഫസ്പീ വൈകാങ്ങുകേയുയ പചയനിട്ടുണസ.
രണകായഘട  കുടനിപവൈള  വൈനിതരണ  ശയഖലയുപട  പണനി  നടത്തുനതനികനകാപടകാപ്പെയ
വൈസ്പീടുകേളനികലയ്ക്കുള സരവ്വസ്പീസസ  പപപപ്പെസ  പപലന് സ്ഥകാപനിക്കകാനുയ  സകാധനിക്കുനതകാണസ.
ബകാലുകശ്ശേരനി  പഞകായതനിപല  മുഴവൈന്  പ്രകദശങ്ങളനിലുയ  വൈനിതരണ  ശയഖല
എതനിക്കുനതനിനസ രണകായഘട പപപപ്പെസ പപലന് സ്ഥകാപനിക്കല് കൂടനി നടകതണതുണസ,
ഇതനിനകായനി ഉകദശയ 16 കകേകാടനി രൂപ മതനിപ്പെസ ചനിലവൈസ കേണക്കകാക്കുന്നു. ഇതനിനുകവൈണ
വൈനിശദമകായ  എഞനിനസ്പീയറനിയഗസ  റനികപ്പെകാരടസ    തയ്യേകാറകാക്കുനതനിനുള  പ്രകാരയഭ
നടപടനികേള്  വൈകാടര  അകതകാറനിറനി  സത്വസ്പീകേരനിച്ചുവൈരുന്നുണസ.   ബഹുമകാനപപ്പെട  അയഗയ
ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടതനുസരനിച്ചസ ഇന്നുതപന ഇതുസയബന്ധനിച്ച ഒരു അവൈകലകാകേന കയകാഗയ
ബന്ധപപ്പെട ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരുപട സകാനനിദദ്ധ്യതനില് കചരനസ തസ്പീരുമകാനപമടുക്കുനതകാണസ.

(6)  കജകായനിന്റസ ആര.ടനി. ഓഫസ്പീസസ

ശസ്പീ  .    സണ്ണനി  കജകാസഫസ:  സര,  പുതുതകായനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ച  ഇരനിടനി  തകാലൂക്കനില്,
ഇരനിടനി  ആസ്ഥകാനമകായനി  കജകായനിന്റസ  ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസസ  സ്ഥകാപനിക്കണപമനകാണസ
ഞകാന്  ബഹുമകാനപപ്പെട  മനനികയകാടസ  അഭദ്ധ്യരതനിക്കുനതസ.  ഇരനിടനി  തകാലൂക്കനില്  19
വൈനികലജകേളനിലകായനി  ആയനിരകതകാളയ  സത്വയര  കേനികലകാമസ്പീറര  വൈനിസ്തൃതനിയനില്  മൂനസ
ലക്ഷതനിലധനികേയ  ജനങ്ങള് തകാമസനിക്കുന്നുണസ.  ഇടൗ ജനങ്ങള്ക്കസ  നനിലവൈനിലുളളതസ
തലകശ്ശേരനി /തളനിപ്പെറമസ കജകായനിന്റസ ആര.ടനി. ഓഫസ്പീസകാണസ. 60 കേനികലകാമസ്പീറര മുതല് 90
കേനികലകാമസ്പീറര  വൈപര  ദൂരതനിലകാണസ  പ്രസ്തുത  കജകായനിന്റസ  ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസസ
പ്രവൈരതനിക്കുനതസ.  തലകശ്ശേരനി  തകാലൂക്കനിപല  48  വൈനികലജകേളനിലകായനി  10  ലക്ഷയ
ജനങ്ങള്  തകാമസനിക്കുന്നുണസ.  ഇത്രയുയവൈരുന  ജനസയഖദ്ധ്യയകാണസ  ഒരു  കജകായനിന്റസ
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ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസസ  ഉളതസ.  വൈകാഹനങ്ങളുപട  രജനികസ്ട്രഷന്,  വലസന്സനിയഗസ,
പപരമനിറസ  തുടങ്ങനിയ വൈനിവൈനിധ ആവൈശദ്ധ്യങ്ങള്ക്കകായനി കജകായനിന്റസ ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസനില്
കപകാകകേണതകായുണസ. തളനിപ്പെറമസ തകാലൂക്കനിലുയ 47 വൈനികലജകേളനിലുയ ഇടൗ രണസ റവൈനഭ്യൂ
തകാലൂക്കുകേളുപട  ഭൂപ്രകദശങ്ങപള  ശകാസസ്പീയമകായനി  ക്രമസ്പീകേരനിച്ചുപകേകാണകാണസ  ഇരനിടനി
തകാലൂക്കസ  രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുളതസ.   പുതനിയ  റവൈനഭ്യൂ  തകാലൂക്കനില്   പുതനിയ  കജകായനിന്റസ
ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസസ ഏറവയ അതദ്ധ്യകാവൈശദ്ധ്യമകായനിട്ടുള ഒരു അനുബന്ധ സ്ഥകാപനമകാണസ.
വൈകാഹനങ്ങളുപട  എണ്ണയ  കൂടുകമകാള്  കജകായനിന്റസ  ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസകേളുമകായനിട്ടുള
ഇടപകാടുകേള് കൂടനിവൈരനികേയകാണസ.  ഇകപ്പെകാഴള ഇടൗ അശകാസസ്പീയതയുയ അസടൗകേരദ്ധ്യവയ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവൈണനി  പുതനിയ  തകാലൂക്കസ  ആസ്ഥകാനതസ  പുതനിയ  കജകായനിന്റസ
ആര.ടനി.  ഒകാഫസ്പീസസ  അനുവൈദനിക്കണപമനസ  ബഹുമകാനപപ്പെട  മനനികയകാടസ
അഭദ്ധ്യരതനിക്കുകേയകാണസ. 

ഗതകാഗത  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതകാമസസ  ചകാണനി):  സര,  സയസ്ഥകാനതസ
പുതുതകായനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കപപ്പെടതുള്പപ്പെപടയുളള  11  തകാലൂക്കസ  ആസ്ഥകാനങ്ങളനില്
കജകായനിന്റസ  ആര.ടനി.ഒ.യുപട കേസ്പീഴനിലുള സബസ  ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസകേളനില.   എനകാല്
ചനില തകാലൂക്കുകേളനില് ആ തകാലൂക്കനിപല തപന തകാലൂക്കസ ആസ്ഥകാനമലകാത സ്ഥലതസ
പ്രസ്തുത ഓഫസ്പീസസ പ്രവൈരതനിക്കുന്നുണസ.  വൈകാഹനബകാഹുലദ്ധ്യയ നനിമനിതയ ചനില സബസ
ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസകേളനില്  അധനികേകജകാലനി  ഭകാരവമുണസ.  ഇപതലകായ
കേണക്കനിപലടുത്തുപകേകാണകാണസ  പുതനിയ  സബസ  ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസകേള്
ആരയഭനിക്കുനതസ.   കേണ്ണൂര  ജനിലയനിപല  പുതുതകായനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കപപ്പെട  ഇരനിടനി
തകാലൂക്കനില് സബസ  ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസസ  പ്രവൈരതനിക്കുനനില.  ഇരനിടനി  ഉള്പപ്പെപടയുള
വൈനിവൈനിധ സ്ഥലങ്ങളനില് സബസ ആര.ടനി. ഓഫസ്പീസകേള് സ്ഥകാപനിക്കണപമന നനിരകദശയ
പരനികശകാധനിച്ചുവൈരനികേയകാണസ.  

(7)  പകേ.എസസ.ആര.ടനി.സനി. ഡനികപ്പെകാ വൈനികേസനയ

ശസ്പീ  .    എല്കദകാസസ പനി  .    കുനപ്പെനിളനില്: സര,  പപരുമകാവൂര പകേ.എസസ.ആര.ടനി.സനി.
ഡനികപ്പെകായുപട കശകാചദ്ധ്യകാവൈസ്ഥ പരനിഹരനിക്കണപമനസ ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെട്ടുപകേകാണകാണസ ഞകാന്
ഇതസ  ഉനയനിക്കുനതസ.  ബഹുമകാനപപ്പെട  മുന്  സസ്പീക്കര   ശസ്പീ.   പനി.  പനി.  തങച്ചന്
മുന്സനിപ്പെല്  പചയരമകാന്  ആയനിരുന  കേകാലഘടതനില്,   പപരുമകാവൂര  നനിവൈകാസനി
കൂടനിയകായ  കഡകാ.  ഡനി.  ബകാബുകപകാള്  പകേ.എസസ.ആര.ടനി.സനി.-യുപട  ചസ്പീഫസ
എകനികേഭ്യൂടസ്പീവൈസ  ഓഫസ്പീസര ആയനിരുന  കേകാലഘടതനില്  1978-ലകാണസ  പപരുമകാവൂര
പകേ.എസസ.ആര.ടനി.സനി. ഡനികപ്പെകാ നനിരമനിച്ചതസ. ഒരു കേകാലതസ കകേരളതനിപല ഏറവയ
വൈലനിയ  ഡനികപ്പെകാ  ആയനിരുന്നു  ഇപതങനില്,  ഇനസ  കശകാചദ്ധ്യമകായ  അവൈസ്ഥയനിലകാണസ.
ഡനി.ടനി.ഒ.  ഓഫസ്പീസസ  ആയനിരുന  ഇടൗ  ഡനികപ്പെകാപയ  എ.ടനി.ഒ.  ഓഫസ്പീസസ  ആയനി
തരയതകാഴനി.  വഹകറഞനിപന്റ  കേവൈകാടമകായ  മൂനകാര-കകേകാതമയഗലയ,  ആലുവൈ-മൂനകാര
കറകാഡസ,  എയ.സനി.  കറകാഡുപമകാപക്ക  സന്ധനിക്കുന  ഇടൗ  പ്രകദശയ  വൈളപരയധനികേയ
വൈനികേസന സകാധദ്ധ്യത ഉളതകായനിരുപനങനിലുയ കേഴനിഞ പതനിനഞസ വൈരഷമകായനി ഇടൗ
ഡനികപ്പെകായനികലയസ  തനിരനിഞ്ഞുകനകാക്കനിയനിടനില.  പ്രസ്തുത  ഡനികപ്പെകായുപട  കശകാചദ്ധ്യകാവൈസ്ഥ
ബഹുമകാനപപ്പെട  മനനി  കനരനിടസ  പരനികശകാധനിക്കണയ.  അന്തര  സയസ്ഥകാന
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ബസ്സുകേളുണകായനിരുനതസ  നനിരതലകാക്കനി.  70-ലധനികേയ  സരവ്വസ്പീസകേള്  ഉണകായനി
രുനതനില്  ഇകപ്പെകാള്  49  പഷഡഭ്യൂളുയ  48  ബസ്സുകേളുയ  മകാത്രമകാണസ  അവൈനിപടയുളതസ.
രകാത്രനികേകാലഘടങ്ങളനിപല  കലകാക്കല്  സരവ്വസ്പീസസ  പൂരണ്ണമകായുയ  നനിരതനിയതനിപന
ത്തുടരനസ  അവൈനിപട  യൂതസ  കകേകാണ്ഗ്രസസ  നനികയകാജകേമണ്ഡലയ  പ്രസനിഡന്റസ  കപകാള്
പകാതനിക്കലനിപന്റ കനതൃതത്വതനില് സമരയ നടക്കുകേയുണകായനി. അടുത ദനിവൈസയ മുതല്
രകാത്രനിയനില് ബസസ  ഉണകാകുപമനസ  അവൈനിടപത എ.ടനി.ഒ.  കനരനിടസ  ഉറപ്പെസ  പകേകാടുത്തു,
പകക്ഷ  ബസസ  വൈനനിടനില.  എനനിക്കസ  ഇടൗ  സമരവമകായനി  ബന്ധപപ്പെടസ  അവൈനിപട
കുതനിയനിരനികക്കണനി  വൈന്നു.  എനകാല്  ഇതുവൈകരയുയ  നടപടനികേള്  സത്വസ്പീകേരനിച്ചനിടനില.
കേഴനിഞ  നകാലുവൈരഷക്കകാലമകായനി  പുതനിയ  ഫകാസസ  സരവ്വസ്പീസസ  ബസ്സുകേള്  ഒന്നുമനില.
കലകാ കഫകാര ബസസ ഉള്പപ്പെപട 69 എണ്ണയ കേണക്കനിലുപണങനിലുയ പലതുയ ഓടുനനില;
എലകായ പവൈറുപത നനിരതനിയനിടനിരനിക്കുകേയകാണസ. അസനിസന്റസ ഡനികപ്പെകാ എഞനിനസ്പീയറുപടയുയ
കസകാര  വൈനിഭകാഗതനിപന്റയുയ  മുറനികേളുപട  മുകേള്ഭകാഗയ  കകേകാണ്ക്രസ്പീറസ   ഇളകേനിവൈസ്പീണസ
ദുരബലമകായ  അവൈസ്ഥയനില്  ഇടനിഞസ  വൈസ്പീഴകാറകായനിരനിക്കുകേയകാണസ.  പമക്കകാനനിക്കല്
വൈനിഭകാഗതനില്  അതദ്ധ്യകാധുനനികേ  രസ്പീതനിയനിലുള  ഉപകേരണങ്ങപളകാന്നുമനില.  ഡനികപ്പെകാ
കേകാടുകേയറനി  കേനിടക്കുകേയുയ  ചുറമതനില്  ഇടനിഞസ  കേനിടക്കുന  അവൈസ്ഥയുമകാണുളതസ.
വൈണനി പകാരക്കസ പചയ്യുന സ്ഥലത്തുവൈപര ടകാര പചയ്യേകാപത കുളമകായനി കേനിടക്കുകേയകാണസ.
കേദ്ധ്യകാന്റസ്പീനനിപല  മലനിനജലയ  സയസരനിക്കുനതനിനുള  കസകാക്പനിറസ  സയവൈനിധകാനയ
ഇവൈനിപടയനില,  ആവൈശദ്ധ്യതനിനസ ജസ്പീവൈനക്കകാരനില.  ഇടൗ സകാഹചരദ്ധ്യപമലകായ പരനിഗണനിച്ചസ
പപരുമകാവൂര പകേ.എസസ.ആര.ടനി.സനി. ഡനികപ്പെകായുപട വൈനികേസനതനിനുകവൈണനി ഗവൈണ്പമന്റസ
സതത്വര നടപടനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ ജകനകാപകേകാരപ്രദമകായനി രകാത്രനികേകാലങ്ങളനിലുള
കലകാക്കല്  ബസസ  പുനനഃസ്ഥകാപനിക്കകാനുയ  ഡനി.ടനി.ഒ.  ഒകാഫസ്പീസനിപന  എ.ടനി.ഒ.
ഓഫസ്പീസകായനി  തരയതകാഴനിയതസ  പുനനഃസ്ഥകാപനിക്കകാനുയ  പുതുവൈതരദനിനമകായ  ചനിങ്ങയ
ഒനനിനസ ഇതനിനുകവൈണ തസ്പീരുമകാനയ അങ്ങസ  വകേപക്കകാളണപമനസ അഭദ്ധ്യരതനിക്കുകേയകാണസ.

ഗതകാഗത  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതകാമസസ  ചകാണനി):  സര,  പപരുമകാവൂര
ഡനികപ്പെകായനില്  16  ജന്റയ  പഷഡഭ്യൂള്  ഉള്പപ്പെപട  65  പഷഡഭ്യൂളുകേള്ക്കസ  21  ജന്റയ
ബസ്സുകേള് ഉള്പപ്പെപട 67 ബസ്സുകേള് നനിലവൈനിലുണസ. നനിലവൈനില്, പസയര ഉള്പപ്പെപട 5
ഓരഡനിനറനി  ബസ്സുകേളുപട  കുറവണസ.  പുതനിയ  ബസ്സുകേള്  നനിരതനിലനിറക്കുന  മുറയസ
കുറവകേള്  നനികേത്തുനതകാണസ.  പരനിഷ്കരനിച്ച  പഷഡഭ്യൂള്  അനുസരനിച്ചസ  ആപകേ  133
വഡ്രവൈറുയ  133  കേണകറുമകാണസ കവൈണതസ.  കേണകരമകാരുപടയുയ കകാരക്കുമകാരുപടയുയ
വടപ്പെനിസ്റ്റുകേളുപടയുയ കുറവകേളുണസ.  ആ ഒഴനിവകേള് നനികേത്തുനതനിനുള നടപടനികേള്
സത്വസ്പീകേരനിച്ചുവൈരുന്നു. ചുറമതനില് നനിരമകാണവമകായനി ബന്ധപപ്പെടസ രണസ ലക്ഷയ രൂപയുപട
എസനികമറനില് യൂണനിറസ തലതനില് കേത്വകടഷന് വൈനിളനിച്ചസ പ്രവൃതനി പചയ്യേകാനുള നടപടനി
സത്വസ്പീകേരനിച്ചുവൈരുന്നു. പകാരക്കനിയഗസ ഏരനിയ കകേകാണ്ക്രസ്പീറസ പചയ്യുനതനിനകായനി ഉകദശയ 50
ലക്ഷയ  രൂപകയകാളയ  പചലവവൈരുയ.  കകേകാരപ്പെകറഷന്  ഫണനിപന്റ  ലഭദ്ധ്യതയനുസരനിച്ചസ
പ്രവൃതനി  നടതകാനുള  നടപടനികേള്  സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതകാണസ.  അസനിസന്റസ  ഡനികപ്പെകാ
എഞനിനസ്പീയറുപടയുയ  കസകാര  വൈനിഭകാഗതനിപന്റയുയ  മുറനികേളുപട  അറകുറപ്പെണനികേള് 
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പചയ്യുനതനിനകായനി  മൂനസ  ലക്ഷതനി  പതനിനകായനിരയ  രൂപയുപട  കേത്വകടഷന്
ക്ഷണനിപച്ചങനിലുയ  നകാളനിതുവൈപര  പ്രവൃതനി  ആരുയ  ഏപറടുതനിടനില.  ആയതനിനകാല്,
നനിലവൈനിപല  ഡനി.എസസ.ആര.  പ്രകേകാരയ  എസനികമറസ  തയ്യേകാറകാക്കകാന്  അസനിസന്റസ
എഞനിനസ്പീയര ക്കസ  നനിരകദശയ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കേദ്ധ്യകാന്റസ്പീനനില്  നനിന്നുള  മലനിനജലയ
സയസരനിക്കുനതനിനസ  ആവൈശദ്ധ്യമകായ  കസകാക്പനിറസ  നനിരമകാണയ  നടത്തുനതനിനകായനി
കേരകാറുകേകാരനസ  അനുമതനി  നല്കുനതകാണസ.  പമക്കകാനനിക്കല്  ജസ്പീവൈനക്കകാരുപട
അദത്വകാനഭകാരയ  കുറയ്ക്കുനതനിനുയ ഉല്പ്പെകാദനക്ഷമത വൈരദനിപ്പെനിക്കുനതനിനുയ ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങള്  വൈകാങ്ങനി  നല്കുനതനിനുമുള  നടപടനികേള്  തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു.
അതനിഗുരുതരമകായ  സകാമതനികേ  പ്രതനിസന്ധനിയനിലൂപട  കേടന്നുകപകാകുന
സകാഹചരദ്ധ്യതനില്,  നനിലവൈനിലുള  അസനിസന്റസ  ടകാന്കസകാരടസ  ഒകാഫസ്പീസസ,  ജനിലകാ
ടകാന്കസകാരടസ ഓഫസ്പീസറുപട കേകാരദ്ധ്യകാലയമകായനി ഉയരത്തുനതസ പകേ.എസസ.ആര.ടനി.സനി. -
ക്കസ ഇകപ്പെകാള് ഉടപന പരനിഗണനിക്കകാന് നനിരവ്വകാഹമനില.

(8) കേത്വകാറനികേളുപട പ്രവൈരതനയ 

ശസ്പീ  .    എയ  .    നടൗഷകാദസ:  സര,  പകേകാലയ  ജനിലപയ  ആപകേ  ബകാധനിക്കുന
കേത്വകാറനികേളുപട  പ്രവൈരതനവമകായനി  ബന്ധപപ്പെട  വൈനിഷയപതക്കുറനിച്ചകാണസ  എനനിക്കസ
ഉനയനിക്കകാനുളളതസ.  അഞസ പഹകറനില് തകാപഴയുള എലകാ കേത്വകാറനികേളുയ അടച്ചുപൂടകാന്
2016-ല്  സപ്രസ്പീയകകേകാടതനി  വൈനിധനി   ഉണകായതനിപന്റ  അടനിസ്ഥകാനതനില്,  പകേകാലയ
ജനിലയനിപല  എലകാ  കേത്വകാറനികേളുയ  അടഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയകാണസ.  പകേകാലയ  ജനിലയനിപല
പ്രകതദ്ധ്യകേത,  ആപകേ  125  കേത്വകാറനികേളകാണുളപതങനില്  അതനില്  123-ഉയ  അഞസ
പഹകറനില്  തകാപഴകയകാ  ഒരു  പഹകറനില്  തകാപഴകയകാ  ഉളതകാണസ.  അതുപകേകാണസ
പകാരനിസ്ഥനിതനികേ അനുമതനി ലഭനിച്ചകശഷയ മകാത്രകമ ഇതനിപന്റ പ്രവൈരതനയ നടതകാന്
കേഴനിയുകേയുള.  പ്രസസുത  വൈനിഷയവമകായനി  ബന്ധപപ്പെടസ  സരക്കകാര  കൃതദ്ധ്യമകായ
മകാനദണ്ഡങ്ങള്  നനിരകദശനിച്ചസ  ഉതരവൈസ  ഇറക്കനിപയങനിലുയ  ലഭനിച്ചനിട്ടുള  100
അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  പരനികശകാധന  നടതകാകനകാ  തസ്പീരപ്പെസ  കേല്പ്പെനിക്കകാകനകാ
നകാളനിതുവൈപര  തയ്യേകാറകായനിടനില.  ഇതുമൂലയ  പകേകാലയ  ജനിലയനിപല  നനിരമകാണ
പ്രവൃതനികേളകാപകേ  പ്രതനിസന്ധനിയനിലകാണസ.  ഇടുക്കനി,  പപരുമകാവൂര  തുടങ്ങനിയ
സ്ഥലങ്ങളനില്നനിനകാണസ  ഇകപ്പെകാള്  പമറല്  പകേകാണ്ടുവൈരുനതസ.  ഇതസ
പകേകാണ്ടുവൈരുകമകാള്  ഒരു  കേദ്യുബനികേസ  മസ്പീററനിനസ  ഇരടനിയനിലധനികേയ  വൈനിലവൈരുന്നു.
ആയതനിനകാല് കേരകാറുകേകാരകാരുയ സത്വന്തയ കേയ്യേനില്നനിന്നുയ നഷയ സഹനിച്ചസ പ്രവൃതനികേള്
നടതകാന്  തയ്യേകാറകാകുനനില.  പടണര  പചയ,  എഗ്രനിപമന്റസ  വൈച്ചനിട്ടുള  വൈരക്കുകേള്ക്കസ
ഇകപ്പെകാള് ഒരു ദനിവൈസയ  100  മുതല്  120  കലകാഡസ  വൈപര   പമറല് പപകാതുമരകാമതസ
നനിരമകാണ  പ്രവൃതനികേള്ക്കസ  മകാത്രമകായനി  ആവൈശദ്ധ്യമുണസ.  ഇതനിനുപുറകമയകാണസ
എയ.എല്.എ.,  എസസ.ഡനി.എഫസ.   ഉപകയകാഗനിച്ചുള  പ്രവൃതനികേള്.  ഇതുകൂടനി
കേണക്കകാക്കുകമകാള്  ഇതനിപന്റ  ഇരടനിയനിലധനികേയ  വൈരുയ.  ഇകപ്പെകാള്  കേത്വകാറനികേള്
പ്രവൈരതനിക്കകാത കേകാരണതകാല് പകേകാലയ ജനിലയനിപല പപകാതുമരകാമതസ നനിരമകാണ
പ്രവൃതനികേപളലകായ  സയഭനകാവൈസ്ഥയനിലകാണസ.   പകാരനിസ്ഥനിതനികേ  അനുമതനിയുപട
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കേകാരണങ്ങള് പറപഞകാന്നുയ ജനങ്ങകളകാടസ വൈനിശദസ്പീകേരനിക്കകാന് കേഴനിയനില.  ഒരു വൈരക്കസ
പടണര പചയകാല്  എനപകേകാണസ മരകാമതസ പണനി പചയ്യുനനില എനസ കചകാദനിച്ചകാല്,
ഒകാകരകാരുതകരകാടുയ ഇടൗ മറുപടനി പറഞസ നനില്ക്കകാന് കേഴനിയനില. പകേകാലയ ജനിലയനിപല
നനിരമകാണ  കമഖലയുമകായനി  ബന്ധപപ്പെടസ  വൈളപര  ഗുരുതരമകായ  പ്രതനിസന്ധനിയകാണസ
ഇകപ്പെകാള്  കനരനിട്ടുപകേകാണനിരനിക്കുനതസ.  അഞസ  പഹകറനിനസ  തകാപഴയുള  ഭൂമനിയനില്
കേത്വകാറനികേളുപട  പ്രവൈരതനതനിനകായനി  പകാരനിസ്ഥനിതനികേ  അനുമതനി  നല്കുനതനിനസ
കേരശന  നനിരകദശയ  ജനിലകാധനികേകാരനികേള്ക്കസ  നല്കേണയ.  അതുകൂടകാപത,  തമനിഴസ നകാടസ
അതനിരതനിയനില്നനിന്നുയ  പമറലുകേള്  ഇഷയ  കപകാപല  ലഭനിക്കുന്നുണസ.
കകേന്ദ്രസരക്കകാരനിപന്റ എയ്ഡസ ലഭനിച്ചനിട്ടുളള പദതനികേള്ക്കുയ സത്വകേകാരദ്ധ്യ വൈദ്ധ്യകനികേളുപട
ബനില്ഡനിയഗസ പപരമനിഷനുളവൈയ്ക്കുയ മകാത്രകമ ഇതസ നല്കുന്നുള.  പപകാതുമരകാമതനിപന്റ
നനിരമകാണ  പ്രവൃതനികേള്ക്കസ  കകേന്ദ്രസരക്കകാര  അനുമതനി  നല്കുനനില.
തമനിഴസ നകാടനില്നനിന്നുയ  പമറലുകേള്  പകേകാണ്ടുവൈരകാനുള  അനുമതനി  ലഭനിച്ചകാല്  ഒരു
പരനിധനിവൈപര ഇടൗ പ്രശ്നയ പരനിഹരനിക്കകാന് കേഴനിയുയ.  പകേകാലയ ജനിലയനിപല നനിരമകാണ
പ്രവൃതനികേള്  സമയബന്ധനിതമകായനി  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുയ  തമനിഴസ നകാടസ
അതനിരതനിയനില്നനിന്നുയ പമറല് പകേകാണ്ടുവൈരകാനുള അനുമതനിക്കുമകായനി ആവൈശദ്ധ്യമകായ
ഇടപപടലുകേള്  സരക്കകാരനിപന്റ  ഭകാഗത്തുനനിന്നുയ  അടനിയന്തരമകായനി  ഉണകാകേണപമനസ
അഭദ്ധ്യരതനിക്കുകേയകാണസ. 

വൈദ്ധ്യവൈസകായവയ  കസകാരട്സയ  യുവൈജനകേകാരദ്ധ്യവയ  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .

പമകായസ്പീന്  ): സര,  കകേന്ദ്ര  വൈനയ  പരനിസ്ഥനിതനി  മനകാലയതനിപന്റ  2006-പല

എന്വൈകയകാണ്പമന്റസ ഇയപകാകസ അസസസപമന്റസ കനകാടനിഫനികക്കഷനനിപല 15-1-2016-പല

വൈനിജകാപനമനുസരനിച്ചുയ 2-12-2016-പല ബഹുമകാനപപ്പെട സപ്രസ്പീയ കകേകാടതനി ഉതരവൈസ

പ്രകേകാരവയ  എലകാതരയ  പചറുകേനിട  ധകാതുക്കളുയ  ഖനനയ  പചയ്യുനതനിനസ

പകാരനിസ്ഥനിതനികേകാനുമതനി  നനിരബന്ധമകാക്കനിയനിട്ടുണസ.  എനകാല്  18-5-2012-നുമുമസ

അഞസ  പഹകറനില്  തകാപഴ  വൈനിസസ്പീരണ്ണയ  വൈരുന  സ്ഥലകതയസ  ദസ്പീരഘകേകാലകതയസ

അനുവൈദനിച്ചനിരുന  കേത്വകാറനിയനിയഗസ  ലസ്പീസകേള്ക്കസ  ടനി  ലസ്പീസകേളുപട  കേകാലകാവൈധനി

തസ്പീരുനതുവൈപര  പകാരനിസ്ഥനിതനികേകാനുമതനി  കൂടകാപതതപന  പ്രവൈരതനിക്കകാന്

സപ്രസ്പീയകകേകാടതനി വൈനിധനി തടസമകായനിരുനനില.  സയസ്ഥകാനതസ ഇടൗ കേകാലയളവൈനിനുമുമസ

ദസ്പീരഘകേകാല കേകാലകാവൈധനിയുള  502  കേത്വകാറനിയനിയഗസ ലസ്പീസസ പ്രകേകാരയ പ്രവൈരതനിച്ചനിരുന

കേത്വകാറനികേളുയ  ഒരു  വൈരഷയ  കേകാലകാവൈധനിയുള  പപരമനിറകേള്  സമകാദനിച്ചസ

പ്രവൈരതനിച്ചനിരുന  ഏകേകദശയ  2500  പചറുകേനിട  കേത്വകാറനികേളുമുണകായനിരുന്നു.  പകേകാലയ

ജനിലയനില്  പചറുകേനിട  കേത്വകാറനികേളടക്കയ  108  കേത്വകാറനികേള്  ബഹുമകാനപപ്പെട

സപ്രസ്പീയകകേകാടതനിയുപട ഇടക്കകാല ഉതരവൈനിപന്റ അടനിസ്ഥകാനതനില് പ്രവൈരതനിച്ചനിരുന്നു

പവൈങനിലുയ  2-12-2016-പല അന്തനിമ ഉതരവൈനിലൂപട ഇകപ്പെകാള് കേത്വകാറനിയനിയഗസ ലസ്പീസള
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എടസ കേത്വകാറനികേള് മകാത്രകമ പ്രവൈരതനിക്കുന്നുള. ബഹുമകാനപപ്പെട സപ്രസ്പീയകകേകാടതനിയുപട

2-12-2016-പല  അന്തനിമ  വൈനിധനികയകാപട  പകാരനിസ്ഥനിതനികേകാനുമതനിയനിലകാത പചറുകേനിട

കേത്വകാറനികേള്  പ്രവൈരതനിക്കകാനകാകേകാത  സകാഹചരദ്ധ്യമുണകായകപ്പെകാള്  നനിരമകാണ

വൈസ്തുക്കള്ക്കസ പകേകാലയ ജനിലയനില് ദടൗരലഭദ്ധ്യമുണകായനിട്ടുണസ. അഞസ പഹകറനില് കൂടുതല്

വൈനിസസ്പീരണ്ണമുള  കേത്വകാറനികേള്ക്കസ  പകാരനിസ്ഥനിതനികേകാനുമതനി  നല്കുനതനിനസ  സയസ്ഥകാന

തലതനില് കസറസ പലവൈല് അകതകാറനിറനിയുയ അഞസ പഹകറനില് കുറവൈസ വൈനിസസ്പീരണ്ണമുള

കേത്വകാറനികേള്ക്കസ  പകാരനിസ്ഥനിതനികേകാനുമതനി  നല്കുനതനിനസ  ജനിലകാ  തലതനില്  അതകാതസ

ജനിലകാകേളകര  പചയരമകാനകായ  ജനിലകാതല  അകതകാറനിറനിയുയ  പ്രവൈരതനിച്ചുവൈരുന്നു.

പകാരനിസ്ഥനിതനികേകാനുമതനിക്കകായനി  ലഭനിച്ച  അകപക്ഷകേളനില്  നനിയമപരമകായ

സമയതനിനുളനില്  തസ്പീരപ്പെസ  കേല്പ്പെനിക്കുനതനിനുയ  നടപടനിക്രമങ്ങള്

കവൈഗതനിലകാക്കുനതനിനുയ കനരനിട്ടുയ വൈസ്പീഡനികയകാ കകേകാണ്ഫറന്സനിയഗനിലൂപടയുയ പ്രസ്തുത

സമനിതനികേള്ക്കസ  സരക്കകാര  നനിരകദശയ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടകാപത  സങസ്പീരണ്ണമകായ

നടപടനിക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരനിച്ചുപകേകാണ്ടുള  ഉതരവൈസ  പുറപപ്പെടുവൈനിച്ചനിട്ടുണസ.  ജനിലകാതല

അകതകാറനിറനികേളനില്  കവൈണത്ര  ജസ്പീവൈനക്കകാര  ഇലകാതതുമൂലയ  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിച്ചു

പകേകാണനിരുന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി  കേരകാറടനിസ്ഥകാനതനില്

രണസ  ജസ്പീവൈനക്കകാപര  വൈസ്പീതയ  ഓകരകാ  ജനിലയനിലുയ  നനിയമനിച്ചനിട്ടുണസ.  പപമന്  പകാന്

തയ്യേകാറകാക്കുനതനിനസ  പുതനിയ  മകാരഗ്ഗനനിരകദശങ്ങള്  പുറപപ്പെടുവൈനിച്ചനിട്ടുണസ.

പകാരനിസ്ഥനിതനികേകാനുമതനി  ഉള്പപ്പെപടയുള  പപലസന്സകേള്  നനിരബന്ധമകായ

സകാഹചരദ്ധ്യതനില്  പകേകാലയ  ജനിലയനില്  നനിലവൈനിലുണകായനിരുന  കേത്വകാറനി  ഉടമകേള്

ഇകപ്പെകാള്  പപലസന്സനിനകായനി  അകപക്ഷ  സമരപ്പെനിക്കുനതനില്  ഗണദ്ധ്യമകായ

കുറവണകായനിട്ടുളതകായകാണസ  റനികപ്പെകാരടസ  പചയനിട്ടുളതസ.  പകാരനിസ്ഥനിതനികേകാനുമതനി

നല്കുനതനിനസ ജനിലകാതലതനില് ജനിലകാകേളകര പചയരമകാനകായനി എന്വൈകയകാണ്പമന്റസ

ഇയപകാകസ  അസസസപമന്റസ  അകതകാറനിറനികേള്  പൂരണ്ണമകായുയ  പ്രവൈരതനക്ഷമമകാണസ.

പകാരനിസ്ഥനിതനികേകാനുമതനി  കനടുനതനിനസ  ലഭനിക്കുന  അകപക്ഷകേളനില്  സമയബന്ധനിതമകായനി

തസ്പീരപ്പെസ  കേല്പ്പെനിക്കുനതനിനസ  ജനിലകാതല  അകതകാറനിറനി  പചയരമകാന്മകാരുപട  കയകാഗയ

വൈനിളനിച്ചുകചരക്കുകേയുയ  ബന്ധപപ്പെടവൈരക്കസ  ആവൈശദ്ധ്യമകായ  നനിരകദശയ  നല്കുകേയുയ

പചയനിട്ടുണസ. പകാരനിസ്ഥനിതനികേകാഘകാത നനിരണ്ണയ സമനിതനി മുകഖന അകപക്ഷ സമരപ്പെനിച്ചസ

അനുമതനി  കനടുന  മുറയസ  ധകാതുഖനനയ  സകാധദ്ധ്യമകാകുകേയുയ  ഇപ്രകേകാരയ  നനിരമകാണ

വൈസ്തുക്കള്ക്കസ  ഇടക്കകാലത്തുണകായ  ദടൗരലഭദ്ധ്യയ  പരനിഹരനിക്കകാന്  കേഴനിയുപമന്നുമകാണസ

സരക്കകാര പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതസ.  എത്രയുയ കവൈഗയ പപരമനിറസ ലഭനിക്കുനതനിനസ പപമനനിയഗസ

ആന്റസ ജനികയകാളജനി വൈകുപ്പെസ നടപടനിയുയ സത്വസ്പീകേരനിച്ചുവൈരുന്നുണസ. 
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(9)  കൃഷനിനകാശയ

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയസദസ്പീന്:  സര,  മലകയകാരകമഖലയനിപല കുടനികയറ കേരഷകേകരകാടുള
വൈനയ വൈകുപ്പെനിപന്റ കദകാഹനടപടനികേള് വൈരദനിച്ചുവൈരനികേയകാണസ. ചനില ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥന്മകാര
അവൈപര  ജസ്പീവൈനിക്കകാന്  അനുവൈദനിക്കുനനില.  കൃഷനി  നശനിപ്പെനിച്ചുയ  ജണകേള്  മകാറനിയനിട്ടുയ
കേരഷകേപര  കദകാഹനിക്കുകേയകാണസ.  കകേരളതനില് പപകാതുവൈനിലുയ  എപന്റ
നനികയകാജകേമണ്ഡലതനിപല  അടപ്പെകാടനി  ഉള്പപ്പെപടയുള  പ്രകദശങ്ങളനിലുയ  വൈനയ
വൈകുപ്പെനിപന്റ  കദകാഹനടപടനികേള് സരക്കകാരനിപന്റയുയ  വൈനയ  വൈകുപ്പെനിപന്റയുയ  ശദയനില്
പകേകാണ്ടുവൈരുനതനിനുകവൈണനിയകാണസ  ഞകാന്  ഇതസ   ഉനയനിക്കുനതസ.  മണ്ണകാരക്കകാടസ
മണ്ഡലതനില് കുടനികയറ കേരഷകേര തനിങ്ങനിപ്പെകാരക്കുന പ്രകദശമകാണസ കുറുക്കന്കുണസ,
കചകാലക്കകാടസ കമഖല. അവൈര 1940-50 കേകാലഘടങ്ങളനില് കുടനികയറനിയവൈരകാണസ. 1970-
നുമുമസ  പപകേവൈശമുള  ഭൂമനിയകാപണനസ  വൈദ്ധ്യകമകാണസ.  എനകാല്  22.07.2017-നസ
പുലരപച്ച  പടകാള  നടപടനി  കപകാപല  വൈനയവൈകുപ്പെസ  ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥര  ഇടൗ  കമഖല
വൈളയുകേയുയ  അവൈനിപട  കൃഷനി  പചയനിരുന  പതനിനകായനിരതനികലപറ  വൈകാഴകേള്
പവൈടനിനശനിപ്പെനിക്കുകേയുയ പചയ. 30 ഏക്കര ഭൂമനിയനിപല നകാലസ ആധകാരങ്ങള് പ്രകേകാരമുള
കൃഷനി  ഭൂമനിയനിലകാണസ  ഇടൗ  കേകയ്യേറയ  നടതനിയതസ.  അവൈനിപട  ജനങ്ങപളലകായകൂടനി
സയഘടനിച്ചസ  പ്രതനികഷധനിച്ചകപ്പെകാള്  വൈകാഴ  നശനിപ്പെനിച്ചതനിനസ  രണസ  ലക്ഷയ  രൂപ
നഷപരനിഹകാരയ നല്കേകാപമനസ തഹസസ്പീല്ദകാര വൈനസ ഉറപ്പുനല്കേനി. ഇകപ്പെകാള് ആ തുകേ
നല്കുകേയനിപലനസ  പറയുകേയുയ  കേരഷകേരുപട  കപരനില്  കേളകക്കസസ  എടുക്കുകേയുയ
പചയസ  സ്ഥനിതനി  വൈളപര  രൂക്ഷമകായനിരനിക്കുന  സകാഹചരദ്ധ്യമകാണുളതസ.  ഞകാനുയ  ഇടൗ
ഭൂമനിയുപട കരഖകേള് പരനികശകാധനിച്ചനിരുന്നു.  വൈരഷങ്ങള്ക്കുമുമസ വൈനയ വൈകുപ്പുയ റവൈനഭ്യൂ
വൈകുപ്പുയ  പവൈരനിഫനികക്കഷന്  നടതനി  കേരഷകേരക്കസ  കരഖ  പപകേവൈശയ
നല്കേനിയനിട്ടുളതകാണസ.  ആ  ഭൂമനിയകാണസ  വൈനയ  വൈകുപ്പെസ  കേകയ്യേറനി  കൃഷനിപയലകായ
നശനിപ്പെനിച്ചതസ. ഇകപ്പെകാള് അതസ വൈനയ വൈകുപ്പെനിപന്റ ഭൂമനിയകാപണനകാണസ പറയുനതസ. ഇടൗ
സകാഹചരദ്ധ്യതനില്  കേളകക്കസ്സുകേള്  പനിന്വൈലനിച്ചസ  നല്കേകാപമന്നുപറഞ
നഷപരനിഹകാരയ നല്കുകേയുയ പചയ്യേണയ.  യഥകാരതതനില് അവൈനിപട അഞസ ലക്ഷയ
രൂപയുപട  നഷമുണകായനിട്ടുണസ.  അടപ്പെകാടനിയനിപല  കുറുക്കന്കുണസ,  കചകാലക്കകാടസ
കമഖലയനിപല കേരഷകേരക്കസ സത്വതനമകായനി കൃഷനി പചയസ ജസ്പീവൈനിക്കകാനുള സകാഹചരദ്ധ്യയ
നനികഷധനിച്ച  വൈനയവൈകുപ്പെസ  അവൈരക്കസ  സത്വതനമകായനി  കൃഷനി  പചയ്യേകാനകാവൈശദ്ധ്യമകായ
സകാഹചരദ്ധ്യപമകാരുക്കണയ.  കകേരളതനില്   പപകാതുവൈകായനി  വൈനയവൈകുപ്പെസ  ഇടൗ
രസ്പീതനിയനിലുള  കദകാഹകേരമകായ  സമസ്പീപനമകാണസ  കേരഷകേകരകാടസ  സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതസ.
അക്കകാരദ്ധ്യതനില്  പ്രകതദ്ധ്യകേ  ഇടപപടല്  മനനിയുപട  ഭകാഗത്തുനനിന്നുണകാകേണപമനസ
അഭദ്ധ്യരതനിക്കുന്നു.
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(അദദ്ധ്യക്ഷകവൈദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര)

വൈനവയ മൃഗസയരക്ഷണവയ മൃഗശകാലകേളുയ വൈകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   പകേ  .   രകാജ):  സര,
മണ്ണകാരക്കകാടസ  നനികയകാജകേമണ്ഡലതനില് മണ്ണകാരക്കകാടസ  വൈനയ  ഡനിവൈനിഷനനില് അഗളനി
പറയ്ഞനിപന്റ പരനിധനിയനില് ഒമല കഫകാറസസ കസഷന് കേസ്പീഴനില് വൈരുന കുറുക്കന്കുണസ
ഭകാഗപത വൈനി.എഫസ.സനി.  പഎറയ നമര  124  ബനി ഓനമല മലവൈകാരതനില് ഉകദശയ
12  ഏക്കകറകാളയ  വൈരുന  വൈനഭൂമനിയനില്  പുതനിയതകായനി  കേകയ്യേറയ  നടനതകായനി
ശദയനില്പപ്പെടതനിപനത്തുടരനസ  21-7-2017-നസ  കേകാലതസ  മണ്ണകാരക്കകാടസ
ഡനിവൈനിഷനനിപല  വൈനയ  ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരുയ  അഗളനി  കപകാലസ്പീസസ  കസഷനനിപല
എസസ.എച്ചസ.ഒ.-യുയ  സകാഫുയ  ഉള്പപ്പെപടയുളവൈര  സ്ഥലതസ  എതനികച്ചരുകേയുയ
വൈനഭൂമനി  കേകയ്യേറനി  നട  ഒരുമകാസയ  മൂപ്പുള  പതനിനകായനിരകതകാളയ  വൈകാഴപപതകേളുയ
പഷഡുയ  ഒരു  കേനികലകാമസ്പീററനിനുളനില്  ബടൗണറനിയനില്  പഫന്സനിയഗനിനകായനി  നകാടനിയ
കേഴകേളുയ  ഒഴനിപ്പെനിപച്ചടുക്കുകേയുണകായനി.  കേകയ്യേറയ  ഒഴനിപ്പെനിക്കുനതനിപന്റ  അവൈസകാന
ഘടമകായകപ്പെകാള് പരനിസര പ്രകദശത്തുനനിന്നുയ കുപറ ആളുകേള് എതനികച്ചരുകേയുയ വൈനയ
വൈകുപ്പെസ ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥപരയുയ കപകാലസ്പീസനിപനയുയ വൈളയുകേയുയ അവൈര സഞരനിപച്ചതനിയ
വൈകാഹനങ്ങളുപട  കേകാറസ  അഴനിച്ചുവൈനിടുകേയുയ  സ്ഥലതസ  തടഞസ  വൈയ്ക്കുകേയുയ  കപകാലസ്പീസസ
ഉള്പപ്പെപടയുളവൈരപക്കതനിപര  കേകയ്യേറശമയ  നടത്തുകേയുമുണകായനി.  വൈനയ  കേകയ്യേറനി
കൃഷനി  പചയ  വൈടകതകാടതനില്  കുഞ്ഞുകമകാന്,  സകഹകാദരന്  വൈനില്സണ്
എനനിവൈരപക്കതനിപര വൈനയവൈകുപ്പെസ അഗളനി പറയ്ഞനില് ഒ.ആര. 9/17 ഒ.എഫസ.എസസ.
നമരകായനി  കകേസസ  രജനിസര  പചയസ  അകനത്വഷണയ  നടത്തുന്നുണസ.  ഇതനിനുപുറപമ
സരക്കകാര  കജകാലനി  തടസപപ്പെടുത്തുകേയുയ  കപകാലസ്പീസസ  ഉള്പപ്പെപടയുള
ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരപക്കതനിപര  കേകയ്യേറയ  നടത്തുകേയുയ  സരക്കകാര  വൈകാഹനതനിപന്റ
ടയറുകേളുപട കേകാറഴനിച്ചുവൈനിടുകേയുയ ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥപര തടഞ്ഞുവൈയ്ക്കുകേയുയ പചയതനിനസ പപക്രയ
നമര  232/17  ആയനി  അഗളനി  കപകാലസ്പീസസ  കകേസസ  രജനിസര  പചയസ  അകനത്വഷണയ
നടതനിവൈരുന്നു.  മുകേളനില്  പറഞ  രണ്ടുകപരക്കുയ  കേണകാലറനിയകാവന
ബകാക്കനിയുളവൈരക്കുപമതനിപരയകാണസ പസക്ഷന് 143, 147, 447, 353, 427 r/w 149
IPC  പ്രകേകാരയ  കകേപസടുതനിട്ടുളതസ.  1-1-1977-നുമുമ്പുള  വൈനയ  കേകയ്യേറയ
സകാധൂകേരനിക്കുകേ  എന്നുളതസ  സരക്കകാരനിപന്റ  പ്രഖദ്ധ്യകാപനിത  നനിലപകാടകാണസ.
അകതകാപടകാപ്പെയ  പുതനിയതകായനി  വൈനയ  കേകയ്യേറങ്ങള്  അനുവൈദനിക്കുകേയനില  എനതുയ
സരക്കകാരനിപന്റ നയതനിപന്റ ഭകാഗമകാണസ.   1-1-1977-നസ  മുമ്പുള പപകേവൈശമകാപണനസ
സ്ഥകാപനിക്കകാനകായനി വൈദ്ധ്യകാജകരഖകേള് ചമയ്ക്കുനതസ സരക്കകാരനിപന്റ ശദയനില്പപ്പെടനിട്ടുണസ.
അടപ്പെകാടനി  കമഖലയനിലുയ  ഇതരയ  ധകാരകാളയ  വൈദ്ധ്യകാജപടയങ്ങളുയ  നടപടനിക്രമങ്ങള്
പകാലനിക്കകാപതയുള  പടയങ്ങളുയ  നല്കേനിയനിട്ടുളതകായനി  കനരപതതപന
സരക്കകാരനിപന്റ  ശദയനിലുളതകാണസ.  കുറുക്കന്കുണസ  ഭകാഗതസ  കേകയ്യേറങ്ങളുപണനസ
കേപണതനിയ  വൈനഭൂമനി  സയബന്ധനിച്ചസ  നനിയമപ്രകേകാരമുള  കരഖകേള്  കേരഷകേരുപട
പപകേവൈശമുപണങനില്  അവൈ  പരനികശകാധനിച്ചസ  1977-നുമുമസ  കുടനികയറനിയതകാപണങനില്
അവൈയസ  സകാധൂകേരണയ  നല്കുനതനിനുയ  നനിയമവൈനിരുദമകായ  കേകയ്യേറങ്ങള്
ഒഴനിപ്പെനിക്കുനതനിനുയ  ആവൈശദ്ധ്യമകായ  നനിരകദശങ്ങള്  വൈനയ  വൈകുപ്പെസ  ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരക്കസ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ എന വൈനിവൈരയ ബഹുമകാനപപ്പെട അയഗപത അറനിയനിക്കുകേയകാണസ. 
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(10)  പസക്ഷന് ഓഫസ്പീസസ വൈനിഭജനയ

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര  .    പ്രദസ്പീപസ:  സര,  എപന്റ  മണ്ഡലതനിപല  കചലക്കര
പകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  പസക്ഷന് ഓഫസ്പീസസ വൈനിഭജനവമകായനി ബന്ധപപ്പെട  വൈനിഷയമകാണസ
ഇവൈനിപട ഉനയനിക്കുനതസ.  കചലക്കര പകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  പസക്ഷന് ഓഫസ്പീസസ  178-
ഓളയ  ചതുരശഅടനി  കേനികലകാമസ്പീറര  വൈനിസസ്പീരണ്ണതനിലകാണസ  പ്രവൈരതനിക്കുനതസ.
ഏതകാണസ  25870  കേണക്ഷനുകേളകാണസ ആ ഓഫസ്പീസനിപന്റ കേസ്പീഴനിലുളതസ.  പതകാടടുത
പഴയന്നൂര പസക്ഷന് ഓഫസ്പീസനിലുയ ഇതുതപനയകാണസ അവൈസ്ഥ. പ്രവൈരതന കമഖല
കൂടനിയതുപകേകാണ്ടുയ  കേണ്സഭ്യൂമര  കൂടുതലുളതു  പകേകാണ്ടുയ  ജസ്പീവൈനക്കകാരക്കസ
ഓടനിപയതകാന്  കേഴനിയകാത  ഒരവൈസ്ഥ  നനിലനനില്ക്കുന്നുണസ.  കചലക്കര  പസക്ഷന്
ഓഫസ്പീസനിപന്റ  പരനിധനിയനില്  പടനികേജകാതനി  വൈനിഭകാഗതനില്പപ്പെട  കുടുയബങ്ങളുയ
കേരഷകേപതകാഴനിലകാളനികേളുമുണസ.   ഏതകാണസ  80%  കപര  കൃഷനിക്കകാര  കൂടനിയകാണസ.
മലകയകാര  പ്രകദശമകായതുപകേകാണസ  അവൈനിപട  മഴക്കകാലയ  വൈന്നുകേഴനിഞകാല്  മരയ
ഒടനിഞ്ഞുവൈസ്പീണസ  വവൈദദ്യുതനി  തടസപപ്പെടുന്നുണസ.   കസവൈനങ്ങള്  ജനങ്ങള്ക്കസ
യഥകാസമയയ പകേകാടുക്കകാന് കേഴനിയകാത ഒരവൈസ്ഥ നനിലനനില്ക്കുന്നു. കേകാലങ്ങളകായനിട്ടുള
ഒരു ജനകേസ്പീയ ആവൈശദ്ധ്യയകൂടനിയകാണസ  ഇതസ.  ഇതനിപനകാരു പരനിഹകാരയ  കേകാണുനതനിനു
കവൈണനി  നനിലവൈനിലുള  കചലക്കര  പകേ.എസസ.ഇ.ബനി.പസക്ഷന്  ഓഫസ്പീസസ  വൈനിഭജനിച്ചസ
എളനകാടസ  ആസ്ഥകാനമകായനി  പസക്ഷന്  ഓഫസ്പീസസ  ആരയഭനിക്കുനതനിനസ  ഗവൈണ്പമന്റസ
ഇടപപടണപമനകാണസ എനനിക്കസ അഭദ്ധ്യരതനിക്കകാനുളതസ.  

വവൈദദ്യുതനി  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എയ  .    എയ  .    മണനി):  സര,  തൃശ്ശൂര  ജനിലയനിപല
കചലക്കര  പസക്ഷനുകേസ്പീഴനില്  25963  ഉപകഭകാകകാക്കള്  ഉളതുയ  ഏകേകദശയ  118
ചതുരശ കേനികലകാമസ്പീറര വൈനിസ്തൃതനിയുളളതുമകാണസ.   ഇടൗ പസക്ഷന് ഓഫസ്പീസസ വൈനിഭജനിച്ചസ
എളനകാടസ കകേന്ദ്രമകായനി പുതനിയ പസക്ഷന് ആരയഭനിക്കണപമന നനിരകദശയ സയസ്ഥകാന
വവൈദദ്യുതനി  കബകാരഡനിപന്റ  പരനിഗണനയനിലുണസ.   കചലക്കരയ്ക്കുസ  പുറകമ  തൃശ്ശൂര
ജനിലയനിപല പഴയന്നൂര, പകാലക്കകാടസ ജനിലയനിപല പുതുകക്കകാടസ എനസ്പീ പസക്ഷനുകേളനിപല
കുറച്ചസ  ഉപകഭകാകകാക്കപളക്കൂടനി  ഉള്പപ്പെടുതനിപക്കകാണ്ടുള  നനിരകദശമകാണസ
ലഭനിച്ചനിട്ടുളതസ.   വവൈദദ്യുതനി  വൈനിതരണ  കമഖലയനിപല  കസവൈന  നനിലവൈകാരയ
പമച്ചപപ്പെടുത്തുനതനിനുയ  വവൈദദ്യുതനി  തടസങ്ങള്  ഒഴനിവൈകാക്കുനതനിനുയ  കേഴനിയുന
വൈനിധതനില്  ഇടൗ  രയഗതസ  പപകാതുവൈകായ ചനില  പുനനഃക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  വൈരുത്തുനതസ
സയബന്ധനിച്ചസ  കബകാരഡസ  തലതനില്  ആകലകാചനിക്കുന്നുണസ.  ഉപകഭകാക്തൃസയതൃപനി
ഉറപ്പുവൈരുത്തുനതനിനുതകുന  വവൈദദ്യുതനി  കസവൈന  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരയഭനിക്കുനതനിപന്റ
സകാധദ്ധ്യതയുയ  പരനികശകാധനിച്ചു  വൈരനികേയകാണസ.  ഇതരപമകാരു  പുനനഃസയഘടന
നടത്തുനതനിപന്റ സകാധദ്ധ്യതകേള് പരനികശകാധനിക്കുന സകാഹചരദ്ധ്യതനില് പസക്ഷനുകേള്
വൈനിഭജനിച്ചസ  പുതനിയ  പസക്ഷനുകേള്  ആരയഭനിക്കുനതസ  പ്രകാകയകാഗനികേമല.
കമല്സകാഹചരദ്ധ്യയ  നനിലനനില്ക്കുകമകാഴയ  ബഹുമകാനപപ്പെട  എയ.എല്.എ.  ഉനയനിച്ച
കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്കൂടനി  കേണക്കനിപലടുത്തുപകേകാണസ  പ്രകദശപത  ഉപകഭകാകകാക്കള്ക്കസ
പമച്ചപപ്പെട  കസവൈനയ  ലഭദ്ധ്യമകാക്കുനതനിനകാവൈശദ്ധ്യമകായ  നടപടനികേള്  വകേപക്കകാളനതനിനസ
വവൈദദ്യുതനി കബകാരഡനിനസ നനിരകദശയ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
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VI റനികപ്പെകാരടസ സമരപ്പെണയ

(1) സബ്ജകസ കേമനിറനി   II-  പന്റ   2017   മകാരച്ചസ   31   വൈപരയുള ആനുകേകാലനികേ റനികപ്പെകാരടസ

റവൈനഭ്യൂവയ ഭവൈനനനിരമകാണവയ വൈകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്): സര,
ഭൂനനികുതനിയുയ  കദവൈസത്വവയ  സയബന്ധനിച്ച  സബ്ജകസ  കേമനിറനി  II-പന്റ  അദദ്ധ്യക്ഷനകായ
ഞകാന്  സമനിതനിയുപട  01.04.2016  മുതല്  31 .03.2017  വൈപരയുള  ആനുകേകാലനികേ
റനികപ്പെകാരടസ സമരപ്പെനിക്കുന്നു.

(2) (i) സബ്ജകസ കേമനിറനി   IV-  പന്റ   2017   മകാരച്ചസ   31   വൈപരയുള ആനുകേകാലനികേ റനികപ്പെകാരടസ

വൈദ്ധ്യവൈസകായവയ  കസകാരട്സയ  യുവൈജനകേകാരദ്ധ്യവയ  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
പമകായസ്പീന്):  സര,  വൈദ്ധ്യവൈസകായങ്ങളുയ ധകാതുക്കളുയ സയബന്ധനിച്ച സബ്ജകസ കേമനിറനി  IV-
പന്റ  അദദ്ധ്യക്ഷനകായ  ഞകാന്  സമനിതനിയുപട  01-04-2016  മുതല്    31-03-2 017
വൈപരയുള ആനുകേകാലനികേ റനികപ്പെകാരടസ സമരപ്പെനിക്കുന്നു.

(ii) സടൗജനദ്ധ്യ വകേതറനി സ്കൂള് യൂണനികഫകായ പദതനി     സയബന്ധനിച്ച റനികപ്പെകാരടസ

വൈദ്ധ്യവൈസകായവയ  കസകാരട്സയ  യുവൈജനകേകാരദ്ധ്യവയ  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
പമകായസ്പീന്):  സര,  വൈദ്ധ്യവൈസകായങ്ങളുയ ധകാതുക്കളുയ സയബന്ധനിച്ച സബ്ജകസ കേമനിറനി  IV-
പന്റ അദദ്ധ്യക്ഷനകായ ഞകാന് സമനിതനിയുപട സടൗജനദ്ധ്യ വകേതറനി സ്കൂള് യൂണനികഫകായ
പദതനി സയബന്ധനിച്ച റനികപ്പെകാരടസ സമരപ്പെനിക്കുന്നു.

(3)   2017-  പല കകേരള മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനി   (  കഭദഗതനി  )   ബനില് 

2017-  പല കകേരള പഞകായതസ രകാജസ   (  കഭദഗതനി  )   ബനില് എനനിവൈ
സയബന്ധനിച്ച സബ്ജകസ കേമനിറനി   IX-  പന്റ റനികപ്പെകാരടസ

തകദശസത്വയയഭരണവയ നഭ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവയ വൈഖഫസ ഹജ്ജസ        തസ്പീരതകാടനവയ
വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .    പകേ  .    ടനി  .    ജലസ്പീല്):  സര,  തകദശസത്വയയ  ഭരണവയ
ഗ്രകാമവൈനികേസനവയ  ഭവൈനനനിരമകാണവയ  സയബന്ധനിച്ച  സബ്ജകസ  കേമനിറനി  IX-പന്റ
അദദ്ധ്യക്ഷനകായ ഞകാന് 2017-പല കകേരള മുനനിസനിപ്പെകാലനിറനി (കഭദഗതനി) ബനില്, 2017-
പല കകേരള പഞകായതസ  രകാജസ  (കഭദഗതനി)  ബനില് എനനിവൈ സയബന്ധനിച്ച സബ്ജകസ
കേമനിറനി  റനികപ്പെകാരട്ടുയ  സബ്ജകസ  കേമനിറനി  റനികപ്പെകാരടസ  പചയപ്രകേകാരമുള  ബനില്ലുകേളുയ
സമരപ്പെനിക്കുന്നു.

(4)  സബ്ജകസ കേമനിറനി   XIV-  പന്റ   2017   മകാരച്ചസ   31   വൈപരയുള ആനുകേകാലനികേ റനികപ്പെകാരടസ

മുഖദ്ധ്യമനനിക്കു കവൈണനി  ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപസ കുമകാര:  സര,  ആഭദ്ധ്യന്തരകേകാരദ്ധ്യങ്ങള്
സയബന്ധനിച്ച  സബ്ജകസ  കേമനിറനി  XIV-പന്റ  അയഗമകായ  ഞകാന്  സമനിതനിയുപട  2017
മകാരച്ചസ  31  വൈപരയുള  ആനുകേകാലനികേ  റനികപ്പെകാരടസ  സമനിതനി  അദദ്ധ്യക്ഷനുകവൈണനി
സമരപ്പെനിക്കുന്നു.
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(5) മതദ്ധ്യപതകാഴനിലകാളനികേളുകടയുയ അനുബന്ധ പതകാഴനിലകാളനികേളുകടയുയ കക്ഷമയ
സയബന്ധനിച്ച സമനിതനിയുപട രണകാമതസ റനികപ്പെകാരടസ

ശസ്പീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്:  സര,  മതദ്ധ്യപതകാഴനിലകാളനികേളുകടയുയ  അനുബന്ധ
പതകാഴനിലകാളനികേളുകടയുയ  കക്ഷമയ  സയബന്ധനിച്ച  സമനിതനിയുപട  അദദ്ധ്യക്ഷനകായ  ഞകാന്
സമനിതനിയുപട രണകാമതസ റനികപ്പെകാരടസ സമരപ്പെനിക്കുന്നു.

(6) അനടൗകദദ്ധ്യകാഗനികേ ബനില്ലുകേളുയ പ്രകമയങ്ങളുയ സയബന്ധനിച്ച സമനിതനിയുപടപതകാമതസ
റനികപ്പെകാരടസ

ശസ്പീ.  എ.എയ.  ആരനിഫനിനുകവൈണനി   ശസ്പീ  .    കജകാരജസ  എയ  .    കതകാമസസ:  സര,
അനടൗകദദ്ധ്യകാഗനികേ ബനില്ലുകേളുയ പ്രകമയങ്ങളുയ സയബന്ധനിച്ച സമനിതനിയനിപല അയഗമകായ
ഞകാന് സമനിതനി അദദ്ധ്യക്ഷനുകവൈണനി  സമനിതനിയുപട പതകാമതസ റനികപ്പെകാരടസ സമരപ്പെനിക്കുന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  റനികപ്പെകാരട്ടുകേള് സമരപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

VII  ചടയ 300 അനുസരനിച്ചുള പ്രസകാവൈന

കേകാരഷനികേകമഖലയനില് കൃഷനി വൈകുപ്പെസ നടപ്പെനിലകാക്കകാനുകദശനിക്കുന
പ്രവൈരതനങ്ങള്

കൃഷനി വൈകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   വൈനി  .   എസസ  .   സനനില് കുമകാര):  സര, 

1. 2017  ചനിങ്ങയ 1  മുതല് 2018  ചനിങ്ങയ 1  വൈപരയുള ഒരു വൈരഷയ നകാളനികകേര
വൈരഷമകായനി  ആചരനിക്കകാന്  തസ്പീരുമകാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  ഇതനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി
തകാപഴപ്പെറയുന പ്രധകാന പ്രവൈരതനങ്ങളകാണസ നടത്തുവൈകാനുകദശനിക്കുനതസ.

• പതങ്ങസ കൃഷനി വൈദ്ധ്യകാപനതനിനകായനി എലകാ ജനിലകേളനിലുയ  'കകേരഗ്രകാമയ'  എന
സമഗ്ര നകാളനികകേര വൈനികേസന പദതനി ഘടയഘടമകായനി വൈദ്ധ്യകാപനിപ്പെനിക്കുയ.

• ഉത്പകാദനക്ഷമത  കൂടനിയതുയ  ഉയരയ  കുറഞതുമകായ  ഇനങ്ങള്  കൃഷനി
പചയ്യുനതനിനസ  ധനസഹകായയ,  ഇതരയ  ഇനങ്ങളുപട  പ്രദരശനകതകാടയ
സ്ഥകാപനിക്കുനതനിനുയ  ഏറവയ  ഗുണകമന്മേയുള  പതങ്ങനിന്വതകേള്
ലഭദ്ധ്യമകാക്കുനതനിനകാവൈശദ്ധ്യമകായ നഴറനികേള് സ്ഥകാപനിക്കുയ.

• പചറുകേനിട കമഖലയനില് നകാളനികകേര മൂലദ്ധ്യവൈരദനിത യൂണനിറകേള് സ്ഥകാപനിക്കുകേയുയ
നനിലവൈനിലുളവൈപയ ശകനിപപ്പെടുത്തുകേയുയ പചയ്യുയ.

• നകാളനികകേര  വൈനികേസന  കബകാരഡുമകായനി  കചരനസ  നസ്പീരയുപടയുയ  മറസ
മൂലദ്ധ്യവൈരദന ഉത്പനങ്ങളുപടയുയ കൂടുതല് യൂണനിറകേള് സ്ഥകാപനിക്കുനതകാണസ.

• പച്ചകതങ്ങ സയഭരണയ തുടരുയ.

• കകേരള അഗ്രനിക്കള്ച്ചറല് യൂണനികവൈഴനിറനിയുമകായനി  കചരനസ  കേസ്പീടകരകാഗബകാധ
നനിയനണതനിനകായനി ഗകവൈഷണയ ഉടൗരജ്ജനിതപപ്പെടുത്തുയ.

• നകാളനികകേര  വൈനികേസനതനിനകായനി  പ്രകതദ്ധ്യകേയ  പതരപഞടുതനിരനിക്കുന
പ്രകദശങ്ങളനില്  (പ്രകതദ്ധ്യകേ കേകാരഷനികേ കമഖല)  വൈനിതസ മുതല് സയസരണ
വൈനിതരണയവൈപര നടപ്പെനിലകാക്കുയ.
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• ഒരു കൃഷനിഭവൈപന്റ പരനിധനിയനില് കകേകരകാത്പന സയസരണ യൂണനിറസ പദതനി
നടപ്പെനിലകാക്കുയ.

• കേണനികേജലകസചനയ ഉള്പപ്പെപടയുള ജലകസചന പദതനികേള് വൈദ്ധ്യകാപനിപ്പെനിക്കുയ.

• കകേകാക്കനടസ  ഫകായ  സ്കൂള്  കബകാക്കസ  അടനിസ്ഥകാനതനില്  ആത്മയുപട
കനതൃതത്വതനില് നടപ്പെനിലകാക്കുയ.

• നകാളനികകേരവയ  പവൈളനിപച്ചണ്ണ  ഉള്പപ്പെപടയുള  കകേകരകാത്പനങ്ങളുയ
ആകരകാഗദ്ധ്യതനിനസ  ഗുണകേരമകാപണനതസ  സയബന്ധനിച്ചസ  വൈദ്ധ്യകാപകേമകായ
ശകാസസ്പീയമകായ കബകാധവൈത്കേരണ പരനിപകാടനികേള് സയഘടനിപ്പെനിക്കുയ.

2.  കൃഷനി വൈകുപ്പെസ മുകഖന നടപ്പെനിലകാക്കനി വൈരുന വൈനിവൈനിധ കേകാരഷനികേ വൈനികേസന
കേരഷകേകക്ഷമ  പദതനികേള്  ഫലപ്രദമകായനി  നടപ്പെനിലകാക്കുന്നുകണകാ  എനസ
മനസനിലകാക്കുനതനിനുയ  കപകാരകായ്മകേള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമകായനി  കൃഷനിവൈകുപ്പെനില്
കസകാഷദ്ധ്യല് ഓഡനിറസ നടപ്പെനിലകാക്കുനതകാണസ. പദതനി നനിരവ്വഹണതനിപന്റ സതകാരദ്ധ്യത
ഉറപ്പെകാക്കുനതനിനുയ  കേരഷകേരുയ  കൃഷനിവൈകുപ്പെസ  ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരുയ  തമനിലുള  ഉറച്ച
ബന്ധയ സ്ഥകാപനിക്കുനതനിനുയ ഇതനിലൂപട സകാധദ്ധ്യമകാകുന്നു.

3. സയസ്ഥകാനതസ കൃഷനിഭവൈനുകേള് സ്ഥകാപനിച്ചതനിപന്റ 30-ാം വൈകാരഷനികേതനിപന്റ
ഭകാഗമകായനി  സയസ്ഥകാനപത  എലകാ  കൃഷനിഭവൈനുകേളനിലുയ  അകഗ്രകാ  കനിനനിക്കുകേള്
സ്ഥകാപനിക്കുനതനിനസ  തസ്പീരുമകാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  ഇകതകാപടകാപ്പെയ  ഘടയഘടമകായനി  എലകാ
കൃഷനിഭവൈനുകേളനിലുയ കേരഷകേരക്കകാവൈശദ്ധ്യമകായ എലകാ കസവൈനങ്ങളുയ ലഭദ്ധ്യമകാക്കുനതനിനുള
ഒരു കകേന്ദ്രമകായനി വൈനികേസനിപ്പെനിക്കുയ.

4.  എലകാ കൃഷനിഭവൈനുകേളനിലുയ കേകാരഷനികേ കേരമകസനകേള് ആരയഭനിക്കുനതകാണസ.
ചുരുങ്ങനിയതസ  15  അയഗങ്ങള്  അടങ്ങുന  ഓകരകാ  കസനയുയ  കൃഷനിയനിടതനില്
കേരഷകേരക്കകാവൈശദ്ധ്യമകായ  എലകാ  കൃഷനിപ്പെണനികേളുയ  യനസഹകായകതകാപട  പചയ
പകേകാടുക്കുനതനിനുയ  കേസ്പീട-കരകാഗബകാധകേള്  നനിയനനിക്കുനതനിനകാവൈശദ്ധ്യമകായ  നടപടനികേളുയ
സത്വസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ പരനിശസ്പീലനയ ലഭനിച്ചവൈരകായനിരനിക്കുയ.  കൃഷനി  വൈകുപ്പെനിപന്റ കനരനിട്ടുള
നനിയനണതനിലകായനിരനിക്കുയ കേരമകസനകേള് പ്രവൈരതനിക്കുകേ.

5. കൃഷനിവൈകുപ്പെനിപന്റ അധസ്പീനതയനിലുള ഫകാമുകേള് മകാതൃകേകാ കൃഷനികതകാടങ്ങളകാക്കനി
പ്രകദശവൈകാസനികേളകായ കേരഷകേരുപട പഠനസ്കൂള് ആയനി മകാറനതകാണസ.

6.  പചറുധകാനദ്ധ്യങ്ങളകായ മനിലറസ,  കചകാളയ,  ബജ്റ,  റകാഗനി മുതലകായവൈയുപട കൃഷനി
സയരക്ഷനിക്കുനതനിനുയ ഇവൈയുപട വൈദ്ധ്യകാപനതനിനുമകായനി പ്രകതദ്ധ്യകേ പദതനി ആവൈനിഷ്കരനിക്കുയ.
അടപ്പെകാടനി  കമഖലയനില്  പടനികേവൈരഗ്ഗക്കകാരക്കനിടയനില്  പചറുധകാനദ്ധ്യങ്ങളുപട കൃഷനി
വൈദ്ധ്യകാപകേമകാണസ.  ഇടൗ പ്രകദശപത കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചു പകേകാണസ 'അടപ്പെകാടനി മനിലറസ വൈനികലജസ'
എന കപരനില്  പചറുധകാനദ്ധ്യങ്ങളുപട  പരമരകാഗത  വൈനിതനിനങ്ങളുപട  സയരക്ഷണവയ
കൃഷനി വൈദ്ധ്യകാപനവയ നടപ്പെനിലകാക്കുനതകാണസ.

7.  കേകാരഷനികകേകാത്പനങ്ങള്  വൈദ്ധ്യകാപകാരയ  പചയ്യുനതനിലൂപട  ലഭനിക്കുന
വൈരുമകാനകമകാ  ലകാഭകമകാ  പങനിടുനതനിനസ  കേരഷകേരക്കസ  നനിയമപരമകായ  അവൈകേകാശയ
ഉറപ്പുനല്കുന  'അവൈകേകാശലകാഭയ'  എന  ആശയയ  പകേകാണ്ടുവൈരുനതനിനുള
നടപടനികേള് ആരയഭനിക്കുയ.
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8.   കകേരളതനില്  കൃഷനി  പചയവൈരുന  പനല്ലുകപകാലുള  പ്രധകാന  വൈനിളകേളുപട
പരമരകാഗത  നകാടന്  ഇനങ്ങള്  ഇനസ  ഏപറക്കുപറ  അപ്രതദ്ധ്യക്ഷദ്ധ്യമകായനി
പക്കകാണനിരനിക്കുന്നു.  ഇതനിനസ  പരനിഹകാരയ  എകനകാണയ  ഇതരയ  വൈനിതനിനങ്ങള്
ഉപകയകാഗനിച്ചസ  കൃഷനി  പചയ്യുനവൈരക്കസ  പ്രകതദ്ധ്യകേ  കപ്രകാതകാഹനയ  നല്കുനതനിനസ
പദതനി  നടപ്പെനിലകാക്കുനതകാണസ.  കൂടകാപത  പരമരകാഗത  വൈനിതനിനങ്ങളുപട
സയരക്ഷണതനിനകായനി കകേരള കേകാരഷനികേ സരവ്വകേലകാശകാലയുപടയുയ സയസ്ഥകാന കൃഷനി
വൈകുപ്പെനിപന്റയുയ കനതൃതത്വതനില്  "സസ്പീഡസ ബകാങസ "സ്ഥകാപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള്
സത്വസ്പീകേരനിക്കുയ.

9.  പച്ചക്കറനി കൃഷനിയുപട സമഗ്ര വൈനികേസനതനിനുയ സയസ്ഥകാനപത പച്ചക്കറനി
കൃഷനിയനില്  സത്വയയ  പരദ്ധ്യകാപമകാക്കുനതനിനുമകായനി  കൃഷനിവൈകുപ്പെസ  പവൈജനിറബനിള്  ആന്റസ
ഫ്രൂടസ  പപ്രകാകമകാഷന്  കേടൗണ്സനില്  ഒകാഫസ  കകേരള  (VFPCK),  കഹകാരടനികകേകാരപ്പെസ,
പപകാതുകമഖലകാ  സ്ഥകാപനങ്ങള്,  കകേരള  കേകാരഷനികേ  സരവ്വകേലകാശകാല,  മറസ
ഏജന്സനികേള്  എനനിവൈയുപട  ഏകകേകാപനയ  സകാധദ്ധ്യമകാക്കുനതനിനകായനി  സയസ്ഥകാന
പവൈജനിറബനിള്  കബകാരഡസ  അഗ്രനിക്കള്ച്ചറല്  പപ്രകാഡക്ഷന്  കേമസ്പീഷണര
പചയരമകാനകായനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുയ.   സയസ്ഥകാന  കൃഷനിവൈകുപ്പെനിപന്റ  കേസ്പീഴനിലുള
കൃഷനികതകാടങ്ങള്, പപകാതുകമഖലകാ സ്ഥകാപനങ്ങള് എനനിവൈയുപട ഉടമസ്ഥതയനിലുള
സ്ഥലതസ എലകാവൈരഷവയ കുറഞതസ 1000 പഹകര സ്ഥലതസ തുടര പദതനിയകായനി
വൈകാണനിജദ്ധ്യ പച്ചക്കറനി കൃഷനി നടപ്പെനിലകാക്കുയ.  VFPCK-യുപടയുയ കൃഷനി വൈകുപ്പെനിപന്റയുയ
കേസ്പീഴനിലുള  കസറുകേളനിപല  കൃഷനിക്കകാര,  കുടുയബശസ്പീയനിപല  അയഗങ്ങള്
തുടങ്ങനിയവൈപരകൂടനി ഇടൗ പദതനിയനില് പപങടുപ്പെനിക്കുയ.

10.   ആധുനനികേ  വൈനിവൈര  സകാകങതനികേ  വൈനിദദ്ധ്യയുപട  സകാധദ്ധ്യതകേള്  പരമകാവൈധനി
ഉപകയകാഗനിച്ചസ  കൃഷനിക്കുയ  കേരഷകേരക്കുയ  കനടമുണകാക്കുനതനിനകായനി  കേരഷകേരുപട
ഉത്പനങ്ങള്,  കൃഷനി  വൈകുപ്പെനിപന്റ  കേസ്പീഴനിലുള  പപകാതുകമഖലകാ  സ്ഥകാപനങ്ങളുപട
ഉത്പനങ്ങള്,  ആധുനനികേ  കേകാരഷനികേ  യകനകാപകേരണങ്ങള്  എനനിവൈ
വൈനിറഴനിക്കുവൈകാനുയ  ലഭദ്ധ്യമകാക്കുവൈകാനുയ  കേഴനിയുനതുയ  മണ്ണനിപന്റ  സൂക്ഷ്മ  ഘടനയനിപല
വൈനിശദകായശങ്ങള്  മുതല്  കേകാരഷനികേ  പ്രവൈരതനങ്ങള്ക്കസ  ആവൈശദ്ധ്യമകായ  എലകാ
ശകാസസ്പീയ വൈനിവൈരങ്ങളുയ വൈനിരല്ത്തുമനില് ലഭദ്ധ്യമകാക്കുന സമഗ്രമകായ ഒരു കപകാരടല് ഇടൗ
വൈരഷയ ആരയഭനിക്കുനതകാണസ.

11.  സയസ്ഥകാന  വൈനിലനനിരണ്ണയ  കബകാരഡസ,  WTO  പസലസല്ല്  എനനിവൈയുപട
പ്രവൈരതനയ ശകാകസ്പീകേരനിക്കുനതകാണസ.

12.   കൃഷനിവൈകുപ്പെസ,  മണ്ണസ  സയരക്ഷണ  വൈകുപ്പെസ  എനനിവൈയുപട  പ്രവൈരതനയ
കൂടുതല് കേകാരദ്ധ്യക്ഷമമകാക്കുനതനിനസ പ്രസ്തുത വൈകുപ്പുകേളുപട പുനനഃസയഘടന ഈ വൈരഷയ
നടപ്പെനിലകാക്കുനതകാണസ.

എലകാവൈരക്കുയ കേരഷകേ ദനിനകാശയസകേള് കനരുകേയകാണസ.  ഇനസ  വവൈകുകനരയ
ഇവൈനിപട തനിരുവൈനന്തപുരയ സനിറനിയനിപല കേരഷകേദനിന പരനിപകാടനി ശങരനകാരകായണന്
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തമനി പമയകബഴസ കലകാഞനില് നടക്കുകേയകാണസ. എലകാ അയഗങ്ങളുയ ആ പരനിപകാടനിയനില്
പപങടുക്കണയ.  അതനിനുകശഷയ  ബഹുമകാനപപ്പെട  സസ്പീക്കറുപട  കനതൃതത്വതനില്
കേലകാപരനിപകാടനി അകറഞസ പചയനിട്ടുണസ.  എലകാവൈരുയ എതനികച്ചരണയ.

12.00 Noon]

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ബഹുമകാനപപ്പെട  കൃഷനി  വൈകുപ്പുമനനി  പറഞതുകപകാപല  സഭ
പനിരനിഞതനിനുകശഷയ ഇനപത കേരഷകേ ദനിനകാകഘകാഷതനില് പപങടുകക്കണതുണസ.
ജനി.എസസ.ടനി.  ബനിലനിപന്റ  വൈകുപ്പെസ  തനിരനിച്ചുള  പരനികശകാധനയകാണസ  ഇനപത
നനിയമനനിരമകാണകേകാരദ്ധ്യയ. 174-ല് അധനികേയ വൈകുപ്പുകേളുണസ.  അതസ ദസ്പീരഘമകാപയകാരു
പ്രക്രനിയയകാണസ.  എലകാ  അയഗങ്ങളുയ  പരമകാവൈധനി  സഹകേരനിച്ചകാല്  പപപടനസ
തസ്പീരക്കകാവനതകാണസ.  ചരച്ചയനില്  പപങടുക്കുന  അയഗങ്ങള്  പകാരടനി
അടനിസ്ഥകാനതനില്  കനരപത  വൈനിശദമകായ  ചരച്ച  നടതനിയതകാണസ.  അതുപകേകാണസ
പരമകാവൈധനി സമയയ കുറച്ചസ സയസകാരനിച്ചസ സഹകേരനിക്കണയ. 

VIII നനിയമനനിരമകാണകേകാരദ്ധ്യയ

സബ്ജകസ  കേമനിറനി റനികപ്പെകാരട്ടുപചയ പ്രകേകാരമുള   തകാപഴപ്പെറയുന ബനില്ലുകേള്
പരനിഗണനയ്പക്കടുക്കണപമന പ്രകമയവയ അനന്തരഘടങ്ങളുയ  

( i )   2017-   പല കകേരള ചരക്കസ കസവൈന നനികുതനി ബനില് 

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര ,
സബ്ജകസ കേമനിറനി റനികപ്പെകാരടസ പചയ പ്രകേകാരമുള  2017-  പല കകേരള ചരക്കസ കസവൈന
നനികുതനി ബനില് പരനിഗണനയ്പക്കടുക്കണപമന പ്രകമയയ ഞകാന് അവൈതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

ഗതകാഗത  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതകാമസസ  ചകാണനി):  സര,  ഞകാന്  പ്രകമയപത
പനിന്തകാങ്ങുന്നു. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  സബ്ജകസ  കേമനിറനി  റനികപ്പെകാരടനിനസ  വൈനികയകാജനക്കുറനിപ്പെസ
നല്കേനിയനിട്ടുള  അയഗങ്ങള്ക്കസ സയസകാരനിക്കകാവനതകാണസ. 

ശസ്പീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമദസ  കേബസ്പീര :  സര,  ഞകാന്  എപന്റ  വൈനികയകാജനിപ്പെസ
കരഖപപ്പെടുത്തുന്നു.  വൈളപര  മകാനസനികേ  പ്രയകാസകതകാടുകൂടനിയകാണസ  ഈ
വൈനികയകാജനക്കുറനിപ്പെസ  കരഖപപ്പെടുത്തുനതസ.  പുതനിയ  സഭ  വൈനതനിനുകശഷയ  വൈളപര
ഗടൗരവൈതരമകായനി നടകക്കണനിയനിരുന ഒരു ചരച്ച ഈ സഭയനില് നടനനില.  കേഴനിഞ
ദനിവൈസയ  മനനി  അതനിപന്റ  ഉതരവൈകാദനിതത്വയ  ഏപറടുതനിട്ടുണസ.  എനകാലുയ  വൈളപര
പ്രധകാനപപ്പെപടകാരു  നനിയമനനിരമകാണയ  രകാജദ്ധ്യതസ  നടപ്പെകാക്കുകമകാള്  ഫലപ്രദമകായനി
ഇടപപടകാന് കശഷനിയുള നമ്മുപട സയസ്ഥകാനതസ  ഒരു മുന്കേരുതകലകാ  ചരച്ചകയകാ
ഉണകായനില.  പകാരലപമന്റസ  പകാസകാക്കനിയ  നനിയമയ  നനിയമകാനുസൃതയ  നനിരവൈധനി
സയസ്ഥകാനങ്ങള്  അയഗസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  അതുപകേകാണ്ടുതപന  ഇപതകാരു  കകേവൈലയ
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ചടങ്ങസ  മകാത്രമകാണസ.  അങ്ങപനപയകാരു  ദുനഃസ്ഥനിതനി  കകേരളതനിനസ  വൈനതസ
നനിരഭകാഗദ്ധ്യകേരമകാണസ. പ്രകതദ്ധ്യകേനിച്ചസ ഈ വൈനിഷയതനില് പ്രകാമകാണനികേമകായനി അഭനിപ്രകായയ
പറയകാന് കശഷനിയുള ഒരകാള് ഈ വൈകുപ്പെസ വകേകേകാരദ്ധ്യയ പചയ്യുകമകാള് ഇങ്ങപനപയകാരു
വൈസ്പീഴ്ച  വൈനതസ  കരഖയനിലുണകാകേണപമനതുപകേകാണസ  മകാത്രമകാണസ  ഞകാന്  ഈ
വൈനികയകാജനക്കുറനിപ്പെസ  അവൈതരനിപ്പെനിക്കുനതസ.  നനിയമനനിരമകാണതനിപന്റ  മുമ്പുള
ചരച്ചയനില്  നമള്  വൈസ്പീഴ്ച  വൈരുതനി.  നനിയമനനിരമകാണയ  കകേന്ദ്ര  ഗവൈണ്പമന്റസ
പകാസകാക്കനിയതനിനുകശഷയ  ഇടപപടകാന്  കേനിട്ടുന  അവൈസരവയ  നമുക്കസ  പകാഴകായനി.
ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവൈനില്  വൈനതനിപന്റ  ഫലമകായനി  ഒരു  അരകാജകേതത്വമകാണസ   ഇനസ
സയസ്ഥകാനത്തുളതസ.  സകാധകാരണ  ജനങ്ങള്  വൈളപര  വൈനിഷമനിക്കുകേയകാണസ.   ഈ
നനിയമനനിരമകാണയ  പകാസകായകാലുയ  ഇപലങനിലുയ   നനികുതനി  വൈരുനതനില്  വൈലനിയ
കുറപവൈകാന്നുയ  വൈരനിലകാപയപനകാരു  ആശത്വകാസമകാണസ  നമുക്കുളതസ.  ഇവൈനിപട
കനരപതയുള കസകാക്കസ എന്തസ പചയ്യേണപമനസ കേച്ചവൈടക്കകാരകക്കകാ വൈകാങ്ങുനവൈരകക്കകാ
ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരകക്കകാ അറനിയനില. 

കേഴനിഞ കുകറക്കകാലമകായനി    സകാമതനികേ രയഗതസ  അച്ചടക്കമനിലകായ്മയകാണസ
ഇവൈനിപട കേകാണുനതസ.  പഡസനികനഷന് കപകായനിന്റനില് നനികുതനി വൈരുനതുപകേകാണസ ഒരു
ഉപകഭകാഗ സയസ്ഥകാനപമന നനിലയസ  കകേരളതനിനസ  നല വൈരുമകാനമുണകാകുപമന ഒരു
വൈകാദപമകാഴനിച്ചകാല്  ഇതനിനകേതസ  ഒരു  കവൈളയനില്കപ്പെകാലുയ  അനുകയകാജദ്ധ്യമകായവൈണ്ണയ
ഇടപപടകാന് കേഴനിയകാപത കപകായ സയസ്ഥകാനയ വൈളയ വൈയ്ക്കുനതസ ചുവൈടനിലകാകണകാ അകതകാ
മണയകാകണകാ  എനതസ  മകാത്രമകാണസ  ഇവൈനിപട  പ്രസകമകായ കചകാദദ്ധ്യയ.  അതസ  വൈരകാന്
പകാടനിലകായനിരുന്നു.   സബ്ജകസ  കേമനിറനിയനില്   ഗടൗരവൈതരമകാപയകാരു  ചരച്ച
ആവൈശദ്ധ്യമനിപലന്നുളതുപകേകാണസ  നടതനിയനില.  പപക്ഷ   ഉതരവൈകാദനിതത്വകബകാധമുളള
ഒരു പ്രതനിപക്ഷപമന നനിലയസ  ഞങ്ങള് വൈളപര  സസ്പീക്കനിയഗകായ ഒരു കുറനിപ്പെസ  അനസ
സബ്ജകസ കേമനിറനി  മുമകാപകേ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ചനിരുന്നു.  അതസ  ഈ  ബനിലനിപന്റകൂപട
വൈരനികേയുയ  പചയ.  ഞങ്ങളുപട  ഭകാഗത്തുനനിനസ  ഈപയകാരു  അഭനിപ്രകായയ
പറയുകേയലകാപത  കവൈപറകാരു  നനിവൃതനിയുമനിലകാത  സ്ഥനിതനിയകാണുളതസ.  തകാങള്
പറയുനതസ ഇപതകാരു തകാല്ക്കകാലനികേ പ്രതനിഭകാസമകാപണനകാണസ.  പപക്ഷ അപതകാന്നുയ
തകാകങ്ങണ  ഗതനികകേടസ  ഈ  സയസ്ഥകാനപത  സകാധകാരണ  ജനങ്ങള്ക്കസ
വൈരരുതകായനിരുന്നു. സകാധകാരണ ജനങ്ങളുയ പചറുകേനിട വൈദ്ധ്യവൈസകായനികേളുയ കേഷപപ്പെടുനതസ
ഒഴനിവൈകാക്കകാന് സരക്കകാര ഒരു നടപടനിയുയ സത്വസ്പീകേരനിക്കകാതനിരുനതസ വൈനിലക്കയറതനിനസ
കേകാരണമകായനി.  അതനിപന്റ ഉതരവൈകാദനിതത്വയ സരക്കകാര ഏപറടുക്കണയ.  ഈ രയഗതസ
വൈന  വൈസ്പീഴ്ചകേളുപട  അടനിസ്ഥകാനതനില്  ദസ്പീരഘമകാപയകാരു  ചരച്ച  നടത്തുനതനില്
യുകനിയനിപലന ഒറ കേകാരണയപകേകാണസ ഞകാന് ചരച്ച നസ്പീടനിപക്കകാണ്ടുകപകാകുനനില. 

ശസ്പീ  .   വൈനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന് : സര, ഈ ബനിലനിപന്റ  അവൈതരണകവൈളയനില് വൈളപര
ദസ്പീരഘമകായനി  സയസകാരനിച്ചതുപകേകാണ്ടുയ  അങ്ങയുപട  അഭദ്ധ്യരതന  മകാനനിച്ചുയ  ഞകാന്
വൈനിശദമകാപയകാന്നുയ സയസകാരനിക്കുനനില. ഞകാന്  വൈനികയകാജനക്കുറനിപ്പെസ കരഖപപ്പെടുത്തുന്നു. 
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മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് അകങ്ങയസ  2017 -പല കകേരള ചരക്കു
കസവൈന  നനികുതനി  ബനില്  പപകാതുജനകാഭനിപ്രകായയ  കനടുനതനിനകായനി  സരക്കുകലറസ
പചയ്യേണപമന 1 (എ) കഭദഗതനി അവൈതരനിപ്പെനിക്കകാവനതകാണസ.  Not in the seat......

(ശസ്പീ.വൈനി.പനി.സജസ്പീന്ദ്രന്  സസ്പീറനില്  ഇലകാതനിരുനതനിനകാല്  1  (എ)  കഭദഗതനി
അവൈതരനിപ്പെനിക്കപപ്പെടനില) 

ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷകാ കപകാറനിക്കസ 2017-പല കകേരള ചരക്കസ കസവൈന നനികുതനി
ബനില് വൈസ്പീണ്ടുയ അകത സബ്ജകസ കേമനിറനിയുപട പരനിഗണനയസ അയയണപമന 2(ബനി)
നമര കഭദഗതനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ചസ സയസകാരനിക്കകാവനതകാണസ. 

ശസ്പീമതനി  പനി  .    അയനിഷകാ  കപകാറനി :  സര,  സബ്ജകസ  കേമനിറനി  റനികപ്പെകാരടസ  പചയ
പ്രകേകാരമുള  2017-പല  കകേരള  ചരക്കസ  കസവൈന  നനികുതനി  ബനില്  വൈസ്പീണ്ടുയ  അകത
സബ്ജകസ കേമനിറനിയുപട പരനിഗണനയസ അയയണപമന 2(ബനി) നമര കഭദഗതനി ഞകാന്
അവൈതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

ജനി.എസസ.ടനി.-പയ  സയബന്ധനിച്ചസ  വൈളപര  വൈനിശദമകായ  ചരച്ച  സഭയനിലുയ
കകാസനിലുപമകാപക്ക നടന സകാഹചരദ്ധ്യതനില് മറസ അയഗങ്ങള് പറഞതുകപകാലതപന
ഞകാനുയ വൈനിശദമകായ ചരച്ചയനികലയസ  കപകാകുനനില.  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെകാക്കനിയകപ്പെകാള്
ഭരണഘടന  വൈനിഭകാവൈന  പചയ്യുന  പഫഡറല്  സയവൈനിധകാനതനില്  ഒരു  മകാറയ
വൈനനിട്ടുപണന്നുളതസ  പറയകാതനിരനിക്കകാന്  കേഴനിയനില.  കകേന്ദ്ര  ലനിസനിലുയ  സയസ്ഥകാന
ലനിസനിലുയ  പ്രകതദ്ധ്യകേമകായനി  വൈച്ചനിരുന  ആ  സയവൈനിധകാനങ്ങപള  മകാറനി  101-ാം
ഭരണഘടനകാ  കഭദഗതനിയനിലൂപടയകാണസ  ഇനസ  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെനിലകാക്കനിയനിട്ടുളതസ.
ഇതനിപന്റ ഭകാഗമകായനി നനികുതനി കുറയുപമനസ പറയുന്നുപണങനിലുയ വൈരുയ ദനിവൈസങ്ങളനില്
അതസ  കനകാക്കനിക്കകാകണണതകാണസ.  ചനില  വൈനിഷയങ്ങളനില്  വൈളപരകയപറ
പ്രതനികഷധമുണകായനിട്ടുണസ.  ഡനികസബനിള്ഡകായവൈരക്കുളള എകേദ്യുപ്പമന്റസസനിനസ  അഞസ
ശതമകാനയ  ടകാകയ  സകാനനിററനി  നകാപ്കേനിനസ  12  ശതമകാനയ  ടകാകയ   കഹകാടല്
ഭക്ഷണതനിനസ  12  മുതല് 18  ശതമകാനയവൈപര ടകാകയ ഏരപപ്പെടുതനിയതസ  സകാധകാരണ
ജനങ്ങള്ക്കസ  വൈളപര  ബുദനിമുട്ടുണകാക്കനിയനിട്ടുണസ.  സസ്പീകേള്  അതദ്ധ്യകാവൈശദ്ധ്യമകായനി
ഉപകയകാഗനിക്കുന സകാധനങ്ങളുപട വൈനില വൈളപരയധനികേയ കൂടനിയനിട്ടുണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.
കേടൗണ്സനിലനില് നമുക്കസ കവൈകായ്സസ കുറവൈകാപണങനില്കപ്പെകാലുയ ഇങ്ങപനപയകാപക്കയുള
കേകാരദ്ധ്യങ്ങളനില്  ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ  ധനകേകാരദ്ധ്യ  വൈകുപ്പുമനനിയുയ  സരക്കകാരുയ  നല
നനിലയനില് ശകമകായനി ഇടപപടതനിപന്റ ഫലമകായനി കലകാടറനി കമഖലയനില് നമുക്കസ നല
മകാറമുണകാക്കകാന് സകാധനിച്ചുപവൈന്നുളതസ ശകദയമകാണസ. കേഴനിയകാവന ഇടങ്ങളനിപലലകായ
നല   നനിലയസ  ഇടപപടതനിപന്റ  ഫലമകായനിടകാണസ  ആ  കേടൗണ്സനിലനില്   ധനകേകാരദ്ധ്യ
വൈകുപ്പുമനനിയുപട ഇടപപടല് കദശസ്പീയ ശദ കനടനിപക്കകാണസ കലകാടറനിക്കസ ജനി.എസസ.ടനി.
കേടൗണ്സനിലനില്  അഞസ  ശതമകാനയ  ശനിപകാരശ  പചയനിരുന  നനികുതനി  12
ശതമകാനമകാക്കനിയുയ  അനദ്ധ്യ  സയസ്ഥകാന  കലകാടറനിക്കസ  28  ശതമകാനമകായുയ
തസ്പീരുമകാനനികക്കണനി  വൈനതസ.  അഞസ  ശതമകാനയ  നനികുതനി   നനിശയനിച്ചസ  കലകാടറനി
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മകാഫനിയപയ  സഹകായനിക്കകാന്  നടതനിയ  ശമങ്ങപളപയകാപക്ക  നമുക്കസ  മകാറകാന്
സകാധനിച്ചു.  ഇകപ്പെകാള്  കകേന്ദ്ര  ഗവൈണ്പമന്റസ  ഭരണഘടന  കഭദഗതനി  പചയപകേകാണസ
പഫഡറല് സയവൈനിധകാനതനിനസ  പചറനിയ കകേകാടയ  തടനിച്ചു.  ഇനനി തുടരനസ  അകങ്ങകാട്ടുയ
ഇവൈര  സയസ്ഥകാനങ്ങളുപട  അധനികേകാരയ  എങ്ങപന  കേവൈരകാന്  കപകാകുന്നുപവൈനസ
കേകാകണണനിയനിരനിക്കുന്നു.  അതനിപനതനിപര  നകാപമലകായ  ജകാഗരൂകേരകായനിരനികക്കണതുണസ.
രണകായ  യു.പനി.എ.  ഗവൈണ്പമന്റനിപന്റ കേകാലതകാണസ   'ഒകര  രകാജദ്ധ്യയ  ഒകര  നനികുതനി  '
എന  സങല്പ്പെവമകായനി  ജനി.എസസ.ടനി.-യനികലയസ  വൈനപതന  കേകാരദ്ധ്യയ  മറക്കകാന്
കേഴനിയനില.  അവൈര തുടങ്ങനിവൈച്ചു,  ഇവൈര വൈലനിയ കതകാതനില് പൂരതസ്പീകേരനിച്ചു.  അങ്ങപന
പ്രശ്നങ്ങള് ഉണകാക്കനി.  കകേന്ദ്രയ പകാസകാക്കുന നനിയമതനിപനതനിപര നമുക്കസ കൂടുതലകായനി
ഒന്നുയ  പറയകാന്  കേഴനിയനില.  സയസ്ഥകാനങ്ങള്ക്കസ  നനിയമകാനുസൃതയ  അത്രകയ
കേഴനിയുകേയുളളുപവൈ ങനിലുയ  ഈ  കേടൗണ്സനിലനില്  ഇകപ്പെകാള്  പചയ്യുനതുകപകാപലതപന
നനിലവൈനിലുള പ്രശ്നങ്ങപള പരനിഹരനിക്കകാനുള ശകമകായ ഇടപപടലുണകാകേണയ. കകേരള
ഗവൈണ്പമന്റസ  പവൈറുപത  കനകാക്കനിയനിരനിക്കുകേയകാപണനസ  പറയുനതസ  ശരനിയല.  101
ഇനങ്ങളുപട  വൈനിലയനില്  എങ്ങപന  വൈദ്ധ്യതദ്ധ്യകാസയ  വൈരുപമനതുവൈപര  സരക്കകാര
പ്രസനിദസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണസ.  തസ്പീരച്ചയകായുയ  സകാധദ്ധ്യമകായ  രസ്പീതനിയനില്  നല  ഇടപപടല്
ഗവൈണ്പമന്റസ നടതനിയനിട്ടുപണനസ കേണ്ടുപകേകാണസ തുടരനസ അകങ്ങകാട്ടുയ സയസ്ഥകാനതനിപന്റ
പരമകാധനികേകാരവയ  ജനങ്ങളുപട  കക്ഷമവയ  കേണക്കനിപലടുത്തുപകേകാണസ  നനികുതനി
കേകാരദ്ധ്യങ്ങപളലകായ  കൂടുതല്  പമച്ചപപ്പെട  നനിലയനികലയസ  എതനിക്കകാനുള  പരനിശമയ
തുടരണപമനകാണസ എനനിക്കസ പറയകാനുളതസ. 

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ  ): സര,
ഇവൈനിപട  നടതനിയ  പരകാമരശങ്ങപളലകായ  തപന  അവൈതരണകവൈളയനില്
ഉനയനിക്കുകേയുയ ചരച്ച പചയ്യുകേയുയ പചയ കേകാരദ്ധ്യങ്ങളകാണസ.  നനിയമയ പ്രകാബലദ്ധ്യതനില്
വൈരുനതനിനുമുമസ സഭയനില്  അവൈതരനിപ്പെനിക്കകാന് കേഴനിയകാതനിരുനതസ ഒരു പ്രധകാനപപ്പെട
കപകാരകായ്മയകായനി  ഞകാന്  തപന  കേഴനിഞ  സഭയനില്  സമതനിച്ചതകാണസ.  പപക്ഷ
ഇതനിപന്റ  ഫലമകായനി  ആപകേ  അരകാജകേതത്വമകാപണനസ  പറയുനപതകാന്നുയ  ശരനിയല.
യഥകാരതതനില്  ഒരു  വൈരഷമകായനി  ഇതനിപന്റ  തയ്യേകാപറടുപ്പുകേള്  നകാനകാവൈനിധതനില്
നടക്കുകേയകാണസ.   ആശയ  കുഴപ്പെങ്ങള്  സത്വകാഭകാവൈനികേമകായുണകാകുനതകാണസ.  VAT
നടപ്പെകാക്കനിയകപ്പെകാള്  ടകാന്സനിഷന്  പനിരസ്പീഡസ  ഒരു  വൈരഷപമടുതനിരുന്നു.  ഒരു
വൈരഷയപകേകാണസ  അതനിപന്റ  പ്രശ്നങ്ങള്  തസ്പീരക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞു.   പ്രയകാസങ്ങപളകാപക്ക
പ്രകാകയകാഗനികേമകായനി  പരനിഹരനിച്ചു.  എനകാല്  അടനിസ്ഥകാനപരമകായ  പ്രശ്നതനികലക്കസ
വൈനിരല്  ചൂണ്ടുകേയകാണസ,  അതസ  നനികുതനി  നനിരണ്ണയനിക്കുനതനിനുയ  കഭദഗതനി
വൈരുത്തുനതനിനുയ മകാറയ വൈരുത്തുനതനിനുമകാണസ.  ഉദകാഹരണതനിനസ,  വൈനികനകാദ നനികുതനി
കപകായനി.  വൈനികനകാദ  നനികുതനി  ചകാരനിറനി  പരപ്പെസനിനുകവൈണനിയകായനിരുപനങനില്  ഇളവൈസ
പകേകാടുക്കകാമകായനിരുന്നു. ഇനസ അതനിനസ കേഴനിയനില.  ഇനസ നമുക്കസ പചയ്യേകാന് കേഴനിയുനതസ
നമ്മുപട  വൈനിഹനിതയ  തനിരനിച്ചുപകേകാടുക്കല്  മകാത്രകമയുളള.  ഇങ്ങപനയുളള  പചറനിയ
കേകാരദ്ധ്യങ്ങളനില്കപ്പെകാലുയ  നമ്മുപട  അധനികേകാരയ  വൈളപരകയപറ  പരനിമനിതപപ്പെടുന
അവൈസ്ഥയുണസ.  രണകാമകതതസ,  വൈനിലക്കയറയ ഇനസ യകാഥകാരതദ്ധ്യമകായനി മകാറനിയനിട്ടുണസ.
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ഇനപത റനികപ്പെകാരടനുസരനിച്ചസ വൈനില 2.13 ശതമകാനയ വൈരദനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണസ.  അതസ
ഒരു  മകാസയ  മുമ്പുണകായനിരുനതനിപനക്കകാള്  ഒരു  കപകായനികന്റകാളയ  മുകേളനിലകാണസ.
വൈനിലക്കയറയ  യകാഥകാരതദ്ധ്യമകാണസ.  അതനിപന്റ  കേകാരണയ  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള്
ഗണദ്ധ്യമകായനി  കൂടനിയതുപകേകാണല.   മറനിച്ചസ  അതനിനസ  ആനുപകാതനികേമകായനി  വൈനില
കുറയ്ക്കുനതനിനസ  തയ്യേകാറകായനിടനിപലനതകാണസ.   അങ്ങപന  വൈനില  കുറയ്ക്കുനതനിനുകവൈണനി
ശഠനിച്ചസ  ഇറങ്ങകാന്  കകേന്ദ്രവയ  തയ്യേകാറല.   ആ  വൈനിമരശനയ  നമള്  ശകമകായനി
പറയുന്നുണസ.  ഞകാന്  കേഴനിഞ  സഭയനില്  പറഞതുകപകാപല  പ്രധകാനപപ്പെട
ഉത്പനങ്ങള്പക്കലകായ നനിലവൈനിലുണകായനിരുന എയ.ആര.പനി.  കററകേപളന്തകാപണന്നുയ
ആദദ്ധ്യപത  കസകാക്കസ  വൈനിറസ  കേഴനിയുകമകാള്  പനിപന  വൈരുനതനിനുളള
വൈനിലപയന്തകാപണന്നുയ തകാരതമദ്ധ്യപപ്പെടുതനി കകേന്ദ്ര സരക്കകാരനിനസ അടുത പസപ്റയബര
9-ാം  തസ്പീയതനി  സമഗ്രമകായ റനികപ്പെകാരടസ  നല്കുനതനിനസ  തസ്പീരുമകാനനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണസ.
ചനില ഉത്പനങ്ങള്ക്കസ ക്രമകാതസ്പീതമകായനി നനികുതനി കൂടനിയനിട്ടുണസ.  അതസ കകേരളപതയുയ
ബകാധനിക്കുനതകാണസ.  

ശസ്പീ  .    വൈനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  വൈനിലക്കയറപത  സയബന്ധനിച്ചുളള
പ്രധകാനപപ്പെട പ്രശ്നയ രണസ കേകാരണങ്ങള് പകേകാണകാണസ വൈനനിരനിക്കുനതസ.  ഒനസ,  പുര
കേത്തുകമകാള് വൈകാഴ പവൈട്ടുന്നുപവൈന രസ്പീതനിയനില്  മന:പൂരവ്വമകായനി വൈനിലകേയറന്നു. പഴയ
ടകാകയ  പുതനിയ  ടകാകയ   വൈകാങ്ങനിക്കുന്നു.  രണകാമതസ,  ഇതസ  എങ്ങപനയകാണസ
പചയ്യുനപതന കേണ്ഫഭ്യൂഷനുണസ,   ഗവൈണ്പമന്റസ  പരനിശമനിച്ചകാല് അതനില് കകാരനിറനി
വൈരുതകാന്  കേഴനിയുയ.  ആദദ്ധ്യപത  കേകാരദ്ധ്യതനില്  വൈളപര  കേകാരക്കശദ്ധ്യയ  നനിറ ഞ
നനിലപകാപടടുക്കണയ.   കകേന്ദ്ര  ഗവൈണ്പമന്റനിനസ  കനകാണ്  കപ്രകാഫനിറസ്പീയറനിയഗസ
സയബന്ധനിച്ചസ  കൃതദ്ധ്യമകായ  നയയ  ഇപലങനില്കപ്പെകാലുയ  സയസ്ഥകാന  ഗവൈണ്പമന്റനിപന്റ
പരനിമനിതനികേള്ക്കുളളനില്  നനിന്നുപകേകാണസ  അനനിയനനിതമകായനി,  മന:പൂരവ്വമകായനി  വൈനില
കേയറനി  വൈനില്ക്കുകേയുയ  വൈകാങ്ങനിക്കുകേയുയ  പചയ്യുനവൈരപക്കതനിപര  ഡനിപ്പെകാരട്ടുപമന്റനിനസ
എന്തസ നടപടനിപയടുക്കകാന് കേഴനിയുപമനസ ആകലകാചനിച്ചനിട്ടുകണകാ?

കഡകാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതകാമസസ ഐസകേസ:  സര,  ഡനിപ്പെകാരട്ടുപമന്റനിനസ സത്വസ്പീകേരനിക്കകാന്
കേഴനിയുന  നടപടനിയകാണസ   ഞകാന്  പറഞതസ.  നമള്  ഒരു  പബഞസമകാരക്കസ
എയ.ആര.പനി.  വപ്രസസ  ഉണകാക്കുന്നു.  നനികുതനിയുപട  ഇന്സനിഡന്സസ  എത്ര
കുറഞ്ഞുപവൈനസ  നമുക്കറനിയകായ.   അതനിപന്റ  അടനിസ്ഥകാനതനില്  എയ.ആര.പനി.
എത്രയകാണസ കുറകയണതസ.  പുതനിയ കസകാക്കസ വൈരുകമകാള് കുറഞനിടനിപലങനില് അതസ
കപ്രകാഫനിറസ്പീയറനിയഗകാണസ.  സമഗ്രമകായ  ലനിസ്റ്റുണകാക്കനി  കകേന്ദ്ര  സരക്കകാരനിപനപക്കകാണസ
നടപടനിപയടുപ്പെനിക്കുനതനിനുളള  സമരദയ  ശകമകായനി  പചലുത്തുയ.   ഡകാറ
ഉണകാക്കുകേപയനതസ  വൈളപര  പ്രധകാനപപ്പെടതകാണസ.  ഓകരകാ  പസകറുയ  ഏതകാനുയ
ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥര പരനികശകാധനിച്ചസ ലനിസ്റ്റുണകാക്കുനതനിനുകവൈണനി അതനിപന്റ ഉതരവൈകാദനിതത്വയ
പഡപഭ്യൂടനി  കേമസ്പീഷണരമകാരക്കസ  കൃതദ്ധ്യമകായനി  നല്കുനതനിനുളള  നനിരകദശയ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ചനില  ഉത്പനങ്ങള്ക്കുളള  നനികുതനി  കുറയ്ക്കുനതനിനസ  ശകമകായ
സമരദയ  തുടരുയ.   ടൂറനിസയ,  ഹടൗസ്കബകാടസ,  ആയുരകവൈദ  മരുന്നുകേള്,  വപവഡസ
ഇങ്ങപനയുളളവൈ. ചനിലതനിനസ കകാരനിഫനികക്കഷന്  വൈരുകതണതുണസ. ചനില കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്
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നമള്  മനസനിലകാക്കുനതനിപന്റ  പ്രശ്നവമുണസ.  കേകാരണയ  സസ്പീകറകാ  കററഡസ  ആക്കകാന്
കേഴനിയനില. അങ്ങപന ആക്കനിയകാല് നമുക്കസ നഷമകാണസ.  പൂജദ്ധ്യയ നനികുതനിയകാപണങനിലുയ
ആ  ഉത്പനതനിനുളളനില്  ഉപകയകാഗനിച്ച  സകാധനങ്ങളുപട  നനികുതനിയുണസ.   ആ
നനികുതനിക്കസ ഇളവൈസ കേനിടനില. എനകാല് ഇറക്കുമതനിക്കുകമല് കേടൗണരപവൈയ സ ലനിയഗസ ഡഭ്യൂടനി
ചുമതകാനുയ  കേഴനിയനില.  അങ്ങപനയുളള  ചനില  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  നമള്
മനസനിലകാകക്കണതുണസ.  എങനിലുയ  സഭയ്ക്കുളളനിലുയ പുറത്തുയ വൈനനിട്ടുളള ചനില നനികുതനി
വൈരദനയുപട കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  കകേകായപ്രനിപഹന്സസ്പീവൈകായനി ഒന്പതകായ തസ്പീയതനി നടക്കുന
ജനി.എസസ.ടനി. കേടൗണ്സനിലനില് ഉനയനിക്കുയ.

ശസ്പീ  .   വൈനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന്: സര, അവൈനിപട ഉനയനിക്കപപ്പെകടണ ഏറവയ പ്രധകാന
പ്രശ്നയ പചറുകേനിട വൈദ്ധ്യകാവൈസകായനികേ ഉത്പനങ്ങളകാണസ. ധകാരകാളയ ഐറയസനിനസ കനരപത
പകേകാടുത്തുപകേകാണനിരുന  ടകാകനിപന്റ  മൂനനിരടനി  പകേകാടുകക്കണ  അവൈസ്ഥയകാണസ.  മള്ടനി
നകാഷണല്  കേമനനികേളുപട  ബകാന്ഡഡസ  ഐറയസമകായനി  കകേകായപസ്പീറസ  പചയ്യേകാന്
പറകാത  സ്ഥനിതനിയകാകുയ.  കേഴനിഞ  ദനിവൈസയ  കലകാക്കനിപന്റ  ഉദകാഹരണയ  പറഞ്ഞു.
ഇതനിനുമുമസ  അഞ്ചു  ശതമകാനയ  പകേകാടുതനിരുനതസ  ഇകപ്പെകാള്  18  ശതമകാനമകാണസ.
മകാരക്കറനില്  നനിന്നുയ  വൈരുന  വൈലനിയ  ഉത്പനങ്ങളുമകായനി  കകേകായപസ്പീറസ  പചകയ്യേണ
സ്ഥനിതനിയകാണസ.   അതരയ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങളനില്   ഇവൈപര  പപ്രകാടകസ  പചയ്യേകാനുളള
എപന്തങനിലുപമകാരു ലനിബരടനി, എപന്തങനിലുയ സയവൈനിധകാനമനിപലങനില് വൈലനിയ സസ്പീരസ്പീസസ
ഓഫസ  ഷടസ  ഡടൗണ്  ഉണകാകേകാനുളള  സ്ഥനിതനിയുണകാകുയ.   ഇപതങ്ങപനയകാണസ
ഗവൈണ്പമന്റസ വകേകേകാരദ്ധ്യയ പചയ്യേകാന് ഉകദശനിക്കുനതസ? 

കഡകാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതകാമസസ  ഐസകേസ:  സര,  കുറച്ചസ  കേകാതനിരുനസ  വൈനിശദമകായ
ചരച്ചയുപട  അടനിസ്ഥകാനതനില്  ഏപതകാപക്ക  പസകറുകേളനിലകാണസ  ഇങ്ങപന
വൈനനിട്ടുളളപതനസ  കനകാക്കണയ.  അതനിപന്റ  അടനിസ്ഥകാനതനില്  അവൈനിടുപത
നനികുതനിയനില്  എപന്തങനിലുയ  മകാറയ  വൈരുതകാന്  കേഴനിയുകമകാപയന്നുളളതസ
പരനികശകാധനിക്കകായ.  രണകാമകതതസ,  ഗടൗരവൈമകായ  പ്രതദ്ധ്യകാഘകാതങ്ങളുണകാകുന
കമഖലകേളനില്  സയസ്ഥകാന  സരക്കകാരനിപന്റ  നനികുതനി  വൈനിഹനിതയ  അവൈരക്കസ
സബ്സനിഡനിയകായനി  പനിരനിച്ചു  നല്കുനതനിപനക്കുറനിച്ചസ  സഭയനില്  ചരച്ചയുപട
അടനിസ്ഥകാനതനില്  ബഡ്ജറസ  വൈരുകമകാള്  തസ്പീരുമകാനപമടുക്കുകേയുയ  പചയ്യേകായ.
ഇത്രമകാത്രകമ ഞകാന് ആമുഖമകായനി സയസകാരനിക്കകാന് ഉകദശനിക്കുന്നുളള.

ശസ്പീ  .    വൈനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര,   ജനി.എസസ.ടനി.  വൈനതനിനുകശഷയ  എലകാ
സകാധനങ്ങളുപടയുയ  വൈനില  കുറയുപമനസ  അങ്ങസ  പറഞകപ്പെകാള്  നമുക്കസ  സകന്തകാഷയ
കതകാനനി.  പപക്ഷ  സകാധകാരണക്കകാരന്  ഏതസ  സകാധനയ  വൈകാങ്ങകാന്  കപകായകാലുയ
ജനി.എസസ.ടനി.-യുപട  കപരനില്  അഡസ്പീഷണലകായനി  പണയ  പകേകാടുകക്കണ  സ്ഥനിതനി
വൈനനിരനിക്കുകേയകാണസ.  എയ.എല്.എ.  കഹകാസലനിപല  കകേകാഫസ്പീ  ഹടൗസനില്  കപകായനി
ഭക്ഷണയ കേഴനിച്ചകാലുയ ജനി.എസസ.ടനി.-യുപട കപരനില് അഡസ്പീഷണല് പണയ വൈകാങ്ങനിക്കുയ.
അകങ്ങക്കസ  പരനികശകാധനിക്കകായ,  സബ്സനിഡനി  തനിരനിച്ചുപകേകാടുക്കകാപമനസ  പറഞകാലുയ
എലകാ  കമഖലയനിലുയ  ജനി.എസസ.ടനി.-യുപട  കപരനില്  അഡസ്പീഷണല്  പണയ
വൈകാങ്ങനിപക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ. അങ്ങസ  ജനി.എസസ.ടനി.  കേടൗണ്സനിലനിപല അയഗമകാണസ.
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അകങ്ങയസ ഇകപ്പെകാള് പതസ വൈയസസ കുറഞനിരനിക്കുകേയകാണസ.  ഞകാന് പതസ വൈരഷയ
മുമസ  അങ്ങപയ  കേകാണുനതനികനക്കകാള്  അങ്ങയുപട  മുഖയ  മകാറനി.  ജനി.എസസ.ടനി.
വൈനകശഷയ  അങ്ങസ  പചറുപ്പെക്കകാരനകായനി.  കേകാരണയ  ഖജനകാവൈനികലക്കസ
കകേകാടനിക്കണക്കനിനസ രൂപ ഒരു പണനിയുയ പചയ്യേകാപത വൈരുന്നു. വൈനില കുറയുയ കുറയുപമനസ
പറഞതലകാപത  കുറഞനില.  അങ്ങസ  പചറുപ്പെക്കകാരനകായതലകാപത   ഒരു
സകാധനതനിപന്റയുയ വൈനില കുറഞനിടനില.    ഞകാന്  കകേകാഫസ്പീഹടൗസനില് നനിനസ  ഇനസ
രകാവൈനിപല ഭക്ഷണയ കേഴനിച്ചകപ്പെകാഴയ  ജനി.എസസ.ടനി.-യുയ  കചരതസ   കപരനില് ബനിലടനിച്ചു
തനനിരനിക്കുകേയകാണസ.  കകേകാഫസ്പീഹടൗസനില്  ജനി.എസസ.ടനി  ഇലകാത  എപന്തങനിലുയ
സകാധനമുകണകാപയനസ കചകാദനിച്ചകപ്പെകാള് ഒരു സകാധനവമനില. ഓയപലറനിനുകപകാലുയ വൈനില
കുറഞനിടനില.   അങ്ങസ  പറയുനതസ  സബ്സനിഡനിയകായനി  തരുപമനകാണസ.  ഞകാന്
കകേകാഫസ്പീഹടൗസനില്  നനിനസ  ഓയപലറസ  കേഴനിച്ചകാല്  പണയ  സബ്സനിഡനിയകായനി
മടക്കനിതരകാനുളള  എപന്തങനിലുയ  സയവൈനിധകാനമുകണകാ,  ഇല.  ഒരകാപള  പണനിക്കസ
വൈനിളനിച്ചകാല്  അയകാള്  പറയുനതസ  ജനി.എസസ.ടനി.-യുപട  വൈനിവൈരയ  അറനിയപട
അതനിനുകശഷയ പണനിക്കസ വൈരകാപമനകാണസ.  500 രൂപ കൂലനിവൈകാങ്ങനിപക്കകാണനിരുനവൈര
ഇകപ്പെകാള്  600  രൂപയകാണസ  വൈകാങ്ങനിക്കുനതസ.  നൂറസ  രൂപ കൂടനി.  അവൈര പറയുനതസ,
അവൈര പുറത്തുകപകായനി സകാധനയ വൈകാങ്ങനിക്കുകമകാള് ജനി.എസസ.ടനി ബനിലകാപണനകാണസ.
അവൈര ആകരകാടസ  വൈകാങ്ങനിക്കുയ.  അവൈര വൈകാങ്ങുനതസ സകാധകാരണക്കകാരകായ ആളുകേളനില്
നനിനകാണസ.  തുണനി  അലക്കുനതനിനകായകാലുയ  തുണനി  ഇസനിരനിയനിടുനതനിനകായകാലുയ
മുടനിപവൈടകാനകായകാലുയ  ജനി.എസസ.ടനി.-യുണസ.   ബകാരബര  കഷകാപ്പെനിപല  കബകാരഡനില്  15
രൂപയുപട  സ്ഥകാനതസ  ഇകപ്പെകാള്  20  രൂപയകാണസ.  കേകാരണമകായനി  പറയുനതസ
ജനി.എസസ.ടനി.-യകാണസ.  ഇതരയ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്പക്കകാന്നുയ  സബ്സനിഡനിയകായനി  പണയ
പകേകാടുക്കകാന്  കേഴനിയനില.   ഇക്കകാരദ്ധ്യതനില്  എന്തകാണസ  പചയ്യേകാന്  കേഴനിയുനതസ?
കകേരളതനിപല  മുഴവൈന്  ആളുകേളുയ  എനപറഞകാലുയ  ജനി.എസസ.ടനി  എനകാണസ
പറയുനതസ. ഫയലുകേള് അകനത്വഷനിച്ചുകപകായകാല് സരക്കകാര ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരുയ ഇകപ്പെകാള്
ജനി.എസസ.ടനി.പയനകാണസ  പറയുനതസ.  മുമസ  കേനിഫ്ബനിപയനകാണസ  പറഞനിരുനതസ.
ജനി.എസസ.ടനി.-യുപട  കപരനില്  കകേരളയ  മുഴവൈന്  സയഭനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണസ.  അകങ്ങയസ
ഇക്കകാരദ്ധ്യതനില് എപന്തങനിലുയ പചയ്യേകാന് കേഴനിയുകമകാ?                                   

കഡകാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതകാമസസ  പഎസകേസ:  സര,  ഏതകായകാലുയ  കേനിഫ്ബനി
രക്ഷപപ്പെടകലകാ.  അങ്ങസ  എപന്റ  നനിലപകാടനിപന  പതറനിദരനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണസ.
ജനി.എസസ.ടനി.  വൈനകാല്  വൈനില  കുറയുപമനല;   ജനി.എസസ.ടനി.  വൈനകാല്  നനികുതനി
ഇന്സനിഡന്സസ  കുറയുയ.   അതനിപന്റ യുകനി ലളനിതമകാണസ.   കേകാകസഡനിയഗസ  തപന
കപകാകുന്നു.  അതനിനുതപന വൈലനിയ റനിഡക്ഷന് വൈരുയ.  അപൂരവ്വയ എണ്ണകമ ഇതനിനസ
അപവൈകാദമകായനി വൈരനികേയുള.  ജനി.എസസ.ടനി. വൈരുമകാനയ വൈരദനിക്കുനതസ ടകാകസ കപകയഴസ
കൂടുനതുപകേകാണ്ടുയ  കചകാരച്ച  കുറയുനതുപകേകാണ്ടുമകാണസ.   പപക്ഷ  എപന്റ  നനിലപകാടസ,
ഇന്തദ്ധ്യന്  സമദ്ഘടനയുപട  സത്വഭകാവൈയ  വൈച്ചസ  നനികുതനി  കുറഞകാലുയ  വൈനില  കുറയനില
എന്നുളതകാണസ.  ഞകാന്  പപങടുത  ജനി.എസസ.ടനി.  കേടൗണ്സനിലനിപന്റ  ആദദ്ധ്യ
കയകാഗതനില്  ഏറവയ  വൈലനിയ  വൈകാഗത്വകാദയ  നടനതുയ  ഇക്കകാരദ്ധ്യതനിലകാണസ.   FICCI
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(Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry)-യുപട പ്രതനിനനിധനി
സയഘയ കേകാണകാന് വൈനതസ അനകാണസ.  ഞകാന് കചകാദനിച്ചനിട്ടുയ അവൈര ഒരു അഷത്വറന്സസ
തരകാന്  തയ്യേകാറകായനില.   Oligopolic  market  structure  ആണസ,  അവൈനിപട  വൈനില
നനിശയനിക്കപപ്പെടുനതസ  കകേകാസസ  പസസ  ആയനിടകാണസ,  ബകാന്റനിപന്റ  വൈനില  അവൈര
പറയുനതകാണസ.  അതുപകേകാണസ  വൈനില  കുറയുപമനല,  മറനിച്ചസ  വൈനില  കൂടുനതനിനുള
സകാദദ്ധ്യതയുപണനകാണസ എപന്റ നനിലപകാടസ.  കലകാകേപതമകാടുമുള സ്ഥനിതനിവൈനികശഷയ
ഇതകാണസ.   പനിപന  എന്തനിനകാണസ  നനികുതനി  കുറയുപമനസ  പറയുനതസ?   അങ്ങപന
പറയുകമകാകഴ  രകാഷസ്പീയയ  പൂരണ്ണമകായുയ  വൈരുന്നുള.   ഇവൈനിടപത  കേകമകാളതനിപന്റ
സത്വഭകാവൈപമന്തസ,  കകേകാരപ്പെകററകേളുപട  ശകനിപയന്തസ,  അതനിപനതനിരകായ  രകാഷസ്പീയ
വൈനിമരശനയ വൈരനികേയകാണസ.  കകേരളയ എന്തസ പചയ;  ആന്റനി കപ്രകാഫനിറനിയറനിയഗസ കകകാസസ
പകേകാണ്ടുവൈരുനതനില്  കകേരളതനിപന്റ  ഇടപപടല്  വൈളപര  പ്രധകാനപപ്പെടതകായനിരുന്നു.
അതസ  നമ്മുപട  കനടമകായനി  അഭനിമകാനനിക്കുകമകാള്തപന  കകേന്ദ്ര  സരക്കകാര
നടപ്പെകാക്കകാന് തയ്യേകാറല.  അതനിനസ  വൈനിമരശനയ വൈയ്കക്കണനി വൈരുയ.   ശസ്പീ.  വൈനി.  ഡനി.
സതസ്പീശന്  പറഞതുകപകാപല  കകേന്ദ്രയ  ഇതസ  പചയനിപലങനില്  കകേരളയ
എനപചയ്യുപമന്നുള പ്രശ്നയ പ്രധകാനമകായുയ വൈരുയ.  ഇതനിപന്റ നകാനകാവൈശങ്ങപളക്കുറനിച്ചസ
പ്രതനിപകാദനിക്കുകമകാള് ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് ഏപതങനിലുയ ഒപനടുതസ,  അതകാണസ
പറഞതസ എന്നുപറഞകാല് പതറനില, പപക്ഷ അതുമകാത്രമല പറഞതസ.  ഇതസ ചനില
കമഖലകേളനില്  കകേരളപത  പ്രതനികൂലമകായനി  ബകാധനിച്ചനിട്ടുണസ.  അതനിപലകാനസ
പറകസകാറന്റകാണസ.   അതനിനസ  കേകാരണയ,  കകേരളതനില്  ഭക്ഷണശകാലകേപള  നനികുതനി
വൈനികധയമകാക്കനിയനിരുനനില.   നനിസകാരമകായ  അര  ശതമകാനയ  നനികുതനി   സകാര
കഹകാടലുകേള്ക്കസ  മകാത്രമകാണുണകായനിരുനതസ.  പപക്ഷ,  ഇന്തദ്ധ്യകാ രകാജദ്ധ്യതസ കനരപത
തപന  നനികുതനി  നനിലവൈനിലുണസ.  എന്നുമകാത്രമല,  കകേരളതനില്  സരവ്വസ്പീസസ
ടകാകണകായനിരുനനില.   സരവ്വസ്പീസസ  ടകാകമകായനി  ബന്ധപപ്പെട  കകേസസ  പകേകാടുതസ  കസ
കേനിടനിപയനസ പറയുന്നു.  ഏതകായകാലുയ കകേരളതനില് സരവ്വസ്പീസസ ടകാകയ പനിരനിച്ചനിരുനനില.
അവൈനിപട  കദശസ്പീയ  ശരകാശരനിപയടുതസ  നനികുതനി  നനിശയനിക്കുകമകാള്  സയസ്ഥകാനതസ
എയ.എല്.എ. കേദ്ധ്യകാന്റസ്പീനനിലുയ ബകാക്കനിപയലകായനിടത്തുയ നനികുതനി വൈരുന്നു.  കകേരളതനില്
നനികുതനിയനില,  അതുപകേകാണസ  കകേരളതനിനസ  എകയപ്ഷന് കവൈണപമനസ  പറഞകാല്
ഇടൗ നനികുതനി വൈദ്ധ്യവൈസ്ഥയനില് അതനിനസ  കേഴനിയനില.  കേകാരണയ ഇതനികനക്കകാള് വൈലനിയ
കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കുകപകാലുയ എകയപ്ഷന് പകേകാടുതനിടനില.  ഉദകാഹരണതനിനസ,  മലകയകാര
സയസ്ഥകാനങ്ങള്പക്കലകായ  എപപകസനില്  നനിനസ  പൂരണ്ണ  ഇളവണകായനിരുന്നു.
അതുകേണകാണസ  വൈലനിയ  വൈദ്ധ്യവൈസകായശകാലകേള്  അവൈനിപട  കപകായനി  ഇന്പവൈസസ
പചയനിട്ടുളതസ.   ജനി.എസസ.ടനി.  വൈനകപ്പെകാള്  പപപടനസ  ഇടൗ  എകയപ്ഷന്  മുഴവൈനുയ
ഇലകാതകായനിരനിക്കുകേയകാണസ.  ഇന്പവൈസസപമന്റസ  പചയവൈര  എന്തകാണസ  പചയ്യുനതസ?
അത്രയുയ  വൈലനിയ  പ്രശ്നയ  നനിലനനില്ക്കുകമകാള്  ഇവൈനിപട  ചകായക്കടയനില്
നനികുതനിയുണകായനിരുനനില,  അതനിനസ  എകയപ്ഷന്  നല്കേണപമനസ  പറഞകാല്
ആരുയ വൈനിലവൈയനില. ഇങ്ങപനയുള ചനില പ്രശ്നങ്ങള് യകാഥകാരതദ്ധ്യമകാണസ.  ഏപതങനിലുയ
കമഖലയനില്  വൈളപര  ഗടൗരവൈമകായ  പ്രതനിസന്ധനി  രൂപയപകേകാളന്നുപണനസ
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മനസനിലകായകാല്  ബഡ്ജറനിലൂപട  അതനിനുള  പനിനണ  നല്കേകാകന  ഇനനി
സകാധനിക്കുകേയുള.  അതസ പചയ്യുപമനസ ഉറപ്പെസ നല്കുകേയകാണസ.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    എയ  .    മകാണനി:  സര,  ഇടൗ  പ്രതനിസന്ധനി  ജനറലകാണസ.   നനികുതനി
ഇന്സനിഡന്സസ കുറഞകാലുയ വൈനില കുറയനിപലങനില് അതനിപനതനിപര നടപടനിപയടുത്തു
പകേകാണസ വൈനില കുറയകാന് സയസ്ഥകാന ഗവൈണ്പമന്റനിനസ അധനികേകാരമനികല?

കഡകാ  .   ടനി  .    എയ  .    കതകാമസസ പഎസകേസ: സര , ഇല.  അവൈശദ്ധ്യവൈസ്തു നനിയമതനിപന്റ
പല്ലുയ നഖവയ  കപകായനിരനിക്കുകേയകാണസ.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    എയ  .    മകാണനി:  സര,  ആ  നനിലപകാടസ  പതറകാണസ.   സയസ്ഥകാന
ഗവൈണ്പമന്റനിനസ പചയ്യേകായ.

കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ: സര, പചയ്യേകാന് കനകാക്കനിയകലകാ. പചയ്യേകാന്
ശമയ  നടതനിയനിടസ  കുറച്ചനിലകലകാ.  പറഞതസ  കേഠനിനമകായനികപ്പെകായനി,   ഇത്രയുയ
കേയറനിപ്പെറയകാന് പകാടനില എന്നുളതകായനിരുനകലകാ വൈനിമരശനയ.  സഭയനില് പറഞ
ഇങ്ങപനയുള വൈനിമരശനങ്ങപളലകായ ഉള്പക്കകാളകാന് തയ്യേകാറകാണസ.

ശസ്പീ  .    വൈനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര ,  അനദ്ധ്യസയസ്ഥകാന കലകാടറനിക്കസ  28%  നനികുതനി
ഏരപപ്പെടുതണപമനസ അങ്ങസ ജനി.എസസ.ടനി.  കേടൗണ്സനിലനില് വൈകാദനിച്ചു.  അതസ നമ്മുപട
സയസ്ഥകാനതനിനസ   ഗുണകേരമകാണസ.   ഇതുസയബന്ധനിച്ച  ഒരു  കകേസസ  നകാപള
പപഹകക്കകാടതനിയനില്  വൈരകാന്  കപകാകുകേയകാണസ.  അതസ  പരനിഗണനിക്കുകമകാള്,
ഇന്തദ്ധ്യയനിപല  പമകാതതനിലുള  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമതനില്  മകാറയ  വൈരുതകാന്
പകാടനിപലനസ പറഞകാല് നമുക്കസ എന്തസ നനിലപകാപടടുക്കകാന് കേഴനിയുയ?

കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ: സര , കകേകാടതനി എന്തകാണസ പറയുനപതനസ
എനനിക്കസ  പറയകാന് സകാധനിക്കനില.   സനിക്കനിയ,  ബയഗകാള് എനസ്പീ സയസ്ഥകാനങ്ങളനില്
കകേസണസ.  ഇകപ്പെകാള്  കകേരളതനില്  വൈരകാന്  കപകാകുന്നുപവൈനസ  പറഞ്ഞു.
ഇതുസയബന്ധനിച്ചസ  കകേന്ദ്ര  സരക്കകാരുമകായനി  ഇനസ  രകാവൈനിപലയുയ  ബന്ധപപ്പെടനിരുന്നു.
കകേന്ദ്ര സരക്കകാര എടുക്കുന പപകാസനിഷന് എന്തകാപണന്നുവൈച്ചകാല് ഇതനിങ്ങപന ഓകരകാ
കകേകാടതനിയനിലുയ  ചരച്ച  പചയ്യേകാന്  പറനില,  ഒരു  കകേകാടതനിയനികലയസ  മകാറണയ.  അവൈര
സപ്രസ്പീയകകേകാടതനിപയയകാണസ  പരകാമരശനിക്കുനതസ.   ഏറവയ  നല  കേകാരദ്ധ്യമകാണസ.  ഇതസ
പൂരണ്ണമകായുയ  ഡനിഫന്റസ  പചയ്യേകാന്  കകേന്ദ്രസരക്കകാര  മുകനകാട്ടുവൈനനിരനിക്കുന്നു
എന്നുളതകാണസ.  നമള് പറഞ്ഞുപകേകാണനിരുന ഒരു ഡനിസനിയഗ്ഷനുണസ.  അങ്ങപന
ഡനിസനിയഗദ്യുഷസ പചയ്യുനതസ ശരനികയകാ പതകറകാ എന്നുളതകാണസ കചകാദനിക്കുനതസ.  ഒരു
നനികുതനി ആയനിരനിക്കുകമകാള്തപന പചരുപ്പെനിപന വൈനിലയുപട അടനിസ്ഥകാനതനില് തരയ
തനിരനിക്കുന്നുണസ.  അതസ  വൈനികവൈചനമകാപണനസ  പറയകാമകലകാ.  തുണനിയുപട
കേകാരദ്ധ്യപമടുതകാല്  ആയനിരയ  രൂപയനില്  കൂടുതല്  വൈനിലയുളതനിനസ  കവൈപറ  നനിരക്കുയ
ആയനിരതനില്  തകാപഴയുളതനിനസ  കവൈപറ  നനിരക്കുമുണസ.  ഇങ്ങപനയുള  ഒരു
വൈരഗ്ഗസ്പീകേരണമകാണസ കകേന്ദ്ര സരക്കകാരനിപന്റ നനിലപകാടസ.  അതുപകേകാണസ കകേന്ദ്ര സരക്കകാര
വൈളപര ശകമകായനിതപന ജനി.എസസ.ടനി.  കേടൗണ്സനിലനിപന്റ തസ്പീരുമകാനപത ഡനിഫന്റസ
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പചയ്യേകാന് തസ്പീരുമകാനനിച്ചനിട്ടുണസ.   കേടൗണ്സനിലനിപന്റ നനികുതനി അധനികേകാരപത ഡനിഫന്റസ
പചയനിപലങനില് കേടൗണ്സനിലനിനസ പനിപന എന്തസ പ്രസകനിയകാണുളതസ.  അതുപകേകാണസ
ഭയപപ്പെകടണതനില.

ശസ്പീ  .    വൈനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  അതകാതസ  സയസ്ഥകാനങ്ങള്  നടത്തുന
കലകാടറനിക്കസ  12  ശതമകാനവയ  ഏജന്സനി  വൈച്ചസ  നടത്തുനതനിനസ   28  ശതമകാനവയ,
അങ്ങപനയകല  ഡനിസനിയഗ്ഷന്  വൈച്ചനിരനിക്കുനതസ;  അതകാണസ  ആ  കഭദഗതനിയനിപല
വൈദ്ധ്യതദ്ധ്യകാസയ പറഞതസ.

കഡകാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതകാമസസ പഎസകേസ:  സര, അവൈര ഇവൈനിപട വൈനസ സ്ഥകാപനവയ
ഡയറകകററപമലകായ  സ്ഥകാപനിച്ചസ  കനരനിടസ  നടത്തുകേയകാപണങനില്  ഇതസ  വൈഹനിക്കകായ.
അലകാപത  ഏജന്റസ  വൈഴനിയകാണസ  നടത്തുനപതങനില്  കവൈപറ  നനികുതനി.   ആ
ഡനിസനിയഗ്ഷന് വൈച്ചനിടകാണസ.

ശസ്പീ  .    വൈനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഒരു കജകാഡനി പചരുപ്പെസ വൈകാങ്ങനിയകാല് മകാത്രകമ
ടകാകസ പകേകാടുകക്കണതുള.   ഒരു പചരുപ്പെസ വൈകാങ്ങനിയകാല് ടകാകസ പകേകാടുകക്കണ കേകാരദ്ധ്യമനില.
ഇന്നുകപകായനി ഒരു പചരുപ്പെസ വൈകാങ്ങനി,  നകാപള കപകായനി മപറകാരു പചരുപ്പെസ വൈകാങ്ങനിയകാല്
ടകാകസ പകേകാടുകക്കണ കേകാരദ്ധ്യമനില.  ഇങ്ങപനയുള ബുദനിമുട്ടുകേള് ജനി.എസസ.ടനി.  ബനിലനില്
വൈനനിട്ടുണസ.

കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ: സര, എച്ചസ.എസസ.എന്. കകേകാഡനില് a pair
of  chappels  എനല  chappels  എന്നുമകാത്രകമ  പറഞനിട്ടുള.  അതുപകേകാണസ  ഒരു
പചരനിപ്പെസ വൈകാങ്ങുകേയകാപണങനിലുയ അതനിനസ ജനി.എസസ.ടനി. വൈരുയ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീമതനി പനി.  അയനിഷകാ കപകാറനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  2 (ബനി)  നമര
കഭദഗതനി പ്രസസ പചയ്യുന്നുകണകാ? 

ശസ്പീമതനി പനി  .   അയനിഷകാ കപകാറനി: സര, ഞകാന് പ്രസസ പചയ്യുനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  കഭദഗതനി സഭയുപട അനുമതനികയകാപട പനിന്വൈലനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

സബ്ജകസ  കേമനിറനി  റനികപ്പെകാരടസ  പചയ  പ്രകേകാരമുള  2017-പല  കകേരള
ചരക്കുകസവൈന നനികുതനി ബനില് പരനിഗണനയ്പക്കടുക്കണപമന പ്രകമയപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര....

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര....

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ബനില് പരനിഗണനയ്പക്കടുക്കുന്നു.
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2-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri M. Ummer : Sir, I move the following amendments:

112. In  clause 2(1)- substitute the word “Actionable” for the word
“actionable”.

113. In clause 2(1) delete the word “as”.

117.  In clause 2(4),  substitute with the word “authorised” for the
word “authorized”

121. In clause 2(5), the word “agent”  shall  be inserted after  the
word “ arhatia”.

130. In clause 2 (8), for the words “or authorised to hear appeals as
referred to in section 107” substitute with the words “under section 99 of
the Act”.

137. In clause 2 (14) substitute the word “authorised” for the word
“authorized”.

138. In clause 2 (14) delete the word “Central”

148. In clause 2 (25), substitute the figure and symbols, “168 (2)”
for the figure “168”.  

165. In clause 2 (48) insert the word “Parliament” before the word
“Legislature”

174. In clause 2 (69) (c)  substitute the words and symbol “Block
Panchayat, District Panchayat” for the words and symbols “a Muncipal
Committee, a Zilla Parishad, a District Board.”

176. In clause 2 (69) (e) substitute the word “Fifth” for the word
“Sixth” 

177. Clause 2 (69) (f) shall be deleted

179. Clause 2 (69) (g) shall be deleted

185. In clause 2(75), the word 'recognized' shall be substituted with
the word 'recognised'
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189.  In  clause  2(81),  delete  the  letter  “a”  before  the  word
“State”.

193. In clause 2(95), word and symbol “Board,” shall be inserted
before the word “Government”.

സര, ഞകാന് ഇതനിപന്റ പരനിമനിതനികേള്  വൈച്ചുപകേകാണ്ടുളള  കഭദഗതനികേളകാണസ
പകേകാടുതനിട്ടുളളതസ.  ഒരു പ്രൂഫസ റസ്പീഡറനിപന്റ രസ്പീതനിയനില് കേണകാല് മതനി.  അതുകപകാലുളള
പചറനിയ  നനിരുപദവൈമകായ  കഭദഗതനികേളകാണസ.  അങ്ങസ  പരനികശകാധനിച്ചതനിനുകശഷയ
സത്വസ്പീകേരനിച്ചകാല് മതനി. 117-ാംനമര കഭദഗതനിയനില്  'authorized'  എന വൈകാക്കനിലുളള
പസലനിയഗസ മനികസക്കകാണസ. 130-ാം നമര കഭദഗതനിയനില് അപ്പെകലറസ അകതകാറനിറനിയുപട
പഡഫനിനനിഷന്  99-ാം വൈകുപ്പെനിലകാണസ നല്കേനിയനിരനിക്കുനതസ.  ഇവൈനിപട പതറകായകാണസ
പകേകാടുതനിരനിക്കുനതസ. 137-ാംനമര കഭദഗതനിയനില്  'authorized' എന വൈകാക്കനിലുളള
പസലനിയഗസ മനികസക്കകാണസ. അങ്ങസ 'Z' നസ പകേരയ 'S' സത്വസ്പീകേരനിച്ചതകാണസ. 148-ാം നമര
കഭദഗതനിയനില്  Commissioner in the board  എനതനിപന്റ പഡഫനിനനിഷന് കകേന്ദ്ര
നനിയമതനിപല  168  (2)  ലകാണസ.  അതുപകേകാണസ  168  എന്നുളളതസ  168(2)  ലകാണസ
ശരനിക്കുയ  വൈകരണതസ.  165-ാം  നമര  കഭദഗതനിയനില്  existing  law  എനകാല്
Parliament  കൂടനി  പകാസകാക്കനിയ നനിയമയ  എനകാണസ.  അതുപകേകാണസ  അസയബനിയുപട
മകാത്രമല 'പകാരലപമന്റസ'  എന്നുകൂടനി കചരക്കണയ. 174-ാം നമര കഭദഗതനിയനില് 2-ാം
വൈകുപ്പെനിപല 69-ാം ഉപവൈകുപ്പെസ (c) കകാസനില് ഉള്പപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന്നു. കകേന്ദ്ര നനിയമയ
അകതപടനി  പകേരതനിയതുപകേകാണകാണസ  മുനനിസനിപ്പെല്  കേമനിറനി/  ജനിലകാപരനിഷതസ/
ഡനിസ്ട്രനികസ കബകാരഡസ എനസ പറയുനതസ.  ഇടൗ രസ്പീതനിയനിലുളള കലകാക്കല് അകതകാറനിറനി
നമ്മുപട  സയസ്ഥകാനതസ  നനിലവൈനിലനില.  നമ്മുപട  സയസ്ഥകാനത്തുളള  കബല്ല്കാക്കസ
പഞകായതസ,  ഡനിസ്ട്രനികസ  പഞകായതസ  എന്നുളളതസ  അകതകപകാപല
ഉള്പക്കകാളളകാവനതകാണസ.  ജനിലകാ  പരനിഷതസ  എനസ  കവൈണപമങനില്
പറയകാപമന്നുളളതകാണസ.  കബകാക്കസ  പഞകായതസ,  ഡനിസ്ട്രനികസ  പഞകായതസ
എന്നുളളതകാണസ ശരനിയകായനിട്ടുളളതസ. 176-ാം നമര കഭദഗതനിയനില് ഭരണഘടനയനില്
Regional  Council  or  District  Council  എനനിവൈപയക്കുറനിച്ചസ  പരകാമരശനിക്കുനതസ
ആരടനിക്കനിള്  244 (1)ലുയ പഷഡഭ്യൂള്  5-  ലുയ ആണസ.  ഇവൈനിപട പഷഡഭ്യൂള്  6  എനസ
പകേകാടുതനിരനിക്കുനതസ  പതറകാണസ.  അതുപകേകാണസ  പഷഡഭ്യൂള്  5  എനകാക്കനി  മകാറണയ.
ആരടനിക്കനിള് 371 എന്നുളളതസ മഹകാരകാഷയനിലുയ ഗുജറകാതനിലുയ നകാഗകാലകാന്റനിലുയ മകാത്രയ
ബകാധകേമകായനിട്ടുളളതകാണസ.  അതസ  നമ്മുപട  ബനിലനില്  പകേകാണ്ടുവൈകരണ
ആവൈശദ്ധ്യമനിലകായനിരുന്നു.  മഹകാരകാഷയ്ക്കുയ  നകാഗകാലകാന്റനിനുയ  ബന്ധപപ്പെടതസ  മകാത്രമകാണസ.
പ്രസ്തുത  സയസ്ഥകാനതനിപന്റ  ആകനിലകാണതസ  ഉള്പപ്പെടുകതണതസ.  സയസ്ഥകാനപത
സയബന്ധനിച്ചനിടകതകാളയ കലകാക്കല് അകതകാറനിറനി Clause 2 (69) (f), Clause 2 (69)
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(g)  എനനിവൈ ഉള്പപ്പെടുകേയനില.  അതസ  ഉള്പപ്പെടകാല്  interpretation  of  statute-പന്റ
ejusdem  generis എന  പ്രനിന്സനിപ്പെനിളനിനസ  എതനിരകാണസ.  അതുപകേകാണസ  ഇതസ
സത്വസ്പീകേരനിക്കണപമനകാണസ  എനനിക്കസ  പറയകാനുളളതസ.  185-ാം  നമര കഭദഗതനിയനില്
'recognized'  എന  വൈകാക്കനിപല  പസലനിയഗസ  മനികസക്കകാണുളളതസ.  193-ാം  നമര
കഭദഗതനിയനില്  ജനി.എസസ.ടനി.  കേടൗണ്സനിലനിപന്റ നനിരകദശപ്രകേകാരയ പുറപപ്പെടുവൈനിക്കുന
പറഗുകലഷന്സസ ഇവൈനിപട  ബകാധകേമകാണസ.  കകേന്ദ്ര നനിയമതനിപന്റ അടനിസ്ഥകാനതനില്
പറഗുകലഷന്സസ  പുറപപ്പെടുവൈനിക്കുനതസ  കബകാരഡകാണസ.  ആയതനിനകാല്  പറഗുകലഷന്
എനതനിപന്റ  നനിരവ്വചനതനില്  പസന്ടല്  ഗവൈണ്പമന്റനിപല  കബകാരഡസ
പുറപപ്പെടുവൈനിക്കുന  പറഗുകലഷന്  കൂടനി  ഉള്പപ്പെടുതണപമനകാണസ  2-ാം  വൈകുപ്പെനില്
എപന്റ കഭദഗതനിയനിലൂപട ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടുനതസ.

Shri Abdul Hameed. P: Sir, I move the following amendments:

114. In clause 2 (2)  the words ' registered person' shall be substituted
with the word “Tax payer”. 

119. In clause 2(5), the words “sub agent” shall be inserted after
the words “commission agent”.

120. In clause 2(5) the word “ co-agent” shall be inserted after the
word “ commission agent”.

122. In clause 2(5), the word “proxy” shall be inserted after the
words     and symbol  “ del credere agent,”.

126. In clause 2 (7) after the word “family” add the words “or
any Co-operative Societies”

127. In clause 2 (7) after the word “family” add the words “or
any legal person”

135.  In  clause  2  (13)  for  the  words  “the  registered  person”
substitute the words “a registered person”

149. In clause 2 (26), substitute the word “common” with the word
“online” .  

171. In clause 2 (68) after the words “another registered” add the
words “or non - registered” 

191. In clause 2(87) the word “prescribed” shall be substituted with
the words “as prescribed”.
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Shri K. S. Sabarinadhan : Sir, I move the following amendment:

115.  In clause 2(3) for the word “available”  substitute the word
“ recorded”.

Shri K. M. Mani :Sir, I move the following amendments:

125. In clause 2 (7),  the words “or a Hindu Undivided Family”
shall be deleted.

134. Clause 2 (10) shall be recast as follows:

“(10)  “appointed  day”  with  reference  in  any  provision  to  the
commencement of this Act means the date of coming into force of that
provision”;

169.  In  clause  2  (49)  (i)  for  the  word   “children”   the  words
“children including adopted children” shall be substituted.

സര,  ഖണ്ഡയ  2 (7)-ല് കേരഷകേന് എന നനിരവ്വചനതനില്  'ഭൂമനിയനില് കൃഷനി
പചയ്യുന  അവൈനിഭക  ഹനിന്ദു  കുടുയബവയ'  എനസ  ഉള്പപ്പെടുതനിയതസ  ശരനിയല.  അതസ
ഉള്പപ്പെടുകതണ കേകാരദ്ധ്യമനില.  കകേരളപത സയബന്ധനിച്ചസ 1977-ല് പകാസകാക്കനിയ The
Kerala  Joint  Hindu Family  System Abolished Act  അനുസരനിച്ചസ  അവൈനിഭക
ഹനിന്ദു  കുടുയബയ  എന  സയവൈനിധകാനയ  നനിരതലകാക്കുകേയുണകായനി.  നനിലവൈനില്
കകേരളതനില് ഭൂമനിയനില് കൃഷനി പചയ്യുന അവൈനിഭക ഹനിന്ദു  കുടുയബമനില.  That  has
been abolished by law. അതുപകേകാണസ ആ പദപ്രകയകാഗയ മകാറണയ.  

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendment:

128. Clause 2 (7) shall be recast as follows:

“(7) “agriculturist” means

(a)  by own labour, or

(b)  by the labour of family, or

(c)  by servants on wages payable in cash or kind or by hired labour
under personal supervision or the personal supervision of any member of
the family”

Shri P. Ubaidulla : Sir, I move the following amendment:

132. In clause 2 (10) after the word “force”, add the words “by
notification in Kerala Gazette”;



നനിയമനനിരമകാണകേകാരദ്ധ്യയ 437

Shri Parakkal Abdulla : Sir, I move the following amendment:

136. In clause 2 (13) after the words and symbol  “input Tax credit
availed,” add the word “waived”.

Shri T. V. Ibrahim : Sir, I move the following amendment:

139. In clause 2 (14) after  the words “Central Government”  the
words “or State Government” shall be added.

Shri N. A. Nellikkunnu :Sir, I move the following amendments:

147. In clause 2 (24) the following words and figures shall be added
at the end “and includes the Commissioner of State tax referred in the
Central Goods and Services Act 2017”. 

183. In clause 2(75), after the words and symbol “money order,”
the word “voucher” shall be inserted.

Shri T. A. Ahammed Kabeer : Sir, I move the following amendments:

151.  In  clause  2  (27),  for  the  words  “or  the  Government”,  the
words “or the State Government”, shall be substituted.

Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendments:

155. In clause 2 (31)(b), the words “a State” shall be substituted
with the words “the State”. 

156. In clause 2 (31)(b), the words “a State” shall be substituted
with the words “the State”.

175. In clause 2 (69) (c)  for the words “any State” substitute with
the words “the state” 

188.  Delete  clause  2(81)  and  renumber  the  remaining  sub  clauses
accordingly.

192. In clause 2(95), after the word “by” insert the words “the
Central Government or the State”.

195. In clause 2(112), words and symbol “or “turnover in Union
Territory”” shall be deleted.
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196.  In  clause  2(112),  the  words  “or Union Territory”  after  the
words “within a State”shall be deleted.

197. In clause 2(112), the words “or Union Territory”   after the
words “from the state” shall be deleted.

സര,  കകേന്ദ്ര  നനിയമയ  അതുകപകാപല  കകേകാപ്പെനി  പചയ്യുകമകാഴളള  പചറനിയ
തകേരകാറുകേള് ഉണകായനിട്ടുണസ. “....but shall not include  any subsidy given by
the Central Government or a State Government;" എനകാണസ കകകാസസ 2(31)(b)-
ല്  അവൈര  പറയുനതസ.  സത്വകാഭകാവൈനികേമകായുയ   കസറസ  ഗവൈണ്പമന്റുകേള്  ധകാരകാളമുണസ.
നമള് ഇവൈനിപട  നനിയമയ  പകാസകാക്കുകമകാള്  'a  State  Government'  എനല  'the
State Government'  എനസ പറയണപമനകാണസ എപന്റ ഒരു കഭദഗതനി.  ഏകേകദശയ
അതനികനകാടസ  ബന്ധമുളളതകാണസ  മറളള  കേകാരദ്ധ്യങ്ങളുയ.  അതകാണസ  കുറച്ചുകൂടനി
നലപതനകാണസ എനനിക്കസ കതകാന്നുനതസ. 

Shri Anwar Sadath : Sir, I move the following amendment:

157. In clause 2 (31)(b), delete the letter 'a' before the words “State
Government”.

Shri Hibi Eden : Sir, I move the following amendment:

159. In clause 2 (33) the word  “three” shall be substituted with the
word 'six'. 

Shri C. Mammutty : Sir, I move the following amendment:

160. In clause 2 (34) add the following at the end “or any mode of
transportation”.

Shri A.P. Anil Kumar :Sir, I move the following amendment:

162. In clause 2 (41) the word “or” shall be substituted with the
word “and”.

Shri V.D. Satheesan: Sir, I move the following amendment:

164. In clause 2 (47) the word “nil” shall be substituted with the
word “Zero”

Shri Eldose P. Kunnapillil: Sir, I move the following amendment:

168. In clause 2 (48)  add the symbol and words “ sub rule”  after
the word “rule”
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Shri P. T. Thomas :Sir, I move the following amendment:

186. In clause 2(77), the word 'fixed'  shall  be substituted with the
word 'permanent'

Shri Roji M. John :Sir, I move the following amendment:

194. In clause 2(110), words 'radio paging' shall be deleted.

മനി  .    സസ്പീക്കര :  133-ാം  നമര  കഭദഗതനി  132-ാം  നമര  കഭദഗതനിയുമകായുയ
178-ാം നമര കഭദഗതനി 177-ാം നമര കഭദഗതനിയുമകായുയ  180-ാം നമര കഭദഗതനി
179-ാം  നമര  കഭദഗതനിയുമകായുയ  184-ാം  നമര  കഭദഗതനി  183-ാം  നമര
കഭദഗതനിയുമകായുയ  തുലദ്ധ്യമകായതനിനകാല് അവൈതരനിപ്പെനികക്കണതനില.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ ): സര,
കഭദഗതനികേപളകാന്നുയ  സത്വസ്പീകേരനിക്കകാന്  നനിരവ്വകാഹമനില.  പസലനിയഗസ  തനിരുതല്
എനപകേകാണസ  സത്വസ്പീകേരനിച്ചുകൂടകാപയനകാണസ  ബഹുമകാനപപ്പെട  എയ.  ഉമര  കചകാദനിച്ചതസ.
ബനിടസ്പീഷസ പസലനിയഗകാകണകാ അകമരനിക്കന് പസലനിയഗകാകണകാ ഉപകയകാഗനികക്കണപതനസ
സയബന്ധനിച്ചസ  നനിയമപരമകായ  തസ്പീരപപ്പെകാന്നുയ  നമുക്കനില.  പപക്ഷ,  consistent
ആയനിരനിക്കണയ.  Authorize  എന  വൈകാക്കനില്  ഒരു  സ്ഥലതസ  'S'  ഉയ  മപറകാരു
സ്ഥലതസ 'Z' ഉയ ഉപകയകാഗനിക്കകാന് പകാടനില. ഇവൈനിപട സത്വസ്പീകേരനിച്ച നനിയമതനിനുളളനില്
കവൈപറ  എവൈനിപടപയങനിലുയ  'S'  കേനിടക്കുന്നുകണകാപയനസ  കേണ്ടുപനിടനിക്കകാന്
ബുദനിമുടകായതുപകേകാണസ  നനിലവൈനില്  consistent  ആയനിട്ടുളള  സനിസയ
ഉപകയകാഗനിച്ചനിരനിക്കുനതസ  അങ്ങപനതപന  തുടരപട  എനകാണസ  വൈനിചകാരനിക്കുനതസ.
രണകാമതസ,  കകേന്ദ്ര  നനിയമയ  അതുകപകാപല  പകേരതനിയകപ്പെകാള്  വൈന  പതറകേപളനസ
പറഞ്ഞു  പലരുയ  ചൂണനിക്കകാണനിച്ചനിട്ടുണസ.  ഇക്കകാരദ്ധ്യയ  നനിയമതനിപന്റ
അവൈതരണകവൈളയനില്  മകാണനി  സകാര  ഒബ്ജക്ഷനകായനി  ഉനയനിച്ചനിരുന്നു.  പപക്ഷ,
ജനി.എസസ.ടനി.-യുപട സത്വഭകാവൈയ നമള് മനസനിലകാക്കണയ. ഇതുവൈപര നമ്മുപട നകാടനിലുളള
നനികുതനിപയക്കുറനിച്ചസ  മകാത്രകമ  നമള്  ചരച്ച  പചയ്യുന്നുളള.  മറസ  സയസ്ഥകാനതസ
പകേകാടുക്കുന  നനികുതനിക്കസ  ഇവൈനിപട  ഇളവൈസ  നല്കകേണനിയനിരുനനില.  അതുപകേകാണസ
നമ്മുപട  കേകാരദ്ധ്യയ  മകാത്രയ  കനകാക്കനിയകാല്  മതനി.  കകേരളതനില്  Undivided  Hindu
Family  abolish  പചയ.  കകേരളതനിനസ  പുറതസ  പചയനിടനില.  അവൈനിപടനനിനസ
ആരപക്കങനിലുയ പക്രഡനിറസ പകേകാടുക്കകാനുപണങനില് ഇടൗ നനിയമതനില് നമള് ഇങ്ങപന
വൈകച്ച പറ.  ഇതുതപനയകാണസ ജനിലകാ പരനിഷതനിനുയ മറമുളള കപരനിപന്റ വൈദ്ധ്യതദ്ധ്യകാസയ.
അതുപകേകാണസ  ഇടൗ  കപരുകേള്  മൂലനനിയമതനിലുളളതുകപകാപല  നനിലനനിരതകാനകായനി
തസ്പീരുമകാനനിക്കുകേയകാണസ  പചയതസ.  ഇതുതപനയകാണസ  ബഹുമകാനപപ്പെട  പമമര
മഞളകായകുഴനി അലനി പറഞ 'a State'-പന്റ പ്രശ്നവയ. മറസ കസറകേപളലകായ പകേകാടുക്കുന
സബ്സനിഡനി  കേണക്കനിപലടുകക്കണതുണസ.  ഉചനിതമകായനിട്ടുളളതസ  'the  State  Kerala'
അല,   'a  State'  ആണസ.  Any  State  in India  ആണസ.  അതുപകേകാണകാണസ  ഇടൗ
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കകാന് കേഴനിയകാപത  വൈനനിട്ടുളളതസ.  
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മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ.  എയ.  ഉമര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 112, 113, 117, 121, 130, 137,
138, 148, 165, 174, 176, 177, 179, 185, 189 193 എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള് സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. അബ്ദുള് ഹമസ്പീദസ. പനി. അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 114, 119, 120, 122, 126, 127, 135,
149, 171, 191 എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. പകേ. എസസ. ശബരസ്പീനകാഥന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 115-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  മകാണനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  125,  134,  169  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുപപസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 128-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പനി.  ഉപപബദുളള  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  132-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പകാറക്കല്  അബ്ദുല  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  136-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  ടനി.  വൈനി.  ഇബകാഹനിയ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  139-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എന്.  എ.  പനലനിക്കുനസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  147,  183  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  ടനി.  എ.  അഹമദസ കേബസ്പീര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  151-ാംനമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  മഞളകായ കുഴനി അലനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  155, 156, 175, 188, 192, 195,
196, 197 എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അന്വൈര  സകാദതസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  157-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പപഹബനി  ഇടൗഡന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  159-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂടനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  160-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമകാര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  162-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ.  വൈനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  164-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. എല്കദകാസസ പനി.  കുനപ്പെനിളളനില് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 168-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  186-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  കറകാജനി  എയ.  കജകാണ്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  194-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

2-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര................

2-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

2-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി. 

3-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri I. C. Balakrishnan: Sir, I move the following amendment:

198. In clause 3, after the word and symbol “notification,” insert
the words “in the official gazette”

Shri Parakkal Abdulla : Sir, I move the following amendment:

199. In clause 3(f), delete the word “and” and insert the new sub
clause  “(g)  Goods  and  Service  Tax  Officers;  and”  and  existing  sub
clause (g) shall be renamed as (h).

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendment:

200. Clause 3(g) shall be deleted.

Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment:

201. In the proviso to clause 3, after the symbol, figures and word
“(30  of  2004)”  add  the  symbol,  words  and  figures,  “the  Kerala
Agriculture Income Tax Act, 1991 (15 of 1991)”. 
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ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  ഐ.  സനി.  ബകാലകൃഷ്ണന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  198-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പകാറക്കല്  അബ്ദുല  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  199-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുവസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 200-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  201-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

3-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

3-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

3-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി.

4-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment:

202.  In   clause  4(2)  the  words  “The  Commissioner”  shall  be
substituted with the words, “without prejudice to the provisions of sub-
section (1), for the Administration of this Act, the Commissioner”

Shri S. Sarma : Sir, I move the following amendment:

203. Clause 4 shall be recast as follows:-

“4.  Jurisdiction  of  officers.-   The  Commissioner  shall  have
jurisdiction over the whole of the State the Special Commissioner and an
Additional Commissioner in respect of all or any of the functions assigned
to them, shall have jurisdiction over the whole of the State or where the
State  Government  so  directs  over  any  local  area  thereof  and  all  other
officers  shall,  subject  to  such  conditions  as  may  be  specified   have
jurisdiction over the whole of the State or over such local areas as  the
Commissioner may, by order, specify.”.
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ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  202-ാം  നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എസസ.  ശരമ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  203-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭയുപട
അനുമതനികയകാപട പനിന്വൈലനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

4-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

4-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

 4-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

5-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Manjalamkuzhi Ali:   Sir, I move the following amendment:

204.  In  clause  5  (1),  after  the  word  “as”  the  words  “the
Government or” shall be added.

Shri  K. Suresh Kurup:  Sir, I move the following amendment:

205.  In  clause  5  (1),  for  the  words  “as  the  Commissioner  may
impose” the words “as may be imposed” shall be substituted.

Shri  T. V. Ibrahim:  Sir, I move the following amendment:

206. In clause 5 (1), after  the words “or imposed on him”  the
word and  symbol “/ her” shall be added.

Prof. Abid Hussain Thangal:  Sir, I move the following amendment:

207.  Clause 5 (2) shall  be deleted.

Shri V. P. Sajeendran:  Sir, I move the following amendments:

208.  In  clause  5  (2),  after   the  words  “under  this  Act”  the
following the words “or the rules made there under” shall be inserted.

209. In clause 5 (3),  after the word “delegate”   the words “or
distribute” shall be added.
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ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :   ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  204-ാം  നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പകേ.  സകരഷസ കുറുപ്പെസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 205-ാം നമര കഭദഗതനി സഭയുപട
അനുമതനികയകാപട പനിന്വൈലനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  ടനി.  വൈനി.  ഇബകാഹനിയ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  206-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുവസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 207-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  208,  209  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

5-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

5-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

5-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി.

6-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Anwar Sadath : Sir, I move the following amendment:

212. In clause 6 (2)(a), for the words “proper officer” substitute,
the words “authorised officer”.

Shri M. Ummer : Sir, I move the following amendment:

214. Clause 6 (3) shall be deleted.

സര,  ഒരു  പതറസ  പതറകാപണനസ  അകങ്ങയസ  കബകാദദ്ധ്യപപ്പെടകാല്കപ്പെകാലുയ  ഒരു
പസന്ടല് കഫകാബനിയ പനിടനിപപട കപകാപലയകാണസ. ഒരു പസലനിയഗസ പതറനിയകാല്കപ്പെകാലുയ
കകേന്ദ്രയ  പനിടനിക്കുകമകാപയന്നുള  ഒരു  കഫകാബനിയ  അങ്ങയനില്  പനിടനിപപടതുപകേകാണസ
എപന്റ  സമകാധകാനതനിനുകവൈണനി  ഞകാന്  ഇപതലകായ  മൂവൈസ  പചയ്യുന്നു.
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വൈനിശദസ്പീകേരനിക്കകാനകാപണങനില് ധകാരകാളയ കേകാരദ്ധ്യങ്ങളുണസ. ഇതനില് ധകാരകാളയ പതറകേളുണസ.
പകക്ഷ  പറഞനിടസ  കേകാരദ്ധ്യമനിലകാതതുപകേകാണസ  തല്ക്കകാലയ  എപന്റ  കഭദഗതനി  മൂവൈസ
പചയ്യുന്നു.

Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment:

216. Clause 6 (3), shall be recast as follows :-

“Any Proceedings, rectification, appeal and revision, of any order
passed by an officer appointed under the Central Goods and Services Tax
Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) shall not lie before an officer appointed
under this Act”.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  212-ാം  നമര  കഭദഗതനി  213-ാം  നമര  കഭദഗതനിക്കസ
തുലദ്ധ്യമകായതനിനകാല് അവൈതരനിപ്പെനികക്കണതനില.    

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
ബഹുമകാനപപ്പെട പമമര എയ. ഉമര പറഞതസ ശരനിയല.  ഓകരകാ കഭദഗതനിയുയ വൈളപര
വൈനിശദമകായനി  ഇനപല  രകാത്രനി  ഓഫസ്പീസരമകാരുമകായനി  ചരച്ച  പചയ.  ഏപതകാപക്ക
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേരനിക്കകാന്  കേഴനിയുകമകാ  അപതലകായ  സത്വസ്പീകേരനിക്കകാനകായനി  ഇനസ
രകാവൈനിപല എടസ മണനി മുതല്  ഞങ്ങള് കനകാക്കുകേയകാണസ. 

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര:  സര,  നമര പതറനിയതസ  തനിരുത്തുനതനിനസ  കകേന്ദ്രയ ഒന്നുയ
പറയനില.  കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേരനിക്കകാതനിരനിക്കുകമകാള്  എനപകേകാണസ
സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനിപലനസ  അങ്ങസ  വൈനിശദസ്പീകേരനിക്കുമകായനിരുന്നു.   ഇകപ്പെകാള്  അപതകാന്നുയ
അങ്ങസ പറയുനനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസസ....പസ്പീസസ..... ശസ്പീ. എയ. ഉമര, ചരച്ചയനില.

കഡകാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതകാമസസ  ഐസകേസ:  സര,  നനിങ്ങള്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ചസ
സയസകാരനിച്ചതനിപനലകായ  ഞകാന്  മറുപടനി  പറഞ്ഞു.   ബകാക്കനിയുളതസ  നനിങ്ങള്  വകേ
ഉയരതനി  മൂവൈസ  പചയ്യുന്നു.  അതസ  ഓകരകാന്നുയ  വൈനിശദസ്പീകേരനിച്ചകാല്  എകപ്പെകാള്  ഇതസ
തസ്പീരക്കകാന് കേഴനിയുയ.   അതുപകേകാണകാണസ ഞകാന് വൈനിശദസ്പീകേരനിക്കകാതതസ.  നനിങ്ങളുപട
കഭദഗതനിപയ   respect  പചയപകേകാണ്ടുതപനയകാണസ  പറയുനതസ,   later  you  will
understand.  അതസ  ആ  ഗടൗരവൈതനില്  തപന  സത്വസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണസ.  കഭദഗതനികേള്
സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ. അന്വൈര സകാദതസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 212-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ.  എയ.  ഉമര  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  214-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  216-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

6-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന  പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

6-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

6-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി.

7-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri S. Sarma : Sir, I move the following amendments:

217. In clause 7(1)(a), for the words “in the course or” the words
“in the course of” shall be substituted. 

218. In clause 7(1)(b), for the words “in the course or” the words
“in the course of” shall be substituted. 

Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendments:

219. In clause 7(2)(b),  for the words “a State”  the words “the
State” shall be substituted. 

220. In clause 7(2)(b), for the words “a State” the words “Central
Government or the State” shall be inserted.

223. In clause 7(2)(b), after the words “notified by the” the words
“Central Government or State” shall be added. 

Shri Roji M. John : Sir, I move the following amendment:

221.  In  clause  7(2)(b),  for  the  words  “State  Government”  the
words “Government of Kerala” shall be substituted. 

Shri V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments:
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222. In clause 7(2)(b), after the words “a State Government” the
words “or a union territory” shall be inserted. 

225. Clauses 7(3)(a) and (b) shall be recast as follows,-

“(a) a supply of goods

(b) a supply of services”

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില.  

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  എസസ.  ശരമ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  217,  218  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭയുപട അനുമതനികയകാപട പനിന്വൈലനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  219,  220,  223  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  കറകാജനി  എയ.  കജകാണ്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  221-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  222,  225  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

7-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

7-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

7-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

8-  ാം വൈകുപ്പെസ

 (കഭദഗതനിയനില)

8-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

8-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

8-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 
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9-  ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Abdul Hameed. P. : Sir, I move the following amendments:

227. In clause 9(1), the word “twenty” shall be substituted with the
word “twelve”.

232. In clause 9(5), the word “electronic” shall be substituted with
the word “online” wherever it occurs.

Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendment:

228.  In  clause  9(1),  the  words  “twenty  per  cent”  shall  be
substituted with the words “eighteen per cent”.

Shri V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments:

230. In clause 9(1), for the words “twenty per cent” substitute the
words “the rate”.

231.  In  clause  9(1),  after  the  words  “recommendations  of  the
Council” the  words “from such date” shall be inserted.

Shri Eldose P. Kunnapillil : Sir, I move the following amendment:

233.  In  the  first  proviso  to  clause  9(5),  for  the  words  “person
representing” subsitute the words “authorised representative”.

Shri M. Ummer : Sir, I move the following amendments:

234. In clause 9(5), after the second proviso the following proviso
shall be added:

“Provided also that every notification under sub-section (2) in so far
as it relates to levy or increase of such duty, shall be laid before the State
Legislature  if  it  is  in session as  soon as  may  be  after  the  issue of  the
notification, and if it is not in session within seven days of its re-assembly,
and  the  Government  shall  seek  the  approval  of  Legislature  to  the
notification by resolution moved within a period of fifteen days beginning
with the day on which the notification is so laid before the legislature and
if the legislature makes any modification in the notification or directs that
the notification should cease to have effect, the notification shall thereafter
have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may
be but without prejudice to the validity of anything previously done there
under”.
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235. In clause 9, add the following sub clauses after 9(5):

“(6)  The  State  tax  in  respect  of  the  supply  of  taxable  goods  or
services or both by a supplier, who is not registered, to a registered person
shall be paid by such person on reverse charge basis as the recipient and all
the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person
liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services
or both.

(7) The Government may, on the recommendations of the council, by
notification, specify categories of services, the tax on intra-state supplies of
which shall be paid by the electronic commerce operator if such services
are supplied through it, and the provisions of this Act shall apply to such
electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the
tax in relation to the supply of such services.”

സര,  ഇതനില്  രണസ  പകാരഗ്രകാഫകാണസ.   ഒരു  പസലനിയഗസ  തനിരുതകാത
അങ്ങകയകാടസ  ഇതസ  പറഞനിടസ  കേകാരദ്ധ്യമനില.   ഇതസ  കേഴനിഞതനിനുകശഷയ  അങ്ങസ
വൈകായനിച്ചുകനകാക്കണയ.  എപന്റ സമകാധകാനതനിനുകവൈണനി ഒരു വൈകാക്കസ പറഞനിപലങനില്
എപന്റ  മന:സകാക്ഷനികയകാടസ  പചയ്യുന  പതറകാണസ.  അതുപകേകാണസ  234,  235  എനസ്പീ
കഭദഗതനികേള്  ഭരണഘടനയുപട  അന്തസസ  ഉയരതനിപ്പെനിടനിക്കുന
കഭദഗതനിയകായതുപകേകാണസ ഞകാനനിതസ മൂവൈസ പചയ്യുന്നു. അങ്ങസ ഇതസ സത്വസ്പീകേരനിക്കണപമനസ
ഞകാന് വൈസ്പീണ്ടുയ അകപക്ഷനിക്കുകേയകാണസ. 

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
ശസ്പീ.  പകേ.  മുരളസ്പീധരന്  226-ാം  നമര  കഭദഗതനി  ഇവൈനിപട  അവൈതരനിപ്പെനിച്ചനില.
അതുപകേകാണസ ഇതസ ഔകദദ്ധ്യകാഗനികേ കഭദഗതനിയകായനി ഞകാന് അവൈതരനിപ്പെനിക്കുകേയകാണസ.    

226.  In  clause  9  (1),  add  the  word  “State”  after  the  word
“Kerala”.

ശസ്പീരഷകേതനിലുളള നനിയമതനിപന്റ കപരനില് മകാറയ വൈരുതനിയനിട്ടുണസ.   Kerala
Goods  and  Service  Tax-നസ  KGST  എനസ പകേകാടുത്തു.  അതസ  വൈനില്പന നനികുതനി
നനിയമതനിപന്റ  ചുരുക്കകപ്പെരകാണസ.   ആളുകേളുപടപയലകായ  മനസനില്  അതകാണുളതസ.
അതുപകേകാണസ   ഇതനില്  State  എന്നുകൂടനി  ഇടയസ  കചരത്തു.  ശസ്പീരഷകേതനില്
മകാറനിപയങനിലുയ  പടകസറനില്  മകാറനിയനിടനില.  അതസ  ബഹുമകാനപപ്പെട  പമമര  പകേ.
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മുരളസ്പീധരന്  ചൂണനിക്കകാണനിച്ചതസ  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമകായനിട്ടുള  കഭദഗതനിയകാണസ.   കനരപത
ഞങ്ങള് ഇതസ വൈകായനിച്ചു.   ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി ഇതസ വൈകായനിക്കകാപമനസ ശസ്പീ. എയ. ഉമറനിനസ
ഉറപ്പെസ നല്കുകേയകാണസ.   മറസ കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകാനപപ്പെട മനനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 226-ാം നമര കഭദഗതനി
ഔകദദ്ധ്യകാഗനികേ കഭദഗതനിയകായനി  സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ.  പനി.  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  227,  232  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുവസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 228-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 230, 231 എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. എല്കദകാസസ പനി. കുനപ്പെനിളനില് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 233-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എയ.  ഉമര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 234, 235  എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള് സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

കഭദഗതനി  പചയ പ്രകേകാരമുള  9-ാം വൈകുപ്പെസ   ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

കഭദഗതനി  പചയ  പ്രകേകാരമുള  9-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ   ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി പചയ പ്രകേകാരമുള  9-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

10-ാംവൈകുപ്പെസ 

Shri  A. P. Anil Kumar : Sir, I move the following amendment:

236.  In  clause  10(1),  for  the  words “fifty  lakh”  the  words 'one
hundred lakhs'  shall be substituted.

Shri   V.  K.  C.  Mammed  Koya :  Sir,  I  move  the  following
amendment:
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237.  In  clause  10(1),  for  the  words  “fifty  lakh”  the  words
“seventy five  lakh”  shall be substituted.

സര,  ജനി.  എസസ.  ടനി.  ബനിലനിപന്റ  പതകായ  വൈകുപ്പെനിപല  ഒനകായ  ഉപവൈകുപ്പെനില്
composition   levy  നനിശയനിക്കുനതനിനസ  പമകാതയ  വൈനിറവൈരവൈസ  50  ലക്ഷയ  രൂപ
എന്നുളതസ  75   ലക്ഷയ  രൂപ  എനകാക്കനി  ഉയരതണപമനകാണസ  എനനിക്കസ
പറയകാനുളതസ. 

Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendment:

238. Clause 10(1)(a), shall be recast as follows: 

“(a) those also opt composition  levy must purchase from registered
firms/Individual only”.

Shri M. Ummer : Sir, I move the following amendments:

239. In clause 10(1) (a), the words “in State”  shall be deleted.

241. In clause 10(1)(b), the words “in State”  shall be deleted.

242. The proviso to clause 10 (1) shall be deleted.

Shri V. D. Satheesan : Sir, I move the following amendment:

240. In clause 10(1)(b), for the words “two and a half per cent” the
words 'two per cent' shall be substituted.

Shri V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments:

244. In the proviso to clause 10(1), the words “or decrease” shall
be inserted after the word “increase”.          

249.  In  clause  10(5),  the  words  “proper  officer”  shall  be
substituted with the words “officers under section 3”. 

252. In clause 10(5), the words “to be fixed” shall be inserted after
the words “ a penalty”. 

സര,  എലകാവൈരുയ കഭദഗതനികേള് മൂവൈസ പചയ്യുന്നു എനസ പറയുന്നു.  ജനി.എസസ.ടനി.
കേടൗണ്സനിലനിനസ മകാത്രകമ ഇതസ കഭദഗതനി പചയ്യേകാന് അധനികേകാരമുള.  ഞങ്ങള് രകാത്രനി
ഇരുനസ പവൈറുപത വൈകായനിച്ചു എകനയുള.  അതസ ബഹുമകാനപപ്പെട മനനിക്കുയ അറനിയകായ.
അതുപകേകാണസ  ബഹുമകാനപപ്പെട  സസ്പീക്കര  മൂവൈസ  പചയകാല്  മതനി.  ഞങ്ങള്  ഇവൈനിപട
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ഇരനിക്കകായ.  ഇതസ മൂവൈസ പചയ്യുകേ മകാത്രകമ മകാരഗ്ഗമുള.   ശസ്പീ. എയ. ഉമര നലതുകപകാപല
പഠനിച്ചനിടകാണസ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  പറയുനതസ.  അകദഹതനിനസ  കപകാലുയ  മൂവൈസ  പചയ്യേകാന്
കേഴനിയുനനില.  

മനി  .    സസ്പീക്കര:  സഭകായഗങ്ങള്  എഴതനിതന  കഭദഗതനികേള്  വൈരകണ?
അതുപകേകാണസ മൂവൈസ പചയ്യേണയ.

Shri Hibi Eden : Sir, I move the following amendment:

245.  In the proviso to clause 10(1), for the words “fifty lakh” the
words “hundred lakh” shall be substituted.

Shri S. Sarma: Sir, I move the following amendment:

246. In the proviso to clause 10(1), for the words “fifty lakh” the
words “seventy five lakh” shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
ശസ്പീ. വൈനി. പകേ. സനി. മമതസ കകേകായ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 237-ാം നമര കഭദഗതനിയുയ ശസ്പീ.
എസസ.  ശരമ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  246-ാം  നമര  കഭദഗതനിയുയ    കകേകാമടൗണനിയഗസ
നനികുതനിയുപട  പരനിധനി  50  ലക്ഷയ  രൂപയനില്  നനിനസ  75  ലക്ഷയ  രൂപയകാക്കുകേ
എന്നുളതകാണസ.  അതുപകേകാണസ ഈ രണസ കഭദഗതനികേളുയ സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന് പറഞതുകപകാപല നമുക്കസ മകാത്രമകായനി ഉയരതകാന്
കേഴനിയനില.   പകക്ഷ  പസന്ടല്  ആകസ  പകാസകാക്കനിയതനിനുകശഷയ  ജനി.എസസ.ടനി.
കേടൗണ്സനില്  അതസ  75  ലക്ഷയ  രൂപയകായനി  ഉയരതനിയനിട്ടുണസ.  അതുപകേകാണസ
ബഹുമകാനപപ്പെട  പമമരമകാര  പറഞതുകപകാപല  കകേരളതനിപന്റ  നനിയമതനില്  75
ലക്ഷയ രൂപയകായനി കനകാടനിവഫഡസ പരനിധനി വൈയകായ.  നനിങ്ങള് ഇതസ വൈകായനിച്ചുപവൈങനില്
മനസനിലകായനിക്കകാണുയ.  കകേന്ദ്രതനിപന്റ   കലകാടറനി  നനിയമയ  അതുകപകാപല  പകേരതനി
വൈയ്ക്കുകേയകല  പചയതസ.  ഇതുകപകാപല  അതദ്ധ്യകാവൈശദ്ധ്യയ  കവൈണനിടതസ  ഇടപപടുന്നുണസ.
പകക്ഷ  മൂലനനിയമതനിനസ  വൈനിരുദമകായനി  നനിയമയ  പകാസകാക്കകാന്  കേഴനിയനില.  മറസ
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. വൈനി. പകേ. സനി. മമതസ കകേകായ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 237-ാം നമര
കഭദഗതനിയുയ ശസ്പീ.  എസസ.  ശരമ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  246-ാം നമര കഭദഗതനിയുയ സഭ
അയഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  

ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമകാര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 236 -ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുവസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 238-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. എയ. ഉമര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 239, 241, 242 എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വൈനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  240-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  244,  249,  252  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വഹബനി  ഈഡന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  245-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

കഭദഗതനി  പചയപ്രകേകാരമുള  10-ാം വൈകുപ്പെസ   ബനിലനിപന്റ   ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

കഭദഗതനി  പചയപ്രകേകാരമുള  10-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ   ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി പചയപ്രകേകാരമുള 10-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

11-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri M. Ummer: Sir, I move the following amendments:

253.  In clause  11(1),  insert  the  word “Central”  before  the  word
“Government”.

256.  In clause 11(2),  insert  the word “Central”  before the word
“Government”.

Shri V. P. Sajeendran: Sir, I move the following amendments:

254.  In  clause  11(1),  delete  the  words  and  symbols  in  between  
“so to do” and “by notification”. 

258. In clause 11(2), delete the words and symbols in between “so to
do” and “by special order”.
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262. In clause 11(3), for the words “one year” substitute the words
“six months” and for the words “as if it had always been the part of the
first such” substitute the words “from the date notified in the gazette”. 

Shri K. S. Sabarinadhan: Sir, I move the following amendment:

257. In clause 11(2), add the word “absolutely” after the words “it
is”.

Shri P. T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

260.  In clause 11(2),  add the words “in writing”  after the word
“order”.

Shri. Manjalamkuzhi Ali: Sir, I move the following amendment.

263. In clause 11(4), after the words “Any notification”  add the
words “applicable to the State”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമര  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  253,  256  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  254,  258,  262  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. പകേ. എസസ. ശബരസ്പീനകാഥന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 257-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  260-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  263-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

11-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

11-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

11-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 
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12-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri  K. Suresh Kurup:  Sir, I move the following amendment:

265.  In  clause  12  (4),  for  the  words  “supply  of  vouchers”  the
words “issuance of vouchers” shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  പകേ.  സകരഷസ  കുറുപ്പെസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  265-ാം  നമര
കഭദഗതനി സഭയുപട അനുമതനികയകാപട പനിന്വൈലനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

12-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

12-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

12-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

13-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനികേള് അവൈതരനിപ്പെനിക്കപപ്പെടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര  : 13-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

13-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

13-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

14-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri  K.S. Sabarinadhan: Sir, I move the following amendment:

268. In the proviso to clause 14, for the word “four” substitute the
word “seven”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 
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മനി  .   സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. പകേ. എസസ. ശബരസ്പീനകാഥന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 268-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

14-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

14-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

14-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

15-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments:

269. In clause 15(1), after the words “the sole consideration for the
supply” add the words “or services”.  

273.  In  Explanation (a)(iv)  to  clause  15,  for  the  words  “twenty-
five” substitute the words “forty nine”. 

Shri Manjalamkuzhi Ali :  Sir, I move the following amendment:

271. In clause 15(2)(e), the words “State Governments” shall be
substituted with the words “State Government”.  

Shri M. Ummer : Sir, I move the following amendments:

272. In clause 15(5), insert  the word “Central”  before the word
“Government”.  

274.  In  Explanation  (b)  to  clause  15,  for  the  word  “legal”
substitute the word “judicial”. 

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 269, 273 എനസ്പീ നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  271-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ.  എയ.  ഉമര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  272, 274 എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള് സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

15-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

15-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

15-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

16-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri V.P. Sajeendran:  Sir, I move the following amendment:

275. In clause 16 (1), after the words “or both to him” insert the
words “within the period, as may be prescribed”. 

Shri S. Sarma:  Sir, I move the following amendments:

276.  In  the  second  proviso  to  clause  16  (2)  (d),  after  the  words
“further that” insert the words “where the supplier fails   to file returns
in time showing the output tax and”.   

278. In the third proviso to clause 16 (2) (d), after the words “made
by him” the words “or due to be made as agreed with the supplier”shall
be inserted. 

Shri M. Ummer:  Sir, I move the following amendment:

279. After clause 16 (4), the following sub clause shall be added

“(5)  a  registered  person,  having  any  unutilized  tax to  his  credit
which was paid under a law relating to tax subsumed under the  Goods
and Services Tax levied under this Act, shall be entitled to set off such
tax paid against tax payable under this Act”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 275-ാംനമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.



458 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 17, 2017

ശസ്പീ.  എസസ.  ശരമ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  276,  278  എനസ്പീ  നമര  കഭദഗതനികേള്
സഭയുപട അനുമതനികയകാപട പനിന്വൈലനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. എയ. ഉമര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 279-ാംനമര കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

16-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

16-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

16-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

17-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments:

280. In clause 17 (4),   the words and symbol  “including a non-
banking financial company,”shall be deleted.

284. In clause 17 (5) (b) (iii) (A), for the word “notifies” the word
“determine” shall be substituted.

Shri Abdul Hameed. P :   Sir, I move the following amendment:

283.  In  clause  17  (5)  (b)  (i),  the  words  and  symbol  “health
services,” shall be deleted.

Shri Anwar Sadath :  Sir, I move the following amendment:

285. In clause 17 (5) (b) (iii) (A), after the words “any law” the
words “or rule” shall be inserted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 280, 284 എനസ്പീ നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ.  പനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  283-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അന്വൈര  സകാദതസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  285-ാംനമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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17-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

17-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

17-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

18-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri V. D. Satheesan:  Sir, I move the following amendment:

289. In clause 18(1)(a), for the words 'thirty days' substitute the words
'forty five days'.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  വൈനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  289-ാം  നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

18-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

18-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

18-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

19-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri A. P. Anil Kumar :  Sir, I move the following amendment:

290. In clause 19(6), for the words 'a period of three years' substitute
the words 'a period of two years'.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമകാര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  290-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

19-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത
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അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

19-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

19-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

20-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri M. Ummer :  Sir, I move the following amendment:

291.  In clause 20(1),   after  the words “distribute the credit  of”
insert the following words “central tax as central tax”.

Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendments:

292. In clause 20(2)(d), the words “a State or turnover in a Union
territory” shall be substituted with the words  “the State”.

293. In clause 20(2)(e), the words “a State or turnover in a Union
territory” shall be substituted with the words “the State”.

294. In the explanation (a)(i) to clause 20(2), the words “their State
or  Union Territories” shall be substituted with the words “the State”.

295. In the explanation (a)(ii) to clause 20(2)  the words “their State
or Union Territories” shall be substituted with the words “the State”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 291-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. മഞളകായകുഴനി അലനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 292, 293, 294, 295 എനസ്പീ നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

20-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

20-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

20-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി.
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21-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri P.T. Thomas :  Sir, I move the following amendment:

296.  In  clause  21,  after  the  words  'with  interest'  add  the  words,
'charged for Saving Banks Account from time to time'.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതകാമസസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 296-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

21-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

21-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

21-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി.

22-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Abdul Hameed. P. :  Sir, I move the following amendment:

299. In the proviso to clause 22(1), for the word “ten” substitute 
the word “twenty”

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ.  പനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  299-ാംനമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

22-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

22-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

22-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 
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23-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനി അവൈതരനിപ്പെനിക്കപപ്പെടനില.)

23-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

23-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

23-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

24-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Abdul Hameed. P:  Sir, I move the following amendment:

302. In clause 24(x), the word “ electronic” shall be substituted
with the word “Online”.

Shri I. C. Balakrishnan:  Sir, I move the following amendment:

303. In clause 24 (xii), after the word “Government”  insert the
words “ from time to time in the Official Gazette”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ.  പനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  302-ാം  നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  ഐ.  സനി.  ബകാലകൃഷ്ണന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  303-ാംനമര കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

24-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

24-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

24-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 
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25-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Hibi Eden:  Sir, I move the following amendment:

305. In the proviso to clause  25(1), for the words “five days” the
words “seven days” shall be substituted. 

Shri M. Ummer:  Sir, I move the following amendment:

306.  In  clause  25(1),  the  explanation  after  the  proviso  shall  be
deleted.

Shri Manjalamkuzhi Ali:  Sir, I move the following amendments:

307. In clause 25(1),  the explanation shall be recast as follows;

“  In  the case  of  a  supplier  from the territorial   waters  of  India,
registration shall be obtained in the State, if it is the nearest  point  of  the
baseline”.

308. In clause 25(4), the words “One State or Union Territory or
more than one State or Union Territory”  shall be substituted  with  the
words “ the State or in another State or Union Territory”.

309. In clause 25(5) the words “ a State or Union Territory” shall
be substituted  with  the word  “ the State”.

Shri V.D. Satheesan:  Sir, I move the following amendment:

311.  In  clause  25(10),  for  the  words  “such  period”  the  words
“within thirty days” shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. വഹബനി ഈഡന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 305-ാംനമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എയ.  ഉമര  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  306-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  307,  308,  309  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ.  വൈനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  311-ാംനമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

25-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

25-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

25-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

26-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനിയനില.)

26-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

26-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

26-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

27-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri A.P. Anil Kumar :  Sir, I move the following amendment:

312. In clause 27 (1),  for the words 'ninety days' the words “one
twenty days” shall be substituted, wherever it occurs.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമകാര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  312-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

27-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

27-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

27-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി.
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28-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri P.T. Thomas :   Sir, I move the following amendment:

316.  In  the  second  proviso  to  clause  28  (2),  the  words  “in
person”shall be inserted after the words 'being heard'.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതകാമസസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 316-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

28-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

28-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

28-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

 29-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri I. C. Balakrishnan:     Sir, I move the following amendment:

317. In clause 29 (2), delete the words “including any retrospective
date”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  ഐ.  സനി.  ബകാലകൃഷ്ണന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  317-ാംനമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

29-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

29-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

29-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 
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30-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Sunny Joseph:  Sir, I move the following amendment:

322. In the proviso to clause 30 (2), the words “in person” shall
be added after the word “heard”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. സണ്ണനി കജകാസഫസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 322-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

30-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

30-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

30-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

31-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri Manjalamkuzhi Ali:  Sir, I move the following amendment:

323. The Proviso to clause 31 (1) shall be recast as follows;

“Provided that every category of goods or supplies notified by
the Central Government or State Government within such time and in such
manner as may be prescribed, shall have tax invoice”.

Shri V. P. Sajeendran: Sir, I move the following amendments:

324. In clause 31 (3) (a), for the words “one month” substitute the
words “forty five days”.

326.  In  clause  31  (3)  (b),  for  the  words  “two  hundred  rupees”
substitute the words “five hundred rupees”.

328. In the proviso to clause 31(3) (c) for the words “two hundred
rupees” substitute the words “five hundred rupees”.
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Shri M. Swaraj:   Sir, I move the following amendment:

327. In the proviso to clause 31 (3) (c), after the words “registered
person”, the following words shall be inserted “other than a supplier of
cooked food”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  323-ാം  നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  324,  326,  328  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എയ.  സത്വരകാജസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  327-ാംനമര  കഭദഗതനി  സഭയുപട
അനുമതനികയകാപട പനിന്വൈലനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

31-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

31-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

31-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

32-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri S. Sarma:   Sir, I move the following amendment:

329. In clause 32 (1) after the words “registered person” the words
“or a registered person opted composition under section  10”  shall  be
inserted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  എസസ.  ശരമ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  329-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭയുപട അനുമതനികയകാപട പനിന്വൈലനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

32-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

32-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

32-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 
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33-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനിയനില)

33-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

33-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

33-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

34-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനികേള് അവൈതരനിപ്പെനിക്കപപ്പെടനില.)

34-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

34-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

34-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

35-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri  Abdul Hameed. P.:  Sir, I move the following amendment:

332. In the last proviso to clause 35 (1), the words “or in physical”
shall be inserted after the word “electronic”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ.  പനി.  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  332-ാംനമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

35-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

35-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

35-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 
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36-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri Anwar Sadath:  Sir, I move the following amendment:

334. In clause 36, for the words “seventy two months”, the words
“sixty months”  shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. അന്വൈര സകാദതസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 334-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

36-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര..........

36-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

36-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകായനി. 

1.00 PM]

37-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri.  K.S. Sabarinadhan: I move the following amendment.

337.  In  the  proviso  to  clause  37  (1),  for  the  word  “eleventh”,
substitute the word “fifteenth”.

Shri.  Manjalamkuzhi Ali: Sir, I move the following amendment.

338. In clause 37 (2), after the words “shall stand”, substitute the
words “shall also stand”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ. പകേ. എസസ. ശബരസ്പീനകാഥന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  337-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  മഞളകായ  കുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  338-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 
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37-ാം  വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന  പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

37-ാം  വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന  പ്രശ്നയ  സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

37-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

38-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Hibi Eden : Sir, I move the following amendment.

339.  In  clause  38(2),  for  the  word  'tenth',  substitute  the  word

'fifteenth'.

Shri Abdul Hameed. P : Sir, I move the following amendment.

340.  In  clause  38(2),  for  the  words  “tenth”  and  “fifteenth”,

substitute the words “fifteenth” and “twentieth” respectively.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,

കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:   ശസ്പീ.  പപഹബനി  ഇടൗഡന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച   339-ാം  നമര

കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ.  പനി.   അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  340-ാം നമര കഭദഗതനി  സഭ

നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

38-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

38-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

38-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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39-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri Anwar Sadath :Sir, I move the following amendment.

343.  In clause 39(2),  for  the words  “eighteen days”,  the  words
“twenty days” shall be substituted.

Shri V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendment.

344. In clause 39(3), for the words “ten days”, the words “fifteen
days” shall be substituted.

Shri Sunny Joseph : Sir, I move the following amendment.

345.  In  clause  39(4),  for  the  words  “thirteen  days”,  the  words
“fifteen days” shall be substituted.

Shri P. T. Thomas : Sir, I move the following amendment.

347. In clause 39(5), for the words “seven days”, the words “ten
days” shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:   ശസ്പീ.  അന്വൈര  സകാദതസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച   343-ാം  നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്   അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  344-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  സണ്ണനി  കജകാസഫസ   അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  345-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  347-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

39-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

 39-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

 39-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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40   മുതല്   43   വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .    സസ്പീക്കര:  40  മുതല്  43  വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള്  ബനിലനിപന്റ
ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

40 മുതല് 43 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ
അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

40 മുതല് 43 വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

44-ാം  വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ചനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 44-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

44-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

44-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

45-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ചനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 45-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

45-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

45-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

46-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ചനില)
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മനി  .   സസ്പീക്കര: 46-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

46-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

46-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

47-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Roji M. John : Sir, I move the following amendment:

354. In clause 47(1), for the words “one hundred” substitute the
words “two hundred”

Shri V. D. Satheesan : Sir, I move the following amendment:

355. In clause 47(1), for the words “five thousand” substitute the
words “ten thousand”

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:   ശസ്പീ.  കറകാജനി  എയ.  കജകാണ് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച   354-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  355-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

47-ാം ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

47-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

47-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

48-ാംവൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനി ഇല)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 48-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............
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48-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

48-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

49-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendments.

357. In clause 49(5)(a), the words and symbol “or as the case may
be, Union Territory tax,” shall be deleted

358. In clause 49(5)(e), the words “or  Union Territory tax” shall
be deleted

360. In clause 49(5)(f), the words “or  Union Territory tax” shall
be deleted

362. In the Explanation (b)(i) to clause 49, after the word “Act”,
the words and figures “or under the Central Goods and Services Tax Act,
2017 (Central Act 12 of 2017)” shall be inserted

Shri A. P.Anil Kumar : Sir, I move the following amendment:

361.  In clause 49(8), for the word “or” the word “and” shall be
substituted

Shri Eldose P. Kunnapillil : Sir, I move the following amendment.

363. In the Explanation (b)(ii) to clause 49, for the words “Act or”
the words “Act and” shall be substituted

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ. മഞളകായകുഴനി അലനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  357, 358, 360, 362
എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമകാര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  361-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ. എല്കദകാസസ പനി. കുനപ്പെനിളനില് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 363-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

49-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത
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അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

49-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

49-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

50-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri V.P. Sajeendran: Sir, I move the following amendments:

365. In clause 50(1), delete the words and symbols “not exceeding
eighteen per cent,”.

369.  In  clause  50 (3),  the  following words  and  symbols  shall  be
deleted “at such rate not exceeding twenty four per  cent”,. 

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendment:

366. In clause 50 (1), for the word “eighteen”  substitute the word
“twelve”.

Shri Manjalamkuzhi Ali: Sir, I move the following amendments:

368. In clause  50(1),  after the words “by the”  insert  the word
“Central”.

371.  In  clause  50  (3),  after  the  words  “by  the”   insert  the
word“Central”.

Shri K. S. Sabarinadhan : Sir, I move the following amendment:

370. In clause 50 (3), for the words “twenty four” substitute the
word “ eighteen”. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  367-ാം  നമര  കഭദഗതനി  366-ാം  നമര  കഭദഗതനിക്കസ
തുലദ്ധ്യമകായതനിനകാല് അവൈതരനിപ്പെനികക്കണതനില.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 365, 369 എനസ്പീ നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 
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പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുപപസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 366-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ. മഞളകായകുഴനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 368, 371 എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള് സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ. പകേ. എസസ. ശബരസ്പീനകാഥന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 370-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

50-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

50-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

50-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

51-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri K.M. Shaji: Sir, I move the following amendment:

372. In clause 51 (1) (a), for the words “a department”  the words
“a Department” shall be substituted.

Shri V.P. Sajeendran: Sir, I move the following amendment:

373. In clause 51 (1) (a), after the words “State Government” the
words “or Union territory” shall be inserted.

Shri Manjalamkuzhi Ali: Sir, I move the following amendments.

375. In the proviso to clause 51 (1), for the words “a State or Union
territory” the words “the State” shall be substituted.

376. In the proviso to clause 51 (1), the words and symbol “or, as
the case may be, Union territory” shall be deleted.

Shri Hibi Eden: Sir, I move the following amendment:

377. In clause 51 (2), for the word “ten” the word “fifteen” shall
be substituted.

Shri Anwar Sadath: Sir, I move the following amendment: 
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378.  In clause  51  (4),  for  the words “five thousand”  the words
“ten thousand” shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷകാജനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 372-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  373-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ. മഞളകായകുഴനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 375, 376 എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള് സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  പപഹബനി  ഇടൗഡന്   അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  377-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  അന്വൈര  സകാദതസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  378-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

51-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

51-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

51-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

52-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri V. P. Sajeendran: Sir, I move the following amendment: 

379.  In  clause  52  (3),  for  the  word  “ten”  substitute  the  word
“fifteen”.

Shri  Sunny Joseph: Sir, I move the following amendment:

380. In clause 52 (5), for the word “December”substitute the word
“October”. 
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Shri  Shafi Parambil: Sir, I move the following amendment:

381. In clause 52 (13), for the word  “fifteen”  substitute the word
“twenty”.

Shri  P. T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

382. In clause 52 (14), for the words  “twenty-five”  substitute the
word “ten”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 379-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  സണ്ണനി  കജകാസഫസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  380-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  ഷകാഫനി  പറമനില്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച   381-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  382-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

52-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

52-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

52-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

53-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനി ഇല)

മനി  .   സസ്പീക്കര:  53-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

53-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

53-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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54-ാം വൈകുപ്പെസ

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendment: 

384. The proviso  to  clause 54 (1), shall be recast as  
follows:  “Any  person  claiming  refund  of  any  tax  and  
interest, if any,  paid on such tax or any other amount paid by  
him, make an application before the authority at any time.”.

Shri  Manjalamkuzhi Ali: Sir, I move the following amendments: 

385. In  item (ii) of the first proviso to clause 54 (3), after the words
“by the” add the words  “Central Government or  State”.

387. In clause 54 (6), after the words “notified by the” add the
words “Central Government or State”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പപ്രകാഫ.  ആബനിദസ  ഹുപപസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  384-ാം
നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  385,  387  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

54-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

54-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

54-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

55-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനി ഇല)

മനി  .   സസ്പീക്കര:  55-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

55-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

55-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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56-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri V. P. Sajeendran : Sir, I Move the following amendments: 

389. In clause 56, the words “not exceeding six per cent” shall be 
deleted.

392. In the proviso to clause 56, the following words shall be deleted:
“not exceeding nine per cent”.

അക്കങ്ങളനില്  മകാറയ  വൈരുത്തുകേയനിപലനസ  ഞങ്ങള്ക്കസ  അറനിയകായ.  പകാരടനി
സകമളനയ  നടക്കുകമകാള്  നമള്  പകേകാടനിമരയ  സ്ഥകാപനിക്കകാറുളതുകപകാപല  അങ്ങസ
ശസ്പീ.  അരുണ് പജയ്റസ ലനി  പകേകാടുത്തുവൈനിട ഒരു പകേകാടനിമരയ ഇവൈനിപട സ്ഥകാപനിക്കുനതു
കപകാപലയകാണസ  ഇടൗ  ബനില്.  ഞങ്ങള്  എനപറഞകാലുയ  അങ്ങസ  അതസ
അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയനില.  കേകാരണയ   ജനി.എസസ.ടനി.  കേടൗണ്സനിലനിലുള  തസ്പീരുമകാനയ
മകാത്രകമ ഇവൈനിപട നടപ്പെകാക്കുകേയുള. ഇടൗ കഭദഗതനി ഞകാന് മൂവൈസ പചയ്യുന്നു. 

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendments. 

390. In clause 56, the words “six per cent” shall be substituted
with the words “nine per cent”.

393. In the proviso to clause 56, for the words “nine per cent”
substitute with the words “twelve per cent”.

Shri Roji M. John : Sir, I move the following amendment. 

391.  In  clause  56,  for  the  word   “Six”  substitute  the  word
“Nine”.

Shri V. D. Satheesan : Sir, I move the following amendment. 

394. In the proviso to clause 56, for the word “nine” substitute the 
word “twelve”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 389, 392 എനസ്പീ നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 
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പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുപപസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 390, 393 എനസ്പീ നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  കറകാജനി  എയ.  കജകാണ്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  391-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  394-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

56-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

56-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

56-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

57-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri  I. C. Balakrishnan: Sir, I move the following amendment: 

395.  In  clause  57   (c),  for  the  word  “monies”  the  word
“amounts”  shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനി  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  പഎ.  സനി.  ബകാലകൃഷ്ണന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  395-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

57-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

57-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

57-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

58-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ചനില)
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മനി  .   സസ്പീക്കര: 58-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

58-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

58-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

59-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനി ഇല)

മനി  .   സസ്പീക്കര:  59-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

59-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

59-ാംവൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

60-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri. A. P. Anil Kumar : Sir, I move the following amendment: 

397.  In  clause  60,  for  the  word  “proper”  substitute  the  word
“authorised” wherever it occurs.  

Shri. Eldose P. Kunnapillil : Sir, I move the following amendment:

398.  In clause 60(1),  for  the word “ninety”  the word “sixty”
shall be substituted. 

Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendment: 

399.  In  the  proviso  to  clause  60(3),  the  words  “or  Deputy
Commissioner”  shall  be  inserted  after  the  words  “Additional
Commissioner”

Shri. V. P. Sajeendran : Sir, I move the following amendments:

401. In the proviso to clause 60(3), after the words “four years” the
words “in aggregate” may be inserted. 
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402. In clause 60(5), after the word “interest” the following words
shall be inserted.

“at such rate as may be specified by the Council” 

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമകാര  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  397-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ. എല്കദകാസസ പനി. കുനപ്പെനിളനില് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 398-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുപപസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 399-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 401, 402 എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

60-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

60-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

60-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

61-ാം വൈകുപ്പെസ

Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendment.

403.  In  clause  61(1),  for  the  word  “registered”  the  word
“authorised” shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനി  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പപ്രകാഫ.  ആബനിദസ  ഹുപപസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  403-ാം
നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

61-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത
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അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

61-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

61-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

62-ാം വൈകുപ്പെസ

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendment.

405. In clause 62 (2), for the word “thirty” the word “sixty”
shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനി  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പപ്രകാഫ.  ആബനിദസ  ഹുപപസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  405-ാം
നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

62-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

62-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

62-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

63-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri K. S. Sabarinadhan : Sir, I move the following amendment:

407. In proviso to clause 63, the words “in person” shall be added
at the end.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനി  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. പകേ. എസസ. ശബരസ്പീനകാഥന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 407-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

63-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത
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അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

63-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

63-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

64-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Hibi Eden : Sir, I move the following amendment:

408.  In  clause  64(1),  for  the  word  “proper”  the  word
“authorised” shall be substituted.

Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendments:

410. In clause 64(1), the words “or Deputy Commissioner” shall
be inserted after the words and symbol  “Joint Commissioner,”.

411. In clause 64(2), the words “or Deputy Commissioner” shall
be inserted after the words “Joint Commissioner”.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  409-ാം  നമര  കഭദഗതനി  408-ാം  നമര  കഭദഗതനിക്കസ
തുലദ്ധ്യമകായതനിനകാല് അവൈതരനിപ്പെനികക്കണതനില. 

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. പപഹബനി ഇടൗഡന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 408-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചു.

മനി  .   സസ്പീക്കര: പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുപപസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  410, 411
എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചു. 

64-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

64-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

64-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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65-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Anwar Sadath : Sir, I move the following amendment:

412.  In clause 65(3),  for  the word “fifteen”  substitute the word
“ten”.

Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendment:

413.  In  clause  65(4),  for  the  word “three,”  substitute  the  word
“six”.

Shri P. T. Thomas : Sir, I move the following amendment:

415.  In  clause  65(4),  the  words  “and  should  be  verified  by
Commissioner” shall be added at the end.

Shri Sunny Joseph : Sir, I move the following amendment:

416. In clause 65(6), the word “thirty” shall be substituted with the
word “fifteen”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി  (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. അന്വൈര സകാദതസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 412-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുപപസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  413-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  415-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  സണ്ണനി  കജകാസഫസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  416-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

65-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര..............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

65-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

65-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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66-ാം വൈകുപ്പെസ

Prof. Abid Hussain Thangal:  Sir, I move the following amendments:

417. In clause 66(1),  the words “Assistant Commissioner” shall
be substituted with the words “Deputy Commissioner”.

418. In clause 66(2),   the words  “Assistant Commissioner” shall
be substituted with the word “Deputy Commissioner”.

419. In clause 66 (5), delete the words “and such determination shall
be final”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുപപസന് തങ്ങള്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 417, 418,
419 എനസ്പീ  നമര കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

66-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

66-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

66-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

67-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri Shafi Parambil : Sir, I move the following amendment:

420. In clause 67(1),  for the word “proper”  substitute the word
“authorised”.

Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendments:

421. In clause 67(1),   the words “Joint Commissioner” shall be
substituted with the words “Additional Commissioner”.

423. In clause 67 (2), the words “Joint Commissioner”  shall be
substituted with the words “Special Commissioner”.

Shri V.P. Sajeendran : Sir, I move the following amendment:
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422.  In  clause  67 (1)  (b),  after  the  word “State  tax”  insert  the
words “or may himself”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. ഷകാഫനി പറമനില് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 420-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

പപ്രകാഫ.  ആബനിദസ  ഹുപപസന്  തങ്ങള്   അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  421,  423  എനസ്പീ
നമര കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  422-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  

67-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

67-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

67-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

68-ാം  വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനിയനില)

68-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത,

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

68-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

68-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

69-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri  T.  A. Ahammed Kabeer: Sir, I move the following amendment:

426.  In  clause  69(1),  for  the  word  “aperson”  the  words  “a
person”shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
ശസ്പീ.  ടനി.  എ.  അഹമദസ  കേബസ്പീര  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  426-ാം  നമര  കഭദഗതനി
സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നു.
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  ടനി.  എ.  അഹമദസ കേബസ്പീര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 426-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  പചയ  പ്രകേകാരമുള  69-ാംവൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

കഭദഗതനി  പചയ  പ്രകേകാരമുള  69-ാംവൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി പചയ പ്രകേകാരമുള 69-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

70-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനിയനില)

70-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

70-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

70-ാം വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

71-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri  Roji M. John :  Sir, I move the following amendment:

428. Clause 71(2)(vi), shall be deleted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  കറകാജനി   എയ.  കജകാണ്   അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  428-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  

71-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

71-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

71-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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72-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri  Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment:

429.  In  clause  72(1),  delete  1)  the  words  and  symbols
“Railways, Customs,” 2)  The words “officers of central tax
and officers of the Union territory tax”.

72(1) -ല് “all officers of Police, Railways, Customs,” “officers of
central tax and officers of the Union territory tax”.  എങ്ങപനയകാണസ  മറള
സയസ്ഥകാനങ്ങളനിപല  ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥകരകാകടകാ  കകേന്ദ്ര  സരക്കകാര   ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥകരകാകടകാ
ഓരഡര  പചയ്യുനതസ;  പസന്ടല്  ഗവൈണ്പമന്റസ  ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരുപടകയകാ  യൂണനിയന്
പടറനിടറനി  ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരുപടകമകലകാ സയസ്ഥകാന സരക്കകാരനിനസ  ഒരു അധനികേകാരവമനില.
ഇതസ  നനിയമതനില്  ഉള്പപ്പെടുതനിയനിടസ  എന്തകാണസ  കേകാരദ്ധ്യയ;  അതസ
പുനനഃപരനികശകാധനിക്കുനതനിനുകവൈണനിയുളതകാണസ എപന്റ കഭദഗതനി. 

Shri V. D. Satheesan : Sir, I move the following amendment:

430. In clause 72(2), for the words “proper officers” substitute  the
words “authorised officers”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കകേന്ദ്രഗവൈണ്പമന്റുയ  സയസ്ഥകാന  ഗവൈണ്പമന്റുയ  സയയുകമകായനി   പനിരനിക്കുന
നനികുതനിയകാണനിതസ.  സയസ്ഥകാനതനിപന്റ  കനരനിട്ടുള  നനിയനണതനിലനിലകാത
കേകാരദ്ധ്യമകാപണങനില്കപ്പെകാലുയ  അതസ  കകേന്ദ്രഗവൈണ്പമന്റനിനസ   explicit  ആയനി  നനിങ്ങള്
നനിങ്ങളുപട  കേകാരദ്ധ്യയ  കനകാക്കനികക്കകാള  എനസ  പറഞ്ഞുപകേകാടുതനിരനിക്കുനതകാണസ.
അതുപകേകാണസ പല സനരഭങ്ങളനിലുയ ഇതരതനില് കകേന്ദ്ര ഗവൈണ്പമന്റസ ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥര
സയസ്ഥകാന  ഗവൈണ്പമന്റസ  ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരുമകായുയ  മറസ  സയസ്ഥകാനങ്ങളനിപല
ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരുമകായുയ  ആശയവൈനിനനിമയയ നടകതണനി വൈരുയ. 

കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി    അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  429-ാം  നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  430-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

72-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

72-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

72-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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73-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri  I. C. Balakrishnan : Sir, I move the following amendment:

431.  In  clause  73  (9),  for  the  words  “ten  per  cent”  shall  be
substituted with the words “five per cent”. 

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  പഎ.സനി.  ബകാലകൃഷ്ണന്   അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  431-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

73-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

73-ാം   വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

73-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

74-  ാം  വൈകുപ്പെസ

Shri A. P. Anil Kumar :  Sir, I move the following amendment:

433. In clause 74 (5), for the word “fifteen” the word “twenty”
shall  be  substituted.  

Shri  Eldose P. Kunnapillil : Sir, I move the following amendment:

434.  In  clause  74  (8),  for  the  words  “twenty  five”  the  word
“thirty”shall be substituted.    

 Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendment:

436. In clause 74 (11), for word “thirty” the word “sixty” shall
be substituted. 

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  എ.പനി.  അനനില് കുമകാര   അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  433-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  

ശസ്പീ.  എല്കദകാസസ  പനി.  കുനപ്പെനിളനില്    അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  434-ാം  നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 
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പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുപപസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 436-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

74-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

74-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

74-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

75-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri  K.S. Sabarinadhan :  Sir, I move the following amendment:

438. In the proviso to clause 75 (5), for the word “three” the word
“two” shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനി  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. പകേ.എസസ. ശബരസ്പീനകാഥന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 438-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  

75-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

75-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

75-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

76-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri V. T. Balram : Sir, I move the following amendment:

439.  In  clause  76,  for  the  words  “proper  officer”  the  words
“authorised officer”shall be substituted wherever it  occurs.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനി  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  വൈനി.ടനി.  ബല്റകായ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 439-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

76-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

76-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

76-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

77-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ചനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 77-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

77-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

77-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

78-ാംവൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ചനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 78-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

78-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

78-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

79-ാം വൈകുപ്പെസ

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendment: 

443. In clause 79 (1), for the words “the proper officer” substitute
the words “authorised officer”wherever it  occurs.
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Shri  Manjalamkuzhi Ali:  Sir, I move the following amendment: 

444. In  clause  79 (1)  (f),  delete  the  following words,  figures  and

symbols “Notwithstanding anything contained in the Code of  Criminal

Procedure, 1973  (Central Act 2 of 1974),”.

കകേന്ദ്ര  നനിയമതനില്  എന്തസ  തപന  അടങ്ങനിയനിരുനകാലുയ  ഇവൈനിപട

നനിയമനനിരമകാണയ  നടത്തുന  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമതനിനസ  ബകാധകേമല  എനകാണസ

എഴതനിയനിട്ടുളതസ.  കകേന്ദ്രഗവൈണ്പമന്റനിപന്റ  നനിയമയ  നമുക്കസ   ബകാധകേമല  എനസ

പറയകാന്  സകാധനിക്കുനതസ  എങ്ങപനയകാണസ;  അതുപകേകാണസ  ഇതസ

പുനനഃപരനികശകാധനിക്കണപമനകാണസ എനനിക്കസ പറയകാനുളതസ.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,

കകേകാണ്സനിറഭ്യൂഷണല്  അപമന്റസപമന്റനില്  തപന  ഇതരതനില്  സയസ്ഥകാനങ്ങപള

അധനികേകാരപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണസ. അതുപകേകാണകാണസ ഇങ്ങപനപയകാരു clause വൈച്ചനിട്ടുളതസ.

കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പപ്രകാഫ.  ആബനിദസ ഹുപപസന് തങ്ങള്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  443-ാം

നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി   അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  444-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  

79-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

79-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

79-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

80-ാം വൈകുപ്പെസ

Dr.  M. K. Muneer:  Sir, I move the following amendment.

446. In clause 80, for the words “twenty four” substitute the word

“twelve”.
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ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,

കഭദഗതനി  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: കഡകാ. എയ. പകേ. മുനസ്പീര  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 446-ാം നമര കഭദഗതനി

സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

80-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

80-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

80-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

81  മുതല് 88 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 81 മുതല് 88 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന

പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

81  മുതല് 88 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്  ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ

അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

81  മുതല് 88 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്  ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

89-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment:

448. In clause 89(1), delete the following words, figures and symbol

“Notwithstanding  anything  contained  in  the   Companies  Act,  2013

(Central Act 18 of 2013).
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ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
ശസ്പീ. മഞളകായകുഴനി അലനി കേണ്സനിസന്റസ ആയനിട്ടുള പസന്ടല് ആകസ മുഴവൈപനടുതസ
പറഞനിട്ടുണസ.  സകാധകാരണഗതനിയനില്   ഭരണഘടനയനികലകാ  കകേന്ദ്ര  നനിയമതനികലകാ
പറഞനിടനിലകാത  കേകാരദ്ധ്യയ  സയസ്ഥകാന  നനിയമതനില്  വൈരനികേയകാപണങനില്
പ്രസനിഡന്റനിപന്റ മുന്കൂര അനുവൈകാദയ വൈകാങ്ങണയ. പകക്ഷ അതനിപന്റ ആവൈശദ്ധ്യമനില എനസ
തസ്പീരുമകാനമുണകായനിട്ടുണസ.  മറസ  സയസ്ഥകാനങ്ങപള  അറനിയനിച്ചനിട്ടുമുണസ.  കഭദഗതനി
സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി   അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  448-ാം  നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

എണ്പതനി ഒന്പതകായ വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

89-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

89-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

90-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri V. D. Satheesan : Sir, I Move the following amendment:

449.  In  the  second  proviso  to  clause  90,  for  the  words  “one
month” substitute the words “forty five days”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനി  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. വൈനി.ഡനി. സതസ്പീശന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 449-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

90-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

90-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

90-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

91 മുതല് 95 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)
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മനി  .   സസ്പീക്കര: 91 മുതല് 95 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

91 മുതല് 95 വൈപരയുള വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്  ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

91 മുതല് 95 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

96-ാം വൈകുപ്പെസ

Prof. Abid  Hussain Thangal:  Sir, I Move the following amendment:

450. In clause 96 (1), the word “State” shall be inserted after the 
word “Kerala”.

Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I Move the following amendment:

452. The proviso to clause 96 (1) shall be deleted.

Shri. A.P. Anil Kumar :  Sir, I Move the following amendments:

454.  In  clause  96  (2)(i),  the  words  “not  below  the  rank  of
Additional Commissioner” shall be inserted after the word “tax”.

455.  In  clause  96  (2)(ii),  the  words  “not  below  the  rank  of
Additional Commissioner” shall be inserted after the word “tax”.

മനി  .    സസ്പീക്കര:   451-ാം  നമര  കഭദഗതനി  450-ാം  നമര  കഭദഗതനിക്കസ
തുലദ്ധ്യമകായതനിനകാല് അവൈതരനിപ്പെനികക്കണതനില. 

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പപ്രകാഫ.  ആബനിദസ  ഹുപപസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  450-ാം
നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  452-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില്  കുമകാര  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  454,  455  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  
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96-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

96-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

96-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

97-ാംവൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനിയനില.) 

മനി  .   സസ്പീക്കര: 97-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

97-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

97-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

98-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri  Eldose P. Kunnapillil :Sir, I move the following amendment:

456. In clause 98(2), the words “in person” shall be inserted after
the words “authorised representative”  

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനി  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  എല്കദകാസസ പനി.  കുനപ്പെനിളനില്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  456-ാം
നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  

98-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

98-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

98-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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99-ാം വൈകുപ്പെസ

 Prof. Abid Hussain Thangal : Sir, I move the following amendment:

459.  In  clause  99,  insert  the  word  “State”  after  the  word
“Kerala”.   

Shri K. S. Sabarinadhan : Sir, I move the following amendment:

461. Clause 99(ii) shall be recast as follows.

“Commissioner of State Tax or Principal Commissioner or Chief
Commissioner of State Tax”.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  460-ാം  നമര  കഭദഗതനി  459-ാം  നമര  കഭദഗതനിക്കസ
തുലദ്ധ്യമകായതനിനകാല് അവൈതരനിപ്പെനികക്കണതനില. 

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള്  സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പപ്രകാഫ.  ആബനിദസ ഹുപപസന് തങ്ങള്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  459-ാം
നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ. പകേ. എസസ. ശബരസ്പീനകാഥന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 461-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  

99-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

99-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

99-ാം   വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

100-ാംവൈകുപ്പെസ

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendment.

462. In clause 100 (2), for the word “thirty” substitute the word
“sixty”.  

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  
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മനി  .    സസ്പീക്കര  : പപ്രകാഫ.  ആബനിദസ  ഹുവസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  462-ാം
നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

100-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

100-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

100-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

101-ാം വൈകുപ്പെസ

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendment:

464. In clause 101 (2), for the word “ninety” substitute the word
“sixty”.  

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  : പപ്രകാഫ.  ആബനിദസ  ഹുവസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  464-ാം
നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

101-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

101-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

101-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

102-ാംവൈകുപ്പെസ

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendment:

466.   In  clause  102,  for  the  word  “six”  substitute  the  word
“nine”.  

Shri V.P. Sajeendran : Sir, I move the following amendment:

467.  In  clause  102,  for  the  word  “six”  substitute  the  word
“three”.  
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ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  : പപ്രകാഫ.  ആബനിദസ  ഹുവസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  466-ാം
നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  467-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

102-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കനവൈര...........

102-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

102-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

103 മുതല് 106 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര  : 103 മുതല് 106 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

103  മുതല്  106 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്  ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

103 മുതല് 106 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

107-ാംവൈകുപ്പെസ

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendments:

469. In clause 107(1), for the words “three months” substitute the
words “one year”.

478.  In clause  107(13),  for  the  words  “one year”  substitute  the
words “six months”.
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Shri Sunny Joseph: Sir, I move the following amendment:

470. In clause 107(1), the words “and duly acknowledged” shall be
added at the end.

Shri V. P. Sajeendran: Sir, I move the following amendment:

471. In clause 107(1), the following shall be added at the end: “And
the Appellate Authority may permit the filing of appeal, if it is satisfied
that, there was sufficient cause for not filing within the period.”

Shri Manjalamkuzhi Ali: Sir, I move the following amendment:

472. In clause 107(2), for the word “request” substitute the word
“direction”.

107(2)-ല് പസന്ടല് ടകാകസ  കേമസ്പീഷന് സയസ്ഥകാന കേമസ്പീഷകനകാടസ  റനികേത്വസസ
പചയ്യുനതനിപന്റ അടനിസ്ഥകാനതനികലകാ എനകാണസ കരഖപപ്പെടുതനിയനിട്ടുളതസ.  അവൈനിപട
റനികേത്വസസ എന പദതനിനുപകേരയ ഡയറക്ഷന് എനതകായനിരനിക്കുയ കുറച്ചുകൂടനി നലതസ.
അതകാണസ ഒഫസ്പീഷദ്ധ്യല്.

Shri Shafi Parambil: Sir, I move the following amendment:

473. In clause 107(4), after the words “as the case may be” add the
words “after recording the same”.

Shri P. T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

474. In clause 107(6)(b), for the word “ten” substitute the word
“twenty”.

Shri V. T. Balram: Sir, I move the following amendment:

475.  In  clause  107(8),  the  words  “in  person  or  his   authorised
representative” shall be added at the end.

Shri V. D. Satheesan: Sir, I move the following amendment:

480. In the proviso to clause 107(13), for the words “one year”
substitute the words “six months”.

Shri I. C. Balakrishnan: Sir, I move the following amendment.

481. In clause 107(14), the words “by Regd Post with A/D” shall
be added at the end.



നനിയമനനിരമകാണകേകാരദ്ധ്യയ 503

മനി  .    സസ്പീക്കര  : 479-ാം  നമര  കഭദഗതനി  478-ാം  നമര  കഭദഗതനിക്കസ
തുലദ്ധ്യമകായതനിനകാല് അവൈതരനിപ്പെനികക്കണതനില.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .   സസ്പീക്കര  : പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുവസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 469, 478
എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  സണ്ണനി  കജകാസഫസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  470-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  471-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  472-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  ഷകാഫനി  പറമനില്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  473-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  474-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  ടനി.  ബല്റകായ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  475-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  480-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  ഐ.  സനി.  ബകാലകൃഷ്ണന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  481-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

107-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

107-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

107-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

108 മുതല് 110 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)
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മനി  .    സസ്പീക്കര  : 108  മുതല്  110  വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ
ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

108 മുതല്  110 വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

108 മുതല് 110 വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

111-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri V. P. Sajeendran: Sir, I move the following amendments:

482. In clause 111 (1),  after the words “The Appellate Tribunal”
insert the words “as referred in section 109 of the Act”.

483. In clause 111 (2) (f), after the word “representation” insert the
words “after hearing the appellant”

484.  In  clause  111  (2)  (f),  after  the  word  “representation”  the
following words shall be inserted “for reasons to be recorded in writing
or”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .   സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 482, 483, 484 എനസ്പീ
നമര കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

111-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

111-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

111-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

112-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri V. P. Sajeendran: Sir, I move the following amendment:

485. In clause 112 (1), the following words and symbols shall be added at
the end: “or permit the filing of appeal, if it is satisfied that there was
sufficient cause for not filing within the period”.
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Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment:

486. In clause 112 (3), the word “request” shall be substituted with
the word “direction”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .   സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 485-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  486  -ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

112-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

112-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

112-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

113-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri A. P. Anil Kumar: Sir, I move the following amendment:

488.  In  clause  113  (1),  after  the  word  “heard”  the  words  “in
person” shall be inserted.

Shri Eldose P. Kunnapillil: Sir,  I move the following amendment:

489. In the proviso to clause 113 (2), for the word “three” the word
“two” shall be substituted.

Shri P.T. Thomas :  Sir, I move the following amendment:

491. In clause 113 (5), the words “by Registered Post with A/D”
shall be added at the end. 

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമകാര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  488-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 
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ശസ്പീ. എല്കദകാസസ പനി. കുനപ്പെനിളനില് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 489-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  491-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

113-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

113-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

113-ാംനൂറനി പതനിമൂനകായ വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

114-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Manjalamkuzhi Ali: Sir, I move the following amendment:

492. In  clause 114, the words “a State” shall be  substituted with
the words “the State”. 

Shri V.P. Sajeendran: Sir, I move the following amendments:

493. In the proviso to clause 114,  after the words  “ authority to
delegate”, the words “ after intimating the council” shall be added.

 494.  In the proviso to clause 114,  the words “ of the State Bench
or Area Benches”shall be deleted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  492-ാം  നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  493,  494  എനസ്പീ  നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

114-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

114-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

114-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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115-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനി ഇല)

മനി  .   സസ്പീക്കര  : 115-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

115-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

115-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

116-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri V. P. Sajeendran: Sir, I move the following amendments:

495. Clause 116 (2) (d) shall be deleted.

497. In the proviso to clause 116 (2)(d),  for the words “one year
” substitute the words  “ three years ”. 

Shri P.T. Thomas: Sir, I move the following amendments:

496. In clause  116(2) (d), for the words “two year” substitute the 
words “ three years” .

498. In the proviso to clause 116 (2)(d),  for the words “one year”
substitute the words  “ two years”.        

Shri K.S. Sabarinadhan: Sir, I move the following amendment:

500.  In clause 116 (3) (c), add the words “ or  misappropriation of
Government money” after the word “misconduct”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .   സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 495, 497 എനസ്പീ നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതകാമസസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 496, 498 എനസ്പീ നമര കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ. പകേ. എസസ. ശബരസ്പീനകാഥന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 500-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

116-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 
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അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

116-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

116-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

117-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri P. T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

502. In the proviso to clause  117 (2), the words “and valid” shall
be inserted after the word “sufficient”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ.  പനി. ടനി.  കതകാമസസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 502-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

117-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

117-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

117-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

118 മുതല് 121 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .    സസ്പീക്കര  : 118  മുതല്  121 വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള്  ബനിലനിപന്റ
ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

118  മുതല്  121 വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

118 മുതല് 121 വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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122-ാം വൈകുപ്പെസ

Prof. Abid Hussain Thangal: Sir, I move the following amendment:

505.  In  clause  122  (1)  (iv),  the  words  “three  months”  shall  be
substituted with the words “sixty days”.

Shri V. P. Sajeendran: Sir, I move the following amendments:

507. In clause 122 (1) (x) after the words “with an intention” insert
the word “wilfully”.

Shri Sunny Joseph: Sir, I move the following amendment:

508. In clause 122 (1) (xi), after the word “registration”  add the
words “within the specified time limit”

Shri Shafi Parambil: Sir, I move the following amendment.

509. In clause 122 (1) (xiii), after the words “of his”  insert the
word “Lawful”.

Shri P. T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

510. In clause 122 (1) (xv), after the word “suppressess”  insert the
word “wilfully”.

Shri V. T. Balram: Sir, I move the following amendment:

511. In clause 122 (1) (xxi), for the words “ten thousand” substitute
the words “twenty five thousand”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  : പപ്രകാഫ.  ആബനിദസ  ഹുവസന് തങ്ങള് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  505-ാം
നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  507-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  സണ്ണനി  കജകാസഫസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  508-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  ഷകാഫനി  പറമനില്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  509-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 
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ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  510-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  വൈനി.  ടനി.  ബല്റകായ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  511-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

122-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

122-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

122-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

123-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri P. T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

513. In clause 123, for the words “one hundred” the words “two
hundred” shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 513-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

123-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

123-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

123-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

124-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Roji M. John: Sir, I move the following amendment:

515.  In  clause  124  (b),  for  the  words  “twenty  five”  the  word
“fifty” shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  
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മനി  .    സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ.  കറകാജനി  എയ.  കജകാണ്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  515-ാം  നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

124-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

124-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

124-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

125-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri P. T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

516. In clause 125, the words “twenty  five thousand” the words
“fifty thousand” shall be substituted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 516-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

125-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

125-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

125-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

126-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri V. D. Satheesan: Sir, I move the following amendment:

517. In the explanation (a) to clause 126 (1), for the word “five”
substitute the word “ten”.

Shri P. T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

518.  In clause  126 (2),  after  the words  “giving him”  insert  the
words “or his authorised  representative”.
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ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .   സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ. വൈനി. ഡനി. സതസ്പീശന് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 517-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  518-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

126-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

126-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

126-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

127-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri I. C. Balakrishnan: Sir, I move the following amendment:

519. In clause 127, for the words “proper officer”  substitute the
words “authorised officer”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ.  ഐ.  സനി.  ബകാലകൃഷ്ണന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  519-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

127-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

127-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

127-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

128-ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനിയനില)
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128-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

128-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

128-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

129-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri P. T. Thomas: Sir, I move the following amendments:

520. In  clause 129 (1) (a), for the word “two”   substitute  the
word “three”. 

525. In  clause 129 (4), after the word “concerned”   insert   the
words “or authorised representative”. 

Shri A. P. Anil Kumar: Sir, I move the following amendment:

521. In  clause 129(1) (b),  for the words “twenty  five”substitute
the word “fifty”. 

Shri Eldose P. Kunnapillil: Sir, I move the following amendment:

522. In  clause 129 (1) (b), for the word “less”   substitute  the
word “higher”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 520, 525 എനസ്പീ നമര
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമകാര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  521-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

ശസ്പീ. എല്കദകാസസ പനി. കുനപ്പെനിളനില് അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 522-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

129-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 
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അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

129-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

129-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

130-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri P. T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

528. In clause 130(4),  the words “or his representative” shall be

inserted after the  word “person”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (  കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ ഐസകേസ  ): സര,

കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 528-ാം നമര കഭദഗതനി

സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

130-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...........

130-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

130-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

131 -ാം വൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 131-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന  പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

131-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

131 -ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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132 -ാംവൈകുപ്പെസ

Shri Hibi Eden: Sir, I move the following amendment:

530. In clause 132 (1) (g), the word “wilfully” shall be inserted  
after the words “of his duties”.

Shri Anwar Sadath: Sir, I move the following amendment:

531. In clause 132 (1) (l) (i), the words “with a fine of hundred lakh
rupees” shall be inserted after the word “imprisonment”.

Shri V.P. Sajeendran:  Sir, I move the following amendment:

532. In clause 132 (1) (l) (ii),  the words “of rupees fifty  lakhs”
shall be added after the word “fine”.

Shri Sunny Joseph:  Sir, I move the following amendment:

533. In clause 132 (1) (l) (iii), the words “of rupees fifty lakh”shall
be added at the end.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ) : സര,

കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:   ശസ്പീ.   പപഹബനി ഇടൗഡന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  530-ാം നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അന്വൈര സകാദതസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  531-ാം  നമര  കഭദഗതനി   സ ഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വൈനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  532-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  സണ്ണനി  കജകാസഫസ   അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  533-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

132-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

132-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

132-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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133 മുതല് 136 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 133 മുതല് 136 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

133  മുതല്  136  വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

133 മുതല് 136 വൈപരയുളള വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

 137 -ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Shafi Parambil: Sir, I move the following amendment:

534.  In  explanation  to  clause  137  the  following  may  be  inserted
wherever it occurs after the word “firm” business, house establishments,
agency, office bureau, enterprise or other associations or individuals”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ) : സര,

കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. ഷകാഫനി പറമനില്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 534-ാംനമര കഭദഗതനി 

സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

137-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

137-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

137-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

138  മുതല്  140 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  138  മുതല്  140  വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള്   ബനിലനിപന്റ
ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

138  മുതല്  140  വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

138 മുതല് 140 വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

141-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri P.T. Thomas: Sir, I move the following amendment:

535. In clause 141(1), for the word “six” substitute the word “nine”.  

Shri V. T. Balram : Sir, I move the following amendment:

536. In the first proviso to clause 141(1), for the word “six” substitute

the word “nine”.  

Shri Roji M. John : Sir, I move the following amendment:

539. In the first proviso to clause 141(2), for the word “two” substitute

the word “three”.  

Shri V. D. Satheesan : Sir, I move the following amendment:

540. In clause 141(3), for the word “six” substitute the word “nine”. 

Shri I. C. Balakrishnan: Sir, I move the following amendment:

541. In the first proviso to clause 141(3), for the word “two” substitute

the word “three”.  

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ) : സര,

കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതകാമസസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 535-ാം നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വൈനി.  ടനി.  ബല്റകായ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  536-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ.  കറകാജനി  എയ.  കജകാണ്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  539-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വൈനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  540-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പഎ.  സനി.  ബകാലകൃഷ്ണന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  541-ാംനമര കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

141-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

141-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

141-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

142 മുതല് 149 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 142 മുതല് 149 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

142  മുതല് 149  വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

142 മുതല് 149 വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

150-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri P.T. Thomas : Sir, I move the following amendment:

542. In clause 150 (1) (c), for the words “value added tax or sales tax
or state excise duty or” substitute the words “SGST or CGST or IGST”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ) : സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 542-ാംനമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

150-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 
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അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

150-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

150-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

151-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri V.P. Sajeendran : Sir, I move the following amendment:

544.  In  clause  151 (2),  after  the  words  “call  upon the  concerned”

insert the word “registered”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ) : സര,

കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 544-ാംനമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

151-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

151-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

151-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

152 മുതല് 160 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .    സസ്പീക്കര:  152  മുതല്  160  വൈപരയുള   വൈകുപ്പുകേള്  ബനിലനിപന്റ
ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

152  മുതല്  160  വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

152 മുതല് 160 വൈപരയുളള വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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161-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Manjalamkuzhi Ali : Sir, I move the following amendment:

545. In clause 161, after the word “Central” insert the word “Goods”.

161-ല് ''by an officer appointed under this act or  an officer appointed
under  the  Central  Goods  and  Services  Tax  Act''  എനസ  കവൈണയ.  അതനില്
'Goods' ഇല. 

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ) : സര,

ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  545-ാംനമര  കഭദഗതനി
സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമകാണസ.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി  അലനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  545-ാം  നമര
കഭദഗതനി  സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

കഭദഗതനി  പചയ  പ്രകേകാരമുള  161-ാം  വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

കഭദഗതനി  പചയ  പ്രകേകാരമുളള  161-ാം  വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.   

കഭദഗതനി പചയ പ്രകേകാരമുളള 161-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

162 മുതല് 165 വൈപരയുള വൈകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .    സസ്പീക്കര:  162  മുതല്  165  വൈപരയുള   വൈകുപ്പുകേള്  ബനിലനിപന്റ
ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

162  മുതല്  165  വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

162 മുതല് 165 വൈപരയുള  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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166-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri P.T. Thomas : Sir, I move the following amendment:

546. In clause 166, for the words “comprised in one session or in two
successive sessions”, substitute the words “comprised in one session  or  in
two or more successive sessions”.

Shri T. A. Ahammed Kabeer : Sir, I move the following amendment:

547.  In  clause  166,   the  words  after   “immediately  following  the
session or the successive sessions” shall be deleted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ) : സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 546-ാംനമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  ടനി.  എ.  അഹമദസ കേബസ്പീര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 547-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

166-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

166-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

166-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

167, 168 വൈകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .    സസ്പീക്കര:  167,  168  എനസ്പീ   വൈകുപ്പുകേള്  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

167,  168  എനസ്പീ   വൈകുപ്പുകേള്  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന  പ്രശ്നയ  സഭ
അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

167, 168 എനസ്പീ  വൈകുപ്പുകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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169-  ാം  വൈകുപ്പെസ 

(ബഹുമകാനപപ്പെട അയഗയ സസ്പീറനിലനിലകാതനിരുനതനിനകാല് കഭദഗതനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ചനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 169-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

169-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന  പ്രശ്നയ  സഭ  അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

169-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

 170-ാംവൈകുപ്പെസ

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 170-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

170-ാം  വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന  പ്രശ്നയ  സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

170-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

171 -ാം വൈകുപ്പെസ

Shri V. T. Balram :  Sir, I move the following amendment:

549.  In  clause  171(1),  for  the  words  “commensurate  reduction  in
prices” the words “an exactly equally amount of reduction of prices”  shall
be substituted.

Shri V. K. C. Mammed Koya : Sir, I move the following amendment:

550. In clause 171(2), the following sub-clause shall be inserted and
renumbered accordingly:-

“(3) The Authority shall cause to constitute State Level Authority in
each State to ensure the benefit of reduction in the rate of tax on any goods
or services or both is passed on to the recipient by way of reduction in the
price.”
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ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ) : സര,

കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  വൈനി.  ടനി.  ബല്റകായ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 549-ാം നമര കഭദഗതനി

സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  വൈനി.  പകേ.  സനി.  മമതസ കകേകായ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  550-ാം നമര കഭദഗതനി

സഭയുപട അനുമതനികയകാപട പനിന്വൈലനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

171-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

171-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

 171-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

 172-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri A. P. Anil Kumar :  Sir, I move the following amendment:

552. In proviso to clause 172(1), for the word “three” the word “two”

shall be substituted.

Shri P. T. Thomas : Sir, I move the following amendment:

553. Clause 172(2) shall be recast as follows:

“(2) Every order made under this section shall be laid before the State

Legislature during the session immediately succeeding the issuance  of

the order.”

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ) : സര,

കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമകാര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  552-ാം നമര

കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ   അവൈതരനിപ്പെനിച്ച   553-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

172-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

172-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

172-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

 173 -  ാംവൈകുപ്പെസ

Shri M. Ummer : Sir, I move the following amendment:

554. Clause 173(iv) shall be deleted.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ) : സര,

കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ. എയ.  ഉമര  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 554-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ

നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

173-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര.......

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര.......

173-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

173-ാം  വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

174-ാംവൈകുപ്പെസ

Shri M. Ummer :  Sir, I move the following amendment:

555. In clause 174(3), insert the words “Travancore-Cochin” before

the word “Interpretation”.



നനിയമനനിരമകാണകേകാരദ്ധ്യയ 525

174(3)(1)-ാം വൈകുപ്പെനില്, Interpretation and General Clauses Act,  1125

(Act  VII  of  1125)  എനകാണസ   പരകാമരശനിച്ചനിട്ടുളളതസ.  ഇടൗ ആകനിപന്റ ശരനിയകായ

കപപരന്തകാണസ?  പസന്ടല്  ആകസ  ആണസ  ഉകദശനിക്കുനതസ  എങനില്   അതസ  1897

ആണസ.  കസറസ  ആകകാണസ  ഉകദശനിക്കുനപതങനില്  അതനിപന്റ  ശരനിയകായ  കപരസ

ടകാവൈന്കൂര പകേകാച്ചനിന് ഇന്റരപ്രകടഷന് ആന്റസ ജനറല് കകകാസസസ ആകസ 1125  ആണസ.

ഇതനില്   കപരസ  മുഴവൈന്  വൈച്ചനിടനില.  എപന്റ കഭദഗതനി  എന്നുപറയുനതസ,  ടകാവൈന്കൂര

ആന്റസ പകേകാച്ചനിന് എനസ കചരക്കണയ എനതകാണസ. ഇവൈനിപടപയകാരു കേത്വസദ്ധ്യന് ഓഫസ ലകാ

ഉണസ.  ഇതുവൈപരയുള കഭദഗതനികപകാപലയല ഇതസ. ഇതനില് The Kerala adaptation

of law (order No. 2),  1957: Whereas section 120 of States reorganize an

act  1956,  the state governments  are empowered by  order to make such

adaptations and modifications of certain laws, whether by way of repeal or

amendment as may be necessary or expedient for the purpose of facilitating

the  application  of  such  laws  in  relation  to  the  state  of Kerala.  Now,

therefore  in  exercise  of  powers  conferred   by  the  said  section,  the

Government of Kerala hereby made following orders namely,

1. These order may be called Kerala Adaptation Laws (order no.2),

1957 

2. General Clauses Act 1897 applies for interpretation of this order, as

it applies for the interpretation of Central Act. 

പസന്ടല് ആകകാണസ സത്വസ്പീകേരനിക്കുനപതങനില്   1897 എനസ പറയണയ. അങ്ങസ

ഇതനില്  പറഞനിട്ടുളതസ  ജനറല്  കകകാസസസ  ആകസ  1125  എനകാണസ.  ജനറല്

കകകാസസസ  ആകസ  1125  ആപണങനില് പകേകാച്ചനിന് ആന്റസ  ടകാവൈന്കൂര എനസ  ഇതനില്

കചരക്കണയ.  രണകായകാലുയ ഒനസ അവൈനിപട സത്വസ്പീകേരനികച്ച പറ.   ഒന്നുകേനില് പകേകാച്ചനിന്

ആന്റസ  ടകാവൈന്കൂര  എനസ  കചരക്കണയ.  അപലങനില്  ജനറല്  കകകാസസസ  ആകനില്

വൈരഷയ  മകാകറണതുണസ.  ഇടൗ രണനിടത്തുയ  1125  എനകാണസ  അടനിച്ചനിട്ടുളതസ.   1125

ആപണങനില് നനിലവൈനിലുളതസ പകേകാച്ചനിന് ടകാവൈന്കൂര ജനറല് കകകാസസസ ആകകാണസ.

പസന്ടല് ആകസ നനിലനനില്ക്കുകമകാള് പകേകാച്ചനിന് ടകാവൈന്കൂര ആകസ സത്വസ്പീകേരനിക്കകാന്

കേഴനിയുകമകാ എപനകാരു കചകാദദ്ധ്യയ കൂടനിയുണസ. അതുപകേകാണസ പസന്ടല് ആകകാപണങനില്

1125  എനതസ മകാകറണതകാണസ.  അതല 1125-പല ആകകാപണങനില് പകേകാച്ചനിന് ആന്റസ

ടകാവൈന്കൂര ആകസ സത്വസ്പീകേരനിക്കണയ. അങ്ങസ ഇതസ സത്വസ്പീകേരനിക്കുകമകാ ഇലകയകാ? 
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ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ) : സര,

ബഹുമകാനപപ്പെട  അയഗയ  വൈളപര  ഗടൗരവൈകതകാപട  ഉനയനിച്ച  പ്രശ്നമകായതുപകേകാണ്ടുയ
ഇത്രയുയ വൈനിശദസ്പീകേരണയ നല്കേനിയതുപകേകാണ്ടുയ ഞകാന്  നനിയമ വൈകുപ്പുമകായനി വൈസ്പീണ്ടുയ
ബന്ധപപ്പെട്ടു.   ഇടൗ ആകനിപന്റ കപരസ ബനിലനില് പറഞനിട്ടുളതുകപകാപലതപനയകാണസ.
അതുപകേകാണസ കഭദഗതനി കവൈപണനകാണസ തസ്പീരുമകാനയ.  

മനി  .   സസ്പീക്കര : ബഹുമകാനപപ്പെട അയഗയ കഭദഗതനി പ്രസസ പചയ്യുന്നുകണകാ?

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര:  സര,  ബഹു:  മനനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കുനനിലകാപയനസ  പറഞതസ
കകേടനില.  ഞകാന് കപകാള് ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടുന്നു.

കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ: ടകാവൈന്കൂര പകേകാച്ചനിന് എനതസ വൈസ്പീണ്ടുയ

കഭദഗതനി  പചയസ  ആ  കപരസ  മകാറനിയനിട്ടുണസ.  അതകാണസ  യകാഥകാരതദ്ധ്യയ
ഇതനിനുകവൈണനി കപകാള് ആവൈശദ്ധ്യമനില.

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര:  സര,  ജനറല്  കകകാസസ  ആകസ  നനിലനനില്ക്കുകമകാള്
അഡകാപ്കറഷന് ആകസ നമള് സത്വസ്പീകേരനിച്ച സ്ഥനിതനിക്കസ ടകാവൈന്കൂര ആന്റസ പകേകാച്ചനിന്
ആകസ സത്വസ്പീകേരനിക്കകാന് പകാടുകണകാ? ഞകാന് കപകാള് ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടുന്നു.

(സഭകായഗങ്ങള് തകാപഴപ്പെറയുയ പ്രകേകാരയ കവൈകാടസ കരഖപപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലനിക്കുനവൈര

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ. പനി. 

2. ശസ്പീ. പകാറക്കല് അബ്ദുല

3. പപ്രകാഫ. ആബനിദസ ഹുവസന് തങ്ങള്

4. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര 

5. ശസ്പീ. മഞളകായകുഴനി അലനി 

6. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമകാര 

7. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ 

8. ശസ്പീ. അന്വൈര സകാദതസ 

9. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബകാലകൃഷ്ണന്

10. ശസ്പീ. വൈനി. ടനി. ബല്റകായ

11. ശസ്പീ. എല്കദകാസസ പനി. കുനപ്പെനിളനില്
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12. ശസ്പീ. വഹബനി ഈഡന്  

13. ശസ്പീ. ടനി. വൈനി. ഇബകാഹനിയ 

14. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി 

15. ശസ്പീ. പകേ. എയ. മകാണനി

16. കഡകാ. എയ. പകേ. മുനസ്പീര 

17. ശസ്പീ. എന്. എ. പനലനിക്കുനസ 

18. ശസ്പീ. രകമശസ പചനനിതല

19. ശസ്പീ. കറകാജനി എയ. കജകാണ്

20. ശസ്പീ. പകേ. എസസ. ശബരസ്പീനകാഥന്

21. ശസ്പീ. വൈനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

22. ശസ്പീ. വൈനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

23. ശസ്പീ. ഷകാഫനി പറമനില് 

24. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജകാസഫസ 

25. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതകാമസസ

26. ശസ്പീ. എയ. ഉമര

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര

1.  ശസ്പീ. പകേ. വൈനി. അബ്ദുള് ഖകാദര

2.  ശസ്പീ. വൈനി. അബ്ദുറഹനിമകാന് 

3.  ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷകാ കപകാറനി

4.  ശസ്പീ. ആന്റണനി കജകാണ്

5.  പപ്രകാഫ. പകേ. യു. അരുണന്

6.  ശസ്പീ. പകേ. ബകാബു

7.  ശസ്പീമതനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമകാള്

8.  ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്

9.  ശസ്പീ. പകേ. ദകാസന്

10. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവൈസനി
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11.  ശസ്പീ. എല്കദകാ എബഹകായ

12. ശസ്പീ. പകേ. ബനി. ഗകണഷസ കുമകാര

13. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതകാ കഗകാപനി 

14. ശസ്പീ. കജകാരജസ എയ. കതകാമസസ 

15. കഡകാ. പകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

16. ശസ്പീ. പജയനിയസസ മകാതദ്യു 

17. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരകാജന് 

18. ശസ്പീ. കജകാണ് പഫരണകാണസസ

19. ശസ്പീ. പകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

20. ശസ്പീ. വൈനി. പകേ. സനി. മമതസ കകേകായ

21. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി

22. ശസ്പീ. പകേ. പജ. മകാകനി 

23. ശസ്പീമതനി പജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

24. ശസ്പീ. എ. സനി. പമകായസ്പീന് 

25. ശസ്പീ. മുരളനി പപരുപനലനി 

26. ശസ്പീ. സനി. പകേ. നകാണു 

27. ശസ്പീ. എയ. നടൗഷകാദസ

28. ശസ്പീ. യു. ആര. പ്രദസ്പീപസ 

29. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമകാര 

30. ശസ്പീ. പകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

31. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

32. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലുണനി 

33. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

34. ശസ്പീ. എയ. രകാജകഗകാപകാലന്

35. ശസ്പീ. രകാമചന്ദ്രന് കേടനപ്പെളനി
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36. ശസ്പീ. പകേ. പകേ. രകാമചന്ദ്രന് നകായര 

37. ശസ്പീ. റനി. പനി. രകാമകൃഷ്ണന് 

38. പപ്രകാഫ. സനി. രവൈസ്പീന്ദ്രനകാഥസ 

39. ശസ്പീ. എസസ. ശരമ  

40. ശസ്പീ. എ. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

41. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

42. ശസ്പീ. പനി. പകേ. ശശനി

43. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷസ 

44. ശസ്പീ. ജനി. സധകാകേരന് 

45. ശസ്പീ. വൈനി. എസസ. സനനില് കുമകാര

46. ശസ്പീ. പകേ. സകരഷസ കുറുപ്പെസ

47. ശസ്പീ. എയ. സത്വരകാജസ

48. ശസ്പീ. പനി. തനികലകാതമന്

49. ശസ്പീ. കതകാമസസ ചകാണനി  

50. കഡകാ. ടനി. എയ. കതകാമസസ ഐസകേസ 

51. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

52. ശസ്പീ. പകേ. വൈനി. വൈനിജയദകാസസ

53. ശസ്പീ. ഇ. പകേ. വൈനിജയന്.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. എയ. ഉമര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 555-ാം നമര കഭദഗതനിപയ

അനുകൂലനിക്കുനവൈര- 26

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര- 53

നനിഷ്പക്ഷത പകാലനിക്കുനവൈര- ആരുമനില.

ശസ്പീ.  എയ.  ഉമര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  555-ാംനമര കഭദഗതനി  26-പനതനിപര  53
കവൈകാട്ടുകേകളകാപട സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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174-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര .........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര .........

174-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

174-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

1-ഉയ 2-ഉയ പടനികേകേള്

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 1-ഉയ 2-ഉയ പടനികേകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന   പ്രശ്നപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര .........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര .........

1-ഉയ  2-ഉയ  പടനികേകേള്  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന  പ്രശ്നയ  സഭ
അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

1-ഉയ 2-ഉയ പടനികേകേള് ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

3-ാം പടനികേ

Shri C. Mammutty: Sir, I move the following amendment:

556.  In  schedule  III  3(c),  for  the  words  “a  State  Government”
substitute  the words “State  Government”.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ) : സര,
കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂടനി അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  556-ാം നമര കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

3-ാം പടനികേ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര .........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര .........

3-ാം പടനികേ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

3-ാംപടനികേ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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1-ാംവൈകുപ്പുയ പസ്പീഠനികേയുയ കപരുയ

Shri M. Swaraj: Sir, I move the following amendments:

107. In clause 1 (3) (a), the figure “10” shall be deleted.

108. In clause 1 (3) (b), for the words and figures “Sections 6 to 9,  11
to 21” the words and figures “Sections 6 to 21” shall be substituted.

Shri M. Ummer: Sir, I move the following amendment:

109.  In clause 1 (3) (c),  the words “such date” shall be substituted
with the words “appointed day”.

Shri Anoop Jacob: Sir, I move the following amendment:

110.  In clause 1(3)  (c)  insert  the word “Kerala”  before  the word
“Gazette”.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ഇനനി  പറയുന  കേകാരണങ്ങളകാല്  മറസ  കഭദഗതനികേള്
അവൈതരനിപ്പെനികക്കണതനില.  106-ാം  നമര  കഭദഗതനി  ശസ്പീരഷകേതനിലുളതകാണസ,  അതസ
ക്രമപ്രകേകാരമല. 111-ാം  കഭദഗതനി  110-ാം  കഭദഗതനിക്കസ  തുലദ്ധ്യമകായതനിനകാല്
അവൈതരനിപ്പെനികക്കണതനില. 

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. എയ. സത്വരകാജസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 107, 108 നമര കഭദഗതനികേള്
സഭയുപട അനുമതനികയകാപട പനിന്വൈലനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  എയ.  ഉമര  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  109  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  അനൂപസ  കജക്കബസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  110  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

1-ാം വൈകുപ്പുയ പസ്പീഠനികേയുയ കപരുയ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന  പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര .........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര .........

1-ാം വൈകുപ്പുയ പസ്പീഠനികേയുയ കപരുയ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ
അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

1-ാം വൈകുപ്പുയ പസ്പീഠനികേയുയ കപരുയ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.
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ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ): സര,
2017-പല   കകേരള  ചരക്കസ  കസവൈന  നനികുതനി  ബനില് പകാസകാക്കണപമന പ്രകമയയ
ഞകാന് അവൈതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

കൃഷനി  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വൈനി  .    എസസ  .    സനനില്  കുമകാര):  സര,  ഞകാന്
പ്രകമയപത പനിന്തകാങ്ങുന്നു.

ശസ്പീ  .   പകേ  .   എയ  .   മകാണനി: സര, ജനി.എസസ.ടനി. നടപ്പെനില് വൈരുനകതകാടുകൂടനി വൈലനിയ
മകാറമകാണസ  നമ്മുപട  സമദ്ഘടനയസ  വൈരുനതസ.  ബഹുമകാനപപ്പെട  ധനകേകാരദ്ധ്യ
വൈകുപ്പുമനനിയുപട  ഉറക്കമനിലകാത  രകാത്രനികേള്  കപകാവകേയകാണസ.  സയസ്ഥകാന
സമദ്ഘടനയസ  രണസ  ശതമകാനയ  വൈളരച്ച  കേനിട്ടുയ.  അകപ്പെകാള്  നനികുതനി  വൈരുമകാനവയ
തസ്പീരച്ചയകായനിട്ടുയ  വൈരദനിക്കണയ.  നകാലസ  കകേന്ദ്ര  നനികുതനി  നനിയമങ്ങളുയ  ഒന്പതസ
സയസ്ഥകാന  നനികുതനി  നനിയമങ്ങളുയ  പമരജസ  പചയപകേകാണസ  ഒറ  നനികുതനിയകായനി
മകാറനിയനിരനിക്കുകേയകാണസ  (One  Tax).  അങ്ങപന  മകാറുകമകാള്  തസ്പീരച്ചയകായുയ  വൈനില
കുറകയണതകാണസ.  പകക്ഷ അതനിനുപകേരയ ഇവൈനിപട വൈനില കൂടുന്നു.  പ്രസകമകാപയകാരു
വൈനിഷയയ ബഹുമകാനപപ്പെട ഒരു കസ്നേഹനിതന് ഇവൈനിപട കചകാദനിച്ചകപ്പെകാള് ബഹുമകാനപപ്പെട
മനനി പറഞതസ, വൈനില നനിയനനിക്കകാന് നമുക്കസ സകാധദ്ധ്യമല, അതസ കകേന്ദ്രതനില്നനിനസ
വൈരുന സകാധനമകാപണനകാണസ. എലകായ കകേന്ദ്രതനില്നനിന്നുയ വൈരുന സകാധനമകാകണകാ;
ചകായയ്ക്കുയ ബനിരനിയകാണനിക്കുയ വൈനില നനിയനനിക്കകാന് സകാധനിക്കനികല; അതസ കകേന്ദ്രതനില്
നനിനസ  വൈരുനതകാകണകാ;  അകപ്പെകാള്  ബഹുമകാനപപ്പെട  മനനി  പറഞതസ  ശരനിയല.
ഇവൈനിപടയുള  വൈനില  നനിയനനിക്കകാന്  സയസ്ഥകാന  സരക്കകാരനിനസ  പൂരണ്ണമകായ
അധനികേകാരമുണസ.  ഫലപ്രദമകായനിട്ടുള  നടപടനികേള്  സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നുപവൈങനില്  ഇവൈനിപട
വൈനില കുറയകാവനതകാണസ.  പച്ചക്കറനിക്കുവൈപര വൈനില ഉയരനനിരനിക്കുകേയകാണസ.  എ.സനി.,
കനകാണ് എ.സനി. കഹകാടല് ഭക്ഷണങ്ങള്ക്കസ 18 ശതമകാനമകാണസ ടകാകസ. ഭക്ഷണപപ്പെകാതനി
പകേകാണ്ടുകപകായകാലുയ  18  ശതമകാനയ ടകാകസ  പകേകാടുക്കണയ.  അതസ ഉയരന നനിരക്കകാണസ.
അപതകാപക്ക  കുറയണയ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്  നനികുതനിയനിലകാത  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കു
കപകാലുയ  വൈനിലക്കയറമകാണസ.  ചനിക്കന്,  കസകാപ്പെസ,  ടൂതസ  കപസസ,  ചകായ
എനനിവൈയ്പക്കകാന്നുയ  ജനി.എസസ.ടനി.  ഇല.  പകക്ഷ  വൈനില  കേയറനിയനിരനിക്കുകേയകാണസ.
ജനി.എസസ.ടനി. വൈന്നുപവൈന്നുള കപരനില് ജനി.എസസ.ടനി. ഇലകാത സകാധനങ്ങള്ക്കുകപകാലുയ
ഇകപ്പെകാള്  നല  അവൈസരമകാപണനനനിലയസ  വൈദ്ധ്യകാപകാരനികേള്  വൈനില  കേയറകേയകാണസ.
ജനി.എസസ.ടനി.  ഉകണകാ ഇലകയകാ എനസ പകാവൈപപ്പെട സകാധകാരണക്കകാരകായ ജനങ്ങള്ക്കസ
അറനിയനില.  എലകാ  സകാധനങ്ങള്ക്കുയ വൈനില വൈരദനവൈകാണസ.  അതുപകേകാണസ  കഹകാടല്
നനികുതനി  ബനിലനില്  ഉള്പപ്പെടുത്തുവൈകാന്  അനുമതനിയനിലകാത  അനുമകാനനനികുതനി
സമ്പ്രദകായയ  സത്വസ്പീകേരനിച്ച  കഹകാടലുകേളനില്കപ്പെകാലുയ  ജനി.എസസ.ടനി.  ഈടകാക്കുന്നു.
വൈനിപണനിയനില്  ഇടപപട്ടുപകേകാണസ  ഗവൈണ്പമന്റസ  ശകമകായ  നടപടനികേള്
സത്വസ്പീകേരനിക്കണയ. അമനിതമകായ വൈനിലക്കയറയ നനിയനനിക്കകാന് ഗവൈണ്പമന്റസ  പമഷനിനറനി
ഉപകയകാഗനിക്കണയ.
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ഒരു ഒടൗടസ കബകാരഡസ കമകാകടകാറനിപന്റ വൈനില 1,07,000 രൂപയനില്നനിനസ  1,17,000
രൂപയകായനി  വൈരദനിച്ചു.  10,000  രൂപ  വൈരദനിച്ചു.  ഒരു  പപടനി  പഎസനിനസ  14.50
ശതമകാനതനില്നനിനസ  18  ശതമകാനമകായനി ടകാകസ.  എലകാ സകാധനങ്ങള്ക്കുയ ഇപ്രകേകാരയ
ഒരകാവൈശദ്ധ്യവമനിലകാത  വൈനില  വൈരദനവൈസ  ഉണകായനിട്ടുണസ.  അതസ  പലതുയ  ഒരു
കേകാരണവമനിലകാപതയകാണസ.  അവൈയസ  ജനി.എസസ.ടനി.-യുമകായനി  ഒരു  ബന്ധവമനില.
അതുപകേകാണസ ഗവൈണ്പമന്റസ ഇതസ പരനികശകാധനിച്ചസ വൈനില നനിയനനിക്കകാനുള ശകമകായ
നടപടനികേള് എടുക്കണയ.

ഇകപ്പെകാള്  നനികുതനിദകായകേര  മകാസകാടനിസ്ഥകാനതനില്  കുറഞതസ  മൂനസ  തവൈണ
റനികടണ്  സമരപ്പെനിക്കണപമന്നുയ  വൈരഷതനില്  ഒരു  ദനിവൈസയ  പമകാതയ  റനികടണ്
സമരപ്പെനിക്കണപമന്നുയ  അറനിയുന്നു.  വൈദ്ധ്യകാപകാരനികേള്  എകനകാടസ  പറഞതകാണസ,  അതസ
ശരനിയകാകണകാ  എപനനനിക്കറനിയനില.  37  റനികടപണങനിലുയ  സമരപ്പെനിക്കണപമനകാണസ
കകേകാടയപത  ഒരു വൈദ്ധ്യകാപകാരനി  എകനകാടസ  പറഞതസ.  അങ്ങപന  ഉപണങനില്  അതസ
പരനികശകാധനിക്കണയ.  ഇപതകാപക്ക  റനിലകാകസ  പചകയ്യേണ  സമയയ  കേഴനിഞനിരനിക്കുന്നു.
ജനി.എസസ.ടനി.  അഥവൈകാ  One  Tax  സനിസയ  വൈരുനകതകാടുകൂടനി  എലകാ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങളുയ
വൈളപര  എളുപ്പെമകാകുന്നു.  അകതകാടനുബന്ധനിച്ചസ  റനികടണനിപന്റ  കേകാരദ്ധ്യയകൂടനി  അങ്ങസ
പരനികശകാധനിക്കണയ.  80  ലക്ഷയ  വൈദ്ധ്യകാപകാരനികേളകാണസ  ഇകപ്പെകാള് ജനി.എസസ.ടനി.യനികലയസ
കേടന്നുവൈരുനതസ.  80  ലക്ഷയ  വൈദ്ധ്യകാപകാരനികേളകാണസ  നമ്മുപട  സയസ്ഥകാനത്തുളതസ.  ആ
നനിലയസ  വൈലനിപയകാരു  മകാറയ  സയഭവൈനിക്കുന്നു.  പകക്ഷ അതനിപന്റ  ഫലയ  ജനങ്ങള്ക്കസ
അനുഭവൈകവൈദദ്ധ്യമകാകേണയ.

പപകാതുമരകാമത്തുയ രജനികസ്ട്രഷനുയ വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധകാകേരന്):  സര,
അങ്ങസ  പറഞകപ്പെകാള്  എനനിപക്കകാരു  ആശയക്കുഴപ്പെമുണകായതസ  ഞകാന്
കചകാദനിക്കുകേയകാണസ. ഇവൈനിപട രണസ ശതമകാനയ സകാമതനികേ വൈളരച്ചയുണകാകുപമനകാണസ
അങ്ങസ  പറയുനതസ.  അകത  സമയയ  വൈനില  വൈരദനിക്കുന്നു  എന്നുയ  പറയുന്നു.
സകാമതനികേ  വൈളരച്ച  ഉണകാകേണപമങനില്  ഉല്പ്പെകാദന  വൈരദനവകൂടനി  കവൈണമകലകാ.
ജനി.എസസ.ടനി.  ഏരപപ്പെടുത്തുനതുപകേകാണസ  എങ്ങപനയകാണസ  ഉല്പ്പെകാദന  വൈരദനവൈസ
ഉണകാകുനതസ;  കൂടുതല് വൈനില പകേകാടുത്തുവൈകാങ്ങുകമകാള് ഖജനകാവൈനില് കൂടുതല് പണയ
കേനിട്ടുയ.  അതകാകണകാ സകാമതനികേ വൈളരച്ച എനതുപകേകാണസ അങ്ങസ ഉകദശനിക്കുനതസ;
അകപ്പെകാള് ജനങ്ങള് പകാപ്പെരകാവൈനികല; ഇപതകാനസ വൈദ്ധ്യകമകാക്കകാകമകാ?

ശസ്പീ  .    പകേ  .    എയ  .    മകാണനി:  സര,  ജനി.എസസ.ടനി.  തുടങ്ങനിയതകലയുള.  ഇതസ
നടപ്പെനിലകായനി മുകനകാട്ടുവൈരുകമകാള് സമദസ വൈദ്ധ്യവൈസ്ഥയസ രണസ ശതമകാനയ വൈളരച്ച കേനിട്ടുയ.
സമദസ വൈദ്ധ്യവൈസ്ഥ  വൈളരുകമകാള്  തസ്പീരച്ചയകായുയ  വൈരുമകാനയ  കൂടനികല.   വൈദ്ധ്യകനിയുപട
വൈരുമകാനയ  കൂടുകമകാള്  നനികുതനിയനിനതനില്  സരക്കകാരനിപന്റ  വൈരുമകാനവയ  കൂടുയ.
ബഹുമകാനപപ്പെട മനനി ഞകാന് പറഞതസ ശരനിയകായ അരതതനില് മനസനിലകാക്കണയ.
80  ലക്ഷയ  വൈദ്ധ്യകാപകാരനികേളകാണസ  ഈ  കമഖലയനികലയസ  വൈരുനതസ.  ജനി.എസസ.ടനി.
നടപ്പെനിലകാക്കുനകതകാടുകൂടനി  വൈനിലനനിയനനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി  ഗവൈണ്പമന്റസ
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എടുതനിടനില എന കേകാരദ്ധ്യതനില് മകാത്രമകാണസ ഗവൈണ്പമന്റുമകായനി എനനിക്കസ അഭനിപ്രകായ
വൈദ്ധ്യതദ്ധ്യകാസമുളതസ.  വൈനില  നനിയനനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികൂടനി  ഉപണങനില്
ജനി.എസസ.ടനി.  ഫലപ്രദമകായനി നടപ്പെനിലകാകുകമകാള് ജനങ്ങപള സയബന്ധനിച്ചനിടകതകാളയ
അവൈരക്കസ  വൈലനിപയകാരു  ആശത്വകാസമകായനിരനിക്കുയ.  അതുപകേകാണസ  അതനിപന്റ  പൂരണ്ണ
പ്രകയകാജനയ  നമുക്കസ  കേനിടണപമങനില്  സരക്കകാരനിപന്റ  പമഷനിനറനികൂടനി  ശകമകായനി
പ്രവൈരതനിക്കണയ.

പ്രതനിപക്ഷകനതകാവൈസ  (ശസ്പീ  .    രകമശസ പചനനിതല):  സര,  ജനി.എസസ.ടനി നനിയമയ
വൈനതസ  'One Nation One Tax'  എന ചനിന്ത ഉടപലടുതതനിപന്റ ഫലമകായനിടകാണസ.
നനികുതനിക്കുകമല്  നനികുതനി  ചുമതരുതസ  എന  അടനിസ്ഥകാന  തതത്വമകാണസ
ജനി.എസസ.ടനി.-യ്ക്കുളതസ.  എനകാല് കുതകേകേളുയ വൈദ്ധ്യകാപകാരനികേളുയ മള്ടനി നകാഷണലുകേളുയ
ജനി.എസസ.ടനി.-യ്ക്കുകമലുള ജനങ്ങളുപട അജത മുതപലടുക്കുകേയകാണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.-
ക്കസ  മുമസ  വൈനില  നനിശയനിച്ചനിരുനതസ  വൈകാറസ  നനികുതനിയുയ  എപപകസസ  നനികുതനിയുയ  മറസ
അകനകേയ നനികുതനികേളുയ കചരനകായനിരുന്നു. ഇപതലകായ കചരന്നുള ഒറ നനികുതനിയകായനി
ഇതസ  മകാറുകമകാള്  സകാധനങ്ങളുപട  വൈനില  കുറകയണതകായനിരുന്നു.  പകക്ഷ
കുറഞനിപലനസ മകാത്രമല, ഭസ്പീമമകായ അളവൈനില് വൈരദനിക്കുകേയുയ പചയ്യുന്നു. 

പഴയ  നനികുതനികേള്  നനിലനനിരതനിപക്കകാണസ  അവൈയ്ക്കുകമല്  വൈസ്പീണ്ടുയ  നനികുതനി
ചുമത്തുകേയകാണസ.  വൈനില  കുറയണപമന  വൈസ്തുത  ഇവൈനിപട  പരനിപൂരണ്ണമകായനി
അടനിമറനിക്കപപ്പെടുകേയകാണസ.  അങ്ങപനയകാണസ നനിയനനിക്കകാന് കേഴനിയകാതവൈനിധയ വൈനില
വൈരദനിച്ചുവൈരുനതസ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുപട  കപരനില്  എയ.ആര.പനി.  വൈനില  കൂടനി
വൈനില്ക്കുകേയകാണസ.  സകാധനയ  വൈനില്ക്കുകമകാള്  വൈദ്ധ്യകാപകാരനിക്കസ  ലഭനിക്കുന
നനികുതനിക്കുകമല് വൈസ്പീണ്ടുയ നനികുതനി വൈരുനകതകാടുകൂടനി ജനി.എസസ.ടനി.-യുപട അന്തനഃസത
തപന ഇലകാതകാകുയ.  ഇതസ  വൈളപര  ഗടൗരവൈതരമകായനി  ആകലകാചനികക്കണ  പ്രശ്നമകാണസ.
ജനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെനിലകാക്കനിയതനിപന്റ  കപരനില്  വൈനില  കൂടകാനുള  നസ്പീക്കതനില്
വൈദ്ധ്യകാപകാരനികേള് പനിന്മേകാറുകേയനിപലന്നുയ സരക്കകാര ഇടപപടുപമന്നുമകാണസ ബഹുമകാനദ്ധ്യനകായ
ധനകേകാരദ്ധ്യ  വൈകുപ്പുമനനിയുപട  പ്രസകാവൈനകേളനില്നനിനസ  മനസനിലകായതസ.  പരകാതനികേള്
നനികുതനി  വൈകുപ്പെനിപന്റ  കഫയ്സ്ബുക്കനില്  അപസ കലകാഡസ  പചയ്യേണപമനകാണസ  മനനി
പറഞതസ.   സ്മകാരടസ  കഫകാണുയ  കേമഭ്യൂടറുയ  ഇലകാത  പനറസകേണക്ഷപനടുക്കകാത
സകാധകാരണക്കകാര എങ്ങപനയകാണസ ഇതസ അപസ കലകാഡസ പചയ്യുകേ?  അവൈര ഇടൗ വൈനില
വൈരദനവൈസ സഹനിക്കണപമനകാകണകാ മനനിയുപട വൈകാദയ?   

പരകാതനി  കേനിടനിയ  കേടകേളനില്  പരനികശകാധന  നടത്തുപമനകാണസ  ബഹുമകാനപപ്പെട
ധനകേകാരദ്ധ്യ വൈകുപ്പുമനനി പത്രസകമളനതനില് പറഞനിരനിക്കുനതസ.   എത്ര പരകാതനി
കേനിടനി? അതനികന്മേല് എന്തസ നടപടനിയകാണസ സത്വസ്പീകേരനിച്ചതസ എനസ വൈദ്ധ്യകമകാക്കണയ.  95
കേടകേളനില്  പരനികശകാധന  നടതനി  എനകാണസ  മകാധദ്ധ്യമങ്ങളനിലൂപട  അറനിയകാന്
കേഴനിഞതസ.  അകതകാപട ഇടൗ പരനികശകാധനകാ നടപടനികേള് അവൈസകാനനിച്ചുകവൈകാ; അതല
ഇനനിയുയ  പരനികശകാധന  ഉണകാകുകമകാ?  ആയനിരക്കണക്കനിനസ  കേടകേളനില്  വൈനില
കുറച്ചകാകണകാ സകാധനങ്ങള്  വൈനില്ക്കുനതസ?   101  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കസ  പതനിനകാലര
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ശതമകാനയ  മുതല്  അര  ശതമകാനയ  വൈപര  നനികുതനി  കുറഞനിട്ടുണസ.   എന്നുവൈച്ചകാല്
കകേകാഴനിയനിറച്ചനി  മുതല്  കചകാകകറസ  വൈപര  വൈനില  കുറയണയ.  പതനിനകാലര
ശതമകാനമകായനിരുന ചനിക്കപന്റ നനികുതനി  ഇകപ്പെകാള് പൂജദ്ധ്യമകാണസ.  എനകാല് ഒരു രൂപ
കപകാലുയ  കുറഞനിടനില,  കതകാനനിയ  വൈനിലയസ  വൈനിറഴനിക്കുകേയകാണസ.   ചനിക്കപന്റ  വൈനില
ഇകപ്പെകാള്  അല്പയ  കുറഞനിട്ടുണസ.  87  രൂപയസ  കകേകാഴനി  വൈനിറനിപലങനില്
ശരനിപപ്പെടുതനിക്കളയുയ എനകാണസ മനനി പറഞതസ, 87 രൂപയസ മനനി തപന കകേകാഴനി
വൈനിറകാല് മതനിപയനകാണസ  വൈദ്ധ്യകാപകാരനികേള് പറഞതസ. 

സത്വകേകാരദ്ധ്യ വൈദ്ധ്യകാപകാരസ്ഥകാപനങ്ങളനില് മകാത്രമല സരക്കകാര നനിയനണതനിലുള
മകാകവൈലനി കസകാറനിലുയ വൈനില വൈരദനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  സപപപകകേകാ ഒടൗടസ പലറനില് മകാകവൈലനി
ഉല്പ്പെനങ്ങളലകാത  നനികതദ്ധ്യകാപകയകാഗ  സകാധനങ്ങള്ക്കസ  വൈനില  നനിശയനിക്കകാന്
ആശയക്കുഴപ്പെയ  ഉപണനസ  സപപപകകേകാ  എയ.ഡനി.  തപന  കേഴനിഞ  ദനിവൈസയ
പത്രസകമളനതനില് പറഞ്ഞു.  കസകാഫസ  പവൈയര  പുതുക്കല് നടക്കകാതതു പകേകാണസ
ഒന്നുയ പചയ്യേകാന് പറനനില എനകാണസ വൈദ്ധ്യകാപകാരനികേള് പറയുനതസ. 

സകാധകാരണക്കകാരകായ  ഉപകഭകാകകാക്കപള പകേകാളയടനിക്കുനതനിപനതനിപര നമുക്കസ
ഒന്നുയപചയ്യേകാന്  കേഴനിയകാതനിരനിക്കുനതസ  സസ്പീരനിയസസകായ  പ്രശ്നമകാണസ.   ഒരു
പചയരമകാനുയ  നകാലസ  അയഗങ്ങളുമുള  ജനി.എസസ.ടനി.  അകതകാറനിറനിയകാണസ
കകേന്ദ്രതലതനില്  ഇതുമകായനി  ബന്ധപപ്പെട  പരകാതനികേള്  പരനിഹരനിക്കുനതസ.
അതനിനുതകാപഴ  ഡയറകര  ജനറല്  ഓഫസ  കസഫ്ഗകാരഡസ,  സസ്പീനനിയഗസ  കേമനിറനി,
സയസ്ഥകാന  തലതനില്  സസ്പീനനിയഗസ  കേമനിറനി  എനനിവൈയുണസ.  ഇവൈയകാണസ
ഉപകഭകാകകാവൈനിനസ  പപകേമകാകറണ  വൈനിലക്കുറവൈസ  സയഭവൈനിക്കുന്നുകണകാ  എനസ
വൈനിലയനിരുകതണതസ.  ഇതസ  എനസ മുതല് നനിലവൈനില് വൈരുയ;  എങ്ങപനയകായനിരനിക്കുയ
പ്രകാകയകാഗനികേതലതനില് വൈരുനതസ എന്നുകൂടനി വൈദ്ധ്യകമകാക്കണയ. 

വൈനില  കൂടുതലകായനി  എടുതകാല്  സയസ്ഥകാന  സസ്പീനനിയഗസ  കേമനിറനിയനില്
ബനില്ലുകേളുമകായനി  പരകാതനി  പകേകാടുക്കകായ.  അക്കകാരദ്ധ്യയ  പകേ.  എയ.  മകാണനിസകാര  ഇവൈനിപട
ചൂണനിക്കകാണനിച്ചതകാണസ.  ഇതനില് വൈലനിയ പ്രശ്നങ്ങളുണസ,  കേകാരണയ,  അവൈനിപട  നനിന്നുയ
കമല്കേമനിറനിക്കുയ കസഫ്ഗകാരഡസ കേമനിറനിക്കുയ വൈനിടുയ.  മൂനസ മുതല് ആറസ മകാസയ വൈപര
ഇടൗ  പരകാതനികേള്  തസ്പീരപ്പുകേല്പ്പെനിക്കകാനകായനി  എടുക്കുയ  എന്നുളതസ  വൈസ്തുതയകാണസ.
ചുരുക്കനിപ്പെറഞകാല്  90  രൂപ  വൈനിലയുള  ഒരു  സകാധനതനിനസ  ജനി.എസസ.ടനി.
വൈനകശഷയ കേച്ചവൈടക്കകാരന്  100  രൂപ വൈനിലയനിടകാല് ഉപകഭകാകകാവൈസ  പഴയ ബനില്ലുയ
പുതനിയ  ബനില്ലുയ  സൂക്ഷനിച്ചസ വൈച്ചസ  ആറു  മകാസയ   പരകാതനിയുമകായനി  കേയറനിയനിറങ്ങനിണയ.
സയസ്ഥകാനതലതനിലുയ  കദശസ്പീയതലതനിലുയ  ഇതനിനുകവൈണനിയുള  കേമനിറനികേള്
രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിടനില  എനകാണസ  ഇകപ്പെകാള്  മനസനിലകാക്കകാന്  കേഴനിഞതസ,
ഇക്കകാരദ്ധ്യപതക്കുറനിച്ചുയ  ബഹുമകാനപപ്പെട  വൈകുപ്പുമനനി  വൈദ്ധ്യകത  വൈരുതണയ.
ജനി.എസസ.ടനി.-യനില് എന്തനിപനകാപക്ക നനികുതനി ഒഴനിവൈകാക്കനികയകാ,  അതനിപനകാപക്ക വൈനില
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കൂടുന സ്ഥനിതനിയകാണസ  സയസ്ഥകാനതസ ഇനസ കേകാണകാന്  കേഴനിയുനതസ.   കകേകാഴനിക്കുയ
പച്ചക്കറനിക്കുയ  മറസ  പല  സകാധനങ്ങള്ക്കുയ  വൈനില  കൂടനി.   ആഗസസ  10-നകാണസ
ജനി.എസസ.ടനി.  അനുസരനിച്ചുള ആദദ്ധ്യ  റനികടണുകേള് വൈദ്ധ്യകാപകാരനികേള്ക്കസ  നല്കകേണതസ.
ചുരുക്കതനില്  ഇതസ  പ്രകാകയകാഗനികേമകായനി  നടപ്പെകാക്കുന  സകാഹചരദ്ധ്യതനില്
പലതരതനിലുമുള ബുദനിമുട്ടുകേള് ജനങ്ങള് അനുഭവൈനിക്കുന്നു.  ഉപകഭകാകകാക്കള്ക്കുയ
വൈദ്ധ്യകാപകാരനികേള്ക്കുയ  നനികുതനിപയക്കുറനിച്ചുള  അജത,  വൈകാങ്ങുന  കേണ്സഭ്യൂമറനിനുള
അജത,  ഇവൈ മൂന്നുയ  കൂടനി  വൈരുകമകാള് ഇനപത അനനിശനിതതത്വയ  തുടരകാനകാണസ
സകാധദ്ധ്യത.  ഇതുസയബന്ധനിപച്ചലകായ  ബഹുമകാനപപ്പെട  വൈകുപ്പുമനനി  വൈദ്ധ്യകത
വൈരുതണപമനസ  അഭദ്ധ്യരതനിക്കുകേയകാണസ.

ധനകേകാരദ്ധ്യവയ കേയറുയ വൈകുപ്പുമനനി (കഡകാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകാമസസ പഎസകേസ):  സര,
ജനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെനിലകാക്കുകമകാള്  സരക്കകാര  മനസനില്  വൈയ്കക്കണ  പ്രധകാനപപ്പെട
കേരുതലുകേപളക്കുറനിച്ചകാണസ  ഇവൈനിപട  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവയ  മുന്ധനകേകാരദ്ധ്യവൈകുപ്പുമനനി
ശസ്പീ. പകേ. എയ. മകാണനിയുയ സയസകാരനിച്ചതസ.  അതനില് വൈളപര ഗടൗരവൈമകായനിട്ടുള പ്രശ്നയ
വൈനിലക്കയറപത  എങ്ങപന  നനിയനനിക്കകാപമനതകാണസ.  കനരകത  പറഞ
കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  ഞകാന്  ആവൈരതനിക്കുനനില.  നനികുതനി  കുറഞനിട്ടുയ  വൈനില  വൈരദനിക്കുന്നു.
കനരകത ഉണകായനിരുന  എപപകസസ നനികുതനിയുയ  മറസ  പല നനികുതനികേളുയ  ബനിലനില്
കേകാണനില.  VAT-ല്  നനിന്നുള  വൈരദനവൈകായനിടകാണസ  ബനില്  കനകാക്കുകമകാള്
ഉപകഭകാകകാവയ  കേകാണുനതസ.  അതകാണസ  വൈനില  വൈരദനിപ്പെനിക്കുനതനിനസ  ഇടൗ  സനരഭയ
അവൈസരമകാക്കനി  മകാറകാന്  വൈദ്ധ്യകാപകാരനികേകളയുയ  മറയ  സഹകായനിക്കുനതസ.
കകേകാരപ്പെകററകേളകാപണങനില്  ഇതുയ  തങ്ങളുപട  ലകാഭമകായനികക്കകാകട  എന്നുള
നനിലപകാടനിലകാണസ.  ഇതനിലുള  കകേന്ദ്രസരക്കകാരനിപന്റ  നനിലപകാടസ   അതദ്ധ്യന്തയ
പ്രതനികഷധകാരഹമകാണസ.  തുടക്കയമുതല് കകേരളയ ഇതനിപന്റ അപകേടതനികലയസ വൈനിരല്
ചൂണനിയനിട്ടുണസ.  എനകാല്  നനിയമയ  പകാസകാക്കുനകവൈളയനില്  മകാത്രമകാണസ  ആന്റനി
കപ്രകാഫനിറസ്പീയറനിയഗസ കകകാസനിപനക്കുറനിച്ചുള അയഗസ്പീകേകാരയ  ജനി.എസസ.ടനി.  കേടൗണ്സനില്
നലനിയതസ.   കകേന്ദ്ര ഇക്കകണകാമനികേസ അപപഡത്വസറുയ മറയ അതനിശകമകായനി ഇതനിപന
എതനിരക്കുകേയുയ പചയനിട്ടുണസ.   ഇകപ്പെകാഴയ  അകദഹതനിപന്റ നനിലപകാടസ  വൈദ്ധ്യതദ്ധ്യസമല.
അങ്ങപന മനസനിലകാമനകസകാപടയുയ വൈദ്ധ്യതദ്ധ്യസ അഭനിപ്രകായങ്ങകളകാപടയുമകാണസ ഇടൗ ഒരു
കകകാസസ  ഇതനില്  പകേകാണ്ടുവൈനതസ.  അതുപകേകാണ്ടുതപന  അപ്രകാകയകാഗനികേമകായ  പല
കേകാരദ്ധ്യങ്ങളുയ ഈ ബനിലനിലുണസ. കേഴനിഞ ജനി.എസസ.ടനി. കേടൗണ്സനിലനില്  വൈനിലക്കയറയ
രൂക്ഷമകാപണന്നുയ അതകാണസ ഏറവയ വൈലനിയ പ്രശ്നപമന്നുയ സയസ്ഥകാനങ്ങളകാണസ ഇതസ
അഭനിമുഖസ്പീകേരനികക്കണപതന്നുയ  ആയതനിനകാല്  കേരശന  നടപടനി  എടുക്കണപമന്നുയ
കകേരളയ   ശകമകായനി  വൈകാദനിക്കുകേയുണകായനി. അതനിപനതുടരനസ   അതനിപന്റ ചടങ്ങള്
അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.  പകക്ഷ ഒരു വൈനിഭകാഗയ സയസ്ഥകാനങ്ങള്  ഇകപ്പെകാള് നടപടനിപയടുക്കകാന്
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പകാടനില  എന വൈകാശനിയനിലകായനിരുന്നു.  കകേന്ദ്ര ഉകദദ്ധ്യകാഗസ്ഥരനിലുയ  കകേന്ദ്രസരക്കകാരനിലുയ
അങ്ങപനപയകാരു ചനിന്തകാഗതനിയകാണുളതസ.  അവൈര പറഞ നദ്ധ്യകായങ്ങള് അടനിസ്ഥകാന
രഹനിതമകാണസ,  ഇന്പുടസ  പക്രഡനിറസ  കേനിട്ടുയ,  അനുഭവൈകവൈദദ്ധ്യമകാകേകാന്  പസപ്റയബര
മകാസമകാകുയ,  അകപ്പെകാകഴ  വൈനില  കുറയുന  പ്രവൈണത  വൈരനികേയുള.  അതനിനസ  മുന്പസ
നടപടനിപയടുക്കുനതസ  ശരനിയല  എനകാണസ  അവൈര  പറഞ  നദ്ധ്യകായയ.  ഭൂരനിപക്ഷയ
സയസ്ഥകാനങ്ങളുയ  കകേന്ദ്രവയ  ദടൗരഭകാഗദ്ധ്യവൈശകാല്  ഇടൗ  നനിലപകാടകാണസ  സത്വസ്പീകേരനിച്ചതസ.
മറനിച്ചസ വൈകാദനിച്ചതസ ബസ്പീഹകാര അടക്കമുള സയസ്ഥകാനങ്ങളകായനിരുന്നു. അതനില് രകാഷസ്പീയ
വൈദ്ധ്യതദ്ധ്യകാസയ  ഉണകായനിരുനനില.  പകക്ഷ  പവൈയനികറജസ  മറുവൈകാദക്കകാരക്കകായനിരുന്നു.
കകേന്ദ്രമനനി  വൈദ്ധ്യവൈസകായ  സയഘടനകേപള  വൈനിളനിച്ചസ  പുതനിയ  എയ.ആര.പനി.-യനില്
ഇന  കതകാതനില്  നനികുതനിയനിളവൈസ  ഉണകായതനിപന്റ  അടനിസ്ഥകാനതനില്  ഓകരകാ
ഉല്പ്പെനതനിനുയ  എയ.ആര.പനി.  കുറയണയ  എനകാവൈശദ്ധ്യപപ്പെടണപമനതകായനിരുന്നു
കകേരളതനിപന്റ  ഡനിമകാന്റസ.  എനകാല്  അതനിനുകപകാലുയ  കകേന്ദ്രസരക്കകാര  ഉറപ്പുതരകാന്
തയ്യേകാറകായനില.  അങ്ങപനയുള ഒരു അഴപകേകാഴമന് സമസ്പീപനമകാണസ ഇക്കകാരദ്ധ്യതനില്
കകേന്ദ്രസരക്കകാര സത്വസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുളതസ.  നനികുതനിയനിളവൈസ എത്രയകാണസ, കസകാപക്കലകായ വൈനിറ
തസ്പീരനനിരനിക്കകായ എനതനിപന്റ അടനിസ്ഥകാനതനില് പുതനിയ എയ.ആര.പനി. തയ്യേകാറകാക്കനി
അടുത  സകമളനതനില്  പകേകാടുക്കണപമന്നുയ  വൈനില  കുറയകാതതുപകേകാണസ
അടനിയന്തരമകായനി ഇടപപടണപമന്നുയ ആവൈശദ്ധ്യപപ്പെടകാന്  കകേരളയ തസ്പീരുമകാനനിച്ചതസ.

2.00 PM]

ഇനപത  പരനിമനിതനികേള്ക്കുളനില്നനിന്നുപകേകാണസ  കകേന്ദ്രസരക്കകാരനികന്മേല്
ശകമകായ  സമരദയ  പചലുതകായ.  രണസ,  എയ.ആര.പനി.  വൈനിലകയക്കകാള്  കൂടുതല്
വൈനിലയസ  എവൈനിപടപയങനിലുയ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  വൈനില്ക്കുനതകായനി  ഏപതങനിലുയ
ഉപകഭകാകകാവൈസ  പരകാതനി  പകേകാടുതകാല്  അതനികന്മേല്  നനിയമപരമകായനി  നടപടനി
സത്വസ്പീകേരനിക്കകാന്  ലസ്പീഗല്  പമകടകാളജനി  ഡനിപ്പെകാരടസപമന്റനിനസ  സകാധനിക്കുയ,  സനിവൈനില്
സവപസസ  ഡനിപ്പെകാരടസപമന്റുയ  മറസ  സയവൈനിധകാനങ്ങളുയ  ഉപകയകാഗനിച്ചസ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്
നദ്ധ്യകായവൈനിലയസ  വൈനില്ക്കുകേ  എന്നുളതകാണസ  സരക്കകാര  ഏറവയ  പ്രധകാനമകായുയ
പചയ്യുനതസ.  എയ.ആര.പനി.  വൈനിലയനിലകാത  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കസ  എന്തസ  വൈനിലയസ
വൈകാങ്ങുകനകാ അതനികനക്കകാള് കൂടുതല് വൈനിലയസ  ലകാഭമനിട്ടുപകേകാണസ  വൈനില്കക്കണനിവൈരുയ.
എയ.ആര.പനി.  വൈനിലയുളതനിനസ  നനികുതനിയനിളവൈസ  എത്രയകാപണന്നുളതസ നമുക്കറനിയകായ.
അതുപകേകാണകാണസ  സനിവൈനില്  സവപസസ  ഡനിപ്പെകാരടസപമന്റസ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കസ  വൈനില
കുറച്ചകാണസ  വൈനില്ക്കുനതസ  എന  പരസദ്ധ്യയ  കൃതദ്ധ്യമകായുയ  പകേകാടുക്കുനതസ.  ചനില
സയഘടനകേളുയ  ചനില  ആളുകേളുയ  ഇതുകപകാപല  പരസദ്ധ്യങ്ങള്  പകേകാടുക്കുന്നുണസ.
ഇനപത  വൈനിലക്കയറതനിപന്റ പശകാതലതനില്, ഓണക്കകാലതസ പപകാതുവൈനിതരണ
സമ്പ്രദകായതനിപല  ഇടപപടല്  കൂടുതല്  ശകമകാക്കുനതനിനസ  സരക്കകാര
തസ്പീരുമകാനനിച്ചനിട്ടുണസ.  മുന്വൈരഷകതക്കകാള്  കൂടുതല്  തുകേ  അതനിനുകവൈണനി
വൈകേയനിരുതനിയനിട്ടുണസ.  സഭയനില്  ചരച്ചപചയ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  ഞകാന്  വൈസ്പീണ്ടുയ
ആവൈരതനിക്കുനനില. 
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വൈളപര  ഗടൗരവൈകമറനിയ  പ്രശ്നപതക്കുറനിച്ചകാണസ  ബഹുമകാനപപ്പെട  രണസ
കനതകാക്കന്മേകാരുയ  ഇവൈനിപട  സയസകാരനിച്ചതസ.  സരക്കകാര  അതനിനസ  കേരുതല്
നല്കുനതകായനിരനിക്കുയ. റനികടണുകേപള സയബന്ധനിച്ചസ ബഹുമകാനപപ്പെട പകേ. എയ. മകാണനി
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണകായനി. അതസ അടനിസ്ഥകാനരഹനിതമകാണസ. ഒരു റനികടണ് മകാത്രകമയുള.
അവൈര വൈനിറ സകാധനങ്ങളുപട വൈനില കൃതദ്ധ്യമകായനി ഇന്കവൈകായനിസനില് നല്കകേണനിവൈരുയ.
ഇതനിപനയകാണസ റനികടണ് എനസ പറയുനതസ.  ഓകരകാ ജനി.എസസ.ടനി.  നമരനിലുയ അവൈര
വൈനിറനിട്ടുളതസ  അപസ കലകാഡസ  പചകയ്യേണനിവൈരുയ.  ഒരു  വൈദ്ധ്യകാപകാരനി  വൈനിറതനിപന്റ  കേണക്കസ
നല്കേനിയനിട്ടുപണങനില്  വൈകാങ്ങനിയതനിപന്റ  കേണക്കസ  കേമഭ്യൂടറകാണസ  കേണക്കകാക്കുനതസ.
എലകാവൈരുയ  വൈനിറതനിപന്റ  കേണക്കസ  വൈനനിട്ടുപണങനില്  ഓകരകാരുതരുയ  വൈകാങ്ങനിയതസ
ഓകടകാമകാറനിക്കകായനി  കേമഭ്യൂടര  ജനകററസ  പചയ്യുനതകാണസ.  അതകാണസ  ജനി.എസസ.ടനി.
(ആര)-രണസ  എന്നുപറയുനതസ.  ഇതസ  രണ്ടുയ  കേനിടനിക്കഴനിഞകാല്  ഒരകാള്  എത്ര
പകേകാടുക്കണയ,  അവൈസകാനയ  നനികുതനി  എത്ര  എന്നുളതസ  ഓകടകാമകാറനിക്കകായനി
കേമഭ്യൂടറകാണസ  ജനകററസ  പചയ്യുനതസ.  ഇന്നുള  ഭയപ്പെകാടസ  അടനിസ്ഥകാനരഹനിതമകാണസ,
ഭകാവൈനിയനില് ഒരു റനികടണ് മതനിയകാകുയ.  ആഗസസ മകാസതനിപല ജനി.എസസ.ടനി.(ആര.)-
ഒനസ സമരപ്പെനികക്കണതസ പസപ്റയബര മകാസതനിലകാണസ.  അതുവൈപരകയ സമയമുള.
ആഗസസ  മകാസതനില്  ഒരു  നനികുതനിയുയ  വൈനനിപലങനില്  സരക്കകാരുകേള്
പ്രതനിസന്ധനിയനിലകാകുയ.  അതുപകേകാണസ  ഇടൗ  വൈനിശദകായശങ്ങപളകാന്നുയ  കവൈണ,  മറനിച്ചസ
അവൈരുപട വൈനില്പ്പെന എത്ര;  അവൈര വൈകാങ്ങനിയകപ്പെകാള് പകേകാടുത നനികുതനി എത്ര;  ഇവൈ
കുറച്ചസ  ഇത്രയകാപണന്നുള സമറനി,  കസറസപമന്റസ  (ബനി)  വൈച്ചസ  നനികുതനി  അടയകാനുള
സകാവൈകേകാശമുണസ.  

ശസ്പീ  .    വൈനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  ബനിലനിപന്റ  അവൈതരണകവൈളയനില്  ഇടൗ
വൈനിഷയയ ഞകാന് ഉനയനിക്കുകേയുണകായനി. അതകായതസ, ഒരു ആനുവൈല് റനികടണ് അടക്കയ
ഒരു വൈരഷയ  37  റനികടണുകേളുണസ.  അകപ്പെകാഴയ  അങ്ങസ  ഇതുതപനയകാണസ  പറഞതസ.
പകക്ഷ ജനി.എസസ.ടനി.  കപ്രകാഗ്രകായ ഇതുവൈപര കേമഭ്യൂടറനില് പസറസ പചയനിടനില.  ഇതനിപന്റ
കപ്രകാഗ്രകായ  ആകുനതനിനുമുമ്പുതപന ഇടൗ മൂനസ  റനികടണുകേളുയ  അടയ്കക്കണനി വൈരുയ.
പൂരണ്ണമകായുയ ജനി.എസസ.ടനി.  കപ്രകാഗ്രകായ  നനിലവൈനില്വൈനതനിനുകശഷയ ചനിലകപ്പെകാള് ഇടൗ
മൂനനിപന  ഒനകായനി  കുറയകാന്  പറയ.  പകക്ഷ  കപ്രകാഗ്രകായ  തയ്യേകാറകാക്കകാത
സകാഹചരദ്ധ്യതനില്  ഒരു  വൈരഷയ  ഇകപ്പെകാള്  36+1=  37  റനികടണുകേള്  തപനയകല
നനിലവൈനിലുളതസ? 

കഡകാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതകാമസസ  പഎസകേസ:  സര,  ഇതനിപന്റ  കപ്രകാഗ്രകായ
പറഡനിയകായനിടനില  എന്നുളതുപകേകാണകാണസ  ആഗസസ  മകാസതനില്  റനികടണ്
പകേകാടുകക്കണതനില,  മറനിച്ചസ  പസപ്റയബര  2 0-നസ റനികടണ് പകേകാടുതകാല് മതനിപയനസ
തസ്പീരുമകാനനിച്ചനിരനിക്കുനതസ.  ഇകപ്പെകാള്  അതനിപന്റ  teething  trouble  shooting
നടന്നുപകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ.  സമയയ ആകുനതനിനസ  വൈളപരമുമ്പുതപന കൃതദ്ധ്യമകായുയ
പറഡനിയകാകുപമന്നുളതകാണസ ജനി.എസസ.ടനി.  നല്കുന ഉറപ്പെസ.  അതുപകേകാണസ  ഇകപ്പെകാള്
റനികടണ്  പകേകാടുകക്കണതനില.  ഇത്ര  ഇന്പുടസ  ടകാകസ  പകേകാടുതനിട്ടുളളതുപകേകാണസ
ഞങ്ങള്ക്കസ ഇത്ര നനികുതനി ലഭനിച്ചനിട്ടുണസ, ബകാക്കനി സരക്കകാരനിനകാണസ  എനകാണസ  അവൈര
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പറയുനതസ.  കൃതദ്ധ്യമകായ കേണക്കുകേള് റനികടണ് വൈരുകമകാള് കനകാക്കുയ.  അതുപകേകാണസ
വൈനിചകാരനിക്കുനത്രയുയ  ബുദനിമുടനില.  ബഹുമകാനപപ്പെട  രണസ  പമമരമകാരുയ  പറഞതസ
ശരനിയകാണസ.  ഇതനില്  പ്രകാകയകാഗനികേമകായനി  ധകാരകാളയ  പ്രശ്നങ്ങളുയ  ആശയ
ക്കുഴപ്പെങ്ങളുമുണസ.  പകക്ഷ  ജനി.എസസ.ടനി.  വൈകാറനികനക്കകാള്  ലഘുവൈകായനിരനിക്കുയ.  വൈകാറസ
വൈനകപ്പെകാള്  ഇതസ  മനസനിലകാക്കകാന്  സകാധനിക്കനിലകായനിരുന്നു.  ഇനസ,  വൈദ്ധ്യകാപകാരനിക്കസ
ഇന്പുടസ എന്തകാപണനസ കൃതദ്ധ്യമകായുയ അറനിയകായ.  ആപകേയുളതസ,  സയസ്ഥകാനതനിപന്റ
അതനിരതനിവൈനിടസ പുറതസപകേകാടുക്കുനതനിനസ നനികുതനിയനിളവൈസ ലഭനിക്കുന്നു എന്നുളതകാണസ.
കേണ്പസപ്ഷണലകായനി  ഇടൗ  പറയുന  കേണ്ഫഭ്യൂഷന്സനില,  എനകാല്
പ്രകാകയകാഗനികേമകായനി ചനില ആശയക്കുഴപ്പെങ്ങളുണസ.  അതസ മനസനിലകാക്കനി പക്കകാണകാണസ
സരക്കകാര  മുകനകാട്ടുകപകാകുനതസ.  ശനിക്ഷകാനടപടനികേളുയ   മറയ  എടുക്കുനനില,  മറനിച്ചസ
തനിരുതനിക്കുകേ  എന്നുള  സമസ്പീപനമകാണസ  സത്വസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുളതസ.  അങ്ങപന
വൈദ്ധ്യകാപകാരനികേളുപടപയലകായ സഹകേരണകതകാടുകൂടനി,  ഫലപ്രദമകായനി ഇതസ നടപ്പെകാക്കകാന്
കേഴനിയുപമനകാണസ  കേരുതുനതസ.  ഇതനിപന്റ  അടനിസ്ഥകാനതനില്,  2017-പല  കകേരള
ചരക്കസ കസവൈന നനികുതനി ബനില് പകാസകാക്കനിതരണപമനസ അഭദ്ധ്യരതനിക്കുന്നു.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  2017-പല  കകേരള  ചരക്കസ  കസവൈന  നനികുതനി  ബനില്
പകാസകാക്കണപമന പ്രകമയപത...........

അനുകൂലനിക്കുനവൈര............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര............

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ബനില് പകാസകായനിരനിക്കുന്നു.

IX  ക്രമപ്രശ്നയ

ബനില് പതളനിപവൈടുപ്പെനിനകായനി മകാറനിവൈച്ച നടപടനി

ശസ്പീ  .    വൈനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്: സര, 2017-പല കകേരള കനിനനിക്കല് സ്ഥകാപനങ്ങള്
(രജനികസ്ട്രഷനുയ നനിയനണവയ)  ബനില് സഭയനില് പകേകാണ്ടുവൈരനികേയുണകായനി.  ആദദ്ധ്യയ
ബനി.എ.സനി.  കൂടനി  തസ്പീരുമകാനനിച്ചതുയ  സരക്കകാര  തസ്പീരുമകാനനിച്ചതുയ  അതസ  പസലകസ
കേമനിറനിക്കസ  അയയകാനകാണസ.  എനകാല്  ഇടൗ  ബനില്  സഭയനില്  പകേകാണ്ടുവൈനകപ്പെകാള്
പ്രതനിപക്ഷവയ ഭരണപക്ഷവയ തമനിലുള ഒരു സമവൈകായതനിപന്റ അടനിസ്ഥകാനതനില്,
അതസ പസലകസ കേമനിറനിക്കസ അയച്ചസ കേകാലതകാമസയ വൈരുകതപണന്നുയ ഇടൗ സഭയനില്
തപന  പകാസകാക്കകാപമന്നുയ  തസ്പീരുമകാനനിച്ചു.  ഇതസ  2010-ല്  കകേന്ദ്ര  സരക്കകാര
പകാസകാക്കനിയ ഒരു നനിയമമകാണസ. കുറച്ചസ സയസ്ഥകാനങ്ങള് ഇതസ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. നകാകലകാ
അകഞകാ  സയസ്ഥകാനങ്ങള്  മകാത്രകമ  ഇനനി  പരനിഗണനികക്കണതകായുള.
ആയതനിനകാലകാണസ ഇടൗ ബനില് പസലകസ കേമനിറനിക്കസ  അയയകാപത സബ്ജകസ കേമനിറനി
ചരച്ചപചയസ  പകാസകാക്കണപമനസ  തസ്പീരുമകാനനിച്ചനിരുനതസ.  എനകാല്  സബ്ജകസ
കേമനിറനിയനില് അയച്ചതനിനുകശഷയ,   ഒരു പസലകസ കേമനിറനി ഉണകാകുമകായനിരുപനങനില്
എങ്ങപനയകാണസ  സയഭവൈനിക്കുനതസ  അതുകപകാപലതപന   പതളനിപവൈടുപ്പെസ  നടതകാന്
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സബ്ജകസ  കേമനിറനി  ബനില്  മകാറനിവൈച്ചു.  ഒരു  സബ്ജകസ  കേമനിറനിക്കസ  പതളനിപവൈടുപ്പെസ
നടതകാനുള  അധനികേകാരപത  ഞകാന്  കചകാദദ്ധ്യയ  പചയ്യുനനില.  ഇടൗ  സഭയനിലുണകായ
കേണ്പസന്സസസ,  സരക്കകാര  സമതനിച്ച  കേകാരദ്ധ്യയ,  ഇടൗ  സഭയുപട  പരപ്പെസസ
എന്തകായനിരുന്നു,  അതനിപന  ഡനിഫസ്പീറസ  പചയ്യുന  തരതനില്,  ഇടൗ  ബനില്  സഭയനില്
പകാസകാക്കകാപത  വൈസ്പീണ്ടുയ  പതളനിപവൈടുപ്പെനിനസ  മകാറനിവൈച്ച  നടപടനി  ശരനിയപലനസ  സഭ
മുമകാപകേ പറയകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകാനപപ്പെട  പമമര  ഉനയനിച്ച  വൈനിഷയപത  സയബന്ധനിച്ചസ
റൂളനിയഗസ ഉണകായനിരനിക്കുനതകാണസ.

നനിയമനനിരമകാണകേകാരദ്ധ്യയ  (തുടരച്ച)

(ii)  2017-  പല കകേരള കമകാകടകാര വൈകാഹന നനികുതനി  ചുമതല്   (  കഭദഗതനി  )   ബനില് 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  സബ്ജകസ കേമനിറനി റനികപ്പെകാരടസ പചയപ്രകേകാരമുള 2017-പല കകേരള
കമകാകടകാര  വൈകാഹന  നനികുതനി  ചുമതല്  (കഭദഗതനി)  ബനില്
പരനിഗണനയ്പക്കടുക്കണപമന പ്രകമയയ അവൈതരനിപ്പെനിക്കകാവനതകാണസ. 

ഗതകാഗത  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതകാമസസ  ചകാണനി):  സര,  സബ്ജകസ  കേമനിറനി
റനികപ്പെകാരടസപചയ പ്രകേകാരമുള 2017-പല കകേരള കമകാകടകാര വൈകാഹന നനികുതനി ചുമതല്
(കഭദഗതനി)  ബനില്  പരനിഗണനയ്പക്കടുക്കണപമന  പ്രകമയയ  ഞകാന്
അവൈതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

വൈനിദദ്ധ്യകാഭദ്ധ്യകാസ  വൈകുപ്പുമനനി  (പപ്രകാഫ  .    സനി  .    രവൈസ്പീന്ദ്രനകാഥസ):  സര,  ഞകാന്
പ്രകമയപത പനിന്തകാങ്ങുന്നു.  

ശസ്പീ  .   എല്കദകാ എബഹകായ: സര, സബ്ജകസ കേമനിറനി റനികപ്പെകാരടസപചയ പ്രകേകാരമുള
2017-പല  കകേരള  കമകാകടകാര  വൈകാഹന  നനികുതനി  ചുമതല്  (കഭദഗതനി)  ബനില്
പപകാതുജനകാഭനിപ്രകായയ കനടുനതനിനകായനി സരക്കുകലറസ പചയ്യേണപമന കഭദഗതനി ഞകാന്
അവൈതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

(അദദ്ധ്യക്ഷകവൈദനിയനില് മനി. പഡപഭ്യൂടനി സസ്പീക്കര)

നമ്മുപട  സയസ്ഥകാനതസ  ആകരകാഗദ്ധ്യവയ  വൈനിദദ്ധ്യകാഭദ്ധ്യകാസവയ  സയബന്ധനിച്ച
നയങ്ങളുണസ.  എനകാല്  പപകാതുഗതകാഗത  സയവൈനിധകാനതനിനസ  അനുകൂലമകാപയകാരു
ഗതകാഗത  നയയ  സരക്കകാര  രൂപസ്പീകേരനികക്കണതകായുണസ.  അതനിശകമകായ  ഗതകാഗതക്കുരുക്കസ
സയസ്ഥകാനതസ  അകങ്ങകാളമനികങ്ങകാളയ  അനുഭവൈപപ്പെട്ടു  പകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ.
കേണക്കുകേള് പരനികശകാധനിച്ചകാല്, കകേരളതനിലകാപകേ ഇനസ 85 ലക്ഷയ വൈകാഹനങ്ങളുണസ.
2020 ആകുകമകാള് വൈകാഹനങ്ങളുപട എണ്ണയ ഒരു കകേകാടനിയകായനി വൈരദനിക്കകാന് സകാധദ്ധ്യത
ഏപറയകാണസ.  ഇത്രയുയ വൈകാഹനങ്ങപള ഉള്പക്കകാളകാനുള  ഇന്ഫകാസ്ട്രക്ചറനില എന്നുളതസ
നമ്മുപട സയസ്ഥകാനയ കനരനിടുന പ്രധകാനപപ്പെട പവൈല്ലുവൈനിളനികേളനിപലകാനകാണസ.  
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2020  ആകുകമകാകഴയ്ക്കുയ  കകേരളതനിപല  ജനസയഖദ്ധ്യയുയ  വൈകാഹനങ്ങളുയ
തമനിലുള  കറകഷദ്ധ്യകാ  3:1  ആകുന  സ്ഥനിതനിയനികലയസ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  കപകാകുകേയകാണസ.
അതുപകേകാണ്ടുതപന  സമഗ്രമകാപയകാരു  ഗതകാഗതനയയ  ആവൈനിഷ്കരനികക്കണതനിപന്റ
ആവൈശദ്ധ്യകേത  ഞകാന്  ചൂണനിക്കകാണനിക്കുകേയകാണസ.  2002-പല  കേണക്കനുസരനിച്ചസ
കകേരളതനില്  ആപകേ  30000  ബസ്സുകേളുണകായനിരുന്നുപവൈങനില്  2017-ല്
പകേ.എസസ.ആര.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള്  ആറകായനിരവയ  സത്വകേകാരദ്ധ്യ  ബസ്സുകേള്
പതനിനകാലകായനിരവമകായനി പരനിമനിതപപ്പെടനിട്ടുണസ. ജനങ്ങള്ക്കസ ഏറവയ അനുകയകാജദ്ധ്യമകായ
നനിലയനില് പബനികേസ ടകാന്കസകാരടസ സനിസയ കൂടുതല് കേകാരദ്ധ്യക്ഷമമകാക്കകാന്കവൈണനിയുള
നടപടനികേള്  സത്വസ്പീകേരനിക്കണപമനകാണസ  എനനിക്കസ  പറയകാനുളതസ.  കകേരളതനില്  85
ലക്ഷകതകാളയ  വൈകാഹനങ്ങളുളതനില്  കൂടുതലുയ  പപബക്കുകേളകാണസ.  സകാധകാരണ
ആളുകേളകാണസ നമ്മുപട നകാടനില് പപബക്കുകേള് ഉപകയകാഗനിക്കുനതസ.  ഒരു ദനിവൈസപത
വൈരുമകാനയ 250 രൂപ എന്നു കേണക്കകാക്കനിയകാല് ഇരുചക്രവൈകാഹനയ ഉപകയകാഗനിക്കുന
ഒരകാള്ക്കസ  അകദഹതനിപന്റ  പ്രതനിദനിന  പചലവൈസ  ഏകേകദശയ  50  രൂപയകാകുന്നു.
ആപകേ  ലഭദ്ധ്യമകാകുന  വൈരുമകാനതനിപന്റ  20  ശതമകാനവയ  ഇരുചക്രവൈകാഹനതനിനസ
ഇന്ധനമടനിക്കുനതനിനുകവൈണനി  പചലവൈകാകുന  സ്ഥനിതനിവൈനികശഷമകാണുളതസ.
അതുപകേകാണസ  പപബക്കുകേളുപട  ഉപകയകാഗയ  കുറയ്ക്കുകാന്   കേഴനിയണയ.  കകേരളതനില്
ഓരഡനിനറനി  ബസ്സുകേള്ക്കസ  നനികുതനി  ഒഴനിവൈകാക്കനിപക്കകാടുക്കകാനുയ  ഇരുചച്രകേ
വൈകാഹനങ്ങള്ക്കസ  രണസ  ശതമകാനയ  നനികുതനി  ഏരപപ്പെടുതകാനുയ  തസ്പീരുമകാനനിച്ചകാല്
നകാടനിന്പുറങ്ങളനിലുയ നഗരങ്ങളനിലുയ നനിലനനില്ക്കുന വൈകാഹനപപ്പെരുപ്പെയ കുറയ്ക്കുനതനിനുയ
പബനികേസ  ടകാന്കസകാരടസ  സനിസയ  കൂടുതല്  കേകാരദ്ധ്യക്ഷമമകാക്കകാനുയ  കേഴനിയുപമനതസ
ഇതനിപന്റ  ഏറവയ  വൈലനിയ  പമറനിറകാണസ. സത്വകേകാരദ്ധ്യ  ബസ്സുകേള്  ഇകപ്പെകാള്  വൈലനിയ
പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിട്ടുപകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണസ.  മനിക്കവൈകാറുയ  സ്ഥലങ്ങളനില്  സത്വകേകാരദ്ധ്യ
ബസസ ഉടമകേള് അവൈരുപട റൂട്ടുകേള് സറണര പചയ്യുന സ്ഥനിതനിവൈനികശഷമുണസ. 2007-
ല് കകേരളതനില് വൈകാഹനങ്ങളുപട നനികുതനി വൈരുമകാനയ 300 കകേകാടനി രൂപയകായനിരുനതസ
2017-ല്  3000  കകേകാടനി  രൂപയകായനി  വൈരദനിച്ചനിട്ടുണസ  എനതസ  പ്രധകാനപപ്പെട
കേകാരദ്ധ്യമകാണസ.  ഗതകാഗതക്കുരുക്കസ  ഉണകാകുകമകാള്  വൈകാഹനങ്ങളുപട  മുകേളനിലൂപട
സകാധകാരണ  മനുഷദ്ധ്യരക്കസ  നടന്നുകപകാകകേണ  സ്ഥനിതനിയനികലയസ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്
നസ്പീങ്ങുകേയകാണസ.  വൈനികേസനിത  രകാജദ്ധ്യങ്ങളനില്  സമനരകപകാലുയ  ബസനില്  യകാത്ര
പചയ്യേകാന് തകാല്പ്പെരദ്ധ്യപപ്പെടുന്നുപണനസ  കേകാണകാന് കേഴനിയുയ. വൈനികദശ രകാജദ്ധ്യങ്ങളനില് ഒരു
കുടുയബയ  കേകാറുമകായനി  പുറകതയനിറങ്ങകാന്  തസ്പീരുമകാനനിച്ചകാല്  ആ  കേകാറനില്  നകാകലകാ
അകഞകാ അയഗങ്ങളുണകാകുയ.  എനകാല് കകേരളതനില് ഒരു കേകാര ഉപകയകാഗനിക്കുനതസ
ഒരകാളകാണസ.  ഒരു  വൈസ്പീടനില്  ഒരു  വൈകാഹനയ  എനതനിനസ  മകാറയ  വൈനസ  രണ്ടുയ  മൂന്നുയ
വൈകാഹനങ്ങള് എനകായനി മകാറനിയനിരനിക്കുകേയകാണസ.  അതുപകേകാണസ ഒരു വൈസ്പീടനില് രകണകാ
മൂകനകാ  വൈകാഹനങ്ങള്  ഉപകയകാഗനിക്കുന്നുപണങനില്  അതനിനസ  കൂടുതല്  നനികുതനി
ഏരപപ്പെടുതകാന്  കേഴനിയണയ.  കേകാറനിപന്റ  നനികുതനി  ഇകപ്പെകാള്  പരമകാവൈധനിയകാപണനസ
പറയകാന് കേഴനിയുയ. 5 ലക്ഷയ രൂപ വൈപരയുള കേകാറുകേള്ക്കസ 6 ശതമകാനവയ 10 ലക്ഷയ
രൂപ  വൈപരയുളതനിനസ  8  ശതമകാനവയ  10  ലക്ഷതനിനസ  മുകേളനില്  15  ശതമകാനവയ
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എന്നുളതസ  പരമകാവൈധനി  നനികുതനിയകാണസ.  എനകാല്  ഇരുചക്രവൈകാഹനങ്ങളുപട
കേകാരദ്ധ്യതനില്  നനിയനണയ  പകേകാണ്ടുവൈരകാന്  രണസ  ശതമകാനയ  നനികുതനി
ഏരപപ്പെടുതണയ.  അകതകാപടകാപ്പെയ  പുതനിപയകാരു  വൈകാഹനയ  രജനിസര  പചയ്യുകമകാള്
നനികുതനികയകാപടകാപ്പെയ കക്ഷമനനിധനി അടയകാന്കവൈണ സടൗകേരദ്ധ്യവയകൂടനി ഏരപപ്പെടുതണ
പമനകാണസ എനനിക്കസ അഭദ്ധ്യരതനിക്കകാനുളതസ.  നമ്മുപട സബസ ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസകേളുയ
എന്കഫകാഴസപമന്റസ  സത്വകാഡുയ  കേകാരദ്ധ്യക്ഷമമകായനി  നനികുതനി  കശഖരനിക്കുന  കേകാരദ്ധ്യതനില്
ഇടപപടണയ.  കകേരളതനിപല  ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസകേളനില്  ഇകപ്പെകാഴയ  പഴയ  സകാഫസ
പകാകറണകാണുളതസ.  ഒരു  സ്ഥലത്തുയ  കമകാകടകാര  പവൈഹനിക്കനിള്  ഇന്പസകരമകാരുപട
എണ്ണയ  പരദ്ധ്യകാപമല.  അസനിസന്റസ  കമകാകടകാര  പവൈഹനിക്കനിള്  ഇന്പസകരമകാരുപട
കേകാരദ്ധ്യതനിലുയ  കഷകാരകടജണസ.  ജസ്പീവൈനക്കകാരുപട  കുറവൈസ  പരനിഹരനിക്കണപമന്നുയ
ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസകേള്  അഴനിമതനിരഹനിതമകാകുനതനിനകാവൈശദ്ധ്യമകായ  ശകമകായ
ഇടപപടലുകേളുണകാകേണപമന്നുയ  അഭദ്ധ്യരതനിക്കുകേയകാണസ.  കകേരളതനില്  കറകാഡുകേള്ക്കകായനി
ധകാരകാളയ  ഫണസ  പനി.ഡബഭ്യൂ.ഡനി  മകാറനിവൈയ്ക്കുന്നുണസ.  എനകാല്  കറകാഡുകേളുപട
നനിരമകാണതനില്  വൈലനിയ  അപകാകേതകേളുണകാകുന്നുണസ.  അതുപകേകാണസ  വൈനികദശ
രകാജദ്ധ്യങ്ങളനില്  പചയ്യുനതുകപകാപല  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  ആകകകാ  എഞനിനസ്പീകയഴസ  ആകകകാ
സയസ്ഥകാനതസ പകേകാണ്ടുവൈരകാന് ശമനിക്കണയ. അതുകപകാപല പലകപ്പെകാഴയ വൈകാഹനങ്ങള്
നനിരത്തുകേളനില്  നനിരനനിരയകായനി  പകാരക്കനിയഗസ  നടത്തുന്നുണസ.  അപൂരവ്വയ  ചനില
നഗരങ്ങളനിപലലകായ പകാരക്കനിയഗനിനകായനി സടൗകേരദ്ധ്യയ ഏരപപ്പെടുതകാറുണസ.  എനകാല്  10
പസന്റസ സ്ഥലതസ 150 വൈകാഹനങ്ങപളങനിലുയ പകാരക്കസ പചയ്യേകാന് കേഴനിയുന രസ്പീതനിയനില്
ഓകരകാ  നഗരങ്ങളനിലുയ    അതദ്ധ്യകാധുനനികേ പകാരക്കനിയഗസ   സടൗകേരദ്ധ്യങ്ങള് ഒരുക്കണയ.
വൈനികദശ  രകാജദ്ധ്യങ്ങളനില്  ഉപകയകാഗപപ്പെടുത്തുന  പല  മകാതൃകേകേളുയ   നമുക്കസ
സത്വസ്പീകേരനിക്കകാന് കേഴനിയുയ. കകേന്ദ്ര സരക്കകാര കമകാകടകാര വൈകാഹന നനിയമ കഭദഗതനി ബനില്
പകേകാണ്ടുവൈരുകമകാള്  കുതകേകേള്ക്കസ  യകഥഷയ  നമ്മുപട  നകാടനില്
അവൈസരങ്ങപളകാരുക്കുകേയകാണസ.  യഥകാരതതനില്  പചറുകേനിട  വൈദ്ധ്യകാപകാര
കമഖലകേളനികലയസ  കുതകേകേള്  കേടന്നുവൈരുനതകായകാണസ  നകായ  കേകാണുനതസ.  നമ്മുപട
മണയ ജലവപമലകായ കുതകേകേള് കേയ്യേടക്കുന്നു.  കകേന്ദ്ര ഗതകാഗത വൈകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.
നനിതനിന് ഗഡ്ഗരനി പകേകാണ്ടുവൈന കമകാകടകാര വൈകാഹന നനിയമ കഭദഗതനിയനില് തനികേഞ
ജനവൈനിരുദ നനിലപകാടുയ പതകാഴനിലകാളനി വൈനിരുദ നനിലപകാടുയ സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നു. പപഡ്രവൈനിയഗസ
പരനിശസ്പീലനയ,  പസയരപകാരട്സനിപന്റ  വൈനിപണനയ,  വൈകാഹന  രജനികസ്ട്രഷന്,  നനികുതനി
പനിരനിവൈസ  ഇപതലകായ  കുതകേകേളനികലയസ  പപകേമകാറുന  സ്ഥനിതനിവൈനികശഷയ  കകേന്ദ്ര
ഗവൈണ്പമന്റനിപന്റ നയതനിപന്റ ഭകാഗമകായനി വൈരുകമകാള് അതനിപനതനിരകായനി ശകമകായ
പചറുത്തുനനില്പ്പെസ  ഉയരതനിപക്കകാണ്ടു  വൈകരണ  സനരഭമകാണസ.  കകേരളതനിപലയുയ
അകതകാപടകാപ്പെയ  കേരണ്ണകാടകേ,  തമനിഴകാടസ  സയസ്ഥകാനങ്ങളനിപലയുയ  ഗതകാഗത
വൈകുപ്പുമനനിമകാര  ഇക്കകാരദ്ധ്യതനില്  കൃതദ്ധ്യമകായ  അഭനിപ്രകായയ  പറഞനിട്ടുണസ.  ഗതകാഗത
വൈകുപ്പുമനനിയുപട  സമസ്പീപനകാളുകേളനിപല  ഇടപപടലുകേപള  ഇടൗ  സനരഭതനില്  ഞകാന്
അഭനിനനനിക്കുകേയകാണസ. കകേരളതനില്നനിനസ കേരണ്ണകാടകേയനികലയ്ക്കുയ തമനിഴകാടനികലയ്ക്കുയ 50
സകാനനിയ ബസ്സുകേള് സരവൈസ്പീസസ ആരയഭനിക്കകാനുള നടപടനി ആരയഭനിച്ചു. കേനിഫ്ബനിയനില്
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ഉള്പപ്പെടുതനി 50  ബസ്സുകേള് വൈകാങ്ങകാന്  തസ്പീരുമകാനനിച്ചതസ  സത്വകാഗതകാരഹമകാണസ.
കകേരളതനില്  വൈനിദദ്ധ്യകാഭദ്ധ്യകാസനയവയ  ആകരകാഗദ്ധ്യനയവപമകാപക്ക  രൂപപപ്പെടുതനിയതു
കപകാപല ശകമകായ ഗതകാഗതനയയ രൂപസ്പീകേരനിക്കകാന്  കേഴനിയണയ. കകേരളതനില് ഇനസ
നമള് പപദനയദനിനയ അനുഭവൈനിച്ചുപകേകാണനിരനിക്കുന പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ പരനിഹകാരമുണകാക്കണയ.
ഓകരകാ ആളുകേള്ക്കുയ സമയമകാണസ ഏറവയ പ്രധകാനപപ്പെട കേകാരദ്ധ്യയ. കകേരളതനിപല ചനില
നഗരങ്ങളനില്  അഞസ  മനിനനിട്ടുപകേകാണസ  നടപനതകാവന  സ്ഥലങ്ങളനില്
വൈകാഹനങ്ങളനില്  കപകായകാല്  15-2 0  മനിനനിടസ  കവൈണനിവൈരുന  സ്ഥനിതനിവൈനികശഷമുണസ.
അതനിപനകാരു  അയവവൈരുതകാന്  കേഴനിയണയ.   നനികുതനി  ഘടനയുപട  കേകാരദ്ധ്യതനില്
കേകാതലകായ മകാറങ്ങള് വൈരുതകാന് കേഴനിയണയ. സത്വകേകാരദ്ധ്യ ബസ്സുകേളുപട എണ്ണയ 20000
ആയനി  കുറഞ്ഞുപവൈങനില്  വൈനിദൂര  ഭകാവൈനിയനില്  ഇതരയ  വൈകാഹനങ്ങള്  സരവ്വസ്പീസസ
നടത്തുനതനില്നനിനസ പനികനകാക്കയ കപകാകുന അവൈസ്ഥയുണകാകുയ.  പകേ.എസസ.ആര.ടനി.സനി.
വൈലനിയ പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുന്നുണസ.  ജനങ്ങള്  ആഗ്രഹനിക്കുന  കസവൈനയ
ലഭദ്ധ്യമകാക്കകാന്  പകേ.എസസ.ആര.ടനി.സനി.-യനില്  കപകാരകായ്മകേള്  നനിഴലനിക്കുന  ഇടൗ
ഘടതനില് പബനികേസ ടകാന്കസകാരടസ സനിസപത കൂടുതല് മുകനകാട്ടുപകേകാണ്ടുവൈരുനതനിനസ
ആവൈശദ്ധ്യമകായ ഇടപപടലുകേളുണകാകേണപമനകാണസ പറയകാനുളതസ. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതകാമസസ:  സര,  സബ്ജകസ കേമനിറനി റനികപ്പെകാരടസ  പചയപ്രകേകാരമുള
2017-പല കകേരള കമകാകടകാര വൈകാഹന നനികുതനി ചുമതല്  (കഭദഗതനി)  ബനില് വൈസ്പീണ്ടുയ
അകത  സബ്ജകസ  കേമനിറനിയുപട  പരനിഗണനയസ  അയയണപമന  കഭദഗതനി  ഞകാന്
അവൈതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

ഇതസ  വൈകാറസ  നനിലനനിനനിരുന  സകാഹചരദ്ധ്യതനില്നനിന്നുയ  ജനി.എസസ.ടനി.
വൈനകപ്പെകാഴണകായ  പചറനിപയകാരു  കഭദഗതനി  മകാത്രമകാണസ.  എനകാല്  പനിനനികലയസ
സഞരനിക്കുകമകാള്  വൈളപര  പ്രധകാനപപ്പെട  ധകാരകാളയ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  ചരച്ച
പചയ്യേപപ്പെടകാനുണസ എനതസ യകാഥകാരതദ്ധ്യമകാണസ.  ഉദകാഹരണതനിനസ,  Fathima Shirin
Vs  Joint  Regional Transport  Officer,  Kayamkulam [2013 (3) KHC 714]
എന കകേസ്സുള്പപ്പെപടയുള  പല  കകേസ്സുകേപളയുയ  കദകാഷകേരമകായനി  ബകാധനിക്കകാന്
കൂടനിയകാണസ  ഇടൗ  കഭദഗതനി  വൈനനിരനിക്കുനതസ.  കകേന്ദ്ര  നനിയമയ  വൈനകപ്പെകാള്  നമ്മുപട
നകാടനിപല  വൈരക്കസകഷകാപ്പുകേളുയ  പപഡ്രവൈനിയഗസ  സ്കൂളുകേളുപമകാപക്ക  വൈലനിയ  പ്രതനിസന്ധനി
കനരനിട്ടു. ഒട്ടുയ പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കകാത അവൈസരതനിലകാണസ വൈരക്കസകഷകാപ്പുകേളുയ പപഡ്രവൈനിയഗസ
സ്കൂളുകേളുയ അവൈയുമകായനി  ബന്ധപപ്പെട സ്ഥകാപനങ്ങളുപമകാപക്ക പനികനകാക്കയ കപകായതസ.
കുതകേകേളുപട  കേയ്യേനില്  അകേപപ്പെട്ടുകപകാകേകാതനിരനിക്കകാന്  അവൈപര  സകാമതനികേമകായനി
പനിനണച്ചസ  മുന്നനിരയനില്തപന  നനിരതകാന്  അതരയ  സയഘടനകേളുമകായനി
ഗടൗരവൈതരമകായ  ചരച്ച  നടതനിയകാപണങനിലുയ  ഗവൈണ്പമന്റസ  അവൈപര
സയസ്ഥകാനതനിപന്റ  മുഖദ്ധ്യധകാരയനിലുയ  അവൈര  തുടരന്നുകപകാരുന  വൈദ്ധ്യവൈസകായയ
നനിലനനിരതകാനുയ ഉപകേരനിക്കണപമനകാണസ പറയകാനുളതസ. 

1939-ലകാണസ  ആദദ്ധ്യമകായനി  വൈകാഹനങ്ങള്  നനിരതനിലനിറങ്ങുനതനിപനത്തുടരനസ
ജനങ്ങള്  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള്  എന  തലതനില്  കമകാകടകാര  വൈകാഹന  നനികുതനി
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രകാജദ്ധ്യതസ ഏരപപ്പെടുതനിയതസ.  അതനിപന്റ പശകാതലതനില് അന്നുമുതല് വൈനനിട്ടുള
വൈനിവൈനിധ നനികുതനി ഘടനകേളുയ വൈനിവൈനിധ ഘടങ്ങളനില് അതുമകായനി ബന്ധപപ്പെട നനികുതനി
ചുമതലുപമകാപക്ക  വൈനിലയനിരുത്തുകമകാള്  2016-17-ല്  3200  കകേകാടനി  രൂപയകാണസ
കമകാകടകാര ടകാകനിനതനില് ലഭനിച്ചനിട്ടുളതസ. 

വൈകാഹനകാപകേടങ്ങള് പലകപ്പെകാഴയ പകാവൈപപ്പെട ആളുകേപളയകാണസ  കദകാഷകേരമകായനി
ബകാധനിക്കുനതസ.  അങ്ങപന  വൈരുന  ഘടതനില്  ഒരു  അടനിയന്തര
സഹകായപമതനിക്കകാന് കമകാകടകാര വൈകാഹന നനികുതനിയകായനി കേനിട്ടുന തുകേയനില്നനിനസ ഒരു
നനിധനി  കശഖരനിക്കകാന്  കേഴനിയുകമകാ  എന്നുളതകാണസ  എനനിക്കസ  ബഹുമകാനപപ്പെട
മനനിയുപടയുയ  ഇടൗ  സഭയുപടയുയ  മുനനില്വൈയകാനുള  ഒരു  നനിരകദശയ.  എലകാ
വൈകാഹനങ്ങള്ക്കുയ  ഇന്ഷത്വറന്സണസ.  ഇന്ഷത്വറന്സസ  കകേസസ  പകയനിയ  പചയകാല്
അവൈരക്കസ പണയ കേനിട്ടുപമന്നുളതസ സതദ്ധ്യമകാണസ. പപക്ഷ ഒരു ദനിവൈസയ നൂറുകേണക്കനിനസ
ആകനിഡന്റുകേള് നമ്മുപട  നകാടനിലുണകാകുകമകാള്,  യകാപതകാരു സകാമതനികേവമനിലകാത
ഒരകാള് ആശുപത്രനിയനില് കപകാകുകമകാഴണകാകുന ബുദനിമുടസ കേണക്കനിപലടുത്തുപകേകാണസ,
ആ  നനികുതനിയനില്നനിനസ  പചറനിപയകാരു  ശതമകാനയ  മകാറനിവൈച്ചകാല്
അപകേടമുണകായകാലുടപന  അവൈരക്കസ  തകാല്ക്കകാലനികേ  ആശത്വകാസപമതനിക്കകാനുള
നടപടനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കകാന്  കേഴനിയുയ.  അക്കകാരദ്ധ്യയ  ഗവൈണ്പമന്റസ  ആകലകാചനിക്കണയ.
വൈകാഹനങ്ങളുപട എണ്ണയ വൈരദനിക്കുനതനുസരനിച്ചസ നനികുതനി ഘടനയനിലുയ വൈലനിയ മകാറയ
വൈരനികേയകാണസ. 

വൈനികദശ  രകാജദ്ധ്യങ്ങളനിപലകാപക്ക  ഏറവയ  സടൗകേരദ്ധ്യപ്രദമകായ  കറകാഡുകേളനിലൂപട
ഓടനിയ  നനിരവൈധനി  ആധുനനികേ  വൈകാഹനങ്ങള്  ഇനസ  നമ്മുപട  നനിരത്തുകേളനില്
വൈനനിരനിക്കുകേയകാണസ.  അതനിനനുകൂലമകായനി   മറസ  ഇന്ഫകാസ്ട്രക്ചറുകേപളകാന്നുയ
വൈളരനനിടനില.  കറകാഡുകേളുപട  കേകാരദ്ധ്യമകാപണങനിലുയ  സനിഗല്  സനിസതനിപന്റ
കേകാരദ്ധ്യമകാപണങനിലുയ  ഒന്നുയ  വൈളരനനിടനില.  അതുകൂടനി  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള
നടപടനിയുണകാകേണയ.  കസകാഷദ്ധ്യല് മസ്പീഡനിയയനില് വൈരുന കേണക്കസ ശരനിയകാപണങനില്
പചറുപ്പെക്കകാര  ഓടനിക്കുന പുതനിയതരയ  വബക്കസ  വൈകാങ്ങനിയതനില് പകുതനിയനിലധനികേയ
കപരുയ  അപകേടതനില്  മരനിച്ചുപവൈനകാണസ.  അങ്ങപനയുള  വൈകാഹനങ്ങള്
ഉപകയകാഗനിക്കുകമകാള്  ശദനികക്കണ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്  സയബന്ധനിച്ചസ   കപകാലസ്പീസസ
മകാതകാപനിതകാക്കപള  വൈനിളനിച്ചുവൈരുതനി  പടയനിനനിയഗുയ  നനിരകദശങ്ങളുയ
നല്കേകാറുപണങനിലുയ  കുടനികേള്  പലകപ്പെകാഴയ  അപതകാന്നുയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കകാന്
തയ്യേകാറകാകുനനില.  അതുപകേകാണസ  ആ  വൈകാഹനതനിപന്റ  പ്രകതദ്ധ്യകേത  എന്തകാണസ,
അപതങ്ങപനയകാണസ  നനിരതനില് ആകസ  പചയ്യുനതസ  എപനകാന്നുയ പഠനിക്കകാപത ഇടൗ
വൈകാഹനയ  പകേകാണ്ടുകപകാകുന  മഹകാഭൂരനിപക്ഷയ  കുടനികേളുയ  മരനിക്കുന  ഒരു
സകാഹചരദ്ധ്യമുണസ.   ആധുനനികേ  വൈകാഹനങ്ങള്  വൈരുകമകാള്  സയസ്ഥകാനതസ  ടകാകസ
ലഭനിക്കുന്നുണസ. അങ്ങപന വൈരുന സകാഹചരദ്ധ്യതനില് അതുപകയകാഗനിക്കുന ആളുകേളനില്
കബകാധവൈത്കേരണയ  നടതകാനുള  ഒരു  നടപടനിയുണകാകേണയ.  കപകാലസ്പീസനിപന്റയുയ
കമകാകടകാര  വൈകാഹന  വൈകുപ്പെനിപന്റയുയ  മറസ  പല  വൈകുപ്പുകേളുപടയുയ  വൈകാഹന
പരനികശകാധനയുണസ.   കപകാലസ്പീസസ  പലകപ്പെകാഴയ  വൈലനിയ  വൈളവൈനില്  നനിനകാണസ
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വൈകാഹനങ്ങള്ക്കസ  വകേ  കേകാണനിക്കുനതസ.   കപകാലസ്പീസസ  പപപടനസ  വകേ
കേകാണനിക്കുകമകാള് കപടനിച്ചസ അപകേടങ്ങളുണകാകുകേയകാണസ.  യകാപതകാരു മുപനകാരുക്കകമകാ
ദസ്പീരഘവൈസ്പീക്ഷണകമകാ  ഇലകാപത  ഒരു  വൈളവൈസ  തനിരനിഞ്ഞുവൈരുകമകാകഴകാ  വൈകാഹനങ്ങള്
നനിരതകാന്  കേഴനിയകാത  സ്ഥലങ്ങളനികലകാ  കപകാലസ്പീസസ  വകേ  കേകാണനിക്കുന്നു.
രകാത്രനികേകാലങ്ങളനില്  യകാപതകാരു  സനിഗലുമനില.  ആ  കേകാരദ്ധ്യങ്ങളനിപലകാപക്ക  ഒരു
നനിയനണയ  കവൈണയ.  വൈകാഹനങ്ങള്,  പ്രകതദ്ധ്യകേനിച്ചസ  അനദ്ധ്യസയസ്ഥകാനങ്ങളനില്നനിനസ
വൈരുന  കലകാറനികേള്  കബക്കസ  പചയ്യുകമകാള്  വല റസ  പതളനിയുനനില.   അതനിനസ
കേരക്കശമകായ ഒരു പരനികശകാധന കവൈണയ.  

എനനിക്കസ  ബഹുമകാനപപ്പെട  മനനികയകാടസ  പറയകാനുളതസ,  പകാലക്കകാടസ
നനിന്നുവൈരുന  വൈകാഹനങ്ങള്ക്കസ   എവൈനിപടപയങനിലുയ  അകഞകാ  പകതകാ  ഏക്കര
സ്ഥലപമടുതസ  പമയനിന് കറകാഡനിനസ  തടസയവൈരകാപത കേയപസ്പീറസ  പരനികശകാധന നടതനി
പുറകതയ്ക്കുവൈനിടണയ.  വൈരുന വൈകാഹനങ്ങളനില്  വഡ്രവൈരമകാര  പലരുയ  ഉറങ്ങനിയകാണസ
വൈരുനതസ.  വൈകാഹനങ്ങളുപട  എലകാ  സനിസവയ  പരനികശകാധനിക്കുനതനിനുകവൈണനി  ഒരു
ആധുനനികേ  സയവൈനിധകാനയ  നമ്മുപട  നകാടനിലുണകാകേണയ.   ജനി.എസസ.ടനി.  വൈരുകമകാള്
കൂടുതല് പണയ ലഭനിക്കുന ഒരു സകാഹചരദ്ധ്യമകാണുളളതസ.  അങ്ങപനയുള കേകാരദ്ധ്യങ്ങള്
ശദനിക്കണയ. 

പരകച്ചസസ വൈകാലദ്യുവൈനിലുണകാകുന വൈരദനവൈനിനനുസരനിച്ചസ ടകാകസ പനിരനിക്കുനതനിനുയ
ടകാകസ  പവൈടനിക്കുനവൈരുപടയുയ   വൈദ്ധ്യകാജ  രജനികസ്ട്രഷനുളളവൈരുപടയുയ  കേകാരദ്ധ്യതനില്  ഒരു
നനിയനണമുണകാക്കകാനുമകാവൈശദ്ധ്യമകായ നടപടനി സത്വസ്പീകേരനിക്കണയ.  വൈളപര പചറനിപയകാരു
കഭദഗതനിയകാണസ  എന്നുളതുപകേകാണസ  ഇതനിപന  സയബന്ധനിച്ചസ  ഞകാന്  കൂടുതലകായനി
ഒന്നുയ  പറയുനനില.   ഇക്കകാരദ്ധ്യങ്ങള്  ഗവൈണ്പമന്റസ  ഗടൗരവൈതരമകായനി
പരനികശകാധനിക്കണപമനസ അഭദ്ധ്യരതനിക്കുന്നു. 

മനി  .   പഡപഭ്യൂടനി സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. എല്കദകാ എബഹകായ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 1(എ) നമര
കഭദഗതനി പ്രസസ പചയ്യുന്നുകണകാ?

ശസ്പീ  .   എല്കദകാ എബഹകായ: സര, ഞകാന് പ്രസസ പചയ്യുനനില.

മനി  .    പഡപഭ്യൂടനി സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  എല്കദകാ എബഹകായ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച കഭദഗതനി
സഭയുപട അനുമതനികയകാപട പനിന്വൈലനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  2(ബനി)  നമര  കഭദഗതനി  പ്രസസ
പചയ്യുന്നുകണകാ?

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതകാമസസ: സര, ഞകാന് പ്രസസ പചയ്യുനനില.

മനി  .   പഡപഭ്യൂടനി സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതകാമസസ അവൈതരനിപ്പെനിച്ച കഭദഗതനി സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  

സബ്ജകസ  കേമനിറനി  റനികപ്പെകാരടസ  പചയ പ്രകേകാരമുള  2017-പല കകേരള  കമകാകടകാര
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വൈകാഹന  നനികുതനി  ചുമതല്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പരനിഗണനയ്പക്കടുക്കണപമന
പ്രകമയപത 

അനുകൂലനിക്കുനവൈര......................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര......................

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ബനില് പരനിഗണനയ്പക്കടുത്തു.

2-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri Abdul Hameed. P. : Sir, I move the following amendment :

111. In section 2 (e) of the principal Act proposed to be amended by 
clause 2, the word ''tax'' after the words ''such other'' shall be substituted 
with the word ''taxes''.

Shri P.T. Thomas: Sir, I move the following amendment :

117. Section 2 (e) of the principal Act shall be recast as follows :

''  ''purchase value''  means the value of the vehicle as shown in the
purchase invoice and includes Goods and Service Tax and such other Tax
as may be levied by the Centre and State Government''.

ഗതകാഗത വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതകാമസസ ചകാണനി):  സര,  ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ.
പനി.  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  111-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സത്വസ്പീകേരനിക്കുന്നു.  മറസ  കഭദഗതനി
സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .    പഡപഭ്യൂടനി  സസ്പീക്കര:   ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ.  പനി.  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  111-ാം
നമര കഭദഗതനി സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  117-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

കഭദഗതനി  പചയപ്രകേകാരമുള  2-ാം  വൈകുപ്പെസ  ബനിലനിപന്റ  ഭകാഗമകാക്കണപമന
പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...............

കഭദഗതനി പചയപ്രകേകാരമുള 2-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.
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കഭദഗതനി പചയപ്രകേകാരമുള 2-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

3-ാം വൈകുപ്പെസ

Shri T. A. Ahammed Kabeer: Sir, I move the following amendment :

119. In clause 3 (2), after the word ''Notwithstanding'' insert the word 
''any''.

ഗതകാഗത വൈകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   കതകാമസസ ചകാണനി): സര, കഭദഗതനി സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   പഡപഭ്യൂടനി സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര അവൈതരനിപ്പെനിച്ച 119-ാം
നമര കഭദഗതനി സഭ നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

3-ാംവൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...............

3-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

3-ാം വൈകുപ്പെസ ബനിലനിപന്റ ഭകാഗമകായനി.

1-  ാം     വൈകുപ്പുയ പസ്പീഠനികേയുയ കപരുയ

Shri P. T. Thomas: Sir, I move the following amendment :

108. Clause 1 (2), shall be recast as follows :

''It shall deemed to have come in force on 7th day of August 2017''.

Shri V. D. Satheesan: Sir, I move the following amendment :

109. Clause 1 (2), shall be recast as follows :

''(2) It shall come into force at once.''

ഗതകാഗത  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതകാമസസ  ചകാണനി):  സര,  ശസ്പീ.  മഞളകായകുഴനി
അലനിയുപട 106-ാം നമര കഭദഗതനി ഒടൗകദദ്ധ്യകാഗനികേ കഭദഗതനിയകായനി അവൈതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

106. In clause 1 (2), for ''1st'' substitute ''1st''.

മറസ കഭദഗതനികേള് സത്വസ്പീകേകാരദ്ധ്യമല.

മനി  .   പഡപഭ്യൂടനി സസ്പീക്കര:  മനനി  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  106-ാം  നമര  ഒടൗകദദ്ധ്യകാഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതകാമസസ  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  108-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ.  വൈനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  അവൈതരനിപ്പെനിച്ച  109-ാം  നമര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരകാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

കഭദഗതനി  പചയപ്രകേകാരമുള  1-ാം  വൈകുപ്പുയ  പസ്പീഠനികേയുയ  കപരുയ  ബനിലനിപന്റ
ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര...............

കഭദഗതനി  പചയപ്രകേകാരമുള  1-ാം  വൈകുപ്പുയ  പസ്പീഠനികേയുയ  കപരുയ  ബനിലനിപന്റ
ഭകാഗമകാക്കണപമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  പചയപ്രകേകാരമുള  1-ാംവൈകുപ്പുയ  പസ്പീഠനികേയുയ  കപരുയ  ബനിലനിപന്റ
ഭകാഗമകായനി.

ഗതകാഗത  വൈകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതകാമസസ  ചകാണനി):  സര,  2017-പല  കകേരള
കമകാകടകാര വൈകാഹന നനികുതനി ചുമതല് (കഭദഗതനി) ബനില് പകാസകാക്കണപമന പ്രകമയയ
ഞകാന് അവൈതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ജലവൈനിഭവൈ വൈകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    മകാതദ്യു ടനി  .    കതകാമസസ):  സര, ഞകാന് പ്രകമയപത
പനിന്തകാങ്ങുന്നു.

മനി  .   പഡപഭ്യൂടനി സസ്പീക്കര: 2017-പല കകേരള കമകാകടകാര വൈകാഹന നനികുതനി ചുമതല്
(കഭദഗതനി) ബനില് പകാസകാക്കണപമന പ്രകമയപത

അനുകൂലനിക്കുനവൈര...............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവൈര................

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.  

ബനില് പകാസകായനിരനിക്കുകാന്നു.

ഓരഡര.... ഓരഡര.... സഭ ഇകപ്പെകാള് പനിരനിയുനതുയ നകാപള രകാവൈനിപല 8.30-നസ
വൈസ്പീണ്ടുയ സകമളനിക്കുനതുമകാണസ.

(2017  ആഗസസ  18-ാം  തസ്പീയതനി  പവൈളനിയകാഴ്ച  രകാവൈനിപല  8.30-നസ  വൈസ്പീണ്ടുയ
സകമളനിക്കുനതനിനകായനി സഭ ഉച്ചയ്ക്കുകശഷയ 2.28-നസ പനിരനിഞ്ഞു.)
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