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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഏഴഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 ആഗസസ്റ്റ്  24,  വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 168]                            ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്                   [നമ്പര് 12

നനിയമസഭ  2017  ആഗസസ്റ്റ് മഭാസലാം  24-ാം തതീയതനി വവഭാഴഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദവക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I  കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കസ്റ്റ് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദവങ്ങളുലട പടനികേയനിലല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്......ഓര്ഡര്.......... കചേഭാദവലാം നമ്പര് (*361)

(കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനനിലല  രണലാംഗങ്ങളുലട  നനിയമനവുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ആകരഭാഗവ  വകുപ്പുമനനി  അധനികേഭാര  ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം  നടത്തനിയതഭായനി
ഹഹകക്കഭാടതനി  പരഭാമര്ശമുണഭായതനിനഭാല്  ആകരഭാഗവവുലാം  സഭാമൂഹവനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി
ശതീമതനി  ലകേ.  ലകേ.  ഹശലജ  ടതീചര്  രഭാജനിവയ്ക്കണലമനഭാവശവലപടസ്റ്റ്  കചേഭാകദവഭാത്തരകവള
ആരലാംഭനിചകപഭാളത്തലന  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള   ബഭാനറലാം  പ്ലക്കഭാര്ഡുമഭായനി
നടുത്തളത്തനിലനിരുനസ്റ്റ്  മുദഭാവഭാകേവലാം  മുഴക്കനി  സഭഭാ  നടപടനികേള  തടസ്സലപടുത്തനി
ലകേഭാണനിരുന.)

ഇറചനികക്കഭാഴനി ഉത്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാം പരവഭാപ്തത

1 (*361) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന:
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ്  :

             ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം:
ശതീ  .    എലാം  .    നനൗഷഭാദസ്റ്റ്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കേഭാകമഭാ:

(എ)  ഇറചനികക്കഭാഴനി  വളര്ത്തലനില്  കേര്ഷകേരുലാം  ഉപകഭഭാകഭാക്കളുലാം  അയല്
സലാംസഭാനങ്ങളനിലല വവഭാപഭാരനികേളുലട ചൂഷണത്തനിനസ്റ്റ് വനികധയരഭാകുനതസ്റ്റ് അവസഭാനനി
പനിക്കഭാനഭായനി എലന്തെങനിലലാം പദതനിയകണഭാ;
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(ബനി)  ഇനൗ  കമഖലയനില്  സലാംസഭാനലത്ത  കേര്ഷകേലര  സസ്വയലാംപരവഭാപ്തമഭാക്കു
നതനിനഭായനി  ആവശവത്തനിനസ്റ്റ്  ജനനിതകേകമന്മയള്ള  കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുലാം  കകേഭാഴനിത്തതീറയലാം
ലഭവമഭാക്കുനതനിനുകവണ സനൗകേരവങ്ങള ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  പനൗളടനി  ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  വനിപുലതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഉലഭാദനത്തനിനുകവണ  ഭനൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങള
സസ്വയലാംപരവഭാപ്തത കനടഭാന പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാലയനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ  ):  സര്,

(എ)  കുടുലാംബശതീ,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.പനി.ഡനി.സനി.,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  എനനിവയലട
സലാംയകഭാഭനിമുഖവത്തനില്  ഇറചനികക്കഭാഴനി  വളര്ത്തല്  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  വനില
നനിയനണലാം സഭാധവമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 2017-18  വര്ഷലാം
1000  യൂണനിറ്റുലാം  തുടര്  വര്ഷങ്ങളനില്  ഘടലാംഘടമഭായനി  ആലകേ  5000  യൂണനിറ്റുകേളുലാം
തുടങ്ങുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.

(ബനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  ഫഭാമുകേളവഴനി  കകേരള  ലവററനിനറനി  യൂണനികവഴനിറനി
ഇതര കകേന/കകേരള സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട വതീട്ടുവളപനിലല
കകേഭാഴനി  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  അനുകയഭാജവമഭായ  ജനനിതകേ  കമന്മയള്ള കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള ഉലഭാദനിപനിചസ്റ്റ്
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനി  മുട,  ഇറചനി  ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷവലാം
സഭാധവമഭാക്കുവഭാന 59 ലക്ഷലാം വനിരനിയനിപസ്റ്റ് മുടകേളുലാം 49 ലക്ഷലാം കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലളയലാം
ഉലഭാദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.പനി.ഡനി.സനി.-യലട  ആഭനിമുഖവത്തനില്  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേള  വഴനിയള്ള
കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്, കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് ഗഭാമലാം പദതനി, റൂറല് ബഭാക്കസ്റ്റ് യഭാര്ഡസ്റ്റ് പദതനി,
പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുകവണനിയള്ള  കകേഭാഴനി  വളര്ത്തല്  പദതനി  എനനിവയനിലൂലട
69800 മുടകക്കഭാഴനികേലള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന. കൂടഭാലത ലകേപ്കകേഭാ ആശയ പദതനി,
ലകേപ്കകേഭാ നഗരപ്രനിയ പദതനി, കുഞ്ഞു ലലകേകേളനില് കകേഭാഴനിക്കുഞസ്റ്റ് പദതനി, കകേഭാള
നനിലങ്ങളനിലല കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്, ഇന്റെകഗഷന പദതനി എനതീ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കുന.
തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനില്ലയനില് കുടപനക്കുനനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന കബഭായനിലര് ബതീഡര്
ഫഭാമനില് കമല്ത്തരലാം ഇറചനികക്കഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള ഉലഭാദനിപനിചസ്റ്റ് സനൗജനവ നനിരക്കനില്
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയസ്റ്റ് ഇറചനികക്കഭാഴനി വളര്ത്തല് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന.  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പുലാം ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലഭാ പഞഭായതലാം സലാംയകമഭായനി ആയൂരനിലല
കതഭാടത്തറ  ഹഭാചറനിയനില്  5.82  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  ഉലഭാദനലാം  കൂട്ടുവഭാനുള്ള
പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിലല എടവണ്ണയനില് 3 കകേഭാടനി
രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  പുതനിയ ഹഭാചറനിയലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിലല തലന ആതവനഭാടസ്റ്റ് കകേഭാഴനി വളര്ത്തല് ഫഭാമനില് ഇനൗ വര്ഷലാം
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തലന ഹഭാചറനി പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
നനിലവനിലള്ള ഹഭാചറനികേള നവതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  ലചേങ്ങന്നൂര്  ലസനടല്  ഹഭാചറനിയനില്  കകേഭാഴനിത്തതീറ
നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാലത ലകേ.എസസ്റ്റ്.പനി.ഡനി.സനി.-യലട തൃശ്ശൂര്
ജനില്ലയനിലല മഭാളയനില് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന ലകേപ്കകേഭാ കകേഭാഴനിത്തതീറ ഉലഭാദന
യൂണനിറസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്  കമല്ത്തരലാം  കകേഭാഴനിത്തതീറ  ഉലഭാദനിപനിചസ്റ്റ്
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംസഭാന  പനൗളടനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്
സല സനൗകേരവലാം, ഫണസ്റ്റ് എനനിവയലട ലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ് പുതനിയ ഫഭാമുകേള സഭാപനിക്കഭാനുലാം
ഹഭാചറനി സനൗകേരവങ്ങള വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം അതുവഴനി സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് ആവശവമഭായ
ഇറചനികക്കഭാഴനികേലള  ഇവനിലടത്തലന  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള  പദതനി  തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. അതനിനസ്റ്റ് പരവഭാപ്തമഭായ വനിധത്തനില് ഫഭാമുകേളുലടയലാം ഹഭാചറനികേളുലടയലാം
അടനിസഭാന സനൗകേരവങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന:  സര്,  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനു
കശഷലാം  നടത്തനിയ  ഫഭാലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കവതന  വര്ദനവസ്റ്റ്  ആ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  വലനിലയഭാരളകവഭാളലാം  ആശസ്വഭാസലാം  പകേരുനണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില്
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നനിലവനില് വനതനിനുകശഷമഭാണസ്റ്റ് കകേഭാഴനിയമഭായനി ബന്ധലപട പ്രശ്നങ്ങള
ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  പുറതവനലതനഭാണസ്റ്റ്  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനിയലട  പ്രസഭാവനയനില്
നനിനലാം  മനസ്സനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിചതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  കകേഭാഴനിയലട
നഭാലനില് ഒനകപഭാലലാം കകേരളത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴനിയനനിലല്ലനള്ളതസ്റ്റ് ഒരു
വസ്തുതയഭാണസ്റ്റ്.  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് അവനിലടയള്ള കകേഭാഴനി കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശവമഭായ
സബ്സനിഡനി  നല്കുനതുലകേഭാണസ്റ്റ്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭാഭകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്
നടത്തഭാനുലാം അതനിലന വലനിയ വവവസഭായമഭാക്കനി മഭാറഭാനുലാം കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അത്തരത്തനിലള്ള
എലന്തെങനിലലമഭാരു  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത
നനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള എല്ലഭാ ഫഭാമുകേളനിലലയലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ശമ്പള വര്ദനവസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ദനിവസ കവതനക്കഭാരഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ഏറവുലാം
കുറഞ കൂലനി 630 രൂപയഭായനി തതീരുമഭാനനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  എല്ലഭാ  ഫഭാമുകേളനിലലാം  നടപഭാക്കനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
പ്രധഭാനമഭായലാം  ഇറചനികക്കഭാഴനി  വളര്ത്തല്  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതസ്റ്റ്  ലകേപ്കകേഭാ  എന
സഭാപനമഭാണസ്റ്റ്. ഇറചനികക്കഭാഴനിയലട വനിപണനി വനില നനിയനനിക്കഭാനഭായനി നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  21-7-2017-ല് ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനിയലാം ഞഭാനുലാം
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കുടുലാംബശതീ  മനിഷന,  ലകേപ്കകേഭാ,  മതീറസ്റ്റ്  കപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെവ  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലല  ഉകദവഭാഗസര് തുടങ്ങനിയവരുലട  സഭാനനിദവത്തനില് ഒരു
കയഭാഗലാം  കചേരുകേയലാം  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കുടുലാംബശതീ  മുഖഭാന്തെരലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന കപ്രഭാജകനില് കബഭായനിലര് കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുലട വനില 35
രൂപയഭായലാം കകേഭാഴനിത്തതീറയലട വനില  30  രൂപയഭായലാം ഇറചനികക്കഭാഴനികേളുലട വനില  87
രൂപയഭായലാം കേണക്കഭാക്കനി കപ്രഭാജകസ്റ്റ് രൂപലപടുതനതനിനഭാവശവമഭായ തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇനൗ നനിലയ്ക്കസ്റ്റ്  കഭദഗതനി വരുത്തനിയ കപ്രഭാജകസ്റ്റ് ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനിയലടയലാം മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപ്പുമനനിയലടയലാം  പരനിഗണനയ്ക്കഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  1000  യൂണനിറ്റുകേള  തുറനസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയലാം  വരുലാം
വര്ഷങ്ങളനില്, 2020-21-ഓലട  5000  യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കഭാനുമഭാണസ്റ്റ്  വനിഭഭാവന
ലചേയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി  ഇറചനികക്കഭാഴനികേളുലട  ഉല്പഭാദനത്തനിലലാം
വനില  നനിയനണത്തനിലലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  ഇടലപടഭാന  കേഴനിയലമനഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
കേരുതുനതസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേലളയഭാണസ്റ്റ്  ഇനൗ യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
ചുമതലലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്. കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് മനിതമഭായ നനിരക്കനില് ഒരു ദനിവസലാം
പ്രഭായമുള്ള  കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള  നല്കുകേയലാം  45  ദനിവസലാം  കേഴനിഞതനിനുകശഷലാം
അവലയ അകപഭാഴലത്ത വനില നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  തനിരനിലചടുക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന ഒരു പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.
അതുവഴനി ഇറചനികക്കഭാഴനികേളുലട ഉല്പഭാദനലാം കകേരളത്തനില് വര്ദനിപനിക്കഭാന കേഴനിയലാം.
അതുവഴനി  മഭാത്രകമ  അനവസലാംസഭാന  കേചവടക്കഭാരുലട  ചൂഷണലാം  ഒരുപരനിധനിവലര
ഒഴനിവഭാക്കഭാന കേഴനിയകേയള.

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന: സര്, അനവസലാംസഭാനങ്ങളനിലല പ്രമുഖ കേമ്പനനികേള
കകേരളത്തനിലല  ലചേറകേനിട  ഫഭാമുകേളനില്  വലനിയകതഭാതനില്  വനില  ഇനൗടഭാക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ്
മുടകേളുലാം കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയലാം അതസ്റ്റ് തനിരനിലചടുക്കുകമ്പഭാള കുറഞ വനില
നല്കുകേയലാം ലചേയ്യുന ഒരു സമതീപനലാം ഇനസ്റ്റ് നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.  അത്തരത്തനിലള്ള
ആളുകേലള കേലണത്തനി അവര്ക്കസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് മുടകക്കഭാഴനികേലളയലാം കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലളയലാം
നല്കുന ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഞഭാന കനരലത്ത സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.
ഇനൗ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  അനവസലാംസഭാന  കേചവട  കലഭാബനികേലള  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  പരമഭാവധനി
ഉല്പഭാദനലാം കകേരളത്തനില് നടതനതനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ് കുടുലാംബശതീയമഭായനി കചേര്ന
ലകേഭാണസ്റ്റ് ഒരു വലനിയ കപ്രഭാജകസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഇനൗ പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഇനൗ വര്ഷലാം  തലന  1000  യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുലാം.  വരുലാം
വര്ഷങ്ങളനില്,  2020-21  ആകുകമ്പഭാള  5000  യൂണനിറ്റുകേള  കകേരളത്തനിലലഭാടഭാലകേ
വവഭാപനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയലാം.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനില്  വന  കതഭാതനില്
ഇറചനികക്കഭാഴനികേലള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴനിയന ഒരു സഭാഹചേരവമുണഭാകുലാം.  കപരന്റെസ്റ്റ്
എഗസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  ലകേപ്കകേഭാ  അടക്കമുള്ള  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനസ്റ്റ്  കനരനിട്ടുവഭാങ്ങനി
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഹഭാചറനികേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കൂടുതല്  ഹഭാചറനികേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ്: സര്, ഇറചനികക്കഭാഴനി വളര്ത്തല് ലതഭാഴനിലനില്ലഭായ്മയ്ക്കസ്റ്റ്
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുന രതീതനിയനില് എങ്ങലന ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാലമനതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
Hatchery  Management  and  Chicks  Sexing  എന  അഞ്ചുമഭാസലത്ത  കകേഭാഴസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലധനിഷനിത പരനിശതീലനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി./വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ./
പ്ലസസ്റ്റ്  ടു  പഭാസ്സഭായ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇതുവഴനി കകേരളത്തനിലല ലചേറപക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില്
ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയഭായനി  ഇതുവലര
അലാംഗതീകേരനിചനിടനില്ല.  അതസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയഭായനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്. ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം സൂചേനിപനിചതു കപഭാലല
ഇനൗ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലധനിഷനിതമഭായ  നനിരവധനി  കകേഭാഴ്സുകേള വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ.  വഴനിയലാം
മറ്റുലാം  നടപനിലഭാക്കുനതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചസ്റ്റ്
ആവശവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം: സര്, ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്  ജൂലലല 1-നഭാണസ്റ്റ്.
അതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  ഇറചനികക്കഭാഴനിയലട  വനില ടഭാകസ്റ്റ്  ഉളലപലട  14.5  ശതമഭാനമഭായനിരുന.
എനഭാല് ജൂലലല 1 മുതല് ഇറചനികക്കഭാഴനി 14.5  ശതമഭാനലാം ടഭാകസ്റ്റ് കുറച്ചുള്ള തുകേയഭായ
87  രൂപയ്ക്കസ്റ്റ്  വനില്ക്കണലമനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയലാം അതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
പ്രചേരണലാം നടതകേയലാം ലചേയനിരുന. എനഭാല് അതനിലനതനിലര കകേഭാഴനിക്കചവടക്കഭാര്
സമരലാം  നടത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്.  എലന്റെ  കചേഭാദവലാം,  അങ്ങസ്റ്റ്  സൂചേനിപനിചതു
കപഭാലള്ള  എല്ലഭാ  നടപടനികേളുലാം  സസ്വതീകേരനിചഭാലലാം  കകേഭാഴനി  അവശവസഭാധന  നനിയമത്തനിലന്റെ
പരനിധനിയനില് വരഭാത്തതുലകേഭാണസ്റ്റ് വനില നനിയനനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ: സര്, ഉല്പഭാദനലാം പരമഭാവധനി വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് ഇറചനികക്കഭാഴനിയലട
വനില നനിയനനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ പദതനികേള ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
യഥഭാര്തത്തനില് ഇറചനികക്കഭാഴനിക്കസ്റ്റ് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ബഭാധകേമല്ല.  പകക്ഷ നനിലവനിലണഭായനിരുന
14.5  ശതമഭാനലാം  നനികുതനി  എടുതകേളലഞങനിലലാം  കകേഭാഴനിയലട  വനില  കുറയഭാത്ത
സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനി ഇടലപടസ്റ്റ്  കകേഭാഴനിക്കചവടക്കഭാരുമഭായനി
ചേര്ച  നടത്തനി  പരമഭാവധനി  വനില  കുറച്ചുനല്കുനതനിനുലാം  ടഭാകസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭായ  സഭാഹചേരവത്തനില്
അതനിലന്റെ ആനൂകൂലവലാം  ഉപകഭഭാകഭാവനിനസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന തരത്തനിലള്ള കേഭാരവങ്ങള നടപനി
ലഭാക്കണലമനസ്റ്റ്  ആവശവലപടതസ്റ്റ്.  പകക്ഷ  കകേഭാഴനിക്കചവടക്കഭാര്  ലചേറതനനില്പസ്റ്റ്
സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇടലപടല്മൂലലാം  കേകമ്പഭാളത്തനിലണഭായനിരുന
വനിലയനില്നനിനസ്റ്റ് കേഭാരവമഭായ കുറവുണഭാക്കഭാന കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    എലാം  .    നനൗഷഭാദസ്റ്റ്:  സര്,  ലതരുവസ്റ്റ്  നഭായ്ക്കളുലടയലാം  വനവമൃഗങ്ങളുലടയലാം
ആക്രമണലാംമൂലലാം  ഇറചനികക്കഭാഴനികേള  ലകേഭാല്ലലപടുനതസ്റ്റ്  നനിതവസലാംഭവമഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതുമൂലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭാകുന  നഷലാം  വളലര  വലതഭാണസ്റ്റ്.  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം,
പകേര്ചവവഭാധനികേള,  വനവമൃഗങ്ങളുലടയലാം  മറ്റുലാം  ആക്രമണലാം  എനനിവമൂലലാം  ഇറചനി
കകേഭാഴനികേള  ലകേഭാല്ലലപടുകമ്പഭാള  ഇറചനികക്കഭാഴനി  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില്  പദതനിയകണഭാ;  ഉലണങനില്  അതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇലല്ലങനില് അങ്ങലനലയഭാരു പദതനി ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  എലന്തെങനിലലാം  ദുരന്തെലാംമൂലലാം  വളര്തമൃഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നഭാശനഷലാം സലാംഭവനിചഭാല് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുനതനിനുള്ള പദതനി
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനില് നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ നഷപരനിഹഭാരതകേ വളലര കുറവഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു
കകേഭാഴനിക്കസ്റ്റ്  50  രൂപ  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാനഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില്  നനിയമമുള്ളതസ്റ്റ്.
അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുനണസ്റ്റ്. സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
അത്തരത്തനില്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനലമടുത്തസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  ജനില്ലകേളക്കുലാം
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് തുകേ അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനില്ലകേളനില് ലപനഡനിലാംഗുണഭായനിരുന
തുകേ  ലകേഭാടുതതതീര്ക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പക്ഷനിപനനി  പനിടനിലപടസ്റ്റ്
ആലപ്പുഴ, കകേഭാടയലാം ജനില്ലകേളനിലല ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ് തഭാറഭാവുകേള ലകേഭാല്ലലപടുകേയലാം
അവലയ  ലകേഭാകല്ലണ  സനിതനിയണഭാവുകേയലാം  ലചേയ.  തഭാറഭാവസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  11.83
കകേഭാടനി രൂപ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.

ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേനന  നഭായര്:  സര്,  ഏഷവയനിലല  ഏറവുലാം  വലനിയ

സഭാപനമഭാണസ്റ്റ്  ലചേങ്ങന്നൂര് ലസനടല് ഹഭാചറനി.   ഇറചനികക്കഭാഴനി വനില്പനയലാം മുട

വനിപണനവുമഭാണസ്റ്റ് അവനിലട പ്രധഭാനമഭായനി നടത്തനിയനിരുനതസ്റ്റ്. കേഴനിഞകേഭാല ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ

പ്രവര്ത്തനഫലമഭായനി  ആ  സഭാപനലാം  തകേര്ചയനിലഭായനി.  അതസ്റ്റ്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി

ബഹുമഭാനലപട  മനനിയലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ഒകടലറ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ഇകപഭാള നടക്കുനണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് സസ്വഭാഗതഭാര്ഹമഭാണസ്റ്റ്. ലചേങ്ങന്നൂര് ലസനടല് ഹഭാചറനി

നവതീകേരനിചഭാല്  കകേരളത്തനികലയ്ക്കഭാവശവമഭായ  മുട  അവനിലടനനിനസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.

അവനിലടനനിനസ്റ്റ്  ലഭനിച  chicks  sexing  പരനിശതീലനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ് ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേള ഇന്തെവയലട വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില് കജഭാലനി

ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  ഏകേകദശലാം അഞര ഏക്കര് സലവുലാം അതനിനഭാവശവമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുമുള്ള

ലസനടല്  ഹഭാചറനി  നവതീകേരനിചഭാല്  ഇറചനികക്കഭാഴനി  വനില്പനയനിലലാം  മുട  വനിപണനത്തനിലലാം

വലനിയ  സഭാധവതയഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗലപടുതനതനിനുകവണനി  അങ്ങസ്റ്റ്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  ലചേങ്ങന്നൂരനിലല  ലസനടല് ഹഭാചറനിയഭാണസ്റ്റ്   മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപനിനുകേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഏറവുലാം വലനിയ ഹഭാചറനി.  അവനിലട ഉല്പഭാദനലാം
നടക്കുനലണങനിലലാം അതനിലന്റെ മുഴുവന കേപഭാസനിറനിയനിലലാം ഉല്പഭാദനലാം നടക്കുനനില്ല.
അവനിടലത്ത  ഉല്പഭാദനലാം  ലമചലപടുതനതനിനുലാം  കകേരളത്തനികലയലാം  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്
ലവളനിയനികലയലാം കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള ലകേഭാടുക്കഭാന കേഴനിയന രതീതനിയനില് ഉല്പഭാദന
കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം ആവശവമഭായ നടപടനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് നടത്തനിലക്കഭാണനി
രനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ലസനടല്  ഹഭാചറനി  നവതീകേരണവുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുള്ള  നനിരവധനി
ചേര്ചകേള  നടനകേഴനിഞ്ഞു.  അവനിലട കൂടുതല് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതനതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീമതനി ഇ  .    എസസ്റ്റ്  .    ബനിജനികമഭാള  : സര്, safe to eat product  കകേരളത്തനില്
വവഭാപകേമഭാക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലമനഭാണസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേഭാഴനി  ഇറചനിയലട കേഭാരവത്തനില് കകേരളലത്ത മനിച സലാംസഭാന
മഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  പരനിശമനിചഭാല്  കേഴനിയലമനള്ളതനിലന്റെ  ഏറവുലാം  വലനിയ  ലതളനിവഭാണസ്റ്റ്
പഭാലല്പഭാദന രലാംഗത്തസ്റ്റ്  83  ശതമഭാനത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ് അതനിലന്റെ വര്ദനവസ്റ്റ് എത്തനിക്കഭാന
അകങ്ങയ്ക്കസ്റ്റ്  കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്  എനള്ളതസ്റ്റ്.  ഇനൗ  മഭാതൃകേയനില്  സ്കൂള  കുടനികേളക്കുള്ള  "കുഞ്ഞു
ലലകേകേളനില് കകേഭാഴനിക്കുഞസ്റ്റ്" ഉളലപലടയള്ള പദതനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വവഭാപകേമഭാക്കുനതുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; നഗരങ്ങളനില് വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനുകവണനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള "നഗരപ്രനിയ" ഉളലപലടയള്ള പദതനികേള
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വവഭാപകേമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  പനൗളടനി  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനഭാണസ്റ്റ്
ഇറചനികക്കഭാഴനി ഉല്പഭാദന കമഖലയനിലല പ്രധഭാനലപട പ്രവൃത്തനികേള ലചേയവരുനതസ്റ്റ്.
ലകേപ്കകേഭായലട  ആഭനിമുഖവത്തനില്  നനിരവധനി  പദതനികേള  നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട
ലമമ്പര്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  കുഞ്ഞുലലകേകേളനില്  കകേഭാഴനിക്കുഞസ്റ്റ്,  ആശയ,  നഗരപ്രനിയ
പദതനികേള  ലകേപ്കകേഭാവഴനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.  ലകേപ്കകേഭായലട  ആസഭാനലാം
തനിരുവനന്തെപുരത്തഭാണസ്റ്റ്.  കകേഭാഴനികേലള ലഭവമഭാക്കുന പ്രധഭാനലപട കകേനലാം തനിരുവനന്തെപുരത്തസ്റ്റ്
കുടപനക്കുനനിലഭാണസ്റ്റ്.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന കകേഭാഴനികേലള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വടക്കന
പ്രകദശങ്ങളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന  കേഭാരവത്തനില്  കവണത്ര  സനൗകേരവമനില്ല.  അതനിനസ്റ്റ്
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ മറസ്റ്റ് ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം ലകേപ്കകേഭായലട
ആഭനിമുഖവത്തനില്  ഹഭാചറനികേളുലാം  കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്  കകേനങ്ങളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  ആകലഭാചേനകേള  നടക്കുനണസ്റ്റ്.  ലകേപ്കകേഭായലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വവഭാപനിപനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ധനകേഭാരവ
വകുപ്പുമനനിയലാം ഞഭാനുലാം കചേര്നസ്റ്റ്  പ്രകതവകേമഭായ കയഭാഗലാം  കൂടനി  ഇതനിനുകവണനിയള്ള
കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനൗ  പദതനികേള  തലന  കുലറക്കൂടനി  ലമചലപട  നനിലയനില്
കകേരളത്തനില് വവഭാപകേമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന:  സര്,  കകേവലലാം  14  ദനിവസലാംലകേഭാണസ്റ്റ് പൂര്ണ്ണ വളര്ച
പ്രഭാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനിലല കകേഭാഴനികേളനില് നടത്തനിവരുന അമനിത അളവനിലള്ള
കഹഭാര്കമഭാണ്  കുത്തനിവയനിലന്റെ  ദൂഷവഫലലാം  ആ  ഇറചനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനവരനില്  ജനനിതകേ
മഭാറവുലാം അമനിത വണ്ണവുലാം വളര്ചഭാ ലലവകൃതവുലാം പനില്ക്കഭാലത്തസ്റ്റ് കേവഭാനസര്, പ്രകമഹലാം
തുടങ്ങനിയ അസുഖങ്ങളഭായലാം രൂപലപടുന എനതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  കകേഭാഴനികേളനില്  കഹഭാര്കമഭാണ്  കുത്തനിവയനതഭായനി
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  അതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല്  അകനസ്വഷണങ്ങള
നടത്തനി ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .   സതീക്കര്: കചേഭാദവലാം നമ്പര് *362.

വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ് പുകേയനില-മയക്കുമരുന വനിപണനലാം.

(കചേഭാദവലാം ഉനയനികക്കണ അലാംഗങ്ങള സതീറനില് ഇല്ലഭാതനിരുനതനിനഭാല് നക്ഷത്ര
ചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവലാം നമ്പര് 362 പരനിഗണനയ്ലക്കടുത്തനില്ല.)

മനിനനിമലാം കവതനലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുവഭാന നടപടനി

2 (*363) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ  :
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം  :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി  :
ശതീ  .    എന  .    വനിജയന  പനിള്ള:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കഭാനഭായനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  കേഭാലഭാവധനി  എത്രലയനസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞനിട്ടുലാം മുന സര്ക്കഭാര് മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിക്കഭാതനിരുന ലതഭാഴനില് കമഖലകേള ഏലതല്ലഭാമഭായനിരുന; ഇത്തരലാം കമഖലകേ
ളനിലളലപലട  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുവഭാന
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനിയലാം മനിനനിമലാം കവതനലാം നനിശ്ചയനിചനിടനില്ലഭാത്ത അസലാംഘടനിത കമഖലകേളനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കവതനലാം പരനിഷ്കരനിക്കഭാന നടപടനിയണഭാകുകമഭാ?

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

(എ)  മനിനനിമലാം  കവതന  നനിയമലാം,  1948  പ്രകേഭാരലാം  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  5
വര്ഷത്തനിനകേലാം പുതുക്കണലമനസ്റ്റ് വവവസ ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞനിട്ടുലാം മുന
സര്ക്കഭാര് മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കഭാതനിരുന ലതഭാഴനില് കമഖലകേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഇത്തരലാം കമഖലകേളനിലളലപലട 18
ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം മനിനനിമലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത പുതനിയതഭായനി മനിനനിമലാം കവതനത്തനിലന്റെ
പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  6  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനില്  4  എണ്ണത്തനില്  മനിനനിമലാം
കവതനലാം  നനിശ്ചയനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തനിയഭായ  27  ലതഭാഴനില്
കമഖലകേളനില് ലതളനിലവടുപസ്റ്റ് നടത്തനി മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
4-7-2017-ലല  സ.ഉ.(പനി)65/2017/ലതഭാഴനില്  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  സബ്കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. സസ്വകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട മനിനനിമലാം
കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സസ്വകേഭാരവ  ആശുപത്രനി  വവവസഭായബന്ധ
സമനിതനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കശഷനിക്കുന കമഖലകേളനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
മനിനനിമലാം കവതന ഉപകദശകേ സമനിതനിക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇനനിയലാം  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  നനിശ്ചയനിചനിടനില്ലഭാത്ത  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കവതനലാം പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ:  സര്, മനിനനിമലാം കവജസ്സനിലന്റെ പരനിധനിയനില്
വരഭാത്തതഭായ പലതരലാം വവഭാപഭാര വവവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തകേര്
ജതീവനിക്കഭാനകവണനി  സസ്വന്തെമഭായനി  നടതനണസ്റ്റ്.  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  തുച്ഛമഭായ  വരുമഭാനലാം  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുനതസ്റ്റ്.  മറഭാനുകൂലവങ്ങള  ലഭനിക്കുനമനില്ല.  നനിയമത്തനിലന്റെ  മുമ്പനില്  ഇവര്  സഭാപന
ഉടമകേളഭാണസ്റ്റ്.  അതുകേഭാരണലാം ചേനികേനിതഭാ സഹഭായങ്ങകളഭാ ലഫസനിവല് അലവനകസഭാ
ലഭനിക്കുനനില്ല.  ഇവരുലട  കുടുലാംബലാം  ചേനികേനിത  ലഭനിക്കഭാന  പ്രയഭാസലപടുന.  ഇത്തരത്തനില്
നഭാമമഭാത്ര  വരുമഭാനത്തനില്  ജതീവനിക്കുന കുടുലാംബശതീ  പ്രവര്ത്തകേലര  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.
സതീമനില് ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത  സസ്വതീപനിലാംഗസ്റ്റ്,  കതീനനിലാംഗസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  മനിനനിമലാം കവതനത്തനിലന്റെ പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തനി കുറഞ കൂലനി
നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 5  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭായതനിനഭാല് ഇനൗ കമഖലയനിലല
കുറഞ  കൂലനി  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കവതന  ഉപകദശകേ  സമനിതനിയലട
സബ്കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ  ശുചേതീകേരണ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴനില്,  ജതീവനിത  സഭാഹചേരവലാം,  കവതനഘടന  എനനിവ  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്   തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചസ്റ്റ്  ഒരു പഠനലാം  നടതന കേഭാരവലാം  ലതഭാഴനില്
വകുപസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ്  കകേഭായ:  സര്,  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ജതീവനക്കഭാരുലട കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുലമനസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. മുമ്പസ്റ്റ് കതഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് മഭാലനിനവ
സലാംസരണ  പരനിപഭാടനി  നടത്തനിയനിരുനതസ്റ്റ്.  മനുഷവന  മലലാം  ചുമക്കഭാന  പഭാടനിലല്ലനസ്റ്റ്
പറഞതുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  അതവസഭാനനിപനിചതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  കുടുലാംബശതീ  പ്രവര്ത്തകേള
വതീടുകേളനില് കപഭായനി കുടനികേളുലട  മലവനിസര്ജവമടക്കലാം എടുതലകേഭാണസ്റ്റ് കപഭാകകേണ
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സനിതനിയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  അവര്ക്കഭാവശവമഭായ  സനൗകേരവങ്ങള  ഒനമനില്ലഭാലതയഭാണസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ലചേഭാറനി  ഉളലപലടയള്ള  കരഭാഗങ്ങള  പനിടനിചസ്റ്റ്  വനിഷമകേരമഭായ
അവസയനിലഭാണസ്റ്റ്  അവര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനതസ്റ്റ്.  ഇവരുലട  കസവന  കവതന  വവവസകേള
ഉളലപലടയള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനവനികധയമഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചതഭായനി  അറനിഞ്ഞു.
അതസ്റ്റ് വളലര കവഗത്തനില് നടതനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന: സര്, കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം നഗരസഭകേളനിലലാം ഇനസ്റ്റ്
കനരനിടുന  വലനിയ  ഒരു  പ്രശ്നമഭാണസ്റ്റ്  മഭാലനിനവ  സലാംസരണലാം.  ഇനൗ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ
കമഖലയനിലല  അലാംഗങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അവരുലട  ജതീവനിത  സഭാഹചേരവലാം
വളലര പ്രയഭാസകമറനിയതഭാണസ്റ്റ്. ഇനൗ വനിഷയത്തനിലന്റെ ഗനൗരവലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ഇത്തരലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സലാംരക്ഷണ  നടപടനികേള  ഏലതല്ലഭാലാം  തരത്തനില്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാലമനസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഗനൗരവമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    രഭാജ എബഹഭാലാം:  സര്, 2009-10  വര്ഷങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കവതനലാം
ഇതനിനുമുമ്പസ്റ്റ് പുതുക്കനിയതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് പഭാവലപട ലക്ഷക്കണക്കനിനസ്റ്റ്
ആളുകേളുലട  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കഭാന  തയഭാറഭായനില്ല.  ആ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കഭാന തയഭാറഭായ ബഹുമഭാനലപട ലതഭാഴനില് വകുപ്പുമനനിലയ
അനുകമഭാദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അവകശഷനിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  എനകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  പുതുക്കനി
നല്കേഭാന കേഴനിയലമനലാം അത്തരത്തനില് കവതനലാം പുതുക്കനി നല്കേഭാത്ത  ലതഭാഴനില്
ഉടമയ്ലക്കതനിലര  സര്ക്കഭാര്  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന: സര്, മനിനനിമലാം കവതനലാം  പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കഭാനുള്ള
കമഖലകേളനിലലല്ലഭാലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി  മനിനനിമലാം  കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിച പ്രശ്നലാം ഗനൗരവമഭായനി
കേണസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  കമഖലയനികലയലാം  സനിതനിഗതനികേള  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  നടപടനി
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി:  സര്,  ആധുനനികേ കേഭാലഘടത്തനില് ഉകദവഭാഗസരഭായ
സതീകേള അനുഭവനിക്കുന പ്രയഭാസമഭാണസ്റ്റ്  കുടനികേലള കനഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാത്തതുലാം വതീട്ടു
കേഭാരവങ്ങള  കനഭാക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തതുലാം.  ഇനൗ  കേഭാലഘടത്തനില്  ഏറവുലാം  കൂടുതല്
അനനിവഭാരവമഭായ  കേഭാരവമഭാണസ്റ്റ്  ഗഭാര്ഹനികേ  കജഭാലനികേളക്കുള്ള  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
കേനിട്ടുകേലയനള്ളതസ്റ്റ്. വതീട്ടുകജഭാലനിക്കസ്റ്റ് ആളുകേലള കേനിടഭാനനില്ലഭാത്ത സഭാഹചേരവമഭാണസ്റ്റ് ഇനസ്റ്റ്
നനിലനനില്ക്കുനതസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കഭാന കുടുലാംബശതീയമഭായനി കചേര്നസ്റ്റ് ഒരു സലാംവനിധഭാ
നമുണഭാക്കനി  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.,  പനി.എഫസ്റ്റ്.  തുടങ്ങനിയ
ആനുകൂലവങ്ങള  കൂടനി  നല്കേനി,  ഗഭാര്ഹനികേ  കജഭാലനികേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുലാം  കുടനികേലള
കനഭാക്കുനതനിനുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  കേനിട്ടുനതനിനുള്ള  ഒരു  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാന
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് പരനിശമനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന: സര്, ഗഭാര്ഹനികേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഉചഭക്ഷണലാം
പഭാകേലാം  ലചേയ്യുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ഇവനിലട  ചൂണനിക്കഭാണനിച  മലറഭാരു  കേഭാരവലാം,  ഇനൗ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  സതീമനില് ഉളലപടുത്തഭാന കേഴനിയകമഭാ എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.
സതീലാം ഒരു പ്രകതവകേ നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ആ നനിയമവുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് എങ്ങലന ഇവരുലട പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴനിയലമനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഗനൗരവമഭായനി  ആകലഭാചേനിക്കുനതുലാം  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയലാം  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.
കകേഭാര്പകറഷലന്റെയലാം മുമ്പനില് ഇനൗ പ്രശ്നലാം ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുമുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനി
ക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള:  സര്,  മനിനനിമലാം കവതന നനിയമലാം പുതുക്കനിയ അങ്ങകയയലാം
ഇനൗ  ഗവണ്ലമന്റെനികനയലാം  ഞഭാന  അഭനിനനനിക്കുന.  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
കൂലനിയലട  കേഭാരവത്തനില്  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  ചൂഷണത്തനിനസ്റ്റ്  വനികധയരഭാക്കുന  ഏജന്റുമഭാലര
നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ലമചലപട  കൂലനി  ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട പ്രശ്നലാം
വളലര ഗനൗരവമഭായഭാണസ്റ്റ്  ഇനൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില് ഇനസ്റ്റ്
അനുവദനതീയമഭായ നനിയമങ്ങലളല്ലഭാലാം അവര്ക്കുലാം കൂടനി ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്. അവര്ക്കസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കൂലനി
ലഭനിക്കുനകണഭാലയനസ്റ്റ്  കലബര്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലല  ഉകദവ ഭാഗസര്   പരനികശഭാധനിക്കുനണസ്റ്റ്.
എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ശകനിലപടുത്തനി  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാനുള്ള നടപടനി തുടര്നലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട മനനിക്കുലാം അറനിയഭാവുന കേഭാരവമഭാണസ്റ്റ്
ഞഭാന സൂചേനിപനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേന ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് വനിട്ടുലകേഭാടുത്ത തനിരുവനന്തെപുരലത്ത
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  ബകഹഭാസനില്  നമ്മേള  വനിട്ടുലകേഭാടുത്ത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
മനിനനിമലാം കവതനലാം ലഭവമഭാകുനനില്ല. കവതനവുലാം ലഭനിക്കുനനിലല്ലന പരഭാതനി പല തവണ
ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ബഹുമഭാനലപട  മനനി
ഇടലപടസ്റ്റ്  മലയഭാളനികേളഭായ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സുരക്ഷയ്ക്കസ്റ്റ്   പ്രകതവകേ  പരനിഗണന  നല്കേനി
അവരുലട ശമ്പളലാം ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇനൗ  വനിഷയത്തനില്  പ്രകതവകേ  കനഭാടതീസസ്റ്റ്
കവണതഭാണസ്റ്റ്. എനഭാല് എല്ലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലലാം മനിനനിമലാം കവതനലാം ലഭനിക്കുനകണഭാ
എനള്ളതസ്റ്റ് ഗനൗരവമഭായനി പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കവതനലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനുകവണ
എല്ലഭാ നടപടനികേളുലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന: സര്, സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട മനിനനിമലാം കവതനലാം
പ്രതനിദനിനലാം  600  രൂപയഭായനി  നനിശ്ചയനിക്കുലമന ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നയലാം  പ്രഖവഭാപനി
ചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. ചേനില കമഖലകേളനില്  പ്രതനിദനിന കവതനലാം  600 രൂപ നല്കുനമുണസ്റ്റ്.
എനഭാല്  കകേരളത്തനിലല  പരമ്പരഭാഗത  വവവസഭായ  കമഖലയനിലല   ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
വര്ഷങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് പ്രഖവഭാപനിച മനിനനിമലാം കവതനലാം കപഭാലലാം ഇകപഭാഴുലാം ലഭനിക്കുനനില്ല.
ഹകേത്തറനി,  ഖഭാദനി   തുടങ്ങനിയ പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന
കമഖലകേളനില്  പ്രഖവഭാപനിച  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ലഭനിക്കുനലണനള്ളതസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതകമഭാ;
അകതഭാലടഭാപലാം അവരുലട മനിനനിമലാം കവതനലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പ്രതനിദനിനലാം  600
രൂപയനികലയ്ക്കസ്റ്റ് ഉയര്ത്തഭാനുള്ള  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന: സര്, പ്രഖവഭാപനിച മനിനനിമലാം കവതനലാം എല്ലഭാ വനിഭഭാഗലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ലഭവമഭാകുനലണനസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതലാം.  കലബര് എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗലാം ഇക്കഭാരവങ്ങള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ആവശവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനിലല ഏറവുലാം കുറഞ കൂലനി 600 രൂപ ആയനിരനിക്കണലമനതഭാണസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ലപഭാതുസമതീപനലാം.  എനഭാല്  ഓകരഭാ  കമഖലയലടയലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  നനിലപഭാടസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് മഭാത്രകമ അപ്രകേഭാരമുള്ള കേഭാരവങ്ങള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.
മനിനനിമലാം കവജസ്റ്റ് അഹഡസ്വസറനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഒരു  സഭാററ്റ്യൂടറനി കേമ്മേനിറനിയഭാണസ്റ്റ്. ആ കേമ്മേനിറനി
തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലള്ള മനിനനിമലാം കവജസ്റ്റ് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ്
തലനയഭാണസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരവങ്ങളനില്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  600
രൂപയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  കൂലനി  ഉയര്തനതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭായ  എല്ലഭാ  നടപടനികേളുലാം  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന  : സര്,  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള  മഭാകനിമലാം
എഫര്ടഭാണസ്റ്റ് ഗവണ്ലമലന്റെടുക്കുനതസ്റ്റ്. എനഭാല് കകേരളത്തനില് ഇതസ്റ്റ് നടപഭാക്കുകമ്പഭാള
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നനിയനണത്തനിലള്ളതുലാം  അര്ദസര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുലാം  ഉളലപലട
ചേനില  പരനിമനിതനികേളുലാം  നടപഭാക്കഭാന  ചേനില  പ്രയഭാസങ്ങളുലാം  കനരനിടുനണസ്റ്റ്.  ഒനസ്റ്റ്,  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് നനിയനണ സലാംവനിധഭാനത്തനിലലാം മുഴുവന ഇതസ്റ്റ് നട
പഭാക്കനിലകേഭാണ്ടുമഭാത്രകമ മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. രണസ്റ്റ്, മനിനനിമലാം കവതനലാം
600  രൂപ എനതസ്റ്റ് നടപഭാക്കുകമ്പഭാള ലപ്രഭാഡക്ഷന കകേഭാസലാം വനിലയമഭായനി ബന്ധലപട ചേനില
പ്രശ്നങ്ങളുമുണസ്റ്റ്.  അലതങ്ങലന  പരനിഹരനിക്കഭാലമനതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഒരു  പഠനവുലാം  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലള്ള ഒരു സലാംവനിധഭാനവുലാം രൂപലപടുതകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  : സര്,  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസനിലലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനിലലമല്ലഭാലാം  ഒഭാകരഭാ  ഘടത്തനിലലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  എന്തെഭായനിരനിക്കണലമനള്ളതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ധനകേഭാരവ വകുപസ്റ്റ് പ്രകതവകേമഭായനി കനഭാടനിഹഫ ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  അങ്ങലന
കനഭാടനിഹഫ ലചേയ്യുനതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലള്ള കൂലനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സര്വ്വതീസനില്
ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയലാം  ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  600  രൂപ
കൂലനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  അതനിലന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ
പഠനലാം  നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുമഭാത്രകമ  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിയകേയള.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിച ഇനൗ പ്രശ്നലാം ആ അര്തത്തനില് തലനയഭാണസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റുലാം പരനിഗണനിക്കുനതസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന:  സര്,  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുന മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തെല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  പരഭാമ്പരഭാഗത
വവവസഭായങ്ങളനില്  കേഴനിഞ  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതവ  മുനണനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഭരനിക്കുകമ്പഭാള ഗവഭാരന്റെതീഡസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കൂലനി എലനഭാരു സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കനിയനിരുന.
അതസ്റ്റ്  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കകേരളത്തനില്
മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉള്ളതുലകേഭാണ്ടുലാം അയല് സലാംസഭാനങ്ങള പലതനിലലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി
ഇല്ലഭാത്തതുലകേഭാണ്ടുലാം അവനിലടനനിനസ്റ്റ്  ഉല്പനങ്ങള ഇകങ്ങഭാകടയ്ക്കസ്റ്റ്  കേടനവരുനണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് നനിയനനിക്കഭാന എന്തെസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന: സര്, കകേരളത്തനിലലയലാം ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ബഭാധകേമഭാകേത്തക്ക  നനിലയനിലള്ള  ഒരു  സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്   ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  മനിനനിമലാം  കൂലനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനിയലട  ജതീവനിത  നനിലവഭാരവുലാം
ജതീവനിത  ലചേലവനിലന്റെയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  നനിരവധനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുണസ്റ്റ്.
അലതല്ലഭാലാം പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കൂലനി നനിശ്ചയനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതഭാണസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ലപഭാതുസമതീപനലാം.

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്: സര്,  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനില് നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന
എല്ലഭാ ശമങ്ങലളയലാം അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  വലനിയ ശമലാം തലനയഭാണസ്റ്റ് ലതഭാഴനില്
കമഖലയനിലനിടലപടസ്റ്റ്  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഇകപഭാള പല
കമഖലകേളനിലലാം  തഭാങളുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഫര്ണനിചര്
നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിലല  മനിനനിമലാം  കവതനത്തനിലന്റെ  കേഭാരവത്തനില്  എലന്തെങനിലലാം
തതീരുമഭാനമഭാകയഭാ;  ഈ  കമഖലയനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനവര്  വലനിയ  പ്രതനിസന്ധനി
കനരനിട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഫര്ണനിചര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
നടപഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ഏതുവലരയഭായനി;  അതസ്റ്റ്  ഏതുസമയത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുലമനസ്റ്റ്
ഉറപ്പുനല്കേഭാന സഭാധനിക്കുലാം?

ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന  :  സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിലന്റെ ഇനൗ നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    കജഭാണ്  ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ്:  സര്,  ഹലറസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  സനൗണസ്റ്റ്  കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  മനിനനിമലാം  കവതനലത്ത  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതനിനുലാം
അവര്ക്കുകവണനി ഒരു കക്ഷമനനിധനി രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന  :  സര്,  മനിനനിമലാം കവതനലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
ബഭാക്കനിയള്ള എല്ലഭാ കമഖലകേളുലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. കകേരളത്തനില് ഇനസ്റ്റ് 80
കമഖലകേലള  മനിനനിമലാം  കവതനത്തനിലന്റെ  പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനകേത്തസ്റ്റ്
ഫര്ണനിചര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളലപലടയള്ള  കമഖലകേളുണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
ഇവനിലട  ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുള്ള  വനിഷയങ്ങളുളലപലട  മനിനനിമലാം  കവതനത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  സഭാധനിക്കുനതഭാകണഭാ  എനള്ളതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
ഇനൗ കേഭാരവത്തനില് സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.
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മനി  .   സതീക്കര്: കചേഭാദവലാം നമ്പര് *364

     മരവല്ക്കരണലാം എന കേര്മ്മേ പദതനി

(കചേഭാദവലാം ഉനയനികക്കണ അലാംഗങ്ങള സതീറനില് ഇല്ലഭാതനിരുനതനിനഭാല് നക്ഷത്ര
ചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവലാം നമ്പര് 364  പരനിഗണനയ്ലക്കടുത്തനില്ല.)

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി സഭാമൂഹവകക്ഷമ പരനിപഭാടനികേള

3 (*365) ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ്:
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന:
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി:
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന:   തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന സഭാമൂഹവകക്ഷമ
പരനിപഭാടനിയലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  ലക്ഷവലാം  കനടുനതനില്  എത്രമഭാത്രലാം
വനിജയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ഇനൗ  പദതനിയലട  പ്രഭാകയഭാഗനികേത  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
വനിപുലമഭായ കതഭാതനില് നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ ജനസമൂഹവുലാം മുഖവധഭാരഭാ  സമുദഭായങ്ങളുലാം തമ്മേനിലള്ള
ബന്ധലാം കൂടുതല് മഭാനവനികേമഭാക്കനി തതീര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള സഭാമൂഹവ ലഎകേവദഭാര്ഢവ
പക്ഷഭാചേരണലാം,  ലക്ഷവപ്രഭാപ്തനിക്കുതകുലാംവനിധലാം  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  വവഭാപകേമഭായ  കതഭാതനില്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) വനിജഭാനവഭാടനികേള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി എത്രമഭാത്രലാം പ്രഭാവര്ത്തനി
കേമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ): സര്,

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന   വകുപസ്റ്റ്   നടപനിലഭാക്കുന   സഭാമൂഹവകക്ഷമ പദതനികേള:

1. വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം  :

പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കുടുലാംബങ്ങളനിലല  ലപണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
നല്കുന  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം  50,000  രൂപയനില്നനിനസ്റ്റ്  75,000
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 15

2. മനിശ വനിവഭാഹനിതര്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം  :

മനിശ  വനിവഭാഹനിതരഭായ  ദമ്പതനിമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  (ഒരഭാള  പടനികേജഭാതനിയലാം  പങഭാളനി
പടനികേ ഇതര സമുദഭായത്തനില്ലപടതുമഭായനിരനിക്കണലാം) വനിവഭാഹലത്ത
തുടര്നസ്റ്റ് ഉണഭാകുന  സഭാമൂഹനികേ  പ്രശ്നങ്ങലള  അതനിജതീവനിക്കഭാനുലാം
ലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുമഭായനി നല്കുന ധനസഹഭായലാം
ഇനൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള 50,000 രൂപയഭാ
യനിരുനതസ്റ്റ് 75,000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

3. ഭൂരഹനിത പുനരധനിവഭാസ പദതനി  :

പടനികേജഭാതനിയനില്ലപട ഗഭാമസഭഭാ ലനിസനില് ഉളലപട ഭൂരഹനിതരഭായ
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഇനൗ പദതനി മുകഖന ഭൂമനി അനുവദനിക്കുന.

ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  5  ലസന്റെസ്റ്റ്  വഭാങ്ങഭാന  3,75,000  രൂപയലാം
നഗരസഭകേളനില്  3  ലസന്റെസ്റ്റ്  വഭാങ്ങഭാന  4,50,000  രൂപയലാം
കകേഭാര്പകറഷനനില് 3 ലസന്റെസ്റ്റ് വഭാങ്ങഭാന 6 ലക്ഷലാം രൂപയലാം നല്കുന.

4. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ഗഭാന്റെസ്റ്റ്  :

2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല്  3,00,000  രൂപയഭായനിരുന
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണഗഭാന്റെഭായനി  നല്കേനിയനിരുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.

5. ദുര്ബല വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള പ്രകതവകേ പുനരധനിവഭാസ പദതനി  :

ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിതരഭായ  കവടന,  നഭായഭാടനി,  ചേകനിയ,  കേല്ലഭാടനി,
അരുന്ധതനിയഭാര്  എനതീ  ദുര്ബല  സമുദഭായങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി
വതീടസ്റ്റ് വയനതനിനുള്ള പ്രകതവകേ പദതനി. വതീടനിനസ്റ്റ് 3,50,000 രൂപയലാം
സലലാം വഭാങ്ങഭാന 3,75,000 രൂപയലാം നല്കുന.

6. പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപ്പുമനനിയലട  ഒനൗകദവഭാഗനികേ  നഭാമകധയത്തനില്
രൂപതീകേരനിച ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനി  :

മഭാരകേമഭായ  കരഭാഗങ്ങള  ബഭാധനിചവരുലാം  അതവഭാഹനിതങ്ങളനില്
ലപടവരുമഭായ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരനില്  1,00,000  രൂപയനില്  തഭാലഴ
വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവനികേസന
വകുപ്പുമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനസ്റ്റ്  50,000  രൂപവലരയലാം
അകതസമയലാം  ഹൃദയ  ശസക്രനിയ,  വൃക്ക  മഭാറനിവയ്ക്കല്  ശസക്രനിയ,
ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്  എനനിവയ്ക്കസ്റ്റ്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയലാം  അനുവദനിക്കുന.
ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  വനതനിനുകശഷലാം  വരുമഭാന  പരനിധനി  50,000
രൂപയനില്നനിനസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനി.
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7. സഭാമൂഹവ ലഎകേവദഭാര്ഢവ പക്ഷഭാചേരണലാം  :

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ ജനസമൂഹവുലാം മുഖവധഭാരഭാ സമുദഭായങ്ങളുലാം
തമ്മേനിലള്ള  ബന്ധലാം  കൂടുതല്  ഉനൗഷ്മളവുലാം  ഇഴയടുപവുമുള്ളതഭാക്കനി
തതീര്ക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഗഭാന്ധനിജയന്തെനി ദനിനമഭായ ഒകകഭാബര്  2  മുതല്  16
വലര  എല്ലഭാ  വര്ഷവുലാം  സഭാമൂഹവ  ലഎകേവദഭാര്ഢവ  പക്ഷഭാചേരണലാം
ആചേരനിക്കുന.

8. ഭവനപുനരുദഭാരണലാം  /  അഡതീഷണല് റൂലാം ധനസഹഭായ പദതനി  :

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനില്നനിനസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം
ഹകേപറനിയനിട്ടുള്ളവരുലാം  എനഭാല്  ക്ഷകയഭാന്മുഖമഭായ  ഭവനത്തനില്
തഭാമസനിക്കുന  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്  ഭവന  പുനരുദഭാരണത്തനിനസ്റ്റ്
പുതനിയതഭായനി  ഒരു  മുറനികൂടനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കുനണസ്റ്റ്.  2 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതസ്റ്റ്.

9. വനിജഭാനവഭാടനി  :

പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്തനികേളുലടയലാം യവഭാക്കളുലടയലാം ഉനമനലാം ലക്ഷവമഭാക്കനി
ആനുകേഭാലനികേ വനിജഭാന സമ്പഭാദനത്തനിനുലാം മതര പരതീക്ഷകേളക്കസ്റ്റ്
ഓണ്ഹലന അകപക്ഷകേള സമര്പനിക്കുനതനിനുലാം സഹഭായകേരമഭായതഭാണസ്റ്റ്
വനിജഭാനവഭാടനികേള.

10. കഹഭാമനികയഭാ ലഹല്ത്തസ്റ്റ് ലസന്റെര്  :

സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞടുക്കലപട 29 പടനികേജഭാതനി സകങതങ്ങ
കളഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ് കഹഭാമനികയഭാ ലഹല്ത്തസ്റ്റ് ലസന്റെറകേള സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

11. വനികദശത്തസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് കനടുനതനിനസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം  :

അഭവസവനിദവരുലാം  ഏലതങനിലലാം  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനില്  ഹനപുണവവുലാം
പരനിശതീലനവുലാം  ലഭനിച  പടനികേജഭാതനി  യവതതീ-യവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  വനികദശത്തസ്റ്റ്
ലതഭാഴനില് കനടുനതനിനസ്റ്റ് യഭാത്രയലാം വനിസ സലാംബന്ധമഭായ ലചേലവുകേളക്കുമഭായനി
നല്കേനിയനിരുന ധനസഹഭായലാം 50,000 രൂപയനില്നനിനസ്റ്റ്  1,00,000
രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനി.

പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന  സഭാമൂഹവകക്ഷമ
പദതനികേള  :

1. സമഗ ആകരഭാഗവ പദതനി

2. പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഭക്ഷവ സഹഭായ പദതനി
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3. കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി
കേനിചന പദതനി

4. പടനികേവര്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിവനിധ  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്
പദതനികേള

5. ഭവനരഹനിതരഭായവര്ക്കസ്റ്റ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

6. ഭൂരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കുന പദതനി

7. സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി

8. അടനിസഭാന  സനൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  അലാംകബദ്കേര്
ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് വനികേസന പദതനി

9. പടനികേവര്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  യഭാത്രഭാസനൗകേരവലാം  ഒരുക്കുനതനിനസ്റ്റ്
കഗഭാത്രസഭാരഥനി പദതനി

10. വനിദവഭാര്തനികേളുലട ഭഭാഷഭാ പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം വനിദവഭാഭവഭാസ
നനിലവഭാരലാം  ഉയര്തനതനിനുലാം സഭാമൂഹവ പഠന മുറനി,  കഗഭാത്രബന
പദതനികേള

11. പടനികേവര്ഗ  ലപണ്കുടനികേളുലട  ശഭാകതീകേരണത്തനിനഭായനി  കഗഭാത്ര
വഭാതലവ നനിധനി പദതനി.  (1,38,000 രൂപ 4 ഗഡുക്കളഭായനി
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നനികക്ഷപനിക്കുകേയലാം  18  വയസ്സഭാകുകമ്പഭാള  3,00,000
രൂപ  ലഭനിക്കുന  സമഗ  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പഭാകക്കജഭാണനിതസ്റ്റ്.)
അതസ്റ്റ്  ഇനൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനതനിനുകശഷലാം രൂപലപടുത്തനിയ
പദതനിയഭാണസ്റ്റ്

12. ലതഭാഴനിലവസരലാം  സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ  ഹനപുണവ
വനികേസന പരനിശതീലനലാം

13. പനി.ലകേ. കേഭാളന കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി.

14. ജതീവകനഭാപഭാധനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള/സസ്വയലാം ലതഭാഴനില് പദതനികേള.

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപസ്റ്റ്  :

മുനവര്ഷങ്ങളനില് ഭൂരഹനിത പുനരധനിവഭാസ പദതനി ഭനൗതനികേലക്ഷവലാം പൂര്ത്തതീ
കേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് എനതസ്റ്റ് ഇനൗ പദതനിയലട വനിജയലത്ത കേഭാണനിക്കുന. 2016-17-ല്
4465 കുടുലാംബങ്ങള സലലാം വഭാങ്ങനി. 100 ശതമഭാനലാം കനടലാം ഹകേവരനിച്ചു.

462/2020
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പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ്  :

ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗക്കഭാലര പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി 9-11-2001 
വലര 63/01/പജപവവനിവ.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം രൂപതീകൃതമഭായ
ആദനിവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ  വനികേസന  മനിഷന  ഭൂരഹനിതരുലാം  നഭാമമഭാത്ര
ഭൂമനിയള്ളവരുമഭായ പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഒരു ഏക്കറനില് കുറയഭാലതയലാം
ഭൂമനി കൂടുതലള്ള സലങ്ങളനില് ലഭവത അനുസരനിചസ്റ്റ് അഞസ്റ്റ് ഏക്കര്  വലരയലാം
ഭൂമനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  അവലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അവരുലട
സര്വ്വകതഭാന്മുഖമഭായ  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതനതനിനുലാം  ലക്ഷവമനിടഭാണസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിചതസ്റ്റ്.

മനിഷന  രൂപതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവലര  7718  പടനികേവര്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്
9737.49  ഏക്കര് ഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടസ്റ്റ് എനനിവനിടങ്ങളനില് 
5  ഏക്കര്  വതീതവുലാം  മറനിടങ്ങളനില്  ഒരു  ഏക്കര്  വതീതവുലാം  ഭൂമനി  നല്കുവഭാന
കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

റവനറ്റ്യൂ ഭൂമനി ലഭവമല്ലഭാത്ത സലങ്ങളനില് ഒകരക്കറനില് കുറവസ്റ്റ്  ഭൂമനിയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പുനരധനിവസനിപനിച ചേനില പ്രകദശങ്ങളനില് രൂക്ഷമഭായ വനവമൃഗ ശലവമുള്ളതനിനഭാല് ചേനില
കമഖലകേളനില്  പുനരധനിവസനിപനിചവര്  സനിരമഭായനി  തഭാമസനിക്കുവഭാന  തയഭാറഭാകേഭാത്ത
സനിതനിയണസ്റ്റ്.  നല്കേനിയ  ഭൂമനി  കൃഷവകയഭാഗവമല്ലഭാത്തതനിനഭാല്  ഉകപക്ഷനിച്ചു
കപഭായവരുമുണസ്റ്റ്.  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  ഭൂരഹനിതരഭായനി
22,052 കപരുണഭായനിരുനതനില് 7,718 കപര്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി നല്കുവഭാന കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം
കകേഭാടതനിയലട അനുമതനി ലഭനിച നനിക്ഷനിപ്ത വനഭൂമനി വനിതരണലാം,  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി
നല്കേല് എനനിവയനിലൂലടയലാം വനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം നല്കകേണ ഭൂമനിയലാം
നല്കുനതനിനസ്റ്റ് കേര്ശനവുലാം സമയബന്ധനിതവുമഭായ നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുനതസ്റ്റ്.  നനിക്ഷനിപ്ത  വനഭൂമനി  സര്ലവ്വ  നടതനതനിനസ്റ്റ്  ലസഷവല്  ടതീമനിലന
നനികയഭാഗനിച്ചു.  നനിലവനിലള്ള  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  നല്കുന  പദതനിയനില്  ആകക്ഷപങ്ങള
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  പരനിഷ്കരനിച  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  തയഭാറഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനവകേഭാശ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സമയബന്ധനിതമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന.

പുനരധനിവഭാസവുമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രശ്നങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  പരനിഹരനി
ക്കുനതനിനുലാം  വനലാം,  റവനറ്റ്യൂ,  പടനികേവര്ഗ  കക്ഷമവകുപ്പുമനനിമഭാരുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്
കയഭാഗലാം  കചേര്നസ്റ്റ്  പ്രശ്നങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  പരനിഹരനിക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭൂരഹനിതരഭായ  11,594  പടനികേവര്ഗ
കുടുലാംബങ്ങളുള്ളതഭായനി  കേണക്കഭാക്കലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനിയഭാളുകേളക്കസ്റ്റ്  റവനറ്റ്യൂ  ഭൂമനി
ലഭവമല്ലഭാത്ത പ്രകദശങ്ങളനില് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന.
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ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയലടയലാം  കകേന  വനലാം  പരനിസനിതനി
മനഭാലയത്തനിലന്റെയലാം  അനുമതനി  ലഭനിച  നനിക്ഷനിപ്ത  വനഭൂമനി  വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്
റവനറ്റ്യൂ  അഡതീഷണല് ചേതീഫസ്റ്റ്  ലസക്രടറനി,  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്,
വനലാം വകുപസ്റ്റ് APCCF എനനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായ ലസഷവല് ടതീമനിലന നനിയമനിചസ്റ്റ്
ടനി  ഭൂമനി  സര്കവ്വ  നടത്തനി  വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജവമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇനൗ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വനതനിനുകശഷലാം  1011  കപര്ക്കസ്റ്റ്  1341.36  ഏക്കര്
ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടനി  പദതനിയനില്  ഭൂരഹനിതരഭായനിട്ടുള്ള  മുഴുവന  കുടുലാംബങ്ങലളയലാം  എല്ലഭാ
സനൗകേരവങ്ങകളഭാടുലാംകൂടനി  പുനരധനിവസനിപനിക്കുവഭാനതക്ക  കപ്രഭാജക്ടുകേള  ജനില്ലഭാ
മനിഷന  മുകഖന  തയഭാറഭാക്കനി  4  വര്ഷലാംലകേഭാണസ്റ്റ്  എല്ലഭാ  ഭൂരഹനിതര്ക്കുലാം  ഭൂമനി
നല്കുനതനിനസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുനതസ്റ്റ്.

(സനി)  രഭാഷ്ട്രപനിതഭാവഭായ മഹഭാതഭാ ഗഭാന്ധനിജനിയലട ജന്മദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്
ഒകകഭാബര്  2  മുതല്  16  വലരയള്ള  കേഭാലയളവസ്റ്റ്  സഭാമൂഹവ  ലഎകേവദഭാര്ഢവ
പക്ഷഭാചേരണമഭായനി  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുകേള  ആചേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

ടനി കേഭാലയളവനില് കകേഭാളനനികേള കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ് ശുചേതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസുകേളുലാം  ലസമനിനഭാറകേളുലാം  വവഭാപകേമഭായനി  നടത്തനിവരുന.
'ബഹുസസ്വരതഭാധനിഷനിത  ഇനഡവന  കദശതീയത'  എന സകനശലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനി
എല്ലഭാ പഞഭായത്തസ്റ്റ്/നഗരസഭഭാതലത്തനിലലാം കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള നടതവഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഇനൗ വര്ഷലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്തനികേളുലടയലാം  യവഭാക്കളുലടയലാം  ഉനമനലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി
ആനുകേഭാലനികേ  വനിജഭാന  സമ്പഭാദനത്തനിനുലാം  മതര  പരതീക്ഷകേളക്കസ്റ്റ്  ഓണ്ലലലന
അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുനതനിനുലാം  സഹഭായകേമഭാകുന  കകേനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  വനിജഞഭാനവഭാടനികേള.
ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്  സനൗകേരവകത്തഭാടുകൂടനിയ  കേമ്പറ്റ്യൂടറകേള,  വഭായനശഭാല  എനനിവ  സജതീകേരനിച്ചു
ലകേഭാണസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേള/സകങതങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചഭാണസ്റ്റ്  വനിജഭാനവഭാടനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ്റ്റ്. കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയ വനിജഭാനവഭാടനി
പദതനിക്കസ്റ്റ് ലക്ഷവലാം കനടുവഭാന കേഴനിഞനിടനില്ല.  ഒനഭാലാം ഘടത്തനില് ലക്ഷവമനിട 140-ല്
70-ഉലാം രണഭാലാം ഘടത്തനില് ലക്ഷവമനിട 1000-ല് 162-ഉലാം മഭാത്രകമ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള.

ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ്:  സര്,  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില്   പടനികേജഭാതനി  വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന രണസ്റ്റ് കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേളുണസ്റ്റ്. ഇനൗ രണസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിലലാം
ആണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  പഠനിക്കഭാന  സനൗകേരവമുള്ളതസ്റ്റ്.  ഒരു  സ്കൂള  വടക്കഭാകഞരനിയനില്
കചേലക്കരയനിലഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങള  കൂടുതല്  തഭാമസനിക്കുന  ഒരു
മണ്ഡലമഭാണസ്റ്റ് കചേലക്കര. അവനിടലത്ത കുടുലാംബങ്ങളനിലല ലപണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ് പഠനിക്കഭാന വലനിയ
തഭാല്പരവമുണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  ഉത്ഘഭാടനലാം
കേഭാതകേനിടക്കുന ഇനൗ ലകേടനിടത്തനില് അത്തരലാം സനൗകേരവമുണസ്റ്റ്.  അവനിലട ലപണ്കുടനികേളക്കുലാം
പഠനിക്കഭാനുള്ള സനൗകേരവമുണഭാക്കനിലകേഭാടുക്കഭാന കേഴനിയകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  ബഭാലന:  സര്,  കകേരളത്തനില്  ലപഭാതുലവ  കമഭാഡല്
റസനിഡനഷവല് സ്കൂളുകേള വളലര ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.
നല്ല  രതീതനിയനിലള്ള  ഭക്ഷണവുലാം  തഭാമസസനൗകേരവങ്ങളുലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനൗ
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനതനിനുകശഷലാം  എല്ലഭാ  കഹഭാസലകേളുലാം  നവതീകേരനിച്ചു.  ഇവനിലടയള്ള
വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം മനസ്സനിലഭാക്കനിലകേഭാണ്ടുതലന കൂടുതല് കുടനികേള ഇതനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കലപടുകേയഭാണസ്റ്റ്.  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില്  ആണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  വടക്കഭാകഞരനിയനിലലാം
കചേലക്കരയനിലമഭായനി  രണസ്റ്റ്  എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.കേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  കചേലക്കരയനില്  എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.
തുടങ്ങുകമ്പഭാള  ലപണ്കുടനികേലളക്കൂടനി  അകക്കഭാമകഡറസ്റ്റ്  ലചേയഭാന  പറഭാവുന  പശ്ചഭാത്തല
സനൗകേരവമുകണഭാ എനസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് അതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം. ഇലല്ലങനില്
ഒരു പ്രകതവകേ കബഭാക്കനിനുള്ള സഭാധവതലയ സലാംബന്ധനിച്ചുലാം ആകലഭാചേനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ്:  സര്,  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കുലാം  കജഭാലനിക്കഭായലാം  പഠനിക്കഭാന  കവണനിയലാം  ഓണ്ലലലന  സലാംവനിധഭാനലാം
കവണ തരത്തനില് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന അറനിയനില്ല.  ഇത്തരലാം വനിദവഭാര്തനികേള അക്ഷയ
ലസന്റെറകേളനിലലാം  സസ്വകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  കപഭാകുകമ്പഭാള  ഇതനിലന്റെ  തുടര്നടപടനികേള
കവണത്ര  അവര്ക്കസ്റ്റ്  പറഞ്ഞുലകേഭാടുക്കഭാനുലാം  മനസ്സനിലഭാക്കനിലകേഭാടുക്കഭാനുലാം  അവര്
തയഭാറഭാകുനനില്ല.  ഓണ്ലലലന   അകപക്ഷ  മുകഖന  കവണത്ര  ഗുണലാം  കേനിടനിയനിടനില്ല
എനസ്റ്റ്  പല  കുടനികേളുലാം  പരഭാതനിലപടുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിലനഭാരു  പരനിഹഭാരലമന  നനിലയ്ക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനിയനില്ലപട  ജനപ്രതനിനനിധനികേലളയലാം  എസസ്റ്റ്.സനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാലരയലാം
ഉളലപടുത്തനി  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ലസഷവല്  കഭാസലാം  പഞഭായതതലത്തനില്  പ്രകതവകേലാം
ലടയനിനനിലാംഗുലാം  ലചേറനിയ ലഘുകലഖകേള ലകേഭാടുക്കുനതനിനുലാം സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാന
കേഴനിയകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ ബഭാലന: സര്,  ഇതസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലള്ള കേഭാരവമഭാണസ്റ്റ്.
ഓണ്ലലലന ഉപകയഭാഗനിക്കുന കേഭാരവത്തനിലലാം അക്ഷയ  കകേനങ്ങള ഉപകയഭാഗലപടുതനതനിനുലാം
പഭാവലപട  ഇനൗ  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയനനില്ല.  പഞഭായത്തനിലനയലാം  പടനികേജഭാതനി
വകുപനിലനയലാം   ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാലരയലാം  വച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു കബഭാധവത്കേരണലത്ത
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

മനി  .    സതീക്കര്: പ്ലതീസസ്റ്റ്.....  പ്രതനികഷധലാം പ്രകേടനിപനിച്ചു.  ഇനനി സതീറനികലയ്ക്കസ്റ്റ് കപഭാകൂ.
പ്ലതീസസ്റ്റ്..പ്ലതീസസ്റ്റ്..... 

ശതീ  .    ബനി  .    സതവന:  സര്,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  മനിശവനിവഭാഹനിതര്,   ഭൂരഹനിതര്
എനനിവര്ക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം,  വരുമഭാന  പരനിധനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തനിയതസ്റ്റ്
എനതീ കേഭാരവങ്ങലളല്ലഭാലാം സസ്വഭാഗതലാം ലചേയ്യുന.  അങ്ങസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന ഇനൗ പദതനികേലളല്ലഭാലാം
പഭാവലപട  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  ഗുണലാം  ലചേയ്യുലാം.  സഭാധഭാരണരതീതനിയനിലള്ള  കരഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്
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ഇകപഭാള  നല്കുന ധനസഹഭായലാം  പരമഭാവധനി  50,000  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  വൃക്ക മഭാറനി
വയ്ക്കല് ശസക്രനിയ,  അവയവമഭാറലാം,  ഗുരുതരമഭായകരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്  എനനിവര്ക്കഭാണസ്റ്റ് ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപ നല്കുനതസ്റ്റ്.   ആശുപത്രനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  നല്കുനലതനസ്റ്റ്  പറയന.
പല ആളുകേളക്കുലാം ആ തുകേ വളലര  പരനിമനിതമഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് വര്ദനിപനിക്കണലാം.  വൃക്ക
മഭാറനിവയ്ക്കലനിനുലാം  ഡയഭാലനിസനിസനിനുലാം വനികധയമഭാകുന കരഭാഗനികേളക്കുലാം അവയവമഭാറലാം
നടകത്തണനിവരുന കരഭാഗനികേളക്കുലാം ഗുരുതരമഭായനി കരഭാഗലാം ബധനിചവര്ക്കുലാം ഇകപഭാള
നല്കുന തുകേ വര്ദനിപനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .   എ  .   ലകേ ബഭാലന: സര്, ഇതനില് നനിര്കല്ലഭാഭമഭായ സമതീപനമഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
സഭാധഭാരണരതീതനിയനിലള്ള  കരഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഏതഭാണസ്റ്റ്  50,000  രൂപ  നല്കുനണസ്റ്റ്.
കനരലത്ത പറഞതുകപഭാലല ഗുരുതരമഭായ കരഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ്റ്റ്
നല്കുനതസ്റ്റ്.  പലക്ഷ  ചേനില  പ്രകതവകേ  കരഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പ്രകതവകേനിചസ്റ്റ്  അവയവമഭാറലാം
കപഭാലള്ള  കരഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആ  തുകേ  പരവഭാപ്തമഭാകേനില്ല.   അതനിനസ്റ്റ്  ലക്ഷക്കണക്കനിനസ്റ്റ്
രൂപയലട  ബഭാധവതയഭാണസ്റ്റ്  വരുനതസ്റ്റ്.  അങ്ങലന വരുന കകേസുകേള പടനികേജഭാതനി-
പടനികേവര്ഗ വകുപസ്റ്റ് ശനിപഭാര്ശ ലചേയസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനിക്കസ്റ്റ് ലകേഭാടുക്കുനണസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി അതനില് വളലര നല്ല സമതീപനമഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അതുലകേഭാണസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി  വകുപനില്നനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനിലധനികേലാം  ലചേലവു
വരുന  കകേസുകേള  എന്റെര്ലടയനിന  ലചേയഭാന  കേഴനിയനനിലല്ലങനില്കപഭാലലാം  ബഹുമഭാനലപട
മുഖവമനനിയലട ഓഫതീസസ്റ്റ് ഇകപഭാള അതസ്റ്റ് ലലകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി: സര്, പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി ഇനൗ
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനിവനിധ  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇനൗ  കമഖലയനിലല
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന ഗഭാന്റുകേളുലാം മറസ്റ്റ് സഹഭായങ്ങളുലമഭാലക്ക
ഇനൗ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനതനിനുകശഷലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  എനഭാല്  ചേനില  പദതനികേള
ഉകദവഭാഗസരുലട  സഭാകങതനികേതസ്വത്തനില്  കുടുങ്ങനി  നടക്കഭാലത  കപഭാകുനണസ്റ്റ്.
ഉദഭാഹരണത്തനിനസ്റ്റ് ഒഭാകരഭാ മണ്ഡലത്തനികലയലാം രണസ്റ്റ് കകേഭാളനനികേളക്കസ്റ്റ്,  അലാംകബദ്കേര്
കകേഭാളനനിലയന  കപരനില്   ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
പ്രഖവഭാപനിചനിരുന.  അതനില് മനിനനിമലാം  40  കുടുലാംബങ്ങള ഉണഭായനിരനിക്കണലമനഭാണസ്റ്റ്
ആവശവലപടുനതസ്റ്റ്. എനഭാല് ചേനില സഭാകങതനികേതസ്വത്തനിലന്റെ കപരനില് ഒകനഭാ രകണഭാ
കുടുലാംബങ്ങളുലട കുറവുകേള ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് ചേനില ഉകദവഭാഗസര് ഇനൗ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനനില്ല. ഇങ്ങലന വരുകമ്പഭാള ബഭാക്കനി വരുന ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കഭാണസ്റ്റ്
ഇതനിലന്റെ ബുദനിമുടസ്റ്റ്  അനുഭവലപടുനതസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര് ഇടലപടസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാന   ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന:  സര്,  25  ശതമഭാനലാം മുതല് 100 ശതമഭാനലാം വലരയഭാണസ്റ്റ് ഇനൗ
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഗഭാന്റെസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
അലാംകബദ്കേര് കകേഭാളനനി  ഒരു മണ്ഡലത്തനില് രലണണ്ണമഭാണസ്റ്റ് എടുക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ
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നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.  അതനിലല ഏറവുലാം പ്രധഭാനലപട ഭഭാഗലമനസ്റ്റ് പറയനതസ്റ്റ് ഒരു
കകേഭാളനനിയനില്  40  കുടുലാംബങ്ങള  മനിനനിമലാം  കവണലാം.  ഇകപഭാള  100-ഉലാം  150-ഉലാം
കുടുലാംബങ്ങളുള്ള എത്രകയഭാ കകേഭാളനനികേളുണസ്റ്റ്.  ആ കകേഭാളനനികേലളലയല്ലഭാലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി
ലകേഭാണസ്റ്റ് 40 കുടുലാംബത്തനില് തഭാലഴയള്ള കകേഭാളനനിലയ ഇതനിനഭായനി ലതരലഞടുക്കുനതസ്റ്റ് ഗുണലാം
ലചേയനില്ല. അതുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  40 കുടുലാംബങ്ങള എനസ്റ്റ് വചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
ഉകദവഭാഗസര്  40-ല്  കുറഞ  കുടുലാംബങ്ങളുള്ള  കകേഭാളനനികേള  എടുക്കഭാത്തതസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പറലട  മണ്ഡലത്തനില്  തലന  40-ല്  കൂടുതല്  കുടുലാംബങ്ങളുള്ള
കകേഭാളനനികേളുള്ള  സലമുണഭാകുലാം.  അതസ്റ്റ്  ഒഭാപസ്റ്റ്  ലചേയഭാല്  മതനി.  മനിനനിമലാം  40  കുടുലാംബങ്ങള
എനതനില്  എലന്തെങനിലലാം  റനിലഭാകകഷന  വരുകത്തണതുകണഭാ എനള്ളതസ്റ്റ്  പനിനതീടസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം.  40-ല്  കൂടുതല്  കുടുലാംബങ്ങളുള്ള  കകേഭാളനനികേളഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില്
കൂടുതലഭായള്ളതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന:  സര്,  കദശതീയ  മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  പനിനഭാലല
ഇന്തെവയനില് ഏറവുലാം കൂടുതല് ദളനിതസ്റ്റ് പതീഡനലാം നടക്കുന സലാംസഭാനങ്ങളനിലലഭാനഭായ
ഉത്തര്പ്രകദശനില്നനിനള്ള  ബനി.ലജ.പനി.  എലാം.പനി.-യഭായ ശതീ. രഭാലാംശങര് കേകത്തരനിയ
ലചേയര്മഭാനഭായ  കദശതീയ  പടനികേജഭാതനി  കേമ്മേതീഷന,   പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ലക്കതനിലര
അക്രമലാം  വര്ദനിക്കുനലവനലാം  ഇക്കഭാരവലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  രഭാഷ്ട്രപതനിക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
നല്കുലമനലാം  ഇനലല  വഭാര്ത്തഭാസകമ്മേളനത്തനില്  ഭതീഷണനി  ഉയര്ത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
കേമ്മേതീഷലന്റെ അകനസ്വഷണലാം ഏകേപക്ഷതീയമഭാലണനള്ളതസ്റ്റ് കവലറകേഭാരവലാം.  മുമ്പസ്റ്റ് കകേന
സഹമനനിയഭായനിരുന ശതീ.  രഭാലാംശങര് കേകത്തരനിയ.  വവഭാജ ബനിരുദ-ബനിരുദഭാനന്തെര
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുണഭാക്കനിലയന  ആകരഭാപണലത്തതടര്നസ്റ്റ്  രഭാജനിവചയഭാളഭാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം.
സര്കവ്വഭാപരനി പ്രശസ വനികദസ്വഷ പ്രഭാസലാംഗനികേനുലാം കൂടനിയഭാണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹലാം.  എസസ്റ്റ്.സനി/
എസസ്റ്റ്.ടനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  വനിദവഭാഭവഭാസ,  സഭാലാംസഭാരനികേ,  സഭാമൂഹനികേ  ഉനമനത്തനിനു
കവണനി ഏറവുലാം ശകദയമഭായ രതീതനിയനില് ദ്രുതഗതനിയനില് നടപടനികേളുമഭായനി മുകനഭാട്ടു
കപഭാകുന ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതവ മുനണനി ഗവണ്ലമന്റെനിലന പ്രതനിക്കൂടനില് നനിര്ത്തഭാനുള്ള
ദുരുകദ്ദേശപരമഭായ ഇനൗ പ്രസഭാവനയനിലല രഭാഷ്ട്രതീയ ദുഷലഭാക്കസ്റ്റ് തുറനകേഭാണനിക്കഭാന ഇനൗ
സര്ക്കഭാര് അനന്തെരനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  കദശതീയ മനുഷവഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന എന്തുപറഞഭാലലാം
കകേരളത്തനിലല  ദളനിതസ്റ്റ്  പതീഡനലാം  കുറഞ്ഞുവരുനലവനഭാണസ്റ്റ്  കേണക്കുകേള  സൂചേനിപനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ഞഭാന കേണക്കുകേളനികലയ്ലക്കഭാനലാം കേടക്കഭാനഭാഗഹനിക്കുനനില്ല. എലന്റെ കേയനില് എല്ലഭാ
കേണക്കുകേളുമുണസ്റ്റ്.  എവനിലടലയങനിലലാം  ഒരു  പ്രശ്നമുണഭായഭാല്  എസസ്റ്റ്.സനി/എസസ്റ്റ്.ടനി.
പ്രനിവനഷന  ഓഫസ്റ്റ് അകടഭാസനിറതീസസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം  കകേലസടുക്കുകേയലാം  ആനുകൂലവങ്ങള
അവരുലട കുടുലാംബത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന  സമ്പ്രദഭായമഭാണസ്റ്റ്
ഇകപഭാഴുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  പ്രതനിലയകപഭാലലാം  പനിടനിക്കഭാന
ബഭാക്കനിയനില്ല.  ശകമഭായ  നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരവത്തനിലലടുക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേരള
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ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന  കേഭാരവങ്ങലള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ലതറഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  കകേനത്തനിനസ്റ്റ്
നല്കേഭാന ചേനില ഏജനസനികേള തതീരുമഭാനനിചഭാല് ഒരു നനിവൃത്തനിയമനില്ല.  പഴയ കേഭാലഘടലത്ത
അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  ഇനൗ കമഖലയനിലല  പതീഡനങ്ങള കുറഞനിരനിക്കുനലവനഭാണസ്റ്റ്    കേണക്കുകേള
സൂചേനിപനിക്കുനതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ്:  സര്,  ആനുകൂലവങ്ങലളല്ലഭാലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേയലാം  ആനുകൂലവലാം
ലഭനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ  വരുമഭാന  പരനിധനി  നഭാല്പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്നനിനലാം
ഒരുലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയതസ്റ്റ് അഭനിനനനഭാര്ഹമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനില്
മനിശവനിവഭാഹനിതര്ക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  ലഭവമഭാകുനതനിനുള്ള  പരനിധനി  നഭാല്പതനിനഭായനിരലാം
രൂപയനില്നനിനലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; അങ്ങലന മഭാറനിയനിട്ടുലണങനില് പല
സലതലാം  ഇകപഭാഴുലാം  നഭാല്പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയലട  പരനിധനിയലാം  വച്ചുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
അകപക്ഷകേള  ഹകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുനതസ്റ്റ്.  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനിയ  സഹഭായലാം
മനിശവനിവഭാഹനിതര്ക്കസ്റ്റ് ലഭവമഭാകുനനില്ല.  ഇക്കഭാരവത്തനില് സര്ക്കഭാര് അടനിയന്തെരമഭായ
ഇടലപടല് നടതകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന: സര്, ഈ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള 
മനിശവനിവഭാഹനിത  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  കേനിട്ടുനതനിനുള്ള  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം
അമ്പതനിനഭായനിരലാം രൂപയഭായനിരുന. അതസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഏലതങനിലലാം  ഉകദവഭാഗസര്  അതനിനസ്റ്റ്  വനിരുദമഭായ  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിക്കുനലണങനില്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ശകമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം. ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിച
ഉത്തരവസ്റ്റ് ലകേഭാടുത്തനിടസ്റ്റ് കുകറ നഭാളുകേളഭായനി.

ശതീ  .    പുരുഷന കേടലണനി:  സര്,  അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാളനനിയനില്
നല്ല പഠനമുറനികേള തയഭാറഭാക്കുനകണഭാ; വനിജഭാനവഭാടനികേളനില് ആധുനനികേ സനൗകേരവ
ങ്ങളുലണനള്ളതസ്റ്റ് സതവമഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് കവഗത്തനില് നടതനകണഭാലയനസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കഭാന
ആലരയഭാണസ്റ്റ് ചുമതലലപടുതനതസ്റ്റ്?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  അലാംകബദ്കേര്  കമഭാഡല്  കകേഭാളനനികേള  ഇപ്രഭാവശവലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനികനഭാലടഭാപലാംതലന  ചേനില  വതീടുകേള  തഭാമസകയഭാഗവമഭാകേനില്ല,  അതസ്റ്റ്  ലപഭാളനിച്ചു
മഭാറഭാനുലാം കേഴനിയകേയനില്ല. അതസ്റ്റ് renovation നടതനതനിനുള്ള തതീരുമഭാനവുലമടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. മുമ്പസ്റ്റ്
അനുവദനിച വതീടുകേളനില് പഠനിക്കഭാന കേഴനിയന ഒരു പഠനമുറനിയലാം ഉണഭാകേനില്ല. അവനിലട
രണസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ് അയഭായനിരലാം പഠനമുറനി പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം
സഭാമൂഹവ പഠനമുറനി എന രൂപത്തനില് 100 പഠനമുറനി പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം
ലചേയലകേഭാടുക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഏലറ  ശദ  പനിടനിച്ചു
പറ്റുലനഭാരു  സതീമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  കലഭാഞനിലാംഗസ്റ്റ്  ഉടലന  നടക്കഭാന  കപഭാവുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇകപഭാള  അതനിലന്റെ  എ.എസസ്റ്റ്.  കേനിടനിക്കഴനിഞ്ഞു.  വനിജഭാനവഭാടനികേള  വളലര  ഫലപ്രദമഭായനി
മുകനഭാട്ടുകപഭാവുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്ത  ശകനിലപടുതനതനിനുള്ള  നടപടനിയലാം
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു:  സര്,   ഇനസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലല  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതവ
മുനണനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  ഓണക്കനിറ്റുലാം
പ്രഭായമഭായ പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഓണപ്പുടവയലാം ലകേഭാടുക്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി
പടനികേവര്ഗ കകേഭാളനനികേളനില് മഹനതീയമഭായ കേഭാരവങ്ങള നടതകേയഭാണസ്റ്റ്.  എനഭാല്
കകേരളത്തനിലല  പടനികേവര്ഗ/പടനികേജഭാതനിയനില്ലപട  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുകൂടനി  ഓണപ്പുടവ
ലകേഭാടുക്കഭാനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  ബഭാലന:  സര്,  ഇകപഭാള  ഓണക്കനിറ്റുലാം  ഓണപ്പുടവയലാം  പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
ഇവനിലട  പറഞതസ്റ്റ് നലല്ലഭാരു നനിര്കദ്ദേശമഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഈ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കനില്ല. ഇതനിലന്റെ ഗുരുലഘുതസ്വലത്ത സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വകുപ്പുലാം ഗവണ്ലമന്റുലാം വളലര
ഗനൗരവമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  പടനികേജഭാതനിയനില്ലപട  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ഓണപ്പുടവ
ലകേഭാടുക്കുനതസ്റ്റ് നല്ല പദതനിയഭാണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് അടുത്ത വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയകമഭാ
എനതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി:  സര്,  കകേരളത്തനിലല പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  കമഖലയനിലല
എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.-കേള നല്ല നനിലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനലവന അങ്ങയലട അഭനിപ്രഭായകത്തഭാടസ്റ്റ്
പൂര്ണ്ണമഭായനി കയഭാജനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. എനഭാല്  ഇവനിലട സനിരലാം അധവഭാപകേ നനിയമനലാം
നടക്കുനനില്ല  എലനഭാരു  പരനിമനിതനിയണസ്റ്റ്.  കകേഭാണ്ടഭാകസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില്  അധവഭാപകേ
നനിയമനലാം  നടതനതുലകേഭാണ്ടുതലന പഠനനനിലവഭാരലത്ത അതസ്റ്റ്  ബഭാധനിക്കുനണസ്റ്റ്.
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ കമഖലയനിലല എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.-കേളനില് സനിരമഭായനി  അധവഭാപകേലര
നനിയമനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള അടനിയന്തെരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  സര് ,  ഇതസ്റ്റ് ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  കമഭാഡല് റസനിഡനഷവല്
സ്കൂളുകേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്തനതനിനസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ടഭാകസ്റ്റ്  തലത്തനിലള്ള
അദവഭാപകേരുലട നനിയമനലാംലകേഭാണസ്റ്റ് കേഴനിയനില്ല,  സനിരലാം അധവഭാപകേര് കവണലാം.  ഇതസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനിയലട ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് തയഭാറഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി:  സര്,  എലന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  അതനിരപനിള്ളനി
പഞഭായത്തനില് വഭാചസ്റ്റ്മരലാം,  ആനക്കയലാം,  കഷഭാളയഭാര് എനനിവനിടങ്ങളനിലല ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്
വതീടുവയ്ക്കഭാകനഭാ കൃഷനി ലചേയഭാകനഭാ സലമനില്ലഭാലത്തഭാരവസയഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനിനുമുമ്പുള്ള രണസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലതമുള്ള  വനലാം  വകുപ്പുമനനിമഭാരുലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ
വകുപ്പുമനനിമഭാരുലാം  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  ഉകദവഭാഗസരുലാം  അവനിലട  സനര്ശനിചസ്റ്റ്  അനുകയഭാജവമഭായ
സലലാം  കേലണത്തനിയതഭാണസ്റ്റ്.  എനഭാല്  അവനിലട ആന ഉളലപലടയള്ള മൃഗങ്ങള
വരുന  സലമഭാലണനലാം  അതുലകേഭാണസ്റ്റ്  ആ  സലലാം  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന
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കേഴനിയനിലല്ലനമഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള വനലാം വകുപനില്നനിനസ്റ്റ് വനനിട്ടുള്ള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്.  ആദനിവഭാസനികേള
തഭാമസനിക്കുനതസ്റ്റ് ആനയലാം കേടുവയലാം പുലനിയലമഭാലക്കയള്ള വനഭാന്തെരത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഈ
സലലാം  അവര്ക്കസ്റ്റ്  തൃപ്തനികേരമഭാലണനസ്റ്റ്  ആദനിവഭാസനി  ഊരുക്കൂടലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് അവര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുകവണനി അങ്ങസ്റ്റ് വനലാം വകുപ്പുമനനിയമഭായനി
കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചസ്റ്റ്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഇടലപടസ്റ്റ്  ഭൂരഹനിത  ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി
നല്കേഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  സൂചേനിപനിച  മൂനസ്റ്റ്
ഊരുകേളനില്  ഭൂമനി  ലഭവമഭാകുനതുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളുണഭായനിരുന.  അതനിനസ്റ്റ്
ഞങ്ങള  ചേര്ച  നടത്തനി.  പലക്ഷ  അവനിലട  വനവമൃഗ  ശലവമുണഭാകുലമനഭാണസ്റ്റ്
കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില്നനിനലാം  കേനിടനിയ  വനിവരലാം.  വനവമൃഗശലവമുണഭാകുലമനസ്റ്റ്
വനലാം വകുപ്പുകദവഭാഗസര് പറയകമ്പഭാള ആ ഊരനിലല ജനങ്ങള അങ്ങലനലയഭാനലാം
ഉണഭാകേനിലല്ലന  പറഞഭാല്,  എലന്തെങനിലലാം  സലാംഭവനിച്ചുകേഴനിഞഭാല്  അതനിലന്റെ
ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം ആര്ക്കസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കഭാന കേഴനിയലാം?  അതുലകേഭാണസ്റ്റ് ഇക്കഭാരവലാം വളലര
ഗനൗരവത്തനില് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്: സര്,  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനു
കശഷലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  കമഖലകേളനില്  വളലര  കേഭാരവമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
നടനവരുനതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലതതലന ഈ വനിഷയലാം ഉനയനിചതഭാണസ്റ്റ്.
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വനിദവഭാര്തനികേളനില്  ഡനിഗനിക്കുലാം,  പനി.ജനി.-ക്കുലാം
ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളക്കുലാം സസ്വഭാശയ കകേഭാകളജകേളനില് പഠനിക്കുന കുടനികേളുണസ്റ്റ്.
അവര്ക്കസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെഭാണസ്റ്റ്  ഫതീസസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കുനതസ്റ്റ്.  ആ  ഫതീസസ്റ്റ്
ലകേഭാടുക്കഭാത്തതുലകേഭാണസ്റ്റ് അവരുലട വനിദവഭാഭവഭാസ കേഭാലലാം കേഴനിഞഭാലലാം സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
കേനിടഭാത്ത  അവസ  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന  ഈ  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
ഹയര്  എഡറ്റ്യൂകക്കഷകനഭാ,  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  കപഭാലള്ള  പരതീക്ഷകേളകക്കഭാ,  ഇന്റെര്വറ്റ്യൂവനികനഭാ
കപഭാകേഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരവമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  അത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  കുടനിശനികേ  ലകേഭാടുക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ആവശവമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന: സര്, സസ്വകേഭാരവ കമഖലയനില് കുടനിശനികേയണഭായനിരുന.
അതസ്റ്റ്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനതനിനുകശഷലാം  ലകേഭാടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിലയടുത.
ഇകപഭാള  ആ  പ്രശ്നമുലണനസ്റ്റ്  കതഭാനനനില്ല.  എനഭാലലാം  സസ്വകേഭാരവ  കമഖലയനില്
എവനിലടലയങനിലലാം  കുടനിശനികേ  ബഭാക്കനിയലണങനില്  ലകേഭാടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  പഭാരലല്  കകേഭാകളജകേളനില്  കുകറ  കുടനിശനികേയണഭായനിരുന.  അതസ്റ്റ്
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ലകേഭാടുത്തസ്റ്റ്  തതീര്ക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലസസനിഫനിക്കഭായനി
എവനിലടലയങനിലലാം  ഈ രൂപത്തനിലള്ള പ്രശ്നങ്ങളുലണങനില് ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര്
എഴുതനിത്തനഭാല്  അവനിലട  പ്രകതവകേ  പരനിഗണന  ലകേഭാടുക്കുനതുലാം   ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഇടലപടുനതുമഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന: സര്, നനിലവനില് ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവനരഹനിതരുമഭായ
പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമനിയലാം വതീടുലാം നല്കുനതനിനുള്ള ലനിസസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി വനികേസന
വകുപസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിചനിരുന.  പലക്ഷ ഇകപഭാള അവര്ക്കസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ് നല്കുനനില്ല. ഹലഫസ്റ്റ്
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നല്കുലമനസ്റ്റ് പറഞഭാണസ്റ്റ് തടസ്സലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
എനഭാല് ഹലഫസ്റ്റ് പദതനിയലട പ്രധഭാന മഭാനദണ്ഡലാം കറഷന കേഭാര്ഡഭാണസ്റ്റ്. ഒറമുറനി വതീടുകേളനില്
തഭാമസനിക്കുന,  നനിരവധനി  കുടുലാംബങ്ങള ഒനനിച്ചുതഭാമസനിക്കുന പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ഹലഫസ്റ്റ്  പദതനിയലട മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചസ്റ്റ്  ഇകപഭാള വതീടസ്റ്റ്  ലഭവമഭാകേഭാത്ത സനിതനി
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. അതുലകേഭാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് പ്രകതവകേമഭായനി പരനിഗണനിചസ്റ്റ് ഹലഫസ്റ്റ് പദതനിയനില്
അവര്ക്കസ്റ്റ് ഇളവസ്റ്റ് നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന: സര്, ഹലഫസ്റ്റ് പദതനിയനില് വതീടുകേള ലകേഭാടുക്കുനതനിനസ്റ്റ് ചേനില
നനിബന്ധനകേളുണസ്റ്റ്.  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഏലതങനിലലാം  രൂപത്തനില്
ഹലഫസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  വതീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  പ്രശ്നങ്ങളുലണങനില്
അതസ്റ്റ് പ്രകതവകേലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ആവശവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

വന-പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി നടതന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

4 (*366) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതദ്യു:
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്:
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര്:  തഭാലഴക്കഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ? 

(എ)  വന  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  വനലാം
വകുപസ്റ്റ് നടതന പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരനിസനിതനി  പ്രഭാധഭാനവമുള്ള  കേണല്ക്കഭാടുകേലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള എലന്തെല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണ  അവകബഭാധലാം  വളര്തകേലയന  ലക്ഷവകത്തഭാലട
ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തസ്റ്റ് വനലാം വകുപസ്റ്റ് എലന്തെങനിലലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  എലന്തെല്ലഭാമഭാലണനസ്റ്റ്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  വനശതീ  സലാംവനിധഭാനലാം
ശകനിലപടുത്തഭാനഭായനി നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?
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വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ): സര്,
വന  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  നനിരവധനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനലാം
വകുപസ്റ്റ് ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്. എനനിക്കസ്റ്റ് ആദവകമ സൂചേനിപനിക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ് ഈ
കചേഭാദവലാംലകേഭാണ്ടുതലന  നമ്മുലട  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വനലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  പരനിസനിതനി
സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിച്ചുലമഭാലക്ക  മനസ്സനിലഭാക്കഭാന  തഭാല്പരവമുലണനഭാണസ്റ്റ്  അറനിയഭാന
കേഴനിഞതസ്റ്റ്.  അങ്ങുകൂടനി  അനുവദനിക്കുകേയഭാലണങനില്  തഭാല്പരവമുള്ള   എലാം.എല്.എ.-മഭാലര
കേഭാടനിനകേത്തസ്റ്റ് ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി  കേഭാടറനിയഭാന സനൗകേരവലമഭാരുക്കഭാമഭായനിരുന.

മനി  .    സതീക്കര്:  തതീര്ചയഭായലാം.  അതനിനുകവണനിയള്ള  എല്ലഭാ  സനൗകേരവങ്ങളുലാം
അകങ്ങയ്ക്കസ്റ്റ് വഭാഗഭാനലാം ലചേയ്യുന.

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  അങ്ങയലട  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  അതസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാലാം.
പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങളടക്കലാം  വരഭാന  തഭാല്പരവമുള്ള  എലാം.എല്.എ.-മഭാലര  കേഭാടസ്റ്റ്
സനര്ശനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഒകനഭാ രകണഭാ ദനിവസലാം നതീണ്ടുനനില്ക്കുന സനൗകേരവപ്രദമഭായ
ഒരു തതീയതനി തതീരുമഭാനനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

ഈ കചേഭാദവത്തനിലന്റെ  ഉത്തരലാം കുറചസ്റ്റ്  ദതീര്ഘമഭായനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഞഭാന എല്ലഭാ
കേഭാരവങ്ങളനികലയലാം കേടക്കുനനില്ല.  ഈ ഉത്തരലാം കമശപ്പുറതവയന.

(എ) വനഭൂമനിയലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി വനഭാതനിര്ത്തനി നനിര്ണ്ണയനിചസ്റ്റ് സനിരലാം
ജണ  ലകേടനിയലാം  കേയഭാല  സഭാപനിച്ചുലാം  വനലാം  കേകയറത്തനിനസ്റ്റ്  സഭാധവതയള്ള  സലങ്ങളനില്
നനിരന്തെരലാം  പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തനിയലാം  ജനപങഭാളനിത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലടയലാം  വന
സലാംരക്ഷണലാം നടതന.

കേഭാട്ടുതതീമൂലലാം സസ്വഭാഭഭാവനികേ വനങ്ങള നശനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന ഫയര് ഹലനുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം  ഫയര്  വഭാചര്മഭാലര  നനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  പരനിസനിതനിയമഭായനി
ബന്ധലപട  കേഭാരവങ്ങള  ലചേയ്യുനതസ്റ്റ്  പരനിസനിതനി  വകുപഭാണസ്റ്റ്.  എനഭാല്  വനലാം  വകുപ്പുമഭായനി
ബന്ധലപട പ്രധഭാനലപട പല പരനിസനിതനിപരമഭായ പരനിപഭാടനികേളുലാം നടനവരുന.

പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി കലഭാകേ പരനിസനിതനി ദനിനമഭായ ജൂണ് 5-നസ്റ്റ്
ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയലട കുടക്കതീഴനില് സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ് വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി
എലന്റെ  മരലാം,  നമ്മുലട  മരലാം  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധയനിനലാം  ഹതകേള  സനൗജനവമഭായനി
വനിതരണലാം  ലചേയവരുന.  കൂടഭാലത  ലപഭാതുജനങ്ങള,  വനിവനിധ  മതരഭാഷ്ട്രതീയ  സലാംഘടനകേള,
പഞഭായതകേള,  മറസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള  എനനിവര്ക്കസ്റ്റ്  സനൗജനവമഭാകയഭാ  സര്ക്കഭാര്
നനിശ്ചയനിച നനിരക്കനികലഭാ ഹതകേള വനിതരണലാം ലചേയവരുനണസ്റ്റ്.

കേഭാവു  സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേല്,  കുരുവനിലക്കഭാരുക്കൂടസ്റ്റ്,  വനമനിത്ര,
പ്രകൃതനി  മനിത്ര  അവഭാര്ഡുകേള  നല്കേല്,  സസ്വകേഭാരവ  ഭൂമനിയനില്  വൃക്ഷഹത്തകേള
വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേല്,  നക്ഷത്ര  വനലാം,  ലഹര്ബല്  ഗഭാര്ഡന,
നദതീതതീരങ്ങളനില്  മുള  നട്ടുവളര്തന  പദതനി,  ആവഭാസ  വവവസ  സലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കേടലഭാമ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വഴനികയഭാരത്തണല്,  പക്ഷനി
സര്കവ്വ,  സ്കൂളുകേളനില് കഫഭാറസനി  കബ്ബുകേള രൂപതീകേരണലാം എനതീ പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ്
നടത്തനിവരുനതസ്റ്റ്.
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ഇവ  കൂടഭാലത  പരനിസനിതനി  ദനിനത്തനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം
പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം വൃക്ഷഭാവരണലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം അവകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  പരനിസനിതനി  പഠനകേവഭാമ്പുകേളുലാം  ലസമനിനഭാറകേളുലാം  റഭാലനികേളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പരനിസനിതനി  പ്രഭാധഭാനവമുള്ള  കേണല്ക്കഭാടുകേലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി
വനിവനിധയനിനലാം  പദതനികേള  നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  കവമ്പനഭാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്  ഭഭാഗങ്ങളനിലല
കേണല്ക്കഭാടുകേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായള്ള  പദതനി  2006-07  വര്ഷലാം  മുതല്
2013-14  വലര  100  ശതമഭാനലാം  കകേന  സഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേണല്  ഹതകേളുലട  ഉല്പഭാദനവുലാം  നട്ടുപനിടനിപനിക്കലലാം  കേഭായല്  ജലലാം  മലനിനമഭാകേഭാ
തനിരനിക്കഭാന മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജന പരനിപഭാടനികേള,  ശുചേനിതസ്വ പദതനികേള,  മതവ
സമ്പത്തസ്റ്റ്,  പക്ഷനിസമ്പത്തസ്റ്റ് എനനിവ വര്ദനിപനിക്കുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വനിപുലമഭായ
കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള  എനനിവ  ഈ  പദതനിയനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പുതനിയ കേണല്ക്കഭാടുകേള വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനുലാം  നനിലവനിലള്ളവ വവഭാപനിപനിക്കു
നതനിനുമഭായനി  ലകേഭാല്ലലാം,  കകേഭാടയലാം  ഡനിവനിഷനുകേളനില്  കേണല്  ഹതകേള  ഉത്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്
വനിതരണലാം  ലചേയവരുന.  കേണല്  ഹതകേള  ഉത്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന
പദതനി കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  റതീജനിയണനില് നടനവരുന.  ഗതീന ഇന്തെവ മനിഷലന്റെ കേര്മ്മേ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  വരുലാം  വര്ഷങ്ങളനില്  കൂടുതല്  സലത്തസ്റ്റ്  കേണല്
ലചേടനികേള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,
കേണ്ണൂര്  ജനില്ലകേളനില്  സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലട  ഉടമസതയനിലള്ള  237.916  ലഹകര്
കേണല്വനലാം  റനിസര്വസ്റ്റ്  വനമഭായനി   പ്രഖവഭാപനിചസ്റ്റ്  വനനനിയമങ്ങള  അനുസരനിചസ്റ്റ്
സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലലയലാം  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലലയലാം  ഇത്തരലാം
കേണല് വനങ്ങള റനിസര്വസ്റ്റ് വനമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  30  വനലാം  ഡനിവനിഷനുകേളുലട  കേതീഴനിലഭായനി  വനഭാശനിത
സമൂഹങ്ങളുലട കൂടഭായ്മയഭായ വനസലാംരക്ഷണ സമനിതനികേളുലട  (VSS)  കനതൃതസ്വത്തനില്
പങഭാളനിത്ത  വനപരനിപഭാലന  സലാംവനിധഭാനത്തനിന  കേതീഴനില്  പരനിസനിതനി  സനൗഹൃദ
രതീതനിയനില്  60  ഇടങ്ങളനില്  പങഭാളനിത്ത  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  നടപഭാക്കനിവരുന.  പരനിസനിതനി
സലാംരക്ഷണ അവകബഭാധലാം വളര്തകേലയന ലക്ഷവകത്തഭാലട ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
യവതതീ-യവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  കകേരളഭാ  ഇനസനിററ്റ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ടഭാവല്  &  ടൂറനിസലാം  സഡതീസസ്റ്റ്
(KITTS)  എന  സഭാപനലാംവഴനി  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില്  പരനിശതീലനലാം
സനിദനിച ഹഗഡുകേള സനര്ശകേര്ക്കസ്റ്റ്  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണ അവകബഭാധലാം  നല്കുകേയലാം
കേഭാനന യഭാത്രകേളനില് സനര്ശകേര്ക്കസ്റ്റ് കവണ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയലാം ലചേയ്യുന. ഈ
ഹഗഡുകേലള സനര്ശകേ സുരക്ഷയ്ക്കഭായലാം മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായലാം ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം കകേനങ്ങളനില് നനികയഭാഗനിക്കഭാറണസ്റ്റ്.
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ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  പ്രകദശങ്ങള  സനര്ശനിക്കുനവര്ക്കഭായനി  നനിലവനിലള്ള  ലകേടനിടങ്ങകളഭാ
പരനിസനിതനി  സനൗഹൃദ  വസ്തുക്കകളഭാ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  സനൗകേരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
പരനിസനിതനിക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ആഘഭാതലാം  ഉണഭാകുലമനതനിനഭാല്  കൂടുതല്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാറനില്ല.  സനര്ശകേരനില്  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലത്തപറനി
അവകബഭാധലാം വളര്തനതനിനുലാം അവരുലട സുരക്ഷയമഭായനി പ്രകതവകേലാം സകനശങ്ങള
എഴുതനിയ കബഭാര്ഡുകേള, ഇന്റെര്പ്രകടഷന ലസന്റെറകേള,  കേഭാനന യഭാത്രകേള, പ്രകൃതനി
പഠന  കേവഭാമ്പുകേള  എനനിവയലാം  പങഭാളനിത്ത  ഇകക്കഭാടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഏര്ലപടുത്തഭാറണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 23 വന വനികേഭാസ ഏജനസനികേളുലട കേതീഴനിലഭായനി 2 ലമഭാഹബല്
യൂണനിറ്റുകേള  ഉളലപലട  37  വനശതീ  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  വനശതീ
സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല്  ശകനിലപടുതനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനശതീ  യൂണനിറ്റുകേളുലട
എണ്ണലാം  100  ആയനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  വന
വനിഭവങ്ങളുലട  ശഭാസതീയമഭായ കശഖരണലാം,  സലാംഭരണലാം,  മൂലവവര്ദനവസ്റ്റ്,  വനിപണനലാം
എനനിവയ്ക്കഭായനി  ആധുനനികേ  സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  കഗഭാഡനൗണുകേള,  സലാംസരണ
ശഭാലകേള എനനിവ ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. വനശതീ ഉല്പനങ്ങളുലട വനിപണനലാം വനിപുലതീകേ
രനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓണ്ഹലന  വനിപണന  സനൗകേരവലാം  ഒരുക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  സര്,  മനനി പറഞതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനലാം-
പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷനികക്കണതനിലന്റെ  ആവശവകേത  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല്  അവകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുമഭായനി  എലന്തെങനിലലാം
പ്രകതവകേ പരനിപഭാടനികേള  നടത്തഭാന വകുപസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ: സര്,  നനിരവധനി കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള ഇകപഭാള
തലന  നടനവരുനണസ്റ്റ്.  പഠന  കേവഭാമ്പുകേള,  ലസമനിനഭാറകേള,  റഭാലനികേള  തുടങ്ങനിയവയലാം
സ്കൂളുകേളവഴനി  കഫഭാറസസ്റ്റ്  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേളുലാം  നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  വ വൃക്ഷഹത്തകേള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായലാം
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  നക്ഷത്ര  വനലാം,  ലഹര്ബല്  ഗഭാര്ഡന,  നദതീതതീരങ്ങളനില്  മുള
നട്ടുവളര്തന പദതനി, ആവഭാസ വവവസ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള , കേടലഭാമ
സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ,  വഴനികയഭാരത്തണല്,  പക്ഷനി സര്ലവ്വ,  സ്കൂളുകേളനില് കഫഭാറസനി
കബ്ബുകേളുലട രൂപതീകേരണലാം എനതീ പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള നടനവരുനതസ്റ്റ്. ഇവ
കൂടഭാലത പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം വൃക്ഷഭാവരണലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം അവകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി പരനിസനിതനി പഠന കേവഭാമ്പുകേളുലാം ലസമനിനഭാറകേളുലാം റഭാലനികേളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  കൂടഭാലത സസ്വകേഭാരവ ഭൂമനിയനില് മരങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കു
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നതനിനഭാവശവമഭായ  കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കുലനഭാരു  പദതനിയലാം  നനിലവനിലണസ്റ്റ്.   സസ്വകേഭാരവ
ഭൂമനിയനില് വൃക്ഷഹത്തകേള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ് ലചേറനിയ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
നല്കുന പദതനി ഇകപഭാളത്തലന നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  ഇതുകൂടഭാലത കേണല്ക്കഭാടുകേളുലാം
മറ്റുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  നനിരവധനി  പദതനികേള  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്. കേണല്ക്കഭാടുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേണല്
ഹതകേളുലട ഉത്പഭാദനവുലാം നട്ടുപനിടനിപനിക്കലലാം വനിതരണവുലാം ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന രണസ്റ്റ്
കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനുകേള  ഇകപഭാളത്തലന  ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്. സസ്വകേഭാരവ  ഭൂമനിയനിലല
കേണല്ക്കഭാടുകേള  കഫഭാറസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  വനിട്ടുതരഭാന  തയഭാറഭാലണങനില്  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന കഫഭാറസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് തയഭാറഭാണസ്റ്റ്.

(കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)   നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട  കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ് പുകേയനില മയക്കുമരുനസ്റ്റ് വനിപണലാം

5 (*362)  ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബസ്റ്റ് :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങള  കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ്  പുകേയനില-മയക്കുമരുനസ്റ്റ്
ഉല്പനങ്ങളുലട  വനിപണനലാം  വര്ദനിക്കുനതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള  വനിശകേലനലാം
ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ഭഭാവനി  തലമുറലയ  നഭാശത്തനികലക്കസ്റ്റ്  നയനിക്കുന  പ്രസ്തുത  വനിപത്തനിലന
കനരനിടഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിദവഭാഭവഭാസസഭാപനഭാധനികൃതർ,  എഹകസസ്റ്റ്,  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  രക്ഷഭാകേര്ത്തഭാക്കള,
വനിദവഭാര്തനി  പ്രതനിനനിധനികേള  തുടങ്ങനിയവരുലട  ഏകകേഭാപനിത  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി
പ്രസ്തുത വനിപത്തസ്റ്റ് കനരനിടഭാനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) പ്രകതവകേമഭായനി വനിശകേലനലാം ലചേയനിടനില്ല.
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(ബനി)  ശകമഭായ എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങകളഭാലടഭാപലാം ലലവവനിദവവുലാം
വനിപുലവുമഭായ കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  എലലകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്  നടത്തനി
വരുനതസ്റ്റ്.  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  100  വഭാര  ചുറളവനിനുള്ളനില്  പുകേയനില
ഉലനങ്ങളുലട വനിലന കകേഭാട്പ ആകസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം നനികരഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അബ്കേഭാരനി ആകസ്റ്റ്,
എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്.ആകസ്റ്റ്, എലാം.&റനി.പനി. ആകസ്റ്റ്&റൂള എനനിവ പ്രകേഭാരലാം അനധനികൃത
മദവ  ലഹരനി  വനിപണനത്തനിനുലാം,  ലലകേവശലാം  വയ്ക്കല്,  കേടത്തല്,  ഉല്പഭാദനത്തനിനുലമതനിലര
ശകമഭായ നനിയമനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജവലലനല് ജസതീസസ്റ്റ് (Care and
Protection  of  Children)  ആകസ്റ്റ്  2015  പ്രകേഭാരലാം  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്
മദവലാം,  ലഹരനിമരുനസ്റ്റ്,  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  വനില്പന  നടതനവര്ക്കുലാം
കപ്രരണ നല്കുനവര്ക്കുലാം എതനിലര നടപടനികേള എടുക്കുന. യവഭാക്കളനിലലാം കുടനികേളനിലലാം മദവലാം,
മയക്കുമരുനസ്റ്റ്,  പുകേയനില  തുടങ്ങനിയ  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതു
തടയവഭാന  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  ലഹരനി  വനിരുദ
കബ്ബുകേള,  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.,എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  ലലലബറനി
കേനൗണ്സനില്,  മദവവര്ജജന  സമനിതനികേള,  വനിദവഭാര്തനി-യവജന-മഹനിളഭാ-സനദ-
സലാംഘടനകേളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം  സഹകേരണകത്തഭാടുലാം  കൂടനി  "ലഹരനി  വനിമുക
കകേരളലാം” എന ലക്ഷവലാം സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനഭായനി വനിദവഭാര്തനികേളനിലലാം യവജനങ്ങളനിലലാം
ലപഭാതു സമൂഹത്തനിലലാം ശകമഭായ കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ആയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലഹരനി  വനിമുക  കകേരളലാം  എന  ലക്ഷവലാം
സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജന മനിഷന- “വനിമുകനി”എന
ബൃഹത്തഭായ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്
തലത്തനില്  2542  ലഹരനി  വനിരുദ  കബബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
1385 സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ് കേഭാമ്പസുകേളനില് പരഭാതനിലപടനി സഭാപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുലട  ദൂഷവവശങ്ങലള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേകളയലാം
യവജനങ്ങകളയലാം കബഭാധവത്കേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് എലലകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് കബഭാധവത്കേരണ
കഭാസകേള,  കപഭാസര്  രചേന  മതരലാം,  ചേനിത്രരചേന  മതരലാം,  കഷഭാര്ടസ്റ്റ്  ഫനിലനിലാം  പ്രദര്ശനലാം,
മഭാഗസനിന മതരലാം,  കേസ്വനിസസ്റ്റ്  മതരലാം,  പ്രദര്ശന സഭാളുകേള എനനിവ സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരുന.  മനികേച  പ്രകേടനലാം  കേഭാഴ്ചവയനവര്ക്കസ്റ്റ്  അവഭാര്ഡുകേള  നല്കുനണസ്റ്റ്.   ലമഡനിക്കല്
കസഭാറകേളനില് കൂടനി വനില്ക്കുന ഒനൗഷധങ്ങള ലഹരനി വസ്തുക്കളഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാ
തനിരനിക്കുവഭാന  ലമഡനിക്കല്  കസഭാര്  ഉടമകേളക്കസ്റ്റ്  ലഡപറ്റ്യൂടനി  എലലകസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്
മുഖഭാന്തെനിരലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  ജനകേതീയ സമനിതനികേള,  അദവഭാപകേര്,  വനിദവഭാര്തനികേള,
രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കള എനനിവലര ഉളലപടുത്തനി ലഹരനിലക്കതനിലര  എലലകസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്
കബഭാധവത്കേരണ കഭാസകേള നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്. 
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മരവല്ക്കരണലാം എന കേര്മ്മേപദതനി

6(*364) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുനസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കസ്റ്റ് :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വകേഭാരവ  ഭൂമനിയനില് മരങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന മരവത്കേരണലാം എന
കേര്മ്മേപദതനിക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഓകരഭാ  അഞസ്റ്റ്  വര്ഷവുലാം  അഞ്ഞൂറസ്റ്റ്  രുപ
ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയള്ള വൃക്ഷഹത്തകേള നല്കുന കേഭാരവത്തനില് എന്തെസ്റ്റ്
നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) സസ്വകേഭാരവ ഭൂമനിയനില് വനങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന മരവല്ക്കരണലാം എന
കേര്മ്മേ പദതനിക്കസ്റ്റ്  വനലാം വകുപസ്റ്റ്  രൂപലാം നല്കേനിയനിടനില്ല.  എനഭാല് സലാംസഭാനലത്ത
സസ്വകേഭാരവ ഭൂമനികേളനില് വൃക്ഷലലത്തകേള വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ് കപ്രഭാതഭാഹന ധനസഹഭായലാം
നല്കുന പദതനി  2012  വര്ഷലാം മുതല് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.  17-2-2012-ലല
ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര് 99/12/വനലാം, 29-9-2012-ലല ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)486/12/വനലാം
എനനിവ  പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  ഇനൗ പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതസ്റ്റ്.  കതക്കസ്റ്റ്,  ചേനനലാം,  മഹഭാഗണനി,
ആഞനിലനി,  പ്ലഭാവസ്റ്റ്,  ഇനൗടനി,  കേമ്പകേലാം,  കുമ്പനിള,  കുനനിവഭാകേ,  കതമ്പഭാവസ്റ്റ് എനനിങ്ങലന
പത്തനിനലാം വൃക്ഷലലത്തകേള നട്ടുപരനിപഭാലനിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ് ലലതകേളുലട എണ്ണലാം അനുസരനിചസ്റ്റ് മൂനസ്റ്റ്
തലങ്ങളനിലഭായഭാണസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതസ്റ്റ്.  50 ലലതകേള മുതല് 200 ലലതകേള
വലര ലലത ഒനനിനസ്റ്റ്  50  രൂപ നനിരക്കനിലലാം, 201  മുതല്  400  എണ്ണലാം ലലതകേളക്കസ്റ്റ്
ലലത ഒനനിനസ്റ്റ്  40  രൂപ നനിരക്കനിലലാം, 401  മുതല്  625  എണ്ണലാം ലലതകേളക്കസ്റ്റ് ലലത
ഒനനിനസ്റ്റ് 30 രൂപ നനിരക്കനിലമഭാണസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  സസ്വകേഭാരവഭൂമനിയനില്  വൃക്ഷലലത്തകേള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ്  കപ്രഭാതഭാഹന
ധനസഹഭായലാം  നല്കുന  പദതനിയനില്  കചേഭാദവത്തനില്  സൂചേനിപനിചതുപ്രകേഭാരമുള്ള
ധനസഹഭായമനില്ല.  ഇനൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കതക്കസ്റ്റ്,  ചേനനലാം,  മഹഭാഗണനി,  ആഞനിലനി,  പ്ലഭാവസ്റ്റ്,  ഇനൗടനി,  കേമ്പകേലാം,
കുമ്പനിള,  കുനനിവഭാകേ,  കതമ്പഭാവസ്റ്റ്  എനനിങ്ങലന പത്തനിനലാം വൃക്ഷ
ഹതകേള നട്ടുപരനിപഭാലനിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ്  ലലതകേളുലട എണ്ണലാം അനുസരനിചസ്റ്റ്
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മൂനസ്റ്റ്  തലങ്ങളനിലഭായഭാണസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതസ്റ്റ്.  50  ലലതകേള
മുതല് 200 ലലതകേള വലര ലലത ഒനനിനസ്റ്റ് 50 രൂപ നനിരക്കനിലലാം,
201  മുതല്  400  എണ്ണലാം ലലതകേളക്കസ്റ്റ് ലലത ഒനനിനസ്റ്റ്  40  രൂപ
നനിരക്കനിലലാം, 401 മുതല് 625 എണ്ണലാം ലലതകേളക്കസ്റ്റ് ലലത ഒനനിനസ്റ്റ്
30 രൂപ നനിരക്കനിലമഭാണസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതസ്റ്റ്. 

2. കപ്രഭാതഭാഹന ധനസഹഭായത്തനിനസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഏറവുലാം
ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്  1  മുതല്  2  വര്ഷലാം വലര പ്രഭായമുള്ളതുലാം ആകരഭാഗവ
മുള്ളതുമഭായ  50  ലലതകേള പരനികശഭാധനഭാ സമയത്തസ്റ്റ് ഉണഭായനിരനി
കക്കണതഭാണസ്റ്റ്. 

3. ഒരു നനിശ്ചനിത സലത്തസ്റ്റ് കപ്രഭാതഭാഹന ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള
അര്ഹത പത്തസ്റ്റ് വര്ഷത്തനില് ഒരനിക്കല് ആയനിരനിക്കുലാം.  പനില്ക്കഭാലത്തസ്റ്റ്
ഇനൗ സലങ്ങളനില് കൂടുതലഭായനി നടുന ലലതകേളക്കസ്റ്റ്  (ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ് 50
എണ്ണലാം) അര്ഹമഭായ അധനികേ കപ്രഭാതഭാഹന ധനസഹഭായത്തനിനസ്റ്റ്
അകപക്ഷനിക്കഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്. 

4. കപ്രഭാതഭാഹന  ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  50%  ഒനഭാലാം  ഗഡുവഭായനി
ആദവവര്ഷവുലാം  ബഭാക്കനി  50%  രണഭാലാം  ഗഡുവഭായനി  മൂനഭാലാം  വര്ഷവുലാം
നല്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  ആദവ  വര്ഷഭാവസഭാനലാം  കതക്കസ്റ്റ്,  മഹഭാഗണനി
എനതീ  മരങ്ങള  ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്  ഒരു  മതീറര്  ഉയരവുലാം  മറസ്റ്റ്  ലലതകേളക്കസ്റ്റ്
ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്  ½ മതീറര് വതീതലാം ഉയരവുലാം പരനികശഭാധനഭാ സമയത്തസ്റ്റ്
ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.  ലലതകേളുലട  വളര്ചയലാം  ആകരഭാഗവവുലാം
കേണക്കനിലലടുത്തഭായനിരനിക്കുലാം കപ്രഭാതഭാഹന ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ
രണഭാലാം ഗഡു (മൂനഭാലാം വര്ഷലാം) അനുവദനിക്കുനതസ്റ്റ്. 

5. ഇനൗ  സതീമനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുള്ള  തഭാല്പരവലാം  നനിലനനിര്ത
നതനിനഭായനി  കപ്രഭാതഭാഹന  ധനസഹഭായലാം  നല്കേലപട  സലങ്ങള
ഓകരഭാ 5-ാം വര്ഷലാം അവസഭാനവുലാം 10-ാം വര്ഷലാം അവസഭാനവുലാം
ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  കേമ്മേനിറനി  സനര്ശനിചസ്റ്റ്  ഏറവുലാം  നല്ല  പ്രകേടനലാം
കേഭാഴ്ചവയന മൂനസ്റ്റ് കപര്ക്കസ്റ്റ് ജനില്ലഭാ തലത്തനില് കേവഭാഷസ്റ്റ് അവഭാര്ഡസ്റ്റ്
നല്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം. 

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭാവശവമഭായ കമല്പറഞ 10 ഇനലാം വൃക്ഷലലത്തകേള
വനലാം  വകുപനിലന്റെ  സഭാമൂഹവവനവല്ക്കരണ  വനിഭഭാഗലാം  ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
നനിരക്കനില് വവകനികേളക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയവരുന.
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ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് അടനിസഭാന കവതനലാം

7(*367) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം അടനിസഭാന കവതനലാം ഉറപ്പു
നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഹകേലക്കഭാളളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി കകേവലകവതനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത നനിയമലാം  എനമുതല് നടപഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുതകമഭാ?

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

(എ) ലതഭാഴനില് വകുപനിലല എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം ഉകദവഭാഗസര്, സസ്വകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള
ആനുകൂലവങ്ങള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനലണനസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറണസ്റ്റ്.   അസലാംഘടനിത
കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കവതനലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി കവതന
സുരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി വഴനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ബഭാങസ്റ്റ്
മുകഖന  കവതനലാം  ലഭവമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  കുറഞ
കവതനലാം യഥഭാസമയലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുനലണനസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതനതനിനുലാം
കൂടഭാലത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കവജസ്റ്റ്  സനിപസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  ഓണ്ലലലന  മുകഖന
ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം കേഴനിയനതഭാണസ്റ്റ്.  1948-ലല മനിനനിമലാം കവതന നനിയമപ്രകേഭാരവുലാം
1936-ലല  കവതനലാം  ലകേഭാടുക്കല്  നനിയമപ്രകേഭാരവുലാം  നനിശ്ചയനിക്കലപട  കവതനലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കൃതവസമയത്തസ്റ്റ് ലഭവമഭാകുനകണഭാലയനസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് വകുപനിലല
ഇനലസകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഓണ്ലലലന  ആയനിത്തലന  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതനില്
വതീഴ്ചവരുതന  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  നനിയമനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം
കേഴനിയലാം.   2017-ല് നഭാളനിതുവലര  32611  സഭാപന പരനികശഭാധനകേള നടതകേയലാം
383  ലകയനിലാം  ലപറതീഷന  ഫയല്  ലചേയ്യുകേയലാം  1588  കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂഷന  ഫയല്
ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ഉപജതീവനത്തനിനഭായനി ലതഭാഴനില് എടുക്കുന എല്ലഭാ
വനിഭഭാഗലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ഒരു കകേവലമഭായ കവതനലമങനിലലാം
ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായള്ള  കകേവല  കവതന  അവകേഭാശ  ബനില്  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്. 
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(ബനി&സനി) ഉണസ്റ്റ്. 2015-ലല സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയപ്രഖവഭാപനത്തനില്
ആദരണതീയനഭായ കകേരള ഗവര്ണര് എല്ലഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഒരു അടനിസഭാന
കവതനലാം  ഉറപ്പുനല്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  നനിയമലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുലമനസ്റ്റ്  പ്രഖവഭാപനിചനിരുന.
ഇത്തരത്തനില് അടനിസഭാന കവതനലാം ഉറപഭാക്കുന കകേവല കവതന അവകേഭാശ ബനില്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

എലലകസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ ശഭാകതീകേരണലാം

8(*368) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേനന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  ശഭാകതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഈ  വര്ഷലാം
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതനിര്ത്തനി  ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസകേളുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലലാം
ഒഭാഫതീസുകേള സസ്വന്തെലാം ലകേടനിടത്തനികലക്കസ്റ്റ് മഭാറ്റുനതനിനഭായള്ള എഹകസസ്റ്റ് ടവറകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലലാം ഹകേവരനിചനിട്ടുള്ള പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വകുപനിലന്റെ  ശഭാകതീകേരണത്തനിനഭായനി
പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്  700  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം,  പദതനികയതര  വനിഹനിതത്തനില്
165 ലക്ഷലാം രൂപയലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

2017-18 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം പ്ലഭാന ഫണനില് ഉളലപടുത്തനി 200 ലക്ഷലാം രൂപ
ലചേലവനില്  എലലകസസ്റ്റ്  വകുപനില്  വയര്ലലസസ്റ്റ്  സനിസലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  29
എലലകസസ്റ്റ് ഫതീല്ഡസ്റ്റ് ആഫതീസുകേളനില് വനനിതകേളക്കസ്റ്റ് കടഭായസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ്  സനൗകേരവകത്തഭാടു
കൂടനിയള്ള ഡ്രസ്സനിലാംഗസ്റ്റ് റൂലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  152  ലക്ഷലാം രൂപയലാം വനനിത പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്
സസ്വഭാഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  48.5  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവനില്  100
ഇരുചേക്രവഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  ഇ-ആഫതീസസ്റ്റ്  സനിസലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനികലയലാം
ഫതീല്ഡസ്റ്റ് ആഫതീസുകേളഭായ 138 എലലകസസ്റ്റ് കറഞസ്റ്റ് ആഫതീസുകേളനില് ഓകരഭാ കേമ്പറ്റ്യൂടര്
കൂടനി നല്കുനതനികലയ്ക്കഭായനി 86.15 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവനില് കേമ്പറ്റ്യൂടര് വഭാങ്ങുനതനിനുലാം
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത എലലകസസ്റ്റ് ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസകേള നവതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  6  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  11.13  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലചേലവനില് 20  ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസകേളനില്  ഇരുചേക്രവഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുലാം 7.32
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ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവനില് 20 ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസകേളനില് ഡനിജനിറല് എല്.ഇ.ഡനി. ലലസന
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  5.9  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവനില് 10  എലലകസസ്റ്റ് ലചേക്കസ്റ്റ്
കപഭാസകേളനില് കേമ്പറ്റ്യൂടര്,  പ്രനിന്റെര്,  സഭാനര്  എനനിവ വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ജനില്ലഭാ  അധനികേഭാരനികേളഭായ  14
ലഡപറ്റ്യൂടനി  എലലകസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  14  പുതനിയ  മകഹന
ലലസകലഭാ  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങനി  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  എലലകസസ്റ്റ്
കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലടയലാം  ലഡപറ്റ്യൂടനി  എലലകസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലടയലാം  ഉപകയഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്
9  പുതനിയ  ലഭാപസ്റ്റ് കടഭാപ്പുകേള  വഭാങ്ങുവഭാന  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇടുക്കനി
ജനില്ലയനിലല  കദവനികുളതലാം  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിലല  നനിലമ്പൂരുലാം  ഒഭാകരഭാ  ജനലലമത്രനി
എലലകസസ്റ്റ്  സസ്വഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  സസ്വഭാഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി
20 തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

7  എലലകസസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസകേളനില് നനിര്മ്മേനിതനി  കകേനലാം മുകഖന കേലണയ്നര്
കമഭാഡറ്റ്യൂള സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. എലലകസസ്റ്റ് ലലക്രലാം ലറകക്കഭാര്ഡ്സസ്റ്റ് ബറ്റ്യൂകറഭായലട ഉപകയഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്
ഒരു  ലവബസ്റ്റ്  ലബയ്സ്ഡസ്റ്റ്  ആപ്ലനികക്കഷന  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  25  എലലകസസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസകേളനില്  അലനര്ടനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
കസഭാളഭാര്  എല്.ഇ.ഡനി.  ലലഹമഭാസസ്റ്റ്  ലഭാമ്പസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  14  എലലകസസ്റ്റ്
ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസകേളനില്  സനി.സനി.റനി.വനി.  കേവഭാമറ  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാന എലലകസസ്റ്റ് അക്കഭാഡമനിയലട ഗകവഷണ സനൗകേരവങ്ങള
ലമചലപടുതനതനികലയ്ക്കസ്റ്റ് പദതനിയനിനത്തനില് 175  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
157  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനി
ട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  എലലകസസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസകേള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം പ്ലഭാന ഫണനില് ഉളലപടുത്തനി  6  ലക്ഷലാം രൂപയലാം  20  ലചേക്കസ്റ്റ്
കപഭാസകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  പ്രവര്ത്തന  സനൗകേരവത്തനിനഭായനി  ഇരുചേക്ര  വഭാഹനങ്ങള
വഭാങ്ങുനതനിനസ്റ്റ്  11.13  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം,  20  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസകേളനില്  ഡനിജനിറല്
എല്.ഇ.ഡനി.  ലലസന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  7.32  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  10
എലലകസസ്റ്റ് ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസകേളനില് കേമ്പറ്റ്യൂടര്, പ്രനിന്റെര്, സഭാനര് എനനിവ വഭാങ്ങുനതനിനസ്റ്റ്
5.9  ലക്ഷലാം രൂപയലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
സലസനൗകേരവലാം  ലഭവമല്ലഭാത്ത  7  എലലകസസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസകേളനില്  കേലണയ്നര്
കമഭാഡറ്റ്യൂളുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 25  എലലകസസ്റ്റ് ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസകേളനില് അലനര്ടനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട കസഭാളഭാര് എല്.ഇ.ഡനി.  ലലഹമഭാസസ്റ്റ് ലഭാമ്പസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം  മുത്തങ്ങ,  ചേനിനഭാര്  എനതീ  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസകേളനില്
കസഭാളഭാര്  ഹലറനിലാംഗസ്റ്റ്  സനിസലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  14  എലലകസസ്റ്റ്
ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസകേളനില് സനി.സനി.റനി.വനി.  കേവഭാമറ  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  4  എലലകസസ്റ്റ്  ടവറകേള
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത ടവറകേള കകേഭാടയലാം, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  തൃശ്ശൂര്, വയനഭാടസ്റ്റ്
എനനിവയഭാണസ്റ്റ്.  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  എനതീ  ജനില്ലകേളനില്  എലലകസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്
സസ്വന്തെമഭായള്ള  സലത്തസ്റ്റ്  എലലകസസ്റ്റ്  ടവറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന. തൃശ്ശൂര് എലലകസസ്റ്റ് ടവറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി സഭാമ്പത്തനികേ ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള പ്ലഭാനുലാം എസനികമറ്റുലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. വയനഭാടസ്റ്റ് ജനില്ലയനില്
എലലകസസ്റ്റ്  ടവര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  എലലകസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  സസ്വന്തെമഭായനി  ഭൂമനി
ലഭവമല്ലഭാത്തതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  വയനഭാടസ്റ്റ്
ജനില്ലഭാ കേളകറമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കഗഭാത്ര ജതീവനികേ, കഗഭാത്ര ബന പദതനികേളുലട ലക്ഷവങ്ങള

9(*369) ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീനന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കഗഭാത്ര  ജതീവനികേ,കഗഭാത്ര  ബന  എനതീ  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്ക  ജനില്ലകേളനിലഭാണസ്റ്റ് 
നടപനിലഭാക്കനിവരുനതസ്റ്റ്  എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ  പദതനികേളനിലൂലട  വരുന  മൂനസ്റ്റ്
വര്ഷക്കഭാലയളവനില് എലന്തെഭാലക്ക ലക്ഷവങ്ങള ഹകേവരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന) :

കഗഭാത്രജതീവനികേ  :

പടനികേവര്ഗ  കമഖലയനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന  ലതഭാഴനിലനില്ലഭായ്മ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
അവരുലട  അഭനിരുചേനിക്കുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  കയഭാഗവതയലാം  അനുസൃതമഭായ  രതീതനിയനില്
എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലലാം  ഉനൗരുകേളനില് വച്ചുതലന ലതഭാഴനില്  ലലനപുണവലാം  നല്കുകേയലാം,
പരനിശതീലനലാം കേഴനിഞ പടനികേവര്ഗ യവതതീ യവഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ആധുനനികേ ലതഭാഴനില് കമഖലകേള
കേലണതനതനിനുലാം  സസ്വയലാംലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതുളലപലടയള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുനതനിനുലാം  ഇതനിലൂലട  കൂടുതല്  ലതഭാഴനില്  അവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുകേയമഭാണസ്റ്റ് പദതനിയലട ലക്ഷവലാം.

2016-17  വര്ഷലാം മുതല് കഗഭാത്രജതീവനികേ പദതനി പ്രകേഭാരലാം എല്ലഭാ ജനില്ലയനില്
നനിനലാം  1140  ലതഭാഴനില് രഹനിതലര കേലണത്തനി അവര്ക്കസ്റ്റ്  7  ഇനങ്ങളനിലള്ള  (വസ
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വയറനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലകേടനിട
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നനിര്മ്മേഭാണലാം, മരപണനി, പ്ലമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്, ലലഡ്രവനിലാംഗസ്റ്റ്) ലതഭാഴനില് ലലനപുണവലാം പരനിശതീലനലാം
നല്കേനി പുതനിയ ലതഭാഴനില് കമഖലകേള കേലണതനതനിനുലാം ലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭകേതസ്വലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  ആയതസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തന  ക്ഷമമഭാകുനതുവലരയള്ള  സഹഭായലാം
നല്കുനതനിനുമഭായനി  334  ലക്ഷലാം രൂപയലട പദതനി ലസന്റെര് കഫഭാര് മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കഗഭാത്രബന  :

വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല ലലപ്രമറനി  കഭാസകേളുള്ള  241  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്
ജനില്ലയനിലല  പനികനഭാക്ക  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ  അടനിയര്,  പണനിയര്,  ഉനൗരഭാളനി,
കേഭാട്ടുനഭായ്ക്കര് എനതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില് നനിനലാം  1  മുതല്  4-ാം കഭാസവലര പഠനിക്കുന
കുടനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടഞസ്റ്റ്  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  എത്തനിക്കുകേയലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഉനമനലാം  ലക്ഷവലാംവച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  അഭവസവനിദവരനില്
നനിനലാം  ലതരലഞടുക്കുനവലര  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  അദവഭാപകേരഭായനി
നനിയമനിക്കുന പദതനിയഭാണസ്റ്റ് "കഗഭാത്രബന പദതനി.”വനിദവഭാഭവഭാസ ഉനമനത്തനിനഭായനി പഠന
പ്രവര്ത്തന  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  ഒനഭാലാം  കഭാസ്സനിലല  ടതീചകറഭാലടഭാപലാം  നനിനസ്റ്റ്  കഗഭാത്രവര്ഗ
വനിദവഭാര്തനികേലള  സഹഭായനിക്കുകേയലാം,  സ്കൂളനിലല  മറസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളലക്കഭാപലാം  കഗഭാത്രവര്ഗ
വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇടപഴകേഭാനുള്ള  കവദനിലയഭാരുക്കുകേയലാം  സഹഅദവഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്
കഗഭാത്രഭഭാഷ,  സലാംസഭാരലാം,  കഗഭാത്രവര്ഗ  കേലഭാരൂപങ്ങള  എനനിവയനില്  ധഭാരണ  നല്കുകേ
എനനിവലയല്ലഭാലാം കഗഭാത്രബന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം നനിയമനിക്കുന ലമന്റെര് ടതീചര്മഭാരുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  കഗഭാത്രബന പദതനിയലട ഒനഭാലാംഘടമഭായനി വയനഭാടസ്റ്റ് ജനില്ലയനില് 241
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്  ലമന്റെര്  ടതീചര്മഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്
പ്രതനിമഭാസ കവതനമഭായനി 15,000 രൂപ നല്കേനിവരുന.

പമ്പഭാനദനിയലട സലാംരക്ഷണലാം

10(*370) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുഹസന തങ്ങള :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പമ്പഭാനദനിയലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കദശതീയ  നദതീസലാംരക്ഷണ
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി എന്തെസ്റ്റ് തുകേ അനുവദനിചനിരുനലവനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എന്തെസ്റ്റ് തുകേ ഇതുവലര ലചേലവഴനിച്ചുലവനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബഭാക്കനി  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പമ്പയനിലല  മഭാലനിനവപ്രശ്നങ്ങള  അടനിയന്തെരമഭായനി
പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതദ്യു ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്) :

(എ)  2003-ല് കദശതീയ നദതീസലാംരക്ഷണ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി പമ്പഭാ
നദനിയലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  18.45  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനിക്കഭാണസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  ഇതനില് 12.886 കകേഭാടനി രൂപ കകേന വനിഹനിതമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇനൗ  പദതനിക്കഭായനി  നഭാളനിതുവലര  ആലകേ  39.73  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിച്ചു.
2004, 2007-08 വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി കകേന വനിഹനിതമഭായനി ആലകേ 2.75 കകേഭാടനി രൂപ
അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കകേന വനിഹനിതമഭായനി
5  കകേഭാടനി രൂപ റനിലതീസസ്റ്റ് (Release) ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേന-സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  അനുവദനിച  തുകേകയക്കഭാള  വളലര
കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്  ഇനൗ  പദതനിക്കുകവണനി  നഭാളനിതുവലര  ലചേവഴനിചതസ്റ്റ്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് കകേന വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിച 5 കകേഭാടനി രൂപ പമ്പഭാ ആക്ഷന പ്ലഭാന
കഫസസ്റ്റ്-1  (Pamba  Action  Plan  Phase-I)-ലന്റെ  റതീ-ഇലാംകബഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇനത്തനില്
ഉളലപടുകത്തണതഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല് പമ്പഭാ നദതീ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  അനുവദനിചതനില്
ഇനനി ബഭാക്കനി തുകേ ഇല്ല.  പമ്പയനിലല മഭാലനിനവ പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനികേളുലാം കൂടനി ഉളലപടുത്തനി പമ്പഭാ ആക്ഷന പ്ലഭാന കഫസസ്റ്റ്-II (Pamba Action
Plan  Phase-II)-ലന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുവഭാനഭായനി  ജലവനിഭവ  വകുപനിലലയലാം
പമ്പഭാ നദനിയലട പുനരുദഭാരണവുമഭായനി ബന്ധലപട ഇതര വകുപ്പുകേളനിലലയലാം ഉകദവഭാഗസലര
ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ഒരു ടതീമനിലന നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഭൂഗര്ഭ ജലചൂഷണലാം നനിയനനിക്കഭാന നടപടനി

11 (*371) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .    കുനപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ  അമനിതമഭായ  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
ഹകേലക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭൂഗര്ഭ ജലചൂഷണമുള്ള സലങ്ങള എലതഭാലക്കയഭാലണനസ്റ്റ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂഗര്ഭ ജലചൂഷണലാം നനിയനനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
ഹകേലക്കഭാള്ളഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതറ്റ്യൂ ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്):

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഭൂജലത്തനിലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം ക്രമമഭായ ഉപകയഭാഗത്തനിനുമഭായനി
കകേരള ഭൂജലലാം  (നനിയനണവുലാം ക്രമതീകേരണവുലാം)  ആകസ്റ്റ്  2002  നനിലവനിലണസ്റ്റ്.   കകേരളത്തനില്
വനിജഭാപനലാം  ലചേയലപട  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഭൂജലലാം  ഉപകയഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  കേര്ശനമഭായ
നനിബന്ധനകേള നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതുകൂടഭാലത വവഭാവസഭായനികേ ആവശവത്തനിനുലാം
കുടനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളക്കുലാം  ഭൂജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  ഭൂജല
അകതഭാറനിറനിയലട എന.ഒ.സനി. ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഡയനഭാമനികേസ്റ്റ്  ഗനൗണസ്റ്റ്  വഭാടര്  റനികസഭാഴസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  കകേരള-മഭാര്ചസ്റ്റ്-2013
വലരയള്ള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ  സനിതനിലയ  അടനിസഭാനലപടുത്തനി
സലാംസഭാനലത്ത  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  ചേനിറ്റൂര്  കബഭാക്കസ്റ്റ്  അമനിത  ചൂഷനിത  കബഭാക്കഭായലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനില്ലയനിലല കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് കബഭാക്കസ്റ്റ്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനില്ലയനിലല മലമ്പുഴ
കബഭാക്കസ്റ്റ് എനനിവ ക്രനിടനിക്കല് കബഭാക്കുകേളഭായലാം, കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല കേണ്ണൂര് കബഭാക്കസ്റ്റ്,
പഭാനൂര്  കബഭാക്കസ്റ്റ്,  തലകശരനി  കബഭാക്കസ്റ്റ്,  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിലല  കേടപന,  ലനടുങണലാം
കബഭാക്കുകേള, കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനില്ലയനിലല മകഞശസ്വര്, ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനിലല മുഖത്തല
കബഭാക്കസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനില്ലയനിലല ബഭാലകശരനി,  കുനമലാംഗലലാം മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിലല
തഭാനൂര്,  തനിരൂരങ്ങഭാടനി,  കവങ്ങര  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജനില്ലയനിലല അതനിയന്നൂര്, ചേനിറയനിനകേതീഴസ്റ്റ്, പഭാറശഭാല കബഭാക്കുകേള, തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല
ലചേഭാവ്വന്നൂര്, മതനിലകേലാം കബഭാക്കുകേള ലസമനി ക്രനിടനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനിലലാം ബഭാക്കനിയള്ള
131 കബഭാക്കുകേള കസഫസ്റ്റ് വനിഭഭാഗത്തനിലമഭാണസ്റ്റ് ഉളലപടുനതസ്റ്റ്. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭൂജലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  അതനിലന്റെ  ചൂഷണലാം,
ഉപകയഭാഗലാം  എനനിവ  ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  കവണനി  കകേരള  ഭൂജലലാം
(നനിയനണവുലാം ക്രമതീകേരണവുലാം)  ആകസ്റ്റ്  2002  പ്രകേഭാരലാം കകേരള ഭൂജല അകതഭാറനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം,  വനിജഭാപനലാം  ലചേയലപട  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഭൂജല  ഉപകയഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്
കേര്ശനമഭായ നനിബന്ധനകേള നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം പ്രകദശങ്ങളനില് കുഴല്
കേനിണറകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം,  നനിലവനിലള്ള കേനിണറകേള പരനിവര്ത്തനലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം
അകതഭാറനിറനിയലട  ലപര്മനിറസ്റ്റ്  ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കുഴല്കേനിണറകേള/
കബഭാര്ലവല്ലുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് അതഭാതസ്റ്റ് തകദ്ദേശസസ്വയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
ലപര്മനിറ്റുലാം ഭൂജലവകുപനിലന്റെ കനിയറനസുലാം 10-1-2014 മുതല് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വന കമഖലയനിലല മണ്ണസ്റ്റ്-ജല സലാംരക്ഷണ കേര്മ്മേ പദതനികേള

12 (*372) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വന കമഖലയനിലല മണ്ണസ്റ്റ്-ജല സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി എലന്തെല്ലഭാലാം കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ഇനൗ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ് എലന്തെല്ലഭാലാം സലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നടത്തനിയതസ്റ്റ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആരുലടലയല്ലഭാലാം പങഭാളനിത്തമഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനുകവണനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി
യലതനസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

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

(എ)  വനകമഖലയനിലല മണ്ണസ്റ്റ്-ജല സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ചുവലട കചേര്ക്കുന
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ഇനൗ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ് :

• വനിവനിധയനിനലാം വനവൃക്ഷങ്ങളുലട നടതീലലാം, പരനിപഭാലനവുലാം

• കേഭാട്ടുതതീ  പ്രതനികരഭാധ-സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഫയര്
ലലലനുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണവുലാം, പരനിപഭാലനവുലാം

• മലണ്ണഭാലനിപസ്റ്റ് തടയനതനിനുലാം നനിയനനിക്കുനതനിനുമഭായനി ഗള്ളനി പ്ലഗനിലാംഗസ്റ്റ്

• വനഭാന്തെരങ്ങളുലട നതീരുറവകേളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ജലഭാശയങ്ങളനിലല
കേളകേളുലാം മഭാലനിനവവുലാം നതീക്കലാം ലചേയല്

• ജലസലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  വനിവനിധയനിനലാം  തടയണകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണവുലാം നനിലവനിലള്ള തടയണകേളുലട ഉയരലാം കൂടലലാം

• നനിലവനിലള്ള തടയണകേളുലട ലചേളനിയലാം മറസ്റ്റ് മഭാലനിനവങ്ങളുലാം നതീക്കലാം
ലചേയസ്റ്റ് ജലസലാംഭരണത്തനിനസ്റ്റ് പ്രഭാപ്തമഭാക്കല്

• നനിലവനിലള്ള തടയണകേളുലട  കചേഭാര്ച ഒഴനിവഭാക്കനി ജലകശഖരണലാം
ഉറപ്പുവരുത്തല്

• മണല്ചേഭാക്കസ്റ്റ്,  ബഷസ്റ്റ്  വുഡസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
തടയണകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

• ലചേറ കുളങ്ങളനില് അടനിഞനിട്ടുള്ള എക്കല് നതീക്കലാം ലചേയല്  (ഡതീ
സനില്റനിലാംഗസ്റ്റ്)

(ബനി)  ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി,  വനലാം വകുപനിലന്റെ സഭാമൂഹവ
വനവത്കേരണ  വനിഭഭാഗലാം  ചുവലട  കചേര്ക്കുന  വനിവനിധ  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നടത്തനിയതസ്റ്റ്.  വനിവനിധയനിനലാം  തകദ്ദേശതീയ  വൃക്ഷലലത്തകേളുലട
ഉല്പഭാദനവുലാം  വനിതരണവുമഭാണസ്റ്റ്  ഇവയനില്  മുഖവലാം.  സ്കൂള-കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
സനൗജനവമഭായലാം  ഇതര  സലാംഘടനകേളക്കസ്റ്റ്  സഹഭായ  നനിരക്കനിലലാം  സഭാമൂഹവവനവത്കേരണ
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വനിഭഭാഗലാം വൃക്ഷലലത്തകേള വനിതരണലാം ലചേയവരുന. കലഭാകേ പരനിസനിതനി ദനിനത്തനില്
വവഭാപകേമഭായ  വൃക്ഷവത്കേരണലാം  നടതനതനിനഭായനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങള,
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള,  യവജന  സലാംഘടനകേള,
മതസഭാപനങ്ങള, സര്ക്കഭാരനിതര സഭാപനങ്ങള എനനിവര്ക്കഭാണസ്റ്റ് വൃക്ഷലലത്തകേള
ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
65.25  ലക്ഷലാം  ലലതകേളുലാം  തന  വര്ഷലാം  66.12  ലക്ഷലാം  ലലതകേളുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കൂടഭാലത,  ഇതനികനഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ് പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
എകനിബനിഷനുകേള,  കബഭാധവത്കേരണ കഭാസകേള,  റഭാലനികേള,  വനമനിത്ര അവഭാര്ഡു
നല്കേല്  എനനിവയലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഗഭാമ  ഹരനിത  സമനിതനികേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
സ്കൂള  കകേഭാമ്പനൗണ്ടുകേള,  ആശുപത്രനികേള  തുടങ്ങനിയ  ലപഭാതു  സലങ്ങളനില്  ശുചേതീകേരണലാം
നടതകേയലാം ലപഭാതു കുളങ്ങളനിലല  മഭാലനിനവങ്ങള നതീക്കലാം ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  കമഖലകേളനിലലാം  പരനിസനിതനി  ദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  പരനിസര  ശുചേതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതകേയലാം,  വൃക്ഷലലത്തകേള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  ചുവലട  കചേര്ക്കുന  പദതനികേളനിന  കേതീഴനില്  തകദ്ദേശതീയ
വൃക്ഷലലത്തകേള കനരനിടസ്റ്റ് നട്ടുപനിടനിപനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്. 

1. വഴനികയഭാര തണല് പദതനി

2. ഇനസനിററ്റ്യൂഷണല് പ്ലഭാന്റെനിലാംഗസ്റ്റ് പദതനി

(സനി) ഹരനിത കകേരളലാം പദതനികേളുലട നടത്തനിപനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാര് ഇതര
സഭാപനങ്ങള,  മതീഡനിയ,  മതസഭാപനങ്ങള,  രഭാഷ്ട്രതീയ പഭാര്ടനികേള,  യവജന സലാംഘടനകേള,
യൂത്തസ്റ്റ് കബ്ബുകേള, കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തകേര്, കദശതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴനിലറപസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള,
സനദ  സലാംഘടനകേള,  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങള,  എന.സനി.സനി.,  എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,
എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.  കകേഡറ്റുകേള ലപഭാതുജനങ്ങള എനനിവരുലട പങഭാളനിത്തമഭാണസ്റ്റ്  ലലത
വനിതരണത്തനിനുലാം,  ലലത നടതീലനിനുലാം,  പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ഭൂഗര്ഭ ജലസലാംകപഭാഷണത്തനിനഭായനി പദതനി

13 (*373) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനല്ലനി :
ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആവര്ത്തനിച്ചുണഭാകുന കേടുത്ത വരളചയലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്
ഭൂഗര്ഭ  ജലസലാംകപഭാഷണത്തനിനഭായനി  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരവത്തനില്  സനി.പനി.ഐ.(എലാം)-ലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  നടന  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം നതീര്ചഭാലകേളുലാം കേനിണറകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം നടതന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെല്ലഭാലമനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) വനകതഭാതനില് ഭൂഗര്ഭ ജലലാം ഊറ്റുകേ എന ഉകദ്ദേശവകത്തഭാലട, നനിയനനിത
കമഖലകേളനിലളലപലട വവഭാപകേമഭായനി കുഴല്കേനിണറകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
കുഴല്കേനിണര് നനിയനനിത കമഖലകേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതറ്റ്യൂ ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്) :

(എ)  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിലന്റെ  നനിരപസ്റ്റ്  ഉയര്തനതനിനുലാം  വരളചലയ  പ്രതനികരഭാ
ധനിക്കുനതനിനുലാം ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് കൃത്രനിമ ഭൂജല സലാംകപഭാഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ജനില്ലകേളനില്  ഭൂജലവകുപസ്റ്റ്  അവലലാംബനിച്ചുവരുന.  തുറന  കേനിണര്/കുഴല്കേനിണര്  വഴനിയള്ള
സലാംകപഭാഷണത്തനിനസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് പ്രഭാമുഖവലാം നല്കേനിവരുന. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം കൃത്രനിമ
ഭൂജല സലാംകപഭാഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  40  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിരുന.
തുറന  കേനിണര്  വഴനിയള്ള  41  കൃത്രനിമ  ഭൂജല  സലാംകപഭാഷണ  പദതനികേള  വനിവനിധ
ജനില്ലകേളനിലഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  പ്രസ്തുത
പദതനികേളക്കഭായനി ആലകേ 39.68 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിക്കുകേയലാം ലചേയ.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ഭൂജല  സലാംരക്ഷണവുലാം  സലാംകപഭാഷണവുലാം  പദതനിയനിനകേതീഴനില്
157  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകുപനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം
ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭവമഭാകുന  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  വകുപസ്റ്റ്
നല്കേനിവരുന.  പ്രവൃത്തനികേള  ജനില്ലകേളനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനു
കവണനി  ജലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവയനിലൂലട
ഹരനിതകകേരളലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ജല സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാന വവഭാപകേമഭായനി നതീരുറവസ്റ്റ് എന കപരനില് ഒരു പദതനിക്കസ്റ്റ് ജല അകതഭാറനിറനി
തുടക്കമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേളനിലലാം
ഓപണ് ലവല്/കബഭാര്ലവല് കസഭാതസകേളക്കസ്റ്റ് സമതീപവുലാം മഴക്കുഴനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ, വനിവനിധ
സലങ്ങളനില്  മരങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
കൂടഭാലത ജല അകതഭാറനിറനിയലട ആസഭാനത്തസ്റ്റ് മഴലവള്ള സലാംഭരണത്തനിനസ്റ്റ് ഒരു കുളവുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കമല്  വനിഷയത്തനില്  രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനികേളുലട  കനതൃതസ്വത്തനില് നടന
പ്രവര്ത്തനലത്തപറനി വകുപനില് വനിവരലാം കശഖരനിചനിടനില്ല.

(ബനി)   ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  വഭാണനിയലാംകുളലാം  പഞഭായത്തനിനുലാം
കവണനിയള്ള  സമഗ  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  ലചേറതുരുത്തനി  പഭാലത്തനിനു
സമതീപലാം  ഭഭാരതപ്പുഴയ്ക്കസ്റ്റ്  കുറലകേ തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  35  കകേഭാടനി  രൂപയലട
അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനിലന്റെ  ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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ഇതുകൂടഭാലത കനവല് അക്കഭാഡമനി, കേയ്യൂര് ചേതീകമനനി കുടനിലവള്ള പദതനികേളക്കുകവണനി
കേഭാരവകങഭാടസ്റ്റ്  പുഴയനിലലാം  എനമകേലജ  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കുകവണനി  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
ഷനിരനിയ പുഴയനിലലാം സനിരലാം തടയണയലട പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  മൂവഭാറ്റുപുഴ
നദനിക്കുകുറലകേ  രഭാമമലാംഗലത്തസ്റ്റ്  സനിരലാം  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുകേയലാം  (1100  ലക്ഷലാം)  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇറനികഗഷന  വകുപനിലന
ചുമതലലപടുതകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കവനല്ക്കഭാലങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ളലാം
സലാംഭരനിക്കുനതനിനഭായനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന.  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജനില്ലയനിലല  അണ്ടൂര്കക്കഭാണലാം  പഞഭായത്തനിലല  ആനതഭാഴ്ചനിറ  കുളത്തനിലന്റെയലാം  പഭാറശഭാല
പഞഭായത്തനില് പരശുവയ്ക്കല് വനികല്ലജനിലല വണനിചനിറ കുളത്തനിലന്റെയലാം പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുന.  നദനികേളനിലലയലാം,  കതഭാടുകേളനിലലയലാം  നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ്  ശരനിയഭായ
വനിധത്തനില്  പുനനഃസഭാപനിക്കുകേ,  കേഭാലവര്ഷ  സമയത്തസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന  അധനികേജലലാം  തടഞ്ഞു
നനിര്ത്തനി സമതീപ പ്രകദശലത്ത ഭൂജലവനിതഭാനലാം തഭാഴഭാലത നനിലനനിര്തകേ,  കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം
കേഭാര്ഷനികേഭാവശവത്തനിനുലാം,  പഭാരനിസനിതനികേ ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം ആവശവമഭായ ജലലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ
എനതീ ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങകളഭാലട തടയണകേള വനി.സനി.ബനി.-കേള എനനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള നബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖവഭാപനിക്കുന പദതനികേള,  പ്ലഭാന സതീലാം,
(കസറസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  എനതീ  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  നതീര്ചഭാലകേളനിലല  ഒഴുക്കസ്റ്റ്  തടസ്സലപടഭാതനിരനിക്കുനതനിനുലാം  കേരയനിടനിചനില്
തടയനതനിനുലാം ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ് മണ്ണസ്റ്റ് നതീക്കലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം,  പഭാര്ശസ്വ
സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായള്ള പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഭൂജലത്തനിലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം ക്രമമഭായ ഉപകയഭാഗത്തനിനുമഭായനി

കകേരള  ഭൂജലലാം  (നനിയനണവുലാം  ക്രമതീകേരണവുലാം)  ആകസ്റ്റ്-2002  പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം

ജനില്ലയനിലല  അതനിയന്നൂര്  കബഭാക്കസ്റ്റ്,  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലല  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  കബഭാക്കസ്റ്റ്,

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  ചേനിറ്റൂര്  കബഭാക്കസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

കബഭാക്കസ്റ്റ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനില്ലയനിലല കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് കബഭാക്കസ്റ്റ് എനതീ കബഭാക്കുകേള

19-11-2005  തതീയതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനിജഭാപനലാം  ലചേയലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം  പ്രകദശങ്ങളനില്

കുഴല്കേനിണറകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  നനിലവനിലള്ള  കേനിണറകേള  പരനിവര്ത്തനലാം

ലചേയ്യുനതനിനുലാം  അകതഭാറനിറനിയലട  ലപര്മനിറസ്റ്റ്  ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കുഴല്

കേനിണറകേള/കബഭാര്ലവല്ലുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് അതഭാതസ്റ്റ് തകദ്ദേസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട

ലപര്മനിറ്റുലാം,  ഭൂജലവകുപനിലന്റെ  കനിയറനസുലാം  10-1-2014  മുതല്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അമനിത ജല ചൂഷണലാം സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേളനികന്മല് ഭൂജലവകുപസ്റ്റ് അകനസ്വഷണലാം

നടത്തനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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പടനികേവര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം    ഉയര്തനതനിനസ്റ്റ്
പദതനികേള

14 (*374) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലല
വനിദവഭാര്തനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്തനതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയനിലല ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ)  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുന സമയത്തസ്റ്റ് നനിലവനിലള്ള പദതനികേള
കൂടഭാലത  പടനികേവര്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉനമനത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ
കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പടനികേവര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസ
ഉനമനത്തനിനഭായനി  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള,  ഗഭാന്റുകേള  എനനിവ  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന
വകുപസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന.  വകുപനിനുകേതീഴനില്  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്-കപഭാസസ്റ്റ്  ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേള,
കമഭാഡല്  ലറസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേള,  ലഎ.റനി.ലഎ.-കേള  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലന
കകേനങ്ങള, പ്രതീലലപ്രമറനി വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള എനനിവയലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
കമഭാഡല്  ലറസനിഡനഷവല്  സ്കൂളുകേളനിലല  കുടനികേളുലട  വവകനിതസ്വ  വനികേസനത്തനിനുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉനമനത്തനിനഭായലാം  പ്രകതവകേ  പദതനികേളുലാം  വകുപസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പടനികേവര്ഗ  കുടനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  ലമചലപടുതനതനിനസ്റ്റ്
ഉനൗരുകേളനില് ടറ്റ്യൂഷന നല്കുനതനികലയ്ക്കഭായനി  100  സഭാമൂഹവ പഠനമുറനി  പദതനി ഇനൗ
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം മുതല് വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന.

പടനികേവര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളുലട ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ് തടയനതനിനഭായനി പടനികേവര്ഗത്തനില്
തലനയള്ള  റനി.റനി.സനി.,  ബനി.എഡസ്റ്റ്.  പഭാസ്സഭായ  യവതതീ-യവഭാക്കലള  ലമന്റെര്  ടതീചര്മഭാരഭായനി
നനിയമനിക്കുന  കഗഭാത്രബന  പദതനി  ആദവഘടമഭായനി  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനില്  നടപനിലഭാക്കനി.
ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം ജനില്ലയനിലല  241  സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് ഓകരഭാ ലമന്റെര്
ടതീചര്മഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ലലനപുണവ വനികേസനത്തനിനുള്ള
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പദതനി,  ലലസനനികേ  സ്കൂള,  നകവഭാദയ  സ്കൂള  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം
തുടങ്ങനിയവ വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന നല്കേനിവരുന.  വകുപനിനുകേതീഴനിലള്ള കമഭാഡല് ലറസനിഡനഷവല്
സ്കൂളുകേളുലടയലാം  കഹഭാസലകേളുലടയലാം  അടനിസഭാന  സനൗകേരവ  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കടഭായസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള, ശുദജല വനിതരണലാം, ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം, ടസസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ്, ലസകേറ്റ്യൂരനിറനി റൂലാം,
കുഴല് കേനിണര് എനനിവയലട നനിര്മ്മേഭാണവുലാം നടനവരുന. ഭനൗതനികേ സനൗകേരവങ്ങള
വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ആവശവമഭായ ബഞസ്റ്റ്,  ഡസസ്റ്റ്,  പഠനകമശ,  കേടനില്,
ലമത്ത,  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള  എനനിവയലാം,  വവകനിതസ്വ  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേമഭാകുന
ലലലബറനി സനൗകേരവലാം,  കേമ്പറ്റ്യൂടര് ലഭാബുകേള,  കേഭായനികേ പരനിശതീലനത്തനിനുള്ള ഉപകേരണങ്ങള
എനനിവ  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലാം.ആര്.എസകേളനില്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലള്ള
സഭാര്ടസ്റ്റ്  കഭാസ്സസ്റ്റ് റൂമുകേള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത പരനിസനിതനി സനൗഹൃദ വനികേസനലാം
മുനനനിര്ത്തനി കസഭാളഭാര് പവര് പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന.

കുടനികേളുലട  സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുനതനികലയ്ക്കഭായനി  സനി.സനി.റനി.വനി.  സലാംവനിധഭാനവുലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേനിഫ്ബനി  (KIIFB)  മുകഖന  2  എലാം.ആര്.എസുകേളുലാം
5  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളുലാം, 2  കപഭാസസ്റ്റ് ലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലകേളുലാം, 1  യൂത്തസ്റ്റ് കഹഭാസലലാം
നഭാടുകേഭാണനി ലഎ.റനി.ലഎ.-ക്കസ്റ്റ് അക്കഭാഡമനിക്കസ്റ്റ് കബഭാക്കുലാം കഹഭാസലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുമഭായനി
100  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി കകേരളഭാ കസറസ്റ്റ് കേണ്സക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്, തനിരുവനന്തെപുരലാം
എനതീ  ജനില്ലകേളനില്  ലപണ്കുടനികേളക്കുകവണനിയള്ള  കപഭാസസ്റ്റ്  ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസല്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  വകുപനിനു  കേതീഴനിലള്ള  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്,
കപഭാസസ്റ്റ് ലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലകേലള യൂണനിലസഫസ്റ്റ് നനിഷ്കര്ഷനിച മഭാതൃകേയനില് അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവഭാരത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ് ഉയര്തനതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ജനില്ലയനിലല  പനികനഭാക്ക  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ  അടനിയര്,  പണനിയര്,
ഉനൗരഭാളനി, കേഭാട്ടുനഭായ്ക്കര് എനതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം ഒന മുതല് നഭാലഭാലാം കഭാസവലര
പഠനിക്കുന കുടനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസ ഉനമനമഭാണസ്റ്റ് കഗഭാത്ര ബന പദതനി വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്യുനതസ്റ്റ്.  ഇനൗ കഭാസകേളനില് തലന ഒനഭാലാം തരത്തനിലള്ള കുടനികേലള പദതനിയലട
ആദവവര്ഷലാം പ്രകതവകേലാം കകേനതീകേരനിക്കഭാന ലക്ഷവമനിടുന.  സ്കൂളനില് കഗഭാത്രഭഭാഷയനില്
അദവയനലാം നടതകേയലാം കുടനികേളുലട ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ് തടയകേയലാം പദതനി ലക്ഷവമഭാക്കുന.
കഗഭാത്രബന  പദതനി പ്രകേഭാരലാം വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല ലലപ്രമറനി  കഭാസകേളുള്ള  241
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട അഭവസവനിദവരനില്
നനിനലാം  ലതരലഞടുക്കലപടുന  241  കപലര  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലലാം  ലമന്റെര് ടതീചറഭായനി  നനിയമനിച്ചു.
പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുതനതനികലയ്ക്കഭായനി
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പടനികേവര്ഗ ലസറനില്ലമന്റുകേളനിലഭായനി 100 സഭാമൂഹവ പഠനമുറനികേള ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലഫസനിലനികററലറ  ലതരലഞടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  എല്ലഭാ
കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്/ലലടബല്  ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം
ആയതുപ്രകേഭാരലാം  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്/ലലടബല്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര്
വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചസ്റ്റ് നനിയമനലാം നടതനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പടനികേവര്ഗ  യവതതീ  യവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ലലനപുണവ  വനികേസന
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി എന.റനി.റനി.എഫസ്റ്റ്.  മുകഖന വനിവനിധ ലസന്റെറകേളനില്  232
വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഒരു വര്ഷലത്ത കകേഭാഴനിനുലാം  100  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  മൂനസ്റ്റ്  വര്ഷലത്ത
ഡനികപ്ലഭാമ കകേഭാഴനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 1132/2016/പജപവവനിവ
തതീയതനി  17-8-2016  പ്രകേഭാരലാം 380.00  ലക്ഷലാം രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതനില്
362.00 ലക്ഷലാം രൂപ എന.റനി.റനി.എഫസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്  അനുവദനിചസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

അടപഭാടനിയനില്  നനിനള്ള  100  പടനികേവര്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  2016-17  വര്ഷലാം
മുതല്  ലലസനനികേ  സ്കൂള,  നകവഭാദയ  വനിദവഭാലയലാം,  എലാം.ആര്.എസുകേള,  കകേനതീയ
വനിദവഭാലയലാം  മനികേച  നനിലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  മറസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേള  എനനിവനിടങ്ങളനില്
പ്രകവശനത്തനിനഭായനി പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം "CARSEL”എന സഭാപനലാം മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2016-17  വര്ഷലാം ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് വകുപനില്
നനിനലാം 19,27,500 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനില് 2017-18 അദവയനവര്ഷലാം
4  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  കേഴക്കൂടലാം  ലലസനനികേ  സ്കൂളനില്  പ്രകവശനലാം  ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നടപ്പു
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  പടനികേവര്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  തഭാമസനിച്ചു
പഠനിക്കുനതനിനഭായനി നനിലവനില്  3  കപഭാസസ്റ്റ് ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേള തനിരുവനന്തെപുരലാം
(ആണ്),  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  (ലപണ്),  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  (ആണ്),  ജനില്ലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.  തനിരുവനന്തെപുരത്തസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന കഹഭാസല്  100  കുടനികേളക്കസ്റ്റ് തഭാമസ
സനൗകേരവമുള്ള  സനിരലാം  ലകേടനിടത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  മഭാറ്റുനതനിനസ്റ്റ്  അടനിയന്തെര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  കൂടഭാലത, തനിരുവനന്തെപുരലാം, അടപഭാടനി, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എനതീ സലങ്ങളനില്
100 ലപണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ് വതീതലാം തഭാമസസനൗകേരവമുള്ള കപഭാസസ്റ്റ് ലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  നടപസ്റ്റ്  അദവയന
വര്ഷലാം  10  കപഭാസസ്റ്റ്  ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ജനില്ലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനികലഭാ,  സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനികലഭാ,  വഭാടകേ ലകേടനിടങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്
കഹഭാസലകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനസ്റ്റ്
സനൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനുകേതീഴനില്  106  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്
കഹഭാസലകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന. കഹഭാസലകേളനില് തഭാമസലാം, ഭക്ഷണലാം, പഠകനഭാപകേരണങ്ങള
തുടങ്ങനിയ എല്ലഭാ വനിദവഭാഭവഭാസ ലചേലവുകേളുലാം  അകന്തെവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  സനൗജനവമഭാണസ്റ്റ്.
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അകന്തെവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  ടറ്റ്യൂഷന  നല്കുനതനിനഭായനി  പഭാര്ടസ്റ്റ്  ലലടലാം  ടറ്റ്യൂടര്മഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  17  എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.-കേളുലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ഞഭാറനതീലനി,  കുറനിചല്(കകേഭാട്ടൂര്)  എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി  2  സനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.ഇ.സ്കൂളുകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഇനൗ സഭാപനങ്ങളനിലഭായനി  5769  കുടനികേള പഠനിച്ചുവരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
ജനില്ലയനില്  ലകേഭാറഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി  ഒരു  കമഭാഡല്  ലറസനിഡനഷവല്  സ്കൂള
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
പ്രസ്തുത ജനില്ലയനിലല കുണലാംകുഴനി എന സലത്തസ്റ്റ് 2017-18 അദവയന വര്ഷലാം മുതല്
വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്  ഒനഭാലാം  കഭാസ്സസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  സജതീകേരണങ്ങള
ഒരുക്കുകേയലാം  അദവയനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയലാം
ലചേയ്യുന. 

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന വനിപുലതീകേരണലാം

15 (*375) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷസ്റ്റ് കുറപസ്റ്റ് :
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാല്,  മുട,  മഭാലാംസലാം  എനനിവയലട  ഉലഭാദനത്തനില്  സസ്വയലാം  പരവഭാപ്തത
ഹകേവരനിക്കഭാനഭായനി  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫഭാമുകേള,  ഹഭാചറനികേള,  തതീറ  നനിര്മ്മേഭാണശഭാലകേള  എനനിവയലട
വനിപുലതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഈ കമഖലകേളനിലല കേര്ഷകേര്ക്കഭായള്ള കക്ഷമപദതനികേളുലാം വനിജഭാന
വവഭാപനപരനിപഭാടനികേളുലാം എലന്തെല്ലഭാമഭാലണനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) ഉണസ്റ്റ്. 

1. സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജനനിക്കുന പശുക്കുടനികേലള  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയള്ള
പശുക്കളഭായനി  മഭാറഭാന  ലക്ഷവമനിടുന  കേനക്കുടനി  പരനിപഭാലനലാം,
കഗഭാവര്ദനിനനി എനതീ പദതനികേളക്കഭായനി ആലകേ 53.8 കകേഭാടനി രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ്  പദതനികേളനിലമഭായനി  2016-17-ല് എനകറഭാള
ലചേയ  73538  കേനക്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  രണഭാലാം  വര്ഷലാം  സഹഭായലാം
നല്കുനകതഭാലടഭാപലാം  2017-18-ല്  പുതനിയതഭായനി  35070  കേനക്കുടനികേലള
കൂടനി  പദതനിയലട  കേതീഴനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുലാം.  2017-18-ല്  ആലകേ
108608 കേനക്കുടനികേളക്കസ്റ്റ് പദതനി സഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കുലാം. 
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2. മൃഗഭാശുപത്രനികേളക്കസ്റ്റ് മരുനസ്റ്റ് വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള ബഡ്ജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതലാം
നനിലവനിലള്ള  12  കകേഭാടനി  രൂപയനില് നനിനലാം  15  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

3. രഭാത്രനികേഭാല  അടനിയന്തെര  ലവററനിനറനി  കസവനത്തനിനുള്ള  ബഡ്ജറസ്റ്റ്
വനിഹനിതലാം നനിലവനിലള്ള 5.41 കകേഭാടനി രൂപയനില് നനിനലാം 6.12 കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിച്ചു.  ഇകതഭാലടഭാപലാം  രഭാത്രനികേഭാല  അടനിയന്തെര
ലവററനിനറനി  കസവനലാം ലഭവമഭാക്കുന കബഭാക്കുകേളുലട എണ്ണലാം  65-ല്
നനിനലാം 85 ആയനി വര്ദനിപനിച്ചു. 

4. ലലലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെര്  മുകഖന  പശുവളര്ത്തല്,
പഭാല്  വനിപണനലാം,  മൂലവവര്ദനിത  പഭാല്  ഉല്പനങ്ങളുലട  ഉല്പഭാദനലാം
എനനിവയള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി
കേര്ഷകേരുലട  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  കൂടുതല് കപലര  ഇനൗ
രലാംഗകത്തയ്ക്കസ്റ്റ് ആകേര്ഷനിക്കുവഭാനുലാം കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

5. (എ) കേനകേഭാലനികേളുലട  മരണലാംമൂലവുലാം  ഉല്പഭാദനകശഷനി  നഷ

ലപടുനതുമൂലവുലാം  കേര്ഷകേനുണഭാകുന  നഷലാം  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്

അവലര മൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖലയനില്തലന നനിലനനിര്തനതനിനസ്റ്റ്

കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  നഭാഷണല്  ലലലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ്

മനിഷന പദതനി 2016-17 പ്രകേഭാരലാം കേറവ പശുക്കലള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്

ലചേയ്യുന നടപടനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2017-18  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില്  കഗഭാസമൃദനി  പദതനി

പ്രഖവഭാപനിചതുവഴനി  കകേന സഹഭായത്തനിലന്റെ  അഭഭാവത്തനില്

ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് അവരുലട വനിലകയറനിയ ഉരുക്കളുലട നഷത്തനില്

നനിനലാം  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  കേഴനിയലാം.   കഗഭാസമൃദനി

പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനസ്റ്റ്  5  കകേഭാടനി  രൂപ നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന.

ഇതനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  ദ്രുതഗതനിയനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചു

വരുന.  ഇതനിനുപുറലമ  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  മറസ്റ്റ്

മഭാര്ഗങ്ങളനില്നനിനള്ള  നഷപരനിഹഭാരലാം  എനനിവ  ലഭനിക്കഭാത്ത

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  തങ്ങളുലട  ഉരുക്കള  നഷലപടഭാല്  നഷ

പരനിഹഭാരലാം  നല്കുവഭാന  1.4  കകേഭാടനി രൂപ  2017-18  ബഡ്ജറനില്

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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6.  മൃഗസലാംരക്ഷണത്തനികലയലാം ക്ഷതീരകമഖലയനികലയലാം യനവത്കേരണവുമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ്  5-ല് കൂടുതല് കേറവ പശുക്കളുള്ള ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
ഘടലാംഘടമഭായനി കേറവ യനങ്ങള നല്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
25,000  രൂപ  വതീതലാം  സബ്സനിഡനി  696  കപര്ക്കസ്റ്റ്  2016-17-ല്  നല്കേനി.
ഇനൗ വര്ഷലാം 184 കപര്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കുനതഭാണസ്റ്റ്. 

7. കകേരള  ഫതീഡ്സനില്നനിനലാം  മനിനറല്  മനികസ്റ്റ്ചേര്  ലഭവമഭാക്കനി  വനിവനിധ
ജനില്ലകേളനിലല  മൃഗഭാശുപത്രനികേളവഴനി  സനൗജനവമഭായനി  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുന.  ഇതനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ഇനൗ
വര്ഷലാം 2 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

8. അകേനിടുവതീക്ക കരഭാഗലാം നനിയനണ പരനിപഭാടനി-സലാംസഭാനലത്ത ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഇനൗ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  അകേനിടുവതീക്ക  നനിയനണ
കേനിറ്റുകേള സനൗജനവ നനിരക്കനില് നല്കേനിവരുന.  2017-18-ല് 35000
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതഭാണസ്റ്റ്. ഇതനികലയ്ക്കസ്റ്റ് 75 ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

9. കേനക്കുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനി  വനിപുലതീകേരനിച്ചുലാം  പശുക്കളുലട
പ്രസവങ്ങള  തമ്മേനിലള്ള  ഇടകവളകേള  കുറച്ചുലാം  അകേനിടു  വതീക്കലാം  തുടങ്ങനിയ
കരഭാഗങ്ങള നനിയനനിച്ചുലാം ഉല്പഭാദനലാം കൂട്ടുവഭാന ലക്ഷവമനിടുന. 

10. ലകേഭാല്ലലാം കുരനികയഭാട്ടുമലയനിലല ബഫകല്ലഭാ ബതീഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഫഭാമനില്  240
പശുക്കലള  ഉളലക്കഭാളന  ലലഹലടകേസ്റ്റ്  ഡയറനി  ഫഭാമനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
19-8-2017-നസ്റ്റ് ആരലാംഭനിച്ചു. 

11. സലാംസഭാനലത്ത  12  ജനില്ലകേളനിലല  12  പഞഭായതകേളനില്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപനിലന്റെ  സഹഭായമഭായനി  ഒരു  പഞഭായത്തനിനസ്റ്റ്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ
നല്കേനി  മഭാതൃകേഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ഗഭാമലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുവഭാന
ലക്ഷവമനിടുന. 

12. മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  കേനകേഭാലനി  ഫഭാമുകേളനില്
ഇറക്കുമതനി ലചേയ ഉയര്ന ജനനിതകേകശഷനിയള്ള വനിതകേഭാളകേളുലട
ബതീജവുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  ലനിലാംഗനനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തനിയ  ബതീജമഭാത്രകേളുലാം
വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്  തയഭാറഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുമൂലലാം  അതദ്യുല്പഭാദന  കശഷനിയള്ള
കേറവ പശുക്കലള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
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13. സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് മുട,  കകേഭാഴനിയനിറചനി എനനിവയലട ഉല്പഭാദനത്തനിനസ്റ്റ്
സലാംസഭാന പനൗളടനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില്
നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന ലകേപ്കകേഭാ പദതനികേളുലട വനിശദരൂപലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.  കകേഭാഴനിയനിറചനിയലട വര്ദനിച്ചുവരുന
ആവശവകേത  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  മണനിക്കൂറനില്  1000  കകേഭാഴനികേലള
സലാംസരനിചസ്റ്റ്  ഇറചനി,  വനിവനിധ  ഇറചനി  ഉല്പനങ്ങള  എനനിവ
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന കശഷനിയള്ള ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള്ള മതീറസ്റ്റ് കപ്രഭാസസ്സനിലാംഗസ്റ്റ്
പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

മുട,  ഇറചനി എനനിവ ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ്  ഇനൗ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം സ്കൂള കുടനികേളവഴനി
കകേഭാഴനി വളര്ത്തല് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  905 സ്കൂളുകേളവഴനി സ്കൂള ഒനനിനസ്റ്റ്
5 കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങള അടങ്ങുന 50 യൂണനിറ്റുകേള മുകഖന 226250 മുടകക്കഭാഴനികേലള
വനിതരണലാം ലചേയ്യുലാം. ഇതുവഴനി 4 കകേഭാടനി മുടകേളുലട ഉല്പഭാദനലാം ലക്ഷവമനിടുന. തഭാറഭാവു
വളര്ത്തല് കപ്രഭാതഭാഹന പദതനി വഴനി നഭാലഭായനിരലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് പത്തസ്റ്റ് തഭാറഭാവനിന
കുഞ്ഞുങ്ങലള  വതീതലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുലാം.  ടര്ക്കനി  വളര്ത്തല്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനന്തെപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട എനതീ ജനില്ലകേളനിലഭായനി  3  ടര്ക്കനി കകേഭാഴനി
കുഞ്ഞുങ്ങളുലട 600 യൂണനിറ്റുകേള പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

വകുപനിലന്റെ പനൗളടനി ഫഭാമുകേളനില്നനിനലാം  49  ലക്ഷലാം കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലളയലാം
59  ലക്ഷലാം വനിരനിയനിപസ്റ്റ്  മുടകേളുലാം  ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെയലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയലാം വനിവനിധ പദതനികേളവഴനി കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  13-ാം ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷന കുടനഭാടസ്റ്റ്  പഭാകക്കജനിലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാലട
77.5 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചസ്റ്റ് തഭാറഭാവസ്റ്റ് വളര്ത്തല് പരനിശതീലന കകേനലാം, 1.98 കകേഭാടനി
രൂപ  അനുവദനിചസ്റ്റ്  തഭാറഭാവസ്റ്റ്  മുട  വനിരനിയനിക്കല്  കകേനലാം  എനനിവയലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.   രഭാഷ്ട്രതീയ കൃഷനി വനികേഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന പദതനിയലട കേതീഴനില്
5.8 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പുലാം ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലഭാ പഞഭായതലാം
സലാംയകമഭായനി നടപഭാക്കുന പദതനി യഭാഥഭാര്തവമഭാകുനകതഭാലട ആഴ്ചയനില് 30,000
കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള  ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാന  കേഴനിയനതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിലല  എടവണ്ണയനിലല  നവതീന  ഹഭാചറനി  യഭാഥഭാര്തവമഭായഭാല്  ആഴ്ചയനില്
30,000 കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള അധനികേമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

(ബനി)  ജഴനി  ഫഭാലാം എകസ്റ്റ്റനഷന യൂണനിറസ്റ്റ്  ലചേറചല് ഫഭാമനില് ഗതീന മനില്ക്കസ്റ്റ്
ഉല്പഭാദനവുലാം വനിതരണവുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനൗ സലാംരലാംഭത്തനിനസ്റ്റ് ലപഭാതുജനങ്ങളുലട
ഇടയനില് നല്ല സസ്വതീകേഭാരവതയഭാണസ്റ്റ് ലഭനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
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(സനി)  മൃഗപരനിപഭാലന കമഖലലയ ലഭാഭകേരവുലാം  ജതീവനക്ഷമതയള്ളതുലാം ആക്കുനതനിനുലാം
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഫതീല്ഡസ്റ്റ് സനര്ശനത്തനില് അധനിഷനിതമഭായ മൃഗചേനികേനിതഭാ വവഭാപന
പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ആധുനനികേവുലാം
ശഭാസതീയവുമഭായ  സഭാകങതനികേ  വനിദവകേളനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  ആറസ്റ്റ്
കേനകേഭാലനി  പരനിപഭാലന പരനിശതീലന കകേനങ്ങളുലാം  (എല്.എലാം.റനി.സനി.)  ഒരു കകേഭാഴനി
വളര്ത്തല് പരനിശതീലന കകേനവുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത കബഭാധവത്കേരണ
കേവഭാമ്പുകേള,  പ്രദര്ശനങ്ങള,  ലസമനിനഭാറകേള,  ശനില്പശഭാലകേള  എനനിവയലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.

സസ്വന്തെലാം ആവശവങ്ങളക്കഭായനി മരങ്ങള മുറനിക്കുവഭാന അനുമതനി

16 (*376) ശതീ  .   ലജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലമുറകേളഭായനി ആദനിവഭാസനികേള നട്ടുവളര്ത്തനിയകതഭാ പരനിപഭാലനിച്ചു വരുനവകയഭാ
ആയ  ആഞനിലനി,  പ്ലഭാവസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  മരങ്ങള  വവകമഭായ  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  സസ്വന്തെലാം  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  മുറനിചസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  അനുവദനിചസ്റ്റ്
ലകേഭാണസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) കമല്പറഞപ്രകേഭാരലാം മരങ്ങള മുറനിചസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് അനുവഭാദലാം
നല്കുനതസ്റ്റ് ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് ഇത്തരലാം മരങ്ങള കൂടുതല് ലവച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
കപ്രഭാതഭാഹനകമകുലാം  എനതനിനഭാല്  ഇതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (ലലകേ)  നമ്പര്  28/2017/വനലാം  തതീയതനി
27-5-2017-ല്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ള  നനിബന്ധനകേള  പ്രകേഭാരലാം  സസ്വന്തെലാം  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി
ഗനിരനിജന ലസറനില്ലമന്റുകേളനില് നനില്ക്കുന ആഞനിലനി,  പ്ലഭാവസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ മരങ്ങള
ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  മുറനിചസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ്  അനുവഭാദലാം  നല്കേഭാനുള്ള
ഓതലലറസ്ഡസ്റ്റ് ഓഫതീസറഭായനി  അതഭാതസ്റ്റ്  ലറയനിഞസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസലറ ചുമതല
ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മുറനിക്കുനതനിലന്റെ  അകത  ഇനത്തനികലഭാ  അല്ലഭാത്തകതഭാ  ആയ  ഇരടനി  എണ്ണലാം
മരങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുനതനിനുലാം,  അപ്രകേഭാരലാം  നട്ടുപനിടനിപനിച്ചുലവനസ്റ്റ്  ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള
വവവസ  27-5-2017-ലല  ഉത്തരവനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആദനിവഭാസനികേളുലട
അവകേഭാശങ്ങളുലാം,  പ്രകൃതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ആവശവകേതയലാം  ആദനിവഭാസനികേലള
ചൂഷണലാം  ലചേയ്യുനതസ്റ്റ്  തടയനതനിനുലാം  കവണനിയഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനില്  നനിബന്ധനകേള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  മരലാം  മുറനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേലളഭാനലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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ഇറനികഗഷന കപ്രഭാജക്ടുകേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന നടപടനി

17 (*377) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴവഭാലനി,  കേഭാരഭാപ്പുഴ,  ഇടമലയഭാര്  എനതീ  ഇറനികഗഷന  കപ്രഭാജക്ടുകേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് നടന കയഭാഗത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി) പ്രസബ്ബുത കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിച വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയലട ഘടന വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത സമനിതനിയലട പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതറ്റ്യൂ ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്) :

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴവഭാലനി,  കേഭാരഭാപ്പുഴ,  ഇടമലയഭാര്  എനതീ  ഇറനികഗഷന  കപ്രഭാജക്ടുകേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് 12-4-2017-ല് ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനില് കയഭാഗലാം
കചേരുകേയലാം  പദതനികേലളപറനി  വനിശദമഭായനി  പഠനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ
ചുമതലലപടുതവഭാന നനിശ്ചയനിക്കുകേയമുണഭായനി. 

(ബനി)  അഞസ്റ്റ് അലാംഗങ്ങലള ഉളലപടുത്തനിയള്ള വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയയഭാണസ്റ്റ് പദതനിയലട
പഠനത്തനിനഭായനി നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. കഡഭാ. രഭാമകുമഭാര്, ലമമ്പര്, കസറസ്റ്റ് പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് - ലചേയര്മഭാന

2. ജലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്  ലസക്രടറനി/ലസക്രടറനി  ചുമതലലപടുതന
ഉകദവഭാഗസന

3. കഡഭാ. ഇന്ദുമതനി എലാം. നമ്പനി-അകസഭാസനികയറസ്റ്റ് ലപ്രഭാഫസര്, ലഎ.ലഎ.റനി.
ലചേലലന.

4. കഡഭാ. ഇ.ലജ. ലജയനിലാംസസ്റ്റ്-മുന ഡയറകര്, സനി.ഡബറ്റ്യൂ.ആര്.ഡനി.എലാം.

5. ചേതീഫസ്റ്റ്  (അഗനികേളചര് ഡനിവനിഷന),  കസറസ്റ്റ് പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ്-
കേണ്വതീനര് & ലമമ്പര് ലസക്രടറനി.

(സനി)  കമല്പറഞ  പദതനികേളുലട  ഭഭാവനി  പരനിപഭാടനി,  കുറഞ ലചേലവനില്  എങ്ങലന
പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം  എനതീ  കേഭാരവങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  സമനിതനി  പ്രധഭാനമഭായലാം  പഠനലാം  നടതവഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി ഇതനികനഭാടകേലാം തലന ഇടമലയഭാര് ഇറനികഗഷന
പദതനി, കേഭാരഭാപ്പുഴ പദതനി, ബഭാണഭാസുരസഭാഗര് പദതനിയലാം സനര്ശനിക്കുകേയണഭായനി.
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പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി നതീക്കനിവയന ഫണനിലന്റെ വനിനനികയഭാഗലാം

18 (*378) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  നതീക്കനിവയന  ഫണസ്റ്റ്  ഫലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കലപടുനലണനസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
മുനകേരുതലകേള എലന്തെല്ലഭാലാം;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനികമഖലയനില് ഫണസ്റ്റ് വനകതഭാതനില് ദുര്വവയലാം ലചേയലപടുന
പ്രവണത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ദുര്വവയലാം ഏലതഭാലക്ക രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്
എനതനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേവര്ഗകക്ഷമത്തനിനസ്റ്റ്  2016-17  വര്ഷത്തനില്,  മുനവര്ഷങ്ങളനികലതനിനസ്റ്റ്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി വകേയനിരുത്തനിയ ഫണസ്റ്റ് എത്രയഭാലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന) :

(എ)  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  നതീക്കനിവയന  ഫണസ്റ്റ്  ഫലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കലപടുനലണനസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായനി ബഹുമഭാനലപട വകുപ്പുമനനി
ഡയറകകററനിലല നനിയനകണഭാകദവഭാഗസരുലട അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം രണഭാഴ്ചയനില്
ഒരനിക്കല് നടത്തനി പദതനി പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനി ആവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുന. 

. ഇതനിനുപുറലമ  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനില്  ബഹുമഭാനലപട  വകുപ്പുമനനിയലട
അദവക്ഷതയനില്  വകുപസ്റ്റ്  പ്രനിനസനിപല്  ലസക്രടറനി,  ഡയറകര്
എനനിവര് പദതനി അവകലഭാകേനലാം നടതനണസ്റ്റ്. 

. പദതനി നനിര്വ്വഹണ കവളയനില് നനിര്വ്വഹണ പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരു
തനതനിനുലാം  കേഭാലതഭാമസകമഭാ  മറസ്റ്റ്  തടസ്സങ്ങകളഭാ  ഉണഭാകുനതസ്റ്റ്
കേലണത്തനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ജനില്ലഭാ  കേളകര്  അദവക്ഷനഭായ
ജനില്ലതല കമഭാണനിടറനിലാംഗസ്റ്റ് സമനിതനി നനിലവനിലണസ്റ്റ്. 

. പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്,  സലാംസഭാനതലത്തനില്
ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  പദതനി അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം  നടത്തനി
പദതനി നടത്തനിപനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ ഭനൗതനികേ കനടങ്ങള കനരനിടസ്റ്റ്
വനിലയനിരുതന. 
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. ഡയറകകററനില്  നനിനള്ള  നനിയനണ  ഉകദവഭാഗസന  എല്ലഭാ
ജനില്ലകേളനിലലാം സനര്ശനലാം നടത്തനി പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുതന. 

. ജനില്ലയനില് ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര് മുതല് കപ്രഭാജകസ്റ്റ് ഓഫതീസര്/ലലടബല്
ഡവലലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  വലരയള്ള  ഉകദവഭാഗസര്  പദതനികേള
വനിവനിധ തലങ്ങളനില് സസൂക്ഷമലാം പരനികശഭാധനിക്കുന. 

. ജനില്ലഭാ  കേളകറലട  അദവക്ഷതയനില്  പ്രതനിമഭാസലാം  കചേരുന  ജനില്ലഭാ
വനികേസന കയഭാഗത്തനിലലാം ജനില്ലഭാ പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ വനികേസന
കേമ്മേനിറനിയനിലലാം  പദതനി  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുതന.  ജനില്ലഭാ  കേളകറലട
കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  പദതനികേള നനിര്വ്വഹണലാം നടതനതസ്റ്റ്.  കകേഭാളനനി
വനികേസനത്തനിനഭായനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  ഇതനിനഭായള്ള  ജനില്ലഭാതല
കമഭാണനിടറനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിയലട കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് നടനവരുനതസ്റ്റ്. 

. പരമഭാവധനി ആനുകൂലവലാം ഗുണകഭഭാകഭാവനിലന്റെ ബഭാങസ്റ്റ് അക്കനൗണനില്
ഡയറകസ്റ്റ്  ലബനനിഫനിറസ്റ്റ്  ടഭാനസ്ഫര്  (ഡനി.ബനി.റനി)  വഴനി  നനികക്ഷപനി
ക്കുനതനിലൂലട  പദതനി  നടത്തനിപനില്  സുതഭാരവത  ലലകേവരനിക്കഭാന
കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത എല്ലഭാവനിധ വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങളുലാം മറസ്റ്റ്
കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം അനുവദനിക്കുന ആനുകൂലവങ്ങളുലട വനിതരണലാം
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

. ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിദവയലട  സഹഭായകത്തഭാലട  വകുപനിലന്റെ
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം ശകനിലപടുത്തനിയലാം ജനില്ലഭാതല കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
സമനിതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ക്രമലപടുത്തനിയലാം  ഊരുകൂടങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനവുലാം  കസഭാഷവല്  ഓഡനിറ്റുലാം  ശകനിലപടുത്തനിയലാം  പദതനികേളുലട
കനടങ്ങള ഗുണകഭഭാകഭാവനിനസ്റ്റ് എത്തനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് പരമഭാവധനി ഇടലപടലകേള
നടത്തനിവരുന. 

(ബനി)  ഇല്ല.  ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില് ഫണസ്റ്റ് വനകതഭാതനില് ദുര്വവയലാം  ലചേയലപടുന
പ്രവണത  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുകമ്പഭാള  ഊരുകൂടങ്ങള
കൂടനി  പദതനി  ആസൂത്രണലാം പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  ആയതസ്റ്റ്  ജനില്ലഭാതല  വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപനിലന്റെകയഭാ
സലാംസഭാനതല  വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപനിലന്റെകയഭാ  അനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.
ലപ്രഭാകപഭാസലകേള ജനില്ലഭാതലത്തനില് ജനില്ലഭാ കേളകര് ഉളലപട സമനിതനിയലാം സലാംസഭാന
തലത്തനില് വകുപസ്റ്റ് പ്രനിനസനിപല് ലസക്രടറനിയലാം,  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്,  പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
എനതീ വകുപ്പുകേളുലട കമലകദവഭാഗസര് പദതനികേള സസൂകലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  പദതനികേളുലട
ആവശവകേത ഉറപ്പുവരുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുന പദതനികേള മഭാത്രകമ നനിര്വ്വഹണലാം
നടതനള. പ്രസ്തുത സഭാഹചേരവത്തനില് ഫണസ്റ്റ് ദുര്വവയലാം വകുപനില് ഉണഭാകുനനില്ല. 
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(സനി)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  പടനികേവര്ഗ  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  തകദ്ദേശസസ്വയലാം
ഭരണ  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേള  ഉളലപലട  ആലകേ  700.36  കകേഭാടനി
രൂപയലാം  2016-17  വര്ഷത്തനില്  810.16  കകേഭാടനി രൂപയലാം ബഡ്ജറസ്റ്റ് വനിഹനിതമഭായനി
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മുന വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് 16 ശതമഭാനലാം വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലതഭാഴനില് നയലാം

19 (*379) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലതഭാഴനില്നയലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലതഭാഴനില്  നയത്തനില്  എത്ര  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  കുറഞ  ദനിവസ
കവതനമഭായനി പ്രഖവഭാപനിചനിരനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വര്ത്തമഭാനകേഭാല സഭാഹചേരവങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി കസവനത്തനിലന്റെ സമയക്രമലാം,
ഹദര്ഘവലാം,  കവതനഘടന,  ലതഭാഴനില് സുരക്ഷനിതതസ്വലാം എനനിവ പുനരഭാവനിഷ്കരനിക്കുന
തരത്തനിലള്ളതഭായനിരനിക്കുകമഭാ പ്രസ്തുത നയലാം എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  എലന്തെല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) കേരടസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് നയലാം ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന.

(ബനി)  വനിവനിധ കമഖലകേളനിലല ലതഭാഴനില് സഭാഹചേരവവുലാം കവതന വവവസയലാം
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ഏറവുലാം കുറഞ കവതനലാം 600 രൂപയഭായനി നനിജലപടുത്തനി
നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനഭാണസ്റ്റ് കേരടസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് നയലാം ലക്ഷവമനിടുനതസ്റ്റ്. 

(സനി)  അലത.  ഇക്കഭാരവങ്ങള  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന  കേരടസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്നയലാം  ഇകതഭാലടഭാപലാം
ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന.*

(ഡനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കജഭാലനിക്കുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി  പ്രകതവകേ
കലബര് കഡറഭാ ബഭാങസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കേരടസ്റ്റ്
ലതഭാഴനില് നയലാം ലക്ഷവമനിടുന.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  
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കതഭാടലാം ലതഭാഴനില് കമഖലയനിലല പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനികേള

20 (*380) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീനന :
ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജനന :
ശതീ  .   ലകേ  .  സുകരഷസ്റ്റ് കുറപസ്റ്റ് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടസ്റ്റ്  റസഭാഖസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് കതഭാടലാം ലതഭാഴനില് കമഖലയനില് ഉടലലടുത്ത
പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന ഈ സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;
പൂടനിക്കനിടക്കുന  കതഭാടങ്ങളനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  പ്രശ്ന  പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  എലന്തെല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിലചനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കമഖലയനിലല  പ്രശ്നങ്ങള സലാംബന്ധനിച  ജസനിസസ്റ്റ്  കൃഷ്ണന നഭായര്
റനികപഭാര്ടനിലല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  രൂപതീകേരനിച  സമനിതനി  ഈ
വനിഷയത്തനില് ഹകേലക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കതഭാടലാം കമഖലയനിലല പഭാര്പനിട പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിച  'ഭവനലാം  ഫനൗകണഷന  ഓഫസ്റ്റ്  കകേരള'  ഇതനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനിയലട
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

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

(എ)  കതഭാടലാം കമഖല പലതരത്തനിലള്ള പ്രതനിസന്ധനികേള അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന.
കതയനില,  ഏലലാം,  റബര്  എനനിവയലട  വനിലത്തകേര്ച ഇനൗ കമഖലലയ കേഭാരവമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനൗ കമഖല അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന വനിവനിധങ്ങളഭായ വനിഷയങ്ങള സമഗമഭായനി
പഠനിചസ്റ്റ്  ഏകേഭാലാംഗ കേമ്മേതീഷനഭായ ജസനിസസ്റ്റ് കൃഷ്ണന നഭായര് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സജതീവ പരനികശഭാധനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  പൂടനിക്കനിടക്കുന കതഭാടങ്ങളനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
പ്രശ്ന  പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  മനനിതലത്തനില്  ചേര്ചകേളുലാം  അനുബന്ധ  നടപടനികേളുലാം
നടനവരുന.

(ബനി)  ജസനിസസ്റ്റ് കൃഷ്ണനനഭായര് കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ബഹുമഭാനലപട ലതഭാഴനില് വകുപ്പുമനനി 6-2-2017-ല് ലതഭാഴനിലടമഭാ പ്രതനിനനിധനികേളുലട
കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയണഭായനി.  ടനി  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച
കടഡസ്റ്റ്  യൂണനിയനുകേളുലടയലാം ലതഭാഴനിലടമകേളുലടയലാം അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൃഷ്ണന നഭായര് കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശകേള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുവഭാന ചേതീഫസ്റ്റ്  ലസക്രടറനി  അദവക്ഷനഭായലാം
ലതഭാഴനിലലാം ലലനപുണവവുലാം വകുപസ്റ്റ് അഡതീഷണല് ചേതീഫസ്റ്റ് ലസക്രടറനി കേണ്വതീനറമഭായള്ള ഒരു
എടലാംഗ  കേമ്മേനിറനി  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വനതനിനുകശഷലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സമനിതനിയലട കയഭാഗലാം ഉടന നടക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.
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(സനി)  കകേരളത്തനിലല  വതീടനില്ലഭാത്ത  കതഭാടലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കതഭാടലാം
കമഖലയനില് തലന സസ്വന്തെമഭായനി വതീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  നല്കുനതനിനഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  ഭവനലാം-
പദതനി  കതഭാടലാം  കമഖലയനില്  'സസ്വന്തെലാം  വതീടസ്റ്റ്  സതീലാം'  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
സസ്വന്തെമഭായനി  3  ലസന്റെസ്റ്റ്  ഭൂമനിലയങനിലലാം  ഉള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  400  സസ്വയര്ഫതീറസ്റ്റ്  വവകനിഗത  വതീടുകേളുലാം
സസ്വന്തെമഭായനി  സലലാം  ഇല്ലഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  400  സസ്വയര്ഫതീറസ്റ്റ്  ഉള്ള  അപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളുലാം
നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  നല്കേഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഇനൗ  സതീമനിലൂലട  ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഭവനലാം-പദതനി  കതഭാടലാം
കമഖലയനില് 'സസ്വന്തെലാം വതീടസ്റ്റ് സതീലാം' സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്. 

കുടനിലവള്ള-ജലകസചേന പദതനികേള

21 (*381) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനകേഭാലങ്ങളനില് ആസൂത്രണലാം ലചേയതുലാം പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തകതഭാ
നനിലചകതഭാ  ആയ  കുടനിലവള്ള-ജലകസചേന  പദതനികേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  അവകലഭാകേനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  ആവശവകേത  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്,  കേഭാലഹരണലപട
ഇത്തരലാം  പദതനികേലള,  നനിലവനിലല  സല-വനിഭവ  സനൗകേരവങ്ങള  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി
പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  പഴയതുലാം പുതനിയതുമഭായ ഇത്തരലാം പദതനികേള കൂടനിയനിണക്കനി കൂടുതല്
ഫലപ്രദമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതറ്റ്യൂ ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്):

(എ)  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനി  പദതനി  പുകരഭാഗതനിയലട  അവകലഭാകേനലാം
നടത്തഭാറണസ്റ്റ്.  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന കുടനിലവള്ള പദതനിയലട പുകരഭാഗതനി കകേരള
ജല അകതഭാറനിറനി മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ് ഡയറകറലട കനതൃതസ്വത്തനിലലാം വകുപസ്റ്റ് ലസക്രടറനിയലട
കനതൃതസ്വത്തനിലലാം  മനനിതലത്തനിലലാം  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തഭാറണസ്റ്റ്.  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
പ്രവര്ത്തന  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

1. സലലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം

2. കറഭാഡസ്റ്റ് കേടനിലാംഗനിനസ്റ്റ് ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം അനുമതനിക്കസ്റ്റ്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുനതസ്റ്റ്. 
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3. ലറയനില്ലവ  കക്രഭാസനിലാംഗനിനസ്റ്റ്  ലറയനില്ലവ  വകുപനില്നനിനലാം
അനുമതനി ലഭനിക്കഭാന ഉണഭാകുന കേഭാലതഭാമസലാം

4. ഫണനിലന്റെ അപരവഭാപ്തത

5. സമതീപവഭാസനികേളുലട എതനിര്പസ്റ്റ്

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമ്പഭാള പഞഭായത്തനികലഭാ മറസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് നനികനഭാ  സലലഭവത  ഉറപ്പുവരുതനലണങനിലലാം  പദതനികേളുലട
നനിര്വ്വഹണ സമയത്തസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിച സലലാം ലഭവമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം ഉണഭാകേഭാറണസ്റ്റ്.
ഇതുമൂലലാം  സലലഭവതയലാം  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  വരനികേയലാം
ലചേയഭാറണസ്റ്റ്.  പദതനികേളുലട  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന  വകുപ്പുതല
മതീറനിലാംഗുകേളുലാം  എലാം.പനി.-മഭാര്  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ജനപ്രതനിനനിധനികേള  എനനിവരുമഭായനി  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനി  പ്രശ്നപരനിഹഭാരലാം  കതടഭാറണസ്റ്റ്.
കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന ഇകപഭാള വനിവനിധ ഘടകേങ്ങളക്കഭാവശവമുള്ള സലലാം
ഉറപഭാക്കനിയതനിനുകശഷകമ പദതനികേളക്കുള്ള ലടണര് നടപടനികേളുമഭായനി കേഴനിയനതുലാം
മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാറള.  കറഭാഡനില് കൂടനി ലലപപ്പുകേള സഭാപനികക്കണ അവസരങ്ങളനില്
പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.,  എന.എചസ്റ്റ്.  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാന
തഭാമസനിക്കുനതുമൂലലാം  പദതനികേള  ലലവകേഭാറണസ്റ്റ്.  മഴക്കഭാലതലാം,  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടനലാം,
തൃശൂര്പൂരലാം മുതലഭായ ഉതവകേഭാലങ്ങളനിലലാം കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല ഗവഭാരണനി
പനിരതീഡസ്റ്റ്  കേഴനിയഭാത്ത  അവസരങ്ങളനിലലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  മുറനിക്കഭാനുള്ള  അനുമതനിക്കസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടഭാറണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത നഭാഷണല് ലലഹകവയലട വനികേസനലാം ഉണഭാകുകമ്പഭാള കറഭാഡനിലന്റെയലാം
കബമനിലന്റെയലാം  സഭാനനനിര്ണ്ണയത്തനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ലലപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
അനുമതനി തരഭാറള.  ചേനില പദതനികേളനില് ലറയനില്ലവ കക്രഭാസനിലാംഗസ്റ്റ് ആവശവമഭായനി
വരുന സലങ്ങളനില് ലറയനില്ലവ വകുപനില്നനിനലാം അനുമതനി ലഭനിക്കഭാന ഉനതതല
ഇടലപടല് നടത്തനിയഭാലലാം  വളലരയധനികേലാം കേഭാലതഭാമസലാം അനുഭവലപടഭാറണസ്റ്റ്.  പല
തരത്തനിലള്ള  അവകലഭാകേനത്തനിലൂലടയലാം  ഉനതതല  ഇടലപടലകേളനിലൂലടയലാം  ഒരു
പരനിധനിവലര കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന കേഴനിയനണസ്റ്റ്.

പദതനി വനിഭഭാഗലാം  1-നു കേതീഴനിലള്ള കേഭാരഭാപ്പുഴ ജലകസചേന പദതനി  2010  വര്ഷത്തനില്
ഭഭാഗനികേമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം  2019-20  വര്ഷത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരണലാം ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ്
തസ്വരനിതഗതനിയനില്  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുനതുമഭായ  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.  റതീസര്കവ്വഭായറനിനു
കവണനിയലാം കേനഭാലകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കവണനിയലാം ആവശവമഭായ  102  ലഹകര്
ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാവഭാത്തതസ്റ്റ്  ഇനൗ  പദതനിയലട
പൂര്ത്തതീകേരണലാം ലലവകേഭാന ഒരു കേഭാരണമഭാണസ്റ്റ്.  ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നടപടനി കൂടുതല്
കവഗത്തനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനി ലനകഗഭാസനികയഷന മുകഖന ഡയറകസ്റ്റ് പര്കചസസ്റ്റ് വഴനി
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ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള അനുമതനിക്കഭായനി റവനറ്റ്യൂ വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേഭാകവരനി ജല തര്ക്ക ഹടബറ്റ്യൂണല് വനിധനി അനുസരനിചസ്റ്റ് കേബനനി
കബസനിനനില് അനുവദനിക്കലപട  21  ടനി.എലാം.സനി.  ജലത്തനില് കേഭാരഭാപ്പുഴ പദതനിക്കഭായള്ള 2.8
ടനി.എലാം.സനി.-യനില് 1.2  ടനി.എലാം.സനി.  ജലമഭാണസ്റ്റ് കേഭാരഭാപ്പുഴ ഡഭാമനില് നനിലവനില് സലാംഭരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
സലകമലറടുക്കല് പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് അനുവദനിക്കലപട മുഴുവന ജലവുലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന
സഭാധനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്. 2800 ലഹകര് ആയലക്കടസ്റ്റ് വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള ബഭാണഭാസുര സഭാഗര്
ജലകസചേന പദതനിയലട  പ്രധഭാന കേനഭാലനിലന്റെ  85%-വുലാം  ബഭാഞസ്റ്റ്  കേനഭാലനിലന്റെയലാം
ഡനിസനിബറ്റ്യൂടറനികേളുലടയലാം ഒരു ശതമഭാനവുലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സല
കമലറടുക്കലനിനു കവണനിവന തഭാമസലാം ഇനൗ പദതനി ലലവകേഭാന കേഭാരണമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേഭാകവരനി  ജലതര്ക്ക  ലലടബറ്റ്യൂണല്  വനിധനിപ്രകേഭാരലാം  0.84  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം  ബഭാണഭാസുര
സഭാഗര് പദതനിക്കസ്റ്റ് അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2020 വര്ഷത്തനില് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ് നടപടനികേള നടനവരുന.

കേഭാരഭാപ്പുഴ-ബഭാണഭാസുരസഭാഗര് പദതനികേളുലട സമയബന്ധനിതമഭായ പൂര്ത്തതീകേര
ണത്തനിനഭാവശവമഭായ  ഉപഭായലാം  രൂപവത്കേരനിക്കുനതനിനുലാം  സഭാകങതനികേ  പരനികശഭാധനയമഭായനി
രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  പ്രവൃത്തനികേള  വനിലയനിരുതനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
ഇകപഭാഴുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ലഭാത്ത  മൂവഭാറ്റുപുഴ  വഭാലനി,  ഇടമലയഭാര്,  കേഭാരഭാപ്പുഴ,
ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്  ജലകസചേന  പദതനികേളുലട  മുലവനനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി  കസറസ്റ്റ്
പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  രൂപവത്കേരനിച
സഭാകങതനികേ  കേമ്മേനിറനി  19-8-2017-നസ്റ്റ്  കേഭാരഭാപ്പുഴ  പദതനിയലാം  20-8-2017-നസ്റ്റ്  ബഭാണഭാസുര
സഭാഗര്  പദതനിയലാം  സനര്ശനിചസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തല്  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല
അടപഭാടനി  കബഭാക്കനില്ലപട  അഗളനി,  കഷഭാളയൂര്,  കകേഭാടത്തറ  കമഖലയനിലല  4900
ലഹകര്  കൃഷനി  ഭൂമനിക്കസ്റ്റ്  ജലകസചേനലമഭാരുക്കുകേലയന  ലക്ഷവത്തനിനസ്റ്റ്  കവണനി
വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ  അടപഭാടനിവഭാലനി  ജലകസചേന  പദതനിയലട  ഇനലവസനികഗഷന
1970-ല്  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  1973-ല്  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലസനടല്  വഭാടര്  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുകേയലാം  ലചേയ.  എനഭാല്  1978-ല്  അണലക്കടനിലന്റെ  (ഫനൗകണഷന)
നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  6.50  കേനി.മതീ.കേനഭാല്  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  ആരലാംഭനിച്ചുലവങനിലലാം  കേഭാകവരനി
നദതീജല തര്ക്കലത്തതടര്നസ്റ്റ് കകേന ജല കേമ്മേതീഷലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭവമഭാവഭാതനിരു
നതനിനഭാല് 1989-ല് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള നനിര്ത്തനിവച്ചു. അണലക്കടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള
പരനിധനിയനില് വരുന 73  ലഹകര് വനഭൂമനിക്കഭായള്ള കനിയറനസസ്റ്റ് ലഭവമഭാകക്കണതനിനഭാവശവമഭായ
കരഖകേള  സമഭാഹരനിക്കുനതനിനഭായള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കേസ്തൂരനിരലാംഗന
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ് പരനിസനിതനി കലഭാല പ്രകദശത്തസ്റ്റ് ഉളലപടുനലവനതനിനഭാല്
പരനിസനിതനി ആഘഭാത പഠനത്തനിനഭായള്ള കടലാംസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് റഫറനസനിനസ്റ്റ്  MOEFCC-യനില്
നനിനലാം കനിയറനസസ്റ്റ് ലഭവമഭായനിടനില്ല. പദതനി വനിഭഭാഗലാം 2-നു കേതീഴനില് മുനകേഭാലങ്ങളനില്
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ആസൂത്രണലാം ലചേയതുലാം ഇകപഭാള നടനലകേഭാണനിരനിക്കുനതുമഭായ ജലകസചേന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
മൂവഭാറ്റുപുഴവഭാലനി  ജലകസചേന  പദതനിയലാം  ഇടമലയഭാര്  ജലകസചേന  പദതനിയലാം.
പ്രസ്തുത പദതനികേളുലട ഭഭാവനി തതീരുമഭാനനിക്കുനതനിനഭായനി  12-4-2017-ല് ആസൂത്രണ
കബഭാര്ഡനില് കചേര്ന കയഭാഗത്തനില് പദതനികേലളപറനി വനിശദമഭായനി പഠനിക്കുനതനിനു
കവണനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ ചുമതലപടുതവഭാന നനിശ്ചയനിക്കുകേയണഭായനി.  പദതനികേളുലട
ഭഭാവനി പരനിപഭാടനി,  കുറഞ ലചേലവനില് എങ്ങലന പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായ രതീതനിയനില് പദതനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം എനതീ കേഭാരവങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്
പഠനലാം  നടത്തനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  സമനിതനി  പ്രധഭാനമഭായലാം  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
വനിദഗ്ദ്ധസമനിതനി ഇതനികനഭാടകേലാംതലന ഇടമലയഭാര് ഇറനികഗഷന പദതനി സനര്ശനിക്കുകേയണഭായനി.
സമനിതനിയലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  സല-വനിഭവ  സനൗകേരവങ്ങള പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി ധനലഭവത കൂടനി  ഉറപഭാക്കനി
കേഭാലഭാനുസൃത ആവശവകേത കൂടനി കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് പദതനികേളുലട പുനനഃക്രമതീകേരണലാം
നടത്തഭാറണസ്റ്റ്.

(സനി)  പുതനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  പഴയ  പദതനികേളുലട  ഉപകയഭാഗ
കയഭാഗവമഭായ  പരമഭാവധനി  ഘടകേങ്ങള  പുതനിയ  പദതനികേളനില്  പ്രകയഭാജനലപടുതവഭാന
ശദനിക്കഭാറണസ്റ്റ്.  1970-കേളനില്  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ഇകപഭാഴുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ലഭാത്തതുമഭായ
വനകേനിട  ഇടത്തരലാം  ജലകസചേന  പദതനികേളഭായ  മൂവഭാറ്റുപുഴവഭാലനി,  ഇടമലയഭാര്,  കേഭാരഭാപ്പുഴ,
ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്  ജലകസചേന  പദതനികേളുലട  സഭാകങതനികേ മൂലവനനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  രൂപവത്കേരനിക്കണലമന  കസറസ്റ്റ്  പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  കബഭാഡനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് രൂപതീകേരനിച സഭാകങതനികേ കേമ്മേനിറനി പ്രസ്തുത പദതനികേലള സഭാകങതനികേമഭായനി
മൂലവനനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തനി  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  മഭാര്ഗ
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന.

പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കഭായള്ള കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള

22 (*382) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  എലന്തെല്ലഭാലാം  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനലതനസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഈ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി എലന്തെല്ലഭാലാം പുതനിയ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്ക
രനിചനിരനിക്കുനലതനസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി) ഇവയനില് ഏലതല്ലഭാലാം പദതനികേളക്കസ്റ്റ് തുടക്കലാം കുറനിചസ്റ്റ് ആയതസ്റ്റ് നടപഭാക്കനി
വരുന എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):

(എ)  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  പ്രധഭാന
കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

• സമഗ ആകരഭാഗവ പദതനി

• പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഭക്ഷവ സഹഭായപദതനി

• കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  കേനിചണ്
പദതനി 

• ഭവനരഹനിതരഭായവര്ക്കസ്റ്റ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണപദതനി

• ഭൂരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി വഭാങ്ങുന പദതനി

• അടനിസഭാന സനൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായനി അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്
പദതനി

• പടനികേവര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് വനിവനിധ കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ് പദതനികേള

• പടനികേവര്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  യഭാത്രഭാ  സനൗകേരവലാം  ഒരുക്കുനതനിനഭായനി
കഗഭാത്രസഭാരഥനി പദതനി

• വനിദവഭാര്തനികേളുലട ഭഭാഷഭാപ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി സഭാമൂഹവ
പഠനമുറനി, കഗഭാത്രബന പദതനികേള 

• പടനികേവര്ഗ  ലപണ്കുടനികേളുലട  ശഭാകതീകേരണത്തനിനഭായനി  കഗഭാത്ര
വഭാതലവനനിധനി പദതനി

• ലതഭാഴനിലവസരലാം  സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ  ലലനപുണവ  വനികേസന
പരനിശതീലനലാം

• പനി. ലകേ.കേഭാളന കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി

(ബനി&സനി)  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി അനുവദനിച പദതനികേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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1. സഭാമൂഹനികേ പഠനമുറനി - 6.21 കകേഭാടനി രൂപ

2. കഗഭാത്രബന-ലലപ്രമറനി സ്കൂളുകേളനില് കഗഭാത്രവനിഭഭാഗ അദവഭാപകേരുലട
കസവനലാം - 4 കകേഭാടനി രൂപ 

3. അലാംകബദ്കേര്  ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സതീലാം  (അടനിസഭാന
സനൗകേരവങ്ങള, MGNREGS  ലതഭാഴനിലള്ള കവതനലാം,  ആകരഭാഗവലാം,
2013-14  മുതല്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  ഹഭാലാംലലറസ്റ്റ്  ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
പദതനിയലട സനില് ഓവര്,  പനി.ലകേ.  കേഭാളന കുടുലാംബ കക്ഷമ
പദതനി ഉളലപലട)-100 കകേഭാടനി രൂപ

4. കഗഭാത്രവഭാതലവനനിധനി - 2.00 കകേഭാടനി രൂപ 

5. വയനഭാടസ്റ്റ് കഗഭാത്രഭഭാഷഭാ പഠന കകേനലാം - 10 ലക്ഷലാം രൂപ 

6. ആകരഭാഗവ വനിദവഭാഭവഭാസ പരനിപഭാടനി ലതരലഞടുക്കലപട പടനികേവര്ഗ
സകങതങ്ങളനില്  ലഹരനിവനിരുദ  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

7. കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവസ്റ്റ്,  ശനിശുമരണ  നനിരക്കസ്റ്റ്,  മഭാതൃമരണ  നനിരക്കസ്റ്റ്
എനനിവ  കുറയനതനിനുള്ള  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  പുനരധനിവഭാസ
പ്രചേരണ പരനിപഭാടനി നറ്റ്യൂടതീഷന റതീഹഭാബനിലനികറഷന, സമഗ
ആകരഭാഗവ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുനതസ്റ്റ്. 

8. ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫസ്റ്റ്.ബനി.  മുകഖന  100  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്
വനിവനിധ ജനില്ലകേളനില് എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്/കഹഭാസലകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം. 

ആവഭാസസ്റ്റ് പദതനി

23 (*383) ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലലാം

എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകവണനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ  ആവഭാസസ്റ്റ്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള ഉത്തരവസ്റ്റ് എനഭാണസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം
ആനുകൂലവങ്ങളഭാണസ്റ്റ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
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(സനി) പദതനി പ്രഭാബലവത്തനില് വനകവഭാ എനലാം ഇതുസലാംബന്ധനിച്ചുള്ള കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എനഭാണസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ് എനലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  എണ്ണത്തനിലള്ള
വര്ദനവസ്റ്റ് കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് പ്രസ്തുത പദതനി സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):  

(എ)  27-10-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  1325/16/ലതഭാഴനില്  ഉത്തരവു  പ്രകേഭാരലാം
ആവഭാസസ്റ്റ് പദതനിയലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള വവകമഭാക്കനി ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  കകേരളത്തനിലലത്തനി  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്
കജഭാലനി ലചേയ്യുന 18 വയസ്സനിനുലാം 60 വയസ്സനിനുലാം ഇടയനിലള്ള ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയഭാണസ്റ്റ്
ഇനൗ പദതനിയലട പരനിധനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പദതനിയനില് അലാംഗമഭാകുന
ഇനൗ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം 15,000 രൂപയലട സനൗജനവ ചേനികേനിത
സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനിയനില്  നനിനലാം  എലാംപഭാനല്  ലചേയ
സസ്വകേഭാരവ ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം ലഭവമഭാക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  ആകരഭാഗവ ഇനഷസ്വറനസനികനഭാലടഭാപലാം
2 ലക്ഷലാം രൂപയലട അപകേട ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ കൂടനി ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  27-10-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം  പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശവ
ലക്ഷവങ്ങള വവകമഭാക്കനി ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2017 ലസപ്തലാംബര് ആദവവഭാരകത്തഭാടു
കൂടനി  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  രജനികസഷന  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമനസ്റ്റ്  കേരുതുന.  പദതനി  നടത്തനിപസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള
വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലപടുന  21-7-2017-ലല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്
11/17 കലബര് കേമ്മേതീഷന പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  പദതനി സമയബന്ധനിതമഭായഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുനതസ്റ്റ്. 

മതീറസ്റ്റ് കപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെവയലട പ്രവര്ത്തനലാം

24 (*384) ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതീറസ്റ്റ്  കപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെവ  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  എന  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശവ
ലക്ഷവങ്ങള എലന്തെല്ലഭാമഭാലണനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; സലാംശുദമഭായ ഇറചനി ഉലനങ്ങള
ജനങ്ങളനിലലത്തനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഈ സഭാപനത്തനിനസ്റ്റ് കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാലയനസ്റ്റ് പരനികശഭാ
ധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  മഭാലാംസ ഉലനങ്ങള വനികദശ രഭാജവങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ് കേയറനി അയക്കുനതനിനസ്റ്റ്
പദതനിയകണഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പടനികേജഭാതനി, പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് സസ്വയലാംലതഭാഴനില് പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി ഭക്ഷവമഭാലാംസ ഉലനങ്ങള വനില്ക്കുനതനിനുള്ള ഔടസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ് തുടങ്ങുനതനിനസ്റ്റ്
സഹഭായലാം നല്കുനകണഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സഭാപനത്തനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  കേനകേഭാലനി,  കകേഭാഴനി,  ആടസ്റ്റ്  എനനിവ
വളര്തനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ആകരഭാഗവമുള്ള മൃഗങ്ങലളയലാം പക്ഷനികേലളയലാം ശഭാസതീയരതീതനിയനില് കേശഭാപസ്റ്റ്
ലചേയസ്റ്റ്  അതതീവ  ശുചേനിയഭായനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന  മഭാലാംസവുലാം  മഭാലാംകസഭാല്പനങ്ങളുലാം
ജനങ്ങളനില് എത്തനിക്കുകേലയനതഭാണസ്റ്റ് മതീറസ്റ്റ് കപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെവയലട ഉകദ്ദേശവ
ലക്ഷവലാം.  അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട വഭാങ്ങല് മുതല് ഉല്പനങ്ങള ഉപകഭഭാകഭാവനിലന്റെ
ലലകേകേളനില്  എതനതുവലരയള്ള  എല്ലഭാ  കമഖലകേളനിലലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  ലവററനിനറനി  കഡഭാകര്മഭാര്
ആവശവമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  കേര്ശനമഭായ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പു  വരുതന.
വനിദഗ്ദ്ധ  ലവററനിനറനി  കഡഭാകര്മഭാരുലട  നനിരതീക്ഷണത്തനില്  മൃഗങ്ങള  കരഭാഗവനിമുകമഭാലണനസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന കേശഭാപ്പു ലചേയ്യുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ് ആന്റെനികമഭാര്ടലാം ഇനലസക്ഷനുലാം കശഷലാം
കപഭാസസ്റ്റ്കമഭാര്ടലാം  ഇനലസക്ഷനുലാം നടതന.  അതനിനുകശഷലാം മഭാലാംസലാം ശഭാസതീയമഭായ
രതീതനിയനില് സലാംസരനിക്കുന.

(ബനി)  200 പനനികേലളയലാം 200 മഭാടുകേലളയലാം പ്രതനിദനിനലാം കേശഭാപ്പു ലചേയഭാനുള്ള

ലലഹലടകേസ്റ്റ്  കസഭാടര്  ഹനൗസനിലന്റെ  ടയല്  റണ്  കേഴനിഞ്ഞു.  പ്രവര്ത്തനസജമഭായനി

കേഴനിഞഭാല് ഉല്പഭാദനലാം കൂടഭാനുലാം കേയറ്റുമതനി ലചേയഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാന പടനികേജഭാതനി  വനികേസന വകുപ്പുലാം മതീറസ്റ്റ്  കപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ്

ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെവയലാം സലാംയകമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന  "മതീറസ്റ്റ്  കഷഭാപസ്റ്റ്”പദതനി പ്രകേഭാരലാം

അഭവസവനിദവരഭായ ലതഭാഴനില്രഹനിതര്ക്കസ്റ്റ് മതീറസ്റ്റ് കഷഭാപ്പുകേള തുടങ്ങുനതനിനുള്ള പദതനി

എലാം.പനി.ലഎ.  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  ഗുണകഭഭാകഭാവനിനസ്റ്റ്  മതീറസ്റ്റ്  കഷഭാപസ്റ്റ്

തുടങ്ങുനതനിനഭായനി  കേടമുറനി  സജതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി  3  ലക്ഷലാം  രൂപയലട

ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

(ഡനി)  എലാം.പനി.ലഎ.-യനില്  പനനി,  കകേഭാഴനി  എനനിവ  വളര്തനതനിനുള്ള

സലാംവനിധഭാനമുണസ്റ്റ്. 

462/2020
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വനിവനിധ ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കല്

25 (*385) ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലലാം

എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനില്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  കമഖലകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കഭാന  ഹകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള  നടപടനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  74  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനികക്കണതസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.  കൂടഭാലത 6
ലതഭാഴനില് കമഖലകേലള മനിനനിമലാം  കവതന നനിയമത്തനിലന്റെ പടനികേയനില് പുതനിയതഭായനി
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  2014  മുതല്  23  കമഖലകേളനിലല മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇനനിയലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കഭാനുള്ള  51  കമഖലകേളനില്  27  കമഖലകേളനിലല മനിനനിമലാം
കവതനലാം  പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനഭായനി  4-7-2017-ലല  സ.ഉ.  (പനി)  65/2017/
ലതഭാഴനില്  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  സബസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സസ്വകേഭാരവ ആശുപത്രനിയനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട മനിനനിമലാം കവതനലാം
പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സസ്വകേഭാരവ ആശുപത്രനി വവവസഭായബന്ധ സമനിതനിലയ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനിയള്ള 23 കമഖലകേളനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന മനിനനിമലാം  കവതന ഉപകദശകേ
സമനിതനിക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  പുതനിയതഭായനി  മനിനനിമലാം  കവതന
നനിയമത്തനിലന്റെ  പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  6  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനില്  4  എണ്ണത്തനില്
മനിനനിമലാം കവതനലാം നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ബഭാക്കനി 2 കമഖലകേളനില്
മനിനനിമലാം കവതനലാം നനിശ്ചയനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 67

കതഭാടലാം കമഖലയനിലല ലതഭാഴനില് പ്രശ്നങ്ങള

26 (*386) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലലാം

എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കതഭാടലാം  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനില്  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കഭാന  നനികയഭാഗനിച  ജസനിസസ്റ്റ്
കൃഷ്ണന നഭായര് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പ്രസകമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലന്തെല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്
എനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  ലവളനിചത്തനില്  നടപനില്  വരുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
കേഭാരവങ്ങലളലന്തെല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി) കതഭാടലാം കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളനില് സസ്വന്തെമഭായനി സലമുണഭായനിട്ടുലാം
വതീടനില്ലഭാത്തവരുലാം  സസ്വന്തെമഭായനി  വതീകടഭാ  സലകമഭാ  ഇല്ലഭാത്തവരുമഭായ  ആളുകേളക്കു
കവണനി എന്തെസ്റ്റ് പദതനിയഭാണസ്റ്റ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കതഭാടലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ലമചലപട  തഭാമസസനൗകേരവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തലന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  റനിട.ജസനിസസ്റ്റ്  കൃഷ്ണന  നഭായര്  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ഇന്തെവയനില്  മലറഭാരു  സലാംസഭാനതലാം  നനിലവനിലനില്ലഭാത്ത  പ്ലഭാകന്റെഷന
ടഭാകസ്റ്റ് നനിര്ത്തലഭാക്കണലാം.

2. കതഭാടലാം  ഉടമകേളനില്നനിനസ്റ്റ്  കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ  നനികുതനി  ഇനൗടഭാക്കുനതസ്റ്റ്
പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേകയഭാ അല്ലഭാത്തപക്ഷലാം  5  വര്ഷകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്
മരവനിപനിക്കുകേകയഭാ ലചേയണലാം. 

3. വളലര പഴക്കമുള്ളതുലാം ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലള്ളതുലാം ആളതഭാമസമനി
ല്ലഭാത്തതുമഭായ ലയങ്ങലള ലകേടനിടനനികുതനിയനില്നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കണലാം. 

4. കതഭാടങ്ങളുലട ഇനലത്ത അവസ പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  ഭൂനനികുതനിയനില്
ആവശവമഭായ ഇളവസ്റ്റ് അനുവദനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്. 
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5. കതഭാടങ്ങളനില്  നനിനലാം-റബര്  മരങ്ങള  റതീപ്ലഭാകന്റെഷനുകവണനി  മുറനിച്ചു
മഭാറ്റുന  സനര്ഭങ്ങളനില്  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  സതീനനിയകറജസ്റ്റ്  ഇനൗടഭാക്കുനതസ്റ്റ്
നനിര്ത്തലഭാക്കണലാം. 

6. ദശഭാബ്ദങ്ങളുലട പഴക്കമുള്ളതുലാം ലപഭാടനിലപഭാളനിഞതുലാം മനുഷവവഭാസത്തനിനസ്റ്റ്
കയഭാഗവമല്ലഭാത്തതുമഭായ  എല്ലഭാ  ലയങ്ങളുലാം  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറനി  രണസ്റ്റ്
കേനിടപ്പുമുറനികേളുള്ള ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് നല്കേണലാം.  അത്തരലാം
ലകേടനിടങ്ങലള  'വര്കക്കഴസ്റ്റ്  കേസ്വഭാര്കടഴസ്റ്റ്'  എനസ്റ്റ്  നഭാമകേരണലാം  ലചേയണലാം.
പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ലകേടനിടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലചലവസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലടമയലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം തുലവമഭായനി വഹനിക്കണലാം.

7. കതഭാടലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  സതീലാം  നടപനിലഭാക്കണലാം.
ഇതനിനഭാവശവമഭായ നനിയമകഭദഗതനികേള വരുത്തണലാം. 

8. കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനലാം  കതഭാടവനിളകേളഭായ കതയനില,  ഏലലാം,
കേഭാപനി എനനിവയ്ക്കസ്റ്റ് ഭതീഷണനിയഭായതനിനഭാല് കതഭാടങ്ങളനില് ഇടവനിള
കൃഷനി  ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കണലാം.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  നനിയമ
കഭദഗതനി ആവശവലമങനില് വരുത്തഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്. 

9. കതഭാടങ്ങളുലട  പഭാടക്കഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്  പഭാടലാം
പുതുക്കനി  നല്കകേണതുലാം,  ആയതുവഴനി  ലതഭാഴനില്  നഷവുലാം  ഉത്പഭാദന
നഷവുലാം ഉണഭാകേഭാലത കനഭാകക്കണതഭാണസ്റ്റ്. 

10. കകേരളഭാ  കഫഭാറസസ്റ്റ്  (ലവസനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
എകക്കഭാളജനിക്കലനി  ഫ്രലലജല്  ലഭാന്റെസ്റ്റ്)  ആകനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്
നനിനലാം കതഭാടങ്ങലള ഒഴനിവഭാകക്കണതഭാണസ്റ്റ്. 

11. കതയനില,  ഏലലാം,  കേഭാപനി  എനനിവ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സനിവനില് സലലപ്ലസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന കപഭാലള്ള ലപഭാതുവനിതരണ
സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  സര്ക്കഭാര്  തലന  കതഭാടങ്ങളനില്
നനിനസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് കശഖരനിക്കുകേയലാം വനിറഴനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനതനിനുള്ള
നടപടനി ലലകേലക്കഭാള്ളണലാം. 

12. ഉകപക്ഷനിക്കലപടകതഭാ  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി  കേനിടക്കുനകതഭാ
ആയ  കതഭാടങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  നടതകേകയഭാ  അലല്ലങനില്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട സഹകേരണസലാംഘങ്ങള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് അവയ്ക്കസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുകേകയഭാ ലചേയണലാം. 
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13. പ്രതനിസന്ധനിയലട  കേഭാരണലാം  പറഞസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കവതനലാം
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  ആശഭാസവമല്ല.
ആയതനിനഭാല്  ജതീവനിത  നനിലവഭാരത്തനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  കതഭാടലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കവതനത്തനില്  ആവശവമഭായ  വര്ദനവസ്റ്റ്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നടപനിലഭാകക്കണതഭാണസ്റ്റ്. 

14. പ്ലഭാകന്റെഷന  കമഖല  ഇകപഭാള  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന  പ്രശ്ന
പരനിഹഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  സുവവകമഭായ  ഒരു  പ്ലഭാകന്റെഷന  കപഭാളനിസനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പ്രഖവഭാപനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ചേതീഫസ്റ്റ്  ലസക്രടറനി  അദവക്ഷനഭായലാം ലതഭാഴനിലലാം ലലനപുണവവുലാം വകുപസ്റ്റ്
അഡതീഷണല് ചേതീഫസ്റ്റ് ലസക്രടറനി കേണ്വതീനറമഭായള്ള ഒരു എടലാംഗ കേമ്മേനിറനി ജസനിസസ്റ്റ്
കൃഷ്ണന നഭായര് കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശകേള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുവഭാന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കതഭാടലാം കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  3  ലസന്റെസ്റ്റ് ഭൂമനിലയങനിലലാം
സസ്വന്തെമഭായള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  400  സസ്വയര്  ഫതീറ്റുള്ള  വവകനിഗത  വതീടുകേളുലാം  സസ്വന്തെമഭായനി
സലമനില്ലഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  400  സസ്വയര്ഫതീറ്റുള്ള അപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  നല്കുനതനിനുള്ള
'Own  your  own  housing'  എന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) കതഭാടലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി ലമചലപട തഭാമസസനൗകേരവലാം ഒരുക്കുനതനിനഭായനി
2017-18  വര്ഷലത്ത പ്ലഭാന ബഡ്ജറനില് 2230-01-103-15(പനി)  എന ശതീര്ഷകേത്തനില് 500
ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  തുടര്നടപടനികേള  ഭവനലാം
ഫനൗകണഷന കകേരള മുഖഭാന്തെനിരലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലഹരനി വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

27 (*387) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  നടതന
കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  വവഭാപകേമഭാക്കഭാന  എലന്തെല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
ഹകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്;
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(ബനി)  കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേലള
പങഭാളനികേളഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഹരനിവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  എലന്തെല്ലഭാലാം  പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ്
നടത്തനി വരുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) മദവവര്ജനത്തനിനസ്റ്റ് ഉനൗനല് നല്കേനിയലാം മയക്കുമരുനകേളുലട ഉപകഭഭാഗലാം
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഇല്ലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജന
മനിഷന  വനിമുകനി  പദതനിക്കസ്റ്റ്  6-10-2016-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസസ്റ്റ്)  നമ്പര്  94/2016/നനി.വ.
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. (അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്*). മദവ-
മയക്കുമരുനസ്റ്റ്-പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങളുലട  ഉപകഭഭാഗത്തനിലനതനിലരയള്ള  അതനിശകമഭായ
പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനുലാം, നനിയമവനിരുദ ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട
കശഖരണലാം,  കേടത്തല് എനനിവയലട ഉറവനിടലാം കേലണത്തനി അവ ഇല്ലഭായ്മ ലചേയ്യുനതനിനുമഭായനി
ബഹുജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം
ഡനി-അഡനിക്ഷന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വവഭാപനിപനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  വനിവനിധ
പദതനികേള വനിമുകനി മനിഷന മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  വനിമുകനിയലട എകനികേറ്റ്യൂടതീവസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയനില് കുടുലാംബശതീ മനിഷന
ഡയറകര് അലാംഗമഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ജനില്ല എകനികേറ്റ്യൂടതീവസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിയനിലലാം തകദ്ദേശ സസ്വയലാം
ഭരണസഭാപനതല  കേമ്മേനിറനികേളനിലലാം  വഭാര്ഡുതല  കേമ്മേനിറനികേളനിലലാം  (ജനില്ലഭാ/കബഭാക്കസ്റ്റ്,
കകേഭാര്പകറഷന/മുനനിസനിപല്/പഞഭായത്തസ്റ്റ്)  കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങലളയലാം  കൂടനി  കേമ്മേനിറനി
അലാംഗങ്ങളഭായനി ഉളലപടുത്തനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ
യൂണനിറ്റുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാനലത്ത  40  ലക്ഷലാം  ഭവനങ്ങളനില്
ലഹരനിലക്കതനിരഭായ  സകനശലാം  ഉളലക്കഭാളന  വനിമുകനി  സനിക്കറകേള  പതനിക്കുനതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ലഹരനിലക്കതനിലര  യവതസ്വലാം  എന  സകനശമുയര്ത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത
മുഴുവന സ്കൂള-കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ലഹരനി വനിരുദ കബ്ബുകേളനിലൂലട വനിവനിധ കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ലഹരനിലക്കതനിലരയള്ള പ്രചേഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടതനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എഫസ്റ്റ്.എലാം.  കറഡനികയഭാ  വഴനിയള്ള  ലഹരനി  വനിരുദ
പരസവപ്രകക്ഷപണലാം,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായള്ള ലഹരനിവനിരുദ കഷഭാര്ടസ്റ്റ്
ഫനിലനിലാം മതരലാം, കേലയഴുത്തസ്റ്റ് മഭാസനികേ തയഭാറഭാക്കല്, കലഭാകേ പുകേയനില വനിരുദ ദനിനലാം
ലമയസ്റ്റ്  31,  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര ലഹരനി വനിരുദ ദനിനലാം ജൂണ് 26  എനതീ ദനിനഭാചേരണങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേയള്ള വവഭാപകേമഭായ കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനലാം,

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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സ്കൂള  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡുകേളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ  സകനശമടങ്ങനിയ  കപഭാസര്  തയഭാറഭാക്കനി
പതനിക്കല്,  ലലഹസ്കൂള,  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായള്ള കേസ്വനിസ്സസ്റ്റ്
മതരലാം,  ഉപനവഭാസലാം,  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  ആകനിവനിറനി  മതരങ്ങള,  ലഹരനി  വനിരുദ  കബസ്റ്റ്
കേണ്വതീനര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ശനില്പശഭാല,  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായള്ള പഭാവനഭാടകേലാം,  എലലകസസ്റ്റ് ഉകദവഭാഗസര് അവതരനിപനിക്കുന കബഭാധവത്കേരണ
നഭാടകേലാം,  വനിമുകനി  തതീലാം  കസഭാലാംഗസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കല്  എനനിവ  നനിലവനില്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് വനിമുകനി കഹഭാര്ഡനിലാംഗ്സസ്റ്റ് സഭാപനിക്കല്,  ആദനിവഭാസനി
തതീരകദശ  കമഖലകേളനില്  പ്രകതവകേ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനലാം,  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
ആകനിവനിറനികേള,  ഒനൗടസ്റ്റ്  റതീചസ്റ്റ്  ആകനിവനിറനികേള,  റസനിഡനഷവല്  അകസഭാസനികയഷനുകേള,
ലലലബറനി  കേനൗണ്സനില് എനനിവ മുകഖനയള്ള ലഹരനി  വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഡനി.സനി.-യലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  ലഹരനിലക്കതനിലര  കഷഭാര്ടസ്റ്റ്
ഫനിലനിലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലഹരനി വനിരുദ സകനശമുളലക്കഭാളന കപഭാസറകേള,  ആല്ബങ്ങള,
പരസവങ്ങള,  വതീഡനികയഭാകേള ആനനികമഷന എനനിവ തയഭാറഭാക്കനി പ്രചേരനിപനിക്കല്,
ഡനിജനിറല് മതീഡനിയഭാ കേവഭാമ്പയനിന, കമഭാഡല് കേനൗണ്സനിലനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെര് സഭാപനിക്കല്,
എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലലാം  ആകരഭാഗവ  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  ഡനി-അഡനിക്ഷന
ലസന്റെര് രൂപതീകേരണലാം,  അടപഭാടനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡനി-അഡനിക്ഷന
ലസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കുനതനിലന്റെ ആദവഘട പ്രവര്ത്തനലാം, എലലകസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില്
വനിമുകനി മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള ഡനി-അഡനിക്ഷന ലസന്റെര്
സഭാപനിക്കല്,  വനിവനിധ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴനിയള്ള  ലഹരനി  വനിരുദ
പ്രവര്ത്തനലാം എനതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് മുകഖനയള്ള നനിയമനങ്ങളുലാം സസ്വകേഭാരവ
കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുലാം

28 (*388) ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്
മുകഖനയള്ള നനിയമനങ്ങള തസ്വരനിതലപടുത്തഭാന സഭാധനിച്ചുകവഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസ്വകേഭാരവകമഖലയനില് നനിലവനിലള്ള ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ലഭവമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് എലന്തെല്ലഭാലാം കേഭാരവങ്ങള ഇതനികനഭാടകേലാം ലചേയഭാന സഭാധനിച്ചുലവനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ലതഭാഴനിലലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):

(എ)  സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര്/അര്ദസര്ക്കഭാര്/കബഭാര്ഡസ്റ്റ്/കേമ്പനനി/കകേഭാര്പകറഷന
തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളനിലല പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. നനിയമനത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില്ലപടഭാത്ത
ഒഴനിവുകേളനികലയള്ള നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ് എലാംകപ്ലഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളുലട കസവനലാം
നനിര്ബന്ധമഭായലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തണലമനലാം അല്ലഭാത്തപക്ഷലാം ബന്ധലപട വകുപ്പു
കമധഭാവനികേള/ചേതീഫസ്റ്റ്  എകനികേറ്റ്യൂടതീവുകേള  എനനിവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനി
എടുക്കുനതഭാലണനലാം  സര്ക്കഭാര്  26-12-2016-ല്  1046913/ജനി2/2016/ലതഭാഴനില്
പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലാംകപ്ലഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  വകുപനിലല  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗലാം  സര്ക്കഭാര്/അര്ദസര്ക്കഭാര്/കബഭാര്ഡസ്റ്റ്/കേമ്പനനി/കകേഭാര്പകറഷന  തുടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങളനില്  കേമ്പല്സറനി  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  ഓഫസ്റ്റ്  കവക്കനസതീസസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം  പരനികശഭാധന  നടതകേയലാം  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനങ്ങള  ശദയനില്ലപടുനപക്ഷലാം
അപ്രകേഭാരലാം നനിയമനലാം കനടനിയവലര പനിരനിച്ചുവനിടസ്റ്റ് ഒഴനിവുകേള എലാംകപ്ലഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്
അറനിയനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ലചേയവരുന. എലാംകപ്ലഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ള മുഴുവന ലതഭാഴനില് അകനസ്വഷകേരുലട
വനിവരലാം ഡനിജനിലലറസസ്റ്റ് ലചേയസ്റ്റ്  ഇ-എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് എന ഓണ്ലലലന
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് മുകഖന 3-5-2017 മുതല് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  സസ്വകേഭാരവകമഖലയനില് നനിലവനിലള്ള ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ലഭവമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ചുവലട  പറയന  കേഭാരവങ്ങള  നഭാഷണല്  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്. 

എലാംകപ്ലഭായബനിലനിറനി ലസന്റെര് പദതനി  :

അഭവസവനിദവരുലാം  ലതഭാഴനില്രഹനിതരുമഭായ  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട  അഭനിരുചേനി,
സനില് ഗവഭാപസ്റ്റ്  എനനിവ വനിവനിധ അലസലസന്റെസ്റ്റ് ടൂളസസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
വനിലയനിരുത്തനി കസഭാഫസ്റ്റ് സനില്ലുകേളക്കുലാം, ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് ഭഭാഷഭാ പരനിജഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  എലാംകപ്ലഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറകേള  മുകഖനയലാം
ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലനലാം  ആവശവമഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  അത്തരലാം  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന അലാംഗതീകൃത പരനിശതീലന കകേനങ്ങള മുകഖന പരനിശതീലനലാം
നല്കുകേയലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കുന  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
സസ്വകേഭാരവകമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലവസരലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലതഭാഴനില്
ദഭാതഭാക്കളുമഭായനി  കനരനിട്ടുലാം  കജഭാബ്ലഫയറകേള/റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലലഡ്രവുകേള
സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് സസ്വകേഭാരവകമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലവസരലാം
കനടനിലയടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  എലാംകപ്ലഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറകേള  അവസരലാം
ഉണഭാക്കനിലകേഭാടുക്കുനണസ്റ്റ്. 
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കമഭാഡല് കേരനിയര് ലസന്റെര് പദതനികേള: 

ലതഭാഴനിലകനസ്വഷകേര്ക്കസ്റ്റ് കേരനിയര് കസവനങ്ങളുലാം,  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
നല്കേനി വര്ദനിച്ചുവരുന ലതഭാഴനിലനില്ലഭായ്മ പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന
ഒരു പുതനിയ പദതനിയഭാണസ്റ്റ് കമഭാഡല് കേരനിയര് ലസന്റെര്. ലതഭാഴനിലകനസ്വഷകേരുലട
അഭനിരുചേനിക്കനുസരനിച്ചുലാം  കയഭാഗവതയ്ക്കനുസരനിച്ചുലാം  കേഴനിവുള്ളതുലാം  മനികേചതുമഭായ
ലതഭാഴനില്ദഭായകേരുമഭായനി  അവലര  ബന്ധനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഇതുവഴനി  ശമലാം
നടതന.  കേരനിയര് കേണ്സളടനസനി,  സനില് ഗഭാപസ്റ്റ് അനഭാലനിസനിസസ്റ്റ്,
ലലനപുണവ പരനിശതീനങ്ങള തുടങ്ങനിയവ നല്കുകേയലാം ലതഭാഴനില് ലലനപുണവലാം
കനടനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  അര്ഹമഭായ  കജഭാലനി  കനടനിലയടുക്കുനതനിനഭായനി  ലതഭാഴനില്
കമളകേള/കജഭാബസ്റ്റ്  ലലഡ്രവുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കല്  വഴനിയലാം  സസ്വകേഭാരവ
കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലവസരലാം  കനടനിലയടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കമഭാഡല്  കേരനിയര്
ലസന്റെറകേള പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുനണസ്റ്റ്. 

നനിയകനി ലമഗഭാ കജഭാബ്ലഫയര്:

നഭാഷണല്  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനിവരുന
ലവഭാകക്കഷണല്  ലലഗഡനസസ്റ്റ്  ശഭാകതീകേരണലാം  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാന വവഭാപകേമഭായനി  3  കമഖലകേളനിലഭായനി  എല്ലഭാ ജനില്ലകേളക്കുലാം
പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  നനിയകനി  എന  കപരനില്  ലമഗഭാ
കജഭാബ്ലഫയറകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്. സസ്വകേഭാരവ കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കലളയലാം  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേലളയലാം  ഒകര  കവദനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവനസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  ലതഭാഴനില്  കനടനിലയടുക്കുവഭാന  സഹഭായനി
ക്കുകേലയനതഭാണസ്റ്റ് ലമഗഭാ കജഭാബ്ലഫയറകേള ലക്ഷവലാം വയനതസ്റ്റ്. 

വനലാം വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പുതനിയ പദതനികേള

29 (*389) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പുതനിയ
പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരനിസനിതനിക്കസ്റ്റ്  കകേഭാടലാം  വരഭാത്ത  രതീതനിയനില്  വനത്തനിനുള്ളനിലല  നദനികേളനില്
നനിനലാം മണല് കശഖരനിചസ്റ്റ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന കേലവറ
പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  അതതീവ  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രഭാധഭാനവമുള്ളതുലാം  നശനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനതുമഭായ
കേണല്ക്കഭാടുകേലള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനലാംവകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പുതനിയ
പദതനികേള തഭാലഴപറയനവയഭാണസ്റ്റ് :

1. വനകമഖലയ്ക്കസ്റ്റ് പുറത്തസ്റ്റ് വൃക്ഷലാം വളര്ത്തല് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
ഹരനിതകകേരളലാം പദതനി.

2. കഗഭാത്രസമൂഹത്തനിനസ്റ്റ്  ഉപകേരനിക്കുലാംവനിധലാം  100  സലങ്ങളനില്  വനിപണന
കകേനലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം. 

3. അതനിരുകേളനിലൂലട  ജണകേള  സഭാപനിചസ്റ്റ്  മുഴുവന  വനപ്രകദശവുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുലാം. 

4. മനുഷവ-വനവജതീവനി  ഏറ്റുമുടല്മൂലമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
220.50  കേനി.മതീ.  ലലദര്ഘവത്തനില്  സനൗകരഭാര്ജകവലനി,  2.91
കേനി.മതീറര്  ആനപ്രതനികരഭാധ  മതനില്,  11.35  കേനി.മതീറര്  ലറയനില്
ലഫനസസ്റ്റ് എനനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുലാം.

5. സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഒരു വനമറ്റ്യൂസനിയലാം സഭാപനിക്കുലാം.  

6. വനവമൃഗ  ആക്രമണലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രതനികരഭാധനിക്കുവഭാന  പഞഭായത്തസ്റ്റ്
തലത്തനില് ജനജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള സഭാപനിക്കുലാം. 

7. കേഭാവുകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  നതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന  ആവശവമഭായ
നടപടനിലയടുക്കുലാം.

8. മൃഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭക്ഷണവുലാം,  ജലവുലാം ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായനി  ഫല
വൃക്ഷങ്ങള നടുനതനിനുലാം,  നതീര്ത്തടങ്ങള/തടയണകേള  നനിര്മ്മേനി
ക്കുനതനിനുലാം സമഗമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതലാം. 

9. തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനില്ലയനിലല കകേഭാട്ടൂരനില് അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനിലള്ള
ഒരു  ആന  പുനരധനിവഭാസ  കകേനലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

10. കേവഭാമറ സഹഭായകത്തഭാലടയള്ള നനിരതീക്ഷണലാം ഉളലപലട ശഭാസതീയ
ജഭാഗതഭാ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുതലാം. 

11. പുനലൂര് ഡനിവനിഷനസ്റ്റ് കേതീഴനില് ആയൂര്, ഏരൂര് എനതീ സലങ്ങളനില് രണസ്റ്റ്
ഇകക്കഭാ കകേഭാലാംപ്ലക്സുകേള സഭാപനിക്കുലാം. 
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(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. മണല് വഭാരുനതനിനസ്റ്റ് കകേനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനകൂര് അനുമതനിയള്ള
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ഡനിവനിഷനുകേതീഴനിലല  കുളത്തൂപ്പുഴ  ലറയനിഞനിലല  കചേഭാഴനിയകക്കഭാടസ്റ്റ്-
മനില്പഭാലലാം  എനതീ കേടവുകേളനില്നനിനലാം നനിയമഭാനുസരണലാം പരനിസനിതനിക്കസ്റ്റ്  കകേഭാടലാം
തടഭാത്ത വനിധലാം വനസലാംരക്ഷണ സമനിതനികേള മുകഖന മണല് കശഖരണലാം നടത്തനി
വരുന.  ഇത്തരത്തനില്  കശഖരനിക്കുന  മണല്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ബന്ധലപട
അകപക്ഷകേള  5  രൂപ കകേഭാര്ടസ്റ്റ് ഫതീ സഭാമ്പസ്റ്റ് സഹനിതലാം ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസനില്
നല്കേണലാം.  ഇതനികലയ്ക്കഭായനി  മണലനിലന്റെ  വനിലയലാം  മറസ്റ്റ്  നനികുതനികേളുലാം  ബഭാധകേമഭാകുലാം.
സസ്വന്തെലാം ഉപകയഭാഗത്തനിനുമഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് ഇനൗ അനുവഭാദലാം നല്കുനതസ്റ്റ്. 

(സനി)  കേണല്ക്കഭാടുകേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
തഭാലഴലക്കഭാടുക്കുന. 

1. കേണല്ക്കഭാടുകേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
ജനില്ലയനില്  54.6  ലഹകര്  കേണല്ക്കഭാടുകേള  റനിസര്വസ്റ്റ്  വനമഭായനി
പ്രഖവഭാപനിച്ചു. കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില് 240.00 ലഹകര് കേണല്ക്കഭാടുകേള
റനിസര്വ്വഭാക്കനിയതനിനസ്റ്റ് പുറകമയഭാണനിതസ്റ്റ്. 

2. സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലലയലാം  കേണല്പ്രകദശങ്ങള
തനിരനിചറനിയനതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  നനിലവനില്
നഭാലസ്റ്റ് ജനില്ലകേളനിലല കേണലക്കടുപസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവയലട
ജനില്ലതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

ജനില്ല വനിസതീര്ണ്ണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 45.60 ലഹകര്

ലകേഭാല്ലലാം 97.50 ലഹകര്

തൃശ്ശൂര് 32.54 ലഹകര്

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 143.97 ലഹകര്

പുതനിയ  കേണല്ക്കഭാടുകേള  സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ശുഷ്കമഭായ  കേണല്ക്കഭാടുകേളനിലലാം
കേണല് അനുകയഭാജവമഭായ പ്രകദശങ്ങളനിലലാം കേണല്ലചടനികേള നട്ടുവരുന. 

3. സസ്വകേഭാരവ  വവകനികേളുലട  ഉടമസതയനിലള്ള  കേണല്ലചടനികേള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  കപ്രഭാതഭാഹന  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി
വരുന. 

4. കേണല്ക്കഭാടുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പ്രകദശലത്ത
വനിദവഭാര്തനികേള ഉളലപലടയള്ളവര്ക്കസ്റ്റ് കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടതന. 



76       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  24,  2017

5. തൃശ്ശൂര്  കസഭാഷവല്  കഫഭാറസനി  ഡനിവനിഷനനിലള്ള  പഭാവറടനി  ഗഭാമ
പഞഭായത്തനില് 8-ാം വഭാര്ഡനില് കേണല് സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് മുഖവ
പ്രഭാധഭാനവലാം  നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  കേണല്  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ് പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നവകകേരള
മനിഷന (ഹരനിത കകേരളലാം)  പദതനിപ്രകേഭാരലാം പഭാവറടനി കമഖലയനിലല
കേണല് പ്രകദശങ്ങളുലാം  തൃശ്ശൂര് സഭാമൂഹവ വനവത്കേരണ വനിഭഭാഗലാം
വൃത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

6. എറണഭാകുളലാം  മലാംഗളവനലാം  പക്ഷനി  സകങതത്തനില്  കേണല്ക്കഭാടുകേലള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം  മലാംഗളവനത്തനിലല  ജലഭാശയങ്ങള
ശുചേതീകേരനിചസ്റ്റ്  അവയലട  തതീരത്തസ്റ്റ്  പുതുതഭായനി  കേണല്ലചടനികേള
നട്ടുപനിടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള

30 (*390) ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ഹടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന പ്രധഭാന പദതനികേള ഏലതഭാലക്ക
ആലണനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സ്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള നല്കുന സ്കൂള പനൗളടനി
കബസ്റ്റ് പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാര്പകറഷന,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  പ്രകദശങ്ങളനില്  നടപഭാക്കുന  "കൂടുകേളനില്
കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് പദതനി" -യലട വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ് മുകഖന ആടസ്റ്റ്,  തഭാറഭാവസ്റ്റ് എനനിവലയ വളര്തനതനിനഭായനി
നല്കുന പദതനി നടപഭാക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
തഭാലഴപറയന : 

1. മൃഗഭാശുപത്രനികേളുലട വനികേസനവുലാം പുനനഃസലാംഘടനയലാം

2. കഗഭാസമൃദനി കേനകേഭാലനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി
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3. ബകയഭാളജനിക്കല് ലപ്രഭാഡക്ഷന കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ്

4. വഭാസസലങ്ങളനില് വതീടുപടനിക്കല് മൃഗചേനികേനിതഭാകസവനലാം

5. രഭാഷ്ട്രതീയ പശുധന വനികേഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന

6. ഉനൗര്ജനിത കേനകേഭാലനിവനികേസനലാം-ബതീജസങലന സനൗകേരവങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കല് 

7. വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലള്ള ഫഭാമുകേളുലട സലാംരക്ഷണവുലാം ശകനിലപടുത്തലലാം

8. പ്രകതവകേ കേനകേഭാലനി വനികേസന പദതനി 

9. കഗഭാവര്ദനിനനി

10. ബഭാക്കസ്റ്റ് യഭാര്ഡസ്റ്റ് പനൗളടനി ലഡവലലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കപ്രഭാജകസ്റ്റ്

11. വനികേസനവുലാം പരനിശതീലനവുലാം

12. മൃഗസലാംരക്ഷണ സനിതനിവനിവരണ കേണക്കുലാം, സഭാമ്പനിള സര്കവ്വയലാം
(50% കകേന സഹഭായലാം)

13.  കേനകേഭാലനി ലസനസസസ്റ്റ് (100% കകേന സഹഭായലാം)

14. വനിവരസഭാകങതനികേവനിദവ ലമചലപടുത്തലലാം ആധുനനികേവത്കേരണവുലാം

15. കകേരള  സലാംസഭാന  പനൗളടനി  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്
സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം

16. കകേരള ഫതീഡ്സനിനസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

17. ലകേ.എല്.ഡനി. കബഭാഡനിനസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

18.  മതീറസ്റ്റ് കപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെവക്കസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം.

(ബനി)   കുഞ്ഞുലലകേകേളനില് കകേഭാഴനിക്കുഞസ്റ്റ് പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ലമഭാത്തലാം  905  സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡസ്റ്റ്  അപര് ലലപ്രമറനി  സ്കൂള/ലലഹസ്കൂള
കഭാസകേളനിലല  50  വതീതലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  46-60  ദനിവസലാം  പ്രഭായമഭായ  5
മുടകക്കഭാഴനികുഞ്ഞുങ്ങലള  വതീതവുലാം  തതീറ  എനനിവയലാം  നല്കുന.  46-60  ദനിവസലാം
പ്രഭായമഭായ 5 കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുലട വനില

@ രൂപ 115 (വഭാറസ്റ്റ് ഉളലപലട) x 5 = 575

തതീറയലട വനില = 100
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മരുനസ്റ്റ്, ടഭാനകസഭാര്കടഷന കസഷനറനി 
തുടങ്ങനിയവ  = 50

കൂടനിലന്റെ വനില = 1200

ആലകേ = 1925

ഇതനില് കകേഭാഴനിയലട വനില, തതീറ, മരുനസ്റ്റ്, വഭാറസ്റ്റ്, ടഭാനകസഭാര്കടഷന കസഷനറനി
തുടങ്ങനിയ ലചേലവനികലയ്ക്കഭായനി 725/- രൂപ സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായമഭായലാം കൂടനിലന്റെ വനില
ഗുണകഭഭാക്തൃ വനിഹനിതമഭായലാം വഹനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്. 905 സ്കൂളുകേളനില് 50 വനിദവഭാര്തനികേള വതീതലാം
ആലകേ 45250 വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് @ 725 രൂപ സഹഭായമഭായനി നല്കുന. 45250
വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് 328.0625 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  കകേഭാര്പകറഷന/മുനനിസനിപഭാലനിറനി പ്രകദശങ്ങളനില് 'ലകേപ്കകേഭാ-നഗരപ്രനിയ'  എന
കപരനില് കൂടുകേളനില് കകേഭാഴനികേലള വളര്തന പദതനി സലാംസഭാന പനൗളടനി വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  നടപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  വതീട്ടുമുറത്തസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികേലള  വളര്ത്തഭാന  സല
പരനിമനിതനിയള്ള  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  കൂടുകേളനില്  കകേഭാഴനികേലള  വളര്തന  പദതനി
ആണസ്റ്റ് ലകേപ്ലകേഭാ-നഗരപ്രനിയ.  ഇനൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം, മുടയനിടഭാന പഭാകേമഭായ അഞ്ചു
കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള കേര്ഷകേനസ്റ്റ്  നല്കുന.  കൂടുനനിര്മ്മേഭാണലാം,  മരുനസ്റ്റ്,  തതീറ  ഇവ ഉളലപലട
10,000  രൂപയഭാണസ്റ്റ് യൂണനിറനിലന്റെ വനില.  ഇതനില്  50  ശതമഭാനലാം സബ്സനിഡനിയഭായനി
നല്കുന.  5000 ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ഇതനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുലാം.

(ഡനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് മൂനസ്റ്റ് ആടസ്റ്റ്  ഫഭാമുകേളുലാം രണസ്റ്റ് ആടസ്റ്റ്
വളര്ത്തല് യൂണനിറ്റുകേളുമുണസ്റ്റ്. 

ആടുഫഭാമുകേള  :

1. കഗഭാടസ്റ്റ് ഫഭാലാം പഭാറശഭാല

2. കഗഭാടസ്റ്റ് ഫഭാലാം അടപഭാടനി

3. കഗഭാടസ്റ്റ് ഫഭാലാം ലകേഭാകമരനി

ആടുവളര്ത്തല് യൂണനിറസ്റ്റ്  :

1. ജനില്ലഭാ കേനകേഭാലനി വളര്ത്തല് കകേനലാം കുടപനക്കുനസ്റ്റ്, 

2. ലലഹലടകേസ്റ്റ് ഡയറനി ഫഭാലാം, കുരനികയഭാട്ടുമല

ആടുകേളനില് കൃത്രനിമ  ബതീജസങലനത്തനിനുള്ള  സനൗകേരവലാം  മൃഗഭാശുപത്രനികേളനില്
ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.  ആടുവളര്ത്തലനിനസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി സഹഭായലാം മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ് വഴനി
നല്കുനണസ്റ്റ്.  അഞ്ചു ലപണ്ണഭാടുലാം  ഒരു  ആണഭാടുലാം  ഉളലപടുന  ഒരു  യൂണനിറസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കഭാന
കേര്ഷകേനസ്റ്റ്  25,000  രൂപ സബ്സനിഡനി സഹഭായലാം (50%)  നല്കുനണസ്റ്റ്. 50  മുതല്
60  ദനിവസലാം  പ്രഭായമഭായ  10  തഭാറഭാവുകുഞ്ഞുങ്ങലള  സലാംസഭാനലത്ത  4000  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കുന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.  തഭാറഭാലവഭാനനിനസ്റ്റ്  120  രൂപ  വചസ്റ്റ്  10
തഭാറഭാവുകേളക്കസ്റ്റ്  1200  രൂപയലാം  തതീറ,  മരുനസ്റ്റ്  എനനിവയ്ക്കഭായനി  1500  രൂപയലാം
ഉളലപലട  2700  രൂപയമഭാണസ്റ്റ്  ഒരു യൂണനിറനിലന്റെ വനില.  ഇതനിനഭായനി  1,08,00,000
രൂപയഭാണസ്റ്റ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 
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(ii)  നക്ഷത്ര ചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കക്ഷമത്തനിനഭായള്ള

കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്

1  (3878)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കക്ഷമത്തനിനഭായള്ള  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലലാം ഓകരഭാ
ജനില്ലയലാം എത്ര വതീതമഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിചലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയ്ക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച  ഫണസ്റ്റ്  എത്രലയനലാം  വനിനനികയഭാഗലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് എത്രയഭാലണനമുള്ള വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാളനനി  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  പുതുതഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള
എലന്തെല്ലഭാലാം; വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലലാം
ജനില്ലകേളക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണനിലന്റെ  വനിശദവനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  
വര്ഷലാം പദതനികേളക്കസ്റ്റ്

അനുവദനിച തുകേ
ലചേലവഴനിച തുകേ

2016-17 6,18,55,000 ലകേഭാകണഭാടനി 69,95,000

മലപ്പുറലാം 9,98,000

മകഞരനി 28,09,000

മങട 7,20,000

2017-18 6,53,81,500 ലചേലവഴനിചനിടനില്ല

(സനി)  കകേഭാളനനി  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനിവരുന അലാംകബദ്കേര്
ഗഭാമ വനികേസന പരനിപഭാടനി പ്രകേഭാരലാം  196  കകേഭാളനനികേലള ലതരലഞടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി
കകേഭാളനനികേളനില് തഭാലഴപറയന വനികേസന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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1. ഇകന്റെണല് കറഭാഡസ്റ്റ്/ഫുട്പഭാത്തസ്റ്റ്

2. ആശയവനിനനിമയ സനൗകേരവലാം

3. കുടനിലവള്ള സനൗകേരവങ്ങള

4. ലഡ്രയനികനജസ്റ്റ് സനൗകേരവങ്ങള

5. ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം/വതീടുകേളനികലയള്ള കസഭാളഭാര് ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം

6. കസഭാളഭാര് ലതരുവുവനിളക്കസ്റ്റ്

7. സഭാനനികറഷന

8. ഭവനപുനരുദഭാരണലാം

9. മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

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

11.  സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

12. ഇറനികഗഷന

13. അടുക്കളകത്തഭാടലാം

14. വരുമഭാനദഭായകേ  പദതനികേളഭായ  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം/കഹഭാര്ടനികേളചര്/
വതീവനിലാംഗസ്റ്റ്/കേരകേനൗശലലാം മുതലഭായവ  (വനനിതഭാ സസ്വയലാം ലതഭാഴനില്
പദതനി).

എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി. കേമ്മേതീഷനനിലല ഒഴനിവുകേള

2 (3879) ശതീ  .   എലാം  .   നനൗഷഭാദസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.റനി. കേമ്മേതീഷനനില് എത്ര ഒഴനിവുകേള നനിലവനില് ഉലണനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസനില്  ഡഭാറഭാ  എനടനി  ഓപകററര്  തസനികേ  നനിലവനില്
ഉകണഭാ; എങനില് ആയതസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. നനിയമനമഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.റനി.  കേമ്മേതീഷന  ലചേയര്മഭാലന്റെ  സനി.എ.-ലയ  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് മുഖഭാന്തെനിരലാം ആകണഭാ നനിയമനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജഭാതനി  പടനികേകഗഭാത്ര  വര്ഗ  കേമ്മേതീഷനനില്
എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കനിലന്റെ രണസ്റ്റ് ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  ഈ ഒഴനിവുകേള 7-7-2017-ല്
തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനില്ലഭാ എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകകഞനില് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജഭാതനി  പടനികേകഗഭാത്ര  വര്ഗ  കേമ്മേതീഷനനില്
ഡഭാറഭാ  എനടനി  ഓപകററര്മഭാരുലട  രണസ്റ്റ്  തസനികേകേള  നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  ഈ  തസനികേയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമനമല്ല.  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ഈ  തസനികേയനില്  നനിയമനലാം
നടതനതസ്റ്റ്.  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ് നനിയമനഭാധനികേഭാരമുള്ള ഏകേ തസനികേയഭാണസ്റ്റ്  ഡഭാറഭാ എനടനി
ഓപകററര്.  ഇപ്രകേഭാരലാം കേരഭാര് നനിയമനലാം ലഭനിച ആളുകേള ടനി തസനികേകേളനില് കജഭാലനി
ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  നനിലവനില് ഈ തസനികേയനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനവര് 2008 മുതല് കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി തുടര്നവരുന.

(സനി)  കകേരള സലാംസഭാന പടനികേജഭാതനി പടനികേകഗഭാത്ര വര്ഗ കേമ്മേതീഷനനില് മൂനസ്റ്റ്
സനി.എ. തസനികേകേളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലള്ളതസ്റ്റ്. ഇതനില് ഒരു തസനികേയനികലയ്ക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
വനികേസന വകുപനില്നനിനലാം ഒരു തസനികേയനികലയ്ക്കസ്റ്റ് പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനില്
നനിനലാം  റതീ-ഡനികപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  മുകഖനയലാം  ഒരു  തസനികേയനില്  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്
മുകഖനയമഭാണസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നടതനതസ്റ്റ്.  തസനികേകേളുലട  അപരവഭാപ്തതമൂലലാം  ലചേയര്മഭാന,
ലമമ്പര്മഭാര്,  രജനിസഭാര്  എനനിവര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രകതവകേമഭായനി  സനി.എ.മഭാലര  നല്കേനിയനിടനില്ല.
ആവശവമഭായ  സമയലാം  സനി.എ.-മഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ലചേയ്യുനതസ്റ്റ്.
പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനില്നനിനലാം ഡനികപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് വഴനി നനിയമനലാം നടത്തഭാന
ആവശവമഭായ  ജതീവനക്കഭാരനില്ല  എനറനിയനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  രണസ്റ്റ്  ഒഴനിവുകേള  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് മുകഖന നനികേത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനില് നനിനലാം ഒരു
സനി.എ.-ലയ കേമ്മേതീഷനനികലയ്ക്കസ്റ്റ് ഡനികപ്ലഭായസ്റ്റ് ലചേയസ്റ്റ് നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരള സലാംസഭാന ലതീഗല് സര്വ്വതീസസസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനി

3  (3880)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  ലതീഗല്  സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനിയലട  ആഭനിമുഖവത്തനില്
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിയമ  കസവന  കകേനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്
എവനിലടലയല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ് പ്രസ്തുത കകേനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ്റ്റ്; ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആര്ലക്കല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിലന്റെ  കസവനലാം  ലഭനിക്കുനതസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലന്തെല്ലഭാലാം;

(സനി) കൂടുതല് സലങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ് നനിയമ കസവന കകേനങ്ങള വവഭാപനിപനിക്കുകമഭാ എനസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

462/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള സലാംസഭാന നനിയമ കസവന അകതഭാറനിറനിയലട ആഭനിമുഖവത്തനില്
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പതനിനഭാലസ്റ്റ്  ജനില്ലഭാ  ലതീഗല്  സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനികേളുലാം,  62  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്
ലതീഗല് സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  16 എഡനിആര് ലസന്റെറകേളുലാം  48  മതീഡനികയഷന
സബസ്റ്റ്  ലസന്റെറകേളുലാം,  3  ലപര്മനന്റെസ്റ്റ്  കലഭാകേസ്റ്റ്  അദഭാലതകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  ജയനിലകേള,  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേള,  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗവ
കകേനങ്ങള,  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേള,  വനികല്ലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേള,  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  ലസന്റെറകേള,
ജൂവഹനല്  ജസനിസസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡുകേള  തുടങ്ങനിയ  ഇടങ്ങളനിലഭായനി  1324  ലതീഗല്
എയ് ഡസ്റ്റ് കനിനനിക്കുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഇവ കൂടഭാലത കകേരള സലാംസഭാന ലതീഗല്
സര്വ്വതീസസസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനിയലട ഓഫതീസനില് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കഭായനി നനിയമ സഹഭായത്തനിനുലാം
നനിയകമഭാപകദശത്തനിനുമഭായനി 'സഭാകകേതലാം' എന കപരനില് ഒരു നനിയമ കസവന കകേനലാം
15-8-2017 മുതല് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നനിയമ സഹഭായത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹരഭായ വനിഭഭാഗങ്ങലള തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന :

1. സതീകേള

2. കുടനികേള

3. പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗത്തനില്ലപടവര്

4. പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനികനഭാ വലാംശതീയ അതനിക്രമത്തനികനഭാ ഇരയഭായവര്

5. വവവസഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

6. കേസഡനിയനില് എടുക്കലപടവര്

7. വനികേലഭാലാംഗര്

8. നനിര്ബന്ധനിത കവലയ്ക്കസ്റ്റ് വനികധയരഭാക്കലപടവര്; എനനിവര്ക്കസ്റ്റ് വരുമഭാന
പരനിധനി ഇല്ലഭാലതയലാം

9. മറ്റുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  1,00,000  രൂപ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാന  പരനിധനിക്കസ്റ്റ്
വനികധയമഭായലാം  സനൗജനവ  നനിയമസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുലാം.  (വരുമഭാന
പരനിധനി  3,00,000  രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  ലകേല്സ റൂളസസ്റ്റ് കഭദഗതനി
ലചേയ്യുനതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് ഉളലപടനിട്ടുള്ള ഫയല് ഇകപഭാള
നനിയമസഭഭാ സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിയലട പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.)

(സനി) പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള 12 തഭാലൂക്കുകേളനില് കകേഭാടതനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന 7
തഭാലൂക്കുകേളനില്  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ലതീഗല് സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിക്കണലമന
ആവശവലാം ഇകപഭാള ധനകേഭാരവ വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
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പ്രതീ-ലമടനികേസ്റ്റ്/കപഭാസസ്റ്റ്-ലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലകേളുലട വനികേസനലാം

4  (3881)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായള്ള  പ്രതീ-ലമടനികേസ്റ്റ്/കപഭാസസ്റ്റ്-ലമടനികേസ്റ്റ്
കഹഭാസല് വഭാര്ഡലന്റെ കജഭാലനി ആഴ്ചയനില് ഏഴസ്റ്റ് ദനിവസലാം എന നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്
കുറചസ്റ്റ് അവരുലട കജഭാലനി ഭഭാരലാം ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രതീ-ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളനില്  ആയമഭാരുലട  കസവനലാം  ഉറപ്പു
വരുതനതനിനള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എല്ലഭാ  ദനിവസവുലാം  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  സമയവുലാം  കുടനികേള  ഉണഭാകുന  കഹഭാസലകേളനില്
പനി.റനി.എസസ്റ്റ് തസനികേ ഉയര്ത്തനി എഫസ്റ്റ്.റനി.എലാം. ആക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അവധനി ദനിവസങ്ങളനില് പകേല് സമയത്തസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളനില് വഭാചസ്റ്റ്മഭാനമഭാരുലട
കസവനലാം ഉറപ്പുവരുതകമഭാ;

(ഇ) പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുള്ള വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
കകേഭാഴ്സുകേള,  ലതഭാഴനില് സഭാധവതകേള,  ഒഴനിവുകേള എനനിവ സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള
ബന്ധലപട കുടനികേളനില് എത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന വനിധത്തനിലള്ള മഭാഗസനിനുകേള,
അറനിയനിപ്പുകേള എനനിവ പ്രസ്തുത കഹഭാസലകേളനില് നലഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലള്ള  പ്രതീ-ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളനില്
കജഭാലനി ലചേയ്യുന വഭാര്ഡന തസനികേയനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ആഴ്ചയനില് ഒരു ദനിവസലാം
നനിലവനില് വതീക്കനിലനി ഓഫസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ടനി തസനികേയനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട
കജഭാലനിഭഭാരലാം  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭാകുലാംവനിധലാം  ചേനില  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വകുപനിനുകേതീഴനിലള്ള കബഭായ്സസ്റ്റ് പ്രതീ-ലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലകേളനില് ലമയനില്
വഭാര്ഡന തസനികേയലാം കഗളസസ്റ്റ് പ്രതീ-ലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലകേളനില് ഫതീലമയനില് വഭാര്ഡന
തസനികേയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി സഭാപനങ്ങളനില് ആയമഭാലര നനിയമനിക്കുന കേഭാരവലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി)  വനിഷയലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ഡനി)  അവധനി ദനിവസങ്ങളനില് പകേല് സമയത്തസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളനില് വഭാചസ്റ്റ്മഭാനമഭാരുലട
കസവനലാം നനിലവനില് ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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(ഇ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള
ബന്ധലപട വനിഭഭാഗങ്ങളനില് എത്തനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ കബഭാഷറകേള,  ഹകേപ്പുസകേങ്ങള
എനനിവ തയഭാറഭാക്കനി നനിലവനില് വനിതരണലാം ലചേയവരുനണസ്റ്റ്.  കകേഭാഴ്സുകേള, ലതഭാഴനില്
സഭാധവതകേള, ഒഴനിവുകേള എനനിവ സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ബന്ധലപട കുടനികേളനില്
എത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന വനിധത്തനിലള്ള മഭാഗസനിനുകേള,  അറനിയനിപ്പുകേള എനനിവ
പ്രസ്തുത  കഹഭാസലകേളനില്  നല്കുന  വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാലണങനില്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ. ബനികനഷസ്റ്റ് ബഭാലനസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ് നല്കുനതനില് ഉണഭായ കേഭാലതഭാമസലാം

5 (3882)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശത്തസ്റ്റ്  ഉപരനിപഠനത്തനിനഭായനി  കകേന  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയ  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്
ശതീ.  ബനികനഷസ്റ്റ്  ബഭാലനസ്റ്റ്  നല്കുനതനില്  എലന്തെല്ലഭാലാം  നനിയമതടസ്സങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഉണഭായനിരുനതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫയലനില്  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചു  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുത്തനിയ  ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര  എലന്തെല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  പ്രസ്തുത
ഫയലനിലല കനഭാടസ്റ്റ് ഫയലനിലന്റെ പകേര്പ്പുകേള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ വനിദവഭാര്തനിക്കസ്റ്റ്  ഉപരനിപഠനത്തനിനുള്ള സനൗകേരവലാം  ഒരുക്കുനതനില്
വകുപ്പുമനനി ഇടലപടഭാന ഉണഭായ സഭാഹചേരവലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശത്തസ്റ്റ്  ഉപരനിപഠനത്തനിനഭായനി  കകേന  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് മുകഖനയല്ല കകേന സര്ക്കഭാര് കനരനിടഭാണസ്റ്റ് നല്കുനതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)  2-7-2009-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (അചടനി)  നമ്പര്  50/2009/
പജപവവനിവ.  പ്രകേഭാരമുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗലാം വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങള അനുവദനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേന
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നഭാഷണല്  ഓവര്സതീസസ്റ്റ്  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  ലഭനിചതഭായലാം  2016
ലസപ്റലാംബര് അദവയന വര്ഷത്തനില് ഇലാംഗണനിലല യൂണനികവഴനിറനിയനികലയ്ക്കസ്റ്റ് വനിസയ്ക്കസ്റ്റ്
അകപക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  IELTS,  ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  അനുബന്ധ  ലചേലവുകേള  എനനിവയ്ക്കഭായനി
1,50,000  രൂപ  അനുവദനിക്കണലമനസ്റ്റ്  ശതീ.  ബനികനഷസ്റ്റ്,  ബഹുമഭാനലപട  വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ്
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നല്കേനിയ  അകപക്ഷയലട  അടനിസഭാനത്തനില്,  കമല്  ആവശവങ്ങളക്കുലാം  വനിസഭാ
ലചേലവനിനുമഭായനി  1,50,000  രൂപ ശതീ.  ബനികനഷനിനസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി
ലഭവമഭാക്കണലമനഭാവശവലപടസ്റ്റ് അനുബന്ധ കരഖകേള സഹനിതലാം പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ്
ഡയറകര്  24-6-2016-ല്  സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിരുന.  സര്ക്കഭാര്
ഇക്കഭാരവലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
1043/2016/പജപവവനിവ. തതീയതനി 3-8-2016 പ്രകേഭാരലാം  IELTS ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ഫതീസനിനത്തനില്
13,500  രൂപയലാം  അകക്കഭാമകഡഷനസ്റ്റ്  ഫതീസനിനത്തനില്  13,000  രൂപയലാം  കചേര്ത്തസ്റ്റ്
26,500  രൂപ മുനകൂറഭായനി അനുവദനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിരുന. പ്രസ്തുത ദനിവസലാം
തലന  (3-8-2016)  കമല്  തുകേ  ശതീ.  ബനികനഷനിലന്റെ  അക്കനൗണനില്  നനികക്ഷപനിചസ്റ്റ്
ഉത്തരവഭായനിരുന.  തുടര്നസ്റ്റ് യൂണനികവഴനിറനിയനികലയള്ള യഭാത്രഭാ തയഭാലറടുപ്പുകേളക്കുലാം
മറ്റു  ലചേലവുകേളക്കുമഭായനി  1,23,500  രൂപ  കൂടനി  അനുവദനിക്കണലമനസ്റ്റ്  കേഭാണനിചസ്റ്റ്
ടനിയഭാന  23-9-2016-നസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ് അകപക്ഷ നല്കേനിയനിരുന.
ടനി  അകപക്ഷ  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്,  1,23,500  രൂപ  കൂടനി  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  (സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ്  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  1418/2016/പജപവവനിവ.  തതീയതനി  1-10-2016)  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടനി തുകേ 14-10-2016-ല് ശതീ. ബനികനഷനിനസ്റ്റ് അനുവദനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ്
നല്കുകേയലാം ലചേയനിരുന.  ഈ രണസ്റ്റ് തുകേയലാം 2225-02-227-98-12 (കനഭാണ് പ്ലഭാന)
എന ശതീര്ഷകേത്തനില്  നനിനഭാണസ്റ്റ്  അനുവദനിചതസ്റ്റ്.  ശതീ.  ബനികനഷസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട
വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയ അകപക്ഷയനില് ആവശവലപടപ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം ആലകേ 1,50,000 രൂപ ടനിയഭാനസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഭഭാസര് നഗര് കകേഭാളനനി നവതീകേരണലാം

6  (3883)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  മണ്ഡലത്തനില്  അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമലാം  പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തനിയ അതനിയന്നൂര് പഞഭായത്തനിലല ഭഭാസര് നഗര് കകേഭാളനനി  നവതീകേരണത്തനിലന്റെ

ഡനി.പനി.ആര്. തനിരുവനന്തെപുരലാം നനിര്മ്മേനിതനി കകേനലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാളനനിയലട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കഭാന  ഹവകേനിയഭാല്

മകറലതങനിലലാം ഏജനസനിലയ ഏല്പനിക്കഭാന കേഴനിയകമഭാ;

(സനി)  ഡനി.പനി.ആര്.  ലഭനിചഭാല്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം

ഉണഭാകുകമഭാലയനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് കുടനികയറനിപഭാര്ത്ത പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കസ്റ്റ് ആനുകൂലവലാം

7  (3884)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്,  പതനിറഭാണ്ടുകേളക്കസ്റ്റ്  മുനപസ്റ്റ്  തമനിഴഭാടനില്
നനിനലാം  കുടനികയറനി  തഭാമസനിക്കുന  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  നനിരവധനി  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്
അടുത്ത  കേഭാലലാം  വലര  പടനികേജഭാതനി  ആനുകൂലവത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭനിചനിരുന  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
ഇകപഭാള ലഭനിക്കുനനിലല്ലന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 1950 നു മുനപസ്റ്റ് കുടനികയറനി പഭാര്ത്തവര്ക്കു മഭാത്രകമ ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
നലഭാവു  എന  നനിലപഭാടനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  50/60  വര്ഷങ്ങളഭായനി,  ഇവനിലട  ജനനിചസ്റ്റ്
പഠനിചസ്റ്റ് വളര്നവര്ക്കസ്റ്റ് ഇനൗ ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സലാംസഭാരലാം ലകേഭാണ്ടുലാം ജതീവനിതലാം ലകേഭാണ്ടുലാം മലയഭാളനികേളഭായനി മഭാറനിയ പ്രസ്തുത തമനിഴസ്റ്റ്
വലാംശജരഭായ ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി  ആനുകൂലവത്തനിനുള്ള സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
കവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1950-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  കകേരളത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  കുടനികയറനിപഭാര്ത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  ജഭാതനി
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നനികഷധനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി&സനി)  12-2-1986-ലല  സ.ഉ  (ഹകേ)  10/86/പജ.പവ.വനി.വ  നമ്പര്  ഉത്തരവു
പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില്  കുടനികയറക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സമുദഭായ  സഭാക്ഷവപത്രലാം  അനുവദനിച്ചു
വരുനതസ്റ്റ്. കമല് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് അടനിസഭാനമഭായ കകേന ആഭവന്തെര
മനഭാലയത്തനിലന്റെ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പ്രകേഭാരലാം,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പടനികേജഭാതനി
ലനിസനിലല  ഏലതങനിലലാം  സമുദഭായത്തനില്ലപടതഭായനി  സഭാക്ഷവപത്രലാം  ലഭനികക്കണ
വവകനി,  ഏതു  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിനഭാകണഭാ  1950-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  കുടനികയറനിയതസ്റ്റ്,  ആ
സലാംസഭാനത്തനിലല പടനികേജഭാതനി ലനിസനിലല അലാംഗതീകേരനിക്കലപട സമുദഭായത്തനില്ലപട
ആളഭായനിരനിക്കണലമനഭാണസ്റ്റ് നനിഷ്കര്ഷനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 1950-നസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് കകേരളത്തനില്
സനിരതഭാമസമുലണന കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കുവഭാന കേഴനിയഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുനനിലല്ലന കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇക്കഭാരവത്തനിലള്ള
പ്രഭാകയഭാഗനികേ ഹവഷമവലാം കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപ്പുമനനിയലട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനി

8 (3885) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ഹടസണ് മഭാസര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപ്പുമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം
ഏലതഭാലക്ക കരഭാഗങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തതീപനിടനിത്തലാം, പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം എനനിവമൂലലാം വസ്തുവകേകേളക്കസ്റ്റ് നഭാശനഷമുണഭാകുന
കകേസുകേളനില് ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം എലന്തെഭാലക്ക കരഖകേള
ഹഭാജരഭാക്കണലമനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കേവഭാനസര്,  ഹൃദയശസക്രനിയ,  വൃക്ക  മഭാറനിവയ്ക്കല്,  ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്,  ലബയനിന
ടറ്റ്യൂമര്,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  തുടങ്ങനിയ  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങളക്കുലാം  മറസ്റ്റ്
ഗുരുതരമഭായ കരഭാഗങ്ങളക്കുലാം ദതീര്ഘകേഭാല ചേനികേനിത കവണനിവരുന കരഭാഗങ്ങളക്കുലാം
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന.

(ബനി)  അകപക്ഷകേലന്റെ ജഭാതനി/വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള,  ബന്ധലപട തകദ്ദേശസസ്വയലാം
ഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത വകേയനില് ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിടനില്ല എന
സഭാക്ഷവപത്രലാം,  നഭാശനഷലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ബന്ധലപട വനികല്ലജസ്റ്റ് ഓഫതീസര്/തഹസനില്ദഭാരുലട
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എനനിവ അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം ഹഭാജരഭാക്കണലാം.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനില്ലയനിലല കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേള

9(3886)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പടനികേജഭാതനി  വകുപനിലന്റെ  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്
ഫണനില് നനിനലാം കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനില്ലയനിലല ഏലതഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേൾക്കഭാണസ്റ്റ് തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ഇനത്തനില് തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി)  വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി)   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ഇനത്തനില്
ആലകേ 7,888.00 ലക്ഷലാം രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കകേഭാര്പസസ്റ്റ്
ഫണനില് നനിനലാം തുകേ

10 (3887) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില്നനിനലാം  വനിവനിധ  കകേഭാളനനികേളുലട  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കേനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളവഴനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  തുകേ  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണനില്നനിനലാം  അനുവദനിച്ചു  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്
വലനിയ കേഭാലതഭാമസലാം വരുനതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തൃശൂര്  ജനില്ലയനില്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള
കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചു നല്കുനതനിനസ്റ്റ് അടനിയന്തെര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി)  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല സനില് ഓവര്
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  3,57,04,159  രൂപ  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില്  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി
കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് വനിഹനിതലാം അനുവദനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട വനികേസനലാം

11  (3888)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനു  കശഷലാം  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട
വനികേസനലാം ലക്ഷവമഭാക്കനി എലന്തെല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട
വനികേസനലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി  അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമവനികേസന  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. ലതരലഞടുക്കലപടുന സകങതങ്ങളനില് ഒരു കകേഭാടനി രൂപയലട അടനിസഭാന
സനൗകേരവവനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നടതനതസ്റ്റ്.  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണനില്  നനിനഭാണസ്റ്റ്
അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമവനികേസന പരനിപഭാടനിക്കസ്റ്റ് തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതസ്റ്റ്.  2016-17-ല്
196  സകങതങ്ങളക്കഭായനി  98  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറകമ ജനില്ലഭാ
കേളകര്മഭാര്  മുകഖനയലാം  സകങത  വനികേസനത്തനിനഭാവശവമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  നടന
വരുനണസ്റ്റ്.

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനിലല കുടുലാംബങ്ങലള കസഭാഷവല് മഭാപനില്
ഉളലപടുതനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

12 (3889) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്  തഭാമസനിക്കുന  കകേഭാളനനികേളനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  വതീടുകേളനിലലാം  ഷതീറ്റുകേള  ലകേഭാണ്ടുള്ള  വതീടുകേളനിലലാം
തഭാമസനിക്കുന കുടുലാംബങ്ങള ലകേടനിട നമ്പറനില്ലഭാത്തതനിലന്റെ കപരനില്, കകേഭാളനനികേളനിലല
അടനിസഭാന സനൗകേരവ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ കസഭാഷവല് മഭാപനില് നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കലപടുനതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം വനിഭഭാഗങ്ങലള കൂടനി കസഭാഷവല് മഭാപനില് ഉളലപടുതനതനിനസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  വകുപനിലല  ബന്ധലപട  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്ക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി) ഇത്തരലാം പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ലപടഭാല് ആവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

അലാംകബദ്കേര് സസ്വയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമലാം പദതനി

13 (3890) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  അലാംകബദ്കേര്  സസ്വയലാംപരവഭാപ്ത
ഗഭാമലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ കകേഭാളനനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാളനനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;  ഏതസ്റ്റ് ഏജനസനിയഭാണസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം നടതനലതനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  അലാംകബദ്കേര്  ഗഭാമവനികേസന
പരനിപഭാടനിയനികലയ്ക്കസ്റ്റ് പമ്മേത്തനിനമൂല, കേരനിക്കകേത്തസ്റ്റ് എനതീ പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേലള
ലതരലഞടുത്തനിരുന.  എനഭാല് നനിലവനിലല നനിബന്ധനയനുസരനിചസ്റ്റ് പമ്മേത്തനിനമൂല
കകേഭാളനനി  ഫതീസനിബനിളലല്ലനസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്  ടനി  കകേഭാളനനിക്കസ്റ്റ്  പകേരലാം
ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന  കകേഭാളനനിലയ  ലതരലഞടുത്തസ്റ്റ്
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേരനിക്കകേത്തസ്റ്റ് കകേഭാളനനിയലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഒനഭാലാം
ഗഡുവഭായനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  കൂടുകേയലാം
അതനിനപ്രകേഭാരലാം  എസനികമലറടുത്തസ്റ്റ്  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനിയഭായ
ജനില്ലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേനത്തനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടനികേജഭാതനി സകങതങ്ങളുലട സമഗവനികേസനത്തനിനുള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേള

14(3891) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജഭാതനി  സകങതങ്ങളുലട  സമഗവനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
എലന്തെല്ലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെല്ലഭാലാം  അടനിസഭാന  സനൗകേരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഈ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ്  എത്ര സകങതങ്ങലളക്കൂടനി  ഈ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെല്ലഭാലാം ;

(ഡനി)  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  സകങതങ്ങളനില്  എലന്തെല്ലഭാലാം  സനൗകേരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട അടനിസഭാന സനൗകേരവ വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമ വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സസ്വയലാംപരവഭാപ്ത ഗഭാമ
വനികേസന  പദതനി,  ഗഭാന്ധനി  ഗഭാമലാം  പദതനി  എനതീ  പദതനികേളുലട  സനില്  ഓവര്
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പ്രവൃത്തനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പദതനികേളക്കഭാവശവമഭായ  തുകേ  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്
ഫണനില് നനിനമഭാണസ്റ്റ് ലചേലവഴനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ജനില്ലകേളക്കസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന 1/3

കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലാം  സലാംസഭാനതല  വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന
പദതനി  പ്രകേഭാരവുലാം  കുടനിലവള്ളലാം,  കടഭായസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കവസസ്റ്റ്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്,
ഹവദദ്യുതനി, കറഭാഡുകേള, ശ്മശഭാനങ്ങള മുതലഭായ കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  കകേഭാളനനികേളനില് നടപഭാക്കഭാവുന അടനിസഭാന സനൗകേരവങ്ങള ചുവലട
കചേര്ക്കുന :

1. ഇകന്റെണല് കറഭാഡസ്റ്റ്/ഫുട്പഭാത്തസ്റ്റ്

2. ആശയ വനിനനിമയ സനൗകേരവലാം

3. കുടനിലവള്ള സനൗകേരവങ്ങള

4. ലഡ്രയനികനജസ്റ്റ് സനൗകേരവങ്ങള

5. ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം/വതീടുകേളനികലയള്ള കസഭാളഭാര് ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം

6. കസഭാളഭാര് ലതരുവു വനിളക്കസ്റ്റ്

7. സഭാനനികറഷന

8. ഭവന പുനരുദഭാരണലാം

9. മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

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

11. സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

12. ഇറനികഗഷന

13. അടുക്കളകത്തഭാടലാം

14. വരുമഭാനദഭായകേ പദതനികേളഭായ മൃഗസലാംരക്ഷണലാം/കഹഭാര്ടനിക്കളചര്
വതീവനിലാംഗസ്റ്റ്/കേരകേനൗശലലാം മുതലഭായവ  (വനനിതഭാ സസ്വയലാം  ലതഭാഴനില്
പദതനി)

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട
അടനിസഭാന സനൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായനി  നടപഭാക്കനിവരുന അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമ
വനികേസന  പരനിപഭാടനി  പ്രകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവലര  196  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനിലല
അടനിസഭാന സനൗകേരവ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  98  കകേഭാടനി  രൂപ ആദവ
ഗഡുവഭായനി അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  ഇകന്റെണല്  കറഭാഡസ്റ്റ്/ഫുട്പഭാത്തസ്റ്റ്,  കുടനിലവള്ള  സനൗകേരവങ്ങള,  ലഡ്രയനികനജസ്റ്റ്
സനൗകേരവങ്ങള,  ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം,  ലതരുവുവനിളക്കസ്റ്റ്,  സഭാനനികറഷന,  ഭവന പുനരുദഭാരണലാം,
മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം, ലപഭാതുവഭായ സനൗകേരവങ്ങള ലമചലപടുത്തല്, സലാംരക്ഷണ
ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഇറനികഗഷന  എനതീ  സനൗകേരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ
സകങതങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കുനതസ്റ്റ്. 

പടനികേജഭാതനി ലപണ്കുടനികേളക്കുള്ള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

15 (3892) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പടനികേജഭാതനി ലപണ്കുടനികേളുലട സമഗ വനികേസനത്തനിനുതകുന
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള എലന്തെല്ലഭാലമനസ്റ്റ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയലട ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനി നടത്തനിപനിനുള്ള ധനലാം എങ്ങലന കേലണത്തഭാനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനി
ചനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ഇ)  പദതനി  നടത്തനിപനിനസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  ഹകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  ലപണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇന്ഷസ്വറനസുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനിയള്ള
സഭാമൂഹവ സുരക്ഷഭാ പദതനിയഭായ വഭാതലവനനിധനി  എന പദതനിക്കസ്റ്റ്  രൂപലാം ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എനഭാല് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ലപണ്കുടനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  ആകരഭാഗവലാം
എനനിവ ഉറപ്പുവരുത്തനി സമൂഹത്തനിലന്റെ മുഖവധഭാരയനില് എത്തനിക്കുനതനിനുലാം സഭാമൂഹവ
സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതനതനിനുലാം കവണനിയള്ള ഒരു ഇനഷുറനസസ്റ്റ് ബന്ധനിത പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ജനനിക്കുന പടനികേജഭാതനി ലപണ്കുടനികേളഭാണസ്റ്റ്
ഗുണകഭഭാകഭാക്കള.  ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിതടങ്ങനിയനിടനില്ല.

(ഡനി) 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 2225-01-102-91 (പനി) ശതീര്ഷകേത്തനില്
10 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  പദതനി അലാംഗതീകേഭാരത്തനിലന്റെ അന്തെനിമ ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട ചേനികേനിതയ്ക്കഭായനി ധനസഹഭായങ്ങള

16 (3893) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട  ചേനികേനിതക്കഭായനി  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം
നല്കുന ധനസഹഭായലാം,  ആയതനിനസ്റ്റ് ആവശവമഭായ കരഖകേള,  അകപക്ഷനികക്കണ രതീതനി,  മറസ്റ്റ്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തെങനിലലാം ഉലണങനില് അവ എന്തെഭാലണനസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച്ചു  പ്രകതവകേ  അകപക്ഷഭാകഫഭാകമഭാ  മകറഭാ  ഉലണങനില്
ആയതനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) മഭാരകേമഭായ കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിചവരുലാം അതവഭാഹനിതങ്ങളനില്ലപടവരുമഭായ
പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗക്കഭാരനില്  1,00,000  രൂപ  വലര  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപ്പുമനനിയലട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ
നനിധനിയനില് നനിനലാം 50,000 രൂപ വലര ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.
ഹൃദയ  ശസക്രനിയ,  കേവഭാനസര്,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  മുതലഭായ  ഗുരുതരമഭായ  കരഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്
1,00,000  രൂപ  വലര  നല്കുന.  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായത്തനിനസ്റ്റ്  നനിശ്ചനിത  കഫഭാമനിലള്ള
അകപക്ഷ,  ജഭാതനി/വരുമഭാന/ലമഡനിക്കല്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള,  കറഷന  കേഭാര്ഡനിലന്റെ
പകേര്പസ്റ്റ്  എനനിവ  സഹനിതലാം  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസര്/ഹടബല്  എകസ്റ്റ്ലറനഷന
ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ്
കനരനിട്ടുലാം  അകപക്ഷ  നല്കേഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.  1-9-2017  മുതല്  ഓണ്ഹലനഭായഭാണസ്റ്റ്
നടപഭാക്കുനതസ്റ്റ്.

മഭാനദണ്ഡങ്ങള  :

(എ) ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷകേലന്റെ  കുടുലാംബ
വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം ഒരു ലക്ഷലാം വലര ആകേഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) അകപക്ഷകേലന്റെ ജഭാതനി ലതളനിയനിക്കുന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്,  വരുമഭാന
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്,  ലമഡനിക്കല്  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  എനനിവ സഹനിതലാം
നനിശ്ചനിത  കഫഭാറത്തനില്  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസര്/ഹടബല്
എകസ്റ്റ്ലറനഷന ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) കേവഭാനസര്, ഹൃദയശസക്രനിയ, വൃക്ക മഭാറനിവയ്ക്കല്, ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്,
ലബയനിന  ടറ്റ്യൂമര്,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  തുടങ്ങനിയ  മഭാരകേ
കരഭാഗങ്ങളുലട  ചേനികേനിതയ്ക്കഭായനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കഭാറണസ്റ്റ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന  തുകേ  ചേനികേനിത
നടതന ആശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് നല്കുന.

(ബനി)  ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായവുമഭായനി ബന്ധലപടനിട്ടുള്ള നനിശ്ചനിത കഫഭാമനിലള്ള
അകപക്ഷ ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന*.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്തനികേളക്കുള്ള കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ് പദതനികേള

17 (3894) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാരലല്  കകേഭാകളജകേളനില്  പഠനിച്ചുവരുന  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഫതീസസ്റ്റ് അടയനതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം നല്കുനകണഭാ;
ഇലല്ലങനില് ആയതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസ്വഭാശയ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  കചേരുന  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന  ധനസഹഭായ  പദതനികേള
എലന്തെല്ലഭാലാം ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അര്ഹതയള്ള  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  പദതനികേള
എലന്തെല്ലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാരലല്  കകേഭാകളജകേളനില്  പഠനിച്ചുവരുന  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ഫതീസസ്റ്റ് അടയനതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2-7-2009-ലല  സ.ഉ  (അചടനി)  50/2009/പജപവവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകൃത
സസ്വഭാശയ സഭാപനങ്ങളനില് പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറലട അകലഭാടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് വഴനി
പ്രകവശനലാം കനടുനവര്ക്കുലാം,  ഡനി.എലാം.ഇ.,  ഡനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്,  കനഴനിലാംഗസ്റ്റ്  കേനൗണ്സനില്
തുടങ്ങനിയ  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ഏ ജനസനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയ  റഭാങസ്റ്റ്  ലനിസനില്  നനിനലാം
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത സസ്വഭാശയ സഭാപനങ്ങളനിലല ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്
അകലഭാടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വഴനി പ്രകവശനലാം കനടുന പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ/മറര്ഹ വനിഭഭാഗലാം
വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനി/യൂണനികവഴനിറനി  നനിശ്ചയനിക്കുന
ഫതീസസ്റ്റ്  ഉളലപലടയള്ള  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവലാം  നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടഭാത്ത  സലാംസഭാനലത്ത  അലാംഗതീകൃത  അണ്-എ യ്ഡഡസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങളനിലല
അലാംഗതീകൃത കകേഭാഴ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന രണര ലക്ഷത്തനിനസ്റ്റ് തഭാലഴ കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാനമുള്ള  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെവ  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്
അനുവദനിച്ചുവരുന.

(സനി) 1. പ്രതീ-ലമടനികേസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്

2. കപഭാസസ്റ്റ് ലമടനികേസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്

3. ഹപ്രമറനി എഡറ്റ്യൂകക്കഷന എയ്ഡസ്റ്റ്
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4. അപ്ഗകഡഷന ഓഫസ്റ്റ് ലമറനിറസ്റ്റ് (100% CSS)

5. 9, 10, കഭാസകേളനിലല പ്രതീ ലമടനികേസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ് (100 % CSS)

6. ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെവഭാ കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്

7. ലസതസസ്റ്റ് കകേഭാപസ്റ്റ് വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം

8. ലഭാപസ്റ്റ് കടഭാപസ്റ്റ് വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം

9. എലാം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്./എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ് പ്രകവശനലാം

ലഭനിക്കുന  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗലാം  ഒനഭാലാം  വര്ഷ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്

പ്രഭാരലാംഭ ലചേലവനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം

10. വൃത്തനിഹതീന  സഭാഹചേരവങ്ങളനിലല  ലതഭാഴനിലകേളനില്  ഏര്ലപടനിരനി

ക്കുനവരുലട മക്കളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം

11. അയങഭാളനി ടഭാലന്റെസ്റ്റ് ലസര്ചസ്റ്റ് &ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്

12. വനിഷന  2013-ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ

പരനിശതീലനത്തനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന പദതനി

13. ബുക്കസ്റ്റ് ബഭാങസ്റ്റ് സതീലാം (50% സനി.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.)

14. പഭാരലല് കകേഭാകളജനില് പഠനിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം

15. കേലഭാകകേഭാഴ്സുകേള പഠനിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ് ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനസ്റ്റ്

ധനസഹഭായലാം

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

18 (3895) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :

ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :

ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജനന :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സര്ക്കഭാര് അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടവര് ലചേറതുലാം വലതുമഭായ

വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേ എന ലക്ഷവകത്തഭാലട സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവനലാം

ലചേയ്യുന പദതനികേള ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനില് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

തൃപ്തനികേരമഭാകണഭാ എനസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി) വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുനതനിനഭായനി ഭൂമനി നല്കുനതനിനുലാം, നനിലവനിലള്ള

വവവസഭായങ്ങള  പരനിരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  കകേഭാര്പകറഷന  എലന്തെല്ലഭാലാം

പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം ലചേയ നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കകേരള സലാംസഭാന പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ

പദതനികേളുലട ഫലമൂലവ നനിര്ണ്ണയലാം സഭാധവമഭാകേത്തക്ക വനിധത്തനില് സമഗമഭായ ഒരു

പഠനലാം സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ ലസന്റെര് കഫഭാര് മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് വഴനി

നടത്തനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുവഭാന  കകേഭാര്പകറഷന  മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്

ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉകദവഭാഗസതലത്തനിലലാം മനനിതലത്തനിലലാം

പ്രതനിമഭാസലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുതനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  50,000 രൂപ മുതല് 10,00,000 രൂപ വലര മുതല്മുടക്കസ്റ്റ് ആവശവമുള്ള

വരുമഭാനദഭായകേ  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷന വഭായ നല്കേനിവരുന.  കേഴനിഞ മൂനസ്റ്റ് വര്ഷക്കഭാലയളവനില് വഭായഭാ

വനിതരണത്തനില്  ഗണവമഭായ  വര്ദനവഭാണസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ

വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  സലാംരലാംഭകേലര  സൃഷനിക്കഭാന  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  വളലരകയലറ

ഗുണകേരമഭായനിട്ടുലണനതനിനഭാല് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തൃപ്തനികേരമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുനതനിനഭായനി ഭൂമനി നല്കുനതസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ

പ്രവര്ത്തന പരനിധനിയനില് വരുന വനിഷയമല്ല.  നനിലവനില് സസ്വന്തെമഭായനി ഭൂമനിയള്ളകതഭാ

അഥവഭാ  ലതീസസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില്  ലഭനിക്കഭാന  സഭാധവതയള്ളകതഭാ  ആയ  വനിജയ

സഭാധവതയള്ള  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വഭായ  നല്കുനതനിനഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന

മുനഗണന നല്കേനിവരുനതസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനിലള്ള സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആവശവമഭായ യന

സഭാമഗനികേളക്കസ്റ്റ്  കവണനിയള്ള  സനിര  മൂലധനവുലാം  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനവുലാം  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ

വഭായഭാ  പദതനികേളനിലൂലട  നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  പടനികേ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന  സലാംരലാംഭകേര്

നടതന  വവവസഭായങ്ങള  പരനിരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ഈ

വഭായകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.
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പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല ആതഹതവഭാ പ്രവണത

19 (3896) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ആതഹതവഭാ  പ്രവണത

വര്ദനിക്കുനതഭായള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  നനിജസനിതനി  അകനസ്വഷനിചറനിയനതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ആതഹതവഭാ  പ്രവണത

വര്ദനിക്കുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനില്ലയനിലല  പഭാകലഭാടസ്റ്റ്,

ലപരനിങ്ങമല പഞഭായതകേളനില് കേഴനിഞ അഞ്ചു വര്ഷമഭായനി ലപഭാതു സമൂഹത്തനില്

ഉളലപടുന  എല്ലഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കനിടയനിലലാം  ആതഹതവഭാ  പ്രവണത  കൂടുനതഭായനി

ചേനില  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില്  വനനിരുന.  ഇക്കഭാരവലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചതനില്

സലാംസഭാനലത്ത  ശരഭാശരനിലയക്കഭാള  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലകേളനില്  ആതഹതവ

കൂടനിവരനികേയഭാലണനസ്റ്റ്  കേണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ പ്രകദശത്തസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗക്കഭാരനിലലാം ഈ

നനിരക്കനിനസ്റ്റ് ആനുപഭാതനികേമഭായ കതഭാതനില് ആതഹതവഭാ നനിരക്കനിലല വര്ദന ദൃശവമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഈ  പ്രശ്നത്തനിലന്റെ  നനിജസനിതനി  അറനിയനതനിനസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ,

പനിനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമ  നനിയമ  സഭാലാംസഭാരനികേ  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവ  വകുപ്പുമനനിയലട

കനതൃതസ്വത്തനില്  പ്രകദശലാം  സനര്ശനിക്കുകേയലാം  ഉകദവഭാഗസരനില്നനിനലാം  ജനങ്ങളനില്നനിനലാം

ചേര്ചയനിലൂലട കേഭാരവങ്ങള  മനസ്സനിലഭാക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ  പ്രകദശലത്ത  ജനങ്ങളുലട

മഭാനസനികേവുലാം ശഭാരതീരനികേവുമഭായ പ്രശ്നങ്ങളുലാം  ആതഹതവയലട  കേഭാരണങ്ങളുലാം  പഠനിചസ്റ്റ്

പരനിഹഭാര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലപട  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  തനിരുവനന്തെപുരലാം

ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലല  മകനഭാകരഭാഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  കേമ്മേനിറനി

രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രഭാഥമനികേ  വനിലയനിരുത്തലനില്

ലഹരനിയലട  അമനിതമഭായ  ഉപകയഭാഗമഭാണസ്റ്റ്  ആതഹതവകേളുലട  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം

എനസ്റ്റ്  മനസ്സനിലഭായതനിനഭാല്  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  ശകമഭായ

കബഭാധവല്ക്കരണവുലാം നനിരതീക്ഷണവുലാം ഏര്പഭാടഭാക്കുവഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലല കുടനികേളക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം 

20 (3897) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലല കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
പ്ലസസ്റ്റ് ടുവനിനു കശഷലാം വനിവനിധ ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളുലട എനടനസസ്റ്റ് പരതീക്ഷഭാ
പരനിശതീലനത്തനിനുലാം,  സനിവനില്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം,  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി,
യ.പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി  കജഭാലനിക്കുകവണനിയള്ള  മല്സര പരതീക്ഷകേളുലട  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം,
പലങടുക്കുനതനിനഭായനി എലന്തെഭാലക്ക സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഏർലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ് ഇനലാം
തനിരനിചസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങലനയള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില്  പലങടുക്കുന  കുടനികേളക്കഭായനി
തഭാമസസനൗകേരവമുളലപലട  എലന്തെല്ലഭാലാം  സനൗകേരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപസ്റ്റ്  :

പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  4  പ്രതീ  എകഭാമനികനഷന
ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെറകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. പടനികേജഭാതനി, പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനിലല  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പ്ലസസ്റ്റ്  ടു  പഠനത്തനികനഭാലടഭാപലാം
വഭാരഭാന്തെവ/അവധനി  ദനിന  ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  എനടനസസ്റ്റ്
പരനിശതീലനവുലാം,  ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  എനടനസസ്റ്റ്  ക്രഭാഷസ്റ്റ്  കകേഭാഴ്സുലാം ടനി
ലസന്റെറകേളനില്  നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറലമ  പ്ലസസ്റ്റ്  ടു  പഠനലാം
കേഴനിഞ വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  11  മഭാസലാം നതീണ്ടുനനില്ക്കുന എനടനസസ്റ്റ്
പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷയനില് എല്ലഭാ വനിഷയങ്ങളക്കുലാം
B+ല് കുറയഭാത്ത മഭാര്ക്കസ്റ്റ് കനടുന പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് പ്ലസസ്റ്റ്
ടു  പഠനകത്തഭാലടഭാപലാം  ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  പരതീക്ഷകേളക്കസ്റ്റ്
ദതീര്ഘകേഭാല  കകേഭാചനിലാംഗസ്റ്റ്  കനടുനതനിനസ്റ്റ്  ഗഭാന്റെസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.
പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര് തനികേളക്കസ്റ്റ് ഒരു വര്ഷകത്തയ്ക്കസ്റ്റ് 10,000 രൂപ വതീതലാം
രണ്ടു  വര് ഷകത്തയലാം  കൂടനി  പരമഭാവധനി  20,000  രൂപ  അനുവദനിക്കുന
പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.
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പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.,  യ.പനി.എസസ്റ്റ്.സനി,  ആര്.ആര്.ബനി.,  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.സനി.  തുടങ്ങനി
സലാംസഭാന/കകേന സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസുകേളനില് കജഭാലനി  കനടുനതനിനുള്ള
മതര  പരതീക്ഷകേളനില്  പലങടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുന.   പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  മണ്ണന്തെല
ആസഭാനമഭാക്കനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന  ICSETS-ല്  പടനികേജഭാതനി
വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് സനിവനില് സര്വ്വതീസസ്റ്റ് എഴുതുനതനിനുള്ള പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുന.

പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ്  :

ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേളുലട എനടനസസ്റ്റ് പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം  :

സയനസസ്റ്റ്  വനിഷയലമടുത്തസ്റ്റ്  പഠനിചസ്റ്റ്  പ്ലസസ്റ്റ്  ടു/വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ.  പരതീക്ഷ
പഭാസ്സഭായ  പടനികേവര്ഗ  വനിദവഭാര് തനികേളക്കസ്റ്റ്  NEET/KEAM  എനതീ
ലപഭാതുപ്രകവശന  പരതീക്ഷയ  മുമ്പഭായനി  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ലപ്രഭാഫഷണല്
കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  വര്ഷലത്ത
പരനിശതീലനലാം, ഒരു മഭാസലത്ത ക്രഭാഷസ്റ്റ് കകേഭാഴസ്റ്റ് എനനിവ നല്കേനിവരുന.

സനിവനില് സര്വ്വതീസസ്റ്റ് പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം  :

പടനികേവര്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേള  സമര്പനിക്കുന  സനിവനില്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  പരതീക്ഷഭാ
പരനിശതീലനത്തനിനഭായള്ള  അകപക്ഷയനികന്മല്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രകതവകേ
അനുമതനി വഭാങ്ങനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന.

(ബനി) പനി.ഇ.ടനി.സനി.കേളനില് പഠനിക്കുന വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് യഭാത്രഭാലചേലവുളലപലടയള്ള
ലചേലവുകേളക്കഭായനി  400  രൂപ  വതീതലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  ഹസപന്റെസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചു
നല്കുനണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത ഓകരഭാ കകേഭാഴനിലലാം  പഠനിക്കുന വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ബുക്കസ്റ്റ്,
റഭാങസ്റ്റ്  ഫയല്,  കചേഭാദവകേടലഭാസകേള  തുടങ്ങനിയ  പഠനസഭാമഗനികേള  സനൗജനവമഭായനി
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  നല്കേനിവരുന  ലപഭാതു  പരതീക്ഷഭാ
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനിയനില് പലങടുക്കുന വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് തഭാമസലാം,  ഭക്ഷണലാം,
യഭാത്രഭാബത്ത,  സഡനി ലമറതീരനിയല്സസ്റ്റ്,  ഒരു നനിശ്ചനിത തുകേയലട കപഭാക്കറസ്റ്റ്മണനി,  എനടനസസ്റ്റ്
പരതീക്ഷ, അകപക്ഷകേള സലാംബന്ധനിച ലചേലവുകേള എനനിവ അനുവദനിക്കുന.

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലല വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ലമചലപട പഠന
സനൗകേരവലാം

21 (3898) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലല വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ലമചലപട
പഠന സനൗകേരവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭായനി  എലന്തെല്ലഭാലാം  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന
എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവങ്ങള  എലന്തെല്ലഭാലാം
എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കമഖലകേളനിലല  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്,  കപഭാസസ്റ്റ്  ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളനി
ലണഭായനിരുന  ദുരവസ  ഉളലപലടയള്ള  പരഭാതനികേള  എലന്തെല്ലഭാലമനലാം  ഇതസ്റ്റ്
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന എനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പടനികേജഭാതനി വനിദവഭാര്തനികേളുലട പഠനസനൗകേരവലാം ലമചലപടുതനതനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ലലാംപലാംഗഭാന്റെസ്റ്റ്, ഹസപന്റെസ്റ്റ്

2. ററ്റ്യൂഷന ഫതീസസ്റ്റ് റതീ ഇലാംകബഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്/ഇ-ഗഭാന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്

3. ഹപ്രമറനി എ ഡറ്റ്യൂകക്കഷന എയ്ഡസ്റ്റ്

4. അയങഭാളനി ടഭാലന്റെസ്റ്റ് ലസര്ചസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്

5. അപ്ഗകഡഷന ഓഫസ്റ്റ് ലമറനിറസ്റ്റ് (100 % CSS)

6. 9,  10  കഭാസകേളനിലല  പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  (100%
CSS)

7. ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെവ കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്

8. വൃത്തനിഹതീന  സഭാഹചേരവങ്ങളനില്  ലതഭാഴനിലനില്  ഏര്ലപടനിരനി
ക്കുനവരുലട ആശനിതര്ക്കുള്ള കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്

9. ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീ
ലനത്തനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന പദതനി

10. ലമ ഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  പരതീക്ഷയനില്  റഭാങസ്റ്റ്  കനടുനവര്ക്കസ്റ്റ്
കഗഭാളഡസ്റ്റ് ലമഡല് നല്കുന പദതനി

11. ലസതകസഭാപസ്റ്റ് വഭാങ്ങല് ധനസഹഭായലാം

12. ലഭാകപഭാപസ്റ്റ് വഭാങ്ങല് ധനസഹഭായലാം

13. പ്രഭാരലാംഭ  ലചേലവുകേളക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം  (ലമഡനിക്കല്
എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്)
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14. കമഭാ ഡല് ലറസനിഡനഷവല് സ്കൂള

15. പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസല്

16. ഐ.റനി.ഐ.കേള

17. പനി.ഇ.റനി.സനി.

18. ലക്രസസ്റ്റ്

19. നഴറനികേള

20. ഇനസനിററ്റ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  സനിവനില്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  എകഭാമനികനഷന
ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ലസഭാഹസറനി

21. പഭാരലല് കകേഭാകളജസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസ ധനസഹഭായലാം

22. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ്റ്റ്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്

23. ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനന്തെര  കേലഭാകകേഭാഴ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന  പടനികേജഭാതനി
വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പഠന/പരനിശതീലന  ഉപകേരണങ്ങള/ഉപഭാധനികേള
വഭാങ്ങുനതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം.

ഇതനിനുപുറലമ പടനികേവര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി തഭാലഴപറയന പ്രകതവകേ
പദതനികേളുലാം നടപഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.

1. സ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അകേലങ്ങളനിലള്ള  സ്കൂളുകേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  കപഭാകുനതനിനസ്റ്റ്
പ്രകതവകേ യഭാത്രഭാ സനൗകേരവലാം ഏര്പഭാടഭാക്കുന 'കഗഭാത്രസഭാരഥനി' പദതനി.

2. വനിദവഭാര്തനികേളുലട വനിജയശതമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ടറ്റ്യൂകടഭാറനിയല്
പദതനി.

3. യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം.

4. മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കുള്ള കപ്രഭാതഭാഹന ഗഭാന്റെസ്റ്റ്.

5. സകങതങ്ങളക്കുള്ളനില്  ഏകേഭാധവഭാപകേ  വനിദവഭാലയങ്ങള,  വനികേഭാസസ്റ്റ്  വഭാടനികേള,
കേനിന്റെര്ഗഭാര്ടനുകേള, ബഭാലവഭാടനികേള.

6. ഹസനനികേ സ്കൂള നകവഭാദയ സ്കൂള പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം.

പുതനിയ പദതനികേള  :

1. പടനികേവര്ഗ  ഊരുകേളനില്  വനിദവഭാര്തനികേള  കൃതവമഭായനി  ഗൃഹപഭാഠങ്ങള
ലചേയ്യുന എനസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതവഭാനുലാം ആധുനനികേ പഠകനഭാപഭാധനികേള ഉറപ്പു
വരുതവഭാനുലാം കവണനി  'സഭാമൂഹവ പഠന മുറനികേള'  ഈ വര്ഷലാം സഭാപനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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2. ഈ  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിച  ഒരു  പുതനിയ  സലാംരലാംഭമഭാണസ്റ്റ്  'കഗഭാത്രബന'
പദതനി. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വയനഭാടസ്റ്റ് ജനില്ലയനിലല ഹപ്രമറനി കഭാസുകേളുള്ള എല്ലഭാ
സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിലലാം പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  241
അദവഭാപകേലര  നനിയമനിച്ചു.  ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടയകേ,  ലചേറനിയ  കഭാസുകേളനില്
ഭഭാഷഭാപരമഭായ പ്രശ്നങ്ങള പഠനത്തനിനസ്റ്റ് തടസ്സലാം നനില്ക്കുനതസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കുകേ,  മറസ്റ്റ്
വനിദവഭാര്തനികേളുമഭായനി  ഇടപഴകുനതനിനസ്റ്റ്  സനൗകേരവലമഭാരുക്കുകേ  എനനിവയഭാണസ്റ്റ്
കഗഭാത്രബന അദവഭാപകേരുലട പ്രധഭാനലപട ദനൗതവലാം.

(സനി) പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപസ്റ്റ്:

പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലകേളനിലല വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ടറ്റ്യൂഷന സമ്പ്രദഭായലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കുടനികേളുലട  പഠന  സനൗകേരവത്തനില്  വഭാര്ഡന
പ്രകതവകേ ശദലചേലതന.  മറസ്റ്റ് വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പുറകമ
പ്രതീ-ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലനിലല വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ബഭാഗസ്റ്റ്,  ലചേരുപസ്റ്റ്,  കുട,
യൂണനികഫഭാലാം  മുതലഭായവ  വഭാങ്ങുനതനിനസ്റ്റ്  തുകേ  അനുവദനിക്കുന.  എണ്ണ,
കസഭാപസ്റ്റ്,  കതഭാര്ത്തസ്റ്റ്  മുതലഭായ  അവശവസഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനസ്റ്റ്
അലവനസസ്റ്റ്,  കപഭാക്കറസ്റ്റ്  മണനി എനനിവ അനുവദനിച്ചുവരുന.  സനൗജനവ
തഭാമസവുലാം ഭക്ഷണവുലാം നല്കുന.

കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലനില്  പഠനസഹഭായത്തനിനഭായനി  ലറസനിഡനഷവല്
ടറ്റ്യൂടര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനു
കൂലവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പുറകമ കപഭാക്കറസ്റ്റ്  മണനിയലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.  സനൗജനവ
തഭാമസവുലാം ഭക്ഷണവുലാം നല്കുന. കഹഭാസല് അകന്തെവഭാസനികേളുലട സുരക്ഷയ്ക്കഭായനി
വഭാര്ഡന,  വഭാചസ്റ്റ്മഭാന  എനനിവരുലട  കസവനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കഹഭാസലകേളുലട  അടനിസഭാന  സനൗകേരവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
യഥഭാസമയലാം  അറകുറപണനികേള  നടതനതനിനുലാം  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള
ലചേയ്യുനതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ്  :

പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴനിലള്ള പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ് കപഭാസസ്റ്റ് ലമടനികേസ്റ്റ്
കഹഭാസലകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി കഹഭാസലകേളനിലല അടനിസഭാന
സനൗകേരവങ്ങള  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ഉയര്തനതനിനസ്റ്റ്
യൂണനിലസഫസ്റ്റ്  നനിഷ്കര്ഷനിച  മഭാതൃകേയനില്  നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുന.

പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്/കപഭാസസ്റ്റ്ലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളനിലല  അകന്തെവഭാസനികേളനിലല
സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായനി  50  കഹഭാസലകേളനില്  സനിസനിറനിവനി
സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  276.88  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  40  കഹഭാസലകേളനില് സഭാനനിടറനി നഭാപ്കേനിന ലവന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമഷതീനുകേള,
ഇനസനിനകറററകേള  എനനിവ  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  17.53  ലക്ഷലാം
രൂപയ്ക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആനുകൂലവങ്ങള

22 (3899) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്
എലന്തെല്ലഭാലാം സഹഭായങ്ങളുലാം ആനുകൂലവങ്ങളുലാം നല്കേനിയനിരുന; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്  ഇവയനില്  ഏലതല്ലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളുലാം  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം
വര്ദനിപനിച്ചു നല്കേനി; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിൽ  സസ്വന്തെമഭായ  വതീകടഭാ,  വതീടുവയ്ക്കഭാന
സലകമഭാ ഇല്ലഭാത്തവര് എത്രലയനസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ ;

(ഡനി)  അവര്ക്കസ്റ്റ് വതീടുവയവഭാനുലാം സലമനില്ലഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ് സലമുളലപലട വതീടസ്റ്റ്
നല്കേഭാനുലാം ഈ സര്ക്കഭാര് എന്തു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന എനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിരുന സഹഭായങ്ങളുലാം ആനുകൂലവങ്ങളുലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)   എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  ചുവലട
ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന സഹഭായങ്ങളുലാം ആനുകൂലവങ്ങളുലാം വര്ദനിപനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് :

1. പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്,  കപഭാസസ്റ്റ് ലമടനികേസ്റ്റ് കകേഭാഴ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ വനിദവഭാര്തനികേളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവലാം  25%
വര്ദനിപനിച്ചു.

2. മനിശവനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം,  വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം എനതീ
ആനുകൂലവങ്ങള  50,000  രൂപയനില്നനിനലാം  75,000
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

3. വനികദശ  ലതഭാഴനില്  ധനസഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന
ആനുകൂലവലാം 50,000 രൂപയനില് നനിനലാം 1,00,000 രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിച്ചു.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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4. വനിവഭാഹ ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന
പരനിധനി നനിലവനിലള്ള  50,000  രൂപയനില് നനിനലാം  1,00,000
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

5. മനിശവനിവഭാഹ  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  കുടുലാംബ  വഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാന  പരനിധനി  40,000  രൂപയനില്  നനിനലാം  1,00,000
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

6. ലപരനിപതറനികേസ്റ്റ്/ഏകേഭാധവഭാപകേ  വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
പ്രതനിവര്ഷ യൂണനികഫഭാലാം അലവനസസ്റ്റ്  400  രൂപയനില് നനിനസ്റ്റ്
500  രൂപയഭായലാം  കുടനികേളുലട  പ്രതനിദനിന  ഭക്ഷണലചേലവസ്റ്റ്  15
രൂപയനില് നനിനലാം 40 രൂപയഭായലാം വര്ദനിപനിച്ചു.

7. അരനിവഭാള കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ്  സഭാന്തെസ്വനലാം  -  പ്രതനിമഭാസലാം  2,000
രൂപയനില് നനിനലാം 2500 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

(സനി)  2009-ല് കേനില നടത്തനിയ സര്ലവ്വ പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  30,698
ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലാം  26,210  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളുലാം
ഉണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഭൂരഹനിതരഭായ  11,594  കപരുലാം  സസ്വന്തെമഭായനി
ഭൂമനിയള്ളവരനില് ഭവനരഹനിതരഭായ 15,176 കപരുലാം ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി)   ഗഭാമപ്രകദശത്തസ്റ്റ്  സസ്വന്തെമഭായനി  രണസ്റ്റ്  ലസന്റുലാം,  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില്
കുറഞതസ്റ്റ് ഒനര ലസന്റെസ്റ്റ് ഭൂമനിലയങനിലലാം സസ്വന്തെമഭായള്ള ഗഭാമസഭ ലനിസനില് ഉളലപട
ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  3,00,000  രൂപ  4  ഗഡുക്കളഭായനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുന. നനിലവനില് സലലാം ഇല്ലഭാത്ത പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
സലലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഭൂരഹനിത  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്
കുറഞതസ്റ്റ്  5  ലസന്റെസ്റ്റ്  ഭൂമനിക്കസ്റ്റ്  3.75  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില്
കുറഞതസ്റ്റ് 3 ലസന്റെസ്റ്റ് ഭൂമനിക്കസ്റ്റ് 4.50 ലക്ഷലാം രൂപയലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില് കുറഞതസ്റ്റ്
3  ലസന്റെസ്റ്റ് ഭൂമനിക്കസ്റ്റ്  6  ലക്ഷലാം രൂപയലാം അനുവദനിക്കുന.  കൂടഭാലത ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവന
രഹനിതരുലാം  കവടന,  നഭായഭാടനി,  ചേകനിയ/അരുന്ധതനിയഭാര്,  കേള്ളഭാടനി  എനതീ  ദുര്ബല
സമുദഭായത്തനില്  ഉളലപടവരുമഭായ  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  വതീടസ്റ്റ്
വയനതനിനസ്റ്റ്  7.25 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചുവരുന. പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
ഭൂരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ് 'ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കേല് പദതനി', ആദനിവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ വനികേസന
മനിഷന തുടങ്ങനിയ പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ലഭവമഭാക്കനിവരുന.  ഭവനരഹനിതരഭായ
പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ജനറല് ഹനൗസനിലാംഗസ്റ്റ് പദതനി,  എ.റനി.എസസ്റ്റ്.പനി.  ഭവന പദതനി,
ഹഡ്കകേഭാ ഭവന പദതനി എനനിവയനില് ഉളലപടുത്തനി വതീടുകേള അനുവദനിച്ചുവരുന.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് വനബന കേലവഭാണ് കയഭാജന പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയലാം വതീടുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവ കൂടഭാലത ഗഭാമവനികേസന വകുപസ്റ്റ്
മുഖഭാന്തെനിരലാം  പനി.എലാം.എ.ഹവ.  ഭവന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയലാം  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
വതീടുകേള അനുവദനിച്ചുവരുന.
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പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന കഹഭാസലകേളനിലല
വഭാചസ്റ്റ്മഭാന്മഭാരുലട ഡറ്റ്യൂടനി സമയലാം

23 (3900) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കഹഭാസലകേളുലട
എണ്ണലാം  എത്ര;  ഈ  കഹഭാസലകേളനിലല  ആലകേ  വഭാചസ്റ്റ്മഭാന്മഭാരുലട  തസനികേ  എത്ര;
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഈ കഹഭാസലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന വഭാചസ്റ്റ്മഭാന്മഭാരുലട ഒരു ദനിവസലത്ത ഡറ്റ്യൂടനി
സമയവുലാം ഒരഭാഴ്ചലത്ത പരമഭാവധനി ഡറ്റ്യൂടനി സമയവുലാം എത്രയഭാലണനസ്റ്റ് നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അതസ്റ്റ് എത്രയഭാലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇങ്ങലന കഹഭാസലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന വഭാചസ്റ്റ്മഭാന്മഭാര് പ്രതനിദനിനലാം 18
മണനിക്കൂര് മുതല് 24 മണനിക്കൂര് വലര ഡറ്റ്യൂടനി ലചേകയണ സഭാഹചേരവലാം നനിലനനില്ക്കുന
വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനികന്മല്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനി
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ബഹു.കകേരള അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ് ഹടബറ്റ്യൂണല് 2017
മഭാര്ചസ്റ്റ്  22-നസ്റ്റ് പുറലപടുവനിച ഉത്തരവസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ബഹു.
കകേരള അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്  ഹടബറ്റ്യൂണല് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശലാം എന്തെഭാലണനലാം
ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിരുന  സമയപരനിധനി  എത്രയഭാലണനലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതനികന്മല്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എന്തെഭാലണനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കുകമഭാ; ഇലല്ലങനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  ബഹു.  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്  ഹടബറ്റ്യൂണല്  അനുവദനിചനിരുന
സമയപരനിധനി  പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങനില് സമയപരനിധനി പഭാലനിക്കഭാതനിരുനതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനിന കേതീഴനില് നനിലവനില് 109 കഹഭാസലകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ആയതനില്  109 വഭാചസ്റ്റ്മഭാന്മഭാരുലട തസനികേയണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല്ല.  വഭാചസ്റ്റ്മഭാലന്റെ  കജഭാലനി  സമയലാം  നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ
ഉത്തരവസ്റ്റ്  നനിലവനിലനില്ല.  ടനി  തസനികേയനില്  കസവനമനുഷനിക്കുന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
വതീക്കനിലനി ഓഫഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചുവരുനതസ്റ്റ്.
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(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  വകുപനിലല  വഭാചസ്റ്റ്മഭാന  തസനികേയനില്  കസവനമനുഷനിക്കുന
ജതീവനക്കഭാരുലട ഡറ്റ്യൂടനി സമയലാം ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ്
ഡയറകര് സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട കകേരള അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്  ഹടബറ്റ്യൂണല്  22-3-2017-ല്
പുറലപടുവനിച  വനിധനിനവഭായ  പ്രകേഭാരലാം  കൂടുതല്  വഭാചസ്റ്റ്മഭാനമഭാലര  നനിയമനിചസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരവത്തനില്
ശഭാശസ്വത പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാനുലാം judgment-ലന്റെ ലവളനിചത്തനില് working hours - 8
hours a day and 48 hours a week  എന രതീതനിയനില് ആക്കുവഭാനുലാം കേഴനിയനതഭാലണനലാം
ആയതസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  ഉചേനിതമഭായ  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിക്കുവഭാനുമഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  വനിധനിനവഭായത്തനിലന്റെ  സഭാക്ഷവലപടുത്തനിയ
പകേര്പസ്റ്റ്  കേനിടനിയതനിനുകശഷലാം  മൂനസ്റ്റ്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കണലമന
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്  ഹടബറ്റ്യൂണലനിലന്റെ  ഉത്തരവനികന്മല്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(എഫസ്റ്റ്)  സമയപരനിധനി കേഴനിഞനിടനില്ല.

പടനികേവര്ഗ ലപണ്കുടനികേളക്കുള്ള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

24 (3901) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പടനികേവര്ഗ  ലപണ്കുടനികേളുലട സമഗ വനികേസനത്തനിനുതകുന
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയലട ഉകദ്ദേശവ ലക്ഷവങ്ങള എലന്തെല്ലഭാലാം; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയലട ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലന്തെല്ലഭാലാം;

(ഡനി) പദതനി നടത്തനിപനിനുള്ള ധനലാം എങ്ങലന കേലണത്തഭാനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനി
ചനിട്ടുള്ളലതന ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ഇ)  പദതനി  നടത്തനിപനിനസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  ഹകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കഗഭാത്ര വഭാതലവനനിധനി പദതനി എന കപരനില് പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ലപണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ശരനിയഭായ വനിദവഭാഭവഭാസലാം ഉറപഭാക്കല്, കേഴനിവസ്റ്റ്
ലമചലപടുതകേ,  സഭാമൂഹവ  പദവനി  ഉയര്തകേ  എനതീ  കേഭാരവങ്ങളക്കുകവണനി  ഒരു
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  ഏര്ലപടുതനതനിനുള്ള  പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ  ലപണ്കുടനികേളുലട
സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉനമനത്തനിനഭായനി  കഗഭാത്ര വഭാതലവനനിധനി
എന പദതനി ലക്ഷവമനിടുന.  ലപണ്കുടനി പത്തഭാലാം കഭാസസ്റ്റ് ആകുകമ്പഭാകഴഭാ, 18 വയസ്സസ്റ്റ്
ആകുകമ്പഭാകഴഭാ  ഈ  ദതീര്ഘകേഭാല  നനികക്ഷപ  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനുസരനിചസ്റ്റ് ലപണ്കുഞനിലന്റെ ജനന രജനികസഷന,  പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിലവയ്പസ്റ്റ്,
സ്കൂള  പ്രകവശനലാം  തുടങ്ങനി  പത്തഭാലാം  കഭാസ്സസ്റ്റ്  എതനകതഭാലട  ഒരു  സമഗ  വനികേസനമഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷവമനിടുനതസ്റ്റ്. ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് തുകേ ജതീവനിത നനിലനനില്പനിനഭാകയഭാ, ഉനത വനിദവഭാഭവഭാസത്തനികനഭാ
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായള്ള  ഏജനസനിലയ  ലതരലഞടുക്കുനതുലാം
വഭാങ്ങല്  നടപടനിക്രമവുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  വഴനി  ആയനിരനിക്കണലാം.  ഇലതഭാരു
ദതീര്ഘകേഭാല പദതനി ആയതനിനഭാല് ഇതനിനഭായനി ഒരു കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്
രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് വരനി സലാംഖവയലട അടവസ്റ്റ് നനിരതീക്ഷനി
കക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) 1-4-2017 മുതല് ജനനിച പടനികേവര്ഗ ലപണ്കുടനികേളുലട കഡറ ബന്ധലപട ജനില്ലഭാ
ഓഫതീസര്മഭാര് മുകഖന സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ബഡ്ജറനില് 2225-02-102-76 കഗഭാത്ര
വഭാതലവ നനിധനി (പ്ലഭാന) ശതീര്ഷകേത്തനില് 2 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  കഗഭാത്രവഭാതലവനനിധനി  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനഭായനി
ലപ്രഭാകപഭാസല് വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ഗ്രൂപസ്റ്റ് മതീറനിലാംഗസ്റ്റ് മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം വനിതരണലാം ലചേയഭാന ഉണഭാകുന കേഭാലതഭാമസലാം

25 (3902) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്
ഉത്തരവനിറങ്ങനിയനിട്ടുലാം  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം  പണലാം  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന
ആറമഭാസത്തനിലധനികേലാം സമയലമടുക്കുനതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്രയധനികേലാം കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുനതസ്റ്റ് എന്തുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  അനുവദനിച  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ് കവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന
ഉത്തരവുകേളനികന്മല് ജനില്ലഭാ പടനികേജഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായ തുകേ വനിതരണലാം ലചേയഭാന  6 മഭാസത്തനിലധനികേലാം  സമയലാം എടുക്കുനതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി)   ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)  ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1-9-2017  മുതല് പദതനി ഓണ് ഹലന ആയനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അനഭാഥഭാലയങ്ങളനില് വളരുന കുടനികേളുലട സഭാമൂഹവ പനികനഭാക്കഭാവസ

26 (3903) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനില്  ജഭാതനിയലാം  മതവുലാം  അറനിയഭാലത
വളരുന  കുടനികേലള  ജഭാതനിയലടയലാം  മതത്തനിലന്റെയലാം  മറസ്റ്റ്  പനികനഭാക്കഭാവസയലടയലാം
അടനിസഭാനത്തനില് ലഭനികക്കണതഭായ ഏലതങനിലലാം  ആനുകൂലവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കഭാ
തനിരനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇത്തരത്തനില് ആനുകൂലവലാം നനികഷധനിക്കലപടുന സഭാഹചേരവലാം
പഠനിക്കുനതനികനഭാ പരനികശഭാധനിക്കുനതനികനഭാ എലന്തെങനിലലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനില് വളരുന കുടനികേളുലട സഭാമൂഹവ പനികനഭാക്കഭാവസ
പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  ഈ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് കകേരള സലാംസഭാന പനികനഭാക്ക
വനിഭഭാഗ കേമ്മേതീഷകനഭാടസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ആവശവലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില് ഈ വനിഷയത്തനില്  എലന്തെങനിലലാം  തതീരുമഭാനലാം  ഹകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(സനി&ഡനി)   സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനിലലയലാം  അനഭാഥലര
സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചസ്റ്റ്  വനിശദമഭായ  ഒരു  പഠനലാം  നടതനതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച
വനിഷയലാം കകേരള സലാംസഭാന പനിനഭാക്ക വനിഭഭാഗ കേമ്മേതീഷലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
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ഭൂരഹനിതരഭായനിട്ടുള്ള പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി

27 (3904) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ഭൂരഹനിതരഭായനിട്ടുള്ള
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭൂമനി ലഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് എത്ര അകപക്ഷകേള നനിലവനിലണസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2016 കമയസ്റ്റ് 1 മുതല് 2017 ജൂഹല 31 വലര ഈ വനിഭഭാഗത്തനിലല എത്ര
കപര്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി നലനിലയന കേണക്കസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  50,000  രൂപയനില്  തഭാലഴ  വരുമഭാനമുള്ളതുലാം
സസ്വന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയനില്ലഭാത്തതുമഭായ  അകപക്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  പഞഭായതകേളനില്  5  ലസന്റെസ്റ്റ്
സലലാം  വഭാങ്ങുനതനിനസ്റ്റ്  3,75,000  രൂപയലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില്  3  ലസന്റെനിനസ്റ്റ്
4,50,000  രൂപയലാം കകേഭാര്പകറഷനനില് 3  ലസന്റെനിനസ്റ്റ്  6,00,000  രൂപയലാം നനിരക്കനില്
അനുവദനിച്ചുവരുന.  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള ഗഭാമസഭഭാ/വഭാര്ഡസ്റ്റ് സഭ ലനിസകേളനില്നനിനലാം
ലതരലഞടുക്കുന.  വഭാര്ഡ്സഭ/ഗഭാമസഭ  ലനിസസ്റ്റ്  ലഭവമല്ലഭാത്ത  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് വകുപസ്റ്റ് മുകഖന കനരനിടസ്റ്റ് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചസ്റ്റ് ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട
മുനഗണനഭാ  ലനിസസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  നനിലവനിലള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുകേളനിലല
അര്ഹതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.  ഈ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ഭൂമനി  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  പുതനിയ  പദതനികേലളഭാനലാം  നടപഭാക്കനിയനിടനില്ല.  2016-17-ല്
4465 പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി നല്കേനി.  പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുന
സര്ക്കഭാര് ഊര്ജനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാലത മഭാറനിവചനിരുന വനഭാവകേഭാശ നനിയമ
പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  നല്കുന  നടപടനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം
തസ്വരനിതലപടുത്തനി  കകേന  വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെയലാം  ബഹുമഭാനലപട
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയലടയലാം അനുമതനി ലഭനിച നനിക്ഷനിപ്ത വനഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ് റവനറ്റ്യൂ
വകുപസ്റ്റ് അഡതീഷണല് ചേതീഫസ്റ്റ് ലസക്രടറനി,  വനലാം വകുപസ്റ്റ് അഡതീഷണല് പ്രനിനസനിപല് ചേതീഫസ്റ്റ്
കേണ്സര്കവറര്  ഓഫസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്സസ്റ്റ്,  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്
എനനിവരടങ്ങനിയ  ഒരു സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം  അതനിനപ്രകേഭാരലാം  നനിക്ഷനിപ്ത
വനഭൂമനി  വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  ലഭനിച  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടസ്റ്റ്,
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പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  ഭൂമനി  3  മഭാസത്തനിനകേലാം  അളനസ്റ്റ്  തനിരനിചസ്റ്റ്
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ്  ലസഷവല്  സര്കവ്വ  ടതീമനിലന  നനികയഭാഗനിച്ചു.  അതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  1-1-1977-നുമുമ്പസ്റ്റ്  വനഭൂമനി  ഹകേവശമുള്ള
പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കുലാം പടയലാം നല്കുനതനിനസ്റ്റ് ഉത്തരവഭാകുകേയലാം തുടര്നടപടനി റവനറ്റ്യൂ
വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയമഭാണസ്റ്റ്.  റവനറ്റ്യൂ ഭൂമനി  ലഭവമല്ലഭാത്ത സലങ്ങളനില്
ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനിയലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  22,182  അകപക്ഷകേള
നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ഓകരഭാ
ജനില്ലയനിലലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളുലട എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുലാം പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.

ക്രമ നമ്പര് ജനില്ല ഭൂമനി ലഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നനിലവനിലള്ള
അകപക്ഷകേളുലട എണ്ണലാം

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 2

2 ലകേഭാല്ലലാം 12

3 പത്തനലാംതനിട 106

4 കകേഭാടയലാം 49

5 ആലപ്പുഴ 43

6 ഇടുക്കനി 62

7 എറണഭാകുളലാം 11

8 തൃശ്ശൂര് 6

9 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 11

10 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 130

11 മലപ്പുറലാം 74

12 കേണ്ണൂര് 0

13 വയനഭാടസ്റ്റ് 3743

14 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 446

ആലകേ 4695
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(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  4732  കപര്ക്കസ്റ്റ്  2016  കമയസ്റ്റ്  മുതല്
2017 ജൂഹല വലര ഭൂമനി ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കസ്റ്റ്
2016  കമയസ്റ്റ്  മുതല്  2017  ജൂഹല  വലര  നല്കേനിയ  ഭൂമനിയലട  വനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന :

1 നനിക്ഷനിപ്തവന ഭൂമനി 667  കപര്ക്കസ്റ്റ്  558  ഏക്കര്
ഭൂമനി

2 ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കുന പദതനി 202  കപര്ക്കസ്റ്റ്  86.863
ഏക്കര് ഭൂമനി

3 വനഭാവകേഭാശനനിയമപ്രകേഭാരലാം
ഹകേവശകരഖ നല്കേനിയതസ്റ്റ്

136  കപര്ക്കസ്റ്റ്  705  ഏക്കര്
ഭൂമനി.

ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട ഓണകററനിയലാം വര്ദനിപനിച്ചു നല്കേഭാന നടപടനി

28 (3905) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  കക്ഷമലത്ത
മുനനനിര്ത്തനി  ഇവര്ക്കനിടയനില്  പ്രവർത്തനിക്കുനതനിനഭായനി  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാലര  നനിയമനിചതസ്റ്റ്
എനമുതലഭാണസ്റ്റ്;  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ചുമതലകേള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരനില് ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം നല്കുന പ്രതനിമഭാസ ഓണകററനിയലാം
എത്ര എനസ്റ്റ് ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം ഓണകററനിയലാം
ഏറവുലമഭാടുവനില് വര്ദനിപനിച്ചു നൽകേനിയതസ്റ്റ് എനഭാലണനലാം എത്ര വതീതലാം തുകേയഭാണസ്റ്റ്
വർധനിപനിച്ചു നല്കേനിയലതനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കജഭാലനിഭഭാരലാം തഭാരതകമവന കൂടുതലള്ള പടനികേജഭാതനി ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കുന ഓണകററനിയലാം മഭാത്രലാം വര്ദനിപനിച്ചു നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ  പ്രകമഭാടര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന  ഓണകററനിയലാം  വര്ദനിപനിച്ചു
നല്കേനിയ തതീയതനി മുതല് മുനകേഭാല പ്രഭാബലവകത്തഭാലട ഓണകററനിയലാം വര്ദനിപനിച്ചു
നല്കേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളുലട കക്ഷമലത്ത മുനനനിര്ത്തനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനികേളുലട സഹഭായത്തനിനഭായനി  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്  26-7-2000-ലല
സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)531/2000/പജപവവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനിക്കലപട  എസസ്റ്റ്.സനി.
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കവഭാളണനിയര്മഭാരഭാണസ്റ്റ്  പനിനതീടസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.സനി.പനി.  കകേഭാര്ഡനികനററലാം  അതനിനുകശഷലാം
എസസ്റ്റ്.സനി. ലപ്രഭാകമഭാടറമഭായനി പുനര്നഭാമകേരണലാം ലചേയലപടതസ്റ്റ്. എസസ്റ്റ്.സനി. ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട
ചുമതലകേള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.  28-8-2011-ലല  സ.ഉ.  (ഹകേ)  41/
2001/പജപവവനിവ.  പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ  കമഖലകേളനില്  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാലര
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി സര്ക്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിക്കുന വനിവനിധ കക്ഷമ
പദതനികേളുലട  ഗുണഫലങ്ങള  അര്ഹരഭായ  പടനികേവര്ഗ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളനില്  എത്തനിക്കുകേ,
സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് ചേനികേനിത കതടനി എതന പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ചേനികേനിത ഉറപസ്റ്റ്
വരുതകേ,  ഊരുകൂടങ്ങള കൂടുനതനിനുലാം പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല ഗുണകഭഭാകഭാക്കലളയലാം
വനികേസന വകുപ്പുകേലളയലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങലളയലാം ബന്ധനിപനിക്കുന
കേണ്ണനിയഭായലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ എനനിവയഭാണസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.ടനി. ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട ചുമതലകേള.

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട  ഓണകററനിയലാം  7000  രൂപയലാം,
പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളനിലല  റസനിഡന്റെസ്റ്റ്  ടറ്റ്യൂടര്മഭാരുലട  ചുമതല  കൂടനി  വഹനിക്കുന
ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട ഓണകററനിയലാം 7,500 രൂപയമഭാണസ്റ്റ്. എസസ്റ്റ്.ടനി. ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് 9000
രൂപ  ഓണകററനിയവുലാം  625  രൂപ  യഭാത്രഭാബത്തയലാം  ഉളലപലട  9625  രൂപയഭാണസ്റ്റ്
നല്കുനതസ്റ്റ്.  7-11-2015-ലല  സ.ഉ.  (ഹകേ)  84/2015/പജപവവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം  പടനികേജഭാതനി
ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട  ഓണകററനിയലാം  4000  രൂപയനില്നനിനസ്റ്റ്  7,000  രൂപയഭായലാം
പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലകേളനിലല  റസനിഡന്റെസ്റ്റ്  ടറ്റ്യൂടര്മഭാരുലട  ചുമതല  കൂടനി  വഹനിക്കുന
ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട  ഓണകററനിയലാം  4,500  രൂപയനില്  നനിനസ്റ്റ്  7,500  രൂപയഭായലാം
വര്ദനിപനിചനിരുന. 30-1-2016-ലല സ.ഉ. (ഹകേ) 9/16/പജപവവനിവ പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്
എസസ്റ്റ്.ടനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട  ഓണകററനിയലാം  5,000  രൂപയനില്നനിനസ്റ്റ്  9,000
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചതസ്റ്റ്.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട ഓണകററനിയലാം  7-11-2015-ല് വര്ദനിപനിചനിരുന.
ആയതസ്റ്റ് കേഴനിഞനിടസ്റ്റ് 21 മഭാസക്കഭാലയളവസ്റ്റ് മഭാത്രകമ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള.

(ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

ജനനനി ജന്മരക്ഷ പദതനി

29 (3906) ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം
കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം നല്കുനതനിനസ്റ്റ് 'ജനനനി ജന്മരക്ഷ പദതനി' നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  പ്രസ് തുത  പദതനിയ്ക്കഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മണ്സൂണ്  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  ഈ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  പടനിണനി  ഇല്ലഭാതഭാക്കു
നതനിനഭായനി ഭക്ഷവ സഹഭായ പദതനി ആവനിഷ് ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഏലതല്ലഭാലാം ഭക്ഷവധഭാനവങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഇവര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനലതനലാം അതനിനഭായനി എത്ര രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ് തുത  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  മുന  വര്ഷലാം  നടപഭാക്കനിയ  കപഭാലല
ഓണക്കനിറ്റുലാം ഓണകക്കഭാടനിയലാം  വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുള്ള പദതനി ഈ വര്ഷവുലാം
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ഗര്ഭനിണനികേളഭായ
എല്ലഭാ സതീകേളുകടയലാം അവരുലട കുഞ്ഞുങ്ങളുകടയലാം ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  'ജനനനി  ജന്മരക്ഷ'  പദതനി.
എ.പനി.എല്., ബനി.പനി.എല്., വവതവഭാസമനില്ലഭാലത എല്ലഭാ ഗര്ഭനിണനികേളുലടയലാം കു ഞ്ഞുങ്ങളുലടയലാം
മുലയൂട്ടുന  അമ്മേമഭാരുകടയലാം  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുതകേ  എനതഭാണസ്റ്റ്
ഈ പദതനിയലട ലക്ഷവലാം.  ഗര്ഭഭാവസയലട 3-ാം മഭാസലാം മുതല് പ്രസവകശഷമുള്ള
12 മഭാസലാം വലര (ആലകേ 18 മഭാസലാം) പ്രതനിമഭാസലാം 1,000 രൂപ (ആയനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം)
അര്ഹരഭായ  അകപക്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  (ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ്)  ലഭവമഭാക്കുന.  അമ്മേയലാം  കുഞനിനുലാം
ആവശവമഭായ കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം സസ്വന്തെലാം നനിലയ്ക്കസ്റ്റ് വഭാങ്ങനി കേഴനിക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ് ടനി തുകേ
നല്കുനതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ജനനനി  ജന്മരക്ഷഭാ  പദതനിക്കഭായനി  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
15 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയതനില് 6 കകേഭാടനി 35 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഭക്ഷവ സഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന സഭാധനങ്ങളുലട
പടനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. അരനി - 15 Kg

2. ലചേറപയര്/വനപയര് - 1 Kg

3. കേടല – 1 Kg

4. ലവളനിലചണ്ണ -  1 Lr.
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നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഭക്ഷവ സഹഭായ പദതനിക്കഭായനി  25  കകേഭാടനി രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയതനില്  8,93,41,600  രൂപ  (എടസ്റ്റ്  കകേഭാടനി ലതഭാണ്ണൂറനി  മൂനസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി

നഭാല്പലത്തഭാനഭായനിരത്തനി അറന്നൂറസ്റ്റ് രൂപ മഭാത്രലാം) അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)   സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  മുനവര്ഷലത്തകപഭാലല  തലന

ഓണകക്കഭാടനിയലാം  ഓണക്കനിറ്റുലാം  ഈ  വര്ഷവുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1,55,471  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഓണക്കനിറ്റുലാം  60  വയസ്സസ്റ്റ്  മുതല്  പ്രഭായമുള്ള

പടനികേവര്ഗക്കഭാരഭായ  51,476  കപര്ക്കസ്റ്റ്  (23107  പുരുഷന്മഭാര്,  28369  സതീകേള)

ഓണകക്കഭാടനിയലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനിയലട നവതീകേരണലാം

30 (3907) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മങട  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏകേ  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനിയലട  നവതീകേരണലാം

സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയ നനികവദനത്തനികന്മല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേഭാളനനിയലട അടനിസഭാന/പശ്ചഭാത്തല സനൗകേരവലാം വനികേസനിപനി

ക്കുനതനിനഭായനി ബന്ധലപട വകുപസ്റ്റ് പ്രകതവകേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ് മുകഖന മങട കേള്ളനിക്കല് കകേഭാളനനിയനിലല

6  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  വതീടസ്റ്റ്,  ഹവദദ്യുതനി  എനനിവയലാം,  എലാം.പനി.  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്

കറഭാഡുലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  നടപ്പു  വര്ഷലാം  കബഭാക്കസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  ടനി.എസസ്റ്റ്.പനി.

ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് കുടനിലവള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് കപ്രഭാജകസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വതീടസ്റ്റ്,  കുടനിലവള്ളലാം,  ഹവദദ്യുതനി,  കറഭാഡസ്റ്റ് മുതലഭായ അടനിസഭാന സനൗകേരവങ്ങള ലഭവമഭായ ഈ

കകേഭാളനനിയനില് ഇനനി സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനികക്കണതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭാവശവമഭായ

എസനികമറസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എല്ലഭാ  അടനിസഭാന

സനൗകേരവങ്ങളുലാം  ലഭവമഭായതനിനഭാല്  ഈ  കകേഭാളനനിയനില്  പ്രകതവകേ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്

നടപനിലഭാകക്കണതനില്ല.
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ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളനില് വതീഴ്ചകേള
വരുത്തനിയ ഉകദവഭാഗസര്

31 (3908) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില്  അവരുലട  ഉനമനങ്ങളക്കഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പല  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനില്  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  ഉകദവഭാഗസര്
വളലരകയലറ അലലാംഭഭാവവുലാം കേഭാലതഭാമസവുലാം വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വതീഴ്ചകേള  വരുത്തനിയവര്ലക്കതനിലര  എന്തു  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എസസ്റ്റ്.റനി.  ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്  ഉളലപലട  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില്
പ്രവർത്തനിക്കുന  ഉകദവഭാഗസരുലട  ചുമതലകേള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുനതനിനുലാം
കേഭാരവക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം ആവശവമഭായ ഇടലപടല് നടതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഗുരുതരമഭായ  വതീഴ്ചവരുത്തനിയ  ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര  അചടക്ക  നടപടനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി  സര്വ്വതീസനില്നനിനലാം  മഭാറനിനനിര്ത്തനി  കകേരള  സനിവനില്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  (തരലാം
തനിരനിക്കലലാം നനിയനണവുലാം അപതീലലാം) ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാരുലട ചുമതലകേളുലാം ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങളുലാം അടങ്ങുന
മഭാര്ഗകരഖ പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബന്ധലപട ജനില്ലഭാ
ഓഫതീസര്മഭാര്  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനി  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനി
വരുന.

ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളനിലല അരനി വനിതരണലാം

32 (3909) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇടമലക്കുടനി  ഉളലപലടയള്ള  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനില്
സനൗജനവമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേകയണ  അരനി  യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയഭാലത
ലകേടനിക്കനിടക്കുന കേഭാരവലാം പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഇതനില് എന്തെസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം  കകേഭാളനനികേളനില് ഭക്ഷവധഭാനവവനിതരണലാം  നടതനതനിനസ്റ്റ്  ഏലതങനിലലാം
ലസഭാഹസറനികേലള  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  യഥഭാസമയലാം  ഫണസ്റ്റ്
വനിതരണലാം  ലചേയഭാത്തതഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  സനിതനിവനികശഷത്തനിനസ്റ്റ്  ഇടയഭാക്കനിയലതന
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കറഷന  വനിതരണമുളലപലട  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കസ്റ്റ്
ലഭനികക്കണ  ആനുകൂലവങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കുനകണഭാലയനസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതനതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പടനികേവര്ഗ കകേഭാളനനികേളനില് സനൗജനവമഭായനി വനിതരണലാം
ലചേകയണ അരനി വനിതരണലാം ലചേയഭാലത ലകേടനിക്കനിടക്കുന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി)  ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിലല ഇടമലക്കുടനി പടനികേവര്ഗ കകേഭാളനനിയനില് കറഷന
സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം നടതനതസ്റ്റ് കദവനികുളലാം ഗനിരനിജന സര്വ്വതീസസ്റ്റ് ലസഭാഹസറനി
മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്.  കറഷന  സഭാധനങ്ങളുലട  ചുമടസ്റ്റ്  കൂലനി  വനിതരണലാം  നടതനതസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ
വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖനയമഭാണസ്റ്റ്.  2017  ജനുവരനി  31  വലരയള്ള  കുടനിശനികേ  തുകേ
വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1-2-2017  മുതല്  30-4-2017  വലരയള്ള  കുടനിശനികേ  തുകേ
അനുവദനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അടപഭാടനി കമഖലയനില് ഭക്ഷവധഭാനവ
വനിതരണലാം  നടതനതസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലള്ള  അടപഭാടനി  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്
ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ് ലസഭാഹസറനിയഭാണസ്റ്റ്. ഫണനിലന്റെ ലഭവത കുറവുമൂലലാം ഭക്ഷവധഭാനവ വനിതരണലാം
നനിലചനിടനില്ല.

(സനി) യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനലണനസ്റ്റ് ഉറപസ്റ്റ് വരുതനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനി
ക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം

33 (3910) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള കകേഭാതമലാംഗലലാം
മണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേവര്ഗ  കകേഭാളനനികേളനികലക്കുള്ള  കറഭാഡുകേളഭായ  ഇളമ്പ മഭാകശരനിക്കുടനി-
ഞണ്ടുകുളലാം, മണനികേണ്ഠചേഭാല്-ലവളളഭാരലാം കുത്തസ്റ്റ് എനനിവയലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാലണനസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇളമ്പ മഭാകശരനി-ഞണ്ടുകുളലാം  കറഭാഡനിനസ്റ്റ്  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം
അനുമതനി  ലഭവമഭായനിട്ടുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടസ്സലപട്ടുകേനിടക്കുനതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കവഗത്തനില്  ആക്കുനതനിനസ്റ്റ്
കവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ എസനികമറസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ഇളമ്പ മഭാകശരനി-ഞണ്ടുകുളലാം
കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന  സഭാധവമല്ലഭാത്തതനിനഭാല്  നനിര്മ്മേഭാണ  ഏജനസനിയഭായ
കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കേണ്സക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷന  പുതുക്കനിയ  എസനികമറസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  മണനികേണ്ഠചേഭാല്-ലവള്ളഭാരലാംകുത്തസ്റ്റ്  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുനണസ്റ്റ്. 20% പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി  നടതനതനിനഭായനി  വനലാം  വകുപനില്
നനിനലാം അനുമതനി  നല്കേനിയ ടനി  സലത്തസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം അനുവദനിക്കുനതസ്റ്റ്
വനവജതീവനികേളുലട  ഹസസ്വരവവനിഹഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  തടസ്സലാം കനരനിടുലാം,  ജനറല് വനിഭഭാഗക്കഭാര്
വനലാം  കേകയറനതുമൂലലാം  കുറകൃതവങ്ങള  വര്ദനിക്കുലാം  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരണങ്ങള  ചൂണനിക്കഭാടനി
അനുമതനി  നല്കേനിയ  ഉത്തരവസ്റ്റ്  റദ്ദേസ്റ്റ്  ലചേയതഭായനി  മൂനഭാര്  ഡനിവനിഷണല്  കഫഭാറസസ്റ്റ്
ഓഫതീസര് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇളമ്പമഭാകശരനി-ഞണ്ടുകുളലാം കറഭാഡനിലന്റെ പുതുക്കനിയ എസനികമറനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനിയലാം
വനലാംവകുപനിലന്റെ  എന.ഒ.സനി.-യലാം  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  തുടര്നടപടനികേള
സഭാധവമഭാകുകേയള.

ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവനരഹനിതരുമഭായ പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങള

34 (3911) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ കരഖകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത
ഭൂരഹനിത/ഭവനരഹനിത/ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവനരഹനിതരുമഭായ പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുലട
എണ്ണലാം ജനില്ല തനിരനിചസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനിതുവലര  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനില്നനിനലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം വനിവനിധ പദതനികേളനിലഭായനി  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത വതീടുകേളുലട എണ്ണലാം എത്രയഭാലണനസ്റ്റ് ജനില്ല
തനിരനിചസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  സര്കവ്വ  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭൂരഹനിതരഭായ
പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങള, ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങള, ഭൂരഹനിതരുലാം
ഭവനരഹനിതരുമഭായ പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങള എനനിവയലട എണ്ണലാം ജനില്ല തനിരനിചസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) ഹലഫസ്റ്റ് മനിഷന സര്കവ്വ പ്രകേഭാരലാം പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുലട പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
വതീടുകേളുലട എണ്ണലാം എത്രയഭാലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ കേണക്കുകേളുലാം ഹലഫസ്റ്റ് മനിഷന സര്കവ്വയനിലൂലട
കേലണത്തനിയ കേണക്കുകേളുലാം തമ്മേനിലള്ള അന്തെരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
അതനികന്മല് സസ്വതീകേരനിച നടപടനി എന്തെഭാലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  ഹലഫസ്റ്റ് മനിഷന സര്കവ്വയനില് അര്ഹരഭായ പടനികേവര്ഗ കുടുലാംബങ്ങള
ഉളലപടനിടനില്ലഭാലയന  കേഭാരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനികന്മല്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തെല്ലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  1-7-2017  തതീയതനിയനിലല സനിതനിവനിവരലാം അനുസരനിചസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
11594 ഭൂരഹനിതരുലാം, സസ്വന്തെമഭായനി ഭൂമനിയള്ളവരനില് 15176 ഭവനരഹനിതരുമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.
ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ് മുകഖന അനുവദനിച വതീടുകേളനില് 18659
വതീടുകേളുലാം ഗഭാമവനികേസന വകുപനില്നനിനലാം അനുവദനിച വതീടുകേളനില്  4754  വതീടുകേളുലാം
പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതഭായണസ്റ്റ്. ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി) ഹലഫസ്റ്റ് മനിഷന പദതനി പ്രകേഭാരലാം കുടുലാംബശതീ നടത്തനിയ സര്കവ്വയനികന്മല് ആദവ
ഘട അപതീല് ഫയല് ലചേയ്യുനതനിനുള്ള സമയലാം ആഗസസ്റ്റ് 10-നസ്റ്റ് അവസഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതനികന്മല് രണഭാലാംഘട അപതീല് ജനില്ലഭാതലത്തനില് നല്കുനതനിനുള്ള അവസഭാന
തതീയതനി ലസപ്റലാംബര്  16  വലരയഭാണസ്റ്റ്.  അന്തെനിമ പടനികേ ലഭവമഭാലയങനില് മഭാത്രകമ
ഭൂരഹനിതരുലടയലാം ഭവന രഹനിതരുലടയലാം പടനികേ ജനില്ലതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് ലഭവമഭാകുകേയള.

(ഡനി)  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  അനുവദനിചതുലാം  ഇനനിയലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  വതീടുകേളുലട  എണ്ണലാം  ജനില്ലഭാതല  ഉകദവഭാഗസന്മഭാര്  മുകഖന
ബന്ധലപട  കബഭാക്കസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്  ആഗസസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ്  മുമ്പഭായനി
സമര്പനിക്കുനതനിനഭാണസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  നടനവരുന.
അന്തെനിമ പടനികേ ലഭവമഭായനിടനില്ല.

(ഇ)   കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  ഹലഫസ്റ്റ്  മനിഷനുകവണനി  നടത്തനിയ  സര്ലവ്വയനില്
ഭവനരഹനിതരുലാം  ഭൂരഹനിതരുമഭായ  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലാം  ഉളലപടനിടനില്ലഭാലയനതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവന  രഹനിതരുമഭായ
പടനികേവര്ഗക്കഭാലര  ഹലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  സര്കവ്വ  പ്രകേഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കുന  പടനികേയനില്

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉളലപടുതനതനിനഭായനി ബന്ധലപട ഗഭാമപഞഭായതകേളുലട പടനികേ പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
അര്ഹരഭായ  എല്ലഭാ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലളയലാം  ഉളലപടുതനതനിനസ്റ്റ്  അപതീല് നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(എഫസ്റ്റ്)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പടനികേയനില്  ഉളലപടഭാത്ത  അര്ഹതലപട

പടനികേവര്ഗ  കുടുലാംബങ്ങലള  പ്രസ്തുത  പടനികേയനിലളലപടുതനതനിനസ്റ്റ്  ഹടബല്  എകസ്റ്റ്റനഷന

ഓഫതീസര്മഭാര്, ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര് മുകഖന അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമപദതനി

35 (3912) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉദുമ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഏലതഭാലക്ക കകേഭാളനനികേലളയഭാണസ്റ്റ് അലാംകബദ്കേര്

ഗഭാമപദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണസ്റ്റ്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉദുമ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുന

അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് വനികേസന പദതനിയനികലയ്ക്കസ്റ്റ് കകേഭാളനനികേലള ഉളലപടുത്തനിയനിടനില്ല.

ഉദുമ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഉജലാംപഭാടനി പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനി, ചേഭാപഭാടനി ചൂരനിമൂല

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനി എനതീ കകേഭാളനനികേലളയഭാണസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപസ്റ്റ്

നടപഭാക്കുന അലാംകബദ്കേര് ഗഭാമ  വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരുനതസ്റ്റ്.

എനഭാല്  ചേഭാപഭാടനി  ചൂരനിമൂല  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനി  സര്ക്കഭാര്  നനിബന്ധനകേളനുസരനിചസ്റ്റ്

ഫതീസനിബനിളല്ലഭാത്തതനിനഭാല് ടനി കകേഭാളനനിലയ ഒഴനിവഭാക്കനി പകേരലാം പുതനിയ കകേഭാളനനിലയ

ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്  ആയതനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി

പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഉജലാംപഭാടനി  കകേഭാളനനിക്കുകവണനി  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണനില്നനിനലാം  ഈ

ആവശവത്തനികലയ്ക്കഭായനി  ഒനഭാലാം  ഗഡുവഭായനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  നനിര്വ്വഹണ

ഏജനസനിയഭായ  ജനില്ലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേനത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രവൃത്തനിയലട

പുകരഭാഗതനിയനുസരനിചസ്റ്റ് തുടര്ഗഡുക്കള നല്കുനതഭാണസ്റ്റ്.
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പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ കക്ഷമ വകുപ്പുകേള മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന
പദതനികേള

36 (3913) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം പടനികേവര്ഗ, പടനികേജഭാതനി
കക്ഷമ  വകുപ്പുകേള  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലട
തുകേയളലപലടയള്ള വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിയലടയലാം  പുകരഭാഗതനി  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില് ഏലതഭാലക്ക പദതനികേള ഇതനികനഭാടകേലാം  തലന പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പടനികേവര്ഗലാം  :

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം പടനികേവര്ഗക്കഭാരുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി  തുടര്  പദതനികേളക്കു  പുറകമ  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ള
പുതനിയ പദതനികേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. സഭാമൂഹനികേ പഠനമുറനി - 6.21 കകേഭാടനി രൂപ

2. കഗഭാത്രബന  -   ഹപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനില്  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗ
അദവഭാപകേരുലട കസവനലാം -  4 കകേഭാടനി രൂപ

3. അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് സതീലാം.

അടനിസഭാന  സനൗകേരവങ്ങള,  എലാം.ജനി.എന.ആര്.ഇ.ജനി.എസസ്റ്റ്  -
ലതഭാഴനിലനിനുള്ള  കവതനലാം,  ആകരഭാഗവലാം,  2013-14  മുതല്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന  ഹഭാലാംലലറസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പദതനിയലട  സനില്  ഓവര്,
പനി. ലകേ. കേഭാളന കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി ഉളലപലട) - 100 കകേഭാടനി

4. കഗഭാത്ര വഭാതലവ നനിധനി - 2.00 കകേഭാടനി

5. വയനഭാടസ്റ്റ് കഗഭാത്ര ഭഭാഷഭാ പഠന കകേനലാം - 10 ലക്ഷലാം രൂപ

6. ആകരഭാഗവ  വനിദവഭാഭവഭാസ  പരനിപഭാടനി  ലതരലഞടുക്കലപട
പടനികേവര്ഗ  സകങതങ്ങളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രചേരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.
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7. കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവസ്റ്റ്,  ശനിശുമരണ  മഭാതൃമരണ  നനിരക്കസ്റ്റ്
എനനിവ കുറയനതനിനഭായള്ള കപഭാഷകേഭാഹഭാര പുനരധനിവഭാസ
പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനി  നറ്റ്യൂടതീഷന  റതീഹഭാബനികറഷന  സമഗ
ആകരഭാഗവ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുനതസ്റ്റ്. 

8. KIIFB  മുകഖന  100  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  വനിവനിധ
ജനില്ലകേളനില് എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്./കഹഭാസലകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

പദതനികേളുലട  പുകരഭാഗതനിയലട  വനിശദവനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

പടനികേജഭാതനി  :

പദതനികേളുലട  പുകരഭാഗതനിയലട  വനിശദവനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

(സനി)  പടനികേവര്ഗലാം  :

• സഭാമൂഹനികേ പഠന മുറനി  :

ലതരലഞടുക്കലപട  നൂറസ്റ്റ്  സകങതങ്ങളനില്  പഠനമുറനികേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• ലമന്റെര് ടതീചര്   (  കഗഭാത്ര ബന  )   പദതനി  :

വയനഭാടസ്റ്റ് ജനില്ലയനിലല ഹപ്രമറനി കഭാസകേള ഉള്ള 241 സര്ക്കഭാര്/
എ യ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് ടനി.ടനി.സനി./ബനി.എഡസ്റ്റ് കയഭാഗവതയള്ള പടനികേവര്ഗ
യവതതീ  യവഭാക്കളനില്നനിനലാം  ലതരലഞടുക്കലപടവലര  ഓകരഭാ
സ്കൂളനിലലാം കഗഭാത്രഭഭാഷ പഠന സഹഭായ അദവഭാപകേരഭായനി നനിയമനിച്ചു.

• അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് സതീലാം  :

പനികനഭാക്ക അവസയനിലള്ള കകേഭാളനനികേളുലട വനിവരങ്ങള ജനില്ലഭാ
തലത്തനില്നനിനലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്  തുടര്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  നനിലവനില് 102 സകങതങ്ങളുലട വനിവരലാം ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഏറവുലാം  പനികനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന  50
സകങതങ്ങലള മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില് ലതരലഞടുത്തസ്റ്റ് വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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• എലാം  .  ജനി  .  എന  .  ആര്  .  ഇ  .  ജനി  .  എസസ്റ്റ്  .   ലതഭാഴനിലനിനുള്ള കവതനലാം  :

100  ലതഭാഴനില് ദനിനത്തനിനസ്റ്റ് ഉപരനിയഭായനി അധനികേ ലതഭാഴനില് ഈ
പദതനിപ്രകേഭാരലാം നല്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  കപ്രഭാജകസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
റൂറല് ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനികനഭാടസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• പനി  .   ലകേ  .   കേഭാളന കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി  :

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2321/2017/തസസ്വഭവ.
തതീയതനി  7-7-2017 പ്രകേഭാരലാം  പനി.  ലകേ.  കേഭാളന  കുടുലാംബകക്ഷമ
പദതനിയനില്  കുടുലാംബഭാധനിഷനിത  ഹമകക്രഭാപ്ലഭാനുകേള തയഭാറഭാക്കനി
പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുലാം
സലാംയകമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  പഞഭായതകേളക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• കഗഭാത്രവഭാതലവ നനിധനി  :

കേരടസ്റ്റ് രൂപകരഖ സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

• വയനഭാടസ്റ്റ് കഗഭാത്രഭഭാഷഭാ പഠനകകേനലാം  :

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  10.00 ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  ഇക്കഭാരവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സജതീവ
പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

• ആകരഭാഗവ  വനിദവഭാഭവഭാസ  പരനിപഭാടനി  ലതരലഞടുക്കലപട  പടനികേവര്ഗ
സകങതങ്ങളനില്   ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് വയനഭാടസ്റ്റ്
മൂനസ്റ്റ്  കകേനങ്ങളുലാം  ഇടുക്കനിയനില്  2  കകേനങ്ങളുലാം  മലപ്പുറലാം,  അടപഭാടനി,
തനിരുവനന്തെപുരലാം  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  കകേനവുലാം  തുടങ്ങുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

• കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവസ്റ്റ്  ,   ശനിശുമരണ മഭാതൃമരണ നനിരക്കസ്റ്റ് എനനിവ
കുറയനതനിനഭായള്ള  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  പുനരധനിവഭാസ  പ്രചേരണ
പരനിപഭാടനി നറ്റ്യൂടതീഷന റതീഹഭാബനിലനികറഷന  :

ഗുരുതര  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവുള്ള  പടനികേവര്ഗ  കമഖലകേളനില്
ആകരഭാഗവ വകുപനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട സഞരനിക്കുന ലമഡനിക്കല്
യൂണനിറസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് കപഭാഷകേഭാഹഭാര പുനരധനിവഭാസ പ്രചേരണലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

• KIIFB  മുകഖന  100  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുനതനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
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പടനികേജഭാതനി  :

ഭൂരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ഭൂമനി  എന  പദതനിക്കഭായനി
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  4465  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കഭായനി
17572.15 ലക്ഷലാം രൂപയലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നനിലവനില്
1444.03  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.  ഭവനരഹനിതര്ക്കസ്റ്റ്  ഭവനലാം  എന
പദതനിയനില് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 14,946 ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കഭായനി
37,366.64 ലക്ഷലാം രൂപയലാം 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നനിലവനില്
11471.05 ലക്ഷലാം രൂപയലാം വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.

പടനികേജഭാതനി  യവതനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം  എന  പദതനിക്കഭായനി
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  10523  കപര്ക്കഭായനി  5260.60  ലക്ഷലാം
രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വനികദശ ലതഭാഴനില്
പദതനി പ്രകേഭാരലാം  446 കപര്ക്കുലാം സസ്വയലാം ലതഭാഴനില് പദതനി പ്രകേഭാരലാം  192
കപര്ക്കുലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചു.  പടനികേജഭാതനി  വനികേസനവകുപസ്റ്റ്
തുടര്  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതസ്റ്റ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  നടപഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലട  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

കഗഭാത്രബന പദതനി

37 (3914) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേവര്ഗ  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  ഉനമനത്തനിനഭായള്ള  കഗഭാത്രബന  പദതനിയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
ലമന്റെര്മഭാലര ലതരലഞടുക്കുനതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം എന്തെഭാലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  ഹപ്രമറനി  കഭാസകേളുള്ള  241  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്
ജനില്ലയനിലല  പനികനഭാക്ക  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ  അടനിയര്,  പണനിയര്,  ഊരഭാളനി,
കേഭാട്ടുനഭായ്ക്കര് എനതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം  1  മുതല്  4-ാം കഭാസവലര പഠനിക്കുന കുടനികേളുലട
വനിദവഭാഭവഭാസ ഉനമനലാം ലക്ഷവലാംവച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട അഭവസവനിദവരനില്
നനിനലാം ലതരലഞടുക്കുനവലര ദനിവസ കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് അദവഭാപകേരഭായനി
നനിയമനിക്കുന പദതനിയഭാണസ്റ്റ് "കഗഭാത്രബന പദതനി” സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് (സഭാധഭാ)

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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നമ്പര്  229/17/പജപവവനിവ  തതീയതനി  24-1-2017  പ്രകേഭാരലാം  ലമന്റെര്  ടതീചര്മഭാലര
ലതരലഞടുക്കുനതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡ ങ്ങള  ഇവയഭാണസ്റ്റ്.  വനിദവഭാലയലാം  സനിതനി  ലചേയ്യുന
പ്രകദശലത്ത മുഖവപനികനഭാക്ക കഗഭാത്രവര്ഗലാം ഏതഭാകണഭാ ആ വനിഭഭാഗത്തനില് നനിനമഭായനിരനിക്കണലാം
ലതരലഞടുകക്കണതസ്റ്റ്.  അത്തരത്തനില്  കയഭാഗവരഭായവലര  ലഭവമലല്ലങനില്  മറസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില് നനിനലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്. 

ടനി.ടനി.സനി./ഡനി.എഡസ്റ്റ്.  കയഭാഗവതയള്ളവരഭായനിരനിക്കണലാം  ഇവരുലട  അഭഭാവത്തനില്
ഡനി.എഡസ്റ്റ്.  കകേഭാഴസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവലര പരനിഗണനിക്കഭാലാം.  ഇവരുലാം ഇല്ലഭാത്തപക്ഷലാം
എലാം.ജനി.എല്.സനി.-കേളനില് പ്രവര്ത്തന പരനിചേയമുള്ളവലരയലാം ബനി.എഡസ്റ്റ്. കയഭാഗവതയള്ളവലരയലാം
പരനിഗണനിക്കഭാലാം.  പനികനഭാക്ക  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം  പ്ലസസ്റ്റ്  ടു  പഭാസ്സഭായവലരയലാം
ഉളലപടുത്തഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.  കഗഭാത്രവര്ഗ  ഭഭാഷ  സലാംസഭാരലാം,  കഗഭാത്രവര്ഗ  കേലഭാരൂപങ്ങളനില്
പ്രഭാവതീണവലാം  എനനിവ  അധനികേകയഭാഗവതയഭായനി  പരനിഗണനിക്കഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.  സഭാക്ഷരത/
സര്കവ്വ ഇവയനിലല പരനിചേയലാം പരനിഗണനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

ആദനിവഭാസനികേളുലട ഉപജതീവനമഭാര്ഗങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് പദതനി

38 (3915) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉഹബദുള്ള :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനികേളുലട  ഉപജതീവനമഭാര്ഗങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വനകമഖലകേളനില് ഔഷധസസവകൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനനുകയഭാജവമഭായ  കമഖലകേള  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട  ഉലനങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനഭായനി  ആയര്കവ്വദ  ഔഷധ
കമഖലയമഭായനി ബന്ധലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനത്തനിനുള്ളനില് നടപനിലഭാക്കുന വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായലാം വനലാം
വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില് ആകേയഭാല്,  പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ് ഇപ്രകേഭാരലാം
ഒരു പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയനിടനില്ല.

(ബനി&സനി)  ബഭാധകേമല്ല.
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പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനിലല ഹടബല് എകസ്റ്റ്റനഷന ഓഫതീസര് തസനികേ

39 (3916) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന വകുപനില് ലലടബല്  എകസ്റ്റ്റനഷന  ഓഫതീസര്
സമഭാന തസനികേകേളനികലക്കസ്റ്റ്  2006-നസ്റ്റ്  കശഷലാം കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനത്തനിനഭായനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
വനിജഭാപനലാം ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലല്ലങനില് എന്തെഭാണസ്റ്റ് തടസ്സലമനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2006-നുകശഷലാം  നഭാളനിതുവലര  ഇനൗ  തസനികേയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  കനരനിട്ടുലാം
സഭാനക്കയറത്തനിലൂലടയലാം എത്ര കപർക്കഭാണസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനിയലതനസ്റ്റ് ലവകവ്വലറ
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇനൗ തസനികേയനികലയ്ക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള കയഭാഗവത എന്തെഭാണസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  2009-ല് ഹടബല് എകസ്റ്റ്റനഷന ഓഫതീസര് തസനികേയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
NCA വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് വനിജഭാപനലാം ഇറക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2006-നസ്റ്റ്  കശഷലാം  നഭാളനിതുവലര  ഈ  തസനികേയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്
19 കപര്ക്കുലാം സഭാനക്കയറത്തനിലൂലട 78 കപര്ക്കുലാം നനിയമന ഉത്തരവസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  ബനിരുദവുലാം,  ലപ്രഭാകമഭാഷന  മുകഖന  സഭാനക്കയറലാം
ലഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.-യമഭാണസ്റ്റ് അടനിസഭാന കയഭാഗവത.

പടനികേവര്ഗ കഗഭാത്ര വനിഭഭാഗത്തനില് തഭാലഴത്തടനില്ലപടവരുലട ഉനമനലാം

40 (3917) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗത്തനില്  സഭാമുദഭായനികേമഭായലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായലാം
വനിദവഭാഭവഭാസപരമഭായലാം  ഏറവുലാം  തഭാലഴത്തടനിലല  വനിഭഭാഗക്കഭാര്  ആലരല്ലഭാലമനലാം  അവരുലട
ഉനമനത്തനിനസ്റ്റ് എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുനലവനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ/ആദനിവഭാസനി/പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല
വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  നനിയമപഠനകമഖലയളലപലടയള്ള  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുലാം  സനിവനില്
സര്വ്വതീസസ്റ്റ്,  സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസസ്റ്റ്,  ബഭാങനിലാംഗസ്റ്റ്,  കകേനസര്വ്വതീസുകേള തുടങ്ങനിയവയനില്
ഉകദവഭാഗലബ്ദനിക്കുമഭായനി  എലന്തെല്ലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഈ സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം
ലചേയവരുന; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുവഴനി  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനിലലാം  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലയളവനിലലാം എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ് വതീതലാം  (വനിഭഭാഗലാം തനിരനിചസ്റ്റ്)  ഉനത പഠനലാം,  ഉകദവഭാഗലാം
എനനിവ ലഭനിചനിട്ടുലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  പ്രകതവകേ ദുര്ബല കഗഭാത്രവര്ഗങ്ങളഭായ
കേഭാടര്, കുറമ്പര്, ലകേഭാറഗര്, കചേഭാലനഭായ്ക്കര്, കേഭാട്ടുനഭായ്ക്കര് തുടങ്ങനിയ 5 വനിഭഭാഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
സഭാമുദഭായനികേമഭായലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായലാം  വനിദവഭാഭവഭാസപരമഭായലാം  ഏറവുലാം  തഭാലഴത്തടനിലള്ളതസ്റ്റ്.
പ്രഭാകന  കഗഭാത്ര  വര്ഗത്തനില്ലപട  ഇവരുലട  സമഗമഭായ  ഉനമനലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി
2011-12 വര്ഷലാം 13-ാം ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷന അവഭാര് ഡസ്റ്റ് തുകേയഭായ 148 കകേഭാടനി രൂപ
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പനി.വനി.ടനി.ജനി.  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  എനകപരനില്  ഒരു  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം,  കകേഭാളനനികേളുലട  ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം,  മണ്ണസ്റ്റ്
സലാംരക്ഷണലാം,  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം,  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഭക്ഷവധഭാനവ  വനിതരണലാം,
ലമഭാഹബല് ലമഡനിക്കല് യൂണനിറ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം,  ലപരനിപതറനികേസ്റ്റ് ലസന്റെറകേള,
ലഹല്ത്തസ്റ്റ് കേവഭാമ്പുകേളുലട നടത്തനിപസ്റ്റ്,  ഊരുകൂടങ്ങളുലട ശഭാകതീകേരണലാം തുടങ്ങനി ഈ
വനിഭഭാഗങ്ങളുലട സര്വ്വകതഭാന്മുഖമഭായ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് ടനി
പദതനിയനിലൂലട കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2016  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ് പദതനി കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
133.20 കകേഭാടനി രൂപ കകേന സഹഭായവുലാം 7.83 കകേഭാടനി രൂപ സലാംസഭാന സഹഭായവുലാം
ഉളലപലട ആലകേ 141.03 കകേഭാടനി രൂപ പനി.വനി.ടനി.ജനി. പദതനിക്കഭായനി ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനില് നനിയമ പഠന കമഖല ഉളലപലടയള്ള
കപഭാസസ്റ്റ്  ലമടനികേസ്റ്റ്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  വരുമഭാന  പരനിധനി
ഇല്ലഭാലത  മുഴുവന  ഫതീസുലാം  വഭാര്ഷനികേ  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റുലാം,  പ്രതനിമഭാസ  ഹസപനഡുലാം
നല്കേനിവരുന.  ടനി  തുകേ  ഇ-ഗഭാന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  നല്കുനതസ്റ്റ്.  കകേഭാകളജസ്റ്റ്
കഹഭാസലനിലലാം മറസ്റ്റ് അലാംഗതീകൃത കഹഭാസലനിലലാം തഭാമസനിചസ്റ്റ് പഠനിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ് പ്രതനിമഭാസ
ഹസപനഡനിനസ്റ്റ്  പകേരലാം  യഥഭാര്ത തഭാമസ ഭക്ഷണ ലചേലവുലാം കപഭാക്കറസ്റ്റ്  മണനിയലാം
നല്കുന.  സനിവനില് സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  കകേഭാചനിലാംഗസ്റ്റ്  പരനിശതീലനത്തനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
പ്രകതവകേലാം അനുമതനി വഭാങ്ങനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന.  പടനികേവര്ഗ യവതതീ
യവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനില്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  968  കപര്ക്കസ്റ്റ്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പരതീക്ഷ  പഭാസ്സഭാകുനതനിനുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി.  പടനികേജഭാതനി
വനികേസന വകുപനില് നനിയമ  പഠന കമഖലയനില്  എല്.എല്.ബനി./എല്.എല്.എലാം./
ബനി.എ.എല്.എല്.ബനി/ബനി.കകേഭാലാം എല്.എല്.ബനി./ബനിബനിഎ എല്.എല്.ബനി.  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്
പഠനിക്കുന  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇ-ഗഭാന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  വഴനി  ലലാംപലാം
ഗഭാന്റെസ്റ്റ്/ഹസപനഡസ്റ്റ്/കഹഭാസല്  ഫതീസസ്റ്റ്,  കകേഭാഴസ്റ്റ്  ഫതീസസ്റ്റ്  ഉളലപലട  അര്ഹതയള്ള
ആനുകൂലവങ്ങള അനുവദനിച്ചുവരുന.

വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
ജനില്ലകേളനിലഭായനി  4  പ്രതീ  എകഭാമനികനഷന  ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെറകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.  ടനി ലസന്റെറകേളനില് പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗത്തനിലല ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.,  യ.പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.,  ആര്.ആര്.ബനി.  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.സനി.  തുടങ്ങനിയ
സലാംസഭാന/കകേന  സര്ക്കഭാര്/ബഭാങനിലാംഗസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസുകേളനില്  കജഭാലനി  കനടുനതനിനുള്ള
മതര  പരതീക്ഷകേളനില്  പലങടുക്കുനതനിനുലാം  ഉകദവഭാഗലാം  കനടനിലയടുക്കുനതനിനുമഭായനി
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തതീവ്രപരനിശതീലനമഭാണസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുനതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാന  സര്വ്വതീസുകേളനില്  ഏറവുലാം
കൂടുതല് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുള്ള ലഭാസസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ്, കഭാര്ക്കസ്റ്റ്, ലസക്രകടറനിയറസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ്
കപഭാലള്ള വളലര കേഭാരവക്ഷമമഭായ രതീതനിയനിലള്ള പരനിശതീലനലാം വഴനി കജഭാലനി കനടനിലയടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന.  കൂടഭാലത  ബഭാങനിലാംഗസ്റ്റ്,  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
നല്കുന കഡറഭാ എനടനി, ലസകനഭാഗഭാഫനി കകേഭാഴ്സുകേളുലാം പനി.ഇ.ടനി.സനി.-കേളനില് നല്കേനി
വരുന.  പനി.ഇ.ടനി.സനി.കേളനില് പഠനിക്കുന വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  400  രൂപ പ്രതനിമഭാസ
ഹസപനഡസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ  കകേഭാഴനിലലാം  പഠനിക്കുന  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ബുക്കസ്റ്റ്,  റഭാങസ്റ്റ് ഫയല്,  കചേഭാദവ കേടലഭാസുകേള തുടങ്ങനിയ പഠന സഭാമഗകേളുലാം നല്കേനി
വരുന.  ഡനിഗനി  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി
വകുപനിന  കേതീഴനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  മണ്ണന്തെലയനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന  ICSETS
എന  സഭാപനത്തനില്  പടനികേജഭാതനി  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  സനിവനില്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്
പരതീക്ഷയനില്  ഉനത  നനിലവഭാരലാം  കേഭാഴ്ചവയനതനിനസ്റ്റ്  പ്രഗത്ഭരഭായ  അദവഭാപകേരുലട
കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്തനികേളനില്  ഒ.ഇ.സനി.
വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടുനവര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമ  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനസ്റ്റ്  മുഴുവന  ഫതീസുലാം
പ്രതനിമഭാസ ലസപനഡുലാം  വരുമഭാന പരനിധനിയനില്ലഭാലത അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഒ.ബനി.സനി.
വനിഭഭാഗത്തനിലല  മുപതു  സമുദഭായങ്ങളക്കസ്റ്റ്  6  ലക്ഷലാം  രൂപ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാന
പരനിധനിക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങള  അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കശഷനിക്കുന
പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  1  ലക്ഷലാം രൂപ കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന പരനിധനിക്കസ്റ്റ്
വനികധയമഭായനി  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങള  അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.  നനിയമ  പഠനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  1  ലക്ഷലാം  രൂപ  വരുമഭാന  പരനിധനിക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  പ്രതനിവര്ഷലാം
7500  രൂപ  അനുവദനിചസ്റ്റ്  വനനിരുന.  2017-18  മുതല്  12,000  രൂപ  ആയനി
ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സനിവനില്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്,  മറസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്,  ബഭാങനിലാംഗസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്
കമഖലയനില് മതര പരതീക്ഷകേളക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനുള്ള പദതനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2016-17-ല്  ഈ  ഇനത്തനില്  4085  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ആനുകൂലവലാം
അനുവദനിചനിരുന.  ഉകദവഭാഗലാം ലഭനിചവലര സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള കശഖരനിചനിടനില്ല.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനില് നനിയമ പഠന കമഖലയനില് എല്.എല്.ബനി./
എല്.എല്.എലാം.  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പഠനിചനിരുന  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
2011-12 മുതല് 2016-17 വലരയള്ള കേഭാലയളവനില് ഇ-ഗഭാന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് വഴനി വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവലാം
നല്കേനിയതു  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  കേഭാണനിക്കുന  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.
വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  4  പനി.ഇ.ടനി.സനി.കേളുമഭായനി  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനില്
ഉകദവഭാഗലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട
എണ്ണലാം, തസനികേ എനനിവ സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ക്രമ
നമ്പര്

പനി.ഇ.ടനി.സനി
ഉകദവഭാഗലാം

ലഭനിചവരുലട
എണ്ണലാം

തസനികേ

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 6 സഭാഫസ്റ്റ്  ലസലക്ഷന  ആര്.ആര്.ബനി,
എല്.ഡനി.സനി.

2 എറണഭാകുളലാം 7 എസസ്റ്റ്.ഐ.  എഹകസസ്റ്റ്  ഇനലസകര്
ആര്.ആര്.ബനി.

3 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 8 ലഭാസസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്  സര്വ്വന്റെസ്റ്റ്,  ലസക്രകടറനിയറസ്റ്റ്
അസനിസന്റെസ്റ്റ്, യ.പനി./എല്.പനി. അസനിസന്റെസ്റ്റ്

4 കുഴല്മനലാം 15 എല്.ഡനി.സനി., ആര്.ആര്.ബനി, ജൂനനിയല്
അസനിസന്റെസ്റ്റ്.

പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗ വനികേസന വകുപനില് മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് വനിവനിധ
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  ആനുകൂലവലാം  അനുവദനിചവരുലട  പടനികേയലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം ആനുകൂലവലാം അനുവദനിചവരുലട പടനികേയലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.  ഉകദവഭാഗലാം ലഭനിചവരുലടയലാം ഉനതപഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവരുലടയലാം
വനിവരങ്ങള കശഖരനിചസ്റ്റ് നല്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ വനികേസന വകുപനിലന സലാംബന്ധനിക്കുന
വനിവരലാം കശഖരനിചസ്റ്റ് നല്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ഒ.ഇ.സനി. വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന ആനുകൂലവങ്ങള

41 (3918) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒ.ഇ.സനി. വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന ആനുകൂലവങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവത്തനിനുള്ള  നനിലവനിലല
വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന പരനിധനി 6 ലക്ഷലാം രൂപയനില്നനിനലാം ഉയര്തനതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇലല്ലങനില് എന്തുലകേഭാണസ്റ്റ്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) എസസ്റ്റ്.സനി. വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് നല്കുന എല്ലഭാ വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങളുലാം
ഒ.ഇ.സനി. വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം നനിലവനില് നല്കേനിവരുനകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ ?

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  എസസ്റ്റ്.സനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലപഭാതുലവ  നല്കേനിവരുന  എല്ലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ

ആനുകൂലവങ്ങളുലാം ഒ.ഇ.സനി. വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്. ഒ.ഇ.സനി. വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്

സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന കകേഭാഴ്സുകേളനില് വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവലാം

അനുവദനിക്കുന :

1. പ്രതീലമടനികേസ്റ്റ് തലത്തനില് ലലാംപലാംഗഭാന്റെസ്റ്റ്

2. കപഭാസസ്റ്റ് ലമടനികേസ്റ്റ് തലത്തനില് ലലാംപലാംഗഭാന്റുലാം ഹസപന്റുലാം

3. സസ്വകേഭാരവ അണ്എയ്ഡഡസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങളനിലല കകേഭാഴ്സുകേള

4. സസ്വകേഭാരവ സസ്വഭാശയ സഭാപനങ്ങളനിലല ലപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേള

5. ഡതീലാംഡസ്റ്റ് യൂണനികവഴനിറനികേള

6. പഭാരലല്  കകേഭാകളജകേള  എനനിവയനിലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്

പുറത്തസ്റ്റ് വവവസകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി ജനറല് കകേഭാഴ്സുകേള/

ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേള  വനികദശ  പഠനലാം  എനനിവയനിലലാം

ആനുകൂലവലാം അനുവദനിക്കുന.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ക്കുന*.

(ബനി) ഒ.ഇ.സനി. പടനികേയനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള സമുദഭായങ്ങളക്കസ്റ്റ് വരുമഭാന പരനിധനി

ബഭാധകേമല്ലഭാലതയഭാണസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവലാം  അനുവദനിക്കുനതസ്റ്റ്.  23-5-2014-ലല

സ.ഉ.(എലാംഎസസ്റ്റ്)  നമ്പര് 10/2014/പനി.സ.വനി.വ. പ്രകേഭാരലാം ഒ.ബനി.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട 30

സമുദഭായങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആറസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപ വരുമഭാന പരനിധനിക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി വനിദവഭാഭവഭാസ

ആനുകൂലവലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഫണനിലന്റെ ലഭവതക്കുറവുമൂലലാം ടനി  വരുമഭാന പരനിധനി

ഉയര്തനതസ്റ്റ് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി)  എസസ്റ്റ്.സനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലപഭാതുലവ  നല്കേനിവരുന  എല്ലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ

ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  (പ്രകതവകേ  ഘടകേ  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  സതീമുകേളനിലല  ആനുകൂലവങ്ങള

ഒഴനിലകേ)  ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ക്കുന*.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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മുന സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിച ഉത്തരവുകേളുലട പരനികശഭാധന

42 (3919) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1-1-2016 മുതല് 30-4-2016 വലരയള്ള കേഭാലയളവനില് മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ

മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം

പുറലപടുവനിച ഉത്തരവുകേളുലട നനിയമസഭാധുത സലാംബന്ധനിച പരനികശഭാധനകേളക്കഭായനി

നനികയഭാഗനിക്കലപട  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  വകുപ്പുമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായ

കേമ്മേതീഷലന്റെ പരനികശഭാധന ഇകപഭാള ഏതുഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില്  ഭൂമനി  പതനിച്ചു  നല്കേഭാന  ഭൂപരനിധനിനനിയമത്തനില്  ഇളവുകേള,

വയല്നനികേത്തല് അനുമതനി,  മനിചഭൂമനി ഏലറടുക്കഭാതനിരനിക്കഭാന നടപടനി, പഭാടക്കുടനിശനികേ ഇളവു

നല്കേല്, വനിവനിധ നനികുതനി കുടനിശനികേ റദ്ദേഭാക്കലലാം ഇളവുനല്കേലലാം കസ അനുവദനിക്കലലാം

എനനിവ  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  മുന  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാലയളവനില്  പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവുകേളനില്

അപഭാകേതകേളുലാം  നനിയമ  വനികധയമല്ലഭാത്തതുലാം  അഴനിമതനികേളുലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  കേലണത്തനിയ  ഉത്തരവുകേള  റദ്ദേഭാക്കഭാനുലാം  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുമഭായനി നനിയമവകുപസ്റ്റ് എന്തുനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന

എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവസഭാന കേഭാലയളവനില് 1-1-2016 മുതല് 30-4-2016 വലര

എടുത്തനിട്ടുള്ള  എല്ലഭാ  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി

ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന മനനിസഭഭാ ഉപസമനിതനി 18-1-2017-നസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  14-3-2017-നസ്റ്റ് കചേര്ന മനനിസഭഭാ കയഭാഗലാം പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചേനില

കഭദഗതനികേകളഭാലട അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. റനികപഭാര്ടനിലന്റെയലാം മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെയലാം

പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി)  ബന്ധലപട ഭരണവകുപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേതീഴസ്റ്റ് കകേഭാടതനികേളുലട നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ് ജൂഡതീഷവല് പരതീക്ഷ

43 (3920) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീനന :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖവമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേതീഴസ്റ്റ്  കകേഭാടതനികേളനിലല  ജഡതീഷവൽ  ഓഫതീസർമഭാരുലട  നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്
അഖനികലന്തെവഭാതലത്തനില് നതീറസ്റ്റ്  മഭാതൃകേയനില് ജൂഡതീഷവല് പരതീക്ഷ നടത്തണലമന
കകേന സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ വനിഷയത്തനില് സര്ക്കഭാര്
നനിലപഭാടസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  എലന്തെങനിലലാം  നനിയകമഭാപകദശലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഈ വനിഷയത്തനില്  കകേരള  ഹഹകക്കഭാടതനി  എലന്തെഭാലക്ക  കേഭാരവങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്
കകേനകത്തഭാടസ്റ്റ് വനിശദതീകേരണലാം കതടനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എനറനിയഭാകമഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഈ വനിഷയത്തനില് കകേരള ഹഹകക്കഭാടതനി കകേന സര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം  വനിശദതീകേരണങ്ങലളഭാനലാം  കനടനിയനിടനിലല്ലനലാം  എനഭാല്  കകേരള  ഹഹകക്കഭാടതനിയലട
അഭനിപ്രഭായലാം സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയലട ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണനലാം ഹഹകക്കഭാടതനി
സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഈ വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനില് യഭാലതഭാരു
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്നനിനലാം  ലഭനിചനിടനില്ല.  അപ്രകേഭാരലാം
എലന്തെങനിലലാം നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര് സര്വ്വകേലഭാശഭാല

44 (3921) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര്  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  നനിരവധനി  സഭാപനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കമഖലയനിലല ഹവവനിദവ സഭാപനങ്ങലള ഒനനിചസ്റ്റ് കചേര്ത്തസ്റ്റ് ഒരു
കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര് സര്വ്വകേലഭാശഭാല രൂപനികേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കകമഭാ;

(സനി) ഇല്ലഭാലയങനില് ഒരു കേലനിത സര്വ്വകേലഭാശഭാലയ്ലക്കങനിലലാം രൂപലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര്  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  പൂരക്കളനി  അക്കഭാദമനി,  മഭാപനിളകേലഭാ  അക്കഭാദമനി,
കക്ഷത്രകേലഭാ  അക്കഭാദമനി  എനനിവ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള  എന  നനിലയനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ടസകേളുലട രൂപത്തനില് ഏതഭാനുലാം സലാംഘടനകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്. കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര് ലഫകല്ലഭാസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് മലബഭാര് (ടസസ്റ്റ്) പയന്നൂര്,
കകേരള  കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര്  ലസന്റെര്  ടസസ്റ്റ്  (അഴതീകക്കഭാടസ്റ്റ്),  കഫഭാകേസ്റ്റ്  ലഭാനഡസ്റ്റ്  (ടസസ്റ്റ്)
പയന്നൂര്, കേടത്തനഭാടസ്റ്റ് കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര് അക്കഭാദമനി (ടസസ്റ്റ്) വടകേര, ലതയലാം അനുഷഭാന
പഠനകകേനലാം (ടസസ്റ്റ്) പഴയങ്ങഭാടനി എനനിവ ഇതനില് ചേനിലതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

പല്ലന കുമഭാരനഭാശഭാന സഭാരകേത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

45 (3922) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനിലല  പല്ലന  കുമഭാരനഭാശഭാന  സഭാരകേത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇനനി എത്ര ശതമഭാനലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കുവഭാനുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അടനിയന്തെരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനിലല  പല്ലന  കുമഭാരനഭാശഭാന  സഭാരകേത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ
കുമഭാരനഭാശഭാന  മറ്റ്യൂസനിയത്തനിലന്റെ  പ്രധഭാന  സനിവനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  കൂടഭാലത സഭാരകേത്തനിലന്റെ ഇന്റെതീരനിയര്,  ലഭാനഡ്കസപനിലാംഗസ്റ്റ്
വര്ക്കുകേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കൂമഭാരനഭാശഭാന മറ്റ്യൂസനിയലാം കൂടഭാലത കബഭാടസ്റ്റ്  ലജടനി,
ഇനഫര്കമഷന കേനൗണര്,  സഭാകസ്റ്റ് കേനൗണര്,  പര്കഗഭാള,  റതീലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് വഭാള,  സതീറസ്റ്റ്
ഹലറസ്റ്റ്,  ലഡക്കകററതീവസ്റ്റ്  ഹലറസ്റ്റ്,  ആര്.സനി.സനി.  ലബഞസ്റ്റ്,  നടപഭാത,  ഹഭാനഡസ്റ്റ്  ലറയനില്സസ്റ്റ്,
ഹസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  എനനിവയലാം ആശഭാന സഭാരകേ ഹലബറനിയലട എകസ്റ്റ്ലറനഷന/
പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഏകേകദശലാം  20-25  ശതമഭാനലാം  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീ
കേരനിക്കഭാനുണസ്റ്റ്.

(സനി)  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബന്ധമഭായ
വനിലയനിരുത്തലകേള  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുതലത്തനിലലാം  ഡനിസനികസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന
കേനൗണ്സനില്  (ഡനി.ടനി.പനി.സനി.)  തലത്തനിലലാം  മറസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേ  സഹഭായ  ഏജനസനികേളുലട
തലത്തനിലലാം നനിരന്തെരലാം നടതനണസ്റ്റ്. 
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അനവലാം നനിനലകേഭാണനിരനിക്കുന കേലകേലള കപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

46 (3923) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അനവലാംനനിനലകേഭാണനിരനിക്കുന  കേലകേള  ഏലതഭാലക്കലയനലാം
അവലയ നനിലനനിര്തനതനിനസ്റ്റ് എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനി
ക്കുനലതനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  കേലഭാകേഭാരന്മഭാലര  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ലപനഷന
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉലണങനില് പ്രസ്തുത ലപനഷന തുകേ വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാടവലാം,  സലാംഗതീതലാം,  നൃത്തലാം,  ചേനിത്രകേല,  നഭാടനകേല,  കേലഭാ  രൂപങ്ങള
എനനിവയനില് ഉളലപടതുലാം ശഭാസതീയവുലാം അല്ലഭാത്തതുമഭായ നനിരവധനി കേലഭാരൂപങ്ങള
നമ്മുലട  നഭാടനിലണസ്റ്റ്.  ഈ  കേലഭാരൂപങ്ങലളയലാം  അത്തരലാം  കേലഭാരൂപങ്ങളുലട
പ്രകയഭാകഭാക്കലളയലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം ആ കേലഭാരൂപങ്ങളുലട പ്രകേഭാശനത്തനിനുലാം
സഭാധവമഭായ  നനിരവധനി  നടപടനികേള  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലള്ള  വനിവനിധ
അക്കഭാദമനികേള നനിര്വ്വഹനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അനവലാം നനിനകപഭാകുന കേലകേലള പുനരഭാവനിഷ്കരനിക്കഭാനുലാം
കഡഭാകേദ്യുലമന്റെസ്റ്റ്  ലചേയഭാനുലാംകവണ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇവയലട  മറ്റ്യൂസനിയങ്ങലള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത അനവലാം നനിനലകേഭാണനിരനിക്കുനതുളലപലടയള്ള
കേലകേലള പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനുലാം നനിലനനിര്തനതനിനുമഭായനി യവകേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് വജ
ജൂബനിലനി ലഫകലഭാഷനിപസ്റ്റ്  എന കപരനില് ഒരു പുതനിയ പദതനിക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകൃത  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം
നനിശ്ചനിത കയഭാഗവത കനടനിയ 1000 യവ കേലഭാകേഭാരന്മഭാലര ലതരലഞടുത്തസ്റ്റ് അവര്ക്കസ്റ്റ്
പ്രതനിമഭാസലാം  10,000  രൂപ വതീതലാം ലഫകലഭാഷനിപസ്റ്റ്  നല്കുന.  ടനി  പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ലഫകലഭാഷനിപസ്റ്റ് കേലഭാകേഭാരന്മഭാലര വനിദവഭാലയങ്ങളനിലലാം സസ്വയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
അധതീനതയനിലള്ള  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  കകേനങ്ങളനിലലാം  വനിനവസനിചസ്റ്റ്  സ്കൂള  തലങ്ങളനിലള്ള
കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ലതരലഞടുത്ത കകേനങ്ങളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാന  യവജകനഭാതവങ്ങളനില്  കഗഭാത്രകേലകേള  ഉളലപടുത്തഭാനുലാം
സര്ക്കഭാര്  ശമനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കകേരള  കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര്  അക്കഭാദമനി  നഭാടന  കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
പുരസഭാരങ്ങള,  ലഫകലഭാഷനിപ്പുകേള,  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം  കേലഭാപഠനത്തനികലര്ലപടുന
കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ഹസപനഡസ്റ്റ്  എനനിവ  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  വനികനഭാദസഞഭാര
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വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  സലാംഘടനിപനിക്കുന  'ഉല്സവലാം'  പരനിപഭാടനി,  കബ്ബുകേളുലട
പരനിപഭാടനികേള,  നഭാടന  കേകലഭാതവങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയനില്  നഭാടന  കേലകേലള
അവതരനിപനിക്കഭാനുള്ള കവദനികേള നല്കേനിവരുന. കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര് അക്കഭാദമനി അവരുലട
തനതസ്റ്റ് ഫണനില്നനിനലാം നഭാടന കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് ചേനികേനിതഭാ സഹഭായമഭായനി  25,000 രൂപ
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  സര്ക്കഭാര്  സഭാസഭാരനികേ  വകുപദവക്ഷന  മുഖഭാന്തെനിരലാം
നഭാടന  കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്  ഉളലപലടയള്ള  കേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  25,000  രൂപ  മുതല്
പരമഭാവധനി 1,00,000 രൂപ വലര ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  കേല, സഭാഹനിതവലാം, സലാംഗതീതലാം, നഭാടന കേലകേള തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാസഭാരനികേ വകുപദവക്ഷന മുഖഭാന്തെനിരലാം  1500
രൂപ നനിരക്കനില്  കേലഭാകേഭാര  ലപനഷന നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത നഭാടന കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്
ഉളലപലടയള്ള  കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവര്ത്തകേ
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തെനിരലാം  2,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  നല്കേനി  വനനിരുന
ലപനഷന 16-8-2017 മുതല് 3,000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നഭാടകേകേലലയ കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

47 (3924) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സമൂഹത്തനില്  ശകദയമഭായ  മഭാറമുണഭാക്കനിയ  നഭാടകേകേലലയ
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നഭാടകേരലാംഗത്തസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവര്ക്കഭായനി പ്രകതവകേ പ്രതനിഭഭാ പുരസഭാരലാം
ഏര്ലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാടകേകേലലയ  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  കകേരള  സലാംഗതീത  നഭാടകേ
അക്കഭാദമനി  നനിരവധനി  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.
ലപ്രഭാഫഷണല്  അകമചേസ്വര്/ലഘു  നഭാടകേ  മല്സരങ്ങള,  നഭാടകേലത്ത  ഹസദഭാന്തെനികേമഭായലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായലാം  വനിശകേലനലാം  ലചേയലകേഭാണ്ടുള്ള  ശനില്പശഭാലകേള,  പ്രതനിവഭാര
നഭാടകേഭാവതരണങ്ങള  എനനിവ  അക്കഭാദമനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.  കലഭാകേ
നഭാടകേത്തനിലല നൂതന പ്രവണതകേളുലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ മഭാറങ്ങളുലാം കപ്രക്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
മനസ്സനിലഭാക്കനി ലകേഭാടുക്കുനതനിനഭായനി അക്കഭാദമനി വര്ഷലാംകതഭാറലാം രഭാജവഭാന്തെര നഭാടകകേഭാതവവുലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  നഭാടകേ കേലഭാകേഭാരന്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലഫകലഭാഷനിപസ്റ്റ്  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്,  ഗുരുപൂജ എനതീ
സലാംസഭാന  ബഹുമതനികേള  അക്കഭാദമനി  എല്ലഭാ  വര്ഷവുലാം  നല്കുനണസ്റ്റ്.  നഭാടകേ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്
ദതീര്ഘകേഭാലലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  പ്രതനിഭകേളക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
അതനിവനിശനിഷ  പുരസഭാരമഭായ  എസസ്റ്റ്.എല്.പുരലാം  സദഭാനനന  നഭാടകേ  പുരസഭാരവുലാം
അക്കഭാദമനിയലട ആഭനിമുഖവത്തനില് സര്ക്കഭാര് നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്. 

സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനിലല സഭാപനങ്ങള

48 (3925) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  ഏലതല്ലഭാലാം  സഭാപനങ്ങളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്;
ഇവയലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ് തലത്തനില് സഭാലാംസഭാരനികേ കകേനങ്ങള സഭാപനിക്കഭാന
ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനസ്റ്റ് നനിലവനില് പദതനികേളുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  അനവലാം നനിനകപഭാവുന കേലഭാരൂപങ്ങലള അവതരനിപനിക്കഭാനുലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം കനതൃതസ്വലാം നല്കുന കബ്ബുകേളക്കസ്റ്റ് ഗഭാന്റെസ്റ്റ് നല്കേഭാന പദതനിയകണഭാ;
എങനില് അതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനിലള്ള സഭാപനങ്ങളുലാം അവയലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
സലാംബന്ധനിച കുറനിപസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ് തലത്തനില് സഭാലാംസഭാരനികേ കകേനങ്ങള സഭാപനിക്കഭാന
ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനുള്ള പദതനികേള നനിലവനില് സഭാലാംസഭാരനികേകേഭാരവ വകുപനിലനില്ല.

(സനി) പ്രഭാകദശനികേമഭായനി അനവലാം നനിനകപഭാവുന കേലഭാരൂപങ്ങലള അവതരനിപനിക്കുവഭാനുലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാനുലാം  കനതൃതസ്വലാം  നല്കുന  കബബ്ബുകേളക്കസ്റ്റ്  ഗഭാന്റെസ്റ്റ്  നല്കേഭാന  നനിലവനില്
പദതനികേളനില്ല.  കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര്  അക്കഭാദമനി  മുകഖന  ഏര്ലപടുതന  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അക്കഭാദമനി  കനരനിടസ്റ്റ്  പ്രതനിഫലലാം  നല്കുന രതീതനി  തുടര്നവരുനണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാരനില്
കനരനിടസ്റ്റ് സമതീപനിക്കുന സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് അനഭാവര്ത്തന
ഗഭാന്റെസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട അവകലഭാകേനലാം

49 (3926) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പടനികേജഭാതനി

പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനസ്റ്റ്  കശഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത
സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലള്ള  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുകേയലാം  ആവശവമഭായ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  വരുതകേയലാം
ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനികക്കണതനിലന്റെയലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് സജമഭാകക്കണതനിലന്റെയലാം ആവശവകേത ഗനൗരവമഭായനി കേഭാണുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലള്ളവലയയലാം  ഗന്ഥശഭാലഭാസലാംഘങ്ങളുലട
അലാംഗതീകേഭാരമുള്ളവലയയലാം  മറസ്റ്റ്  അലാംഗതീകൃത  സഭാലാംസഭാരനികേ  കകേനങ്ങലളയലാം  കകേഭാര്ത്തനിണക്കനി
ലകേഭാണസ്റ്റ്  "മഭാനവതീയ"  സകനശങ്ങള പ്രചേരനിപനിചസ്റ്റ്  സഭാലാംസഭാരനികേ ലചേറതനനില്പനിനസ്റ്റ്
കേളലമഭാരുക്കഭാന പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയ നടപഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  കേലഭാസഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗലത്ത കൂടുതല് ചേലനഭാതകേമഭാക്കുവഭാനുലാം
അനഭാവര്ത്തന  ധനസഹഭായലാം  ഹകേപറ്റുന  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഏകകേഭാപനവുലാം
സമനസ്വയവുലാം  സഭാധവമഭാക്കുവഭാനുലാം  അവയള്ള ധനസഹഭായലാം നനിശ്ചയനിക്കുവഭാനുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ
നയരൂപതീകേരണങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉപകദശലാം  നല്കുവഭാനുലാം  നനിലവനിലള്ള  സര്ഗഭാവനിഷ്കഭാര
മഭാതൃകേകേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  പുതനിയവലയ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാനുമുള്ള  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
രൂപലാം നല്കുകേ തുടങ്ങനിയ ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങകളഭാലടയലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഒരു ഉനത
അധനികേഭാര  കേനൗണ്സനില്  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  തതസ്വത്തനില്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിനുള്ള
നടപടനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനിലല  പദതനി  വനിഹനിതലാം  ഹകേപറ്റുന
സഭാപനങ്ങള ഒഴനിലകേയള്ളവയ്ക്കസ്റ്റ് നല്കുന ധനസഹഭായലാം സലാംബന്ധനിച്ചുലാം ടനി സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുനതഭാണസ്റ്റ്.  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലള്ള  സഭാപനങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമൂഹത്തനിലന്റെ  തഭാലഴത്തടനിലള്ള  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളനില്  സഭാലാംസഭാരനികേമഭായ
ഉനതനി വളര്തന തരത്തനില് വവഭാപനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങള ഒരു
വകരണവ  നറ്റ്യൂനപക്ഷത്തനികന്റെതഭാക്കനി  നനിര്തനതനിനുപകേരലാം  ഈ  നഭാടനിലല  ഓകരഭാ
സഭാധഭാരണക്കഭാരലന്റെയലാം അഭനിലഭാഷങ്ങളലക്കഭാത്തസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാനുലാം ശമനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനികക്കണതനിലന്റെയലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി

പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സ ജമഭാകക്കണതനിലന്റെയലാം  ആവശവകേത  ഗനൗരവമഭായനി  കേഭാണുനണസ്റ്റ്.

സഭാലാംസഭാരനികേ നകവഭാതഭാനത്തനിനുകവണനി ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങള നനിലലകേഭാള്ളണലാം

എനതലനയഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിലന്റെയലാം  നനിലപഭാടസ്റ്റ്.

സമൂഹത്തനിലല  എല്ലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങലളയലാം  നകവഭാതഭാനമൂലവങ്ങളനികലയലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ

ഉനതനിയനികലയലാം  നയനിക്കുനതനിനുള്ള  ശമങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപസ്റ്റ്  കനതൃപരമഭായനി

ഏലറടുക്കുനതസ്റ്റ്. സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം സജമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്

അനുവദനിചനിരുന ആവര്ത്തന ഗഭാന്റെസ്റ്റ് തുകേ വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  എഴുതകേഭാര്ക്കനിടയനിലലാം  ജനങ്ങളക്കനിടയനിലലാം  സഹകേരണവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ

മൂലവങ്ങളക്കസ്റ്റ് കനലരയള്ള ആക്രമണങ്ങളലക്കതനിലര ആശയപരമഭായ പ്രതനികരഭാധവുലാം

വര്ദനിപനിക്കഭാനുതകുലാം വനിധലാം ചേര്ച, ലസമനിനഭാര്, സലാംവഭാദലാം തുടങ്ങനിയവ സലാംഘടനിപനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ഇവയനില്  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലള്ളവലയയലാം  ഗന്ഥശഭാലഭാ  സലാംഘങ്ങളുലട

അലാംഗതീകേഭാരമുള്ളവലയയലാം മറസ്റ്റ് അലാംഗതീകൃത സഭാലാംസഭാരനികേ കകേനങ്ങലളയലാം ഉളലപടുതനതഭാണസ്റ്റ്.

ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  മകതതര-സഭാലാംസഭാരനികേ-ജനകേതീയ  പ്രതനികരഭാധലാം  സൃഷനിക്കുവഭാന

സഭാഹനിതവ അക്കഭാദമനി അടക്കമുള്ള സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങള മുനഹകേലയടുത്തസ്റ്റ്

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  മതനനിരകപക്ഷ  സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളയലാം  നകവഭാതഭാന

മൂലവങ്ങലളയലാം ശഭാകതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് അനുകയഭാജവമഭായ പുസകേങ്ങള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള

നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

മലയഭാറ്റൂര് രഭാമകൃഷ്ണലന്റെ കപരനില് സഭാരകേലാം

50 (3927) ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപരുമ്പഭാവൂര്, ഇരനികങ്ങഭാലനിലല 150 വര്ഷലാം പഴക്കമുള്ള നഭാഗകഞരനി മന വകേ

സലത്തസ്റ്റ് പ്രശസ എഴുതകേഭാരനഭായ മലയഭാറ്റൂര് രഭാമകൃഷ്ണലന്റെ കപരനില് ഒരു സഭാരകേലാം

നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മലയഭാറ്റൂര് രഭാമകൃഷ്ണലന്റെ സരണ നനിലനനിര്തനതനിനസ്റ്റ്  സഭാരകേലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള

അകപക്ഷകേകളഭാ/നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല. 
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ലകേഭാടഭാരക്കര തമ്പുരഭാന കഭാസനിക്കല് മറ്റ്യൂസനിയലാം

51 (3928) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തുറമുഖവുലാം മറ്റ്യൂസനിയവുലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാടഭാരക്കര തമ്പുരഭാന കഭാസനിക്കല് മറ്റ്യൂസനിയത്തനിലന്റെ തുടര് നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത മറ്റ്യൂസനിയലാം  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  പ്രവര്ത്തന സജമഭാക്കനി  സനര്ശകേര്ക്കസ്റ്റ്
പ്രകയഭാജനലപടുതനതനില്  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം  അവ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുനലതനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  തമ്പുരഭാന  കഭാസനിക്കല്  കേലഭാമറ്റ്യൂസനിയത്തനിലല  കേഥകേളനി
രൂപങ്ങളുലട  നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുരഭാവസ്തു വകുപസ്റ്റ് നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഹഭാശനിലഭായഗ
കേഭാലഘടത്തനിലല ഒരു ഗവഭാലറനിയലാം സജതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത മലറഭാരു ഗവഭാലറനി
കൂടനി  സജതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സനൗകേരവമുള്ളതനിനഭാല്  കൂടുതല്  പുരഭാവസ്തുക്കള  പ്രദര്ശനിപനിചസ്റ്റ്
ഗവഭാലറനി വനിപുലമഭാക്കുവഭാന  വകുപസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ലകേഭാടഭാരക്കര തമ്പുരഭാന കഭാസ്സനിക്കല് കേലഭാമറ്റ്യൂസനിയലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന
ലകേടനിടലാം  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  പടനിഞഭാറനിനകേര
കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലഭായതനിനഭാല്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പൂര്ണ്ണമഭായ
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  മഭാത്രകമ  സമഗമഭായ  വനികേസനലാം  നടതവഭാന  പുരഭാവസ്തു
വകുപനിനസ്റ്റ്  സഭാധനിക്കുകേയള.  ഇവനിലട  സല  പരനിമനിതനിയഭാണസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കനരനിടുന
മലറഭാരു  പ്രശ്നലാം.  കേഥകേളനിയലട  ഉപജഭാതഭാവഭായ  ലകേഭാടഭാരക്കര  തമ്പുരഭാനുമഭായനി
ബന്ധലപട  ഇളയനിടത  സസ്വരൂപത്തനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  ലകേഭാടഭാരലത്ത  സലാംരക്ഷനിത
സഭാരകേമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള വകുപസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

സസ്വകദശഭാഭനിമഭാനനി ആര്ടസ്റ്റ് ഗവഭാലറനി

52 (3929) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര മണ്ഡലത്തനിലല ലനയഭാറനിനകേര ടനൗണ് എല്.പനി.  എസ്സനില്
സസ്വകദശഭാഭനിമഭാനനി രഭാമകൃഷ്ണപനിള്ളയലട കപരനില് ആര്ടസ്റ്റ് ഗവഭാലറനിയ്ക്കഭായനി സലലാം എലാം.എല്.എ.
നല്കേനിയ നനികവദനത്തനികന്മല് സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപസ്റ്റ് നടപടനി എലന്തെങനിലലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സസ്വകദശഭാഭനിമഭാനനി  ആര്ടസ്റ്റ്  ഗവഭാലറനിക്കസ്റ്റ്  ഡനി.പനി.ആര്.  ലഭനിചഭാല്  സഭാലാംസഭാരനികേ
വകുപനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിയകമഭാ;

(സനി) തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനില്ലയനില് എലതങനിലലാം സലത്തസ്റ്റ് ആര്ടസ്റ്റ് ഗവഭാലറനികേള
സഭാപനിക്കഭാന ഡനി.പനി.ആര്. ലഭനിചനിട്ടുകണഭാലയനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലനയഭാറനിനകേര ടനൗണ് എല്.പനി.എസസ്റ്റ്.-ല് സസ്വകദശഭാഭനിമഭാനനി രഭാമകൃഷ്ണപനിള്ളയലട
കപരനില് ആര്ടസ്റ്റ് ഗവഭാലറനിക്കഭായനി സലലാം എലാം.എല്.എ. നല്കേനിയ നനികവദനലാം റനികപഭാര്ടനിനഭായനി
കകേരള  ലളനിതകേലഭാ  അക്കഭാദമനിക്കസ്റ്റ്  അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  ലളനിതകേലഭാ
അക്കഭാദമനി നനിര്വ്വഭാഹകേ സമനിതനി പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് തുടര്നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇല്ല.

ചേലചനിത്രരലാംഗലത്ത പ്രതനിസന്ധനി

53 (3930) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലലതകമ്പഭാള  ചേലചനിത്രരലാംഗത്തസ്റ്റ്
നനിലനനിനനിരുന  പ്രതനിസന്ധനി  അവസഭാനനിപനിക്കഭാനഭായനി  നടത്തനിയ  ഇടലപടലകേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സനിനനിമലയന ജനകേതീയ കേല ആസസ്വഭാദകേരനില് എത്തനിക്കഭാനുള്ള പദതനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  സനിനനിമഭാ വവവസഭായത്തനിലന്റെ വനിവനിധ തലങ്ങളനിലല ആശഭാസവമല്ലഭാത്ത
പ്രവണതകേളുലാം മഭാഫനിയഭാവല്ക്കരണവുലാം ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാന ആവശവമഭായ ഇടലപടലകേള
സഭാധവമഭാകണഭാ എനസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ  കകേനങ്ങളനിലലാം  കകേരള  നകവഭാതഭാന  സഭാലാംസഭാരനികേ
സമുചയങ്ങള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള പദതനിയലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചേലചനിത്ര രലാംഗലത്ത പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന ഉതകുലാംവനിധലാം സനിനനിമഭാ
ലറഗുകലററനി അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മലയഭാള സനിനനിമയലട സമഗ വനികേസനത്തനിനഭായനി അടൂര് കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന കേമ്മേനിറനി
സമര്പനിച  ശനിപഭാര്ശകേളടക്കലാം  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേ.
സനിനനിമഭാ കമഖലയനിലല സതീകേളുലട പ്രശ്നങ്ങളുലാം ലതഭാഴനില് സഭാഹചേരവങ്ങളുലാം പഠനിക്കഭാന
ജസനിസസ്റ്റ് ലകേ. കഹമ ലചേയര്കപഴണുലാം നടനി ശതീമതനി ശഭാരദ,  ശതീമതനി വതലകുമഭാരനി
റനിട. ഐ.എ.എസസ്റ്റ്. എനനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായ ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   സനിനനിമലയന  ജനകേതീയ  കേല  ആസസ്വഭാദകേരനില്  എത്തനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  അക്കഭാദമനിയലട  ടൂറനിലാംഗസ്റ്റ്  ടഭാക്കതീസസ്റ്റ്  പരനിപഭാടനിയനിലൂലട  സഭാധഭാരണ
ജനങ്ങളക്കുലാം  ഗഭാമതീണ  ജനങ്ങളക്കുലാം  സനദ  സലാംഘടനകേളുലടയലാം  ഫനിലനിലാം
ലസഭാഹസറനികേളുലടയലാം  ആവശവപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  കമഖലകേളഭായനി
തനിരനിചസ്റ്റ്  സനിനനിമഭാപ്രദര്ശനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  സ്കൂളുകേള  കകേനതീകേരനിച്ചു
ലകേഭാണസ്റ്റ്  ഫനിലനിലാം  കബ്ബുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  അതനിലൂലട  നല്ല  സനിനനിമകേലള
കുടനികേളനില് എത്തനിക്കുനതനിനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.  അതനിനു പുറലമ
പ്രതനിവഭാര  സനൗജനവ  പ്രദര്ശനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  തനിരുവനന്തെപുരത്തസ്റ്റ്
നടതന  പ്രതനിവഭാര  സനൗജനവ  കഭാസ്സനികേസ്റ്റ്  സനിനനിമഭാ  പ്രദര്ശനങ്ങള  5  കമഖലഭാ
കകേനങ്ങളനികലയകൂടനി വവഭാപനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. നല്ല മലയഭാള ചേലചനിത്രങ്ങള
കപ്രക്ഷകേരനില്  എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി,  കകേരളത്തനിലകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളലാം  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങകളഭാ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേകളഭാ അനുവദനിക്കുന സലങ്ങളനില്
ആധുനനികേ നനിലവഭാരത്തനിലള്ള തനികയറര് സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന പദതനി കകേരള
സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിനഭായനി 100
കകേഭാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനി ഫണനില്നനിനലാം കേലണതലമനസ്റ്റ് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
ബഡ്ജറസ്റ്റ് പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ പദതനിയലട കപ്രഭാജകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  സനിനനിമഭാ  വവവസഭായത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലല  ആശഭാസവമല്ലഭാത്ത
പ്രവണതകേള,  മഭാഫനിയഭാവല്ക്കരണലാം  എനനിവ  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുകൂടനി  ഉതകുന
രതീതനിയനിലള്ള  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതവഭാനഭാണസ്റ്റ്  സനിനനിമഭാ  ലറഗുകലററനി  അകതഭാറനിറനിയലട
രൂപതീകേരണത്തനിലൂലട സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  ജനില്ലഭാ  കകേനങ്ങളനില്  സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഏജനസനിലയ
ലതരലഞടുക്കുനതനിനുള്ള ലടണര് നടപടനികേള അന്തെനിമ ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  വനിവനിധ
ജനില്ലകേളനില്  ടനി  പദതനിക്കഭായള്ള  സലലാം  കേലണതനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്. 
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സ്കൂള-കകേഭാകളജസ്റ്റ് വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് പഭാര്ലലമന്റെറനി കേഭാരവങ്ങളനില്
അവകബഭാധമുണഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

54 (3931) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ് കൂള-കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേള,  യവജനങ്ങള എനനിവര്ക്കസ്റ്റ്  പഭാര്ലലമന്റെറനി
കേഭാരവങ്ങളനി ല്  അവകബഭാധമുണഭാക്കുനതനിനഭായനി  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവ  വകുപസ്റ്റ്  2016-17
വര്ഷത്തനില് നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2017-18 വര്ഷത്തനില് പഭാര്ലലമന്റെറനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള പരനിചേയലപടുതനതനിനുലാം,
അവകബഭാധമുണഭാക്കുനതനിനുലാം  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  കേഭാരവങ്ങള  എലന്തെല്ലഭാലമനസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പഭാര്ലലമന്റെറനി പഠനത്തനിനസ്റ്റ് ഗകവഷണസഭാപനങ്ങകളഭാ,
മകറലതങനിലലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ നനിലവനിലകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഉലണങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാര്ലലമന്റെറനി  കേഭാരവ ഇനസനിററ്റ്യൂടസ്റ്റ്  2016-17  അദവയന വര്ഷത്തനില്
'മകതതര ജനഭാധനിപതവലാം'എന വനിഷയത്തനില് ഓകരഭാ നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനികലയലാം
സര്ക്കഭാര്/എയനിഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേള  കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലസമനിനഭാര്,  യൂത്തസ്റ്റ്  പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്
മതരലാം,  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ലനിററസനി  കബസ്റ്റ്,  ഹറ്റ്യൂമന ഹററസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  എഡറ്റ്യൂകക്കഷന  കബസ്റ്റ്
എനനിവയലാം സര്ക്കഭാര്/എയനിഡഡസ്റ്റ് കകേഭാകളജകേളനില് 'മകതതര ജനഭാധനിപതവലാം' എന
വനിഷയലത്ത അധതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലസമനിനഭാറലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 78
സ്കൂളുകേളനില് യൂത്തസ്റ്റ് പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ് മതരവുലാം 38 സ്കൂളുകേളനില് ലസമനിനഭാറലാം 17 സ്കൂളുകേളനില്
ഹറ്റ്യൂമന ഹററസ്റ്റ്സസ്റ്റ് എഡറ്റ്യൂകക്കഷന കബ്ബുകേളുലാം 34 സ്കൂളുകേളനില് പഭാര്ലലമന്റെറനി ലനിററസനി
കബ്ബുകേളുലാം രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിയനിരുന.  കൂടഭാലത 6 കകേഭാകളജകേളനില്
ലസമനിനഭാറലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ജനഭാധനിപതവലാം  എന  വനിഷയലത്ത
അധനികേരനിചസ്റ്റ്  ഉപനവഭാസ  രചേന,  പ്രസലാംഗ  മതരലാം,  കേസ്വനിസ്സസ്റ്റ്  മതരലാം  എനനിവയലാം
സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാനതലത്തനില്  നടതകേയണഭായനി.
കൂടഭാലത  2015-16 അദവയന  വര്ഷത്തനിലല  മനികേച  പഭാര്ലലമകന്റെറനിയനമഭാരഭായനി
ലതരലഞടുക്കലപട  വനിദവഭാര്തനി/വനിദവഭാര്തനിനനികേളക്കസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  ദനിവസലത്ത  പഠന
കേവഭാമ്പസ്റ്റ്  സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  തുടര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയണഭായനി.
ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല പഞഭായത്തസ്റ്റ് പ്രസനിഡന്റുമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ശനിലശഭാലയലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു.
പഭാര്ലലമന്റെറനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള പരനിചേയലപടുതനതനിനുലാം അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കു
നതനിനുമഭായനി  'കജണല്  ഓഫസ്റ്റ്  പഭാര്ലലമന്റെറനി  സഡതീസസ്റ്റ്'  വര്ഷത്തനില്  രണസ്റ്റ്
വഭാലവങ്ങളഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു വരുന.
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(ബനി)  2017-18  അദവയന  വര്ഷത്തനില്  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനികലയലാം 4
സര്ക്കഭാര്/എയനിഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില്  വതീതലാം ലസമനിനഭാറലാം  2  സ്കൂളുകേളനില് വതീതലാം യൂത്തസ്റ്റ്
പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്  മതരലാം,  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ലനിററസനി  കബസ്റ്റ്,  ഹറ്റ്യൂമണ്  ഹററസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
എഡറ്റ്യൂകക്കഷന കബസ്റ്റ് എനനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനലാം ഹകേലക്കഭാളകേയലാം
2017-18 അദവയന വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് തലന പഭാര്ലലമന്റെറനി കേഭാരവ ഇനസനിററ്റ്യൂടനിലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില് നടതവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലതല്ലഭാമഭാലണനസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം തങ്ങളുലട മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതല്ലഭാലാം സര്ക്കഭാര്/എയനിഡഡസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേലള  ടനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തണലമനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുവഭാന  എല്ലഭാ
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുലാം കേതകേള നല്കുകേയലാം ഉണഭായനി. നഭാളനിതുവലര 78 എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
തങ്ങളുലട മണ്ഡലത്തനിലല സ്കൂളുകേള ലതരലഞടുത്തസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലതരലഞടുക്കലപട  സ്കൂള  അധനികേഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  ലസമനിനഭാര്,  യൂത്തസ്റ്റ്  പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്
മതരലാം,  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ലനിററസനി  കബസ്റ്റ്,  ഹറ്റ്യൂമന ഹററസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  എഡറ്റ്യൂകക്കഷന  കബസ്റ്റ്
എനനിവ  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിവരുന.
2017-18-ലല  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ലനിററസനി  കബനിലന്റെ  സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ഗവ.  കമഭാഡല്  ഹയര് ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിലലാം,  സ്കൂള ലസമനിനഭാര്
സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  അഞല്  ലവസസ്റ്റ്  ഹയര്  ലസക്കണറനി
സ്കൂളനിലലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  തനിരുവനന്തെപുരലാം യൂണനികവഴനിറനി കകേഭാകളജനില്
9-8-2017-ല് കകേഭാകളജസ്റ്റ്  തല ലസമനിനഭാര് സലാംഘടനിപനിച്ചു.  24-8-2017-ല് മഹഭാത
അയങഭാളനിലയ സലാംബന്ധനിച അനുസരണ പ്രഭഭാഷണലാം യൂണനികവഴനിറനി കകേഭാകളജനിലലാം
29-8-2017-നസ്റ്റ്  നനിലകമല്  എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  കകേഭാകളജനില്  കകേഭാകളജ്തല  ലസമനിനഭാറലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  സ്കൂളുകേളനില്  ലസമനിനഭാറകേള
നടനകേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി)  പഭാര്ലലമന്റെറനി കേഭാരവ വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനില് ഗകവഷണ
സഭാപനങ്ങകളഭാ മറസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ ഒനലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില്ല.

പഭാര്ലലമന്റെറനി ജനഭാധനിപതവ സവനികശഷതകേലളക്കുറനിചസ്റ്റ് അവകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കുന പരനിപഭാടനികേള

55 (3932) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനസനിററ്റ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  പഭാര്ലലമന്റെറനി  അഫകയഴസ്റ്റ്,  സ്കൂളുകേള കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ്
പഭാര്ലലമന്റെറനി  ജനഭാധനിപതവ  സവനികശഷതകേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മങട  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം  ലതരലഞടുത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  കമല്  സൂചേനിപനിച
പദതനികേളുലട നനിര്വ്വഹണലാം സലാംബന്ധനിച പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഓകരഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനികലയലാം ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.മഭാര്

നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  4  സര്ക്കഭാര്/എയനിഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്  ലസമനിനഭാറലാം  2  സ്കൂളുകേളനില്

വതീതലാം  യൂത്തസ്റ്റ്  പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്  മതരലാം,  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ലനിററസനി  കബസ്റ്റ്,  ഹറ്റ്യൂമണ്  ഹററസ്റ്റ്സസ്റ്റ്

എഡറ്റ്യൂകക്കഷന  കബസ്റ്റ്  എനനിവയലാം  ഇതനികനഭാലടഭാപലാം  പഭാര്ലലമന്റെറനി  ജനഭാധനിപതവവുമഭായനി

ബന്ധലപട  വനിഷയങ്ങളനില്  പ്രസലാംഗ/ഉപനവഭാസ/കേസ്വനിസ്സസ്റ്റ്  മതരങ്ങളുലാം  ഓകരഭാ  അദവയന

വര്ഷവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി  കേഭാരവ  ഇനസനിററ്റ്യൂടനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില് നടത്തനിവരുന.

നടപസ്റ്റ് അദവയന വര്ഷലാം ഇതുവലര  78  എലാം.എല്.എ.-മഭാര് തങ്ങളുലട മണ്ഡലത്തനിലല

സ്കൂളുകേള  ലതരലഞടുത്തസ്റ്റ്  അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  സ്കൂളുകേളനില്  ലസമനിനഭാര്,  യൂത്തസ്റ്റ്

പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ് മതരലാം, പഭാര്ലലമന്റെറനി ലനിററസനി കബസ്റ്റ്, ഹറ്റ്യൂമന ഹററസ്റ്റ്സസ്റ്റ് എഡദ്യുകക്കഷന കബസ്റ്റ്

എനനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുനണസ്റ്റ്.    ഇനസനിററ്റ്യൂടസ്റ്റ്

പ്രസനിദതീകേരനിച 'കകേരള നനിയമസഭ ചേരനിത്രവുലാം - പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം' എന പുസകേവുലാം

സ്കൂള തലങ്ങളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്. സ്കൂള/ജനില്ല/സലാംസഭാനതലങ്ങളനില് യൂത്തസ്റ്റ്

പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്  മതരങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  അതനില്  ജനില്ലഭാതല  മതരങ്ങളനില്

ലതരലഞടുക്കലപടുന  'മനികേച  പഭാര്ലലമകന്റെറനിയനമഭാര്ക്കസ്റ്റ്'  സലാംസഭാന  നനിയമസഭയലടയലാം

പഭാര്ലലമന്റെനിലന്റെയലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  മനസ്സനിലഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അവസരലാം  നല്കുകേയലാം

ലചേയ്യുന.

(ബനി)  മങട  മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ബഹു.  എലാം.എല്.എ.  നനിര്കദ്ദേശനിച

ജനി.വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  മക്കരപറമ്പസ്റ്റ്,  ജനി.വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  പഭാങ്ങസ്റ്റ്കുറവ,

ജനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  മങട,  ജനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  മങട  പള്ളനിപ്പുറലാം  എനതീ  സ്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ്

ലസമനിനഭാര് നടതനതനിനുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനി ലനിററസനി കബനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള

ജനി.വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്  മക്കരപറമ്പസ്റ്റ്,  ജനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  കേടുങ്ങപ്പുറലാം  പുഴക്കഭാടനിരനി

ഹറ്റ്യൂമന ഹററസ്റ്റ്സസ്റ്റ് എഡറ്റ്യൂകക്കഷന കബനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള ജനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. മങട,

ജനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  മങട,  പള്ളനിപ്പുറലാം  എനതീ  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  ടനി  പരനിപഭാടനികേള

നടതനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇനസനിററ്റ്യൂടസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  യൂത്തസ്റ്റ് പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്

മതരത്തനിനഭായനി ജനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. ലചേറനിയലാം മങട, ജനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ് മങട

എനതീ സ്കൂളുകേളനിലല നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള ടതീചര് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്

നല്കകേണതുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇനസനിററ്റ്യൂടസ്റ്റ്  ഉടന

ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭാണസ്റ്റ്.
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എറണഭാകുളത്തസ്റ്റ് ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് സലലാം

56 (3933) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരവവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനിലല രഭാകമശസ്വരലാം വനികല്ലജനില് സര്ലവ്വ നമ്പര് 622/1- ല്
25  ലസന്റെസ്റ്റ്  സലലാം  ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  കേകമ്പഭാളവനില  ഇനൗടഭാക്കനികയഭാ,
പഭാടത്തനികനഭാ അനുവദനിക്കഭാലമന ജനില്ലഭാ കേളകറലട റനികപഭാര്ടനികന്മല് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനി എലന്തെനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി നനിശ്ചനിത ലപ്രഭാകഫഭാര്മയനില് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിലല  രഭാകമശസ്വരലാം  വനികല്ലജനില്  സര്ലവ്വ  നമ്പര്
622/1-ല്  25  ലസന്റെസ്റ്റ് സലലാം ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് കേകമ്പഭാള വനില
ഈടഭാക്കനികയഭാ  പഭാടത്തനികനഭാ  അനുവദനിക്കഭാലമന  രതീതനിയനില്  ജനില്ലഭാ  കേളകറനില്
നനിനലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭവമഭായനിടനില്ല.  എനഭാല് പശ്ചനിമ ലകേഭാചനിയലട ഹൃദയ ഭഭാഗമഭായ
കതഭാപ്പുലാംപടനിയനില്  രഭാകമശസ്വരലാം  വനികല്ലജനില്  സര്കവ്വ  നമ്പര്  610/1-ല്ലപട  45  ലസകന്റെഭാളലാം
വരുന  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില്  ആധുനനികേ തതീകയറര്  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കണലമന  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.-യലട  ആവശവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  ടനി  സലലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഡനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വവവസകേളക്കസ്റ്റ്
വനികധയമഭായനി ഹകേമഭാറകേയഭാലണങനില് തതീകയറര് നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനില് പ്രസ്തുത
സലലത്തയലാം പരനിഗണനിക്കഭാവുനതഭാലണനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല്ല.

ബതീറസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് നനിയമനലാം

57 (3934) ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  31-1-2017-ല്  നനിലവനില്  വന  ബതീറസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  ലനിസനില്
നനിനലാം എത്ര കപർക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ബതീറസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് തസനികേയനിൽ നനിലവനിലള്ള ഒഴനിവുകേള ജനില്ല
തനിരനിച്ചുസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-1-2017-ല് നനിലവനില് വന ബതീറസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര് ലനിസനില്
നനിനലാം നനിയമനലാം ലഭനിചവരുലട വനിവരലാം ജനില്ല തനിരനിചസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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ക്രമ നമ്പര് ജനില്ല നനിയമനലാം ലഭനിചവര്

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 20

2 പത്തനലാംതനിട 28

3 ലകേഭാല്ലലാം 26

4 കേണ്ണൂര് 18

5 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 16

6 വയനഭാടസ്റ്റ് 85

7 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 1

8 എറണഭാകുളലാം 20

9 തൃശ്ശൂര് 19

10 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 42

11 മലപ്പുറലാം 39

12 കകേഭാടയലാം 8

13 ഇടുക്കനി 88

           ആലകേ 410

(ബനി)  ബതീറസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് തസനികേയനില് നനിലവനിലള്ള ഒഴനിവുകേള ജനില്ല
തനിരനിചസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുന. 

ക്രമ നമ്പര് ജനില്ല ഒഴനിവുകേള

(1) (2) (3)

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 17

2 പത്തനലാംതനിട 8

3 ലകേഭാല്ലലാം 4

4 കേണ്ണൂര് 10

5 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 6

462/2020
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(1) (2) (3)

6 വയനഭാടസ്റ്റ് 3

7 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 2

8 എറണഭാകുളലാം 36

9 തൃശ്ശൂര് 24

10 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ...

11 മലപ്പുറലാം ...

12 കകേഭാടയലാം ...

13 ഇടുക്കനി 42

           ആലകേ 152

ഗതീന ഇന്തെവ മനിഷന

58 (3935) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുനപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശഭാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം
മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  ഗതീന  ഇന്തെവ  മനിഷന  എന  പദതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  വനങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം
എലന്തെല്ലഭാലാം കേഭാരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി) എലന്തെല്ലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പദതനിയലട കേതീഴനില് നടനവരുനതസ്റ്റ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനലാം മൂലമുള്ള ഭവനിഷവത്തസ്റ്റ് കനരനിടുനതനിനുള്ള
കദശതീയ കേര്മ്മേപദതനിയലട ഭഭാഗമഭായ എടസ്റ്റ്  ദനൗതവങ്ങളനില് ഒനഭാണസ്റ്റ്  ഗതീന ഇന്തെവ
മനിഷന.  വനഭാശനിത  സമൂഹങ്ങളുലട  നനിലനനില്പനില്  വനങ്ങള  ലചേലതന  സസ്വഭാധതീനലാം
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ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഈ  പദതനി  രൂപകേല്പന  ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  രഭാജവലത്ത
വനങ്ങള  ഉളലപലടയള്ള  പ്രകൃതനി  സമ്പത്തനിനസ്റ്റ്  ദൂരവവഭാപകേ  പ്രതവഭാഘഭാതലാം  സൃഷനിക്കുന
കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനലാം മൂലമുള്ള അന്തെര ഫലങ്ങള ജനജതീവനിതലത്ത സഭാരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുലമന  തനിരനിചറനിവഭാണസ്റ്റ്  ഹരനിതഭഭാരത  ദനൗതവത്തനിനസ്റ്റ്  അടനിസഭാനലാം.   രഭാജവലത്ത
വനസമ്പത്തനിലന്റെ ഗുണകമന്മയലാം  വനിസതീര്ണ്ണവുലാം വര്ദനിപനിക്കുകേയലാം  അതുവഴനി  വനലാം
നല്കുന പഭാരനിസനിതനികേ കസവനങ്ങള ലമചലപടുതകേയലാം ലചേയ്യുകേ,  സഭാമൂഹവവനവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായ  അകഗഭാ  കഫഭാറസനി  പ്രവര്ത്തനവുലാം  നഗര  വനവല്ക്കരണവുലാം
വനിപുലതീകേരനിക്കുകേ,  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  വനഭാശനിത  സമൂഹങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഗുണദഭായകേമഭായ  ജതീവകനഭാപഭായങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുകേ,  വനിറകേനിനസ്റ്റ്  പകേരലാം
പുനരുത്പഭാദനക്ഷമമഭായ  ഇന്ധനങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ  എനനിവയഭാണസ്റ്റ്
ഈ  പദതനിയനിലൂലട  ലക്ഷവമനിടുനതസ്റ്റ്.  ഭക്ഷവസുരക്ഷ,  ശുദജലസുരക്ഷ,  ഹജവ
ഹവവനിധവ സലാംരക്ഷണലാം, സുസനിര ജതീവനലാം, കേഭാര്ബണ് സലാംഭരണലാം, ജലപരനിവൃത്തനി
എനനിവ GIM ഹരനിതവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ ആതവന്തെനികേ ലക്ഷവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  2016-17
മുതല്  5 വര്ഷലാം  ലകേഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പദതനിയലട  അടങല്  333
കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഗതീന ഇന്തെവഭാ മനിഷന പദതനിയനിനകേതീഴനില് നനിലവനിലള്ള വനങ്ങളുലട
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പരനിപഭാലനത്തനിനുമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഒനഭാലാം   ഉപദനൗതവത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  നനിലവനിലള്ള  മനിതമഭായ  സഭാനതയള്ള  വനങ്ങളനില്  പ്രധഭാനമഭായലാം
മണ്ണസ്റ്റ്,  ജലസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കുകേയലാം  അതനിലൂലട  വനങ്ങള
നല്കുന  ജലലഭവത,  അന്തെരതീക്ഷ  തഭാപനനില  കുറയ്ക്കല്,  മഴയലട  ആഘഭാതലാം  ലഘൂകേരനിചസ്റ്റ്
നതീര്ചഭാലകേളുലട കപഭാഷണലാം തുടങ്ങനിയ പഭാരനിസനിതനികേ കസവനങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കു
നതനിനുതകുന പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പദതനിയനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  സഭാനത
കുറഞ വനങ്ങളനില് ലഭവമഭായ തുറന സലങ്ങളനില് പുനരുല്ഭവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന  പ്രവര്ത്തനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുന.  നനിലവനിലള്ള  വനങ്ങള  കനരനിടുന
കേഭാട്ടുതതീ,  കേഭാലനികമചനില്,  അനധനികൃത മരലാംമുറനി,  വനിറകേസ്റ്റ്  കശഖരണലാം തുടങ്ങനിയ ഭതീഷണനികേലള
അതനിജതീവനിക്കുനതനിനുള്ള കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളുലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പുല്കമടുകേളുലട  സലാംരക്ഷണവുലാം  കചേഭാലവനങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണവുലാം  മനിറനിസനിക്ക
കേണല് വനങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണവുലാം പദതനിയലട ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ഗതീന ഇന്തെവ മനിഷലന്റെ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചസ്റ്റ് സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ
ജനില്ലകേളുലാം  ഉളലപട  36  വനലാം ഡനിവനിഷനുകേളക്കസ്റ്റ്  കേതീഴനില് വരുന പ്രകദശങ്ങളനില്
പ്രഭാകദശനികേ  പങഭാളനിത്ത  പഠന  പരനിപഭാടനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  തയഭാറഭാക്കുന
ഹമകക്രഭാ  പ്ലഭാനുകേളുലാം  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേളുലാം  FDA  തലത്തനില്  സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് പദതനി നടപഭാക്കുന.  ഓകരഭാ വന വനികേഭാസ ഏജനസനിയലാം പദതനി
നടത്തനിപനിനഭായനി  പ്രകതവകേലാം  സൂകഭാസൂത്രണ  കരഖ  തയഭാറഭാക്കനി  അതനുസരനിച്ചുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കനിവരുന.  ഗതീന  ഇന്തെവ  മനിഷന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
5  ഉപദനൗതവങ്ങളഭായനി  ക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനിവരുന.  നനിലവനിലള്ള  വനങ്ങളുലട
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സലാംരക്ഷണലാം,  സഭാനത ലമചലപടുത്തല്,  നതീര്ചഭാലകേളുലട  സലാംരക്ഷണലാം,  നതീര്മ്മേറനി
പ്രകദശങ്ങളുലട  മണ്ണസ്റ്റ്  ജല  സലാംരക്ഷണലാം,  മലണ്ണഭാലനിപസ്റ്റ്  നനിയനണലാം  എനനിവയലാം,
വനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പുറത്തസ്റ്റ്  വൃക്ഷഭാവരണലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഉപയകമഭാകേത്തക്ക
വനിധത്തനില് ഹതകേളുലട ഉല്പഭാദനലാം, വനിതരണലാം, ഇന്ധനഭാവശവത്തനിനഭായനി വനലത്ത
ആശയനിക്കുനതസ്റ്റ് ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനഭായനി പുനരുപകയഭാഗക്ഷമമഭായ പകേരലാം ഇന്ധന
ഉപകയഭാഗലാം  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കല്,  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയള്ള  കേഭാലനി  വളര്ത്തല്
കപ്രഭാതഭാഹനലാം,  തതീറപ്പുല് കൃഷനി വവഭാപനലാം,  കേള  നനിയനണലാം,  മലണ്ണഭാലനിപസ്റ്റ്  തടയനതനിനസ്റ്റ്
സഹഭായകേരമഭായ മരങ്ങള വച്ചുപനിടനിപനിക്കല്,  തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഗള്ളനിപ്ലഗനിലാംഗസ്റ്റ്
മനുഷവ-വനവ  ജതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം  കുറയനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിയവ  ഈ
പദതനിയനിലല പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  വനവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളനില് ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള ഇതര
സലാംഘടനകേകളയലാം, കൃഷനി, ഗഭാമവനികേസനലാം, മണ്ണസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം തുടങ്ങനിയ സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേകളയലാം ഈ പദതനിയനില് പങഭാളനികേളഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനില്ലയനിലല കേഭാടഭാന അക്രമലാം

59 (3936) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനില്ലയനില് കേഭാടഭാനയലട അതനിക്രമലാം കേഭാരണലാം കേഴനിഞ ഒരു
വര്ഷത്തനിനകേലാം എത്ര കപര് മരണലപടനിട്ടുലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരലാം മരണലപടവരുലട കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് എലന്തെല്ലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  കേഭാടഭാനയലട ശലവലാംമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് എലന്തെല്ലഭാലാം
ആനുകൂലവങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനില്ലയനില് കേഭാടഭാനയലട അതനിക്രമലാം കേഭാരണലാം കേഴനിഞ ഒരു
വര്ഷത്തനിനകേലാം 12 കപര് മരണലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   നഭാളനിതുവലര  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുകടയലാം  അനുബന്ധ കരഖകേളുകടയലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  30,60,000  രൂപ മരനിചവരുലട അനന്തെരഭാവകേഭാശനികേളക്കസ്റ്റ് നഷ
പരനിഹഭാരമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനില്ലയനില് കേഭാടഭാനയലട ശലവലാംമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 51,36,364 രൂപ നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ആനക്കയത്തസ്റ്റ് പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ഭരണഭാനുമതനി

60 (3937) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടമലയഭാര്-വടഭാട്ടുപഭാറ  പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനലാം  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ആസഭാനമഭായ
കുടമ്പുഴയനില്  എത്തനികചരുനതനിനുകവണനി  എടമലയഭാര്  പൂയലാംകുടനി  ആറകേളുലട
സലാംഗമസലമഭായ ആനക്കയത്തസ്റ്റ് പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലണങനിലലാം
വനലാം  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനിയമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  തര്ക്കലാം  നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല്
പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെ പണനി തുടങ്ങുവഭാന സഭാധനിചനിടനില്ല എന കേഭാരവലാം ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  തര്ക്കങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില്  എലന്തെല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
വകുപസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തര്ക്കങ്ങള പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  ആനക്കയലാം പഭാലലാം യഭാഥഭാർഥവമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്
ആവശവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആനക്കയലാം പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് വനലാം വകുപ്പുമഭായനി
തര്ക്കലാം നനിലനനില് ക്കുന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി)  ആനക്കയലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  16-2-2016-ല്
ബഹു. വനലാം വകുപ്പുമനനിയലട അദവക്ഷതയനില് കചേര്ന കയഭാഗത്തനില് ആനക്കയലാം
പഭാലത്തനിലന്റെയലാം അകപ്രഭാചസ്റ്റ് കറഭാഡനിലന്റെയലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് നനിര്വ്വഹണ വകുപഭായ
ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്,  കഫഭാറസസ്റ്റ്  (കേണ്സര്കവഷന)  ആകസ്റ്റ്  1980  അനുസരനിചസ്റ്റ്
ഓണ്ഹലനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
തുടര്നസ്റ്റ് ഓണ്ഹലനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ്  നനിരത വനിഭഭാഗലാം എകനികേറ്റ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്,  മൂവഭാറ്റുപുഴയ്ക്കസ്റ്റ്  11-4-2016-നസ്റ്റ്
മലയഭാറ്റൂര് ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് കേത്തസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ടനി  വനിഷയവുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  തര്ക്കങ്ങലളഭാനലാം  നനിലവനിലനില്ല.   നനിര്വ്വഹണ
വകുപഭായ ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  (കേണ്സര്കവഷന)  ആകസ്റ്റ്  1980  അനുസരനിചസ്റ്റ്
അകപക്ഷ സമര്പനിചഭാല് മഭാത്രകമ വനലാം വകുപനിനസ്റ്റ് തുടര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാവൂ.

വനഭൂമനികയഭാടസ്റ്റ് കചേര്നകേനിടക്കുന ഭൂമനി

61 (3938) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വനഭൂമനികയഭാടസ്റ്റ് കചേര്നകേനിടക്കുന ഭൂമനി ഹകേമഭാറനതനിനസ്റ്റ്
നനിലവനിലള്ള  നനിയനണങ്ങള  എലന്തെല്ലഭാലമനലാം  പ്രസ്തുത  നനിയനണങ്ങള
പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ക്രയവനിക്രയത്തനിനസ്റ്റ്  സഭാധനിക്കഭാത്ത
സനിതനിവനികശഷലാം ഉണഭാക്കുനതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇത്തരലാം പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരനിഹഭാരലാം കേലണത്തഭാന ഈ സര്ക്കഭാര് എന്തെസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനഭാതനിര്ത്തനി  കവര്തനിരനിക്കല്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  നടത്തനികയഭാ  എനലാം
ഇലല്ലമങനില് എത്രകത്തഭാളലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി എനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വനഭൂമനി  എത്ര  കേനി.മതീറര്  ആണസ്റ്റ്;  അതനില്  എത്ര
കേനി.മതീറര്  എവനിലടലയല്ലഭാലാം  കവര്തനിരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ഇനനി  എത്ര  കവര്തനിരനിക്കഭാനുണസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2012-ലല രജനികസഷന (കകേരള കഭദഗതനി) നനിയമപ്രകേഭാരലാം രജനികസഷന
ആകനിലന്റെ 71-ാം വകുപനില് വരുത്തനിയ കഭദഗതനി അനുസരനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനികയഭാടസ്റ്റ്
കചേര്നകേനിടക്കുന  സസ്വകേഭാരവ  ഭൂമനികേളുലട  രജനികസഷന  നടതനതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരലപടുത്തനിയ ഉകദവഭാഗസന നല്കുന നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.
വനഭാതനിര്ത്തനി  വവകമഭായതുലാം  തര്ക്കമനില്ലഭാത്തതുമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
കൂടഭാലത വകുപനില്നനിനലാം നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം  (എന.ഒ.സനി.)  ലഭവമഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  നനിരഭാകക്ഷപ
പത്രലാം  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  ചേനിലകപഭാലഴഭാലക്ക  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകേഭാറലണനതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുനതനികലയ്ക്കഭായനി  വനലാം  വകുപനിലല ബതീറസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്/ലസക്ഷന കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് എനനിവലര  30  കപര് വതീതലാം അടങ്ങുന
വനിവനിധ  ബഭാച്ചുകേളഭായനി  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനിലള്ള  കമഭാകഡണ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
റനിസര്ചസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെര് കഫഭാര് സര്കവ്വയനില് ലചേയനിന സര്ലവ്വ, ഹയര്
സര്കവ്വ,  കമഭാകഡണ്  സര്ലവ്വ  എനനിവയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  അവരുലട  കസവനലാം
വനഭാതനിര്ത്തനി നനിര്ണ്ണയത്തനിനസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിവരുന. 4-4-2016-ലല G.O.(P)
No.290/16/RD  പ്രകേഭാരലാം കകേരള സര്ലവ്വ  &  ബനൗണറതീസസ്റ്റ് റൂളസസ്റ്റ്  1964,  റൂള  101
ലഷഡറ്റ്യൂളനില്  കവണ  കഭദഗതനി  വരുത്തനി  ലചേയനിന  സര്കവ്വ,  ഹയര്  സര്കവ്വ,
കമഭാകഡണ്  സര്കവ്വ  പഭാസ്സഭായ  ബതീറസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്/ലസക്ഷന  കഫഭാറസസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്മഭാലര  അലാംഗതീകൃത  സര്കവ്വയര്മഭാരഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)   പ്രകൃതവഭാലള്ള  വനഭാതനിര്ത്തനി  ഉളലപലട  14235-ഓളലാം  കേനികലഭാമതീറര്
വനഭാതനിര്ത്തനി കവര്തനിരനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) 2017-18 വലരയള്ള കേണലക്കടുത്തതനില് സലാംസഭാനലത്ത വനഭാതനിര്ത്തനി
16,845-ഓളലാം കേനികലഭാമതീററഭാണസ്റ്റ്.   ആയതനില് എത്ര കേനികലഭാമതീറര് എവനിലടലയല്ലഭാലാം
കവര്തനിരനിചനിട്ടുലണനള്ളതനിലന്റെയലാം  ഇനനി  കവര്തനിരനിക്കഭാനുള്ളതനിലന്റെയലാം  വനിശദ
വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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ക്രമ
നമ്പര് സര്ക്കനിള വനഭാതനിര്ത്തനി (കേനികലഭാമതീററനില്)

31-3-2017 വലര
ഡനിമഭാര്കക്കറസ്റ്റ്

ലചേയതുലാം പ്രകൃതവഭാല്
ഉള്ളതുമഭായ

വനഭാതനിര്ത്തനി

31-3-2017-ല്
ബഭാക്കനി ഡനിമഭാര്കക്കറസ്റ്റ്

ലചേകയണ
വനഭാതനിര്ത്തനി

1 സകതണ് സര്ക്കനിള, 
ലകേഭാല്ലലാം

2386.91 245.99

2 ഹഹകറഞസ്റ്റ് സര്ക്കനിള, 
കകേഭാടയലാം

1711.89 1091.52

3 ലസനടല് സര്ക്കനിള, 
തൃശ്ശൂര്

2232.90 17.40

4 ഈകസണ് സര്ക്കനിള, 
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്

2831.82 729.90

5 കനഭാര്കത്തണ് 
സര്ക്കനിള, കേണ്ണൂര്

3010.18 379.40

6 അഗസവവനലാം 
ബകയഭാളജനിക്കല് 
പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, 
തനിരുവനന്തെപുരലാം

304.25 18.85

7 ഫതീല്ഡസ്റ്റ് ഡയറകര്, 
ലപരനിയഭാര് ഹടഗര്  
റനിസര്വസ്റ്റ്, കകേഭാടയലാം

740.17 99.60

8 ഹവല്ഡസ്റ്റ് ഹലഫസ്റ്റ് 
സര്ക്കനിള, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്

986.54 58.48

            ആലകേ 14204.66 2641.14

വനകമഖലയനില് സസവജഭാലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനലാംമൂലമുള്ള
നഭാശലാം

62 (3939) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുഹസന തങ്ങള : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനകമഖലയനില് മുള,  ഈറ തുടങ്ങനിയ സസവജഭാലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനലാംമൂലലാം നഭാശലാം സലാംഭവനിക്കുനതുലകേഭാണ്ടുണഭാകുന പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങലള
കുറനിചസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പുതനിയ  ഈറ,  മുളങഭാടുകേള  എനനിവ  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുകേയലാം  ഉള്ളവ
പരനിപഭാലനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനതനിനുള്ള പദതനി വനലാം വകുപസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയനിരുകനഭാ; ആ
പദതനി ഇകപഭാള നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  ഇവയലട  അഭഭാവലാംമൂലലാം  വനവജതീവനികേള  ആഹഭാരലാം  കതടനി  ജനവഭാസ
കമഖലയനിലനിറങ്ങഭാന ഇടയഭാകുന വസ്തുത കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് മുനകേരുതല് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനകമഖലയനില് മുള,  ഈറ തുടങ്ങനിയ സസവജഭാലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കേഭാലഭാവസ വവതനിയഭാനലാംമൂലലാം നഭാശലാം സലാംഭവനിക്കുനതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി)  കലഭാകേ ബഭാങസ്റ്റ് സഹഭായകത്തഭാലട നടപഭാക്കനിയ കകേരള വനവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനിയനിലലാം  മറ്റു  പരനിപഭാടനികേളനിലമഭായനി  നശനിച്ചുകപഭായ  വനങ്ങള  ലമചലപടുതനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി വച്ചുപനിടനിപനിച ഈറ, മുള തുടങ്ങനിയ കതഭാടങ്ങള വനലാംവകുപസ്റ്റ് പരനിപഭാലനിച്ചു
വരുന.  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  ഈറ  കേഭാടുകേലള  കേഭാട്ടുതതീയനില്നനിനലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന  പരനിപഭാടനിയലാം
നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനിയലടയലാം  ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനികേളുലടയലാം സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി ഈറകത്തഭാടങ്ങള പുതുതഭായനി വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  സസ്വഭാഭഭാവനികേ ഈറക്കഭാടുകേളുലട സലാംരക്ഷണലാം,  ഈറ വച്ചുപനിടനിപനിക്കല്,
മുനകേഭാലങ്ങളനില്  ലവച്ചുപനിടനിപനിച  കതഭാടങ്ങളുലട  പരനിചേരണലാം,  ജലലഭവതയ്ക്കഭായനി  ലചേക്കു
ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ എനതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കനിവരുന.  വനവമൃഗശലവലാം
രൂക്ഷമഭായ സലങ്ങളനില് വനവജതീവനി  പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി  കസഭാളഭാര് പവര് ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്,
ആന കേനിടങ്ങസ്റ്റ്, ഹജവലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയവ ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

തഭാല്ക്കഭാലനികേ വഭാചര് നനിയമനലാം പടനികേവര്ഗക്കഭാരനസ്റ്റ് നനികഷധനിച നടപടനി

63 (3940) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ല-മചഭാടസ്റ്റ്  വനലാം  ലറയനിഞഭാഫതീസസ്റ്റ്  പരനിധനിയനിലല  അകേമല
കഫഭാറസസ്റ്റ്  കസഷലന്റെ കേതീഴനിലള്ള പനലാംകുറനി  കതക്കസ്റ്റ്  പ്ലഭാകന്റെഷനനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
വഭാചര്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കണലമനഭാവശവലപടസ്റ്റ്  ശതീ.സുകരഷസ്റ്റ്  s/o  കുടന,  കേളപഭാറ
മലയനകകേഭാളനനി  എനയഭാള  നല്കേനിയ  അകപക്ഷയനില്  എന്തെസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനമഭാണസ്റ്റ്
എടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  പടനികേവര്ഗത്തനില്ലപടയഭാളുലാം  പ്രകദശവഭാസനിയലാം  ആയ  ടനിയഭാനസ്റ്റ്  നനിയമനലാം
നല്കേഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  കേഭാരണലമലന്തെനസ്റ്റ്  വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനസ്റ്റ്  നനിയമപരമഭായള്ള
തടസ്സലമന്തെഭാലണനസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  വഭാചര്  കജഭാലനിയനില്  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടയഭാളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനില്  നല്കേഭാലത  മറ്റുവനിഭഭാഗത്തനില്ലപടയഭാലള  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള  കേഭാരണലമന്തെഭാണസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പനലാംകുറനി  പ്ലഭാകന്റെഷനസ്റ്റ്  സമതീപലാം  തഭാമസനിക്കുനതുലാം  പ്രകദശവഭാസനിയമഭായ
പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ഒരഭാലള 15-6-2017 മുതല് നനിയമനിചനിരുനതനിനഭാലലാം
നനിലവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  25  ലഹകര്  വലര  ഒരു  വഭാചലറ  നനിയമനിക്കുവഭാലന
അലാംഗതീകൃത അടങല് പ്രകേഭാരലാം സഭാധനിക്കുകേയള എനതനിനഭാലലാം ശതീ.  സുകരഷനിലന്റെ
അകപക്ഷ പരനിഗണനിക്കഭാന സഭാധനിചനില്ല. 

വനഭാതനിര്ത്തനി സര്കവ്വ ലചേയസ്റ്റ് ജണകേള സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനി

64 (3941) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനഭൂമനി കേകയറനതസ്റ്റ് തടയനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനഭാതനിര്ത്തനി സര്കവ്വ
ലചേയസ്റ്റ് ജണകേള സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനി നടപഭാക്കനിവരുനകണഭാ;

(ബനി)  വനഭാതനിര്ത്തനി അളനസ്റ്റ് തനിരനിക്കുന പ്രവൃത്തനി തസ്വരനിതലപടുതനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ പരനിശതീലനലാം നല്കേനി സര്കവ്വയ്ക്കസ്റ്റ്
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  എനകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനഭാതനിര്ത്തനി  സര്കവ്വ ലചേയസ്റ്റ്  ജണയനിടസ്റ്റ്  കവര്തനിരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന, വനലാം വകുപനിലല ബതീറസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസര്/ലസക്ഷന കഫഭാറസസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്  എനനിവലര  30  കപര്  വതീതലാം  അടങ്ങുന  വനിവനിധ  ബഭാച്ചുകേളനിലഭായനി
സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനിലള്ള  കമഭാകഡ ണ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  റനിസര്ചസ്റ്റ്  &  ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്
ലസന്റെര് കഫഭാര് സര്കവ്വയനില് ലചേയനിന സര്കവ്വ, ഹയര് സര്ലവ്വ, കമഭാകഡണ് സര്ലവ്വ
എനനിവയനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി അവരുലട കസവനലാം വനഭാതനിര്ത്തനി നനിര്ണ്ണയത്തനിനസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിവരുന. നഭാളനിതുവലര 4 ബഭാചനിലഭായനി 120 ബതീറസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസര്/
ലസക്ഷന  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  5- ാാമതസ്റ്റ്
ബഭാചനിലന്റെ പരനിശതീലനലാം നടനവരുന.

(സനി)  വനഭാതനിര്ത്തനി നനിര്ണ്ണയലാം അടുത്ത മൂനസ്റ്റ്  വര്ഷലാംലകേഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കഭാനഭാകുലമനഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ്റ്റ്. 
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വനവമൃഗപരനിപഭാലനലാം സലാംബന്ധനിച കകേഭാഴസ്റ്റ്

65 (3942) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ലവററനിനറനി  സര്വകേലഭാശഭാലയലട  കേതീഴനില്  പടനികേവര്ഗകക്ഷമ
വകുപനിലന്റെയലാം  മൃഗശഭാലവകുപനിലന്റെയലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാനലത്ത
ആദനിവഭാസനി ലസറനില്ലമന്റുകേളനിലല മുപതസ്റ്റ് കപര്ക്കസ്റ്റ് Wild Animal handling in Zoo
and Forest എന കമഖലയനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇന്തെവയനില് ആദവമഭായനി  നടത്തനിയ ഇനൗ പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര്ക്കസ്റ്റ്
വനലാംവകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  കകേനങ്ങള,  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേനങ്ങള,  മൃഗശഭാലകേള
തുടങ്ങനിയ ഇടങ്ങളനില് ലതഭാഴനില് നല്കുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനൗ  കകേഭാഴസ്റ്റ്  തുടര്നസ്റ്റ്  നടതനതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  തയഭാറഭാകുകമഭാ
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലവററനിനറനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  പടനികേവര്ഗ  കക്ഷമ  വകുപസ്റ്റ്,  മറ്റ്യൂസനിയലാം,
മൃഗശഭാലവകുപസ്റ്റ്  എനനിവയലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ
ജനില്ലകേളനിലല  പടനികേവര്ഗ  സകങതങ്ങളനിലല  (Tribal  Settlement)  അഭവസവനിദവരഭായ
യവതതീ-യവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  Animal  Handling  in  Zoo  and  Forest  എന  ആറസ്റ്റ്
മഭാസലത്ത ഒരു സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് കകേഭാഴസ്റ്റ് നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സര്വ്വകേലഭാശഭാല അക്കഭാഡമനികേസ്റ്റ് കേനൗണ്സനില് അലാംഗതീകേരനിച വനിശദമഭായ
സനിലബസനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എല്ലഭാ പ്രഭാകയഭാഗനികേ പരനിശതീലനവുലാം (തനിയറനി  &
പ്രഭാകനിക്കല്)  ലഭനിച ഇവര്ക്കസ്റ്റ് കമല്പറഞ കകേനങ്ങളനിലലാം ലറസറ്റ്യൂ ലസന്റെറകേളനിലലാം
കജഭാലനി  ലഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അര്ഹതയണസ്റ്റ്.  ഈ  കകേഭാഴസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ആദനിവഭാസനികേളുലട
കസവനലാം ബന്ധലപട കമഖലയനില് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാകുകമഭാ എനസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേഭാഴസ്റ്റ് തുടര്നസ്റ്റ് നടതന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

പടയ വനിതരണത്തനിനഭായനി വനലാം, റവനറ്റ്യൂ വകുപ്പുകേളുലട സലാംയക
ലവരനിഫനികക്കഷന

66 (3943) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വനവുമഭായനി അതനിര്ത്തനിപങനിടുന പ്രകദശങ്ങളനില് പടയലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ്  തടസ്സങ്ങള  കനരനിടുന  എന  വസ്തുത  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എങനില് സലാംസഭാനലത്ത ഏലതല്ലഭാലാം പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ് വനലാം വകുപ്പുലാം
റവനദ്യു വകുപ്പുലാം സലാംയക ലവരനിഫനികക്കഷന പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെയലാം ജണലകേടനി വനഭൂമനി
കവര്തനിരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെയലാം  കപരനില്  പടയവനിതരണലാം  തടസ്സലപടനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്;  ജനില്ല,
തഭാലൂക്കസ്റ്റ്, വനികല്ലജസ്റ്റ് അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വനഭൂമനി  ഹകേകയറനിയതനിലന്റെ  കപരനില്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വസ്തുക്കരലാം
സസ്വതീകേരനിക്കരുലതന നനിര്കദ്ദേശലാം വനലാം വകുപസ്റ്റ്  റവനദ്യു  വകുപനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഏലതല്ലഭാലാം പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ് പ്രസബ്ബുത നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധമഭായനി  കകേഭാടതനി  വവവഹഭാരങ്ങളനില്ലപട  പ്രകദശങ്ങള,
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള ഇവ ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ഇ) വനലാം,റവനദ്യു വകുപ്പുകേളുലട സലാംയക ലവരനിഫനികക്കഷന അടനിയന്തെരമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനവുമഭായനി അതനിര്ത്തനി പങനിടുന പ്രകദശങ്ങളനില് പടയലാം വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ് തടസ്സങ്ങള കനരനിടതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സനൗത്തസ്റ്റ്  വയനഭാടസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനനിലല  കമപഭാടനി  ലറയനിഞനില്ലപടതുലാം,  വയനഭാടസ്റ്റ്
ജനില്ലയനിലല ഹവത്തനിരനി തഭാലൂക്കനിലന്റെ കേതീഴനില് വരുനതുമഭായ കകേഭാടത്തറ വനികല്ലജനിലല
ആനപഭാറ,  കുനമ്പറ,  മണ്ണഭാത്തനിക്കുണസ്റ്റ്,  മഭാനകുനസ്റ്റ്,  എരുമലക്കഭാല്ലനി,  ചുളുക്ക,  ഓടകത്തഭാടസ്റ്റ്,
ലവള്ളരനിമല വനികല്ലജനിലല കേള്ളഭാടനി,  തഭാഞനികലഭാടസ്റ്റ്,  ചൂരല്മല,  മുണഹക്ക, അടമല,
തൃഹക്കപറ  വനികല്ലജനിലല  കവങ്ങഭാകചഭാല,  ലനടുമ്പഭാല,  മൂപയനിനഭാടസ്റ്റ്  വനികല്ലജനിലല
ലജയ്ഹനിനസ്റ്റ്,  അരപറ,  കേടചനിക്കുനസ്റ്റ്,  കേഭാന്തെനപഭാറ,  നതീലനിമല,  റനിപണ്,  ലനടുങരണ
എനതീ  സലങ്ങളനിലലാം  നനിലമ്പൂര്  സനൗത്തസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുനതുലാം
മലപ്പുറലാം ജനില്ല,  ലപരനിന്തെല്മണ്ണ തഭാലൂക്കസ്റ്റ് കേഭാരവവടലാം വനികല്ലജനിലമഭാണസ്റ്റ് വനലാം വകുപ്പുലാം
റവനറ്റ്യൂ വകുപ്പുലാം സലാംയക പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെയലാം  ജണ ലകേടനി
വനഭൂമനി  കവര്തനിരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെയലാം  കപരനില്  പടയവനിതരണലാം  തടസ്സലപടനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില് കദവനികുളലാം തഭാലൂക്കനില് മഭാങ്കുളലാം വനികല്ലജനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള മഭാങ്കുളലാം
ഡനിവനിഷനനില് കഫഭാറസസ്റ്റ് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് സര്കവ്വ നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  സനൗത്തസ്റ്റ് വയനഭാടസ്റ്റ് ഡനിവനിഷനനിലല കമപഭാടനി ലറയനിഞനില്ലപടതുലാം കമല്
(ബനി)  ഉത്തരത്തനില്ലപടതുലാം  വനഭാതനിര്ത്തനികയഭാടസ്റ്റ്  കചേര്നസ്റ്റ്  കേനിടക്കുന  സസ്വകേഭാരവ
ഭൂമനികേളക്കസ്റ്റ്  നനികുതനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  എന.ഒ.സനി.  റവനറ്റ്യൂ
വകുപസ്റ്റ്  (വനികല്ലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്)  ആവശവലപടുന  കകേസുകേളനില്  പ്രസ്തുത  വസ്തുവനിലന്റെ
നനിലവനിലല സനിതനി പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ടനി ഭൂമനിയനികന്മല് തര്ക്കങ്ങകളഭാ വവവഹഭാരങ്ങകളഭാ
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ഉള്ള പക്ഷലാം ആയതനികന്മല് തതീരുമഭാനലാം ഉണഭാകുനതുവലര നനികുതനി സസ്വതീകേരനിക്കരുതസ്റ്റ്
എനസ്റ്റ് റവനറ്റ്യൂ വകുപനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  ഹകേകയറ ഭൂമനിയഭാലണങനില്
വനത്തനിലന്റെ  സഭാറകസഭാടുകൂടനി  നനിലനനില്ക്കുനതഭാകേയഭാല്  നനികുതനി  സസ്വതീകേരനിക്കരുലതനസ്റ്റ്
ബന്ധലപട റവനറ്റ്യൂ അധനികേഭാരനികേളക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
ഡനിവനിഷനനില്  1991-92  കേഭാലയളവനില് സലാംയക പരനികശഭാധനയനില്  1-1-1977-നസ്റ്റ്
കശഷലാം വനഭൂമനി കേകയറനിയതഭായനി കേലണത്തനിയ കൂരഭാചുണസ്റ്റ്, കേഭാന്തെലഭാടസ്റ്റ്, ചേക്കനിടപഭാറ,
ലനല്ലനിലപഭായനില്  വനികല്ലജകേളനിലല  95 വനലാം  കേകയറങ്ങളനില്  ഉളലപട  ഭൂമനിക്കസ്റ്റ്
പനിനതീടസ്റ്റ് വനഭാതനിര്ത്തനി പുനര് നനിര്ണ്ണയലാം നടത്തനിയകപഭാള വനലാം കേകയറമഭാലണനസ്റ്റ്
കേലണത്തനിയ  കൂരഭാചുണസ്റ്റ്,  കേഭാന്തെലഭാടസ്റ്റ്  വനികല്ലജകേളനിലല  61  വനലാം  കേകയറ  സലങ്ങളക്കുലാം
വസ്തുക്കരലാം  സസ്വതീകേരനിക്കരുലതനസ്റ്റ്  റവനറ്റ്യൂ  വകുപനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ഡനിവനിഷനനിലല കേഭാഞങ്ങഭാടസ്റ്റ് ലറയനിഞനില് അത്തനിയടുക്കലാം ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്
നനികുതനി  സസ്വതീകേരനിക്കരുലതനസ്റ്റ്  റവനറ്റ്യൂ  വകുപനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനില്ലയനില് ലനന്മഭാറ ഡനിവനിഷലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന കേനിഴക്കകഞരനി   I,
കേനിഴക്കകഞരനി II,  മലാംഗലലാം ഡഭാലാം എനതീ വനികല്ലജകേളനില് വസ്തുക്കരലാം സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ്
ജഭാഗത  പുലര്ത്തണലമനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  നനിലമ്പൂര്  കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷലന്റെ
പരനിധനിയനില് എന.ഒ.സനി.-ക്കഭായനി ലഭനിക്കുന അകപക്ഷകേളനില് അകനസ്വഷണലാം നടതകമ്പഭാള
വനലാം കേകയറലാം കേലണതന സലങ്ങളനില് നനികുതനി സസ്വതീകേരനിക്കരുലതന അറനിയനിപസ്റ്റ്
റവനറ്റ്യൂ വകുപനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുകൂടഭാലത വനഭാതനിര്ത്തനി പങനിടുന സസ്വകേഭാരവ
സലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനികല്ലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  എന.ഒ.സനി.  ലഭവമഭാക്കനിയതനിനു
കശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഹകേവശഭാവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കഭാവൂ  എനസ്റ്റ്  മുനപനിനഭാലല
തലന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കേകയറങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  കകേസുകേളനില്  തതീര് പ്പുണഭാകുനതനിനുകവണനി
യഥഭാസമയലാം കകേസുകേളുലട നടത്തനിപനിനഭാവശവമഭായ കരഖകേളുലാം ലതളനിവുകേളുലാം സമര്പനിചസ്റ്റ് അവ
എത്രയലാം ലപലടനസ്റ്റ് തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

(ഇ)  വനലാം  കേകയറത്തനിലല  സലാംയക  പരനികശഭാധന  റവനറ്റ്യൂ  വകുപനിലന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  നടത്തനിവരുനതസ്റ്റ്.  റവനറ്റ്യൂ  വകുപസ്റ്റ്  ആവശവലപടുന  ഘടങ്ങളനിലലഭാലക്ക
സലാംയക പരനികശഭാധനയ്ക്കസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ വനലാം വകുപസ്റ്റ്  ഉകദവഭാഗസരുലട കസവനലാം
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്. 

മുത്തപനപുഴയനിലല ജണ ലകേടല്

67 (3944) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആനക്കഭാലാംലപഭായനില് മുത്തപനപുഴയനില് ലലകേവശ കൃഷനിക്കഭാര്, ആരഭാധനഭാലയലാം,
വനിദവഭാലയലാം  എനനിവയലട  സലങ്ങളനില്  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  ജണ  ലകേട്ടുന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എങനില് വനിഷയത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലലകേവശഭൂമനിയനില് ജണ ലകേട്ടുന പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിലവക്കുനതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതു സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് റവനദ്യു, വനലാം വകുപ്പുകേളുലട സലാംയക പരനികശഭാധനയ്ക്കസ്റ്റ്
കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനലാംവകുപസ്റ്റ് വനഭാതനിര്ത്തനിയനില് മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് ജണ ലകേട്ടുനതസ്റ്റ്.  സസ്വകേഭാരവ
വവകനികേളുലടകയഭാ ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുലടകയഭാ വനിദവഭാലയങ്ങളുലടകയഭാ സലങ്ങളനില്
ജണ ലകേട്ടുനനില്ല.

(ബനി)  തഭാമരകശരനി  ലറയനിഞനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുനതഭാണസ്റ്റ്  ആനക്കഭാലാംലപഭായനില്,
മുത്തപനപുഴ  പ്രകദശങ്ങള.  ഇവനിലട  വനഭാതനിര്ത്തനി  ജണ  ലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സര്ലവ്വ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുനണസ്റ്റ്.  വനഭാതനിര്ത്തനിയനില് പലയനിടങ്ങളനിലലാം
വനലാം കേകയറനി വനിവനിധ ആളക്കഭാര് കൃഷനി ലചേയവരുനതസ്റ്റ് സര്ലവ്വയനില് കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എനഭാല്  ഇവനിടങ്ങളനില്  ആരഭാധനഭാലയകമഭാ,  വനിദവഭാലയകമഭാ  വനഭൂമനിക്കകേത്തസ്റ്റ്
ഉളലപട്ടുവരുനതഭായനി  ഇകപഭാള  നടക്കുന  സര്ലവ്വയനില്  കേണനിടനില്ല.  ഏതഭാനുലാം
വര്ഷങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ്  ഇകപഭാള സര്ലവ്വ നടക്കുനതനിനടുത്തസ്റ്റ്  വനഭാതനിര്ത്തനി സര്കവ്വ
ലചേയകപഭാള  ഒരു  ക്രനിസവന  പള്ളനിയലട  ശ്മശഭാനത്തനിലന്റെ  ഒരു ഭഭാഗലാം  വനഭൂമനിയനിലഭാലണനസ്റ്റ്
കേണനിരുന പ്രഭാകദശനികേമഭായ എതനിര്പനിലന തുടര്നസ്റ്റ്  അവനിടലത്ത സര്ലവ്വ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തുടര്ന കപഭാകേഭാന അനസ്റ്റ് കേഴനിഞനിരുനനില്ല. 1971-ല് കകേരള ഹപ്രവറസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്
(ലവസനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  അഹസനലമന്റെസ്റ്റ്)  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  നനിക്ഷനിപ്തമഭായ  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  1975-76
കേഭാലത്തസ്റ്റ്  സര്ലവ്വ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  അലാംഗതീകൃതമഭായ  സര്ലവ്വ
കരഖകേള പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് വനഭാതനിര്ത്തനിയനില് ജണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതസ്റ്റ്.

(സനി) വനസലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് വനഭാതനിര്ത്തനികേളനില് ജണ നനിര്മ്മേഭാണലാം അടനിയന്തെരമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  2017-18-ലല ബഹുമഭാനലപട
ഗവര്ണറലട  പ്രസലാംഗത്തനിലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ബഡ്ജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിലലാം  ഉളലപടു
ത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലല ജണ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്
നനിയമപരമഭായ ബഭാധവതയമഭാണസ്റ്റ്.  കമല് കേഭാരണങ്ങളഭാല് വനഭാതനിര്ത്തനിയനില് ജണ
നനിര്മ്മേനിക്കുന പ്രവൃത്തനി നനിര്ത്തനി ലവയ്ക്കഭാവുനതല്ല.

(ഡനി)  സലാംസഭാന  വവഭാപകേമഭായനി  കേകയറ  ഭൂമനിയനിലല  വനലാം,  റവനറ്റ്യൂ  വകുപ്പുകേളുലട
സലാംയക പരനികശഭാധന 1999-2000 വര്ഷലാം തതീര്ക്കഭാന തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  ചേനില  പ്രകതവകേ  കകേസുകേളനിലലാം  ഇത്തരലാം  സലാംയക  പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി
ഉത്തരവനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ നടപടനികേള ഏതഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭായതഭായനി കേണക്കഭാക്കുന. 
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ജനവഭാസ കമഖലയനില് നഭാശനഷമുണഭാക്കുന വനവജതീവനികേള

68 (3945) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരളചമൂലലാം  വനത്തനില്നനിനലാം  ജനവഭാസ  കമഖലയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  വനവജതീവനികേള
കേടനഭാല്  അവലയ  തനിരനിചസ്റ്റ്  കേഭാടനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  വനിടുനതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഉളളലതനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സനിരമഭായനി  ജനവഭാസകകേനങ്ങളനില്  ഇറങ്ങനി  നഭാശനഷമുണഭാക്കുന
വനവമൃഗങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിനുളള
കേഭാരണങ്ങള വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വരളചമൂലലാം  വനത്തനില്നനിനലാം  ജനവഭാസ  കമഖലയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  കേടക്കുന
വനവജതീവനികേലള  ദ്രുതകേര്മ്മേ  കസനയലട  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  തനിരനിചസ്റ്റ്
കേഭാടനികലക്കസ്റ്റ്  വനിടുനണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില്  ജനവഭാസ  കമഖലകേളനില്  എതന  കേഭാടഭാനകേലള
തനിരനിലകേ  കേഭാടനികലക്കസ്റ്റ്  അയയനതനിനസ്റ്റ്  കുങനി  ആനകേളുലട  കസവനവുലാം  ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തനിവരുന.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭാടഭാന,  കുരങ്ങസ്റ്റ്,  കേഭാട്ടുപനനി,  മഭാന,  മയനില്  തുടങ്ങനിയ
വനവജതീവനികേളഭാണസ്റ്റ്  ജനവഭാസ  കകേനങ്ങളനില്  ഇറങ്ങനി  പ്രധഭാനമഭായലാം  നഭാശനഷങ്ങ
ളുണഭാക്കുനതസ്റ്റ്.  കേടുവ,  പുലനി  എനതീ  ജതീവനികേള  അപൂര്വ്വമഭായനി  ജനവഭാസ  കകേനങ്ങളനില്
ഇറങ്ങുനണസ്റ്റ്.  വനത്തനിനുള്ളനില്  കുടനിലവള്ളലാം,  ആഹഭാരവസ്തുക്കള  എനനിവയലട  ലഭവത
കുറയനതസ്റ്റ്,  ആനത്തഭാരകേള ശനിഥനിലമഭാകുനതസ്റ്റ്,  വനഭാതനിര്ത്തനി പങനിടുന ജനവഭാസ
കകേനങ്ങളനില് വനവമൃഗങ്ങലള ആകേര്ഷനിക്കുന തരത്തനിലള്ള കൃഷനി രതീതനികേള നടതനതസ്റ്റ്
എനനിവയഭാണസ്റ്റ് വനവമൃഗങ്ങള നഭാടനിലനിറങ്ങുനതനിനുള്ള പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങള.

ജനവഭാസ കകേനങ്ങളനില് കേഭാടഭാനകേള ഇറങ്ങനിയ സലാംഭവങ്ങള

69 (3946) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനവഭാസ  കകേനങ്ങളനില്  കേഭാടഭാനകേള  ഇറങ്ങനിയതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
എത്ര കകേസകേളഭാണസ്റ്റ് ഈ വര്ഷലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയലതനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങളനിലൂലട  ഉണഭായ  ജതീവഹഭാനനി,  കൃഷനിനഭാശലാം,  മറസ്റ്റ്
നഷങ്ങള എനനിവയലട കേണക്കുകേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ജനവഭാസ  കകേനങ്ങളനില്  കേഭാടഭാനകേള  ഇറങ്ങനിയതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
കൃഷനിനഭാശലാം,  ജതീവഹഭാനനി  എനനിവ  സലാംഭവനിച  2676 കകേസകേള  ഈ  വര്ഷലാം
(1-1-2017  മുതല് 19-8-2017 വലര) റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങളനില്  23  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ജതീവഹഭാനനി  സലാംഭവനിക്കുകേയലാം
കൃഷനിനഭാശലാം,  കേനകേഭാലനിനഭാശലാം,  വസ്തുവകേകേളക്കുണഭായ  നഭാശനഷലാം  എനനിങ്ങലന  2653
സലാംഭവങ്ങള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മനുഷവജതീവനഭാശത്തനിനുലാം മറസ്റ്റ്  നഭാശനഷങ്ങളക്കുലാം
നഷപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി നഭാളനിതുവലര ലഭനിച അകപക്ഷകേളനികന്മല് 57,79,682 രൂപ
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മനുഷവ-വനവജതീവനി സലാംഘര്ഷലാം

70 (3947) ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   വനി  .  ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനുഷവ-വനവജതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം  രൂക്ഷമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്  അവ
ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  രൂപലാം  ലകേഭാടുത്ത  ജനജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേളുലട  ഉകദ്ദേശവ
ലക്ഷവങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനവജതീവനി  ആക്രമണലാം  മൂലമുള്ള  കൃഷനിനഭാശലാം  കനരനിടുനതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെഭാലക്ക
സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിവരുനതസ്റ്റ് എനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനവജതീവനി  ആക്രമണലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അവലലാംബനിക്കുന  ആധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലന്തെല്ലഭാലമനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനവജതീവനി  ആക്രമണങ്ങളനില്  മരണലപടുനവരുലട  ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്
സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മനുഷവലര  ആക്രമനിക്കുന  ഏലതഭാലക്ക  വനവജതീവനികേലള  ലകേഭാല്ലഭാനഭാണസ്റ്റ്
അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ് എനറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വനവജതീവനി  ആക്രമണലാം  ഉണഭാകുന  കമഖലകേളനില്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ
ജനകേതീയ  മുഖമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചസ്റ്റ്  ജനങ്ങലള  സഹഭായനിക്കുകേയലാം,  പ്രകദശത്തനിനസ്റ്റ്  ഏറവുലാം
കയഭാജനിച  പ്രതനികരഭാധ  മഭാര്ഗങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  ചേര്ച  ലചേയസ്റ്റ്  വനലാം  വകുപനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുകേ  കൂടഭാലത  നനിലവനില്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  പ്രതനികരഭാധ  മഭാര്ഗങ്ങളഭായ  സനൗകരഭാര്ജ
കേമ്പനികവലനി,  കേനിടങ്ങസ്റ്റ്,  മതനില് എനനിവയ്ക്കസ്റ്റ് കകേടുപഭാടുകേള സലാംഭവനിചനിട്ടുലണങനില് ആ
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വനിവരലാം  ബന്ധലപട  ലറയനിഞസ്റ്റ്  കഫഭാറസഭാഫതീസലറ  അറനിയനിക്കുകേയലാം  കേമ്മേനിറനിയനില്
ചേര്ച  ലചേയസ്റ്റ്  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുകേ  എനനിവയഭാണസ്റ്റ്
സമനിതനിയലട പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള. വനവജതീവനി ആക്രമണലാം ഉണഭാകുനപക്ഷലാം
എത്രയലാം ലപലടനസ്റ്റ് സലലത്തത്തനി കവണനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന വനലാം വകുപനിലന
സഹഭായനിക്കുകേയലാം വനഭാതനിര്ത്തനി പങനിടുന കമഖലകേളനില് വനവജതീവനികേലള ആകേര്ഷനിക്കഭാത്ത
തരത്തനിലള്ള കൃഷനി  നടതനതനിനസ്റ്റ്  ജനങ്ങളനില് അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന വനലാം
വകുപനിലന്റെ  നടപടനികേളനില്  പങഭാളനികേളഭാകുകേ  എനതുലാം  ജനജഭാഗതഭാ  സമനിതനിയലട
കേടമയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനവജതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലമുള്ള  കൃഷനിനഭാശത്തനിനസ്റ്റ്  തഭാലഴപറയന
വനിധത്തനില് നഷപരനിഹഭാരലാം നല് കുന :

കേഷ നഷങ്ങളുലട സസ്വഭഭാവലാം നനിലവനിലല 
നഷപരനിഹഭാര തുകേ 
(രൂപ)

ഏറവുലാം  ഒടുവനില്  തുകേ
വര്ദനിപനിച  ഉത്തരവനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള 

1.  വനവജതീവനി  ആക്രമണലാം
മൂലമുള്ള  വതീടസ്റ്റ്  നഷലാം,
കേനകേഭാലനി നഷലാം

നഷത്തനിലന്റെ  100%
(പരമഭാവധനി  75,000
രൂപ)

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
(എലാംഎസസ്റ്റ്)  നമ്പര്
32/2013/വനലാം  തതീയതനി  
22-3-2013,  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ്          (എലാംഎസസ്റ്റ്)
നമ്പര്  22/2015/വനലാം
തതീയതനി
8-1-2015.

2.  വനവജതീവനി  ആക്രമണലാം
മൂലമുള്ള വനിളനഭാശലാം

നഷത്തനിലന്റെ  100%
(പരമഭാവധനി  75,000
രൂപ))

2. കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലനിറങ്ങുന  വനവജതീവനികേലള  വനത്തനികലക്കസ്റ്റ്  തനിരനിലകേ
അയയനതനിനഭായനി ദ്രുതകേര്മ്മേ കസനയലട കസവനലാം ഉപകയഭാഗലപടുതന.

3. വനഭൂമനിയലട അതനിര്ത്തനിയനില് സനൗകരഭാര്ജ കവലനി,  ആന പ്രതനികരഭാധ
കേനിടങ്ങസ്റ്റ്, ആന പ്രതനികരഭാധ മതനില് എനനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുന.

4. വനവജതീവനികേളക്കസ്റ്റ്  ആഹഭാരവുലാം  ലവള്ളവുലാം  വനത്തനില്ത്തലന  ലഭവമഭാക്കുവഭാന
നടപടനി എടുക്കുന. 

(സനി) വനവജതീവനി ആക്രമണലാം നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനലാം എന
നനിലയ്ക്കസ്റ്റ് ജനവഭാസ കമഖലകേളനില് ആനകയഭാ, മറസ്റ്റ് വനവജതീവനികേകളഭാ കേടനനിട്ടുള്ളതഭായനി
അറനിഞഭാല്  പ്രകദശവഭാസനികേളുലട  ലമഭാഹബല്  കഫഭാണനികലക്കസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.
മുഖഭാന്തെനിരലാം അറനിയനിപസ്റ്റ് നല്കേനി അപകേടലാം കുറയനതനിനുള്ള  Early Warning SMS
Alert  System  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വനവജതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം രൂക്ഷമഭായ വനഭാതനിര്ത്തനി
പങനിടുന 65 ജനവഭാസ കകേനങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  വനവജതീവനി ആക്രമണങ്ങളനില് മരണലപടുനവരുലട ആശനിതര് സഹഭായത്തനിനുള്ള
അകപക്ഷ ബന്ധലപട കരഖകേള സഹനിതലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഇ-ഡനിസനികസ്റ്റ്
എന ലവബസ്റ്റ്  കപഭാര്ടല് വഴനി  ഓണ്ഹലനഭായനി  പ്രകദശലത്ത ലറയനിഞസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.  അഞസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
നല്കുന സഹഭായധനലാം.

(ഇ)  നനിലവനില്  മനുഷവലര  ആക്രമനിക്കുന  വനവജതീവനികേലള  ലകേഭാല്ലഭാന  അനുവഭാദലാം
നല്കേനിയനിടനില്ല.

കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനില് കേഭാടഭാനമൂലലാം ഉണഭായ നഭാശനഷലാം

71 (3948) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലല  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പഭാമ്പഭാടനി,
തനിരുവനില്ലസ്വഭാമല,  മഭായനൂര് എനതീ ജനവഭാസകകേനങ്ങളനില് കേഭാടഭാനകേള വനസ്റ്റ് കൃഷനിയലാം മറ്റുലാം
നശനിപനിചതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  എത്ര  രൂപയലട  നഷലാം  ഉണഭായതഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  വനലാം
വകുപസ്റ്റ് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  നഭാശനഷലാം  സലാംഭവനിചവര്ക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്
എന്തെസ്റ്റ് നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലല  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പഭാമ്പഭാടനി,
തനിരുവനിലസ്വഭാമല,  മഭായന്നൂര് എനതീ ജനവഭാസകകേനങ്ങളനില് കേഭാടഭാനകേള വനസ്റ്റ് കൃഷനിയലാം മറ്റുലാം
നശനിപനിചതുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേള ഒനലാം തലന
ഈ  വര്ഷലാം  വനലാംവകുപനിലന്റെ  ബന്ധലപട  ഓഫതീസനില്  ലഭനിചനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്
നഷലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി) അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കസ്റ്റ് അനുവദനതീയമഭായ നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ലപരുനഭാടസ്റ്റ് പഞഭായത്തനിലല ളഭാഹയനില് പുലനിയലട ആക്രമണലാം

72 (3949) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനി  ലപരുനഭാടസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനിലല  ശബരനിമല  വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലള്ള
ളഭാഹയനിലലാം പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം പുലനിയലട ആക്രമണലത്തതടര്നസ്റ്റ് വളര്തമൃഗങ്ങളക്കുലാം
മനുഷവര്ക്കുലാം പരനികക്കറതഭായ സലാംഭവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ആക്രമണകേഭാരനിയഭായ പുലനിലയ കേലണതനതനിനുലാം ലകേണനിലയഭാരുക്കനി
അതനിലന  പനിടനിചസ്റ്റ്  ഉളവനത്തനികലക്കസ്റ്റ്  തനിരനിലകേ  അയക്കഭാനുലാം  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്
ഫലപ്രദമഭായ മഭാര്ഗങ്ങള സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആക്രമണഭതീതനിയനില്  കേഴനിയന  ലതഭാഴനിലഭാളനികുടുലാംബങ്ങളുലട  ജതീവനുലാം
സസ്വത്തനിനുലാം  വളര്തമൃഗങ്ങളക്കുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റഭാനനി  ഡനിവനിഷനനിലല  റഭാനനി  ലറയനിഞനില്ലപട  രഭാജമ്പഭാറ  കഫഭാറസസ്റ്റ്
കസഷന പരനിധനിയനില് M/s.ഹഭാരനിസണ് മലയഭാളലാം പ്ലഭാകന്റെഷലന്റെ ഉടമസതയനിലള്ള
റബര് കതഭാടത്തനില് അഴനിച്ചുവനിടനിരുന കേനകേഭാലനികേളനില് ഒനനിലന അജഭാത ജതീവനി
ആക്രമനിചസ്റ്റ് ലകേഭാനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) M/s.  ഹഭാരനിസണ്സസ്റ്റ് മലയഭാളലാം പ്ലഭാകന്റെഷലന്റെ ഉടമസതയനിലള്ള ളഭാഹ
കതഭാടത്തനില്  പുലനിയലട  സഭാനനിദവലാം  ഉലണനസ്റ്റ്  നഭാട്ടുകേഭാരനില്നനിനലാം  വനിവരലാം  ലഭനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  ദ്രുതകേര്മ്മേ കസന ഉളലപലടയള്ള വനലാംവകുപസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണ
വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട കസവനലാം ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിരന്തെരലാം പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തനി
വരുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  ളഭാഹ  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  പുലനിയലട  സഭാനനിദവലാം  ഉലണന  വനിവരത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  ദ്രുതകേര്മ്മേ  കസന  ഉളലപലടയള്ള  വനലാംവകുപസ്റ്റ്
സലാംരക്ഷണ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിരന്തെരലാം  പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്
നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  വവകമഭായ സൂചേന ലഭനിചഭാല് കൂടുവചസ്റ്റ് പനിടനിചസ്റ്റ് വനത്തനിനുള്ളനില്
തുറനവനിടുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.

കേഭാടഭാനകേലള ലചേറക്കുനതനിനുള്ള പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

73 (3950) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആനയലട  ആക്രമണത്തനില്  ജതീവന  നഷലപടവരുലട  എണ്ണവുലാം  കേഭാടഭാനകേള
വനിളകേള നശനിപനിക്കുനതുമൂലലാം സലാംഭവനിക്കുന കൃഷനി നഭാശനഷവുലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭാകയഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാടഭാനകേലള  ലചേറക്കഭാന  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  നടതന  പ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഫലപ്രദമഭാവുനനിലല്ലന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  എങനില് ഈ രലാംഗത്തസ്റ്റ് എലന്തെങനിലലാം നൂതനമഭാര്ഗങ്ങള കേലണതന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആവഭാസ  വവവസ  മഭാറനിയതുലാം  പരനിസനിതനി  സന്തുലനലാം  തകേര്നതുലാം  കൂടഭാലത
വനലാം  കേകയറത്തനിലലട  വനവനിസ്തൃതനി  കുറഞതുമഭാണസ്റ്റ്  ആനയടക്കമുള്ള  വനവജതീവനികേള
നഭാടനികലക്കനിറങ്ങഭാന കേഭാരണമഭായലതനസ്റ്റ് കേരുതുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17-ല്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  43  കപര്ക്കസ്റ്റ്  കേഭാടഭാനയലട
ആക്രമണത്തനില്  ജതീവന  നഷലപടുകേയലാം  2,41,76,907  രൂപയലട  കൃഷനിനഭാശലാം
ഉണഭാകുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  ഈ  രലാംഗലത്ത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏറനിയ  പങ്കുലാം
ഫലപ്രദമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  കൃഷനിയനിടത്തനികലയ്ക്കനിറങ്ങുന  കേഭാടഭാനകേള  ഉളലപലടയള്ള  വനവജതീവനികേലള
നനിയനനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില്  അവലലാംബനിച്ചുവരുന  മഭാര്ഗങ്ങള  കൂടഭാലത
പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി  ലറയനില്  ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിച്ചു.  കൂടുതല്  കുങനി  ആനകേലള  പരനിശതീലനിപനിചസ്റ്റ്  കേഭാടഭാനകേലള  പ്രതനികരഭാധനി
ക്കുവഭാനുള്ള നടപടനിയലാം സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ആവഭാസ വവവസ മഭാറനിയതസ്റ്റ്,  വനത്തനിനുള്ളനില് കുടനിലവള്ളലാം,  ആഹഭാര
വസ്തുക്കള  എനനിവയലട  ലഭവത  കുറയനതസ്റ്റ്,  ആനത്തഭാരകേള  ശനിഥനിലമഭാകുനതസ്റ്റ്,
വനഭാതനിര്ത്തനി പങനിടുന ജനവഭാസ കകേനങ്ങളനില് വനവമൃഗങ്ങലള ആകേര്ഷനിക്കുന
തരത്തനിലള്ള കൃഷനിരതീതനികേള നടതനതസ്റ്റ് എനനിവയഭാണസ്റ്റ് വനവജതീവനികേള നഭാടനികലയ്ക്കനിറങ്ങഭാന
കേഭാരണമഭാകുനലതനസ്റ്റ് കേഭാണുന.

വനവജതീവനികേളുലട ആക്രമണത്തനിനസ്റ്റ് വനികധയമഭായവര്ക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം

74 (3951) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനവജതീവനികേളുലട ആക്രമണത്തനിനസ്റ്റ് വനികധയമഭായവര്ക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം
ലഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നനിബന്ധന  ലചേയനിട്ടുള്ള  ലഷഡറ്റ്യൂളനില്  ഏലതല്ലഭാലാം  വനവജതീവനികേലളയഭാണസ്റ്റ്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കതനതീച,  കേടനല് തുടങ്ങനിയ ജതീവനികേലള ഈ ലഷഡറ്റ്യൂളനില്ലപടുത്തഭാന
ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  1972-ലല വനവജതീവനി  (സലാംരക്ഷണ) ആകനിലന്റെ 1  മുതല് IV  വലരയള്ള
ലഷഡറ്റ്യൂളനില്  ഉളലപടനിരനിക്കുന  എല്ലഭാ  മൃഗങ്ങളുലാം  പക്ഷനികേളുലാം  മൂലമുണഭാകുന
ആക്രമണത്തനിനസ്റ്റ് വനലാം വകുപസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കതനതീച,  കേടനല് തുടങ്ങനിയ ജതീവനികേലള  1972-ലല വനവജതീവനി  (സലാംരക്ഷണ)
ആകനില്  ഉളലപടുതനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  ശനിപഭാര്ശയലട
അടനിസഭാനത്തനില് കകേന സര്ക്കഭാരഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരവലാം ഇകപഭാള
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ജനവഭാസ കകേനങ്ങളനിലല കേഭാടഭാന ശലവലാം

75 (3952) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനകമഖല കുറഞതുലാം  വനത്തനിനുള്ളനിലല  ആവഭാസവവവസയ്ക്കസ്റ്റ്  മഭാറലാം
വനതുലാം  കേഭാടഭാനകേള  നഭാടനിലനിറങ്ങനി  നഭാശനഷങ്ങളുണഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  വനലാം  കേകയറലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  എലന്തെല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനലവനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനകമഖലകയഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന  കൃഷനിസലങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  ഹവദദ്യുതകവലനിയനില്  തടനി  കേഭാടഭാനകേള  ഉളലപലടയള്ള  വനവജതീവനികേള
മരണമടയനതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് എലന്തെല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുലവനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനകമഖല കുറഞതുലാം വനത്തനിനുള്ളനിലല ആവഭാസ വവവസയ്ക്കസ്റ്റ് മഭാറലാം
വനതുലാം  കേഭാടഭാനകേള  നഭാടനിലനിറങ്ങനി  നഭാശനഷങ്ങളുണഭാക്കുനതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങളനില്
ലപടുനണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  വനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്  ഫലവൃക്ഷഹതകേള
വച്ചുപനിടനിപനിച്ചുലാം ജലകസഭാതസകേള പരനിപഭാലനിച്ചുലാം കേഭാടഭാനകേളുലട ആവഭാസവവവസ
പരനികപഭാഷനിപനിച്ചുലാം വരുന. നനിലവനില് വനലാം കേകയറലാം നനിയനണത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  വനലാം
കേകയറലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണ  വന  പ്രകദശങ്ങള ക്കുചുറ്റുലാം  ജണകേള
സഭാപനിക്കുകേയലാം പരനികശഭാധനകേള നടതകേയലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഹവദദ്യുതനികവലനിയനില്  വനവജതീവനികേളുലട  മരണത്തനിനസ്റ്റ്
കേഭാരണമഭാകുന  അളവനില്  ഹവദദ്യുതനി  പ്രവഹനിപനിക്കുനതസ്റ്റ്  കുറകേരമഭാണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില്
വനവജതീവനികേളുലട മരണലാം സലാംഭവനിചഭാല് ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ലക്കതനിലര  1972-ലല
വനവജതീവനി (സലാംരക്ഷണ) ആകസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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ആടസ്റ്റ് വളര്ത്തല് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനികേള

76 (3953) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആടസ്റ്റ്  വളര്ത്തല്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലന്തെല്ലഭാലാം
പദതനികേള ആണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുനതസ്റ്റ്;

(ബനി) പ്രസബ്ബുത പദതനികേളനില് കുടുലാംബശതീയനില് അലാംഗങ്ങളഭായ വനനിതകേളക്കസ്റ്റ്
മുനഗണന ലഭനിച്ചു വരുനകണഭാ;

(സനി)  വഭായലയടുത്ത  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  തനിരനിചടവനിനഭായനി  കൂടുതല്  സമയലാം
അനുവദനിക്കുകമഭാ എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് മൂനസ്റ്റ് ആടസ്റ്റ് ഫഭാമുകേളുലാം രണസ്റ്റ് ആടസ്റ്റ്
വളര്ത്തല് യൂണനിറ്റുകേളുലാം ഉണസ്റ്റ്.

ആടസ്റ്റ് ഫഭാമുകേള  :

1. കഗഭാടസ്റ്റ് ഫഭാലാം, പഭാറശഭാല

2. കഗഭാടസ്റ്റ് ഫഭാലാം, അടപഭാടനി

3. കഗഭാടസ്റ്റ് ഫഭാലാം, ലകേഭാകമരനി

ആടസ്റ്റ് വളര്ത്തല് യൂണനിറസ്റ്റ്  :

1. ജനില്ലഭാ കേനകേഭാലനി വളര്ത്തല് കകേനലാം, കുടപനക്കുനസ്റ്റ്

2. ഹഹലടകേസ്റ്റ് ഡയറനി ഫഭാലാം, കുരനികയഭാട്ടുമല

ആടുകേളനില് കൃത്രനിമ ബതീജസങലനത്തനിനുള്ള സനൗകേരവലാം മൃഗഭാശുപത്രനികേളവഴനി

സനൗജനവമഭായനി  ലഭവമഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  ആടസ്റ്റ്  വളര് ത്തലനിനസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി

സഹഭായലാം  (50%)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പുവഴനി  നല്കുനണസ്റ്റ്.   അഞസ്റ്റ്

ലപണ്ണഭാടുലാം  ഒരു  ആണഭാടുലാം  ഉളലപടുന  ഒരു  യൂണനിറസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കഭാന

കേര്ഷകേനസ്റ്റ് 25,000 രൂപ സഹഭായലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളനില് വനനിതകേളക്കഭാണസ്റ്റ് മുനഗണന ലഭനിച്ചുവരുനതസ്റ്റ്.

(സനി)  ബഭാങ്കുകേളഭാണസ്റ്റ് പ്രസ്തുത തനിരനിചടവനിലന്റെ കേഭാലയളവസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിക്കുനതസ്റ്റ്.
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വനലാം, മൃഗസലാംരക്ഷണലാം, മൃഗശഭാലകേള എനതീ വകുപ്പുകേളുലട കേതീഴനില് പുതനിയ
സഭാപനങ്ങള

77 (3954) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുനസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  വനലാം,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,
മൃഗശഭാലകേള എനതീ വകുപ്പുകേളുലട കേതീഴനില് എത്ര പുതനിയ സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണനസ്റ്റ്
ജനില്ല തനിരനിചസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാപനങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങനിയലതനഭാലണനലാം  ഇതനിനഭായനി
ലചേലവഴനിച തുകേ എത്രയഭാലണനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സഭാപനങ്ങള  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയതഭാലരഭാലക്കയഭാലണനലാം
ഉദ്ഘഭാടനചടങ്ങുകേളക്കസ്റ്റ് ലചേലവഭായ തുകേ എത്രയഭാലണനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഈ സഭാപനങ്ങളനില് എത്ര തസനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം പ്രസ്തുത
തസനികേകേലളല്ലഭാലാം നനികേത്തലപടനിട്ടുകണഭാ എനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഉദ്ഘഭാടനത്തനിനസ്റ്റ്  കശഷലാം  ഈ  സഭാപനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം വനലാം,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,
മൃഗശഭാലകേള  എനതീ  വകുപ്പുകേളുലട  കേതീഴനില്  പുതനിയ സഭാപനങ്ങള ഒനലാം  തലന
ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.

നഭാടന പശുക്കളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് പ്രകതവകേ സഹഭായങ്ങള

78 (3955) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാടന  പശുക്കളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനി  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപസ്റ്റ് പ്രകതവകേലാം സഹഭായങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നല്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലവച്ചൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  കുള്ളന  എനനിവയലട  ബതീജമഭാത്രകേള  കേര്ഷകേരുലട
ആവശവഭാനുസരണലാം  മൃഗഭാശുപത്രനികേള  മുകഖന  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  സനൗജനവമഭായനി
വനിതരണലാം  നടതനണസ്റ്റ്.  ലവച്ചൂര്,  കേഭാസര് കഗഭാഡസ്റ്റ്  കുള്ളന  പശുക്കലള  പരനിപഭാലനിക്കുന
300-ഓളലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഒറത്തവണ  ധനസഹഭായമഭായനി  10,000  രൂപ  വനിവനിധ
പദതനികേളനിലഭായനി  കകേരള  ഹലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കേനി
വരുന. 
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തലകശരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡ ലത്തനില് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള്ള
കേഭാരവങ്ങള

79 (3956) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് വനതനിനസ്റ്റ് കശഷലാം തലകശരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുള്ള കേഭാരവങ്ങള എലന്തെല്ലഭാലമനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അവയലട നനിലവനിലള്ള അവസ എന്തെഭാലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17, 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് അനുവദനിച പദതനികേള
അനുബന്ധമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(ബനി)  2016-17-ലല പദതനികേലളല്ലഭാലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2017-18-ലല
പദതനികേള നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കേനകേഭാലനി കരഭാഗങ്ങള

80 (3957) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനകേഭാലനികേളനില്  വവപകേമഭായനി  പടര്ന  പനിടനിചനിരനിക്കുന  കേതീലറഭാസസ്റ്റ്,
ബ്രൂസകല്ലഭാസസ്റ്റ്, ലഡനൗണ്സസ്റ്റ് സനിനഡ്രലാം എനതീ കരഭാഗങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  ഇല്ലഭാത്ത  കേനകേഭാലനികേള  മരണലപടുകേയഭാ
ലണങനില് അവലയ പരനിപഭാലനിചനിരുന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് എലന്തെങനിലലാം ആനുകൂലവങ്ങള
ലഭനിച്ചു വരുനകണഭാ;

(സനി) ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേതീകറഭാസനിസസ്റ്റ്,  ബ്രൂസകല്ലഭാസനിസസ്റ്റ്,  ഡനൗണര്  കേനൗ  സനിനകഡ്രലാം  എനതീ
കരഭാഗങ്ങളനില്  ബസകല്ലഭാസനിസസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗമഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഈ
കരഭാഗങ്ങള  ഉരുക്കലള  വവഭാപകേമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  വകുപനിലന്റെ
ലകബഭാറടറനികേളനിലല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ടനി  അസുഖലാം  കേലണത്തനി
അത്തരലാം  ഉരുക്കലള  കേള്ളനിലാംഗനിനു  വനികധയമഭാക്കനി  കരഭാഗവവഭാപനലാം  തടയനതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  1374/2014/കൃഷനി  തതീയതനി  4/8/2014  പ്രകേഭാരലാം
(പകേര്പസ്റ്റ്  ഉള്ളടക്കലാം  ലചേയ്യുന.*)  ആനഭാകസ്റ്റ്,  സസ്വയനിന  ഫതീവര്,  കപവനിഷബഭാധ,  ഏവനിയന
ഇനഫ്ലൂവനസ,  പനി.പനി.ആര്,  പ്രനികഡറര് അറഭാക്കസ്റ്റ്,  ഡ്രനൗണനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഹവദദ്യുതഭാഘഭാതലാം,
സൂരവഭാഘഭാതലാം,  ഇടനിമനിനല്,  മറ്റു അപകേടങ്ങള എനതീ കേഭാരണങ്ങളഭാല് മരണലപട
ഉരുക്കലള പരനിപഭാലനിചനിരുന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിച നനിരക്കസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.  ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന,

പശു, എരുമ എനനിവയ്ക്കസ്റ്റ് - 16,400 രൂപ (ഒരു എണ്ണത്തനിനസ്റ്റ്)

ആടസ്റ്റ് (ഒനനിനസ്റ്റ്) - 1,650 രൂപ (പരമഭാവധനി 4 എണ്ണലാം)

കപഭാത്തസ്റ്റ് (ഒനസ്റ്റ്) - 15,000 രൂപ

പശുക്കനിടഭാവസ്റ്റ് (ഒനസ്റ്റ്) - 10,000 രൂപ

കകേഭാഴനി, തഭാറഭാവസ്റ്റ് ഒനനിനസ്റ്റ് - 50 രൂപ (പരമഭാവധനി 50,000 രൂപ)

തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല കകേരള ഫതീഡ്സസ്റ്റ് കേമ്പനനിയലട പ്രവര്ത്തനലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

81 (3958) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല കേകല്ലറനിനകേരയനിലല കകേരള ഫതീഡ്സസ്റ്റ് കേമ്പനനിയലട
പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം
ആവശവഭാനുസരണലാം  കേഭാലനിത്തതീറ  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങള കേഭാലനിത്തതീറയ്ക്കഭായനി  അഡസ്വഭാനസസ്റ്റ്  കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തനിയനിട്ടുലാം
തതീറ ലഭനിയനതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം വരുനതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇലതഭാഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  കേഭാലനിത്തതീറ  ഉദ്പഭാദനലാം  കൂടനി,  തതീറ  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  യഥഭാസമയലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം  ആവശവമഭായ  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  ഗുണകമന്മയള്ള  കേഭാലനിത്തതീറയലട  ലഭവത  ഉറപ്പു
വരുതനതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിനുകേതീഴനില്  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ  കകേരള  ഫതീഡ്സസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  1999  മുതല്  സമതീകൃത  കേഭാലനിത്തതീറ
ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലടനതീളലാം  വനിപണനലാം  നടത്തനിവരുന.  കകേരള  ഫതീഡ്സസ്റ്റ്
കേഭാലനിത്തതീറ  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്  വനിപണനിയനില്  ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലല
കേകല്ലറ്റുലാംകേരയനിലല കേമ്പനനിയലട പ്രതനിദനിന ഉല്പഭാദനലാം 500 ലമടനികേസ്റ്റ് ടണ്ണനില് നനിനലാം
650 ലമടനികേസ്റ്റ് ടണ്ണഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല്ല.  ക്ഷതീര  സലാംഘങ്ങള  കേഭാലനിത്തതീറയ്ക്കസ്റ്റ്  പണമടയന  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം
കൂടഭാലത കേഭാലനിത്തതീറ വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി)  കകേരള  ഫതീഡ്സസ്റ്റ്  കേകല്ലറ്റുലാംകേരയനിലല  ഫഭാകറനിയനില്നനിനലാം  പ്രതനിദനിനലാം
500  ലമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്ണനില്നനിനലാം  650  ലമടനികേസ്റ്റ്  ടണ് ആയനി ഉയര്ത്തനി കേഭാലനിത്തതീറ  വനിതരണലാം
നടത്തനിവരുന.  ലതക്കന  കകേരളത്തനില്  കേഭാലനിത്തതീറ  സുലഭമഭായനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുകവണനി
ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില്നനിനലാം  പ്രതനിദനിനലാം  300  ലമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്
കേഭാലനിത്തതീറ  ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലചേയവരുന.  വടക്കന  കകേരളത്തനില്  കേഭാലനിത്തതീറ
സുലഭമഭായനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  കചേമകഞരനിയനിലല
ഫഭാകറനിയനില്നനിനലാം  ഒരു  ഷനിഫസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.  വളലര  ചുരുങ്ങനിയ
ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില്  ഇതസ്റ്റ്  3  ഷനിഫഭായനി  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമഭായനി
പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിലല  ലതഭാടുപുഴയ്ക്കടുത്തസ്റ്റ്
അരതീക്കുഴയനില് 500 ടണ് പ്രതനിദനിന ഉല്പഭാദനകശഷനിയള്ള ഫഭാകറനിയലട പ്രഭാഥമനികേ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

പനൗളടനി ഫഭാമുകേളക്കസ്റ്റ് പ്രകതവകേ ആനുകൂലവങ്ങള

82 (*T3959)ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനിയനിറചനിയലട  കേഭാരവത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  സസ്വയലാംപരവഭാപ്തമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്
പനൗളടനി  ഫഭാമുകേള നടതനവര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രകതവകേ ആനുകൂലവങ്ങള നൽകുനതനിനുള്ള
പദതനികേളുകണഭാ;

(ബനി)  അയല്  സലാംസഭാന  കലഭാബനിയലട  നനിയനണത്തനില്നനിനസ്റ്റ്  കകേഭാഴനി
ഉല്പഭാദനലാം,  വനിപണനലാം എനനിവലയ മുകമഭാക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ കമഖലയനിലല കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി നല്കേഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

* T'   മഭാറനി വച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കകേരള കസറസ്റ്റ് പനൗളടനി ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡ സ്റ്റ്
വഴനി നടപനിലഭാക്കുന ഇന്റെകഗഷന പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേഭാഴനി വളര്ത്തലനിനഭാവശവമഭായ
അടനിസഭാന  സനൗകേരവങ്ങളുള്ള  തല്പരരഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഇറചനികക്കഭാഴനി  കുഞ്ഞുങ്ങള,
കകേഭാഴനിത്തതീറ, മരുനസ്റ്റ് എനനിവ നല്കേനി 40-45 ദനിവസലാം പ്രഭായമഭാകുകമ്പഭാള ലകേ.എസസ്റ്റ്.
പനി.ഡനി.സനി. തനിരനിലചടുത്തസ്റ്റ് ലകേപ്കകേഭായലട മതീറസ്റ്റ് കപ്രഭാസസ്സനിലാംഗസ്റ്റ് പ്ലഭാന്റെനില് സലാംസരനിചസ്റ്റ്
ചേനിക്കന  തയഭാറഭാക്കുന.  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കേനികലഭാഗഭാമനിനസ്റ്റ്  10  രൂപ  വലര  വളര്ത
കൂലനിയഭായനി ലഭനിക്കുന.

(ബനി)  അയല്  സലാംസഭാന  കലഭാബനിയലട  നനിയനണത്തനില്നനിനസ്റ്റ്  കകേഭാഴനി
ഉല്പഭാദനലാം, വനിപണനലാം എനനിവലയ മുകമഭാക്കുനതനിനഭായനി തഭാലഴപറയന പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

1.  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ്, ലകേ.എസസ്റ്റ്.പനി.ഡനി.സനി, കുടുലാംബശതീ എനനിവയലട
സലാംയകഭാഭനിമുഖവത്തനില്  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേലള  സജതീവമഭാക്കനി
കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങള,  കകേഭാഴനിത്തതീറ,  മരുനസ്റ്റ്  എനനിവയ്ക്കസ്റ്റ്  സഹഭായലാം
നല്കേനി  കകേഭാഴനിയനിറചനി  വനിപണനത്തനില്  ഇടലപടുനതനിനുള്ള
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

2. ലകേപ്കകേഭാ കബഭായനിലര് ഇന്റെകഗഷന പദതനി

3. കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് ഗഭാമങ്ങള പദതനി (2014-15)

4. കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് ഗഭാമങ്ങള പദതനി (2016-17)

5. ലകേപ്കകേഭാ ആശയ പദതനി

6. റൂറല് ബഭാക്കസ്റ്റ് യഭാര്ഡസ്റ്റ് പദതനി

7. ലകേപ്കകേഭാ നഗരപ്രനിയ പദതനി

8. കുഞ്ഞുഹകേകേളനില് കകേഭാഴനിക്കുഞസ്റ്റ് പദതനി

9.   കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലല കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് പദതനി

10.  പടനികേജഭാതനിക്കഭാര്ക്കുകവണനിയള്ള കകേഭാഴനി  വളര്ത്തല്  പദതനി
എനനിവയലാം നടപഭാക്കനിവരുന.

(സനി) മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന കമല് പദതനിയനില് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
സഹഭായധനലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.
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ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനില് കേഭാലനിത്തതീറ ഉല്പഭാദന കകേനലാം

83 (3960) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കേഭാലനിത്തതീറ  ഉലഭാദന കകേനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള  സഭാധവത  പരനികശഭാധനിക്കണലമനസ്റ്റ്  ആവശവലപട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  നനികവദനലാം
സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എന്തെസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിലചനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. 10-8-2017-ല് ഇപ്രകേഭാരലാം ഒരു നനികവദനലാം സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള  ഫതീഡ്സനില്നനിനസ്റ്റ്  ഇതനികന്മല്  ലഭവമഭായ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് സര്ക്കഭാര് ഈ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഇറചനികക്കഭാഴനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി

84 (3961) ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന : 
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇറചനികക്കഭാഴനി  ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെങനിലലാം
പദതനി ആവനിഷ് ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അനവ സലാംസഭാന കലഭാബനിയലട ഒതകേളനിമൂലലാം കകേഭാഴനി വനില നനിയനനി
ക്കുനതനിനുലാം,  നനികുതനി ഇളവസ്റ്റ് ഉപകഭഭാകഭാവനിനസ്റ്റ് ലഭനിക്കുനതനിനുലാം കവണനി സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിയ പരനിശമങ്ങള ഫലവത്തഭായനില്ല എന ആകക്ഷപലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇറചനികക്കഭാഴനി  ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലത്ത  സസ്വയലാം
പരവഭാപ് തമഭാക്കുനതനിനുലാം,  അതനിലൂലട  അനവസലാംസഭാന  കലഭാബനിയലട  ഹകേകേടത്തല്
അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാഴനിയനിറചനിയലട ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപസ്റ്റ്  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപസ്റ്റ്,  കകേരള  പനൗളടനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  കുടുലാംബശതീ  എനനിവയലട
സലാംയക ആഭനിമുഖവത്തനില് ഇറചനികക്കഭാഴനി വളര്ത്തല് യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേരള  പനൗളടനി   ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനില്ലയനില്
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കുടപനക്കുനനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കബഭായനിലര്  ബതീഡര്  ഫഭാമനില്  കമല്ത്തരലാം
ഇറചനികക്കഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള  ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  സനൗജനവ  നനിരക്കനില്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
വനിതരണലാം  ലചേയസ്റ്റ്  ഇറചനികക്കഭാഴനി  വളര്ത്തല്  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിച്ചുവരുന.  (ഇന്റെകഗഷന
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം).  കൂടഭാലത  ലകേപ്കകേഭായലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  കുടുലാംബശതീയമഭായനി
സഹകേരനിചസ്റ്റ്  ഇറചനികക്കഭാഴനി  വളര്ത്തല് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വവഭാപകേമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഒരു
നൂതന പദതനി നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  നനിലവനിലള്ള ഹഭാചറനികേള നവതീകേരനിചസ്റ്റ്
ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനില്  പുതനിയ
ഹഭാചറനികേള സഭാപനിച്ചുലാം കൂടുതല് ഇറചനികക്കഭാഴനി കുഞ്ഞുങ്ങലള നല്കേനി  45  ദനിവസലാം
കേഴനിയകമ്പഭാള  ലകേപ്കകേഭാ  തലന  തനിരനിച്ചുവഭാങ്ങനി  സലാംസരനിചസ്റ്റ്  കകേഭാഴനിയനിറചനിയഭായനി
വനിപണനലാം ലചേയ്യുകേ എനതഭാണസ്റ്റ് പദതനിലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ ഇടലപടലകേളുലട ഭഭാഗമഭായനി കകേഭാഴനി വനില നനിയനനിക്കുവഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  11-8-2017-ലല  കകേരളത്തനിലല  ഇറചനികക്കഭാഴനിയലട  കേകമ്പഭാള  വനില
ശരഭാശരനി 98 രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള മുഖഭാന്തെനിരലാം കുടുലാംബശതീ, കകേരള
പനൗളടനി  ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  എനനിവയലട
സലാംയകഭാഭനിമുഖവത്തനില് വനിലനനിലവഭാരലാം കേനികലഭാഗഭാമനിനസ്റ്റ് 87 രൂപയഭായനി നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  കുടുലാംബശതീ,  കകേരള  പനൗളടനി  ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന,
മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  എനനിവയലട  സലാംയകഭാഭനിമുഖവത്തനില്  ഇറചനികക്കഭാഴനി  വളര്ത്തല്
യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിചസ്റ്റ് അതനിലൂലട സലാംസഭാനലത്ത ഇറചനികക്കഭാഴനി ഉല്പഭാദനത്തനില്
സസ്വയലാംപരവഭാപ്തമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017-18-ല് 1000
യൂണനിറ്റുകേളുലാം  തുടര്  വര്ഷങ്ങളനില്  ഘടലാം  ഘടമഭായനി  ആലകേ  5000  യൂണനിറ്റുകേളുലാം
തുടങ്ങുനതനിനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.

മൃഗ സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് കേര്മ്മേ പദതനികേള

85 (3962) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  മൃഗസലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനിൽ  എലന്തെല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനി
വരുനലതനസ്റ്റ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  എലന്തെല്ലഭാലാം  പുതനിയ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാല്,  മുട,  മഭാലാംസലാം എനനിവയലട  ഉല്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാംപരവഭാപ്തത
ഹകേവരനിക്കഭാനുള്ള  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുനതസ്റ്റ്.  പഭാലല്പഭാദനത്തനില്  സസ്വയലാംപരവഭാപ്തത  ഹകേവരനിക്കഭാന
പ്രതനിവര്ഷലാം  30 ലമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്  പഭാല്  ഉല്പഭാദനിപനികക്കണനിയനിരനിന.  നനിലവനില്
ഇതസ്റ്റ്  26  ലക്ഷലാം ലമടനികേസ്റ്റ് ടണ് ആണസ്റ്റ്.  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനിയലട  ആനുകൂലവലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ജനനിക്കുന മുഴുവന  പശു/എരുമ കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ലവററനിനറനി സഹഭായലാം ഉളലപലടയള്ള
സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന.  കൂടഭാലത ഈ രലാംഗത്തസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
സഹഭായകേമഭാകുന വനിധത്തനില് കേനകേഭാലനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്, ഫഭാലാം യനവല്ക്കരണലാം,
കേനിടഭാരനി വളര്ത്തല്, സലാംരലാംഭകേ വനികേസന പദതനികേള, ബഭാങസ്റ്റ് വഭായയലട പലനിശയ്ക്കസ്റ്റ്
സബ്സനിഡ നി,  ലചേറകേനിട  ഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേള  ഇവയഭാണസ്റ്റ്  13-ാം  പഞവല്സര
പദതനിയനില് ആസൂത്രണലാം ലചേയ നടപഭാക്കുന പദതനികേള.  മുട ഉല്പഭാദനത്തനില്
സസ്വയലാം  പരവഭാപ്തത  ഹകേവരനിക്കുനതനിനഭായനി  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലള്ള  കകേഭാഴനി
ഫഭാമുകേളനിലല  ഉല്പഭാദനക്ഷമത പൂര്ണ്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള
ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് എഗര് നഴറനികേളുലട സഹഭായകത്തഭാലട സ്കൂള കുടനികേളക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം
ലചേയ്യുലാം.  കൂടഭാലത വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില് രണ്ടു പുതനിയ ഹഭാചറനികേള - ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനിലല
ആയൂരനിലല കതഭാടത്തറ ഹഭാചറനി ലമചലപടുത്തഭാന  5.82  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവഴനിച്ചു.
മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിലല എടവണ്ണയനില് പുതനിയ ഹഭാചറനി സഭാപനിക്കഭാന 3 കകേഭാടനി രൂപ
ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തുടങ്ങനി.  മൃഗചേനികേനിത  കസവനരലാംഗത്തസ്റ്റ്
രഭാത്രനികേഭാല  അടനിയന്തെനിര  മൃഗചേനികേനിതഭാ  കസവനലാം  നല്കുന  പദതനി  നനിലവനില്
65 കബഭാക്കുകേളനില് നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്. 13-ാം പഞവല്സര പദതനി കേഭാലയളവനില്
ടനി  പദതനി  കൂടുതല് കബഭാക്കുകേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  വവഭാപനിപനിക്കഭാന  ലക്ഷവമനിടുന.   കൂടഭാലത
മൃഗഭാശുപത്രനികേള ശഭാകതീകേരനിചസ്റ്റ് ലമചലപട കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാന
ങ്ങലളഭാരുക്കുലാം.  പഭാകലഭാടസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലവററനിനറനി  ബകയഭാളജനിക്കല്  ഇനസനിററ്റ്യൂടനില്
കപവനിഷ  പ്രതനികരഭാധ  വഭാകനിന  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുലാം  ലക്ഷവമനിടുന.  കപവനിഷബഭാധ
ഉളലപലടയള്ള  ജന്തുജനവ  കരഭാഗങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനുള്ള  പദതനികേളുലാം
വകുപസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) 1. മൃഗഭാശുപത്രനികേളുലട വനികേസനവുലാം പുനനഃസലാംഘടനയലാം

2. മൃഗചേനികേനിതഭാ കസവനങ്ങള ശകനിലപടുത്തല്

3. ബകയഭാളജനിക്കല് ലപ്രഭാഡക്ഷന കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ്

4. വഭാസസലങ്ങളനില് വതീട്ടുപടനിക്കല് മൃഗചേനികേനിതഭാ കസവനലാം
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5. രഭാഷ്ട്രതീയപശുധന വനികേഭാസസ്റ്റ് കയഭാജന

6. ഊര്ജനിത  കേനകേഭാലനി  വനികേസനലാം-ബതീജസങലന  സനൗകേരവങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കല്

7. വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലള്ള ഫഭാമുകേളുലട സലാംരക്ഷണവുലാം ശകനിലപടുത്തലലാം

8. പ്രകതവകേ കേനകേഭാലനി വനികേസന പദതനി

9. കഗഭാവര്ദനിനനി

10. ബഭാക്കസ്റ്റ് യഭാര്ഡസ്റ്റ് പനൗളടനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കപ്രഭാജകസ്റ്റ്

11. വനികേസനവുലാം പരനിശതീലനവുലാം

12. മൃഗസലാംരക്ഷണ സനിതനിവനിവരണ കേണക്കുലാം സഭാമ്പനിള സര്കവ്വയലാം
(50% കകേന സഹഭായലാം)

13. കേനകേഭാലനി ലസനസസസ്റ്റ് (100% കകേന സഹഭായലാം)

14. വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദവ  ലമചലപടുത്തലലാം  ആധുനനികേവല്
ക്കരണവുലാം

15. കകേരള  സലാംസഭാന  പനൗളടനി   ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

16. കകേരള ഫതീഡ്സനിനസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

17. ലകേ.എല്.ഡനി. കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം.

(സനി)  ക്ഷതീരകമഖലയനില്  കേറവക്കഭാരുലട  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  മനിനനിഡയറനി
യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  കേറവയനലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഒരു  ഗുണകഭഭാകഭാവനിനസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  25,000  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കുനതസ്റ്റ്.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേനകേഭാലനി ഇനഷസ്വറനസനിനുകവണനി  5 കകേഭാടനി രൂപ
ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കഗഭാസമൃദനി  എനസ്റ്റ്  കപരനിടനിട്ടുള്ള  സലാംസഭാന
ആവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ പ്രസബ്ബുത ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
തലന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള നടത്തനിവരുന.

ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് പഭാല്ക്ഷഭാമലാം നനിയനനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

 86 (3963) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  പഭാല്ക്ഷഭാമലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തെല്ലഭാലമനസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  അനവസലാംസഭാനതനനിനലാം  ഗുണനനിലവഭാരമനില്ലഭാത്ത  പഭാല്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
എതനതസ്റ്റ് തടയനതനിനുകവണനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉതവകേഭാലത്തസ്റ്റ്  മനില്മയലട  പഭാല്  സലാംഭരണലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ക്ഷതീര കേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കുനതനിനുമഭായനി ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ് നല്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മനില്മയ്ക്കസ്റ്റ്  കമഖല  യൂണനിയനുകേളവഴനി  സലാംഭരനിക്കുന  പഭാലനിനുപുറകമ  വനിപണനി
നനിലനനിര്തനതനിനുകവണനി  അധനികേലാം  പഭാല്  ആവശവമഭായ  സഭാഹചേരവത്തനില്  തമനിഴഭാടസ്റ്റ്,
കേര്ണ്ണഭാടകേ  തുടങ്ങനിയ  സഹകേരണ  ക്ഷതീര  ലഫഡകറഷനുകേളനില്നനിനലാം  പഭാല്
കകേനതീകൃത സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട വഭാങ്ങുന.

(ബനി)   പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസസ്റ്റ്  വഴനിയഭാണസ്റ്റ്
കകേരളത്തനില്  ഏറവുലാം  കൂടുതല്  പഭാല്  കേടനവരുനതസ്റ്റ്.  ഏകേകദശലാം  2.5  മുതല്  3
ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാലഭാണസ്റ്റ് പ്രതനിദനിനലാം കേടനവരുനതസ്റ്റ്.  ഇവനിലട ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസലാം പഭാല്
പരനികശഭാധന ലകബഭാറടറനിയലാം സഭാപനിചസ്റ്റ് കകേരളത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ് കേടനവരുന പഭാലനിലന്റെ
ഗുണകമന്മ  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതനണസ്റ്റ്.  ഇവനിലട  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  ആരവങഭാവസ്റ്റ്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനില്ലയനിലല
പഭാറശഭാല  എനനിവനിടങ്ങളനിലലാം  സലലാം  ലഭവമഭാകുന  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസനിലല
ലകബഭാറടറനിയലട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.
ഓണക്കഭാലലാം  പഭാലനിലന്റെ  ആവശവലാം  കൂടുതലള്ള  കേഭാലമഭായതനിനഭാല്  കമല്പറഞ
സലങ്ങള  കൂടഭാലത  വഭാളയഭാര്,  കുമനിളനി  എനനിവനിടങ്ങളനിലലാം  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസസ്റ്റ്
ലകബഭാറടറനി  സഭാപനിചസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  പഭാല്  പരനികശഭാധന  ഉറപ്പുവരുതനണസ്റ്റ്.  അനവ
സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന  പഭാലനിലന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള  ഇടവനിട്ടുള്ള
അവസരങ്ങളനില്  ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ  ഉകദവഭാഗസര്  കശഖരനിചസ്റ്റ്  ഭക്ഷവസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറലട
നനിയനണത്തനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എനനിവനിടങ്ങളനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറണസ്റ്റ്.  ഭക്ഷവ
സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറലട നനിയനണത്തനില് പുതുതഭായനി തുടങ്ങനിയ രണസ്റ്റ് ലമഭാഹബല്
ഫുഡസ്റ്റ്  ലടസനിലാംഗസ്റ്റ്  ലഭാബുകേളുലട  കസവനവുലാം  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസകേളനില്  ഉളലപലട
പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനണസ്റ്റ്.  മനില്മയ്ക്കസ്റ്റ്  അനവസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം
ലഭനിക്കുന പഭാല് കേര്ശനമഭായ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കനിയതനിനു
കശഷമഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല മനില്മ പ്ലഭാന്റുകേളനിലലല്ലഭാലാം തലന ഇതനിനഭായള്ള
സുസജമഭായ ലകബഭാറടറനികേള ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മനില്മ ഡയറനികേളുലട ലകബഭാറടറനികേളനില്
ആന്റെനിബകയഭാടനികേസ്റ്റ്  ലടസസ്റ്റ്,  അ ഡല്കടഷന  ലടസസ്റ്റ്,  പ്രനിസര്കവറതീവസ്റ്റ്  ലടസസ്റ്റ്,
ബഭാകതീരനികയഭാളജനിക്കല് ലടസസ്റ്റ് എനതീ പരനികശഭാധനകേളകൂടനി നടത്തനി ഗുണനനിലവഭാരലാം
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ഉറപ്പുവരുതന.  കൂടഭാലത  പുറലമയള്ള  എന.എ.ബനി.എല്.  (നഭാഷണല്  അക്രഡനികറഷന
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കഫഭാര് ലടസനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  കേഭാലനികബഷന ലകബഭാറടറതീസസ്റ്റ്)  അക്രഡനിറഡസ്റ്റ്
ലഭാബുകേള വഴനി മനില്മയലട ഡയറനികേള ലഹവനിലമറല്സസ്റ്റ് ആന്റെനിബകയഭാടനികസ്റ്റ്, ലപസനിഹസഡ്സസ്റ്റ്
തുടങ്ങനിയവയലട  പരനികശഭാധനയലാം  കൃതവമഭായനി  നടത്തനിവരുന.  കൃതവമഭായ  ഇടകവളകേളനില്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഭാബസ്റ്റ്/ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അലാംഗതീകൃത  ലഭാബുകേളനിലൂലടയലാം  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന മനില്മ നടതകേയലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  മനില്മലയന  പ്രസഭാനത്തനിലന്റെ  പ്രധഭാന  ചുമതല  കേര്ഷകേര്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന അധനികേലാംവരുന പഭാല് സലാംഭരനിചസ്റ്റ് സലാംസരനിചസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയസ്റ്റ്
അതനിലന്റെ വനില തനിരനിലകേ കേര്ഷകേനസ്റ്റ് നല്കുകേ എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  എനഭാല് ഉല്സവക്കഭാലത്തസ്റ്റ്
വനികശഷനിചസ്റ്റ്  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  പടണങ്ങളനിലലകപഭാലല  തലന
പഭാലനിലന്റെ ഉപകഭഭാഗലാം വളലര കൂടഭാറണസ്റ്റ്.   ഇക്കഭാരണത്തഭാല് ഓണ ദനിവസങ്ങളനില്
മനില്മയലട പ്രഭാകദശനികേ പഭാല് സലാംഭരണലാം കുറയനതസ്റ്റ് സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭാണസ്റ്റ്.  ഇവനിലട
അലാംഗങ്ങളഭായള്ള കേര്ഷകേരുലട കേഭാലനികേളക്കസ്റ്റ് പഭാലല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ചേനില
പദതനികേള കമഖല യൂണനിയനുകേള ഏലറടുതവരുനണസ്റ്റ്. ഉല്സവക്കഭാലത്തസ്റ്റ് കൂടുതല് പഭാല്
വനിറഴനിക്കഭാന  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുലാം  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  സഭാധനിക്കുനതനിനഭാല്  ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്
നല്കുനതുലകേഭാണസ്റ്റ്  ടനി  സമയത്തസ്റ്റ്  മനില്മയലട  പഭാല്  സലാംഭരണലാം വര്ദനിക്കുനനില്ല.
ആയതനിനഭാല് ഉല്സവക്കഭാലത്തസ്റ്റ് പ്രകതവകേ ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ് നല്കുനതസ്റ്റ് പരനിഗണനയനിലനില്ല.

കകേരള ഹലവസ്റ്റ് കസഭാക്കസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനില് കകേഭാണ്ഫനിഡനഷവല്
അസനിസന്റെസ്റ്റ് തസനികേ

87 (3964) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഹലവസ്റ്റ്  കസഭാക്കസ്റ്റ്  ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനില്  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷവല്
അസനിസന്റെസ്റ്റ് തസനികേ നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഹലവസ്റ്റ്  കസഭാക്കസ്റ്റ്  ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനില്  എത്ര  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷവല്
അസനിസന്റെസ്റ്റ്  തസനികേകേള  നനിലവനിലലണനലാം,  അവയനില്  എത്ര ഒഴനിവുകേളുലണനലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2017-ല് എത്ര സൂപര് നറ്റ്യൂമററനി ഒഴനിവുകേള വരുലമനലാം ഈ ഒഴനിവുകേള
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി .-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുകണഭാ എനലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  20-6-2016-ലല  23/2016/എ.എചസ്റ്റ്.ഡനി.  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
കബഭാര്ഡനിലല  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷവല്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  തസനികേകേള  പുനര്നനിര്ണ്ണയനിചസ്റ്റ്
18-ല് നനിനലാം 13 ആയനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷവല് അസനിസന്റെനിലന്റെ  13  തസനികേകേള നനിലവനിലണസ്റ്റ്.
3 എന.ലജ.ഡനി. ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  2017-ല്  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷവല്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  തസനികേയനില്  സൂപര്നറ്റ്യൂമററനി
ഒഴനിവുകേള ഒനലാംതലന വരുനനില്ല.

സമഗ ക്ഷതീര വനികേസന പദതനി

88 (3965) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സമഗ  ക്ഷതീര  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള എലന്തെല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  ഡയറനി  കസഭാണുകേളനിലലാം  ക്ഷതീര  ഗഭാമങ്ങളനിലമഭാണസ്റ്റ്  പദതനി
നടപഭാക്കനിവരുനതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ്
വനിവരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.   മനില്ക്കസ്റ്റ്  ലഷഡസ്റ്റ്  വനികേസന  പദതനിയലട
(എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.)  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
4179  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മനില്ക്കസ്റ്റ്  ലഷഡസ്റ്റ്  വനികേസന  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് തഭാലഴപറയന ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

ക്രമ നമ്പര് പദതനി ധനസഹഭായലാം

(1) (2) (3)

1 കഗഭാദഭാനലാം (1 പശു) 32,000

2 2 പശു യൂണനിറസ്റ്റ് 64,000

3 5 പശു യൂണനിറസ്റ്റ് 1,75,000

4 10 പശു യൂണനിറസ്റ്റ് 3,50,000

462/2020
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(1) (2) (3)

5 5 കേനിടഭാരനി യൂണനിറസ്റ്റ് 90,500

6 10 കേനിടഭാരനി യൂണനിറസ്റ്റ് 1,81,200

7 അവശവഭാധനിഷനിത ധനസഹഭായലാം 50,000

8 കേറവയനലാം 25,000

9 കേഭാലനിലതഭാഴുത്തസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം 50,000

സലാംസഭാനലത്ത  50 കബഭാക്കുകേലള  ഡയറനി  കസഭാണഭായനി  ലതരലഞടുത്തസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്

ഗഭാമപഞഭായതകേലള ക്ഷതീര ഗഭാമമഭായനി  ലതരലഞടുതലാം സമഗ ക്ഷതീരവനികേസന

പദതനികേള 2017-18 വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന.

(ബനി)  മനില്ക്കസ്റ്റ് ലഷഡസ്റ്റ് പദതനിയലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

• കൂടുതല് കേര്ഷകേലര ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന കമഖല ഒരു ലതഭാഴനിലഭായനി

സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ.

• കേഭാലനി വളര്ത്തലനില് ശഭാസതീയ പരനിചേരണ മഭാര്ഗങ്ങള സസ്വതീകേരനി

ക്കുനതനിനസ്റ്റ് കേര്ഷകേരനില് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുകേ.

• ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  ഒരു  ഉപജതീവനമഭാര്ഗമഭായലാം  സസ്വയലാം  ലതഭാഴനിലഭായലാം

ഗഭാമതീണ കമഖലയനിലല യവജനങ്ങകളയലാം വനനിതകേകളയലാം കപ്രരനിപനിക്കുകേ.

• ക്ഷതീരകമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ് പ്രകചേഭാദനമഭായനി ഇനസന്റെതീവസ്റ്റ്

നല്കുകേ.

• കൂടുതല് കേര്ഷകേലരയലാം സലാംരലാംഭകേലരയലാം സസ്വയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങകളയലാം

ക്ഷതീരകമഖലയനികലയ്ക്കസ്റ്റ് ലകേഭാണ്ടുവരനികേ.

• ഉപജതീവനത്തനിനസ്റ്റ്  കവണനിയള്ള  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്

നനിനലാം  സഭാകങതനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  വഭാണനിജവഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ് ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ.

• ഉല്പഭാദന ക്ഷമതയള്ള കേനകേഭാലനികേളുലട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ

• ഭഭാവനിയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ലമചലപട  കേനകേഭാലനികേലള  ഉറപഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്

കേനിടഭാരനി പരനിപഭാലനലാം കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുകേ.
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• ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  കമഖലയലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുകേ.
കേനകേഭാലനികേളുലട  ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ഉല്പഭാദന
ക്ഷമതയലാം  ഉതകുന  രതീതനിയനിലള്ള  കേനകേഭാലനി  ലഷഡ്ഡുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

• കേറവയനങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം

• ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ വനിദവകേള ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് പകേര്ന
നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  വനനിതഭാ  കേനകേഭാലനി  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തകേലര
നനികയഭാഗനിക്കുകേ.  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ഗുണകമന്മയലാം  സുരക്ഷനിതവുമഭായ
പഭാല് ഉറപഭാക്കുകേ.

(സനി) ലതരലഞടുത്ത 50 കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞഭായതകേലള ഡയറനി കസഭാണുകേളഭായലാം
അഞസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞഭായതകേലള  ക്ഷതീരഗഭാമലാം  പദതനിയനിലലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനില്ലയനിലല  ചേനിറയനിനകേതീഴസ്റ്റ്,  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  ഇടമുളയ്ക്കല്,  ആലപ്പുഴ
ജനില്ലയനിലല  മണ്ണകഞരനി,  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല  ചേഭാഴൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  പറളനി
എനതീ  അഞസ്റ്റ്  ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതസ്റ്റ്.  ഡയറനി
കസഭാണ്  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനഭായനി  ലതരലഞടുക്കലപട  ക്ഷതീരവനികേസന  യൂണനിറ്റുകേള
ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബന്ധമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)

ക്രമ
നമ്പര്

കപ്രഭാജകസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേളുലട എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1. കഗഭാദഭാനലാം 477

2. രണസ്റ്റ് പശു യൂണനിറസ്റ്റ് 675

3. അഞസ്റ്റ് പശു യൂണനിറസ്റ്റ് 207

4. പത്തസ്റ്റ് പശു യൂണനിറസ്റ്റ് 99

5. അഞസ്റ്റ് കേനിടഭാരനി യൂണനിറസ്റ്റ് 90

6. പത്തസ്റ്റ് കേനിടഭാരനി യൂണനിറസ്റ്റ് 72

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(1) (2) (3)

7. കഗഭാകുലലാം ഡയറനി യൂണനിറസ്റ്റ് 54

8. ധഭാതു ലവണ മനിശനിതലാം 10512

9. പുകരഭാഗമന ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള 
അവശവഭാധനിഷനിത ധനസഹഭായലാം

675

10. കേറവയനലാം വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള 
ധനസഹഭായലാം

225

11. ശഭാസതീയമഭായ ലതഭാഴുത്തസ്റ്റ് 90

12. കേഭാലഭാവസ വവതനിയഭാനത്തനിനസ്റ്റ് 
അനുകയഭാജവമഭായ ശഭാസതീയമഭായ 
കേഭാലനിലതഭാഴുത്തസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

54

13. കേറവ പശുക്കളുലട പഭാരനിസനിതനികേ 
സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുള്ള 
സജതീകേരണങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനുള്ള 
ധനസഹഭായലാം

72

14. കുറ ഞ ലചേലവനില് ചേഭാണകേലാം ഉണക്കനി 
വനിപണനലാം ലചേയ്യുനതനിനുള്ള 
ധനസഹഭായലാം

54

15. ലവര്മനി കേകമ്പഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം 90

16. ഹസകലജസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം (ടഭാങസ്റ്റ് ഹസകല) 90

17. ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കുലാം വകുപസ്റ്റ് 
ഉകദവഭാഗസര്ക്കുമുള്ള പ്രകതവകേ പരനിശതീലന 
പരനിപഭാടനി

18. കഡഭാകേദ്യുലമകന്റെഷന, പദതനി നടത്തനിപസ്റ്റ്, 
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് എനനിവയമുള്ള ഫണസ്റ്റ്

ക്ഷതീര ഗഭാമലാം പദതനി

89 (3966) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന :
ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീര  ഗഭാമലാം  പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള  എലന്തെല്ലഭാമഭാലണനലാം,
എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാല് ഉലഭാദന വര്ദനവനിനസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം സഹഭായങ്ങളുലാം ആനുകൂലവങ്ങളുമഭാണസ്റ്റ്
ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഈ പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  വര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  5 ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലഭാണസ്റ്റ്
ക്ഷതീരഗഭാമലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതസ്റ്റ്.  ഈ  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  ഗഭാമ
പഞഭായത്തനില്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയലട  സമഗ  ക്ഷതീരവനികേസന  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുനതസ്റ്റ്.  ഈ  പദതനിയനിലൂലട  ഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
കേറവ  യനലാം  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  സഹഭായലാം
നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  പുറലമ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ആവശവഭാധനിഷനിത  ധനസഹഭായവുലാം  നല്കുന.
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനില്ലയനിലല  ചേനിറയനിനകേതീഴസ്റ്റ്,  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  ഇടമുളയ്ക്കല്,
ആലപ്പുഴ ജനില്ലയനിലല മണ്ണകഞരനി, തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലല ചേഭാഴൂര്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനില്ലയനിലല
പറളനി എനതീ അഞസ്റ്റ് ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  2017-18 വര്ഷലത്ത ക്ഷതീരഗഭാമലാം
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതസ്റ്റ്.

(ബനി) 1. അവശവഭാധനിഷനിത ധനസഹഭായലാം

2. കേറവയനലാം

3. ശഭാസതീയ കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തസ്റ്റ് 

4. കേറവ  പശുക്കളുലട  പഭാരനിസനിതനികേ  ആഘഭാതലാം  കുറയനതനിനുള്ള
പദതനി

5. ധഭാതുലവണ മനിശനിതലാം.

കകേരള ഫതീഡ്സസ്റ്റ് ലനിമനിറ ഡനിലന്റെ കേരുനഭാഗപള്ളനിയനിലല പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ്

90 (3967) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ ഫതീഡ്സസ്റ്റ് ലനിമനിറ ഡനിലന്റെ കേരുനഭാഗപള്ളനിയനിലല പ്ലഭാന്റെനിനുകവണനി
സലലാം  സലാംഭഭാവന  ലചേയതനിനുള്ള  പ്രതനിഫലമഭായനി  പ്രസ്തുത  ഫഭാകറനിയനില്  എത്ര
കപര്ക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് നല്കേനിയനിട്ടുലണനസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരനില് എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ് സനിര നനിയമനലാം നല്കേനിലയനലാം എത്ര കപര്
തഭാല്കേഭാലനികേ  ദനിനബത്ത  അടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനിലചേയ്യുനലവനമുള്ളതനിലന്റെ  ലനിസസ്റ്റ്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളഭാ  ഫതീഡ്സനിനുകവണനി  സലലാം  വനിട്ടുനല്കേനിയതനിലന്റെ  കപരനില്
കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിചവലര  സനിരജതീവനക്കഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള ഫതീഡ്സസ്റ്റ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ കേരുനഭാഗപള്ളനിയനിലല പ്ലഭാന്റെനിനുകവണനി
സലലാം  ഏലറടുത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  കേമ്പനനിയനില്  സനിരകജഭാലനി  നല്കേണലമന  ആവശവലാം
22-2-2012-നസ്റ്റ്  കചേര്ന  കേമ്പനനിയലട  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കയഭാഗലാം  പരനിഗണനിക്കുകേയലാം
അതനിനപ്രകേഭാരലാം സലലാം വനിടസ്റ്റ് നല്കേനിയവര് അലല്ലങനില് അവര് നനിര്കദ്ദേശനിച കനഭാമനിനനികേളനില്
30  കപര്ക്കസ്റ്റ്  27-3-2012  മുതല്  കേമ്പനനിയലട  കേരുനഭാഗപള്ളനി  യൂണനിറനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ദനിവസകവതനത്തനില് കജഭാലനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ആലരയലാം സനിരലപടുത്തനിയനിടനില്ല.  കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വനിടസ്റ്റ്  നല്കേനിയവരഭായ 30
കപരുലട കനഭാമനിനനികേളക്കസ്റ്റ് തഭാല്ക്കഭാലനികേ കജഭാലനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. എനഭാല് ഇവരനില് ഒരഭാള
അസുഖലാംമൂലലാം കജഭാലനിക്കസ്റ്റ് ഹഭാജരഭാകുനനില്ല.  ദനിവസകവതനത്തനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന
ബഭാക്കനി 29 കപരുലട ലനിസസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)   ദനിവസകവതനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനവലര  സനിരലപടുത്തണലമന
കേമ്പനനിയലട നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ക്ഷതീര കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം മനില്മ കശഖരനിക്കുന പഭാല്

91 (3968) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  മനില്മ  പ്രതനിദനിനലാം  എത്ര
ലനിറര് പഭാല് കശഖരനിക്കുനലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലനിററനിനസ്റ്റ് ശരഭാശരനി എത്ര രൂപ നല്കേനിയഭാണസ്റ്റ് മനില്മ
പഭാല് കശഖരണലാം നടതനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇങ്ങലന  കശഖരനിക്കലപടുന  പഭാല്,  മനില്മ  വനില്പന  നടതനതസ്റ്റ്  ലനിററനിനസ്റ്റ്
എത്ര രൂപ നനിരക്കനിലഭാലണനസ്റ്റ്  വവകമഭാക്കുകമഭാ  ;  വനിവനിധ ഗുണനനിലവഭാരത്തനിലള്ള
പഭാലകേളക്കസ്റ്റ് മനില്മ നനിശ്ചയനിക്കുന വനില എത്രലയനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ക്ഷതീര കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം മനില്മ ഇകപഭാള ശരഭാശരനി
പ്രതനിദനിനലാം 12.50 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല് സലാംഭരനിക്കുന.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  മനില്മ പഭാല് സലാംഭരനിക്കുനതസ്റ്റ് ക്ഷതീര സലാംഘങ്ങളനില് നനിനമഭാണസ്റ്റ്.  ക്ഷതീര
സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  വനില
നല്കുനതസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ ഗുണനനിലവഭാരത്തനിനുലാം വവതവസമഭായ വനിലയഭാണസ്റ്റ് നല്കുനതസ്റ്റ്.
ഇകപഭാള മനില്മ സലാംഭരനിക്കുന പഭാലനിലന്റെ ശരഭാശരനി ഗുണനനിലവഭാരലാം 4.1% ലകേഭാഴുപ്പുലാം
8.3 %  എസസ്റ്റ്.എന.എഫുലാം  (കസഭാളനിഡസ്റ്റ്-കനഭാടസ്റ്റ്-ഫഭാറസ്റ്റ്)  ആണസ്റ്റ്.  ആയതനിനസ്റ്റ് ലനിററനിനസ്റ്റ്
35.87 രൂപയഭാണസ്റ്റ് സലാംഭരണ വനിലയഭായനി ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് നല്കുനതസ്റ്റ്.

(സനി)  മനില്മ വനില്ക്കുനതസ്റ്റ് വനിവനിധ ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള പഭാലഭാണസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ
ഗുണനനിലവഭാരത്തനിലമുള്ള പഭാലനിനുലാം വവതവസമഭായ വനില്പന വനിലയഭാണസ്റ്റ്.  വവതവസ
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള പഭാലനിലന്റെ വനില്പന വനില അനുബന്ധമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന.*

സലാംകയഭാജനിത ക്ഷതീരവനികേസന പദതനികേള

92 (3969) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .    ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീര വനികേസന വകുപസ്റ്റ് ഹജവവള ഉലഭാദനവുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി എലന്തെഭാലക്ക പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുനലതനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ക്ഷതീകരഭാലഭാദന സഭാധവതയള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് സലാംകയഭാജനിത  ക്ഷതീര വനികേസന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ക്ഷതീര വനികേസന വകുപസ്റ്റ് മുകഖന കേനകേഭാലനികേളുലട ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷ
ണത്തനിനഭായനി  ധഭാതുലവണ  മനിശനിതലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം
ലചേയനിട്ടുകണഭാലയനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേളനില്  ലഭവമഭാകുന  ചേഭാണകേലാം  ഉണക്കനി  വനില്പന
നടതനതനിനഭായനി  നടപ്പുവര്ഷലാം  എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.  (മനില്ക്കസ്റ്റ്  ലഷഡസ്റ്റ്  വനികേസന
പദതനി)  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  54  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു
യൂണനിറനിനസ്റ്റ്  22,000  രൂപയലട  സബ്സനിഡനി  നല്കുന.  ഇതുകൂടഭാലത  ലവര്മനി
കേലാംകപഭാസസ്റ്റ്  കേനിറ്റുകേള  90  എണ്ണലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  യൂണനിലറഭാനനിനസ്റ്റ്  19,500
രൂപയലട ധനസഹഭായവുലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞടുക്കലപട  50  കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞഭായതകേലള
ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  സഭാധവതയള്ള  പ്രകദശങ്ങളഭായനി  കേലണത്തനി  ഡയറനി  കസഭാണുകേളഭായനി
പ്രഖവഭാപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് അവനിടങ്ങളനില് കൂടുതല് ആനുകൂലവങ്ങള നല്കേനിവരുന.

ക്രമ
നമ്പര്

കപ്രഭാജകസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേളുലട
എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 കഗഭാദഭാനലാം 477

2 2 പശു യൂണനിറസ്റ്റ് 675

3 5 പശു യൂണനിറസ്റ്റ് 207

4 10 പശു യൂണനിറസ്റ്റ് 99

5 5 കേനിടഭാരനി യൂണനിറസ്റ്റ് 90

6 10 കേനിടഭാരനി യൂണനിറസ്റ്റ് 72

7 കഗഭാകുലലാം ഡയറനി യൂണനിറസ്റ്റ് 54

8 ധഭാതു ലവണ മനിശനിതലാം 10512

9 പുകരഭാഗമന  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  അവശവഭാധനിഷനിത
ധനസഹഭായലാം

675

10 കേറവയനലാം വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം 225

11 ശഭാസതീയമഭായ ലതഭാഴുത്തസ്റ്റ് 90

12 കേഭാലഭാവസ വവതനിയഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജവമഭായ  കേഭാലനി
ലതഭാഴുത്തസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

54

13 കേറവ പശുക്കളുലട പഭാരനിസനിതനികേ സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലഘൂകേരനി
ക്കുനതനിനുള്ള  സജതീകേരണങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനുള്ള
ധനസഹഭായലാം

72

14 കുറ ഞ  ലചേലവനില്  ചേഭാണകേലാം  ഉണക്കനി  വനിപണനലാം
ലചേയ്യുനതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം

54

15 ലവര്മനി കേകമ്പഭാസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം 90

16 ഹസകലജസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം (ടഭാങസ്റ്റ് ഹസകല) 90

17 ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കുലാം  വകുപസ്റ്റ്  ഉകദവഭാഗസര്ക്കുമുള്ള
പ്രകതവകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി

18 കഡഭാകേദ്യുലമകന്റെഷന, പദതനി നടത്തനിപസ്റ്റ്, കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
എനനിവയമുള്ള ഫണസ്റ്റ്
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(സനി)  ധഭാതുലവണ മനിശനിതലാം നല്കുനതനിനുള്ള പദതനികേള ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപസ്റ്റ്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപനിലന്റെ
പദതനിയഭായ ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
155 ലക്ഷലാം രൂപ ധഭാതുലവണ മനിശനിതലാം നല്കുനതനിനുള്ള പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മനില്മയലട പ്രതനിദനിന പഭാല് വനില്പന

93 (3970) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മനില്മയലട പ്രതനിദനിന പഭാല് വനിലന എത്ര ലനിററഭാലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലനില്  നനിനമുള്ള  മനില്മയലട  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
വനിറ്റുവരവസ്റ്റ് എത്രലയനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മനില്മയലട മറസ്റ്റ് പഭാല് ഉല്പനങ്ങല് എലന്തെല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  അവ ഓകരഭാനനിലന്റെയലാം  വഭാര്ഷനികേ വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്  എത്ര തുകേ വതീതലമനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മനില്മയലട  കേഴനിഞ  5  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലല  ലമഭാത്തലാം ലഭാഭലാം/
നഷലാം എത്രലയനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2017  ജൂഹല  മഭാസത്തനില്  മനില്മയലട  ശരഭാശരനി  പ്രതനിദനിന  പഭാല്
വനില്പന 13.00 ലക്ഷലാം ലനിററഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)   പഭാലനില്  നനിനമുള്ള മനില്മയലട  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
വനിറ്റുവരവസ്റ്റ് 1962 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  മനില്മ ലനയസ്റ്റ്,  മനില്മ പ്ലസ്സസ്റ്റ്  (ഫ്കളവര്ഡസ്റ്റ് മനില്ക്കസ്റ്റ്),  ലവണ്ണ, ഐസതീലാം,
കപഡ,  ഹതരസ്റ്റ്,  സലാംഭഭാരലാം,  ഡയറനി  ഹവറസ്റ്റ്നര്,  മനില്മ  സനിപസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്,  പഭാലട  മനികസ്റ്റ്,
പനതീര്, കയഭാഗര്ടസ്റ്റ്, മനില്മ ലലസ്സനി തുടങ്ങനിയ ഹവവനിധവമഭാര്ന ഉല്പനങ്ങള മനില്മ
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.

(ഡനി)  മനില്മയലട പഭാല് ഉല്പനങ്ങളുലട വഭാര്ഷനികേ വനിറ്റുവരവസ്റ്റ് ഇകതഭാലടഭാപലാം
അനുബന്ധമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന.*

(ഇ)  മനില്മയലട കേഴനിഞ അഞസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലല ലമഭാത്തലാം ലഭാഭലാം,
നഷലാം എനനിവ ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബന്ധമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന.*

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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മറസ്റ്റ് സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനള്ള പഭാല് കശഖരണലാം

94 (3971) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനില്മ സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് പുറതനനിനലാം പ്രതനിദനിനലാം എത്ര ലനിറര് പഭാല്
വതീതലാം കശഖരനിക്കുനലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതല്ലഭാലാം  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനഭാണസ്റ്റ്  മനില്മ  പഭാല്  കശഖരണലാം
നടതനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങലന  കശഖരനിക്കുന  പഭാലനിനസ്റ്റ്  ലനിററനിനസ്റ്റ്  എത്ര  രൂപ  വതീതമഭാണസ്റ്റ്
നല്കുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മനില്മ ഇകപഭാള സലാംസഭാനത്തനിനു പുറതനനിനലാം പ്രതനിദനിനലാം ശരഭാശരനി
1.60 ലക്ഷലാം ലനിറര് പഭാല് കശഖരനിക്കുന.

(ബനി)  അയല് സലാംസഭാനങ്ങളഭായ കേര്ണ്ണഭാടകേ,  തമനിഴഭാടസ്റ്റ് എനനിവനിടങ്ങളനിലല
സഹകേരണ  ലഫഡകറഷനുകേളനില് നനിനഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  പുറതനനിനലാം  മനില്മ
പഭാല് കശഖരനിക്കുനതസ്റ്റ്.

(സനി)  അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം പഭാല് വഭാങ്ങുനതസ്റ്റ് ആ സലാംസഭാനങ്ങളനിലല
ക്ഷതീര  സഹകേരണ  ലഫഡകറഷനുമഭായള്ള  കേരഭാറനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.   ഇകപഭാള
നനിലവനിലള്ള കേരഭാറനിനപ്രകേഭാരലാം കേര്ണ്ണഭാടകേ സലാംസഭാനതനനിനലാം പഭാല് വഭാങ്ങുകമ്പഭാള 3.5%
ലകേഭാഴുപ്പുലാം  8.3%  എസസ്റ്റ്.എന.എഫുലാം  (കസഭാളനിഡസ്റ്റ്  കനഭാടസ്റ്റ്  ഫഭാറസ്റ്റ്)  ഉള്ള  പഭാലനിനസ്റ്റ്
ലനിററനിനസ്റ്റ്  29.87  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  വനില.  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  മഭാറനതനുസരനിചസ്റ്റ്
ഓകരഭാ  0.1%  ലകേഭാഴുപനിനസ്റ്റ്  24  ഹപസയലാം  0.1%  എസസ്റ്റ്.എന.എഫസ്റ്റ്-നസ്റ്റ്  22  ഹപസയലാം
അധനികേമഭായലാം/കുറവഭായലാം  നല്കേണലാം.  ഈ  വനില  പഭാസ്ച്ചുഹറസസ്റ്റ്  ലചേയഭാത്ത  തണുപനിച
പഭാലനിനഭാണസ്റ്റ്. പഭാസ്ച്ചുഹറസസ്റ്റ് ലചേയ്യുകേയഭാലണങനില് അതനിലന്റെ ലചേലവസ്റ്റ് അധനികേമഭായനി
നല്കേണലാം.  ഇതനിനുപുറകമ  അവരുലട  ടഭാങര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാലണങനില്  കേടതകൂലനി
അവര്ക്കസ്റ്റ് നല്കുകേയലാം വഭാടകേയ്ലക്കടുത്ത ടഭാങര് ആലണങനില് അതനിനസ്റ്റ് വഭാടകേ നല്കുകേയലാം
കവണലാം.  തമനിഴഭാടനില്നനിനലാം പഭാല് വഭാങ്ങുനതസ്റ്റ് ലമഭാത്തലാം ഖര പദഭാര്തത്തനിലന്റെയലാം
അളവനിലന്റെയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴലത്ത  വനില  കേനികലഭായ്ക്കസ്റ്റ്
240.00 രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറകമ കേടതകൂലനി നമ്മേള വഹനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  ഈ
വനില  പഭാസ്ച്ചുഹറസസ്റ്റ്  ലചേയഭാത്ത  തണുപനിച  പഭാലനിനഭാണസ്റ്റ്.  പഭാസ്ച്ചുഹറസസ്റ്റ്
ലചേയ്യുകേയഭാലണങനില് അതനിലന്റെ ലചേലവസ്റ്റ് അധനികേമഭായനി നല്കേണലാം.
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മലബഭാര്  കമഖല മനില്മയനിലല പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് അറന്റെര് കഗഡസ്റ്റ്-3 നനിയമനലാം

95 (3972) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  കമഖല മനില്മയനില് എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്  അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചസ്റ്റ് എഴുതപരതീക്ഷ, കേഭായനികേക്ഷമതഭാ പരതീക്ഷ എനനിവ നടത്തനി റഭാങസ്റ്റ് പടനികേ
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുലാം പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് അറന്റെര് കഗഡസ്റ്റ്  3  നനിയമനലാം നടത്തഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത റഭാങസ്റ്റ് പടനികേയനിലളളവര്ക്കസ്റ്റ് അടനിയന്തെരമഭായനി നനിയമനലാം ലഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലബഭാര്  കമഖലഭാ  സഹകേരണ  ക്ഷതീകരഭാലഭാദകേ യൂണനിയനനില്  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് മുകഖന അകപക്ഷ ക്ഷണനിചസ്റ്റ് പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് അറനഡര് തസനികേയനികലയ്ക്കസ്റ്റ് കമഖലഭാ
യൂണനിയന  എഴുത്തസ്റ്റ്  പരതീക്ഷയലാം  കേഭായനികേക്ഷമതഭാ  പരതീക്ഷയലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മലബഭാര്
കമഖലഭാ യൂണനിയലന്റെ കമഭാശമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി,  ഓങ്ങല്ലൂര് സലാംഘലാം പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ
പരഭാതനി,  കമഖലഭാ യൂണനിയലന്റെ നനിയമനങ്ങള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുനതസ്റ്റ്  പരനിഗണനിക്കുന
സഭാഹചേരവലാം  തുടങ്ങനിയവ കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നനിര്ത്തനിവയനതനിനസ്റ്റ്  1969
കകേരള സഹകേരണ നനിയമലാം വകുപസ്റ്റ് 66(5) പ്രകേഭാരലാം ഡയറനി രജനിസഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചത
നുസരനിചഭാണസ്റ്റ്  മലബഭാര്  കമഖലഭാ  യൂണനിയലന്റെ  നനിയമന  നടപടനികേള  നനിര്ത്തനി
വചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കമല് സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണസ്റ്റ് പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് അറനഡര്മഭാരുലട റഭാങസ്റ്റ് പടനികേ
തയഭാറഭാക്കഭാത്തതുലാം നനിയമനലാം നടത്തഭാതനിരുനതുലാം.

(ബനി)  റഭാങസ്റ്റ് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില്ല.

മൃഗശഭാല സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന നടപടനി

96 (3973) ശതീ  .   പനി  .   ഉഹബദുള്ള : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൃഗങ്ങൾക്കസ്റ്റ് ശരനിയഭായ പരനിചേരണങ്ങള നല്കേഭാലതയലാം പുനരുദഭാരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാലതയമുള്ള  അനഭാസമൂലലാം  തലസഭാന  നഗരനിയനിലല  മൃഗശഭാല
നശനിക്കുനതഭായള്ള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തലസഭാന നഗരനിയലട തനിലകേചഭാര്ത്തഭായനി ഗകവഷകേര്ക്കുലാം വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേളക്കുലാം ഒരു കപഭാലല ഉപകേഭാരലപടുന മൃഗശഭാല സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന സതസ്വര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി)  തലസഭാന  നഗരനിയനിലലതന  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേളക്കുലാം  ഗകവഷകേര്ക്കുലാം
ഉപകേഭാരലപടുന രതീതനിയനില് മൃഗശഭാല ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 20
വര്ഷലത്ത മഭാസര് പ്ലഭാന തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേന മൃഗശഭാലഭാ  അകതഭാറനിറനിയലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം വഭാങ്ങനി മൃഗങ്ങളക്കുകവണനി പരനിബന്ധനങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം, സനര്ശകേര്ക്കഭായനി
ഇന്റെര്പ്രകടഷന  ലസന്റെര്,  സതീ  സനൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായ  കടഭായസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ്,  വനിശമമുറനി  എനനിവയലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നവകകേരള മനിഷനനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള

 97 (3974) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ജലകസഭാതസകേള, നദനികേള എനനിവയലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
നവ കകേരള മനിഷനനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള പദതനികേള ഏലതല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത പദതനിയലട  ആദവഘടത്തനില് എലന്തെല്ലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്
ലചേയ്യുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണസ്റ്റ്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;  ഒഭാകരഭാ  പദതനിക്കുലാം
അനുവദനിച തുകേ,  അവയലട ഭരണഭാനുമതനി എനനിവ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നവകകേരളലാം  കേര്മ്മേപദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായ  'ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷലന്റെ'
ഉപമനിഷനഭായ  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  (ജലസമൃദനി)  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത
ജലകസഭാതസകേളഭായ കുളങ്ങള,  നദനികേള,  കതഭാടുകേള എനനിവയലട നവതീകേരണവുലാം
ശുദതീകേരണവുലാം  ലക്ഷവമനിടുന.  ഇതനിനഭായനി  സലാംകയഭാജനിത  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനവുലാം  ജനപങഭാളനിത്തവുലാം  ഉറപഭാക്കനി
ജലലഭവതയലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുതകുന  തരത്തനില്  പദതനി
നനിര്വ്വഹനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ഇതനില് ആദവഘടമഭായനി കുളങ്ങള, കതഭാടുകേള
എനനിവ പുനരുദരനിചസ്റ്റ് കേഭാര്ഷനികേ/കേഭാര്ഷനികകേതര ആവശവങ്ങളക്കുള്ള കസഭാതസ്സഭാക്കനി മഭാറനി
നനിലനനിര്ത്തഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം രണഭാലാം ഘടത്തനില് നദനികേള, കേഭായലകേള മറസ്റ്റ്
ജലകസഭാതസകേള എനനിവയലട ശുചേതീകേരണലാം ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട പ്രഭാവര്ത്തനികേ
മഭാക്കുനതനിനുമഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  തഭാലഴ  വനിവരനിക്കുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഏലറടുക്കുലാം.
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1. കേനിണറകേളുലട  ശുചേതീകേരണവുലാം മഴലവള്ള റതീ-ചേഭാര്ജനിലാംഗുലാം
ഉറപ്പുവരുതനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള.

2. കേസ്വഭാറനികേള കപഭാലലയള്ള മനുഷവ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാലണഭായ
ജലസലാംഭരണനികേളനിലല  ജലലാം  ഭഭാവനിയനിലല  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി
ശുദനിയഭാക്കനി സൂക്ഷനിക്കുകേ.

3. ഭൂപ്രകൃതനിക്കനുസൃതമഭായനി അനുകയഭാജവമഭായ സഭാകങതനികേ വനിദവ
അവലലാംബനിചസ്റ്റ്  ഭൂജലകപഭാഷണലാംവഴനി  പരമഭാവധനി  മഴലവള്ളലാം
മണ്ണനികലയ്ക്കനിറങ്ങഭാന കവണനി നടപടനികേള (കുനനിന മുകേളനില്
നനിനസ്റ്റ് തഭാഴസ്റ്റ് വഭാരത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ് നതീങ്ങുന സമതീപനലാം).

4. വവവസഭായ-ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാഗത്തനില്  ദുര്വവയലാം  കുറചസ്റ്റ്
എല്ലഭാ ഘടത്തനിലലാം പരനികശഭാധന, ജല ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ്,  ബ ഡ്ജറനിലാംഗസ്റ്റ്
എനനിവ  നടത്തനി പഭാഴ്ജലലാം ശുദതീകേരനിചസ്റ്റ് പുനരുപകയഭാഗനി
ക്കുനതനിലൂലട ജലലാം സലാംരക്ഷനിക്കുകേ.

5. ഭൂസവനികശഷതകേളഭായ  കുനസ്റ്റ്,  ചേരനിവസ്റ്റ്,  തഭാഴ്വര,  മണ്ണനിലന്റെ  ആഴലാം,
ഘടന, മലണ്ണഭാലനിപസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ ഘടകേങ്ങലള അടനിസഭാനലപടുത്തനി
ഓകരഭാ  പ്രകദശതലാം  ജലലഭവത  ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം  ജല
സലാംരക്ഷണലാം  സഭാധവമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഭൂവനിനനികയഭാഗലാം  ക്രമ
ലപടുതനതനിനുലാം  ഹജവസമ്പത്തസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
നടപടനികേള.

6. ജലസലാംരക്ഷണലാം  സഭാധവമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി
കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ലതഭാഴനിലറപസ്റ്റ്  പദതനി  ഉളലപലടയള്ള
കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  ഫലപ്രദമഭായ  സമനസ്വയലാം
തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപന തലത്തനില് ഉറപഭാക്കുകേ

ലതഭാഴനിലറപ്പു  പദതനിക്കുപുറലമ,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ബഡ്ജറസ്റ്റ്
വനിഹനിതലാം,  സനദ  കസവനലാം  എനനിവ  വഴനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
നനിര്വ്വഹനിക്കുകേ.

(സനി) ജലസലാംരക്ഷണലാം (ജലസമൃദനി) ഉപമനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുക്കു
നതനിനഭായനി (i) കുളങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി 4702-00-101-63
എന ശതീര്ഷകേത്തനില്  5  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  (ii)  വനി.സനി.ബനി/തടയണ എനനിവയലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഹരനിതകകേരളലാം എലാം.ഐ കഭാസ്സസ്റ്റ്  II '4702-00-101-65'  എന
ശതീര്ഷകേത്തനില്  5  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  (iii)  എലാം.ഐ  കഭാസസ്റ്റ്  I  ഹരനിതകകേരളലാം
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'4702-00-101-66' എന ശതീര്ഷകേത്തനില് 5 കകേഭാടനി രൂപയലാം 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  പ്ലഭാന  സതീമനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ
ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേയ്ക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല
ചേനിറയ്ക്കല് ചേനിറയലട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  2.30  കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി
4702-00-101-63 റനിനകവഷന ഓഫസ്റ്റ് കപഭാണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് എന ശതീര്ഷകേത്തനില് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല അലാംഗതീകൃത സലാംഘടനകേള

98 (*T3975)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കടഡസ്റ്റ്  യൂണനിയന  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല
ഏലതഭാലക്ക  തസനികേയനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  യൂണനിയനുകേളനില്  അലാംഗതസ്വലാം
എടുക്കുവഭാന  നനിയമപരമഭായ  അനുമതനിയള്ളതസ്റ്റ്;  ഇത്തരത്തനില്  സഭാപനത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  യൂണനിയനുകേളുലട  കപരുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  തതീയതനിയലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനസ്റ്റ് വനിരുദമഭായനി എഞനിനതീകയഴസ്റ്റ് ലഫഡകറഷന ഓഫസ്റ്റ് കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി എന സലാംഘടനക്കസ്റ്റ് കടഡസ്റ്റ് യൂണനിയന രജനികസഷന നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  നനിയമ  വനിരുദമഭായ  ഈ  നടപടനി  തനിരുതകമഭാ;  ഈ  യൂണനിയന  റഫറണത്തനില്
പലങടുത്തനിരുകനഭാ എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  ഓഫതീകസഴനിലന്റെ  അലാംഗതീകൃത  സലാംഘടനകേള
ഏലതല്ലഭാലമനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) 1986-ല് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിചകശഷവുലാം അകസഭാസനികയഷന
ഓഫസ്റ്റ് പബനികേസ്റ്റ് ലഹല്ത്തസ്റ്റ് എനജനിനതീകയഴസ്റ്റ് കകേരള (അലപകേസ്റ്റ്) എന സലാംഘടനയലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം  തുടരുനകണഭാ;  എങനില്  ഏതസ്റ്റ്  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം;  ഈ  സലാംഘടന
നനിയമഭാനുസൃതലാം വഭാര്ഷനികേ വരവസ്റ്റ്-ലചേലവസ്റ്റ് കേണക്കുകേള അധനികേഭാരനികേളക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഈ സലാംഘടനയലട വരുമഭാന കസഭാതസലാം ആസനിയലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേവടനിയഭാറനില്  സനിതനി  ലചേയ്യുന  അകേസ്വഭാ  എനജനിനതീകയഴസ്റ്റ്  ടവർ  എന
ഇവരുലട  ആസഭാന മനനിരലാം  സനിതനി  ലചേയ്യുന ഭൂമനി  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കകേഭാടതനിയനില്
കകേസസ്റ്റ്  നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;  മനനിരനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  കസഭാതസ്സസ്റ്റ്
എന്തെഭായനിരുന; ഇതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ് അകനസ്വഷനിചനിട്ടുകണഭാ; ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

*T   മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കടഡസ്റ്റ്  യൂണനിയന  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലല

അതഭാതസ്റ്റ്  കടഡസ്റ്റ്  യൂണനിയന  നനിയമഭാവലനിയനില്  പറയനതസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  തസനികേകേളനിലല

ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാണസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനി  യൂണനിയനുകേളനില് അലാംഗതസ്വലാം  എടുക്കുവഭാന നനിയമപരമഭായനി

അനുമതനിയള്ളതസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില് സഭാപനത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന റഫറണലാം വഴനി

അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച യൂണനിയനുകേളുലട  കപരുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ തതീയതനിയലാം

ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. KWAEU (CITU) - 28-3-2017

2. KWASA (INTUC) - 28-3-2017

(ബനി)  എഞനിനതീകയഴസ്റ്റ് ലഫഡകറഷന ഓഫസ്റ്റ് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എന

സലാംഘടനയ്ക്കസ്റ്റ് കടഡസ്റ്റ് യൂണനിയന രജനികസഷന കടഡസ്റ്റ് യൂണനിയന ലഡപറ്റ്യൂടനി രജനിസഭാര്

നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കടഡസ്റ്റ്  യൂണനിയനുകേളുലട  നനിയമവനിരുദമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

തനിരുതനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള കലബര് കേമ്മേതീഷണറനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണസ്റ്റ്.  ഈ

യൂണനിയന റഫറണത്തനില് പലങടുത്തനിരുനനില്ല.

(സനി)  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ഓഫതീകസഴനിലന്റെ

അലാംഗതീകൃത സലാംഘടനകേള ഒനലാം തലനയനില്ല.

(ഡനി)  അകസഭാസനികയഷന ഓഫസ്റ്റ് പബനികേസ്റ്റ് ലഹല്ത്തസ്റ്റ് എഞനിനതീകയഴസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്

കകേരള  (അലപകേസ്റ്റ്)  എന  സലാംഘടനയ്ക്കസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി

നല്കേനിയനിടനില്ല.  ഈ  സലാംഘടന  നനിയമഭാനുസൃതലാം  വഭാര്ഷനികേ  വരവസ്റ്റ്  ലചേലവസ്റ്റ്  കേണക്കുകേള

കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  സമര്പനിചനിടനില്ല.  ഈ  സലാംഘടനയലട  വരുമഭാന

കസഭാതസലാം ആസനിയലാം കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് ലഭവമല്ല.

(ഇ)   കേവടനിയഭാറനില് സനിതനി  ലചേയ്യുന അകേസ്വഭാ  എഞനിനതീകയഴസ്റ്റ്  ടവര്  എന

ആസഭാന  മനനിരലാം  സനിതനിലചേയ്യുന  ഭൂമനി  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ശതീ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്  എനയഭാള

ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  കലഭാകേഭായക  മുനപഭാലകേ  സമര്പനിച  കേലാംപ്ലയനിന്റെസ്റ്റ്  നമ്പര്

2054/2011  എന  പരഭാതനിയനികന്മലള്ള  ഐ.എ  നമ്പര്  1822/2016-ല്  അകേസ്വഭാ

എഞനിനതീകയഴസ്റ്റ്  ടവര് എന മനനിരലാം സനിതനി ലചേയ്യുന കേവടനിയഭാറനിലല ഭൂമനിയമഭായനി

ബന്ധലപട പരഭാമര്ശങ്ങളുണസ്റ്റ്. മനനിര നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസ്സനിലനപറനിയള്ള

വനിവരങ്ങള ലഭവമല്ല.  ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിയനിടനില്ല.
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വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട ലകേഭാടഭാരക്കര ഡനിവനിഷന ആഫതീസനിലല കേരഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്

99 (3976) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട ലകേഭാടഭാരക്കര ഡനിവനിഷന ആഫതീസനിലലാം
പരനിധനിയനിലള്ള കകേനങ്ങളനിലലാം കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് എത്ര കപര് കജഭാലനി ലചേയ്യുന എനസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ജതീവനക്കഭാരുലട കപരസ്റ്റ് വനിവരങ്ങളുലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുന കകേനങ്ങളുലാം എത്ര
നഭാള മുതല് കജഭാലനിയനില് തുടരുന എന കേഭാരവവുലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  ലകേഭാടഭാരക്കര  ഡനിവനിഷന  ആഫതീസനിലലാം
പരനിധനിയനിലള്ള  കകേനങ്ങളനിലലാം  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  ആരുലാം  തലന  കജഭാലനി
ലചേയ്യുനനില്ല.  എനഭാല്  ജലവനിതരണലാം  തടസ്സലപടഭാലതയനിരനിക്കുനതനിനഭായനി  പമ്പസ്റ്റ്
ഹനൗസുകേളനികലയലാം  മറ്റുലാം  ഹദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി,  ബന്ധലപട  ഓഫതീസര്മഭാര്,
കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാര് മുകഖന ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള ഏര്പഭാടഭാക്കഭാറണസ്റ്റ്.  കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാര്
മുകഖന ഏര്പഭാടഭാക്കുന ഇത്തരലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കപരസ്റ്റ്  വനിവരങ്ങകളഭാ  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന  കേഭാലയളകവഭാ  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  ലകേഭാടഭാരക്കര  ഡനിവനിഷന
ഓഫതീസനില് സൂക്ഷനിക്കഭാറനില്ല.

റഭാനനി കമജര് കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനി

100 (3977) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റഭാനനി കമജര് കുടനിലവളള വനിതരണ പദതനിയലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എനഭാണഭാരലാംഭനിചതസ്റ്റ്;

എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  പദതനിക്കനുവദനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;  എലന്തെഭാലക്ക  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളഭാണസ്റ്റ്

ഇതുവലര പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;  ഇനനി എലന്തെഭാലക്ക നനിര്മ്മേഭാണമഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭായനി

അവകശഷനിക്കുനതസ്റ്റ്; ഇതനിനസ്റ്റ് എലന്തെങനിലലാം തടസ്സലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിയലട കേമ്മേതീഷനനിലാംഗസ്റ്റ് ലലവകുനതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  എനകത്തക്കസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയഭാന  കേഴനിയലമനസ്റ്റ്  വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഇതനിനഭായനി ആക്ഷന പ്ലഭാന തയഭാറഭാക്കനി കേനൗണസ്റ്റ് ഡനൗണ് ആരലാംഭനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  റഭാനനി-പഴവങ്ങഭാടനി-വടകശരനിക്കര കുടനിലവള്ള പദതനിയലട ഒനഭാലാംഘട
പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം  10/2008-ലലാം രണഭാലാംഘട പ്രവൃത്തനികേള  12/2012-ലലാം
ആരലാംഭനിച്ചു.  ടനി  പദതനിയലട  ഒനസ്റ്റ്,  രണസ്റ്റ്  ഘട  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  യഥഭാക്രമലാം
1686.83  ലക്ഷലാം രൂപയലാം  1458.99  ലക്ഷലാം രൂപയലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനിയലട  ഒനഭാലാംഘടത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  കേനിണറലാം  പമ്പസ്റ്റ്ഹനൗസുലാം  റഭാ-വഭാടര്
പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ലമയനിന, ജലശുദതീകേരണശഭാല, ആനപഭാറയനിലല ഉപരനിതല ജലസലാംഭരണനി, കനിയര്
വഭാടര്  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമയനിനുകേളുലാം  ഗഭാവനിറനി  ഹലനുകേളുലാം  പുതുകശരനിമല,  ലതക്കുമല,
ലചേല്ലമല,  ആനത്തടലാം,  പുതുകശരനിമല  (മനിഡനില്),  ഇടനിയപഭാറ  എനനിവനിടങ്ങളനിലല
ജലസലാംഭരണനികേളുലാം പമ്പസ്റ്റ് ഹനൗസുലാം പുതുകശരനിമല (കടഭാപസ്റ്റ്), തകേനിടനിപഭാറ, വലനിയകുളലാം,
ലതക്കുമല  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ഭൂതല  സലാംഭരണനികേള,  പമ്പസ്റ്റ്ലസറസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കല്,
രണഭാലാംഘടത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  കസഭാണ്-I,  II,  III,  III(A),  V,  VI,  VII
എനനിവനിടങ്ങളനിലല  വനിതരണ  ശലാംഖല,  ടഭാനകസ്ഫഭാര്മര്  സബസ്റ്റ്  കസഷന  എനതീ
ഘടകേങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  വടകശരനിക്കര പഞഭായത്തനിലല ഒമ്പതഭാലാം
വഭാര്ഡനിലലയലാം  പഴവങ്ങഭാടനി  പഞഭായത്തനിലല  നഭാലഭാലാം  വഭാര്ഡനിലലയലാം  റഭാനനി
പഞഭായത്തനിലല ആറഭാലാം വഭാര്ഡനിലലയലാം ഹപപ്പുകേള സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനിയലട
95% പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു. ഹപപ്പുകേളുലട ഇന്റെര്കേണക്ഷന, ടയല് റണ് എനനിവ
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുനതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില്  തടസ്സങ്ങള
ഒനലാംതലനയനില്ല.

(ബനി)  ഈ  പദതനിയലട  വനിതരണ  ശലാംഖലയനില്  സഭാപനിച  ഹപപ്പുകേള  കറഭാഡസ്റ്റ്
നവതീകേരണലാംമൂലവുലാം  കേലങ്കുകേള  പണനിതതുമൂലവുലാം  പല  സലതലാം  കകേടുപഭാടുകേള
സലാംഭവനിച്ചു.  അതനിലന്റെ  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  പരനിഹരനിച്ചുവരുന.  ഈ  പ്രകദശങ്ങളനില്
ടയല് റണ് നടതനതനില് കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനതുലാം,  വടകശരനിക്കരയനില് ഒരു
ലചേറനിയ ഭഭാഗലത്ത ഹപപസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണഭായ കേഭാലതഭാമസവുലാം
പദതനിയലട പൂര്ണ്ണകതഭാതനിലള്ള കേമ്മേതീഷനനിലാംഗസ്റ്റ് ഹവകുവഭാന കേഭാരണമഭായനി.

(സനി)  ഈ  പദതനിയലട  ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം  ഘടകേങ്ങളുലാം  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ
കേഴനിഞ്ഞു.  അവകശഷനിക്കുന  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  30-9-2017-ല്  പദതനി
പൂര്ണ്ണമഭായലാം കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.

കേനഭാല് കറഭാഡുകേള നവതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

101 (3978) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറവഭാടനി ഇറനികഗഷന പദതനിയനില് കേനഭാലകേള കേടന കപഭാകുന പല
പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  കേനഭാല്  കറഭാഡുകേള  നവതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്,  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വളലരകയലറ
പ്രയഭാസങ്ങള കനരനിടുനതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കേനഭാലനിനസ്റ്റ്  കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിക്കഭാത്ത  തരത്തനില്  വതീതനിയള്ള  കറഭാഡുകേള
നവതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് എന്തെഭാണസ്റ്റ് തടസ്സലമനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം കറഭാഡുകേള നവതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ്  അനുവദനിചഭാല്  അതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  എന്തെഭാണസ്റ്റ്  തടസ്സലമനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേള ലഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  വര്ക്കഭായനി ഇറനികഗഷന വകുപസ്റ്റ്
മുകഖന ലചേയ്യുനതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ബഭാലകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  നടുവണ്ണൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ചേനില
കേനഭാല്  കറഭാഡുകേളക്കസ്റ്റ്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുലാം  നവതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഫണനിലന്റെ അപരവഭാപ്തതയഭാണസ്റ്റ് തടസ്സലാം.

(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഇത്തരലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനി നടതകമ്പഭാള
പലകപഭാഴുലാം കേനഭാല് സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കേഭാറനില്ല.

(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ഉണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള അകപക്ഷയനിലല നറ്റ്യൂനത
പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  ഹസറസ്റ്റ്  പ്ലഭാന  ലസച്ചുകേളുലാം  എസനികമറ്റുകേളുലാം  സമര്പനിക്കഭാന  പഞഭായത്തനികനഭാടസ്റ്റ്
ആവശവലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജലകസചേന വകുപനിലല ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയഭാന
നടപടനി 

102 (3979) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജലകസചേന വകുപനില് ഓവര്സനിയര് കഗഡസ്റ്റ് 3, അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്

എനതീ തസനികേകേളനില് നനിലവനില് എത്ര ഒഴനിവുകേളുലണനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവുകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങനില്

അടനിയന്തെരമഭായനി പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ജലകസചേന  വകുപനില്  ഓവര്സനിയര്  കഗഡസ്റ്റ്-3  തസനികേയനില്  134
ഒഴനിവുകേളുണസ്റ്റ്.  അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് തസനികേയനില് നനിലവനില് ഒഴനിവുകേള ഒനലാം
തലനയനില്ല.

(ബനി)  ഓവര്സനിയര് കഗഡസ്റ്റ്-3  തസനികേയനില്  134  ഒഴനിവുകേളുലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനില് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. അഹഡസ്വസസ്റ്റ് ലചേയ 39 ഒഴനിവുകേളുലട
നനിയമനനടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ ചേനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പദതനികേള

103 (3980) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18  ബഡ്ജറനിൽ  പ്രഖവഭാപനിചതുലാം  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷനനിൽ
ഉൾലപടുത്തനിയതുമഭായ ലവങലകേയലാം,  കുനപനിടരനി,  കേമ്പഭാലത്തറ എനതീ ഏരനികേളുലട
പുനരുദഭാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2017-18  ബഡ്ജറനിൽ  പ്രഖവഭാപനിച,  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  നനിർമ്മേനിക്കഭാൻ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന ലറഗുകലററകേളനിൽ  ചേനിറ്റൂർ പുഴയ്ക്കസ്റ്റ് കുറലകേ നകല്ലപനിളളനി പഞഭായത്തനിൽ
വളവുപഭാലത്തസ്റ്റ്  നനിർമ്മേനിക്കുന  ലറഗുകലററനിലന്റെയലാം  ലപരുവമ്പസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനിൽ  പഭാലതുളളനി
വ  ടകേരപളനിയനിൽ നനിർമ്മേനിക്കുന ലറഗുകലററനിലന്റെയലാം നനിർമ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പദതനി  വനിഭഭാഗലാം  1-നു  കേതീഴനിലള്ള  ചേനിറ്റൂര്  ഇറനികഗഷന  ഡനിവനിഷലന്റെ
പരനിധനിയനില്ലപടുന ലവങലക്കയലാം, കുനലാംപനിടഭാരനി, കേമ്പഭാലത്തറ എനതീ ഏരനികേളുലട
പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഹരനിത കകേരളമനിഷനനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഫണസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  (4702-00-101-64)-ഹമനര്  ഇറനികഗഷലന്റെ  ലഹഡസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
അക്കനൗണനിലഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസബ്ബുത  ഏരനികേളുലട  പ്രവൃത്തനികേള  നനിര്വ്വഹനികക്കണതസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന
ഡനിവനിഷന,  ചേനിറ്റൂര് ആയതനിനഭാല് ലഹഡസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്  അക്കനൗണസ്റ്റ് ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്,
കപ്രഭാജകസ്റ്റ് 1-നസ്റ്റ് കേതീഴനികലയ്ക്കസ്റ്റ് മഭാറനി അനുവദനികക്കണതുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2017-18 ബഡ്ജറനില് പ്രഖവഭാപനിച കേനിഫ്ബനിയലട ധനസഹഭായകത്തഭാലട
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  ലറഗുകലററകേളനില്  ചേനിറ്റൂര്  പുഴയ്ക്കസ്റ്റ്  കുറലകേ  നകല്ലപനിള്ളനി
പഞഭായത്തനില്  വളവു  പഭാലലത്ത  ലറഗുകലററനിലന്റെയലാം  ലപരുവമ്പസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനില്
പഭാലതള്ളനി വടകേര പള്ളനിയനിലല ലറഗുകലററനിലന്റെയലാം നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി ബന്ധലപട
പരവകവഷണ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഡനിഹസന  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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ഹവക്കലാം മണ്ഡലത്തനിലല സനില്കവകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

104 (3981) ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18-ലല  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖവഭാപനിച  ഹവക്കലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  പൂകത്തഭാട,
മുറനിഞപുഴ,  ഇത്തനിപ്പുഴ  എനതീ  സനില്കവകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാലണനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഈ  സനില്കവകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന
എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സനില്കവകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  എസനികമറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്
കവണനി പ്രഭാഥമനികേ ഇനലവസനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായള്ള ലടണര് നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലചേഭാകനി പഞഭായത്തനിലല ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജസ്റ്റ്

105 (3982) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

തലകശരനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്,  ലചേഭാകനി  പഞഭായത്തനിലല  2017-18
വര്ഷലത്ത കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപട  ലറഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജനിലന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കഭാനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനികയഭാ  എനസ്റ്റ്  വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇലല്ലങനില്
ആയതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലചേഭാകനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ഒളവനിലലാം-പഭാത്തനിക്കല് എന സലത്തസ്റ്റ് മഭാഹനി
പുഴയനില്നനിനസ്റ്റ്  കേനഭാലനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ഉപ്പുലവള്ളലാം  കേയറനതസ്റ്റ്  തടയനതനിനഭായനി  മഭാഹനി-
വളപടണലാം ജലപഭാതഭാ  പദതനിയനില് കറഭാഡസ്റ്റ്  പഭാലകത്തഭാടസ്റ്റ്  കൂടനിയ ലറഗുകലറര്  കേലാം
ബനിഡ്ജനിലന്റെ ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലണസ്റ്റ്. പദതനിയലട സഭാധവതഭാ പഠനവുലാം
പരവകവഷണവുലാം ഡനിഹസനുലാം നടകത്തണതുണസ്റ്റ്.

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് കേഭാര്ഷനികേഭാഭനിവ വൃദനിയള്ള ജലവനിതരണലാം

106 (3983) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് കേഭാര്ഷനികേഭാഭനിവൃദനിയള്ള ജലവനിതരണലാം സുഗമമഭാക്കുനതനിനഭായനി
തുവഭാനൂര്, കൂമ്പുഴ, ആയമുക്കസ്റ്റ്, പറപ്പുക്കഭാവസ്റ്റ് എനതീ സലങ്ങളനില് ചേനിറകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
കപ്രഭാജകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് കേഭാര്ഷനികേഭാഭനിവൃദനിയള്ള ജലവനിതരണലാം സുഗമമഭാക്കുനതനിനഭായനി
വടക്കഭാകഞരനി  പുഴയനിലല തൂവഭാനൂര്,  കൂമ്പുഴ,  ആയമുക്കസ്റ്റ്,  പറപ്പുക്കഭാവസ്റ്റ്  എനതീ സലങ്ങളനില്
ചേനിറകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

തലകശരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ജലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ വനികേസന
പ്രവൃത്തനികേള

107 (3984) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  തലകശരനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  ജലവനിഭവ  വകുപ്പു ലചേയ വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള ഏതഭാലണനലാം  അവയലട
നനിലവനിലല അവസ എന്തെഭാലണനലാം തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2017-18  വര്ഷത്തനില്  പുതുതഭായനി  എലന്തെങനിലലാം  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് അതസ്റ്റ് എന്തെഭാലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  തലകശരനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  നടതന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന :

1. നഗര  വനികേസന  പദതനിയലട  കേതീഴനില്  യ.ഐ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.
എസസ്റ്റ്.എലാം.ടനി.  (UIDSSMT)  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  തലകശരനി  നഗരസഭയലാം
സമതീപ പഞഭായതകേളക്കുലാം ശുദജലവനിതരണലാം നടതനതനിനു
കവണനിയള്ള പദതനിക്കസ്റ്റ്  4-11-2009-ല്  4120  ലക്ഷലാം രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന. ഈ പ്രവൃത്തനി 4 പഭാകക്കജകേളനിലഭായഭാണസ്റ്റ്
നടപഭാക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതനില് പഭാകക്കജസ്റ്റ്  1  ജൂഹല  2017-ലലാം പഭാകക്കജസ്റ്റ് IV
ലഫബ്രുവരനി  2014-ലലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  2  പ്രവൃത്തനിയനില്
എലാം-കസഭാണ്,  സനി-കസഭാണ്  വനിതരണ  ശലാംഖലയലട  ശഭാകതീകേരണവുലാം
കമഭാറക്കുനസ്റ്റ്,  ചേനിറക്കക്കഭാവസ്റ്റ്  ജലസലാംഭരണനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവുമഭാണസ്റ്റ്
ഉളലപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. എനഭാല് ചേനിറക്കക്കഭാവസ്റ്റ് ടഭാങനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
സലലാം  തലകശരനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്നനിനസ്റ്റ്  ലഭവമഭാകുവഭാന
കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതനിനഭാല്  കേരഭാറകേഭാരന  ഈ  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്
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പുതുക്കനിയ  നനിരക്കസ്റ്റ്  ആവശവലപടുകേയലാം  23-2-2017-നസ്റ്റ്  കചേര്ന
57-ാാമതസ്റ്റ് എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി ഇതസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ.
ഇതനിനുകശഷലാം  കേരഭാറകേഭാരന  ടഭാങനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത ബഭാക്കനി ഹപപസ്റ്റ് ഹലനുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ്
മുറനിക്കുനതനിനുള്ള  അനുവഭാദലാം  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-യനില്  നനിനലാം
ലഭനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  ഡനിഫകസ്റ്റ്  ലയബനിലനിറനി  പനിരതീഡസ്റ്റ്  തതീരഭാത്ത
കറഭാ ഡുലാം  കൂടനി  ഉണസ്റ്റ്.  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  3-ല് ടനി-കസഭാണ്,  ലകേ-കസഭാണ്
വനിതരണ ശലാംഖലകേളുലട ശഭാകതീകേരണവുലാം ലകേഭാടുവള്ളനി, തലഭായനി
ജലസലാംഭരണനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണവുമഭാണസ്റ്റ് ഉളലപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഈ
പഭാകക്കജനിലള്ള പ്രവൃത്തനി വളലര  മനഗതനിയനിലഭായനിരുനതനിനഭാല്
57-ാാമതസ്റ്റ്  എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  കേരഭാര്  റദ്ദേസ്റ്റ്
ലചേയ്യുകേയലാം പ്രവൃത്തനി ഒറനിജനിനല് കേരഭാറകേഭാരലന്റെ റനിസസ്റ്റ്  &കകേഭാസസ്റ്റ്
ക്രമലപടുതകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  ലടണര്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

2. സഭാര്ക്കനില് അനുമതനി ലഭനിച തലകശരനി ശുദജലവനിതരണ പദതനിയലട
ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായള്ള  ടഭാനകസ്ഫഭാര്മര്,  പമ്പസ്റ്റ്ലസറസ്റ്റ്  എനനിവ
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ്  :

ജലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്  തലകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കുണ്ടുചേനിറ
കേനഭാലനിലന്റെ  അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്,  എ.എസസ്റ്റ്.ഇ.  പ്രവൃത്തനി-തലകശരനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് ചേഭാലനില് ഇനനിരഭാ പഭാര്ക്കസ്റ്റ് സനി.പനി. കസഭാണ് 2173-നസ്റ്റ്
സമതീപത്തസ്റ്റ്  85  മതീറര് നതീളത്തനില് കേടല്ഭനിത്തനിയലട അടനിയന്തെര അറകുറപണനി
എനതീ  രണ്ടു  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  തലകശരനി
മണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം  പ്രവൃത്തനി  ലചേയഭാനുള്ള  എഗനിലമന്റെസ്റ്റ്
വയകേയലാം ലചേയനിട്ടുള്ള പ്രവ വൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. തലകശരനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് തലകശരനിയനില് സനി.പനി.കസഭാണ്
2175-നസ്റ്റ്  അടുത്തസ്റ്റ്  തകേര്ന  കേടല്  ഭനിത്തനിയലട  അടനിയന്തെനിര
അറകുറപണനികേള - 15 ലക്ഷലാം

2. തലകശരനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  പഭാലനികശരനിയനില്  സനി.പനി.  കസഭാണ്
2182-നസ്റ്റ് സമതീപലാം തകേര്ന കേടല്ഭനിത്തനിയലട അറകുറപണനികേള -
15 ലക്ഷലാം
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3. പരനിമഠത്തസ്റ്റ്  കേല്ലനിനതഭാലഴ  നറ്റ്യൂമഭാഹനി  പഞഭായത്തനില്  സനി.പനി.
കസഭാണ്  2145-നസ്റ്റ്  ലതക്കസ്റ്റ്  വശത്തസ്റ്റ്  തകേര്ന  കേടല്ഭനിത്തനിയലട
പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനി - 25 ലക്ഷലാം

4. നറ്റ്യൂമഭാഹനി  പഞഭായത്തനില്  സനി.പനി.  കസഭാണ്  2145-നസ്റ്റ്  അടുത്തസ്റ്റ്
പരനിമഠത്തസ്റ്റ്  കേല്ലനിനതഭാലഴ  തകേര്ന  കേടല്ഭനിത്തനിയലട  പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനി - 40 ലക്ഷലാം

ഭൂജല വകുപസ്റ്റ്  :

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  (2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം)  തലകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേതനിരൂര് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനില് 1,28,446 രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ് കൃത്രനിമ ഭൂജല
സലാംകപഭാഷണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജലനനിധനി  :

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  തലകശരനി
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ജലനനിധനി  പദതനി  നടപഭാക്കഭാനഭായനി  ഒരു
പഞഭായത്തനിലനയലാം  ലതരലഞടുത്തനിടനില്ല.  എനഭാല്,  ബഭാചസ്റ്റ്  2-ല്
കേതനിരൂര്  പഞഭായത്തനിലന  2012 കേഭാലയളവനില്  ലതരലഞടുക്കുകേയലാം
പദതനി  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തനിവരനികേയലാം  ലചേയ്യുന.  ആലകേയള്ള  7
കുടനിലവള്ള പദതനികേളനില്നനിനലാം  1444  ഗുണകഭഭാക വൃ  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഈ പദതനി മുകഖന കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കഭാന കേഴനിഞനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി  :

തലകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കസറസ്റ്റ്  പ്ലഭാന  2016-17-ല് ഉളലപടുത്തനി
വയലനിളലാം പഭാര്സനിക്കുനസ്റ്റ് ഗഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനി-പഭാര്സനിക്കുനസ്റ്റ്
ഉനതല ടഭാങനിലന്റെ റനിപയര് പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
തലകശരനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്ലപട  ലചേഭാകനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലലാം
കൂതപറമ്പസ്റ്റ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്ലപട  പഭാനൂര്  നഗരസഭയനിലല
ഏതഭാനുലാം പ്രകദശങ്ങളനിലലാം കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച
ലചേഭാകനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിനുലാം  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനികലയമുള്ള  കുടനിലവള്ള
വനിതരണ  പദതനിക്കഭായനി  കേനിഫ്ബനി  2017-18-ലളലപടുത്തനി  8350  ലക്ഷലാം
രൂപയലട  പ്രഭാഥമനികേ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി
വരുനണസ്റ്റ്.  എനഭാല് പദതനിക്കഭാവശവമഭായ സലലാം വനിട്ടുതരുനതനിനസ്റ്റ്
സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല് സമ്മേതമലല്ലനസ്റ്റ്  നഭാരഭായണ ഗുരുകുലവുലാം
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തലകശരനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  അധനികൃതരുലാം  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്
പദതനിയലട  വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിചനിടനില്ല.  സര്കവ്വ പ്രകേഭാരലാം മലറഭാരു ഉചേനിതമഭായ സലലാം സമതീപ
പ്രകദശങ്ങളനില്  കേലണതവഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  സലങ്ങള
വനിട്ടുകേനിട്ടുനതനിനസ്റ്റ്  പഭാനൂര്  നഗരസഭ,  ലചേഭാകനി  ഗഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്,
ജനപ്രതനിനനിധനികേള എനനിവര്ക്കസ്റ്റ് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ്  :

ബഡ്ജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖവഭാപനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്  നനിലവനിലള്ള  ഇറനികഗഷന
സക്ചറനിലന്റെ പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായള്ള പ്രവൃത്തനികേളുലട ഡനി.പനി.ആര്.
(നദതീതട അടനിസഭാനത്തനില്) തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ്
ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത കേടലഭാക്രമണലാം തടയനതനിനുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള,  പുഴയലട  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കല്  എനനിവ
ആവശവകേതയലാം ഫണസ്റ്റ് ലഭവതയമനുസരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.
2017-18  ബഡ്ജറനില്  കടഭാക്കണ്  ലപ്രഭാവനിഷന  നല്കേനി  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കസ്റ്റ് നടപഭാക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ലപരനിയഭാര് നദനി മഭാലനിനവമുകമഭാക്കുവഭാന നടപടനി

108 (3985) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലവപ്പുഴയലട  തതീരലാം  സസ്വകേഭാരവ  വവകനികേള  കേകയറനി,  ഫഭാറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്
പുഴയനികലക്കസ്റ്റ്  മഭാലനിനവങ്ങള  ഒഴുക്കുനതുമൂലലാം,  ലപരനിയഭാര്  നദനി  മലനിനലപടനിട്ടുള്ള
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ലപരനിയഭാര് നദനി മഭാലനിനവ മുകമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പല  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ലപരനിയഭാര്  നദനി  മലനിനലപടനിട്ടുള്ള  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലപരനിയഭാറനിലല  ജലഗുണനനിലവഭാരലാം  നനിലനനിര്തനതനിനഭായനി  പ്രകതവകേനിചസ്റ്റ്
സമുദത്തനില്  നനിനള്ള  ഉപ്പുലവള്ളക്കയറലാം  തടയനതനിനഭായനി  പുറപള്ളനിക്കഭാവസ്റ്റ്,  പഭാതഭാളലാം,
മഞ്ഞുമ്മേല്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  റഗുകലററകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപരനിയഭാര്  നദനിയനിലല  മലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം
തടയനതനിനുമഭായനി വവവസഭായ സഭാപനങ്ങള, ഉതലാംഗ ലകേടനിടങ്ങള, കഹഭാടലകേള,
കഹഭാസനിറലകേള എനനിവ മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനുമതനി പരനിധനിയനില്



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 201

ലകേഭാണ്ടുവരനികേയലാം  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിക്കുകേയലാം
ലചേയവരുന.  പരനികശഭാധനകേളനിലൂലട  ഇവയലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയലാം  കവണ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമയഭാസമയങ്ങളനില് നല്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.  മലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെ
കതഭാതസ്റ്റ് നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  എല്ലഭാ സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുലാം കൂടനിയ കബഭാര്ഡനിലന്റെ
സര്ഹവലനസസ്റ്റ്  വഭാന  24  മണനിക്കൂറലാം  പ്രവര്ത്തനസജമഭാണസ്റ്റ്.  ഏലൂര്  എടയഭാര്
വവവസഭായ കമഖലയനില് ഹദനലാംദനിനലാം  ടനി  വഭാന വഴനി  നനിരതീക്ഷണലാം നടതനണസ്റ്റ്.
ഈ  കമഖലയനിലല  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  എലന്തെങനിലലാം  മലനിനതീകേരണലാം
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ലപഭാതുജനങ്ങള പരഭാതനി അറനിയനിചഭാല് ഉടനതലന സര്ഹവലനസസ്റ്റ്
വഭാന എത്തനിചസ്റ്റ് ജലവഭായ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന ഉളലപലടയള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  വവവസഭായശഭാലകേളനില്  നനിനലാം  പുറന്തെളന  പഭാഴ്ജലത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം  തതമയലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  കരഖലപടുതനതനിനുള്ള  കേണനിനറ്റ്യൂവസസ്റ്റ്
എഫ്ളുവന്റെസ്റ്റ് കേസ്വഭാളനിറനി കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം പ്രധഭാന വവവസഭായശഭാലകേളനില്
ഏര്ലപടുത്തനിച്ചുവരുന.  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനിയള്ള  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങള  സനര്ശനിക്കഭാലത  തലന  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഓഫതീസുകേളനില്  ഇരുനസ്റ്റ്
നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ്  തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുതനതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത നനിരതീക്ഷണഫലങ്ങള കകേന മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിനുലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
ആലവ  നഗരത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിലല  കേഭാനകേളനിലൂലട  ഒഴുകേനിലയതന
മഴലവള്ളകത്തഭാലടഭാപലാം  എതന  മലനിനജലലാം  ശുദതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനിലള്ള
ഒരു  സസ്വതീകവജസ്റ്റ്  ടതീറസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്ലഭാന്റെനിനസ്റ്റ്  പുറലമ  പുതുതഭായനി  മൂനസ്റ്റ്  എണ്ണലാം  കൂടനി  മറസ്റ്റ്
ഏജനസനികേളുലട സഹഭായകത്തഭാലട നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഈ വര്ഷലത്ത നഗരസഭഭാ
ബഡ്ജറനില്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുകേയലാം  തുകേ  വകേയനിരുതകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  27-6-2017-ലല
നഗരസഭഭാ കേനൗണ്സനിലനിലന്റെ 18-ാം നമ്പര് തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം ലപഭാതു കേഭാനയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
മലനിനജലലാം  ഒഴുകുന  രതീതനിയനില്  ഔടസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ്  ലവചനിരനിക്കുന  42  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര
ഔടസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ്  നതീക്കലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം പുറകത്തയ്ക്കസ്റ്റ് ജലലാം ഒഴുകേഭാലത സസ്വന്തെലാം സലത്തസ്റ്റ്
കസഭാക്പനിറസ്റ്റ്  കുഴനിചസ്റ്റ്  ജലലാം  സലാംസരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.
ഈ കനഭാടതീസനിലല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഭാലനിക്കഭാത്ത സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂഷന
ഉളലപലടയള്ള തുടര് നടപടനി നഗരസഭ സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

പഭാറമടയനിലല ലവള്ളലക്കട്ടുകേള ജല സലാംഭരണനികേളഭാക്കനി മഭാറനി
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കല്

 109(3986) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പഭാറമടകേള  പ്രവർത്തനിച  ഭൂപ്രകദശങ്ങളനിൽ  രൂപലാം
ലകേഭാണനിട്ടുളള വലനിയ ഗര്ത്തങ്ങളനില് ധഭാരഭാളലാം ജലലാം ലകേടനിനനില്ക്കുകേയലാം കുടനികേള,
മുതനിര്നവര്  എനനിവര്  ഈ  ജലത്തനില്  മുങ്ങനിമരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന  ദഭാരുണമഭായ
അവസ നനിലനനില്ക്കുന സഭാഹചേരവത്തനിൽ , ഇപ്രകേഭാരമുളള സലങ്ങള കേലണത്തനി
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ജലസലാംഭരണനികേള പണനിതസ്റ്റ് ജലലാം കൃഷനിക്കുലാം മറസ്റ്റ് കേഭാര്ഷനികേ ആവശവങ്ങളക്കുമഭായനി
ഉപകയഭാഗകയഭാഗവമഭാക്കുനതസ്റ്റ് ഇത്തരലാം അപകേടങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കുവഭാനുലാം ജലദനൗര്ലഭവലാം
പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം സഹഭായകേമഭാവുലമനസ്റ്റ് കേരുതുനകണഭാ;  എങനിൽ  അതനിനു കവണ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഗഭാര്ഹനികേ-വവഭാവസഭായനികേ ആവശവങ്ങളക്കഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുളള
വഭാടർ കേണക്ഷനുകേള പലതുലാം പ്രവർത്തനരഹനിതമഭായ മതീറകറഭാടസ്റ്റ് കൂടനി ഉപകയഭാഗനിച്ചു
വരുനതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലന്തെല്ലഭാലാം
മഭാര്ഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  പഭാറമടകേള  പ്രവര്ത്തനലാം
നനിര്ത്തനിയതനിലന്റെ ഫലമഭായനി വലനിയ ഗര്ത്തങ്ങള രൂപലാം ലകേഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവകേളനില്
പലതനിലലാം  ലവള്ളലാം  ലകേടനിനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.  സുരക്ഷനിതമഭായ  കവലനികേള  ഇല്ലഭാത്തതു
കേഭാരണലാം  കുടനികേളുലാം  മുതനിര്നവരുലാം  ഇത്തരലാം  ജലഭാശയങ്ങളനില്  വതീണസ്റ്റ്  ജതീവന
നഷലപടുന അവസ ഉണഭാകേഭാറണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത കേസ്വഭാറനികേളനിലല ജലലാം ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന  നടതകേയലാം  ജലലഭവത  ഉറപ്പുവരുതകേയലാം  ലചേയകശഷലാം  ജലലഭവതയലാം
ഗുണനനിലവഭാരവുലാം തൃപ്തനികേരമഭാലണങനില് പഭാറമടകേള പ്രവര്ത്തനിച ഭൂപ്രകദശങ്ങളനില്
രൂപലാം ലകേഭാണനിട്ടുള്ള കുളങ്ങള ലചേറകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളക്കഭായനി പരനിഗണനി
ക്കഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.  കേടുത്ത  വരളചയണഭാകുന  സഭാഹചേരവത്തനില്  ഇത്തരലാം  കസഭാതസകേള
കേലണത്തനി  ഉചേനിതമഭായ  ശുദതീകേരണ  മഭാര്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിചസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ളഭാവശവത്തനിനസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കുവഭാന  ഉകദവഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഗഭാര്ഹനികേ  ഗഭാര്ഹനികകേതര  കേണക്ഷനുകേളനില്
മതീറര് കകേടഭാലണനസ്റ്റ്  കബഭാധവലപടഭാല് മതീറര് റതീഡര്,  അകപഭാളത്തലന മതീറര് മഭാറനി
വയനതനിനുള്ള  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാകഭാവനിനസ്റ്റ്  നല്കുകേയലാം  നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവനില്
മതീറര് മഭാറനിവചനിലല്ലങനില് മുന റതീഡനിലാംഗസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ശരഭാശരനി ഉപകഭഭാഗലാം കേണക്കഭാക്കനി
വഭാടര്  ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  കേണക്കഭാക്കുകേയലാം  സര്ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  ആയനി  ആദവലത്ത  ബനില്ലനില്
ശരഭാശരനി ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ 25 ശതമഭാനവുലാം രണഭാമലത്ത ബനില്ലനില് 50 ശതമഭാനവുലാം
മൂനഭാമലത്ത  ബനില്ലനില്  100  ശതമഭാനവുലാം  ഈടഭാക്കുനതുമഭാണസ്റ്റ്.  തുടര്നലാം  മതീറര്
മഭാറനിവയ്ക്കഭാന  ഉപകഭഭാകഭാവസ്റ്റ്  തയഭാറഭാകുനനിലല്ലങനില്  ഡനിസണക്ഷന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  കകേടഭായ  വവഭാവസഭായനികേ,  സര്ക്കഭാര്  കേണക്ഷനുകേളനില്  അകതഭാറനിറനി
കനരനിടസ്റ്റ്  വഭാടര്  മതീറര്  മഭാറനിവയകേയലാം  പ്രസബ്ബുത  വഭാടര്  മതീററനിലന്റെ  വനില  അടുത്ത
ബനില്ലനികനഭാലടഭാപലാം കേണ്സറ്റ്യൂമറനില് നനിനലാം ഈടഭാക്കുകേയലാം ലചേയവരുന.
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കേഭാരഭാപ്പുഴ-ബഭാണഭാസുര സഭാഗര് പദതനി

110 (3987) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  പ്രധഭാന ജലകസചേന  പദതനികേളഭായ  കേഭാരഭാപ്പുഴ-
ബഭാണഭാസുര സഭാഗര് പദതനികേള ജനില്ലയനിലല കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയ്ക്കസ്റ്റ് സഹഭായകേരമഭാകുനകണഭാ;
വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനില് ഈ പദതനികേള ലകേഭാണസ്റ്റ് ഏലതല്ലഭാലാം കമഖലയനില് സഹഭായലാം
എത്തനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടുനതസ്റ്റ്;

(ബനി) ജനില്ലയനില് രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
ഈ പദതനികേലള ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് കൂടുതല് സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  5221  ലഹകര്  സലലത്ത  കൃഷനി
ഭൂമനിക്കഭാവശവമഭായ ജലകസചേനത്തനിനഭാണസ്റ്റ് കേഭാരഭാപ്പുഴ ജലകസചേന പദതനി വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  നനിലവനില് 603 ലഹകര് സലത്തസ്റ്റ് ജലകസചേനലാം നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.
ഇതുകൂടഭാലത  കേല്പറ  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനികലയലാം  സമതീപ  പഞഭായതകേളനികലയലാം
കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി  ഈ  പദതനിലയ  ഉപകയഭാഗലപടുതനണസ്റ്റ്.  ബഭാണഭാസുര
സഭാഗര് പദതനി 2800 ലഹകര് സലത്തസ്റ്റ് ജലകസചേനത്തനിനഭായനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ
പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.  ബഭാണഭാസുരസഭാഗര് പദതനിയലട ഡഭാലാം KSEB-യലട കേതീഴനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കഭാന തയഭാറഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.

ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്

ഭരണഭാനുമതനി

111 (3988) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്,  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല

ഏലതല്ലഭാലാം കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നലനിയനിട്ടുലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വര്ഷത്തനില്  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  ഏലതല്ലഭാലാം  കുളങ്ങള

നവതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയണഭായനി;  ഓകരഭാ കുളത്തനികന്റെയലാം അവ

ഉളലപടുന  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണസഭാപനത്തനിലന്റെയലാം  കപരുലാം  ഓകരഭാനനിനുലാം  അനുവദനിച

തുകേയലാം പ്രകതവകേലാം പ്രകതവകേലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനില്  ചേനിറ്റൂര്,
തത്തമലാംഗലലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  'ഭഗവതനികുളലാം'  നവതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  18  ലക്ഷലാം
രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കുറവഭാടനി തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനി വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് ഇറനികഗഷന വകുപനിലന്റെ ഭൂമനി

112 (3989) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുറവഭാടനി തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനികയഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ് ഇറനികഗഷന വകുപനിലന്റെ
ഹകേവശമുളള  ഭൂമനി  ആശുപത്രനി  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  വനിട്ടുനല്കുനതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച
ലപ്രഭാകപഭാസല് ഏതു ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി) ഒകടലറ കപര് ആശയനിക്കുന ഈ ആശുപത്രനിയലട വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് മറസ്റ്റ്
ഭൂമനികേലളഭാനലാം ലഭവമലല്ലന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കേണലമന  അകപക്ഷ  ആകരഭാഗവവകുപനില്നനിനസ്റ്റ്

ലഭനിക്കുകേയണഭാകയഭാ;

(ഡനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ജലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്  ഹകേലക്കഭാണ  നടപടനികേളുലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറവഭാടനി  ജലകസചേന പദതനിയലട  ഹകേവശമുള്ള കുറവഭാടനി  വനികല്ലജനില്

ലതഭാണനിലപഭായനില് കദശത്തസ്റ്റ് റനി.സ. 11/11-ല് ഉളലപട  55  ലസന്റെസ്റ്റ് സലലാം കുറവഭാടനി

തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനി വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലനില്

സലത്തനിലന്റെ ലസച്ചുലാം മറസ്റ്റ് റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം നനിലവനില് കുറവഭാടനി ഇറനികഗഷന കപ്രഭാജകസ്റ്റ്

ബനി ലസക്ഷന ലപരുവണ്ണഭാമൂഴനി അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞനിനതീയറലട പരനികശഭാധനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇല്ല.
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(ഡനി)  കുറവഭാടനി  തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനിക്കുകവണനി  55  ലസന്റെസ്റ്റ്  സലമഭാണസ്റ്റ്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്
ആവശവലപടതസ്റ്റ്.  വവകമഭായ ലസച്ചുലാം റനികപഭാര്ട്ടുലാം സമര്പനിക്കുവഭാന കേണ്ണൂര് കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
സര്ക്കനിള സൂപ്രണനിലാംഗസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര് ഓഫതീസനില് നനിനലാം  1-12-2014-ലല കേത്തസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം  കുറവഭാടനി  പദതനി  എകനികേറ്റ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയണഭായനി.
ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലത്തനിലന്റെ  ഒറനിജനിനല്  ലസച്ചുലാം  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
സമര്പനിക്കുവഭാന  കുറവഭാടനി  പദതനി  എകനികേറ്റ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്,  ലപരുവണ്ണഭാമൂഴനി
സബ്ഡനിവനിഷന അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എകനികേറ്റ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞനിനതീയകറഭാടസ്റ്റ്  ആവശവലപടനിരുന.
ആയതനിനസ്റ്റ്  6-2-2015-നസ്റ്റ്  ഇ  1-383/12  പ്രകേഭാരലാം  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എകനികേറ്റ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്,
കുറവഭാടനി  പദതനി  എകനികേറ്റ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിരുനലവങനിലലാം
ഒറനിജനിനല് ലസചസ്റ്റ് സമര്പനിചനിരുനനില്ല.  ഒറനിജനിനല് ലസചസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുവഭാന കുറവഭാടനി
പദതനി എകനികേറ്റ്യൂടതീവസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പള്ളനിക്കല് ആറനില് തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം

113 (3990) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പള്ളനിക്കല്  ആറനില്  തടയണ  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില്  പദതനിയകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആറനില് തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുനതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സഭാദവതഭാ
പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കവനല്ക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ലതഭാടനിയൂര്,  തഴവ ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലണഭാകുന
ജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  പള്ളനിക്കലഭാറനിലന്റെ സനൗകേരവപ്രദമഭായ ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്
തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ആനയടനി പഭാലത്തനിനസ്റ്റ് തഭാലഴ തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
എഗനിലമന്റെസ്റ്റ്  ലവച്ചുലവങനിലലാം  പ്രഭാകദശനികേമഭായ തര്ക്കലാം നനിലനനിനതനിനഭാല് പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിഞനില്ല.  തര് ക്കങ്ങള  ഒഴനിവഭായതനിലനതടര് നസ്റ്റ്  പ്രവ വൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിച്ചുമഭാത്രകമ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയകേയള.

തനിരൂരങ്ങഭാടനി കമഭാരവകേഭാപസ്റ്റ് പദതനി

114 (*T3991) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരൂരങ്ങഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല നനമ്പ്ര ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
കേഭാര്ഷനികേ-ജലകസചേന  പദതനിയഭായ  കമഭാരവകേഭാപസ്റ്റ്  പദതനിയലട  നടപടനിക്രമങ്ങള
ഏതുവലരയഭായനി എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല പദതനികേലള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് കചേര്ന
17-8-2017-ലല  അവകലഭാകേന  കയഭാഗത്തനില്  കമഭാരവകേഭാപസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ള  കേഭാര്ഷനികേ
ജലകസചേന പദതനിക്കുകവണനി വനിശദമഭായനി പഠനലാം നടത്തനി പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്  ഒരു  സമഗ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആവശവകേത  അനുസരനിചസ്റ്റ്  പദതനി  ഒരുമനികചഭാ  രണസ്റ്റ്  ഘടങ്ങളനിലഭാകയഭാ  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള
സഭാധവത പരനികശഭാധനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജലഭാശയങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി നടപടനി

115 (3992) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് മഴയലട ലഭവത കുറഞ്ഞുവരുന കേഭാരവലാം ശദയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാഹചേരവത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറതുലാം  വലതുമഭായ  ജലഭാശയങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മഴയലട  ലഭവതയനില്  കുറവു  കരഖലപടുത്തനിയ  സഭാഹചേരവത്തനില്  ജല
സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് പ്രഭാധഭാനവലാം നല്കുന തരത്തനില് കുളങ്ങള,  കതഭാടുകേള എനനിവ
പുനരുദരനിക്കുനതനിനുലാം  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗസ്റ്റ്,  കകേടഭായ  ലറഗുകലററകേളുലടയലാം
തടയണകേളുലടയലാം  പുനരുദഭാരണലാം,  ആവശവമുള്ളനിടങ്ങളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേനഭാലകേളനിലല  ജലനഷലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള  എനനിവ
ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിവരുന.  ഇകതഭാലടഭാപലാം ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷന, ജലലാം-
മണ്ണസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണലാം  ഉപമനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായലാം  കുളങ്ങള/കതഭാടുകേള  എനനിവയലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനസ്റ്റ്  മുനഗണന നല്കുന തരത്തനില് പദതനികേള തയഭാറഭാക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയലട ആഭനിമുഖവത്തനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജനില്ലയനിലല  അണ്ടൂര്കക്കഭാണലാം  പഞഭായത്തനിലല  ആനതഭാഴ്ചനിറ  കുളത്തനിലന്റെയലാം  പഭാറശഭാല
പഞഭായത്തനില് പരശുവയ്ക്കല് വനികല്ലജനിലല വണനിചനിറ കുളത്തനിലന്റെയലാം പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുന.  അണ്ടൂര്കക്കഭാണലാം  പഞഭായത്തനിലല  ആനതഭാഴ്ചനിറ  കുളത്തനിലന്റെ
പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേളനില് ലചേളനി നതീക്കലലാം സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കലലാം
സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനിലല  മഴലവള്ളലാം  കുളത്തനിലലത്തനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന  പ്രവൃത്തനികേളനില്
ഒനഭാലാംഘടലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം രണഭാലാംഘട പണനികേളനില് 85 ശതമഭാനലാം പൂര്ത്തതീ
കേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഭാറശഭാല  പഞഭായത്തനിലല  പഭാറശഭാല,  പരശുവയ്ക്കല്
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വനികല്ലജകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന തരത്തനില് വണനിചനിറ  കുളത്തനിലല ലചേളനി
നതീക്കലാം ലചേയലലാം വശങ്ങളനില് കേരനിങലസ്റ്റ് മ പഭാകേനി എല്.ഡനി.പനി.ഇ.  ഫനിലനിലാം പതനിപനിചസ്റ്റ്
ജലകസഭാതസ്സഭായ കുളത്തനിലന സലാംരക്ഷനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേള 80 ശതമഭാനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത അരുവനിക്കര ജലസലാംഭരണനിയനില് അടനിഞ്ഞുകൂടനിയനിരനിക്കുന ലചേളനിയലാം മണലാം
നതീക്കലാം  ലചേയസ്റ്റ്  സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള  ഒരു  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നദനികേളുലട പുനരുജതീവനലാം ബഹുജന പങഭാളനിതസ്വകത്തഭാടുകൂടനി നടപഭാക്കനിവരുന.

കേഭാഞനിരപ്പുഴ ഇറനികഗഷന കപ്രഭാജകനിലന്റെ സലലാം ഹകേമഭാറലാം

116 (3993) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാഞനിരപ്പുഴ  ഇറനികഗഷന  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  -  1  (KPIP)  ലവസസ്റ്റ്  ഹനില്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് കപ്രഭാജകനിലന്റെ പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കേടമ്പഴനിപ്പുറതള്ള കബഭാക്കസ്റ്റ് നമ്പര്  77-ല്
IP  229  -  സര്കവ്വ നമ്പരനിലള്ള ഏകേകദശലാം  18  ലസന്റെസ്റ്റ്  സലലാം കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം  33
ലകേ.വനി.  സബസ്റ്റ്  കസഷന നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-ക്കസ്റ്റ്  ഹകേമഭാറലാം
ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഹകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ്
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടനി  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  -  1  (KPIP)-നസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയറലട
ഓഫതീസനില് നനിനലാം  9-6-2015  തതീയതനിയനില്  E4-6558/2014  നമ്പരഭായനി സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ്
അയച കേത്തനികന്മല് നഭാളനിതുവലര എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ. യലട കേത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ഐ.ആര്.1/121/2017/ജവനിവ. നമ്പര് ഫയലനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രസബ്ബുത  കേത്തനികന്മല്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭായനിടനില്ല.

തുമ്പൂര്മൂഴനി റനിവര് ലലഡകവര്ഷന സതീലാം

117 (3994) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനില്ലപട തുമ്പൂര്മൂഴനി റനിവര് ഹഡകവര്ഷന സതീമനിനു
മുകേളനിലഭായനി, വര്ഷകേഭാലത്തസ്റ്റ് പഭാഴഭായനികപഭാകുന ജലലാം സലാംഭരനിക്കുനതനിനുള്ള കസഭാകറജസ്റ്റ് ഡഭാലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലലാം  സമതീപമണ്ഡലങ്ങളനിലലാം  കുടനിലവള്ളലാം,  ജലകസചേനലാം
എനനിവയ്ക്കസ്റ്റ്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭാകുന  പ്രസ് തുത  കസഭാകറജസ്റ്റ്  ഡഭാമനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തുമ്പൂര്മൂഴനിക്കുലാം  ആതനിരപളളനി  ലവള്ളചഭാടത്തനിനുമനിടയനില്  2
കസഭാകറജസ്റ്റ് ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള ഇനലവസനികഗഷന നടനവരുന.

കകേഭാടയ്ക്കല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേള

118 (3995) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18  ബഡ്ജറനില്  ഉളലപടുതവഭാന  കവണനി  നല്കേനിയനിരുന  കകേഭാടയ്ക്കല്
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലനിസസ്റ്റ്  ജലവനിഭവവകുപസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി
അയചതനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത അവസ വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  1231956/എലാം.ഐ 2/2017/ജ.വനി.വ.  എന  ഫയലനില്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തെല്ലഭാലമനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഈ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുവഭാന
ആവശവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 2017-18  വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് ഉളലപടുത്തണലമന നനിര്കദ്ദേശലാം
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  കകേഭാടയ്ക്കല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  എലാം.എല്.എ.  നനിര്കദ്ദേശനിച
ലലമനര് ഇറനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേളുലട കപരുകേള ഉളലക്കഭാളന പടനികേ 3 -3-2017-ലല
1231956/എലാം.ലഎ2/2017  നമ്പര് കേത്തസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്  (ജലകസചേനവുലാം
ഭരണവുലാം)  നല്കേനിയനിരുന. 2017-18  വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് ഉളലകേഭാളളനികക്കണ
സമയപരനിധനി  കേഴനിഞനിരുന.  2018-19  വര്ഷത്തനിലല  പുതനിയ  ബഡ്ജറനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  നടപടനികേള  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട
കേതീഴനില്  2017-18-ലല ബഡ്ജറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില് കേനിഫ്ബനിവഴനി  നടപനിലഭാക്കുലമനസ്റ്റ്
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള  എടയൂര്  ഇരുമ്പനിളനിയലാം-വളഭാകഞരനി  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലട  സഭാധവതഭാ
പഠനലാം  നടത്തനി  വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേഭാടയ്ക്കല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഉളലപടുന
കകേഭാടയ്ക്കല്  പരപ്പൂര്  ഗഭാമതീണ ശുദജല  വനിതരണ  പദതനിയനില്  80  mm GI  ലലബപഭാസസ്റ്റ്
ലലലന  തൂക്കഭാലാംപഭാറ  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  8  ലക്ഷലാം  രൂപയലടയലാം  ഇരുമ്പനിളനിയലാം-
വളഭാകഞരനി ശുദജല വനിതരണ പദതനി-മകങരനി  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  1000  മതീറര്,  160  mm
PVC  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലന  നനിലവനിലള്ള  350  mm  AC  ലലപപനിനസ്റ്റ്  സമഭാന്തെരമഭായനി
സഭാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  10 ലക്ഷലാം രൂപയലടയലാം ഭരണഭാനുമതനി കസറസ്റ്റ് പ്ലഭാന 2017-18-ല്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കസറസ്റ്റ്  പ്ലഭാന  2016-17-ല്  ഉളലപടുത്തനി  ഇരുമ്പനിളനിയലാം-
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വളഭാകഞരനി  ഗഭാമതീണ  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനിയനില്  ഉളലപട  ടഭാങനിലന്റെ  ചുറ്റുമതനില്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് 15 ലക്ഷലാം രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയലട  കേതീഴനിലള്ള  ബഭാക്കനിയള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ലഭവതയ്ക്കനുസരനിചസ്റ്റ്
വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

തുമ്പൂര്മൂഴനി റനിവര് ലലഡകവര്ഷന സതീമനിലൂലടയള്ള ജലകസചേന സനൗകേരവലാം

119 (3996) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം ജനില്ലകേളനിലല അഞസ്റ്റ് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലല
വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില് ജനകസചേനത്തനിനുലാം, കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം പ്രധഭാനമഭായനി ആശയനിക്കുന
തുമ്പൂര്മുഴനി  റനിവര്  ഹഡകവര്ഷന  സതീമനിലൂലടയള്ള  ജലകസചേന  സനൗകേരവലാം
ലമചലപടുതനതനിനഭായനി  കസഭാകറജസ്റ്റ്  ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ആയതനിലന്റെ  നടപടനികേള  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വഭാര്ഷനികേ പദതനിയലട ഫണനിലന്റെ ലഭവത കൂടനി, അടനിസഭാന സനൗകേരവ
സലാംരക്ഷണവുലാം അറകുറപണനികേളുലാം കേഭാരവക്ഷമതയലാം ഉറപ്പുവരുതവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തകേര്നസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗ  ശൂനവമഭായ  ഈ  പ്രകദശങ്ങളനിലല  കേഭാഡ  കേനഭാലകേളുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  തുമ്പൂര്മൂഴനിക്കുലാം ആതനിരപളളനി  ലവള്ളചഭാടത്തനിനുമനിടയനില്  2  കസഭാകറജസ്റ്റ്
ഡഭാമുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള ഇനലവസനികഗഷന നടനവരുന.

(സനി)  ഇനൗ  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ചേഭാലക്കുടനി  റനിവര്  ലലഡവര്ഷന  സതീമനിലന്റെ
വഭാര്ഷനികേ  അറകുറപണനികേളക്കുകവണനി  180  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അധനികേ  തുകേ  ആവശവമഭായനി  വനഭാല്  തുടര്നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ഫണനിലന്റെ ലഭവതയ്ക്കനുസരനിചസ്റ്റ് മഭാത്രകമ പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടതവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

462/2020
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നദതീതതീരങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി

120 (3997) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേനന നഭായര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നദതീതതീരങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലള്ളലതനസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കൂടനി  കേടനകപഭാകുന  പമ്പഭാ
നദനിയലട തതീരങ്ങള ഇടനിഞ്ഞുകപഭാകുനതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി  ലകേടണലമനഭാവശവലപടസ്റ്റ്  നല്കേനിയ
നനികവദനങ്ങളനികന്മല് എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുലവനസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ഭഭാഗലത്ത  തതീരങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേനിക്കുകമഭാലയനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നദതീതതീരങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ലവള്ളലപഭാക്ക
നനിയനണലാം  (Flood control),  ലവള്ളലപഭാക്ക ലകേടുതനി  (flood damage),  കുടനഭാടസ്റ്റ്
വനികേസന പദതനി (Kuttanad Development Scheme)  എനതീ പദതനികേളനില്ലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്
നനിലവനില് സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുനതസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി) പമ്പഭാനദനിയലട തതീരങ്ങള ഇടനിഞ്ഞുകപഭാകുനതുമഭായനി ബന്ധലപട
നനികവദനങ്ങള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഫതീല്ഡസ്റ്റ് ഓഫതീസര്മഭാര് സല സനര്ശനലാം നടത്തനി
എസനികമറ്റുകേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രവൃത്തനികേളുലട  പ്രഭാധഭാനവവുലാം  ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയമനുസരനിചസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ലചേങ്ങന്നൂര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പഭാണനഭാടസ്റ്റ് കേടവസ്റ്റ് കറഭാഡനിനസ്റ്റ് സമതീപമുള്ള പമ്പഭാ നദനിയലട
തതീരലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  58.25  ലക്ഷലാം രൂപയലട  2  പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തസ്റ്റ്
നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

തനിരുവമ്പഭാടനിയനിലല കുടനിലവള്ള പദതനികേള

121 (3998) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എസനികമറസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയ, തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനില്
കകേഭാടകഞരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കുനസ്റ്റ്-ലചേമ്പനിലനി-പള്ളനിമലക്കുനസ്റ്റ്,
പനിചഭാലാംപഭാറ എസസ്റ്റ്.സനി. കകേഭാളനനി, മുക്കലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല കേരനിമ്പനില് കകേഭാളനനി,
ഇരുളക്കുനസ്റ്റ്-ലചേറകേഭാടസ്റ്റ് എനതീ പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമല്  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  കകേഭാടകഞരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കുനസ്റ്റ്-ലചേമ്പനിലനി-പളളനിമലക്കുനസ്റ്റ്,  പനിചഭാലാംപഭാറ  എസസ്റ്റ്.സനി.  കകേഭാളനനി,
മുക്കലാം മനിനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല കേരനിമ്പനില് കകേഭാളനനി,  ഇരുളക്കുനസ്റ്റ്-ലചേറകേഭാടസ്റ്റ്  എനതീ
പ്രകദശങ്ങളനികലയള്ള  3  കുടനിലവള്ള  പ്രവൃത്തനികേളുലട  പ്രഭാഥമനികേ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കുനസ്റ്റ്-ലചേമ്പനിലനി-പളളനിമലക്കുനസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ള  പദതനി  -
135 ലക്ഷലാം

2. പനിചഭാലാംപഭാറ എസസ്റ്റ്.സനി. കകേഭാളനനി കുടനിലവള്ള പദതനി-26 ലക്ഷലാം

3. കേരനിമ്പനില് കകേഭാളനനി,  ഇരുളക്കുനസ്റ്റ്-ലചേറകേഭാടസ്റ്റ് കുടനിലവള്ള പദതനി-
57 ലക്ഷലാം.

ഇവ കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷന ഓഫതീസനില് പരനികശഭാധനയനില്
ആണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ധനലഭവതയ്ക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  ഇനൗ  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ലനയഭാറനിനകേര മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ പ്രവൃത്തനികേളുലട എസനികമറസ്റ്റ്

122 (3999) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇറനികഗഷന തനിരുവനന്തെപുരലാം വനിഭഭാഗലാം ലനയഭാറനിനകേര മണ്ഡലത്തനിലല
ലനയഭാറനിലന്റെ  ഈരഭാറനിനപുരലാം,  ശതീകൃഷ്ണസസ്വഭാമനി  കക്ഷത്ര  പരനിസരലാം,  പനിരഭായലാംമൂടസ്റ്റ്,
അരുവനിപ്പുറലാം എനതീ സലങ്ങളനില് തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കുളനിക്കടവസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം
എനനിവയലട ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇതനികന്മല് സസ്വതീകേരനിച
നടപടനി വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈരഭാറനിനപുറലാം  തടയണ,  ശതീകൃഷ്ണസസ്വഭാമനി  കക്ഷത്രലാം  തടയണ-കുളനിക്കടവസ്റ്റ്,
പനിരഭായലാംമൂടസ്റ്റ്  കുളനിക്കടവസ്റ്റ്,  അരുവനിപ്പുറലാം  തടയണ  എനനിവയലട  എസനികമറസ്റ്റ്  തുകേ
എത്രലയനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഡനി.പനി.ആര്.  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചഭാല്  2017-18  വര്ഷത്തനില്ത്തലന
ഫണസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കഭാന കേഴനിയകമഭാ;

(ഡനി) ലനയഭാറനിനകേര മണ്ഡലത്തനിലല ലനയഭാര് പ്രകദശത്തസ്റ്റ് 2011 മുതല് 2016
വലര എത്ര ഫണസ്റ്റ് വനിനനികയഭാഗനിച്ചു; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം വനകേനിട  ജലകസചേന വനിഭഭാഗലാം  ശതീകൃഷ്ണസസ്വഭാമനി
കക്ഷത്രലാം തടയണ-കുളനിക്കടവനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഡനി.പനി.ആര്,  മഭാമ്പഴക്കര
ഇനൗരഭാറനിനപുരലാം  കേടവനിനസ്റ്റ്  സമതീപമുള്ള  തടയണയലട  എസനികമറസ്റ്റ്  എനനിവ  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന. പനിരഭായലാംമൂടസ്റ്റ്, അരുവനിപ്പുറലാം എനതീ സലങ്ങളനില് തടയണ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
സലലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് എസനികമറസ്റ്റ് തയഭാറഭാകക്കണതുണസ്റ്റ്.

(സനി)  2017-18-ലല  ബഡ്ജറനില്  നദനികേളനിലല  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
(കൃഷനി ആവശവത്തനിനസ്റ്റ് ഒഴനിലകേ) തുകേലയഭാനലാം വകേയനിരുത്തനിയനിടനില്ല.

(ഡനി) ലനയഭാറനിനകേര മണ്ഡലത്തനിലല ലനയഭാര് പ്രകദശത്തസ്റ്റ് 2011 മുതല് 2016
വലര  178.49  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിശദമഭായ
ലനിസസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

അണലക്കട്ടുകേളനില്നനിനസ്റ്റ് മണല് വഭാരുന പദതനി

123 (*T4000) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അണലക്കട്ടുകേളനില്  നനിനസ്റ്റ്  മണല്  വഭാരുന  പദതനി  പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് പുതുതഭായനി എലന്തെങനിലലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  അണലക്കട്ടുകേളനില്  നനിനഭാണസ്റ്റ്  മണല്  വഭാരുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  2006-2011  കേഭാലഘടത്തനില്  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുകനഭാ;
പ്രസ്തുത പദതനി വനിജയകേരമഭായനിരുകനഭാ;  ഇലല്ലങനില് ഇതനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തെഭായനിരുനലവനസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഇ)  കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന റനിസര്കവഭായറനില്നനിനലാം മണല്
വഭാരുനതസ്റ്റ്  ലവള്ളലാം  മലനിനലപടുവഭാന  കേഭാരണമഭാകുലമനസ്റ്റ്  കേരുതുനകണഭാ;  എങനില്
ഇക്കഭാരവത്തനില് പുനര്ചേനിന്തെനലാം ഉണഭാകുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
* T മഭാറനി വച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(എ) സലാംസഭാനലത്ത അണലക്കട്ടുകേളനില് അടനിഞ്ഞുകൂടനിയ മണലലാം കേളനിമണലാം
നതീക്കലാംലചേയസ്റ്റ്  സലാംഭരണകശഷനി  പൂര്വ  രൂപത്തനില്  ആക്കുനതനിനുള്ള  പദതനിയലട
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് പുതുതഭായനി പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില്ല. 18-11-2016-ലല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  898/2016/ജവനിവ  പ്രകേഭാരലാം  റനിസര്കവഭായറകേളനില്
അടനിഞ്ഞുകൂടനിയനിട്ടുള്ള  മണലലാം  കേളനിമണലാം  മറസ്റ്റ്  പദഭാര്തങ്ങളുലാം  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി
(desilting)  തയഭാറഭാക്കനിയ  സഭാകന്റെര്ഡസ്റ്റ്  ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്  ലപ്രഭാസതീജനിയര്  സഭാനകഡര്ഡസ്റ്റ്
ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ് ലപ്രഭാസതീജനിയര് (SOP) സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. ചുള്ളനിയഭാര്, മലാംഗലലാം
എനതീ അണലക്കട്ടുകേളഭാണസ്റ്റ് ലലപലറസ്റ്റ് കപ്രഭാജക്ടുകേളഭായനി ലതരലഞടുക്കലപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന. 2006-2011  കേഭാലഘടത്തനില് വഭാളയഭാര്,  ചുള്ളനിയഭാര്,
മലമ്പുഴ, പഴശനി അണലക്കട്ടുകേളനില്നനിനലാം മണല്വഭാരല്  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഖനനലാം
ലചേയ മണല് ശുദതീകേരനിക്കുന പ്രക്രനിയ നടത്തനിയതസ്റ്റ് റനിസര്കവ്വഭായറനിനസ്റ്റ് സമതീപത്തസ്റ്റ്
തലന ആയനിരുനതനിനഭാല് കശഷലാം വരുന കേലങ്ങനിയ ജലലാം റനിസര്കവ്വഭായറനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
തലന ഒഴുകേഭാന കേഭാരണമഭായനി. ആയതനിനഭാല് പദതനി വനിജയകേരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭായനില്ല.

(ഇ)  നറ്റ്യൂമഭാറനികേസ്റ്റ്  ഡ്രനില്ലനിലാംഗസ്റ്റ്  പമ്പസ്റ്റ്  (Pneumatic  drilling pump)  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി
ലചേളനിയലാം  മണലലാം  നതീക്കലാം  ലചേയഭാനഭാണസ്റ്റ്  സഭാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്  ലപ്രഭാസതീജനിയറനില്
(SOP)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പമ്പസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വലനിലചടുക്കുന  ദവപദഭാര്തലാം  ലലപപ്പുവഴനി
തരലാംതനിരനിക്കുന സലത്തസ്റ്റ് എത്തനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് ലചേയ്യുനതസ്റ്റ്. (SOP)  പ്രകേഭാരലാം ഡതീസനില്റനിലാംഗസ്റ്റ്
(Desilting)  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  സഭാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുള്ള
ടര്ബനിഡനിറനി  (turbidity)-കയ  പഭാടുള  എനസ്റ്റ്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയലട ഇനകടക്കസ്റ്റ് ലവല് (intake well)-ലന്റെ പരനിസരതലാം,  ലസഡനിലമന്റെസ്റ്റ്
മഭാറനിയതനിനുകശഷലാം  റനിസര്കവഭായര്,  അഥവഭാ  ജലകസഭാതസകേളനികലയലാം  കേടത്തനിവനിടുന
ജലത്തനിലന്റെയലാം  ടര്ബനിഡനിറനി  (turbidity)  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട നനിരതീക്ഷണവുലാം ആവശവമഭാലണനസ്റ്റ്  (SOP)-യനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനിനഭാല് റനിസര്കവഭായറനിലല ലവളളലാം മലനിനലപടഭാന സഭാധവത കുറവഭാണസ്റ്റ്.

തഭാനൂര് പൂരപ്പുഴയ്ക്കസ്റ്റ് കുറലകേ ലറഗുകലറര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

124 (4001) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാനൂര് പൂരപ്പുഴയ്ക്കസ്റ്റ് കുറലകേ ലറഗുകലറര് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ബഡ്ജറനില്
ഇരുപത്തനിയഞസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച പദതനിയലട തുടര്നടപടനികേള ഏതു ഘടലാം
വലരയഭാലയനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ലറഗുകലററനിലനഭാപലാം  വഭാഹനങ്ങള  കേടന  കപഭാകകേണ  പഭാലവുലാം
അനനിവഭാരവമഭാകണഭാ എനസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) അങ്ങലന ആവശവലമങനില് ലറഗുകലററനിലനഭാപലാം പഭാലലാം കൂടനി നനിര്മ്മേനിക്കു
നതനിനഭാവശവമഭായ രതീതനിയനില് കപ്രഭാജകനില് മഭാറലാം വരുത്തനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ പദതനി എകപഭാള ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  എനകത്തക്കസ്റ്റ് പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാനൂര്  പൂരപ്പുഴയ്ക്കസ്റ്റ്  കുറലകേ  ലകേട്ടുങ്ങല്  ബതീചനിനസ്റ്റ്  സമതീപലാം  ലകേട്ടുങ്ങല്
കതഭാടനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ഒരു  ലറഗുകലറര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനിയലട പരവകവഷണ പ്രവൃത്തനികേള ഉടനതലന ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  പ്രധഭാനമഭായലാം  ഉപസ്റ്റ്  ലവളളലാം  തടയനതനിനഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനി
വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ഇരുകേരകേളനിലലാം അകപ്രഭാചസ്റ്റ് കറഭാഡനില്ലഭാത്തതനിനഭാലലാം ലതഭാടടുത
തലന മലറഭാരു പഭാലലാം ഉള്ളതനിനഭാലലാം ലറഗുകലററനികനഭാലടഭാപലാം പഭാലലാം അനനിവഭാരവമല്ല.
എനഭാലലാം പഭാലത്തനിലന്റെ ആവശവകേതയലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേതയലാം മറസ്റ്റ് ഭനൗതനികേ ഘടകേങ്ങളുലാം
കേണക്കനിലലടുക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ലറഗുകലറര്  പണനിയനതനിനഭായള്ള  ഇനലവസനികഗഷനുലാം  ഡനിലലസനുലാം
നടത്തനി കപ്രഭാജകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി ചേനിഫസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് (ജലകസചേനവുലാം ഭരണവുലാം)
ലഭവമഭാക്കുന മുറയ്ക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

കേതീകചരനി കേടവസ്റ്റ് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

125(4002) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേനന നഭായര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മനിഷന 2010-ല് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി (G.O.(Rt)775/10/WRD/
Dated 5-7-2010) ലഭനിച ലചേനനിത്തലകയയലാം ലചേടനികുളങ്ങരകയയലാം തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിക്കുന
കേതീകചരനി കേടവസ്റ്റ് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴനിയലാം
എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  5-7-2010-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (ആര്റനി.)നമ്പര്  775/10/ജവനിവ.
പ്രകേഭാരലാം തഭാലഴപറയന 3 പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയണഭായനി.
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1. കേതീകചരനിക്കടവസ്റ്റ് പഭാലലാം - 55 ലക്ഷലാം രൂപ.

2. കേരനിപ്പുഴ കതഭാടനില് പഭാലവുലാം 
അകപ്രഭാചസ്റ്റ് കറഭാഡുലാം - 23.30 ലക്ഷലാം രൂപ.

3. കചേരക്കര കതഭാടനില് കക്രഭാസസ്റ്റ് ബഭാര്
കേലാം ബനിഡ്ജസ്റ്റ് - 27.90 ലക്ഷലാം രൂപ.

ആലകേ 1,06,20,000  രൂപയഭാണസ്റ്റ് ടനി പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് വകേയനിരുത്തനിയനിരുനതസ്റ്റ്.  ഇനൗ
തുകേ  ആലപ്പുഴ,  പനിഡബറ്റ്യൂഡനി  കറഭാഡ്സസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷന  എകനികേറ്റ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്,
ലഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  ലചേയ്യുകേയലാം  ലചേയനിരുന.  എനഭാല്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിക്കഭായനി  എസനികമറസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനിയകപഭാള  ലഷഡറ്റ്യൂള  റനിവനിഷനുലാം  എസനികമറനിലണഭായ  കഭദഗതനിയലാം  പ്രകേഭാരലാം
കേതീകചരനിക്കടവസ്റ്റ്  പഭാലത്തനിലന്റെ  അടങല്  തുകേയനില്  ഗണവമഭായ  വര്ദനവുണഭായനി.
അടങല് തുകേയനില് വന വര്ദനവുലകേഭാണ്ടുലാം ഫണനിലന്റെ അഭഭാവലാം ലകേഭാണ്ടുലാം പ്രവൃത്തനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിചനില്ല.

(ബനി)  ഇനലവസനികഗഷന  നടത്തനി  ഡനിലലസന  ലഭവമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം
ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
കേഴനിയലാം.

കേവണക്കലസ്റ്റ് മ റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിലന്റെ കടഭാള പനിരനിവസ്റ്റ്

126(*T4003)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം-കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലകേലള ബന്ധനിപനിക്കുന കേവണക്കലസ്റ്റ് മ  റഗുകലറര്-
കേലാം-ബനിഡ്ജനികനഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  പനിരനിക്കുന  കടഭാള  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേവണക്കലസ്റ്റ്മ  റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിനസ്റ്റ്  ആലകേ ലചേലവഭായ തുകേ എത്രലയനസ്റ്റ്
പഭാലലാം,  അകപ്രഭാചസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്,  സലലാം ഏലറടുക്കല്,  ഷടറകേളടങ്ങനിയ റഗുകലറര്  സലാംവനിധഭാനലാം
എനനിങ്ങലന ഓകരഭാ ഇനത്തനിനുമഭായനി കവര്തനിരനിചസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേവണക്കലസ്റ്റ് മ കടഭാള പനിരനിവനില് നനിനസ്റ്റ് ഇതുവലര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് എത്ര രൂപ
വരുമഭാനലാം ലഭനിച്ചുലവന കേഭാരവലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കടഭാളപനിരനിവസ്റ്റ്  നനിര്ത്തലഭാക്കുനതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  നനിലവനില്  തതീരുമഭാനലമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാണനിടനില്ല.

* T മഭാറനിച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി) കേവണക്കലസ്റ്റ് മ റഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിലന്റെ റഗുകലറര്, പഭാലലാം, അകപ്രഭാചസ്റ്റ്
കറഭാഡസ്റ്റ്,  ഷടറകേള  എനനിവയ്ക്കഭായനി  ആലകേ  ലചേലവഭായ  തുകേ  24,53,16,151  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.
സലലാം ഏലറടുക്കലനിനസ്റ്റ് 65,28,190 രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) കടഭാള പനിരനിവനില് നനിനസ്റ്റ് 2017 മഭാര്ചസ്റ്റ് 31 വലര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  73,00,036 രൂപ
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മഴലവളളലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന പദതനി

127 (4004) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനില് ലഭനിക്കുന മഴലവള്ളലത്ത പൂര്ണ്ണമഭായലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന
കേഴനിയന തരത്തനിലള്ള പദതനികേള പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള റൂറല് വഭാടര് സലലപ്ല ആന്റെസ്റ്റ് സഭാനനികടഷന ഏജനസനിയലട ഭഭാഗമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന 'മഴകകേനലാം' സലാംസഭാന പ്ലഭാന പദതനിയനില് നനിനള്ള ധനസഹഭായലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  'മഴലവള്ള  സലാംഭരണലാം-ഭൂജല  പരനികപഭാഷണലാം'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ  പ്രധഭാന  ഉകദ്ദേശവലാം  പഭാഴഭായനികപഭാകുന  മഴലവളളലാം  ശഭാസതീയമഭായനി
സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ളത്തനിനുലാം  മറസ്റ്റ്  ഗഭാര്ഹനികേ  ആവശവങ്ങളക്കുമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുതകേ
എനതഭാണസ്റ്റ്. രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടുന ഗഭാമ പഞഭായതകേലള
മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില്  ലതരലഞടുത്തസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിഹനിതലാം  സമഭാഹരനിച്ചു
ലകേഭാണസ്റ്റ് വവകനിഗത കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് 10000 ലനിറര് മഴലവളളലാം സലാംഭരനിചസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന
കശഷനിയള്ള  സലാംഭരണനികേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന.  പ്രസ്തുത  പദതനി  കൂടുതല്
വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം,  ആയതനിലന്റെ  സകനശങ്ങള  ജനമദവത്തനില്  എത്തനിക്കുനതനിനുലാം
ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ്  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  മഴലവള്ള  സലാംഭരണലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
നടപടനിലയടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഴലവള്ള  സലാംഭരണലാം  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കുനതനിലൂലട
കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  അതനിലന്റെ  ആവശവകേതയലാം  പ്രഭാധഭാനവവുലാം  മനസ്സനിലഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുന.
കൂടഭാലത ജലത്തനിലന്റെ ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  മഴലവളളലാം സലാംഭരണനിയനില് കശഖരനിചതസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗലപടുതന.  ഇനൗ  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  15  ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലല
4000  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹഭായലാം  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിച്ചു.  കൂടഭാലത ലതരലഞടുക്കലപട
840  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  മഴലവള്ളസലാംഭരണ  പരനിപഭാടനി
സമഭാപനഘടത്തനില്  എത്തനിയനിരനിക്കുന.  2016-17,  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്
അനുവദനിചനിരനിക്കുന  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലല  വവകനിഗത
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം,  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  വനിദവഭാലയങ്ങളക്കുലാം  മഴലവള്ള  സലാംഭരണവുമഭായനി
ബന്ധലപട  വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന. മഴലവള്ള സലാംഭരണത്തനിലൂലട സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനിലല ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതഭാനലാം
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ഉയര്തകേയലാം  കവനല്ക്കഭാലതലാം  കുളത്തനിലല  ജലലഭവത  ഉറപ്പുവരുതകേയമഭാണസ്റ്റ്
ജല അകതഭാറനിറനി ലക്ഷവമനിടുനതസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജല അകതഭാറനിറനിയലട കകേന
കേഭാരവഭാലയത്തനിനടുത്തഭായനി  മഴലവള്ള  സലാംഭരണത്തനിനഭായനി  ഒരു  കുളത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടനവരുന.  പമ്പസ്റ്റ്  ഹനൗസുകേളുലട ജലകസഭാതസ്സനിനസ്റ്റ്  സമതീപത്തഭായനി  മഴക്കുഴനികേള
നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  മഴലവളളലാം  സലാംഭരനിച്ചുവരുന.  “ഹരനിതകകേരളലാം”മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
മരങ്ങള നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേയലാം മഴക്കുഴനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാംലചേയവരുന.

കുപനിലവള്ള ഫഭാകറനികേളുലട ജല ഉപകയഭാഗലാം

128 (4005) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ഹടസണ് മഭാസര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കുപനിലവള്ള ഫഭാകറനികേളുലട ജല ഉപകയഭാഗലാം നനിമനിത്തലാം,  പ്രസ്തുത പ്രകദശത്തസ്റ്റ്
ജലദനൗര്ലഭവലാം  ഉണഭാകുനലവനസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയഭാൽ  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിക്കുകേലയനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കുപനിലവള്ള കേമ്പനനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന ജലത്തനിലന്റെ അളവസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
വഭാടര് കഫഭാ മതീറര് സഭാപനിക്കണലമനള്ള നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ് ഭൂജല വകുപസ്റ്റ്
എന.ഒ.സനി.  നല്കുനതസ്റ്റ്.  വകുപനിലല  ഉകദവഭാഗസര്  ഇത്തരലാം  കേമ്പനനികേളുലട  ജല
ഉപകഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തഭാറണസ്റ്റ്.  ദനിനലാംപ്രതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ജലത്തനിലന്റെ
അളവസ്റ്റ്  കരഖലപടുതനതനിനസ്റ്റ്  കലഭാഗസ്റ്റ്  ബുക്കുകേള  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വകുപസ്റ്റ് എന.ഒ.സനി.  നല്കേനിയ കേമ്പനനികേള അനുവദനതീയമഭായതനിലലാം കൂടുതല് ജലലാം
കചേഭാര്തന എന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടഭാല് വകുപനിലല ഉകദവഭാഗസര് സലലാം
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  കേമ്പനനിയലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവയനതുളലപലടയള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ലവള്ളക്കരലാം കുടനിശനികേ

129 (4006) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവള്ളക്കരലാം  കുടനിശനികേയലട  കപരനില്,  ലപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ശുദജല വനിതരണ കേണക്ഷനുകേള വനികച്ഛദനിക്കഭാറകണഭാ;

(ബനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ശുദജലവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം
പൂര്ണ്ണമഭായലാം സനൗജനവമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ജലലാം കേരുതകലഭാലട ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

130 (4007) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഴ ലഭവത കുറയന സഭാഹചേരവത്തനില് ജലലാം കേരുതകലഭാലട ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില് എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വഭാര്ഷനികേ ശരഭാശരനി  3000  മനി.മതീറര് മഴ ലഭനിക്കുന കകേരളത്തനില്
കേഴനിഞ വര്ഷവുലാം ഇനൗ വര്ഷവുലാം മഴയലട ലഭവതയനില് വലനിയ കുറവഭാണസ്റ്റ് കേഭാണുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് ലഭവമഭാകുന മഴലവളളലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് കേനിണര് റതീചഭാര്ജസ്റ്റ്,
കുളങ്ങളുലാം കതഭാടുകേളുലാം വൃത്തനിയഭാക്കനി സലാംഭരണകശഷനി വര്ദനിപനിക്കുകേ,  തടയണകേളുലാം
ലറഗുകലററകേളുലാം കകേടുപഭാടുകേള മഭാറനി ജലസലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കുകേ എനനിങ്ങലനയള്ള
പ്രവൃത്തനികേള ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന.  കൂടഭാലത, ഡഭാമുകേളനിലല ജലലഭവത
ഉറപ്പുവരുതനതനിനുലാം  ജലനഷലാം  ഇല്ലഭാതഭാക്കുനതനിനുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശവുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലലാം  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  ഉനൗനല്  നല്കേനി
കുളങ്ങളുലാം കതഭാടുകേളുലാം വൃത്തനിയഭാക്കുന. ജലത്തനിലന്റെ കേരുതകലഭാലടയള്ള വനിനനികയഭാഗത്തനിനഭായനി
ജലസഭാക്ഷരത ഉനലാം വചസ്റ്റ് കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.
നനിലവനില് ജലലാം കേരുതകലഭാലട ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുള്ള അവകബഭാധലാം ജനങ്ങളനില്
എത്തനിക്കുനതനിനഭായള്ള സകനശങ്ങള മഭാധവമങ്ങള വഴനിയലാം പരസവ കബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിച്ചുലാം  ജല അകതഭാറനിറനി  നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത,  ലതീക്കുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം  പഴയ  ലലപപ്പുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുവഭാനുലാം  കസഭാതസകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജലകമഭാഷണവുലാം  ജലദുരുപകയഭാഗവുലാം
തടയനതനിനഭായനി  ആന്റെനി  വഭാടര്  ലതഫസ്റ്റ്  സസ്വഭാഡുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത,
ജലദുരുപകയഭാഗലാം ശദയനില്ലപടഭാല് കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നനിയമനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ഭൂജലസലാംകപഭാഷണലാം,  ഭൂജല  ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  നനിയനണവുലാം  ക്രമതീകേരണവുലാം
എനതീ  വനിഷയങ്ങലള  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ഭൂജലവകുപസ്റ്റ്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  ലഘുകലഖകേള
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അചടനിചസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയവരുനണസ്റ്റ്. ഭൂജല ഉപകഭഭാഗലാം കകേരള ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടലാം  ചേഭാപ്റര്  (14)  91  &93  (എ)  എനതീ  വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കുഴല്ക്കനിണറകേള/കബഭാര്ലവല്ലുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അതഭാതസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ലപര്മനിറ്റുലാം,  ഭൂജല  വകുപനിലന്റെ  കനിയറനസുലാം
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജലനനിധനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  'മഴകകേനലാം'
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്ലഭാന  പദതനിയനില്  നനിനള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  'മഴലവള്ള സലാംഭരണലാം-ഭൂജല പരനികപഷണലാം'  പദതനി ഗഭാമ  പഞഭായതകേലള
കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വവകനിഗത കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം,  വനിദവഭാലയങ്ങളക്കുലാം
മഴലവളളലാം  സലാംഭരനിച്ചു  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന  വനിധലാം  മഴലവള്ള  സലാംഭരണനികേള
ഗുണകഭഭാക്തൃവനിഹനിതലാം  സമഭാഹരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജനിലാംഗസ്റ്റ്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  ക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം
മഴയനിലൂലട ലഭനിക്കുന ജലലാം കേരുതകലഭാലട പ്രകയഭാജനലപടുതവഭാനുള്ള നടപടനികേള
എടുക്കുനണസ്റ്റ്.

ലപഭാതുവനിതരണ ശലാംഖലയനിലല ജലകചേഭാര്ച

131 (4008) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതു  വനിതരണ  ശലാംഖലയനിലള്ള  ജലകചേഭാർച  തടയഭാന  ഹകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഴക്കലാം  ലചേന  പമ്പുകേളുലാം  ഹപപ്പുകേളുലാം  മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാന  ഹകേലക്കഭാണ
നടപടനികേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
നടത്തനിയലതനസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേടുവനതുലാം  കേഭാലപഴക്കലാം  ലചേനതുമഭായ  ലലപപസ്റ്റ് ലലലനുകേളമഭാറനി  പുതനിയവ
സഭാപനിക്കുകേ, അറകുറപണനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകേ, ലലപപ്പുലലലനുകേളനില്
ഉണഭാകുന  കചേഭാര്ച  യഥഭാസമയലാം  പരനിഹരനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  കകേരള
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.  നനിശ്ചനിത  സമയപരനിധനിക്കുളളനില്  കചേഭാര്ചകേള
പരനിഹരനിക്കഭാന ലക്ഷവമനിടുന "ബ്ലു ബനികഗഡസ്റ്റ്"-ലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം മൂനസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം
കൂടനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാല്ലലാം,
കേണ്ണൂര് കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില് ബ്ലൂ ബനികഗഡസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.



220       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  24,  2017

(ബനി&സനി)  അടനിക്കടനി  ഉണഭാകുന  ലപപസ്റ്റ്  ലപഭാടലകേള  മൂലമുള്ള  ജലനഷലാം
തടയനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബജറനില് പ്രഖവഭാപനിച പ്രകതവകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി എ.സനി.,  പ്രനികമഭാ ടഭാനസനിഷന ലമയനിനുകേള
മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന. അമൃതസ്റ്റ് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കേഭാലപഴക്കലാം ലചേന ലലപപ്പുകേളുലാം  പമ്പുകേളുലാം
കമഭാകടഭാറകേളുലാം  മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  6  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനികലയലാം
ഗുരുവഭായൂര്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനികലയമഭായനി 255.706 കകേഭാടനി രൂപയലട
പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പഴയ  ലലപപ്പുകേള  മഭാറനി  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കസറസ്റ്റ്
പ്ലഭാന 2016-17-ല് 4101.99 ലക്ഷലാം രൂപയലാം 2017-18-ല് 1404.25 ലക്ഷലാം രൂപയലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കസറസ്റ്റ്  പ്ലഭാന  2017-18-ല്  ഉളലപടുത്തനി
2387.12  ലക്ഷലാം രൂപയലട പദതനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  പഴക്കലാം  ലചേനതുലാം  കകേടുപഭാടുകേള  വനതുമഭായ  പമ്പുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
കസറസ്റ്റ് പ്ലഭാന 2016-17-ല് 104 പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് 1508.85 ലക്ഷലാം രൂപയലാം 2017-18-ല്
11  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  132.11  ലക്ഷലാം രൂപയലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്

132 (4009) ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  തഭാലഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരുലട  ദനിവസ
കവതനലാം എത്ര രൂപയഭായനിടഭാണസ്റ്റ് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) മറസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനിലലാം വകുപ്പുകേളനിലലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുന ദനിവസ
കവതനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കുന നനിരക്കനിലള്ള കവതനലാം ഇവര്ക്കുലാം നല്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരുലട ദനിവസ
കവതനലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ദനിവസകവതനലാം പുതുക്കനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേരള വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല വര്ക്കര് പമ്പസ്റ്റ് ഓപകററര് തസനികേ

133 (4010) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് വര്ക്കര് പമ്പസ്റ്റ് ഓപകററര് തസനികേയനില്
ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വനകശഷലാം  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  എത്രകപലര
നനിയമനിച്ചു; ഇവരുലട നനിയമനലാം ഏതസ്റ്റ് രതീതനിയനിലഭായനിരുനലവനസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് വഴനി  നനിയമനലാം
നടത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് വര്ക്കര്, പമ്പസ്റ്റ് ഓപകററര് തസനികേകേളനില്
എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തെരലാം  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  ശുദജലവനിതരണലാം  തടസ്സലപടഭാതനിരനിക്കുനതനികലയ്ക്കഭായനി  അലാംഗതീകൃത  കേരഭാറകേഭാര്
മുഖഭാന്തെരലാം പമ്പസ്റ്റ് ഹനൗസുകേളനിലലാം മറ്റുലാം ആളുകേലള ഏര്പഭാടഭാക്കഭാറണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വനതനിനുകശഷലാം  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്
1720  കപലര  നനിയമനിച്ചു.  ഇവരുലട  നനിയമനലാം  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തെരമഭാണസ്റ്റ്
നടത്തനിയതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഒഴനിവസ്റ്റ്  വരുന  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് വഴനി  നനിയമനലാം
നടതനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനിവനിധ ശുദജലവനിതരണ പദതനികേള

134 (4011) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങ്ങഭാടനി-ലകേഭാറനഭാടസ്റ്റ്,  റഭാനനി-ലചേറകകേഭാല്,  കകേഭാടങ്ങല്-ആനനിക്കഭാടസ്റ്റ്,  അയനിരൂര്-
കേഭാഞതീറ്റുകേര,  എഴുമറ്റൂര്,  ലകേഭാല്ലമുള  എനതീ  ശുദജല  വനിതരണ  പദതനികേളുലട
ഓകരഭാനനിലന്റെയലാം പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ്  വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ
പദതനിക്കുലാം അനുവദനിച തുകേ, എലന്തെഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് ഇതനികനഭാടകേലാം പൂര്ത്തനി
യഭാക്കനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്,  ഇനനി  എലന്തെഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി
അവകശഷനിക്കുനതസ്റ്റ് എനനിവ വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് ഏലതഭാലക്ക പദതനികേളുലട നടത്തനിപനിനഭായഭാണസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ഏലറടുകക്കണനി
വരനികേ;  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;  ഇവയലട
പുകരഭാഗതനി വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 1. റഭാനനി  -  അങ്ങഭാടനി  -  ലകേഭാറനഭാടസ്റ്റ് കുടനിലവള്ള പദതനി   -  ഒനഭാലാംഘടലാം  :

ഇനൗ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  24-4-2015-ല്  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  1150  ലക്ഷലാം രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന.  എനഭാല്  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കുള്ള
കകേനസഹഭായത്തനിലണഭായ കുറവസ്റ്റ് നനിമനിത്തലാം പദതനി തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

2. ലചേറകകേഭാല്   -  നഭാരങ്ങഭാനലാം കുടനിലവള്ള പദതനി  :

ഇനൗ  പദതനിക്കുകവണനിയള്ള  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

3. മല്ലപളളനി  -  ആനനിക്കഭാടസ്റ്റ്  -  കകേഭാടങ്ങല് കുടനിലവള്ള പദതനി   -   ഒനഭാലാംഘടലാം  :

ഇനൗ  പദതനിയലട  ഒനഭാലാംഘടത്തനിനസ്റ്റ്  798  ലക്ഷലാം  രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി  21-6-2014-ല്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒനഭാലാംഘടത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയ  കേനിണര്,  പമ്പസ്റ്റ്ഹനൗസസ്റ്റ്,  ജല  ശുദതീകേരണശഭാല
എനനിവയലട പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

4. മല്ലപളളനി  -  ആനനിക്കഭാടസ്റ്റ്  കകേഭാടങ്ങള കുടനിലവള്ളപദതനി    (  ഭഭാഗനികേലാം  )-
രണഭാലാം ഘടലാം  :

മല്ലപളളനി-ആനനിക്കഭാടസ്റ്റ്-കകേഭാടങ്ങല്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലട  രണഭാലാം
ഘടത്തനിനസ്റ്റ് കസറസ്റ്റ് പ്ലഭാനനില് ഉളലപടുത്തനി 2400 ലക്ഷലാം രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പമ്പനിങസ്റ്റ് ലമയനിനുകേള, ജലസലാംഭരണനികേള,
പമ്പസ്റ്റ്ഹനൗസുകേള,  പമ്പസ്റ്റ്ലസറ്റുകേള  എനനിവയഭാണസ്റ്റ്  രണഭാലാംഘടത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമയനിനുകേളുലടയലാം  ജല
സലാംഭരണനികേളുലടയലാം  എസനികമറസ്റ്റ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

5. അയനിരൂര്  -  കേഭാകഞറ്റുകേര കുടനിലവള്ള പദതനി   -   ഒനഭാലാംഘടലാം  :

അയനിരൂര്-കേഭാകഞറ്റുകേര  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലട  ഒനഭാലാംഘടത്തനിനസ്റ്റ്
1400  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  13-8-2013-ല്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഒനഭാലാം ഘടത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന കേനിണര്, പമ്പസ്റ്റ്ഹനൗസസ്റ്റ്,
ജലശുദതീകേരണ  ശഭാല,  റഭാ-വഭാടര്  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമയനിന,  ജലശുദതീകേരണ
ശഭാലയനില് നനിനലാം കേഭാകഞറ്റുകേര സലാംഭരണനിയനികലയലാം കതക്കുങല്
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സലാംഭരണനിയനികലയമുള്ള  കനിയര്  വഭാടര്  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമയനിന,  റഭാ-വഭാടര്
പമ്പസ്റ്റ്ലസറസ്റ്റ്,  ഇലകനികേസ്റ്റ്  സബസ്റ്റ്  കസഷന  ലകേടനിടലാം  എനനിവയലട
പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ്ഞു. ഇലകനിക്കല് സബസ്റ്റ് കസഷലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

6. അയനിരൂര്  -  കേഭാകഞറ്റുകേര കുടനിലവള്ള പദതനി   -   രണഭാലാംഘടലാം  :

 അയനിരൂര്-കേഭാകഞറ്റുകേര  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലട  രണഭാലാംഘടത്തനിനസ്റ്റ്
ഗതീന  ബുക്കനില്  ഉളലപടുത്തനി  2800  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനിയലട വനിതരണശലാംഖലയഭാണസ്റ്റ് രണഭാലാംഘടത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പദതനിയലട ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

7. ഏഴുമറ്റൂര് ശുദജലവനിതരണ പദതനി   -   ഒനഭാലാംഘടലാം  :

ഏഴുമറ്റൂര് ശുദജലവനിതരണ പദതനിയലട ഒനഭാലാംഘടത്തനിനസ്റ്റ്  591
ലക്ഷലാം രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഒനഭാലാംഘടത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ഘടകേങ്ങളനില് റഭാ-വഭാടര്  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമയനിന
സഭാപനിക്കുന  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ണ്ണമഭായലാം,  ഗഭാവനിറനി  ലലലന  സഭാപനിക്കുന
പ്രവൃത്തനി ഭഭാഗനികേമഭായലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

എനഭാല്  ഏഴുമറ്റൂര്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  കൂടനിയളലപടുന  പുരമറലാം,  കേല്ലൂപഭാറ,
കുനലാംതഭാനലാം,  കകേഭായനിപ്രലാം,  ഇരവനികപരൂര്,  കതഭാടപ്പുഴകശരനി എനതീ
പഞഭായതകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകയഭാജനലാം  ലചേയ്യുന  സമഗ  കുടനിലവള്ള
പദതനിക്കസ്റ്റ്  ഗതീന ബുക്കനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിനുള്ള  സലകമലറടുക്കല്  പുകരഭാഗമനിക്കുനതനിനഭാല്  ഏഴുമറ്റൂര്
ശുദജലവനിതരണ  പദതനിയലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

8. ലകേഭാല്ലമുള കുടനിലവള്ള പദതനി   -  ഒനഭാലാംഘടലാം  :

ലകേഭാല്ലമുള കുടനിലവള്ള പദതനിയലട ഒനഭാലാംഘടത്തനിനസ്റ്റ് 800 ലക്ഷലാം
രൂപയലട അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ജലശുദതീകേരണശഭാല മുതല്
ലവണ്കുറനിഞനി സമ്പു വലരയലാം ലവണ്കുറനിഞനി മുതല് പഭാമ്പനിരനിക്കുലാംപഭാറ
വലരയമുള്ള പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ലമയനിനുകേള, ലവണ്കുറനിഞനിയനിലല സമ്പസ്റ്റ്,
പമ്പസ്റ്റ്ഹനൗസസ്റ്റ്  എനനിവ  ഇതനികനഭാടകേലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞു.
ലവണ്കുറനിഞനി  മുതല്  ഓലനിക്കല്  വലരയള്ള  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമയനിനനിലന്റെ
പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് കേരഭാര് നല്കേനിലയങനിലലാം നഭാളനിതുവലര പണനികേള
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ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് കേരഭാറകേഭാരനസ്റ്റ് കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഓലനിക്കല് മുതല് തലമുടനിയഭാണനി  വലരയള്ള പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമയനിന,
ഓലനിക്കലനിലല  സമ്പുലാം  പബസ്റ്റ്  ഹനൗസുലാം  തലമുടനിയഭാണനിയനിലല
ജലസലാംഭരണനി എനനിവയലട എസനികമറസ്റ്റ് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പദതനിയലട  ടഭാനകസ്ഫഭാര്മര്,  സബ്കസഷന,
പമ്പസ്റ്റ്ലസറസ്റ്റ് സഭാപനിക്കല് എനതീ പ്രവൃത്തനികേള അവകശഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കമല്  സൂനിചേനിപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളനില്  ഏഴുമറ്റൂര്,  പുരമറലാം,  കേല്ലുപഭാറ,
കുനലാംതഭാനലാം,  കകേഭായനിപ്രലാം,  കതഭാടപ്പുഴകശരനി എനതീ പഞഭായതകേളക്കുകവണനിയള്ള
സമഗ  കുടനിലവള്ളപദതനിക്കഭാവശവമഭായ  ഭൂമനികയലറടുക്കല്  റവനറ്റ്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നസ്റ്റ്
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ലചേറകകേഭാല്-നഭാരങ്ങഭാനലാം  പദതനിയലട  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

ജലനനിധനി പദതനി

135 (4012) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി.  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലനനിധനി  പദതനിയനില്  അഡതീഷണല്  ബഭാചസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
പദതനി തയഭാറഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പള്ളനിക്കല്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  പ്രസബ്ബുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനികന്മല് എടുത്ത നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപട  കചേകരമ്പ്ര  ഗഭാമപഞഭായത്തനിനസ്റ്റ്  വഭാടര്
ടഭാങസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അധനികേ  സഹഭായലാം  ആവശവലപടസ്റ്റ്  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് അതനികന്മല് എടുത്ത നടപടനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത പദതനിയലട സക്ചറല് ഡനിലലസന പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനു
കവണനി  തൃശ്ശൂര്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജനിലന  ഏല്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്
ലഭവമഭാകുന മുറയ്ക്കസ്റ്റ് പണനി ലടണര് ലചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ജലനനിധനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

കകേഭാടയലാം അയ്മനലാം പഞഭായത്തനിലല ഓവര് ലഹഡസ്റ്റ് ടഭാങസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

136 (4013) ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷസ്റ്റ്  കുറപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം അയ്മനലാം പഞഭായത്തനിലല കുടമഭാളൂരനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച
ഓവര് ലഹഡസ്റ്റ് ടഭാങസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് എലന്തെങനിലലാം തടസ്സലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാലവനിളലാംബലാം കൂടഭാലത പ്രസ്തുത ടഭാങസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  കകേഭാടയലാം  അയ്മനലാം  പഞഭായത്തനിലല  കുടമഭാളൂര്  ഓവര്  ലഹഡസ്റ്റ്  ടഭാങനിലന്റെ
പണനികേള  24-5-2016-ല് ആരലാംഭനിച്ചു.  പ്ലനിന്തെസ്റ്റ് ലലവല് വലരയള്ള പണനികേള  2017
മഭാര്ചനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. NRDWP-യനില് ഉളലപട ഇനൗ പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ് കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ധനസഹഭായത്തനില് ഉണഭായ നനിയനണങ്ങള കേഭാരണലാം തുടര് പ്രവൃത്തനികേള തടസ്സ
ലപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ജലനനിധനി പദതനി

137 (4014) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  എളവള്ളനി  പഞഭായത്തനിലല  ജലനനിധനി  പദതനിയലടയലാം
പ്രസ്തുത  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലടയലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് എളവളളനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ജലനനിധനി  2-ാം ഘടത്തനില്
ഒനഭാലാം ബഭാചനില് നടപഭാക്കനിയ കുടനിലവള്ള പദതനിയനില് 3014 കുടുലാംബങ്ങളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.
പദതനി 19-11-2016-ല് കേമ്മേതീഷന ലചേയ്ലതങനിലലാം ഉപനിലന്റെ സഭാനനിദവലാം കേലണത്തനിയതനിനഭാല്
24-11-2016-ല്  പദതനി  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണനിവന.  12-7-2017-നസ്റ്റ്
ടയല് റണ് ആരലാംഭനിലചങനിലലാം  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  ലഭാബനില്നനിനലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കനിയകശഷലാം  24-7-2017  മുതല്  കൂടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  നടത്തനിവരുന.
ഇകപഭാള 16 മണനിക്കൂര് പമ്പനിലാംഗുലാം, ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ് 24 മണനിക്കൂറലാം കുടനിലവള്ള
വനിതരണവുലാം നടതനണസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ്  കസഭാണുകേളനിലഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം
നടതനതസ്റ്റ്.

ശുദജലവനിതരണത്തനിനഭായനി പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്, ഡനിസനിബറ്റ്യൂഷന ലലലനുകേള
മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി

138 (4015) ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശുദജല വനിതരണത്തനിനഭായനി പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ഹലനുകേളുലാം ഡനിസനിബറ്റ്യൂഷന ഹലനുകേളുലാം
മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ഹലനുകേളുലാം  ഡനിസനിബറ്റ്യൂഷന  ഹലനുകേളുമഭാണസ്റ്റ്
മഭാറനി സഭാപനികക്കണതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെല്ലഭാലാം;

(സനി)  ഇതനിനസ്റ്റ്  ലചേലവഭാകുന  തുകേ  എങ്ങലന  കേലണത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനി
ചനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബജറനില് പ്രഖവഭാപനിച പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  എ.സനി.,  പ്രനികമഭാ  ടഭാനസനിഷന  ലമയനിനുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  അമൃതസ്റ്റ്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  കേഭാലപഴക്കലാം  ലചേന  ലലപപ്പുകേളുലാം  പമ്പുകേളുലാം  കമഭാകടഭാറകേളുലാം  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  6  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനികലയലാം  ഗുരുവഭായൂര്,
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനികലയമഭായനി  255.706  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പ്രവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
പഴയ ലലപപ്പുകേള  മഭാറനി  പുതനിയവ സഭാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കസറസ്റ്റ്  പ്ലഭാന  2016-17-ല്
4101.99  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  2017-18-ല്  1404.25  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത കസറസ്റ്റ് പ്ലഭാന 2017-18-ല് ഉളലപടുത്തനിയ 2387.12 ലക്ഷലാം
രൂപയലട പദതനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഏകേകദശലാം  3500  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ലലലനുകേളുലാം  ഡനിസനിബറ്റ്യൂഷന
ലലലനുകേളുലാം  മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാനുലണനസ്റ്റ്  കേണക്കഭാക്കലപടുന.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) ഇതനിനസ്റ്റ് ലചേലവഭാകുന തുകേ കസറസ്റ്റ് പ്ലഭാന, കേനിഫ്ബനി, അമൃതസ്റ്റ്, നബഭാര്ഡസ്റ്റ്,
കകേനധനസഹഭായലാം തുടങ്ങനിയവവഴനി കേലണത്തഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടുനതസ്റ്റ്.

കുളക്കട-പവനികത്രശസ്വരലാം കുടനിലവള്ള പദതനി

139 (4016) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുളക്കട-പവനികത്രശസ്വരലാം കുടനിലവളള പദതനി എനകത്തക്കസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
നനിലവനില് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  അവകശഷനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹമലലാം-തലവൂര്  കുടനിലവളള  പദതനിയനില്  അവകശഷനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള
എലന്തെല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  പദതനി എനകത്തക്കസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ) കദശതീയ ഗഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിയ
കുളക്കട-പവനികത്രശസ്വരലാം കുടനിലവള്ള പദതനിയലട ഒനഭാലാംഘടലാം ഭഭാഗനികേമഭായ വനിതരണ
ശലാംഖലയടക്കലാം ഇതനിനകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞു. പദതനിയലട രണഭാലാം ഘടമഭായനി
കുളക്കട-പവനികത്രശസ്വരലാം  എനതീ പഞഭായതകേളനില് കശഷനിക്കുന വനിതരണശലാംഖല
സഭാപനിക്കുനതനിനഭായള്ള  ഒരു  പദതനിയലട  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  കുളക്കടയനില്  ഏകേകദശലാം  150  കേനി.മതീ.  വനിതരണ  ശലാംഖലയലാം  പവനികത്രശസ്വരലാം
പഞഭായത്തനില്  67  കേനി.മതീ.  വനിതരണ ശലാംഖലയലാം സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനി,
പവനികത്രശസ്വരലാം  പഞഭായത്തനില്  നനിലവനിലള്ള  13  കേനി.മതീ.  എ.സനി.  ലലപപസ്റ്റ്  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനി എനനിവയഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന അവകശഷനിക്കുനതസ്റ്റ്.

(സനി)  ലലമലലാം-തലവൂര്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്  അവകശഷനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേളുലട
വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. പൂക്കുനമല  ഉപരനിതല  സലാംഭരണനിയനില്നനിനലാം  ആക്കഭാവനിള
ഉപരനിതല സലാംഭരണനിയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  200 mm DI  ലലപപസ്റ്റ് ലലലന
സഭാപനിക്കുന  പ്രവൃത്തനി  (70  ശതമഭാനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു).
പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡനില് ലലപപസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നനിയനണലാം
ഇല്ലഭാതനിരുനഭാല്  31-10-2017-നകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമനസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

2. ലലമലലാം പഞഭായത്തനില് വനിതരണശലാംഖല സഭാപനിക്കുന പ്രവൃത്തനി-
ലലമലലാം പഞഭായത്തനിലല 81 കേനി.മതീ. വനിതരണ ശലാംഖല സഭാപനിക്കുന
പ്രവൃത്തനിയലാം  പടഭാഴനി-പടഭാഴനി  വടകക്കക്കര,  തലവൂര്  എനതീ
പഞഭായതകേളനില്  കശഷനിക്കുന  വനിതരണ  ശലാംഖല  സഭാപനിക്കുന
പ്രവൃത്തനിയലാം  ഉളലപടുത്തനി  58.07  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഒരു  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയനില് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇനൗ പദതനിക്കസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കസ്റ്റ് പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ബഭാവനിക്കര കുടനിലവള്ള പദതനി

140 (4017) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനില്ലയനിലല ബഭാവനിക്കര കുടനിലവള്ള പദതനിക്കസ്റ്റ് പുതുക്കനിയ
ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ലടണര്  സലാംബന്ധനിച  നടപടനികേള  ഏതുവലരയഭാലയനസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  15-7-2017-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി)നമ്പര്  604/2017/ജവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം  27.75
കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  ബഭാവനിക്കരയനില് ഒരു റഗുകലറര്  പണനിയനതനിനസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലാം  സമതീപ  പഞഭായതകേളനിലല
കുടനിലവള്ളത്തനിനുള്ള കസഭാതസ്സസ്റ്റ് ലമചലപടുതനതനിനസ്റ്റ് ഉപകേരനിക്കുലാം.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയലട  Estimate,  Price  മുഖഭാന്തെനിരലാം  7-8-2017-നസ്റ്റ്
ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആഗസസ്റ്റ്  അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  പ്രവൃത്തനി
ലടണര് ലചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

കുടനിലവളളലാം ചൂഷണലാം ലചേയ്യുനവര്ലക്കതനിലര നടപടനി

141 (4018) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനിലവള്ളലാം ചൂഷണലാം ലചേയ്യുന മഭാഫനിയകേളലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസകേള സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലകസഭാതസകേള സലാംരക്ഷനിക്കുനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ജലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തസ്റ്റ്/മുനസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനില്  ജലകസഭാതസകേളുലട
വനിശദമഭായ  സനിതനിവനിവരകേണക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവനിടങ്ങളനില് മുനകേഭാലങ്ങളനില്
ഉണഭായനിരുന നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ് ഇകപഭാള ഉകണഭാലയനള്ള വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മുനപസ്റ്റ്  ഉണഭായനിരുന  നതീര്ചഭാലകേള,  ഹകേകത്തഭാടുകേള,  കതഭാടുകേള
എനനിവ ഇകപഭാള നശനിച്ചുകപഭാകുനതസ്റ്റ് തടയഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന ജലത്തനിലന്റെ കമഭാഷണലാം തടയനതനിനഭായനി
ആന്റെനി വഭാടര് ലതഫസ്റ്റ് സസ്വഭാഡസ്റ്റ്, വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട റവനറ്റ്യൂ ഇനലസക്ഷന വനിഭഭാഗലാം എനതീ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  തുടര്ചയഭായനി  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.  അനധനികൃത  കേണക്ഷന,
ലപഭാതുടഭാപ്പുകേളനില് നനിനള്ള ജലദുരുപകയഭാഗലാം എനനിവയളലപലട അനധനികൃതമഭായനി
കുടനിലവളളലാം  എടുക്കുനതസ്റ്റ്  കേലണതകേയഭാലണങനില്  പനിഴ  ഇനൗടഭാക്കുകേ,  കേണക്ഷനുകേള
വനികച്ഛദനിക്കുകേ,  നനിയമനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേ  എനതീ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത ജലകസഭാതസകേളുലട  സലാംരക്ഷണലാം,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട ചുമതലയഭാണസ്റ്റ്.  എനനിരനിക്കലലാം പരനിമനിതമഭായ കതഭാതനില് ഇവയലട
പുനരുദഭാരണവുലാം  സലാംരക്ഷണവുലാം  ജലകസചേന  വകുപ്പുലാം,  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലാം
ഏലറടുക്കഭാറണസ്റ്റ്.
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(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ജല അകതഭാറനിറനി ഏലറടുത്ത പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിവരലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന : തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനില്ലയനിലല അണ്ടൂര്കക്കഭാണലാം പഞഭായത്തനിലല
ആനതഭാഴ്ചനിറ കുളത്തനിലന്റെയലാം പഭാറശഭാല പഞഭായത്തനില് പരശുവയ്ക്കല് വനികല്ലജനിലല
വണനിചനിറ  കുളത്തനിലന്റെയലാം  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുന.  അണ്ടൂര്കക്കഭാണലാം
പഞഭായത്തനിലല  ആനതഭാഴ്ചനിറ  കുളത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ലചേളനിനതീക്കലലാം
സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കലലാം സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനിലല മഴലവളളലാം കുളത്തനിലലത്തനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന പ്രവൃത്തനികേളനില് ഒനഭാലാം ഘടലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം രണഭാലാംഘട പണനികേളനില് 85
ശതമഭാനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പഭാറശഭാല പഞഭായത്തനിലല പഭാറശഭാല,
പരശുവയ്ക്കല്  വനികല്ലജകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുന  തരത്തനില്  വണനിചനിറ
കുളത്തനിലല ലചേളനി നതീക്കലാം ലചേയലലാം വശങ്ങളനില് കേരനിങലസ്റ്റ് മ പഭാകേനി എല്.ഡനി.പനി.ഇ.
ഫനിലനിലാം  പതനിപനിചസ്റ്റ്  ജലകസഭാതസ്സഭായ  കുളത്തനിലന  സലാംരക്ഷനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള
80 ശതമഭാനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.

കൂടഭാലത തുറന കേനിണറകേള കസഭാതസ്സഭായ കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലടയലാം, ജല
അകതഭാറനിറനിയലട  ഓഫതീസസ്റ്റ്  പരനിസരങ്ങളനിലലാം  മഴക്കുഴനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന  പ്രവൃത്തനിയലാം
ഏലറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിലവനിലള്ള കുളങ്ങളുലാം ശുദജല കസഭാതസകേളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ജലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  ഹരനിതകകേരളലാം,  പ്ലഭാന  ഫണസ്റ്റ്,
കനഭാണ്  പ്ലഭാന  ഫണസ്റ്റ്,  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  ആസനി  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  എനനിവ
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത ഫണനിലന്റെ
ലഭവതയനുസരനിചസ്റ്റ്  കുളങ്ങളുലടയലാം  ശുദജല കസഭാതസകേളുലടയലാം  സലാംഭരണകശഷനി
വര്ദനിപനിക്കല്,  ശുചേതീകേരണലാം,  പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനിയനില് കേയര് ഭൂവസലാം,  പുലസ്റ്റ് മ  എനനിവ
വചസ്റ്റ് പനിടനിപനിചസ്റ്റ് ബലലപടുത്തല് തുടങ്ങനിയ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി)  ലലമനര്  ഇറനികഗഷന  ലസനസസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ജലകസചേനത്തനിനസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന കേനിണറകേളുലടയലാം മറസ്റ്റ്  സതീമുകേളുലടയലാം സനിതനിവനിവര കേണക്കുകേള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഇ) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

തൃക്കഭാക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലലപപസ്റ്റ് ലലലന കറഭാഡസ്റ്റ്

142 (4019) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃക്കഭാക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്ലപടതുലാം  ലകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനനിലലാം
തൃക്കഭാക്കര  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലാം  കൂടനി  കേടന  കപഭാകുനതുമഭായ  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട
കേതീഴനിലളള ലലപപസ്റ്റ് ലലലന കറഭാഡസ്റ്റ് വളലരക്കഭാലമഭായനി ലപഭാടനിലപഭാളനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇനൗ കറഭാഡസ്റ്റ്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദവനിവരലാം  നല്കേഭാകമഭാ;  ഇലല്ലങനില്  ഇനൗ  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്
ലകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  തൃക്കഭാക്കര  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  അനുമതനി
നല്കുകമഭാ എനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഏകേകദശലാം  9  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  ലകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  സമതീപ
പഞഭായതകേളക്കുലാംകൂടനി  20  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കുടനിലവളളലാം  എത്തനിക്കുനതനിനു
കവണ 36'', 42'', 48''  വവഭാസമുള്ള ലലപപസ്റ്റ് ലലലനുകേള കേടനകപഭാകുനതസ്റ്റ് പ്രസ്തുത
കറഭാഡനില്  കൂടനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഇനൗ  കറഭാഡസ്റ്റ്  ലപഭാതു  ഗതഭാഗതത്തനിനസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാല്
അധനികേരനിച ടഭാഫനികേസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ് കേഭാരണലാം ഇനൗ ലലപപസ്റ്റ് ലലലനുകേളക്കസ്റ്റ് കകേടുപഭാടുകേള
ഉണഭാകുവഭാന സഭാധവതയണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ശുദജലവനിതരണലത്ത കേഭാരവമഭായനി ബഭാധനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനിലന്റെ  വഭാണനിജവ  തലസഭാനമഭായ  ലകേഭാചനി  നഗരത്തനികന്റെതടക്കലാം  ഒരു
പ്രകദശത്തനിലന്റെയഭാലകേ  കുടനിലവള്ളവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലത്ത  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുലമനതനിനഭാല്  ഇനൗ  കറഭാഡസ്റ്റ്  ലപഭാതുഗതഭാഗതത്തനിനുകവണനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതസ്റ്റ്
ആശഭാസവമല്ല.

ജലത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന

143 (4020) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  ജലത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയ്ക്കസ്റ്റ് എലന്തെല്ലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) നനിലവനിലള്ള സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ അപരവഭാപ്തത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലമനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  ജലത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയ്ക്കസ്റ്റ്  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലലാം  ജനില്ലഭാ  ലഭാബുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  33  സബസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷണല്  ലഭാബുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇനൗ
ലഭാബുകേള വഴനി  ജല അകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
നനിരന്തെരമഭായനി പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതനണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറലമ കദശതീയ ഗഭാമതീണ
കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഗഭാമതീണ  ജലകസഭാതസകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരവുലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  ഇനൗ  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  കകേന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലവബസ്റ്റ്
ലലസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്. കമല്പറഞ ലഭാബുകേളക്കു പുറലമ ലകേഭാചനിയനില്
ജലഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയ്ക്കസ്റ്റ് ആവശവമഭായ ആധുനനികേ സനൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
ഒരു കസറസ്റ്റ്  റഫറല് ഇനസനിററ്റ്യൂട്ടുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ജലഅകതഭാറനിറനി  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ലപടഭാല്
ബന്ധലപട  ഉകദവഭാഗസലര  യഥഭാസമയലാം  അറനിയനിചസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാറണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.
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അനധനികൃതമഭായനി ജലലാം എടുക്കുനതസ്റ്റ് തടയനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

144 (4021) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  നനിനലാം  അനധനികൃതമഭായനി  ജലലാം  എടുക്കുനതസ്റ്റ്
തടയനതനിനസ്റ്റ് എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന;

(ബനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനില്ലയനില്  ഇത്തരത്തനിലള്ള
എത്ര കകേസുകേള കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) വനകേനിട ഫഭാറസ്റ്റ് ഉടമകേളലക്കതനിലര ഇത്തരലാം കകേസുകേള എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് ആര്ലക്കഭാലക്ക എതനിലരയഭാണസ്റ്റ് കകേസുകേള എടുത്തനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം  അനധനികൃതമഭായനി  ജലലാം  എടുക്കുനതസ്റ്റ്
തടയനതനിനഭായനി  ആന്റെനി വഭാടര് ലതഫസ്റ്റ്  സസ്വഭാഡസ്റ്റ്,  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിലല റവനറ്റ്യൂ
ഇനലസക്ഷന  വനിഭഭാഗലാം  എനതീ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  തുടര്ചയഭായനി  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
വരുന.  അനധനികൃത കേണക്ഷന,  ലപഭാതു ടഭാപ്പുകേളനില്  നനിനള്ള ജലദുരുപകയഭാഗലാം
എനനിവയളലപലട  അനധനികൃതമഭായനി  കുടനിലവളളലാം  എടുക്കുനതസ്റ്റ്  കേലണതകേയഭാലണങനില്
പനിഴ ഇനൗടഭാക്കുകേ,  കേണക്ഷനുകേള വനികച്ഛദനിക്കുകേ,  നനിയമനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേ
എനതീ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനില്ലയനില്  ഇത്തരത്തനിലള്ള
112 കകേസകേള കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴലകേഭാടുക്കുന :

പനി.എചസ്റ്റ്. ഡനിവനിഷന (കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്) - 70

പനി.എചസ്റ്റ്. ഡനിവനിഷന (സനൗത്തസ്റ്റ്) - 20

എചസ്റ്റ്.ഡബറ്റ്യൂ. ഡനിവനിഷന അരുവനിക്കര - 21

വഭാടര് സലലപ്ല ഡനിവനിഷന, ആറനിങ്ങല് - 1

ആലകേ - 112

(സനി&ഡനി)  ഇനൗ  കേഭാലയളവനില്  കകേസകേള  ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  ലചേയനിടനില്ല.   അനധനികൃതമഭായനി
കുടനിലവളളലാം എടുക്കുനതസ്റ്റ് കേലണത്തനിയഭാല് പനിഴ ഇനൗടഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് പതനിവസ്റ്റ്.
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കേഭാലപഴക്കലാം ലചേന ലലപപ്പുകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാന നടപടനി

145 (4022) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വളളനിക്കുനസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനില് കതഞനിപഭാലലാം,  കചേകലമ്പ്ര ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലല
ജലവനിതരണ ലലപപ്പുകേള കേഭാലപഴക്കലാം ലകേഭാണസ്റ്റ് ലപഭാടനി,  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ലവളളലാം
നഷമഭാകുനതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലലപപ്പുകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലലപപ്പുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനില്ലയനിലല കുടനിലവള്ള പദതനികേള

146 (4023) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനില്ലയനില്,  വനിവനിധ വകുപ്പുകേള കുടനിലവളള പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് എത്ര തുകേ വഭാടര് അകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ്
ലഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  പ്രവൃത്തനികേളുലട കപരുലാം തുകേയലാം പ്രകതവകേലാം പ്രകതവകേലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇനൗ പ്രവൃത്തനികേള ഓകരഭാനനികന്റെയലാം നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  പനത്തടനി  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലട
വനിതരണ  ശലാംഖല  പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡസ്റ്റ്  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുവഭാനകവണനി ലപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് 23.33 ലക്ഷലാം രൂപയലട നനികക്ഷപലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  പനി.എചസ്റ്റ്.
ഡനിവനിഷനസ്റ്റ് കേതീഴനില് പഞഭായത്തസ്റ്റ് മുകഖന പടനികേവര്ഗ വകുപസ്റ്റ്  357.30  ലക്ഷലാം രൂപ
ലഡകപഭാസനിറസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രവൃത്തനികേളുലട കപരുലാം തുകേയലാം നനിലവനിലല സനിതനിയലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ലവളര്കുനതള്ള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട വഭാടര് ടഭാങസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം

147 (4024) ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴ ലവളര്കുനതള്ള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട വഭാടര് ടഭാങസ്റ്റ്
മണ്ണനിടനിഞസ്റ്റ്  വതീണതനിലന  തുടര്നസ്റ്റ്  രണ്ടുവര്ഷമഭായനി  അപകേടഭാവസയനിലഭാലണന
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത വഭാടര് ടഭാങസ്റ്റ് സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 27-6-2015-ല് മൂവഭാറ്റുപുഴ തഭാലൂക്കനില് ലവളര്കുനലാം വനികല്ലജനിലല
കകേഭാര്മലയനില് ഉകദ്ദേശലാം 100 മതീറകറഭാളലാം നതീളത്തനില് വലനിയ മണ്തനിട ഇടനിഞ്ഞുവതീണസ്റ്റ്
നഭാശനഷങ്ങള സലാംഭവനിചനിരുന. മണ്ണനിടനിചനില് ഉണഭായ ഭഭാഗലാം വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട വഭാടര്
ടഭാങസ്റ്റ് സനിതനി ലചേയ്യുന കകേഭാലാംപനൗണനിനസ്റ്റ് സമതീപമഭാണസ്റ്റ് സനിതനി ലചേയ്യുനതസ്റ്റ്.  ടഭാങനിലന്റെ
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  തഭാലഴപറയന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനികയഭാളജനിക്കല്
സര്കവ്വ ഓഫസ്റ്റ് ഇനഡവ നടത്തനിയ പഠനത്തനില് മണ്ണനിടനിചനില് ഉണഭായതനിലന്റെ കേഭാരണലാം ഒരു
സസ്വകേഭാരവ വവകനി തലന്റെ ഭൂമനിയനിലള്ള മണ്ണസ്റ്റ് ഏകേകദശലാം  20  മതീറര് കേതീഴഭാലാംതൂക്കഭായനി
എടുതമഭാറനിയതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനഭാല്  വര്ഷകേഭാലത്തസ്റ്റ്  വഭാടര്  ടഭാങസ്റ്റ്  നനിറചസ്റ്റ്  വനിതരണലാം
ലചേയരുലതനസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  ഇനൗ  വനിഷയലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  കകേഭാടയതള്ള
രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാന്ധനി ഇനസനിററ്റ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ് ലടകകഭാളജനി നടത്തനിയ പഠനത്തനിലലാം ടഭാങസ്റ്റ് പൂര്ണ്ണമഭായനി
ജലലാം  നനിറചസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലചേയരുലതനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  കമല്പറഞ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  വര്ഷകേഭാലത്തസ്റ്റ്  ഇനൗ  ടഭാങനില്  സലാംഭരനിക്കഭാലതയഭാണസ്റ്റ്
ശുദജല  വനിതരണലാം  നടത്തനിവരുനതസ്റ്റ്.  രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി  ഇനസനിററ്റ്യൂടനിലന്റെ  മലറഭാരു
നനിര്കദ്ദേശലാം  ഇകപഭാള  ഇടനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുന  മണ്ണസ്റ്റ്  ഇനനിയലാം  ഇടനിയഭാതനിരനിക്കുവഭാന  അതനിലന്റെ
അടനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം ലകേഭാടുക്കണലാം എനഭായനിരുന. എനഭാല് ഇനൗ സലലാം
സസ്വകേഭാരവ വവകനിയകടതസ്റ്റ് ആയതുലകേഭാണസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനി നടപടനികേള കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട ഭഭാഗതനനിനസ്റ്റ് ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ് ബുദനിമുട്ടുള്ളതനിനഭാല് ഇക്കഭാരവലാം
ജനില്ലഭാ കേളകറലട ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കമഭാരവഭാകേഭാപസ്റ്റ് പദതനി

148 (4025) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡത്തനിലല  നനമ്പ്ര  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
കമഭാരവഭാകേഭാപസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ള-കേഭാര്ഷനികേ-ജല കസചേന പദതനിയലട നടപടനിക്രമങ്ങളുലട
നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  മുന  ബഡ്ജറനില്  5  അഞസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയ  ഈ  പദതനിയലട
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലചേറകേനിട  ജലകസചേന  ചേതീഫസ്റ്റ്
എഞനിനതീയറലട കേഭാരവഭാലയത്തനില് എത്തനിയകശഷമുണഭായ നടപടനിക്രമങ്ങള  വനിവരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പദതനികേലള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
കചേര്ന  17-8-2017-ലല  അവകലഭാകേന  കയഭാഗത്തനില്  കമഭാരവകേഭാപസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ള
കേഭാര്ഷനികേ ജലകസചേന പദതനിക്കുകവണനി വനിശദമഭായനി പഠനലാം നടത്തനി പരമഭാവധനി
പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്  ഒരു  സമഗ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിച്ചു.
ഇതനിനുകവണനിയള്ള നടപടനികേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആവശവകേത അനുസരനിചസ്റ്റ് പദതനി
ഒരുമനികചഭാ  രണ്ടു  ഘടങ്ങളനിലഭാകയഭാ  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  സഭാധവത  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശവുലാം നല്കുകേയണഭായനി.

(ബനി) സൂപ്രണനിലാംഗസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് സമര്പനിച 5 കകേഭാടനി രൂപയലട ഡനി.പനി.ആര്.
ചേതീഫസ്റ്റ് എഞനിനതീയറലട കേഭാരവഭാലയത്തനില് ലഭനിച്ചു.  ചേതീഫസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്  23-1-2017-ല്
പദതനി പ്രകദശലാം സനര്ശനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല് കൃഷനി സലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രകയഭാജനലപടുതലാം
വനിധലാം  കമഭാരവഭാകേഭാപസ്റ്റ്  ജലഭാശയവുലാം  അനുബന്ധ  കതഭാടുകേളുലാം  വനികേസനിപനിക്കുന  തരത്തനില്
പദതനി തയഭാറഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു. കേല്ലകേടസ്റ്റ് പ്രസ്തുത സലത്തസ്റ്റ് (ചേതുപസ്റ്റ് പ്രകദശലാം)
പ്രഭാകയഭാഗനികേമല്ലഭാത്തതനിനഭാല് അതസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. അതനുസരനിചസ്റ്റ് 10
കകേഭാടനി രൂപയലട എസനികമറസ്റ്റ് ഗതീന ബുക്കനില് ഉളലപടുത്തഭാന ചേതീഫസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്
(ജലകസചേനവുലാം ഭരണവുലാം)  സമര്പനിചനിരുനലവങനിലലാം ലലറര് ഒഭാഫസ്റ്റ് ലക്രഡനിറസ്റ്റ് ഉള്ള
വകുപനിലല പ്രവര്ത്തനിയഭായതനിനഭാല്  ഗതീന ബുക്കനില് ഉളലപടുത്തഭാന സഭാധനിചനിടനില്ല.

(സനി) സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ശുദജലവനിതരണ പദതനികേള

149 (4026) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുനപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  പുതുതഭായനി  എത്ര  ശുദജലവനിതരണ
പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കലപട്ടു എനസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) എത്ര ലനിറര് കുടനിലവളളമഭാണസ്റ്റ് ഇനൗ പദതനികേള വഴനി ലഭവമഭാക്കനിയലതനസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രകതവകേ  നനികക്ഷപ  പദതനികേളനില്  എത്ര കകേഭാടനി  രൂപയലട  പുതനിയ
പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുലണനസ്റ്റ് വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട
ജലവനിതരണ പദതനികേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ജലനനിധനി പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  348  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  ഇനൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  31-7-2017
വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാക്തൃ  സമനിതനികേലള  തുടര്
നടത്തനിപനിനഭായനി ഏല്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലട  പ്രസ്തുത  പദതനികേളവഴനി  പ്രതനിദനിനലാം
ഏകേകദശലാം 164.81 ദശലക്ഷലാം ലനിറര് കുടനിലവള്ളമഭാണസ്റ്റ് ശുദതീകേരനിചസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുനതസ്റ്റ്.
348  ജലനനിധനി പദതനികേളനിലൂലട  33,505  കുടുലാംബങ്ങളനിലല  1.5  ലക്ഷലാം ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുന.   ആകളഭാഹരനി  70  lpcd  ലവളളലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനഭായഭാണസ്റ്റ് ജലനനിധനി പദതനികേള വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുനതസ്റ്റ്.  പൂര്ത്തതീകേരനിച
പദതനിയനിലൂലട  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  അളവസ്റ്റ്  നനിശ്ചയനിക്കുനതസ്റ്റ്  അതഭാതസ്റ്റ്
ഗുണകഭഭാക്തൃ സമനിതനികേളഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബജറനില് കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
10  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  സമതീപ പഞഭായതകേളക്കുമഭായനി  പ്രഖവഭാപനിച  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
909  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  ഉല്പഭാദന  ഘടകേങ്ങള  മഭാത്രലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച
പദതനികേളുലട  വനിതരണ  ശലാംഖല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  163.1  കകേഭാടനി  രൂപയലട 8
പദതനികേളക്കുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ പദതനികേള കൂടഭാലത
2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിലന്റെ മറപടനി പ്രസലാംഗത്തനില് കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായകത്തഭാടു
കൂടനി  പ്രഖവഭാപനിച  5  പുതനിയ  പദതനികേളക്കഭായനി  185  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനിയലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കമല്പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കേനിയ 23 പദതനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*  2017-18-ലല  ബഡ്ജറനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  41  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  1696  കകേഭാടനി  രൂപയലാം മറപടനി  പ്രസലാംഗത്തനില്
ഒരു പദതനിക്കസ്റ്റ് 20 കകേഭാടനി രൂപയലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇനൗ ലപ്രഭാകപഭാസലകേളുലട
സഭാധവതഭാ  പഠനലാം  നടത്തനി വനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കമല്പറഞ  പദതനികേളുലട  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കചേര്ക്കുന.* 61  ഗഭാമപഞഭായതകേളനില്  കൂടനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  അധനികേമഭായനി
ലഭവമഭാകുന  ജലലാം  ബളക്കഭായനി  വഭാങ്ങനി  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനിലന്റെയലാം,  ഗുണകഭഭാക്തൃ
സമനിതനികേളുലടയലാം പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട ഗഭാമതീണ ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് അവരുലട വതീടുകേളനില്
കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുനതനിനുള്ള ഒരു പുതനിയ പദതനി കൂടനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാര്  തതസ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം  കലഭാകേ  ബഭാങനില്  നനിനലാം
ഏകേകദശലാം  1000  കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി വഭായ വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള കൂടനി
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജലവനിതരണത്തനില് നനിയനണലാം

150 (4027) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ പത്തസ്റ്റ് കേഭാലവര്ഷക്കഭാലയളവനിലല കേണക്കുകേള പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള
ലനയഭാര്,  കപപഭാറ  ഡഭാമുകേളനിലല  ജലനനിരപസ്റ്റ്  നനിലവനില്  അറപതസ്റ്റ്  ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം
കുറവഭാലണന റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭാകയഭാ;

(ബനി)  ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപസ്റ്റ്  കേഴനിഞ  വര്ഷകത്തക്കഭാള  തഭാഴ്ന്നനനിലയനിലഭാകണഭാലയനസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  കുഴല് കേനിണറകേള റതീചേഭാര്ജസ്റ്റ്  ആവുന തരത്തനിലള്ള മഴ  ലഭനിചതഭായനി
കേരുതുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലല്ലങനില് തലസഭാന നഗരനിയനിലടക്കലാം ജലവനിതരണത്തനില് നനിയന
ണകമര്ലപടുതന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ 10  വര്ഷലത്ത കേണക്കുകേള പരനികശഭാധനി
ക്കുകേയഭാലണങനില് കപപഭാറ ഡഭാമനിലല ജലനനിരപസ്റ്റ്  60%-ല് അധനികേലാം കുറവഭാലണനസ്റ്റ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇകപഭാള അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള സലാംഭരണകശഷനിയലട ഏകേകദശലാം 40%
മഭാത്രമഭാണനിതസ്റ്റ്. ലനയഭാര്ഡഭാമനിലല ജലനനിരപ്പുലാം കേഴനിഞ 10 വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്
60%-ത്തനിലധനികേലാം കുറവഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2017 ജൂലലല മഭാസലത്ത ഭൂജല വകുപനിലന്റെ നനിരതീക്ഷണ കേനിണറകേളനിലല
ജലവനിതഭാനലാം 2016 ജൂലലല മഭാസലത്ത ജലവനിതഭാനവുമഭായനി തഭാരതമവലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള
തുറന കേനിണറകേളനില്  69%-വുലാം കുഴല്കേനിണറകേളനില്  66%-വുലാം ജലവനിതഭാനത്തനില്
കുറവസ്റ്റ് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഇതുവലര ലതക്കുപടനിഞഭാറന കേഭാലവര്ഷത്തനില് 29%
കുറവസ്റ്റ്  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഴയലട  ലഭവതയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  തുറന
കേനിണറകേളനില് വളലര കവഗത്തനില് റതീചേഭാര്ജസ്റ്റ് ലചേയലപടുനണസ്റ്റ്.  എനഭാല് കുഴല്
കേനിണറകേള റതീചേഭാര്ജസ്റ്റ് ലചേയലപടുനതസ്റ്റ് സഭാവധഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) നനിലവനില് ജലവനിതരണത്തനില് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുതവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിടനില്ല.
എനഭാല്  കേഭാലവര്ഷത്തനിലണഭായ  കുറവസ്റ്റ്  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ  മുനകേരുതലകേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദവഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അപകേടഭാവസയനിലഭായ ആനയഭാലാംകുനസ്റ്റ് വഭാടര് ടഭാങസ്റ്റ്

151 (4028) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരകശരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  ആനയഭാലാംകുനനിലള്ള  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയലട  വഭാടര്ടഭാങസ്റ്റ്  കേഭാലപഴക്കലാംമൂലലാം  അപകേടഭാവസയനിലഭായ  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചലതനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടനിയന്തെരമഭായനി  വഭാടര്ടഭാങസ്റ്റ്  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ടഭാങനിലന്റെ നനിലവനിലല അവസ പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ആവശവമഭായ നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന ബന്ധലപട ചേതീഫസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) പുതനിയ ടഭാങസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.
ഭരണഭാനുമതനിയലാം സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയലാം ലഭവമഭാക്കനി തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

കേഭാലവര്ഷത്തനില് വന കുറവസ്റ്റ്

152 (4029) ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ജലസലാംഭരണനികേളനില് കേഴനിഞ വര്ഷകത്തക്കഭാള ജലനനിരപസ്റ്റ് കുറയന സഭാഹചേരവത്തനില്,
ശുദജല ദുരുപകയഭാഗലാം തടയഭാന ജലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ് കേര്ശന നടപടനികേള ഹകേലക്കഭാളളുകമഭാ,
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി, ജലവനിതരണ ശലാംഖലകേളനിലല കചേഭാര്ചകേള അടനിയന്തെരമഭായനി
പരനിഹരനിച്ചുവരുന.  അകതഭാലടഭാപലാം  ശുദജല  ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയനതനിനഭായനി  സസ്വഭാഡുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ജലദുര്വനിനനികയഭാഗലാം,  ജലകമഭാഷണലാം എനനിവ കേലണത്തനിയഭാല്
പനിഴ ഇനൗടഭാക്കുകേ, കേണക്ഷന വനികച്ഛദനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന.  ആനുകേഭാലനികേങ്ങള,  പത്രങ്ങള,  ദൃശവ-ശഭാവവ മഭാധവമങ്ങള എനനിവവഴനി
ജലദുരുപകയഭാഗലാം തടയനതനിനഭായള്ള കബഭാധവത്കേരണവുലാം നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

ജലകസഭാതസകേള മഭാലനിനവ വനിമുകമഭാക്കനി സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് പദതനി

153 (4030) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പുഴകേള,  കതഭാടുകേള,  കേനഭാലകേള മുതലഭായ ജലകസഭാതസകേള
മഭാലനിനവമുകമഭാക്കനി സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് എലന്തെല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജലസലാംരക്ഷണവുലാം  ജലവനിനനികയഭാഗവുലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടതനതനിനസ്റ്റ്  ജലസുരക്ഷഭാ  കേവഭാമ്പയനിന  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  ഇതു  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടതനതനിനുള്ള  പരനിപഭാടനിയ്ക്കസ്റ്റ്  തുടക്കലാം  കുറനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജലകസഭാതസകേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  പഭാഴ്ജലലാം ഒഴുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ജല നനിയമലാം  1974
പ്രകേഭാരലാം  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിവരുന.
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനുമതനി  പരനിധനിയനില്  വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങകളയലാം ആശുപത്രനികേകളയലാം ഉതലാംഗ ലകേടനിടങ്ങകളയലാം ലകേഭാണ്ടുവരനികേയലാം,
അവനിടങ്ങളനില് നനിനള്ള പഭാഴ്ജലലാം ശുദതീകേരനിചസ്റ്റ് മഭാലനിനവഘടകേങ്ങള അനുവദനതീയ
പരനിധനിയനില്  എത്തനിചകശഷലാം  പരമഭാവധനി  പുനരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം  ബഭാക്കനിയള്ള  പഭാഴ്ജലലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകേയലാം ലചേയവരുന.  ഹനൗസസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേളനില് നനിനള്ള  സസ്വതീകവജലാം  ഗഭാര്കബജലാം
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എഞനിനനില്  നനിനള്ള  എണ്ണയലാം  മലനിനതീകേരണലാം  ഉണഭാക്കുനതസ്റ്റ്  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
ഹനൗസസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേലള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനുമതനി  പരനിധനിയനില്  ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനുമതനി പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുള്ള സഭാപനങ്ങള ഇടയ്ക്കനിലട
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  പഭാഴ്ജല  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചസ്റ്റ്  ലകബഭാറടറനികേളനില്  പരനികശഭാധന
നടത്തനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതകേയലാം,  വതീഴ്ചവരുതന  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കവണ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയലാം,  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഭാലനിക്കുനതനില് ലലാംഘനലാം നടതന
സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.  സലാംസഭാനലത്ത
പുഴകേളുലട  മലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെ  കതഭാതസ്റ്റ്  നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലല
നദനികേളനില്  വനിവനിധ  സലങ്ങളനിലഭായനി  വനിവനിധ  കസഷനുകേളനില്നനിനലാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
ലവള്ളത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള  ക്രമമഭായനി  കശഖരനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.
കൂടഭാലത കുളങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം, അധനികേമഭായനി അടനിഞ്ഞുകൂടനിയ ലചേളനിയലാം മഭാലനിനവങ്ങളുലാം
നതീക്കലാം ലചേയല്, തടഭാകേ സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള, നദനികേളനിലല നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ് നനിലനനിര്ത്തനി,
ഗഭാമതീണ കുടനിലവള്ള കസഭാതസകേള സഭായനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി തടയണകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ഉപ്പുലവള്ളക്കയറലാം തടയനതനിനഭായനി ലചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാലാം,  ലറഗുകലററകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ആവശവമുള്ള  ഇടങ്ങളനില്  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണലാം,  കേമ്പനികവലനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിക്കുകേ, വലകേള സഭാപനിക്കുകേ എനതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  കലഭാകേ ജലദനിനലാം,  കലഭാകേ പരനിസനിതനിദനിനലാം,  കലഭാകേ തണ്ണതീര്ത്തട
ദനിനലാം  എനനിവകയഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  ജലസലാംരക്ഷണവുലാം,  ജലവനിനനികയഭാഗവുലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കബഭാധവത്കേരണലാം നടതനതനിനസ്റ്റ് കേവഭാമ്പയനിനുകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാറണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത കേവഭാമ്പയനിനനില് ജലകസചേന വകുപ്പുലാം പങഭാളനിയഭാകേഭാറണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ഹരനിത
കകേരള  മനിഷലന്റെ  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ജലസലാംരക്ഷണവുലാം  വനിനനികയഭാഗവുലാം
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കബഭാധവത്കേരണലാം  നടതനതനിനുള്ള  കേവഭാമ്പയനിനുകേള
നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  ലക്ഷവമനിടുനണസ്റ്റ്.  വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  ജലസലാംരക്ഷണലാം
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  അവകബഭാധലാം  ഉളവഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2017  മഭാര്ചസ്റ്റ്  22-നസ്റ്റ്
തനിരുവനന്തെപുരലത്ത  മഭാര്ബകസലനിയസസ്റ്റ്  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജനില്  നടന
ചേടങ്ങനില് വചസ്റ്റ് ഒരു വര്ഷലാം നതീണ്ടു നനില്ക്കുന ഒരു കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനിക്കസ്റ്റ്
ജലകസചേന വകുപസ്റ്റ് തുടക്കമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പഞഭായതകേളനിലല ജലവനിതരണലാം

154 (4031) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഞഭായതകേളനിലല ജലവനിതരണലാം വതീണ്ടുലാം ജലനനിധനിലയ ഏല്പനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനുള്ള  കേരഭാറനിനസ്റ്റ്  ജലനനിധനിയലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയലാം  ഒപ്പു
വചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം എലന്തെല്ലഭാലാം;

(സനി)  പഞഭായതകേളനിലല  ജലവനിതരണലാം  ജലനനിധനി  സലാംവനിധഭാനലാംവഴനി
നടപഭാക്കനിയതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെല്ലഭാലാം;

(ഡനി)  കലഭാകേബഭാങനില്നനിനലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ജലനനിധനി  നടത്തനിപനിനസ്റ്റ്
ഇതുവലര വഭായലയടുത്തനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇത്തരത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില്ല.

(സനി)  ജലനനിധനി ഒനഭാലാംഘടത്തനില്  2003-2006  കേഭാലയളവനില്  5  പ്രഭാവശവലാം
എകസ്റ്റ്കറണല്  കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ്  മുകഖന  വനിശകേലനലാം  നടത്തനിയനിരുന.   രണഭാലാംഘടത്തനില്
ഇപ്രകേഭാരലാം ഒരു പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ വനിശകേലനലാം ഇകപഭാള
നടനവരുന.  ഇനൗ  പഠനങ്ങളനിലലല്ലഭാലാം  മനിക്ക  പദതനികേളുലാം  നനഭായനി  നടനവരുനതഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കലഭാകേബഭാങനില് നനിനലാം ജലനനിധനി ഒനഭാലാം ഘടത്തനിനസ്റ്റ്  276.18  കകേഭാടനി
രൂപയലാം രണഭാലാം ഘടത്തനിനസ്റ്റ്  നഭാളനിതുവലരയഭായനി  581.58  കകേഭാടനി  രൂപയലാം കചേര്ത്തസ്റ്റ്
ആലകേ 857.76 കകേഭാടനി രൂപ വഭായയഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഗഭാമവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് സുരക്ഷനിത കുടനിലവളളലാം

155 (4032) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യ  .    അരുണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് സുരക്ഷനിത കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുകേ എന ലക്ഷവകത്തഭാലട
നടപഭാക്കുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി) ഈ പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി കേനിഫ്ബനി
വഴനി  നടപനിലഭാക്കുന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ഗഭാമതീണകമഖലയനിലല  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സുരക്ഷനിത  കുടനിലവളളലാം
എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ഇതനിനഭായനി കകേന-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട ധന സഹഭായകത്തഭാലടയലാം
നബഭാര്ഡസ്റ്റ് ഉളലപലടയള്ള ധനകേഭാരവ ഏജനസനികേളുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലടയമഭാണസ്റ്റ്
പദതനികേള ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുനതസ്റ്റ്.  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ പ്രകദശങ്ങളക്കുലാം,
കുടനിലവള്ള  ഗുണനനിലവഭാര  പ്രശ്നങ്ങള  നനിലവനിലള്ള  പ്രകദശങ്ങളക്കുലാം  മുനഗണന
നല്കേനിയഭാണസ്റ്റ്  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്യുനതസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില്  മുനഗണനഭാ
ക്രമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുന പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ആവശവമഭായ
സലലഭവത  ഉളലപലടയള്ള  കേഭാരവങ്ങള  ഉറപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  പദതനി  രൂപകരഖ
തയഭാറഭാക്കനി  അനുകയഭാജവമഭായ  ഫണനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏജനസനിയനില്  സമര്പനിചഭാണസ്റ്റ്  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭവമഭാക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേന  സഹഭായലാം  കൂടനി
ഉളലപടുത്തനി  നടത്തനി  വരനികേയഭായനിരുന  NRDWP  പദതനികേളനില്  കകേനത്തനിലന്റെ
വനിഹനിതലാം  ഗണവമഭായനി  കുറചതസ്റ്റ്  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില്  നടപഭാക്കുവഭാന  ലക്ഷവമനിടനിരുന
പദതനികേളക്കസ്റ്റ് തനിരനിചടനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. നനിലവനിലള്ള പദതനികേളനില് നനിനലാം വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട കേതീഴനില് എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലലാം ഓകരഭാ ജനില്ലഭാ ലഭാബുകേളുലാം  33
സബസ്റ്റ് ഡനിവനിഷണല് ലഭാബുകേളുലാം എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനില് കസറസ്റ്റ് ലഭാബുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.  ഇനൗ  ലഭാബുകേളനില്  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഉല്പഭാദനത്തനികന്റെയലാം  വനിതരണത്തനികന്റെയലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതന.  കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന  ഗഭാമപഞഭായതകേളനിലല  ഗഭാമനനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  സുസനിരവുലാം
ഗുണകമന്മകയറനിയതുമഭായ  കുടനിലവള്ള  വനിതരണലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കലഭാകേബഭാങസ്റ്റ്
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുന ജലനനിധനി
പദതനി കകേരള റൂറല് വഭാടര് സലലപ്ല ആന്റെസ്റ്റ് സഭാനനികടഷന ഏജനസനി മുഖഭാന്തെരമഭാണസ്റ്റ്
നടത്തനിവരുനതസ്റ്റ്.  പദതനികേളുലട ജലകസഭാതസകേളനില് കുടനിലവള്ള ലഭവത ഉറപഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്
ജലസലാംരക്ഷണലാം, ഭൂജല പരനികപഭാഷണലാം എനതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇനൗ പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന  പദതനികേളുലട  നനിര്വ്വഹണലാം  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്
നനിരന്തെരലാം  വനിലയനിരുത്തനി  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  യഥഭാസമയലാം  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി വനിവനിധതലങ്ങളനില് അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള  നടതകേയലാം  വനിശദമഭായ  പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  സര്ക്കഭാരനിനുലാം
ഫണനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏജനസനികേളക്കുലാം സമര്പനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസസ്റ്റ്
ഉളലപലടയള്ള ആധുനനികേ സനൗകേരവങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗലപടുതനണസ്റ്റ്. ഇതനിനുപുറലമ
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സര്ക്കഭാര്  തലത്തനിലലാം/എലാം.എല്.എ./എലാം.പനി.  എനനിവരുലട  കനതൃതസ്വത്തനിലലാം
അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  കൂടനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിലല  പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്. ജലനനിധനി പദതനികേള ഗുണകഭഭാക്തൃ
സമനിതനികേള മുകഖന നടപഭാക്കുന പദതനികേളഭായതുലകേഭാണസ്റ്റ് അധനികേ കേഭാലതഭാമസലാം
പദതനി  നടത്തനിപനില് വരഭാറനില്ല.  കേഭാലവര്ഷ സമയത്തസ്റ്റ്  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ണ്ണരൂപത്തനില്  നടപഭാക്കഭാന  കേഴനിയനനില്ല  എനള്ളതസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  സഭാധഭാരണ
ഗതനിയനില് ജലനനിധനി പദതനികേള പഞഭായതകേളനില് നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം.

(സനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാടു

കൂടനി  10  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  സമതീപ  പഞഭായതകേളക്കുമഭായനി  പ്രഖവഭാപനിച

പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  909  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  വനിതരണ  ശലാംഖലകേള

വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  163.1  കകേഭാടനി  രൂപയലട  8  പദതനികേളുലട

ഭരണഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ പദതനികേള കൂടഭാലത 2016-17-ലല

പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് പ്രഖവഭാപനിച 5 പുതനിയ പദതനികേളക്കസ്റ്റ് 185 കകേഭാടനി രൂപയലട

ഭരണഭാനുമതനിയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്പടനി  പദതനികേളുലട  പ്രവൃത്തനികേള  തുടങ്ങുനതനിലന്റെ

പ്രഭാരലാംഭ  ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  പദതനി  സലാംബന്ധനിച  വനിശദവനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണകമന്മ പരനികശഭാധന

156 (4033) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണകമനമ പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി ലമഭാഹബല്

യൂണനിറ്റുകേള നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി) സനദ സലാംഘടനകേള വഴനി പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനില് കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ

ഗുണകമനമ പരനികശഭാധനിക്കഭാന വകുപസ്റ്റ് മുകഖന സഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് ലമഭാലലബല് യൂണനിറ്റുകേള നനിലവനിലനില്ല.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കുപനിലവള്ളത്തനിലന്റെ പരനികശഭാധന

157 (4034) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുപനികേളനില് ലഭനിക്കുന കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ വനില അമനിതമഭായനി വര്ദനിപനി
ചനിരനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുപനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  പരനികശഭാധന  ജലവനിഭവവകുപസ്റ്റ്  നടത്തഭാറകണഭാ;
എങനില് എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനിലവള്ളലാം വനില്ക്കുന ഏജനസനികേളക്കസ്റ്റ് രജനികസഷന ഏര്ലപടുത്തനി
യനിട്ടുകണഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആകരഭാഗവലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന  ബഭാകതീരനിയകേള  കുടനിലവള്ള
ടഭാങ്കുകേളനില് കേലണത്തനിയ കകേസുകേള വകുപനില് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) കുടനിലവള്ള ടഭാങ്കുകേളുലാം കുപനികേളുലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന ജലവനിഭവ വകുപനില്
സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കുകമഭാ; വവകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുപനികേളനില് ലഭനിക്കുന കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ വനില മുനകേഭാലങ്ങളനില് അമനിതമഭായനി
സസ്വകേഭാരവ നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
മുന കേഭാലഘടത്തനില് വനില നനിയനനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് കവണനി സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനില്
കുപനികേളനില് സര്ക്കഭാര് നനിര്മ്മേനിത കുടനിലവളളലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം
അതനിലന്റെ ഫലമഭായനി ഒരു പരനിധനിവലര വനിലവര്ദനവസ്റ്റ് നനിയനനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവനില് കുപനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന ജലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ്
നടതനനില്ല. കുപനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണകമന്മ ബറ്റ്യൂകറഭാ ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെവന സഭാനകഡര്ഡ്സനിലന്റെയലാം
ഫുഡസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  കസഫനി  സഭാനകഡര്ഡ്സസ്റ്റ്  ഒഭാഫസ്റ്റ്  ഇന്തെവയലടയലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുനതസ്റ്റ്.

(സനി)  കുടനിലവളളലാം  വനില്ക്കുന  ഏജനസനികേളക്കസ്റ്റ്  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്
രജനികസഷന  ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില്ല.  പ്രസബ്ബുത  ഏജനസനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി, പഞഭായത്തസ്റ്റ് തലത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള അനുമതനി കനകടണതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ഇ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെയലാം  വനിതരണത്തനിലന്റെയലാം  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന
നടതനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലണസ്റ്റ്.  ലകേ.ലഎ.ലഎ.ഡനി.സനി.-യലട  ഫഭാകറനിയനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  കുടനിലവളളലാം  'ഹനില്ലനി  അകേസ്വ'  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന  ഫഭാകറനി  പരനിസരത
തലന സലാംവനിധഭാനമുണസ്റ്റ്.
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മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന ശുദജല പദതനികേള

158 (4035) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡനിസനിബറ്റ്യൂഷന  ഹലനുകേള  ഇല്ലഭാത്തതുമൂലലാം  എത്ര  ശുദജല  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനലതനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം ശുദജല പദതനികേള ഏലറടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കേര്മ്മേപദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെല്ലഭാലാം;

(സനി)  ഇതനിനുള്ള  ധനസമഭാഹരണലാം  എങ്ങലനയഭാണസ്റ്റ്  കേലണതനലതനസ്റ്റ്
വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഡനിസനിബറ്റ്യൂഷന ലലലനുകേള ഇല്ലഭാത്തതുമൂലലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന ശുദജല
പദതനികേള  ഒനലാംതലനയനില്ല.  നനിലവനില്  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളനില്
ഉളലപട  ചേനില  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ഫണനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തതമൂലലാം  ഡനിസനിബറ്റ്യൂഷന  ലലലനുകേള
സഭാപനിക്കുന  പ്രവര്ത്തനികേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിടനില്ല.
എനഭാല്  വനിതരണ  ശലാംഖലകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണനി  2016-17  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറനില് കേനിഫ്ബനി പ്രകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 162 കകേഭാടനി
രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളലപട  8  പ്രവര്ത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
163.1  കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനിയലാം കേനിഫ്ബനിയലട അലാംഗതീകേഭാരവുലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(ബനി&സനി)  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ  പ്രവൃത്തനികേള  അപ്രകേഭാരലാം
ഏലറടുത്തവയഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  ഫണനിലന്റെ  അപരവഭാപ്തതമൂലലാം  പണനിപൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
പറഭാത്ത  പദതനികേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  ധനലഭവതയ്ക്കസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  മുനഗണന
അടനിസഭാനത്തനില് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

കദശതീയപഭാതയ്ക്കരനികേനില് ഉകപക്ഷനിക്കലപട നനിലയനിലള്ള ലലപപ്പുകേള

159 (4036) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുനസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടസ്റ്റ്  ലചേര്ക്കള  മുതല്  വനിദവഭാസഭാഗര്  വലര  കദശതീയപഭാതയ്ക്കസ്റ്റ്
സമതീപലാം മഭാസങ്ങളഭായനി ഹപപ്പുകേള കൂടനിയനിടനിരനിക്കുനതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  എങനില്  ഈ  ഹപപ്പുകേള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയകടതഭാകണഭാ  എനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങനില്,  ഇവ ഉകപക്ഷനിക്കലപട  നനിലയനില്  കേനിടക്കഭാന കേഭാരണലമന്തെഭാലണനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇനൗ ലലപപ്പുകേള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയകടതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇനൗ ലലപപ്പുകേള ഉകപക്ഷനിക്കലപടവയല്ല.  ലലപപ്പുകേള സഭാപനികക്കണ
ലചേര്ക്കള മുതല് വനിദവഭാസഭാഗര് വലരയള്ള ഭഭാഗത്തസ്റ്റ് നഭാഷണല് ലലഹകവയലട ഏലറടുക്കല്
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുനതനിനഭാല്  ലലപപ്പുകേള  സഭാപനികക്കണ  സലലാം  നഭാഷണല്
ലലഹകവ അകതഭാറനിറനി നനിര്ണ്ണയനിചസ്റ്റ് തനനിടനില്ല.  സലലാം നനിര്ണ്ണയനിചസ്റ്റ് തരുന മുറയ്ക്കസ്റ്റ്
ലലപപ്പുകേള സഭാപനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

ലഎ.ടനി. കമഖലയനിലല കജഭാലനി ഭഭാരലാം

160 (4037) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഐ.ടനി.  കമഖലയനിലള്ളവര്ക്കസ്റ്റ് കജഭാലനി ഭഭാരലാംമൂലലാം ഉണഭാകുന പ്രശ്നങ്ങള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഐ.ടനി.  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  യഥഭാവനിധനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട കജഭാലനി ഭഭാരലാം കുറയനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഎ.ടനി.  കമഖലയനില് കജഭാലനിലചേയ്യുനവര്ക്കസ്റ്റ്  കജഭാലനി  ഭഭാരലാം  ഉള്ളതഭായനി
പരഭാതനികേലളഭാനലാം  ലഭനിചനിടനില്ല.  സഭാപന  പരനികശഭാധനഭാകവളയനിലലാം  ടനി  പ്രശ്നലാം  ശദയനില്
ലപടനിടനില്ല.

(ബനി)  ലഎ.ടനി.  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  യഥഭാവനിധനി  നടപനിലഭാ
ക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ലതഭാഴനില്  വകുപസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  ലഎ.ടനി.  കമഖലയനില്
നഭാളനിതുവലര  64  പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലസല്ഫസ്റ്റ് സര്ടനിഫനികക്കഷന,
WPS എനനിവയലട നടപഭാക്കല്, സതീ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ശമ്പളകത്തഭാടുകൂടനി പ്രസവഭാനുകൂലവലാം
ഉറപ്പുവരുതകേ,  ശനിശുപരനിപഭാലന കകേനങ്ങള സഭാപനിക്കുകേ,  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പു
വരുത്തല് തുടങ്ങനി ലഎ.ടനി.  കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭായനി  ബന്ധലപട പരഭാതനികേളനില്



246       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  24,  2017

സുതഭാരവമഭായ  രതീതനിയനില്  അടനിയന്തെര  പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  ലടകകഭാ  പഭാര്ക്കനില്
ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ ഒരു  Grievence Redressel  Cell/Consultative Committee
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  G-Tech  ലസക്രടറനി,  ലടകകഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ് എകനികേറ്റ്യൂടതീവസ്റ്റ് ഓഫതീസര്,
അഡതീഷണല് കലബര് കേമ്മേതീഷണര് (എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്) എനനിവര് ടനി കേമ്മേനിറനിയനില്
അലാംഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ്. ടനി കേമ്മേനിറനി ലഎ.ടനി. കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭായനി ബന്ധലപട
പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  എല്ലഭാ  മഭാസവുലാം  അവസഭാന  ആഴ്ചയനില്  അവകലഭാകേന
കയഭാഗലാംകൂടനി തതീരുമഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനതനിനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ. ആശുപത്രനികേളുലടയലാം ഡനിലസനസറനികേളുലടയലാം അടനിസഭാന
സനൗകേരവലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

161 (4038) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം

എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  ആശുപത്രനികേളുലടയലാം  ഡനിലസനസറനികേളുലടയലാം
അടനിസഭാന സനൗകേരവലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  ആശുപത്രനികേളനില് ലസഷവഭാലനിറനി ചേനികേനിതഭാ സനൗകേരവലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം അവനിലട ലഭവമല്ലഭാത്ത ലസഷവഭാലനിറനി ചേനികേനിതയ്ക്കഭായനി കൂടുതല്
സസ്വകേഭാരവ അശുപത്രനികേലള എലാം പഭാനല് ലചേയഭാനുലാം നടപടനിയണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കകേന  സര്ക്കഭാര്  സൂപര്  ലസഷവലനിറനി  ചേനികേനിതഭാ  സനൗകേരവങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് പുതുതഭായനി ഏര്ലപടുത്തനിയ നനിബന്ധനകേള പദതനിയനില് അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കു പ്രയഭാസലാം സൃഷനിക്കുന സഭാഹചേരവത്തനില് ഈ നനിബന്ധനകേള
ഒഴനിവഭാക്കഭാന കകേന സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശവലപടുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  ആശുപത്രനികേളുലടയലാം  സസ്വന്തെലാം  ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
അനുബന്ധ ഡനിലസനസറനികേളുലടയലാം വഭാര്ഷനികേ അറകുറപണനികേളുലടയലാം ലസഷവല്
റനിപയര് വര്ക്കുകേളുലടയലാം എസനികമറ്റുകേള കേണക്കഭാക്കനി ഫണനിനഭായനി ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.
കകേഭാര്പകറഷകനഭാടസ്റ്റ്  അഭവര്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ലമചലപട
കസവനങ്ങള ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി ലചേയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന :

➢ മരുനനിലന്റെ ലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

➢ ലഭവമല്ലഭാത്ത മരുനകേളക്കുള്ള റതീ-ഇലാംകബഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് തുകേ തഭാമസലാംവനിനഭാ
ലഎ.പനി.-കേളക്കസ്റ്റ് നല്കുനണസ്റ്റ്.
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➢ ഉചയകശഷലാം ലഭാബസ്റ്റ് സനൗകേരവലാം ഒനൗടസ്റ്റ് കസഭാഴസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

➢ എന.സനി.ഡനി. കനിനനിക്കുകേളുലാം, ഫഭാര്മസനി ഒനൗടസ്റ്റ് ലലറ്റുലാം സഭാപനി
ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

➢ ലസഷവലനിസകേലള നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

➢ ലഭാബനിനഭാവശവമഭായ  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലനിനസ്റ്റ്  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.സനി.  ലഹഡസ്റ്റ്  കേസ്വഭാര്കടഴനിലന്റെ
അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

➢ 9  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  കേമ്പറ്റ്യൂടലലറസ്ഡസ്റ്റ്
കറഡനികയഭാഗഭാഫനി  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

➢ ഓപകറഷന  തതീകയററനില്  ആവശവമഭായ  പുതനിയ  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

➢ 77  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  ഡനിലസനസറനികേളനില്  ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്
സനൗകേരവകത്തഭാടുകൂടനി  ലടലകഫഭാണ്  കേണക്ഷന  സഭാപനിച്ചു
വരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) ലസഷവഭാലനിറനി ചേനികേനിതയ്ക്കഭായനി നനിലവനില് 28 സസ്വകേഭാരവ ആശുപത്രനികേലള
എലാംപഭാനല് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനനിയലാം  20  ആശുപത്രനികേലള കൂടനി എലാംപഭാനല് ലചേയ്യുന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ് കദഭാഷകേരമഭായ ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
പുതനിയ നനിബന്ധനകേള റദ്ദേഭാക്കണലമനസ്റ്റ്  കകേന ലതഭാഴനില് വകുപ്പുമനനികയഭാടസ്റ്റ്  ആവശവലപടസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട ലതഭാഴനിലലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി 28-4-2017-നുലാം 12-5-2017-നുലാം
കേതകേള  അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  തതീരുമഭാനലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന  വനിഷയലാം
ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ. കകേഭാര്പകറഷന ഡയറകര് ജനറലനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

ലഎ.ടനി. കമഖലയനില് ലതഭാഴനില് സമതസ്വലാം

162 (4039) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വനിവനിധ ലഎ.ടനി. കേമ്പനനികേളനിലഭായനി എത്ര ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലണന
കേണക്കു ലഭവമഭാകണഭാ;
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(ബനി)  ഇനൗ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  സമതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുതവഭാനഭായനി  എലന്തെങനിലലാം
മഭാര്ഗമുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങള ലതഭാഴനില് നനിയമലാം പഭാലനിക്കുനകണഭാ എനറപസ്റ്റ്
വരുത്തഭാന പരനികശഭാധന നടത്തഭാറകണഭാ;

(ഡനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനസസ്വഭാതനവലാം  ലഭവമഭാക്കഭാന
നനിയമപരമഭായ നടപടനി സഭാധവമഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേയള്ള  ലഎ.ടനി.  സഭാപനങ്ങളനിലഭായനി
90,772 ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ലചേയ്യുന.

(ബനി)  ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനിലന്റെയലാം  പ്രവര്ത്തന രതീതനി  അനുസരനിചസ്റ്റ്  വനിവനിധ
തരത്തനിലള്ള  കജഭാലനികേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്  ഏര്ലപടുനതസ്റ്റ്.  ടനി  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്
സമതസ്വലാം ഉറപ്പുവരുതനതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  നനിലവനില്  ടനി  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളക്കസ്റ്റ്  നനിയമ
പ്രകേഭാരലാം പ്രവര്ത്തന സസ്വഭാതനവലാം ഉണസ്റ്റ്.

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

163 (4040) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുനസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കേണക്കുകേള
ഇതുവലര കശഖരനിചനിടനിലല്ലങനില് ഇനനി കശഖരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ
എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള വനനിറങ്ങുകമ്പഭാള അവര്ക്കുകവണനി
ലറയനില്കവ കസഷനുകേളനിലലാം  പ്രധഭാനലപട  ബസഭാനഡുകേളനിലലാം  കേനൗണറകേള സഭാപനിക്കുന
കേഭാരവലാം ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) കറഷനകേഭാര്ഡുകേള ഉള്ളതുലാം ഇല്ലഭാത്തതുമഭായ ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
കകേരളത്തനില്  എത്രയലണനസ്റ്റ്  വവകമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  കറഷനകേഭാര്ഡുകേള
അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  അവരവരുലട  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  കൂടനി  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള
ഉകണഭാ എനസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഏതസ്റ്റ്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്
നനിനലാം മറസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ഇവര്ക്കസ്റ്റ് ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാകുനലതനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി “ആവഭാസസ്റ്റ്”എന കപരനില്
ഒരു  ആകരഭാഗവ  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  27-10-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്
(സഭാധഭാ)  1325/2016/ലതഭാഴനില്  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
“ആവഭാസസ്റ്റ്”പദതനി പ്രഭാബലവത്തനില് വരുനകതഭാടുകൂടനി ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ആകരഭാഗവ  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  വവകനിഗത  വനിവരകശഖരണലാം
നടത്തനി ഒരു കഡറഭാ ബഭാങസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം കേഴനിയലമനസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  അധനികേമഭായനി  വനകപഭാകുന
ലറയനില്കവ കസഷന ഉളലപലടയള്ള സലങ്ങളനില് സല ലഭവതയ്ക്കനുസരനിചസ്റ്റ് കേനൗണറകേള
സഭാപനിക്കുന  കേഭാരവത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  ലറയനില്കവ  മനഭാലയവുമഭായനി  ചേര്ച
നടതനതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  നഭാളനിതുവലരയഭായനി  കറഷന
കേഭാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണലാം നടത്തനിയനിടനില്ല.

(ഡനി) ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗവ സലാംരക്ഷണവുലാം വനിവര
കശഖരണവുലാം ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന ആകരഭാഗവ ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് (ആവഭാസസ്റ്റ്) പദതനി ഇതര
സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  കകേരളത്തനിലലത്തനി  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന 18 വയസ്സനിനുലാം 60 വയസ്സനിനുലാം ഇടയനിലള്ള ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവലാം
വയനതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  രജനിസര്  ലചേയസ്റ്റ്  ലഎഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് നനിനലാം എലാംപഭാനല് ലചേയ സസ്വകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനില്
നനിനലാം ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാകുനതഭാണസ്റ്റ്.

കകേരള ചുമടസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനികക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

164 (4041) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  എത്ര  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
അലാംഗങ്ങളഭായനി കചേര്നനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  നല്കേനിവരുന  ആനുകൂലവങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിവനിധ  ആനുകൂലവങ്ങള
ആയനി  എത്ര  തുകേ  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  അണ് അറഭാചസ്റ്റ്ഡസ്റ്റ്,  സഭാകറര്ഡസ്റ്റ്,  അറഭാചസ്റ്റ്ഡസ്റ്റ്  എനതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി
ആലകേ 68973 ലതഭാഴനിലഭാളനികേള അലാംഗങ്ങളഭായനി കചേര്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള  ചുമട്ടുലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  നല്കേനിവരുന
ആനുകൂലവങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേരള  ചുമട്ടുലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിവനിധ  ആനുകൂലവങ്ങളഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയ  തുകേയലട
വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ശരണവ സസ്വയലാം ലതഭാഴനില് പദതനി

165 (4042) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലലാം
എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ശരണവ സസ്വയലാം ലതഭാഴനില് പദതനി എവനിലടലയല്ലഭാലാം നടപനിലഭാക്കനിലയനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

24-7-2010-ലല ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 81/2010/ലതഭാഴനില് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരമുള്ള
''  ശരണവ''  സസ്വയലാം  ലതഭാഴനില്  പദതനി  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേള  മുകഖന
കകേരള സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 14 ജനില്ലകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മനിനനിമലാം കൂലനി

166 (4043) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കൂലനി  നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് പകേര്പസ്റ്റ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  കമഖലകേളനിലല  ലതഭാഴനിലകേളക്കഭാണസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കൂലനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  മനിനനിമലാം  കൂലനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതനിൽനനിനലാം  ഏലതഭാലക്ക  കമഖലകേലളയഭാണസ്റ്റ്
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കവതന നനിയമത്തനിലന്റെ ലഷഡറ്റ്യൂളനില് ഉളലപട
78 ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് മനിനനിമലാം കൂലനി നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-ല്
മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായതനിലന്റെ  പകേര്പ്പുകേള
ഉളലപടുതന.*

(ബനി)  മനിനനിമലാം  കൂലനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  ലതഭാഴനില് കമഖലകേലള കുറനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  മനിനനിമലാം  കവതന  നനിയമത്തനിലന്റെ  ലഷഡറ്റ്യൂളനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  80
ലതഭാഴനില് കമഖലകേളഭാണസ്റ്റ്. 78 ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആശനിത നനിയമനലാം

167 (4044) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാരഭായനനികരഭാധനലാംമൂലലാം  ലതഭാഴനില്  നഷലപട,  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി  അലാംഗതസ്വമുള്ള
ലതഭാഴനിലഭാളനി  മരണലപടതനിലനതടര്നസ്റ്റ്  നനിയമഭാനുസൃത  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനഭായനി
ശതീ. അനനില്കുമഭാര്, ആഴനിക്കടവനില്, തനിരുലനല്ലൂര്, കചേര്ത്തല എനയഭാള നല്കേനിയ
അകപക്ഷയനിനകമല് എന്തുനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശതീ.  അനനില്കുമഭാര്,  ആഴനിക്കടവനില് തനിരുലനല്ലൂര്,  കചേര്ത്തലയലട അകപക്ഷ
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  പരനിഗണനഭാര്ഹമല്ലഭാത്തതനിനഭാല്  16-11-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)
നമ്പര് 884/2016/നനി.വ. ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം നനിരസനിക്കുകേയലാം ലചേയ.

കലബര് ബഭാങസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം

168 (4045) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാര്ഹനികേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനില് സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കലബര്
ബഭാങസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനിപുലമഭായ ഒരു ലതഭാഴനില് കമഖലലയന നനിലയനില് ഇനൗ കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനില്  സഭാധവതകേള  ചൂഷണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമവുലാം  ലതഭാഴനില്
സുരക്ഷയലാം  ഉറപ്പുവരുതനതനിനുമഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതനതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനില്  സഭാധവതകേള  ചൂഷണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുലാം
ലതഭാഴനില്  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുതനതനിനുമഭായനി  പ്രകതവകേ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നനിലവനില്
പരനിഗണനയനിലനില്ല.  എനഭാല്  ഗഭാര്ഹനികേ  കമഖലയനില്  കജഭാലനിലചേയ്യുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
മനിനനിമലാം  കവതനലാം  യഥഭാസമയലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കഭാറണസ്റ്റ്.  ഈ  കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  കകേരള  അസലാംഘടനിത  ലതഭാഴനിലഭാളനി  സഭാമൂഹവസുരക്ഷഭാ  പദതനിയനില്
അലാംഗങ്ങളഭാകേഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസബ്ബുത പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലപനഷന  ഉളലപലടയള്ള
വനിവനിധങ്ങളഭായ ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാണസ്റ്റ്.

കേര്ഷകേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വനിവനിധ കക്ഷമനനിധനി ആനുകൂലവങ്ങള

169 (4046) ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേര്ഷകേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വനിവനിധ കക്ഷമനനിധനി ആനുകൂലവങ്ങള
വര്ഷങ്ങളഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുനനിലലന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മരണഭാനന്തെരഭാനുകൂലവലാം,ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം,  ലപനഷന,  പ്രസവഭാനുകൂലവലാം
എനനിവയ്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന തുകേ എത്രയഭാണസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;  ഇവ വര്ദനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  കക്ഷമനനിധനി ആനുകൂലവങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയഭാന സതസ്വര നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.  ഫണനിലന്റെ അപരവഭാപ്തതമൂലലാം 2010 മുതലള്ള വനിവനിധ കക്ഷമഭാനുകൂലവങ്ങള
കുടനിശനികേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരള  കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നനിലവനില്
കേടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനിയനില്നനിനലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം
60  രൂപ  അലാംശദഭായമനിനത്തനില്  ഈടഭാക്കുകമ്പഭാള  പ്രതനിവര്ഷലാം  625  രൂപ  നനിരക്കനിലഭാണസ്റ്റ്
പ്രസബ്ബുത തുകേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് റനിടയര്ലമന്റെസ്റ്റ് ആനുകൂലവമഭായനി തനിരനിലകേ
നല്കുനതസ്റ്റ്.  അലാംഗതസ്വ  കേഭാലയളവനില്  അര്ഹത  വരുന  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,
പ്രസവഭാനുകൂലവലാം,  ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസ  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  എനനിവയലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കസ്റ്റ്  നല്കകേണതുണസ്റ്റ്.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രതനിവര്ഷ വരുമഭാനലാം  9  കകേഭാടനി
രൂപയഭാലണനനിരനിലക്ക  ഒരു  വര്ഷലാം  ലഭനിക്കുന  അകപക്ഷകേളനില്  ആനുകൂലവങ്ങള
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ്  35  കകേഭാടനി  രൂപ  ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.  വരുമഭാനത്തനിലലയലാം
ലചേലവനിലലയലാം  ഈ  അന്തെരമഭാണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനിക്കസ്റ്റ്
കേഭാരണലാം.
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(ബനി)  മരണലപടുന  അലാംഗത്തനിലന്റെ  ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്  അടനിയന്തെര  ധനസഹഭായമഭായനി
2,000 രൂപയലാം അലാംഗതസ്വ കേഭാലത്തനിനസ്റ്റ് അനുസൃതമഭായനി പ്രതനിവര്ഷലാം 625 രൂപ എന
നനിരക്കനില്  അതനിവര്ഷഭാനുകൂലവവുലാം  നല്കുന.  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായമനിനത്തനില്
അഞസ്റ്റ്  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല്  2,500  രൂപ  നല്കേനിവരുന.  പ്രസവ  ധനസഹഭായ
മനിനത്തനില്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  വനിഹനിതമഭായ  1,000  രൂപയലാം  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതമഭായ
14,000  രൂപയലാം  കചേര്ത്തസ്റ്റ്  ആലകേ  15,000  രൂപ  നല്കേനിവരുന.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
നനിലവനിലള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിയനില് ആനുകൂലവങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിക്കനില്ല.
നനിലവനില്  1,100  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ലപനഷന  ആയനി  നല്കേനി
വരുനതസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേരള  കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ഉപധനഭാഭവര്തനയനില്  അലാംഗങ്ങളുലട  റനിടയര്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആനുകൂലവലാം
നല്കുനതനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന  30,00,00,000  (മുപതസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപ
മഭാത്രലാം)  പനിനവലനിചസ്റ്റ് പ്രസ്തുത കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ് നല്കുനതനിനസ്റ്റ് കലബര് കേമ്മേതീഷണര്ക്കസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  31-7-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  996/17/ലതഭാഴനില്
പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലതഭാഴനില് ഹനപുണവ വനികേസന പദതനികേള

170 (4047) ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനില് ഹനപുണവ വനികേസന പദതനികേള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതല്ലഭാലാം  ഹനപുണവ  വനികേസന  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  പദതനികേള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതുമൂലലാം  എലന്തെല്ലഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഹകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനസ്റ്റ് ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മനിനനിസനി  ഓഫസ്റ്റ്  സനില് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപനിലന്റെ
ഹനപുണവ  വനികേസന  പദതനികേള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലതഭാഴനിലലാം
ഹനപുണവവുലാം വകുപനിലന കനഭാഡല് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെഭായലാം കകേരള അക്കഭാഡമനി കഫഭാര്
സനില്സസ്റ്റ്  എകലനസനിലന  കകേരള  സലാംസഭാന  ഹനപുണവ  വനികേസന  മനിഷനഭായലാം
2-12-2016  തതീയതനിയനിലല  G.O.(Rt.) No.1501/16/LBR  എന ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) കകേരള അക്കഭാഡമനി കഫഭാര് സനില്സസ്റ്റ് എകലനസനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില്
നഴനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഓയനില്&റനിഗസ്റ്റ് ഇനഡസനി,  ടതീചനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഫനിനഭാനഷവല് സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്,  ലമക്കഭാനനിക്കല്
കേണ്സക്ഷന, ഇനഡസനി ഓകടഭാകമഷന, ബറ്റ്യൂടനി&ലവല്ലനസ്സസ്റ്റ്, മഹറന ഫനിസനികയഭാലതറഭാപനി,
ആയര്കവ്വദ,  ടൂറനിസലാം&കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  ലസകേറ്റ്യൂരനിറനി,  മളടനിമതീഡനിയ  ഡനിഹസന,
വഭാടര്&കവസസ്റ്റ് വഭാടര് ടതീറസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില് ഇതനികനഭാടകേലാം പരനിശതീലന
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തഭാലഴപറയന ഹനപുണവ
വനികേസന കകേനങ്ങളുലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് :

I ലസന്റെര് ഓഫസ്റ്റ് എകലനസസ്റ്റ്  :

• NICE (നഴനിലാംഗസ്റ്റ് ഇനസനിററ്റ്യൂടസ്റ്റ് കഫഭാര് കേരനിയര് എനഹഭാനലസന്റെസ്റ്റ്)

• CATS (ലസന്റെര് കഫഭാര് അഡസ്വഭാനസ്ഡസ്റ്റ് ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ഇന
ലസകേറ്റ്യൂരനിറനി)

• ESPOIR  (എനഹലറന  സനില്സസ്റ്റ്  കപ്രഭാഗഭാലാം  കഫഭാര്
ഓയനില് & റനിഗസ്റ്റ്)

• CRETT  (ലസന്റെര് കഫഭാര് റനികസര്ചസ്റ്റ്  ഇന എഡറ്റ്യൂകക്കഷന
ആന്റെസ്റ്റ് ടതീചര് ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്)

• CEED  (ലസന്റെര് കഫഭാര് എകലനസസ്റ്റ് എന്റെര്ലപ്രണര്ഷനിപസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്)

• KGNLA (കകേസസ്റ്റ് കഗഭാബല് നഴനിലാംഗസ്റ്റ് ലതീഡര്ഷനിപസ്റ്റ് അക്കഭാഡമനി)

• SWAT (സ്കൂള ഓഫസ്റ്റ് വഭാടര് ലടകകഭാളജനി)

II ഇന്തെവന  ഇനസനിററ്റ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്  ആന്റെസ്റ്റ്  കേണ്സക്ഷന
(IIIC)

III കേനൗശല് കകേനങ്ങള

IV എലാംകപ്ലഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറകേള

V കകേരള കസറസ്റ്റ് ഇനസനിററ്റ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഡനിഹസന (KSID)

VI കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെര്

ഇകതഭാലടഭാപലാം  ഹനപുണവവനികേസനലാം  കനടനിയനിട്ടുള്ള  ലതഭാഴനില്
അകനസ്വഷകേര്ക്കുലാം  ലതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കളക്കുലാം  ഒരുകപഭാലല  ഉപകയഭാഗ
പ്രദമഭാകേത്തക്കരതീതനിയനില്  ഒരു  ലവബസ്റ്റ്  അധനിഷനിത  കജഭാബസ്റ്റ്  കപഭാര്ടല്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  KASE-ലന്റെ  കേതീഴനില്
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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അക്രഡനികറഷന  :

കൂടഭാലത വനിവനിധ വവവസഭായ കമഖലകേളനില്നനിനലാം  ഉനത നനിലവഭാരത്തനിലള്ള
ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന  കകേരളത്തനിലല  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  KASE
അക്രഡനികറഷന  ലഭവമഭാക്കുന.  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചസ്റ്റ്
കകേഭാഴ്സുകേള  രൂപകേല്പനലചേയസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  ലഭവമഭാക്കനി  പരമഭാവധനി
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  കനടനിലക്കഭാടുക്കുകേ  എന  വവവസയനിലഭാണസ്റ്റ്
ഈ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് അക്രഡനികറഷന നല്കുനതസ്റ്റ്.

(സനി)  സനില് ഇന്തെവഭാ മനിഷന ഓപകറഷന  (SIMO)  പദതനിയനിലൂലട കവളഡസ്റ്റ്
ബഭാങസ്റ്റ്  നല്കുന  ധനസഹഭായലാം  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ഹനപുണവവനികേസന
പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനുലാം
ഏകകേഭാപനത്തനിനുമഭായനി  സലാംസഭാന  ഹനപുണവ  വനികേസന  മനിഷലന  ചുമതല
ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതനിനഭാല് സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ വകുപ്പുകേള നടത്തനിവരുന
ഹനപുണവ  വനികേസന  പദതനികേള  ഒരു  കുടക്കതീഴനില്  ലകേഭാണ്ടുവരനികേ  എനതഭാണസ്റ്റ്
ഏകകേഭാപനത്തനിലൂലട  ലക്ഷവമനിടുനതസ്റ്റ്.  ഇതുമൂലലാം  ഹകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  കനടങ്ങള
ഇവലയഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്:-

1. വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  ഹനപുണവവനികേസന
പദതനികേളുലട ശഭാസതീയ നനിരതീക്ഷണവുലാം വനിവരകശഖരണവുലാം ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുകേ.

2. വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  പദതനികേളുലട  കമല്കനഭാടവുലാം
പദതനി നടത്തനിപ്പുകേളുലട വകുപ്പുതല സഹകേരണവുലാം നടപനിലഭാക്കുകേ.

3. സലാംസഭാന  ഹനപുണവവനികേസന  പദതനികേളക്കഭായനി  മഭാര്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേ.

വവവസഭായ പരനിശതീലന കകേനങ്ങളനില് നഭാഷണല് സര്വ്വതീസസ്റ്റ് സതീലാം

171 (4048) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വകുപനിനുകേതീഴനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  എത്ര
സഭാപനങ്ങളനില് നഭാഷണല് സര്വതീസസ്റ്റ് സതീലാം യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇതര വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  വഭാളണനിയര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കുനതുകപഭാലല  വവവസഭായ  പരനിശതീലന  കകേനങ്ങളനിലല  എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.
വഭാളണനിയര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് കഗസസ്റ്റ് മഭാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കുനകണഭാ;
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(സനി)  ഇവര്ക്കസ്റ്റ് കഗസസ്റ്റ് മഭാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേഭാന ഇതനിനകേലാം സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സഭാകങതനികേ  വനിദവയനില്  പരനിശതീലനലാം  കനടുന  എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.
വഭാളണനിയര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ലപഭാതുസമൂഹത്തനിനു  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 31 എണ്ണലാം.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  കകേന ഹനപുണവ വനികേസന വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലഭാണസ്റ്റ് പരനിശതീലനവുലാം
പരതീക്ഷകേളുലാം നടതനതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല് കകേന ഹനപുണവ വനികേസന വകുപഭാണസ്റ്റ്
ഈ  കേഭാരവത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടുകക്കണതസ്റ്റ്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ
നടപടനികേള വവഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപസ്റ്റ് നഭാഷണല് സര്വ്വതീസസ്റ്റ് സതീലാം ലസല്
നടത്തനിവരുന.

(ഡനി)  ലപഭാതുസമൂഹത്തനിനു  പ്രകയഭാജനലപടുന  ഒടനവധനി  പദതനികേള
വവഭാവസഭായനികേ പരനിശതീലന വകുപസ്റ്റ് നഭാഷണല് സര്വ്വതീസസ്റ്റ് സതീലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ഈ വര്ഷലാം കൂടുതല് പദതനികേള വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.

ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേള പനിരനിച്ചുവനിടല്

172  (*T4049)  ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം എത്ര ലതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേള പനിരനിച്ചുവനിട്ടു; അവ ഏലതല്ലഭാലാം;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന വനിവനിധ കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി സലാംഘടനകേളക്കസ്റ്റ്
പ്രഭാതനിനനിധവലാം  നല്കേനി  അവ  എത്രയലാം  കവഗലാം  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ  കക്ഷമനനിധനി  ഓഫതീസുകേള  ഒരു  കുടക്കതീഴനില്
ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ലതഭാഴനിലവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

*T   മഭാറനിച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ലതഭാഴനില് വകുപനിനസ്റ്റ്
കേതീഴനിലള്ള  16  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനിലലയലാം  അനനൗകദവഭാഗനികേ  അലാംഗങ്ങളുലട
കേഭാലഭാവധനി നനിയമഭാനുസൃതലാം അവസഭാനനിപനിച്ചു സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിരുന.  അവ
ചുവലട പറയനവയഭാണസ്റ്റ് :

1. കകേരള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

2. കകേരള അബ്കേഭാരനി ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

3. കകേരള ചുമട്ടു ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

4. കകേരള  കഷഭാപസ്റ്റ്&ലകേഭാകമഴവല് എസഭാബനിലഷ്മന്റെസ്റ്റ്  വര്കക്കഴസ്റ്റ്   കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

5. കകേരള ഈറ, കേഭാട്ടുവള്ളനി, തഴ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

6. കകേരള ലചേറകേനിട ലതഭാടലാം ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

7. കകേരള ആഭരണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

8. കകേരള തയല് ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

9. കകേരള ബതീഡനി ചുരുടസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

10. കകേരള കേള്ളസ്റ്റ് വവവസഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

11. കകേരള ഹകേത്തറനി ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

12. കകേരള അസലാംഘടനിത ലതഭാഴനിലഭാളനി സഭാമൂഹവസുരക്ഷ കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

13. കകേരള ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

14. കകേരള കേര്ഷകേ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

15. കകേരള കമഭാകടഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

16. കകേരള കേശുവണനി ലതഭാഴനിലഭാളനി ആശസ്വഭാസ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം  13  കബഭാര്ഡുകേലള
അതഭാതസ്റ്റ് കമഖലകേളനില് നനിനള്ളവലര ഉളലപടുത്തനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

462/2020
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ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുതനതനിനുള്ള നടപടനികേള

173 (4050) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുതനതനിനഭായനി
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭായനിരുന  ആനുകൂലവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  കുടനിശനികേയഭാക്കനിയ  ആനുകൂലവങ്ങള
വനിതരണലാം ലചേയഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കബഭാര്ഡുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കഭാനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള
നടപടനികേള വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  16  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  75  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ദസ്വയഭാലാംഗതസ്വലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുലാം  ആനുകൂലവ  വനിതരണലാം
സുതഭാരവമഭാക്കുനതനിനുലാം എല്ലഭാ കബഭാര്ഡുകേളനിലലാം കേമ്പറ്റ്യൂടഹറകസഷനുലാം ഡനിജനിഹറകസഷനുമുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനിലല  അലാംഗങ്ങളഭായ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട വവകനിഗത വനിവരങ്ങള അഡസ്വഭാനസ്ഡസ്റ്റ് ഇനഫര്കമഷന ഇന്റെര്കഫയ്സസ്റ്റ്
സനിസലാം  (AIIS)  എന കസഭാഫസ്റ്റ്  ലവയര് മുകഖന ഡനിജനിഹറസസ്റ്റ്  ലചേയവരുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷലന്റെ  "കസവന”കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  മുകഖന  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡുകേളനിലല  ലപനഷകനഴനിലന്റെ  വനിവരങ്ങള  അപസ്റ്റ് കലഭാ ഡസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡുകേളുലട  ഹദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സുഗമമഭാക്കുനതനിനഭായനി  എല്ലഭാ  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡുകേളക്കുലാം  ഏകേതീകൃതമഭായ  ഒരു  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  വഭാങ്ങുനതനിനസ്റ്റ്  ഐ.ടനി.  മനിഷലന
ചുമതലലപടുതന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. വനിവനിധ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുലട
അലാംശദഭായവുലാം  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  സമഭാന  സസ്വഭഭാവമുള്ള  കബഭാര്ഡുകേളുലാം
സതീമുകേളുലാം ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  കകേരള  തയല്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  മരണഭാനന്തെര
ആനുകൂലവലാം  10,000  രൂപയനില്നനിനലാം  25,000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേരള
കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  നല്കേനിവരുന  ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം  1000  രൂപയനില്നനിനസ്റ്റ്  2500  രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള
കേശുവണനി  ലതഭാഴനിലഭാളനി  ആശസ്വഭാസ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  ലപണ്മക്കളുലട
വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കേനിവരുന  തുകേ  1000  രൂപയനില്നനിനലാം  5000
രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ  കബഭാര്ഡനില്  നനിനലാം  നല്കേനിവരുന  വനിവനിധ
കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളുലാം  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള ഹകേത്തറനി ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനിലല  ആനുകൂലവങ്ങള  കേഴനിഞ  വര്ഷലാം  13%  മുതല്  150%  വലര  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  അബ്കേഭാരനി  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേരള
കഷഭാപസ്റ്റ്  &  ലകേഭാകമഴവല് എസഭാബനിലഷ്മന്റെസ്റ്റ് വര്കക്കഴസ്റ്റ് കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേരള
ഹകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേരള  ലചേറകേനിട  കതഭാടലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്, കകേരള കേള്ളസ്റ്റ് വവവസഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
എനനിവയനിലല ആനുകൂലവങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത എല്ലഭാ കക്ഷമനനിധനി ലപനഷനുകേളുലാം ഏപ്രനില് 2017 മുതല് 1100 രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,
കകേരള  കമഭാകടഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേരള  ചുമട്ടു  ലതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്, കകേരള കേള്ളസ്റ്റ് വവവസഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
എനതീ  കബഭാര്ഡുകേളനിലല  വര്ദനിപനിച  അനുകൂലവങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  കകേരള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേരള
ഹകേത്തറനി ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേരള ബതീഡനി ചുരുടസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേരള  ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേരള
തയല് ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേരള കേള്ളസ്റ്റ് വവവസഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേരള കഷഭാപസ്റ്റ്  &  ലകേഭാകമഴവല് എസഭാബനിലഷ്മന്റെസ്റ്റ് വര്കക്കഴസ്റ്റ്
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്, കകേരള ലചേറകേനിട കതഭാടലാം ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്, കകേരള
അബ്കേഭാരനി ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് എനതീ കബഭാര്ഡുകേളനില് കുടനിശനികേയഭായനിരുന
ആനുകൂലവങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള ഈറ, കേഭാട്ടുവള്ളനി, തഴ ലതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേരള  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കകേരള  അസലാംഘടനിത
ലതഭാഴനിലഭാളനി  സഭാമൂഹവസുരക്ഷ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  എനതീ  കബഭാര്ഡുകേളനില്  കുടനിശനികേ
തതീര്ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള ആഭരണ ലതഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  ലപനഷന  ഒഴനിലകേയള്ള  ആനുകൂലവങ്ങള  വനിതരണലാം

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  കമഭാകടഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  കക്ഷമ  ലപനഷന
കുടനിശനികേയനില്ലഭാലത  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  റനിലതീഫസ്റ്റ്  ആനുകൂലവങ്ങള  നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  കേര്ഷകേ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്
വനിവനിധ  ആനുകൂലവങ്ങള  നല്കുനതനിനഭായനി  290  കകേഭാടനി  രൂപ  കുടനിശനികേയണസ്റ്റ്.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ഉപധനഭാഭവര്തന  പ്രകേഭാരലാം  ആനുകൂലവ
വനിതരണത്തനിനഭായനി  30  കകേഭാടനി  രൂപ  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എല്ലഭാ
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനിലലാം  2017  ആഗസസ്റ്റ് മഭാസലാം വലര ലപനഷന വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  എല്ലഭാ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളനിലലാം  കേമ്പറ്റ്യൂടഹറകസഷന  നടത്തനി
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  കബഭാര്ഡുകേളനിലല  അലാംഗങ്ങളുലട  രജനികസഷന  വനിവരങ്ങള  ഡനിജനിഹറസസ്റ്റ്
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുവഴനി  അലാംശദഭായലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനിലലത്തനി  അടയനതനിനസ്റ്റ്
പകേരലാം എന.ഇ.എഫസ്റ്റ്.ടനി. സനൗകേരവമുള്ള ബഭാങസ്റ്റ് വഴനി അടയ്ക്കഭാവുനതഭാണസ്റ്റ്.  ലപനഷന
ആധഭാറമഭായനി ലനിങസ്റ്റ്ലചേയസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് കസവന കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് ഉപകയഭാഗനിക്കുനണസ്റ്റ്.
ലപനഷന ഉളലപലടയള്ള എല്ലഭാവനിധ ആനുകൂലവങ്ങളുലാം ബഭാങസ്റ്റ് വഴനി അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുലട  ഹദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സുഗമമഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എല്ലഭാ കബഭാര്ഡുകേളക്കുലാം കവണനി ലപഭാതുവഭായ ഒരു
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് രൂപകേലന ലചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  

സസ്വകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനിലല ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് നഴ്സുമഭാര്

174 (*T4051) ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഠനവുലാം പരനിശതീലനവുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ നഴ്സുമഭാലര സസ്വകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനില്
ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് നഴ്സുമഭാർ എന കപരനില് വര്ഷങ്ങകളഭാളലാം കുറഞ ശമ്പളത്തനില് കജഭാലനി
ലചേയനിക്കുന സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നഴ്സുമഭാലര  എത്ര  വര്ഷലാം  വലര  ലടയനിനനികേള  എന
കപരനില് നനിയമനിക്കഭാലമനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസ്വകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  പകുതനികയഭാളലാം  നഴ്സുമഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നനിയമന  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നല്കേഭാലത  അവര്ക്കസ്റ്റ്  അര്ഹതലപട  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.,
ഇ.പനി.എഫസ്റ്റ്.  ആനുകൂലവലാം നനികഷധനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

*T   മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  23-5-2013-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര്  893/13/ലതഭാഴനില്  നമ്പര്  ഉത്തരവനിന
പ്രകേഭാരലാം  പ്രഭാകനിക്കല്  ലടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  കേഭാലയളവസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  ഒരു  വര്ഷമഭായനി
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  സലാംസഭാനലത്ത സസ്വകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനില് കജഭാലനി
ലചേയ്യുന ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം,  ആനുകൂലവങ്ങള,  നനിയമന ഉത്തരവസ്റ്റ്,
തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  എനനിവ  നല്കുനനില്ല  എനസ്റ്റ്  നനിരവധനി  പരഭാതനികേള  ലഭനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലലാം  സഭാപന  പരനികശഭാധനകേളനിലൂലട  കബഭാദവലപടതനിലന്റെയലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  27-5-2017-നസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലത്ത  100  സസ്വകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളനില്
ലതഭാഴനില്  വകുപസ്റ്റ്  ലസഷവല്  പരനികശഭാധന  നടതകേയലാം  കേലണത്തനിയ  നനിയമ
ലലാംഘനങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരനികശഭാധനക്കുറനിപസ്റ്റ് നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനികന്മല് തുടര്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കക്ഷമനനിധനി ഓഫതീസസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

175 (4052) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാഴനില്  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലള്ള  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡുകേളുലട
ഓഫതീസുകേള  വലനിയ  തുകേ  വഭാടകേ  നല്കുന  ലകേടനിടങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലതന
വസ് തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുലട  ഓഫതീസുകേള  ഒകര  സലത്തസ്റ്റ്
വരഭാവുന തരത്തനില് കക്ഷമനനിധനി ഓഫതീസസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) തഭാലൂക്കഭാസഭാനങ്ങളനില്ത്തലന ഇത്തരലാം ഓഫതീസുകേള സഭാപനിക്കുനതസ്റ്റ് എത്ര
മഭാത്രലാം പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായനിരനിക്കുലാം എനസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ഈ വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

അബ്കേഭാരനി ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

176 (4053) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അബ്കേഭാരനി  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  എത്ര
ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള അലാംഗങ്ങളഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുകഖന  നല്കേനിവരുന  ആനുകൂലവങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ് ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2016-17 വര്ഷലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ വനിവനിധ ഇനലാം ആനുകൂലവങ്ങളഭായനി
വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുലണനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് 2766 ലതഭാഴനിലഭാളനികേള കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) പനി.എഫസ്റ്റ്., ഗഭാറ്റുവനിറനി, ലപനഷന, ഭവന വഭായ, അലാംഗത്തനിലന്റെ മക്കളുലട
വനിവഭാഹത്തനിനുള്ള അഡസ്വഭാനസസ്റ്റ്, അലാംഗത്തനിലന്റെ മക്കളുലട വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുള്ള അഡസ്വഭാനസസ്റ്റ്,
കരഭാഗചേനികേനിതയള്ള  അഡസ്വഭാനസസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കഗഷവഭാ,  മരണഭാനന്തെര  ധനസഹഭായലാം,
കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  എനതീ  ആനുകൂലവങ്ങള  തഭാലഴ  വനിവരനിക്കുനതസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  നല്കേനി
വരുന :

ലപനഷന    : പതവര്ഷലാം വലരയള്ള സര്വ്വതീസസ്റ്റ് കേഭാലയളവനിനസ്റ്റ്  1,000
രൂപ മുതല്  ഓകരഭാ  അധനികേ  വര്ഷലത്ത സര്വ്വതീസനിനുലാം  50  രൂപ വര്ദനവസ്റ്റ്
നല്കേനി പരമഭാവധനി 2,000 രൂപയഭാക്കനി നനിജലപടുത്തനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.

ഭവന വഭായ  : ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  12 മഭാസലത്ത കവതനത്തനില് കൂടഭാത്ത
തുകേകയഭാ  അയഭാളുലട  ലക്രഡനിറനിലള്ള  അയഭാളുകടതഭായ  അലാംശദഭായകമഭാ
ഇതനില് ഏതഭാകണഭാ കുറവസ്റ്റ് ആ തുകേ മുനകൂറഭായനി നല്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

അലാംഗത്തനിലന്റെ  മക്കളുലട  വനിവഭാഹത്തനിനുള്ള അഡസ്വഭാനസസ്റ്റ്:   പനി.എഫസ്റ്റ്.
അക്കനൗണനില് നതീക്കനിയനിരനിപ്പുള്ള തുകേയലട 50% തുകേ.

അലാംഗത്തനിലന്റെ മക്കളുലട  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുള്ള അഡസ്വഭാനസസ്റ്റ്  :  5,000
രൂപയനില് കേവനിയഭാത്ത തുകേ.

കരഭാഗചേനികേനിതയള്ള അഡസ്വഭാനസസ്റ്റ്:  500 രൂപയനില് കേവനിയഭാത്ത തുകേ

ധനസഹഭായങ്ങള

(1) എകസ്റ്റ്കഗഷവഭാ - 10,000 രൂപ

(2) മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം - 3,000 രൂപ

(3) കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ് - 8-11-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തവസ്റ്റ് (എലാം.എസസ്റ്റ്.) നമ്പര് 176/2016/ലതഭാഴനില് പ്രകേഭാരലാം കകേരള
അബ്കേഭാരനി ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് അലാംഗ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
മക്കളക്കസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്
തുകേ അനുവദനിക്കുന.
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(സനി)

വര്ഷലാം പനി.എഫസ്റ്റ്. ഗഭാറ്റുവനിറനി ലപനഷന എകസ്റ്റ്-

കഗഷവഭാ

മരണഭാനന്തെര

ധനസഹഭായലാം

ഭവന

വഭായ

ആലകേ

2016 -17 10,66,30,247 2,27,72,763 58,84,225 2,10,000 21,000 14,30,311 13,69,48,546

നഴ്സുമഭാരുലട പ്രതനിമഭാസ ശമ്പളലാം

177(*T4054)  ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുനപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനികയഭാഗനിച  സമനിതനി  50  കേനിടക്കകേള  വലരയള്ള
ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സുമഭാര്ക്കസ്റ്റ് പ്രതനിമഭാസലാം 20,000  രൂപ ശമ്പളലാം നല്കേണലമനസ്റ്റ്
ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിരുകനഭാ;

(ബനി)  50  മുതല്  100  വലരയലാം  അതനിനുമുകേളനിലലാം  കേനിടക്കകേളുള്ള  ആശുപത്രനികേളനില്
നഴ്സുമഭാരുലട  ശമ്പളലാം  എത്രയഭായനി  നനിശ്ചയനിക്കണലമനഭാണസ്റ്റ്  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
ലചേയ്യുനതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സസ്വകേഭാരവ നഴ്സുമഭാരുലട സമരലാം ഒതതതീര്പഭാക്കഭാന ബഹു.
മുഖവമനനി  നടത്തനിയ  ചേര്ചയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  അവരുലട  ശമ്പളലാം  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
നനികയഭാഗനിച  കേമ്മേനിറനിയലട  ശനിപഭാര്ശയ്ക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  പുതുക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലല്ലങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലമന്തെഭാണസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ) നല്കേനിയനിരുന.

(ബനി) . 51  മുതല്  100  വലര കേനിടക്കകേളുള്ള സഭാപനങ്ങള  -  സര്ക്കഭാര്
നഴ്സുമഭാരുലട കവതനത്തനില്നനിനലാം 25% -ല് കുറചനിട്ടുള്ള തുകേയനില്
കുറയഭാത്തതസ്റ്റ്.

. 101  മുതല് 200 വലര കേനിടക്കകേളുള്ള സഭാപനങ്ങള -  സര്ക്കഭാര്
നഴ്സുമഭാരുലട കവതനത്തനില്നനിനലാം  10%-ല് കുറചനിട്ടുള്ള തുകേയനില്
കുറയഭാത്തതസ്റ്റ്.

. 200  മുകേളനില് കേനിടക്കകേളുള്ള സഭാപനങ്ങള  -  സര്ക്കഭാര് നഴനിനസ്റ്റ്
തുലവമഭായ കവതനലാം.

*T   മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(സനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സസ്വകേഭാരവ നഴ്സുമഭാരുലട സമരലാം ഒതതതീര്പഭാക്കഭാന ബഹു.
മുഖവമനനി നടത്തനിയ ചേര്ചയലട അടനിസഭാനത്തനില് 50 കേനിടക്ക വലരയള്ള സസ്വകേഭാരവ
ആശുപത്രനികേളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന നഴ്സുമഭാരുലട ഏറവുലാം കുറഞ ശമ്പളലാം  20,000
രൂപയഭായനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  50  കേനിടക്കകേളനില് കൂടുതലള്ള
ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട കവതനലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പഠനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് ഒരു
ഉനതതല കേമ്മേനിറനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയലട  ശനിപഭാര്ശ
മനിനനിമലാം കവതന ഉപകദശകേ സമനിതനിയലട പരനിഗണനയ്ക്കഭായനി നല്കുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മനിനനിമലാം  കവതന  ഉപകദശകേ  സമനിതനിയലട  ശനിപഭാര്ശപ്രകേഭാരലാം  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

അനവസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനി കേവഭാമ്പുകേളനില് ശുചേനിതസ്വലാം ഉറപഭാക്കല്

178 (4055) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉഹബദുള്ള :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനവസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കേവഭാമ്പുകേളനില്  ശുചേനിതസ്വലാം  ഉറപഭാക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല് കരഭാഗങ്ങള പടര്ന പനിടനിക്കുനനിനുള്ള സഭാധവത ഏലറയഭാലണന വസ്തുത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേവഭാമ്പുകേളനില്  ലമചലപട  ജതീവനിതസഭാഹചേരവങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനഭായനി
ലതഭാഴനില് വകുപസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന  കലബര്
കേവഭാമ്പുകേള  പലതനികലയലാം  ജതീവനിത/ശുചേനിതസ്വ  നനിലവഭാരലാം  പരനിതഭാപകേരമഭാലണനസ്റ്റ്
കബഭാദവലപടതനിലന തുടര്നസ്റ്റ് ഈ അവസ പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനികക്കണ 9
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  3-8-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  960/2016/ലതഭാഴനില്
നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ആകരഭാഗവവുലാം  ശുചേനിതസ്വവുലാം  സലാംബന്ധനിച  കേഭാരവങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  ആയതുമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുവരുന  കേഭാരവങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  ലഡപറ്റ്യൂടനി  ഡയറകര്
(തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപസ്റ്റ്),  ജനില്ലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്,  ജനില്ലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്
(കേണ്വതീനര്),  ഫഭാകറതീസസ്റ്റ്  &  കബഭായനികലഴസ്റ്റ്  ഇനലസകര് എനനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായനി
ഒരു ടഭാസസ്റ്റ് കഫഭാഴസ്റ്റ്  17-12-2015-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) 1717/2015/ലതഭാഴനില് ഉത്തരവസ്റ്റ്
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പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടഭാസസ്റ്റ്കഫഭാഴനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഊര്ജനിതമഭായനി നടന
വരുന.  ആകരഭാഗവ  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  ലമഡനിക്കല്  കേവഭാമ്പുകേളുലാം
നടത്തനിവരുന. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലമഡനിക്കല് കേവഭാമ്പനിനുലാം കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി  50,00,000  രൂപ അനുവദനിക്കുകേയലാം
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  72  ലമഡനിക്കല്  കേവഭാമ്പുകേള  നടതകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലമഡനിക്കല്  കേവഭാമ്പനിനുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  50  ലക്ഷലാം രൂപയനില്  15  ലക്ഷലാം രൂപ
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കനഭാക്കുകൂലനി നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ലചേയഭാന നടപടനി

179 (4056) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  കപരുകേളനില്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴുലാം  കനഭാക്കുകൂലനി
നനിലനനില്ക്കുനലണന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കനഭാക്കനി നനില്ക്കുനവര്ക്കഭാകേരുതസ്റ്റ്, കജഭാലനി ലചേയ്യുനവര്ക്കഭാകേണലാം കൂലനി
നല്കകേണതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് കേരുതുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കനഭാക്കുകൂലനി  വഭാങ്ങുന എന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്  ചുമട്ടുകൂലനി
നല്കുനതസ്റ്റ്.  ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രകദശങ്ങളനില്  നല്കകേണ
കൂലനി നനിരക്കുകേള ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമകബഭാര്ഡുലാം അല്ലഭാത്തയനിടങ്ങളനില് ജനില്ലഭാ
കലബര് ഓഫതീസര്മഭാരുലാം നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മതവബന്ധന/അനുബന്ധ കമഖലയനില് പണനിലയടുക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ് മനിനനിമലാം
കവജസസ്റ്റ് ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

180 (4057) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതവബന്ധന/അനുബന്ധ  കമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട
ദുരനിതങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കഭായനി  മനിനനിമലാം  കവജസസ്റ്റ്  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തെല്ലഭാലമനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) മതവബന്ധന/അനുബന്ധ കമഖലയനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കുനതനിനസ്റ്റ്
കവണ്ടുന  ലതളനിലവടുപസ്റ്റ്  നടത്തനി  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി
4-7-2017-ലല സ.ഉ.(പനി).65/2017/ലതഭാഴനില് നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ഒരു സബസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സബസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയലട  ലതളനിലവടുപസ്റ്റ്  വനിവനിധ
ജനില്ലകേളനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ചേഭാത്തന്നൂര് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഐ.ടനി.ഐ.യനിലല കടഡുകേള

181 (4058) ശതീ  .    ജനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാത്തന്നൂര് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഐ.ടനി.ഐ.-യനിലല കടഡുകേളക്കസ്റ്റ് എന.സനി.വനി.ടനി.-യലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിയനതനിനുലാം പുതനിയ കടഡുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം ഐ.ടനി.ഐ.-കയഭാടസ്റ്റ്
കചേര്നള്ള ഒകരക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഐ.ടനി.ഐ.ക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുനതനിനുലാം ഐ.ടനി.ഐ.-യലട
പദവനി  ഉയര്തനതനിനുലമഭാലക്കയഭായനി  ജനപ്രതനിനനിധനി  നല്കേനിയ  നനികവദനലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  പ്രസ്തുത  നനികവദനത്തനികന്മല്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെല്ലഭാലമനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസബ്ബുത  സഭാപനത്തനില്  നനിലവനിലളള  കടഡുകേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം
ഓകരഭാ  കടഡനിലലാം  എത്ര കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  അഡനിഷന നല്കുവഭാന സനൗകേരവമുലണനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  കശഷലാം  ഇവനിലട  പുതുതഭായനി
ഏലതങനിലലാം കടഡുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഏലതഭാലക്കയഭാലണന വനിവരലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  നനിലവനിലളള  അടനിസഭാന സനൗകേരവങ്ങള പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  പുതനിയ
കടഡുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഡയറകര് ജനറല് ഓഫസ്റ്റ് ലടയനിനനിലാംഗനിലന്റെ
പുതനിയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കടഡുകേളക്കസ്റ്റ്  എന.സനി.വനി.ടനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കഭാന  ഓകരഭാ  കടഡനിനുലാം  2  യൂണനിറസ്റ്റ്  ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  ചേഭാത്തന്നൂര്
ഐ.ടനി.ഐ.യനില് ഓകരഭാ യൂണനിറനില്വതീതലാം പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന ലപയനിന്റെര്
ജനറല്,  ഡ്രസ്സസ്റ്റ്  കമക്കനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഡ്രഭാഫസ്റ്റ്സഭാന  സനിവനില്  എനതീ  കടഡുകേളുലട  ഓകരഭാ
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യൂണനിറ്റു കൂടനി അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം ടനി കടഡുകേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ് ഉപകേരണങ്ങള സലാംഭരനിക്കു
നതനിനുമഭായനി ലഭനിച ശനിപഭാര്ശ പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. ചേഭാത്തന്നൂര് ഐ.ടനി.ഐ.യലട
മുനനിലള്ള ഒകരക്കര് തരനിശുഭൂമനി  (മതീനഭാടസ്റ്റ്  വനികല്ലജനില് റതീ സര്കവ്വ  158/2,  കബഭാക്കസ്റ്റ്
നമ്പര്  30-ല്  ലപട  ഒകരക്കര്  സലലാം)  വകുപനിനസ്റ്റ്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലഭാന്റെസ്റ്റ്
ടഭാനസ്ഫര് കഫഭാമനില് അകപക്ഷ ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലഭാ കേളകര്ക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

(സനി)  ചേഭാത്തന്നൂര്  ഗവ.ഐ.ടനി.ഐ.യനിലല  നനിലവനിലള്ള  കടഡുകേളുലാം  അഡനിഷന
നല്കേഭാന കേഴനിയന കുടനികേളുലട എണ്ണവുലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

നമ്പര് കടഡസ്റ്റ് കുടനികേളുലട എണ്ണലാം

1 ഇലകതീഷവന 42

2 ഡ്രസ്സസ്റ്റ്കമക്കനിലാംഗസ്റ്റ് 21

3 ലപയനിന്റെര് ജനറല് 21

4 ഫനിറര് 42

5 ലവല്ഡര് 32

6 സര്കവ്വയര് 42

7 ഡ്രഭാഫസ്റ്റ്സഭാന സനിവനില് 21

8 ലമക്കഭാനനികേസ്റ്റ് കമഭാകടഭാര് ലവഹനിക്കനിള 42

(ഡനി) ഇല്ല.

(ഇ)  പുതനിയ  കടഡുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ശനിപഭാര്ശ  ലഭവമഭാകുന  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്

പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് രജനികസഷന പുതുക്കനിനല്കുനതനിനുള്ള

അവസരലാം

182 (4059) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില് ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി

രജനികസഷന  നടത്തനിയവരുലാം  നനിലവനില്  ചുരുങ്ങനിയ  കേഭാലയളവനില്  രജനികസഷന

പുതുക്കഭാന  കേഴനിയഭാലത  കപഭായവരുമഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  പൂര്വ്വകേഭാല  പ്രഭാബലവകത്തഭാലട  രജനികസഷന

പുതുക്കനിനല്കുനതനിനുള്ള അവസരലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ള
വനിധവകേള, അലാംഗപരനിമനിതര് എനനിവരുലട നനിയമന ശനിപഭാര്ശകേള നനിശ്ചയനിക്കലപട
നനിലയനില് നടക്കുനതഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉറപ്പു വരുത്തഭാറകണഭാ;

(സനി)  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലഭാ  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞനില്  ഇതുവലര  രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം  രജനികസഷന  നനിലവനിലള്ളതുമഭായ  വനിധവകേളുലടയലാം  അലാംഗപരനിമനിതരുലടയലാം
വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്  വഴനിയള്ള  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശകേള
പരമഭാവധനി കവഗത്തനില് നല്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1024/17/ലതഭാഴനില് തതീയതനി  5-8-2017  പ്രകേഭാരലാം
1-1-1997  മുതല്  31-7-2017 വലര  പുതുക്കഭാലത  ലഭാപഭായ  രജനികസഷനുകേള
സതീനനികയഭാറനിറനികയഭാലട പുതുക്കുനതനിനസ്റ്റ് 2-9-2017 മുതല് 31-10-2017 വലര സമയലാം
അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ള
വനിധവകേള,  അലാംഗപരനിമനിതര് എനനിവര്ക്കസ്റ്റ് എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് വഴനിയള്ള
നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ് വയസ്സനിളവുലാം മുനഗണനയലാം ലഭനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  അവരുലട നനിയമന
ശനിപഭാര്ശകേള  നനിലവനിലള്ള  സര്ക്കഭാര്  നനിയമങ്ങളക്കുലാം  ചേടങ്ങളക്കുലാം  വനികധയമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്
നടതനതസ്റ്റ്.

(സനി)  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലഭാ  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞനില്  ഇതുവലര  രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം രജനികസഷന നനിലവനിലള്ളതുമഭായ വനിധവകേളുലട എണ്ണലാം-737, അലാംഗപരനിമനിതരുലട
എണ്ണലാം - 1084.

( ഡനി)  ഉകദവഭാഗദഭായകേന  അറനിയനിക്കുന  ഒഴനിവുകേളനികന്മല്  കയഭാഗവരഭായ
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളുലട  നഭാമനനിര്കദ്ദേശ  പടനികേ  സമയപരനിധനി  പഭാലനിച്ചു  കൃതവമഭായലാം
പരമഭാവധനി കവഗത്തനിലലാം ഉകദവഭാഗദഭായകേര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന.  കേമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരണ
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുനകതഭാടുകൂടനി  ഏറവുലാം  കവഗത്തനില്  ലനിസസ്റ്റ്  നല്കുവഭാന
കേഴനിയലാം.

എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളവഴനി നനിയമനങ്ങള

183 (4060) ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്,  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  കമഖലകേളനില്  ആറസ്റ്റ്  മഭാസത്തനില്  കൂടുതലഭായള്ള
കേഭാലയളവനികലക്കഭായനി  വരുന തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചേഞനില് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുളളവരനില്നനിനലാം നടതനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആവശവലമങനില്  ഇതനിനഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതവഭാന  തയഭാറഭാകുകമഭാ
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ) പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമനത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില്ലപടഭാത്ത എല്ലഭാ ഒഴനിവുകേളനികലയമുള്ള
നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളുലട  കസവനലാം  നനിര്ബന്ധമഭായലാം
പ്രകയഭാജനലപടുത്തണലമനലാം  അല്ലഭാത്തപക്ഷലാം  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകമധഭാവനികേള/
ചേതീഫസ്റ്റ്  എകനികേറ്റ്യൂടതീവുകേള  എനനിവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനിലയടുക്കുനതഭാലണനലാം
സലാംസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  വകുപ്പുകേള/ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള/കബഭാര്ഡുകേള/
കകേഭാര്പകറഷനുകേള/കേമ്പനനികേള  എനനിവയനിലല  കമധഭാവനികേളക്കസ്റ്റ്  5-2-2014-ലല  25941/
ജനി2/2013/ലതഭാഴനില് നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരവുലാം 26-12-2016-ലല 1046913/ജനി2/
ലതഭാഴനില് നമ്പര് കേത്തസ്റ്റ് പ്രകേഭാരവുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത
എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വകുപനിലല  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  ഇനഫര്കമഷന  വനിഭഭാഗലാം
1959-ലല കേലാംപല്സറനി  കനഭാടനിഫനികക്കഷന ഓഫസ്റ്റ്  കവക്കനസതീസസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
സഭാപനങ്ങള  സനര്ശനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  നടതകേയലാം  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
ആകസ്റ്റ്  ലലാംഘനലാം  ശദയനില്ലപടഭാല്  അനധനികൃതമഭായനി  നനിയമനലാം  ലഭനിചവലര
പനിരനിച്ചുവനിടസ്റ്റ് എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് വഴനി നനിയമനലാം നടതനതനിനുള്ള കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം തുടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയവരുന.

(ബനി)  Compulsory  Notification  of  Vacancies  (CNV)  ആകസ്റ്റ്  കഭദഗതനി
ലചേയഭാന ബുദനിമുട്ടുള്ളതനിനഭാല് സലാംസഭാന തലത്തനില് ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  നനിയമലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള സഭാധവത പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്. 

ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.(ESI) പദതനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

182 (4061) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം

എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  (ESI)  പദതനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്

ചേനികേനിതയ്ക്കസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല ആശുപത്രനികേളനില് കപഭായഭാല് ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.

ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനിര്ത്തനി  ജനില്ലകേളനില്ലപടുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കൂടുതലഭായനി  മറസ്റ്റ്

സലാംസഭാനങ്ങളനിലല ആശുപത്രനികേലള ചേനികേനിതയ്ക്കഭായനി ആശയനിക്കുന സനിതനി ഉണസ്റ്റ്  ;

ഇതസ്റ്റ് എന്തുലകേഭാലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കപഭായനി  ചേനികേനിതനിചഭാലലാം  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കഭാന

ആവശവമഭായ ഇടലപടല് സര്ക്കഭാര് നടതകമഭാ?
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(എ)  അടനിയന്തെര ഘടങ്ങളനില് മറസ്റ്റ് സലാംസഭാനലത്ത ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  ആശുപത്രനികേളനില്
ചേനികേനിത  കതടുനപക്ഷലാം  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  ആനുകൂലവലാം  നല്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവനിലനില്ലഭാത്ത  ചേനികേനിത  മലറഭാരു  സലാംസഭാനതനനിനലാം  ലഭവമഭാകുലമനസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്നനിനള്ള  കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കുനപക്ഷലാം  പ്രസ്തുത
ചേനികേനിതയള്ള  അനുമതനി  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  നല്കേഭാറണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരവത്തനിലലാം
ഗുണകഭഭാകഭാവനിനസ്റ്റ് ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ. പദതനിയലട ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനി  ജനില്ലയഭായ  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ഒരു  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.
ഡനിലസനസറനി  മഭാത്രമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ലസഷവഭാലനിറനി  ചേനികേനിതയ്ക്കസ്റ്റ്  കേണ്ണൂരനിലല  കതഭാടട
ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ. ആശുപത്രനിലയ ആശയനിക്കണലമങനില് വളലര ദൂരലാം കരഭാഗനിക്കസ്റ്റ് യഭാത്ര
ലചേകയണനിവരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനില്ലയനില് എലാംപഭാനല് ലചേയ ഹപ്രവറസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേളുലാം
ഇല്ല.  അടനിയന്തെര  ഘടങ്ങളനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡ്നനിനലാം  മലാംഗലഭാപുരത്തസ്റ്റ്  ചേനികേനിത
കതടുനണസ്റ്റ്.  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  ഗുണകഭഭാകഭാക്കള  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനിലള്ള  ആശുപത്രനികേളനില്
ചേനികേനിത കതടുനതസ്റ്റ് കുറവഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേരള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലഭവമല്ലഭാത്ത  ഒരു  ലസഷവഭാലനിറനി  ചേനികേനിത  മലറഭാരു
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലഭവമഭാണസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്നനിനള്ള
കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കുനപക്ഷലാം  പ്രസബ്ബുത  ചേനികേനിതയ്ക്കഭായനി  മലറഭാരു  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
കപഭാകുനതനിനുള്ള അനുമതനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നല്കേഭാറണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരവത്തനില്
ഗുണകഭഭാകഭാവനിനസ്റ്റ്  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ആവശവമഭായ
ഇടലപടലലാം സര്ക്കഭാര് നടതനണസ്റ്റ്.  

ഐ.ടനി.ഐ.-കേളക്കസ്റ്റ് അന്തെര്കദശതീയ നനിലവഭാരലാം 

183 (4062) ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര  ഐ.ടനി.ഐ.കേലള  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
ഉയര്ത്തഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളളലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെല്ലഭാലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  സനൗകേരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്
ഇകതഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ് ഒരുക്കുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കകേരള  ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്  ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  (കേനിഫ്ബനി)
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  10  ഐ.ടനി.ഐ.-കേലള  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
ഉയര്തനതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ചേഭാക്ക, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ഗവ.  ഐ.ടനി.ഐ.-കേലള
അന്തെര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ് ഉയര്തനതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  എലന്തെല്ലഭാലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  സനൗകേരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി
ഒരുകക്കണതസ്റ്റ്  എനതുളലപലടയള്ള  വനിഷയങ്ങളുലാം  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡവുലാം നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭായ പദതനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  (ഡതീലറയനില് ഡസ്റ്റ് കപ്രഭാജകസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്)  തയഭാറഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായള്ള  ലസഷവല്  പര്പസസ്റ്റ്  ലവഹനിക്കനിള
(SPV)  ആയനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള കകേരള അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര് സനില്സസ്റ്റ്  എകലനസസ്റ്റ്
(KASE)-ലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെറകേള

186 (4063) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  ലഭനിക്കഭാന  എലന്തെല്ലഭാലാം  സനൗകേരവങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
കേരനിയര് ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെറകേളനില് ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുനലതനസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആധുനനികേമഭായ സഭാകങതനികേ വനിദവയലാം നവതീനമഭായ കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ആശയങ്ങളുലാം സമനസ്വയനിപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കേരനിയര് സലാംബന്ധമഭായ ഏതു
പ്രശ്നത്തനിനുലാം ആവശവമഭായ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുനതനിനുള്ള ഒരു കകേനമഭാണസ്റ്റ്
കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെര്.  ലതഭാഴനില് അവകബഭാധ പരനിശതീലന കഭാസുകേള
നയനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അതഭാതു  കമഖലയനില്  ഹവദഗ്ദ്ധവമുള്ള  ഫഭാക്കല്റനികേളുലട  കസവനമഭാണസ്റ്റ്
പ്രകയഭാജനലപടുതനതസ്റ്റ്.  കേരനിയര്  സലാംബന്ധമഭായ  എല്ലഭാ  അറനിവുകേളുലാം  കശഖരനിചസ്റ്റ്
കക്രഭാഡതീകേരനിചസ്റ്റ് അനുകയഭാജവമഭായ കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനില് സൂക്ഷനിക്കുകേയലാം ഹദനലാംദനിനലാം
നവതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഒരു കേരനിയര് ഇനഫര്കമഷന ഡഭാറഭാ ബഭാങഭായനി സൂക്ഷനിചസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം
ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കുലാം  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുന  വനിധത്തനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന.  ടനി  ലസന്റെറകേളനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  സഭാര്ടസ്റ്റ്  കഭാസസ്റ്റ്  റൂലാം,
കേമ്പറ്റ്യൂടര് ലഭാബസ്റ്റ്,  ഹലബറനി തുടങ്ങനിയവ ആധുനനികേ സനൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനി സജതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേരനിയര്  ഇനഫര്കമഷന,  വവകനിഗത  ഹഗഡനസസ്റ്റ്,  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  ഹഗഡനസസ്റ്റ്,  കേരനിയര്
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കേനൗണ്സനിലനിലാംഗസ്റ്റ്,  കേരനിയര് ഇന്റെറസസ്റ്റ്  കഗഭാള ലസറനിലാംഗസ്റ്റ്,  കമഭാടനികവഷന കഭാസുകേള,
പ്രതീ-ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ പരനിശതീലനലാം,  വവകനിതസ്വ വനികേസന പരനിപഭാടനികേള തുടങ്ങനിയവയഭാണസ്റ്റ്
കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെറനില്നനിനലാം  നല്കുന  കസവനങ്ങള.  ഇതനിലൂലട
ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിലല  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനിലലയലാം  ലതഭാഴനില്
കമഖലയനിലലയലാം  നൂതന  പ്രവണതകേലള  കുറനിച്ചുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  ഉണഭാകുന
മഭാറങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം അറനിവുലാം പരനിശതീലനവുലാം നല്കുനതനിനുലാം ഉനത വനിദവഭാഭവഭാസവുലാം
അനുകയഭാജവമഭായ  ലതഭാഴനിലലാം  കനടനിലയടുക്കുവഭാന  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേലള  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുവഭാനുലാം
കേഴനിയനണസ്റ്റ്.  

വയനഭാടനിലല ലകേ.എലാം.എലാം. ഗവ. ഐ.ടനി.ഐ. എ. കഗഡസ്റ്റ് ' ആക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള

187 (4064) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എ  കഗഡസ്റ്റ്  ഐ.ടനി.ഐ.-കേള  ഇല്ലഭാത്ത  ഏകേ  ജനില്ല
വയനഭാടഭാലണന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  1982-ല്  ആരലാംഭനിചതുലാം  2016-ല്  സലാംസഭാനലത്ത  ഏറവുലാം  മനികേച
ഐ.ടനി.ഐ.-ക്കുള്ള കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പുരസഭാരലാം  കനടനിയതുമഭായ കേല്പറ ലകേ.എലാം.എലാം.
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഐ.ടനി.ഐ., എ കഗഡസ്റ്റ് ആക്കനി ഉയര്തനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച ശനിപഭാര്ശ ബന്ധലപട വകുപനില്നനിനലാം ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാലയനസ്റ്റ്
വവക്കമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) കേല്പറ ഐ.ടനി.ഐ.-ലയ ഒനഭാലാം നനിര ഐ.ടനി.ഐ.  ആക്കുനതനിനുള്ള
ശനിപഭാര്ശ  വവഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വകുപനില്നനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ചേഭാലക്കുടനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഐ.ടനി.ഐ.

188 (4065) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഐ.ടനി.ഐ.(ജനറല്)യനില്  കനരകത്തയണഭായനിരുന
ലപ്രഭാഡക്ഷന ആന്റെസ്റ്റ് മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗസ്റ്റ് കടഡുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കുനതുമൂലലാം പരനിശതീലനഭാവസരലാം
നഷലപടുന 125-ലധനികേലാം വരുന വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്, CNC ലമഷതീനനിലാംഗസ്റ്റ് കടഡനിനു
പകേരമഭായനി  "ഓപകററര് അഡസ്വഭാനസ്ഡസ്റ്റ് ലമഷതീന ടൂള"  കടഡസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്,  ലമക്കഭാനനിക്കസ്റ്റ്  ഓകടഭാ  കബഭാഡനി  ലപയനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്,
ലവല്ഡര് - ഇനലസക്ഷന ആന്റെസ്റ്റ് ലടസനിലാംഗസ്റ്റ് എനതീ കടഡുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
ഉത്തരവസ്റ്റ് ഇറക്കുനതനിനുലാം,  പ്രസ്തുത കടഡുകേളനികലയള്ള പ്രകവശനലാം 2017-ല് തലന
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓപകററര്  അഡസ്വഭാനസ്ഡസ്റ്റ്  ലമഷതീന  ടൂളസസ്റ്റ്  കടഡസ്റ്റ്  ചേഭാലക്കുടനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഐ.ടനി.ഐ.-യനില് ആരലാംഭനിക്കുന വനിഷയലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്  ലമക്കഭാനനിക്കസ്റ്റ്  ഓകടഭാ  കബഭാഡനി
ലപയനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലവല്ഡര്-ഇനലസക്ഷന ആന്റെസ്റ്റ് ലടസനിലാംഗസ്റ്റ് എനതീ കടഡുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
19-8-2017-ലല ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.) നമ്പര് 1116/17/ലതഭാഴനില്പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കഭാസകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലചേങ്ങന്നൂര് ഐ.ടനി.ഐ. അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര പഠനകകേനമഭാക്കനി ഉയര്തവഭാന
നടപടനി

189 (4066) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേനന നഭായര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  പഠനകകേനമഭാക്കനി ലചേങ്ങന്നൂര് ഐ.ടനി.ഐ.-ലയ ഉയര്തനതനിനസ്റ്റ്
എലന്തെല്ലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട സലാംക്ഷനിപ്ത റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിച്ചുകവഭാ എനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എനസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയലമനസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരള  ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്  ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാലട ലചേങ്ങന്നൂര് ഐ.ടനി.ഐ.  അടക്കമുള്ള  10  ഐ.ടനി.ഐ.-കേലള
അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ് ഉയര്തനതനിനഭായനി വനിശദമഭായ പദതനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
(ഡതീലറയനില്ഡസ്റ്റ്  കപ്രഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്)  ലസഷവല്  പര്പസസ്റ്റ്  ലവഹനിക്കനിള  (SPV)
ആയ  കകേരള  അക്കഭാഡമനി  കഫഭാര്  സനില്സസ്റ്റ്  എകലനസസ്റ്റ്  (KASE)  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന. ടനി പദതനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് കകേരള ഇനഫ്രഭാസക്ചേര് ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ
മുമ്പഭാലകേ  സമര്പനിചസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭവമഭാകുന  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്  ഇതുസലാംബന്ധനിച  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയലാം.

462/2020
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കേണ്സക്ഷന അക്കഭാഡമനി

190 (4067) ശതീ  .    ജനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുതുതഭായനി ചുമതലകയറ കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് അദര് കേണ്സക്ഷന
വര്കക്കഴസ്റ്റ് ലവല്ഫയര് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല നനിര്ദ്ദേനിഷ
കേണ്സക്ഷന  അക്കഭാദമനി  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  അഭനിപ്രഭായലാം  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ആയതസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേണ്സക്ഷന  അക്കഭാദമനിക്കഭായനി  ചേത്തന്നൂരനില്  വനിലയ  വഭാങ്ങനിയ  10
ഏക്കര് സലത്തസ്റ്റ് സമൂഹത്തനിനസ്റ്റ് പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുന ഒരു സഭാപനലാം തുടങ്ങഭാന
അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) സഭാകങതനികേ നനിപുണതയലാം വനിദഗസ്റ്റ് ദപരനിശതീലനവുലാം നല്കേത്തക്ക വനിധത്തനിലള്ള
അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള ലതഭാഴനില് ഹവദഗ്ധവ കകേനലാം ഇവനിലട  സഭാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
തഭാമസലാം കനരനിടുനതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങളുലാം തടസ്സങ്ങള എലന്തെല്ലഭാലമനലാം വവകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കകേരള  ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  അദര്  കേണ്സക്ഷന  വര്കക്കഴസ്റ്റ്
ലവല്ഫയര്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  2-3-2017-ലല  194- ാാമതസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കയഭാഗത്തനില്
ഇക്കഭാരവലാം അജണ നമ്പര് 36/17 ആയനി ചേര്ചലചേയ്യുകേയലാം കേണസക്ഷന അക്കഭാഡമനി
എന  സഭാപനലാം  ഉകപക്ഷനികക്കണതനിലല്ലനലാം  നനിലവനില്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി
ലകേഭാല്ലലാം  ചേഭാത്തന്നൂരനില്  വനിലയ്ക്കസ്റ്റ്  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  10  ഏക്കര്  സലതതലന  ടനി
അക്കഭാഡമനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കണലമനലാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കയഭാഗലാം
തതീരുമഭാനനിചനിരുന.

(ബനി&സനി) കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സസ്റ്റ്  എകലനസനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്
ചേവറയനില് ഇന്തെവന ഇനസനിററ്റ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇനഫ്രഭാസക്ചേര് ആന്റെസ്റ്റ് കേണ്സക്ഷന (IIIC)
നനിലവനില്വന.  ഈ  സഭാഹചേരവത്തനില്  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനില്  ലതഭാടടുത്ത  സലങ്ങളനിലഭായനി
രണസ്റ്റ് കേണ്സക്ഷന അക്കഭാദമനികേള സഭാപനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനലാം നടതവഭാന കേഴനിയകമഭാ
എന കേഭാരവത്തനില് വവകത ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരവത്തനില് ബന്ധലപടവരുമഭായനി
കൂടനിയഭാകലഭാചേന നടത്തനി സമൂഹത്തനിനസ്റ്റ് പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുന തരത്തനില് തതീരുമഭാനലാം
ഹകേലക്കഭാളനതഭാണസ്റ്റ്.  

ഡതീ-അഡനിക്ഷന ആന്റെസ്റ്റ് റനിസര്ചസ്റ്റ് ലസന്റെര് രൂപതീകേരണലാം

191 (4068) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എലലകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ഡതീ-അഡനിക്ഷന ആന്റെസ്റ്റ് റനിസര്ചസ്റ്റ് ലസന്റെര് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് എലന്തെങനിലലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേള സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  കനരവമലാംഗലത്തസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ജനില്ലഭാ

കൃഷനികത്തഭാടത്തനില്  ഇനൗ  ലസന്റെര്  തുടങ്ങുനതനിനുകവണ  സലവുലാം  മറസ്റ്റ്  അനുകൂല

ഘടകേങ്ങളുലാം ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ലസന്റെര് കനരവമലാംഗലലാം ജനില്ലഭാ കൃഷനികത്തഭാടലാം സനിതനി ലചേയ്യുന

സലത്തസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എഹകസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് വനിമുകനി മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു മഭാതൃകേഭാ

ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജന  മനിഷന  "വനിമുകനി”-യലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട

സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേകളഭാടസ്റ്റ്  കചേര്നസ്റ്റ്  ആകരഭാഗവ  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനില്  എല്ലഭാ

ജനില്ലകേളനിലലാം  ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്  തുടങ്ങുവഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആയതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  ആകരഭാഗവ വകുപനില്നനിനലാം 10 ജനില്ലകേളനിലല 10 ആശുപത്രനികേളനില് ഡതീ-

അഡനിക്ഷന ലസന്റെറകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭവമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭനിക്കുന  മുറയ്ക്കസ്റ്റ്  തഭാമസലാംവനിനഭാ  ഇവ  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

ഹകേലക്കഭാളനതഭാണസ്റ്റ്. എഹകസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലള്ള

ഡതീ-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കുറഞതസ്റ്റ്  10  ഏക്കര്  സലലാം

ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.  ടനി 10 ഏക്കര് സലലാം കകേരള കസറസ്റ്റ് ഇനഡസനിയല് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്

കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  നനിയനണത്തനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  കേനിനഭാലൂര്  എകസറനിലലാം  എറണഭാകുളലാം

ജനില്ലയനിലല  കനരവമലാംഗലത്തസ്റ്റ്  ജനില്ലഭാ  കൃഷനികത്തഭാടത്തനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലള്ള  സലവുലാം

അനുകയഭാജവമഭാലണനസ്റ്റ് കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ഡതീ-അഡനിക്ഷന ലസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള സലലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

കേനിനഭാലൂരനില്  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇനഡസനിയല്  ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ

നനിയനണത്തനിലള്ള  കേനിനഭാലൂര്  എകസറനില്നനിനലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  
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192 (4069) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   എലാം  .   നനൗഷഭാദസ്റ്റ് :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വവഭാജമദവത്തനിലന്റെ ഉപകഭഭാഗലാം തടയനതനിനഭായനി കകേരള
സലാംസഭാന ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന എലന്തെല്ലഭാലാം ഇടലപടലകേളഭാണസ്റ്റ് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമൂഹനികേ പ്രതനിബദതയലട ഭഭാഗമഭായനി ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന
നടപനിലഭാക്കുന കക്ഷമ പദതനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന
സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയ വരുമഭാനത്തനില് മുന വര്ഷലത്തക്കഭാള വര്ദന ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ബനിവകറജസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് മദവലാം സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുമുള്ള
കുത്തകേഭാവകേഭാശലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ബനി.സനി.-യനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  എഫസ്റ്റ്.എല്.-9
ലവയര്ഹനൗസുകേളനിലലാം  എഫസ്റ്റ്.എല്.-1  ചേനില്ലറ  വനിലനശഭാലകേളനിലലാം  എല്ലഭായ്കപഭാഴുലാം
ആവശവത്തനിനസ്റ്റ്  കസഭാക്കസ്റ്റ്  ലഭവമഭാലണനസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ബനി.സനി.  ഉറപ്പുവരുതന.  വനിലനയലട
പ്രവണതകേളക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  ദനിനലാംപ്രതനി  മദവത്തനിലന്റെ  പര്കചസസ്റ്റ്  ഓര്ഡറകേള  സമര്പനിക്കുകേ
വഴനി ഒരു മഭാസലത്ത വനില്പനയ്ക്കഭാവശവമഭായ മദവലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ബനി.സനി.-യലട വനിവനിധ
യൂണനിറ്റുകേളനില് ലഭവമഭാലണനസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതകേയലാം ലചേയ്യുന. വനില കുറഞ ഇനലാം മദവത്തനിലന്റെ
ലഭവത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനി
ലകേയ്സസ്റ്റ് ഒനനിനസ്റ്റ് ലഭാനഡഡസ്റ്റ് കകേഭാസസ്റ്റ് 400 രൂപയനില് കുറഞ ഇനഡവന നനിര്മ്മേനിത
വനികദശമദവത്തനിനസ്റ്റ് പരനിധനിയനില്ലഭാലത പര്കചസസ്റ്റ് ഓര്ഡറകേള നല്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
കകേരള  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലള്ള  കേമ്പനനിയഭായ  ടഭാവനകൂര്  ഷുകഗഴസ്റ്റ്&  ലകേമനിക്കല്സസ്റ്റ്
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  മദവലാം  മുഴുവന  വഭാങ്ങുനതുലാം  വനില്ക്കുനതുലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ബനി.സനി.
മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  സഭാമൂഹനികേ പ്രതനിബദതയലട ഭഭാഗമഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
കസഹതതീരലാം ചേഭാരനിറബനിള ലസഭാഹസറനിയനിലല അകന്തെവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് ലമചലപട സനൗകേരവങ്ങള
ഒരുക്കുനതനിനഭായനി  സനി.എസസ്റ്റ്.ആര്.  ഫണനില്നനിനലാം  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലനയഭാറനിനകേര  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനിലല  10-ാം
സഭാകന്റെര്ഡനില് പഠനിക്കുന വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് മദവത്തനിലന്റെ ദൂഷവവശങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ള  പുസകേലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  ലനയഭാറനിനകേര
മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനികേലഭാലാംഗര്ക്കസ്റ്റ്  അധനികേ ചേക്രങ്ങള
ഘടനിപനിച  140  കമഭാകടഭാര് സ്കൂടറകേള സലാംസഭാന വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന വഭാങ്ങനി  വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനികലയ്ക്കഭായനി  ഒരു കകേഭാടനി  രൂപ നല്കേഭാനുലാം സലാംസഭാന
ശുചേനിതസ്വമനിഷനസ്റ്റ്  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  നല്കേഭാനുലാം  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ജനില്ലയനിലല  അടപഭാടനി  പ്രകദശലത്ത  ജനങ്ങളക്കനിടയനില്  മദവവനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതനതനിനസ്റ്റ്  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  സനി.എസസ്റ്റ്.ആര്.  ഫണനില്
നനിനലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപ നല്കുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ബനി.സനി.  സലാംസഭാന
ഖജനഭാവനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  റവനറ്റ്യൂവനില്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തക്കഭാള
566 കകേഭാടനി രൂപയലട വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  എഫസ്റ്റ്.എല്.-1  ചേനില്ലറ  വനിലനശഭാലകേളനില്  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്  മുകഖന  156  അസനിസന്റെസ്റ്റ്,
300 ലഹല്പര് എനതീ തസനികേകേളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗലാം തടയഭാന നടപടനി

193 (4070) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേള,  കേലഭാലയങ്ങള  എനനിവ  കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന മദവ,  മയക്കുമരുനസ്റ്റ് മഭാഫനിയകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം തടയനതനിനഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേളുലട  പരനിസരത്തസ്റ്റ്  പുകേയനില  ഉലനങ്ങളുലട  വനിലന  നടത്തനിയതനിലന്റെ
കപരനില്  എത്ര  കപര്ലക്കതനിലര  കകേലസടുക്കുകേയണഭായനി  എനതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിദവഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പുകേവലനി/മറസ്റ്റ്  മയക്കുമരുനസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗലാം  എനനിവയലട
ദുഷവവശങ്ങള കബഭാധവലപടുതനതനിനഭായനി നനിലവനില് എലന്തെല്ലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആണസ്റ്റ് സലാംസഭാന എഹകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് നടത്തനിവരുനതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  പരനിസരങ്ങള  കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ്  മദവലാം,  മയക്കുമരുനസ്റ്റ്,  പുകേയനില
ഉലനങ്ങള തുടങ്ങനിയവയലട വനിപണനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തടയനതനിനസ്റ്റ്  എഹകസസ്റ്റ് ഷഭാകഡഭാ സലാംവനിധഭാനവുലാം ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗവുലാം ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
രഹസവ  നനിരതീക്ഷണലാം  നടതകേയലാം  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയലാം  ബന്ധലപട  വനിദവഭാഭവസ
സഭാപനങ്ങളനിലല ലഹരനി വനിരുദ കബ്ബുകേളുലടയലാം പനി.റനി.എ.യലടയലാം ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയലാം സഹരണകത്തഭാലട നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  സമതീപലാം  ഇത്തരലാം  നനിയമവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടക്കഭാനനിടയള്ള സലങ്ങളനില് കേര്ശന പരനികശഭാധനകേള നടതകേയലാം കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
ശകമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനതുമഭാണസ്റ്റ്.  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിലവനില്  2542  ലഹരനി  വനിരുദ  കബബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
നഭാളനിതുവലര 1400-ഓളലാം പരഭാതനിലപടനികേള സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  2017  ജൂഹല
31  വലര സ്കൂളുകേളുലട പരനിസരത്തസ്റ്റ് പുകേയനില ഉലനങ്ങളുലട വനിലന നടത്തനിയതനിലന്റെ
കപരനില് 7607 കപര്ലക്കതനിലര എഹകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് കകേലസടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  വനിദവഭാര്തനികേലളയലാം യവജനങ്ങലളയലാം മദവലാം,  മയക്കുമരുനസ്റ്റ്,  പുകേയനില
ഉലനങ്ങള തുടങ്ങനിയവയലട ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ ദൂഷവവശങ്ങള കബഭാദവലപടുത്തനി
വവഭാപകേമഭായ കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്
കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി  വര്ജന മനിഷന  "വനിമുകനി”-യലട പരമപ്രധഭാനമഭായ ലക്ഷവലാം.
ആയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 'ലഹരനിലക്കതനിലര യവതസ്വലാം'  എന സകനശമുയര്ത്തനി സലാംസഭാനലത്ത
എല്ലഭാ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലലാം എഹകസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് വവഭാപകേമഭായ
ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്
അടക്കലാം എല്ലഭാ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലലാം ലഹരനി വനിരുദ കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുനതുലാം
ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സജതീവമഭാക്കുനതുലാം  വനിമുകനിയലട  ഉകദ്ദേശവ
ലക്ഷവമഭാണസ്റ്റ്.  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില് നനിലവനില് രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന  2542  ലഹരനി  വനിരുദ  കബ്ബുകേളനിലൂലട  ലഹരനിലക്കതനിലര  പ്രചേഭാരണലാം
നടതനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആയതുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
മതരങ്ങളുലാം  പ്രദര്ശനങ്ങളുലാം  കഭാസകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ലഹരനി  വനിരുദ
ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ പഭാഠഭഭാഗങ്ങള സ്കൂള പഭാഠവപദതനിയനിലല വനിവനിധ കഭാസകേളനിലല
പഭാഠപുസകേങ്ങളനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ലഹരനി മരുനകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കഭാന നടപടനി

194 (4071) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലഹരനി മരുനകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം കുറയനതനിനഭായനി ഈ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന എനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനസ്റ്റ്  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങള  ലകേഭാണ്ടുവരുനവലര
പനിടനികൂടുനതനിനുലാം ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട വരവസ്റ്റ് പൂര്ണ്ണമഭായനി തടയനതനിനുലാം കേര്ശന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി  വസ്തുക്കള  സലാംസഭാനകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടു
വരുനതസ്റ്റ് തടയനതനിനസ്റ്റ് ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ശകനിലപടുത്തനി വഭാഹന
പരനികശഭാധനകേള  കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലടയനിനുകേളനിലലാം  ലറയനില്കവ  കസഷനുകേളനിലലാം
പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന. എഹകസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശകനിലപടുതകേയലാം കബഭാര്ഡര്/കറഭാഡസ്റ്റ്  ലപകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുലട പരനികശഭാധന
കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്. എഹകസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണറലട പ്രകതവകേ സസ്വഭാഡുകേളുലാം ഷഭാകഡഭാ
എഹകസസ്റ്റ്,  എഹകസസ്റ്റ്  ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  പ്രകതവകേ  പരനികശഭാധനകേളുലാം
നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്
തമനിഴഭാടസ്റ്റ്-കേര്ണ്ണഭാടകേ സലാംസഭാനങ്ങളനിലല കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസനയമഭായലാം  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്
കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  കഫഭാറസസ്റ്റ്,  റവനറ്റ്യൂ,  മഹറന  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്,  കകേഭാസല്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,
ആര്.പനി.എഫസ്റ്റ്.  തുടങ്ങനിയ  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  കചേര്നസ്റ്റ്  ബന്ധലപട  കമഖലകേളനില്
സലാംയക പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തനിവരുനതുമഭാണസ്റ്റ്.  വവഭാജമദവലാം, മയക്കുമരുനകേള,
പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങള  മുതലഭായവയലട  ഉല്പഭാദനലാം,  കേടത്തസ്റ്റ്,  വനിപണനലാം,  വനില്പന,
ഉപകഭഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  അബ്കേഭാരനി/എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്./എലാം.&റനി.പനി./കകേഭാട്പ കുറകൃതവങ്ങള
സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  കഫഭാണ്,  ഇ-
ലമയനില്  വഭാടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്-ആപസ്റ്റ്,  ലഫയ്സസ്റ്റ്-ബുക്കസ്റ്റ്  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലട  സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില്  ലഭനിക്കുന
പരഭാതനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ടനി  പരഭാതനികേളനികന്മല്  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനലവനസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതനതനിനുലാം  24  മണനിക്കൂറലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനിലല ലഹരനി ഉപകയഭാഗലാം
തടയനതനിനസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവനില്  2542  ലഹരനി  വനിരുദ
കബബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതുലാം നഭാളനിതുവലര  1400-ഓളലാം പരഭാതനിലപടനികേള
സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.  ലഹരനിവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  സജതീവ
പങഭാളനിത്തലാം ഉറപവരുതനതനിനുലാം സഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് കപഭാലതീസസ്റ്റ് കകേഡറസ്റ്റ്,  സ്കൂള-കകേഭാകളജസ്റ്റ്
ലഹരനി വനിരുദ കബ്ബുകേള,  എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന ഹലബറനി
കേനൗണ്സനില്,  മദവവര്ജന  സമനിതനികേള  അടക്കമുള്ള  സനദ  സലാംഘടനകേള,
വനിദവഭാര്തനി-യവജന-മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള  എനനിവരുലട  കൂടനി  സഹകേരണകത്തഭാലട
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ലഹരനിവനിമുക  കകേരളലാം  എന  ലക്ഷവലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനുലാം  മയക്കുമരുനകേളുലട
ഉപകഭഭാഗലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഇല്ലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന ലഹരനി
വര്ജന  മനിഷന  "വനിമുകനി”എന  കബഭാധവത്കേരണ  മനിഷനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലഹരനിലക്കതനിരഭായനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്,  പ്രകതവകേനിചസ്റ്റ്
വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  യവജനങ്ങളക്കുമനിടയനില്  അവകബഭാധലാം  വളര്തനതനിനസ്റ്റ്  എഹകസസ്റ്റ്
വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  വനിപുലമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവ ര്ത്തനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ആകരഭാഗവവകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലലാം ഡനി-
അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  വനിമുകനി  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എഹകസസ്റ്റ്
വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  പുനരധനിവഭാസ  സനൗകേരവകത്തഭാടു
കൂടനിയ ഒരു സലാംസഭാനതല മഭാതൃകേഭാ ലഹരനി വകമഭാചേന കകേനലാം സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അലാംഗതീകൃത  മദവത്തനിലന്റെ  ലഭവത
കുറഞതനികനതടര്നഭാണസ്റ്റ് കേഞഭാവനിലന്റെയലാം ലഹരനിമരുനകേളുലടയലാം വനിലനയലാം ഉപകഭഭാഗവുലാം
വര്ദനിച്ചുവനലതനഭാണസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ആയതസ്റ്റ് പരനിഗണനിച്ചുലാം മദവത്തനിലന്റെ
ലഭവത കുറഞതുലകേഭാണസ്റ്റ് മഭാത്രലാം ഉപകഭഭാഗലാം കുറയകേയനില്ല എന കബഭാദവത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലലാം ശകമഭായ എനകഫഭാലഴ്മെന്റെസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങകളഭാലടഭാപലാം കബഭാധവത്കേരണ
പ്രചേഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  മദവത്തനിനുലാം  ലഹരനിക്കുലമതനിരഭായനി  ജനകേതീയ  കബഭാധലാം
വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനസ്റ്റ് ലക്ഷവമനിട്ടുമഭാണസ്റ്റ് പുതുക്കനിയ മദവനയലാം സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാ
ക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) കേഞഭാവസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള ലഹരനി വസ്തുക്കള അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനി ല്നനിനലാം
വനിവനിധ മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലട സലാംസഭാനകത്തയ്ക്കസ്റ്റ് കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവനസ്റ്റ് വനിപണനലാം നടതനതസ്റ്റ്
തടയനതനിനസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ശകനിലപടുത്തനി  വഭാഹന
പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനകത്തയ്ക്കസ്റ്റ് കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടു
വരുന  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉറവനിടലാം  കേലണത്തനി  ബന്ധലപട  സലാംസഭാനലത്ത
എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഏജനസനികേളുലട സഹഭായകത്തഭാലട നനിയമ നടപടനികേള ഹകേലക്കഭാ
ളനതനിനുലാം വനിവരങ്ങള പരസരലാം ഹകേമഭാറനി ലഹരനിവസ്തുക്കളലക്കതനിരഭായനി വനിവനിധ
സലാംസഭാനങ്ങളനിലല എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ഏകകേഭാപനവുലാം സഹകേരനിച്ചുള്ള
പ്രവര്ത്തനവുലാം ഉറപ്പുവരുതനതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  എഹകസസ്റ്റ്
വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്, കേര്ണ്ണഭാടകേ സലാംസഭാനങ്ങളനിലല കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കസനയമഭായലാം  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  കഫഭാറസസ്റ്റ്,  റവനറ്റ്യൂ,  മഹറന
എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്, കകേഭാസല് കപഭാലതീസസ്റ്റ്, ആര്.പനി.എഫസ്റ്റ്. തുടങ്ങനിയ വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി കചേര്നസ്റ്റ്
ബന്ധലപട  കമഖലകേളനില്  സലാംയക  പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടത്തനിവരുനതുമഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് കബഭാര്  ഡര് ലപകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേള  24  മണനിക്കൂറലാം
വഭാഹനപരനികശഭാധന  നടതനതുലാം  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസകേള  മറനികേടനസ്റ്റ്  സമഭാന്തെര
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പഭാതകേളനിലൂലട  കേള്ളക്കടത്തസ്റ്റ്  നടതവഭാന  സഭാധവതയള്ള  കറഭാഡുകേളനില്  വഭാഹന
പരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  കദശതീയപഭാതകേളനില്  വഭാഹനപരനികശഭാധന
നടത്തനിവരുനതുമഭാണസ്റ്റ്.  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വനിലന  തടയനതനിനസ്റ്റ്  എഹകസസ്റ്റ്
വകുപനിലന്റെ എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശകനിലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം സലാംസഭാനതടനതീളലാം
എഹകസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണറലട പ്രകതവകേ സസ്വഭാഡുകേളുലാം ഷഭാകഡഭാ എഹകസസ്റ്റ്, എഹകസസ്റ്റ്
ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ് വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം പ്രകതവകേ പരനികശഭാധനകേളുലാം നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനി
വരുനതുമഭാണസ്റ്റ്.  

പുതനിയ തരത്തനിലള്ള മയക്കുമരുനകേളുലട വരവസ്റ്റ്

195 (4072) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം
എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പുതനിയ തരത്തനിലള്ള വനിവനിധ മയക്കുമരുനകേളുലട വരവസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സനിക്കര്  രൂപത്തനിലലാം  അതുകപഭാലല  ലപലടനസ്റ്റ്  തനിരനിചറനിയഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത
തരത്തനിലലാം  വരുന  ഇത്തരലാം  മയക്കുമരുനകേലള  കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കേര്ശന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  എല്ലഭാത്തരലാം നനികരഭാധനിത ലഹരനി വസ്തുക്കളുലടയലാം ഉത്പഭാദനലാം,  കേടത്തസ്റ്റ്,
വനിപണനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയവ  കേലണത്തനി  തടയനതനിനുലാം  അവയ്ലക്കതനിരഭായനി
ലപഭാതുജനങ്ങളനില് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം എഹകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്  ശകമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നഭാര്കക്കഭാടനികേസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ലഹകറഭായനിന,
ബനൗണ്ഷുഗര്,  ഓപനിയലാം,  ലകേഭാക്കയനിന,  ഹഭാഷനിഷസ്റ്റ്,  എലാം.ഡനി.എലാം.എ.  തുടങ്ങനിയ  ലഹരനി
പദഭാര്തങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത സഭാമ്പസ്റ്റ്/സനിക്കര്
രൂപത്തനിലള്ള എല്.എസസ്റ്റ്.ഡനി.  എന ലഹരനി വസ്തുവനിലന്റെ ഉപകയഭാഗവുലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇത്തരലാം നനികരഭാധനിത ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങള കൂടഭാലത ലകേഭാഡതീന അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള
കേഫസ്റ്റ് സനിറപ്പുകേള, കകഭാബഭാസലാം, ഹഡലസഫഭാലാം, കലഭാറലസഫഭാലാം, ഹനകടഭാലസഫഭാലാം
എനനിവ അടങ്ങനിയ ജതീവനരക്ഷഭാ മരുനകേളുലാം സഭാകസഭാ കപ്രഭാകനികവഭാന ഗുളനികേകേളുലാം
ലഹരനിക്കഭായനി ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയവരുന.  ആലാംഫനിറമതീന, അനഭാവര്, ലഡക്കഭാഡുറഭാലബഭാലനിന,
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കഗഭാത്തസ്റ്റ്,  വനിനകസഭാള  (അനഭാകബഭാളനികേസ്റ്റ്  സനികറഭായനിഡസ്റ്റ്)  തുടങ്ങനിയ  മരുനകേള  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങള, ജനിലാംകനഷവത്തനില് പ്രഭാകതീസസ്റ്റ് ലചേയ്യുനവര് ഉളലപലടയള്ളവര് ലഹരനിക്കുലാം
അവരുലട  പ്രകേടനലാം  ലമചലപടുതനതനിനുമഭായനി  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുനതസ്റ്റ്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം  ലഹരനി  വസ്തുക്കള  തനിരനിചറനിയനതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭാകുന
തരത്തനിലള്ള  പരനിശതീലനങ്ങള  എഹകസസ്റ്റ്  ഉകദവഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ആവശവമഭായ  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിവരുനതുലാം  ഡ്രഗസ്റ്റ്
ഡനിറക്ഷന  കേനിറ്റുകേള  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.  കേഞഭാവസ്റ്റ്  അടക്കമുള്ള  ഇത്തരലാം
ലഹരനിവസ്തുക്കള  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  വനിവനിധ  മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലട
സലാംസഭാനകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവനസ്റ്റ്  വനിപണനലാം  നടതനതഭായഭാണസ്റ്റ്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില്  നനിയമവനിരുദ  ലഹരനിവസ്തുക്കള  സലാംസഭാനകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്
കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുനതസ്റ്റ് തടയനതനിനസ്റ്റ് ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ശകനിലപടുത്തനി
വഭാഹന  പരനികശഭാധനകേള  കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വനിപണനവുലാം
ഉപകയഭാഗവുലാം  കേലണത്തനി  ഫലപ്രദമഭായനി  തടയനതനിനസ്റ്റ്  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ
എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശകനിലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  എഹകസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണറലട
പ്രകതവകേ സസ്വഭാഡുകേള, ഷഭാകഡഭാ എഹകസസ്റ്റ്, എഹകസസ്റ്റ് ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്, കബഭാര്ഡര്/
കറഭാഡസ്റ്റ്  ലപകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി
യനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.  വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങളനിലല എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് വനിഭഭാഗങ്ങളുലടയലാം
സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലടയലാം ഏകകേഭാപനവുലാം സഹകേരനിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനവുലാം ഈ
വനിഷയത്തനില്  ഉറപ്പുവരുതനതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  എഹകസസ്റ്റ്
വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില് പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  കചേര്നസ്റ്റ്  ബന്ധലപട കമഖലകേളനില്
സലാംയക പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുനതുമഭാണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം ലഹരനി വസ്തുക്കളലക്കതനിരഭായനി
ലപഭാതുസമൂഹത്തനില്, പ്രകതവകേനിചസ്റ്റ് യവജനങ്ങളക്കുലാം വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം ഇടയനില്
അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കഭാനുതകുന തരത്തനിലള്ള കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എഹകസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.   

പഭാന ഉല്പനങ്ങള

196 (4073) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുനസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉത്തകരന്തെവക്കഭാലര കേടതകേഭാരഭാക്കനി തതീവണനിയനില് വനകതഭാതനില് പഭാന
ഉല്പനങ്ങള കകേരളത്തനിലലതന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കേഴനിഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനനിടയനില് എത്ര കേനികലഭാ പഭാന ഉല്പനങ്ങള
പനിടനിച്ചുലവനലാം ഇതനിനസ്റ്റ് എത്ര രൂപ വനില വരുലമനലാം ജനില്ല തനിരനിചസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  പഭാന  ഉല്പനങ്ങള  പനിടനിലചടുത്തതനിലന്റെ
കപരനില്  എത്ര  കപലര  പനിടനികൂടനിയനിരുനലവനലാം,  ഇവര്ക്കു  കേനിടനിയ  ശനിക്ഷ
എന്തെഭായനിരുനലവനലാം ജനില്ല തനിരനിചസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  കകേഭാറസ്റ്റ്പ  നനിയമലാം  (സനിഗരറസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  അതര്  ടുബഭാകക്കഭാ  ലപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
ആകസ്റ്റ്)  ദുര്ബലമഭായതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്  പഭാന  ഉത്പനങ്ങളുലട  കേടത്തസ്റ്റ്  കൂടുനലതനതസ്റ്റ്
ശരനിയഭാകണഭാ;

(ഇ)  നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഇത്തരലാം കേടതകേഭാലര കേസഡനിയനിലലടുത്തസ്റ്റ് വലനിയ പനിഴ
ഈടഭാക്കഭാന  കേഴനിയനിലല്ലനതസ്റ്റ്  ശരനിയഭാകണഭാ;എങനില് ഈ നനിയമലാം  കഭദഗതനി  ലചേയ്യുനതനിനു
കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  2002-ലല പുകേയനില ഉപകഭഭാഗ നനികരഭാധന നനിയമത്തനില് ഇതുവലര
എലന്തെങനിലലാം  മഭാറമുണഭായനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില്  ആ  മഭാറങ്ങള  എന്തെഭാലണനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി)  ഇലല്ലങനില് നനികരഭാധനിച പുകേയനില ഉല്പനങ്ങള വനിറഭാലലാം  പരമഭാവധനി
ശനിക്ഷ  ഇരുനൂറസ്റ്റ്  രൂപ  പനിഴ  മഭാത്രലാം  നല്കേഭാന  അധനികേഭാരമുള്ള  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  കഭദഗതനി
ലചേയഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് എന്തു ലചേയഭാന കേഴനിയലമനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) കേഴനിഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനനിടയനില് എഹകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുള്ള
പഭാന ഉത്പനങ്ങളുലട അളവസ്റ്റ് ജനില്ല തനിരനിചസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന :  ആയതനിനസ്റ്റ് ആലകേ
4 കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ വനിലവരുലമനസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കുന.

ജനില്ല പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുള്ള പഭാന
ഉത്പനങ്ങളുലട അളവസ്റ്റ് (കേനികലഭാഗഭാലാം)

(1) (2)

തനിരുവനന്തെപുരലാം 4738

ലകേഭാല്ലലാം 3313

പത്തനലാംതനിട 307

ആലപ്പുഴ 1701

കകേഭാടയലാം 462

ഇടുക്കനി 65

എറണഭാകുളലാം 1664
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(1) (2)

തൃശ്ശൂര് 210

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 5372

മലപ്പുറലാം 1163

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 1134

വയനഭാടസ്റ്റ് 1370

കേണ്ണൂര് 1248

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 2149

(സനി)  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  പഭാന  ഉത്പനങ്ങള  പനിടനിലചടുത്തതനിലന്റെ
കപരനില്  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  പനിടനികൂടനിയനിട്ടുള്ള  ആളുകേളുലട  എണ്ണലാം  ജനില്ല  തനിരനിചസ്റ്റ്  ചുവലട
കചേര്ക്കുന. ടനി ആളുകേലള കകേഭാട്പ നനിയമപ്രകേഭാരലാം 200 രൂപ വതീതലാം ഓകരഭാരുത്തരനില് നനിനലാം
പനിഴ ഈടഭാക്കനി വനിടയചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

ജനില്ല പഭാന ഉത്പനങ്ങള
പനിടനിലചടുത്തതനിലന്റെ കപരനില് എഹകസസ്റ്റ്

വകുപസ്റ്റ് പനിടനികൂടനിയനിട്ടുള്ള ആളുകേളുലട
എണ്ണലാം

(1) (2)

തനിരുവനന്തെപുരലാം 2071

ലകേഭാല്ലലാം 6298

പത്തനലാംതനിട 1860

ആലപ്പുഴ 217

കകേഭാടയലാം 52

ഇടുക്കനി 305

എറണഭാകുളലാം 1609

തൃശ്ശൂര് 317

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 2852
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(1) (2)

മലപ്പുറലാം 423

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 64

വയനഭാടസ്റ്റ് 202

കേണ്ണൂര് 555

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 1703

(ഡനി)  കകേഭാട്പ നനിയമലാം വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട  100  വഭാര ചുറളവനില്
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  പഭാന ഉത്പനങ്ങല് നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ആയതനിനസ്റ്റ്  200  രൂപ പനിഴ
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  പ്രസബ്ബുത  നനിയമലാം  പ്രകേഭാരലാം  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്  പഭാന
ഉത്പനങ്ങളുലട  കേടത്തസ്റ്റ്  തടയനതനിനസ്റ്റ്  കകേഭാട്പ നനിയമത്തനില്  നനിലവനിലള്ള വവവസകേള
അപരവഭാപ്തമഭാണസ്റ്റ്. 

(ഇ)  കകേഭാട്പ നനിയമലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട  100  വഭാര  ചുറളവനില്
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  പഭാന ഉത്പനങ്ങള നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  ലലാംഘനിക്കുനവര്ക്കസ്റ്റ്
200  രൂപ പനിഴ മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  പ്രസബ്ബുത നനിയമപ്രകേഭാരലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   കകേന
സര്ക്കഭാരഭാണസ്റ്റ് ഈ നനിയമലാം കഭദഗതനി ലചേകയണതസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)  20-9-2014  തതീയതനിയനിലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  155/2014/റനി.ഡനി.,
27-12-2016  തതീയതനിയനിലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  112/2016/റനി.ഡനി.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുകേള
പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാട്പ  നനിയമലാം  4,  6,  12  13,  28  വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപനിലല  എഹകസസ്റ്റ്  ഇനലസകര്  മുതല്  മുകേളനികലയള്ള
റഭാങനിലള്ള ഓഫതീസര്മഭാലര അധനികേഭാരലപടുത്തനിയതനിനസ്റ്റ് കശഷലാം പ്രസ്തുത വകുപ്പുകേളനില് മഭാറലാം
ഉണഭായനിടനില്ല.

(ജനി) കകേന സര്ക്കഭാരഭാണസ്റ്റ് ഈ നനിയമലാം കഭദഗതനി ലചേകയണതസ്റ്റ്.

ലബവ്കകേഭാ ഔടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള

 197(4074)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലബവ്കകേഭാ ഒനൗടസ്റ്റ്  ലലറ്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള സലലാം നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
നനിലവനിലള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തെല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  ഇവയ്ലക്കതനിലര ലപഭാതുജനങ്ങളുലട
പരഭാതനി  ഉയരുന  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഒനൗടസ്റ്റ്  ലലറ്റുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  യഥഭാസമയലാം
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാറകണഭാ;
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(ബനി)  ജനവഭാസ കകേനങ്ങളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  പലകപഭാഴുലാം  ഒനൗടസ്റ്റ്  ലലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കു

നതുമൂലമുണഭാകുന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളൂലട

ഏലതങനിലലാം തരത്തനിലള്ള സഹഭായലാം ആവശവമഭായനി വരഭാറകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഏതസ്റ്റ്  രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളൂലട

സഹകേരണലാം ആവശവമഭായനി വരുനലതനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  ഔടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി

ലകേടനിടങ്ങള  ലതരലഞടുക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാന/കദശതീയപഭാതയനില്നനിനലാം  500

മതീററലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള,  ശ്മശഭാനലാം,  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള,  പടനികേജഭാതനി/

പടനികേവര്ഗ കകേഭാളനനികേള എനനിവയനില്നനിനലാം 200 മതീററലാം അകേലലാം പഭാലനിക്കുനതുലാം

2000 മുതല് 5000 Sq.Ft. വലര സലലഭവതയലാം commercial വനിഭഭാഗത്തനിലള്ളതുലാം

സുരക്ഷനിതതസ്വലാം ഉള്ളതുമഭായ ലകേടനിടങ്ങള ആണസ്റ്റ് കഷഭാപനിനുകവണനി കേലണതനതസ്റ്റ്.

ലപഭാതുജനങ്ങളുലട പരഭാതനി ഉയര്നവരുന സലങ്ങളനില് സനിതനി ലചേയ്യുന ചേനില്ലറ

വനിലനശഭാലകേളുലട നനിയമവശലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാറണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട അധനികേഭാര പരനിധനിയനില്

കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  കഷഭാപസ്റ്റ്  തുടങ്ങുനതനിനസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട

ഹലസനസസ്റ്റ്  ആവശവമഭാണസ്റ്റ്.  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി  ലഭവമഭാകക്കണ  ഹലസനസസ്റ്റ്

ലഭവമഭാകക്കണതല്ലഭാലത  മറ്റു  സഹഭായലാം  ഒനലാംതലന  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനില്

നനിനലാം സഭാധഭാരണയഭായനി ലഭവമഭാകക്കണതനില്ല. 

എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ് വകുപനില് പുതനിയ തസനികേകേള

198 (4075) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം

എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനു  കശഷലാം  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപനില്

പുതുതഭായനി തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  

നമ്പര് തസനികേ എണ്ണലാം ഉത്തരവസ്റ്റ് കുറനിപ്പുകേള

1 സനിവനില്  എഹകസസ്റ്റ്
ഓഫതീസര് (വനനിത)

138 സ.ഉ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) 
നമ്പര് 30/2017/ വനി.വ.
തതീയതനി  3-5-2017

വനിവനിധ
ജനില്ലകേള

2

3

ജൂനനിയര്  സയന്റെനിഫനികേസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്

ലഭാബസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ്

1

1

സ.ഉ.(ഹകേ) നമ്പര് 
54/2017/നനി.വ. 
തതീയതനി 25-6-2017

ലമഭാഹബല്
ലനികേസ്വര്
ലടസനിലാംഗസ്റ്റ്
ലഭാബസ്റ്റ്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

4
5

6

7
8

സര്ക്കനിള ഇനലസകര്
പ്രനിവന്റെതീവസ്റ്റ് ഓഫതീസര്

സനിവനില്  എഹകസസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്

ഹഡ്രവര്
പഭാര്ടസ്റ്റ്-ഹടലാം സസ്വതീപര്

2
4

10

2
2

സ.ഉ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) 
നമ്പര് 59/2017/ 
നനി.വ. തതീയതനി 
14-7-2017

കദവനികുളലാം,
നനിലമ്പൂര്
ജനഹമത്രനി
സസ്വഭാഡുകേള

നതീരയലട ഉല്പഭാദനലാം

199(*T4076)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നതീരയലട  ഉല്പഭാദനത്തനിനുലാം  വനിതരണത്തനിനുലാം  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഏലതഭാലക്ക സഭാപനങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ് അനുവഭാദലാം നല്കേനി
യനിട്ടുള്ളലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കടഭാഡനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിചതുകപഭാലല  നതീര  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിലന്റെ
ഘടനകയയലാം  ബഭാധവതകേകളയലാം  കുറനിചസ്റ്റ്  പഠനലാം  നടത്തഭാന  എലന്തെങനിലലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

*T   മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നതീര  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം നതീര റൂളസസ്റ്റ്  2014  പ്രകേഭാരലാം ഹലസനസസ്റ്റ് നല്കുനതസ്റ്റ്
എഹകസസ്റ്റ്  വകുപഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നതീര  ഉലഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കബഭാണഹഫഡസ്റ്റ്
ജഭാഗറനി  ഉലഭാദകേര്,  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ബനിവകറജസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  കകേഭാക്കനടസ്റ്റ്
ലപ്രഭാഡറ്റ്യൂകസഴസ്റ്റ്  ലസഭാഹസറനി/സമനിതനി,  കകേഭാക്കനടസ്റ്റ്  ലപ്രഭാഡറ്റ്യൂകസഴസ്റ്റ്  ലഫഡകറഷന,
കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  അകഗഭാ  ഇനഡസതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന,  കകേഭാക്കനടസ്റ്റ്
ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന, കകേരലഫഡസ്റ്റ് എനനിവയ്ക്കഭാണസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  13-5-2014-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  66/2014/നനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
നതീരഭാ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറലപടുവനിചനിരുന.  നതീര  ഉത്പഭാദനലാം
തസ്വരനിതലപടുതനതനിനസ്റ്റ്  22-6-2015-ലല 111/2015/കൃഷനി നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം
മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം പുറലപടുവനിചനിരുന.  ഇതനിലന്റെ ഘടനകയയലാം ബഭാധവതകേകളയലാം
കുറനിചസ്റ്റ് പഠനലാം ഒനലാംതലന നടത്തനിയനിടനില്ല.

വനിമുകനിയലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

200 (4077) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജസ്റ്റ് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീനന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലലാം

എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനി  വനിമുക  കകേരളലാം  എന  ലക്ഷവലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ലഹരനി
വര്ജന മനിഷന 'വനിമുകനി' -യലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് ഫലപ്രദമഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്
എലന്തെല്ലഭാലാം നൂതന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കനി വരുനലതനസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 'വനിമുകനി'  യലട സകനശലാം ജനങ്ങളനിലലത്തനിക്കുനതനിനഭായനി കുടുലാംബശതീ

പ്രവര്ത്തകേരുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  എല്ലഭാ  വതീടുകേളനിലലാം  സനിക്കറകേള  പതനിക്കുനതനിനുളള

നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  മദവത്തനിലന്റെയലാം  മയക്കുമരുനകേളുലടയലാം  ദൂഷവവശങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്

വനിദവഭാര്തനികേലളയലാം  യവജനങ്ങലളയലാം  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുനതനിനഭായനി  സ്കൂളുകേളുലാം

കകേഭാകളജകേളുലാം കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിച ലഹരനി വനിരുദ കബ്ബുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  വവഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം എലന്തെല്ലഭാലാം  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമനസ്റ്റ്

വവകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലഹരനി വനിരുദ കബ്ബുകേളനിലൂലട ലഹരനിലക്കതനിരഭായ സകനശലാം വനിദവഭാര്തനികേളനില്
എത്തനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  'Wall  against  Drugs'  എന  കപരനില്  ഓകരഭാ
സ്കൂളുകേളനിലലയലാം  ചുമരുകേളനില്  വനിദവഭാര്തനികേള  മുഖഭാന്തെനിരലാം  ലഹരനി  വനിരുദ  ചേനിത്രരചേന
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത സ്കൂള കനഭാടതീസസ്റ്റ് കബഭാര്ഡുകേളനില് ലഹരനി വനിരുദ സകനശ
മടങ്ങനിയ കപഭാസര് തയഭാറഭാക്കനി പതനിക്കല്, ലഹരനി വനിരുദ കബസ്റ്റ് അലാംഗങ്ങളക്കഭായള്ള കേസ്വനിസസ്റ്റ്
മതരലാം,  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  ആകനിവനിറനി  മതരങ്ങള,  ലഹരനി  വനിരുദ  കബസ്റ്റ്  കേണ്വതീനര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ശനിലശഭാല,  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായള്ള
ഹകേയ്യുറ,  പഭാവ നഭാടകേലാം,  വനിമുകനി തതീലാം കസഭാലാംഗസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കല്,  വനിഷസ്വല് മതീഡനിയഭാ
പരസവങ്ങള,  എഫസ്റ്റ്.എലാം.  കറഡനികയഭാ  വഴനിയള്ള ലഹരനി  വനിരുദ കസഭാണ്കസര്ഡസ്റ്റ്
കപ്രഭാഗഭാലാം,  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് വനിമുകനി കഹഭാര്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കല്,  ആദനിവഭാസനി
തതീരകദശ  കമഖലകേളനില്  പ്രകതവകേ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനലാം,  ഔടസ്റ്റ്  റതീചസ്റ്റ്
ആകനിവനിറനികേള,  ഹലബറനി  കേനൗണ്സനില്  മുകഖനയള്ള  ലഹരനി  വനിരുദ  സദസ്സസ്റ്റ്,
ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഡനി.സനി.-യലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  ലഹരനിലക്കതനിലര  കഷഭാര്ടസ്റ്റ്
ഫനിലനിലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലഹരനി വനിരുദ സകനശമുളലക്കഭാളന കപഭാസറകേള,  ആല്ബങ്ങള,
പരസവങ്ങള,  വതീഡനികയഭാകേള,  അനനികമഷന എനനിവ തയഭാറഭാക്കനി പ്രചേരനിപനിക്കല്,
ഡനിജനിറല്  മതീഡനിയ  കേഭാമ്പയനിന,  കമഭാഡല്  കേനൗണ്സലനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെര്,  ആകരഭാഗവ
വകുപനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട ഡനി-അഡനിക്ഷന ലസന്റെര് രൂപതീകേരണലാം, അടപഭാടനി
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡനി-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിലന്റെ  ആദവഘട
പ്രവര്ത്തനലാം,  എഹകസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില് വനിമുകനി മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കദശതീയ
നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  ഡനി-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്  സഭാപനിക്കല്,  വനിവനിധ  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള വഴനിയള്ള ലഹരനി വനിരുദ പ്രവര്ത്തനലാം എനതീ നൂതന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  'വനിമുകനി'-യലട  സകനശലാം  എല്ലഭാ  ജനങ്ങളനിലലമത്തനിക്കുകേ  എന
ലക്ഷവകത്തഭാലട  40  ലക്ഷലാം  വനിമുകനി  കബഭാധവത്കേരണ സനിക്കറകേള  തയഭാറഭാക്കനി
കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി സലാംസഭാനലത്ത 40 ലക്ഷലാം ഭവനങ്ങളനില്
വനിമുകനി സനിക്കറകേള പതനിപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ് തലത്തനില് ലഹരനിലക്കതനിലര പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
2542 ലഹരനി വനിരുദ കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത യവഭാക്കളനിലലാം കുടനികേളനിലലാം മദവലാം.
മയക്കുമരുനസ്റ്റ്,  പുകേയനില  തുടങ്ങനിയ  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതസ്റ്റ്
തടയവഭാന എന.എസ്സസ്റ്റ്.എസ്സസ്റ്റ്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന ഹലബറനി  കേനൗണ്സനില്,
മദവവര്ജന  സമനിതനികേള,  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.,  വനിദവഭാര്തനി-യവജന-മഹനിളഭാ-സനദ
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സലാംഘടനകേളുലട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം  സഹകേരണകത്തഭാടുലാംകൂടനി  കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.  ലഹരനി വനിമുക കകേരളലാം എന ലക്ഷവലാം സഭാക്ഷഭാ
ത്കേരനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിദവഭാര്തനികേളനിലലാം  യവജനങ്ങളനിലലാം  ലപഭാതുസമൂഹത്തനിലലാം
ശകമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. സ്കൂള പരനിസരങ്ങളനില്
ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വനിപണനവുലാം  ഉപകഭഭാഗവുലാം  കേര്ശനമഭായനി  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്
എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഊര്ജനിതമഭായനി  നടത്തനിവരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
1385  സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്  കേഭാമ്പസുകേളനില്  പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇകതഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  പനി.ടനി.എ.-കേളുമഭായനി  കചേര്നസ്റ്റ്
എഹകസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണര് 365-ഓളലാം കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുലട  ദൂഷവവശങ്ങലള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേലളയലാം
യവജനങ്ങലളയലാം കബഭാധവത്കേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് കപഭാസര് രചേന മതരലാം,  ചേനിത്രരചേന
മതരലാം,  കഷഭാര്ടസ്റ്റ്  ഫനിലനിലാം  പ്രദര്ശനലാം,  ലഹരനി  വനിരുദ രചേനകേള ഉളലക്കഭാളന
മഭാഗസനിന മതരലാം,  കേസ്വനിസ്സസ്റ്റ്  മതരലാം എനനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുന.  ലഹരനി വനിരുദ
കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേലളയലാം  യവജനങ്ങലളയലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ എന ലക്ഷവകത്തഭാലട മനികേച പ്രവര്ത്തനലാം നടതന മനികേച
സലാംഘടന, സലാംഘടന പ്രവര്ത്തകേന, മനികേച പ്രവര്ത്തനലാം നടതന സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്
ലഹരനി വനിരുദ കബ്ബുകേള, കബസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തകേര്, കബ്ബുകേള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന മനികേച
ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  മഭാഗസനിനുകേള,  മഭാഗസനിന  സൃഷനികേള  എനനിവയ്ക്കസ്റ്റ്
അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കുനതഭാണസ്റ്റ്.  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  തലത്തനില്  എന.എസ്സസ്റ്റ്.എസ്സസ്റ്റ്.-മഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്
ലഹരനിലക്കതനിലര കബഭാധവത്കേരണ കേലഭാജഭാഥകേളുലാം ശനിലശഭാലകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  

വനിമുകനി മനിഷലന്റെ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

201 (4078) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വനിമുകനി മനിഷലന്റെ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ഉതവങ്ങകളഭാടുലാം  ആകഘഭാഷങ്ങകളഭാടുലാം  അനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  ലഹരനിവനിരുദ
കബഭാധവല്ക്കരണ സഭാളുകേള സജതീകേരനിക്കുനതനിനുളള പദതനിയകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിമുകനി  മനിഷലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലലാം  കകേഭാകളജകേള
കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ്  നഭാഷണല്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  സതീമനിലന്റെ  ലഹരനി  വനിരുദ  കേലഭാജഭാഥകേളുലാം
കേവഭാമ്പുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഊര്ജനിതമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവത്കേരണ
ഹ്രസസ്വചേനിത്രങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ്  വരുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വനിമുകനി മനിഷലന്റെ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  പ്രധഭാനലപട  ഉതവങ്ങകളഭാടുലാം  ആകഘഭാഷങ്ങകളഭാടുലാം  അനുബന്ധനിചസ്റ്റ്
ലഹരനിവനിരുദ കബഭാധവല്ക്കരണ സഭാളുകേള സജതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില്
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനില്ലയനില്  ലവള്ളറട  കുരനിശ്ശുമല  തതീര്തഭാടനലാം,  ശനിവഗനിരനി  തതീര്തഭാടനലാം,
ആറ്റുകേഭാല് ലപഭാങഭാല,  ബതീമഭാപള്ളനി ഉറൂസസ്റ്റ്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം കകേഭാര്പകറഷന സലാംഘടനിപനിച
കമളകേകളഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  പുത്തരനിക്കണലാം  ഹമതഭാനലാം  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ലഹരനിവനിരുദ
കബഭാധവത്കേരണ സഭാളുകേള സജതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനില് കേടയ്ക്കല്
തനിരുവഭാതനിര  ഉതവകത്തഭാടനുബന്ധനിച്ചുലാം  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനില്  മഭാനന്തെവഭാടനിയനില്
വള്ളനിയൂര്ക്കഭാവസ്റ്റ്  ഉതവകത്തഭാടനുബന്ധനിച്ചുലാം  പത്തനലാംതനിട  ജനില്ലയനില്  മഭാരഭാമണ്
കേണ്വനഷന,  ലചേറകകേഭാല്പ്പുഴ  ഹനിന്ദുമതസകമ്മേളനലാം,  മഞനനിക്കര  ലപരുനഭാള,
ആറനമുള ജകലഭാതവലാം എനനിവകയഭാടനുബന്ധനിച്ചുലാം  തൃശ്ശൂര് പൂരകത്തഭാടനുബന്ധനിച്ചുലാം
വടക്കഭാകഞരനി  ഉത്രഭാളനിക്കഭാവസ്റ്റ്  പൂരകത്തഭാടനുബന്ധനിച്ചുലാം  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട  കൂടല്മഭാണനികേവ
കക്ഷകത്രഭാതവകത്തഭാടനുബന്ധനിച്ചുലാം സലാംസഭാന സ്കൂള യവജകനഭാതവകത്തഭാടസ്റ്റ് അനുബന്ധനിച്ചുലാം
ലഹരനിവനിരുദ കബഭാധവത്കേരണ സഭാളുകേള സജതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  വനിമുകനി  മനിഷലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  ജനില്ലകേളനില്  കകേഭാകളജകേള
കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ് നഭാഷണല് സര്വ്വതീസസ്റ്റ് സതീമനിലന്റെ കനത വൃതസ്വത്തനില് ലഹരനിവനിരുദ കേലഭാ
ജഭാഥകേളുലാം  ശനിലശഭാലകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  കകേഭാകളജകേളനില്  നഭാഷണല്
സര്വ്വതീസസ്റ്റ് സതീലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന കേവഭാമ്പുകേളനിലലാം ലഹരനി വനിരുദ കബഭാധവത്കേരണ
കഭാസകേള എഹകസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി ചേലചനിത്ര വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  4  ഹ്രസസ്വചേനിത്രങ്ങള  ചേനിത്രതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  വനിമുകനി  മനിഷലന്റെ  തതീലാം  കസഭാലാംഗസ്റ്റ്  ചേനിത്രതീകേരണവുലാം
ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഡനി.സനി.-യനില് നടനവരുന.  

ഹവത്തനിരനി തഭാലൂക്കനില് ജനഹമത്രനി എഹകസസ്റ്റ് സസ്വഭാഡുകേള

202 (4079)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല ഹവത്തനിരനി തഭാലൂക്കനില് ജനഹമത്രനി എഹകസസ്റ്റ്
സസ്വഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരവത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  മദവപഭാന  ആസകനി  കുറയവഭാന  ജനഹമത്രനി
എഹകസസ്റ്റ് സസ്വഭാഡുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ലകേഭാണസ്റ്റ് സഭാധനിക്കുനതഭായനി മനസ്സനിലഭാക്കഭാന
കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ എനസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  ജനഹമത്രനി  എഹകസസ്റ്റ്  സസ്വഭാഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാംമൂലലാം  ആദനിവഭാസനി
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല മദവപഭാനഭാസകനി കുറയവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ലബവ്കകേഭായലട ആഭനിമുഖവത്തനില് ഡനി-അഡനിക്ഷന ലസന്റെറകേള

203 (4080) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലബവ്കകേഭായലട  ആഭനിമുഖവത്തനില്  ഡനി  -  അഡനിക്ഷന
ലസന്റെറകേള പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെല്ലഭാലാം  ധനസഹഭായമഭാണസ്റ്റ്  ഇവയ്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മദവ വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതനതനിനസ്റ്റ് പ്രകതവകേ സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നല്കുനതനിനഭായനി ലബവ്കകേഭായ്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകമഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ലബവ്കകേഭായലട ആഭനിമുഖവത്തനില്  ഡനി-അഡനിക്ഷന ലസന്റെറകേള
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില്ല.   അകത  അവസരത്തനില്  ഡനി-അഡനിക്ഷന
ലസന്റെറകേളക്കസ്റ്റ് സനി.എസസ്റ്റ്.ആര്. ഫണനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാറണസ്റ്റ്.

(സനി)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില്ലയനിലല  അടപഭാടനി  പ്രകദശലത്ത  ജനങ്ങളക്കനിടയനില്
മദവവനിരുദ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതനതനിനസ്റ്റ്  ലബവ്കകേഭായലട
സനി.എസസ്റ്റ്.ആര്.  ഫണനില്നനിനലാം  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

സനിരനിറസ്റ്റ്, വവഭാജമദവലാം, മയക്കുമരുനസ്റ്റ് എനനിവ തടയഭാന നടപടനി

204 (4081) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉതവസഭാഹചേരവലാം മുനനില് കേണസ്റ്റ് അതനിര്ത്തനിവഴനി സലാംസഭാനകത്തക്കസ്റ്റ്
സനിരനിറസ്റ്റ്, വവഭാജമദവലാം, മയക്കുമരുനസ്റ്റ് എനനിവ കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള സഭാഹചേരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭാകയഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇതനിനകേലാം  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെല്ലഭാലാം;

(സനി) സലാംസഭാന അതനിര്ത്തനികേളനില് പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ് കേര്ശനമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലസപ്റലാംബര് 10  വലര ലസഷവല് എനകഫഭാഴസ്റ്റ് ലലഡ്രവഭായനി പരനിഗണനി
ക്കുനകണഭാ;

(ഇ)  എങനില് ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ  എഹകസസ്റ്റ്  ആസഭാനങ്ങളനിലലാം  ഇനൗ  കേഭാലയളവനില്
കേണ്കടഭാള റൂമുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുകമഭാ; ഇലല്ലങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  വവഭാജമദവത്തനിലന്റെയലാം  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലടയലാം  ഉത്പഭാദനലാം,
കേടത്തസ്റ്റ്,  വനില്പന,  ഉപകഭഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  കുറകൃതവങ്ങള  തടയനതനിനസ്റ്റ്  24  മണനിക്കൂറലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ജനില്ലഭാതല  കേണ്കടഭാള  റൂമുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലലാം
വനിവനിധ  കമഖലകേളഭായനി  തനിരനിചസ്റ്റ്  ഹസക്കനിങ്ങസ്റ്റ്  കഫഭാഴ്സുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
സനിരലാം കുറവഭാളനികേലള പ്രകതവകേലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന.  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ശകനിലപടുതകേയലാം  കബഭാര്ഡര്
പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്,  കറഭാഡസ്റ്റ് പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേയലാം
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലാം അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനിലല എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി
കചേര്നസ്റ്റ് സലാംയക പരനികശഭാധനകേള നടതകേയലാം ലചേയവരുന.

(സനി) അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില് എഹകസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ കബഭാര്ഡര് /കറഭാഡസ്റ്റ്
പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേളുലട പകടഭാളനിലാംഗുകേളുലാം വഭാഹന പരനികശഭാധനകേളുലാം ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഓണക്കഭാലകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  ആഗസസ്റ്റ്  10-ാം  തതീയതനി  മുതല്  ലസപ്റലാംബര്
10-ാം  തതീയതനി  വലര  ലസഷവല്  എനകഫഭാലഴ്മെന്റെസ്റ്റ്  ഹഡ്രവസ്റ്റ്  കേഭാലയളവഭായനി  പ്രഖവഭാപനിചസ്റ്റ്
എഹകസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ എനകഫഭാലഴ്മെന്റെസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ലസഷവല്  എനകഫഭാലഴ്മെന്റെസ്റ്റ്  ഹഡ്രവസ്റ്റ്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഹസക്കനിലാംഗസ്റ്റ്
കഫഭാഴ്സുകേളുലട പ്രവര്ത്തനവുലാം ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസകേളനില് പ്രകതവകേ
നനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തനിവരുന.  പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലാം അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനിലല എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി
കചേര്നള്ള സലാംയക പരനികശഭാധനകേളക്കുലാം ഈ കേഭാലയളവനില് പ്രകതവകേ ഊനല്
നല്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)  ലസഷവല്  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഹഡ്രവസ്റ്റ്  കേഭാലയളവനില്  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലലാം
എഹകസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  24  മണനിക്കൂറലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ജനില്ലഭാതല  കേണ്കടഭാള
റൂമുകേള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. 
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വവഭാജമദവലാം, മയക്കുമരുനസ്റ്റ്, നനികരഭാധനിത പുകേയനില ഉല്പനങ്ങള ഇവയലട
വനില്പന തടയനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

205 (4082) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  വവഭാജമദവവുലാം  മയക്കുമരുനലാം  നനികരഭാധനിത  പുകേയനില
ഉല്പനങ്ങളുലടയലാം  വനില്പന  തടയനതനിനസ്റ്റ്  എഹകസുലാം  കപഭാലതീസുലാം  സലാംയക
ലതരചനിലലാം നനിരതീക്ഷണവുലാം നടതനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രഭാകദശനികേ  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  സനദസലാംഘടനകേള,  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേര്
തുടങ്ങനിയവരുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  വനിവരകശഖരണത്തനിനുലാം  വവജമദവ-മയക്കുമരുന
സലാംഘങ്ങലള  കേലണതനതനിനുലാം  അവയലട  വനില്പന  തടയനതനിനുലാം  ജനകേതീയ
ഇടലപടല് നടതകമഭാ;

(സനി) ആളത്തഭാമസമനില്ലഭാത്ത വതീടുകേളനിലലാം പുരയനിടങ്ങളനിലലാം ലപഭാതു, സസ്വകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങളനിലലാം  അനധനികൃതമഭായനി  കേടനകേയറനി  മദവവുലാം  മയക്കുമരുനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനവര്ലക്കതനിലര ഭവന കഭദനത്തനിനടക്കലാം കകേസകേള എടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് വവഭാജമദവത്തനിലന്റെയലാം ലഹരനി വസ്തുക്കളുലടയലാം പുകേയനില
ഉല്പനങ്ങളുലടയലാം വവഭാപനലാം തടയനതനിനസ്റ്റ്  ആഗസസ്റ്റ്  10-ാം തതീയതനി മുതല് ലസപ്റലാംബര്
10-ാം  തതീയതനി  വലര  ലസഷവല്  എനകഫഭാലഴ്മെന്റെസ്റ്റ്  ഹഡ്രവസ്റ്റ്  കേഭാലയളവഭായനി  പ്രഖവഭാപനിചസ്റ്റ്
എഹകസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ എനകഫഭാലഴ്മെന്റെസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
ഈ  കേഭാലയളവനില്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  കഫഭാറസസ്റ്റ്,  റവനറ്റ്യൂ,  മഹറന  എനകഫഭാലഴ്മെന്റെസ്റ്റ്,  കകേഭാസല്
കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  ആര്.പനി.എഫസ്റ്റ്.  തുടങ്ങനിയ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല
എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  കചേര്നസ്റ്റ്  ബന്ധലപട  കമഖലകേളനില്  സലാംയക
പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  നടത്തനിവരുന  ജനില്ലഭാ,
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലള്ള  ജനകേതീയ  കേമ്മേനിറനികേള
കയഭാഗലാം കചേര്നലാം പ്രഭാകദശനികേ ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  സനദസലാംഘടനകേള,  ലപഭാതു
പ്രവര്ത്തകേര്  തുടങ്ങനിയവരുമഭായനി  കനരനിടസ്റ്റ്  ബന്ധലപട്ടുലാം  വവഭാജമദവ-മയക്കുമരുനസ്റ്റ്
സലാംഘങ്ങലള സലാംബന്ധനിച വനിവരകശരണത്തനിനുലാം ഇത്തരലാം സലാംഘങ്ങലള കേലണതനതനിനുലാം
വവഭാജമദവലാം,  മയക്കുമരുനസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയവയലട വനിപണനലാം തടയനതനിനുലാം നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി)  ആളത്തഭാമസമനില്ലഭാത്ത വനിടുകേളനിലലാം പുരയനിടങ്ങളനിലലാം ലപഭാതു-സസ്വകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങളനിലലാം  അനധനികൃതമഭായനി  കേടനകേയറനി  മദവവുലാം  മയക്കുമരുനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നനിയമനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.
ഭവനകഭദനത്തനിനസ്റ്റ്  കകേസുകേള  രജനിസര്  ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ്  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്
അധനികേഭാരമനില്ലഭാത്തതഭാണസ്റ്റ്.   എനഭാല്  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ശദയനില്ലപടഭാല്
കപഭാലതീസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് വനിവരലാം ഹകേമഭാറനി തുടര്നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്. 

ലകേഭാടഭാരക്കര എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ് സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണലാം

206 (4083) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  എഹകസസ്റ്റ്  സമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  നനിലവനിലല
സനിതനി ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപനികന്റെതല്ലഭാത്ത  സലങ്ങൾ
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുകനഭാ; ആയതനില് വകുപനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭാടഭാരക്കര എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി അനുമതനി
ലഭനിചനിരുന ലകേഭാടഭാരക്കര വനികല്ലജനില് റതീസര്കവ്വ നമ്പര് 87/5 (പഴയ സര്കവ്വ നമ്പര്
125/1&125/2)  ഏരനിയ  13.45  ആര്  സലത്തസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  എതനിരഭായനി
ബഹു. കകേരള ഹഹകക്കഭാടതനിയനില് ഡബദ്യു.പനി.(സനി) 36002/10, ലകേഭാടഭാരക്കര സബസ്റ്റ്
കകേഭാടതനിയനില് ഒ.എസസ്റ്റ്.128/11,  ലകേഭാല്ലലാം  വഖഫസ്റ്റ്  കകേഭാടതനിയനില് ഒ.പനി.  122/15-ല്
ഐ.എ.133/15  എനതീ  കകേസുകേള  നനിലവനില്  ഉണഭായനിരുനതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  എഹകസസ്റ്റ്
സമുചയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങഭാന സഭാധനിചനില്ല. നനിലവനില് ടനി
കകേസുകേള വകുപനിനസ്റ്റ്  അനുകൂലമഭായനി  വനിധനിയഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടതനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  പ്രസബ്ബുത  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ലകേഭാടഭാരക്കര  ലറയനില്കവ  കസഷനസ്റ്റ്  സമതീപത്തഭായനി  സര്ക്കഭാര്  പുറകമ്പഭാക്കഭായള്ള
ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലള്ള  ലകേടനിടകത്തഭാടുകൂടനിയതുലാം  25  വര്ഷങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഓഫതീസഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചനിരുനതഭായനി  കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതുമഭായ
20  ലസന്റെസ്റ്റ്  സലലാം  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  ഹകേമഭാറനി  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതനതനിനസ്റ്റ് അനുമതനിക്കഭായനി ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലഭാ കേളകര്ക്കസ്റ്റ് അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ടനി  അകപക്ഷ ലകേഭാടഭാരക്കര തഹസനില്ദഭാരുലട അഭനിപ്രഭായത്തനിനഭായനി
അയചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.   ടനി  സലലാം  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപ്ലകനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
അനുകയഭാജവമഭാണസ്റ്റ്.  
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ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് വവഭാജ സനിരനിറ്റുലാം അനധനികൃത മദവവുലാം തടയഭാന നടപടനി

207 (4084)  ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലലാം  മുനനില്  കേണ്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  വവഭാജ  സ് പനിരനിറ്റുലാം  അനധനികൃത
മദവവുലാം സലാംസഭാനകത്തക്കസ്റ്റ് കേടക്കുനലണന വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കേര്ശന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതനികനഭാടകേലാം തലന ഇക്കഭാരവത്തനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  തടയനതനിനസ്റ്റ്  ശകമഭായ  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് വവഭാപകേമഭാകേഭാനനിടയള്ള വവഭാജമദവത്തനിലന്റെയലാം ലഹരനി
വസ്തുക്കളുലടയലാം  ഉല്പഭാദനലാം,  കേടത്തസ്റ്റ്,  വനിപണനലാം,  ഉപകഭഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  കുറകൃതവങ്ങള
തടയനതനിനസ്റ്റ് ആഗസസ്റ്റ്  10-ാം തതീയതനി മുതല് ലസപ്റലാംബര്  10-ാം തതീയതനി വലര
ലസഷവല്  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഹഡ്രവസ്റ്റ്  കേഭാലയളവഭായനി  പ്രഖവഭാപനിചസ്റ്റ്  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്
വകുപനിലന്റെ എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
24 മണനിക്കൂറലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന ജനില്ലഭാതല കേണ്കടഭാള റൂമുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനതുലാം
ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലലാം  വനിവനിധ  കമഖലകേളഭായനി  തനിരനിചസ്റ്റ്  ഹസക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  കഫഭാഴ്സുകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതുമഭാണസ്റ്റ്.  സനിരലാം  കൂറവഭാളനികേലള  പ്രകതവകേലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയവരുന.  ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ശകനിലപടുതകേയലാം
കബഭാര്ഡര് പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്,  കറഭാഡസ്റ്റ് പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല്
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലാം അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനിലല എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി കചേര്നസ്റ്റ് സലാംയക പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുനതുമഭാണസ്റ്റ്.  

കേഞഭാവനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം നനിയനനിക്കഭാന നടപടനി

208(4085) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേഞഭാവനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിചസ്റ്റ്  വരുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) 2017 വര്ഷത്തനില് കേഞഭാവസ്റ്റ് സലാംബന്ധമഭായ എത്ര കകേസകേള രജനിസര്
ലചേയലവനസ്റ്റ് ജനില്ല തനിരനിചസ്റ്റ് വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  കേഞഭാവസ്റ്റ്,  മറസ്റ്റ്  മയക്കുമരുനകേള എനനിവയലട ഉപകയഭാഗലാം,  വനില്പന
എനനിവ  നനിരുതഭാഹലപടുതനതനിനസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന  നടപടനികേള  എലന്തെല്ലഭാലമനസ്റ്റ്
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വനിദവഭാലയങ്ങള  കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നടതനതസ്റ്റ്
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 2017  വര്ഷത്തനില് ജൂഹല  31  വലര കേഞഭാവസ്റ്റ്  സലാംബന്ധമഭായനി എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ് 2975 കകേസകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതനിലന്റെ ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ്
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ജനില്ല കകേസകേളുലട എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 161

ലകേഭാല്ലലാം 379

പത്തനലാംതനിട 150

ആലപ്പുഴ 248

കകേഭാടയലാം 209

ഇടുക്കനി 298

എറണഭാകുളലാം 319

തൃശ്ശൂര് 311

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 171

മലപ്പുറലാം 214

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 125

വയനഭാടസ്റ്റ് 160

കേണ്ണൂര് 175

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 55
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(സനി)  കേഞഭാവസ്റ്റ്  അടക്കമുള്ള  ലഹരനിവസ്തുക്കള  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം  വനിവനിധ  മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലട  സലാംസഭാനകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവനസ്റ്റ്  വനിപണനലാം
നടതനതഭായഭാണസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില്  നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി
വസ്തുക്കള  സലാംസഭാനകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുനതസ്റ്റ്  തടയനതനിനസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്
കപഭാസകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ശകനിലപടുത്തനി വഭാഹന പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലടയനിനുകേളനിലലാം ലറയനില്കവ കസഷനുകേളനിലലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.
എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  എനകഫഭാലഴ്മെന്റെസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശകനിലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം
കബഭാര്ഡര്/കറഭാഡസ്റ്റ്  ലപകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുലട  പരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം
എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണറലട പ്രകതവകേ സസ്വഭാഡുകേളുലാം ഷഭാകഡഭാ എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്,  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്
ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ് വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം പ്രകതവകേ പരനികശഭാധനകേളുലാം നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനി
വരുനതുമഭാണസ്റ്റ്.  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്-കേര്ണ്ണഭാടകേ
സലാംസഭാനങ്ങളനിലല കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസനയമഭായലാം സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് കപഭാലതീസസ്റ്റ്,
കഫഭാറസസ്റ്റ്, റവനദ്യു, മഹറന എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്, കകേഭാസല് കപഭാലതീസസ്റ്റ്, ആര്.പനി.എഫസ്റ്റ്.
തുടങ്ങനിയ വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി കചേര്നസ്റ്റ് ബന്ധലപട കമഖലകേളനില് സലാംയക പരനികശഭാധനകേളുലാം
നടത്തനിവരുനതുമഭാണസ്റ്റ്.  വവഭാജമദവലാം,  മയക്കുമരുനകേള,  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങള
മുതലഭായവയലട ഉല്പഭാദനലാം, കേടത്തസ്റ്റ്,  വനിപണനലാം,  വനില്പന, ഉപകഭഭാഗലാം തുടങ്ങനിയ
അബ്കേഭാരനി/എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്./എലാം.&റനി.പനി./കകേഭാട്പ കുറകൃതവങ്ങള സലാംബന്ധനിച
വനിവരങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം കഫഭാണ്, ഇ-ലമയനില്, വഭാടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്-
ആപസ്റ്റ്, ലഫയ്സസ്റ്റ്-ബുക്കസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലട സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ് സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന.  ഇത്തരത്തനില് ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ടനി
പരഭാതനികേളനികന്മല്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനലവനസ്റ്റ്  ഉറപ്പു
വരുതനതനിനുലാം 24 മണനിക്കൂറലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലഹരനിവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  സജതീവ  പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപസ്റ്റ്  വരുതനതനിനുലാം  സഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കകേഡറസ്റ്റ്,  സ്കൂള-കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ലഹരനി  വനിമുക
കബ്ബുകേള,  എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  ഹലബറനി  കേനൗണ്സനില്,
മദവവര്ജന  സമനിതനികേള  അടക്കമുള്ള  സനദ  സലാംഘടനകേള,  വനിദവഭാര്തനി-യവജന-
മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള  എനനിവരുലടകൂടനി  സഹകേരണകത്തഭാലട  ലഹരനിവനിമുക
കകേരളലാം എന ലക്ഷവലാം സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനുലാം മയക്കുമരുനകേളുലട ഉപകഭഭാഗലാം
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഇല്ലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷവമനിടസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജന
മനിഷന "വനിമുകനി ”എന കബഭാധവത്കേരണ മനിഷനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
ലഹരനിലക്കതനിരഭായനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില്  പ്രകതവകേനിചസ്റ്റ്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം
യവജനങ്ങളക്കുമനിടയനില് അവകബഭാധലാം വളര്തനതനിനസ്റ്റ് എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില്  വനിപുലമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിച്ചു
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വരുന.  ആകരഭാഗവവകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലലാം  ഡനി-അഡനിക്ഷന
ലസന്റെറകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  വനിമുകനി  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനില്  കദശതീയനനിലവഭാരത്തനിലള്ള  പുനരധനിവഭാസ  സനൗകേരവകത്തഭാടുകൂടനിയ  ഒരു
സലാംസഭാനതല  മഭാതൃകേഭാ  ലഹരനി  വനികമഭാചേന  കകേനലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അലാംഗതീകൃത മദവത്തനിലന്റെ ലഭവത കുറഞതനിലന
തുടര്നഭാണസ്റ്റ്  കേഞഭാവനിലന്റെയലാം  ലഹരനിമരുനകേളുലടയലാം  വനില്പനയലാം  ഉപകഭഭാഗവുലാം
വര്ദനിച്ചുവനലതനഭാണസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ആയതസ്റ്റ് പരനിഗണനിച്ചുലാം മദവത്തനിലന്റെ
ലഭവത  കുറഞതുലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയകേയനില്ല  എന  കബഭാദവത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലലാം ശകമഭായ എനകഫഭാലഴ്മെന്റെസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങകളഭാലടഭാപലാം കബഭാധവത്കേരണ
പ്രചേഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  മദവത്തനിനുലാം  ലഹരനിക്കുലമതനിരഭായനി  ജനകേതീയ  കബഭാധലാം
വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ലക്ഷവമനിട്ടുമഭാണസ്റ്റ്  പുതുക്കനിയ  മദവനയലാം  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  പരനിസരങ്ങള  കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ്  മദവലാം,  മയക്കുമരുനസ്റ്റ്,
പുകേയനില  ഉത്പനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയലട  വനിപണനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള തടയനതനിനസ്റ്റ് എഹകസസ്റ്റ് ഷഭാകഡഭാ സലാംവനിധഭാനവുലാം ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗവുലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  രഹസവ  നനിരതീക്ഷണലാം  നടതകേയലാം വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയലാം
ബന്ധലപട വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല ലഹരനിവനിമുക കബ്ബുകേളുലടയലാം പനി.റനി.എ.-യലടയലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയലാം സഹകേരണകത്തഭാലട ന പടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  സമതീപലാം  ഇത്തരലാം  നനിയമവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടക്കഭാനനിടയള്ള സലങ്ങളനില് കേര്ശന പരനികശഭാധനകേള നടതകേയലാം കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
ശകമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയലാം  ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവനില്  2542  ലഹരനി  വനിരുദ  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുനതുലാം  നഭാളനിതുവലര  1400-ഓളലാം  പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.
വനിദവഭാര്തനികേലളയലാം  യവജനങ്ങലളയലാം  മദവലാം,  മയക്കുമരുനസ്റ്റ്,  പുകേയനില  ഉത്പനങ്ങള
തുടങ്ങനിയവയലട ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ ദൂഷവവശങ്ങള കബഭാദവലപടുത്തനി വവഭാപകേമഭായ
കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ  എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്  കകേരള
സലാംസഭാന ലഹരനിവര്ജന മനിഷന  - 'വനിമുകനി  '-യലട പരമപ്രധഭാനമഭായ ലക്ഷവലാം.
ആയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  'ലഹരനിലക്കതനിലര  യവതസ്വലാം'  എന  സകനശമുയര്ത്തനി
സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില് വവഭാപകേമഭായ ലഹരനി വനിരുദ കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  അടക്കലാം  എല്ലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
ലഹരനി  വനിരുദ  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതുലാം  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സജതീവമഭാക്കുനതുലാം വനിമുകനിയലട ഉകദ്ദേശലക്ഷവമഭാണസ്റ്റ്. വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിലവനില് രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന  2542  ലഹരനി  വനിരുദ കബ്ബുകേളനിലൂലട
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ലഹരനിലക്കതനിലര പ്രചേഭാരണലാം നടതനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആയതുമഭായനി ബന്ധലപട
വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  മതരങ്ങളുലാം പ്രദര്ശനങ്ങളുലാം  കഭാസുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരുന.  ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  സ്കൂള  പഭാഠവപദതനിയനിലല
വനിവനിധ കഭാസകേളനില് പഭാഠപുസകേങ്ങളനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

പഭാനമസഭാലയലട ഉപകയഭാഗലാം

209 (4086) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  ഉളലപലട  പഭാനമസഭാലയലട
ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിച്ചു വരുന സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  ഉളലപലടയളള  ഉത്തകരന്തെവന  സലാംസഭാരത്തനിലന്റെ  സസ്വഭാധതീനലാം  ഇതനിനസ്റ്റ്
ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പഭാനമസഭാലയലടയലാം സമഭാനമഭായ മറസ്റ്റ് ലഹരനി വസ്തുക്കളുലടയലാം നനിയനണത്തനിനസ്റ്റ്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളള നടപടനികേള എലന്തെല്ലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി) കകേഭാട്പ നനിയമപ്രകേഭാരലാം എലന്തെല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് എഹകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്
ഈ  വനിഷയത്തനില്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനതസ്റ്റ്;  കേഴനിഞ  6  മഭാസത്തനിനുളളനില്  ഈ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം എത്ര കകേസുകേള എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതരസലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഇടയനില്
പഭാനമസഭാലയലട ഉപകയഭാഗലാം കൂടുതലഭായതനിനഭാല് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പഭാനമസഭാലയലട
ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിച്ചുവരുനതനിനസ്റ്റ്  ഉത്തകരന്തെവന സലാംസഭാരത്തനിലന്റെ സസ്വഭാധതീനലാം ഒരു
കേഭാരണമഭായനി കേരുതുന.

(ബനി)  20-9-2014  തതീയതനിയനിലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  155/2014/റനി.ഡനി.,
27-12-2016  തതീയതനിയനിലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  112/2016/റനി.ഡനി.,  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവുകേള പ്രകേഭാരലാം കകേഭാട്പ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
എഹകസസ്റ്റ് വകുപനിലന അധനികേഭാരലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  20-9-2014  തതീയതനിയനിലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  155/2014/റനി.ഡനി.,
27-12-2016  തതീയതനിയനിലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  112/2016/റനി.ഡനി.,  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേള
പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാട്പ  നനിയമലാം  4,  6,  12,  13,  28  വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്  വകുപനിലല  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്  ഇനലസകര്  മുതല്
മുകേളനികലയള്ള  റഭാങനിലള്ള  ഓഫതീസര്മഭാലര അധനികേഭാരലപടുത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് പ്രസ്തുത വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരമുള്ള നനിയമ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.
ടനി നനിയമപ്രകേഭാരലാം കേഴനിഞ ആറസ്റ്റ് മഭാസത്തനിനുള്ളനില് എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്  30890
കകേസുകേള കേലണടുത്തനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  
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കേരുനഭാഗപള്ളനി എഹകസസ്റ്റ് കറഞസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ്

210 (4087) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  എഹകസസ്റ്റ്  കറഞസ്റ്റ്  ഓഫതീസനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം,
വഭാഹനങ്ങളുലടയലാം കുറവസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഒരു കപഭാലതീസസ്റ്റ് സബസ്റ്റ് ഡനിവനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനപരനിധനിയള്ള ഈ കറഞസ്റ്റ്
ഓഫതീസനിലന  വനിഭജനിചസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  കറഞഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വവകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  രണസ്റ്റ്  ഫനിഷനിലാംഗസ്റ്റ്  ഹഭാര്ബറകേളുലാം,  100-ലധനികേലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഈ പ്രകദശത്തസ്റ്റ് എഹകസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ പരനിമനിതനികേളമൂലലാം ലഹരനി
വസ്തുക്കളുലടയലാം  വവഭാജ  മദവത്തനിലന്റെയലാം  വവഭാപനലാം  അപകേടകേരമഭായ  നനിലയനിലഭായതനിനഭാല്
ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് അടനിയന്തെരനടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി)  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില് പരനികശഭാധനകേള കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി
ലഹരനിവസ്തുക്കളുലടയലാം  വവഭാജമദവത്തനിലന്റെയലാം  വവഭാപനലാം  ഇല്ലഭായ്മ  ലചേയ്യുനതനിനസ്റ്റ്
ശകമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  വനിദവഭാലയങ്ങളനില്  ലഹരനിലക്കതനിലര
കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  

വനിദവഭാഭവഭാസസഭാപനങ്ങള കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ് മയക്കുമരുനസ്റ്റ് വനില്പന

211(T*4088)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലലാം എഹകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ് കൂളുകേള,  കകേഭാകളജകേള,  മറസ്റ്റ്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങള
എനനിവ  കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ്  വനകതഭാതനില്  മയക്കുമരുനസ്റ്റ്,  കേഞഭാവസ്റ്റ്,  മറനിതര  ലഹരനി
വസ്തുക്കള എനനിവ വനിറഴനിക്കലപടുനലവനതുലാം, അതനില് ഇരകേളഭാകുനവരനില് ലപണ്കുടനികേള
കൂടനി ഉളലപടുനലണനതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

*T    മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.  
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(ബനി)  എങനില്  ഇത്തരലാം  പ്രവണതകേള  ഇല്ലഭാതഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെല്ലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  നമ്മുലട യവതലമുറലയ ഒനഭാലകേ നശനിപനിക്കുന ഇത്തരലാം വനിപത്തനിലന

ഇല്ലഭായ്മ ലചേയഭാന കേഭാരവക്ഷമമഭായ പദതനികേൾ എഹകസസ്റ്റ്, ആഭവന്തെരലാം, വനിദവഭാഭവഭാസലാം എനതീ

വകുപ്പുകേള സലാംയകമഭായനി ആവനിഷ് കേരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിദവഭാലയപരനിസരങ്ങളനിലല  ലചേറനിയകേടകേളുലാം  മറ്റുലാം  കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ്

മയക്കുമരുനകേള,  ലഹരനി മനിഠഭായനികേള മുതലഭായവ വനിറതനിലന്റെ കപരനിലലാം,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്

പരനിസരങ്ങളനില് ലഹരനി വനിറതനിലന്റെ കപരനിലലാം എത്ര കപര്ലക്കതനിലര ഈ സര്ക്കഭാര്

നഭാളനിതുവലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം കേലണടുക്കുന എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്.

കകേസുകേളുലട എണ്ണത്തനിലണഭായ വന വര്ദനവനിനസ്റ്റ് ആനുപഭാതനികേമഭായനി വനിദവഭാഭവഭാസ

സഭാപനങ്ങളുലട പരനിസരങ്ങളനില്നനിനലാം കേലണടുക്കുന കകേസുകേളുലട എണ്ണത്തനിലലാം

പ്രതനികേളഭാകുന  വനിദവഭാര്തനികേളുലട  എണ്ണത്തനിലലാം  വര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

എനഭാല്  ഇത്തരലാം  കകേസകേളനില്  ലപണ്കുടനികേള  ഉളലപടുനതഭായനി  ശദയനില്

ലപടനിടനില്ല.

(ബനി)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  പരനിസരങ്ങള  കകേനതീകേരനിചസ്റ്റ്  മദവലാം,  മയക്കുമരുനസ്റ്റ്,

പുകേയനില  ഉത്പനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയലട  വനിപണനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയനതനിനസ്റ്റ്  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്  ഷഭാ കഡഭാ  സലാംവനിധഭാനവുലാം  ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്

വനിഭഭാഗവുലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  രഹസവ  നനിരതീക്ഷണലാം  നടതകേയലാം വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയലാം

ബന്ധലപട വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല ലഹരനിവനിരുദ കബ്ബുകേളുലടയലാം പനി.റനി.എ.-യലടയലാം

ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയലാം സഹകേരണകത്തഭാലട നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.

വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  സമതീപലാം  ഇത്തരലാം  നനിയമവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടക്കഭാനനിടയള്ള സലങ്ങളനില് കേര്ശന പരനികശഭാധനകേള നടതകേയലാം കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര

ശകമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനതുമഭാണസ്റ്റ്.  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്

നനിലവനില്  2542  ലഹരനി  വനിരുദ  കബബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതുലാം

നഭാളനിതുവലര  1400-ഓളലാം  പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.  വനിദവഭാര്തനികേലളയലാം
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യവജനങ്ങലളയലാം  മദവലാം,  മയക്കുമരുനസ്റ്റ്,  പുകേയനില ഉത്പനങ്ങള തുടങ്ങനിയവയലട

ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  ദൂഷവവശങ്ങള  കബഭാദവലപടുത്തനി  വവഭാപകേമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ  എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി

വര്ജന  മനിഷന  "വനിമുകനി”-യലട  പരമപ്രധഭാനമഭായ  ലക്ഷവലാം.  ആയതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  "ലഹരനിലക്കതനിലര  യവതസ്വലാം”എന സകനശമുയര്ത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത

എല്ലഭാ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലലാം എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില്

വവഭാപകേമഭായ ലഹരനി വനിരുദ കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  അടക്കലാം എല്ലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ലഹരനി  വനിരുദ

കബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുനതുലാം ലഹരനി വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സജതീവമഭാക്കുനതുലാം

വനിമുകനിയലട  ഉകദ്ദേശലക്ഷവമഭാണസ്റ്റ്.  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവനില്

രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന  2542  ലഹരനി  വനിരുദ  കബ്ബുകേളനിലൂലട  ലഹരനിലക്കതനിലര

പ്രചേഭാരണലാം നടതനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആയതുമഭായനി ബന്ധലപട വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

മതരങ്ങളുലാം  പ്രദര്ശനങ്ങളുലാം  കഭാസുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ലഹരനി  വനിരുദ

ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ പഭാഠഭഭാഗങ്ങള സ്കൂള പഭാഠവപദതനിയനിലല വനിവനിധ കഭാസുകേളനിലല

പഭാഠപുസകേങ്ങളനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട  പരനിസരത്തസ്റ്റ്  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുലട

വനിപണനലാം,  ഉപകഭഭാഗലാം  എനനിവ  തടയനതനിനുലാം  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനിദവഭാര്തനികേലള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതസ്റ്റ്  തടയനതനിനുലാം  എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ്,  കപഭാലതീസസ്റ്റ്

വനിഭഭാഗങ്ങള  സഹകേരനിച്ചുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സലാംയക  പരനികശഭാധനകേളുലാം

സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  വനിമുകനി  മനിഷലന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ലഹരനി  വനിരുദ  കബ്ബുകേളുലട  രൂപതീകേരണവുലാം  സ്കൂളുകേള  കകേനതീകേരനിച്ചുള്ള

കബഭാധവത്കേരണ,  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രചേഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  സ്കൂള  പഭാഠവപദതനിയനിലല

വനിവനിധ കഭാസുകേളനിലല പഭാഠപുസകേങ്ങളനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം  2017  ജൂഹല  31

വലര വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പരനിസരതനനിനലാം മയക്കുമരുനകേളുലട വനില്പനയമഭായനി

ബന്ധലപടസ്റ്റ് 335 കപര്ലക്കതനിലര എകേസ്റ്റ് ഹസസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് കകേലസടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു.)
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9.30 AM]

II അടനിയന്തരപ്രകമയയ

ഹഹഹെെകകക്കോടതനി പരക്കോമര്ശയ

മനി  .   സസ്പീകര്: പസ്പീസസ്റ്റ്, പസ്പീസസ്റ്റ്....,  അയഗങ്ങള് ദയവക്കോയനി സസ്പീറ്റുകേളനികലേയസ്റ്റ് കപക്കോക.
കചക്കോകദദക്കോത്തരകവളയുഹട സമയയ അവസക്കോനനിചനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്......(ബഹെെളയ)......

(സഭയുഹട  നടുത്തളത്തനില്  മുദക്കോവക്കോകേദയ  വനിളനിച്ചുഹകേക്കോണനിരുന്ന  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
അയഗങ്ങള് ബഹ.  സസ്പീകറുഹട അഭദര്ത്ഥനഹയത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് അവരവരുഹട സസ്പീറ്റുകേളനില്
ഉപവനിഷ്ടരക്കോയനി.)

പസ്പീസസ്റ്റ്, പസ്പീസസ്റ്റ്.... ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര്.

റൂള് 50 പ്രകേക്കോരയ ഒരു കനക്കോടസ്പീസസ്റ്റ് ലേഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കഖേദകേരഹമന്നസ്റ്റ് പറയഹട, നനിയമസഭയനില്
ഇന്നസ്റ്റ്  ചര്ച  ഹചയക്കോന്  നനിര്വക്കോഹെെമനിലക്കോത്ത  വനിഷയമക്കോണസ്റ്റ്  എഴുതനിത്തന്നനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
കകേക്കോടതനി ഇന്നസ്റ്റ് വനിധനി പറയക്കോന് കപക്കോകുന്ന ഒരു വനിഷയഹത്ത സയബനനിചസ്റ്റ്,  ഒകന്നക്കോ
രകണക്കോ തവണ നമ്മള് ചര്ച ഹചയ്ത കേക്കോരദത്തനില് വസ്പീണയ അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനസ്റ്റ്
കനക്കോടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .   ഹകേ  .   സനി  .   കജക്കോസഫസ്റ്റ്: അകപക്കോള് കകേക്കോടതനി ഇന്നഹലേ പറഞ്ഞകതക്കോ?

മനി  .    സസ്പീകര്:  ഇന്നഹലേ വനിചക്കോരണയനിടയനില് കകേക്കോടതനി ഹറകകക്കോര്ഡനിലേലക്കോഹത
ഒരു കേമനസ്റ്റ് പറഞ്ഞതക്കോയനി മക്കോധദമങ്ങളനില് വന്നുഹവന്നലക്കോഹത ഓണ് ഹറകകക്കോര്ഡക്കോയനി
ഒന്നുയ സയഭവനിചനിടനില.  ഇന്നസ്റ്റ് രക്കോവനിഹലേ കകേക്കോടതനി പരനിഗണനികക്കോനനിരനിക്കുന്ന വനിഷയയ
സഭയനില് അടനിയന്തരപ്രകമയമക്കോയനി ചര്ച ഹചയണഹമന്നക്കോവശദഹപടുന്നതസ്റ്റ് നനിര്ഭക്കോഗദ
കേരമക്കോഹണന്നസ്റ്റ് ഹചയര് അറനിയനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.

പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്കോവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേ):  സര്,  ഇതനിനസ്റ്റ്  മുമയ
കകേക്കോടതനിയനില് നനിലേവനിലേനിരനിക്കുന്ന നനിരവധനി കകേസുകേഹള സയബനനിചസ്റ്റ്  അടനിയന്തര
പ്രകമയങ്ങള് വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് പുതനിയ കേക്കോരദമല.  ഇഇൗ സഭയനിഹലേ 5  എയ.എല്.എ.-മക്കോര്
ഇഇൗ സഭക്കോകേവക്കോടത്തനില് സതദക്കോഗ്രഹെെയ തുടങ്ങനിയനിടസ്റ്റ്  ഇന്നസ്റ്റ്  4 -ാം ദനിവസമക്കോണസ്റ്റ്.  ആ
കേക്കോരദയ  സഭയനില്  ഉന്നയനികക്കോന്  ശസ്പീ.  ഹകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുത്ത കനക്കോടസ്പീസസ്റ്റ്
തനികേച്ചുയ  ഓര്ഡറനിലേക്കോണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  അനുവദനികക്കോന്  അകങ്ങയസ്റ്റ്  എലക്കോവനിധ  അര്ഹെെതയുമുണസ്റ്റ്.
ദയവക്കോയനി റൂള് 50 അനുസരനിചസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് അനുവദനികണഹമന്നസ്റ്റ് അഭദര്ത്ഥനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.

മനി  .    സസ്പീകര്:  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിഹന  കനക്കോടസ്പീസസ്റ്റ്  ഓര്ഡറനിലേക്കോഹണന്നസ്റ്റ്
ബഹമക്കോനഹപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്കോവസ്റ്റ്  പറയരുതസ്റ്റ്.  ഹചയറനിനസ്റ്റ്  ചടങ്ങളയ  കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങളയ
ഉദ്ധരനിച്ചുഹകേക്കോണള്ള നനിലേപക്കോടസ്റ്റ് സഭഹയ അറനിയനികകണതക്കോയനി വരുയ.  കകേരളത്തനിഹലേ
കകേക്കോടതനി  പരക്കോമര്ശങ്ങഹളലക്കോയ  സഭയനില്  ചര്ച  ഹചയ്യുന്ന  രസ്പീതനി  ഇതനിനസ്റ്റ്  മുമണക്കോയനിടനില.
കകേക്കോടതനി  പരക്കോമര്ശങ്ങഹളലക്കോയ  ഇവനിഹട  ചര്ച  ഹചയക്കോറനില.  ഇന്നസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി  വനിധനി
പറയക്കോനനിരനിക്കുന്ന ഒരു വനിഷയഹത്ത സയബനനിചസ്റ്റ്  സഭ ചര്ച ഹചയ്യുന്നതുയ യുകനിസഹെെമല.
എന്നക്കോല് നനിയമസഭയനിഹലേ അയഗങ്ങളനില് ചനിലേര് സമരയ തുടരുന്ന പശക്കോത്തലേത്തനില്
ഹചയര് തല്കക്കോലേയ ഇതസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. 
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ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ  കേമ്മസ്പീഷന്  അയഗമക്കോയനി  കനിമനിനല്  പശക്കോത്തലേമുള്ള  ഒരു  വദകനിഹയ
ഹതരഹഞ്ഞടുക്കുവക്കോന് സക്കോമൂഹെെദനസ്പീതനി വകുപ്പുമനനി ശസ്പീമതനി ഹകേ. ഹകേ. ഹഹശലേജ ടസ്പീചര്
സസസ്പീകേരനിച നടപടനികേള് സദുകദ്ദേശപരമഹലന്നുയ ഉത്തമവനിശസക്കോസകത്തക്കോഹടയഹലന്നുമുള്ള
ഹഹഹെെകകക്കോടതനി  വനിധനി  മുന്നനിര്ത്തനി  മനനി  രക്കോജനിവയണഹമന്നക്കോവശദഹപട്ടുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
5  നനിയമസഭക്കോ അയഗങ്ങള് നക്കോലേസ്റ്റ്  ദനിവസമക്കോയനി  നനിയമസഭക്കോ കേവക്കോടത്തനില് നടത്തനി
വരുന്ന സതദക്കോഗ്രഹെെ സമരയമൂലേവയ സനിയഗനിള് ബഞനിഹന പരക്കോമര്ശനങ്ങഹള ശരനിവച്ചു
ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഹഹഹെെകകക്കോടതനി  ഡനിവനിഷന്  ബഞസ്റ്റ്  ഇന്നഹലേ  നടത്തനിയ  പരക്കോമര്ശങ്ങള്
മൂലേവയ ഉളവക്കോയനിട്ടുള്ളതക്കോയനി  പറയഹപടുന്ന അതസ്പീവ ഗുരുതരമക്കോയ സനിതനിവനികശഷയ
സഭക്കോനടപടനികേള്  നനിര്ത്തനിവചസ്റ്റ്  ചര്ച ഹചയണഹമന്നക്കോവശദഹപടസ്റ്റ്  സര്വശസ്പീ ഹകേ.  സനി.
കജക്കോസഫസ്റ്റ്,  ടനി.  എ.  അഹെെമ്മദസ്റ്റ്  കേബസ്പീര്,  അനൂപസ്റ്റ്  കജകബസ്റ്റ്  എന്നസ്പീ ബഹമക്കോനഹപട
അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേക്കോരയ കനക്കോടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മുഖേദമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി  വനിജയന്):  സര്,  അടനിയന്തരപ്രകമയ  കനക്കോടസ്പീസനില്
പ്രതനിപക്കോദനിക്കുന്ന കേക്കോരദയ  ആഗസസ്റ്റ്  21-ാം  തസ്പീയതനി  ഇഇൗ  സഭ  പരനിഗണനിചതക്കോണസ്റ്റ്.
ഒകര  വനിഷയയ  തഹന്ന  ഒന്നനിലേധനികേയ  തവണ  സഭയനില്  ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  വനിഷയ
ദക്കോരനിദദയ  മൂലേമക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  കേരുകതണതക്കോയനിവരുയ.  ഹഹഹെെകകക്കോടതനി  പരക്കോമര്ശങ്ങള്
നസ്പീകനികനിട്ടുന്നതനിനക്കോയനി  സര്കക്കോര്  അപസ്പീല്  ഫയല്  ഹചയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള്  ഉന്നയനിക്കുന്ന
കേക്കോരദയ ഹെെര്ജനി പരനിഗണനിക്കുന്ന കവളയനില് നടത്തനിയതക്കോയനി പറയഹപടുന്ന പരക്കോമര്ശങ്ങളക്കോണസ്റ്റ്.
ഹഹഹെെകകക്കോടതനിയുഹട  കരഖേക്കോമൂലേമുള്ള  ഇടകക്കോലേ  ഉത്തരകവക്കോ  മറസ്റ്റ്  പരക്കോമര്ശങ്ങകളക്കോ
അപസ്പീല്  പരനിഗണനിചകശഷയ  ഉണക്കോയനിടനില.  അപസ്പീല്  ഇന്നസ്റ്റ്  വസ്പീണയ  കകേക്കോടതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ സന്ദര്ഭത്തനില്  കടുതല് കേക്കോരദങ്ങള് സഭയനില് ചര്ച
ഹചയ്യുന്നതസ്റ്റ് ഉചനിതമല.

അകപക്ഷ സമര്പനികക്കോനുള്ള സമയപരനിധനി നസ്പീടനിയതസ്റ്റ് സയബനനിചസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി
പരക്കോമര്ശനിചനിരുന്നതസ്റ്റ് ഇവനിഹട ഉദ്ധരനികക്കോയ - when the Minister issues a specific
direction  in  this  regard,  according  to  me,  the  files  should  disclose  the
reason on the basis of which such a decision was taken by the Minister.
ഇതനിനര്ത്ഥയ  ഫയലേനില്  കേക്കോരദങ്ങള്  വനിശദമക്കോയനി  കരഖേഹപടുത്തനിയനിരുഹന്നങനില്
നടപടനിയനില്  വസ്പീഴ്ചഹയക്കോന്നുമനിലക്കോയനിരുന്നുഹവന്നക്കോണസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്  കനരഹത്ത  സഭയനില്
വദകമക്കോകനിയതുകപക്കോഹലേ  ബനഹപട  ഫയലേനില്  മനനിയുഹട  ഉത്തരവനില്   ഹതക്കോട്ടുമുമള്ള
ഖേണനികേയനില് സക്കോമൂഹെെദനസ്പീതനി വകുപസ്റ്റ് ഹസഷദല് ഹസകടറനി കരഖേഹപടുത്തനിയനിരുന്ന
വസ്തുതകേളനില് നനിന്നക്കോണസ്റ്റ് കടുതല് കപര്കസ്റ്റ് അവസരയ നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സമയപരനിധനി
നസ്പീടക്കോനുള്ള ഉത്തരവസ്റ്റ്  ഫയലേനില് നല്കകേണനിവന്നതക്കോയനി  കേക്കോണുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനില് ഒരു
തരത്തനിലുമുള്ള  അപക്കോകേതയുയ  ഉള്ളതക്കോയനി  കേക്കോണുന്നനില.  അകപക്ഷനികക്കോനുള്ള  അവസക്കോന
തസ്പീയതനി നസ്പീട്ടുന്നതസ്റ്റ് സയസക്കോനത്തസ്റ്റ് പുതനിയ കേക്കോരദവമല.  ഇകത കേക്കോരദത്തനില് തഹന്ന
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മുന്സര്കക്കോരനിഹന  കേക്കോലേത്തുയ  അകപക്ഷ  നസ്പീട്ടുകേയുയ  നസ്പീടനിയ  കേക്കോലേയളവനില്  ലേഭനിച
അകപക്ഷയനില്നനിന്നുയ  ഹചയര്കപഴസ്റ്റ്  സഹന  ഉള്ഹപഹട  ഹതരഹഞ്ഞടുക്കുകേയുയ  ഹചയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അകപക്ഷനികക്കോനുള്ള  കേക്കോലേക്കോവധനി  നസ്പീടനിയ  കേക്കോലേയളവനില്  ലേഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്
കയക്കോഗദരക്കോയ  അകപക്ഷകേളയ  പരനിഗണനികകണനി  വരുയ.  അഹലങനില്  പനിഹന്ന  കേക്കോലേക്കോവധനി
നസ്പീകടണതനിലകലക്കോ.  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ  കേമ്മസ്പീഷനനില്  ഇകപക്കോള്  അയഗങ്ങഹള  ഹതരഹഞ്ഞടുത്ത
രസ്പീതനിഹയക്കുറനിചസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി  ഒരു  തരത്തനിലുള്ള  പ്രതനികലേ  പരക്കോമര്ശങ്ങളയ  നടത്തനിയനിടനില.
കകേക്കോടതനിവനിധനിയനിഹലേ ഒരു  ഭക്കോഗയ ശകദ്ധയമക്കോണസ്റ്റ്.  ആ ഭക്കോഗയ ഞക്കോന് ഉദ്ധരനികക്കോയ  -
There is nothing on record to indicate that the selection made based on the
interview conducted by the selection committee consisting of the Minister,
Health and Social Justice, Secretary, Social Justice and Secretary, Law is
vitiated  in  any  manner.  അകപക്ഷകേരനില്  ഹതരഹഞ്ഞടുകഹപടക്കോത്ത  ഒരക്കോളക്കോണസ്റ്റ്
കകേക്കോടതനിയനില്  ഹെെര്ജനി  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  ഹെെര്ജനികക്കോരനിഹയ  ഹതരഹഞ്ഞടുകണഹമന്നുയ
കകേക്കോടതനി  നനിര്കദ്ദേശമനില. ഹതരഹഞ്ഞടുകഹപടവരനില്  ഒരക്കോളക്കോയ  ശസ്പീ.  സുകരഷസ്റ്റ്  കകേസുകേളനില്
പ്രതനിയക്കോണസ്റ്റ് എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ് പ്രതനിപക്ഷയ ഉന്നയനിച മഹറക്കോരു കേക്കോരദയ.  സുകരഷനിഹനതനിഹരയുള്ള
കകേസുകേള് സക്കോമൂഹെെനികേ വനിഷയങ്ങള് ഉയര്ത്തനി നടത്തനിയ സമരത്തനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.
ജനകേസ്പീയ  സമരങ്ങളനില്  ഭക്കോഗമക്കോയതനിഹന  കപരനില്  പ്രതനികേളക്കോയ  നനിരവധനി  കപര്  അപ്പുറവയ
ഇപ്പുറവമുണസ്റ്റ്.  നനിയമക്കോനുസൃതയ  അകയക്കോഗദതയുകണക്കോ  എന്നതക്കോണസ്റ്റ്  പരനികശക്കോധനികകണനി
വരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇപ്രകേക്കോരമുള്ള  വനിശദമക്കോയ  പരനികശക്കോധന  സര്കക്കോര്  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നനിയമ  വകുപസ്റ്റ്  ഹസകടറനി  ഇകക്കോരദത്തനില്  നല്കേനിയ  നനിയകമക്കോപകദശയ  ഇഇൗ
വനിധമക്കോണസ്റ്റ്  -  The offences  charged and proved against  him do not  come
within the purview of the expression moral  turpitude.  Hence there is no
objection  in  issuing  final  orders  appointing  the  selected  candidates  as
members of the State Child Rights Commission.  ഹതരഹഞ്ഞടുകഹപടവരനില്
ഒരക്കോളക്കോയ  ശസ്പീ.  സുകരഷസ്റ്റ്  14  വര്ഷയ  വയനക്കോടസ്റ്റ്  ജനിലക്കോ  ശനിശുകക്ഷമ  സമനിതനി  ഹസകടറനിയുയ
സമനിതനിയുഹട  സയസക്കോന  എകനികേക്യൂടസ്പീവസ്റ്റ്  അയഗവമക്കോയനിരുന്നു.  14  വര്ഷഹമന്നസ്റ്റ്  പറയുകമക്കോള്
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.,  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഭരണ  കേക്കോലേയളവനിലുള്ളതക്കോണുതക്കോനുയ.  മക്കോത്രമല,
ശനിശുകക്ഷമ  പ്രവര്ത്തന  കമഖേലേയനില്  കേക്കോല്  നൂറക്കോണകേക്കോലേഹത്ത  പ്രവര്ത്തന  പക്കോരമരദവയ
അകദ്ദേഹെെത്തനിനുണസ്റ്റ്.  ഇകദ്ദേഹെെത്തനിനസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി പനിരനിയുന്നതുവഹര ഒരു ശനിക്ഷ അനുഭവനികകണനി
വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്. എന്തനിനക്കോയനിരുന്നു അതസ്റ്റ്? കേക്കോര്ഷനികേ വനിളകേഹള നശനിപനിക്കുന്ന വനദജസ്പീവനി
ശലേദത്തനിഹനതനിരക്കോയനി  സമരയ  നയനിച്ചു,  അതനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനി  അറസസ്റ്റ്  ഹചയ്തസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനിയനില്
ഹെെക്കോജരക്കോകനി  അതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ദനിവസയ  കകേക്കോടതനി  പനിരനിയുന്നതുവഹര  മക്കോത്രമുള്ള ശനിക്ഷ
സുകരഷനിനസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി നല്കേനി.  അപസ്പീല് പരനിഗണനിക്കുകമക്കോള് പ്രതനിപക്ഷയ പറയുന്ന
കകേക്കോടതനിയുഹട  പരക്കോമര്ശയ  കരഖേകേള്  പ്രകേക്കോരമുള്ളതല.  അതസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനിയുഹട  കേക്കോഷസലേക്കോയ
പരക്കോമര്ശമക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതുയ  പുതനിയ  കേക്കോരദമല.  ഇത്തരയ  പരക്കോമര്ശങ്ങള്  വന്നകപക്കോള്
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മനനിമക്കോര് രക്കോജനിവച കേസ്പീഴ സ്റ്റ് വഴകവമനില. കകേസുകേള് നടത്തുകമക്കോള് കകേക്കോടതനി നടത്തുന്ന
പരക്കോമര്ശങ്ങള് വനിധനിനദക്കോയവമല. കകേസനില് കേക്ഷനിയലക്കോത്ത മനനിഹയക്കുറനിചസ്റ്റ് നടത്തനിയ ഒരു
പരക്കോമര്ശഹത്തത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  മനനി  രക്കോജനിവയ്കകണ  ഒരു  സക്കോഹെെചരദവമനില.   അതുഹകേക്കോണ
തഹന്ന  ഇഇൗ  വനിഷയയ  പ്രകതദകേമക്കോയനി  സഭ  നനിര്ത്തനിവചസ്റ്റ്  ചര്ച  ഹചകയണ  ഒരു
കേക്കോരദവമനില.

ശസ്പീ  .    ഹകേ  .    സനി  .    കജക്കോസഫസ്റ്റ്:  സര്,  ബഹമക്കോനദനക്കോയ മുഖേദമനനി ആമുഖേമക്കോയനി
പറഞ്ഞതസ്റ്റ് ആവര്ത്തന വനിരസമക്കോയ വനിഷയഹമന്നക്കോണസ്റ്റ്. അകങ്ങയസ്റ്റ്  നനിയമസഭയനില്
കുറച്ചുകേക്കോലേഹത്ത ഗദക്കോപ്പുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഭരണകേക്കോലേത്തസ്റ്റ് ഒകര വനിഷയയ
നനിരവധനി  തവണ  ഉന്നയനിച  കേസ്പീഴ്വഴകയ  ഈ  സഭയനില്  തഹന്നയുണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  അകക്കോരദയ
മനസനിലേക്കോക്കുന്നനില. അങ്ങസ്റ്റ് ഉന്നയനിച നദക്കോയവക്കോദങ്ങളയ നദക്കോയസ്പീകേരണങ്ങളയ യക്കോഥക്കോര്ത്ഥദവമക്കോയനി
ഹപക്കോരുത്തഹപടുന്നതല. കേഴനിഞ്ഞ നക്കോലേസ്റ്റ് ദനിവസമക്കോയനി സഭയനിഹലേ അയഗങ്ങളക്കോയ ശസ്പീ.
വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന്, ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന്, ശസ്പീ. കറക്കോജനി എയ. കജക്കോണ്, ശസ്പീ. ടനി. വനി.
ഇബക്കോഹെെനിയ,  ശസ്പീ.  എല്കദക്കോസസ്റ്റ്  പനി.  കുന്നപനിളളനില് എന്നനിവര് സഭക്കോ  കേവക്കോടത്തനില്
ഉപവക്കോസയ അനുഷനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ സമരഹത്ത ഹഹഹെെകകക്കോടതനി വനികശഷനിപനിചതസ്റ്റ്
ഗക്കോനനിയന് സമരമക്കോഹണന്നക്കോണസ്റ്റ്.  ഹഹഹെെകകക്കോടതനി  കനരഹത്ത ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ  കേമ്മസ്പീഷനനിഹലേ
രണസ്റ്റ് നനിയമനങ്ങള് റദ്ദേക്കോകനിയനിരുന്നു. അങ്ങസ്റ്റ്  ടനി. ബനി. സുകരഷനിഹന വനികശഷണങ്ങള്
പറഞ. പഹക്ഷ കകേക്കോടതനി പറഞ്ഞതസ്റ്റ് സമൂഹെെദനസ്പീതനി വകുപ്പുമനനി ശസ്പീമതനി ഹകേ. ഹകേ.
ഹഹശലേജ ടസ്പീചറുഹട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേക്കോരയ  അകപക്ഷകേള് നസ്പീടനിയതുവഴനി  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ
കേമ്മസ്പീഷനനില്  നനിയമനികഹപട  രണസ്റ്റ്  അയഗങ്ങളഹട  നനിയമനയ  അസക്കോധുവക്കോകനിഹയന്നക്കോണസ്റ്റ്.
കനിമനിനല് പശക്കോത്തലേമുള്ള ടനി. ബനി. സുകരഷനിഹന നനിയമനികക്കോന് മക്കോത്രമക്കോണസ്റ്റ് സമയയ
നസ്പീടനിയഹതന്നസ്റ്റ്  കേരുകതണനിവരുഹമന്നുയ  മനനിയുഹട  നനിര്കദ്ദേശയ  സദുകദ്ദേശപരമഹലന്നസ്റ്റ്
അനുമക്കോനനികക്കോഹമന്നുയ കകേക്കോടതനി വനിധനിനദക്കോയത്തനില് പറയുന്നു. മനനിയുഹട നനിര്കദ്ദേശയ
സദുകദ്ദേശപരമല,  മനനിയുഹട  തസ്പീരുമക്കോനയ  ഉത്തമവനിശസക്കോസത്തനിലൂഹടയലക്കോഹയന്നസ്റ്റ്  പറഞ്ഞസ്റ്റ്
കകേക്കോടതനി  റദ്ദേക്കോകനിയ  നനിയമനങ്ങഹള  നദക്കോയസ്പീകേരനികക്കോന്  അങ്ങസ്റ്റ്  തയക്കോറക്കോയതസ്റ്റ്  വളഹരകയഹറ
നനിര്ഭക്കോഗദകേരമക്കോയനികപക്കോയനി. സയസക്കോനത്തനിഹന ചരനിത്രത്തനില് ആദദമക്കോയനിടക്കോണസ്റ്റ് ഒരു
മനനിഹകതനിഹര  ഒരക്കോഴ്ചയ്ക്കുളളനില്  മൂന്നുപ്രക്കോവശദയ  ബഹമക്കോനഹപട  ഹഹെെകകക്കോടതനി
പരക്കോമര്ശയ  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനദയക്കോയ  ടസ്പീചകറക്കോടസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  സഹെെതക്കോപമുണസ്റ്റ്.
ധക്കോര്മ്മനികേതയുഹട കനരനിയ കേണനികേഹയങനിലുമുഹണങനില് ടസ്പീചര് രക്കോജനിവചസ്റ്റ് ഒഴനിയണമക്കോയനിരുന്നു.
ആ മരദക്കോദയക്കോണസ്റ്റ് പ്രതസ്പീക്ഷനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്. ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷനനിഹലേ നനിയമനങ്ങള്
നസ്പീടനിഹകക്കോണകപക്കോയതനിനസ്റ്റ്  സുപ്രസ്പീയകകേക്കോടതനി  50,000  രൂപ  സയസക്കോന  ഗവണ്ഹമനനിനസ്റ്റ്
പനിഴയടപനിച്ചു.  ടസ്പീചറുഹട  വസ്പീഴ്ചയസ്റ്റ്  ഖേജനക്കോവനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  പനിഴ  അടയ്കകണനി  വന്നു.
ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷനുമക്കോയനി ഉന്നയനികഹപട വനിഷയങ്ങളനില് അങ്ങസ്റ്റ് വളഹരയധനികേയ മഇൗനയ
പക്കോലേനിച്ചു.
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ഇന്നഹലേ  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്  കകേസനിഹന  വനിധനി  വന്നകപക്കോള്  അങ്ങസ്റ്റ്  ആഹക്കോദപൂര്വയ
മക്കോധദമങ്ങഹള  കേണ,  കകേക്കോടതനിഹയ  പ്രശയസനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  സതദയ  ജയനിക്കുഹമന്നസ്റ്റ്  പറഞ.
ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്  കകേസനിഹലേ  സനിയഗനിള്  ഹബഞനിഹന  വനിധനി  വന്നകപക്കോഴുള്ള  അങ്ങയുഹട
പരക്കോമര്ശങ്ങള്  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷന് കകേസനിഹലേ  വനിധനിക്കുയ  ബക്കോധകേമക്കോകണക്കോ;
അകതക്കോ രണ തരത്തനിലേക്കോകണക്കോ അങ്ങസ്റ്റ് ഇതനിഹന കേക്കോണുന്നതസ്റ്റ്?  ഒരു ഭക്കോഗത്തസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി
വനിധനിഹയ പ്രശയസനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  സതദയ  വനിജയനിക്കുഹമന്നസ്റ്റ്  പറയുന്നു.  ആ സമസ്പീപനയ
എന്തുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ  കേമ്മസ്പീഷനനിഹലേ  വനിധനിയനില്  കേക്കോണനിക്കുന്നനില.   ഇഷ്ടമനിലക്കോത്ത
വനിധനിയുണക്കോയതനിഹന  കപരനില്  ഹഹഹെെകകക്കോടതനി  ചസ്പീഫസ്റ്റ്  ജസനിസനിഹന  നക്കോടുകേടത്തനിയ
കേസ്പീഴ്വഴകമക്കോണസ്റ്റ്  ഭരണകേക്ഷനിക്കുള്ളതസ്റ്റ്.  അതുയ  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്  കകേസനിഹന  പരക്കോമര്ശത്തനിഹന
കപരനിലേക്കോയനിരുന്നു.  പരക്കോമര്ശങ്ങള്  അനുകലേമക്കോഹണങനില്  കകേക്കോടതനി  മഹെെത്തരവയ വനിധനികേള്
വളഹര പ്രശയസക്കോര്ഹെെവമക്കോണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള്കസ്റ്റ് അനുകലേമഹലങനില് കകേക്കോടതനിവനിധനി സസസ്പീകേക്കോരദമല.
ഇവനിഹട  തുടര്ചയക്കോയനി  മൂന്നസ്റ്റ്  ദനിവസയ  മനനിഹകതനിഹര  കകേക്കോടതനി  പരക്കോമര്ശയ  നടത്തുന്നു.
ആഗസസ്റ്റ് 17-നസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി പറഞ്ഞതസ്റ്റ്, "സനിപനി.ഹഎ. (എയ) പ്രവര്ത്തകേനക്കോയ ടനി. ബനി.
സുകരഷനിഹന  നനിയമനികക്കോന്  മക്കോത്രമക്കോണസ്റ്റ്  സമയയ  നസ്പീടനിയഹതന്നസ്റ്റ്  കേരുകതണനിവരുയ,
മനനിയുഹട നനിര്കദ്ദേശയ സദുകദ്ദേശപരമല, മനനിയനില് നനിക്ഷനിപ്തമക്കോയ അധനികേക്കോരത്തനിഹന
ഉത്തമ വനിശസക്കോസത്തനിലുള്ള വനിനനികയക്കോഗമഹലന്നസ്റ്റ്" കകേക്കോടതനി പറഞ. ആഗസസ്റ്റ് 22-നസ്റ്റ്
സസക്കോശയ ഹമഡനികല് പ്രകവശനയ സയബനനിച ഒരുകടയ പരക്കോതനികേള് പരനിഗണനിക്കുകമക്കോള്
കകേക്കോടതനി പറഞ്ഞതസ്റ്റ് "സസക്കോശയ ഹമഡനികല് പ്രകവശനത്തനില് സര്കക്കോര് ആവശദത്തനികലേഹറ
ആശയക്കുഴപമുണക്കോകനി. കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ് സര്കക്കോരനില് നനിന്നസ്റ്റ് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതല, ഇതസ്റ്റ്
ഫക്യൂഡല്  സമസ്പീപനമക്കോണസ്റ്റ്.  മക്കോകനജസ്റ്റ് ഹമന്റുകേളഹട  കേയനിഹലേ  കേളനിപക്കോവയക്കോയനി  സര്കക്കോര് മക്കോറനി.
വനിദദക്കോഭദക്കോസത്തനില് മുന്പന്തനിയനിലുള്ള കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  വലേനിയ കേളങമക്കോണസ്റ്റ് സസക്കോശയ
ഹമഡനികല് പ്രകവശനയ" എന്നക്കോണസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ തനിങളക്കോഴ്ച്ച ഇഇൗ
വനിഷയയ ഉന്നയനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ശസ്പീ. ഷക്കോഫനി പറമനില് ചനിലേ പരക്കോമര്ശയ നടത്തനി.  അന്നസ്റ്റ്
ടസ്പീചര് പറഞ്ഞതസ്റ്റ് പരക്കോമര്ശയ നസ്പീക്കുന്നതനിനുകവണനി കകേക്കോടതനിയനില് കപക്കോകുഹമന്നക്കോണസ്റ്റ്.
കകേക്കോടതനിയനില്  കപക്കോയനി.  ഇകപക്കോള്  മുഖേദമനനി  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  പരക്കോമര്ശയ  മക്കോത്രമക്കോണസ്റ്റ്,
കേമനക്കോഹണന്നക്കോണസ്റ്റ്.  കകേക്കോടതനി  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  റനിസര്ചസ്റ്റ്  കസക്കോളറക്കോയ  ഒരക്കോഹള
തഴഞ്ഞസ്റ്റ് കനിമനിനല് കകേസനില് ഉള്ഹപടയക്കോഹള നനിയമനിചതസ്റ്റ് അപക്കോകേതയകലഹയന്നുയ
ഇത്തരയ  നടപടനികേള്  ഹതരഹഞ്ഞടുപസ്റ്റ്  സമനിതനിയുഹട  വനിശസക്കോസത്തനിഹലേടുകകണഹയന്നുയ
ഡനിവനിഷന് ഹബഞസ്റ്റ് വക്കോകക്കോല് കചക്കോദനിച്ചു.

മനി  .   സസ്പീകര്: ആ വദക്കോഖേദക്കോനങ്ങളനികലേയസ്റ്റ് കപക്കോകുന്നതസ്റ്റ് ശരനിയല.  കകേക്കോടതനിയുഹട
കേമനസ്റ്റ് കേസക്കോടസ്റ്റ് ഹചയ്യുന്നതസ്റ്റ് ശരനിയല. ഇന്നസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി വനിധനികക്കോന് കപക്കോകുന്നകതയുള.

ശസ്പീ  .   ഹകേ  .   സനി  .   കജക്കോസഫസ്റ്റ്: സര്, വദക്കോഖേദക്കോനനിക്കുകേയല, ഇന്നഹത്ത മക്കോധദമങ്ങളനില് വന്ന
വക്കോര്ത്തയക്കോണസ്റ്റ്. കകേക്കോടതനി വനിധനി വരഹട. ഡനിവനിഷന് ഹബഞസ്റ്റ് ഓപണ് കകേക്കോടതനിയനില്
എ.ജനി.കയക്കോടസ്റ്റ്  കചക്കോദനിചതസ്റ്റ് നനിങ്ങളഹട ഹകേക്കോച്ചുമകഹള ഇതുകപക്കോലുള്ള കനിമനിനലുകേളഹട
കേയനില് സയരക്ഷനികക്കോന് ഏല്പനിക്കുകമക്കോഹയന്നക്കോണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് അപമക്കോനകേരമകല, അന്തനിമ വനിധനി
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ഉണക്കോയനിഹലങനിലുയ.  ഇഇൗ  നടപടനികേള്  ശരനിയഹലന്നുയ  ഹഹശലേജ  ടസ്പീചറനിഹന  നടപടനികേള്
പരനിധനിവനിടസ്റ്റ്  കപക്കോയനിരനിക്കുന്നുഹവന്നുമക്കോണസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ഇന്നസ്റ്റ്  അവസക്കോന
വനിധനി  വരഹട.  സനിയഗനിള് ഹബഞനിഹന വനിധനിഹകതനിഹര അപസ്പീലേനിനസ്റ്റ്  കപക്കോയതസ്റ്റ്  എന്തനിനക്കോണസ്റ്റ്?
കസ  ഹചയക്കോന്  കപക്കോയനി,  കകേക്കോടതനി  പറഞ  കസ  ഹചയ്യുന്നനിലക്കോഹയന്നസ്റ്റ്. സനിയഗനിള്
ഹബഞനിഹന  വനിധനി  മക്കോനദമക്കോയ  പരക്കോമര്ശമക്കോഹണന്നക്കോണസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷന്  ഹബഞസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.
മനനിയുഹട  രക്കോജനി  ആവശദഹപട്ടുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷയ സമരത്തനിലേക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  എ.ജനി.
പറഞ്ഞനിട്ടുയ ഡനിവനിഷന് ഹബഞസ്റ്റ് ഒരക്ഷരയ കപക്കോലുയ പറഞ്ഞനില. മക്കോത്രമല, ആ സമരയ
ഗക്കോനനിയന്  സമരമക്കോഹണന്നക്കോണസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  തനിങളക്കോഴ്ച്ച  മുഖേദമനനി
സഭയനില്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  ടനി.  ബനി.  സുകരഷസ്റ്റ്  കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റുകേക്കോരനക്കോയതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്
എതനിര്ക്കുന്നഹതന്നക്കോണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള്  രക്കോഷസ്പീയകക്കോഹര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എതനിരല,
കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റുകേക്കോരക്കോയതുഹകേക്കോണല,  കമനിനല്  പശക്കോത്തലേമുള്ള,  പലേ  കകേസ്സുകേളനിലുയ
പ്രതനിയക്കോയ,  ഒരു പഞക്കോയത്തസ്റ്റ് ഹമമഹറ തടനിഹകക്കോണകപക്കോയ കകേസനില് പ്രതനിയക്കോയ
ടനി.  ബനി.  സുകരഷനിഹന നനിയമനിചതനിഹനയക്കോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള് എതനിര്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിഹന
ദയവക്കോയനി  നദക്കോയസ്പീകേരനികരുതസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  നനിസക്കോരമക്കോയനി  പറഞകപക്കോയനി.  ആദദകേക്കോലേ
കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ്  കനതക്കോകളഹട തദക്കോഗപൂര്ണ്ണമക്കോയ പ്രവര്ത്തനയ ഞങ്ങള് മക്കോനനിക്കുന്നു.
പരനിപ്പുവടയുഹടയുയ  കേടന്  ചക്കോയയുഹടയുയ  കേക്കോലേയ  കേഴനിഞകപക്കോയനി,  ഹഹശലേനി  മക്കോറനി
എഹന്നക്കോഹകയക്കോണകലക്കോ  ഇന്നസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  ഇന്നസ്റ്റ്  കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ്  ഗവണ്ഹമന്റുകേള്
മുതലേക്കോളനിത്ത തക്കോല്പരദങ്ങളഹടയുയ ഫക്യൂഡലേനിസത്തനിഹനയുയ വകക്കോകളക്കോണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഹകേ  .   ശശനി :സര്,.....

മനി  .   സസ്പീകര്: ശസ്പീ. പനി. ഹകേ. ശശനി നനിങ്ങള് ഇരനിക... അഹതക്കോഹക പ്രസയഗനിക്കുകമക്കോള്
പറഞ്ഞക്കോല് മതനി. ഇകപക്കോള് ഇരനിക.  കതക്കോന്നുന്നഹതലക്കോയ ഉടഹന വനിളനിച്ചുപറയണ.

ശസ്പീ  .    ഹകേ  .    സനി  .    കജക്കോസഫസ്റ്റ്:  സര്,  ഇത്രകയഹറ  പരക്കോമര്ശയ  ഉണക്കോയനിട്ടുയ  ജനക്കോധനിപതദ
മരദക്കോദകേകളക്കോടസ്റ്റ്  സക്കോമക്കോനദ  ബഹമക്കോനമുഹണങനില്  ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനി  രക്കോജനിവചസ്റ്റ്
കപക്കോകകേണതക്കോയനിരുന്നു.  ഇഇൗ  സഭയനിഹലേ  കേഴനിഞ്ഞകേക്കോലേ  കേസ്പീഴ്വഴകങ്ങള്  അകങ്ങയസ്റ്റ്
അറനിയക്കോയ.  ശസ്പീ.  ഹകേ.  പനി.  വനിശസനക്കോഥനസ്റ്റ്  എതനിരക്കോയ പരക്കോമര്ശയ  ഉണക്കോയകപക്കോള് എന്തക്കോണസ്റ്റ്
പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.

പടനികേജക്കോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്കോകസമുദക്കോയകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സക്കോയസക്കോരനികേവയ
പക്കോര്ലേഹമനറനികേക്കോരദവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    ഹകേ  .    ബക്കോലേന്):  സര്, ശസ്പീ. ഹകേ. പനി.
വനിശസനക്കോഥഹനതനിഹര കകേക്കോടതനി പരക്കോമര്ശമുണക്കോയതനിഹന ഫലേമക്കോയനി മനനിസക്കോനത്തസ്റ്റ്
നനിന്നസ്റ്റ് കപക്കോകകേണനിവന്നു.  ഒരു കകേക്കോടതനി പരക്കോമര്ശത്തനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി രക്കോജനിവയക്കോന്
ശസ്പീ.  ഹകേ.  പനി.  വനിശസനക്കോഥകനക്കോടസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതക്കോണസ്റ്റ്  എഹന ജസ്പീവനിതത്തനില് എനനികസ്റ്റ്
പറനിയ  ഏറവയ  വലേനിയ  ഹതറക്കോയനി  കേക്കോണുന്നഹതന്നക്കോണസ്റ്റ്   അന്നഹത്ത  മുഖേദമനനി
ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചക്കോണനി ഇവനിഹട പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  അകക്കോരദയ കടനി അങ്ങസ്റ്റ് മനസനിലേക്കോകണയ.
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ശസ്പീ  .    ഹകേ  .    സനി  .    കജക്കോസഫസ്റ്റ്:  സര്,  ആതദന്തനികേമക്കോയനി  ശസ്പീ.  ഹകേ.  പനി.  വനിശസനക്കോഥഹന
കകേക്കോടതനി  ഒഴനിവക്കോകനിയ  സമയത്തക്കോണസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്ചക്കോണനി  അതസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.
ശസ്പീ.  ഹകേ.  പനി.  വനിശസനക്കോഥഹനതനിഹര ഒരു പരക്കോതനി ഹഹെെകകക്കോടതനിയനില് സമര്പനികഹപട്ടു.
ഹഹെെകകക്കോടതനി ആ പരക്കോതനി പരനിഗണനിചകപക്കോള്  if the averment in the petition
is correct എന്നക്കോണസ്റ്റ് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്. ഹപറസ്പീഷനനിഹലേ പരക്കോമര്ശയ ശരനിയക്കോഹണങനില് വനയ
വകുപ്പുമനനിയുഹട ഓഫസ്പീസുയ വനയ മക്കോഫനിയയുമക്കോയനി ബനമുഹണന്നസ്റ്റ് സയശയനികകണനി
വരുയ  എന്നക്കോണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ശരനിയക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  പറഞ്ഞനില.  പരക്കോതനികക്കോരഹന  പരക്കോതനിയനിഹലേ
ആകക്ഷപയ ശരനിയക്കോഹണങനില് എന്നുപറഞ.  ആ അവസരത്തനില്കപക്കോലുയ രക്കോജനിവച
പക്കോരമരദമക്കോണസ്റ്റ് കകേക്കോണ്ഗ്രസനിനുയ ശസ്പീ. ഹകേ. പനി. വനിശസനക്കോഥനുമുള്ളതസ്റ്റ്.

Shri. A. K. Balan: Sir, “.......the only inference possible is to hold
that  the enlargement  of  the time limit  by the Minister  was  intended to
appoint  the  additional  third  respondent........”എന്നക്കോണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ഞക്കോന്
ഊഹെെനിക്കുന്നു  എന്നക്കോണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ആ  ഊഹെെവമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്   aggrieved
ആയനിട്ടുള്ള ബഹമക്കോനഹപട ആകരക്കോഗദ വകുപ്പുമനനികസ്റ്റ് കകേക്കോടതനിയനില് എഹന്തങനിലുയ
പറയക്കോനുള്ള അവസരമുണക്കോയനിട്ടുകണക്കോ?  Nature of justice comply ഹചയ്തനിട്ടുകണക്കോ?
ഇതസ്റ്റ് ഹവറുയ  inference അകല? ഇന്നസ്റ്റ് ബഹമക്കോനഹപട കകേക്കോടതനി ഇതനിനസ്റ്റ് വനിധനി പറയുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
കകേക്കോടതനി  വനിധനിയുഹട  ഉള്ളടകത്തനികലേയസ്റ്റ്  കേടന്നുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്  ഇന്നനിവനിഹട  ചര്ച
നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്  ഇടഹപടക്കോന്  നനിര്ബനനികഹപടതസ്റ്റ്.  അഹലങനില്
ഇടഹപടനിലക്കോയനിരുന്നു.  ഇതസ്റ്റ്  ഹതറക്കോണസ്റ്റ്,  റൂള്  50-നസ്റ്റ്  എതനിരക്കോണസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനഹപട
സസ്പീകര് ഇനനിഹയങനിലുയ ഇങ്ങഹനയുള്ള കേക്കോരദങ്ങള് നനിയനനികണഹമന്നക്കോണസ്റ്റ് എഹന
അഭനിപ്രക്കോയയ.

പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേ):  സര്,  ബഹമക്കോനഹപട
മനിനനിസര് ഈ കകേക്കോടതനി വനിധനി മുഴുവന് വക്കോയനിചനില.  അങ്ങസ്റ്റ് നനിയമ വകുപ്പുമനനിയക്കോഹണങനിലുയ
ഇതസ്റ്റ് വക്കോയനിചതനില് അകങ്ങയസ്റ്റ് അപക്കോകേത പറനി.  ഇതസ്റ്റ് മുഴുവന് അങ്ങസ്റ്റ് വക്കോയനികണയ.
“.........Member of the Commission and the same was not an exercise of
power in good faith for the purpose for which power was conferred on the
Minister.  മനനിയനില്  നനിക്ഷനിപ്തമക്കോയനിട്ടുള്ള  അധനികേക്കോരയ  ദുര്വനിനനികയക്കോഗയ  ഹചയ്തുഹവന്നക്കോണസ്റ്റ്
ഇതനില് എഴുതനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ് വക്കോയനിചനിടക്കോണസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്. 

മനി  .    സസ്പീകര്: കകേക്കോടതനി വനിധനിയുഹട വദക്കോഖേദക്കോനയ ഈ സഭക്കോ കവദനിയനില് കവണ.
പസ്പീസസ്റ്റ്....പസ്പീസസ്റ്റ്...

ശസ്പീ  .    എ  .    ഹകേ  .    ബക്കോലേന്:  സര്,  infer  ഹചയ്യുന്നു എന്നക്കോണസ്റ്റ്  അവസക്കോനയ  പറയുന്നതസ്റ്റ്.
Inference എന്നുപറഞ്ഞക്കോല് ഊഹെെനിക്കുന്നു എന്നക്കോണസ്റ്റ്. ഊഹെെമക്കോണസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്.
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മനി  .    സസ്പീകര്:  കകേക്കോടതനിവനിധനിയുഹട  interpretation  സഭക്കോ  കവദനിയനില്  കവണ.
അഞസ്റ്റ് സഭക്കോയഗങ്ങള് സമരയ തുടരുന്ന പശക്കോത്തലേത്തനില് പ്രതനിപക്ഷത്തനിഹന അവകേക്കോശഹത്ത
നനികഷധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ശരനിയലക്കോത്തതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്  അവസരയ  നല്കേനിയഹതന്നസ്റ്റ്  വളഹര
കൃതദമക്കോയനി ഹചയര് പറഞ.  വനിധനി കേസക്കോടസ്റ്റ് ഹചയ്തുഹകേക്കോണള്ള ഒരു ചര്ച നടത്തുന്നതസ്റ്റ്
ശരനിയഹലന്നസ്റ്റ് ഹചയര് വസ്പീണയ ഓര്മ്മഹപടുത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേ:  സര്,  ബഹമക്കോനഹപട  മനനി  ഇയഗസ്പീഷസ്റ്റ്  പരനിജക്കോനമുള്ള
ആളക്കോണസ്റ്റ്.  ആ വരനികേള് ശരനിക്കുയ വക്കോയനിചക്കോല് അകദ്ദേഹെെത്തനിനസ്റ്റ്  മനസനിലേക്കോകുയ.

മനി  .   സസ്പീകര്: ആരുയ ചര്ച ഹചയഹണന്നക്കോണസ്റ്റ് ഹചയര് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേ:  സര്,  അകദ്ദേഹെെയ  പറഞ്ഞതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്  ഞക്കോന്
പറയുന്നതസ്റ്റ്.  കകേക്കോടതനി  വനിധനിയുഹട  ഇയഗസ്പീഷസ്റ്റ്  വക്കോചകേത്തനിഹന  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  വക്കോയനിചക്കോല്
ജഡ്ജനിയുഹട ഇനന്ഷന് എന്തക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹെെത്തനിനസ്റ്റ് മനസനിലേക്കോകുയ.

ശസ്പീ  .    ഹകേ  .    സനി  .    കജക്കോസഫസ്റ്റ്:  സര്,  ഞങ്ങളക്കോരുയ കകേക്കോടതനി  വനിധനി  ഉദ്ധരനിചനില.
ബഹമക്കോനദനക്കോയ നനിയമ വകുപ്പുമനനിയക്കോണസ്റ്റ് കകേക്കോടതനിവനിധനി വക്കോയനിചതസ്റ്റ്. ആ സമയത്തസ്റ്റ് ഹചയര്
പറയണമക്കോയനിരുന്നു.  അകദ്ദേഹെെയ  വക്കോയനിചതനിലുള്ള  പക്കോകേപനിഴയക്കോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  ചൂണനി
കേക്കോണനിചതസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹെെയ കകേക്കോടതനി വനിധനി  മനിസസ്റ്റ് കേസക്കോടസ്റ്റ് ഹചയ്തു.

മനി  .   സസ്പീകര്: അങ്ങസ്റ്റ് അതനിഹലേ പരക്കോമര്ശഹത്തക്കുറനിചക്കോണസ്റ്റ് പറഞഹകേക്കോണനിരുന്നതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ഹകേ  .    സനി  .    കജക്കോസഫസ്റ്റ്:  സര്,  കകേക്കോടതനി  വനിധനിഹയക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്
ശസ്പീ.  എ.  ഹകേ.  ബക്കോലേന് ആണസ്റ്റ്.  മനനിയുഹട നടപടനി ഉകദ്ദേശദശുദ്ധനികയക്കോഹടയഹലന്നസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി
വളഹര വദകമക്കോയനിടക്കോണസ്റ്റ് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ആ പരക്കോമര്ശയ നസ്പീക്കുഹമന്നക്കോണസ്റ്റ് മനനി പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.
നസ്പീകക്കോന് സക്കോധനികചക്കോ; അതനിനസ്റ്റ് കസ കേനിടനികയക്കോ? സസ്പീസറനിഹന ഭക്കോരദ സയശയക്കോതസ്പീതയക്കോകേണഹമന്ന
ഒറ പരക്കോമര്ശത്തനിഹന കപരനില്  ഹകേ.  എയ.  മക്കോണനി സക്കോര് രക്കോജനിവച്ചു.  ഈ സഭയുഹട
പക്കോരമരദയ അതക്കോണസ്റ്റ്.  ആകരക്കോഗദ വകുപ്പുമനനിഹകതനിഹര തുടര്ചയക്കോയനി മൂന്നസ്റ്റ് തവണ
പരക്കോമര്ശമുണക്കോയനിട്ടുയ രക്കോജനിവയക്കോത്തതസ്റ്റ് ശരനിയല. ബഹമക്കോനഹപട അഞസ്റ്റ് എയ.എല്.എ.-മക്കോരുഹട
സതദക്കോഗ്രഹെെത്തനിനക്കോധക്കോരമക്കോയ കേക്കോരദയ വളഹരകയഹറ ഗഇൗരവമുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്. അടനിയന്തരമക്കോയനി ഈ
കേക്കോരദങ്ങള്  സഭ  ചര്ച  ഹചയണയ.  ദയവക്കോയനി  മുഖേദമനനി   ഒഴനിഞമക്കോറരുതസ്റ്റ്.   ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്
കകേസനിഹലേ  വനിധനിഹയ  പ്രശയസനിക്കുകമക്കോള്  ആ  പ്രശയസയുയ  മക്കോനദതയുയ  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ
കേമ്മസ്പീഷന്  കകേസനിഹലേ  ജഡ്ജനിക്കുയ  ഹകേക്കോടുകണയ.  അലക്കോഹത  സഇൗകേരദയകപക്കോഹലേ
വദക്കോഖേദക്കോനനികക്കോന്  ദയവക്കോയനി  അങ്ങസ്റ്റ്  തയക്കോറക്കോകേരുതസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  അതദന്തയ
ഗുരുതരമക്കോയ ഈ സനിതനിവനികശഷയ ഇന്നഹത്ത സഭക്കോനടപടനികേള് നനിര്ത്തനിവചസ്റ്റ് ചര്ച
ഹചയണഹമന്നസ്റ്റ് അഭദര്ത്ഥനിക്കുന്നു.
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മുഖേദമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറക്കോയനി വനിജയന്): സര്, അടനിയന്തരപ്രകമയയ അവതരനിപനികക്കോന്
കവണനിഹയങനിലുയ പ്രതനിപക്ഷയ സഹെെകേരനിചതസ്റ്റ് നല കേക്കോരദയ. ഇന്നഹത്ത കചക്കോകദദക്കോത്തര
കവളയനില്  ആദദഹത്ത  കചക്കോദദയ  ഇറചനികകക്കോഴനി  ഉല്പക്കോദനവമക്കോയനി  ബനഹപട
കേക്കോരദങ്ങളക്കോയനിരുന്നു.  അതസ്റ്റ്  നക്കോടനിനസ്റ്റ്  ഹപക്കോതുവനില്  തക്കോല്പരദമുള്ള  കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്.  രണക്കോമഹത്ത
കചക്കോദദയ ബഹമക്കോനദരക്കോയ യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. അയഗങ്ങള് തഹന്ന കചക്കോദനിചതക്കോണസ്റ്റ്.  അതക്കോഹണങനില്
ഏറവയ സക്കോമൂഹെെദ പ്രക്കോധക്കോനദമുള്ള ഒരു വനിഷയമക്കോയനിരുന്നു.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്കോമസസ്റ്റ്: ഞങ്ങള്കസ്റ്റ് അതനികനകക്കോള് പ്രക്കോധക്കോനദയ ഇതനിനക്കോണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി വനിജയന്:  സര്,  വനിദദക്കോഭദക്കോസ സക്കോപനങ്ങളനിഹലേ പുകേയനിലേ,
മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ് വനിപണനയ പ്രകതദകേനിചസ്റ്റ് മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ് വനിപണനവമക്കോയനി ബനഹപട
കചക്കോദദമക്കോയനിരുന്നു.  ഏറവയ സക്കോമൂഹെെദ പ്രക്കോധക്കോനദമുള്ള ആ വനിഷയയ സഭക്കോ കവദനിയനില്കപക്കോലുയ
വന്നനില.  ബഹമക്കോനദനക്കോയ  പടനികേജക്കോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പുമനനി  മറുപടനി  പറഞ്ഞകപക്കോള്
ഇവനിടഹത്ത  പടനികേജക്കോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗകക്കോര്കക്കോയനി  നടപക്കോക്കുന്ന  സക്കോമൂഹെെദകക്ഷമ
പദ്ധതനികേള് എണ്ണനിഹയണ്ണനി പറയുകേയുണക്കോയനി.  അതസ്റ്റ് കകേള്കക്കോനുയ ബഹമക്കോനദരക്കോയ
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അയഗങ്ങള് തയക്കോറക്കോയനില.  അവര്കസ്റ്റ് മനസനിലേക്കോകേക്കോത്ത ഭക്കോഷയനിലുള്ള
മുദക്കോവക്കോകേദയ  ഏറ്റുവനിളനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്  അവര്  ഹചയ്തതസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനദനക്കോയ  ഒരു  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
അയഗയ  ജസ്പീവനിക്കുന്ന  പ്രകദശത്തുള്ള  ഭക്കോഷ  അകദ്ദേഹെെത്തനിനുതഹന്ന  കൃതദമക്കോയനി  വനിളനികക്കോന്
അറനിയനില.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹെെയ  വളഹര  സമയഹമടുത്തസ്റ്റ്  എഴുതനിഹകക്കോണവന്നസ്റ്റ്
വനിളനിക്കുന്ന കേക്കോഴ്ചയക്കോണസ്റ്റ് കേണതസ്റ്റ്.  ആ ഭക്കോഷ അറനിയക്കോത്തതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് ഏറ്റുവനിളനിക്കുകമക്കോള്
സയഭവനിക്കുന്ന ഹതറ്റുകേള് നമുകക്കോര്ക്കുയ മനസനിലേക്കോകക്കോനുയ കേഴനിയനില.  പകക്ഷ പലേരുയ
അതസ്റ്റ്  ഹതറക്കോയനിടക്കോണസ്റ്റ്  ഏറ്റുവനിളനിചഹതന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്  വസ്തുത.  ആ  സമയത്തസ്റ്റ്  പടനികേജക്കോതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗകക്കോര്കക്കോയനി  നടപനിലേക്കോക്കുന്ന സക്കോമൂഹെെദ കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങഹളക്കുറനിചസ്റ്റ്
ബഹമക്കോനദരക്കോയ യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അയഗങ്ങള്കസ്റ്റ് മനസനിലേക്കോകക്കോന് കേഴനിഞ്ഞനില.  ഇഹതലക്കോയ ഒരു
ഗക്കോനനിയന് രസ്പീതനിയക്കോകണക്കോ എന്നക്കോണസ്റ്റ് എനനിക്കുള്ള ആദദഹത്ത സയശയയ.

ശസ്പീ  .   ഹകേ  .   സനി  .   കജക്കോസഫസ്റ്റ്: ഞങ്ങള് ഇന്നഹലേയുയ ഇന്നുയ ഈ സഭയനില് വളഹര
മക്കോനദമക്കോയുയ ശക്കോന്തമക്കോയുമക്കോണസ്റ്റ് സമരയ നടത്തനിയതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞസ്റ്റ് വര്ഷകക്കോലേയ
സസ്പീകറുഹട  ഡയസനില്  കേയറനി  നടത്തനിയ  ആഭക്കോസപ്രകേടനങ്ങള്  അങ്ങസ്റ്റ്  വനിസ്മരനികരുതസ്റ്റ്.
ഞങ്ങഹള അപഹെെസനിചസ്റ്റ് പറഞ്ഞസ്റ്റ് ദയവക്കോയനി കേഴനിഞ്ഞ കേക്കോലേയ മറന്നുകപക്കോകേരുതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി വനിജയന്:  സര്,  ഞക്കോന് മക്കോനദതയുഹടകയക്കോ മക്കോനദതയനിലക്കോയ്മയുഹടകയക്കോ
പ്രശ്നങ്ങളല  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ഇന്നനിവനിഹട  കേണ  ഒരനുഭവയ  ഞക്കോന്  പറഞ്ഞതക്കോണസ്റ്റ്.
സസക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയുയ  പ്രകക്ഷക്കോഭങ്ങള്   ആരുയ  നടത്തുയ.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.   തസ്പീരുമക്കോനനിചതനിഹന
ഭക്കോഗമക്കോയനി  അവര് പ്രകക്ഷക്കോഭയ  നടത്തനി.  അതസ്റ്റ്  നടത്തണഹമകന്നക്കോ നടത്തഹണകന്നക്കോ
ഞക്കോന് പറയുന്നനില.  അതസ്റ്റ് അവര് തസ്പീരുമക്കോനനികകണ കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ ഇന്നഹത്ത
അനുഭവയ എന്തക്കോഹണന്നസ്റ്റ് ചൂണനികക്കോണനികക്കോനക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് ഇതസ്റ്റ് എടുത്തുപറഞ്ഞതസ്റ്റ്.
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ഇവനിഹട  ബഹമക്കോനദനക്കോയ  ശസ്പീ.  ഹകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  ചൂണനികക്കോണനിച  കേക്കോരദങ്ങള്
കനരഹത്ത  ചര്ച ഹചയ്തനിട്ടുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.  സയസക്കോനഹത്ത ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷനനില്
നനിയമനയ  നടത്തുന്നതുമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  നടത്തനിയ  ഇനര്വക്യൂ  സയബനനിച്ചുള്ള
കേക്കോരദങ്ങളനില് കകേക്കോടതനിയുഹട  വനിധനി  വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ വനിധനികകേത്തസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി  ഒരു
പരക്കോമര്ശയ നടത്തനി.  ആ പരക്കോമര്ശയ സക്കോധക്കോരണഗതനിയനില് ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് കചക്കോദദയ
ഹചകയണ  ഒരു  കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്.   അതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്  കചക്കോദദയ  ഹചയക്കോന്  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്
സന്നദ്ധമക്കോയതസ്റ്റ്.  കേക്കോലേക്കോവധനി  നസ്പീടനിയ  പ്രശ്നമക്കോണസ്റ്റ്  അതനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതുമക്കോയനി
ബനഹപട്ടുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി  വനിധനി.  ഭരണപരമക്കോയ  ഉത്തമ  കബക്കോദ്ധദകത്തക്കോഹടയക്കോണസ്റ്റ്
കേക്കോലേക്കോവധനി  നസ്പീടനിയതസ്റ്റ്.  ആ ഘടത്തനില് കേക്കോലേക്കോവധനി  നസ്പീകടണതുഹണന്ന കബക്കോദ്ധദത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്
കേക്കോലേക്കോവധനി  നസ്പീടനിയതസ്റ്റ്.  ഇത്തരയ  തസ്പീരുമക്കോനങ്ങളനില്  കകേക്കോടതനിയുഹട  wisdom  ഉപകയക്കോഗനിചസ്റ്റ്
വനിലേയനിരുത്തുന്നു.  ആ  വനിലേയനിരുത്തലേനില്  അതസ്റ്റ്  ശരനിയക്കോയനിഹലന്നസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി  കേക്കോണുന്നു.
കകേക്കോടതനി  അങ്ങഹന  കേണതുമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  ബഹെെളയവയക്കോഹനക്കോന്നുയ  ആരുയ  കപക്കോയനിടനില,
സര്കക്കോരുയ കപക്കോയനിടനില.  ആ വനിലേയനിരുത്തലേനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി നടത്തനിയ പരക്കോമര്ശയ
സക്കോധക്കോരണഗതനിയനില്  കചക്കോദദയ  ഹചകയണനിവന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  കകേക്കോടതനി  വനിധനിയുമക്കോയനി
ബനഹപട  കേക്കോരദങ്ങള്  സഭയനില്  ആ  തരത്തനില്  ചര്ച  ഹചയ്യുന്നതസ്റ്റ്  ശരനിയഹലന്നുള്ളതു
ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  കടുതഹലേക്കോന്നുയ  പറയുന്നനില.  എന്നക്കോല്  കകേക്കോടതനി  വനിധനിയുമക്കോയനി
ബനഹപട കേക്കോരദങ്ങള് കകേക്കോടതനികകേത്തസ്റ്റ്  തഹന്നയക്കോണസ്റ്റ്  കചക്കോദദയ  ഹചകയണതസ്റ്റ്.   എനനികസ്റ്റ്
കതക്കോന്നുന്ന കേക്കോരദയ ഞക്കോന് ഇകപക്കോള് പറയുന്നതസ്റ്റ് ഒരു തരത്തനിലുയ ഭയഗനിയക്കോയ ഒന്നല.
എന്നക്കോല് കകേക്കോടതനികകേത്തസ്റ്റ് സസക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയുയ അതസ്റ്റ് കചക്കോദദയ ഹചയക്കോയ.  ആ കചക്കോദദയ
ഹചയലേക്കോണസ്റ്റ് സര്കക്കോരനിഹന ഭക്കോഗത്തുനനിന്നുയ ഉണക്കോയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്കോമസസ്റ്റ്: സര്, ഏതസ്റ്റ് വനിധനിയക്കോണസ്റ്റ് നനിങ്ങള് അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

10.00 AM]

ശസ്പീ  .   പനിണറക്കോയനി വനിജയന്:  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് സക്കോധക്കോരണഗതനിയനില് ഇത്തരഹമക്കോരു
കേക്കോരദഹത്ത കചക്കോദദയ  ഹചയ്യുന്നതല.  അതക്കോണസ്റ്റ് ഇവനിഹട ഉണക്കോയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതുമക്കോയനി
ബനഹപടസ്റ്റ്  ഇന്നഹലേ കകേക്കോടതനി കചക്കോദനിച ഒരു കചക്കോദദയ, 'എന്തുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ് നനിങ്ങള്
റനിവക്യൂവനിനുപകേരയ  അപസ്പീലേനിനസ്റ്റ്  വന്നതസ്റ്റ്'  എന്നക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  സക്കോധക്കോരണ  കകേക്കോടതനികകേത്തസ്റ്റ്
നടക്കുന്ന  വക്കോഗസക്കോദങ്ങളക്കോണസ്റ്റ്.  എ.ജനി.-യുയ  ബഹമക്കോനദനക്കോയ  ജഡ്ജനിയുയ  തമ്മനില്
നടക്കുന്ന  ചനിലേ  പരക്കോമര്ശങ്ങളക്കോണസ്റ്റ്.  അഹതക്കോന്നുയ  വനിധനിനദക്കോയത്തനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനി
വരുന്ന കേക്കോരദമല. ഇതസ്റ്റ് എലക്കോവര്ക്കുയ അറനിയക്കോവന്ന കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്. സക്കോധക്കോരണ നനിലേയസ്റ്റ്
എ.ജനി.  അതനിനസ്റ്റ്  മറുപടനി പറയുയ,  ഇതനിനസ്റ്റ് രണനിനുയ അവകേക്കോശമുണസ്റ്റ്.  റനിവക്യൂവനിനസ്റ്റ്  കപക്കോകേക്കോനുയ
അപസ്പീലേനിനസ്റ്റ്  കപക്കോകേക്കോനുയ  കേക്ഷനികസ്റ്റ്  അവകേക്കോശമുണസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഉയര്ന്ന  ബഞനികലേയസ്റ്റ്
അപസ്പീല്  വന്നനിരനിക്കുയ.  അതസ്റ്റ്  ആ  കചക്കോദദത്തനിനുള്ള  ഉത്തരമക്കോയനി;  അതസ്റ്റ്  അവനിഹട
തസ്പീരുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള്  ഇകങ്ങക്കോട്ടു  വന്നതസ്റ്റ്  എന്തനിനക്കോണസ്റ്റ്  എന്ന  കചക്കോദദയ  മക്കോത്രയ
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നനിലേനനില്ക്കുന്നു.  എന്നക്കോല് മറുപടനികയക്കോടുകടനി ആ കചക്കോദദത്തനിനുള്ള ഉത്തരയ വന്നു;
അതസ്റ്റ്  അവനിഹട  അവസക്കോനനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്;  ആ  ഭക്കോഗയ  കേക്കോണുന്നനില.  ഇത്തരയ  കേക്കോരദങ്ങളനില്
കകേക്കോടതനിയുഹട  ഇഇൗ  ഭക്കോഗമക്കോണസ്റ്റ്  കചക്കോദദയ  ഹചയ്തതസ്റ്റ്.  അതുമക്കോയനി  ബനഹപട  പരനികശക്കോധന
കകേക്കോടതനി  നടത്തുകേയക്കോണസ്റ്റ്.   ഇന്നകത്തയസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  മക്കോറനിവചനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അതനില്
സസക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയനി  വനിശദമക്കോയ  പരനികശക്കോധന  കകേക്കോടതനികകേത്തസ്റ്റ്  നടക്കുയ  എന്നുതഹന്നയക്കോണസ്റ്റ്
കേക്കോണുന്നതസ്റ്റ്.  ഇവനിഹട ബഹമക്കോനദനക്കോയ ശസ്പീ. ഹകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ് കചക്കോദദയ ഉന്നയനിക്കുകമക്കോള്
ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന് കകേസുമക്കോയനി ബനഹപട കേക്കോരദങ്ങള് പരക്കോമര്ശനിക്കുകേയുണക്കോയനി.  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന് കകേസസ്റ്റ്
എന്നതസ്റ്റ് ദശക്കോബ്ദങ്ങളക്കോയനി കകേരളയ ചര്ച ഹചയ്തുഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്ന ഒരു കകേസക്കോണസ്റ്റ്.  ആ
കകേസസ്റ്റ്  എങ്ങഹനയക്കോണസ്റ്റ്  ഉയര്ന്നു  വന്നഹതന്നതനിഹനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  എഹന്തങനിലുയ
പറകയണതക്കോയനിടനില. നനിങ്ങളനില് പലേര്ക്കുയ അതസ്റ്റ് വനിശദമക്കോയനി അറനിയക്കോവന്നതക്കോണസ്റ്റ്.
അതനിഹന സൂത്രധക്കോരനക്കോകരക്കോ കേക്കോര്മ്മനികേതസയ വഹെെനിചവകരക്കോ അങ്ങഹനഹയലക്കോമുള്ള പലേരുയ ആ
കടത്തനിലുണസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് അതനിഹനക്കുറനിചസ്റ്റ് പ്രകതദകേനിചസ്റ്റ് പറകയണതനില.
പലേതരത്തനിലുള്ള  നനിഗൂഢ  നസ്പീകങ്ങളക്കോണസ്റ്റ്  ആ  കകേസുമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  നടന്നനിരുന്നതസ്റ്റ്.
അതനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി  ഒകടഹറകക്കോലേയ  വദകനിപരമക്കോയ കവടയക്കോടലേനിനസ്റ്റ്  വനികധയനക്കോയ
ഒരക്കോളക്കോണസ്റ്റ്  ഞക്കോന്.  ഇഇൗ  ഘടത്തനിഹലേലക്കോയ  അവസക്കോന  വനിധനിഹയക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഒരുതരത്തനിലുള്ള
ആശങയുയ  എനനിക്കുണക്കോയനിരുന്നനില.  എത്രമക്കോത്രയ ഗൂഢക്കോകലേക്കോചനക്കോ വനിഭക്കോഗകക്കോരക്കോണസ്റ്റ്
നമ്മുഹട സമൂഹെെത്തനിലുള്ളഹതന്നക്കോണസ്റ്റ് നക്കോയ കേക്കോകണണതസ്റ്റ്.  യഥക്കോര്ത്ഥത്തനില് അതനിഹന
ഭക്കോഗമക്കോയനിരുന്നനികല  വലേനിയ കതക്കോതനില് ഹപക്കോകനിപനിടനിച  C&AG-യുഹട  ആദദഹത്ത
റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ്.  അതുതഹന്ന  കേളഹമക്കോരുകലേനിഹനയുയ  ഗൂഢക്കോകലേക്കോചനയുഹടയുയ  ഭക്കോഗമക്കോയനി
വന്നതക്കോയനിരുന്നു.  അതുവചസ്റ്റ് എഹന്തലക്കോയ തരത്തനിലുള്ള നസ്പീകങ്ങളണക്കോയനി.  ഇതുമക്കോയനി
ബനഹപടസ്റ്റ് രക്കോഷസ്പീയ പക്കോര്ടനികേളമക്കോയനി ബനഹപട കേക്കോരദയ ഞക്കോന് പറയുന്നനില.

എനനികസ്റ്റ്  ഉത്തമ കബക്കോധദമുള്ള ഒരു കേക്കോരദമുണസ്റ്റ്.  ഇതനിഹനതനിഹര  കനതൃതസയ  ഹകേക്കോടുത്ത
രക്കോഷസ്പീയ പക്കോര്ടനിയുഹട  ഉന്നതസമനിതനിയനില് തഹന്ന കനരഹത്ത ഇവനിഹട  മുഖേദമനനിയക്കോയനിരുന്ന
ഒരക്കോള്, (ഇകപക്കോള് നമ്മുഹട സഭയനിലേനില) അകദ്ദേഹെെയ ആ സമനിതനിയനില് പറയുകേയക്കോണസ്റ്റ്,
'ഇതുമക്കോയനി കപക്കോകേക്കോന് പക്കോടനില. ഇത്തരഹമക്കോരു ആകക്ഷപവമക്കോയനി നനിങ്ങളക്കോരുയ മുകന്നക്കോട്ടു
കപക്കോകേക്കോന്  പക്കോടനില.  അതനില്  യക്കോഹതക്കോരു  വസ്തുതയുമനില.  അങ്ങഹന  കപക്കോകുകേയക്കോഹണങനില്
അതനില്  വനിജയനക്കോയനിരനികനില  ഞക്കോനക്കോയനിരനിക്കുയ  പ്രതനിയക്കോയനിടസ്റ്റ്  വരുന്നതസ്റ്റ്  '  എന്നസ്റ്റ്
ചൂണനികക്കോണനിക്കുന്ന അവസ  വഹര  കനരഹത്ത ഉണക്കോയതക്കോണസ്റ്റ്  ഇഇൗ കേക്കോരദത്തനില്.
ഇതുമക്കോയനി  ബനഹപട  കേക്കോരദങ്ങള്  പരനികശക്കോധനിക്കുന്ന  ആര്ക്കുയ  എങ്ങഹനയക്കോണസ്റ്റ്
കകേസസ്റ്റ്  ചക്കോര്ജസ്റ്റ്  ഹചയഹപടുകേഹയന്നതനിഹനപറനി  വദകതയുണകലക്കോ:  വദകമക്കോയനി
മനസനിലേക്കോകക്കോനക്കോകുമകലക്കോ.  ആ പ്രകതദകേ സക്കോഹെെചരദത്തനില് ആവശദമക്കോയനി വന്നതസ്റ്റ്
എഹന  പക്കോര്ടനിഹയ  സനി.പനി.ഹഎ.(എയ)-ഹന  ഏറവയ  കടുതല്   കവടയക്കോടണഹമന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.
സനി.പനി.ഹഎ.(എയ)-ഹന  കവടയക്കോടക്കോന്  എഹന്ന  കേരുവക്കോകനി;  എന്നനിടസ്റ്റ്  ഞക്കോഹനക്കോരു
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അഴനിമതനികക്കോരനക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  ചനിത്രസ്പീകേരനികണയ.  രണവര്ഷകമക്കോ  മകറക്കോ  ആണസ്റ്റ്  ഞക്കോന്
ആ ഘടത്തനില് മനനി സക്കോനത്തുണക്കോയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ഞക്കോന് മനനി സക്കോനത്തസ്റ്റ് നനിന്നസ്റ്റ്
പനിരനിഞകപക്കോകുകമക്കോള് നല യക്കോത്രയയപക്കോണസ്റ്റ് കകേരളയ എനനികസ്റ്റ് നല്കേനിയതസ്റ്റ്.   ഞക്കോന് ആ
ഘടത്തനില് ഒരു ദുഷസ്റ്റ് കപരുയ സമക്കോദനിചനിടനില.  എഹന്നപറനി ആരുയ കമക്കോശമക്കോയനി ഒരു
വക്കോചകേവയ പറഞ്ഞനിടനില. സക്കോധക്കോരണ സനി.പനി.ഹഎ.(എയ)-ഹനഹയക്കോഹക ആകക്ഷപനിക്കുന്ന ചനിലേ
പ്രമുഖേ പത്രങ്ങള് വഹരയുണസ്റ്റ്.  ഞക്കോന് ഇറങ്ങുന്ന ഘടത്തനില് 'ഇതസ്റ്റ് സയസക്കോനത്തനിനസ്റ്റ്
നഷ്ടമക്കോഹണന്നു' പറഞ്ഞസ്റ്റ് മുഖേപ്രസയഗയ വഹര എഴുതനി.  അങ്ങഹനഹയലക്കോമുള്ള പ്രശയസ
ഞക്കോന്  ഏറ്റുവക്കോങ്ങനിയനിരുന്നു.  ആ പ്രശയസയനില്  ഞക്കോന് അഹെെങരനിച്ചുകപക്കോയനിടനില.  അഹതലക്കോയ
കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  ഇറങ്ങനികപക്കോയതനിനുകശഷയ  തങ്ങള്കസ്റ്റ്  അധനികേക്കോരയ  ഉപകയക്കോഗനികക്കോന്
കേഴനിയുന്ന  ഒരു സക്കോഹെെചരദയ  വന്നകപക്കോള്  അന്നഹത്ത ഒരു കേരക്കോറുമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  എഹന്ന
കുടുകക്കോന് പറ്റുകമക്കോഹയന്നക്കോണസ്റ്റ്  കനക്കോകനിയതസ്റ്റ്.  അകപക്കോള് ഒരു കേക്കോരദയ  മറന്നുകപക്കോയനി.
ആ കേരക്കോറനിഹന മൂലേകേരക്കോര് തങ്ങളക്കോണുണക്കോകനിയഹതന്ന കേക്കോരദയ ഇതസ്റ്റ് ആകലേക്കോചനിചവര്
മറന്നുകപക്കോയനി.  അവഹര  ഉപകദശനിച  ചനിലേരുണസ്റ്റ്.  ആ  ഉപകദശനിചവര്കസ്റ്റ്  മറ്റുപലേ
കേക്കോരണങ്ങളക്കോലുയ  എഹന്ന  പ്രതനിയക്കോകണഹമന്നസ്റ്റ്  തക്കോല്പരദമുണക്കോകുയ.  പഹക്ഷ  ആ
ഉപകദശത്തനില് വസ്പീഴക്കോന് പക്കോടനിലക്കോയനിരുന്നു. ആ ഉപകദശയ സസസ്പീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രതനിയക്കോകക്കോന്
പുറഹപടക്കോല് തങ്ങഹള തഹന്നയക്കോണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് തനിരനിഞ കുത്തുകേഹയന്നസ്റ്റ് മനസനിലേക്കോകകണനിയനിരുന്നു.
ആദദയ ഇതുമക്കോയനി ബനഹപടസ്റ്റ്  വനിജനിലേന്സസ്റ്റ് അകനസഷണയ നടത്തനി.  വനിജനിലേന്സസ്റ്റ്
അകനസഷണത്തനിഹന റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ് വന്നു.

ശസ്പീ  .   ഹകേ  .   സനി  .   കജക്കോസഫസ്റ്റ്;  സര്, . . . . .  .

ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി  വനിജയന്:  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്  കകേസസ്റ്റ്  പറകയണനിവന്നതസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
പറഞ്ഞതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ് പറയകണ?  ബഹമക്കോനദനക്കോയ ശസ്പീ.  ഹകേ.  സനി.  കജക്കോസഫനിഹന
കപക്കോഹലേയുള്ള ഒരക്കോള് പറഞ്ഞക്കോല് ഞക്കോന് അതസ്റ്റ് വദകമക്കോകകണ?  അതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്
പറയുന്നതസ്റ്റ്. 

നമ്മുഹട സയസക്കോനത്തസ്റ്റ് ഇത്തരഹമക്കോരു കകേസുമക്കോയനി ബനഹപടസ്റ്റ്  ഏറവമധനികേയ
ചര്ച ഹചയഹപട ഒരു കേക്കോരദമക്കോണകലക്കോ ഇതസ്റ്റ്.   അന്നഹത്ത സര്കക്കോര് വനിജനിലേന്സസ്റ്റ്
അകനസഷണയ പ്രഖേദക്കോപനിച്ചു.  വനിജനിലേന്സസ്റ്റ് അകനസഷണയ നടത്തനി റനികപക്കോര്ട്ടുയ ഹകേക്കോടുത്തു.  ഒരു
ഹതളനിവമനിലക്കോത്ത ഒരു കേക്കോരദത്തനില് ഇത്തരഹമക്കോരു റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുകക്കോകന വനിജനിലേന്സനിനസ്റ്റ്
കേഴനിഞള.  അങ്ങസ്റ്റ്  ഓര്ക്കുന്നുകണക്കോഹയന്നസ്റ്റ്  അറനിയനില,  ഇഇൗ  അകനസഷണ  റനികപക്കോര്ടനിഹന
ഭക്കോഗമക്കോയനി  വനിജനിലേന്സസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്  കകേക്കോടതനിയനില്  എഹന്ന  ഒഴനിവക്കോകനിഹകക്കോണള്ള
റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ് ഹകേക്കോടുത്തു. അത്തരഹമക്കോരു റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ് കകേക്കോടതനിയനില് ഹകേക്കോടുത്തുഹവന്നതനിഹന കപരനില്
ആ ഡയറക്ടഹറ രക്കോയ്ക്കുരക്കോമക്കോനയ മക്കോറനി. ഇകക്കോരണത്തക്കോല് മക്കോത്രയ വലേനിയ പ്രതനികേക്കോര നടപടനികസ്റ്റ്
അകദ്ദേഹെെയ വനികധയനക്കോയനി. അകദ്ദേഹെെയ എഹന അടുപകക്കോരനക്കോഹണകന്നക്കോ എഹന രക്കോഷസ്പീയ
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പക്കോര്ടനിയുമക്കോയനി  അടുപമുള്ളയക്കോളക്കോഹണകന്നക്കോ  ആരുയ  പറയനില.  ഇതുവഹര  ആരുയ
പറഞ്ഞനിട്ടുമനില.  ഇഹതക്കോഹകയക്കോയനിരുന്നു  അതനിഹന  നക്കോള്വഴനികേള്.  നമ്മുഹട  സയസക്കോനത്തസ്റ്റ്
അതുമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  ഒരു  ഹതരഹഞ്ഞടുപസ്റ്റ്  വരനികേയക്കോണസ്റ്റ്.  ആ  ഹതരഹഞ്ഞടുപസ്റ്റ്
ഘടത്തനില്  വനിജനിലേന്സസ്റ്റ്  അകനഷനിചസ്റ്റ്  ഒരു കേഴമമനിഹലന്നസ്റ്റ്  കേഹണത്തനിയ കകേസസ്റ്റ്
സനി.ബനി.ഐ.-കസ്റ്റ് വനിടക്കോന് തസ്പീരുമക്കോനനിക്കുന്നു.  പനിണറക്കോയനി വനിജയന് എന്ന അന്നഹത്ത
സനി.പനി.ഐ.(എയ)  സയസക്കോന  ഹസകടറനി  ഈ  കകേസനില്  തങ്ങള്  ആഗ്രഹെെനിചതു
കപക്കോഹലേ  പ്രതനിയക്കോയനില,  അങ്ങഹന  പ്രതനിയക്കോകേക്കോതനിരുന്നക്കോല്  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ഹനതനിഹര
കവടയക്കോടല് നടത്തക്കോന് പറനില.  ഈ ഒറ  കേക്കോരണയവച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഹതരഹഞ്ഞടുപസ്റ്റ്  പ്രഖേദക്കോപനിച
ഘടത്തനില് ഈ കകേസസ്റ്റ് സനി.ബനി.ഐ.-യസ്റ്റ് വനിടുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  സനി.ബനി.ഐ. ഈ കകേസസ്റ്റ്
അകനസഷനിച്ചു.  സനി.ബനി.ഐ.  അകനസഷനികക്കോനനിടയക്കോയ  കേക്കോരദയ  ഒരു  ഹപ്രവറസ്റ്റ്  കേയഹപയനിനസ്റ്റ്
കപക്കോയനി, കകേക്കോടതനിയനില് തര്കയ നടന്നു. അഹതക്കോഹക ഇവനിഹട പലേരുയ ഓര്ക്കുന്നുണക്കോകുയ. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്കോധക്കോകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇ.എയ.എസസ്റ്റ്.  പഠന  കകേന്ദ്രമക്കോണസ്റ്റ്
കകേക്കോടതനിയനില് കകേസനിനസ്റ്റ് കപക്കോയതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി  വനിജയന്:  സര്,  സനി.ബനി.ഐ.  അകനസഷനികണഹമന്ന
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഹമനനിഹന ഉത്തരവനിഹന കമഹലേ കകേക്കോടതനിയനികലേയസ്റ്റ് കപക്കോകുന്നതസ്റ്റ്
ആ തക്കോല്പരദയ സയരക്ഷനികക്കോന് കവണനിയുള്ളവരക്കോണസ്റ്റ്. യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-ഹന തക്കോല്പരദയ
സയരക്ഷനികക്കോനുള്ളവരക്കോണസ്റ്റ് അതനിനുകവണനി കപക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.  ഒരു ഘടത്തനില് കകേക്കോടതനി
അതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കേനി.  ഞക്കോന്  അതനിഹന  മറ്റു  കേഥകേളനികലേയസ്റ്റ്  ഇകപക്കോള്  കപക്കോകുന്നനില.
ഏതക്കോയക്കോലുയ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ആഗ്രഹെെനിചതുകപക്കോഹലേ  തഹന്ന  സനി.ബനി.ഐ.  അകനസഷണയ
ആരയഭനിച്ചു.  സനി.ബനി.ഐ.  അകനസഷനിചകപക്കോള്  കനരഹത്ത  വനിജനിലേന്സസ്റ്റ്  എന്തക്കോയനിരുകന്നക്കോ
കേണതസ്റ്റ് അതുകപക്കോലുള്ള നനിഗമനത്തനില് അവര് എത്തനിഹയന്നക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് മനസനിലേക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്.
സനി.ബനി.ഐ.  നമ്മുഹട  സയസക്കോനഹത്ത  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഭരണകേക്കോലേത്തസ്റ്റ്  അവരുഹട
കേസ്പീഴനിലുള്ളവഹര നനിയനനിക്കുന്നതനിഹനകക്കോളയ അപ്പുറമുഹള്ളക്കോരു ഏജന്സനിയക്കോണസ്റ്റ്.  ആ
ഘടത്തനില് അന്നഹത്ത യു.പനി.എ.  ഭരണ സയവനിധക്കോനത്തനിനസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷയ പനിന്തുണ
പനിന്വലേനിച്ചു.  ഇടതുപക്ഷയ പനിന്തുണ പനിന്വലേനിചതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ആ പ്രതനികേക്കോരയ,  അന്നസ്റ്റ്
ഇടതുപക്ഷത്തനില് കുറചസ്റ്റ്  എയ.പനി.-മക്കോര് കടുതലുണക്കോയനിരുന്നതസ്റ്റ് സനി.പനി.ഐ.(എയ)-നക്കോണസ്റ്റ്.
സനി.പനി.ഐ.(എയ)-കനക്കോടുള്ള  പ്രതനികേക്കോര  മകനക്കോഭക്കോവയ  യു.പനി.എ.-യസ്റ്റ്  കനതൃതസയ
ഹകേക്കോടുക്കുന്നവര്കസ്റ്റ് വന്നു.  അകപക്കോഴുയ എഹന പനിടലേനികക്കോയനി.  പനിണറക്കോയനി വനി ജയഹന
ഈ  കകേസനില്  പ്രതനിയക്കോകണയ.  ആ  നനിര്കദ്ദേശമുള്ളതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  കനരഹത്ത  ഏതസ്റ്റ്
നനിഗമനത്തനിലേക്കോകണക്കോ എത്തനിയനിരുന്നതസ്റ്റ് അതനില് നനിന്നുയ മക്കോറനി. ഈ സ്ട്രക്ചര് ഹചയ്ത
കകേസനിനസ്റ്റ്  വരക്കോനുള്ള  ദഇൗ ര്ബലേദങ്ങഹളക്കോഹക  അതനിനകേത്തുണക്കോയനിരുന്നു.  അതസ്റ്റ്
സസക്കോഭക്കോവനികേമക്കോണസ്റ്റ്.  അതക്കോണസ്റ്റ് സനി.ബനി.ഐ. ചക്കോര്ജസ്റ്റ് ഹചയ്ത കകേസസ്റ്റ്.  ഇകക്കോരദത്തനില്
ഒരു തരത്തനിലുള്ള കമക്കോണനിററനി ഹബനനിഫനിറ്റുയ പനിണറക്കോയനി വനിജയനസ്റ്റ് ഉണക്കോയനിടനിഹലന്നസ്റ്റ്
സനി.ബനി.ഐ.  തഹന്ന  പറഞ.  അഹതക്കോരു  പ്രശ്നമക്കോയനി  വന്നു.  ഞക്കോന്  കനരഹത്ത
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പറഞ്ഞ വക്കോകസ്റ്റ് കേടഹമടുത്തക്കോല്, ഉടഹന ഒരു അവതക്കോരയ വരുന്നു. 1996-ല് ആണകലക്കോ
നനിയമസഭക്കോ  ഹതരഹഞ്ഞടുപസ്റ്റ്  നടന്നതസ്റ്റ്.   ആ നനിയമസഭക്കോ  ഹതരഹഞ്ഞടുപനില് ഞക്കോന്
മത്സരനിക്കുകമക്കോള്  ഞക്കോന്  ഇലേകനിസനിറനി  വകുപസ്റ്റ്  മനനിയക്കോകുഹമന്നസ്റ്റ്  ഈ  അവതക്കോര
പുരുഷനസ്റ്റ്  അറനിയക്കോമക്കോയനിരുന്നു.  വലേനിഹയക്കോരു  പണഹകടസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  തരക്കോന്കവണനി
അകദ്ദേഹെെയ  കേണ്ണൂരനികലേയസ്റ്റ്  വന്നു.  അവസക്കോനയ  കേണ്ണൂരനില്  വചസ്റ്റ്  ആ  പണയ  എഹന്ന
ഏല്പനിച്ചു.  ഈ ഹപറസ്പീഷന് സനി.ബനി.ഐ. അകനസഷണയ നടത്തനി. ഇയക്കോള് പറഞ്ഞ
കേക്കോരദയ സനി.ബനി.ഐ.-യസ്റ്റ് ഹകേക്കോടുത്തു.  എന്തക്കോണസ്റ്റ് വസ്തുതഹയന്നസ്റ്റ് സനി.ബനി.ഐ. എഹന്ന
വനിളനിച്ചു  കചക്കോദനിച്ചു.  ഞക്കോന്  പറകയണ  കേക്കോരദങ്ങള്  പറഞ.  സനി.ബനി.ഐ.  ഉകദദക്കോഗസന്
എകന്നക്കോടസ്റ്റ്  പറ ഞ്ഞ കേക്കോരദങ്ങള് പറയുന്നതസ്റ്റ്  മക്കോനദതയലക്കോത്തതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഞക്കോന് പറയുന്നനില.
ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഒകടഹറ നസ്പീകങ്ങള് ഇതനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി ഉണക്കോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേക്കോടതനി
ഇകക്കോരദയ വനിശദമക്കോയനി പരനികശക്കോധനിചകപക്കോള്  ഇത്തരഹമക്കോരു കകേസസ്റ്റ് ചക്കോര്ജസ്റ്റ് ഹചയക്കോന്
പറ്റുന്നതഹലന്നസ്റ്റ്  സനി.ബനി.ഐ.  കകേക്കോടതനി  കേഹണത്തനി.  സനി.ബനി.ഐ.  കകേക്കോടതനിയനില്
വളഹര  വനിശദമക്കോയ  വക്കോദപ്രതനിവക്കോദങ്ങള്  നടന്നു.  ഇത്തരയ  കേക്കോരദങ്ങളനില്  സതദയ
ഹതളനിഞവരുന്നതനിഹന  ഭക്കോഗയ,  അതക്കോണസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനിയനില്  നക്കോയ  അന്നസ്റ്റ്  കേണതസ്റ്റ്.
ഇതുമക്കോയനി ബനഹപടസ്റ്റ് ഞങ്ങള് ഒരു കേക്കോരദയ കനരഹത്ത പറഞ്ഞനിരുന്നു.  അതസ്റ്റ് ഒകടഹറ
വക്കോദപ്രതനിവക്കോദങ്ങള്കസ്റ്റ് ഇടയക്കോകനി.  ബഹമക്കോനദനക്കോയ ശസ്പീ.  ഹകേ.സനി.  കജക്കോസഫനിഹന
കപക്കോലുള്ളവര് അന്നസ്റ്റ് അതനിഹനപറനി  പ്രതനികേരനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  ഞക്കോന് പക്കോര്ടനിയുഹട കകേന്ദ്ര
കേമ്മനിറനി  ഹമമറുയ  കപക്കോളനിറസ്റ്റ്ബക്യൂകറക്കോ  അയഗവഹമക്കോഹകയക്കോയതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഈ  പ്രശ്നങ്ങഹളലക്കോയ
ഉയര്ന്നുവന്നകപക്കോള് പക്കോര്ടനി കകേന്ദ്ര കേമ്മനിറനിതഹന്ന ഈ വനിഷയയ ചര്ച  ഹചയ്തു.  ഇതസ്റ്റ്
രക്കോഷസ്പീയമക്കോയനി  ഹകേടനിചമച  കകേസക്കോഹണന്നുയ  ഞങ്ങള്  ഇതനിഹന  രക്കോഷസ്പീയമക്കോയുയ
നനിയമപരമക്കോയുയ കനരനിടുഹമന്നുയ പക്കോര്ടനി കകേന്ദ്ര കേമ്മനിറനി അന്നസ്റ്റ് പറഞ.  ആ പറഞ്ഞ
വക്കോകസ്റ്റ്  അക്ഷരയപ്രതനി  വസ്തുതയക്കോയനി  വന്നനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി  വനിധനിയുമക്കോയനി
ബനഹപടസ്റ്റ്  ഹഹെെകകക്കോടതനിയനികലേയസ്റ്റ്  സനി.ബനി.ഐ.  കപക്കോയനി.  ഹഹെെകകക്കോടതനി  വനിശദമക്കോയ
പരനികശക്കോധന  നടത്തനി.  ആ  പരനികശക്കോധനയുഹട  ഭക്കോഗമക്കോയനി  ഹഹെെകകക്കോടതനി  കേഹണത്തനിയ
കേക്കോരദമക്കോണകലക്കോ ഏറവയ പ്രധക്കോനയ. നനിങ്ങള് എന്തക്കോണസ്റ്റ് ഇങ്ങഹനഹയക്കോരക്കോഹള  ഹതരഹഞ്ഞടുകക്കോന്
ഇടയക്കോകനിയഹതന്നസ്റ്റ്  കചക്കോദനിചകലക്കോ;  സതദയ  ശരനിയക്കോയ  രസ്പീതനിയനില്  കകേക്കോടതനികസ്റ്റ്
കബക്കോദ്ധദഹപടതനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനിട്ടുഹള്ളക്കോരു  കചക്കോദദമക്കോണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്.  എഹന്തങനിലുഹമക്കോരു
പരക്കോമര്ശയ  മഹറക്കോരു  രസ്പീതനിയനില്  അതനിഹനപറനി  ഉന്നയനികക്കോന്  കേഴനിയനില.  ഇവനിഹട
ഇതനിനനിടയസ്റ്റ് ഒരു കേക്കോരദമുണക്കോയനി.  രക്കോഷസ്പീയമക്കോയ കേക്കോരദങ്ങള് കനരനിടുഹമന്നസ്റ്റ് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്
ഞങ്ങള് അകത തലേത്തനില്തഹന്ന കനരനിടുന്ന നനിലേ സസസ്പീകേരനിച്ചു.  എന്നക്കോല് കേഴനിഞ്ഞ
ഹതരഹഞ്ഞടുപനില് ജനകേസ്പീയമക്കോഹയക്കോരു വനിധനി ഉണക്കോയകലക്കോ.  കനരഹത്ത ബഹമക്കോനദനക്കോയ ശസ്പീ.
ഹകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  ചൂണനികക്കോണനിചതുകപക്കോഹലേ ഞക്കോന് കുറച്ചുകേക്കോലേഹത്ത വനിടവനിനു
കശഷമക്കോണസ്റ്റ് സഭയനികലേയസ്റ്റ് വരുന്നതസ്റ്റ്.  എഹന പക്കോര്ടനി ഇത്തവണ മത്സരനികണഹമന്നസ്റ്റ്
തസ്പീരുമക്കോനനിച്ചു  അങ്ങഹനയക്കോണസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  മത്സരനിചതസ്റ്റ്.  മത്സരനികക്കോന്  ഹചന്നകപക്കോള്
ഇതുമക്കോയനി  ബനഹപട  വനിഷയങ്ങള്  സസക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയനിട്ടുയ  വരുമകലക്കോ;  പഹക്ഷ  ജനങ്ങള്
എനനികസ്റ്റ് വലേനിയ കതക്കോതനില് പനിന്തുണ നല്കുന്ന അവസയക്കോണസ്റ്റ് ഉണക്കോയതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
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വദകനിപരമക്കോയനി  എഹന്തങനിലുയ  കേണഹകേക്കോണസ്റ്റ്  അലകലക്കോ;  ഇഹതലക്കോയ  ഒരുതരയ  കവടയക്കോടല്
എന്നു  കേണഹകേക്കോണക്കോണകലക്കോ  ജനങ്ങള്  എനനികസ്റ്റ്  പനിന്തുണ  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  ആ
പനിന്തുണ നല്കേനിയതനില് ബഹമക്കോനദനക്കോയ ശസ്പീ.  ഹകേ.  സനി.  കജക്കോസഫനിനസ്റ്റ് അറനിയക്കോയ,
അകദ്ദേഹെെത്തനിനസ്റ്റ്  അവനിഹടഹയക്കോഹക  നനിശയമുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.  എഹന്ന  പനിന്തക്കോങ്ങനിയതനില്
സനി.പനി.ഐ.(എയ)-കേക്കോരുയ  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഉയ  മക്കോത്രമല  ശസ്പീ.  ഹകേ.സനി.  കജക്കോസഫനിഹന
പക്കോര്ടനികക്കോരക്കോയവര്  വഹര  എനനികസ്റ്റ്  കവക്കോടസ്റ്റ്  ഹചയക്കോന്  തയക്കോറക്കോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്
എഹന കവക്കോടനിഹന എണ്ണയ വര്ദ്ധനികക്കോനനിടയക്കോയതസ്റ്റ്.  അഹലങനില് അത്രകത്തക്കോളയ കവക്കോടസ്റ്റ്
എനനികസ്റ്റ്  അവനിഹട  കേനികടണതനില.  ജനങ്ങളഹട  അയഗസ്പീകേക്കോരവയ  ഇതനിനനിടയസ്റ്റ്  കേനിടനി.
മൂന്നുകപഹര  കകേസനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനി  നനിലേനനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്നു  എന്നതക്കോണസ്റ്റ്  ഹഹെെകകക്കോടതനി
വനിധനി  പ്രഖേദക്കോപനിചതനില്  ശദ്ധനികകഹണക്കോരു  കേക്കോരദയ.  ആരക്കോണസ്റ്റ്  ആ  മൂന്നുകപര്;
അതക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് കനരഹത്ത പറഞ്ഞതസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് മൂലേകേരക്കോറനികലേയക്കോണസ്റ്റ് കപക്കോകുകേഹയന്നതസ്റ്റ്.
ആ  മൂലേകേരക്കോറനിഹന  ഘടത്തനില്  ആഹരക്കോഹകയക്കോകണക്കോ  ഹകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യുഹട
തലേപത്തസ്റ്റ് ഉണക്കോയനിരുന്നതസ്റ്റ് അവഹര മൂന്നുകപഹരയക്കോണസ്റ്റ് നനിലേനനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അവനിടുന്നസ്റ്റ് അപ്പുറയ കേടന്നക്കോല് എവനിടകത്തയ്ഹകക്കോഹക അതസ്റ്റ് എത്തുയ; ഞക്കോന് ഒന്നുയ
പറയുന്നനില അന്നുയ പറഞ്ഞനിടനില,  ഇന്നുയ പറയുന്നനില.  പഹക്ഷ ഈ മൂന്നസ്റ്റ്  ഉകദദക്കോഗസരനില്
നനിന്നുയ ഒന്നസ്റ്റ്  കേടന്നക്കോല് എവനിഹടഹയക്കോഹക എത്തുഹമന്നസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്ഹകലക്കോവര്ക്കുയ അറനിയക്കോയ.
അതക്കോണസ്റ്റ്  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്  കകേസസ്റ്റ്.  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്  കകേസനില്  ഏഹതങനിലുയ  ഘടത്തനില്
ജഡ്ജനിഹയ നക്കോടുകേടത്തക്കോഹനക്കോന്നുയ തയക്കോറക്കോയനിടനില.  ഞങ്ങള് എകപക്കോഴുയ കകേക്കോടതനികസ്റ്റ്
അര്ഹെെമക്കോയ  ബഹമക്കോനയ  ഹകേക്കോടുത്തുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  മക്കോത്രകമ  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുള.  ഇവനിഹട
കേക്കോണുന്നതസ്റ്റ്, കകേക്കോടതനിഹയ ആകക്ഷപനിക്കുകേ, അതനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി കകേക്കോടതനി അലേക്ഷദ
കകേസസ്റ്റ് വരനികേ, അതനിനുകശഷയ മക്കോപസ്റ്റ് പറകയണനിവരനികേ. ഇഹതക്കോന്നുയ ഞങ്ങളക്കോരുഹടയുയ
ഭക്കോഗത്തുനനിന്നുയ  കേക്കോണക്കോന്  കേഴനിയനില.  ഇഹതക്കോന്നുയ  ഞങ്ങളകടതക്കോയ  പക്കോരമരദമല.
ഞങ്ങള്കസ്റ്റ്  മക്കോപസ്റ്റ്  പറകയണനി  വന്നനിടനില.  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്  കകേസ്സുമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  ഇതക്കോണസ്റ്റ്
എനനികസ്റ്റ്  വദകമക്കോകക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന് കകേസനില് സതദയ  വനിജയനിചനിരനിക്കുന്നു.
വനിവക്കോദങ്ങള്  കേത്തനിനനില്ക്കുന്ന  ഘടത്തനില്  ആതദന്തനികേമക്കോയനി  ഇങ്ങഹനയക്കോയനിരനിക്കുഹമന്നസ്റ്റ്
ഞക്കോന്  വദകമക്കോകനിയനിട്ടുള്ള  കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്.  ഒരു  തരത്തനിലുള്ള  ആശങയുയ  അന്നുയ
എനനിക്കുണക്കോയനിരുന്നനില. ഇന്നഹലേ വനിധനി പറയക്കോന് കപക്കോകുന്നുഹവന്നസ്റ്റ് കകേടകപക്കോഴുയ ഒരു
ആശങയുമനിലക്കോഹത ഞക്കോന് അതസ്റ്റ് കകേടനിരുന്നു. അതക്കോണസ്റ്റ് അകക്കോരദത്തനില് സയഭവനിചതസ്റ്റ്.

ബഹമക്കോനദരക്കോയ പ്രതനിപക്ഷക്കോയഗങ്ങള്കസ്റ്റ് ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്കോജകനക്കോടസ്റ്റ് വലേനിയ
കസ്നേഹെെയ വന്നു എന്നുള്ളതസ്റ്റ് നല കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്. അതനിനസ്റ്റ് ഞക്കോന് അവകരക്കോടസ്റ്റ് നന്ദനി പറയുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ  കേമ്മസ്പീഷനനില്  പസ്പീഢകേഹര  നനിയമനിക്കുകേയക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  സഭക്കോകവദനിയനില്
മുദക്കോവക്കോകേദയ വനിളനിക്കുന്നതസ്റ്റ് കകേട്ടു.  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷനനില് ഒരു പസ്പീഢകേഹനയുയ
നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില,  കൃതദമക്കോയ  ബക്കോലേസയരക്ഷകേഹര  തഹന്നയക്കോണസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അതനിനകേത്തസ്റ്റ് ഒരു അപക്കോകേതയുയ കേക്കോണക്കോന് കേഴനിയനില.  നനിങ്ങള് മുതലേക്കോളനികയക്കോഹടക്കോപമക്കോകണക്കോ
ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികയക്കോഹടക്കോപമക്കോകണക്കോഹയന്നസ്റ്റ് ശസ്പീ. ഹകേ. സനി. കജക്കോസഫസ്റ്റ് ഇവനിഹട കചക്കോദനിക്കുകേയുണക്കോയനി;
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അതനിഹലേന്തക്കോണസ്റ്റ്  സയശയയ?  ഞങ്ങള് ഇഇൗ നക്കോടനിഹലേ അധധഃസനിതകരക്കോടുയ  പക്കോവഹപടവകരക്കോടുയ
ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേകളക്കോടുയ കേര്ഷകേകരക്കോടുയ ഒപമക്കോണസ്റ്റ്. കേഴനിഞ്ഞ  മക്കോസങ്ങളനിഹലേ ഞങ്ങളഹട
ഭരണഘടത്തനില്  സസസ്പീകേരനിച  നടപടനികേള്  അതനിനസ്റ്റ്  ഹതളനിവക്കോണസ്റ്റ്.  ഞക്കോന്  വനിസക്കോര
ഭയത്തക്കോല് അഹതക്കോന്നുയ എണ്ണനിഹയണ്ണനി പറയുന്നനില. ഇവനിഹട പടനികേജക്കോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗകക്കോരുയ
അവശത  അനുഭവനിക്കുന്ന  ഒകടഹറ  ജനവനിഭക്കോഗങ്ങളയ  പക്കോവഹപട  മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേളയ
കേര്ഷകേഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേളയ കേര്ഷകേരുയ മറസ്റ്റ് ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേളയ ഉണസ്റ്റ്. ഞങ്ങള് അവരുഹടഹയലക്കോയ
ഒപയ തഹന്നയക്കോണസ്റ്റ്.  അതനില്  ഒരു സയശയവയ  ഉണക്കോകകേണതനില.  ഗുണകേരമക്കോയ
എഹന്തലക്കോയ കേക്കോരദങ്ങള് അവര്ക്കുകവണനി ഹചയക്കോന് സക്കോധനിക്കുയ,  ഇതക്കോണസ്റ്റ് ഞങ്ങള്
ആകലേക്കോചനിച്ചുഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  കവഗത  കടണയ.  അതനിനുകവണ  നടപടനികേള്
തഹന്നയക്കോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  സസസ്പീകേരനിച്ചുഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇകക്കോരദത്തനില്  ഞങ്ങള്
ഇത്തരഹമക്കോരു സമസ്പീപനയ സസസ്പീകേരനിക്കുകമക്കോള് അതനില് നമ്മുഹട  നക്കോടനിനസ്റ്റ്,   ഭരണപ്രതനിപക്ഷ
വദതദക്കോസമനിലക്കോഹത  ഒന്നനിച്ചുനനില്കക്കോനക്കോകേണയ.  അതസ്റ്റ്  നക്കോടനിഹന  പ്രശ്നമക്കോണസ്റ്റ്.  കേശുവണനി
ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേളഹട പ്രശ്നഹമടുത്തക്കോല് അതസ്റ്റ് നക്കോടനിഹലേ പക്കോവഹപട കേശുവണനി ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനിയുഹട
പ്രശ്നമകല?  അതനില് എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഉയ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഉയ  തമ്മനിലുള്ള പ്രശ്നമല.  അത്തരയ
ആളകേള്കസ്റ്റ് എന്തുഹചയക്കോന് കേഴനിയുയ,  എങ്ങഹന സഹെെക്കോയനികക്കോന് കേഴനിയുയ,  ഇതുതഹന്നയക്കോണസ്റ്റ്
സര്കക്കോര്  വസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സര്കക്കോര്  മുതലേക്കോളനികയക്കോഹടക്കോപകമക്കോ  ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികയക്കോഹടക്കോപകമക്കോ
എന്നസ്റ്റ് സഭക്കോകവദനിയനില് മുദക്കോവക്കോകേദയ ഉയരുന്നതസ്റ്റ് കകേട്ടു. അതനിനക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്
ഇഇൗ  നക്കോടനില് പരമരക്കോഗത  വദവസക്കോയഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേളയ  ഹപക്കോതുകമഖേലേക്കോ  ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേളയ
അവശത അനുഭവനിക്കുന്നവരുമുണസ്റ്റ്.  അവരുഹടയലക്കോയ ഒപയ തഹന്നയക്കോണസ്റ്റ് സര്കക്കോര്.
അതസ്റ്റ് ആവര്ത്തനിചസ്റ്റ് വദകമക്കോകക്കോന് ആഗ്രഹെെനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.

ഇവനിഹട  കപക്കോലേസ്പീസനിഹന  പരനിശസ്പീലേനയ  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  കേദക്കോമനിലേക്കോകണക്കോഹയന്നസ്റ്റ്
കചക്കോദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  കകേട്ടു.  കപക്കോലേസ്പീസനിനസ്റ്റ്  കപക്കോലേസ്പീസനികനതക്കോയ  രസ്പീതനികേളണസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
ഞങ്ങള്ഹകലക്കോവര്ക്കുയ  അറനിയക്കോയ.  കപക്കോലേസ്പീസനിഹന  ജകനക്കോന്മുഖേമക്കോകക്കോനുള്ള  നടപടനികേളക്കോണസ്റ്റ്
സര്കക്കോര് സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ് ജനഹഹമത്രനി കപക്കോലേസ്പീസക്കോയനി പ്രവര്ത്തനികക്കോനക്കോണസ്റ്റ്
ഇകപക്കോള്  തസ്പീരുമക്കോനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  എലക്കോ  കസഷനുകേളയ  ജനഹഹമത്രനി  കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്
കസഷനുകേളക്കോകുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഹപക്കോതുഹവ  ജനഹഹമത്രനി  സയസക്കോരയ  കപക്കോലേസ്പീസനിലുണക്കോകക്കോനക്കോണസ്റ്റ്
ശമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നമുഹകലക്കോവര്ക്കുയ  അറനിയക്കോവന്നതുകപക്കോഹലേ  സസനിചനിടകപക്കോഹലേ  കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്
കസനയനിഹലേ  എലക്കോവരുയ  ഒരുകപക്കോഹലേ  ഒരു  ദനിവസയ  വന്നുകചരുകേയനില.  അതനില്
അപക്കോകേത കേക്കോണനിക്കുന്നവരുണക്കോകേക്കോയ.  ഏഹതങനിലുയ വഴനിവനിട കേക്കോരദങ്ങള് നടന്നക്കോല്
ആ  കേക്കോരദങ്ങള് നടത്തുന്നവര്ഹകതനിഹര സയരക്ഷണമുകണക്കോഹയന്നതക്കോണസ്റ്റ് പ്രശ്നയ. ആ
സയരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് ഇഇൗ സര്കക്കോര് തയക്കോറല. വഴനിവനിട നടപടനികേള് വന്നക്കോല് കേര്കശ
നടപടനികേള്  അത്തരയ  ആളകേള്ഹകതനിഹരയുണക്കോകുയ.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  തഹന്നയക്കോണസ്റ്റ്
ഇഇൗ സര്കക്കോരനിഹനയുയ സര്കക്കോരനിഹന  നയഹത്തയുയ  എലക്കോവരുയ പനിന്തക്കോങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഇടയക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.  കേകയറകക്കോര്ക്കുയ  ഹകേക്കോള്ളകക്കോര്ക്കുയ  മദദ  മക്കോഫനിയകക്കോര്ക്കുഹമക്കോഹക
ചക്കോകേരകക്കോലേമക്കോഹണന്നസ്റ്റ് ഇഇൗ സഭയനില് ശബ്ദയ ഉയരുന്നതുകകേട്ടു.  ഇവഹരലക്കോയ ഇകപക്കോള്
ഭയപക്കോടനിലേക്കോണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ നക്കോടനില് ഹകേക്കോള്ളരുതക്കോയ്മ കേക്കോണനിക്കുന്ന ഏഹതലക്കോയ  വനിഭക്കോഗകക്കോരുകണക്കോ
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അവഹരലക്കോയ  കേടുത്ത  ആശങയനിലുയ  ഭയപക്കോടനിലുമക്കോണസ്റ്റ്.  കേക്കോരണയ  അവര്ഹകതനിഹര
കേര്കശ  നടപടനികേളമക്കോയക്കോണസ്റ്റ്  സര്കക്കോര്  മുകന്നക്കോട്ടുകപക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.  അതുതഹന്നയക്കോണസ്റ്റ്
സര്കക്കോര് സസസ്പീകേരനിച്ചുഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതുയ.  ഇന്തദന് യൂണനിയന് മുസസ്പീയ ലേസ്പീഗനിഹന ഒരു
കനതക്കോവസ്റ്റ്  വനിളനിച്ചുപറയുന്നതുകകേടസ്റ്റ്  മറ്റുള്ളവരുയ ഏറ്റുവനിളനിച്ചു,  ഇതസ്റ്റ് കേകയറകക്കോര്ക്കുയ
ഹകേക്കോള്ളകക്കോര്ക്കുയ മദദമക്കോഫനിയകക്കോര്ക്കുഹമലക്കോയ ചക്കോകേരകക്കോലേവയ  സനി.പനി.ഹഎ (എയ)-നസ്റ്റ്
ഹഹകേ നനിറഹയ വരുന്ന കേക്കോലേവമക്കോഹണന്നസ്റ്റ്. പണസ്റ്റ് രണകപര് തമ്മനില് വഴക്കുണക്കോയകപക്കോള് ഒരക്കോള്
മഹറക്കോരക്കോളഹട കനഹര ഉള്ള ഹതറനി മുഴുവന് വനിളനിച്ചുപറയുയ, അകപക്കോള് മകറയക്കോള്കസ്റ്റ് സക്കോധക്കോരണ
പറയുന്ന മടനില് മക്കോത്രകമ പറയക്കോന് കേഴനിയുകേയുള.  ചനിലേ വനിഭക്കോഗത്തനില്ഹപടവരക്കോണസ്റ്റ്,
ഞക്കോന് ആ വനിഭക്കോഗത്തനിഹന കപഹരക്കോന്നുയ പറയുന്നനില. ആളകേള് 'അഹതന്തക്കോ ഇങ്ങഹന'
എന്നസ്റ്റ് കചക്കോദനിചകപക്കോള് പറയുകേയക്കോണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് അവഹന രസ്പീതനിയനില് അവന് പറയുന്നു,
എഹന  രസ്പീതനിയനില്  ഞക്കോന്  പറയുന്നുഹവന്നസ്റ്റ്.  അവരവരുഹട  സസഭക്കോവകമക്കോ  മറസ്റ്റ്  കേക്കോരദങ്ങകളക്കോ
മറ്റുള്ളവരനില്  ചക്കോര്ത്തക്കോന്  ശമനികരുതസ്റ്റ്.  അതനിഹനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  അത്രകയ  പറയുന്നുള.
നക്കോടനില്  വഴനിവനിടസ്റ്റ്  ആഹരങനിലുയ  പ്രവര്ത്തനിചക്കോല്  അവര്ഹകതനിഹര  കേര്കശ  നടപടനികേള്
തഹന്നയക്കോയനിരനിക്കുയ ഇഇൗ സര്കക്കോര് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

ഇഇൗ സയസക്കോനത്തസ്റ്റ് ദളനിതസ്റ്റ് വനിഭക്കോഗകക്കോര് വലക്കോത്ത പ്രയക്കോസയ അനുഭവനികകണനി
വരുന്നുഹവന്നസ്റ്റ് ഇവനിഹട പറയുന്നതക്കോയനി കകേട്ടു.  ദളനിതസ്റ്റ്  വനിഭക്കോഗകക്കോരുഹട സയരക്ഷണത്തനിനക്കോയനി
എഹന്തലക്കോയ നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചുഹവന്നസ്റ്റ് ബഹമക്കോനദനക്കോയ വകുപ്പുമനനി ഇവനിഹട
വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകമക്കോഴക്കോണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  മുദക്കോവക്കോകേദയ  വനിളനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിഹലേക്കോഹക  ഞങ്ങള്കസ്റ്റ്
അഭനിമക്കോനമുണസ്റ്റ്.  ഒരുകേക്കോലേത്തുയ  ഇലക്കോത്ത  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  പടനികേജക്കോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സയരക്ഷണ നടപടനികേളക്കോണസ്റ്റ് ഇഇൗ സര്കക്കോര് സസസ്പീകേരനിച്ചുഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ഇവനിഹട
ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  പചകറനി  വക്കോങ്ങണഹമങനില്  പറമസ്റ്റ്  വനില്കകണനിവരുഹമന്നസ്റ്റ്  പറയുന്നതക്കോയനി
കകേട്ടു.  അകദ്ദേഹെെത്തനിനസ്റ്റ്  മക്കോര്കറ്റുമക്കോയനി  ഒരു  ബനവമനിഹലന്നസ്റ്റ്  വന്നു.  അകദ്ദേഹെെയ  കേക്കോരദങ്ങള്
മനസനിലേക്കോകകണ? ഇഇൗ  സര്കക്കോര് അധനികേക്കോരത്തനില് വന്നയുടഹന പ്രഖേദക്കോപനിച ഒരു
കേക്കോരദമുണസ്റ്റ്.  നമ്മുഹട  നക്കോടനിഹലേ ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  ആവശദമക്കോയ പതനിമൂന്നസ്റ്റ്  സക്കോധനങ്ങള്
.......(ബഹെെളയ).....

മനി  .   സസ്പീകര്: ഇതസ്റ്റ് പുതനിയ കേക്കോരദമല. സഭക്കോനക്കോഥനസ്റ്റ് സഭഹയ അറനിയനികക്കോനുള്ള
വനിവരങ്ങള്  അറനിയനികക്കോന്  അവകേക്കോശമുണസ്റ്റ്.  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്കോവസ്റ്റ്  സയസക്കോരനിക്കുകമക്കോഴുയ
അകദ്ദേഹെെവയ സമയത്തനില് നനിബനനകേള് കേക്കോണനികക്കോറനില.

ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി  വനിജയന്:  പതനിമൂന്നസ്റ്റ്  നനികതദക്കോപകയക്കോഗ  സക്കോധനങ്ങള്കസ്റ്റ്
സര്കക്കോര് അധനികേക്കോരത്തനികലേറുകമക്കോഴുള്ള വനിലേ എത്രയക്കോകണക്കോ അതനില് നനിന്നുയ കട്ടുന്ന
പ്രശ്നമനില  എന്നക്കോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  പ്രഖേദക്കോപനിചതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  അകതനനിലേയ്ക്കുതഹന്ന  തുടരുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
സനിവനില് സഹഹപസസ്റ്റ് കകേക്കോര്പകറഷഹന സക്കോളകേള് ഏഹതങനിലുയ  കേക്കോണക്കോമറയത്തസ്റ്റ് നനില്ക്കുന്ന
സക്കോപനമല.  ഇന്നസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ് പഞക്കോയത്തനില് ഹചന്നക്കോലുയ ആ സക്കോള് കേക്കോണക്കോയ.  എലക്കോയ
ഫലേപ്രദമക്കോയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവയക്കോണസ്റ്റ്.  നലതുകപക്കോഹലേ സക്കോധനങ്ങള് നനിറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
ഇതക്കോണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സര്കക്കോര്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള്.  ഞങ്ങഹള  സയബനനിചനിടകത്തക്കോളയ
ഇതനില്  ഒരു  തരത്തനിലുള്ള  ഇരടത്തക്കോകപക്കോ  അവസരവക്കോദ  നനിലേപക്കോടുകേകളക്കോ  ഇല.
അകക്കോരദത്തനിഹലേലക്കോയ ഞങ്ങള്കസ്റ്റ് തസ്പീര്ത്തുയ അഭനിമക്കോനനികക്കോന് കേഴനിയുയ. 
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ഇവനിഹട  ഭരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  കേമ്മക്യൂണനിസക്കോകണക്കോ  ഫക്യൂഡലേനിസക്കോകണക്കോഹയന്നസ്റ്റ്  കചക്കോദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
കകേട്ടു.  കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റുകേക്കോരക്കോയ ഞങ്ങളനില് ചനിലേര് ഈ ഭരണത്തനിലുഹണന്നതസ്റ്റ് ശരനിയക്കോണസ്റ്റ്.  ഈ
ഭരണയ ഒരു കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ് ഭരണമല.  കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ് ഭരണമക്കോഹണങനില് കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ്
പക്കോര്ടനികസ്റ്റ്  ഹചയക്കോന് കേഴനിയുന്ന ഒകടഹറ കേക്കോരദങ്ങളണക്കോകുയ.  അതസ്റ്റ് മുഴുവന് ഹചയക്കോന്
സയസക്കോനത്തനിനസ്റ്റ് കേഴനിയനില.  അതനിഹന പരനിമനിതനി ഞങ്ങള്കറനിയക്കോയ.  കകേന്ദ്ര ചടകടനിലേക്കോണസ്റ്റ്
നമ്മള് നനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ് ആ പരനിമനിതനി.  നമ്മുഹട രക്കോജദത്തസ്റ്റ് ഭരണഘടനയുണസ്റ്റ്.
ആ ഭരണഘടനയുഹട ചടകടനിലേക്കോണസ്റ്റ് നമ്മള് നനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്. അതനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയക്കോണസ്റ്റ്
നമ്മള്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അവര്കസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  കകേള്ക്കുകമക്കോള്  അകരക്കോചകേമക്കോകുകമക്കോ
എന്നസ്റ്റ് അറനിയനില. അഹതക്കോരു ബൂര്ഷസക്കോ ചടകടക്കോണസ്റ്റ്. ആ ബൂര്ഷസക്കോ ചടകടനിനകേത്തുള്ള
പരനിമനിതനി നല കബക്കോദ്ധദമുള്ളവരക്കോണസ്റ്റ് ഞങ്ങള്. പകക്ഷ അതസ്റ്റ് പരനിമനിതനിയക്കോണസ്റ്റ്, ഒന്നുയ
ഹചയക്കോന് പറനില എന്നുപറഞ്ഞസ്റ്റ് ഞങ്ങള് മക്കോറനിനനില്ക്കുകേയല. ആ പരനിമനിതനിക്കുള്ളനില്
നനിന്നുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ജനങ്ങള്ക്കുയ നക്കോടനിനുയ ആശസക്കോസയ നല്കേക്കോന് എഹന്തക്കോഹക ഹചയക്കോന്
കേഴനിയുയ  എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  കനക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  നനിര്വഹെെനിക്കുകേ
തഹന്ന ഹചയ്യുയ. ഇന്നസ്റ്റ് കകേരളത്തനിഹലേ പ്രമുഖേ പത്രങ്ങള് എഴുതനിയ മുഖേപ്രസയഗത്തനില്
നക്കോടനിഹന  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  കടുതല്  ശദ്ധനികണഹമന്നസ്റ്റ്  പറയുന്നുണസ്റ്റ്.   അതുതഹന്നയക്കോണസ്റ്റ്
ഞങ്ങളഹട  തക്കോല്പരദയ.  അതനിനക്കോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  ഊന്നല്  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിഹനലക്കോമക്കോണസ്റ്റ്
ഞങ്ങള്കസ്റ്റ് ഈ പനിന്തുണ കേരുത്തക്കോയനി മക്കോറുന്നതസ്റ്റ്. കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റുകേക്കോരക്കോയ  ഞങ്ങളടകമുള്ള ഒരു
ഭരണമക്കോണസ്റ്റ്  ഇവനിഹട  നടക്കുന്നതസ്റ്റ്  എന്നുള്ള കേക്കോരദത്തനില് ഒരു സയശയവയ കവണ.
എന്നക്കോല് അഹതക്കോരു കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ് ഭരണമല,  ജനങ്ങള്കസ്റ്റ് ഉപകേക്കോരപ്രദമക്കോയ ഭരണയ
തഹന്നയക്കോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള് നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  എഹന്തങനിലുയ   ദഇൗര്ബലേദങ്ങകളക്കോ  വസ്പീഴ്ചകേകളക്കോ
ഞങ്ങളഹട  ഭക്കോഗത്തുനനിന്നുഹണങനില്  അതസ്റ്റ്  ചൂണനികക്കോണനിചക്കോല്  തനിരുത്തുന്നതനിനുയ
ഞങ്ങള്കസ്റ്റ്  മടനിയനില.  'നക്കോണവയ മക്കോനവയ  ഉഹണങനില് രക്കോജനി  വയ,  പുറത്തുകപക്കോക'
എന്നസ്റ്റ്  പറഞ്ഞകലക്കോ;  അഹതക്കോന്നുയ  ഞങ്ങള്കസ്റ്റ്  ബക്കോധകേമക്കോയതല.  ഇതക്കോണസ്റ്റ്  ഇകക്കോരദത്തനില്
പറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ഈ വനിഷയയ സഭക്കോനടപടനികേള് നനിര്ത്തനിവചസ്റ്റ്  ചര്ച
ഹചകയണ ഒരു ആവശദവയ  വരുന്നനില.

മനി  .   സസ്പീകര്: ബഹമക്കോനഹപട മുഖേദമനനിയുഹട വനിശദസ്പീകേരണത്തനിഹന അടനിസക്കോനത്തനില്
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനസ്റ്റ് അവതരണക്കോനുമതനി  നനികഷധനിക്കുന്നു.

(അടനിയന്തരപ്രകമയക്കോവതരണത്തനിനസ്റ്റ് അനുമതനി  നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവസ്റ്റ് (ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് ഹചന്നനിത്തലേ): സര്, ബഹമക്കോനഹപട മുഖേദമനനിയുഹട
പ്രസയഗയ കകേടകപക്കോള് ചനിലേര്കസ്റ്റ് സകന്തക്കോഷയ വരുകമക്കോള് നനിലേ മറന്നുകപക്കോകുഹമന്നുള്ള
കേക്കോരദയ കബക്കോദ്ധദമക്കോയനി. ഇവനിഹട ശസ്പീ. ഹകേ. സനി. കജക്കോസഫസ്റ്റ് അവതരനിപനിച അടനിയന്തര
പ്രകമയത്തനിനുള്ള  മറുപടനിയല  അകദ്ദേഹെെയ  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ചനിലേകരക്കോടസ്റ്റ്  കേണകസ്റ്റ്  തസ്പീര്കക്കോനുള്ള
മറുപടനിയക്കോണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹെെയ  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഞങ്ങകളക്കോടല  എന്നസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്കസ്റ്റ്
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പൂര്ണ്ണമക്കോയനി  കബക്കോദ്ധദമുള്ളതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള് മനിണക്കോതനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ആ കേണകസ്റ്റ്
തസ്പീര്കക്കോനുള്ള  നനിഗൂഢ  ശകനികേള്  ഇവനിഹടത്തഹന്നയുണസ്റ്റ്,  അവരക്കോരുയ  കപക്കോയനിടനില
എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ് സതദയ.  അതനികലേയസ്റ്റ് ഞക്കോന് പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  വരക്കോയ.  കരനിരുടനില് മനിന്നക്കോമനിനുങ്ങനിഹന
നുറുങ്ങസ്റ്റ് ഹവടത്തനിനസ്റ്റ് നല തനിളകയ കതക്കോന്നുയ. ബഹമക്കോനദനക്കോയ മുഖേദമനനികസ്റ്റ്  മനിന്നക്കോമനിനുങ്ങനിഹന
ഹവടയ  കേനിടനിയകപക്കോഴുണക്കോയ  ഒരക്കോശസക്കോസമക്കോണസ്റ്റ്  ആ  പ്രസയഗത്തനിലുടനസ്പീളയ  നമുകസ്റ്റ്
കേക്കോണക്കോന് കേഴനിയുന്നതസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനദനക്കോയ ഹമമര് ശസ്പീ. ഹകേ. സനി. കജക്കോസഫസ്റ്റ് ഇവനിഹട
ഉന്നയനിച  അടനിസക്കോനപരമക്കോയ  പ്രശ്നങ്ങള്ഹകക്കോന്നുയ  ബഹമക്കോനദനക്കോയ  മുഖേദമനനി
മറുപടനി  പറഞ്ഞനില.  ഞങ്ങളഹട അടനിയന്തര പ്രകമയത്തനിഹന പ്രധക്കോനഹപട കേക്കോരദഹമന്തക്കോണസ്റ്റ്;
അഞസ്റ്റ് എയ.എല്.എ.-മക്കോര് നനിയമസഭക്കോ കേവക്കോടത്തനില് സതദക്കോഗ്രഹെെമനിരനിക്കുന്നു. അവര്
സതദക്കോഗ്രഹെെയ ഇരനിക്കുന്നതനിഹന കേക്കോരണഹമന്തക്കോണസ്റ്റ്;  ബഹമക്കോനഹപട ഹഹഹെെകകക്കോടതനി
ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷനുമക്കോയനി ബനഹപട നനിയമനങ്ങഹള റദ്ദേസ്റ്റ് ഹചയ്തുഹകേക്കോണസ്റ്റ് വനിധനി
പുറഹപടുവനിച്ചു.  25  കപജുള്ള കകേക്കോടതനി വനിധനിയക്കോണതസ്റ്റ്.  ആ വനിധനിയനിഹലേ എകടക്കോളയ
ഖേണനികേകേള് വക്കോയനിചക്കോല് ബഹമക്കോനദയക്കോയ ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനി  ഗുരുതരമക്കോയ
കൃതദവനികലേക്കോപവയ  സസജനപക്ഷപക്കോതവയ  കേക്കോടനിയനിട്ടുഹണന്നസ്റ്റ്   വദകമക്കോകുയ.  ഞക്കോന്
അതനിഹലേ ഓകരക്കോ പക്കോരക്കോഗ്രക്കോഫയ വക്കോയനിക്കുന്നനില.  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് വനിധനിയനില് ഒന്നുമനില
എന്നക്കോണസ്റ്റ്  നനിയമ  വകുപ്പുമനനി  പറയുന്നഹതങനില്   എന്തനിനക്കോണസ്റ്റ്  ഒബ്സര്കവഷന്
മക്കോറക്കോന് കവണനി കകേക്കോടതനിയനില് കപക്കോയതസ്റ്റ്;  കകേരളത്തനിഹലേ ആയനിരകണകനിനസ്റ്റ് വനിദദക്കോര്ത്ഥനികേളയ
രക്ഷകേര്ത്തക്കോകളയ  മുള്മുനയനിലേക്കോയ  സസക്കോശയ  പ്രശ്നയ  എടുക്കുന്നതനിനുമുമസ്റ്റ്  തഹന്ന
മനനിയുഹട  കപരനിലുള്ള  ഒബ്സര്കവഷന്  മക്കോറനികനിടണഹമന്നക്കോണസ്റ്റ്  അഡസകകറസ്റ്റ്
ജനറല്  ആവശദഹപടതസ്റ്റ്.  അഡസകകറസ്റ്റ്  ജനറലേനികനക്കോടസ്റ്റ്  ഇതക്കോകണക്കോ  വലേനിയ  പ്രശ്നയ;
കുടനികേളഹട ഭക്കോവനിയകല എന്നക്കോണസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി കചക്കോദനിചതസ്റ്റ്. അങ്ങഹന കകേക്കോടതനി ഇന്നഹലേ
വക്കോദത്തനിനസ്റ്റ്  വച്ചു.  അഡസകകറസ്റ്റ്  ജനറല്  വനിനസ്പീതനക്കോയനി ഹഹകേ കപനിഹകക്കോണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ്
നസ്പീകനികനിടനിയനിഹലങനില്  മനനികസ്റ്റ്  രക്കോജനിവയ്കകണനി  വരുഹമന്നസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനികയക്കോടസ്റ്റ്
പറഞ്ഞതസ്റ്റ് കകേരളത്തനിഹനയുയ ജുഡസ്പീഷദറനിയുഹടയുയ ചരനിത്രത്തനിഹലേ ആദദഹത്ത സയഭവമക്കോണസ്റ്റ്.
'I'm pleading to ex-punch the remarks'  എന്നസ്റ്റ് കകേരളത്തനിഹന അഡസകകറസ്റ്റ് ജനറലേനിനസ്റ്റ്
കകേക്കോടതനിയനില്  പറകയണ  സക്കോഹെെചരദമുണക്കോയനി  എന്നുള്ളതസ്റ്റ്  നമ്മളക്കോകലേക്കോചനികകണ
കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനദനക്കോയ നനിയമ വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞതസ്റ്റ് ഒന്നുമനില  എന്നക്കോണസ്റ്റ്.
പനിഹന്ന എന്തനിനക്കോണസ്റ്റ്  അഡസകകറസ്റ്റ്  ജനറല് ഹഹകേ കപനിഹകക്കോണസ്റ്റ്  പസ്പീഡസ്റ്റ്  ഹചയ്തതസ്റ്റ്;
ഒന്നുമനില എന്നസ്റ്റ് ബഹമക്കോനദനക്കോയ  മുഖേദമനനിയുയ പറയുന്നു.  പസ്പീഡസ്റ്റ്  ഹചയ്തുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
ഞങ്ങള്കസ്റ്റ്  കസ  കവണഹമന്നസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനികയക്കോടസ്റ്റ്  പറഞ.  സനിയഗനിള്  ഹബഞനിഹന
വനിധനിഹകതനിരക്കോയനി ഹകേക്കോണവന്ന അപസ്പീലേനില് ഡനിവനിഷന് ഹബഞസ്റ്റ് കസ അനുവദനിചനില.
അതനിഹന അര്ത്ഥയ ഇകപക്കോഴുയ ഈ ഒബ്സര്കവഷന് നനിലേനനില്ക്കുന്നുഹവന്നുള്ളതകല;
ഈ  കകേക്കോടതനി  വനിധനിഹയന്തക്കോണസ്റ്റ്;  ഞക്കോന്  എലക്കോ  ഭക്കോഗവയ  വക്കോയനിക്കുന്നനില.  ഈ
കകേക്കോടതനിവനിധനി വളഹര വദകമക്കോണസ്റ്റ്.   ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷഹന  ഹസക്ഷന്  III
അനുസരനിചസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷനനിഹലേ അയഗങ്ങഹള നനികയക്കോഗനിക്കുന്നതുമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്   വദകമക്കോയ
ചടങ്ങള് നനിലേവനിലുണസ്റ്റ്.  ആ ചടങ്ങളഹട ലേയഘനമക്കോണസ്റ്റ്  ഇവനിഹട നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
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അതനിനകേത്തസ്റ്റ് അഡസകകറസ്റ്റ് ജനറല് ഉന്നയനിച എലക്കോ വക്കോദമുഖേങ്ങഹളയുയ ആ കകേക്കോടതനി
തള്ളനികളഞ്ഞനിരനിക്കുന്നു.  ഒരു ഉദക്കോഹെെരണയ  പറയക്കോയ,  'Pursuant to the same, the
State Police Chief has informed  the Government that there is a criminal
case  pending  against  the  additional  fifth  respondent.  As  regards  the
additional  third  respondent,  the  State  Police  Chief  has  informed  the
Government  that  12  criminal  cases  have  been  registered  against  him.'
ഏറവയ പ്രധക്കോന കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്. 12 കനിമനിനല് കകേസ്സുകേളനില്  രജനിസര് ഹചയഹപട ഒരു
വദകനിഹയ ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷനനിഹലേ അയഗമക്കോയനി നനികയക്കോഗനിച നടപടനിഹകതനിരക്കോയനിടക്കോണസ്റ്റ്
കകേക്കോടതനിയുഹട പരക്കോമര്ശങ്ങള് മുഴുവനുമുണക്കോയതസ്റ്റ്. ആദദയ അകപക്ഷ ക്ഷണനിചകപക്കോള്
150  കപര് അകപക്ഷനിച്ചു.  അതനില്നനിന്നുയ  40  കപഹര കഷക്കോര്ടസ്റ്റ്  ലേനിസസ്റ്റ്  ഹചയ്തകപക്കോള്
അതനില് ഉകദ്ദേശനിചയക്കോഹള കേണനില.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് വസ്പീണയ മനനി  ഉത്തരവനിറകനിയനിരനിക്കുന്നു.
മനനിയുഹട  ഉത്തരവനിഹന  ഭക്കോഗയ  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയ  ഞക്കോന്  വക്കോയനിചതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്   ഇകപക്കോള്
വക്കോയനിക്കുന്നനില.  മനനിയുഹട  ഉത്തരവനിഹന  അടനിസക്കോനത്തനില്  വസ്പീണയ  ആളകേള്
അകപക്ഷ അയയ്ക്കുന്നു. അങ്ങഹനയക്കോണസ്റ്റ് വയനക്കോടനില് നനിന്നുള്ള സുകരഷസ്റ്റ് എന്ന വദകനി
അകപക്ഷ  ഹകേക്കോടുത്തതസ്റ്റ്.  ആ  വദകനിഹകതനിഹര  12  കനിമനിനല്  കകേസ്സുകേള്  നനിലേവനിലുണസ്റ്റ്.
ബഹമക്കോനദനക്കോയ  മുഖേദമനനി,  അങ്ങയുഹട  പക്കോര്ടനികക്കോരനക്കോകേക്കോയ,  പകക്ഷ  ഇതുകപക്കോഹലേയുള്ള
ഒരക്കോളനിഹനയല  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ  കേമ്മസ്പീഷനനില്  നനിയമനികകണതസ്റ്റ്.  ഇങ്ങഹനയുള്ള    ടക്കോകസ്റ്റ്
റനികക്കോര്ഡുള്ള ഒരക്കോളനിഹനയല പക്കോര്ടനി ശനിപക്കോര്ശ ഹചയ്തസ്റ്റ്  മനനികസ്റ്റ് ഹകേക്കോടുകകണതസ്റ്റ്.
ഇകക്കോരദത്തനില്  പക്കോര്ടനിയക്കോണസ്റ്റ്  ഗുരുതരമക്കോയ   ഹതറസ്റ്റ്  ഹചയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  12  കനിമനിനല്
കകേസ്സുള്ള  വദകനിയക്കോണസ്റ്റ്  ഇകദ്ദേഹെെയ.  ഹകേക്കോടനിയൂര്  പസ്പീഡന  കകേസ്സുമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്
വയനക്കോടനിഹലേ ഹഹചല്ഡസ്റ്റ് ഹവല്ഫയര് കേമ്മനിറനിഹയ മുഴുവന് പനിരനിച്ചുവനികടണ സക്കോഹെെചരദമുണക്കോയനി.
അതനിഹലേ അയഗമക്കോണസ്റ്റ് ഇകദ്ദേഹെെയ. ആ  വദകനിയക്കോകണക്കോ ഇതനില് വകരണതസ്റ്റ്; ശശസ്പീന്ദ്രന്
എന്നുപറയുന്ന ഞങ്ങളഹട പഞക്കോയത്തസ്റ്റ് ഹമമഹറ തടനിഹകക്കോണകപക്കോയതനിഹന കപരനില്
69  ദനിവസയ  റനിമക്കോനനില്  കേഴനിഞ്ഞ ആളനിഹനയക്കോകണക്കോ  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ  കേമ്മസ്പീഷനനില്
നനിയമനികകണതസ്റ്റ്;  ഇതക്കോകണക്കോ  സക്കോമൂഹെെദ  പ്രതനിബദ്ധതയുള്ള  കകേസ്സുകേളക്കോഹണന്നസ്റ്റ്
ബഹമക്കോനദനക്കോയ മുഖേദമനനി  ഇവനിഹട സൂചനിപനിചതസ്റ്റ്.  ഒരു പഞക്കോയത്തസ്റ്റ് അയഗഹത്ത
തടനിഹകക്കോണകപക്കോയതനിഹന കപരനില് കകേസനിലേകേഹപടസ്റ്റ്  റനിമക്കോനനിലേക്കോയ  ആളനിഹന ഈ
സമനിതനിയനില് നനിയമനികക്കോനുള്ള ശനിപക്കോര്ശ ഹകേക്കോടുത്തതക്കോരക്കോഹണന്നസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് അകനസഷനികണയ.
അങ്ങസ്റ്റ് അതനിഹനപറനി പരനികശക്കോധനികണയ.

ഇഹതലക്കോയ  ഒബ്സര്കവഷന്സസ്റ്റ്  മക്കോത്രമക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  ഇവനിഹട  ബഹമക്കോനഹപട
മുഖേദമനനി പറയുന്നു.  ഈ കകേക്കോടതനി വനിധനിയനിലൂഹട ആ രണസ്റ്റ് അയഗങ്ങഹള കകേക്കോടതനി
അകയക്കോഗദരക്കോകനിയനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. കകേക്കോടതനി വനിധനി വന്നനിരനിക്കുന്നതനിനക്കോല് ഈ രണസ്റ്റ്
അയഗങ്ങള് ഇകപക്കോള് സമനിതനിയനില് അയഗങ്ങളല. കകേക്കോടതനി വനിധനിയനില് വദകമക്കോയനി
സൂചനിപനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്,  the  files  should  disclose  the  reason...  അതനിനകേത്തസ്റ്റ്
അഡസകകറസ്റ്റ് ജനറല് വക്കോദനിച ഏറവയ പ്രധക്കോനഹപട ഒരു കേക്കോരദമുണസ്റ്റ്. എലക്കോ ജനിലയനില്
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നനിന്നുയ ആളനിഹലന്നസ്റ്റ് അഡസകകറസ്റ്റ്  ജനറല് പറയുന്നുണസ്റ്റ്.  എലക്കോ ജനിലകേളനില്നനിന്നുയ
ആളനിഹന  വയ്കകണ  കേക്കോരദഹമന്തക്കോണസ്റ്റ്;  ഇവനിഹട  ആഹകേ  6  കപര്  മതനി.  എലക്കോ  ജനിലയനില്
നനിന്നുയ  അകപക്ഷയനിലക്കോഹയന്നുള്ള  അഡസകകറസ്റ്റ്  ജനറലേനിഹന  വക്കോദയ  കകേക്കോടതനി
തള്ളനികളഞ.  അതനിനുകശഷയ കകേക്കോടതനി വദകമക്കോയനി പറയുന്നതസ്റ്റ്,  ' .the files…

should disclose the reason on the basis of which such a decision was taken
by the Minister.  If the files do not disclose any reason, the courts would
only presume that the decision is not  one taken bonafide in such cases'.
ബഹമക്കോനഹപട  മനനി  കേക്കോരണങ്ങള്  പറയക്കോഹത  തസ്പീയതനി  നസ്പീടനിഹയന്നുള്ളതനിഹന  അര്ത്ഥയ
വളഹര കബക്കോധപൂര്വമക്കോയനി മനനി തഹന അധനികേക്കോര ദുര്വനിനനികയക്കോഗയ നടത്തനിഹയന്നുയ
bonafide  അലക്കോഹത  നനിയമനങ്ങള്  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  വഴനിഹതളനിച്ചുഹവന്നുള്ളതുമക്കോണസ്റ്റ്.
അവസക്കോനയ പറയുന്നതസ്റ്റ്, ' .the only inference possible is to hold that the…

enlargement of the time limit by the Minister was intended to appoint the
additional third respondent as the Member of the Commission and the same
was not an exercise of power in good faith for the purpose for which power
was conferred on the Minister' എന്നക്കോണസ്റ്റ്.

മനിനനിസറനില്  നനിക്ഷനിപ്തമക്കോയനിരനിക്കുന്ന  അധനികേക്കോരയ  ദുര്വനിനനികയക്കോഗഹപടുത്തനി
ഹകേക്കോണസ്റ്റ് നനിയമനങ്ങള് നടത്തനിഹയന്നസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി പറഞ്ഞക്കോല് അതനികനകക്കോള് കടുതല് ഏതസ്റ്റ്
കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി  പറകയണതസ്റ്റ്.  അതനികനകക്കോള്  കടുതല്  ഏതസ്റ്റ്  വനിധനിനദക്കോയമക്കോണസ്റ്റ്
കകേക്കോടതനി  പുറഹപടുവനികകണതസ്റ്റ്.  സസ്പീസറനിഹന  ഭക്കോരദ  സയശയങ്ങള്കസ്റ്റ്  അതസ്പീതയക്കോ
യനിരനികണഹമന്നസ്റ്റ്  പറഞ്ഞകപക്കോള്  ബഹമക്കോനദനക്കോയ  ഹകേ.  എയ.  മക്കോണനിസക്കോറനിഹന
രകത്തനിനുകവണനി  ദക്കോഹെെനിചയക്കോളകേളക്കോണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്.  ഇവനിഹട  ഹകേ.  ഹകേ.  രക്കോമചന്ദ്രന്
മക്കോസര്,  ഹകേ.  കേരുണക്കോകേരന് എന്നനിവര്ഹകതനിഹര ഹചറനിയ പരക്കോമര്ശയ വന്നകപക്കോള്
അവര്ഹകതനിഹര  സമരങ്ങള് നടത്തനിയ ആളകേളക്കോണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്.  ടസ്പീചറുഹട  കപരനില്
ഒന്നുമുണക്കോയനിടനിഹലന്നസ്റ്റ്  നനിങ്ങള് ഇകപക്കോള് പറയുന്നു.  ഇതസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി വനിധനിയഹലന്നസ്റ്റ്
നനിങ്ങള്  പറയുന്നു.  പനിഹന്ന  എന്തനിനക്കോണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്  ഹഹെെകകക്കോടതനിയനില്  അപസ്പീല്
കപക്കോയതസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനദയക്കോയ മനനി അധനികേക്കോര ദുര്വനിനനികയക്കോഗയ നടത്തനിയനിരനിക്കുന്നു
എന്നുള്ളതസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി വനിധനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ് വളഹര വദകമക്കോണസ്റ്റ്.  വഴനിവനിട നനിയമനങ്ങള്
നടത്തനിയനിരനിക്കുന്നു.  സസന്തയ  പക്കോര്ടനികക്കോഹര  തനിരുകേനികയറക്കോന്  കവണനി  എലക്കോ  നനിയമങ്ങളയ
ചടങ്ങളയ  കേക്കോറനില്  പറത്തനിഹകക്കോണസ്റ്റ്,  ഈ  സയസക്കോനത്തസ്റ്റ്  നനിയമ  വനിരുദ്ധമക്കോയ
നനിലേയനില്  nepotism  പൂര്ണ്ണമക്കോയ അര്ത്ഥത്തനില് നടപനിലേക്കോകനിഹകക്കോണസ്റ്റ് നനിയമനയ
നടത്തനിയനിരനിക്കുന്നു.  അതക്കോണസ്റ്റ്  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ  കേമ്മസ്പീഷനുമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  ബഹമക്കോനഹപട
ഹഹെെകകക്കോടതനി ഇന്നഹലേയുയ കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസവയ പുറഹപടുവനിച പ്രതനികേരണങ്ങളനിലുയ
വനിധനിനദക്കോയങ്ങളനിലുയ  പറയുന്നതസ്റ്റ്.   ബഹമക്കോനദനക്കോയ മുഖേദമനനി  ഇവനിഹട  കകേക്കോടതനി
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പരക്കോമര്ശങ്ങഹളപറനി പറഞ. കേഴനിഞ്ഞ മൂന്നസ്റ്റ് ദനിവസമക്കോയനി കകേരളത്തനിഹലേ ഹഹെെകകക്കോടതനി 13
പരക്കോമര്ശങ്ങളക്കോണസ്റ്റ്  ഈ  ഗവണ്ഹമനനിഹനപറനി  നടത്തനിയതസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനദനക്കോയ  മുഖേദമനനി
ഇവനിഹട പറഞ്ഞഹതലക്കോയ കകേക്കോടതനിക്കുയ ചസ്പീഫസ്റ്റ് ജസനിസനിനുമുള്ള മറുപടനിയക്കോണസ്റ്റ്.  ഈ
സര്കക്കോര്  ആകരക്കോഹടക്കോപമക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി  കചക്കോദനിച്ചു.  ഞങ്ങള്  കചക്കോദനിചതല,
ബഹമക്കോനഹപട  ഹഹെെകകക്കോടതനിയക്കോണസ്റ്റ്  കചക്കോദനിചതസ്റ്റ്.  കുടനികേളഹട  തക്കോല്പരദയ  സയരക്ഷനികക്കോന്
കകേക്കോടതനി  ശമനിക്കുകമക്കോള്  സര്കക്കോരുയ  എന്ടന്സസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷണറുയ  ശമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
മറ്റുചനിലേതനിനക്കോണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള്  5  മക്കോസയ  കേനിടനിയനിടസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിഹലേ  സസക്കോശയ  വനിദദക്കോഭദക്കോസ
കമഖേലേഹയ തകേര്ത്തസ്റ്റ് തരനിപണമക്കോകനിയ ആളകേളക്കോണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള് ജനക്കോധനിപതദഹത്ത
കുഴനിച്ചുമൂടക്കോനുയ  ദൂര്ബലേഹപടുത്തക്കോനുമക്കോണസ്റ്റ്  ശമനിചതസ്റ്റ്.  എകനികേക്യൂടസ്പീവസ്റ്റ്  ദുര്ബലേമക്കോകുകമക്കോള്
ജുഡസ്പീഷദറനി  will  step  in.  ജുഡസ്പീഷദറനി  അവനിഹട  കേടന്നുവരുയ.  ജനക്കോധനിപതദ
സയവനിധക്കോനത്തനില് എകനികേക്യൂടസ്പീവസ്റ്റ് എടുകകണ തസ്പീരുമക്കോനയ എകനികേക്യൂടസ്പീവയ ജുഡസ്പീഷദറനി
എടുകകണ  തസ്പീരുമക്കോനയ  ജുഡസ്പീഷദറനിയുയ  എടുകണയ.  എകനികേക്യൂടസ്പീവസ്റ്റ്  തസ്പീരുമക്കോനയ
എടുത്തനിഹലങനില്,  ഹലേജനികസചര്  തസ്പീരുമക്കോനയ  എടുത്തനിഹലങനില്  സസക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയുയ
കകേക്കോടതനി  step  in  ഹചയ്യുയ.  ആ  ദഇൗര്ഭക്കോഗദകേരമക്കോയ  സയഭവമക്കോണസ്റ്റ്  ഇവനിഹട  ഉണക്കോയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
നനിങ്ങള്  ഹചയക്കോത്തതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്,  നനിങ്ങള്  ആയനിരകണകനിനസ്റ്റ്  വനിദദക്കോര്ത്ഥനികേളഹട
ഭക്കോവനി അവതക്കോളത്തനിലേക്കോകനിയതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ബഹമക്കോനഹപട കകേക്കോടതനികസ്റ്റ് ഇടഹപകടണനി
വന്നു.  അതക്കോണസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി കചക്കോദനിചതസ്റ്റ്,  നനിങ്ങള് ആകരക്കോഹടക്കോപമക്കോഹണന്നസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള്
സസക്കോശയ  മക്കോകനഹജ്മെന്റുകേകളക്കോഹടക്കോപമക്കോയനിരുന്നു.  ഞങ്ങള്  പക്കോവഹപടവകരക്കോഹടക്കോപമക്കോഹണന്നസ്റ്റ്
ഇവനിഹട ബഹമക്കോനദനക്കോയ മുഖേദമനനി പറഞ്ഞകലക്കോ;  സസക്കോശയ മക്കോകനജസ്റ്റ് ഹമന്റുകേള്കസ്റ്റ്
കകേരളഹത്ത  ഹകേക്കോള്ളയടനികക്കോന്  കട്ടുനനിന്ന  നനിങ്ങള്  എങ്ങഹന  പക്കോവഹപടവരുഹട
കഹടയക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  പറയക്കോന്  കേഴനിയുയ?  നസ്പീറനില്  85  ശതമക്കോനയ  സസ്പീറ്റുയ  ഹമരനിറക്കോണസ്റ്റ്.
15 ശതമക്കോനമക്കോണസ്റ്റ് എന്.ആര്.ഐ. സസ്പീറസ്റ്റ്.   85 ശതമക്കോനയ സസ്പീറനികലേയസ്റ്റ് സുഗമമക്കോയനി
പ്രകവശന നടപടനികേള് നടത്തക്കോന് അവസരയ കേനിടനിയനിടസ്റ്റ്  ഇതുകപക്കോഹലേ കുളമക്കോകക്കോന്
പനിണറക്കോയനി സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ് മക്കോത്രകമ കേഴനിയുകേയുള. 5 മക്കോസയ നനിങ്ങള് ഒന്നുയ ഹചയക്കോത്തതസ്റ്റ് ഒരു
ദനിവസയ  ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ബഹമക്കോനദനക്കോയ  Chief  Justice  of  Kerala  നനിറകവറനിഹയന്നസ്റ്റ്
പറയുന്നതനില്  എനനികസ്റ്റ്  സകന്തക്കോഷമല  ദുധഃഖേമക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്.  ഹലേജനികസചറനികനയുയ
എകനികേക്യൂടസ്പീവനികനയുയ  അധനികേക്കോരഹത്ത  ജുഡസ്പീഷദറനി  കേവര്ഹന്നടുക്കുന്നുഹവന്നുള്ളതല
ഞക്കോന് പറയുന്നതസ്റ്റ്.  ജുഡസ്പീഷദറനികസ്റ്റ് ഇടഹപടക്കോനുള്ള അവസരയ ഹകേക്കോടുത്ത നമ്മളക്കോണസ്റ്റ്
ഹലേജനികസചറനികനയുയ  എകനികേക്യൂടസ്പീവനികനയുയ  അധനികേക്കോരഹത്ത  ദുര്ബലേഹപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
അതനില്നനിന്നുയ ഈ ഗവണ്ഹമനനിനസ്റ്റ് മക്കോറനിനനില്കക്കോന് കേഴനിയനില.  ബഹമക്കോനദനക്കോയ
മുഖേദമനനി ഭരണ കനടങ്ങഹളക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ.  അതനികലേയസ്റ്റ്  ഞക്കോന് പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  വരക്കോയ.
ഇവനിഹട കകേക്കോടതനിയുഹട ഓകരക്കോ പരക്കോമര്ശത്തനിനുയ മുഖേദമനനി മറുപടനി പറയണയ. ഈ
സര്കക്കോര് സമന്നന്മക്കോകരക്കോഹടക്കോപമക്കോഹണന്നുള്ളതനിനസ്റ്റ് ഒരു സയശയവമനില. ഈ സര്കക്കോര് മദദ
മക്കോഫനിയകയക്കോഹടക്കോപമക്കോണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിഹലേ ജനങ്ങള്കസ്റ്റ് ഓണ സമ്മക്കോനമക്കോയനി പുതനിയ
300  ബക്കോറുകേള്  തുറക്കുന്നു.  ബഹമക്കോനദനക്കോയ  സസ്പീകര്,  അങ്ങയനിലൂഹട   ഞക്കോന്
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ഗവണ്ഹമനനികനക്കോടസ്റ്റ്  കചക്കോദനികഹട;  കകേരളത്തനിഹലേ  മുനനിസനിപക്കോലേനിറനികേളനിലുയ  കകേക്കോര്പ
കറഷനുകേളനിലുമുള്ള  കറക്കോഡുകേഹളക്കോഹക  ഇകപക്കോള്  ഏതസ്റ്റ്  പടനികേയനിലേക്കോണസ്റ്റ്  വരുന്നതസ്റ്റ്;
കകേരളത്തനിഹലേ  ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  ഓണ  സമ്മക്കോനയ  ഇത്രയുയ  ബക്കോറുകേള്  തുറകക്കോന്
കപക്കോകുന്നുഹവന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  എത്ര  ഗജവസ്പീരനക്കോഹര  നനിര്ത്തനിയക്കോണസ്റ്റ്  ഇനനി  ആളകേള്
പ്രകവശകനക്കോത്സവയ നടത്തുന്നഹതന്നക്കോണസ്റ്റ് കകേരളയ കനക്കോകനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതക്കോകണക്കോ
പക്കോവങ്ങകളക്കോഹടക്കോപയ;  ഇതക്കോകണക്കോ  ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേകളക്കോഹടക്കോപയ;  ഇതക്കോകണക്കോ  വസ്പീകര്
ഹസക്ഷകനക്കോഹടക്കോപയ;  ഇവനിഹട  5  മക്കോസമക്കോയനിടസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിഹലേ ഹമഡനികല് വനിദദക്കോഭദക്കോസഹത്ത
കുളമക്കോകനിയ  നനിങ്ങളക്കോകണക്കോ  ഭരണ  കനടങ്ങഹളപറനി  അവകേക്കോശയഹകേക്കോളന്നതസ്റ്റ്?  കകേക്കോടതനി
മഹറക്കോന്നസ്റ്റ് പറഞ, മറസ്റ്റ് സയസക്കോനങ്ങളനില് സസക്കോശയ പ്രകവശനയ കുഴപമനിലക്കോഹത നടക്കുകമക്കോള്
ഇവനിഹട സര്കക്കോര് എലക്കോയ കുഴച്ചുമറനിച്ചുഹവന്നസ്റ്റ്.  സസക്കോശയ പ്രകവശനത്തനില് സര്കക്കോര്
മറക്കോരുകടകയക്കോ കേളനിപക്കോവയക്കോണസ്റ്റ്.  ആരുഹട കേളനിപക്കോവയക്കോണസ്റ്റ്?  സര്കക്കോര് ഇവനിഹട കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ്
തതസശക്കോസ്ത്രമക്കോണസ്റ്റ് പറയുന്നഹതങനിലുയ ഫക്യൂഡല് ചനിന്തക്കോഗതനി നനിലേനനില്ക്കുന്നതു കപക്കോഹലേയക്കോണസ്റ്റ്
കേക്കോരദങ്ങള് കപക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില് കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ്  ഭരണമക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  ഞങ്ങളക്കോരുയ
പറഞ്ഞനില.  കകേരളത്തനില് ഒരനികലുയ കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ് ഭരണയ ഉണക്കോകേക്കോനുയ കപക്കോകുന്നനില
എന്നുള്ളതസ്റ്റ്  മഹറക്കോരു  കേക്കോരദയ.  ഇവനിഹട  ഫക്യൂഡല്  മകനക്കോഭക്കോവകത്തക്കോഹട  ആരക്കോണസ്റ്റ്
ഹപരുമക്കോറുന്നതസ്റ്റ്?  ഞങ്ങളക്കോരുയ  പത്രകക്കോകരക്കോടസ്റ്റ്  ഫക്യൂഡല് മകനക്കോഭക്കോവകത്തക്കോഹട  ഹപരുമക്കോറക്കോറനില.
ഞങ്ങളക്കോരുയ  അത്തരയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മുകന്നക്കോട്ടുഹകേക്കോണകപക്കോകേക്കോറനില.  ഫസ്പീസനില്
വദകതയനിഹലങനില് കകേക്കോടതനിഹയ സമസ്പീപനികക്കോഹമന്നതസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി പരക്കോമര്ശങ്ങളക്കോണസ്റ്റ്.
ഇവനിഹട  കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ്  ഗവണ്ഹമനക്കോഹണങനിലുയ  ഫക്യൂഡല് മകനക്കോഭക്കോവകത്തക്കോഹടയക്കോണസ്റ്റ്
ഹപരുമക്കോറുന്നഹതന്നസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  ബഹമക്കോനഹപട  ചസ്പീഫസ്റ്റ്  ജസനിസസ്റ്റ്  അടങ്ങുന്ന  ഡനിവനിഷന്
ഹബഞക്കോണസ്റ്റ്.  ഹദവത്തനിഹന  സസന്തയ  നക്കോഹടന്നസ്റ്റ്  കേരുതുന്നതുയ  വനിദദക്കോഭദക്കോസത്തനില്
മുന്പന്തനിയനിലുമുള്ള  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  തസ്പീരക്കോകളങമക്കോയനി  മക്കോറനി.  ഇതസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്
പറഞ്ഞതല,  ബഹമക്കോനഹപട ഹഹെെകകക്കോടതനി പറഞ്ഞതക്കോണസ്റ്റ്.  കവഹറ രസകേരമക്കോയ
ഒരു  കേക്കോരദമുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  കകേള്കണയ.  കേക്കോറനിഹന  എഞനിനസ്പീയറനിയഗസ്റ്റ്  ഹകേക്കോള്ളക്കോയ  എന്ജനിഹന
കേക്കോരദത്തനിഹലേക്കോഴനിഹകേ എന്ന കപക്കോഹലേയക്കോണസ്റ്റ്  സര്കക്കോരനിഹന കേക്കോരദങ്ങള് കപക്കോകുന്നഹതന്നക്കോണസ്റ്റ്
ബഹമക്കോനഹപട  ചസ്പീഫസ്റ്റ്  ജസനിസനിഹന  ഹബഞസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  എന്നനിട്ടുയ  മുഖേദമനനി  പറയുന്നു
ഭരണത്തനില് എലക്കോയ നന്നക്കോയനി നടക്കുന്നുഹവന്നസ്റ്റ്.  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷനനിഹലേ നനിയമനത്തനില്
മനനിയുഹട  ഇടഹപടല്  സദുകദ്ദേശകത്തക്കോഹടയല,  മനനിയുഹട  അധനികേക്കോരത്തനില്  നനിക്ഷനിപ്തമക്കോയ
അധനികേക്കോരത്തനിഹന  ഉത്തമ  വനിശസക്കോസത്തനിലുള്ള  വനിനനികയക്കോഗമല  നടന്നതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
കകേക്കോടതനി  പറയുന്നു.  കനിമനിനല് കകേസസ്റ്റ്  പ്രതനി  എങ്ങഹന ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷന്
ഹമമറക്കോയനി?  ഇന്നഹലേ  വളഹര  പ്രധക്കോനഹപട  ഒരു  പരക്കോമര്ശമക്കോണസ്റ്റ്  ബഹമക്കോനഹപട
ഹഹെെകകക്കോടതനി അതുസയബനനിചസ്റ്റ് നടത്തനിയതസ്റ്റ്.  ആകരക്കോഗദ വകുപ്പുമനനിഹയ ഇതനില്
നനിന്നസ്റ്റ്  ഒഴനിവക്കോകണയ,  മനനിയുഹട  കപരനിലുള്ള  പരക്കോമര്ശങ്ങള്  നസ്പീകനികനിടണയ
എന്നതനികനല്  ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനികസ്റ്റ്  ഉത്തരവക്കോദനിതസങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഒഴനിഞ
മക്കോറക്കോന് കേഴനിയനിഹലന്നക്കോണസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി പറഞ്ഞതസ്റ്റ്. ഇത്രയുയ പരക്കോമര്ശങ്ങള് ഉണക്കോയനിട്ടുയ
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ഈ കകേസനില് ഒരു കുറവയ ഹതറ്റുയ ഉണക്കോയനിടനിഹലന്നക്കോണസ്റ്റ് ബഹമക്കോനദനക്കോയ മുഖേദമനനി
പറയുന്നതസ്റ്റ്. ഞങ്ങള് ഇതനിനുകവണനി അപസ്പീലേനിനസ്റ്റ് കപക്കോകുയ. പനിഹന്നന്തനിനക്കോണസ്റ്റ് നനിങ്ങള്
അപസ്പീലേനിനസ്റ്റ് കപക്കോകുന്നതസ്റ്റ്? അപസ്പീലേനിനസ്റ്റ് കപക്കോയനിടസ്റ്റ് ഇന്നഹലേ നനിങ്ങള്കസ്റ്റ് കസ കേനിടനിയനില.
ഇന്നസ്റ്റ് കകേക്കോടതനിയനില് വരുകമക്കോള് കകേക്കോടതനി തസ്പീരുമക്കോനനികഹട. കകേക്കോടതനിയുഹട പരനിഗണ
നയനിലേനിരനിക്കുന്ന പ്രശ്നമക്കോയതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് അതനികലേയസ്റ്റ് കേടക്കുന്നനില.  കകേക്കോടതനികസ്റ്റ്
ഇഷ്ടമുള്ളതുകപക്കോഹലേ തസ്പീരുമക്കോനനികഹട.

ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനി  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്കസ്റ്റ്  വനിഷയ  ദക്കോരനിദദമക്കോഹണന്നക്കോണസ്റ്റ്
എന്നക്കോല്  ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനികയക്കോടസ്റ്റ്  പറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്  വനിഷയ  ബക്കോഹലേദയഹകേക്കോണസ്റ്റ്
ഞങ്ങള്കസ്റ്റ് വസ്പീര്പ്പുമുട്ടുകേയക്കോഹണന്നക്കോണസ്റ്റ്.  ഓകരക്കോ വനിഷയയ ഓകരക്കോ ദനിവസയ എടുകകണ
സനിതനിയക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളഹട സര്കക്കോര് ആകരക്കോഹടക്കോപമക്കോഹണന്നസ്റ്റ് കചക്കോദനിചകപക്കോള്
പക്കോവങ്ങകളക്കോഹടക്കോപമക്കോഹണന്നക്കോണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  അങ്ങയുഹട  മനനിസഭയനിഹലേ  അയഗമക്കോയ
ശസ്പീ. കതക്കോമസസ്റ്റ് ചക്കോണനിഹകതനിഹര ആകരക്കോപണമുണക്കോയകപക്കോള് അതനിഹനപറനി അകനസഷനികക്കോന്
അങ്ങസ്റ്റ്  തയക്കോറക്കോയനിടനില.  ശസ്പീ.  പനി.  വനി.  അന്വര്,  എയ.എല്.എ.-യ്ഹകതനിഹര  ചട
ലേയഘനങ്ങളഹടയുയ നനിയമലേയഘനങ്ങളഹടയുയ കപരനില്  നനിരന്തരമക്കോയനി വക്കോര്ത്തകേള്
വരുന്നു. ഇതുവകരയുയ നടപടനിഹയടുകക്കോന് തയക്കോറക്കോയനിടനില. അങ്ങസ്റ്റ് ഹപക്കോതു സമൂഹെെഹത്ത
എന്തസ്റ്റ്  കബക്കോദ്ധദഹപടുത്തനിഹയന്നക്കോണസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്?  ശസ്പീ.  കതക്കോമസസ്റ്റ്  ചക്കോണനിയുഹട
കപരനില് പ്രമുഖേ ദനിനപത്രങ്ങളനിലുയ മക്കോധദമങ്ങളനിലുയ നനിരന്തരമക്കോയനി ആകരക്കോപണങ്ങള്
വരുന്നു. അതസ്റ്റ് ശരനിയക്കോകണക്കോ ഹതറക്കോകണക്കോഹയന്നസ്റ്റ് എനനികറനിയനില.....  ഞക്കോന് പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്
അകങ്ങയസ്റ്റ് വഴങ്ങക്കോയ. ( ..… ബഹെെളയ.....)

ഗതക്കോഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതക്കോമസസ്റ്റ്  ചക്കോണനി):  സര്,  ഞക്കോന്  അങ്ങകയക്കോടസ്റ്റ്
ആവശദഹപടുന്നതസ്റ്റ് എനനിഹകതനിഹര ഉന്നയനിക്കുന്ന ആകരക്കോപണഹത്തപറനി അങ്ങസ്റ്റ് കനരനിട്ടുവന്നസ്റ്റ്
അകനസഷണയ നടത്തണയ. ആ ഹവല്ലുവനിളനി സസസ്പീകേരനികക്കോന് അങ്ങസ്റ്റ് ഇകപക്കോഴുയ തയക്കോറക്കോ
കണക്കോഹയന്നക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് കചക്കോദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് ഹചന്നനിത്തലേ: സര്, അതസ്റ്റ് ഞക്കോനല അകനസഷനികകണതസ്റ്റ്.  മനനിസഭയനിഹലേ
ഒരയഗത്തനിഹനതനിഹര  ആകരക്കോപണമുണക്കോയക്കോല്  നനിയമസഭക്കോ  സമനിതനിഹയഹകക്കോണസ്റ്റ്
അകനസഷനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് തയക്കോറക്കോകണക്കോ; ഞക്കോന് മക്കോത്രമക്കോകണ, പ്രതനിപക്ഷവയ
ഭരണപക്ഷവയ കടനിയുള്ള നനിയമസഭക്കോ കേമ്മനിറനിഹയഹകക്കോണസ്റ്റ് അകനസഷനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അങ്ങസ്റ്റ് തയക്കോറക്കോകണക്കോ? 

ശസ്പീ  .    കതക്കോമസസ്റ്റ്  ചക്കോണനി:  സര്,  ഭരണകേക്ഷനിഹയ  ഉള്ഹപടുത്തണ,  ഞക്കോന്  അങ്ങഹയ
വനിശസക്കോസത്തനിഹലേടുത്തനിരനിക്കുന്നു.  അങ്ങസ്റ്റ്  കനതൃതസയ  ഹകേക്കോടുക്കുന്ന  അഞ്ചുകപരടങ്ങുന്ന
സമനിതനി  അകനസഷനിചസ്റ്റ്  ഹതളനിയനിക്കുകേയക്കോഹണങനില്  ഞക്കോന്  രക്കോജനിവയക്കോന്  ഇകപക്കോഴുയ
ബക്കോധദസനക്കോണസ്റ്റ്.  ഞക്കോന്  വസ്പീണയ  ഹവല്ലുവനിളനിക്കുന്നു.  അതനിനസ്റ്റ്  ഹഹധരദമുകണക്കോ?  എനനികസ്റ്റ്
അങ്ങഹയ വനിശസക്കോസമക്കോണസ്റ്റ്. ( ..… ബഹെെളയ.....)
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ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേ:  സര്,  ആ ഉത്തരവക്കോദനിതസയ  ഒറയസ്റ്റ്  ഏഹറടുകക്കോന്
ഞക്കോന്  അശകനക്കോണസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഒരു  നനിയമസഭക്കോ  കേമ്മനിറനി  അകനസഷനികഹട.
അതനിനസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  കതക്കോമസസ്റ്റ്  ചക്കോണനിഹയ  ഹവല്ലുവനിളനിക്കുന്നു.  അതനിനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്  തയക്കോറക്കോകണക്കോ?
മനനിസഭയനിഹലേ ഒരയഗത്തനിഹനതനിഹര ഉയര്ന്നുവന്ന ആകരക്കോപണയ  ബഹമക്കോനഹപട
സസ്പീകര്  ഒരു  നനിയമസഭക്കോ  കേമ്മനിറനിഹയഹകക്കോണസ്റ്റ്  അകനസഷനിപനികണഹമന്നസ്റ്റ്  ഞക്കോന്
ആവശദഹപടുകേയക്കോണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്കോധക്കോകൃഷ്ണന്: സര്, നനിയമസഭയനില്   കട്ടുത്തരവക്കോദനിത്തമുള്ള
ഗവണ്ഹമനനിഹലേ  ഒരു  മനനി  പറയുന്ന  അഭനിപ്രക്കോയയ  ഗവണ്ഹമനനിഹനകടനി  അഭനിപ്രക്കോയമക്കോണസ്റ്റ്.
ഗവണ്ഹമനനിഹന  ഒപസ്പീനനിയന്  ഒരു  കേമ്മനിറനിഹയഹകക്കോണസ്റ്റ്  അകനസഷനിപനികണഹമന്നക്കോണസ്റ്റ്.
അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് സഭ ഏകേകേണ്ഠമക്കോയനി തസ്പീരുമക്കോനനിചസ്റ്റ്  നനിയമസഭക്കോ കേമ്മനിറനിഹയഹകക്കോണസ്റ്റ്
അകനസഷനിപനികക്കോന്  തയക്കോറക്കോകണക്കോഹയന്നസ്റ്റ്  ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനി  മറുപടനി
പറകയണതക്കോണസ്റ്റ്. (...ബഹെെളയ..)

മനി  .    സസ്പീകര്:  പസ്പീസസ്റ്റ്..പസ്പീസസ്റ്റ്...  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്കോവനിഹന  സയസക്കോരനികക്കോന്
അനുവദനികകണതക്കോണസ്റ്റ്. (...ബഹെെളയ..)  പസ്പീസസ്റ്റ്...അയഗങ്ങള് അവരവരുഹട ഹചയറനില്
ഇരനികകണതക്കോണസ്റ്റ്. അകദ്ദേഹെെയ സയസക്കോരനികഹട.  (...ബഹെെളയ..)

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്കോധക്കോകൃഷ്ണന്:  സര്,  അതല പ്രശ്നയ...  (ബഹെെളയ..)  ഇവനിഹട
ഗഇൗരവമക്കോയ ഒരു വനിഷയയ പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവസ്റ്റ് സയസക്കോരനിക്കുകമക്കോള് മനനിസഭയനിഹലേ
ഒരയഗയ  എഴുകന്നറസ്റ്റ്  അകനസഷണത്തനിനുകവണനി ഹവല്ലുവനിളനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  നനിയമസഭക്കോ
കേമ്മനിറനി  അകനസഷനികണഹമന്നസ്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവസ്റ്റ്  അഭനിപ്രക്കോയയ  പറയുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
നനിയമസഭക്കോ  കേമ്മനിറനിഹയന്നതസ്റ്റ്  തതസത്തനില് അകദ്ദേഹെെയകടനി  അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അതനിഹന
അടനിസക്കോനത്തനില്  നനിയമസഭക്കോ  കേമ്മനിറനി  അകനസഷനികണഹമന്നതക്കോണസ്റ്റ്  ആവശദയ.
അതനില് ചടലേയഘനഹമക്കോന്നുമനില. 

Shri.  Ramesh  Chennithala:  Sir,  I  request  the  Hon'ble  Chair  to
constitute a Committee from among the members of the House and enquire
about it. അതക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് അങ്ങകയക്കോടസ്റ്റ് ആവശദഹപടുന്നതസ്റ്റ്.  (...ബഹെെളയ..)

മനി  .    സസ്പീകര്:  ഞക്കോന്  മനസനിലേക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷയ  തുടര്ചയക്കോയനിടസ്റ്റ്
അകദ്ദേഹെെത്തനിഹനതനിഹര ആകരക്കോപണങ്ങള് ഉന്നയനിക്കുകമക്കോള് പ്രതനിപക്ഷത്തനിനുതഹന്ന
കനരനിടസ്റ്റ്  പരനികശക്കോധനിചസ്റ്റ്  കബക്കോധദഹപകടക്കോകടഹയന്നക്കോണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹെെയ  പറയുന്നതസ്റ്റ്.   (ബഹെെളയ..)
ഉന്നയനിച ആകരക്കോപണയ ശരനിയക്കോകണക്കോഹയന്നസ്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവനിനുതഹന്ന കനരനിട്ടു
കപക്കോയനി പരനികശക്കോധനിചസ്റ്റ് കബക്കോധദഹപടക്കോവന്നതക്കോഹണന്നക്കോണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹെെയ പറഞ്ഞതനിഹന
അര്ത്ഥയ.
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Shri.  Ramesh  Chennithalla:  Sir,  In  our  Parliamentary  democracy,
such kind of system is not there. If there is a serious allegation, whether the
Government can enquire or the Chair can direct the Government and the
Opposition  to  form a  Committee  and  enquire  about  it.  അലക്കോഹത ഞക്കോന്
അകനസഷനികണഹമന്നല പറകയണതസ്റ്റ്. (...ബഹെെളയ..)

മനി  .   സസ്പീകര്: അതസ്റ്റ് അകദ്ദേഹെെത്തനിഹന ധക്കോര്മ്മനികേമക്കോയ ഒരക്കോവശദമക്കോണസ്റ്റ്. (ബഹെെളയ..)

പടനികേജക്കോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്കോകസമുദക്കോയകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സക്കോയസക്കോരനികേവയ
പക്കോര്ലേഹമനറനികേക്കോരദവയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ഹകേ  .   ബക്കോലേന്): സര്, ബഹമക്കോനഹപട
സസ്പീകറുഹട മുമനിലുള്ള വനിഷയയ റൂള്  50  പ്രകേക്കോരമുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.  റൂള്  50  അനുസരനിചസ്റ്റ്
അഴനിമതനി  ആകരക്കോപണവമക്കോയനി  ബനഹപട്ടുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഭരണപക്ഷത്തുനനികന്നക്കോ  പ്രതനിപക്ഷത്തു
നനികന്നക്കോ  ആകരക്കോപണയ  ഹകേക്കോണവന്നക്കോല്   അതനിഹന  മുകേളനില്  ഒരു  തസ്പീരുമക്കോനഹമടുകക്കോന്
ബഹമക്കോനഹപട സസ്പീകര്കസ്റ്റ് അധനികേക്കോരമനിലക്കോത്തതക്കോണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേ:  സര്,  ബഹമക്കോനഹപട  നനിയമ  വകുപ്പുമനനിയുഹട
പരക്കോമര്ശയ  ഹചയറനികനക്കോടുള്ള  അവകഹെെളനമക്കോണസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  പനിന്വലേനികക്കോന്
ആവശദഹപകടണതക്കോണസ്റ്റ്.

മനി  .   സസ്പീകര്: റൂള് 50-ഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി അങ്ങസ്റ്റ് സയസക്കോരനിക്കുന്ന കേക്കോരദയ അകദ്ദേഹെെയ
ശദ്ധയനില്ഹപടുത്തനിഹയകന്നയുള.

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേ:  സര്,  ഇഹതലക്കോയ  പരനികശക്കോധനികക്കോനുള്ള  കേഴനിവയ
അധനികേക്കോരവമുള്ള  ആളക്കോണകലക്കോ  അങ്ങസ്റ്റ്.  അങ്ങഹയ  അപമക്കോനനികക്കോന്  ഒരു  മനനി
ശമനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ശരനിയക്കോകണക്കോ? ഇകക്കോരദത്തനില് ഞങ്ങള് അങ്ങകയക്കോഹടക്കോപമക്കോണസ്റ്റ്.

മനി  .    സസ്പീകര്:  അതനില്  എനനികസ്റ്റ്  അങ്ങകയക്കോടസ്റ്റ്  വളഹരകയഹറ  നന്ദനിയുണസ്റ്റ്.
ഭരണപക്ഷത്തനിനുയ പ്രതനിപക്ഷത്തനിനുയ ഹചയറനികനക്കോടസ്റ്റ് കേക്കോരദങ്ങള് നനിര്കദ്ദേശനികക്കോനുയ
ഉന്നയനികക്കോനുമുള്ള അവകേക്കോശമുണസ്റ്റ്. അകദ്ദേഹെെയ പക്കോര്ലേഹമനറനികേക്കോരദ വകുപ്പുമനനിഹയന്ന
നനിലേയനില് റൂള് 50-നനിടയനില് അതസ്റ്റ് പക്കോടനിഹലന്നസ്റ്റ് പറഞ.  അത്രമക്കോത്രകമയുള.

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേ:  സര്,  എന്നക്കോലുയ  വര്ഷങ്ങളക്കോയനി  അങ്ങഹയ
അറനിയക്കോവന്ന ആളകല ബഹമക്കോനഹപട പക്കോര്ലേഹമനറനികേക്കോരദ വകുപ്പുമനനി.  അകങ്ങയസ്റ്റ്
അതനിനുള്ള കേഴനിവനിഹലന്നസ്റ്റ് അകദ്ദേഹെെയ ധരനിചതസ്റ്റ് വളഹര ഹതറക്കോയനികപക്കോയനി. ഏതക്കോയക്കോലുയ
ശസ്പീ. കതക്കോമസസ്റ്റ് ചക്കോണനിയുഹട ഹവല്ലുവനിളനി ഞക്കോന് സസസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹെെത്തനിഹനതനിരക്കോയനി
ഒരു ഹഹഫനനിയഗസ്റ്റ് ഹകേക്കോണവന്നക്കോല് ജനങ്ങള് എന്തുവനിചക്കോരനിക്കുയ. പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവസ്റ്റ്
രക്കോഷസ്പീയകപ്രരനിതമക്കോയനി ഹചയ്തതക്കോഹണന്നസ്റ്റ് പറയുയ.  അതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ് ഒരു നനിയമസഭക്കോ
കേമ്മനിറനിഹയഹകക്കോണസ്റ്റ്  അകനസഷനിപനികണഹമന്നസ്റ്റ് ഞക്കോന് പറയുന്നതസ്റ്റ്.
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മനി  .   സസ്പീകര്:  അകദ്ദേഹെെത്തനിഹന ധക്കോര്മ്മനികേതയനില് നനിന്നുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹെെയ
അങ്ങഹന പറഞ്ഞഹതന്നസ്റ്റ് നമുഹകലക്കോവര്ക്കുയ മനസനിലേക്കോകുയ.  നനിങ്ങള് ഉന്നയനിക്കുന്ന
ആകരക്കോപണത്തനില്  ഉറച്ചുനനില്ക്കുകേയക്കോഹണങനില് നനിങ്ങള്  സലേത്തുകപക്കോയനി കേണസ്റ്റ്
മനസനിലേക്കോക എന്നക്കോണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹെെയ ഉകദ്ദേശനിചതസ്റ്റ്...... (ബഹെെളയ..)

ശസ്പീ  .   എ  .   ഹകേ  .   ബക്കോലേന്:സര്, ഇന്നഹത്ത അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിഹന ഉള്ളടകയ
എന്തക്കോണസ്റ്റ്?

മനി  .    സസ്പീകര്:  അങ്ങസ്റ്റ് അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിഹന ഉള്ളടകവമക്കോയനി ബനഹപട
കേക്കോരദങ്ങള് സയസക്കോരനിചസ്റ്റ്  അവസക്കോനനിപനികകണതക്കോണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേ:  സര്,  അടനിന്തരപ്രകമയവമക്കോയനി  ബനഹപട  കേക്കോരദങ്ങഹള
പനിടനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  മുഖേദമനനി  ഇഇൗ  രക്കോജദത്തുള്ള  മുഴുവന്  കേക്കോരദങ്ങഹളപറനിയുയ  പറഞ്ഞകപക്കോള്
പക്കോര്ലേഹമനറനികേക്കോരദ വകുപ്പുമനനി എന്തുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ് മനിണക്കോതനിരുന്നതസ്റ്റ്? 

മനി  .    സസ്പീകര്:  ...(ബഹെെളയ..)  അടനിന്തരപ്രകമയവമക്കോയനി ബനഹപട കേക്കോരദങ്ങള്
സയസക്കോരനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ബഹമക്കോനഹപട  പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവസ്റ്റ്  അവസക്കോനനിപനികകണതക്കോണസ്റ്റ്...
പസ്പീസസ്റ്റ്...

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ് ഹചന്നനിത്തലേ:  സര്,  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന് കകേസ്സുമക്കോയനി ബനഹപടതക്കോകണക്കോ
ഇന്നഹത്ത അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനുള്ള മറുപടനി? ......(ബഹെെളയ..)

മനി  .    സസ്പീകര്:  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനസ്റ്റ്  അവതരണക്കോനുമതനി  കതടനിഹകക്കോണസ്റ്റ്
സയസക്കോരനിചകപക്കോള് ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനിയുമക്കോയനി  ബനഹപട ഒരു കകേസനിഹന
സയബനനിച വനിഷയയ ശസ്പീ. ഹകേ. സനി. കജക്കോസഫസ്റ്റ് ഉന്നയനിച്ചു. 

ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് ഹചന്നനിത്തലേ: സര്, അതസ്റ്റ് ശരനിയല. അങ്ങസ്റ്റ് മനനിഹയ നനിയനനികണയ.

മനി  .   സസ്പീകര്: ശസ്പീ. ഹകേ. സനി. കജക്കോസഫസ്റ്റ് ആ വനിഷയയ ഉന്നയനിചതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്
മുഖേദമനനികസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് വനിശദസ്പീകേരനികകണനിവന്നതസ്റ്റ്.  നമ്മഹളലക്കോവരുയ അതസ്റ്റ് കകേടതകല?
ശസ്പീ.  ഹകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  പ്രസയഗനിക്കുന്നതനിനനിടയനില്  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്  കകേസസ്റ്റ്  പരക്കോമര്ശനിചതു
ഹകേക്കോണസ്റ്റ് ബഹമക്കോനഹപട മുഖേദമനനികസ്റ്റ് ആ വനിഷയഹത്തപറനി സയസക്കോരനികകണതക്കോയനി
വന്നു.  അത്രകയയുള. .......(ബഹെെളയ..)

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേ:  സര്,  ഇഇൗ  സയസക്കോനത്തസ്റ്റ്  കേകയറയ  നടത്തുന്നവഹരയുയ
നനിയമലേയഘകേഹരയുയ ഭൂമക്കോഫനിയഹയയുയ  സയരക്ഷനിക്കുന്ന ഒരു ഗവണ്ഹമനക്കോയനി  ഇഇൗ
സര്കക്കോര്  മക്കോറനിയനിരനിക്കുന്നു.  മദദരക്കോജക്കോകനക്കോരുഹട  ഇഷ്ടക്കോനുസരണയ  കകേരളത്തനില്
മദദബക്കോറുകേള്  തുറന്നുഹകേക്കോടുക്കുന്ന  ഗവണ്ഹമനക്കോയനി  ഈ  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  മക്കോറനിയനിരനിക്കുന്നു.
മക്കോത്രമല  ഇവനിഹട  നനിയമയ  നനിയമത്തനിഹന  വഴനികല  പനിണറക്കോയനി  വനിജയഹന  വഴനികക്കോണസ്റ്റ്
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കപക്കോയനിഹകക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹെെയ തസ്പീരുമക്കോനനിക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ് ഇവനിടഹത്ത നനിയമയ.
അതസ്റ്റ്  അയഗസ്പീകേരനികക്കോന് കേഴനിയുന്ന കേക്കോരദമക്കോകണക്കോ;  ഇന്നസ്റ്റ്  നമ്മുഹട  സയസക്കോനഹത്ത
ജനങ്ങള്  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നഹമന്തക്കോണസ്റ്റ്?  അനനിയനനിതമക്കോയ  വനിലേകയറയ.   ബഹമക്കോനഹപട
മുഖേദമനനി ഒരു മുറയ പചകറനിയക്കോണസ്റ്റ് നല്കേക്കോന് കപക്കോകുന്നഹതന്നസ്റ്റ് പറഞ. ഒഴനിഞ്ഞ
മുറമക്കോണസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിഹലേ  ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഇന്നസ്റ്റ്  കേനിടനിഹകക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എവനിഹടയക്കോണസ്റ്റ്
വനിലേകയറമനിലക്കോത്തതസ്റ്റ്?  വനിലേകയറയഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ജനങ്ങള്  പ്രയക്കോസഹപടുന്നു.  ഒരു  വര്ഷയ
അഞ്ചുലേക്ഷയ  കപര്കസ്റ്റ്  ഹതക്കോഴനില്  നല്കുഹമന്നസ്റ്റ്  പറഞ്ഞസ്റ്റ്  അധനികേക്കോരകമറ  ഗവണ്ഹമനനിനസ്റ്റ്
23,000  കപര്കസ്റ്റ്  മക്കോത്രമക്കോണസ്റ്റ്  കജക്കോലേനി  നല്കേക്കോന്  സക്കോധനിചതസ്റ്റ്.  ഇതക്കോകണക്കോ  സര്കക്കോരനിഹന
കമന?  ഇവനിഹട വനിലേകയറയഹകേക്കോണസ്റ്റ് ജനങ്ങള് പ്രയക്കോസഹപടുന്നു.  ഉത്തര്പ്രകദശനില്
70  കുടനികേളക്കോണസ്റ്റ്  കയക്കോഗനി  ആദനിതദനക്കോഥസ്റ്റ്  ഗവണ്ഹമനനിഹന കൃതദവനികലേക്കോപയഹകേക്കോണസ്റ്റ്
മരനിചഹതങനില് കകേരളത്തനില്  ആകരക്കോഗദ വകുപ്പുമനനിയുഹട കൃതദവനികലേക്കോപയഹകേക്കോണസ്റ്റ്
700 -ല്  അധനികേയ  ആളകേളക്കോണസ്റ്റ്  പനനി  ബക്കോധനിചസ്റ്റ്  മരണഹപടതസ്റ്റ്.  അവര്കസ്റ്റ്  ഒരു  രൂപയുഹട
സഹെെക്കോയയ ഹകേക്കോടുകക്കോന് നനിങ്ങളഹട സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ് കേഴനികഞ്ഞക്കോ? ബഹമക്കോനഹപട മനനി
കപക്കോലേസ്പീസനിഹനപറനി  പറഞ.  പറവൂരനില്  മുജക്കോഹെെനിദസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തകേനക്കോര്  ലേഘുകലേഖേ
വനിതരണയ ഹചയ്തതനിഹന കപരനില് ആ പക്കോവങ്ങള്ഹകതനിഹര  153 (എ)  അനുസരനിചസ്റ്റ്
കകേസസ്റ്റ്  എടുക്കുകേയുയ  അവഹര  മര്ദ്ദേനിച  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കേക്കോഹര  സസതനമക്കോയനി
കപക്കോകേക്കോന്  അനുവദനിക്കുകേയുയ  ഹചയ്തവരക്കോണസ്റ്റ്  നനിങ്ങളഹട  കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്.  ഇങ്ങഹനയുള്ള
നനിയമമക്കോകണക്കോ കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ് നടപക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്? ശസ്പീമതനി ശശനികേലേ ടസ്പീചറുയ ശസ്പീ. കുമ്മനയ
രക്കോജകശഖേരനുയ   ശസ്പീ.  ഹകേ.  സുകരന്ദ്രനുയ  പ്രസയഗനിചക്കോല്  കകേസനില.  എന്നക്കോല്
ശസ്പീ.  കമക്കോഹെെന്  ഭഗവതസ്റ്റ്  പതക്കോകേ  ഉയര്ത്തനിയക്കോല്  നനിയകമക്കോപകദശയ  കതടണയ,  മുന്  എയ.എല്.എ.
ശസ്പീ.  ഹമക്കോയസ്പീന്കുടനി പതക്കോകേ ഉയര്ത്തനിയക്കോല് അതനിഹന കപരനില്  ഹസക്ഷന്   153
ചുമത്തനി  കകേഹസടുക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  എന്തസ്റ്റ്  നനിയമമക്കോണസ്റ്റ്  ഇവനിഹട  നടപക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്?
ഇങ്ങഹനയക്കോകണക്കോ കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ് ഹചകയണതസ്റ്റ്.

11.00 AM]

മുഖേദമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി  വനിജയന്):  സര്,  ഇവനിഹട  സൂചനിപനിച,
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കേക്കോര്  ആകമനിച്ചു  എന്ന  പ്രശ്നഹത്ത  വളഹര  ഗഇൗരവമക്കോയനിത്തഹന്ന
സര്കക്കോര്  കേക്കോണുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല് നക്കോയ  കേക്കോകണഹണക്കോരു കേക്കോരദയ,  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ഹന
കപക്കോലുള്ള  വനിഭക്കോഗങ്ങള്  നക്കോടനില്  ഏഹതങനിലുയ  തരത്തനില്  അതനികമങ്ങള്  നടത്തണഹമന്നസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  നടക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  മരുന്നനിട്ടുഹകേക്കോടുക്കുന്ന  പണനി  ആരുയ
നടത്തക്കോതനിരനികണയ.  (...ബഹെെളയ...)  ഞക്കോന് അതനികലേയക്കോണസ്റ്റ്  വരുന്നതസ്റ്റ്.  മുജക്കോഹെെനിദനിഹന ഒരു
വനിഭക്കോഗയ  ലേഘുകലേഖേകേള്  വനിതരണയ  ഹചയ്തുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  മതപ്രചരണയ  നടത്തുകേയക്കോയനിരുന്നു.
അവര് ലേഘുകലേഖേ വനിതരണയ ഹചയ്തതസ്റ്റ് ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-നുകടനി കുറച്ചു സസക്കോധസ്പീനമുള്ള
കകേന്ദ്രത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്. അവനിഹടയുള്ള ഹെെനിന്ദു വസ്പീടുകേളനില് കേയറനി ലേഘുകലേഖേ ഹകേക്കോടുക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. ആ
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ലേഘുകലേഖേയനില്  രഹണണ്ണത്തനില്  കവഹറ  പ്രശ്നങ്ങഹളക്കോന്നുമനില.  എന്നക്കോല്  ഒരു
ലേഘുകലേഖേയനില് പറയുന്ന ഭക്കോഗയ അങ്ങസ്റ്റ് ഉന്നയനിചതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് പറയുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
അഹലങനില് പറയുമക്കോയനിരുന്നനില. "എന്നക്കോല് നക്കോയ ഇന്നസ്റ്റ്  എന്തനിഹന പനിറകകേയക്കോണസ്റ്റ്;
നക്കോയ  ആകരക്കോടക്കോണസ്റ്റ്  പ്രക്കോര്ത്ഥനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  വനിഗ്രഹെെങ്ങകളക്കോടസ്റ്റ്,  ജസ്പീവനിക്കുന്നവരുയ  മരനിചവരുമക്കോയ
ആള് ഹഹദവങ്ങകളക്കോടസ്റ്റ്, പുണദക്കോളനക്കോര്, ഒഇൗലേനിയ, ബസ്പീവനി, സനിദ്ധന്. പക്കോടനില സുഹൃഹത്ത,
ഇവഹരക്കോഹകയുയ  ആ  മഹെെക്കോനക്കോയ  സ്രഷ്ടക്കോവനിഹന  സൃഷ്ടനികേള്  മക്കോത്രയ.  ഇവര്  ഒന്നനിച്ചു
കടനിയക്കോല്  ഒരു  ഈചഹയകപക്കോലുയ  സൃഷ്ടനികക്കോന്  സക്കോധദമല.  നനിങ്ങള്  വനിളനിച്ചു
പ്രക്കോര്ത്ഥനിക്കുന്നവര്  ഒരു  ഈചഹയകപക്കോലുയ  സൃഷ്ടനിക്കുകേയനില.''  ഇഹതക്കോഹക  ഒരു
വനിഭക്കോഗത്തനിനസ്റ്റ് വനിശസസനികക്കോന് അകത നനിലേയസ്റ്റ് അവകേക്കോശമുണസ്റ്റ്. പകക്ഷ മറസ്റ്റ് തരത്തനില്
വനിശസസനിക്കുന്നവരുഹട അടുത്തുഹചന്നസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് ഹകേക്കോടുകകണ കേക്കോരദമനിലകലക്കോ.  അതക്കോണസ്റ്റ്
മരുന്നനിടസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുകരുഹതന്നസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  കനരഹത്ത  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  കേണകപക്കോള്
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ് ഹെെരമക്കോയനി.  അവര്കസ്റ്റ് നല അവസരമക്കോയനി.  അവര് ഇടഹപടുന്ന
നനിലേയുണക്കോയനി.  ഇകക്കോരദത്തനില്  ചനിലേ  ഹതറക്കോയ  കേക്കോരദങ്ങള്  നടന്നനിട്ടുകണക്കോഹയന്നസ്റ്റ്
ഗഇൗരവമക്കോയനി പരനികശക്കോധനികകണതുണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ് ചൂണനികക്കോണനിച കേക്കോരദയ ശരനിയക്കോണസ്റ്റ്.
ആ  പരനികശക്കോധനയസ്റ്റ്  ഒരു  കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്  ഹഎ.ജനി.-ഹയത്തഹന്ന  ചുമതലേഹപടുത്തനി
പരനികശക്കോധനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനിഹയടുക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന്: സര്, ഹതറക്കോയ വനിവരങ്ങളക്കോണസ്റ്റ് അകങ്ങയസ്റ്റ് കേനിടനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലേല  ഈ  പ്രചരണയ  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  എഹന
നനികയക്കോജകേമണലേത്തനിലേക്കോണനിതസ്റ്റ്  നടന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിഹലേ  എലക്കോ  ഭക്കോഗത്തുയ  ഈ
ലേഘുകലേഖേകേള്  വനിതരണയ  ഹചയ്യുന്നതനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനി  പറവൂരനിഹലേ  വടകകകര
പഞക്കോയത്തനിഹലേ  വനിവനിധ  ഭക്കോഗങ്ങളനില്,  കചന്ദമയഗലേയ  പഞക്കോയത്തനിഹന  വനിവനിധ
ഭക്കോഗങ്ങളനിഹലേലക്കോയ  മുജക്കോഹെെനിദസ്റ്റ്  ലേഘുകലേഖേകേള്  വനിതരണയ  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അഞസ്റ്റ്
സലേത്തക്കോണസ്റ്റ്  ആസൂത്രനിതമക്കോയനി  പുറത്തുനനിന്നുയ  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  പ്രവര്ത്തകേര്
വന്നസ്റ്റ് ഇവഹര മര്ദ്ദേനിചസ്റ്റ്  ബലേമക്കോയനി ഒരു വണനിയനില് കേയറനി വടകകകര കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്
കസഷനുമുമനില്  ഹകേക്കോണകപക്കോയനി  ഇറക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അവര്  മുജക്കോഹെെനിദസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തകേഹര
ഓകരക്കോരുത്തകരയുയ വണനിയനില് നനിന്നനിറകനി മര്ദ്ദേനിക്കുന്നതനിഹന വസ്പീഡനികയക്കോ ഇകപക്കോള്
കസക്കോഷദല്  മസ്പീഡനിയയനില്  പ്രചരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷഹന  മുമനിലേക്കോണസ്റ്റ്
ഇതസ്റ്റ് സയഭവനിചതസ്റ്റ്.  കപക്കോലേസ്പീസനിഹന കേയനിലുയ അതനിഹന വസ്പീഡനികയക്കോ ഉണസ്റ്റ്.  നനിരവധനി
വര്ഷങ്ങളക്കോയനി  മുഹെെമ്മദസ്റ്റ്  അബ്ദുറഹെെനിമക്കോന്  സക്കോഹെെനിബനിഹന  കേക്കോലേത്തുയ  ഹമക്കോയ്തു  മഇൗലേവനിയുഹട
കേക്കോലേത്തുയ വകയ മഇൗലേവനിയുഹട കേക്കോലേത്തുഹമലക്കോയ പ്രചരനിപനിചനിരുന്ന അവരുഹട ഏകേ
ഹഹദവ വനിശസക്കോസത്തനിഹന ഹചറനിഹയക്കോരു ഭക്കോഗയ മക്കോത്രമക്കോണനിതസ്റ്റ്.  ഹെെനിന്ദുവനിഹന പ്രകകേക്കോപനി
പനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഒന്നുയ അവരുഹട  ലേഘുകലേഖേയനിലേനില.  സഹെെകേരണവയ വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ
കദവസസവയ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്,  ഞക്കോനടകമുള്ള  നനിരവധനി
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എയ.എല്.എ.-മക്കോര്,  ബഹമക്കോനഹപട  പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവസ്റ്റ്,  മുന്  സസ്പീകര്  ഉള്ഹപഹടയുള്ള
കകേരളത്തനിഹലേ രക്കോഷസ്പീയ കനതക്കോകള് തുടങ്ങനിയവരക്കോണസ്റ്റ് ഈ ലേഘുകലേഖേ പ്രകേക്കോശനയ
ഹചയ്തനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  ഒ.  രക്കോജകഗക്കോപക്കോലേനിനസ്റ്റ്  അവര്  ഹകേക്കോണകപക്കോയനി  ഹകേക്കോടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഏകേഹഹദവഹത്തക്കുറനിച്ചുള്ള അവരുഹട വനിശസക്കോസയ,   സൃഷ്ടക്കോവക്കോണസ്റ്റ്  എലക്കോത്തനികനയുയ
എന്നുള്ള  ഒരു വക്കോചകേയ  മക്കോത്രകമ  അതനിലുള.  അതനിനസ്റ്റ്  153  (A)  എങ്ങഹനയക്കോണസ്റ്റ്
അടക്കോക്ടസ്റ്റ് ഹചയ്യുന്നതസ്റ്റ്;  153 (A) എന്നതസ്റ്റ് മതസര്ദ്ദേ വളര്ത്തുന്നതനിനക്കോണസ്റ്റ്. അങ്ങനിവനിഹട
നനിയമസഭയനില്  കേസക്കോടസ്റ്റ്  ഹചയ്ത  ഈ  ഒരു  പക്കോരഗ്രക്കോഫനില്  എവനിഹടയക്കോണസ്റ്റ്  മതസര്ദ്ദേ
വളര്ത്തുന്നതസ്റ്റ് അടക്കോക്ടസ്റ്റ് ഹചയ്യുന്നതസ്റ്റ്; അങ്ങസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് അകനസഷനികണയ.

ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി വനിജയന്: സര്,  മതപ്രചരണത്തനിനുള്ള അവകേക്കോശയ നമ്മുഹട
സയസക്കോനത്തുണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  ഇവനിഹട  എലക്കോ  സസക്കോതനദവമുണസ്റ്റ്.  അതനിഹനക്കോന്നുയ
ആരുയ തടസയ നനില്കക്കോന് പക്കോടനില.  തടസയ നനിന്നക്കോല് അതസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുകേയുമനില.
അഹതക്കോരു  ഭക്കോഗയ.  പകക്ഷ  ഞക്കോന്  പറഞ്ഞ  ഈ  ലേഘുകലേഖേ  അവസക്കോനനിക്കുന്നതസ്റ്റ്,
"സുഹൃകത്ത, ഇസക്കോയ ഒരു ആദര്ശമക്കോണസ്റ്റ്.  സൃഷ്ടനിച്ചു പരനിപക്കോലേനിക്കുന്ന ഹഹദവത്തനിനുള്ള
പരനിപൂര്ണ്ണമക്കോയ കേസ്പീഴ്വഴകമക്കോണതസ്റ്റ്.  ആ കേസ്പീഴ്വഴകത്തനികലേയസ്റ്റ്,  ഇസക്കോമനികലേയസ്റ്റ് തക്കോങഹള
ക്ഷണനിക്കുന്നു”എന്നക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഹെെനിന്ദു  വസ്പീടുകേളനില്  കേയറനി  ഹകേക്കോടുക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
അതുണക്കോക്കുന്ന ചനിലേ പ്രശ്നങ്ങളണസ്റ്റ്. ഹപ്രക്കോപകഗറസ്റ്റ് ഹചയക്കോനുള്ള അവകേക്കോശമുണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ്
സമ്മതനിച്ചുഹകേക്കോണതഹന്നയക്കോണസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  അങ്ങഹനഹയക്കോരു  നനിലേഹയടുക്കുകമക്കോള്
ഇതസ്റ്റ്  കനക്കോകനി  നനില്ക്കുന്ന  ഒരു  കടര്  നമ്മുഹട  നക്കോടനിലുണസ്റ്റ്.  അവര്  ഇടഹപടക്കോന്
തയക്കോറക്കോകുന്നു എന്നതക്കോണസ്റ്റ് ഉണക്കോയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. അകക്കോരദത്തനില് ഒരു ആശങയുയ കവണ.
കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്  ഹഎ.ജനി.-ഹയ ഹകേക്കോണതഹന്ന ഇതുമക്കോയനി  ബനഹപട എലക്കോ കേക്കോരദങ്ങളയ
അകനസഷനിക്കുയ.  ഹതറക്കോയ  കേക്കോരദങ്ങള്  ഉണക്കോയനിട്ടുഹണങനില്  അതനിഹനതനിഹര  നടപടനിയുയ
ഉണക്കോകുയ.

ശസ്പീ  .    ഉമ്മന്  ചക്കോണനി:  സര്,  ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനിയുഹട  ശദ്ധയനില്
ഹപടുത്തുന്നതനിനക്കോയനി  ഒരു  കേക്കോരദയ  ഞക്കോന്  പറയുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഈ  ലേഘുകലേഖേ  ഹകേക്കോടുത്തവഹര
അറസസ്റ്റ്  ഹചയ്തസ്റ്റ്  റനിമക്കോനസ്റ്റ്  ഹചയ്തു.  ഇവഹര ബലേയ  പ്രകയക്കോഗനിചസ്റ്റ്  വക്കോഹെെനത്തനില് കേയറനി
കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ് കസഷനനില് ഹകേക്കോണനിറകനി അവനിഹടവച്ചുയ തലനിയവര് പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ് കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്
കസഷനനില്നനിന്നസ്റ്റ്  അകപക്കോള്തഹന്ന ജക്കോമദത്തനില്കപക്കോയനി.  തലനിയവഹര ജക്കോമദത്തനില്
വനിട്ടു,  അവര്ഹകതനിഹര  കകേസനില.  ഇവഹര  റനിമക്കോനസ്റ്റ്  ഹചയ്യുന്നു.  അതുസയബനനിചസ്റ്റ്
അകനസഷനികണയ.

ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇതുമക്കോയനി  ബനഹപടവര്  ഇകക്കോരദമടകമുള്ള
പരക്കോതനി എനനികസ്റ്റ് തന്നനിരുന്നു.  അതനിഹന അടനിസക്കോനത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ് ഒരു പരനികശക്കോധന
വയ്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അത്തരയ കേക്കോരദങ്ങള് നടന്നനിട്ടുഹണങനില് ഗഇൗരവമക്കോയനിത്തഹന്ന നടപടനികേളണക്കോകുയ.
അതുമക്കോയനി ബനഹപട്ടുള്ള പരനികശക്കോധനകേളയ നടക്കുയ.
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ശസ്പീ  .    സനി  .    ഹകേ  .    നക്കോണു:  സര്,  ബഹമക്കോനഹപട പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവസ്റ്റ് സയസക്കോരനി
ക്കുന്നതനിനനിടയസ്റ്റ് പനനി മരണങ്ങഹളക്കുറനിചസ്റ്റ് പറയുകേയുണക്കോയനി. ഹകേക്കോലയകതക്കോറുയ നമ്മുഹട
സയസക്കോനത്തസ്റ്റ്  മഴകക്കോലേത്തസ്റ്റ്  പനനി  മരണങ്ങള്  ഉണക്കോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉത്തര്പ്രകദശസ്റ്റ്
മുഖേദമനനിഹയ സഹെെക്കോയനിക്കുന്ന തരത്തനില്,  ബനി.ജനി.പനി.-കസ്റ്റ് സസക്കോധസ്പീനയ ഉണക്കോക്കുന്ന
വനിധത്തനില് നക്കോഹള പത്രവക്കോര്ത്തകേള് വരുന്നതനികന ഇത്തരത്തനിലുള്ള പ്രസക്കോവനകേള്
സഹെെക്കോയനിക്കുകേയുള.

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ് ഹചന്നനിത്തലേ  :  സര്,  അകങ്ങയസ്റ്റ് ഹതറസ്റ്റ്  പറനികപക്കോയതക്കോണസ്റ്റ്.  ഞക്കോന്
ഒരനികലുയ  അങ്ങഹന  ഉകദ്ദേശനിചനിടനില.  ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനി,  ഇവനിഹട  എലക്കോ
മതങ്ങളയ പ്രചരനിപനികക്കോനുയ അവരുഹട മതവനിശസക്കോസഹത്തപറനി പ്രകേസ്പീര്ത്തനികക്കോനുമുള്ള
അവകേക്കോശമുണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ  ബഹമക്കോനദനക്കോയ  മുന്  മുഖേദമനനി  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചക്കോണനി
ചൂണനികക്കോണനിച  കേക്കോരദയ  വളഹര  പ്രസകമക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതുകപക്കോഹലേ  പ്രസയഗനിക്കുന്ന  മറ്റു
ചനിലേരുണകലക്കോ.  അവരുഹട  കപരനില്  എന്തക്കോണസ്റ്റ്  നടപടനിഹയടുകക്കോത്തതസ്റ്റ്;  ശസ്പീമതനി
ശശനികേലേ  ടസ്പീചര്  എഹന്നക്കുറനിച്ചുയ  ശസ്പീ.  കകേക്കോടനികയരനി  ബക്കോലേകൃഷ്ണഹനപറനിയുയ
ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശഹനക്കുറനിച്ചുഹമലക്കോയ  എന്തക്കോണസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്;  അതുകപക്കോഹലേത്തഹന്ന
ശസ്പീ. ഹകേ. സുകരന്ദ്രന് എന്തക്കോണസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്; ഇവരുഹട ആരുഹടയുയ കപരനില് കകേഹസടുകനികല;
ഇവരുഹട ആരുഹടയുയ കപരനില് 153 (A) ഉണക്കോവനികല; ശസ്പീ. കമക്കോഹെെന് ഭഗതസ്റ്റ് പതക്കോകേ
ഉയര്ത്തനിയകപക്കോള് അതനിനസ്റ്റ് കകേസനില. അകതസമയയ മുന് എയ.എല്.എ. ആയനിരുന്ന
ശസ്പീ.  സനി.  കമക്കോയനിന്കുടനി  പതക്കോകേ ഉയത്തനിയകപക്കോള് അകദ്ദേഹെെത്തനിഹനതനിഹര  കകേസസ്റ്റ്.
ഇഹതന്തസ്റ്റ് നസ്പീതനിയക്കോണസ്റ്റ്;

ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി വനിജയന്  : സര്,  ശസ്പീ.  സനി.  കമക്കോയനിന്കുടനിഹകതനിഹര എന്തസ്റ്റ്
കകേസക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേ:  സര്,  സസക്കോതനദദനിനത്തനിനസ്റ്റ്  തക്കോമരകശ്ശേരനിയനില്
ശസ്പീ. സനി. കമക്കോയനിന്കുടനി കദശസ്പീയ പതക്കോകേ ഉയര്ത്തനി. അവനിഹട flag post-ഹന ഏകതക്കോ
ഭക്കോഗത്തസ്റ്റ്  ഹഎ.യു.എയ.എല്.  എന്നസ്റ്റ്  എഴുതനിയനിരുന്നു.  (...ബഹെെളയ...)  ഇന്തദന്  നക്കോഷണല്
കകേക്കോണ്ഗ്രസനിഹന ഓഫസ്പീസനില് ഹഎ.എന്.സനി.  എഹന്നഴുതനിയ കബക്കോര്ഡുണസ്റ്റ്.  എലക്കോ
കകേക്കോണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസുകേളനിലുയ  പതക്കോകേ  ഉയര്ത്തക്കോറുണസ്റ്റ്.  അവനിഹടഹയലക്കോയ  പക്കോര്ടനിയുഹട
ചനിഹ്നങ്ങളമുണസ്റ്റ്.  സസക്കോതന്തദ  ദനിനത്തനില്  എലക്കോവര്ക്കുയ  പതക്കോകേ  ഉയര്ത്തക്കോയ.
പതക്കോകേയനിലേല,  ഹകേക്കോടനിമരത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്  ഹഎ.യു.എയ.എല്.  എന്നസ്റ്റ്  എഴുതനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.
അതനിനസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  സനി.  കമക്കോയനിന്കുടനിയുഹട  കപരനില്  കകേഹസടുക്കുന്നതസ്റ്റ്  ശരനിയക്കോകണക്കോ;
(...ബഹെെളയ...) ........  ഇവനിഹട കപക്കോലേസ്പീസനിനസ്റ്റ് രണസ്റ്റ് നസ്പീതനിയക്കോണസ്റ്റ്.  വനിനക്കോയകേഹനന്നു
പറയുന്ന  പക്കോവയ  പടനികേജക്കോതനികക്കോരഹന  മര്ദ്ദേനിച  കകേസനില്  കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്  എന്തസ്റ്റ്
നടപടനിഹയടുത്തു?അകനസഷണയ നടത്തുന്നുണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് പറയുന്നു.  അതുമക്കോത്രമല,  ഇഇൗ
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സയസക്കോനത്തസ്റ്റ്  ഇതു കപക്കോഹലേയുള്ള ദളനിതസ്റ്റ് പസ്പീഡനങ്ങള് വര്ദ്ധനിക്കുന്നു. ദളനിതര്ക്കുയ
പടനികേജക്കോതനികക്കോര്ക്കുയ  കവണനി  ധക്കോരക്കോളയ  കേക്കോരദങ്ങള്  ഞങ്ങള്  ഹചയ്തു  ഹകേക്കോണനിരനി
ക്കുകേയക്കോഹണന്നസ്റ്റ് ബഹമക്കോനഹപട മുഖേദമനനി ഇവനിഹട പറയുകേയുണക്കോയനി. വനിസക്കോരഭയയ
ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  കടുതല്  പറയുന്നനില,  അവസക്കോനനിപനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  സര്കക്കോരനിഹന
കനടങ്ങള് മുഴുവന് മുഖേദമനനി ഇവനിഹട പറയക്കോന് ശമനിചകപക്കോള്  മറുഭക്കോഗയ പറയക്കോന്
ഞക്കോന് ബക്കോദ്ധദസനക്കോയതനിനക്കോല് പറയുകേയക്കോണസ്റ്റ്. കകേരളത്തനിഹലേ ജനങ്ങള് ഹപക്കോടനക്കോരക്കോഹണന്നസ്റ്റ്
മുഖേദമനനി ധരനികരുതസ്റ്റ്. ഇഹതലക്കോയ അവര് കേക്കോണുകേയക്കോണസ്റ്റ്. പക്കോവഹപട ശസ്പീ. ഹകേ. സനി.
കജക്കോസഫസ്റ്റ് ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന് കകേസനിഹനപറനി ഒരു പരക്കോമര്ശയ നടത്തനിഹയന്നതനിഹന കപരനില്
ലേക്കോവ സ്റ്റ് ലേനിന് കകേസനിഹന നക്കോള് വഴനികേള് മുഴുവന് മുഖേദമന്തനി അകദ്ദേഹെെത്തനിഹന  പ്രസയഗത്തനിഹന
സനിയഹെെഭക്കോഗവഹമടുത്തുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഇവനിഹട  വനിശദസ്പീകേരനിച്ചു.  ഇങ്ങഹനഹയക്കോരു  അവസരയ
ഉണക്കോകനിയതനിനസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  ഹകേ.  സനി.  കജക്കോസഫനികനക്കോടസ്റ്റ്  മുഖേദമനനി  നന്ദനി  പറയണയ.
ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്  കകേസസ്റ്റ്  എങ്ങഹനയുണക്കോഹയന്നസ്റ്റ്  എലക്കോവര്ക്കുയ  അറനിയക്കോയ.  അകഇൗണനസ്റ്റ്
ജനറലേനിഹന കേഹണത്തലേനിലൂഹട ആ കേക്കോലേഘടത്തനില് ഉയര്ന്നുവന്ന ഏറവയ വലേനിയ
അഴനിമതനിയക്കോണതസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോഴുള്ള സുപ്രസ്പീയ കകേക്കോടതനി വനിധനിഹയന്തക്കോണസ്റ്റ്;  ഹഹഹെെകകക്കോടതനി
വനിധനിഹയന്തക്കോണസ്റ്റ്?  സനി.ബനി.ഹഎ.  കകേക്കോടതനി  വനിധനി  പറഞ്ഞസ്റ്റ്  കകക്കോസസ്റ്റ്  ഹചയ്ത  ഒരു
കകേസക്കോയനിരുന്നു.  ആ  കകേസനില്  അഴനിമതനിയുഹണന്നസ്റ്റ്  സനിയഗനിള്  ബഞസ്റ്റ്  ജഡ്ജനി
വനിധനിചനിരനിക്കുന്നു  എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്  ഏറവയ   പ്രധക്കോനഹപട  കേക്കോരദയ.  പൂര്ണ്ണമക്കോയുയ
ശവമടകനിയ ഒരു കകേസസ്റ്റ്  വസ്പീണയ റനിഹഹവവസ്റ്റ്  ഹചയ്തസ്റ്റ്  വന്നനിരനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്
ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന് കകേസനിഹന പ്രകതദകേത.  ഏതുരസ്പീതനിയനില് അകനസഷനിചക്കോലുയ ഞങ്ങള്കകക്കോ
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-കനക്കോ  ഒരു  ബുദ്ധനിമുട്ടുയ  ഉണക്കോകേനില.  അങ്ങഹയ  കപ്രക്കോസനികേക്യൂടസ്റ്റ്  ഹചയ്യുന്നതനിനക്കോയനി
കേക്കോബനിനറനില് ശകമക്കോയ സമ്മര്ദ്ദേയ ഹചലുത്തനിയതസ്റ്റ്  ഏതക്കോയക്കോലുയ ഞങ്ങളല,  അതസ്റ്റ്
സയഭവനിചതസ്റ്റ്  ഇടതുമുന്നണനി ഭരനിക്കുകമക്കോഴക്കോണസ്റ്റ്  എന്നുള്ളതസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  മറകരുതസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
നനിഗൂഢ ശകനികേള് എന്നുപറഞ്ഞസ്റ്റ്  ഞങ്ങഹള ആകമനികക്കോന്  വകരണതനില,  അവതക്കോരങ്ങളയ
ഞങ്ങളഹട ഭക്കോഗത്തുള്ളതല, ഇവഹരലക്കോമുള്ളതസ്റ്റ് ഇടതുമുന്നണനിയനില് തഹന്നയക്കോയനിരുന്നു,
മക്കോര്കനിസസ്റ്റ്  പക്കോര്ടനിയനില്  തഹന്നയക്കോയനിരുന്നു  എന്നുള്ള  കേക്കോരദയ  അങ്ങസ്റ്റ്  മറകരുതസ്റ്റ്.
ഇകപക്കോഴുയ അവര് അവനിഹടത്തഹന്നയുണസ്റ്റ്, അങ്ങസ്റ്റ് കേരുതനിയനിരുന്നക്കോല് മതനി. അങ്ങയുഹട
ഒപയ  അവരുണസ്റ്റ്,  പനിറകേനിലുമുണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള്  രക്കോഷസ്പീയമക്കോയനി  എതനിര്ക്കുയ,  അതസ്റ്റ്  ഞങ്ങളഹട
കേടമയക്കോണസ്റ്റ്,  ആ കേടമ ഞങ്ങള് നനിറകവറ്റുയ.  എന്നക്കോല്  പനിറകേനില് നനിന്നസ്റ്റ് കുത്തനിയതസ്റ്റ്
ആരക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  അകങ്ങയസ്റ്റ്   തനിരനിചറനിയക്കോന്  കേഴനിയഹട  എകന്ന  ഞങ്ങള്കസ്റ്റ്  പറയുവക്കോനുള.
ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന് കകേസസ്റ്റ് പൂര്ണ്ണമക്കോയനി അവസക്കോനനിചനിടനില, അതസ്റ്റ് റസ്പീ-ഓപണ് ഹചയ്തനിരനിക്കുന്നു.
ജയലേളനിതയുഹട  കകേസുയ ശസ്പീ.  ലേക്കോലു പ്രസക്കോദസ്റ്റ്  യക്കോദവനിഹന കകേസ്സുയ എന്തക്കോയനിരുന്നു,
കേസ്പീഴസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി മുഴുവന് ഹവറുഹത വനിടനിട്ടുയ സുപ്രസ്പീയ കകേക്കോടതനി .....(ബഹെെളയ)....

മനി  .    സസ്പീകര്:  എന്തക്കോണസ്റ്റ്...  വദകനിപരമക്കോയ  ഒരു  പരക്കോമര്ശയ  വന്നകപക്കോള്
മുഖേദമനനി  അതസ്റ്റ്  വനിശദസ്പീകേരനിച്ചു.  ഇങ്ങഹന  ദസ്പീര്ഘമക്കോയനി  പ്രസയഗനികക്കോതനിരനിക,
സമയയ പതനിഹനക്കോന്നുമണനി കേഴനിഞ.



336 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 24, 2017

ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് ഹചന്നനിത്തലേ: സര്, ജയലേളനിതയുഹട കകേസനിലുയ ശസ്പീ. ലേക്കോലുപ്രസക്കോദസ്റ്റ്
യക്കോദവനിഹന കകേസനിലുയ കേസ്പീഴസ്റ്റ് കകേക്കോടതനികേള് ഹവറുഹത വനിടനിട്ടുയ രക്കോജദഹത്ത പരകമക്കോന്നത
നസ്പീതനിപസ്പീഠമക്കോയ സുപ്രസ്പീകകേക്കോടതനി അവഹര ജയനിലേനികലേയയച കേക്കോരദയ ബഹമക്കോനദനക്കോയ
മുഖേദമനനി ഓര്ക്കുന്നതസ്റ്റ് നന്നക്കോയനിരനിക്കുയ. ഞങ്ങഹളക്കോരു വനിചസ്റ്റ് ഹെെണനിയഗനിനസ്റ്റ് തയക്കോറല.
ഞങ്ങള് രക്കോഷസ്പീയമക്കോയനി കേക്കോരദങ്ങള് പറയുയ.

ജലേവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മക്കോതക്യൂ  ടനി  .    കതക്കോമസസ്റ്റ്):  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ്  പറയുന്ന
ജയലേളനിതയുഹട കകേസനിലുയ ലേക്കോലുപ്രസക്കോദസ്റ്റ് യക്കോദവനിഹന കകേസനിലുയ  വനിചക്കോരണ കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്
കേസ്പീഴ സ്റ്റ്കകേ ക്കോടതനി ഹവറുഹത വനിഹടങനിലുയ കമല് കകേക്കോടതനി  ശനിക്ഷനിച്ചു.  ഇവനിഹട ഹതളനിവനിഹന
ഒരു കേണനികേ കപക്കോലുയ  ഇലക്കോത്തതുകേക്കോരണയ വനിചക്കോരണയസ്റ്റ്  വനികധയമക്കോക്കുന്നതുതഹന്ന
നസ്പീതനികകേടക്കോണസ്റ്റ് എന്നുപറഞഹകേക്കോണള്ള ഡനിസ്ചക്കോര്ജസ്റ്റ് ഹപറസ്പീഷനക്കോണസ്റ്റ്, അകേസനിറലേല.
ആ വദതദക്കോസയ അങ്ങസ്റ്റ് അറനിയണയ.

ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് ഹചന്നനിത്തലേ: സര്, ശസ്പീ. ലേക്കോലു പ്രസക്കോദസ്റ്റ് യക്കോദവനിഹന കകേസനില് ഒരു
കകേസനില് കേണ്വനിക്ടസ്റ്റ് ഹചയ്തസ്റ്റ് ജയനിലേനിലേക്കോയനിരുന്നു. നക്കോലേസ്റ്റ് കകേസക്കോണസ്റ്റ് പനിന്നസ്പീടുണക്കോയനിരുന്നതസ്റ്റ്. ആ
കകേസുകേളനില് അകദ്ദേഹെെഹത്ത ഹവഹത വനിട്ടു.  ശസ്പീ.  ലേക്കോലുപ്രസക്കോദസ്റ്റ് യക്കോദവനിഹന കകേസനില്
സുപ്രസ്പീയകകേക്കോടതനിയുഹട  ജഡ്ജസ്റ്റ് ഹമനസ്റ്റ്  വളഹര  കനിയറക്കോണസ്റ്റ്.  വനിചക്കോരണയനിലക്കോഹത  ഒരക്കോളനിഹന
ഹവറുഹത വനിടുന്നതസ്റ്റ് നനിയമ നനികഷധമക്കോഹണന്നസ്റ്റ് വദകമക്കോയനി ആ വനിധനി ചൂണനികക്കോണനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് ബഹമക്കോനഹപട ജലേവനിഭവ വകുപ്പുമനനി മക്കോതക്യൂ ടനി.  കതക്കോമസസ്റ്റ് വക്കോയനിചക്കോല് മതനി.
ഞങ്ങള്  പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിന്നസ്റ്റ്  മുഖേദമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറക്കോയനി  വനിജയഹന  പുറകേനില്
നനിന്നസ്റ്റ്  കുത്തനിയനിടനില,  ഞങ്ങള്  രക്കോഷസ്പീയമക്കോയനി  കനരനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഞങ്ങളഹട
കേടമയക്കോണസ്റ്റ്,  ഉത്തരവക്കോദനിത്തമക്കോണസ്റ്റ്,  നക്കോഹളയുയ  അതസ്റ്റ്  നനിറകവറ്റുയ.  അങ്ങസ്റ്റ്  കഹടയുള്ളവഹര
സൂക്ഷനിചക്കോല്  മതനി.  അലക്കോഹത  ഞങ്ങളഹട  കപരനില്  ആകരക്കോപണയ  ഉന്നയനികകണ
കേക്കോരദമനില. ഇഇൗ സയസക്കോനഹത്ത സയബനനിചനിടകത്തക്കോളയ പതനിനഞസ്റ്റ് മക്കോസയഹകേക്കോണസ്റ്റ്
ഇങ്ങഹന ദയനസ്പീയമക്കോയനി  മുഖേയ നഷ്ടഹപട ഒരു സര്കക്കോരനിഹന കേക്കോണക്കോന് കേഴനിയനില,
അതക്കോണസ്റ്റ്  നമ്മള് കേണഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അഞസ്റ്റ്  എയ.എല്.എ.മക്കോര്  നനിയമസഭക്കോ
കേവക്കോടത്തനില്  സതദക്കോഗ്രഹെെയ  ഇരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  സഭയനില്  വളഹര
മരദക്കോദയക്കോണസ്റ്റ് ഇരുന്നതസ്റ്റ്. ഞങ്ങള് അങ്ങയുഹട കപക്കോഡനിയത്തനില് കേയറനിയനില, കേകസര
മറനിചനിടനില.  ഞങ്ങളഹട  പ്രതനികഷധയ  കരഖേഹപടുത്തക്കോന്  അചടകകത്തക്കോഹട  ഇവനിഹട
ഇരുന്നസ്റ്റ്  മുദക്കോവക്കോകേദയ  വനിളനിക്കുകേ  മക്കോത്രമക്കോണസ്റ്റ്  ഹചയ്തതസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനസ്പീ,
കേന്നഡ  ഭക്കോഷകയക്കോടസ്റ്റ്  അകങ്ങയസ്റ്റ്  ഇത്ര  വനികരക്കോധയ  ഉഹണന്നുള്ള  കേക്കോരദയ  എനനികനികപക്കോഴക്കോണസ്റ്റ്
മനസനിലേക്കോയതസ്റ്റ്.  കേന്നഡ  ഭക്കോഷയനില്  മുദദക്കോവക്കോകേദയ  വനിളനിചക്കോല്  എന്തക്കോണസ്റ്റ്  ഹതറസ്റ്റ്?
കേന്നഡ എത്ര മകനക്കോഹെെരമക്കോയ ഭക്കോഷയക്കോണസ്റ്റ്,  ഹതന്നനിന്തദയനില് മലേയക്കോളയ കേഴനിഞ്ഞക്കോല്
ഏറവയ മകനക്കോഹെെരമക്കോയ ഭക്കോഷയക്കോണസ്റ്റ് കേന്നഡ. ആ ഭക്കോഷയനില് മുദക്കോവക്കോകേദയ വനിളനിചതനിനസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ്
കേക്കോസര്കഗക്കോഡസ്റ്റ്  ഹമമര്  ശസ്പീ.  എന്.  എ.  ഹനലനിക്കുന്നനികനക്കോടസ്റ്റ്  അങ്ങഹന  പറയക്കോന്
പക്കോടനിലക്കോയനിരുന്നു. 



337

മനി  .    സസ്പീകര്:  കേന്നഡയുയ ഹെെനിന്ദനിയുയ  പഠനികക്കോന് ഹചയര് എലക്കോ സഇൗകേരദവയ
നനിയമസഭക്കോ സമുചയത്തനില് ഹചയ്തുതരക്കോഹമന്നുയ നടുത്തളത്തനിലേനിരുന്നസ്റ്റ് പഠനികണക്കോഹയന്നുമക്കോണസ്റ്റ്
ഞക്കോന് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേ  : സര്,  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്കസ്റ്റ്  പറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്,
അങ്ങസ്റ്റ്  എലക്കോ  കേക്കോരദങ്ങളയ  വനിശദസ്പീകേരനിഹചങനിലുയ  ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനിഹയ  സയരക്ഷനിച്ചു
ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഒരു  വക്കോക്കുകപക്കോലുയ  പറഞ്ഞനില  എന്നുള്ളതസ്റ്റ്  അകങ്ങയ്ക്കുതഹന്ന  എലക്കോ  കേക്കോരദങ്ങളയ
കബക്കോദ്ധദഹപടതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്.  ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനിയുഹട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഗുരുതരമക്കോയ
പനിഴവകേളയ  ഹനകപക്കോടനിസവയ  നനിയമവനിരുദ്ധമക്കോയ  നടപടനികേളയ  ഉണസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
മുഖേദമനനിക്കുതഹന്ന  കബക്കോദ്ധദഹപടനിരനിക്കുന്ന  സക്കോഹെെചരദമക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്. ഇഇൗ  നക്കോടനിഹലേ
ജനങ്ങള്  ഇതസ്റ്റ്  കേക്കോണുന്നുണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഭൂരനിപക്ഷയ  ഉണസ്റ്റ്,  അധനികേക്കോരമുണസ്റ്റ്,  നനിങ്ങള്കസ്റ്റ്
എന്തസ്റ്റ് തസ്പീരുമക്കോനവയ എടുകക്കോന് കേഴനിയുയ.  പകക്ഷ കകേരളത്തനിഹലേ ജനങ്ങളഹട മുമനില്
ബഹമക്കോനഹപട മുഖേദമനനി,  അകങ്ങയസ്റ്റ് മറുപടനി പറകയണനി വരുയ എന്നക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് പറയക്കോന്
ആഗ്രഹെെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള് പ്രതനിപക്ഷത്തക്കോണസ്റ്റ്,  നനിങ്ങളയ പണസ്റ്റ് പ്രതനിപക്ഷത്തനിരുന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജനക്കോധനിപതദത്തനിഹന പ്രകതദകേതയക്കോണതസ്റ്റ്. ഇന്നസ്റ്റ് പ്രതനിപക്ഷത്തനിരനിക്കുന്നവന് നക്കോഹള
ഭരണകേക്ഷനിയക്കോകുയ,  തനിരനിച്ചുയ  സയഭവനിക്കുയ,  അഹതക്കോഹക  സസക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയ  ജനക്കോധനിപതദ
പ്രകനിയയക്കോണസ്റ്റ്.  സമൂഹെെയ  ആഗ്രഹെെനിക്കുന്ന നസ്പീതനി  നടപനിലേക്കോകക്കോന് മുഖേദമനനി  എന്ന
നനിലേയനില്  അകങ്ങയസ്റ്റ്  ഉത്തരവക്കോദനിത്തമുണസ്റ്റ്.  സയസക്കോനഹത്ത  ഒരു  മനനി  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
ഹതറക്കോയ നനിയമനയ,  സസജനപക്ഷപക്കോതയ,  കകേക്കോടതനിയുഹട വനിധനി  ഇഹതലക്കോയ  കേണകനിഹലേടുത്തു
ഹകേക്കോണസ്റ്റ് ആ മനനിഹയ മനനിസഭയനില് നനിന്നസ്റ്റ് മക്കോറക്കോത്തതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
ഞക്കോനുയ എഹന പക്കോര്ടനിയുയ വക്കോകഇൗടസ്റ്റ്   ഹചയ്യുന്നു.  അതുഹകേക്കോണതഹന്ന  സഭക്കോ നടപടനികേളനില്
തുടര്ന്നസ്റ്റ്  സഹെെകേരനികക്കോനുള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടുകടനി  ഞങ്ങള്  വനിനയപൂര്വയ  അങ്ങഹയ
അറനിയനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.

(ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  നനിലേപക്കോടനില്  പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേയുയ
അകദ്ദേഹെെത്തനിഹന പക്കോര്ടനിയനില്ഹപട അയഗങ്ങളയ സഭ ബഹെെനിഷ്കരനിച്ചു.)

കഡക്കോ  .   എയ  .   ഹകേ  .   മുനസ്പീര്: സര്, ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷന് നനിയമനവമക്കോയനി ബനഹപടക്കോണസ്റ്റ്
ശസ്പീ. ഹകേ. സനി. കജക്കോസഫസ്റ്റ് അടനിയന്തരപ്രകമയയ ഹകേക്കോണവന്നതസ്റ്റ്. എന്നക്കോല് മുഖേദമനനി
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനല  മറനിചസ്റ്റ് നടുത്തളത്തനിഹലേ മുദദക്കോവക്കോകേദങ്ങള്കക്കോണസ്റ്റ് മറുപടനി
നല്കേനിയതസ്റ്റ് എന്നുള്ളതസ്റ്റ് അകങ്ങയറയ ദയനസ്പീയമക്കോയനികപക്കോയനി.  ഏതക്കോയക്കോലുയ ഇവനിഹട
രണനസ്പീതനി  എന്നതസ്റ്റ്  അടനിവരയനിടുന്നതക്കോയനിരുന്നു  അകദ്ദേഹെെത്തനിഹന  പ്രസയഗയ.
ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന് വനിഷയത്തനിഹലേ കകേക്കോടതനിവനിധനിഹയ പ്രകേസ്പീര്ത്തനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനിയനില്
നനിന്നുയ വളഹര ശകമക്കോയുയ നദക്കോയമക്കോയനിട്ടുമുള്ള ഒരു വനിധനി വന്നനിരനിക്കുന്നുഹവന്നസ്റ്റ് ഇന്നുയ
അങ്ങനിവനിഹട പറഞ, അതസ്റ്റ് സനിയഗനിള്ബഞസ്റ്റ് വനിധനിയക്കോണസ്റ്റ്.  അതുകപക്കോഹലേതഹന്ന ഒരു
സനിയഗനിള്  ഹബഞസ്റ്റ്  ഒരു മനനിഹകതനിഹര  വനിധനി  പ്രഖേദക്കോപനിചകപക്കോള് അതസ്റ്റ്  മഹറക്കോരു
462/2020



338 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 24, 2017

നസ്പീതനി.  വനിധനി  നമുകനുകലേമക്കോയനി പ്രഖേദക്കോപനിക്കുകമക്കോള് കകേക്കോടതനി അമലേപ്പുഴ പക്കോല്പക്കോയസയ,
എതനിരക്കോഹണങനില് കേയനിന് പക്കോവകക്കോനസ്പീരസ്റ്റ്.  ഇഇൗ രസ്പീതനിയനിലുള്ള സമസ്പീപനയ ശരനിയല
എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ് ഞങ്ങള്കസ്റ്റ് പറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്. അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള എലക്കോ കേക്കോരദങ്ങളയ
കകേക്കോടതനി വനിധനിയനില് തഹന്നയുണസ്റ്റ്. ഇതനിനസ്റ്റ് മുകേളനില് ആകരക്കോ പറഞ്ഞതനുസരനിചക്കോണസ്റ്റ്
തക്കോഹഴ ടസ്പീചര് എഴുതനിയനിട്ടുള്ളഹതന്നക്കോണസ്റ്റ് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

കകേക്കോടതനി വനിധനിയനില് വളഹര വദകമക്കോയനി പറയുന്നതസ്റ്റ് ''as disclosed from the
extract  file''  ഫയലുകേളനിഹലേ  എകസ്റ്റ്ടക്കോക്ടസ്റ്റ്  അതനില്  ഉള്ഹപടുത്തനിഹകക്കോണക്കോണസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്
''endorsement  file  does  not  contain  any  reason  to  justify  the  direction
raised''  എന്നുപറഞ്ഞക്കോല് കകേക്കോടതനി മുഴുവന് ഫയലുയ പരനികശക്കോധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നക്കോണസ്റ്റ്
മനസനിലേക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.  മനനി ഇത്തരഹമക്കോരു ഉത്തരവനിടക്കോനുള്ള ജസനിഫനികകഷന് മുകേളനിലുള്ള ഒരു
ഉത്തരവനിലുയ  വന്നനിടനില.  ഹസകടറനിയുഹട  ഫയലേനികലേക്കോ  കറനികല് ഹലേവലേനില്നനിന്നുയ
വന്നനിട്ടുള്ള ഫയലേനികലേക്കോ വന്നനിടനില. അതുമക്കോയനി ബനമനിലക്കോഹതയക്കോണസ്റ്റ് മനനി അതനില്
ഉത്തരവനിടനിട്ടുള്ളഹതന്നക്കോണസ്റ്റ്  ഇതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  രണക്കോമതക്കോയനി  കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്
കകേസനിഹന  സയബനനിച്ചുള്ള  വനിഷയയ  കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്  ചസ്പീഫസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുത്തനിട്ടുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.
ഇതനിഹലേ അഞക്കോയ ഹറകസക്കോണനസ്റ്റ് ഒരു കനിമനിനല് കകേസനിഹലേ പ്രതനിയുയ മൂന്നക്കോയ ഹറകസക്കോണനസ്റ്റ് 12
കനിമനിനല് കകേസ്സുകേളനിഹലേ പ്രതനിയുമക്കോണസ്റ്റ്. 12 കനിമനിനല് കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനിയക്കോയനിട്ടുള്ള
ആളകേഹള എങ്ങഹന നനിയമനിക്കുഹമന്നക്കോണസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി കചക്കോദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഏതക്കോയക്കോലുയ
ഇഇൗ സര്കക്കോരനിഹന സയബനനിചനിടകത്തക്കോളയ ഒരു കപക്കോസനികലേയ്ക്കുള്ള കേസക്കോളനിഫനികകഷന് എത്ര
കനിമനിനല് കകേസ്സുകേളനില്  അവര് ഉള്ഹപടനിട്ടുണസ്റ്റ്  എന്നുള്ളതക്കോഹണങനില് ആ കേക്കോരദയ
കകേക്കോടതനികറനിയനിലക്കോയനിരുന്നു. 15 കനിമനിനല് കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനിയക്കോയനിട്ടുള്ള ആളക്കോണസ്റ്റ്
ഏറവയ വലേനിയ കേസക്കോളനിഹഫഡക്കോയനിട്ടുള്ള ആള് എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ് ഇഇൗ ഗവണ്ഹമനനിഹന
നയഹമങനില്  അതസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനികറനിയനില,  എന്നുമക്കോത്രമല  ഇവനിഹട  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ
കേമ്മസ്പീഷഹന  നനികയക്കോഗനികക്കോനുള്ള  എലേനിജനിബനിലേനിറനിയനില്  വളഹര  വദകമക്കോയനി  ''no
person  having  been  convicted  and  sentenced  for  imprisonment''  എന്നസ്റ്റ്
പറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്. കേണ്വനിക്ടഡക്കോയനിട്ടുള്ള ആളകേഹള ഒരു കേക്കോരണവശക്കോലുയ  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ
കേമ്മസ്പീഷനനില്  നനിയമനികരുഹതന്നസ്റ്റ്  റൂള്സനില്  വദകമക്കോയനി  പറയുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
കേക്കോറനില്പറത്തനിഹകക്കോണക്കോണസ്റ്റ്  ഇവനിഹട  ഇഇൗ  രസ്പീതനിയനില്  ഒരു  സമസ്പീപനമുണക്കോയതസ്റ്റ്.
ഇന്നഹലേ  വന്നനിട്ടുള്ള  പരക്കോമക്കോര്ശങ്ങള്  വളഹര  ഗഇൗരവമുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള്  ആഹരങനിലുയ
നനിങ്ങളഹട കുടനികേളമക്കോയനി ഇഇൗ ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷഹന മുന്നനില് കപക്കോകുകമക്കോ എന്നസ്റ്റ്
അവനിടഹത്ത വകസ്പീലേനികനക്കോടുയ നനിയമ വകുപസ്റ്റ് ഹസകടറനികയക്കോടുയ കചക്കോദനിക്കുന്ന അവസയനികലേയസ്റ്റ്
കകേക്കോടതനി എത്തനിയനിട്ടുഹണങനില്, ബഹമക്കോനഹപട മുഖേദമനനി പറഞ്ഞതസ്റ്റ് ജഡ്ജനിമക്കോര്കസ്റ്റ് കേക്കോരദയ
മനസനിലേക്കോകേക്കോത്തതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ഞങ്ങള് അപസ്പീല് കപക്കോകുന്നു എന്നക്കോണസ്റ്റ്. ഇകപക്കോള് ജഡ്ജനിമക്കോര്കസ്റ്റ്
കേക്കോരദയ കൃതദമക്കോയനി മനസനിലേക്കോയനി. എന്തക്കോണസ്റ്റ് ജഡ്ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  കുറച്ചുകടനി
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കസ്ട്രക്കോയഗക്കോയനി കവണനിയനിരുന്നു എന്നുള്ള രസ്പീതനിയനിലേക്കോണസ്റ്റ് ജഡ്ജനിഹന കേമനസ്റ്റ്.  ഇനനിയുയ
കടുതല്  മനസനിലേക്കോകക്കോന്  കപക്കോകേണ.  അതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  ഊരക്കോക്കുരുകക്കോയനി  മക്കോറനി
ഹകേക്കോണനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് മനസനിലേക്കോകണഹമന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
ഹപഹടന്നസ്റ്റ്  ഒരു  തസ്പീരുമക്കോനഹമടുക്കുന്നതസ്റ്റ്  നലതക്കോണസ്റ്റ്.  ഇവനിഹട  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്  കകേസനിഹന
വനിഷയഹത്തക്കുറനിഹചക്കോന്നുയ സൂചനിപനിക്കുന്നനില. ഇഇൗ കേക്കോരദത്തനില് രണസ്റ്റ് നയയ സസസ്പീകേരനികരുതസ്റ്റ്.
ചനിലേ വനിധനികേള് വരുകമക്കോള് കകേക്കോടതനിഹയക്കുറനിചസ്റ്റ്  കമക്കോശമക്കോയ രസ്പീതനിയനില് സയസക്കോരനിക്കുകേയുയ
നല വനിധനികേള് വരുകമക്കോള്  രണസ്റ്റ്  കേയ്യുയ നസ്പീടനി  സസക്കോഗതയ ഹചയ്യുകേയുയ  ഹചയ്യുന്ന നനിലേപക്കോടസ്റ്റ്
ശരനിയല.  കലേക്കോകേക്കോയുകയുഹട  ശകമക്കോയ  ഹതളനിവസ്റ്റ്  മനനിഹകതനിഹരയുഹണന്നുയ
വനിശദമക്കോയ  അകനസഷണത്തനിനസ്റ്റ്  ഉത്തരവനിടുന്നുഹവന്നുമുള്ള  ഒരു  കബകനിയഗസ്റ്റ്  നക്യൂസസ്റ്റ് 
ഇകപക്കോള്  വന്നനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ആരുപറഞ  കേഴനിഞ്ഞക്കോലുയ  ഇവനിഹട  ഒരു  തസ്പീരുമക്കോനവയ
ഉണക്കോകുകേയനിഹലന്ന അവസയനികലേയക്കോണസ്റ്റ് കേക്കോരദങ്ങള് കപക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.  ഞക്കോന് മറ്റുള്ള
വനിഷയങ്ങളനികലേയ്ഹകക്കോന്നുയ  കേടക്കുന്നനില.  അങ്ങസ്റ്റ്  വക്കോയനിച  ലേഘുകലേഖേയനിലുള്ള
മുജക്കോഹെെനിദുകേളഹട  കേക്കോരദയ  അങ്ങസ്റ്റ്  മുഴുവനുയ  വക്കോയനികണമക്കോയനിരുന്നു.  മുജക്കോഹെെനിദുകള്
ഹഎ.എസസ്റ്റ്.ഹഎ.എസസ്റ്റ്.  എന്ന ഭസ്പീകേര സയഘടയ്ഹകതനിഹര പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവരക്കോണസ്റ്റ്.
പകക്ഷ,  അതനിനു  പുറഹമ  പശുവമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  കദശസ്പീയ  തലേത്തനിലുണക്കോയ
മകതതരതസത്തനിഹനതനിഹരയുള്ള  കേക്കോരദങ്ങഹളയുയകുറനിചസ്റ്റ്  പറയുന്നുണസ്റ്റ്.  ഹയച്ചൂരനിഹയ
പ്രകേസ്പീര്ത്തനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്,  ഹയച്ചൂരനിഹയ കപക്കോലുള്ളവരക്കോണസ്റ്റ് മകതതരതസയ കേക്കോത്തുസൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  ശമനിക്കുന്നഹതന്നുകപക്കോലുയ  എഴുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ  കടത്തനില്  വനിശസക്കോസനികേള്
എങ്ങഹനയക്കോയനിരനികണഹമന്നുള്ള ഒരു ഭക്കോഗയ വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നുള്ളതസ്റ്റ് ശരനിയക്കോണസ്റ്റ്. ഒരു
കേക്കോരണവശക്കോലുയ  അമലേങ്ങള്  തകേര്കഹപടരുഹതന്നുയ  തകേര്ക്കുന്നതനിനുകവണനി
ശമനിക്കുന്ന  ശകനികേഹള  കനരനിടണഹമന്നുയ  വദകമക്കോകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിഗ്രഹെെങ്ങഹള
അവര് എതനിര്ക്കുകമക്കോഴുയ അവരുഹട വനിശസക്കോസപ്രകേക്കോരയ വനിഗ്രഹെെങ്ങഹള ആരക്കോധനിക്കുന്ന
ഹഹെെന്ദവ കക്ഷത്രങ്ങള് സയരക്ഷനികക്കോന് മുകന്നക്കോട്ടുവരണഹമന്നസ്റ്റ്  പറയുന്ന ഒരു തസ്പീരുമക്കോനഹത്ത
എങ്ങഹനയക്കോണസ്റ്റ്  ക്രൂരമക്കോയനി  കേക്കോണുന്നഹതന്നസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  മനസനിലേക്കോകുന്നനില.  അങ്ങസ്റ്റ്
ഉത്തകരന്തദയനിഹലേ കമക്കോബസ്റ്റ്  ലേനിഞനിയഗസ്റ്റ് വനിഷസല്സസ്റ്റ് കേക്കോകണണതക്കോണസ്റ്റ്.  ഞക്കോന് കേണ.
സതദത്തനില്  കമക്കോബസ്റ്റ്  ലേനിഞനിയഗസ്റ്റ്  കകേരളത്തനില്  നടന്നനിരനിക്കുന്നു.  വളഹര  പയസക്കോയനിട്ടുള്ള
ആളകേള്  ഇറങ്ങനികപക്കോകുന്ന  സമയത്തസ്റ്റ്  ഒരു  വക്കോഹെെനത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഇറങ്ങനിവന്നസ്റ്റ്
അവരുഹട തലേയടനിക്കുകേയുയ കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ് കസഷഹന മുന്നനില് വചസ്റ്റ് മക്കോരകേമക്കോയനി അവഹര
പരനികകല്പനിക്കുകേയുയ ഹചയ്യുന്ന കമക്കോബസ്റ്റ്  ലേനിഞനിയഗസ്റ്റ് ശസ്പീ.  പനിണറക്കോയനി വനിജയഹനന്ന
മുഖേദമനനിയുള്ള  കകേരളത്തനില്  അനുവദനികക്കോന്  പക്കോടനിലക്കോയനിരുന്നു.  കപക്കോലേസ്പീസുകേക്കോര്
മക്കോരക്കോര് ഭവഹന  ഉകദ്ദേശദലേക്ഷദങ്ങള്  നടപനിലേക്കോകക്കോന്  കവണനിയനിടക്കോണസ്റ്റ്  ഇവനിഹട
പരനിശമനിക്കുന്നഹതങനില്  അങ്ങഹനയുള്ള  കപക്കോലേസ്പീസനിഹന  കേടനിഞ്ഞക്കോണനിടക്കോന്  ഇഇൗ
മുഖേദമനനികസ്റ്റ് സക്കോധനികണയ എന്നക്കോണസ്റ്റ് പറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്. 
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(അദ്ധദക്ഷകവദനിയനില് മനി. ഹഡപക്യൂടനി സസ്പീകര്)

മുഖേദമനനി (  ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി വനിജയന്  ):  സര്,  ഇതനില് നല കേക്കോരദങ്ങഹളലക്കോയ
പറഞ്ഞക്കോലുയ  അനദമതനനിന്ദ  പൂര്ണ്ണമക്കോയുയ  ഒഴനിവക്കോകകണതക്കോയനിരുന്നു.  അതക്കോണസ്റ്റ്
പ്രകകേക്കോപനയ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രകകേക്കോപനയ  സൃഷ്ടനികക്കോന്  വഴനിവയരുതക്കോയനിരുന്നു.  മുജക്കോഹെെനിദസ്റ്റ്
പ്രസക്കോനങ്ങള് ഹപക്കോതുഹവ മുസസ്പീയ വനിഭക്കോഗത്തനിഹലേ പരനിഷ്കരണ പ്രസക്കോനമക്കോണസ്റ്റ്.  നല
നനിലേയസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നവരക്കോണസ്റ്റ്  അവര്.  വനിഗ്രഹെെക്കോരക്കോധനയുയ  അതുമക്കോയനി
ബനഹപട  കേക്കോരദങ്ങളയ  ഒന്നുയ  അതനില്  ഉണക്കോകകേണതനിലക്കോയനിരുന്നു.  ഇന്നഹത്ത കേക്കോലേത്തസ്റ്റ്
നനിര്ബനനിത മതപരനിവര്ത്തനഹത്ത നമ്മള് എകപക്കോഴുയ  എതനിര്ക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  പ്രക്കോയപൂര്ത്തനി
തനികേഞ്ഞക്കോല് മതപരനിവര്ത്തനയ  നടത്തക്കോന്  ഒരു  പ്രയക്കോസവയ  നമ്മുഹട  നക്കോടനിലേനില.  അതസ്റ്റ്
അവരവരുഹട അവകേക്കോശത്തനില്ഹപടതക്കോണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ  ഓകരക്കോ  വസ്പീടനിലുയ  കപക്കോയനി
ക്ഷണനിക്കുന്ന ഒരു പരനിപക്കോടനി  ഇന്നഹത്ത നക്കോടനില് പ്രകകേക്കോപനമക്കോണസ്റ്റ്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് ഒരു പ്രചരണ  രസ്പീതനി കപക്കോഹലേയല.  ഒരു വസ്പീടനില് ഹചന്നസ്റ്റ് നനിങ്ങള് മുസസ്പീമനികലേയസ്റ്റ് വരൂ
എന്നസ്റ്റ് ക്ഷണനിക്കുന്ന രസ്പീതനി ശരനിയല.  നക്കോടനിഹന സക്കോഹെെചരദയ കടനി മനസനിലേക്കോകനി ഹപരുമക്കോറുന്ന
നനിലേപക്കോടക്കോയനിരുന്നു എടുകകണനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതുകപക്കോഹലേ  ഏഹതങനിലുയ
തരത്തനില് ഹതറക്കോയ നടപടനികേള് ഉണക്കോയനിട്ടുഹണങനില് അതസ്റ്റ് കേര്കശമക്കോയനി തഹന്ന
കനരനിടുയ.  ഹതറക്കോയ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിഹന  ചക്കോമദനക്കോരക്കോണസ്റ്റ്
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  എന്നുള്ള കേക്കോരദത്തനില് ഒരു സയശയവയ  ഇല.  അകക്കോരദത്തനില്
ഫലേപ്രദമക്കോയ നടപടനിയുണക്കോകുയ.

കഡക്കോ  .    എയ  .    ഹകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്, ശശനികേലേ ടസ്പീചര്, കശക്കോഭക്കോ സുകരന്ദ്രന് എന്നനിവര്
എന്തുപറഞ്ഞക്കോലുയ  അവരുഹട  കപരനില്  കകേകസക്കോ  നടപടനികയക്കോ  എടുക്കുന്നനില.  മറു
ഭക്കോഗത്തക്കോഹണങനില്  ഉടഹന  നടപടനിയുണക്കോകുയ.  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്  ഇഇൗ  നനിയമയ
കേയനിഹലേടുകക്കോന് ആരക്കോണസ്റ്റ് അവകേക്കോശയ ഹകേക്കോടുത്തതസ്റ്റ്;  വനിവനിധ വക്കോഹെെനങ്ങളനില് വന്നസ്റ്റ്
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കേക്കോര്കസ്റ്റ്  ഇപ്രകേക്കോരയഹകേകേക്കോരദയ  ഹചയക്കോനുള്ള  അവകേക്കോശയ  ആരക്കോണസ്റ്റ്
ഹകേക്കോടുത്തതസ്റ്റ്?  അവഹര  കേസഡനിയനില്  എടുത്തതനിനുകശഷയ  എന്തുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  അകപക്കോള്  തഹന്ന
ഹവറുഹതവനിടുന്നു.  അങ്ങഹനയുള്ള  ഒരു  സക്കോഹെെചരദമുണക്കോയകപക്കോഴക്കോണസ്റ്റ്  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ഹന
കേദക്കോമകേളനിലുയ  ശക്കോഖേകേളനിലുമക്കോകണക്കോ  കകേരളത്തനിഹലേ  കപക്കോലേസ്പീസനിനസ്റ്റ്  ഹടയനിനനിയഗസ്റ്റ്
ഹകേക്കോടുക്കുന്നഹതന്ന സയശയയ  സസക്കോഭക്കോവനികേമക്കോയുയ  എലക്കോ  മകതതര വനിശസക്കോസനികേളനിലുമുണക്കോകുയ.
ഇതസ്റ്റ് ഏഹതങനിലുയ ഒരു വനിഭക്കോഗത്തനിഹന മക്കോത്രയ സയശയമല. 

ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി  വനിജയന്:  സര്,  രക്കോഷസ്പീയ  നനിലേപക്കോടസ്റ്റ്  വചക്കോഹണങനില്  ഇന്ഡദന്
യൂണനിയന്  മുസസ്പീയ  ലേസ്പീഗനിനസ്റ്റ്  ഉണക്കോകയയക്കോയ.  മകതതര  വനിശസക്കോസനിയക്കോഹണങനില്
കകേരളത്തനില് എന്തക്കോണസ്റ്റ്  നടക്കുന്നഹതന്നസ്റ്റ്  കൃതദമക്കോയനി  മനസനിലേക്കോക്കുയ.  മകതതരതസയ
സയരക്ഷനികക്കോന്  ശകമക്കോയ  നടപടനിഹയടുക്കുയ.  ഏതക്കോയക്കോലുയ  ഹതക്കോഗക്കോഡനിയ  കകേസസ്റ്റ്
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പനിന്വലേനിചതസ്റ്റ് ഞങ്ങളക്കോഹണന്നസ്റ്റ് ആരുയ പറയനില.  ഇഹതലക്കോയ ഓര്മ്മയുണകലക്കോ? 

കഡക്കോ  .    എയ  .    ഹകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,   കമക്കോഹെെന്  ഭഗതസ്റ്റ്  ഒരു  പതക്കോകേ  ഉയര്ത്തനി.
ശസ്പീ.  സനി.  കമക്കോയസ്പീന്കുടനിയുഹട  വനിഷയയ  നനിങ്ങള്  പറയുന്നതുകപക്കോഹലേയല.  അതസ്റ്റ്
ഹകേക്കോടനിമരത്തനിനു മുകേളനില് ഫനികസ്റ്റ് ഹചയ്തുവചനിട്ടുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.  ഹഎ.യു.എയ.എല്.  അതനില്
നനിന്നുയ പക്കോര്ടനിയുഹട പതക്കോകേഹയടുത്തു മക്കോറനി കദശസ്പീയ പതക്കോകേ ഉയര്ത്തനിയ രസ്പീതനി  പലേ
പക്കോര്ടനി ഓഫസ്പീസുകേളനിലുയ നടക്കുന്നുണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി  വനിജയന്:  സര്,  ഫക്കോഗസ്റ്റ്  ആക്ടനിനുയ  ഫക്കോഗസ്റ്റ്  കകേക്കോഡനിനുയ
എതനിരക്കോയ  പ്രവൃത്തനിയക്കോണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  സക്കോധക്കോരണ  നനിലേയസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടനിമരത്തനിഹലേക്കോന്നുയ  പക്കോടനില.
അങ്ങഹനഹയക്കോരു പ്രശ്നയ ഇതനിനകേത്തുണസ്റ്റ്.  അതനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനിരനിക്കുയ ഉണക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.
പകക്ഷ എഹന അടുത്തസ്റ്റ് പരക്കോതനി തന്നനിടനില. പരക്കോതനി തരനികേയക്കോഹണങനില് പരനികശക്കോധനി
കക്കോവന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  

കഡക്കോ  .   എയ  .   ഹകേ  .   മുനസ്പീര്: സര്, അങ്ങഹനയക്കോഹണങനില് എലക്കോ സലേത്തുയ ഇതസ്റ്റ്
പരനികശക്കോധനികണയ. ഒരക്കോള്കസ്റ്റ് ഒരു നസ്പീതനി കവഹറക്കോരക്കോള്കസ്റ്റ് കവഹറക്കോരു നസ്പീതനി എന്നതസ്റ്റ്
ശരനിയല.  

ഹപക്കോതുമരക്കോമത്തുയ രജനികസ്ട്രഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്കോകേരന്):  സര്,
ഞക്കോന്  കപക്കോയനിനസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഒക്കോര്ഡര്  ഉന്നയനിക്കുന്നു.  ഇഇൗ  കകേസ്സുമക്കോയനി  ബനഹപട
വനിഷയയ  ഹടലേനിവനിഷനനില്  കബകനിയഗസ്റ്റ്  നക്യൂസക്കോയനി  എഴുതനി  കേക്കോണനിക്കുന്നുഹവന്നസ്റ്റ്
പറയുകേയുണക്കോയനി.  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷഹന സയബനനിച കകേസസ്റ്റ് ഹഹെെകകക്കോടതനി
ചര്ച  ഹചയ്യുകമക്കോള്  മഹറക്കോരു  കകേക്കോടതനിയനില്  കകേസസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുത്തക്കോല്  ഇഇൗ  കകേസസ്റ്റ്
നനിലേനനില്കനില.  ഒകര വനിഷയത്തനികനല് രണസ്റ്റ് കകേക്കോടതനിയനില് കകേസസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുകക്കോന്
പക്കോടനില. ഇതുകപക്കോലുയ അറനിയക്കോഹതയക്കോണസ്റ്റ് സയസക്കോരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. അങ്ങഹന ആഹരങനിലുയ
കകേസസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുത്തസ്റ്റ്  ജഡ്ജനി  പറഞ്ഞനിട്ടുഹണങനില്  അതസ്റ്റ്  നനിയമപരമക്കോകണക്കോ?  ഒരു
വനിഷയത്തനികനല് ഒകരസമയയ  രണസ്റ്റ്   കകേക്കോടതനിയനില് കകേസസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുകക്കോന് പറനില.
ഇതുസയബനനിചസ്റ്റ് ശസ്പീ. ഹകേ. എയ. മക്കോണനി മറുപടനി നല്കേണയ. കേക്കോരദങ്ങള് അറനിയക്കോഹത ഒന്നുയ
പറയരുതസ്റ്റ്. 

കഡക്കോ  .   എയ  .   ഹകേ  .   മുനസ്പീര്: ഇതുസയബനനിചസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് കലേക്കോകേക്കോയുകകയക്കോടസ്റ്റ് പറയണയ.

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  ഇവനിഹട  ഫക്കോഗസ്റ്റ്  കകേക്കോഡുണസ്റ്റ്.  ആലേപ്പുഴ  ജനിലയനില്
മക്കോര്കനിസസ്റ്റ് കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ് പക്കോര്ടനിയുഹട പതക്കോകേ പകുതനി തക്കോഴനിവചതനിനുകശഷയ കദശസ്പീയ
പതക്കോകേ  ഉയര്ത്തനിയ  കഫക്കോകടക്കോ  പത്രങ്ങളനില്  വന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതനിഹനതനിഹര  ഒരു  നടപടനിയുയ
സസസ്പീകേരനിചനില. ഇതുസയബനനിചസ്റ്റ് മുഖേദമനനി അകനസഷണയ നടത്തക്കോന് തയക്കോറക്കോകുകമക്കോ?

ശസ്പീ  .   പനിണറക്കോയനി വനിജയന്: സര്, National Emblems and Flag Act നമ്മുഹട
രക്കോജദത്തസ്റ്റ്  ബക്കോധകേമക്കോണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ബക്കോധകേമക്കോകുകമക്കോള്  ആ  ആക്ടനിനുയ  ഫക്കോഗസ്റ്റ്  കകേക്കോഡുണസ്റ്റ്.
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ഇതനിഹനതനിരക്കോണസ്റ്റ് പക്കോര്ടനി ഹകേക്കോടനിമരത്തനില് രക്കോഷസ്പീയ പതക്കോകേ ഉയര്ത്തുന്നതസ്റ്റ്. അതനില്
പക്കോര്ടനിയുഹട ചനിഹ്നമുണക്കോകുയ. എവനിഹട ആയക്കോലുയ നനിയമയ ബക്കോധകേമക്കോണസ്റ്റ്.

കഡക്കോ  .    എയ  .    ഹകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  അങ്ങസ്റ്റ് അതനില് നസ്പീതനിപൂര്വമക്കോയ കേക്കോരദങ്ങള്
നസ്പീകണഹമന്നുള്ള ശകമക്കോയ അഭനിപ്രക്കോയയ ഞക്കോന് വസ്പീണയ  ആവര്ത്തനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
മറസ്റ്റ്  വനിഷയങ്ങളനികലേയ്ഹകക്കോന്നുയ  കേടക്കുന്നനില.  ഏതസ്റ്റ്  വനിഷയവയ  പറയക്കോന്  പറ്റുന്ന
രസ്പീതനിയനിലേക്കോണസ്റ്റ്  ഇന്നഹത്ത അവതരണവയ  മറുപടനിയുഹമക്കോഹക ഉണക്കോയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
ഏതസ്റ്റ് വനിഷയത്തനികലേയ്ക്കുയ കപക്കോകേക്കോയ.  ആ വനിഷയങ്ങളനികലേയ്ഹകക്കോന്നുയ കേടകക്കോന് എഹന
സമയയ  വനിനനികയക്കോഗനിക്കുന്നനില.  നക്കോലുദനിവസമക്കോയനി  അഞസ്റ്റ്  അയഗങ്ങള്  നനിയമസഭക്കോ
കേവക്കോടത്തനില്  സതദക്കോഗ്രഹെെയ  അനുഷനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അവര്  മുഖേദമനയുഹടകടനി
സഹെെപ്രവര്ത്തകേരക്കോണസ്റ്റ്.  അവര്  ഉന്നയനിച  കേക്കോരദങ്ങള്  ഗഇൗരവമക്കോയനി  പരനിഗണനിച്ചു
ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനികേള്  കപക്കോലുയ  ഇതനിഹന  ശകമക്കോയ  ഭക്കോഷയനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞതനുസരനിചസ്റ്റ്  ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനികസ്റ്റ്  ആ  കേകസരയനില്നനിന്നുയ
കപക്കോകേക്കോനുള്ള  അനുമതനി  നല്കേണഹമന്നസ്റ്റ്  മക്കോത്രയ  പറഞഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഞക്കോനുയ  എഹന
കേക്ഷനിയുയ സഭ ബഹെെനിഷ്കരനിക്കുന്നു.

(ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  നനിലേപക്കോടനില്  പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്  കഡക്കോ.  എയ.  ഹകേ.  മുനസ്പീറുയ
അകദ്ദേഹെെത്തനിഹന പക്കോര്ടനിയനില്ഹപട അയഗങ്ങളയ സഭ ബഹെെനിഷ്കരനിച്ചു.)

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജകബസ്റ്റ്:  സര്,  ജനക്കോധനിപതദഹത്ത  ഏഹതങനിലുയ  നനിലേയനില്
ഇഇൗ  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  മക്കോനനിക്കുന്നുഹണങനില്  ബഹമക്കോനഹപട  ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനി
രക്കോജനിവയണഹമന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ് ഞങ്ങള് ഉന്നയനിക്കുന്ന ഏറവയ പ്രധക്കോനഹപട വനിഷയയ.
കകേക്കോടതനി  പരക്കോമര്ശങ്ങള്  വന്ന  ഒടനവധനി  സന്ദര്ഭങ്ങള്  കകേരളത്തനിഹന  രക്കോഷസ്പീയ
ചരനിത്രത്തനിലുണസ്റ്റ്.  അവനിഹടഹയലക്കോയ  അഡസ്റ്റ് കവഴക്കോയ  പരക്കോമര്ശങ്ങളക്കോഹണങനില്  മനനിമക്കോര്
രക്കോജനിവച  സക്കോഹെെചരദമുണസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനഹപട  ഹഹെെകകക്കോടതനിയുഹട  വനിധനി  വക്കോയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നനിയമപണനിതഹനക്കോന്നുയ ആകകേണ, വളഹര ലേളനിതമക്കോയനി മനസനിലേക്കോകക്കോന് കേഴനിയുന്ന
കേക്കോരദങ്ങളക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്. ബഹമക്കോനഹപട ആകരക്കോഗദ വകുപ്പുമനനികസ്റ്റ് ഒരു ദനിവസയ കപക്കോലുയ
മനനിസക്കോനത്തസ്റ്റ്  തുടരക്കോനുള്ള  അവകേക്കോശമനില.  മനനി  എടുത്തനിരനിക്കുന്ന  തസ്പീരുമക്കോനങ്ങള്
കബക്കോണഹഫഡല എന്നക്കോണസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി നനിരസ്പീക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സക്കോധക്കോരണ രസ്പീതനിയനില് ഒരു
തസ്പീരുമക്കോനഹമടുകണഹമങനില്  അതനില്  കേക്കോരണയ  കരഖേഹപടുകത്തണ  ആവശദമനില.
കകേക്കോടതനി  അതസ്റ്റ്  വദകമക്കോയനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകക്കോരദത്തനില്  ആപനികനസ്റ്റ്സനിഹന  സമയയ
നസ്പീടനിഹയടുക്കുകമക്കോള്  അതസ്റ്റ്  എന്തുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  വദകമക്കോകകണതുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
വദകമക്കോകക്കോത്തതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഇതനിഹന  സദുകദ്ദേശയ  സയശയക്കോസദമക്കോയനി  നനില്ക്കുന്നു.
'The same was not an exercise of power in good faith'  എന്നക്കോണസ്റ്റ് ഏറവയ
ഒടുവനില്  കകേക്കോടതനി  നനിരസ്പീക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  മനനി  സതദപ്രതനിജക്കോ  ലേയഘനയ
നടത്തനിയനിരനിക്കുന്നുഹവന്നക്കോണസ്റ്റ്  ജഡ്ജസ്റ്റ് ഹമനനില്  വദകമക്കോകനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനില്
കടുതല്  എന്തക്കോണസ്റ്റ്  പറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്?  ഇഇൗ  വനിഷയയ  പ്രതനിപക്ഷയ  ഉന്നയനിക്കുകമക്കോള്  അതസ്റ്റ്
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രക്കോഷസ്പീയമക്കോണസ്റ്റ്,  രക്കോഷസ്പീയമക്കോയ  നനിലേയനില്  അതനിഹന  കേക്കോണുന്നുഹവന്ന  നനിലേയനിലുള്ള
പ്രചരണങ്ങള് ശരനിയല. ഇവനിഹട ഇതനിനസ്റ്റ് മുമസ്റ്റ് എലക്കോ സന്ദര്ഭങ്ങളനിലുയ  ജനക്കോധനിപതദ
മൂലേദങ്ങഹള  ഉയര്ത്തനിപനിടനിച്ചുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  ഗവണ്ഹമന്റുയ  മനനിമക്കോരുയ  നനിന്നനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
അതനില്നനിന്നുയ  വദതദസമക്കോയനി  ഉണക്കോയനിരനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  സക്കോഹെെചരദയ  തനികേച്ചുയ
പ്രതനികഷധക്കോര്ഹെെമക്കോണസ്റ്റ്.   ഇഇൗ വനിഷയയ പ്രതനിപക്ഷയ ഉന്നയനിചകപക്കോള്,  അതനിനുള്ള
മറുപടനിയല  ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനി  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  ഇന്നഹലേ  വന്ന  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്
വനിധനിയുമക്കോയനി ബനഹപട പശക്കോത്തലേത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹെെയ കേക്കോരദങ്ങള് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.
ഇവനിഹട മനനിയുഹടയുയ വകുപനിഹനയുയ ഭക്കോഗത്തുനനിന്നുള്ള പക്കോകേപനിഴകേഹള സയബനനിചസ്റ്റ്
ശസ്പീ.  ഹകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്   ഉന്നയനിച ഒരു വനിഷയത്തനിലുയ വദകമക്കോയ നനിലേയനില് മറുപടനി
പറയക്കോന്  ഗവണ്ഹമനനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞനില.  ഇഇൗ  വനിഷയങ്ങള്  ചര്ച  ഹചയക്കോത്തതനില്
പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ് ഞക്കോന് സഭ ബഹെെനിഷ്കരനിക്കുന്നു.

(ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് നനിലേപക്കോടനില് പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ് ശസ്പീ. അനൂപസ്റ്റ് കജകബസ്റ്റ് സഭ ബഹെെനിഷ്കരനിച്ചു.)

ശസ്പീ  .    ഹകേ  .    എയ  .    മക്കോണനി: സര്, ഒരു തരത്തനില് പറഞ്ഞക്കോല് ശസ്പീമതനി ഹകേ. ഹകേ.
ഹശലേജ ടസ്പീചര്  വളഹര ഭക്കോഗദവതനിയക്കോണസ്റ്റ്.  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്,  പകേര്ചപനനി,  ഓണചന്ത,  മതനനിന്ദ,
മതപരനിവര്ത്തനയ,  മകതതരതസയ,  കദശസ്പീയ  പതക്കോകേ  തുടങ്ങനിയ  കേക്കോരദങ്ങളനിലൂഹട  വഴനിവനിട
ചര്ചയക്കോയനിരുന്നു  ഇന്നഹത്ത  അടനിയന്തരപ്രകമയയ.  ബഹമക്കോനഹപട  ആകരക്കോഗദ
വകുപ്പുമനനിഹകതനിഹര  ഒരു  പരക്കോമര്ശമുണക്കോയനി.  ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനി  ലേക്കോഘവകത്തക്കോടു
കടനി പറഞ്ഞതസ്റ്റ്,  ലേഘുവക്കോയനി ഒരു പരക്കോമര്ശമുണക്കോയതനില് കേക്കോരദമുകണക്കോ എന്നക്കോണസ്റ്റ്.
ഹഹെെകകക്കോടതനിയുഹട  ഇഇൗ  പരക്കോമര്ശയ  ഹവറുയ  obiter  dictum  അല.  മനനി  good
faith-ഓടുകടനിയല  പ്രവര്ത്തനിചഹതന്നക്കോണസ്റ്റ്  ഹഹെെകകക്കോടതനി  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അതനിനര്ത്ഥയ, ദുരുകദ്ദേശകത്തക്കോടുകടനിയക്കോണസ്റ്റ് മനനി പ്രവര്ത്തനിചതസ്റ്റ് എന്നക്കോണസ്റ്റ്. ഹഹെെകകക്കോടതനിയുഹട
വദകമക്കോയ ആ വനിധനി  തസ്പീര്പസ്റ്റ്  ഉണക്കോയതനിഹന അടനിസക്കോനത്തനില് ബഹമക്കോനഹപട
ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനി  രക്കോജനിവയ്കകണതക്കോണസ്റ്റ്.  രക്കോജനിവയണഹമന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്  എഹനയുയ
പക്കോര്ടനിയുഹടയുയ അഭനിപ്രക്കോയയ. ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് മനനിഹയ എകപക്കോഴുയ ഇങ്ങഹനയുള്ള വനിഷയത്തനില്
സയരക്ഷനിക്കുന്നു,  കമകകടസ്റ്റ്  ഉണക്കോയക്കോലുയ  സയരക്ഷനിക്കുന്നു,  അതസ്റ്റ്  ശരനിയല.  അതസ്റ്റ്
ഇടതുപക്ഷ  മുന്നണനിക്കുയ  ഗവണ്ഹമനനിനുയ  അനുകയക്കോജദമല.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്
അനുവര്ത്തനിക്കുന്ന ഇഇൗ ഹതറക്കോയ നയത്തനില് പ്രതനികഷധനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോനുയ എഹന
പക്കോര്ടനിയുയ വക്കോകഇൗടസ്റ്റ് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് നനിലേപക്കോടനില് പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ് ശസ്പീ.  ഹകേ. എയ. മക്കോണനിയുയ അകദ്ദേഹെെത്തനിഹന
പക്കോര്ടനിയനില്ഹപട അയഗങ്ങളയ സഭ വനിട്ടു പുറത്തുകപക്കോയനി.)

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രക്കോജകഗക്കോപക്കോല്:  സര്,  ഇവനിഹട ഉണക്കോയനിട്ടുള്ള ചര്ചകേഹളക്കോഹക ഞക്കോന്
കകേള്ക്കുകേയുണക്കോയനി.  ഒകടഹറ  കേക്കോരദങ്ങളനില്  അഭനിപ്രക്കോയവദതദക്കോസങ്ങളണക്കോകുയ.  ഞക്കോന്
അതനികലേയ്ഹകക്കോന്നുയ  കേടക്കുന്നനില.  ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനികയക്കോടസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്
വദകനിഹവരക്കോഗദമുള്ളതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് പറയുന്നതല.  നനിഷ്പക്ഷമക്കോയനി, പക്ഷപക്കോതമനിലക്കോഹത
ഹപരുമക്കോറുയ,  ഹകേകേക്കോരദയ  ഹചയ്യുഹമന്നസ്റ്റ്  സതദപ്രതനിജ  ഹചയ്തക്കോണസ്റ്റ്  ബഹമക്കോനഹപട
ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനി  അധനികേക്കോരസക്കോനത്തസ്റ്റ് വന്നതസ്റ്റ്.  അതനിഹന പ്രതദക്ഷമക്കോയ ലേയഘനയ
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നടന്നനിട്ടുഹണന്നസ്റ്റ്  നക്കോട്ടുകേക്കോര്  മക്കോത്രമല,  ബഹമക്കോനഹപട  കകേക്കോടതനിയുയ  പരക്കോമര്ശയ  നടത്തനി,
കടുതല്  പറകയണനിവരുഹമന്നുള്ള  കേക്കോരദയകപക്കോലുയ  സൂചനിപനിക്കുകേയുണക്കോയനി.  ഇകക്കോരദത്തനില്
പക്ഷപക്കോതപരമക്കോയനി  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്  എന്നുള്ളതസ്റ്റ്  സക്കോമക്കോനദ  കബക്കോധമുള്ള  എലക്കോവര്ക്കുയ
അറനിയക്കോവന്നതക്കോണസ്റ്റ്. സക്കോധക്കോരണനനിലേയനില് സസന്തയ കേക്ഷനിയനിലുള്ളവഹര കുത്തനിനനിറയക്കോന്
കവണനി  വഴനിവനിട  രസ്പീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നുഹവന്നുള്ള  ആകരക്കോപണങ്ങള്  പ്രതനിപക്ഷയ
പറയക്കോറുണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ  അതനിഹനഹയലക്കോയ  സസസ്പീകേരനികകണ  കേക്കോരദമനില.   ഇതുസയബനനിചസ്റ്റ്
കകേക്കോടതനിയുകടതസ്റ്റ്  ഹവറുയ അഭനിപ്രക്കോയപ്രകേടനമല,  ഒരു വനിധനിയക്കോണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ
സക്കോഹെെചരദത്തനില്  ബഹമക്കോനഹപട  ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനി  ആ  സക്കോനത്തസ്റ്റ്  തുടരുന്നതസ്റ്റ്
അപമക്കോനകേരമക്കോണസ്റ്റ്,   രക്കോജനിവചസ്റ്റ്  ഒഴനിയണയ.  ഇകക്കോരദയ  സര്കക്കോര് ചര്ച ഹചയക്കോന്
തയക്കോറക്കോകേക്കോത്തതനില് പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ് ഞക്കോന് വക്കോകഇൗടസ്റ്റ് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് നനിലേപക്കോടനില് പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ് ശസ്പീ.  ഒ.  രക്കോജകഗക്കോപക്കോല് സഭ വനിടസ്റ്റ്
പുറത്തുകപക്കോയനി.)

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്കോര്ജസ്റ്റ്:  സര്, ഇന്നഹത്ത അടനിയന്തരപ്രകമയയ രക്കോവനിഹലേ 9.30-നസ്റ്റ്
ആരയഭനിചതക്കോണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  ചര്ചയസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിരുഹന്നങനില്  ഇവനിടഹത്ത
എലക്കോ  രക്കോഷസ്പീയ  പക്കോര്ടനികേള്ക്കുയ  സയസക്കോരനികക്കോന്  അവസരയ  ലേഭനിക്കുമക്കോയനിരുന്നു.
അതസ്റ്റ്  ഒഴനിവക്കോകനി.  ബഹമക്കോനഹപട  ഹകേ.  എയ.  മക്കോണനി ഗ്രൂപനിഹലേ ലേസ്പീഡര് പറഞ്ഞതു
കപക്കോഹലേ ഏഹതലക്കോയ കേക്കോരദങ്ങള് ചര്ച ഹചയ്തു.  ഒരു അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
ഭൂഷണമക്കോകണക്കോ?  ഒരു  മക്കോസയ  മുമസ്റ്റ്  ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനികയക്കോടുയ  കേക്ഷനി
കനതക്കോകകളക്കോടുഹമക്കോഹക ഞക്കോഹനക്കോരു കേക്കോരദയ  പറയുകേയുണക്കോയനി.  ശസ്പീമതനി  ഹകേ.  ഹകേ.
ഹശലേജ  ടസ്പീചറനികനക്കോടസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  ബഹമക്കോനമുണസ്റ്റ്.  ടസ്പീചറനിഹനപറനി  ഒരു  പരക്കോതനി  പറയക്കോനുയ
ഞക്കോനനില.  പകക്ഷ  ആകരക്കോഗദ  വകുപനിഹന  കപക്കോകനില്  കുഴപങ്ങളണസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള്  ആകരക്കോഗദ
വകുപ്പുമനനി ഹകേകേക്കോരദയ ഹചയ്യുന്ന വകുപസ്റ്റ് കഡക്കോ. ഹകേ. ടനി. ജലേസ്പീലേനിനുയ, കഡക്കോ. ഹകേ. ടനി.
ജലേസ്പീല് ഹകേകേക്കോരദയ  ഹചയ്യുന്ന വകുപസ്റ്റ്  ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനിക്കുയ മക്കോറനി  നല്കേണ
ഹമന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്  എഹന  അഭനിപ്രക്കോയയ.  അന്നസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്  കകേടനിരുഹന്നങനില്
ഇകപക്കോള് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണനികസ്റ്റ് എഹന്തങനിലുയ കുഴപമുണക്കോകുമക്കോയനിരുകന്നക്കോ?  ഹഹെെകകക്കോടതനി
ശകമക്കോയ  പരക്കോമര്ശയ  നടത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  സക്കോഹെെചരദമക്കോണസ്റ്റ്  ഇകപക്കോഴുള്ളതസ്റ്റ്.   അതുകപക്കോഹലേ
മഹറക്കോരു  കകേസനില്  ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനിഹയപറനിയുയ  കകേക്കോടതനി  പരക്കോമര്ശയ
നടത്തുകേയുണക്കോയനി.  ആ  പരക്കോമര്ശയ  തനിരനിചക്കോയനിരുന്നുഹവങനിലുയ  മുഖേദമനനി  രക്കോജനിവയക്കോന്
പക്കോടനിഹലന്നക്കോണസ്റ്റ്  എഹന  അഭനിപ്രക്കോയയ.  കേക്കോരണയ,  ഒരു  കകേക്കോടതനി  വനിസരനിച  കകേസസ്റ്റ്
ഹതളനിയനികക്കോന്  കുറകക്കോരഹനന്നസ്റ്റ്  പറയുന്ന  നനിമനിഷയ  വഹര  ഇറങ്ങനികപക്കോകേക്കോന്  പറയുന്നതസ്റ്റ്
മരദക്കോദയല.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  മുഖേദമനനി  ആ  സക്കോനത്തസ്റ്റ്  ഇരനികണഹമന്ന  അഭനിപ്രക്കോയമക്കോണസ്റ്റ്
ഞക്കോന്   ഇന്നഹലേയുയ  ഇന്നുയ  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനഹപട  ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനി
കേഴനിയുഹമങനില് രക്കോജനിവചസ്റ്റ്  മഹറക്കോരു വകുപസ്റ്റ്  മക്കോറനി  ഹകേക്കോടുക്കുന്നതക്കോയനിരനിക്കുയ ഉചനിതയ.
അതക്കോണസ്റ്റ് നലതസ്റ്റ് എന്നക്കോണസ്റ്റ് എഹന അഭനിപ്രക്കോയയ.  ഇകക്കോരദയ ചര്ച ഹചയക്കോത്തതനില്
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പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ് ഞക്കോന് വക്കോകഇൗടസ്റ്റ് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് നനിലേപക്കോടനില് പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ് ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജക്കോര്ജസ്റ്റ് സഭ വനിടസ്റ്റ്
പുറത്തുകപക്കോയനി.)

(ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  നനിലേപക്കോടനില്  പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്  സര്വശസ്പീ  രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേ,
അനൂപസ്റ്റ്  കജകബസ്റ്റ്,   കഡക്കോ.  എയ.  ഹകേ.  മുനസ്പീര്  എന്നസ്പീ  പ്രതനിപക്ഷകേക്ഷനി കനതക്കോകള്
പ്രസക്കോവന നടത്തനിയകശഷയ സഭ ബഹെെനിഷ്കരനിക്കുകേയുയ സര്വശസ്പീ. ഹകേ. എയ. മക്കോണനി,
ഒ.  രക്കോജകഗക്കോപക്കോല്,  പനി.  സനി.  കജക്കോര്ജസ്റ്റ്   എന്നനിവര്  പ്രസക്കോവന നടത്തനിയകശഷയ സഭയനില്
നനിന്നുയ പുറത്തുകപക്കോകുകേയുയ  അല്പസമയത്തനിനുകശഷയ   തനിരനിഹകേ ഹെെക്കോജരക്കോകുകേയുയ
ഹചയ്തു. )

III ശദ്ധ ക്ഷണനികല്

പടനികേജക്കോതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളഹട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ശസ്പീ  .   ബനി  .   സതദന്: സര്, സയസക്കോനഹത്ത  പടനികേജക്കോതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ്
ഹതരഹഞ്ഞടുകഹപട  പടനികേജക്കോതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനില്,  ബഹമക്കോനദരക്കോയ
നനിയമസഭക്കോ അയഗങ്ങളയ കലേക്കോകേസഭക്കോ അയഗങ്ങളയ എയ.പനി.-മക്കോരുയ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
പ്രകേക്കോരയ  ആദദഘടങ്ങളനില്  ഹതരഹഞ്ഞടുകഹപട  ഒരു  പടനികേജക്കോതനി  സകങതവയ
കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷയ  അങ്ങസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  നനിര്കദ്ദേശയ  അനുസരനിചസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  പടനികേജക്കോതനി
സകങതങ്ങളയ ഹതരഹഞ്ഞടുക്കുകേയുയ  മക്കോതൃകേ അയകബദ്കേര് ഗ്രക്കോമയ പദ്ധതനി കേഴനിഞ്ഞ
മൂന്നസ്റ്റ്  വര്ഷങ്ങളക്കോയനി  നമ്മുഹട  സയസക്കോനത്തസ്റ്റ്  നടന്നുവരനികേയുമക്കോണസ്റ്റ്. സനിഡ്കകേക്കോ,
എഫസ്റ്റ്.ഹഎ.ടനി. തുടങ്ങനിയ ഏജന്സനികേഹളയക്കോണസ്റ്റ് പടനികേജക്കോതനി സകങതങ്ങളഹട വനിവനിധങ്ങളക്കോയ
വനികേസന പദ്ധതനികേള് നടപനിലേക്കോക്കുന്ന ചുമതലേ ഏല്പനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണ്ഹമനനിഹന  കേക്കോലേത്തസ്റ്റ്  അന്നസ്റ്റ്  ഏല്പനികഹപട  ഏജന്സനികേള്  പലേതുയ  സക്കോമക്കോജനികേഹര
കേക്കോണുകേയുയ  പലേ  കകേക്കോളനനികേളയ അവര്  ഏഹറടുക്കുകേയുയ  അതനിഹന  നടത്തനിപസ്റ്റ്  അവര്കസ്റ്റ്
നല്കുകേയുയ ഹചയ്തു.  പനിന്നസ്പീടുള്ള  അനുഭവയ,  ഒകര  ഏജന്സനി  തഹന്ന  ഏകേകദശയ
50-ല്പരയ  കകേക്കോളനനികേളഹട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തക്കോന്കവണനിയുള്ള
ചുമതലേ ഏഹറടുത്തു എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.  അങ്ങഹന വന്നകപക്കോള് പലേ കകേക്കോളനനികേളനിലുയ
ഭക്കോഗനികേമക്കോയനി  തുടങ്ങനിവചതുയ  പൂര്ത്തസ്പീകേരനികഹപടക്കോറക്കോയതുമക്കോയ  നനിലേയനില്  കകേക്കോളനനികേളഹട
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മക്കോറുകേയുണക്കോയനി.  മുന്വര്ഷങ്ങളനില്  അകക്കോരദങ്ങള്
വദകമക്കോയനി പഠനികക്കോനുയ മനസനിലേക്കോകക്കോനുയ പരനിഹെെക്കോരയ കേഹണത്തക്കോനുയ കവണനി ഈ
വനിഷയയ  സക്കോമക്കോജനികേര്  അന്നഹത്ത ഗവണ്ഹമനനിഹന  ശദ്ധയനില്ഹപടുത്തനിഹയങനിലുയ
കേക്കോരദമക്കോയ ഇടഹപടലുണക്കോയനില. അതനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി പടനികേജക്കോതനി സകങതങ്ങളനിഹലേ
വനികേസന പദ്ധതനികേള് ഏതക്കോണസ്റ്റ് തക്കോളയ ഹതറനിയ നനിലേയനിലേക്കോയനിരുന്നു. അങ്ങസ്റ്റ് ചുമതലേ
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ഏഹറടുത്തതനിനുകശഷയ പദ്ധതനി നനിര്വഹെെണവയ നനിര്മ്മക്കോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളയ കവഗയ
പൂര്ത്തസ്പീകേരനികഹപടണഹമന്നുള്ള  നനിര്കദ്ദേശയ  ഇതുമക്കോയനി  ബനഹപട  ഉകദദക്കോഗസര്ക്കുയ
ഏജന്സനികേളള്ഹപഹടയുള്ളവര്ക്കുയ നല്കുകേയുണക്കോയനി.  പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  അതനിനുകവണനിയുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരയഭനിച്ചുഹവങനിലുയ  അടുത്ത കേക്കോലേത്തക്കോയനി  പടനികേജക്കോതനി  സകങതങ്ങളനിഹലേ
നനിര്വഹെെണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നനിലേചനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള്  പടനികേജക്കോതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനിഹലേ  മക്കോതൃകേക്കോ  അയകബദ്കേര്  ഗ്രക്കോമയ  പദ്ധതനി  തക്കോല്കേക്കോലേനികേമക്കോയനി
നനിര്ത്തനിവചതക്കോയക്കോണസ്റ്റ് അറനിയുന്നതസ്റ്റ്. അതുണക്കോകനിയനിരനിക്കുന്ന പ്രതദക്കോഘക്കോതയ വളഹര
വലുതക്കോണസ്റ്റ്. ഇഇൗ കകേക്കോളനനികേളനിഹലേ അടനിസക്കോന പ്രശ്നങ്ങളക്കോയ കുടനിഹവള്ളയ, ഹഹവദദ്യുതനി
ലേഭദമക്കോകേക്കോത്ത  സലേങ്ങളനില്  ഹഹവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുകേ,  ഭവനനനിര്മ്മക്കോണയ,  ഭവന
പുനരുദ്ധക്കോരണയ,  വഴനി  ഗതക്കോഗതകയക്കോഗദമക്കോകനി  മക്കോറ്റുകേ,  അങണവക്കോടനി,  സക്കോയസക്കോരനികേ
കകേന്ദ്രങ്ങള് ഉള്ഹപഹടയുള്ളവയക്കോണസ്റ്റ് ഇഇൗ പദ്ധതനിയുഹട ഭക്കോഗമക്കോയനി വരുന്നതസ്റ്റ്. സമഗ്രമക്കോയ ഒരു
വനികേസന  പദ്ധതനിയക്കോണസ്റ്റ്  പടനികേജക്കോതനി  സകങതങ്ങളനില്  നടപനിലേക്കോകക്കോന്  അങ്ങസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിചതസ്റ്റ്.  പകക്ഷ നനിര്ഭക്കോഗദവശക്കോല് ഇഇൗ പദ്ധതനികേള് എങ്ങുഹമത്തക്കോഹത നനില്ക്കു
ന്നതക്കോയനിടക്കോണസ്റ്റ് കേക്കോണക്കോന് കേഴനിയുന്നതസ്റ്റ്. എന്നക്കോല് ചനിലേ സലേങ്ങളനില് സക്കോമക്കോജനികേരുയ
തകദ്ദേശസസയയഭരണ സക്കോപനങ്ങളഹമലക്കോയ ഇടഹപടസ്റ്റ് നനിര്വഹെെണയ നന്നക്കോയനി നടത്തനി
വന്ന  സലേങ്ങളനില്  ഇകപക്കോള്  ഡനിപക്കോര്ടസ്റ്റ് ഹമനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശയ  ഹകേക്കോടുത്തസ്റ്റ്  തക്കോല്കക്കോലേനികേമക്കോയനി
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന്നു  എന്നക്കോണസ്റ്റ്  അറനിയുന്നതസ്റ്റ്.  ഒരു  നനിര്വഹെെണ  പ്രവര്ത്തനവയ
ആരയഭനികക്കോത്ത  സലേങ്ങളനില്  സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ്  ആവശദമക്കോയ  തസ്പീരുമക്കോനഹമടുകക്കോവന്നതക്കോണസ്റ്റ്.
പലേ സലേങ്ങളനിലുയ കറക്കോഡസ്റ്റ്,  കുടനിഹവള്ളയ,  വസ്പീടസ്റ്റ് നനിര്മ്മക്കോണയ,  വസ്പീടസ്റ്റ് പുനരുദ്ധക്കോരണയ
തുടങ്ങനി മറസ്റ്റ്  അടനിസക്കോന സഇൗകേരദങ്ങളഹട പുകരക്കോഗതനി  ഹഹകേവരനിച കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുയ
ഇകപക്കോഴുണക്കോയ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേക്കോരയ  നനിര്വഹെെണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നനിലേചനിരനിക്കുന്നു
എന്നതക്കോണസ്റ്റ് വസ്തുത.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപനിലേക്കോകനിയതുവഴനി ഇകപക്കോള് പലേതുയ പുതുകനി
നനിശയനികകണനിവരുന്നു.  മക്കോത്രമല,  ഒരു കകേക്കോടനി രൂപ ഒരു കകേക്കോളനനിയനില് ഹചലേവഴനിക്കുഹമന്നസ്റ്റ്
പറയുകമക്കോള്  ഏകേകദശയ  25  ലേക്ഷയ  രൂപ  കുറയുകേയക്കോണസ്റ്റ്  ഹചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  സയസക്കോന
ആനുപക്കോതനികേമക്കോയനി  ഏകേകദശയ  18  ശതമക്കോനയ  ടക്കോകസ്റ്റ്  കപക്കോകുന്നു. 7  ശതമക്കോനയ  കകേക്കോണ്ടക്കോക്ടസ്റ്റ്
കപ്രക്കോഫനിറ്റുയ കടനിയക്കോകുകമക്കോള് 25 ശതമക്കോനയ തുകേ കപക്കോകുന്നു. 1 കകേക്കോടനി രൂപയനില് 25
ലേക്ഷകത്തക്കോളയ രൂപ ടക്കോകനിനത്തനില് കപക്കോകുഹമന്ന സനിതനിയക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്.  പടനികേജക്കോതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭക്കോഗത്തനില്ഹപട  ഏറവയ  ദുര്ബലേരക്കോയ  വനിഭക്കോഗത്തനില്ഹപടവരുഹട
കകേക്കോളനനിയനിഹലേ അടനിസക്കോന പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹെെരനികക്കോന് കവണനിയുള്ള ഇഇൗ വനികേസന
പദ്ധതനിയനില് നനിഹന്നങനിലുയ ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ഉള്ഹപഹടയുള്ള കേക്കോരദങ്ങള് ഒഴനിവക്കോകണഹമന്നക്കോണസ്റ്റ്
ഇകതക്കോഹടക്കോപയ  പറയക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.  അതുകപക്കോഹലേ   എയ.എല്.എ.-മക്കോര്  നനിര്കദ്ദേശനികഹപടുകമക്കോള്
ഇതനിഹന  നനിര്വഹെെണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങഹള  തസരനിതഹപടുത്തക്കോനുയ  പൂര്ത്തസ്പീകേരനികക്കോനുമുള്ള
സസക്കോതനദയ  അവര്കസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുകകണതകല.  നനിര്വഹെെണ  പ്രവൃത്തനികേള്  നനിര്ത്തനി
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വചതക്കോയനി എയ.എല്.എ.-മക്കോര് അറനിയുന്നനില.  അങ്ങഹനവരുകമക്കോള് ഇകക്കോരദത്തനില്
സുതക്കോരദത  ഉറപക്കോകക്കോനുയ  ഏകകേക്കോപനിതമക്കോയനി  പദ്ധതനികേളഹട  പൂര്ത്തസ്പീകേരണയ  നടത്തക്കോനുയ
കേഴനിയുന്നനില.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഡനിപക്കോര്ട്ടുഹമന്റുയ  എയ.എല്.എ.-മക്കോരുയ  അതക്കോതസ്റ്റ്  മണലേക്കോടനി
സക്കോനത്തനില് ഇകപക്കോള് നനിര്കദ്ദേശനികഹപടനിട്ടുള്ള ഇഇൗ കകേക്കോളനനികേളനിഹലേ  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വനിലേയനിരുത്തക്കോനുയ അതസ്റ്റ് പഠനിചസ്റ്റ്  മനസനിലേക്കോകനി ബക്കോകനി പൂര്ത്തസ്പീ
കേരനിക്കുന്നതനിനുയകവണനി  അങ്ങയുഹട  ഇടഹപടലുണക്കോകേണഹമന്നസ്റ്റ്  അഭദര്ത്ഥനിക്കുന്നു.
ഇഇൗ  നനിര്വഹെെണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അങ്ങസ്റ്റ്  ഒരു
ഹഹഹെെഹലേവല്  മസ്പീറനിയഗസ്റ്റ്  വനിളനികണഹമന്നുയ  മണലേക്കോടനിസക്കോനത്തനില്  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനികക്കോന്  കേഴനിയുന്ന  സലേങ്ങളനില്  അതസ്റ്റ്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനി
ഹചടുകക്കോനുള്ള അനുമതനി നല്കുകേയുയ കവണയ. നനിര്വഹെെണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരയഭനികക്കോത്ത
സലേങ്ങളനില് ഏങ്ങഹന കവണഹമന്നതുസയബനനിചസ്റ്റ് ഡനിപക്കോര്ട്ടുഹമന്റുയ ഗവണ്ഹമന്റുയ
ആകലേക്കോചനികണയ എന്നതുയ അങ്ങയുഹട ശദ്ധയനില്ഹപടുത്തുന്നു. ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ഉള്ഹപഹടയുള്ള
കേക്കോരദങ്ങള് കകേക്കോളനനി  നവസ്പീകേരണ പദ്ധതനിയുഹട  ഭക്കോഗമക്കോയനിട്ടുള്ള പദ്ധതനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്
ഒഴനിവക്കോകണഹമന്നുകടനി അങ്ങയുഹട ശദ്ധയനില്ഹപടുത്തുന്നു.  അടനിയന്തര തസ്പീരുമക്കോനമുണക്കോകകേണ
വളഹര ഗഇൗരവമക്കോയ ഇഇൗ വനിഷയയ അങ്ങയുഹട ശദ്ധയനില്ഹപടുത്തുകേയക്കോണസ്റ്റ്.

പടനികേജക്കോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്കോകസമുദക്കോയകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സക്കോയസക്കോരനികേവയ
പക്കോര്ലേഹമനറനികേക്കോരദവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ഹകേ  .    ബക്കോലേന്):  സര്,  നക്കോല്പകതക്കോ
അതനിലേധനികേകമക്കോ പടനികേജക്കോതനി കുടുയബങ്ങള് തക്കോമസനിക്കുന്നതുയ അടനിസക്കോന സഇൗകേരദ
ങ്ങളനിലക്കോത്തതുമക്കോയ പടനികേജക്കോതനി കകേക്കോളനനികേഹളയക്കോണസ്റ്റ് അയകബദ്കേര് ഗ്രക്കോമവനികേസന
പരനിപക്കോടനി  പ്രകേക്കോരയ  സമഗ്ര വനികേസനത്തനിനക്കോയനി  ഹതരഹഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതക്കോതസ്റ്റ്
കകേക്കോളനനികേള്കക്കോവശദമക്കോയ പ്രവര്ത്തനികേള് ഉള്ഹപടുത്തനി കേര്മ്മപദ്ധതനികേള് തയക്കോറക്കോക്കുകേയുയ
എയ.എല്.എ.  അദ്ധദക്ഷനക്കോയനിട്ടുള്ള കമക്കോണനിററനിയഗസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി രൂപസ്പീകേരനിചസ്റ്റ് ശനിപക്കോര്ശ
ഹചയ്യുകേയുയ കവണയ.  പദ്ധതനികസ്റ്റ് അയഗസ്പീകേക്കോരയ നല്കുന്നതസ്റ്റ് പടനികേജക്കോതനി വനികേസന
ഡയറക്ടറക്കോണസ്റ്റ്.  ഒരു  എയ.എല്.എ.-യസ്റ്റ്  തഹന  മണലേത്തനില്നനിന്നുയ  രണസ്റ്റ്  കകേക്കോളനനികേള്
ഹതരഹഞ്ഞടുകക്കോയ.  ഒരു കകേക്കോളനനിയനില് പരമക്കോവധനി ഒരു കകേക്കോടനി രൂപയുഹട വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തക്കോയ. 50 ലേക്ഷയ, 30 ലേക്ഷയ, 20 ലേക്ഷയ എന്ന കമത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്
മൂന്നസ്റ്റ്  ഗഡുകളക്കോയനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എയ.എല്.എ.-മക്കോര്  നനിര്കദ്ദേശനിച  225
കകേക്കോളനനികേഹള  സര്കക്കോര്  അയഗസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറഹപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്
നനിര്വഹെെണ  ഏജന്സനിയക്കോയ  ജനിലക്കോ  നനിര്മ്മനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങള്  എഗ്രനിഹമന്റുവച  196
കകേക്കോളനനികേള്കസ്റ്റ് ഒന്നക്കോയ ഗഡുവക്കോയനി 50 ശതമക്കോനയ നനിരകനില് 50 ലേക്ഷയ രൂപ വസ്പീതയ
ഹമക്കോത്തയ  98  കകേക്കോടനി  രൂപ  നനിര്വഹെെണ  ഏജന്സനികേളക്കോയ  ജനിലക്കോ  നനിര്മ്മനിതനി
കകേന്ദ്രങ്ങള്കസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനിലക്കോ  നനിര്മ്മനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങള്കസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള്
ഏഹറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പരനിമനിതനിയുഹണങനില്  മകറഹതങനിലുയ  സര്കക്കോര്  നനിര്വഹെെണ
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ഏജന്സനിഹയ എയ.എല്.എ.-യുഹട  തഹന്ന ശനിപക്കോര്ശ പ്രകേക്കോരയ  പ്രവൃത്തനി ഏല്പനി
കക്കോവന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനഹപട  എയ.എല്.എ.-മക്കോരുഹട  അദ്ധദക്ഷതയനില്  കമക്കോണനിററനിയഗസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനി കടനി എസനികമറസ്റ്റ് അന്തനിമമക്കോയനി നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഏജന്സനികേള്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശയ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അത്തരത്തനില്  ലേഭദമക്കോകുന്ന  എസനികമറസ്റ്റ്  വകുപ്പുതലേത്തനില്  അയഗസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്
നല്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള്  ആരയഭനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  നനിശനിത  കേക്കോലേക്കോവധനിക്കുള്ളനില്
പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  വകുപ്പുതലേത്തനില്  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കമഖേലേയുമക്കോയനി  ബനഹപട്ടുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  സയസക്കോനഹത്ത  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനില്
വസനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗകക്കോരുഹട  സക്കോമൂഹെെനികേ  സക്കോമത്തനികേ  വനികേസനയ  ലേക്ഷദമനിട്ടു
ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  2017-18  വര്ഷഹത്ത  പദ്ധതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  അയകബദ്കേര്  ഹസറനില്ഹമനസ്റ്റ്
ഡവലേപ്ഹമനസ്റ്റ്  സസ്പീയ  പുതനിയ അഡസ്പീഷണല് ഹഹടബല് സബസ്റ്റ്  പക്കോനനില് പ്രകതദകേ
പക്കോകകജക്കോയനി  ഇഇൗ  പദ്ധതനി  ഉള്ഹപടുത്തുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഒരു  കകേക്കോടനി  രൂപ  ഓകരക്കോ
സകങതങ്ങള്ക്കുയകവണനി  നസ്പീകനിവയ്ക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിഹലേ  ഏറവയ  പനികന്നക്കോക
കമഖേലേകേളനിഹലേ  ഹതരഹഞ്ഞടുകഹപടുന്ന  സകങതങ്ങളനില്  കപ്രക്കോജക്ടസ്റ്റ്  അധനിഷനിത
രസ്പീതനിയനില് നടപക്കോകക്കോനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന ഇഇൗ പദ്ധതനിയനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനില്
അടനിയന്തരമക്കോയനി  നടപക്കോകകണ  അടനിസക്കോന  സഇൗകേരദങ്ങള്,  സക്കോമത്തനികേ  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  വനനിതകേള്ക്കുയ കുടനികേള്ക്കുമക്കോയുള്ള അടനിസക്കോന സഇൗകേരദങ്ങള്,
ആകരക്കോഗദയ, വനിദദക്കോഭദക്കോസയ തുടങ്ങനിയ പദ്ധതനികേളക്കോണസ്റ്റ് നടപനിലേക്കോകക്കോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഭവനരഹെെനിതരക്കോയ പടനികേവര്ഗ്ഗകക്കോര്കസ്റ്റ് ഭവനയ, കുടനിഹവള്ളയ, ശുചനിതസ പരനിപക്കോടനികേള്,
ദുര്ഘട  സക്കോഹെെചരദങ്ങളനില്  വസനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗകക്കോരുഹട  പുനരധനിവക്കോസയ
എന്നനിവയക്കോണസ്റ്റ് അടനിസക്കോന സഇൗകേരദ വനികേസനത്തനില് ഉള്ഹപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഹതരഹഞ്ഞടുത്ത പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങളനില് ഉഇൗരുകടയ കടനി ജനപ്രതനിനനിധനികേള്,
ജനിലക്കോ  കേളക്ടര്,  ജനിലക്കോ  പക്കോനനിയഗസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസര്,  മറസ്റ്റ്  ഹഹലേന്  ഡനിപക്കോര്ട്ടുഹമനനിഹന
ജനിലക്കോതലേ  ഉകദദക്കോഗസര്  എന്നനിവരുഹട  സക്കോന്നനിദ്ധദത്തനില്  ഹതരഹഞ്ഞടുകഹപട
സകങതങ്ങളഹട സക്കോമൂഹെെനികേ സക്കോമത്തനികേ വനികേസനത്തനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് ചര്ച
ഹചയ്തസ്റ്റ് ഉഇൗരുകടയ അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്ന വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളഹട മുന്ഗണനക്കോകമയ
അനുസരനിചക്കോണസ്റ്റ്  നടപനിലേക്കോകകണ  പദ്ധതനികേള്  ഹതരഹഞ്ഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയനില്
ഉള്ഹപടുകത്തണ കകേക്കോളനനികേഹള ഹതരഹഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത കകേക്കോളനനികേളനില് ഡനി.പനി.ആര്
തയക്കോറക്കോക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ. മുന് ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് ആരയഭനിച
ഹെെക്കോയലേറസ്റ്റ് വനികേസന പദ്ധതനിയനില്  2013-14, 2014-15, 2015-16  വര്ഷങ്ങളനില്  52
കകേക്കോളനനികേള് ഹതരഹഞ്ഞടുത്തനിരുന്നു. അതനില് 46 എണ്ണത്തനില് പ്രവൃത്തനി ആരയഭനിച്ചു,
25 എണ്ണയ അന്നസ്റ്റ് പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച്ചു. ഇഇൗ സര്കക്കോര് അധനികേക്കോരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷയ
13  എണ്ണയ പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച്ചു.  എസസ്റ്റ്.റനി.എസസ്റ്റ്.പനി. പദ്ധതനിയനില്  154  കകേക്കോളനനികേളനില്
പ്രവര്ത്തനയ  ആരയഭനിചനിരുന്നു.  ഇഇൗ  സര്കക്കോര്  അധനികേക്കോരത്തനില്  വന്നതനിനു  കശഷമക്കോണസ്റ്റ്
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അതനില്  22  എണ്ണയ പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  മുന്സര്കക്കോരനിഹന കേക്കോലേത്തസ്റ്റ് ഒന്നുയ പൂര്ത്തസ്പീ
കേരനിചനിരുന്നനില.  പഴയ പദ്ധതനിയനിഹലേ സസക്കോശയ ഗ്രക്കോമങ്ങള് പൂര്ത്തനിയക്കോകക്കോന് ഒകക്ടക്കോബര് 31
വഹര സമയയ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്,  ഇഇൗ പദ്ധതനി നനിര്ത്തനിവചനിടനില.  ഇതുസയബനനിചസ്റ്റ്
ഹതറക്കോയ   ആശങയക്കോണസ്റ്റ്   ബഹമക്കോനഹപട   എയ.എല്.എ.-കസ്റ്റ്  ഉണക്കോയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഏഹതങനിലുയ
തരത്തനിലുള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടുഹണങനില്  പരനിഹെെരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.
ടക്കോകനിഹന കേക്കോരദഹത്ത സയബനനിചസ്റ്റ് ആകലേക്കോചനികക്കോയ. ഒരു കകേക്കോടനി രൂപ ഹകേക്കോടുത്തക്കോല്
25 ലേക്ഷയ രൂപ  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യ്ക്കുയ മറസ്റ്റ് അനുബന കേക്കോരദങ്ങള്ക്കുമക്കോയനി കപക്കോകുന്നുഹവന്നക്കോണസ്റ്റ്
ഇകപക്കോള് എയ.എല്.എ.  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ഫലേത്തനില്  75  ലേക്ഷത്തനിഹന ഭഇൗതനികേ പുകരക്കോഗതനികയ
ഉണക്കോവകേയുള. ഇതനില് എഹന്തങനിലുയ ഹചയക്കോന് കേഴനിയുകമക്കോഹയന്നസ്റ്റ് പരനികശക്കോധനികക്കോയ.
അഹലങനില് ടക്കോകസ്റ്റ്  അഡസ്പീഷണലേക്കോയനി ഹകേക്കോടുകക്കോന് പറ്റുകമക്കോഹയന്നുയ ആകലേക്കോചനികക്കോയ.

ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതദന്:  സര്,  ഒകക്ടക്കോബര്  31  എന്നക്കോണസ്റ്റ്  സമയയ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതുവഹര  നനിര്വഹെെണയ  തുടങ്ങക്കോത്തതുയ  തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതുമക്കോയ  പദ്ധതനികേളണസ്റ്റ്.  അതനില്
ഏതനിനക്കോണസ്റ്റ്  ഒകക്ടക്കോബര്  31  എന്നുള്ള   സമയഹമന്നസ്റ്റ്  വദകത  വരുത്തുകമക്കോ;  നനിര്വഹെെണയ
ആരയഭനികക്കോത്ത പദ്ധതനികേള് ആരയഭനിക്കുന്നതനിനുകടനി  അനുവക്കോദയ നല്കുകമക്കോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ഹകേ  .    ബക്കോലേന്:  ഇകപക്കോള് സമയയ മക്കോറക്കോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  അസയബനിയനില്
പറഞ്ഞതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  സഇൗകേരദമക്കോഹയന്നസ്റ്റ്  കേരുതനി  കജക്കോലേനി  ഹചയക്കോതനിരനിക്കുയ.  അനനിവക്കോരദമക്കോയ
സക്കോഹെെചരദമുഹണങനില് അതുസയബനനിചസ്റ്റ് പരനികശക്കോധനികക്കോയ. ഇകപക്കോള് ഒകക്ടക്കോബര് 31
എന്നുള്ള സമയമക്കോണസ്റ്റ് ഹകേക്കോടുത്തനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

(ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര്  സസ്പീറനിലേനിലക്കോതനിരുന്നതനിനക്കോല്  രണക്കോമഹത്ത  ശദ്ധ
ക്ഷണനികല് അവതരനിപനിചനില.)

IV സബ്മനിഷന്

(1)  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. പരസ്പീക്ഷ

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രക്കോകജഷസ്റ്റ്:  സര്,  വനിവനിധ  ഹതക്കോഴനില് കമഖേലേകേളനില് ഹവദഗദമുള്ളവഹര
വക്കോര്ഹത്തടുക്കുകേയുയ  അതതസ്റ്റ്  കമഖേലേകേളനില്  അഭനിരുചനികനുസരനിചസ്റ്റ്  ഉപരനിപഠനവയ
ഹതക്കോഴനിലുയ സക്കോധദമക്കോക്കുകേഹയന്ന ലേക്ഷദകത്തക്കോടുകടനിയുമക്കോണസ്റ്റ് ഹവക്കോകകഷണല് ഹെെയര്
ഹസകണറനി കകേക്കോഴ്സുകേള് ആരയഭനിചതസ്റ്റ്. ഇന്നസ്റ്റ് വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ. കകേക്കോഴ്സുകേള് പഠനിചനിറങ്ങനിയവര്കസ്റ്റ്
ഹതക്കോഴനിലേവസരങ്ങള്  വളഹര  പരനിമനിതമക്കോണസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണ  തഹന്ന  ഇഇൗ  കകേക്കോഴസ്റ്റ്
പഠനിചനിറങ്ങനിയവര് വലേനിയ പ്രതനിസനനിയനിലുമക്കോണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില് ഹവക്കോകകഷണല്
ഹെെയര്  ഹസകണറനി  വനിഭക്കോഗത്തനില്  അഗ്രനികേള്ചര്  സയന്സനില്  മക്കോത്രമക്കോയനി  30
വനിദദക്കോര്ത്ഥനികേള് വസ്പീതയ  158  ബക്കോച്ചുകേളനിലേക്കോയനി വനിവനിധ സ്കൂളകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഓകരക്കോ അദ്ധദയന
വര്ഷവയ  4740 കപര്  കകേക്കോഴസ്റ്റ്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  പുറത്തനിറങ്ങുന്നുണസ്റ്റ്.  നനിലേവനില്  സര്കക്കോര്
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കമഖേലേയനില്  വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ.  അഗ്രനികേള്ചര്  കയക്കോഗദതയുള്ളവര്കസ്റ്റ് നക്കോമമക്കോത്രമക്കോയ
അവസരങ്ങളക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്.  കൃഷനി  വകുപനില്  അഗ്രനികേള്ചര്  അസനിസനസ്റ്റ്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II
തസനികേയ്ക്കുമക്കോത്രമക്കോണസ്റ്റ്  വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ.  അഗ്രനികേള്ചര് കയക്കോഗദതയക്കോയനി  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
അതുകപക്കോലുയ  പ്രസ്തുത  തസനികേയുഹട  അടനിസക്കോന  കയക്കോഗദതയക്കോയ   അഗ്രനികേള്ചര്
ഡനികപക്കോമകക്കോരുഹട  അഭക്കോവത്തനില്  മക്കോത്രമക്കോണസ്റ്റ്  നനിയമനയ  സക്കോധദമക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.   വകുപനിഹലേ
അഗ്രനികേള്ചര് അസനിസനസ്റ്റ് തസനികേയുഹട അടനിസക്കോന കയക്കോഗദത ജനി.ഒ.(എയ.എസസ്റ്റ്)
35/1995/അഗ്രനികേള്ചര്  തസ്പീയതനി  13-2-1995  ഉത്തരവപ്രകേക്കോരയ  കേക്കോര്ഷനികേ  സര്വകേലേക്കോശക്കോലേ
നടത്തനിയനിരുന്ന രണര വര്ഷഹത്ത ഡനികപക്കോമയുയ ഡനികപക്കോമകക്കോരുഹട അഭക്കോവത്തനില്
വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ.  അഗ്രനികേള്ചറുമക്കോയനിരുന്നു.  ബനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  അഗ്രനികേള്ചര്  പക്കോസക്കോയ
ഉകദദക്കോഗക്കോര്ത്ഥനികേള് ഇഇൗ തസനികേയനികലേയസ്റ്റ് അകപക്ഷനിക്കുകേയുയ പരസ്പീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതനിനു മുമസ്റ്റ്
ഹഹെെകകക്കോടതനിയനില്നനിന്നുയ  അധനികേ  കയക്കോഗദത  അകയക്കോഗദതയഹലന്ന  ഉത്തരവസ്റ്റ്
വക്കോങ്ങുകേയുയ ഹചയ്തു.  ഇതനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി അഗ്രനികേള്ചര് അസനിസനസ്റ്റ് കഗ്രഡസ്റ്റ്  II  തസനികേയനില്
വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ.  കേഴനിഞ്ഞവര്കസ്റ്റ്  അവസരങ്ങള്  ഇലക്കോതക്കോകുന്ന  സനിതനിയുണക്കോ
യനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  നനിലേവനിലുള്ള  സനിതനി  പ്രകേക്കോരയ  ഹമനസസ്റ്റ്  മക്കോര്കസ്റ്റ്  കനടുന്ന
ബനി.എസസ്റ്റ് സനി.-കക്കോരന് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റക്കോങസ്റ്റ് ലേനിസനില് വരനികേയുയ  വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ.-കക്കോരന്
റക്കോങസ്റ്റ്  ലേനിസനില്  നനിന്നുയ  ഒഴനിവക്കോകഹപടുകേയുയ  ഹചയ്യുന്ന  സക്കോഹെെചരദമുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  സക്കോഹെെചരദയ
കേണകനിഹലേടുത്തുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ബനി.എസസ്റ്റ് സനി.-കക്കോര്ക്കുയ  ഡനികപക്കോമകക്കോര്ക്കുയ  വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ.-
കക്കോര്ക്കുയ കേടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  മക്കോര്കസ്റ്റ്   നനിജഹപടുത്തനിഹകക്കോണസ്റ്റ് വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ.-കക്കോര്കസ്റ്റ്
ഇഇൗ കമഖേലേയനില് കുറച്ചുകടനി ഹതക്കോഴനില് അവസരയ ലേഭനികക്കോനക്കോവശദമക്കോയ ഇടഹപടല്
നടത്തണഹമന്നസ്റ്റ് അഭദര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

മുഖേദമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി  വനിജയന്):  സര്,  കൃഷനി  വകുപനില്  കൃഷനി
അസനിസനസ്റ്റ് തസനികേയനികലേയസ്റ്റ് കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനത്തനിനുള്ള നനിലേവനിഹലേ അടനിസക്കോന
കയക്കോഗദത കകേരള കേക്കോര്ഷനികേ സര്വകേലേക്കോശക്കോലേയനില് നനിന്നുയ നല്കുന്ന കൃഷനി ശക്കോസ്ത്രത്തനിലുള്ള
ഡനികപക്കോമകയക്കോ  തത്തുലേദ   കയക്കോഗദതകയക്കോ  ആണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  കയക്കോഗദതയുള്ളവരുഹട
അഭക്കോവത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ് കൃഷനിയനില് ഹവക്കോകകഷണല് ഹെെയര് ഹസകണറനി  സര്ടനിഫനികറ്റുള്ളവഹര
പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അഗ്രനികേള്ചര്  അസനിസനസ്റ്റ്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II  തസനികേയനികലേയസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
നടത്തുന്ന  പരസ്പീക്ഷയനില്  കൃഷനി  ഡനികപക്കോമകക്കോര്ഹകക്കോപയ  വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ.  അഗ്രനികേള്ചര്
കയക്കോഗദതയുള്ളവകരയുയ പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  ഒകര കേടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  മക്കോര്കസ്റ്റ് നനിജഹപടുത്തനി റക്കോങസ്റ്റ്
ലേനിസസ്റ്റ് തയക്കോറക്കോകണഹമന്ന ആവശദയ പരനികശക്കോധനികക്കോന് ബനഹപടവകരക്കോടസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേ
ശനിക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്. 

(2)  എസസ്റ്റ്.ബനി.ടനി. - എസസ്റ്റ്.ബനി.ഹഎ. ലേയനയ

ശസ്പീ  .    ഹകേ  .    രക്കോജന്:  സര്,  എസസ്റ്റ്.ബനി.ടനി.  അടകമുള്ള  5  അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ്  ബക്കോങ്കുകേഹള
കസറസ്റ്റ്  ബക്കോങസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തദയനില്  ലേയനിപനിചസ്റ്റ്   ഇലക്കോതക്കോകനിയകതക്കോടുകടനി  ബക്കോങനിയഗസ്റ്റ്
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കമഖേലേയനില് ഗുരുതരമക്കോയ പലേ പ്രശ്നങ്ങളയ ആരയഭനിചനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  എസസ്റ്റ്.ബനി.ടനി.-
എസസ്റ്റ്.ബനി.ഹഎ.  ലേയനത്തനിഹനതനിഹര സഭ ഹഎകേകേകണ്ഠദനയക്കോണസ്റ്റ്  പ്രകമയയ പക്കോസക്കോകനിയതസ്റ്റ്.
അന്നസ്റ്റ്  സഭയനില്  ഉയര്ത്തനിയ  ആശങകേഹളലക്കോയ  ശരനിയക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  പുതനിയ  നടപടനി
കമങ്ങളനിലൂഹട കബക്കോധദഹപടനിരനിക്കുന്നു. ഇഇൗ ലേയനയ പൂര്ത്തനിയക്കോയ ഉടന്തഹന്ന 200-ഓളയ
ശക്കോഖേകേള്  അടച്ചുപൂടല്  ഭസ്പീഷണനിയനിലേക്കോണസ്റ്റ്.  അടച്ചുപൂട്ടുന്ന  ശക്കോഖേകേളഹട  പൂര്ണ്ണമക്കോയ
കപരുവനിവരയ  ഇതനിനകേയ  മക്കോധദമങ്ങളനില്  പരസദഹപടുത്തനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  ആയനിരകണകനിനസ്റ്റ്
ഇടപക്കോടുകേക്കോരുള്ള  ശക്കോഖേകേള്  കപക്കോലുയ  ലേയനത്തനിഹന  കപരനില്  ഇലക്കോതക്കോകുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനിഹന  മദര്  ബക്കോങസ്റ്റ്  എന്നുവനിളനികക്കോവന്ന,  കകേരളത്തനിഹന  വനികേസനത്തനില്
നനിര്ണ്ണക്കോയകേ  പങസ്റ്റ്  വഹെെനിചനിട്ടുള്ള  എസസ്റ്റ്.ബനി.ടനി.  നല്കേനിവന്ന  കസവനങ്ങഹളലക്കോയ  തകേനിടയ
മറനിയുന്ന സനിതനിയക്കോണസ്റ്റ് ഇകപക്കോഴുള്ളതസ്റ്റ്.  ലേയനഹത്തത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് ഏപ്രനില്  1-നുയ ജൂണ്
1-നുയ  ബക്കോങസ്റ്റ്  ഇടപക്കോടുകേളഹട  കസവന  നനിരക്കുകേള്  അനദക്കോയമക്കോയനി  വര്ദ്ധനിപനിച്ചു.
കേദക്കോഷസ്റ്റ് എ.ടനി.എയ ഇടപക്കോടുകേള്കസ്റ്റ് വര്ദ്ധനിത കസവന  നനിരക്കുകേള് നനിലേവനില് വന്നു.
5  വര്ഷയ  മുമസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.ബനി.ഹഎ.-യനില്  നനിന്നുയ  പനിന്വലേനിച  മനിനനിമയ  ബക്കോലേന്സസ്റ്റ്
നനിബനന ലേയനഹത്തത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് പുനധഃസക്കോപനികഹപട്ടു.  ഇതസ്റ്റ് പക്കോലേനികക്കോത്ത ഇടപക്കോടുകേക്കോരനില്
നനിന്നുയ  പനിഴ  ഇഇൗടക്കോകനിവരനികേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഹചറുകേനിട  വക്കോയകേള്  നല്കുന്നതനില്  ബക്കോങസ്റ്റ്
അധനികൃതര് വനിമുഖേത കേക്കോണനിച്ചുതുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കസവനിയഗ്സസ്റ്റ് ബക്കോങസ്റ്റ് അകഇൗണകേള്കസ്റ്റ് അര
ശതമക്കോനയ പലേനിശനനിരകസ്റ്റ് കുറചതുയ ബക്കോധനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സക്കോധക്കോരണകക്കോഹരയക്കോണസ്റ്റ്. ഇതനികനകക്കോള്
പ്രധക്കോനമക്കോയുള്ളതസ്റ്റ്, എസസ്റ്റ്.ബനി.ടനി. ഉള്ഹപഹടയുള്ള മുന് അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ് ബക്കോങ്കുകേളനില്
പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  ജസ്പീവനകക്കോകരക്കോടസ്റ്റ്  ഏറവയ  വനികവചനപരമക്കോയക്കോണസ്റ്റ്  ബക്കോങസ്റ്റ്  അധനികൃതര്
ഹപരുമക്കോറനിഹകക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സ്ത്രസ്പീകേള്, അയഗപരനിമനിതര്, ആകരക്കോഗദ പ്രശ്നമുള്ളവര്,
ജനനക്കോ  ആകരക്കോഗദ  പ്രശ്നമുള്ള  കുടനികേള്  ഉള്ഹപഹടയുള്ളവര്  എന്നനിവഹര  അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ്
ബക്കോങ്കുകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുഹവന്നതനിഹന  കപരനില്  പ്രതനികേക്കോരബുദ്ധനികയക്കോഹട  അനദക്കോയമക്കോയനി
സലേയ  മക്കോറനിഹകക്കോണനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  പ്രഖേദക്കോപനിത  മക്കോനദണങ്ങള്കസ്റ്റ്  വനിരുദ്ധമക്കോയക്കോണസ്റ്റ്
പക്ഷപക്കോതപരമക്കോയ സലേയമക്കോറയ നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  എസസ്റ്റ്.ബനി.ഹഎ. അധനികൃതര് ആവര്ത്തനിക്കുന്ന
ജനവനിരുദ്ധ/ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനിവനിരുദ്ധ  നടപടനികേള്ഹകതനിഹര  ജസ്പീവനകക്കോര്  ദസ്പീര്ഘമക്കോയ
സമരത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്.  ജൂഹലേ  31  മുതല്  എസസ്റ്റ്.ബനി.ഹഎ.  ആസക്കോനത്തസ്റ്റ്  ജസ്പീവനകക്കോര്
അനനിശനിതകേക്കോലേ  സമരയ  നടത്തനിവരനികേയുയ  ഹചയ്യുന്നു.  ജസ്പീവനകക്കോരുഹട  പ്രശ്നങ്ങള്
ശദ്ധയനില്ഹപടുത്തനിയ  യൂണനിയകനക്കോടസ്റ്റ്  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹെെരനികക്കോന്  ഒരു  ചര്ചയ്ക്കു
കപക്കോലുയ ബക്കോങസ്റ്റ്  അധനികൃതര് തയക്കോറക്കോകേക്കോത്തതസ്റ്റ് കടഡസ്റ്റ് യൂണനിയന് അവകേക്കോശങ്ങളഹട
പരസദമക്കോയ  ലേയഘനമക്കോണസ്റ്റ്.  എ.ഹഎ.ബനി.ഇ.എ.-യുഹട  കനതൃതസത്തനിലുള്ള  സമരയ
ഇകന്നയസ്റ്റ്  25  ദനിവസയ  പനിന്നനിടനിരനിക്കുകേയക്കോഹണന്ന  കേക്കോരദയ  ഞക്കോന്  അങ്ങയുഹട
ശദ്ധയനില്ഹപടുത്തുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇഇൗ  പ്രശ്നത്തനില്  അടനിയന്തരമക്കോയനി  ഇടഹപടണഹമന്നുയ
സര്കക്കോരനിനുയ  ജസ്പീവനകക്കോര്ക്കുയ  നല്കേനിയ  വക്കോക്കുകേള്  പരസദമക്കോയനി  ലേയഘനിചസ്റ്റ്
ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  കനഹരയുയ  ശത്രുതക്കോപരമക്കോയനി  ജസ്പീവനകക്കോര്കസ്റ്റ്  കനഹരയുയ  ബക്കോങസ്റ്റ്  മക്കോകനജസ്റ്റ് ഹമനസ്റ്റ്
നടത്തുന്ന  പസ്പീഡനയ  നനിര്ത്തനിവയ്പനികക്കോനുയ  ജസ്പീവനകക്കോര്കസ്റ്റ്  സമക്കോശസക്കോസപരമക്കോയ
നടപടനി  ഉണക്കോകക്കോനുയ അങ്ങസ്റ്റ്  ശകമക്കോയനി  ഇടഹപടണഹമന്നസ്റ്റ്  ഞക്കോന് ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂഹട
സവനിനയയ അഭദര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 
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മുഖേദമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി  വനിജയന്):  സര്,  എസസ്റ്റ്.ബനി.ടനി.  ഉള്ഹപഹട
5  അകസക്കോസനികയറസ്റ്റ്  ബക്കോങ്കുകേള്  എസസ്റ്റ്.ബനി.ഹഎ.-യനില്  ലേയനിചകശഷയ  ശക്കോഖേകേള്
ഹവടനിച്ചുരുക്കുകേ,  ജസ്പീവനകക്കോഹര വനിദൂര സലേങ്ങളനികലേയസ്റ്റ് സലേയ മക്കോറ്റുകേ,  എ.ടനി.എയ,
ഇനര്ഹനറസ്റ്റ് ബക്കോങനിയഗസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ കസവനങ്ങള്കസ്റ്റ് അധനികേ ചക്കോര്ജസ്റ്റ്   ഇഇൗടക്കോക്കുകേ,
മനിനനിമയ  ബക്കോലേന്സസ്റ്റ്  എന്ന  പഴയ  നനിബനന  പുനധഃസക്കോപനിക്കുകേ,  കസവനിയഗ്സസ്റ്റ്  ബക്കോങസ്റ്റ്
അകഇൗണകേള്കസ്റ്റ് ഉണക്കോയനിരുന്ന പലേനിശ ഹവടനിക്കുറയ്ക്കുകേ തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേളമക്കോയനി
എസസ്റ്റ്.ബനി.ഹഎ.  മുകന്നക്കോട്ടുകപക്കോകുന്നതക്കോയനി  പരക്കോതനികേള് ഉയര്ന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലേയനയ വഴനി
കകേരളത്തനില്  300-കലേഹറ  ശക്കോഖേകേളയ  ആയനിരകണകനിനക്കോളകേളഹട  ഹതക്കോഴനില്  സക്കോധദതയുയ
നഷ്ടഹപടുഹമന്നക്കോണസ്റ്റ്  അറനിയുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിഹലേ  ബക്കോങസ്റ്റ്  നനികക്ഷപത്തനില്   പകുതനി
യനികലേഹറയുയ എസസ്റ്റ്.ബനി.ഹഎ.  എന്ന ഒറ ബക്കോങനികലേയക്കോണസ്റ്റ് വരുന്നതസ്റ്റ്.  സക്കോമത്തനികേ
രയഗഹത്ത പുതനിയ ആശങയസ്റ്റ് കേക്കോരണമക്കോകുന്നതുയ ഇതക്കോണസ്റ്റ്.  കലേക്കോകേത്തനിഹലേ ഏറവയ
വലേനിയ  ബക്കോങനിയഗസ്റ്റ്  സക്കോപനങ്ങളഹട  കശണനിയനില്  സക്കോനയ  പനിടനിക്കുന്നകതക്കോഹട  കടുതല്
കകേക്കോര്പകററസ്റ്റ്  അനുകലേ  നയങ്ങള്  പനിന്തുടരക്കോന്  എസസ്റ്റ്.ബനി.ഹഎ.  ശമനിക്കുഹമന്ന  പ്രശ്നവയ
ഉയര്ന്നുവന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിഹലേ ഗ്രക്കോമസ്പീണ കമഖേലേഹയ തക്കോങ്ങനി  നനിര്ത്തനിയനിരുന്ന
എസസ്റ്റ്.ബനി.ടനി.  ഇലക്കോതക്കോയകതക്കോഹട  കകേരളത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ്  സസരൂപനിക്കുന്ന  നനികക്ഷപയ
കടനി കകേക്കോര്പകററസ്റ്റ് വക്കോയകേള്കസ്റ്റ് ഹചലേവഴനികക്കോന് ഇടയുഹണന്ന ആശങയുയ ഉയര്ന്നു
വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഹചറുകേനിട  വദവസക്കോയങ്ങള്കസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.ബനി.ടനി.  നല്കേനിവന്നനിരുന്ന  വക്കോയയുഹട
നക്കോലേനില് ഒന്നുകപക്കോലുയ എസസ്റ്റ്.ബനി.ഹഎ.  നല്കേനിയനിരുന്നനിഹലന്ന മുന്കേക്കോലേ അനുഭവവയ
നമുകസ്റ്റ് മുമനിലുണസ്റ്റ്.  സയകയക്കോജനിത എസസ്റ്റ്.ബനി.ഹഎ.  തങ്ങളഹട ബക്കോങനിയഗസ്റ്റ് നയത്തനില്
എഹന്തങനിലുയ  മക്കോറയ  വരുത്തുഹമന്നസ്റ്റ്  പ്രഖേദക്കോപനിചനിടനില.  ഇത്തരയ  ആശങകേള്  ഉയര്ന്നകപക്കോള്
കകേന്ദ്ര  ധനകേക്കോരദ  വകുപ്പുമനനികസ്റ്റ്  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  കകേരളത്തനിഹലേ  ഹപക്കോതുജനങ്ങളഹട
വനികേക്കോരവയ  സര്കക്കോരനിഹന  അഭനിപ്രക്കോയവയ  കരഖേഹപടുത്തനി  അടനിയന്തര  ഇടഹപടല്
ആവശദഹപട്ടുഹകേക്കോണസ്റ്റ്   കേത്തയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനനിയുയ  ഇകക്കോരദത്തനില്  ഇടഹപടലുകേള്
ആവശദമക്കോഹണങനില്  കകേന്ദ്ര  സര്കക്കോരനില്  സമ്മര്ദ്ദേയ  ഹചലുത്തുന്നതനിനുകവണ   നടപടനികേള്
സയസക്കോന സര്കക്കോര്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.

(3)  വനിസ്ഡയ കഗക്കോബല് മനിഷന് പ്രവര്ത്തകേര്കസ്റ്റ് മര്ദ്ദേനയ

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹെെസ്പീയ  : സര്, ബഹമക്കോനഹപട മുഖേദമനനി ഇകക്കോരദഹത്ത സയബനനിചസ്റ്റ്
കനരഹത്തതഹന്ന പരക്കോമര്ശനിചതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് കടുതല് കേക്കോരദങ്ങള് പറയുന്നനില.  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കക്കോരനിഹന കേക്കോലേത്തസ്റ്റ് കകേക്കോഴനികകക്കോടസ്റ്റ്  കപക്കോസസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസനിനു മുമനില്
'ഡഇൗണ് ഡഇൗണ് ഹെെനിന്ദുതസ'  എന്നസ്റ്റ് മുദക്കോവക്കോകേദയ വനിളനിച പ്രക്കോയപൂര്ത്തനിയക്കോകേക്കോത്ത ഹപണ്കുടനികേള്
ഉള്ഹപഹടയുള്ള  ആളകേള്ഹകതനിഹര  'ഡഇൗണ്  ഡഇൗണ്  ഹെെനിന്ദുസക്കോന്'  എന്നസ്റ്റ്  മുദക്കോവക്കോകേദയ
വനിളനിച്ചുഹവന്നസ്റ്റ്  എഫസ്റ്റ്.ഹഎ.ആര്.-ല്  കരഖേഹപടുത്തനി  ഹപണ്കുടനികേള്  ഉള്ഹപഹടയുള്ളവഹര
ജയനിലേനില്  അടച  ഒരു  സയഭവയ  ഇകപക്കോഴഹത്ത  പ്രതനിപക്ഷ  കനതക്കോവസ്റ്റ്  ആഭദന്തര
വകുപ്പുമനനിയക്കോയനിരനിക്കുകമക്കോഴക്കോണസ്റ്റ്  ഉണക്കോയതസ്റ്റ്.  കടക്കോഹത,  മുജക്കോഹെെനിദസ്റ്റ്  വനിഭക്കോഗത്തനില്ഹപട
ആളകേള്  മക്കോവൂരനില്  ചനിലേ  വസ്പീടുകേളനില്  കേയറനിയതനിനസ്റ്റ്  മക്കോവൂര്  കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്  പനിടനിച്ചു
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ഹകേക്കോണകപക്കോയ സയഭവവയ അന്നുണക്കോയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഞക്കോന് ഇതസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ് 'സസന്തയ ഭക്കോരദ
നനിസരനി  ച്ചുഹകേക്കോണനിരനിക്കുകമക്കോള്  ഒരക്കോള്  വന്നനിടസ്റ്റ്  നനിസരനിചതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  കേക്കോരദഹമക്കോന്നുമനില,
സസര്ഗ്ഗത്തനില് കപക്കോകുകേയനില അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് എഹന കഹട വരണയ'  എന്നസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്
ആര്ഹകങനിലുയ ഇഷ്ടഹപടുഹമന്നസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് കതക്കോന്നുന്നനില.  അങ്ങഹനയുള്ള കേക്കോരദങ്ങള്
ഒഴനിവക്കോകകണതക്കോഹണന്ന  ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനിയുഹട  അഭനിപ്രക്കോയകത്തക്കോടസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമക്കോയുയ
കയക്കോജനിച്ചുഹകേക്കോണതഹന്ന കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ് ഇകക്കോരദത്തനില്  153 (എ)  വകുപസ്റ്റ് അനുസരനിചസ്റ്റ്
കകേഹസടുത്തതസ്റ്റ് നസ്പീതനിയുകമക്കോകണക്കോഹയന്നസ്റ്റ് പരനികശക്കോധനികകണതുണസ്റ്റ്. അകമനികഹപട
ആളകേള് പരക്കോതനി ഹകേക്കോടുത്തനിടനില.  എന്നനിരുന്നക്കോല്കപക്കോലുയ ഇകത കുറയ  (153  (എ))
ഇഇൗ ആകമനിച ആളകേളഹട കപരനിലുയ നനിലേനനില്ക്കുയ. മക്കോത്രമല, ഇവരുഹട ഹമക്കോഹബല്, കപഴസ്റ്റ്
ഉള്ഹപഹടയുള്ള സക്കോധനങ്ങള് ആകമനിച ആളകേള് എടുത്തുഹകേക്കോണകപക്കോയനിട്ടുഹണന്നസ്റ്റ്
അവര് പരക്കോതനി  ഹകേക്കോടുത്തനിഹലങനിലുയ  പത്രയവഴനി  അറനിയക്കോന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നനിരുന്നക്കോലുയ
ഇഇൗ  കേക്കോരദത്തനില്  വളഹര  ജക്കോഗ്രതകയക്കോടുകടനിയുള്ള  തസ്പീരുമക്കോനങ്ങള്  സര്കക്കോരനിഹന
ഭക്കോഗത്തുനനിന്നുണക്കോകുഹമന്നസ്റ്റ് അറനിഞ്ഞതനില് സകന്തക്കോഷമുണസ്റ്റ്.  ഇകക്കോരദത്തനില് ഉന്നത
അകനസഷണയ  നടത്തക്കോന്  സര്കക്കോര്  തസ്പീരുമക്കോനനിചനിട്ടുഹണന്നസ്റ്റ്  കനരഹത്ത  ബഹമക്കോനഹപട
മുഖേദമനനി ഇവനിഹട സൂചനിപനിച്ചു.  ആ കേക്കോരദത്തനില് സര്കക്കോരനിഹന അഭനിനന്ദനികക്കോന്കടനി
ഇഇൗ സന്ദര്ഭയ ഞക്കോന് വനിനനികയക്കോഗനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.

12.00 Noon]

മുഖേദമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി വനിജയന്):  സര്, 20-8-2017-നസ്റ്റ് എറണക്കോകുളയ
ജനിലയനിഹലേ  മൂത്തകുന്നയ  വനികലജനില്  വടകകകര  പഞക്കോയത്തനില്  തഹറകവലേ
ഭക്കോഗഹത്ത ഗ്രക്കോമപ്രകദശഹത്ത വനിവനിധ  വസ്പീടുകേളനില്  'വനിസ്ഡയ കഗക്കോബല്  ഇസക്കോമനികേസ്റ്റ്
മനിഷന്'  എന്ന സയഘടനയുഹട പ്രവര്ത്തകേരക്കോയ ഏകേകദശയ നക്കോല്പതുകപര് ലേഘുകലേഖേകേളയ
ഹകേപ്പുസകേങ്ങളയ  വനിതരണയ  ഹചയ്തുവരകവ  ഇവരുമക്കോയനി  ചനിലേര്  വക്കോഗസക്കോദത്തനികലേര്
ഹപടതനിഹനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  പ്രകദശത്തസ്റ്റ് സയഘര്ഷക്കോവസയുണക്കോയനി.  ഇകതത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  എറണക്കോകുളയ
റൂറല് ജനിലക്കോ കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്  കമധക്കോവനിയുയ  വടകകകര സര്കനിള് ഇന്ഹസക്ടറുയ സലേഹത്തത്തനി
തുടര്  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ  40  കപരടങ്ങുന്ന  ഇഇൗ  സയഘഹത്ത  അറസസ്റ്റ്
ഹചയ്തസ്റ്റ് ഹകയ നമര് 1164/2017 ആയനി വടകകകര കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ് കസഷനനില് കകേസസ്റ്റ്
രജനിസര് ഹചയ്യുകേയുയ പ്രതനികേഹള റനിമക്കോന്ഡസ്റ്റ് ഹചയ്യുകേയുമുണക്കോയനി.  വനിസ്ഡയ കഗക്കോബല്
ഇസക്കോമനികേസ്റ്റ് മനിഷന് പ്രവര്ത്തകേരുയ വനിവനിധ ജനിലകേളനില്നനിന്നുയ എത്തനികചര്ന്ന ഏതക്കോനുയ ചനിലേ
പ്രവര്ത്തകേരുമക്കോണസ്റ്റ്  വടകകകര  കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷന്  പരനിധനിയനില്  ചനികററ്റുകേര
പഞക്കോയത്തനില്  മതസര്ദ്ധയുണക്കോക്കുന്ന  ലേഘുകലേഖേകേള്  വനിതരണയ  ഹചയ്തതസ്റ്റ്.  ഇതനിനക്കോണസ്റ്റ്
കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  ഹചയ്തതസ്റ്റ്.  പ്രവര്ത്തകേരനില്  ചനിലേര്  കേര്ണ്ണക്കോടകേ  സസകദശനികേളക്കോണസ്റ്റ്.
മൂന്നസ്റ്റ്  ലേഘുകലേഖേകേളക്കോണസ്റ്റ്  പ്രകതദകേയ  ഹതരഹഞ്ഞടുകഹപട  വസ്പീടുകേളനില്  വനിതരണയ
ഹചയ്തതസ്റ്റ്.  അതനില്  'ഒകര ഒരു ഇന്ഡദ ഒഹരക്കോറ ജനത',  'ഹഎ.എസസ്റ്റ്.  മതനനിഷനിദ്ധയ
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മക്കോനവ വനിരുദ്ധയ'  എന്നസ്പീ ലേഘുകലേഖേകേളനില് വനിവക്കോദമുണക്കോക്കുന്ന പരക്കോമര്ശങ്ങളനില.  എന്നക്കോല്
'വനികമക്കോചനത്തനിഹന വഴനി'  എന്ന ലേഘുകലേഖേയനില് അനദമത വനിശസക്കോസനികേളഹട വനിശസക്കോസഹത്ത
വൃണഹപടുത്തുന്ന  പരക്കോമര്ശങ്ങളണസ്റ്റ്.  അതക്കോണസ്റ്റ്  കകേഹസടുകക്കോനുള്ള  കേക്കോരണയ.  ലേഘുകലേഖേ
വനിതരണത്തനിഹനത്തനിയ  ചനിലേഹര  കേക്കോറനില്  ബലേമക്കോയനി  കേയറനിഹകക്കോണകപക്കോകുകേയുയ
മര്ദ്ദേനിക്കുകേയുയ  ഹചയ്തതുമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  ജക്കോബനിര്  എന്ന  ആളഹട  പരക്കോതനിയുഹട
അടനിസക്കോനത്തനില്  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  പ്രവര്ത്തകേരക്കോയ  9  കപഹര  പ്രതനികേളക്കോയനി
ഹകയ നമര് 1166/2017 ആയനി മഹറക്കോരു കകേസുയ രജനിസര് ഹചയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില് 7
കപഹര ഇതനിനകേയ അറസസ്റ്റ് ഹചയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സമുദക്കോയ സഇൗഹെെക്കോര്ദ്ദേയ തകേര്കക്കോനുള്ള ശമയ
ഏതസ്റ്റ് ഭക്കോഗത്തുനനിന്നുണക്കോയക്കോലുയ അതനിഹന ശകമക്കോയനി കനരനിടുകേഹയന്നതക്കോണസ്റ്റ് സര്കക്കോര് നയയ.
അകതസമയയ  ഇഇൗ  സയഭവമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  ഉയര്ന്നുവന്ന  പരക്കോതനികേഹളക്കുറനിചസ്റ്റ്
പരനികശക്കോധനിക്കുന്നതനിനക്കോയനി  എറണക്കോകുളയ  ഹറയ്ഞസ്റ്റ്  ഹഎ.ജനി.ഹയ  ചുമതലേഹപടുത്തുകേയുയ
ഹചയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(4)  യു.ഹഎ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എയ.ടനി.

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷയസസ്പീര്: സര്, തലേകശ്ശേരനി നഗരസഭയനില് കകേന്ദ്ര സഹെെക്കോയകത്തക്കോടു കടനി
ആരയഭനിച  പദ്ധതനിയക്കോണസ്റ്റ്  യു.ഹഎ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എയ.ടനി.  ഇതസ്റ്റ്   നഗരക്കോസൂത്രണ
വനികേസന വകുപനിഹന പദ്ധതനിയക്കോണസ്റ്റ്.  അതനിഹന സനിയഹെെഭക്കോഗയ  (lion share)  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ഹമനനികനതക്കോണസ്റ്റ്.  സയസക്കോന  സര്കക്കോരുയ  അതനികനതക്കോയ വനിഹെെനിതയ  വഹെെനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.
ഒപയ അതനിഹന ഒരു വനിഹെെനിതയ നഗരസഭയുയ വഹെെനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  അങ്ങഹനയക്കോണസ്റ്റ് 411.2
കകേക്കോടനി  രൂപയുഹട  ഒരു  ബൃഹെെതസ്റ്റ്  പദ്ധതനിയക്കോയനി  മക്കോറനിയതസ്റ്റ്.  അതനിഹന  പ്രവര്ത്തനമക്കോരയഭനിചസ്റ്റ്
ഏതക്കോണസ്റ്റ്  ഏഴുവര്ഷയ  തനികേയുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  നക്കോലേസ്റ്റ്  കസജുകേളനിലേക്കോയക്കോണസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനമുള്ളതസ്റ്റ്.
പഹക്ഷ  നനിര്ഭക്കോഗദകേരഹമന്നസ്റ്റ്  പറയഹട,  ഒന്നുയ  നക്കോലുയ  കസജസ്റ്റ്  ഒഴനിഹകേ  രണയ  മൂന്നുയ  കസജസ്റ്റ്
ഇതുവഹര  പൂര്ത്തനിയക്കോകക്കോന്  സക്കോധനിചനിടനില.  ഇതസ്റ്റ്  വലേനിയ  കുടനിഹവള്ള  ക്ഷക്കോമമക്കോണസ്റ്റ്
തലേകശ്ശേരനി നഗരസഭയകേത്തസ്റ്റ് ഉണക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഏതക്കോണസ്റ്റ് 34.76 കേനികലേക്കോമസ്പീറര് ഹപപസ്റ്റ് 
ഹലേന് അനനിവക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്.  അവനിഹട  23.15  കേനികലേക്കോമസ്പീറര് മക്കോത്രമക്കോണസ്റ്റ് ഹപപസ്റ്റ് ഹലേന്
പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഒരു  ടക്കോങനിഹന  നനിര്മ്മക്കോണയ  പൂര്ത്തനിയക്കോയനി,  ഒഹരണ്ണയ
പൂര്ത്തനിയക്കോകേക്കോനുണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങഹന വലേനിയ മന്ദതയനിലേക്കോണസ്റ്റ് ഇഇൗ പക്കോകകജസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനയ
പുകരക്കോഗതനി പ്രക്കോപനിച്ചുഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. തലേകശ്ശേരനി നഗരസഭയനിലേക്കോണസ്റ്റ് കകേരളത്തനില്
മലേബക്കോര് കേക്കോന്സര് ഹസനര് എന്ന സക്കോപനയ പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ആ സക്കോപനമക്കോഹണങനില്
വലേനിയ രസ്പീതനിയനില് പുകരക്കോഗതനി പ്രക്കോപനിചസ്റ്റ് ഒരു കപക്കോസസ്റ്റ് ഗ്രക്കോജുകവഷന് ഓകങക്കോളജനികല്
ഹസനറക്കോയനി  ഉയര്ന്നുഹകേക്കോണനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അതനിവനിദൂരമലക്കോത്ത  ഭക്കോവനിയനില്  ഏതക്കോണസ്റ്റ്
എണ്ണക്കോയനിരകത്തക്കോളയ  ആളകേളള്ള  ഒരു  വലേനിയ  കേക്കോമസക്കോയനി  എയ.സനി.സനി.
മക്കോറുകമക്കോള്, എയ.സനി.സനി. ഉള്ഹപഹട കുടനിഹവള്ളത്തനിനസ്റ്റ് ആശയനികകണ പദ്ധതനിയക്കോണസ്റ്റ്
യു.ഹഎ.ഡനി./എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എയ.ടനി.  ഇഇൗ  പദ്ധതനിഹയക്കുറനിചസ്റ്റ്  കനരഹത്ത  ഞക്കോന്  മനനിയുഹട
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ശദ്ധയനില്ഹപടുത്തുകേയുയ  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  മനനിതഹന്ന  മുന്കേഹയടുത്തസ്റ്റ്  വലേനിയ  ചര്ച
ഉകദദക്കോഗസ  തലേത്തനില്  നടത്തുകേയുയ  ഹചയ്ഹതങനിലുയ  ആ  ചര്ചയസ്റ്റ്  കവണത്ര
ഫലേമുണക്കോയനില എന്നക്കോണസ്റ്റ് ഇതുമക്കോയനി ബനഹപടസ്റ്റ് പരനികശക്കോധനിക്കുകമക്കോള് കേക്കോണക്കോന്
സക്കോധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കുടനിഹവള്ളയ ജനങ്ങഹള ബക്കോധനിക്കുന്ന വനിഷയമക്കോണസ്റ്റ്.  ജനങ്ങള്കസ്റ്റ് ഏറവയ
ആവശദമക്കോയനി കവണ കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ് കുടനിഹവള്ളയ.  പ്രകതദകേനിചസ്റ്റ് വലേനിയ രസ്പീതനിയനിലുള്ള
വരള്ചയുയ  മഴക്കുറവഹമക്കോഹക  ഉണക്കോകുന്ന  പശക്കോത്തലേത്തനില്  തലേകശ്ശേരനി
നഗരയകപക്കോഹലേയുള്ള  150  വയസസ്റ്റ്  പനിന്നനിട  ഒരു  നഗരത്തനിഹന  കുടനിഹവള്ളക്ഷക്കോമത്തനിനസ്റ്റ്
പരനിഹെെക്കോരമുണക്കോകകണ യു.ഹഎ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എയ.ടനി.  പദ്ധതനി  വലേനിയ  മന്ദതയനില്
മുകന്നക്കോട്ടുകപക്കോകുകമക്കോള്  അതസ്റ്റ്  വലേനിയ  പ്രതനിസനനിയക്കോണസ്റ്റ്  തലേകശ്ശേരനി  നഗരത്തനിനുയ
അവനിടഹത്ത  ജനങ്ങള്ക്കുമുണക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഏതക്കോണസ്റ്റ്  ഒരു  ലേക്ഷകത്തക്കോളയ  ജനങ്ങള്
തക്കോമസനിക്കുന്ന  ഒരു  നഗരസഭയക്കോണസ്റ്റ് തലേകശ്ശേരനി  നഗരസഭ.  ഇഇൗ  പ്രശ്നത്തനിനസ്റ്റ്
പരനിഹെെക്കോരമുണക്കോകക്കോന്  മനനിതലേത്തനില്തഹന്ന  ഇടഹപടണഹമന്നസ്റ്റ്  ഞക്കോന്
അഭദര്ത്ഥനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  എയ.എല്.എ.  തലേത്തനിലുയ  ജനിലക്കോതലേ ഉകദദക്കോഗസതലേത്തനിലുയ
ഇടഹപടനിട്ടുയ  പരനിഹെെക്കോരമുണക്കോകുന്നനില.  ഇതനിഹനന്തക്കോണസ്റ്റ്  പരനിഹെെക്കോരയ;  എത്ര സമയയഹകേക്കോണസ്റ്റ്
ഇതസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷന്  ഹചയക്കോന്  സക്കോധനിക്കുയ?  ഇതനില്  മനനിയുഹട  ഭക്കോഗത്തുനനിന്നസ്റ്റ്
സജസ്പീവമക്കോയ ഇടഹപടലുണക്കോകേണഹമന്നസ്റ്റ് അഭദര്ത്ഥനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. 

ജലേവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മക്കോതദ്യു  ടനി  .    കതക്കോമസസ്റ്റ്):   സര്,  ബഹമക്കോനഹപട
അയഗയ  ചൂണനികക്കോണനിചതുകപക്കോഹലേ  യു.ഹഎ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എയ.ടനി.  പദ്ധതനിയനില്
തലേകശ്ശേരനി നഗരസഭയ്ക്കുയ സമസ്പീപ പഞക്കോയത്തുകേള്ക്കുയ ശുദ്ധജലേയ ലേഭദമക്കോക്കുന്നതനിനു
കവണനി  411.2  കകേക്കോടനി  രൂപയുഹട  പദ്ധതനിയക്കോണസ്റ്റ്  നടപനിലേക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നക്കോലേസ്റ്റ്
പക്കോകകജുകേളക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്.  ഒന്നുയ നക്കോലുയ പക്കോകകജുകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രണയ
മൂന്നുയ പക്കോകകജുകേളക്കോണസ്റ്റ് ഇനനി പൂര്ത്തസ്പീകേരനികക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.  പക്കോകകജസ്റ്റ് II പ്രവൃത്തനിയനില്
നഗരസഭകയക്കോടസ്റ്റ്  കടനികചര്ത്ത പഞക്കോയത്തസ്റ്റ് പ്രകദശത്തുയ ചനിറകകക്കോവസ്റ്റ്,  ഇലനിക്കുന്നസ്റ്റ്
പ്രകദശങ്ങളനിലുയ വനിതരണശയഖേലേ സക്കോപനികലുയ കമക്കോറക്കുന്നസ്റ്റ്, ചനിറകകക്കോവസ്റ്റ് എന്നസ്പീ
പ്രകദശങ്ങളനില്  ജലേസയഭരണനിയുഹട  നനിര്മ്മക്കോണവമക്കോണസ്റ്റ്  ഉള്ഹപടുത്തനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.
ആഹകേ  35  കേനികലേക്കോമസ്പീറര്  വനിതരണശയഖേലേ  സക്കോപനികകണതനില്  ഇതുവഹര  23
കേനികലേക്കോമസ്പീറര്  സക്കോപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പുതുതക്കോയനി  നവസ്പീകേരനിച  ഹകേക്കോടുവള്ളനി-ഹകേക്കോളകശ്ശേരനി
കറക്കോഡനിഹന  ബക്കോധദതക്കോ  കേക്കോലേക്കോവധനി  പൂര്ത്തനിയക്കോകേക്കോത്തതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  മൂഴനികര-പക്കോനൂര്
കറക്കോഡസ്റ്റ്, കകേക്കോടനികയരനി-എയ.സനി.സനി.-പന്തകല് കറക്കോഡസ്റ്റ് എന്നസ്പീ കറക്കോഡുകേള് പുതുതക്കോയനി
നവസ്പീകേരനിചതുഹകേക്കോണയ  ഹപക്കോതുമരക്കോമത്തസ്റ്റ്  വകുപനില്നനിന്നുയ  ഇഇൗ  കറക്കോഡനില്  ഹപപസ്റ്റ് ഹലേന്
സക്കോപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  ലേഭനിചനിടനില.  രണസ്റ്റ്  ജലേസയഭരണനികേള്  സക്കോപനികകണതനില്
കമക്കോറക്കുന്നസ്റ്റ് ജലേസയഭരണനി പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. എന്നക്കോല് കകേക്കോടതനിയനില് കകേസുണക്കോ
യനിരുന്നതനിനക്കോല്  ചനിറകകക്കോവസ്റ്റ്  ജലേസയഭരണനി  നനിര്മ്മക്കോണത്തനിനുള്ള  സലേയ  തലേകശ്ശേരനി
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മുനനിസനിപക്കോലേനിറനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ലേഭദമക്കോകേക്കോന്  കേക്കോലേതക്കോമസയ  കനരനിട്ടു.  ഇതുകേക്കോരണയ
കേരക്കോറുകേക്കോരന് ഇഇൗ പ്രവൃത്തനികസ്റ്റ്  പുതുകനിയ നനിരകസ്റ്റ്  ആവശദഹപട്ടു.  എന്നക്കോല് എയപകവര്ഡസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനി  ആ പുതുകനിയ നനിരകസ്റ്റ്  അയഗസ്പീകേരനിചതനിനുകശഷയ കേരക്കോറുകേക്കോരന് ടക്കോങനിഹന
പ്രവൃത്തനി പുനരക്കോരയഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ പക്കോകകജനില് ഇതുവഹര സക്കോപനിചനിട്ടുള്ള ഹപപസ്റ്റ് 
ഹലേനുകേളനില്കടനി ഹവള്ളയ കേടത്തനിവനിടസ്റ്റ് ടയല് റണ് പ്രവൃത്തനികേളയ കമല് സൂചനിപനിച
കറക്കോഡുകേളനില്കടനി  ഹപപസ്റ്റ് ഹലേന്  സക്കോപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  ലേഭദമക്കോകനി
ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  2017  ഡനിസയബകറക്കോടുകടനി  ഇഇൗ  പക്കോകകജസ്റ്റ്  II  പൂര്ത്തസ്പീകേരനികക്കോനക്കോണസ്റ്റ്
ഇകപക്കോള് ലേക്ഷദമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  പക്കോകകജസ്റ്റ്  III  പ്രവൃത്തനിയനില് നഗരസഭയനിലുള്ള ഹകേക്കോമ്മല്വയല്,
മക്കോടപസ്പീടനികേ,  ആച്ചുകുളങ്ങര,  കുറുകന്കുന്നനിഹന  ഭക്കോഗയ,  മക്കോകടയ  ഹറയനില്കവ കഗറസ്റ്റ്,
വയലേനിളയ,  നങ്ങക്കോറത്തുപസ്പീടനികേ, ചകദത്തസ്റ്റ്മുകസ്റ്റ്,  ഹപടനിപക്കോലേയ എന്നസ്പീ പ്രകദശങ്ങളനിലുയ
മുനനിസനിപല് ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്, പഴയ ബസസ്റ്റ് സക്കോനസ്റ്റ് പരനിസര പ്രകദശങ്ങളനിലുയ ഹപപസ്റ്റ് ഹലേന്
സക്കോപനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനിയുയ  ഹകേക്കോടുവള്ളനി,  തലേക്കോയനി  പ്രകദശങ്ങളനിഹലേ  ജലേസയഭരണനിയുഹട
നനിര്മ്മക്കോണവമക്കോണസ്റ്റ് ഉള്ഹപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ആഹകേ 27 കേനികലേക്കോമസ്പീറര് ഹപപസ്റ്റ് ഹലേന്
സക്കോപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനിയനില് ഇതുവഹര  2  കേനികലേക്കോമസ്പീറര്  മക്കോത്രമക്കോണസ്റ്റ്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
രണസ്റ്റ് ഉപരനിതലേ സയഭരണനിയുഹട നനിര്മ്മക്കോണയ തറനനിരപ്പുവഹര മക്കോത്രകമ ആയനിട്ടുള.
പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനികക്കോനുള്ള  കേക്കോലേക്കോവധനി  നനിരവധനി  തവണ  നസ്പീടനിനല്കേനിഹയങനിലുയ
കേരക്കോറുകേക്കോരഹന  ഭക്കോഗത്തുനനിന്നുയ  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനില്  വലേനിയ  വസ്പീഴ്ചയുണക്കോയനി.
ഹടണര് എടുത്ത കേരക്കോറുകേക്കോരഹനഹകക്കോണതഹന്ന കേഴനിയുന്നത്ര പൂര്ത്തസ്പീകേരനികക്കോനുള്ള
പരനിശമമക്കോണസ്റ്റ്  നടത്തനിഹകക്കോണനിരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്  നനിരന്തരമക്കോയനി  വസ്പീഴ്ചവന്നതു
ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ആ  കേരക്കോര്  റദ്ദുഹചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  എയപകവര്ഡസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി  തസ്പീരുമക്കോനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേരക്കോര്  റദ്ദേസ്റ്റ്  ഹചയ്തസ്റ്റ്  റസ്പീഹടണര്  ഹചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്കോണസ്റ്റ്.
അകദ്ദേഹെെത്തനിഹന റനിസസ്റ്റ്  ആനസ്റ്റ്  കകേക്കോസനിലേക്കോയതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  അതനിഹന നടപടനികമങ്ങളനി
ലുണക്കോകുന്ന കേക്കോലേതക്കോമസമക്കോണസ്റ്റ് പ്രധക്കോനമക്കോയുയ ഉള്ളതസ്റ്റ്. പക്കോകകജസ്റ്റ് I-ഉയ II-ഉയ  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്,
പക്കോകകജസ്റ്റ്  II-ലുയ  III-ലുമുള്ള  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനികേള്  കടനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞക്കോല്
സമ്പൂര്ണ്ണമക്കോയനി  തലേകശ്ശേരനി  കുടനിഹവള്ള  പദ്ധതനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനികക്കോന്  കേഴനിയുഹമന്നസ്റ്റ്
തഹന്നയക്കോണസ്റ്റ് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പക്കോകകജസ്റ്റ്  IV ഡനിസയബര് മക്കോസവയ പക്കോകകജസ്റ്റ് III
റസ്പീഹടണര് വഴനിയുയ പൂര്ത്തസ്പീകേരനികക്കോനക്കോണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(5)  സനില്കവ നനിര്മ്മക്കോണത്തനിഹലേ അപക്കോകേത

ശസ്പീമതനി  സനി  .    ഹകേ  .    ആശ:  സര്,  എഹന മണലേത്തനിഹലേ  അപര് കുടനക്കോടന്
കമഖേലേയനിഹലേ  നൂറുകേണകനിനസ്റ്റ്  ഏകര്  ഹനല്കേ കൃഷനി  ഓരുഹവള്ളയ  കേയറനി  നശനിച്ചു
കപക്കോകുന്ന  ഘടത്തനില്  ആ  ഹനല്കൃഷനിഹയ  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനക്കോയനിടക്കോണസ്റ്റ്  കുടനക്കോടസ്റ്റ്
പക്കോകകജനില്ഹപടുത്തനി കേരനിയക്കോറനിനസ്റ്റ്  കുറുഹകേ ഒരു സനില്കവ നനിര്മ്മനിചതസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്
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അതനിഹന നനിര്മ്മക്കോണത്തനിഹലേ അപക്കോകേതമൂലേയ ഉകദ്ദേശദലേക്ഷദയ നനിര്വഹെെനിക്കുന്നതനില്
അതസ്റ്റ്  പരക്കോജയഹപടനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഷടറനിനസ്റ്റ്  ആവശദമക്കോയ  നസ്പീളമനിലക്കോത്തതനിനക്കോല്
ജലേനനിരപസ്റ്റ് ഉയരുന്ന ഘടത്തനില് അതനിഹന മുകേളനില്കടനിയുയ വസ്പീതനി കുറവക്കോയതനിനക്കോല്
ഷടറുകേളഹട  വനിടവനിലൂഹടയുയ  ഉപ്പുഹവള്ളയ  കേരനിയക്കോറനികലേയസ്റ്റ്  കേയറനിവരുന്ന  സനിതനിയുണസ്റ്റ്.
മക്കോത്രമല,  ഈ സനില്കവയുഹട തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളനില് കേലേസ്റ്റ് ല്ല്  ഹകേടനിയനിടനിലക്കോത്തതനിനക്കോല്
ഷടര്  തുറക്കുകമക്കോഴുള്ള  ശകമക്കോയ  ഒഴുകനില്ഹപടസ്റ്റ്  തസ്പീരയ  ഇടനിയുന്ന  സക്കോഹെെചരദവയ
നനിലേവനിലുണസ്റ്റ്.  തന്മൂലേയ  സമസ്പീപവക്കോസനികേഹളക്കോഹക  ആശങയനിലേക്കോണസ്റ്റ്.  കേക്കോര് ഷനികേ  കേലേണര്
പ്രകേക്കോരമക്കോണസ്റ്റ് ഇകപക്കോള് ഷടര് ഉയര്ത്തുകേയുയ തക്കോഴ്ത്തുകേയുയ  ഹചയ്തുഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
കേക്കോലേക്കോവസയനില്  വദതദക്കോസയ  വരുന്നതുമൂലേയ  കേക്കോര്ഷനികേ  കേലേണറനില്  അടനിയന്തരമക്കോയനി
മക്കോറയവരുത്തുകേയുയ  പുതനിയ  കേലേണറനിനനുസ കൃതമക്കോയനി  ഷടറുകേള്  ഉയര്ത്തുകേയുയ  തക്കോഴ്ത്തുകേയുയ
ഹചയ്തനിഹലങനില്  ഷടര്  ഇടുന്ന  സമയയ  ഹനല്കൃഷനി  നശനിപനിക്കുന്നതനിനക്കോവശദമക്കോയ
ഓരുജലേയ കേരനിയക്കോറനികലേയസ്റ്റ് കേയറനിവരുന്ന സക്കോഹെെചരദവമുണസ്റ്റ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങള് കേക്കോരണയ എന്തസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശദകത്തക്കോടുകടനിയക്കോകണക്കോ സനില്കവ നനിര്മ്മനിചതസ്റ്റ്  ആ ഉകദ്ദേശദലേക്ഷദങ്ങള് ഒന്നുയ
തഹന്ന  നടകക്കോഹത നൂറുകേണകനിനസ്റ്റ് ഏകര് ഹനല്കൃഷനിയുയ മറസ്റ്റ് കേക്കോര്ഷനികേ കമഖേലേയുഹമക്കോഹക
ഓരുഹവള്ള ഭസ്പീഷണനി കനരനിടുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അതനിനക്കോല് അടനിയന്തരമക്കോയനി സനില്കവയുഹട
നനിര്മ്മക്കോണത്തനിലുണക്കോയ  അപക്കോകേതകേഹളക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഉന്നതതലേ  അകനസഷണയ  നടത്തുകേയുയ
ഇകപക്കോഴുള്ള  അപക്കോകേതകേള്  പരനിഹെെരനിക്കുന്നതനിനക്കോവശദമക്കോയ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ
ഹചയണഹമന്നസ്റ്റ്  ആവശദഹപടുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഹവകത്തസ്റ്റ്  ഓരുഹവള്ള  ഭസ്പീഷണനി  കനരനിടുന്നതു
സയബനനിചസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനില്  മൂന്നസ്റ്റ്  ഹറഗുകലേററുകേള്കടനി  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനിഹന നനിര്മ്മക്കോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുന്ന ഘടത്തനില് ഇകപക്കോള് നനിലേവനിലുള്ള
ഷടറുകേള്ക്കുണക്കോയനിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്കസ്റ്റ് മുന്കേരുതഹലേടുകണഹമന്നസ്റ്റ് ആവശദഹപടുകേയക്കോണസ്റ്റ്. 

ജലേവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മക്കോതദ്യു  ടനി  .    കതക്കോമസസ്റ്റ്):  സര്,  ബണനിഹന
നനിര്മ്മക്കോണത്തനില്  അപക്കോകേതഹയക്കോന്നുയ  കേഹണത്തനിയനിടനിലക്കോഹയന്നക്കോണസ്റ്റ്  വകുപനില്
നനിന്നസ്റ്റ് കേനിടനിയനിരനിക്കുന്ന റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ്.  ഉപ്പുഹവള്ളയ കേയറനി കൃഷനി നശനികക്കോതനിരനികക്കോന്
കേരനിയക്കോറനില് പണനിത ബണനിനസ്റ്റ് പത്തസ്റ്റ് ഷടറുകേളക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്.  അതനിഹന മുകേളനിലേഹത്ത
ഹലേവല്  തണ്ണസ്പീര്മുകയ  ബണനിഹന  ഹലേവലുവചക്കോണസ്റ്റ്  വനിഭക്കോവനയ  ഹചയ്തനിരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്
തണ്ണസ്പീര്മുകയ  ബണസ്റ്റ്  അടയ്ക്കുകമക്കോഴുണക്കോകുന്ന  ഹവള്ളത്തനിഹന  ഹലേവലേനിലുണക്കോകുന്ന
ഉയര്ചമൂലേയ കേരനിയക്കോര് ഷടറനിഹന മുകേളനില്കടനി ഉപ്പുഹവള്ളയ കേയറുന്നതസ്റ്റ് ശദ്ധയനില്
ഹപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഒരടനികടനി  ഉയര്ത്തനി  കേരനിയക്കോര്  ബണസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷന്  ഹചയ്തതനിനക്കോല്
ഉപ്പുഹവള്ളയ  കേയറുന്നതസ്റ്റ്  അല്പയ  നനിയനനികക്കോനക്കോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  50  മസ്പീററനില്  കടുതല്
നസ്പീളത്തനില് ഇരുകേരകേളനിലുയ തസ്പീരയ സയരക്ഷനികക്കോനക്കോയനി കേലേസ്റ്റ് ല്ല് ഹകേടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കടുതല്
പ്രയക്കോസങ്ങള്  ഉണക്കോകുന്നുഹണങനില്  അതസ്റ്റ്  പരനികശക്കോധനിക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  തസ്പീരയ  ഇടനിയുന്നതസ്റ്റ്
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സയബനനിചസ്റ്റ്  കവണ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനികക്കോന്  സൂപ്രണനിയഗസ്റ്റ്  എഞനിനസ്പീയര്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശയ
ഹകേക്കോടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേക്കോര്ഷനികേ കേലേണറനില് മക്കോറയ വരുത്തണഹമന്നക്കോണസ്റ്റ് ബഹമക്കോനഹപട
എയ.എല്.എ.  മഹറക്കോരു  കേക്കോരദമക്കോയനി  ചൂണനികക്കോണനിചതസ്റ്റ്.  കേക്കോലേക്കോവസക്കോ  വദതനിയക്കോനയമുലേയ
പ്രതസ്പീക്ഷനികക്കോത്ത  സമയത്തസ്റ്റ്  മഴ  ഹപയ്യുകേയുയ  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്ന  സമയത്തസ്റ്റ്  മഴ
കേനിടക്കോതനിരനിക്കുകേയുയ  ഹചയ്യുഹന്നക്കോരു  പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  അവനിടഹത്ത  കേര്ഷകേരുമക്കോയനി
ജനിലക്കോ കേളക്ടര് ആശയവനിനനിമയയ നടത്തനി ബണസ്റ്റ് തുറക്കുന്ന കേക്കോരദഹത്ത സയബനനിച
തസ്പീയതനികേളനില് മക്കോറയവരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ജലേവനിഭവ വകുപനിനസ്റ്റ് യക്കോഹതക്കോരു തടസവമനില.
ബഹമക്കോനഹപട അയഗയ ചൂണനികക്കോണനിച ഹറഗുകലേററുകേള് കചര്ത്തലേയനികലേയസ്റ്റ് ഹവള്ളയ
ഹകേക്കോണവരുന്ന മറവന് തുരുത്തസ്റ്റ് പ്രകദശത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹെെരനികക്കോന് കടനിയക്കോണസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ജനികക്കോ പദ്ധതനിയനില്   കചര്ത്തലേയസ്റ്റ്  ഹവള്ളഹമടുക്കുകമക്കോള്
ആ പ്രകദശത്തസ്റ്റ് കുടനിഹവള്ള ക്ഷക്കോമയ ഉണക്കോകേക്കോതനിരനികക്കോന് കവണനി നദനികേഹളത്തഹന്ന
ജലേസയഭരണനിയക്കോകക്കോനുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്  ആ  പദ്ധതനി.  അകപക്കോള്  ഒരുമനിചസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള്
നടപനിലേക്കോകക്കോന് ശമനിക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  ആ പ്രവൃത്തനികേളഹട ഇന്ഹവസനികഗഷന് നടന്നു
വരനികേയക്കോണസ്റ്റ്. 

(6)  കബക്കോടസ്റ്റ് സര്വസ്പീസസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    കജക്കോണ് ഹഫര്ണക്കോണസസ്റ്റ്:  സര്,  എറണക്കോകുളയ ജനിലയനിഹലേ പടനിഞ്ഞക്കോറന്
പ്രകദശങ്ങളക്കോയ കഫക്കോര്ടസ്റ്റ്  ഹകേക്കോചനി,  മടക്കോകഞരനി,  ഹവലനിയഗ്ടണ് ഐലേനസ്റ്റ്,  ഹവപനിന്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിന്നുയ  ആളകേള്  നഗരത്തനിഹലേത്തക്കോന്  കടുതലേക്കോയുയ  ഇന്നസ്റ്റ്
ഉപകയക്കോഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ് കബക്കോടസ്റ്റ് സര്വസ്പീസക്കോണസ്റ്റ്. കറക്കോ ഡുമക്കോര്ഗ്ഗമുള്ള ഗതക്കോഗതയ നഗരത്തനില്
വലേനിയ കബക്കോകസ്റ്റ് ഉണക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ് കേക്കോരണയ  കവഗത്തനിഹലേത്തുന്നതനിനുകവണനി കബക്കോടസ്റ്റ്
സര്വസ്പീസനിഹന ആശയനിക്കുന്ന ഈ പ്രകദശങ്ങളനിഹലേ ആളകേള് ഇകപക്കോള് വലക്കോത്ത
പ്രതനിസനനിയനിലേക്കോണസ്റ്റ്.  വക്കോടര്  ടക്കോന്കസക്കോര്ടസ്റ്റ്  ഡനിപക്കോര്ടസ്റ്റ്ഹമനക്കോണസ്റ്റ്  ഇവനിഹട  കബക്കോടസ്റ്റ്
സര്വസ്പീസസ്റ്റ്  നടത്തനിഹകക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നനിലേവനില്  11  കബക്കോട്ടുകേളക്കോണസ്റ്റ്  അവനിഹടയുള്ളതസ്റ്റ്.
എന്നക്കോല് അതനില് ആഹറണ്ണയ മക്കോത്രമക്കോണസ്റ്റ് ഇകപക്കോള് സര്വസ്പീസസ്റ്റ് നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  അഞസ്റ്റ്
കബക്കോട്ടുകേള് കേഴനിഞ്ഞ കുകറകക്കോലേമക്കോയനി അറകുറപണനികേള്ക്കുകവണനി  ആലേപ്പുഴയനിലുയ
കതവരയനിലുമുള്ള യക്കോര്ഡുകേളനില് കേയറനിയനിടനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  നനിസക്കോര അറകുറപണനി
കേളക്കോഹണങനില്കപക്കോലുയ  മക്കോസങ്ങഹളടുക്കുന്നതുകേക്കോരണയ  സര്വസ്പീസസ്റ്റ്  നടത്തക്കോന്  കബക്കോട്ടുകേളഹട
സഇൗകേരദയ ലേഭനികക്കോത്ത പ്രശ്നയ വരുന്നുണസ്റ്റ്. രക്കോവനിഹലേയുയ ഹവകുകന്നരവമക്കോണസ്റ്റ് ഏറവയ
കടുതല് യക്കോത്രകക്കോര് കഫക്കോര്ടസ്റ്റ്  ഹകേക്കോചനി,  മടക്കോകഞരനി  ഭക്കോഗങ്ങളനില്നനിന്നുയ എറണക്കോകുളകത്തയ്ക്കുയ
ഹവലനിയഗ്ടണ്  ഐലേനനികലേയ്ക്കുയ  യക്കോത്രഹചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ആ  സമയത്തുതഹന്നയക്കോണസ്റ്റ്
കടുതല്  സര്വസ്പീസുകേള്  റദ്ദുഹചയ്യുന്നഹതന്നുയ  കേക്കോണക്കോന്  കേഴനിയുയ.  ഇതനിഹനക്കോരു
പരനിഹെെക്കോരമുണക്കോകക്കോന്  കേഴനിയണയ.  ഇതനിനുമുമസ്റ്റ്  എറണക്കോകുളയ  ഗസസ്റ്റ്  ഹെെഇൗസനില്
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ബനഹപട ഉകദദക്കോഗസരുഹട ഒരു കയക്കോഗയ  വനിളനിചനിരുന്നു. ആ സന്ദര്ഭത്തനില് ചനിലേ
ഉറപ്പുകേള് തന്നനിട്ടുഹണങനിലുയ അഹതക്കോന്നുയ പക്കോലേനിചനിടനില.  അതുകപക്കോലേതഹന്ന കഫക്കോര്ടസ്റ്റ്
ഹകേക്കോചനിയനില്  ഇകപക്കോള്  കബക്കോടസ്റ്റ്  അടുക്കുന്നതസ്റ്റ്  സഇൗകേരദക്കുറവള്ള  കേസയസസ്റ്റ്  ഹജടനിയനിലേക്കോണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  കഫക്കോര്ടസ്റ്റ്  ഹകേക്കോചനിയുഹട  പ്രധക്കോന  ഭക്കോഗമക്കോയനിട്ടുള്ള  കേമക്കോലേകടവസ്റ്റ്  ഹജടനിയനികലേയസ്റ്റ്
അടുപനികണഹമന്ന  തസ്പീരുമക്കോനമുണക്കോഹയങനിലുയ  സസകേക്കോരദ  ബസസ്റ്റ്  ഉടമകേളഹട  തക്കോല്പരദയ
സയരക്ഷനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ഇകപക്കോഴുയ പഴയതുകപക്കോഹലേ കേസയസസ്റ്റ് ഹജടനിയനിലേക്കോണസ്റ്റ് സര്വസ്പീസസ്റ്റ്
വരുന്നതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  മക്കോറക്കോന് കേഴനിയണയ.  അതുകപക്കോഹലേ ഹകേക്കോചനി കേക്കോയലേനില് സര്വസ്പീസസ്റ്റ്
നടത്തുന്ന കബക്കോട്ടുകേളഹട ഒരു പ്രധക്കോനഹപട പ്രശ്നയ,  ഇരുമസ്റ്റ് കബക്കോട്ടുകേളക്കോയതുകേക്കോരണയ
അതസ്റ്റ്  തുരുഹമടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.  കവണത്ര സക്കോകങതനികേ മനികേകവക്കോടുകടനി  ആ
ഭക്കോഗത്തുപകയക്കോഗനികക്കോന്  കേഴനിയുന്ന  കബക്കോട്ടുകേഹളന്ന  നനിലേയനികലേയസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  മക്കോറണയ.
9  പുതനിയ കബക്കോട്ടുകേള് വക്കോങ്ങക്കോനുള്ള തസ്പീരുമക്കോനഹമടുത്തനിട്ടുഹണന്നക്കോണസ്റ്റ് ബഹമക്കോനഹപട
മനനി  കനരഹത്ത  ഉറപ്പുതന്നനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അങ്ങഹന  വക്കോങ്ങുന്ന  സന്ദര്ഭത്തനില്  ആ
കബക്കോട്ടുകേഹളക്കോഹകത്തഹന്ന  കൃതദമക്കോയ  നനിബനനകേള്  പക്കോലേനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഹകേക്കോചനി
കേക്കോയലേനില് സര്വസ്പീസസ്റ്റ് നടത്തക്കോന് കേഴനിയുന്ന രസ്പീതനിയനില് മക്കോറനിയനിലക്കോഹയങനില് അഹതലക്കോയ വളഹര
കവഗത്തനില്  റനിഹപയറനികനക്കോ  അഹലങനില്  യക്കോര്ഡുകേളനികലേക്കോ  ഹകേടനികനിടക്കുന്ന  ഒരു
സക്കോഹെെചരദമുണക്കോകുയ.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് സസ്പീല് കബക്കോട്ടുകേള് പണനിയുകമക്കോള് തഹന്ന ഈ
സഇൗകേരദങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തക്കോന്  കേഴനിയണയ.  രക്കോവനിഹലേയുയ  ഹവകുകന്നരവഹമലക്കോയ
നടത്തനിഹകക്കോണനിരുന്ന  ഹവടനിക്കുറച   സര്വസ്പീസുകേള്  പൂര്ണ്ണമക്കോയുയ  നടത്തക്കോനുള്ള
സഇൗകേരദമുണക്കോകേണയ.  അറകുറപണനികേകളക്കോഹടക്കോപയതഹന്ന  അവനിഹട  ഹചറനിയ
ഹസയര്പക്കോര്ട്സുകേളഹട  കുറവമൂലേയ  പലേകപക്കോഴുയ  കബക്കോട്ടുകേള്  ഹകേടനിയനിടുന്ന  സനിതനിയക്കോണസ്റ്റ്
ജസ്പീവനകക്കോര് കേക്കോണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ജസ്പീവനകക്കോഹര അത്തരയ കേക്കോരദങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ് ഒഴനിവക്കോകനി
ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  സര്വസ്പീസസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമക്കോയനി  നടത്തക്കോനുയ  ആവശദമക്കോയ  ഹസയര്പക്കോര്ട്സുകേള്
കലേക്കോകലേക്കോയനിത്തഹന്ന വക്കോങ്ങക്കോനുമുള്ള സഇൗകേരദയ  ഏര്ഹപടുത്തണയ.  ഈ നനിലേയനില്
പടനിഞ്ഞക്കോറന് ഹകേക്കോചനിയനിഹലേ  ജനങ്ങളഹട  യക്കോത്രക്കോ  സഇൗകേരദയ,  ജലേഗതക്കോഗതമക്കോര്ഗ്ഗയ
സയരക്ഷനികക്കോന് ആവശദമക്കോയ നടപടനി  എന്നനിവ അടനിയന്തരമക്കോയനി  സസസ്പീകേരനികണഹമന്നക്കോണസ്റ്റ്
ആവശദഹപടുന്നതസ്റ്റ്.

ഗതക്കോഗത വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    കതക്കോമസസ്റ്റ് ചക്കോണനി  ):  സര്,  എറണക്കോകുളത്തുനനിന്നുയ
കഫക്കോര്ടസ്റ്റ്  ഹകേക്കോചനി  വഴനി  മടക്കോകഞരനി  ഹഷഡക്യൂളനിനക്കോയനി  3  കബക്കോട്ടുകേളയ  എറണക്കോകുളയ-
ഹഹവപനിന് ഹഷഡക്യൂളനിനക്കോയനി  2  കബക്കോട്ടുകേളയ  എറണക്കോകുളയ-വക്കോരക്കോപ്പുഴ,  എറണക്കോകുളയ-
മുളവകേക്കോടസ്റ്റ്,  കേക്കോകനക്കോടസ്റ്റ്-ഹഹവറനിലേ  ഹെെബസ്റ്റ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനികലേയസ്റ്റ്  ഓകരക്കോ  കബക്കോടസ്റ്റ്
വസ്പീതവയ എന്ന രസ്പീതനിയനില് ആഹകേ 8 കബക്കോട്ടുകേളക്കോണസ്റ്റ് ജലേഗതക്കോഗത വകുപസ്റ്റ് സര്വസ്പീസസ്റ്റ്
നടത്തനിവരുന്നതസ്റ്റ്.   ഇതുകടക്കോഹത രക്കോവനിഹലേ  7.30  മണനിക്കുമുമയ ഹഹവകുകന്നരയ  5.30-നസ്റ്റ്
കശഷവയ വക്കോരക്കോപ്പുഴ സര്വസ്പീസസ്റ്റ് നടത്തുന്ന കബക്കോട്ടുപകയക്കോഗനിചസ്റ്റ് എറണക്കോകുളയ ഹജടനിയനില് നനിന്നുയ
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അഡസ്പീഷണല്  ടനിപ്പുകേളയ  നടത്തക്കോറുണസ്റ്റ്.  അറകുറപണനികക്കോയനി  മക്കോറനിയനിരനിക്കുന്ന
കബക്കോട്ടുകേള്കസ്റ്റ്  പകേരയ  കബക്കോട്ടുകേള്  സര്വസ്പീസനിനക്കോയനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മടക്കോകഞരനി
ഹജടനിയനില് അടനിഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന എകല് നസ്പീകയ ഹചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇറനികഗഷന് വകുപനിനസ്റ്റ്
ജലേഗതക്കോഗത  വകുപസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിരുന്നു.  ഇതസ്റ്റ്  സയബനനിച  എസനികമറസ്റ്റ്
സമര്പനിചനിട്ടുഹണങനിലുയ  ഫണസ്റ്റ്  ലേഭദമക്കോയനിടനില  എന്നക്കോണസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന്  വകുപനില്
നനിന്നുയ അറനിയക്കോന് കേഴനിയുന്നതസ്റ്റ്.  കേക്കോലേപഴകയ ഹചന്ന കബക്കോട്ടുകേള് മക്കോറനി ഹഹഫബറനില്
നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  9 catamaran  കബക്കോട്ടുകേള് വക്കോങ്ങുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി ലേഭനിചതനിഹന
തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ഹടണര്  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മക്കോണകരക്കോര്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഗുണനനിലേവക്കോരയ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനക്കോയനി  I.R.S. (Indian Register of Shipping)
കഡക്കോയനിയഗസ്റ്റ്  പ്രകേക്കോരയ  I.R.S.-ഹന  കമല്കനക്കോടത്തനിലുയ  സര്കക്കോര്  അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
സക്കോകങതനികേ  വനിദഗരുഹട  കമല്കനക്കോടത്തനിലുമക്കോണസ്റ്റ്  ആയതനിഹന  നനിര്മ്മക്കോണയ  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.
കമല്പ്രകേക്കോരയ  നനിര്മ്മനിക്കുന്ന  കബക്കോട്ടുകേള്  കടുതല്  കേക്കോലേയ  ഇഇൗടസ്റ്റ്  നനില്ക്കുന്നതുയ
തുരുമനിഹന  പ്രതനികരക്കോധനികക്കോന്  കശഷനിയുള്ളതുയ  സുരക്ഷനിതതസയ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നവയുമക്കോണസ്റ്റ്.
ചവറുയ പക്കോസനികേസ്റ്റ്  മക്കോലേനിനദങ്ങളയ ഹപ്രക്കോഹപലറനില് തടസങ്ങളണക്കോക്കുകമക്കോഴുയ ഉപ്പുഹവള്ളയമൂലേയ
ഹഹസലേന്സറനിനസ്റ്റ് കകേടുവരുകമക്കോഴുമക്കോണസ്റ്റ് യക്കോത്രകക്കോരുഹട സുരക്ഷഹയകരുതനി മുന്നറനിയനിപനിലക്കോഹത
സര്വസ്പീസുകേള്  നനിര്ത്തനിവയ്കകണനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  എങനിലുയ  സര്വസ്പീസുകേള്  കേഴനിവതുയ
റദ്ദേക്കോകക്കോതനിരനികക്കോന് സര്കക്കോര് നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  കപക്കോഞ്ഞനികരയനിഹലേ
ഹഹഡ കഡക്കോകനിലുയ സനി പസ്റ്റ് കവയനിലുയ കബക്കോട്ടുകേളഹട റനിഹപയര് കേക്കോരദക്ഷമമക്കോയനി നടന്നു
വരുന്നു.  കഫക്കോര്ടസ്റ്റ്  ഹകേക്കോചനിയനിഹലേ  കബക്കോടസ്റ്റ്  സര്വസ്പീസുകേള്  കേക്കോരദക്ഷമമക്കോയനി  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ് പ്രകതദകേ തക്കോല്പരദമുണസ്റ്റ്.  പുതനിയ കബക്കോട്ടുകേള് സര്വസ്പീസസ്റ്റ് ആരയഭനിക്കുന്നകതക്കോഹട
യക്കോത്രക്കോകകശയ ഒരു പരനിധനിവഹര കുറയുന്നതുമക്കോണസ്റ്റ്.

(7)  ഹവടനികകക്കോടസ്റ്റ് ചക്കോല് ടൂറനിസയ വനികേസനയ

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്കോകജഷസ്റ്റ്:  സര്,  മക്കോകവലേനികര മണലേത്തനിഹലേ ഹവടനികകക്കോടസ്റ്റ് ചക്കോല്
ടൂറനിസയ  പദ്ധതനി  അനുവദനിച്ചുനല്കേണഹമന്നസ്റ്റ്  അഭദര്ത്ഥനിച്ചുഹകേക്കോണള്ള  സബ്മനിഷനക്കോണനിതസ്റ്റ്.
ഹവടനികകക്കോടസ്റ്റ്  ചക്കോല്  എന്നക്കോണസ്റ്റ്  കപഹരങനിലുയ  വനിസ്തൃതമക്കോയ  ജലേസമത്തുള്ള  ഒരു
പ്രകദശമക്കോണസ്റ്റ്.  ഓണക്കോട്ടുകേരയുഹട  കേക്കോര്ഷനികേ  കമഖേലേയനില്   ഏറവയ  മകനക്കോഹെെരമക്കോയ
ഭൂപ്രകദശത്തസ്റ്റ് നനില്ക്കുന്ന ഒരു ചക്കോല് കടനിയക്കോണസ്റ്റ്  ഹവടനികകക്കോടസ്റ്റ് ചക്കോല്.  മക്കോകവലേനികര,
കേക്കോയയകുളയ  മണലേങ്ങളഹട  അതനിര്ത്തനിയനില്  നനില്ക്കുന്ന  ഒരു  സലേമക്കോണനിതസ്റ്റ്.
വദതദസമക്കോയ  ടൂറനിസയ  പദ്ധതനികേളനിലുള്ഹപടുത്തനി  ഇതനിനസ്റ്റ്  പണമനുവദനികണഹമന്നക്കോണസ്റ്റ്
സബ്മനിഷഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനി  ഉന്നയനികക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.  ഹകേ.പനി.  കറക്കോഡസ്റ്റ്  എന്ന സയസക്കോന
ഹഹഹെെകവയുഹട തസ്പീരഹത്ത ഏറവയ പ്രകൃതനി രമണസ്പീയമക്കോയ സലേത്തക്കോണസ്റ്റ് ഇഇൗ ചക്കോല്
സനിതനിഹചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ദസ്പീര്ഘദൂര  യക്കോത്രഹയക്കോഹക  ഹചയ്യുന്ന  ആളകേള്കസ്റ്റ്  'ഹടയസ്റ്റ്  എ
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കബകസ്റ്റ്'  കപക്കോലുള്ള  സയവനിധക്കോനത്തനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനി  ഇഇൗ  പദ്ധതനിഹയ  ഉള്ഹപടുത്തക്കോനക്കോകുയ.
ആയനിരകണകനിനക്കോളകേള്  വന്നുകചരുന്ന  ഹവടനികകക്കോടസ്റ്റ്  കക്ഷത്രയ  ഇതനിഹന  സമസ്പീപത്തക്കോണസ്റ്റ്
സനിതനി  ഹചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ഹപക്കോതുമരക്കോമത്തസ്റ്റ്  മനനിയുഹട  വസ്പീടുയ  ഇതനികനക്കോടസ്റ്റ്  കചര്ന്നക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്.
തക്കോമരക്കുളയ  എന്നുപറയുന്ന;  ഏതസ്റ്റ്  സമയത്തുയ  തക്കോമര  വനിടര്ന്നു  നനില്ക്കുന്ന  ഒരു
ചക്കോലുയ  ഒരു  വലേനിയ  ജലേസയഭരണനിയുഹമലക്കോയ  അതനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ
മകനക്കോഹെെരമക്കോയ സലേഹത്ത ഒരു ടൂറനിസയ കകേന്ദ്രമക്കോകനി മക്കോറണഹമന്നക്കോവശദഹപടസ്റ്റ് കുകറ
വര്ഷങ്ങള്കസ്റ്റ്  മുമതഹന്ന  ഒരു  ഡനി.പനി.ആര്.  തയക്കോറക്കോകനി  നല്കേനിയനിരുന്നു.
അതനിനുകവണനിയുള്ള പണയ അനുവദനികക്കോഹമന്നസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ സര്കക്കോരനിഹന കേക്കോലേത്തസ്റ്റ്
പറഞ്ഞനിരുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  ഹെെക്കോബനിറക്കോറനിഹന ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  2.5  കകേക്കോടനി രൂപയുഹട സമഗ്രമക്കോയ
ഡനി.പനി.ആര്.  തയക്കോറക്കോകനി  ഗവണ്ഹമനനികലേയസ്റ്റ്  അയചനിട്ടുയ  ഇകക്കോരദത്തനില്
അനുഭക്കോവപൂര്വമക്കോയ ഒരു നനിലേപക്കോടുണക്കോയനില. ആ പ്രകദശത്തനിഹന മകനക്കോഹെെക്കോരനിത കടനി
പരനിഗണനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  പനില്ഗ്രനിയ  ടൂറനിസത്തനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനി,  അഗ്രനി  ടൂറനിസത്തനിഹന
ഭക്കോഗമക്കോയനി,  അത്തരത്തനിഹലേക്കോരു  ടൂറനിസയ  കകേന്ദ്രമക്കോകനി  മക്കോറ്റുന്നതനിനുകവണനി  ആ
ഡനി.പനി.ആര്.  അയഗസ്പീകേരനിചസ്റ്റ് പണയ അനുവദനിച്ചുനല്കേണഹമന്നസ്റ്റ് ഇഇൗ സബ്മനിഷഹന
ഭക്കോഗമക്കോയനി ഉന്നയനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.

സഹെെകേരണവയ  വനികനക്കോദസഞക്കോരവയ  കദവസസവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .
കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  ):  സര്,  മക്കോകവലേനികര മണലേത്തനിഹലേ ഹവടനികകക്കോടസ്റ്റ്  ചക്കോല്
ടൂറനിസയ പദ്ധതനി ബഹമക്കോനഹപട എയ.എല്.എ. ശസ്പീ. ആര്. രക്കോകജഷനിഹന തക്കോല്പരദ
പ്രകേക്കോരയ  അകദ്ദേഹെെയ  ഇവനിഹട  ചൂണനികക്കോണനിചതുകപക്കോഹലേ  ഹെെക്കോബനിറക്കോറസ്റ്റ്  ശങര്  മുന്കേഹയടുത്തസ്റ്റ്
തയക്കോറക്കോകനിയ കപ്രക്കോജക്ടസ്റ്റ്  റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ഹമനനിഹന കേക്കോലേത്തസ്റ്റ്  സമര്പനി
കഹപടതക്കോയനിരുന്നു. 2.5  കകേക്കോടനി രൂപയുഹട പദ്ധതനിയക്കോണസ്റ്റ് അന്നസ്റ്റ് തയക്കോറക്കോകനി സമര്പനിചതസ്റ്റ്.
പഹക്ഷ ആ പദ്ധതനിയുഹട കേക്കോരദത്തനില് ഒരു തുടര്നടപടനിയുയ യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഹമനനിഹന
കേക്കോലേയളവനില്  സസസ്പീകേരനിചതക്കോയനി  കേക്കോണുന്നനില.  ഓണക്കോട്ടുകേര  പ്രകദശത്തനിഹന  കേക്കോര്ഷനികേ
സയസ്കൃതനിയുയ  ഹഹപതൃകേ പക്കോരമരദവഹമക്കോഹക വളഹര  പ്രസനിദ്ധമക്കോണസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണ
തഹന്ന  ബഹമക്കോനഹപട  എയ.എല്.എ.-യുഹട  ആവശദയ  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  ഹവടനികകക്കോടസ്റ്റ്
ചക്കോല്  പദ്ധതനിയുഹട  ടൂറനിസയ  സക്കോധദത  അടനിയന്തരമക്കോയനി  വനിലേയനിരുത്തക്കോന്
വകുപ്പുകദദക്കോഗസകരക്കോടസ്റ്റ്  ആവശദഹപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവര്  നല്കുന്ന  റനികപക്കോര്ടനിഹന  കടനി
അടനിസക്കോനത്തനില് ഇഇൗ പദ്ധതനി നടപനിലേക്കോകക്കോനക്കോവശദമക്കോയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുയ.

(8)  സക്കോഫസ്റ്റ് പക്കോകറണ്

ശസ്പീമതനി പനി  .   അയനിഷക്കോ കപക്കോറനി: സര്, ഹകേക്കോടക്കോരകര തക്കോലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനില്
കടക്കോമക്കോഹകേയര് യൂണനിറ്റുയ ഡയക്കോലേനിസനിസസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുയ പ്രവര്ത്തനസജമക്കോക്കുന്നതനിനുള്ള
എലക്കോ  ഭഇൗതനികേസക്കോഹെെചരദങ്ങളയ  പൂര്ത്തനിയക്കോകനിയനിടസ്റ്റ്  വര്ഷങ്ങളക്കോയനി.  കേഴനിഞ്ഞ
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ഇടതുപക്ഷഗവണ്ഹമനനിഹന  കേക്കോലേത്തസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചുതന്ന തുകേ ഉപകയക്കോഗനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
കടക്കോമക്കോഹകേയര്  യൂണനിറനിഹന  ഹകേടനിടങ്ങളയ  ഓപകറഷന്  തസ്പീകയററുകേളഹമലക്കോയ
സജമക്കോകനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ഹമനനിഹന കേക്കോലേത്തസ്റ്റ് പലേ പ്രക്കോവശദയ ഇകക്കോരദങ്ങളനില്
ഇടഹപഹടങനിലുയ  അഹതക്കോന്നുയ പ്രക്കോവര്ത്തനികേമക്കോയനില.  എയ.സനി.  കറക്കോഡുയ  നക്കോഷണല്
ഹഹഹെെകവയുയ സനനിക്കുന്ന സലേമക്കോണസ്റ്റ് ഹകേക്കോടക്കോരകര.  അപകേടങ്ങള് പറനി നനിരവധനി
ആള്കക്കോഹരയക്കോണസ്റ്റ്  ദനിവകസന  അവനിഹട  ഹകേക്കോണവന്നുഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ദസ്പീര്ഘദൂരയ
സഞരനിചസ്റ്റ്  ടസ്പീറസ്റ്റ്ഹമനസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുകകണ  അവസയക്കോണസ്റ്റ്  ഇകപക്കോഴുള്ളതസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
അടനിയന്തര  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  തക്കോലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  ആവശദമക്കോയ
കഡക്കോക്ടര്മക്കോഹരയുയ  അനുബന  സക്കോഫകേഹളയുയ  നനിയമനിച്ചുഹകേക്കോണയ  കവണ  ഉപകേരണങ്ങള്
നല്കുന്നകതക്കോഹടക്കോപയ  കടക്കോമക്കോഹകേയര്  യൂണനിറസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനക്കോവശദമക്കോയനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനികണയ.  കടക്കോഹത  അവനിഹട  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ഡയക്കോലേനിസനിസസ്റ്റ്
യൂണനിറ്റുകേള്  പ്രവര്ത്തനസജമക്കോകക്കോനക്കോവശദമക്കോയ  നടപടനികേളയ  അടനിയന്തരമക്കോയനി
സസസ്പീകേരനികണഹമന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ് ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂഹട എനനികസ്റ്റ് ഉന്നയനിക്കുവക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്.

ആകരക്കോഗദവയ സക്കോമൂഹെെദനസ്പീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ഹകേ  .    ഹകേ  .    ഹഹശലേജ
ടസ്പീചര്  ): സര്, 'ആര്ദയ പദ്ധതനി'യുഹട ഭക്കോഗമക്കോയനി ഹമചഹപട ചനികേനിത്സക്കോ സഇൗകേരദങ്ങള്
ലേഭദമക്കോക്കുന്നതനിനുകവണനി ഹതരഹഞ്ഞടുകഹപട ആശുപത്രനികേളഹട  പടനികേയനില് ഹകേക്കോടക്കോരകര
തക്കോലൂകക്കോശുപത്രനിയുയ ഉള്ഹപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. കടുതല് പശക്കോത്തലേസഇൗകേരദഹമക്കോരുകനിയനിട്ടുള്ള
പുതനിയ ഹകേടനിടത്തനില് കടക്കോമക്കോഹകേയര് യൂണനിറസ്റ്റ് സജമക്കോക്കുന്നതനിനുള്ള ഒന്നക്കോയഘടവയ
രണക്കോയഘടവയ  നനിര്മ്മക്കോണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17-ഹലേ
വക്കോര്ഷനികേ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്കോരയ  ആവശദമക്കോയ  ഉപകേരണങ്ങള്  വക്കോങ്ങുന്നതനികലേയക്കോയനി
88,15,092 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സനി.ടനി.  സക്കോന് സക്കോപനിക്കുന്നതനികലേയസ്റ്റ്  2017-18-ഹലേ
വക്കോര്ഷനികേ പദ്ധതനിയനില്  1,93,86,762  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉള്ഹപടുത്തനി ഡയക്കോലേനിസനിസസ്റ്റ് കകേന്ദ്രയ ആരയഭനിക്കുന്നതനിനക്കോവശദമക്കോയ മരക്കോമത്തസ്റ്റ് പണനി
പൂര്ത്തനിയക്കോക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  ഹഹെെല്ത്തസ്റ്റ്  റനിസര്ചസ്റ്റ്  ഹവല്ഫയര് ഹസക്കോഹഹസറനിഹയ
ചുമതലേഹപടുത്തനിയതനിഹനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് ഹസക്കോഹഹസറനി, ഹടണര് നടപടനികേള് പൂര്ത്തനിയക്കോകനി പണനി
ആരയഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേരക്കോര്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്  പുതുകനിയ  നനികുതനി  ഘടനയനിലുള്ള
വദതദക്കോസയ,  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  സൂചനിപനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  കേരക്കോറുകേക്കോരന്  നക്കോളനിതുവഹര  പണനി
ആരയഭനിചനിടനില.  ഇതനികനല് കകേരള ഹഹെെല്ത്തസ്റ്റ് റനിസര്ചസ്റ്റ് ഹവല്ഫയര് ഹസക്കോഹഹസറനി
നനിയമനടപടനികേള്  ആരയഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഡയക്കോലേനിസനിസസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്  സജമക്കോക്കുന്നതനികലേയക്കോയനി
ഉപകേരണങ്ങള്  വക്കോങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  ഹമഡനികല്  സര്വസ്പീസസസ്റ്റ്  കകേക്കോര്പകറഷന്
ലേനിമനിറഡനിഹന  ചുമതലേഹപടുത്തുകേയുയ  ഇതുമക്കോയനി  ബനഹപട  ഹടണര്  നടപടനികേള്
പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  വനിതരണ  കേമനനിഹയ  കകേക്കോര്പകറഷന്  കേഹണത്തനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.   മരക്കോമത്തസ്റ്റ്
പണനികേള് പൂര്ത്തനിയക്കോകുന്ന മുറയസ്റ്റ് ഡയക്കോലേനിസനിസസ്റ്റ് കകേന്ദ്രയ പ്രവര്ത്തനക്ഷമമക്കോകക്കോന്
കേഴനിയുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  എലക്കോ  സയവനിധക്കോനങ്ങളയ  പൂര്ണ്ണകതക്കോതനില്  സജമക്കോകുന്നകതക്കോഹട
ഹകേക്കോടക്കോരകര  തക്കോലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  ആവശദമക്കോയ  തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുയ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നു.

(9)  പരമരക്കോഗത ചനികേനിത്സ
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ശസ്പീ  .   സനി  .    ഹകേ  .   ഹെെരസ്പീന്ദ്രന്: സര്, പരമരക്കോഗത ചനികേനിത്സ നടത്തുന്ന ഹഹവദദ ചനികേനിത്സക്കോ
കകേന്ദ്രങ്ങള്ഹകതനിഹര  നനിയമയ  വരുന്നുഹവന്ന  ആശങ  നക്കോടനില്  പ്രചരനിപനികഹപടുന്നുണസ്റ്റ്.
ചനികേനിത്സക്കോകേര്മ്മത്തനില്  മുന്പന്തനിയനില്  നനില്ക്കുന്ന  ഹഹവദദമക്കോണസ്റ്റ്  സനിദ്ധഹഹവദദയ
എന്നസ്റ്റ് പറയഹപടുന്നതസ്റ്റ്.  രസവക്കോദയ മുതല് അഷ്ടബനനങ്ങള് വഹര മക്കോനവരക്ഷയ്ക്കുയ
നനിലേനനില്പനിനുയകവണനിയുള്ള  സകേലേതുയ  സനിദ്ധഹഹവദദത്തനില്  അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നൂഹവന്നുയ
പറയുന്നു. ഹഹവദദവനിദദയനില് ആദരകവക്കോടുയ ബഹമക്കോനകത്തക്കോടുയകടനി ഓര്മ്മനികഹപടുന്ന
അഗസദമുനനിഹയയക്കോണസ്റ്റ് ഹഹവദദശക്കോസ്ത്രത്തനിഹന കുലേഗുരുവക്കോയനി കേരുതഹപടുന്നതസ്റ്റ്. തനിരുവനന്തപുരയ
കകേന്ദ്രമക്കോകനി  തക്കോമസനിച്ചുകപക്കോന്ന  സനിദ്ധനക്കോയനിരുന്നു  അഗസദന്.  അകദ്ദേഹെെത്തനിഹന
ചനികേനിത്സക്കോവനിധനികേള്  തുടര്ന്നുവരുന്ന  ചനികേനിത്സ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ഇകപക്കോഴുയ  ഹതകന്
കകേരളത്തനിലുണസ്റ്റ്.  എഹന  മണലേത്തനിഹന  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങള്  അഗസദകടവമക്കോയനി
ബനഹപട  പ്രകദശമക്കോണസ്റ്റ്;  തമനിഴസ്റ്റ് നക്കോടനിഹന  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശവമക്കോണസ്റ്റ്.  ഹതകന്
കകേരളത്തനില്  നനിരവധനി  പരമരക്കോഗത  ഹഹവദദചനികേനിത്സക്കോ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ചനികേനിത്സ
കതടനിഹയത്തുന്ന കരക്കോഗനികേളണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ ചനികേനിത്സക്കോകകേന്ദ്രങ്ങഹള ആശയനിച്ചുജസ്പീവനിക്കുന്ന
ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേളമുണസ്റ്റ്.  ശരനിയക്കോയ  അറനിവകനടക്കോത്ത  ഹഹവദദനക്കോരുയ  ചനികേനിത്സക്കോ
കകേന്ദ്രങ്ങള്  നടത്തുന്നവരക്കോയുണസ്റ്റ്.  അറനിവസ്റ്റ്  കനടനിയ  പരമരക്കോഗത  ഹഹവദദചനികേനിത്സ
നടത്തുന്ന  ഹഹവദദനക്കോഹര  കേഹണത്തനി  അവഹര  സയരക്ഷനികക്കോനുള്ള  നനിയമവയ  നടപടനിയുയ
സസസ്പീകേരനികണഹമന്നസ്റ്റ്  അഭദര്ത്ഥനിക്കുന്നു.  ദക്കോവനിഡ  സയസക്കോരയ  നനിലേനനിന്നനിരുന്ന  സനിയഗപ്പൂര്,
മകലേഷദക്കോ,  ശസ്പീലേങ എന്നസ്പീ രക്കോജദങ്ങളനില് സനിദ്ധ ഹഹവദദ സമ്പ്രദക്കോയയ നനിലേവനിലുണസ്റ്റ്.
കയക്കോഗവനിദദയസ്റ്റ് സനിദ്ധചനികേനിത്സയനില് വലേനിയ പ്രക്കോധക്കോനദമുണസ്റ്റ്.  സനിദ്ധനക്കോരനില് പലേരുയ
കയക്കോഗനികേളമുണസ്റ്റ്,  കയക്കോഗവനിദദയനില് അസക്കോമക്കോനദ പക്കോണനിതദമുള്ളവരുമുണസ്റ്റ്.  സകേലേ
വദക്കോധനികേളയ ഇലക്കോയ്മ ഹചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് രസത്തനിനസ്റ്റ് തുലേദമക്കോയ മഹറക്കോരു ഒഇൗഷധമനിഹലന്നുയ
രസപ്രകയക്കോഗമറനിയക്കോത്ത  ഒരക്കോഹള  ഹഹവദദഹനന്നസ്റ്റ്  പരനിഗണനികക്കോനക്കോവനിഹലന്നുയ  പറയഹപടുന്നു.
അത്ഭുതകേരങ്ങളക്കോയ  ഫലേസനിദ്ധനിയുള്ള  അകനകേയ  ഒഇൗഷധങ്ങള്  സനിദ്ധഹഹവദദത്തനിലുണസ്റ്റ്.
അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  ചനികേനിത്സക്കോവനിധനികേഹള  നനിരക്കോകേരനികകണതനില.  അനുഭക്കോവപൂര്വയ
പരനിഗണനികണഹമന്നസ്റ്റ് അഭദര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 

ആകരക്കോഗദവയ സക്കോമൂഹെെദനസ്പീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ഹകേ  .    ഹകേ  .    ഹഹശലേജ
ടസ്പീചര്):  സര്,  സസകേക്കോരദ  ആശുപത്രനികേള്,  ലേക്കോബുകേള്,  സക്കോനനിയഗസ്റ്റ്  ഹസനറുകേള്
തുടങ്ങനിയ  എലക്കോ  ചനികേനിത്സക്കോ  സക്കോപനങ്ങളഹടയുയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വദവസക്കോപനിതമക്കോയ
നനിയമയമൂലേയ  നനിയനനിക്കുകേഹയന്ന  ലേക്ഷദകത്തക്കോഹട  കനിനനികല്  എസക്കോബനിഹഷ്മെനസ്റ്റ്
ബനില് അവതരനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ബനില് സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയുഹട പരനിഗണനയനിലേക്കോണസ്റ്റ്. ഇഇൗ
ബനില്  നനിയമമക്കോകുന്നകതക്കോടുകടനി  ആകരക്കോഗദചനികേനിത്സക്കോരയഗഹത്ത  അനക്കോകരക്കോഗദപ്രവണതകേള്
ഇലക്കോതക്കോകക്കോനുയ അയഗസ്പീകൃത കയക്കോഗദത കനടനിയനിട്ടുള്ളവര്കസ്റ്റ്  അര്ഹെെമക്കോയ ഹതക്കോഴനില്
സക്കോഹെെചരദയ സൃഷ്ടനികക്കോനുയ കേഴനിയുയ. ഇന്തദന് സനിസയ ഓഫസ്റ്റ് ഹമഡനിസനിന് പടനികേയനില്
ഉള്ഹപട  ചനികേനിത്സക്കോ  രസ്പീതനികേളനില്  ഗുണകമനയുള്ള കസവനയ  ഉണക്കോകുഹമന്നുള്ളതനിനക്കോല് ആ
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കമഖേലേയനില് പ്രകതദകേനിചസ്റ്റ്  ബുദ്ധനിമുഹടക്കോന്നുയ വരുന്നനില.  നനിലേവനിലുള്ള നനിയമപ്രകേക്കോരയ
അയഗസ്പീകൃത വനിദദക്കോഭദക്കോസ കയക്കോഗദതയുള്ളവര്കസ്റ്റ് മക്കോത്രകമ രജനികസ്ട്രഷന് നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സക്കോധനിക്കുകേയുള.  ടക്കോവന്കര്-ഹകേക്കോചനിന്  ഹമഡനികല്  കേഇൗണ്സനിലേനില്  നനിന്നുള്ള
രജനികസ്ട്രഷന്  ഇലക്കോഹത  ചനികേനിത്സനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  നനിയമവനിരുദ്ധമക്കോണസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്  ബഹമക്കോനഹപട
ഹമമര്  സൂചനിപനിചതുകപക്കോഹലേ,  നനിരവധനി  പക്കോരമരദ  ചനികേനിത്സക്കോവനിധനികേള്  ഇകപക്കോഴുയ
തുടരുന്നുണസ്റ്റ്. അത്തരയ ആളകേഹള പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എങ്ങഹനയക്കോഹണന്നുള്ളതസ്റ്റ് സയബനനിചസ്റ്റ്
നനിരവധനി തവണ ചര്ച ഹചയ്ഹതങനിലുയ തസ്പീരുമക്കോനമക്കോകേക്കോഹത വന്നനിട്ടുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.  നല
പക്കോരമരദ  ചനികേനിത്സകേര്  കകേരളത്തനിലുഹണങനിലുയ  വദക്കോജ  ചനികേനിത്സ  വളഹര  വലേനിയ
കതക്കോതനില്  അതനികനക്കോഹടക്കോപയ  നടക്കുന്നുഹണന്നുള്ളതുയ  നക്കോയ  കേക്കോകണണതക്കോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അത്തരത്തനിലുള്ള  വദക്കോജ  ചനികേനിത്സകേള്  നനികരക്കോധനിക്കുകേഹയന്നുള്ളതസ്റ്റ്  സര്കക്കോരനിഹന
ലേക്ഷദമക്കോണസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്  പക്കോരമരദ  ചനികേനിത്സക്കോവനിധനികേള്  എങ്ങഹനയക്കോണസ്റ്റ്  നനിലേനനിര്ത്തുകേ
എന്നുള്ളതനിഹനക്കുറനിചസ്റ്റ് സര്കക്കോര് ഗഇൗരവമക്കോയനി ആകലേക്കോചനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനഹപട ഹമമര്
സൂചനിപനിചതുകപക്കോഹലേ ഇത്തരത്തനിലുള്ള പക്കോരമരദ ചനികേനിത്സക്കോവനിധനികേഹള സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനികക്കോന് സര്കക്കോര് പ്രകതദകേയ ശദ്ധനിക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.

V അറനിയനിപസ്റ്റ്

മനി  .    ഹഡപക്യൂടനി  സസ്പീകര്:  ഇന്നഹത്ത കേക്കോരദപരനിപക്കോടനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  ഉചയ്ക്കുകശഷയ
12.30 മുതല് 1.30 വഹര 2017-ഹലേ കകേരള ധനവനിനനികയക്കോഗ (4- നമര്) ബനിലനിഹന
അവതരണവയ  അനന്തരഘടവമക്കോണസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല്  പ്രക്കോകയക്കോഗനികേ  അടനിസക്കോനത്തനില്
ഇകപക്കോള്  തുടരുന്ന  കേക്കോരദപരനിപക്കോടനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചകശഷയ  ധനവനിനനികയക്കോഗ  ബനില്
പരനിഗണനയ്ഹകടുകക്കോവന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  സഭയുഹട  അനുമതനികയക്കോടുകടനി  തുടര്  നടപടനി
ആരയഭനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.

സബ്മനിഷന് (തുടര്ച)

(10)  ആര്ദയ പദ്ധതനി

ശസ്പീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലേക്കോല്: സര്,  കകേരളത്തനിഹലേ ആകരക്കോഗദകമഖേലേയനില് ഇഇൗ
ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് നടപനിലേക്കോക്കുന്ന കരക്കോഗസ്പീസഇൗഹൃദ ആശുപത്രനികേഹളന്ന ലേക്ഷദയ ഹഹകേവരനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള  ആര്ദയ  പദ്ധതനി  ജനങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഏഹറ  ആശസക്കോസകേരമക്കോണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ
പദ്ധതനി വനിഭക്കോവനയ ഹചയ്യുന്ന അകത മക്കോതൃകേയനില്ത്തഹന്ന ചക്കോത്തന്നൂര് നനികയക്കോജകേ
മണലേത്തനില്  2013  മുതല് ആകരക്കോഗദരക്ഷ ചക്കോത്തന്നൂര് എന്ന കപരനില് പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-കേളയ
സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-കേളയ  തക്കോലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയുയ  കരക്കോഗസ്പീസഇൗഹൃദ  CAAS  അഹകഡനികറഷന്
കനടുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുയ  തകദ്ദേശസസയയഭരണ
സക്കോപനങ്ങളഹടയുയ  ജനങ്ങളഹടയുയ  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേളഹടയുയ  ഗവണ്ഹമനനിഹനയുയ



365

സഹെെക്കോയകത്തക്കോടുകടനി അതനിനക്കോവശദമക്കോയ ഭഇൗതനികേ സക്കോഹെെചരദ വനികേസനപ്രവര്ത്തനയ
90  ശതമക്കോനയ  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച  ഘടത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള്  ആര്ദയ  പദ്ധതനിയുഹട
ഭക്കോഗമക്കോയനി  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-കേഹള  കുടുയബക്കോകരക്കോഗദകകേന്ദ്രമക്കോകനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനു
കവണനിയുള്ള ജനിലക്കോതലേ ഉദ്ഘക്കോടനയ ഹകേക്കോലയ ജനിലയനില് നനിര്വഹെെനികക്കോന് കേഴനിഞ്ഞതസ്റ്റ്
ഇഇൗ പദ്ധതനിയനിലൂഹട പണനി പൂര്ത്തനിയക്കോകനിയ ചക്കോത്തന്നൂര് പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.  ആഹണന്ന
കേക്കോരദയ  സകന്തക്കോഷകേരമക്കോയ  വസ്തുതയക്കോയനി  ചൂണനികക്കോട്ടുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ചക്കോത്തന്നൂര്  നനികയക്കോജകേ
മണലേത്തനില്  നടന്നുവരുന്ന  ആകരക്കോഗദരക്ഷ  ചക്കോത്തന്നൂര്  എന്ന  പദ്ധതനി  ആര്ദയ
പദ്ധതനിയുഹട  ഭക്കോഗമക്കോയനി  തുടരക്കോന്  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  അനുവക്കോദയ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.
ഇകത  അവസയനില്  ചക്കോത്തന്നൂര്  മണലേത്തനില്  സനിതനി  ഹചയ്യുന്ന  അടനിസക്കോന
സഇൗകേരദങ്ങളനില്  CAAS  അഹകഡനികറഷന്  നനിലേവക്കോരത്തനികലേയസ്റ്റ്  എത്തനിയനിട്ടുള്ള
ഹനടുകങ്ങക്കോലേയ  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  രക്കോമറക്കോവ  തക്കോലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിഹയ  2010 -ല്  തക്കോലൂകസ്റ്റ്
ആശുപത്രനിയക്കോയനി ഉയര്ത്തനിഹയങനിലുയ നക്കോളനിതുവഹര അതനിനക്കോവശദമക്കോയ ഒരു തസനികേ
കപക്കോലുയ  അനുവദനിചനിടനില.  ഹകേക്കോലയ  ജനിലയുഹട  ഹതക്കുപടനിഞ്ഞക്കോറന്  കമഖേലേയനിലുള്ള
മുഴുവന്  ജനങ്ങളയ  ആശയനിക്കുന്ന  ആശുപത്രനിയക്കോണനിതസ്റ്റ്.  പറവൂര്  നഗരസഭ,  പൂതക്കുളയ,
ചനിറകര,  ചക്കോത്തന്നൂര്,  കേല്ലുവക്കോതുകല്,  ആദനിചഹനല്ലൂര്,  പൂയപളളനി,  ഹനടുമന,  മയനക്കോടസ്റ്റ്,
വര്കലേ  തക്കോലൂകനിഹലേ  ഇടവ,  ഇലേകേമണ്  തുടങ്ങനിയ  പഞക്കോയത്തുകേളനിഹലേ  നക്കോലേര
ലേക്ഷകത്തക്കോളയ  ആളകേള്  ആശയനിക്കുന്ന  ആശുപത്രനിയക്കോണനിതസ്റ്റ്.  24  മണനികറുയ
അപകേട കകേസ്സുകേളയ പ്രതനികരക്കോധമടകമുള്ള ഗുരുതരകരക്കോഗങ്ങള്, ഹമഡനികകക്കോ-ലേസ്പീകഗക്കോ
കകേസ്സുകേള്, പരവൂര്, ചക്കോത്തന്നൂര്, പക്കോരനിപളളനി, ഹകേക്കോടനിയയ എന്നസ്പീ കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ് കസഷനുകേളനിഹലേ
കകേസ്സുകേഹളലക്കോയ  24  മണനികറുയ  ഇവനിഹട  ഹഹകേകേക്കോരദയ  ഹചയ്യുകേയക്കോണസ്റ്റ്.   കേക്കോഷസക്കോലേനിറനിയനില്
അഞസ്റ്റ് കഡക്കോക്ടര്മക്കോഹരങനിലുയ കവണഹമന്നനിരനിഹക അപ്രകേക്കോരമുള്ള ഒരു തസനികേകപക്കോലുയ
ഇവനിഹട അനുവദനിചനിടനില. നൂകറക്കോളയ വരുന്ന ഹഎ.പനി. കരക്കോഗനികേളഹട വക്കോര്ഡസ്റ്റ് ഡക്യൂടനിയുയ
ദനിനയപ്രതനി  1500-ഓളയ  വരുന്ന  ഒ.പനി.യനിഹലേ  കരക്കോഗനികേഹളയുയ  കനക്കോക്കുന്ന  കഡക്കോക്ടര്മക്കോര്
തഹന്നയക്കോണസ്റ്റ് കേക്കോഷസക്കോലേനിറനി ഡക്യൂടനിയുയ ഹചകയണനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേളഹട
മഹറലക്കോ  കസവനങ്ങഹളയുയ  കദക്കോഷകേരമക്കോയനി  ബക്കോധനിചനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ആയതനിനക്കോല്
പുതനിയ  തസനികേകേള്  അടനിയന്തരമക്കോയനി  സൃഷ്ടനികണഹമന്ന  ആവശദയ  നനിരവധനി  തവണ
ഗവണ്ഹമനനിഹന ശദ്ധയനില് ഹകേക്കോണവന്നനിട്ടുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.  തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
സയബനനിച  6115/എയ2/2015  എന്ന നമറനിലുള്ള ഫയല് ഹസകകടറനിയറനിലുണസ്റ്റ്.
ഇകക്കോരദത്തനില് തനികേഞ്ഞ അവഗണനയക്കോണസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ് ഇതുവഹര സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ആര്ദയ  പദ്ധതനിയനില്  തക്കോലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേഹള  ഉള്ഹപടുത്തനിയകപക്കോഴുയ  ഇഇൗ  തക്കോലൂകസ്റ്റ്
ആശുപത്രനിഹയ അതനില് നനിന്നസ്റ്റ് ഒഴനിവക്കോകനിയനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. ഇഇൗ സക്കോഹെെചരദത്തനില്
ആര്ദയ പദ്ധതനി വനിഭക്കോവനയ ഹചയ്യുന്ന മക്കോതൃകേയനില് CAAS അഹകഡനികറഷന് കനടുന്നതനിനുള്ള
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എലക്കോ അടനിസക്കോന സഇൗകേരദങ്ങളയ പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള ഹനടുകങ്ങക്കോലേയ ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്
രക്കോമറക്കോവ ഹമകമ്മക്കോറനിയല് തക്കോലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനില് ആവശദമക്കോയ കഡക്കോക്ടര്മക്കോഹരയുയ
അനുബന  സക്കോഫകേഹളയുയ  നനിയമനികണഹമന്നുയ  ടനി  തക്കോലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിഹയ  ആര്ദയ
പദ്ധതനിയനില്  ഉള്ഹപടുത്തണഹമന്നുയ  അഭദര്ത്ഥനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  കടക്കോഹത  ആര്ദയ
നനിലേവക്കോരത്തനികലേയസ്റ്റ് ഭഇൗതനികേ സക്കോഹെെചരദങ്ങളഹട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തനിയക്കോകനിയ
ചക്കോത്തന്നൂര് നനികയക്കോജകേമണലേത്തനിഹലേ കേലേകകക്കോടസ്റ്റ്  സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.,  കേല്ലുവക്കോതുകല്,
ചനിറകര,  ഹപക്കോഴനികര,  ആദനിചഹനല്ലൂര്,  പൂയപളളനി  എന്നസ്പീ  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.കേഹളയുയ
ആര്ദയ  പദ്ധതനിയനിലുള്ഹപടുത്തനി  ചക്കോത്തന്നൂര്  നനികയക്കോജകേമണലേഹത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണമക്കോയനി
ആര്ദയ  പദ്ധതനി  നടപനിലേക്കോകനിയ  പ്രകദശമക്കോയനി  മക്കോറണഹമന്നസ്റ്റ്  സബ്മനിഷനനിലൂഹട
അഭദര്ത്ഥനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.

ആകരക്കോഗദവയ സക്കോമൂഹെെദനസ്പീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ഹകേ  .    ഹകേ  .    ഹഹശലേജ
ടസ്പീചര്): സര്, സയസക്കോനഹത്ത ആകരക്കോഗദകമഖേലേയനിഹലേ ചനികേനിത്സക്കോ സയവനിധക്കോനങ്ങഹള
എലക്കോ രസ്പീതനിയനിലുയ കരക്കോഗസ്പീസഇൗഹൃദമക്കോക്കുന്നതനിലുള്ള സയരയഭമക്കോണസ്റ്റ് ആര്ദയ മനിഷന്.
ഒഇൗടസ്റ്റ്  കപഷദനസ്റ്റ്  വനിഭക്കോഗങ്ങളനില്  ആവശദമക്കോയ  മക്കോറങ്ങള്വരുത്തനി  കരക്കോഗസ്പീസഇൗഹൃദമക്കോയ
രസ്പീതനിയനില് ചനികേനിത്സ ലേഭദമക്കോക്കുകേഹയന്നതനിഹന അടനിസക്കോനത്തനില് ജനിലക്കോ -തക്കോലൂകസ്റ്റ്-
കബക്കോകസ്റ്റ്-പഞക്കോയത്തസ്റ്റ്  തലേങ്ങളനിഹലേ  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിശനിത  മക്കോനദണങ്ങകളക്കോഹട
അടനിസക്കോന സഇൗകേരദങ്ങളയ ഉപകേരണങ്ങളയ ലേഭദമക്കോകനിഹകക്കോണയ ആവശദത്തനിനസ്റ്റ്
ജസ്പീവനകക്കോഹര  നനിയമനിച്ചുഹകേക്കോണയ  സഇൗകേരദങ്ങള്  കമസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനി  കുടുയബക്കോകരക്കോഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കോയനി
ഹതരഹഞ്ഞടുത്ത  170  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനില്  680  തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുയ
ഹഹപ്രമറനി ഹഹെെല്ത്തസ്റ്റ് ഹസനറുകേഹള കുടുയബക്കോകരക്കോഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കോകനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
23 കകേക്കോടനി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണക്കോനുമതനി നല്കുകേയുയ ഹചയ്തു. ചക്കോത്തന്നൂര് പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-ഹയ
കുടുയബക്കോകരക്കോഗദ കകേന്ദ്രമക്കോകനി ഉയര്ത്തുകേയുയ ഒരു കഡക്കോക്ടര്,  രണസ്റ്റ് സക്കോഫസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ്,  ഒരു
ലേക്കോബസ്റ്റ്  ഹടകസ്പീഷദന്  എന്നസ്പീ  തസനികേകേള്  സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ്  ജസ്പീവനകക്കോഹര  നനിയമനിക്കുകേയുയ
ഹചയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഹകേക്കോലയ തക്കോലൂകനില്ഹപട ചക്കോത്തന്നൂര് നനികയക്കോജകേമണലേത്തനില് ആദദഘടമക്കോയനി
ആര്ദയ  പരനിപക്കോടനിയനില് ഹകേക്കോലയ  ജനിലക്കോ  ആശുപത്രനിഹയ ഹതരഹഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്  തസനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് പുകരക്കോഗമനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. ആര്ദയ പദ്ധതനിയുഹട മുകന്നക്കോടനിയക്കോയനി
ചക്കോത്തന്നൂര് എയ.എല്.എ.-യുഹട മണലേത്തനില് ആകരക്കോഗദരക്ഷ ചക്കോത്തന്നൂര് എന്ന
പദ്ധതനി  നടപനിലേക്കോകനിവരുന്നതുയ  നനികയക്കോജകേമണലേത്തനിഹലേ  ആകരക്കോഗദ  സക്കോപനങ്ങഹള
വകുപനിഹന  കടനി  ഇടഹപടകലേക്കോഹട  CAAS  അഹകഡനികറഷന്  കനടുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നുഹവന്നതുയ മക്കോതൃകേയക്കോണസ്റ്റ്.  വരുയ  വര്ഷങ്ങളനില് കടുതല്
പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-കേഹള  കുടുയബക്കോകരക്കോഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കോകനി  പ്രഖേദക്കോപനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  അങ്ങയുഹട
നനികയക്കോജകേമണലേത്തനിഹലേ  മറസ്റ്റ്  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-കേഹളയുയ  പരനിഗണനിക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  ഹകേക്കോലയ
തക്കോലൂകനില്  ജനിലക്കോ  ആശുപത്രനിഹയ  ഇഇൗ  വര്ഷയ  ആര്ദയ  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്ഹപടുത്തനിയ
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സനിതനികസ്റ്റ് അടുത്ത ഘടത്തനില് ഹനടുകങ്ങക്കോലേയ ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് രക്കോമറക്കോവ ഹമകമ്മക്കോറനിയല്
തക്കോലൂകസ്റ്റ് ആശുപത്രനിഹയ ആര്ദയ സക്കോകനര്ഹഹഡകസഷനനില് ഉള്ഹപടുത്തുന്ന കേക്കോരദയ
പരനിഗണനിക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  2010 -ല്  സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-യനില്നനിന്നുയ  തക്കോലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയക്കോകനി
ഉയര്ത്തനിഹയങനിലുയ  തസനികേകേള് സൃഷ്ടനികഹപടനിടനിലക്കോഹയന്നുള്ളതസ്റ്റ്  ഗവണ്ഹമനനിഹന
ശദ്ധയനില്ഹപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സയസക്കോനത്തസ്റ്റ്  പലേയനിടങ്ങളനിലുയ  ഇത്തരയ  സനിതനി  കേക്കോലേങ്ങളക്കോയനി
തുടരുന്നുണസ്റ്റ്. ഇത്തരയ ആശുപത്രനികേളനില് ആവശദമക്കോയ തസനികേകേള് ഘടയഘടമക്കോയനി
സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ്  ഭഇൗതനികേ സക്കോഹെെചരദയ  ഹമചഹപടുത്തുന്ന കേക്കോരദയ  ഗവണ്ഹമനനിഹന സജസ്പീവ
പരനിഗണനയനിലേക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതുകടക്കോഹത  ഇഇൗ  ആശുപത്രനിയനില്  7-10-2016-ല്  രണസ്റ്റ്
ലേക്കോബസ്റ്റ്  ഹടകസ്പീഷദന് തസനികേയുയ  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനഹപട  എയ.എല്.എ.യുഹട
നനികയക്കോജകേമണലേത്തനില് പ്രകതദകേനിചസ്റ്റ്  ആകരക്കോഗദ  കമഖേലേയനില് നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
മക്കോതൃകേക്കോപരമക്കോണസ്റ്റ്.  എലക്കോ   ആശുപത്രനികേള്ക്കുയ  CAAS  നനിലേവക്കോരയ  കനടുകേഹയന്ന
ഉകദ്ദേശകത്തക്കോടുകടനി  എയ.എല്.എ.-യുഹട  കനതൃതസത്തനില്  നടത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനയ  തനികേച്ചുയ
അനുകേരണസ്പീയമക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  പറയക്കോന്  ഞക്കോന്  ആഗ്രഹെെനിക്കുന്നു.  അതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  ആര്ദയ
മനിഷനനില് നനിന്നുള്ള സഇൗകേരദങ്ങളയ സഹെെക്കോയങ്ങളയ ആശുപത്രനികേള്കസ്റ്റ് ലേഭദമക്കോക്കുന്നതുമക്കോണസ്റ്റ്.

(11)  പക്കോലേയ പുതുകനി പണനിയല്

ശസ്പീ  .    സനി  .    ഹകേ  .    നക്കോണു:  സര്,  മലേബക്കോര് ഭക്കോഗത്തസ്റ്റ് നക്കോഷണല് ഹഹഹെെകവയനിഹലേ
ഏറവയ  പ്രധക്കോനഹപട  പക്കോലേമക്കോണസ്റ്റ്  മൂരക്കോടസ്റ്റ്  പക്കോലേയ.   നക്കോലേഞസ്റ്റ്  മണനികര്  കേക്കോത്തു
കേനിടന്നക്കോല്കപക്കോലുയ  വക്കോഹെെനങ്ങള്കസ്റ്റ്  അകങ്ങക്കോട്ടുമനികങ്ങക്കോട്ടുയ  കപക്കോകേക്കോന്  കേഴനിയക്കോത്ത
ഗുരുതരക്കോവസയനിലേക്കോണസ്റ്റ്  ഇകപക്കോള്  ആ  പക്കോലേയ.  ആ  പക്കോലേത്തനിലൂഹടയക്കോണസ്റ്റ്  മയഗലേക്കോപുരയ
ഭക്കോഗകത്തയ്ക്കുള്ള  വക്കോഹെെനങ്ങള്  കപക്കോകുന്നതുയ  വരുന്നതുയ.  വയനക്കോടനികലേയസ്റ്റ്  തലേകശ്ശേരനി
ഭക്കോഗകത്തയസ്റ്റ് കപക്കോകുന്ന വക്കോഹെെനങ്ങഹളലക്കോയ വരുന്നതുയ ആ ഭക്കോഗത്തുകടനിയക്കോണസ്റ്റ്.  കരക്കോഗനിയുമക്കോയനി
വരുന്ന ആയബുലേന്സനിനുകപക്കോലുയ അതുവഴനി കപക്കോകേക്കോന് സക്കോധനികക്കോത്തത്ര ഗുരുതരമക്കോയ
അവസയക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനഹപട ധനകേക്കോരദ വകുപ്പുമനനി മൂരക്കോടസ്റ്റ് പക്കോലേത്തനിഹന
പണനിക്കുകവണനി  50  കകേക്കോടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിരുന്നു.  വടകേരയനിഹലേ  നക്കോഷണല്
ഹഹഹെെകവയനിലുള്ള കേരനിമന, പക്കോകലേക്കോളനി പക്കോലേങ്ങള് പുതുകനി പണനിയുന്നതനിനക്കോവശദമക്കോയ ഫണസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുകേയുയ  ഹടണര് നടപടനികേള് പൂര്ത്തനിയക്കോഹയങനിലുയ  ഇഹതലക്കോയ  നനിര്ത്തനി
വയ്ക്കുന്ന  സനിതനിയക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്.  നക്കോഷണല്  ഹഹഹെെകവ  അകതക്കോറനിറനിയുഹട  പ്രശ്നങ്ങളക്കോഹണന്നസ്റ്റ്
പറഞഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  പണനികേഹളക്കോന്നുയ  അനുവദനിക്കുന്നനില.  ഹകേക്കോയനിലേക്കോണനി  നനികയക്കോജകേ
മണലേത്തനിഹലേ എയ.എല്.എ. ശസ്പീ. ഹകേ. ദക്കോസനുയ വടകേര എയ.എല്.എ. ആയ ഞക്കോനുയ ഇന്നസ്റ്റ്
അനുഭവനിച്ചുഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് വളഹര ഗഇൗരവമക്കോയ പ്രശ്നമക്കോണസ്റ്റ്.  കുറച്ചുദനിവസയ മുമസ്റ്റ്
പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി. ഹസകടറനി, കകേക്കോഴനികകക്കോടസ്റ്റ് കേളക്ടര്, ശസ്പീ. ഹകേ. ദക്കോസന് എയ.എല്.എ.
ഉള്ഹപഹടയുള്ളവര്  പ്രസ്തുത  സലേയ  പരനികശക്കോധനിചതനിനുകശഷയ  അവനിഹട  പുതനിയ
പക്കോലേയ  പണനിയുന്നതനിനസ്റ്റ്  അടനിയന്തര  നടപടനി  സസസ്പീകേരനികണഹമന്ന  തസ്പീരുമക്കോനത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്
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എത്തനിയതസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനഹപട  മനനി  ഇഇൗ  വനിഷയഹത്ത  വളഹര  ഗഇൗരവമക്കോയനി  കേക്കോണണയ.
അടനിയന്തരമക്കോയനി  കകേക്കോഴനികകക്കോടസ്റ്റ്  വകരണ  ആളകേള്കസ്റ്റ്  എത്രകയക്കോ  നക്കോഴനികേകേള്
നക്കോഷണല് ഹഹഹെെകവയനില് നനിന്നസ്റ്റ്  മക്കോറനി  ഉളളനികലേക്കോട്ടുള്ള വഴനിയനിലൂഹട  കകേക്കോഴനികകക്കോടസ്റ്റ്
നഗരത്തനികലേയസ്റ്റ് വകരണ സനിതനിയക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്.  അവനിഹട നനിരന്തരമക്കോയനി സമരമക്കോണസ്റ്റ്.
വടകേരയനില്  കനരഹത്ത  പറഞ്ഞ  രണസ്റ്റ്  പക്കോലേത്തനിനക്കോയനി  അവനിടഹത്ത  മുനനിസനിപല്
ഹചയര്മക്കോഹന  കനതൃതസത്തനില്  സമരയ  നടത്തനിയതനിഹന  അടനിസക്കോനത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്
പുതുകനി പണനിയുന്നതനിനസ്റ്റ് അയഗസ്പീകേക്കോരയ ലേഭനിചതസ്റ്റ്.  അതനിഹന അടനിസക്കോനത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്
എസനികമറസ്റ്റ് തയക്കോറക്കോകനി ഹടണര് വനിളനിചസ്റ്റ് അയഗസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനഹപട മനനികസ്റ്റ്
ഇകക്കോരദഹത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞഹകേക്കോടുകകണ  ആവശദമനില.  വളഹര  ഗഇൗരവമക്കോയ
പ്രശ്നഹമന്ന നനിലേയസ്റ്റ് പരനിഹെെരനികക്കോഹത നനിവൃത്തനിയനിലക്കോത്ത ഘടമക്കോണസ്റ്റ്. നമ്മഹളലക്കോവരുയ
വനിഷമനിക്കുന്ന രൂപത്തനികലേയസ്റ്റ്  പക്കോലേവമക്കോയനി  ബനഹപട പ്രശ്നങ്ങള് മക്കോറനിയക്കോല്  സഹെെനികക്കോന്
കേഴനിയനില.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ബഹമക്കോനഹപട  മനനി  ഗഇൗരവമക്കോയനി  പരനികശക്കോധനിചസ്റ്റ്  പക്കോലേത്തനിഹന
നനിര്മ്മക്കോണത്തനിനുകവണ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനികണഹമന്നസ്റ്റ് അഭദര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

ഹപക്കോതുമരക്കോമത്തുയ രജനികസ്ട്രഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്കോകേരന്):  സര്,
വടകേര-ഹകേക്കോയനിലേക്കോണനി  മണലേങ്ങഹള  ബനനിപനിക്കുന്ന  മൂരക്കോടസ്റ്റ്  പക്കോലേയ  പുതുകനിപണനിയുന്നതസ്റ്റ്
സയബനനിച പ്രശ്നയ സജസ്പീവ പരനിഗണനയനിലേക്കോണസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള് ഈ പക്കോലേത്തനിനസ്റ്റ്  5.6
മസ്പീറര് വസ്പീതനിയുയ  135  മസ്പീറര് നസ്പീളവമക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്. Bowstring  പക്കോലേഹമന്നക്കോണസ്റ്റ് സക്കോകങതനികേമക്കോയനി
പറയുന്നതസ്റ്റ്. അതുഹകേക്കോണതഹന്ന ഈ പക്കോലേത്തനിലൂഹടയുള്ള വക്കോഹെെന ഗതക്കോഗതയ വളഹര
പ്രയക്കോസമക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  കദശസ്പീയപക്കോത  അകതക്കോറനിറനിയുഹട  അധനികേക്കോരത്തനില്  വരുന്ന
കറക്കോഡുയ  പക്കോലേവമക്കോണസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  അവരുഹട  അഭനിപ്രക്കോയങ്ങള്  തള്ളനികളഞ
ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഹചയക്കോന്  കേഴനിയനില.  കദശസ്പീയപക്കോത  നക്കോലുവരനിയക്കോക്കുന്നതനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനി
നനിലേവനിലുള്ള പക്കോലേത്തനിനസ്റ്റ്  സമക്കോന്തരമക്കോയനി  നക്കോലുവരനിപക്കോതയുള്ള പക്കോലേയ  പണനിയക്കോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുഹവന്നക്കോണസ്റ്റ്  അവര്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിഹന  പദ്ധതനികരഖേ
അവര് തയക്കോറക്കോകനിവരനികേയക്കോണസ്റ്റ്.  Competent  Authority  of  Land  Acquisition
വഴനി ഭൂമനി ഏഹറടുകല് നടപടനികേളയ അവര് ആരയഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. NHDP Phase III-യനില്
പക്കോകകജസ്റ്റ്  IV  ആയനി ഉള്ഹപടുത്തക്കോനക്കോണസ്റ്റ് അവര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അസയബനിയനില്
ഈ  സബ്മനിഷനസ്റ്റ്  മറുപടനി  പറയക്കോന്കവണനി  ഇനനികമഷന്  ഹകേക്കോടുത്തതനുസരനിചസ്റ്റ്
22-8-2017-ല്  National  Highway  Authority  of  India  പനി.ഡബ.ഡനി.  ചസ്പീഫസ്റ്റ്
എഞനിനസ്പീയര്കസ്റ്റ്  അയച കേത്തുണസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള്  5.6  മസ്പീറര്  മക്കോത്രയ  വസ്പീതനിയുള്ള ഈ
പക്കോലേത്തനിനസ്റ്റ്  സമക്കോന്തരമക്കോയനി പനണര മസ്പീറര് വസ്പീതയ  വസ്പീതനിയുള്ള രണസ്റ്റ് പക്കോതകേള്
(നക്കോലേസ്റ്റ് പക്കോതകേളയ കടനി 25 മസ്പീറര്) പണനിയക്കോനക്കോണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. അതനിഹന പടവയ
അവര് അയച്ചുതന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകതക്കോഹടക്കോപയ അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുകപക്കോഹലേ ബഹമക്കോനഹപട
ധനകേക്കോരദ  വകുപ്പുമനനി  2016-17-ഹലേ  ബഡ്ജറസ്റ്റ്  പ്രസയഗത്തനില്  അനുവദനിച  75
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പക്കോലേങ്ങളനില്  (ബഡ്ജറനില് അചടനിചതസ്റ്റ്  64  ആഹണങനിലുയ മറുപടനി പറഞ്ഞകപക്കോള്
10  എണ്ണയ കടനി അനുവദനിച്ചു)  അതനില് 64-മഹത്ത ഐറമക്കോയനി മൂരക്കോടസ്റ്റ് ബനിഡ്ജനിനസ്റ്റ്
50 കകേക്കോടനി രൂപ അനുവദനിചനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനിഹലേ പണയ ഉപകയക്കോഗനിചസ്റ്റ് പണനി
ഹചയ്യുകേയക്കോകണക്കോ  കവണതസ്റ്റ്?  കേക്കോരണയ  ഇതസ്റ്റ്  നക്കോഷണല്  ഹഹെെകവ  അകതക്കോറനിറനിയുഹട
അധനികേക്കോരത്തനിലുള്ളതക്കോകേയക്കോല് അവര് വനിട്ടുതന്നനിഹലങനില് സയസക്കോന ഗവണ്ഹമനനിനസ്റ്റ് പക്കോലേയ
പണനിയക്കോനക്കോകേക്കോത്ത പ്രശ്നവമുണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    സനി  .    ഹകേ  .    നക്കോണു:  സര്,  ഇതസ്റ്റ്  സസ്പീരനിയസക്കോയ  ഒരു  പ്രശ്നമക്കോണസ്റ്റ്.  24
മണനികറുയ ഈ പക്കോലേത്തനിലൂഹട വക്കോഹെെനങ്ങള് കപക്കോകുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.   ഈ പക്കോലേത്തനിനസ്റ്റ്
എഹന്തങനിലുയ സയഭവനിചക്കോല് എന്തസ്റ്റ് ഹചയ്യുയ? 

ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്കോകേരന്:  സര്,  ഇതനിഹനന്തസ്റ്റ്  കവണഹമന്നസ്റ്റ്  തസ്പീരുമക്കോനനികകണതസ്റ്റ്
ആരക്കോണസ്റ്റ്?  ഇതസ്റ്റ് നക്കോഷണല് ഹഹെെകവ അകതക്കോറനിറനിയുഹട പക്കോലേമക്കോണസ്റ്റ്.  കദശസ്പീയപക്കോത
നക്കോലുവരനിയക്കോക്കുന്നതനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി ഈ പക്കോലേവയ അതനില് വരുയ.  പനണര മസ്പീറര്
വസ്പീതമുള്ള  രണസ്റ്റ്  ഹലേന്  അടങ്ങുന്ന  നക്കോലുവരനിപക്കോതയക്കോണസ്റ്റ്  (25  മസ്പീറര്)  അവര്
പറയുന്നതസ്റ്റ്.  സയസക്കോന ഗവണ്ഹമനനിഹന ബഡ്ജറനിലുയ ഇതസ്റ്റ് ഉള്ഹപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അങ്ങഹനയക്കോഹണങനില് അവകരക്കോടസ്റ്റ് ആവശദഹപടനിടസ്റ്റ് അവരുഹട ഹസസനിഫനികകഷനനില് പക്കോലേയ
പണനിതുഹകേക്കോടുകണയ.  

ശസ്പീ  .   സനി  .   ഹകേ  .   നക്കോണു:  സര്, അങ്ങഹന ഹചയ്തക്കോല് മതനി.

ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്കോകേരന്:  സര്,  അങ്ങഹന ഹചയക്കോന് ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് എതനിരല.  അവരുഹട
അനുവക്കോദയ കേനിടനിയക്കോല് മതനി.  കേനിഫ്ബനി അനുസരനിച്ചുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്.  സയസക്കോന
ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  തയക്കോറക്കോകണയ.  ബക്കോകനിയുള്ളതസ്റ്റ് അവര് തയക്കോറക്കോകനിഹകക്കോളയ.  ബഹമക്കോനഹപട
ധനകേക്കോരദ വകുപ്പുമനനി ഇവനിഹടയുണസ്റ്റ്.  NHAI   വനിട്ടുതരനികേയക്കോഹണങനില് അവരുഹട
ഹസസനിഫനികകഷന് അനുസരനിചസ്റ്റ്   കേനിഫ്ബനിയനിഹലേ പണയ ഉപകയക്കോഗനിചസ്റ്റ്  ഹചയക്കോയ.
അഹലങനില്  NHAI-യുഹട  ഫണഹകേക്കോണസ്റ്റ്  അവര്  ഹചയണയ.  ഏതക്കോയക്കോലുയ  ഗവഹണ്മെനനിനസ്റ്റ്
യക്കോഹതക്കോരു  അഭനിപ്രക്കോയ  വദതദക്കോസവമനില.  ഇഹതക്കോരു  സക്കോധക്കോരണ  മരപക്കോലേമല.   ഹസന്ടല്
ഗവണ്ഹമനനിഹന പക്കോലേമക്കോണസ്റ്റ്. അവര്  ഈ പക്കോലേയ സയസക്കോന ഗവണ്ഹമനനിനസ്റ്റ്  വനിട്ടു
തരണയ.  അങ്ങഹന  വനിട്ടുതന്നക്കോല് സയസക്കോന ഗവണ്ഹമനനിഹന പണയ ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  അവരുഹട
ഹസസനിഫനികകഷനനില് ഹചയണഹമകന്നയുള.  ഏതക്കോയക്കോലുയ ഈ ആവശദയ അയഗസ്പീ
കേരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. 
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VI റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ് സമര്പണയ

1.    സയസക്കോനയ കനരനിടുന്ന മക്കോലേനിനദ പ്രശ്നങ്ങളയ മക്കോലേനിനദ നനിര്മ്മക്കോര്ജനയ

ഫലേപ്രദമക്കോക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളയ സയബനനിച  സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ് 

തകദ്ദേശസസയയഭരണവയ  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവയ  വഖേഫസ്റ്റ്  ഹെെജസ്റ്റ്  തസ്പീര്ത്ഥക്കോടനവയ

വകുപ്പുമനനി  (കഡക്കോ  .    ഹകേ  .    ടനി  .    ജലേസ്പീല്):  സര്,  സയസക്കോനയ കനരനിടുന്ന മക്കോലേനിനദ  പ്രശ്നങ്ങളയ

മക്കോലേനിനദ  നനിര്മ്മക്കോര്ജനയ  ഫലേപ്രദമക്കോക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളയ  സയബനനിച  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്

കേമ്മനിറനി IX-ഹന  പ്രകതദകേ റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ് ഞക്കോന് സമര്പനിക്കുന്നു. 

2.  പ്രവക്കോസനി മലേയക്കോളനികേളഹട കക്ഷമയ സയബനനിച സമനിതനിയുഹട  രണക്കോമകത്തയുയ
മൂന്നക്കോമകത്തയുയ റനികപക്കോര്ട്ടുകേള് 

ശസ്പീ  .    ഹകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖേക്കോദര്:  സര്,  പ്രവക്കോസനി  മലേയക്കോളനികേളഹട  കക്ഷമയ
സയബനനിച  സമനിതനിയുഹട  രണക്കോമകത്തയുയ  മൂന്നക്കോമകത്തയുയ  റനികപക്കോര്ട്ടുകേള്  ഞക്കോന്
സമര്പനിക്കുന്നു.

മനി  .   ഹഡപക്യൂടനി സസ്പീകര്: റനികപക്കോര്ട്ടുകേള് സമര്പനികഹപടനിരനിക്കുന്നു.

VII നനിയമനനിര്മ്മക്കോണകേക്കോരദയ

2017-  ഹലേ കകേരള ധനവനിനനികയക്കോഗ   (4-  ാം നമര്  )   ബനിലനിഹന അവതരണവയ
അനന്തരഘടങ്ങളയ 

ധനകേക്കോരദവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡക്കോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതക്കോമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്): സര്,
2017-ഹലേ കകേരള ധനവനിനനികയക്കോഗ  (4-ാംനമര്) ബനില് ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

മനി  .   ഹഡപക്യൂടനി സസ്പീകര്: ബനില് അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന്നു.

ധനകേക്കോരദവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡക്കോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതക്കോമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്): സര്,
2017-ഹലേ  കകേരള  ധനവനിനനികയക്കോഗ  (4-ാം  നമര്)  ബനില്  പരനിഗണനയ്ഹകടുകണഹമന്ന
പ്രകമയയ ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

റവനക്യൂവയ ഭവനനനിര്മ്മക്കോണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖേരന്):  സര്,
ഞക്കോന് പ്രകമയഹത്ത പനിന്തക്കോങ്ങുന്നു.

ശസ്പീ  .    ഹജയനിയസസ്റ്റ്  മക്കോതദ്യു:  സര്,  ഈ  ധനവനിനനികയക്കോഗ  ബനിലനിഹന  ഞക്കോന്
പനിന്തക്കോങ്ങുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  സയസക്കോന  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  മുകന്നക്കോട്ടുവചനിട്ടുള്ള  പ്രധക്കോനഹപട  യജങ്ങള്
പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേരുത്തുയ ധനവനിനനികയക്കോഗ ബനിലനിലൂഹട ധനയ വനിനനികയക്കോ
ഗനികക്കോനുള്ള  സര്കക്കോരനിഹന  പ്രക്കോപ്തനിയുയ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നകതക്കോഹടക്കോപയ   ഈ  സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ്
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കനതൃതസയ നല്കുന്ന കകേരളത്തനിഹന മുഖേദമനനികസ്റ്റ് ഈ യജങ്ങഹളലക്കോയ പൂര്ത്തസ്പീകേരനികക്കോന്
കകേരളത്തനിഹലേ  മുഴുവന്  ജനങ്ങളഹടയുയ  പനിന്തുണയുഹണന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  ദനിവസവമക്കോണസ്റ്റ്
ഇന്നസ്റ്റ്. കേഴനിഞ്ഞ നക്കോലേഞസ്റ്റ് ദനിവസമക്കോയനി പ്രതനിപക്ഷക്കോയഗങ്ങള് സഭ ബഹെെനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
ഇന്നഹലേ ഹവകുകന്നരയ സക്കോമൂഹെെദകക്ഷമ വകുപനിഹന കനതൃതസത്തനില് ഹമകമഴസ്റ്റ് കലേക്കോഞനില് ഒരു
പരനിപക്കോടനി നടക്കുകേയുണക്കോയനി.  മക്കോനുഷനികേമക്കോയ  ഏഹതങനിലുഹമക്കോരു വനികേക്കോരയ, ആര്ദത
അല്പഹമങനിലുയ  ഉണക്കോകുന്ന,  മനുഷദഹരഹയലക്കോയ  കേരളലേനിയനിപനിക്കുകേയുയ  കേണ്ണസ്റ്റ്
നനിറയനിപനിക്കുകേയുയ ഹചയ്യുന്ന കേക്കോഴ്ചകേളക്കോണസ്റ്റ് അവനിഹട കേക്കോണക്കോന് സക്കോധനിചതസ്റ്റ്.  ഒരുപകക്ഷ എലക്കോ
കശഷനിയുമുഹണന്നസ്റ്റ്  കേരുതുന്നവഹരകക്കോള്  മഹെെത്തരമക്കോണസ്റ്റ്  ഭനിന്നകശഷനികക്കോരക്കോയ  മകളഹട
കേഴനിവകേഹളന്നസ്റ്റ്  നഹമ്മ  കബക്കോദ്ധദഹപടുത്തുന്ന   അനുഭവമക്കോയനിരുന്നു  അവനിഹട  കേക്കോഴ്ചവയഹപടതസ്റ്റ്.
ശസ്പീ.  കഗക്കോപനിനക്കോഥസ്റ്റ് മുതുകേക്കോടനിഹന കനതൃതസത്തനിലുള്ള മക്കോജനികേസ്റ്റ് പക്കോനറ്റുയ സക്കോമൂഹെെദനസ്പീതനി
വകുപ്പുയ  കചര്ന്നുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിഹലേ  ഭനിന്നകശഷനികക്കോരക്കോയ  കുടനികേഹള  മക്കോജനികേസ്റ്റ്
പഠനിപനിക്കുകേയുയ  അവര്  അവനിഹട  മക്കോജനികസ്റ്റ്  അവതരനിപനിക്കുകേയുമുണക്കോയനി.   അതുകേക്കോണക്കോന്
നമ്മുഹട  നനിയമസഭയനിഹലേ പ്രതനിപക്ഷക്കോയഗങ്ങളനില് ഒരക്കോളകപക്കോലുമുണക്കോയനില.   അവര്
വരക്കോതനിരുന്നതസ്റ്റ് മഹറക്കോന്നുയഹകേക്കോണല, ആ വകുപനിനസ്റ്റ് കനതൃതസയ ഹകേക്കോടുക്കുന്നതസ്റ്റ് ബഹമക്കോനദയക്കോയ
മനനി ഹകേ. ഹകേ. ഹശലേജ ടസ്പീചറക്കോയതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്. അതനിനസ്റ്റ് ഹതക്കോട്ടുമുമള്ള ദനിവസവയ
ഹമകമഴസ്റ്റ്  കലേക്കോഞനില്  പക്കോരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങളമക്കോയനി  ബനഹപട  ഒരു  പരനിപക്കോടനി
നടക്കുകേയുണക്കോയനി.  അന്നസ്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷക്കോയഗങ്ങഹളലക്കോയ  വന്നനിരുന്നു.  അതനില്  നനിന്നസ്റ്റ്
മനസനിലേക്കോകകണതസ്റ്റ് ഇഇൗ ഗവണ്ഹമനനികനക്കോടുള്ള അഭനിപ്രക്കോയഭനിന്നതയല, ഇഇൗ വകുപ്പുയ
വകുപനിഹന  മനനികയക്കോടുമുള്ള  ഭനിന്നതയക്കോണസ്റ്റ്  അവഹര  ഇന്നഹലേ  അവനിഹട  നനിന്നസ്റ്റ്
അകേറനിനനിര്ത്തനിയതസ്റ്റ്. ഇകപക്കോള് സമയയ 12.52 കേഴനിഞ. ഇഇൗ സമയത്തസ്റ്റ് പ്രതനിപക്ഷക്കോയഗങ്ങള്
അവനിഹടയുണക്കോകുകേയുയ  കേഴനിഞ്ഞ  നക്കോലേഞ്ചുദനിവസമക്കോയനി  അവര്  ഇഇൗ  സഭകയക്കോടുയ
കകേരളത്തനിഹലേ  ജനങ്ങകളക്കോടുയ  കേക്കോണനിച  വകേതനിരനിവനിലക്കോയ്മകേള്ക്കുയ  ഹതറ്റുകേള്ക്കുയ  മക്കോപ്പു
പറകയണ സമയമക്കോഹണന്ന കേക്കോരദത്തനില് ഒരു സയശയവമനില.  അവര് എവനിഹടയക്കോണസ്റ്റ്
ഉള്ളതസ്റ്റ്?  കകേരളത്തനിഹലേ ജനങ്ങകളക്കോടസ്റ്റ്  അവര് പറയഹട,  അവര് എവനിഹടയക്കോണസ്റ്റ്  ഉള്ളഹതന്നസ്റ്റ്.
ഇഇൗ പനകണ മുകക്കോല് മണനി കനരത്തസ്റ്റ്  അവര് എവനിഹടയക്കോണുള്ളഹതങനിലുയ  കകേരളത്തനിഹലേ
മുഴുവന്  ജനങ്ങളയ  അവകരക്കോടസ്റ്റ്  കചക്കോദനിക്കുന്ന  ഒരു  കചക്കോദദമുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  നക്കോലേഞ്ചു
ദനിവസമക്കോയനി ഇഇൗ സഭ ബഹെെനിഷ്ക്കരനിച്ചുഹകേക്കോണള്ള അവരുഹട കുത്തനിയനിരനിപ്പുയ ആഭക്കോസകേരമക്കോയ
സമരപരനിപക്കോടനികേളയ ജനങ്ങള് കേക്കോണുകേ മക്കോത്രമല,  ഇകപക്കോള് ഒരു മറുപടനി  പറയക്കോന്
ബക്കോദ്ധദസമക്കോയ  തയക്കോഹറടുപനിലേക്കോണസ്റ്റ്  അവര്  നനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഞക്കോന്  കകേക്കോടതനിയുഹട
പരക്കോമര്ശഹത്തക്കുറനികചക്കോ  അതനിഹന  അനുകലേവയ  പ്രതനികലേവമക്കോയ  കേക്കോരദങ്ങഹളക്കുറനികചക്കോ
ഒന്നുയ പറയുന്നനില.  പഹക്ഷ,  അവര് ഹചയ്യുന്നഹതന്തക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  ജനങ്ങള് കേക്കോണുന്നു.
ഇങ്ങഹന ഞങ്ങള് പറയുകമക്കോള് ഒരു കചക്കോദദയ  അവര് എകപക്കോഴുയ കചക്കോദനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.
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'പണസ്റ്റ് നനിങ്ങള് എങ്ങഹനയക്കോയനിരുന്നു എന്നസ്റ്റ്'.

ഇന്നസ്റ്റ് അടനിയന്തരപ്രകമയയ അവതരനിപനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ശസ്പീ.  ഹകേ.  സനി.  കജക്കോസഫസ്റ്റ്
പലേതവണ  പറഞ  'ബഹമക്കോനദനക്കോയ  മുഖേദമനനികസ്റ്റ്  ഒരു  ഗദക്കോപ്പുണസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്
അകങ്ങയസ്റ്റ്   മനസനിലേക്കോകേക്കോത്തതസ്റ്റ്'  എന്നസ്റ്റ്.   കേഴനിഞ്ഞ  5  ഹകേക്കോലയ  എന്തക്കോയനിരുന്നു  അങ്ങയുഹട
പനിറകേനിലേനിരനിക്കുന്ന ആളകേള് കേക്കോണനിചതസ്റ്റ്?  അങ്ങസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് അറനിയക്കോത്തതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്'
എന്നസ്റ്റ്  പറയുകേയുണക്കോയനി.  ഞക്കോന്  പറയുന്നതസ്റ്റ്,  അവര്  ഓര്മ്മനിചക്കോല്  അവര്കസ്റ്റ്
മനസനിലേക്കോകുമക്കോയനിരുന്നു.  ഞങ്ങള്  എടുത്ത  ഏഹതങനിലുയ  ഒരു  പ്രകക്ഷക്കോഭത്തനികനക്കോ
പ്രതനികഷധത്തനികനക്കോ  കേക്കോരണമക്കോയ  കേക്കോരദയ  പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  കേക്കോലേവയ  ചരനിത്രവയ  നനിയമ
സയവനിധക്കോനങ്ങളയ  എങ്ങഹനയക്കോണസ്റ്റ്  പരനികശക്കോധനിചസ്റ്റ്  വനിലേയനിരുത്തനിയതസ്റ്റ്?  ഒരു  ഡനിസയബര്
മക്കോസയ  13-ാം  തസ്പീയതനി  ആരുയ  മറകക്കോത്ത  ദനിവസമക്കോണസ്റ്റ്.  അന്നസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി
പരക്കോമര്ശമുണക്കോയനിരുന്നനില. 'സസന്തയ പക്കോര്ടനികക്കോരുയ മുന്നണനികക്കോരുയ ബഡ്ജറ്റുകപക്കോലുയ
വനിറസ്റ്റ് കേക്കോശക്കോക്കുന്ന ആളക്കോണസ്റ്റ് ശസ്പീ. ഹകേ. എയ. മക്കോണനിഹയന്നസ്റ്റ് ഞങ്ങള്കറനിയക്കോയ' എന്നു
പറഞ്ഞകപക്കോള് ഞങ്ങള് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്, 'ആ മക്കോണനി ഇഇൗ ബഡ്ജറസ്റ്റ് അവതരനിപനികരുതസ്റ്റ്'
എന്നക്കോണസ്റ്റ്. എന്തക്കോയനിരുന്നു സഭ കേണതസ്റ്റ്?  മക്കോണനി ബഡ്ജറസ്റ്റ് അവതരനിപനികച അടങ;
അവതരനിപനിച്ചു.  ഞങ്ങകളക്കോടസ്റ്റ്  കചക്കോദനിചതസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞക്കോല് ബഡ്ജറസ്റ്റ്  അവതരണത്തനില്
നനിന്നസ്റ്റ് ധനമനനിഹയ മക്കോറനിനനിര്ത്തക്കോന് സക്കോധനിക്കുകമക്കോഹയന്നക്കോണസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്കോര്ജസ്റ്റ്  : സര്,  ശസ്പീ.  ഹജയനിയസസ്റ്റ് മക്കോതദ്യു  ഇകപക്കോള് പറയുന്നതസ്റ്റ്
അന്നസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  ഹകേ.  എയ.  മക്കോണനി ബഡ്ജറസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച്ചുഹവന്നക്കോകണക്കോ?  ഇതസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിഹലേ
തര്ക പ്രശ്നമക്കോണസ്റ്റ്.  ബഡ്ജറസ്റ്റ്  അവതരനിപനിഹചന്നുയ മക്കോണനി ഇങ്ങഹന പറഹഞ്ഞന്നുയ
സസ്പീകര്  അവനിഹട  നനിന്നസ്റ്റ്  ഇടയ്ക്കുകടനി   ഹകേ  കേക്കോണനിഹചന്നുഹമക്കോഹകയക്കോണസ്റ്റ്  ഞക്കോന്
കകേടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .   ഹജയനിയസസ്റ്റ് മക്കോതദ്യു: സര്, അതനിഹന സക്കോകങതനികേ വശങ്ങളനികലേയ്ഹകക്കോന്നുയ
ഞക്കോന് കേടക്കുന്നനില.  ബഡ്ജറസ്റ്റ് അവതരനിപനികചക്കോ ഇലകയക്കോ എന്നുള്ളതസ്റ്റ് സക്കോകങതനികേ
വനിഷയമല.  കേക്കോരണയ ധനവനിനനികയക്കോഗഹമക്കോഹക പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ് നടന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങഹനയുയ
ആകേക്കോയ ബ്ഡജറസ്റ്റ് അവതരണയ എന്നസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ്പീസനിഡന്റുണക്കോകനി. അതക്കോണസ്റ്റ് സതദയ.
ഞക്കോന്  അതനിഹന  വനിശദക്കോയശങ്ങളനികലേയസ്റ്റ്  കപക്കോകുന്നനില.  രണക്കോമഹത്ത  വനിഷയയ,  കസക്കോളക്കോര്;
സരനിത. ഞങ്ങളക്കോരുയ പറഞണക്കോകനിയ ഒരു കേക്കോരദമല അതസ്റ്റ്. ഞങ്ങളക്കോഹരങനിലുമക്കോകണക്കോ  അതസ്റ്റ്
കുത്തനിഹപക്കോകനി  ഹകേക്കോണവന്നതസ്റ്റ്?  അല.  ഇഇൗ  കകേരളമക്കോഹകേ  മനസനിലേക്കോകനിയ  ഒരു
വലേനിയ  അഴനിമതനിയുഹട,  യഥക്കോര്ത്ഥത്തനില്  ഒരു  വദവസക്കോയയ  ആരയഭനികക്കോന്കവണനി
സതദസനമക്കോയനി  ആ  സ്ത്രസ്പീ  ആഗ്രഹെെനിച്ചു  വന്നതക്കോകണക്കോഹയന്നുയ  അറനിയനില.  എന്തക്കോയക്കോലുയ
പനില്കക്കോലേത്തസ്റ്റ്  പറഞഹകേക്കോണനിരുന്നതസ്റ്റ്  അവര്കസ്റ്റ്  അനുഭവനികകണനിവന്ന  ദുരവസയക്കോണസ്റ്റ്.
ഞക്കോന് കചക്കോദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്,  പഴയ സ്മക്കോര്ത്ത വനിചക്കോരയ കപക്കോഹലേ ഓകരക്കോ ദനിവസവയ അവര്
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പുതനിയ കപരുകേള് ഹവളനിഹപടുത്തനിഹകക്കോണനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ആദദയ അവഹര കേണനില
കകേടനില പരനിചയമനില എഹന്നലക്കോയ പറഞ്ഞ ആളകേള്,  അങ്ങഹനയല കേക്കോരദയ അതസ്റ്റ്
ഇങ്ങഹനയക്കോയനിരുന്നു കേക്കോരദയ,  അവനിഹട വചല  കേണതസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ് കവഹറക്കോരു സലേത്തു
വചക്കോണസ്റ്റ് കേണതസ്റ്റ്, ഇത്രയുയ തവണ കഫക്കോണ് ഹചയ്തനിടനില, അതനില് കുറചസ്റ്റ് കുറകവയുള
എഹന്നക്കോഹക  പറയുന്നതസ്റ്റ്  നമ്മള്  കേണകലക്കോ!  അങ്ങഹന  അകനസഷണത്തനിനസ്റ്റ്
നനികയക്കോഗനികഹപട  കേമ്മസ്പീഷകനക്കോടസ്റ്റ്  ഞങ്ങളക്കോഹരങനിലുമക്കോകണക്കോ  പ്രഥമദൃഷ്ടദക്കോ  ഇതനിനസ്റ്റ്
അടനിസക്കോനമുഹണന്നു  പറയക്കോന്  നനിശയനിചസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിചതസ്റ്റ്.  അവര്  നനിശയനിച
കേമ്മസ്പീഷന്  അവകരക്കോടസ്റ്റ്  ഇഇൗ  പറയുന്ന  കേക്കോരദങ്ങളനിഹലേലക്കോയ  അടനിസക്കോനമുഹണന്നസ്റ്റ്
പറയുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അകപക്കോള് ഞങ്ങള് കേക്കോണനിച പ്രതനികഷധവയ പ്രകക്ഷക്കോഭവയ ഇകപക്കോള്
ഇഇൗ കേക്കോണനിക്കുന്നതുമക്കോയനി തക്കോരതമദയ ഹചയ്തസ്റ്റ്  പ്രതനികഷധത്തനിഹന കതക്കോതനിഹനക്കുറനിചസ്റ്റ്
തുലേനയ ഹചയ്തുയ എന്തനിനക്കോണസ്റ്റ് അവകഹെെളനിക്കുന്നതസ്റ്റ്? എഹന കനതക്കോവയ കകേരളത്തനിഹന
മുഖേദമനനിയുമക്കോയ ശസ്പീ.  പനിണറക്കോയനി  വനിജയന് പറഞ, 'നനിങ്ങള് പ്രതനികഷധനിക്കുന്നതനികനക്കോ
സമരയ  ഹചയ്യുന്നതനികനക്കോ  മുദക്കോവക്കോകേദങ്ങള്  ഉയര്ത്തുന്നതനികനക്കോ  ഞങ്ങള്  എതനിരല.
അഹതക്കോഹക നനിങ്ങള് തസ്പീരുമക്കോനനികകണ കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്.  എന്നക്കോല് ഇതനിനുകവണനിയക്കോയനിരുകന്നക്കോ
എന്നക്കോയനിരുന്നു കചക്കോദദയ'. 

ഇന്നസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സഭയകേത്തസ്റ്റ്  ഒരു  ചരനിത്ര  പ്രസയഗയ  നടത്തനിയ  കകേരളത്തനിഹന
മുഖേദമനനി  40  വര്ഷയ  മുമസ്റ്റ്,  1977  മക്കോര്ചസ്റ്റ്  മക്കോസയ  30-ാംതസ്പീയതനി  കകേരള  നനിയമസഭയനില്
നടത്തനിയ ഒരു പ്രസയഗമുണസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള് ഇവനിഹടയനിലക്കോത്ത സഭക്കോയഗങ്ങള് അവര്കസ്റ്റ്
സമയയ കേനിട്ടുകമക്കോള് അഹതടുത്തസ്റ്റ് വക്കോയനികണയ. അന്നഹത്ത സഭ ആ പ്രസയഗയ വരനി
വദതദക്കോസമനിലക്കോഹത സബ്ധരക്കോയനി ഇരുന്നസ്റ്റ് കകേട്ടു. ആ പ്രസയഗത്തനിഹന ഉള്ളടകയ, 1975
ഹസപ്റയബര് മക്കോസയ  28-ാം തസ്പീയതനി  ഇഇൗ സഭയകേത്തസ്റ്റ് ഏറവയ പ്രക്കോയയ  കുറഞ്ഞ
അയഗമക്കോയനിരുന്ന അകദ്ദേഹെെഹത്ത കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്  അറസസ്റ്റ്  ഹചയ്തസ്റ്റ്  കത്തുപറമസ്റ്റ്  കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്
കസഷനനില് ഹകേക്കോണകപക്കോയനി  ഷര്ട്ടുയ ബനനിയനുയ മുണയ ഉഇൗരനി  ഒരു അണര്ഹവയര്
മക്കോത്രയ ധരനിപനിചസ്റ്റ് രക്കോത്രനി മുഴുവന്  5 കപര് ചുറ്റുയ നനിന്നസ്റ്റ് മര്ദ്ദേനിചസ്റ്റ്  അവശനക്കോകനി.   പുലേര്കേക്കോഹലേ
ഒടനിഞതൂങ്ങനിയ  കേക്കോലുമക്കോയനിടക്കോണസ്റ്റ്  കേണ്ണൂരനികലേയസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹെെഹത്ത  ഹകേക്കോണകപക്കോയതസ്റ്റ്.
ആ പ്രക്കോയയ കുറഞ്ഞ നനിയമസഭക്കോ സക്കോമക്കോജനികേന്  1977 മക്കോര്ചസ്റ്റ് മക്കോസയ 30-ാം തസ്പീയതനി
തനിരനിഹകേ  വന്നസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സഭയനില്  പ്രസയഗനിച്ചു.  ആ  പ്രസയഗത്തനിഹന  വരനികേള്  അവഹരക്കോന്നസ്റ്റ്
വക്കോയനികണയ,  എന്നനിടസ്റ്റ്  അവര്  മനസനിലേക്കോകണയ  കേക്കോലേവയ  ചരനിത്രവയ  ആളകേഹള
എങ്ങഹനയക്കോണസ്റ്റ് ജനങ്ങള്കസ്റ്റ് മുന്നനില് കബക്കോദ്ധദഹപടുത്തനി ഹകേക്കോടുക്കുന്നഹതന്നസ്റ്റ് അവര്
തനിരനിചറനിയണയ.  ഒരു ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന് കകേസനിഹന കപരനില് കകേരളത്തനില് ഗ്രഹെെണകേക്കോലേമക്കോയനിരുന്നു.
ഗ്രഹെെണമുണക്കോകുകമക്കോള് നമുകറനിയക്കോയ സൂരദഹന കേക്കോല്ഭക്കോഗകത്തക്കോളയ വലേനിപമനിലക്കോത്ത
ചന്ദ്രനസ്റ്റ്  സൂരദഹന കേക്കോഴ്ചഹയ നമ്മുഹട മുന്നനില് മറയക്കോന് സക്കോധനിക്കുയ.  ഗ്രഹെെണകേക്കോലേത്തസ്റ്റ്
ഒരു സവനികശഷതയുണസ്റ്റ്.  ഞക്കോഞ്ഞൂലുയ ഫണയ വനിടര്ത്തുയ. അതക്കോണസ്റ്റ് കുറച്ചുകേക്കോലേമക്കോയനി
കകേരളയ കേണതസ്റ്റ്. ഗ്രഹെെണമുണക്കോകുകമക്കോള് മൃഗങ്ങളഹടയുയ ജസ്പീവജക്കോലേങ്ങളഹടയുയ ശബ്ദയ
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മക്കോറുഹമന്നക്കോണസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്. ഞക്കോഞ്ഞൂലുയ ഫണയ വനിടര്ത്തുഹമന്നസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുകപക്കോഹലേയക്കോയനിരുന്നു
കകേരളത്തനിഹലേ പലേ രക്കോഷസ്പീയ ഭനിക്ഷക്കോയകദഹെെനികേളഹടയുയ ശബ്ദയ.  അതനിനസ്റ്റ് ഭക്കോവപകേര്ച
യുണക്കോയനിരുന്നു;  ശബ്ദമക്കോറമുണക്കോയനിരുന്നു.  അവഹരക്കോഹക  തനിരനിചറനിയണയ  ഗ്രഹെെണകേക്കോലേത്തസ്റ്റ്
ചന്ദ്രനസ്റ്റ്  ഭൂമനിയനിലുള്ള  കുറച്ചുകപരനില്നനിന്നസ്റ്റ്  മക്കോത്രമക്കോണസ്റ്റ്  സൂരദഹന  മറയക്കോന്  സക്കോധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അകപക്കോഴുയ  സൂരദനുണസ്റ്റ്;  ആ സൂരദഹന കേക്കോണക്കോന് കലേക്കോകേത്തസ്റ്റ്  മുഴുവന് ആളകേള്ക്കുയ
കേഴനിയുയ;  ഗ്രഹെെണയ ബക്കോധനിച  കുറച്ചുകപര്കസ്റ്റ്  മക്കോത്രയ  അതസ്റ്റ്  കേക്കോണക്കോന് സക്കോധനികനില.
അതക്കോണസ്റ്റ് കകേരളയ കേഴനിഞ്ഞ കുറച്ചുകേക്കോലേമക്കോയനി അനുഭവനിച്ചുഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്ന അവസ.
ആ കേക്കോലേയ മക്കോറനിയനിരനിക്കുന്നു. ഒരു പുതനിയ കേക്കോലേയ വരുകമക്കോള് ഞങ്ങള് ഇന്നഹലേകേളനില് കേണ
സൂരദകതജസസ്റ്റ്  ഇകപക്കോള്  അവര്ക്കുയ  കേക്കോണക്കോന്  സക്കോധനിക്കുയ.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  കസ്നേഹെെപൂര്വയ,
വനിനയപൂര്വയ  അവകരക്കോടസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  പറയക്കോന്  കപക്കോകുന്നതസ്റ്റ്  ഒറ  കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്.   പക്കോവഹപട
മനുഷദരുഹട  ജസ്പീവനിതഹത്ത  ഓകരക്കോ  ഫയലേനിലുയ  കുരുകനിയനിടുന്നതനിനുപകേരയ  ആ
ജസ്പീവനിതങ്ങഹള  സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്കോധനിപതദമുന്നണനി  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്
എടുത്ത നക്കോലേസ്റ്റ് യജങ്ങളയ ഫലേപ്രക്കോപ്തനിയനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള പരനിശമമക്കോണസ്റ്റ്
ഇഇൗ  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  മുകന്നക്കോട്ടുഹകേക്കോണകപക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.  അതനികനക്കോഹടക്കോപയ  നനില്കക്കോഹത
കേക്കോലേത്തനിനുയ ചരനിത്രത്തനിനുയ മുഖേയ തനിരനിഞ്ഞസ്റ്റ് നനില്ക്കുന്നവരക്കോയനി അവര് മക്കോറനിയക്കോല്
ഒഹരക്കോറ  കേക്കോരദകമ  അവകരക്കോടസ്റ്റ്  പറയക്കോനുള. നക്കോഷണല്  ഹഹെെറക്കോള്ഡസ്റ്റ്  പത്രത്തനിഹന
സലേയ വക്കോങ്ങനിയതനിഹന കപരനില് ഇന്നസ്റ്റ് നനിങ്ങളഹട കനതക്കോകനക്കോഹര സനി.ബനി.ഐ.-ഹയയുയ
ഹസന്ടല്  എന്കഫക്കോഴസ്റ്റ്  ഹമനനിഹനയുയ  ഇന്കേയ  ടക്കോകസ്റ്റ്  വകുപനിഹനയുയ  ഉപകയക്കോഗനിചസ്റ്റ്
ഭസ്പീഷണനിഹപടുത്തനിഹകക്കോണനിരനിക്കുന്നു.  അധനികേക്കോരത്തനിഹന വനിവനിധ കശണനികേളനിലുള്ള
ആയുധങ്ങള്  ഉപകയക്കോഗനിചസ്റ്റ്  രക്കോഷസ്പീയ  അടനിമറനി  നടത്തുന്ന  സയസക്കോനങ്ങളനില്,
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്-നക്കോല്  നയനികഹപടുന്ന  ബനി.ഹജ.പനി.-യുഹട  കനതൃതസത്തനിലുള്ള
ഗവണ്ഹമനനിഹന  ഇത്തരയ  ഭസ്പീഷണനിക്കു  മുമനില്  അവര്  ചൂളനികപക്കോകുന്നുഹണങനില്
അവര്കസ്റ്റ് ഹധരദയ പകേരക്കോന് ഇടതുപക്ഷ ജനക്കോധനിപതദ പ്രസക്കോനത്തനിഹന കേരുത്തസ്റ്റ്
ഇവനിഹടയുണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള്  എത്രയുയ  കവഗയ  അവനിഹട  സസ്പീറസ്റ്റ്  പനിടനിക്കുന്നവരക്കോയനി  ആ
കേക്യൂവനില്  അണനി  നനിരകകണക്കോ  അതല  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്-ഉയ  ബനി.ഹജ.പനി.-യുയ  ഉയര്ത്തുന്ന
ഹവല്ലുവനിളനിഹകതനിരക്കോയ ഹചറുത്തുനനില്പസ്റ്റ്  കപക്കോരക്കോടത്തനില് ഞങ്ങകളക്കോഹടക്കോപയ വരണകമക്കോഹയന്നസ്റ്റ്
തസ്പീരുമക്കോനനികക്കോന് അവര്കസ്റ്റ് സമയമുണസ്റ്റ്.  ആ സമയയ ബുദ്ധനിപൂര്വയ വനിനനികയക്കോഗനിചസ്റ്റ്
അവര്  പ്രവര്ത്തനികണയ.  ഈ  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങകളക്കോഹടക്കോപയ
സഹെെകേരനികണയ.  ഈ ധനവനിനനികയക്കോഗ ബനിലനിഹന പനിന്തുണയ്ക്കുകമക്കോള് ഒരു ഗവണ്ഹമനനിഹന
ഇചക്കോശകനി  പ്രകേടനിപനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കല  മറനിചസ്റ്റ്  ഒരു
സയസക്കോനഹത്ത  മുഴുവന്  ജനങ്ങള്ക്കുയ  ആവശദമക്കോയ  പരനിരക്ഷ,  സയരക്ഷണയ
ഉറപക്കോക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്കോണസ്റ്റ് ഞങ്ങള് പനിന്തുണ നല്കുന്നഹതന്നസ്റ്റ്  അവഹര
ഓര്മ്മഹപടുത്തനിഹകക്കോണസ്റ്റ് ഒരനികല്കടനി ഈ ബനിലനിഹന പനിന്തുണച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  എഹന
വക്കോക്കുകേള് ചുരുക്കുന്നു.
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ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്കോമചന്ദ്രന്:  സര്,  ബഹമക്കോനഹപട  ധനകേക്കോരദ  വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപനിച ധനവനിനനികയക്കോഗ ബനിലനിഹന ഞക്കോന് ഹൃദയപൂര്വയ പനിന്തക്കോങ്ങുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
ഫക്കോസനിസസ്റ്റ്  പ്രവണതകേളഹടയുയ  ഹെെനിയസക്കോത്മകേ  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയുഹടയുയ  ഹകേക്കോടനിയ  സക്കോമത്തനികേ
അനസ്പീതനികേളഹടയുയ കേക്കോലേഘടത്തനിലൂഹട നമ്മുഹട രക്കോജദയ കേടന്നുകപക്കോകുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  സക്കോമക്കോജദതസ
ശകനികേള്ക്കുയ കകേക്കോര്പകററ്റുകേള്ക്കുയ കവണനി രക്കോഷത്തനിഹന സക്കോമത്തനികേ നയങ്ങള്
തസ്പീഹറഴുതഹപടനിരനിക്കുന്നു.   കക്ഷമ  രക്കോഷഹമന്ന  സങല്പഹത്ത  തഹന്ന  കുഴനിച്ചുമൂടുന്ന
നയപരനിപക്കോടനികേളമക്കോയനി കകേന്ദ്രയ ഭരനിക്കുന്ന ശസ്പീ.  നകരന്ദ്രകമക്കോഡനി സര്കക്കോര് മുകന്നക്കോട്ടു
കപക്കോകുകമക്കോള് നനയുഹട,  ജനപക്ഷ വനികേസനത്തനിഹന, മകതതരതസത്തനിഹന പ്രകേക്കോശ
കഗക്കോപുരമക്കോകുകേയക്കോണസ്റ്റ്  നമ്മുഹട  കകേരളയ.  1957-ല്  സഖേക്കോവസ്റ്റ്  ഇ.എയ.എസസ്റ്റ്.-ഹന
കനതൃതസത്തനില് അധനികേക്കോരത്തനികലേറനിയ കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ് സര്കക്കോര് ആരയഭനിച ജനപക്ഷ
വനികേസനത്തനിഹന  തുടര്ചയക്കോണസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിഹലേ  ജനങ്ങള്  അനുഭവനിക്കുന്ന  പലേ
കനടങ്ങളയ. ഇവനിഹട ഇടതുപക്ഷയ നടപനിലേക്കോക്കുന്ന പലേ പദ്ധതനികേഹളയുയ പ്രതനിപക്ഷയ
വനിമര്ശനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. ജസ്പീര്ണ്ണ രക്കോഷസ്പീയത്തനിഹന ഉടമകേളക്കോയ നനിങ്ങള്കസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷയ
നടപനിലേക്കോക്കുന്ന  ഏഹതങനിലുയ  ഒരു  ജനകേസ്പീയ  വനികേസന  പദ്ധതനിഹയ  ഏഹറടുകക്കോന്
കേഴനിയുകമക്കോഹയന്നസ്റ്റ് ഹവല്ലുവനിളനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള്കസ്റ്റ് കേഴനിയനില.  കേക്കോരണയ നനിങ്ങള്കസ്റ്റ് ഒരു
പദ്ധതനിയുയ അഴനിമതനിരഹെെനിതമക്കോയനി മുകന്നക്കോട്ടുഹകേക്കോണകപക്കോകേക്കോന് സക്കോധദമല. 

നമ്മുഹട ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് അധനികേക്കോരത്തനികലേറനിയതനിനുകശഷമുള്ള രണക്കോമഹത്ത ഓണമക്കോണസ്റ്റ്
വരുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ  ഓണഹത്ത  വരകവല്കക്കോന്  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  സജമക്കോയനികഴനിഞ.
1500 ഓണചന്തകേള്  ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  പ്രക്കോകദശനികേമക്കോയനി  ഉല്പക്കോദനിപനിച  വനിഷരഹെെനിത
പചകറനികേളയ  പഴങ്ങളയ  സുലേഭമക്കോയനി  വനിപണനിയനില്  എത്തനികഴനിഞ.  പ്രകൃതനി
സയരക്ഷണത്തനിഹന പക്കോഠയ ഉള്ഹകക്കോണഹകേക്കോണസ്റ്റ് എലക്കോ കകേരളസ്പീയനുയ കേര്ഷകേരക്കോയനി
മക്കോറുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  തരനിശക്കോയനി കേനിടന്ന ഹനല്പക്കോടങ്ങളനില് ഹപക്കോന്നസ്റ്റ് വനിളയനിക്കുന്നു.  ആറന്മുളയനിഹലേ
വയലുകേളനില് വനിളഞ്ഞ ഹനലനിഹന അരനി വനിപണനിയനില് എത്തനികഴനിഞ.  കേര്ഷകേന്
ഏഹറടുത്ത  ദഇൗതദങ്ങള്കസ്റ്റ്  തക്കോങ്ങുയ  തണലുമക്കോയനി  ഇടതുപക്ഷ  സര്കക്കോര്  ഉണസ്റ്റ്.
കേര്ഷകേനസ്റ്റ് ഉണക്കോകുന്ന നഷ്ടങ്ങള് ഏഹറടുക്കുവക്കോന് പക്കോകേത്തനില് വനിള ഇന്ഷസറന്സസ്റ്റ്
തുകേ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നു.  കേര്ഷകേ  ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനി  ഹപന്ഷനുകേള്  വര്ദ്ധനിപനിച്ചു.  വളഹര
ലേക്ഷദകബക്കോധകത്തക്കോഹട,  തനികേഞ്ഞ  ആത്മവനിശസക്കോസകത്തക്കോഹട  കേര്ഷകേന്  പണനിഹയടുത്തസ്റ്റ്
സമൃദ്ധനിയുഹട, നനിറവനിഹന ഒരു ഓണകക്കോലേയ കടനി സമക്കോഗതമക്കോയനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. എലക്കോ
വനിഭക്കോഗയ ജനങ്ങള്ക്കുയ  സമൃദ്ധമക്കോയ ഒരു ഓണഹത്ത വരകവല്കക്കോയ. 

അടനിസക്കോന സഇൗകേരദവനികേസനയ മുതല് സസസവയ സമക്കോധക്കോനപൂര്ണ്ണവമക്കോയ
ജസ്പീവനിതയ  വഹര  അകനകേയ  പ്രതസ്പീക്ഷകേള്  ഉള്ഹകക്കോളന്നതക്കോണസ്റ്റ്  ശരക്കോശരനി  കകേരളസ്പീയഹന
ജസ്പീവനിതയ. ഒരു സക്കോധക്കോരണ കകേരളസ്പീയഹന എലക്കോ പ്രതസ്പീക്ഷകേള്ക്കുയ സസപ്നങ്ങള്ക്കുമുള്ള
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പൂര്ത്തസ്പീകേരണമക്കോണസ്റ്റ്  ഈ  ഗവണ്ഹമനനിഹന  ലേക്ഷദയ.  അടനിസക്കോനസഇൗകേരദ  വനികേസനയ
വളഹര സക്കോമത്തനികേ ഹചലേവസ്റ്റ് കവണനിവരുന്ന ഗതക്കോഗതയ,  വനിദദക്കോഭദക്കോസയ,  ആകരക്കോഗദ
സുരക്ഷ,  ഭവന  നനിര്മ്മക്കോണയ,  മക്കോലേനിനദ  നനിര്മ്മക്കോര്ജനയ  എന്നസ്പീ  കമഖേലേകേളനില്
ഭക്കോവനക്കോപൂര്ണ്ണമക്കോയ പദ്ധതനികേളക്കോണസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷ ജനക്കോധനിപതദമുന്നണനി ലേക്ഷദമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

നവകകേരളയ  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തക്കോടുകടനിയ  ഒരു  വനികേസന  സമസ്പീപനമക്കോണസ്റ്റ്.
ആകരക്കോഗദ  സുരക്ഷയുഹട  കേക്കോരദത്തനില്  ഒരു  പുതനിയ  സയസക്കോരയ  ലേക്ഷദമനിട്ടുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
നടപനിലേക്കോക്കുന്ന  ആര്ദയ  പദ്ധതനി,  മനുഷദതസപരമക്കോയ  സമസ്പീപനത്തനിലൂഹട  കരക്കോഗസ്പീസഇൗഹൃദ
ആശുപത്രനികേളക്കോയനി സയസക്കോനഹത്ത എലക്കോ സര്കക്കോര് ആശുപത്രനികേളയ മക്കോറുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
മക്കോറനിയ  കേക്കോലേത്തനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  മനുഷദനുണക്കോകുന്ന  കരക്കോഗങ്ങഹള  കേക്കോരദക്ഷമമക്കോയനി
പ്രതനികരക്കോധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പരദക്കോപ്തമക്കോയ  ഈ  പദ്ധതനി  നമ്മുഹട  രക്കോജദഹത്ത  മറസ്റ്റ്
സയസക്കോനങ്ങള്  വളഹര  പ്രതസ്പീക്ഷകയക്കോഹടയക്കോണസ്റ്റ്  ഉറ്റുകനക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നമ്മുഹട  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്
നടപനിലേക്കോകനിവരുന്ന ഹലേഫസ്റ്റ്  പദ്ധതനി  ഹവറുഹമക്കോരു  ഭവന നനിര്മ്മക്കോണ പദ്ധതനിയല.
ദരനിദരുയ  അഗതനികേളയ  ഭൂരഹെെനിതരുമക്കോയ  ജനങ്ങഹള  ദക്കോരനിദദത്തനിഹനയുയ  കേഷ്ടപക്കോടുകേളഹടയുയ
നടുവനില്നനിന്നുയ ഉയര്ത്തനിഹകക്കോണവരുന്നതനിനുള്ള സമഗ്ര സമസ്പീപനമക്കോണസ്റ്റ്.  ഭൂമനിയുള്ള
ഭവനരഹെെനിതഹര വനിവനിധ സര്കക്കോര് പദ്ധതനികേളനില് ഉള്ഹപടുത്തനി ഭവന നനിര്മ്മക്കോണയ
പൂര്ത്തസ്പീകേരനികക്കോന്  കേഴനിയക്കോത്തവര്,  ഭൂമനികസ്റ്റ്  ഹകേവശക്കോവകേക്കോശകമക്കോ  പടയകമക്കോ
ലേഭനിചനിടനിലക്കോത്തവര്  തുടങ്ങനി  എലക്കോ  വനിഭക്കോഗത്തനിലുയഹപടവര്കസ്റ്റ്  വക്കോസകയക്കോഗദമക്കോയ
വസ്പീടുയ ഹമചഹപട ജസ്പീവനിത സഇൗകേരദങ്ങളയ അനുഭവകവദദമക്കോക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ് ഈ പദ്ധതനി.
ഇഹതക്കോരു ജനകേസ്പീയ മുകന്നറമക്കോണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷജനക്കോധനിപതദ  മുന്നണനികസ്റ്റ് മക്കോത്രയ
കേഴനിയുഹന്നക്കോരു മുകന്നറമക്കോണസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചക്കോണനി മുഖേദമനനിയക്കോയനിരുന്ന കേക്കോലേത്തസ്റ്റ്
ഇഴഞനസ്പീങ്ങനിയ വന്കേനിട പദ്ധതനികേള് ഊര്ജസസസലേമക്കോയനി മുകന്നക്കോട്ടുഹകേക്കോണ കപക്കോകുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
ഹകേക്കോചനി  ഹമകടക്കോ  ഹറയനില്  പദ്ധതനിയുഹട  ആദദഘടയ  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.   രണക്കോയഘട
പൂര്ത്തസ്പീകേരണത്തനിഹന  അവസക്കോന  ഘടത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഭരണകേക്കോലേത്തസ്റ്റ്
131.6  കകേക്കോടനി രൂപയുഹട നഷ്ടയ ഉണക്കോകനിയനിരുന്ന ഹപക്കോതുകമഖേലേക്കോ സക്കോപനങ്ങളഹട
നഷ്ടയ പകുതനിയക്കോയനി കുറഞ.  തകേര്ന്ന വദവസക്കോയ കമഖേലേയസ്റ്റ് പുതുജസ്പീവന് നല്കേനി ഹതക്കോഴനില്
ഉടമയുയ  ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനിയുയ  തമ്മനിലുള്ള  ബനയ  സയഘര്ഷരഹെെനിതവയ  വനികേസകനക്കോ
ന്മുഖേവമക്കോക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷ ജനക്കോധനിപതദമുന്നണനി മുന്കേഹയടുക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. 

കേശുവണനി വദവസക്കോയഹത്ത ആശയനിചസ്റ്റ് ജസ്പീവനിക്കുന്ന മൂന്നസ്റ്റ് ലേക്ഷത്തനിലേധനികേയ
വരുന്ന  ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനി  കുടുയബങ്ങളഹട  ജസ്പീവനിതയ  ഇന്നസ്റ്റ്  സകന്തക്കോഷപൂര്ണ്ണമക്കോണസ്റ്റ്.   തകേര്ന്നു
കേനിടന്ന  കേശുവണനി  വദവസക്കോയഹത്ത  പുനധഃസയഘടനിപനിചസ്റ്റ്  ലേക്കോഭത്തനിലേക്കോക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ശമനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  കേശുവണനി  വദവസക്കോയ  വകുപനിനുയ  അതനിഹന  അമരകക്കോരനിക്കുയ
എഹന അഭനിനന്ദനങ്ങള് ഈ അവസരത്തനില് അര്പനിക്കുന്നു.  കേശുവണനി പരനിപനിഹന
കേയറ്റുമതനികസ്റ്റ്  പുതനിയ  കമഖേലേ  കേഹണത്തക്കോന്  സക്കോധദമക്കോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിഹലേ
ഫക്കോക്ടറനികേള്കക്കോവശദമക്കോയ  അസയസ്കൃത  കതക്കോടണനി  ലേഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ദസ്പീര്ഘകേക്കോലേ  കേരക്കോറുകേള്
ഉണക്കോകനിയതനികനക്കോഹടക്കോപയ  തഹന്ന  ആഭദന്തര  ഉല്പക്കോദനയ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുയ
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ഭക്കോവനക്കോപൂര്ണ്ണമക്കോയ  പദ്ധതനികേളക്കോണസ്റ്റ്  നടപനിലേക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഏറവയ  പക്കോവഹപട
ജനവനിഭക്കോഗത്തനിനുകവണനിയുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനക്കോധനിപതദമുന്നണനിയുഹട ഉത്തരവക്കോദനിത്തമക്കോണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് നനിറകവറനിത്തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നു.

കകേരളയ  പക്കോലേനിനുയ  മുടയ്ക്കുയ  മക്കോയസത്തനിനുയ  അനദസയസക്കോനങ്ങഹള  ആശയനിക്കുന്ന
കേക്കോലേയ  ഒരു  പഴങഥയക്കോയനി  മക്കോറുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ക്ഷസ്പീരവനികേസന  മൃഗസയരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്
നടപനിലേക്കോകനിവരുന്ന പദ്ധതനികേള്, ആഭദന്തര ക്ഷസ്പീകരക്കോല്പക്കോദനത്തനിലുണക്കോകനിയ മക്കോറയ എന്നനിവ
കകേരളഹത്ത  പക്കോലുല്പക്കോദനത്തനില്  സസയയ  പരദക്കോപ്തതയനില്  എത്തനിക്കുഹമന്നതനില്
സയശയമനില.  മുടകകക്കോഴനി  വളര്ത്തല്  കപ്രക്കോല് സക്കോഹെെനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപനിലേക്കോകനി
വരുന്ന  പദ്ധതനികേള്  മക്കോതൃകേക്കോപരമക്കോണസ്റ്റ്.  മുടയുകടയുയ  മക്കോയസത്തനികനയുയ  ഉല്പക്കോദനത്തനില്
ഹ്രസസകേക്കോലേയ  ഹകേക്കോണണക്കോയ  വര്ദ്ധനവസ്റ്റ്  ഭക്കോവനക്കോപൂര്ണ്ണമക്കോയ  കനതൃതസത്തനിഹന  ഫലേമക്കോയനി
വന്നുകചര്ന്നതക്കോണസ്റ്റ്.

കക്ഷമ  ഹപന്ഷനുകേള്  കുടനിശ്ശേനികേ  രഹെെനിതമക്കോയനി  വനിതരണയ  ഹചയ്തു  കേഴനിഞ.
900 കകേക്കോടനി രൂപയുഹട വനിദദക്കോഭദക്കോസ വക്കോയ ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് ഏഹറടുത്തു. അധധഃസനിതരുയ
നനിരക്കോലേയബരുമക്കോയ  ജനവനിഭക്കോഗങ്ങളഹട  തക്കോങ്ങുയ  തണലുമക്കോയനി  കകേരള  സര്കക്കോര്
മുകന്നറുകമക്കോള് കമസമക്കോധക്കോനത്തനിഹന ഇലക്കോ കേഥകേള് പ്രചരനിപനിചസ്റ്റ് ഭരണഘടനയുഹട
356-ാം  വകുപസ്റ്റ്  പ്രകയക്കോഗനിചസ്റ്റ്  സയസക്കോന  ഗവണ്ഹമനനിഹന  പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതനിനുള്ള
കുല്സനിത  ശമമക്കോണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രഗവണ്ഹമനനിഹന  ഭക്കോഗത്തുനനിന്നുയ  ഉണക്കോയനിഹകക്കോണനി
രനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഫക്കോസനിസസ്റ്റ്  കകേക്കോര്പകററസ്റ്റ്  തക്കോല്പരദങ്ങള്  മക്കോത്രയ  നടപനിലേക്കോക്കുന്ന  കകേന്ദ്രവയ
ബനി.ഹജ.പനി.-യുയ  ജകനക്കോപകേക്കോരപ്രദമക്കോയനി  മക്കോത്രയ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  ഗവണ്ഹമനനിഹന
അടനിമറനികക്കോന്  ശമനിക്കുകമക്കോള്,  അടുത്ത  ദനിവസങ്ങളനില്  ഉത്തര്പ്രകദശനില്  പ്രക്കോണവക്കോയു
ലേഭനികക്കോഹത മരണഹപട കുടനികേളഹടയുയ അവരുഹട കുടുയബങ്ങളഹടയുയ ദുകരദക്കോഗയ കടനി
നക്കോയ  ചനിന്തനികകണനിയനിരനിക്കുന്നു.  ജനങ്ങളഹട  ആകരക്കോഗദരക്ഷയ്ക്കുകവണനി  സയവനിധക്കോനങ്ങള്
ഒരുക്കുന്നതനിനുകപക്കോലുയ  കേഴനിയക്കോത്ത  ഗവണ്ഹമന്റുകേളക്കോണസ്റ്റ്  ബനി.ഹജ.പനി.  ഭരനിക്കുന്ന
സയസക്കോനങ്ങളനില് ഉള്ളഹതന്നുയ നക്കോയ മനസനിലേക്കോകകണനിയനിരനിക്കുന്നു.  സക്കോമത്തനികേ
കമഖേലേയനിഹലേ  ഹനറനിഹകേട  തസ്പീരുമക്കോനങ്ങളനിലൂഹട  നനിരന്തരയ  ആഘക്കോതയ  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന
സക്കോമത്തനികേ വക്കോണനിജദ നയങ്ങള്കനിടയനിലുയ കക്ഷമരക്കോഷ സങല്പത്തനിഹന എലക്കോ
അര്ത്ഥതലേങ്ങളനിലുമുള്ള  നയപരനിപക്കോടനികേള്  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലേക്കോക്കുന്ന  ബഹമക്കോനഹപട
ധനകേക്കോരദ  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച  ധനവനിനനികയക്കോഗ  ബനിലനിഹന  സര്വക്കോത്മനക്കോ
പനിന്തുണച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് അവസക്കോനനിപനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രക്കോജകഗക്കോപക്കോല്: സര്,  ഇഇൗ ധനവനിനനികയക്കോഗ ബനിലനിഹന  ഞക്കോന് എതനിര്ക്കുന്നു.
കേക്കോരണമക്കോയനി ഒകടഹറ കേക്കോരദങ്ങള് പറയക്കോനുഹണങനിലുയ എനനികസ്റ്റ് ഒരു മനിനനിറസ്റ്റ് സമയയ
മക്കോത്രകമ സയസക്കോരനികക്കോനുള എന്നതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ഒഹരക്കോറ കേക്കോരദത്തനില് ഞക്കോന് ഉഇൗന്നനി നനില്ക്കുന്നു.
സക്കോധക്കോരണ നനിയമസമക്കോധക്കോനയ സയരക്ഷനികകണ ചുമതലേ സയസക്കോനത്തനിഹനതക്കോണസ്റ്റ്.
പകക്ഷ അതനികനകക്കോകളഹറ പ്രക്കോധക്കോനദമുള്ള ഒരു കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്  രക്കോജദത്തനിഹന സുരക്ഷനിതതസയ.
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നമ്മുഹട  നക്കോടനിഹന  സയരക്ഷനിക്കുന്ന  പടക്കോളകക്കോഹര  ഹവടനിവച്ചു  ഹകേക്കോലക്കോനുയ  ഭസ്പീകേരപ്രവര്ത്തനയ
നടത്തക്കോനുയകവണനി  കേക്കോശസ്പീരനില് കപക്കോകുന്ന ആളകേള് കകേരളത്തനില് നനിന്നുള്ളവരക്കോണസ്റ്റ്.
അതുകപക്കോഹലേ  ഭസ്പീകേരപ്രവര്ത്തനവമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  കബക്കോയബസ്റ്റ്  നനിര്മ്മക്കോണവയ  കസക്കോടനവയ
നടത്തുന്ന ആള്കക്കോര്കസ്റ്റ് പരനിശസ്പീലേനയ നല്കുന്നതസ്റ്റ് കകേരളത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്.  മക്കോകവക്കോയനിസസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കകേരളത്തനില്  ശകനിപ്രക്കോപനിക്കുന്നതുമൂലേമുണക്കോകുന്ന  വനിപത്തനിഹനക്കുറനിചസ്റ്റ്
അധനികേക്കോരനികേള്  പറയക്കോന് തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇഇൗ സക്കോഹെെചരദത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ് ഭസ്പീകേരപ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുകവണനി പ്രകതദകേ സയവനിധക്കോനമുണക്കോകണഹമന്നസ്റ്റ് കകേന്ദ്രസര്കക്കോര്
രക്കോജദരക്ഷയുഹട കേക്കോഴ്ചപക്കോടനിലൂഹട ഒരനികലേല രണതവണ ആവശദഹപടനിട്ടുയ അതനികനക്കോടസ്റ്റ് മുഖേയ
തനിരനിചസ്റ്റ്,  ആ രസ്പീതനിയനില് യക്കോഹതക്കോരു നടപടനിയുയ സസസ്പീകേരനികക്കോന്  തയക്കോറക്കോകേക്കോത്ത സമസ്പീപനയ
രക്കോജദരക്ഷയസ്റ്റ്  സഹെെക്കോയകേമക്കോയനിട്ടുള്ളതല.  അതനിനസ്റ്റ്  മുന്ഗണന  ഹകേക്കോടുകണയ.  ആഭദന്തര
വകുപനിഹന  ഭക്കോഗത്തുനനിന്നുള്ള  വസ്പീഴ്ച  ഞക്കോന്  ചൂണനികക്കോണനികക്കോന്  ആഗ്രഹെെനിക്കുന്നു.
ഞക്കോന് ഇഇൗ ധനവനിനനികയക്കോഗ ബനിലനിഹന  ഒരനികല്കടനി  എതനിര്ക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    സനി  .    ഹകേ  .    നക്കോണു:  സര്,  കകേരളത്തനില് കേടലേനിലൂഹടയുള്ള ആകമണങ്ങള്
തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്   കകേക്കോസസ്റ്റ്  ഗക്കോര്ഡസ്റ്റ്  സയവനിധക്കോനങ്ങള്  ഏര്ഹപടുത്തനിയനിടസ്റ്റ്   കുറച്ചുകേക്കോലേമക്കോയനി.
സമസ്പീപകേക്കോലേഹത്തക്കോന്നുയ അത്തരയ സയഭവങ്ങള് കകേരളത്തനിലുണക്കോയതക്കോയനി അറനിയനില.
എന്നക്കോല് മതപരമക്കോയ സയഘടനങ്ങളയ  തസ്പീവ്രവക്കോദയ വളരലുഹമക്കോഹക കുറച്ചുകേക്കോലേമക്കോയനി
കകേരളത്തനിലുണസ്റ്റ്.  ഇവനിടഹത്ത എലക്കോമതങ്ങളനിലുയ തസ്പീവ്രവക്കോദയ വളര്ത്തക്കോനനിടയക്കോകനിയ
സക്കോഹെെചരദങ്ങള് എന്തക്കോയനിരുന്നുഹവന്നസ്റ്റ് ഒരു മനിനനിറ്റുഹകേക്കോണസ്റ്റ് പറയക്കോന് സക്കോധനികനില.
സമക്കോധക്കോനപ്രനിയരക്കോയനിരുന്ന ഇന്തദയനിഹലേ ജനങ്ങള് കലേക്കോകേത്തനിനസ്റ്റ് മക്കോതൃകേയക്കോയനിരുന്നു.
ഹഹമകനക്കോരനിറസ്പീസക്കോയ മുസസ്പീയ  സമുദക്കോയമടകയ,  പലേ മുസസ്പീയ  രക്കോജദങ്ങളനിലുയ മുസസ്പീങ്ങള്
തമ്മനില്  പരസരയ  ഏറ്റുമുടലുണക്കോയകപക്കോള് കപക്കോലുയ  കകേരളത്തനിഹലേ  നക്യൂനപക്ഷങ്ങള്
കലേക്കോകേത്തനിനുതഹന്ന  മക്കോതൃകേയക്കോയനിനനിന്നു.  പകക്ഷ  അവനിഹടയുയ  തസ്പീവ്രവക്കോദമുണക്കോക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സഹെെക്കോയകേരമക്കോയ അന്തരസ്പീക്ഷയ,  നക്യൂനപക്ഷങ്ങള്കസ്റ്റ് ഭയപക്കോടുണക്കോകുന്ന സക്കോഹെെചരദയ
ഇന്തദയനില് ആരുണക്കോകനി?  ആ നക്യൂനപക്ഷങ്ങളനില് ഒരു ശതമക്കോനത്തനിഹനഹയങനിലുയ
തസ്പീവ്രവക്കോദയ  വളര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേക്കോരണമക്കോയ  മക്കോനസനികേക്കോവസയനികലേയസ്റ്റ്  ഹകേക്കോണകപക്കോകേക്കോന്
ഇടയക്കോകനിയതനില്  നമുക്കുള്ള  ഉത്തരവക്കോദനിത്തയ  ഓകരക്കോരുത്തരുയ ആകലേക്കോചനികണയ.
സമക്കോധക്കോനത്തനിലൂഹട  മക്കോത്രകമ  ഇന്തദയസ്റ്റ്  മുകന്നക്കോട്ടുകപക്കോകേക്കോന്  സക്കോധനിക.  സസക്കോതനദ
സമരകേക്കോലേത്തസ്റ്റ്   അഹെെനിയസക്കോത്മകേമക്കോയ സസക്കോതനദയ  കനടനി  കലേക്കോകേത്തനിനസ്റ്റ്  മക്കോതൃകേയക്കോയനിരുന്ന
രക്കോജദമക്കോയനിരുന്നു നമ്മുകടതസ്റ്റ്.  ദഇൗര്ഭക്കോഗദവശക്കോല് ഇന്തദക്കോ വനിഭജനത്തനിഹന സമയത്തസ്റ്റ്
ഹെെനിന്ദുകളയ മുസസ്പീങ്ങളയ  തമ്മനില് ഏറ്റുമുടനി  ഇഇൗ രക്കോജദത്തനിലൂഹട  രകപ്പുഴ  ഒഴുകുകേയുണക്കോയനി.
മതപരമക്കോയുയ  സമക്കോധക്കോനപരമക്കോയുയ  സഇൗഹൃദമുഹണങനില്  മക്കോത്രകമ  ഇന്തദയസ്റ്റ്  നനിലേനനില്കക്കോന്
സക്കോധനിക്കുകേയുള.  ഇന്തദയസ്റ്റ്  അയല്രക്കോജദത്തുനനിന്നുയ  സയഘടനിതമക്കോയ  ഭസ്പീഷണനി
ഒരനികലുമുണക്കോയനിടനില.  നമ്മുഹട  അയല്രക്കോജദങ്ങളമക്കോയനി  നമ്മള് നല ബനത്തനിലേക്കോയനിരുന്നു.
ശസ്പീ.  വക്കോജ്കപയനി  വനികദശകേക്കോരദ  മനനിയക്കോയനിരുന്നകപക്കോള് അകദ്ദേഹെെയ  ഹഹചനയനില്
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കപക്കോയനി ഇന്തദയുയ ഹഹചനയുയ തമ്മനിലുള്ള സഇൗഹെെക്കോര്ദ്ദേയ ദൃഢമക്കോകനി.  ഇന്തദക്കോ-ഹഹചന
യുദ്ധത്തനിനുകശഷവയ നമ്മുഹട  അയല്രക്കോജദമക്കോയനിരുന്ന ഹഹചനയുമക്കോയനി   സഇൗഹെെക്കോര്ദ്ദേ
ത്തനിലേക്കോയനിരുന്നു.  അങ്ങഹനയുള്ള  നമ്മുഹട  രക്കോജദത്തനിഹന  അകേത്തുയ  പുറത്തുമുള്ള
സമക്കോധക്കോനക്കോന്തരസ്പീക്ഷയ  തകേര്കക്കോനനിടയക്കോകനിയ  സയഭവങ്ങളക്കോണനിതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  നമ്മള്
ഓകരക്കോരുത്തരുയ  പരനികശക്കോധനികണയ.  ഇന്തദ  മറസ്റ്റ്  രക്കോജദങ്ങള്കസ്റ്റ്  മക്കോതൃകേയക്കോകേണയ.
സക്കോധക്കോരണകക്കോരുഹട പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹെെരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നമ്മള് മക്കോതൃകേയക്കോകേണയ.  ഇഇൗ
ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  അധനികേക്കോരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷയ  ആശുപത്രനികേളനിലുയ  വനിദദക്കോലേയങ്ങളനിലുയ
എലക്കോ  കമഖേലേകേളനിലുയ  മക്കോറയ  വന്നനിരനിക്കുന്നു.  സക്കോധക്കോരണകക്കോരഹന  മകള്  മറസ്റ്റ്
വനിദദക്കോലേയങ്ങളനില് നനിന്നുയ സര്കക്കോര് സ്കൂളകേളനില് വരുന്നു. ആശുപത്രനികേളനില് ആവശദത്തനിനസ്റ്റ്
കഡക്കോക്ടര്മക്കോകരയുയ സക്കോഫനികനയുയ നനിയമനിക്കുന്നു. ഇങ്ങഹനയുള്ള മക്കോറങ്ങള്കസ്റ്റ് സഹെെക്കോയകേരമക്കോയ
നനിലേപക്കോടസ്റ്റ് സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന ഗവണ്ഹമനനിഹന ഇഇൗ ധനവനിനനികയക്കോഗ ബനിലനിഹന ഞക്കോന്
പനിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്കോര്ജസ്റ്റ്:  സര്,  നമ്മുഹട സഭ ഇന്നസ്റ്റ് പനിരനിയുകേയക്കോണസ്റ്റ്.   ഭക്കോരതത്തനിഹന
ഇന്നഹത്ത രക്കോഷസ്പീയ സക്കോഹെെചരദയ  കേണനിഹലന്നുവചസ്റ്റ്  കപക്കോകേക്കോന് നമുകക്കോവനില.  ഇന്നസ്റ്റ്
ഇന്തദയനിഹലേ ബഹഭൂരനിപക്ഷയ സയസക്കോനങ്ങളയ ബനി.ഹജ.പനി.-യുഹടയുയ  ബനിഹജ.പനി.-കയക്കോഹടക്കോപയ
കചര്ന്നുനനില്ക്കുന്ന  കേക്ഷനികേളഹടയുയ  ഹഹകേകേളനിലേക്കോണസ്റ്റ്.  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്കോധനിപതദ
ചനിന്തക്കോഗതനിയുയ  കസക്കോഷദലേനിസസ്റ്റ്  കേക്കോഴ്ചപക്കോടുമുള്ള ജനങ്ങഹള  സയബനനിചനിടകത്തക്കോളയ
ഒരു തുരുത്തക്കോയനി കേക്കോണുന്നതസ്റ്റ് ഇഇൗ ഹകേക്കോച്ചുകകേരളഹത്തയക്കോണസ്റ്റ്. ആ നനിലേയസ്റ്റ് പനിണറക്കോയനി
സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ് വലേനിയ  കജക്കോലേനി നനിര്വഹെെനികക്കോനുഹണന്ന കേക്കോഴ്ചപക്കോടക്കോണസ്റ്റ് എനനിക്കുള്ളതസ്റ്റ്.
നക്യൂനപക്ഷങ്ങഹള സയബനനിചസ്റ്റ് ഇന്തദന് ഭരണഘടനയസ്റ്റ് രൂപയ നല്കേനിയ മഹെെക്കോനക്കോയ
അയകബദ്കേര്   എഴുതനിവച കേക്കോരദങ്ങള്  നൂറസ്റ്റ് ശതമക്കോനവയ പ്രക്കോവര്ത്തനികേമക്കോകക്കോനുള്ള
ബക്കോധദത ഇന്തദയനിഹലേ ജനങ്ങള്ക്കുണസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള് വന്നനിരനിക്കുന്ന കദശസ്പീയ കനതൃതസത്തനിഹന
രക്കോഷസ്പീയയ  അവനിഹട  നനില്കഹട,  ഇഇൗ ഹകേക്കോച്ചുകകേരളയ  ഒരു തുരുത്തക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  ഞക്കോന്
കനരഹത്ത സൂചനിപനിചതുകപക്കോഹലേ, ആ മുസസ്പീയ ജനസക്കോമക്കോനദങ്ങളയ നക്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കോണസ്റ്റ്.
ആ  മുസസ്പീയ  ജനസക്കോമക്കോനദത്തനിനസ്റ്റ് മഹെെക്കോനക്കോയ  അയബദ്കേര്  എന്തുചൂണനികക്കോണനികചക്കോ
അതനുസരനിച്ചുള്ള നക്യൂനപക്ഷ അവകേക്കോശങ്ങള് സയരക്ഷനികഹപടുന്ന സക്കോഹെെചരദയ ഒരു
കേക്കോരണവശക്കോലുയ  നഷ്ടഹപടുത്തനികടക്കോ  എന്നസ്റ്റ്  തസ്പീരുമക്കോനനികക്കോനുള്ള  ബക്കോധദത  ഇഇൗ
ഗവണ്ഹമനനിനുണസ്റ്റ്. ഇന്നസ്റ്റ് രക്കോവനിഹലേ നടന്ന ചര്ചയനിഹലേലക്കോയ ഇതക്കോയനിരുന്നു വനിഷയയ.
പ്രസ്തുത ചര്ചയനിലുയ ആ മുസസ്പീയ സമുഹെെകത്തക്കോടസ്റ്റ് നൂറസ്റ്റ് ശതമക്കോനയ നസ്പീതനി പുലേര്ത്തക്കോന്
കേഴനിയുഹമന്നസ്റ്റ് പ്രഖേദക്കോപനികക്കോന് നനിങ്ങള്കസ്റ്റ് കേഴനികഞ്ഞക്കോഹയന്നസ്റ്റ് നനിങ്ങള് ചര്ച ഹചയണഹമന്നസ്റ്റ്
ഞക്കോന് സൂചനിപനിക്കുന്നു. കുഹറ നല കേക്കോരദങ്ങള് പറഞ. പകക്ഷ നമ്മള് ആകലേക്കോചനികകണ ഒരു
പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്,  ഭരണഘടനയുഹട  153  (എ)  എടുക്കുകമക്കോള് അതസ്റ്റ്  ഒരു വനിഭക്കോഗത്തനിഹന കപരനില്
മക്കോത്രമക്കോകനിയക്കോല്  അതസ്റ്റ്  എവനിഹടകപക്കോയനി  നനില്ക്കുയ;  അതസ്റ്റ്  വസ്പീണയ  ഹതറനിദ്ധക്കോരണ
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യുണക്കോകനികല?  അകക്കോരദങ്ങള്  ചര്ച  ഹചയ്യുന്നതസ്റ്റ്  നന്നക്കോവയ  എന്നസ്റ്റ്  ഞക്കോന്
സൂചനിപനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. 

ബഹമക്കോനഹപട ധനകേക്കോരദ വകുപ്പുമനനികയക്കോടസ്റ്റ് എനനികസ്റ്റ് അകപക്ഷനികക്കോനുള്ളതസ്റ്റ്
ആയനിരയ കകേക്കോടനി രൂപ  ഗ്രക്കോമസ്പീണ കറക്കോഡുകേള് നന്നക്കോകക്കോന് കവണനി പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി.
മനനികസ്റ്റ് നനിര്ബനമക്കോയുയ നല്കേണയ. ഇഇൗ രക്കോജദത്തസ്റ്റ്  അതദക്കോവശദമുള്ള ഒരു കേക്കോരദമക്കോണനിതസ്റ്റ്.

നമ്മുഹട  വക്കോടര്  അകതക്കോറനിറനിഹയ  സയബനനിച  വനിഷയയ,  നമ്മള്  കുടനിഹവള്ളമനിലക്കോഹത
അലേയക്കോന് കപക്കോകുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  കുടനിഹവള്ളമനിലക്കോത്ത നക്കോടസ്റ്റ്  എന്നതസ്റ്റ് നമുകസ്റ്റ് ഭൂഷണമല.
അതനിനക്കോവശദമക്കോയ  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സനനസസ്റ്റ്  ബഹമക്കോനദനക്കോയ  ധനകേക്കോരദ
വകുപ്പുമനനി കേക്കോണനികണയ. അകദ്ദേഹെെയ വനിചക്കോരനിചക്കോല് അതുണക്കോകുയ.  ബഹമക്കോനദനക്കോയ
ധനകേക്കോരദ  വകുപ്പുമനനിഹയ  എനനികറനിയക്കോയ,  ഞക്കോന്  അറനിയുന്നതുകപക്കോഹലേ  ഇഇൗ  സഭയനില്
ആരുയ  അകദ്ദേഹെെഹത്ത  അറനിയനില.  അങ്ങസ്റ്റ്  വനിചക്കോരനിചക്കോല്  ഉണക്കോകക്കോന്  കേഴനിയുഹമന്നസ്റ്റ്
കബക്കോദ്ധദമുള്ളതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് ഇതസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്.

ഹഹഹെെഹടകേസ്റ്റ്  സ്കൂളകേളഹട കേക്കോരദയ  പറഞ,  അതസ്റ്റ്  എങ്ങഹന  നടപക്കോക്കുയ?
അതുസയബനനിച ഒരു വനിശദസ്പീകേരണയ ബഹമക്കോനഹപട ധനകേക്കോരദ വകുപ്പുമനനിയുഹട
ഭക്കോഗത്തുനനിന്നുയ കകേള്കക്കോന് ഞക്കോന് ആഗ്രഹെെനിക്കുന്നു.

നമ്മുഹട  ബഹമക്കോനഹപട മുഖേദമനനിഹയപറനി  എലക്കോവരുയ പറയുന്നു,  പുകേഴ്ത്തുന്നു.  ഞക്കോന്
അതനിഹന എതനിര്ക്കുന്നനില. കേക്കോരണയ രണസ്റ്റ് വര്ഷയ ഹഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനിയക്കോയനിരുന്നകപക്കോള്,
1676 ഹമഗക്കോവക്കോടസ്റ്റ് ഹഹവദദ്യുതനി ഉല്പക്കോദനിപനിചസ്റ്റ്  കകേരളഹത്ത  ഇരുടനില് നനിന്നുയ രക്ഷനിച
വദകനിയക്കോണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹെെഹമന്നസ്റ്റ് അന്നുയ പറഞ, ഇന്നുയ പറയുന്നു. അതനില് തര്കമനില. പകക്ഷ
അകദ്ദേഹെെയ കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ് വകുപനിഹന ശദ്ധനിക്കുന്നനില എന്ന ഒരു പരക്കോതനി എനനിക്കുണസ്റ്റ്.
കപക്കോലേസ്പീസസ്റ്റ്  വകുപനില് ചനിലേ ആളകേളഹട കേയക്കോങളനിയുയ  തന്നനിഷ്ടവയ നടക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
ഞക്കോന്  ഇന്നസ്റ്റ്  രക്കോവനിഹലേ  ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനികസ്റ്റ്  ഒരു  കേത്തസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുത്തു.
അതനിഹന പകേര്പക്കോണസ്റ്റ് എഹന കേയനില് ഇരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് (കപപര് ഉയര്ത്തനികക്കോടനി). അതസ്റ്റ്
ഞക്കോന്  വക്കോയനിക്കുന്നനില.  പകക്ഷ  ഒരു  വനനിത  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  അവര്കസ്റ്റ്  ഇഷ്ടമനിലക്കോത്തവഹര
കേള്ളകകസനില് കുടുകനി, എന്തനികനഹറ പറയുന്നു, പക്കോവഹപട സസക്കോമനിയുഹട ജനകനന്ദ്രനിയയ മുറനിച
കകേസ്സുകപക്കോലുയ ആ വനനിതക്കോ എ.ഡനി.ജനി.പനി.-യുഹട ഗൂഢശമത്തനിഹന ഭക്കോഗമക്കോഹണന്നു
പറഞ്ഞക്കോല്  നനികഷധനികക്കോനക്കോവനില.   അതുകപക്കോഹലേ  കകേസ്സുകേള്  പലേതുമുണസ്റ്റ്.  ഞക്കോന്
ഹകേക്കോടുത്ത കേത്തനിഹന കേക്കോരദത്തനില് ബഹമക്കോനഹപട മുഖേദമനനിയുഹട ശദ്ധയുണക്കോകേണഹമന്നുയ
അകതക്കോഹടക്കോപയ ഇതുസയബനനിച വനിശദമക്കോയ കേത്തസ്റ്റ് മുഖേദമനനികസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുന്നതക്കോഹണന്നുയ
സൂചനിപനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ചുരുക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമക്കോര്:  സര്,  ഈ  ധനവനിനനികയക്കോഗ  ബനിലനിഹന  ഞക്കോന്
പനിന്തക്കോങ്ങുന്നു.  ഈ  സര്കക്കോരനിഹന  ഇകഴനിഞ്ഞ  കേക്കോലേയളവനിലുള്ള  പ്രവര്ത്തനയ
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കനരകത്ത എഹന സഹെെപ്രവര്ത്തകേരക്കോയ ശസ്പീ.  ഹജയനിയസസ്റ്റ് മക്കോതദ്യു ഉള്ഹപഹടയുള്ളവര്
സയസക്കോരനിച സന്ദര്ഭത്തനില് സൂചനിപനിചതുകപക്കോഹലേ ജനങ്ങള്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള വക്കോഗക്കോനങ്ങള്
നനിറകവറനി നമ്മുഹട കകേരളഹത്ത പുകരക്കോഗതനിയുഹട സുവര്ണ്ണ വസ്പീഥനിയനിലൂഹട ഹഹകേപനിടനിചസ്റ്റ്
നയനികക്കോന് പരദക്കോപ്തമക്കോകുന്ന വലേനിയ പദ്ധതനികേളമക്കോയനി മുകന്നക്കോട്ടുകപക്കോകുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഈ
സഭയനില്  വനികശഷനിചസ്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷയ  ഇവനിഹടയനിലക്കോഹത   നമ്മുഹട  ഭരണരയഗഹത്ത
കനടയ ഒരുപക്കോടസ്റ്റ് കനരയ എടുത്തുപറയക്കോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  അവര് കടനിയുണക്കോകേണയ.
അവര്കക്കോണകലക്കോ  ഇതസ്റ്റ്  കബക്കോദ്ധദഹപകടണതസ്റ്റ്.  ഇന്നസ്റ്റ്  സഭ  പനിരനിയുകേയക്കോണസ്റ്റ്.   ഈ
സകമ്മളനത്തനില് ഇത്രയുയ ദനിവസയ പ്രതനിപക്ഷയ ഉന്നയനിച ചനിലേ പ്രശ്നങ്ങളണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ്
പരനികശക്കോധനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞക്കോല്  ഈ  സര്കക്കോരനിഹന  പ്രവര്ത്തനമനികേവസ്റ്റ്  ആര്ക്കുയ
കബക്കോദ്ധദഹപടക്കോവന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  അവര്  ഉന്നയനിച  ഏറവയ  പ്രധക്കോനഹപട  പ്രശ്നഹത്ത
ആസദമക്കോകനി സമരയ നടത്തുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ അതനില്  ഉളപനിഹന ഒരയശഹമങനിലുയ
അവരുഹട  മകനക്കോമുകുരത്തനില്  ഉഹണങനില്  എഴുകന്നറസ്റ്റ്  കപക്കോകുയ.  അടുത്ത  സഭ  എന്നക്കോകണക്കോ
കടുന്നതസ്റ്റ് അന്നസ്റ്റ് വന്നസ്റ്റ് ആകരക്കോഗദവകുപ്പുമനനികയക്കോടസ്റ്റ്  ക്ഷമ പറയുയ. അവര് എന്തക്കോണസ്റ്റ്
ഹചയ്യുന്നഹതന്നസ്റ്റ് അവര്കസ്റ്റ് അറനിയനില.  അവര് ഉന്നയനിച പ്രധക്കോനഹപട കേക്കോരദങ്ങള്
അടനിസക്കോനരഹെെനിതമക്കോഹണന്നസ്റ്റ് ഇന്നഹത്ത കകേക്കോടതനി നനിലേപക്കോടനിലൂഹട വദകമക്കോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്തക്കോണസ്റ്റ് കകേക്കോടതനിയനില് സയഭവനിച്ചുഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്നഹതന്നറനിയക്കോഹത,    പ്രകതദകേനിചസ്റ്റ്
സര്കക്കോരനിഹനതനിഹര  ഉന്നയനികക്കോനുള്ള വനിഷയവയ ലേഭനികക്കോത്തതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്   ഈ
പ്രശ്നഹത്ത  കേടന്നുപനിടനിചതസ്റ്റ്. സഭക്കോസകമ്മളന  കേക്കോലേയളവനില്  ഉയര്ന്നുവകരണ  ഒരു
പ്രശ്നമക്കോണസ്റ്റ് സ്ത്രസ്പീകേള്ഹകതനിഹര നടക്കുന്ന അതനികമങ്ങളമക്കോയനി ബനഹപട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്. ഈ
നക്കോടനില്  അത്തരയ  പ്രശ്നങ്ങഹളക്കോന്നുയ  നടകക്കോത്തതുഹകേക്കോണല,  സയഭവങ്ങഹളക്കോഹക
ചനിലേകപക്കോഴുണക്കോകുയ.  പഴയതനിഹനകക്കോള്  അളവസ്റ്റ് കുറഞ്ഞനിട്ടുണക്കോകുയ.  മക്കോത്രമല ഇന്നസ്റ്റ്
ഈ  നക്കോടനിഹന  പനിടനിച്ചുകുലുകനിയ,  ഒരു  സനിനനിമക്കോ  നടനി  പസ്പീഡനിപനികഹപട  പ്രശ്നയ
കേഴനിഞ്ഞ  കുഹറ  നക്കോളകേളക്കോയനി   മക്കോധദമങ്ങളനിഹലേക്കോഹക  വലേനിയ  സയവക്കോദമക്കോയനിരുന്നു.
പകക്ഷ അത്തരത്തനിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നയ  ഈ നനിയമസഭയനില് ഉന്നയനികകണ അവസ
ഇവര്ക്കുണക്കോയനില.  പ്രതനിപക്ഷത്തനിനസ്റ്റ്  ഹകേക്കോണവകരണനിവന്നനില.  കേക്കോരണയ  ഗവണ്ഹമനനിഹന
ഭക്കോഗത്തുനനിന്നുയ ഹചകയണ കേക്കോരദങ്ങളനില്  ഏറവയ ശകമക്കോയ നനിലേപക്കോടുകേളണക്കോയനി.
അവനിഹട സൂപര് തക്കോരമക്കോകണക്കോ  മഹെെക്കോ കനതക്കോകനക്കോരക്കോകണക്കോ എഹന്നക്കോന്നുയ കനക്കോകക്കോഹത
കുറവക്കോളനികേള് ആരക്കോകണക്കോ അവഹര നനിയമത്തനിനുമുന്നനില് ഹകേക്കോണവരുന്ന കേക്കോരദത്തനില്
ഈ സര്കക്കോരുയ ആഭദന്തര വകുപ്പുയ  ഒരു ചക്കോഞലേദവമനിലക്കോത്ത നനിലേപക്കോടസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിചതനിഹന
ഭക്കോഗമക്കോയനിടക്കോണസ്റ്റ്  യഥക്കോര്ത്ഥത്തനില്  അവര്കസ്റ്റ്  അത്തരഹമക്കോരു  ഇഷക്യൂ  ഉന്നയനികക്കോന്
കപക്കോലുമുള്ള  സക്കോഹെെചരദമനിലക്കോത്തതസ്റ്റ്. ആകരക്കോഗദ വകുപനിഹനതനിഹര ഉന്നയനിചതുകപക്കോഹലേ
ഉന്നയനികക്കോനക്കോയനി എഹന്തങനിലുയ ഉന്നയനിച്ചുഹകേക്കോണവന്നക്കോല് കനഹര തനിരനിചടനി നന്നക്കോയനി കേനിട്ടുയ
എന്നവര്കസ്റ്റ് അറനിയക്കോയ.  പറയക്കോന് പറക്കോത്ത പരുവത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ് അവരുഹട നനിലേ.  ഈ
സഭയകേത്തസ്റ്റ്  തഹന്ന  അവഹര  സയബനനിചനിടകത്തക്കോളയ  പ്രതനികരക്കോധത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്.   ഇതക്കോണസ്റ്റ്
പ്രതനിപക്ഷത്തനിഹന അവസ. പ്രതനിപക്ഷയ ഇവനിഹട ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷനുമക്കോയനി
ബനഹപടക്കോണസ്റ്റ് ആകക്ഷപയ ഉന്നയനിചതസ്റ്റ്.

പടനികേജക്കോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്കോകസമുദക്കോയകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സക്കോയസക്കോരനിവയ
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പക്കോര്ലേഹമനറനികേക്കോരദവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ഹകേ  .    ബക്കോലേന്):  സര്,  ഇവനിഹട
ബഹമക്കോനദയക്കോയ ആകരക്കോഗദവകുപ്പുമനനിഹകതനിരക്കോയനി ഉണക്കോയ പരക്കോമര്ശങ്ങള് ഹഹഹെെകകക്കോടതനി
നസ്പീകയ  ഹചയ്തുഹവന്നുള്ളതസ്റ്റ്   അങ്ങയുഹട   ശദ്ധയനില്ഹപടനിട്ടുകണക്കോ;   ഈ  കകേസനില്  വക്കോദയ
കകേള്ക്കുന്ന സമയമുണക്കോയ പരക്കോമര്ശങ്ങഹള മക്കോധദമങ്ങള് വലേനിയ  വനിവക്കോദമക്കോകനിയതനിഹനയുയ
കകേക്കോടതനി  വനിമര്ശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേക്കോടതനി  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  ഞങ്ങള് കകേക്കോടതനിയനില്  പലേതുയ
പറയുയ, അതസ്റ്റ് കകേക്കോടതനിയനില് കകേസസ്റ്റ്  മനസനിലേക്കോകക്കോന് കവണനിയക്കോണസ്റ്റ്. അലക്കോഹത പത്രകക്കോര്കസ്റ്റ്
റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ്  ഹചയക്കോന്  എഴുതനിയ  ഉത്തരവകേളല.  കകേക്കോടതനിയുഹട  സുഗമമക്കോയ  നടത്തനിപനിനസ്റ്റ്
കദക്കോഷകേരമക്കോയനി ബക്കോധനിക്കുന്ന വനിധത്തനില് മക്കോധദമങ്ങള് വക്കോര്ത്ത ഹകേക്കോടുകക്കോന് പക്കോടനില. ഈ
കകേസസ്റ്റ് ഇന്നസ്റ്റ് അപസ്പീലേനിനസ്റ്റ് ഡനിവനിഷന്  ബഞനിനസ്റ്റ് മുമനില് കേനിടക്കുന്ന സമയത്തക്കോണസ്റ്റ്
റൂള്  50  പ്രകേക്കോരയ ഇതസ്റ്റ് ഇവനിഹട ഉയര്ത്തനിഹകക്കോണവന്നതസ്റ്റ്.  യഥക്കോര്ത്ഥത്തനില് അതസ്റ്റ്
എനര്ഹടയ്ന്  ഹചയക്കോന്  പക്കോടനില  എന്നുള്ളതസ്റ്റ്  ആ  സമയത്തുതഹന്ന  ഞക്കോന്
പറഞ്ഞതക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതനിഹന അടനിസക്കോനത്തനില് ബഹമക്കോനഹപട പ്രതനിപക്ഷയ എത്രയുയ
ഹപഹടന്നസ്റ്റ് ആ സതദക്കോഗ്രഹെെയ  അവസക്കോനനിപനിചസ്റ്റ് മക്കോപസ്റ്റ് പറയുന്നതക്കോയനിരനിക്കുയ ഏറവയ
നലതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമക്കോര്:   സര്,   ഇതക്കോണസ്റ്റ്  ഞക്കോന് കനരഹത്ത സൂചനിപനിചതസ്റ്റ്.
ഇത്രയുയ ദനിവസയ അടനിസക്കോനരഹെെനിതമക്കോയനിട്ടുള്ള ഒരു ആകരക്കോപണമുന്നയനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
നമ്മുഹട ആകരക്കോഗദവകുപ്പുമനനിഹയ മുള്മുനയനില് നനിര്ത്തുകേയക്കോയനിരുന്നു.  മക്കോധദമങ്ങളയ
അതനിനസ്റ്റ്  പങ്കുവഹെെനിച്ചു.  അഹതലക്കോയ  ധസ്പീരമക്കോയനി  കനരനിടസ്റ്റ്,  തക്കോന്  ഒരു  അപരക്കോധവയ
ഹചയ്തനിടനിഹലന്ന  കബക്കോദ്ധദത്തനില്  ഒരു കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റുകേക്കോരനികസ്റ്റ്  നനിരക്കുന്ന നനിലേയനില്
ഹനഞ്ചൂകകക്കോഹട  തഹന്ന   ഈ  സര്കക്കോരനിഹനയുയ  നയങ്ങഹളയുയ  പ്രതനികരക്കോധനിച  ആകരക്കോഗദ
വകുപ്പുമനനി ശസ്പീമതനി  ഹകേ.  ഹകേ.  ഹഹശലേജ ടസ്പീചഹറ  ഞക്കോന് അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ കേമ്മസ്പീഷനുമക്കോയനി ബനഹപട്ടുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  അവര് ഉന്നയനിച ആകക്ഷപയ
എന്തക്കോണസ്റ്റ്;  ഒരയഗമക്കോയനി  നനിയമനിച  ആളനിഹന  കപരനില്  കകേസ്സുകേളഹണന്നക്കോണസ്റ്റ്.   കനരകത്ത
ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനി  തഹന്ന  പറഞ  സക്കോധക്കോരണ  ധര്ണ്ണയനിലുയ  സമരത്തനിലുഹമക്കോഹക
പഹങടുത്തതനിഹന കകേസ്സുകേളക്കോണതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ്. ഹപക്കോതുപ്രവര്ത്തകേര്ഹകക്കോഹക ഉണക്കോകുന്ന
കകേസ്സുകേളണക്കോകുയ. ഇവനിഹട ആ വനിഷയയ ഉന്നയനിക്കുന്ന പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവള്ഹപഹട
അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്ന ആളകേളഹട കപരനില് അത്തരത്തനിലുള്ള കകേസ്സുകേളനികല; യഥക്കോര്ത്ഥ
കനിമനിനല്  കകേസസ്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവനിഹന  കപരനില്   വരക്കോന്  കപക്കോകുന്നകതയുള.
വകരണ കേക്കോരദമുണസ്റ്റ്. ഇന്നഹലേ ആകരക്കോഗദ വകുപ്പുമനനിഹകതനിഹര എന്തസ്റ്റ് ആകക്ഷപവയ
ഉന്നയനിക്കുകേ  എന്ന  നനിലേയനില്  വദക്കോജകരഖേ  ചമച്ചുഹകേക്കോണവന്നു.  ഹകേ.എചസ്റ്റ്.ആര്.
ഡബദ്യു.എസസ്റ്റ്.-ഹന  നനിയമനവമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  ആകക്ഷപമുന്നയനികക്കോന്  കവണനി
കൃത്രനിമ  കരഖേയുണക്കോകനി.  നമ്മഹളക്കോഹക  മനസനിലേക്കോകനിയനിടകത്തക്കോളയ  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്
നനിയമക്കോനുസൃതയ  മക്കോത്രമക്കോണസ്റ്റ്  അവനിഹട  പ്രവര്ത്തനിചതസ്റ്റ്.  ഓകരക്കോ   ഗവണ്ഹമനനിനുയ
പ്രധക്കോന തസനികേകേളനില് ആളകേഹള നനിയമനികക്കോന് അവകേക്കോശമുണസ്റ്റ്, ഹഡപക്യൂകടഷനനില്
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നനിയമനികക്കോനുള്ള  അവകേക്കോശമുണസ്റ്റ്.  അതനുസരനിചസ്റ്റ്  അധനികേക്കോരയ  വനിനനികയക്കോഗനിചനികടയുള.
പകക്ഷ അവനിഹട നനിയമവനിരുദ്ധമക്കോയനി കേക്കോരദങ്ങള് ഹചയ്തുഹവന്നസ്റ്റ് സക്കോപനികക്കോന്കവണനി
പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവസ്റ്റ്  പത്രസകമ്മളനയ  വനിളനിചസ്റ്റ്  ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനിഹകതനിഹര
വദക്കോജകരഖേ അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന്നു.  അതുസയബനനിചസ്റ്റ്  അകനസഷനികണയ,  കകേഹസടുകണയ.
വദക്കോജകരഖേ ചമയ്ക്കുകേ എന്നുള്ളതസ്റ്റ്  കനിമനിനല് കുറമക്കോണസ്റ്റ്.  ആ കനിമനിനല് കുറയ ഹചയ്ത
പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  രകമശസ്റ്റ്  ഹചന്നനിത്തലേയ്ഹകതനിഹര  കകേഹസടുകണഹമന്നസ്റ്റ്
ഞക്കോന് ഈ സഭയനില് ആവശദഹപടുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് അതനിനസ്റ്റ് തയക്കോറക്കോകേണയ.
ബഹമക്കോനഹപട പക്കോര്ലേഹമനറനികേക്കോരദ വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞതുകപക്കോഹലേ അവര് എത്രയുയ
ഹപഹടന്നസ്റ്റ്  സമരയ  അവസക്കോനനിപനിചസ്റ്റ്  കപക്കോകേണയ.   സഭയനില്  ഇന്നസ്റ്റ്  വരക്കോന്
ചമ്മലുണക്കോകുയ. 

പടനികേജക്കോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്കോകസമുദക്കോയകക്ഷമവയ  നനിയമവയ  സക്കോയസക്കോരനിവയ
പക്കോര്ലേഹമനറനികേക്കോരദവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ഹകേ  .    ബക്കോലേന്):  സര്,  ലേക്കോവ് ലേനിന്
കകേസനില്  വനിധനി  പറഞ്ഞ  ബഹമക്കോനഹപട  ജഡ്ജനികസ്റ്റ്  ഊമകത്തുകേള്  അയചതസ്റ്റ്
ബഹമക്കോനഹപട ഹമമറുഹട ശദ്ധയനില്ഹപടനിട്ടുകണക്കോ;  അതുയ ഇതുമക്കോയനി എഹന്തങനിലുയ
ബനമുകണക്കോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമക്കോര്:  സര്,  വദക്കോജകരഖേകേഹളക്കോഹക  ചമചസ്റ്റ്   പരനിചയ
സമന്നരക്കോയ ആളകേളക്കോണസ്റ്റ് ഇത്തരയ ഊമകത്തുകേള് അയയ്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    കജക്കോണ്  ഹഫര്ണക്കോണസസ്റ്റ്:  സര്,  ആ  പ്രസക്കോനഹത്ത  നയനിക്കുന്നയക്കോള്
പരസ്പീക്ഷയനില് വദക്കോജമക്കോയനി ജയനിചയക്കോളക്കോഹണന്നുള്ള കേക്കോരദയ അറനിയക്കോകമക്കോ? ശസ്പീ. എയ. എയ.
ഹെെസഹനക്കുറനിചക്കോണസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  കേള്ളസര്ടനിഫനികറ്റുയ  മക്കോര്കസ്റ്റ്  തടനിപ്പുയ  നടത്തനിയനിടക്കോണസ്റ്റ്
അകദ്ദേഹെെയ ജയനിചഹതന്ന കേക്കോരദയ  അകങ്ങയസ്റ്റ് ഓര്മ്മയുകണക്കോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമക്കോര്:  സര്,  ഈ സഭയനിലേനിലക്കോത്ത ആളകേഹള സയബനനിചസ്റ്റ്
നമ്മള്  ഇവനിഹട  പരക്കോമര്ശനികക്കോന്  പക്കോടനില  എന്നുള്ളതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  പറയുന്നനില.  ഇഹതക്കോഹക
നമ്മുഹട സമൂഹെെയ ചര്ച ഹചയ്ത കേക്കോരദങ്ങളക്കോണസ്റ്റ്.  ഞക്കോന് അതനിഹനക്കുറനിഹചക്കോന്നുയ പറയുന്നനില.
എനനികസ്റ്റ്  കതക്കോന്നനിയതസ്റ്റ്,  ഗവണ്ഹമനനിഹനതനിഹര  വളഹര  സസ്പീരനിയസക്കോയ  കേക്കോരദയ
ഉന്നയനിച്ചുഹകേക്കോണവരക്കോന് അവരുഹട ഹഹകേവശയ കേക്കോരദങ്ങളനില.  അവര് ആകലേക്കോചനിചസ്റ്റ്
കൃത്രനിമമക്കോയനി  ഇതുകപക്കോലുള്ള  കേക്കോരദങ്ങള്  ഉന്നയനിച്ചുഹകേക്കോണവന്നസ്റ്റ്  ഈ  ഒരു  സനിറ്റുകവഷന്
ഉണക്കോകനിയഹതന്തനിനക്കോഹണന്നസ്റ്റ് ആകലേക്കോചനിചകപക്കോള് ഇന്നലേഹത്ത ലേക്കോവ് ലേനിന് കകേസനിഹന വനിധനി
വന്നകപക്കോഴക്കോണസ്റ്റ് മനസനിലേക്കോയതസ്റ്റ്  23, 24 തസ്പീയതനികേളനില് ഈ സഭയനിലേനിരുന്നസ്റ്റ് നമ്മഹള
അഭനിമുഖേസ്പീകേരനികകണ ഒരു സക്കോഹെെചരദഹമക്കോഴനിവക്കോകക്കോന് കവണനിയക്കോണസ്റ്റ്,  അങ്ങഹനഹയക്കോരവസ
മുന്കടനി കേണഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ് അവര് യഥക്കോര്ത്ഥത്തനില് ഇകഴനിഞ്ഞ മൂന്നു നക്കോലേസ്റ്റ് ദനിവസമക്കോയനി സഭ
ബഹെെനിഷ്കരനിക്കുന്ന അജണ കനരകത്ത തഹന്ന ഹസറസ്റ്റ്  ഹചയ്തതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  ആകരക്കോഗദ
വകുപ്പുമക്കോയനി ബനഹപടസ്റ്റ് വര്ത്തമക്കോനയ ഉണക്കോയകപക്കോള് ഒരടനിസക്കോനവമനിലക്കോഹത  അതസ്റ്റ്
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പറഞ.  അഹലങനില്  മഹറക്കോരു  വകുപനിനസ്റ്റ്  കനഹര  പറയുമക്കോയനിരുന്നു.  ഈഹയക്കോരു
സനിറ്റുകവഷന് ഒഴനിവക്കോകക്കോന് കവണനിയക്കോണസ്റ്റ്  ആകരക്കോഗദ  വകുപനിഹനതനിഹര പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.
ലേക്കോവ് ലേനിന്  കകേസ്സുമക്കോയനി  ബനഹപട്ടുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി  വനിധനി  വന്നു.  അകക്കോരദവയ
ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനി  തഹന്ന  കനരകത്ത  വനിസരനിചസ്റ്റ്  പഴയ  ചരനിത്രവയ  എലക്കോ
കേക്കോരദങ്ങളയ  ഇവനിഹട  പറഞ.  നമ്മുഹട  ബഹമക്കോനദനക്കോയ  മുഖേദമനനി   കനരകത്ത
കകേസനില്  ആകരക്കോപണവനികധയനക്കോയ സമയത്തസ്റ്റ് സനി.പനി.ഹഎ.(എയ)-ഹന സയസക്കോന
ഹസകടറനിയക്കോയനിരുന്നു.  അകദ്ദേഹെെഹത്ത  പൂര്ണ്ണമക്കോയനി  കുറവനിമുകനക്കോകനിഹകക്കോണക്കോണസ്റ്റ്
ഇകപക്കോള്  വനിധനി വന്നനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കനരകത്ത സനി.ബനി.ഹഎ.-യുഹട വനിചക്കോരണ കകേക്കോടതനി
ആ  വനിധനി  പ്രഖേദക്കോപനിചതക്കോണസ്റ്റ്.  രക്കോഷസ്പീയ  കപ്രരനിതമക്കോയനി  അപസ്പീല്  കപക്കോയതനിഹന
തുടര്ന്നസ്റ്റ് ആ വനിധനി ശരനിവച്ചുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ് ഹഹഹെെകകക്കോടതനി വനിധനി പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
വനിചക്കോരണ ഹചയക്കോന് കപക്കോലുമുള്ള ഒരു കേക്കോരദവയ അതനിനകേത്തനിഹലന്നുയ ഇതസ്റ്റ് രക്കോഷസ്പീയ
ഉകദ്ദേശദകത്തക്കോഹട ഹകേടനിചമച കകേസക്കോഹണന്നുയ അകദ്ദേഹെെഹത്ത കവടയക്കോടുകേയക്കോയനിരുന്നു
എന്നുയ അസന്നനിഗമക്കോയനി കകേക്കോടതനി പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  വളഹര ശകമക്കോയ നനിലേയനിലേക്കോണസ്റ്റ്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോഴുയ നമ്മുഹട പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവസ്റ്റ്  എടുക്കുന്ന സമസ്പീപനയ
കനക്കോക. അവസക്കോനയ അകദ്ദേഹെെയ ശസ്പീ. ലേക്കോലുപ്രസക്കോദസ്റ്റ് യക്കോദവനിഹനയുയ ജയലേളനിതയുഹടയുയ  കപരസ്റ്റ്
പറഞ്ഞതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  അവസക്കോനനിചനിടനില.   ഇതനിനകേത്തസ്റ്റ്   അഴനിമതനിയുഹണന്നുയ
ഒരു ഭക്കോഗകമ അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുള, ഇനനിയുയ കകേസസ്റ്റ് വരക്കോന് കപക്കോകുന്നുഹവന്നുമുള്ള മടനില്
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  പറയുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഈ കകേസനിഹന സയബനനിച്ചുയ നനിയമഹത്തക്കുറനിച്ചുയ
എഹന്തങനിലുഹമക്കോരു പ്രക്കോഥമനികേ ജക്കോനമുഹള്ളക്കോരക്കോള് പറയുന്നതല.  ശസ്പീ. ലേക്കോലുപ്രസക്കോദസ്റ്റ്
യക്കോദവനിഹനയുയ  ജയലേളനിതയുഹടയുയ  കകേസസ്റ്റ്  കപക്കോഹലേ  ഇതനിഹനക്കോരു  പുനര്ജനയ
ഉണക്കോകുകേയക്കോഹണങനില്  അവരുഹട  കനതക്കോവക്കോണസ്റ്റ്  അതനില്  പ്രതനിയക്കോകേക്കോന്  കപക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.
അതനില് കകേസസ്റ്റ് തുടരക്കോനുകദ്ദേശനിച,  കനരകത്ത മുഖേദമനനി അതസ്റ്റ് വദകമക്കോയനി പറഞ,
കപഹരക്കോന്നുയ  എടുത്തുപറഞ്ഞനില.  അതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  രണമൂന്നസ്റ്റ്  ആളകേള്
ഹകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യുഹട  ചുമതലേ  വഹെെനിചനിരുന്നവരക്കോണസ്റ്റ്.  ഈ  എഗ്രനിഹമന്റുമക്കോയനി
ബനമുള്ളവരക്കോണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കക്കോര് ഭരനിക്കുന്ന കേക്കോലേഘടത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്.
ശസ്പീ. എ. ഹകേ. ആനണനി മുഖേദമനനിയുയ  ജനി. കേക്കോര്ത്തനികകേയന് ഹഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി
യുമക്കോയനിരുന്ന സമയത്തുള്ള ആളകേള്കക്കോണസ്റ്റ് ആ ഉത്തരവക്കോദനിതസയ. ആ ഉത്തരവക്കോദനിതസത്തനിഹന
ആഴങ്ങളനികലേയസ്റ്റ്  കപക്കോയക്കോല്  എവനിഹട  ഹചഹന്നത്തുയ  എന്നുള്ളതസ്റ്റ്  ഇവനിഹട  പറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്നനിടക്കോണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹെെയ വസ്പീണയ ഈ ആകക്ഷപമുന്നയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  പനിണറക്കോയനി
വനിജയഹന കവടയക്കോടുന്ന കേക്കോരദത്തനില് വലേനിഹയക്കോരു ഗൂഢക്കോകലേക്കോചനഹയക്കുറനിചസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി തഹന്ന
വദകമക്കോകനിയതക്കോണസ്റ്റ്.  ഗൂഢക്കോകലേക്കോചനയുണക്കോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനില്  രക്കോഷസ്പീയ  കനതൃതസമുണസ്റ്റ്.
മക്കോധദമങ്ങള്കസ്റ്റ് പങ്കുണസ്റ്റ്. ഞക്കോന് ഇകപക്കോഴുയ ഓര്ക്കുന്നതസ്റ്റ് ഈ കകേസുമക്കോയനി ബനഹപടസ്റ്റ് അന്നസ്റ്റ്
ഒരു  മക്കോധദമത്തനില്  രണസ്റ്റ്  ദനിവസമക്കോയനി  വന്ന  വക്കോര്ത്തയക്കോണസ്റ്റ്.  ഒരു  ദനിവസഹത്ത
ഹഹെെഡനിയഗനില്  പറയുന്നതസ്റ്റ്,  ആ  കകേസനില്  ജനി.  കേക്കോര്ത്തനികകേയനനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ഹമക്കോഴനി



385

എടുക്കുഹമന്നുയ പനിഹന്ന പറയുന്നതസ്റ്റ് ശസ്പീ.  പനിണറക്കോയനി വനിജയഹന കചക്കോദദയ ഹചയ്യുഹമന്നുമക്കോണസ്റ്റ്.
ഒരു  പ്രമുഖേ  പത്രയ  രണസ്റ്റ്  ദനിവസമക്കോയനി  ഈ  കകേസുമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുത്ത
വക്കോര്ത്തയക്കോണനിതസ്റ്റ്. ആ വക്കോര്ത്തകപക്കോലുയ ഈ ഒരു അന്തരസ്പീക്ഷയ വനികേസനിപനിച്ചുഹകേക്കോണ
വരുന്നതനിനുകവണനി അവര് സമര്ത്ഥമക്കോയനി പക്കോന് ഹചയ്തുഹവന്നതനിനസ്റ്റ് ഹതളനിവക്കോണനിതസ്റ്റ്.
അന്നസ്റ്റ്  വക്കോയനിചതനിഹന ഓര്മ്മയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  പറയുകേയക്കോണസ്റ്റ്.   ആ പത്രത്തനിഹലേ രണസ്റ്റ്
ഹമയനിന്  ഹഹെെഡനിയഗക്കോയനിരുന്നു.  ഇങ്ങഹന  സയഘടനിതമക്കോയ  ഒരു  ശമയ  നടന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  പനിണറക്കോയനി  വനിജയഹനന്ന  വദകനിഹയ  ഉന്മൂലേനയ  ഹചയക്കോന്  മക്കോത്രമല,
അകദ്ദേഹെെയ  പ്രതനിനനിധക്കോനയ  ഹചയ്യുന്ന  കേമ്മക്യൂണനിസസ്റ്റ്  പ്രസക്കോനഹത്ത  ഉന്മൂലേനയ  ഹചയക്കോനുള്ള
വലേനിയ ശമയ കടനിയക്കോണസ്റ്റ് നടന്നതസ്റ്റ്. ഇവനിഹട പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവസ്റ്റ് പറഞ്ഞതസ്റ്റ് ഞങ്ങള്
രക്കോഷസ്പീയമക്കോയനി എതനിര്ത്തതക്കോഹണന്നക്കോണസ്റ്റ്.  രക്കോഷസ്പീയമക്കോയനി മക്കോത്രയ എതനിര്ത്തതക്കോയനിരുഹന്നങനില്
വനിജനിലേന്സസ്റ്റ്  കനിയര്  ഹചയ്ത,  ശസ്പീ.  ഉകപന്ദ്ര  വര്മ്മഹയകപക്കോഹലേ  അതനിപ്രശസനുയ
സതദസനനുമക്കോയ ഡനി.ജനി.പനി.  കനിയര്  ഹചയ്ത ഒരു കകേസസ്റ്റ്  എന്തനിനക്കോയനിരുന്നു സനി.ബനി.ഐ.
കകേക്കോടതനികസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുത്തതസ്റ്റ്.  ഹപക്കോളനിറനികലേക്കോയുള്ള  ഹഫറസ്റ്റ്  മക്കോത്രമക്കോയനിരുഹന്നങനില്
അങ്ങഹന  ആയനിരുന്നനില.  ഓകരക്കോ  ഹതരഹഞ്ഞടുപസ്റ്റ്  വരുന്ന  ഘടത്തനിലുയ,  ഓകരക്കോ  പ്രധക്കോന
സന്ദര്ഭത്തനിലുയ,  ഇടതുപക്ഷയ  ഒരു  മുകന്നറത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരുങ്ങുന്ന  ഓകരക്കോ  ഘടത്തനിലുയ
അതനിഹന  ദുര്ബലേമക്കോക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഈ  കകേസനിഹന  സമര്ത്ഥമക്കോയനി  ഉപകയക്കോഗനികക്കോന്
ശമനിച്ചു.  അവസക്കോനയ എലക്കോ പനിടനിയുയ കപക്കോയകപക്കോള് ഊമകത്തുകേള് വഹര അയച്ചു.
അത്രയുയ  ഹനറനിഹകേട  ഏറവയ  നനികൃഷ്ടമക്കോയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഈ  കകേസുമക്കോയനി
ബനഹപടസ്റ്റ്  നടന്നനിട്ടുഹണന്നതനിനസ്റ്റ്  ഹതളനിവക്കോണനിതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിഹന  രക്കോഷസ്പീയ  ചരനിത്രത്തനില്
ഇതനിനസ്റ്റ് സമക്കോനമക്കോയ ഒരു സയഭവവയ ഉണക്കോയനിടനില. 

മനി  .   ഹഡപക്യൂടനി സസ്പീകര്  : ഹയസസ്റ്റ്..... പസ്പീസസ്റ്റ്...... പസ്പീസസ്റ്റ്.......

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമക്കോര്  : സര്,  കകേരളത്തനിഹന  രക്കോഷസ്പീയ  ചരനിത്രത്തനില്
കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റുകേക്കോഹരലക്കോയ  പലേ  തരത്തനിലുള്ള  കവടയക്കോടലുകേള്കസ്റ്റ്  വനികധയമക്കോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പഹക്ഷ  ഇതുകപക്കോലുള്ള  കവടയക്കോടലേനിനസ്റ്റ്  വനികധയമക്കോയ  ഒരു  സയഭവവയ  ഉണക്കോകേനില.
അതനിഹനഹയക്കോഹക അതനിജസ്പീവനിചസ്റ്റ് വന്നതക്കോണസ്റ്റ് ശസ്പീ. പനിണറക്കോയനി വനിജയനുയ അകദ്ദേഹെെയ
പ്രതനിനനിധക്കോനയ  ഹചയ്യുന്ന  പ്രസക്കോനവയ.  അതനില്  നമുകസ്റ്റ്  അഭനിമക്കോനവയ  സകന്തക്കോഷവമുണസ്റ്റ്.
ഈഹയക്കോരു  പതനത്തനിഹലേത്തനിയനിട്ടുയ  അവര്  പഠനിചനിടനിഹലന്നക്കോണസ്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷയ  അവരുഹട
പ്രതനികേരണങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ് കബക്കോധദമക്കോക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇന്നഹലേയുയ ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശനുയ ശസ്പീ.
പനി.  ടനി.  കതക്കോമസുഹമക്കോഹക ചക്കോനലുകേളനില് കപക്കോയനി ഈ കകേസനിഹന ഭക്കോവനിഹയക്കുറനിചസ്റ്റ്
നക്കോണമനിലക്കോഹത  വക്കോദയ  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്  കേണ.  പക്കോറ  വകസ്പീലുയ  പസ്പീറ  വകസ്പീലുഹമക്കോഹക
ചക്കോനല്  കകേക്കോടതനികേളനിലേക്കോണസ്റ്റ്  ഇകപക്കോള്  നനിരങ്ങനിഹകക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
ഈ  കേക്കോരദങ്ങഹളക്കോഹക  നക്കോടുയ  സമൂഹെെവയ  തനിരനിചറനിയുന്നുണസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനഹപട  മുഖേദമനനി
പറഞ്ഞതുകപക്കോഹലേ,  സമൂഹെെയ  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതുകപക്കോഹലേ ഈ  സര്കക്കോരനിഹനയുയ  നക്കോടനിഹനയുയ
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മുകന്നക്കോട്ടുനയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തസ്പീര്ചയക്കോയുയ ഈ വനിധനി ഉള്പഹടയുള്ള കേക്കോരദങ്ങള്,  ഇന്നസ്റ്റ്
ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനികസ്റ്റ്  അനുകലേമക്കോയനി  കകേക്കോടതനിയനില്  നനിന്നുണക്കോയ  പരക്കോമര്ശ
മുള്പഹടയുള്ള കേക്കോരദങ്ങഹളലക്കോയ ഈ സര്കക്കോരനിനസ്റ്റ്  കടുതല് ശകനികയക്കോഹട മുകന്നക്കോട്ടു
കപക്കോകുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഹെെക്കോയകേരമക്കോകുഹമന്നുള്ള  പ്രതസ്പീക്ഷകയക്കോഹട  ഈ  സര്കക്കോരനിഹന
ധനവനിനനികയക്കോഗ ബനിലനിഹന പനിന്തുണച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ് എഹന വക്കോക്കുകേള് അവസക്കോനനിപനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    കമക്കോന്സസ്റ്റ്  കജക്കോസഫസ്റ്റ്  : സര്,  കകേരളത്തനിഹന വനികേസനത്തനില് സര്കക്കോര്
കടുതല് ശദ്ധനിക്കുഹമന്നസ്റ്റ് ബഹമക്കോനഹപട മുഖേദമനനി ഇന്നസ്റ്റ് രക്കോവനിഹലേ നനിയമസഭയനില്
പറയുകേയുണക്കോയനി.  വളഹര  സസക്കോഗതക്കോര്ഹെെമക്കോയ  ഒരു  പ്രസക്കോവനയക്കോയനി  ഞങ്ങള്  ഇതനിഹന
കേക്കോണുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിഹന  വനികേസനത്തനില്  ഏറവയ  പ്രധക്കോനഹപടതക്കോണസ്റ്റ്  കേക്കോര്ഷനികേ
കമഖേലേയുഹട പുകരക്കോഗതനി.  ഇന്നസ്റ്റ് കേക്കോര്ഷനികേ കമഖേലേ നനിരവധനിയക്കോയ പ്രതനിസനനികേഹള
കനരനിടുന്നതനിഹനക്കുറനിചസ്റ്റ് നനിയമസഭയനില് സമസ്പീപ ദനിവസങ്ങളനില് തുടര്ചയക്കോയനി ചര്ച
നടക്കുകേയുണക്കോയനി.  ഇന്നഹലേ  ബഹമക്കോനദനക്കോയ  കകേരളക്കോ  കകേക്കോണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  കനതക്കോവസ്റ്റ്
ശസ്പീ. ഹകേ. എയ. മക്കോണനി അടനിയന്തരപ്രകമയയ അവതരനിപനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ് നനിയമസഭയനില്
ഹകേക്കോണവന്നതസ്റ്റ്  കേക്കോര്ഷനികേ  കമഖേലേയുഹട  പ്രതനിസനനികേഹളയക്കോണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള്  ഉന്നയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
കേക്കോര്ഷനികേ  കമഖേലേയ്ക്കുകവണനി  സമഗ്രമക്കോയ  ഒരു  കേക്കോര്ഷനികേ  നയത്തനിനസ്റ്റ്  രൂപയ  ഹകേക്കോടുകക്കോന്
ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  തയക്കോറക്കോകകേണതക്കോയനിട്ടുഹണന്നക്കോണസ്റ്റ്.   റബറനിഹന  കേക്കോരദത്തനില്  വന്ന
പ്രതനിസനനി  പരനിഹെെരനികക്കോന്   റബര്  വനിലേസനിരതക്കോ ഫണസ്റ്റ് ഏര്ഹപടുത്തനി.  ആ
പദ്ധതനി  ഫലേപ്രദമക്കോയനി  മുകന്നക്കോട്ടുഹകേക്കോണകപക്കോകുകേയുയ  ഇന്നഹത്ത  സക്കോഹെെചരദത്തനില്
അതസ്റ്റ്  200  രൂപയക്കോയനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയുയ  ഹചയണഹമന്ന  ആവശദയ  ശകമക്കോയനി
വസ്പീണയ ഞങ്ങള് ഉന്നയനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.

(അദ്ധദക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീകര്)

അതുകപക്കോഹലേ നക്കോളനികകേരത്തനിഹന സയഭരണയ കകേരളത്തനില് ഫലേപ്രദമക്കോയനി നടന്ന ഒരു
കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്.  ഇകപക്കോള് അതസ്റ്റ് നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് പുനരക്കോരയഭനികക്കോന്
കേഴനിയുന്ന  സക്കോഹെെചരദമുണക്കോകേണയ.  ഹനലനിഹന  പമനിയഗസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി  ഹകേക്കോടുക്കുന്ന
കേക്കോരദയ ഇവനിഹട വനിവനിധ സന്ദര്ഭങ്ങളനില് എലക്കോവരുയ ആവശദഹപടതക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതുവഹര
അതസ്റ്റ് ഹകേക്കോടുകക്കോന് കേഴനിയുന്ന സക്കോഹെെചരദയ ഉണക്കോയനിടനില.  സയഭരനിച ഹനലനിഹന വനിലേ
ഹകേക്കോടുകക്കോന്  കേഴനിയുന്ന  സക്കോഹെെചരദയ  ഉണക്കോയനിടനില.  ഇത്തരയ  കേക്കോരദങ്ങളനിഹലേലക്കോയ
ബഹമക്കോനഹപട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുയ  ധനകേക്കോരദ  വകുപ്പുമനനിയുയ  പരമക്കോവധനി
പരനിശമങ്ങള് നടത്തുന്നുഹണന്നുള്ളതസ്റ്റ് ഞങ്ങള് അയഗസ്പീകേരനിക്കുകമക്കോഴുയ ഈ ഓണത്തനിനു മുമസ്റ്റ്
ഇതസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുത്തുതസ്പീര്ക്കുകേഹയന്നതസ്റ്റ്  കേര്ഷകേഹര  സയബനനിച്ചുള്ള  ആവശദമക്കോണസ്റ്റ്.
നനിരന്തരമക്കോയ  ഇടഹപടലേനിഹന  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  കേര്ഷകേ  ഹപന്ഷന്  കുറചസ്റ്റ്  മക്കോസകത്തതസ്റ്റ്  ഇകപക്കോള്
ഹകേക്കോടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എങനിലുയ  ഇകപക്കോഴുയ  കുടനിശ്ശേനികേ  നനില്ക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  കുടനിശ്ശേനികേയുള്ള
എലക്കോ  മക്കോസകത്തയുയ  കേര്ഷകേ  ഹപന്ഷന്  ഹകേക്കോടുത്തുതസ്പീര്കക്കോന്  കേഴനിയണയ.   സയസക്കോന
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ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  മക്കോത്രമല  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഹമന്റുയ  കേക്കോര്ഷനികേ  വനിഷയത്തനില്  സഹെെക്കോയനി
കകണതക്കോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിര്ഭക്കോഗദവശക്കോല്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  കേക്കോര്ഷനികേ  കമഖേലേഹയ
സഹെെക്കോയനികക്കോന്  കേഴനിയുന്ന  നനിലേപക്കോടസ്റ്റ്  എടുക്കുന്നനിലക്കോഹയന്നുള്ളതസ്റ്റ്  പ്രതനികഷധക്കോര്ഹെെമക്കോണസ്റ്റ്.
അതനിനുകവണനി  പ്രധക്കോനമനനിഹയ  കേക്കോണുന്നതടകമുള്ള  കേക്കോരദങ്ങള്  കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭക്കോ
സകമ്മളനത്തനില്  തസ്പീരുമക്കോനനിചതക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതുവഹര  കകേരളത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്
അതനിനുകവണനിയുള്ള  നസ്പീകങ്ങള്  നടത്തക്കോന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അതനിനുകവണനി  ശകമക്കോയ
ഇടഹപടലുകേള് നടത്തുവക്കോനുയ കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നുയ 500  കകേക്കോടനി രൂപ കനടനിഹയടുകണഹമന്നുയ
ഐകേകേകണ്ഠന  പക്കോസക്കോകനിയതക്കോണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  കനടനിഹയടുക്കുന്നതനിനുള്ള  പരനിശമയ
ശകമക്കോയനി നടകത്തണതക്കോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ധനവനിനനികയക്കോഗ  ബനിലനിഹനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ചര്ച  ഹചയ്യുകമക്കോള്  അടനിസക്കോന  കമഖേലേയുഹട
വനികേസനമക്കോണസ്റ്റ്  ഏറവയ  പ്രധക്കോനഹപടതസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജക്കോര്ജസ്റ്റ്  ഇവനിഹട  ചൂണനി
കേക്കോണനിചതുകപക്കോഹലേ  ഗ്രക്കോമസ്പീണ  കറക്കോഡുകേളഹട  കേക്കോരദത്തനിലുള്ള  പ്രതനിസനനി  തുടരുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ഹമനനിഹന  കേക്കോലേത്തസ്റ്റ്  ഈ  ആവശദയ  നമ്മഹളലക്കോയ
ശകമക്കോയനി  ഉന്നയനിചതക്കോണസ്റ്റ്.  അവസക്കോനയ  ഏകേകദശയ  1000  കകേക്കോടനി  രൂപകയക്കോളയ
ഗ്രക്കോമസ്പീണ കറക്കോഡുകേള്കസ്റ്റ് അഡസ്പീഷണലേക്കോയനി പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. വഴനി വണ് ഹടയ ടക്കോറനിയഗസ്റ്റ്
എന്ന നനിലേയനില് ഹചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനിയുണക്കോയനി.  അതസ്റ്റ്  വലേനിഹയക്കോരു ആശസക്കോസമക്കോയനിരുന്നു.
ഇന്നസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസയയഭരണ  സക്കോപനങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഗ്രക്കോമസ്പീണ  കറക്കോഡുകേഹളലക്കോയ  ടക്കോര്
ഹചയ്യുന്നതനിനുള്ള  സക്കോഹെെചരദമനില  എന്നുള്ളതസ്റ്റ്  ഒരു  വസ്തുതയക്കോണസ്റ്റ്.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
തസ്പീര്ചയക്കോയുയ ബഹമക്കോനദനക്കോയ ധനകേക്കോരദ  വകുപ്പുമനനി കഡക്കോ.  ടനി.  എയ.  കതക്കോമസസ്റ്റ്  ഐസകേസ്റ്റ്
ഇത്തരയ  കേക്കോരദങ്ങളനിഹലേലക്കോയ  ജനപക്ഷത്തുനനില്ക്കുന്ന  ഒരു  ഭരണക്കോധനികേക്കോരനിഹയന്ന
നനിലേയനില്, തസ്പീര്ചയക്കോയുയ ഗ്രക്കോമസ്പീണ കറക്കോഡുകേള്, 140 മണലേങ്ങളനിലുയ  ബക്കോധനിക്കുന്ന
വനിഷയഹമന്ന  നനിലേയനില്  കടുതല്  അകലേക്കോടസ്റ്റ്ഹമനസ്റ്റ്,  1000  കകേക്കോടനി  രൂപഹയങനിലുയ
അതനിനുകവണനി മക്കോറനിവചസ്റ്റ്  ഒരു പരനിഹെെക്കോരത്തനികലേയസ്റ്റ്  വരക്കോനുയ  വണ് ഹടയ  ടക്കോറനിയഗസ്റ്റ്
എന്ന നനിലേയനിലുള്ള ഒരു നടപടനി സസസ്പീകേരനികണയ. 

കുടനിഹവള്ളത്തനിഹന  കേക്കോരദത്തനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഹമനനിഹന  എലക്കോ  അകലേക്കോടസ്റ്റ്ഹമന്റുയ
നനിര്ത്തനിയതക്കോയക്കോണസ്റ്റ്  കേക്കോണുന്നതസ്റ്റ്.  എങ്ങഹന നമ്മുഹട പദ്ധതനികേള് മുകന്നക്കോട്ടുഹകേക്കോണ
കപക്കോകുയ.  നനിലേവനിലുള്ള ഓണ് കഗക്കോയനിയഗസ്റ്റ് പദ്ധതനികേള് പൂര്ത്തനിയക്കോകണയ.  പുതനിയ
പദ്ധതനികേള്  ആരയഭനികണയ.  കേനിഫ്ബനിയനിലൂഹട  അങ്ങസ്റ്റ്  കുഹറകയഹറ  കേക്കോരദങ്ങള്
പ്രഖേദക്കോപനിച്ചു. അതസ്റ്റ്  നല കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്. കുടനിഹവള്ള പദ്ധതനികേള്കസ്റ്റ് മുന്ഗണന നല്കേനി
ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  സഹെെക്കോയനികക്കോത്ത  സക്കോഹെെചരദത്തനില്  സയസക്കോന
ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് ഈ പദ്ധതനികേള് മുകന്നക്കോട്ടുഹകേക്കോണകപക്കോകേക്കോന് കേഴനിയുന്ന സക്കോഹെെചരദമുണക്കോകണഹമന്നസ്റ്റ്
അഭദര്ത്ഥനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അകതക്കോഹടക്കോപയ  ഈ വര്ഹകലക്കോയ  നടകണഹമങനില്  കേരക്കോറുകേക്കോരുഹട
കുടനിശ്ശേനികേ  തസ്പീര്കണയ.  750  കകേക്കോടനി  രൂപകയക്കോളയ  വക്കോടര്  അകതക്കോറനിറനിയനില് തഹന്ന
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കുടനിശ്ശേനികേയക്കോയനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  എങ്ങഹന  ഇവനിഹട  കേക്കോരദങ്ങള്  നടക്കുഹമഹന്നക്കോരു
വലേനിയ  പ്രശ്നയ  നനില്ക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-യനില്  കനരഹത്ത  നടപക്കോകനിയ
ബനില് ഡനിസഇൗണനിയഗസ്റ്റ് സനിസയ ഒരക്കോശസക്കോസമക്കോയക്കോണസ്റ്റ് നമുകസ്റ്റ് കേക്കോണക്കോന് കേഴനിയുന്നതസ്റ്റ്.
അതുകപക്കോലുയ വക്കോടര് അകതക്കോറനിറനിയനില് നടപക്കോകനിയനിടനില.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ഒരു ഗഇൗരവതരമക്കോയ
ഇടഹപടല് ധനകേക്കോരദ വകുപ്പുമനനി  കുടനിഹവള്ള പദ്ധതനികേള് നടപക്കോക്കുന്നതനിനുകവണനി
അകലേക്കോടഹമനസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുകക്കോനുയ  കുടനിശ്ശേനികേ  തസ്പീര്കക്കോനുയ  കേഴനിയുന്ന  വനിധത്തനിലുള്ള
സക്കോഹെെചരദമുണക്കോകണഹമന്നുകടനി അഭദര്ത്ഥനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. 

മനി  .   സസ്പീകര്  : ഹയസസ്റ്റ്..... പസ്പീസസ്റ്റ്...... കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്....

ശസ്പീ  .    കമക്കോന്സസ്റ്റ് കജക്കോസഫസ്റ്റ്:  സര്,  ഞക്കോന് ചുരുക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  കേനിഫ്ബനി പദ്ധതനി
വലേനിയ പ്രതസ്പീക്ഷകയക്കോഹട നനില്ക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അതനിഹന കവഗത വര്ദ്ധനിപനികകണതുഹണന്നുള്ള
കേക്കോരദയ  ബഹമക്കോനഹപട  ധനകേക്കോരദ  വകുപ്പുമനനിയുഹട  ശദ്ധയനില്ഹപടുത്തുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
ഈ ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്  അധനികേക്കോരത്തനില് വന്നനിടസ്റ്റ്  ഒകന്നകേക്കോല് വര്ഷമക്കോയനി.  പദ്ധതനികേള്
പ്രഖേദക്കോപനിച്ചു.  ഇന്  പ്രനിന്സനിപനിള്  സക്കോങ്ഷന്  പലേ  കേക്കോരദത്തനിലുയ  ഹകേക്കോടുത്തതക്കോയനി
മനസനിലേക്കോക്കുന്നു.  എങനിലുയ  കേനിഫ്ബനി  വഴനിയുള്ള  പദ്ധതനികേള്  യക്കോഥക്കോര്ത്ഥദമക്കോകേണഹമങനില്
അതനിനസ്റ്റ്  ഭരണക്കോനുമതനി ഹകേക്കോടുത്തുഹകേക്കോണസ്റ്റ് വര്കസ്റ്റ്  ഹടണര് ഹചയക്കോന് കേഴനിയുന്ന കസജനികലേയസ്റ്റ്
കപക്കോകേക്കോന് കേഴനിയണയ.  ഏതക്കോനുയ  വര്ക്കുകേള്കസ്റ്റ്  ഹകേക്കോടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഹഭൂരനിപക്ഷയ
വരുന്ന പദ്ധതനികേള് ഇകപക്കോള് ഹപന്ഡനിയഗനിലേക്കോണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് പരനിഹെെരനികക്കോന് കേഴനിയുന്ന
വനിധത്തനിലുള്ള  ഇടഹപടല്  ഗവണ്ഹമനനിഹന  ഭക്കോഗത്തുനനിന്നുയ  ഉണക്കോകേണഹമന്നുകടനി
അഭദര്ത്ഥനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ഞക്കോന് ചുരുക്കുന്നു.

ധനകേക്കോരദവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (  കഡക്കോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതക്കോമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ): സര്,
നമ്മുഹട പദ്ധതനി നനിര്വഹെെണഹമലക്കോയ മുമസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് കേക്കോലേഹത്തകക്കോളയ കവഗതയനില് ഈ
വര്ഷയ കേക്കോരദക്ഷമമക്കോയനി നസ്പീകക്കോന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഏകകേദശയ  70  ശതമക്കോനത്തനില്
അധനികേയ പദ്ധതനിയുഹട അടങലേനിനസ്റ്റ് ഭരണക്കോനുമതനി നല്കേനികഴനിഞഹവന്നക്കോണസ്റ്റ് എഹന
അനുമക്കോനയ.  ഒന്നക്കോമഹത്ത  കേസക്കോര്ടര്  പനിന്നനിടുന്നകതയുള.  ബക്കോകനിയുള്ള  പലേതനിനുയ
ഭരണക്കോനുമതനി  ഹകേക്കോടുകക്കോന്  കപ്രക്കോജക്ടുകേളക്കോകേണയ.  അതനിനസ്റ്റ്  സമയഹമടുക്കുയ.  ഈ
ധനവനിനനികയക്കോഗ  ബനിലനിലൂഹട  പക്കോസക്കോകുന്ന  സസ്പീമുകേള്കസ്റ്റ്  എത്രയുയ  ഹപഹടന്നസ്റ്റ്  ഭരണക്കോനുമതനി
നല്കേനിഹകക്കോണസ്റ്റ്  നടപക്കോകക്കോനുള്ള  പരനിശമയ  നടത്തുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  അയഗസ്പീകേരനിച  പദ്ധതനികേള്
സയബനനിചസ്റ്റ് ചനിലേ കചക്കോദദങ്ങള് വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒന്നസ്റ്റ് ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജക്കോര്ജസ്റ്റ്  കചക്കോദനിചതക്കോണസ്റ്റ്.
വനിദദക്കോഭദക്കോസ  യജത്തനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനി  സ്കൂളകേള്  ഹഹെെഹടകേസ്റ്റ്  ആക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
8  മുതല് 12 വഹരയുള്ള കക്കോസ്സുകേളനി ല് കേമക്യൂടര് സഇൗകേരദങ്ങള് വരനികേയക്കോണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
ഉപകയക്കോഗനിചക്കോണസ്റ്റ്  പഠനിപനികകണതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  നടകണഹമന്നുഹണങനില്  സര്കക്കോര്
കേനിഫ്ബനി വഴനി പണയ  എത്തനികണയ.  പഹക്ഷ,  അതനിനുള്ള തയക്കോഹറടുപസ്റ്റ്  കവണയ.
കക്കോസസ്റ്റ്  മുറനികേള് അടച്ചുറപ്പുള്ളതക്കോകേണയ.  ഹടല് പക്കോകേനിയ കക്കോസസ്റ്റ്  മുറനികേളക്കോഹണങനില്
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ഹപക്കോടനി  പരമക്കോവധനി  കുറയുയ.  ചനിലേകപക്കോള്  വയറനിയഗസ്റ്റ്  കവണനി  വകന്നയക്കോയ.   ഇങ്ങഹനയുള്ള
ഹചലേവകേളണസ്റ്റ്. ഇതനിലക്കോഹത എങ്ങഹന നടത്തക്കോഹമന്നതക്കോണസ്റ്റ് ശസ്പീ. പനി.  സനി.  കജക്കോര്ജസ്റ്റ്
കചക്കോദനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഹെെരനിത  കകേരളയ  മനിഷനക്കോയക്കോലുയ  ആര്ദയ  പദ്ധതനിയക്കോയക്കോലുയ
വനിദദക്കോഭദക്കോസ യജമക്കോയക്കോലുയ ഇതനിഹനഹയക്കോഹക മുഴുവന് ഹചലേവയ സര്കക്കോര് തഹന്ന
വഹെെനികണയ.  മനിഷനക്കോയുയ ജനകേസ്പീയ  യജവമക്കോയനി നടകത്തണ ആവശദഹമന്തക്കോണസ്റ്റ്;
ജനങ്ങളഹടയുയ  മക്കോകനജ് ഹമനനികനയുഹമക്കോഹക  പങക്കോളനിത്തയ  വകരണതുണസ്റ്റ്.  4  മണലേങ്ങളനില്
നടപക്കോകനിയതനില്  ഈ  പറഞ്ഞ  ഹചലേഹവലക്കോയ  ജനങ്ങളഹട  സഹെെകേരണകത്തക്കോഹട
പ്രക്കോകദശനികേമക്കോയനി  നടപക്കോക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്  ഹചയ്തതസ്റ്റ്.  അപൂര്വയ  കകേസുകേളനില്  അങ്ങഹന
പറക്കോഹത വരക്കോയ. അതുഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്  ആസനി വനികേസന ഫണസ്റ്റ് ഇതനിനുകവണനി ഉപകയക്കോഗനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അങ്ങഹന ഉപകയക്കോഗനിക്കുകമക്കോഴുയ പകുതനിഹയങനിലുയ പ്രക്കോകദശനികേമക്കോയനി സമക്കോഹെെരനികണയ.  ഒരു
കക്കോസസ്റ്റ്  മുറനികസ്റ്റ്  5  ലേക്ഷയ രൂപ വരുഹമങനില്  2  ½ ലേക്ഷയ രൂപ ആസനി  വനികേസന
ഫണനില്നനിന്നുയ എടുകക്കോയ.  ബക്കോകനി  2   ½ ലേക്ഷയ രൂപ പ്രക്കോകദശനികേമക്കോയനി  സമക്കോഹെെരനികക്കോന്
പറണയ. അതഹലങനില് പണഹത്ത കേവനിത കപക്കോഹലേ, ഒരു ബസ്പീഡനി തരൂ, ഒരു തസ്പീഹപടനി
ഹകേക്കോള്ളനി  തരൂ,  അവസക്കോനയ  ഒരു  ചുണ  തരൂ,  ഞക്കോഹനക്കോന്നസ്റ്റ്  ബസ്പീഡനി  വലേനിചസ്റ്റ്
രസനികഹടഹയന്നസ്റ്റ് പറയുന്നതുകപക്കോഹലേ ഇഹതലക്കോയ ഹകേക്കോണകപക്കോയനി ഹകേക്കോടുത്തനിടസ്റ്റ് കേക്കോരദയ
നടത്തുന്ന സനിതനി വരുയ. 

അങ്ങഹന ഹകേക്കോടുത്തക്കോല് എന്തുപറ്റുഹമന്നസ്റ്റ് അറനിയക്കോകമക്കോ?  ഇതനിനസ്റ്റ്  ഓണര്ഷനിപസ്റ്റ്
ഉണക്കോകേനില  എന്നുമക്കോത്രമല  ഇതസ്റ്റ്  ഉപകയക്കോഗനികനിഹലന്ന  കേക്കോരദത്തനില്  യക്കോഹതക്കോരു
സയശയവയ  കവണ.  ഇതുപകയക്കോഗനിചസ്റ്റ്  പഠനിപനികണഹമങനില്  അദ്ധദക്കോപകേര്  തയക്കോറക്കോകേണയ,
ജനങ്ങളഹട  ഇടഹപടല്  ആവശദമക്കോണസ്റ്റ്.  അതനിഹനക്കോഹകയുള്ള  അന്തരസ്പീക്ഷഹമക്കോരുകക്കോനക്കോണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  രണക്കോമതക്കോയനി,  ഗ്രക്കോമസ്പീണ കറക്കോഡുകേഹളപറനി പറഞ.  ഗ്രക്കോമസ്പീണ കറക്കോഡുകേള്കസ്റ്റ്
കേഴനിഞ്ഞ പ്രക്കോവശദവയ  ആയനിരയ കകേക്കോടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.  പഹക്ഷ എലക്കോ വര്ഷവയ
പക്കോനനിനസ്റ്റ് പുറത്തസ്റ്റ് ഹകേക്കോടുകക്കോന് കേഴനിയനില.  ബഡ്ജറസ്റ്റ്  തതസയ അനുസരനിചസ്റ്റ് റവനക്യൂ വരുമക്കോനവയ
റവനദ്യു  ഹചലേവയ  എത്രയുയ  ഹപഹടന്നസ്റ്റ്  തുലേദമക്കോകണയ  അഹലങനില്  ഗഇൗരവതരമക്കോയ
പ്രതദക്കോഘക്കോതങ്ങള്  ഉണക്കോകുയ.  ഇകപക്കോള്  പുതനിയ  എഫസ്റ്റ്.ആര്.ബനി.എയ.  ആക്ടനിഹന
കഭദഗതനി  വരുന്നുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  വന്നുകേഴനിയുകമക്കോകഴയ്ക്കുയ  വളഹര  കേര്ശനവയ  കേര്കശവമക്കോയ
നനിലേപക്കോടസ്റ്റ്  ഇകക്കോരദത്തനില് വരക്കോന് കപക്കോകുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  മൂലേധന ഹചലേവസ്റ്റ്  പക്കോനനിഹലേ പറ്റുകേയുള.
എന്നക്കോല്  കേനിഫ്ബനി  വന്നതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  കടുതല്  ഹചലേവസ്റ്റ്  അവനിഹടയക്കോയനിരനിക്കുഹമന്നസ്റ്റ്
പറഞ്ഞസ്റ്റ്  പക്കോനനില്   മൂലേധന  ഹചലേവസ്റ്റ്   ഗണദമക്കോയനി  കുറയുകേയുയ  റവനക്യൂ  പക്കോനക്കോയനി
മക്കോറനിഹകക്കോണനിരനിക്കുകേയുമക്കോണസ്റ്റ്.  അങ്ങഹന  വന്നക്കോല്  ബഡ്ജറനില്  ഒരനികലുയ  ഇഇൗ
തനിരുത്തസ്റ്റ്  വരുത്തുവക്കോന്  കേഴനിയനില.  അതസ്റ്റ്  പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  വലേനിയ  പ്രതദക്കോഘക്കോതങ്ങള്  സൃഷ്ടനിക്കുയ.
അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ് ഇങ്ങഹനയുള്ള ആവശദങ്ങള് ഇഇൗ വര്ഷയ മുതല് പക്കോനനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി
തഹന്ന ഉള്ഹകക്കോള്ളനിക്കുന്നതനിനുള്ള പരനിശമയ  നടത്തുയ.  കുടനിഹവള്ളയ സയബനനിചസ്റ്റ്
ഇവനിഹട  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  വളഹര  ശരനിയക്കോണസ്റ്റ്.  കുടനിഹവള്ളത്തനിഹന  കേക്കോരദത്തനില്  നനിലേവനിലുള്ള
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സസ്പീമുകേള്  പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കേനിഫ്ബനി  അതനിഹന  ഗഇൗരവയ  കേണകനിഹലേടുത്തു
ഹകേക്കോണസ്റ്റ്  പണയ  ലേഭദമക്കോക്കുയ.  തടസയ  നനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്  വക്കോടര്  അകതക്കോറനിറനിയുഹട
നനിര്വഹെെണകശഷനിയക്കോണസ്റ്റ്. അലക്കോഹത പണമനിലക്കോയ്മയല. ഏതസ്റ്റ് കവണഹമങനിലുയ നമുഹകടുകക്കോയ.
പഹക്ഷ  അതസ്റ്റ്  ഹപക്കോതുവനില്  ജലേവനിഭവ  വകുപനിനസ്റ്റ്  മക്കോത്രമല  എലക്കോ  വകുപ്പുകേള്ക്കുയ
പരനിമനിതനിയുണസ്റ്റ്.  ഒരു  പരനിധനികസ്റ്റ്  അപ്പുറകത്തയസ്റ്റ്  ചുമതലേ  ഏഹറടുത്തസ്റ്റ്  നനിര്വഹെെനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അവര്കസ്റ്റ്  കേഴനിയുന്നനില  എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്  പ്രശ്നയ.  ഞക്കോന്  ദസ്പീര്ഘമക്കോയനി  മറസ്റ്റ്  കേക്കോരദങ്ങഹളപറനി
പറയുന്നനില. എന്നക്കോല്  സഭ അവസക്കോനനിക്കുന്ന  ദനിവസമക്കോയ ഇന്നസ്റ്റ്  സഭ തുടങ്ങുകമക്കോ
ഴുണക്കോയനിരുന്ന  കേക്കോര്കമഘങ്ങഹളക്കോഹക  മക്കോറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  സഭയനില്  ഉടനസ്പീളയ  പ്രശ്നങ്ങള്
ഉന്നയനിചസ്റ്റ്  സൃഷ്ടനികക്കോന്  ശമനിച  വനിവക്കോദങ്ങഹളക്കോഹക  ഹകേടടങ്ങനിഹകക്കോണക്കോണസ്റ്റ്  ഇന്നസ്റ്റ്
സഭ അവസക്കോനനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിഹലേ ഏറവയ പ്രധക്കോനഹപടതസ്റ്റ് ഇന്നസ്റ്റ് ബഹമക്കോനഹപട
മുഖേദമനനി നടത്തനിയ പ്രസയഗമക്കോണസ്റ്റ്. എങ്ങഹനയക്കോണസ്റ്റ് ഒരു വനിവക്കോദയ രണസ്റ്റ് പതനിറക്കോണസ്റ്റ്
കേക്കോലേയ  കേത്തനിയുരുണസ്റ്റ്  നമ്മുഹട വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് വനിലേങ്ങസ്റ്റ് തടനിയക്കോയനി വരുന്നതസ്റ്റ്. വദകനികേളഹട
നഷ്ടയ മക്കോത്രമല,  കേക്കോരദക്ഷമമക്കോയനി തസ്പീരുമക്കോനങ്ങള് എടുത്തസ്റ്റ് ഹചയ്യുന്നതനിനുള്ള  അന്തരസ്പീക്ഷവയ
കടനി  ഇങ്ങഹനയുള്ള  വനിവക്കോദങ്ങള്  ഇലക്കോതക്കോക്കുയ.  ഇഇൗ  സഭയനില്  എഹന്നക്കോഹക  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്
സയബനനിചസ്റ്റ്  ചര്ച ഹചയ്തനിട്ടുകണക്കോ ആ ചര്ചയനിഹലേലക്കോയ പഹങടുത്തനിട്ടുള്ള ആളക്കോണസ്റ്റ്
ഞക്കോന്.  ഇഹതങ്ങഹന  ഇങ്ങഹന  വദക്കോഖേദക്കോനനിചസ്റ്റ്  ഉണക്കോകക്കോന്  പറ്റുഹമന്നസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്
മനസനിലേക്കോകുന്നനില.  കകേരളത്തനിഹലേ  ജലേഹഹവദദ്യുത  പദ്ധതനികേഹളക്കോഹക  പണസ്റ്റ്  പണനിതതക്കോയതു
ഹകേക്കോണസ്റ്റ് അറകുറപണനികേഹളക്കോഹക ഹചയ്തസ്റ്റ് നവസ്പീകേരനികക്കോന് അന്നഹത്ത യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
സര്കക്കോര് നയപരമക്കോയ തസ്പീരുമക്കോനഹമടുക്കുന്നു. ഇടുകനി ജലേഹഹവദദ്യുതനി പദ്ധതനിയടകയ
കകേരളത്തനിഹലേ മുഴുവന് ജലേഹഹവദദ്യുത പദ്ധതനികേളയ നവസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്
കേമനനിയുമക്കോയനി  MoU  ഒപസ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നു. അതനില് ആദദകത്തതക്കോയനിടസ്റ്റ് കുറദക്കോടനികസ്റ്റ് കേരക്കോര്
ഹകേക്കോടുത്തസ്റ്റ്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുന്നു.  സനി.ആനസ്റ്റ്  എ.ജനി.-യുഹട  വനിമര്ശനയ  അതനിഹനപറനി
വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകത കുറദക്കോടനിയുഹട മക്കോതൃകേയനില്  പള്ളനിവക്കോസലുയ ഹചങ്കുളവയ പന്നദക്കോറുയ
ഏഹറടക്കുയ. ഇതനിഹന അവസക്കോന ഘടത്തനില് സര്കക്കോര് മക്കോറുകേയുയ ശസ്പീ. പനിണറക്കോയനി
വനിജയന്  ഹഹവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയക്കോയനി  ചുമതലേ  ഏല്ക്കുന്നു.  ശസ്പീ.  പനിണറക്കോയനി  വനിജയന്
ഹചയ്ത കേക്കോരദഹമന്തക്കോണസ്റ്റ്? MoU  റൂടനില് ഒരു കേമനനിഹയ മക്കോത്രയ ആശയനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
ജലേഹഹവദദ്യുത  പദ്ധതനികേള്  നവസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  നയപരമക്കോയനി  കവഹണന്നസ്റ്റ്  വയ്ക്കുന്നു.
അവരുമക്കോയുള്ള  കേരക്കോറുകേള്  തുടര്ന്നനില,  പകേരയ  ഓകരക്കോന്നുയ  ഹടണര്  വനിളനിച്ചുഹകേക്കോടുകക്കോന്
തസ്പീരുമക്കോനനിക്കുന്നു.  അകപക്കോള് എ.ബനി.ബനി.  എന്നുപറയുന്ന കേമനനി നമുഹകതനിരക്കോയനി
കകേസനിനസ്റ്റ്  കപക്കോകുകേയുയ  കകേസസ്റ്റ്  നമ്മള്  കതക്കോല്ക്കുകേയുയ  ഹചയ്തു.  അവര്ക്കുതഹന്ന
ഹകേക്കോടുകകണനിവന്നു.  പഹക്ഷ നയപരമക്കോയ മക്കോറയ  വരുത്തുന്നു.  ഇതനിഹന  അവസക്കോന
ഘടത്തനില് എത്തനിനനില്ക്കുകമക്കോള് ഇതസ്റ്റ് കവഹണന്നസ്റ്റ് തസ്പീരുമക്കോനനിചനിട്ടുഹണങനില് അതസ്റ്റ്
കകേസുയ നടപടനികേളമക്കോയനി  അനന്തമക്കോയനി  നസ്പീണകപക്കോകുയ എന്നുള്ളതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്   അതസ്റ്റ്
തുടരുന്നതനിനസ്റ്റ്  തസ്പീരുമക്കോനനിക്കുന്നു.  ഉത്തമ  വനിശസക്കോസകത്തക്കോഹട  ഭരണക്കോധനികേക്കോരനി  എടുക്കുന്ന
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തസ്പീരുമക്കോനമക്കോണതസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷയ  അകദ്ദേഹെെയ  മക്കോറനി  കവഹറ  മനനിമക്കോര്  വരുന്നു.  ഇങ്ങഹന
ഇത്രയുയ  മനനിമക്കോര്കസ്റ്റ്  തുടകവയ  ചരനിത്രവയ  ഉള്ളനിടത്തുനനിന്നുയ  ഒരക്കോളഹട  കപരനില്
മക്കോത്രയ എങ്ങഹന കകേഹസടുക്കുഹമന്നക്കോണസ്റ്റ് കകേക്കോടതനി കചക്കോദനിചതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് തുടകയ മുതല്
ഉള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതുമക്കോയനി  കനരനിടസ്റ്റ്  ബനമനിഹലങനിലുയ  കേകനഡനിയന് ഇന്റര്നക്കോഷനല്
ഹഡവലേപ്ഹമന്റസ്റ്റ്  ഏജന്സനി  (സനിഡ)-യനില്  നനിന്നുയ  കേനിടക്കോന്  കപക്കോകുന്ന  ആനുകലേദഹമന്നസ്റ്റ്
പറയുന്നതസ്റ്റ്  കേകനഡനിയന്  സര്കക്കോരനിഹന  ഗ്രക്കോനക്കോണസ്റ്റ്.  വനികദശ  സഹെെക്കോയത്തനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനി
നല്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതനിഹലേ  കടയസസ്റ്റ്  ആനസ്റ്റ്  കേണനിഷന്സസ്റ്റ്   കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  കടുതല്
അനുകലേമക്കോകക്കോന്  മക്കോത്രകമ  ശമനിചനിട്ടുള.  ഇതനിഹന  ഒരു  വദകനിഹയ  കവടയക്കോടക്കോന്
കവണനിയുള്ള വലേനിയ അവസരമക്കോകനി മക്കോറനിഹയന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.  ഇനനി സക്കോകങതനികേമക്കോയനി
എലക്കോയ  കമത്തനിലേക്കോഹണഹന്നക്കോന്നുയ നമ്മള് അവകേക്കോശഹപടുന്നനില.  സനി.ആനസ്റ്റ്  എ.ജനി.
പറയുന്നഹതക്കോന്നുയ  ഹതറക്കോഹണന്നല  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  നനിയമപരമക്കോയനി  പരനികശക്കോധനികകണ
കേക്കോരദമക്കോഹണന്നസ്റ്റ്  മൂന്നു ഉകദദക്കോഗസരുഹട കപരുകേള് പരക്കോമര്ശനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനി
തഹന്ന  അവഹരപറനി  സൂചനിപനിച്ചു.  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയുഹട  തുടകയ  മുതല്  ഉള്ളതസ്റ്റ്
ഉകദദക്കോസനക്കോരക്കോണസ്റ്റ്.  ഇതനിനപ്പുറയ  കപക്കോയനിടസ്റ്റ്  ആരക്കോണസ്റ്റ്  ഉത്തരവക്കോദനിഹയന്നുള്ളതനിഹന
പറനി  കചക്കോദനികക്കോവന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  നനിയമസഭയനില്  ജനി.  കേക്കോര്ത്തനികകേയകനക്കോടസ്റ്റ്  കചക്കോദനിചകപക്കോള്
പറഞ്ഞതസ്റ്റ്,  ഒന്നുയ  രണയ  കേരക്കോര്  സനി.  വനി.  പത്മരക്കോജന്  ഒപ്പുവചകശഷമക്കോണസ്റ്റ്
ജനി.  കേക്കോര്ത്തനികകേയന്  മൂന്നക്കോമഹത്ത  കേരക്കോര്  ഒപസ്റ്റ്  വചതസ്റ്റ്.  ജനി.  കേക്കോര്ത്തനികകേയനസ്റ്റ്
മനനിഹയന്ന നനിലേയനില് മൂന്നക്കോമഹത്ത കേരക്കോര് വയ്കകണക്കോഹയന്നസ്റ്റ് തസ്പീരുമക്കോനനികക്കോനുള്ള
സസക്കോതനദയ  ഉണക്കോയനിരുകന്നക്കോ  എന്നുള്ള  കചക്കോദദത്തനിനസ്റ്റ്  ഇലക്കോഹയന്നക്കോണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സഭയനില്
കേക്കോര്ത്തനികകേയന് മറുപടനി പറഞ്ഞതസ്റ്റ്. പനിഹന്ന എന്തനിനക്കോണസ്റ്റ് ഇങ്ങഹന കചക്കോദനിക്കുന്നഹതന്നുള്ളതസ്റ്റ്
വദകനിപരമക്കോയനി  എകന്നക്കോടസ്റ്റ്  വനിശദസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഞക്കോന്  അതനിഹനപറനി  ഇവനിഹട
പറയുന്നനില.  ഇങ്ങഹന വനിഴനിഞ്ഞയ പദ്ധതനിഹയടുത്തക്കോലുയ വനിമര്ശനമുണസ്റ്റ്.  സനി.ആന.
എ.ജനി.യുഹട റനികപക്കോര്ട്ടുണസ്റ്റ്,  അതനിഹന പരനികശക്കോധന നടകഹട.  പഹക്ഷ ഒരു രക്കോഷസ്പീയ
വനിവക്കോദമക്കോകനിഹകക്കോണസ്റ്റ് ആ പദ്ധതനി അനന്തമക്കോയനി  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന്ന ഏര്പക്കോടനികലേയസ്റ്റ്
ഇല.  അതനിനര്ത്ഥയ ഇവനിഹട എഹന്തങനിലുയ ഉണക്കോയനിട്ടുഹണങനില് ഞങ്ങള് അതനിനസ്റ്റ്
അനുകലേമക്കോയനി  നനില്ക്കുന്നുഹവന്നല.  അതനിഹന  പരനികശക്കോധന  നടത്തനി  ആരക്കോണസ്റ്റ്
കുറവക്കോളനിഹയന്നസ്റ്റ് കേണപനിടകഹട. ഇഇൗ പദ്ധതനി രൂപസ്പീകേരനിചകപക്കോള് സനി. ആനസ്റ്റ് എ.ജനി.
പറയുന്നതുകപക്കോഹലേ  എഹന്തങനിലുയ  കമകകടുഹണങനില്  അതസ്റ്റ്  കകേക്കോടതനികയക്കോ  മറക്കോഹരങനിലുയ
അകനസഷനികഹട. ആരക്കോണസ്റ്റ് കവഹണന്നസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് കകേവലേഹമക്കോരു രക്കോഷസ്പീയകമക്കോ
വദകനിപരകമക്കോ  ആയ  ആകക്ഷപത്തനിഹന  പ്രശ്നമല.  കകേരളത്തനിഹന  വനികേസനകത്തക്കോടുള്ള
സമസ്പീപനവമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  കേനിടക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്  ഇങ്ങഹനയുള്ള  വനിഷയങ്ങളനില്  രക്കോഷസ്പീയ
പക്കോര്ടനികേള്  എന്തസ്റ്റ്  സമസ്പീപനയ  സസസ്പീകേരനികണഹമന്നതസ്റ്റ്.  ഏതക്കോയക്കോലുയ  സഭ  ഇന്നസ്റ്റ്
അവസക്കോനനിക്കുകമക്കോള്  ഇത്തരയ  കേക്കോരദങ്ങളനില്  കൃതദമക്കോയ  വദകത  വന്നുഹവന്നതസ്റ്റ്
വളഹര  സകന്തക്കോഷകേരമക്കോയ  കേക്കോരദമക്കോണസ്റ്റ്.  ആ  സകന്തക്കോഷത്തനില്  എലക്കോവരുയ  പങ്കു
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കചരുഹമന്നസ്റ്റ്  എനനികസ്റ്റ്  ഉറപ്പുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  ധനവനിനനികയക്കോഗ  ബനില്  പക്കോസക്കോകണഹമന്നസ്റ്റ്
അഭദര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

മനി  .    സസ്പീകര്:  2017-ഹലേ  കകേരള  ധനവനിനനികയക്കോഗ  ബനില്  പരനിഗണനയസ്റ്റ്
എടുകണഹമന്ന പ്രകമയഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്........

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നു. ബനില് പരനിഗണനയ്ഹകടുക്കുന്നു. 

2-  ഉയ   3-  ഉയ വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .   സസ്പീകര്: 2-ഉയ 3-ഉയ വകുപ്പുകേള് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര് .........

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര് .........

2-ഉയ  3-ഉയ  വകുപ്പുകേള്  ബനിലനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന  പ്രശ്നയ  സഭ
അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

2-ഉയ 3-ഉയ വകുപ്പുകേള് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി.

പടനികേ

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .   സസ്പീകര്:  പടനികേ ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര് .........

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര് .........

പടനികേ ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

പടനികേ ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി.

1-  ാംവകുപ്പുയ പസ്പീഠനികേയുയ കപരുയ

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .    സസ്പീകര്: 1-ാം വകുപ്പുയ പസ്പീഠനികേയുയ കപരുയ ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന
പ്രശ്നഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര് .........
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പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര് .........

1-ാം വകുപ്പുയ പസ്പീഠനികേയുയ കപരുയ ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നയ സഭ
അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

1-ാം വകുപ്പുയ പസ്പീഠനികേയുയ കപരുയ ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി.

ധനകേക്കോരദവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡക്കോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതക്കോമസസ്റ്റ് ഹഎസകേസ്റ്റ്): സര്,
2017-ഹലേ കകേരള ധനവനിനനികയക്കോഗ (4-ാം നമര്) ബനില് പക്കോസക്കോകണഹമന്ന പ്രകമയയ
ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

ആകരക്കോഗദവയ സക്കോമൂഹെെദനസ്പീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ഹകേ  .    ഹകേ  .    ഹഹശലേജ
ടസ്പീചര്): സര്, ഞക്കോന് പ്രകമയഹത്ത പനിന്തക്കോങ്ങുന്നു.

മനി  .    സസ്പീകര്:  2017-ഹലേ  കകേരള  ധനവനിനനികയക്കോഗ  (4-ാം  നമര്)  ബനില്
പക്കോസക്കോകണഹമന്ന പ്രകമയഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര് ............

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര് ............

2017-ഹലേ കകേരള ധനവനിനനികയക്കോഗ  (4-ാം നമര്)  ബനില് പക്കോസക്കോകണഹമന്ന
പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.  ബനില് പക്കോസക്കോയനിരനിക്കുന്നു.

VIII പ്രസക്കോവന

സനിയഗനിള് ഹബഞസ്റ്റ് വനിധനിയനിഹലേ പരക്കോമര്ശയ

മുഖേദമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്കോയനി  വനിജയന്):  സര്,  ബക്കോലേക്കോവകേക്കോശ  കേമ്മസ്പീഷന്
അയഗങ്ങളഹട നനിയമനവമക്കോയനി ബനഹപട സനിയഗനിള് ഹബഞനിഹന വനിധനിഹകതനിരക്കോയനി
സര്കക്കോര്  നല്കേനിയ  അപസ്പീല്  ഹെെര്ജനിയനില്  ബഹമക്കോനഹപട  ചസ്പീഫസ്റ്റ്  ജസസ്പീസസ്റ്റ്  അടങ്ങുന്ന
ഡനിവനിഷന് ഹബഞസ്റ്റ് ആകരക്കോഗദവയ സക്കോമൂഹെെദനസ്പീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീമതനി ഹകേ. ഹകേ.
ഹഹശലേജ ടസ്പീചര്ഹകതനിഹര ഉണക്കോയനിരുന്ന വനിധനിയനിഹലേ പരക്കോമര്ശയ നസ്പീകനിയനിരനിക്കുന്നു.
ഡനിവനിഷന് ഹബഞസ്റ്റ് പ്രസസ്തുത വനിധനിയനില് ബഹമക്കോനഹപട മനനിയുഹട ഭക്കോഗത്തുനനിന്നുയ
ദുരുകദ്ദേശപരമക്കോയ  ഒരു  നടപടനിയുയ  ഉണക്കോയനിടനില  എന്നുയ  അവഹര  കകേള്കക്കോഹത
പുറഹപടുവനിച  സനിയഗനിള്  ഹബഞസ്റ്റ്  വനിധനി  ബഹമക്കോനഹപട  സുപ്രസ്പീയകകേക്കോടതനിയുഹട
സസക്കോഭക്കോവനികേ നസ്പീതനി പക്കോലേനികണഹമന്നുള്ള ഒടനവധനി വനിധനികേളഹട ലേയഘനമക്കോഹണന്നുയ
വദകമക്കോകനിയനിരനിക്കുന്നു.

ഇതക്കോണസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസങ്ങളനില് ഇവനിഹട സര്കക്കോരനിനുകവണനി ഞങ്ങഹളലക്കോയ
വദകമക്കോകനിഹകക്കോണനിരുന്ന കേക്കോരദയ. എത്രമക്കോത്രയ അപകേസമക്കോയ നനിലേപക്കോടക്കോണസ്റ്റ് നമ്മുഹട
സയസക്കോന നനിയമസഭയനിഹലേ പ്രതനിപക്ഷയ സസസ്പീകേരനിചഹതന്നക്കോണസ്റ്റ് ഈ വനിധനിയനിലൂഹട
വദകമക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.  ബഹമക്കോനഹപട  പ്രതനിപക്ഷത്തനിഹന  നനിലേപക്കോടസ്റ്റ്  തുറന്നുകേക്കോടഹപട്ടു
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എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ് ഈ വനിധനിയുഹട ഏറവയ വലേനിയ പ്രകതദകേത. 

നനിയമനനിര്മ്മക്കോണകേക്കോരദയ (തുടര്ച)

(2)  സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി റനികപക്കോര്ട്ടു ഹചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള   2017-  ഹലേ കകേരള സമുദ
മത്സദബനന നനിയനണ   (  കഭദഗതനി  )   ബനില് പരനിഗണനയ്ഹകടുകണഹമന്ന

പ്രകമയവയ അനന്തരഘടങ്ങളയ

മത്സദബനനവയ  ഹെെക്കോര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ  കേശുവണനി  വദവസക്കോയവയ
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  ഹജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മ):  സര്,  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി  റനികപക്കോര്ട്ടു
ഹചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള  2017-ഹലേ കകേരള സമുദ മത്സദബനന നനിയനണ  (കഭദഗതനി)
ബനില് പരനിഗണനയസ്റ്റ് എടുകണഹമന്ന പ്രകമയയ ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

തുറമുഖേവയ  മക്യൂസനിയവയ  പുരക്കോവസ്തു  സയരക്ഷണവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രക്കോമചന്ദ്രന്
കേടന്നപള്ളനി): സര്, ഞക്കോന് പ്രകമയഹത്ത പനിന്തക്കോങ്ങുന്നു. 

മത്സദബനനവയ  ഹെെക്കോര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ  കേശുവണനി  വദവസക്കോയവയ
വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീമതനി ഹജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മ): സര്, ഈ ബനില് സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനികസ്റ്റ്
അയയണഹമന്ന  പ്രകമയയ  അവതരനിപനിചകപക്കോഴുയ  പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിന്നുയ  ആരുയ
ഉണക്കോയനിരുന്നനില.  അതുഹകേക്കോണതഹന്ന  ഗഇൗരവതരമക്കോയ  ഒരു  ചര്ച  ഇതുമക്കോയനി
ബനഹപട്ടുഹകേക്കോണസ്റ്റ് വന്നനിടനില. മത്സദ സമത്തനിഹന സയരക്ഷണയ സയബനനിചക്കോണസ്റ്റ്
ഈ  കഭദഗതനി  ബനിലനില്  ഹകേക്കോണവരക്കോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിഹലേ  ഭക്ഷദ
സമത്തനില്  11  ശതമക്കോനകത്തക്കോളയ  സയഭക്കോവന  ഹചയ്യുന്നതസ്റ്റ്  മത്സദ  കമഖേലേയക്കോണസ്റ്റ്.
എന്നക്കോല് ഇകപക്കോള് കുകറ  വര്ഷങ്ങളക്കോയനി  അതനില് കേക്കോരദമക്കോയ  കുറവണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്
എങ്ങഹന  പരനിഹെെക്കോരയ  കേക്കോണക്കോയ  എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്  ഈ  കഭദഗതനിഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അനനിയനനിതമക്കോയ  മത്സദബനന  രസ്പീതനിഹയ  നനിയനനിക്കുകേ  എന്നതക്കോണസ്റ്റ്  ഈ
ബനിലനിഹന കഭദഗതനിഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  മത്സദബനന കബക്കോടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മക്കോണയ,
വലേ നനിര്മ്മക്കോണയ എന്നനിവയുഹട കേക്കോരദത്തനില് അതനിഹന ഹറഗുകലേറസ്റ്റ്  ഹചയ്തുഹകേക്കോണയ
ഇകക്കോരദയ  കമക്കോണനിറര്  ഹചയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  കൃതദമക്കോയ  മക്കോകനജുഹമനസ്റ്റ്  സയവനിധക്കോനയ
ഉറപക്കോകനിഹകക്കോണയ  കൃതദമക്കോയ  ഇടഹപടല്  നടത്തക്കോന്  ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ്  ഡനിപക്കോര്ട്ടുഹമനസ്റ്റ്
ആകലേക്കോചനിക്കുന്നു.  അതനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോയനിടക്കോണസ്റ്റ്  ഈ  ബനിലനില്  കഭദഗതനി  വന്നതസ്റ്റ്.
സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയനില്  അതദക്കോവശദയ  ചനിലേ  കഭദഗതനികേളണസ്റ്റ്.  അതക്കോണസ്റ്റ്  ഇവനിഹട
അവതരനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

           (വനികയക്കോജനക്കുറനിപസ്റ്റ് അവതരനിപനിചനില.)

ശസ്പീ. ഒ.ആര്. കകേളവനിനുകവണനി ശസ്പീ  .   ഹകേ  .   ഹജ  .   മക്കോകനി: സര്, സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി
റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ്  ഹചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള  2017-ഹലേ കകേരള സമുദ മത്സദബനന നനിയനണ
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(കഭദഗതനി)  ബനില്  ഹപക്കോതുജനക്കോഭനിപ്രക്കോയയ  കനടുന്നതനിനക്കോയനി  സര്ക്കുകലേറസ്റ്റ്  ഹചയണഹമന്ന
കഭദഗതനി ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

കകേരളത്തനിഹന  സക്കോമത്തനികേ  കമഖേലേയനില്  വളഹര  പ്രക്കോധക്കോനദമര്ഹെെനിക്കുന്ന  ഒന്നക്കോണസ്റ്റ്
മത്സദകമഖേലേ. ഈ മത്സദകമഖേലേയനില് ഇന്നുണക്കോയനിഹകക്കോണനിരനിക്കുന്ന ഹപക്കോതു സനിതനി
നമുകറനിയക്കോയ.  കകേരളയ  കപക്കോലുള്ള  സയസക്കോനത്തനിഹന  തസ്പീരകടലേനില്  മക്കോത്രയ  ഉണക്കോകുന്ന
അപൂര്വയ ഒന്നക്കോയനിരുന്നു ചക്കോകേര.  ഈ പ്രതനിഭക്കോസയ ഇന്നസ്റ്റ് ഇലക്കോതക്കോയനിഹകേക്കോണനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനില് പ്രതനിവര്ഷയ 7.26 ലേക്ഷയ ടണ് മത്സദമക്കോണസ്റ്റ് ഉല്പക്കോദനിപനികഹപടുന്നതസ്റ്റ്.
2014-15-ല് മകത്സദക്കോല്പക്കോദന കേയറ്റുമതനിയനില് 5,166 കകേക്കോടനി രൂപ വനികദശ നക്കോണദയ
കനടനിഹകക്കോടുത്ത സയസക്കോനമക്കോണസ്റ്റ് കകേരളയ. ഈ കമഖേലേഹയ ആശയനിചസ്റ്റ് ജസ്പീവനിക്കുന്ന
11.5  ലേക്ഷയ  മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേളനില്  1  ലേക്ഷയ  കപരുയ  സ്ത്രസ്പീകേളക്കോണസ്റ്റ്.  മത്സദ
സയസരണ-വനിതരണ രയഗത്തസ്റ്റ് ഹതക്കോഴനിഹലേടുക്കുന്നവര്.  വളഹര ദുരനിതപൂര്ണ്ണമക്കോഹയക്കോരു
ജനിവനിത രസ്പീതനിയക്കോണസ്റ്റ് മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേള് ഇന്നസ്റ്റ് അനുഭവനിച്ചുഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
CRZ നനിയമയമൂലേയ അവര്കസ്റ്റ് സസന്തമക്കോയനി വസ്പീടസ്റ്റ് നനിര്മ്മനികക്കോന് കേഴനിയുന്നനില, മകളഹട
വനിദദക്കോഭദക്കോസ  വനിഷയങ്ങള്  തുടങ്ങനി  ദുരനിതപൂര്ണ്ണമക്കോയ  ജസ്പീവനിതയ  നയനിക്കുന്ന  ഈ
ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേഹള  സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്കോധനിപതദ  മുന്നണനി
സര്കക്കോര്  വന്നകപക്കോഴക്കോണസ്റ്റ്  പലേ  ഘടങ്ങളനിലുയ  ഫലേപ്രദമക്കോയ  പലേ  തസ്പീരുമക്കോനങ്ങളയ
എടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അവരുഹട  മകളഹട  പഠന  സഹെെക്കോയ  ഗ്രക്കോനസ്റ്റ്  വര്ദ്ധനിപനികല്,
ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേള്കസ്റ്റ്  അപകേടമുണക്കോകുകമക്കോള്  കേനിട്ടുന്ന  പണത്തനിഹന  വര്ദ്ധനവസ്റ്റ്  എന്നനിവ.
അടുത്തകേക്കോലേത്തസ്റ്റ് കകേരളത്തനില് അകങ്ങക്കോളമനികങ്ങക്കോളയ മകത്സദക്കോത്സവയ പരനിപക്കോടനികേള്
സയഘടനിപനിക്കുകേയുണക്കോയനി.  അതുമൂലേയ ഈ ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനി  രയഗത്തസ്റ്റ് നനിലേനനില്ക്കുന്ന
ധക്കോരക്കോളയ  പരക്കോതനികേള് അദക്കോലേത്തനിലൂഹട പരനിഹെെരനികക്കോന് കേഴനിഞ.  അവനിഹട  മത്സദ
കൃഷനിയുമക്കോയനി ബനഹപടസ്റ്റ് പലേ ഹസമനിനക്കോറുകേളയ സയഘടനിപനിക്കുകേയുണക്കോയനി.  അങ്ങഹന ഈ
രയഗത്തസ്റ്റ് പണനിഹയടുക്കുന്ന ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേള് ഇന്നസ്റ്റ് കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്കസ്റ്റ് പരനിഹെെക്കോരമക്കോണസ്റ്റ്
ഈ ബനിലനിലൂഹട അവതരനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

കദശസ്പീയ   രയഗത്തസ്റ്റ്  മകത്സദക്കോല്പക്കോദന  കമഖേലേ  വളര്ചയുഹട  പകുതനിയക്കോണസ്റ്റ്.
എന്നക്കോല് 2003-ല് 63 ലേക്ഷയ ടണ് ആണസ്റ്റ് ഉല്പക്കോദനയ. 2013-14 ആയകപക്കോള് 86.7
ലേക്ഷയ  ടണ്  ആയനി  വര്ദ്ധനിചനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഈ  വളര്ച  കകേരളത്തനിഹന  മത്സദ
കമഖേലേയനില്  ദൃശദമക്കോകുന്നനില.  1951-ല്  0.75  ലേക്ഷയ  ടണ്  ആയനിരുന്നതസ്റ്റ്  1973
ആയകപക്കോള് അതസ്റ്റ് 4.48 ലേക്ഷയ ടണ് ആയനി വളര്ന്നു. കടക്കോളനിയഗസ്റ്റ് നനികരക്കോധനയ വന്ന
2006-07  കേക്കോലേഘടത്തനില്  6.70  ലേക്ഷയ ടണ് ആയനി ഇതസ്റ്റ്  വര്ദ്ധനിക്കുകേയുണക്കോയനി.
എന്നക്കോല്  ഇകപക്കോള്  വളര്ച  മുരടനിച്ചുനനില്ക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഇന്തദയുഹട  ആഹകേ  മത്സദ
ഉല്പക്കോദനത്തനില് കകേരളത്തനിഹന വനിഹെെനിതയ കുറഞ വരനികേയക്കോണസ്റ്റ്.  മകത്സദക്കോല്പക്കോദനത്തനില്
ഒന്നക്കോയ  സക്കോനത്തക്കോയനിരുന്ന  കകേരളയ  ഇകപക്കോള്  പശനിമ  ബയഗക്കോളനിഹനയുയ  ആനക്കോ
പ്രകദശനിഹനയുയ ഗുജറക്കോത്തനിഹനയുയ പുറകേനികലേയസ്റ്റ് മക്കോറനിയനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. കകേരളത്തനിഹന ആഹകേ
മകത്സദക്കോല്പക്കോദനത്തനിഹന  72%  കേടല്  മത്സദകമഖേലേയനില്  നനിന്നുള്ള  സയഭക്കോവനകേളക്കോണസ്റ്റ്.
ഉള്നക്കോടന്  ജലേസമത്തുഹണങനിലുയ  മകത്സദക്കോല്പക്കോദനയ  28  ശതമക്കോനത്തനില്  തക്കോഹഴയക്കോണസ്റ്റ്.
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ഉള്നക്കോടന്  മകത്സദക്കോല്പക്കോദനയ  വര്ദ്ധനിപനികണഹമങനില്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്കക്കോരനിഹന
കേക്കോലേത്തസ്റ്റ്  നടപനിലേക്കോകനിയ  ജനകേസ്പീയ  മത്സദകൃഷനി  കപ്രക്കോത്സക്കോഹെെനിപനികകണതുണസ്റ്റ്.
1996-2006 കേക്കോലേഘടത്തനില് മത്സദകകേരളയ പദ്ധതനികസ്റ്റ് രൂപയ ഹകേക്കോടുക്കുകേയുണക്കോയനി.
1996-97 ല് 0.60 ലേക്ഷയ ടണ് ആയനിരുന്നതസ്റ്റ് 2014-15-ല് 2.20 ലേക്ഷയ ടണ് ആയനി
ഉയര്ത്തുവക്കോന് കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അങ്ങഹന ഉയര്ത്തനിഹയങനിലുയ സമുദ മകത്സദക്കോല്പക്കോദന
രയഗത്തസ്റ്റ് ആനക്കോ പ്രകദശനിഹനയുയ പശനിമ ബയഗക്കോളനിഹനയുയ മുകേളനികലേയസ്റ്റ്  കപക്കോകേക്കോന്
കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞനിടനില എന്നുള്ളതസ്റ്റ് വളഹര വദകമക്കോണസ്റ്റ്.  കേടല് മത്സദയ ഹപക്കോതു
സസത്തക്കോയനിരനിഹക,  കേയനില്  കേക്കോശുള്ളവനസ്റ്റ്  അര്ഹെെതയുള്ളതക്കോഹണങനിലുയ  ഈ  കമഖേലേയനില്
കടക്കോളര് കബക്കോട്ടുകേള് മത്സദബനനയ നടത്തുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അമനിതമക്കോയനി ചൂഷണയ ഹചയ്തസ്റ്റ്
സമത്തസ്റ്റ് ഹഹകേമക്കോറുകേയുയ ഹചയ്യുന്നു. മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേള് ദക്കോരനിദദവല്കരനികഹപടുകേയക്കോണസ്റ്റ്.
മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേളഹട  ഹഹകേവശമുണക്കോയനിരുന്ന  ഉപകേരണങ്ങള്  ഇലക്കോതക്കോയനി
ഹകേക്കോണനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേള്  പലേരുയ  സമന്നരക്കോയ  കബക്കോട്ടുടമകേളഹടയുയ
വള്ളമുടമകേളഹടയുയ വള്ളങ്ങളനില് പണനിഹയടുകക്കോന് കപക്കോകുന്നവരക്കോയനി മക്കോത്രയ മക്കോറനിയനി
രനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ആ  രസ്പീതനിയനികലേയസ്റ്റ്  മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനി  കമഖേലേ  മക്കോറനിഹകക്കോണനിരനിക്കുന്നു.
കേടലേനിഹലേ ആവക്കോസ വദവസയുഹട കശക്കോഷണയമൂലേയ കേടലേനിഹലേ മത്സദ ഹഹവവനിധദയ
തകേരക്കോറക്കോയനിഹകക്കോണനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്. ഇകപക്കോള് കേടലേനില് കേനിടനിഹകക്കോണനിരനിക്കുന്ന ഏട
മസ്പീനുകേള്,  പരവകേള്,  സ്രക്കോവകേള്,  പക്കോമക്കോടകേള്  ഇഹതലക്കോയ  ഇലക്കോതക്കോയനിഹകക്കോണനിരനിക്കുന്നു.
മകത്സദക്കോപകേരണങ്ങളഹട ഉടമസക്കോവകേക്കോശയ ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനി കുടുയബങ്ങള്കസ്റ്റ് നഷ്ടഹപട്ടു
ഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്നു.  1961-62-ല്  28%  ഉണക്കോയനിരുന്നുഹവങനില്  2005  ആയകപക്കോള്
ഇതസ്റ്റ്  20%  ആയനിക്കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഉപകേരണങ്ങളനിലക്കോത്തതുമൂലേയ  മത്സദബനന
രയഗത്തുള്ളവര്  ധക്കോരക്കോളയ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  അനുഭവനിച്ചുഹകേക്കോണനിരനിക്കുന്ന  സക്കോഹെെചരദത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്
ഇഇൗ   ബനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഈ  ബനിലനിഹന  പ്രധക്കോന  ഉകദ്ദേശദയ  ഫനിഷനിയഗസ്റ്റ്
വനികലജസ്റ്റ് മക്കോകനജുഹമനസ്റ്റ് കേഇൗണ്സനില് ത്രനിതലേത്തനില് രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേ എന്നുള്ളതക്കോണസ്റ്റ്.
വനികലജസ്റ്റ്,  ജനില,  സയസക്കോന  തലേത്തനില്  അവ  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഈ  കേഇൗണ്സനില്
വന്നുകേഴനിയുകമക്കോള് ഈ കമഖേലേയനിഹലേ മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേള് കനരനിടുന്ന നനിരവധനി
പ്രശ്നങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഹചറനിയ  പരനിഹെെക്കോരമുണക്കോകുയ  എന്നക്കോണസ്റ്റ്  മനസനിലേക്കോകുന്നതസ്റ്റ്. ഇകപക്കോള്
ഹപലേക്കോജനികേസ്റ്റ്  വലേ  ഉപകയക്കോഗനിചസ്റ്റ്  കേടലേനിഹലേ  ഹചറുമത്സദങ്ങഹള  വഹര  തൂത്തുവക്കോരനിഹകക്കോണ
കപക്കോകുന്നതുവഴനി  മത്സദസമത്തസ്റ്റ്  നശനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  സക്കോഹെെചരദത്തനില്   മത്സദബനന
വലേ  ഉത്പക്കോദന  യൂണനിറ്റുകേളഹട  രജനികസ്ട്രഷന്  വരുന്നതസ്റ്റ്  ഇകക്കോരദങ്ങളനില്  ഒരു
നനിയനണയ വരുത്തുയ. മത്സദസമത്തസ്റ്റ് നശനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ഒരു പരനിധനിവഹര തടയക്കോനുയ
കേഴനിയുയ. പണമുള്ളവന് പലേതരത്തനിലുമുള്ള കബക്കോട്ടുകേള് നനിര്മ്മനിചസ്റ്റ് കേടലേനിലേനിറക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ
ബനിലനിലുള്ള  കബക്കോട്ടുനനിര്മ്മക്കോണ  യക്കോര്ഡുകേളഹട  ഹഹലേസന്സനിയഗനിലൂഹട  ഇതുയ  ഒരു
പരനിധനി  വഹര  നനിയനനികക്കോന്  കേഴനിയുയ.  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്കോധനിപതദ  മുന്നണനി  ഗവണ്ഹമനസ്റ്റ്
മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേളഹട  കക്ഷമയ  ഉകദ്ദേശനിച്ചുഹകേക്കോണവന്ന  ബനില്  മത്സദബനന
കമഖേലേയനില് വളഹരയധനികേയ ഗുണയ ഹചയ്യുയ. യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഗവണ്ഹമനനിഹന കേക്കോലേത്തസ്റ്റ്
എലക്കോ കമഖേലേയനിഹലേയുയ ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേള്കസ്റ്റ് കദക്കോഷകേരമക്കോയനി വരുന്ന കേക്കോരദങ്ങളക്കോണസ്റ്റ്
ഉണക്കോയനിഹകക്കോണനിരുന്നതസ്റ്റ്.  ആകരക്കോഗദ  വകുപ്പുമനനിയുഹട  കപരനില്  അനക്കോവശദമക്കോയ
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കുറങ്ങള്  ചുമത്തനിഹകക്കോണസ്റ്റ്  സഭക്കോനടപടനികേള്  അലേകങക്കോലേഹപടുത്തുകേയുയ  സഭ
ബഹെെനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് കപക്കോകുകേയുയ ഹചയ്യുന്ന പ്രതനിപക്ഷത്തനിനസ്റ്റ് തനിരനിചടനിയക്കോയക്കോണസ്റ്റ് ഇകപക്കോള്
കകേക്കോടതനിവനിധനി  ഉണക്കോയതസ്റ്റ്  എന്നതസ്റ്റ്  വളഹര  വദകമക്കോണസ്റ്റ്.  അവര്  സമരയ
അവസക്കോനനിപനികകണ  സനിതനി  വന്നനിരനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിഹലേ  സനി.പനി.ഹഎ.
(എയ)-ഹനയുയ അതനിനസ്റ്റ് കനതൃതസയ ഹകേക്കോടുക്കുന്ന സഖേക്കോവസ്റ്റ് പനിണറക്കോയനി വനിജയഹനയുയ
കവടയക്കോടനിഹകക്കോണനിരുന്ന  ലേക്കോവസ്റ്റ് ലേനിന്  കകേസനിഹന  വനിധനി  ഇന്നഹലേ  വന്നകതക്കോഹട
അവരുഹട  മുഖേഹത്തലക്കോയ  വളഹര  വനിഷമമുണസ്റ്റ്.  ഇന്നസ്റ്റ്  രക്കോവനിഹലേ  സഭയനില്  റൂള്  50
പ്രകേക്കോരയ അടനിയന്തരപ്രകമയയ അവതരനിപനിച സമയത്തസ്റ്റ് അവര് പരക്കോമര്ശനിച ചനിലേ
കേക്കോരദങ്ങഹള സയബനനിചസ്റ്റ് വളഹര നന്നക്കോയനി  വനിശദസ്പീകേരനിചസ്റ്റ് മറുപടനി പറഞ്ഞതനിനക്കോല്
ആഹകേ  വനിഷമനിചക്കോണസ്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷയ  ഇവനിഹട  നനിന്നുയ  ഇറങ്ങനികപക്കോയതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ
ഗവണ്ഹമനനിഹനതനിഹര ഒന്നുയ പറയക്കോനനിഹലന്ന കേക്കോരദയ നക്കോയ മനസനിലേക്കോകണയ.  അതുഹകേക്കോണസ്റ്റ്
മത്സദബനന കമഖേലേയനില്  ആവശദമക്കോയ നടപടനികേള് ഹഹകേഹകക്കോളന്നതനിനസ്റ്റ് ഇഇൗ
ബനില്   പക്കോസക്കോകേണയ.   ഇതനിഹന  പനിന്തക്കോങ്ങനിഹകക്കോണസ്റ്റ്  ഞക്കോന്  എഹന  വക്കോക്കുകേള്
അവസക്കോനനിപനിക്കുന്നു.

2.00 PM]

ശസ്പീ.  ചനിറയയ  കഗക്കോപകുമക്കോറനിനുകവണനി  ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്കോമചന്ദ്രന്:  സര്,   സബസ്റ്റ് ജക്ടസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനി  റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ്  ഹചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  2017-ഹലേ  കകേരള  സമുദ  മത്സദബനന
നനിയനണ (കഭദഗതനി) ബനില് വസ്പീണയ അകത സബസ്റ്റ് ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയുഹട പരനിഗണനയസ്റ്റ്
അയയണഹമന്ന കഭദഗതനി ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

ഇഇൗ  ബനിലനിഹന  ഞക്കോന്  അനുകലേനിക്കുന്നു.  കകേരളത്തനിഹലേ  മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേള്കസ്റ്റ്
തസ്പീരയ  മക്കോത്രമല,  കേടലുയ നഷ്ടഹപടുഹമന്നസ്റ്റ്  ആശങഹപടുന്ന ഒരു കേക്കോലേഘടത്തനിലേക്കോണസ്റ്റ്
മത്സദബനന രയഗത്തസ്റ്റ് നനിയനണങ്ങള് ഏര്ഹപടുത്തക്കോന് കേഴനിയുന്ന ഇഇൗ കഭദഗതനി
നനിയമയ സഭയുഹട പരനിഗണനയസ്റ്റ് വരുന്നതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രഗവണ്ഹമനസ്റ്റ് പരമരക്കോഗത മത്സദ
ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേളഹട ജനിവനിതയ തഹന്ന തകേര്ക്കുന്ന നയ സമസ്പീപനങ്ങളക്കോണസ്റ്റ് ഹഹകേഹകക്കോളന്നതസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേഹള  ഏഹറ  ആശങഹപടുത്തുന്നുണസ്റ്റ്.  മത്സദബനന  കേക്കോരദത്തനില്
നനിയനണങ്ങള് വരുത്തുന്നകതക്കോഹടക്കോപയ തഹന്ന അവര് അഭനിമുഖേസ്പീകേരനിക്കുന്ന ജസ്പീവനിത
കകശങ്ങഹള സയബനനിച്ചുയ ഗഇൗരവതരമക്കോയനി പരനിഗണനികക്കോനുയ നമുകസ്റ്റ് ബക്കോധദതയുണസ്റ്റ്. ഞക്കോന്
മത്സദകമഖേലേയനില്നനിന്നുയ  വരുന്ന  ജനപ്രതനിനനിധനിയക്കോണസ്റ്റ്.  മത്സദബനനത്തനിനസ്റ്റ്  കപക്കോയക്കോല്
ഹവറുയ  കേകയക്കോഹട  മടങ്ങനി  വകരണ  ദുരവസയുണസ്റ്റ്  എന്നതക്കോണസ്റ്റ്  ഇന്നസ്റ്റ്  മത്സദ
ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേള്  അനുഭവനിക്കുന്ന  പ്രധക്കോന  ബുദ്ധനിമുടസ്റ്റ്.  മത്സദസമത്തനിഹന  ലേഭദതയനിലക്കോയ്മ
അതനിഹന മൂലേകേക്കോരണമക്കോണസ്റ്റ്. യഥക്കോര്ത്ഥത്തനില് മത്സദബനന യക്കോനങ്ങള്കസ്റ്റ് ഉപകയക്കോ
ഗനികകണനിവരുന്ന ഇനന ഹചലേവകപക്കോലുയ ചനിലേകപക്കോള് ലേഭനികക്കോത്ത അവസയുണക്കോകേക്കോറുണസ്റ്റ്.
അതുകപക്കോഹലേതഹന്ന തുടര്ചയക്കോയ അപകേടങ്ങഹള അഭനിമുഖേസ്പീകേരനിക്കുന്നവരക്കോണസ്റ്റ് മത്സദ
ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേള്.  ജസ്പീവന് അപകേടഹപടുഹമന്നസ്റ്റ്  അറനിഞഹകേക്കോണക്കോണസ്റ്റ്  പരമരക്കോഗത
മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേള്  കേടലേനില്  കപക്കോകുന്നതസ്റ്റ്.  അങ്ങഹന  മരണഹപടുന്ന  മത്സദ
ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേളഹട കുടുയബങ്ങള്കസ്റ്റ് അര്ഹെെമക്കോയ പരനിഗണന ലേഭനികക്കോറുണസ്റ്റ് എന്നതസ്റ്റ്
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ഞക്കോന് വനിസ്മരനിക്കുന്നനില.  പകക്ഷ കേടലേനില് കേക്കോണക്കോഹത കപക്കോകുന്ന മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേളഹട
കുടുയബങ്ങള്  അനക്കോഥമക്കോകുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  നനിലേവനിലുള്ള  കകേന്ദ്ര  നനിയമമനുസരനിചസ്റ്റ്  ആ
ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേളഹട  കുടുയബങ്ങള്കസ്റ്റ് യക്കോഹതക്കോരുവനിധ ധനസഹെെക്കോയവയ  നല്കേക്കോന് കേഴനിയക്കോത്ത
അവസ നനിലേനനില്ക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രഗവണ്ഹമനനിഹന കടനി  പരനിഗണനയനില്
ഹകേക്കോണവന്നസ്റ്റ് അതനിനസ്റ്റ് പരനിഹെെക്കോരമുണക്കോകക്കോനക്കോവശദമക്കോയ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനിഹലങനില്
അനക്കോഥ കുടുയബങ്ങളഹട എണ്ണയ നമ്മുഹട സയസക്കോനത്തസ്റ്റ് വര്ദ്ധനികക്കോനുള്ള സക്കോധദതയുഹണന്നസ്റ്റ്
ചൂണനികക്കോണനികക്കോന്  ഞക്കോന്  ആഗ്രഹെെനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  അതുകപക്കോഹലേതഹന്ന  മത്സദബനന
യക്കോനങ്ങള്ക്കുയ വലേകേള്ക്കുയ യക്കോഹതക്കോരുവനിധ നനിയനണവമനില. ഏതു വലേനിപത്തനിലുയ
രൂപത്തനിലുമുള്ള യക്കോനങ്ങള് നനിര്മ്മനികക്കോനുയ വലേകേളപകയക്കോഗനികക്കോനുയ സക്കോധദമക്കോകുന്ന
ഒരവസ  ഇന്നുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  മത്സദസമത്തസ്റ്റ്  നഷ്ടഹപടുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഗഇൗരവതരമക്കോയ
സക്കോഹെെചരദങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ നനിയമനനിര്മ്മക്കോണയ വഴനി അതസ്റ്റ് തടയക്കോനുള്ള
സക്കോധദത  ഉണക്കോകുന്നുണസ്റ്റ്.  മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേളഹട  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  വളഹര
ജക്കോഗ്രതകയക്കോടുകടനിയുള്ള നനിലേപക്കോടുകേള് മത്സദബനന വകുപസ്റ്റ് ഇകപക്കോള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    കേക്കോരക്കോടസ്റ്റ്  റസക്കോഖേസ്റ്റ്:  സര്,  ഇടനനിലേകക്കോഹര  ഒഴനിവക്കോകനിഹകക്കോണസ്റ്റ്  മത്സദ
ഹതക്കോഴനിലേക്കോളനികേള്കസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് അവരുഹട ഉപകേരണങ്ങള് വക്കോങ്ങുന്നതനിനുയ  വലേ, വള്ളയ
തുടങ്ങനിയവ  വക്കോങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  പലേനിശരഹെെനിത  വക്കോയ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള്
ഉണക്കോകേണയ എന്നുള്ളതുയ അങ്ങയുഹട പ്രസയഗത്തനില് ഉള്ഹപടുത്തക്കോന് ആഗ്രഹെെനിക്കുന്നുകണക്കോ;
അകതക്കോഹടക്കോപയ  തഹന്ന   കേടലേനില്   കകേജസ്റ്റ് കേള്ചര് സനിസയ  ഇഇൗ  സസ്പീസണനില്
നടപനിലേക്കോകണഹമന്നതനിഹനക്കുറനിച്ചുയ അങ്ങയുഹട അഭനിപ്രക്കോയഹമന്തക്കോണസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്കോമചന്ദ്രന്:  സര്,   വളഹര  പ്രധക്കോനഹപട  വനിഷയമക്കോണസ്റ്റ്  ബഹമക്കോനഹപട
അയഗയ  ചൂണനികക്കോണനിചതസ്റ്റ്.  എനനിക്കുയ  ആ  വനിഷയത്തനില്  കയക്കോജനിപക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്.
ബഹമക്കോനദയക്കോയ ഫനിഷറസ്പീസസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനി മത്സദഹത്തക്കോഴനിലേക്കോളനികേളഹട കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
വളഹര  ജക്കോഗ്രതകയക്കോഹടയുള്ള  നനിലേപക്കോടക്കോണസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഏറവയ  കടുതല്  സുനക്കോമനി
ദുരന്തമനുഭവനിച  കേരുനക്കോഗപള്ളനി  അടകമുള്ള  കമഖേലേകേളനില്  അവര്കസ്റ്റ്  വസ്പീടുകേള്
നനിര്മ്മനിച്ചുഹകേക്കോടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ വസ്പീടുകേള് ആഹകേത്തഹന്ന ഇന്നസ്റ്റ് വക്കോസകയക്കോഗദമലക്കോത്ത
സനിതനിയക്കോണുള്ളതസ്റ്റ്. ഒരു തവണ മക്കോത്രയ സഹെെക്കോയനിക്കുന്ന സയവനിധക്കോനഹമന്ന നനിലേയനില്
അവര്കസ്റ്റ് യക്കോഹതക്കോരുവനിധ സഹെെക്കോയവയ ലേഭദമക്കോകേക്കോത്ത സനിതനി നനിലേനനില്ക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  വളഹര
സങടകേരമക്കോയ  അവസയക്കോണനിതസ്റ്റ്.  അവര്  അധനിവസനിക്കുന്ന  കകേക്കോളനനികേളയ  പരനിസരവയ
യക്കോഹതക്കോരു  ശുചനിതസവമനിലക്കോത്തതക്കോണസ്റ്റ്.  സഞക്കോരകയക്കോഗദമക്കോയ  വഴനികേകളക്കോ  ശുദ്ധജലേയ
ലേഭനികക്കോനുള്ള സക്കോഹെെചരദകമക്കോ ഇല. ആ വസ്പീടുകേള് പുനര്നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനക്കോവശദമക്കോയ
ഏഹതങനിലുയ  ഒരു  പദ്ധതനി  ഇഇൗ  ഗവണ്ഹമനനിഹന  കേക്കോലേയളവനില്  മുകന്നക്കോട്ടു
വയ്ക്കുന്നനിഹലങനില്  കേഷ്ടകേരമക്കോയനിരനിക്കുയ  അവരുഹട  അവസ  എന്നുമക്കോത്രയ  ഓര്മ്മഹപടുത്തനി
ഹകേക്കോണസ്റ്റ് എഹന വക്കോക്കുകേള് ചുരുക്കുന്നു. 
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മനി  .   സസ്പീകര്:  ശസ്പീ. ഹകേ. ഹജ. മക്കോകനി, അങ്ങയുഹട 1 (എ) നമര് കഭദഗതനി പ്രസസ്റ്റ്
ഹചയ്യുന്നുകണക്കോ?

ശസ്പീ  .   ഹകേ  .   ഹജ  .   മക്കോകനി:  സര്, ഞക്കോന് പ്രസസ്റ്റ് ഹചയ്യുന്നനില.

മനി  .    സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  ഹകേ.  ഹജ.  മക്കോകനി അവതരനിപനിച  1 (എ)  നമര് കഭദഗതനി
സഭയുഹട അനുമതനികയക്കോഹട പനിന്വലേനിചനിരനിക്കുന്നു. 

മനി  .    സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  ആര്.  രക്കോമചന്ദ്രന്,  അങ്ങയുഹട 2 (ബനി)  നമര് കഭദഗതനി
പ്രസസ്റ്റ് ഹചയ്യുന്നുകണക്കോ?

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രക്കോമചന്ദ്രന്:  സര്, ഞക്കോന് പ്രസസ്റ്റ് ഹചയ്യുന്നനില.

മനി  .    സസ്പീകര്:  ശസ്പീ.  ആര്.  രക്കോമചന്ദ്രന് അവതരനിപനിച 2 (ബനി)  നമര് കഭദഗതനി
സഭയുഹട അനുമതനികയക്കോഹട പനിന്വലേനിചനിരനിക്കുന്നു. 

സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി  റനികപക്കോര്ടസ്റ്റ്  ഹചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  2017-ഹലേ  കകേരള  സമുദ
മത്സദബനന നനിയനണ(കഭദഗതനി) ബനില് പരനിഗണനയ്ഹകടുകണഹമന്ന പ്രകമയഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര്....

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്....

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.  ബനില് പരനിഗണനയ്ഹകടുക്കുന്നു.

2-  ാംവകുപസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികഹപടനില)

മനി  .   സസ്പീകര്: 2-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര്............

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്...........

2-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

2-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി. 

3-  ാംവകുപസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികഹപടനില)
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മനി  .   സസ്പീകര്: 3-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര്............

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്...........

3-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

3-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി. 

4-  ാംവകുപസ്റ്റ്

മത്സദബനനവയ ഹെെക്കോര്ബര് എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ കേശുവണനി വദവസക്കോയവയ  വകുപ്പുമനനി

(ശസ്പീമതനി ഹജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മ  ):  സര്, 132-ാം നമര് കഭദഗതനിയുയ 133-ാം നമര്

കഭദഗതനിയുയ ഒഇൗകദദക്കോഗനികേ കഭദഗതനികേളക്കോയനി അവതരനിപനിക്കുന്നു. 

132. In section 2(cb) proposed to be inserted in the principal Act by

clause 4(1), the word “fabricated” shall be deleted.

133. In section 2(da) proposed to be inserted in the principal Act by

clause 4(2), the words ''a fishing village'' shall be substituted

with the words ''fisheries village''.

(മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികഹപടനില.)

മനി  .    സസ്പീകര്:  ബഹമക്കോനഹപട  മനനി  അവതരനിപനിച  132,  133 എന്നസ്പീ നമര്
ഒഇൗകദദക്കോഗനികേ കഭദഗതനികേള് സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി ഹചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 4-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നഹത്ത 

അനുകലേനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്............

കഭദഗതനി ഹചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 4-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി ഹചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 4-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി.

5-  ാംവകുപസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികഹപടനില)
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മനി  .   സസ്പീകര്: 5-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര്............

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്...........

5-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

5-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി. 

6-  ാംവകുപസ്റ്റ്

Minister  for  Fisheries,  Harbour  Engineering  and  Cashew Industry
(Smt. J. Mercykutty Amma)  Sir, I move the following amendment:

154. In clause 6,-

(a) in section 9A proposed to be inserted in the principal Act,-

(i) in the marginal heading, for the word, figure and letter ''and
9G'',  the  word,  figures  and  letters  ''9G  and  9H''  shall  be
substituted;

(ii) in sub-section (3), for the words ''commencement of this Act'',
the words, figures and brackets ''commencement of the Kerala
Marine  Fishing  Regulation  (Amendment)  Act,  2017  (......of
2017)'' shall be substituted;

(iii) in sub-section (4), for the words ''commencement of this Act'',
the  words,  figure  and  bracket  ''commencement  of  the  Act
specified in sub-section (3)'' shall be substituted;

(iv) in sub-section (5), for the figure and bracket ''(4)'', the figure
and bracket ''(6)'' shall be substituted;

(v) in sub-section (6), for the figure and bracket ''(3)'', the figure
and bracket ''(5)'' shall be substituted;

(b) in section 9E proposed to be inserted in the Act,-

(i) in sub-section (3), for the words ''commencement of this Act'',
the words, figures and brackets ''commencement of the Kerala
Marine  Fishing  Regulation  (Amendment)  Act,  2017  (.....of

462/2020
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2017)'' shall be substituted;

(ii) in sub-section (4), for the words ''commencement of this Act'' ,
the  words,  figures  and  bracket  ''commencement  of  the  Act
specified in sub-section (3)'' shall be substituted;   

170, 189, 253  എന്നസ്പീ  നമര് കഭദഗതനികേളയ  181-ാം നമര് കഭദഗതനിയുയ
235-ാംനമര് കഭദഗതനി തക്കോഹഴപറയുന്ന കഭദഗതനികയക്കോടുകടനിയുയ ഒഇൗകദദക്കോഗനികേ കഭദഗതനികേളക്കോയനി
അവതരനിപനിക്കുന്നു :

170. In the proviso to subsection 9A(4) proposed to be inserted in
the  principal  Act  by  clause  6,  for  the  word  “authorized”
substitute the word ''authorised''. 

181. In section 9 A (6) (b) proposed to be inserted in the principal
Act  by clause 6, insert  the words ''or fishing gear''  after the
word ''vessel''.

189. In section 9A(9) proposed to be inserted in the principal Act by
clause 6, after the word ''registration'' the words ''number and a''
shall be inserted wherever it occurs.

253. In section 9 H (2) proposed to be inserted in the principal Act
by clause 6, for the word ''authorized''  the word ''authorised''
shall be substituted.

235. In section 9E (8) proposed to be inserted in the principal Act
by clause 6, after the word ''inspection''  the words ''of  fishing
net unit'' shall be inserted 

എന്നതനില് ''of fishing net unit'' എന്നതനിനുപകേരയ "fishing net production unit"
എന്നസ്റ്റ് മക്കോറണയ.

191-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയുഹട  സനിരനിറസ്റ്റ്  ഉള്ഹകക്കോളന്നു.  പഹക്ഷ  കഭദഗതനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില. 

(മറസ്റ്റ്  കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികഹപടനില.)

മനി  .   സസ്പീകര്: ബഹമക്കോനഹപട മനനി അവതരനിപനിച 154, 170, 181, 189, 235,
253 എന്നസ്പീ നമര് ഒഇൗകദദക്കോഗനികേ കഭദഗതനികേള് സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 
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കഭദഗതനി ഹചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 6-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്............

കഭദഗതനി ഹചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 6-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ഹചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 6-ാംവകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി.

7-  ാംവകുപസ്റ്റ്

Minister  for  Fisheries,  Harbour  Engineering  and  Cashew Industry
(Smt. J. Mercykutty Amma): Sir, I move the following official amendment.

255. In section 13A(9) proposed to be inserted in the principal Act
by     clause 7, 

(i) for the words ''if the Act were not in force'', the words, letters,
figures and brackets ''if the Kerala Marine Fishing Regulation
(Amendment) Act, 2017 (....of 2017) were not enacted'' shall be
substituted. 

(ii) for  the  words  and  brackets  ''Member  (Co-ordination)  of  the
council'',  the words and bracket  ''Member  (Co-ordination) of
the State Fisheries Management Council'' shall be substituted.

Shri K Dasan : Sir, I move the following ammendments :

262. In item (b) to section 13A(2) proposed to be inserted in the
principal Act by clause 7, for the word  ''Head'' substitute the
words ''Inspector in charge''.

293. Item (m) of section 13 A(4),  proposed to be inserted in the
principal Act by clause 7, shall be recast as follows:

''(m) Joint Director of Fisheries - Ex-Officio Member''

Shri K. J. Maxi : Sir, I move the following ammendment.

265. The item (c) to section 13A(2) proposed to be inserted in the
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Principal Act by clause 7 shall be recast as follows:-

''(c)  Two  elected  members  from  coastal  wards  of  Grama
Panchayat  or  Municipality  or  Municipal  Corporation  to  be
nominated by the President or the Chairman of the local self
government institutions.''

Shri John Fernandez : Sir, I move the following ammendment.

270. In the explanation to section 13A(2) proposed to be inserted in
the  principal  Act  by  clause  7  for  the  words  ''most  of  the
fishermen of the respective fishing village belong shall be the
head of Fishing Village Management Council'',  the following
words shall be substituted, namely:-

''more of the fishermen of the respective fishing village reside
shall  be  the  Chairman  of  Fishing  Village  Management
Council.''

Shri V. Abdurahiman : Sir, I move the following ammendment :

276. The item (f) to section 13A(3) proposed to be inserted in the
principal Act by clause 7, shall be recast at follows:

''(f) One representative each of the recognized trade unions of
fishermen nominated by the Government – Members''.

Shri A. N. Shamseer : Sir, I move the following ammendments.

283. In section 13A(4) proposed to be inserted in the principal Act
by clause 7, item (f) shall be deleted and remaining parts shall
be renumbered. 

294. Item (n)  of  section 13  A(4),  proposed to  be inserted  in  the
principal Act by clause 7, shall be recast as follows:

''(n) Deputy Director of Fisheries  Ex-Officio Member''

ശസ്പീമതനി ഹജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മ: സര്,  കഭദഗതനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില. 

267-ാം നമര് കഭദഗതനിയുയ  278, 291 എന്നസ്പീ നമര് കഭദഗതനികേളയ 287-ാം
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നമര്  കഭദഗതനിയുയ  297-ാം  നമര്  കഭദഗതനിയുയ   268-ാം  നമര്  കഭദഗതനി
കഭദഗതനികയക്കോടുകടനിയുയ ഒഇൗകദദക്കോഗനികേ കഭദഗതനികേളക്കോയനി അവതരനിപനിക്കുന്നു. 

267. In item (d) to section 13A(2) proposed to be inserted in the
principal  Act  by  clause  7,  for  the  word  ''jurisdictionin''
substitute the words ''jurisdiction in''.

278. The item (g) to section 13A(3) proposed to be inserted in the
principal Act by clause 7, shall be recast as follows:-

''(g) One person having expertise in 
Marine Fisheries, nominated       -   
by the Government

Member''.

287. In the column (2) of item (g) to section 13A(4) proposed to be
inserted in the principal Act by clause 7, after the words ''from
the'' the word ''recognized'' shall be inserted.

291. Item (i)  of  section  13  A(4),  proposed  to  be  inserted  in  the
principal Act by clause 7, shall be recast as follows:-

''(i) One person having expertise in
Marine fisheries,  nominated by
the Government 

- Member''

എന്നതനില്  Marine  fisheries  എന്നതനിനുപകേരയ  Marine  Resource
Conservation എന്നസ്റ്റ് മക്കോറയ വരുത്തണയ.

297. In proviso to section 13 A(4), proposed to be inserted in the
principal Act by clause 7, for the word ''casemay'' the words
''case may'' shall be substituted.

268. In the item (e) to section 13A(2) proposed to be inserted in the
principal  Act,  for  the  words ''three  fishermen''  substitute  the
words ''two fishermen and a fisher woman''. 

ഇതനില്  ''two  fishermen  and  a  fisher  woman''എന്നതനിനുപകേരയ  ''two
fishermen and one fisher woman from same fishing village''  എന്നസ്റ്റ് മക്കോറയ
വരുത്തണയ.
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മനി  .    സസ്പീകര്:  ബഹമക്കോനഹപട  മനനി  അവതരനിപനിച  255,  267,  268,  278,
287, 291, 297 എന്നസ്പീ നമര് ഒഇൗകദദക്കോഗനികേ കഭദഗതനികേള് സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

ശസ്പീ.  ഹകേ.  ദക്കോസന്  അവതരനിപനിച  262,  293  എന്നസ്പീ  നമര് കഭദഗതനികേള്
സഭയുഹട അനുമതനികയക്കോടുകടനി പനിന്വലേനിച്ചു.

ശസ്പീ.  ഹകേ.  ഹജ.  മക്കോകനി  അവതരനിപനിച  265-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  സഭയുഹട
അനുമതനികയക്കോടുകടനി പനിന്വലേനിച്ചു.

ശസ്പീ.  കജക്കോണ്  ഹഫര്ണക്കോണസസ്റ്റ്  അവതരനിപനിച  270 -ാം  നമര്  കഭദഗതനി
സഭയുഹട അനുമതനികയക്കോടുകടനി പനിന്വലേനിച്ചു.

ശസ്പീ.  വനി.  അബ്ദുറഹെെനിമക്കോന് അവതരനിപനിച  276-ാംനമര് കഭദഗതനി  സഭയുഹട
അനുമതനികയക്കോടുകടനി പനിന്വലേനിച്ചു.

ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷയസസ്പീര്  അവതരനിപനിച  283,  294  എന്നസ്പീ  നമര്
കഭദഗതനികേള് സഭയുഹട അനുമതനികയക്കോടുകടനി പനിന്വലേനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ഹചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  7-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന
പ്രശ്നഹത്ത 

അനുകലേനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്............

കഭദഗതനി ഹചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 7-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നയ
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ഹചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 7-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി.

8-  ാംവകുപസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികഹപടനില)

മനി  .   സസ്പീകര്: 8-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര്............

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്...........

8-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

8-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി
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9-  ാംവകുപസ്റ്റ്

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .   സസ്പീകര്: 9-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര്............

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്...........

9-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

9-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി.

10-  ാംവകുപസ്റ്റ്

Minister  for  Fisheries,  Harbour  Engineering  and  Cashew Industry
(Smt. J. Mercykutty Amma): Sir, I move the following official amendment.

325. In section 17 proposed to be substituted in the principal Act, by

clause 10-

(i) in sub-section (1),  in the first  proviso, for the words and

symbol ''and/or licence'', the words ''or licence or both'' shall be

substituted;

(ii) in sub-section (5) for the words ''shall be recovered'',  the

words ''may be recovered'' shall be substituted.

(മറസ്റ്റ്  കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികഹപടനില.)

മനി  .   സസ്പീകര്: ബഹമക്കോനഹപട മനനി അവതരനിപനിച ഒഇൗകദദക്കോഗനികേ കഭദഗതനി സഭ
അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ഹചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  10-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന
പ്രശ്നഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്.........

കഭദഗതനി  ഹചയ്ത  പ്രകേക്കോരമുള്ള  10-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന
പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.
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കഭദഗതനി ഹചയ്ത പ്രകേക്കോരമുള്ള 10-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി.

11-  ാംവകുപസ്റ്റ്

Minister  for  Fisheries,  Harbour  Engineering  and  Cashew Industry
(Smt. J. Mercykutty Amma): Sir, I move the following official amendment.

343. In section 24(2)(a)  proposed to be amended in the principal
Act by clause 11,-

(i) in item (en), the words, letters and brackets ''specified under
sub-section (12) of section 9E” shall be omitted;

(ii) in item (eo), the words ''shall be specified'' shall be omitted;

(iii)  in  item  (ep),  the  words  ''shall  be  prescribed''  shall  be
omitted;

(iv)  in  item  (eq),  the  words  ''shall  be  specified''  shall  be
omitted.

(മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികഹപടനില.)

മനി  .   സസ്പീകര്:  ബഹമക്കോനഹപട മനനി അവതരനിപനിച ഒഇൗകദദക്കോഗനികേ കഭദഗതനി 
സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ഹചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 11-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന 
പ്രശ്നഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്.........

കഭദഗതനി  ഹചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള  11-ാം  വകുപസ്റ്റ്  ബനിലനിഹന  ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന
പ്രശ്നയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ഹചയ്തപ്രകേക്കോരമുള്ള 11-ാം വകുപസ്റ്റ് ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി.

1-  ാംവകുപ്പുയ പസ്പീഠനികേയുയ കപരുയ

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനികഹപടനില)

മനി  .    സസ്പീകര്: 1-ാം വകുപ്പുയ പസ്പീഠനികേയുയ കപരുയ ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന
പ്രശ്നഹത്ത
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അനുകലേനിക്കുന്നവര്..................

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്.................

1-ാംവകുപ്പുയ പസ്പീഠനികേയുയ കപരുയ ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോകണഹമന്ന പ്രശ്നയ സഭ 
അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുയ പസ്പീഠനികേയുയ കപരുയ ബനിലനിഹന ഭക്കോഗമക്കോയനി.

മത്സദബനനവയ  ഹെെക്കോര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ  കേശുവണനി  വദവസക്കോയവയ
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  ഹജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മ):  സര്,  2017-ഹലേ  കകേരള  സമുദ
മത്സദബനന നനിയനണ  (കഭദഗതനി)  ബനില് പക്കോസക്കോകണഹമന്ന പ്രകമയയ ഞക്കോന്
അവതരനിപനിക്കുന്നു.

റവനക്യൂവയ ഭവനനനിര്മ്മക്കോണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖേരന്):  സര്,
ഞക്കോന് പ്രകമയഹത്ത പനിന്തക്കോങ്ങുന്നു.

മനി  .    സസ്പീകര്: 2017-ഹലേ കകേരള സമുദ മത്സദബനന നനിയനണ (കഭദഗതനി)
ബനില് പക്കോസക്കോകണഹമന്ന പ്രകമയഹത്ത

അനുകലേനിക്കുന്നവര്................

പ്രതനികലേനിക്കുന്നവര്................

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

ബനില് പക്കോസക്കോയനിരനിക്കുന്നു.

IX അവകേക്കോശലേയഘന പ്രശ്നങ്ങള്

പരനിഗണനയനിലേനിരനിക്കുന്നവ

മനി  .    സസ്പീകര്:  ഹചയറനിഹന  പരനിഗണനയനിലേനിരനിക്കുന്ന  അവകേക്കോശലേയഘന
പ്രശ്നങ്ങള് തക്കോഹഴപറയുന്നവയക്കോണസ്റ്റ് :

1. 11-5-2017-ല്  കൃഷനി  എന്ന  ധനക്കോഭദര്ത്ഥനയുഹട  ചര്ചക്കോകവളയനില്
ആറന്മുള വനിമക്കോനത്തക്കോവളത്തനിനക്കോയനി ഏഹറടുത്ത സലേത്തസ്റ്റ് കൃഷനി നടത്തനിഹയന്നസ്റ്റ്
ബഹമക്കോനഹപട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞതസ്റ്റ് സഭഹയ ഹതറനിദ്ധരനിപനിക്കു
ന്നതക്കോഹണന്നുയ  സഭയുഹടയുയ  അയഗങ്ങളഹടയുയ  അവകേക്കോശലേയഘനമക്കോഹണന്നസ്റ്റ്
ആകരക്കോപനിചസ്റ്റ് ബഹമക്കോനഹപട അയഗയ അടൂര് പ്രകേക്കോശസ്റ്റ് ചടയ  155  പ്രകേക്കോരയ
ബഹമക്കോനഹപട  മനനിഹകതനിഹര  അവകേക്കോശലേയഘനപ്രശ്നയ  ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കനക്കോടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കുകേയുണക്കോയനി. കനക്കോടസ്പീസസ്റ്റ് ഹചയറനിഹന പരനിഗണനയനിലേക്കോണസ്റ്റ്. 

2. കകേരളത്തനിഹലേ  പനനിമരണങ്ങഹള  സയബനനിചസ്റ്റ്  10-8-2017-ഹലേ  അടനിയന്തര
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പ്രകമയത്തനിനസ്റ്റ് അവതരണക്കോനുമതനി കതടനിഹകക്കോണസ്റ്റ് നല്കേനിയ റനികപക്കോര്ടനികനലുള്ള
ചര്ചക്കോകവളയനില് ബഹമക്കോനഹപട ആകരക്കോഗദവയ  സക്കോമൂഹെെദനസ്പീതനിയുയ  വകുപ്പുമനനി
വസ്തുതക്കോവനിരുദ്ധവയ സഭഹയ ഹതറനിദ്ധരനിപനിക്കുന്നതുമക്കോയ പ്രസക്കോവന നടത്തനിഹയന്നസ്റ്റ്
ആകരക്കോപനിചസ്റ്റ്  ബഹമക്കോനഹപട  അയഗയ  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്കോധക്കോകൃഷ്ണന്
ബഹമക്കോനഹപട മനനിഹകതനിഹര ചടയ  155  പ്രകേക്കോരയ അവകേക്കോശലേയഘന
പ്രശ്നങ്ങള്  ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  കനക്കോടസ്പീസുയ  ഹചയറനിഹന
പരനിഗണനയനിലേക്കോണസ്റ്റ്.

X പ്രകമയയ

സഭ അനനിശനിതകേക്കോലേകത്തയസ്റ്റ് പനിരനിയുന്നതസ്റ്റ് സയബനനിചസ്റ്റ്

മുഖേദമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറക്കോയനി വനിജയന്): സര്,  സഭ മുമക്കോഹകേ മറസ്റ്റ് അതദക്കോവശദ
ബനിസനിനസ്സുകേഹളക്കോന്നുമനിലക്കോത്തതനിനക്കോല്  സഭ  അനനിശനിത  കേക്കോലേകത്തയസ്റ്റ്  പനിരനിയക്കോവന്നതക്കോണസ്റ്റ്
എന്ന പ്രകമയയ ഞക്കോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു. 

ജലേവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മക്കോതദ്യു  ടനി  .    കതക്കോമസസ്റ്റ്)   :  സര്,  ഞക്കോന്  പ്രകമയഹത്ത
പനിന്തക്കോങ്ങുന്നു.

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

XI അവകലേക്കോകേനയ

മനി  .    സസ്പീകര്:  പതനിനക്കോലേക്കോയ കകേരള നനിയമസഭയുഹട ഏഴക്കോയ സകമ്മളനയ ഇന്നസ്റ്റ്
അവസക്കോനനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.  നനിയമനനിര്മ്മക്കോണത്തനിനക്കോയുള്ള  ഒരു  സകമ്മളനയ  എന്ന
നനിലേയനിലേക്കോണസ്റ്റ് ഈ സകമ്മളനയ കചര്ന്നതസ്റ്റ്. നനിയമനനിര്മ്മക്കോണത്തനിനക്കോയുള്ള പ്രകതദകേ
സകമ്മളനയ  കചരുന്നതസ്റ്റ്  സക്കോധക്കോരണഗതനിയനില്  അത്ര  എളപത്തനില്  നടപക്കോകുന്നതഹലങനിലുയ
ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  സകമ്മളനയ  കചരക്കോന്  സക്കോധനിചതസ്റ്റ്  ഒരു  കനടമക്കോയനി  വനിലേയനിരു
ത്തുകേയക്കോണസ്റ്റ്.

2017  ആഗസസ്റ്റ്  7-ാം  തസ്പീയതനി  ആരയഭനിച  സകമ്മളന  കേക്കോലേയളവനില്  സഭ
12  ദനിവസയ സകമ്മളനിക്കുകേയുണക്കോയനി.  അതനില്  9  ദനിവസയ നനിയമനനിര്മ്മക്കോണത്തനിനുയ
ഒരു ദനിവസയ ധനകേക്കോരദ നടപടനികേള്ക്കുയ രണസ്റ്റ് ദനിവസയ അനഇൗകദദക്കോഗനികേക്കോയഗങ്ങളഹട
കേക്കോരദങ്ങള്ക്കുമക്കോയനിടക്കോണസ്റ്റ്  വനിനനികയക്കോഗനികഹപടതസ്റ്റ്.  നനിയമനനിര്മ്മക്കോണത്തനില് ധനവനിനനികയക്കോഗ
ബനിലനിനുപുറകമ ഏഹറ ചര്ച ഹചയഹപട  2017-ഹലേ കകേരള ചരകസ്റ്റ് കസവന നനികുതനി
ബനില്,  സഹെെകേരണ  സയഘ  (കഭദഗതനി)  ബനില്,  2017-ഹലേ  കകേരള  ഹമഡനികല്
വനിദദക്കോഭദക്കോസയ  (സസകേക്കോരദ ഹമഡനികല് വനിദദക്കോഭദക്കോസ സക്കോപനങ്ങളനിഹലേ പ്രകവശനയ
കമഹപടുത്തലുയ  നനിയനനികലുയ)  ബനില്,  2017-ഹലേ  കകേരള  മക്കോരനിഹടയ  കബക്കോര്ഡസ്റ്റ്
ബനില്  എന്നനിവ  ഉള്ഹപഹട  9  ബനില്ലുകേള്  പക്കോസക്കോക്കുകേയുയ  2017-ഹലേ  കകേരള  കനിനനികല്
സക്കോപനങ്ങള്  (രജനികസ്ട്രഷനുയ  നനിയനണവയ)  ബനില്  വനിശദമക്കോയ  പരനികശക്കോധനയക്കോയനി
സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനികസ്റ്റ്  അയയ്ക്കുകേയുമുണക്കോയനി.  അനഇൗകദദക്കോഗനികേ  കേക്കോരദങ്ങള്കക്കോയനി  നസ്പീകനിവച
രണസ്റ്റ്  ദനിനങ്ങളനില്  ഒരു ദനിവസയ  ബനില്ലുകേളയ  ഒരു ദനിവസയ  പ്രകമയങ്ങളമക്കോണസ്റ്റ്  സഭ
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പരനിഗണനിചതസ്റ്റ്. ബനില്ലുകേളഹട കേക്കോരദത്തനില് സസകേക്കോരദ ബനില്ലുകേളഹട അവതരണക്കോനുമതനി
കതടനിഹകക്കോണള്ള 4 പ്രകമയങ്ങള് സഭ പരനിഗണനിക്കുകേയുണക്കോയനി.  അതുകപക്കോഹലേ സഭ
മുമക്കോഹകേ  വന്ന  നക്കോലേസ്റ്റ്  അനഇൗകദദക്കോഗനികേ  പ്രകമയങ്ങള്  സയബനനിച്ചുയ  സഭ  ചര്ച
ഹചയ്യുകേയുണക്കോയനി.

അടനിയന്തര  പ്രകമയങ്ങള്ക്കുള്ള  അവതരണക്കോനുമതനി  കതടനിഹകക്കോണള്ള  11
കനക്കോടസ്പീസുകേളക്കോണസ്റ്റ്  സകമ്മളന കേക്കോലേയളവനില് സഭക്കോതലേത്തനില് പരനിഗണനികഹപടതസ്റ്റ്.
ഈ  സകമ്മളനവമക്കോയനി  ബനഹപടസ്റ്റ്  390 നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട  കചക്കോദദങ്ങളയ  4088
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടക്കോത്ത കചക്കോദദങ്ങളയ അനുവദനിചനിരുന്നു. 48 കചക്കോദദങ്ങള്കസ്റ്റ് മനനിമക്കോര്
വക്കോകക്കോല് മറുപടനി നല്കുകേയുണക്കോയനി.  സഭക്കോതലേത്തനില് 362 ഉപകചക്കോദദങ്ങള് ഉന്നയനിക്കുകേയുയ
ബഹമക്കോനഹപട  മനനിമക്കോര്  മറുപടനി  നല്കുകേയുയ  ഹചയ്തു.  19  ശദ്ധക്ഷണനികല്
കനക്കോടസ്പീസുകേളനിലൂഹടയുയ 104 സബ്മനിഷനുകേളനിലൂഹടയുയ ജനങ്ങളഹട വനിവനിധ പ്രശ്നങ്ങള്
ഈ സകമ്മളനത്തനില് ഉന്നയനികഹപട്ടു. കടക്കോഹത ചടയ 118 പ്രകേക്കോരയ ഒരു ഗവഹണ്മെനസ്റ്റ്
പ്രകമയയ സഭ ഐകേകേണസ്റ്റ് കഠദന പക്കോസക്കോക്കുകേയുണക്കോയനി.  ചടയ  300  അനുസരനിചസ്റ്റ്  സകമ്മളന
കേക്കോലേയളവനില് ബഹമക്കോനഹപട മുഖേദമനനിയുയ ബഹമക്കോനഹപട കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുയ
സഭയനില് ഓകരക്കോ പ്രസക്കോവനകേള് നടത്തുകേയുണക്കോയനി.

കകേരള  നനിയമസഭയുഹട  വജ്രജൂബനിലേനി  ആകഘക്കോഷ  പരനിപക്കോടനികേള്  സമുചനിതമക്കോയനി
നടന്നുവരുന്ന  കേക്കോരദയ  ബഹമക്കോനഹപട  അയഗങ്ങള്കസ്റ്റ്  അറനിവള്ളതക്കോണകലക്കോ.  അതനിഹന
ഭക്കോഗമക്കോയനി  2017-ഹലേ കകേരള ചരകസ്റ്റ് കസവന നനികുതനി ബനില് സയബനനിചസ്റ്റ് അയഗങ്ങള്ക്കുള്ള
സയശയങ്ങള് ദുരസ്പീകേരനിക്കുന്നതനികലേയക്കോയനി പ്രസ്തുത ബനില് സഭ പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനു
മുമതഹന്ന  വനിദഗരടങ്ങുന്ന  ഒരു  പക്കോനലേനിഹന  പഹങടുപനിച്ചുഹകേക്കോണസ്റ്റ്  ഹസമനിനക്കോര്  നടത്തക്കോനുയ
ഈ സകമ്മളനകേക്കോലേത്തസ്റ്റ് നമുകസ്റ്റ്  കേഴനിഞ.  അകതക്കോഹടക്കോപയ  ജനിലക്കോ  ആസക്കോനങ്ങള്
കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചസ്റ്റ് ഹസമനിനക്കോറുകേള്, പ്രദര്ശനങ്ങള്, സ്കൂള് പക്കോര്ലേഹമന്റുകേള്, ഭരണഘടനക്കോ
കക്കോസ്സുകേള്  എന്നനിവയുയ  ഹപക്കോതുജനങ്ങകളയുയ  വനിദദക്കോര്ത്ഥനികേകളയുയ  പഹങടുപനിച്ചു  ഹകേക്കോണള്ള
ഹവവനിധദമക്കോര്ന്ന  പരനിപക്കോടനികേളയ  നടത്തനിവരനികേയക്കോണസ്റ്റ്.  അതനിഹന  തുടര്ചയക്കോയനി
ഹസപ്റയബര് മക്കോസയ 9, 10, 11 തസ്പീയതനികേളനില് നനിയമസഭയുകടയുയ ജനില ഭരണകടത്തനിഹനയുയ
സയയുകക്കോഭനിമുഖേദത്തനില്  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  വനിവനിധ  പരനിപക്കോടനികേള്  സയഘടനിപനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  ചടങ്ങനിഹന  വനിശദക്കോയശങ്ങള്  ബഹമക്കോനഹപട  അയഗങ്ങഹള  അറനിയനിക്കുന്നതക്കോണസ്റ്റ്.
പരനിപക്കോടനിയനില് പഹങടുകക്കോന് അയഗങ്ങള് സഇൗകേരദയ കേഹണത്തണഹമന്നസ്റ്റ് അഭദര്ത്ഥനിക്കുന്നു.
തുടര്ന്നസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  ജനിലക്കോ  ആസക്കോനങ്ങളനിലുയ  ഇത്തരയ  പരനിപക്കോടനികേള്  ആസൂത്രണയ
ഹചയ്തുവരനികേയക്കോണസ്റ്റ്. 

ഇന്നഹലേ  (23-8-2017)  കചര്ന്ന കേക്ഷനികനതക്കോകളഹട  കയക്കോഗത്തനില് അടുത്ത
വര്ഷഹത്ത ബഡ സ്റ്റ്ജറസ്റ്റ്  സയബനനിച നടപടനികേള് കവക്കോടസ്റ്റ്-ഓണ്-അകഇൗണസ്റ്റ് കടക്കോഹത
തഹന്ന മക്കോര്ചസ്റ്റ്  31-നസ്റ്റ്  മുമസ്റ്റ്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുവക്കോന് ധക്കോരണയക്കോയനിട്ടുള്ള കേക്കോരദയ  ബഹമക്കോനഹപട
അയഗങ്ങഹള  അറനിയനിക്കുവക്കോന്  ഹചയറനിനസ്റ്റ്  സകന്തക്കോഷമുണസ്റ്റ്.  സയസക്കോനത്തനിഹന  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കസ്റ്റ്  ആകയ  കട്ടുവക്കോന്  പ്രസ്തുത  തസ്പീരുമക്കോനയ  ഏഹറ  സഹെെക്കോയകേരമക്കോകുഹമന്നസ്റ്റ്
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കേരുതുന്നു.

രക്കോഷസ്പീയ  സയവക്കോദങ്ങള്ക്കുയ  പരസര  വനിമര്ശനങ്ങള്ക്കുയ  ഒപയ  കകേരള
വനികേസനത്തനിനക്കോയനി ഒരു ഹപക്കോതുസമവക്കോയയ എന്ന നനിലേയനികലേയസ്റ്റ് കടനി വളരക്കോന് നമ്മുഹട സഭയസ്റ്റ്
കേഴനികയണതുണസ്റ്റ്.  കകേരളഹത്ത  ഇനനി  മക്കോറനിനനിര്ത്തക്കോനക്കോകേക്കോത്ത  വനികേസന  വഴനികേളനികലേയസ്റ്റ്
നയനികക്കോന്  ഒരുമനിചസ്റ്റ്  നനില്കക്കോവന്ന  മനിനനിമയ  കേക്കോരദങ്ങകളക്കോ,  പദ്ധതനികേകളക്കോ  സയബനനിച്ചു
കടനിയുള്ള  ഒരു  സമവക്കോയയ  ഉണക്കോകുന്നതസ്റ്റ്  നന്നക്കോയനിരനിക്കുഹമന്നസ്റ്റ്  ഹചയര്  കേരുതുന്നു.
അതനിനക്കോയനി  കസ്പീയക്കോത്മകേവയ  സര്ഗ്ഗക്കോത്മകേവമക്കോയ  കനതൃതസയ  ഹകേക്കോടുകക്കോന്  വജ്രജൂബനിലേനി
വര്ഷത്തനില് ഈ സഭക്കോകവദനി പ്രകയക്കോജനഹപടുത്തണഹമന്നസ്റ്റ് ഹചയര് അഭദര്ത്ഥനിക്കുകേയക്കോണസ്റ്റ്.

ഈ  സകമ്മളനയ  വനിജയകേരമക്കോയനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനികക്കോന്  സഹെെകേരനിച  ബഹമക്കോനഹപട
മുഖേദമനനി, മനനിമക്കോര്, പ്രതനിപക്ഷകനതക്കോവസ്റ്റ്, വനിവനിധ കേക്ഷനി കനതക്കോകള്, അയഗങ്ങള്
എന്നനിവകരക്കോടസ്റ്റ്  ഹചയര്  നന്ദനി  കരഖേഹപടുത്തുന്നു.  സകമ്മളന  നടപടനികേളമക്കോയനി  സഹെെകേരനിചസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിച  നനിയമസഭക്കോ  ഹസകടറനിയറനികലേയുയ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനികലേയുയ  എലക്കോ
ഉകദദക്കോഗസര്ക്കുയ  ഹചയര്  നന്ദനികരഖേഹപടുത്തുന്നു.  സകമ്മളനവമക്കോയനി  സഹെെകേരനിച
എലക്കോ പത്ര ദൃശദ മക്കോധദമ പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുയ ഹചയര് നന്ദനി കരഖേഹപടുത്തുന്നു.

എലക്കോവര്ക്കുയ ഹൃദദമക്കോയ ഓണയ, ബകസ്പീദസ്റ്റ് ആശയസകേള് കനരുന്നു.

ഓര്ഡര്....... ഓര്ഡര്......... സഭ അനനിശനിതകേക്കോലേകത്തയസ്റ്റ് പനിരനിയുന്നു. 

(കദശസ്പീയ  ഗക്കോനക്കോലേക്കോപനകത്തക്കോഹട  സഭ  ഉചയ്ക്കുകശഷയ  2.28-നസ്റ്റ്  അനനിശനിത
കേക്കോലേകത്തയസ്റ്റ് പനിരനിഞ.)                                         


