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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഏഴഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 ആഗസസ്റ്റ്  9, ബുധന

വഭാലലലാം 168]                            ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്                   [നമ്പര് 3

നനിയമസഭ  2017  ആഗസസ്റ്റ് മഭാസലാം  9-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കസ്റ്റ് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .    സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്.....ഒഭാര്ഡര്..... *61-ാം നമ്പര് കചേഭാദലവുമഭായനി  *83-ാം
നമ്പര്  കചേഭാദലലാം  ക്ലബസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജേഷസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ക്ലബനിലാംഗസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന. രണസ്റ്റ് കചേഭാദലങ്ങളക്കുലാം ഒരുമനിചസ്റ്റ് മറുപടനി പറകയണതഭാണസ്റ്റ്.

വനലമൃഗങ്ങളുലട ശലലലാം നനിയനനിക്കഭാന നടപടനി

1 (*61) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജേയദഭാസസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി  :
ശതീ  .   ലജേയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതത  :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലമൃഗങ്ങളുലട പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ് കേഭാടഭാനകേളുലട ശലലലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്നതലാം
സസ്വത്തനിനുലാം  ജേതീവനുലാം  ഭതീഷണനിയഭാകുന്നതലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  നനിയനനിക്കഭാന
എലനഭാലക്ക പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വനലമൃഗങ്ങളുലട എണ്ണത്തനിലുള്ള വര്ദനവുലാം കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം
ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന്ന  ആഹഭാരക്ഷഭാമവുലാംമൂലമഭാണസ്റ്റ്  അവ  നഭാടനിലനിറങ്ങുന്നലതന്നതനിനഭാല്
എന്തുപരനിഹഭാരമഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനഭായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  ജേനജേഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനവുലാം എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  അലര്ടസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനവുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടക്കുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ): സര്,

(എ) ഉണസ്റ്റ്. വനലജേതീവനികേള, പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ് കേഭാടഭാനകേള ജേനവഭാസ കമഖലയനില്
ഇറങ്ങനി ജേനങ്ങളുലട ജേതീവനുലാം സസ്വത്തനിനുലാം ഭതീഷണനിയഭാകുന്ന തരത്തനില് ഉണഭാകുന്ന
വനലജേതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തഭാലഴപറയുന്ന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപഭാക്കനി വരുന :

1. വനഭാതനിര്ത്തനിയനില്  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  ലലവദതത  കവലനികേള,  ആന
പ്രതനികരഭാധ  കേനിടങ്ങുകേള,  ആന  പ്രതനികരഭാധ  മതനിലുകേള  എന്നനിവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം. 

2. വനത്തനിനസ്റ്റ്  ലവളനിയനില്  വരുന്ന  മൃഗങ്ങലള  തനിരനിചസ്റ്റ്  വനത്തനിനുള്ളനികലയസ്റ്റ്
ലതളനിച്ചുവനിടുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലട  റഭാപനിഡസ്റ്റ്  ലറകസഭാണ്സസ്റ്റ്
ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിക്കല്.

3. പ്രശ്നക്കഭാരഭായ ആനകേലള മയക്കനി കറഡനികയഭാ കകേഭാളര് ഘടനിപനിചസ്റ്റ്
സഞഭാരപഥലാം  നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ്  വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
മുന്നറനിയനിപസ്റ്റ് ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

4. സനിരമഭായനി  ജേനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനിറങ്ങുന്ന  വനലജേതീവനികേലള
മയക്കുലവടനിവകചഭാ,  കൂടുകേള  സഭാപനികചഭാ  പനിടനിചസ്റ്റ്  ജേനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നനിനലാം  അകേലലയുള്ള  വനകമഖലയനികലയസ്റ്റ്  റതീ-
ലലഭാകക്കറസ്റ്റ് ലചേയ്യല്.

5. പ്രശ്നബഭാധനിത  കമഖലകേളനില്  വനലജേതീവനികേളുലട  സഞഭാരലാം  നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ്
എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  മുഖഭാനരലാം  പ്രകദശവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  ജേഭാഗ്രതഭാ
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിവരുന.

6. വനലജേതീവനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  കൃഷനിരതീതനികേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

7. വനലജേതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലമുള്ള  കൃഷനിനഭാശലാം  അനുഭവലപടുന്ന
വനത്തനിനകേത്തുള്ള  ലസറനില്ലമന്റുകേളനില്നനിനലാം  കുടുലാംബങ്ങലള  നഷ
പരനിഹഭാരലാം നല്കേനി അവരുലട സമ്മേതകത്തഭാലട മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള.

8. വനലജേതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  ജേതീവഹഭാനനി,  കൃഷനിനഭാശലാം
എന്നനിവയസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്ന നടപടനി.

9. വനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് വനലമൃഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവുലാം ഭക്ഷണവുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ജേലസലാംഭരണനികേളുലാം  ലചേക്കസ്റ്റ്  ഡഭാമുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനവത്കേരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന. 
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10. ജേനവഭാസ കമഖലയനില്  പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുന്ന കുരങ്ങുകേലള  പനിടനിച്ചു
മഭാറഭാനുലാം നനിയമഭാനുസരണലാം വനലലാംകേരനിക്കുവഭാനുമുള്ള നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

11. മനുഷല-വനലജേതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജേന
പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട രൂപതീകേരനിച  ജേനജേഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള
മുകഖനയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഭക്ഷണത്തനിനുലാം  കുടനിലവള്ളത്തനിനുമഭായനി  വനലമൃഗങ്ങള  കേഭാടുവനിടസ്റ്റ്  ജേനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയസ്റ്റ് വരുന്നതസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കഭാന കേഭാടനിനുള്ളനില് ലചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാമുകേള, കുളങ്ങള
ഉളലപലടയുള്ള  ജേലകസഭാതസ്സുകേള നവതീകേരനിച്ചുലാം,  പുതനിയവ നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം പരമഭാവധനി
ജേലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അധനിനനികവശ  സസലങ്ങലള  നതീക്കലാം  ലചേയസ്റ്റ്
വനത്തനിനുള്ളനിലല  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  സസലജേഭാലങ്ങലള  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുകേവഴനി
വനത്തനിനുള്ളനില്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  ലഭലത  കൂടുന.  ജേലകസഭാതസ്സുകേളുലട  സമതീപ
പ്രകദശങ്ങളനില് മുള, പുലസ്റ്റ്ല്ല് എന്നനിവ വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  ജേനജേഭാഗ്രതഭാ സമനിതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനവുലാം എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  അലര്ടസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനവുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നഭാളനിതവലര
വനിവനിധ വനലജേതീവനി  സലാംഘര്ഷ കമഖലകേളനിലഭായനി  204  ജേനജേഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  65  സലങ്ങളനില്  എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  അലര്ടസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനവുലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വനലമൃഗ  ആക്രമണലാം  ലചേറുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

2 (*83) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജേഷസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹനിലാം  :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജേയദഭാസസ്റ്റ്: തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലമൃഗങ്ങള  നഭാടനിലനിറങ്ങനി  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേള  നശനിപനിക്കുന്നതലാം
മനുഷലരുമഭായനി ഏറ്റുമുടല് ഉണഭാകുന്നതലാം ഫലപ്രദമഭായനി ലചേറുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്  പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്  അദലക്ഷനഭായനി  ജേനകേതീയ
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങളുലട ശലലലാം കൂടുതലുള്ള വയനഭാടസ്റ്റ്,  മൂന്നഭാര് വനകമഖലകേളനില്
വനലജേതീവനി സഭാന്നനിധലലാം അറനിയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്. അലര്ടസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;



4       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  9,  2017

(ഡനി) പ്രസ്തുത പ്രകദശങ്ങളനില് ലറയനില് ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ് കപഭാലുള്ള ഫലപ്രദമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള അവലലാംബനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വനലജേതീവനികേളുലട  ആക്രമണത്തനിനസ്റ്റ്  ഇരയഭായവര്ക്കുള്ള  നഷപരനിഹഭാര
തകേ കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഓണ്ലലലന സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണസ്റ്റ്. വനലജേതീവനികേള, പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ് കേഭാടഭാനകേള ജേനവഭാസ കമഖലയനില്
ഇറങ്ങനി ജേനങ്ങളുലട ജേതീവനുലാം സസ്വത്തനിനുലാം ഭതീഷണനിയഭാവുന്ന തരത്തനില് ഉണഭാകുന്ന
വനലജേതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തഭാലഴപറയുന്ന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപഭാക്കനിവരുന. 

1. വനഭാതനിര്ത്തനിയനില്  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  ലലവദതതകവലനികേള,  ആന
പ്രതനികരഭാധ  കേനിടങ്ങുകേള,  ആന  പ്രതനികരഭാധ  മതനിലുകേള  എന്നനിവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

2. വനത്തനിനസ്റ്റ്  ലവളനിയനില്  വരുന്ന  മൃഗങ്ങലള  തനിരനിചസ്റ്റ്  വനത്തനിനുള്ളനികലയസ്റ്റ്
ലതളനിച്ചുവനിടുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലട  റഭാപനിഡസ്റ്റ്  ലറകസഭാണ്സസ്റ്റ്
ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിക്കല്.

3. പ്രശ്നക്കഭാരഭായ ആനകേലള മയക്കനി കറഡനികയഭാ കകേഭാളര് ഘടനിപനിചസ്റ്റ്
സഞഭാരപഥലാം  നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ്  വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
മുന്നറനിയനിപസ്റ്റ് ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

4. സനിരമഭായനി  ജേനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനിറങ്ങുന്ന  വനലജേതീവനികേലള
മയക്കുലവടനിവകചഭാ,  കൂടുകേള  സഭാപനികചഭാ  പനിടനിചസ്റ്റ്  ജേനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം  അകേലലയുള്ള  വനകമഖലയനികലയസ്റ്റ്  റതീ-ലലഭാകക്കറസ്റ്റ്
ലചേയ്യല്.

5. പ്രശ്നബഭാധനിത  കമഖലകേളനില്  വനലജേതീവനികേളുലട  സഞഭാരലാം  നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ്
എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  മുഖഭാനനിരലാം  പ്രകദശവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  ജേഭാഗ്രതഭാ
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി വരുന.

6. വനലജേതീവനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  കൃഷനിരതീതനികേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

7. വനലജേതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലമുള്ള  കൃഷനിനഭാശലാം  അനുഭവലപടുന്ന
വനത്തനിനകേത്തുള്ള  ലസറനില്ലമന്റുകേളനില്നനിനലാം  കുടുലാംബങ്ങലള
നഷപരനിഹഭാരലാംനല്കേനി അവരുലട സമ്മേതകത്തഭാലട മഭാറനി  പഭാര്പനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.
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8. വനലജേതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  ജേതീവഹഭാനനി,  കൃഷനി
നഭാശലാം എന്നനിവയസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്ന നടപടനി.

9. വനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് വനലമൃഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവുലാം ഭക്ഷണവുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ജേലസലാംഭരണനികേളുലാം  ലചേക്കസ്റ്റ്  ഡഭാമുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനവത്കേരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

10. ജേനവഭാസ കമഖലയനില്  പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുന്ന കുരങ്ങുകേലള  പനിടനിച്ചു
മഭാറഭാനുലാം നനിയമഭാനുസരണലാം വനലലാംകേരനിക്കുവഭാനുമുള്ള നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

11. മനുഷല-വനലജേതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജേന
പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  രൂപതീകേരനിച  ജേനജേഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള
മുകഖനയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ആദലഘടമഭായനി വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയനില്  6.085  കേനികലഭാമതീററനില് ലറയനില്
ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ) ഉണസ്റ്റ്. 1980-ലല കകേരള റൂളസസ്റ്റ് കഫഭാര് കപലമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കകേഭാമ്പനകസഷന
റ്റു വനികനിലാംസസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ലലവല്ഡസ്റ്റ്  ലലലഫസ്റ്റ്  അറഭാക്കസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം വനലജേതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം
നഷലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന്ന  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേയുലട  വനിതരണ
നടപടനികേള  1-8-2016  മുതല്  നഭാഷണല്  ഇനഫര്മഭാറനികേസ്റ്റ്  ലസന്റെര്  (NIC)
വനികേസനിപനിലചടുത്ത  ഇ-ഡനിസനികസ്റ്റ്  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  മുകഖന  ഓണ്ലലലനഭായനിടഭാണസ്റ്റ്
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  ബനലപട  കരഖകേള  സഹനിതലാം
അകപക്ഷകേന അക്ഷയ ലസന്റെര് മുകഖനകയഭാ ഇ-ഡനിസനികേസ്റ്റ്  ലവബസ്റ്റ് ലലസറസ്റ്റ് വഴനികയഭാ
ബനലപട  സലത്തസ്റ്റ്  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലുള്ള  ലടറനികറഭാറനിയല്/ലലവല്ഡസ്റ്റ്  ലലലഫസ്റ്റ്
ലറയ്ഞസ്റ്റ്   കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്   അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കണലാം.  നഷപരനിഹഭാരലാം
അകപക്ഷകേലന്റെ ബഭാങസ്റ്റ് അക്കസൗണനില് നനികക്ഷപനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസസ്റ്റ്:  സര്,  കകേരളത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ രണസ്റ്റ് വര്ഷത്തനിനനിടയനില്
വനലമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണത്തനില്ലപടസ്റ്റ്  152  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ജേതീവന നഷലപടുകേയുലാം  548
കപര്ക്കസ്റ്റ് പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം 108  കപര് ശഭാരതീരനികേ അവശതകേള അനുഭവനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന. 8  കകേഭാടനി രൂപയുലട കൃഷനിനഭാശമഭാണസ്റ്റ് സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട
മനനിയുലട  ഉത്തരത്തനില്  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  സനിരമഭായനി  ജേനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഇറങ്ങുന്ന
വനലജേതീവനികേലള  മയക്കുലവടനി  വകചഭാ  കൂടുകേള  സഭാപനികചഭാ  പനിടനിചസ്റ്റ്  ജേനവഭാസ
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കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം അകേലലയുള്ള വനകമഖലയനികലയസ്റ്റ്  റതീലലഭാകക്കറസ്റ്റ്  ലചേയ്യുനലണന്നഭാണസ്റ്റ്
പറയുന്നതസ്റ്റ്.  പശനിമഘട  മലനനിരകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ആനകേള  സകുടുലാംബലാം  ഇറങ്ങനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
ഇകപഭാള ടനി.വനി.-യനിലുലാം പത്രങ്ങളനിലുലമലഭാലാം വഭാര്ത്തയുണസ്റ്റ്. അവ പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് മുഴുവന
ചുറനി  സഞരനിചസ്റ്റ്  കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ്,  തരൂര്  മണ്ഡലങ്ങളനില്നനിനലാം  ഇകപഭാള  ഒറപഭാലലാം
മണ്ഡലത്തനിലല  ഭഭാരതപ്പുഴയനില്  മുങ്ങനിക്കുളനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഗസൗരവമഭായ
വനിഷയമഭാണസ്റ്റ്.  കേഭാടഭാനകേളുലട  ശലലലാം  സഹനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നനില.  ജേനിലയുലട
ഒരതനിര്ത്തനിയനില്  നനിനലാം  മകറ  അതനിര്ത്തനിവലര  കേഭാടഭാനകേള  മദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
കേഭാടഭാനശലലലാം  കനരനിടുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനികയഭാഗനിക്കലപടുന്ന  ആര്.ആര്.ടനി.  (Rapid  Response
Team) സസ്വഭാഡനിനസ്റ്റ്  വഭാഹനങ്ങളുലാം ആയുധങ്ങളുലാം ഉപകേരണങ്ങളുലാം  അലാംഗസലാംഖലയുലാം
വളലര പരനിമനിത മഭായതനിനഭാല്  ആയതസ്റ്റ് വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് നല്കേനി ആനകേലള ലമരുക്കനി
എടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  സസൗകേരലങ്ങള   ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കഭാന  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചതകപഭാലല  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ജേനിലയനില്  ഗഭായത്രനിപ്പുഴവലര  മൂന്നസ്റ്റ്  ആനകേള  വന.  അവ  ഒരു  കുടുലാംബത്തനില്
ലപടതഭാകണഭാലയന്നസ്റ്റ്  അറനിയനില.  വനഭാതനിര്ത്തനിയനില്നനിനലാം  ഏകേകദശലാം  35-40
കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം കേടന്നസ്റ്റ് ജേനവഭാസ കകേന്ദ്രത്തനിലലത്തനി കേഴനിഞ്ഞ മൂന്നസ്റ്റ് ദനിവസമഭായനി
അവനിലട  നനിലയുറപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വനലാം  വകുപ്പുലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസരുലാം
റവനന്യൂ  ഉകദലഭാഗസരുലാം കചേര്ന്നസ്റ്റ് നഭാട്ടുകേഭാരുലട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി അവലയ തനിരനിചസ്റ്റ്
കേഭാടനികലയസ്റ്റ്  അയയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  പരനിശമമഭാണസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  അവ ഇതവലര  മനുഷലലര
ഉപദ്രവനിചനിടനിലലങനിലുലാം  ഒരു വതീടനിനസ്റ്റ്  നഭാശനഷവുലാം കൃഷനിനഭാശവുലാം വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജേനങ്ങള  ഭയഭാശങയനിലഭാണസ്റ്റ്.  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  എലഭാ  കേഴനിവുകേളുലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
അവലയ  തനിരനിച്ചുവനിടുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിനഭായനി
ഇനകൂടനി പരനിശമനിക്കുലാം.  മൂന്നസ്റ്റ് ആനകേള ഒരുമനിച്ചുള്ളതലകേഭാണസ്റ്റ്  മയക്കുലവടനി വചസ്റ്റ്
പനിടനിക്കുകേ എന്നതസ്റ്റ്  വളലര   ശമകേരമഭാലണന്നഭാണസ്റ്റ്   എകസ്റ്റ്ലപര്ട്ടുകേള പറയുന്നതസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനില്  ആലകേയുള്ള  രണസ്റ്റ്  കുങനി  ആനകേലള  ഇവനിലട  ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.
തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനില്നനിനലാം  രണസ്റ്റ്  കുങനി  ആനകേലളക്കൂടനി   ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള  ശമലാം
നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കുങനിയഭാനകേലള  ലകേഭാണസ്റ്റ്  ഇവലയ  തനിരനിലകേ  കേഭാടനികലയസ്റ്റ്
ഓടനിക്കുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിലലങനില്  മറസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനികക്കണനിവരുലാം.  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ഉകദലഭാഗസരുലാം  റവനന്യൂ  അധനികേഭാരനികേളുലാം  പ്രസസ്തുത  സലത്തസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴുലാം  കേലഭാമ്പസ്റ്റ്
ലചേയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ജേനങ്ങള ധഭാരഭാളമഭായനി തനിങ്ങനിക്കൂടുനലവന്നതഭാണസ്റ്റ്  മലറഭാരു
വനിഷയലാം.  നഭാടനിലനിറങ്ങനിയ ആനകേളക്കസ്റ്റ് വന്നവഴനി തലന്ന തനിരനിച്ചുകപഭാകേണലാം.  അവ
കവലറ  വഴനി  കപഭാകേനില.   അതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയഭാത്ത  തരത്തനില് അവനിലട  ചേഭാനലുകേഭാരുലാം
ആയനിരക്കണക്കനിനഭാളുകേളുലാം കൂടനി നനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്   ഒരു തടസമഭായനി വനലാം വകുപനിലല
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ഉകദലഭാഗസര് അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു
കശഷലാം    2016-17 വര്ഷത്തനില് വനലജേതീവനി ആക്രമണലാംമൂലലാം  22 കപരുലാം വനത്തനിനസ്റ്റ്
പുറത്തസ്റ്റ്  പഭാമ്പസ്റ്റ്  കേടനികയറസ്റ്റ്   81  കപരുലാം  മരണലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവരുലട  ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്
യഥഭാക്രമലാം  1,10,00,000  രൂപയുലാം  81,00,000  രൂപയുലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വനത്തനിനസ്റ്റ്  പുറത്തുവചസ്റ്റ്   പഭാമ്പസ്റ്റ്  കേടനികയറസ്റ്റ്  മരണലപടഭാല് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ്റ്റ്
നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  81  ലക്ഷലാം  രൂപ  81  കപര്ക്കഭായനി  വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആന  കുത്തനി  മരണലപടുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  1,10,00,000  രൂപയുലാം  കചേര്ത്തസ്റ്റ്
ആലകേ 1,91,00,000 രൂപ നഷപരനിഹഭാരമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇകപഭാള അവകേഭാശ
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന്നതലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാര
തകേ  എത്തനിച്ചുലകേഭാടുക്കഭാന  ലലവകുന്നതസ്റ്റ്.  അവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ലഭനിചഭാലുടന
തലന്ന നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ നല്കുലാം.   മരണഭാനനര ചേടങ്ങുകേളക്കസ്റ്റ്  വനലാം വകുപനില്
നനിനലാം 10,000 രൂപ വതീതലാം പഭാവലപടവരുലട വതീടുകേളനില് ഉടനടനി  എത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിച  ആര്.ആര്.ടനി.  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നകപഭാള  ആലറണ്ണമഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  പതനിമൂന്നഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആനകേളുലട
ആക്രമണമുള്ള  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  ആര്.ആര്.ടനി.  കഫഭാഴനിലന്റെ  സഭാന്നനിധലമുണഭാകേണലമന്ന
ആവശലലാം  ഉയര്നവരുനണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  കതഭാക്കസ്റ്റ്  ഉളലപലടയുള്ള  ആയുധങ്ങളുലാം
വഭാഹനങ്ങളുലാം   ആവശലമഭായ സഭാഫനിലനയുലാം നല്കേനി  ആര്.ആര്.ടനി.  സലാംവനിധഭാനലാം
ശകനിലപടുത്തനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇനനിയുലാം കൂടുതല് പ്രകദശങ്ങളനില് ആര്.ആര്.ടനി.യുലട
സഭാന്നനിദലലാം  ഉണഭാകകേണതണസ്റ്റ്.  അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസസ്റ്റ്:  സര്,  കേഭാടഭാനകേളുലട  ആക്രമണത്തനില്  ജേതീവഹഭാനനി
സലാംഭവനിചഭാല്  5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം പരനികക്കറവര്ക്കസ്റ്റ്  75,000  രൂപയുമഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള
ലകേഭാടുത്തുവരുന്നതസ്റ്റ്.  ആ സലാംഖല വളലര അപരലഭാപ്തമഭാണസ്റ്റ്. അതകപഭാലല കൃഷനിനഭാശലാം
സലാംഭവനിചവര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  നഷപരനിഹഭാരവുലാം  വളലര  കുറവഭാണസ്റ്റ്.  അതലകേഭാണസ്റ്റ്
മരണലാം  സലാംഭവനിചവര്ക്കസ്റ്റ്  10 ലക്ഷലാം  രൂപയഭായുലാം  പരനികക്കറവര്ക്കസ്റ്റ്  2 ലക്ഷലാം  രൂപയഭായുലാം
നഷപരനിഹഭാരലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  വനലജേതീവനികേളമൂലമുണഭാകുന്ന കൃഷനിനഭാശത്തനിനസ്റ്റ് നല്കുന്ന
നഷപരനിഹഭാരലാം  അപരലഭാപ്തമഭാലണന്നസ്റ്റ്  കേഭാണനിചസ്റ്റ്  ലപഭാതജേനങ്ങളനില്നനിനലാം   ജേന
പ്രതനിനനിധനികേളനില്നനിനലാം  ധഭാരഭാളലാം  നനികവദനങ്ങള  വരുനണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  നഷ
പരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  8-1-2015-ല്  പുറലപടുവനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നമ്പര്
എലാം.എസസ്റ്റ്.2/2015/വനലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  കൃഷനി  നഭാശത്തനിനസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി
75,000 രൂപലയന്നസ്റ്റ്  നനിജേലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കേനകേഭാലനി, വതീടസ്റ്റ് എന്നനിവയുലട നഭാശത്തനിനസ്റ്റ്
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പരമഭാവധനി  75,000  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  വനലജേതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം
മരണലാം സലാംഭവനിചഭാല് 5,00,000 രൂപയഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതസ്റ്റ്.
വനത്തനിനസ്റ്റ് പുറത്തുവചസ്റ്റ് പഭാമ്പുകേടനിചസ്റ്റ് മരനിചഭാല് 1,00,000 രൂപയുലാം  വനത്തനിനകേത്തു
വചസ്റ്റ്  പഭാമ്പുകേടനിചസ്റ്റ്  മരണലപടഭാല്  3,00,000  രൂപയുമഭാണസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.
വനലജേതീവനി ആക്രമണലാംമൂലലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി അലാംഗഭലാംഗലാം വന്നഭാല് പരമഭാവധനി 75,000
രൂപയുലാം  പരനിക്കുപറനിയഭാല് ചേനികേനിത്സയ്ക്കുകവണനി പരമഭാവധനി  75,000  രൂപയുമഭാണസ്റ്റ്
ലകേഭാടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഈ  തകേ  അപരലഭാപ്തമഭാണസ്റ്റ്. നനിയമസഭഭാ  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  ഈ
തകേകേള വര്ദനിപനിക്കണലമന്ന നനികവദനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മരണലപടുന്നവരുലടയുലാം
കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിക്കുന്നവരുലടയുലാം  ഉളലപലട  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  കേഭാരലമഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില് കുമഭാര്): സര്, കൃഷനി വകുപസ്റ്റ് വനിള
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  സതീലാം  പുതക്കനിയകപഭാള  വനലമൃഗ  ആക്രമണത്തനിലൂലടയുണഭാകുന്ന
വനിളനഭാശത്തനിനുകൂടനി  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതപ്രകേഭാരലാം  1995-നുകശഷലാം   ഒരു   വഭാഴയസ്റ്റ്  50  രൂപയഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്  പുതക്കനിയ
നനിരക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  ഇകപഭാള 300 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതകപഭാലല ഓകരഭാ
വനിളകേളക്കുലാം രണനിരടനി മുതല് 13  ഇരടനി വലര വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനഷസ്വറനസനിലന്റെ
നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഇറക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  ഉത്തരവനില് വനലമൃഗ
ആക്രമണത്തനിലൂലടയുണഭാകുന്ന  നഷലാംകൂടനി  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവസ്റ്റ്
ഇറക്കനിയതലകേഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനലമൃഗ ആക്രമണലാംമൂലലാം ഉണഭാകുന്ന
നഷപരനിഹഭാരത്തുകേയനില് വര്ദനവുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  വനകമഖലയനില്  നടക്കുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ക്രമകക്കടുകേള ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം അതസ്റ്റ് സുതഭാരലമഭാക്കഭാനുലാം കവണനി
കേണ്വതീനര് സലാംവനിധഭാനലാം ഒഴനിവഭാക്കനി ഇ-ലടണര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയതനിനസ്റ്റ്
അങ്ങലയ ഞഭാന പ്രകതലകേലാം അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ചേഭാലക്കുടനി, വഭാഴചഭാല് തടങ്ങനിയ
കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനുകേളനില് വനലജേതീവനികേളുലട  ശലലലാം  വര്ദനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  മുമ്പസ്റ്റ്
കവനല്ക്കഭാലത്തഭാണസ്റ്റ് ജേനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലുലാം കറഭാഡനിലുലമഭാലക്ക
ഇറങ്ങനി കേഭാടഭാനകേള ശലലലാംലചേയനിരുന്നലതങനില് ഇകപഭാള മഴക്കഭാലത്തുലാം ആനശലലലാം
തടരുകേയഭാണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുകത്തണതണസ്റ്റ്.
നഭാടഭാനകേലള പരനിശതീലനിപനിചസ്റ്റ് കുങനി ആനകേളഭാക്കനി, അതഭായതസ്റ്റ് കേഭാടഭാനകേലള തരത്തനി
വനത്തനികലയസ്റ്റ്  ഓടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  പ്രകയഭാജേനലപടുത്തഭാന  കേഴനിയുന്ന  ഒരു
സലാംവനിധഭാനമുണസ്റ്റ്. അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? അതകപഭാലല തൃശ്ശൂര്
ജേനിലയനില്  ആര്.ആര്.റനി.  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലനില.  അതലകേഭാണസ്റ്റ്  വഭാഴചഭാല്,
ചേഭാലക്കുടനി  ഡനിവനിഷനുകേലള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനില്  അടനിയനരമഭായനി
ആര്.ആര്.റനി. സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം ആര്.ആര്.റനി.യുലട മനിനനിമലാം  ഒരു
യൂണനിലറങനിലുലാം  രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ആനകേളുലടയുലാം  മറസ്റ്റ്  ജേതീവനികേളുലടയുലാം  ആക്രമണലാം  കൂടുതലുള്ള  തൃശ്ശൂര്
ജേനിലയനിലല ചേഭാലക്കുടനി, വഭാഴചഭാല് തടങ്ങനിയ  കമഖലകേലള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് ഒരു
ആര്.ആര്.റനി.  ടതീലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചത
കപഭാലല   കകേരളത്തനില്  ഇകപഭാള  രണസ്റ്റ്  കുങനി  ആനകേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ശതീ.  എസസ്റ്റ്.
രഭാകജേന്ദ്രലന്റെ  പ്രകദശമഭായ  മൂന്നഭാറനില് ആന ഇറങ്ങനിയകപഭാള അവലയ കേഭാടനികലയസ്റ്റ്
തരത്തനി ഓടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനില് നനിന്നഭാണസ്റ്റ് വഭാടകേയസ്റ്റ് കുങനി ആനകേലള
ലകേഭാണ്ടുവന്നതസ്റ്റ്.

മനി  .    സതീക്കര്:  കേഭാടഭാനകേലള  തരത്തനിവനിടഭാന  കുങനി  ആനകേലള  മഭാത്രകമ
പ്രകയഭാജേനലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുകേയുകള്ളഭാ; അവലയ തനിരനിച്ചുവനിടഭാന കവലറ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനികല?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  വയലന്റെഭായ ആനകേലള തനിരനിചസ്റ്റ്  വനത്തനിനകേകത്തയസ്റ്റ്
വനിടണലമങനില്  അവയുലട  അടുത്തുകപഭായനി  അവലയ  തള്ളനിവനിടഭാന  നഭാടനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കേലപട  വലനിയ  ആനയഭാണസ്റ്റ്  കുങനി  ആന.  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
അങ്ങലനയുള്ള  ആനകേളുലട  എണ്ണലാം  വളലര  കുറവഭായതലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  വഭാടകേയസ്റ്റ്
ലകേഭാണ്ടുവകരണനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  മൂന്നഭാറനില് ആന ഇറങ്ങനിയകപഭാള അവലയ കേഭാടനികലയസ്റ്റ്
തരത്തനി  ഓടനിചതസ്റ്റ്  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനില്നനിനലാം  ദനിവസ  വഭാടകേയസ്റ്റ്  ആനലയ ലകേഭാണ്ടുവന്നഭാണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനില്  ഇതനിനുപറനിയ വലനിയ ആനകേലള പരനിശതീലനിപനിചസ്റ്റ് കുങനി ആനകേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കേഴനിഞ്ഞ ആഴ്ചയനില്  കകേഭാന്നനിയനിലല  ആന പരനിപഭാലന കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം  ഒരു
വലനിയ ആനലയ  കുങനി ആനയഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുകവണനി  എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇന്നലല
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ആന ഇറങ്ങനിയ സലകത്തയസ്റ്റ് അതനിലനക്കൂടനി വനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില്
കൂടുതല് കുങനി ആനകേലള പരനിശതീലനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    ലജേയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതത:  സര്,  കകേന്ദ്ര വനലാം വനലജേതീവനി സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം
പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഏറവുലാം  കൂടുതല്  പ്രയഭാസലാം  അനുഭവനിക്കുന്ന
സലാംസഭാനങ്ങളനിലലഭാന്നഭായനി  കകേരളലാം മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കൂടുതല് വനഭാതനിര്ത്തനിയുള്ളതലാം
വനഭാതനിര്ത്തനിയനില്  ജേനസഭാന്ദ്രത  വളലര കൂടുതലുള്ളതമഭായ  സലാംസഭാനമഭാണസ്റ്റ്  കകേരളലാം.
ജേനങ്ങള വലനിയ കതഭാതനിലഭാണസ്റ്റ് പ്രയഭാസലാം അനുഭവനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്ന കേഭാരലലാം  ഇവനിലട
സൂചേനിപനിച്ചു കേഴനിഞ.  152-ലധനികേലാം ആളുകേള  2 വര്ഷലാംലകേഭാണസ്റ്റ് മരണലപട്ടു എന്ന
കേണക്കസ്റ്റ് വന്നതനിനുകശഷവുലാം  ആനകേളുലടയുലാം മറസ്റ്റ്  വനലമൃഗങ്ങളുലടയുലാം ആക്രമണലാംമൂലലാം  28
ആളുകേള കൂടനി ലകേഭാലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇകതഭാലടഭാപലാം കൃഷനിനഭാശവുലാം വലനിയ കതഭാതനിലുണസ്റ്റ്.
കുരങ്ങുകേലള  വനലലാംകേരണലാം  ലചേയസ്റ്റ്  അവയുലട  ശലലലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുള്ള നനിയമഭാനുസൃതമഭായ
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നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്  പറഞ.  നമ്മുലട രഭാജേലലത്ത ചേനില സലാംസഭാനങ്ങളനില്
കൃഷനിക്കഭാരുലട  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പന്നങ്ങള നശനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  കപരനില് വനലാം വകുപ്പു
തലന്ന  മഭാനുകേലള  ലകേഭാല്ലുന്ന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ  ഇനലാം  മഭാനുകേളുലട
വലാംശവര്ദനവസ്റ്റ് വലനിയ കതഭാതനിലുണഭായതമൂലലാം അനനിയനനിതമഭായ കേഭാര്ഷനികേ നഭാശലാം
സലാംഭവനിച  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ആ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്.  രണഭായനിരകത്തഭാളലാം
മഭാനുകേലളയഭാണസ്റ്റ്  അത്തരത്തനില്  ലകേഭാന്നനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  മഭാനുകേലളക്കഭാള  എത്രകയഭാ  മടങ്ങഭാണസ്റ്റ്
പന്നനിയുലാം  ആനയുലാം  കുരങ്ങുലാം  വര്ദനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനലാം വനലജേതീവനി സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിക്കകേത്തസ്റ്റ് നനിന
ലകേഭാണസ്റ്റ്  ജേനങ്ങളക്കുലാം  കൃഷനിക്കുലാം  ആവശലമഭായ  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ?  മഭാത്രമല  ഇത്രകയലറ
ആളുകേള മരനിചനിടസ്റ്റ് ഒരു കകേന്ദ്രമനനികപഭാലുലാം  തനിരനിഞകനഭാക്കനിയനിടനില.  മനുഷലരുലട
അവകേഭാശങ്ങള  ഇങ്ങലന  കേവര്ലന്നടുക്കലപടുകമ്പഭാള  ഇക്കഭാരലത്തനില്  മനുഷലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷലന്റെ ഇടലപടലുണഭാകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി അങ്ങയുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
ഉണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ: സര്,  വയലന്റെഭായനിട്ടുള്ള ആനകേലള എവനിലട  ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി
വനിടുലമനള്ളതഭാണസ്റ്റ് വനലാം വകുപസ്റ്റ് കനരനിടുന്ന പ്രയഭാസലാം.  പനിടനിക്കുന്ന  ആനലയ കവലറ
ഏലതങനിലുലമഭാരു വനഭഭാഗത്തസ്റ്റ് ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി വനിടുന്നതസ്റ്റ് ജേനലാം മുനകൂടനി അറനിഞ്ഞഭാല്  അവര്
അതനിലനതനിരഭായനി  സലാംഘടനിക്കുലാം.  കനരകത്ത ഇവനിലട  സൂചേനിപനിച   ചുള്ളനിലക്കഭാമ്പന
എന്ന ആനലയ പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  നനിന്നസ്റ്റ്  പനിടനിചസ്റ്റ്  കവലറഭാരു സലകത്തയസ്റ്റ്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ്
ശമനിചകപഭാള  ഏകഴഭാ എകടഭാ സലങ്ങളനില്  വഭാഹനലാം തടഞ.  ഇന്നലല ശതീ. ലകേ. എസസ്റ്റ്.
ശബരതീനഭാഥലന്റെ മണ്ഡലത്തനില് വനലാം വകുപനിലല ഒരു തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജേതീവനക്കഭാരലന  ഒരു
കേഭാട്ടുകപഭാത്തസ്റ്റ്  ആക്രമനിക്കുകേയുലാം അകദ്ദേഹലാം മരണലപടുകേയുലാം ലചേയ സലാംഭവമുണഭായനി.
ഇക്കഭാരലലാം  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  എകന്നഭാടസ്റ്റ്  സൂചേനിപനിക്കുകേയുലാം  പത്രങ്ങളനിലലലഭാലാം
വഭാര്ത്തകേള  വന്നതമഭാണസ്റ്റ്.  സഭാധഭാരണയഭായനി  കേഭാട്ടുകപഭാത്തനിലന്റെ  ആക്രമണലാം
ഉണഭാകേഭാറുള്ളതല.   ഇതകപഭാലല  വനലമൃഗങ്ങളുലട  ശലലലാം   കൂടനിവരുന.  കുരങ്ങസ്റ്റ്,
മയനില്  എന്നനിവയുലട  കേഭാരലവുലാം  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിച്ചു.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
പറഞ്ഞതകപഭാലല  ഇതമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് ഒരു ലസനസസസ്റ്റ് എടുത്തസ്റ്റ്  എണ്ണത്തനില്
കൂടുതലുള്ള ഇത്തരലാം പ്രകതലകേയനിനലാം ജേതീവനികേലള വലാംശനഭാശലാം വരഭാത്തവനിധലാം  കകേന്ദ്ര
ലലവല്ഡസ്റ്റ്  ലലലഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  നശനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. അതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാലാം. പകക്ഷ
അതനില് ആന ഉളലപടനില.  ഇകപഭാള നഭാടനിലനിറങ്ങുന്ന കുരങ്ങുകേലള പനിടനിചസ്റ്റ് കേഭാടനിനുള്ളനികലയസ്റ്റ്
ലകേഭാണ്ടുവനിടുകേയഭാണസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ഏലതങനിലുലാം  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  കൂടുതല്  പന്നനികേള
വരുനലണങനില് ഈ രതീതനിയനില് അനുമതനി വഭാങ്ങനി അവലയ വകേവരുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാലാം.
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ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു: സര്, വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയനിലുലാം  അതനിരൂക്ഷമഭായ ആനശലലലാം
ഉണസ്റ്റ്.  1980-നുകശഷലാം  ഏകേകദശലാം  110  ആളുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിലട  മരനിചതസ്റ്റ്.   കേഴനിഞ്ഞയഭാഴ്ച
ഉണഭായ സലാംഭവത്തനില് മൂന്നസ്റ്റ് വഭാഹനങ്ങള തകേര്ക്കുകേയുലാം ഒരഭാള മരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.
അതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  വനപഭാലകേരുലാം  ലപഭാതജേനങ്ങളുലാം  തമ്മേനില്  നനിരനരമഭായ  സലാംഘര്ഷലാം
നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ലപ്രഭാടക്ഷനനിലഭാലത  ആനകേലള  കേയറനി  വനിടഭാന
വനപഭാലകേര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാധനിക്കനില.  നനിരനരമഭായനി  വനപഭാലകേരുലാം  ലപഭാതജേനങ്ങളുലാം  തമ്മേനില്
സലാംഘര്ഷലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്  യഭാലതഭാരു  രതീതനിയനിലുലാം  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്ത  അവസയഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  സൂചേനിപനിചത  കപഭാലല
ആനകേള  നഭാടനിലനിറങ്ങനിയഭാല്  അവലയ  കേഭാടനികലയസ്റ്റ്  കേയറനി  വനിടഭാന  കേഴനിയുന്നനില.
വനപഭാലകേര് വന്നസ്റ്റ്  ആനലയ കേയറഭാന ശമനിക്കുകമ്പഭാള ആന  വനപഭാലകേലരയഭാണസ്റ്റ്
ആക്രമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതലകേഭാണസ്റ്റ്   ആനകേലള  കേഭാടനികലയസ്റ്റ്  കേയറനി  വനിടുന്നതനിനഭായനി
അടനിയനരമഭായനി  രണസ്റ്റ് കുങനിയഭാനകേലള വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയനികലക്കസ്റ്റ്  അയയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
ലറയനില്കവ ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം എത്രയുലാം  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കണലമന്നഭാണസ്റ്റ് അഭലര്തനിക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  നനിലവനില് വയനഭാടസ്റ്റ് വനലജേതീവനി സകങത കകേന്ദ്രത്തനില്
രണസ്റ്റ്  കുങനിയഭാനകേളുണസ്റ്റ്.  ജേനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  കേഭാടഭാനകേള  അതനിക്രമനിച്ചു
കേയറനി മനുഷലജേതീവനസ്റ്റ് അപകേടവുലാം കൃഷനിനഭാശവുലാം വരുത്തുന്ന സലാംഭവങ്ങള വര്ദനിച്ചു
വരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് രണസ്റ്റ് കുങനിയഭാനകേളുലട കസവനലാം നമുക്കസ്റ്റ് അപരലഭാപ്തമഭാണസ്റ്റ്.
വനത്തനില്  ഒറലപടസ്റ്റ്  കപഭാകുന്നതലാം  അപകേടത്തനില്ലപടുന്നതമഭായ  ആനക്കുടനികേലള
രക്ഷലപടുത്തനി  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  കകേഭാട്ടൂര്,  കകേഭാന്നനി,  കകേഭാടനഭാടസ്റ്റ്,  വയനഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ
ആനപരനിപഭാലന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് എത്തനിചസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്. ഇപ്രകേഭാരലാം വനലാം
വകുപനിലന്റെ ആനപരനിപഭാലന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പുനരധനിവസനിപനിചനിട്ടുള്ള ആകരഭാഗലവുലാം
കേഭാരലക്ഷമതയുമുള്ള  8  ആനകേലള  മനികേച പരനിശതീലനലാം നല്കേനി കുങനിയഭാനകേളഭാക്കനി
മഭാറഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  ആ അവസരത്തനില്  വയനഭാടസ്റ്റ്  അലാംഗത്തനിനസ്റ്റ്
കൂടുതല് പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന: സര്, വനലജേതീവനികേളുലട രണസ്റ്റ് തരത്തനിലുള്ള  ആക്രമണമഭാണസ്റ്റ്
ഞങ്ങള കനരനിടുന്നതസ്റ്റ്. ഒന്നസ്റ്റ്, ലനയ്യഭാര് കമഖലയനില് ലനയ്യഭാര് ഡഭാമുമഭായനി ബനലപട്ടുള്ള ഡനിയര്
പഭാര്ക്കസ്റ്റ്;  അവനിലട  പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  മഭാനുകേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  അതകേഭാരണലാം കൃഷനി
നഭാശമുണഭാകുന. കേഭാട്ടുപന്നനി  കപഭാലുള്ള മൃഗങ്ങളുലട  ശലലലാം  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് കസഭാളഭാര് ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേനിടങ്ങുകേള കുഴനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം
ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേളഭായനിടനില.  മലറഭാന്നസ്റ്റ്,  ലവള്ളറട  പഞഭായത്തനില്  ലതങഭാശനി
കമഖലയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  നൂറുകേണക്കനിനസ്റ്റ്  കുരങ്ങനഭാലര  ട്രക്കുകേളനില് കേയറനി ആറുകേഭാണനി,
ലവള്ളചനിപഭാറ, കേടുക്കറ, ലനട തടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനില് അര്ദരഭാത്രനി ലകേഭാണ്ടുവന്നസ്റ്റ്
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ഇറക്കനിവനിടനിടസ്റ്റ്  കപഭാകുന്ന ഒരു പതനിവുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അഞ്ഞൂറനിലധനികേലാം
കുരങ്ങനഭാരഭാണസ്റ്റ്  ഒകരഭാ  ദനിവസവുലാം  വതീടുകേളനികലയസ്റ്റ്  കേയറുന്നതസ്റ്റ്.  അവനിലട  വനമനില,
ആളപഭാര്പ്പുള്ള  പ്രകദശമഭാണസ്റ്റ്.  വലനിയ  നഭാശനഷങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഉണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അടുത്തകേഭാലത്തസ്റ്റ് പുഷലാം എന്ന ഒരു കുടുലാംബനിനനി ആത്മഹതല ലചേയ സലാംഭവലാം  ബഹുമഭാനലപട
മനനിയുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുണഭാകുലമന്നസ്റ്റ് ഞഭാന കേരുതന. അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുലണങനിലുലാം
ആ  കുടുലാംബലത്ത  ഇതവലര  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അവനിലട  അടനിയനരമഭായനി
സഹഭായലമത്തനിക്കണലാം. വനലമൃഗങ്ങലള പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  എലനങനിലുലാം
സഭാകങതനികേ സഹഭായങ്ങള ലചേയ്യഭാനഭാകുകമഭാ എനലാം ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കണലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  ശതീ.  ലജേയനിലാംസസ്റ്റ്  മഭാതത  സൂചേനിപനിചതകപഭാലല ഉത്തരഭാഖണ്ഡസ്റ്റ്,
ഹനിമഭാചേല്പ്രകദശസ്റ്റ്,  ജേഭാര്ഖണ്ഡസ്റ്റ്  എന്നതീ സലാംസഭാനങ്ങളനില് കേഭാട്ടുപന്നനി, നതീലക്കഭാള,
കുരങ്ങുകേള  എന്നനിവ  ആവശലമഭായ  എണ്ണലാം  ഉള്ളതലകേഭാണസ്റ്റ്  അവലയ  ലകേഭാല്ലുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരുന. അതകപഭാലല പ്രകതലകേ കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ഇത്തരലാം  വനലജേതീവനികേളുലട  കേണക്കുകേള  സസ്വരൂപനിചസ്റ്റ്  അവലയ  ലകേഭാല്ലുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  ഇതനികനഭാടകേലാം  വകുപസ്റ്റ്  എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് ചേനില പ്രകതലകേ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഇതസ്റ്റ് എങ്ങലന അലലപ
ലചേയ്യഭാലമനള്ളതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  നഷപരനിഹഭാരവുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞ  അകപക്ഷയുലട  കേഭാരലലാം  പ്രകതലകേലാം  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കഭാവുന്നതഭാലണങനില് കേഭാലതഭാമസമനിലഭാലത ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷസ്റ്റ്:  സര്,  വനലമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണലാംമൂലലാം കകേരളത്തനില്
സമതീപകേഭാലത്തഭായനി  നനിരവധനിയഭാളുകേള  ലകേഭാലലപടുകേയുലാം  നനിരവധനി  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ഗുരുതരമഭായനി
പരനികക്കല്ക്കുകേയുമുണഭായനി.  കസഭാളഭാര്  ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലറയനില്  ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്,  പ്രതനികരഭാധ
മതനിലുകേള  എന്നനിവലയക്കുറനിചഭാണസ്റ്റ്  ഇവനിലട  സലാംസഭാരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
നൂതന സലാംവനിധഭാനങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ് ആകലഭാചേനികക്കണതണസ്റ്റ്. മനുഷലര്ക്കസ്റ്റ്  കദഭാഷകേരമലഭാത്തതലാം
എന്നഭാല്  വനലമൃഗങ്ങലള  ഭയലപടുത്തനി  അകേറ്റുന്നതമഭായ  പ്രകതലകേ  സസൗണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടുള്ള  ചേനില  സലാംവനിധഭാനങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  വഭാര്ത്തകേള  വരുന.  അത്തരത്തനില്
നൂതനമഭായ  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്   KFRI  (Kerala  Forest  Research
Institute)-ലയ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ഗകവഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇത്തരത്തനിലുള്ള
അതലഭാധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കഭാന വനലാം വകുപസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ: സര്, വനലാം വകുപസ്റ്റ് ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവനിദല ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
കേഭാട്ടുമൃഗങ്ങലള  കനരനിടുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.
അതനിലലഭാന്നഭാണസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  അലര്ടസ്റ്റ്  സനിസലാം.   അതസലാംബനനിചസ്റ്റ്  പഠനിചസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാലാം.
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ശതീ.  പനി.  ടനി.  എ.   റഹതീമനിനുകവണനി  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു:  സര്,  എലന്റെ നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനില്  രണസ്റ്റ്  മഭാസത്തനിനനിടയനില്  പന്നനിയുലട  ആക്രമണത്തനില്  സഭാലുദ്ദേതീന,
ഓകടഭാ ലലഡ്രെെവറഭായ ശരവണന എന്നനിവര് മരണലപട്ടു.  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം കേഭാട്ടുകപഭാത്തനിലന്റെ
ആക്രമണത്തനില് കബഭാണക്കഭാടുള്ള രഭാകജേന്ദ്രന എന്നയഭാള മരണലപടുകേയുലാം  വളലര
ദയനതീയമഭായനി പരനികക്കറ മലറഭാരഭാള ആശുപത്രനിയനിലുമഭാണസ്റ്റ്.  വനലത്തയുലാം വനലമൃഗങ്ങലളയുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ജേനജേഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള,  വനി.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  എ.ഇ.സനി.  എന്നനിവയുണസ്റ്റ്.
പകക്ഷ ഇകപഭാള ആ ഭഭാഗങ്ങളനില്  വനലമൃഗങ്ങളനില്നനിനലാം ജേനങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കഭാ
നഭാവശലമഭായ ഒരു സമനിതനിയുലാം  നനിലവനിലനില. അതലകേഭാണസ്റ്റ് വനലജേതീവനികേളനില്നനിനലാം
ജേനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  ആദനിവഭാസനികേലളയുലാം  വനകമഖല  ഉളലപടുന്ന
പഞഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം യുവജേനങ്ങലളയുലാം ഉളലപടുത്തനി പരനിശതീലനലാം നല്കേനി ഒരു
പ്രകതലകേ സസ്വഭാഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  വനഭാതനിര്ത്തനി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന  244  പഞഭായത്തുകേളനില്
ജേനജേഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം  സമനിതനികേളുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്
ആദനിവഭാസനി സമൂഹത്തനില്ലപടവരുലട  അറനിവസ്റ്റ്  പ്രകയഭാജേനലപടുത്തുന്നകതഭാലടഭാപലാം  ആ
പ്രകദശലത്ത  യുവജേനങ്ങലളയുലാം  ഇതനിനുകവണനി   ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.  അത്തരത്തനില്
ബഹുജേന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള്ള  വനസലാംരക്ഷണമഭാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.
ജേനജേഭാഗ്രതഭാ സമനിതനികേള കൂടുകമ്പഭാള എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം  മറസ്റ്റ് ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം
അതനില്  പലങടുക്കഭാന  ശദനിചഭാല്  നന്നഭായനിരനിക്കുലമന്നഭാണസ്റ്റ്  ഈയവസരത്തനില്
പറയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന: സര്,  എലന്റെ മണ്ഡലത്തനില് ഇ.ഡനി.സനി.ക്കു
കവണനി  വര്ക്കസ്റ്റ്ലചേയ്യുന്ന,  കബഭാണക്കഭാടസ്റ്റ്  തഭാമസനിക്കുന്ന,  അഗസല  വനത്തനികലക്കസ്റ്റ്
ആളുകേലള ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന രഭാകജേന്ദ്രന  എന്ന ടൂറനിസസ്റ്റ്  ലലഗഡസ്റ്റ്  കേഭാട്ടുകപഭാത്തനിലന്റെ
ആക്രമണകമറസ്റ്റ്  മരനിചനിരുന.  അങ്ങസ്റ്റ് ഇക്കഭാരലലാം നനിയമസഭയനില് പരഭാമര്ശനിചനിരുന.
ഇകപഭാള  കബഭാഡനി  ലപഭാങഭാലപഭാറയനില്നനിനലാം   വനപഭാലകേര്   വനിതരയനികലക്കസ്റ്റ്
ലകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇ.ഡനി.സനി.-യനില് വര്ക്കസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നവര് വളലര കേഷലപടഭാണസ്റ്റ്
ലചേറനിയ തകേയ്ക്കുകവണനി ഉളവനങ്ങളനില് കപഭാകുന്നതസ്റ്റ്.   രഭാകജേന്ദ്രലന്റെ കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്
അടനിയനരമഭായനി  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  തലന്ന  ഇ.ഡനി.സനി.-യനില്
വര്ക്കസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്ന സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ ആളുകേളക്കസ്റ്റ് ഇതകപഭാലലയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണഭാ
കുകേയഭാലണങനില്  ഇനഷസ്വറനസുലാം  അതനികനഭാലടഭാപമുള്ള  പരനിരക്ഷയുലാം  ഉറപസ്റ്റ്
വരുത്തുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ:  സര്,  ഇ.ഡനി.സനി.  അലാംഗങ്ങള  അടക്കമുള്ള കഫഭാറസസ്റ്റ്  ലലഗഡുകേള
നടത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനലാം  വലനിയ  റനിസ്കുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  മനിനനിഞ്ഞഭാന്നസ്റ്റ്  അവനിലട  നല
മഞണഭായനിരുനലവന്നഭാണസ്റ്റ് അറനിഞ്ഞതസ്റ്റ്.  തമനിഴഭാട്ടുകേഭാരഭായ ഇരുപകതഭാളലാം കപരുള്ള
ഒരു സലാംഘലത്ത  നയനിച്ചുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ഇകദ്ദേഹലാം  കപഭായതസ്റ്റ്.  ലപലടന്നഭാണസ്റ്റ്  കേഭാട്ടുകപഭാത്തനിലന്റെ
ആക്രമണമുണഭായതസ്റ്റ്.  ആ  സലാംഘത്തനില്ലപട  സനര്ശകേര്ക്കഭാര്ക്കുലാം  അപകേടലാം
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സലാംഭവനിചനില.  ഇ.ഡനി.സനി.  അലാംഗമഭായ ലലഗഡനികനഭാലടഭാപമുള്ള മലറഭാരു ലലഗഡനിനുലാം
വതീണസ്റ്റ്  പരനികക്കറനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മരണലപട  ആളനികന്റെതസ്റ്റ്  പഭാവലപട  കുടുലാംബമഭാലണനള്ളതസ്റ്റ്
മനസനിലഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്. അവര്ക്കസ്റ്റ് അടനിയനരമഭായനി നഷപരനിഹഭാരവുലാം   ആ
കുടുലാംബത്തനില്ലപട  ആര്ലക്കങനിലുലാം  ഇ.ഡനി.സനി.-യുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്
നല്കുന്നതനിലന സലാംബനനിച്ചുലാം തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്. അതകപഭാലല ഇനഷസ്വറനസുമഭായനി
ബനലപട കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ്  : സര്, എലന്റെ നനികയഭാജേകേമണ്ഡലമഭായ കചേലക്കരയനില്,
കനരലത്ത  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  സൂചേനിപനിചതകപഭാലല,  മൂന്നസ്റ്റ്  ആനകേള  തനിരുവനിലസ്വഭാമല
പഞഭായത്തനിലുലാം  ലകേഭാണഭാഴനി  പഞഭായത്തനിലുമഭായനി  പഭാമ്പഭാടനി,  മഭായന്നൂര്,  കുത്തഭാമ്പുള്ളനി
പ്രകദശങ്ങളനിലല നഭാട്ടുകേഭാലരയഭാലകേ  ഭതീതനിയനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലലാം
ബഹുമഭാനലപട  മനനിയുലട  ശദയനില്ലപടുത്തുകേയുലാം  അകദ്ദേഹലാം  വളലര  നല  രതീതനിയനില്
ഇടലപടുകേയുലാം  ഇന്നലല പകേലുലാം  രഭാത്രനിയുമഭായനി  വനപഭാലകേര്  ഇടലപടസ്റ്റ്  ആനകേലള
തനിരനിചസ്റ്റ്  കേഭാടനികലയസ്റ്റ്  അയയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള ശമലാം നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്.   ആനകേള
വതീണ്ടുലാം  തനിരനിലചത്തനിലയന്നഭാണസ്റ്റ്  ഇന്നസ്റ്റ്  രഭാവനിലല  ലഭനിച  വനിവരലാം.  ആനകേലള
ശബ്ദമുണഭാക്കനി വതീണ്ടുലാം തനിരനിചയയ്കക്കണ ഒരു സനിതനി ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കനരലത്ത
ബഹുമഭാനലപട  മനനി  സൂചേനിപനിചതകപഭാലല  ആനകേള  അവനിലടയുള്ള  കൃഷനിയുലാം
വതീടുകേളുലാം  മതനിലുലമലഭാലാം  നശനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നഭാശനഷമുണഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള
ഇടലപടല് ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജ  : സര്,  മൂന്നസ്റ്റ്  ആനകേലളയുലാം  തനിരനിച്ചുവനിടുന്നതനിനുള്ള  ശമലാം
നടത്തുനലണങനിലുലാം  അവ  തനിരനിച്ചുകപഭാകുന്നനില.  ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേള  ചുറ്റുലാം  കൂടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ചേഭാനലുകേഭാരുലാം  ആനകേലള  കേഭാണുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  ആളുകേളുലാം  ഒരു
ഉത്സവലാംകപഭാലല കൂടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ആനകേള തനിരനിചസ്റ്റ്  കേയറനി കപഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ്
അതലാം ഒരു തടസമഭാണസ്റ്റ്. ഇനകൂടനി പരനിശമനിചനിടസ്റ്റ് ആനകേള തനിരനിച്ചുകേയറനി കപഭാകുന്നനിലലങനില്,
വയലന്റെഭാകുന്ന  ഒരു  സനിതനിയഭാണസ്റ്റ്  തടരുന്നലതങനില്  മലറലനങനിലുലാം  മഭാര്ഗ്ഗലത്ത
കുറനിചസ്റ്റ്  ആകലഭാചേനികക്കണനി  വരുലാം.  എകസ്റ്റ്ലപര്ടഭായ  ലവററനിനറനി  കഡഭാകര്മഭാലരയുലാം
മയക്കുലവടനിവയ്ക്കുന്നതനില്  വവദഗലമുള്ള  ആളുകേലളയുലാം  അവനികടയസ്റ്റ്  അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അവലരലഭാലാം  അവനിലട നനിരതീക്ഷണത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  വനപഭാലകേര്  കേഭാരലമഭായനി  ഇടലപട്ടു
ലകേഭാണനിരനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  വളലര  അഭനിനനനമര്ഹനിക്കുന്ന
സലാംഗതനിയഭാണസ്റ്റ്. അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സസ്വതീകേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .    സതീക്കര്  :  ക്ഷമനിക്കണലാം.  ലചേയറനിനസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭനിചനിരനിക്കുന്ന
മനിക്കവഭാറുലാം  കുറനിപ്പുകേളനിലുലാം  ആനയുലടകയഭാ  മറസ്റ്റ്  വനലമൃഗങ്ങളുലടകയഭാ  പതീഡനലാം
സഹനികക്കണനിവരുന  എന്നഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എലഭാവരുലടയുലാം  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അനുവഭാദലാം നല്കേഭാന കേഴനിയനില. അര മണനിക്കൂര് കേഴനിഞ.  ആ വനികേഭാരലമലഭാലാം മനനി
ഉളലക്കഭാള്ളണലമന്നസ്റ്റ് അഭലര് തനിക്കുന.

*62-ാം നമ്പര് കചേഭാദലവുമഭായനി  *89-ാം നമ്പര് കചേഭാദലലാം ക്ലബസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  രഭാജ  എബഹഭാലാം  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ക്ലബനിലാംഗസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുന.
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പടനികേജേഭാതനി പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളുലട ഉന്നമനലാം

3(*62) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജേഷസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജേഭാണ്  :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി  : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജേഭാതനി പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേലള വനിദലഭാഭലഭാസ പരമഭായനി
ഉന്നതനിയനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള്ള
സഭാപനങ്ങളുലട നവതീകേരണത്തനിനുലാം ലമചലപട സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനുമഭായനി
ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  വതീടനില് സസ്വനമഭായനി  പഠനമുറനിലയന്ന പടനികേജേഭാതനി  വനിദലഭാര്തനികേളുലട
ആഗ്രഹലാം സഫലമഭാക്കഭാനുള്ള  'പഠനമുറനി'  പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന) : സര്, 

ഇന്നസ്റ്റ് കലഭാകേ ആദനിവഭാസനി ദനിനത്തനിലന്റെ പത്തഭാലാം വഭാര്ഷനികേമഭാണസ്റ്റ്.  മഭാത്രവുമല,
മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  1942-ല്  സഭാമഭാജേലതസ്വകത്തഭാടസ്റ്റ്  കേസ്വനിറസ്റ്റ്  ഇനല പ്രഖലഭാപനിച ദനിനലാം
കൂടനിയഭാണസ്റ്റ്.  ആ ഒരു പ്രഭാധഭാനലലാം ഈ ദനിനത്തനിനുണസ്റ്റ്. 

(എ)  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  എലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനു
കൂലലങ്ങളുലാം ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം  25  ശതമഭാനലാം മുതല്  100  ശതമഭാനലാം
വലര  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18  വര്ഷത്തനില്  പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്
വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാന  പദതനിയനില്  423  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  കകേന്ദ്ര
പദതനിയനിനത്തനില്  310  കകേഭാടനി രൂപയുലാം  (ആലകേ  733  കകേഭാടനി രൂപ)  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ് വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി സലാംസഭാന പദതനിയനില് 171
കകേഭാടനി രൂപയുലാം കകേന്ദ്രപദതനിയനില് 27 കകേഭാടനി രൂപയുലാം (ആലകേ 198 കകേഭാടനി രൂപ)
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ഉന്നതനിക്കഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന ലപഭാതപദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. നഴറനി,  പ്രതീ-ലമട്രനികേസ്റ്റ്  തലത്തനില്  എലഭാ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  ലലാംപലാം
ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്,  അണ്-എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനിലല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ടന്യൂഷന
ഫതീസസ്റ്റ്, റതീ-ഇലാംകബഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്, പ്രതീ-ലമട്രനികേസ്റ്റ് വസപന്റെസ്റ്റ്.
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2. കപഭാസസ്റ്റ്  ലമട്രനികേസ്റ്റ്  തലത്തനില്  ലലാംപലാംഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്,  വസപന്റെസ്റ്റ്,  ഫതീസസ്റ്റ്,
കഹഭാസല് ലചേലവുകേള.

3. എയ്ഡഡസ്റ്റ്/സസ്വകേഭാരല  റസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേളനില്  തഭാമസനിചസ്റ്റ്
പഠനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അപ്ഗ്രകഡഷന  ഓഫസ്റ്റ്  ലമറനിറസ്റ്റ്  പദതനി  (100
ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്രസഹഭായലാം)

4. 9, 10 ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല പ്രതീ-ലമട്രനികേസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ് (100 ശതമഭാനലാം
കകേന്ദ്രസഹഭായലാം).

5. ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനല  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  2.50  ലക്ഷലാം  രൂപ
വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ള കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രനികേസ്റ്റ് വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്.

6. എലാം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.,  ബനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ലസതകസഭാപസ്റ്റ്
വഭാങ്ങഭാന ധനസഹഭായലാം.

7. എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലമഡനിക്കല്,  ബനിരുദ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം
കേമ്പന്യൂടര്  അധനിഷനിത  ബനിരുദ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം ലഭാപസ്റ്റ് കടഭാപസ്റ്റ്
വഭാങ്ങഭാന ധനസഹഭായലാം.

8. പ്രഭാരലാംഭലചലവുകേളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം  (ലമഡനിക്കല്/  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്)

9. ശുചേതീകേരണ കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലനില് ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നവരുലട
ആശനിതര്ക്കുള്ള കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്.

10. അയ്യങഭാളനി ടഭാലന്റെസ്റ്റ് ലസര്ചസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്.

11. ലമഡനിക്കല്/എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് പരതീക്ഷയനില് റഭാങസ്റ്റ് കനടുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്
കഗഭാളഡസ്റ്റ് ലമഡല് നല്കുന്ന പദതനി.

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

13. ലപഭാത  പരതീക്ഷകേളനില്  ഉയര്ന്ന  മഭാര്ക്കസ്റ്റ്/കഗ്രഡസ്റ്റ്  കനടുന്ന
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് പ്രകതലകേ കപ്രഭാത്സഭാഹന സമ്മേഭാനലാം.

14. പഠനയഭാത്ര.

15. വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  റഫറനസസ്റ്റ്  ബുക്കുകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കകേഭാകളജകേളനില്  ബുക്കസ്റ്റ്  ബഭാങസ്റ്റ്  സതീലാം  (100  ശതമഭാനലാം  കകേന്ദ്ര
സഹഭായലാം).
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16. കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേള  (29  എണ്ണലാം)  ഏറവുലാം നല
വനിദലഭാഭലഭാസ നനിലവഭാരമുള്ള സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.

17. പ്രതീ-ലമട്രനികേസ്റ്റ്/കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലുകേള (197 എണ്ണലാം).

18. എലഭാ വനിഷയങ്ങളനിലുലാം എ പസസ്റ്റ് കനടുന്ന എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.,
പസസ്റ്റ് ടു വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് സസ്വര്ണ്ണലമഡല്.

19. സലാംസഭാന സ്കൂള കേകലഭാത്സവങ്ങളനില് എ കഗ്രഡസ്റ്റ് കനടുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്
10,000 രൂപ കേലഭാഷസ്റ്റ് അവഭാര്ഡസ്റ്റ്.

20. കേമ്മേന്യൂണനിറനി കപഭാളനിലടകനികേസ്റ്റ്.

21. എന.ടനി.ടനി.എഫസ്റ്റ്.  മുകഖന  300  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഡനികപഭാമ
പഠനവുലാം കപസസ്റ്റ് ലമന്റുലാം.

22. മത്സരപരതീക്ഷ  പരനിശതീലനത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രതീ-എകഭാമനികനഷന  ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്
ലസന്റെറുകേള, സനിവനില് സര്വ്വതീസസ്റ്റ് കകേഭാചനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെര്.

23. സസ്വകേഭാരല കമഖലയനില് ലതഭാഴനില് കനടുന്നതനിനസ്റ്റ് ബനിരുദധഭാരനികേലള
സജ്ജമഭാക്കുന്ന ഫനിനനിഷനിലാംഗസ്റ്റ് സ്കൂള കപ്രഭാഗ്രഭാലാം 'ക്രസസ്റ്റ്' മുകഖന.

24. എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്
കകേഭാകളജകേളനില് പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം  ഈ  വര്ഷലാം  മുതല്
ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

25. ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  പ്രഭഭാത-ഉചഭക്ഷണ
പദതനിയുലാം ഈ വര്ഷലാം മുതല് നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ഇതനിനുപുറലമ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  തഭാലഴപറയുന്ന
പ്രകതലകേ പദതനികേളുലാം നടപഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.

1. സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അകേലങ്ങളനിലുള്ള  സ്കൂളുകേളനികലയസ്റ്റ്
കപഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  യഭാത്രഭാ  സസൗകേരലലാം  ഏര്പഭാടഭാക്കുന്ന
'കഗഭാത്രസഭാരഥനി' പദതനി.

2. വനിദലഭാര്തനികേളുലട വനിജേയശതമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ടന്യൂകടഭാറനിയല്
പദതനി.

3. യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം.

4. മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കുള്ള കപ്രഭാത്സഭാഹന ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്.

5. സകങതങ്ങളക്കുള്ളനില്  ഏകേഭാദലഭാപകേ  വനിദലഭാലയങ്ങള,  വനികേഭാസസ്റ്റ്
വഭാടനികേള, കേനിന്റെര്ഗഭാര്ഡനുകേള, ബഭാലവഭാടനികേള.

6. വസനനികേ സ്കൂള, നകവഭാദയ സ്കൂള പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം.

404/2020
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പുതനിയ പദതനികേള  :

7. പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഊരുകേളനില്  വനിദലഭാര്തനികേള  കൃതലമഭായനി  ഗൃഹപഭാഠങ്ങള
ലചേയ്യുനലവന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം ആധുനനികേ പഠകനഭാപഭാധനികേള
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം കവണനി 'സഭാമൂഹല പഠന മുറനികേള' ഈ വര്ഷലാം
സഭാപനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒരു സഭാമൂഹല പഠനമുറനിക്കസ്റ്റ്
അഞസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ലചേലവസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നൂറസ്റ്റ്  സഭാമൂഹല
പഠനമുറനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഈ  വര്ഷലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്
കേണക്ഷനുള്ള  കേമ്പന്യൂടര്,  ഫര്ണനിചറുകേള,  വലബറനി  എന്നനിവ
ഇവനിലട  ലഭലമഭായനിരനിക്കുലാം.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഒരു
ടന്യൂടലറ 15,000 രൂപ ഓണകററനിയത്തനില് നനിയമനിക്കുലാം.

8. ഈ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിച ഒരു പുതനിയ സലാംരലാംഭമഭാണസ്റ്റ് 'കഗഭാത്രബന'
പദതനി.   വയനഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  വപ്രമറനി  ക്ലഭാസ്സുകേളുള്ള എലഭാ
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിലുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട 241
അദലഭാപകേലര നനിയമനിച്ചു.  ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കസ്റ്റ് തടയുകേ,  ലചേറനിയ
ക്ലഭാസ്സുകേളനില്  ഭഭാഷഭാപരമഭായ  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനത്തനിനസ്റ്റ്  തടസലാം
നനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കുകേ,  മറസ്റ്റ് വനിദലഭാര്തനികേളുമഭായനി ഇടപഴകുന്നതനിനസ്റ്റ്
സസൗകേരലലമഭാരുക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്  കഗഭാത്രബന  അദലഭാപകേരുലട
പ്രധഭാനലപട ദസൗതലലാം.

പടനികേജേഭാതനി വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് മഭാത്രമഭായനി ഒന്നസ്റ്റ് മുതല് നഭാലസ്റ്റ്
വലര  ക്ലഭാസ്സുകേളനില് വപ്രമറനി  എഡന്യൂകക്കഷന എയ്ഡസ്റ്റ്  നല്കേനി
വരുന.

വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജേനിലന്റെ
(IIMS) പ്രവര്ത്തനവുലാം നല രൂപത്തനില് നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) പടനികേജേഭാതനി വനികേസന വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള്ള എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.-കേളുലടയുലാം
ഐ.ടനി.ഐ.-കേളുലടയുലാം  കഹഭാസലുകേളുലടയുലാം  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  അറകുറപണനികേളക്കുലാം
അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എലഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം ലമയനിന്റെനനസസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പുതതഭായനി  12
കപഭാസസ്റ്റ്  ലമട്രനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലുകേളകൂടനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാഥമനികേ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒരു  പുതനിയ  എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.-ലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  നടപടനി   കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
മരുകതഭാങരയനില്  ആരലാംഭനിച്ചു.  കപഭാസസ്റ്റ്  ലമട്രനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലുകേളനില്  റസനിഡന്റെസ്റ്റ്
ടന്യൂടര്മഭാരുലട കസവനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പസസ്റ്റ് ടു ഇലഭാത്ത  11 എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.
കേളനില് പസസ്റ്റ് ടു ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു. ലകേഭാലത്തസ്റ്റ് കുളത്തൂപ്പുഴയനിലുലാം പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ലപരനികങ്ങഭാട്ടുകുറനിശനിയനിലുലാം ഈ വര്ഷലാം തലന്ന പസസ്റ്റ് ടു ആരലാംഭനിക്കുലാം.  പരമഭാവധനി മറസ്റ്റ്
കമഭാഡല്  ലറസനിഡനഷലല്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ഈ  വര്ഷലാംതലന്ന  പസസ്റ്റ് ടു  കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.
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(സനി)  2017-18  വര്ഷലാം  മുതല്  'പഠനമുറനി'  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
2017-18  വര്ഷലാം  5000  പഠനമുറനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ധനസഹഭായ
തകേ  2,00,000  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  120  സസ്വയര് ഫതീറസ്റ്റ്  വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള വടല് പഭാകേനിയ
തറ,  വവദതതനി,  അലമഭാര,  സഡനി കടബനിള, 2  കേകസര,  കടബനിള ലഭാമ്പസ്റ്റ്,  കേമ്പന്യൂടര്
കടബനിള  എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്  പഠനമുറനിയനില്  ഉളലപടുന്ന  സസൗകേരലങ്ങള.  ഇതസ്റ്റ്  തഭാമസനിക്കഭാന
സസൗകേരലമനിലഭാത്ത  വതീടുകേളനില്ലപട  പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കവണനിയുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  കേനിടപ്പുമുറനി  മഭാത്രമുള്ള  വതീടുകേള,
ഒന്നനില്ക്കൂടുതല്  വഹസ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളുള്ള  വതീടുകേള  എന്നതീ  മുനഗണനഭാ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ആയനിരനിക്കുലാം ഇതനിനുകവണനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ആദനിവഭാസനി വനിദലഭാര്തനികേളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി നൂതന പദതനികേള

4(* 89) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജേഷസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര്  : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്ക സമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വനിദലഭാര്തനികേളുലട
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി എലനലഭാലാം നൂതന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്
കഗഭാത്രബന പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാലയങ്ങള  കഗഭാത്ര  സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  കഗഭാത്രസഭാരഥനി
പദതനി കൂടുതല് പ്രകദശങ്ങളനികലയസ്റ്റ് വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  ): സര്,

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉന്നമനത്തനിനഭായുലാം  ലകേഭാഴനിഞ
കപഭാക്കസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനഭായുലാം കഗഭാത്രബന പദതനി 2017-18 അദലയനവര്ഷലാം മുതല്
നടപനിലഭാക്കുന.  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്  പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം
ജേനിലയനിലല  വപ്രമറനി  ക്ലഭാസ്സുകേളുള്ള  241  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില് ഓകരഭാ
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ലമന്റെര്  ടതീചര്മഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉന്നമനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഊരുകേളനില് സഭാമൂഹല പഠനമുറനി പദതനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
മുതല്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുള്ള
ഒരു വലകനിലയ ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്  ടന്യൂഷന നല്കുന്നതനികലയഭായനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനിക്കുന.

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനഭായനി
വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയനിലല വപ്രമറനി സ്കൂളുകേളനില് 2017-18 അദലയനവര്ഷലാം കഗഭാത്രബന പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയനിലല വപ്രമറനി ക്ലഭാസ്സുകേളുള്ള 241  സര്ക്കഭാര്/
എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില് ജേനിലയനിലല  പനികന്നഭാക്ക കഗഭാത്ര വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ അടനിയര്,
പണനിയര്, ഊരഭാളനി,  കേഭാട്ടുനഭായര് എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം ഒന്നസ്റ്റ് മുതല് നഭാലഭാലാം
ക്ലഭാസ്സുവലര  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉന്നമനലാം  ലക്ഷലലാംവച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  അഭലസവനിദലരനില്നനിനലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നവലര
അദലഭാപകേരഭായനി  നനിയമനിക്കുന്ന  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  'കഗഭാത്രബന'  പദതനി.  വനിദലഭാലയലാം
സനിതനിലചേയ്യുന്ന  പ്രകദശലത്ത  മുഖല  പനികന്നഭാക്ക  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗലാം  ഏതഭാകണഭാ  ആ
വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം  നനിശനിത  കയഭാഗലതയുള്ളവലരയഭാണസ്റ്റ്  ലമന്റെര്  ടതീചര്മഭാരഭായനി
നനിയമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  ഭഭാഷ,  സലാംസഭാരലാം,  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  കേലഭാരൂപങ്ങളനില്
പ്രഭാവതീണലലാം  എന്നനിവ  ലമന്റെര്  ടതീചര്മഭാലര  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനില്  അധനികേ
കയഭാഗലതയഭായനി  പരനിഗണനിക്കുന.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1549/17/
പജേപവവനിവ.  തതീയതനി  17-6-2017  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  ടതീചര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഓണകററനിയമഭായനി
15,000 രൂപ പ്രതനിമഭാസലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജേനിലയനിലല പനികന്നഭാക്ക കഗഭാത്ര വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ അടനിയര്, പണനിയര്, ഊരഭാളനി,
കേഭാട്ടുനഭായര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഒന്നസ്റ്റ്  മുതല്  നഭാലസ്റ്റ്  വലര  പഠനിക്കുന്ന
കുടനികേളുലട  ഇടയനിലല  ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടഞ്ഞസ്റ്റ്  അവലര  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്
എത്തനിക്കുകേയുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  പഠന  പ്രവര്ത്തന  നനിര്വ്വഹണത്തനില്
ഒന്നഭാലാം  ക്ലഭാസനിലല  ടതീചകറഭാലടഭാപലാംനനിന്നസ്റ്റ്  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേലള  സഹഭായനിക്കുകേയുലാം
സ്കൂളനിലല മറസ്റ്റ് വനിദലഭാര്തനികേളലക്കഭാപലാം ഈ വനിദലഭാര്തനികേലള ഇടപഴകേനിക്കഭാനുമുള്ള
കവദനിലയഭാരുക്കുകേയുലാം സഹ അദലഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ് കഗഭാത്രഭഭാഷ,  സലാംസഭാരലാം,  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ
കേലഭാരൂപങ്ങള എന്നനിവയനില് ധഭാരണ നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേലയന്നതസ്റ്റ് കഗഭാത്രബന
പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിചനിട്ടുള്ള ലമന്റെര് ടതീചര്മഭാരുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കഗഭാത്രബന  പദതനിക്കഭായനി  4  കകേഭാടനി രൂപ
ബജേറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  1,70,00,000  രൂപ ലമന്റെര് ടതീചര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ഓണകററനിയലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  വനിദലഭാലയങ്ങള  കഗഭാത്ര  സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്
കൂടുതലുള്ള വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയനിലല വപ്രമറനി ക്ലഭാസ്സുകേളുള്ള 241  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേളനില്  പടനികേവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  നനിശനിത  കയഭാഗലതയുള്ളവലര  കഗഭാത്രബന
പദതനി പ്രകേഭാരലാം  ലമന്റെര് ടതീചര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി  മറസ്റ്റ്  ജേനിലകേളനിലുലാം
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനികലയസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ ഊരുകേള,  ദുര്ഘട വനപ്രകദശങ്ങള,  മതനിയഭായ വഭാഹന
സസൗകേരലമനിലഭാത്ത  ഒറലപട ഉളപ്രകദശങ്ങള എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിദലഭാര്തനികേലള സ്കൂളനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണനി നടപനിലഭാക്കുന്ന കഗഭാത്രസഭാരഥനി
പദതനി  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  ആവശലമഭായ  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണസ്റ്റ്.  കൂടുതല് വനിദലഭാലയങ്ങലള പദതനിയനില് ഉളലപടുകത്തണ ആവശലകേതയുണഭായഭാല്
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  ഫണസ്റ്റ്  കൂടഭാലത  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
ടനി.എസസ്റ്റ്.പനി.  വനിഹനിതത്തനില്നനിനലാം കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന: സര്, ഇസൗ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു
കശഷലാം പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ കമഖലയനില് വളലര ശകദയമഭായ ഇടലപടലുകേളുലാം
ആ  ജേനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നല  ആത്മവനിശസ്വഭാസലാം  പകേരുന്ന  നടപടനികേളുമഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ആദനിവഭാസനി  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  എണ്ണലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടയഭാനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം
ആനുകൂലലങ്ങള  കൃതലമഭായനി  ലകേഭാടുക്കഭാനുലാം  ശദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ ദനിവഭാസനി  ജേനവനിഭഭാഗങ്ങലള
വനിദലഭാലയങ്ങളനിലലത്തനിക്കഭാനുലാം  അവരുലട  കേഴനിവുകേള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കവണനി  ആദനിവഭാസനി  വനിദലഭാര്തനി  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സഭാലാംസഭാരനികേ  പരനിപഭാടനികേളക്കസ്റ്റ്
മുനതൂക്കലാം ലകേഭാടുക്കുന്ന പരനിപഭാടനികയഭാലടഭാപലാം ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് എലനലഭാലാം പരനിപഭാടനി
കേളഭാണസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന: സര്, ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് എലഭാ ആദനിവഭാസനി വതീടുകേളനിലുലാം
ഒഭാണക്കനിറസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1,55,000  വതീടുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാഴുള്ളതസ്റ്റ്.
1,05,000  വതീടുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഉണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ്  രണ്ടുലാം  മൂനലാം  കുടുലാംബങ്ങളഭായനി
തഭാമസനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അവലരലയലഭാലാം ഒഭാകരഭാ കുടുലാംബങ്ങളഭായനി കേണക്കഭാക്കനി  1,500
രൂപ  ലചേലവനില്  ഓണക്കനിറസ്റ്റ്  നല്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പതനിവനിനസ്റ്റ്  വനിപരതീതമഭായനി  പുതനിയ
ലഎറലാംസസ്റ്റ്  കൂടനി  ഈ  ഓണക്കനിറനില്  ഉളലപടുത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്.  60  വയസസ്റ്റ്  തനികേഞ്ഞ
സതീയുലാം  പുരുഷനുലാം  ഉളലപലടയുള്ള  51,476  കപര്ക്കസ്റ്റ്  600  രൂപ  ലചേലവനില്
ഓണകക്കഭാടനി ലകേഭാടുക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിലന്റെ സലാംസഭാനതല ഉദ്ഘഭാടനലാം
ഇടുക്കനിയനില്  വചസ്റ്റ്  നടത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  രണഭാമലത്ത  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  ഒരു  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനിയനില്  വചസ്റ്റ്  ഞഭാന  തലന്ന
ഇതനിലന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം നനിര്വ്വഹനിക്കുലാം. 
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ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  സര്,  സഭാമൂഹല പഠനമുറനി ആദനിവഭാസനി കുടനികേലള
സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  പഠനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഏലറ  സസൗകേരലപ്രദമഭായ  ഒരു  കേഭാരലലാം
തലന്നയഭാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  വര്ഷലാം  നൂറസ്റ്റ്  സഭാമൂഹല  പഠനമുറനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. എന്നഭാല് ടനി.ടനി.സനി.യുലാം ബനി.എഡസ്റ്റ്. ഉലാം പഭാസഭായ കുലറ ആദനിവഭാസനി
കുടനികേള നമ്മുലട നഭാടനിലുണസ്റ്റ്. ഇതനില് 241 കപലര ലലട്രബല് ടതീചര്മഭാരഭായനി എടുത്തു.
ഇതസ്റ്റ്  നഭാടഭാലകേ  ശദനിക്കുകേയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പഠനിചഭാല്  കേഭാരലമുലണന്നസ്റ്റ്
ലതളനിയനിക്കുന്ന ഒരു സലാംഭവമഭായനി മഭാറുകേയുലാം ലചേയ്തു. പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ് ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്
നല  ആത്മവനിശസ്വഭാസലാം  പകേരഭാന  അതസ്റ്റ്  ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അലതലഭാലാം  ഇസൗ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പ്രകതലകേലാം അഭനിനനനലാം അര്ഹനിക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ടനി.ടനി.സനി.
പഭാസഭായ മറസ്റ്റ് ആദ നിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് കകേഭാളനനികേളനില് സഭാമൂഹല പഠനമുറനി ആരലാംഭനിക്കുന്ന
തനികനഭാലടഭാപലാം  തലന്ന  കകേഭാളനനികേളനില്  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ടന്യൂടര്മഭാരഭായനി
നനിയമനിക്കഭാന പ്രകതലകേ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ടനി.എസസ്റ്റ്.പനി. (Tribal Sub Plan)
ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കഗഭാത്രസഭാരഥനി  പദതനി  നടത്തനിപസ്റ്റ്  പഞഭായത്തുകേലള
ഏല്പനിക്കഭാനുലാം നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  100  സഭാമൂഹല പഠനമുറനി  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഇകപഭാള  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  ലസറനില്ലമന്റുകേളനില്  100  സഭാമൂഹല  പഠനമുറനി
കേളഭാണസ്റ്റ്  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  മുതല്  തനിരുവനനപുരലാം
വലരയുള്ള 14 ജേനിലകേളനികലയ്ക്കുമുള്ള ലനിസസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭായനിക്കഴനിഞ.   ലചേറനിയ ഇടലപടല്
നടത്തനിക്കഴനിഞ്ഞഭാല്  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം  നല
രൂപത്തനില്  ലമചലപടുത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ഉദഭാഹരണത്തനിനസ്റ്റ്,  19  എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.-കേള
എസസ്റ്റ്.ടനി. വനിഭഭാഗത്തനിനുണസ്റ്റ്. അവനിലട നൂറസ്റ്റ് ശതമഭാനമഭാണസ്റ്റ് വനിജേയലാം. അതഭായതസ്റ്റ് നല
തഭാമസസസൗകേരലവുലാം ഭക്ഷണവുലാം ടന്യൂഷനുലമഭാലക്ക നല്കേനിയഭാല് അവരുലട നനിലവഭാരലാം
ഉയരുലമനള്ളതനിലന്റെ ഏറവുലാം നല ലതളനിവഭാണസ്റ്റ്.  എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.  കഹഭാസലുകേളനില്
തഭാമസനിക്കഭാത്ത  കുടനികേളുണസ്റ്റ്,  അവരുലട  വതീടുകേളനില്  യഭാലതഭാരു  സസൗകേരലവുമുണഭാകേനില.
അങ്ങലനയുള്ള കുടനികേലള ലസലകസ്റ്റ് ലചേയനിടഭാണസ്റ്റ് ഇസൗ സഭാമൂഹല പഠനമുറനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാം
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം നല പുകരഭാഗതനി വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില്
ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  ലലകേവരനിക്കുവഭാന  ഇതവഴനി  കേഴനിയുലാം.  ഇതസ്റ്റ്  ഇനലയസ്റ്റ്  ഒരു
മഭാതൃകേയഭായനിരനിക്കുലമന്നതനില് യഭാലതഭാരു സലാംശയവുമനില. 

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷസ്റ്റ്:  സര്,  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയനിലുള്ള
വനിദലഭാര്തനികേളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന നല
പ്രവര്ത്തനങ്ങലള അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള വര്ദനിപനിച്ചു,
പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിച്ചു.  ഇങ്ങലനയുള്ള ഒകടലറ നല നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്
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സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്. ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പടനികേജേഭാതനി
വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 44 ലഎ.റനി.ലഎ.കേളനില് സസൗജേനല ഉചഭക്ഷണ
പദതനി  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു.  മഹഭാഭൂരനിപക്ഷലാം  വരുന്ന
ലഎ.റനി.ലഎ.കേളനിലുലാം ആരലാംഭനിച കേഭാലത്തുള്ള കകേഭാഴ്സുകേള മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ളതസ്റ്റ്.
ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലല മറസ്റ്റ്  ലഎ.റനി.ലഎ.കേളനിലുള്ള സമഭാനമഭായ കകേഭാഴ്സുകേള
44  ലഎ.റനി.ലഎ.  കേളനിലുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
അതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഒരു  പഠനലാം  നടത്തനി  ആ  ലഎ.റനി.ലഎ.കേളനിലല  ഉന്നമനത്തനിനസ്റ്റ്
കവണനിയുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  അതസ്റ്റ്  ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേലളഭാനലാം
ഇവനിലടയനില.  പഴയ കുലറ  കട്രഡുകേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  അലതഭാനലാം  പഠനിക്കഭാന  ഇകപഭാള
കുടനികേലള  കേനിട്ടുന്നനില.  അകപഭാള  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആവശലമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതമഭായനി
ബനലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  ലതഭാഴനില്  വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയസ്റ്റ്,
നൂതന  കട്രഡുകേള  44  ലഎ.റനി.ലഎ.-കേളനിലുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം. അതകപഭാലല ഇവര്ക്കസ്റ്റ് ഇതവലരയുലാം ഉചഭക്ഷണമുണഭായനിരുന്നനില. ഇസൗ
വര്ഷലാം മുതലഭാണസ്റ്റ് കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ഉചഭക്ഷണലാം ലകേഭാടുക്കഭാന ഏര്പഭാടഭാക്കനിയതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജേഭാണ്: സര്, കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷക്കഭാലലാം എസസ്റ്റ്.സനി/ എസസ്റ്റ്.ടനി.
വനിദലഭാര്തനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസ പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി കഗഭാത്രബന,  കഗഭാത്രസഭാരഥനി തടങ്ങനിയ
പദതനികേളുളലപലട നനിരവധനി  വലതലസ ഇടലപടലുകേള നടത്തനി വകുപസ്റ്റ്   മുകന്നഭാട്ടു
കപഭാകുനണസ്റ്റ്.  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരഭായ വനിദലഭാര്തനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങള
ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  മുകഖനയുള്ള  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം
കൃതലമഭായനി ലഭനിക്കുനകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന: സര്, ഇലതഭാരു ലചേറനിയ പ്രശ്നമഭാണസ്റ്റ്.  യഥഭാര്തത്തനില്
കേമ്മേനിറഡസ്റ്റ്  ലയബനിലനിറനി  എനപറഞ്ഞസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  കപരനിലഭാണസ്റ്റ്  നമ്മേള
ലചേലവഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പകക്ഷ കസറനിലന്റെ കേമ്മേനിറഡസ്റ്റ്  ലയബനിലനിറനി  എനള്ള നനിലയനില്
അനുവദനിച പണത്തനില്നനിനലാം  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  തകേ കപഭായഭാല് 35-40  ശതമഭാനലാം
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന്നതസ്റ്റ്.  കപരനിനസ്റ്റ്  ലസനട്രലനി  കസഭാണ്കസര്ഡസ്റ്റ്  സതീലാം  എന
പറയുലാം.  എസസ്റ്റ്.സനി.  കമഖലയനില്  73.52 കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
കേനിടഭാനുണസ്റ്റ്.  അതനിനുള്ള  നടപടനി  ഇകപഭാള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഫലത്തനില്  35-40
ശതമഭാനലാം മഭാത്രകമ നമുക്കസ്റ്റ് കേനിട്ടുനള. 100 ശതമഭാനമഭാലണന്നസ്റ്റ് പറയുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.
പഞവത്സര  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  അഞസ്റ്റ്  വര്ഷത്തനിലന്റെ  അവസഭാനലാം  ലചേലവഴനിക്കുന്ന
പണലാം കേമ്മേനിറഡസ്റ്റ് ലയബനിലനിറനിയഭായനി  വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  കശഷനിക്കുന്ന വളലര ലചേറനിയ
എമസൗണഭാണസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  തരുന്നതസ്റ്റ്.  അങ്ങലനലയഭാരു  പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി:  സര്,  സമൂഹത്തനിലല  ഏറവുലാം  ദുര്ബലരഭായ
പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ലപണ്കുടനികേളുലട ജേനനലാം മുതലുള്ള ജേതീവനിതത്തനിനസ്റ്റ്
സുരക്ഷ  നല്കുന്നതനിനുലാം  അവരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസപരവുലാം  ആകരഭാഗലപരവുമഭായ  പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനുലാം  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വഭാത്സലലനനിധനി  പദതനിയുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  വഭാത്സലലനനിധനി  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഭരണതലത്തനിലുള്ള  ചേനില
പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  കുറചസ്റ്റ്  തഭാമസനിച്ചു കപഭായതസ്റ്റ്.  ഇസൗ വര്ഷലാം മുതല് അതസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം:  സര്,  പത്തനലാംതനിട  ജേനിലയനിലല  98  ശതമഭാനലാം
ആദനിവഭാസനികേളുലാം  റഭാന്നനി  മണ്ഡലത്തനിലുള്ളവരഭാണസ്റ്റ്.  അവനിലടയുള്ള  ഏറവുലാം  വലനിയ
കകേഭാളനനിയഭായ  അടനിചനിപ്പുഴയനില് ബനിലലനസനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ജേനലലമത്രനി
കപഭാലതീസസ്റ്റ് ഒരു എനട്രനസസ്റ്റ് കകേഭാചനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെര് ആരലാംഭനിച്ചു.  അതകപഭാലല  അവനിലട
ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനത്തനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനവുമുണഭാക്കനി,  പകക്ഷ  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇരനിക്കഭാന
സലകമഭാ  മുറനികയഭാ  ഇല.  ഇതനിനഭായനി  രണ്ടുവര്ഷമഭായനി  ഒരു  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  ഹഭാള
ആവശലലപടുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വന്നകപഭാഴുലാം  ആവശലലപട്ടു.  പകക്ഷ
കപഭാസനിറതീവഭായ സമതീപനലാം ഉകദലഭാഗസഥരുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകുന്നനില.  രണ്ടു
തവണ  അതസ്റ്റ്  കേസ്വറനിയനിടസ്റ്റ്  മടക്കനി  അയച്ചു.  ശബരനിമല  വനത്തനിനുള്ളനില്  പുറത്തനിറങ്ങഭാത്ത
ആദനിവഭാസനികേളക്കുകവണനി ഒരു സ്കൂള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം ലകേഭാടുത്തു.  അതനിനസ്റ്റ് ഒരു
ഉകദലഭാഗസന  തന്ന  മറുപടനി,  പഞഭായത്തനിലന്റെ  ഫണ്ടുലാം  എലാം.എല്.എ.  ഫണ്ടുലാം  എലാം.പനി.
ഫണ്ടുലാം ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കണ ലമന്നഭാണസ്റ്റ്. ഭനിക്ഷലയടുക്കഭാനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗലാം
ആലരങനിലുലാം  പറഞതരകണഭാ?  അതലകേഭാണസ്റ്റ്  വളലര  കപഭാസനിറതീവഭായ  സമതീപനലാം
ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  ഉണഭാകേണലാം.  ഇത്തരലാം  അടനിയനര  പ്രശ്നങ്ങളനില്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ
നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകുന്നതസ്റ്റ്. അതനിനഭാല്
ബഹുമഭാനലപട  മനനിക്കസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഇടലപടസ്റ്റ്  വളലര  കപഭാസനിറതീവഭായ  തതീരുമഭാനലാം
എടുക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:  സര്,  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനി  നവതീകേരണവുമഭായനി
ബനലപടസ്റ്റ്  കവണലമങനില് ഇസൗ വര്ഷലാം തലന്ന ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.-ക്കസ്റ്റ് ഒരു
കകേഭാടനി  രൂപ ഉസൗരു വനികേസന പദതനിയനില് ലകേഭാടുക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  അതനില് രണസ്റ്റ്
ഉസൗരുകേലളങനിലുലാം  ഉളലപടുത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അതകപഭാലലതലന്ന  ടനി.എസസ്റ്റ്.പനി.
ഫണസ്റ്റ് പഞഭായത്തസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങള ലചേലവഴനിക്കുന്നനില.  പഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്-
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ഇന-എയ്ഡഭായനി ലകേഭാടുക്കുന്ന തകേയുലട 40-60 ശതമഭാനലാംകപഭാലുലാം ലചേലവഴനിക്കുന്നനില. ഇതലാം
നമുക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  പറ്റുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  കകേഭാളനനിയുലട  അടനിസഭാന  വനികേസനവുമഭായനി
ബനലപട്ടു ലകേഭാണ്ടുള്ള ഒരു പ്രധഭാനലപട ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം.
അതനിലന്റെ  സഭാധലതകേലള  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .     കകേളു:  സര്,  ആദനിവഭാസനി  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി
ഒടനവധനി  പദതനികേള  ഇകപഭാള  നടപഭാക്കനിവരുനലണന്നസ്റ്റ്  സൂചേനിപനിച്ചു.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
പരതീക്ഷ  എഴുതന്നതമഭായനി  ബനലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  എലഭാ
സലങ്ങളനിലുലാം  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില.  അത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള  കൂടുതല്
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിന്നസ്റ്റ് നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന  : സര്, പ്രതീ എകഭാമനികനഷന ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെറുകേള
ഇകപഭാള  നഭാലസ്റ്റ്  ജേനിലകേളനില്  മഭാത്രകമ  ഉള,  അതസ്റ്റ്  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  വലഭാപനിപനിക്കഭാന
കേഴനിയണലാം.  ഇത്തരലാം  ലസന്റെറുകേള  വഴനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിക്കുലാം.  വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയനില് അത്തരത്തനിലുള്ള ഒരു കകേന്ദ്രലത്ത
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വകുപനികനഭാടസ്റ്റ്  ആരഭായുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   എനഭായഭാലുലാം വയനഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്
പഠനിക്കഭാന ആഗ്രഹനിക്കുന്ന ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് എലഭാ സഹഭായവുലാം ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉണഭാകുലാം.  ഒരു  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  സര്,  ഇടതപക്ഷ ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട കനരനിട്ടുള്ള ഇടലപടലുകേള
ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില് നന്നഭായനി നടക്കുനണസ്റ്റ്.  അതലകേഭാണ്ടുതലന്ന ലപഭാതവനില്
ഇസൗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വലനിലയഭാരു  ആത്മവനിശസ്വഭാസമുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗകത്തയസ്റ്റ് അവര് ശകമഭായനി  കേടനവരനികേയുലാം അതനിനസ്റ്റ്  ശകമഭായ
പനിന്തുണ  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയുലമങനില്
ഇസൗ കമഖലയനില് ഒരു കപഭാളനിലടകനികേസ്റ്റ്  സഭാപനികക്കണതണസ്റ്റ്.  ലഎ.റനി.ലഎ.-കേളനില്
കുടനികേള  പഠനിക്കഭാന  തഭാല്പരലലാം  കേഭാണനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അവര്ക്കസ്റ്റ്  അതനിനുള്ള  സസൗകേരലങ്ങള
ലചേയ്തു  ലകേഭാടുത്തഭാല്  വളലര  ബുദനിപരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുലാം  ചേനിനനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.
കേഴനിഞ്ഞ  പത്തസ്റ്റ്,  പനണസ്റ്റ്  ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല  പരതീക്ഷഭാഫലലാം  വന്നകപഭാള  ലമചലപട
റനിസളടഭാണസ്റ്റ് നനിലമ്പൂരനിലല ഇനനിരഭാ ഗഭാനനി ലമകമ്മേഭാറനിയല് സ്കൂളനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ഏലതങനിലുലാം നനിലയസ്റ്റ് പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ് വയനഭാടനികനയുലാം നനിലമ്പൂരനികനയുലാം ബനനിപനിക്കുന്ന
കമഖലകേളനില്  എവനിലടലയങനിലുലാം  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രലാം  ഒരു
കപഭാളനിലടകനികേസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ബഹുമഭാനലപട മനനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  സര്,  പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേലള സലാംബനനിച്ചുലാം സഭാപനങ്ങലള
സലാംബനനിച്ചുലാം പല ഡനിമഭാന്റുകേളുലാം ജേനിലകേളനില്നനിനലാം വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനില് 255 കകേഭാടനി
രൂപ ലചേലവനില്  'കേനിഫ്ബനി'  കുലറ  പദതനികേള ഏലറടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  നനിലമ്പൂരനില്  കപഭാളനിലടകനികേസ്റ്റ്  ആവശലമഭാകണഭാലയന്ന  കേഭാരലലത്ത
സലാംബനനിചസ്റ്റ് വകുപ്പുതലത്തനില് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
അലാംഗലാം  പറഞ്ഞ  കേഭാരലലാം  ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളനില്  ലടകനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ കുറവുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്
ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  ആദലലാം  മുതല്തലന്ന  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ആ  ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള
'കേനിഫ്ബനി'-യനിലുലാം കുലറ സഭാപനങ്ങള ഉളലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  (ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചേന്നനിത്തല):  സര്,  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന ഗവണ്ലമന്റുകേള പടനികേജേഭാതനിക്കഭാര്ക്കുകവണനി വതീടുകേള വചസ്റ്റ്
നല്കുകേയുലാം  അവരുലട  കകേഭാളനനികേളുലട  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തുകേയുലാം
അവര്ക്കുള്ള ലലസപന്റെസ്റ്റ് വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യഭാറുണസ്റ്റ്.  ഇലതലഭാലാം എലഭാ ഗവണ്ലമന്റുകേളുലാം
ലചേയ്യുന്ന  കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ഇനനിയുള്ള  കേഭാലഘടത്തനില്  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  ഉയര്ന്ന  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
ലഭനിക്കഭാന, വനികദശത്തസ്റ്റ് കപഭായനി പഠനിക്കഭാന, അവര്ക്കസ്റ്റ് കൂടുതല് ഇനകേലാം ജേനകറഷന
ഉണഭാകേത്തക്ക  നനിലയനില്,  മഭാറുന്ന  സഭാമൂഹനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങളക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  എലനങനിലുലാം
പരനിപഭാടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില് പുതനിയ പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന
ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന:   സര്,  ഇനകേലാം  ജേനകറഷനുമഭായനി  ബനലപട്ടു  ലകേഭാണ്ടുള്ള
പദതനികേള ആവശലമഭാലണന്നതസ്റ്റ് വളലര പ്രധഭാനലപട വനിഷയമഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി ഇതനിലനപറനി ചേര്ച ലചേയ്തു. അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു കപ്രഭാഗ്രഭാലാം
അടപഭാടനിയനില്  ആരലാംഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കേരസമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേലളപറനിയുലാം  അവരുലട
വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ആകലഭാചേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  'കേനിഫ്ബനി'-
യനില് ചേനില പദതനികേള ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എടുക്കുനണസ്റ്റ്.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി
നമ്മേള ലകേഭാടുക്കുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള പ്രധഭാനമഭായുലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് വനിദലഭാഭലഭാസവുമഭായനി
ബനലപട്ടുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്.  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കനടനിക്കഴനിഞ്ഞഭാല്  അവര്ക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനില്  ഉറപഭാക്കുന്ന  പദതനിയനികലയഭാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കപഭാകുന്നതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിതലന്ന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  ആകഘഭാഷങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  വയനഭാടനില്
കപഭായനി കഗഭാത്രഭഭാഷ അറനിയഭാവുന്ന പ്രഭാകന ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന 241
കപര്ക്കസ്റ്റ്   ലതഭാഴനില്  ലകേഭാടുത്തു.  അതലാം  വതീടസ്റ്റ്  പണനിക്കസ്റ്റ്  കപഭാകുന്ന,  കേല്പണനിക്കസ്റ്റ്
കപഭാകുന്ന,  കൃഷനിപണനിക്കസ്റ്റ്  കപഭാകുന്ന ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങളനിലല അലാംഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
അദലഭാപകേരഭാകുന്നതസ്റ്റ്.  അവരുലട സകനഭാഷലാം  നമുലക്കഭാനലാം വനിവരനിക്കഭാനകപഭാലുലാം
കേഴനിയനില.  ഇതസ്റ്റ്  മഭാതൃകേയഭാക്കനി  കകേരളത്തനിലന്റെ  എലഭാ  ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  ലതഭാഴനിലധനിഷനിതമഭായ
ചേനില പ്രകതലകേ പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലനപറനി ആകലഭാചേനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  സര്,  നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വളലര മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി
പടനികേജേഭാതനി  വകുപസ്റ്റ്  ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുള്ള ഒരു സഭാപനമഭാണസ്റ്റ്  മണ്ണനലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കഡഭാ. ബനി.  ആര്. അലാംകബദ്കേറുലട കപരനിലുള്ള സനിവനില് സര്വ്വതീസസ്റ്റ്
പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം.  അതകപഭാലല  ലവള്ളഭായണനിക്കസ്റ്റ്  സമതീപലാം  മഹഭാനഭായ  അയ്യങഭാളനിയുലട
ജേനകദശമഭായ  ലവങ്ങഭാനൂരനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  സ്കൂള,  പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമലാം സലാംബനനിച സമനിതനി ബഹുമഭാനലപട സതീക്കറുലട നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം
ഇവനിലട സനര്ശനിചനിരുന. ഇസൗ രണസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങളുലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി അപ്കഡറസ്റ്റ്
ലചേകയ്യണതണസ്റ്റ്.  അയ്യങഭാളനി  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  സ്കൂളനില്  പരനിശതീലനലാം  കനടനിയ  അജേനിതസ്റ്റ്
ശനിവന, കകേരളഭാ ബഭാകസഴനില് ലസലക്ഷന കേനിടനിയനിട്ടുള്ള ഒരു കേഭായനികേ പ്രതനിഭയഭാണസ്റ്റ്.
അതകപഭാലല മഹഭാനഭായ കഡഭാ. ബനി. ആര്. അലാംകബദ്കേറുലട കപരനില് മണ്ണനലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സനിവനില്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  ഇനസനിറന്യൂടനിലുലാം  നനിരവധനി  പ്രതനിഭകേളഭായ
ആളുകേലള  പരനിശതീലനിപനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  കേഭാലത്തനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  രണ്ടുസഭാപനങ്ങളുലാം
കദശതീയ നനിലവഭാരലാം പുലര്ത്തുന്ന തരത്തനിലുള്ള ഇനസനിറന്യൂട്ടുകേളഭാക്കനി മഭാറഭാനുള്ള എലഭാ
സഭാധലതകേളുമുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട ലലകേകേളനില്ക്കനിടന്നസ്റ്റ് ഇവ
ലഞരനിപനിരനിലകേഭാള്ളുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  സലങ്ങലളലഭാലാം  അങ്ങസ്റ്റ്  സനര്ശനിചനിട്ടുള്ളതലാം
അറനിയഭാവുന്നതമഭാണസ്റ്റ്.  സനിവനില് സര്വ്വതീസസ്റ്റ് പരനിശതീലന കകേന്ദ്രത്തനിലല കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
കേഷനിചസ്റ്റ് 10 മഭാസലാം മഭാത്രലാം പരനിശതീലനലാം ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണസ്റ്റ് അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്
അവര് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്. അതലകേഭാണസ്റ്റ് അവര്ക്കസ്റ്റ് ഒരു ഗുണവുമുണഭാകുന്നനില. അതനില്നനിനലാം cream
ആയനി വരുന്ന ആളുകേളക്കസ്റ്റ് കദശതീയ അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളനില് കപഭായനി
പഠനിക്കഭാനുലാം പരനിശതീലനലാം കനടുന്നതനിനുമുള്ള സസൗകേരലലാം ഒരുക്കനി ലകേഭാടുക്കണലാം. അതകേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്
അവര്ക്കസ്റ്റ് വനികദശത്തസ്റ്റ് കപഭാകേണലമങനില് കപഭാകേഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .   സതീക്കര് :  അങ്ങസ്റ്റ് കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കൂ.

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  സര്,  വനികദശകത്തയസ്റ്റ് കപഭാകുന്നതനികനക്കഭാള സസൗകേരലലാം
സസ്വകദശത്തസ്റ്റ് വനികശഷനിചസ്റ്റ് സനിവനില്  സര്വ്വതീസനിനുലാം മറ്റുമുള്ള പരനിശതീലനലാം  ഡല്ഹനില്
നല്കുനണസ്റ്റ്.  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ഡല്ഹനി  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  പഠനിചസ്റ്റ്  സനിവനില്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്
പരതീക്ഷകേള പഭാസഭാകേഭാന കേഴനിയുന്ന തരത്തനിലുള്ള പരനിശതീലനലാം കനടഭാന ഇസൗ രണസ്റ്റ്
സഭാപനങ്ങകളയുലാം ഉടച്ചുവഭാര്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  സര്,  മണ്ണനലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കഡഭാ.  ബനി.  ആര്.
അലാംകബദ്കേര്  സനിവനില്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  പരനിശതീലന  സഭാപനത്തനില്  നല  രൂപത്തനില്
പരനിശതീലനലാം  നടക്കുനണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ  നനിര്ഭഭാഗലവശഭാല്  പ്രനിലനിമനിനറനി  പരതീക്ഷകേള
പഭാസഭാകുന്ന  കുടനികേളുലട  എണ്ണലാം  വളലര  കുറവഭാണസ്റ്റ്.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  നമ്മേള
കേണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രതനിഭഭാസമഭാണനിതസ്റ്റ്. അകപഭാള സനിവനില് സര്വ്വതീസനിനസ്റ്റ് പ്രനിലനിമനിനറനി
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പരതീക്ഷ  പഭാസഭാകേഭാന  പറ്റുന്ന  രതീതനിയനില്  ഇസൗ  കുടനികേളക്കുള്ള  ഫതീഡസ്റ്റ് ബഭാക്കസ്റ്റ്
എനഭായനിരനിക്കണലമന്നത സലാംബനനിചസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കുനണസ്റ്റ്, ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  ചേര്ച  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവനിലടയുള്ള  പശഭാത്തല
സസൗകേരലങ്ങള നല രതീതനിയനില് വനികേസനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അവനിലടത്തലന്ന ഒരു വര്ഷലത്ത
ബഭാചനിലല കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ഇകപഭാള എടസ്റ്റ് മഭാസകമ പരനിശതീലനലാം കേനിട്ടുനള.  അതസ്റ്റ്  12
മഭാസമഭായനി  ഉയര്ത്തഭാനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  അവരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ
ആനുകൂലലവുലാം  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തഭാമസനിചസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കഹഭാസല്  സസൗകേരലങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇകപഭാള യഭാലതഭാരു വനിഷയവുലാം അവനിലടയനില. പകക്ഷ നമ്മേള
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  അവരുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയരുന്നനില  എന്നതസ്റ്റ്  ഒരു  പ്രധഭാനലപട
വനിഷയമഭാണസ്റ്റ്.  അയ്യങഭാളനി  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  സ്കൂളനില്  ഇങ്ങലനലയഭാരു  പ്രശ്നമുള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടുന്നനില.  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  ഭക്ഷണവുലാം  വഭാഹനവുലാം  മറസ്റ്റ്  പശഭാത്തല
സസൗകേരലങ്ങളുലമഭാലക്ക ഇകപഭാള കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  സ്കൂളനില് ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  വളലര
മഭാതൃകേഭാപരമഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  സ്കൂള  ആണസ്റ്റ്.  ഏലതങനിലുലാം  രൂപത്തനിലുള്ള
പ്രശ്നങ്ങളുലണങനില്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തനിയഭാല്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിയുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : സര്, ബഹുമഭാനലപട മനനി ഇന്നസ്റ്റ് ആദനിവഭാസനി
ദനിനമഭാലണന്നസ്റ്റ് പറയുകേയുണഭായനി.  വളലര ഗസൗരവതരമഭായ ഒരു വനിഷയമഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇന്നസ്റ്റ്  രഭാവനിലലയഭാണസ്റ്റ്
ഇസൗ വനിഷയലാം എലന്റെ ശദയനില്ലപടതസ്റ്റ്.   തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനിലല പഭാകലഭാടസ്റ്റ്
കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷന പരനിധനിയനില് ഏതഭാണസ്റ്റ് ഒരഭാഴ്ചമുമ്പസ്റ്റ് വതീണ എന്ന കുടനി ആത്മഹതല ലചേയ
ഒരു സലാംഭവമുണഭായനി.  അതമഭായനി  ബനലപട വഭാര്ത്തലയപറനി  അകനസ്വഷനിചകപഭാള
പഭാകലഭാടസ്റ്റ് കസഷന പരനിധനിയനില് കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനനിടയനില്  (2012 മുതല്
2017 വലര) ഏതഭാണസ്റ്റ് 45 ആദനിവഭാസനികേള ആത്മഹതല ലചേയ്തുലവന്നഭാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ്
അറനിയഭാന കേഴനിഞ്ഞതസ്റ്റ്.  അടപഭാടനിയനിലല ശനിശുമരണലത്തപറനി സഭയനില് ഗസൗരവമഭായനി ചേര്ച
ലചേയ്യഭാറുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിരുന്ന  ഒരഭാളഭായനിരുന  ഞഭാന.
എന്നഭാല്  അന്നസ്റ്റ്  ഇസൗ  വനിഷയലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്  വന്നനിലഭായനിരുന.
മഭാധലമങ്ങളുലാം ഇസൗലയഭാരു വനിഷയലത്തപറനി ചേര്ച ലചേയതഭായനി കേഭാണുന്നനില. എനനിക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭായ വനിവരലാം അനുസരനിചസ്റ്റ് നഭാല്പത്തനിയകഞഭാളലാം കപര് മരനിചതനില് ഭൂരനിഭഭാഗവുലാം
ലകേടനിത്തൂങ്ങനിയുലാം  തതീലപഭാള്ളകലറ ഒരു മരണവുലാം  വനിഷലാം  ഉള്ളനില്ലചന്ന ഒരു മരണവുമഭാണസ്റ്റ്.
വളലര പ്രഭായലാം കുറഞ്ഞ, പതനിലനടനിനുലാം  ഇരുപതനിനുലാം ഇടയനില്  പ്രഭായമുള്ള യുവതതീ-
യുവഭാക്കള  ഇതനില്  ഉളലപടുനണസ്റ്റ്  എന്നഭാണസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  ഇസൗ  വനിഷയലാം  ബഹുമഭാനലപട
മനനിയുലാം ഗവണ്ലമന്റുലാം വളലര ഗസൗരവമഭാലയടുത്തസ്റ്റ് ഇത്തരത്തനില്  സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം
ഉലണങനില് എന്തുലകേഭാണഭാലണനലാം അകനസ്വഷനിക്കണലാം.  ശനിശുമരണലാം കപഭാലല ഒരു
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന  പരനിധനിയനില്  തടര്ചയഭായനി  ആത്മഹതലകേള  നടക്കുന്നതസ്റ്റ്
യഥഭാര്തത്തനില്  ആത്മഹതലകേളഭാകണഭാലയനലാം  ഇതനിലന്റെ  സതലഭാവസ  പുറത്തു
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി  ഗസൗരവകത്തഭാലടയുള്ള  അടനിയനരമഭായ  അകനസ്വഷണലാം
നടത്തണലമന്നഭാണസ്റ്റ് അഭലര്തനിക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  സര്,  സഭയനില് ഇകപഭാഴഭാണസ്റ്റ് ഇത്രയുലാം ഭതീകേരമഭായനിട്ടുള്ള ഒരു
ചേനിത്രലാം  വന്നതസ്റ്റ്.  2012-മുതല്  തടങ്ങനിയലതന്നഭാണസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  2017
ആയനി,  ഇത്രയുലാം വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷലാം ഇകപഭാഴഭാണസ്റ്റ് നമ്മേള ഇസൗ സലാംഭവലത്തപറനി
അറനിയുന്നതസ്റ്റ്.  എന്തുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഇസൗ  വനിഷയലാം  ലപഭാതസമൂഹത്തനിലന്റെ  മുമ്പനില്  വന്നനിലലനള്ള
ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിലന്റെ ആശങ വളലര ശരനിയഭാണസ്റ്റ്. ഇതനിലനപറനി പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിക്കസ്റ്റ്  ഇസൗ  വകുപനില്നനിനലാം  ഒരു  കേത്തസ്റ്റ്  നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.
കേഭാരണലാം ഇതസ്റ്റ് കപഭാലതീസുമഭായനി ബനലപട കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്. എന്തുലകേഭാണസ്റ്റ് ആത്മഹതല
ലപരുകുന, എന്തുലകേഭാണസ്റ്റ് ദുരനിതത്തനികലയസ്റ്റ് കപഭാകുന?

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  സര്,  വനിഷയലത്ത  സലാംബനനിചസ്റ്റ് വനിദഗമഭായ ഒരു
സമനിതനിലയലക്കഭാണസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്.  ഇത്രയുലാം  ഗസൗരവകമറനിയ
വനിഷയത്തനില് ഒരു കേത്തസ്റ്റ് ലകേഭാടുത്തതലകേഭാണസ്റ്റ് കേഭാരലമനില.

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന :  സര്,  ആദലലാം  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലട
കേതീഴനിലുള്ള  ആഭലനര  വകുപസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനിക്കലട.  സലാംഭവലത്തപറനി  അകനസ്വഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഒരു  കേത്തസ്റ്റ്  ഇസൗ  വകുപനില്നനിനലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  ഗസൗരവകമറനിയ  ഇസൗ
വനിഷയലാം  2017-ല് ആണസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  2012  മുതല് തടങ്ങനിയതഭാ
ലണന്നകല  പറയുന്നതസ്റ്റ്........(ബഹളലാം..)......  കേത്തസ്റ്റ്  ലകേഭാടുത്തസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് സൂചേനിപനിച കേഭാരലലാം വളലര ഗസൗരവത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കേഭാണുന്നതസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലലാം  നമ്മേള  രണ്ടുകൂടരുലടകയഭാ  മഭാധലമങ്ങളുലടകയഭാ  ശദയനില്
ലപടനിടനില.  പല വനിഷയങ്ങളുലാം നമ്മുലട ശദയനില് വന്നനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്,  എന്നഭാല് ഇസൗ
വനിഷയലാം  മഭാത്രലാം  ആരുകടയുലാം  ശദയനില്ലപടഭാലത  കപഭായലതങ്ങലനലയനകൂടനി
പരനികശഭാധനിക്കകണ?  ഇക്കഭാരലങ്ങലളലഭാലാം  ആഭലനര  വകുപസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം
ഇതസ്റ്റ് ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന ശകമഭായ നനിലപഭാടസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .   രകമശസ്റ്റ് ലചേന്നനിത്തല : സര്, വളലര ഗസൗരവകമറനിയ ഒരു പ്രശ്നമഭാണസ്റ്റ് വളലര
ഉത്തരവഭാദനിതസ്വകബഭാധകത്തഭാടുകൂടനി മുന മനനികൂടനിയഭായ ശതീ. എ. പനി.  അനനില്കുമഭാര്
ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി ഇകപഭാള സഭയനിലുണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലലത്തപറനി
അടനിയനരമഭായ  ഒരകനസ്വഷണലാം  നടത്തഭാന  ആഭലനര  വകുപനിലന്റെ  ചുമതലയുള്ള
മുഖലമനനി തയ്യഭാറഭാകേണലമന്നസ്റ്റ് ഞഭാന അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജേയന) :  സര്,  ഇസൗ വനിഷയത്തനില് ബഹുമഭാനലപട
നനിയമ വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞതനിനപ്പുറലാം ഒനലാം പറയഭാനനില. ഇതസ്റ്റ് വളലര ഗസൗരവമഭായനി
നമ്മുലട നഭാടഭാലകേ എടുക്കുന്ന ഒരു വനിഷയമഭാണസ്റ്റ്.  എനഭാണസ്റ്റ് സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് കവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്.....കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം അവസഭാനനിച്ചു.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ.)
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2.  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

പുതനിയ മദല നയലാം

5(*63) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പുതനിയ മദല നയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നൽകേഭാകമഭാ;

(ബനി) മുന  സര്ക്കഭാര് വകേലക്കഭാണ മദലനയലാം എനഭായനിരുന എനലാം അതനിൽ
നനിനലാം വലതലസമഭായനി എലനലഭാലാം മഭാറങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പുതനിയ മദലനയത്തനിനുള്ളലതനലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റ്റുനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന) :  

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പുതനിയ  മദലനയലാം  പ്രഖലഭാപനിചസ്റ്റ്  13-6-2017-ലല  G.O
(MS)No.43/2017/TD  പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള സമൂഹത്തനില് വര്ദനിച്ചു
വരുന്ന മദലഭാസകനിയുലാം നനിയമവനിരുദ ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട വലഭാപനവുലാം പരമഭാവധനി
കുറചസ്റ്റ്  മദലവര്ജ്ജനലത്ത  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുതകുന്ന  ശകമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട സലാംസഭാനലത്ത സമ്പൂര്ണ്ണ ലഹരനി വനിമുകമഭാക്കനി വഭാര്ലത്ത
ടുക്കഭാനുതകുന്ന അബ്കേഭാരനിനയമഭാണസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. അബ്കേഭാരനിനയത്തനിലുള്ള പ്രധഭാന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

(i) കകേരള  സമൂഹത്തനില്  അനനിയനനിതമഭായനി  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ലഹരനി
പദഭാര്തങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ലഹരനി
വര്ജ്ജന  മനിഷന,  വനിമുകനിയുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമൂഹത്തനിലല
എലഭാ വനിഭഭാഗലാം ആളുകേലളയുലാം സഹകേരനിപനിചസ്റ്റ് ശകനിലപടുത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ii) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമഭായനി
സഹകേരനിചസ്റ്റ്  ഡനി-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതലാം
നനിലവനിലുള്ളവ ശകനിലപടുത്തുന്നതമഭാണസ്റ്റ്.

(iii) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  മൂന്നസ്റ്റ്  സഭാറനിനുലാം  അതനിനസ്റ്റ്  മുകേളനിലുലാം  സഭാര്
ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷനുള്ള  കഹഭാടലുകേളക്കസ്റ്റ്  ബഭാര്  വലസനസസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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(iv) ബഭാറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനസമയലാം  നനിലവനിലല  12.30  മണനിക്കൂറനില്
(രഭാവനിലല  9.30  മുതല് രഭാത്രനി  10  വലര)  നനിനലാം  12  മണനിക്കൂറഭായനി
രഭാവനിലല 11 മണനി മുതല് രഭാത്രനി 11 മണനിവലരയഭായനി ക്രമലപടു
ത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്. വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനില് സമയലാം രഭാവനിലല
10 മണനി മുതല് രഭാത്രനി 11 മണനി നനിജേലപടുത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(v) മദലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കുറഞ്ഞ  പ്രഭായപരനിധനി  21
വയസനില്നനിനലാം 23 വയസഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(vi) ബഭാര്  വലസനസസ്റ്റ്  ഫതീസസ്റ്റ്  23  ലക്ഷലാം രൂപയനില്നനിനലാം  28
ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(vii) കേള്ളുഷഭാപ്പുകേളുലട നടത്തനിപസ്റ്റ്,  നടപസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
കശഷനിക്കുന്ന 9 മഭാസകത്തയസ്റ്റ് ദതീര്ഘനിപനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(viii) കടഭാഡനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മദലനയത്തനില്  പഞനക്ഷത്ര  പദവനിയുള്ള
കഹഭാടലുകേളക്കുമഭാത്രലാം  ബഭാര്  വലസനസസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനുലാം  5  സഭാര്  ഒഴനിലകേയുള്ള
കഹഭാടലുകേളുലട ബഭാര് വലസനസസ്റ്റ് റദ്ദേസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  കൂടഭാലത
31-3-2014-ല് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന വഹജേതീനനിക്കഭായ ബഭാര് കഹഭാടലുകേളക്കസ്റ്റ് ബനിയര്/
വവന  പഭാര്ലര്  വലസനസസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  പുതനിയ
മദലനയത്തനില്  ത്രതീ  സഭാറുലാം  അതനിനസ്റ്റ്  മുകേളനില്  പദവനിയുള്ള  കഹഭാടലുകേളക്കസ്റ്റ്  ബഭാര്
വലസനസസ്റ്റ്  നല്കുവഭാനുലാം  ബഭാറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തന  സമയലാം  കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം  മദലലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭായപരനിധനി  21  വയസനില്നനിനലാം  23  വയസഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം ബഭാര് വലസനസസ്റ്റ് ഫതീസസ്റ്റ് 23 ലക്ഷലാം രൂപയനില്നനിനലാം 28 ലക്ഷലാം
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പഭാലുല്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാം പരലഭാപ്തത

6(*64) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  മുഹസനിന  പനി.  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലുല്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാം പരലഭാപ്തത വകേവരനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലലാം
മുനനനിര്ത്തനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനില്  സലാംസഭാനലത്ത  പഭാല്  ആവശലകേതയുലട  എത്ര  ശതമഭാനമഭാണസ്റ്റ്
ആഭലനര ഉല്പഭാദനലാം എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ക്ഷതീര ഗ്രഭാമലാം എന്ന കപരനില് ഒരു പദതനി നടപഭാക്കുനകണഭാ;  പ്രസ്തുത
പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  (I)  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന  കമഖലയനില്  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്തത  വകേവരനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. പദതനികേള സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ക്ഷതീരവനിജഭാനവലഭാപന പ്രവര്ത്തനലാം-495 ലക്ഷലാം

2. തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി-600 ലക്ഷലാം

3. കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള  ലഭാബുകേളുലട  ശഭാകതീകേരണലാം-466
ലക്ഷലാം

4. മനില്ക്കസ്റ്റ്  ലഷഡസ്റ്റ്  വനികേസന  പദതനി  (എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.)-
4179 ലക്ഷലാം

5. കേഭാറനില് ഫതീഡസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി-1400 ലക്ഷലാം

6. ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം-2585 ലക്ഷലാം

7. ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം-25 ലക്ഷലാം

8. വയനഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയ്ക്കുള്ള  സമഗ്ര  ക്ഷതീര  വനികേസന  പദതനി-25
ലക്ഷലാം

ആലകേ- 9775 ലക്ഷലാം

(II)  പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത  വകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ് തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

(1) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജേനനിക്കുന്ന  പശുക്കുടനികേലള  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുള്ള
പശുക്കളഭായനി  മഭാറഭാന  ലക്ഷലമനിടുന്ന  കേനകുടനിപരനിപഭാലനലാം,
കഗഭാവര്ദനിനനി  എന്നതീ പദതനികേളക്കഭായനി  ആലകേ  53.8  കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(2) മൃഗഭാശുപത്രനികേളക്കസ്റ്റ്  മരുനവഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ബജേറസ്റ്റ്  വനിഹനിതലാം
നനിലവനിലുള്ള  12  കകേഭാടനിരൂപയനില്നനിനലാം  15  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിച്ചു.
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(3) രഭാത്രനികേഭാല  അടനിയനര  ലവററനിനറനി  കസവനത്തനിനുള്ള  ബജേറസ്റ്റ്
വനിഹനിതലാം നനിലവനിലുള്ള  5.41  കകേഭാടനിരൂപയനില്നനിനലാം  6.12  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

(4) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന
പദതനി  2016-17  പ്രകേഭാരലാം  20392  കേറവപശുക്കലള ഇനഷസ്വര്
ലചേയ്യുന്ന നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

(5) 2017-18  സലാംസഭാന  ബഡ്ജേറനില്  കഗഭാസമൃദനി  പ്രഖലഭാപനിചത
വഴനി കകേന്ദ്ര സഹഭായത്തനിലന്റെ അഭഭാവത്തനിലുലാം ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
അവരുലട വനിലകയറനിയ  ഉരുക്കുകേളുലട നഷത്തനില്നനിനലാം സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  കേഴനിയുലാം.  കഗഭാസമൃദനി  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനസ്റ്റ്
5 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന.

(6) മൃഗസലാംരക്ഷണത്തനികലയുലാം  ക്ഷതീരകമഖലയനികലയുലാം  യനവല്ക്ക
രണവുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ്  അഞനില്  കൂടുതല്  കേറവപശുക്കളുള്ള
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഘടലാംഘടമഭായനി  കേറവ  യനങ്ങള  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  വര്ഷലാം  184  കപര്ക്കസ്റ്റ്  കേറവ
യനങ്ങള നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(7) കകേരള ഫതീഡ്സനില്നനിനലാം മനിനറല് മനികസ്റ്റ്ചേര് ലഭലമഭാക്കനി വനിവനിധ
ജേനിലകേളനിലല  മൃഗഭാശുപത്രനികേള  വഴനി  സസൗജേനലമഭായനി  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേരനികലയസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

(8) അകേനിടുവതീക്കകരഭാഗ  നനിയനണ  പരനിപഭാടനി-സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അകേനിടുകരഭാഗ  നനിയനണ
കേനിറ്റുകേള  സസൗജേനലനനിരക്കനില്  നല്കേനിവരുന.  2017-18  വര്ഷത്തനില്
35,000 ക്ഷരതീകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുകവണനി
75 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(III)  മനില്മയുലട കേതീഴനിലുള്ള കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേള ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനത്തനില്
സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത  വകേവരനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  സസ്വനലാം  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുലാം
കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം
വവവനിധലമഭാര്ന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പഭാലനിലന്റെ ആവശലകേതയുലട ഏകേകദശലാം  75  മുതല് 80
ശതമഭാനലാം വലര ആഭലനരമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടുനലവന്നസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കലപടുന.
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(സനി)  നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീരകമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
മനില്ക്കസ്റ്റ്  ലഷഡസ്റ്റ്  വനികേസന  പദതനി  (എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.)  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത തനിരലഞ്ഞടുത്ത 5 ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭാണസ്റ്റ് ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ചേനിറയനിനകേതീഴസ്റ്റ്  (തനിരുവനനപുരലാം),  ഇടമുളയല്  (ലകേഭാലലാം),  മണ്ണകഞരനി
(ആലപ്പുഴ),  ചേഭാഴൂര്  (തൃശ്ശൂര്),  പറളനി  (പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്)  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്
2017-18-ല് ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇസൗ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
കേറവമഭാടുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  ലഡയറനി  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേറവ
യനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള
ആവശലഭാധനിഷനിത ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുലാം പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന.

ലപരനിപതറനികേസ്റ്റ് വനിദലഭാഭലഭാസ പദതനി

7(*65) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജേനി :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പ്രഭാകന കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കു കവണനിയുള്ള ലപരനിപതറനികേസ്റ്റ് വനിദലഭാഭലഭാസ
പദതനി,  ഇവരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  വളര്ചയസ്റ്റ്  എത്രകത്തഭാളലാം  സഹഭായകേമഭായനി  എന്നസ്റ്റ്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കലപടുന്ന  അദലഭാപകേലര  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന
രതീതനി  എനഭാലണനലാം അവര്ക്കു നല്കുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന) :  

(എ)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിദൂരവുലാം  വനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്നതമഭായ
കകേഭാളനനികേളനിലല പ്രകതലകേ ദുര്ബല കഗഭാത്രവനിഭഭാഗങ്ങളുലട വപ്ര മറനി  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
ലക്ഷലമഭാക്കനി  ആവനിഷ്കരനിചതഭാണസ്റ്റ്  ലപരനിപതറനികേസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  പദതനി.  ടനി
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട വനിദലഭാഭലഭാസ പുകരഭാഗതനിക്കസ്റ്റ് ഇസൗ പദതനി വളലരയധനികേലാം
സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സ്കൂളുകേള അപ്രഭാപലമഭായ കമഖലകേളനില് തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്
പ്രഭാഥമനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  തടര്ന്നസ്റ്റ്  കഹഭാസലുകേള,  കമഭാഡല്
റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില് അഡനിഷന നല്കേനി തടര് വനിദലഭാഭലഭാസലാം
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ഉറപസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നതനിനുലാം  സഭാധലമഭാകുന.  കകേഭാളനനികേളനില്  തലന്നയുള്ളവലരത്തലന്ന
അദലഭാപകേരഭായനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭാല് സ്കൂള കഗഭാത്ര സസൗഹൃദമഭാകുന.  അതനിനഭാല്
തലന്ന  കുടനികേള  ഇടയ്ക്കുവചസ്റ്റ്  പഠനലാം  നനിര്ത്തുന്ന  അവസ  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളനില്
സലാംഭവനിക്കുന്നനില.  പ്രകതലകേ  ദുര്ബല  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗങ്ങലള  വനിദലഭാഭലഭാസ  പ്രക്രനിയകയഭാടസ്റ്റ്
ആഭനിമുഖലലാം  പുലര്ത്തുന്നവരഭാക്കഭാന ലപരനിപതറനികേസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേള പ്രധഭാന പങസ്റ്റ്  വഹനിക്കുനണസ്റ്റ്.
2004-05  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (എലാം.എസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്
1/05/പജേ.പവ.വനി.വ  തതീയതനി  5-1-2005  പ്രകേഭാരലാം  ലപരനിപതറനികേസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിച്ചു.  ഒന്നഭാലാം  ക്ലഭാസ്സുമുതല്  നഭാലഭാലാം  ക്ലഭാസ്സുവലരയഭാണസ്റ്റ്  ഇസൗ  ലസന്റെറുകേളനില്
പഠനലാം നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  വയനഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം എന്നതീ ജേനിലകേളനിലഭായനി  7  ലപരനിപതറനികേസ്റ്റ്
ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  പ്രകതലകേ  ദുര്ബല  കഗഭാത്രവനിഭഭാഗത്തനില്ത്തലന്നയുള്ള  പത്തഭാലാം  ക്ലഭാസസ്റ്റ്
വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുള്ളവലരയഭാണസ്റ്റ്  അദലഭാപകേരമഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അദലഭാപകേ പരനിചേയലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് വര്ഷലാം കതഭാറുലാം നനിലവനിലുള്ളവലരത്തലന്ന
തടരഭാന അനുവദനിച്ചുവരുന.  പ്രതനിമഭാസലാം  7,000  രൂപ ഓണകററനിയമഭായനി  അദലഭാപകേര്ക്കസ്റ്റ്
അനുവദനിച്ചുനല്കുന.

വലഭാജേമദലലാം , മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ് എന്നനിവയുലട വലഭാപനലാം തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്
പദതനികേള

8 (*66) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അശഭാസതീയ മദലനയത്തനിലന്റെ ഫലമഭായനി ഉണഭായനിട്ടുള്ള
വലഭാജേമദലത്തനിലന്റെയുലാം  മയക്കുമരുന്നനിലന്റെയുലാം  വലഭാപനലാം  തടയഭാൻ  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേള എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  നനികരഭാധനിത  ഉല്പന്നങ്ങള  വലഭാപകേമഭായനി
കേള്ളക്കടത്തസ്റ്റ്  നടത്തുനലണന്ന  വഭാര്ത്തയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം ലട്രയനിനുകേളനിലുലാം ലറയനില്കവ കസഷനുകേളനിലുലാം
പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലഹരനി വര്ജ്ജന പരനിപഭാടനിയഭായ 'വനിമുകനി'-യുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; ഇതസ്റ്റ്
എത്രമഭാത്രലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടക്കുനലണന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന) :  സര്,

(എ)  നനിയമവനിരുദ  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വലഭാപനലാം,  ഉപകഭഭാഗലാം  എന്നനിവ
പരമഭാവധനി  കുറചസ്റ്റ്  ലഹരനി  വര്ജ്ജനലത്ത കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുതകുന്ന ശകമഭായ
കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  സലാംസഭാനലത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലഹരനി
വനിമുകമഭാക്കനി  വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  പുതനിയ  മദലനയലാം  പ്രഖലഭാപനിചസ്റ്റ്
13-6-2017-ലല  ജേനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)  43/2017/നനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വലഭാജേമദലലാം,  സനിരനിറസ്റ്റ്,  മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്  എന്നനിവയുലട  ഉല്പഭാദനലാം,
വനിപണനലാം,  കേടത്തസ്റ്റ് എന്നനിവ തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് എവകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ശകമഭായ എനകഫഭാഴസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  മദല-മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്  വലഭാപനലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി
എവകസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണറുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  സസ്വഭാഡുലാം  എവകസസ്റ്റ്  ഷഭാകഡഭാ  സലാംവനിധഭാനവുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം അനധനികൃത
മദലവുലാം ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുലാം സലാംസഭാനകത്തയസ്റ്റ് കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനഭായനി
എവകസസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവുലാം  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില്  കബഭാര്ഡര്
പകട്രഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവുലാം  ശകനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന
മനിഷന  'വനിമുകനി'  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് ജേനകേതീയ പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വലഭാപകേമഭായനി നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  നനിയമവനിരുദ ലഹരനി  വസ്തുക്കള സലാംസഭാനകത്തയസ്റ്റ്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടു
വരുന്നതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ശകനിലപടുത്തനി വഭാഹന
പരനികശഭാധനകേള ശകമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ആധുനനികേ
വത്കേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  പരനികശഭാധന  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  25  ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കസഭാളഭാര്  വഹമഭാസസ്റ്റ്
എല്.ഇ.ഡനി.  ലഭാമ്പുകേളുലാം  14  ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനില്  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേളുലാം
സഭാപനിച്ചുവരുന.  ലട്രയനിന മുഖഭാനനിരമുള്ള മദലത്തനിലന്റെയുലാം ലഹരനി വസ്തുക്കളുലടയുലാം
കേടത്തസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  ലറയനില്ലവ,  ആര്.പനി.എഫസ്റ്റ്.  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി
സഹകേരനിചസ്റ്റ് കേര്ശനമഭായ പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന.

(സനി)  മദലവര്ജ്ജനത്തനിനസ്റ്റ്  ഉസൗന്നല്  നല്കേനിയുലാം  മയക്കുമരുനകേളുലട  ഉപകഭഭാഗലാം
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  മുഖലമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായനി 'വനിമുകനി'  എന്ന
ലഹരനി  വര്ജ്ജനമനിഷനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
കപഭാലതീസസ്റ്റ് കകേഡറസ്റ്റ്, സ്കൂള, കകേഭാകളജേസ്റ്റ് ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള, എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,
കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന വലബറനി കേസൗണ്സനില്,  മദലവര്ജ്ജന  സമനിതനികേളടക്കമുള്ള
സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  വനിദലഭാര്തനി  യുവജേന  മഹനിളഭാ  സലാംഘടനകേള എന്നനിവരുലട
പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ്  ലഹരനിവനിമുക കകേരളലാം  എന്ന ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേ
രനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  'വനിമുകനി'  മനിഷനനിലൂലട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വനിമുകനി  മനിഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംസഭാന,  ജേനിലഭാ,  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  തലങ്ങളനില്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടന
വരുന.  കേഭാരലക്ഷമത  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനിലുലാം  വകുപസ്റ്റ്  തലത്തനിലുലാം
അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.
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9 (*67) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവനല്ക്കഭാലങ്ങളനില്  സലാംസഭാനലത്ത  നദനികേള  ഒട്ടുമനിക്കതലാം  ഒഴുക്കുനനിലചസ്റ്റ്
വറനികപഭാകുന്ന  അവസ  കേഭാലലാം  ലചേല്ലുലാംകതഭാറുലാം  സര്വ്വസഭാധഭാരണമഭാകുന്നതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ് പഠനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഴയുലട  ലഭലതയനിലല  ഏറക്കുറചനിലുകേള  ഉൾലപലടയുള്ള  കേഭാരണങ്ങളഭാൽ
അണലക്കട്ടുകേളനിലുലാം ഈ പ്രവണത ആവര്ത്തനിക്കുനലണന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ജേല ഉപകഭഭാഗലാം വര്ദനിചസ്റ്റ് വരനികേയുലാം ലഭലത കുറഞ വരനികേയുലാം നദനികേളനില് ഉള്ള
ജേലലാം തലന്ന മനുഷലരുലട വനികവകേരഹനിതമഭായ പ്രവൃത്തനികേൾ  ലകേഭാണ്ടുലാം ഉപ്പുലവളളലാം
കേയറനിയുലാം മലനിനമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന ഭതീതനിജേനകേമഭായ അവസയനില് ഒരു സമഗ്ര
നദതീ സലാംരക്ഷണ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്):  

(എ)  കവനല്ക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലത്ത  മനിക്കവഭാറുലാം  നദനികേളനിലുലാം  ഒഴുക്കു
കുറഞ്ഞസ്റ്റ്  പഭാരനിസനിതനികേ  നതീലരഭാഴുക്കുകപഭാലുമനിലഭാത്ത  അവസയനികലയസ്റ്റ്  എത്തുനണസ്റ്റ്.
മുനകേഭാലങ്ങലള അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് സമതീപ കേഭാലത്തസ്റ്റ് ഇസൗ അവസയനിലലത്തുന്ന നദനികേളുലട എണ്ണലാം
കൂടനി  വരുനണസ്റ്റ്.  മഴയുലട  ലഭലതയനില്  വരുന്ന കുറവുലാം  ക്രമഭാതതീതമഭായ രതീതനിയനില്
നദനികേളനില്നനിനള്ള മണല് ഖനനവുമഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലാം.  കവനല്ക്കഭാലങ്ങളനില്
വറനികപഭാകുന്ന  നദനികേളുലട  പുനരുജ്ജതീവനത്തനിനഭായനി  സമഗ്ര  നദതീതടവനികേസന
പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  നദനികേളനിലല നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ്
കുറയുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  പഠനങ്ങലളഭാനലാം  ജേലകസചേനവകുപനിലന്റെ
കേതീഴനില് നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജേല  നനിരപസ്റ്റ്  എലഭാ  ദനിവസവുലാം  കേണലക്കടുത്തസ്റ്റ്
കരഖലപടുത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷങ്ങളനിലല  കരഖകേള  പ്രകേഭാരലാം  2016-17-ലല
ജേലനനിരപ്പുകേള മുനവര്ഷകത്തക്കഭാള കുറവഭായനിരുന.

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  പ്രധഭാന  നദനികേളനിലലഭാന്നഭായ  ഭഭാരതപ്പുഴയുലട  സമഗ്ര
പുനനഃസഭാപനത്തനിനഭായനി  ലഎകേലരഭാഷ്ട്ര  സലാംഘടനയുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ഗ്രതീന  വക്ലമറസ്റ്റ്
ഫണനിലാംഗസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള ഒരു പദതനിയുലട  കേണ്സപ്റസ്റ്റ്
കനഭാടസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിക്കലപടുകേയഭാലണങനില്,  കകേരളത്തനിലല
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മറസ്റ്റ്  നദനികേളുലട  സമഗ്ര  പഭാരനിസനിതനികേ  പുനനഃസഭാപനത്തനിനുള്ള  മഭാതൃകേയഭായനി
ഇതനിലന ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം.  കൂടഭാലത ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള
മണ്ണസ്റ്റ്-ജേലവനിഭവലാം ഉപമനിഷലന്റെ രണഭാലാംഘട പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുലാം നദനികേളുലട
പുനരുജ്ജതീവനലാം  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത  സമഗ്ര  നദതീസലാംരക്ഷണ  പദതനികേള
നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  WRIS  (Water  Resources  Information
System) രൂപലപടുത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

പടനികേജേഭാതനി-പടനികേ കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുന്ന
പദതനി

10  (*68) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് എത്തനിയ കശഷലാം പടനികേജേഭാതനി-പടനികേ
കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുന്ന പദതനിയുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇനനിര ആവഭാസസ്റ്റ് കയഭാജേന പ്രകേഭാരലാം വതീടസ്റ്റ് അനുവദനിക്കലപട പടനികേജേഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കകേണനിയനിരുന്ന  അധനികേ  ധനസഹഭായലാം  നല്കേഭാതനിരുന്നതനിനഭാല്  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തസ്റ്റ് പണനി മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന എത്ര വതീടുകേളുലട പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിച്ചു
എന്നതനിലന്റെ കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാകണഭാ;

(സനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ്  അനുവദനിലചങനിലുലാം,  പണലാം നല്കേനി
പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാതനിരുന്ന സനില് ഓവര് വതീടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ
പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന) :  

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജേഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 3,00,000 രൂപ
നല്കേനിവരുന.  ടനി  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പടനികേജേഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  പുതനിയതഭായനി  14946  വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
2504  വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത വതീടുകേളക്കസ്റ്റ്
2017-18  വര്ഷലാം  സനില് ഓവര് പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തകേ അനുവദനിച്ചുവരുന.  ഭവന
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രഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം സനില് ഓവര് പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളക്കുമഭായനി  ജേനറല്  ഹസൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിച്ചുവരുന. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ജേനറല് ഹസൗസനിലാംഗസ്റ്റ് പദതനിയനില് 1875
വതീടുകേളുലാം വനബന കേലലഭാണ്കയഭാജേന പദതനി പ്രകേഭാരലാം 1854 വതീടുകേളുലാം ഹഡ്കകേഭാ
ഭവന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2980  വതീടുകേളുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ  6709  വതീടുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഒന്നഭാലാം ഘടലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പണനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. കൂടഭാലത,
ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  പ്രധഭാനമനനി  ആവഭാസസ്റ്റ്  കയഭാജേന
(ഗ്രഭാമതീണ്)  ഭവന പദതനിപ്രകേഭാരലാം  പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  3739  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
വതീടസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ഇതനില്  205  വതീടുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്  1072  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ഇതനില്  20
വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള വതീടുകേള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ
വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇനനിര ആവഭാസസ്റ്റ് കയഭാജേന പ്രകേഭാരലാം മുന വര്ഷങ്ങളനില് പടനികേജേഭാതനി
വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില്  സനില്  ഓവറഭായനി  ഉണഭായനിരുന്ന  28753
വതീടുകേളനില്  19761  വതീടുകേള  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിചതനില്
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത  അവകശഷനിച  11003  വതീടുകേളനില്  4729  എണ്ണലാം  ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള വതീടുകേളുലട പൂര്ത്തതീ
കേരണത്തനിനസ്റ്റ്  സനില്  ഓവര്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തകേ  അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന.
ഇതനിനുപുറകമ 2007-08 മുതല്  2013-14 വലര അനുവദനിചതനില് പഴയ നനിരക്കനില്
തകേ വകേപറനി  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത  അവകശഷനിക്കുന്ന ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
നനിശനിതഘടലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂരത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒടുവനില് വകേപറനിയ നനിശനിത
ഗഡു  തകേ  രണ്ടുലക്ഷലാം  രൂപയസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  നനിരക്കനില്  അധനികേ  ധനസഹഭായമഭായനി
അനുവദനിച്ചുനല്കുന. ഇതനിനഭായനി 3,60,83,750 രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  നടപഭാക്കുന്ന  ജേനറല്  ഹസൗസനിലാംഗസ്റ്റ്,  എ.റനി.എസസ്റ്റ്.പനി.,
ഹഡ്കകേഭാ ഭവന പദതനി എന്നതീ പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം  2011-12  മുതല്  2015-16
വലര ആലകേ അനുവദനിച  17605  വതീടുകേളനില്  5414  വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അവകശഷനിക്കുന്ന  12191  വതീടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി  നടന
വരുന.  ഇനനിരഭാ ആവഭാസസ്റ്റ് കയഭാജേന പ്രകേഭാരലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  അനുവദനിച
വതീടുകേളനില്  ഇനനിയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  12,382  വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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ശുദജേലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി

11  (*69) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബസ്റ്റ് :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുവസന തങ്ങള :
ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി.  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എലഭാവര്ക്കുലാം  ശുദജേലലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഏലറടുത്ത കുടനിലവള്ള
പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവ  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുലമന്നഭാണസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്):  

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജേനങ്ങളക്കുലാം ശുദജേലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന
പദതനികേളക്കസ്റ്റ് പുറകമ പുതനിയ പദതനികേളുലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തുവരുന. കലഭാകേബഭാങസ്റ്റ്
ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കുന്ന ജേലനനിധനി രണഭാലാംഘട
പദതനി  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്ന  115  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  വനിവനിധ
ബഭാച്ചുകേളനിലഭായഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് മൂന്നസ്റ്റ് ലക്ഷകത്തഭാളലാം കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വതീടുകേളനില്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  പദതനിയുലട  ലക്ഷലലാം. ഇസൗ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  2016-17-ലല  പുതക്കനിയ ബഡ്ജേറനില്  കേനിഫ്ബനി
ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  2382  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  1257.1  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. കമല് പറഞ്ഞ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം I ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  2017-18-ല്  ബഡ്ജേറനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  41  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  1696  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം മറുപടനി  പ്രസലാംഗത്തനില്
ഒരു പദതനിക്കസ്റ്റ് 20 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇസൗ ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളുലട
സഭാധലതഭാപഠനലാം  നടത്തനി  വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി&സനി)  കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സലാംയുക പദതനിയഭായ അമൃതയനില്
ഉളലപടുത്തനി  കകേരളത്തനിലല  9  നഗരസഭകേളനിലഭായനി  2016-17,  2017-18  എന്നതീ
ആക്ഷന  പഭാനുകേളനിലഭായനി  യഥഭാക്രമലാം  340.84  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  448.44  കകേഭാടനി
രൂപയ്ക്കുമുള്ള  പദതനികേള  ഏലറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനലാം  III  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കസറസ്റ്റ്  പഭാന,  ഗ്രതീന  ബുക്കസ്റ്റ്  എന്നനിവയനില്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനലാം  4-ല്  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഏലറടുത്തതലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചതമഭായ ജേലനനിധനി കുടനിലവള്ള
പദതനികേള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന :
നമ്പര് ഇനലാം യൂണനിറസ്റ്റ് 2016 കമയസ്റ്റ് 2017

ജൂണ്
കേഭാലയളവനിനുള്ളനില്

വകേവരനിച കനടങ്ങള

പദതനിയുലട
30-6-2017
വലരയുള്ള

ലമഭാത്തത്തനിലുള്ള
കനടങ്ങള 

1 സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നടപഭാക്കുന്ന
പദതനികേള

എണ്ണലാം 305 2168

2 കേമ്മേതീഷന  ലചേയ
കുടനിലവള്ള
പദതനികേള

എണ്ണലാം 292 1448

3 കേമ്മേതീഷന  ലചേയ
കുടനിലവള്ള
പദതനികേളനിലല
കുടുലാംബങ്ങള

എണ്ണലാം 29045 106878

4 കേമ്മേതീഷന  ലചേയ
പദതനികേളനിലല
ഗുണകഭഭാകഭാക്കള

എണ്ണലാം 129736 471725

5 KWA/GP
പുനരുദഭാരണ
പദതനികേള

എണ്ണലാം 56 336

6 കേമ്മേതീഷന  ലചേയ
ബഹതസ്റ്റ് കുടനിലവള്ള
പദതനികേള

എണ്ണലാം 1 4

7 ഭൂജേല
പരനികപഭാഷണ
പ്രവൃത്തനികേള 

എണ്ണലാം 113 1438

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ജേലനനിധനി പദതനി രണഭാലാംഘടത്തനില് ഇതനിനകേലാം ഏലറടുത്ത പദതനികേലളലഭാലാം
തലന്ന 2018 ഡനിസലാംബറനിനുള്ളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇത
കൂടഭാലത  നനിലവനില്  കകേരള  ജേല  അകതഭാറനിറനിയനില്  അധനികേമഭായനി  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള
ശുദതീകേരനിച  ബളക്കസ്റ്റ്  വഭാടര്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  61  പഞഭായത്തുകേളനില്  കൂടനി  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുകേളുലടയുലാം ഗുണകഭഭാക്തൃ സമനിതനികേളുലടയുലാം പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട ഗ്രഭാമതീണ
ജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ് അവരുലട വതീടുകേളനില് വഭാടര് കേണക്ഷനുകേള നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ജേലനനിധനി
മുകഖന  ഒരു  പുതനിയ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കലഭാകേബഭാങനില്നനിനലാം  ഏകേകദശലാം
1000 കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി വഭായ്പ സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുള്ള ശമങ്ങള നടത്തനിവരുന.

പടനികേ കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാരനിലല ലതഭാഴനിലനിലഭായ

12  (*70) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കജേഭാര്ജേസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേ കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാരനില് പസ് ടുകവഭാ സഭാകങതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസകമഭാ
ലപ്രഭാഫഷണല് വനിദലഭാഭലഭാസകമഭാ മറസ്റ്റ് ഉയര്ന്ന വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതകയഭാ കനടനിയ
പതനിനഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  കപര്  ലതഭാഴനില്രഹനിതരഭായനി  ഉലണന്ന  വഭാര്ത്തയുലട
നനിജേസനിതനി പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നഭാ എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ് അവരുലട കയഭാഗലതയ് ക്കനുസരനിചസ്റ്റ്
ലതഭാഴനില്  കനടുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേമഭായ  പദതനി  ആവനിഷ സ്റ്റ്കേരനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ ; 'കഗഭാത്ര ജേതീവനികേ' പദതനിയുലട ലക്ഷലങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രതനികൂല  സഭാഹചേരലങ്ങളമൂലലാം  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തവര്
ഉളലപലടയുള്ള പടനികേ കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഉപജേതീവന മഭാര്ഗ്ഗലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണ പദതനി ആവനിഷ് കേരനിക്കുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന) :  

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരനില് പസ്ടുകവഭാ അതനിനസ്റ്റ് മുകേളനില്
കയഭാഗലതയുള്ളവകരഭാ  ആയ  11473  കപര്  ലതഭാഴനില്  രഹനിതരഭായനി  ഉലണന്നസ്റ്റ്
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  സര്കവ്വയനിലൂലട  കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  ലമഡനിക്കല്
എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  ബനിരുദധഭാരനികേളുലട  എണ്ണലാം  354  ആണസ്റ്റ്,  237  കപര്  നഴനിലാംഗസ്റ്റ്
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പഠനലാം  കേഴനിഞ്ഞവരഭാണസ്റ്റ്.  ഡനിഗ്രനികയഭാലടഭാപലാം  പനി.ജേനി.  പഭാസഭായവര്  482-ഉലാം  ബനി.എഡസ്റ്റ്
പഭാസഭായവര് 304-ഉലാം ലസറസ്റ്റ് പഭാസഭായവര്  9-ഉലാം ലനറസ്റ്റ് പഭാസഭായവര് 10-ഉലാം ആണസ്റ്റ്.
റനി.റനി.സനി.  പഭാസഭായവര്  420-ഉലാം  മറസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേ  കകേഭാഴ്സുകേള  പഭാസഭായവര്  670
കപരുമുണസ്റ്റ്. എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. എല്.സനി. മുതല് വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയുള്ളവരുലട ഡഭാറഭാ ബഭാങസ്റ്റ്
തയ്യഭാറഭാക്കനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  ലസഷലല് റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനികലയഭായനി
വകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറകമ  സര്ക്കഭാരനിതര  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  കനടഭാന
ഇവലര  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനികലയസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രകതലകേ  പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവയുലാം
ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് വരുന.

(ബനി)  റനി.റനി.സനി.,  ബനി.എഡസ്റ്റ്.  പഭാസഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
കജേഭാലനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില് കഗഭാത്രബന  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം വപ്രമറനി ക്ലഭാസ്സുകേളുള്ള ജേനിലയനിലല 241
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്  റനി.റനി.സനി.,  ബനി.എഡസ്റ്റ്.  പഭാസഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരനില്
നനിനലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടവലര  241  ലമന്റെര്  ടതീചര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട  സുസനിരമഭായ  ജേതീവകനഭാപഭാധനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള
കഗഭാത്ര ജേതീവനികേ പദതനിയുലട ലക്ഷലങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ശഭാസതീയമഭായ  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനിലൂലട
സുസനിരമഭായ വരുമഭാന കസഭാതസ്സുകേള, സഭാമൂഹനികേമഭായുലാം സഭാമ്പ
ത്തനികേമഭായുലാം  പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ  അലാംഗങ്ങളക്കഭായനി
സൃഷനിക്കുകേ.

2. പ്രഭാകദശനികേമഭായ  ആവശലകേതയുലാം  കേഴനിവുകേളുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
സസ്വയലാംലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  അതവഴനി
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

3. പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ആളുകേളുലട  ലതഭാഴനില്പരത
വനിദഗ പരനിശതീലനത്തനിലൂലട വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം നനിലവനിലുള്ള ലതഭാഴനില്
വനിപണനിയനിലല  അവസരങ്ങള  മുതലലടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുകേ.

4. പരനിശതീലനങ്ങളനിലൂലട  ഇസൗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
സലാംരലാംഭകേതസ്വലാം വനികേസനിപനിക്കുകേയുലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

5. പദതനികേളുലട ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ് സഭാമൂഹനികേവുലാം സഭാമ്പത്തനികേവുമഭായ
ഉയര്ചയുലാം ലമചലപട ജേതീവനിതസഭാഹചേരലങ്ങളുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.
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(സനി)  പ്രതനികൂല  സഭാഹചേരലങ്ങളമൂലലാം  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തവര്
ഉളലപലടയുള്ള  പടനികേ  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഉപജേതീവനമഭാര്ഗ്ഗലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണനി വനപുണല വനികേസനപദതനിയുലാം സസ്വയലാംലതഭാഴനില് പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  സഭാകങതനികേവനിദല അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള പരനിശതീലനങ്ങളക്കസ്റ്റ് മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്
ഉയര്ന്ന വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത പരനിഗണനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ആടുവളര്ത്തല്,  ലപടനിക്കടകേള,  കേനകുടനി  പരനിപഭാലനലാം,  കതനതീച  വളര്ത്തല്,
മുയല്  വളര്ത്തല്  തടങ്ങനിയ  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത
പരനിഗണനിക്കഭാലതതലന്ന പരനിശതീലനവുലാം ലതഭാഴനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായവുലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.

വനസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം കേര്മ്മേ പദതനി

13 (*71) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  വനപരനിപഭാലനത്തനിനുലാം  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള ഏലതലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് തടരഭാനുലാം ശകനിലപടുത്തഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇവയനില്  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം ?

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

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള വനങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം
വനലാം വകുപസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്ന കേര്മ്മേ പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

• വനങ്ങളുലട  അതനിര്ത്തനി  സര്കവ്വ  നടത്തനി  സനിരലാം  ജേണകേള
ലകേടനി കവര്തനിരനിചസ്റ്റ് കേകയ്യറത്തനില് നനിനലാം വനങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കുന.

• വനപരനിപഭാലനവുലാം വനസലാംരക്ഷണവുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നനിര്വ്വ
ഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളഭായ  കഫഭാറസസ്റ്റ്
കസഷനുകേളക്കസ്റ്റ് ആവശലമഭായ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം, നനിലവനിലുള്ളവയുലട
അറകുറപണനി, വനലാം  കറഭാഡുകേളുലട പരനിപഭാലനലാം, പശഭാത്തല
സസൗകേരലലാം  ഒരുക്കല്,  വനസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  വനത്തനിനുള്ളനില്
നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കല് എന്നനിവ നടപഭാക്കുന.
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• കേഭാട്ടുതതീ  പ്രതനികരഭാധപ്രവര്ത്തനലാം,  കേഞഭാവസ്റ്റ്  കൃഷനി  തടയല്
എന്നനിവ വഴനി വനത്തനിലന്റെ സലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കുന.

• പ്രകതലകേ  ആവഭാസ  വലവസകേളഭായ  ചേനനവനങ്ങളുലടയുലാം  കചേഭാല
വനങ്ങളുലടയുലാം തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം കേണല്ക്കഭാടുകേളുലടയുലാം
മറസ്റ്റ്  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  വനങ്ങളുലടയുലാം  കശഭാഷനിച  വനങ്ങളുലടയുലാം
വനവല്ക്കരണവുലാം സലാംരക്ഷണവുലാം നടപഭാക്കുന.

• വനലജേതീവനി സകങതങ്ങള, കദശതീകയഭാദലഭാനങ്ങള, കേടുവഭാ സകങതങ്ങള,
കേമ്മേന്യൂണനിറനി റനിസര്വസ്റ്റ് എന്നതീ കമഖലകേളനിലല വനസലാംരക്ഷണലാം,
ആവഭാസ  വലവസഭാപരനിപഭാലനലാം  എന്നനിവയഭായനി  കകേന്ദ്ര
സഹഭായകത്തഭാലട  'ഇന്റെകഗ്രറഡസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  വവല്ഡസ്റ്റ്
വലഫസ്റ്റ് ഹഭാബനിറഭാറസ്റ്റ്' എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

• വനസലാംരക്ഷണ പരനിപഭാലന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ജേനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേയുള്ള  400
വനസലാംരക്ഷണ  സമനിതനികേളനിലലയുലാം  190  ഇകക്കഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനികേളനിലലയുലാം  ഉകദ്ദേശലാം  75000  വനഭാശനിത കുടുലാംബങ്ങള
വനസലാംരക്ഷണ  പരനിപഭാടനികേളനില്  പങഭാളനികേളഭാകുകേയുലാം  അതവഴനി
അവരുലട ജേതീവകനഭാപഭാധനി വര്ദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.

• ഗ്രതീന  ഇനലഭാ  മനിഷന  പദതനി,  കദശതീയ  വനവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനി,  നഭാഷണല്  ലമഡനിസനിനല്  പഭാന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
പദതനി, ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി എന്നനിവ നടപഭാക്കുന.

• വകനതര  പ്രകദശങ്ങളനിലല  വൃക്ഷവല്ക്കരണലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനി
പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധയനിനലാം  വൃക്ഷവത്തകേള  ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്
വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന.  കൂടഭാലത
വഴനികയഭാരത്തണല്  പദതനിയുലാം  വനദതീപ്തനി  പദതനിയുലാം  കേഭാവുകേളക്കസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം  ലചേയ്യുന്ന  പദതനിയുലാം  സസ്വകേഭാരല  സലങ്ങളനില്
വൃക്ഷലാം വളര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് കപ്രഭാത്സഭാഹന ധനസഹഭായലാം ലചേയ്യുന്ന
പദതനിയുലാം നടപഭാക്കുന. 

• 60  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം ലസന്റെറുകേളുലാം രണസ്റ്റ് ലമഭാവബല് യൂണനിറസ്റ്റ്
ഉളലപലട  37  വനശതീ  യൂണനിറ്റുകേള  വനഭാശനിത  ആദനിവഭാസനി
സമൂഹലാം കശഖരനിക്കുന്ന തടനിയനിതര വനവനിഭവങ്ങള വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
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• നനിലവനിലുള്ള  ഘനമര  കതഭാടങ്ങളുലടയുലാം  വലഭാവസഭായനികേ  അസലാംസ്കൃത
വസ്തുക്കള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കതഭാടങ്ങളുലടയുലാം  പരനിപഭാലനലാം
നടപഭാക്കുന.

• നനിലവനിലുള്ള  തൃശ്ശൂര്  മൃഗശഭാല  ഉകദ്ദേശലാം  300  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവനില്  കേനിഫ്ബനി  സഹഭായകത്തഭാലട  പുത്തൂരനികലയസ്റ്റ്  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)   കമല്പറഞ്ഞ എലഭാ പദതനികേളുലാം  തടരഭാനുലാം ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരലാം  എ-യനില്  പറഞ്ഞ  എലഭാ  പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
(കേനിഫ്ബനി)  മുനുഷല-വനലജേതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  100.00  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  പദതനിയുലാം  കകേഭാട്ടൂരനില്  ആന  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിക്കഭായനി  105.00
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  പുനലൂര്  കഫഭാറസസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഏജേനസനിയുലട കേതീഴനില് രണസ്റ്റ് ഇകക്കഭാ കകേഭാലാംപക്സുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
പദതനിയുലാം  കുളത്തുപ്പുഴയനില്  ഒരു  വനലാം  മന്യൂസനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനലജേതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം
രൂക്ഷമഭായ  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനില്  അവ  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
തകദ്ദേശതീയരുലാം  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  വനലാം  ഉകദലഭാഗസരുലാം  കചേര്നള്ള  204  ജേനജേഭാഗ്രത
സമനിതനികേള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേലളലഭാലാം  തലന്ന നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.

ബഭാലകവല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം

14  (*72) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   പനി  .   ലജേ  .   കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജേഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ബഭാലകവല പൂര്ണ്ണമഭായുലാം നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാലകവലയനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്ന  കുടനികേലള  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  അവലര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിലവനില് എനസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്; വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന) :  

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ബഭാലകവല പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഭാധനിചനിടനില.
1986-ലല ബഭാലകവല  (നനിയനണലാം  &  നനികരഭാധനലാം)  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  2010-2017
ജൂണ്  വലര  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  പരനികശഭാധന  ഉകദലഭാഗസര്
18276  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  13  കപ്രഭാസനികേന്യൂഷന  ഫയല്  ലചേയ്യുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  1986-ലല ബഭാലകവല  (നനിയനണലാം  &  നനികരഭാധനലാം)  നനിയമത്തനിലന്റെ
ഇനലസകര്മഭാരഭായനി  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കലബര്  ഓഫതീസര്  (കഗ്രഡസ്റ്റ്-II)
മഭാലരയുലാം  ജേനില കലബര് ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്)  മഭാലരയുലാം  ചുമതലലപടുത്തനി
വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടപനില്  വരുത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  വചേല്ഡസ്റ്റ്  കലബര്  റനിഹഭാബനിലനികറഷന  കേലാം  ലവല്ലഫയര്
ലസഭാവസറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നഭാഷണല് കേമ്മേതീഷന കഫഭാര് ലപ്രഭാടക്ഷന ഒഭാഫസ്റ്റ്
വചേല്ഡസ്റ്റ്  വററസ്റ്റ്സനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  കകേരളത്തനില്  ജേനിലഭാ  കേളകലറ
ലചേയര്മഭാനഭാക്കനിയുലാം  ജേനില  കലബര്  ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്)-ലന  കേണ്വതീനറഭാക്കനിയുലാം
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലളയുലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേലളയുലാം  സഭാമൂഹലപ്രവര്ത്തകേലരയുലാം
അലാംഗങ്ങളഭാക്കനിയുലാം  ജേനിലഭാതല  ടഭാസസ്റ്റ്കഫഭാഴസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജേനിലഭാതലത്തനിലല
ടഭാസസ്റ്റ്കഫഭാഴനിലന്റെയുലാം  വചേല്ഡസ്റ്റ്  കലബര്  റനിഹഭാബനിലനികറഷന  കേലാം  ലവല്ലഫയര്
കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളലകേഭാണ്ടുലാം ശകമഭായ എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാംമൂലവുലാം
ടനി നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയുന.

ബഭാലകവല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനുലാം ബഭാലലതഭാഴനിലഭാളനി
പുനരധനിവഭാസത്തനിനുലാം നടപടനി

15 (*73) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ബഭാലകവല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനുലാം  ബഭാലലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
പുനരധനിവഭാസത്തനിനുലാം കവണനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ബഭാലകവല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ജേനിലഭാ  ഭരണകൂടങ്ങളുലടയുലാം
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലടയുലാം സന്നദ സലാംഘടനകേളുലടയുലാം സഹകേരണകത്തഭാലട പരനികശഭാധനകേളുലാം
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  ലതഭാഴനിലുടമ-ലതഭാഴനിലഭാളനി  യൂണനിയന  സലാംഘടനകേളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലടയുലാം  ആധുനനികേ  വനിവര  സഭാകങതനികേവനിദലയുലട  സഹഭായകത്തഭാലടയുലാം
ബഭാലകവലയ്ലക്കതനിലരയുള്ള  പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന) :  

(എ) 1986-ലല ബഭാലകവല  (നനിയനണലാം  &  നനികരഭാധനലാം)  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
2010-2017  ജൂണ്  വലര  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  പരനികശഭാധനഭാ
ഉകദലഭാഗസര്  18276  പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുലാം  13  കപ്രഭാസനികേന്യൂഷന ഫയല്
ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1986-ലല  ബഭാലകവല  (നനികരഭാധനവുലാം  നനിയനണവുലാം)
നനിയമമനുസരനിചസ്റ്റ്  14  വയസനിനസ്റ്റ്  തഭാലഴയുള്ള  കുടനികേലള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കജേഭാലനി
എടുപനിക്കുന്നതഭായനി  കേലണത്തനിയഭാല്  ലതഭാഴനിലുടമയ്ലക്കതനിലര  പ്രസ്തുത  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
കപ്രഭാസനികേന്യൂഷന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  കകേരളത്തനില് ബഭാലകവലയുലട കതഭാതസ്റ്റ്
ക്രമഭാനുഗതമഭായനി കുറഞവരുന്നതഭായഭാണസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് വകുപസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി)   ഉണസ്റ്റ്.  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  ബഭാലകവല  വനിരുദ  ദനിനമഭായ  ജൂണ്  12
ഉളലപലട സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഇടങ്ങളനില് ജേനിലഭാകേളകര് അദലക്ഷനഭായുള്ള
വചേല്ഡസ്റ്റ് കലബര് റനിഹഭാബനിലനികറഷന കേലാം ലവല്ലഫയര് കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം  ജേനിലഭാ
കലബര്  ഓഫതീസനിലന്റെയുലാം  വചേ ല്ഡസ്റ്റ്  വലനനിലന്റെയുലാം  സലാംയുകഭാഭനിമുഖലത്തനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേലളയുലാം സന്നദ സലാംഘടനകേലളയുലാം സഭാമൂഹലപ്രവര്ത്തകേലരയുലാം പലങടുപനിച്ചു
ലകേഭാണസ്റ്റ് കുടനികേലള സലാംഘടനിപനിച്ചുള്ള ലസമനിനഭാര്, ശനില്പശഭാലകേള, കബഭാധവത്കേരണ ക്ലഭാസസ്റ്റ്
എന്നനിവ നടത്തനിവരുന.

പഭാല് ഉല്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത

16  (*74) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2018-ഓലട പഭാല് ഉല്പഭാദനത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത സസ്വയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നമ്മുലട ക്ഷതീരവനിപണനിക്കസ്റ്റ് വനികദശ വനിപണനിയനികലക്കസ്റ്റ് കേടനകേയറുവഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതമൂലലാം ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലമചലപട പഭാല് വനില ഉറപഭാക്കുവഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  കുറഞ്ഞ  പ്രതീമനിയലാം  നനിരക്കനില്  കേനകേഭാലനി
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ ഈ പദതനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില്
എത്ര കേനകേഭാലനികേലള ഇനഷസ്വർ ലചേയ്തുലവന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  റതീജേനിയണൽ  കകേഭാലാംപ്രനിലഹൻസതീവസ്റ്റ്  ഇക്കകണഭാമനികേസ്റ്റ്  പഭാർട്ണർഷനിപസ്റ്റ്
(ആർ.സനി.ഇ.പനി.)  ഉടമ്പടനി യഭാഥഭാര്തലമഭാകുകമ്പഭാള നമ്മുലട ആഭലനര പഭാല് വനിപണനിലയ
അതസ്റ്റ് എപ്രകേഭാരലാം ബഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കേഭാകമഭാ?
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വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ) :  

(എ)  2018-ഓലട  പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തമഭാ
ക്കുന്നതനിനുകവണനി ക്ഷതീരവനികേസന വകുപസ്റ്റ് വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
പദതനികേള സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ക്ഷതീരവനിജഭാനവലഭാപന പ്രവര്ത്തനലാം - 495 ലക്ഷലാം

തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി - 600 ലക്ഷലാം

കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ലഭാബുകേളുലട ശഭാകതീകേരണലാം - 466 ലക്ഷലാം

മനില്ക്കസ്റ്റ് ലഷഡസ്റ്റ് വനികേസന പദതനി 
(എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.) - 4179 ലക്ഷലാം

കേഭാറനില് ഫതീഡസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി - 1400 ലക്ഷലാം

ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം - 2585 ലക്ഷലാം

ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം - 25 ലക്ഷലാം

വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയ്ക്കുള്ള സമഗ്ര ക്ഷതീര വനികേസന പദതനി - 25 ലക്ഷലാം

ആലകേ - 9775 ലക്ഷലാം

പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണനി  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  തഭാലഴപറയുന്ന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന :

1. സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജേനനിക്കുന്ന  പശുക്കുടനികേലള  ഉല്പഭാദന  ക്ഷമതയുള്ള
പശുക്കളഭാക്കനി  മഭാറഭാന  ലക്ഷലമനിടുന്ന  കേനകുടനിപരനിപഭാലനലാം,
കഗഭാവര്ദനിനനി എന്നതീ പദതനികേളക്കഭായനി ആലകേ  53.8  കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2. മൃഗഭാശുപത്രനികേളക്കസ്റ്റ്  മരുനവഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ബജേറസ്റ്റ്  വനിഹനിതലാം
നനിലവനിലുള്ള 12 കകേഭാടനിരൂപയനില്നനിനലാം 15 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിച്ചു.

3. രഭാത്രനികേഭാല അടനിയനര ലവററനിനറനി കസവനത്തനിനുള്ള ബഡ്ജേറസ്റ്റ്
വനിഹനിതലാം  നനിലവനിലുള്ള  5.41  കകേഭാടനിരൂപയനില്നനിനലാം  6.12
കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.
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4. കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ നഭാഷണല് വല വ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന
പദതനി  2016-17  പ്രകേഭാരലാം  20392  കേറവപശുക്കലള ഇനഷസ്വര്
ലചേയ്യുന്ന നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

5. 2017-18  സലാംസഭാന  ബഡ്ജേറനില്  കഗഭാസമൃദനി  പദതനി
പ്രഖലഭാപനിചതവഴനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായത്തനിലന്റെ  അഭഭാവത്തനിലുലാം
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  അവരുലട  വനിലകയറനിയ  ഉരുക്കളുലട  നഷത്തനില്
നനിനലാം  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  കേഴനിയുലാം.  കഗഭാസമൃദനി  പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനിനസ്റ്റ് അഞസ്റ്റ്കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണത്തനിലലയുലാം ക്ഷതീരകമഖലയനിലലയുലാം യനവല്ക്ക
രണവുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ്  അഞനില് കൂടുതല് കേറവപശുക്കളുള്ള
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഘടലാംഘടമഭായനി  കേറവ  യനങ്ങള  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  വര്ഷലാം  184  കപര്ക്കസ്റ്റ്  കേറവ
യനങ്ങള നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

7. കകേരള ഫതീഡ്സനില്നനിനലാം മനിനറല് മനികസ്റ്റ്ചേര് ലഭലമഭാക്കനി വനിവനിധ
ജേനിലകേളനിലല  മൃഗഭാശുപത്രനികേളവഴനി  സസൗജേനലമഭായനി  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേരനികലയസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

8. അകേനിടുവതീക്കകരഭാഗ  നനിയനണ  പരനിപഭാടനി  സലാംസഭാനലത്ത
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഇസൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം അകേനിടുകരഭാഗ നനിയനണ
കേനിറ്റുകേള സസൗജേനലനനിരക്കനില് നല്കേനി  വരുന. 2017-18  വര്ഷലാം
35000 ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനികലയഭായനി 75
ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മനില്മയുലട  കേതീഴനിലുള്ള  കമഖലഭാ  യൂണനിയനുകേള  പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്
സലാംസഭാനലത്ത  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  സസ്വനലാം
ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുലാം  കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  വവവനിദലമഭാര്ന്ന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  നമ്മുലട ക്ഷതീര വനിപണനിക്കസ്റ്റ് വനികദശ വനിപണനിയനികലയസ്റ്റ് കേടനകേയറഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതമൂലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലമചലപട പഭാല് വനില ഉറപഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മലബഭാര് കമഖലഭാ ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദകേ യൂണനിയന വനികദശ രഭാജേലങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  2016-17
വര്ഷലാം  218606  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  ലനയസ്റ്റ്  കേയറനി  അയചയനിനത്തനില്  8,67,53,791
രൂപയുലട വലഭാപഭാരലാം നടത്തനിയനിരുന.
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(സനി)  2016-17 നഭാഷണല് വല വ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആലകേ
20392  ഉരുക്കലള  ഇനഷസ്വര്  ലചേയ്യുവഭാന  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതനില്  30-6-2017  വലര  ജേനറല് വനിഭഭാഗത്തനിലല ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട  14514
കേനകേഭാലനികേലളയുലാം  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട 1199
കേനകേഭാലനികേലളയുലാം ഇനഷസ്വര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം പൂര്ത്തതീകേരണ
കവളയനിലഭാണസ്റ്റ്.  2017-18  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  കഗഭാസമൃദനി  പ്രകേഭാരലാം
60000  കേനകേഭാലനികേലള  ഇനഷസ്വര്  ലചേയ്യുന്നതനികലയസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനല,  വചേന,  ജേപഭാന, സസൗത്തസ്റ്റ് ലകേഭാറനിയ,  ആകസലനിയ,
നന്യൂസനിലഭാന്റെസ്റ്റ് എന്നതീ ഏഷലഭാ-ലപസഫനികേസ്റ്റ് രഭാജേലങ്ങളുലാം ആസനിയഭാന കേരഭാറനില് ഒപനിട
10  രഭാജേലങ്ങളുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ  16  രഭാജേലങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  റതീജേനിയണല്  ഫതീ
ലട്രയ്ഡസ്റ്റ് എഗ്രനിലമന്റെഭാണസ്റ്റ് ആര്.സനി.ഇ.പനി.-യനില് (റതീജേനിയണല് കകേഭാലാംപ്രനിലഹനസതീവസ്റ്റ്
ഇക്കകണഭാമനികേസ്റ്റ് പഭാര്ട്ണര്ഷനിപസ്റ്റ്) മുകന്നഭാടസ്റ്റ് വചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ആര്.സനി.ഇ.പനി. ഉടമ്പടനി
പ്രകേഭാരലാം തഭാലഴപറയുന്ന കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പ്രധഭാനമഭായുലാം ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് :

1. അലാംഗരഭാജേലങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ചേരക്കുകസവന വലഭാപഭാരലാം, സഭാമ്പത്തനികേവുലാം
സഭാകങതനികേവുമഭായ സഹകേരണലാം, നനികക്ഷപലാം, തര്ക്കപരനിഹഭാരലാം
തടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങള.

2. അലാംഗരഭാജേലങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  ചേരക്കുവലഭാപഭാരത്തനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുകേ.

3. തഭാരനിഫസ്റ്റ്  നനിരക്കുകേളനില്  ഗണലമഭായ  കുറവസ്റ്റ്  വരുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്
രഭാജേലങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  ചേരക്കുവലഭാപഭാരലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകമ്പഭാള
ഡയറനി  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  കേയറ്റുമതനിയനില്  മുനനനിരയനില്  നനില്ക്കുന്ന
നന്യൂസനിലഭാന്റെസ്റ്റ്,  ആകസലനിയ  തടങ്ങനിയ  രഭാജേലങ്ങളനില്നനിനലാം  പഭാലുലാം
പഭാലുല്പഭാദനങ്ങളുലാം  കുറഞ്ഞ  തഭാരനിഫസ്റ്റ്  നനിരക്കനില്  ഇനലയനികലയസ്റ്റ്
ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യഭാനുള്ള  സഭാധലതയഭാണസ്റ്റ്  കേഭാണുന്നതസ്റ്റ്.  ഇസൗ  ഉടമ്പടനി
കകേരളത്തനിലല  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേലര  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുവഭാന
സഭാധലതയുണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലന്റെ  ആശങകേള  ബഹുമഭാനലപട
പ്രധഭാനമനനിലയയുലാം  ബഹുമഭാനലപട  കകേന്ദ്ര  വഭാണനിജേല  മനനിലയയുലാം
ബഹുമഭാനലപട കകേന്ദ്ര കൃഷനിമനനിലയയുലാം കരഖഭാമൂലലാം അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കനഭാക്കുകൂലനി സമ്പ്രദഭായലാം നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ലചേയ്യഭാന നടപടനി

17  (*75) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജേയരഭാജേസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ചുമട്ടുലത്തഭാഴനിലഭാളനി  നനിയമലാം  ലലാംഘനിചസ്റ്റ്  കനഭാക്കുകൂലനി സമ്പ്രദഭായലാം
ശകനിലപടുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇപ്രകേഭാരമുള്ള നനിയമലലാംഘനലാം കൂടുതല് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യലപടുന്നതസ്റ്റ് ഏത
ജേനിലയനിലഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ലപഭാതജേനലത്ത  കേഷലപടുത്തുന്ന  കനഭാക്കുകൂലനി  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം
ലചേയ്യഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):  

(എ)  ശദനിയനില്ലപടനിടനില.  ലപഭാതജേനങ്ങളനില്  നനിനലാം  അമനിത  കൂലനി
ആവശലലപടുനലവന്ന പരഭാതനികേള ലഭനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  ഇപ്രകേഭാരലാം പരഭാതനി ലഭനിക്കുന്ന
കകേസ്സുകേളനില്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  ഇടലപടുകേയുലാം  പ്രശ്നപരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുകേയുലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ആലപ്പുഴ  ജേനിലയനില്  നനിന്നഭാണസ്റ്റ്  കൂടുതല്  പരഭാതനികേള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(സനി)  സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ചുമട്ടുലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനിലല  കനഭാക്കുകൂലനി
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനുമുള്ള ഏകേതീകേരനിച
കേയറനിറക്കസ്റ്റ് കൂലനി ലവബ്വസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചുമട്ടുലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
കസവനലാം ആവശലമുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ് ഇസൗ കൂലനിനനിരക്കസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം ചുമട്ടുലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ
കബഭാര്ഡനില്നനിന്നസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കസവനലാം  ആവശലലപടഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   കനഭാക്കുകൂലനി,
അമനിതകൂലനി എന്നനിവ ആവശലലപടഭാല് ബനലപട അസനിസന്റെസ്റ്റ് കലബര് ഓഫതീസലറ
ലടലനികഫഭാണനില്  വനിളനിചസ്റ്റ്  വനിവരലാം  കബഭാധനിപനിക്കുകേകയഭാ  കകേഭാള  ലസന്റെര്  മുകഖന
പരഭാതനി  കരഖലപടുത്തുകേകയഭാ  ലചേയ്യഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  പരഭാതനി  ലഭനിച  കകേസ്സുകേളനില്
ബനലപട അസനിസന്റെസ്റ്റ് കലബര് ഓഫതീസര്മഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

പഭാലനിലന്റെ ആഭലനര ഉല്പഭാദനലാം

18 (*76) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുവസന തങ്ങള :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബസ്റ്റ് :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .   പനി. :
കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് ആവശലമഭായ പഭാല് ഇവനിലട ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനകണഭാ;
ഇലലങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് ഏലതഭാലക്ക സലാംസഭാനങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ് നഭാലാം ആശയനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണകമന
ഉറപ്പു വരുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനഭാവശലമഭായ  പഭാല്  ഇവനിലടതലന്ന  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആവശലമുള്ള  മുഴുവന  പഭാലുലാം  ഇവനിലട  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നനില.
ഏകേകദശലാം  87  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാലഭാണസ്റ്റ്  പ്രതനിദനിനലാം  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ഏകേകദശലാം  78  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാല്  പ്രതനിദനിനലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടുന.  പ്രധഭാനമഭായുലാം
തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനില്നനിന്നഭാണസ്റ്റ്  കകേരളത്തനികലയസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  പഭാല്  എത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ലഭലതയനുസരനിചസ്റ്റ്  കേര്ണ്ണഭാടകേ,  മഹഭാരഭാഷ്ട്ര,  ആനഭാപ്രകദശസ്റ്റ്  എന്നതീ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം പഭാല് ലകേഭാണ്ടുവരഭാറുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  ക്ഷതീര  വനികേസന  വകുപ്പുലാം
ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വകുപ്പുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം കകേരളത്തനിലലത്തുന്ന പഭാലനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  മതീനഭാക്ഷനിപുരത്തസ്റ്റ്  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുലാം
പഭാല്  പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനിയുലാം  17-6-2017  മുതല്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത ഓണക്കഭാലകത്തയസ്റ്റ് മഭാത്രമഭായനി പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല വഭാളയഭാര്,  ഇടുക്കനി
ജേനിലയനിലല കുമനിളനി,  ലകേഭാലലാം ജേനിലയനിലല ആരലങഭാവസ്റ്റ്,  തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനിലല
പഭാറശഭാല  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേള  സഭാപനിചസ്റ്റ്
പഭാല്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.  തല്ഫലമഭായനി  കകേരളത്തനികലയസ്റ്റ്  എത്തുന്ന
പഭാലനിലന്റെ ഗുണകമന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഴനിയുന.  ഇസൗ സലങ്ങളനിലുലാം സനിരലാം
ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 2011-ല്
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്നകതഭാടുകൂടനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞ
പഭാലനിലനതനിലര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനില്
നനിക്ഷനിപ്തമഭാണസ്റ്റ്.  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വകുപനിലുള്ള ഉകദലഭാഗസര് മറസ്റ്റ് സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  പഭാലനിലന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചസ്റ്റ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണറുലട നനിയനണത്തനിലുള്ള തനിരുവനനപുരലാം, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.
പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  നനിശനിത ഇടകവളകേളനിലുലാം  ഉത്സവ
കേഭാലങ്ങളനിലുലാം  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസരുലട  സസ്വഭാഡുകേള
രൂപതീകേരനിച്ചുലാം  ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനില്  ഉളലപലട  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചസ്റ്റ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ലകബഭാറടറനികേളനില്  പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്  വനികധയമഭാക്കനി
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കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനില്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  പ്രസ്തുത  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്
നനിലവനിലനില. എന്നഭാല് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുലട നനിയനണത്തനില് പുതതഭായനി
തടങ്ങനിയ  രണസ്റ്റ്  ലമഭാവബല്  ഫുഡസ്റ്റ്  ലടസനിലാംഗസ്റ്റ്  ലഭാബുകേളനില്  കസവനലാം  ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേള
ഉളലപലടയുള്ള സലങ്ങളനില് പരനികശഭാധനയഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.

സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  2016-17  കേഭാലഘടത്തനില്  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം
ലകേഭാണസ്റ്റ് വന്ന പഭാലനിലന്റെ  152  സഭാമ്പനിള കശഖരനിക്കുകേയുലാം പരനികശഭാധനയനില് ഒരു
സഭാമ്പനിള  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭാലണന്നസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന  പഭാല്  കേര്ശനമഭായ  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനകേളക്കസ്റ്റ്
വനികധയമഭാക്കനിയതനിനുകശഷമഭാണസ്റ്റ്  മനില്മ  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  മനില്മ  ഡയറനികേളുലട
ലകബഭാറടറനികേളനില് ആന്റെനിബകയഭാടനികേസ്റ്റ് ലടസസ്റ്റ്, അഡല്കട്രഷന ലടസസ്റ്റ്, പ്രനിസര്കവറതീവസ്റ്റ് ലടസസ്റ്റ്,
ബഭാകതീരതീകയഭാളജേനിക്കല്  ലടസസ്റ്റ്  എന്നതീ  പരനികശഭാധനകേള  കൂടനി  നടത്തനി  പഭാലനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന.  കൂടഭാലത  പുറലമയുള്ള  എന.എ.ബനി.എല്.  (നഭാഷണല്
അക്രഡനികറഷന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കഫഭാര്  ലടസനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  കേഭാലനികബഷന  ലഭാകബഭാറടറതീസസ്റ്റ്)
ലഭാബുകേള  വഴനി  മനില്മയുലട  ഡയറനികേള  ലഹവനിലമറല്സസ്റ്റ്  ആന്റെനി  ബകയഭാടനികസ്റ്റ്,
ലപസനിവസഡ്സസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയവയുലട  പരനികശഭാധനയുലാം  കൃതലമഭായനി  നടത്തനിവരുന.
കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഭാബസ്റ്റ്/ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അലാംഗതീകൃത ലഭാബുകേളനിലൂലടയുലാം
പഭാലനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന മനില്മ നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്. 

(സനി)  2018  ഡനിസലാംബര്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാനലത്ത  പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്
സസ്വയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  മനില്മയസ്റ്റ് ലഷഡസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി,  തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി,
ക്ഷതീരസഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള  സഹഭായ  പദതനികേള,  വനിജഭാന  വലഭാപന
പദതനികേള,  കേഭാലനിത്തതീറ സബ്സനിഡനി എന്നതീ പദതനികേളുലാം ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേള വഴനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളുലട നടത്തനിപനിലൂലടയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ
പഭാല് ഇവനിലടത്തലന്ന ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

പടനികേജേഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള കക്ഷമപ്രവ ര്ത്തനങ്ങള

19 (*77) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് എലനലഭാലാം കക്ഷമപ്രവ ര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാ
ക്കനിയലതന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവര്ക്കുകവണനി  നനിലവനില്  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനി
വരുന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലനലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഈ സർക്കഭാർ  ഇവര്ക്കുകവണനി
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;  ഇവയനില് ഏലതലഭാലാം പദതനികേള
തടക്കലാം കുറനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിവരുന എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനി കേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):  

(എ) അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി&സനി)   അനുബനലാം  1-ല് പരഭാമര്ശനിക്കുന്ന പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്
കൂടഭാലത പഠനമുറനി, വഭാത്സലലനനിധനി, വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് വുമണ്സസ്റ്റ് കഹഭാസല് എന്നതീ പുതനിയ
പദതനികേള  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  2017-18-ല്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നഗരങ്ങളനില്  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
കതടുന്നതനിനസ്റ്റ്  സസൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ  കപഭാസസ്റ്റ്  ലമട്രനികേസ്റ്റ്
കഹഭാസലുകേളുലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.

1. പഠനമുറനി  :

സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  വഹസ്കൂള  ക്ലഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന
പടനികേജേഭാതനി  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഒരു വതീടനില്  ഒരു പഠനമുറനി
എന്ന ഒരു പദതനി വകുപസ്റ്റ് നടപ്പുവര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

2. വഭാത്സലലനനിധനി :

പടനികേജേഭാതനിക്കഭാരഭായ ദമ്പതനികേളക്കസ്റ്റ് ജേനനിക്കുന്ന ലപണ്
കുടനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷ എന്നനിവ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വഭാത്സലലനനിധനി  എന്ന  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
പദതനി നടപഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

3. പ്രധഭാന നഗരങ്ങളനില് വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് വനിമണ്സസ്റ്റ് കഹഭാസല്  :

പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കജേഭാലനിയുള്ള  സതീകേളക്കുലാം
വനിദലഭാര്തനിനനികേളക്കുലാം  കവണനി  പ്രധഭാന  നഗരങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്
കചേര്ന്നസ്റ്റ് കഹഭാസലുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനിക്കസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനില് കഹഭാസല്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  50 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ലപ്രഭാകപഭാസലനിനസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എറണഭാകുളത്തുലാം
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് കുനമലാംഗലത്തുലാം സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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4. ആറസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില് ആണ്കുടനികേളക്കുലാം ലപണ്
കുടനികേളക്കുമുള്ള പുതനിയ കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലുകേള
ആരലാംഭനിക്കുലാം.

5. നനിലവനില് പനി.ഇ.റനി.സനി.-കേളനിലഭാത്ത ജേനിലകേളനില് പനി.ഇ.
റനി.സനി.-കേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലതഭാഴനിലകനസ്വഷകേര്ക്കസ്റ്റ് സഹഭായകേരമഭായ പദതനികേൾ

20 (*78) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജേ  .   മഭാകനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനിയുലട കനടലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സസ്വകേഭാരലകമഖലയനില്  ഉണഭാകുന്ന ലതഭാഴനിലുകേളനികലക്കസ്റ്റ്  കൂടനി  ലതഭാഴനില
കനസ്വഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  അവസരലാം  ലഭനിക്കത്തക്കരതീതനിയനില്  ലതഭാഴനില്  വകുപസ്റ്റ്  കജേഭാബസ്റ്റ്
കപഭാര്ടല് ഒരുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള കൂടനി  ലഭലമഭാക്കുകേലയന്ന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസനറര് പദതനി എത്ര മഭാത്രലാം
പ്രകയഭാജേനപ്രദമഭാകുനലണന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവ  കൂടുതല്  സലങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്  വലഭാപനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനില് എവനിലടലയലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):  

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേള  ആധുനനികേ
വല്ക്കരനിക്കുന്നതമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  ഇ-കസവനങ്ങള  നല്കുന്നതനിനഭായനി  e-employment
exchange എന്ന ഓണ്വലന കപഭാര്ടല് ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം 3- 5-2017 മുതല് എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേള  വഴനിയുള്ള  കസവനങ്ങള  ഓണ്വലനഭായനി  നല്കേനിവരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.
നനിലവനില്  രജേനികസഷന,  പുതക്കല്,  അധനികേ  കയഭാഗലത  കചേര്ക്കല്,  ലസഷലല്  റനിനന്യൂവല്,
ട്രഭാനസ്ഫര്,  റതീ-രജേനികസഷന  മുതലഭായവ  ഓണ്വലനഭായനി  ലചേയ്യഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  കനടുവഭാനുലാം
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പരനിശതീലനലാം ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭായനി  ആരലാംഭനിച എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെര് മുകഖന
36397  കപര്ക്കസ്റ്റ്  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനില്  കജേഭാബസ്റ്റ്  ഓഫര്  നല്കുവഭാന  സഭാധനിച്ചു.
കൂടഭാലത വനിദലഭാഭലഭാസലാം/ലതഭാഴനില് കമഖലയനിലുണഭാകുന്ന മഭാറങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  അറനിവുലാം
പരനിശതീലനവുലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി തടങ്ങനിയ കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെറുകേള
വഴനി 2421 കപര്ക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുമുണഭായനി.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെര് പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്

സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ജേനിലഭാതലത്തനിലുലാം  ഭരണസമനിതനി  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ടനി  ലസന്റെറുകേളുലട

പൂര്ണ്ണമഭായ  കമല്കനഭാടവുലാം  ഏകകേഭാപനവുലാം  ജേനിലഭാ  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമ ന്റെസ്റ്റ്  ഒഭാഫതീസറനില്

നനിക്ഷനിപ്തമഭാണസ്റ്റ്.  എലാംകപഭായബനിലനിറനി   ലസന്റെറുകേളുലട  പ്രതനിമഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ജേനിലഭാ  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമ ന്റെസ്റ്റ്  ഒഭാഫതീസര്  എലഭാ  മഭാസവുലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  കൂടഭാലത

കമഖലഭാ ലഡപന്യൂടനി ഡയറകര്മഭാര് അവരവരുലട കേതീഴനിലുള്ള എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള

ഓകരഭാ  മൂനമഭാസലാം  കൂടുകമ്പഭാഴുലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ടനി  പദതനിയുലട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പ്രകയഭാജേനപ്രദമഭാകുനകണഭാലയന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുനണസ്റ്റ്.  കമല്

പദതനിയനിലൂലട  2 017  കമയസ്റ്റ്  31  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവുകേളനില്  36397  കപര്ക്കസ്റ്റ്

സസ്വകേഭാരല കമഖലയനില് കജേഭാബസ്റ്റ് ഓഫറുകേള നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനിലല  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിലലയുലാം  ലതഭാഴനില്

കമഖലയനിലലയുലാം  നൂതന  പ്രവണതകേലളക്കുറനിച്ചുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  ഉണഭാകുന്ന

മഭാറങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  അറനിവുലാം  പരനിശതീലനവുലാം  നല്കേനി  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസവുലാം

അനുകയഭാജേലമഭായ  ലതഭാഴനിലുലാം  കനടനിലയടുക്കുവഭാന  സഹഭായനിക്കുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  കേരനിയര്

ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെര്  ലകേഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേരനിയര്  ഇനഫര്കമഷന,  individual

വഗഡനസസ്റ്റ്,  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  വഗഡനസസ്റ്റ്,  കേരനിയര്  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗസ്റ്റ്,  കേരനിയര്  ഇന്റെറസസ്റ്റ്,

കഗഭാള ലസറനിലാംഗസ്റ്റ് കമഭാടനികവഷന ക്ലഭാസ്സുകേള,  പ്രതീ ഇന്റെര്വന്യൂ പരനിശതീലനലാം,  വലകനിതസ്വ

വനികേസന പരനിപഭാടനികേള, മത്സര പരതീക്ഷ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള തടങ്ങനി പലതലാം

ഇസൗ ലസന്റെറുകേളനില് നടത്തുനണസ്റ്റ്.  നനിലവനില് കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയനിലല കപരഭാമ്പ്ര,

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  ചേനിറ്റൂര്,  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള

ഇതവലര  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തനിരുവനനപുരലാം  ലനയ്യഭാറനിനകേരയനില്  ലസന്റെര്

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.   സലാംസഭാനലത്ത

എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കേരടസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില് നയലാം

21 (*79) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജേക്കബസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരടസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  നയലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;
എങനില് പ്രസ്തുത നയത്തനിലല പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഏറവുലാം  കുറഞ്ഞ  കൂലനി  നനിരക്കനില്  വര്ദനവസ്റ്റ്
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞനില് കപരസ്റ്റ്  രജേനിസര് ലചേയ  50  വയസനിനു
മുകേളനിലുള്ളവർക്കഭായനി സമഗ്ര ലതഭാഴനില് പുനരധനിവഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ഡനി) പുതനിയ ലതഭാഴനില് നയലാം ലതഭാഴനില് കമഖലയനില് ഉണര്വസ്റ്റ് ഉണഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ്
കേരുതനകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):  

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കേരടസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  നയത്തനിലന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്  ഇകതഭാലടഭാപലാം
ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന*.

(ബനി)  വനിവനിധ കമഖലകേളനില് ലതഭാഴനില് സഭാഹചേരലവുലാം കവതന വലവസയുലാം
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഏറവുലാം  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം  600  രൂപയഭായനി
നനിജേലപടുത്തുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ് കേരടസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് നയത്തനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി)   ഉല്പഭാദനക്ഷമതയനിലൂന്നനിയ കൂടുതല് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിച്ചുലാം
ലതഭാഴനില്  വവദഗലലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്തുലാം
ലമചലപട  കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം  സതീകേളക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ലതഭാഴനിലവസരലാം  സൃഷനിച്ചുലാം
സലാംസഭാനലത്ത ലതഭാഴനില് കമഖലയനില് ഉണര്വുണഭാക്കഭാനഭാകുലമന്നസ്റ്റ് കേരുതന.

* വല ബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേരടസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില് നയലാം

22 (*80) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എന  .    വനിജേയന പനിള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമ്പദ്ഘടനയുലട സമഗ്ര വളര്ചയഭായനി ഉല്പഭാദന
ക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  സലാംഘടനിത-അലാംസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനില് സുരക്ഷയുലാം സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷയുലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
പ്രഖലഭാപനിച  പുതനിയ  കേരടസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  നയത്തനില്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  എലനഭാലക്ക
കേഭാരലങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുനലവന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അസലാംഘടനിത  കമഖല,  പഭാകന്റെഷന  കമഖല  തടങ്ങനിയ  ലതഭാഴനില്  ചൂഷണലാം
അധനികേലാം നടക്കുന്ന കമഖലകേളനില് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി
എലനലഭാലാം വലവസകേളുലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലതഭാഴനില് വനപുണല വനികേസനത്തനിനുലാം എലഭാ കമഖലയനിലുലാം മഭാനലമഭായ
കവതനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേരടസ്റ്റ്  നയലാം  എലനലഭാലാം  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന):  

(എ -സനി)  ഇക്കഭാരലങ്ങള  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന  കേരടസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  നയത്തനിലന്റെ
പകേര്പസ്റ്റ് ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന*.

ക്ഷതീരകമഖലയുലട സമഗ്രവനികേസനലാം

23 (*81) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജേന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .    വനി  .    കജേഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ക്ഷതീരകമഖലയനില്  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തത  വകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപഭാക്കനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ക്ഷതീരകമഖലയുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനുലാം അതവഴനി യുവഭാക്കലള
ഈ  കമഖലയനികലക്കസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനിക്കത്തക്കവനിധത്തനിലുലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കേനകേഭാലനികേളക്കസ്റ്റ് ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തുകേ,  നലഭായവനിലയസ്റ്റ്  തതീറ
ലഭലമഭാക്കുകേ,  തതീറപ്പുല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുകേ  തടങ്ങനി  ക്ഷതീരകൃഷനി  വലഭാപനത്തനിനസ്റ്റ്
കവണ  അനനിവഭാരലസസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  സഹഭായങ്ങള
എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ക്ഷതീരകമഖലയനില്  സലാംസഭാനലത്ത  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണനി
ക്ഷതീരവനികേസന വകുപസ്റ്റ് തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന :

ക്ഷതീരവനിജഭാനവലഭാപന പ്രവര്ത്തനലാം - 495 ലക്ഷലാം

തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി - 600 ലക്ഷലാം

കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ലഭാബുകേളുലട 
ശഭാകതീകേരണലാം - 466 ലക്ഷലാം

മനില്ക്കസ്റ്റ് ലഷഡസ്റ്റ് വനികേസന പദതനി 
(എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.) - 4179 ലക്ഷലാം

കേഭാറനില് ഫതീഡസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി - 1400 ലക്ഷലാം

ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം - 2585 ലക്ഷലാം

ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം - 25 ലക്ഷലാം

വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയ്ക്കുള്ള സമഗ്ര ക്ഷതീര വനികേസന 
പദതനി - 25 ലക്ഷലാം

ആലകേ - 9775 ലക്ഷലാം

ക്ഷതീരകമഖലയനില്  സലാംസഭാനലത്ത  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണനി
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പുലാം വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജേനനിക്കുന്ന പശുക്കുടനികേലള ഉല്പഭാദന  ക്ഷമതയുള്ള
പശുക്കളഭായനി  മഭാറഭാന  ലക്ഷലമനിടുന്ന  കേനകുടനി  പരനിപഭാലനലാം,
കഗഭാവര്ദനിനനി എന്നതീ പദതനികേളക്കഭായനി ആലകേ 53.8 കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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2. മൃഗഭാശുപത്രനികേളക്കസ്റ്റ്  മരുനവഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ബജേറസ്റ്റ്  വനിഹനിതലാം
നനിലവനിലുള്ള  12  കകേഭാടനിരൂപയനില്നനിനലാം  15  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിച്ചു.

3. രഭാത്രനികേഭാല  അടനിയനര  ലവററനിനനി  കസവനത്തനിനുള്ള  ബജേറസ്റ്റ്
വനിഹനിതലാം  നനിലവനിലുള്ള  5.41  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനലാം  6.12
കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

4. കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  നഭാഷണല്  വല വ്കസഭാക്കസ്റ്റ്  മനിഷന
പദതനി 2016-17 പ്രകേഭാരലാം 20392 കേറവപശുക്കലള ഇനഷസ്വര്
ലചേയ്യുന്ന നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

5.   2017-18  സലാംസഭാന  ബജേറനില്  കഗഭാസമൃദനി  പദതനി
പ്രഖലഭാപനിചതവഴനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായത്തനിലന്റെ  അഭഭാവത്തനിലുലാം
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  അവരുലട  വനിലകയറനിയ  ഉരുക്കളുലട  നഷത്തനില്
നനിനലാം  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  കേഴനിയുലാം.  കഗഭാസമൃദനി
പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനി
വചനിരനിക്കുന.

6. മൃഗസലാംരക്ഷണത്തനിലലയുലാം  ക്ഷതീരകമഖലയനിലലയുലാം  യനവല്
ക്കരണവുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  അഞനില്  കൂടുതല്  കേറവ  പശുക്കളുള്ള
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഘടലാംഘടമഭായനി കേറവ യനങ്ങള നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇസൗ വര്ഷലാം  184  കപര്ക്കസ്റ്റ് കേറവ
യനങ്ങള നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

7. കകേരള  ഫതീഡ്സനില്നനിനലാം  മനിനറല്  മനികസ്റ്റ്ചേര്  ലഭലമഭാക്കനി
വനിവനിധ  ജേനിലകേളനിലല  മൃഗഭാശുപത്രനികേള  വഴനി  സസൗജേനലമഭായനി
ക്ഷതീരകേര്ഷകേരനികലയസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

8. അകേനിടുവതീക്കകരഭാഗ  നനിയനണ  പരനിപഭാടനി-സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഇസൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം അകേനിടുകരഭാഗ നനിയനണ
കേനിറ്റുകേള  സസൗജേനലനനിരക്കനില്  നല്കേനിവരുന.  2017-18  വര്ഷലാം
35,000 ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനികലയഭായനി 75
ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ക്ഷതീരകമഖലയനികലയസ്റ്റ്  കേടന
വരുന്നതനിനസ്റ്റ്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ്  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ
സഭാകങതനികേ അറനിവുലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവുലാം ക്ഷതീരവനികേസന വകുപസ്റ്റ് നല്കുന.
ഇസൗ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള  ക്ഷതീര  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  മുകഖന
മനികേച  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന.  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപനിലന്റെ  മനില്ക്കസ്റ്റ്  ലഷഡസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി (എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.),  ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം,  ലഡയറനി കസഭാണ് എന്നതീ
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പദതനികേളനിലൂലട  യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  നല്കേനി  ലഡയറനി  യൂണനിറസ്റ്റ്,
കേനിടഭാരനി വളര്ത്തല് യൂണനിറസ്റ്റ്, വഹലടകേസ്റ്റ് ലഡയറനി യൂണനിറസ്റ്റ് (20 പശുയൂണനിറസ്റ്റ്) എന്നനിവ
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  ക്ഷതീരകമഖലയുലട  ആധുനനികേ
വത്കേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കേറവയനലാം,  ചേഭാഫസ്റ്റ്  കേടര്,  വതീല്ബഭാകരഭാ,  സനിലാംഗ്ലര്,
ഡ്രെെനിലാംഗനിനസ്റ്റ്  ബസൗള  സനിസലാം  തടങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള്ള വല വസ്റ്റ് കസഭാക്കസ്റ്റ് മഭാകനജേസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെര് മുകഖന
പശു വളര്ത്തല്, പഭാല് വനിപണനലാം, മൂലലവര്ദനിത പഭാലുല്പന്നങ്ങള എന്നനിവയ്ക്കുള്ള
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  കേര്ഷകേരുലട  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിക്കുകേയുലാം
അതവഴനി നനിരവധനി യുവഭാക്കലള ഇസൗ രലാംഗകത്തയസ്റ്റ് ആകേര്ഷനിക്കുവഭാനുലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  2016-17 നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന പദതനി പ്രകേഭാരലാം 20374
പശുക്കലള ഇനഷസ്വര് ലചേയ്യുന്ന നടപടനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന.  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രകതലകേ  കേനകുടനി  പരനിപഭാലന  പരനിപഭാടനിയനിലൂലട  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറ  നല്കേനിവരുന. 2016-17,  2017-18  എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനില്
ഒരു ലക്ഷത്തനി എണ്ണഭായനിരത്തനി അറുനൂറനി എടസ്റ്റ് (1,08,608) കേനകുടനികേളക്കസ്റ്റ് ഇപ്രകേഭാരലാം തതീറ
നല്കുനണസ്റ്റ്.   ഇതനിനസ്റ്റ്  53.8  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അടുത്തവര്ഷലാം
മുതല്  ഒരു  ലക്ഷലാം  പശുക്കുടനികേലള  കൂടനി  എസസ്റ്റ്.എല്.ബനി.പനി.  (ലസഷലല്  വല വ്കസഭാക്കസ്റ്റ്
ബതീഡനിലാംഗസ്റ്റ്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം)/കഗഭാവര്ദനിനനി പദതനിയനിലുളലപടുത്തുവഭാന ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേഭാലനിത്തതീറ വനില വര്ദനയനില്നനിനലാം കേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ക്ഷതീര
സലാംഘങ്ങളനില് നനിനലാം പഭാല് അളക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഒരു ലനിറര് പഭാലനിനസ്റ്റ് ഒരു രൂപ
നനിരക്കനില് കേഭാലനിത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്ന പദതനി  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പദതനി  വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഒരു ലനിറര് പഭാലനിനസ്റ്റ്  4  രൂപ  (വകുപസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം ഉളലപലട)  വലര
ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ക്ഷതീര കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന
പ്രശ്നമഭാണസ്റ്റ് തതീറപ്പുലനിലന്റെ ലഭലതക്കുറവസ്റ്റ്.  ഉല്പഭാദന ലചേലവസ്റ്റ്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തതീറപ്പുലനിലന്റെയുലാം
നടതീല്വസ്തുക്കളുലടയുലാം ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുകവണനി തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന. ലഹകറനിനസ്റ്റ്  20,000 രൂപ വലര ഇസൗയനിനത്തനില് ധനസഹഭായമഭായനി
അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  പുല്കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  ജേലകസചേന  സസൗകേരലലാം
ഒരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  യനവല്ക്കരണത്തനിനുലാം  സഹഭായലാം  നല്കുന.  വഭാണനിജേലഭാടനിസഭാനത്തനില്
തതീറപ്പുല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്,  അര്ദസര്ക്കഭാര്,
സസ്വകേഭാരലവലകനികേള  എന്നനിവരുലട  വകേവശലാം  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  സലങ്ങള
കേലണത്തനി തതീറപ്പുല്കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സമഗ്ര ക്ഷതീരവനികേസന പദതനി

24 (*82) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   കജേഭാര്ജേസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജേഭാണ് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ക്ഷതീരകമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സമഗ്ര  ക്ഷതീര
വനികേസന പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  കേടഭാശസ്വഭാസ
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ക്ഷതീര കേര്ഷകേ ലപനഷന വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  സഹഭായ  പദതനിയഭായനി
വയ്കക്കഭാലനിനുലാം പചപ്പുലനിനുലാം സബ്സനിഡനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ?

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

(എ)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത  ക്ഷതീരകമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.  പദതനി  (മനില്ക്കസ്റ്റ്  ലഷഡസ്റ്റ്  വനികേസന  പദതനി)  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത 50 കബഭാക്കുകേലള ഡയറനി കസഭാണഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുത്തുലാം  5  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേലള  ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം  പഞഭായത്തുകേളഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുത്തുമഭാണസ്റ്റ്  സമഗ്ര  ക്ഷതീരവനികേസന  പദതനികേള  2017-18  വര്ഷലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇസൗ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേറവമഭാടുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം
ഡയറനി യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം കേറവയനങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള അവശലഭാധനിഷനിത ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനുലാം
പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)  2016-17  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കേടലക്കണനിയനിലഭായ
ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കേടഭാശസ്വഭാസ പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)   ഇസൗ പദതനിക്കഭായനി  2016-17-ല്  5  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം
ഇതനിലന്റെ പ്രകയഭാജേനലാം 2285 കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമ  ലപനഷന  500  രൂപ ആയനിരുന്നതസ്റ്റ്
2017  ജേനുവരനി മഭാസലാം മുതല് 1000 രൂപയഭായുലാം ഏപ്രനില് മുതല് 1,100  രൂപയഭായുലാം
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അനുഭവലപട കേടുത്ത വരളചമൂലലാം പചപ്പുലനിലന്റെയുലാം മറസ്റ്റ്
കേഭാലനിത്തതീറ  വനിളകേളുലടുയുലാം  ഉയര്ന്ന  വനിലയുലാം  ദസൗര്ലഭലവുലാം  സമതീകൃത  കേഭാലനിത്തതീറയുലട
വനിലക്കയറവുലാം ശുദജേലത്തനിലന്റെ ക്ഷഭാമവുലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് 2016-17-ല് 35 ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  വരളചഭാദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് വവകക്കഭാലുലാം പചപ്പുല്ലുലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന കവണനി
ലതരലഞ്ഞടുത്ത ക്ഷതീരസഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് 50,000 രൂപയുലട ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിച്ചു.  ഇസൗ  തകേ  വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  വവകക്കഭാലുലാം
പചപ്പുല്ലുലാം ലഭലമഭാക്കഭാന പരമഭാവധനി ശമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ജേലസുരക്ഷയുലാം ജേലലഭലതയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

25 (*84) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജേ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .    കജേഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജേലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അനുഭവലപട അതനിരൂക്ഷമഭായ വരളച കനരനിടുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാലയളവനില്  ജേലസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  ഫലപ്രദമഭായ  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചതസ്റ്റ്;

(സനി)  കുടനിലവള്ള പദതനി നനിലവനിലനിലഭാത്തകതഭാ ഭഭാഗനികേമഭായനി മഭാത്രമുള്ളകതഭാ
ആയ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) വപപ്പുകേള ലപഭാടനി ജേലലാം പഭാഴഭായനി കപഭാകുന്നതസ്റ്റ് തടയഭാൻ ജേതീര്ണ്ണഭാവസയനിലഭായ
പഴയ  വപപ്പുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്):  

(എ)   കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ അഭൂതപൂര്വ്വമഭായ കുറവസ്റ്റ്  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  2016
ലസപ്റലാംബര് മഭാസലാം മുതല് തലന്ന ജേലസലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള
വകേലക്കഭാള്ളുവഭാന  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിരുന.  അകതഭാറനിറനിയുലട  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളനിലലലഭാലാം  തലന്ന  കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷലത്ത  ജേലലഭലത  കുറവഭാലണന്നതസ്റ്റ്  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  കസഭാതസ്സുകേളനില്  തടയണ
ലകേടനിയുലാം  നതീര്ചഭാലുകേള  കേതീറനിയുലാം  പരമഭാവധനി  ജേലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന  സഭാധനിച്ചു.
കസഭാതസ്സുകേളനില്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  ജേലലാം  പരമഭാവധനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഓരുജേലത്തനിലന്റെ കേടനകേയറലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി 2017 മഭാര്ചനിനുമുമ്പുതലന്ന
40  തടയണകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുണഭായനി.   ഇസൗ  വര്ഷലാം  സമയബനനിതമഭായനി
പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിയതനിനഭാല്  ലഭലമഭായ  ജേലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
കേഴനിഞ്ഞതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്  കവനല്  രൂക്ഷമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  പല  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളനിലുലാം  ജേലലഭലതയുണഭായതസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  മഴയുലട  കുറവസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം
അണലക്കട്ടുകേളനിലല ജേലകശഖരത്തനിലുണഭായ കുറവസ്റ്റ് അണലക്കട്ടുകേലള ആശയനിച്ചുള്ള
ജേലവനിതരണ  പദതനികേലള  മഴക്കഭാലലാം  വലര  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  ഇറനികഗഷന,
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വവദതതനി വകുപ്പുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ് ജൂണ് തടക്കലാം വലര ജേലവനിതരണത്തനിനഭാവശലമഭായ
ജേലലാം  കേരുതല്  കശഖരമഭായനി  പരനിരക്ഷനിചസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  മറഭാവശലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജേലലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന അനുമതനി നല്കേഭാവൂലവന്നസ്റ്റ് മഭാര്ചസ്റ്റ് മഭാസലാം തലന്ന ജേനിലഭാ ഭരണ
കൂടത്തനികനഭാടസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  ഇതകൂടഭാലത  ജേലനഷലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വപപ്പുവലനുകേളനിലല കചേഭാര്ച പരനിഹരനിക്കുകേ,  കകേടഭായ പമ്പുലസറ്റുകേള നന്നഭാക്കനി
തടസരഹനിത പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  വഭാല്വുകേള ക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ് എലഭാ സലത്തുലാം
ലവള്ളലമത്തനിക്കുകേ  എന്നതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകേയുണഭായനി.  വരളചയുലട  കേഭാഠനിനലലാം
കേഭാരണലാം ശുദജേല വനിതരണത്തനില് ഏറവുലാം ബുദനിമുടനുഭവലപടതസ്റ്റ് തനിരുവനനപുരലാം,
മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  എന്നതീ  ജേനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഭഭാരതപ്പുഴ,  കേടലുണനിപ്പുഴ,
വഭാമനപുരലാം നദനി എന്നനിവ നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ് വളലര കുറഞ്ഞ നനിലയനിലഭായനിരുന.  ജേലലഭലത തതീലര
കുറഞ്ഞതനിനഭാലുലാം ലവണഭാലാംശലാം അനുവദനതീയമഭായ അളവനിലുലാം വളലര കൂടനിയതനിനഭാലുലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  രണസ്റ്റ്  സതീമുകേളുലാം  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  ഒരു  സതീമുലാം,
മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനിലല  3  സതീമുകേളുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണനിവന.
അടനിയനര സഭാഹചേരലലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് ഇസൗ സലങ്ങളനില് വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള
സഭാപനിച്ചുലാം  ടഭാങര്  കലഭാറനി  വഴനിയുലാം  പുതനിയ  കുഴല്  കേനിണറുകേള  കുഴനിചസ്റ്റ്  ഭൂഗര്ഭ
ജേലമുപകയഭാഗനിച്ചുലാം  ജേലലഭലതയുള്ള  സമതീപസതീമുകേളനില്നനിനലാം  ഇന്റെര്  കേണക്ഷന
നല്കേനിയുലാം  ജേലവനിതരണലാം  നടത്തനി  ലപഭാതജേനങ്ങളുലട  പ്രശ്നലാം  ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന
കേഴനിഞ.

തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനികലക്കുള്ള  ജേലവനിതരണകസഭാതസഭായ  കപപഭാറ
ഡഭാമനില് മഴക്കഭാലലാം വലര വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന ആവശലമഭായ ജേലലാം ലഭലമലലന്നസ്റ്റ്
കേലണത്തനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ജേനിലയനിലല തലന്ന മലറഭാരു കസഭാതസഭായ
ലനയ്യഭാറനില്നനിനലാം ആവശലമഭായ ജേലലമത്തനിക്കുവഭാന നടപടനികേള അടനിയനരമഭായനി
സസ്വതീകേരനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വപപ്പുകേള  സഭാപനിചസ്റ്റ്
ലനയ്യഭാര് കേഭാപ്പുകേഭാടനില് നനിനലാം അണനിയനിലക്കടവസ്റ്റ് വഴനി കേരമനയഭാറനികലയസ്റ്റ് മതനിയഭായ
അളവനില്  ജേലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  ഇസൗ  കേഭാലയളവനില്
നടപനിലഭാക്കനി.  രണസ്റ്റ് ഡ്രെെഡ്ജേറുകേള,  പമ്പസ്റ്റ് ലസറ്റുകേള എന്നനിവ വഴനി ഏതഭാണസ്റ്റ്  117
ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  ജേലലാം  പ്രതനിദനിനലാം  ഇത്തരത്തനില്  പമ്പസ്റ്റ്  ലചേയതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി
നഗരത്തനില് ശുദജേലവനിതരണലാം സഭാധഭാരണ നനിലയനില് തലന്ന നനിലനനിര്ത്തുവഭാന
സഭാധനിച്ചു.   നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ്  കേഭാരലമഭായനി  കുറഞ്ഞ  നദനികേളനില് ചേഭാലുകേതീറല്,  ജേലലഭലതയുള്ള
സലത്തുനനിനലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തനി  ഇനകടക്കനിനടുത്തസ്റ്റ്  ജേലലാം  എത്തനിക്കല്
തടങ്ങനിയ തഭാല്ക്കഭാലനികേ പ്രവൃത്തനികേള നടത്തനി പരനിമനിതമഭായ അളവനിലഭാലണങനിലുലാം
ജേലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാലത  പഭാറമടകേള,  കേളനിമണ്  കേസ്വഭാറനികേള
എന്നനിവയനില്നനിനലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ശുദതീകേരണശഭാലകേള  വഴനി  ജേലവനിതരണലാം
നടത്തുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു.  വരളചഭാപ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
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ഭഭാഗമഭായനി അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന കേഴനിയുന്ന പദതനികേള കേലണത്തനി
കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആലപ്പുഴ UIDSSMT പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  40  കകേഭാടനി  രൂപ പഭാന ഫണനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  തകേ  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനിലഭായനി  കസഭാതസ്സുകേളനിലല  ജേലലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള,  മറസ്റ്റ്  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  ജേലലാം  നല്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള
ശുദതീകേരണ ശഭാലകേളുലട  അറകുറപണനികേള,  ഇന്റെര് കേണക്ഷന പ്രവൃത്തനികേള,  പുതനിയ
കുഴല് കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം അനുബന പ്രവൃത്തനികേള,  ടഭാങര് ഫനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  കസഷന
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പമ്പുകേളുലടയുലാം  കമഭാകടഭാറുകേളുലടയുലാം  മറസ്റ്റ്  അനുബന  വവ ദതത
ഉപകേരണങ്ങളുലടയുലാം അടനിയനര അറകുറപണനികേള,  ജേലവനിതരണ നനിയനണത്തനിനഭായുള്ള
വഭാല്വസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കല്,  തടങ്ങനി  വനിവനിധ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുണഭായനി.

വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേണ്കട്രഭാള റൂമുകേള ജേനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.  ഇതകൂടഭാലത  24x7
മണനിക്കുറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത കേണ്കട്രഭാള റൂലാം ലഹഡസ്റ്റ് ഓഫതീസനിലുലാം
പ്രവര്ത്തനിചനിരുന. കേണ്കട്രഭാള റൂമുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ലപഭാത
ജേനങ്ങളുലട  പരഭാതനിയനികനല്  സതസ്വര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി ഒരു  DROUGHT MANAGEMENT CELL  രൂപതീകേരനിച്ചു.
കമല്പറഞ്ഞ  നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള  നനിരനരലാം
വനിലയനിരുത്തനി  കവണ പരനിഹഭാര  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  സലങ്ങളനില്  കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം  നടത്തനിയനിരുന.  കൂടഭാലത
ലസക്രടറനി തലത്തനിലുലാം മഭാകനജേസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് തലത്തനിലുലാം അകതഭാറനിറനി ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി
വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസസ്റ്റ്  വഴനി  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തനി  തതീരുമഭാന
ങ്ങലളടുത്തനിരുന.  ജേലത്തനിലന്റെ പഭാഴ്ചനിലവുലാം ദുരുപകയഭാഗവുലാം ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന സസ്വഭാഡസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനലാം ശകനിലപടുത്തുകേയുലാം കൂടുതല് ജേലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വലഭാവസഭായനികേ,
വഭാണനിജേല കേണക്ഷനുകേളനില് നനിയനണകമര്ലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ്തു.  അകതഭാലടഭാപലാം
ജേലത്തനിലന്റെ  നനിയനനിത  ഉപകയഭാഗലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  നടത്തുകേയുണഭായനി.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഒരു
കകേഭാടനി രൂപ രഭാജേതീവസ്റ്റ് ഗഭാനനി കുടനിലവള്ള പദതനിയനില്ലപടുത്തനി കുഴല് കേനിണറുകേള
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം കുഴല്ക്കനിണര് വകേപമ്പസ്റ്റ്
പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ബഡ്ജേറസ്റ്റ്  വനിഹനിതമഭായനി ഭൂജേല വകുപനിനസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിരുന.  ഇതകൂടഭാലത  1240.33  ലക്ഷലാം  രൂപ  കൂടനി  ഇസൗ  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി
വരളചഭാദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  അനുവദനിചനിരുന.  ഭൂജേലവകുപസ്റ്റ്
ഭൂജേലസലാംരക്ഷണവുലാം കൃത്രനിമ  ഭൂജേല സലാംകപഭാഷണവുലാം പദതനിയനിനകേതീഴനില്  തറന്ന
കേനിണര്,  കുഴല്  കേണനിര്  വഴനിയുള്ള  ഭൂജേല  സലാംകപഭാഷണലാം  എന്നനിവ  ദതീര്ഘകേഭാലഭാ
ടനിസഭാനത്തനില് വരളചലയ പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിവരുന.
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സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വര്ഷത്തനില് ഭൂരനിഭഭാഗവുലാം  ജേലദസൗര്ലഭലലാം  അനുഭവലപടുകേയുലാം
കുടനിലവള്ള  ആവശലവുലാം  വര്ദനിച്ചുലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയുലാം  അകതസമയലാം  സസ്വഭാഭഭാവനികേ
കസഭാതസ്സുകേള  ശുഷ്കമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  നദനികേളനിലലയുലാം
കതഭാടുകേളനിലലയുലാം  നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ്  നനിലനനിര്ത്തുകേ,  കേഭാലവര്ഷ  സമയത്തസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്ന  ജേലലാം
തടഞനനിര്ത്തനി ജേലലഭലത കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളനില് കൃഷനിക്കുലാം മറഭാവശലങ്ങളക്കുലാം
ജേലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഭൂഗര്ഭ  ജേലകശഭാഷണലാം  തടഞ്ഞസ്റ്റ്  ഭൂഗര്ഭ  ജേലവനിതഭാനലാം
തഭാഴഭാലത നനിലനനിര്ത്തുകേ, കുടനിലവള്ള ലഭലത ഉറപഭാക്കുകേ, കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം
പഭാരനിസനിതനികേ  ധര്മ്മേങ്ങളക്കുലാം  ആവശലമഭായ  ജേലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശല
ലക്ഷലങ്ങകളഭാലട  തടയണകേള,  വനി.സനി.ബനി./ആര്.സനി.ബനി.കേള  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനിവരുന.  വരളച  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്
തടയണകേള/വനി.സനി.ബനി.കേള/ആര്.സനി.ബനി.  ഇവയനില്  ഷടറനിടസ്റ്റ്  ലവള്ളലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നദനികേളനികലയസ്റ്റ് കേടലനില് നനിനലാം ഉപ്പുലവള്ളലാം കേയറുന്നതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനഭായനി വനിവനിധ
ജേനിലകേളനിലഭായനി  56  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതവഴനി  ഒരു
പരനിധനി വലര കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കേഭാകവരനി നദതീജേല വട്രബന്യൂണല് വയനഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല
കേബനനി സബസ്റ്റ് കബസനിനനിലല പദതനികേളക്കഭായനി അനുവദനിച ജേലത്തനിലന്റെ വനിഹനിതലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  പഭാന  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  35  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവനില്  24  ലചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാമുകേള,  ഒരു ലറഗുകലറര് എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  ഭവഭാനനി  സബസ്റ്റ്  കബസനിനനില് അനുവദനിച ജേലലാം  ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  5 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് 3 ലനിഫസ്റ്റ് ഇറനികഗഷന പദതനികേളുളലപലട 4
പദതനികേളുലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത
നബഭാര്ഡസ്റ്റ് ധനസഹഭായകത്തഭാലട ഏകേകദശലാം 100 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് തടയണകേളുലടയുലാം
ലറഗുകലററുകേളുലടയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കുളങ്ങള
പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  ഹരനിത  കകേരളലാം,  പഭാനസതീലാം  ഇവയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഓകരഭാ കുളത്തനിലന്റെയുലാം ജേലകസചേന സലാംബനമഭായ പ്രഭാധഭാനലവുലാം ആവശലകേതയുലാം
കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  കുളങ്ങളനിലല  മഭാലനിനലലാം,  ലചേളനി,  പഭായല്  ഇവ  നനിക്കലാം  ലചേയസ്റ്റ്
അവയുലട  സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
വരുന.

2017-18  ബജേറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്  ഓരു  ലവള്ളക്കയറ
നനിയനണത്തനിനുലാം  കവനല്ക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  വരളചയുലട  കേഭാഠനിനലലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
ഉതകുന്നതരത്തനില് ഇരുപകതഭാളലാം നദനികേളനില് ഉചേനിതമഭായ സലങ്ങളനില് മുപകതഭാളലാം
ലറഗുകലററുകേള കേനിഫ്ബനിയുലട ധനസഹഭായകത്തഭാലട നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത  നദനികേളനിലുലാം  ഉപനദനികേളനിലുലാം
കതഭാടുകേളനിലുലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലഭായനി നനിര്മ്മേനിചതലാം എന്നഭാല് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്തതമഭായ
തടയണകേള, ലവന്റെസ്റ്റ് കക്രഭാസസ്റ്റ് ബഭാറുകേള, ലറഗുകലററുകേള എന്നനിവ പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള
പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  (നദതീതട  അടനിസഭാനത്തനില്)  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.
ഇവ  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചസ്റ്റ്  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഡഭാലാം



68       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  9,  2017

റനിസര്കവഭായറുകേളനില് അടനിഞകൂടനിയനിട്ടുള്ള മണലുലാം ലചേളനിയുലാം ഡഭാമുകേളുലട സലാംഭരണ
കശഷനിയുലട  കുറവുവരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജേലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  Kerala  Engineering
Research  Institute,  Peechi,  Thrissur  എന്ന  കേഭാരലഭാലയലാം  Integrated  Bathymetric
survey  Sub  Bottom  profiler  എന്നതീ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട  നനിലവനിലുള്ള  സലാംഭരണ
കശഷനിയുലടയുലാം  അടനിഞകൂടനിയനിട്ടുള്ള മണലനിലന്റെയുലാം  അളവസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കുനണസ്റ്റ്.
മണലുലാം  ലചേളനിയുലാം  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  (desiltation)  ശഭാസതീയ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിയ  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുലാം  അതനികനലുള്ള
വനിദഗഭാഭനിപ്രഭായങ്ങള  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  SOP  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞഭാല് റനിസര്കവഭായറുകേള desilt  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.-യനിലഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനുള്ള നടപടനികേള നടത്തനി
വരുന്നതസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത വരളച സമയത്തസ്റ്റ് ജേലകസചേനവുലാം ഭരണവുലാം വകുപനിനുകേതീഴനില്
വരുന്ന പദതനികേളുലട  കേനഭാലുകേളനിലൂലട  വരളച  സമയത്തസ്റ്റ്  എലഭാ  വര്ഷലത്തയുലാം
കപഭാലല  ഇസൗ  വര്ഷവുലാം  പരമഭാവധനി  ജേലവനിതരണലാം  നടത്തനിയനിരുന.  ഇസൗ  വരളചയുലട
കേഭാലയളവനില്  ജേലസുരക്ഷയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പദതനി  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഡഭാമുകേളനിലല
ജേലസലാംഭരണവുലാം ഇവയനില് നനിനള്ള ജേലവനിതരണവുലാം പരമഭാവധനി സൂഷ്മതകയഭാലടയുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  കേര്ഷകേരുലടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട
നടപഭാക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അതനിരൂക്ഷമഭായ വരളച പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
മുഖലമനനിയുലട  സഭാന്നനിദലത്തനില്  കചേര്ന്ന  കയഭാഗത്തനിലല  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
തഭാലഴപറയുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് :

1. ജേലദുരുപകയഭാഗലാം  ഇലഭാതഭാക്കുകേ, പുനരുപകയഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  ഉസൗന്നല്  നല്കുകേ,
ജേലലാം  പഭാഴഭാക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,  തലഭാവര്ഷത്തനില്  ലഭലമഭാകുന്ന  മഴ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഭൂമനിയനില്  ആഴനിറങ്ങുവഭാന  കവണനി  എലഭാ  ഭൂവുടമകേളുലാം  ഭൂമനി  കേനിളചസ്റ്റ്
ഇളക്കനിയനിടുവഭാനുലാം കേരയനിലയനിടസ്റ്റ് ബഭാഷതീകേരണലാം തടയുവഭാനുലാം കവണ്ടുന്ന
നടപടനി  എടുക്കുകേ  എന്ന  സകനശങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  വലഭാപകേമഭായ
പ്രചേരണലാം പ്രഭാകദശനികേമഭായനി നടത്തുകേ.

2. വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭായനി നടത്തണലാം. വരളച പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭായ
ലചേക്കസ്റ്റ്  ഡഭാമുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേനഭാല്  വൃത്തനിയഭാക്കുവഭാനുലാം
കുളങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കവണ്ടുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്
പദതനിയനിലല  ഫണനില്നനിനലാം  നടകത്തണതഭാണസ്റ്റ്.  പുറകമ  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
സന്നദസലാംഘടനകേളുലടയുലാം  ക്ലബ്ബുകേളുലടയുലാം  സന്നദ  കസവനലാം  ഇതനിനഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേ.

3. സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനിലലയുലാം  കേഭാരലഭാലയങ്ങളനിലലയുലാം  മഴലവള്ള
സലാംഭരണനികേള  അടനിയനരമഭായനി  ഒരു  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.
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4. മഴക്കുഴനികേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  മണ്ണസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണ  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള എടുകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ പ്രവര്ത്തനലാം
ലതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ്  പദതനിയനിലല  ഫണനില്നനിന്നസ്റ്റ്  നടത്തഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
ജേലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ
കരഖഭാ ചേനിത്രങ്ങള കകേഭാണ്ടൂര് മഭാപസ്റ്റ് അടനിസഭാനത്തനില് പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
തയ്യഭാറഭാക്കനി നല്കകേണതഭാണസ്റ്റ്.

5. ആക്ഷന  പഭാന  കമല്  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന  കവണനി
റനിവവസസ്റ്റ് ലചേയ്യുവഭാന നടപടനികേള എടുക്കുവഭാന ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കകേണതഭാണസ്റ്റ്.

കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തഭാലഴപറയുന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് :

1. ലപഭാതകുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേള  വൃത്തനിയഭാക്കനി  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം
ശുദജേല വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ് ഉപയുകമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യണലാം.

2. ലപഭാത  കുഴല്  കേനിണര്,  തറന്ന  കേനിണര്  ഇവയുലട  കകേടുവന്ന
കമഭാകടഭാര്,  പമ്പസ്റ്റ്  ലസറസ്റ്റ്  ഇവയുലട  ആവശലമഭായ  അറകുറപണനികേള
ലചേയ്യുകേ.

3. ലപഭാത  കുഴല്  കേനിണറുകേളുലാം  തറന്ന  കേനിണറുകേളുലാം  ഉപകയഭാഗ
പ്രദമഭാക്കുകേ.

4. ലചേക്കുഡഭാമുകേളുലാം തടയണകേളുലാം വൃത്തനിയഭാക്കുകേ.

5. തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനത്തനിലന്റെ ചുമതലയനിലുള്ളതലാം ഗുണകഭഭാക്തൃ
സമനിതനിയുലട  നനിയനണത്തനിലുള്ളതമഭായ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളനില്
വവദതതനി  കുടനിശനികേ  കേഭാരണലാം  ജേല  വനിതരണലാം  മുടങ്ങനി
കേനിടക്കുകേയഭാലണങനില്  വവദതതനി  ബനലാം  പുനസഭാപനിക്കുകേയുലാം
വവദതതനി ബനില് അടയഭാനുലാം തകേ വകേയനിരുത്തുകേ.

6. അനുകയഭാജേലമഭായ  സലങ്ങളനില്  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിചസ്റ്റ്
കുടനിലവള്ളലാം ടഭാങറനിലൂലട എത്തനിക്കുകേ. കേനികയഭാസനിനുകവണ ടഭാങ്കുള ഇ-
ലടണറനിലൂലട വഭാങ്ങുകേ.

(ബനി)  ഇസൗ  കേഭാലയളവനില്  ജേലസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലയസ്റ്റ്  ശുദതീകേരണശഭാല
നനിലവനിലുള്ള സലങ്ങളനില് ജേലലാം ശുദതീകേരനിചസ്റ്റ് കക്ലഭാറനികനഷന നടത്തനി വനിതരണലാം
ലചേയനിരുന.  കൂടഭാലത ശുദതീകേരണശഭാല ഇലഭാത്ത ഗ്രഭാമതീണ പദതനികേളനില് കക്ലഭാറനികനഷന
നടത്തനിയുലാം ജേലസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിരുന.  നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതകേഭാരണലാം പല
നദനികേളനിലുലാം  ലവണഭാലാംശലാം  കൂടുന്നതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തടയണ  ലകേടനിയുലാം
ജേലകസചേന  കേനഭാല്  തറനവനിട്ടുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
കുടനിലവള്ള  ലഭലത  പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  ഇലഭാത്ത  പ്രകദശങ്ങളനില്  കുഴല്
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കേനിണറുകേള നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം ഹഭാന്റെസ്റ്റ്  പമ്പസ്റ്റ്  സതീമുകേളുലാം
നടപഭാക്കനിവരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ബഡ്ജേറസ്റ്റ്  വനിഹനിതമഭായനി  ഒരു
കകേഭാടനി  രൂപ  രഭാജേതീവസ്റ്റ്  ഗഭാനനി  പദതനിയനില്  ഭൂജേല  വകുപനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിരുന.
കൂടഭാലത  1240.33  ലക്ഷലാം  രൂപ  കൂടനി  ഇസൗ  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  വരളചഭാ
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  അനുവദനിചനിരുന.  32  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള
പദതനികേളുലാം 99 കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവുലാം 5834 വകേപമ്പുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം 24
കുഴല്ക്കനിണര്  വകേപമ്പസ്റ്റ്  പദതനികേളുലാം  327  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട
നവതീകേരണവുലാം രഭാജേതീവസ്റ്റ്  ഗഭാനനി കുടനിലവള്ള പദതനിയനിലുലാം  വരളചഭാ ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം  ഉളലപടുത്തനി  വകുപസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  കൃത്രനിമ  ഭൂജേല  സലാംകപഭാഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  40  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിചനിരുന.  തറന്ന കേനിണര് വഴനിയുള്ള  41  കൃത്രനിമ  ഭൂജേല സലാംകപഭാഷണ പദതനികേള
വനിവനിധ ജേനിലകേളനിലഭായനി 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

ഇസൗ  വരളചയുലട  കേഭാലയളവനില്  ജേലസുരക്ഷയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പദതനി
പ്രകദശങ്ങളനില് ഡഭാമുകേളനിലല ജേലസലാംഭരണവുലാം ഇവയനില് നനിനള്ള ജേലവനിതരണവുലാം
പരമഭാവധനി  സൂക്ഷ്മതകയഭാലടയുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  കേര്ഷകേരുലടയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാലട  നടപഭാക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  226Mm3  പൂര്ണ്ണ സലാംഭരണ
കശഷനിയുള്ള മലമ്പുഴ ഡഭാമനില് ഇസൗ വര്ഷലാം സലാംഭരനിച ജേലത്തനിലന്റെ അളവസ്റ്റ് 97.3770
Mm3 ആണസ്റ്റ്.  രണഭാലാം വനിളക്കഭായനി കേനഭാലനിലൂലട 50.4385 Mm3 ജേലലാം വനിതരണലാം
ലചേയ്തു.  വരളചമൂലലാം  ഭഭാരതപ്പുഴയനിലല  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  തടസലപടുന്നതസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എകനികേന്യൂടതീവസ്റ്റ് എഞനിനതീയറുലടയുലാം പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജേനിലഭാ
കേളകറുലടയുലാം നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ഭഭാരതപ്പുഴയനികലയസ്റ്റ്  1.7627Mm3 ജേലലാം തറന വനിടുകേയുണഭായനി.
വരളച  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  10Mm3  ജേലലാം  നതീക്കനിവചനിരുന.  മലാംഗലലാം  ഡഭാമനില്
ജേലവനിതരണത്തനിനഭായനി  25.32Mm3  ജേലലാം സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  ഇസൗ ജേലലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
ആയക്കടസ്റ്റ്  പ്രകദശങ്ങളനില്  രണഭാലാംവനിള  കൃഷനി  ഇറക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  4-2-2017-നസ്റ്റ്
ജേലവനിതരണലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുകേയുലാം  വരളച  നനിവഭാരണത്തനിനഭായനി  1.75Mm3
ജേലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുണഭായനി.  കപഭാത്തുണനി  ഡഭാമനില്  ജേലവനിതരണത്തനിനഭായനി
24.579Mm3 ജേലലാം സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം രണഭാലാം വനിളയഭായനി  21.008Mm3 ജേലലാം വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തു. വരളച നനിവഭാരണത്തനിനഭായനി 2Mm3 ജേലലാം ലഭലമഭാക്കനി.

പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ് ലഭനിച ജേലലാം ലകേഭാണസ്റ്റ് ലകേഭാടുമ്പസ്റ്റ്
വലരയുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനിക്കഭായുള്ള തടയണകേള നനിറച്ചു.  മൂലത്തറ വലതകേര
കേനഭാലനിലല  ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ  ബഭാഞനിലല  4  കുളങ്ങളുലാം  കൂടഭാലത  തഭാമരക്കുളലാം,
ചേഭാമകേണ്ണകനരനി, വലനിയ ഏരനി എന്നതീ ഏരനിയകേളുലാം കകേഭാരയഭാറനിലല 16 തടയണകേളുലാം
കുടനിലവള്ളലാം  ആവശലത്തനിനഭായനി  നനിറയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴ  ജേലകസചേനപദതനിയുലട
കേനഭാലനിലൂലട  നല  രതീതനിയനില്  ജേലവനിതരണലാം  നടത്തുകേയുണഭായനി.  തൃത്തഭാല  ലറഗുകലററനില്
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ഷടറുകേള അടചസ്റ്റ്  ജേലലാം  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  സലാംഭരനിച  ജേലലാം  ആവശലഭാനുസരണലാം
വനിട്ടുലകേഭാടുത്തസ്റ്റ്  ജേല  അകതഭാറനിറനിയുലടയുലാം  ലചേറുകേനിട  ജേലകസചേനവകുപനിലന്റെയുലാം  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്
കസഷനുകേളുലട പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്  കവണ സഹഭായങ്ങള ലചേയ്തു ലകേഭാടുത്തു.  കുറലഭാടനി
ജേലകസചേന പദതനിയനില് വളലര കനരലത്ത തലന്ന അതഭായതസ്റ്റ്  ജേനുവരനി  നഭാലഭാലാം
തതീയതനി  മുതല്  ജേലവനിതരണലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷങ്ങളനില്  ജേലകസചേനലാം
സഭാധലമഭാകേഭാത്ത സലങ്ങളനില്  കപഭാലുലാം  ഇത്തവണ  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ജേലവനിതരണലാം
നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്തു.   പഴശനി  ഡഭാമനിലന്റെ  ഷടറുകേള  അടചസ്റ്റ്  ജേലലാം  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  മുകഖന ജേലവനിതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  കേഭാരഭാപ്പുഴ
ജേലകസചേന  പദതനിയുലട  ഇടതകേര  കേനഭാലനിലൂലടയുള്ള  6.10  കേനി.മനി.,  വലതകേര
കേനഭാലനിലൂലട 7.02 കേനി.മതീ,  അരനിമുണ ഡനിസനിബന്യൂടറനിയനിലൂലട 2.120 കേനി.മതീ.  എന്നനിങ്ങലന
ജേലവനിതരണലാം നടത്തുകേയുണഭായനി. കേണനിയഭാമ്പറ, അമ്പലവയല്, മതീനങ്ങഭാടനി, മുടനില്,
കമപഭാടനി,  കകേഭാടത്തറ എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനിലൂലട  കേടന കപഭാകുന്ന കേനഭാലുകേളനിലൂലടയുള്ള
ജേലവനിതരണലാംമൂലലാം  ഭൂജേലവനിതഭാനലാം  ഗണലമഭായനി  ഉയര്ത്തഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പഞഭായത്തസ്റ്റ്  പ്രകദശങ്ങളനില്  ജേലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഹരനിത  കകേരള
മനിഷനനില് ഉളലപടുത്തനി നനിലവനിലുള്ള ജേലകസഭാതസ്സുകേള അറകുറപണനികേള നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതലാം
കൂടുതല്  മഴലവള്ളലാം  ഭൂമനിയനികലയസ്റ്റ്  തഭാഴനിറങ്ങഭാന  ബണ്ടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  കതഭാടുകേള,
കുളങ്ങള എന്നനിവ ആഴലാം കൂട്ടുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള
വപപ്പുവലനുകേള  ദതീര്ഘനിപനിചസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  പ്രകദശങ്ങളനില്  ശുദജേലലാം  എത്തനിച്ചു.   കൂടഭാലത
രൂക്ഷമഭായ  ജേലക്ഷഭാമലാം  കനരനിട  പ്രകദശങ്ങളനില്  റവനന്യൂ  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട
അവരുലട  തലന്ന  കമല്കനഭാടത്തനില്  ടഭാങര്  കലഭാറനികേളനില്  ജേലവനിതരണലാം  നടത്തനിയനിരുന.
ഇതനിനുപുറകമ രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടുന്ന കമഖലകേളനില് ജേനിലഭാ
ഭരണകൂടലാം  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  അതനികലയ്ക്കുള്ള  ലവള്ളലാം  ജേല
അകതഭാറനിറനിയുലട  ഒസൗടസ്റ്റ്  ലലറ്റുകേളനില്  നനിനലാം  സസൗജേനലമഭായനി  നല്കുകേയുണഭായനി.
ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കുടനിലവള്ള  പദതനി  നനിലവനിലനിലഭാത്തകതഭാ  ഭഭാഗനികേമഭായനി
മഭാത്രമുള്ളകതഭാ  ആയ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ലവള്ളലമത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2016-17-ലല  പുതക്കനിയ
ബഡ്ജേറനില് കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി 10 മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം സമതീപ
പഞഭായത്തുകേളക്കുമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  909  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  വനിതരണ  ശലാംഖലകേള  ഇലഭാത്തതലകേഭാണസ്റ്റ്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന
പദതനികേളക്കസ്റ്റ് കവണനി  163.1  കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേള  കൂടഭാലത  2016-17-ലല  പുതക്കനിയ  ബജേറനിലന്റെ  മറുപടനി
പ്രസലാംഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  പ്രഖലഭാപനിച  5  പുതനിയ
പദതനികേളക്കഭായനി  185  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   54
പഭാകക്കജകേള  ഉളലപടുന്ന  കമല്പദതനികേളനില്  30  പഭാകക്കജകേളക്കസ്റ്റ്  ലടണര്
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വനിളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ശുദതീകേരണ ശഭാല, കേനിണര്, ജേല സലാംഭരണനികേള എന്നതീ ഘടകേങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  സലലാം  വനിട്ടുകേനിടഭാന  തഭാമസനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്  പഭാകക്കജകേളുലട
ലടണര് വവകുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലാം. കമല്പറഞ്ഞ 23 പദതനികേളുലട പടനികേ അനുബനലാം I-ല്
കചേര്ക്കുന*.  2017-18-ലല  ബഡ്ജേറനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  41 പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  1696  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മറുപടനി  പ്രസലാംഗത്തനില്
ഒരു പദതനിക്കസ്റ്റ് 20 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇസൗ ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളുലട
സഭാധലതഭാപഠനലാം  നടത്തനി  വനിശദമഭായ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേളുലട പടനികേ അനുബനലാം 2-ല്
കചേര്ക്കുന*.

കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സലാംയുകമഭായനി
നടപഭാക്കുന്ന  അമൃതസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  സലാംസഭാനലത്ത  ഒനപതസ്റ്റ്  നഗരസഭ/  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില്
(തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  ലകേഭാചനി,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  ഗുരുവഭായൂര്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്)  നനിലവനിലുള്ള  ജേലവനിതരണലാം  ഇലഭാത്തകതഭാ  ഭഭാഗനികേമഭായനി
ലഭലമഭാകുന്നകതഭാ ആയ പ്രകദശങ്ങളനില് കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള വനിവനിധ
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  (പദതനികേളുലട  വനിവരലാം  അനുബനലാം III
ആയനി കചേര്ക്കുന.*) കൂടഭാലത നബഭാര്ഡസ്റ്റ്, കസറസ്റ്റ് പഭാന, കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ് കുടനിലവള്ള പദതനി
എന്നനിവയനില് ഉളലപടുത്തനിയുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കുടനിലവള്ള
ലഭലത പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  ഇലഭാത്ത പ്രകദശങ്ങളനില് കുഴല്ക്കനിണറുകേള
നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം ഹഭാന്റെസ്റ്റ്  പമ്പസ്റ്റ് സതീമുകേളുലാം ഭൂജേലവകുപസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഭൂഗര്ഭ  ജേലഭാധനിഷനിത  കുടനിലവള്ള
പദതനിയനില്  കേതീഴനില്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  വകുപനിനസ്റ്റ്  ബഡ്ജേറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  വകുപസ്റ്റ്
ജേനിലകേളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രവൃത്തനികേള  ജേനിലകേളനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമലാം  രൂക്ഷമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  വഭാഹനങ്ങളനില്
ജേലവനിതരണലാം നടത്തനി ജേലക്ഷഭാമലാം ഒരു പരനിധനി വലര പരനിഹരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പഴയതലാം ലപഭാടനിയതമഭായ എ.സനി. വപപ്പുകേള മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി 2017-18 കസറസ്റ്റ്
പഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനി  85  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളക്കഭായനി  1747.85  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായുള്ള തടര് നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017-18  കസറസ്റ്റ്  പഭാനനില്  ഗ്രതീന  ബുക്കനില്  ഉളലപടുത്തനി  6
പദതനികേളക്കഭായനി  140  കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്
28  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനിയഭായ  പത്തനലാംതനിട  ജേനിലയനിലല  അയനിരൂര്-കേകഞ്ഞറ്റുക്കര
കുടനിലവള്ള പദതനിയനിലുലാം 15 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിയഭായ പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയനിലല

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ചേനിറ്റൂര് തത്തമലാംഗലലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം വടവന്നൂര് പഞഭായത്തനിനുലാം കവണനിയുള്ള
സമഗ്ര കുടനിലവള്ള പദതനിയനിലുലാം  പഴയ എ.സനി./സനി.ലഎ.  വപപ്പുകേള മഭാറഭാനുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17  പുതക്കനിയ  ബജേറനില്  പ്രഖലഭാപനിച
പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  എ.സനി./പ്രനികമഭാ  ട്രഭാനസനിഷന
ലമയനിനുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  അമൃതസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  നഗരസഭ/മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില്
(തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  ലകേഭാചനി,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  ഗുരുവഭായൂര്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്)  ജേതീര്ണ്ണഭാവസയനിലുള്ള  വപപ്പുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവൃത്തനിയുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഭാലാംസഭാരനികേ രലാംഗലത്ത ശകനിലപടുത്തഭാന നടപടനി

26 (*85) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ഗ്ഗതീയ ശകനികേള സഭാലാംസഭാരനികേ രലാംഗത്തസ്റ്റ് നടത്തുന്ന അധനിനനികവശലാം
ലചേറുക്കഭാനഭായനി  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപസ്റ്റ്  എലതഭാലക്ക  തരത്തനിലുള്ള  ഇടലപടലുകേള
നടത്തുനലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അടനിസഭാനഭാവശലങ്ങളഭായ  ഭക്ഷണലാം,  വസധഭാരണലാം  തടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്
മഭാത്രമല കുടുലാംബ ബനങ്ങളനില് വലര കകേന്ദ്ര ഭരണലാം ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിയനണവുലാം
ലപരുമഭാറചേടങ്ങളുലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാനുള്ള  ശമലാം  ലചേറുക്കഭാനഭായനി  സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗലത്ത
ശകനിലപടുത്തുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂരനിപക്ഷ-നന്യൂനപക്ഷ  ഛനിദ്രശകനികേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത
എഴുത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തുള്ളവര്ക്കുലമതനിലര  ഭതീഷണനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിലന
പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനഭായനി ഏതവനിധത്തനിലുള്ള ഇടലപടലുകേള സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഹനിന്ദുതസ്വമഭാണസ്റ്റ് കദശതീയതലയന്നസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് കുടുലാംബ പ്രകബഭാധനലമന്ന
കപരനില്  ഭവന  സനര്ശനലാംവഴനി  ജേനങ്ങളനില്  ഭതീതനിയുണര്ത്തനി  അവലര  ഫഭാസനിസത്തനിലന്റെ
ഇരകേകളഭാ  പങഭാളനികേകളഭാ  ആക്കനിമഭാറഭാനുള്ള  വനികദ്രഭാഹ  ശകനികേളുലട  നതീക്കലത്ത
ആശയപരമഭായനി  കനരനിടുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപസ്റ്റ്  എലനങനിലുലാം  പരനിപഭാടനി
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):  

(എ)  വര്ഗ്ഗതീയശകനികേള  സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന  അധനിനനികവഷലാം
ലചേറുക്കഭാനഭായനി  സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുലാം
ഇടലപടത്തക്കരതീതനിയനില് സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങലള പ്രഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  വര്ഗ്ഗതീയശകനികേളലക്കതനിലര  അവകബഭാധമുണഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ശഭാസതീയമഭായനി  ചേനിനനിക്കഭാന  കുടനികേലളയുലാം  മുതനിര്ന്നവലരയുലാം  കപ്രരനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഉതകുന്ന  ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  പ്രഭഭാഷണ  പരമ്പരകേളുലാം  പുസകേ  പ്രസനിദതീകേരണങ്ങളുലാം
സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളവഴനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വര്ഗ്ഗതീയശകനികേള  സഭാലാംസഭാരനികേ
രലാംഗത്തസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന  അധനിനനികവശലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  ജേനഭാധനിപതലത്തനിനസ്റ്റ്  അനനിവഭാരലമഭായ
സഭാമുദഭായനികേ-സഭാമൂഹല  അകഭദലാം  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മഭാനവനികേതയ്ക്കുലാം  നകവഭാതഭാന
മൂലലങ്ങളക്കുലമതനിലര  പ്രതനികലഭാമ  ശകനികേള  നടത്തുന്ന  കേടന്നഭാക്രമണങ്ങള
പ്രതനികരഭാധനിക്കുവഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങള മുനകേലയ്യടുത്തസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനിലന്റെ  ആദല  പടനിയഭായഭാണസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  ജേഭാതനിയനില  എന്ന  ശതീനഭാരഭായണഗുരു
വനിളമ്പരത്തനിലന്റെ  100-ാം  വഭാര്ഷനികേലാം  വനിവനിധ  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനി
ആകഘഭാഷനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് മുനകേലയ്യടുത്തതസ്റ്റ്. ഇസൗ പരനിപഭാടനി സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
6000-ഓളലാം  സലങ്ങളനില്  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മകതതര  സലാംസഭാരലാം  മുഖലമുദ്രയഭാക്കനിയ
നമ്മുലട സമൂഹലത്ത അതനിലന്റെ അര്ത വലഭാപ്തനി മുഴുവന ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന രതീതനിയനിലുലാം
ലവല്ലുവനിളനികേലള  കനരനിടഭാന  പ്രഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാഹനിതല  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങലള
മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി) ഭക്ഷണലാം, വസധഭാരണലാം, കുടുലാംബബനങ്ങള എന്നനിവലയ സലാംബനനിചസ്റ്റ്
ലപരുമഭാറ  ചേടങ്ങളുലാം  നനിയനണങ്ങളുലാം  ലചേറുക്കഭാന  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  ഉണഭാകുലാം
വനിധലാം  ഫഭാസനിസസ്റ്റ്  വനിരുദ  മകനഭാഭഭാവലാം  സമൂഹത്തനില്  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേലഭാ
സഭാഹനിതല കമഖലകേളനില് സഭാപനങ്ങള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.   മതഭാതതീതവുലാം
മഭാനവനികേവുമഭായ കകേരളതീയ സഭാലാംസഭാരനികേ കേഭാഴ്ചപഭാടനിലന ലതറനിദരനിപനിചസ്റ്റ് സലാംഘടനിത
രഭാഷ്ട്രതീയ  ശകനികേള  മതതതീവ്രവഭാദത്തനിനസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന  വര്ത്തമഭാനകേഭാല
സഭാഹചേരലത്തനില് സനിതനി സമതസ്വത്തനിലന്റെയുലാം മകതതരതസ്വത്തനിലന്റെയുലാം ആവശലകേത
തനിരനിചറനിഞ്ഞസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  ജേഭാതതീയ  ഉച  നതീചേതസ്വങ്ങലള
ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം  സമൂഹത്തനില്  സമതസ്വവുലാം  സഭാകഹഭാദരലവുലാം  നനിലനനിര്ത്തുവഭാനുലാം
പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനണസ്റ്റ്. സകഹഭാദരന അയ്യപന ആരലാംഭനിച പനനികഭഭാജേനത്തനിലന്റെ
100-ാംവഭാര്ഷനികേലാം എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം ആകഘഭാഷനിക്കുകേയുണഭായനി.

(സനി&ഡനി)  ഭുരനിപക്ഷ-നന്യൂനപക്ഷ ഛനിദ്രശകനികേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത
എഴുത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തുള്ളവര്ക്കുലാം  ലഎകേലദഭാര്ഢലലാം  പ്രഖലഭാപനിച്ചു
ലകേഭാണസ്റ്റ് വനിവനിധ സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങളുലട കനതൃതസ്വത്തനില് ഛനിദ്രശകനികേളലക്കതനിലര
അവകബഭാധമുളവഭാക്കുന്നതരത്തനില്  പ്രതനികരഭാധ  സഭാലാംസഭാരനികേ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ശതീ.  എലാം.  ടനി.  വഭാസുകദവന  നഭായര്,  സലാംവനിധഭായകേന
ശതീ. കേമല് എന്നനിവര്ലക്കതനിരഭായനി ഉണഭായ വര്ഗ്ഗതീയ വഭാദനികേളുലട ഭതീഷണനിലയ സര്ക്കഭാര്
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ഗസൗരവത്തനില്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സഭാലാംസഭാരനികേ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  മതത്തനില്
ലപടവരഭാലണങനിലുലാം വര്ഗ്ഗതീയ വനികദസ്വഷലാം കേലര്ത്തുന്ന നടപടനി ഉണഭായഭാല് ശകമഭായ
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   കകേരളത്തനില്  നഭാനഭാജേഭാതനി  മതസമൂഹങ്ങള
ഒലത്തഭാരുമകയഭാലടയുലാം  സസൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായുമഭാണസ്റ്റ്  ജേതീവനിചസ്റ്റ്  കപഭാരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇസൗ
സഭാമൂഹനികേഭാനരതീക്ഷലാം  മറനിതര  സലാംസഭാനങ്ങലള  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  ജേതീവനിത  സൂചേനികേകേളനിലുലാം
ആകരഭാഗലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം എന്നതീ കമഖലകേളനിലുലാം  വലനിയ വളര്ച വകേവരനിക്കഭാന
കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജേഭാതനി-മത സലാംഘര്ഷങ്ങള തഭാരതകമലന കുറവഭാണസ്റ്റ്
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്.  ഇസൗ സസൗഹഭാര്ദ്ദേ  അനരതീക്ഷലാം  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല്  ഏലതങനിലുലാം  ഒരു  മതലാം  മലറഭാരു  മതകത്തക്കഭാള  മനികേചതഭാലണന്ന  രതീതനിയനില്
വര്ഗ്ഗതീയ പ്രചേരണലാം ആരസ്റ്റ് തലന്ന നടത്തനിയഭാലുലാം സര്ക്കഭാര് അതനിലന കേര്ശനമഭായനി
കനരനിടുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഭവന സനര്ശനലാം വഴനി ഹനിന്ദുതസ്വ പ്രചേഭാരണലാം നടത്തനി,  അതവഴനി
മറസ്റ്റ്  മതങ്ങലള ആകക്ഷപനിക്കുന്ന പ്രചേഭാരണലാം നടക്കുന്നതഭാകയഭാ  ശദയനില്ലപടഭാല്
കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ജേലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ജേനകേതീയ പങഭാളനിത്തലാം

27 (*86) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ്ഞ കവനല്ക്കഭാലത്തസ്റ്റ് കുടനിലവള്ളത്തനിനസ്റ്റ് കേടുത്ത ക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടതനിലന്റെ
പശഭാത്തലത്തനില്  ജേലസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം  കബഭാധലലപടുത്തനി  അതനിനഭായനി
ജേനകേതീയ പങഭാളനിത്തലാം കനടുന്നതനിനഭായനി പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  അഞസ്റ്റ്  ലചേറുനദനികേലളഭാഴനിലകേ  മറ്റുള്ളവലയലഭാലാം  ഗുരുതരമഭായ

കതഭാതനില് മലനിനതീകേരനിക്കലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ്,  ജേലകസഭാതസ്സുകേള വനികേസനി

പനിക്കുന്നതനിനുലാം പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുമഭായുള്ള  കകേന്ദ്രലാം  (സനി.ഡബത.ആര്.ഡനി.എലാം.)

കേലണത്തനിയനിരുകന്നഭാ;  എങനില്  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കുടനിലവള്ള  മലനിനതീകേരണ

നനിയനണത്തനിനഭായനി  വകുപസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജേലകസഭാതസ്സുകേളുലട  മലനിനതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണമഭാകുന്ന  പ്രധഭാന

പ്രശ്നങ്ങള എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  മലനിനതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണക്കഭാരഭാകുന്നവർലക്കതനിലര

കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന ആവശലലമങനില് നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന

തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്):  

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  ജേലസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം  കബഭാധലലപടുത്തനി  ജേന
പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന, ജേലകസചേനലാം, കൃഷനി,
മണ്ണസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണലാം,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം  തടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാലടയുലാം
വര്ദനിച  കതഭാതനിലുള്ള  ജേനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുലാം  പുതനിലയഭാരു  ജേലവനിഭവ  വനിനനികയഭാഗ
സലാംസഭാരലാം വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  വരളചലയ പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനുതകുന്ന
ശഭാസതീയ  മണ്ണസ്റ്റ്-ജേല  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനമഭായ  നതീര്ത്തടഭാധനിഷനിത  പ്രവര്ത്തനമഭാണസ്റ്റ്
ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്തുവരുന്നതസ്റ്റ്.  ജേനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  കബഭാക്കുതല  മഭാസര്  പഭാനുകേള
തയ്യഭാറഭാക്കനി  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്  ജേലകസഭാതസ്സുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം  തടര്ന്നസ്റ്റ്  ഇവലയ  നദതീതടവുമഭായനി  ബനനിപനിചസ്റ്റ്  നദതീതടമഭാസര്
പഭാനുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കഭാനുലാം  പൂര്ണ്ണകതഭാതനിലുള്ള  ജേനപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന  തരത്തനില്
അവരുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാക്കഭാനുമഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത കുടനിലവള്ളത്തനിനസ്റ്റ് കേടുത്ത ക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടതനിലന്റെ പശഭാത്തലത്തനില്
ജേലസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ പ്രഭാധഭാനലലാം കബഭാധലലപടുത്തനി കുടനിലവള്ളപദതനികേളുലട പരനിധനിയനില്
വരുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില് ജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ പ്രഭാധഭാനലലത്തപറനിയുലാം
ജേലലാം  പഭാഴഭാക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലത്തപറനിയുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭൂജേലവകുപസ്റ്റ്,  ഭൂജേലത്തനിലന്റെ  നനിയനണവുലാം  ക്രമതീകേരണവുലാം  പദതനിയനിന
കേതീഴനില്  ലപഭാതജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂജേലത്തനിലന്റെ  ഫലപ്രദമഭായ  വനിനനികയഭാഗത്തനിനുലാം
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായുള്ള അവകബഭാധ ക്ലഭാസ്സുകേള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വനിവനിധ  ജേനിലകേളനില്  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  കബഭാധവല്ക്കരണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  വനിദലഭാര്തനികേളനില്  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സ്കൂളുകേളനില്
ക്ലഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലഘുകലഖകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ്തു
വരുന.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല നദനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലത്ത സലാംബനനിച്ചുള്ള പഠനലാം
സനി.ഡബത.ആര്.ഡനി.എലാം.  നടത്തുകേയുലാം  നദനികേളുലട  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള
അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന പ്രധഭാന സലങ്ങള ഇസൗ റനികപഭാര്ടനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  തടര്ചയഭായനി  കേരമന നദനിയുലട  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണത്തനിനുള്ള
പദതനികേള  ലകേ.എസസ്റ്റ്.സനി.എസസ്റ്റ്.റനി.ഇ.-യുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  നനിര്വ്വഹനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത പുഴകേളുലട  മലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെ  കതഭാതസ്റ്റ്
നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലല  നദനികേളനില്  വനിവനിധ  സലങ്ങളനിലഭായനി
വനിവനിധ  കസഷനുകേളനില്നനിനലാം  മലനിനതീകേരണനനിയനണകബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലവള്ളത്തനിലന്റെ
സഭാമ്പനിളുകേള  ക്രമമഭായനി  കശഖരനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
നദനികേളുലാം  പുഴകേളുലാം അടക്കമുള്ള ജേലകസഭാതസ്സുകേളനിലല  മലനിനതീകേരണ നനിയനണത്തനിനഭായനി
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മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
ജേലകസഭാതസ്സുകേളനികലയസ്റ്റ്  പഭാഴ്ജേലലാം  ഒഴുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ജേലനനിയമലാം  1974  പ്രകേഭാരലാം
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിവരുന.  വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,
പഭാര്പനിട  സമുചയങ്ങള,  വലനിയ  കഹഭാടലുകേള,  റനികസഭാര്ട്ടുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനിലന്നലഭാലാം പുറത്തുവനിടുന്ന സതീകവജേസ്റ്റ് ഉളലപലടയുള്ള മഭാലനിനലങ്ങള ജേലമലനിനതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്
കേഭാരണമഭാകുലാം.  ഇസൗ സഭാപനങ്ങലള ജേലനനിയമ പ്രകേഭാരമുള്ള അനുമതനി പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവന്നസ്റ്റ്  ശഭാസതീയമഭായ  മലനിനജേലശുദതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിച്ചുലാം
അതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഇടയനിലട  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്തുലാം  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ജേലമലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനിച്ചുവരുന.  ജേലഭാശയങ്ങളനിലുലാം
മറ്റുലാം അനധനികൃതമഭായനി മഭാലനിനലങ്ങള വലനിലചറനിയുന്നതസ്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങള സൃഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.
ഇതസലാംബനനിചസ്റ്റ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ജേലകസഭാതസ്സുകേള മലനിനതീകേരണലപടുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രധഭാനകേഭാരണലാം നദനികേളനികലയസ്റ്റ്
വലനിലചറനിയുന്നതലാം  ഒഴുക്കനിവനിടുന്നതമഭായ  വജേവ,  അവജേവ,  രഭാസ,  ഖരമഭാലനിനലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.
2002-ലല കകേരള ഭൂജേലലാം (നനിയനണവുലാം ക്രമതീകേരണവുലാം) ആകസ്റ്റ് ലസക്ഷന 15 സബസ്റ്റ്
ലസക്ഷന (ലജേ) പ്രകേഭാരലാം മലനിനജേല നനിര്ഗ്ഗമന കുഴലുകേളുലാം മറ്റുലാം ജേലകസഭാതസ്സുകേലള
ബഭാധനിക്കുന്നവനിധലാം  സഭാപനിക്കുന്നതലാം  ഉപരനിതല  ജേലകസഭാതസ്സുകേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന
മഭാലനിനലങ്ങള  ഭൂജേലകസഭാതസ്സുകേലള  ബഭാധനിക്കഭാന  സഭാധലതയുള്ളതഭായനി  കേണഭാല്
അതലാം  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമലാം
കേര്ക്കശമഭാക്കുകേയുലാം  അതസ്റ്റ്  പഭാലനിക്കഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  പനിഴ  ഇസൗടഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേവഴനി
മലനിനതീകേരണലാം നനിയനനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.   തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപസ്റ്റ്,  സലാംസഭാന
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണത്തനിനുള്ള ബനലപട അധനികേഭാരനികേള.  കൂടഭാലത  2003  ജേലകസചേനവുലാം
ജേലസലാംരക്ഷണവുലാം ആകനില് ജേലകസഭാതസ്സുകേളനില് മലനിനതീകേരണലാം നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലരയുള്ള
ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള  കേര്ക്കശമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഖണ്ഡനികേകേള  കചേര്ക്കുന്ന  വനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ജേലക്ഷഭാമലാം

28 (*87) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞസ്റ്റ് :
ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്ന  ജേലക്ഷഭാമത്തനികലക്കസ്റ്റ്  നയനിച  അടനിസഭാന
കേഭാരണങ്ങലളയുലാം  വതീഴ് ചേകേലളയുലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പരനിചേനിനനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  ജേലകസഭാതസ്സുകേള  മഭാലനിനലലാം  നനിറചസ്റ്റ്  ജേലലാം  ഉപകയഭാഗ
ശൂനലമഭാക്കനിയതലാം കുലറകയലറ എണ്ണലാം നനികേത്തനിയതലാം കശഷനിക്കുന്നവലയ സലാംരക്ഷനി
ക്കഭാത്തതമഭാണസ്റ്റ് ഇന്നലത്ത  ദുസനിതനിക്കസ്റ്റ്  പ്രധഭാന  കേഭാരണലമന്ന  കേഭാരലലാം
കബഭാദലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജേലദസൗര്ലഭലലാം  രൂക്ഷമഭായനിട്ടുലാം  സര്ക്കഭാകരഭാ  ജേനങ്ങകളഭാ  ജേകലഭാപകയഭാഗത്തനില്
സസ്വയലാം നനിയനണത്തനിനസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാകേഭാത്ത അവസലയക്കുറനിചസ്റ്റ്  കബഭാധവത്ക്കരണ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്): 

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  മഴയുലട  ലഭലതക്കുറവഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്ന  ജേലക്ഷഭാമത്തനികലയസ്റ്റ്
നയനിച  അടനിസഭാന  കേഭാരണലാം.  അകതഭാലടഭാപലാം  ജേലകസഭാതസ്സുകേളുലട  നനികേത്തല്,
അവയുലട പരനിപഭാലനക്കുറവസ്റ്റ്,  പുഴകേളനില് നനിനള്ള അശഭാസതീയമഭായ മണല്വഭാരല്,
ഭൂവനിനനികയഭാഗത്തനില്  വന്നമഭാറലാം,  അനനിയനനിതമഭായ  ജേല  ഉപകയഭാഗലാം,  ജേലമലനിനതീകേരണലാം
തടങ്ങനിയവയുലാം  ജേലദസൗര്ലഭലത്തനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണമഭാകുനണസ്റ്റ്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം  കേഭാലഭാവസഭാ
വലതനിയഭാനവുലാം  ഒരു  ഘടകേമഭായനി  കേഭാണക്കഭാക്കുന.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ചേരനിഞ്ഞ ഭൂപ്രകൃതനി കേഭാരണലാം മഴയനിലൂലട ലഭനിക്കുന്ന ജേലലാം വളലര ലപലടന്നസ്റ്റ് ഒഴുകേനി
കേടലനികലയസ്റ്റ്  പതനിക്കുനലവന്നതലാം  പ്രധഭാനലപട  കേഭാരണമഭാണസ്റ്റ്.   അശഭാസതീയമഭായ
മണലലടുപ്പുലാം മരലാം  മുറനിക്കല്,  മലണ്ണഭാലനിപസ്റ്റ്,  മഴലവള്ളലാം ഒഴുകേനികപഭാകേഭാലത ഭൂമനിയനില്
റതീചേഭാര്ജേസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്ന പദതനികേളുലട  കുറവസ്റ്റ്  എന്നനിവയുലാം  ജേലക്ഷഭാമത്തനികലയസ്റ്റ്  നയനിക്കുന്ന മറസ്റ്റ്
പ്രധഭാനഘടകേളങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല് ജേലസലാംഭരണ സലാംരക്ഷണ പദതനികേളഭായ
തടയണകേള,  ലറഗുകലററുകേള,  കുളങ്ങള  എന്നനിവ  കൂടുതലഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം
നനിലവനിലുള്ളവ പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇവ മഭാത്രമല, ലഭനികക്കണ മഴയനില് വന്ന കുറവഭാണസ്റ്റ് പ്രധഭാന കേഭാരണലാം.
കേനിട്ടുന്ന മഴലവള്ളലത്ത തടഞനനിര്ത്തനി സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കഭാലത വരുന്നതലാം
നനിലവനിലുള്ള  ജേലകസഭാതസ്സുകേളഭായ  കേനിണറുകേള,  കുളങ്ങള,  തടഭാകേങ്ങള  എന്നനിവ
സലാംരക്ഷനിക്കഭാത്തതലാം  പ്രകൃതനിയനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മഴലവള്ളലാം  മണ്ണനികലയസ്റ്റ്
ഉസൗര്ന്നനിറങ്ങഭാനുള്ള  സഭാഹചേരലലമഭാരുക്കഭാലത  കേഭാനകേളവഴനി  പുഴയനികലയസ്റ്റ്  ഒഴുക്കനി
വനിടുന്നതലാം ഇന്നലത്ത ദുസനിതനിക്കസ്റ്റ് പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങളനിലലഭാന്നഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ജേലപകയഭാഗലത്ത സലാംബനനിചസ്റ്റ് ഇകപഭാള തലന്ന
നനിരവധനി കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടക്കുനണസ്റ്റ്. കേഴനിഞ്ഞ കവനകലഭാടുകൂടനി
തലന്ന  ജേനങ്ങള  ജേലദസൗര്ലഭലലത്തപറനി  കബഭാധവഭാനഭാരഭായനി  തടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി
വനിലയനിരുത്തലപടുന.  അവര്ക്കസ്റ്റ് കൂടുതല് അവകബഭാധലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് പല
പരനിപഭാടനികേളുലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജേലവനിനനികയഭാഗത്തനില്  മനിതതസ്വലാം  പഭാലനിക്കണലമന്ന
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ആശയലാം  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജേനങ്ങളനില്  ജേലവനിഭവ  വനിനനികയഭാഗലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്
ധഭാരണ  വളര്ത്തഭാനുമഭായനി  കലഭാകേ  ജേലദനിനകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  ജേനങ്ങളുലടയുലാം
വനിദലര്തനികേളുലടയുലാം ഇടയനില് ഒരു കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനി കേഴനിഞ്ഞ മഭാര്ചസ്റ്റ്
22-നസ്റ്റ്  വകുപ്പുതലത്തനില്  നടത്തുകേയുമുണഭായനി.  ഭൂജേലവകുപസ്റ്റ്,  ഭൂജേലത്തനിലന്റെ  നനിയനണവുലാം
ക്രമതീകേരണവുലാം  പദതനിയനിന  കേതീഴനില്  ലപഭാതജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂജേലത്തനിലന്റെ  ഫലപ്രദമഭായ
വനിനനികയഭാഗത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായുള്ള  അവകബഭാധ
ക്ലഭാസ്സുകേള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനില്  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  വനിജഭാപനലാം
ലചേയ്യലപട പ്രകദശങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രഭാമുഖലലാം നല്കേനിയഭാണസ്റ്റ് കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള
നടത്തനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
വനിദലഭാര്തനികേളനില്  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സ്കൂളുകേളനില്  ഭൂജേല
സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള  ക്ലഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലഘുകലഖകേള  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.

ജേലത്തനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിച്ചുമുള്ള  കപഭാസറുകേള
കകേരള ജേല അകതഭാറനിറനി പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേയുലാം ജേലദുരുപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനി
പത്രങ്ങളനിലൂലട  അറനിയനിപ്പുകേള  നല്കേഭാറുമുണസ്റ്റ്.  ജേലനനിധനിയുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്
നനിര്മ്മേനിച  ജേലത്തനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലത്തപറനി  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന  കഡഭാകേതലമന്റെറനികേള
എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ലപഭാതജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പ്രദര്ശനലാം  നടത്തുകേയുലാം ജേലദസൗര്ലഭലലത്ത
പറനിയുലാം  ജേലദുരുപകയഭാഗലത്തപറനിയുലാം  പരഭാമര്ശനിക്കുന്ന  വകേപ്പുസകേങ്ങളുലാം  ലഘുകലഖകേളുലാം
എലഭാ  ലപഭാതജേനങ്ങളക്കുലാം  വനിതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  സ്കൂളുകേളനില്
ജേലശതീ ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് അതവഴനി വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  ഇവയ്ലക്കലഭാലാം  പുറകമ,  ഹരനിതകകേരള  മനിഷനനിലുളലപടുത്തനി
ജേലകസഭാതസ്സുകേളുലട  സലാംരക്ഷണവുലാം  പുനരുജ്ജതീവനവുലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടത്തുകേയുലാം  ജേലസലാംരക്ഷണ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്
നടപഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.

സനിനനിമഭാ കമഖലയനിലല അനഭനിലഷണതീയമഭായ പ്രവണതകേള

29 (*88) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജേയന :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജേന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിനനിമഭാ കമഖലയനിലല അനഭനിലഷണതീയമഭായ പ്രവണതകേള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഏലതഭാലക്ക തരത്തനിലുള്ള നനിയനണങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
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(ബനി)  സനിനനിമഭാ കമഖലയനില് ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് നനിയമങ്ങള
ബഭാധകേമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സനിനനിമഭാ  സലാംഘടനകേളുലട  കമല്  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള  നനിയനണങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തഭാനഭാണസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനിലല  ക്രനിമനിനല്വല്ക്കരണലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനി കേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന):  

(എ-ഡനി)  സനിനനിമഭാ  കമഖലയനിലല  അനഭനിലഭണതീയമഭായ  പ്രവണതകേള,  ക്രനിമനിനല്
വല്ക്കരണലാം  എന്നനിവ  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സനിനനിമഭാകമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങള  ബഭാധകേമഭാക്കുകേ,  സനിനനിമഭാ  സലാംഘടനകേളക്കുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേ  എന്നനിവ  ഉളലപലട  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുവഭാനഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സനിനനിമഭാരലാംഗത്തസ്റ്റ്  സതീകേള  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള
ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിക്കലപട വനിമണ് കേളകതീവസ്റ്റ് ഇന സനിനനിമ
എന്ന സലാംഘടനയുലട നനികവദനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സനിനനിമഭാ കമഖലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സതീകേള  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
ജേസനിസസ്റ്റ്  ലകേ.  കഹമ  അദലക്ഷയഭായനി  ഒരു  വനിദഗ  സമനിതനിലയ  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സനിനനിമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിതരണലാം,  പ്രദര്ശനലാം  തടങ്ങനിയ  സമസ  കമഖലകേലളയുലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടുലാം  നനിലവനിലല  സനിനനിമഭാ  റഗുകലഷന  ആകനില്  അധനികേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
എലഭാ  വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  സനിനനിമഭാ  വലവസഭായത്തനിലല  പ്രധഭാന
സലാംഘടനകേളുലട പ്രതനിനനിധനികേളുലാം നനിയകമഭാപകദഷഭാക്കളുലാം സര്ക്കഭാര് പ്രതനിനനിധനികേളുലാം
ഉളലപടുന്നതഭായ  ഒരു  അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കണലമന്ന  അടൂര്  കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന
കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശയുലട അടനിസഭാനത്തനില് 'സനിനനിമഭാ റഗുകലററനി അകതഭാറനിറനി'
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജേലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ് പുന നഃസലാംഘടന

30 (*9 0) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജേലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ് പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുനനഃസലാംഘടനയനിലൂലട  ജേലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  പ്രവർത്തനങ്ങളനിൽ
എലനഭാലക്ക  തരത്തനിലുള്ള  മഭാറങ്ങള  ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   മഭാതത ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്):  

(എ&ബനി)  ജേലവനിഭവ വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള ജേലകസചേന വകുപസ്റ്റ് പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന
ആകലഭാചേനകേള  നടനവരുനണസ്റ്റ്.  ജേലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  ചുമതലകേള  വനിവനിധ
കമഖലകേളനികലയസ്റ്റ്  വലഭാപനിച്ചുവരുന്നതനിനഭാല്  വകുപസ്റ്റ്  പുനനഃസലാംഘടനിപനികക്കണതണസ്റ്റ്.
കകേരള  ജേലകസഭാതസ്സുകേള  മുഴുവന  ജേനങ്ങളക്കുലാം  കൃഷനിക്കുലാം  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാകുന്ന
രതീതനിയനില്  ഇസൗ  വകുപസ്റ്റ്  നദതീതട  അടനിസഭാനത്തനില്  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ചേര്ചകേള  നടനവരുന.  വകുപനിലല  17  ശതമഭാനലാം  ജേതീവനക്കഭാലര  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
വകുപനികലയസ്റ്റ്  പുനര്വനിനലസനിചതനിനഭാല്  നനിലവനിലുള്ള  ജേതീവനക്കഭാലര  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്
പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിലയടുത്തുവരുന.  നനിലവനിലല ജേലകസചേന പദതനികേളുലട
കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുകേ,  ജേലകസചേന പ്രവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ,  ഇ-
ഗകവണനസനിലൂലട  ഭരണ നനിര്വ്വഹണ നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുകേ,  അനര്സലാംസഭാന
ജേല  പ്രശ്നങ്ങളനില്  ശദകകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുകേ,  കൂടുതല്  കകേന്ദ്ര  ഫണ്ടുകേള  ലഭലമഭാക്കനി
ജേലകസചേന  പദതനികേള വനിപുലതീകേരനിക്കുകേ,  ഡഭാലാം  സുരക്ഷ,  ഡ്രെെനിപസ്റ്റ്  എന്നനിവയനില്  അധനികേ
ശദ  ലചേലുത്തുകേ  തടങ്ങനിയവ  മുനനനിര്ത്തനി  നനിലവനിലുള്ള  ജേലദസൗര്ലഭലത്തനിനസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുകേ,  ജേലസലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  മുനതൂക്കലാം നല്കുകേ എന്നതീ ലക്ഷലങ്ങള കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  വകേവരനിക്കുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  പുനനഃസലാംഘടനയനിലൂലട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതനികലയഭായനി  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  വരുകത്തണ  മഭാറങ്ങലള  സലാംബനനിച്ചുള്ള
സമഗ്ര ചേര്ചകേള വനിവനിധ തലങ്ങളനില് നടനവരുന.

(ii)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം

1(699)  ശതീ  .    യു  .     ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായലാം
പദതനിയനില് എത്ര പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് തകേ അനുവദനിച്ചു;

(ബനി) ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം അനുവദനിക്കുന്ന തകേ എത്രയഭാണസ്റ്റ്; ആലകേ എത്ര തകേ
അനുവദനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  14,946  വതീടുകേളക്കസ്റ്റ് അനുമതനി  നല്കേനിയതനില്
14,614  കപര്ക്കസ്റ്റ് ഒന്നഭാലാം ഗഡുവുലാം ഒന്നഭാലാം ഗഡു വകേപറനിയവരനില്  5680  കപര്ക്കസ്റ്റ്
രണഭാലാം  ഗഡുവുലാം  രണഭാലാം  ഗഡു വകേപറനിയവരനില്  2419  കപര്ക്കസ്റ്റ്  മൂന്നഭാലാം  ഗഡുവുലാം
പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭായ  967  കപര്ക്കസ്റ്റ്  4-ാം  ഗഡുവുലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  പടനികേജേഭാതനി വനികേസന വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മൂന്നസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കുലാം
ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നതസ്റ്റ്. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  14,946
വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം സനില് ഓവര് വതീടുകേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുമഭായനി
233.50 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയതനില് 232,35,94,800 രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായ വനിതരണലാം

2(700) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേ  ജേഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ജേഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്,  വരുമഭാന
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്,  ചേനികേനിത്സഭാ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  എന്നനിവ പരനികശഭാധനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
അനുവദനിക്കുന്ന ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കബഭാക്കസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.സനി ആഫതീസനില്
വതീണ്ടുലാം പ്രസസ്തുത സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള സമര്പനികക്കണതകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര്  കബഭാക്കസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.സനി.  ആഫതീസര്  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം
വനിതരണവുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് പ്രസ്തുത സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള വതീണ്ടുലാം ആവശലലപടുന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സമര്പനിച സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള വതീണ്ടുലാം സമര്പനിക്കുവഭാന ആവശലലപടസ്റ്റ്
ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമര്പനികക്കണതനില.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില. 

 (സനി)  ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള ലഭലമഭായഭാല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലല കുടനികേളുലട പഠന
പനികന്നഭാക്കഭാവസ

3(701)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേ കഗഭാത്രവർഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലല കുടനികേളുലട പഠന പനികന്നഭാക്കഭാവസ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവരുലട  പഠന  പനികന്നഭാക്കഭാവസ  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി
വനികേസന വകുകപഭാ ഇതര ഏജേനസനികേകളഭാ എലനങനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
പ്രസ്തുത പഠന റനികപഭാർട്ടുകേളുലട പൂര്ണ്ണരൂപത്തനിലുള്ള പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ, ആര്.എലാം.എസസ്റ്റ്.എ. തടങ്ങനിയ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനിലൂലട
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലല കുടനികേളക്കഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രകതലകേ
പദതനികേള എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസ ഉന്നമനത്തനിനഭായനി കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള,
ഗ്രഭാന്റുകേള എന്നനിവ പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന.  അഞഭാലാം ക്ലഭാസസ്റ്റ്
മുതല് പഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് മത്സര പരതീക്ഷ നടത്തനി ആനുകൂലലലാം നല്കുന്ന
'അയ്യങഭാളനി  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ടഭാലന്റെസ്റ്റ്  ലസര്ചസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പദതനി  ',
കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ടന്യൂഷന  പഠനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  'ടന്യൂകടഭാറനിയല്  ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്  പദതനി',  വട്രബല്  സ്കൂളുകേളനില്
പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  'വസ വനിതരണ പദതനി', വകുപനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള കഹഭാസലുകേളനില്
പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  'കബഭാര്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്',  സമര്തരഭായ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
പ്രകതലകേ കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം,  സ്കൂളകകേഭാകളജേസ്റ്റ് വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള പഠന യഭാത്രയഭായ
ഭഭാരത ദര്ശന, വപ്രമറനി ക്ലഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന കുടനികേളുലട മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കുള്ള
കപ്രഭാത്സഭാഹന ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്  എന്നതീ പദതനികേളുലാം നടത്തനി വരുന.  കൂടഭാലത ലമഡനിക്കല്
എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ് പ്രകവശനലാം ലഭനിചവര്ക്കസ്റ്റ് പ്രഭാരലാംഭ ലചേലവനിനത്തനില്
ധനസഹഭായലാം നല്കുന. പ്രതീ-വപ്രമറനി വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി വനികേഭാസസ്റ്റ് വഭാടനികേള,
കേനിന്റെര്  ഗഭാര്ടന,  ബഭാലവഭാടനികേള,  നഴറനി  സ്കൂളുകേള,  ബഭാലവനിജഭാന  കകേന്ദ്രങ്ങള
എന്നനിവ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  വനിദൂര  കകേഭാളനനികേളനിലല  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  1  മുതല്   4-ാം
ക്ലഭാസ്സുവലരയുള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി  ലപരനിപലററനികേസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളുലാം  ഏകേഭാദലഭാപകേ
വനിദലഭാലയങ്ങളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന. വകുപനിനുകേതീഴനില് 106 പ്രതീലമട്രനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലുകേളുലാം
3  കപഭാസസ്റ്റ്ലമട്രനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലുകേളുലാം  19  കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂളുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില്  2 ഐ.റനി.ഐ.-കേളുലാം ഒരു ഉത്പഭാദന പരനിശതീലന കകേന്ദ്രവുലാം സഭാകങതനികേ
ലതഭാഴനിലുകേളക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 10  മഭാതൃകേഭാ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലധനിഷനിത കകേഭാഴ്സുകേളക്കുള്ള പ്രകവശന
പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത വസനനികേ സ്കൂള, നകവഭാദയ സ്കൂള
പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലനവുലാം വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന നല്കേനിവരുന.  സഭാകങതനികേ
കകേഭാഴസ്റ്റ് പരനിശതീലനവുലാം എലാം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.,  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ് ലപഭാത
പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  പരനിശതീലനവുലാം  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  നല്കേനിവരുന.   ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട



84       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  9,  2017

ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ലഭാപസ്റ്റ് കടഭാപ്പുകേള
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഊരുകേളനില്  ടന്യൂഷന  നല്കുന്നതനികലയഭായനി  സഭാമൂഹല  പഠന  മുറനി  പദതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്  തലന്നയുള്ള
റനി.റനി.സനി.,  ബനി.എഡസ്റ്റ്.  പഭാസഭായ  യുവതതീയുവഭാക്കലള  ലമന്റെര്  ടതീചര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുന്ന
കഗഭാത്രബന  പദതനി,  വനിദൂരവുലാം  വനഭാനരങ്ങളനിലുമുള്ള  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  സ്കൂളനില്
എത്തനികചരുന്നതനിനസ്റ്റ്  വഭാഹന സസൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുന്ന  'കഗഭാത്രസഭാരഥനി പദതനി'
എന്നനിവയുലാം വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  ഉളലപലടയുള്ള  വനിഷയങ്ങളനില്
2008-ല്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  സര്കവ്വ  നടത്തുകേയുലാം  2013-ല്  സര്കവ്വ
പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്കവ്വയനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *  

(സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി
ആര്.എലാം.എസസ്റ്റ്.എ.  വഴനി  സലാംസഭാനലത്ത  കബഭാക്കുകേളകതഭാറുലാം  ഓറനിയകന്റെഷന  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം
സലാംഘടനിപനിചനിരുന.  ഈ  വര്ഷലത്ത  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കകേന്ദ്ര  മഭാനവ  വനികേസന
മനഭാലയത്തനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.  വഴനി  തഭാലഴപറയുന്ന
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(1) 1  മുതല്  8  വലരയുള്ള ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല എസസ്റ്റ്.സനി.-എസസ്റ്റ്.ടനി.
കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  സസൗജേനല പഭാഠപുസകേലാം,  ഒരു കജേഭാഡനി സസൗജേനല
യൂണനികഫഭാലാം എന്നനിവയ്ക്കുള്ള ഫണസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ. നല്കുന. 

(2) പല കേഭാരണങ്ങളഭാല് വനിദലഭാലയത്തനില് പ്രകവശനലാം നടത്തഭാത്ത
കുടനികേലള  വനിദലഭാലയങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ
പനിന്തുണ നല്കുന. 

(3) ടനി വനിഭഭാഗലാം കുടനികേളക്കഭായനി ഊരുകൂട വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങള,  പ്രഭാകദശനികേ
പ്രതനിഭഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള എന്നനിവ ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(4) വയനഭാടനില്  ഊരുവനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വനിദലഭാ  കവഭാളന്റെനിയര്മഭാലര
നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(5) ചേനില  ജേനിലകേളനില്  വട്രബല്  കഹഭാസലുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്
വകേലത്തഭാഴനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുന. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(6) ടനി വനിദലഭാര്തനികേലള സ്കൂളുകേളനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ദൂരപരനിധനി
കേണക്കഭാക്കനി യഭാത്രഭാസസൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(7) ടനി കുടനികേളക്കസ്റ്റ് പഠനയഭാത്രഭാ സസൗകേരലലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(8) പഠനനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി  കലണനിലാംഗസ്റ്റ്
എനഹഭാനലസന്റെസ്റ്റ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം സഹഭായധനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി

4(702)  ശതീ  .    കജേഭാര്ജേസ്റ്റ്  എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവർഗ  കക്ഷമ  വകുപ്പുമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനില്
നനിനലാം  സഹഭായധനലാം  പ്രഖലഭാപനിച  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  അകപക്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്,
സഹഭായധനലാം  കുറച്ചുകേഭാലമഭായനി  ലഭനിക്കഭാത്ത  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവർക്കസ്റ്റ് അടനിയനനിരമഭായനി സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല. 

വഭായ്പലയടുക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് ആശസ്വഭാസ നടപടനികേള

5(703)  ശതീ  .    കജേഭാര്ജേസ്റ്റ്  എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ കമഖലയുളലപലടയുള്ള ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം
വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ്  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  എസ് സനി./എസ് റനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്
നല്കുന്ന ആശസ്വഭാസ നടപടനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ അകപക്ഷ, നടപടനിക്രമങ്ങള എന്നനിവ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങള  :

കകേരള സലാംസഭാന പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന,
സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതലാം
31-3-2010-നസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭായതമഭായ  വഭായ്പകേളനില്  മുതലുലാം
പലനിശയുലാം  ഉളലപലട  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുള്ള  കുടനിശനികേകേള
എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനസ്റ്റ് 30-3-2015-ലല സ.ഉ.(അചടനി) നമ്പര് 24/2015/
പജേപവവനിവ നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം വലവസ ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങള  :

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേള,  കദശസഭാത്കൃത  ബഭാങ്കുകേള,  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള,
കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ളതലാം
1-4-2006 മുതല്  31-3-2014 വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് തനിരനിചടവസ്റ്റ് കേഭാലഭാവധനി
കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് കുടനിശനികേയഭായതമഭായ ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള വഭായ്പകേള
(മുതലുലാം പലനിശയുലാം പനിഴപലനിശയുലാം മറസ്റ്റ് ലചേലവുകേളുലാം ഉളലപലട) എഴുതനി
തള്ളുന്ന പദതനി  1-10-2015-ലല സ.ഉ. (അചടനി)  നമ്പര് 71/15/  പജേപവവനിവ
പ്രകേഭാരലാം അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങള  :

അകപക്ഷയുലട മഭാതൃകേ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതലാം
31-3-2010-നസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭായതമഭായ  വഭായ്പകേളനില്  മുതലുലാം
പലനിശയുലാം  ഉളലപലട  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുള്ള  കുടനിശനികേകേള
എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനസ്റ്റ്  30-3-2015-ലല  സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര്  24/2015/
പജേപവവനിവ നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  വഭായ്പഭാ  ആനുകൂലലത്തനിനഭായനി
ഗുണകഭഭാകഭാക്കള  ബനലപട  വഭായ്പഭാ  സഭാപനത്തനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ
സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.   ഒരു  വലകനിയുലട  ഒരു  വഭായ്പ  മഭാത്രകമ  ഈ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം എഴുതനിത്തള്ളുകേയുള.  ഈ പദതനിയനില് 1.5 ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണസ്റ്റ് വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന പരനിധനി.  ടനി പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കനഭാഡല് ഏജേനസനി എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.  കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന ആവശലമഭായ തകേ അനുവദനിച്ചു നല്കുനണസ്റ്റ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങള  :

സ.ഉ.(അ)നമ്പര്71/2015/പജേപവവനിവ  തതീയതനി  1-10-2015-ലല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  1,00,000  രൂപ  വലരയുള്ള  വഭായ്പകേള  എഴുതനി
തള്ളുന്നതസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള, കകേഭാര്പകറഷനുകേള,
സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള,  കദശസഭാത്കൃത  ബഭാങ്കുകേള,  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള, കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം എടുത്തനിട്ടുള്ളതലാം
1-4-2006  മുതല്  31-3-2014  വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് തനിരനിചടവസ്റ്റ്
കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  കുടനിശനികേയഭായതമഭായ  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുള്ള
വഭായ്പകേള  (മുതലുലാം  പലനിശയുലാം  പനിഴപലനിശയുലാം  മറസ്റ്റ്  ലചേലവുകേളുലാം  ഉളലപലട)
എഴുതനിത്തള്ളുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം കമല് ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം  അര്ഹരഭായവരുലട  അകപക്ഷ  ബനലപട  വട്രബല്  എകസ്റ്റ്റനഷന
ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കനി.  അര്ഹതയുള്ളത  സലാംബനനിച  ശനിപഭാര്ശ
സഹനിതലാം  ബനലപട  വട്രബല് ജേനിലഭാ  ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന.
ആയതസ്റ്റ്  ജേനിലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാര്  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന നടത്തനി  എഴുതനി
തകള്ളണ  തകേയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്
ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനി ടനി  പദതനിയുലട കനഭാഡല് ഏജേനസനിയഭായനി
നനിശയനിചനിരനിക്കുന്ന എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.റനി. കകേഭാര്പകറഷന തകേ എഴുതനി
തള്ളുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി ലഭലമഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് ലചേയ്തുവരുന്നതസ്റ്റ്. 

എസസ്റ്റ്.സനി. കകേഭാളനനികേളുലട നവതീകേരണലാം

6(704)  ശതീ  .    കജേഭാണ്  ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.സനി.  കകേഭാളനനികേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  പുനരുദഭാ
രണത്തനിനുമഭായനി ആവനിഷ്കരനിച  അലാംകബദ്കേര് മഭാതൃകേഭാ  കകേഭാളനനി  പദതനിയനികലക്കസ്റ്റ്
അര്ഹതലപട  കകേഭാളനനികേലള  കേലണത്തുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  ജേനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളുലട
ലകേടുകേഭാരലസത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാളനനികേളനിലല കുടുലാംബങ്ങളുലട എണ്ണലാം കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനി
ക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുണഭാകുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  ലഭനിച  എറണഭാകുളലാം

ജേനിലയനിലല  കകേഭാളനനികേള  ഏലതലഭാലമന്നസ്റ്റ്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലലാം  തനിരനിചസ്റ്റ്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

മറ്റുള്ള നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിക്കപടതലാം ഫതീസനിബനിളുമഭായ കകേഭാളനനികേള

ഏലതലഭാലമനലാം  ടനി  കകേഭാളനനികേളക്കസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കുന്നതനിലല കേഭാലതഭാമസത്തനിനസ്റ്റ്

കേഭാരണലാം എലനനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ടനി  കകേഭാളനനികേളക്കസ്റ്റ്  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  40  കുടുലാംബങ്ങളനിലഭാത്ത  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  അര്ഹതലപട

കകേഭാളനനികേളനില് ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  എങനില് ലകേഭാചനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം കകേഭാളനനികേളനിലഭാണസ്റ്റ്

ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കേനിയ  കകേഭാളനനികേളുലട

ലനിസ്റ്റുലാം  പുതതഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടതലാം  ഫതീസനിബനിളുമഭായ  കകേഭാളനനികേളുലട  ലനിസ്റ്റുലാം

അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  കനരനിടസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്ന

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അതത ജേനിലകേളനിലല ബനലപട ഉകദലഭാഗസര് മുകഖന ഫതീസനിബനി

ളഭാകണഭാലയന്നസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കനിയ  കശഷലാം  തയ്യഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുന്ന

ലപ്രഭാകപഭാസല്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനുണഭാകുന്ന  സഭാമഭാനലമഭായ

കേഭാലതഭാമസലാം മഭാത്രകമ ഇക്കഭാരലത്തനില് ഉണഭാകുനള.

(ഡനി)  ഫതീസനിബനിലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  സഹനിതലാം ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭലമഭാകുന്ന

മുറയസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(ഇ) നനിലവനിലല മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചസ്റ്റ് 40 പടനികേജേഭാതനി കുടുലാംബങ്ങള ഇലഭാത്ത

കകേഭാളനനികേളനില് അലാംകബദ്ക്കര് സസ്വഭാശയ ഗ്രഭാമലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയനില.

(എഫസ്റ്റ്)  ബഭാധകേമല.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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പ്രതീ ലമട്രനികേസ്റ്റ് കഹഭാസല്

7(705)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്  ലപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള  കബഡഡുക്ക  പ്രതീ
ലമട്രനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസല്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  സലലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സലത്തസ്റ്റ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; [സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1581/16/SC/ST]  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഈ  സലത്തസ്റ്റ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
നഭാളനിതവലരയഭായനി  എലനങനിലുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ:

(ഡനി)  പ്രസ്തുത സഭാപനലാം തടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് തഭാല്ക്കഭാലനികേ ലകേടനിടലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കബഡഡുക്ക  പ്രതീലമട്രനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസല്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
ജേനിലയനില് കബഡഡുക്ക വനികലജേനില് 216/2B 2C  സര്കവ്വ നമ്പരനിലുള്ള  1  ഏക്കര്
സലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കേനിഫ്ബനി മുകഖന ധനസമഭാഹരണലാം നടത്തനി  5  കകേഭാടനി രൂപ
ലചേലവനില് ടനി കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ടനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ലസഷലല്  പര്പസസ്റ്റ്  ലവഹനിക്കനിള  ആയനി  കകേരള  കസറസ്റ്റ്
കേണ്സക്ഷന കകേഭാര്പകറഷലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയുലട  28-ാാമതസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മതീറനിലാംഗനില്  ടനി  പദതനിയുലട
ഡനി.പനി.ആര്.-നസ്റ്റ് ഉപഭാധനികേകളഭാലട അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)   നനിലവനിലനില. 

പ്രതീ ലമട്രനികേസ്റ്റ് , കപഭാസസ്റ്റ്ലമട്രനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലുകേളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരല
വനികേസനലാം

8(706) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് എത്ര പ്രതീ ലമട്രനികേസ്റ്റ്,  കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലുകേളഭാണസ്റ്റ്
ഉള്ളതസ്റ്റ്;  അവയുലട ജേനിലതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രതീ ലമട്രനികേസ്റ്റ്,  കപഭാസസ്റ്റ്
ലമട്രനികേസ്റ്റ് വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി എത്രലയണ്ണലാം വതീതമഭാണസ്റ്റ് കഗളസസ്റ്റ് കഹഭാസലുകേളുള്ളതസ്റ്റ്;
അവയുലട ജേനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  തലസഭാനത്തുളലപലട പ്രധഭാനലപട എലഭാ ജേനിലഭാ ആസഭാനങ്ങളനിലുലാം
നഗരങ്ങളനിലുലാം ലപണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ് മഭാത്രമഭായനി പുതനിയ പ്രതീ ലമട്രനികേസ്റ്റ്, കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രനികേസ്റ്റ്
കഹഭാസലുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഇവയുലട അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനുലാം ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  ബജേറനില്  എന്തു  തകേയഭാണസ്റ്റ്  മഭാറനിവചനിട്ടുള്ളലതനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  87  പ്രതീ  ലമട്രനികേസ്റ്റ്
കഹഭാസലുകേളുലാം  17 കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലുകേളുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനസ്റ്റ്
കേതീഴനില്  106  പ്രതീലമട്രനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലുകേളുലാം  3  കപഭാസസ്റ്റ്  ലമട്രനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലുകേളുമുണസ്റ്റ്.
പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന വകുപനിനുകേതീഴനില് ലപണ്കുടനികേളക്കഭായനി  44  പ്രതീ  ലമട്രനികേസ്റ്റ്
കഹഭാസലുകേളുലാം  7 കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലുകേളുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിനസ്റ്റ്
കേതീഴനില് 46 പ്രതീ ലമട്രനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലുകേളുലാം 1 കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന. കഗളസസ്റ്റ് കഹഭാസലുകേളുലട ജേനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് തഭാലഴ പറയുന :

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗലാം

പ്രതീ ലമട്രനികേസ്റ്റ് കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രനികേസ്റ്റ് പ്രതീ ലമട്രനികേസ്റ്റ് കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രനികേസ്റ്റ്

(1) (2) (3) (4) (5)

തനിരുവനനപുരലാം 4 1 1

ലകേഭാലലാം 3 1 2

പത്തനലാംതനിട 4 ... 1

ആലപ്പുഴ 4 ... 1

കകേഭാടയലാം 3 1 2

ഇടുക്കനി 3 ... 5

എറണഭാകുളലാം 3 1 2

തൃശ്ശൂര് 2 ... 2

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 6 1 7

മലപ്പുറലാം 3 ... 4

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 3 1 2
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(1) (2) (3) (4) (5)

വയനഭാടസ്റ്റ് ... ... 13

കേണ്ണൂര് 4 ... 4

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 2 1 4

44 7  46 1

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്
തലസഭാനത്തുളലപലട  പ്രധഭാനലപട  എലഭാ  നഗരങ്ങളനിലുലാം  ലപണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
മഭാത്രമഭായനി പ്രതീലമട്രനികേസ്റ്റ്/കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി) പടനികേജേഭാതനി വനികേസന വകുപനിനകേതീഴനില് നനിലവനിലുള്ള കഹഭാസലുകേളനിലല
അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആവശലമഭായ അറകുറ
പണനികേള,  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നനിവ  നടത്തുന്നതനിനുലാം  ലവള്ളത്തനിനസ്റ്റ്
ക്ഷഭാമമുള്ള  കഹഭാസലുകേളനില്  കുഴല്കേനിണറുകേള  കുഴനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി
ബനലപട  വഭാടര്  കേണക്ഷന  എടുക്കുന്നതനിനുലാം  എലഭാ  കഹഭാസലുകേളനിലുലാം  ഗലഭാസസ്റ്റ്
കേണക്ഷന സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കഹഭാസലുകേളനില് വഭാടര്
പന്യൂരനിഫയര്,  Mosquito  Net,  ലപണ്കുടനികേളുലട  കഹഭാസലുകേളനില്  സഭാനനിററനി  നഭാപ്കേനിന
ലവനഡനിലാംഗസ്റ്റ് ലമഷതീന&ഇനസനിനകററര് എന്നനിവ സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കഹഭാസലുകേളനില്
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഇനകഡഭാര്
ലഗയനിമുകേളക്കസ്റ്റ്  സസൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കഹഭാസലുകേളനില്  കസഭാളഭാര്
പഭാനലുകേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  കുടനികേളുലട  സുരക്ഷനിതതസ്വത്തനിനഭായനി  സനി.സനി.റനി.വനി.
കേലഭാമറ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആധുനനികേ  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഇ-വലബറനി,  കേമ്പന്യൂടര്  ലഭാബുകേള,  ലവയ്സസ്റ്റ്  മഭാകനജേസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സനിസലാം,
ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ് പഭാന്റുകേള എന്നനിവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്. 2225-01-
277-57-34-(പനി)  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  40410  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്
കഹഭാസലുകേളുലട  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതലഭാവശല
സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  മറസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  തകേ
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  4225-01-800-99(പനി)  ശതീര്ഷകേത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയ
1500  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കഹഭാസല്  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  തകേ  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന പ്രതീ ലമട്രനികേസ്റ്റ്,
കപഭാസസ്റ്റ്  ലമട്രനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  കഹഭാസലുകേളനിലല  അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങള  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  യൂനനിലസഫസ്റ്റ്
നനിഷ്കര്ഷനിച  മഭാതൃകേയനില്  ലപ്രഭാകപഭാസല്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പനി.ഒ./ടനി.ഡനി.ഒ.-മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
ലഭലമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള പ്രകേഭാരലാം കഹഭാസലുകേളുലട നവതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കനി
വരുകേയുലാം ലചേയ്യുന.   “2225-02-277-52 Improving  facilities in ST hostels
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(Plan)”എന്ന ബഡ്ജേറസ്റ്റ് ശതീര്ഷകേത്തനില്  5  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത 2225-02-800-29-36-ആര്ടനിക്കനിള 275(1) (പഭാന) എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില്
231.35  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  2225-02-794-98-SCA  to  TSP  (Plan)  എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില്
300  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  കഹഭാസലുകേളുലട  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കനമലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേള

9(707)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജേകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനമലാം  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  എസസ്റ്റ്.സനി.  എസസ്റ്റ്.ടനി.
കകേഭാളനനികേളഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനിൽ  ഉള്ളതസ്റ്റ്;  കകേഭാളനനികേളുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനു  കശഷവുലാം
ഏലതലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കനമലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  മുന എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസനി  വനികേസന
ഫണസ്റ്റ്,  പ്രകതലകേ  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  എന്നനിവയനില്നനിനലാം  ഈ  കകേഭാളനനികേളുലട
വനികേസനത്തനിനഭായനി  എത്ര  തകേയഭാണസ്റ്റ്  ലചേലവഴനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  ;  ഏലതഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് ; വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കനമലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്  44  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലാം  ഒരു
പടനികേവര്ഗ്ഗ  ലസറനില്ലമന്റുലാം  ഉണസ്റ്റ്.  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എലാം.എസസ്റ്റ്.ലകേ.
നഗര് പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനിയനില് ഒരു കകേഭാടനി രൂപയുലട വനികേസന പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയുലാം ആയതസ്റ്റ് സലാംബനനിച പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരനികേയുലാം
ലചേയ്യുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  പൂഴനികുന്നനില്
പറങനിമഭാലാംവനിള ലക്ഷലാം വതീടസ്റ്റ് കകേഭാളനനി,  ആഴഭാലാംങല്  44-ാം നഗര് കകേഭാളനനി എന്നതീ
രണസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനികേളനിലഭായനി 2   കകേഭാടനി രൂപയുലട (ഓകരഭാ കകേഭാളനനിയനിലുലാം
ഒരു കകേഭാടനി  രൂപ വതീതലാം)  അടനിസഭാന വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  നടനവരുന.  കേലനിയൂര്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതത്തനിനുള്ളനിലല
മരുതൂര്കക്കഭാണലാം-കേനഭാല് കറഭാഡസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  തവണ കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ്
കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ടനി കറഭാഡനിലന്റെ ബഭാക്കനി പണനികേള ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  മുന എലാം.എല്.എ.-യുലട ആസനി വനികേസന ഫണസ്റ്റ്, പ്രകതലകേ വനികേസന
ഫണസ്റ്റ്  എന്നനിവയനില്  നനിനമല,  പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുന്ന
കകേഭാളനനി വനികേസന പദതനിയനില് നനിനമഭാണസ്റ്റ് ഈ കകേഭാളനനിയുലട വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 
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അരൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില് കചേന്നലാം പള്ളനിപ്പുറലാം പഞഭായത്തനില്
ഇത്തനിത്തറ കകേഭാളനനി

10(708)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്  കചേന്നലാം  പള്ളനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനില്
ഇത്തനിത്തറ കകേഭാളനനിയനില് സസ്വഭാശയ പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനി പദതനിപ്രകേഭാരലാം എത്ര
രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് നനിര്വ്വഹനിചതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഒരു കകേഭാടനി  രൂപയനില് ഉളലപടുത്തനി തടര്പദതനികേള നനിര്കദ്ദേശനിചതസ്റ്റ്
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനില്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഇനഡസതീസസ്റ്റ്  ട്രഭാവനകൂര്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  (FIT)  എന്ന
ഏജേനസനി കേഭാണനിച ഗുരുതരമഭായവതീഴ്ച ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിര്വ്വഹണ ഏജേനസനിയുലട  നനിരുത്തരവഭാദനിതസ്വലാം  ലകേഭാണസ്റ്റ്  അവനികടയസ്റ്റ്
ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യലപട പ്രവൃത്തനികേള തടര്ന്നസ്റ്റ് നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഴനിയുകമഭാ;

(ഡനി)  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  ഉളലപടുത്തനികയഭാ  അലലങനില്  കകേഭാർപസസ്റ്റ്
ഫണനികലഭാ  ഉളലപടുത്തനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സതസ്വരനടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അരൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഇത്തനിത്തറ  കകേഭാളനനിയനില്  39,73,823
രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തനികേള ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടനി  കകേഭാളനനിയനില്  പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേമഭായ
തടസങ്ങളുലാം  ഏജേനസനിയുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  കബഭാധപൂര്വ്വമലഭാലതയുള്ള  വതീഴ്ചകേളുലാം
ഉണഭായതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളനില് ഇതനികനഭാടകേലാം ആരലാംഭനിചവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കേഭാലഭാവധനി  2017  ഒകകഭാബര്  31  വലര  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ
വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ലചേകയ്യണ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സതസ്വര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമത്തനിനുള്ള പുതനിയ പദതനികേള

11 (709) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജേഷസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേജേഭാതനി  ലപണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്,  ഇനഷസ്വറനസുമഭായനി  ബനലപടുത്തനിയുള്ള
സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയഭായ  'വഭാത്സലലനനിധനി'  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പടനികേജേഭാതനി  ലപണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇനഷസ്വറനസുമഭായനി  ബനലപടുത്തനിയുള്ള
സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയഭായ  “വഭാത്സലല  നനിധനി”നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.   ഇക്കഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന കേഭാലതഭാമസലാം

12(710) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവർഗ്ഗകക്ഷമ വകുപ്പുമനനി അനുവദനിച  ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആലപ്പുഴ ജേനിലയനിലല ലചേങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില് ചേനികേനിത്സഭാ
സഹഭായലാം അനുവദനിചവരുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം  അനുവദനിചവര്ക്കസ്റ്റ്  തകേ  എന്നസ്റ്റ്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുവഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം  അനുവദനിക്കലപടുന്ന  ധനസഹഭായലാം  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട ബഭാങസ്റ്റ്
അക്കസൗണനികലയസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  നനികക്ഷപനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനികലയഭായനി
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ള  ഗുണകഭഭാകഭാക്കള  ബഭാങസ്റ്റ്  പഭാസസ്റ്റ്
ബുക്കനിലന്റെ കകേഭാപനി, ഐ.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.സനി. നമ്പര്, ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട ലമഭാവബല്
നമ്പര്  എന്നനിവയുലാം  ബനലപട  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനില്നനിനലാം  ടനി
ആവശലത്തനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിടനിലലനള്ള സഭാക്ഷലപത്രവുലാം ഹഭാജേരഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ചേനില
കകേസ്സുകേളനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന്നതസ്റ്റ്  ലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ടനി  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
തകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നതസ്റ്റ്. 
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(ബനി) പടനികേവര്ഗ്ഗലാം  :
2012-13 മുതല് 2014-15 വലര ഇല

2015-16 ശതീ. പ്രഭഭാകേരന
കേറനിഞ്ഞഭാത്തറ തഭാഴ്ചയനില്,
ബുധനൂര് പനി.ഒ., ലചേങ്ങന്നൂര്
ആലപ്പുഴ

5,000

2016-17 ശതീമതനി ആനനികമഭാള പനി.ആര്.
മരുതനിയുഴത്തനില് വതീടസ്റ്റ്, 
പുത്തനകേഭാവസ്റ്റ്  പനി.  ഒ.,
ലചേങ്ങന്നൂര്
ആലപ്പുഴ

4,000

2017-18 ഇല

പടനികേജേഭാതനിയനില്ലപടവരുലട ലനിസസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(സനി)   ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കലപടവര്ക്കസ്റ്റ് തകേ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സസ്വഭാശയ ഗ്രഭാമലാം പദതനി

13(711)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
സസ്വഭാശയ ഗ്രഭാമലാം പദതനിക്കസ്റ്റ് കവണനി ലതരലഞ്ഞടുത്ത കകേഭാളനനികേളുലട പടനികേ ജേനില
തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാളനനികേളനില്  ഇതവലര  ലചേയ  കേഭാരലങ്ങള/നടപടനികേള
എലനലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  അക്രഡനിറഡസ്റ്റ്  ഏജേനസനികേലള
ചുമതലലപടുത്തുനകണഭാ; ഉലണങനില് അവ ഏലതലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  അലാംകബദ്കേര് സസ്വഭാശയഗ്രഭാമലാം  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുത്ത
225  കകേഭാളനനികേളനില്,  196  കകേഭാളനനികേളുലട  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനുകവണനി
നനിര്വ്വഹണ ഏജേനസനിയഭായ ജേനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രങ്ങള പടനികേജേഭാതനി വനികേസന
വകുപ്പുമഭായനി  MOU  ഒപ്പുവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതപ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിക്കുലാം  ഒന്നഭാലാം
ഗഡുവഭായനി  50  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കുകേയുലാം കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി
കൂടനി  എസനികമലറടുത്തസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനികേള  തടങ്ങഭാന  നനിര്വ്വഹണ  ഏജേനസനിക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ജേനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ്  അലാംകബദ്കേര് സസ്വഭാശയ ഗ്രഭാമലാം
പദതനിയുലട  നനിര്വ്വഹണ  ഏജേനസനിയഭായനി  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ജേനിലഭാ
നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രങ്ങളക്കസ്റ്റ് എലനങനിലുലാം പരനിമനിതനിയുള്ളപക്ഷലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്നതലാം  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  നല  രതീതനിയനില്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതമഭായ മറസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഏജേനസനികേലള ചുമതല ലപടുത്തഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

കദവനികുളലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട
വനിവരലാം

14(712)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട
കപരുവനിവരവുലാം പടനികേജേഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളുലട എണ്ണവുലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില് വനിവനിധ  ഫണ്ടുകേള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് നടത്തനിയ പ്രധഭാന അടനിസഭാന സസൗകേരല
വനികേസനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമവനികേസന
പരനിപഭാടനിയുലട നനിലവനിലല സനിതനി സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട
കപരുവനിവരവുലാം പടനികേജേഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളുലട എണ്ണവുലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് പ്രസ്തുത പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനികേളനില് വനിവനിധ
ഫണ്ടുകേള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനിയ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചുവലട
ലകേഭാടുക്കുന :

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് 

വര്ഷലാം ക്രമ
നമ്പര്

പ്രവൃത്തനി തകേ

2014-15

1 കമലടനി കേതീഴഭാനഗര് പള്ളലാം 
പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനി കറഭാഡസ്റ്റ്
കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗസ്റ്റ്

12,85,714

2 ലചേറനിയഭാന കേറുപന
പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനി കറഭാഡസ്റ്റ് 
കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗസ്റ്റ്

9,95,000

3 ശങര പഭാണനികമടസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
കകേഭാളനനി കറഭാഡസ്റ്റ് 
കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗസ്റ്റ്

15,00,000

4 കതഭാണനിപഭാറ മനയല് പറമ്പനില്
പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനി കറഭാഡസ്റ്റ് 
കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗസ്റ്റ്

15,00,000

2015-16 5 കേഭാനല്ലൂര് പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനി 
കറഭാഡസ്റ്റ് കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗസ്റ്റ്

15,00,000

പവര്ഹസൗസസ്റ്റ് സുബഹ്മണലലാം 
കകേഭാളനനി സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി 
നടപഭാത നനിര്മ്മേഭാണലാം

14,95,395

സസ്വയലാം പരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമലാം പദതനി

ക്രമ
നമ്പര്

കകേഭാളനനിയുലട കപരസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേള ഏജേനസനിക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിയ തകേ 

1 സഭാകന്റെഭാസസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
കകേഭാളനനി

ഫുട്പഭാത്തസ്റ്റ്, ലഡ്രെെയനികനജേസ്റ്റ്, 
കുടനിലവള്ളലാം

90 ലക്ഷലാം

2 ദനിടതീര്നഗര് അലാംകബദ്കേര്
കകേഭാളനനി

കറഭാഡസ്റ്റ്, വഭാടര്ടഭാങസ്റ്റ്, 
സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി

90 ലക്ഷലാം

3 ലസന്റെര് ലതഭാടനിക്കഭാനലാം ഫുട്പഭാത്തസ്റ്റ്, കേമ്മേന്യൂണനിറനി 
ഹഭാള,
ലവയനിറനിലാംഗസ്റ്റ് ലഷഡസ്റ്റ്

65 ലക്ഷലാം

4 പള്ളനഭാടസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
കകേഭാളനനി

ഫുട്പഭാത്തസ്റ്റ്, കേമ്മേന്യൂണനിറനി 
ഹഭാള, ലവയനിറനിലാംഗസ്റ്റ് ലഷഡസ്റ്റ്, 
വഹമഭാറനികേസ്റ്റ് ലഭാമ്പസ്റ്റ് 3 
എണ്ണലാം

65 ലക്ഷലാം

404/2020
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(സനി)  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമ  വനികേസന  പദതനിയനികലയസ്റ്റ്  ഒരു  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  രണസ്റ്റ്  കകേഭാളനനികേലളയഭാണസ്റ്റ്  ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാവുന്നതസ്റ്റ്.   അപ്രകേഭാരലാം
ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  നനിര്കദ്ദേശനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ആദലലത്ത  കകേഭാളനനിയഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
വടവട  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  ലകേഭാടക്കഭാലാംപൂര്  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനിലയയഭാണസ്റ്റ്
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  ടനി  കകേഭാളനനി  ഫതീസനിബനിളലലന്നസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണത്തനില്
കബഭാധലലപടുകേയുണഭായനി.  ആയതനിനഭാല്  ടനി  കകേഭാളനനിക്കസ്റ്റ്  പകേരലാം  കചേര്കക്കണ
കകേഭാളനനിലയയുലാം,  പുതതഭായനി  കചേര്കക്കണ  രണഭാമലത്ത  കകേഭാളനനിലയയുലാം   എലാം.എല്.എ.
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനുസരനിചസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  ടനി  കകേഭാളനനികേളനില്  അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമ
വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

പഭാറശഭാല മണ്ഡലത്തനിലല അലാംകബദ്കേര് സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമലാം പദതനി

15(713)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി,  പഭാറശഭാല
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  എലതഭാലക്ക  ഹരനിജേന  കകേഭാളനനികേലളയഭാണസ്റ്റ്
തനിരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാളനനികേളനില്  ഏലതഭാലക്ക  തരത്തനിലുള്ള  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലചേയ്യഭാനഭാകുലമനലാം ആയതനികലക്കഭായനി ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലാംകബദ്കേര് സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമലാം പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി പഭാറശഭാല
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  പുലചകക്കഭാണലാം  കേല്ലുവനിള,  കുളപ്പുറത്തുകകേഭാണലാം
എന്നതീ പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനികേലളയഭാണസ്റ്റ് ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  പുലചകക്കഭാണലാം കേല്ലുവനിള കകേഭാളനനിയനില് കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി കൂടനി
ചുവലട  ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം,  അതനിനപ്രകേഭാരലാം  എസനികമറസ്റ്റ്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്വ്വഹണ ഏജേനസനിക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്. 

1. കകേഭാളനനിക്കകേത്തുള്ള  കുളലാം  നവതീകേരനിചസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ള  പദതനി
നടപഭാക്കുകേ.

2. കകേഭാളനനിക്കുള്ളനിലുള്ള കറഭാഡസ്റ്റ്/നടപഭാത നവതീകേരണലാം

3. ഓട, സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 99

4. ലതഭാഴനില് പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം

5. സലലാം ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് കേളനിസലലാം/മനിനനി കസഡനിയലാം

6. ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്  കേണക്ഷകനഭാടുകൂടനിയ  വഭായനശഭാല,  ഗ്രന്ഥശഭാല
നനിര്മ്മേനിക്കല്

7. ഭവന പുനരുദഭാരണലാം

8. കസഭാളഭാര് ലതരുവസ്റ്റ് വനിളക്കസ്റ്റ്

എസനികമറസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയകശഷലാം കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി തതീരുമഭാനനിക്കുന്ന
ക്രമത്തനില് കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി അനനിമമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. കുളപ്പുറത്തുകകേഭാണലാം
കകേഭാളനനിയനില്  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  കൂടനി  പ്രവൃത്തനികേള
നനിശയനിചനിടനില.

ലചേലഭാനലാം പഞഭായത്തനിലല പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനികേള

16(714) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജേ  .   മഭാകനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലചേലഭാനലാം പഞഭായത്തനിലല രണസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേള  പ്രകതലകേ  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനിൽ  എത്ര  തകേ  വതീതമഭാണസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതന്ന  കേഭാരലലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  തകേ  അനുവദനിചനിട്ടുലണങനില്  തടർ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് എന്തു നടപടനികേള നഭാളനിതവലര സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനി  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലചേലഭാനലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല
വലനിയതറ  ഉപ്പുകേണലാം  കകേഭാളനനിലയയഭാണസ്റ്റ്  അലാംകബദ്കേര്  സസ്വഭാശയ  ഗ്രഭാമലാം
പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  വലനിയതറ ഉപ്പുകേണലാം കകേഭാളനനിക്കസ്റ്റ് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം
അതനില്  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  നനിര്വ്വഹണ ഏജേനസനിയഭായ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്
ഒന്നഭാലാം ഗഡുവഭായനി അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.-യുലട  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  ടനി
കകേഭാളനനിലയ ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് ജേനിലഭാതല
ഉകദലഭാഗസരുലട പരനികശഭാധനയനില് ടനി കകേഭാളനനി ഫതീസനിബനിളലലന്നസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയതനിനഭാല്
തടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിടനില. 
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പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  അലാംകബദ്കേര് കകേഭാളനനിയനിലല ജേഭാതനി വനികവചേനലാം

17(715)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല കഗഭാവനിനഭാപുരത്തസ്റ്റ് അലാംകബദ്കേര് കകേഭാളനനിയനില്
ജേഭാതനിവനികവചേനലാം നനിലനനില്ക്കുന്നതഭായ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാളനനിയനിലല  ചേക്കനിലനിയ  സമുദഭായഭാലാംഗങ്ങള  ജേഭാതനി  വനികവചേനലാം
അനുഭവനിക്കുന എന്ന പരഭാതനിയനില് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനികയഭാ;

(സനി)  ജേഭാതനി വനികവചേനലാം അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ നടപടനി
വകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കഗഭാവനിനഭാപുരലാം  അലാംകബദ്കേര്  കകേഭാളനനിയനില്  ജേഭാതനി  വനികവചേനലാം
ഉള്ളതഭായനി  ആകരഭാപനിക്കുന്ന  പത്രവഭാര്ത്തകേളുണഭായനിരുന.  ഈ  വനിഷയത്തനില്
കദശതീയ  പടനികേജേഭാതനി  കേമ്മേതീഷന  ഉളലപലട  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുകേയുണഭായനി.
കേമ്മേതീഷന വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത കയഭാഗ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരവുലാം ജേനിലഭാ കേളകറുലട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരവുലാം പ്രസ്തുത സലത്തസ്റ്റ് ജേഭാതനി വനികവചേനലാം ഇലലന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമലാം പദതനി

18(716)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണനി  കേഭായലാംകുളലാം
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ഏലതലഭാലാം  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേലളയഭാണസ്റ്റ്  ലതരലഞ്ഞടു
ത്തനിട്ടുള്ളലതനലാം,  നനിലവനില് ഇതനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി എലനഭാലക്ക
ആലണനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അലാംകബദ്കേര്  സസ്വഭാശയ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി
കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  പുത്തനപുര  കകേഭാളനനിലയയഭാണസ്റ്റ്  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
നനിര്വ്വഹണ  ഏജേനസനിയഭായ  ജേനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം  പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന
വകുപ്പുമഭായനി  MOU  ഒപ്പുവച  പ്രകേഭാരലാം  ഒന്നഭാലാം  ഗഡുവഭായനി  50,00,000  രൂപ
അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രണഭാമതഭായനി ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ. ശനിപഭാര്ശ
ലചേയ ചേഭാലയല് കകേഭാളനനിലയ ടനി പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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കേണ്ണൂരനിലല പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനി നവതീകേരണ പദതനി

19 (717)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനി  നവതീകേരണ
പദതനിയനില്  (അലാംകബദ്ക്കര്  ഗ്രഭാമലാം)  കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനിലല  ഏലതലഭാലാം  കകേഭാളനനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചതസ്റ്റ്;

(ബനി)  പയ്യന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  എലാം.എല്.എ.  നനിര്കദ്ദേശനിച  കകേഭാളനനിക്കസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കഭാതനിരുന്നതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് ലകേഭാണഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  ഏതസ്റ്റ്  ഏജേനസനിലയയഭാണസ്റ്റ്
ചുമതലലപടുത്തനിയതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അലാംകബദ്കേര് സസ്വഭാശയ ഗ്രഭാമലാം പദതനി
പ്രകേഭാരലാം കേണ്ണൂര് ജേനിലയനില് കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനിലല പുഞവയല് പടനികേജേഭാതനി
കകേഭാളനനി  (കേണ്ണപുരലാം),  കേണ്ണൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  അകവരകകേഭാളനനി,  വലനിയന്നൂര്
കകേഭാളനനി,  ധര്മ്മേടലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  അലാംകബദ്കേര്  കകേഭാളനനി  എന്നതീ  പടനികേജേഭാതനി
കകേഭാളനനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചതസ്റ്റ്.

(ബനി)  പയ്യന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട  കകേഭാളനനികേളുലട
പരനികശഭാധന നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  നനിര്വ്വഹണ ഏജേനസനിലയ ഏല്പനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ജേനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലത്തയഭാണസ്റ്റ് പ്രസ്തുത പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്  എലനങനിലുലാം
പരനിമനിതനിയുള്ളപക്ഷലാം  മറസ്റ്റ്  അലാംഗതീകൃത  സര്ക്കഭാര്  ഏജേനസനികേലളയുലാം  നനിര്വ്വഹണ
ചുമതല ഏല്പനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവനരഹനിതരുമഭായ പടനികേജേഭാതനി കുടുലാംബങ്ങള

20(718)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-ലല  ലസനസസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര  പടനികേജേഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങളുണസ്റ്റ്;  ഓകരഭാ  പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലലയുലാം  ജേനസലാംഖല  എത്രലയന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവനരഹനിതരുലാം  ഉലണന്നസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?



102       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  9,  2017

ഉത്തരലാം

(എ)  2011-ലല  ലസനസസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഒരു  പടനികേജേഭാതനി
വനിഭഭാഗക്കഭാരലനങനിലുലാം അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള 771826 ഗൃഹങ്ങള (House Holds)  ഉണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനിലല  ആലകേ  പടനികേജേഭാതനി  ജേനസലാംഖല  3039573  ആണസ്റ്റ്.  2011-ലല
ലസനസസസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനികലയുലാം  ജേനസലാംഖല
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(ബനി)  2011-ലല  ലസനസസനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എത്ര  ഭൂരഹനിതരുലാം
ഭവനരഹനിതരുലാം ഉലണന്നസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിടനില. എന്നഭാല് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുലാം
പടനികേജേഭാതനി വനികേസന വകുപ്പുലാം സലാംയുകമഭായനി  2009-10  കേഭാലയളവനില് നടത്തനിയ
സര്കവ്വ  പ്രകേഭാരലാം  25154  ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിതരുലാം  16599  ഭവനരഹനിതരുലാം
ഉള്ളതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന പദതനികേള

21(719) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് :
ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന പദതനികേള എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേളനിലൂലട ഇവലര മുഖലധഭാരയനികലക്കസ്റ്റ് ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ വനിഭഭാഗത്തനിലല എലഭാവര്ക്കുലാം പ്രകയഭാജേനലാം ലഭനിക്കുന്ന രതീതനിയനില്
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യഭാനകവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജേഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പുകേള മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയ
വനികേസന പദതനികേള സലാംബനനിച വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  പടനികേജേഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാലര  മുഖലധഭാരയനിലലത്തനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണസ്റ്റ് വകുപ്പുകേള വനിവനിധ പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വനിദലഭാഭലഭാസലാം, ഭവന
സസൗകേരലലാം,  അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനലാം എന്നതീ കമഖലകേളനില് വലനിയ മഭാറലാം
ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവയുലട  തടര്നള്ള  പുകരഭാഗതനിയ്ക്കുതകുന്ന  തഭാലഴ  പറയുന്ന
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതസ്റ്റ് :

1. ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം  :

വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ പദതനിയനിലൂലട
നനിര്ദനരഭായ പടനികേജേഭാതനി കുടുലാംബങ്ങളുലട സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷനിതതസ്വലാം
ഉറപഭാക്കഭാന കേഴനിയുന. 

2. വനിദലഭാഭലഭാസ പദതനി  :

ഒന്നഭാലാം  ക്ലഭാസസ്റ്റ്  മുതല്  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  തലലാം  വലരയുള്ള
കകേഭാഴ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  പടനികേജേഭാതനി  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിലൂലട  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ലമചലപട
വനിദലഭാഭലഭാസലാം ആര്ജ്ജനിക്കുവഭാനുലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ പുകരഭാഗതനിയുലാം,
സഭാമൂഹനികേ പുകരഭാഗതനിയുലാം വകേവരനിക്കഭാന കേഴനിയുന. 

3. സസ്വയലാംലതഭാഴനില് പദതനി  :

അഭലസവനിദലരുലാം,  ലതഭാഴനില്രഹനിതരുമഭായ പടനികേജേഭാതനി  യുവതതീ
യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്ന  സസ്വയലാംലതഭാഴനില്  വഭായ്പയുലട  മൂന്നനിലലഭാന്നസ്റ്റ്
തകേ  സബ്സനിഡനിയഭായനി  വകുപനില്നനിനലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിലൂലട ടനി
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  സസ്വനമഭായനി  ഒരു ബനിസനിനസസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം വനികദശത്തസ്റ്റ് കപഭാകുന്നവര്ക്കുള്ള ധനസഹഭായ
പദതനിയനിലൂലടയുലാം  ലതഭാഴനില്  രലാംഗത്തുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കനടലാം
വകേവരനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന. 

4. ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം  എന്നതീ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലൂലട  ഗുരുതരമഭായ  കരഭാഗലാം
ബഭാധനിച  പടനികേജേഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലസനിതനി  വതീലണടുക്കുവഭാനുലാം
പഭാവലപട  പടനികേജേഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളനിലല  ലപണ്കുടനികേളുലട
വനിവഭാഹലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത  വരഭാത്ത  വനിധത്തനില്
നടത്തഭാനുലാം കേഴനിയുന.

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന :



104       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  9,  2017

1. എലഭാ പടനികേവര്ഗ്ഗ പ്രകദശത്തനിനുലാം ആവശലലാം കവണ ഭസൗതതീകേ
സജ്ജതീകേരണങ്ങള,  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനലാം,  സഭാലാംസഭാരനികേ
ഉന്നമനലാം  എന്നനിവ  ലക്ഷലലാം  വചസ്റ്റ്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാല് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട ജേതീവനിത നനിലവഭാരത്തനില്
കേഭാരലമഭായ പുകരഭാഗതനി ഉണഭാകുനണസ്റ്റ്. 

2. വകുപസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിലൂലട  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്
വനിദലഭാഭലഭാസ  പുകരഭാഗതനി  വകേവരനിക്കഭാനഭാകുനലവന്നസ്റ്റ്  വനിവനിധ
കയഭാഗലത കനടുന്നവരുലട എണ്ണലാം ലതളനിയനിക്കുന. 

3. ഭസൗതനികേ  പശഭാത്തല  കമഖലകേളനിലുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖലകേളനിലുലാം
പുകരഭാഗതനി  വകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വഭാസകയഭാഗലമഭായ  വതീടസ്റ്റ്,
സമ്പൂര്ണ്ണ  വവദതതതീകേരണലാം,  കുടനിലവള്ളലാം,  സഞഭാരകയഭാഗലമഭായ
കറഭാഡസ്റ്റ്,  പഭാലലാം,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  ഹഭാള,  സഹഭായനി  ലസന്റെറുകേള
തടങ്ങനിയ പശഭാത്തല സസൗകേരലങ്ങളുലാം വനപുണല വനികേസനലാം,
സസ്വയലാംലതഭാഴനില് പദതനികേളനിലൂലട വരുമഭാനദഭായകേ സലാംരലാംഭങ്ങള
എന്നനിവ സൃഷനിക്കുവഭാനഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

4. പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയനില്  ലചേലവഴനിക്കുന്ന തകേയസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
അവരുലട  ജേതീവനിത  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  ഉണഭാകുന്ന പുകരഭാഗതനി
അവലര  മുഖലധഭാരയനികലയസ്റ്റ് എത്തനിക്കുനലവന്നതസ്റ്റ് പടനികേവര്ഗ്ഗ
സര്കവ്വ  റനികപഭാര്ടനിലുലാം  വനിവനിധ  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിലുലാം
ലതളനിയനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  അര്ഹരഭായ  എലഭാ  പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം  പ്രകയഭാജേനലാം
ലഭനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതസ്റ്റ്. 

അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമലാം പദതനി

22(720)  ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏലത്തൂര്  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതഭാലക്ക  കകേഭാളനനികേളഭാണസ്റ്റ്
അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമപദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തകേയഭാണസ്റ്റ്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  ഇതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഏലത്തൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല കമപഭാടനിചഭാലനില് കകേഭാളനനിലയയുലാം
ലചേറുവറ  ഐ.എചസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.  കകേഭാളനനികയയുമഭാണസ്റ്റ്  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമവനികേസന
പരനിപഭാടനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിക്കുലാം  ഓകരഭാ  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം  വകേയനിരുത്തുകേയുലാം
ഒന്നഭാലാം  ഗഡുവഭായനി  50,00,000  രൂപ  വതീതലാം  അനുവദനിച്ചുനല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലചേറുവറ  കകേഭാളനനിയുലട  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനി  കൂടുകേയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്  എടുക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  കമപഭാടനിചഭാലനില്  കകേഭാളനനിയനില്  പകേര്ചപനനി
പടര്ന്നനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  കൂടഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അത
കേഴനിഞ്ഞഭാലുടനതലന്ന കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി കൂടനി പ്രവൃത്തനികേള തടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമലാം പദതനി

23(721)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള,  മണലൂര്
മണ്ഡലത്തനിലല  ലപരുമല,  മധുക്കര  കകേഭാളനനികേളുലട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഇകപഭാള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാളനനികേളനില്  നടത്തുന്ന  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏലതലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  ഓകരഭാന്നനിനുലാം  വരുന്ന  എസനികമറസ്റ്റ്  തകേ  എത്രയഭാണസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലനലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  മണലൂര്
മണ്ഡലത്തനിലല  ലപരുമല,  മധുക്കര  കകേഭാളനനികേളുലട  വനികേസന  പ്രവര് ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിര്വ്വഹണ ഏജേനസനിയഭായ ജേനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം പടനികേജേഭാതനി
വനികേസന  വകുപ്പുമഭായനി  MOU  ഒപ്പുവച  പ്രകേഭാരലാം  ഒന്നഭാലാം  ഗഡുവഭായനി  50,00,000
രൂപഭാ  വതീതലാം  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  എസനികമറസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കകേഭാളനനികേളനില്  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  കൂടനി  നടത്തഭാന
നനിശയനിചനിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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മധുക്കര കകേഭാളനനി

ക്രമ നമ്പര് പ്രവൃത്തനികേളുലട കപരസ്റ്റ്

1  സബ്ലസന്റെര്

2 കുടനിലവള്ളലാം

3 വഭായനശഭാലഭാ നവതീകേരണലാം

4 കുളനിക്കടവസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

5 ബസസ്റ്റ് തനിരനിവനിനസ്റ്റ് വസഡസ്റ്റ് ലപ്രഭാടക്ഷന

6 കസഭാളഭാര് വവദതതനി സതീറസ്റ്റ് വലറസ്റ്റ്

7 ലവണ്ണക്കഭാന പഭാലലാം വതീതനികൂടല്

8 ഭവന പുനരുദഭാരണലാം

ലപരുമല കകേഭാളനനി

ക്രമ നമ്പര് പ്രവൃത്തനികേളുലട കപരസ്റ്റ്

1 കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം

2 കുടനിലവള്ള  പദതനി  -  കുഴല്ക്കനിണര്  കുഴനിചസ്റ്റ്  വതീടുകേളനികലയസ്റ്റ്
വലകനിഗത കേണക്ഷന നല്കുന

3 വതീടസ്റ്റ് റനിപയര്

4 LED ബളബസ്റ്റ് അസലാംബനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്

5 ബഭാഗസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

6 കുട നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറസ്റ്റ്

7 കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ് വഴനികേള

8 ലഡ്രെെയനികനജേസ്റ്റ് പദതനി

9 പനി.എചസ്റ്റ്.സനി. സബ്ലസന്റെര്

നനിര്വ്വഹണ ഏജേനസനി, എസനികമറസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനി
ലഭാത്തതനിനഭാല് തകേ സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമല. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 107

ലചേറുലനലനി ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനി

24(722)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലനലനിയഭാമ്പതനി പഞഭായത്തനിലല ലചേറുലനലനി ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനിയനില്
എത്ര കുടുലാംബങ്ങളഭാണസ്റ്റ് തഭാമസനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ഒനമനിലഭാത്ത  ഈ  കകേഭാളനനിയനിലല
ജേനങ്ങളുലട പുനരധനിവഭാസപദതനി സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എവനിലടയഭാണസ്റ്റ് സലലമനലാം,
എത്ര ഏക്കറഭാണസ്റ്റ് എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലചേറുലനലനി കകേഭാളനനിക്കഭാരുലട പുനരധനിവഭാസപദതനി എന്നസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലചേറുലനലനി  കകേഭാളനനിയനില്  കേഭാടര്  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  17  കുടുലാംബങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
തഭാമസനിച്ചു വരുന്നതസ്റ്റ്. 

(ബനി) ടനി കകേഭാളനനി നനിവഭാസനികേളുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി അനുകയഭാജേലമഭായ സലലാം
കേലണത്തുന്നതനിനുകവണനി ബഹുമഭാനലപട ജേനിലഭാ കേളകര് റവനന്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസലറ
ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഇഷലപട  ഭൂമനി  കേലണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  വട്രബല്  എകറനഷന
ഓഫതീസര് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സലലാം കേലണത്തനിയനിടനില. 

(ഡനി) സലലാം കേലണത്തുന്ന മുറയസ്റ്റ് പുനരധനിവഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

അലാംകബദ്കേര് സസ്വഭാശയ ഗ്രഭാമലാം പദതനി

25(723)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്കേര് സസ്വഭാശയ ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കേഭാടഭാക്കട
മണ്ഡലത്തനിലല  നനിലകമല്  കകേഭാളനനി,  കതരനിയഭാവനിള  കകേഭാളനനി  എന്നനിവ  നവതീകേരനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള ഏതഘടലാം വലര എത്തനി ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  തടര്നടപടനികേള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  അലാംകബദ്കേര്  സസ്വഭാശയ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  കേഭാടഭാക്കട
നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  നനിലകമല്,  കതരനിക്കവനിള  എന്നതീ  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേള
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്വ്വഹണ  ഏജേനസനിയഭായ  ജേനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം
പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന  വകുപ്പുമഭായനി  MOU  ഒപ്പുവച  പ്രകേഭാരലാം  ഒന്നഭാലാം  ഗഡുവഭായനി
50,00,000  രൂപഭാ  വതീതലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലകമല്  കകേഭാളനനിയനില്  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനി  കൂടുകേയുലാം ജേനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം എസനികമറസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കതരനിക്കഭാവനിള  കകേഭാളനനിയനില്  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനി കൂടുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  നനിര്വ്വഹണ ഏജേനസനി തയ്യഭാറഭാക്കനി നല്കുന്ന വനിശദമഭായ എസനികമറ്റുലാം
റനികപഭാര്ട്ടുലാം ജേനിലഭാ പടനികേജേഭാതനി വനികേസന ഓഫതീസറുലട ശനിപഭാര്ശകയഭാലട ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി വനികേസന വകുപസ്റ്റ് ഡയറകര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയുലാം കകേഭാളനനിയനിലല
പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതമഭാണസ്റ്റ്. മുന കൂറഭായനി അനുവദനിച 50 ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  75%  തകേ  വനിനനികയഭാഗനിചതനിലന്റെ  ബനില്ലുലാം  അനുബന  കരഖകേളുലാം
ഹഭാജേരഭാക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ്  രണഭാലാം ഗഡുവഭായനി  30%  തകേയുലാം പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
വഫനല്  ബനില്,  വനിനനികയഭാഗ  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്,  അനുബന  കരഖകേള  എന്നനിവ
ഹഭാജേരഭാക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് അവസഭാന ഗഡുവഭായ 20% തകേയുലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

അലാംകബദ്കേര് സസ്വഭാശയ ഗ്രഭാമലാം പദതനി

26(724)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംകബദ്കേര് സസ്വഭാശയ  ഗ്രഭാമലാം  പദതനി  എന മുതലഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനി
വരുന്നതസ്റ്റ്  ;  ഇതനികനഭാടകേലാം എത്ര കകേഭാളനനികേളനിലഭായനി എത്രകകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനഭായനി
ലചേലവഴനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് ജേനില തനിരനിചസ്റ്റ് കകേഭാളനനികേളുലട കപരസ്റ്റ് സഹനിതലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) 2016-17  മുതല് പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനില് എലനഭാലക്ക മഭാറങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ;

(സനി) റഭാന്നനി നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില് ഏലതഭാലക്ക കകേഭാളനനികേളനിലഭാണസ്റ്റ് ഈ
പദതനി ഇതനികനഭാടകേലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ;

(ഡനി)  2016-17-ല്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  കകേഭാളനനികേള  ഏലതഭാലക്ക  ;  പദതനി
നനിര്വ്വഹണലാം  ഏതസ്റ്റ്  ഏജേനസനിലയ  ആണസ്റ്റ്  ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  ;  എലനഭാലക്ക
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  കകേഭാളനനിക്കുലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷമഭാണസ്റ്റ്  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമ  വനികേസന
പരനിപഭാടനി ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്.  ടനി പദതനിക്കഭായനി   196  കകേഭാളനനികേളക്കസ്റ്റ്  98 കകേഭാടനി രൂപ
ഇതനികനഭാടകേലാം  അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  കകേഭാളനനികേളുലട  ജേനില  തനിരനിചസ്റ്റ്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയ ലനിസസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(ബനി)  40  പടനികേജേഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങള്ളസ്റ്റ്ള  കകേഭാളനനികേളനിലഭാണസ്റ്റ്  അലാംകബദ്കേര്
സസ്വഭാശയ ഗ്രഭാമലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വതീടസ്റ്റ്  ലമയനിന്റെനനസനിനസ്റ്റ്  1,00,000
രൂപയുലാം  അനുവദനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമ  വനികേസന  പരനിപഭാടനിയനില്
ഒരു കകേഭാളനനിക്കസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്ന തകേ 50%, 30%, 20% എന്ന നനിരക്കനില് പ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗതനി അനുസരനിചസ്റ്റ് നനിര്വ്വഹണ ഏജേനസനിക്കസ്റ്റ് ഗഡുക്കളഭായനി നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
പരനിപഭാടനിയുലട വനിലയനിരുത്തലനിനഭായനി സകങതതലത്തനിലുലാം ജേനിലഭാതലത്തനിലുലാം കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമ  വനികേസന  പരനിപഭാടനിക്കസ്റ്റ്  നനിര്വ്വഹണ
ഏജേനസനിയഭായനി  ജേനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ്  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   അവര്ക്കസ്റ്റ്
എലനങനിലുലാം  പരനിമനിതനിയുള്ളപക്ഷലാം  മറസ്റ്റ്  ഏജേനസനികേലള  പരനിഗണനിക്കഭാലമന്നസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) റഭാന്നനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില് ചേഭാകനഭാലനില് പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനിലയയഭാണസ്റ്റ്
ടനി പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമ വനികേസന പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2016-17-ല്
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ള  കകേഭാളനനികേളുലട  ലനിസസ്റ്റ്  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*  ടനി
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം,  ചുവലട  ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളനില്നനിനലാം  ഓകരഭാ
കകേഭാളനനിക്കുലാം  ആവശലമഭായവ  ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയുലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  

1. ഇകന്റെണല് കറഭാഡസ്റ്റ്/ഫുട്പഭാത്തസ്റ്റ്

2. ആശയ വനിനനിമയ സസൗകേരലലാം

3. കുടനിലവള്ള സസൗകേരലങ്ങള

4. ലഡ്രെെയനികനജേസ്റ്റ് സസൗകേരലങ്ങള

5. വവദതതതീകേരണലാം/വതീടുകേളനികലയ്ക്കുള്ള കസഭാളഭാര് വവദതതതീകേരണലാം

6. കസഭാളഭാര് ലതരുവസ്റ്റ് വനിളക്കസ്റ്റ്

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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7. സഭാനനികറഷന

8. ഭവന പുനരുദഭാരണലാം

9. മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം

10. ലപഭാതവഭായ  സസൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തല്/കേളനിസലലാം
മുതലഭായവ (സലലാം ലഭലമഭാലണങനില്)

11. സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

12. ഇറനികഗഷന

13. അടുക്കളകത്തഭാടലാം

14. വരുമഭാനദഭായകേ  പദതനികേളഭായ  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം/കഹഭാര്ടനികേളചര്
വതീവനിലാംഗസ്റ്റ്/കേരകേസൗശലലാം മുതലഭായവ  (വനനിതകേളക്കുള്ള സസ്വയലാംലതഭാഴനില്
പദതനി)  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനസ്റ്റ്  ജേനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ജേനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കസ്റ്റ് എലനങനിലുലാം പരനിമനിതനിയുള്ളപക്ഷലാം ബനലപട
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്
ഏജേനസനികേലള ലകേഭാണ്ടുലാം നനിര്വ്വഹണലാം നടത്തഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണനില് നനിനലാം തകേ

27(725)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പടനികേജേഭാതനി  വകുപനിലന്റെ  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്
ഫണനില് നനിനലാം കചേലക്കര നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില് ഏലതലഭാലാം പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
തകേ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസ  എനഭാലണന്ന
വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ; 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണനില്
നനിനലാം തകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന. * 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസ  അനുബനലാം  1-ല്
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18-ലല  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലഭലമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം  2 ആയനി കചേര്ക്കുന. *

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലല വനിദലഭാര്തനികേളുലട വസപന്റെസ്റ്റ്

 28(726)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലല ഏലതലഭാലാം സമുദഭായങ്ങളനിലല വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്
വസപന്റെസ്റ്റ്  നല്കുന്നലതനലാം  അതനിലന്റെ  പ്രതനിമഭാസ  നനിരക്കസ്റ്റ്  എത്രയഭാലണനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അണ് എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കുന്ന, പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലല
വനിദലഭാര്തനികേളുലട ടന്യൂഷന ഫതീസസ്റ്റ്  റതീ-ഇലാംകബഴസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്ന പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;
ഉലണങനില്  അതനിനു  സസ്വതീകേരനികക്കണ  നടപടനിക്രമങ്ങള  എലനലഭാലാം  എന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 23-7-2016-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  (പനി)  നമ്പര് 4/2016/പജേപവവനിവ
പ്രകേഭാരലാം  പ്രതീ-ലമട്രനികേസ്റ്റ്  തലത്തനില്  പടനികേജേഭാതനിയനില്  നഭായഭാടനി,  കവടന,  കവട്ടുവന,
കേരനിമ്പഭാലന,  മഭാവനിലന,  അരുനതനിയഭാര്,  ചേക്ലനിയന,  കേള്ളഭാടനി  എന്നതീ  സമുദഭായങ്ങളനിലല
വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് വസപന്റെസ്റ്റ് നല്കുന്നതസ്റ്റ്. 

പ്രതീ  -  ലമട്രനികേസ്റ്റ് പ്രതനിമഭാസ നനിരക്കസ്റ്റ്  :

എല്.പനി. - 130 രൂപ

യു.പനി. - 160 രൂപ

എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. - 190 രൂപ

കപഭാസസ്റ്റ്  ലമട്രനികേസ്റ്റ്  തലത്തനില്  പടനികേജേഭാതനിയനില്ലപട  എലഭാ  സമുദഭായങ്ങളനിലല
വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം പ്രതനിമഭാസ വസപന്റെസ്റ്റ് നല്കുന.  കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രനികേസ്റ്റ്
പ്രതനിമഭാസ നനിരക്കസ്റ്റ് 8 കേനികലഭാമതീററനിനുള്ളനില് തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  630
രൂപ 8   കേനികലഭാമതീററനിനസ്റ്റ് ലവളനിയനില് തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് 750 രൂപ.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  വനിദലഭാര്തനികേളുലട ക്ലഭാസസ്റ്റ് തനിരനിച്ചുള്ള ലനിസസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കനി ഫതീസസ്റ്റ്
നനിരക്കസ്റ്റ്  കരഖലപടുത്തനി  ഡനി.ഇ.ഒ./എ.ഇ.ഒ.  കമലലഭാപസ്റ്റ്  ചേഭാര്ത്തനി  ബനലപട
കബഭാക്കസ്റ്റ്/മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന  പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസനില്  നല്കേണലാം.
അദലയന വര്ഷഭാവസഭാനലാം തകേ റതീ-ഇലാംകബഴസ്റ്റ് ലചേയ്തു നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 
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പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങളുലട വതീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

29(727) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .    പനി  .    ലജേ  .    കജേഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  വതീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം
ക്രമതീകേരണങ്ങളഭാണസ്റ്റ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നടപസ്റ്റ് സമ്പത്തനികേവര്ഷലാം ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഭവനങ്ങള കേലണത്തനി അവ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഇതനികനഭാടകേലാം  വകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള  എലനലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2007-08 മുതല് അനുവദനിച വതീടുകേളനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത  അവകശഷനിക്കുന്ന വതീടുകേളക്കസ്റ്റ്  സനില്  ഓവര്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
പുതക്കനിയ നനിരക്കനിനസ്റ്റ് ആനുപഭാതനികേമഭായ തകേ നല്കുനണസ്റ്റ്. ഇതനിനുപുറകമ 2007-08 മുതല്
2013-14  വലര  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില്  പഴയ  നനിരക്കനില്  തകേ  വകേപറനി
നനിശനിതഘടലാം വലരയുള്ള പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ് നനിശനിത
ഘടലാം  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപയസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായ
നനിരക്കനില് ഒടുവനില്  വകേപറനിയ  നനിശനിത ഗഡു തകേ അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി
നല്കേനിവരുന.

(ബനി) 2007-08 മുതല്   2016-17 വലര അനുവദനിചവയനില്    1-4-2017-നസ്റ്റ്
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത  അവകശഷനിച  25772  വതീടുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപസ്റ്റ് വര്ഷലാം 103,92,30,462 രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലൂലട  2440  വതീടുകേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2007-08 മുതല്  2013-14  വലര അനുവദനിച വതീടുകേളക്കസ്റ്റ്
അധനികേ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
1,46,68,750 രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ സലാംവരണ തസനികേകേളനിലല നനിയമനങ്ങളക്കുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം

30(728)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  സലാംവരണലാം  ലചേയനിട്ടുള്ള
തസനികേകേളനിലല  നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന്നതസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം  ഒഴനിവുകേള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകേഭാനുള്ള
കേഭാരണലമനഭാണസ്റ്റ്;  ഒഴനിവുകേള  യഥഭാസമയലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനില്  ഒഴനിവുകേള  നനിലവനിലുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  സലാംവരണലാം  ലചേയനിട്ടുള്ള
ഒഴനിവുകേള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  കേഭാലതഭാമസലാം  അതതസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി
ബനലപടവയഭാണസ്റ്റ്.   ഇത്തരലാം കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുന്ന വകുപസ്റ്റ്  അധനികേഭാരനികേലള
കനരനിടസ്റ്റ്  വനിളനിചസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നതളലപലടയുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ്  വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ഒഴനിവുകേള  യഥഭാസമയലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ലഭലമഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് പഞഭായത്തസ്റ്റ്, കപഭാലതീസസ്റ്റ്,
ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  വലവസഭായനികേ  പരനിശതീലനലാം,
ഫയര്  &  റസന്യൂ,  ആകരഭാഗലലാം  എന്നനിങ്ങലന  ഏഴസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേളനില്  ഇത്തരത്തനില്
ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. 

ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനികേളുലട
നവതീകേരണലാം

31(729)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേള
ഏലതലഭാലാം  ;  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ കകേഭാളനനികേളനിലുലാം എത്ര കുടുലാംബങ്ങളുലണന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത  ഗ്രഭാമലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട നവതീകേരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  കകേഭാളനനികേളനില്  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുനണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
404/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  2009-ല്  കേനില  നടത്തനിയ  സര്കവ്വയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ

ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  ലനിസസ്റ്റ്,  കുടുലാംബങ്ങളുലട

എണ്ണലാം സഹനിതലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം  സസ്വയലാംപരലഭാപ്ത  ഗ്രഭാമലാം

പദതനിയനില് കകേഭാളനനികേലള ലതരലഞ്ഞടുത്തനിടനില.

(സനി)  ബഭാധകേമല. 

പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനികലയ്ക്കുള്ള കറഭാഡുകേളുലട ഫതീസനിബനിലനിറനി

സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

32(730) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേൾക്കുള്ളനിലല  കറഭാഡുകേള  മഭാത്രലാം  നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം

കകേഭാളനനികേളനികലയസ്റ്റ്  പ്രകവശനിക്കുന്ന  ഭഭാഗങ്ങളനിലല  കറഭാഡുപണനിക്കുള്ള  അനുമതനി,

ഫതീസനിബനിലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ലഭലമലലന്ന  കേഭാരണത്തഭാൽ  നനികഷധനിചസ്റ്റ്  എത്തനികചകരണ

മഭാര്ഗ്ഗലാം ദുഷ്കരമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതനിലല അപഭാകേത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രകവശന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലല  കേലുങ്കു  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കറഭാഡു  നനിര്മ്മേഭാണലാം

എന്നനിവയസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നസ്റ്റ്

ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫതീസനിബനിലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ലഭലമലലന്ന  കേഭാരണത്തഭാല്

കകേഭാളനനികേളനികലയ്ക്കുള്ള കറഭാഡസ്റ്റ് പണനിക്കുള്ള അനുമതനി നനികഷധനിചസ്റ്റ് എത്തനികചകരണ

മഭാര്ഗ്ഗലാം ദുഷ്ക്കരമഭാക്കുന്ന അവസ ചേനില കകേഭാളനനികേളനില് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവനിലല നനിയമപ്രകേഭാരലാം കകേഭാളനനികേളക്കുള്ളനിലല കറഭാഡുകേള, കേലുങസ്റ്റ്

എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന

കേഴനിയുകേയുള. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ, പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളലക്കതനിലരയുള്ള ജേപ്തനി
നടപടനികേള

33(731) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജേഷസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധ ബഭാങ്കുകേള, സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള, ഹസൗസനിലാംഗസ്റ്റ് കബഭാര് ഡുകേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  വഭായ്പ  എടുത്ത  പടനികേജേഭാതനി-  പടനികേവര്ഗ്ഗ,  പനിന്നഭാക്ക
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുള്ളവര്  നനിലവനില്  ജേപ്തനി  നടപടനികേള  കനരനിടുന്ന  സലാംഭവങ്ങള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  ജേപ്തനി  നടപടനികേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനികനഭാ  വഭായ്പഭാ
കുടനിശനികേകേള  എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനികനഭാ  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വലകമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങള  :

സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്  കകേരള  സലാംസഭാന
പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതലാം  31-3-2010-നസ്റ്റ്
തനിരനിചടവസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭായതമഭായ  വഭായ്പകേളനില്  മുതലുലാം  പലനിശയുലാം  ഉളലപലട
ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനസ്റ്റ്  സ.ഉ.(അചടനി)നമ്പര്
24/2015/പജേപവവനിവ. തതീയതനി 30-3-2015 നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം
വലവസ  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17  വര്ഷലാം  69,413   കകേസുകേളനിലഭായനി
കേടലാം എഴുതനിത്തള്ളുവഭാന 88,53,64,000 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങള  :

സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്,  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേള,  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള,  കദശസഭാല്കൃത  ബഭാങ്കുകേള,
പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  കുടുലാംബശതീ
യൂണനിറ്റുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ളതലാം    1-4-2006
മുതല് 31-3-2014 വലര തനിരനിചടവസ്റ്റ് കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് കുടനിശനികേയഭായതമഭായ
ഒരു ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുള്ള  വഭായ്പകേള  (മുതലുലാം,  പലനിശയുലാം  പനിഴപലനിശയുലാം
കചേര്ത്തസ്റ്റ്)  സ.ഉ.(അ)നമ്പര്  71/15/പജേപവവനിവ  തതീയതനി  1-10-2015
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പ്രകേഭാരലാം  കേടലാം  എഴുതനിത്തള്ളുന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  2838  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കഭായനി
7,82,53,121  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇളവനിനസ്റ്റ്  അര്ഹമഭായ
കകേസുകേളനില്  ജേപ്തനി  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  അയചതഭായനി  ശദയനില്ലപടതനില്
ബഭാങസ്റ്റ്  മഭാകനജേര്മഭാകരഭാടസ്റ്റ്  ജേപ്തനി  നടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങള  :

കകേരള സലാംസഭാന പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനില്
നനിനലാം വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ്  നനിലവനില് ജേപ്തനി  നടപടനികേള കനരനിടുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്
ആശസ്വഭാസലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  പനിഴപലനിശ,  പലനിശ  എന്നനിവയനില്
ഇളവുകേള  നല്കേനി  ഒറതവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്. 

പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലല യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലവസരലാം

34(732)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജേഭാതനി, പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലല യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലവസരലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പടനികേജേഭാതനി,
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്ന  എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങള  :

അഭലസവനിദലരുലാം,  ലതഭാഴനില്രഹനിതരുമഭായ പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
കേമ്പന്യൂടറധനിഷനിത  ലതഭാഴനില്  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേള
ലകേല്കട്രഭാണ്,  സനി-ഡനിറസ്റ്റ്,  വസബര്ശതീ  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങള
വഴനി നടത്തനിവരുന. 

പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ലജേ.സനി.ബനി.,
ഹനിറഭാചനി ഓപകറഷന എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി
ലതഭാഴനില്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  പദതനി  KAICO-യുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
നടത്തനിവരുന. 
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പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  ലചേയസ്റ്റ്  ഉപജേതീവനലാം
നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  KEPCO-യുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  മുടകക്കഭാഴനി
വളര്ത്തല് പദതനി നടപഭാക്കനിവരുന.

സഭാര്ടസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്  മനിഷലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  പടനികേജേഭാതനി  യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
സലാംരലാംഭകേതസ്വ  പരനിശതീലനവുലാം  ഇനകേതകബഷന  ലസന്റെറനില്
സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഹഭായവുലാം  പരനിശതീലനവുലാം
നല്കുന. പരനിശതീലനലാം വനി ജേയകേരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്
പുതനിയ വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  50%
സബ്സനിഡനികയഭാലട ബഭാങസ്റ്റ് വഭായ്പ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം പദതനിയുണസ്റ്റ്.

പടനികേജേഭാതനി  യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  വസനതീകേ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
വസനലത്തനില്  പ്രകവശനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രതീ  റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാഴസ്റ്റ് എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

വനികദശത്തസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് കതടുന്ന പടനികേജേഭാതനി  യുവജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  1
ലക്ഷലാം രൂപ വലര സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന.

സസ്വയലാം  ലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്ന യുവതതീയുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ് മുകഖന 1  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഗ്രൂപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്   10  ലക്ഷലാം രൂപ
വലരയുലാം  സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുന്ന പദതനി.

കൂടഭാലത  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്  നനിനലാം
പഠനിചനിറങ്ങുന്ന  കുടനികേളക്കുകവണനി  ലതഭാഴനില്കമള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
വനിവനിധ തരലാം ലതഭാഴനിലധനിഷനിത കകേഭാഴ്സുകേള, വനപുണല വനികേസന
പദതനികേള,  കസഭാഫസ്റ്റ്  സനില്  പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  വനിവനിധ
തരത്തനിലുള്ള വരുമഭാനദഭായകേ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2. പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങള  :

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  യുവജേനങ്ങളക്കഭായനി
സസ്വയലാംലതഭാഴനിലനിനുലാം  വവദഗല  പരനിശതീലനത്തനിനുമുള്ള  വനിവനിധ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ആയതനിനസ്റ്റ്   “പടനികേവര്ഗ്ഗ
യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  സസ്വയലാംലതഭാഴനിലനിനുലാം  വനപുണല  വനികേസന
പരനിശതീലനത്തനിനുമുള്ള  സഹഭായലാം”എന്ന  ശതീര്ഷകേലാം  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്,  പൂളഡസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്,  ആര്ടനിക്കനിള
275(1),  എസസ്റ്റ്.സനി.എ. ടു ടനി.എസസ്റ്റ്.പനി. എന്നതീ പദതനികേളനിലുളലപടുത്തനി
വനപുണല  വനികേസന  പദതനികേളുലാം  സലാംരലാംഭകേതസ്വ  വനികേസന
പരനിപഭാടനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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നനിശനിത  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  അടനിസഭാന  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  വകേവരനിക്കുന്നത
ലകേഭാണ്ടു മഭാത്രലാം പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കജേഭാലനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാധലത   കുറവഭാലണന്നസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയതനിലന  തടര്ന്നസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്
കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുമുള്ള  ലതഭാഴനില്  വനപുണല  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  വനിദഗ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുലാം കജേഭാലനി ഉറപഭാക്കുന്ന പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത പരനിപഭാടനികേളുലട വനിവരലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

* വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ഐ.ടനി.ഐ.
എന്നനിവ  വഴനിയുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഇതര  സഭാപനങ്ങള  വഴനിയുലാം
ലതഭാഴനില് വനപുണല വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കനി വരുന.

* 2016-17 വര്ഷലാം മുതല് 'കഗഭാത്ര ജേതീവനികേ' എന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം
1140 ലതഭാഴനില്രഹനിതലര കേലണത്തനി അവര്ക്കസ്റ്റ് 7 ഇനങ്ങളനിലുള്ള
ലതഭാഴനില്  വനപുണല  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  പുതനിയ  ലതഭാഴനില്
കമഖലകേള  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭകേതസ്വലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആയതസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്നതവലരയുള്ള
സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  334  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനി
നടപഭാക്കനി വരുന.  (പദതനി വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം  1 ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.)*

കൂടഭാലത തഭാലഴപറയുന്ന സഭാപനങ്ങളുമഭായനികചര്ന്നസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം
നല്കേനി സസ്വകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില് ലപയനിലസന്റെസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. ലനട്ടൂര് ലടകനിക്കല് ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ഫസൗകണഷന

2. ലകേല്കട്രഭാണ്

3. ലസന്റെര്  കഫഭാര്  ബകയഭാ  കപഭാളനിമര്  സയനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
ലടകകഭാളജേനി

4. ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ഓഫസ്റ്റ് ഇനല ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

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

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(എ) മനില്മ

(ബനി) കുടുലാംബശതീ

(സനി) മതീറസ്റ്റ് കപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇനല ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

(വനിശദവനിവരലാം അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.)*

* കൂടഭാലത സലാംഘങ്ങളവഴനി സസ്വയലാംലതഭാഴനില് പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
“ഗദ്ദേനികേ”കപഭാലുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) 1. പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങള  :

3944  കപര്ക്കസ്റ്റ്  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലൂലട  സസ്വയലാംലതഭാഴനില്
സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

2. പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങള  :

വകുപനിലന്റെ പദതനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലഴപറയുന്ന പരനിപഭാടനികേളനിലൂലട
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പദതനികേള ലതഭാഴനില് ലഭനിചവരുലട എണ്ണലാം

കഗഭാത്രബന   241

സഭാമൂഹല പഠനമുറനി   100

ലപ്രഭാകമഭാടര്  1182

മഭാകനജേലമന്റെസ്റ്റ് ലട്രയനിനനി   140

കേമ്മേനിറഡസ്റ്റ് കസഭാഷലല് വര്ക്കര്  15 (38 കപലരക്കൂടനി
 നനിയമനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അകപക്ഷകേള  
 ക്ഷണനിച്ചു.)

പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട വഭായ്പകേള എഴുതനിത്തള്ളുന്ന
പദതനി

35(733)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  വഭായ്പകേള
എഴുതനിത്തള്ളുന്ന പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  എങനില്  ഏലതഭാലക്ക  ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  എടുത്ത,
ഏലതഭാലക്ക  തരത്തനിലുള്ള,  ഏതവലരയുള്ള  വഭായ്പകേളഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തകേ  കവണനിവരുലമനലാം  എത്ര  തകേ  ഇതവലര
അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങള:

ഉണസ്റ്റ്. പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര് കകേരള സലാംസഭാന പടനികേജേഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന/സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതലാം  31-3-2010-നസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്
പൂര്ത്തനിയഭായതമഭായ  വഭായ്പകേളനില്  മുതലുലാം  പലനിശയുലാം  ഉളലപലട
ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനസ്റ്റ്  സ.ഉ.(അചടനി)
നമ്പര്  24/2015/പജേപവവനിവ  തതീയതനി    30-3-2015  നമ്പര്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം വലവസ ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.     

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങള  :

ഉണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (അ)നമ്പര്  71/15/പജേപവവനിവ
തതീയതനി  1-10-2015 പ്രകേഭാരലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്, വനിവനിധ
ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ളതലാം   1-4-2006
മുതല്  31-3-2014  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  കേഭാലഭാവധനി
കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  കുടനിശനികേയഭായതമഭായ  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുള്ള
വഭായ്പകേള  (മുതലുലാം,  പലനിശയുലാം  പനിഴപലനിശയുലാം  മറസ്റ്റ്  ലചേലവുകേളുലാം
ഉളലപലട) എഴുതനിത്തള്ളുന്ന പദതനി അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,
സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള,  കദശസഭാത്കൃത  ബഭാങ്കുകേള,  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള,  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ള  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പ,  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ,
സസ്വയലാംലതഭാഴനില് വഭായ്പ,  സസ്വര്ണ്ണ പണയത്തനികനലുള്ള കേഭാര്ഷനികേ
വഭായ്പ എന്നതീ ഇനത്തനിലുള്ള 1-4-2006  മുതല്  31-3-2014  വലര
കുടനിശനികേയഭായതമഭായ  1,00,000  രൂപ  വലരയുള്ള  വഭായ്പകേള
പലനിശയുലാം  പനിഴപലനിശയുലാം  അടക്കലാം  നനിര്ദ്ദേനിഷ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം  എഴുതനി  തള്ളുന്നതസ്റ്റ്.  വഭായ്പ  തകേ,  മുതല്,  പലനിശ,  പനിഴപലനിശ
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എന്നനിവയുളലപലട  ഒരു  ലക്ഷത്തനില്  അധനികേരനിച്ചുവരുകേയഭാലണങനില്
അകപക്ഷകേന  അധനികേരനിച്ചുവരുന്ന  തകേ  ആദലലാം  ബനലപട
സഭാപനത്തനില്  അടച്ചുതതീര്ത്തസ്റ്റ്  ലതളനിവസ്റ്റ്  ഹഭാജേരഭാക്കുന്നപക്ഷലാം
അവകശഷനിക്കുന്ന  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയസ്റ്റ്  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ഇളവസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി) പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങള  :

പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  ആവശലമഭായ  138,53,64,000  രൂപ
നഭാളനിതവലര അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങള  :

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  ടനി  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി
കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന
നനിര്വ്വഹണ  ഏജേനസനിയഭായനി  തനിരലഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം  പദതനി  നടപനിലഭാ
ക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  39,52,41,000 രൂപ ടനി കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്   2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടനി തകേയനില്
നനിനലാം  നഭാളനിതവലരയഭായനി  7,82,53,121  രൂപ  അര്ഹരഭായ  2838
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് കേടലാം എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനഭായനി അനുവദനിച്ചു നലനി. 

പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപട
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള

36(734)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ/പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപട  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
വനിവനിധതരലാം കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആധഭാര് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;
വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ബഭാങസ്റ്റ് അക്കസൗണ്ടുകേള ആധഭാറുമഭായനി ബനനിപനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കപരനില്
എത്ര  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  കസഭാളര്ഷനിപ്പു  തകേ  ലഭനിക്കഭാലത  കപഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്  ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രശ്നലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് എലനങനിലുലാം പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി  പനിന്നഭാക്ക
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് വനിവനിധതരലാം കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ജേനി.ഒ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര്  1620/2012/പജേപവവനിവ.  തതീയതനി  19-12-2012  പ്രകേഭാരലാം  ആധഭാര്
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നല്കുന്ന ആനുകൂലലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആധഭാര് ലനിങസ്റ്റ് ലചേയ ബഭാങസ്റ്റ് അക്കസൗണസ്റ്റ് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി) ബഭാങസ്റ്റ് അക്കസൗണസ്റ്റ് ആധഭാറുമഭായനി ബനനിപനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കപരനില് ഒരു
വനിദലഭാര്തനിയുകടയുലാം തകേ തടഞവചനിടനില.

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രശ്നലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് പരഭാതനികേള ഒനലാം ലഭനിചനിടനില. 

പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിച സഹഭായങ്ങള

37(735) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപനിലനറ കേതീഴനില് 2011 മുതല് നഭാളനിതവലര
ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം ഉളലപടുത്തനിയ പദതനികേളുലാം വകേയനിരുത്തനിയ തകേയുലാം ലഭനിച കകേന്ദ്ര
ധനസഹഭായവുലാം ലചേലവഭാക്കലപട തകേയുലാം എത്ര എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില്  2011  മുതല്  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  പ്രഖലഭാപനിചതലാം
വകേയനിരുത്തനിയതമഭായ വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള എത്ര,  വനിതരണലാം ലചേയ തകേ
എത്ര,  ഇതനിനഭായനി  ലഭനിച  കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം  എത്ര,  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  എത്ര;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  സഹഭായങ്ങള  എലനലഭാലാം;  എത്ര  തകേ
ഇതനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനി; എത്ര തകേ ചേനിലവഭാക്കനി; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങള:

പടനികേജേഭാതനി  വകുപനിന കേതീഴനില്  2011  മുതല് ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം ഉളലപടുത്തനിയ
പദതനികേളുലടയുലാം  വകേയനിരുത്തനിയ  തകേകേളുലടയുലാം  ചേനിലവഭാക്കനിയ  തകേകേലളയുലാം
സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ഉളലപലട അനുബനലാം   1
ആയനി കചേര്ക്കുന. *

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങള  :

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  2011  മുതല്  നഭാളനിതവലര  ഓകരഭാ
വര്ഷവുലാം  ഉളലപടുത്തനിയ  പദതനികേളനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  തകേയുലാം
ലചേലവഴനിച തകേയുലാം ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ഇതനില്  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ലഭനിച  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  വനിവരലാം
അനുബനലാം   2 ആയുലാം കചേര്ക്കുന.*

വര്ഷലാം ബജേറസ്റ്റ് വനിഹനിതലാം ലചേലവഴനിച തകേ ശതമഭാനലാം

2011-12 197.71 167.44   84.69

2012-13 250.27 202.73    81

2013-14 358.47 303.34   84.62

2014-15 521.99 420.44   80.54

2015-16 543.27 409.93   75.46

2016-17 667.46 577.75   86.56

2017-18 714.39  85.93  12.03

(ബനി)  പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങള:

പടനികേജേഭാതനി വകുപനില്  2011  മുതല് ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം പ്രഖലഭാപനിചതലാം
വകേയനിരുത്തനിയതലാം  വനിതരണലാം  ലചേയതമഭായ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലങ്ങലള
സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള അനുബനലാം 3 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങള  :

2011-12  മുതല്   2017-18  വര്ഷലാം പ്രഖലഭാപനിചതലാം സലാംസഭാന ബഡ്ജേറനില്
വകേയനിരുത്തനിയതമഭായ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലങ്ങള,  ഇതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  തകേ  എന്നനിവ  സലാംബനനിച  വനിവരലാം
അനുബനലാം 4 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(സനി)  പടനികേജേഭാതനി വനിഭഭാഗങ്ങള  :

പടനികേജേഭാതനി  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം വനിവനിധ വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങളക്കസ്റ്റ് നല്കുന്ന തകേ
25%  വര്ദനിപനിച്ചു.  ബനിരുദ/ബനിരുദഭാനനര  കേലഭാ  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന
പടനികേജേഭാതനി  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പഠന പരനിശതീലന ഉപകേരണങ്ങള/

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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ഉപഭാധനികേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചു.  പഠനമുറനി,
വഭാത്സലലനനിധനി  എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം  വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  വുമണ്സസ്റ്റ് കഹഭാസല്,
ആണ്കുടനികേളുലടയുലാം  ലപണ്കുടനികേളുകടയുലാം  കപഭാസസ്റ്റ്  ലമട്രനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലുകേള
എന്നതീ പുതനിയ പദതനികേള ഈ സര്ക്കഭാര്  2017-18-ല് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം  50,000  രൂപയനില്നനിനലാം  75,000
രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുകേയുലാം വനികദശ ലതഭാഴനില് ധനസഹഭായലാം  50,000
രൂപയനില്നനിനലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2016-17, 2017-18  എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനില് പടനികേജേഭാതനി വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള
പദതനികേളക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് വകേയനിരുത്തനിയ വനിവരലാം അനുബനലാം  5  ആയനി
കചേര്ക്കുന.*

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങള  :

ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം പ്രഖലഭാപനിച സഹഭായങ്ങളനില് അനുവദനിചതലാം
ലചേലവഴനിചതമഭായ  തകേയുലട  വനിശദവനിവരലാം  അനുബനലാം  6  ആയനി
കചേര്ക്കുന.*

കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്

38(736) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജേന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  2016-17
വര്ഷത്തനില്  കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  അവയുലട  നനിലവനിലല  സനിതനിയുലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം

39(737)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനിയനില്ലപടവര്  എലാം.എല്.എ.  മുകഖന  വകുപ്പുമനനിയുലട
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായത്തനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള
അതനികനല്  ഉണഭാകുന്ന  തതീരുമഭാനലാം  എലാം.എല്.എ.-ലയ  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില് ഉകണഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി)  ഇലലങനില്  അകപക്ഷയനികനലുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  എലാം.എല്.എ.-ലയ
അറനിയനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതസ്റ്റ് പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ;

(സനി)  ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായത്തനിനുള്ള അകപക്ഷയനില് തതീരുമഭാനലാം വവകുന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുള്ള  ഇടലപടല്
ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്
മനനിയുലട ഓഫതീസനില് എലാം.എല്.എ.-മഭാര് മുകഖന സമര്പനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളനില്
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്  എലാം.എല്.എ.-മഭാലര  കരഖഭാമൂലലാം
അറനിയനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായത്തനിനഭായുള്ള  അകപക്ഷകേളനില്  കേഴനിവതലാം  കവഗലാം
തതീരുമഭാനലമടുത്തുവരുന.  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം

40(738)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനി  വകുപ്പുമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ഈ
സര്ക്കഭാര്  ഇതവലര  എത്ര  കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ്  ചേനികേനിത്സഭാധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  29,181   കപര്ക്കസ്റ്റ് ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 54,69,06,104 രൂപ ഇതനിനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പത്തനലാംതനിട ജേനിലയനിലല പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനികേള

41(739) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജേനിലയനില്  എത്ര  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേള  നനിലവനിലുലണന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവയനില് സസ്വയലാം പരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമമഭായനി ഏലതലഭാലാം കകേഭാളനനികേലളയഭാണസ്റ്റ്
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സസ്വയലാം പരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമമഭായനി ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ള കകേഭാളനനികേളുലട കപരുലാം
അനുവദനിച തകേയുലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡ ലലാം അടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇനനി  ഏലതങനിലുലാം  കകേഭാളനനികേള  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്ത  ഗ്രഭാമമഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുക്കുവഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  2013-ല്  പുറത്തനിറക്കനിയ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം പത്തനലാംതനിട ജേനിലയനില്   1706 പടനികേജേഭാതനി സകങതങ്ങള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ലനിസസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(ഡനി)  2016-17  മുതല് അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമവനികേസന  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  280  സകങതങ്ങള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുവഭാന
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലനനഭാറയനിലല അലാംകബദ്കേര് സസ്വയലാം പരലഭാപ്ത ഗ്രഭാമലാം പദതനി

42(740)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനനഭാറ  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  അലാംകബദ്കേര്  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്ത
ഗ്രഭാമലാം പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ഏലതലഭാലാം  കകേഭാളനനികേളുലട പ്രവര്ത്തനമഭാണസ്റ്റ്  നടക്കുന്നതസ്റ്റ്;
ഈ പ്രവര്ത്തനലാം എന്നസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചതഭാണസ്റ്റ്; നഭാളനിതവലര നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലനലഭാലമനലാം ഈ പദതനികേള എന്നസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലനനഭാറ  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലനനഭാറപഭാടലാം,  പടനിക്കല്പഭാടലാം  എന്നതീ
പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേലളയഭാണസ്റ്റ്  അലാംകബദ്കേര്  ഗ്രഭാമലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  2017 മഭാര്ചനില്   MOU   ഒപ്പുവച പ്രകേഭാരലാം, നനിര്വ്വഹണ
ഏജേനസനിയഭായ ജേനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ് ഓകരഭാ കകേഭാളനനിയുലടയുലാം  പദതനി

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  50,00,000  രൂപ  വതീതലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലനനമഭാറപഭാടലാം  കകേഭാളനനിയനില്  29-4-2017-നസ്റ്റ്  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  കൂടുകേയുലാം
എസനികമറസ്റ്റ്  എടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്വ്വഹണ  ഏജേനസനിക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. പടനിക്കല്പഭാടലാം കകേഭാളനനിയനില് കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി കൂടനി പദതനികേള
അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്വ്വഹണ  ഏജേനസനിക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  MOU  പ്രകേഭാരലാം  ആറുമഭാസലത്ത
കേഭാലയളവഭാണസ്റ്റ് നനിര്വ്വഹണ ഏജേനസനിക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

പയ്യന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂള

43(741)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  വര്ഷലത്ത ബജേറനില് പ്രഖലഭാപനിച പയ്യന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിലല
കമഭാഡല് റസനിഡനഷലല് സ്കൂള തടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതസ്റ്റ് വലരയഭായനി എന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സ്കൂള തടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതസ്റ്റ് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനിലല  തളനിപറമ്പസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കനിലല ലപരനികങ്ങഭാലാം  വനികലജേനില്
റതീസര്കവ്വ  നമ്പര്  52/2016  പ്രകേഭാരമുള്ള  4-0470  ലഹകര്  ഭൂമനി  കമഭാഡല്
റസനിഡനഷലല്  സ്കൂള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന  വകുപനിനസ്റ്റ്
വകേമഭാറനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടനി  സലത്തസ്റ്റ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  1563/2016/പജേപവവനിവ തതീയതനി  21-10-2016  പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി
ഉത്തരവഭായനിരുന. ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി KIIFB-യനില് 25 കകേഭാടനി രൂപയുലട
ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  5-8-2008-ലല  G.O.(MS)107/2010/
SC/ST DD  പ്രകേഭാരലാം അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലുലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) 2017-18  വര്ഷലാം തലന്ന എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.  പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പയ്യന്നൂര്  കബഭാക്കസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള  2,000  ചേതരശയടനികയഭാളലാം
വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള ഒരു ലകേടനിടലാം കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞഭായത്തസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനിയതനില് ആവശലമഭായ
ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരലലാം സൃഷനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിരുനലവങനിലുലാം
സല  പരനിമനിതനി  കേഭാരണലാം  ഉകപക്ഷനിക്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാലത  5-8-2008-ലല
G.O.(MS) 107/2010/SC ST DD പ്രകേഭാരലാം അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേ തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ലകേടനിടലാം  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭായനി  എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജേലമഭായ
വഭാടകേ ലകേടനിടലാം കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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ചേക്കനിലനിയന/അരുനതനിയഭാര് സമുദഭായലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

44(742) ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗമഭായ  ചേക്കനിലനിയന/അരുനതനിയഭാര്  സമുദഭായഭാലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  നനികഷധനിക്കുന  എന്ന  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കഭാന ലലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  1950-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  കകേരളത്തനില്  ചേക്കനിലനിയന/അരുനതനിയഭാര്  ജേഭാതനി
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നനിലലനലാം,  അതനിനഭാല്  ഇസൗ  ജേഭാതനിയനില്ലപടുന്നവരുലാം  കകേരളത്തനില്
സനിര തഭാമസക്കഭാരുമഭായവര്ക്കസ്റ്റ് ജേഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നല്കകേണതനിലലന്ന  1986-ലല
10/86/എസസ്റ്റ്.സനി. എസസ്റ്റ്.ടനി ഉത്തരവസ്റ്റ് റദ്ദേഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1950-നുമുമ്പസ്റ്റ്  കകേരളത്തനികലയസ്റ്റ്  കുടനികയറനിപഭാര്ത്ത  ചേക്ലനിയന/അരുനതനിയഭാര്
സമുദഭായക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ജേഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നനികഷധനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  1950-നുകശഷലാം  കകേരളത്തനികലയസ്റ്റ്  കുടനികയറനിപഭാര്ത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  സമുദഭായ
സഭാക്ഷലപത്രലാം  അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്,  കകേന്ദ്ര  ആഭലനര  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  12-2-1986-ല്  പുറലപടുവനിച  സ.ഉ.(വകേ)  നമ്പര്
10/86/പജേപവവനിവ. നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.  ടനി ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം  1950-നു
മുമ്പസ്റ്റ്  കുടനികയറനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  ഈ  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പടനികേജേഭാതനി  സമുദഭായ
സര്ടനിഫനിക്കറനിനസ്റ്റ്  അര്ഹതയുള.  കുടനികയറ  വനിഷയവുമഭായനി  ബനലപട  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഭരണഘടനഭാവലവസയനില് മഭാറലാംവരുത്തനിയഭാല്
മഭാത്രകമ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  കമല്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  റദ്ദേഭാക്കുകേകയഭാ  കഭദഗതനി  വരുത്തുകേകയഭാ
ലചേയ്യഭാന കേഴനിയുകേയുള.  ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള പ്രഭാകയഭാഗനികേ വവഷമലലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

അലാംകബദ്കേര് ഗ്രഭാമ വനികേസന പരനിപഭാടനി

45(743)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആലത്തൂര്  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  അലാംകബദ്ക്കര്  ഗ്രഭാമ  വനികേസന
പരനിപഭാടനി പ്രകേഭാരലാം ഏലറടുത്ത കകേഭാളനനികേളുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ആലത്തൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  ലനടുങ്ങരനകേഭാടസ്റ്റ്,
പനമ്പഴക്കഭാടസ്റ്റ്   എന്നതീ  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേളുലട  പദതനി  നനിര്വ്വഹണത്തനിനസ്റ്റ്
ഒന്നഭാലാം ഗഡുവഭായനി 50,00,000 രൂപ വതീതലാം നനിര്വ്വഹണ ഏജേനസനിയഭായ പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ജേനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനികേള കൂടനി
പ്രവൃത്തനികേള  ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ജേനിലഭാ
നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനി

46(744)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കസ്റ്റ്  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം
ലകേഭാടുത്തതനില്  ഏത  പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന  ഓഫതീസനിലല  ഏത  കബഭാക്കനിനഭാണസ്റ്റ്
കൂടുതല് തകേ അനുവദനിചതസ്റ്റ്; .

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  കബഭാക്കനിനസ്റ്റ്  2016-17  കേഭാലയളവനില്  എത്ര  രൂപ
വനിതരണലാം ലചേയ്തു ; എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ് ഈ ആനുകൂലലലാം ലഭനിച്ചുലയന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കസ്റ്റ്  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം
ലകേഭാടുത്തതനില് ലകേഭാലലാം  ജേനിലയനിലല  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  കബഭാക്കനിനഭാണസ്റ്റ്  കൂടുതല് തകേ
അനുവദനിചതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  2016-17  കേഭാലയളവനില്  പ്രസ്തുത  കബഭാക്കനിനസ്റ്റ്  1,93,33,500  രൂപ
വനിതരണലാം ലചേയ 752 കപര്ക്കസ്റ്റ് ആനുകൂലലലാം ലഭനിച്ചു. 

ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി പതനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

47(745) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അര്ഹതലപട  ഭൂമനി
പതനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം എത്ര കപര്ക്കഭാണസ്റ്റ്
ഇത്തരത്തനില് ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
404/2020
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അര്ഹതലപട  ഭൂമനി
പതനിച്ചു  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭായനി  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുലട  അനുമതനി  ലഭനിച  നനിക്ഷനിപ്ത
വനഭൂമനി വനിതരണലാം, ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.ആകസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം നല്കകേണ ഭൂമനി വനിതരണലാം, ഭൂമനി
വഭാങ്ങനി  നല്കുന്ന  പദതനി,  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  വകേവശഭാവകേഭാശലാം
നല്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. നനിക്ഷനിപ്ത വനഭൂമനി വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്ന നടപടനി തസ്വരനിതലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി 27-4-2017-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര്
2023/17/റവ പ്രകേഭാരലാം സമനിതനി രൂപതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം 1-1-1977-നസ്റ്റ് മുമ്പഭായനി വനഭൂമനി
വകേവശലാം  വചനിരനിക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വകേവശ  ഭൂമനിക്കസ്റ്റ്  പടയലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ തടര് നടപടനികേള
തസ്വരനിതഗതനിയനില് നടനവരുന.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.റനി.  ആകസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം നല്കകേണ്ടുന്ന ഭൂമനി
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ജേനിലഭാ  കേളകര്  മുകഖന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
റവനന്യൂ ഭൂമനി ലഭലമലഭാത്ത സലങ്ങളനില് പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്
കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  25  ലസന്റുലാം പരമഭാവധനി  1  ഏക്കറുലാം ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കുന്ന പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കുന.  വനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം വകേവശകരഖ നല്കുന്ന പ്രവൃത്തനിയുലാം
തസ്വരനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  1037  കപര്ക്കസ്റ്റ്
1400.86 ഏക്കര് ഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയ്തു. 

1  നനിക്ഷനിപ്ത വനഭൂമനി 667 കപര്ക്കസ്റ്റ്   558 ഏക്കര് 
ഭൂമനി

2 ഭൂമനി വഭാങ്ങനി നല്കുന്ന 
പദതനി

202 കപര്ക്കസ്റ്റ്  86.863 
ഏക്കര് ഭൂമനി

3 വനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം
 വകേവശകരഖ നല്കേനിയതസ്റ്റ്

168 കപര്ക്കസ്റ്റ്  756 ഏക്കര് 
ഭൂമനി

കുറനികക്കഭാലനില് കഹഭാസല് ലകേടനിടലാം

48(746)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാ  ഡസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  കുറനികക്കഭാലനില്  ആണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള
പ്രതീലമട്രനികേസ്റ്റ് കഹഭാസല് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സലലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ഈ  സലത്തസ്റ്റ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  എങനില് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബനലപടവര് എലനങനിലുലാം
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറനികക്കഭാല് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള പ്രതീലമട്രനികേസ്റ്റ് കഹഭാസല്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്  കുറനികക്കഭാല്  വനികലജേനില്  149/2
സര്ലവ്വ നമ്പരനിലുള്ള   0.83  ഏക്കര് സലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  22-10-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  1581/16 പജേപവവനിവ
നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം കേനിഫ്ബനി മുകഖന ധനസമഭാഹരണലാം നടത്തനി
5 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് ടനി കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ലസഷലല്  പര്പസസ്റ്റ്  ലവഹനിക്കനിള  ആയനി
കകേരള കസറസ്റ്റ് കേണ്സക്ഷന കകേഭാര്പകറഷലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയുലട  28-ാാമതസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മതീറനിലാംഗനില്  ടനി  പദതനിയുലട
ഡനി.പനി.ആര്.-നസ്റ്റ് ഉപഭാധനികേകളഭാലട അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനികേള

49(747)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത  പടനികേജേഭാതനി  കകേഭാളനനികേള  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജേഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങള  ഒന്നനിച്ചുവസനിക്കുന്ന  പ്രകദശങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി
കകേഭാളനനികേളഭായനി അറനിയലപടുന്നതസ്റ്റ്.  ടനി പ്രകദശങ്ങലള പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനികേളഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന  നടപടനി  നനിലവനിലനില.  ലതഭാട്ടുലതഭാട്ടു  കേനിടക്കുന്ന  അകഞഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ
വതീടുകേളനില്  പടനികേജേഭാതനിക്കഭാര്  തഭാമസനിക്കുനലണങനില്  അവനിലട  ലപഭാതസസൗകേരലങ്ങളഭായ
കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം, വവദതതതീകേരണലാം മുതലഭായ പദതനികേള നടപഭാക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ബഭാധകേമല. 
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വനിദലഭാര്തനികേളുലട പ്രതനിമഭാസ ലലാംപലാം ഗ്രഭാന്റെനില് വര്ദനവസ്റ്റ്

50(748) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജേഭാതനി വനിദലഭാര്തനികേളുലട പ്രതനിമഭാസ ലലാംപലാം ഗ്രഭാന്റെനില് വരുത്തനിയ
വര്ദനവസ്റ്റ് എത്രയഭാണസ്റ്റ്; തകേ വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി വകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് എത്ര പടനികേജേഭാതനി വനിദലഭാര്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  ലലാംപലാം ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്
വകേപറ്റുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  പടനികേജേഭാതനിയനില്ലപട  ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാഴസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേളുലട
പ്രതനിമഭാസ ലമസസ്റ്റ് ഫതീ വര്ദനിപനിക്കുകമഭാ എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  23-7-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  04/2016/പജേപവവനിവ.  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം
പ്രതനിമഭാസ വസപന്റെസ്റ്റ്  25%  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിരുന.  ആയതസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള
നനിരക്കനില്നനിനലാം  20%  കൂടനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  2016-17  അദലയന  വര്ഷലാം  പ്രതീ-ലമട്രനികേസ്റ്റ്  തലത്തനില്  3,94,179
വനിദലഭാര്തനികേളുലാം  കപഭാസസ്റ്റ്  ലമട്രനികേസ്റ്റ്  തലത്തനില്  1,79,376  വനിദലഭാര്തനികേളുലാം  ആനുകൂലലലാം
വകേപറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന വകുപനിലല കപഭാസസ്റ്റ്  ലമട്രനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസലുകേളനില്
നനിലവനില്  പ്രതനിമഭാസ  ലമസസ്റ്റ്  ചേഭാര്ജേസ്റ്റ്  2,300  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  അലാംഗതീകൃത  വപ്രവറസ്റ്റ്
കഹഭാസലുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  പടനികേജേഭാതനിയനില്ലപട  ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാഴസ്റ്റ്
വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പ്രതനിമഭാസലാം  3,500  രൂപ  വലര  ലമസസ്റ്റ്  ചേഭാര്ജേസ്റ്റ്  ഇനത്തനില്
നല്കുന. ആയതസ്റ്റ് വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

പടനികേജേഭാതനിക്കഭാരുലട പഭാര്പനിട പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി

51(749) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജേഭാതനിക്കഭാരുലട  പഭാര്പനിട  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഈ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  വകേലക്കഭാണലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പടനികേജേഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  എത്ര  വതീടുകേളഭാണസ്റ്റ്  പുതതഭായനി  അനുവദനിചലതന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  വതീടുകേളുലട  നവതീകേരണമഭാണസ്റ്റ്  ഇക്കഭാലയളവനില്  നടന്നലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സനില് ഓവര് ആയ എത്ര ഭവനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുണഭാലയന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ) ഏലതലഭാലാം പദതനികേള ആണസ്റ്റ് ഇതനിനഭായനി പ്രകയഭാജേനലപടുത്തനിയലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഭവനരഹനിതരഭായ പടനികേജേഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി മൂന്നസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന.
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
14946  വതീടുകേള  അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത,  2007-08  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മുതല്  പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  അനുവദനിച  വതീടുകേളനില്
അവകശഷനിക്കുന്ന  വതീടുകേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  സനില്  ഓവറഭായനി  തകേ
അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കുനമുണസ്റ്റ്.  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  സനില്  ഓവറഭായുണഭായനിരുന്ന
16360 വതീടുകേളക്കസ്റ്റ്  3,00,000 രൂപയുലട ആനുപഭാതനികേ നനിരക്കനില് തടര് ഗഡുക്കള
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  2,00,000  രൂപ അനുവദനിചനിരുന്ന കേഭാലത്തസ്റ്റ്  സനില് ഓവറഭായനി
പ്രവൃത്തനി  മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന  വതീടുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന  ഒരു പ്രകതലകേ  പഭാകക്കജലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ ഫലമഭായനി   4567  സനില് ഓവര് വതീടുകേള കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന കേഴനിഞ.

(ബനി)   പടനികേജേഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  14,946
വതീടുകേളഭാണസ്റ്റ് പുതതഭായനി അനുവദനിചതസ്റ്റ്. 

(സനി)   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  7167  വതീടുകേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  2007-08  മുതല്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വലര  അനുവദനിചവയനില്
31-3-2016  വലര  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത  അവകശഷനിച  16360  വതീടുകേളനില്  4567
വതീടുകേള 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2007-08  മുതല്
2016-17  വലര  അനുവദനിചതനില്  31-3-2017-നസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത  അവകശഷനിച
25772  വതീടുകേളനില്  2440  വതീടുകേള ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഇകതവലര
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഇ)  പടനികേജേഭാതനി  വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി, സനില് ഓവര് പദതനി, ഭവന പുനരുദഭാരണ പദതനി, 2007-08

മുതല്  2013-14  വലരയുള്ള ഗുണകഭഭാകഭാക്കളനില് പഴയ നനിരക്കനില് തകേ വകേപറനി

പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലത അവകശഷനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് ഒടുവനില് വകേപറനിയ നനിശനിത

ഗഡു ധനസഹഭായ തകേ രണസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപയസ്റ്റ് ആനുപഭാതനികേമഭായനി നല്കുന്ന അധനികേ

സഹഭായ  പദതനി  എന്നതീ  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി  പ്രകയഭാജേനലപടുത്തനി

വരുന്നതസ്റ്റ്. 

പടനികേജേഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി വഭായ്പഭാ കുടനിശ നികേ നനിവഭാരണ പദതനി

52(750)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജേന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  വഭായ്പഭാ  കുടനിശനികേ  നനിവഭാരണ

പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  എത്ര  രൂപ  ഈ  പദതനിയഭായനി

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  പടനികേജേഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്  കകേരള  സലാംസഭാന  പടനികേജേഭാതനി

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന, സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ്

എടുത്തനിട്ടുള്ളതലാം  31-3-2010-നസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതമഭായ  വഭായ്പകേളനില് മുതലുലാം

പലനിശയുലാം ഉളലപലട കുടനിശനികേയഭായ ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വലര എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനസ്റ്റ്

സ.ഉ.  (അചടനി)  നമ്പര്  24/2015/പജേപവവനിവ.  തതീയതനി  30-3-2015  പ്രകേഭാരലാം  വലവസ

ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഈ പദതനിക്കഭാവശലമഭായ മുഴുവന

തകേയുലാം  (88,53,64,000  രൂപ)  ബനലപട  ഏജേനസനികേളക്കസ്റ്റ്  നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അതനിനഭാല് നടപസ്റ്റ് വര്ഷലാം ടനി പദതനിക്കഭായനി തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില. 
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കഗഭാത്ര ജേതീവനികേ പദതനി

53(751) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :

ശതീ  .   ജേനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജേയലഭാല് :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസര് :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  മുഹസനിന പനി.  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഗഭാത്ര  ജേതീവനികേ  എന്ന  കപരനില്  ലതഭാഴനില്  വനപുണല  പരനിശതീലന

പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;  എങനിൽ  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കഗഭാത്രജേതീവനിതലത്ത  ഏലതഭാലക്ക  തരത്തനില്  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്

പ്രസ്തുത പദതനി സഹഭായനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ലതഭാഴനിലനിലഭായ

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അവരുലട  അഭനിരുചേനിക്കുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയ്ക്കുലാം

അനുസൃതമഭായ രതീതനിയനില്  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  ഊരുകേളനില് വച്ചുതലന്ന ലതഭാഴനില്

വനപുണലലാം  നല്കുകേയുലാം,  പരനിശതീലനലാം  കേഴനിഞ്ഞ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്

ആധുനനികേ ലതഭാഴനില് കമഖലകേള കേലണത്തുന്നതനിനുലാം സസ്വയലാംലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതളലപലടയുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനിലൂലട

കൂടുതല് ലതഭാഴനില് അവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ് പദതനിയുലട ലക്ഷലലാം.

(ബനി)   പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ആളുകേളുലട  ലതഭാഴനില്  തല്പരത

വനിദഗ  പരനിശതീലനത്തനിലൂലട  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  നനിലവനിലുള്ള  ലതഭാഴനില്  വനിപണനിയനിലല

അവസരങ്ങള  മുതലലടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ,  സലാംരലാംഭകേതസ്വലാം

വനികേസനിപനിക്കുകേ  എന്നതനിലൂലട  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളനില്  ലമചലപട  വരുമഭാനലാം

ഉറപ്പുവരുത്തനി  അവരുലട  ജേതീവനിത  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  പദതനി

ലകേഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പടനികേവര്ഗ്ഗ കലബര് കകേഭാണ്ട്രഭാകസ്റ്റ്

ലസഭാവസറനികേള രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 
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പരപ വട്രബല് എകസ്റ്റ്റനഷന ഓഫതീസസ്റ്റ്

54(752)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്  പരപ  ആസഭാനമഭാക്കനി  വട്രബല്  എകസ്റ്റ്റനഷന
ഓഫതീസസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ജേനിലയനില് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട എണ്ണലാം കൂടുതലുള്ള സഭാഹചേരലത്തനില്,
പ്രസ്തുത  ഓഫതീസസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനങനിലുലാം  തടര്നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജേനിലയനില് പരപ കബഭാക്കസ്റ്റ് ആസഭാനമഭാക്കനി ഒരു
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന ആഫതീസസ്റ്റ് കൂടനി സഭാപനിക്കണലമന്നഭാവശലലപടസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപസ്റ്റ് ഡയറകര് ലഭലമഭാക്കനിയ ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായുള്ള പദതനികേള

55(753)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പടനികേ വര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതസ്റ്റ്; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ധനസഹഭായലാം  ഉള്ള
പദതനികേള,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ തനത പദതനികേള എന്നനിവ ഏലതലഭാമഭാലണനലാം
അവ ഓകരഭാന്നനിനുലാം അനുവദനിക്കുന്ന ധനസഹഭായലാം എത്രയഭാലണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  നടത്തുന്ന  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പ്രസ്തുത  കമഖലയനികലയസ്റ്റ്  എത്തുന്നനില  എന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  ഇതസ്റ്റ്  എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നസ്റ്റ്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വതീഴ്ച
വരുത്തുന്ന  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി  അനുവദനിച  പദതനികേള  ഏലതലഭാമഭാലണനലാം  അവയുലട  ഇകപഭാഴലത്ത
അവസ  എനഭാലണനലാം  അവയനുവദനിച  തകേ  എത്ര  വതീതലാം  ആലണനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ ഉപപദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട വനിദലഭാഭലഭാസലാം,
ആകരഭാഗലലാം,  പഭാര്പനിടലാം,  ലതഭാഴനില്,  വനപുണല വനികേസനലാം,  പശഭാത്തല സസൗകേരലലാം
തടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനിലല  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 1-ല് നല്കുന. *

(ബനി)  2017-18  വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാന പദതനികേളക്കഭായനി  751.08 കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  (തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിനസ്റ്റ്  176.00  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉളലപലട)
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളക്കഭായനി  139.91  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ
പടനികേവര്ഗ്ഗ  ഉപപദതനിക്കഭായനി  890.39   കകേഭാടനി  രൂപ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
വകുപനിനുലാം  മറസ്റ്റ്  ഇതര  വകുപ്പുകേളക്കുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബഡ്ജേറസ്റ്റ്
വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിച്ചു. (വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം-2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.)*

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  നടത്തുന്ന  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ജേനിലഭാ തലത്തനില് ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്
മുതല്  കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്/വട്രബല്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര്  വലരയുള്ള
ഉകദലഭാഗസര്  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  സസൂക്ഷ്മലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ആനുകൂലലങ്ങള
ബഭാങനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാംവഴനി  യഥഭാര്ത  ഗുണകഭഭാകഭാവനിലന്റെ  ബഭാങസ്റ്റ്  അക്കസൗണനികലയസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന.  കൂടഭാലത  വകുപദലക്ഷനമഭാര്  വനിവനിധതല
കയഭാഗങ്ങളനില്  പദതനി  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഉകദലഭാഗസര്  വതീഴ്ച
വരുത്തുനകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്  ശദനിച്ചുകപഭാരുന.  ജേനനനി  ജേനരക്ഷ  എന്ന  പദതനി
നടത്തനിപനില്  പഭാകേപനിഴകേള  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  ആകക്ഷപലാം  ഉയര്ന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
വകുപസ്റ്റ്  തലത്തനിലുലാം  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധന  വനിഭഭാഗലാം  മുകഖനയുലാം  അകനസ്വഷനിചസ്റ്റ്
ധനവനിനനികയഭാഗത്തനില് ക്രമകക്കടസ്റ്റ് കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് സ.ഉ.(വകേ) നമ്പര്
64/2016/പജേപവവനിവ തതീയതനി  10-8-2016  പ്രകേഭാരലാം പദതനി നടത്തനിപനിലന്റെ  (അസനിസന്റെസ്റ്റ്,
ഡയറകര്  (വനിദലഭാഭലഭാസലാം)  ചുമതലയുള്ള  ഉകദലഭാഗസലന  സര്വ്വതീസനില്നനിനലാം
സലസന്റെസ്റ്റ് ലചേയ്തുലകേഭാണസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി അനുവദനിച പദതനികേളുലട വനിവരലാം 

1. സഭാമൂഹല പഠനമുറനി -  6.21 കകേഭാടനി രൂപ

2. കഗഭാത്രബന-വപ്രമറനി സ്കൂളുകേളനില് കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ അദലഭാപകേരുലട
കസവനലാം-4 കകേഭാടനി രൂപ

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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3. അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് ലഡവലപസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് സതീലാം  (അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങള എലാം.ജേനി.എന.ആര്.ഇ.ജേനി.എസസ്റ്റ്. -  ലതഭാഴനിലനിനുള്ള
കവതനലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  2013-14  മുതല്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന
ഹഭാലാംലലറസ്റ്റ്  ലഡവലപസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പദതനിയുലട സനില് ഓവര്,  പനി.ലകേ.
കേഭാളന കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി -  100 കകേഭാടനി രൂപ ഉളലപലട)

4. കഗഭാത്രവഭാത്സലലനനിധനി - 2.00 കകേഭാടനി രൂപ

5. വയനഭാടസ്റ്റ് കഗഭാത്രഭഭാഷഭാ പഠന കകേന്ദ്രലാം -   10 ലക്ഷലാം രൂപ

6. ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  പരനിപഭാടനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സകങതങ്ങളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ 

7. കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവസ്റ്റ്,  ശനിശുമരണ മഭാതൃ മരണനനിരക്കസ്റ്റ് എന്നനിവ
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  പുനരധനിവഭാസ  പ്രചേരണ
പരനിപഭാടനി,  നന്യൂട്രതീഷന  റനിഹഭാബനിലനികറഷന  -  സമഗ്ര ആകരഭാഗല
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതസ്റ്റ്. 

8. KIIFB  മുകഖന  100   കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  വനിവനിധ
ജേനിലകേളനില് എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്./കഹഭാസലുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

കേടപഭാറ ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനിയനിലല ഭൂമനി വനിട്ടുനല്കേല്

56(754)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടപഭാറ  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനിയനിലല  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കുന്നതമഭായനി  ബനലപട
വനിഷയത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി സലാംബനനിചസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കുന്നതമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  ഇനനി  എലനലഭാലാം  നടപടനി
ക്രമങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജേനിലഭാ ഡനി.എല്.സനി.  അലാംഗതീകേരനിചതലാം ജേനിലഭാ കേളകര്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയതമഭായ ഭൂമനി  ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനലാം വകുപനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിന്നസ്റ്റ് ചേനില തടസവഭാദങ്ങള ഉന്നയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ തടസവഭാദങ്ങള നതീക്കനി
ഭൂമനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ജേനിലഭാ കേളകര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ആദനിവഭാസനി കുടനികേളുലട തടര്പഠനലാം

57(755)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇടയസ്റ്റ് വചസ്റ്റ് പഠനലാം നനിര്ത്തുന്ന ആദനിവഭാസനി കുടനികേലള വനിദലഭാലയങ്ങളനില്
തനിരനിലചത്തനിചസ്റ്റ്  തടര്പഠനലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില്  എലനഭാലക്ക
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണുള്ളതസ്റ്റ് ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസസ്റ്റ്  വണ് ക്ലഭാസനികലക്കുള്ള പ്രകവശനത്തനിനഭായനി  ഓണ്വലന സലാംവനിധഭാനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലല  അജത  കേഭാരണലാം  ഒകടലറ  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ഈ  വര്ഷലാം  തടര്പഠനലാം
തടസലപട സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  ആദനിവഭാസനി  കുടനികേലള  സ്ക്കുളുകേളനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  രൂപലാം  നല്കേനിയ
കഗഭാത്ര സഭാരഥനി പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം പലയനിടത്തുലാം കേഭാരലക്ഷമമലലന്ന കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  എങനില് ആദനിവഭാസനികുടനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസ നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
തടര്പഠനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  വകേലക്കഭാള്ളുലാം  ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടയ്ക്കുവചസ്റ്റ് പഠനലാം നനിര്ത്തുന്ന ആദനിവഭാസനി കുടനികേലള വനിദലഭാലയങ്ങളനില്
തനിരനിലചത്തനിചസ്റ്റ് തടര് പഠനലാം സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കഗഭാത്രബന, കഗഭാത്രസഭാരഥനി
എന്നതീ  പദതനികേള  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഉന്നമനത്തനിനഭായുലാം  ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനഭായുലാം  കഗഭാത്രബന  പദതനി
2017-18  അദലയന  വര്ഷലാം  മുതല്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   വയനഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്
പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം ജേനിലയനിലല വപ്രമറനി ക്ലഭാസുകേളുള്ള  241
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് വയനഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല വവത്തനിരനി,  മഭാനനവഭാടനി,
സുല്ത്തഭാന  ബകത്തരനി  തഭാലൂക്കുകേളനിലഭായനി  റനി.റനി.സനി./ബനി.എഡസ്റ്റ്.  പഭാസഭായ
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരനില്നനിനലാം ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്നവലര പ്രതനിമഭാസലാം  15,000  രൂപ
ഓണകററനിയലാം  നല്കേനി  ലമന്റെര്  ടതീചര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുന.  ദുര്ഘട  വനപ്രകദശകത്തഭാ,
മതനിയഭായ  വഭാഹന  സസൗകേരലലാം  ഇലഭാത്ത  ഒറലപട  ഉളപ്രകദശങ്ങളനികലഭാ  സനിതനി
ലചേയ്യുന്ന പടനികേവര്ഗ്ഗ ഊരുകേളനില് നനിനലാം വഭാഹന സസൗകേരലലാം  ഇലഭാത്തതനിനഭാലുലാം
വനലമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണ  ഭതീഷണനിമൂലവുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്  എത്തഭാന
പ്രയഭാസമുണഭാകുന.  ഇത്തരലാം  വനിദലഭാര്തനികേളലക്കലഭാലാം  പ്രകവശനലാം  നല്കേഭാന
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മതനിയഭായ കഹഭാസല് സസൗകേരലലാം ഇലഭാത്തതനിനഭാല് പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളുലട
ലകേഭാഴനിഞകപഭാക്കസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനഭായനി  സസ്വനലാം  ഊരുകേളനില്നനിനലാം  കുടനികേലള
വനിദലഭാലയങ്ങളനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ് വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ പദതനിയഭാണസ്റ്റ് കഗഭാത്രസഭാരഥനി. ഇടയ്ക്കുവചസ്റ്റ് പഠനലാം ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിദലഭാര്തനികേലള തനിരനിചസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനികലയസ്റ്റ് എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പലവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ഓണ്വലന സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി
അഡനിഷന  ലഭനിക്കഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്  കസഭാടസ്റ്റ്  അഡനിഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഹയര്  ലസക്കണറനി  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തടര്നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  വകുപനിലന്റെ  എലഭാ  ജേനിലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സ്കൂളുകേളനില് കസഭാടസ്റ്റ് അഡനിഷന നടനവരുന.

(സനി&ഡനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ആദനിവഭാസനി  കുടനികേലള  സ്കൂളുകേളനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
രൂപലാം നല്കേനിയ കഗഭാത്ര സഭാരഥനി പദതനി സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
353  സ്കൂളുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  12831  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  കഗഭാത്രസഭാരഥനി  പദതനിയുലട
ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാകുനണസ്റ്റ്.

ആദനിവഭാസനി കമഖലകേളക്കസ്റ്റ് സസ്വയലാംഭരണഭാവകേഭാശലാം

58(756) ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്  സസ്വയലാംഭരണഭാവകേഭാശലാം  നല്കുന്ന  കകേന്ദ്ര
നനിയമമഭായ   'ലപസ'  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇലലങനില്  അതനിനുള്ള
കേഭാരണലമനഭാണസ്റ്റ് ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനിയഭാല് സലാംസഭാനലത്ത എത്ര ആദനിവഭാസനി
ഊരുകേള  സസ്വയലാംഭരണ  പ്രകദശങ്ങളഭാകുലാം  ;  ഇതസലാംബനനിചസ്റ്റ്  എലനങനിലുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ലഷഡന്യൂളഡസ്റ്റ്  ഏരലഭാസസ്റ്റ്  (കകേരള  കസറസ്റ്റ്)  ഓര്ഡര്  2015  ചേടലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  ചേടപ്രകേഭാരലാം  പടനികേപ്രകദശങ്ങലള  വനിജഭാപനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ; ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ഇല.  'ലപസ  '  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ്
വനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  'ലപസ'യുലട  പരനിധനിയനില്
ഉളലപടുകത്തണ പ്രകദശങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് നനിശയനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു
ലപഭാതമഭാര്ഗ്ഗകരഖ തയ്യഭാറഭാകക്കണതലണന്നസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം അതനിനഭായനി സ.ഉ.
(വകേ)  നമ്പര്  38/17/പജേപവവനിവ.  തതീയതനി  17-5-2017  പ്രകേഭാരലാം  പ്രനിനസനിപല്
ലസക്രടറനി, പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ് കേണ്വതീനറഭായുലാം അഡതീഷണല് ചേതീഫസ്റ്റ്
ലസക്രടറനി,  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്,  അഡതീഷണല്  ചേതീഫസ്റ്റ്  ലസക്രടറനി,  റവനന്യൂ  വകുപസ്റ്റ്,
പ്രനിനസനിപല്  ലസക്രടറനി,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപസ്റ്റ്,  ഡയറകര്,  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന  വകുപസ്റ്റ്,  ഡയറകര്,  കേനില,  ഡയറകര്,  കേനിര്ത്തഭാഡ്സസ്റ്റ്  എന്നനിവര്
ലമമ്പര്മഭാരഭായുലാം ഒരു ഉന്നതതല സമനിതനി രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
സമനിതനിയുലട  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  നനിയമത്തനിനകേതീഴനില്  ലകേഭാണ്ടുവകരണ
പ്രകദശങ്ങള അനനിമമഭായനി തതീരുമഭാനനിചസ്റ്റ് നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനിലല പ്രവര്ത്തനങ്ങള

59(757)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനസ്റ്റ്  കശഷലാം  പടനികേജേഭാതനി  -
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  എത്ര  രൂപ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് ജേനില തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാറനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനില്
നടപനിലഭാക്കനിയ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ലചേലവഴനിച  തകേയുലാം  ജേനില  തനിരനിചസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാറനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനില്
തടങ്ങനിവചസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിചതലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയുള്ളതമഭായ പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് ജേനില തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന കേഭാരണലമനഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ;
ഇവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനികേളനിലല പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലചേലവഴനിച  തകേ സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള അനുബനലാം  1  ആയനി  കചേര്ക്കുന.*
പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേളനിലല പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലചേലവഴനിച തകേ സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി കകേഭാളനനികേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയ
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ലചേലവഴനിച  തകേയുലാം  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള
അനുബനലാം  - II  ആയനി കചേര്ക്കുന.*  പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനിയുമഭായനി ബനലപട
വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  പദതനികേള  ലടണര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസവുലാം  വസറസ്റ്റ്
കേണതീഷനസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  എസനികമറസ്റ്റ്  റനിവനിഷന  ആവശലമഭായനി  വരുന്നതലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗ്രനികേളുലട  ലഭലതക്കുറവുലാം,  ചേനില  കകേഭാളനനികേളനിലല  പ്രഭാകദശനികേ  അഭനിപ്രഭായ
വലതലഭാസങ്ങളുലാം എതനിര്പ്പുകേളുലാം പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന കേഭാരണമഭാകുനണസ്റ്റ്.
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  സലാംബനനിച  വനിവരലാം
കശഖരനിച്ചുവരുന. 

ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല ഭവന/ഭൂരഹനിത കുടുലാംബങ്ങള

60(758)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഭവന/ഭൂരഹനിതരഭായ  എത്ര
പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള  ഉണസ്റ്റ്;  പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  കേണക്കസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനി  വതീടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്  ഭവന/ഭൂരഹനിതരഭായ  പടനികേജേഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങളുലട വനിവരലാം പഞഭായത്തടനിസഭാനത്തനില് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര് പഞഭായത്തസ്റ്റ് ഭവനരഹനിതര് ഭൂരഹനിതര്

(1) (2) (3) (4)

1  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം 3 30

2  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവസ്റ്റ് 30 37

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(1) (2) (3) (4)

3  കേടമ്പഴനിപ്പുറലാം 49 67

4  കേരനിമ്പുഴ 121 60

5  അമ്പലപഭാറ 35 53

6  ലക്കനിടനി കപരൂര് 36 32

7  ഒറപഭാലലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി 45 24

8  തചനഭാട്ടുകേര 86 75

കേരനിമ്പുഴ പഞഭായത്തനില് 2 പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങള ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല;  ബഭാധകേമല.

ഇടമലക്കുടനി ആദനിവഭാസനി പഞഭായത്തസ്റ്റ്

61(759)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഇടമലക്കുടനി  ആദനിവഭാസനി
പഞഭായത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പുതനിയ പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്ന വനിവരവുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കദവനികുളലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല ഇടമലക്കുടനി  ആദനിവഭാസനി
പഞഭായത്തനിലന്റെ സമഗ്ര വനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി  10.35  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്
ഇടമലക്കുടനി  സമഗ്ര  വനികേസന  പഭാകക്കജേസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഏജേനസനി
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിനുപുറലമ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ
കമല്കനഭാടത്തനില് കറഭാഡസ്റ്റ്, കുടനിലവള്ളലാം, വവദതതതീകേരണലാം മുതലഭായവ നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം -  I ആയനി കചേര്ക്കുന.* ഇടമലക്കുടനിയുലട സമഗ്ര
വനികേസനത്തനിനഭായനി  13-3-2017-നസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്
കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനില്  വകേലക്കഭാണ  തതീരുമഭാനങ്ങള  തതസ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിച്ചുലാം,
പ്രസസ്തുത തതീരുമഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ബനലപട വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയുലാം  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  (വകേ)നമ്പര്  32/2017/പജേപവവനിവ  തതീയതനി  27-4-2017
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്-അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജേനിലയനിലല പടനികേജേഭാതനി /പടനികേവര്ഗ്ഗ സകങതങ്ങള

62(760)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  ഏലതഭാലക്ക  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
മഭാതൃകേഭാ കകേഭാളനനികേളഭാക്കനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് മണ്ഡലലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളനില്  ഒന്നനിലനയുലാം
മഭാതൃകേഭാ കകേഭാളനനിയഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിടനില. 

അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് സമഗ്ര വനികേസന പദതനി

63(761)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനികന്നഭാക്കഭാവസയനിലുള്ള  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  അലാംകബദ്കേര്  ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  സമഗ്രവനികേസന  പദതനിയനില്
കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം കകേഭാളനനികേലളയഭാണസ്റ്റ് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസ്തുത കകേഭാളനനികേളനില് എലനലഭാലാം നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  എലനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഏലതങനിലുലാം  ഏജേനസനികേള വഴനിയഭാകണഭാ പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജേനിലയനില്  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  കുടലാംപുഴ
പഞഭായത്തനിലല  ഇളലാംബഭാകശരനി,  കതര  എന്നതീ  കകേഭാളനനികേള  അലാംകബദ്കേര്
ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി മൂവഭാറ്റുപുഴ വട്രബല്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഓഫതീസര് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  I.  ഇളലാംബഭാകശരനി     (200   കുടുലാംബങ്ങള  ):

(1) കുടനിലവള്ള പദതനി

(2) ഭവന പുനരുദഭാരണലാം

(3) കൃഷനി
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(4) സസ്വയലാംലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങള

(5) വനിജഭാനകകേന്ദ്രലാം

(6) കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാളനിനുള്ള അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള

(7) ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

II. കതര    (25   കുടുലാംബങ്ങള  ):

(1) കുടനിലവള്ള പദതനി

(2) കറഭാഡസ്റ്റ്

(3) ഭവനപുനരുദഭാരണലാം

(4) മണ്ണസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം

(5) ഇലകനിഫനികക്കഷന

(6) വനനിത വനികേസന കകേന്ദ്രലാം

(7) കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാള

(8) ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനിലന്റെ ആദലഘടമഭായനി ഇളലാംബഭാകശരനി കകേഭാളനനിയനിലല
ഊരുകൂടലാം എലാം.എല്.എ.-യുലട അദലക്ഷതയനില് 28-7-2017-നസ്റ്റ് നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഏജേനസനികേലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബനനിചസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലാം ഇതവലര വകേലക്കഭാണനിടനില. 

കചേലക്കരയനിലല പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളുലട കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ് വനിവരലാം

64(762)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേള
ഉണസ്റ്റ്; ഇവയനില് ഓകരഭാന്നനിലുലാം എത്ര കുടുലാംബങ്ങളുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  മുഴുവന  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  കറഷന  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  കറഷന
കേഭാര്ഡു ലഭനിചവരനില് മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടഭാത്ത കേഭാര്ഡുടമകേള ഉകണഭാ;
ഉലണങനില് എത്രകപര്;

(സനി)  അര്ഹമഭായ  മുഴുവന  കുടുലാംബങ്ങലളയുലാം  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്
ലപടുത്തഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

404/2020
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(എ) കചേലക്കര നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില് 4  പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനികേള ഉണസ്റ്റ്.
ടനി കകേഭാളനനികേളനിലുള്ള കുടുലാംബങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കകേഭാളനനികേള കുടുലാംബങ്ങളുലട എണ്ണലാം

1  കേളപഭാറ 22

2  മഭാടനിനമുകേള 20

3  മഭാനകുളമ്പസ്റ്റ് 14

4  തനിരുമണനി 39

ആലകേ 95

(ബനി)  കചേലക്കര നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  95  പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളനില്
93   കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ് ഉണഭായനിരുന. 76  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് പുതനിയ
കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലഭലമഭായതനില്  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടഭാത്ത
കേഭാര്ഡുടമകേള ഇല. പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ് ലഭലമഭാകേഭാത്ത കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് സവപ
ഓഫതീസുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(സനി)  നനിലവനില് കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ് ലഭലമഭായ എലഭാ കുടുലാംബങ്ങളുലാം മുനഗണനഭാ
വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനി നനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി

65(763)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനിലല  വഭാഴചഭാല്,  വഭാച്ചുമരലാം,  ആനക്കയലാം,
കഷഭാളയഭാര്,  പനിള്ളപഭാറ  തടങ്ങനിയപടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേളനിലല  നനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്
വതീടസ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നതനിനുലാം,  കൃഷനിയ്ക്കുലാം  ആവശലമഭായ  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില്നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാച്ചുമരലാം കകേഭാളനനിയനിലല ആദനിവഭാസനി ജേനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആനമുക്കസ്റ്റ്
എന്ന സലത്തസ്റ്റ് കേലണത്തനിയ അനുകയഭാജേലമഭായ സലലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് റനികപഭാര്ട്ടു പ്രകേഭാരലാം സലലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ആവശലമഭായ
അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) അതനിരപനിള്ളനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല വഭാഴചഭാല്, വഭാച്ചുമരലാം,  ആനക്കയലാം,
കഷഭാളയഭാര്,  പനിള്ളപഭാറ  തടങ്ങനിയ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  വനഭാവകേഭാശ
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  11.1783  ഏക്കര്  ഭൂമനി  പതനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൃഷനിയഭാവശലത്തനിനസ്റ്റ്
അധനികേ ഭൂമനി കേലണത്തഭാനഭായനിടനില. ഭൂരഹനിതരഭായ പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി
നല്കുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കമല്പറഞ്ഞ കകേഭാളനനികേളനില് നനിനലാം
അകപക്ഷകേള ലഭലമഭായനിടനില. അകപക്ഷകേള ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് കൂടുതല് ഭൂമനി വഭാങ്ങനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വഭാച്ചുമരലാം  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേള  ആനമുക്കസ്റ്റ്  എന്ന  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്
കേലണത്തനിയ ഭൂമനി ആനത്തഭാരയഭായതനിനഭാല് ഭഭാവനിയനില് വനലജേതീവനി മനുഷല സലാംഘര്ഷങ്ങള
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  പ്രകതലകേ  ശദ  എടുകക്കണതഭായനി  വരുലമന്ന  വനിവരലാം
ഡനിവനിഷണല് കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആനത്തഭാരയഭായ ഭൂമനിയുലട
അളവസ്റ്റ്  എത്രയഭാലണനലാം  ടനി  ഭൂമനി  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജേലമലലങനില്
അനുകയഭാജേലമഭായ  ഭൂമനി  കവലറ  ലഭലമഭാകണഭാ  എന്ന  വനിവരലാം  അറനിയനിക്കഭാന  ഡനിവനിഷണല്
കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസകറഭാടസ്റ്റ്  ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഡനിവനിഷണല്
കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസറുലട മറുപടനി ലഭലമഭാക്കനി തടര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)   വനലാം വകുപനില്നനിനലാം അനുകയഭാജേലമഭായ സലലാം ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്
ഭൂമനി പതനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട ഉന്നമനത്തനിനസ്റ്റ് പുതനിയ പദതനികേള

66(764) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടസ്റ്റ്  റസഭാഖസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  പുതനിയ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്  അവര്ക്കഭായനി  പ്രകതലകേ പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളുലാം  ഏജേനസനികേളുമഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുമഭായനി
സഹകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
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(ഡനി)  പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള  ഉപപദതനിയുലട  ഫണസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസ്വയലാം
ഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള വമകക്രഭാ പഭാനുകേള തയ്യഭാറഭാക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  വമകക്രഭാ പഭാനുകേള തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി,  വനിവനിധ സലങ്ങളനിലഭായനി
കേനിടക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാമുദഭായനികേസനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്കവ്വ  നടത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ പുതനിയ
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. സഭാമൂഹനികേ പഠനമുറനി

2. കഗഭാത്രബന-വപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനില്  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗ  അദലഭാപകേരുലട
കസവനലാം. 

3. അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് സതീലാം  -  അടനിസഭാന
സസൗകേരല വനികേസനലാം. 

4. എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്  പുറത്തസ്റ്റ്  ചേനിന്നനിചനിതറനി
തഭാമസനിക്കുന്ന  കുടുലാംബങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  പനി.  ലകേ.
കേഭാളന കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി. 

5. ലപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി-കഗഭാത്ര വഭാത്സലല
നനിധനി. 

6. വയനഭാടസ്റ്റ് കഗഭാത്ര ഭഭാഷഭാ പഠന കകേന്ദ്രലാം. 

7. ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  പരനിപഭാടനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സകങതങ്ങളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ. 

8. കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവസ്റ്റ്,  ശനിശുമരണ മഭാതൃമരണ നനിരക്കസ്റ്റ്  എന്നനിവ
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  പുനരധനിവഭാസ  പ്രചേരണ
പരനിപഭാടനി  നന്യൂട്രനിഷന  റതീഹഭാബനിലനികറഷന-സമഗ്ര  ആകരഭാഗല
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതസ്റ്റ്. 

9. കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  100  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനില്
എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്. /കഹഭാസലുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം. 
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(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  ആകരഭാഗലത്തനിനസ്റ്റ്  ഊന്നല്  നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  സമഗ്രവുലാം  സലാംകയഭാജേനിതവുമഭായ
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  പരനിപഭാടനിക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവകുപസ്റ്റ്,  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപസ്റ്റ്,
കുടുലാംബശതീ,  കകേരള  മഹനിളഭാ  സമഖല ലസഭാവസറനി,  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാമനിഷന,
നഭാഷണല് ലഹല്ത്തസ്റ്റ് മനിഷന, ആകരഭാഗല കകേരളലാം തടങ്ങനിയ ഏജേനസനികേളുമഭായഭാണസ്റ്റ്
സഹകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പനി.  ലകേ.  കേഭാളന  കുടുലാംബകക്ഷമ  പദതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്
പുറത്തസ്റ്റ്  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  ചേനിന്നനിചനിതറനി  തഭാമസനിക്കുന്ന  കുടുലാംബങ്ങളുലട
വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  പനി.  ലകേ.  കേഭാളന  കുടുലാംബകക്ഷമ  പദതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസനവുലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുലാം  സലാംയുകമഭായഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട ഏകകേഭാപനത്തനിലൂലടയഭായനിരനിക്കുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി) തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപസ്റ്റ് പുറലപടുവനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് (സഭാധഭാ)
നമ്പര്  2321/2017/ത.സസ്വ.ഭ.  തനിരുവനനപുരലാം,  തതീയതനി  7-7-2017  പ്രകേഭാരലാം
പനി.  ലകേ.  കേഭാളന കുടുബകക്ഷമ പദതനിയനില് കുടുലാംബഭാധനിഷനിത വമകക്രഭാപഭാനുകേള
തയ്യഭാറഭാക്കനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുലാം  സലാംയുകമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
ആകരഭാഗലത്തനിനസ്റ്റ്  ഊന്നല്  നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  സമഗ്രവുലാം  സലാംകയഭാജേനിതവുമഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന പരനിപഭാടനി ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലതരലഞ്ഞടുത്ത  51  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുലാം  ബനലപട  മറസ്റ്റ്
വകുപ്പുകേള/സര്ക്കഭാര്  ഏജേനസനികേള  എന്നനിവയുലട  പദതനി  വനിഹനിതലാം  സലാംയുകമഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ
പ്രസ്തുത ഉത്തരവനില് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  പനി.  ലകേ.  കേഭാളന  കുടുലാംബകക്ഷമ  പദതനിയനില്  കുടുലാംബഭാധനിഷനിത
വമകക്രഭാപഭാനുകേള  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ചേനിന്നനിചനിതറനിക്കനിടക്കുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കുടുലാംബങ്ങളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാമുദഭായനികേ  സനിതനിവനിവരക്കണക്കസ്റ്റ്  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സര്കവ്വ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2017 ആഗസനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം. ടനി വനിവരലാം
ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പത്ര  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  വനിജഭാപനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അടപഭാടനിയനിലല ആദനിവഭാസനി ശനിശുമരണലാം

67(765) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വന്നകശഷലാം  അടപഭാടനിയനില്  എത്ര  ആദനിവഭാസനി
ശനിശുമരണലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്;
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(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നവജേഭാതശനിശുക്കളക്കുലാം
ഗര്ഭനിണനികേളഭായ  അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  കവണനി  നനിരവധനി  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലാം
ശനിശുമരണത്തനിലന്റെ  കതഭാതസ്റ്റ്  വര്ദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില്  ഇത  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വനിശദപഠനലാം  നടത്തനി  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
വകേലകേഭാള്ളുകമഭാ;

(സനി)  മുൻസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയ  'സമൂഹ അടുക്കള പദതനി'
ഉളലപലടയുള്ള  നനിരവധനി  പദതനികേള  അടനിമറനിചതസ്റ്റ്  അടപഭാടനിയനില്  ശനിശുമരണലാം
വര്ദനിക്കുവഭാനുള്ള കേഭാരണമഭാകയഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  അടപഭാടനിയനിലല
ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നനില എന്നതസ്റ്റ് ശരനിയഭാകണഭാ  ;  എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില്
നടക്കുന്നതഭായനി  പറയലപടുന്ന  അഴനിമതനി  കേലണത്തനി  പദതനികേളുലട  പൂര്ണ്ണ  പ്രകയഭാജേനലാം
ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം അടപഭാടനിയനില് ആലകേ 15
ശനിശുമരണങ്ങള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

2016 - 5  എണ്ണലാം

2017 - 10 എണ്ണലാം

(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാലട  1990  കേഭാലലാം  മുതല്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  വനിവനിധ  പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനഫലമഭായനി  ശനിശുമരണ
നനിരക്കസ്റ്റ്  ഗണലമഭായനി  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2012  മുതല്  2015
വലരയഭാണസ്റ്റ്  ശനിശുമരണലാം കൂടുതല് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  2013-ല്  31  ശനിശുമരണങ്ങള
ഉണഭായ  അടപഭാടനിയനില്  2016-ല്  5-ഉലാം  2017-ല്  10-ഉലാം  ശനിശുമരണങ്ങള  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യലപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  മുന  വര്ഷങ്ങലളക്കഭാള  മരണ  നനിരക്കസ്റ്റ്   കുറഞ
വരനികേയഭാണുണഭായതസ്റ്റ്. കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവുമൂലലാം ഒരു ശനിശുമരണവുലാം ഉണഭായനിടനില.
2013-ല്  അടപഭാടനി  കമഖലയനില്  ആദനിവഭാസനി  ശനിശുമരണങ്ങള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ
സഭാഹചേരലത്തല് യൂണനിലസഫസ്റ്റ്,  കഡഭാ.  ഇക്ബഭാല് കേമ്മേനിറനി,  ഇനലന ലമഡനിക്കല്
അകസഭാസനികയഷന,  തൃശ്ശൂര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  കഡഭാകര്മഭാരുലട  കനതൃതസ്വത്തനിലുള്ള
സലാംഘലാം,  വഹദരഭാബഭാദനിലല  നഭാഷണല്  ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  നതട്രതീഷലന  എന്നതീ
സലാംഘങ്ങള അടപഭാടനി കമഖലയനില് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കനിടയനിലല  ശനിശുമരണലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സമഗ്ര  പഠനലാം  നടത്തുന്ന
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 151

(സനി)  'സമൂഹ  അടുക്കള'  പദതനി  കപഭാലലയുള്ള  പദതനികേള  അടനിമറനിക്കലപടതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില. ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള 53 ഊരുകേളനില്
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  'സമൂഹ  അടുക്കള'  ഉണഭായനിരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം അടപഭാടനിയനിലല അഗളനി,  പുതൂര്,  കഷഭാളയൂര് എന്നതീ
പഞഭായത്തുകേളനിലല  192  ആദനിവഭാസനി  ഊരുകേളക്കുകവണനി  172  സമൂഹ  അടുക്കളകേള
ആരലാംഭനിച്ചു.  ഈ  അടുക്കളകേളനില്നനിനലാം  ആലകേ  15,538  ആളക്കഭാര്  ഭക്ഷണലാം  കേഴനിക്കുന.
ഗര്ഭനിണനികേള, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര് ഒരു വയസ്സുമുതല് 6 വയസ്സുവലരയുള്ള കുടനികേള,
കേസൗമഭാരപ്രഭായക്കഭാര്,  മഭാനസനികേ കരഭാഗനികേള, 60  വയസനിനസ്റ്റ്  മുകേളനിലുള്ളവര്,  കേനിടപ്പു
കരഭാഗനികേള എന്നനിവരഭാണസ്റ്റ് സമൂഹ അടുക്കളയുലട ഗുണകഭഭാകഭാക്കള.

(ഡനി)  ശരനിയല.  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്
അടപഭാടനിയനിലല  ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഒറപഭാലലാം സബസ്റ്റ് കേളകലറ വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട ഏകകേഭാപനകത്തഭാടുകൂടനി നടപഭാക്കനി
വരുന്ന  പദതനികേളുലട  കനഭാഡല്  ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
അഴനിമതനി നടക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില. 

അടപഭാടനിയനിലല ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗങ്ങളുലട ജേതീവനിത നനിലവഭാരലാം

68(766) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടപഭാടനിയനിലല  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ജേതീവനിത  നനിലവഭാരലാം
സലാംബനനിചസ്റ്റ് എലനങനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനികേളക്കഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന കക്ഷമപദതനികേളനിലല അഴനിമതനിയഭാണസ്റ്റ്
അവരുലട  ജേതീവനിത  നനിലവഭാരലാം  തഭാകഴഭാടസ്റ്റ്  കപഭായതനിലന്റെ  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം  എന്നസ്റ്റ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം അടപഭാടനി  കമഖലയനില്
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  പരഭാതനികേളനില്  എലനങനിലുലാം  കകേസസ്റ്റ്
രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുലാം  കേനിലയുലാം  സലാംയുകമഭായനി  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  സഭാമൂഹനികേ സഭാമ്പത്തനികേ സര്കവ്വ  2008-ല് നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനില് അടപഭാടനി ഉളലപടുന്ന പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയനിലല പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട ജേതീവനിത
നനിലവഭാരലാം സലാംബനനിച്ചുലാം കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) ഇല. പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട ജേതീവനിതനനിലവഭാരലാം തഭാകഴഭാടസ്റ്റ്  കപഭായനിടനിലഭാലയനലാം
പുകരഭാഗതനി  ആര്ജ്ജനിച്ചുവരനികേയഭാലണനലാം  ലസനസസസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയ  2008-ലല  സര്കവ്വ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  എന്നനിവയനില്
വലകമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇല.

പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട പുകരഭാഗതനിക്കഭായുള്ള പദതനികേള

69(767) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേകഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  പുകരഭാഗതനിയഭായനി  എലനലഭാലാം
പുതനിയ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട  ജേതീവകനഭാപഭാധനി  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
'കഗഭാത്ര ജേതീവനികേ' പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കനിടയനിലുള്ള അഭലസവനിദലരഭായ ലതഭാഴനില്രഹനിതര്ക്കസ്റ്റ്
ഈ പദതനി എപ്രകേഭാരലമലഭാലാം സഹഭായകേരമഭാകുലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ പുതനിയ
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. സഭാമൂഹനികേ പഠനമുറനി.

2. കഗഭാത്രബന-വപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനില്  കഗഭാത്ര  വനിഭഭാഗ  അദലഭാപകേരുലട
കസവനലാം. 

3. അലാംകബദ്കേര് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് സതീലാം  -  അടനിസഭാന
സസൗകേരല വനികേസനലാം. 

4. എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്  പുറത്തസ്റ്റ്  ചേനിന്നനിചനിതറനി
തഭാമസനിക്കുന്ന  കുടുലാംബങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  പനി.  ലകേ.
കേഭാളന കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി. 
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5. ലപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി-കഗഭാത്ര വഭാത്സലല
നനിധനി. 

6. വയനഭാടസ്റ്റ് കഗഭാത്ര ഭഭാഷഭാ പഠന കകേന്ദ്രലാം.

7. ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  പരനിപഭാടനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സകങതങ്ങളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ. 

8. കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവസ്റ്റ്,  ശനിശുമരണ മഭാതൃമരണ നനിരക്കസ്റ്റ്  എന്നനിവ
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  കപഭാഷകേഭാഹഭാര  പുനരധനിവഭാസ  പ്രചേരണ
പരനിപഭാടനി  നന്യൂട്രനിഷന  റതീഹഭാബനിലനികറഷന-സമഗ്ര  ആകരഭാഗല
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതസ്റ്റ്. 

9. കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  100  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  വനിവനിധ
ജേനിലകേളനില് എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്. /കഹഭാസലുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം. 

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപടവര്ക്കസ്റ്റ്  സുസനിരവുലാം  ലഭാഭകേരവുമഭായ
ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനികേസന വകുപ്പുലാം കകേരള സര്ക്കഭാര് സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനമഭായ ലസന്റെര് കഫഭാര്
മഭാകനജലമന്റെസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  (സനി.എലാം.ഡനി)-മഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  അവര്  അധനിവസനിക്കുന്ന
ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്  (ഊരുകേളനില്)  വചസ്റ്റ്  പരനിശതീലനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കഗഭാത്രജേതീവനികേ
എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന. പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 3.34 കകേഭാടനി രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ആളുകേളുലട  ലതഭാഴനില്
തല്പരത വനിദഗ പരനിശതീലനത്തനിലൂലട വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം നനിലവനിലുള്ള ലതഭാഴനില്
വനിപണനിയനിലല  അവസരങ്ങള  മുതലലടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ,
സലാംരലാംഭകേതസ്വലാം വനികേസനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ് പദതനിയുലട ലക്ഷലലാം.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലയനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ലതഭാഴനിലനിലഭായ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അവരുലട  അഭനിരുചേനിക്കുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയ്ക്കുലാം
അനുസൃതമഭായ  രതീതയനില്  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  ഊരുകേളനില്വച്ചുതലന്ന  ലതഭാഴനില്
വനപുണലലാം നല്കുകേയുലാം പരനിശതീലനലാം കേഴനിഞ്ഞ പടനികേവര്ഗ്ഗ യുവതതീ/യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
ആധുനനികേ ലതഭാഴനില് കമഖലകേള കേലണത്തുന്നതനിനുലാം സസ്വയലാം ലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതളലപലടയുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനിലൂലട
കൂടുതല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുകേയുമഭാണസ്റ്റ്  പദതനിയുലട  ലക്ഷലലാം.  വനിശദവനിവരലാം
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അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ആളുകേളുലട
ലതഭാഴനില് തല്പരത വനിദഗ പരനിശതീലനത്തനിലൂലട വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം നനിലവനിലുള്ള
ലതഭാഴനില്  വനിപണനിയനിലല  അവസരങ്ങള  മുതലലടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുകേ, സലാംരലാംഭകേതസ്വലാം വനികേസനിപനിക്കുകേ എന്നതനിലൂലട പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളനില്
ലമചലപട  വരുമഭാനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി അവരവരുലട ജേതീവനിത നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുകേ
എന്നതഭാണസ്റ്റ് പദതനിലകേഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പടനികേവര്ഗ്ഗ കലബര്
കകേഭാണ്ട്രഭാകസ്റ്റ് ലസഭാവസറനികേള രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം ലക്ഷലലാം വയന. 

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട പഭാര്പനിട പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി വകേലക്കഭാണ
നടപടനികേള

70(768) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലട  പഭാര്പനിട  പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തസ്റ്റ് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് വകേലക്കഭാണലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കുകവണനി  പുതതഭായനി  അനുവദനിചതസ്റ്റ്  എത്ര  വതീടുകേളഭാലണന്നസ്റ്റ്
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  വതീടുകേളുലട  നവതീകേരണമഭാണസ്റ്റ്  ഇക്കഭാലയളവനില്  നടന്നതസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സനില്  ഓവറഭായ  എത്ര  ഭവനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുണഭാലയന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  പഭാര്പനിട  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി
പ്രകയഭാജേനലപടുത്തനിയലതന്നസ്റ്റ് വനിവരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയകശഷലാം സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
15149  ഭവനരഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങളുലണന്നസ്റ്റ്  കേലണത്തുകേയുലാം  ഭവന
രഹനിതരഭായ  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം,  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത
വതീടുകേള  വഭാസകയഭാഗലമഭാക്കനിത്തതീര്ക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു.  ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഭവനരഹനിതരഭായ  6709

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വനിവനിധ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേളനിലുളലപടുത്തനി  വതീടസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  അനുവദനിചസ്റ്റ്  സനില്  ഓവര്
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായുലാം  189.74  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവഴനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   നടപ്പു
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  115.08  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതനില്  നഭാളനിത
വലരയഭായനി  ടനി  പദതനിക്കഭായനി  52.92  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് വലഫസ്റ്റ് മനിഷന പദതനിയനിനകേതീഴനില് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനി നടപഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  ഹഡ്കകേഭാ  ഭവന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  2980  വതീടുകേളുലാം,  ജേനറല്
ഹസൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  1875  വതീടുകേളുലാം  വനബന  കേലലഭാണ്
കയഭാജേന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  1854  വതീടുകേളുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ  6709  വതീടുകേള
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ഏജേനസനികേള മുകഖന
അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയതലാം നനിലവനില് വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തതമഭായ വതീടുകേളുലട പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  അറകുറപണനി,  നവതീകേരണലാം  എന്നനിവയസ്റ്റ്  വതീലടഭാന്നനിനസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി
ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  അനുവദനിച്ചുവരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  700
വതീടുകേള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം ഇത്തരത്തനില്  550  വതീടുകേളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി വനിവനിധ ജേനിലകേളക്കസ്റ്റ് തകേ
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്   എത്തനിയകശഷലാം  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന
അനുവദനിചസ്റ്റ് സനില് ഓവറഭായ 24314 വതീടുകേളനില് നഭാളനിതവലരയഭായനി 5414 വതീടുകേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ഇ) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.  

പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ആധുനനികേ ലതഭാഴനില് അവസരങ്ങള

71(769) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജേയരഭാജേസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ആധുനനികേ ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനിലുണഭാകുന്ന
ലതഭാഴനില്  അവസരങ്ങള  സസ്വഭായത്തമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം ലചേയ കേഭാരലങ്ങള എലനലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  എസസ്റ്റ്.സനി.എ.  ടു  ടനി.എസസ്റ്റ്.പനി,  ആര്ടനിക്കനിള
275 (1),  എ.ടനി.എസസ്റ്റ്.പനി.,  കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് എന്നതീ പദതനികേളവഴനി എലനലഭാലാം
ലതഭാഴനില്ദഭായകേ പദതനികേള ഇതനികനഭാടകേലാം നടപഭാക്കനിലയന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ലപട  യുവജേനങ്ങളക്കഭായനി  സസ്വയലാം
ലതഭാഴനിലനിനുലാം വവദഗല പരനിശതീലനത്തനിനുമുള്ള വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ആയതനിനസ്റ്റ്  ''പടനികേവര്ഗ്ഗ യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ് സസ്വയലാംലതഭാഴനിലനിനുലാം  വനപുണല
വനികേസന  പരനിശതീലനത്തനിനുമുള്ള  സഹഭായലാം''  എന്ന  ശതീര്ഷകേലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത കകേഭാര്പസസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്,  പൂള ഫണസ്റ്റ്,  ആര്ടനിക്കനിള  275(1),  എസസ്റ്റ്.സനി.എ.  ടു
ടനി.എസസ്റ്റ്.പനി.  എന്നതീ  പദതനികേളനിലുളലപടുത്തനി  വനപുണല  വനികേസനപദതനികേളുലാം
സലാംരലാംഭകേതസ്വ വനികേസന പരനിപഭാടനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. നനിശനിത കകേഭാഴ്സുകേളനില്
അടനിസഭാന  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  വകേവരനിക്കുന്നതലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
കജേഭാലനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധലത  കുറവഭാലണന്നസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമുള്ള ലതഭാഴനില് വനപുണല പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി
സഹകേരനിചസ്റ്റ് വനിദഗ പരനിശതീലനലാം നല്കേനി സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുലാം കജേഭാലനി
ഉറപഭാക്കുന്ന പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത പരനിപഭാടനികേളുലട
വനിവരലാം  ചുവലട  കചേര്ക്കുന.  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള,
ഐ.ടനി.ഐ.  എന്നനിവ വഴനിയുലാം സര്ക്കഭാര് ഇതര സഭാപനങ്ങള വഴനിയുലാം ലതഭാഴനില്
വനപുണല വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കനിവരുന. 2016-17  വര്ഷലാം മുതല് കഗഭാത്രജേതീവനികേ
എന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  1140  ലതഭാഴനില്  രഹനിതലര  കേലണത്തനി  അവര്ക്കസ്റ്റ്  7
ഇനങ്ങളനിലുള്ള  ലതഭാഴനില്  വനപുണല  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി.   പുതനിയ  ലതഭാഴനില്
കമഖലകേള  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  ലതഭാഴനില്സലാംരലാംഭകേതസ്വലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആയതസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതവലരയുള്ള  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  334  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. കൂടഭാലത തഭാലഴപറയുന്ന സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
കചേര്ന്നസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  സസ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്  ലപയനിലസന്റെസ്റ്റ്  ഉറപ്പു
വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

1. ലനട്ടൂര് ലടകനിക്കല് ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ഫസൗകണഷന

2. ലസന്റെര് കഫഭാര് ബകയഭാ കപഭാളനിമര് സയനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ലടകകഭാളജേനി

3. ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ഓഫസ്റ്റ് ഇനല ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

4. എത്തനികയഭാസസ്റ്റ്.

ഇതനിനുപുറലമ  പരമ്പരഭാഗത  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്

നല്കുന്നതനിനഭായനി ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ്

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന :
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1. മനില്മ

2. കുടുലാംബശതീ.

3. മതീറസ്റ്റ് കപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇനല ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

കൂടഭാലത സലാംഘങ്ങളവഴനി സസ്വയലാംലതഭാഴനില് പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഗദ്ദേനികേ കപഭാലുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  ആര്ടനിക്കനിള  275(1)  പ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  ലതഭാഴനില്ദഭായകേ
പദതനികേള.

1. തയ്യല് യൂണനിറ്റുകേള 

2. വയറനിലാംഗസ്റ്റ് 

3. പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. പരനിശതീലനലാം

4. ഫഭാഷന ഡനിവസനനിലാംഗനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി പുതനിയ തയ്യല്
കജേഭാലനികേള

5. സനിവനില് ആര്ക്കനിലടക്ചേര് ഡ്രെെഭാഫനിലാംഗസ്റ്റ് ലഭാന്റെസ്റ്റ് സര്കവ്വ കകേഭാഴനില്
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി ആധുനനികേ ലതഭാഴനില് സമ്പഭാദനലാം. 

6. ലചേറുകേനിട വലഭാപഭാരലാം

കകേഭാര്പസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്  :

1. കേടനനിര്മ്മേഭാണലാം

2. കബക്കറനി 

3. തണനിക്കട

4. കകേഭാഫനികഷഭാപസ്റ്റ് 

5. ലപടനിക്കടകേള

6. കേനകേഭാലനി വളര്ത്തല്

7. ജേനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് സഹഭായനി ലസന്റെറുകേള നടത്തനിപനിനസ്റ്റ്

എസസ്റ്റ്  .  സനി  .  എ  .    ടു  ടനി  .  എസസ്റ്റ്  .  പനി  .    നടപനിലഭാക്കനി  ലതഭാഴനില്ദഭായകേ
പദതനികേള  :

1. യനവല്കൃത കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ് കേടനിലാംഗസ്റ്റ്

2. യനവല്കൃത കൃഷനി

3. ഗഭാര്ലമന്റെസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ലടയനിലറനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്
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4. ഡയറനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ്

5. കഫഭാകടഭാസഭാറസ്റ്റ് ലമഷനിന 

6. വലറസ്റ്റ് കമഭാകടഭാര് വഡ്രെെവനിലാംഗസ്റ്റ്

7. ലഹവനി കമഭാകടഭാര് വഡ്രെെവനിലാംഗസ്റ്റ് 

8. കേയര് ഉല്പഭാദനലാം 

9. ഫഭാഷന ലടകകഭാളജേനി

10. കേമ്പന്യൂടര് ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് 

11. ലമഴുകുതനിരനി നനിര്മ്മേഭാണലാം 

12. കേരകേസൗശല ഉല്പന്നങ്ങള 

13. ഫര്ണനിചര് ഉല്പഭാദനലാം. 

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ജേഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്

72(770)  ശതീ  .    കജേഭാര്ജേസ്റ്റ്  എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് കേഭാരകശരനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല വമസൂര്മല ആദനിവഭാസനി
സകങതങ്ങളനിലല പടനികേവര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ജേഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
തടസലാം കനരനിടുന്നലതന്തുലകേഭാണഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ വനിഷയലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന സമതീപനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; ഇതനിനഭായനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേഭാരകശരനി,  വമസൂര്കമഖലയനിലല  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കസ്റ്റ് പടനികേവര്ഗ്ഗ/പടനികേജേഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തടസലാം
കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില. ഈ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം  അവരുലട  അണു
കുടുലാംബത്തനില്ലപടവര്ക്കുലാം  16-11-2000-ലല  3159/ജേനി1/99/പ.ജേ.പവ.വനി.വ.  നമ്പര്
കേത്തനിലല നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ മുതവഭാന/മുഡുവഭാന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നല്കേനി
വരുന. 
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ഒ.ബനിസനി., ഒ.ഇ.സനി. വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ബഡ്ജേറസ്റ്റ്  വനിഹനിതലാം

73(771)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജേകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ബഡ്ജേറനിൽ  (കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷ  കേഭാലയളവനില്)
ഒ.ബനി.സനി.-ക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് എത്ര തകേയഭാണസ്റ്റ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം അതനില് എത്ര
തകേ നഭാളനിത വലര ലചേലവഴനിച്ചുലവനലാം ഇനനിയുലാം എത്ര തകേയഭാണസ്റ്റ് ലചേലവഴനിക്കഭാനുള്ളലതനലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഏലതഭാലക്ക വനിഭഭാഗങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ് ഒ.ഇ.സനി. പടനികേയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷലത്ത ബഡ്ജേറനിൽ  ഇവര്ക്കഭായനി
എത്ര തകേയഭാണസ്റ്റ് നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളലതനലാം ഇതനില്നനിനലാം എത്ര തകേ ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണനലാം
എത്ര തകേ ഇനനിയുലാം ലചേലവഴനിക്കഭാനുലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ബഡ്ജേറനില്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞസ്റ്റ്  വര്ഷകേഭാലയളവനില്
ഒ.ബനി.സനി.-ക്കഭാര്ക്കഭായനി  പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  ഡയറകകററസ്റ്റ്,  കകേരള  സലാംസഭാന
പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരള  സലാംസഭാന  പരനിവര്ത്തനിത
വക്രസവ  ശുപഭാര്ശനിത വനിഭഭാഗ  വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന എന്നനിവയസ്റ്റ്  വകേയനിരുത്തനിയതലാം
ലചേലഴനിചതമഭായ തകേ സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള അനുബനലാം  1,   I  (എ)* ആയനി
കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട  ലനിസസ്റ്റ്  അനുബനലാം II
ആയനി*  കചേര്ക്കുന. 23-5-2014-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)നമ്പര്  10/2014/പനിസവനിവ
പ്രകേഭാരലാം ഒ.ബനി.എചസ്റ്റ്. വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട 30 ഇതര സമുദഭായത്തനില്ലപട വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനപരനിധനി  6  ലക്ഷലാം  രൂപ  കേവനിയരുലതന്ന  നനിബനനയസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി,
ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപട  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അര്ഹമഭായ  നനിരക്കനില്
വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള മഭാത്രലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിരുന.  ഈ
ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ഉളലപട  ഒ.ബനി.എചസ്റ്റ്.  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനിനുമഭായനി
കേഴനിഞ്ഞ അഞസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  സലാംസഭാന  ബഡ്ജേറനില്  നതീക്കനിലവചനിട്ടുള്ളതലാം  ലചേലവഴനിചതമഭായ
തകേ സലാംബനനിച വനിവരലാം അനുബനലാം 3 ആയനി* കചേര്ക്കുന.  ഒ.ഇ.സനി. (എസസ്റ്റ്.റനി)
വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബഡ്ജേറനില്  പ്രകതലകേമഭായനി
തകേ വകേയനിരുത്തുന്നനില.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള  ബഡ്ജേറസ്റ്റ്  വനിഹനിതത്തനില്  നനിനതലന്നയഭാണസ്റ്റ്  ഈ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം
വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ആകഗ്ലഭാ ഇനലന സമൂഹലാം കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

74(772)  ശതീ  .    കജേഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലാംകഗ്ലഭാ ഇനലന സമൂഹലാം കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
24-1-2017-ല്  കചേര്ന്ന  കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള
സലാംസഭാന  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  കേമ്മേതീഷന,  ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ലപഭാതഭരണലാം,  റവനത,
സഭാലാംസഭാരനികേലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് അയച്ചു ലകേഭാടുത്ത കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപനികനല്
പ്രസ്തുത വകുപ്പുകേള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. 

(ബനി) കകേരള സലാംസഭാന പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ കേമ്മേതീഷന, സഭാമൂഹലസഭാമ്പത്തനികേ
വനിദലഭാഭലഭാസ  സര്കവ്വ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം,  ജേഭാതനികേളക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലുള്ള
സഭാപനങ്ങളനിലുള്ള  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കരഖകേളുലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്
വനിഷയത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപട
വനിഷയത്തനികനല്  ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകകറഭാടുലാം,  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപ്പുമഭായനി
ബനലപട വനിഷയത്തനികനല് പുരഭാവസ്തു വകുപസ്റ്റ് ഡയറകകറഭാടുലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
റവനന്യൂ,  ലപഭാതഭരണലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേള  24-1-2017-ലല കയഭാഗതതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

പനിന്നഭാക്ക സമുദഭായ കക്ഷമ പദതനികേള

75(773)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജേകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനു  കശഷലാം  പനികന്നഭാക്ക  സമുദഭായക്കഭാരുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം അതനിനഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള തകേ എത്രയഭാലണനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ വനികേസന വകുപനില് നനിലവനില്  12  പദതനി സതീമുകേളുലാം, 4
പദതനികയതര സതീമുകേളുമഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഒ.ബനി.സനി.  പ്രതീലമട്രനികേസ്റ്റ്/കപഭാസസ്റ്റ്
ലമട്രനികേസ്റ്റ് കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്,  ഒ.ഇ.സനി.  പ്രതീലമട്രനികേസ്റ്റ്/കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രനികേസ്റ്റ് സഹഭായലാം,  വനികദശ
പഠനത്തനിനുള്ള  കസഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്,  മത്സരകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്,
ഓകടഭാലമഭാവബല്  രലാംഗലത്ത ലതഭാഴനില് പങഭാളനിത്ത  പദതനി,  പരമ്പരഭാഗത  കേളനിമണ്പഭാത്ര
ലതഭാഴനില് നവതീകേരണ പദതനി, പരമ്പരഭാഗത കേരകേസൗശല സമുദഭായങ്ങളക്കസ്റ്റ് ടൂളകേനിറസ്റ്റ്
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ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്,  ബഭാര്ബര്കഷഭാപസ്റ്റ്  നവതീകേരണ  ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്,  അഡസ്വകക്കറസ്റ്റ്  ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്,  വനിശസ്വകേര്മ്മേ
ലപനഷന  എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  പ്രധഭാന  സതീമുകേള  (വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.)  പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കകേരള സലാംസഭാന പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന,
കകേരള  സലാംസഭാന  പരനിവര്ത്തനിത  വക്രസവ  ശനിപഭാര്ശനിത  വനിഭഭാഗ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളുലാം
അതനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തകേ  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  അനുബനമഭായനി*
കചേര്ക്കുന.  

ആര്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  & സയനസസ്റ്റ് കകേഭാകളജകേളനിലല പ്രകവശനത്തനിനസ്റ്റ് സലാംവരണലാം

76(774) ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ആര്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്&സയനസസ്റ്റ്  കകേഭാകളജകേളനിലല  പ്രകവശനത്തനിനസ്റ്റ്
സലാംവരണലാം  അനുവദനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  കകേരള  ലചേടനി  മഹഭാസഭയുലട  ആവശലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില് ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഈ ആവശലത്തനിനകമല് സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള
എലനഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത ലചേടനി  സമുദഭായത്തനിലന്റെ ജേനസലാംഖലഭാ കേണക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പക്കലുകണഭാ; എങനില് ജേനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  എയ്ഡഡസ്റ്റ് കമഖലയനില് ഒഴനിലകേ സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജകേളനിലുലാം യൂണനികവഴസ്റ്റ് സനിറനി
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളനിലുലാം എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.സനി. വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് സലാംവരണലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ലഭലമല. 

കകേഭാവളലാം ഹഭാല്സനിയന ലകേഭാടഭാരലാം

77(775)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവുലാം വനികനഭാദസഞഭാരവുലാം കദവസസ്വവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാവളലത്ത ഹഭാല്സനിയന ലകേഭാടഭാരലാം ആര്.പനി. ഗ്രൂപനിനസ്റ്റ് വകേമഭാറുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  നനിയമ  വകുപസ്റ്റ്  ബനലപട  ഫയലുകേളനില്  അഭനിപ്രഭായലാം  കരഖലപടു
ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനിൽ  പ്രസ്തുത നനിയകമഭാപകദശങ്ങളുലട പകേര്പസ്റ്റ്  കമശപ്പുറത്തസ്റ്റ്
ലവക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  നനിയകമഭാപകദശത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  തതീരുമഭാനലമലനന്നസ്റ്റ്  ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;
പകേര്പസ്റ്റ് കമശപ്പുറത്തസ്റ്റ് ലവക്കഭാകമഭാ ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാവളലത്ത ഹഭാല്സനിയന ലകേഭാടഭാരലാം ആര്.പനി. ഗ്രൂപനിനസ്റ്റ് വകേമഭാറുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബനനിച  ഫയലുകേളനില്  നനിയമ  വകുപസ്റ്റ്  കരഖലപടുത്തനിയ  അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലട
പകേര്പ്പുകേള അനുബനലാം 1-ല് *കേഭാണഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിയകമഭാപകദശത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് റവനന്യൂ വകുപനിലന്റെ
32621/U1/2007/RD,  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  3857/B1/2006/Tsm  എന്നതീ  ഫയലുകേളനില്
വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങളുലട പകേര്പ്പുകേള അനുബനലാം II -ല് *
കേഭാണഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

സര്ക്കഭാര് ജേതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ജേനങ്ങകളഭാടുള്ള ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം

78(776)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ജേനങ്ങകളഭാടുള്ള  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തഭാനഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പരഭാതനി പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലുലാം തലങ്ങളനിലുമഭായനി
ജേനകേതീയ പങഭാളനിതസ്വവുലാം കമല്കനഭാടവുലാം ഉറപസ്റ്റ് വരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എലനങനിലുലാം  നനികവദനങ്ങള  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേരള സലാംസഭാന കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം, 2012 നവലാംബര് 1-ാം
തതീയതനി  നനിലവനില്  വരുകേയുലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ  ചേടങ്ങള
27-10-2012-ലല സ.ഉ.(പനി)56/2012/ഉ.ഭ.പ.വ.  ആയനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലപഭാതജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സമയബനനിതമഭായ  കസവനങ്ങള  നല്കുന്നതനികലക്കസ്റ്റ്  കവണനിയഭാണസ്റ്റ്
ഈ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത നനിയമത്തനിലന്റെ പ്രചേഭാരണത്തനിനഭായനി
എലഭാ വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം ലപഭാതജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്ന കസവനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള
വകേപ്പുസകേലാം പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ലപഭാതജേനങ്ങളുലട വദനലാംദനിനഭാവശലങ്ങളുമഭായനി
കൂടുതല് ബനലപടസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വകുപ്പുകേളക്കുലാം സഭാപനങ്ങളക്കുലാം പ്രഭാധഭാനലലാം

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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നല്കേനി വനിവനിധ കമഖലകേളനില് ആവശലമഭായ പരനിഷ്കഭാര നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സലാംബനനിചസ്റ്റ്
സമഗ്രമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സമര്പനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം രൂപതീകൃതമഭായ നഭാലഭാമതസ്റ്റ്
ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സമഗ്രമഭാക്കുന്നതനിനുലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേള, സഭാപനങ്ങള, സര്വ്വതീസസ്റ്റ് സലാംഘടനകേള,
വനിദഗര്,  ലപഭാതജേനങ്ങള  എന്നനിവരുമഭായനി  ആശയവനിനനിമയലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം
അഭനിപ്രഭായ  സസ്വരൂപണലാം സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  സസ്വനമഭായനി
ലവബ്വസറസ്റ്റ്  സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  സര്ക്കഭാര്
ഓഫതീസുകേലള  ജേനസസൗഹൃദമഭായനി  മഭാറനിലയടുക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമലാം,  പസൗരഭാവകേഭാശകരഖ,  പസൗരനഭാരുമഭായുള്ള  ആശയവനിനനിമയത്തനിനുമുള്ള  അവസരലാം
എന്നനിവകപഭാലുള്ള  സവനികശഷതകേള  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി  അവലയ  കൂടുതല്
ശകനിലപടുത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നനിയമലാം ഫലപ്രദമഭായുലാം ജേനസസൗഹൃദപരമഭായുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വകുപദലക്ഷനഭാരുലടയുലാം  ഉയര്ന്ന  ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം
സലാംസഭാനതല  ശനില്പശഭാല  15-12-2016-ല്  IMG-യുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതസലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
സനിവനില് സര്വ്വതീസനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കസവനങ്ങള
കൂടുതല്  കവഗത്തനിനുലാം  കൃതലതകയഭാലടയുലാം  ലപഭാതജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്
മുനനനിര്ത്തനിയുള്ള ഭരണനവതീകേരണലാം സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന. 

(സനി)  ഇതമഭായനി  ബനലപട  നനികവദനങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമലാം കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുവഭാനുലാം ലപഭാതസമൂഹത്തനിനസ്റ്റ് അനുഗുണമഭാലാംവനിധത്തനില്
ലളനിതവുലാം സുതഭാരലവുമഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

കേഭാലഹരണലപട നനിയമങ്ങള

79(777)  ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേഭാലഹരണലപട  നനിയമങ്ങള നനില നനില്ക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അവ പരനിഷ്കരനിയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  ഏലതങനിലുലാം  കേമ്മേതീഷലന നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;
അവരുലട ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാരനിനു സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് പ്രധഭാനലപട
ശനിപഭാര്ശകേള എലനലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏലതലഭാലാം  നനിയമങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  പരനിഷ്കരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?
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(എ)  17-11-2007-ലല  ജേനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്)253/2007/നനിയമലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം  ജേസനിസസ്റ്റ്  വനി.ആര്.  കൃഷ്ണയ്യര്  അദലക്ഷനഭായനി  ഒരു  നനിയമപരനിഷ്കരണ
കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിചനിരുന.  കേമ്മേതീഷലന്റെ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  29-1-2009-നസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
സമര്പനിചനിരുന. കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിലല വനിവനിധ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് കേഭാലഹരണലപട 107
നനിയമങ്ങള  റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിരുന.  പ്രസ്തുത  107  ആക്റ്റുകേളനില്
ബനലപട ഭരണ വകുപ്പുകേള റദ്ദേഭാകക്കണതനിലഭാലയന്നസ്റ്റ് അഭനിപ്രഭായലപട 5 ആക്ടുകേള
ഒഴനിവഭാക്കനി  102  ആക്റ്റുകേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ''2016-ലല  കകേരള  റദ്ദേഭാക്കലുലാം
ഒഴനിവഭാക്കലുലാം  ബനില്''  14-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  34-ാം  നമ്പര്  ബനിലഭായനി
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതമഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി) കകേരളത്തനില് നനിലവനിലുള്ള നനിയമങ്ങള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
മഭാറങ്ങള  വരുത്തുന്നതനിനുലാം  കേഭാലഹരണലപടവ  ഉലണങനില്  ആയവ  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പുതതഭായനി നനിയമങ്ങള രൂപതീകേരനികക്കണതലണങനില് അതസ്റ്റ് സലാംബനനിച്ചുള്ള പഠനലാം
നടത്തനി ശനിപഭാര്ശകേള സമര്പനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  9-3-2017-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)
നമ്പര്  45/2017/  നനിയമലാം  പ്രകേഭാരലാം  ജേസനിസസ്റ്റ്  ലകേ.റനി.  കതഭാമസസ്റ്റ്  ലചേയര്മഭാനഭായനി
കകേരള  നനിയമപരനിഷ്കരണ  കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  കേമ്മേതീഷന
ഇതമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് ശനിപഭാര്ശകേലളഭാനലാംതലന്ന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിടനില.

(സനി)  നനിലവനില് കേഭാലഹരണലപട നനിയമങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പുതനിയ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.  

പുരഭാണപഭാരഭായണ കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് ആനുകൂലലങ്ങള

80(778)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തുള്ള  പുരഭാണ  പഭാരഭായണ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവരുലട
പ്രശ്നങ്ങള  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  നനിലവനില്  ഇവർക്കസ്റ്റ്
ലപനഷന,  ചേനികേനിത്സഭാ  ആനുകൂലലങ്ങള  എന്നനിവ  ലഭനിക്കുനകണഭാലയനലാം  കക്ഷമനനിധനി
ഏർലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവലര വപതൃകേ കേലഭാകേഭാരനഭാരഭായനി അലാംഗതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കക്ഷമനനിധനി,  ലപനഷന,  ചേനികേനിത്സഭാ സസൗകേരലങ്ങള
തടങ്ങനിയവ അനുവദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  നനിലവനില്  പുരഭാണ  പഭാരഭായണ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്
8-11-1999-ലല  സ.ഉ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)നമ്പര്  49/99/സനി.എ.ഡനി.  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം
കേലഭാകേഭാര  ലപനഷന നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  7-9-2001-ലല സ.ഉ.  (എലാം.എസസ്റ്റ്.)  45/
2001/സനി.എ.ഡനി.  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം  കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കുള്ള  അടനിയനര  ചേനികേനിത്സഭാ
സഹഭായ  പദതനിയനിലുലാം  ഇവലര  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  414  പുരഭാണ
പഭാരഭായണക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രവര്ത്തകേ കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുകഖന പ്രതനിവര്ഷലാം
2,000  രൂപ  നനിരക്കനില്  ലപനഷനുലാം  അകപക്ഷകേളക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  പുരഭാണ  പഭാരഭായണക്കഭാലര  കക്ഷമനനിധനിയുലട  ആകസ്റ്റ്  2(ഡനി)യനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വപതൃകേ  കേലഭാകേഭാരനഭാരഭായനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം
ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി) സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രവര്ത്തകേ കക്ഷമനനിധനിയനില് പുരഭാണ പഭാരഭായണക്കഭാലര
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അടനിയനര ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായ പദതനിയനിലുലാം ഇത്തരലാം
കേലഭാകേഭാരനഭാലര ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപനഷന ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നല്കേനിവരുന. 

ലതയ്യലാം കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കുള്ള ലപനഷന പദതനി

81(779)  ശതീ  .    കജേഭാര്ജേസ്റ്റ്  എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതയ്യലാം  കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്ന  ലപനഷന  പദതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കഫഭാക്കസ്റ്റ്  കലഭാര്  അക്കഭാദമനിയനില്നനിനലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനിലന്റെ
പരനിഗണനയയച, ലതയ്യലാം കേലഭാകേഭാരനമഭാരുലട ലപനഷന അകപക്ഷകേളനില് ഇനനിയുലാം
എത്രലയണ്ണലാം തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാനുലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  തതീര്പഭാക്കനി  ലപനഷന  അനുവദനിക്കഭാന
കേഴനിയുലാം എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) രണസ്റ്റ് തരത്തനിലുള്ള ലപനഷന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ലതയ്യലാം കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കുള്ളതസ്റ്റ്. 

(1) സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്ന  സലാംസഭാന  കേലഭാകേഭാര
ലപനഷന
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(2) കേലഭാകേഭാര കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്ന ലപനഷന.

ഇവയനില് ഏലതങനിലുലാം ഒന്നസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ ലഭലമഭാകുകേയുള.   അടനിയനര
ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായ പദതനിയനിലുലാം ലതയ്യലാം കേലഭാകേഭാരനഭാലര
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി)  കേലഭാകേഭാര ലപനഷനുകവണനി കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര് അക്കഭാദമനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്
ലതയ്യലാം  കേലഭാകേഭാരനഭാരുലട  7  അകപക്ഷകേളഭാണസ്റ്റ്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ലഭലമഭായ
അകപക്ഷകേളനില്  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗലതയുള്ള  കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലപനഷന
അനുവദനിക്കുന്ന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  

നകവഭാതഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള

82(780) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ ജേനിലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം നകവഭാതഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് ഇകപഭാള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ;

(ബനി) ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഇതനിനഭായനി ഏതസ്റ്റ്
ഏജേനസനിലയയഭാണസ്റ്റ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജേനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സഭാലാംസഭാരനികേ  സമുചയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനിക്കസ്റ്റ്
ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഏജേനസനിലയ തനിരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള ലടണര്
നടപടനികേള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനില്  ടനി  പദതനിയഭായുള്ള
സലലാം കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിടനില.  ഏജേനസനിലയ
ലതരലഞ്ഞടുക്കുവഭാന കവണനിയുള്ള ലടണറനിലന്റെ പരനികശഭാധന അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  

സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിച പദതനികേള

83(781)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനസ്റ്റ്  കശഷലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ആവനിഷ്കരനിച പദതനികേളുലാം നതീക്കനിവചതലാം ലചേലവഴനിചതമഭായ തകേയുലാം
ജേനില തനിരനിചസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതലഭാലാം  പ്രസസ്റ്റ്ക്ലബുകേളക്കസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള
ധനസഹഭായലാം  ഈ  സര്ക്കഭാറുലാം  മുനസര്ക്കഭാറുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്  വര്ഷവുലാം
ജേനിലയുലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  സലാംഘടനകേളക്കസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  പണനിയുന്നതനിനുലാം  മറസ്റ്റ്
ആവശലങ്ങളക്കുലാം ഈ സര്ക്കഭാറുലാം കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാറുലാം അനുവദനിച തകേ വര്ഷവുലാം
ജേനിലയുലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം I-ല്* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപനില്  നനിനലാം  പ്രസസ്റ്റ്  ക്ലബ്ബുകേളക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നനില. 

(സനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം II-ല്* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനങ്ങളുലട ഉന്നമനത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള

84(782)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനു  കശഷലാം  കകേരളത്തനിലല  സഭാലാംസഭാരനികേ
സഭാപനങ്ങളുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  സഭാലാംസഭാരനികേ  വകുപസ്റ്റ്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ?

ഉത്തരലാം

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കകേരളത്തനിലല  സഭാലാംസഭാരനികേ
സഭാപനങ്ങളുലട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  വനിവനിധങ്ങളഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളുലട  വദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ  ഇടലപടലുകേളുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  അവസകരഭാചേനിതമഭായനി
ഉണഭാകുനണസ്റ്റ്.  2016-17-ലല  പുതക്കനിയ  ബഡ്ജേറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല ബഡ്ജേറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം വനിവനിധ അക്കഭാദമനികേളക്കസ്റ്റ്
സഭാലാംസഭാരനികേ മണ്ഡലത്തനിലല ഇടലപടലുകേള ദൃഢലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ബഡ്ജേറനിലല
പദതനി വനിഹനിതത്തനിനുപരനി  50%  വര്ദനവസ്റ്റ് പദതനിയനിനത്തനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഏകകേഭാപനവുലാം  സമനസ്വയവുലാം  സഭാധലമഭാക്കഭാനുലാം
അവയ്ക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം  നനിശയനിക്കുന്നതനില്  ഉപകദശനിക്കുവഭാനുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ
നയരൂപതീകേരണങ്ങളക്കസ്റ്റ് കനതൃതസ്വലാം നല്കേഭാനുലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഒരു ഉന്നതഭാധനികേഭാര
സഭാലാംസഭാരനികേ  കേസൗണ്സനില്  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
സഭാലാംസഭാരനികേ സഭാപനലാം/രലാംഗത്തസ്റ്റ് പുത്തനുണര്വസ്റ്റ് പകേരുന്നതനികലയഭായനി KIIFB-ലന്റെ
പ്രകതലകേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  തഭാലഴപറയുന്ന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള ഈ സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന :

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(i) KIIFB-ലന്റെ  പ്രകതലകേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  എലഭാ  ജേനിലയനിലുലാം
സഭാലാംസഭാരനികേ നഭായകേനഭാരുലട കപരനില് സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയങ്ങള.

(ii) KSFDC-യുലട  കേതീഴനില്  റവനന്യൂ/തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ
ലഭലമഭായ സലത്തസ്റ്റ് തനികയറര് കകേഭാലാംപകസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം. 

(iii) KSFDC-യുലട  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭായുലട  വനികേസനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയഭാ അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരമുള്ള ഫനിലനിലാം
സനിറനിയഭായനി ഉയര്ത്തല്. 

(iv) ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭാ  കേഭാമ്പസനില്  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  ചേലചനിത്ര  കമളയസ്റ്റ്
സനിരലാം കവദനി നനിര്മ്മേഭാണലാം.

പ്രവഭാസനികേളുലട ഭഭാഷഭാ പഠനത്തനിനുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ ഏകകേഭാപനത്തനിനുലാം
കവണനി രൂപകേല്പന ലചേയ മലയഭാളലാം മനിഷലന ഈ സര്ക്കഭാര് ഒനകൂടനി
ഭഭാവനഭാ സമ്പന്നമഭാക്കുന. മുഴുവന സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം വനികദശ രഭാജേലങ്ങളനിലുലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്ന  മലയഭാളലാം  മനിഷന  ചേഭാപ്ററുകേളക്കസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  മലയഭാള
പഠന കകേന്ദ്രങ്ങള ഒരുക്കൂട്ടുവഭാനുള്ള ഉദലമലാം ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  1000
യുവ  കേലഭാകേഭാരനഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രതനിമഭാസലാം  10,000  രൂപ  വതീതലാം  നല്കുന്ന
'വജ്രജൂബനിലനി ലഫകലഭാഷനിപസ്റ്റ് പദതനി' നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  സനിനനിമ
കമഖലയുലട സമഗ്ര പരനിഷ്കരണത്തനിനഭായനി സനിനനിമ റഗുകലററനി രൂപതീകേരനിക്കുന്ന
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഉവമത്തഭാനകേത്തസ്റ്റ് കുഞ്ഞനിഖഭാദര് സഭാരകേലാം

85(783)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  ലഹളയനില്  ജേതീവന  ബലനിയര്പനിക്കലപട  ഉവമത്തഭാനകേത്തസ്റ്റ്
കുഞ്ഞനിഖഭാദറനിലന്റെ  ഓര്മ്മേയഭായനി  സഭാരകേലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ
ജേനഗൃഹവുലാം 25  ലസന്റെസ്റ്റ് ഭൂമനിയുലാം ഏലറടുക്കണലമന്നസ്റ്റ് ആവശലലപടസ്റ്റ് അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ
കുടുലാംബലാം  തഭാനൂര്  എലാം.എല്.എ.  മുഖഭാനരലാം  2017  ലഫബ്രുവരനിയനില്  നല്കേനിയ
അകപക്ഷയനില്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  നഭാളനിതവലര  സസ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാരകേവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  പഠന  കകേന്ദ്രവുലാം  തഭാനൂരനില്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇതസലാംബനനിച അകപക്ഷ വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം റനികപഭാര്ടനിനുമഭായനി
മലപ്പുറലാം  ജേനിലഭാ  കേളകര്ക്കസ്റ്റ്  അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്
ഉചേനിതമഭായ തടര്നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 
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കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില് പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരല ഇനസനിറന്യൂടനിലന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില് നടത്തനിയ പരനിപഭാടനികേള

86(784)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  അധലയന  വര്ഷലാം  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരല
ഇനസനിറന്യൂടനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്നതനിനഭായനി
എലാം.എല്.എ.-മഭാരനില്നനിനലാം  സ്കൂളുകേളുലട  കപരുകേള  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള
കേത്തുകേള ലഭനിചനിരുനകവഭാ;

(ബനി)  എങനില് നനിര്കദ്ദേശനിച വനിദലഭാലയങ്ങളുലട കപരുലാം ആ വനിദലഭാലയങ്ങളനില്
നടത്തനിയ പരനിപഭാടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  സ്ക്കൂളുകേളനില്  ക്ലബ്ബുകേളുലാം  മറ്റുലാം  രൂപതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി അനുവദനിച തകേ എത്രലയനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിച ഏലതങനിലുലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ഇവ
നടപഭാക്കനിയനിടനിലലങനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരല ഇനസനിറന്യൂടനില് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി-ഡനി)  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  സ്കൂളുകേളനില്
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  നടത്തുന്നതനിനുസ്റ്റ്  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരല  ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കേനി
കേഴനി ഞ്ഞഭാല്  ബനലപട  സ്കൂളുകേള  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  നടത്തനിയകശഷലാം  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  വസൗചറുകേളുലാം
സമര്പനിക്കുന്ന മുറയഭാണസ്റ്റ് അനുവദനതീയമഭായ തകേ നല്കേനിവരുന്നതസ്റ്റ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരല ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ്  ലചേലവഴനിച തകേ

87(785)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരല ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല ലസമനിനഭാറുകേള,
യൂത്തസ്റ്റ് പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ് മത്സരലാം,  പഭാര്ലലമന്റെറനി ലനിററസനി ക്ലബസ്റ്റ്,  ഹന്യൂമണ് വററസ്റ്റ് എഡന്യൂകക്കഷന
ക്ലബസ്റ്റ്  എന്നനിവയഭായനി  ഓകരഭാ  ജേനിലയനിലുലാം  ലചേലവഴനിച  തകേ  എത്രലയന്നസ്റ്റ്
വനിദലഭാലയങ്ങളുലട കപരസ്റ്റ് സഹനിതലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലചേലവഴനിച തകേ വനിശദഭാലാംശങ്ങള സഹനിതലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ഗ്രഭാമതീണകമഖലയനില് തനികയറര് സമുചയലാം

88(786)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില്  തനികയറര്  സമുചയലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  തനികയറര്
ഇലഭാലയന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് സലലാം അനുവദനിക്കഭാന സന്നദത അറനിയനിചനിട്ടുള്ള ആലത്തൂര്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  തനികയറര്  സമുചയലാം  തടങ്ങഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നല  മലയഭാള  ചേലചനിത്രങ്ങള  കപ്രക്ഷകേരനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരളത്തനിലകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളലാം  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങകളഭാ  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേകളഭാ അനുവദനിക്കുന്ന സലങ്ങളനില് ആധുനനികേ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള തനികയറര്
സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനി  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനി
ഫണനില്  നനിനലാം  കേലണത്തുലമന്നസ്റ്റ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജേറസ്റ്റ്
പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  ആലത്തൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  സലലാം
അനുവദനിക്കുവഭാന  സന്നദമഭാലണന്നസ്റ്റ്  അറനിയനിക്കുന്ന  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഭരണസമനിതനി
തതീരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് ടനി സലലാം സനര്ശനിചസ്റ്റ് തനികയറര് നനിര്മ്മേഭാണ സഭാദലത
വനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം തടര്നടപടനികേള വകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

മൂന്നഭാറനില് തനികയറര് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി

89(787)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  മൂന്നഭാറനില്  സനിനനിമ  തനികയറര്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  എലനലഭാലാം  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  ;  ഇലലങനില്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  മൂന്നഭാറനില്  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
അനുകയഭാജേലമഭായ  സലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയഭാലണങനില്  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  തനികയറര് നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനില് മൂന്നഭാറനിലനയുലാം ഉളലപടുത്തുന്നതനികലയഭായനി
പ്രസ്തുത  കമഖലയനില്  മൂന്നസ്റ്റ്  സലങ്ങള  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  പരനികശഭാധനിച്ചു.  അതനില്  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുലട  വകേവശമുള്ള
കബഭാടസ്റ്റ്ക്ലബനിനസ്റ്റ് സമതീപമുള്ള 50 ലസന്റെസ്റ്റ് സലലാം തനികയറര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് ഏറവുലാം
അനുകയഭാജേലമഭാലണന്നസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തുകേയുമുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  സലലാം  കകേരള  സലാംസഭാന
ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകേയഭാലണങനില് തനികയറര് നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയുമഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകന്നഭാട്ടു
കപഭാകുന്നതനിനുള്ള സന്നദത അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ചേനിറ്റൂര് ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി തനികയററനില് നവതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്

90(788)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  തതീകയററനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  ലമഭാത്തലാം  എത്ര
രൂപയഭാണസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്  അനുവദനിചതസ്റ്റ് ;  ഏതസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബഡ്ജേറനിലഭാണസ്റ്റ്
ഇതനിനുള്ള തകേ വകേയനിരുത്തനിയതസ്റ്റ് ;

(ബനി)  ഇതസലാംബനനിച  ഭരണഭാനുമതനിയുലടയുലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലടയുലാം
കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നസ്റ്റ്  പൂർത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി തനികയററനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി നഭാലസ്റ്റ് കകേഭാടനി
രൂപ 2017-18 വര്ഷലത്ത ബഡ്ജേറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഭരണഭാനുമതനിയുലട പകേര്പസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി)  ചേനിറ്റൂര്  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  തനികയററനിലന്റെ  കജേഭാലനികേള  2017  ഡനിസലാംബറനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയഭാ

91(789)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജേകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി  സ്റ്റുഡനികയഭാലയ  ഐ.എഫസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ലകേ.-യുലട  സനിരലാം
കവദനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ഇതവലര സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബഡ്ജേറനിൽ  ഇതനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തകേയനില്നനിനലാം  നഭാളനിതവലര
എത്ര രൂപ ലചേലവഴനിച്ചുലവനലാം ഈ പദതനി എന്നസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാകുലമനലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ചേനിത്രഭാഞ്ജലനി സ്റ്റുഡനികയഭാ കേഭാമ്പസനില് അനഭാരഭാഷ്ട്ര ചേലചനികത്രഭാത്സവത്തനിലന്റെ
സനിരലാം  കവദനിക്കുകവണനി  ലഫസനിവല്  കകേഭാലാംപകസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പുതക്കനിയ  ബഡ്ജേറനില്  കേനിഫ്ബനി  ഫണനില്നനിന്നസ്റ്റ്
50  കകേഭാടനി രൂപ പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി പദതനിക്കസ്റ്റ് ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
കേണ്സളടന്റെനിലന  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
ലഫസനിവല് കകേഭാലാംപകസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് 100 കകേഭാടനി രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന  കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന  ഡനി.പനി.ആര്.
കേനിഫ്ബനി അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുലാം. 

പയ്യന്ന ന്നൂര് മണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ തനികയറര്

92(790)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് പടനികേജേഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ചേലചേനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  പയ്യന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല
പയ്യന്നൂരനില് പുതതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന തനികയററനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള
ഏതസ്റ്റ് വലരയഭാലയന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  സലലാം  വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനുള്ള  സമ്മേതപത്രലാം
പയ്യന്നൂര് നഗരസഭ നല്കേനികയഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എകപഭാള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പയ്യന്നൂര് നഗരസഭയനില് തനികയറര് സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനിയുലട
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ടനി  പദതനിക്കസ്റ്റ്  സലലാം  വകേമഭാറുന്നതനിനു
കവണനിയുള്ള കേരടസ്റ്റ് എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ് നഗരസഭയസ്റ്റ് വകേമഭാറുകേയുലാം ടനി എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ് നഗരസഭ
കേസൗണ്സനില്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  നഗരസഭ  അലാംഗതീകേരനിച
പഭാടത്തുകേ കൂടുതലഭാലണനലാം ടനി തകേയനില് കുറവസ്റ്റ്  വരുത്തണലമനലാം കകേരള സലാംസഭാന
ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന നഗരസഭകയഭാടസ്റ്റ്  ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേരള
സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ടനി  ആവശലലാംകൂടനി  നഗരസഭ
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് കമല് പദതനിക്കഭായനി എഗ്രനിലമന്റെനില് ഒപനിടുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സമ്മേതപത്രലാം  നഗരസഭ  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  നല  മലയഭാള  ചേലചനിത്രങ്ങള  കപ്രക്ഷകേരനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരളത്തനിലകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങകളഭാ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേകളഭാ
അനുവദനിക്കുന്ന  സലങ്ങളനില്  ആധുനനികേ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  തനികയറര്  സമുചയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി 100 കകേഭാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനി
ഫണനില്നനിനലാം  കേലണത്തുലമന്നസ്റ്റ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജേറസ്റ്റ്
പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പയ്യന്നന്നൂര്  നഗരസഭയടക്കമുള്ള  സലങ്ങളനില്
തനികയറര് സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാ
ക്കുന്നതനികലയഭായനി  കേണ്സളടന്റെനിലന  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്  ഡനി.പനി.ആര്. അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനി ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലാം. 

കേഭായലാംകുളത്തസ്റ്റ് മളടനിപകസ്റ്റ്  തനികയററനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

93(791)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേള  ഇലഭാത്ത  ഏകേ  നഗരസഭയഭായ  കേഭായലാംകുളത്തസ്റ്റ്
അനുവദനിച മളടനിപകസ്റ്റ് തനികയററനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി ബനലപട പ്രവൃത്തനികേളുലട
പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

നല മലയഭാള ചേലചനിത്രങ്ങള കപ്രക്ഷകേരനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരളത്തനി
ലകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങകളഭാ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേകളഭാ
അനുവദനിക്കുന്ന  സലങ്ങളനില്  ആധുനനികേ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  തനികയറര്  സമുചയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി 100 കകേഭാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനി
ഫണനില്നനിനലാം  കേലണത്തുലമന്നസ്റ്റ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജേറസ്റ്റ്
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പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  പദതനിയനില്  കേഭായലാംകുളമടക്കമുള്ള  സലങ്ങളനില്
തനികയറര് സമുചയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഡനി.പനി.ആര്.  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി  ഫണസ്റ്റ്
ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുള.  കേഭായലാംകുളലാം
നഗരസഭയുലട  സലലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്
വകേമഭാറുന്നതനികലയ്ക്കുള്ള കേരടസ്റ്റ്  എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ്  കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് തടര്നടപടനികേളക്കഭായനി നഗരസഭയസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നഗരസഭയുലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  എഗ്രനിലമന്റെനില്
ഏര്ലപട്ടുകേഴനിഞ്ഞഭാല്  കേനിഫ്ബനിയുലട  ചേടപ്രകേഭാരലാം  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി
ബനലപട അനനരനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  

ലനയ്യഭാറനിനകേരയനില് ലകേ.എഫസ്റ്റ്.ഡനി.സനി. തനികയറര്

94(792)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പടനികേജേഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവുലാം നനിയമവുലാം സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയ്യഭാറനിനകേര  നഗരസഭ  കഷഭാപനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെറനില്  ലകേ.എഫസ്റ്റ്.ഡനി.സനി
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  രണസ്റ്റ്  സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്  കേനിഫ്ബനിയസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേനിലവസ്റ്റ്  എത്രയഭാണസ്റ്റ്;  നനിർമ്മേഭാണലാം  എകപഭാൾ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തനികയറര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  സലത്തനിലന്റെ  കരഖകേള  ലനയ്യഭാറനിനകേര
നഗരസഭ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല.  നല മലയഭാള  ചേലചനിത്രങ്ങള കപ്രക്ഷകേരനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരളത്തനിലകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങകളഭാ  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേകളഭാ അനുവദനിക്കുന്ന സലങ്ങളനില് ആധുനനികേ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള തനികയറര്
സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി 100
കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനി  ഫണനില്നനിനലാം  കേലണത്തുലമന്നസ്റ്റ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത ബഡ്ജേറസ്റ്റ് പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടനി പദതനിക്കഭായനി Detailed
Project Report (DPR) തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി ഏജേനസനിലയ ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭായഭാല്  മഭാത്രകമ
നനിര്മ്മേഭാണ  ലചേലവസ്റ്റ്  നനിശയനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുകേയുള.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കനി
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  ഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലാം.
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(സനി)  തനികയറര്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സലത്തനിലന്റെ  കരഖകേള  ലനയ്യഭാറനിനകേര
നഗരസഭ കകേരള സലാംസഭാന ചേലചനിത്ര വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ് വകേമഭാറുകേയുലാം ടനി
സലലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  ചേലചനിത്ര  വനികേസന  കകേഭാര്പറഷലന്റെ  ഉകദലഭാഗസ  സലാംഘലാം
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  structure stability  certificate  ആവശലലപടുകേയുലാം ആയതസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  സലലാം  തനികയറര്  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിക്കഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
സലാംബനനിച  കേരടസ്റ്റ്  എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ്  നഗരസഭയുലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വനലാം കേകയ്യറലാം

95(793)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന കശഷലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനലാം
വകേകയറങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എവനിലടലയലഭാലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനലാം വകേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാലാം;
വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ലകേഭാലലാം സകതണ് സര്ക്കനിളനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില് പുനലൂര്
ഡനിവനിഷനനിലല അമ്പനഭാര് കസഷന പരനിധനിയനിലുലാം  ഏരൂര് കസഷന പരനിധനിയനിലുലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേഭാടയലാം  വഹകറഞസ്റ്റ്  സര്ക്കനിളനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില് കകേഭാടയലാം  ഡനിവനിഷനനിലല
ഉളുപ്പുണ്ണനികേഭാനത്തുലാം,  കകേഭാതമലാംഗലലാം  ഡനിവനിഷനനിലല  കുടയത്തൂര്,  ആളക്കലസ്റ്റ്ല്ല്  ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം
മൂന്നഭാര്  ഡനിവനിഷനനിലല  ചേടമൂന്നഭാര്  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസനിനസ്റ്റ്  സമതീപലാം  മൂന്നഭാര്  -  ഉടുമല
കറഭാഡ്വസഡനിലുലാം,  മഭാങ്കുളലാം  ഡനിവനിഷനനിലല  കേലഭാര്  ലസക്ഷനനിലുലാം  കേകയ്യറലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ഈകസണ്  സര്ക്കനിളനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടസ്റ്റ്
ഡനിവനിഷനനിലല  പുതൂര്,  പഭാലക്കയലാം,  ഒമ്മേല  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  ലനനഭാറ  ഡനിവനിഷനനിലല
മലാംഗലലാം  ഡഭാലാം  പ്രകദശത്തുലാം  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനനിലല  മലമ്പുഴ,  അകേലത്തത്തറ
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  കേകയ്യറലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  വനലജേതീവനി  വനിഭഭാഗലാം
സര്ക്കനിള  പരനിധനിയനില്  പതീചനി  വവല്ഡസ്റ്റ്  വലഫസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനനിലല  ഒളകേര  ആദനിവഭാസനി
കകേഭാളനനികയഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  വനലാം  കേകയ്യറലാം  നടന്നനിട്ടുള്ളതഭായനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേണ്ണൂര്
കനഭാര്കത്തണ്  സര്ക്കനിളനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനനിലല  കേഭാനലഭാടസ്റ്റ്,
കൂരഭാച്ചുണസ്റ്റ്,  ലചേമ്പകനഭാട,  കകേഭാടകഞരനി  എന്നതീ സലങ്ങളനിലഭായനി  എടസ്റ്റ്  ഇടങ്ങളനില്
കേകയ്യറലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ബഹുമഭാനലപട കകേരള വഹകക്കഭാടതനിയുലട 4-9-2015-ലല ഒ.പനി. നമ്പര്
18467/2002, 1947/2003 കകേസുകേളനിലല വനിധനിപ്രകേഭാരലാം കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനഭായനി വനലാം
കേകയ്യറക്കഭാരുലട ലനിസസ്റ്റ് ബനലപട ജേനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
ഏതഭാനുലാം  വനലാം  കേകയ്യറസലങ്ങളനില്  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  കനരനിട്ടുലാം  കേകയ്യറക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
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കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേകയ്യറങ്ങള യഥഭാസമയലാം കേലണത്തനി ഒഴനിപനിചസ്റ്റ് സലലാം
സര്ക്കഭാര്  കേസഡനിയനിലലടുത്തസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  രജേനിസര് ലചേയസ്റ്റ്  തടര്നനിയമനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  നഗരമ്പഭാറ, മൂന്നഭാര് ലറയനിഞ്ചുകേളനിലല കേകയ്യറലാം ഒഴനിപനിചസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ് രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പതീചനി  വവല്ഡസ്റ്റ്  വലഫസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനനിലല  ഒളകേര  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികയഭാടസ്റ്റ്
കചേര്ന്നസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയ  വനലാം  കേകയ്യറലാം  4-7-2017-നസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഒഴനിപനിചസ്റ്റ്
നനിയമനടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനനിലല  ഒമ്മേല  കസഷന
പരനിധനിയനിലല കുറുക്കനകുണസ്റ്റ് ഭഭാഗലത്ത  12  ഏക്കകറഭാളലാം സലലത്ത നനിക്ഷനിപ്തവനലാം
കേകയ്യറലാം 21-7-2017-നസ്റ്റ് ഒഴനിപനിചസ്റ്റ് ഒ.ആര്. 9/17 ആയനി കകേസസ്റ്റ് രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പരനിസനിതനി കലഭാല പ്രകദശങ്ങള

96(794)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പരനിസനിതനികലഭാല  പ്രകദശമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കലപട
പ്രകദശങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര കേനികലഭാമതീറര് പരനിസനിതനികലഭാല പ്രകദശലാം സലാംസഭാനത്തുലണനലാം ഇതസ്റ്റ്
ആലകേ വനിസതീര്ണ്ണത്തനിലന്റെ എത്ര ശതമഭാനമഭാലണനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജേനിലകേളനില്  പരനിസനിതനികലഭാല  പ്രകദശമഭായനി
ഏലതഭാലക്ക വനികലജകേളഭാണസ്റ്റ് ഉളലപടനിട്ടുള്ളലതനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേന്ദ്ര  വനലാംപരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം  അനനിമ  വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ കകേരളത്തനിലല പരനിസനിതനി കലഭാല പ്രകദശങ്ങലള
കുറനിച്ചുലാം ആയതനിലന്റെ വനിസ്തൃതനിലയക്കുറനിച്ചുലാം അനനിമമഭായനി അറനിയുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

വടക്കഭാകഞരനി കഫഭാറസസ്റ്റ് കറഞനിലല പടയഭൂമനിയനിലല അനധനികൃത മരലാംമുറനി

97(795)  ശതീ  .    അനനില് അക്കര :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനിലല  വടക്കഭാകഞരനി  കഫഭാറസസ്റ്റ്  കറഞനിലല  പൂകങ്ങഭാടസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്
കസഷന പരനിധനിയനില് വനകത്തഭാടസ്റ്റ് കചേര്നള്ള പടയഭൂമനിയനില് നനിന്നസ്റ്റ് വനലാം വകുപസ്റ്റ്
ഉകദലഭാഗസരുലട  ഒത്തഭാശകയഭാടുകൂടനി  മരലാം  മുറനിചസ്റ്റ്  കേടത്തനിയതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
എലനങനിലുലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുലണങനില്  ആയതനികനല്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രണസ്റ്റ്  പരഭാതനികേള  തൃശ്ശൂര്  ഡനിവനിഷണല്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) പരഭാതനിയനികനല് അകനസ്വഷണലാം നടനവരുന. 
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വനവനലമൃഗ സലാംരക്ഷണ പദതനികേള

98(796)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനലാംവകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം
വനഭൂമനി സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം,  സഭാമൂഹല വനവല്ക്കരണ പദതനികേള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം വനലമൃഗ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായുലാം എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സഭാമൂഹലവനവല്ക്കരണമുളലപലട  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം,
വനല ജേതീവനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ആയനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  പുതതഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നലതന്നസ്റ്റ്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  നടപസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  ഓകരഭാന്നനിനുലാം  എത്ര
തകേയഭാണസ്റ്റ് ലചേലവഴനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമൂഹല  വനവല്ക്കരണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേള  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കൃതലമഭായ  വനിലയനിരുത്തലുലാം  പരനിപഭാലനവുലാം  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനഭൂമനിയുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി വനഭാതനിര്ത്തനി നനിര്ണ്ണയനിചസ്റ്റ് സനിരലാം
ജേണ  ലകേടനിയുലാം  കേയ്യഭാല  സഭാപനിച്ചുലാം,  വനലാം  കേകയ്യറത്തനിനസ്റ്റ്  സഭാദലതയുള്ള  സലങ്ങളനില്
നനിരനരലാം  പകട്രഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തനിയുലാം  ജേനപങഭാളനിത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  വനസലാംരക്ഷണലാം
നടത്തുന.  കേഭാട്ടുതതീമൂലലാം  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  വനങ്ങള  നശനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  ഫയര്വലനുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  ഫയര്വഭാചര്മഭാലര  നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  സഭാമൂഹല
വനവല്ക്കരണ  പദതനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
എലന്റെ  മരലാം  പദതനി,  നമ്മുലട  മരലാം  പദതനി,  വഴനികയഭാരത്തണല്,  സ്കൂളനില്  ഒരു
ഔഷധകത്തഭാടലാം,  ബതീചസ്റ്റ്  പഭാന്റെനിങ്ങസ്റ്റ്,  നക്ഷത്രവനലാം,  കുടനിവനലാം,  ഇനസനിറന്യൂഷണല്
പഭാന്റെനിലാംങ്ങസ്റ്റ്,  സ്കൂള  കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  കഫഭാറസനി  ക്ലബ്ബുകേള,  പരനിസനിതനി
കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസുകേള,  വനമനിത്ര അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കേല്,  കേഭാവുകേളക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം
നല്കേല്  തടങ്ങനി  വനിവനിധയനിനലാം  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനിവരുന.  വനലമൃഗ
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടത്തനിവരുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.  വനലജേതീവനി സകങതങ്ങള, കദശതീകയഭാദലഭാനങ്ങള, കേടുവഭാ സകങതങ്ങള,
കേമ്മേന്യൂണനിറനി റനിസര്വസ്റ്റ് എന്നതീ കമഖലകേളനിലല വന സലാംരക്ഷണലാം, ആവഭാസ വലവസഭാ
പരനിപഭാലനലാം,  എന്നനിവയഭായനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാലട  'വനലജേതീവനി  ആവഭാസ
വലവസയുലട  സമഗ്ര  വനികേസനലാം'  വനകമഖലയുലട  വജേവവവവനിധല  സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്

404/2020
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കേഭാവുകേള, കേണല്ക്കഭാടുകേള എന്നനിവയുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി 'വജേവവവവനിധല
സലാംരക്ഷണലാം'  എന്ന  പദതനി,  വനഭാശനിതരുലട  വനത്തനികനലുള്ള  ആശനിതതസ്വലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  'ഇകക്കഭാ ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പദതനി'  ജേതീവസനഭാരണവുലാം  വജേവവവവനിധല
സലാംരക്ഷണവുലാം  ലക്ഷലമഭായനിട്ടുള്ള  'ബകയഭാസ്ഫനിയര്  റനിസര്വസ്റ്റ്  പദതനി'  കേഭാടഭാനയുലട
ആവഭാസ  വലവസ  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുള്ള  'കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്  എലനിഫന്റെസ്റ്റ്  പദതനി',
കേടുവകേളുലട ആവഭാസ വലവസ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള 'കപ്രഭാജേകസ്റ്റ് വടഗര് പദതനി'
എന്നതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷനനില്  ഉളലപടുത്തനി
വനിവനിധയനിനലാം  ഫലവൃക്ഷവത്തകേള  സസൗജേനലമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.
2017-ലല  കലഭാകേ  പരനിസനിതനി  ദനിനവുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
വൃക്ഷവതകേള ഉല്പഭാദനിപനിച  വകേയനില്  734.30  ലക്ഷലാം  രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വനലജേതീവനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സഹഭായകത്തഭാലട  മുനവര്ഷങ്ങളനില്
തടങ്ങനിയതലാം  നടപ്പുവര്ഷലാം  തടരുന്നതമഭായ  പദതനികേളുലട  വനിശദ  വനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന :

പദതനിയുലട കപരസ്റ്റ് വനിശദ വനിവരലാം നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം ലചേലവഴനിച തകേ

വനലജേതീവനി
ആവഭാസ
വലവസകേളുലട
സലാംകയഭാജേനിത
വനികേസനലാം

15  വനലജേതീവനി  സകങതങ്ങള,  5
കദശതീകയഭാദലഭാനങ്ങള,  1  കേമ്മേന്യൂണനിറനി
റനിസര്വസ്റ്റ്  എന്നനിവയുമഭായനി  ബനലപട
വനലജേതീവനി  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്
ത്തനങ്ങള ഉളലപടുന

238.06 ലക്ഷലാം രൂപ

കപ്രഭാജേകസ്റ്റ് വടഗര് സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്  2  കേടുവഭാ
സകങതങ്ങളനിലല കേടുവഭാ സലാംരക്ഷ
ണത്തനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കേനി
വനലജേതീവനി  സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള ഉളലപടുന 

129.20 ലക്ഷലാം രൂപ

കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്
എലനിഫന്റെസ്റ്റ്

സലാംസഭാനലത്ത  4 എലനിഫന്റെസ്റ്റ്
റനിസര്വുകേളഭായനി  തനിരനിചസ്റ്റ്  ആന
പരനിപഭാലനത്തനിനസ്റ്റ് പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കേനി
വനല  ജേതീവനികേളുലട  സലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലചേയ്തുവരുന

കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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(സനി) വനലാം വകുപസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗസലരക്കൂടഭാലത മറ്റുവകുപനിലല ഉകദലഭാഗസലരയുലാം
അദലഭാപകേലരയുലാം  പനി.റനി.എ.  പ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം  സ്കൂള  കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേലളയുലാം
എന.ജേനി.ഒ.  പ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  രൂപതീകേരനിച  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനികേളഭാണസ്റ്റ്
സഭാമൂഹല  വനവല്ക്കരണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേലള
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കൃതലമഭായ  വനിലയനിരുത്തലുലാം  പരനിപഭാലനവുലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  ഹയര്  എഡന്യൂകക്കഷന  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം
ലപഭാത വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലന്റെയുലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെയുലാം സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഒരുകകേഭാടനി വൃക്ഷവത്തകേള നടുന്ന പദതനി

99(797) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-ലല  കലഭാകേപരനിസനിതനി  ദനിനകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  ഒരു  കകേഭാടനി
വൃക്ഷവത്തകേൾ നടുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട  പരസലങ്ങള എത്ര ദനിവസലത്ത പത്രങ്ങളനിലുലാം,
ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനിലുലാം നല്കേനിലയന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  2017  ജൂണ്  5-ലന്റെ  പത്ര  പരസലലാം  ഏലതഭാലക്ക  പത്രങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്
നല്കേനിയലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഹരനിത കകേരള മനിഷലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനിലഭാകണഭാ പരസലങ്ങള നല്കേനിയതസ്റ്റ്;

(ഇ) ഈ പദതനി സലാംബനനിചസ്റ്റ് പത്ര മഭാധലമങ്ങളനിലുലാം ദൃശല മഭാധലമങ്ങളനിലുലാം നല്കേനിയ
പരസലങ്ങളക്കഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-ലല  കലഭാകേപരനിസനിതനി  ദനിനകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്
ആലകേ 72.05 ലക്ഷലാം വതകേള ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനില് 69.98 ലക്ഷലാം ലചേറനിയ
കൂട  വതകേള  ലപഭാതജേനങ്ങളക്കുലാം,  സ്കൂള  കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേള,  പഞഭായത്തുകേള,
മഭാധലമങ്ങള,  മതസഭാപനങ്ങള,  രഭാഷ്ട്രതീയ  യുവജേന  സലാംഘടനകേള,  മറസ്റ്റ്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള,  തടങ്ങനിയവര്ക്കഭായനി  സസൗജേനലമഭായനി  വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആലകേ
ഉല്പഭാദനിപനിചതനില് 2.07 ലക്ഷലാം വലനിയകൂടവതകേള വഴനികയഭാരത്തണല്, ഇനസനിറന്യൂഷണല്
പഭാന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്, ഗ്രതീന ഇനഡല മനിഷന തടങ്ങനിയ പദതനികേളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.
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(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട പരസലങ്ങള പത്രങ്ങളനിലുലാം ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനിലുലാം 4
ദനിവസലാം നല്കേനി. 

(സനി) മലയഭാള മകനഭാരമ, മഭാതൃഭൂമനി, ചേന്ദ്രനികേ, ദതീപനികേ, കദശഭാഭനിമഭാനനി, ജേനയുഗലാം,
ജേനഭൂമനി,  കകേരള കേസൗമുദനി,  മഭാധലമലാം,  മലാംഗളലാം,  സനിറഭാജേസ്റ്റ്,  ലമകട്രഭാവഭാര്ത്ത,  വതീക്ഷണലാം,
വര്ത്തമഭാനലാം, സുപ്രഭഭാതലാം, കകേരള ലഹറഭാളഡസ്റ്റ്, വക്രലാം കസഭാറനി, ജേനറല് കേലഭാകപ്രമനി,
കേഭാരവല് (മലയഭാളലാം)  കകേരള രഭാജേലലാം, കകേരനഭാടസ്റ്റ്,  കേലഭാകേസൗമുദനി, വക്രലാം, തനനിനനിറലാം,
പ്രഭഭാത വഭാര്ത്ത, ബനിഗസ്റ്റ് നന്യൂസസ്റ്റ്, നന്യൂസസ്റ്റ് കകേരള, ജേനശബ്ദലാം, ലഡക്കഭാണ് കക്രഭാണനിക്കനിള (കകേരള
കപജേസ്റ്റ്) വടലാംസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇനല (കകേരള കപജേസ്റ്റ്), ദനി ഹനിന്ദു (കകേരള കപജേസ്റ്റ്), പ്രകഹളനികേ,
പടയണനി,  പ്രദതീപലാം,  പസൗരന,  സഭായഭാഹ്ന  വകേരളനി,  സഭായഭാഹ്ന  ശബ്ദലാം,  സകതണ്
സഭാര്, സസ്വതന മണ്ഡപലാം, തനനിമ, തലസഭാന വഭാര്ത്ത, കവണഭാടസ്റ്റ് പത്രനികേ, കവണഭാടസ്റ്റ്
കേസൗമുദനി,  മകബസ്റ്റ്,  ഭഭാരതപത്രനികേ,  ഗദ്ദേനികേ,  നന്യൂഏജേസ്റ്റ്,  സുദനിനലാം,  തറന്ന കേത്തസ്റ്റ്,  തൃശനിവകപരൂര്
എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ്,  ജേനകദശലാം, കകേരളഭൂഷണലാം,  പതീപനിളസസ്റ്റ്  റനിവന്യൂ,  ലടലഗ്രഭാഫസ്റ്റ്,  മലബഭാര്
വഭാര്ത്ത, സഭായഭാഹ്നലാം, സസൗത്തസ്റ്റ് ഇനല നന്യൂസസ്റ്റ്, കേര്മ്മേ ശകനി, തനനിനനിറലാം എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ്,
സനിറനി കജേര്ണല്, നന്യൂ ഇനലന എകസ്റ്റ്പ്രസസ്റ്റ്  (കകേരള കപജേസ്റ്റ്),  മലയഭാള മഹനിമ,  കകേരള
വഭാര്ത്ത,  കലറസസ്റ്റ്  ഉത്തരകദശലാം  (മലയഭാളലാം),  ട്രനിനനിറനി  മനിറര്  &തതീക്കതനിര്  എന്നതീ
പത്രങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരസലലാം നല്കേനി.

(ഡനി) ഹരനിത കകേരള മനിഷലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനിലഭാണസ്റ്റ് പരസലങ്ങള നല്കേനിയതസ്റ്റ്.

(ഇ)  ഈ  പദതനി  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  പരസലലാം  നല്കേനിയ  ഇനത്തനില്  പത്ര
സഭാപനങ്ങള,  ബനില്ലുകേള  സമര്പനിച്ചുതടങ്ങനിയനികടയുള.  ആയതനിനഭാല്  തകേലയഭാനലാം
ലചേലവഴനിചനിടനില. 

വനലാം വകുപനില് കകേഭാണ്ട്രഭാകസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം

100(798) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ജേനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജേയലഭാല് :
ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം വകുപനില് കേണ്വതീനര് സമ്പ്രദഭായത്തനില് നടന്നനിരുന്ന കജേഭാലനികേള
കകേഭാണ്ട്രഭാകസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കസ്റ്റ് മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ് തത  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നസ്റ്റ്  മുതല്  നനിലവനില്  വരുലമന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) കകേഭാണ്ട്രഭാകസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയഭാല് എലനഭാലക്ക ലമചങ്ങള
ഉണഭാകുലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനലാം വകുപനില് കേണ്വതീനര് സമ്പ്രദഭായത്തനില് നടന്നനിരുന്ന കജേഭാലനികേള
കകേഭാണ്ട്രഭാകസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലയസ്റ്റ്  മഭാറഭാനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  കേരഭാര് സമ്പ്രദഭായലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കനിള തലത്തനില് വനലാം വകുപസ്റ്റ്
ഉദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി.  കേരഭാറുകേഭാരുലട രജേനികസഷന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
അടുത്ത വര്ക്കസ്റ്റ് സതീസണനിനുമുമ്പസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി) കേരഭാര് സലാംവനിധഭാനപ്രകേഭാരലാം കഫഭാറസനി കജേഭാലനികേളനില് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലഭലതയുലാം  പ്രവൃത്തനികേളനില്  മത്സര സസ്വഭഭാവവുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന  കേഴനിയലാം.   ആയതനിനഭാല്
കഫഭാറസനി  കജേഭാലനികേള  തൃപ്തനികേരമഭായുലാം  സമയബനനിതമഭായുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തഭാലാം.  കഫഭാറസനി പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് പ്രഭാകദശനികേ സലാംരലാംഭകേലര
കേലണത്തഭാന കേഴനിയുന. 

വനലാം വകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

101(799)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  ആധുനനികേ  വല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനപഭാലകേരുലട  കജേഭാലനിസമയലാം  എടസ്റ്റ്  മണനിക്കൂറഭായനി  നനിജേലപടുത്തഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനപഭാലകേരുലട അധനികേ കജേഭാലനിക്കസ്റ്റ് ആനുപഭാതനികേമഭായനി ഡന്യൂടനി ഓഫസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനലാം വകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി വയര്ലസസ്റ്റ് ശലാംഖല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം,  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷന,  ജേനി.ഐ.എസസ്റ്റ്.-അറസ്റ്റ് ലസുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം
ലസക്ഷന കപഭാക്കറസ്റ്റ് മഭാപ്പുകേള സൃഷനിച്ചുലാം കസഷന തലലാം വലര കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണലാം
നടത്തനിയുലാം  ലറയനിഞസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്തലലാം  വലര  ഇ-ലമയനില്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയുലാം  FMIS ലമഭാഡന്യൂളുകേള  സൃഷനിച്ചുലാം  ആധുനനികേതയനിലൂന്നനിയ  ലവബ്വസറസ്റ്റ്
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത വനലമൃഗഭാക്രമണങ്ങള മൂലമുണഭാകുന്ന നഭാശനഷങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിവരുന്ന നഷപരനിഹഭാരലാം യഥഭാസമയലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 1-8-2016 മുതല് ഇ-
ഡനിസനികസ്റ്റ് മുകഖന ഓണ്വലന സലാംവനിധഭാനവുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  വനസലാംരക്ഷണ നനിര്വ്വഹണത്തനിലന്റെ ആവശലകേതയുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
വനസലാംരക്ഷണ  വനിഭഭാഗലാം  ജേനിവനക്കഭാരുലട  ഡന്യൂടനി  ദനിവസങ്ങള/സമയലാം  എന്നനിവ
ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  അവധനി  ദനിവസങ്ങളനില്  കജേഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന  സലാംരക്ഷണ  വനിഭഭാഗലാം
ജേതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കഡ അലവനസസ്റ്റ്/ഡന്യൂടനിഓഫസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

വനലാംവകുപനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള വനപ്രകദശമലഭാത്ത ഭൂമനി

102(800)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശഭാല നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില് വനലാം വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് എത്ര
ഭൂസസ്വത്തസ്റ്റ് ഉലണനലാം അതസ്റ്റ് എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനലാം കമഖല തനിരനിചസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട വനലാം വകുപനിലന്റെ ഉടമസതയനില് വരുന്ന വനപ്രകദശമലഭാത്ത
ഭൂമനി എലനഭാലക്ക ആവശലങ്ങളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഗണത്തനില്  ഉപകയഭാഗ  ശൂനലമഭായനിക്കനിടക്കുന്ന  ഭൂമനി  ഉലണങനില്
അതസ്റ്റ് മറഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി ലതീസനിനസ്റ്റ് നല്കേഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാറശഭാല  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില്  തനിരുവനനപുരലാം  വവല്ഡസ്റ്റ്
വലഫസ്റ്റ് ഡനിവനിഷനനിലല ലനയ്യഭാര് വനലജേതീവനി സകങതത്തനിലല ക്ലഭാമല-1  ലസക്ഷലന്റെ
അധതീനതയനില്  ലവള്ളറട  –ആനപഭാറ  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  വനലാം  വകുപനിനസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശലാം  1.5
ഏക്കകറഭാളലാം വരുന്ന സലമുണസ്റ്റ്.  ടനി സലലത്ത ഏകേകദശലാം തലലമഭായനി രണഭായനി
ഭഭാഗനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് ആനപഭാറ-കേഭാറഭാടനി കറഭാഡസ്റ്റ് കേടനകപഭാകുന.

(ബനി)  കമല് ഉത്തരത്തനില് പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന സലലാം കരഖകേളനില് വനമഭാണസ്റ്റ്.
കമല്  കേഭാറഭാടനി  കറഭാഡനിലന്റെ  ഇടതവശലാം  സഭാഫസ്റ്റ്  കേസ്വഭാര്കടഴ്സുലാം  കേനിണറുലാം,  വലതവശലാം
ലമയനിന കറഭാഡനികനഭാടുകചേര്ന്നസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് പനിക്കറസ്റ്റ് കസഷനഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്ന
ഒരു ലകേടനിടവുലാം അതനിനസ്റ്റ് പുറകേനിലഭായനി പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലതയനിരനിക്കുന്ന ഉകദ്ദേശലാം
20 വര്ഷലാം പഴക്കമുള്ള കേമ്മേന്യൂണനിറനി ഹഭാളുലാം കഡഭാര്ലമററനിയുലാം ഉണസ്റ്റ്.  ഇവ ഉപകയഭാഗ
പ്രദമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പുതക്കനി പണനിയുന്ന നടപടനികേളക്കസ്റ്റ് തകേ വകേയനിരുത്തുകേയുലാം
ആയതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ആനപഭാറ ഭഭാഗത്തസ്റ്റ് വനലാം വകുപനിനുള്ള ഭൂമനിയുലാം ലകേടനിടങ്ങളുലാം പ്രകയഭാജേനകേരമഭായ
രതീതനിയനില്  പുതക്കനിപണനിയുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത
സലലാം ലതീസനിനസ്റ്റ് നല്കകേണ ആവശലമുള്ളതഭായനി കേഭാണുന്നനില.  ഇതകൂടഭാലത 1980-ലല
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വന  (സലാംരക്ഷണ)  നനിയമത്തനിലല  2-ാം  വകുപ്പുലാം  റനി.  എന.  കഗഭാദവര്മ്മേന
തനിരുമല്പഭാടസ്റ്റ് Vs യൂണനിയന ഓഫസ്റ്റ് ഇനല&അകദഴസ്റ്റ് -1997(2) ലസക്ഷന 267 നമ്പര്
കകേസനിലല  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുലട  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
ഇത്തരലാം  ഭൂമനികേള  വകനതര  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ
മുനകൂര് അനുമതനി ആവശലവുമഭാണസ്റ്റ്.  

വനലാം വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള സലങ്ങളനില് വനികനഭാദസഞഭാര
പദതനികേള

103(801)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജേസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത വനലാം വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ളതലാം വനികനഭാദസഞഭാരത്തനിനസ്റ്റ്
ഒകടലറ സഭാധലതകേളുള്ളതമഭായ സലങ്ങള കേലണത്തുന്നതനിനുലാം പരനിസനിതനി സസൗഹഭാര്ദ്ദേമഭായ
വനികനഭാദസഞഭാര പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് പ്രസ്തുത നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലൂലട  വനികനഭാദസഞഭാരകമഖല  വനിപുലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഇത്തരലാം
പ്രകദശങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  ജേതീവനിക്കുന്ന  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം
പദതനികേളനില് ലതഭാഴനില് നല്കുന്നതനിനുലാം തയ്യഭാറഭാകുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന വനലാം വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ളതലാം കേഭാലങ്ങളഭായനി  സനര്ശകേര്
എത്തുന്നതമഭായ സലങ്ങളുലട വനികനഭാദസഞഭാര സഭാദലത കേണറനി ഞ്ഞസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 29
വനലാം ഡനിവനിഷനുകേളുലട കേതീഴനിലുള്ള  60  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പ്രഭാകദശനികേ ജേനപങഭാളനിത്ത
കത്തഭാലടയുള്ള ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പരനിപഭാടനികേള നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  വനകമഖലയനില്  പ്രകൃതനി  രമണതീയ  സലങ്ങളഭായ  പുഴകേള,
പുല്കമടുകേള,  ലവള്ളചഭാടങ്ങള  തടങ്ങനി  സനര്ശകേര്  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  എത്തുന്ന
കമല്പറഞ്ഞ സലങ്ങളനില് വനഭാശനിത സമൂഹങ്ങളുലട കൂടഭായയഭായ വനസലാംരക്ഷണ
സമനിതനികേള/ഇകക്കഭാ  ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനികേള  മുകഖന  പരനിപഭാടനികേള   ആസൂത്രണലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം,  സമനിതനികേളുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  തലന്ന  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം  നടപഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.

(സനി)  വനഭാശനിത  സമൂഹത്തനിലല  യുവതതീ-യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  സനര്ശകേ  നനിയനണലാം,
സുരക്ഷനിതതസ്വലാം,  വന വനിജഭാനലാം,  പ്രഥമ  ശുശ്രൂഷ തടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങളനില്  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനി  വഗഡുമഭാരഭായനി  നനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  വരുമഭാനലാം  ഉണഭാകുന്ന  വനിധത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
പദതനി നടപഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഏകേകദശലാം  600-ഓളലാം കപര് വഗഡുകേളഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുനണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  100  കപര്ക്കസ്റ്റ്  കകേരളഭാ  ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ട്രഭാവല്സസ്റ്റ്  &
ടൂറനിസലാം സഡതീസസ്റ്റ്  (KITTS)  വഴനി പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം 100 കപര്ക്കുകൂടനി പരനിശതീലനലാം നല്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ഭൂമനി വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

104(802)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനനഭാറ കഫഭാറസസ്റ്റ് ഡനിവനിഷനസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള്ള കേടപഭാറ ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനിയനിലല
ജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഏതസ്റ്റ്  ഘടലാംവലരയഭായനി  എന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഇനനി എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനനഭാറ ഡനിവനിഷനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള ആലത്തൂര് ലറയനിഞനില്ലപട കേടപഭാറ
ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  വനഭൂമനി  കേകയ്യറനി  തഭാമസനിക്കുന്ന ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജേനിലഭാ കേളകറുലട കനതൃതസ്വത്തനില് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജേനിലഭാ
ഭരണകൂടലാം  ഇതനിനഭായനി  ഭൂമനി  കേലണത്തനി  വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാലയങനിലുലാം  കേകയ്യറനിയ
വനഭൂമനിതലന്ന അനുവദനിച്ചു കേനിടണലമനലാം,  പകേരലാം  മറസ്റ്റ്  ഭൂമനി  സസ്വതീകേഭാരലമലഭാലയന്ന
നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ് കേകയ്യറക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(ബനി)  നനിയമങ്ങള പഭാലനിചസ്റ്റ് കേടപഭാറ ഭഭാഗലത്ത ഭൂരഹനിത ആദനിവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്
ഭൂമനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജേനിലഭാ ഭരണകൂടലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

വകനതര ഭൂമനിയനില് ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവളര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

105(803) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  വകേവശമുള്ള  വകനതര  ഭൂമനികേളനില് നനിലവനിലുള്ള  യൂക്കഭാലനി,
അകക്കഷല  മരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പകേരമഭായനി  ഫലവൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുവളര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള
നനിലവനിലുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇലലങനില്, ഇത്തരലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  വകേവശമുള്ള  വകനതര  ഭൂമനികേളനില്  നനിലവനിലുള്ള
യൂക്കഭാലനി,  അകക്കഷല  മരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പകേരമഭായനി  ഫലവൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുവളര്ത്തുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള  വലഭാപകേമഭായനി  നനിലവനിലനില.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ലകേഭാലലാം  കസഭാഷലല്
കഫഭാറസനി ഡനിവനിഷലന്റെ പരനിധനിയനില് ശഭാസഭാലാംകകേഭാട രഭാജേഗനിരനിയനില് റവനന്യൂ വകുപനില്
നനിനലാം ലഭനിച 1.07 ലഹകര് സലത്തസ്റ്റ് തകദ്ദേശതീയ വൃക്ഷവത്തകേള നട്ടുപരനിപഭാലനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  വലഭാപകേമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 
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സഭാമൂഹലവനവത്കേരണ പദതനി

106(804)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജേസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സഭാമൂഹലവനവത്കേരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏലതലഭാലാം
മരങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനില് വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പരമഭാവധനി  ഫലവൃക്ഷങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സഭാമൂഹലവനവത്കേരണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആരലകവപസ്റ്റ്,
അകശഭാകേലാം, മുള, കേഭാറഭാടനി, ഇലഞ്ഞനി, കേണനിലക്കഭാന്ന, കുടലാംമ്പുളനി, കുമ്പനിള, ലക്ഷ്മനിതരൂ,
മഹഭാഗണനി,  മനഭാരലാം,  മണനിമരുതസ്റ്റ്,  മഭാതളലാം,  ലനനനനിവഭാകേ,  നതീര്മരുതസ്റ്റ്,  ഞഭാവല്,
ലനലനി, കപര, മഭാവസ്റ്റ്, സനില്വര് ഓക്കസ്റ്റ്, ഉങ്ങസ്റ്റ്, വഭാളലാംപുളനി, കവങ്ങ, കേറനികവപസ്റ്റ് തടങ്ങനിയ
വൃക്ഷവത്തകേളഭാണസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഈ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  പരമഭാവധനി  ഫലവൃക്ഷങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അത്തരലാം വൃക്ഷവത്തകേള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  കലഭാകേ  പരനിസനിതനി  ദനിനകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  സഭാമൂഹലവനവത്ക്കരണ
വനിഭഭാഗലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2017-ല്  ആലകേ
72.05  ലക്ഷലാം  വതകേള  ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  18.25  ലക്ഷലാം  ഫലവൃക്ഷ
വതകേളഭാണസ്റ്റ്. മഭാവസ്റ്റ്,  കപര, പഭാവസ്റ്റ്,  മുള്ളഭാത്ത, മഭാതളലാം, സതീതപഴലാം,  ഞഭാവല്, ലനലനി,
മുടപഴലാം,  ജേഭാമ്പ,  ബടര്ഫ്രൂടസ്റ്റ്,  ബദഭാലാം,  പുളനി,  കുടലാംപുളനി,  സകപഭാട,  റലാംമ്പൂടഭാന മുതലഭായവയഭാണസ്റ്റ്
ഉല്പഭാദനിപനിച ഫലവൃക്ഷവത്തകേള. 

തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനിലല ബതീറസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസര്മഭാരുലട ഒഴനിവുകേള

107(805)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജേന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനലാം  വകുപനില്  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനില്  എത്ര  ബതീറസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട
ഒഴനിവുകേള  നനിലവനിലുലണനലാം  അതനില്  എത്ര  ഒഴനിവുകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയ് തനിട്ടുലണനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബതീറസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  തസ് തനികേയനിലല  മുഴുവന  ഒഴനിവുകേളനിലുലാം
നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനലാം  വകുപനില് തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനില്  2  NJD  ഒഴനിവുകേള ഉളലപലട  27
ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  15  ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ബഭാക്കനി  12  ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഒഴനിവുകേള  ഉണഭാകുന്ന  മുറയ്ക്കുതലന്ന  യഥഭാസമയലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയസ്റ്റ് നനിയമനലാം നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്. 

ഒല്ലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല വനലാം വകുപനിലന്റെ ഓഫതീസുകേള

108(806)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജേന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  ഏലതഭാലക്ക
ഓഫതീസുകേളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ളതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില് വനലാം വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള
കറഭാഡുകേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലലാം ഉളലപടുന്ന വനലാം ഡനിവനിഷന,  ലറയനിഞസ്റ്റ്,
കഫഭാറസസ്റ്റ് കസഷന തടങ്ങനിയ ഓഫതീസുകേളുലട വനിലഭാസലാം,  കഫഭാണ് നമ്പര് എന്നനിവ
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലുള്ള  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  ഓഫതീസുകേളുലട
വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന : 

1. ലറയനിഞസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ്, പടനിക്കഭാടസ്റ്റ്

2. കഫഭാറസസ്റ്റ് കസഷന, പടനിക്കഭാടസ്റ്റ്

3. കഫഭാറസസ്റ്റ് കസഷന, മഭാനഭാമലാംഗലലാം

4. കഫഭാറസസ്റ്റ് കസഷന, വഭാണനിയമ്പഭാറ 

5. കഫഭാറസസ്റ്റ് കസഷന, ലപഭാങ്ങണലാംകേഭാടസ്റ്റ് 

6. കേലഭാമ്പസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ്, തൃശ്ശൂര് സുകവഭാളജേനിക്കല് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്,പുത്തൂര്

7. ഫ്ലയനിലാംഗസ്റ്റ് സസ്വഭാഡസ്റ്റ് ലറയനിഞസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ്, തൃശ്ശൂര്

8. വവല്ഡസ്റ്റ് വലഫസ്റ്റ് ഡനിവനിഷന, പതീചനി

9. പതീചനി-വഭാഴഭാനനി വനലജേതീവനി സകങതലാം

10. ഒളകേര കഫഭാറസസ്റ്റ് കസഷന
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(ബനി)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിലുള്ള  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള
കറഭാഡുകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. കുതനിരഭാന ഒലനിവലാംപഭാറ കറഭാഡസ്റ്റ് 

2. പടനിക്കഭാടസ്റ്റ് ലറയനിഞസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് അകപ്രഭാചസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ്

3. മഭാനഭാമലാംഗലലാം കസഷന കറഭാഡസ്റ്റ് 

4. വഭാടനിക്കയലാം കേനകേഭാലനിചഭാല് കറഭാഡസ്റ്റ്

5. പഭാമ്പഭാടനി കതക്കസ്റ്റ് കതഭാടലാം കൂപസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ്

6. തഭാമരലവള്ളചഭാല് കറഭാഡസ്റ്റ് Ist and IInd

7. ആനക്കുഴനി -ഒളകേര കകേഭാളനനി കറഭാഡസ്റ്റ് 

8. പുലനപരുത-പഭാത്രക്കണലാം കറഭാഡസ്റ്റ് 

9. കപഭാത്തുചേഭാടനി-മണനിയനകേനിണര് കറഭാഡസ്റ്റ് 

10. കേരടനിക്കുണസ്റ്റ്-വട്രബല് കകേഭാളനനി കറഭാഡസ്റ്റ് 

11. പഭാകക്കഭാടസ്റ്റ്-ആനവഭാരനി കറഭാഡസ്റ്റ് 

(സനി)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില് വരുന്ന വനലാം വകുപസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേളുലട
വനിലഭാസലാം, കഫഭാണ് നമ്പര് എന്നനിവ ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

കമല്വനിലഭാസലാം കഫഭാണ് നമ്പര്

(1) (2)

1. കറ ഞസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ്, പടനിക്കഭാടസ്റ്റ്, പടനിക്കഭാടസ്റ്റ് പനി.ഒ,
    പനിന.680652

0487 2283620

2. കഫഭാറസസ്റ്റ് കസഷന, പടനിക്കഭാടസ്റ്റ്, പടനിക്കഭാടസ്റ്റ്. പനി.ഒ, 
    പനിന- 680 652

8547601700

3. കഫഭാറസസ്റ്റ് കസഷന, വഭാണനിയലാംപഭാറ, വഭാണനിയലാംപഭാറ പനി.ഒ,
    പനിന-680 652

8547601732

4. കഫഭാറസസ്റ്റ് കസഷന, മഭാനഭാമലാംഗലലാം, പനിന-680 014 8547601691

5. കഫഭാറസസ്റ്റ് കസഷന, ലപഭാങ്ങണലാംകേഭാടസ്റ്റ്, മഭാനഭാമലാംഗലലാം,
    കഫഭാറസസ്റ്റ് പനി.ഒ, പനിന-680 028

8547601716
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(1) (2)

6. ഫ്ലയനിലാംഗസ്റ്റ് സസ്വഭാഡസ്റ്റ് ലറയനിഞസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ്, കുടലനല്ലൂര് പനി.ഒ,
   പനിന-680 014

0487 2459678

7. കേലഭാമ്പസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ്, സുകവഭാളജേനിക്കല് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, പുത്തൂര്,
    കുടലനല്ലൂര് പനി.ഒ, പനിന-680 014

0487 2353455

8. വവല്ഡസ്റ്റ് വലഫസ്റ്റ് ഡനിവനിഷന, പതീചനി, പതീചനി. പനി.ഒ,
    വനിലങ്ങന്നൂര്, പനിന-680 653

0487 2699017

9. പതീചനി-വഭാഴഭാനനി വനലജേതീവനി സകങതലാം, പതീചനി. പനി.ഒ,
    വനിലങ്ങന്നൂര്, പനിന-680 653

0487 2698333

10. ഒളകേര കഫഭാറസസ്റ്റ് കസഷന, വഭാണനിയലാംപഭാറ പനി.ഒ,
     പനിന-680 652

ലടലകഫഭാണ് ഇല. 

പരനിസനിതനി ദനിനത്തനില് നട്ടുപനിടനിപനിച വൃക്ഷവത്തകേള

109(807) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കലഭാകേപരനിസനിതനി ദനിനകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  ഒരു കകേഭാടനി വൃക്ഷലത്തകേള
നട്ടുപനിടനിപനിച  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ഏലതഭാലക്ക  വൃക്ഷലത്തകേളഭാണസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലചേയലതന്നസ്റ്റ്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഇസൗ പദതനിക്കഭായനി എന്തു തകേ ലചേലവഴനിച്ചു;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം  കലഭാകേ  പരനിസനിതനി  ദനിനഭാചേരണകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്
നട്ടുപനിടനിപനിച വൃക്ഷവത്തകേളനില് എത്ര ശതമഭാനലാം നനിലവനിലുലണന്നസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കലഭാകേപരനിസനിതനി  ദനിനകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  വനലാംവകുപസ്റ്റ്  72.05  ലക്ഷലാം
വതകേളഭാണസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദനിപനിചതസ്റ്റ്.  അവയനില്  ഫലവൃക്ഷവത്തകേള,  ഔഷധസസലങ്ങള,
പൂമരങ്ങള  എന്നതീ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വതകേള  ഉളലപടുന.  അവയനില്  പ്രധഭാനലപട
വൃക്ഷവത്തകേള  ആരലകവപസ്റ്റ്,  സതീതപഴലാം,  കപര,  കേണനിലക്കഭാന്ന,  മനഭാരലാം,  മുള,
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കേശുമഭാവസ്റ്റ്,  അഗസനിചേതീര,  ഗൂല്കമഭാഹര്,  പഭാവസ്റ്റ്,  പുളനി,  ലനലനി,  മഹഭാഗണനി,  ചേനനലാം,
ലക്ഷമനിതരൂ,  നതീര്മരുതസ്റ്റ്,  ഉങ്ങസ്റ്റ്,  കേറനികവപസ്റ്റ്,  ഇലഞ്ഞനി,  പൂവരശസ്റ്റ്,  ചേമത,  കവങ്ങ,
കൂവളലാം, മഭാതളലാം, റമ്പൂടഭാന, നഭാരകേലാം, സകപഭാട, ബദഭാലാം, കുടമ്പുളനി, ഞഭാവല്, രഭാമപഴലാം,
പഭാരനിജേഭാതലാം,  ആഞ്ഞനിലനി,  ലലകക്കഭാട,  വമല,  ലവള്ളകേനില്,  അകശഭാകേലാം,  പലകേപയ്യഭാനനി,
കേഭാട്ടുജേഭാതനി, മരമുള, മഞഭാടനി, ജേക്രഭാന, കതക്കസ്റ്റ് എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഈ പദതനിക്കഭായനി  നടപ്പുവര്ഷലാം  734.30  ലക്ഷലാം രൂപ നഭാളനിതവലര
ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം  കലഭാകേ  പരനിസനിതനി  ദനിനഭാചേരണകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്
നട്ടുപനിടനിപനിച  വൃക്ഷവത്തകേളനില്  64%  അതനിജേതീവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

മൂന്നഭാര് കുറനിഞ്ഞനിമല വനഭൂമനി കേകയ്യറലാം

110(808) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീകയഭാദലഭാനമഭായ  മൂന്നഭാര്  കുറനിഞ്ഞനിമല  സകങതത്തനില്  ഉളലപട
വടവട,  ലകേഭാടക്കഭാമ്പൂര് വനികലജകേളനിലല നൂറുകേണക്കനികനക്കര് വനഭൂമനി കേകയ്യറലാംമൂലലാം
സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  നഷലപടതഭായനി  വനലാം-സര്കവ്വ  വകുപ്പുകേളുലട  സലാംയുക  പരനികശഭാധനയനില്
കേലണത്തുകേയുണഭാകയഭാ;

(ബനി) മൂന്നഭാര് വനലാം ഡനിവനിഷലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന്ന ഇവനിലട വനഭൂമനി മഭാത്രലാം
2717 ഏക്കര് കേകയ്യറനിയതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നതീലക്കുറുഞ്ഞനി  പൂക്കുന്ന  സകങതലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  പദതനികേള
യഭാഥഭാര്തലമഭാകേഭാത്തതസ്റ്റ് കേകയ്യറത്തനിനസ്റ്റ് സഹഭായകേമഭായതഭായനി കേരുതനകണഭാ;  എങനില് ഈ
പ്രകദശമടക്കലാം  വനഭൂമനി  കേകയ്യറലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  കേകയ്യറനിയവ  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള വകേലക്കഭാള്ളുലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനലജേതീവനി സകങതവുമഭായനി ബനലപട ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്  വനലാം,  റവനന്യൂ,  സര്കവ്വ വകുപ്പുകേള ഉളലപട  സലാംയുക
പരനികശഭാധന നടന്നനിടനില.

(ബനി) മൂന്നഭാര് വവല്ഡസ്റ്റ് വലഫസ്റ്റ് ഡനിവനിഷലന്റെ പരനിധനിയനിലുള്ള ഈ സലത്തസ്റ്റ്
സസ്വകേഭാരലഭൂമനി  കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി  ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫതീസലറ  നനികയഭാഗനിച്ചുലവങനിലുലാം
ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  കേകയ്യറലാം  എത്രലയന്നസ്റ്റ്
കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴനി ഞ്ഞനിടനില.
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(സനി)  ഈ പ്രകദശലത്ത കേകയ്യറക്കഭാലര ഒഴനിപനിചസ്റ്റ് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് ഭൂമനി അളനതനിരനിചസ്റ്റ് വനലാം വകുപനിനസ്റ്റ് വകേമഭാറനിയഭാല് മഭാത്രകമ അവനിലട
കേകയ്യറലാം തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് തടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. ഈ സലത്തസ്റ്റ്
ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്
ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ് ഓഫതീസറഭായ സബ്കേളകറഭാണസ്റ്റ്. 

ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി വനലാം വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള

111(809) ശതീ  .   സണ്ണനി കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജേക്കബസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഈ വര്ഷലത്ത പരനിസനിതനി
ദനിനത്തനില് വനലാം വകുപസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിച്ചു നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള എലനലഭാലാം ;

(ബനി)  മുന വര്ഷങ്ങളനിലല പരനിസനിതനി ദനിനകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ് നട്ടുപനിടനിപനിച
മരങ്ങളനില്  എത്ര  ശതമഭാനലാം  മരങ്ങള  ഇകപഭാഴുലാം  നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്  എന്നതസ്റ്റ്
സലാംബനനിചസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) വനലാം വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന ഹരനിതകകേരളലാം പദതനിക്കസ്റ്റ് ഇതനിനകേലാംഎത്ര
തകേ  ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം,  ഈ  പദതനിലയക്കുറനിചസ്റ്റ്  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഈ വര്ഷലത്ത പരനിസനിതനി
ദനിനത്തനില് കസഭാഷലല് കഫഭാറസനി വനിഭഭാഗലാം ഫലവൃക്ഷങ്ങള,  ഔഷധ സസലങ്ങള,
പൂമരങ്ങള എന്നനിങ്ങലന വനിവനിധയനിനലാം വതകേള ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സ്കൂള/കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേള,  ലപഭാതജേനങ്ങള,  വനിവനിധ  മത-രഭാഷ്ട്രതീയ  സലാംഘടനകേള,
പത്രസഭാപനങ്ങള,  പഞഭായത്തുകേള,  മറസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള  എന്നനിവര്ക്കസ്റ്റ്
സസൗജേനലമഭായനി  വൃക്ഷവത്തകേള  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  വഴനികയഭാരത്തണല്,
സസ്വകേഭാരല  ഭൂമനിയനില്  10  ഇനലാം  വൃക്ഷവത്തകേള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ധനസഹഭായലാം
നല്കേല്, നദതീതതീരങ്ങളനില് മുള നട്ടുവളര്ത്തുന്ന പദതനി, ഒരു വതീടനില് ഒരു ഫലവൃക്ഷ
പദതനി,  സ്കൂള  കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  കഫഭാറസനി  ക്ലബ്ബുകേള,  എകനിബനിഷനുകേള,
കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള,  റഭാലനികേള,  വനമനിത്ര അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കേല് തടങ്ങനി
വനിവനിധയനിനലാം  പരനിപഭാടനികേള  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  സഭാമൂഹല  വനവല്ക്കരണ  വനിഭഭാഗലാം
മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഗ്രഭാമഹരനിത സമനിതനികേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട സ്കൂള
കകേഭാമ്പസൗണസ്റ്റ്,  കഹഭാസനിറലുകേള  തടങ്ങനിയ  ലപഭാതസലങ്ങളനില്  ശുചേതീകേരണലാം  നടത്തുകേയുലാം
ലപഭാത കുളങ്ങള വൃത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  മുന വര്ഷങ്ങളനിലല പരനിസനിതനി ദനിനകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ് നട്ടുപനിടനിപനിച
മരങ്ങളുലട  അതനിജേതീവനലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  സമഗ്രമഭായ  വനിലയനിരുത്തല്  നടത്തനിയനിടനില.
എന്നനിരുന്നഭാലുലാം സ്കൂള, കകേഭാകളജേസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങള എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ് ലഭനിച
വനിവരത്തനിലന്റെയുലാം  സഭാമ്പനിള  സര്ലവ്വയനിലൂലട  ലഭനിച  വനിവരങ്ങളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്
ഏകേകദശലാം 64% വതകേള ഇകപഭാഴുലാം നനിലനനില്ക്കുന്നതഭായനി മനസനിലഭാക്കുന.

(സനി) വനലാം വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന ഹരനിതകകേരളലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2017-ലല
കലഭാകേപരനിസനിതനി  ദനിനവുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  734.30  ലക്ഷലാം  രൂപ  കസഭാഷലല്
കഫഭാറസനി  വനിഭഭാഗലാം  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിലാംഗനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വനലാംവകുപസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസലര കൂടഭാലത മറസ്റ്റ്  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസലരയുലാം അദലഭാപകേലരയുലാം
പനി.റനി.എ.  പ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം  സ്കൂള  കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേലളയുലാം  എന.ജേനി.ഒ.
പ്രതനിനനിധനികേലളയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  രൂപതീകേരനിച  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനികേളഭാണസ്റ്റ്
സഭാമൂഹല  വനവല്ക്കരണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേലള
സലാംബനനിച  കൃതലമഭായനി  വനിലയനിരുത്തലുലാം  പരനിപഭാലനവുലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ്  വരുന്നതസ്റ്റ്.   ഇതനിനഭായനി  ഹയര് എഡതകക്കഷന ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെയുലാം
ലപഭാത വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലന്റെയുലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെയുലാം സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചേഭാലനിയത്തസ്റ്റ് ഫനിഷ് ലഭാന്റെനിങ സ്റ്റ്  ലസന്റെറനിനസ്റ്റ് ഭൂമനി

112(810)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ചേഭാലനിയത്തസ്റ്റ്  ഫനിഷ് ലഭാന്റെനിങസ്റ്റ്  ലസന്റെറനിനുകവണനി  വനലാം
വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ഭൂമനി കേനിനഫയസ്റ്റ് വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനഭായനി എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ വനിഷയത്തനില് എത്രയുലാം ലപലടന്നസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലാം ഉണഭാകുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ചേഭാലനിയലാം ഫനിഷസ്റ്റ് ലഭാന്റെനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെറനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
കവണനി  2.0639  ലഹകര്  റനിസര്വസ്റ്റ്  വനഭൂമനി  വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനുകവണനി  KINFRA
സമര്പനിച അകപക്ഷ കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി വനലാം കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാന വകുപനിനസ്റ്റ്
ശനിപഭാര്ശ സഹനിതലാം സമര്പനിക്കുകേയുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  25-10-2011-ലല
4-KLB  781/2011-BAN/9985 നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം കസജേസ്റ്റ്-1  അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ളതമഭാണസ്റ്റ്.  ടനി
അനുമതനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി  25-10-2016-ല്  അവസഭാനനിചതനിനഭാല്  കസജേസ്റ്റ്-1
അനുമതനിയുലട കേഭാലഭാവധനി 2 വര്ഷലാം കൂലട നതീടനി നല്കേണലമന്നസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി
വനലാം  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാന  വകുപനിനസ്റ്റ്  വതീണ്ടുലാം  അകപക്ഷ  നല്കേനിയതനിലന്റെ
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അടനിസഭാനത്തനില് കസജേസ്റ്റ്-1 അനുമതനിയുലട കേഭാലഭാവധനി 25-10-2016 തതീയതനി മുതല്
2  വര്ഷകത്തയ്ക്കുകൂടനി  ദതീര്ഘനിപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  2-5-2017-ല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  കസജേസ്റ്റ്-1  അനുമതനിയനിലല  നനിബനനകേളനിലലഭാന്നഭായ  പരനിഹഭാര
വനവല്ക്കരണത്തനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജേലമഭായ  സലലാം  കേലണത്തനി  അറനിയനിക്കഭാന
KINFRA-ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  യൂസര്  ഏജേനസനി  കമല്  കസജേസ്റ്റ്-1  അനുമതനിയനിലല  വലവസകേള
പഭാലനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചസ്റ്റ്  അനനിമ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

പറമ്പനിക്കുളലാം പനി.എ.പനി. കകേഭാളനനിയനിലല ഭൂമനി

113(811)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പറമ്പനികുളലാം പനി.എ.പനി.  കകേഭാളനനിയനിലല ഭൂമനി തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അധതീനതയനിലഭാലണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതമൂലലാം  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേള  നനിരവധനി  പ്രയഭാസങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനുലാം ഈ ഭൂമനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
അധതീനതയനില് ആക്കുന്നതനിനുമുള്ള അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതമഭായനി
ബനലപടസ്റ്റ്  നനിലവനില്  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.  പറമ്പനിക്കുളലാം പനി.എ.പനി. കകേഭാളനനി ഭൂമനി പറമ്പനിക്കുളലാം -ആളനിയഭാര്
പദതനിയഭായനി തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ് ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് പഭാടത്തനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള സലത്തനില്
ഉളലപടുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ് വകേവശലാംവചസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  വനികലജേസ്റ്റ്  ആഫതീസനില്നനിനലാം  ലപഭാസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
ലഭനിയഭായ്കയഭാല്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പല  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  ഇകപഭാള  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
തടസമുണസ്റ്റ്.

(സനി) ടനി പദതനിയഭായനി ബനലപട കേരഭാര് 9-11-1958 മുതല് 30 വര്ഷകത്തയഭായനിരുന.
കേരഭാര്  8-11-1988-നസ്റ്റ്  അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനില് കേരഭാര്  പുതക്കനിയനിടനില.  ഈ
ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് കേരഭാര് പുതക്കലുമഭായനി ബനലപടനിരനിക്കുന. 
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വനഭൂമനിയനില് നട്ടുപനിടനിപനിച മരങ്ങള

114(812)  ശതീ  .    അനനില് അക്കര :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വനഭൂമനിയനില്  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  എത്ര  ലഹകര്  സലത്തസ്റ്റ്
അകക്കഷല,  മഭാഞനിയലാം,  യൂക്കഭാലനിപ്റസസ്റ്റ്  എന്നതീ  മരങ്ങള  വച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
ഇവയുലട കറഞസ്റ്റ് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനഭൂമനിയനിലല  അകക്കഷല  മരങ്ങള  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുലമന്ന  മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച തടര്നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വനഭൂമനിയനില്  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  വച്ചുപനിടനിപനിചനിട്ടുള്ള  അകക്കഷല,
മഭാഞനിയലാം,  യൂക്കഭാലനിപ്റസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  എന്നനിവയുലട  കറഞസ്റ്റ്  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കസ്റ്റ്  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ക്കുന.

(ബനി) മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനലാം വന്നനിടനില.  

കേഭാടഭാനശലലലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാന സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള

115(813)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനിലല എടത്തനഭാട്ടുകേര,  മുണകുന്നസ്റ്റ്,  കേഭാപ്പുപറമ്പസ്റ്റ്
തടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനില് കേഭാടഭാനകേള കൃഷനി നശനിപനിക്കുന്നതലാം,  ജേനങ്ങളുലട  വസ്തു
വകേകേളക്കസ്റ്റ് നഭാശമുണഭാക്കുന്നതമഭായ പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ പ്രകദശങ്ങളനിലല  കേഭാടഭാനശലലലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന വനലാം  വകുപസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാടഭാനശലലലാംമൂലലാം കൃഷനി നഭാശലാം കനരനിട കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കുവഭാന അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനിലല എടത്തനഭാട്ടുകേര,  മുണകുന്നസ്റ്റ്,  കേഭാപ്പുപറമ്പസ്റ്റ്
തടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനില് കേഭാടഭാനകേള കൃഷനി നശനിപനിക്കുന്നതലാം ജേനങ്ങളുലട വസ്തുവകേകേളക്കസ്റ്റ്
നഭാശമുണഭാക്കുന്നതമഭായ പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

404/2020
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(ബനി) ഈ പ്രകദശങ്ങളനിലല കേഭാടഭാനശലലലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേരുവരട-
ഓലപഭാറ  കമഖലയനില്  ഉപ്പുകുളലാം  ഇ.ഡനി.സനി.  മുകഖന  1.5  കേനി.മനി.  ദൂരലാം  കസഭാളഭാര്
ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ് സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത ടനി കമഖലയനില് നനിലവനിലുള്ള സസൗകരഭാര്ജ്ജകവലനികേള
ജേനകേതീയ  കേമ്മേനിറനിയുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  വനലാംവകുപസ്റ്റ്  പരനിപഭാലനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള  ആര്.ആര്.ടനി.-യുലാം  ബനലപട  വനലാംവകുപസ്റ്റ്  സഭാഫുകേളുലാം  കേഭാടഭാന
ഇറങ്ങുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില് സലലത്തത്തനി അവലയ തനിരനിലകേ കേഭാടനികലയസ്റ്റ്  കേടത്തനി
വനിടുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഠനിന പ്രയതങ്ങള നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ജേനജേഭാഗ്രതഭാ സമനിതനി
ഉപ്പുകുളലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  പ്രകദശങ്ങളനിലല  ജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേഭാടഭാനയുലട
സഭാന്നനിദലലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  മുന്നറനിയനിപസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  അലര്ടസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനവുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേഭാടഭാനശലലലാംമൂലലാം കൃഷനിനഭാശവുലാം വസ്തുനഭാശവുലാം സലാംഭവനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
അടനിയനരമഭായനി  നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 1.76
ലക്ഷലാം രൂപ നഷപരനിഹഭാരമഭായനി ഇതനിനകേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ഗവനിയനികലയ്ക്കുള്ള യഭാത്രഭാനുമതനി

116(814)  ശതീ  .    രഭാജ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാനലപട  എകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രമഭായ  ഗവനിയനികലക്കസ്റ്റ്
കപഭാകുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലപഭാത  യഭാത്രഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  പരനിമനിതമഭാലണനള്ള  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  സതീതകത്തഭാടനില്നനിനലാം  ഗവനിയനികലക്കസ്റ്റ്  എത്ര  വഭാഹനങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്
പ്രതനിദനിനലാം യഭാത്രഭാനുമതനി നല്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  ലപഭാത അവധനി,  കവനല്ക്കഭാല അവധനി ദനിവസങ്ങളനില് യഭാത്രഭാനുമതനി
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില്നനിനലാംവരുന്ന നനിരവധനി ആളുകേള ഗവനി
സനര്ശനിക്കഭാനഭാകേഭാലത നനിരഭാശരഭായനി മടങ്ങുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  അവധനി  ദനിവസങ്ങളനില്  50  വഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇലലങനില് വനലാം വകുപസ്റ്റ് വഭാഹനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് ഗവനി
സനര്ശനത്തനിനസ്റ്റ്  വരുന്ന  മുഴുവനഭാളുകേളക്കുലാം  പ്രകവശനലാം  ഉറപഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗവനിയനികലയ്ക്കുള്ള ലപഭാതയഭാത്രഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള പരനിമനിതമഭാലണനള്ള
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) ആങ്ങഭാമൂഴനി വഴനി പ്രതനിദനിനലാം 30 വഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ് പ്രകവശനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  30  എണ്ണത്തനില്  കൂടുതല്  വരുന്ന  വഭാഹനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം
അനുവദനിക്കഭാറനില.

(ഡനി)  കൂടുതല്  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം  സഭാദലമഭാക്കുന്നതരത്തനില്  റഭാന്നനി
വനവനികേസന  ഏജേനസനിയുലടയുലാം  ലപരനിയഭാര്  വടഗര് കേണ്സര്കവഷന ഫസൗകണഷലന്റെയുലാം
സലാംയുക  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ബസസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

വനലമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണലാം

117(815) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജേനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനപ്രകദശകത്തഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന  സനിതനിലചേയ്യുന്ന  വതീടുകേളനിലുലാം,  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലുലാം
വനലമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണലാം  ഉണഭാകുന്നതസ്റ്റ്  തടയഭാന  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പ്രകദശത്തസ്റ്റ് തഭാമസനിക്കുന്നവരുലട ജേതീവനുലാം സസ്വത്തനിനുലാം മതനിയഭായ
സലാംരക്ഷണലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനലമൃഗങ്ങളുലട  ആക്രമണത്തനില്  നഷലാം  സലാംഭവനിചവര്ക്കസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കേഭാറുകണഭാ;

(ഡനി) നഷ പരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പുതക്കനി നനിശയനിക്കുന്നതനിനുലാം,
നഷലാം സലാംഭവനിചതനിനസ്റ്റ് തലലമഭായ തകേ നഷപരനിഹഭാരമഭായനി നല്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനപ്രകദശകത്തഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  സനിതനിലചേയ്യുന്ന  വതീടുകേളനിലുലാം,  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലുലാം
വനലമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണലാം ഉണഭാകുന്നതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് തഭാലഴപറയുന്ന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് :

1. വനഭാതനിര്ത്തനിയനില്  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  വവദതതനി  കവലനികേള,
ആന പ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുകേള,  ആന പ്രതനികരഭാധ മതനിലുകേള
എന്നനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം. 
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2. വനത്തനിനുലവളനിയനില് വരുന്ന മൃഗങ്ങലള തനിരനിചസ്റ്റ് വനത്തനിനുള്ളനികലയസ്റ്റ്
ലതളനിച്ചുവനിടുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലട റഭാപനിഡസ്റ്റ് ലറകസഭാണ്സസ്റ്റ്
ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിക്കല്. 

3. പ്രശ്നക്കഭാരഭായ  ആനകേലള  മയക്കനി  കറഡനികയഭാ  കകേഭാളര്  ഘടനിപനിചസ്റ്റ്
സഞഭാരപഥലാം  നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ്  വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
മുന്നറനിയനിപസ്റ്റ് ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം. 

4. സനിരമഭായനി ജേനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനിറങ്ങുന്ന വനലജേതീവനികേലള
മയക്കുലവടനി വകചഭാ,  കൂടുകേള സഭാപനികചഭാ പനിടനിചസ്റ്റ് ജേനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം  അകേലലയുള്ള വനകമഖലയനികലക്കസ്റ്റ്  റതീ-
ലലഭാകക്കറസ്റ്റ് ലചേയ്യല്.

5. പ്രശ്നബഭാധനിത കമഖലകേളനില് വനലജേതീവനികേളുലട സഞഭാരലാം നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ്
എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  മുഖഭാനരലാം  പ്രകദശവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  ജേഭാഗ്രതഭാ
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേല്. 

6. വനലജേതീവനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  കൃഷനിരതീതനികേള  ഒഴനിവഭാക്കു
ന്നതനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള. 

7. വനലജേതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലമുള്ള കൃഷനിനഭാശലാം  അനുഭവലപടുന്ന
വനത്തനിനകേത്തുള്ള ലസറനില്ലമന്റുകേളനില്നനിനലാം കുടുലാംബങ്ങലള
നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനി  അവരുലട  സമ്മേതകത്തഭാലട  മഭാറനി
പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള. 

8. വനലജേതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  ജേതീവഹഭാനനി,
കൃഷനിനഭാശലാം എന്നനിവയസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്ന നടപടനി. 

9. വനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് വനലമൃഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവുലാം ഭക്ഷണവുലാം ലഭലമഭാ
ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ജേലസലാംഭരണനികേളുലാം  ലചേക്കസ്റ്റ്ഡഭാമുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കു
ന്നതനിനുലാം വനവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള. 

10. ജേനവഭാസ  കമഖലയനില്  പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുന്ന  കുരങ്ങുകേലള  പനിടനിച്ചു
മഭാറഭാനുലാം നനിയമഭാനുസരണലാം വനലലാംകേരനിക്കുവഭാനുമുള്ള നടപടനികേള. 

11. മനുഷല-വനലജേതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ജേനപങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  രൂപതീകേരനിച  ജേനജേഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള
മുകഖനയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള. 
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(ബനി)  ഈ പ്രകദശത്തസ്റ്റ് തഭാമസനിക്കുന്നവരുലട ജേതീവനുലാം സസ്വത്തനിനുലാം മതനിയഭായ
സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി) ഉണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  വനലജേതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലമുണഭാകുന്ന  ജേതീവഹഭാനനിക്കസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലവുലാം  നനിലവനിലുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പുതക്കനി  നനിശയനിക്കുന്ന
വനിഷയവുലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

വനിദലഭാര്തനികേളനില് വനവത്കേരണത്തനിലന്റെയുലാം പരനിസനിതനിയുലടയുലാം
അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കൽ

118(816)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജേസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  വനവത്കേരണത്തനിലന്റെയുലാം
പരനിസനിതനിയുലടയുലാം  പ്രഭാധഭാനലലാം  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  എലനങനിലുലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില് ഇതനിനഭായനി  പദതനികേള തയ്യഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  വനവല്ക്കരണത്തനിലന്റെയുലാം
പരനിസനിതനിയുലടയുലാം  പ്രഭാധഭാനലലാം  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  വനിവനിധയനിനലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  വനവത്ക്കരണത്തനിലന്റെയുലാം  പരനിസനിതനി
സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെയുലാം  പ്രഭാധഭാനലലാം  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകൃതനി  പഠന  കേലഭാമ്പുകേള,
ലസമനിനഭാറുകേള,  വര്ക്കസ്റ്റ്കഷഭാപ്പുകേള,  കഫഭാറസനി  ക്ലബ്ബുകേള,  സ്കൂള കുടനികേളക്കഭായുള്ള
'എലന്റെ മരലാം പദതനി',  കകേഭാകളജേസ്റ്റ് കുടനികേളക്കഭായുള്ള 'നമ്മുലട മരലാം പദതനി'  എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  കസഭാഷലല്  കഫഭാറസനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള
കസഭാഷലല് കഫഭാറസനി എകസ്റ്റ്റനഷന മുകഖന ഏകേദനിന പരനിസനിതനി പഠന കേലഭാമ്പസ്റ്റ്,
ഫനിലനിലാംകഷഭാ,  എകനിബനിഷനുകേള,  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  വനലാം  സനര്ശനിക്കഭാന  അവസരലാം
നല്കുന്ന 'വനദര്ശലാം' എന്നതീ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(സനി) കമല് ഉത്തരത്തനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല. 
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ആന വളര്ത്തല് നനികരഭാധനലാം

119(817)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാടഭാനകേകളഭാടുള്ള ക്രൂരത അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ആന  വളര്ത്തല്  നനികരഭാധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

നനിലപഭാലടനഭാണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നഭാടഭാന പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി വനിശദമഭായ ചേടങ്ങള 2012-ല് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഈ  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  നഭാടഭാനകേകളഭാടുള്ള  ക്രൂരത  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  ജേനിലഭാ  കേളകര്

ലചേയര്മഭാനഭായനി  ജേനിലഭാതല  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉത്സവ  സതീസണനില്

ആനകേളുലട  കക്ഷമലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുള്ള  ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം  ഈ  കേമ്മേനിറനിക്കഭാണസ്റ്റ്.

ഈ  ചേടങ്ങളക്കുപുറലമ  നഭാടഭാനകേലള  എഴുന്നള്ളനിക്കുകമ്പഭാള  പഭാലനികക്കണ  നനിബനനകേള,

കതഭാടനി നനികരഭാധനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം ശഭാരതീരനികേ വവകേലലമുള്ള ആനകേലള ലപഭാത പരനിപഭാടനികേളനില്

പലങടുപനിക്കരുലതനമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എന്നനിവ  സര്ക്കുലറുകേളഭായനി  ഇറക്കനി

നഭാടഭാനകേലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരളത്തനില് ആന പനിടനിത്തലാം നനിലവനിലനില.   മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്

നനിനലാം  ആനകേലള  പുതതഭായനി  കകേരളത്തനികലയസ്റ്റ്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനിലക്കസ്റ്റ്

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വനലജേതീവനി ആക്രമണലാം തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള

120(818) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :

ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് :

ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലുള്ള കുടനികയറ കമഖലകേളനില് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന വനലമൃഗ

ആക്രമണലത്ത  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള  നടപടനികേള  ഫലപ്രദമഭാകേഭാത്തതസ്റ്റ്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  വനകതഭാതനില്  കൃഷനിനഭാശവുലാം  ആളപഭായവുലാം  വരുത്തുന്ന ആന,  പുലനി,
പന്നനി,  മയനില്  തടങ്ങനിയ  വനലജേതീവനികേലള  പ്രകതലകേ  സലാംരക്ഷണ  കമഖലകേളനില്
പഭാര്പനിക്കഭാകനഭാ അലലങനില് ഇവയുലട എണ്ണലാം ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിചനിട്ടുള്ള മറ്റു
വനികദശ രഭാജേലങ്ങളനില് അവര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള പഠനിചസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ഇവനിലട
നടപഭാക്കഭാകനഭാ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  മലറലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലുള്ള കുടനികയറ കമഖലയനില് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന വനലമൃഗ
ആക്രമണലത്ത  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള  നടപടനികേള  പല  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
ഫലപ്രദമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനകതഭാതനില്  കൃഷനിനഭാശവുലാം  ആളപഭായവുലാം  വരുത്തുന്ന ആന,  പുലനി,
പന്നനി,  മയനില് തടങ്ങനിയ വനലജേതീവനികേലള അവയുലട  സസ്വഭാഭഭാവനികേ  ആവഭാസ വലവസയനില്
സലാംരക്ഷനിക്കുകേ എന്ന നയമഭാണസ്റ്റ് വനലാം വകുപസ്റ്റ് അനുവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നഭാടനിലനിറങ്ങനി
സനിരമഭായനി പ്രശ്നലാം സൃഷനിക്കുന്ന ആനകപഭാലുള്ള വനലജേതീവനികേലള വനകമഖലയനികലയസ്റ്റ്
റതീലലഭാകക്കറസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്ന നടപടനിയുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  വനലജേതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ജേനപങഭാ
ളനിത്തകത്തഭാലട ജേനജേഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേളവഴനി  നനിലവനില്  അവലലാംബനിച്ചുവരുന്ന
പ്രതനികരഭാധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ശകമഭായനി തടരഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല കേഭാടഭാന ശലലലാം

121(819)  ശതീ  .    ആന്റെണനി കജേഭാണ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  കുടമ്പുഴ  പഞഭായത്തനില്  കുടമ്പുഴ,  പൂയലാംകുടനി
വടഭാട്ടുപഭാറ,  മഭാമലക്കണലാം  തടങ്ങനിയ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഉണഭാകുന്ന  കേഭാടഭാന  ശലലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേഭാടഭാന ശലലലാം തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതതഭായനി  എലനങനിലുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   വനകമഖലകയഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  കേനിടക്കുന്ന  ഈ  പ്രകദശങ്ങളനില്  കേഭാടഭാന
ശലലലാം ഉണഭാകുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കുടമ്പുഴ  പഞഭായത്തനിലല  മലയഭാറ്റൂര്  ഡനിവനിഷനനിലല  വനഭാതനിര്ത്തനി
പ്രകദശങ്ങളനില്  20.50  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരത്തനില്  സസൗകരഭാര്ജ്ജ  കവലനി  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിപനിചസ്റ്റ്  വരുനണസ്റ്റ്.  വനലമൃഗങ്ങള  ജേനവഭാസ  കമഖലകേളനില്  ഇറങ്ങുന്നതസ്റ്റ്
തടയുന്നതനിനുലാം പ്രകദശവഭാസനികേളക്കുലാം,  വഴനിയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം മുന്നറനിയനിപസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനുമഭായനി
വനലാം  വകുപസ്റ്റ്  ജേതീവനക്കഭാലരയുലാം  പ്രകദശവഭാസനികേലളയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  പ്രകതലകേ
സസ്വഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  വനലജേതീവനികേള  ഇറങ്ങുവഭാന  സഭാധലതയുള്ള
പ്രകദശങ്ങളനില് മുന്നറനിയനിപസ്റ്റ് കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കുടമ്പുഴ പഞഭായത്തനിലല  പൂയലാംകുടനി  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  7.00  കേനികലഭാമതീറര്  നതീളത്തനില്
സസൗകരഭാര്ജ്ജകവലനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  വനലമൃഗങ്ങള  ജേനവഭാസ
കമഖലകേളനില്  ഇറങ്ങുന്ന  സനര്ഭങ്ങളനില്  പ്രകദശവഭാസനികേളക്കുലാം,  വഴനിയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
മുന്നറനിയനിപസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  മുന്നറനിയനിപസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കജേഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്. 

കേഭാടഭാനലയ ആക്രമനിചസ്റ്റ് ലകേഭാലലപടുത്തനിയ സലാംഭവലാം

122(820)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂന്നഭാറനിലല  കേണ്ണന  കദവന  പഭാകന്റെഷനനില്  കേയറനിയ  കേഭാടഭാനലയ
ആക്രമനിചസ്റ്റ് ലകേഭാലലപടുത്തനിയ സലാംഭവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേലളലനന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വനല ജേതീവനി സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം മനുഷലനുലാം മൃഗങ്ങളുമഭായനി ഉണഭാകുന്ന
ഏറ്റുമുടലുകേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൂന്നഭാറനിലല  കേണ്ണന  കദവന  പഭാകന്റെഷനനില്  കേയറനിയ  കേഭാടഭാനലയ  ആക്രമനിചസ്റ്റ്
ലകേഭാലലപടുത്തനിയ സലാംഭവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  കേഭാടഭാനലയ  ആക്രമനിചസ്റ്റ്  ലകേഭാലലപടുത്തനിയ  സലാംഭവുമഭായനി  ബനലപട
കദവനികുളലാം  ലറയ്ഞനില്  ഒ.ആര്.21/2017  നമ്പരഭായനി  കകേസസ്റ്റ്  രജേനിസര്  ലചേയ്യുകേയുലാം
ബനലപട പ്രതനികേലളയുലാം,  ലജേ.സനി.ബനി.-യുലാം  കേസഡനിയനില് എടുക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടനി
കകേസനില് തടര് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി മറ്റുപ്രതനികേലള കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം കകേസസ്റ്റ്
ചേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ബനലപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  വനലജേതീവനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  മനുഷലനുലാം  മൃഗങ്ങളുമഭായനി  ഉണഭാകുന്ന
ഏറ്റുമുടലുകേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  തഭാലഴപറയുന്ന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനി
വരുന :

1. വനഭാതനിര്ത്തനിയനില് സസൗകരഭാര്ജ്ജ വവദതതനി കവലനികേള,  ആന
പ്രതനികരഭാധ കേനിടങ്ങുകേള,  ആന പ്രതനികരഭാധ മതനിലുകേള എന്നനിവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം. 

2. വനത്തനിനുലവളനിയനില് വരുന്ന മൃഗങ്ങലള തനിരനിചസ്റ്റ്  വനത്തനിനുള്ളനികലയസ്റ്റ്
ലതളനിച്ചുവനിടുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലട  റഭാപനിഡസ്റ്റ്  ലറകസഭാണ്സസ്റ്റ്
ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിക്കല്. 

3. പ്രശ്നക്കഭാരഭായ ആനകേലള മയക്കനി കറഡനികയഭാ കകേഭാളര് ഘടനിപനിച
സഞഭാരപഥലാം  നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ്  വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
മുന്നറനിയനിപസ്റ്റ് ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം. 

4. സനിരമഭായനി  ജേനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലനിറങ്ങുന്ന  വനലജേതീവനികേലള
മയക്കുലവടനി ലവകചഭാ,  കൂടുകേള സഭാപനികചഭാ പനിടനിചസ്റ്റ് ജേനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം  അകേലലയുള്ള  വനകമഖലയനികലയസ്റ്റ്  റതീ-
ലലഭാകക്കറസ്റ്റ് ലചേയ്യല്. 

5. പ്രശ്നബഭാധനിത  കമഖലകേളനില്  വനലജേതീവനികേളുലട  സഞഭാരലാം
നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  മുഖഭാനരലാം പ്രകദശവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്
ജേഭാഗ്രതഭാ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേല്. 

6. വനലജേതീവനികേലള ആകേര്ഷനിക്കുന്ന കൃഷനിരതീതനികേള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള. 

7. വനലജേതീവനി  ആക്രമണലാംമൂലമുള്ള  കൃഷനിനഭാശലാം  അനുഭവലപടുന്ന
വനത്തനിനകേത്തുള്ള  ലസറനില്ലമന്റുകേളനില്നനിനലാം  കുടുലാംബങ്ങലള
നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനി  അവരുലട  സമ്മേതകത്തഭാലട  മഭാറനി
പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള.

8. വനലജേനിവനി  ആക്രമണലാംമൂലലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  ജേതീവഹഭാനനി,  കൃഷനിനഭാശലാം
എന്നനിവയസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്ന നടപടനി. 

9. വനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ് വനലമൃഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവുലാം ഭക്ഷണവുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ജേലസലാംഭരണനികേളുലാം  ലചേക്കസ്റ്റ്ഡഭാമുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള. 
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10. ജേനവഭാസകമഖലയനില് പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുന്ന കുരങ്ങുകേലള പനിടനിച്ചു
മഭാറഭാനുലാം നനിയമഭാനുസരണലാം വനലലാംകേരനിക്കുവഭാനുമുള്ള നടപടനികേള. 

11. മനുഷല-വനലജേതീവനി  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജേന
പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  രൂപതീകേരനിച  ജേനജേഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള
മുകഖനയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള. 

മൂന്നഭാര്  പ്രകദശങ്ങളനില്  കൃഷനിയ്ക്കുലാം  വതീടുകേളക്കുലാം  നഭാശനഷലാം
ഉണഭാക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപട  അരനിലക്കഭാമ്പന  എന്ന  ആനലയ
തമനിഴഭാടനില്  നനിലന്നത്തനിയ  കുങനിയഭാനകേളുലട  സഹഭായത്തഭാല്
ഉളക്കഭാടനികലക്കസ്റ്റ്  തരത്തുന്നതനിനുള്ള  ശമങ്ങള  നടത്തനി.  ഈ
ആനലയ മയക്കുലവടനി വചസ്റ്റ് പനിടനിക്കഭാനുള്ള ശമലാം വനിജേയനിചനില. 

വനലമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണലാം

123(821)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം വനലമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണത്തനില്
എത്ര കപര് മരണലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്; നനിലവനിലുള്ള കേണക്കുകേള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) മരണലപടവരുലട കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള നഷപരനിഹഭാരത്തുകേയുലട
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനില് എത്ര കപർക്കസ്റ്റ് ആശനിതനനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനില്  ഇപ്രകേഭാരലാം  എത്ര  കകേസുകേള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്വന്നകശഷലാം വനലമൃഗങ്ങളുലട ആക്രമണത്തനില്
37 കപരുലാം, വനത്തനിനുപുറത്തുവചസ്റ്റ് പഭാമ്പുകേടനികയറസ്റ്റ് 95 കപരുലാം മരണലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  മരണലപടവരുലട കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് നഭാളനിതവലര ലഭനിച അകപക്ഷ
പ്രകേഭാരലാം 177 ലക്ഷലാം രൂപ നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  സനിരലാം  തസനികേയനില്  നഭാളനിതവലര  ആര്ക്കുലാം  ആശനിത  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിടനില. 

(ഡനി)  കകേഭാകങ്ങഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനില് പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ് ഡനിവനിഷലന്റെ പരനിധനിയനില് 6
കപര് പഭാമ്പുകേടനികയറസ്റ്റ് മരണലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനില് 3 കപരുലട ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷലാം
രൂപ  വതീതലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനിയുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  നടപടനിക്രമലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ടനി  മണ്ഡലത്തനില്
മണ്ണഭാര്ക്കഭാടസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഡനിവനിഷലന്റെ പരനിധനിയനില് വനലജേതീവനി ആക്രമണത്തനില് ഒരു
മരണലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മരനിചയഭാളനിലന്റെ  ആശനിതനസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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കുഞവകേകേളനില് കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞസ്റ്റ് പദതനി

124(822)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേപ്കകേഭാ  മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  'കുഞവകേകേളനില്  കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞസ്റ്റ്'
പദതനി ഏലതലഭാലാം ജേനിലകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി) തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനില് ഏലതലഭാലാം സ്കൂളുകേളനിലഭാണസ്റ്റ് പ്രസ്തുത പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്;

(സനി) വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കകേഭാഴനിക്കുഞങ്ങലള ശരനിയഭായ
രതീതനിയനില്  പരനിപഭാലനിക്കുന  എന്നസ്റ്റ്  ഉറപസ്റ്റ്  വരുത്തഭാന  എലനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേപ്കകേഭാ  മുഖഭാനനിരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  'കുഞവകേകേളനില്  കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞസ്റ്റ്'
പദതനി  വയനഭാടസ്റ്റ്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജേനിലകേലളഭാഴനിലകേ  ബഭാക്കനി  11
ജേനിലകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനില് നടപഭാക്കലപട സ്കൂളുകേളുലട
വനിവരലാം അനുബനലാം 1* ആയനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.

(സനി)  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യലപട  കകേഭാഴനിക്കുഞങ്ങലള
ശരനിയഭായനി  പരനിപഭാലനിക്കുനകണഭാ എന്നറനിയഭാന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്
ഇടയനിടയസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭായ  കുടനികേളുലട  വതീടുകേള  സനര്ശനിക്കുകേയുലാം  സ്കൂള
അധനികൃതരുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിച്ചുലാം  ആവശലമഭായ  പരനിപഭാലന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ഉപകദശങ്ങളുലാം നല്കുന. 

കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്

125(823) ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജേനികമഭാള :
ശതീ  .  ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കഗഭാ സമൃദനി എന്ന കപരനില് കേനകേഭാലനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
നടപഭാക്കുനകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നൽകുകമഭാ;

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  കേനകേഭാലനി  വനിലയുലട  എത്ര ശതമഭാനമഭാണസ്റ്റ്  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പ്രതീമനിയലാം
നനിരക്കഭായനി നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  പ്രസ് തത  പ്രതീമനിയത്തനിലന്റെ  എത്ര  ശതമഭാനമഭാണസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാകഭാവസ്റ്റ്
അടക്കഭാനുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കേനകേഭാലനികേളുലട  മരണലാംമൂലവുലാം ഉല്പഭാദനകശഷനി നഷലപടുന്നതമൂലവുലാം
കേര്ഷകേനുണഭാകുന്ന നഷലാം പരനിഹരനിചസ്റ്റ് അവലര മൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖലയനില്ത്തലന്ന
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരനിക്കുന്ന  കേനകേഭാലനി  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
പദതനിയഭാണസ്റ്റ് കഗഭാസമൃദനി. സലാംസഭാന ബഡ്ജേറനില് പുതനിയ പദതനി പ്രഖലഭാപനിചത
വഴനി  കകേന്ദ്ര  സഹഭായത്തനിലന്റെ  അഭഭാവത്തനിലുലാം  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  അവരുലട
വനിലകയറനിയ ഉരുക്കളുലട നഷത്തനില്നനിനലാം സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന കേഴനിയുലാം
എന്നതഭാണസ്റ്റ്  പ്രകതലകേത.  കഗഭാസമൃദനി പദതനിയസ്റ്റ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
5 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന.  ടനി പദതനിപ്രകേഭാരലാം 60000 ഉരുക്കലള ഇനഷസ്വര്
ലചേയ്യഭാന  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന.  ഇതനിനുപുറലമ  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ,  മറസ്റ്റ്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്
നനിനള്ള നഷപരനിഹഭാരലാം  എന്നനിവ ലഭനിക്കഭാത്ത കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  തങ്ങളുലട  ഉരുക്കള
നഷലപടഭാല്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജേറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേനകേഭാലനി  വനിലയുലട  3%  പ്രതനിവര്ഷ  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പ്രതീമനിയലാം
നനിരക്കഭായനി നനിശയനിചനിരനിക്കുന. 

(സനി)  ജേനറല്  കേഭാറഗറനിയനില്ലപട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കള  പ്രനിമതീയലാം  തകേയുലട
50%വുലാം പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവര് പ്രതീമനിയലാം തകേയുലട 30% വുലാം
വഹനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതനി  വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയനിലുളലപടുത്തുകേയഭാലണങനില്  ജേനറല്  കേഭാറഗറനിയനില്ലപട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കള
പ്രതീമനിയലാം   തകേയുലട  25%-വുലാം  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവര്  പ്രതീമനിയലാം
തകേയുലട 15%-വുലാം വഹനിചഭാല് മതനിയഭാകുലാം.  ബഭാക്കനിതകേ പഞഭായത്തുകേള വഹനിക്കുലാം
(യഥഭാക്രമലാം 25%-വുലാം 15%-വുലാം)

പശു/ആടസ്റ്റ് വളര്ത്തല് കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് പദതനികേള

126(824)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പശു,  ആടസ്റ്റ്  എന്നനിവ  വളര്ത്തുന്നതസ്റ്റ്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പശു,  ആടസ്റ്റ്  എന്നനിവ  വളര്ത്തുന്നതസ്റ്റ്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേനകുടനിപരനിപഭാലന
പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജേനനിക്കുന്ന  മുഴുവന  പശു/എരുമ  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
(പ്രതനിവര്ഷലാം  2  ലക്ഷലാം പശുക്കുടനികേള)  ലഭനിക്കുലാംവനിധലാം പുനക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തുവരുന. പ്രകതലകേ കേനകുടനി പരനിപഭാലനത്തനിലൂലട 2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എനകറഭാള  ലചേയ  25778  കേനകുടനികേളക്കസ്റ്റ്  2017-18-ല്
രണഭാലാംവര്ഷലാം സഹഭായലാം ലഭനിക്കുലാം. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഈ പദതനിയനില്
20622 കേനകുടനികേലള എനകറഭാള ലചേയ്യുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കഗഭാവര്ദനിനനി
പദതനിയനിലൂലട  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  എനകറഭാള  ലചേയ  47760  കേനകുടനികേളക്കസ്റ്റ്
രണഭാലാം വര്ഷലാം സഹഭായലാം ലഭനിക്കുലാം. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  14448  കേനകുടനികേലള
ഈ  പദതനിയനിലൂലട  എനകറഭാള  ലചേയ്യുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കേറവയനലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  25,000  രൂപയുലട  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.
184  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഇതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജേനലാം  ലഭനിക്കുലാം.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  കേനകേഭാലനി  ഇനഷസ്വറനസനിനുകവണനി  5  കകേഭാടനിരൂപ  ബഡ്ജേറനില്  വകേയനിരുത്തനി
കഗഭാസമൃദനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ലതരലഞ്ഞടുത്ത പഞഭായത്തുകേള  വഴനി
ആടസ്റ്റ് വളര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ഒരു യൂണനിറനിനസ്റ്റ് 25,000 രൂപ വചസ്റ്റ് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പുവഴനി
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  12,500  രൂപവതീതലാം
400  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ചേഭാണകേലാം  വജേവവളമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  ധനസഹഭായവുലാം
നല്കേനിവരുന.  കമല്പറഞ്ഞ  പദതനികേള  കൂടഭാലത  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  സസൗജേനലമഭായനി
പശുക്കളക്കസ്റ്റ് ബതീജേധഭാനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനി,  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള,
ലവററനിനറനി  കസവനലാം  തടങ്ങനിയവയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  14  ജേനിലകേളനിലുലാം  ഒരു
പഞഭായത്തനിലന  മഭാതൃകേഭാ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  രഭാത്രനികേഭാല  ലവററനിനറനി
കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുകവണനി  85  കബഭാക്കുകേളനില്  കഡഭാകര്മഭാലര  കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ലകേഭാലലാം ജേനിലഭാമൃഗസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസനിലല ക്രമകക്കടുകേള

127(825) ശതീ  .    പനി  .   സനി  .   കജേഭാര്ജേസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജേനിലഭാമൃഗസലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസനിൽ  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  നടക്കുന്ന
വനിവനിധ  ക്രമകക്കടുകേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  മനുഷലഭാവകേഭാശ  പ്രവര്ത്തകേന  അഡസ്വ.കമകക്കഭാണ്
മുരുകേന എന്നയഭാള വകുപ്പുതല ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ് 12-5-2017-നസ്റ്റ് നല്കേനിയ പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനിൽ നഭാളനിതവലര എലനങനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇലലങനില് സതലസനമഭായനി അകനസ്വഷനിചസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ ഓഫതീസനില്  15-ഉലാം  20-ഉലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ് തസനികേയനില്
2  ഉകദലഭാഗസര് സലലാം മഭാറലാം ഇലഭാലത അനധനികൃതമഭായനി തടരുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇവരുലട കപരുലാം, അഡ്രെെസ്സുലാം ഉകദലഭാഗകപരുലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ഓഫതീസനില്  കജേഭാലനിലചേയ്യുന്ന  എ.എ.-യുലട  കപരസ്റ്റ്  എനഭാണസ്റ്റ്;
ടനിയഭാന എന്നഭാണസ്റ്റ് ഇവനിലട എ. എ. ആയനി ചേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് എടുത്തതസ്റ്റ്; എത്ര ലകേഭാലമഭായനി
ടനിയഭാന ഈ ഓഫനിസനില് കജേഭാലനിലചേയ്യുന; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസനില്  അനുവദനതീയമഭായ  സഭാഫുകേളുലട  എണ്ണലാം  എത്ര;
ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  ഇകപഭാള  ഈ  ഓഫതീസനില്  എത്ര  ഉകദലഭാഗസര്  കജേഭാലനിലചേയ്യുന;
ഇവരുലട കപരുലാം, ഉകദലഭാഗകപരുലാം സഹനിതലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കമല്  പരഭാതനി  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകകററനില്  25-7-2017,
സര്ക്കഭാരനില് 4-8-2017 എന്നതീ തതീയതനികേളനിലഭാണസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ്. ആയതനികനല് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ലകേഭാലലാം  ജേനിലഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ആഫതീസനില്  ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്  തസനികേയനില്
15  വര്ഷത്തനില് കൂടുതലഭായനി കജേഭാലനി ലചേയ്യുന്ന രണസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗസരുണസ്റ്റ്.  ശതീ.  കസഭാണനി.
ജേനി,  തനിരുവഭാതനിര,  പള്ളനിമണ്.  പനി.ഒ,  ലകേഭാലലാം-സതീനനിയര്  ക്ലര്ക്കസ്റ്റ്  (16  വര്ഷലാം).
ശതീ.  സനിറനില് എലാം.  പുതക്കുളലാം ഹസൗസസ്റ്റ്,  കേടപഭാക്കട.  പനി.ഒ.,  ലകേഭാലലാം-സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്
(വടപനിസസ്റ്റ് തസനികേയനില് 10 വര്ഷവുലാം തസനികേമഭാറലാം വഴനി ക്ലഭാര്ക്കഭായനി 11 വര്ഷവുലാം).

(ഡനി)  ശതീ.  ബനി.  ബഭാലചേന്ദ്രന,  ലകേഭാലലാം  ജേനിലഭാ മൃഗസലാംരക്ഷണ ആഫതീസനില്
2-3-2015  മുതല് അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ് അസനിസന്റെഭായനി കജേഭാലനി ലചേയ്യുന. 21-5-1992
മുതല്  1-11-2004 വലര  യു.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കഭായുലാം  19-10-2007  മുതല്  1-8-2011 വലര
ജൂനനിയര് സൂപ്രണഭായുലാം 22-2-2013 മുതല് 7-2-2014 വലര സതീനനിയര് സൂപ്രണഭായുലാം
ടനിയഭാന ലകേഭാലലാം ജേനിലഭാ മൃഗസലാംരക്ഷണ ആഫതീസനില് കജേഭാലനി ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഇ)  ലകേഭാലലാം  ജേനിലഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ആഫതീസനില്  അനുവദനതീയമഭായ  സഭാഫുകേളുലട
എണ്ണലാം-31.
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ജേനിലഭാ മൃഗസലാംരക്ഷണ ആഫതീസര് - 1

ലഡപന്യൂടനി ഡയറകര് - 1

ലവറനിനറനി സര്ജേന - 1

അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് - 1

സതീനനിയര് സൂപ്രണസ്റ്റ് - 1

ജൂനനിയര് സൂപ്രണസ്റ്റ് - 1

ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ് - 8

സഭാറനിസനിക്കല് അസനിസന്റെസ്റ്റ് - 3

എനന്യൂമകററര് - 2

കഫഭാഡര് സൂപര്വവസര് - 1

എ.റനി. അസനിസന്റെസ്റ്റ് - 1

(വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് ഇനലസകര്)

ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ് വടപനിസസ്റ്റ് - 1 (സൂപര് നന്യൂമററനി)

വടപനിസസ്റ്റ് - 4 (1 സൂപര് നന്യൂമററനി)

വഡ്രെെവര് - 1

ഓഫതീസസ്റ്റ് അന്റെനഡസ്റ്റ് - 2

ലമസഞര് - 1

അറനഡസ്റ്റ് - 1

(എഫസ്റ്റ്)  ലകേഭാലലാം  ജേനിലഭാ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസനില്  നനിലവനില്  30  ഉകദലഭാഗസര്
കജേഭാലനി ലചേയ്യുന.  ഇവരുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന : 

1. കഡഭാ. അനനില് കുമഭാര്, ജേനിലഭാ മൃഗസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസര്

2. കഡഭാ. കജേലഭാതനി, ലവററനിനറനി സര്ജേന 

3. ശതീ. ബനി. ബഭാലചേന്ദ്രന, അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ്

4. ശതീ. ലകേ. രഭാമന, ജൂനനിയര് സൂപ്രണസ്റ്റ്,

5. ശതീ. സനിറനില് എലാം. സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്
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6. ശതീ. ജേനി. കസഭാണനി, സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്

7. ശതീ അനതീഷസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്. സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്

8. ശതീ. ദതീപു. പനി., സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ് 

9. ശതീമതനി ജേയശതീ. എലാം. ജേനി., സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്

10. ശതീമതനി  മനിനനികമഭാള ലജേ., സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ് 

11. ശതീ. പനി. പ്രകേഭാശസ്റ്റ്, ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ് 

12. ശതീമതനി രഹ്ന ചേന്ദ്രന, ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ് 

13. ശതീ. ബനിജ കജേഭാകറഭാലാം, സഭാറനിസനിക്കല് അസനിസന്റെസ്റ്റ്

14. ശതീമതനി സതീജേ എ., സഭാറനിസനിക്കല് അസനിസന്റെസ്റ്റ്

15. ശതീമതനി മുലാംതഭാസസ്റ്റ്, ബനി. സഭാറനിസനിക്കല് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 

16. ശതീമതനി വഷല. ലകേ. ലകേ., എനന്യൂമകററര്

17. ശതീ. അജേനിതസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്., എനന്യൂമകററര് 

18. ശതീമതനി മനിനനി. എസസ്റ്റ്., കഫഭാഡര് സൂപര്വവസര്

19. ശതീ. പനി. ഇ. പ്രകമഭാദസ്റ്റ്, എ.റനി. അസനിസന്റെസ്റ്റ് 

20. ശതീമതനി ദര്ശന, സതീനനിയര് ക്ലര്ക്കസ്റ്റ് 

21. ശതീ. സുകരഷസ്റ്റ് ബഭാബു, ലസലക്ഷന കട്രഡസ്റ്റ് വടപനിസസ്റ്റ്

22. ശതീമതനി ജേസനി എ. സതീനനിയര് കഗ്രഡസ്റ്റ് വടപനിസസ്റ്റ് 

23. ശതീമതനി ബനിന്ദു, എന., എല്.ഡനി. വടപനിസസ്റ്റ്

24. ശതീമതനി വല്സല. എ. എല്.ഡനി. വടപനിസസ്റ്റ്

25. ശതീമതനി ഉഷ ലകേ., യു.ഡനി. വടപനിസസ്റ്റ്

26. ശതീമതനി ശതീകേല, യു.ഡനി. വടപനിസസ്റ്റ്

27. ശതീ. പത്മകുഭാര് വനി., വഡ്രെെവര് 

28. ശതീമതനി കറഭാജേനി, ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ്

29. ശതീ ബനിജ. എസസ്റ്റ്. ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ്

30. ശതീ. ശതീകുമഭാര്. എന, ലമസഞര്.
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നലയനിനലാം കേനക്കുടനികേളുലട വനിതരണലാം

128(826) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നലയനിനലാം  കേനകുടനികേലള  ഉത്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ആവശലഭാനുസരണലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് വകുപ്പുതലത്തനില് കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തമ്പൂര്മുഴനി  കേനകേഭാലനി  ബതീഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെറനില്  വനികേസനിപനിലചടുത്ത  ഉല്പഭാദന
കശഷനി കൂടനിയ കേനകുടനികേലള ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നലഭായമഭായ വനിലയസ്റ്റ് നല്കേഭാനുള്ള
സസൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ വനിവനിധ ഫഭാമുകേളനില്നനിനലാം നലയനിനലാം കേനകുടനികേലള
ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  വനിതരണലാം  നടത്തുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ലകേ.എല്.ഡനി.
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  (കകേരള  വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്)  മുനനിയ ഇനലാം വനികദശ
ജേനുസസ്റ്റ് വനിത്തുകേഭാളകേളുലട ബതീജേമഭാത്രകേളുലാം ലനിലാംഗനനിര്ണ്ണയലാം നടത്തനിയ ബതീജേമഭാത്രകേളുലാം (sex
sorted semen) ഇറക്കുമതനി ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള കേനകേഭാലനി
വളര്ത്തല്  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  ജേനിലഭാ  കേനകേഭാലനി  വളര്ത്തല്  കകേന്ദ്രലാം  കുടപനക്കുന്നസ്റ്റ്,
ബഫകലഭാ ബതീഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഫഭാലാം,  കേകരലഭാട്ടുമല,  ലജേഴനി  ഫഭാലാം,  വനിതര,  കജേഴനി  ഫഭാലാം  എകസ്റ്റ്റനഷന
യൂണനിറസ്റ്റ്,  ലചേറചല്  എന്നതീ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വനിതരണലാം  നടത്തനി  അതതല്പഭാദന
കശഷനിയുള്ള കേനിടഭാരനികേലള ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം നടത്തുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് നടനവരുന.

(ബനി)  തമ്പൂര്മുഴനി  കേനകേഭാലനി  പ്രജേനന  കകേന്ദ്രത്തനില്  കദശതീയ  കേഭാര്ഷനികേ
ഗകവഷണ കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ ഫതീല്ഡസ്റ്റ് കപ്രഭാജേനനി ലടസനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഫതീസസ്റ്റ് വഭാള
ഇനത്തനില്ലപട  വനിത്തുകേഭാളകേളനില്  നനിനള്ള  പശുക്കുടനികേലളയഭാണസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ആലകേ ഒരു വര്ഷത്തനില് ശരഭാശരനി 100 പ്രസവത്തനിനുള്ള സസൗകേരലമഭാണസ്റ്റ് നനിലവനില്
ഫഭാമനിലുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനില്നനിന്നസ്റ്റ് ശരഭാശരനി  50 പശുക്കുടനികേലളയഭാണസ്റ്റ്  ഒരു വര്ഷലാം ഈ
കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയുന്നതസ്റ്റ്. ഇതനില് 40 എണ്ണലാം ഫഭാമനിലല
തലന്ന ഉല്പഭാദനക്ഷമത കുറയുന്നവലയ മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി  ആവശലമഭായനി വരുനണസ്റ്റ്.
കശഷനിച  10  കുടനികേലള നനിലവനില് മറസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഫഭാമുകേളനികലയ്ക്കുലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാല
ഫഭാമുകേളനികലയ്ക്കുമഭാണസ്റ്റ്  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.   തമ്പൂര്മുഴനി  കേനകേഭാലനി  ബതീഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെറനില്
വനികേസനിപനിലചടുത്ത  ഉല്പഭാദനകശഷനി  കൂടനിയ  കേനകുടനികേലള  കപ്രഭാജേനനി ലടസനിലാംഗനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായുള്ള  പഭാലുല്പഭാദന  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  നല്കുവഭാന  കേഴനിയുന്ന  സമതീപ  പ്രകദശലത്ത
ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 
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കദവനികുളലാം നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

129 (827) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജേന്ദ്രന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പുതനിയ പദതനികേള എലനലഭാലാം ആലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പഞഭായത്തുകേള
ഏലതലഭാലാം ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  തഭാലഴപറയുന്ന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

• കഗഭാവര്ദനിനനി - കേനകുടനി പരനിപഭാലന പദതനി

• കേഭാഫസ്റ്റ് അകഡഭാപ്ഷന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം - കേനകുടനി പരനിപഭാലന പദതനി

• സ്കൂള വഴനി നടപഭാക്കുന്ന ബഭാക്കലഭാര്ഡസ്റ്റ് പസൗളട്രനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
പദതനി

• കബഭാക്കസ്റ്റ് ലലവല് എകസ്റ്റ്റനഷന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

• തഭാറഭാവസ്റ്റ് വളര്ത്തല് പദതനി

• കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

• തഭാലൂക്കുതല എന്റെര്പ്രണര് മതീറസ്റ്റ്

• നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന-പശു ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

• വജേവമഭാലനിനലലാം വളമഭാക്കല് പദതനി

• മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങനിക്കല്
പദതനി

• ലമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഡനിസസ്റ്റ്ഇനലഫക്ഷന  &  സഭാനനികടഷന
ലമക്കഭാനനിസലാം പദതനി നടത്തനിപസ്റ്റ്

(ബനി) തഭാലഴപറയുന്ന പഞഭായത്തുകേളനില് പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:
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മറയൂര്  :

• ബഭാക്കലഭാര്ഡസ്റ്റ് പസൗളട്രനി  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി

• കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

• നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന

• വജേവമഭാലനിനലലാം വളമഭാക്കല് പദതനി

• ലമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഡനിസസ്റ്റ്  ഇനലഫക്ഷന  &  സഭാനനികടഷന
ലമക്കഭാനനിസലാം പദതനി നടത്തനിപസ്റ്റ്

മൂന്നഭാര്  :

• ബഭാക്കലഭാര്ഡസ്റ്റ് പസൗളട്രനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി

• കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

• നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന

• വജേവമഭാലനിനലലാം വളമഭാക്കല് പദതനി

• കബഭാക്കസ്റ്റ് ലലവല് എകസ്റ്റ്റനഷന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

• മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് ആവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങനിക്കല് പദതനി

മഭാങ്കുളലാം  :

• ബഭാക്കലഭാര്ഡസ്റ്റ് പസൗളട്രനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി

• കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

• നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന

കേഭാനല്ലൂര്  :

• ബഭാക്കലഭാര്ഡസ്റ്റ് പസൗളട്രനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി

• കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

• നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന

• വജേവമഭാലനിനലലാം വളമഭാക്കല് പദതനി

വടവട  :

• ബഭാക്കലഭാര്ഡസ്റ്റ് പസൗളട്രനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി

• കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

• നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന
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വബസണ്വഭാലനി റതീ കേമ്പനനി  :

• ബഭാക്കലഭാര്ഡസ്റ്റ് പസൗളട്രനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി

• കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

• നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന

• കഗഭാവര്ദനിനനി

ചേനിന്നക്കനഭാല്  :

• ബഭാക്കലഭാര്ഡസ്റ്റ് പസൗളട്രനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി

• കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

• നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന

ലവള്ളത്തൂവല്  :

• ബഭാക്കലഭാര്ഡസ്റ്റ് പസൗളട്രനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി

• കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

• നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന

• കഗഭാവര്ദനിനനി

• കേഭാഫസ്റ്റ് അകഡഭാപ്ഷന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

• തഭാറഭാവസ്റ്റ് വളര്ത്തല് പദതനി

അടനിമഭാലനി  :

• കേഭാഫസ്റ്റ് അകഡഭാപ്ഷന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

• തഭാറഭാവസ്റ്റ് വളര്ത്തല് പദതനി

• ബഭാക്കലഭാര്ഡസ്റ്റ് പസൗളട്രനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി

• കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

• തഭാലൂക്കുതല എന്റെര്പ്രണര് മതീറസ്റ്റ്

• നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന

• വജേവമഭാലനിനലലാം വളമഭാക്കല് പദതനി

• ലമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഡനിസസ്റ്റ്ഇനലഫക്ഷന  &  സഭാനനികടഷന
ലമക്കഭാനനിസലാം പദതനി നടത്തനിപസ്റ്റ്

• മൃഗഭാശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് ആവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങനിക്കല് പദതനി
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പള്ളനിവഭാസല്  :

• ബഭാക്കലഭാര്ഡസ്റ്റ് പസൗളട്രനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി

• കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

• നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന

കദവനികുളലാം  :

• ബഭാക്കലഭാര്ഡസ്റ്റ് പസൗളട്രനി ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി

• കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി

• നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന

• വജേവമഭാലനിനലലാം വളമഭാക്കല് പദതനി

• ലമയനിന്റെനനസസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഡനിസസ്റ്റ്ഇനലഫക്ഷന  &  സഭാനനികടഷന ലമക്കഭാനനിസലാം
പദതനി നടത്തനിപസ്റ്റ്

കേനകേഭാലനി ഇനഷസ്വറൻസസ്റ്റ്

130(828) ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  കേനകേഭാലനികേലളയുലാം  ഇനഷസ്വര്  ലചേയ്യുന്ന  പദതനിക്കസ്റ്റ്
തടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലനലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിവരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  തകേ  എങ്ങലനയഭാണസ്റ്റ്  സമഭാഹരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  നഭാഷണല് വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മനിഷന  2016-17  പ്രകേഭാരലാം  20392
കേനകേഭാലനികേലള ഇനഷസ്വര് ലചേയ്യുന്നതനികലയസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  173.8  ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ നടത്തനിപസ്റ്റ്  അനനിമ  ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കഗഭാസമൃദനി ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം 60000
കേനകേഭാലനികേലള ഇനഷസ്വര് ലചേയ്യുന്നതനികലക്കസ്റ്റ്  5 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നടപടനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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(ബനി)  കേര്ഷകേലന്റെ ഉരുക്കളക്കസ്റ്റ് അസുഖലാം,  പ്രകൃതനി ദുരനങ്ങള മൂലമുള്ള മരണത്തനിനസ്റ്റ്
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ നല്കുകേ,  അകതഭാലടഭാപലാം  വനലതമൂലകമഭാ  അകേനിടുവതീക്കലാം
കപഭാലുള്ള  കരഭാഗങ്ങളമൂലകമഭാ  പഭാലുല്പഭാദനലാം  നനിലയ്ക്കുന്നതമൂലകമഭാ  ഉണഭാകുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ
നഷത്തനിനസ്റ്റ് ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ നല്കുകേ എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ് പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശല
ലക്ഷലങ്ങള.

(സനി)  നഭാഷണല്  വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ്  മനിഷന  മുകഖന  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  173.8  ലക്ഷലാം  രൂപ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇതനികലക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിരുന.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  സലാംസഭാന ആവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ കഗഭാസമൃദനി
പദതനിക്കസ്റ്റ് 5 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മൃഗസലാംരക്ഷണ-ക്ഷതീരവനികേസന വകുപ്പുകേളുലട കേതീഴനിലുള്ള സനിരലാം /കേരഭാര്
ജേതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

131(829)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ-ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപ്പുകേളുലട  കേതീഴനിലുള്ള  ഫഭാമുകേളനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സനിരലാം/കേരഭാര്  ജേതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളലാം  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ആനുകൂലലമഭാണസ്റ്റ്  ഈ  ശമ്പളപരനിഷ്കരണത്തനിലൂലട
ജേതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  വര്ഷമഭാണസ്റ്റ്  ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിയലതന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മൃഗസലാംരക്ഷണ ക്ഷതീരവനികേസന വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള്ള ഫഭാമുകേളനിലല
സനിരലാം/കേഭാഷസ്വല് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് സ.ഉ.(അചടനി)നമ്പര്  8/2017/കൃഷനി തതീയതനി
17-5-2017  പ്രകേഭാരലാം  ശമ്പളലാം  പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രഭാബലല  തതീയതനി
1-7-2014  മുതലഭാണസ്റ്റ്.  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണകത്തഭാലടഭാപലാം  വനിവനിധ  അലവനസുകേളുലാം
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ  23  ഫഭാമുകേളനിലഭായനി  153  സനിരലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം
356 കേഭാഷസ്വല് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം പണനിലയടുക്കുനണസ്റ്റ്.  പ്രതനിവര്ഷലാം ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാംമൂലലാം
ഏകേകദശലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അധനികേ  ബഭാധലതയുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഫഭാമുകേളനില്
ശമ്പള  കുടനിശനികേ  കേണക്കഭാക്കനിവരുന.  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപനില്  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം
മൂലമുണഭാകുന്ന അധനികേ ബഭാധലത കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപ്പുകേളനില്  27-6-2012-ല്  പുറലപടുവനിച
ഉത്തരവസ്റ്റ് സ.ഉ.(പനി)156/2012/കൃഷനി പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനുമുമ്പസ്റ്റ് ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം അനുവദനിചതസ്റ്റ്.
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സലാംസഭാനലത്ത കകേഭാഴനിവനില

132(830) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കകേഭാഴനിവനില  യഭാലതഭാരു  നനിയനണവുമനിലഭാലത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനില  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഫഭാമുകേളനില്  ഇറചനികക്കഭാഴനികേളുലട
ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനങനിലുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
ആയതസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേളക്കുലാം,  സസ്വയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് കകേഭാഴനികുസ്തുഞങ്ങലള വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാനുള്ള എലനങനിലുലാം
പദതനി ഇകപഭാള നനിലവനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  പസൗളട്രനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന, കുടുലാംബശതീ, മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപസ്റ്റ് എന്നനിവയനിലൂലട സലാംയുക സലാംരലാംഭമഭായനി ഇറചനികക്കഭാഴനി വളര്ത്തല് വലഭാപകേമഭാക്കഭാനുള്ള
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  ഇറചനികക്കഭാഴനിക്കുഞങ്ങലള  തഭാരതകമലന
കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് നല്കേനി ഇറചനികക്കഭാഴനി വളര്ത്തല് വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു
പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കേനിവരുന.

അനലസലാംസഭാന ഇറചനികക്കഭാഴനികേള ഉണഭാക്കുന്ന ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങള

133(831) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിൽനനിനലാം  വരുന്ന  ഇറചനികക്കഭാഴനികേളനിൽ  വലഭാപകേമഭായ
രതീതനിയനിൽ  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുലാം  കഹഭാർകമഭാണുകേളുലാം  കുത്തനിവയ്ക്കുന്നതഭായനി  ശദയനിൽ
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം ഇറചനി  കേഴനിചഭാൽ  മനുഷലരനിൽ  എലനലഭാലാം  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഉണഭാകേഭാൻ സഭാധലതയുള്ളതസ്റ്റ്എന്നറനിയഭാകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇത്തരലാം ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകുന്ന ഇറചനിയുലട വനില്പന
നനിയനനിക്കഭാനുലാം  തകദ്ദേശതീയമഭായനി  കകേഭാഴനികൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  മനുഷലനനികലക്കസ്റ്റ് പകേരുന്ന വവറസസ്റ്റ്  ബഭാധനിച കകേഭാഴനികേള തമനിഴഭാടനില്
നനിനലാം  കകേരളത്തനില്  വലഭാപകേമഭാകുന  എന്ന  സഭാമൂഹല  മഭാധലമങ്ങളനിലല  പ്രചേരണത്തനിലന്റെ
നനിജേസനിതനി  കബഭാധലലപടനിട്ടുകണഭാ?  എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കഹഭാര്കമഭാണുകേള കുത്തനിവയ്ക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.  എന്നഭാല്
ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങളനില്  ഈ  വനിഷയത്തനില്
പഠനങ്ങലളഭാനലാംതലന്ന  നടത്തനിയനിടനില.  ഫുഡസ്റ്റ്  കസഫനി  കേമ്മേതീഷണറുലട  കേഭാരലഭാലയത്തനില്
ഇറചനികക്കഭാഴനികേളനില്  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുലാം  കഹഭാര്കമഭാണുകേളുലാം  ലടസസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനു
കവണനി സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചസ്റ്റ്  ഇതനിനസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുള്ള  FSSAI  അലാംഗതീകൃത
ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനില് ഒരു സഭാമ്പനിള മഭാത്രലാം വളലര കനരനിയ
അളവനില്  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കനിലന്റെ  സഭാന്നനിധലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആന്റെനിബകയഭാടനികേസ്റ്റ്
അടങ്ങനിയ  ഇറചനി  കേഴനിചഭാല്  മനുഷലരനിലുണഭാകുന്ന  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്
ആധനികേഭാരനികേമഭായനി  പഠനലാം  നടകത്തണതസ്റ്റ്  ഇനലഭാ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള
FSSAI ആണസ്റ്റ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിയനനിത  ഉല്പഭാദന  വനിപണന  സലാംവനിധഭാനത്തനിനസ്റ്റ്
ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കഭാനഭാകുലാം.  ലകേപ്കകേഭാ  വഴനി  ഇന്റെകഗ്രഷന
മഭാതൃകേയനില്  ഇറചനികക്കഭാഴനി  വളര്ത്തലനില്  തതീറ,  മരുന്നസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയവ  നല്കേനി
വളര്ചലയത്തനിയ കകേഭാഴനികേലള പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്  വനികധയമഭാക്കനി മതീറസ്റ്റ്  കപ്രഭാസസനിലാംഗസ്റ്റ്
പഭാന്റെനില് സലാംസരനിചസ്റ്റ് വനിതരണലാം നടത്തുന.  ഇസൗ രതീതനിയനില് കകേഭാഴനികേളുലട ഉറവനിടലാം
വലകമഭാണസ്റ്റ്.  കബഭായനിലര്  കകേഭാഴനി  ഇറചനിയുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  വനിപണനി  വനില
നനിയനണലാം എന്നനിവ ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ,  കകേരള കസറസ്റ്റ്  പസൗളട്രനി  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  എന്നനിവയുലട  സലാംയുക  സലാംരലാംഭലാം  എന്ന
നനിലയനില്  1000  കകേഭാഴനികേളുലട  1000  യൂണനിറസ്റ്റ്  തടങ്ങുവഭാന  നടപടനികേള  വകേലക്കഭാണസ്റ്റ്
വരുന.

(ഡനി) മനുഷലനനികലയസ്റ്റ് പകേരുന്ന വവറസസ്റ്റ് ബഭാധനിച കകേഭാഴനികേള തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനില്
നനിനലാം  കകേരളത്തനില്  വലഭാപകേമഭാകുനലവന്ന  സഭാമൂഹല  മഭാധലമങ്ങളനിലല  പ്രചേരണത്തനിലന്റെ
നനിജേസനിതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സഭാമൂഹല  മഭാധലമങ്ങളനിലല  പ്രചേരണലാം  ശദയനില്
ലപടതനിലന  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  ആകരഭാഗല  രലാംഗലത്തയുലാം  നഭാമക്കല്,  ലചേവന്ന
തടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനിലല  മൃഗസലാംരക്ഷണ  രലാംഗലത്ത  വനിദഗരുമഭായുലാം  വനിഷയലത്ത
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  അകനസ്വഷനിചനിരുന.  അകനസ്വഷണത്തനില്  പ്രസ്തുത  പ്രചേരണലാം  അടനിസഭാന
രഹനിതമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തുന.
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മുടയുലടയുലാം മഭാലാംസത്തനിലന്റെയുലാം ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള

134(832)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുടയുലടയുലാം മഭാലാംസത്തനിലന്റെയുലാം ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന കേശഭാപസ്റ്റ് നനിയനണലാം കപഭാലലയുള്ള നയങ്ങള
കകേരളത്തനിലല ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര ബഭാധനിക്കുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയതലമുറ  കേഭാലനിവളര്ത്തലനില്  ശദനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുടയുലടയുലാം  മഭാലാംസത്തനിലന്റെയുലാം  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിരവധനി
പദതനികേള മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം ലചേയസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മുട
ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള്ള കകേഭാഴനി ഫഭാമുകേളനിലല ഉല്പഭാദന
ക്ഷമത പൂര്ണ്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കകേഭാഴനിക്കുഞങ്ങലള ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ്  എഗ്ഗര് നഴറനികേളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  സ്കൂള കുടനികേളക്കുലാം കേര്ഷകേര്ക്കുലാം വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ലമഭാത്തലാം  905  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  അപര് വപ്രമറനി  സ്കൂള/വഹസ്കൂള ക്ലഭാസുകേളനിലല 50
വതീതലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  46/60  ദനിവസലാം  പ്രഭായമഭായ  കകേഭാഴനിക്കുഞങ്ങലള  നല്കുന്ന
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. കൂടഭാലത ലകേഭാലലാം, എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,
മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്  ജേനിലകേളനിലല  മുനസനിപഭാലനിറനികേള/കകേഭാര്പകറഷനുകേള  എന്നനിവയനില്
കകേഭാഴനിവളര്ത്തല്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൂടുകേളനില്  കകേഭാഴനികേലള
വളര്ത്തുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  5 കകേഭാഴനികേള വതീതമുള്ള 500 യൂണനിറ്റുകേള
നടപ്പുവര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന.  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്
രണസ്റ്റ് പുതനിയ ഹഭാചറനികേള  -  ലകേഭാലലാം ജേനിലയനിലല ആയൂരനിലല കതഭാടത്തറ ഹഭാചറനി
ലമചലപടുത്തഭാന  5.82  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം.  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനിലല
എടവണ്ണയനില്  പുതനിയ  ഹഭാചറനി  സഭാപനിക്കഭാന  3  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തടങ്ങനി.   ഇതകൂടഭാലത കകേരള സലാംസഭാന പസൗളട്രനി
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട സഹഭായകത്തഭാലട മുട,
മഭാലാംസലാം  എന്നനിവയുലട  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മുടയുലടയുലാം  മഭാലാംസത്തനിലന്റെയുലാം  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരള കസറസ്റ്റ് പസൗളട്രനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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1. ഇന്റെകഗ്രഷന പദതനി

2. കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് പദതനി (കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള വഴനി)

3. കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് ഗ്രഭാമങ്ങള പദതനി (2014-15)

4. കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് ഗ്രഭാമങ്ങള പദതനി (2016-17)

5. ലകേപ്കകേഭാ ആശയ പദതനി

6. റൂറല് ബഭാക്കസ്റ്റ് യഭാര്ഡസ്റ്റ് പദതനി

7. ലകേപ്കകേഭാ നഗരപ്രനിയ പദതനി

8. കുഞവകേകേളനില് കകേഭാഴനിക്കുഞ്ഞസ്റ്റ് പദതനി

9. കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലല കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് പദതനി

10. പടനികേജേഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് കവണനിയുള്ള കകേഭാഴനിവളര്ത്തല് പദതനി

11. ഇന്റെകഗ്രഷന പദതനി.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കേഭാലനിവളര്ത്തല് നടത്തനി ഉപജേതീവനലാം കേഴനിക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
അവരുലട  ഉല്പഭാദന  പ്രതതല്പഭാദന  ക്ഷമത  കുറഞ്ഞതലാം  പ്രഭായഭാധനികേലലാം  ഉള്ളതമഭായ
കേനകേഭാലനികേലള കേശഭാപനിനഭായനി വനില്ക്കുവഭാന സഭാധനിക്കഭാലത വരനികേയുലാം അതമൂലലാം
ഭതീമമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷലാം  വരനികേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.  തന്മൂലലാം  ടനി  കമഖലയനില്നനിനലാം
കേര്ഷകേര് പനിനവഭാങ്ങുവഭാന വളലരകയലറ സഭാധലതയുണസ്റ്റ്.  കമല് സഭാഹചേരലത്തനില്
പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  പനിനവലനിക്കുകേകയഭാ  അലലങനില്  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനി  ലചേയ്യുകേകയഭാ
കവണലമന്നസ്റ്റ് ആവശലലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് കേത്തസ്റ്റ് അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പുതനിയ  തലമുറലയ  മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയനികലക്കസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള  വനിവനിധ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളവഴനി  സലാംരലാംഭകേ
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ജേനിലഭാതലത്തനില് 2 എണ്ണലാം വതീതലാം
28  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടപ്പുവര്ഷലാം  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന.  കൂടഭാലത
മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയനിലല  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങലള  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  തടര്ചയഭായ
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം ഇസൗ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള വഴനി നല്കേനിവരുന. ആദല
പ്രസവലാം കനരലത്തയഭാക്കുകേ,  കപഭാഷകേഭാഹഭാര ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  തതീറ ലചേലവസ്റ്റ്
കുറയ്ക്കുകേ,  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തനി  ഉല്പഭാദന  ക്ഷമത  പരനിപഭാലനിചസ്റ്റ്
പഭാലുല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്നനിവ ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  4-6  മഭാസലാം  പ്രഭായമുള്ള  35070
പശുക്കുടനികേലള  ലതരലഞ്ഞടുത്തസ്റ്റ്  കേനക്കുടനി  പരനിപഭാലന  പദതനി  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഫഭാലാം പ്രവര്ത്തനലാം സുഗമവുലാം ആകേര്ഷകേവുമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കേറവക്കഭാരുലട
ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  25,000  രൂപ  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനി  കേറവ യനലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  നടത്തനിവരുന.  കേനകേഭാലനികേളക്കസ്റ്റ്
ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  നഭാഷണല്
വലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ്  മനിഷന  2016-17,  കഗഭാസമൃദനി  2017-18  എന്നതീ  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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ക്ഷതീര കേര്ഷകേ ലപനഷന

135(833)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജേഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ക്ഷതീരകേര്ഷകേ ലപനഷന എന്നസ്റ്റ് മുതലഭാണസ്റ്റ് വര്ദനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചലതനലാം
ഇകപഭാള എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ് ലപനഷലനനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  വര്ദനിപനിചതനുസരനിച്ചുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങൾ  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനി
തടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  ലപനഷന  കുടനിശനികേ  ഉടലന  നല്കേഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ക്ഷതീരകേര്ഷകേ ലപനഷന 2017 ജേനുവരനി മഭാസലാം മുതല് 500 രൂപയനില്
നനിനലാം 1000 രൂപയഭായുലാം ഏപ്രനില് മഭാസലാം മുതല് 1100 രൂപയഭായുലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) വര്ദനിപനിച ആനുകൂലലങ്ങള ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിത്തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ക്ഷതീര കേര്ഷകേ ലപനഷന കുടനിശനികേ നല്കേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കേവര് പഭാലനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം

136(834)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിറഴനിക്കുന്ന  കേവര്  പഭാലുകേളുലട  ഗുണ  നനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നനിശനിത
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഇലഭാത്ത കേവര്പഭാലുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതഭായനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  ഏലതഭാലക്ക  കേമ്പനനികേളുലട  പഭാലുകേളഭാണസ്റ്റ്  നനിലവഭാരലാം  ഇലഭാത്തതഭായനി
കേലണത്തനിയലതനലാം ഇക്കഭാരലത്തനിൽ എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)നനിലവനില് പഭാല് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  നടപടനിലയടുക്കുന്നതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിനഭാണസ്റ്റ്.  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനില്  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബുകേളനില്  പഭാലനിലന്റെയുലാം
പഭാലുല്പന്നങ്ങളുലടയുലാം  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന നടത്തുനണസ്റ്റ്.  ഇസൗ വകുപനിലന്റെ
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നനിയനണത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന രണസ്റ്റ് ലമഭാവബല് ഫുഡസ്റ്റ് ലടസനിലാംഗസ്റ്റ് ലഭാബുകേളുലട
കസവനവുലാം  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കൂടനി  കേടനവരുന്ന  പഭാലുലാം  പഭാലുല്പന്നങ്ങളുലാം
ഉളലപലടയുള്ള ഭക്ഷല വസ്തുക്കള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണസ്റ്റ്.
2011-ല് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം പ്രഭാബലലത്തനില് വരുന്നതനിനസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് മനില്ക്കസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ്
മനില്ക്കസ്റ്റ് കപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഓര്ഡര് (MMPO) 1992 പ്രകേഭാരലാം ക്ഷതീരവനികേസന വകുപനിനസ്റ്റ്
അധനികേഭാരമുണഭായനിരുന്നകപഭാള  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  പഭാലനിലന്റെ  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  സഭാമ്പനിള
എടുത്തസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്  തടര്നലാം  നടത്തനികപഭാരുന.  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ക്ഷതീര  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള
ഓഫതീസറുലട കനതൃതസ്വത്തനില് എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം  മഭാര്ക്കറനില്നനിന്നസ്റ്റ്  കശഖരനിക്കുന്ന
പഭാല് സഭാമ്പനിളുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലകബഭാറടറനികേള
സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതകൂടഭാലത  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാടയലാം  എന്നതീ
ജേനിലകേളനില്  മൂന്നസ്റ്റ്  റതീജേനിയണല്  ലകബഭാറടറനികേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ്
ഡയറനി  ഡയറകകററനികനഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  NABL  (നഭാഷണല്  അലക്രഡനികറഷന  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
കഫഭാര് ലടസനിലാംഗസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് കേഭാലനികബഷന ലകബഭാറടറതീസസ്റ്റ്) അക്രഡനികറഷകനഭാടുകൂടനിയ
കസറസ്റ്റ് ഡയറനി ലഭാബുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപസ്റ്റ് ജേനിലഭാതലത്തനില് നടത്തനിയ പഭാല് പരനികശഭാധനയനില് ചേനില സനര്ഭങ്ങളനില്
തഭാലഴപറയുന്ന  കേമ്പനനികേളുലട  പഭാല്  സഭാമ്പനിളുകേള  നനിശനിത  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പുലര്ത്തനിയനിരുന്നനിലലന്നസ്റ്റ് കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്:

1. PDDP

2. മലനഭാടസ്റ്റ്

3. വഭാഗമണ്

4. കഗഭാപനികേ

5. ശകനി

6. മനില്കക്കഭാ

7. എ-വണ്

8. ഒകമഗ

9. കേസൗമ

10. അമൃത

11. ക്ഷതീര

12. ജേതീവ

13. അമ്പഭാടനി

14. ഹനിമ.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 221

ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  2011  പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പഭാലനിലന്റെ
നനിയമപരമഭായ  സഭാമ്പനിള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ശനിക്ഷണ
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്
അധനികേഭാരമുള്ളതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നനിയമ
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിടനില.  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപസ്റ്റ്  പഭാലനിലന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള
പരനികശഭാധനിചകപഭാള തഭാലഴപറയുന്നവ നനിശനിത ഗുണനനിലവഭാരലാം ഇലഭാത്തതഭാലണന്നസ്റ്റ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്:

1. അമ്പഭാടനി പശുവനിനപഭാല്

2. വഹലടകേസ്റ്റ് ലഡയറനി മനില്ക്കസ്റ്റ്

3. മഭാറനല്ലൂര് ക്ഷതീര വലവസഭായ സഹകേരണ സലാംഘലാം

4. അക്ഷയസ്റ്റ് മനില്ക്കസ്റ്റ്

5. വരതൂര് മനില്ക്കസ്റ്റ് ലസഭാവസറനി

6. ഓലാം കൃഷ്ണ മനില്ക്കസ്റ്റ്

7. മനില്ലവ മനില്ക്കസ്റ്റ്

8. ജേനി.എസസ്റ്റ്.എലാം. പഭാല

9. നഭാഞനില് മനില്ക്കസ്റ്റ്

10. കസഭാഫനിയ രഭാജേഭാ മനില്ക്കസ്റ്റ് ഫഭാലാം

11. ലഎ.ഡനി. മനില്ക്കസ്റ്റ്, കകേഭാവളലാം

12. തനിരുമല മനില്ക്കസ്റ്റ്

13. ഏറനഭാടസ്റ്റ് കേസൗ മനില്ക്കസ്റ്റ്

14. റനിചസ്റ്റ് ലഡയറനി അണ്ണനഭാടസ്റ്റ്

15. ആര്.ലകേ.ബനി. ഫുഡസ്റ്റ് കപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ്

16. ജേനി.എസസ്റ്റ്.എലാം. ലഡയറനി പള്ളനിയഭാര്

17. ഏറനഭാടസ്റ്റ് പശുവനിന പഭാല്

18. കഗഭാകുലലാം ലഡയറനി അഖനിലഭാണപുരലാം, ലപഭാള്ളഭാചനി.

ഇസൗ കേമ്പനനികേളലക്കതനിലര കകേസ്സുകേള ഫയല് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പഭാലുല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

137(835)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പഭാല്  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം പ്രസ്തുത കമഖലയനില്
ഉല്പഭാദനത്തനിൽ  ഉണഭായ  വലതലഭാസലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പഭാലുല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  2017-18-ല്
ക്ഷതീര വനികേസന വകുപസ്റ്റ് തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്:

(1) ക്ഷതീരവനിജഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനലാം - 495 ലക്ഷലാം

(2) തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി - 600 ലക്ഷലാം

(3) കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ലഭാബുകേളുലട 
ശഭാകതീകേരണലാം - 466 ലക്ഷലാം

(4) എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.(മനില്ക്കസ്റ്റ് ലഷഡസ്റ്റ് വനികേസന 
പദതനി) - 4179 ലക്ഷലാം

(5) കേഭാറനില് ഫതീഡസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി - 1400 ലക്ഷലാം

(6) ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം - 2585 ലക്ഷലാം

(7) ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം  - 25 ലക്ഷലാം

(8) വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയ്ക്കുള്ള സമഗ്ര ക്ഷതീര വനികേസന 
പദതനി - 25 ലക്ഷലാം

ആലകേ - 9775 ലക്ഷലാം

(ബനി)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17-ല്  കേടുത്ത  കവനല്  അനുഭവലപട
സമയത്തുകപഭാലുലാം  പഭാല്  ഉല്പഭാദനത്തനില്  ഗണലമഭായ  കുറവസ്റ്റ്  സലാംഭവനിചനിടനില.  ഇസൗ
സമയത്തസ്റ്റ്  ശുദജേലത്തനിലന്റെ  ലഭലതക്കുറവുലാം  കേഭാലനിത്തതീറയുലടയുലാം  നഭാണലവനിളകേളുലടയുലാം
അഭഭാവലാംമൂലവുലാം തതീറലചലവസ്റ്റ് ഗണലമഭായനി വര്ദനിചതനിനഭാല് കേര്ഷകേലര സഹഭായനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  പചപ്പുലസ്റ്റ്ല്ല്,  വയ്കക്കഭാല്  എന്നനിവ  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം
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കശഖരനിചസ്റ്റ്  ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങള  മുകഖന  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഒരു  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.  സര്ക്കഭാര്  ഇസൗ  കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഫലപ്രദമഭായ
ഇടലപടലുകേളമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  മനില്മ
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നഭായനി  2.5  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാല്  ലകേഭാണ്ടുവന്നനിരുന്ന
സഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  1.5  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാല്  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്.
മനില്മയുലട കേതീഴനിലുള്ള കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേള ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണനി വവവനിധലമഭാര്ന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

മലബഭാര് കമഖലഭാ യൂണനിയന  :

1. കേനിടഭാരനി സലാംരക്ഷണ പദതനി

2. നനിലമ്പൂര്, അടപഭാടനി, പടഭാമ്പനി, കകേഭാടക്കല് സലങ്ങളനിലല കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
പശുക്കലള വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് മനില്മയുലട ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
റനികവഭാളവനിലാംഗസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് നല്കേനി.

3. പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാലട പശുക്കലള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനി.

4. പചപ്പുല്ലുലാം മറസ്റ്റ് ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലാം മനില്മ വകേ സബ്സനിഡനികയഭാലട
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്ന പദതനി.

5. ഫഭാലാം  സകപഭാര്ടസ്റ്റ്  പദതനി  വഴനി  ലഡയറനി  ഫഭാമുകേള  സഭാപനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന.

തനിരുവനനപുരലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന  :

1. കേനക്കുടനി ദലത്തടുക്കല് പദതനി

2. മനിനനി ലഡയറനി പദതനി

3. കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തസ്റ്റ് നവതീകേരണലാം

4. ആകടഭാമഭാറനികേസ്റ്റ് മനില്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ലമഷതീന

5. അകേനിടുകരഭാഗ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം

6. ക്ഷതീരസലാംഘലാം ജേതീവനക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്

എറണഭാകുളലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന  :

1. ഉല്പഭാദകേര്ക്കസ്റ്റ് കവനല്ക്കഭാല ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്

2. പ്രതനിദനിനലാം 50 ലനിററനില് കൂടുതല് പഭാല് സലാംഘത്തനിനസ്റ്റ് നല്കുന്ന
ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലനിററനിനസ്റ്റ്  50  വപസ  നനിരക്കനില്  ഫഭാലാം
ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്
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3. ബഭാങസ്റ്റ്  വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ്  പശുക്കലള വഭാങ്ങുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് പശു
ഒന്നനിനസ്റ്റ് 2,000 രൂപ നനിരക്കനില് ഒരു കേര്ഷകേനസ്റ്റ് 4 പശുക്കളക്കസ്റ്റ്
വലര പലനിശ സബ്സനിഡനി

4. ഏറവുലാം കുറഞ്ഞ പ്രതീമനിയലാം നനിരക്കനില് പശുക്കലള മഭാസര് കപഭാളനിസനിക്കസ്റ്റ്
കേതീഴനില് ഇനഷസ്വര് ലചേയ്യുന്ന പദതനി

5. കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  വവകക്കഭാല്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  എത്തനിച്ചു
നല്കേല്

6. ലഡയറനി ഫഭാമുകേളുലട യനവല്ക്കരണത്തനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം

7. ബനലപട  വകുപ്പുകേളുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  പടനികേജേഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  കേറവ
പശുക്കലളയുലാം കേനിടഭാരനികേലളയുലാം നല്കുന്ന പദതനി

ക്ഷതീര കേര്ഷകേകക്ഷമലാം

138(836) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനവുലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേരുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേടലക്കണനിയനിലഭായ ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി ഏര്ലപടുത്തനിയ പ്രകതലകേ
കേടഭാശസ്വഭാസ  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലങ്ങള  കൂടുതല്  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ക്ഷതീര കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഡയറനിഫഭാലാം ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്ന പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  മുഴുവന  കേനകേഭാലനികേലളയുലാം  ഇനഷസ്വര്  ലചേയ്യുന്ന  പദതനിയസ്റ്റ്
തടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി ക്ഷതീരവനികേസന വകുപസ്റ്റ് 2017-18-ല്
തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതസ്റ്റ്:
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1. ക്ഷതീരവനിജഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനലാം - 495 ലക്ഷലാം

2. തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി - 600 ലക്ഷലാം

3. കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ലഭാബുകേളുലട 

ശഭാകതീകേരണലാം - 466 ലക്ഷലാം

4. എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി. - 4179 ലക്ഷലാം

5. കേഭാറനില് ഫതീഡസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി - 1400 ലക്ഷലാം

6. ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം - 2585 ലക്ഷലാം

7. ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിയ്ക്കുള്ള 

ധനസഹഭായലാം - 25 ലക്ഷലാം

8. വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയ്ക്കുള്ള സമഗ്ര ക്ഷതീര 

വനികേസന പദതനി - 25 ലക്ഷലാം

ആലകേ - 9775 ലക്ഷലാം

കകേരള  ക്ഷതീരകേര്ഷകേ  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി
തഭാലഴപറയുന്ന സഹഭായങ്ങള നല്കേനിവരുന:

1. കക്ഷമനനിധനി അലാംഗമഭായ ക്ഷതീരകേര്ഷകേന പ്രതനിവര്ഷലാം 500 ലനിറര് പഭാല്
അഞസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  സലാംഘത്തനില്  അളക്കുകേയുലാം  60  വയസസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  ലപനഷന  അനുവദനിച്ചുവരുന.  500  രൂപ  നനിരക്കനില്
അനുവദനിചനിരുന്ന ലപനഷന ജേനുവരനി  2017  മുതല്  1,000  രൂപയഭായുലാം
2017 ഏപ്രനില് മുതല് 1,100 രൂപയഭായുലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2. മരണലപടുന്ന ക്ഷതീരകേര്ഷകേലന്റെ ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്  150  രൂപ പ്രതനിമഭാസലാം
കുടുലാംബലപനഷന അനുവദനിച്ചുവരുന.

3. കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളഭായ  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായവുലാം
അപകേട  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  ക്ഷതീര  കേര്ഷകേലന്റെ  ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്
50,000 രൂപ സമഭാശസ്വഭാസ ധനസഹഭായവുലാം നല്കേനിവരുന.

4. കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളുലട  മരണഭാനനര  ലചേലവുകേളക്കസ്റ്റ്  3,000  രൂപ
അടനിയനര ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.
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5. കക്ഷമനനിധനി അലാംഗങ്ങളുലട ലപണ്മക്കളുലട വനിവഭാഹത്തനിനസ്റ്റ്  5,000  രൂപ
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

6. കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളുലട  മക്കളക്കസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായമഭായനി
1000 രൂപ മുതല് 2500 രൂപ വലര അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  2016-17-ല്  കേടലക്കണനിയനിലഭായ  ക്ഷതീരകേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി
അഞസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപയുലട കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസ്വഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ഇതനിലന്റെ
പ്രകയഭാജേനലാം  2285  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18-ല്  ഇതനിനഭായനി
പ്രകതലകേലാം തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.  ഇത്തരലമഭാരു പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നനില.

(സനി)  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.  പദതനിയനിലൂലട  (മനില്ക്കസ്റ്റ്
ലഷഡസ്റ്റ്  വനികേസന  പദതനി)  ഡയറനി  ഫഭാലാം  ആധുനനികേവത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്. ശഭാസതീയമഭായ കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം, കേറവയനലാം, ചേഭാഫസ്റ്റ് കേടര്,
വതീല്  ബഭാകരഭാ,  സനിഗ്ലര്,  വഭാടര്  ഡ്രെെനിലാംഗനിങസ്റ്റ്  ബസൗള  സനിസലാം,  ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
അവശലഭാധനിഷനിത സഹഭായലാം തടങ്ങനിയവയഭാണസ്റ്റ് പ്രധഭാനമഭായുലാം സഹഭായലാം നല്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  തടക്കലാം  കുറനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  കേനകേഭാലനികേലളയുലാം
ഇനഷസ്വര്  ലചേയ്യുന്ന  പദതനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയഭായ  കദശതീയ  കേനകേഭാലനി  മനിഷലന്റെ  കേതീഴനില്  ''Risk  Management  and
Insurance'' എന്ന ഘടകേത്തനില് 2016-17-ല് 104.28 ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം 69.52 ലക്ഷലാം രൂപ കൂടനി ലഭലമഭാക്കനി
ലമഭാത്തലാം  173.8  ലക്ഷലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനി
കേനകേഭാലനികേളക്കസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന്നതനിനുലാം അതവഴനി പഭാലുല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ള  പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  20932  കേറവപശുക്കലള
ഇനഷസ്വര്  ലചേയ്യുന്ന  നടപടനികേള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  2017-18  ബഡ്ജേറനില്
സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന കേനകേഭാലനികേളക്കുലാം സസൗജേനല നനിരക്കനിലുള്ള ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ''കഗഭാസമൃദനി പദതനിക്കഭായനി'' അഞസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  60000  ഉരുക്കലള ഇനഷസ്വര് ലചേയ്യഭാന
കേഴനിയുലാം.

കൃത്രനിമ പഭാല് വനിതരണലാം

139(837)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കൃത്രനിമപഭാല്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതഭായനി  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
എലനലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  പഭാലനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ക്ഷതീരവനികേസന
വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള  ഓഫതീസറുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  എലഭാ
ജേനിലകേളനിലുലാം മഭാര്ക്കറനില് നനിന്നസ്റ്റ് കശഖരനിക്കുന്ന പഭാല് സഭാമ്പനിളുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലകബഭാറടറനികേള സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതകൂടഭാലത കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  കകേഭാടയലാം  എന്നതീ  ജേനിലകേളനില്  മൂന്നസ്റ്റ്  റതീജേനിയണല്  ലകബഭാറടറനികേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ്  ഡയറനി  ഡയറകകററനികനഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്
എന.എ.ബനി.എല്.  (നഭാഷണല്  അലക്രഡനികറഷന കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കഫഭാര്  ലടസനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
കേഭാലനികബഷന ലകബഭാറടറതീസസ്റ്റ്)  അലക്രഡനികറഷകനഭാടുകൂടനിയ കസറസ്റ്റ് ഡയറനി ലഭാബുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനസ്റ്റ്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  പഭാലനിലന്റെ
സഭാമ്പനിളുകേള  ഇടവനിട്ടുള്ള  അവസരങ്ങളനില്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് കശഖരനിചസ്റ്റ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുലട നനിയനണത്തനില്
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട
നനിയനണത്തനില്  പുതതഭായനി  തടങ്ങനിയ  രണസ്റ്റ്  ലമഭാവബല്  ഫുഡസ്റ്റ്  ലടസനിലാംഗസ്റ്റ്
ലഭാബുകേളുലട  കസവനവുലാം  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  ഉളലപലട  പരനികശഭാധനയഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുനണസ്റ്റ്.  മനില്മയസ്റ്റ് ആഭലനര വനിപണനിയനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന പഭാല്
കേര്ശനമഭായ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കനിയതനിനസ്റ്റ് കശഷമഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല  മനില്മ  പഭാന്റുകേളനിലലലഭാലാംതലന്ന  ഇതനിനഭായുള്ള
സുസജ്ജമഭായ ലകബഭാറടറനികേള ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മനില്മ ഡയറനികേളുലട ലകബഭാറടറനികേളനില്
ആന്റെനിബകയഭാടനികേസ്റ്റ്  ലടസസ്റ്റ്,  അഡല്കട്രഷന  ലടസസ്റ്റ്,  പ്രനിസര്കവറതീവസ്റ്റ്  ലടസസ്റ്റ്,
ബഭാകതീരനികയഭാളജേനിക്കല്  ലടസസ്റ്റ്  എന്നതീ  പരനികശഭാധനകേള  കൂടനി  നടത്തനി  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന.  കൂടഭാലത  പുറലമയുള്ള  എന.എ.ബനി.എല്.  (നഭാഷണല്  അക്രഡനികറഷന
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കഫഭാര് ലടസനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  കേഭാലനികബഷന ലകബഭാറടറതീസസ്റ്റ്)  അക്രഡനിറഡസ്റ്റ്
ലഭാബുകേള  വഴനി  മനില്മയുലട  ഡയറനികേള  ലഹവനിലമറല്സസ്റ്റ്  ആന്റെനിബകയഭാടനികസ്റ്റ്,
ലപസനിവസഡ്സസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയവയുലട  പരനികശഭാധനയുലാം  കൃതലമഭായനി  നടത്തനിവരുന.
കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഭാബസ്റ്റ്/ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  അലാംഗതീകൃത ലഭാബുകേളനിലൂലടയുലാം
പഭാലനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന മനില്മ നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

നനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞ പഭാലനിലന്റെ വനിതരണലാം

140(838)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞ  പഭാല്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതഭായനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസലാംബനനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  2016  കമയസ്റ്റ്  മുതല്  2017  ജൂണ്  വലര  ഇത  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എത്ര  കകേസ്സുകേള
രജേനിസര് ലചേയ്തു അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുലണനലാം ആലരലയലഭാലാം ശനിക്ഷനിച്ചുലവനലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ക്ഷതീരവനികേസന വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ഓഫതീസറുലട കനതൃതസ്വത്തനില് എലഭാ
ജേനിലകേളനിലുലാം  മഭാര്ക്കറനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  കശഖരനിക്കുന്ന  പഭാല്  സഭാമ്പനിളുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  ലകബഭാറടറനികേളുലാം  സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതകൂടഭാലത
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്, കകേഭാടയലാം എന്നതീ ജേനിലകേളനില് മൂന്നസ്റ്റ് റതീജേനിയണല് ലകബഭാറടറനികേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ്  ഡയറനി  ഡയറകകററനികനഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്
എന.എ.ബനി.എല്.  (നഭാഷണല്  അലക്രഡനികറഷന കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കഫഭാര്  ലടസനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
കേഭാലനികബഷന ലകബഭാറടറതീസസ്റ്റ്)  അക്രഡനികറഷകനഭാടുകൂടനിയ കസറസ്റ്റ്  ഡയറനി  ലഭാബുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബുകേളനില്  പഭാലനിലന്റെയുലാം  പഭാലുല്പന്നങ്ങളുലടയുലാം  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന നടത്തുനണസ്റ്റ്.   ഇസൗ വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
രണസ്റ്റ് ലമഭാവബല് ഫുഡസ്റ്റ് ലടസനിലാംഗസ്റ്റ് ലഭാബുകേളുലട കസവനവുലാം ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
കൂടനി  കേടനവരുന്ന  പഭാലുലാം  പഭാലുല്പന്നങ്ങളുലാം  ഉളലപലടയുള്ള  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2011-ലല  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്നകതഭാടുകൂടനി
പഭാലുളലപലടയുള്ള  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്
രജേനിസര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിനഭാണസ്റ്റ്.   തനിരുവനനപുരലാം,
പത്തനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  വയനഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  ജേനിലകേളനില്
ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞ പഭാല് വനിതരണലാം ലചേയതഭായനി പ്രസസ്തുത വകുപസ്റ്റ് കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല്  മഭായലാം  കേലര്ന്നകതഭാ  മനുഷല  ശരതീരത്തനില്  ഹഭാനനികേരമഭായകതഭാ  ആയ
പഭാലുകേള പരനികശഭാധനയനില് കേലണത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല് ഗുണനനിലവഭാരമനിലലന്നസ്റ്റ്
ഫുഡസ്റ്റ് അനലനിസസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ് ഒരു കകേസുലാം
തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനില്  രണസ്റ്റ്  കകേസുകേളുലാം  പത്തനലാംതനിടയനില്  ഒരു  കകേസുലാം  രജേനിസര്
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അമ്പഭാടനി  പശുവനിനപഭാല്,  വഹലടകേസ്റ്റ്  ലഡയറനി  മനില്ക്കസ്റ്റ്,  അക്ഷയസ്റ്റ്
മനില്ക്കസ്റ്റ്,  വരതൂര് മനില്ക്കസ്റ്റ് ലസഭാവസറനി,  ജേനി.എസസ്റ്റ്.എലാം.  പഭാല,  നഭാഞനില് മനില്ക്കസ്റ്റ്,
കസഭാഫനിയ രഭാജേഭാ മനില്ക്കസ്റ്റ് ഫഭാലാം,  ലഎ.ഡനി.  മനില്ക്കസ്റ്റ് കകേഭാവളലാം,  തനിരുമല മനില്ക്കസ്റ്റ്,
ഏറനഭാടസ്റ്റ്  കേസൗ മനില്ക്കസ്റ്റ്,  റനിചസ്റ്റ്  ലഡയറനി  അണ്ണനഭാടസ്റ്റ്,  ആര്.ലകേ.ബനി.  ഫുഡസ്റ്റ് കപ്രഭാഡകസ്റ്റ്സസ്റ്റ്,
ജേനി.എസസ്റ്റ്.എലാം.  ലഡയറനി  പള്ളനിയഭാര്,  ഏറനഭാടസ്റ്റ്  പശുവനിന പഭാല് എന്നതീ കേമ്പനനികേളുലട
പഭാലുകേളുലട സഭാമ്പനിളുകേള പരനികശഭാധനിചകപഭാള ഗുണനനിലവഭാരലാം ഇലഭാത്തതഭാലണന്നസ്റ്റ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  കകേസുകേള  ഫയല്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  എറണഭാകുളത്തസ്റ്റ്
വനിതരണലാം ലചേയനിരുന്ന കഗഭാകുലലാം ഡയറനിയുലട (കഗഭാകുലലാം ഡയറനി, അഖനിലഭാണപുരലാം,
ലപഭാള്ളഭാചനി)  പഭാല്  പഭാക്കറസ്റ്റ്  സഭാമ്പനിള  എടുത്തസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയകപഭാള
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഇലഭാത്തതഭാലണന്നസ്റ്റ്  കേലണത്തുകേയുലാം  ടനി  സഭാപനത്തനിലനതനിലര
50,000 രൂപ പനിഴ ചുമത്തനി ശനിക്ഷനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.
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സലാംസഭാനലത്ത പഭാല് ഉപകഭഭാഗലാം

141(839) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ആലകേ  പഭാല്  ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പ്രതനിദനിന  കേണക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനു  പുറത്തസ്റ്റ്  നനിനലാം  പ്രതനിദനിനലാം  എത്ര  ലനിറര്  പഭാല്
ലകേഭാണ്ടുവരുനലവന കേണക്കഭാക്കനിയനിടുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പ്രതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  87  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  പഭാല്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി കേണക്കഭാക്കലപടനിരനിക്കുന.

(ബനി) കൃതലമഭായ കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമല.  സഹകേരണ പ്രസഭാനമഭായ മനില്മ 2017
ജൂവല മഭാസത്തനില് പ്രതനിദനിനലാം ശരഭാശരനി  1,50,000 ലനിറര് പഭാല് ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവന്നനിരുന.  സസ്വകേഭാരല  ഡയറനികേള  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  പഭാലനിലന്റെ  കൃതലമഭായ
കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമല.

ലകേഭായനിലഭാണനിയനിലല കേഭാലനിത്തതീറ ഫഭാകറനി

142(840) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേഭായനിലഭാണനിയനിലല  കേഭാലനിത്തതീറ  ഫഭാകറനികയഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  ലഭലമഭായ  സലത്തസ്റ്റ്
മൃഗസലാംരക്ഷണ  കമഖലയനിലല  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ  അനുബന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ്  ലചേയ  പ്രവർത്തനങ്ങള  എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പ്രസ്തുത  സലത്തസ്റ്റ്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  അനുബന  പദതനികേലളഭാനലാം
തലന്ന നഭാളനിതവലര നടപഭാക്കനിയനിടനില.

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള

143(841) ശതീ  .   ലജേയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതത :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജേകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനിയ  വനിവനിധ  പദതനികേള 
ഏലതലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്  എത്ര  വര്ഷത്തനിനകേലാം  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്തത  വകേവരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ക്ഷതീര കമഖലയനിലല പ്രശ്നങ്ങള സമഗ്രമഭായനി ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് 'ക്ഷതീര
കേര്ഷകേ പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്' കചേര്ന്നനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപസ്റ്റ്  2017-18-ല്  തഭാലഴപറയുന്ന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. ക്ഷതീരവനിജഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനലാം - 495 ലക്ഷലാം

2. തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി - 600 ലക്ഷലാം

3. കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ലഭാബുകേളുലട
ശഭാകതീകേരണലാം - 466 ലക്ഷലാം

4. എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.(മനില്ക്കസ്റ്റ് ലഷഡസ്റ്റ്
വനികേസന പദതനി) - 4179 ലക്ഷലാം

5. കേഭാറനില് ഫതീഡസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി - 1400 ലക്ഷലാം

6. ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം - 2585 ലക്ഷലാം

7. ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിയ്ക്കുള്ള
ധനസഹഭായലാം - 25 ലക്ഷലാം

8. വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയ്ക്കുള്ള സമഗ്ര ക്ഷതീര
വനികേസന പദതനി - 25 ലക്ഷലാം

ആലകേ - 9775 ലക്ഷലാം

മനില്മയുലട കേതീഴനിലുള്ള കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേള ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തഭാലഴപറയുന്ന തരത്തനിലുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

മലബഭാര് കമഖലഭാ യൂണനിയന  :

1. കേനിടഭാരനി സലാംരക്ഷണ പദതനി

2. നനിലമ്പൂര്,  അടപഭാടനി,  പടഭാമ്പനി,  കകേഭാടക്കല്  സലങ്ങളനിലല  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
പശുക്കലള  വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മനില്മയുലട  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
റനികവഭാളവനിലാംഗസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് നല്കേനി.
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3. പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പുകേളുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭാ
യകത്തഭാലട പശുക്കലള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനി.

4. പചപ്പുല്ലുലാം  മറസ്റ്റ്  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലാം  മനില്മ  വകേ  സബ്സനിഡനികയഭാലട
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്ന പദതനി.

5. ഫഭാലാം  സകപഭാര്ടസ്റ്റ്  പദതനി  വഴനി  ലഡയറനി  ഫഭാമുകേള  സഭാപനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന.

തനിരുവനനപുരലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന  :

1. കേനക്കുടനി ദലത്തടുക്കല് പദതനി

2. മനിനനി ലഡയറനി പദതനി

3. കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തസ്റ്റ് നവതീകേരണലാം

4. ആകടഭാമഭാറനികേസ്റ്റ് മനില്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ലമഷതീന

5. അകേനിടുകരഭാഗ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം

6. ക്ഷതീരസലാംഘലാം ജേതീവനക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്

എറണഭാകുളലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന  :

1. ഉല്പഭാദകേര്ക്കസ്റ്റ് കവനല്ക്കഭാല ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്

2. പ്രതനിദനിനലാം 50 ലനിററനില് കൂടുതല് പഭാല് സലാംഘത്തനിനസ്റ്റ് നല്കുന്ന ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലനിററനിനസ്റ്റ് 50 വപസ നനിരക്കനില് ഫഭാലാം ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്

3. ബഭാങസ്റ്റ് വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ് പശുക്കലള വഭാങ്ങുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് പശു ഒന്നനിനസ്റ്റ്
2000 രൂപ നനിരക്കനില് ഒരു കേര്ഷകേനസ്റ്റ് 4 പശുക്കളക്കസ്റ്റ് വലര പലനിശ
സബ്സനിഡനി

4. ഏറവുലാം കുറഞ്ഞ പ്രതീമനിയലാം നനിരക്കനില് പശുക്കലള മഭാസര് കപഭാളനിസനിക്കസ്റ്റ്
കേതീഴനില് ഇനഷസ്വര് ലചേയ്യുന്ന പദതനി

5. കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് വവകക്കഭാല് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് എത്തനിച്ചുനല്കേല്

6. ലഡയറനി റനിഫഭാമുകേളുലട യനവല്ക്കരണത്തനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം

ബനലപട  വകുപ്പുകേളുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ് കേറവ പശുക്കലളയുലാം കേനിടഭാരനികേലളയുലാം
നല്കുന്ന പദതനി
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(ബനി)  പഭാലുല്പഭാദനത്തനില്  2018  അവസഭാനകത്തഭാലട  സസ്വയലാംപരലഭാപ്തതയനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  2016-17  വഭാര്ഷനികേ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പടഭാമ്പനിയനില്  വചസ്റ്റ്  നടത്തനിയ
സലാംസഭാന ക്ഷതീരകേര്ഷകേ സലാംഘമത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത  162  ക്ഷതീര വനികേസന
യൂണനിറ്റുകേളനില്നനിനലാം ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട കേര്ഷകേലര സലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് ക്ഷതീരകേര്ഷകേ
പഭാര്ലലമന്റെസ്റ്റ്,  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം ഇതനില് ഉയര്നവന്ന അഭനിപ്രഭായങ്ങളകൂടനി  2017-18-ലല
പദതനി രൂപതീകേരണത്തനില് പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന പദതനികേള

144(842) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  സസ്വയലാം  പരലഭാപ്തമഭാക്കഭാന  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള വകേലക്കഭാണനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനുകവണനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദന കമഖലയനികലക്കസ്റ്റ് ലചേറുപക്കഭാലര ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നൽകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനത്തനില് സസ്വയലാംപരലഭാപ്തതയനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.  2017-18-ല് 9775 ലക്ഷലാം രൂപയുലട
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് :

(ബനി)  ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ക്ഷതീരവനികേസന വകുപസ്റ്റ്  2017-18-ല്
9775  ലക്ഷലാം രൂപയുലട പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി
തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

1. ക്ഷതീരവനിജഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനലാം - 495 ലക്ഷലാം

2. തതീറപ്പുല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി - 600 ലക്ഷലാം

3. കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ലഭാബുകേളുലട 
ശഭാകതീകേരണലാം - 466 ലക്ഷലാം
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4.  (മനില്ക്കസ്റ്റ് ലഷഡസ്റ്റ് 
വനികേസന പദതനി) എലാം.എസസ്റ്റ്.സനി.പനി. - 4179 ലക്ഷലാം

5. കേഭാറനില് ഫതീഡസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി - 1400 ലക്ഷലാം

6. ക്ഷതീരസലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം - 2585 ലക്ഷലാം

7. ക്ഷതീരകേര്ഷകേ കക്ഷമനനിധനിയ്ക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം - 25 ലക്ഷലാം

8. വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയ്ക്കുള്ള സമഗ്ര ക്ഷതീര 
വനികേസന പദതനി - 25 ലക്ഷലാം

ആലകേ - 9775 ലക്ഷലാം

മനില്മയുലട കേതീഴനിലുള്ള കമഖലഭാ യൂണനിയനുകേള ക്ഷതീകരഭാല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

മലബഭാര് കമഖലഭാ യൂണനിയന  :

1. കേനിടഭാരനി സലാംരക്ഷണ പദതനി

2. നനിലമ്പൂര്,  അടപഭാടനി,  പടഭാമ്പനി,  കകേഭാടക്കല് എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
പശുക്കലള  വഭാങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മനില്മയുലട  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
റനികവഭാളവനിലാംഗസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് നല്കേനി.

3. പടനികേജേഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാലട പശുക്കലള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനി.

4. പചപ്പുല്ലുലാം മറസ്റ്റ് ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളുലാം മനില്മ വകേ സബ്സനിഡനികയഭാലട
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്ന പദതനി.

5. ഫഭാലാം സകപഭാര്ടസ്റ്റ് പദതനി വഴനി ലഡയറനി ഫഭാമുകേള സഭാപനിച്ചു ലകേഭാണനി
രനിക്കുന.

തനിരുവനനപുരലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന  :

1. കേനക്കുടനി ദലത്തടുക്കല് പദതനി

2. മനിനനി ഡയറനി പദതനി

3. കേഭാലനിലത്തഭാഴുത്തസ്റ്റ് നവതീകേരണലാം

4. ആകടഭാമഭാറനികേസ്റ്റ് മനില്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ലമഷതീന

5. അകേനിടുകരഭാഗ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം

6. ക്ഷതീരസലാംഘലാം ജേതീവനക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്.
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എറണഭാകുളലാം കമഖലഭാ യൂണനിയന  :

1. ഉല്പഭാദകേര്ക്കസ്റ്റ് കവനല്ക്കഭാല ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്

2. പ്രതനിദനിനലാം 50 ലനിററനില് കൂടുതല് പഭാല് സലാംഘത്തനിനസ്റ്റ് നല്കുന്ന ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലനിററനിനസ്റ്റ് 50 വപസ നനിരക്കനില് ഫഭാലാം ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്

3. ബഭാങസ്റ്റ് വഭായ്പലയടുത്തസ്റ്റ് പശുക്കലള വഭാങ്ങുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് പശു ഒന്നനിനസ്റ്റ്
2000 രൂപ നനിരക്കനില് ഒരു കേര്ഷകേനസ്റ്റ്  4  പശുക്കളക്കസ്റ്റ് വലര പലനിശ
സബ്സനിഡനി

4. ഏറവുലാം കുറഞ്ഞ പ്രതീമനിയലാം നനിരക്കനില് പശുക്കലള മഭാസര് കപഭാളനിസനിക്കസ്റ്റ്
കേതീഴനില് ഇനഷസ്വര് ലചേയ്യുന്ന പദതനി

5. കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് വവകക്കഭാല് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് എത്തനിച്ചുനല്കേല്

6. ലഡയറനി ഫഭാമുകേളുലട യനവല്ക്കരണത്തനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം 

7. ബനലപട  വകുപ്പുകേളുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ് കേറവ പശുക്കലളയുലാം കേനിടഭാരനികേലളയുലാം
നല്കുന്ന പദതനി.

(സനി)  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ക്ഷതീരകമഖലയനികലയസ്റ്റ്  കേടനവരുന്നതനിനസ്റ്റ്  പുതനിയ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ്  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ  അറനിവുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവുലാം ക്ഷതീര വനികേസന വകുപസ്റ്റ് നല്കുന.  ഇസൗ ലക്ഷലകത്തഭാലട
വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള  ക്ഷതീരപരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  മുകഖന  മനികേച  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന.  ക്ഷതീരവനികേസന വകുപനിലന്റെ മനില്ക്കസ്റ്റ് ലഷഡസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,
ക്ഷതീരഗ്രഭാമലാം,  ലഡയറനി  കസഭാണ്  പദതനികേളനിലൂലട  യുവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന
നല്കേനി ലഡയറനി യൂണനിറസ്റ്റ്, കേനിടഭാരനി വളര്ത്തല് യൂണനിറസ്റ്റ്, വഹലടകേസ്റ്റ് ലഡയറനി യൂണനിറസ്റ്റ്
(20 പശു യൂണനിറസ്റ്റ്) എന്നനിവ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം നല്കുന.

തനിരുവനനപുരലാം മൃഗശഭാലയുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ

145(843) ശതീ  .    പനി  .   സനി  .   കജേഭാര്ജേസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനവുലാം
മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം മൃഗശഭാലയുലട കശഭാചേനതീയമഭായ അവസ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരണത്തഭാൽ  ഇവനിലട  എത്തുന്ന  കേഭാഴ്ചക്കഭാർ  ദുനഃഖനിതരഭായനി
മടങ്ങുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  മൃഗശഭാലകേളനില് ജേനങ്ങലള കൂടുതല് ആകേര്ഷനിക്കുന്ന ആനകേള,  ജേനിറഭാഫുകേള,
സതീബകേള, മലയണ്ണഭാനുകേള,  വനിവനിധതരലാം സനിലാംഹങ്ങള, ഒടകേങ്ങള, ഏഷലന സനിലാംഹങ്ങള,
കേഴുതപ്പുലനി, ലവള്ളസനിലാംഹലാം, ജേഭാഗസ്വഭാര് ഇങ്ങലന ഒടനവധനി മൃഗങ്ങള തനിരുവനനപുരലാം
കേഭാഴ്ചബലാംഗ്ലഭാവനില് ഇലഭാലയന്ന വസ്തുത സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  മൃഗശഭാലയനില്  നനിലവനില്  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട എണ്ണലാം തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഒരു  മഭാസലാം  മൃഗശഭാലയനിലല  ഉകദലഭാഗസഥര്ക്കസ്റ്റ്  ശമ്പള  ഇനത്തനില്
ലചേലവഭാകുന്ന തകേ എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മൃഗശഭാല  അടനിയനരമഭായനി  നവതീകേരനിയഭാനുലാം,  പുതനിയ  മൃഗങ്ങലള  എത്തനിയഭാനുലാം,
മുകേളനില്  സൂചേനിപനിച  ഇലഭാത്ത  മൃഗങ്ങലള  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനനപുരലാം മൃഗശഭാല കശഭാചേനതീയഭാവസയനിലല പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
കകേന്ദ്ര  മൃഗശഭാലഭാ  അകതഭാറനിറനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  മഭാസര്  പഭാന  പ്രകേഭാരലാം
നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മൃഗശഭാലയനില്  നടത്തനിവരുന.  കേഭാഴ്ചക്കഭാര്  ദുനഃഖനിതരഭായനി
മടകങ്ങണ സഭാഹചേരലലാം മൃഗശഭാലയനിലനില.

(ബനി)  കചേഭാദലത്തനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളനില് മലയണ്ണഭാനുകേള, വഹബനിഡസ്റ്റ്
സനിലാംഹങ്ങള എന്നനിവ ഒഴനിലകേയുള്ള മൃഗങ്ങള ഇല എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  മൃഗശഭാലയനില്  നനിലവനില്  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ജേതീവനക്കഭാരുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  15,84,906  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  മഭാസലാം  മൃഗശഭാലയനില്  ജേതീവനക്കഭാരുലട
ശമ്പളയനിനത്തനില് ലചേലവഭാകുന്ന തകേ.

(ഇ)  തനിരുവനനപുരലാം  മൃഗശഭാലയനിലല  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  മഭാസര്  പഭാന
തയ്യഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര മൃഗശഭാലഭാ അകതഭാറനിറനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വഭാങ്ങുകേയുലാം പ്രസ്തുത
മഭാസര് പഭാന പ്രകേഭാരമുള്ള നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.
മൃഗശഭാലയനില്  ലഭലമലഭാത്ത  ഏഷലന  സനിലാംഹങ്ങലളയുലാം  കേഴുതപ്പുലനികേലളയുലാം  വഹദ്രഭാബഭാദസ്റ്റ്,
കേഭാണ്പൂര് മൃഗശഭാലകേളനില് നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കകേന്ദ്ര മൃഗശഭാലഭാ അകതഭാറനിറനിയുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം വഭാങ്ങനി മൃഗങ്ങലള ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
ജേനിറഭാഫസ്റ്റ്,  സതീബ,  വവറസ്റ്റ്  ലയണ്,  ജേഭാഗസ്വഭാര്  എന്നതീ  വനികദശയനിനലാം  മൃഗങ്ങലള
ബഹുമഭാനലപട ഗവര്ണറുലട നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖലഭാപനിച പ്രകേഭാരലാം
തനിരുവനനപുരലാം  മൃഗശഭാലയനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  മൃഗശഭാലഭാ  അകതഭാറനിറനിയുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം വഭാങ്ങനി നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കനമലാം നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില് കുളങ്ങളുലട നവതീകേരണലാം

146(844) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജേകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള ഇറനികഗഷൻ  ഇൻഫഭാസക്ചർ  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാർപകറഷൻ
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  (ലകേ.ഐ.ഐ.ഡനി.സനി.)-യുലട  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഏലതഭാലക്ക
കുളങ്ങളഭാണസ്റ്റ് കനമലാം നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില് തനിരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളലതനലാം അതനില്
എത്ര  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം  പൂര്ത്തതീയഭായനിട്ടുലണനലാം  ഇനനി  ഏലതഭാലക്ക  കുളങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ളലതനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പണനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനങനിലുലാം
തടസലാം ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ആയതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള ഇറനികഗഷന ഇനഫഭാസക്ചര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡസ്റ്റ്
മുകഖന 14 കുളങ്ങളഭാണസ്റ്റ് കനമലാം നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില് ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
(കുളങ്ങളുലട  ലനിസസ്റ്റ്  അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*)  അതനില്  11  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.   ലപഭാനമലാംഗലലാം വഭാര്ഡനിലല ലനടുലാംകുളലാം,  കമലഭാകങഭാടസ്റ്റ്  വഭാര്ഡനിലല
ആമതീനകുളലാം,  എകസറസ്റ്റ്  വഭാര്ഡനിലല  നനനകകേഭാടസ്റ്റ്  കുളലാം  എന്നതീ  മൂന്നസ്റ്റ്  കുളങ്ങളുലട
പണനിയഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. സമയബനനിതമഭായനി പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തടസലാം
കനരനിടുന്നതസ്റ്റ്  3  കുളങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  (1)  ലപഭാനമലാംഗലലാം  വഭാര്ഡനിലല  ലനടുലാംകുളലാം.  കുളത്തനിലന്റെ
അതനിരസ്റ്റ്  തര്ക്കവുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  അതനിരസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിക്കഭാനഭായനി  റസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
അകസഭാസനികയഷന  കനമലാം  വനികലജേസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷ  നല്കേനിയനിരുന.
അതനിനപ്രകേഭാരലാം  റതീ  സര്കവ്വയസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതമഭായനി  ബനലപട
അകപക്ഷ  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  (2)  കമലകങഭാടസ്റ്റ്  വഭാര്ഡനിലല  ആമതീനകുളത്തനികനഭാടസ്റ്റ്
കചേര്ന്നസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴനില്  ഓട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നവലര കുളത്തനിലന്റെ പണനികേള നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന.  (3)  എകസറസ്റ്റ്
വഭാര്ഡനിലല  നനനകകേഭാടസ്റ്റ്  കുളലാം  നവതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാലയങനിലുലാം  കുളത്തനികനഭാടസ്റ്റ്
കചേര്ന്നസ്റ്റ്  വരുന്ന  ഇറനികഗഷന  കേനഭാലനില്  നനിനലാം  വനകതഭാതനില്  ഒഴുകേനിലയത്തുന്ന
മലനിനജേലലാം കുളത്തനിലന്റെ ഒരു ഭഭാഗത്തസ്റ്റ് നഭാശനഷങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകുകേയുലാം അതനിനസ്റ്റ്
പരനിഹഭാരമഭായനി  പ്രസ്തുത  കുളത്തനിനസ്റ്റ്  ചുറ്റുലാം  ഓട  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  ഇസൗ  പ്രശ്നലാം  അടനിയനരമഭായനി
പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന ജേലചൂഷണലാം

147(845)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ ഡഭാമുകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ് തമനിഴ് നഭാടസ്റ്റ്  ജേലചൂഷണലാം നടത്തുന്നതഭായനിട്ടുള്ള
എത്ര കകേസുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജേലചൂഷണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുവഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഡഭാമുകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  ജേലചൂഷണലാം  നടത്തുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില.  എന്നഭാല് ഡഭാമനികലയസ്റ്റ്  ഒഴുകേനിലയത്തുന്ന നദനികേളനില് നനികന്നഭാ
വകേവഴനികേളനില്  നനികന്നഭാ  കുടനിലവള്ളത്തനിനുകവണനിയുലാം  മറ്റുലാം  ജേലലാം  തനിരനിച്ചുവനിടുന്നതനിനുള്ള
ശമങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കകേരള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ജേലസമ്പത്തസ്റ്റ് അനല സലാംസഭാനങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
അനധനികൃതമഭായനി  കേടത്തുകന്നഭാലയന്നസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  ജേലകസചേന  വകുപനില്
ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്  ലഎ.എസസ്റ്റ്.ഡബത.  വനിജേനിലനസസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനററഭായുലാം  അതഭാതസ്റ്റ്
നദതീതടങ്ങളുലട ചുമതലയുള്ള എകനികേന്യൂടതീവസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്മഭാര് വനിജേനിലനസസ്റ്റ് ഓഫതീസര്മഭാരഭായുലാം
നനികയഭാഗനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  ഉകദലഭാഗസര്  എലഭാ  മഭാസവുലാം
ഇനലസക്ഷന  നടത്തനി  നല്കുന്ന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്
ബനലപട  സലാംസഭാനങ്ങലളയുലാം  ആവശലലമങനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം
ശദയനില്ലപടുത്തനി ശകമഭായ ഇടലപടലുകേള നടത്തുനണസ്റ്റ്.

കേഭാളനിപഭാറ പദതനി

148(846) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയ്യഭാറനിനകേര  ടസൗണ്  എന.എചസ്റ്റ്.  കറഭാഡനില്  കേഭാളനിപഭാറ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം വപപസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിലന്റെ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനി എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാൻ കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാളനിപഭാറ പദതനി ഏതസ്റ്റ് വര്ഷത്തനില് ആണസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചലതനലാം ഈ
പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഉണഭാകുന്ന കേഭാലതഭാമസലാം എന്തു ലകേഭാണഭാലണനലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലനയ്യഭാറനിനകേര ടസൗണനില്  700  മനി.മതീ.  വലഭാസമുള്ള ഡവകല് അയണ്
വപപ്പുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷകേള  സമര്പനിചനിരുലന്നങനിലുലാം
എന.എചസ്റ്റ്.  അധനികേഭാരനികേളനില്നനിനലാം  ഇതവലരയുലാം  അനുവഭാദലാം  ലഭനിചനിടനില.  ടനി
അനുമതനിയുലാം ആശുപത്രനി ജേലാംങ്ഷനനിലല ലറയനില്കവ കക്രഭാസനിലാംഗസ്റ്റ് അനുമതനിയുലാം ലഭലമഭാവുകേയുലാം
പണഭാരകക്കഭാണലാം,  പൂഴനിക്കുന്നസ്റ്റ്,  ലപഭാനവനിള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനികക്കണ
ഘടകേങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  സലവുലാം  ലഭലമഭാവുകേയുലാം  ലചേയഭാല്  മഭാത്രകമ  പദതനി
പൂര്ണ്ണമഭായനി കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  തസ്വരനിത  ഗ്രഭാമതീണ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഒറകശഖരമലാംഗലലാം ഘടലാം 1-നുലാം 2-നുലാം 2002-ല് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം 2003-ല്
പദതനിയുലട  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയസ്റ്റ്  ശുദജേല വനിതരണലാം
നടത്തനിവരുന.  ലനയ്യഭാറനിനകേര  ആലുലാംമൂടസ്റ്റ്  ജേങ്ഷനനിലല  എന.എചസ്റ്റ്.  കക്രഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്
അനുമതനിയുലാം ആശുപത്രനി ജേങ്ഷനനിലല ലറയനില്കവ കക്രഭാസനിലാംഗസ്റ്റ് അനുമതനിയുലാം ലഭലമഭാകേഭാത്തതലാം
പണഭാരകക്കഭാണലാം,  പൂഴനിക്കുന്നസ്റ്റ്,  ലപഭാനവനിള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനികക്കണ
ഘടകേങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  സലലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്തതമഭാണസ്റ്റ്  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നതസ്റ്റ്.

ലനല്കൃഷനി നശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

149(847)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉപ്പുലവള്ളലാം കേയറനി ലനല്കൃഷനി നശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനഭായനി തൃശൂര്
ജേനിലയനിലല  ഏനഭാമഭാക്കല്,  ഇടനിയഞനിറ  ലറഗുകലററുകേളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ബണസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വര്ഷലാം  കതഭാറുലാം  തകേ  ലചേലവഴനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പകേരലാം  ലതീക്കസ്റ്റ്
പ്രൂഫസ്റ്റ്  റബവറസ്ഡസ്റ്റ്  ഷടറുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഭാധലതഭാപഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാധലതഭാ  പഠനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.
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അണലക്കട്ടുകേളനിലല മണലുലാം കേളനിമണലാം നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള പദതനി

150(848) ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    പനി  .    ലജേ  .    കജേഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത അണലക്കട്ടുകേളനില്നനിനലാം മണലുലാം  കേളനിമണലാം  നതീക്കലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  പുനരുജ്ജതീവനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  അണലക്കട്ടുകേളനിലല മണല് വഭാരലനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ശഭാസതീയമഭായനി  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് മുമ്പസ്റ്റ് നടത്തനിയ മണല് വഭാരലനിലല കപഭാരഭായകേള
എങ്ങലന പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവനിദല ഇക്കഭാരലത്തനില്
പ്രകയഭാജേനലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ജേലസലാംഭരണനികേളനിലല ലവള്ളത്തനിലന്റെ കേലങ്ങല് എങ്ങലന പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനലത്ത  അണലക്കട്ടുകേളനില്  അടനിഞകൂടനിയ  മണലുലാം
കേളനിമണലാം  നതീക്കലാം  ലചേയസ്റ്റ്  സലാംഭരണകശഷനി  പൂര്വ്വ  രൂപത്തനില്  ആക്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ. സ.ഉ.(ആര്.റനി.)നമ്പര് 898/2016/ജേ.വനി.വ.
തതീയതനി  18-11-2016  പ്രകേഭാരലാം റനിസര്കവഭായറുകേളനില് അടനിഞകൂടനിയനിട്ടുള്ള മണലുലാം
കേളനിമണലാം  മറസ്റ്റ്  പദഭാര്തങ്ങളുലാം  നതീക്കലാംലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  (ഡതീസനില്റനിലാംഗസ്റ്റ്)  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ
സഭാനകഡര്ഡസ്റ്റ്  ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്  ലപ്രഭാസതീജേനിയര്  (SOP)  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  സഭാകന്റെര്ഡസ്റ്റ്  ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്  ലപ്രഭാസതീഡുവറനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  ഡതീസനില്റനിലാംഗസ്റ്റ്
നടത്തുന്നതനിനുള്ള  വപലറസ്റ്റ്  പദതനികേളഭായനി  ചുള്ളനിയഭാര്,  മലാംഗലലാം  എന്നതീ  അണലക്കട്ടുകേലള
ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് മുമ്പസ്റ്റ് നടത്തനിയ മണല് വഭാരലനിലല കപഭാരഭായകേള
പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സഭാകന്റെര്ഡസ്റ്റ്  ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്
ലപ്രഭാസതീഡുവര് (SOP) ആണസ്റ്റ് പരനിഗണനയനിലുള്ളതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  നന്യൂമഭാറനികേസ്റ്റ് ഡ്രെെനിലനിലാംഗസ്റ്റ് പമ്പസ്റ്റ്  (Pneumatic drilling pump)  പ്രകയഭാജേനലപടുത്തനി
ലചേളനിയുലാം മണലുലാം നതീക്കലാം ലചേയ്യഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. പമ്പസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് വലനിലചടുക്കുന്ന
ദ്രവപദഭാര്തലാം  വപപ്പുവഴനി  തരലാംതനിരനിക്കുന്ന  സലത്തസ്റ്റ്  എത്തനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.
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സഭാകന്റെര്ഡസ്റ്റ്  ഓപകററനിലാംഗസ്റ്റ്  ലപ്രഭാസതീഡുവര്  (SOP)  പ്രകേഭാരലാം  ഡതീസനില്റനിലാംഗസ്റ്റ്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള
കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  സഭാകന്റെര്ഡസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ടര്ബനിഡനിറനികയ  പഭാടുളലവന്നസ്റ്റ്
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  ഇനകടക്കസ്റ്റ്  ലവലനിലന്റെ  പരനിസരത്തുലാം
ലസഡനിലമന്റെസ്റ്റ് മഭാറനിയതനിനുകശഷലാം റനിസര്കവഭായര് അഥവഭാ വനിവനിധ ജേലകസഭാതസ്സുകേളനികലയ്ക്കുലാം
കേടത്തനിവനിടുന്ന ജേലത്തനിലന്റെയുലാം ടര്ബനിഡനിറനി നനിജേലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത കകേരള
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  നനിരതീക്ഷണവുലാം  ആവശലമഭാലണന്നസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.ഒ.പനി.-യനില്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജേല അകതഭാറനിറനി ആസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിച ലകേടനിടലാം

151(849)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  36  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവസ്റ്റ്  ലചേയസ്റ്റ്  ജേല അകതഭാറനിററനി  ആസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിച
ലകേടനിടവുലാം  അനുബന  കസഭാഫസ്റ്റ്  ലവയറുലാം  ഉദ്ഘഭാടനലാം  കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  മഭാസങ്ങള  പനിന്നനിടനിട്ടുലാം
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി കേനിടക്കുന്ന സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നഗരത്തനില്  ഗ്രതീന  ലബല്റനില്  നനിര്മ്മേനിച  ഈ  ലകേടനിടത്തനിനസ്റ്റ്  ഉദ്ഘഭാടന
സമയത്തുലാം ലകേടനിടത്തനിനഭാവശലമഭായ ഒരു അനുമതനിയുലാം ഒരനിടത്തസ്റ്റ് നനിനലാം ലഭനിചനിരുന്നനിലലന്ന
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  എങനില്  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  ക്രമവല്ക്കരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കഭാന
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള വകേലക്കഭാള്ളുലാം;

(ഡനി) ലകേടനിടലാം എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തന സജ്ജമഭാക്കുലാം എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേടനിട പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച കശഷമഭാണസ്റ്റ് ഉദ്ഘഭാടനലാം നനിര്വ്വഹനിചതസ്റ്റ്.
എന്നഭാല്  ഇലകനിക്കല് ഇനലസകകററസ്റ്റ്,  ഫയര്  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനിനള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്  കശഷലാം  ചേനില  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
സഭാപനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  ഇവ പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  വഫനല് എന.ഒ.സനി.-ക്കഭായനി
സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതഭാണസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനനിടയഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  ജേല  അകതഭാറനിറനി
ആസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിച ലകേടനിടലാം ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയ 2017  ലഫബ്രുവരനി  27  മുതല്
തലന്ന കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് ഭഭാഗനികേമഭായനി പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിരുന. മഭാര്ചസ്റ്റ് മഭാസകത്തഭാടു കൂടനി
കകേരളത്തനിലല എലഭാ ജേല അകതഭാറനിറനി ഓഫതീസുകേലളയുലാം ഉളലപടുത്തനി പൂര്ണ്ണമഭായ
കതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  നനിലവനില് ലപഭാതജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് പരഭാതനികേള
രജേനിസര് ലചേയ്യഭാനുലാം  തടര്ന്നസ്റ്റ്  പരഭാതനിയുലട  തടര്  നടപടനികേളുലട  നനിലവഭാരലാം  അറനിയഭാനുമുള്ള
സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.
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(ബനി&സനി) ഇസൗ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ ലപര്മനിറനിനസ്റ്റ് ആവശലമഭായ എലഭാ കരഖകേളുലാം
22-8-2014-നുതലന്ന  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭയസ്റ്റ്  നല്കുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല്
21-2-2017-നഭാണസ്റ്റ്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  കുറച്ചുഭഭാഗലാം  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ഡനി.റനി.പനി.
സതീമനിലഭാണസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്നലതന്ന വനിവരലാം നഗരസഭ അറനിയനിചതസ്റ്റ്.  തടര്ന്നസ്റ്റ് ഇസൗ
വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  1-7-2017-ലല  സ.ഉ.  നമ്പര്  2218/2017/ത.സസ്വഭ.വ.
പ്രകേഭാരലാം  ഇസൗ  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ക്രമവത്ക്കരനിചസ്റ്റ്  നല്കുകേയുമുണഭായനി.  കകേരള
ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ് റൂളസസ്റ്റ് (ലകേ.ബനി.ആര്.) പ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ലകേടനിടലാം  2017  ആഗസസ്റ്റ്  17-ാം  തതീയതനി  മുതല്  പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലകേഭാടുലാംവരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനുള്ള മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള

152(850) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  മഴയുലട  അളവസ്റ്റ്  വളലരയധനികേലാം  കുറവഭായതനിനഭാല്
സമതീപഭഭാവനിയനില് ഉണഭാകേഭാന സഭാധലതയുള്ള ലകേഭാടുലാം വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനുള്ള
മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത മുലന്നഭാരുക്കങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി കകേരളഭാ വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലാം
വമനര്/കമജേര്  ഇറനികഗഷന  വകുപ്പുകേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേള  എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമതീപഭഭാവനിയനില് ഉണഭാകേഭാന സഭാധലതയുള്ള ലകേഭാടുലാംവരളച കനരനിടുന്നതനിനഭായനി
ജേലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്  പല  പദതനികേളുലാം  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്തുവരുന.  ജേലകസഭാതസ്സുകേളുലട
സലാംരക്ഷണവുലാം പുനരുജ്ജതീവനവുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനി,
ഭൂജേല  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള,  ഹഭാന്റെസ്റ്റ്  പമ്പസ്റ്റ്  സതീമുകേള,
ഭൂജേലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായുള്ള  കൃത്രനിമ  ഭൂജേല  സലാംകപഭാഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
കേനിണര്/കുഴല്ക്കനിണര്,  റതീചേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്,  ജേലനനിധനി  മുകഖന  നടപഭാക്കുന്ന  മഴലവള്ള
സലാംഭരണനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ജേലസലാംരക്ഷണലാം,  ജേലവനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബനനിച
വനിവനിധ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവ  ഇവയനിലുളലപടുന.  ഇതനിനുപുറലമ
ഭഭാവനിയനില് ഉണഭാകേഭാന സഭാധലതയുള്ള കുടനിലവള്ള ദസൗര്ലഭലലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിവനിധ
ജേനിലകേളനില്  മഴക്കുറവസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം  പ്രശ്നമുണഭാകേഭാന  സഭാധലതയുള്ള  പ്രകദശങ്ങളുലട പടനികേ,
രൂക്ഷമഭായ  പ്രശ്നമുള്ള  സലലാം,  പ്രശ്നബഭാധനിത  സലലാം,  പ്രശ്നരഹനിത  സലലാം  എന്നനിങ്ങലന
തരലാംതനിരനിക്കഭാനുലാം  പ്രശ്നങ്ങള,  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  എന്നനിവ  കേലണത്തഭാനുമുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ജേലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  കമജേര്/വമനര്/കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങള  തഭാലഴപറയുന്ന
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഹരനിത
കകേരളലാം പദതനിയനിലൂലട ഒരു സമഗ്ര നദതീതട വനികേസനമഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ജേലകസഭാതസ്സുകേളുലടയുലാം  കുളങ്ങളുലടയുലാം  നവതീകേരണവുലാം  പരനിപഭാലനവുലാം  ഇതനിലുളലപടുന.
ജേലസലാംഭരണത്തനിനുതകുന്നതഭായ  തടയണകേള,  ലറഗുകലററുകേള,  വനി.സനി.ബനി.  (ലവന്റെഡസ്റ്റ്
കക്രഭാസസ്റ്റ് ബഭാര്)  എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം നനിലവനിലുള്ളവ പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്ന  പദതനികേള  വനിവനിധ  സതീമുകേളനിലഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   റനിസര്കവഭായറുകേളനിലല
മണലുലാം  ലചേളനിയുലാം  നതീക്കനി  സലാംഭരണകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള  പദതനികേളുലാം  ആസൂത്രണലാം
ലചേയ്തുവരുന.  PMSKY  (Pradhan Manthri  Krishi Sinchayee Yojana)  എന്ന
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി,  കൃഷനിക്കഭാണസ്റ്റ്  മുനതൂക്കലാം  നല്കുന്നലതങനിലുലാം  അതനില്  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിരനിക്കുന്ന  പദതനികേളഭായ  തടയണകേള,  വനി.സനി.ബനി.,  കുളലാം  നവതീകേരണലാം  എന്നനിവ
ജേലസലാംരക്ഷണത്തനിനുതകുന്നവയഭാണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
പ്രസ്തുത  പദതനികേലളഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിയുന്നനില.  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനില്  മഴക്കുറവസ്റ്റ്
കേഭാരണലാം പ്രശ്ന ബഭാധനിത സലലാം,  പ്രശ്നരഹനിത സലലാം പ്രശ്നമുണഭാകേഭാന സഭാധലതയുള്ള പ്രകദശങ്ങളുലട
പടനികേ,  രൂക്ഷമഭായ  പ്രശ്നമുള്ള സലലാം  എന്നനിങ്ങലന  തരലാംതനിരനിക്കഭാനുലാം  പ്രശ്നങ്ങള,
പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  എന്നനിവ  കേലണത്തഭാനുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലനപറനി ജേനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് ചേര്ചകേള നടത്തുന്ന കേഭാരലവുലാം
പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  ഇത്തരലാം ചേര്ചകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് വനിവനിധ പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം ലചേയസ്റ്റ് ഭഭാവനിയനില് ഉണഭാകേഭാന സഭാധലതയുള്ള വരളച ഒരു പരനിധനിവലര
തടയഭാന കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ജേലനനിധനി പദതനി

153(851)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജേലനനിധനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കലഭാകേബഭാങനില്നനിന്നസ്റ്റ് പുതതഭായനി
ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  അതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  ഇലലങനില്  ഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കഭാന
സഭാധലതയുകണഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  പഞഭായത്തുകേലളയഭാണസ്റ്റ്  ജേലനനിധനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഏറവുലാം കൂടുതല് ജേലക്ഷഭാമലാം അനുഭവനിക്കുന്ന പ്രകദശലാം എന്ന നനിലയനിലുലാം
പനികന്നഭാക്ക കമഖല എന്ന നനിലയനിലുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജേനിലയനിലല മുഴുവന പഞഭായത്തുകേലളയുലാം
ജേലനനിധനി പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്  മുമ്പസ്റ്റ്  ജേലനനിധനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയ
പഞഭായത്തുകേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ജേലനനിധനി  രണഭാലാംഘട  പദതനിക്കഭായനി  കലഭാകേബഭാങനില്നനിനലാം
അധനികേഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനി  ആവശലമഭാണസ്റ്റ്.
ആയതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  അധനികേഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്
മഭാത്രകമ കൂടുതല് പഞഭായത്തുകേലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുള.

(ഇ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജേനിലയനില് ജേലനനിധനി ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില് ലകേഭാടലാംലബളര്,
കേഭാറടുക്ക  എന്നതീ  രണസ്റ്റ്  പഞഭായത്തുകേളനില്  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ജേലനനിധനിയുലട  രണഭാലാംഘടത്തനില്  ലബളര്,  കദലലാംപഭാടനി,  പുല്ലൂര്ലപരനിയ,  പടന്ന,
പുത്തനിലഗ,  ബലഭാല്,  കേനിനഭാനൂര്,  കേരനിനളലാം,  ഇസൗസസ്റ്റ് എകളരനി,  മതീഞ,  വപവളനിലകേ
എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനില് ജേലനനിധനി പദതനികേള നടപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

ജേലവനിഭവ വകുപനിലല ലപനഷന പരനിഷ്കരണലാം

154(852)  ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജേക്കബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജേലവനിഭവ  വകുപനില്  ലപനഷന  പരനിഷ്കരണ  നടപടനികേള  ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിൽ വലര ആയനി എന വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് ഉത്തരവുകേള എലനങനിലുലാം ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉലണങനില് ആയതസ്റ്റ് എന്നകത്തയസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 14-3-2017-ലല  സ.ഉ.(അചടനി)36/2017/ധന നമ്പര് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനില് നനിനലാം വനിരമനിച ജേതീവനക്കഭാരുലട
ലപനഷന 1-7-2014 മുതല് പ്രഭാബലലലാം നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ് പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കമല് പ്രസഭാവനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  4-4-2017-ലല  ലകേ.ഡബത.എ./ലജേ.ബനി./ഇ 1-7878/2017
നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം രണസ്റ്റ് ലപനഷന റനിവനിഷന ലസല്ലുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത ലസല്ലുകേളുലട കമല്കനഭാടത്തനില് പനി.പനി.ഒ.  നമ്പര്  1  മുതല്  4500  വലരയുള്ളവരുലട
ലപനഷന പരനിഷ്കരണ നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവകശഷനിക്കുന്ന 3500
ലപനഷനകേഭാരുലട ലപനഷന പരനിഷ്കരണ നടപടനികേള  30-9-2017-ല് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാവുന്ന
രതീതനിയനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. പുതക്കനിയ നനിരക്കനിലുള്ള ലപനഷന എത്രയുലാംകവഗലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  കകേരള  ജേല  അകതഭാറനിറനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.



244       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  9,  2017

അരൂര് മണ്ഡലത്തനിലല തതീരപ്രകദശങ്ങള കേലസ്റ്റ് ല്ല്  ലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി

155(853)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാലുവശവുലാം ലവള്ളത്തഭാല് ചുറലപടസ്റ്റ് കേനിടക്കുന്ന അരൂര് മണ്ഡലത്തനിലല
കുടപുറലാം,  വതക്കഭാട്ടുകശരനി,  കകേഭാടലാംതരുത്തസ്റ്റ്,  പള്ളനിപ്പുറലാം,  അരൂര്,  ചേനനിരൂര് തടങ്ങനി
കവമ്പനഭാടസ്റ്റ്  കേഭായലനികനഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  കേനിടക്കുന്ന  പ്രകദശമഭാലകേ  'ഏറവുലാം  ഇറക്കവുലാം'  എന്ന
നനികതലനയുള്ള പ്രതനിഭഭാസത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലവള്ളലാം കേയറനി, തതീരകദശവഭാസനികേളുലട
വതീടുകേൾ തഭാമസനിക്കഭാനഭാവഭാലത നശനിക്കുന്ന അവസ ഉണഭാകുന്നതഭായനി കബഭാദലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തതീരപ്രകദശങ്ങള  കേലസ്റ്റ്ല്ല്  ലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനങനിലുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനില് വകുപസ്റ്റ് അധനികൃതരുലട ഭഭാഗത്തു
നനിനലാം അലലാംഭഭാവലാം ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാൻ ഉന്നത ഉകദലഭാഗസലര ചുമതലലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) തതീരപ്രകദശങ്ങള കേല്ലുലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ലപഭാതജേനങ്ങളുലടയുലാം
ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  ആവശലപ്രകേഭാരലാം  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചസ്റ്റ്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

പഭാടകശഖര വനികേസന ജേലകസചേന പദതനി

156(854) ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജേഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജേനിലയനില്  മുളക്കുളലാം  ഇടയഭാറ്റുപഭാടലാം  പഭാടകശഖര  വനികേസന
ജേലകസചേന പദതനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  വര്ഷലത്ത  സലാംസഭാന  ബജേറനില്  ഈ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  തകേ
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  എത്ര  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  ആയതനിലന്റെ
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  എത്ര  ദനിവസത്തനിനകേലാം  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കണലമന  കേഭാണനിചസ്റ്റ്  29-3-2017-ല്
ബഹു മനനിയസ്റ്റ് സലലാം എലാം.ൽ.എ.  നല്കേനിയ നനികവദനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ചേതീഫസ്റ്റ് എഞനിനതീയരുലട ഓഫതീസനികലയുലാം
മനനി ഓഫതീസനികലയുലാം ഫയല് നമ്പര് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ഇല.  ബഭാധകേമല.

(സനി)  പ്രസ്തുത ലപ്രഭാകപഭാസല് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  പനി.എലാം.ലകേ.എസസ്റ്റ്.വവ.
സതീമനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17-ലല പനി.എലാം.എസസ്റ്റ്.ലകേ.വവ.-യുലട കസറസ്റ്റ്
ലലവല് സഭാങ്ഷനനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി  (എസസ്റ്റ്.എല്.എസസ്റ്റ്.സനി.)  അലാംഗതീകേരനിച ആനുവല്
ആക്ഷന  പഭാനനില്  (എ.എ.പനി.)  പ്രസ്തുത   ലപ്രഭാകപഭാസല്  ഉണഭായനിരുന്നതനിനഭാല്
ഡനി.പനി.ആര്.  (ഡതീവറല്ഡസ്റ്റ്  കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്)  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുകവണനി  ലസനട്രല്
വഭാടര് കേമ്മേതീഷനനില് (സനി.ഡബത.സനി.) 31-7-2017-നസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിരുന.
എന്നഭാല്  സനി.ഡബത.സനി.-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിടനില.  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയറുലട
ഓഫതീസനിലല ഫയല് നമ്പര് പനി.എല്.1(എ)  കമഭാണ്/18125-കകേഭാടയലാം-പനി.എലാം.ലകേ.
എസസ്റ്റ്.വവ.-ഡനി.പനി.ആര്./17.  മനനി  ഓഫതീസനില്  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.
നല്കേനിയ കേത്തനിലന്റെ റഫറനസസ്റ്റ് നമ്പര് 2147/എലാം.(ഡബത.ആര്.)/വനി.ലഎ.പനി./2017.

തഭാനൂര് നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല സമ്പൂര്ണ്ണ കുടനിലവള്ള പദതനി

157(855) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിഫ്ബനി മുകഖന 100 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് നടപനിലഭാക്കുന്ന തഭാനൂര്
നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല സമ്പൂര്ണ്ണ കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട ലടണര് നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  എകപഭാള  തറക്കലനിടസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(സനി)  പ്രസ് തത  പദതനി  എന്നസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കേമ്മേനിഷന  ലചേയ്യഭാന  കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില്  തടസലമലനങനി
ലുമുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) തഭാനൂരുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാംകവണനി  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയ ജേലവനിതരണ പദതനി മൂന്നസ്റ്റ് പഭാകക്കജേഭായനിടഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.
പഭാകക്കജേസ്റ്റ് 1,2 എന്നനിവയുലട ലടണറുകേളുലട സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധന നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
പഭാകക്കജേസ്റ്റ്  3-ലന്റെ  വനിശദമഭായ  എസനികമറസ്റ്റ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  തയ്യഭാറഭാക്കനി
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലടണറുകേളക്കസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി ഒന്നര വര്ഷത്തനിനകേലാം  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

(ഡനി) ഇല.
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മകങരനി പഭാടകശഖര സമനിതനി

158(856)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  മകങരനി  പഭാടകശഖര  സമനിതനി
ലചേയര്മഭാന  ശതീ.  ലകേ.  വനി.  പരകമശസ്വരന  നഭായര്  സമര്പനിച  നനികവദനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ജേലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മകങരനി  പഭാടകശഖരത്തനില് ഒരു സനിരലാം തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന
ആവശലത്തനികനല് തയ്യഭാറഭാക്കനിയ എസനികമറനിലന്റെ വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ജേലവനിഭവ വകുപനിലുള്ള ഫയലനിലന്റെ വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടക്കല്  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  മകങരനി  പഭാടകശഖരത്തനിലല
കേനഭാല്  മുഴുവനഭായുലാം  കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്  ലചേയ്യുകേ,  ഇനനിയുലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാത്ത
കമഭാകടഭാറുകേളക്കു  ലചേയ്യുകേ  ഒരു  സനിരലാം  തടയണ  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ  തടങ്ങനിയവയഭാണസ്റ്റ്
ശതീ.  ലകേ.  വനി.  പരകമശസ്വരന  നഭായരുലട  നനികവദനത്തനിലല  ആവശലലാം.  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  1994-ല് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച  ലചേറുകേനിട  ജേലകസചേന വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള  മകങരനി  ലനിഫസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന  സതീമനിലന  ആശയനിചഭാണസ്റ്റ് മകങരനി
പഭാടകശഖരത്തനിലല  ലനല്കൃഷനി  നടനവരുന്നതസ്റ്റ്.  40  എചസ്റ്റ്.പനി.  കമഭാകടഭാര്
പ്രവര്ത്തനിപനിചസ്റ്റ് ഭഭാരതപ്പുഴയനില് നനിനലാം 1940 മതീറര് നതീളമുള്ള കേനഭാലനിലൂലട ലവള്ളലാം
പമ്പസ്റ്റ്  ലചേയഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില്  ഇസൗ  സതീലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പദതനി
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനു കവണനി 'മനിര്പ' പദതനിയനില് ലഭനിച 40 എചസ്റ്റ്.പനി.
കമഭാകടഭാര് ഇവനിലട സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇസൗ കമഭാകടഭാര് കൂടനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
വപപ്പുകേളുലടയുലാം  കൂടഭാലത  പമ്പസ്റ്റ്  ഹസൗസനിനസ്റ്റ്  ചുറ്റുമതനില്  ഉളലപലട  30  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  പ്രവര്ത്തനികേള ഇകപഭാള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള ആലകേയുള്ള  1940
മതീറര്  കേനഭാലനില്  ലചേയനികനജേസ്റ്റ്  0  മുതല്  1100  മതീറര്  വലര കമസനറനി  കേനഭാല്
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  (ഇതനില് 400 മതീറര് കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ് വലനനിലാംഗുമുണസ്റ്റ്.)  തടര്നള്ള 840
മതീറര് മണ് കേനഭാലനില് നനിനലാം 200 മതീറര് കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ് കേനഭാല് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി 70%
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനി  പഭാടത്തസ്റ്റ്  വനിളലവടുത്ത  കശഷലാം  മഭാത്രകമ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയുള.

(ബനി)  കുറനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനിലല  ആനപടനി  എന്ന സലത്തസ്റ്റ്  ഒരു  സനിരലാം
തടയണ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള വനിശദമഭായ കപ്രഭാജേകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുന.
എന്നഭാല്  കമല്  പദതനിക്കസ്റ്റ്  തഭാഴ്ഭഭാഗത്തഭായനി  കുറനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനിലല  കേഭാങക്കടവനില്
കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ഒരു  ലറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജേസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇസൗ ആര്.സനി.ബനി.  നനിലവനില് വന്നഭാല് എല്.ലഎ.
സതീമനിനസ്റ്റ് പമ്പസ്റ്റ് ലചേയ്യഭാന ആവശലമുള്ള ജേലലാം ലഭനിക്കുലാം.  ആയതനിനഭാല് തടയണയുലട
ആവശലമനില.

(സനി)  ഇതസലാംബനനിച  MI2/62/2017/ജേ.വനി.വ.  ഫയലനില് ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്
(ലഎ&എ)യുലട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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159(857) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മങട  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കൂടനിലങ്ങഭാടനി  പഞഭായത്തനിലല  ആനപഭാറ
ലപഭാറമ്പല് കേടവസ്റ്റ് തടയണയസ്റ്റ് നടപസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകമഭാ, അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷകമഭാ ബജേറനില് തകേ വകേയനിരുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കേഴനി ഞ്ഞ  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളന  കേഭാലയളവനില്  ലഭനിച
മറുപടനി പ്രകേഭാരലാം വകുപസ്റ്റ് തലത്തനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18-കലയ്ക്കുള്ള  ബജേറസ്റ്റ്  എസനികമറനില്  4711-01-103-99  എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനില് 100 രൂപ കടഭാക്കണ് ലപ്രഭാവനിഷന ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) മുനഗണനഭാക്രമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ധനപുനര്വനിനനികയഭാഗലാം വഴനി
തകേ കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന ചേതീഫസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കദവനികുളലാം നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല പുതനിയ പദതനികേള

160(858)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ജേലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്  പുതനിയ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനിൽ ഏലതലഭാലാം പദതനികേളഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്,  പുതനിയ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കഭാന  ആവശലമഭായ
നടപടനി അടനിയനരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ഭൂജേല വകുപസ്റ്റ്  :

കദവനികുളലാം നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില് എലാം.എല്.എ.  പ്രഭാകദശനികേ
ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന-മറയൂര്,  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എല്.പനി.എസസ്റ്റ്.-ലചേണ്ടുവര,  കദവനികുളലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  ചേനിറനിവര
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മസറനിനസ്റ്റ് സമതീപലാം വഭാര്ഡസ്റ്റ്  3,  ചേനിറനിവര സനി.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  ചേര്ചനിനസ്റ്റ്
സമതീപലാം വഭാര്ഡസ്റ്റ്  3,  ചേനിറനിവര കഹഭാസനിറലനിനസ്റ്റ് സമതീപലാം വഭാര്ഡസ്റ്റ്  3
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കുഴല്കേനിണര്  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  ലചേറുകേനിട
കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള
ഇടുക്കനി ജേനിലഭാ കേളകര്ക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജേലകസചേന വകുപസ്റ്റ്  :

1. നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  -  21  പദതനിക്കസ്റ്റ്  കേതീഴനില് മൂന്നഭാറനില് കേണ്ണനിമല
ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  4.35  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലചേക്കസ്റ്റ്ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. സഭാകങതനികേഭാനുമതനിക്കഭായുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന.

2. കേഭാകവരനി  നദതീതടത്തനില്  ലചേറുകേനിട  ജേലകസചേന  പദതനി
കേളക്കഭായനി  2017-18-ലല  ബഡ്ജേറനില്  തകേ  വകേയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്  പഭാമ്പഭാര്  ഉപ  നദതീതടത്തനില്
ലചേക്കസ്റ്റ്ഡഭാമുകേളുലാം ജേലസലാംഭരണനികേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

കകേരള ജേല അകതഭാറനിറനി  :

കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കനിലല  മൂന്നഭാര്,  വബസനവഭാലനി,  കദവനികുളലാം,
പള്ളനിവഭാസല് എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് കവണനിയുള്ള ശുദജേല
വനിതരണ പദതനിയുലട പ്രഭാഥമനികേ പഠനങ്ങള നടനവരുന.

തലകശരനി നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

161(859)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  തലകശരനി  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനില്  എലനഭാലക്ക  വനികേസന  പ്രവർത്തങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ജേലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ജേലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്  തലകശരനി
നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില്  എലനഭാലക്ക  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
ആയതനിനുകവണ നടപടനിക്രമങ്ങള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ജേലകസചേന  വകുപനിനസ്റ്റ്
കേതീഴനില്  തലകശരനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല കുണ്ടുചേനിറ  കേനഭാലനിലന്റെ  അഭനിവൃദനിലപടുത്തല്
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  കൂടഭാലത തലകശരനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് തലകശരനിയനില്
സനി.പനി.  കസഭാണ്  2175-നസ്റ്റ്  അടുത്തസ്റ്റ്  തകേര്ന്ന  കേടല്ഭനിത്തനിയുലട  അടനിയനര
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അറകുറപണനികേള,  പഭാലനികശരനിയനില് സനി.പനി.  കസഭാണ്  2182-നസ്റ്റ് സമതീപലാം തകേര്ന്ന
കേടല്ഭനിത്തനിയുലട  അറകുറപണനികേള  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം
പ്രവൃത്തനി  ലചേയ്യഭാനുള്ള  എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ്  വയ്ക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  ജേല  അകതഭാറനിറനിയുലട
കേതീഴനില് യു.ലഎ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എലാം.ടനി.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിലവനിലുള്ള തലകശരനി
ശുദജേലവനിതരണ  പദതനിയുലട  വനിപുലതീകേരണലാം  തടര്നവരുന.  ഇസൗ  പ്രവൃത്തനി
ഭഭാഗനികേമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഭൂജേലവകുപസ്റ്റ് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
തലകശരനി നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല കേതനിരൂര് ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഹയര് ലസക്കനഡറനി
സ്കൂളനില് 1,28,446 രൂപ ലചേലവഴനിചസ്റ്റ് കൃത്രനിമഭൂജേല സലാംകപഭാഷണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
തലകശരനി  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കേതനിരൂര്  പഞഭായത്തനിലന  ജേലനനിധനി  രണഭാലാംഘട
പദതനിയനില്  ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരനികേയുലാം
ലചേയ്യുന.

(ബനി)  ബജേറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്  ജേലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്
നനിലവനിലുള്ള ഇറനികഗഷന സക്ചറനിലന്റെ പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായുള്ള പ്രവൃത്തനികേളുലട
ഡനി.പനി.ആര്.  (നദതീതടഭാടനിസഭാനത്തനില്)  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.  ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചസ്റ്റ്
ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത കേടലഭാക്രമണലാം  തടയുന്നതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള,
പുഴയുലട  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കല്  എന്നനിവ  ആവശലകേതയുലാം  ഫണസ്റ്റ്
ലഭലതയ്ക്കുമനുസരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  2017-18  ബജേറനില്  കടഭാക്കണ്  ലപ്രഭാവനിഷന
നല്കേനി  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കകേരള  ജേലഅകതഭാറനിറനിക്കസ്റ്റ്  കേതീഴനില്  തലകശരനി  നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനില് കസറസ്റ്റ് പഭാന 2016-17-ല് ഉളലപടുത്തനി 5 ലക്ഷലാം രൂപയുലട വയലളലാം
പഭാര്സനിക്കുന്നസ്റ്റ് ഗ്രഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനി  -  പഭാര്സനിക്കുന്നസ്റ്റ് ഉന്നതതല ടഭാങനിലന്റെ
റനിപയര്  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18  ബഡ്ജേറനില് കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  പ്രഖലഭാപനിച  തലകശരനി  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില്ലപട  ലചേഭാക്ലനി
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലുലാം  കൂത്തുപറമ്പസ്റ്റ്  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിലുളലപട  പഭാനൂര്
നഗരസഭയനിലല ഏതഭാനുലാം പ്രകദശങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനഭായനി 8350 ലക്ഷലാം
രൂപയുലട പ്രഭാഥമനികേ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ
സലലാം വനിട്ടുതരുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല് സമ്മേതമലലന്നസ്റ്റ് നഭാരഭായണഗുരുകുലവുലാം
തലകശരനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  അധനികൃതരുലാം  അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്
പദതനിയുലട വനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുവഭാന
ഇതവലര  സഭാധനിചനിടനില.   സര്കവ്വ  പ്രകേഭാരലാം  മലറഭാരു  ഉചേനിതമഭായ  സലലാം സമതീപ
പ്രകദശങ്ങളനില് കേലണത്തഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് പ്രസ്തുത  സലങ്ങള വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനസ്റ്റ്
പഭാനൂര്  നഗരസഭ,  ലചേഭാക്ലനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്,  ജേനപ്രതനിനനിധനികേള  എന്നനിവര്ക്കസ്റ്റ്
അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



250       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  9,  2017

ഏലത്തൂര് നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല ആസനി വനികേസന ഫണസ്റ്റ്
വനിനനികയഭാഗലാം

162(860)  ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസനി  വനികേസന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  2016-17-ല്
ജേലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്  എലത്തൂര്  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  എത്ര  പ്രവൃത്തനികേളുലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി എസനികമറസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  അവയുലട
പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനിയുലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എസനികമറസ്റ്റ് ഒനലാംതലന്ന സമര്പനിചനിടനില.

(ബനി) 2015-16-ല് വകേതപ്രലാം ഭഭാഗലത്ത സതീല് ലഭാറനിസസ്റ്റ് ബനിഡ്ജേനിനസ്റ്റ് ആസനി
വനികേസന ഫണനില്നനിനലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.

തൃശ്ശൂര് ജേനിലയനിലല കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലല കൃഷനി

163(861)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനിലല  30000  ഏക്കര്  കകേഭാള  നനിലങ്ങളനിലല  കൃഷനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇടനിയഞനിറ,  ഏനഭാമഭാങല്,  മുളയലാം  തടങ്ങനിയ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ചേനിറകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ്  നടപടനികേളുലട  നനിലവനിലല  സനിതനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ചേനിറകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  എസനികമറസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാ
ക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എസനികമറസ്റ്റ്  തകേ എത്രയഭാണസ്റ്റ്;  ലടണര് നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞ സലങ്ങളനിലല കേനഭാലുകേളുലടയുലാം ചേനിറകേളുലടയുലാം അറകുറ
പണനികേളക്കുലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി ബഡ്ജേറസ്റ്റ് വനിഹനിതത്തനിനസ്റ്റ് പുറലമ എത്ര തകേ
അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മുനവര്ഷലാം  യഥഭാസമയലാം  ചേനിറകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന
കേഴനിയഭാതനിരുന്നതമൂലലാം  ഉപ്പുലവള്ളലാം  കേയറനി  കൃഷനി  നശനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഈ
വര്ഷലാം യഥഭാസമയലാം ചേനിറകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനിലല  30000  ഏക്കര്  കകേഭാള  നനിലങ്ങളനിലല  കൃഷനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇടനിയഞനിറ,  ഏനഭാമഭാക്കല്,  മുനയലാം തടങ്ങനിയ തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ചേനിറകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള 2017-18 വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള കേര്മ്മേ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) എസനികമറസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

(സനി) ബഡ്ജേറസ്റ്റ് വനിഹനിതത്തനിനസ്റ്റ് പുറലമ തകേലയഭാനലാം അനുവദനിചനിടനില.

(ഡനി)  2017-18  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  കേര്മ്മേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പ്രസ്തുത  ചേനിറകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.
2017 നവലാംബര് മഭാസകത്തഭാലട ലടണര് ലചേയ്യഭാലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ചേനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കനിലല ഡഭാമുകേളനിലല ജേലനനിരപസ്റ്റ്

164 (862) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  തഭാലൂക്കനിലല വനിവനിധ ഡഭാമുകേളനില് നനിലവനിലുള്ള ജേലനനിരപനിലന്റെ
സനിതനി  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലത്ത  അളവസ്റ്റ്
എത്രയഭായനിരുനലവനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പറമ്പനിക്കുളലാം, ആളനിയഭാര് കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ഈ വര്ഷലാം എത്ര ടനി.എലാം.സനി.
ജേലമഭാണസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അര്ഹതലപട  മുഴുവന  ജേലവുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  (പനി.എ.പനി.)  പദതനിയനില്  ഉളലപട  പറമ്പനിക്കുളലാം,
തണക്കടവസ്റ്റ്,  ലപരുവഭാരനിപള്ളലാം  എന്നതീ  ഡഭാമുകേളുലാം  വഭാളയഭാര്,  മതീങര,  ചുള്ളനിയഭാര്
എന്നതീ  ഡഭാമുകേളുലാം  ചേനിറ്റൂര്  തഭാലൂക്കനിലഭാണസ്റ്റ്  സനിതനിലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  പറമ്പനിക്കുളലാം,  തണക്കടവസ്റ്റ്,
ലപരുവഭാരനിപള്ളലാം ഡഭാമുകേളനിലല ഇസൗ വര്ഷലാം  1-8-2017-നുലാം കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം 1-8-2016-നുലാം
ഉള്ള ജേലനനിരപ്പുലാം ജേലസലാംഭരണ നനിലയുലാം വലകമഭാക്കുന്ന പടനികേ അനുബനലാം I ആയനി
കചേര്ക്കുന.* വഭാളയഭാര്, മതീങര, ചുള്ളനിയഭാര് ഡഭാമുകേളനിലല ഇസൗ വര്ഷലാം 1-8-2017-നുലാം കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷലാം  1-8-2016-നുലാം  ഉള്ള  ജേലനനിരപ്പുലാം  ജേലത്തനിലന്റെ  അളവുലാം  വലകമഭാക്കുന്ന പടനികേ
അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ക്കുന.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി) ജൂവല 1 മുതല് ജൂണ് 30 വലരയുള്ള കേഭാലയളവഭാണസ്റ്റ് ഒരു ജേലവര്ഷലാം.
പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  2016-17  (കേഴനിഞ്ഞ ജേലവര്ഷലാം)  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്
ലഭനിച ജേലത്തനിലന്റെ അളവുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

മണക്കടവസ്റ്റ് വനിയര് - 4378 എലാം.സനി.എഫസ്റ്റ്.ടനി.

കകേരള കഷഭാളയഭാര് - 8204 എലാം.സനി.എഫസ്റ്റ്.ടനി.

അപര് നതീരഭാറനിലല തനതസ്റ്റ് നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ് - 665 എലാം.സനി.എഫസ്റ്റ്.ടനി.

നടപസ്റ്റ് ജേല (2017-18) വര്ഷലാം 1-7-2017-നസ്റ്റ് ആണസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്.  നടപസ്റ്റ് ജേല
വര്ഷ  (2017-18)-ത്തനില്  1-8-2017-വലര  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭനിച  ജേലത്തനിലന്റെ  അളവുകേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

മണക്കടവസ്റ്റ് വനിയര് - 151 എലാം.സനി.എഫസ്റ്റ്.ടനി.

കകേരള കഷഭാളയഭാര് - 18.41 എലാം.സനി.എഫസ്റ്റ്.ടനി.

(സനി)  2016-17  ജേലവര്ഷത്തനില്  നഭാളനിതവലര  പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്
പദതനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  അവകേഭാശലപട  ജേലലാം  മുഴുവന  ലഭനിചനിടനില.
പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാര്  വലവസഭാ  ലലാംഘനങ്ങലളലഭാലാം  തലന്ന
ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലുലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുലാം കകേരളലാം യഥഭാസമയലാം തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴ  പദതനി  പ്രകദശത്തസ്റ്റ്  അനുഭവലപടുന്ന  കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമവുലാം കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുള്ള ജേലദസൗര്ലഭലവുലാം ശദയനില്ലപടതനിലന തടര്ന്നസ്റ്റ് 2016
ലസപ്റലാംബര് രണഭാലാം വദസ്വവഭാരത്തനില് 700 എലാം.സനി.എഫസ്റ്റ്.ടനി.  ജേലമഭാണസ്റ്റ് ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴ
പദതനി  പ്രകദശകത്തയഭായനി  ആവശലലപടനിരുനലവങനിലുലാം  250  കേന്യൂലസകസ്റ്റ്  എന്ന
കതഭാതനില്  ലവള്ളലാം  തരഭാലമന്നഭാണസ്റ്റ്  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  അറനിയനിചനിരുന്നതസ്റ്റ്.  പറമ്പനിക്കുളലാം
ഡഭാമനിലല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവുന്ന ലവള്ളലാം ആളനിയഭാര് റനിസര്കവഭായറനില് എത്തനിചസ്റ്റ്  അവനിലട
നനിന്നസ്റ്റ്  ചേനിറ്റൂരനിലല  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  ലവള്ളലാം  മണക്കടവനില്  നല്കേണലമന്നഭാവശലലപട്ടു
ലകേഭാണസ്റ്റ് 16-9-2016-നസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട കകേരള മുഖലമനനി തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ് മുഖലമനനിക്കസ്റ്റ്
കേത്തയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിനസ്റ്റ്  പുറലമ  2016  ഒകകഭാബര് ഒന്നഭാലാം  വദസ്വവഭാരത്തനില്
കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴ പദതനി പ്രകദശകത്തക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാകക്കണ 700
എലാം.സനി.എഫസ്റ്റ്.ടനി.  ജേലലാം  (540  കേന്യൂലസകസ്റ്റ് എന്ന കതഭാതനില്)  മണക്കടവസ്റ്റ്  വനിയറനില്
നല്കേണലമന്നഭാണസ്റ്റ് ആവശലലപടനിരുന്നതസ്റ്റ്. എന്നഭാല് വളലര കുറഞ്ഞ കതഭാതനിലഭാണസ്റ്റ്
തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  മണക്കടവനില് ജേലലാം ലഭലമഭാക്കനിവന്നതസ്റ്റ്.   ഇതനിലന തടര്ന്നസ്റ്റ് രൂക്ഷമഭായ
ജേലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ജേലലാം  (കുടനിശനികേ  ഉളലപലട)  കേഴനിഞ്ഞ
ജേലവര്ഷത്തനിലല  കശഷനിക്കുന്ന  കേഭാലയളവനില്  ലഭലമഭാക്കണലമനലാം  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്
കഷഭാളയഭാര്  പവര്  ഹസൗസസ്റ്റ്  II  പൂര്ണ്ണമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിചസ്റ്റ്  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്
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ജേലനനിരപസ്റ്റ് എത്രയുലാം ലപലടന്നസ്റ്റ് പൂര്ണ്ണ ജേലനനിരപനില് (എഫസ്റ്റ്.ആര്.എല്.) എത്തനിക്കണലമനലാം
തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ് കഷഭാളയഭാര് പവര്ഹസൗസസ്റ്റ് I-ലന്റെ പ്രവര്ത്തനവുലാം പറമ്പനിക്കുളകത്തയസ്റ്റ് ജേലലാം
തനിരനിച്ചുവനിടുന്നതലാം  നനിര്ത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യണലമന്നഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട
കകേരളഭാ ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  8-10-2016-നസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്
മനനിക്കസ്റ്റ് കേത്തയയ്ക്കുകേയുമുണഭായനി. കൂടഭാലത രൂക്ഷമഭായ ജേലക്ഷഭാമലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്
ഇസൗ  പ്രശ്നത്തനില്  ഇടലപടസ്റ്റ്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ജേലലാം  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കഭാന  കവണ
നനിര്കദ്ദേശലാം തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനിനസ്റ്റ് നല്കേണലമന്നഭാവശലലപടസ്റ്റ് കകേരള ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി
8-10-2016-നസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  കകേന്ദ്ര  ജേലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിക്കുലാം  കേത്തയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.
കകേരളത്തനിലന്റെ ശകമഭായ സമ്മേര്ദ്ദേലത്ത തടര്ന്നസ്റ്റ് തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ് സലാംയുക ജേലക്രമതീകേരണ
കബഭാര്ഡനിലന്റെ കയഭാഗത്തനില് പലങടുക്കഭാന തയ്യഭാറഭാവുകേയുണഭായനി.  തടര്ന്നസ്റ്റ് സലാംയുകസ്റ്റ് ജേല
ക്രമതീകേരണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ (JWRB) 97- ാാമതസ്റ്റ് കയഭാഗലാം  26-10-2016-നസ്റ്റ് പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ലവചസ്റ്റ്  കചേര്ന.   ഇസൗ  കയഭാഗത്തനില്  കകേരളലാം  കേതീഴസ്റ്റ്  നദതീതട  അവകേഭാശത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ജേലലാം ഏലതഭാരു
സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം ലഭലമഭാക്കണലമന്നസ്റ്റ് തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലലപട്ടു.  ഇതനിനുകശഷലാം
98- ാാമതസ്റ്റ് JWRB  കയഭാഗലാം  13-12-2016-നസ്റ്റ്  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനിലല  ലപഭാള്ളഭാചനിയനില്  വചസ്റ്റ്
കചേരുകേയുണഭായനി.  ഇസൗ കയഭാഗത്തനില് പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള ജേലലാം നല്കേണലമന്നസ്റ്റ്
കകേരളലാം ശകമഭായനി ആവശലലപട്ടു.  മണക്കടവസ്റ്റ് വനിയറനില്  7.25  ടനി.എലാം.സനി.എഫുലാം
കകേരള  കഷഭാളയഭാറനില്  12.3  ടനി.എലാം.സനി.എഫുലാം  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്
ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാലണനലാം  ഇതസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയതനിനസ്റ്റ്  കശഷകമ  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനിനസ്റ്റ്
പനി.എ.പനി.-യനില് നനിനലാം ജേലലാം എടുക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളലവനലാം കകേരളലാം വഭാദനിക്കുകേയുലാം
ആയതനിനഭാല് കുടനിലവള്ളത്തനിനസ്റ്റ് കവണനിയുള്ള ജേലലാം മഭാത്രലാം എടുത്തകശഷലാം ബഭാക്കനി
ജേലലാം മുഴുവന കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് നല്കേണലമന്നസ്റ്റ് കകേരളലാം ആവശലലപട്ടു.  മഭാത്രമല  97- ാാമതസ്റ്റ്
JWRB  കയഭാഗത്തനില് സമ്മേതനിചതകപഭാലല തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ് മണക്കടവസ്റ്റ് വനിയറനില്  2016
നവലാംബര് II, 2016 ഡനിസലാംബര് I എന്നതീ വദസ്വവഭാരങ്ങളനില് ജേലലാം നല്കേനിയനിടനിലലന്ന
കേഭാരലവുലാം  കകേരളലാം  ചൂണനിക്കഭാടനി.  എന്നഭാല്  13-12-2016  മുതല്  ഡനിസലാംബര്
അവസഭാനവഭാരലാം വലര മണക്കടവനില് 175 കേന്യൂലസകസ്റ്റ് എന്ന കതഭാതനില് മഭാത്രകമ ജേലലാം
നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുളലവന്നസ്റ്റ്  98-ാാമതസ്റ്റ്  JWRB  കയഭാഗത്തനില്  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകേയുലാം  തടര്ന്നസ്റ്റ്  മണക്കടവനികലയ്ക്കുള്ള  ജേലവനിതരണ  കതഭാതസ്റ്റ്  ഇരു
ഗവണ്ലമന്റുകേളുലടയുലാം തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരമഭാകേഭാലമന്നസ്റ്റ് ധഭാരണയുമഭായനി.  ഇതനിനുപുറലമ
തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ് കഷഭാളയഭാറനിലല ജേലസലാംഭരണ നനിലവചസ്റ്റ് കനഭാക്കുകമ്പഭാള ലഫബ്രുവരനി 1-ാം
തതീയതനി കകേരളഭാ കഷഭാളയഭാര് റനിസര്കവഭായര് പൂര്ണ്ണ ജേലനനിരപനിലഭാക്കുകേ അസഭാധലമഭായതനിനഭാല്
തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  കഷഭാളയഭാറനിലല  മുഴുവന  ജേലവുലാം  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനികലയസ്റ്റ്  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്
കഷഭാളയഭാര് പവര്ഹസൗസസ്റ്റ്  II  വഴനികയഭാ, By-pass  വഴനികയഭാ,  കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള്ള ജേല
വനിഹനിതലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കണലമനലാം കകേരളലാം ആവശലലപട്ടു.
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7-1-2017-ല്  ജേലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  വതീണ്ടുലാം  ബഹുമഭാനലപട  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്
മുഖലമനനിക്കസ്റ്റ്  കേത്തയചതനിലന  തടര്ന്നസ്റ്റ്  28-1-2017-നസ്റ്റ്  തനിരുവനനപുരത്തുവചസ്റ്റ്
അനര്സലാംസഭാന ലസക്രടറനിതല ചേര്ച നടക്കുകേയുലാം മണക്കടവസ്റ്റ്  വനിയറനില്  2017
മഭാര്ചസ്റ്റ്  അവസഭാനലാം  വലര  290  കേന്യൂലസകസ്റ്റ്  എന്ന കതഭാതനില് ജേലലാം  നല്കേണലമനലാം കകേരള
കഷഭാളയഭാറനില്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ജേലലാം  ലഭലമഭാക്കണലമനലാം  കകേരളലാം  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനികനഭാടസ്റ്റ്
ആവശലലപടുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പനി.എ.പനി.-യനിലല
ജേലദസൗര്ലഭലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  കകേരളലാം  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടുമഭായനി  സഹകേരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്
തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  ആവശലലപടുകേയുലാം  എന്നഭാല്  കേതീഴസ്റ്റ്  നദതീതട  അവകേഭാശപ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്
മുഴുവന  ജേലവുലാം  ലഭനികക്കണതഭാലണന്നസ്റ്റ്  ചൂണനിക്കഭാടനി  കകേരളലാം  അതസ്റ്റ്  നനിരഭാകേരനിച്ചു.
2017  ലഫബ്രുവരനി  15  വലര  200  കേന്യൂലസകസ്റ്റ് എന്ന കതഭാതനില് മണക്കടവനില് ജേലലാം
ലഭലമഭാക്കണലമന്നതസ്റ്റ്  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  തതസ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിച്ചു.  എന്നഭാല്  ശനിരുവഭാണനിയനില്
നനിന്നസ്റ്റ്  ജേലലാം  പമ്പസ്റ്റ്  ലചേയസ്റ്റ്  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനിനസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കണലമന്ന  ആവശലത്തനികനല്
ഇതനിനസ്റ്റ് ഉയര്ന്ന തലത്തനിലുള്ള തതീരുമഭാനലാം ആവശലമഭാലണന്നസ്റ്റ് ചൂണനിക്കഭാടനി കകേരളലാം
പ്രസ്തുത  ആവശലലാം  തല്ക്കഭാലലാം  നനിരഭാകേരനിച്ചു.  28-1-2017-ലല  ലസക്രടറനിതല
ചേര്ചയനിലുണഭായ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം 6-2-2017 മുതല് 15-2-2017 വലര മണക്കടവസ്റ്റ്
വനിയറനില് 200 കേന്യൂലസകനിലധനികേലാം ജേലലാം ലഭനിക്കുകേയുലാം തടര്ന്നസ്റ്റ് 16-2-2017-ല് നടന്ന
ഉകദലഭാഗസതല ചേര്ചലയത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  28-2-2017  വലര  ആളനിയഭാറനില്  നനിന്നസ്റ്റ്  250
കേന്യൂലസകസ്റ്റ് ജേലലാം തറനവനിടഭാലമനലാം മണക്കടവനില് ഏകേകദശലാം  190-200  കേന്യൂലസകസ്റ്റ്
വലര ജേലലാം ലഭലമഭാക്കഭാലമനലാം തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ് സമ്മേതനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. പനി.എ.പനി. കേരഭാര്
പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  ഏപ്രനില്  ഒനലാം  രണ്ടുലാം  വദസ്വവഭാരങ്ങളനിലുലാം  കമയസ്റ്റ്  ഒന്നഭാലാം
വദസ്വവഭാരത്തനിലുലാം മണക്കടവനില് ജേലവനിഹനിതമനില.  എന്നഭാല് കകേരളത്തനിലന്റെ  laison
officers-ലന്റെ സമകയഭാചേനിതമഭായ ഇടലപടലുകേളുലട ഫലമഭായനി രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന മണക്കടവസ്റ്റ് വനിയറനില് 100 കേന്യൂലസകസ്റ്റ് എന്ന കതഭാതനില് ജേലലാം
ലഭലമഭാക്കഭാലമന്നസ്റ്റ്  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  ജേലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്  അധനികൃതരുമഭായനി  ധഭാരണയനിലഭായനിരുന.
എന്നഭാല്  ആളനിയഭാര്  ഡഭാമനിനുലാം  മണക്കടവസ്റ്റ്  വനിയറനിനുമനിടയനില്  നദനിയനില്  നനിന്നസ്റ്റ്
തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്  കേര്ഷകേരുലാം മറസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലാം ഗണലമഭായ കതഭാതനില് ജേലലാം  പമ്പസ്റ്റ്
ലചേയ്ലതടുക്കുന്നതനിനഭാല്  100  കേന്യൂലസകനിലനക്കഭാള കുറഞ്ഞ കതഭാതനിലഭാലണങനിലുലാം
മണക്കടവനില്  ജേലലാം  ലഭലമഭായനിരുന.  നടപസ്റ്റ്  ജേല(2017-18)  വര്ഷലാം  1-7-2017-നസ്റ്റ്  ആണസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ് തലന്ന ഇസൗ വര്ഷത്തനിലല കൃഷനിക്കുലാം വവദതകതഭാല്പഭാദനത്തനിനുലാം
കവണ ജേലലാം പനി.എ.പനി.-യനില് നനിനലാം ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള തതീവ്രശമങ്ങള കകേരള സര്ക്കഭാരുലാം
ജേലകസചേന വകുപ്പുലാം കകേരള വവദതതനി കബഭാര്ഡുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  27-6-2017-ലല
സര്ക്കഭാര് കേത്തസ്റ്റ് നമ്പര്  ISWC2/85/2017/WRD  പ്രകേഭാരലാം പനി.എ.പനി.  ഡഭാമനിലന്റെ
ലഡഡസ്റ്റ്  കസഭാകറജേനില്  ഉള്ള ജേലലാം  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനിലന്റെ കുടനിലവള്ളഭാവശലത്തനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
ലകേഭാണസ്റ്റ്  ആളനിയഭാര്  ഡഭാമനിലുള്ള  600mcft  live  storage  ആയനിട്ടുള്ള ജേലലാം  ചേനിറ്റൂര്
പുഴയുലട  ആവശലത്തനിനഭായനി  തറനവനിടണലമന്നസ്റ്റ്  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടനികനഭാടസ്റ്റ്  ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
തടര്നലാം  ഇസൗ  വനിഷയത്തനില്  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ഇടലപടലുകേള  യഥഭാസമയലാം
നടത്തുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.
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ജേലസലാംരക്ഷണലാം

165(863)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജേലസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കതഭാടസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണലാം,  കതഭാടനിലന്റെ  വശങ്ങൾ
ലകേടല് തടങ്ങനിയ പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് എലനങനിലുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മലപ്പുറലാം ജേനിലയനിൽ ഈ പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
അനുവദനിച തകേയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കുളങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  കവണനിയുള്ള  സര്ക്കഭാര്  പദതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ജേലസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കതഭാടുകേളുലട  പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനി  സലാംരക്ഷണലാം,
ആഴലാംകൂടല്,  ശുചേതീകേരണലാം,  പുനരുദഭാരണലാം  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേള  വനിവനിധ  പദതനികേളഭായ
നബഭാര്ഡസ്റ്റ് പദതനി,  ബഡ്ജേറനില് പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന പദതനികേള,  പഭാന സതീലാം,  കസറസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ്  (പഭാന/കനഭാണ്  പഭാന),  ഹരനിത  കകേരളലാം  എന്നനിവയനിലുളലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

(സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കസറസ്റ്റ് ഫണനിലന്റെ കനഭാണ് പഭാന സതീമനില്
ഉളലപടുത്തനി  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനില്  5  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  85  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിച്ചു.
പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. നനിലമ്പൂര് നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനില് ചുങത്തറ പഞഭായത്തനില്

മഭാതഭാ ലചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാമനിലന്റെ മുകേളഭഭാഗവുലാം തഭാഴ്ഭഭാഗവുലാം സലാംരക്ഷണ

പ്രവൃത്തനി - 15 ലക്ഷലാം രൂപ

2. വണ്ടൂര് നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഒലനിപ്പുഴയസ്റ്റ് കുറുലകേ കുകണഭാട

ലചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാമനിലന്റെ മുകേളഭഭാഗത്തസ്റ്റ് വലതകേര സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനി- 20

ലക്ഷലാം രൂപ

3. പുലഭാമകനഭാള പഞഭായത്തനിലല ചേനിറഭാടനിപഭാടലാം  സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനി  -

10 ലക്ഷലാം രൂപ
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4. മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനിലല  കേഭാലടനി  പഞഭായത്തനില്  നരനിപറമ്പസ്റ്റ്  കതഭാടനിലന്റെ
അടനിയനര പഭാര്ശസ്വ സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനി - 20 ലക്ഷലാം രൂപ

5. കവങ്ങര നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല കവങ്ങര പഞഭായത്തനിലല
പഭാണനിശഭാലയസ്റ്റ്  സമതീപലാം വലനികയഭാറ വലനിയ കതഭാടനിലന്റെ പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനി
സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനികേള - 20 ലക്ഷലാം രൂപ

(ഡനി)  ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി,  ആസനി വനികേസന ഫണസ്റ്റ്,  സലാംസഭാന പഭാന
ഫണസ്റ്റ് മുതലഭായവ ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് കുളങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണലാം ലചേയ്തുവരുനണസ്റ്റ്.

പഭാചനിമട ലകേഭാക്കകകേഭാള ദുരനിതബഭാധനിതരഭായവര്ക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം

166(864) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജേയരഭാജേന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .    കജേഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജേലചൂഷണത്തനിലനതനിരഭായ ജേനകേതീയ സമരലാംമൂലലാം പൂടനിയ പഭാചനിമടയനിലല
ലകേഭാക്കകകേഭാള ഫഭാകറനിയുലട പ്രവര്ത്തനഫലമഭായനി ദുരനിതബഭാധനിതരഭായവര്ക്കസ്റ്റ് നഷ
പരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാന  എന്തു  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ആവശലത്തനിനഭായനി  പഭാസഭാക്കനിയ  പഭാചനിമട  ലസഷലല്  വട്രബന്യൂണല്
നനിയമലാം  രഭാഷ്ട്രപതനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാലത  പനിനവലനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്
പുതനിയ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം സഭാധലമഭാകണഭാ എന പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  ലസഷലല് വട്രബന്യൂണല് വഴനി അലഭാലത ഇരകേളക്കസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള  മറസ്റ്റ്  നനിയമ  നടപടനികേലള  കുറനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  നനിയമ  വകുപസ്റ്റ്,  അഡസ്വകക്കറസ്റ്റ്  ജേനറല്  എന്നനിവരുലട  അഭനിപ്രഭായലാം
ആരഭാഞ്ഞസ്റ്റ് തടര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

പുലനിമുടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

167(865) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജേ  .   മഭാകനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  വര്ഷലത്ത ബജേറനില്  135  കകേഭാടനിയുലട  പുലനിമുടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയനില് ലകേഭാചനി നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല ലചേലഭാനലാം പഞഭായത്തനിലല കേടല്
ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) എങനില് ഇതസലാംബനനിച ഉത്തരവുകേലളലനങനിലുലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില് പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട  ഇകപഭാഴലത്ത സനിതനിലയലനന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.

മതീനചനില് റനിവര്വഭാലനി പദതനി

168(866) ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജേഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതീനചനില് റനിവര്വഭാലനി പദതനിയുലട കേതീഴനില് കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  കേനിടങ്ങൂര്  പഞഭായത്തനില്  ലറഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജേസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  എത്ര തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ആയതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിയുലട സഭാകങതനികേഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനിൽ
കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ; ആയത ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതസലാംബനനിചസ്റ്റ് എലാം.എല്.എ. 29-3-2017-ല് നല്കേനിയ പരഭാതനിയനില്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനി  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ആയതനിലന്റെ മനനിയഭാഫതീസനിലലയുലാം  സനി.ഇ.
ഓഫതീസനിലലയുലാം ഫയല് നമ്പരുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മതീനചനില് നദതീതട പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കേനിടങ്ങൂര് പഞഭായത്തനിലല
ലചേലാംബഭാവനില്  മതീനചനില്  നദനിക്കസ്റ്റ്  കുറുലകേ  മനിനനി  ഡഭാമുലാം  റഗുകലറര്  കേലാം  ഫുഡസ്റ്റ്  ബനിഡ്ജലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  7  കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയനിരുനലവങനിലുലാം
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ബഡ്ജേറനില് തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.

(ബനി) ഇസൗ പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ് 13/TS/CE P II/2014-15 തതീയതനി 31-3-2015 പ്രകേഭാരലാം 8.05
കകേഭാടനി രൂപയസ്റ്റ് (DSR 2014 പ്രകേഭാരലാം) സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുനലവങനിലുലാം
ബജേറസ്റ്റ്  വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല്  ടനി  പ്രവൃത്തനി  ലടണര്  ലചേയ്യഭാന
സഭാധനിചനിരുന്നനില. ഇകപഭാള കേനിഫ്ബനി പദതനിയനില് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന റഗുകലററുകേളുലട പടനികേയനില് കേനിടങ്ങൂര് പഞഭായത്തനിലല ലചേലാംബഭാവനില്
മനിനനിഡഭാമുലാം  റഗുകലററുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനി  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി DSR 2016 പ്രകേഭാരലാം എസനികമറസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.
404/2020



258       കകേരള നനിയമസഭ                  ആഗസസ്റ്റ്  9,  2017

(സനി)  പരഭാതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  DSR  2016  പ്രകേഭാരലാം  എസനികമറസ്റ്റ്
തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.  ഇസൗ വനിവരലാം ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.-ലയ 2-8-2017-ലല
ലഎ.ആര്.3/25/17/ജേവനിവ  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  കേത്തസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി
വനിഷയലാം  സലാംബനനിച  ബഹുമഭാനലപട  ജേലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയുലട  ഓഫതീസനില്
ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  നല്കേനിയ  കേത്തനിലന്റെ  റഫറനസസ്റ്റ്  നമ്പര്  2146/M(WR)/
VIP/2017-ഉലാം  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്,  കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്-2  ഓഫതീസനിലല  ഫയല്  നമ്പര്
WP2/6691/13/D16-ഉലാം ആണസ്റ്റ്.

പഭാചനിമട നഷപരനിഹഭാര വട്രബന്യൂണല്

169(*T867) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2011-ലല  പഭാചനിമട  നഷപരനിഹഭാര  വട്രബന്യൂണല്  രൂപതീകേരണ  ബനില്  രഭാഷ്ട്രപതനി
തനിരനിചയച  സഭാഹചേരലത്തനില്  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനികേകളഭാലട  പുതനിയ  ബനില്
അവതരനിപനിക്കുവഭാന എലനങനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിയമ  വകുപസ്റ്റ്,  അഡസ്വകക്കറസ്റ്റ്  ജേനറല്  എന്നനിവരുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചസ്റ്റ്
തടര്ന്നസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനി സലാംബനനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനിലല ജേലസമൃദനി പദതനി

170(868)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനില്  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  ജേലസമൃദനി  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി നല്കേനിയ അകപക്ഷ (നമ്പര് 2570/WR/VIP/17) യനികനൽ എന്തു നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ അകപക്ഷയുലട നനിലവനിലല സനിതനിലയനഭാലണനലാം തടര് നടപടനി
എനഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷയനികനല്  അടനിയനര  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുവഭാന
ചേതീഫസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് (I&A)ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  ടനി  അകപക്ഷ  തടര്  നടപടനികേളക്കഭായനി  ബനലപട  ലചേറുകേനിട  ജേലകസചേന

വനിഭഭാഗലാം  സൂപ്രണനിലാംഗസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സൂപ്രണനിലാംഗസ്റ്റ്  എഞനിനതീയറനില്

നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  റനികപഭാര്ടനിലന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുലാം  ഫണനിലന്റെ  ലഭലത  അനുസരനിച്ചുലാം

ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കേഭാടഭാക്കട നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല

കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ഇരുമ്പനിളനിയലാം-വകേതക്കടവസ്റ്റ് , കുറനിപ്പുറലാം-കേങക്കഭാവസ്റ്റ്  ലറഗുകലറര് കേലാം

ബനിഡ്ജേസ്റ്റ് എന്നതീ പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി

171(869)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇരുമ്പനിളനിയലാം-വകേതക്കടവസ്റ്റ്,  ബഡ്ജേറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  കുറനിപ്പുറലാം-

കേങക്കടവസ്റ്റ് ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജേസ്റ്റ് എന്നതീ പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ലടണര് നടപടനികേളഭായനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  രണസ്റ്റ്  പദതനികേളുലടയുലാം  നനിലവനിലല  അവസലയക്കുറനിചസ്റ്റ്  വലകമഭായ

വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.

(സനി)  ഇരുമ്പനിളനിയലാം-വകേതക്കടവസ്റ്റ്  റഗുകലറര്  ഭഭാരതപ്പുഴയുലടയുലാം  തൂതപ്പുഴയുലടയുലാം

സലാംഗമ  സഭാനത്തനില്നനിനലാം  തൂതപ്പുഴയനില്  ഏകേകദശലാം  2  കേനി.മതീ.  അപസ്റ്റ്ട്രതീമനിലഭായഭാണസ്റ്റ്

ലപ്രഭാകപഭാസസ്റ്റ്  ലചേയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് ഭഭാരതപ്പുഴയനില് തൂതപ്പുഴയുലട  സലാംഗമ  സഭാനത്തനിനസ്റ്റ്

ലതഭാട്ടുതഭാലഴ  കൂടക്കടവനില്  ജേലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  ഒരു  റഗുകലററനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  വകേതക്കടവസ്റ്റ് ആര്.സനി.ബനി.-യുലട ഇനലവസനികഗഷന

എസനികമറനിനസ്റ്റ്  ലഎ.ഡനി.ആര്.ബനി.യനില്നനിനലാം  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി  ലഭനിചനിരുലന്നങനിലുലാം

കൂടക്കടവസ്റ്റ് റഗുകലററനില് കശഖരനിക്കുന്ന ലവള്ളലാം വകേതക്കടവസ്റ്റ് ഭഭാഗത്തുലാം എത്തുലമന്നതനിനഭാല്

പദതനിയുലട  ആവശലകേത  പുനനഃപരനികശഭാധനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  കുറനിപ്പുറലാം-കേങക്കടവസ്റ്റ്

ആര്.സനി.ബനി.-ക്കുകവണനി 100  കകേഭാടനി രൂപയുലട ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇസൗ  പ്രവൃത്തനി  കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ലകേഭാടഭാരക്കര രവനിനഗറനില് ജേലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള
സലലാം

172(870) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര രവനിനഗറനില് ജേലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില് ഉള്ള
സലത്തനിലന്റെ വനിസ്തൃതനി സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  രവനിനഗറനിൽ  നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഓഫതീസുകേളുലടയുലാം  ലകേടനിടങ്ങള
ഒഴനിഞ കേനിടപ്പുലണങനില് അവയുലടയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലകേഭാടഭാരക്കര രവനിനഗറനില് ജേലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില്
2  ലഹകര്  80  ആര്  90  ചേതരശ  മതീറര്  സലമുണസ്റ്റ്.   ടനി  സലത്തസ്റ്റ്  നനിലവനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഓഫതീസുകേള സലാംബനനിച വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ലകേ.ലഎ.പനി.(ആര്.ബനി.) സര്ക്കനിള ഓഫതീസസ്റ്റ്

ലകേ.ലഎ.പനി.(ആര്.ബനി.) ഡനിവനിഷന ഓഫതീസസ്റ്റ്

ലകേ.ലഎ.പനി.(എല്.ബനി.) സബസ്റ്റ് ഡനിവനിഷന നമ്പര് 17 ഓഫതീസസ്റ്റ്

ലകേ.ലഎ.പനി.(എല്.ബനി.) ലസക്ഷന 47/17

ലകേ.ലഎ.പനി.(എല്.ബനി.) ലസക്ഷന 49/17

ലകേ.ലഎ.പനി.(എല്.ബനി.) ലസക്ഷന 51/17

ഇറനികഗഷന ലസക്ഷന

കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ഡനിവനിഷന ഓഫതീസസ്റ്റ്

കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള സബസ്റ്റ് ഡനിവനിഷന

കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ്

സബസ്റ്റ് ട്രഷറനി ഓഫതീസസ്റ്റ്

എലാം.ലഎ. സബസ്റ്റ് ഡനിവനിഷന ഓഫതീസസ്റ്റ്

വമനര് ഇറനികഗഷന ലസക്ഷന

രവനിനഗറനില് നനിലവനില് ഒരു കഗഭാഡസൗണ് ഒഴനിഞകേനിടക്കുനണസ്റ്റ്.
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ഉപ്പുലവള്ളലാം കേയറുന്നതമൂലലാം കനരനിടുന്ന കൃഷനിനഭാശലാം

173(871)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര് എന്നതീ ജേനിലകേളനിലല കേഭാര്ഷനികേ കമഖലകേളഭായ
തൃക്കരനിപ്പൂര്,  അന്നൂര്,  കുന്നനിയന,  കേഭാറകമല്,  കേരനിലവളര്  പ്രകദശങ്ങളനിൽ  ഉപ്പുലവള്ളലാം
കേയറുന്നതമൂലലാം  കനരനിടുന്ന  കൃഷനിനഭാശലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  ലനല്കൃഷനിക്കഭാര്  ആവശലലപട്ടു
വരുന്ന ഉളനിയലാംകേടവനിലല ലറഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജേസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി ബനലപട
നടപടനി ഏത ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തടനിപഭാലലാം അണലക്കടസ്റ്റ് വര്ഷങ്ങളഭായനി കകേടുപഭാടുകേളമൂലലാം പ്രവര്ത്തന
രഹനിതമഭായതനിനഭാല്  ഈപ്രകദശത്തുള്ളവരുലട  പ്രശ് നങ്ങള  ശഭാശസ്വതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉളനിയലാംകേടവനിലല  ലറഗുകലറര്  കേലാം  ബനിഡ്ജേനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി
ബനലപടസ്റ്റ് പ്രഭാഥമനികേ പഠനങ്ങള മഭാത്രകമ നടത്തനിയനിട്ടുള. പദതനിയുലട വനിശദമഭായ
ഇനലവസനികഗഷന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സഭാധലതഭാ  പഠനത്തനിനുകശഷലാം  വനിശദമഭായ
ഡനിവസനുലാം എസനികമറ്റുലാം തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  തൃക്കരനിപ്പൂര്  പ്രകദശലത്ത  തലചഭാല്  അണലക്കടനിലന്റെ  കകേടുപഭാടുകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള വനിശദമഭായ ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴ ഡഭാമനിലന്റെ രണഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം

174(872)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാഞ്ഞനിരപ്പൂഴ  ഡഭാമനിലന്റെ  രണഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബനനിചസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  എലനലഭാലാം;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേലാം തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴ  ജേലകസചേന  പദതനിയുലട  രണഭാലാം  ഘടമഭായനി  ഭഭാരതപ്പുഴയുലട
വകേവഴനിയഭായ  തപനഭാടസ്റ്റ്  പുഴയനില്  ഒരു  അണലകേടനി  അതനില്  നനിനള്ള  ജേലലാം
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് 5957 ലഹകര് സലത്തസ്റ്റ് ജേലകസചേനലാം നടത്തുവഭാനുള്ള പദതനിയഭാണസ്റ്റ്
വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനില.

(ബനി) ഇല.
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കേടലഭാക്രമണവുലാം കേടല്ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണവുലാം

175(873)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് ഇസൗ വര്ഷലാം കേടല് ആക്രമണലാംമൂലലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ള നഭാശ
നഷങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;;

(ബനി)  ഇസൗ  ദുരനലാം  ഇനനി  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന  എനസ്റ്റ്  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ;

(സനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേടല്ഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് നതീക്കനിവചതലാം ലചേലവഴനിചതമഭായ തകേ ജേനില തനിരനിചസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  കേടലഭാക്രമണലാം
തടയുന്നതനിനുലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിരുന  ;
ഇതനിനസ്റ്റ് കവണനി എത്ര തകേ ലചേലവഴനിചനിരുന ;

(ഇ)  കകേരളത്തനില്  ഏലതലഭാലാം  ജേനിലകേളനില്  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  നനിളത്തനില്
കേടല് ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയുണസ്റ്റ്;  അതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായനി വരുന്ന ഫണസ്റ്റ്
എത്രയഭാണസ്റ്റ്; ഇസൗ ഫണസ്റ്റ് എങ്ങലന കേലണത്തുലാം ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) നഭാശനഷങ്ങള വനിലയനിരുത്തുന്നതസ്റ്റ് സലാംസഭാന ദുരനനനിവഭാരണ വനിഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) തകേര്ന്നടനിഞ്ഞ കേടല്ഭനിത്തനികേള പുനര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം IIT
Madras/CWPRS,  Pune-യുലട  പഠനപ്രകേഭാരലാം  കൂടുതല്  കേടലഭാക്രമണ  സഭാധലതയുള്ള
സലങ്ങളനില്  (vulnerable  reaches)  കേരനിങലസ്റ്റ്ല്ല്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  കേടല്ഭനിത്തനി/
പുലനിമുട്ടുകേള ഫണനിലന്റെ ലഭലത അനുസരനിചസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിവരുന.  ഫലപ്രദമഭായ മറസ്റ്റ്
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അതഭായതസ്റ്റ്  Geo-tube  മണല്  ചേഭാക്കുകേള  തടങ്ങനിയ  soft  solutions
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവയുലട  ഗുണകദഭാഷങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  കകേരളത്തനിലല  തതീരപ്രകദശങ്ങളനില്  അനുകയഭാജേലമഭായ
കേടലഭാക്രമണ പ്രതനികരഭാധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് തലത്തനില് ഒരു
ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭഭാവനിയനിലല നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കസ്റ്റ് അവരുലട
നനിര്കദ്ദേശവുലാം കേണക്കനിലലടുക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം 1-ല് കചേര്ക്കുന.*

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  IIT,  Madras/CWPRS,  Pune-യുലട  പഠനപ്രകേഭാരലാം  കേടല്ഭനിത്തനി/
പുലനിമുട്ടുകേള  ഇവ  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  ലഭലമഭായ  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കേടല്ഭനിത്തനി
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്
14871.50  ലക്ഷലാം രൂപ പഭാന ലഹഡനിലുലാം  4589.24  ലക്ഷലാം രൂപ കനഭാണ് പഭാന
ലഹഡനിലുലാം ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേഭാസല് ഇകറഭാഷന ഫതീല്ഡസ്റ്റ് സഡതീസനിലന്റെ  (CEFS)
പഠനപ്രകേഭാരമുള്ള  ജേനില  തനിരനിച്ചുള്ള  പടനികേ  അനുബനലാം  2-ല്  കചേര്ക്കുന.* IIT,
Madras/CWPRS,  Pune-യുലട  പഠനപ്രകേഭാരവുലാം  കേടലഭാക്രമണ  പ്രതനികരഭാധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് തലത്തനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനിയുലട
നനിര്കദ്ദേശവുലാം കേണക്കനിലലടുത്തഭാണസ്റ്റ്  കേടലഭാക്രമണ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കു
കവണ  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിശയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതനിനുകവണനിവരുന്ന  തകേ  സലാംസഭാന
ഫണസ്റ്റ്,  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്,  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനി  (കേനിഫ്ബനി)  എന്നനിവ
മുകഖനയഭാണസ്റ്റ് കേലണത്തുന്നതസ്റ്റ്.

കകേഭാടയല് നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി

176(874)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  പ്രവൃത്തനികേളുമഭായനി  ബനലപട
143/എലാം.ഐ 2/2017  ജേലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്,  1231989/  എലാം.ഐ 2/2017  ജേലവനിഭവ
വകുപസ്റ്റ്,  1231956/  എലാം.ഐ 2/2017 ജേലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്  എന്നതീ  ഫയലുകേളുലട  വനിശദമഭായ
വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഫയലുകേളനിലല പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് വനിശദമഭായ എസനികമറസ്റ്റ് ചേതീഫസ്റ്റ്
എഞനിനതീയര് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാടയല് നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല മകങരനി പഭാടകശഖര ലനല്ലുല്പഭാദന
സമനിതനി  ലചേയര്മഭാന  ശതീ.  പരകമശസ്വരന  നഭായര്  മകങരനി  ലനിഫസ്റ്റ്  ഇറനികഗഷന  പദതനിയുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി ബനലപട്ടുലാം തടയണ നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിച്ചുലാം ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  നനികവദനലാം  സലാംബനനിചതഭാണസ്റ്റ്  1231989/എലാം.ലഎ.2./
2017/ജേവനിവ  നമ്പര്  ഫയല്.  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജേറനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കകേഭാടയല്  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പ്രവൃത്തനികേള നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  കവണ
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലലാം  എലാം.എല്.എ.
ജേലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ് ലസക്രടറനിക്കുലാം ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കുലാം സമര്പനിച കേത്തുകേള സലാംബനനി
ചതഭാണസ്റ്റ്  143/എലാം.ലഎ.2/2017/ജേ.വനി.വ., 1231956/എലാം.ലഎ.2/2017/ജേ.വനി.വ.  നമ്പര് ഫയലുകേള.
പ്രസ്തുത ഫയലുകേളനില് ചേതീഫസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്  (ലഎ&എ)-യുലട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ആവശലലപടനിരുലന്നങനിലുലാം
ലഭലമഭായനിരുന്നനില.   എന്നഭാല്  7-8-2017-ല് ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്  (ജേലകസചേനവുലാം
ഭരണവുലാം) നല്കേനിയ റനികപഭാര്ടനിലല വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:

ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  1994-ല് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച ലചേറുകേനിട
ജേലകസചേന വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള മകങരനി ലനിഫസ്റ്റ് ഇറനികഗഷന സതീമനിലന
ആശയനിചഭാണസ്റ്റ്  മകങരനി  പഭാടകശഖരത്തനിലല  ലനല്കൃഷനി  നടനവരുന്നതസ്റ്റ്.  40
എചസ്റ്റ്.പനി.  കമഭാകടഭാര്  പ്രവര്ത്തനിപനിചസ്റ്റ്  ഭഭാരതപ്പുഴയനില്നനിനസ്റ്റ്  1940  മതീറര്  നതീളമുള്ള
കേനഭാലനിലൂലട  ലവള്ളലാം  പമ്പസ്റ്റ്  ലചേയഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില്  ഇസൗ  സതീലാം  പ്രവര്ത്തനിചസ്റ്റ്
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പദതനി  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  മനിര്പ
പദതനിയനില്  ലഭനിച  40  എചസ്റ്റ്.പനി.  കമഭാകടഭാര്  ഇവനിലട  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇസൗ
കമഭാകടഭാര് കൂടനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ വപപ്പുകേളുലടയുലാം കൂടഭാലത പമ്പസ്റ്റ്
ഹസൗസനിനസ്റ്റ്  ചുറ്റുമതനില്  ഉളലപലട  30  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പ്രവൃത്തനികേള  ഇകപഭാള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇകപഭാള ആലകേയുള്ള  1940  മതീറര്  കേനഭാലനില് ലചേയനികനജേസ്റ്റ്   0
മുതല്  1100  മതീറര് വലര കമസനറനി കേനഭാല് നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  തടര്നള്ള  840  മതീറര്
മണ്കേനഭാലനില്നനിനലാം 200 മതീറര് കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ് കേനഭാല് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി 70
ശതമഭാനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനി  പഭാടത്തസ്റ്റ്  വനിളലവടുത്ത  ഉടന
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചസ്റ്റ്  മണ്കേനഭാലനിലന്റെ  കചേഭാര്ച
തടയുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കുറനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനിലല
ആനപടനി എന്ന സലത്തസ്റ്റ് ഒരു സനിരലാം തടയണ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  കമല്  പദതനിക്കസ്റ്റ്  തഭാഴ്ഭഭാഗത്തഭായനി
കുറനിപ്പുറലാം  പഞഭായത്തനിലല  കേഭാങക്കടവനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ഒരു
റഗുകലറര് കേലാം ബനിഡ്ജേസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇസൗ
ആര്.സനി.ബനി. നനിലവനില് വന്നഭാല് എല്.ലഎ. സതീമനിനസ്റ്റ് പമ്പസ്റ്റ് ലചേയ്യഭാന ആവശലമുള്ള
ജേലലാം ലഭനിക്കുലാം.  ആയതനിനഭാല് തടയണയുലട ആവശലമനില.  കകേഭാടയല് നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  പ്രവൃത്തനികേള  2017-18  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജേറനില്  ഉളലക്കഭാള്ളനികക്കണ
സമയപരനിധനി  കേഴനിഞ്ഞതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനികേള  ബജേറനില്  ഉളലപടുത്തഭാന  സഭാധനിചനിടനില.
ആയതനിനഭാല്  2018-19  വര്ഷത്തനിലല  പുതനിയ  ബഡ്ജേറനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനു
കവണനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ബഭാധകേമല.
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പഭാചനിമടയനിലല ലകേഭാകക്കഭാകകേഭാള കേമ്പനനി

177(875) ശതീ  .   സണ്ണനി കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ.  ലകേ.  നഭായനഭാര് മനനിസഭയുലട കേഭാലത്തസ്റ്റ്  2000-ത്തനില് അനുമതനി
നല്കേനിയ  പഭാചനിമടയനിലല  ലകേഭാകക്കഭാകകേഭാള  കേമ്പനനി  ഇനനി  തറക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശമനിലലന്നസ്റ്റ്
കേമ്പനനി അധനികൃതര് സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് നനിലപഭാടസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പരനിസനിതനി  നനിയമങ്ങളുലട  നഗ്നമഭായലലാംഘനലാം നടത്തനി ജേനജേതീവനിതലാം
ദുസഹമഭാക്കനിയ  കേമ്പനനിയനില്നനിനലാം  നഷപരനിഹഭാര  തകേ  ഈടഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനങനിലുലാം
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനിയ പഭാചനിമട വട്രബന്യൂണല് ബനിലനിനസ്റ്റ്  രഭാഷ്ട്രപതനി
അനുമതനി  നനികഷധനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്  പുതനിയ  ബനില്  അവതരനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;  ഇത  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നനിയകമഭാപകദശലാം  കതടനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാനവുലാം  ഹനിന്ദുസഭാന  ലകേഭാകക്കഭാകകേഭാള  ബനിവകറജേസസ്റ്റ്
വപ്രവറസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡുലാം  തമ്മേനിലുണഭായനിരുന്ന സനിവനില് അപതീല് നമ്പര്  4034/2009,
4035/2009, 4036/2009 എന്നതീ കകേസുകേള ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില്
13-7-2017 തതീയതനിയനില് പരനിഗണനയഭായനി വന്നകപഭാള ടനി കേമ്പനനിയുലട സതീനനിയര്
അഭനിഭഭാഷകേന  ഇനനിമുതല്  ഫഭാകറനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന  കേമ്പനനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനിലലനലാം
ആകേയഭാല്  വലസനസസ്റ്റ്  പുതക്കനി  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  വഹകക്കഭാടതനി
നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ സഭാധുത പരനിഗണനികക്കണതനിലലനലാം കബഭാധനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
ടനി  പ്രസഭാവലാം  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  കരഖലപടുത്തുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ടനി സനിവനില് അപതീലുകേള തതീര്പഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

(ബനി&സനി) നനിയമവകുപസ്റ്റ്,  അഡസ്വകക്കറസ്റ്റ്  ജേനറല് എന്നനിവരുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചസ്റ്റ്
തടര് നടപടനി സലാംബനനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ബതീമഭാപള്ളനിയനില് പുലനിമുടസ്റ്റ്

178(876)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബതീമഭാപള്ളനിയനില് പുലനിമുടസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ് നമ്പര് 515/2014/ഡബന്യൂ.ആര്.ഡനി.,  തതീയതനി: 21-5-2014  പ്രകേഭാരലാം എത്ര
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയഭാണസ്റ്റ്  നല്കേനിയതസ്റ്റ്;  എത്ര പുലനിമുട്ടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
വനിഭഭാവനലാം ലചേയതസ്റ്റ്;
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(ബനി)  ഈ പ്രവൃത്തനിയുലട  കേരഭാര്  ഏലറടുത്തതസ്റ്റ്  ആരഭാണസ്റ്റ്;  കേരഭാര്  വലവസ
പ്രകേഭാരലാം കേഭാലഭാവധനി ഏതവലരയഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഇതവലര എത്ര തകേയുലട പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്;  പഭാര്ടസ്റ്റ് ബനില്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പുലനിമുടസ്റ്റ്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  എന്നഭാണസ്റ്റ്  നടന്നതസ്റ്റ്;  ഉദ്ഘഭാടന  ചേടങ്ങനിനസ്റ്റ്
ലചേലവഭായ തകേലയത്ര ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബതീമഭാപള്ളനിയനില്  പുലനിമുടസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നതമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  സ.ഉ.
നമ്പര്  515/2014/ഡബത.ആര്.ഡനി.,  തതീയതനി  21-5-2014  പ്രകേഭാരലാം  1670  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണസ്റ്റ്  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  15  പുലനിമുട്ടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
വനിഭഭാവനലാം ലചേയതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശതീ.  പനി.  പ്രഭഭാകേരന,  കേമലഭാഭവന,  ലകേഭാഞനിറ  പനി.ഒ.,  ലവമ്പഭായലാം,
തനിരുവനനപുരലാം  എന്ന  കേരഭാറുകേഭാരനഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുത്തതസ്റ്റ്.  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി
4-4-2018 വലരയഭാണസ്റ്റ് (18 മഭാസലാം)

(സനി)  നഭാളനിതവലര  61  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പഭാര്ടസ്റ്റ് ബനില് നല്കേനിയനിടനില.

(ഡനി)  ഗുണകഭഭാകഭാക്കള  സലാംഘടനിപനിച  ഉദ്ഘഭാടന  ചേടങ്ങസ്റ്റ്  25-2-2016-ല്
നടന.  ജേലകസചേന വകുപസ്റ്റ് തകേലയഭാനലാം ലചേലവഴനിചനിടനില.

ലപരനിനല്മണ്ണ മണ്ഡലത്തനിലല പദതനികേള

179(877)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപരനിനല്മണ്ണ  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്  ജേലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന പദതനികേള ഏലതലഭാലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുലട  നനിലവനിലല  സനിതനിയുലാം  പദതനികേളക്കഭായനി
നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള തകേ എത്രയഭാലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ പദതനിയുലടയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 2017-18  വര്ഷത്തനില് ജേലകസചേന വകുപസ്റ്റ് ഏലതലഭാലാം പുതനിയ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ഈ മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി) 2017-18  ബഡ്ജേറനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതലാം കടഭാക്കണ് ലപ്രഭാവനിഷന
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതമഭായ പ്രവൃത്തനികേള; കൂടഭാലത കേടലഭാക്രമണലാം തടയുന്നതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള,
പുഴയുലടയുലാം കതഭാടുകേളുലടയുലാം സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കല്,  കുളങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം,
നനിലവനിലുള്ള ഇറനികഗഷന സക്കചഴനിലന്റെ അറകുറപണനികേള എന്നനിവ ആവശലകേതയുലാം ഫണസ്റ്റ്
ലഭലതയുലാം അനുസരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കേഭാലവര്ഷത്തനില് വന്ന കുറവസ്റ്റ്

180(878) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിൽ  തടര്ചയഭായനി മഴ കുറയുന്ന പശഭാത്തലത്തനില് ജേലസലാംഭരണലാം,
വനിനനികയഭാഗലാം,  ജേലകസചേനലാം  തടങ്ങനിയ  രലാംഗങ്ങളനില്  ആസൂത്രനിതനയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം
ശഭാസതീയമഭാറങ്ങള അവലലാംബനിക്കുവഭാനുലാം ജേലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ജേലസലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ  തടയണകേള,  ലറഗുകലററുകേള,
വനി.സനി.ബനി.-കേള (ലവന്റെഡസ്റ്റ് കക്രഭാസസ്റ്റ് ബഭാര്) എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള നടപടനിലയടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തവ, പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാനുലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനിലൂലട  കുളങ്ങളുലാം  ജേലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  സലാംരക്ഷനിചസ്റ്റ്  ജേലസലാംഭരണ
കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഡഭാലാം  റനിസര്കവഭായറുകേളുലട
കശഷനി വര്ദനിപനിക്കഭാന അതനില് അടനിഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന മണല്, ലചേളനി എന്നനിവ നതീക്കലാം
ലചേയ്യഭാനുള്ള പദതനിയുലാം പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനിലുള്ള ജേലകസചേന രതീതനികേള
മൂലമുള്ള ജേലനഷലാം കുറയ്ക്കുവഭാന സൂക്ഷ്മ  ജേലകസചേനലാം,  സനിലാംഗ്ലര് ഇറനികഗഷന,  ഡ്രെെനിപസ്റ്റ്
ഇറനികഗഷന തടങ്ങനിയ ജേലകസചേന രതീതനികേളക്കസ്റ്റ് മുനതൂക്കലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ
തള്ളനിയനില്  നനിനലാം  കൂടുതല്  വനിള  എന്ന  ഉകദ്ദേശലത്തനില്  ശഭാസതീയ  മഭാറങ്ങള
അവലലാംബനിക്കുനണസ്റ്റ്.  മഴയുലട ലഭലതക്കുറവസ്റ്റ്  മൂലമുണഭാകുന്ന വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനഭായനി
ജേലവനിനനികയഭാഗത്തനില് നനിയനണലാം പഭാലനിക്കണലമനള്ള അവകബഭാധലാം ജേനങ്ങളനില്
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ദൃശല മഭാധലമങ്ങള വഴനിയുലാം പരസലങ്ങള മുകഖനയുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  നടത്തുനണസ്റ്റ്.  ഭൂജേലവകുപസ്റ്റ്  ഭൂജേല  പരനികപഭാഷണത്തനിനഭായനി

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഭൂജേല സലാംരക്ഷണവുലാം കൃത്രനിമ ഭൂജേല സലാംകപഭാഷണവുലാം എന്ന പദതനി ദതീര്ഘകേഭാലഭാ
ടനിസഭാനത്തനില്  ജേലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ഭൂജേലത്തനിലന്റെ നനിയനണവുലാം ക്രമതീകേരണവുലാം എന്ന പദതനിയനിന കേതീഴനില് ലപഭാതജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭൂജേലത്തനിലന്റെ ഫലപ്രദമഭായ വനിനനികയഭാഗത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം സലാംകപഭാഷണ
ത്തനിനുമഭായുള്ള അവകബഭാധ  ക്ലഭാസുകേള  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  ഭൂജേല  വകുപസ്റ്റ്
സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.

ജേലനനിധനിയുലട  ഭഭാഗമഭായ  മഴകകേന്ദ്രലാം  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  മഴലവള്ള  സലാംഭരണ
കമഖലയനില് 2004 മുതല് ഏലറ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കനതൃതസ്വലാം നല്കേനിവരുന.  മഴ
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ ആദലഘട പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം മഴലവള്ള സലാംഭരണത്തനിലന്റെ
പ്രഭാധഭാനലലാം,  ആവശലകേത  തടങ്ങനി  സകനശങ്ങള  ജേനമധലത്തനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പരനിശമത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിരുന. 2010-11  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് ബജേറനില്
തകേ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  വലകനിഗത  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  മഴലവള്ള
സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആരലാംഭലാം കുറനിച്ചു. 2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മുതല്  മഴകകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  കനതൃതസ്വത്തനില്  വലകനിഗത  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം
സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാലയങ്ങളക്കുലാം മഴലവള്ള സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്ന പദതനി
ആരലാംഭനിച്ചു.  ഇതനികനഭാടകേലാം പദതനിക്കഭായനി  22.42  കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിക്കുകേയുലാം ആറസ്റ്റ്
ജേനിലകേളനിലല  15  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  840  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലുമഭായനി  4840
മഴലവള്ള സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്ന പദതനി അവസഭാനഘടത്തനില് എത്തനി
നനില്ക്കുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന  10  കകേഭാടനി രൂപ
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  6  ജേനിലകേളനിലല 9 ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില് മഴലവള്ള സലാംഭരണനികേള
നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന്നതനിലന്റെ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത  ബജേറനില്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന  18.20  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വലകനിഗത
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കുലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  മഴലവള്ള  സലാംഭരണനികേള
നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  നല്കുവഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാലത  തറന്ന  കേനിണറുകേളനില്  മഴലവള്ളലാം
കേടത്തനിവനിടസ്റ്റ്  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിലൂലട  ഭൂഗര്ഭജേല  വനിതഭാനത്തനിലന്റെ
കതഭാതസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  മഴ  കുറയുന്ന സഭാഹചേരലലാം
മുന്നനില്  കേണ്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  ശഭാസതീയമഭായ  പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  മഴലവള്ളലത്ത
ഉപയുകമഭാക്കുന.

ജേലകസഭാതസ്സുകേളുലട പുനരുജ്ജതീവനലാം

181(879) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജേയന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജേലകസഭാതസ്സുകേളുലട പുനരുജ്ജതീവനത്തനിനസ്റ്റ് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഹരനിത കകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പത്തനലാംതനിടയനിലല  ആദനിപമ്പ-
വരടഭാര് പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജേനപ്രതനിനനിധനികേള  പലങടുത്ത  'ജേലലമഭാഴുകുലാം  മുമ്പസ്റ്റ്  ജേനലമഭാഴുകേലട'
വനിളലാംബര ജേഭാഥയുലടയുലാം 'പുഴ നടത്ത'ത്തനിലന്റെയുലാം ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജേലകസഭാതസ്സുകേളഭായ കുളങ്ങള, കതഭാടുകേള, നദനികേള, കേഭായലുകേള എന്നനിവയുലട
പുനരുജ്ജതീവന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ജേലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  നനിര്വ്വഹനിച്ചു
വരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇവയുലട  പുനരുജ്ജതീവനത്തനിനഭായനി  ആവശലമനുസരനിചസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനികേള,  തടയണകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലചേളനിയുലാം  മറസ്റ്റ്  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  നതീക്കലാം
ലചേയ്യല്  തടങ്ങനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  സഭാമ്പത്തനികേ  ലഭലതയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
ഏലറടുക്കുന.  കൂടഭാലത  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില്  നദനികേളനികലയസ്റ്റ്  മഭാലനിനലലാം  കനരനിടസ്റ്റ്
നനികക്ഷപനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന കേമ്പനികവലനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന നടപടനിയുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുന. ഹരനിത
കകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ജേലലാം-മണ്ണസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണ  ഉപമനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം
ആദലഘടത്തനില് ജേല കസഭാതസ്സുകേളഭായ കുളങ്ങള,  കതഭാടുകേള എന്നനിവയുലട ശുദതീകേരണലാം,
പുനരുജ്ജതീവനലാം തടങ്ങനിയവയസ്റ്റ്  മുനഗണന നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭൂജേല
വകുപനില് ഭൂജേല സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം സലാംകപഭാഷണത്തനിനുമഭായനി കൃത്രനിമ ഭൂജേല സലാംകപഭാഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ജേലകസഭാതസ്സുകേളുലട
പുനരുജ്ജതീവനത്തനിനസ്റ്റ് കവണനിയുള്ള  ജേലനനിധനിയുലട  കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  കേനിണറുകേളനില്  ആഴലാം  കൂട്ടുകേ,  പഭാരപറസ്റ്റ്/സതീനനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന
അഴുക്കഭായ  ലവള്ളലാം  പമ്പസ്റ്റ്  ലചേയസ്റ്റ്  മഭാലനിനലലാം/മണ്ണസ്റ്റ്  നതീക്കല്  എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
പുതനിയ പമ്പസ്റ്റ് ലസറസ്റ്റ്  സഭാപനിച്ചുലാം ലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം
കുടനിക്കഭാന കയഭാഗലമഭാക്കനിത്തതീര്ക്കുന.

(ബനി)  ആദനി  പമ്പ,  വരടഭാര്  എന്നതീ ജേലകസഭാതസ്സുകേള  ജേനകേതീയ പങഭാളനിത്തകതഭാലട
(സഭാമ്പത്തനികേ  സമഭാഹരണലാം  ഉളലപലട)  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ജേലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ആദലഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഹരനിത
കകേരളലാം മനിഷന,  തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  ജേലകസചേന വകുപസ്റ്റ്,  റവനന്യൂ
വകുപസ്റ്റ്,  ലതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി തടങ്ങനിയവയുലട പൂര്ണ്ണകതഭാതനിലുള്ള സഹകേരണവുലാം
പനിന്തുണയുലാം  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനലാം
നടത്തനി,  സര്കവ്വ  കേല്ലുകേള  സഭാപനിചസ്റ്റ്  അതനിര്ത്തനിതനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതനികനഭാടസ്റ്റ്  കചേര്ന്നസ്റ്റ്
നടപഭാതകേള നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് തകദ്ദേശതീയ വൃക്ഷങ്ങള നടുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത, ജേല
ഒഴുക്കസ്റ്റ്  സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നദനിക്കസ്റ്റ്  കുറുലകേയുള്ള  ലചേറനിയ  പഭാലങ്ങള,  ചേപഭാത്തുകേള,
നടപഭാതകേള എന്നനിവ പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം കകേരളലാം കനരനിട  രൂക്ഷമഭായ വരളചയുലട പശഭാത്തലത്തനില്
നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന ജേലകസഭാതസ്സുകേളുലട പുനരുജ്ജതീവനലാം ലപഭാതവനില് മുഖല
ചേര്ചഭാവനിഷയമഭായനിരുന.  ജേലകസഭാതസ്സുകേളുലട സലാംരക്ഷണലാം,  മഭാലനിനലമുകമഭാക്കനി
സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  അധനികേമഭായനി  അടനിഞകൂടനിയനിട്ടുള്ള  ലചേളനി/മണ്ണസ്റ്റ്  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുകേ,
ജേലസലാംരക്ഷണലാം/ജേലഉപകഭഭാഗലാം  എന്നനിവലയക്കുറനിചസ്റ്റ്  ജേനങ്ങളനില്  അവകബഭാധമുണഭാക്കുകേ,
ജേനപങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കുകേ തടങ്ങനിയവയഭായനിരുന വനിളലാംബര ജേഭാഥയുലടയുലാം  പുഴ
നടത്തത്തനിലന്റെയുലാം ലക്ഷലങ്ങള.

കുടനിലവള്ള പ്രശ്നവുലാം ഭൂഗര്ഭ ജേലവര്ദന സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം

182(880)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടുത്ത  വരളച  കനരനിട  സഭാഹചേരലത്തനില്  കുടനിലവള്ള  പ്രശ്നവുലാം  വരളചയുലാം
കനരനിടുന്നതനിനസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ് എലനങനിലുലാം പ്രകതലകേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിരുകന്നഭാ;
ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ വതീടനിനസ്റ്റ്  വലസനസസ്റ്റ് നല്കുകമ്പഭാള,  മഴക്കുഴനി ഉളലപലടയുള്ള
സലാംരലാംഭങ്ങള നനിര്ബനമഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായനി ബനലപട
വകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേടുത്ത വരളച കനരനിട സഭാഹചേരലത്തനില് കുടനിലവള്ള പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ജേലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്,  ഡഭാലാം  റനിസര്കവ്വഭായറുകേളനില്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  ജേലലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി
ജേലകസചേനത്തനിനസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത  കുടനിലവള്ളത്തനിനസ്റ്റ്  മുനതൂക്കലാം  നല്കേനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  നടപടനി  എടുത്തനിരുന.  തലസഭാനലത്ത  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലനയ്യഭാര്  റനിസര്കവ്വഭായറനില്  നനിനള്ള ജേലലാം  വപപസ്റ്റ്  വഴനി
അരുവനിക്കര റനിസര്കവ്വഭായറനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുലാം സസ്വതീകേരനിചനിരുന.
റനിസര്കവ്വഭായറുകേളനിലല  ലചേളനിയുലാം  മണലാം  നതീക്കനി  സലാംഭരണ  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേളുലാം ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  വരളച കനരനിടുന്നതനിനഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിച
തടയണകേള/വനി.സനി.ബനി.-കേള/ആര്.സനി.ബനി.-കേള  എന്നനിവയനില്  ഷടറനിടസ്റ്റ്  ലവള്ളലാം
സലാംഭരനിചനിരുന. കൂടഭാലത കുടനിലവള്ള ലഭലത ഉറപഭാക്കുകേ, കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുലാം
പഭാരനിസനിതനികേ ധര്മ്മേങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ ജേലലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതീ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലകത്തഭാലട
പുതനിയ  തടയണകേള/വനി.സനി.ബനി.കേള/ആര്.സനി.ബനി.-കേള  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
വനിവനിധ പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തനി നടത്തനിവരുന.  കുളങ്ങള പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ
കുറവസ്റ്റ്  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  2016  ലസപ്റലാംബര്  മഭാസലാം  മുതല്  തലന്ന  ജേലസലാംരക്ഷ
ണത്തനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  വകേലക്കഭാള്ളുവഭാന  ജേല  അകതഭാറനിറനി  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്
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നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുന.  ജേല  അകതഭാറനിറനിയുലട  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളനില്
എലഭാലാംതലന്ന  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലത്ത  ജേലലഭലത  കുറവഭാലണന്നതസ്റ്റ്  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്
കസഭാതസ്സുകേളനില് തടയണ ലകേടനിയുലാം നതീര്ചഭാലുകേള കേതീറനിയുലാം പരമഭാവധനി ജേലലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന  സഭാധനിച്ചു.  കസഭാതസ്സുകേളനില്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  ജേലലാം  പരമഭാവധനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓരുജേലത്തനിലന്റെ  കേടനകേയറലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
2017  മഭാര്ചനിനസ്റ്റ്  മുമ്പുതലന്ന  40  തടയണകേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുണഭായനി.   കപഭായ
വര്ഷലാം മഭാര്ചസ്റ്റ്, ഏപ്രനില് മഭാസങ്ങളനിലഭായഭാണസ്റ്റ് 35 തടയണകേള നനിര്മ്മേനിചതസ്റ്റ് എന്നതസ്റ്റ്
വനിലയനിരുത്തുകമ്പഭാള  ഇസൗ  വര്ഷലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിയതനിനഭാല് ലഭലമഭായ  ജേലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്  കവനല്
രൂക്ഷമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  പല  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളനിലുലാം  ജേലലഭലത  ഉണഭായതസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത മഴയുലട കുറവസ്റ്റ് കേഭാരണലാം അണലക്കട്ടുകേളനിലല ജേലകശഖരത്തനിലുണഭായ കുറവസ്റ്റ്
അണലക്കട്ടുകേലള  ആശയനിച്ചുള്ള  ജേലവനിതരണ  പദതനികേലള  മഴക്കഭാലലാം  വലര
ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  ഇറനികഗഷന,  വവദതതനി  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്
ജേലവനിതരണത്തനിനഭാവശലമഭായ ജേലലാം  കേരുതല് കശഖരമഭായനി  പരനിരക്ഷനിചസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ
മറഭാവശലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജേലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന അനുമതനി നല്കേഭാവൂ  എന്നസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.
ഇതകൂടഭാലത  ജേലനഷലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വപപസ്റ്റ്  വലനുകേളനിലല  കചേഭാര്ച
പരനിഹരനിക്കുകേ,  കകേടഭായ പമ്പസ്റ്റ് ലസറ്റുകേള നന്നഭാക്കനി തടസരഹനിത പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,
വഭാല്വുകേള  ക്രമതീകേരനിചസ്റ്റ്  എലഭാ  സലത്തുലാം  ലവള്ളലമത്തനിക്കുകേ  എന്നതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുകേയുണഭായനി.  വരളചയുലട  കേഭാഠനിനലലാം  കേഭാരണലാം  ശുദജേലവനിതരണത്തനില്
ഏറവുലാം  ബുദനിമുടസ്റ്റ്  അനുഭവലപടതസ്റ്റ്  തനിരുവനനപുരലാം,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
എന്നതീ  ജേനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഭഭാരതപ്പുഴ,  കേടലുണനിപ്പുഴ,  വഭാമനപുരലാം  നദനി  എന്നനിവ  നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ്
വളലര  കുറഞ്ഞ  നനിലയനിലഭായനിരുന.  ജേല  ലഭലത  തതീലര  കുറഞ്ഞതനിനഭാലുലാം  ലവണഭാലാംശലാം
അനുവദനതീയമഭായ  അളവനിലുലാം  വളലര  കൂടനിയതനിനഭാലുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല
രണസ്റ്റ്  സതീമുകേളുലാം  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  ഒരു  സതീമുലാം  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനിലല  മൂന്നസ്റ്റ്  സതീമുകേളുലാം
തഭാലഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണനിവന. അടനിയനര സഭാഹചേരലലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് ഇസൗ
സലങ്ങളനില്  വഭാടര്  കേനികയഭാസ്കുകേള  സഭാപനിച്ചുലാം  ടഭാങര്  കലഭാറനി  വഴനിയുലാം  പുതനിയ
കുഴല്ക്കനിണറുകേള കുഴനിചസ്റ്റ് ഭൂഗര്ഭ ജേലലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം ജേലലഭലതയുള്ള സമതീപ സതീമുകേളനില്
നനിനലാം  ഇന്റെര്  കേണക്ഷന  നല്കേനിയുലാം  ജേലവനിതരണലാം  നടത്തനി  ലപഭാതജേനങ്ങളുലട
പ്രശ്നലാം ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ.

തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനികലയ്ക്കുള്ള  ജേലവനിതരണ  കസഭാതസഭായ  കപപഭാറ
ഡഭാമനില് മഴക്കഭാലലാം വലര വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന ആവശലമഭായ ജേലലാം ലഭലമലലന്നസ്റ്റ്
കേലണത്തനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ജേനിലയനിലല തലന്ന മലറഭാരു കസഭാതസഭായ
ലനയ്യഭാറനില്നനിനലാം  ആവശലമഭായ  ജേലലാം  എത്തനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  അടനിയനരമഭായനി
സസ്വതീകേരനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  വപപ്പുകേള  സഭാപനിചസ്റ്റ്
ലനയ്യഭാര് കേഭാപ്പുകേഭാടനില്നനിനലാം അണനിയനിലക്കടവസ്റ്റ് വഴനി കേരമനയഭാറനികലയസ്റ്റ് മതനിയഭായ
അളവനില്  ജേലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  ഇസൗ  കേഭാലയളവനില്
നടപനിലഭാക്കനി.  രണസ്റ്റ് ഡ്രെെഡ്ജേറുകേള,  പമ്പസ്റ്റ് ലസറ്റുകേള എന്നനിവവഴനി ഏകേകദശലാം  117
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ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  ജേലലാം  പ്രതനിദനിനലാം  ഇത്തരത്തനില്  പമ്പസ്റ്റ്  ലചേയതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി
നഗരത്തനില് ശുദജേലവനിതരണലാം സഭാധഭാരണ നനിലയനില് തലന്ന നനിലനനിര്ത്തുവഭാന
സഭാധനിച്ചു. നതീലരഭാഴുക്കസ്റ്റ് കേഭാരലമഭായനി കുറഞ്ഞ നദനികേളനില് ചേഭാലുകേതീറല്, ജേലലഭലതയുള്ള
സലത്തുനനിനലാം തഭാലഭാലനികേ പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തനി ഇനകടക്കനിനടുത്തസ്റ്റ് ജേലലാം എത്തനിക്കല്
തടങ്ങനിയ  തഭാലഭാലനികേ  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തനി  പരനിമനിതമഭായ  അളവനിലഭാലണങനിലുലാം
ജേലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുണഭായനി.   കൂടഭാലത  പഭാറമടകേള,  കേളനിമണ് കേസ്വഭാറനികേള
എന്നനിവയനില്നനിനലാം  തഭാലഭാലനികേ  ശുദതീകേരണ  ശഭാലകേള  വഴനി  ജേലവനിതരണലാം
നടത്തുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.  വരളചഭാ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി അടനിയനനിരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന കേഴനിയുന്ന പദതനികേള കേലണത്തനി
കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആലപ്പുഴ UIDSSMT പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
വരളച ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  40  കകേഭാടനി  രൂപ  പഭാന  ഫണനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  തകേ  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനിലഭായനി  കസഭാതസ്സുകേളനിലല
ജേലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള,  മറസ്റ്റ്  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  ജേലലാം  നല്കുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള,  ശുദതീകേരണ  ശഭാലകേളുലട  അറകുറപണനികേള,  ഇന്റെര്  കേണക്ഷന
പ്രവൃത്തനികേള,  പുതനിയ  കുഴല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  അനുബന  പ്രവൃത്തനികേള,  ടഭാങര്
ഫനിലനിലാംഗസ്റ്റ് കസഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം, പമ്പുകേളുലടയുലാം കമഭാകടഭാറുകേളുലടയുലാം മറസ്റ്റ് അനുബന
വവദതത  ഉപകേരണങ്ങളുലടയുലാം  അടനിയനര  അറകുറപണനികേള,  ജേലവനിതരണ
നനിയനണത്തനിനഭായുള്ള വഭാല്വസ്റ്റ് സഭാപനിക്കല് തടങ്ങനി വനിവനിധ പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുണഭായനി.

വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേണ്കട്രഭാള റൂമുകേള ജേനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.  ഇതകൂടഭാലത  24x7
മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത കേണ്കട്രഭാള റൂലാം ലഹഡസ്റ്റ് ഓഫതീസനിലുലാം
പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.  കേണ്കട്രഭാള  റൂമുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലപഭാതജേനങ്ങളുലട പരഭാതനിയനികനല് സതസ്വര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഒരു ഡ്രെെസൗടസ്റ്റ്  മഭാകനജേസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസല് രൂപതീകേരനിച്ചു.  കമല്പറഞ്ഞ
നടപടനികേള  കൂടഭാലത  വരളച  സലാംബനനിച  സനിതനിഗതനികേള  നനിരനരലാം  വനിലയനിരുത്തനി
കവണ പരനിഹഭാര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.  തനിരുവനനപുരലാം, എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എന്നതീ സലങ്ങളനില് കമഖലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല
ഉകദലഭാഗസരുലട  അവകലഭാകേന  കയഭാഗലാം  നടത്തനിയനിരുന.  കൂടഭാലത ലസക്രടറനി  തലത്തനിലുലാം
മഭാകനജേസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  തലത്തനിലുലാം  അകതഭാറനിറനി  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസസ്റ്റ്
വഴനി  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തനി  തതീരുമഭാനങ്ങള  എടുത്തനിരുന.  ജേലത്തനിലന്റെ
പഭാഴസ്റ്റ് ലചലവുലാം  ദുരുപകയഭാഗവുലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  സസ്വഭാഡസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനലാം  ശകനിലപടുത്തുകേയുലാം
കൂടുതല് ജേലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വലഭാവസഭായനികേ,  വഭാണനിജേല  കേണക്ഷനുകേളനില് നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ്തു.  അകതഭാലടഭാപലാം ജേലത്തനിലന്റെ നനിയനനിത ഉപകയഭാഗലാം സലാംബനനിച
കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  നടത്തുകേയുണഭായനി.
രഭാജേതീവ്ഗഭാനനി  കുടനിലവള്ള പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
ഒരു കകേഭാടനി രൂപ കുഴല്ക്കനിണറുകേള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള ലചേറുകേനിട കുടനിലവള്ള
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പദതനികേളുലാം  കുഴല്ക്കനിണര്  വകേപമ്പസ്റ്റ്  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
ബഡ്ജേറസ്റ്റ് വനിഹനിതമഭായനി ഭൂജേല വകുപനിനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരുന.  ഇതകൂടഭാലത  1240.33
ലക്ഷലാം രൂപ കൂടനി ഇസൗ പദതനിയനില്ലപടുത്തനി വരളച ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
അനുവദനിചനിരുന. 32  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം  99  കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവുലാം
327  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണവുലാം  5834  വകേപമ്പുകേളുലട
അറകുറപണനികേളുലാം  23  കുഴല്ക്കനിണല് വകേപമ്പസ്റ്റ്  പദതനികേളുലാം  ഇസൗ പദതനിയനിന
കേതീഴനില് ഇതവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭൂജേല വകുപസ്റ്റ് ഭൂജേലസലാംരക്ഷണവുലാം കൃത്രനിമ
ഭൂജേല  സലാംകപഭാഷണവുലാം  പദതനിയനിന  കേതീഴനില്  തറന്ന  കേനിണര്,  കുഴല്ക്കനിണര്
വഴനിയുള്ള ഭൂജേല സലാംകപഭാഷണലാം എന്നനിവ ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് വരളചലയ
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കൃത്രനിമ
ഭൂജേല  സലാംകപഭാഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  40  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചനിരുന.  തറന്ന
കേനിണര്  വഴനിയുള്ള  41  കൃത്രനിമ  ഭൂജേല  സലാംകപഭാഷണ  പദതനികേള  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനിലഭായനി
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കഭായനി
ആലകേ 39.68 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ഭൂഗര്ഭജേലഭാധനിഷനിത കുടനിലവള്ള പദതനിയനിന കേതീഴനില് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ വകുപനിനസ്റ്റ്
ബഡ്ജേറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൃത്രനിമ  ഭൂജേല  സലാംകപഭാഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
1.57  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ബഡ്ജേറനില്  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേടുത്ത  വരളച  കനരനിട
സഭാഹചേരലത്തനില് വരളചലയ കനരനിടുന്നതനിനുലാം കുടനിലവള്ള ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം
ജേലനനിധനി  പഞഭായത്തുകേളുലട  കസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജേലദുരുപകയഭാഗലാം
ലചേയ്യഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  സമയലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  ജേലനനിധനി  പ്രചേഭാരണ
പരനിപഭാടനികേളുലാം  കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത
ജേലസലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് ഭൂജേലപരനികപഭാഷണലാം,  റൂഫസ്റ്റ് വഭാടര് ഹഭാര്ലവസനിലാംഗസ്റ്റ്,  കേനിണര്
റതീചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലചേക്കസ്റ്റ്ഡഭാലാം  പണനിയല്,  ലവര്ടനിക്കല് കക്രഭാസസ്റ്റ്  ബഭാര്,  കുളങ്ങളുലട
സലാംരക്ഷണലാം എന്നതീ കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളുലാം  ജേലനനിധനി  പദതനിയനില് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  മഴലവള്ള  സലാംഭരണകമഭാ  മഴക്കുഴനി  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  ഭൂജേല  പരനികപഭാഷണലാം
തടങ്ങനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തനി പുതനിയ വതീടുകേളക്കസ്റ്റ് വലസനസസ്റ്റ് നല്കുന്നതസ്റ്റ്
തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ വകുപഭാണസ്റ്റ്.

ലപരുമഭാടനി പഞഭായത്തനിലല കേനിണറുകേള മുകഖന ഭൂജേല   സലാംകപഭാഷണലാം

183(881)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  ലപരുമഭാടനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  പഭാചനിമടയനില്
ലകേഭാകക്കഭാകകേഭാള കേമ്പനനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം മൂലമുണഭായ നഭാശനഷങ്ങളക്കുള്ള നഷ
പരനിഹഭാരവുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്
കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനിലല  തതീരുമഭാനങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  ലപരുമഭാടനി  പഞഭായത്തനില്  ജേല
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ലഭലതയനിലഭാലത ഉകപക്ഷനിക്കലപട കേനിണറുകേള മുകഖന ഭൂജേല സലാംകപഭാഷണലാം നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഭൂജേല  വകുപനിലന്റെ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലല  കേലണത്തലുകേള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ?

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  ലപരുമഭാടനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  പഭാചനിമടയനില്
ലകേഭാകക്കഭാകകേഭാള  കേമ്പനനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  മൂലമുണഭായ  നഭാശനഷവുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലട അദലക്ഷതയനില് കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനില് ലപരുമഭാടനി
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് ജേലലഭലതയനിലഭാലത ഉകപക്ഷനിക്കലപട കുഴല്ക്കനിണറുകേള മുകഖന ഭൂജേല
സലാംകപഭാഷണലാം നടത്തുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ഭൂജേല വകുപനിനസ്റ്റ്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച  പഠനങ്ങള  ഭൂജേല  വകുപസ്റ്റ്  നടത്തനി
വരുന. റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിചനിടനില.

വരളചയുലാം ജേലക്ഷഭാമവുലാം കനരനിടുന്നതനിനഭായുള്ള പദതനികേള

184(882) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേടുത്ത വരളചയുലാം ജേലക്ഷഭാമവുലാം കനരനിടുന്നതനിനഭായനി എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ഭൂജേല വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ദുരന നനിവഭാരണ  പരനിപഭാടനിയുലട  സസ്വഭഭാവത്തനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
വകേലക്കഭാണലതന്നസ്റ്റ് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കുടനിലവള്ള പദതനി നനിലവനിലനിലഭാത്ത സലങ്ങളനില് വരളച കനരനിടഭാന
എലനലഭാലാം തയ്യഭാലറടുപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ് വകേലക്കഭാണലതന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  രഭാജേതീവസ്റ്റ്  ഗഭാനനി കുടനിലവള്ള പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  കുഴല്ക്കനിണറുകേള  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലാം
കുഴല്ക്കനിണര്  വകേപമ്പസ്റ്റ്  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ബജേറസ്റ്റ്  വനിഹനിതമഭായനി
1  കകേഭാടനി രൂപ ഭൂജേല വകുപനിനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരുന.  ഇതകൂടഭാലത  1240.33  ലക്ഷലാം രൂപ
കൂടനി  ഇസൗ  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
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അനുവദനിചനിരുന. 32  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലാം  99  കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവുലാം
327  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളുലട  നവതീകേരണവുലാം  5834  വകേപമ്പുകേളുലട
അറകുറപണനികേളുലാം  23  കുഴല്ക്കനിണര്  വകേപമ്പസ്റ്റ്  പദതനികേളുലാം  ഇസൗ  പദതനിയനിന
കേതീഴനില് ഇതവലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭൂജേല വകുപസ്റ്റ് ഭൂജേല സലാംരക്ഷണവുലാം കൃത്രനിമ
ഭൂജേല സലാംകപഭാഷണവുലാം പദതനിയനിന കേതീഴനില് ഉറ കേനിണര്, കുഴല്ക്കനിണര് വഴനിയുള്ള
ഭൂജേല സലാംകപഭാഷണലാം എന്നനിവ ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് വരളചലയ പ്രതനികരഭാ
ധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കൃത്രനിമ ഭൂജേല
സലാംകപഭാഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  40  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിരുന.  തറന്ന
കേനിണര്  വഴനിയുള്ള  41  കൃത്രനിമ  ഭൂജേല  സലാംകപഭാഷണ  പദതനികേള  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനിലഭായനി
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കഭായനി
ആലകേ 39.68 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ഭൂഗര്ഭ ജേലഭാധനിഷനിത കുടനിലവള്ള പദതനിയനിനകേതീഴനില് ഒരു കകേഭാടനി രൂപയുലാം കൃത്രനിമ
ഭൂജേല  സലാംകപഭാഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  1.57  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ബഡ്ജേറനില്
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേടുത്ത  വരളചയുലട  പശഭാത്തലത്തനില്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാതനിരുന്ന
5507  കുഴല്ക്കനിണറുകേള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം  327  ലചേറുകേനിട  കുടനിലവള്ള
പദതനികേള  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  നവതീകേരനിചസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഏകേകദശലാം
63,000-കത്തഭാളലാം കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് കുടനിലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ടഭാങര് കലഭാറനികേള വഴനിയുലാം വഭാടര് കേനികയഭാസ്കുകേള സഭാപനിച്ചുലാം കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം
നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ദുരന നനിവഭാരണ (റവനന്യൂ-വകേ) വകുപസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.

വഭാടര് ടഭാങനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

185(883)  ശതീ  .    കജേഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടലക്കഭാചനി  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായുള്ള  വഭാടര്  ടഭാങനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലമലനഭാലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാൻ  സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇടലക്കഭാചനി കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി പഭാമ്പഭായനിമൂലയനില്
സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന ശുദജേല സലാംഭരണനിയുലട പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി 278 ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  മണ്ണസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  ഡനിവസന  പ്രകേഭാരലാം  വപലനിലന്റെ  നതീളവുലാം  എണ്ണവുലാം
കൂടനിയതനിനഭാല്  എസനികമറസ്റ്റ്  തകേ  346  ലക്ഷമഭായനി  ഉയര്ന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്
പുതക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കുടനിലവള്ള പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കല്

186(884)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വരളച കൂടനി വരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനിൽ വരുലാം വര്ഷങ്ങളനിലല കുടനിലവള്ള
പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുവഭാന
സമഗ്ര കുടനിലവള്ള പദതനിയസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിലവള്ളലാം സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നദനികേളനില് കൂടുതല് തടയണകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതളലപലടയുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  തലത്തനില്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുപനിലവള്ളലാം കുറ ഞ്ഞ വനിലയസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ജേലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ്
സസ്വനമഭായനി  പഭാന്റുകേള  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  കുപനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  KIIFB,  AMRUT,  NRDWP,  NABARD,  State  Plan  തടങ്ങനിയവയനില്
ഉളലപടുത്തനിയ പദതനികേള എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
കലഭാകേബഭാങസ്റ്റ്  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  ജേന
പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില് നടപഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണസ്റ്റ് ജേലനനിധനി
പദതനി.  പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭാകുന്ന  എലഭാ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  വതീടുകേളനില്
കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  പദതനിയുലട  ലക്ഷലലാം.  നനിലവനില്  ഏലറടുത്ത
പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള 2018 ഡനിസലാംബറനിനുള്ളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന.
കൂടുതല്  പഞഭായത്തുകേളനിലല  വതീടുകേളനില്  കുടനിലവള്ളലമത്തനിക്കുന്ന  (ഏതഭാനുലാം  ബൃഹതസ്റ്റ്
പദതനികേള  ഉളലപലടയുള്ള)  വനിവനിധ  പദതനികേളടങ്ങുന്ന  ലപ്രഭാകപഭാസല്  കലഭാകേബഭാങനിലന്റെ
അധനികേ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തതസ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തടര്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി ലഷഭാര്ണ്ണൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം വഭാണനിയലാംകുളലാം പഞഭായത്തനിനുലാം കവണനിയുള്ള
സമഗ്ര കുടനിലവള്ള പദതനി ലചേറുതരുത്തനി പഭാലത്തനിനസ്റ്റ് സമതീപലാം ഭഭാരതപ്പുഴയസ്റ്റ് കുറുലകേ
തടയണ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് 35 കകേഭാടനി രൂപയുലട അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ
ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 2017-18-ലല ബഡ്ജേറസ്റ്റ് പ്രസലാംഗത്തനില്
30  ലറഗുകലററുകേള  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  600  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതകൂടഭാലത  കനവല്  അക്കഭാഡമനി,  കേയ്യൂര്
ചേതീകമനനി  കുടനിലവള്ള  പദതനികേളക്കുകവണനി  കേഭാരലഭാകങഭാടസ്റ്റ്  പുഴയനിലുലാം  എനമകേലജേ
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കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കുകവണനി  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ഷനിരനിയ  പുഴയനിലുലാം  സനിരലാം  തടയണയുലട
പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത കവനല്ക്കഭാലങ്ങളനില് കുടനിലവള്ളലാം സലാംഭരനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കേഭാരലവുലാം  പരനികശഭാധനി
ക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ജേലനനിധനി  പദതനികേളനില്  കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുലട  സുസനിരത
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നദനികേളനില് തടയണകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം അരുവനിക്കരയനില് ഒരു കുപനിലവള്ള പഭാന്റെനിലന്റെ (7200
ലനിറര്/മണനിക്കൂര്)  പണനി നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  സനിവനില് കജേഭാലനികേള  95  ശതമഭാനലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ഇലകനിക്കല്,  ലമക്കഭാനനിക്കല്  കജേഭാലനികേള  നടനവരുന.   കുപനിലവള്ളലാം
കുറഞ്ഞ വനിലയസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്  MRP (Maximum Retail Price)  നനിശയനിക്കുന്ന
സമയത്തസ്റ്റ് വനിവനിധ വനില നനിര്ണ്ണയ ഘടകേങ്ങള പരനികശഭാധനിചകശഷലാം പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

പഭാചനിമടയനില് ലകേഭാകക്കഭാകകേഭാള കേമ്പനനിമൂലമുണഭായ നഭാശനഷങ്ങളക്കുള്ള
നഷപരനിഹഭാരവുമഭായനി ബനലപട കകേസസ്റ്റ്

187(885)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപരുമഭാടനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  പഭാചനിമടയനില്  ലകേഭാകക്കഭാകകേഭാള  കേമ്പനനി
മൂലമുണഭായ നഭാശനഷങ്ങളക്കുള്ള നഷപരനിഹഭാരവുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിയുലട  കയഭാഗത്തനിലല  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  ലകേഭാകക്കഭാകകേഭാള  കേമ്പനനിലക്കതനിലര
ലപരുമഭാടനി ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തസ്റ്റ്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് നടത്തുന്ന കകേസനില് ഹഭാജേരഭാകുന്നതനിനു
സര്ക്കഭാര് അഭനിഭഭാഷകേലന്റെ കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുലമന്ന തതീരുമഭാനത്തനില് എലനഭാലക്ക
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കകേസനില് ഹഭാജേരഭാകുവഭാന സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്  കേസൗണ്സനിലനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുന്ന കേഭാരലലാം നനിയമവകുപനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ശുദജേലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

188(886)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജേസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള  കുളങ്ങളുലാം  ശുദജേലകസഭാതസ്സുകേളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സസ്വകേഭാരല വലകനികേളുലട ഭൂമനിയനിലുളള കുളങ്ങള നനികേത്തുന്നതസ്റ്റ് തടയുവഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഇലലങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ജേലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള  കുളങ്ങളുലാം
ശുദജേല  കസഭാതസ്സുകേളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഹരനിതകകേരളലാം,  പഭാന  ഫണസ്റ്റ്,
കനഭാണ് പഭാന ഫണസ്റ്റ്,  എല്.എല്.എ.-മഭാരുലട  ആസനി വനികേസന ഫണസ്റ്റ്  എന്നനിവ
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചസ്റ്റ്  കുളങ്ങളുലടയുലാം  ശുദജേല കസഭാതസ്സുകേളുലടയുലാം  സലാംഭരണകശഷനി
വര്ദനിപനിക്കല്,  ശുചേതീകേരണലാം,  പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനിയനില് കേയര്,  ഭൂവസലാം,  പുലസ്റ്റ്ല്ല്  എന്നനിവ
വച്ചുപനിടനിപനിചസ്റ്റ് ബലലപടുത്തല് തടങ്ങനിയ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കുളങ്ങളുലടയുലാം
ശുദജേല  കസഭാതസ്സുകേളുലടയുലാം  പുനരുദഭാരണവുലാം  സലാംരക്ഷണവുലാം  പരനിമനിതമഭായ  കതഭാതനില്
വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലാം ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  കലഭാകേ ബഭാങനിലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
ജേലനനിധനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പഞഭായത്തുകേളനില്  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാന  ജേലകസഭാതസഭായനി  കേനിണറുകേള  സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുന.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലചേറനിയ  തടയണകേള,  മണ്ണനിലന്റെ  അടനിയനില്  തടയണകേള,  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്
എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ജേലവനിഭവ വകുപനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന്നതലഭാത്ത  2008-ലല കകേരള
ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമ  വലവസകേളനുസരനിചസ്റ്റ്  ബനലപട
ഭരണ വകുപസ്റ്റ് അതഭാതസ്റ്റ് സമയലാം നടപടനികേള സസ്വനികേരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.

കനമലാം നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല ശുദജേല വനിതരണലാം

189(887)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജേകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കനമലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല തനിരുവലലാം ലസക്ഷനസ്റ്റ് കേതീഴനില് വരുന്ന
കേഭാക്കഭാമൂല,  പഭാചല്ലൂര്,  വഭാഴമുടലാം  എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ശുദജേലലാം  ലഭനിക്കുന്നനില
എന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ശുദതീകേരനിച  ജേലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്
നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇസൗ പ്രകദശങ്ങളനില് പുതതഭായനി  കേമ്മേതീഷന ലചേയ  ''സനി.ഡബത.
എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കേലനിയൂര്,  ലവങ്ങഭാനൂര്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്,  വനിഴനിഞ്ഞലാം  കകേഭാര്പകറഷന''
പ്രകദശവുലാം,  കകേഭാവളലാം  ടൂറനിസസ്റ്റ്  പ്രകദശവുലാം  ഉളലപടുത്തനിയ  പദതനിയനില്നനിനലാം
ശുദജേലലാം ആവശലഭാനുസരണലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.
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മതീനഭാടസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ള പദതനി

190(888)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതീനഭാടസ്റ്റ്  കുടനിലവളള  പദതനിയനില്  അവകശഷനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള
എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള നനിലവനില് കേരഭാറുകേഭാരന ഉകപക്ഷനിച നനിലയനിലഭാലണന്ന
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  അവകശഷനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരവൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയ്ക്കുലാം  13  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  കവണനിയുള്ള
മതീനഭാടസ്റ്റ്  ശുദജേല വനിതരണ പദതനിയനില് പഭാകക്കജേസ്റ്റ്  III-ല് ഉളലപട  963  കേനി.മതീ.
വനിതരണ  ശലാംഖലയനില്  മുനകേരഭാറുകേഭാരന  സഭാപനിച  വപപസ്റ്റ്  വലനുകേളനില്
അവകശഷനിക്കുന്ന  ഗലഭാപ്പുകേള  ഉളലപലട  ഇനനി  135  കേനി.മതീ.  വനിതരണ  ശലാംഖല
സഭാപനിക്കഭാനുലാം  620  കേനി.മതീ.  വനിതരണ  ശലാംഖല  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള
പണനികേള അവകശഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  31-7-2017-ല് ലടര്മനികനറസ്റ്റ്  ലചേയ നനിലവനിലല  കേരഭാറുകേഭാരനഭായ  M/s.
Tecpro  Infra  Ltd.-ലന്റെ  കസഭാക്കസ്റ്റ്  യഭാര്ഡുകേളനിലുലാം  കറഭാഡസ്റ്റ്  വസഡുകേളനിലുലാം
സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള ബഭാലനസസ്റ്റ് വപപ്പുകേളുലാം ലസഷലലുകേളുലാം എണ്ണനിത്തനിടലപടുത്തനി കകേരള
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാം  അവകശഷനിക്കുന്ന  പണനികേളക്കുള്ള  എസനികമറ്റുകേള
തയ്യഭാറഭാക്കനി കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ റനിസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് കകേഭാസനില് പുതനിയ ലടണറുകേള ക്ഷണനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ബഭാക്കനി  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
പദതനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് ഏകേകദശലാം 12 മുതല് 18 മഭാസലാം വലര
കവണനിവരുലമന്നസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കുന.

തഴക്കര കുടനിലവള്ള പദതനി

191(889) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര തഴക്കര കുടനിലവള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇതനിലന്റെ വനിശദമഭായ എസനികമറസ്റ്റ്  വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയ്യഭാറഭാക്കനി ഡനി.പനി.ആര്.
അനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ ഡനി.പനി.ആര്.  അനുമതനി അടനിയനനിരമഭായനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  എസനികമറസ്റ്റ്  തകേ  എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ  ;  എത്രയുലാം  കവഗലാം  ഈ  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  മഭാകവലനിക്കര  തഴക്കര  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കഭായനി  52.5  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  പ്രഭാഥമനികേ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. എന്നഭാല് പദതനി പ്രകദശങ്ങളഭായ മഭാകവലനിക്കര നഗരസഭയനിലുലാം
തഴക്കര,  ലചേടനികുളങ്ങര  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  വനിശദമഭായ  ഭൂതല  സര്കവ്വ
നടത്തനി വനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാകക്കണതണസ്റ്റ്.

മഭാടഭായനി കുടനിലവള്ള പദതനി

192(890) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജേഷസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച
കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  മഭാടഭായനി  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി
അറനിയനിക്കുകമഭാ; ഈ പദതനി എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം ?

ഉത്തരലാം

കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ കുടനിലവള്ള പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച
കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല മഭാടഭായനി  കുടനിലവള്ള പദതനിയനില്  4.5  ലക്ഷലാം ലനിറര്
സലാംഭരണകശഷനിയുള്ള ഉപരനിതല ജേലസലാംഭരണനി, ഗ്രഭാവനിറനിലമയനിന, വനിതരണ ശലാംഖല എന്നതീ
ഘടകേങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  4.5  ലക്ഷലാം  ലനിറര്  സലാംഭരണ
കശഷനിയുള്ള ഉപരനിതല ജേലസലാംഭരണനി, ജേലസലാംഭരണനിയുലട പഭാര്ശസ്വഭനിത്തനിയുലട 2.6 മതീ.
നതീളത്തനില് കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ് പണനി എന്നനിവ പൂര്ത്തനിയഭായനി. 6500  മതീ.  ലലദര്ഘലമുള്ള
250 എലാം.എലാം. D1 ഗ്രഭാവനിറനി ലമയനിന ലലപപനിടല് ഇതവലര 4250 മതീ. പൂര്ത്തനിയഭായനി. 1300
മതീ.  ലലദര്ഘലമുള്ള  D1  ലമയനിന  വനിതരണ  ശലാംഖലയുലട  പ്രവൃത്തനി  1150  മതീ.
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  5000  മതീ.  ലലദര്ഘലമുള്ള  PVC  വനിതരണ  ശലാംഖലയുലട  പ്രവൃത്തനിയഭായനി.
ലമഭാത്തലാം  പദതനിയുലട  85  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  PWD  കറഭാഡനില്
കൂടനിയുള്ള  ലലപപനിടല്  പ്രവൃത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  ബഭാക്കനിയുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  തകേ
PWD-യനില്  അടചസ്റ്റ്  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
PWD-യുലട അനുമതനി ലഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞഭാല് ഏകേകദശലാം  3  മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
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ലചേഭാവ്വര വഭാടര് സലലപ സതീലാം

193(891)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന്ന ലചേഭാവ്വര വഭാടര് സലലപ സതീലാം ഏലതലഭാലാം
കമഖലയസ്റ്റ് കവണനിയഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പറവൂര്-ലലവപനിന കമഖലയുലട കുടനിലവളളഭാവശലലാം നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
ലചേഭാവ്വര പദതനിയനില്നനിനലാം എത്ര എലാം.എല്.ഡനി.  ലവള്ളമഭാണസ്റ്റ് ലകേഭാടുക്കുകേ എന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലലവപനിന  കമഖലയസ്റ്റ്  ആവശലമുളള  ലവളളവുലാം  ഇകപഭാള  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്ന ലവളളവുലാം എത്ര എലാം.എല്.ഡനി. വതീതമഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) 2025 -  ഓടുകൂടനി  ലലവപനിന കമഖലയസ്റ്റ്  എത്ര എലാം.എല്.ഡനി.  ലവളളലാം
കവണനിവരുലമന്നഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പറവൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കചേനമലാംഗലലാം,  ഏഴനിക്കര,  കകേഭാട്ടുവള്ളനി,  കുഴുപനിള്ളനി,
പള്ളനിപ്പുറലാം,  എടവനക്കഭാടസ്റ്റ്,  വടകക്കക്കര, ചേനിറഭാറ്റുകേര,  നഭായരമ്പലലാം എന്നതീ പഞഭായത്തുകേളനില്
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഞഭാറക്കല് പഞഭായത്തനില് ഭഭാഗതീകേമഭായുലാം ശുദജേലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണനിയഭാണസ്റ്റ് ലചേഭാവ്വര പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  50 എലാം.എല്.ഡനി. വള്ളലാം.

(സനി)  ലലവപനിന കമഖലയസ്റ്റ് ആവശലമഭായ 27  എലാം.എല്.ഡനി.  ജേലലാം ഇകപഭാള
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  2025-ഓടുകൂടനി  ലലവപനിന  കമഖലയസ്റ്റ്  31  എലാം.എല്.ഡനി.  ലവള്ളലാം
കവണനിവരുലമന്നസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കുന.

പട്ടുവലാം ജേപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനി

194(892) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജേഷസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല പട്ടുവലാം  ജേപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനിയനില്
നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-22 ല് ഉളലപടുത്തനി  1495  ലക്ഷലാം രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  രണഭാലാം ഘടത്തനില് കസറസ്റ്റ്പഭാനനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച
പ്രവൃത്തനികേള എന്നകത്തയസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം;

(സനി)  ഇസൗ പ്രവൃത്തനികൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  പട്ടുവലാം  കുടനിലവള്ള പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  എത്ര കേനികലഭാ
മതീറര് ലലപപസ്റ്റ് ലലലന സഭാപനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല പട്ടുവലാം  ജേപഭാന കുടനിലവള്ള പദതനിയനില്
നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്-22-ല്  ഉളലപടുത്തനി  1495  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച പ്രവൃത്തനി  5  പഞഭായത്തുകേളനില്  (ലചേറുകുന്നസ്റ്റ്,  മഭാട്ടൂല്,  പട്ടുവലാം,
കേടന്നപള്ളനി-പഭാണപ്പുഴ,  ഏകഴഭാലാം)  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  കേണ്ണപുരലാം,  കേലലഭാകശരനി  എന്നതീ
പഞഭായത്തുകേളനില് പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കറഭാഡസ്റ്റ് കേടനിലാംഗസ്റ്റ് ലപര്മനിഷന ലഭലമഭായഭാല്
15-11-2017-നുള്ളനില് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  31-3-2018-നുള്ളനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  

പഞഭായത്തസ്റ്റ് ലലദര്ഘലലാം (കേനി.മതീ.)

കേലലഭാകശരനി 99.35

ലചേറുകുന്നസ്റ്റ് 51.00

മഭാട്ടൂല് 41.72

കേണ്ണപുരലാം 77.22

പട്ടുവലാം 41.72

കേടന്നപള്ളനി-പഭാണപ്പുഴ 152.84

ഏകഴഭാലാം 83.50

മഴലവള്ളലാം സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം ജേലദുരുപകയഭാഗലാം തടയുന്നതനിനുലാം നടപടനി

195(893) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജേസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എന  .    വനിജേയന പനിള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് മഴ  കുറഞ്ഞതനിലന തടര്ന്നസ്റ്റ്  രൂക്ഷമഭായ ജേലദസൗര്ലഭലലാം
കനരനിട  സഭാഹചേരലത്തനില്  ലഭലമഭായ  മഴലവളളലാം  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ജേലത്തനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗലാം തടയുന്നതനിനുലാം എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
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(ബനി) മഴലവള്ള സലാംഭരണലാം സലാംബനനിച്ചുലാം ജേലത്തനിലന്റെ മനിതമഭായ ഉപകയഭാഗലാം
സലാംബനനിച്ചുലാം  ജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അവകബഭാധലാം  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എലനലഭാലാം  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
അവലലാംബനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;  ഇതനിനഭായനി  ദൃശല-ശവല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  പ്രചേരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഭൂഗര്ഭ ജേലത്തനിലന്റെ അമനിതമഭായ ചൂഷണലാം തടയുന്നതനിനഭായനി എലനലഭാലാം
കേര്ശന നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  റൂറല്  വഭാടര്  സലലപ  ആന്റെസ്റ്റ്  സഭാനനികടഷന  ഏജേനസനിയുലട
ഭഭാഗമഭായ മഴകകേന്ദ്രലാം 'മഴലവള്ള സലാംഭരണലാം, ഭൂജേല പരനികപഭാഷണലാം പദതനി'-യനിലൂലട
മഴലവള്ള  സലാംഭരണലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണലാം
ലചേയ്തുനടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവുലാം  സലാംസഭാന  ബജേറനില്
അനുവദനിക്കുന്ന തകേ ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വലകനിഗത കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  10000  ലനിറര് കശഷനിയുള്ള
മഴലവള്ള സലാംഭരണനികേള ലഫകറഭാസനിമന്റെസ്റ്റ്  സഭാകങതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുന.  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായനി  അനുഭവലപടുന്ന ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല
കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം  സബ്സനിഡനികയഭാലട  നല്കേനിവരുന.  മഴലവള്ളലാം
ശഭാസതീയമഭായനി സലാംഭരനിചസ്റ്റ് കവനല് മഭാസങ്ങളനില് ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാക്കുവഭാന കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഭാധനിക്കുന.  കൂടഭാലത ഇസൗ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം
മഴലവള്ള സലാംഭരണനികേള നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കേനിവരുന.   വനിദലഭാലയങ്ങളനില് ഇസൗ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലൂലട വനിദലഭാര്തനികേളനില് മഴലവള്ള സലാംഭരണത്തനിലന്റെ പ്രഭാധഭാനലലാം,
ആവശലകേത  മനസനിലഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുന.  വനിദലഭാര്തനികേളനിലൂലട  മഴലവള്ള
സലാംഭരണത്തനിലന്റെ സകനശലാം അവരുലട വതീടുകേളനികലയ്ക്കുലാം ജേനസമൂഹത്തനികലയ്ക്കുലാം എത്തനിക്കുവഭാന
പദതനി  ലക്ഷലമനിടുന.  വനിവനിധ  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  അനുവദനിച  22.02  കകേഭാടനി
രൂപ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  വലകനിഗത  വതീടുകേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കുമഭായനി
4840  മഴലവള്ള  സലാംഭരണനികേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കേനി.  2016-17,  2017-18  എന്നതീ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന  തകേ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല്
വതീടുകേളക്കുലാം വനിദലഭാലയങ്ങളക്കുലാം ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം മഴലവള്ള സലാംഭരണനി
നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുവഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാലത  ജേലസലാംരക്ഷണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  കേനിണര് റതീചേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്  പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
മഴലവള്ള സലാംഭരണത്തനിലൂലട  സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനിലല ഭൂഗര്ഭ ജേലവനിതഭാനലാം  ഉയര്ത്തുകേയുലാം
കവനല്ക്കഭാലത്തുലാം  കുളത്തനിലല  ജേലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുമഭാണസ്റ്റ്  ഇതലകേഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്. ഇതകൂടഭാലത ജേല അകതഭാറനിറനിയുലട കകേന്ദ്രകേഭാരലഭാലയത്തനിനടുത്തഭായനി
മഴലവള്ള സലാംഭരണത്തനിനഭായനി  ഒരു കുളത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന.  പമ്പസ്റ്റ്
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ഹസൗസുകേളുലട ജേലകസഭാതസനിനസ്റ്റ് സമതീപത്തഭായനി മഴക്കുഴനികേള നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് മഴലവള്ളലാം
സലാംഭരനിച്ചുവരുന.  ജേലദുര്വനിനനികയഭാഗലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  ജേലത്തനിലന്റെ  ഉപകഭഭാഗലാം
പരനിമനിതലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  നനിരനരമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിവരുന.  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മരങ്ങള  നട്ടുപനിടനിപനിക്കുകേയുലാം
മഴക്കുഴനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന. കസഭാതസ്സുകേളക്കസ്റ്റ് സമതീപലാം നദനികേളനില്
സനിരലാം/തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തടയണകേള  സഭാപനിചസ്റ്റ്  കസഭാതസനിലല  ജേലലഭലത  ഉറപ്പു
വരുത്തുന.

(ബനി)   കകേരള റൂറല് വഭാടര് സലലപ ആന്റെസ്റ്റ് സഭാനനികടഷന ഏജേനസനിയുലട ഭഭാഗമഭായ
മഴകകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  ആദലഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പരനിപൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ജേനങ്ങളനില്  മഴലവള്ള
സലാംഭരണവുലാം  അനുബന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായുള്ള  അറനിവുലാം  സകനശവുലാം  എത്തനി
ക്കുന്നതഭായനിരുന.  ആയതനിനുകവണനി മഭാതൃകേഭായൂണനിറ്റുകേള, ലലകേപ്പുസകേങ്ങള, ലഘുകലഖകേള,
പരസലങ്ങള,  കഡഭാകേന്യൂലമന്റെറനികേള  തടങ്ങനിയവ  തയ്യഭാറഭാക്കനി  പ്രചേരനിപനിക്കുകേയുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  ജേലനനിധനി  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  മഴലവള്ള  സലാംഭരണവുലാം
മഴലവള്ളസലാംഭരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  തരത്തനിലുള്ള
ലലകേപ്പുസകേങ്ങളുലാം  ലഘുകലകേളുലാം  തയ്യഭാറഭാക്കനി  വനിതരണലാം  തടര്നലാം  ലചേയ്തുവരുന.
I&PR  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  മഴലവള്ള  സലാംഭരണലാം,  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്  പദതനികേലള
സലാംബനനിചസ്റ്റ് അവകബഭാധലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ലഘുകലഖകേള തയ്യഭാറഭാക്കനി വനിതരണലാം
ലചേയനിരുന.  FM  Radio  മുഖഭാനരലാം  മഴലവള്ള  സലാംഭരണത്തനിലന്റെ  സകനശങ്ങള
പ്രചേരനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  എകനിബനിഷന  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മഴലവള്ള
സലാംഭരണത്തനിലന്റെയുലാം  കേനിണര്  റതീചേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേളുലട  മഭാതൃകേകേള
ലപഭാതജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ് അറനിവസ്റ്റ് പകേരുന്നവനിധത്തനില് പ്രദര്ശനിപനിക്കുന.

(സനി) വരളചഭാബഭാധനിതമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജേനിലകേലളയുലാം പ്രഖലഭാപനിചതനിലന
തടര്ന്നസ്റ്റ്  കുഴല്ക്കനിണര്  കുഴനിക്കുന്ന  സലാംഗതനിയനിലുലാം  കുഴല്  കേനിണറുകേളനില്നനിന്നസ്റ്റ്  എടുക്കുന്ന
ജേലലാം  നനിയനനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനിലുലാം  ദുരനനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  വലവസകേള
നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന.

കൂളനിമഭാടസ്റ്റ്  പഭാന്റെനില്നനിന്നസ്റ്റ് ലവള്ളലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി

196(894)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജേനി.ലഎ.സനി.എ.  (ജേനിക്ക)  പദതനിയനില് ഉളലപടനിടനിലഭാത്ത കുനമലാംഗലലാം

മണ്ഡലത്തനിലല മഭാവൂര്,  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം പഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് കൂളനിമഭാടസ്റ്റ് പഭാന്റെനില് നനിന്നസ്റ്റ്

ലവള്ളലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) എന.ഐ.ടനി, എലാം.വനി.ആര്. കേഭാനസര് ലസന്റെര്, ലകേ.എലാം.സനി.ടനി. എന്നതീ
സഭാപനങ്ങളുലാം,  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുലാം  ലഡഡനികക്കറഡസ്റ്റ്  വലനുകേള  കവണലമന്ന  ആവശലലാം
ഉന്നയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് ഇവയ്ലക്കലഭാലാം വലതലസ സമയങ്ങളനില് കറഭാഡസ്റ്റ് മുറനികക്കണനി
വരുന്ന സഭാഹചേരലലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന ഒരു ലപഭാത എസനികമറസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാ;
ഇതനിനഭാവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൂളനിമഭാടസ്റ്റ്  പഭാന്റെനില്നനിനലാം  മഭാവൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനികലയസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ളലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണനി  മൂന്നസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഒരു  ലപ്രഭാകപഭാസലനിനസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയുലട
അലാംഗതീകേഭാരവുലാം  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
ചേഭാത്തമലാംഗലത്തനിനുലാം  സമതീപ ഒനപതസ്റ്റ്  പഞഭായത്തുകേളക്കുമഭായുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട
ഡനിലലസന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പനി.പനി.ഡനി.  വനിഭഭാഗലാം  വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനുകശഷലാം
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിലന്റെ വനിശദമഭായ സഭാകങതനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാകക്കണതണസ്റ്റ്.

(ബനി) എന.ലഎ.റനി. എലാം.വനി.ആര്. കേഭാനസര് ലസന്റെര് എന്നതീ സഭാപനങ്ങളുലട
ലഡഡനികക്കറഡസ്റ്റ് ലലലന കവണലമന്ന ആവശലലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലാം  ലഡഡനികക്കറഡസ്റ്റ്  ലലലനുകേള  കവണലമന്നസ്റ്റ്
ആവശലലപടസ്റ്റ്  പണലാം  നനികക്ഷപനിക്കഭാന  തയ്യഭാറഭായഭാല്  ലപഭാത  എസനികമറസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന
സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

വഭാടര് അകതഭാറനിറനിലയ ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാന കേര്മ്മേപദതനികേള

197 (895) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജേക്കബസ്റ്റ് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :
ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലവള്ളക്കരലാം വര്ദനിപനിക്കഭാലത വഭാടര് അകതഭാറനിറനിലയ ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തസ്റ്റ് ലഭാഭകേരമഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനുകവണനി എനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം  പരനിഷ്കഭാര  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി
വകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) 5 വര്ഷലാംലകേഭാണസ്റ്റ് ലവള്ളക്കരലാം വര്ദനിപനിക്കഭാലത വഭാടര് അകതഭാറനിറനിലയ
ലഭാഭകേരമഭായ  സഭാപനമഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ്  2016-17  ബഡ്ജേറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  ബഹുമഭാനലപട
ധനകേഭാരലവകുപ്പുമനനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  നല്കേഭാനുള്ള  1004  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  പലനിശയുലാം പനിഴപലനിശയുലാം  എഴുതനിത്തള്ളുകേയുലാം  713  കകേഭാടനി  രൂപയുലട സര്ക്കഭാര്
വഭായ്പകേള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഓഹരനി  മൂലധനമഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട ജേല വനിതരണ ശലാംഖലയനിലല ജേല കചേഭാര്ച തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്
പഴക്കലാംലചേന്ന എലഭാ ലലപപ്പുകേളുലാം പമ്പുകേളുലാം മഭാറനിസഭാപനിക്കുകേ, കൂടുതല് പദതനികേള ലചേറനിയ
തകേ  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വനിനനികയഭാഗ  സജ്ജമഭാക്കുകേ,  നഗര  കമഖലയനിലല ചേനില
പദതനികേള മുനഗണന നല്കേനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേ,  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ലമചലപട
കസവനലാം നല്കുകേ എന്നനിവയനിലൂലട  കകേരള വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  കുടനിലവള്ള പദതനികേളുലട നടത്തനിപസ്റ്റ് സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേര
ണത്തനിനഭായനി കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്  (കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്)-ലന്റെ
കേതീഴനില് ഓപകറഷനസസ്റ്റ്  &  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം രൂപതീകേരനിച്ചു.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ഒടഭാലകേ കുടനിലവള്ള പദതനികേളക്കുകവണനി സര്കവ്വ നടത്തുവഭാനുലാം പുതനിയ കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്
തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വഭാകസഭാണ്  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയറുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്
പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  &  ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  (പനി.  പനി.  ഡനി.  യൂണനിറസ്റ്റ്)  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കകേരള  ജേല  അകതഭാറനിറനിയുലട  ലലദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മുകന്നഭാടസ്റ്റ്  ലകേഭാണ്ടു
കപഭാകുന്നതനിനഭായനി കേഭാലഹരണലപടസ്റ്റ് കേനിടന്നനിരുന്ന തസനികേകേലള മതീറര് റതീഡര് തസനികേകേളഭായനി
പുനര്നഭാമകേരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള എടുത്തുവരുന. ലലപപസ്റ്റ്
ലലലനുകേളനിലുണഭാകുന്ന  കചേഭാര്ചകേള  സമയബനനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കഭാന  ബ്ലൂബനികഗഡസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം  ജേനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനിലുലാം  പ്രധഭാന പദതനികേളനിലുലാം  വലഭാപനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലനുകേളനിലല  കചേഭാര്ചയുലാം  മറസ്റ്റ്  പരഭാതനികേളുലാം
സമയബനനിതമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന 24X7   അടനിസഭാനത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത കേണ്കട്രഭാള റൂലാം ലഹഡസ്റ്റ് ഓഫതീസനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

ലപരുനഭാടസ്റ്റ്  അത്തനിക്കയലാം കുടനിലവള്ള പദതനി

198(896) ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപരുനഭാടസ്റ്റ്-അത്തനിക്കയലാം  കുടനിലവള്ള  വനിതരണ  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ് എന്നഭാണസ്റ്റ്;  എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനസ്റ്റ് ആദലഘടത്തനില് വകേയനിരുത്തനി
യനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  എലനഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  ആദല  ഘടത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി
യനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;
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(ബനി)  പദതനിയുലട  എലനഭാലക്ക  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതസ്റ്റ്;
ഇനനി എലനഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണസ്റ്റ്; ഇതസ്റ്റ് എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം;

(സനി)  പദതനിയുലട  അടുത്ത ഘടത്തനിനഭായനി  ഫണസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
എത്ര രൂപ; എലനഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് ഇതനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ലപരുനഭാടസ്റ്റ്-അത്തനിക്കയലാം  ശുദജേലവനിതരണ  പദതനിയുലട  കശഷനി
എത്രയഭാണസ്റ്റ്;

(ഇ)  പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യഭാനഭാകുലാം  എന്നസ്റ്റ്
പറയഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലപരുനഭാടസ്റ്റ്-അത്തനിക്കയലാം കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം 2013-ല്
ആരലാംഭനിച്ചു.  പദതനിയുലട  ആദലഘടത്തനിനസ്റ്റ്  1400  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണസ്റ്റ്
നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില്  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്ന
ഘടകേങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. 8 MLD കശഷനിയുള്ള ജേലശുദതീകേരണശഭാല

2. കറഭാ വഭാടര് പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ലമയനിന

3. കകേഭാട്ടുപഭാറ ശുദജേല സലാംഭരണനിയനികലയ്ക്കുലാം ഇടപ്രഭാമല ശുദജേല
സലാംഭരണനിയനികലയ്ക്കുമുള്ള ക്ലതീയര് വഭാടര് പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമയനിനുകേളുലാം
മുക്കലാംവലരയുള്ള ഗ്രഭാവനിറനി ലമയനിനുലാം

4. നനിലവനിലുള്ള  ഇനകടകേസ്റ്റ്  കേനിണറനിലന്റെയുലാം  പമ്പസ്റ്റ്  ഹസൗസനിലന്റെയുലാം
നവതീകേരണലാം.

5. ഇലകനിക്കല് സബ്കസഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം

6. ലചേമ്പനമുടനി,  പഞഭാരമുക്കസ്റ്റ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  ജേലസലാംഭരണനികേളുലട

നനിര്മ്മേഭാണലാം 

7. പമ്പസ്റ്റ് ലസറ്റുകേള സഭാപനിക്കല്. 

(ബനി)  ലപരുനഭാടസ്റ്റ്  അത്തനിക്കയലാം  ശുദജേല  വനിതരണ  പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാം

ഘടത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  ഘടകേങ്ങളനില്  ജേലശുദതീകേരണശഭാല,  കറഭാ  വഭാടര്

പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ലമയനിന, ക്ലനിയര് വഭാടര് പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ലമയനിനുകേള, ഗ്രഭാവനിറനി ലമയനിന എന്നനിവയുലട

നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  അവകശഷനിക്കുന്ന  ഘടകേങ്ങളഭായ  ഇനകടക്കസ്റ്റ്  കേനിണറനിലന്റെ
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നവതീകേരണലാം,  ഇലകനിക്കല്  സബ്കസഷന  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലചേമ്പനമുടനി  പഞഭാരമുക്കസ്റ്റ്

എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല ജേലസലാംഭരണനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം, പമ്പസ്റ്റ് ലസറ്റുകേള സഭാപനിക്കല് എന്നനിവ

ഒറ  പഭാകക്കജേഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള എസനികമറസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

എസനികമറനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചസ്റ്റ്  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്  10

മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനി ക്കഭാനഭാവുലമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി) 2016-17-ലല പുതക്കനിയ ബജേറനില് കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
പ്രഖലഭാപനിച  ലപരുനഭാടസ്റ്റ്  അത്തനിക്കയലാം കുടനിലവള്ള  വനിതരണ പദതനിയുലട  രണഭാലാം
ഘടത്തനിനസ്റ്റ് 41.4 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം കേനിഫ്ബനി-യുലട അലാംഗതീകേഭാരവുലാം
ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  പദതനിയനില്  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിവരങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ശുദതീകേരണശഭാല മുതല് മന്നമ്പുഴ സബസ്റ്റ് വലരയുലാം അവനിലടനനിനലാം
ടഭാങസ്റ്റ് വലരയുലാം ശുദതീകേരണശഭാല മുതല് മുണനമല സബസ്റ്റ് വലരയുലാം
അവനിലടനനിനലാം മുണനമല ടഭാങസ്റ്റ് വലരയുലാം കകേഭാട്ടുപഭാറ ടഭാങസ്റ്റ് മുതല്
മഭാമ്പഭാറ ടഭാങസ്റ്റ് വലരയുലാം ജേലശുദതീകേരണശഭാല മുതല് പഞഭാരമുക്കസ്റ്റ്
ടഭാങസ്റ്റ്  വലരയുലാം  പഞഭാരമുക്കസ്റ്റ്  ടഭാങസ്റ്റ്  മുതല്  ലചേമ്പന്മുടനി  ടഭാങസ്റ്റ്
വലരയുമുള്ള ശുദജേല പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ലമയനിനുകേള

2. മുണനമല പമ്പസ്റ്റ് ഹസൗസനിലന്റെയുലാം മുണനമല ടഭാങനിലന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. വനിതരണ ശലാംഖല സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള

4. മുണനമല,  മന്നമ്പുഴ,  പഞഭാരമുക്കസ്റ്റ്,  ലചേമ്പന്മുടനി എന്നതീ സലങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
പമ്പസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള പമ്പസ്റ്റ് ലസറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള.

5. ലലവദതതതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

(ഡനി) 8 ദശലക്ഷലാം ലനിറര്.

(ഇ)  KIIFB  മുകഖന അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ പദതനി 2 പഭാകക്കജകേളനിലഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  പഭാകക്കജേസ്റ്റ്-1 നസ്റ്റ്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  വര്ക്കസ്റ്റ്  ഓര്ഡര്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  GST  പ്രഭാബലലത്തനില്
വന്നതലകേഭാണസ്റ്റ്  ലസനട്രല്  എലലകസസ്റ്റ്  ഡന്യൂടനിയനില്  വരുന്ന  മഭാറങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  വലകത
ആവശലലപടസ്റ്റ് കകേഭാണ്ട്രഭാകര് എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ് വയ്ക്കുവഭാനുള്ള സമയലാം നതീടനി കചേഭാദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം പഭാകക്കജേസ്റ്റ്-II-ലന്റെ ലടണര് ഇതവലര
വനിളനിക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില.  2019  ജൂണ്  30-നകേലാം പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷലലാം വയ്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.
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കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

199(897)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില്  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
നനിലവനിലുലണന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  പദതനികേള  മുനകൂടനി  കേണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നനിലഭാലയന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) തനിരുവനനപുരലാം നഗരത്തനിലല പല പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
ജേതീവനക്കഭാര്  യഭാലതഭാരു  മഭാനദണ്ഡവുലാം  ഇലഭാലത  വഭാല്വുകേള  പൂട്ടുന്നത  കേഭാരണലാം
കുടനിലവള്ളലാം ലഭനിക്കഭാലത വരുന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കപരൂര്ക്കട,  മണ്ണഭാലാംമൂല  ഭഭാഗലത്ത  വഭാല്വസ്റ്റ്  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്
തറക്കഭാത്തതമൂലലാം മണ്ണഭാലാംമൂല റസനിഡന്റെസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷന  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ് കുടനിലവള്ളലാം
ലഭനിയ്ക്കുന്നനില എന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തുത പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  അലലാംഭഭാവലാം  കേഭാണനിക്കുന്ന  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലല  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളനില്  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  നനിലവനിലുലണന്ന
വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. ജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ പദതനികേള മുനകൂടനി കേണസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുലാം അനുമതനിയുലാം ഫണ്ടുലാം ലഭനിക്കുന്ന
മുറയസ്റ്റ്  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  കേഴനിഞ്ഞ  രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ആവശലത്തനിനുള്ള  ശുദജേലലാം  കപപഭാറ,  അരുവനിക്കര  ഡഭാമുകേളനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില് ലനയ്യഭാര് ഡഭാമനില്നനിനള്ള ലവള്ളമഭാണസ്റ്റ് തനിരുവനനപുരലാം നഗരപ്രകദശത്തസ്റ്റ്
എത്തനിചതസ്റ്റ്.  ആവശലത്തനിനുള്ള ജേലലാം ലഭലമഭാകേഭാതനിരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് തനിരുവനനപുരലാം
നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  ജേലക്ഷഭാമലാം  കനരനിട്ടുലവന്നതസ്റ്റ്  വസ്തുതയഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്  ഉയര്ന്ന
പ്രകദശങ്ങളനില്  ജേലലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണനി  വഭാല്വുകേള  ഉകദലഭാഗസരുലട
സഭാന്നനിധലത്തനില് നനിയനനിചസ്റ്റ് ജേലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.
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(ഡനി&ഇ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  കപരൂര്ക്കട,  മണ്ണഭാലാംമൂല  തടങ്ങനിയ  പ്രകദശങ്ങളനില്
കപരൂര്ക്കട  ടഭാങനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  ഉയര്ന്ന  പ്രകദശങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ
വരളചഭാകേഭാലത്തസ്റ്റ് കപരൂര്ക്കട ടഭാങനില് ആവശലമഭായ ജേലവനിതഭാനലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് ഇസൗ
പ്രകദശങ്ങളനില് രൂക്ഷമഭായ ജേലക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടനിരുന.  ഇതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് ഇസൗ
പ്രകദശങ്ങളനില്  ജേലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി മറസ്റ്റ് പ്രകദശങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള ജേലവനിതരണലാം
നടത്തുന്ന വഭാല്വുകേള രണ്ടുദനിവസത്തനിലലഭാരനിക്കല് ക്രമതീകേരനിചനിരുന. ഇകപഭാള ഇസൗ
പ്രകദശങ്ങളനില് ആവശലത്തനിനുള്ള ജേലലാം ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)  ജേലവനിതരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുന്നതനില്  ഉകദലഭാഗസര്  അലലാംഭഭാവലാം
കേഭാണനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടഭാല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

അരുവനിക്കര ഡഭാമനിലല ജേലശുദതീകേരണ പഭാന്റെസ്റ്റ്

200(898) ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരുവനിക്കര ഡഭാമനിലല ജേലശുചേതീകേരണ പഭാന്റെസ്റ്റ്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി ഇതവലര എത്ര തകേ ലചേലവഴനിച്ചു;

(സനി)  കേരഭാര് ഏലറടുത്ത തമനിഴ് നഭാടനിലല കേമ്പനനിയുലട അലലാംഭഭാവലാം കേഭാരണലാം
നവതീകേരണ പദതനികേള മുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അരുവനിക്കര  സനിതനിലചേയ്യുന്ന  72  ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  കശഷനിയുള്ള
ജേലശുദതീകേരണ ശഭാലയുലടയുലാം ലവള്ളയമ്പലത്തസ്റ്റ് സനിതനി ലചേയ്യുന്ന  36  ദശലക്ഷലാം
ലനിറര്  കശഷനിയുള്ള  ശുദതീകേരണശഭാലയുലടയുലാം  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപനികക്കണ
ഇലകനിക്കല്,  ലമക്കഭാനനിക്കല് ഉപകേരണങ്ങള  90  ശതമഭാനവുലാം സഭാപനിച്ചുകേഴനിഞ.
പദതനിയനില്  ഏഴസ്റ്റ്  പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതനില്
6 ലകേടനിടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതലാം  ഒരു  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  പണനികേള
അനനിമ  ഘടത്തനിലുമഭാണസ്റ്റ്.  അരുവനിക്കര,  ലവള്ളയമ്പലലാം  എന്നതീ  ശുദതീകേരണശഭാലകേളനില്
നനിലവനിലുള്ള  17  ഫനില്റര്  ലബഡ്ഡുകേളനില്  5  എണ്ണത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  അരുവനിക്കരയനിലുള്ള  ലസറസ്റ്റ്-ലനിങസ്റ്റ്  ടഭാങനിലന്റെ  നവതീകേരണലാം,
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നനിലവനിലല  ലകേടനിടങ്ങളുലട  അറകുറപണനികേള,  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപനിച
യനസഭാമഗ്രനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കല്,  12  ഫനില്റര്  ബഡ്ഡുകേളുലട  നവതീകേരണലാം
മുതലഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  അവകശഷനിക്കുന.  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള  ഇകപഭാഴുലാം
തടര്നലകേഭാണനിരനിക്കുന.

(ബനി)  29 കകേഭാടനി രൂപ.

(സനി)  കേരഭാര് ഏലറടുത്ത കേമ്പനനിയുലട സഭാമ്പത്തനികേ ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ക്ഷഭാമവുലാം കേഭാരണലാം കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം പണനികേള ഇടയസ്റ്റ് മുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത തനിരുവനനപുരലാം നഗരത്തനില് ശുദജേലവനിതരണലാം നടത്തുന്ന അരുവനിക്കരയനിലല 72
ദശലക്ഷലാം  കശഷനിയുള്ള  പഭാന്റുലാം  ലവള്ളയമ്പലത്തസ്റ്റ്  സനിതനിലചേയ്യുന്ന  36  ദശലക്ഷലാം
കശഷനിയുള്ള പഭാന്റുലാം പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗതീകേമഭാകയഭാ നനിര്ത്തനിവചഭാല് മഭാത്രലമ  പുനരുദഭാരണ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  ഏലറക്കുലറ  പണനികേളുലാം  ലചേയ്യുവഭാന  കേഴനിയുകേയുള.
മുനവര്ഷങ്ങളനില് തനിരുവനനപുരലാം നഗരത്തനില്  അനുഭവലപട രൂക്ഷമഭായ വരളച
കേഭാരണലാം ജേലവനിതരണലാം തടസലപടഭാതനിരനിക്കഭാന പഭാന്റുകേള നനിര്ത്തനിവചസ്റ്റ് പണനികേള
ലചേയ്യുവഭാന  സഭാധനിചനിടനില.  ഇക്കഭാരണത്തഭാലുലാം  പണനികേള  സയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  20-7-2017-ല് ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്  (ജേനിക്ക)-യുലട
ഓഫതീസനില്  കൂടനിയ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗത്തനില്  ബനലപട കേരഭാറുകേഭാരകനഭാടസ്റ്റ്  നവതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  6  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനി
പണനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ലലവപനിന ശുദജേല വനിതരണ പദതനി

201(899)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവപനിന  ശുദജേല  വനിതരണ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഞഭാറയല്,
മുരനിക്കുലാംപഭാടലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന്ന ശുദജേല ടഭാങ്കുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
നനിലവനില് എത്ര ശതമഭാനമഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഞഭാറക്കലനില്  സഭാപനിക്കുന്ന  ശുദജേല  ടഭാങനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏകേകദശലാം
68%-ഉലാം മുരനിക്കുലാംപഭാടത്തസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്ന ടഭാങനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേള ഏകേകദശലാം  58%-ഉലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള ഒരു വര്ഷത്തനിനകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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തനിരുനഭാവഭായ കുടനിലവള്ള പദതനി

202(900)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല തനിരുനഭാവഭായ കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട
പ്രകയഭാജേനലാം വളഭാകഞരനി പ്രകദശലത്ത ഉയര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളനില് ലഭലമഭാക്കണലമന്നതസ്റ്റ്
സലാംബനനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ലഭനിച  നനികവദനത്തനില്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2715/M(WR)VIP/2017 എന്ന  നമ്പരനിലുള്ള  ഫയലനില്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജേനിലാംഗസ്റ്റ് ഡയറകര് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വളഭാകഞരനിയനിലല  ഉയര്ന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  ജേലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എലനങനിലുലാം പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ജേലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ് ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത ഉയര്ന്ന പ്രകദശങ്ങളനില് കുടനിലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തനിരുനഭാവഭായ
കുടനിലവള്ള  പദതനിയനില്നനിനലാം  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലന  നതീട്ടുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ഇതനിനഭായുള്ള പ്രവൃത്തനികേള എലാം.പനി.  ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനി ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് ലചേയസ്റ്റ്
കേരഭാര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  30-6-2017  തതീയതനിയനിലുള്ള  2715/M(WR)/VIP/2017  എന്ന  നമ്പരനിലുള്ള

തപഭാല്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനികനലുള്ള  തടര്നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  വളഭാകഞരനി  പഞഭായത്തനിലല  ഉയര്ന്ന  പ്രകദശങ്ങളഭായ  കതഭാന്നക്കല്,

ചേതീരഭാണനി കകേഭാളനനികേളനികലയ്ക്കുലാം കേര്ത്തഭാലയനികലയ്ക്കുലാം കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

ബഹുമഭാനലപട എലാം.പനി.  ഇ.ടനി.  മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  ബഷതീറനിലന്റെ ആസനി വനികേസന ഫണനില്

നനിനലാം  യഥഭാക്രമലാം  10.20  ലക്ഷലാം,  5  ലക്ഷലാം  എന്നതീ  തകേകേള  അനുവദനിചതനിലന

തടര്ന്നസ്റ്റ് പ്രവൃത്തനികേള ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് ലചേയസ്റ്റ് കേരഭാര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കമല് പ്രവൃത്തനികേള എത്രയുലാം ലപലടന്നസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കചേര്ത്തല തഭാലൂക്കനിലല ജേനിക്ക പദതനി

203(901)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേര്ത്തല തഭാലൂക്കനിലല  JICA  പദതനിയുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ്  നനിലവഭാരലാം

കുറഞ്ഞ  വപപ്പുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  ബഹു.  മുഖലമനനിയുലട

അദലക്ഷതയനില്  കചേര്ന്ന  കയഭാഗത്തനില്  എടുത്ത  തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവഭാരലാം

കുറഞ്ഞ  വപപ്പുകേള  ഇടഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരലലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  സമഗ്ര അകനസ്വഷണലാം

നടത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ വപപ്പുകേള മഭാറനി

സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എടുത്ത നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മറവനതരുത്തനില്  ഉപ്പുലവളളലാം  കേയറുന്നതസ്റ്റ്  തടയഭാനഭായനി  മുറനിഞ്ഞ

പുഴയനിലുലാം ഇത്തനിപ്പുഴയനിലുലാം സനില്കവകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ്

ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മറവനതരുത്തനില്  വപപസ്റ്റ്  വലന  മഭാറ്റുകമ്പഭാള  തകദ്ദേശവഭാസനികേളുലട

ബുദനിമുടസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അനുബന കറഭാഡുകേള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള

ഏത ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്എന്നറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വപപസ്റ്റ്  മഭാറല്  നഭാലുമഭാസത്തനിനുളളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുളള

ക്രമതീകേരണങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് എടുത്ത മുനകേരുതലുകേള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജേനിലഭാ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വനിജേനിലനസനിലന്റെ  കേതീഴനില്  ഇതനിലന  സലാംബനനിച

അകനസ്വഷണലാം നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ജേനി.ആര്.പനി.  ലലപപസ്റ്റ്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാനഭായനി

എ.ബനി.ജേനി.  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  എന്ന കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ് കേരഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലലപപസ്റ്റ് മഭാറനി

സഭാപനിക്കുന്ന കജേഭാലനികേള 2017 നവലാംബറനില് ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  2017-18  ബഡ്ജേറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  KIIFB

ധനസഹഭായകത്തഭാലട  മറവനതരുത്തനില്  ഉപ്പുലവള്ളലാം  കേയറുന്നതസ്റ്റ്  തടയഭാനഭായനി

മുറനിഞ്ഞപുഴയനിലുലാം ഇത്തനിപ്പുഴയനിലുലാം  2  റഗുകലററുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഇനലവസനികഗഷന

നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് ലടനഡര് നടപടനികേള ഇറനികഗഷന വകുപസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി)  മറവനതരുത്തനില്  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലന  മഭാറ്റുകമ്പഭാള  തകദ്ദേശവഭാസനികേളുലട
ബുദനിമുടസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്,  സമഭാനര  കറഭാഡുകേള  പുനരുദരനിക്കുവഭാനകവണ
പ്രവൃത്തനിയുലട  എസനികമറസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുവഭാന  മറവനതരുത്തസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനികനഭാടസ്റ്റ്
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ആവശലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ് തകേ കകേരള
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പഞഭായത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കേനി  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  മുഖഭാനരലാം  ഒകകഭാബര്
മഭാസത്തനില് സമഭാനര കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനികേള ലചേയ്യുന്നതഭാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ലലപപസ്റ്റ്  മഭാറല്  2017  നവലാംബര്  മഭാസത്തനില്  തടങ്ങനി  നഭാലസ്റ്റ്
മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ക്രമതീകേരണങ്ങള നടനവരുന.  960
മതീറര് ലലപപസ്റ്റ്  സലലപ ലചേയസ്റ്റ് പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനി
ലലപപ്പുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേരള
വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലലവപനിന മണ്ഡലത്തനിലല ശുദജേല വനിതരണശലാംഖല

204(902)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവപനിന മണ്ഡലത്തനിലല ശുദജേല വനിതരണ ശഖലയനിലല  37  വഭാല്വുകേളുലട
ക്രമതീകേരണലാം  ഒരു  മഭാസത്തനില്  എത്ര  ഇടകവളകേളനിലഭായഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2017 ഏപ്രനില് മുതല് ജൂണ് വലരയുള്ള മഭാസത്തനില് ഏലതലഭാലാം ദനിവസങ്ങളനില്
ക്രമതീകേരണലാം നടത്തനിലയനലാം ആരഭാണസ്റ്റ് നനിര്വ്വഹനിചലതനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചുമതലലപട  ആളക്കഭാരലഭാലത  മറഭാലരങനിലുലാം  വഭാല്വുകേളുലട  നനിയനണലാം
ഏലറടുത്തു നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് വകുപസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച തടര് നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  വഭാല്വുകേളുലട  നനിയനണലാം  ഉത്തരവഭാദലപടവരലഭാലത  മറഭാലരങനിലുലാം
നനിര്വ്വഹനിചഭാല് അത്തരക്കഭാര്ലക്കതനിലര സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാകുന്ന നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  37  വഭാല്വുകേളനില്  3  വഭാല്വുകേള ഒന്നനിടവനിട ദനിവസങ്ങളനില് ഓപകററസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന.  മറസ്റ്റ്  വഭാല്വുകേള  ലലലനനിലല  അറകുറപണനികേളുമഭായനി  ബനലപടഭാണസ്റ്റ്
സഭാധഭാരണ ഓപകററസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഏപ്രനില് മുതല് ജൂണ്വലര എലഭാ ഒന്നനിടവനിട ദനിവസങ്ങളനിലുലാം പ്രസ്തുത 3
വഭാല്വുകേള ഓപകററസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അണനിയനില് ടഭാങനിനസ്റ്റ്  സമതീപലാം  2  വഭാല്വുകേള
ക്രമതീകേരനിചതസ്റ്റ് ശതീ.  അനനില്കുമഭാര് എന്ന കേരഭാറുകേഭാരനഭാണസ്റ്റ്.  മഭാലനിപ്പുറലാം ടഭാങനിനസ്റ്റ് സമതീപലത്ത
വഭാല്വസ്റ്റ്  ക്രമതീകേരനിചതസ്റ്റ്  ശതീ.  സുഗതന  എ.ആര്.  എന്ന  കേരഭാറുകേഭാരനഭാണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്
വഭാല്വുകേള  അറകുറപണനികേളക്കസ്റ്റ്  കവണനിയഭാണസ്റ്റ്  ക്രമതീകേരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇതനിനസ്റ്റ് ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന്നതസ്റ്റ് തഭാലഴപറയുന്ന കേരഭാറുകേഭാലരയഭാണസ്റ്റ്.  പള്ളനിപ്പുറലാം
പഞഭായത്തസ്റ്റ്-ശതീ.  കജേഭാജേനി.  കുഴുപനിളനി  &  എടവനക്കഭാടസ്റ്റ്-ശതീ.  അനനില്കുമഭാര്.  നഭായരമ്പലലാം  &
ഞഭാറക്കല്-ശതീ. ഷഭാജേന, എളലാംകുന്നപ്പുഴ-ശതീ. സുഗതന.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  എടവനക്കഭാടസ്റ്റ്  അണനിയനില്  ടഭാങനിനസ്റ്റ്  സമതീപമുള്ള  വഭാല്വസ്റ്റ്
അനധനികൃതമഭായനി ഓപകററസ്റ്റ് ലചേയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)   ഇതസലാംബനനിചസ്റ്റ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  കപഭാലതീസനില് പരഭാതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  വഭാല്വുകേളുലട  നനിയനണലാം  ഉത്തരവഭാദലപടവരലഭാലത  മറഭാലരങനിലുലാം
നനിര്വ്വഹനിചതഭായനി  ശദയനില്ലപടഭാല്  അത്തരക്കഭാര്ലക്കതനിലര  കകേസസ്റ്റ്  രജേനിസര്
ലചേയ്യഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ഒറപഭാലലാം മണ്ഡലത്തനിലല കുടനിലവള്ള പദതനികേള

205(903)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനിലല
ഏലതലഭാലാം കുടനിലവള്ള പദതനികേള കേമ്മേതീഷന ലചേയസ്റ്റ് ലപഭാതജേനങ്ങളക്കഭായനി തറന
ലകേഭാടുത്തു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മണ്ഡലത്തനില്  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം  അനുഭവനിക്കുന്ന  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുകേള ഏലതലഭാലമന്നഭാണസ്റ്റ് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല  രൂക്ഷമഭായ  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
അനുഭവലപടുന്ന പഞഭായത്തുകേളനില്  ഏലതലഭാലാം  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  ആണസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; ഓകരഭാന്നനികന്റെയുലാം നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംഘമനിത്ര  (106  ഗുണകഭഭാക്തൃ  കുടുലാംബങ്ങള)-കേമ്മേതീഷന  ലചേയസ്റ്റ്
ജേലവനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.
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(ബനി)   ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല  അമ്പലപഭാറ,  തചനഭാട്ടുകേര,  ലക്കനിടനി

കപരൂര് എന്നതീ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭാണസ്റ്റ് രൂക്ഷമഭായ കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടുന്നതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില് തഭാലഴപറയുന്ന രണസ്റ്റ് കുടനിലവള്ള

പദതനികേള കേനിഫ്ബനി-യനില് ഉളലപടുത്തനി അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് :

1. തചനഭാട്ടുകേര,  അലനല്ലൂര്,  കകേഭാകടഭാപഭാടലാം  പഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്

കവണനിയുള്ള സമഗ്ര കുടനിലവള്ള പദതനി - 22 കകേഭാടനി രൂപ.

2. അമ്പലപഭാറ  പഞഭായത്തനിനുകവണനിയുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനി  -

10 കകേഭാടനി രൂപ

കമല്പറഞ്ഞ 2 പദതനികേളുലടയുലാം ലടണര് നടപടനികേള 

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

3. ലക്കനിടനി  കപരൂര്  ഗ്രഭാപഞഭായത്തസ്റ്റ്  ജേലനനിധനിക്കസ്റ്റ്  ലലകേമഭാറുകേയുലാം

അവനിലട  ജേലനനിധനി  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  ജേലശുദതീകേരണ

ശഭാലയുലടയുലാം അനുബന ഘടകേങ്ങളുലടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

തസ്വരനിതഗതനിയനില് നടനവരുന.

4. ഞഭാവലനിന  കേടവസ്റ്റ്  CWSS  1350  ഗുണകഭഭാക്തൃ  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായുള്ള

ഡനി.എസസ്റ്റ്.ആര്. തയ്യഭാറഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇടലക്കഭാചനി കുടനിലവള്ള പദതനി

206(904)  ശതീ  .    കജേഭാണ് ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇടലക്കഭാചനി കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട അരൂര് പഭാലലാം മുതല് പഭാവുമ്പഭായനി

മൂലയനിലല പദതനി പ്രകദശലാം വലരയുള്ള വപപനിടല് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി

എലനലഭാലാം നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  എന്നകത്തക്കസ്റ്റ്

പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അമൃതസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  ഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനിയസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിലല കേഭാലതഭാമസത്തനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അരൂര് പഭാലലാം മുതല് പഭാമ്പഭായനിമൂല വലര ലലപപസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനിയനില്
അരൂര് പൂജേപ്പുര ജേലാംഗ്ഷന മുതല് ഇടലക്കഭാചനി പഭാലലാംവലരയുള്ള 300 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഒന്നഭാലാം
ഭഭാഗലാം പ്രവൃത്തനി 21-2-2017-നസ്റ്റ് ആരലാംഭനിച്ചു. ഇടലക്കഭാചനി പഭാലലാംമുതല്  പഭാമ്പഭായനിമൂല
വലരയുള്ള 2700 മതീററനില് (രണഭാലാം ഭഭാഗലാം) 1050 മതീറര് നതീളത്തനിലുള്ള 450 mm DI
K9 ലലപപ്പുലാം 650 മതീറര് നതീളത്തനിലുള്ള 500 mm HDPE ലലപപ്പുലാം സഭാപനിക്കുന്ന 495 ലക്ഷലാം
രൂപയ്ക്കുള്ള ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് നടപടനികേള കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇസൗ  പ്രവൃത്തനിയുലട  ദര്ഘഭാസനിനുള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  നടപടനികേള  2017
ലഫബ്രുവരനിയനില്  ആരലാംഭനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  ആദല  ശമത്തനില്  ആരുലാംതലന്ന  കേരഭാറനില്
പലങടുക്കഭാത്തതനിനഭാല് കേരഭാര് തതീയതനി  6-6-2017  വലര നതീട്ടുകേയുണഭായനി.  അതനിനപ്രകേഭാരലാം
ലഭനിച  ദര്ഘഭാസുകേള  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  തറന്നസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലസപ്തലാംബര്  ആദല  വഭാരകത്തഭാടുകൂടനി  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി&ഡനി)  അമൃതസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  ഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വണനിചനിറ കുടനിലവള്ള പദതനി

207(905) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശഭാല  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനില്  പഭാറശഭാല,  ലകേഭാലയനില്  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വണനിചനിറ  കുടനിലവള്ള  പദതനി  അശഭാസ് ത്രതീയമഭായ
നനിര്മ്മേഭാണലാംമൂലലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭായനിടനില എന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വണനിചനിറ  കുടനിലവള്ള  പദതനി  അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്,  കേമ്മേനിഷന
ലചേയ് തസ്റ്റ്, പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പദതനിയുലട ജേലശുദതീകേരണശഭാലയുലട പ്രവൃത്തനികേള 70%  പൂര്ത്തനിയഭായനി.
ലലപപസ്റ്റ്  ലലലന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്,  നഭാഷണല്
ലലഹകവ വകുപ്പുകേളുലട അനുമതനി ലഭനികക്കണതണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

അമ്പലപഭാറ കുടനിലവള്ള പദതനി

208(906) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അമ്പലപഭാറ, തചനഭാട്ടുകേര എന്നതീ കുടനിലവള്ള പദതനികേളക്കസ്റ്റ് എന്നഭാണസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചതസ്റ്റ് ;
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(ബനി)  എത്ര  തകേ  വതീതമഭാണസ്റ്റ്  അമ്പലപഭാറ  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കുലാം,  തചനഭാട്ടുകേര
കുടനിലവള്ള പദതനിക്കുലാം അനുവദനിചലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഓകരഭാ പദതനിയുലടയുലാം നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17  ബഡ്ജേറനില്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ജേനിലയനിലല  അമ്പലപഭാറ  പഞഭായത്തനികലയ്ക്കുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനിക്കസ്റ്റ്  10  കകേഭാടനി
രൂപയുലടയുലാം  തചനഭാട്ടുകേര,  അലനല്ലൂര്,  ലകേഭാകടഭാപഭാടലാം  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനികലയ്ക്കുള്ള
കുടനിലവള്ള പദതനിക്കസ്റ്റ്  22  കകേഭാടനി  രൂപയുലടയുലാം ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അമ്പലപഭാറ പഞഭായത്തനിനുകവണനിയുള്ള കുടനിലവള്ള പദതനിക്കുലാം തചനഭാട്ടുകേരയുലട
ഒരു പഭാകക്കജേനിനുലാം വര്ക്കസ്റ്റ് ഓര്ഡര് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് ജേനി.എസസ്റ്റ്.റനി.  പ്രഭാബലലത്തനില്
വന്നതലകേഭാണസ്റ്റ്  ലസനട്രല്  എലലകസസ്റ്റ്  ഡന്യൂടനിയനില്  വരുന്ന  മഭാറങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  വലകത
ആവശലലപടസ്റ്റ് കകേഭാണ്ട്രഭാകര് എഗ്രനിലമന്റെസ്റ്റ് ലവക്കഭാനുള്ള സമയലാം നതീടനികചേഭാദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

209(907)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ജേലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുലാം നടപടനികേളുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഭൂജേലവകുപസ്റ്റ്  :

ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഭൂജേല വകുപസ്റ്റ് വഴനി കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
ജേനിലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  1  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ജേലനനിധനി  :

ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയനില് ജേലനനിധനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. നടുവണ്ണൂര് പഞഭായത്തനില് 20 ലചേറുകേനിട പദതനികേള 
(1433 ഗുണകഭഭാക്തൃ കുടുലാംബങ്ങള)

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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2. കകേഭാട്ടൂര് പഞഭായത്തനില് 30 ലചേറുകേനിട പദതനികേള 
(1368 ഗുണകഭഭാക്തൃ കുടുലാംബങ്ങള)

3. എടകചരനി പഞഭായത്തനില് 6 ലചേറുകേനിട പദതനികേള 
(374 ഗുണകഭഭാക്തൃ കുടുലാംബങ്ങള)

4. പുറകമരനി പഞഭായത്തനില് 8 ലചേറുകേനിട പദതനികേള 
(448 ഗുണകഭഭാക്തൃ കുടുലാംബങ്ങള)

5. കേടനിപഭാറ പഞഭായത്തനില് 5 ലചേറുകേനിട പദതനികേള 
(334 ഗുണകഭഭാക്തൃ കുടുലാംബങ്ങള)

6. കചേഭാകറഭാടസ്റ്റ് പഞഭായത്തനില് 8 ലചേറുകേനിട പദതനികേള 
(382 ഗുണകഭഭാക്തൃ കുടുലാംബങ്ങള)

7. ചേക്കനിടപഭാറ പഞഭായത്തനില് 4 ലചേറുകേനിട പദതനികേള 
(358 ഗുണകഭഭാക്തൃ കുടുലാംബങ്ങള)

8. വനിലലപള്ളനി പഞഭായത്തനില് 4 ലചേറുകേനിട പദതനികേള 
(284 ഗുണകഭഭാക്തൃ കുടുലാംബങ്ങള)

9. ആയകഞരനി പഞഭായത്തനില് 2 ലചേറുകേനിട പദതനികേള 
(80 ഗുണകഭഭാക്തൃ കുടുലാംബങ്ങള)

ജേലകസചേന വകുപസ്റ്റ്  :

ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില് ജേലകസചേന
വകുപ്പുവഴനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള അനുബനലാം 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

കകേരള ജേല അകതഭാറനിറനി  :

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്  പദതനികേലളഭാനലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.  എന്നഭാല്  തഭാലഴലക്കഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുകേയുലാം ലചേയ്യുന :

1. കേനിഫ്ബനി-യനില്  ഉളലപടുത്തനി  ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കുലാം  സമതീപ
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം കവണനിയുള്ള പദതനി  3  പഭാകക്കജേഭായനി നടപനിലഭാക്കുന.
ഇതനില് ഒനലാം രണ്ടുലാം പഭാകക്കജകേള ലടണര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. - 8500 ലക്ഷലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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2. അമൃതസ്റ്റ് പദതനിയനില് കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനിലല പഴയ ലലപപ്പുകേളുലടയുലാം
വഭാല്വുകേളുലടയുലാം പുനരുദഭാരണലാം, നനിലവനിലുള്ള ലലപപസ്റ്റ് ലലലന ഇന്റെര്
കേണകസ്റ്റ് ലചേയ്യല്, വഭാടര് മതീറര് സഭാപനിക്കല് എന്നനിവ- 1787 ലക്ഷലാം

3. നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  -  കൂരഭാച്ചുണസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനിലല  മലകത്തഭാടസ്റ്റ്  ശുദജേല
വനിതരണ പദതനി - 50 ലക്ഷലാം

4. കമഭാകഡണ് ബസഭാര് കേഭാടനിക്കുന്നസ്റ്റ് കുടനിലവള്ള പദതനി കേനിണര് നവതീകേരണവുലാം
പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ലലലന സഭാപനിക്കലുലാം - 20 ലക്ഷലാം

5. കേനിഴകക്കഭാത്തസ്റ്റ് പഞഭായത്തനിലല  കേഭാടനിക്കുന്നസ്റ്റ് പ്രകദശകത്തയസ്റ്റ് ലലപപസ്റ്റ്
ലലലന ദതീര്ഘനിപനിക്കല് - 14.5 ലക്ഷലാം

6. ചേഭാത്തമലാംഗലലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  കുടനികുളലാം,  അരയഭാകക്കഭാടസ്റ്റ്,  തഭാത്തൂര്,
പനചനിങ്ങല്,  ചേനിറഭാരനിപനിലഭാക്കനില്  തടങ്ങനിയ  പ്രകദശങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  ലലപപസ്റ്റ്
ലലലന നതീടല് - 20 ലക്ഷലാം.

7. എലാം.എല്.എ.എ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  ഡബത.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  ലചേകക്കഭാറ  വഭാര്ഡസ്റ്റ്
നമ്പര് 12 മരുകതഭാങര പഞഭായത്തസ്റ്റ് - 25 ലക്ഷലാം

8. എല്.എ.സനി.എ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  ഡബന്യൂ.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  വഭാളഭാനകതഭാടസ്റ്റ്,  തഭാന്നനികമല്
പഞഭായത്തസ്റ്റ് - 35 ലക്ഷലാം.

9. എല്.എ.സനി.എ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  മനിനനി  വഭാടര്  സലലപ  സതീലാം  ബഭാലവഭാടനി
ഏരനിയ, തൂകണരനി പഞഭായത്തസ്റ്റ് - 35 ലക്ഷലാം

10. എല്.എ.സനി.എ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  മനിനനി  വഭാടര്  സലലപ  സതീലാം  കേയ്യടനിപഭാറ
വഭാര്ഡസ്റ്റ് - 14 ആയകഞരനി പഞഭായത്തസ്റ്റ് - 40 ലക്ഷലാം

11. എല്.എ.സനി.എ.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  ഡബത.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  എരകഞ്ഞഭാടസ്റ്റ്  മുത്തങ്ങയ്യഭാല്
ലചേകേലഭാടസ്റ്റ് പഞഭായത്തസ്റ്റ് - 21.30 ലക്ഷലാം.

മഭാകവലനിക്കര കുറത്തനികേഭാടസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ള പദതനി

210(908) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജേഷസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  കുറത്തനികേഭാടസ്റ്റ്  കുടനിലവളള  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപസ്റ്റ് നഭാളനിതവലര സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കു ലറയനില്കവയുലട അനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനങനിലുലാം തടസങ്ങള ഉകണഭാ;
ഉലണങനിൽ  അവ ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) പ്രസസ്തുത പദതനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകമഭാ;
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  കുറത്തനികേഭാടസ്റ്റ്  എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങളുളലപടുന്ന  കുടനിലവള്ള
പദതനി  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ഭരണനിക്കഭാവസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ഉള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനില് ഇനകടക്കസ്റ്റ് ലവല്, കറഭാ വഭാടര് പമ്പസ്റ്റ് ലസറസ്റ്റ്, കറഭാ വഭാടര് പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്
ലമയനിന,  ജേലശുദതീകേരണശഭാല,  ക്ലനിയര്  വഭാടര്  പമ്പസ്റ്റ്  ലസറസ്റ്റ്  എന്നനിവയുലട  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ക്ലനിയര് വഭാടര് പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമയനിന പ്രഭായനിക്കര പഭാലത്തനിനസ്റ്റ്  സമഭാനരമഭായുള്ള
ലലലന അടക്കലാം 500 മതീറകറഭാളലാം വരുന്ന ഗലഭാപ്പുകേള ഒഴനിചസ്റ്റ് ബഭാക്കനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
കുറത്തനിക്കഭാടസ്റ്റ് ഉന്നതതല ജേലസലാംഭരണനിയുലട ലവര്ടനിക്കല് കേണക്ഷന ഒഴനിലകേയുള്ള
ബഭാക്കനി പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ജേലശുദതീകേരണ ശഭാലകയഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  400
KVA  ഇലകനിക്കല്  സബ്കസഷന സഭാപനികക്കണതണസ്റ്റ്. ലറയനില്ലവ പഭാലത്തനിനസ്റ്റ്
സമഭാനരമഭായനി  ബനിഡ്ജേസ്റ്റ്  പണനിയുന്നതനിനുള്ള  ഡനിലലസന  സമര്പനിക്കുവഭാന  ലറയനില്കവ
ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലന  സഭാപനിക്കുന്ന  സലത്തനിലന്റെ  മണ്ണസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനഭാഫലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലലപപസ്റ്റ് ലലലന
ബനിഡ്ജേസ്റ്റ് പണനിയുന്നതനിനുള്ള ഡനിലലസന തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി&ഡനി)  ലലപപസ്റ്റ് ലലലന ബനിഡ്ജേനിലന്റെ ഡനിലലസന സമര്പനിക്കുവഭാനഭായനി
ലറയനില്ലവ  ആവശലലപടതനുസരനിചസ്റ്റ്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  ഡനിലലസന  തയ്യഭാറഭാക്കനി
വരുന.  തടര്ന്നസ്റ്റ്  ലറയനില്ലവ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  മഭാത്രലമ  വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജേകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഴനിയുകേയുള.

സതീതകത്തഭാടസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനില് നനിലയലുമഭായനി ബനലപട കുടനിലവള്ള
പദതനി

211(909) ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീതകത്തഭാടസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനില്  നനിലയലുമഭായനി  ബനലപട  കുടനിലവള്ള
പദതനിക്കസ്റ്റ് തടക്കലാം കുറനിച്ചുകവഭാ; എങനിൽ എന്നഭാണസ്റ്റ്എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഏത  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തഭാണസ്റ്റ്  പദതനിക്കസ്റ്റ്  തടക്കലാം  കുറനിചലതന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആയതനികലയസ്റ്റ്  എത്ര  തകേയഭാണസ്റ്റ്  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിയ്ക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ട്രതീറസ്റ്റ്ലമനറസ്റ്റ്  പഭാന്റെനിലന്റെ  പണനികേള  ആരലാംഭനിച്ചുകവഭാ;  ഇകപഭാള  ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസസ്തുത കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട നനിലവനിലുള്ള അവസ സലാംബനനിചസ്റ്റ്
ഒരു വനിശദതീകേരണലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സതീതകത്തഭാടസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനില് നനിലയലുമഭായനി  ബനലപട കുടനിലവള്ള
പദതനിക്കസ്റ്റ് 3-2017-ല് തടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ്  21-6-2014-ല് ആണസ്റ്റ് പദതനിക്കസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  

(സനി)  909 ലക്ഷലാം രൂപ.

(ഡനി)   ട്രതീറസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പഭാന്റെനിലന്റെ  പണനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  35%  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഇ)  പ്രസ്തുത കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
ജേലശുദതീകേരണശഭാലയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന. കൂടഭാലത ഇനകടക്കസ്റ്റ് കേനിണറനിലന്റെയുലാം
പമ്പസ്റ്റ്  ഹസൗസനിലന്റെയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉടന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ജേലശുദതീകേരണ
ശഭാലയുലടയുലാം  ഇനകടക്കസ്റ്റ്  കേനിണറനിലന്റെയുലാം  കേരഭാര്  ഉറപനിചകപഭാള  ഭരണഭാനുമതനി
തകേയനില്നനിനലാം മനിചലാം വന്ന തകേ ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിച കറഭാ വഭാടര്
പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമയനിനനിലന്റെയുലാം  ഇലകനിക്കല്  സബ്സകറഷലന്റെയുലാം  എസനികമറസ്റ്റ്,  കകേരള
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  രണഭാലാംഘടത്തനില്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരനിക്കുന്ന
ക്ലനിയര് വഭാടര് പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ലമയനിനുകേള, ട്രഭാനസനിഷന ലലലനുകേള, ജേലസലാംഭരണനികേള,
പമ്പസ്റ്റ്  ഹസൗസുകേള എന്നനിവയുലട വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

കേഞ്ഞനിപ്പുര-മൂടഭാല് ലലബപഭാസസ്റ്റ് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

212(910)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  കേഞ്ഞനിപ്പുര-മൂടഭാല്  വബപഭാസസ്റ്റ്
കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം തടര്ന്നസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  തടസമഭായനി  നനില്ക്കുന്ന വപപസ്റ്റ്
വലന  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന  ജേലനനിധനിക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേഞ്ഞനിപ്പുര-മൂടഭാല് കറഭാഡനിലന്റെ വപപസ്റ്റ് വലന മഭാറ്റുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
എസനികമറസ്റ്റ് മലപ്പുറലാം വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജേലനനിധനിയുമഭായനി കയഭാജേനിപനിചസ്റ്റ് വപപസ്റ്റ് വലന മഭാറ്റുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ജേലനനിധനി  എകനികേന്യൂടതീവസ്റ്റ്
ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ് നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വപപസ്റ്റ്  വലന  മഭാറ്റുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഫണസ്റ്റ്  ജേലനനിധനിയനില്നനിനലാം
വഹനിക്കുവഭാന ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) പ്രസ്തുത ലലപപസ്റ്റ് ലലലന ജേലനനിധനിയുകടതല. കകേഭാടയല് നനികയഭാജേകേ
മണ്ഡലത്തനിലല കേഞ്ഞനിപ്പുര-മൂടഭാല് ലലബപഭാസസ്റ്റ് കറഭാഡനില്ക്കൂടനി ജേലനനിധനി ഉളലപട
കുറനിപ്പുറലാം പഞഭായത്തനികലയസ്റ്റ് ബളക്കസ്റ്റ് വഭാടര് സലലപ ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുകവണനി 200
എലാം.എലാം. DI ലലപപസ്റ്റ് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ലലബപഭാസസ്റ്റ് വതീതനി
കൂട്ടുന്ന  പ്രവൃത്തനി  നടന്നഭാല്  പ്രസ്തുത  ലലപപസ്റ്റ്  കറഭാഡനിലന്റെ  മദലഭഭാഗകത്തയസ്റ്റ്  മഭാറുലാം.
അതനിനഭാല് ലലബപഭാസസ്റ്റ്  കറഭാഡസ്റ്റ്  വതീതനി  കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തനി  തടങ്ങുന്നതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  ഇസൗ
ലലപപസ്റ്റ്  ലലലന  കറഭാഡനിലന്റെ  ലലസഡനികലക്കസ്റ്റ്  മഭാറനി  സഭാപനികക്കണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിയുലട  ഒന്നഭാലാം  ഘടമഭായ  2100  മതീറര്  നതീളത്തനില്  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലന  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2014  DSR  പ്രകേഭാരലാം  30  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  എസനികമറസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി
ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

രഭാമനചേഭാടനി -അലനിഗര് കുടനിലവള്ള പദതനി

213(911)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-18-ലല ബജേറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില് കേനിഫ്ബനിവഴനി  നടപനിലഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള ലപരനിനല്മണ്ണ നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല രഭാമനചേഭാടനി-അലനിഗര്
കുടനിലവള്ള  പദതനിയുലട  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില് ഇതനില് ഉണഭായ കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏതസ്റ്റ്  ഏജേനസനി  മുഖഭാനരമഭാണസ്റ്റ്  കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; ഇതനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി എനഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഈ  പദതനി  തസ്വരനിതലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നഭാളനിതവലര  എലനലഭാലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; ഏതസ്റ്റ് തലത്തനിലഭാണസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയുലട ഭരണഭാനുമതനി  അടനിയനരമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18-ലല  ബഡ്ജേറസ്റ്റ്  പ്രസലാംഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനിവഴനി  നടപനിലഭാക്കുലമന്നസ്റ്റ്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള ലപരനിനല്മണ്ണ നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല രഭാമനചേഭാടനി-അലനിഗര്
കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട വനിശദമഭായ എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ആവശലമഭായ പഠനലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ജേല അകതഭാറനിറനിയുലട പനി.പനി.ഡനി. വനിഭഭാഗലാം തയ്യഭാറഭാക്കുന്ന ഡനിലലസന
പ്രകേഭാരലാം  കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷന,  മലപ്പുറലാം  ആണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കനി
വരുന്നതസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

(സനി&ഡനി)  പദതനിയുലട  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിടനില.
ഇതമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് അലനിഗഡസ്റ്റ് മുസതീലാം യൂണനികവഴനിറനിയനില് ഭൂമനി ലലകേമഭാറുന്നതനിനസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ ചേര്ചകേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

ജേലഭാശയങ്ങളനിലല കപഭാള നതീക്കലാം ലചേയ്യല്

214(912) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജേയരഭാജേസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജേലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ജേലഭാശയങ്ങളനിലല കപഭാള നതീക്കലാംലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  വജേവതീകേമഭായനി
കപഭാള  നനിയനണലാം  സഭാധലമഭാലണന്ന  കേഭാര്ഷനികേ  ശഭാസജരുലട  അഭനിപ്രഭായലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വജേവതീകേ  കപഭാള  നനിയനണത്തനിലന്റെ  സഭാധലതകേള  എത്രകത്തഭാളമഭാലണന്നസ്റ്റ്
പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  ബനലപട  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനി സമഗ്ര സമതീപനത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കുടനഭാടന ജേലഭാശയങ്ങളനില് തനിങ്ങനി നനിറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന കപഭാളയുലട
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം
കുടനഭാടനില് നനിറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന കപഭാള കേഭാരണലാം കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള
ഗസൗരവപൂര്വ്വലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കകേന്ദ്ര  കൃഷനി  മനഭാലയ  വനിദഗ്ദ  സമനിതനിയനിലല
ജേബല്പ്പൂരനിലുള്ള കദശതീയ കേള ഗകവഷണ കകേന്ദ്രലാം  (ICAR-Directorate of  Weed
Research,  Jabalpur)  ഡയറകര്  കഡഭാ.എ.ആര്.  ശര്മ്മേയുലട  കനതൃതസ്വത്തനിലുള്ള
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വനിദഗ  സലാംഘലാം  24-1-2017-നസ്റ്റ്  കുടനഭാടനില്  ഒരു  സര്ലവ്വ  നടത്തുകേയുലാം  ജേലസസലങ്ങള
(പ്രധഭാനമഭായുലാം  കുളവഭാഴ)  മൂലമുണഭാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്തു.
തടര്ന്നസ്റ്റ്  മലങഭാമ്പനിലുള്ള ലനലസ്റ്റ്ല്ല്  ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തനില് വചസ്റ്റ് നടന്ന കയഭാഗത്തനില്
കപഭാള  നനിവഭാരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലലജേവനികേ  മഭാര്ഗ്ഗമഭായനി  സനികട്രഭാബഭാഗസസ്റ്റ്  സഭാല്വതീനനിയ
എന്ന  വണനിലന  ഫലപ്രദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാലമന്നസ്റ്റ്  സമനിതനി  വനിലയനിരുത്തനി.
മുനപസ്റ്റ്  വനിതരണലാം നടത്തനിയനിരുന്ന നനികയഭാകചേറനിന എകകേഭാര്ണനിയ,  നനികയഭാകചേറനിന
ബ്രൂചേനി എന്നതീ വണ്ടുകേള ഭൂരനിഭഭാഗലാം സലങ്ങളനിലുലാം വലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ലതഭാഴനിലഭാളനികേള,
കേര്ഷകേര്,  സസ്വയലാംസഹഭായ  സലാംഘങ്ങള  എന്നനിവരുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കപഭാള
നതീക്കലാം  ലചേയ്യണലമന്നഭാണസ്റ്റ്  സമനിതനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശലാം.  നതീക്കലാംലചേയ്യുന്ന  കപഭാള
മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളഭായനി മഭാറഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഉപ്പുലവള്ളലാം കേയറനിവനിടഭാല് കപഭാള
നശനിക്കുലമന്നതസ്റ്റ്  ശഭാസതീയമഭായനി  കുടനഭാടനില്  ലതളനിയനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ്ഞ
രതീതനിയനിലുള്ള കപഭാളനനിയനണലാം സലാംബനനിച പഠനങ്ങള ആലപ്പുഴ കേനഭാല് ക്ലതീനനിലാംഗുമഭായനി
ബനലപടസ്റ്റ് ജേലകസചേന വകുപസ്റ്റ് നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കഡഭാ. ലകേ. ജേനി. പത്മകുമഭാറനിലന്റെ (ഡയറകര്, ഇന്റെര്നഭാഷണല് റനിസര്ചസ്റ്റ്
ലസന്റെര് കഫഭാര് ബനികലഭാ സതീ ലലവല് ഫഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്, ആലപ്പുഴ) കനതൃതസ്വത്തനില് ആലപ്പുഴ,
പത്തനലാംതനിട, കകേഭാടയലാം എന്നതീ ജേനിലകേളനിലല ജേനിലഭാ കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര്, ലഡപന്യൂടനി
ഡയറകര്  ഓഫസ്റ്റ്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്,  ആലപ്പുഴ,  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് പ്രതനിനനിധനി,  മത്സലബനന വകുപസ്റ്റ് പ്രതനിനനിധനി,  കുമരകേലാം  RARS-ലലയുലാം
മലങഭാമ്പസ്റ്റ്  RARS-ലലയുലാം  ശഭാസജര്,  ജേലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്  എകനികേന്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്
എന്നനിവര് അടങ്ങുന്ന ഒരു ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കുടനഭാടനില് നനിറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന
കപഭാള നതീക്കഭാന യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് സമഗ്ര പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.

കേനിളനിമഭാനൂരനില് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ്

215(913)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂരനില്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുലട  ലസക്ഷന  ഓഫതീസസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിനഭായനി നഭാളനിതവലര സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല.  എന്നഭാല്  ഒരു  കേളക്ഷന  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.
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കുടനിലവള്ളത്തനില് ഫ്ലൂലലറഡസ്റ്റ് , ആര്ലസനനികേസ്റ്റ്  എന്നനിവയുലട സഭാന്നനിദലലാം

216(914) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ഏലതഭാലക്ക  ജേനിലയനിലല  ഏലതഭാലക്ക  ഗ്രഭാമങ്ങളനില്
കുടനിലവള്ളത്തനില് ഫ്ലൂവറഡസ്റ്റ്, ആര്ലസനനികേസ്റ്റ് എന്നനിവയുലട അലാംശലാം കേലണത്തുകേയുണഭാലയന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസലാംബനനിചസ്റ്റ്  ഏലതങനിലുലാം  ഏജേൻസനികേൾ  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ പ്രസ്തുത പഠന വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങലന കേലണത്തനിയ ഗ്രഭാമങ്ങളക്കുകവണനി കകേന്ദ്ര പദതനികേള ഏലതങനിലുലാം
ഉള്ളതഭായനി അറനിയഭാകമഭാ; അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) അങ്ങലനയുള്ള ഗ്രഭാമങ്ങളനില് കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുവഭാനഭായനി പ്രകതലകേ
കദശതീയ  ജേല  ഗുണനനിലവഭാര  ഉപപദതനിയനില്  ഉൾലപടുത്തനി  എലനങനിലുലാം  പദതനികേള
തയ്യഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;  ഈ  പദതനി  സലാംബനനിച  കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എലനങനിലുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിന്നസ്റ്റ്
ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് അതനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്  33  വഭാര്ഡുകേളുലാം
ഇടുക്കനിയനില് ഒരു വഭാര്ഡുലാം ആണസ്റ്റ് ഫ്ലൂലലറഡസ്റ്റ് ബഭാധനിത വഭാര്ഡഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  വഭാര്ഡുകേളുലട  പടനികേ  അനുബനലാം-1*  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. കൂടഭാലത ജേലനനിധനി ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയതലാം രണഭാലാം
ഘടത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനികപഭാരുന്നതമഭായ  പദതനി  ജേനിലകേളനില്  സതീമുകേളുലട  കസഭാഴനില്
നടത്തനിയ വഭാടര് കേസ്വഭാളനിറനി ലടസ്റ്റുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില്  ഫ്ലൂലലറഡനിലന്റെ അലാംശലാം
കേലണത്തനിയ ഗ്രഭാമങ്ങളുലട ലനിസസ്റ്റ് അനുബനലാം-2* ആയനി കചേര്ക്കുന. കകേരളത്തനില്
കുടനിലവള്ളത്തനില് ആര്ലസനനിക്കനിലന്റെ അലാംശലാം കേലണത്തനിയനിടനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ പരനികശഭാധന
നടത്തനി വനിവനിധ ഘടകേങ്ങളുലട അളവസ്റ്റ് തനിടലപടുത്തനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലവബ്ലലസറനില്
(IMIS)  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത,  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,
CWRDM,  ഭൂജേലവകുപസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയവയുലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  ജേല  അകതഭാറനിറനി
കേസ്വഭാളനിറനി  കേണ്കട്രഭാള വനിഭഭാഗലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലവബ്ലലസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിച ജേല
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  മഭാതൃകേ  അനുബനലാം  -3  *ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  ഫ്ലൂലലറഡസ്റ്റ്  ബഭാധനിത  വഭാര്ഡുകേളനികലയസ്റ്റ്  8  മുതല്  10  ലനിറര്  വലര
പ്രതനിശതീര്ഷ  ശുദജേലലഭലത  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉറപഭാക്കുവഭാന
കവണനി നതീതനി ആകയഭാഗസ്റ്റ് 19.73 കകേഭാടനി രൂപ കകേരളത്തനിനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇസൗ
ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  സഭാമൂഹല  ജേലശുദതീകേരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സഭാപനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലകേളനിലല
ഫ്ലൂലലറഡസ്റ്റ് ബഭാധനിത വഭാര്ഡുകേളനികലയസ്റ്റ് ലലപപസ്റ്റ് ലലലനുകേള ദതീര്ഘനിപനിച്ചുലാം റനികവര്സസ്റ്റ്
ഒകസഭാസനിസസ്റ്റ്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിച്ചുലാം  ശുദജേലലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  16.29  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ഫ്ലൂലലറഡസ്റ്റ്  ബഭാധനിത
വഭാര്ഡുകേളനില്  2020-ഓടുകൂടനി  പുതനിയ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  ശുദജേലലാം
ലഭലമഭാക്കുവഭാന പ്രകതലകേ കദശതീയ ജേല ഗുണനനിലവഭാര ഉപപദതനിയുലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഫ്ലൂലലറഡസ്റ്റ്  ബഭാധനിത വഭാര്ഡനികലയസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ളലാം എത്തനിക്കുവഭാന ആവശലമഭായ
ലചേലവനിലന്റെ  അനപതസ്റ്റ്  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രലമ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വഹനിക്കുകേയുള.    ബഭാക്കനി
അനപതസ്റ്റ് ശതമഭാനവുലാം കൂടഭാലത പദതനിയനില് ഉളലപട ഫ്ലൂലലറഡസ്റ്റ് ബഭാധനിതമലഭാത്ത
വഭാര്ഡുകേളനികലയസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ളലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിലന്റെ  മുഴുവന  ലചേലവുലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  വഹനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  ഫ്ലൂലലറഡസ്റ്റ്  ബഭാധനിത  വഭാര്ഡുകേളക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനി
ശുദജേലലാം എത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കഭാന കേഴനിയനില.  ഇത്തരത്തനില്  19
പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  വലഭാപനിച്ചുകേനിടക്കുന്ന  34  വഭാര്ഡുകേളനില്  സമഗ്രപദതനികേള
നടപഭാക്കഭാനഭായനി  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപയുലട  ബഭാധലത  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
വഹനികക്കണനിവരുലാം ഇസൗ പദതനിയുലട മഭാര്ഗ്ഗകരഖ അനുബനലാം-4 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവസ്റ്റ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ് കുടനിലവള്ള പദതനി

217(915)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവസ്റ്റ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ള പദതനിയഭായ എന.ആര്.
ഡനി.ഡബന്യൂയു.പനി പദതനിയുലട കപ്രഭാജേകസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങനില് പ്രസ്തുത
കപ്രഭാജേകനിനസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാകയഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) എത്ര തകേയ്ക്കുള്ള കപ്രഭാജേകഭാണസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കുടനിലവള്ള പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നസ്റ്റ്
തടങ്ങുവഭാന കേഴനിയുലാം ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവസ്റ്റ്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിനസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനി  എന.ആര്.ഡനി.
ഡബന്യൂ.പനി.  പദതനിയനില്  കപ്രഭാജേകസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  എന്നഭാല്  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം,
ലവള്ളനികനഴനി,  കേടമ്പഴനിപുരലാം,  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവസ്റ്റ്  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളക്കഭായനി  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്
സഹഭായകത്തഭാലട  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പദതനിയുലട  തടര്ചയഭായനി  ലലപപസ്റ്റ്  ലലലന
ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  എന.ആര്.ഡനി.പനി.ഡബന്യൂ.പനി-യനില്  800  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  12-1-2016-ല്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പുലമണ് കതഭാടനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

218(916)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കരയനിലല  പുലമണ്കതഭാടനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  എത്ര
തകേയഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരുന്നതസ്റ്റ് ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനിലവനില്  കേരഭാറുകേഭാരന  പ്രവൃത്തനി ഉകപക്ഷനിച  നനിലയനില്  ആലണന്ന
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി) പ്രവൃത്തനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി കേരഭാറുകേഭാരനസ്റ്റ് പണലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ; എത്ര
തകേ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് ;

(ഇ)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  പണനിപൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാൽ,  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 225 ലക്ഷലാം രൂപ. 

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ഇതവലര കതഭാടനിലന്റെ ഇരുകേരകേളനിലലയുലാം കേഭാടസ്റ്റ്
ലവടസ്റ്റ്,  ലകേഭാടഭാരക്കര ഫയര് കസഷന മുതല് ലലമലലാം പഭാലലാംവലര ഭഭാഗനികേമഭായനി മണ്ണസ്റ്റ്
നതീക്കലാം ലചേയ്യല്, കകേഭാകളജേസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് മുതല് മതീനപനിടനിപഭാറ വലരയുള്ള ട്രഭാകര് പഭാകസജേസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  70%  കത്തഭാളലാം  കേരനിങലസ്റ്റ്ല്ല്  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി,  13%-കത്തഭാളലാം  കകേഭാണ്ക്രതീറസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി,  ഭഭാഗതീകേമഭായനി  കവലനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയഭാണസ്റ്റ്
ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
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(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഒരു പഭാര്ടസ്റ്റ് ബനിലസ്റ്റ്ല്ല് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 57,43,903 രൂപ.

(ഇ)  കകേഭാണ്ട്രഭാകര്ക്കസ്റ്റ്  കജേഭാലനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന  പല  പ്രഭാവശലലാം  രജേനികസര്ഡസ്റ്റ്
കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സമയത്തസ്റ്റ് കജേഭാലനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനസ്റ്റ് പനിഴ ചുമത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേരഭാര് റദ്ദേസ്റ്റ് ലചേയ്യുലമന്നസ്റ്റ് കേഭാണനിചസ്റ്റ് അനനിമ കനഭാടതീസുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലലവപനിനനികലയ്ക്കുള്ള ശുദജേല വനിതരണ ലലപപസ്റ്റ്

219(917)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലഭാര്പഭാടലാം  ലറയനിലനിനു  തഭാലഴ  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള
വവപനിനനികലക്കുള്ള  ശുദജേല  വനിതരണ  വപപസ്റ്റ്  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  വലഭാസലാം  കൂടനിയ
വപപസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള ബദല് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ആകലഭാചേനിക്കുന്നതനിനുലാം തടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  എന്നഭാണസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചലതന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകൃതമഭായതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതവലര  എത്ര  കയഭാഗങ്ങള
കചേര്നലവന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ; പ്രസസ്തുത കയഭാഗങ്ങളുലട മനിനനിട്സനിലന്റെ പകേര്പ്പുകേള
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് ഈ പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 20-12-2016-ല് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിച്ചു.

(ബനി) പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി രൂപതീകൃതമഭായതനിനുകശഷലാം ഒരു കയഭാഗലാം 21-4-2017-ല്
കചേര്ന്നനിരുന. മനിനനിടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി&ഡനി)  പരനിഗണനയനില്  വന്ന  മൂന്നസ്റ്റ്  ഓപ്ഷനുകേള  വനിശദമഭായനി  നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ്
പഠനിചതനിനുകശഷലാം,  ഒരു  ഇനലസക്ഷന  കചേമ്പര്  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള  ജേലവനിതരണ
ലലപപനിലന്റെ  നനിജേസനിതനി  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  സഭാധലലമങനില്  വലഭാസലാം  കൂടനിയ  ലലപപസ്റ്റ്
സഭാപനിക്കുന്ന ഓപ്ഷനസ്റ്റ്  മുനഗണന നല്കേഭാലമന്നതഭാണസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിയുലട അഭനിപ്രഭായലാം.
അതനുസരനിചസ്റ്റ്,  ലറയനില്ലവ  ലലലനനിലന്റെ  അടനിയനില്  കൂടനിയുള്ള  ലപഭാടനിയ  800  എലാം.എലാം.
എലാം.എസസ്റ്റ്. ലലപപനിനകേത്തസ്റ്റ് സഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന  400 എലാം.എലാം പനി.വനി.സനി. ലലപപസ്റ്റ്
പുറലത്തടുത്തസ്റ്റ് കൂടുതല് വലഭാസമുള്ള ലലപപസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാകയഭാഗനികേതഭാ
പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  സലലത്ത  വനിപരതീത  സഭാഹചേരലലാം
ലവള്ളലക്കടനിലന്റെ  ഉയര്ന്ന വനിതഭാനവുലാം ലറയനില്ലവ  സുരക്ഷഭാ പ്രശ്നങ്ങളുലാം കേഭാരണലാം
പരനികശഭാധന നടത്തഭാനഭായനിടനില. ടനി പരനികശഭാധന നടത്തനി ലലപപസ്റ്റ് ലലലനനിലന്റെ നനിജേസനിതനി
കേണ്ടുപനിടനിചതനിനുകശഷലാം പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം

220(918)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എറണഭാകുളലാം ജേനിലയുലട കേനിഴക്കന കമഖലകേളനിൽ കുടനിലവള്ളത്തനില് കൂടനി
പകേരുന്ന  മഞ്ഞപനിത്തലാം  ഉളലപലടയുള്ള  കരഭാഗങ്ങള  വര്ദനിച്ചു  വരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്
മൂവഭാറ്റുപുഴ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലട കേതീഴനില് എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം ഓകരഭാ ജേനിലഭാ ലഭാബുകേളുലാം
33  സബസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷണല് ലഭാബുകേളുലാം  എറണഭാകുളലാം  ജേനിലയനില്  ഒരു കസറസ്റ്റ്  ലഭാബുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഇസൗ  ലഭാബുകേളനില്  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെയുലാം
വനിതരണത്തനിലന്റെയുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഉറപ്പു
വരുത്തുന.  കൂടഭാലത ഗ്രസൗണസ്റ്റ് വഭാടര് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ ലഭാബുകേള,  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലഭാബുകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില് കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ആലുവ കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കട്രഭാള ജേനിലഭാ ലഭാബനിലന്റെ കേതീഴനില് മൂവഭാറ്റുപുഴയനില്
ജേല  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി  ജേല  അകതഭാറനിറനിയുലട  ഒരു  സബസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷണല്
ലഭാബസ്റ്റ് ഇകപഭാളത്തലന്ന പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

തൃപ്പുണനിത്തുറയനിലല കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം

221(919)  ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജേസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പുണനിത്തുറ  കമഖല  ഉളലപലടയുള്ള  പ്രകദശലത്ത  കുടനിലവള്ളക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ചൂണനിയനില്  സനിരലാം  തടയണ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വളലര  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായ  ഈ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ നടപടനികേള എന്നകത്തക്കസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തൃപ്പുണനിത്തുറ  കമഖല  ഉളലപലടയുള്ള  പ്രകദശലത്ത  കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  ചൂണനിയനില്  സനിരലാം  തടയണ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനിയുലട ആദല ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് ക്ഷണനിചകപഭാള പലങടുത്ത കേരഭാറുകേഭാരനില് ആരുലാം
പ്രതീ കേസ്വഭാളനിഫനികക്കഷന കനടഭാത്തതനിനഭാല് പുനര് ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് ക്ഷണനിചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇസൗ  പ്രവൃത്തനി  ജേല  അകതഭാറനിറനിയുലട  നനികക്ഷപ  പദതനിയഭായഭാണസ്റ്റ്  ജേലകസചേന  വകുപസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പുനര്ദര്ഘഭാസനിലന്റെ നടപടനികേള കവഗത്തനില് നടനവരുന.

സസ്വകേഭാരല ലതഭാഴനില്ദഭാന ഏജേനസനികേള

222(920) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വകേഭാരല  ലതഭാഴനില്കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സസ്വകേഭാരല
റനിക്രൂടനിലാംഗസ്റ്റ്ഏജേനസനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിൽലപടനിടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇത്തരലാം ഏജേനസനികേളക്കസ്റ്റ് വലസനസസ്റ്റ് കവണലമന്നസ്റ്റ് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  ഏജേനസനികേളുലട  ചൂഷണത്തനില്നനിനലാം  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേലള
സലാംരക്ഷനിക്കഭാൻ എലനങനിലുലാം നനിയനണ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം ഏജേനസനികേള യഭാലതഭാരു നനിയനണവുമനിലഭാലത രജേനികസഷന
ഫതീസസ്റ്റ്  പനിരനിക്കുന്നതലാം മഭാസശമ്പളത്തനില് നനിനലാം കേമ്മേതീഷന ഈടഭാക്കുന്നതലാം തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ;

(ഇ) സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ഇത്തരലമഭാരു ഏജേനസനി ആരലാംഭനിക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ ;
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇല. എന്നഭാല് ഇത്തരലാം ഏജേനസനികേളുലട ഓഫതീസുകേളക്കസ്റ്റ് ലകേഭാകമഴലല്
എസഭാബനിലഷ്മന്റെസ്റ്റ് എന്ന നനിലയനില് കകേരള കഷഭാപസ്റ്റ്  & ലകേഭാകമഴലല് എസഭാബനിലഷ്മന്റെസ്റ്റ്
ആകസ്റ്റ്, ലസക്ഷന 5 എ പ്രകേഭാരമുള്ള രജേനികസഷന ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ഇ)  സസ്വകേഭാരല കമഖലയനിലല ലതഭാഴനില് സഭാധലതകേള കേലണത്തനി റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
നടത്തുന്നതനിനുള്ള  കജേഭാബസ്റ്റ്  കപഭാര്ടല്  2012-ല്  പ്രവര്ത്തനലാം  തടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എങനിലുലാം
തകദ്ദേശമഭായുള്ള  റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റുകേളക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കള  റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഏജേനസനികേലളക്കഭാള
കേരഭാറുകേഭാരുലട കസവനങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ് മുനഗണന നല്കുന്നതസ്റ്റ്.
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ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ. ചേനികേനിത്സഭാപരനിധനിയനില് വരുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

223(921) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയഭാണസ്റ്റ്  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.
ചേനികേനിത്സഭാപരനിധനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  ചേനികേനിത്സഭാ പരനിധനിയനില് ഉളലപടുന്നതനിനുള്ള വരുമഭാന
പരനിധനി  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സർക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ  എന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലുള്ള  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  ചേനികേനിത്സഭാ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പകത്തഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന
തഭാലഴപറയുന്ന വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടുന്ന ലതഭാഴനില് സഭാപനങ്ങളനിലല എലഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം
ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  പരനിരക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രതനിമഭാസ കവതന പരനിധനി 21,000 രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  

1. വലവസഭായശഭാലകേള, വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള

2. കഹഭാടല്/ലറകസഭാറന്റെസ്റ്റ്

3. സനിനനിമ തനികയററുകേള

4. കറഭാഡസ്റ്റ് ഗതഭാഗത സഭാപനങ്ങള

5. പത്ര മഭാദലമ സഭാപനങ്ങള

6. സസ്വകേഭാരല വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള

7. സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേള, ലകബഭാറടറനികേള

8. കേണ്സക്ഷന കമഖലയനിലല നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള 

കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന പകത്തഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുള്ള  സഭാപനങ്ങളനിലല  എലഭാ
കകേഭാണ്ട്രഭാകസ്റ്റ്/കേഭാഷസ്വല്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  പരനിരക്ഷ
ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  ചേനികേനിത്സഭാ പരനിധനിയനില് ഉളലപടുന്നതനിനുള്ള വരുമഭാന
പരനിധനി  1-1-2017-ല്  15,000  രൂപയനില്നനിനലാം  21,000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വരുമഭാന പരനിധനി ഉയര്ത്തുന്ന കേഭാരലലാം നനിശയനിക്കുന്നതസ്റ്റ് ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ. കകേഭാര്പകറഷനഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഭഭാഗത്തു
നനിനലാം  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  1-10-2016  മുതല്  അസലാംഘടനിത
കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഓകടഭാറനിക്ഷഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം കൂടനി  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.
ലമഡനിക്കല്  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേഭാന  തതീരുമഭാനലാം  ആയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  ഇസൗ
തതീരുമഭാനലാം പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് ലലഹദ്രഭാബഭാദസ്റ്റ്, ദനിലനി  എന്നതീ സലങ്ങളനില്
മഭാത്രലമ നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള.  നനിലവനില് കകേരളത്തനിലല അസലാംഘടനിത കമഖലയനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ. പദതനിയുലട പരനിധനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.

ലതഭാഴനില് ലലനപുണലലാം വളര്ത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള പദതനികേള

224(922) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജേഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജേസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആധുനനികേ കേഭാലഘടത്തനിലല കജേഭാലനികേളക്കസ്റ്റ് യുവതതീയുവഭാക്കലള പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുലമന്ന വഭാഗ്ദഭാനത്തനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേലള  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാൻ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സസ്റ്റ്
എകലനസസ്റ്റ് (കകേയ്സസ്റ്റ്) നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ലതഭാഴനില്  വനപുണലലാം  വളര്ത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  സനില്  ലഡലനിവറനി  പഭാറസ്റ്റ്കഫഭാലാം  പദതനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില്സസ്റ്റ് എകലനസസ്റ്റ് (Kerala Academy for
Skills Excellence)-ലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് നഴനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഓയനില്  &  റനിഗ്ഗസ്റ്റ്  ഇനഡസനി,
ടതീചനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഫനിനഭാനഷലല്  സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്,  ലമക്കഭാനനിക്കല് കേണ്സക്ഷന,  ഇനഡസനി
ഓകടഭാകമഷന,  ബന്യൂടനി  &ലവല്ലനസസ്റ്റ്,  മലലറന,  ഫനിസനികയഭാലതറഭാപനി,  ആയുര്കവ്വദ-
ടൂറനിസലാം  &  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  ലസകേന്യൂരനിറനി,  മളടനിമതീഡനിയ  ഡനിലലസന,  വഭാടര്  &
കവസസ്റ്റ്  വഭാടര്  ട്രതീറസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ഇതനികനഭാടകേലാം  പരനിശതീലന
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തഭാലഴപറയുന്ന ലലനപുണല
വനികേസന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം തടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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1. ലസന്റെര് കഫഭാര് എകലനസസ്റ്റ്

• NICE (നഴനിലാംഗസ്റ്റ് ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ് കഫഭാര് കേരനിയര് എനഹഭാനലസന്റെസ്റ്റ്)

• CATS (ലസന്റെര് കഫഭാര് അഡസ്വഭാനസ്ഡസ്റ്റ് ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ഇന
ലസകേന്യൂരനിറനി)

• ESPOIR  (എനലലലറന  സനില്സസ്റ്റ്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  കഫഭാര്
ഓയനില് & റനിഗസ്റ്റ്)

• CRETT (ലസന്റെര് കഫഭാര് റനികസര്ചസ്റ്റ് ഇന എഡന്യൂകക്കഷന
ആന്റെസ്റ്റ് ടതീചര് ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്)

• CEED (ലസന്റെര് കഫഭാര് എകലനസസ്റ്റ് എന്റെര്ലപ്രണര്ഷനിപസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്)

• KGNLA (കകേസസ്റ്റ് കഗ്രഭാബല് നഴനിലാംഗസ്റ്റ് ലതീഡര്ഷനിപസ്റ്റ് അക്കഭാഡമനി)

• SWAT (സ്കൂള ഓഫസ്റ്റ് വഭാടര് ലടകകഭാളജേനി)

II ഇനലന  ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനഫഭാസക്ചേര്  ആന്റെസ്റ്റ്  കേണ്സക്ഷന
(IIIC)

III കേസൗശല് കകേന്ദ്രങ്ങള

IV എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേള

V കകേരള കസറസ്റ്റ് ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഡനിലലസന (KSID)

VI കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെര്

ഇകതഭാലടഭാപലാം  ലലനപുണലവനികേസനലാം  കനടനിയനിട്ടുള്ള  ലതഭാഴനില്
അകനസ്വഷകേര്ക്കുലാം  ലതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കളക്കുലാം  ഒരുകപഭാലല  ഉപകയഭാഗ
പ്രദമഭാകേത്തക്ക രതീതനിയനില്  ഒരു ലവബസ്റ്റ്  അധനിഷനിത  കജേഭാബസ്റ്റ്  കപഭാര്ടല്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  KASE-ലന്റെ  കേതീഴനില്
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ഗ്രഭാമതീണ
വനികേസന  മനഭാലയലാം  'ദതീന  ദയഭാല്  ഉപഭാധലഭായ  ഗ്രഭാമതീണ  കേസൗശലല
കയഭാജേന'  (DDUGKY)  എന്ന  കപരനില്  കുടുലാംബശതീ  മുകഖന  നടത്തനി
വരുന്ന  പദതനിയുലട  ലടകനിക്കല്  സകപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഏജേനസനിയഭായുലാം
KASE പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
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അലക്രഡനികറഷന  :

കൂടഭാലത  വനിവനിധ  വലവസഭായ  കമഖലകേളനില്നനിനലാം  ഉന്നത
നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  കകേരളത്തനിലല
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  KASE  അലക്രഡനികറഷന  ലഭലമഭാക്കുന.  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  കകേഭാഴ്സുകേള  രൂപകേല്പന  ലചേയസ്റ്റ്
പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കനി  പരമഭാവധനി  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്
കനടനിലക്കഭാടുക്കുകേലയന്ന  വലവസയനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇസൗ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അക്രഡനികറഷന നല്കുന്നതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.   കകേരള അക്കഭാദമനി കഫഭാര് സനില്സസ്റ്റ് എകലനസസ്റ്റ് നഭാഷണല്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് സര്വ്വതീസസ്റ്റ് വകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ് എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേകളഭാടസ്റ്റ്
അനുബനനിചസ്റ്റ് എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള  മുകഖന  ലലനപുണല  വനികേസന
പദതനി നടത്തനിവരുന.  ഇതസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം എലാംകപഭായബനിലനിറനി ലസന്റെറുകേളനില്  രജേനിസര്
ലചേയ്യുന്ന  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അവരുലട  കയഭാഗലതയുലാം,  കേഴനിവുലാം  അഭനിരുചേനിയുലാം
മനസനിലഭാക്കനി അതനിനനുസൃതമഭായ പരനിശതീലനങ്ങള നല്കേനി ലതഭാഴനിലനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയുലാം
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന ലചേറുതലാം വലുതമഭായ ലതഭാഴനില്
കമളകേളനിലൂലട  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനില്  കനടനിലയടുക്കുവഭാന  അവലര
സഹഭായനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.  നനിലവനില് ലകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,
കേണ്ണൂര്,  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴ  ജേനിലകേളനില്  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.  മലപ്പുറലാം  തൃശ്ശൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  എന്നതീ  ജേനിലകേളനില്  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേള ഉടന  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്  ജേനിലകേളനില്  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജകേളനില്
പഠനിക്കുന്ന 50,000 വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് ലലനപുണലലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
കവണനി  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.  ഇനഫഭാസക്ചേര്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  (ലകേ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.
ടനി.ലഎ.എല്.)  എന്ന  ഏജേനസനി  മുകഖന  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിചസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
പദതനിയഭാണസ്റ്റ് സനില്സസ്റ്റ് ഡലനിവറനി പഭാറസ്റ്റ്കഫഭാലാം കകേരള. കകേരളത്തനിലല 150 എഞനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്
കകേഭാകളജകേലള വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദലയുലട സഹഭായകത്തഭാലട ബനനിപനിക്കഭാവുന്ന
ലലഹലടകേസ്റ്റ്  ക്ലഭാസസ്റ്റ് മുറനികേള സജ്ജതീകേരനിചസ്റ്റ്  കേമ്പനനികേളനിലല പ്രമുഖ വലകനികേളക്കുലാം
വലവസഭായ കമഖലയനില്  ഉയര്ന്ന സഭാനലാം വഹനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം വനിദലഭാര്തനികേളുമഭായനി
സലാംവദനിക്കഭാന  ഉതകുന്ന  രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സനില്സസ്റ്റ്
ഡലനിവറനി പഭാറസ്റ്റ്കഫഭാമനിലൂലട വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് നല്കുന്ന പരനിശതീലന കകേഭാഴ്സുകേള വലവസഭായ
കമഖലയനിലല പ്രമുഖ കേമ്പനനികേളുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് അവരുലട സഹഭായകത്തഭാലടയഭാണസ്റ്റ്
വനികേസനിപനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില്  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  വനിവരങ്ങള
അടങ്ങുന്ന  ഒരു  ഡഭാറഭാകബസസ്റ്റ്  പ്രസസ്തുത  പഭാറസ്റ്റ്കഫഭാമനില്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതവഴനി  ലതഭാഴനില്
ദഭാതഭാക്കളക്കസ്റ്റ് കേഴനിവുള്ള ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനികലയസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  എത്തനികചരഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  ടനി
പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ജൂനനിയര് ഇനസകര് (ഷതീറസ്റ്റ്  ലമറല് വര്ക്കര്) തസനികേയനിലല ഒഴനിവുകേള

225(923) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനഡസനിയല്  ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  വകുപനില്  ജൂനനിയര്  ഇനസകര്  (ഷതീറസ്റ്റ്ലമറല്
വര്ക്കര്) തസനികേയനില് നനിലവനില് എത്ര ഒഴനിവുകേള ഉണസ്റ്റ്;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴനിവുകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവുകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇനഡസനിയല് ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് വകുപനില് ജൂനനിയര് ഇനസകര് (ഷതീറസ്റ്റ്
ലമറല് വര്ക്കര്) തസനികേയനില് കേണ്ണൂര് ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില് ഒലരഭാഴനിവുണസ്റ്റ്.  ടനി ഒഴനിവസ്റ്റ്
30-06-2017-ല് കകേരള പബനികേസ്റ്റ് സര്വ്വതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷനനില് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ. കകേഭാര്പകറഷന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി
ചേനികേനിത്സ നനികഷധനിക്കുന്നതനിലനതനിലര നടപടനി

226(924)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.  കകേഭാര്പകറഷന  2016  നവലാംബര്  16-നസ്റ്റ് പുറത്തനിറക്കനിയ
സര്ക്കുലര്,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത്സ  നനികഷധനിക്കുന്ന
നനിബനനകേള ഉളലക്കഭാള്ളുന്നതഭാകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  തതീരുമഭാനലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനികനലുള്ള ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ. കകേഭാര്പകറഷലന്റെ നനിലപഭാടസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത്സഭാ
സസൗകേരലങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള വലവസകേള  7-11-2016-ലല  v-14/11/5/2012-
Med.I (policy)  നമ്പര് കേത്തസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം പുതക്കനി നനിശയനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആയതസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത്സയസ്റ്റ്  അര്ഹതകനടഭാന പ്രധഭാനമഭായുലാം  തഭാലഴപറയുന്ന
കയഭാഗലതകേള ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണസ്റ്റ് :

1. സൂപര്ലസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള  അസുഖലാം  കേലണത്തുന്ന
തതീയതനിക്കസ്റ്റ്  ലതഭാട്ടുമുമ്പുള്ള രണസ്റ്റ്  വര്ഷലാം ലഎ.പനി.  തടര്ചയഭായനി
ലതഭാഴനിലനില് ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.
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2. കരഭാഗലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പഭായനി  നഭാലസ്റ്റ്  അലാംശഭാദഭായ
കേഭാലയളവുകേളനിലഭായനി  156  ദനിവസലത്ത അലാംശഭാദഭായലാം അടയ്ക്കുകേയുലാം
കമല്പറഞ്ഞ  നഭാലസ്റ്റ്  അലാംശഭാദഭായ  കേഭാലയളവനില്  ഏലതങനിലുലാം
രലണണ്ണത്തനില് കരഭാഗഭാനുകൂലലത്തനിനസ്റ്റ്  അര്ഹത ഉണഭായനി
രനിക്കുകേയുലാം കവണലാം.

ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  കദഭാഷകേരമഭായ ഇസൗ
വലവസകേള റദ്ദേഭാക്കണലമന്നസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ലതഭാഴനില് വകുപ്പുമനനികയഭാടസ്റ്റ്
ആവശലലപടസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  ലതഭാഴനിലുലാം  എലലകസുലാം
വകുപ്പുമനനി  28-4-2017-നുലാം  12-5-2017-നുലാം  കേത്തുകേള
അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത തതീരുമഭാനലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്ന
വനിഷയലാം  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷന ഡയറകര് ശദയനില്
ലപടുത്തനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്   നഭാളനിതവലര
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാകരഭാ ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷകനഭാ നനിലപഭാടസ്റ്റ്
അറനിയനിചനിടനില.

ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ. ഡനിലസനസറനികേളനിലലയുലാം ആശുപത്രനികേളനിലലയുലാം
കഡഭാകര്മഭാരുലടയുലാം പഭാരഭാ ലമഡനിക്കല് സഭാഫനിലന്റെയുലാം തസനികേ

227(925) ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലമഡനിക്കൽ  ഇൻഷസ്വറൻസസ്റ്റ് ലക്ലയനിലാം  ഉള്ള ഇനകഷസ്വര്ഡസ്റ്റ്  കപഴ് സണ്സസ്റ്റ്
(ഐ.പനി)-ലന്റെ എണ്ണലാം വര്ദനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ആനുപഭാതനികേമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ.
ഡനിസ്ല പനസറനികേളനിലലയുലാം  ആശുപത്രനികേളനിലലയുലാം  കഡഭാകര്മഭാരുലടയുലാം  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്
സഭാഫനിലന്റെയുലാം  എണ്ണവുലാം  വര്ദനിപനിക്കണലമന്ന  വനിവനിധ  കട്രഡസ്റ്റ്  യൂണനിയനുകേളുലട
ആവശലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങനില് ഈ ആവശലത്തനികനല് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള എലനന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത ഇനകഷസ്വര്ഡസ്റ്റ് കപഴ് സണ്സസ്റ്റ്-ലന്റെ എണ്ണലാം ജേനില തനിരനിചസ്റ്റ്
ലഭലമഭാകണഭാ; എങനിൽ വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലകേഭാലലാം ജേനിലയനിലല ഇ.എസസ്റ്റ്.ഐ. ഡനിസ്ല പനസറനികേളനിലുലാം ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
കഡഭാകര്മഭാരുലടയുലാം  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  സഭാഫനിലന്റെയുലാം  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന  തസ് തനികേകേളനില്
ഉടന നനിയമനലാം നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ. ആശുപത്രനികേളനിലലയുലാം ഡനിലസനസറനികേളനിലലയുലാം
ജേതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണലാം  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട  എണ്ണത്തനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമലഭായനിരുന.
ഇക്കഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
ലമചലപട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കനുസൃതമഭായനി ജേതീവനക്കഭാലര
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പുനര്വനിനലസനിചസ്റ്റ്  5-6-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  720/2017/ലതഭാഴനില്  പ്രകേഭാരവുലാം
12-7-2017-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  898/2017/ലതഭാഴനില്  പ്രകേഭാരവുലാം  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത ഇനകഷസ്വര്ഡസ്റ്റ് കപഴണ്സസ്റ്റ് (ലഎ.പനി.)-ലന്റെ എണ്ണത്തനിനസ്റ്റ്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ജേതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  വനിഷയവുലാം  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത ഇനകഷസ്വര്ഡസ്റ്റ് കപഴണ്സനിലന്റെ ജേനില തനിരനിച്ചുള്ള എണ്ണലാം

ലഭലമല. ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ. കകേഭാര്പകറഷന സബസ്റ്റ് റതീജേനിയണ് തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട

കചേര്ക്കുന. (31-3-2017 വലര)

സബസ്റ്റ് റതീജേനിയണല് ഓഫതീസസ്റ്റ് ലഎ.പനി.-കേളുലട എണ്ണലാം

തനിരുവനനപുരലാം 120480

ലകേഭാലലാം 126800

എറണഭാകുളലാം 394640

തൃശ്ശൂര് 141990

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 145250

ആലകേ 929160

(സനി)  ലകേഭാലലാം  ജേനിലയനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനില്  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.

ആശുപത്രനികേലളഭാനമനില. ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  ഡനിലസനസറനികേള  മഭാത്രമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.   ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്

ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്  വകുപനിലല  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്

(എ.ലഎ.എലാം.ഒ.)  തസനികേയുലട  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന  റഭാങസ്റ്റ്  ലനിസനിലന്റെ

കേഭാലഭാവധനി  10-10-2013-ല്  തതീര്ന്നതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്  സനിരലാം  കഡഭാകര്മഭാലര  നനിയമനിക്കഭാന

കേഴനിയഭാത്തതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് കകേരള പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷനനില്നനിനലാം കനഭാണ്

അലലവലബനിലനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനി എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് മുകഖനയുലാം കേരഭാര്

അടനിസഭാനത്തനിലുലാം കഡഭാകര്മഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  28-6-2017-നസ്റ്റ് കകേരള പബനികേസ്റ്റ്

സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന ടനി  തസനികേയുലട പുതനിയ റഭാങസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന്ന മുറയസ്റ്റ് എലഭാ ഒഴനിവുകേളുലാം നനികേത്തുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ലകേഭാലലാം

ജേനിലയനില്  നനിലവനിലുള്ള എ.ലഎ.എലാം.ഒ.  (കഹഭാമനികയഭാ)  തസനികേയുലട ഒരു ഒഴനിവുലാം

ഫഭാര്മസനിസസ്റ്റ്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II  തസനികേയുലട  6  ഒഴനിവുകേളുലാം കകേരള പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ഒഴനിവുകേളനില്

ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.സനി. ലഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴനില് നനിന്നഭാണസ്റ്റ് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.
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ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

228(926)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിൽ  വളലരയധനികേലാം  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  യഭാലതഭാരു  നനിയനണവുമനിലഭാലത  കജേഭാലനി  ലചേയ്തുവരുന്ന  വസ്തുത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ ഇതനിലനതനിലര എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവലര നനിയനനിക്കഭാന എലനങനിലുലാം പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട  കേടനവരവുമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുലാം  അക്രമങ്ങളുലാം
കമഭാഷണങ്ങളുലാം കേഞഭാവസ്റ്റ് വനില്പനകേളുലാം ഉൾലപലടയുള്ള ജേനവനിരുദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വര്ദനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇവലര നനിര്ബനമഭായുലാം തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡസ്റ്റ് ധരനിപനിക്കുവഭാൻ നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്  അധനികേവുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ-
കഹഭാടല്-കൃഷനി-ഗഭാര്ഹനികേ-ലലപവുഡസ്റ്റ്  കമഖലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.   ഇപ്രകേഭാരലാം
വലന്നത്തുന്ന ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള സലാംബനനിച്ചുള്ള വലകനിഗത വനിവരങ്ങകളഭാ,
എവനിലട  കജേഭാലനി  എടുക്കുനലവകന്നഭാ,  എത്രകപര്  കകേരളത്തനില്  വനകചേരുനലണകന്നഭാ,
മടങ്ങനി  കപഭാകുനലണകന്നഭാ എന്നതസ്റ്റ്  സലാംബനനിച വലകമഭായ വനിവരലാം  നനിലവനില്
ലഭലമല.  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണവുലാം  വനിവര
കശഖരണവുലാം തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡസ്റ്റ്   വനിതരണവുലാം ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  ''ആവഭാസസ്റ്റ്''  എന്ന
കപരനില് ഒരു ആകരഭാഗല ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  നനിര്ബനമഭായനി  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  ധരനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിയമപരമഭായനി
പനിനബലമനില.

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

229(927)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് നനിലവനില് കജേഭാലനി ലചേയ്യുന്ന ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
സലാംബനനിച കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകണഭാ; എങനില് ജേനില തനിരനിചസ്റ്റ് കേണക്കുകേള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള രജേനികസഷന  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലഭലമല.

(ബനി)  ''ആവഭാസസ്റ്റ്''  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  രജേനികസഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സതസ്വരലാം പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ഡഭാറഭാ ബഭാങസ്റ്റ്

230(928)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഇതര സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഡഭാറഭാ  ബഭാങസ്റ്റ്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവരുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് പ്രകതലകേ ഐഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഈ  നടപടനികേള  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട രജേനികസഷനുലാം ആകരഭാഗല
പരനിരക്ഷയുലാം ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  'ആവഭാസസ്റ്റ്'  എന്ന കപരനില് ഒരു ആകരഭാഗല ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ടനി  പദതനിയനില്
അലാംഗമഭാകുന്ന  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  15,000
രൂപയുലട സസൗജേനല ചേനികേനിത്സ സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില്
നനിനലാം എലാംപഭാനല് ലചേയ സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില്നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
ആകരഭാഗല  ഇനഷസ്വറനസനിലനഭാപലാം  2  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  അപകേട  ഇനഷുറനസസ്റ്റ്
പരനിരക്ഷകൂടനി ഉറപസ്റ്റ് വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന
കലബര് കേലഭാമ്പുകേളനിലല ജേതീവനിത/ശുചേനിതസ്വ നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ആവശലമഭായ
പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി നനിയമ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള ഭവനലാം ഫസൗകണഷന കകേരള നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന
''അപഭാഘര്''  ഭവനപദതനി പ്രകേഭാരലാം ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കവണനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  കഹഭാസല്  രതീതനിയനിലുള്ള  പഭാര്പനിട  സമുചയത്തനിലന്റെ  ആദല  സതീലാം
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജേനിലയനിലല കേഞനികക്കഭാടസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
ഉടന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടഭാലത കകേരള കുടനികയറ
ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനിയനില് അലാംഗതസ്വലമടുക്കുന്ന ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
25,000  രൂപ വലരയുള്ള ചേനികേനിത്സഭാസഹഭായലാം, 25,000  രൂപ വലരയുള്ള ആശസ്വഭാസ
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ധനസഹഭായലാം, 2500  രൂപ വലരയുള്ള ലടര്മനിനല് ലബനഫനിറസ്റ്റ്, 10,000  രൂപ  സസ്വഭാഭഭാവനികേ
മരണഭാനനര  ആനുകൂലലലാം,  അപകേട  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  50,000  രൂപ
മരണഭാനനര  ആനുകൂലലലാം,  ഭസൗതനികേശരതീരലാം സസ്വനലാം  നഭാടനിലലത്തനിക്കഭാന  15,000
രൂപ വലരയുള്ള സഹഭായലാം എന്നതീ ആനുകേലലങ്ങളുലാം ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല.  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിവരകശഖരണവുലാം
രജേനികസഷനുലാം തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡുലാം ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയുലാം ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്
'ആവഭാസസ്റ്റ്' എന്ന പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാം ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് രജേനികസ്ടേഷന

231 (929) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  എണ്ണലാം  നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാന  എലനങനിലുലാം
സലാംവനിധഭാനലാം സര്ക്കഭാര് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് രജേനികസഷന ഏര്ലപടുത്തനി തനിരനിചറനിയൽ
കേഭാര്ഡുകേള നൽകേനി കജേഭാലനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള സലാംവനിധഭാനലാം സര്ക്കഭാര് ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനില്  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷയുലാം സസൗജേനല ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായവുലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിട്ടു
ലകേഭാണസ്റ്റ്  ''ആവഭാസസ്റ്റ്''  എന്ന പദതനിക്കസ്റ്റ്  രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  പദതനിയനിലൂലട
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിവരകശഖരണവുലാം  രജേനികസഷനുലാം  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡുലാം
നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

കവതന സുരക്ഷഭാ പദതനി

232(930) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള 75 ലതഭാഴനില് കമഖലകേള എലതലഭാലമനലാം
ഓകരഭാ കമഖലയനിലുലാം  വനിജഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുള്ള മനിനനിമലാം  കവതനലാം  (അസലാംഘടനിത/
സലാംഘടനിത കമഖല തരലാം തനിരനിചസ്റ്റ്) എത്രലയനലാം ഇതനില് അസലാംഘടനിത/ സലാംഘടനിത
കമഖലഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കവതനലാം ലഭനിക്കഭാനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് എന്തു
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനലവനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

404/2020
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(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത സസ്വകേഭാരല കമഖലകേളനില് ലതഭാഴനില് ലചേയ്യുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ലഭനിയ്ക്കുന്നനില  എന്ന  പരഭാതനി  സര്ക്കഭാര്  ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ,  എങനില്
പ്രസ്തുത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലയനില്  തടങ്ങനിയ കവതന  സുരക്ഷഭാ
പദതനി  (ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്)  യുലട  വനിജേയകേരമഭായ  നടത്തനിപസ്റ്റ്  മുനനനിര്ത്തനി  കൂടുതല്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുള്ള പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ഉളലപലട എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം ആയതസ്റ്റ് നടപഭാക്കഭാന
എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിയ്ക്കുലാം എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിയമലാം അനുശഭാസനിയ്ക്കുന്ന കുറഞ്ഞ കവതനലാം എലഭാ കമഖലകേളനികലയുലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുസ്റ്റ്  ലഭനിയ്ക്കുനണസ്റ്റ്  എന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  ഇത  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  വകുപനിനു
ലഭനിയ്ക്കുന്ന  പരഭാതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കഭാനുലാം  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
കേര്ശന  ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള  വകേലക്കഭാള്ളഭാനുലാം  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനികേള
എനസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള  78  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനില്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ  കമഖലയനിലുലാം  വനിജഭാപനലാം  ലചേയനിട്ടുള്ള  മനിനനിമലാം  കവതനത്തനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 101 അസനിസന്റെസ്റ്റ് കലബര്
ഓഫതീസര്മഭാലരയുലാം കൂടഭാലത 14 എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ജേനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര്മഭാലരയുലാം
1948-ലല  മനിനനിമലാം  കവതന  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ഇനലസകര്മഭാരഭായനി  കനഭാടനിലലഫ
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇവര് മനിനനിമലാം കൂലനി ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന പരഭാതനിയുലട അടനിസഭാനത്തനിലുലാം
അലഭാലതയുലാം  സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  കേലണത്തുന്ന  നനിയമ
ലലാംഘനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനി  ലക്ലയനിലാം  ലപറതീഷന  ഫയല്  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്
ഉളലപലടയുള്ള  തടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  നനിശനിത  ഇടകവളകേളനിലുള്ള
സഭാപന പരനികശഭാധനകേളനിലൂലടയുലാം  ജേനിലഭാ  കലബര് ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്)
മഭാരുലട  കനതൃതസ്വത്തനില് നടത്തുന്ന സസ്വഭാഡസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനയനിലൂലടയുലാം  കേലണത്തുന്ന
നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനി  തടര്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.
അസലാംഘടനിത കമഖലയനില് പണനിലയടുക്കുന്ന വനിവനിധ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് മനിനനിമലാം
കവതനലാം ഉറപസ്റ്റ് വരുത്തുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ സസ്വകേഭാരല കമഖലകേളനില്
കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കവതനലാം  ബഭാങസ്റ്റ് വഴനി  നല്കുന്നതനിനുമുള്ള
കവതന സുരക്ഷഭാ പദതനി (ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്)  സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ഇസൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതവഴനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ബഭാങസ്റ്റ്  മുകഖന
കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം
യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം കൂടഭാലത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
കവജേസ്റ്റ് സനിപസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ്  ഓണ്ലലലന മുകഖന ലഭലമഭാകുന്നതനിനുലാം കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. നനിയമലലാംഘനങ്ങള നടക്കുന്നതഭായനി പരഭാതനികേള
ലഭനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  കേലണത്തുന്ന  നനിയമ
ലലാംഘനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനി നനിയമ  നടപടനികേള ഉളലപലടയുള്ള തടര് നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  നനിശനിത  ഇടകവളകേളനിലുള്ള  ജേനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്
(എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്)-മഭാരുലട  കനതൃതസ്വത്തനില്  സഭാപന  പരനികശഭാധനകേളനിലൂലടയുലാം
സസ്വഭാഡസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനകേളനിലൂലടയുലാം  കേലണത്തുന്ന നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില്
വകുപനിലല ഇനലസകര്മഭാര് കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനി തടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.
അസലാംഘടനിത കമഖലയനില് പണനിലയടുക്കുന്ന വനിവനിധ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് മനിനനിമലാം
കവതനലാം ഉറപസ്റ്റ് വരുത്തുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ സസ്വകേഭാരല  കമഖലകേളനില് കജേഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കവതനലാം  ബഭാങസ്റ്റ് വഴനി  നല്കുന്നതനിനുമുള്ള  കവതന  സുരക്ഷഭാ
പദതനി  (ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതവഴനി
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ബഭാങസ്റ്റ്  മുകഖന  കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ കവതനലാം യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
കൂടഭാലത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കവജേസ്റ്റ്  സനിപസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  ഓണ്ലലലന  മുകഖന
ലഭലമഭാകുന്നതനിനുലാം കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലയനില്  ലലപലറസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില്  തടങ്ങനിയ
കവതന സുരക്ഷഭാ പദതനി സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി)  നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ കവതനലാം എലഭാ കമഖലകേളനിലലയുലാം

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ്  ഉറപസ്റ്റ്  വരുത്തഭാനുലാം  ഇതസലാംബനനിചസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്

ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള സമയബനനിതമഭായനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനലത്ത

എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസര് സഭാപന പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി തടര്

നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന.  കവതന   സുരക്ഷഭാപദതനിയനിലൂലട  നനിശയനിക്കലപട

കവതനലാം കൃതലസമയത്തസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുനകണഭാലയന്നസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് വകുപനിലല ഇനലസകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്

ഓണ്ലലലനഭായനിതലന്ന പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇതനില് വതീഴ്ചവരുത്തുന്ന സഭാപന

ഉടമകേളലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം കേഴനിയുലാം. കവതന സുരക്ഷഭാ പദതനി

വഴനി  കവതനലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്  നനിര്ബനമഭാക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  1948  മനിനനിമലാം

കവതന ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആയതനിനഭാല് പ്രസ്തുത വലവസയുലട

ലലാംഘനലാം  മനിനനിമലാം  കവതന  ചേടത്തനിലന്റെ  ലലാംഘനമഭായനി  കേണക്കഭാക്കുന.  നനിലവനില്

മനിനനിമലാം കവതന നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കുള്ള ശനിക്ഷ 500 രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് കഭദഗതനി ലചേയസ്റ്റ്

1  ലക്ഷലാം  രൂപ  മുതല്  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം

ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കകേരള ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ് കലബര് & എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്

233(931) ശതീ  .   പനി  .    ലകേ  .    ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കലബര് & എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് (കേനിലല) കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം,  ലതഭാഴനിലഭാളനി  യൂണനിയന
പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുമഭായനി എലനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുലണനലാം എത്ര തകേ
ലചേലവഭായനിട്ടുലണനലാം ഇതമഭായനി ബനലപട്ടുണഭായ കനടങ്ങള/കകേഭാടങ്ങള എലനലഭാലമനലാം
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം
എത്ര ലതഭാഴനിലഭാളനികേള/ലതഭാഴനിലഭാളനി യൂണനിയന പ്രവര്ത്തകേര് ലസമനിനഭാറുകേള, ശനില്പശഭാലകേള,
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള എന്നനിവയനില് പലങടുത്തു എനലാം ഇവയനില് പലങടുത്ത
സര്ക്കഭാര്/പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസര്  എത്ര  എനലാം  പ്രസ്തുത  കമഖലയനിലല
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി ബനലപട വനിദഗ്ദര് ആലരലഭാലമനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രഗത്ഭരഭായ  വനിദഗ്ദ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയുലാം ഓകരഭാ ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനികലയുലാം വനിദഗ്ദരഭായവകരയുലാം മഭാത്രലാം
ഉളലക്കഭാള്ളനിചസ്റ്റ്  (പഞഭായത്തസ്റ്റ്,  മറസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസലര  ഒഴനിവഭാക്കനിയുലാം)
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  വനപുണല
വനികേസനലാം തടങ്ങനിയവ ലമചലപട രതീതനിയനില് നടത്തുവഭാനുലാം ഇതമഭായനി ബനലപട
പഠനങ്ങളുലാം ഗകവഷണങ്ങളുലാം നടത്തുവഭാനുലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പ്രസ്തുത കമഖലകേളനിലല
വനിദഗ്ദലര  കേലണത്തനി,  അവലരലക്കഭാണ്ടു  മഭാത്രലാം  ആയതസ്റ്റ്  നടത്തുവഭാനുലാം  കവണ
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  ലതഭാഴനില്
നനിയമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  ലതഭാഴനില്  അവകേഭാശങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനില്
സലാംജേഭാതമഭാകുന്ന വനിവനിധ പ്രശ്നങ്ങളുലട പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം പരനിശതീലനലാം,
കനതൃതസ്വവനികേസന  പരനിശതീലനലാം  ശനില്പശഭാലകേള,  ലസമനിനഭാറുകേള,  അനുസരണ
പ്രഭഭാഷണങ്ങള  എന്നനിവ  നടത്തുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാലത  ലതഭാഴനില്  കമഖലയുമഭായുലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭായുലാം  ബനലപട  സഭാമൂഹനികേ  പ്രസകമഭായ  വനിഷയങ്ങളനില്
ഗകവഷണ പഠനങ്ങള നടത്തുകേയുലാം ആയവ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനുലാം  പഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്
കബഭാര്ഡനിനുലാം  യഥഭാസമയലാം  സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത കേനിലല നന്യൂസസ്റ്റ്
'ഞഭാനുലാം  എലന്റെ  ലതഭാഴനില്  നനിയമങ്ങളുലാം'  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്   എലാംകപഭായതീസസ്റ്റ്
കപ്രഭാവനിഡന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  നനിയമങ്ങളുലാം  പദതനികേളുലാം  കകേരള  ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനി  നനിയമലാം
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1978, 'ലതഭാഴനില് ലലനപുണല വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്ന കക്ഷമ പദതനികേള'  തടങ്ങനി
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനി യൂണനിയന പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം പ്രകയഭാജേനലപടുന്ന
ലലകേപ്പുസകേങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനി യൂണനിയന പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തുകേവഴനി സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലമചലപട ഒരു ലതഭാഴനില് സലാംസഭാരവുലാം വലഭാവസഭായനികേ
അനരതീക്ഷവുലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ്  കകേഭാടങ്ങള ഒനലാം ചൂണനിക്കഭാണനിക്കലപടനിടനില.
ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  പടനികേയുലാം  ലചേലവഭായ  തകേയുലാം
അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)   കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ഓകരഭാ
വര്ഷവുലാം  എത്ര  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള/ലതഭാഴനിലഭാളനി  യൂണനിയന  പ്രവര്ത്തകേര്  ലസമനിനഭാറുകേള,
ശനില്പശഭാലകേള,  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവയനില്  പലങടുത്തുലവനലാം  ഇവയനില്
പലങടുത്ത  സര്ക്കഭാര്/പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസര്  എത്രലയനമുള്ള  വനിവരങ്ങള
അനുബനലാം  II*  ആയുലാം കേനില-യുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി ബനലപട വനിദഗ്ദരുലട
വനിവരങ്ങള അനുബനലാം III* ആയുലാം കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

അസലാംഘടനിത കമഖലയനില് പണനിലയടുക്കുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

234(932)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അസലാംഘടനിത കമഖയനില് പണനിലയടുക്കുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട എണ്ണലാം
സലാംബനനിചസ്റ്റ് ഏലതങനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിലന്റെ കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വസ,  സസ്വര്ണ്ണലാം വലഭാപഭാര കമഖലയനിലല അസലാംഘടനിതരഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  എടസ്റ്റ്  മണനിക്കൂര്  ലതഭാഴനില്  ക്ലനിപ്തത  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുലാം എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി) പ്രസ്തുത കമഖലയനില് ലസയനില്സഭാന/ലസയനില്സസ്റ്റ് കഗള ആയനി കജേഭാലനി
കനഭാക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  വനിശമമനിലഭാലത  തടര്ചയഭായനിനനിനമഭാത്രലാം  കജേഭാലനിലചേകയ്യണനി
വരുന്ന സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തു നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം ലതഭാഴനില് ചൂഷണങ്ങള സലാംബനനിചസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനനിലട
എത്ര പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; ഈ പരഭാതനികേളനില് എന്തു നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ)  പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  വസ്തു-സസ്വര്ണ്ണ വലഭാപഭാര കമഖലകേളനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില്
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള എലഭാ ആനുകൂലലങ്ങളുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് സലാംസഭാന ലതഭാഴനില് വകുപസ്റ്റ്
എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  സഭാപന  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  മനിനനിമലാം
കവതനലാം, ഓവര്-ലലടലാം കവതനലാം എന്നനിവ നല്കേഭാത്തതഭായനി പരനികശഭാധനയനില് കേലണത്തുന്ന
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനി ലക്ലയനിലാം  ലപറതീഷന ഉളലപലടയുള്ള തടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം
കവതനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ സസ്വകേഭാരല  കമഖലകേളനില്
കജേഭാലനി ലചേയ്യുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കവതനലാം ബഭാങ്കുവഴനി നല്കുന്നതനിനുള്ള കവതന
സുരക്ഷഭാ പദതനി (ഇ-കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നത വഴനി
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ബഭാങസ്റ്റ്  മുകഖന  കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ കവതനലാം യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
കൂടഭാലത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കവജേസ്റ്റ് സനിപസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ് ഓണ്ലലലന മുകഖന ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കേഴനിയുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കജേഭാലനിക്കനിടയനിലല  ഇടകവളകേളനില്  ഇരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സസൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  കഷഭാപസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ലകേഭാകമഴലല്  എസഭാബനിലഷ്മന്റെസ്റ്റ്
ആകസ്റ്റ് കഭദഗതനി വരുത്തുന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കലബര്  കേമ്മേതീഷണര്  ഓഫതീസനിലുലാം  സബസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനിലുമഭായനി  36
പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ടനി പരഭാതനികേളുമഭായനി ബനലപട സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകേയുലാം  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നല്കേനി  ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല് ടനി നനിയമലലാംഘനങ്ങള പരനിഹരനിചസ്റ്റ്
കരഖകേള  ഹഭാജേരഭാക്കഭാത്തതലാം  കക്രഭാസസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനയനില്  നനിയമലലാംഘനങ്ങള
പരനിഹരനിചനിടനിലഭാത്തതമഭായ  സഭാപന  ഉടമകേളലക്കതനിലര  നനിയമ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി

235(933)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീ.  ആഞകലഭാസസ്റ്റ്,  മഭാവുങല്,  അരൂര്  പനി.  ഒ.  എന്നയഭാള  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗമഭായനിരനിലക്ക  തടനിമനിലനിനനിടയനില്ലപടസ്റ്റ്
ടനിയഭാലന്റെ വകേവനിരല് മുറനിച്ചുമഭാറനിയതനിനസ്റ്റ് എത്ര രൂപയുലട ധനസഹഭായമഭാണസ്റ്റ് ടനിയഭാനസ്റ്റ്
നല്കേഭാന ഉത്തരഭാവഭായതസ്റ്റ് ;

(ബനി)  തള്ളവനിരല്  നഷമഭായതനിലന  തടര്ന്നസ്റ്റ്  കജേഭാലനിയനില്  തടര്ന്നസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് ടനിയഭാലന്റെ അകപക്ഷ പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  നഷ
പരനിഹഭാര തകേ വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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(എ)  ശതീ. ആഞകലഭാസസ്റ്റ്, മഭാവുങല്, അരൂര് പനി.ഒ.യസ്റ്റ് തടനിമനിലനിനനിടയനില്ലപടസ്റ്റ്
ലലകേവനിരല് മുറനിച്ചുമഭാറനിയതമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് ടനിയഭാന അനുബനമഭായനി സമര്പനിച
കരഖകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് 700 രൂപ ആലപ്പുഴ ജേനിലഭാ എകനികേന്യൂടതീവസ്റ്റ് ഓഫതീസര്
അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 1998-ലല കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ് അദര് കേണ്സക്ഷന വര്കക്കഴസ്റ്റ്
ലവല്ലഫയര്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നനിയമത്തനിലല  അപകേട  ധനസഹഭായ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  കജേഭാലനി
സലത്തസ്റ്റ് സലാംഭവനിക്കുന്ന അപകേടലത്ത തടര്ന്നസ്റ്റ് സഭായനിയുലാം സനിരവുമഭായ അവശത
സലാംഭവനിക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഭാക്ഷലപത്രത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ കബഭാര്ഡനില്നനിന്നസ്റ്റ് അപകേട ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു
വരുനണസ്റ്റ്. ശതീ. ആഞകലഭാസസ്റ്റ് അവശത ലതളനിയനിക്കുന്ന ലമഡനിക്കല് കബഭാര്ഡനിലന്റെ
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ഹഭാജേരഭാക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  അപകേട  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ഉചേനിത നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലതഭാഴനില് നയലാം

236(934) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജേയരഭാജേന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനില്  ആകരഭാഗലകേരമഭായ
ലതഭാഴനില്  സലാംസഭാരലാം  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കകേരളലത്ത  ഒരു  ലതഭാഴനില്  സസൗഹൃദ
സലാംസഭാനമഭാക്കനി ശകനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് നയലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇതനിലന്റെ ലക്ഷലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് അര്ഹമഭായ കവതനവുലാം സഭാമൂഹല സുരക്ഷയുലാം ഉറപസ്റ്റ്
വരുത്തുന്നതനിനുലാം  സതീകേളക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷടനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതനിലൂലട
ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില്  ലനിലാംഗസമതസ്വലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഇതനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണസ്റ്റ്.  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയനിലൂന്നനിയ ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുകേ,
ലതഭാഴനിലനില് ലലവദഗലലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുകേ,
ലമചലപട  കവതനലാം  ലഭനിക്കത്തക്ക  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളനില്  സതീകേളക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  അവസരലാം
സൃഷനിക്കുകേയുലാം  അതനിലൂലട  ലനിലാംഗസമതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
നലഭായമഭായ കവതനലാം,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗല  സുരക്ഷ,  ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനിലല
വൃത്തനിയുലാം ശുചേനിതസ്വവുലാം എന്നനിവ ഉറപ്പുവരുത്തനി ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് മനികേച ലതഭാഴനിലനരതീക്ഷലാം
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സൃഷനിക്കുകേ,  കവതന സുരക്ഷ നടപനിലഭാക്കനി ലതഭാഴനില് സമൂഹത്തനിനസ്റ്റ് കസവന കേഭാലയളവനിലുലാം
അതനിനുകശഷവുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭദ്രതയുലാം  ആകരഭാഗലസലാംരക്ഷണവുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി
ലകേഭാണസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട നനിയമപരമഭായ അവകേഭാശങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കുകേ, യഥഭാസമയത്തസ്റ്റ്
സസൗഹൃദ  ലതഭാഴനില്  അനരതീക്ഷലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലന  സജ്ജമഭാക്കുകേ,
എന്നനിവയനിലൂലട സമസ കമഖലയനിലലയുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് മഭാനലമഭായ കവതനവുലാം
സഭാമൂഹലസുരക്ഷയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനില്  നയത്തനിലന്റെ  നനിയുക
ലക്ഷലലാം.

(ബനി)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെര്

237(935) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല പഭാകലഭാടസ്റ്റ് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി കേരനിയര്

ലഡവലപസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനില്

ഉകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇതസലാംബനനിചസ്റ്റ് കേനിടനിയ അകപക്ഷ പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

ഗഭാര്ഹനികേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കുറഞ്ഞ കൂലനി

238(936)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാര്ഹനികേ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കുറഞ്ഞ  കൂലനി  നനിശയനിചനിട്ടുലണങനില്

എത്രയഭാണസ്റ്റ്; ഇത സലാംബനനിച തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  ലതഭാഴനിലുകേലളയഭാണസ്റ്റ്  ഗഭാര്ഹനികേ  ലതഭാഴനില്  എന്നതസ്റ്റ്  ലകേഭാണസ്റ്റ്

വനിവക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രഖലഭാപനിച കൂലനി ലതഭാഴനിലഭാഴനികേൾക്കസ്റ്റ് കൃതലമഭായനി ലഭലമഭാകുനലണന്നസ്റ്റ്

ഉറപഭാക്കഭാന എലനങനിലുലാം സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില് എലനലഭാലാം?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഗഭാര്ഹനികേ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കുറഞ്ഞ കവതനലാം  9,379  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  മനിനനിമലാം
കവതനലാം 2017 ജേനുവരനി മുതല് പുതക്കനി നനിശയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ
പകേര്പസ്റ്റ് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  24-12-2016-ലല സ.ഉ. (അചടനി) നമ്പര് 202/2016/ ലതഭാഴനില് നമ്പര്
വനിജഭാപനപ്രകേഭാരലാം 

1. തണനി അലക്കല് 

2. പഭാത്രലാം കേഴുകേല് 

3. വതീടസ്റ്റ്  തൂത്തുവഭാരുകേ,  അടനിചസ്റ്റ് വൃത്തനിയഭാക്കുകേ,  പരനിസരലാം തൂക്കുകേ,
നനിലലാം തടയ്ക്കുകേ, വതീടുലാം പരനിസരവുലാം വൃത്തനിയഭാക്കുകേ

4. ഭക്ഷണത്തനിനുള്ള  പലവലജനങ്ങളുലാം  പചക്കറനികേളുലാം  പഭാത്രങ്ങളുലാം
ഉപകേരണങ്ങളുലാം മറ്റുലാം വഭാങ്ങനിലക്കഭാണ്ടുവരനികേ

5. ഭക്ഷണലാം പഭാകേലാം ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് സഹഭായനിക്കുകേ

6. കുടനികേലള  പരനിപഭാലനിക്കുകേ,  വനിദലഭാലയത്തനില്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയുലാം
തനിരനിലകേ ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

7. പ്രഭായലാം ലചേന്നവലരയുലാം കരഭാഗനികേലളയുലാം ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവലരയുലാം
പരനിപഭാലനിക്കുകേ

8. ഭക്ഷണലാം പഭാകേലാം ലചേയ്യുകേ 

9. വലകനിയുലടകയഭാ  കുടുലാംബത്തനിലന്റെകയഭാ  തഭാമസവുമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്
വതീടനിലുലാം പരനിസരത്തുലാം മറ്റു കജേഭാലനികേള ലചേയ്യുകേ.

10. വഭാഹന  ലലഡ്രെെവര്,  ഗഭാര്ഡനര്,  കഹഭാലാംനഴസ്റ്റ്,  ലസകേന്യൂരനിറനി,  വഭാര്ഡന,
കതഭാടപണനിക്കഭാര്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  101  അസനിസന്റെസ്റ്റ് കലബര് ഓഫതീസര്മഭാലരയുലാം
കൂടഭാലത  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ജേനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാലരയുലാം  1948-ലല  മനിനനിമലാം
കവതന  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ഇനലസകര്മഭാരഭായനി  കനഭാടനിലലഫ  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇവര്  മനിനനിമലാം
കൂലനി ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന പരഭാതനിയുലട അടനിസഭാനത്തനിലുലാം അലഭാലതയുലാം സഭാപനങ്ങളനിലുലാം മറസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലനിടങ്ങളനിലുലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  കേലണത്തുന്ന  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കസ്റ്റ്

*
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കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനി ലക്ലയനിലാം ലപറതീഷന ഫയല് ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ് ഉളലപലടയുള്ള  തടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ജേനിലഭാ കലബര് ഓഫതീസര്  (എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്)  മഭാരുലട
കനതൃതസ്വത്തനില്  ഇടയനിലട സസ്വഭാഡസ്റ്റ് പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  അസലാംഘടനിത
കമഖലയനില് പണനിലയടുക്കുന്ന വനിവനിധ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് മനിനനിമലാം കവതനലാം ഉറപസ്റ്റ്
വരുത്തുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ സസ്വകേഭാരലകമഖലകേളനില്  കജേഭാലനി ലചേയ്യുന്ന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കവതനലാം ബഭാങസ്റ്റ് വഴനി നല്കുന്നതനിനുള്ള കവതന സുരക്ഷഭാ പദതനി (ഇ-
കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതവഴനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ബഭാങസ്റ്റ് മുകഖന കവതനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ കവതനലാം
യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനലണന്നസ്റ്റ്  ഉറപസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നതനിനുലാം  കൂടഭാലത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കവജേസ്റ്റ്
സനിപസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  ഓണ്ലലലന  മുകഖന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴനിയുലമന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതമൂലലാം
നനിശയനിക്കലപട  കവതനലാം  കൃതലസമയത്തസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുനലണഭാലയന്നസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്
വകുപനിലല  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഓണ്ലലലനഭായനിത്തലന്ന  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇതനില്  വതീഴ്ചവരുത്തുന്ന  ലതഭാഴനിലുടമകേളലക്കതനിലര  നനിയമനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം
കേഴനിയുലാം.

സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട കവതനലാം

239(T 937) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട സമരലാം അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട അടനിസഭാന ശമ്പളലാം എത്ര
രൂപയഭായനി  നനിജേലപടുത്തണലമന്നഭാണസ്റ്റ്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനികയഭാഗനിച  കേമ്മേനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിലല  നഴ്സുമഭാരുലട  അടനിസഭാന  ശമ്പളലാം
വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം മനിനനിമലാം  കവജേസസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി  വകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനിയമനിച  കേമ്മേനിറനിയുലട  ശനിപഭാര്ശക്കസ്റ്റ്  വനിരുദമഭായ
തതീരുമഭാനലാം മനിനനിമലാം കവജേസസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി വകേലക്കഭാണതസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ;
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

T മഭാറനിവച  കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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ഉത്തരലാം

(എ)  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനിയനിലല  നഴ്സുമഭാരുലട  സമരലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കലബര് കേമ്മേതീഷണറുലട  സഭാന്നനിദലത്തനില്  കൂടനിയ  വനിവനിധ  വലവസഭായ
ബന  സമനിതനി  കയഭാഗങ്ങളനില്  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   തടര്ന്നസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട
ലതഭാഴനിലുലാം ലലനപുണലവുലാം എലലകസസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനി ഇസൗ വനിഷയത്തനില് സലാംഘടനഭാ
പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനിയനിരുന. ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി 20-7-2017-ല്
ബനലപടവരുലട  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചു  കചേര്ക്കുകേയുലാം  സമരലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന
തതീരുമഭാനങ്ങള ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ലചേയ്തു.

(ബനി) . 50  വലര  കേനിടക്കകേളുള്ള  സഭാപനങ്ങള-ഏറവുലാം  കുറഞ്ഞ  കവതനലാം-
20,000 രൂപ 

. 51  മുതല്  100  വലര കേനിടക്കകേളുള്ള സഭാപനങ്ങള-  സര്ക്കഭാര്
നഴ്സുമഭാരുലട  കവതനത്തനില്  നനിനലാം  25%-ല്  കുറചനിട്ടുള്ള   തകേയനില്
കുറയഭാത്തതസ്റ്റ്.

. 101  മുതല് 200  വലര കേനിടക്കകേളുള്ള സഭാപനങ്ങള- സര്ക്കഭാര്
നഴ്സുമഭാരുലട കവതനത്തനില്നനിനലാം 10% -ല് കുറചനിട്ടുള്ള തകേയനില്
കുറയഭാത്തതസ്റ്റ്.

. 200-നസ്റ്റ്  മുകേളനില്  കേനിടക്കകേളുള്ള  സഭാപനങ്ങള-സര്ക്കഭാര്  നഴനിനസ്റ്റ്
തലലമഭായ കവതനലാം.

(സനി)  10-7-2017-ല്  കൂടനിയ  മനിനനിമലാം  കവതന  ഉപകദശകേ  സമനിതനിയുലട
കയഭാഗത്തനില്  ജേനി.എന.എലാം.  നഴനിലന്റെ  അടനിസഭാന  കവതനലാം  17,200  രൂപയഭായനി
നനിശയനിക്കുകേയുലാം നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന അഡതീഷണല് അലവനസുകേള അകത നനിരക്കനില്
തടര്നലാം  നല്കുവഭാനുലാം  നഴനിലാംഗസ്റ്റ്  അലവനസനില്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  വര്ദനവസ്റ്റ്
വരുത്തുന്നതനിനുലാം ധഭാരണയഭായനിരുന.

(ഡനി)  സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനി കമഖലയനിലല എലഭാ വനിഭഭാഗലാം ജേതീവനക്കഭാരുലടയുലാം
(170  ഓളലാം തസനികേകേള)  മനിനനിമലാം കവതനലാം നനിശയനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിയമനിതമഭായ
കേമ്മേനിറനി മനിനനിമലാം കവതനലാം സലാംബനനിച ഒരു മഭാനദണ്ഡലാം തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുലാം ആയതസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനിയനില്  ചേര്ച  ലചേയസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുമഭാണുണഭായതസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
വനികയഭാജേനിപസ്റ്റ്  കരഖലപടുത്തലപട സഭാഹചേരലത്തനില് മനിനനിമലാം കവതനലാം സലാംബനനിച
ശനിപഭാര്ശകേലളഭാനലാം കേമ്മേനിറനി സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിചനിടനില.

സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട കവതനലാം

240(938)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരഭാജേന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല സസ്വകേഭാരലഭാശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട കവതന വര്ദനവനിനഭായനി
ലതഭാഴനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേള  നടത്തനിയ  സമരലത്തത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  മുഖലമനനി  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത
കയഭാഗത്തനിലല തതീരുമഭാനങ്ങള എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) തതീരുമഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ് കമഭാണനിടര്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് സലാംസഭാന
തലത്തനിലുലാം  ജേനിലഭാതലങ്ങളനിലുലാം  ഔകദലഭാഗനികേ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് പ്രസ്തുത സമനിതനികേളുലട ഘടന എങ്ങലനയഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറലപടുവനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ; എങനില് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. 29-1-2016-ലല  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയനുസരനിചസ്റ്റ്
നനികയഭാഗനിച  കേമ്മേനിറനി  നനിര്കദ്ദേശനിച  രതീതനിയനില്  50  കേനിടക്കവലരയുള്ള
സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  നഴ്സുമഭാരുലട  ഏറവുലാം
കുറഞ്ഞ ശമ്പളലാം 20,000 രൂപയഭായനി നനിശയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിച്ചു.

2. 50  കേനിടക്കകേളനില്  കൂടുതലുള്ള  ആശുപത്രനികേളനിലല  നഴ്സുമഭാരുലട
ശമ്പളലാം  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം  നഴനിലാംഗസ്റ്റ്  ലട്രയനിനനിമഭാരുലട  ലലസപന്റെസ്റ്റ്
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കല്,  ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  കേഭാലഭാവധനി  തടങ്ങനിയ
വനിഷയങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കഭാനുമഭായനി
ലതഭാഴനില്-ആകരഭാഗല-നനിയമ  ലസക്രടറനിമഭാരുലാം  കലബര്  കേമ്മേതീഷണറുലാം
അലാംഗങ്ങളഭായനി  ഒരു  സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിക്കുലാം.  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം
സമനിതനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കണലാം.

3. മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതക്കനി  നനിശയനിക്കഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  മനിനനിമലാം
കവജേസസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിക്കഭാണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിക്കുന്ന  സമനിതനിയുലട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള മനിനനിമലാം കവജേസസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിയുലട പരനിഗണനയഭായനി
സമര്പനിക്കുലാം.

4. സമരത്തനിലന്റെ കപരനില് മഭാകനജ ലമന്റുകേള പ്രതനികേഭാര നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  പഭാടനില.  സമരലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുകേയുലാം  ജേതീവനക്കഭാര്
ആശുപത്രനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് പൂര്ണ്ണമഭായനി സഹകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുകേ.

(ബനി-ഡനി)  തതീരുമഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്  കമഭാണനിടര്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ജേനിലഭാതലങ്ങളനിലുലാം  ഒസൗകദലഭാഗനികേ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.
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കകേഭാതമലാംഗലലാം എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്

241(939)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലാം എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകകഞനില് എത്ര കപര് കപരസ്റ്റ് രജേനിസര്
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്; ഇതനില് എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ് സസ്വയലാം ലതഭാഴനില് വഭായ്പ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  സസ്വയലാംലതഭാഴനില്  വഭായ്പ  ലഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കവണ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലനലഭാലാം;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകകചേഞനില് 31-7-2017 വലര 28,179 കപര്
രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില് 159 കപര്ക്കസ്റ്റ് സസ്വയലാം ലതഭാഴനില് വഭായ്പ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവനില്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്  മുഖഭാനരലാം  നഭാലസ്റ്റ്  സസ്വയലാംലതഭാഴനില്
പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്. ഓകരഭാ പദതനിപ്രകേഭാരവുലാം സസ്വയലാം ലതഭാഴനില് വഭായ്പ
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

കനഭാക്കുകൂലനി

242(940) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജേഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  മനനിസഭയനിലല  ഒരലാംഗലാം  തലന്ന  കനഭാക്കുകൂലനിലക്കതനിലര  പരസലമഭായനി
രലാംഗത്തസ്റ്റ്  വരനികേയുലാം  കനഭാക്കുകൂലനി  കചേഭാദനിക്കുന്നവലര  ജേനങ്ങള  വകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യണലമന്നസ്റ്റ്
ആവശലലപടുകേയുലാം  ലചേയനിരുകന്നഭാ;  എങനില്  അതനിനുണഭായ  സഭാഹചേരലലാം  എനഭാലണന്നസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കനഭാക്കുകൂലനിലക്കതനിലര  ഗുണഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കകേലസടുക്കണലമന്നസ്റ്റ്  2014
ഡനിസലാംബര്  4-നസ്റ്റ്  കകേരള  വഹകക്കഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
കനഭാക്കുകൂലനിയുലട കപരനില് നടക്കുന്ന പനിടനിച്ചുപറനിലക്കതനിലര ക്രനിയഭാത്മകേ നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ് എന്തുലകേഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേയറനിറക്കുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് കനഭാക്കുകൂലനി ആവശലലപട വനിഷയത്തനില്
വഭാര്ത്തകേളുലാം പ്രസഭാവനകേളുലാം മഭാധലമങ്ങളനില് വന്നനിരുന്നതസ്റ്റ് ശദനിചനിരുന.

(ബനി)  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.  കനഭാക്കു
കൂലനിലക്കതനിലര ക്രനിയഭാത്മകേ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കനഭാക്കുകൂലനി നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള

243(941) ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് കനഭാക്കുകൂലനി നനിലനനില്ക്കുന
എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനിൽ  കനഭാക്കുകൂലനി  നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതസ്റ്റ്  ആവശലലപടു
ന്നവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  തയ്യഭാറഭാവുകമഭാ;
ഇതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കനഭാക്കുകൂലനി  നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുനണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ചുമട്ടുലതഭാഴനില് കമഖലയനിലല കനഭാക്കുകൂലനി സലാംബനനിചസ്റ്റ്
പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,
പത്തനലാംതനിട, ആലപ്പുഴ, കകേഭാടയലാം, എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,
കേണ്ണൂര് എന്നതീ 10 ജേനിലകേളനില് ഏകേതീകൃത കേയറനിറക്കുകൂലനി നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എന്നതീ 3 ജേനിലകേലള കനഭാക്കുകൂലനി ജേനിലകേളഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലകേളനില് ഇതസലാംബനനിചസ്റ്റ്  ധഭാരണയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂലനി  ഏകേതീകേരനിക്കഭാത്ത  ഇടുക്കനി  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജേനിലകേളനില്  ഇതസലാംബനനിച  ചേര്ചകേള
നടനവരുന.  കൂടഭാലത,  ജേനിലകേളനിലല  പ്രധഭാന  കേവലകേളനില്  ലറസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
അകസഭാസനികയഷനുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  കേയറനിറക്കുകൂലനി  പ്രസനിദലപടുത്തനിയ  കബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  ഏകേതീകേരനിച  കേയറനിറക്കസ്റ്റ്  കൂലനി  ലവബ്ലലസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കസവനലാം  ആവശലമുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  ഇസൗ  കൂലനി  നനിരക്കസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം ചുമട്ടുലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ കബഭാര്ഡനില് നനിന്നസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കസവനലാം
ആവശലലപടഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  കനഭാക്കുകൂലനി,  അമനിതകൂലനി എന്നനിവ ആവശലലപടഭാല് ബനലപട
അസനിസന്റെസ്റ്റ് കലബര് ഓഫതീസലറ കഫഭാണനില് വനിളനിചസ്റ്റ് വനിവരലാം കബഭാധനിപനിക്കുകേകയഭാ,
കകേഭാള ലസന്റെര് മുകഖന പരഭാതനി കരഖലപടുത്തുകേകയഭാ ലചേയ്യഭാവുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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മലയനിനകേതീഴസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി .ലഎ.

244(942)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിലല  മലയനിനകേതീഴസ്റ്റ്  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്  പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് ഏലതലഭാലാം കകേഭാഴ്സുകേള ആലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മലയനിനകേതീഴസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്  ഡ്രെെഭാഫസ്റ്റ്സഭാന  സനിവനില്  കട്രഡസ്റ്റ്
തടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലകേഭായനിലഭാണനി ലഎ.ടനി .ലഎ. വനികേസനലാം

245(943)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനിയനിലല  സര്ക്കഭാര്  ലഎ.ടനി.ലഎ  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ്
ഉയര്ത്തഭാനുളള പദതനി

(ബനി)  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തഭാനഭായനി  ലതലരലഞ്ഞടുത്ത
പത്തസ്റ്റ് ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില് ലകേഭായനിലഭാണനി ലഎ.ടനി.ലഎ. മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് രണഭാലാം കഗ്രഡസ്റ്റ്
ലഎ.ടനി.ലഎ.  എന്നതസ്റ്റ്  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്,  സഭാപനലത്ത  അപ്കഗ്രഡസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(സനി) ലകേഭായനിലഭാണനി ലഎ.ടനി.ലഎ. അപ്കഗ്രഡസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നതനിലനഭാപലാം അലാംഗതീകേ
രനിക്കലപകടണ  തസനികേലളയുലാം  കകേഭാഴ്സുകേലളയുലാം  വനിശദമഭാക്കനി  സര്ക്കഭാരനികലയസ്റ്റ്  സമര്പനിച
ലപ്രഭാകപഭാസലനില് ലലകേലക്കഭാണ തടര്നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുലമന്ന  മനനിയുലട  പ്രഖലഭാപനലാം
യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ലലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായകത്തഭാലട ലകേഭായനിലഭാണനി ലഎ.ടനി.ലഎ. ഉളലപലട
10  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ഡതീലറയനില്ഡസ്റ്റ് കപ്രഭാജേകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് കകേരള അക്കഭാദമനി
കഫഭാര് സനില്സസ്റ്റ് എകലനസസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.  ആയതസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ് ഇസൗ
വനിഷയത്തനില് തടര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി-ഡനി)  പഭാന  ലലററസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്-ല്  ഇലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ലകേഭായനിലഭാണനി
ലഎ.ടനി.ലഎ.-യുലട കേഭാരലത്തനില് അനുകൂല തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന കേഴനിയഭാതനിരുന്നതസ്റ്റ്.
എന്നനിരനിക്കനിലുലാം പുതനിയ കട്രഡുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധലത ഡയറകറുമഭായനി
ബനലപടസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

246(944) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  നനിര്മ്മേഭാണകമഖല,  മരപണനി,  സസ്വര്ണ്ണപണനി,  ഇരുമ്പുപണനി,
തകേല്പണനി,  മണ്പഭാത്ര നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഈറ/ചേണലാം/തഴപഭായ ലനയ്തുസ്റ്റ്,  കേരകേസൗശല
വസ്തുക്കളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവ ഉളലപട ആര്ടനിസഭാനസുസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള എന്നനിങ്ങലന
ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം എത്ര ലതഭാഴനിലഭാളനികേള വതീതമുണസ്റ്റ് എന്ന ലതഭാഴനില് വകുപനിലന്റെ
കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട കൃതലമഭായ കേണലക്കടുക്കുവഭാനുലാം,  അവരവരുലട ലതഭാഴനില് കമഖലകേള
വനികേസനിപനിക്കഭാനുലാം സഹഭായങ്ങള നല്കുവഭാനുലാം മുന സര്ക്കഭാര് എലനങനിലുലാം നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുകവഭാ എനലാം, ഈ സര്ക്കഭാര് അതനിനഭായനി എന്തു നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം
എനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട  കൃതലമഭായ  കേണലക്കടുക്കുവഭാനുലാം  അവര്ക്കസ്റ്റ്  കവണ  സഹഭായങ്ങള
നല്കുവഭാനുമഭായനി  സലാംസഭാനത്തു  ലഭാഭകേരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കകേരള  ആര്ടനിസഭാനസസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷലന ചുമതലലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത നനിര്മ്മേഭാണകമഖലയനില് പണനിലയടുക്കുന്ന കകേരള ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് അലാംഗങ്ങളഭായ 18,40,059 ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം
മരപണനി, ഇരുമ്പുപണനി, തകേല് പണനി മണ്പഭാത്ര നനിര്മ്മേഭാണലാം, കേരകേസൗശല വസ്തുക്കളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
തടങ്ങനി  150-ഓളലാം ലതഭാഴനില് കമഖലകേള ഉളലപട കകേരള  ആര്ടനിസഭാനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ്
സനില്ഡസ്റ്റ്  വര്കക്കഴസ്റ്റ്  ലവല്ലഫയര്  സതീമനില്  അലാംഗങ്ങളഭായ  4,23,549  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം
സസ്വര്ണ്ണപണനിയനില് ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്ന കകേരള ആഭരണ ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനില് അലാംഗങ്ങളഭായ 17,100 ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം ഇസൗറ, തഴപഭായ ലനയസ്റ്റ് എന്നതീ
കമഖലകേളനില്  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന കകേരള ഇസൗറ,  കേഭാട്ടുവള്ളനി,  തഴ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനില് അലാംഗങ്ങളഭായ 65,655 ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുമുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി ആകനില് വലവസ ലചേയനിട്ടുള്ള പ്രകേഭാരമുള്ള സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതവുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ ഭദ്രതയനിലഭാത്ത കബഭാര്ഡുകേളക്കസ്റ്റ് ലപനഷന നല്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായവുലാം
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  2010-11  മുതല്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
പരമ്പരഭാഗത കമഖലയനില് ലതഭാഴനില് ലചേയ്യുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ഇനകേലാം സകപഭാര്ടസ്റ്റ് സതീലാം
മുകഖന ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.  ബതീഡനി, ഖഭാദനി, മുള, ചൂരല്, മത്സലബനനവുലാം
സലാംസരണവുലാം  കേയര്,  ലലകേത്തറനി  തടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ലതഭാഴനില്  ലചേയ്യുന്ന
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ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  1250  രൂപ നനിരക്കനില് പ്രതനിവര്ഷലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.  ഇസൗ
ഇനത്തനില് നഭാളനിതവലര 244.55 കകേഭാടനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇസൗ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരകമറകശഷലാം 9-9-2016 തതീയതനിയനിലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 1151/2016/
ലതഭാഴനില് പ്രകേഭാരലാം  32.5  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  28-3 -2017-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
414/2017/ലതഭാഴനില് പ്രകേഭാരലാം 32.5 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കചേര്ത്തസ്റ്റ് 65 കകേഭാടനി രൂപ ഇസൗ
ഇനത്തനില്  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ടനി  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനില്
കജേഭാലനിലചേയ്യുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  65 കകേഭാടനി രൂപ പഭാന ശതീര്ഷകേത്തനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് മുകഖന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
വനിവനിധങ്ങളഭായ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ അസനിസന്റെസ്റ്റ് കലബര് ഓഫതീസസ്റ്റ്

247(945)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനിലല  കേനിളനിമഭാനൂര്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കലബര്
ഓഫതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ശനിപഭാര്ശയുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ആയതനിനഭായനി എത്ര തസനികേകേളഭാണസ്റ്റ് അധനികേമഭായനി സൃഷനികക്കണതസ്റ്റ്;
വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ആറനിങ്ങല്  കലബര്  ഓഫതീസനിലന്റെ  ചുമതലയനില്  എത്ര  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുകേളുലാം നഗരസഭകേളുലാം ഉളലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ഡനി) പ്രസ്തുത ഓഫതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനപരനിധനിയുലട ബഭാഹുലലലാം സലാംബനനിച
പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  3 തസനികേകേള.

അസനിസന്റെസ്റ്റ് കലബര് ഓഫതീസര് - 1

ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ് - 1

ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് - 1

(സനി)  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ് - 11

നഗരസഭ - 1

(ഡനി)  പരഭാതനികേലളഭാനലാം നഭാളനിതവലര ലഭനിചനിടനില.

404/2020
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അസനിസന്റെസ്റ്റ് കലബര് ആഫതീസര് തസനികേയനിലല നനിയമനലാം

248(946)  ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കലബര്  ആഫതീസര്  തസനികേയനില്  നനിലവനിലല  ലസഷലല്  റൂള
അനുസരനിചസ്റ്റ് എത്ര തസനികേകേളനികലക്കഭാണസ്റ്റ് കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് വകുപനില് എത്ര എ.എല്.ഒ.മഭാലരയഭാണസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. വഴനി
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഉകദലഭാഗക്കയറലാംവഴനി എത്ര നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില് എ.എല്.ഒ.  തസനികേയനില് എത്ര ഒഴനിവുകേള നനിലനനില്ക്കുന
എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  3:1  എന്ന  അനുപഭാതത്തനിലഭാണസ്റ്റ് നനിലവനില്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കലബര്  ഓഫതീസര്
കഗ്രഡസ്റ്റ് - II തസനികേയനികലക്കസ്റ്റ് ലലബട്രഭാനസ്ഫര് വഴനിയുലാം കനരനിട്ടുലാം ഉള്ള നനിയമനലാം.

(ബനി)  നനിലവനില്  25  അസനിസന്റെസ്റ്റ് കലബര് ഓഫതീസര് കഗ്രഡസ്റ്റ്-II  മഭാലരയഭാണസ്റ്റ്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. വഴനി നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  നനിലവനില് ലലബട്രഭാനസ്ഫര് വഴനി 73 നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  6 ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട തഭാല്പരലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി നനിയമകഭദഗതനികേള

249(947) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :

ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :

ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  ലതഭാഴനില്

നനിയമങ്ങള കഭദഗതനി ലചേയതമൂലലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആനുകൂലലങ്ങള ഹനനിക്കലപടകപഭാള

സലാംസഭാനലത്ത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട തഭാല്പരല സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനിയ

നനിയമകഭദഗതനികേള എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്; അവ പ്രഭാബലലത്തനിലഭാകയഭാ;
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(ബനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായുള്ള  വനിവനിധ  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമങ്ങള
യുകനിസഹമഭാക്കഭാലനന്ന കപരനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പഭാര്ലലമന്റെനില് അവതരനിപനിച
കലബര് കകേഭാഡസ്റ്റ് ഓണ് കസഭാഷലല് ലസകേന്യൂരനിറനി  2017 എന്ന ബനില് പ്രതനികലഭാമകേരമഭാലണന്ന
ലതഭാഴനിലഭാളനി സലാംഘടനയുലട ആശങയുലട അടനിസഭാനത്തനില് കകേന്ദ്ര നനിര്കദ്ദേശലത്ത
കുറനിചസ്റ്റ് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  വനിരുദ  സഭാമ്പത്തനികേ  നയങ്ങളുലട
ലകേടുതനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലത്ത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ  നല്കുന്നതനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയ വനിവനിധ കക്ഷമ നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  തഭാല്പരലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
1948-ലല മനിനനിമലാം കവതന നനിയമത്തനിലുലാം  1947-ലല വലവസഭായ ലതഭാഴനില് തര്ക്ക
നനിയമത്തനിലുലാം കഭദഗതനി വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ബനില് നനിയമസഭ അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേരള കഷഭാപസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ലകേഭാകമഴലല് എസഭാബനിഷസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് നനിയമലാം, കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്
കവജേസസ്റ്റ് നനിയമലാം,  കകേരള ഇനഡസനിയല് എസഭാബനിഷസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  (നഭാഷണല്  &  ലഫസനിലവല്
കഹഭാളനികഡയ്സസ്റ്റ്)  നനിയമലാം തടങ്ങനിയ നനിയമങ്ങളുലാം കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്. കലബര് കകേഭാഡസ്റ്റ് ഓണ് കസഭാഷലല് ലസകേന്യൂരനിറനി & ലവല്ലഫയര്
എന്ന നനിയമനനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ കേരടുരൂപലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇ.പനി.എഫസ്റ്റ്.  നനിയമലാം,  എലാംകപഭായതീസസ്റ്റ് കസറസ്റ്റ്  ഇനഷുറനസസ്റ്റ് നനിയമലാം,  മകറണനിറനി  ലബനഫനിറസ്റ്റ്
നനിയമലാം,  കപയ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഗ്രഭാറ്റുവനിറനി  നനിയമലാം,  എലാംകപഭായതീസസ്റ്റ്  കകേഭാമ്പനകസഷന നനിയമലാം,
അണ് ഓര്ഗലലനസ്ഡസ്റ്റ് കസഭാഷലല് ലസകേന്യൂരനിറനി നനിയമലാം,  വനിവനിധ കക്ഷമ ലസസസ്റ്റ്/
കക്ഷമനനിധനി നനിയമങ്ങള എന്നനിവയസ്റ്റ് പകേരമഭാണസ്റ്റ് ഇസൗ ഏകേതീകൃത നനിയമലാം വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളനില്നനിനലാം  ലതഭാഴനിലുടമകേളനില്നനിനലാം  നനിശനിത  വനിഹനിതലാം
ഇസൗടഭാക്കനി  ആനുകൂലലങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  നനിയമങ്ങളുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനിയനില്
നനിനലാം  വനിഹനിതലമഭാനലാം  ഇസൗടഭാക്കഭാലത  ലതഭാഴനിലുടമ  ആനുകൂലലങ്ങള  നനിര്ബനമഭായുലാം
നല്കേഭാന  വലവസ  ലചേയ്യുന്ന  നനിയമങ്ങളുലാം  ഒരു  നനിയമത്തനിനകേതീഴനില്   ലകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  ലതഭാഴനിലുടമ  ഇ.പനി.എഫസ്റ്റ്/ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.
വനിഹനിതമഭായനി അടയ്ക്കുന്ന 18.11%  വനിഹനിതലാം  17.5%  ആയനി കുറയുലാം.  ഇതനിനു പുറലമ
2%  ഗ്രഭാറ്റുവനിറനി  വനിഹനിതമഭായുലാം  അടയണലാം.   ലതഭാഴനിലഭാളനി  വനിഹനിതമഭായനി  12.5%
അടയണലാം.  ഇസൗ  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം  നനിയമലാം  നടപനിലഭാകുന്നകതഭാലട
ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ/ഇ.പനി.എഫസ്റ്റ്/പ്രസവഭാനുകൂലലലാം  ഉളലപലട  എലഭാ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാകുന്നതസ്റ്റ്.  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേളുലാം  മറസ്റ്റ്  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ
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പദതനികേളുലാം  വലഭാപകേമഭായനിട്ടുള്ള  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പുതനിയ  നനിയമലാം  ഒകടലറ
പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള  സൃഷനിക്കുലാം.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേള
അപ്രസകമഭാകുലാം. കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളനില്  നഭാമമഭാത്രമഭായ തകേ മഭാത്രലാം അലാംശഭാദഭായമഭായനി
അടച്ചുവരുന.  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  12.5%  തകേ  അലാംശഭാദഭായമഭായനി  അടയ്കക്കണനിവരുലാം.
ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ./  പനി.എഫസ്റ്റ്.  കേവകറജേനിനസ്റ്റ്  പുറത്തുള്ള അസലാംഘടനിത കമഖലയനിലല ലക്ഷക്കണക്കനിനസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭഭാരനിച  തകേ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  വനിഹനിതമഭായനി  അടയഭാന  കേഴനിയഭാലത
വന്നഭാല് ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കഭാത്ത അവസ സലാംജേഭാതമഭാകുലാം. ഫണസ്റ്റ് മഭാകനജേസ്റ്റ് ലമന്റെനിലല
അതഭാരലതയുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനി തഭാല്പരലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിരുദമഭാവുലമന്നഭാണസ്റ്റ് കേരുതലപടുന്നതസ്റ്റ്.
ഇസൗ വനിഷയങ്ങളനിലുള്ള ആശങ ചൂണനിക്കഭാടനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് വനിശദമഭായ കേത്തസ്റ്റ്
അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) നനിലവനിലുള്ള ലതഭാഴനില് നനിയമങ്ങള കേര്ശനമഭാക്കനിയുലാം കക്ഷമപദതനികേള
വലഭാപകേമഭാക്കനിയുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലതഭാഴനിലഭാളനി  വനിരുദ  സഭാമ്പത്തനികേ  നയങ്ങളുലട
ലകേടുതനിയനില്നനിന്നസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് കേരുതന്നതസ്റ്റ്.

എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനിലല ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

250(948)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനിലല ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനസ്റ്റ്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്  ഓണ്വലനഭായനി  കപര്  രജേനിസര്
ലചേയ്യുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേള  ആധുനനികേവല്ക്ക
രനിക്കുന്നതമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്  രജേനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ള 35
ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ലതഭാഴനിലകനസ്വഷകേരുലട  വനിവരലാം  digitise  ലചേയസ്റ്റ്  e-employment
exchange  എന്ന  ഓണ്ലലലന  കപഭാര്ടല്  മുകഖന  3-5-2017  മുതല്  ലപഭാതജേനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. www.employment.kerala.gov.in  എന്ന ലവബസ്റ്റ് ലലസറസ്റ്റ് വഴനി
എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്നനിനലാം ലതഭാഴനിലകനസ്വഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുന്ന പ്രതലക്ഷമഭായ
കസവനങ്ങള  എലഭായ്കപഭാഴുലാം  എവനിലടനനിനലാം  ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ
എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളുലാം  കപപര്രഹനിത  ഓഫതീസുകേളഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടു
കൂടനി  ഇ-ഓഫതീസസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  2017-18  പദതനി  കേഭാലയളവനിലന്റെ
അവസഭാനകത്തഭാലട  പ്രസ്തുത  പദതനി  എലഭാ  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനിലുലാം
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നടപനിലഭാക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനില് ലഭലമഭായ
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള യഥഭാസമയലാം ലതഭാഴനിലകനസ്വഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
e-employment  exchange  എന്ന  ഓണ്ലലലന  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറുമഭായനി  ബനലപടുത്തനി
ലകേഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  ലലപ്രവറസ്റ്റ്  കജേഭാബസ്റ്റ്  കപഭാര്ടല്  കൂടനി  നടപനില്  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ലതഭാഴനിലകനസ്വഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിലുലാം  ലതഭാഴനില്
കമഖലയനിലുലാം  നൂതന  പ്രവണതകേലളക്കുറനിച്ചുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  ഉണഭാകുന്ന  മഭാറങ്ങലള
കുറനിച്ചുലാം അറനിവുലാം പരനിശതീലനവുലാം നല്കേനി ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസവുലാം അനുകയഭാജേലമഭായ
ലതഭാഴനിലുലാം കനടനിലയടുക്കുവഭാന സഹഭായനിക്കുന്ന കേരനിയര് ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെറുകേളുലാം
സസ്വകേഭാരലകമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്  രജേനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ള
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഇ-കസവനങ്ങള നല്കുന്നതനിനഭായനി e-employment exchange എന്ന
ഓണ്ലലലന  കപഭാര്ടല്  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  സലാംസഭാനതല  ഉല്ഘഭാടനലാം
3-5-2017-നസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട കകേരള ലതഭാഴനിലുലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി നനിര്വ്വഹനി
ക്കുകേയുമുണഭായനി.  www.employment.kerala.gov.in  എന്ന  ലവബ്ലലസറസ്റ്റ്  വഴനി
എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്  നനിലവനില്  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  രജേനികസഷന,  പുതക്കല്,
അഡതീഷന രജേനികസഷന,  ട്രഭാനസ്ഫര്,  ഉളലപലടയുള്ള  എലഭാ  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്
കസവനങ്ങളുലാം ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് എവനിലടനനിനലാം എകപഭാഴുലാം ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.

എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് വഴനിയലഭാലതയുള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ
നനിയമനങ്ങള

251(949) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് തഭാല്കേഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്
വഴനിയലഭാലത കനരനിടസ്റ്റ് നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങലന നനിയമനലാം നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര ഒസൗകദലഭാഗനികേ തലത്തനില്
എലനങനിലുലാം കകേസുകേള എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല.  തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള എലാംലപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് വഴനിയലഭാലത
കനരനിടസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതഭായുള്ള  പരഭാതനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ബനലപട  ഓഫതീസുകേളനില്
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  ലഭനിചവലര  പരനിച്ചുവനിടസ്റ്റ്  ഒഴനിവുകേള
എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്  അറനിയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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അഭലസവനിദലരുലട ലതഭാഴനില് ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി

252(950) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .    പനി  .    ലജേ  .    കജേഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അഭലസവനിദലരഭായ  ലതഭാഴനില്രഹനിതരുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിച്ചു
വരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് അവരുലട ലതഭാഴനില് ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  മുനവര്ഷങ്ങലള  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്രഹനിതരുലട
എണ്ണത്തനില് വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  അഭലസവനിദലരഭായ  ലതഭാഴനില്രഹനിതരനില്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്
രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ളവര്ക്കഭായനി സസ്വയലാംലതഭാഴനില് പദതനിയഭായ ലകേസ്റു (കകേരള കസറസ്റ്റ്
ലസല്ഫസ്റ്റ് എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് സതീലാം കഫഭാര് ദസ്റ്റ് രജേനികസര്ഡസ്റ്റ് അണ് എലാംകപഭായ്ഡസ്റ്റ്) എന്ന
പദതനി,  മളടനി  പര്പസസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസ്റ്റ്  ലസകന്റെഴസ്റ്റ്/കജേഭാബസ്റ്റ്  ക്ലബസ്റ്റ്  പദതനി,  ശരണല  പദതനി,
ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കുള്ള ലലകേവലല പദതനി എന്നനിവ പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത
സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  കനടനിലയടുക്കഭാന  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്
അവസരലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  അക്കഭാദമനി  കഫഭാര്  സനില്സസ്റ്റ്  എകലനസസ്റ്റ്  (KASE)
നഭാഷണല്  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സര്വ്വതീസസുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേള മുകഖന ലലനപുണല വനികേസന പദതനി നടപഭാക്കനിവരുന.  എലാംകപഭായബനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേളനില്  രജേനിസര്  ലചേയ്യുന്ന ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  അവരുലട  കയഭാഗലതയുലാം
കേഴനിവുലാം അഭനിരുചേനിയുലാം മനസനിലഭാക്കനി അതനിനനുസൃതമഭായ പരനിശതീലനങ്ങള നല്കേനി
ലതഭാഴനിലനിനസ്റ്റ്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേയുലാം  എലാംകപഭായബനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന
ലതഭാഴനില് കമളകേളനിലൂലട സസ്വകേഭാരലകമഖലയനില് ലതഭാഴനില് കനടനിലയടുക്കുവഭാന അവലര
സഹഭായനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്. മുനവര്ഷങ്ങലള അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് എലാംകപഭായ്ലമന്റെനില്
രജേനിസര്  ലചേയ  ലതഭാഴനില്  രഹനിതരുലട  എണ്ണത്തനില്  വര്ദനവസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞനില് കപരസ്റ്റ് രജേനിസര് ലചേയവരുലട എണ്ണലാം വര്ഷലാം തനിരനിചസ്റ്റ്
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

2016 മഭാര്ചസ്റ്റ് വലര - 36,15,076 

4-8-2017 വലര - 38,64,156
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ലതഭാഴനില്ജേനല കരഭാഗങ്ങള തടയുന്നതനിനുള്ള പരനികശഭാധനയുലാം
കരഭാഗനികേളക്കുള്ള സഹഭായവുലാം

253(951)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വലവസഭായ  ശഭാലകേളനില്  കജേഭാലനിലചേയ്യുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  ഉണഭാകുന്ന
ലതഭാഴനില്ജേനലകരഭാഗങ്ങള  തടയുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാഹചേരലലാം  വലവസഭായശഭാലകേള
ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് ലതഭാഴനില്ജേനല കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം ഇത്തരലാം
കരഭാഗബഭാധലയത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ലതഭാഴനില്  നഷലപടുന്നവര്ക്കുലാം  എലനലഭാലാം  ആനുകൂലലങ്ങള
നല്കേനിവരുനലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴനില്ജേനലകരഭാഗങ്ങള  കേഭാരണലാം  കജേഭാലനിലചേയ്യുവഭാന  കേഴനിയഭാലത
വരുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലതഭാഴനില്ജേനല  കരഭാഗലാംമൂലലാം  കജേഭാലനി  നഷലപടുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ്
ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുന്ന പദതനി നനിലവനിലനില.

(സനി)  ഫഭാകറനി നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം ലതഭാഴനില് സലങ്ങളനില്
ലതഭാഴനില്ജേനല  കരഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേഭാരണമഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കജേഭാലനി
ലചേയ്യുവഭാന  കേഴനിയഭാലത  വരുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  മറസ്റ്റ്  കജേഭാലനികേളനില്  പുനര്വനിനല
സനിക്കുന്നതനിനുലാം കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.

കേശുവണനിലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് കബഭാണസസ്റ്റ്

254(952)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മത്സലബനനവുലാം  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വലവസഭായവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല ലപഭാതകമഖലഭാ കേശുവണനി ഫഭാകറനികേളനില് 2017 ജേനുവരനി
1  മുതല്  ജൂവല  15  വലര  എത്ര  ദനിവസലത്ത  ലതഭാഴനില്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞലവന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേഭാലപകനിനുലാം കൂടനി എത്ര ടണ്
കേശുവണനി  കസഭാക്കുലണനലാം  എത്ര  ദനിവസലത്ത  ലതഭാഴനില്  നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയുലമനലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേശുവണനിലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  എത്ര  ശതമഭാനലാം
കബഭാണസസ്റ്റ് നല്കുന്നതനിനസ്റ്റ് കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഫഭാകറനികേളനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  70  ദനിവസവുലാം കേഭാലപകനിലന്റെ കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഫഭാകറനികേളനിലല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് 78 ദനിവസവുലാം കജേഭാലനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനനില്  1666  ലമട്രനികേസ്റ്റ്  ടണ്  കതഭാടണനിയുലാം
കേഭാലപകനില്  1000  ലമട്രനികേസ്റ്റ്  ടണ്  കതഭാടണനിയുലാം  കസഭാക്കുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  കതഭാടണനി
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനില്  21  ദനിവസവുലാം കേഭാലപകനില്
25 ദനിവസവുലാം ലതഭാഴനില് നല്കേഭാന കേഴനിയുലാം.

(സനി)  കേശുവണനി  കമഖലയനില്  കബഭാണസസ്റ്റ്  സലാംബനമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള
എടുക്കുന്നതസ്റ്റ് IRC ആണസ്റ്റ്.  കബഭാണസസ്റ്റ് സലാംബനമഭായ തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

ലഎ.ടനി .ലഎ.-കേളക്കസ്റ്റ് സലലാം

255(953)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലലാം നല്കേഭാലമന്ന വലവസയനില് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ്
അനുവദനിച ഏലതലഭാലാം ഐ.ടനി.ഐ.-കേളക്കസ്റ്റ് സലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളക്കസ്റ്റ്  സലലാം  നല്കേഭാലമന്ന  നനിബനന  പഭാലനിക്കഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ്
സലലാം നല്കേഭാന സമയലാം നല്കേനിയനിരുനകവഭാ;

(സനി)  സലലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  ഐ.ടനി.ഐ.-കേള  സലലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ഇടങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറഭാന സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭാവുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് അനുവദനിച 14 ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളനില്
പള്ളനിപഭാടസ്റ്റ്  (ആലപ്പുഴ),  കൂത്തുപറമ്പസ്റ്റ്  (കേണ്ണൂര്),  ലകേഭാഴനിഞ്ഞഭാലാംപഭാറ  (പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്)
എന്നതീ മൂന്നസ്റ്റ് ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളക്കസ്റ്റ് സലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ബനലപട  തകദ്ദേസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സലലാം  ലഭലമഭാക്കണലമന്ന
നനിബനനയനിലഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേള  അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സലലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സമയ പരനിധനി നനിശയനിചനിടനില.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
ബനലപടസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.ലഎ.  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
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ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരമുള്ള ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്
ഇനസനിറന്യൂട്ടുകേളഭാക്കുന്ന പദതനി

256(954)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരമുളള ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ഇനസനിറന്യൂട്ടുകേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി എലനങനിലുലാം പദതനികേള സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  ഗവ.  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യുലട  വനികേസനത്തനിനുലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ,
ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുമഭായനി  എനസ്റ്റ്  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  10  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള  കകേരള  ഇനഫഭാസക്ചേര്
ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  (KIIFB)-ലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  അനഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലയനിലല  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.ലഎ.  ചേഭാക്ക,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
ജേനിലയനിലല  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.ലഎ.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എന്നതീ  ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേലള
അനഭാരഭാഷ്ട്ര ലഎ.ടനി.ലഎ.-കേളഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ജേനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര് 118/17/ലതഭാഴനില്
നമ്പരഭായുള്ള  28-1-2017-ലല  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം  ചേഭാക്ക  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  5,23,58,914  രൂപയുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനഭായനി  2,76,25,000  രൂപയുലാം ഉളലപലട
ആലകേ  7,99,83,914  രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം തകേ ലചേലവഴനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യുലട  വനികേസനത്തനിനുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള തഭാലഴപറയുന്ന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം

പദതനി  അനുവദനിച
തകേ

റനിമഭാര്കസ്റ്റ്

(1) (2) (3) (4)

2013-14 അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്
കബഭാക്കനിലന്റെ  രണഭാലാം
നനില നനിര്മ്മേഭാണലാം

1,15,00,000 നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി

ട്രഭാനകസ്ഫഭാര്മര്
കേലഭാബനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

7,60,000 നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി
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(1) (2) (3) (4)

2014-15 ചുറ്റുമതനില്,
ജേലസലാംഭരണനി
എന്നനിവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്

14,90,000 നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി

എചസ്റ്റ്.ടനി.  കേണക്ഷന
എടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്

32,00,000 ഇതനികലയ്ക്കുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

2015-16 വനിവനിധ  വര്ക്കസ്റ്റ്  കഷഭാപസ്റ്റ്
കട്രഡുകേളുലട
ഇലകനിഫനികക്കഷന,
പഴയ  കബഭാക്കുകേളുലട
റതീവയറനിലാംഗസ്റ്റ്,  സതീറസ്റ്റ്
വലറനിലന്റെ സഭാപനലാം

98,00,000 പദതനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന

എലാം.എലാം.വനി.  കട്രഡനിലന്റെ
ഗലഭാകരജേസ്റ്റ് കേണ്സക്ഷന

30,00,000 പദതനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന

എലാം.ആര്.ടനി.വനി.  ലഭാബസ്റ്റ്
നവതീകേരണലാം

6,00,000 പദതനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന

2016-17 ഇലകനിഫനികക്കഷന
പ്രവൃത്തനികേള

24,22,000 പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

മഭാടഭായനി ലഎ.ടനി .ലഎ.

257(955)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജേനിലയനിലല  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  മഭാടഭായനി  ഐ.ടനി.ഐ.-യനില്

ഏലതഭാലക്ക കകേഭാഴ്സുകേളഭാണസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  പുതതഭായനി  അനുവദനിച  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  ഈ  വര്ഷലാം  തലന്ന  ക്ളഭാസസ്റ്റ്

തടങ്ങുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇലകതീഷലന,  കേമ്പന്യൂടര്  ഓപകററര്  ആന്റെസ്റ്റ്  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലാംഗസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്,
ആര്ക്കനിലടക്ചറല് അസനിസന്റെസ്റ്റ് എന്നതീ കട്രഡുകേളഭാണസ്റ്റ് മഭാടഭായനി ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്
നനിലവനിലുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്. 16-5-2017-ലല സ.ഉ.(വകേ) 34/2017/ലതഭാഴനില് നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മഭാടഭായനി  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്  ഇലകതീഷലന
കട്രഡനിലന്റെ  രണസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്  പുതതഭായനി  അനുവദനിചനിരുന.  ടനി  ഇലകതീഷലന  കട്രഡനിലന്റെ  ഒരു
യൂണനിറനില് ഇസൗ വര്ഷലാം (2017 ആഗസസ്റ്റ് ലസഷന) ലട്രയനിനനികേലള പ്രകവശനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലതഭാഴനില് പരനിശതീലന പദതനികേള

258(956)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജേകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലതഭാഴനില് രഹനിതര്ക്കസ്റ്റ് സസ്വയലാം ലതഭാഴനില് കേലണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് പരനിശതീലനലാം
നല്കുവഭാന സര്ക്കഭാര്എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
സഹഭായലാം ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ ; എങനിൽ എത്ര തകേയഭാണസ്റ്റ് കകേരള സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ;

(സനി) കനമലാം നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എത്ര
ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഉണസ്റ്റ്  ;  എലനഭാലക്ക  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ്
അവനിലട നല്കുന്നതസ്റ്റ് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഎ.ടനി. ഇതര കമഖലകേളനില് പുതനിയ ലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കു
ന്നതനികലയ്ക്കുകവണനിയുള്ള പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപസ്റ്റ്  ലഡവലപസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇനലഭാ E(DI), അഹമ്മേദഭാബഭാദസ്റ്റ് എന്ന സഭാപനവുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ്
ലസന്റെര് കഫഭാര് എകലനസസ്റ്റ് ഇന എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപസ്റ്റ് ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് (CEED) എന്ന
കപരനില് ഒരു മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രലാം എറണഭാകുളലാം ജേനിലയനിലല അങമഭാലനിയനിലുള്ള ഇന്റെര്
നഭാഷണല് സനില്സസ്റ്റ് പഭാര്ക്കനില് പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭായനി.  നവസലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആവശലമഭായ
നടപടനിക്രമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  പ്രവര്ത്തനരതീതനിലയക്കുറനിച്ചുലാം  പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  സഹഭായങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ്  CEED  ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതകൂടഭാലത ലതഭാഴനില് രഹനിതര്ക്കസ്റ്റ്
സസ്വയലാംലതഭാഴനില് കേലണത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് കുടുലാംബശതീ മുകഖന തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേളുലാം
നടത്തനികപഭാരുന.
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1. കദശതീയ നഗര ഉപജേതീവന മനിഷന-(എന.യു.എല്.എലാം.)-കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനി

2. ദതീന  ദയഭാല്  ഉപഭാധലഭായ  ഗ്രഭാമതീണ  കേസൗശലല  കയഭാജേന-
(ഡനി.ഡനി.യു.ജേനി.ലകേ.വവ.)

3. സൂക്ഷ്മ സലാംരലാംഭലാം-സലാംസഭാന പദതനി.

(ബനി)  CEED-ലന്റെ  നടത്തനിപനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  സഹഭായലാം
ലഭലമഭായനിടനില.  എന്നഭാല് കദശതീയ നഗര ഉപജേതീവന മനിഷന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആലകേ 1438.65 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ദതീന
ദയഭാല് ഉപഭാധലഭായ ഗ്രഭാമതീണ കേസൗശലല കയഭാജേന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
2014-15 മുതല് 2017-18 വലര ആലകേ 6304.24 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  നനിലവനില്  കനമലാം  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനില്  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്
വനപുണലവനികേസന  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങലളഭാനലാം  തലന്ന  ആരലാംഭനിചനിടനില.   എന്നഭാല്
കുടുലാംബശതീയുലട  കേതീഴനിലുള്ള  ഡനി.ഡനി.യു.ജേനി.ലകേ.വവ.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയുലട
അകപഭാകളഭാ ലമഡ്സനില് എന്ന പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം കേരമനയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനില് ജേനറല് ഡന്യൂടനി അസനിസന്റെസ്റ്റ്, ഫഭാര്മസനി അസനിസന്റെസ്റ്റ് എന്നതീ
കകേഭാഴ്സുകേള പരനിശതീലനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ലഎ.ടനി.ലഎ.

259(957)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  മണലൂര്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.ലഎ.യനില്  പുതതഭായനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കബഭാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഐ.ടനി.ലഎ.-യസ്റ്റ്  കൂടുതല് കട്രഡുകേള അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണലൂര് ലഎ.ടനി.ലഎ.-യുലട  പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  ഗ്രസൗണസ്റ്റ്  കഫ്ലഭാര്,
ഫസസ്റ്റ് കഫ്ലഭാര് എന്നനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മണലൂര്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യനില്  കൂടുതല്  കട്രഡുകേള
അനുവദനിക്കുന്നതമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് ശനിപഭാര്ശകേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.
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തഭാനൂര് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി കേരനിയര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ലസന്റെര്

260(958)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാനൂര്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ലതഭാഴനില്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില്  കേരനിയര്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സലസസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാലണന്ന  വനിവരലാം  സൂചേനിപനിചസ്റ്റ്
നല്കേനിയ അകപക്ഷയനില് ഇതവലര എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുളളലതന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രകദശത്തസ്റ്റ് കമല് സൂചേനിപനിച സഭാപനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തടര്
നടപടനികേള കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന ആവശലമഭായ ഇടലപടല് നടത്തുകമഭാ;

(സനി) ഈ സഭാപനലാം എകന്നക്കസ്റ്റ് തടങ്ങഭാന കേഴനിയുലമന്നഭാണസ്റ്റ് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

തലകശരനി എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് ലകേടനിടലാം

261(959)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അലാംഗപരനിമനിതനി ഉള്ളവരുലാം മറ്റുലാം എത്തനിലപടഭാന പ്രയഭാസലാം അനുഭവനിക്കുന്നതലാം
നനിലവനില് ഒരു സസ്വകേഭാരല ലകേടനിടത്തനിലന്റെ മൂന്നഭാലാം നനിലയനില് സനിതനി ലചേയ്യുന്നതമഭായ
തലകശരനി എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനിലുള്ള ഒരു
ലകേടനിടത്തനികലക്കസ്റ്റ് മഭാറ്റുന്നതനിനസ്റ്റ് കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തലകശരനി  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന  2018  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31
വലര  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടലാം  ലഭലമലലന്നസ്റ്റ്  തലകശരനി  ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്  ലകേടനിട  ഉപവനിഭഭാഗലാം
അസനിസന്റെസ്റ്റ് എകനികേന്യൂടതീവസ്റ്റ് എഞനിനതീയര് കനഭാണ് അവവലബനിലനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനിലുള്ള ലകേടനിടലാം ലഭലമഭാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്
ഓഫതീസസ്റ്റ് മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.

ലകേഭായനിലഭാണനി ലഎ.ടനി.ലഎ.-യുലട വനികേസനലാം

262(960)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  സര്ക്കഭാര്  ലഎ.ടനി.ലഎ.യുലട  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി
അതനികനഭാടസ്റ്റ് കചേര്നള്ള സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി കവണലമന്ന ആവശലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് നടപടനിയുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ് സലാംബനനിചസ്റ്റ് ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറകകററനില്നനിന്നസ്റ്റ് ലകേഭായനിലഭാണനി
ലഎ.ടനി.ലഎ.യനികലക്കസ്റ്റ് അയച കേത്തുകേളുലട പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ലകേഭായനിലഭാണനി  ലഎ.ടനി.ലഎ.-യുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
സലലാം  ഏലറടുക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കഭാന  ലകേഭായനിലഭാണനി
ലഎ.ടനി.ലഎ.  പ്രനിനസനിപഭാളനിനസ്റ്റ്  ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറകര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന*. 

മടന്നൂര് നനികയഭാജേകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലഎ.ടനി.ലഎ.

263(961)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരഭാജേന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മടന്നൂര്  നനികയഭാജേകേമണ്ഡലത്തനിലല  പടനിയൂരനില്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിച
ഐ.ടനി.ഐ.  നടപ്പുവര്ഷലാം  തലന്ന  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനലാം  നൽകുവഭാൻ
കേഴനിയുകമഭാലയന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പടനിയൂര് ഐ.ടനി.ഐ.  നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ ജേതീവനക്കഭാരുലട തസനികേ
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മടന്നൂര്  നനികയഭാജേകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പടനിയൂരനില്  പുതനിയ  ലഎ.ടനി.ലഎ.
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് സജേതീവമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ലതഭാഴനിലനിലഭായ  കവതനലാം

264(T*962)  ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജേഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലനിലഭായ  കവതനലാം  വകേപറ്റുന്നവരുലടഎണ്ണലാം
എത്രയഭാണസ്റ്റ് ; ഓകരഭാവര്ഷവുലാം എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ് ഈ ഇനത്തനില് ലചേലവഴനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രതനിമഭാസലാം  എത്ര  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  വലകനിക്കുലാം  ലതഭാഴനിലനിലഭായ
കവതനമഭായനി  ഇകപഭാള  നല്കുന്നതസ്റ്റ്  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ  ;  ഈ  തകേ  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലതഭാഴനിലനിലഭായ  കവതനലാം  വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  അധനികേ  കവതനലാം  നല്കേനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മറസ്റ്റ്  ലപഭാതവഭായ വനികേസനകേഭാരലങ്ങളനില് ഇവലര പങഭാളനികേളഭാക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ?

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
*      T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് ലതഭാഴനിലനിലഭായ കവതനലാം വകേപറ്റുന്നവരുലട എണ്ണലാം 1,93,071
ആണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ലതഭാഴനില്  രഹനിത  കവതന
വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ് ലചേലവഴനിച തകേയുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  ലചേലവഴനിച തകേ

2014-15 35,04,36,215

2015-16 30,97,95,930

2 016-17 28,95,35,430

(ബനി)  നനിലവനില് ഒരു വലകനിക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് രഹനിത കവതനമഭായനി പ്രതനിമഭാസലാം
120 രൂപ (നൂറനിയനിരുപതസ്റ്റ് രൂപ മഭാത്രലാം) ആണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ലതഭാഴനില് രഹനിത
കവതന തകേ വര്ദനിപനിക്കുന്ന വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ് മുകഖന നനിയമനലാം നല്കേനിയതനിലന്റെ
കേണക്കുകേള

265(963) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില്  കപരസ്റ്റ്  രജേനിസര്
ലചേയനിട്ടുളളവരുലട  എണ്ണലാം  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴനിയുകമ്പഭാള  എത്രലയനലാം
നനിലവനിലല കേണക്കസ്റ്റ് എത്രലയനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരനിൽ കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്
ലതഭാഴനില്  ലഭനിചവര്  എത്രലയനലാം  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ്
അക്കഭാലയളവനില് സനിര നനിയമനലാം നല്കേനി എനലാം ഈ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില്
ഇവയുലട കേണക്കസ്റ്റ് എത്രലയനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലപ്രഭാഫഷണല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്
കേഭാലയളവനില്  രജേനിസര്  ലചേയവരുലട  എണ്ണലാം  എത്രലയനലാം  എത്ര  കപര്ക്കസ്റ്റ്
അക്കഭാലയളവനില് നനിയമനലാം നല്കേനി എനലാം ആയതസ്റ്റ് ഈ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനിലല
കേണക്കുകേള എത്രലയനലാം കമഖലകേള തനിരനിചസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്/ലപ്രഭാഫഷണല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് സസ്വയലാംലതഭാഴനില് പദതനികേള
ഏലതലഭാലമനലാം  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  വഴനി  മുന  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ്
സസ്വയലാംലതഭാഴനില്  സഹഭായങ്ങള  നല്കേനി  എനലാം  ആയതസ്റ്റ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്
എത്രലയനലാം ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലാം ഒഴനിയുകമ്പഭാള സലാംസഭാനലത്ത എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില് കപരസ്റ്റ് രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ളവരുലട എണ്ണലാം-3615076 (2016 മഭാര്ചസ്റ്റ് വലര),
നനിലവനിലല കേണക്കസ്റ്റ്-3864156 (4-8-2017 വലര), (2016 ഏപ്രനില് മഭാസലാം മുതല് On
line Registration  ആരലാംഭനിചതനിനഭാലുലാം പുതനിയ ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള രജേനിസര് ലചേയതനിനഭാലുലാം
പഴയ രജേനികസഷനുകേള Computer Data Base-കലയസ്റ്റ് കചേര്ത്തതനിനഭാല് നനിലവനില്
2016 ഏപ്രനിലനിനുകശഷലാം നഭാളനിതവലര 249080 ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട വര്ദനവുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.)

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ലതഭാഴനില്
ലഭനിചവരുലട എണ്ണലാം-45436, ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷമുള്ള
ഒരു വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില് ലതഭാഴനില്  ലഭനിചവരുലട  എണ്ണലാം-
10872, വനിവനിധ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട സനിര നനിയമനലാം ലഭനിചവരുലട എണ്ണലാം

വനിഭഭാഗലാം കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്
കേഭാലയളവനില്

ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഒരു വര്ഷ
കേഭാലയളവനില്

ഓപണ് 2913 932

എസസ്റ്റ്.സനി. 1506 385

എസസ്റ്റ്.ടനി. 193 56

ഒ.ബനി.സനി. 3944 1204

         ആലകേ 8556 2577

(സനി) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് രജേനിസര് ലചേയവരുലട ആലകേ
എണ്ണലാം-1,15,210,  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് കജേഭാലനി ലഭനിചവര്-1881,  ഇസൗ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഒരു വര്ഷ കേഭാലയളവനില് പുതതഭായനി  കപരസ്റ്റ്  രജേനിസര് ലചേയവരുലട
എണ്ണലാം-40,107, ഇസൗ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് കജേഭാലനി ലഭനിചവര്-666

കമഖലകേള കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് ഇസൗ സര്ക്കഭാര്

CGQ 22 25

SG 510 329

SG(Q) 1243 301

LB 10 8

PVT 96 3

Total 1881 666
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ലപ്രഭാഫഷണല് എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചുകേളനില് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

കേഭാലത്തുലാം  ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തുലാം  രജേനിസര്  ലചേയവരുലട  എണ്ണലാം  ചുവലട

കചേര്ക്കുന:

ലപ്രഭാഫഷണല്

എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്

എകസ്റ്റ്കചേഞസ്റ്റ്

കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് ഇസൗ സര്ക്കഭാര്

തനിരുവനനപുരലാം 41468 12567

എറണഭാകുളലാം 31529 11395

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 42213 16145

ആലകേ 115210 40107

(ഡനി) (a) കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ലസല്ഫസ്റ്റ്  എലാംകപഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സതീലാം  കഫഭാര്

രജേനികസര്ഡസ്റ്റ് അണ് എലാംകപഭായസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് (KESRU)

(b) മളടനി പര്പസസ്റ്റ് സര്വ്വതീസസ്റ്റ് ലസകന്റെഴസ്റ്റ്/കജേഭാബസ്റ്റ് ക്ലബസ്റ്റ് പദതനി

(c) ശരണല

(d) വകേവലല

ലകേസ്റു  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്

(2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം  വലര)  ആലകേ  3201  കപര്ക്കസ്റ്റ്  സസ്വയലാംലതഭാഴനില്  വഭായ്പ

അനുവദനിച്ചുനല്കേനി.  ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  (2016-17,

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  2017  ജൂവല  30  വലര) 967

കപര്ക്കസ്റ്റ് സസ്വയലാം ലതഭാഴനില് വഭായ്പ നല്കേനി.

മളടനി പര്പസസ്റ്റ്/കജേഭാബസ്റ്റ് ക്ലബസ്റ്റ് പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

കേഭാലത്തസ്റ്റ് (2011-12 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം  വലര)  ആലകേ  371  കപര്ക്കസ്റ്റ്  സസ്വയലാംലതഭാഴനില്  വഭായ്പ

അനുവദനിച്ചു.  ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ്  (2016-17, 2017-18

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  2017  ജൂവല  30  വലര)  188  കപര്ക്കസ്റ്റ്

സസ്വയലാം ലതഭാഴനില് വഭായ്പ നല്കേനി.
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ശരണല  സസ്വയലാംലതഭാഴനില്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തസ്റ്റ് (2011-12 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം വലര)  ആലകേ 12659  വനനിതകേളക്കസ്റ്റ് സസ്വയലാം ലതഭാഴനില്
വഭായ്പ  നല്കേനി.  ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ്  (2016-17,  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  2017  ജൂവല  30  വലര) 4811  കപര്ക്കസ്റ്റ്
സസ്വയലാം ലതഭാഴനില് വഭായ്പ നല്കേനി.

ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  വകേവലല  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ഇതവലര  477  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  ആളക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സസ്വയലാംലതഭാഴനില്
വഭായ്പ നല്കേനി. 

ആവഭാസസ്റ്റ് പദതനി

266(964) ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  'ആവഭാസസ്റ്റ്'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം എത്ര ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
ഇനഷസ്വര് ലചേയ്തുലവനലാം എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ് ആനുകൂലലലാം നല്കേനിലയനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വനിവരകശഖരണവുലാം
രജേനികസഷനുലാം തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡുലാം ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയുലാം ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്
'ആവഭാസസ്റ്റ്' എന്ന പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാം ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  കകേരളത്തനിലലത്തനി
വനിവനിധ കമഖലകേളനില് കജേഭാലനി ലചേയ്യുന്ന 18  വയസനിനുലാം 60  വയസനിനുലാം ഇടയനിലുള്ള
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണസ്റ്റ്  ആവഭാസസ്റ്റ് പദതനിയുലട പരനിധനിയനില് വരുന്നതസ്റ്റ്.  പദതനിയനില്
അലാംഗമഭാകുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  15,000  രൂപയുലട സസൗജേനല
ചേനികേനിത്സ  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്നനിനലാം  എലാംപഭാനല്  ലചേയ
സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.  ആകരഭാഗല ഇനഷസ്വറനസനികനഭാലടഭാപലാം
അലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  2  ലക്ഷലാം രൂപയുലട അപകേട ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ കൂടനി  ഉറപസ്റ്റ്
വരുത്തുനണസ്റ്റ്.  വനിവനികധഭാകദശല ഏകേതീകൃത ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ് ലനിങസ്റ്റ്ഡസ്റ്റ്  തനിരനിചറനിയല്
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കേഭാര്ഡഭാണസ്റ്റ്  നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  ചേനിപസ്റ്റ്  അധനിഷനിതമഭായ  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡനില്  സവനികശഷ
തനിരനിചറനിയല് നമ്പര്, കേന്യൂആര് കകേഭാഡസ്റ്റ് എന്നനിവ ഉണഭായനിരനിക്കുലാം. ആവഭാസസ്റ്റ് പദതനി
പ്രഭാബലലത്തനില് വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാഗല
സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  വലകനിഗത  വനിവരകശഖരണലാം
നടത്തനി  ഒരു  കഡറഭാബഭാങസ്റ്റ്  തയ്യഭാറഭാക്കഭാനുലാം  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യഭാനുലാം
കേഴനിയുലാം.  ആവഭാസസ്റ്റ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്
ഡനിവസന,  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പ്രനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്,  വനിതരണലാം,  എ.എലാം.സനി.
എന്നനിവയഭായനി  സനിസലാം  ഇന്റെകഗ്രററഭായനി  ഇ-ലടണറനിലാംഗസ്റ്റ്  മുകഖന  'സഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.
സര്വ്വതീസസസ്റ്റ്  വപ്രവറസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  ലകേഭാല്ക്കത്ത'  എന്ന  ഏജേനസനിലയ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആവഭാസസ്റ്റ്  പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തടര് നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  പദതനിയുലട
പുകരഭാഗതനി  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  ജേനിലഭാതല  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇസൗ പദതനിയുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് ലഫസനിലനികറഷന
ലസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കല്,  കപ്രഭാജേകസ്റ്റ് കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസല്  രൂപതീകേരണലാം തടങ്ങനിയവ
സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  'ആവഭാസസ്റ്റ്'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതരസലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  ആനുകൂലലങ്ങള
നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.  എനകറഭാളലമന്റെസ്റ്റ്  കേലഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡുകേള നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന

267(965) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  മനിഷനവഴനി  നടപഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മദലവര്ജ്ജനത്തനിനസ്റ്റ്  ഉസൗന്നല്  നല്കേനിയുലാം  മയക്കു
മരുനകേളുലട  ഉപകഭഭാഗലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന
ലഹരനി വര്ജ്ജനമനിഷന വനിമുകനി പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  സമൂഹത്തനിലന്റെ  സമസകമഖലകേളനിലുലാം  വലഭാപരനിക്കുന്ന വനിപത്തനിനഭായനി
മഭാറനിയനിട്ടുള്ള  മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്,  പുകേയനില  എന്നനിവയുലട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറച്ചു
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം നനിയമവനിരുദമഭായനി ലഹരനി വസ്തുക്കള വകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്
കേലണത്തനി  ഇലഭായ  ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭാണസ്റ്റ്  വനിമുകനി  മനിഷന  ലക്ഷലമഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നനിരനരമഭായ
കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  യുവജേനങ്ങലളയുലാം  വനിദലഭാര്തനികേലളയുലാം  ലഹരനി
ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  ദൂഷലവശങ്ങള  കബഭാധലലപടുത്തനി  ലഹരനിയുലട  നതീരഭാളനിപനിടുത്തത്തനില്
നനിനലാം കമഭാചേനിപനിക്കുകേ എന്നതഭാണസ്റ്റ്  കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന
'വനിമുകനി'യുലട  പ്രധഭാനലക്ഷലലാം.  മദല-മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്-പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങളുലട
ഉപകഭഭാഗത്തനിലനതനിലരയുള്ള അതനിശകമഭായ പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനി
പനിക്കുവഭാനുലാം നനിയമവനിരുദ ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട കശഖരണലാം, കേടത്തല് എന്നനിവയുലട
ഉറവനിടലാം കേലണത്തനി അവ ഇലഭായ ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി ബഹുജേന പങഭാളനിത്തകത്തഭാടു
കൂടനി  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ഡനി-അഡതീക്ഷന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ  എന്നതഭാണസ്റ്റ്  വനിമുകനി  പദതനി.
അതനികനഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  സ്കൂള/കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള,  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.,
എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  കുടുലാംബശതീ, സലാംസഭാന വലബറനി കേസൗണ്സനില്, മദലവര്ജ്ജന
സമനിതനികേള,  സന്നദ സലാംഘടനകേള,  വനിദലഭാര്തനി-യുവജേന-മഹനിളഭാ സലാംഘടനകേള
എന്നനിവയുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  'ലഹരനി  മുക കകേരളലാം'  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  വനിവനിധ ജേനിലകേളനില് വനിമുകനി പദതനിയുലട കമല്കനഭാടലാം
വഹനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഓകരഭാ മനനിമഭാലര വതീതലാം പ്രകതലകേമഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലഹരനിലക്കതനിലര  യുവതസ്വലാം എന്ന  സകനശമുയര്ത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത
മുഴുവന സ്കൂള-കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേളനിലൂലട വനിവനിധ കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുന. സ്കൂള ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേളനിലൂലട ലഹരനിക്കസ്റ്റ്
എതനിലരയുള്ള പ്രചേഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേലയ്യഴുത്തസ്റ്റ്
മഭാസനികേ തയ്യഭാറഭാക്കല്,  സ്കൂള കനഭാടതീസസ്റ്റ് കബഭാര്ഡുകേളനില് ലഹരനി വനിരുദ സകനശ
മടങ്ങനിയ  കപഭാസര്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  പതനിക്കല്,  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങളക്കഭായുള്ള
കേസ്വനിസസ്റ്റ് മത്സരലാം,  ഉപനലഭാസലാം,  ഗ്രൂപസ്റ്റ് ആകനിവനിറനി മത്സരങ്ങള,  ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബസ്റ്റ്
കേണ്വതീനര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് ശനില്പശഭാല വനിമുകനി തതീലാം കസഭാലാംഗസ്റ്റ് തയ്യഭാറഭാക്കനി ചേനിത്രതീകേരണലാം നടത്തല്,
SEARC-ല് അഡസ്വഭാനസ്ഡസ്റ്റ്  ലട്രയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെര്  &  ഡനിജേനിറല്  തനികയറര്,  വനിഷസ്വല്
മതീഡനിയഭാ പരസലങ്ങള,  എഫസ്റ്റ്.എലാം.  കറഡനികയഭാ വഴനിയുള്ള ലഹരനി വനിരുദ പരസല
പ്രകക്ഷഭാപണലാം, പഭാതകയഭാരങ്ങളനില് വനിമുകനി കഹഭാര്ഡനിലാംഗ്സസ്റ്റ് സഭാപനിക്കല്, ആദനിവഭാസനി-
തതീരകദശ കമഖലകേളനില് പ്രകതലകേ കബഭാധവത്കേരണലാം പ്രവര്ത്തനലാം,  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് ആകനിവനിറനികേള,
ഒസൗടസ്റ്റ്  റതീചസ്റ്റ്  ആകനിവനിറനികേള,  റസനിഡനഷലല്  അകസഭാസനികയഷനുകേള,  വലബറനി  കേസൗണ്സനില്
എന്നനിവ  മുകഖനയുള്ള ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഡനി.സനി.-യുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട കഷഭാര്ടസ്റ്റ് ഫനിലനിലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം, ലഹരനി വനിരുദ സകനശമുളലക്കഭാള്ളുന്ന
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കപഭാസറുകേള, ആല്ബങ്ങള, പരസലങ്ങള, വതീഡനികയഭാകേള, ആനനികമഷന എന്നനിവ
തയ്യഭാറഭാക്കനി  പ്രചേരനിപനിക്കല്,  ഡനിജേനിറല് മതീഡനിയഭാ  കേഭാലാംമ്പയനിന,  കമഭാഡല്  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗസ്റ്റ്
ലസന്റെര് സഭാപനിക്കല്,  എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട
ഡനി-അഡതീക്ഷന ലസന്റെര് രൂപതീകേരണലാം,  അടപഭാടനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്
ഡനി-അഡതീക്ഷന  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ആദലഘട  പ്രവര്ത്തനലാം,  വനിവനിധ
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴനിയുള്ള ലഹരനി വനിരുദ പ്രവര്ത്തനലാം എന്നതീ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് 2017-18 വര്ഷത്തനില് വനിമുകനി മനിഷനവഴനി നടപനിലഭാക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗലാം

268(966) ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  മലയഭാളനികേളക്കനിടയനില്  വര്ദനിച്ചു
വരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഞഭാവസ്റ്റ്  ഉളലപലടയുള്ള  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വനിപണനലാം  തടയഭാന
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  എതനിലര  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗലാം,  കേടത്തസ്റ്റ്,  വനില്പന തടങ്ങനിയവയുമഭായനി
ബനലപടസ്റ്റ്  എവകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് രജേനിസര് ലചേയ്യുന്ന കകേസ്സുകേളുലട എണ്ണത്തനില് വന
വര്ദനവഭാണസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 2013, 2014  വര്ഷങ്ങളനില് യഥഭാക്രമലാം  793, 970
എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  കകേസ്സുകേളഭാണസ്റ്റ്  എവകസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  രജേനിസര്  ലചേയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ്
ഉണഭായലതങനില്  2015,  2016  വര്ഷങ്ങളനില് യഥഭാക്രമലാം  1430,  2985  എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്.
കകേസ്സുകേളുലാം  2017  ജൂണ് മഭാസലാം വലര  2524  എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  കകേസ്സുകേളുമഭാണസ്റ്റ്
എവകസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത കേണക്കുകേള മലയഭാളനികേളക്കനിടയനില്
ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിചസ്റ്റ് വരുന്നതനിലന്റെ സൂചേനയഭായനി വനിലയനിരുത്തുന.

(ബനി)  അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനള്ള നനിയമവനിരുദ ലഹരനി വസ്തുക്കള
സലാംസഭാനകത്തയസ്റ്റ്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം  ശകനിലപടുത്തനി  വഭാഹന  പരനികശഭാധനകേള  കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എവകസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് തമനിഴഭാടസ്റ്റ്-കേര്ണ്ണഭാടകേ സലാംസഭാനങ്ങളനിലല
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസനകേളുമഭായനി കചേര്നള്ള സലാംയുക പരനികശഭാധന അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില്
നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  കഫഭാറസസ്റ്റ്,
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റവനന്യൂ, മവറന എനകഫഭാഴസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്,  കകേഭാസല് കപഭാലതീസസ്റ്റ്, ആര്.പനി.എഫസ്റ്റ്. തടങ്ങനിയ
വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  കേടത്തസ്റ്റ്,  വലഭാപനലാം,  വനിപണനലാം
തടയുന്നതനിനുള്ള  പരനികശഭാധനകേള  എവകസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  അതനിര്ത്തനി
പ്രകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര് പകട്രഭാളനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള  24  മണനിക്കൂറുലാം വഭാഹന പരനികശഭാധന
നടത്തനിവരുന്നതലാം  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേള  മറനികേടന്നസ്റ്റ്  സമഭാനര  പഭാതകേളനിലൂലടയുള്ള
കേള്ളക്കടത്തസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  കറഭാഡുകേളനിലുലാം  കദശതീയ  പഭാതകേളനിലുലാം  എവകസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ
കദശതീയ  പഭാതകേളനിലുലാം  എവകസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  പരനികശഭാധന  ശകമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  എവകസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണറുലട  പ്രകതലകേ സസ്വഭാഡുകേളുലാം
ഷഭാകഡഭാ എവകസസ്റ്റ്,  എവകസസ്റ്റ് ഇന്റെലനിജേനസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  പ്രകതലകേ പരനികശഭാധനകേളുലാം
നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്. വലഭാജേമദലലാം, മയക്കുമരുനകേള, പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങള
മുതലഭായവയുലട ഉല്പഭാദനലാം, കേടത്തസ്റ്റ്,  വനിപണനലാം,  വനില്പന, ഉപകഭഭാഗലാം തടങ്ങനിയ
അബ്കേഭാരനി/എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്./എലാം.&റനി.പനി./കകേഭാട്പ കുറകൃതലങ്ങള സലാംബനനിചസ്റ്റ്
വനിവരങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം ലപഭാത ജേനങ്ങളനില്നനിനലാം കഫഭാണ്,  ഇ-ലമയനില്,  വഭാടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്-ആപസ്റ്റ്,
ലഫയ്സസ്റ്റ്-ബുക്കസ്റ്റ് തടങ്ങനി വനിവനിധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ് സമയബനനിതമഭായനി
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇത്തരത്തനില് ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ടനി  പരഭാതനികേളനികനല്  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ്  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുലാം  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ഇടയനിലല  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗലാം  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവനില്  2542  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിചസ്റ്റ്
വരുന്നതലാം നഭാളനിതവലര 1385 ഓളലാം പരഭാതനിലപടനികേള സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ലപഭാതജേനങ്ങളുലട  സജേതീവ  പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നതനിനുലാം  സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കകേഡറസ്റ്റ്,  സ്കൂള-കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  ലഹരനി  വനിരുദ
ക്ലബ്ബുകേള,  എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  കുടുലാംബശതീ,  സലാംസഭാന  വലബറനി  കേസൗണ്സനില്,
മദലവര്ജ്ജന  സമനിതനികേള  അടക്കമുള്ള  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  വനിദലഭാര്തനി-യുവജേന-
മഹനിളഭാ സലാംഘടനകേള എന്നനിവരുലട കൂടനി സഹകേരണകത്തഭാലട ലഹരനിവനിമുക കകേരളലാം എന്ന
ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  മയക്കുമരുനകേളുലട  ഉപകഭഭാഗലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഇലഭാത്തഭാക്കുവഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ് കകേരള സലാംസഭാന ലഹരനി വര്ജ്ജന മനിഷന 'വനിമുകനി' എന്ന
കബഭാധവത്കേരണ മനിഷനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ലഹരനിലക്കതനിരഭായനി  ലപഭാതജേനങ്ങളക്കനിടയനില്  പ്രകതലകേനിചസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം
യുവജേനങ്ങളക്കുമനിടയനില്  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവകസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില്  വനിപുലമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്
വരുന.

പുതനിയ മദലനയലാം

269(967) ശതീ  .   പനി  .   ഉവബദുള്ള :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ  മദലനയലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മദലലഭലത  വര്ദനിക്കുന്നതമൂലലാം  സമൂഹത്തനില്  ഉണഭാകുന്ന  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങലള
സലാംബനനിചസ്റ്റ് മതകമലദലക്ഷനഭാരുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രവര്ത്തകേരുലാം അവരുലട ആശങ
സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് എനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 13-6-2017-ലല G.O.(MS) No. 43/2017/TD ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
പുതനിയ അബ്കേഭാരനി നയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  കകേരള സമൂഹത്തനില് വര്ദനിച്ചു
വരുന്ന മദലഭാസകനിയുലാം നനിയമവനിരുദ ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട വലഭാപനവുലാം പരമഭാവധനി
കുറചസ്റ്റ്  മദലവര്ജ്ജനലത്ത  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുതകുന്ന  ശകമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട സലാംസഭാനലത്ത സമ്പൂര്ണ്ണ ലഹരനി വനിമുകമഭാക്കനി വഭാര്ലത്തടു
ക്കുകേലയന്നതഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലക്ഷലലാം.  സമ്പൂര്ണ്ണ മദല നനികരഭാധനലാം പ്രഭാകയഭാഗനി
കേമലഭാലയന്ന  വനിവനിധ  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിലല  ശനിപഭാര്ശകേള  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്
ലചേറുപക്കഭാര്ക്കനിടയനിലല ലഹരനി ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര്  പുതനിയ അബ്കേഭാരനി  നയലാം  പ്രഖലഭാപനിചതസ്റ്റ്.  മദലത്തനിലന്റെ  ലഭലതയനിലുള്ള
കേര്ശനമഭായ  നനിയനണങ്ങള  സമഭാനര  വലഭാജേമദല  വനില്പനയ്ക്കുലാം  മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്
ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ വര്ദനവനിനുലാം കേഭാരണമഭാകുനലവന്നസ്റ്റ് കേണഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പുതനിയ
അബ്കേഭാരനി നയലാം പ്രഖലഭാപനിചതസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലല  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  എലഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലടയുലാം  ആശങകേള
അകേറ്റുന്നതനിനുതകുന്ന വനിധലാം മദലവര്ജ്ജനത്തനിലൂന്നനി  വലഭാജേമദലത്തനിലന്റെയുലാം  ലഹരനി
പദഭാര്തങ്ങളുലടയുലാം  ഉപകയഭാഗലാം  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുതകുന്ന  പദതനികേള
ഉളലക്കഭാള്ളനിചഭാണസ്റ്റ് പുതനിയ മദലനയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ  മദലനനികരഭാധനലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേമലഭാലയന്ന  വനിവനിധ  പഠന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിലല ശനിപഭാര്ശകേള കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് ലചേറുപക്കഭാര്ക്കനിടയനിലല ലഹരനി
ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പുതനിയ അബ്കേഭാരനി
നയലാം  പ്രഖലഭാപനിചതസ്റ്റ്.  മദലത്തനിലന്റെ  ലഭലതയനിലുള്ള  കേര്ശനമഭായ  നനിയനണങ്ങള
സമഭാനര വലഭാജേമദല  വനില്പനയ്ക്കുലാം  മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  വര്ദനവനിനുലാം
കേഭാരണമഭാകുനലവന്നസ്റ്റ് കേണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പുതനിയ അബ്കേഭാരനി  നയലാം പ്രഖലഭാപനിചതസ്റ്റ്.
ആയതനിനസ്റ്റ്  ലപഭാതസമൂഹത്തനില്നനിന്നസ്റ്റ്  വളലര മനികേച പ്രതനികേരണമഭാണസ്റ്റ്  ലഭനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

പുതനിയ മദലനയലാം

270(968)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരഭാജേന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പുതനിയ  മദലനയലാം  നടപഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  എത്ര
വനികദശമദലശഭാലകേളക്കസ്റ്റ് ബഭാര് ലലലസനസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പുതനിയ മദലനയലാം നടപനിലഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ബഭാര് ലലലസനസസ്റ്റ്
ലഭനിച വനികദശമദലശഭാലകേളുലട എണ്ണലാം ജേനില തനിരനിചസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുനപസ്റ്റ്  ബഭാര്  ലലലസനസസ്റ്റ്  ഇലഭാതനിരുന്ന എത്ര സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പുതതഭായനി
ബഭാര്  ലലലസനസസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങള ഏലതലഭാലമനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പുതനിയ  മദലനയലാം  നടപഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  94
വനികദശമദലശഭാലകേളക്കസ്റ്റ് ബഭാര് വലസനസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പുതനിയ  മദലനയലാം  നടപഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ബഭാര്  വലസനസസ്റ്റ്
ലഭനിച വനികദശ മദലശഭാലകേളുലട എണ്ണലാം ജേനില തനിരനിചസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

തനിരുവനനപുരലാം - 14

ലകേഭാലലാം - 4

പത്തലാംതനിട - ഇല

ആലപ്പുഴ - 3

കകേഭാടയലാം - 9

എറണഭാകുളലാം - 23

ഇടുക്കനി - 1

തൃശ്ശൂര് - 9

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് - 6

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - 8

മലപ്പുറലാം - 4

വയനഭാടസ്റ്റ് - 2

കേണ്ണൂര് - 11

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് - ഇല

(സനി) മുനപസ്റ്റ് ബഭാര് വലസനസസ്റ്റ് ഇലഭാതനിരുന്ന 5 സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് പുതതഭായനി
ബഭാര് വലസനസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. സഭാപനങ്ങളുലട കപരുവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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1. എലമറഭാളസസ്റ്റ് റതീജേനസനി, വഭാകേത്തഭാനലാം, കകേഭാടയലാം

2. കേഭാസനില് ലറസനിഡനസനി, ഉഴവൂര്, കകേഭാടയലാം

3. വനി.ലകേ.ലജേ. ഇന്റെര്നഭാഷണല്, കൂടമ്പുഴ, കകേഭാതമലാംഗലലാം, എറണഭാകുളലാം

4. പറവൂര്  ഗഭാലകനി  കഹഭാടല്സസ്റ്റ്  (വപ്രവറസ്റ്റ്)  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  കനഭാര്ത്തസ്റ്റ്
പറവൂര്, എറണഭാകുളലാം

5. ലജേ.ലകേ. ലറസനിഡനസനി, കകേളകേലാം, കേണ്ണൂര്.

പുതനിയ മദലനയലാം

271(969) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ  മദലനയലാംമൂലലാം  2017  ജൂവല  31  വലര  അധനികേമഭായനി  എത്ര
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കലപട്ടുലവന്നസ്റ്റ്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  കേഭാലയളവനില്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ റവനത വരുമഭാനത്തനില് ഉണഭായ വര്ധനവസ്റ്റ്  എത്രലയന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പുതനിയ  മദലനയലാംമൂലലാം  ബഭാറുകേള  തറന്നതസ്റ്റ്  വഴനി  457  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  സമഭാന  കേഭാലയളവനിലല  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്
2 017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ജൂവല മഭാസലാം വലരയുള്ള ആലകേ വരുമഭാനത്തനില്
3.2  ശതമഭാനലാം  കുറവുണഭായനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  കദശതീയ-സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനില്
മദലവനില്പന  ശഭാലകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിലനതനിരഭായ  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി
വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന 110 ഓളലാം
എഫസ്റ്റ്.എല്.1  റതീവടല് ഒസൗടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേളുലാം  7  എഫസ്റ്റ്.എല്.3  ബഭാര്  കഹഭാടലുകേളുലാം  18
എഫസ്റ്റ്.എല്.4 എ. ക്ലബ്ബുകേളുലാം 480 ഓളലാം എഫസ്റ്റ്.എല്-11 ബനിയര്&വവന പഭാര്ലറുകേളുലാം 2017
ഏപ്രനില് ഒനമുതല് തറന്നസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാധനിക്കഭാലത വന്നനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
ആയതമൂലലാം  മദലത്തനിലന്റെ  വനില്പനയനില്  ഗണലമഭായ  കുറവസ്റ്റ്  വന്നനിട്ടുള്ളതനിനഭാലുലാം
കമല്പ്രകേഭാരലാം സഭാപനങ്ങളുലട വലസനസസ്റ്റ് ഫതീസസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള ഇനങ്ങളനില് വരുമഭാന നഷലാം
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാലുമഭാണസ്റ്റ്  എവകസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  വഴനിയുള്ള  വരുമഭാനത്തനില്  ഇടനിവസ്റ്റ്
സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. എന്നനിരുന്നഭാലുലാം പുതനിയ മദലനയത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 100
ഓളലാം  എഫസ്റ്റ്.എല്.11  കഷഭാപ്പുകേള  എഫസ്റ്റ്.എല്.3  കഷഭാപ്പുകേളുമഭായനി  പരനിവര്ത്തനലാം
ലചേയതമൂലലാം  കമല്പ്രകേഭാരമുള്ള  വരുമഭാന  നഷലാം  ഒരു  പരനിധനിവലര  കുറയ്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സഭാധനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്. 
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വനനിതഭാ സനിവനില് എവകസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് നനിയമനലാം

272(970)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-ല്  നനിലവനില്  വന്ന  വനനിതഭാ  സനിവനില്  എവകസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്
പനി.എസസ്റ്റ്..സനി  റഭാങസ്റ്റ്  ലനിസനില്നനിനലാം  ഇതവലര  എത്ര  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം
നലനിയനിട്ടുലണന്ന കേണക്കസ്റ്റ് ജേനില തനിരനിചസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം കറഞസ്റ്റ് അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനലാം നല്കുകമ്പഭാള
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്  കറഞസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനിലല  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്
എന്നതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) മദലനനികരഭാധന കമഖലയഭായ അടപഭാടനിയനിലല ജേനവമത്രനി എവകസനില് പ്രസ്തുത
ലനിസനില്നനിനലാം കൂടുതല് നനിയമനലാം നല്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-ല്  നനിലവനില്  വന്ന  വനനിതഭാ  സനിവനില്  എവകസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങസ്റ്റ്  ലനിസനില്നനിനലാം  156  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ഇതവലര  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നനിയമനലാം നല്കേനിയതനിലന്റെ ജേനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

തനിരുവനനപുരലാം - 16

ലകേഭാലലാം - 17

പത്തലാംതനിട - 16

ആലപ്പുഴ - 2

കകേഭാടയലാം - 16

എറണഭാകുളലാം - 16

ഇടുക്കനി - 8

തൃശ്ശൂര് - 11

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് - 9

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - 14

മലപ്പുറലാം - 13

വയനഭാടസ്റ്റ് - 4

കേണ്ണൂര് - 6

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് - 8

    ആലകേ - 156
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(ബനി)  ഇല.  വനനിതഭാ സനിവനില് എവകസസ്റ്റ് ഓഫതീസര്മഭാരുലട  നനിയമന രതീതനി
ജേനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  മദലനനികരഭാധന കമഖലയഭായ അടപഭാടനിയനിലല  ജേനവമത്രനി  എവകസസ്റ്റ്
സസ്വഭാഡനില്  വനനിതഭാ  സനിവനില്  എവകസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  തസനികേ  നനിലവനില്  ഇലഭാത്തതഭാണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല്  138  ലറയനിഞസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളക്കഭായനി  സൃഷനിചസ്റ്റ്  138  വനനിതഭാ  സനിവനില്  എവകസസ്റ്റ്
ഓഫതീസര് തസനികേയനില്  6  എണ്ണലാം പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജേനവമത്രനി സസ്വഭാഡനികലയസ്റ്റ്  മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി
എവകസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണര് സമര്പനിചസ്റ്റ് അകപക്ഷ സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

മദലനയലാം

273(971) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മദലനയലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ബഭാറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തന  സമയലാം  വലകമഭാക്കുകമഭാ  ;  ടൂറനിസലാം  കമഖലയുമഭായനി
ബനലപട ബഭാറുകേളനിൽ വലതലസമഭായ പ്രവര്ത്തന സമയലാം ഉണഭാകുകമഭാ ;

(സനി)  ബനിയര്-വവന  പഭാര്ലറുകേളനില്  മദലലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) വലസനസസ്റ്റ് ഫതീസനില് വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള വര്ദനവനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 13-6-2017-ലല  G.O.(MS)No.43/2017/TD  ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
പുതനിയ അബ്കേഭാരനി നയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  കകേരള സമൂഹത്തനില് വര്ദനിച്ചു
വരുന്ന മദലഭാസകനിയുലാം നനിയമവനിരുദ ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട വലഭാപനവുലാം പരമഭാവധനി
കുറചസ്റ്റ്  മദലവര്ജ്ജനലത്ത  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുതകുന്ന  ശകമഭായ  കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട സലാംസഭാനലത്ത സമ്പൂര്ണ്ണ ലഹരനി വനിമുകമഭാക്കനി വഭാര്ലത്തടു
ക്കുകേലയന്നതഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലക്ഷലലാം.  സമ്പൂര്ണ്ണ മദല നനികരഭാധനലാം പ്രഭാകയഭാഗനി
കേമലഭാലയന്ന  വനിവനിധ  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിലല  ശനിപഭാര്ശകേള  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്
ലചേറുപക്കഭാര്ക്കനിടയനിലല ലഹരനി ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര്  പുതനിയ അബ്കേഭാരനി  നയലാം  പ്രഖലഭാപനിചതസ്റ്റ്.  മദലത്തനിലന്റെ  ലഭലതയനിലുള്ള
കേര്ശനമഭായ  നനിയനണങ്ങള  സമഭാനര  വലഭാജേമദല  വനില്പനയ്ക്കുലാം  മയക്കുമരുന്നസ്റ്റ്
ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ വര്ദനവനിനുലാം കേഭാരണമഭാകുനലവന്നസ്റ്റ് കേണഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പുതനിയ
അബ്കേഭാരനി നയലാം പ്രഖലഭാപനിചതസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ബഭാറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തന  സമയലാം  നനിലവനിലല  12.30  മണനിക്കൂറനില്
(രഭാവനിലല  9.30  മണനി മുതല് രഭാത്രനി  10.00  മണനിവലര)  നനിനലാം  12  മണനിക്കൂറഭായനി
(രഭാവനിലല  11  മണനി മുതല് രഭാത്രനി  11.00  മണനിവലര)  ക്രമലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തന  സമയലാം  രഭാവനിലല  10  മണനി  മുതല്  രഭാത്രനി  11.00  മണനി
വലരയഭായുലാം നനിജേലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ബനിയര്-വവന  പഭാര്ലറുകേളനില്  ബനിയറുലാം  വവനുലാം  വനിളമ്പുന്നതനിനസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ
അനുമതനിയുള.

(ഡനി)  

ഇനലാം തരലാം നനിലവനിലുള്ളതസ്റ്റ്
(രൂപ)

പുതക്കനിയതസ്റ്റ് (രൂപ)

എഫസ്റ്റ്.എല്1 ലകേ.എസസ്റ്റ്.ബനി.സനി.,
കേണ്സന്യൂമര്ലഫഡസ്റ്റ്
ഒസൗടസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ്

3.00,000 4,00,000

എഫസ്റ്റ്.എല്.3 ബഭാര് 23,00,000 28,00,000

എഫസ്റ്റ്.എല്.5 ഒസൗഷധലാം കചേര്ക്കുന്ന
വവന
വനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്

500 1000

എഫസ്റ്റ്.എല്.8 മനിലനിററനി കേലഭാന്റെതീന 500 1000

എഫസ്റ്റ്.എല്.8 എ പഭാരഭാ  മനിലനിററനി
കേലഭാന്റെതീന

500 1000

എഫസ്റ്റ്.എല്.8 ബനി സനി.ആര്.പനി.എഫസ്റ്റ്.
കേലഭാന്റെതീന

500 1000

എവകസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് ലകേടനിടലാം

274(972) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം എവകസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ്
ഓഫതീസസ്റ്റ് ലകേടനിടലാം പണനിയുന്നതനിനസ്റ്റ് നതീക്കനിവചതലാം,  ലചേലവഴനിചതമഭായ തകേ എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ്
ജേനില തനിരനിചസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  പത്തുവർഷക്കഭാലയളവനിൽ  എവകസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  ലകേടനിടലാം
പണനിയുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിചതലാം ലചേലവഴനിചതമഭായ തകേ എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ്  ജേനിലയുലാം
വര്ഷവുലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജേനിലയനില്  എവകസസ്റ്റ്  ഓഫതീസനിനസ്റ്റ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന പദതനികേളുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എവകസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് ലകേടനിടലാം പണനിയുന്നതനിനുകവണനി ഫണസ്റ്റ്
വകേയനിരുത്തുന്നതസ്റ്റ്  '4059-00-051-94-കസറസ്റ്റ്  എവകസസ്റ്റ് -16-വനകേനിട  മരഭാമത്തസ്റ്റ്
പണനികേള'  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  നനിന്നഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം എവകസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ലകേടനിടലാം  പണനിയുന്നതനിനസ്റ്റ്  നതീക്കനിവചതലാം,
ലചേലവഴനിചതമഭായ തകേയുലട ജേനില തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ തഭാലഴ വനിവരനിചനിരനിക്കുന. 

ജേനിലയുലട കപരസ്റ്റ് നതീക്കനിവച തകേ ലചേലവഴനിച തകേ

തനിരുവനനപുരലാം 44,52,000 35,63,771

ലകേഭാലലാം ഇല

കകേഭാടയലാം ഇല 

ആലപ്പുഴ 565.68 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഭാക്കനിയനിടനില

പത്തനലാംതനിട  4.50 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഭാക്കനിയനിടനില

തൃശ്ശൂര് ഇല

ഇടുക്കനി ഇല

എറണഭാകുളലാം 1547 ലക്ഷലാം രൂപ  1071.07  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലചേലവഴനിച്ചു

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  45 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഭാക്കനിയനിടനില

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 450 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഭാക്കനിയനിടനില

മലപ്പുറലാം ഇല

വയനഭാടസ്റ്റ് 75 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഭാക്കനിയനിടനില

കേണ്ണൂര് ഇല

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 78,00,000 60,74,852
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(ബനി)   കേഴനിഞ്ഞ പത്തുവര്ഷക്കഭാലയളവനില്  എവകസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  ലകേടനിടലാം
പണനിയുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിചതലാം  ലചേലവഴനിചതമഭായ  തകേ  അനുബനലാം  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(സനി)  1.  ബദനിയടുക്ക  എവകസസ്റ്റ്  ലറയനിഞസ്റ്റ്  ഓഫതീസനിനസ്റ്റ്  78  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലചേലവനില് പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. ബദനിയടുക്ക  എവകസസ്റ്റ്  കറയ്ഞസ്റ്റ്  ആഫതീസനിനസ്റ്റ്  78  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലചേലവനില് പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

2. ബദനിയടുക്ക  എവകസസ്റ്റ്  ലറയനിഞസ്റ്റ്  ഓഫതീസനിനസ്റ്റ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  100  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവസ്റ്റ്
30-7-2017-നസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

3. കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  എവകസസ്റ്റ്  ടവര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാനുലാം
എസനികമറ്റുലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

എവകസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് ലഭനിച പദതനി വനിഹനിതലാം 

275(973) ശതീ  .   ബനി  .  സതലന :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   ലജേയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതത :
ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷ  കേഭാലയളവനില്  എവകസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  ലഭനിച  പദതനി
വനിഹനിതലാം എത്രയഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത തകേ മുഴുവന വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് എത്ര
തകേയഭാണസ്റ്റ് വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി തകേ ലമഭാത്തലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന കേഴനിയഭാതനിരുന്ന സഭാഹചേരലലാം
എനഭാലണനലാം  ആയതനിനസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ  ഉകദലഭാഗസര്  ആലരഭാലക്കയഭാലണനമുള്ള
വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  വര്ഷ കേഭാലയളവനില് എവകസസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ്  4  കകേഭാടനി  രൂപ
പദതനി വനിഹനിതലാം അനുവദനിച്ചു.

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)   ഇല.  എവകസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിച  പദതനി  വനിഹനിതത്തനിലല  4  കകേഭാടനി
രൂപയനില് 2,71,97,972 രൂപ 2016-17 വര്ഷകേഭാലയളവനില് വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) 4 കകേഭാടനി രൂപയസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.  ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  എവകസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഇ-ലടണര്  ക്ഷണനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ് ഓര്ഡര് നല്കേനിലയങനിലുലാം
ചേനില  പദതനികേള  2017  മഭാര്ചനിനുമുമ്പഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  മുഴുവന  ഫണ്ടുലാം
ലചേലവഴനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനില.  ബഭാക്കനിവന്ന  1,28,02,028  രൂപ ഇ-ലഭാലാംസനില് കപഭാസസ്റ്റ്
ലചേയ്യുകേയുലാം 2017 ലസപ്റലാംബറനിനസ്റ്റ് മുമ്പഭായനി പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി തകേ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ലചേലവഴനിക്കുന്നതനില്
ഉകദലഭാഗസരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  മുനനഃപൂര്വ്വമഭായവതീഴ്ചവരുത്തനിയതഭായനി  ശദയനില്
ലപടനിടനില.

പൂടനിയ മദലശഭാലകേള തറനപ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി

276(974)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തുലാം,  പനിന്നതീടസ്റ്റ്  ബഹു.സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുലട
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണവുലാം പൂടനിയ മദലശഭാലകേള തറന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ഈ
സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് അങ്ങലന തറന പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച ബഭാറുകേള/മദലശഭാലകേള
ഏലതലഭാലാം ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പുതതഭായനി ഇനനിയുലാം എത്ര ബഭാറുകേള/മദലശഭാലകേള തറന്നസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
അനുമതനി നല്കേഭാനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മദലശഭാലകേള തറന്നസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി  ഓകരഭാ  മഭാസവുലാം  സലാംസഭാന
ഖജേനഭാവനില് എത്ര തകേ അധനികേമഭായനി ലഭലമഭാകുലാം; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മദലനയലാം എനഭാലണന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  ബനിയര്/വവന  പഭാര്ലറഭാക്കനി  മഭാറനിയ  കഹഭാടലുകേളക്കസ്റ്റ്
2017-18-ലല  അബ്കേഭാരനി  നയത്തനിലന്റെ  ലവളനിചത്തനിലുലാം  പുതക്കനിയ വനികദശമദലചേട
പ്രകേഭാരവുലാം മൂകന്നഭാ അതനിനസ്റ്റ് മുകേളനികലഭാ നക്ഷത്രപദവനികേള നനിലവനിലുലണങനില് ബഭാര്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി
വനിധനിയനുസരനിചസ്റ്റ് കദശതീയ സലാംസഭാന പഭാതകേളുലട  500  മതീറര് പരനിധനിക്കുള്ളനിലുള്ള
വലസനസുകേലളഭാനലാം തറന പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.
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(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് പൂട്ടുകേയുലാം  2017-18-ലല അബ്കേഭാരനി
നയത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തറന്നസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  വനികദശ
മദലശഭാലകേളുലട കപരുവനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി) പുതനിയ അബ്കേഭാരനി നയത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാകുന്ന അകപക്ഷകേളനില്
ബഭാര് വലസനസനിനസ്റ്റ് കയഭാഗലതയുള്ള അകപക്ഷകേള നനിയമഭാനുസരണലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണസ്റ്റ്.
എന്നഭാല്  പുതനിയ വനികദശമദല  ചേനിലറ  വനില്പനശഭാലകേളക്കസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കേഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

(ഡനി)  ഓകരഭാ  മഭാസവുലാം  എത്ര  തകേ  സലാംസഭാന  ഖജേനഭാവനില്  അധനികേമഭായനി
ലഭലമഭാകുലമന്നസ്റ്റ് പറയഭാന കേഴനിയനില.  ലഭലമഭാകുന്ന അകപക്ഷകേളുലടയുലാം വനിറ്റുതതീരുന്ന
മദലത്തനിലന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ ആയതസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.

(ഇ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2017-18-ലല മദലനയലാം  13-6-2017  തതീയതനിയനിലല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് നമ്പര് G.O.(MS) No.43/2017/TD പ്രകേഭാരലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സ്കൂള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള ലഹരനി മരുനകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം

277(975)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജേയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള ലഹരനി മരുനകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്
എലനങനിലുലാം കേര്മ്മേപദതനി ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  2017  ജേനുവരനി  മുതല്  ജൂണ്  വലര  സ്കൂള  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള  ലഹരനി
മരുന്നനിലന്റെ ഉപകയഭാഗവുമഭായനി ബനലപട എത്ര കകേസുകേള രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2014-15,  2015-16,  2016-17  എന്നതീ അദലയന വര്ഷങ്ങളനില് സ്കൂള
പഭാഠലപദതനിയനിലല  വനിവനിധ  ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല  പഭാഠപുസകേങ്ങളനില്  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലഹരനിവനിരുദ ആശയങ്ങളടങ്ങനിയ പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  2017-18
പഭാഠലപദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുവഭാനകവണനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  യുവജേനങ്ങലളയുലാം വനിദലഭാര്തനികേലളയുലാം ലഹരനി ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ
ദൂഷലവശങ്ങള കബഭാദലലപടുത്തനി വലഭാപകേമഭായ കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ  എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന  മനിഷന
'വനിമുകനി'യുലട പരമപ്രധഭാനമഭായ ലക്ഷലലാം.  ആയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ ലഹരനി

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  കകേരള  സലാംസഭാന  ലഹരനി  വര്ജ്ജന
മനിഷന  'വനിമുകനി'-യുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂള,  കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  അടക്കലാം  എലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവനില്  2542  ലഹരനി  വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയുലാം  നഭാളനിതവലര  1385-ഓളലാം  പരഭാതനിലപടനികേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സ്കൂള,  കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  പരനിസരങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  ലഹരനി  മരുനകേളുലട
വനിപണനലാം,  ഉപകയഭാഗലാം  തടങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവകസസ്റ്റ്  ഷഭാകഡഭാ
സലാംവനിധഭാനവുലാം ഇന്റെലനിജേനസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗവുലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  രഹസല നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തുകേയുലാം
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയുലാം  ബനലപട  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ലഹരനിവനിരുദ
ക്ലബ്ബുകേളുലടയുലാം പനി.റനി.എ.-യുലടയുലാം ലപഭാതജേനങ്ങളുലടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തുവരുന.

(ബനി)  2017  ജേനുവരനി  മുതല്  ജൂണ്  വലര  സ്കൂള  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള ലഹരനി
മരുന്നനിലന്റെ ഉപകയഭാഗവുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് എവകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് 56 കകേസ്സുകേള രജേനിസര്
ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ബനിവകറജേസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനിലല രണഭാലാം കഗ്രഡസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് തസനികേ

278(976)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ബനിവകറജേസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  രണഭാലാം  കഗ്രഡസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
തസനികേയുലട  ആലകേ  എണ്ണലാം  എത്രലയന്നസ്റ്റ്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  നനിലവനില്  ഈ  തസനികേയനില്
എത്ര ഒഴനിവുകേളുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഒഴനിവുലണങനില് ആയതസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയനിടനിലലങനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനഭായനി  ഈ  തസനികേയനില്  ഒഴനിവുകേള  നതീക്കനി
വചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എത്രലയണ്ണലമന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനില് നനിലവനില് ലഡപന്യൂകടഷന വലവസയനില് എത്ര
കപര് കജേഭാലനി ലചേയ്യുനലണന്നസ്റ്റ് അറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ബനിവകറജേസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനിലല  രണഭാലാം  കഗ്രഡസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
തസനികേയുലട  ആലകേ  എണ്ണലാം  306  ആണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  ഇസൗ  തസനികേയനില്  160
ഒഴനിവുകേളുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.  29 എണ്ണലാം.

(ഡനി) നനിലവനില് കകേരള കസറസ്റ്റ് ബനിവകറജേസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷനനില് രണഭാലാം കഗ്രഡസ്റ്റ്
അസനിസന്റെസ്റ്റ്  തസനികേയനില്  ലഡപന്യൂകടഷന  വലവസയനില്  ആരുലാംതലന്ന  കജേഭാലനി
ലചേയ്യുന്നനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജേനിലയനിലല ഭതീമനടനിയനില് എവകസസ്റ്റ് സര്ക്കനിള ഓഫതീസസ്റ്റ്

279(977)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജേനിലയനിലല  ലവള്ളരനിക്കുണസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കനിലല  ഭതീമനടനിയനില്  എവകസസ്റ്റ്
സര്ക്കനിള  ഓഫതീസസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വലഭാജേമദലവുലാം
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  മദല  വനിപണനവുലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  ഭതീമനടനി
കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  എവകസസ്റ്റ്  സര്ക്കനിള  എന്നകത്തയസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കഭാന  കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2017-18-ലല ബഡ്ജേറസ്റ്റ് പ്രസലാംഗത്തനില് കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജേനിലയനിലല ലവള്ളരനിക്കുണനില്
ഒരു എവകസസ്റ്റ് സര്ക്കനിള ഓഫതീസസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.   ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  തസനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ഉളലപലടയുള്ള  കമല്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

സലാംസഭാനലത്ത മദലവനില്പന ശഭാലകേള

280(978)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  എത്ര  ബഭാറുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  എന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ബനിവകറജേസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന,  സനിവനില്  സലലപസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന, കേണ്സന്യൂമര് ലഫഡസ്റ്റ് എന്നനിവയുലട കേതീഴനിലഭായനി എത്ര മദലവനില്പന
ശഭാലകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഇകപഭാള 117 ബഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ബനിവകറജേസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  222-ഉലാം  കേണ്സന്യൂമര്
ലഫഡനിലന്റെ  29-ഉലാം വനികദശമദല ചേനിലറ വനില്പനശഭാലകേളുലാം കേണ്സന്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ
തലന്ന 3 ബനിയര് (FL12) ശഭാലകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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281(979)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കേലഭാലയങ്ങളനികലയസ്റ്റ് അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നസ്റ്റ്
വനകതഭാതനില് ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങള എത്തുന്ന പുതനിയ സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭാനസനികേ കരഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  നല്കുന്ന അകലഭാപതനി ഗുളനികേകേളുലാം  കേഭാപന്യൂളുകേളുമഭാണസ്റ്റ്
ലഹരനിക്കഭായനി വനിദലഭാര്തനികേളനില് എത്തനിക്കുന്നലതന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) തമനിഴ് നഭാടസ്റ്റ്,  പുതകചരനി, കഗഭാവ, ബലാംഗളുരു എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിന്നഭാണസ്റ്റ്
ഇത്തരലാം ഗുളനികേകേലളത്തുന്നലതന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കൂടഭാലത  കേലഭാലയങ്ങളനില്  മുനകേഭാലലത്ത  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  കേഞഭാവസ്റ്റ്  വനില്പന
സജേതീവമഭാലണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) 999 ഗ്രഭാലാം വലര കേഞഭാവസ്റ്റ് ലലകേവശലാം വയ്ക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് ജേഭാമലലാം ലഭനിക്കുന്ന തരത്തനില്
കകേന്ദ്രനനിയമലാം  കഭദഗതനി  ലചേയതസ്റ്റ്  കേഞഭാവനിലന്റെ  ലഭലത  എളുപമഭാക്കുകേയുണഭാകയഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഞഭാവസ്റ്റ്  അടക്കമുള്ള  ലഹരനി  വസ്തുക്കള  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം
വനിവനിധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട  സലാംസഭാനകത്തയസ്റ്റ്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവന്നസ്റ്റ്  വനിപണനലാം നടത്തുന്നതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇത്തരലാം ലഹരനി വസ്തുക്കള സലാംസഭാനലത്ത കേലഭാലയങ്ങളനിലുലാം എത്തനി
കചരുന്നതനിനുള്ള  സഭാധലത  നനിലനനില്ക്കുന്ന സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  കേലഭാലയങ്ങളനിലുലാം
പരനിസരങ്ങളനിലുലാം കേര്ശന നനിരതീക്ഷണവുലാം പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തനി വരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലഹരനിക്കഭായനി ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയ്യുന്ന ഗുളനികേളുലടയുലാം കേഭാപന്യൂളുകേളുലടയുലാം
ഉറവനിടലാം സലാംബനനിചസ്റ്റ് എവകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിവരുന.  കഡഭാകറുലട കുറനിപസ്റ്റ്
പ്രകേഭാരലാം  മഭാത്രലാം  നല്കകേണ  ഇത്തരലാം  മരുനകേളുലട  അനധനികൃത  വനില്പന  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്
ഡ്രെെഗ്സസ്റ്റ് കേണ്കട്രഭാള വനിഭഭാഗവുമഭായനി കചേര്ന്നസ്റ്റ് ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളനില് സലാംയുക
പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം  കേലണടുക്കുന്ന
എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്.  കകേസ്സുകേളുലട  എണ്ണത്തനിലുണഭായ വന വര്ദനവനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
കേലഭാലയങ്ങളുലട പരനിസരങ്ങളനില്നനിനലാം കേലണടുക്കുന്ന കകേസ്സുകേളുലട എണ്ണത്തനിലുലാം
പ്രതനികേളഭാകുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളുലട  എണ്ണത്തനിലുലാം  വര്ദനവുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നഭാല്
കേലഭാലയങ്ങളക്കുള്ളനില്  കേഞഭാവസ്റ്റ്  വനില്പന  നടത്തുന്നതമഭായനി  ബനലപടസ്റ്റ്  കകേസ്സുകേള
കേലണടുത്തനിടനില.
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(ഇ)  999 ഗ്രഭാലാം വലര കേഞഭാവസ്റ്റ് വകേവശലാം വയ്ക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ് ജേഭാമലലാം ലഭനിക്കുന്ന തരത്തനില്
കകേന്ദ്രനനിയമലാം കഭദഗതനി ലചേയതമൂലലാം  999  ഗ്രഭാലാം വലര കേഞഭാവസ്റ്റ്  വനില്പനക്കഭാകയഭാ
ഉപകയഭാഗത്തനിനഭാകയഭാ  വകേവശലാംവച  കുറത്തനിനസ്റ്റ്  പനിടനിക്കലപടുന്നവര്  ജേഭാമലത്തനിലനിറങ്ങനി
സമഭാനമഭായ കുറകൃതലലാം ആവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് സഭാധലത കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.  ആയതമൂലലാം
കേഞഭാവനിലന്റെ ലഭലത വര്ദനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാഹചേരലലാം നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.

മദലവര്ജ്ജന കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനി

282(980)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദലവര്ജ്ജന  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനി  സ്കൂള  പഭാഠലപദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പരനിപഭാടനികേൾ എലനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി) സ്കൂള, കകേഭാകളജേസ്റ്റ് തടങ്ങനിയവ കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് സനിരലാം കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2014-15,  2015-16,  2016-17  എന്നതീ  അദലയന
വര്ഷങ്ങളനില് സ്കൂള പഭാഠലപദതനിയനിലല വനിവനിധ ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല പഭാഠപുസകേങ്ങളനില്
ലഹരനി  വനിരുദ  ആശയമടങ്ങനിയ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലഹരനി  വനിരുദ
ആശയമടങ്ങനിയ  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  2017-18  അദലയന  വര്ഷലാം  സ്കൂള  പഭാഠലപദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുവഭാന കവണനി വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവത്കേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂള/കകേഭാകളജകേളനില്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  ലഹരനി വനിരുദ  ക്ലബ്ബുകേള  മുഖഭാനനിരലാം  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള  നടപ്പു
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത 14 ജേനിലകേളനിലുലാം
ഡനി-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  അടപഭാടനി  കപ്രഭാജേകനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കകേഭാടത്തറ  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡനി-അഡനിക്ഷന  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  സ്കൂള പരനിസരങ്ങളനില് ശകമഭായ എനകഫഭാഴസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം വവവനിധലമഭാര്ന്ന കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സ്കൂള/കകേഭാകളജേസ്റ്റ് തലത്തനില് ലഹരനിലക്കതനിലര
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  2542  ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
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വരുന. വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട 100 വഭാരചുറളവനിനുള്ളനില് പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങളുലട
വനില്പന നനികരഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്  കപകരഭാ മറസ്റ്റ് വനിവരങ്ങകളഭാ ലവളനിലപടുത്തഭാലത ലഹരനി
വസ്തുക്കള  വനില്പന/ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലരയുള്ള പരഭാതനിയുലാം  വനിവരങ്ങളുലാം  അധനികൃതലര
അറനിയനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  1400  ഓളലാം സ്കൂള/കകേഭാകളജേസ്റ്റ് കേഭാമ്പസ്സുകേളനില് പരഭാതനിലപടനികേള
സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സ്കൂള  പരനിസരങ്ങളനില്  ലഹരനിയുലട  വനില്പനയുലാം  ഉപകഭഭാഗവുലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനില് പ്രകതലകേ നനിരതീക്ഷണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലഭാവര്ഷവുലാം
ജൂണ്  26  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  ലഹരനി  വനിരുദ ദനിനകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  സ്കൂള/കകേഭാകളജേസ്റ്റ്  തലത്തനില്
മനികേച ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബനിനുലാം ക്ലബസ്റ്റ് അലാംഗത്തനിനുലാം കേലഭാഷസ്റ്റ്   അവഭാര്ഡുലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം
നല്കേനിവരുന.  ഒകകഭാബര്  2  ഗഭാനനിജേയനനി  ദനിനകത്തഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  കബഭാധവല്ക്കരണ
സൃഷനികേള ഉളലപടുത്തനിയ കേലയ്യഴുത്തസ്റ്റ് മഭാസനികേയസ്റ്റ് അവഭാര്ഡസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന.

ബഭാറുകേളക്കസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനി

283(981) ശതീ  .   അനനില് അക്കര : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലുലാം
എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മദലദുരനലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ബഭാറുകേളക്കസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനി നല്കേനിയതനിനസ്റ്റ്
കശഷവുലാം  വലഭാജേമദലദുരനലാം  ഉണഭാകുവഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരലലാം  എനഭാലണന്നസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് കുനമലാംഗലത്തസ്റ്റ് വലഭാജേസനിരനിറസ്റ്റ് കേഴനിചസ്റ്റ്  3  കപര് മരണലപട
സലാംഭവലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ് അകനസ്വഷണലാം നടത്തുകേയുണഭാകയഭാ; വലഭാജേ സനിരനിറനിലന്റെ ഉറവനിടലാം
കേലണത്തനികയഭാ എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മദലനയത്തനിനനുസൃതമഭായനി  ബഭാറുകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനി
നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം വലഭാജേമദലദുരനലാം ഉണഭായനിടനില.

(ബനി)  ആശുപത്രനിയനില്  ക്ലതീനനിലാംഗനിനുലാം  മറ്റുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ലമഥനികലറഡസ്റ്റ്
സനിരനിറസ്റ്റ്  അടങ്ങനിയ  ലമഡനികസഭാള എന്ന  ദ്രഭാവകേലാം  കകേഭായഭാസസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനിലല
ലസകേന്യൂരനിറനി  ജേതീവനക്കഭാരന  ലകേഭാണ്ടുവന്നസ്റ്റ്  തലന്റെ  സുഹൃത്തുക്കളുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  മദലത്തനിനസ്റ്റ്
പകേരമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചതഭാണസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  സലാംഭവത്തനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണമഭായലതന്നഭാണസ്റ്റ്  പ്രഭാഥമനികേ
അകനസ്വഷണത്തനില്  ലതളനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  സലാംഭവലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  വനിശദമഭായ
അകനസ്വഷണലാം നടനവരുന.

അടച്ചുപൂടനിയ മദലവനില്പനശഭാലകേള

284(982)  ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജേക്കബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  അടച്ചുപൂടനിയ  എത്ര മദലവനില്പനശഭാലകേളഭാണസ്റ്റ്  ഈ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് വതീണ്ടുലാം തറന പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ് എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് പുതതഭായനി വലസനസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
ബഭാറുകേളുലട എണ്ണലാം എത്രലയന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വലസനസസ്റ്റ്  പുതക്കനി  നല്കേനിയ  ബഭാറുകേളക്കസ്റ്റ്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന
ബനിയല് വവന പഭാര്ലര് വലസനസസ്റ്റ് തടരുനകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് അടച്ചുപൂടനിയ  89  ബഭാര്  കഹഭാടലുകേളക്കഭാണസ്റ്റ്  ഇസൗ
സര്ക്കഭാര് പുതനിയ മദലനയപ്രകേഭാരലാം തറന്നസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയതസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് പുതതഭായനി 5 ബഭാറുകേളക്കഭാണസ്റ്റ്  5-8-2017
വലര വലസനസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  തടരുനണസ്റ്റ്.

മദലശഭാലകേളക്കസ്റ്റ് എന.ഒ.സനി.

285(983) ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മദലശഭാലകേളക്കസ്റ്റ് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട അനുമതനി പത്രലാം (എന. ഒ.സനി.)
കവണലമന്ന  വലവസ  എടുത്തുകേളഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  അതനിനുള്ള  സഭാഹചേരലലമനഭായനിരുന
എന്നസ്റ്റ് അറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന എന.ഒ.സനി.  ലഭനിക്കുന്നതനില് തടസലാം
കനരനിടുന്നതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിചനിരുകന്നഭാ; നനിയമകഭദഗതനി ഓര്ഡനിനനസഭായനി ലകേഭാണ്ടു
വന്നതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിനുകവണനി നനിലലകേഭാള്ളുന്ന സര്ക്കഭാര് നയത്തനിനസ്റ്റ്
കേടകേവനിരുദമഭാണസ്റ്റ് ഈ തതീരുമഭാനലാം എന്ന ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചനിരുനകവഭാ;

(ഡനി) മദലവര്ജ്ജനലമന്ന സര്ക്കഭാര് നയലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് ഈ കഭദഗതനി
എപ്രകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് സഹഭായകേരമഭാകുന്നലതന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എടുത്തുകേളഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്. സലാംസഭാനത്തഭാലകേ ഒകരതരത്തനിലുള്ള അബ്കേഭാരനി
നയലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വനിവനിധ  അകപക്ഷകേര്  തമ്മേനിലുലാം  നനിലവനിലുള്ള  വലസനസനികേളുലാം
പുതനിയ അകപക്ഷകേരുലാം തമ്മേനിലുള്ളതമഭായ വനികവചേനലാം അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭാണസ്റ്റ് കകേരള
മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആകസ്റ്റ്  447-ാം വകുപ്പുലാം കകേരള പഞഭായത്തസ്റ്റ് രഭാജേസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ്  232-ാം
വകുപ്പുലാം കഭദഗതനി ലചേയസ്റ്റ് ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചതസ്റ്റ്.
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(ബനി&സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി) മദലവര്ജ്ജനലാം തലന്നയഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുഖലലക്ഷലലാം.  മദലശഭാലകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട എന.ഒ.സനി.  കവണലമന്നസ്റ്റ്
നനിബനന മദലവര്ജ്ജനലത്തകയഭാ  മദലനനികരഭാധനലത്തകയഭാ  സഹഭായനിക്കുന്നതഭായനി
കേരുതന്നനില.  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജേനങ്ങളുലടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട  ജേനങ്ങളുലട  ഇടയനില്
കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്  മദലവര്ജ്ജനത്തനികലയസ്റ്റ്  ജേനങ്ങലള
എത്തനികചര്ക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതസ്റ്റ്.

കദശതീയപഭാതകയഭാരലത്ത മദലശഭാലകേള

286(984)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയപഭാതകയഭാരലത്ത മദലശഭാലകേളുലട നനികരഭാധനത്തനില് നനിനലാം കേളളു
ഷഭാപ്പുകേലള ഒഴനിവഭാക്കഭാന ഏലതങനിലുലാം സലാംഘടനകേള/അകസഭാസനികയഷന അകപക്ഷ
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില് കദശതീയപഭാതകയഭാരത്തസ്റ്റ് എത്ര കേളളുഷഭാപ്പുകേള ഉലണന്നസ്റ്റ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന സലാംബനനിചസ്റ്റ് എലനങനിലുലാം കകേസസ്റ്റ് കകേഭാടതനിയനില് നനിലവനില്
ഉകണഭാ; എങനിൽ ഇസൗ കകേസനിലന്റെ അവസ എലനന്നസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കദശതീയ പഭാതകയഭാരലത്ത മദലശഭാലകേളുലട നനികരഭാധനത്തനില്നനിനലാം കേള്ളു
ഷഭാപ്പുകേലള ഒഴനിവഭാക്കണലമന്നസ്റ്റ്  അഭലര്തനിച്ചുലകേഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  കേള്ളു  ലചേത്തസ്റ്റ്
വലവസഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനി ലഫഡകറഷന  (സനി.ലഎ.റനി.യു.),  കദശതീയ കേള്ളുലചേത്തസ്റ്റ് വലവസഭായ
ലതഭാഴനിലഭാളനി  ലഫഡകറഷന,  കേള്ളുഷഭാപസ്റ്റ് വലസനസനി  അകസഭാസനികയഷന  തടങ്ങനിയ
സലാംഘടനകേള  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനിലുള്ള  അബ്കേഭാരനി  നനിയമമനുസരനിചസ്റ്റ്
മദലശഭാലകേളുലട  പരനിധനിയനില്  കേള്ളുകഷഭാപ്പുകേള  വരുന്നതസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം  ടനി  അകപക്ഷയനികനല്
തടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി) ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനിലയത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തുള്ള
കദശതീയ പഭാതകേളുലട 500 മതീറര് പരനിധനിക്കുള്ളനില് നനിലവനില് കേള്ളുകഷഭാപ്പുകേലളഭാനലാം
തലന്ന പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.

(സനി)   ഉണസ്റ്റ്.  കകേരള  സലാംസഭാന  കേള്ളുലചേത്തസ്റ്റ്  വലവസഭായ  ലതഭാഴനിലഭാളനി
ലഫഡകറഷന  ബഹുമഭാനലപട  വഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഫയല്  ലചേയ  WP(C)No.
7588/20 17 നമ്പര് കകേസസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട കകേഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
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അതനിരപനിള്ളനിയനില് ജേനവമത്രനി എവകസസ്റ്റ് സസ്വഭാഡസ്റ്റ്

287(985)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല അതനിരപനിള്ളനിയനില് ജേനവമത്രനി എവകസസ്റ്റ്
സസ്വഭാഡസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേളനികനല്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇലലങനില്, ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  എവകസസ്റ്റ്  സര്ക്കനിള  ഓഫതീസസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

മദലവനില്പനശഭാലകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന എന.ഒ.സനി.

288(986)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മദലവനില്പനശഭാലകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
എന.ഒ.സനി. കവണലമന്ന നനിബനന മറനികേടക്കഭാന ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ് ഇറക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  നഗരപഭാലനികേഭാ  ബനിലനിലല  447-ാംവകുപ്പുലാം  പഞഭായത്തസ്റ്റ്
രഭാജേസ്റ്റ് ആകനിലല 232-ാം വകുപ്പുലാം കഭദഗതനി ലചേയ്യുകേയുണഭാകയഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഓര്ഡനിനനസനിലനതനിലര സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വനിവനിധ കമഖലകേളനില്
നനിനയര്ന വന്നനിട്ടുള്ള ജേനകരഭാക്ഷലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ജേനങ്ങളുലട  എതനിര്പ്പു  കേഭാരണലാം  കനരകത്ത  പൂടനിയതലാം  പുതതഭായനി  തടങ്ങഭാന
കേഴനിയഭാലത  കപഭായതമഭായ  എത്ര  മദലവനില്പനശഭാലകേള  പുതനിയ  ഓര്ഡനിനനസനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് തറന പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനഭാകുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കഭദഗതനി ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  4  എഫസ്റ്റ്.എല്.-1  കഷഭാപ്പുകേള  തറനപ്രവര്ത്തനിക്കഭാനഭാകുലാം.  ആലപ്പുഴ
ജേനിലയനില് രണ്ടുലാം ഇടുക്കനി, വയനഭാടസ്റ്റ് ജേനിലകേളനില് ഓകരഭാ മദലവനില്പനശഭാലകേളുമഭാണസ്റ്റ്
ഇത്തരത്തനില് തറക്കുന്നതസ്റ്റ്.
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മദലവനില്പനശഭാലകേളുലട പ്രവര്ത്തന സമയത്തനില് മഭാറലാം

289(987) ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച മദലനയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മദലവനില്പനശഭാലകേളുലട
പ്രവര്ത്തന  സമയത്തനില്  എലനങനിലുലാം  മഭാറലാംവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനിൽ  അതനിനുള്ള
കേഭാരണലാം എനഭായനിരുന ;

(ബനി)  ബനിവകറജേസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം,  കേണ്സന്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെയുലാം  മദലവനില്പന
ശഭാലകേളുലട  പ്രവര്ത്തന  സമയത്തനില്  ഈ  നയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാറലാംവരുത്തുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച മദലനയത്തനില് ബഭാര്, കഹഭാടലുകേള, ബനിയര്/
വവന  പഭാര്ലറുകേള,  ക്ലബ്ബുകേള  എന്നനിവയുലട  പ്രവര്ത്തന  സമയത്തനില്  അരമണനിക്കൂര്
കുറവുവരുത്തനി പ്രവര്ത്തന സമയലാം രഭാവനിലല 11.00  മണനിമുതല് രഭാത്രനി  11.00  മണനി
വലരയഭായനി  നനിജേലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലകേളനില്  പ്രവര്ത്തന  സമയലാം
രഭാവനിലല  10  മണനിമുതല്  രഭാത്രനി  11.00  മണനിവലരയഭായുലാം  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മദലനയത്തനില്
വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള ലപഭാതക്രമതീകേരണങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തസമയലാം പുതക്കനി
നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല.

ലഹരനിമരുനവനില്പനയുലാം ഉപകഭഭാഗവുലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്നതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങള

290(988) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലുലാം

എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലഹരനിമരുനവനില്പനയുലാം  ഉപകഭഭാഗവുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന്നകശഷലാം ലഹരനി മരുന്നസ്റ്റ് സലാംഘങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം അടനിചമര്ത്തുന്നതനിനസ്റ്റ് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നസ്റ്റ്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ വര്ഷലാം ഇതവലര കേഞഭാവുലാം മറസ്റ്റ് ലഹരനിപദഭാര്തങ്ങളുലാം പനിടനിലചടുക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
എത്ര ലറയനിഡുകേള നടത്തനിലയനലാം ഓകരഭാ മഭാസവുലാം പനിടനിലചടുത്ത ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുലട
അളലവത്രലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എത്ര കകേസ്സുകേള രജേനിസര് ലചേയ്തുലവനലാം
എത്ര കപലര അറസസ്റ്റ് ലചേയ്തുലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ലഹരനിമരുനവനില്പനയുലാം  ഉപകഭഭാഗവുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങള  സലാംബനനിചസ്റ്റ്  എവകസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  പഠനങ്ങലളഭാനലാം  നടത്തനിയനിടനില.
എന്നഭാല്  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മദലനയലാം  നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട
ഉപകയഭാഗലാം,  കേടത്തസ്റ്റ്,  വനില്പന തടങ്ങനിയവയുമഭായനി ബനലപടസ്റ്റ് എവകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്
രജേനിസര് ലചേയ്യുന്ന കകേസ്സുകേളുലട എണ്ണത്തനില് വര്ദനവുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിയമവനിരുദ ലഹരനി  വസ്തുക്കള സലാംസഭാനകത്തയസ്റ്റ്  കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടു
വരുന്നതസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ശകനിലപടുത്തനി വഭാഹന
പരനികശഭാധനകേള  കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എവകസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്
തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്-കേര്ണ്ണഭാടകേ സലാംസഭാനങ്ങളനിലല കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസനയുമഭായുലാം സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്
കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  കഫഭാറസസ്റ്റ്  റവനന്യൂ,  മവറന  എനകഫഭാഴസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്,  കകേഭാസല്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,
ആര്.പനി.എഫസ്റ്റ്.  തടങ്ങനിയ  വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  കചേര്ന്നസ്റ്റ്  ബനലപട  കമഖലകേളനില്
സലാംയുക പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില്
കബഭാര്ഡര്  പകട്രഭാളനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള  24  മണനിക്കൂറുലാം  വഭാഹനപരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം
ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേള മറനികേടന്നസ്റ്റ് സമഭാനര പഭാതകേളനിലൂലട കേള്ളക്കടത്തസ്റ്റ് നടത്തുവഭാന
സഭാധലതയുള്ളതനിനഭാല്  കറഭാഡുകേളനിലുലാം  കദശതീയപഭാതകേളനിലുലാം  വഭാഹനപരനികശഭാധന
ശകനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വനില്പന  തടയുന്നതനിനസ്റ്റ്  എവകസസ്റ്റ്
വകുപനിലന്റെ എനകഫഭാഴസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശകനിലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതലാം സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
എവകസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണറുലട പ്രകതലകേ സസ്വഭാഡുകേളുലാം ഷഭാകഡഭാ എവകസസ്റ്റ്, എവകസസ്റ്റ്
ഇന്റെലനിജേനസസ്റ്റ് വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം പ്രകതലകേ പരനികശഭാധനകേളുലാം നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം നടത്തനി
വരുനണസ്റ്റ്. വലഭാജേമദലലാം, മയക്കുമരുനകേള, പുകേയനില ഉല്പന്നങ്ങള മുതലഭായവയുലട
ഉല്പഭാദനലാം,  കേടത്തസ്റ്റ്,  വനിപണനലാം,  വനില്പന,  ഉപകഭഭാഗലാം  തടങ്ങനിയ  അബ്കേഭാരനി/
എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്./എലാം.&റനി.പനി./കകേഭാട്പ കുറകൃതലങ്ങള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം  ലപഭാതജേനങ്ങളനില്നനിനലാം  കഫഭാണ്,  ഇ-ലമയനില്,  വഭാടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്-ആപസ്റ്റ്,
ലഫയ്സസ്റ്റ്-ബുക്കസ്റ്റ് തടങ്ങനി വനിവനിധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട സസ്വതീകേരനിചസ്റ്റ് സമയബനനിതമഭായനി
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന.  ഇത്തരത്തനില് ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ടനി
പരഭാതനികേളനികനല് സമയബനനിതമഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
24 മണനിക്കൂര് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം ശകനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(സനി)  ഇസൗ വര്ഷലാം ജൂണ്  30  വലര എവകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്  68485  ലറയ്ഡുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഓകരഭാ മഭാസവുലാം പനിടനിലചടുത്ത ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുലട അളവസ്റ്റ്
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ഡനി)  ഇസൗ വര്ഷലാം ജൂണ്  30  വലര എവകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്  എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്.
ആകസ്റ്റ് പ്രകേഭാരലാം  2524  കകേസ്സുകേള രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ളതലാം ടനി  കകേസ്സുകേളനില്  2612
പ്രതനികേലള അറസസ്റ്റ് ലചേയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വലഭാജേമദലത്തനിലന്റെയുലാം മയക്കുമരുന്നനിലന്റെയുലാം കേടത്തസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

291(989) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ് :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ലതഭാഴനിലുലാം എവകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജേനി.എസസ്റ്റ്.റനി.  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികനഭാടനുബനനിചസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേള
ഇലഭാതഭാകുകമ്പഭാള സലാംസഭാനത്തനിനു പുറത്തസ്റ്റ് നനിന്നസ്റ്റ് എത്തുന്ന വലഭാജേമദലത്തനിലന്റെയുലാം,
മയക്കുമരുന്നനിലന്റെയുലാം കേടത്തസ്റ്റ് തടയുന്നതനിനസ്റ്റ് എലനങനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കമജേര് ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് സഭാനര് സഭാപനിചസ്റ്റ് വലഭാജേമദലത്തനിലന്റെയുലാം,
മയക്കുമരുന്നനിലന്റെയുലാം വലഭാപനലാം തടയുലാം എന്ന നയത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഏലതങനിലുലാം
ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസനില് സഭാനര് സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ജേനി.എസസ്റ്റ്.റനി. നടപനിലഭാക്കനിയകശഷലാം എത്ര ലനിറര് വലഭാജേമദലവുലാം സനിരനിറ്റുലാം
മയക്കുമരുനലാം ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് പനിടനികൂടനി എന്നസ്റ്റ് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജേനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷവുലാം  എവകസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ
ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേള  മുമ്പുണഭായനിരുന്ന  രതീതനിയനില്  തലന്ന  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  20-5-2017-ലല  ജേനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)36/2017/നനി.വ.  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പ്രകേഭാരലാം
സലാംകയഭാജേനിത  ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  കനഭാഡല്  ഡനിപഭാര്ട്ടു ലമന്റെഭായനിരുന്ന  വഭാണനിജേല
നനികുതനി വകുപനിനസ്റ്റ് പകേരമഭായനി എവകസസ്റ്റ് വകുപനിലന കനഭാഡല് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെഭായനി
നനിയമനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  എവകസസ്റ്റ് ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനില് സഭാനര് സഭാപനിചനിടനില.

(സനി) ജേനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപനിലഭാക്കനിയകശഷലാം 2017 ജൂവല മഭാസത്തനില് 130.615 ലനിറര്
വലഭാജേമദലവുലാം  6.233 കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  കേഞഭാവുലാം  എവകസസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
പനിടനികൂടനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഇസൗ  കേഭാലയളവനില്  എവകസസ്റ്റ്  ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  സനിരനിറസ്റ്റ്
പനിടനികൂടനിയനിടനിലഭാത്തതഭാണസ്റ്റ്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ)

* വലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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II അനുസ്മരണണ

കേകനിറസ്റ്റ്  ഇനനന്ത്യാദനിനണ

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ഇനസ്റ്റ്  ആഗസസ്റ്റ്  9,  'കേകനിറസ്റ്റ്  ഇനന'  സമരതനിനന്റെ  ഓരമ്മകേള
പുതുക്കുന  ദനിനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നമ്മുനടെ  കദശസ്പീയ  പ്രസന്ത്യാനതനിനന്റെ  സമരന്ത്യാനുഭവങ്ങള  രൂപനപ്പെട്ടതുണ
വളരന്നുവനതുണ  നനവവനിദനമന്ത്യാരന  ധന്ത്യാരകേളനിലൂനടെയന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  നമുനക്കലന്ത്യാവരക്കുമറനിയന്ത്യാണ.
കബന്ത്യാണനബയനിനലെ കസന്ത്യാഷനലെനിസസ്റ്റ്  പ്രവരതകേനുണ യുവ കനതന്ത്യാവുമന്ത്യായനിരുന യൂസഫസ്റ്റ്
നമഹറലെനി  രൂപനപ്പെടുതനിയ  'കേകനിറസ്റ്റ്  ഇനന'  എന  മുദന്ത്യാവന്ത്യാകേനണ  മഹന്ത്യാതന്ത്യാഗന്ത്യാനനി
രന്ത്യാഷ്ട്രതനിനസ്റ്റ്  സമരപ്പെനിക്കുകേയന്ത്യാണുണന്ത്യായതസ്റ്റ്.  1942-ല്  മുണനനബയനിനലെ  കഗന്ത്യാവന്ത്യാലെനിയ
ടെന്ത്യാങസ്റ്റ് നനമതന്ത്യാനതനില് സകന്ത്യാതനന സമര കസനന്ത്യാനനികേനള അഭനിസണകബന്ത്യാധന നചെയ
ഗന്ത്യാനനിജനി "പ്രവരതനിക്കുകേ അനലങനില് മരനിക്കുകേ”എന മഹതന്ത്യായ സകന്ദേശണ രന്ത്യാജനതനിനസ്റ്റ്
നല്കുകേയുണന്ത്യായനി.  'ആഗസസ്റ്റ്  വനിപ്ലവണ'  എനസ്റ്റ്  ചെരനിത്രതനില്  അറനിയനപ്പെടുന  ഈ
മഹതന്ത്യായ  കപന്ത്യാരന്ത്യാട്ടണ  നമ്മുനടെ  കദശസ്പീയ  പ്രസന്ത്യാനതനിനന്റെ  സമരന്ത്യാനുഭവങ്ങളനില്
ഏറവുണ തസ്പീക്ഷ്ണതയന്ത്യാരന ഒനന്ത്യായനിരുന്നു.

538 നവടെനിവയ്പുകേളന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇതനിനന്റെ അനുബനമന്ത്യായനി നടെനതസ്റ്റ്. ഒരു ലെകണ കപര
അറസസ്റ്റ്  നചെയ്യനപ്പെട.  രന്ത്യാജനതനിനന്റെ  ചെരനിത്രതനിനലെ ഏറവുണ  തസ്പീവ്രമന്ത്യായ സകന്ത്യാതനന
സമര  കപന്ത്യാരന്ത്യാട്ടങ്ങളുനടെ  അനുഭവങ്ങളനില്  ഒനന്ത്യായനിരുന്നു  'കേകനിറസ്റ്റ്  ഇനന'  പ്രകകന്ത്യാഭണ.
"പ്രവരതനിക്കുകേ അനലങനില് മരനിക്കുകേ" എന മുദന്ത്യാവന്ത്യാകേനമന്ത്യാണസ്റ്റ് ആ സമരണ മുകനന്ത്യാട
വച്ചതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് നമുനക്കലന്ത്യാവരക്കുമറനിയന്ത്യാണ. അന്നുതനന രന്ത്യാജനനത വനിഭജനിച്ചു ഭരനിക്കുകേ
എന തനണ ബനിട്ടസ്പീഷസ്റ്റ് സന്ത്യാമന്ത്യാജനതകണ സകസ്പീകേരനിച്ചനിരുന്നു. ഭന്ത്യാരതസ്പീയരുനടെ ഇടെയനില് അനനനകേനണ
സൃഷനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള ആസൂത്രനിതമന്ത്യായ നസ്പീക്കങ്ങള അനസ്റ്റ് സണഭവനിച്ചനിരുന്നു.
തല്ഫലെമന്ത്യായനി  സകന്ത്യാതനനണ  നമുക്കസ്റ്റ്  ലെഭനിച്ച  കൂട്ടതനില്  മരണവുണ  നനമ്മ  കതടെനി
വരനികേയുണന്ത്യായനി.  കലെന്ത്യാകേചെരനിത്രതനിനലെ ഏറവുണ വലെനിയ മനുഷന കുരുതനിക്കസ്റ്റ് ഇനനന്ത്യാ
വനിഭജനണ കേന്ത്യാരണമന്ത്യായനി എനതസ്റ്റ് ചെരനിത്രണ അടെയന്ത്യാളനപ്പെടുതനിയ വസ്തുതയന്ത്യാണസ്റ്റ്. 'കേകനിറസ്റ്റ്
ഇനന'  സമരണ ഇനനയനില്നനിനസ്റ്റ്  ബനിട്ടസ്പീഷസ്റ്റ്  സന്ത്യാമന്ത്യാജനനത ആട്ടനികയന്ത്യാടെനിക്കുനതനിനു
കവണനി നടെതനിയ ഏറവുണ തസ്പീവ്രമന്ത്യായ സകന്ത്യാതനന സമരതനിനന്റെ അനുഭവമന്ത്യായനിരുന്നു.
ആ അനുഭവതനില് പങന്ത്യാളനികേളന്ത്യായവനരയുണ രകസന്ത്യാകനികേളന്ത്യായവകരയുണ ഈ സഭ
ആകവശപൂരവണ സ്മരനിക്കുന്നു.  ആദരന്ത്യാഞ്ജലെനികേള അരപ്പെനിക്കുന്നു.

III അടെനിയനരപ്രകമയണ

വനിലെക്കയറണ

മനി  .    സസ്പീക്കര:  സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ് നപന്ത്യാതുവനിപണനിയനില് നനികതനന്ത്യാപകയന്ത്യാഗ സന്ത്യാധനങ്ങളുനടെയുണ
പച്ചക്കറനികേളുനടെയുണ അതനിരൂകമന്ത്യായ വനിലെക്കയറണമൂലെണ ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഉണന്ത്യായനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുന
ബുദനിമുടകേളുണ  ആശങകേളുണ  പരനിഹരനിക്കുനതനില്  സരക്കന്ത്യാര  പരന്ത്യാജയനപ്പെട്ടനിരനിക്കുനതന്ത്യായനി
പറയനപ്പെടുന ഗുരുതരമന്ത്യായ സനിതനിവനികശഷണ സഭന്ത്യാനടെപടെനികേള നനിരതനിവച്ചസ്റ്റ് ചെരച്ച
നചെയ്യണനമനന്ത്യാവശനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സരവശസ്പീ  ടെനി.  വനി.  ഇബന്ത്യാഹനിണ,  നകേ.  സനി.  കജന്ത്യാസഫസ്റ്റ്,
അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് എനസ്പീ അണഗങ്ങള റൂള 50 പ്രകേന്ത്യാരണ കനന്ത്യാട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിടണസ്റ്റ്.
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ഭകനവുണ സനിവനില് സനനപ്ലസണ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   പനി  .    തനികലെന്ത്യാതമന): സര,
നനികതനന്ത്യാപകയന്ത്യാഗ  സന്ത്യാധനങ്ങളുനടെ  വനിലെക്കയറവുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  അടെനിയനര
പ്രകമയതനില് പറയുന പ്രകേന്ത്യാരമുള്ള ഗുരുതരമന്ത്യായ സനിതനിവനികശഷണ സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്
ഉണന്ത്യായനിട്ടനില  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനനിക്കനിവനിനടെ  ചൂണനിക്കന്ത്യാണനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.  മലെയന്ത്യാളനികേള
നനികതനന്ത്യാപകയന്ത്യാഗ സന്ത്യാധനങ്ങള എന്നുപറയുനതനില് ഏറവുണ പ്രധന്ത്യാനണ അരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അരനിയുനടെ വനിലെയനില് കമയസ്റ്റ്,  ജൂണ,  ജൂലലെ മന്ത്യാസങ്ങളനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് കനരനിയ വരദനവുണന്ത്യായതസ്റ്റ്.
ആ  സന്ദേരഭതനില്  സണസന്ത്യാന  സരക്കന്ത്യാര  ഉണരനസ്റ്റ്  പ്രവരതനിച്ചു. സണസന്ത്യാനനതന്ത്യാട്ടന്ത്യാനകേ
അരനിക്കടെകേള വനന്ത്യാപകേമന്ത്യായനി  തുടെങ്ങനി നനന്ത്യായവനിലെയസ്റ്റ്  അരനി വനിതരണണ നചെയ്യന്ത്യാനുള്ള
സണവനിധന്ത്യാനങ്ങള ഒരുക്കനിയന്ത്യാണസ്റ്റ് ആ സന്ത്യാഹചെരനനത കനരനിട്ടതസ്റ്റ്. ഇകപ്പെന്ത്യാള ജയ അരനി
36  രൂപയണ  ഏറവുണ  നല കുതരനി  38  രൂപയണ  ഏറവുണ  നല  സകരഖ  അരനി  33  രൂപയണ
വന്ത്യാങ്ങന്ത്യാന കേനിടണ.  കുറുവ അരനി  32.50  രൂപ,  പച്ചരനി  സകരഖ  24  രൂപ,  പഞന്ത്യാബസ്റ്റ്
പച്ചരനി  30  രൂപ  എനനിങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  അരനിയുനടെ  വനിലെ  ഇനസ്റ്റ്  മന്ത്യാരക്കറനിലുള്ളതസ്റ്റ്.
ഏറവുനമന്ത്യാടുവനില് ഇനനലെ സനനപ്ലകകേന്ത്യായുനടെ അരനിയുനടെ നടെണറനില് ഏറവുണ കലെന്ത്യാവസസ്റ്റ്
കേകന്ത്യാട്ടസ്റ്റ്  നചെയതസ്റ്റ്  34  രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ ആഴ്ചകയക്കന്ത്യാള ഒരു രൂപ കൂടെനി കുറഞ.
അങ്ങനന കുറയന്ത്യാനുനള്ളന്ത്യാരു സന്ത്യാഹചെരനമുണസ്റ്റ്.  ഓണണ വരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഈ സന്ദേരഭതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്
സന്ത്യാധന്ത്യാരണഗതനിയനില്  അരനിക്കുണ  മറസ്റ്റ്  നനികതനന്ത്യാപകയന്ത്യാഗ  സന്ത്യാധനങ്ങളക്കുണ  വനിലെ  കൂടുനതസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  കേണക്കനിനലെടുത്തുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് സണസന്ത്യാന സരക്കന്ത്യാര വളനര കേന്ത്യാകലെക്കൂട്ടനിതനന
പ്രവരതനങ്ങള ആരണഭനിച്ചതനിനന്റെ അടെനിസന്ത്യാനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് അരനിയുനടെ വനിലെ വസ്പീണണ
കുറഞ്ഞതസ്റ്റ് എനന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന മനസനിലെന്ത്യാക്കുനതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ രണന്ത്യാഴ്ചയസ്റ്റ് മുനപസ്റ്റ് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട
മുഖനമനനി എകനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  ആവശനനപ്പെട്ടതനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ആന്ധ്രയനില്കപ്പെന്ത്യായനി  ആന്ധ്ര സരക്കന്ത്യാരുമന്ത്യായനി
നമുക്കസ്റ്റ്  അരനി   കനരനിട  കേനിട്ടന്ത്യാനുള്ള  സന്ത്യാധനതകേനള  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  ചെരച്ച  നചെയ്യുകേയുണന്ത്യായനി.
എകനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മുഖനമനനി  പറയുനതനിനു  മുനപുതനന  മുഖനമനനി  ആന്ധ്രയനില്
കപന്ത്യായ  സന്ദേരഭതനില്  അവനിടെനത  മുഖനമനനിയുമന്ത്യായുണ  ഉപമുഖനമനനിയുമന്ത്യായുണ
നമുക്കന്ത്യാവശനമുള്ള  അരനി  തരന്ത്യാനുള്ള  സണവനിധന്ത്യാനണ  ഒരുക്കണനമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞകപ്പെന്ത്യാള
വളനര അനുകൂലെമന്ത്യായ മറുപടെനി അവരനില്നനിനസ്റ്റ് ഉണന്ത്യായനി. മന്ത്യാത്രമല, അതനിനന്റെ അടെനിസന്ത്യാനതനില്
അവര  ഞങ്ങനള  അകങ്ങന്ത്യാട്ടസ്റ്റ്  കണനിക്കുകേയുണ  നചെയ.  ആ  നനിലെപന്ത്യാടെനിനന്റെ
അടെനിസന്ത്യാനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മുഖനമനനി ആവശനനപ്പെട്ടതനുസരനിച്ചസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന
ആന്ധ്രയനില്  കപന്ത്യായതസ്റ്റ്.  ആന്ധ്രയുനടെ  സനിവനില്  സനനപ്ലസസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനുമന്ത്യായുണ
ആന്ധ്ര  സനിവനില്  സനനപ്ലസസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനിയുമന്ത്യായുണ  ആന്ധ്ര  ഉപമുഖനമനനിയുമന്ത്യായുണ
ഞങ്ങള  സണസന്ത്യാരനിച്ചകപ്പെന്ത്യാള  നമുക്കസ്റ്റ്  ആവശനമുള്ളത്രയുണ  അരനി  ആന്ധ്ര  സനിവനില്
സനനപ്ലസസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനനനക്കന്ത്യാണസ്റ്റ്  സണഭരനിച്ചസ്റ്റ്  ഇടെനനിലെക്കന്ത്യാരനിലന്ത്യാനത  നമ്മുനടെ
സനിവനില് സനനപ്ലസസ്റ്റ് കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനസ്റ്റ് തരന്ത്യാണ എന്നുപറഞ. അതനിനന്റെ ഒരു ധന്ത്യാരണന്ത്യാ
പത്രണ ഒപ്പെനിടുനതനിനുകവണനി  കേന്ത്യാരനങ്ങള നസ്പീങ്ങുന പശന്ത്യാതലെതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് അരനിയുനടെ
വനിലെ ഇങ്ങനന കുറഞ്ഞനതനന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന മനസനിലെന്ത്യാക്കുനതസ്റ്റ്.  സന്ത്യാധന്ത്യാരണഗതനിയനില്
ഇതരണ സന്ദേരഭങ്ങളനില് അരനിയുനടെ വനിലെ വരദനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ് നചെയ്യുനതസ്റ്റ്.  ഇനനലെ
നനപ്രസസ്റ്റ് കേകന്ത്യാട്ടസ്റ്റ് നചെയ ഏറവുണ കുറഞ്ഞ കററസ്റ്റ്  34  രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അങ്ങനന അരനിയുനടെ
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വനിലെയനില് കേന്ത്യാരനമന്ത്യാനയന്ത്യാരു വരദനവസ്റ്റ് ഈ സന്ദേരഭതനില് ഉണന്ത്യായനിനലന്നു മന്ത്യാത്രമല
കുറയുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ് നചെയതസ്റ്റ്. കേഴനിഞ്ഞ രണ മന്ത്യാസങ്ങളക്കുമുനപസ്റ്റ് അരനിയുനടെ വനിലെ കനരനിയ
കതന്ത്യാതനില് വരദനിക്കുകേയുണന്ത്യായനി.  അതനിനുകശഷണ സരക്കന്ത്യാര ഇടെനപട്ടകപ്പെന്ത്യാള കുറച്ചു
കുറഞ. എനന്ത്യാല് വസ്പീണണ മന്ത്യാധനമങ്ങളനില് അരനിയുനടെ വനിലെ കുതനിച്ചു കേയറുന്നു എന
വന്ത്യാരത വനതനിനനത്തുടെരനസ്റ്റ് എലന്ത്യാ കേളക്ടരമന്ത്യാകരന്ത്യാടുണ ഡനി.എസസ്റ്റ്.ഒ.-മന്ത്യാകരന്ത്യാടുണ ഓകരന്ത്യാ
പ്രകദശനതയുണ  ജനിലകേളനിനലെയുണ  കഹന്ത്യാളനസയനില്  ഉടെമകേളുനടെ  കയന്ത്യാഗണ  വനിളനിച്ചു
കൂട്ടണനമനസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  ആവശനനപ്പെട.  കഹന്ത്യാളനസയനില്  ഉടെമകേളുനടെ  കയന്ത്യാഗണ
വനിളനിച്ചുകൂടെനി അരനിയുനടെ വനിലെ ചെരച്ച നചെയ്യുകമന്ത്യാള അവര പറഞ്ഞതസ്റ്റ്,  മന്ത്യാധനമങ്ങളനില്
പറയുന  പ്രകേന്ത്യാരമുള്ള  വനിലെവരദനവസ്റ്റ്  അരനിനയ  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഉണന്ത്യായനിട്ടനിനലന്നുണ
അസണബനമന്ത്യാണസ്റ്റ്  പറയുനനതന്നുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഏതന്ത്യായന്ത്യാലുണ  ആ  ഒരു  കേനന്ത്യാമയനിന
അകതന്ത്യാടുകൂടെനി  അവസന്ത്യാനനിച്ചു.  അരനി  ഇകപ്പെന്ത്യാള  ആവശനതനിനസ്റ്റ്  മന്ത്യാരക്കറനില്  കേനിടന
സനിതനിയുണസ്റ്റ്.  നമ്മുനടെ ലകേവശണ ആവശനതനിനസ്റ്റ് കസന്ത്യാക്കുണസ്റ്റ്. ഇനനിയുണ വന്ത്യാങ്ങന്ത്യാനുള്ള ശമണ
നടെതനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുകപന്ത്യാനലെതനന  കേണസസ്യൂമരനഫഡണ  നല
തയ്യന്ത്യാനറടുകപ്പെന്ത്യാടുകൂടെനി  ഇനസ്റ്റ് നപന്ത്യാതുമന്ത്യാരക്കറനില് ഇടെനപടുന്നു എനതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് അക്കന്ത്യാരനതനില്
ഒരു ആശങയുണ   സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ് ഇല.

അരനിയുനടെ  സനിതനി  ഇതന്ത്യാനണങനില്  പലെവനഞ്ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പലെതനിനുണ  വനിലെ
കുറയുകേയന്ത്യാണുണന്ത്യായതസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.  നടെപ്പെനിലെന്ത്യായ  സന്ദേരഭതനില്  അതസ്റ്റ്  ബന്ത്യാധകേമന്ത്യാകുന
ഉല്പ്പെനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിലെ  കൂടുനമനസ്റ്റ്  എലന്ത്യാവരക്കുണ  ആശങയുണന്ത്യായനിരുന്നു.  എനന്ത്യാല്
ഉഴുനസ്റ്റ്, മലനി, മുളകേസ്റ്റ് എനസ്പീ ഉല്പ്പെനങ്ങളുനടെ വനിലെ തന്ത്യാകഴന്ത്യാട്ടസ്റ്റ് കപന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ് നചെയതസ്റ്റ്.
ഈ  സരക്കന്ത്യാര  അധനികേന്ത്യാരതനില്  വരുനതനിനസ്റ്റ്  മുനപസ്റ്റ്  മുളകേനിനസ്റ്റ്  133  രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ്
കഹന്ത്യാളനസയനില്  കററസ്റ്റ്  ഉണന്ത്യായനിരുനനതങനില്  ഇനതസ്റ്റ്  60  രൂപയസ്റ്റ്  നമ്മുനടെ  സന്ത്യാധന്ത്യാരണ
കേടെയനില് കേനിടന സനിതനിയന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.  അത്ര ഭയങരമന്ത്യായ വനിലെയനിടെനിവന്ത്യാണസ്റ്റ് മുളകേനിനന്റെ
കേന്ത്യാരനതനില് ഉണന്ത്യായനിടള്ളതസ്റ്റ്.  നചെറുപയര  77  രൂപയന്ത്യായനിരുനതസ്റ്റ്  54  രൂപയന്ത്യായുണ കേടെലെ 64
രൂപയന്ത്യായനിരുനതസ്റ്റ്  63  രൂപയന്ത്യായുണ ഉഴുനസ്റ്റ്  150  രൂപയന്ത്യായനിരുനതസ്റ്റ്  57  രൂപയന്ത്യായുണ
തുവരപ്പെരനിപ്പെസ്റ്റ്  127 രൂപയുണന്ത്യായനിരുനതസ്റ്റ്  56 രൂപയന്ത്യായുണ മലനി 88 രൂപയന്ത്യായനിരുനതസ്റ്റ്
61  രൂപയന്ത്യായുണ  കുറഞ.  അങ്ങനന  മനിക്കവന്ത്യാറുണ  എലന്ത്യാ  പലെവനഞ്ജനങ്ങളക്കുണ
പയറുവരഗ്ഗങ്ങളക്കുണ വനിലെ കുറഞ്ഞ സനിതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വരഷക്കന്ത്യാലെമന്ത്യായനി
നമ്മള  കേന്ത്യാണുനതസ്റ്റ്.  ആ  വനിലെക്കുറവനിനന്റെ  കനട്ടണ  സണസന്ത്യാനനത  മുഴുവന  ജനങ്ങളക്കുണ
ലെഭനമന്ത്യാക്കന്ത്യാന  വളനര  നല  ഇടെനപടെലുകേളന്ത്യാണസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാന  സനിവനില്  സനനപ്ലസസ്റ്റ്
കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനുണ കേണസസ്യൂമരനഫസണ നചെയനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.

പ്രകമയന്ത്യാവതന്ത്യാരകേന  എഴുതനി  തനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  പച്ചക്കറനിക്കസ്റ്റ്  വനിലെകൂടെനിനയനന്ത്യാണസ്റ്റ്.
പച്ചക്കറനിക്കസ്റ്റ്  വനിലെ  കൂടെനിയനിടണസ്റ്റ്  എനതസ്റ്റ്  ശരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കേന്ത്യാലെന്ത്യാവസയനിലുണന്ത്യായ
വനതനിയന്ത്യാനവുണ  അതനിഭയങരമന്ത്യായ  വരളച്ചയുണ  നമ്മുനടെ  സണസന്ത്യാനവുണ  തമനിഴസ്റ്റ് നന്ത്യാടുണ
കേരണന്ത്യാടെകേയുണ ഏറ്റുവന്ത്യാകങ്ങണനിവനകപ്പെന്ത്യാള പച്ചക്കറനി ഉല്പ്പെന്ത്യാദനതനില് ഗണനമന്ത്യായ
തനിരനിച്ചടെനിയുണന്ത്യായനി.  ആ സന്ദേരഭതനില് പച്ചക്കറനിക്കസ്റ്റ് വനിലെ വരദനിച്ചു.  എലന്ത്യായനിനണ
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പച്ചക്കറനികേളക്കുണ  വനിലെകൂടെനി.  എനന്ത്യാല്  അതനില് നനിനസ്റ്റ് വനതനസ്തമന്ത്യായ സന്ത്യാഹചെരനണ
ഇകപ്പെന്ത്യാള  ഉണന്ത്യായനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്,  അതനിനസ്റ്റ്  രണമൂനസ്റ്റ്  കേന്ത്യാരണങ്ങളുണസ്റ്റ്.  സണസന്ത്യാനനത
ആഭനനര പച്ചക്കറനി ഉല്പ്പെന്ത്യാദനണ ഇനസ്റ്റ്  ഗണനമന്ത്യായനി വരദനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നമ്മള  ഉല്പ്പെന്ത്യാദനിപ്പെനിക്കുന  നനജവ  പച്ചക്കറനിതനന  കവണനമന  നനിരബനണ
ഉണന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്,  അതരതനില് ആ കേന്ത്യാരനനത കേന്ത്യാണുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സണസന്ത്യാനതനിനസ്റ്റ്
പുറത്തുനനിനസ്റ്റ്  വരുന  പച്ചക്കറനികയന്ത്യാടെസ്റ്റ്  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വലെനിയ  ആഭനിമുഖനണ  ഇന്നുണന്ത്യാകുനനില.
എനന്ത്യാലുണ  വനിലെ  അലണ  കൂടുതലെന്ത്യാനണന  കേന്ത്യാരനണ  സതനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇടെയണന്ത്യായ  വനിലെ
വരദനവനില്നനിന്നുണ  അലണ  തന്ത്യാകഴന്ത്യാട്ടസ്റ്റ്  കപന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.  ഞന്ത്യാന  രന്ത്യാവനിനലെ  അകനകഷനിക്കുകമന്ത്യാള
പച്ചക്കറനി മന്ത്യാരക്കറനില്  പയര  - 50  രൂപ,  തക്കന്ത്യാളനി  - 50  രൂപ,  പന്ത്യാവയ -  35-40
രൂപ, സവന്ത്യാള 28-30 രൂപ, ഉള്ളനി - 85 രൂപ, ഇളവന - 15 രൂപ, നവള്ളരനിക്ക - 22
രൂപ, കചെന - 32 രൂപ, പച്ചമുളകേസ്റ്റ് - 60 രൂപ, കേതനിരനിക്ക - 40 രൂപ  മുരനിങ്ങയ - 36
രൂപ, കേന്ത്യാരറസ്റ്റ് - 56 രൂപ, ഏതയ - 65 രൂപ, കകേന്ത്യാവയ  - 50 രൂപ, ബസ്പീനസസ്റ്റ് - 50
രൂപ,  കേന്ത്യാകബജസ്റ്റ്  -  30  രൂപ ഇപ്രകേന്ത്യാരമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇതനിനന്റെ വനിലെ.  അത്ര വലെനിയ വനിലെ
വരദനവസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാഴുനണനസ്റ്റ്  പറയന്ത്യാന  കേഴനിയുകേയനില.  ഈ  സന്ത്യാഹചെരനതനില്
വനിലെക്കയറണനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിനലെ  ജനങ്ങള  നപന്ത്യാറുതനിമുടന്നു,  വരന്ത്യാന  കപന്ത്യാകുന
ഓണതനിനസ്റ്റ് എനന്ത്യായനിരനിക്കുണ സനിതനി എനനന്ത്യാനക്കയുള്ള ആശങ പ്രകേടെനിപ്പെനികക്കണ
ഒരു  കേന്ത്യാരനവുമനില.  ഓണതനിനസ്റ്റ്  നല  ഒരുക്കങ്ങള  ഞങ്ങള  നടെതനിയനിടണസ്റ്റ്.
ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ  മുഖനമനനി  കൂടെനി  പനങടുത്തുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  1470  ഓണച്ചനകേളന്ത്യാണസ്റ്റ്
സനനപ്ലകകേന്ത്യാ  ഇകപ്പെന്ത്യാള  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഏതു  കേന്ത്യാലെകതക്കന്ത്യാളുണ
കൂടുതലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കൂടെന്ത്യാനത പുതനിയതന്ത്യായനി മന്ത്യാകവലെനികസന്ത്യാറുകേള ആരണഭനിക്കുന സലെത്തുണ
ഓണച്ചന  ഉണന്ത്യാകുണ. എണ.എല്.എ.-മന്ത്യാര  കൂടുതല്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഓണച്ചന
കവണനമനസ്റ്റ്  ആവശനനപ്പെട്ടനിടണസ്റ്റ്.  അവ  കൂടെനിയന്ത്യാകുകമന്ത്യാള  തസ്പീരച്ചയന്ത്യായുണ  എണണ
അതനികനക്കന്ത്യാള  കൂടെന്ത്യാനന്ത്യാണസ്റ്റ്  സന്ത്യാധനത.  കേണസസ്യൂമരനഫഡസ്റ്റ്  ഓകരന്ത്യാ  സഹകേരണ
സന്ത്യാപനങ്ങള  വഴനിയുണ  കൂടുതല്  ഓണച്ചനകേള  സണഘടെനിപ്പെനിക്കന്ത്യാന  തസ്പീരുമന്ത്യാനനിച്ചനിടണസ്റ്റ്,
അതന്ത്യായതസ്റ്റ് 3500 ഓണച്ചനകേള.  മന്ത്യാരക്കറസ്റ്റ് കററനികനക്കന്ത്യാള 30-40 ശതമന്ത്യാനണ വനിലെ
കുറച്ചസ്റ്റ്  നനന്ത്യായവനിലെയസ്റ്റ്  പച്ചക്കറനി  വനിപണനണ  നടെത്തുനതനിനന്ത്യായനി  കൃഷനിവകുപ്പെനിനന്റെ
വനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.നകേ.-യുണ കഹന്ത്യാരട്ടനികകേന്ത്യാരപ്പുണ രണന്ത്യായനിരണ പച്ചക്കറനി ചെനകേള നടെത്തുനതനിനസ്റ്റ്
തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുതനിടണസ്റ്റ്.  സനിവനില്  സനനപ്ലസസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷന  നടെത്തുന  മുഴുവന
ഒന്ത്യാണച്ചനകേളനിലുണ  കൃഷനി  വകുപ്പെനിനന്റെ  ഇതരതനിലുള്ള  ഓണച്ചനകേള  ഉണന്ത്യാകേണനമനസ്റ്റ്
അറനിയനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  ഇനസ്റ്റ്  അതനികന്മേല്  തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുക്കന്ത്യാന  കപന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഫന്ത്യാനനഞസനി
അടെനിസന്ത്യാനതനില്  പച്ചക്കറനി  സന്ത്യാളുകേള  ഇലന്ത്യാത  എലന്ത്യാ  സനിവനില്  സനനപ്ലസസ്റ്റ്
ഒഒൗട്ടസ്റ്റ് നലെറ്റുകേളനിലുണ അവ തുടെങ്ങന്ത്യാന തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുതനിടണസ്റ്റ്. ഇക്കന്ത്യാരനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ് സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്
ഓണതനിനുകവണനി  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യായനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  സണസന്ത്യാന  ചെരനിത്രതനില്  ആദനമന്ത്യായനി
വനിലെക്കയറണ പനിടെനിച്ചുനനിരത്തുനതനിനുണ വനിലെ കമന്ത്യാണനിറര നചെയ്യുനതനിനുമന്ത്യായനി നനപ്രസസ്റ്റ്
കമന്ത്യാണനിററനിണഗസ്റ്റ് സണവനിധന്ത്യാനതനിനസ്റ്റ് രൂപണ നകേന്ത്യാടുതസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് പ്രവരതനിച്ചു നകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ആ നനപ്രസസ്റ്റ് കമന്ത്യാണനിററനിണഗസ്റ്റ്  നസല് അതന്ത്യാതസ്റ്റ്  സന്ദേരഭങ്ങളനില് സണസന്ത്യാനനതയുണ
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ഇതര സണസന്ത്യാനങ്ങളനികലെയുണ വനിലെനനിലെവന്ത്യാരണ സൂക്ഷ്മമന്ത്യായനി  പഠനിച്ചസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെനിനസ്റ്റ്
യഥന്ത്യാസമയണ നനിരകദ്ദേശണ തരന്ത്യാനുള്ള എലന്ത്യാ നടെപടെനികേളുണ പൂരതനിയന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
ഫലെപ്രദമന്ത്യായനി  ഇനസ്റ്റ്  മന്ത്യാരക്കറനില്  പ്രവരതനിച്ചുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതന്ത്യാണസ്റ്റ്
സന്ത്യാഹചെരനനമനനിരനിനക്ക വനിലെക്കയറതനിനന്റെ ഒരു വനന്ത്യാധനിയുണ  ഇഒൗ ഓണക്കന്ത്യാലെതസ്റ്റ്
നമ്മനള  പനിടെനികൂടുനമനസ്റ്റ്  ആരുണ  വനിചെന്ത്യാരനികക്കണതനില.  കേഴനിഞ്ഞ  ഓണകതക്കന്ത്യാള
വനിലെക്കയറമനിലന്ത്യാത  ഒരു  ഓണണ  ഒരുക്കുനതനിനന്ത്യായനി  ഇഒൗ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  എലന്ത്യാ
സണവനിധന്ത്യാനവുണ ഉപകയന്ത്യാഗനപ്പെടുത്തുണ,  അങ്ങനന പ്രവരതനിക്കുണ എനന്ത്യാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ്
ഇതു സണബനനിച്ചസ്റ്റ് പറയന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബന്ത്യാഹനിണ:  സര,  ഇഒൗ സണസന്ത്യാനനത സന്ത്യാധന്ത്യാരണക്കന്ത്യാരന്ത്യായ
ജനങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന  ഗുരുതരമന്ത്യായ  വനിലെക്കയറതനിനന്റെ  സന്ത്യാഹചെരനണ  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട
മനനി ഇത്ര ലെന്ത്യാഘവകതന്ത്യാടുകൂടെനി  കേന്ത്യാണുനമനസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന പ്രതസ്പീകനിച്ചനില.  സതനതനില്
മനനിയുനടെ പ്രസ്തന്ത്യാവന എനന അത്ഭുതനപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. മനനി പറയുനതസ്റ്റ്
വനിലെക്കയറണ  ഉണന്ത്യായനിട്ടനില  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അരണയുനടെ  ബുദനിയന്ത്യാകണന്ത്യാ  മനനിക്കസ്റ്റ്
എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് സണശയണ. കേഴനിഞ്ഞദനിവസണ 7-8-2017-നസ്റ്റ് ശസ്പീ. സനി.എഫസ്റ്റ്.
കതന്ത്യാമസസ്റ്റ്  കചെന്ത്യാദനിച്ച  'സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്  അരനിയുനടെ  വനിലെ ഗണനമന്ത്യായനി  വരദനിച്ചനിടള്ളതസ്റ്റ്
ശദയനില്നപ്പെട്ടനിടകണന്ത്യാ'  എന  കചെന്ത്യാദനതനിനസ്റ്റ്  മനനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുന  ഉതരണ,
'സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്  അരനിയുനടെ  വനിലെ  വരദനിച്ചനിടള്ളതന്ത്യായനി  ശദയനില്നപ്പെട്ടനിടണസ്റ്റ്'  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അകത  മറുപടെനിതനന  ശസ്പീ.  പന്ത്യാറയല്  അബ്ദുള്ള,  നപ്രന്ത്യാഫ.  ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുനനസന
തങ്ങള, ശസ്പീ. നകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി എനസ്പീ എണ.എല്.എ.മന്ത്യാരക്കുണ  നകേന്ത്യാടുതതസ്റ്റ്.  എലന്ത്യാണ
7-ാം തസ്പീയതനി നകേന്ത്യാടുത മറുപടെനികേളന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇനനലെ നകേന്ത്യാടുത മറുപടെനി ഇന്നുതനന
മനനി  നനികഷധനിക്കുനമനസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന ഒരനിക്കലുണ പ്രതസ്പീകനിച്ചതല.  മന്ത്യാത്രമല,  മനനി ഇങ്ങനന
നനികഷധനിച്ചതുനകേന്ത്യാണ  മന്ത്യാത്രണ  പറയുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്,  ഇനനലെ  കഹന്ത്യാരട്ടനികകേന്ത്യാരപ്പെനില്നനിനസ്റ്റ്
എടുത വനിലെനനിലെവന്ത്യാര പട്ടനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ്. (വനിലെനനിലെവന്ത്യാരപ്പെട്ടനികേ ഉയരതനിക്കന്ത്യാണനിച്ചു.) ഇഒൗ
വനിലെനനിലെവന്ത്യാര  പട്ടനികേയനിനലെ  കററ്റുണ  ഇനസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനി  പറഞ്ഞ
കററ്റുണ  തമ്മനില്  പച്ചക്കറനിയുനടെ  വനിലെയനില്  കേനികലെന്ത്യായസ്റ്റ്  10-15 രൂപയുനടെ  വനതനന്ത്യാസണ
വരുന്നുണസ്റ്റ്.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനി  വന്ത്യായനിച്ച  ലെനിസനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  ബസ്പീനസനിനസ്റ്റ്
കേനികലെന്ത്യായസ്റ്റ്  50  രൂപ എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇനനലെ കഹന്ത്യാരട്ടനികകേന്ത്യാരപ്പെനില്നനിന്നു വന്ത്യാങ്ങനിയ ഇഒൗ
ലെനിസനില് 60 രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ് കേന്ത്യാണനിച്ചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. എലന്ത്യാണ ഇതുകപന്ത്യാനലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്. മന്ത്യാത്രമല
മനനി  സഭനയ  നതറനിദരനിപ്പെനിക്കുന്നുനവന  ഗുരുതരമന്ത്യായ  അവസന്ത്യാവനികശഷണ  കൂടെനി
ഇവനിനടെയുണസ്റ്റ്.  ഇനതന്ത്യാന്നുണ  ഞന്ത്യാന  പ്രദരശനിപ്പെനിക്കണനമനസ്റ്റ്  വനിചെന്ത്യാരനിച്ചതല,  മനനി
ഇങ്ങനന പറഞ്ഞതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് പറയുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അരനിക്കസ്റ്റ് വനിലെ കൂടെനിയനിട്ടനില എനന്ത്യാണസ്റ്റ്
പറഞ്ഞനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഡനിപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്നമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇക്കകണന്ത്യാമനികസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  സന്ത്യാറനിസനികനിനന്റെ
നനസറനില് നനിനനടുത അരനിയുനടെ വനിലെപ്രകേന്ത്യാരണ മന്ത്യാരക്കറനില് മട്ട  അരനിയുനടെ വനിലെ
കസറസ്റ്റ് ആവകറജസ്റ്റ് കേന്ത്യാണനിക്കുനതസ്റ്റ് 43 രൂപ 14 നനപസയന്ത്യാണസ്റ്റ്. അതുകപന്ത്യാനലെ നന്ത്യാടെന
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അരനിയുനടെ  വനിലെ  കേന്ത്യാണനിക്കുനതസ്റ്റ്  'Rice  red  -  open  market  (nadan)'-   41.57
രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനി  ഇവനിനടെ  സകരഖ  അരനിയുനടെ  വനിലെനയക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്
പറഞ.  സന്ത്യാധന്ത്യാരണ എനന്റെ വസ്പീട്ടനില് സകരഖ അരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ് വന്ത്യാങ്ങുനതസ്റ്റ്.   നകേന്ത്യാകണന്ത്യാട്ടനിയനില്
അരനി കഹന്ത്യാളനസയനിലെന്ത്യായനി  വനിതരണണ നചെയ്യുന ആളനികനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  ഇനസ്റ്റ് രന്ത്യാവനിനലെ ഞന്ത്യാന
നടെലെനികഫന്ത്യാണനില്ക്കൂടെനി വനിലെ അകനകഷനിച്ചകപ്പെന്ത്യാള അകദ്ദേഹണ സകരഖ അരനിയുനടെ വനിലെ
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  കേനികലെന്ത്യായസ്റ്റ്  40  രൂപ  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എനന്ത്യാല്  മനനി  ഇവനിനടെ
പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  കേനികലെന്ത്യായസ്റ്റ്  31  രൂപ  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അങ്ങനനനയങനില്  ആ  അരനി  കുറച്ചസ്റ്റ്
കേനിട്ടനിയനിരുനനങനില്  എനനിക്കസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാണകപന്ത്യായനി വനിറസ്റ്റ്,  ലെന്ത്യാഭമുണന്ത്യാക്കന്ത്യാമന്ത്യായനിരുന്നു.
മനനി അതസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് തനന്ത്യാല് വളനര നനന്ത്യായനിരുന്നു എനന്ത്യാണസ്റ്റ് പറയന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.  എനനിക്കസ്റ്റ്
പശന്ത്യാതലെമന്ത്യായനി  ഒരു  കേന്ത്യാരനണ  പറയന്ത്യാനുണസ്റ്റ്.  ഇടെതുപക  ജനന്ത്യാധനിപതനമുനണനി
അധനികേന്ത്യാരതനില് വനകപ്പെന്ത്യാള പ്രകേടെനപത്രനികേയനില് പറഞ്ഞനിടള്ള കദശന്ത്യാഭനിമന്ത്യാനനിയുനടെ
വന്ത്യാരതയന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്. എലന്ത്യാ പ്രന്ത്യാവശനവുണ ഇങ്ങനന ആവരതനികക്കണതനില, 5 വരഷവുണ
ഇനനി വനിലെകൂടെനില എനന്ത്യാണസ്റ്റ് പറഞ്ഞനിടള്ളതസ്റ്റ്. ഇനസ്റ്റ് വനിലെ കൂടെനിയനിടനണന്നുള്ളതസ്റ്റ് ഒരു
യന്ത്യാഥന്ത്യാരതനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ആരക്കുണ നനികഷധനിക്കന്ത്യാനന്ത്യാകേന്ത്യാതവനിധണ കൂടെനിയനിടണസ്റ്റ്.  മനനിതനന
കേഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭയനില് പറഞ്ഞതസ്റ്റ് പച്ചക്കറനിയുനടെയുണ മറ്റു പലെവനഞ്ജനങ്ങളുനടെയുണ
അരനിയുനടെയുണ വനിലെയനില്  21  ശതമന്ത്യാനണവനര വരദനവസ്റ്റ് ഉണന്ത്യായനിടനണനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പനണന്ത്യാനക്ക
ഇതസ്റ്റ്  ആകഗന്ത്യാളവല്ക്കരണമന്ത്യാണസ്റ്റ്,  ഉദന്ത്യാരവല്ക്കരണമന്ത്യാണസ്റ്റ്,  കകേന്ദ്രഗവണനമന്റെനിനന്റെ
നയമന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനനന്ത്യാനക്കയുള്ള  കേന്ത്യാരണങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞനിരുനതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെന്ത്യാള  കകേന്ദ്ര
ഗവണനമന്റെനിനന  പറയുനനില, അതസ്റ്റ് ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമന്ത്യാദനിനയ കപടെനിച്ചനിട്ടന്ത്യാകണന്ത്യാനയനസ്റ്റ്
ഞങ്ങളക്കറനിയനില.  വനിലെ  നനിയനനിക്കന്ത്യാനകവണനി  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  നമഷനിനറനിയുണസ്റ്റ്,
നപന്ത്യാതുമന്ത്യാരക്കറനില് സരക്കന്ത്യാര ഇടെനപടെണണ,  കേരനിഞനക്കന്ത്യാനര പനിടെനിച്ചുനകേട്ടണണ.......
(ബഹളണ).......

മനി  .   സസ്പീക്കര  : പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്....പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്.....നനിങ്ങളതനന ബഹളമുണന്ത്യാക്കനിയന്ത്യാല് എങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്,
അകദ്ദേഹണ സണസന്ത്യാരനിക്കനട്ട .

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബന്ത്യാഹനിണ: സര, അനതന്ത്യാന്നുണ നചെയ്യന്ത്യാത മനനി, പകേരനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്
നചെയ്യുനതസ്റ്റ്?  ഇഒൗ സന്ത്യാധനങ്ങളുനടെ വനിലെനനിലെവന്ത്യാരനമന്ത്യാന്നുണ ഞന്ത്യാന ഇനനി പ്രദരശനിപ്പെനിക്കന്ത്യാകനന്ത്യാ,
പറയന്ത്യാകനന്ത്യാ ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  വലെനിയ ഉളളനിക്കസ്റ്റ് ഇകപ്പെന്ത്യാഴുള്ള വനിലെ 34 രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ്,
നചെറനിയ ഉളളനിയുനടെ വനിലെ 100  രൂപ വനരയന്ത്യായനി.  മുളകേനിനന്റെ വനിലെ ഇഒൗ ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്
വനകപ്പെന്ത്യാള 40 രൂപയന്ത്യായനിരുനതസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാള 80 രൂപയന്ത്യായനി.  ഇനനത മന്ത്യാധനമണ
പത്രണ  ഞന്ത്യാന  വന്ത്യായനിക്കന്ത്യാണ.  'പലെചെരക്കനിനസ്റ്റ്  നപന്ത്യാളളുണ  വനിലെ,  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.-യുനടെ  കപരനില്
അവശനസന്ത്യാധന  വനിലെ  കുതനിക്കുന്നു'.  നനടെറനില്  മന്ത്യാത്രണ  ഞന്ത്യാന  വന്ത്യായനിച്ചു  കപന്ത്യാകേന്ത്യാണ.
ഇനനത മന്ത്യാധനമണ  പത്രതനില് പറയുന്നു, -  'പനിടെനിച്ചു  നകേട്ടന്ത്യാനന്ത്യാകേന്ത്യാനത അരനിവനിലെ,
നനകേനപന്ത്യാളളനി  നവളനിനച്ചണ,  നനമദയണ  നവലതനിനുണ  രകയനില,  വനിലെ  കുറയന്ത്യാനത
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ധന്ത്യാനനങ്ങള,  ബനിരനിയന്ത്യാണനി  അരനിക്കുണ  നനയ്യനിനുണ  നപരുണവനിലെ,  ഭന്ത്യാരണ  ഇരട്ടനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്
ഗനന്ത്യാസസ്റ്റ്  വനിലെ,  തക്കന്ത്യാളനിക്കസ്റ്റ്  ആശകന്ത്യാസണ;  സവന്ത്യാള  കുതനിക്കുന്നു'.  ഇകപ്പെന്ത്യാള  ഉളളനിക്കസ്റ്റ്
നപന്ത്യാന്നുണവനിലെ,  മനുഷനനന്റെ  തലെയസ്റ്റ്  പുല്ലുവനിലെ  എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്  അവസ.  ഇഒൗ  പത്രതനില്
തനന  പറയുന  മനറന്ത്യാരു  കേന്ത്യാരനമുണസ്റ്റ്.  വനിലെ  കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  നഎസക്കനിനന്റെ  കകേന്ത്യാഴനിക്കു
മന്ത്യാത്രണ.  മനിനനിഞ്ഞന്ത്യാനനത  കേഒൗമുദനിയനില്  പറയുന്നു,-തക്കന്ത്യാളനിക്കുണ  ഉളളനിക്കുണ  പനിനന്ത്യാനലെ
സവന്ത്യാളയണ നപന്ത്യാന്നുവനിലെ;  വനിപണനിയനില് ഇടെനനിലെക്കന്ത്യാരുനടെ നനകേനപന്ത്യാള്ളുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

കകേരള കേഒൗമുദനി പത്രതനില് പറയുന്നു- 'ഇരുപതനി ഒനപതസ്റ്റ് രൂപയുനടെ അരനിക്കസ്റ്റ്
നന്ത്യാലതനി ഏഴസ്റ്റ് രൂപ'. 10-4-2017 -നലെ മന്ത്യാതൃഭൂമനി പത്രതനില് വന വന്ത്യാരത - 'മൂനസ്റ്റ്
മന്ത്യാസണനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് അരനിവനിലെ കുതനിച്ചുയരന്നുനവനസ്റ്റ് സരക്കന്ത്യാര റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് '. ഇങ്ങനന വനിലെ
നനിലെവന്ത്യാരണ കുതനിച്ചുയരുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  വനിലെനനിലെവന്ത്യാരണ  പനിടെനിച്ചു നകേട്ടന്ത്യാന സരക്കന്ത്യാര ഇടെനപടെകണ?
സരക്കന്ത്യാര ഇതനില് ഇടെനപടുനനില, നനകേയുണ നകേട്ടനി കനന്ത്യാക്കനി നനില്ക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ
കജന്ത്യാലെനി തലന്ത്യാനുണ നകേന്ത്യാലനിക്കന്ത്യാനുണ അതസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് സമന്ത്യാധന്ത്യാനണ പറയലുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  തലനിക്കുകേയുണ
നകേന്ത്യാലനിക്കുകേയുണ നചെയ കശഷമുള്ള സമന്ത്യാധന്ത്യാന ചെരച്ചകേള കടെന്ത്യാളകസന്ത്യായനിയുനടെ  'വന്ത്യാര
ആന്റെസ്റ്റ്  പസ്പീസസ്റ്റ്  'എന ബുക്കസ്റ്റ്  കപന്ത്യാനലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്,  യുദവുണ  സമന്ത്യാധന്ത്യാനവുണ  എന രൂപതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്
സരക്കന്ത്യാര നചെയ്യുനതസ്റ്റ്.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബന്ത്യാഹനിണ,  അരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ് ചെരച്ചന്ത്യാ വനിഷയണ.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബന്ത്യാഹനിണ: സര, ഇതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ ശദ.  സരക്കന്ത്യാര
അടെനിയനരമന്ത്യായനി വനിലെക്കയറതനിനന്റെ വനിഷയതനില് ഇടെനപടെന്ത്യാനന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്. വനിലെ
കൂടുനതസ്റ്റ്  ഇഒൗ സഭയുനടെ ശദയനില്നപ്പെടുത്തുകേ,  കകേരളതനിനലെ ജനങ്ങളക്കുകവണനി
സണസന്ത്യാരനിക്കുകേ എന്നുള്ള കജന്ത്യാലെനി മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള നനിരവഹനിക്കുനതസ്റ്റ്. അങ്ങനന
നചെയ്യുകമന്ത്യാള അതനിനന വനിലെകുറച്ചസ്റ്റ് കേന്ത്യാണുകേയുണ, ഞങ്ങള പറയുനതസ്റ്റ് അസണബനമന്ത്യാനണനസ്റ്റ്
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മനനി പറയുകേയുണ നചെയ. 'അസണബനണ' എന പദണ മനനി പ്രകയന്ത്യാഗനിച്ചതനില്
സങടെമുണസ്റ്റ്.  ആ രസ്പീതനിയനികലെയസ്റ്റ്  കേന്ത്യാരനങ്ങള കപന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  വനിലെ നനിയനനിക്കന്ത്യാന
നപന്ത്യാതു  മന്ത്യാരക്കറനില്  ഇടെനപടുനനില  എന്നുമന്ത്യാത്രമല,  അവനിനടെയുള്ള സന്ത്യാധനതനിനന്റെ
കേകന്ത്യാളനിറനിയുണ വളനര  കമന്ത്യാശമന്ത്യാണസ്റ്റ്  (ഒരു  ധന്ത്യാനനനപ്പെന്ത്യാടെനിയുനടെ  പന്ത്യായറസ്റ്റ്  ഉയരതനിക്കന്ത്യാട്ടനി)  ഇതസ്റ്റ്
ഒരു  പന്ത്യായറസ്റ്റ്  ഉഴുനന്ത്യാണസ്റ്റ്.......(ബഹളണ).....

മനി  .   സസ്പീക്കര: ഇതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് നപന്ത്യാടെനിയന്ത്യാണസ്റ്റ് ?

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബന്ത്യാഹനിണ:  സര,  ഇതസ്റ്റ്  ഉഴുനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഒനര  മന്ത്യാസണ  മുനപസ്റ്റ്
കേമകലെശകരനത  സലപ്ല-കകേന്ത്യാ  ഔട്ടസ്റ്റ് നലെറനില്നനിന്നുണ  ഒരു  ഉപകഭന്ത്യാകന്ത്യാവസ്റ്റ്  വന്ത്യാങ്ങനിയതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഇകപ്പെന്ത്യാള ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയന്ത്യാനത നപന്ത്യാടെനിയന്ത്യായനിരനിക്കുന്നു.  ഉപകഭന്ത്യാകന്ത്യാവസ്റ്റ് അതസ്റ്റ്
തനിരനിച്ചു  നകേന്ത്യാടുക്കുകമന്ത്യാള  അതസ്റ്റ്  തനിരനിനകേ  എടുക്കുനനില.  'സനനപ്ലകകേന്ത്യാ'  വനിതരണണ  നചെയ
സന്ത്യാധനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനിനന്റെ  ഗുണനനിലെവന്ത്യാരണ  ഒനസ്റ്റ്  ചെനിനനിച്ചുകനന്ത്യാക്കൂ....(ബഹളണ).....
സലപ്ലകകേന്ത്യാ വഴനി പന്ത്യാക്കസ്റ്റ് നചെയസ്റ്റ് വനില്പ്പെന നടെത്തുന ഉല്പ്പെനങ്ങളനിനലെ കേവറുകേളനില്
പന്ത്യായസ്റ്റ് നചെയ തസ്പീയതനി, അളവസ്റ്റ്  മുതലെന്ത്യായവ നനിരബനമന്ത്യായുണ  കരഖനപ്പെടുതണണ.
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മനി  .   സസ്പീക്കര: പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്.. പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്........ ശസ്പീ. എ. എന. ഷണസസ്പീര..... ഇരനിക്കൂ....

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബന്ത്യാഹനിണ: സര, സനനപ്ലകകേന്ത്യാ വനിതരണണ നചെയ ഇഒൗ സന്ത്യാധനണ
എനന്ത്യാണസ്റ്റ് മന്ത്യാനുഫന്ത്യാക്ചെര നചെയതസ്റ്റ്?....(ബഹളണ)...

മനി  .    സസ്പീക്കര:  സഭന്ത്യാചെട്ടങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിരുദമന്ത്യായ  പലെ  കേന്ത്യാരനങ്ങളുണ  ഇവനിനടെ
നടെക്കുന്നുണസ്റ്റ്,  നനിങ്ങള  അവനിനടെ  ഇരനിക്കൂ......ബന്ത്യാനര  ഒന്നുണ  പന്ത്യാടെനില.  ഇരനിക്കൂ...  അകദ്ദേഹണ
പറഞ്ഞസ്റ്റ്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കനട്ട,  നനിങ്ങള  അവനിനടെ  ഇരനിക്കൂ...പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്..ശസ്പീ.  പനി.  നകേ.  ബഷസ്പീര
ക്ഷുഭനിതനന്ത്യാകകേണ.  ഞന്ത്യാന സണസന്ത്യാരനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്,  നനിങ്ങള ഇടെനപകടെണ.  നനിങ്ങളക്കു
കവണനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്,  പ്രതനിപകതനിനസ്റ്റ്  കവണനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്   ഞന്ത്യാന  സണസന്ത്യാരനിക്കുനതസ്റ്റ്.......
ഇരനിക്കൂ...

പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവസ്റ്റ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  നചെനനിതലെ  ):  സര,  മനനിക്കസ്റ്റ്  മറുപടെനി
പറയന്ത്യാമകലന്ത്യാ, അതനിനന്ത്യാല് ഭരണകേകനി അണഗങ്ങള ഇങ്ങനന ബഹളണ ഉണന്ത്യാക്കനിയനിട്ടസ്റ്റ്
എനന്ത്യാണസ്റ്റ്  കേന്ത്യാരനണ.  ഇതനിനനലന്ത്യാണ  മറുപടെനി  പറയന്ത്യാനുള്ള  കേഴനിവസ്റ്റ്  മനനിക്കുണകലന്ത്യാ,
അകദ്ദേഹണ പറയനട്ട.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  മനനി മറുപടെനി പറയുണ.  ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബന്ത്യാഹനിണ,  അങ്ങസ്റ്റ് കവഗണ
പൂരതനിയന്ത്യാക്കണണ.

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബന്ത്യാഹനിണ:  സര,  പൂഴനിവയ്പുകേന്ത്യാകരന്ത്യാടുണ   കേരനിഞനക്കന്ത്യാകരന്ത്യാടുണ
സരക്കന്ത്യാര പറയുനതസ്റ്റ് ......(ബഹളണ)....

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  എണ.  സകരന്ത്യാജസ്റ്റ്  ഇരനിക്കൂ.....പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്....പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്...മനനി  നല
സമരതമന്ത്യായനി  മറുപടെനി  പറയുണ.  നനിങ്ങള  ഇരനിക്കൂ...  പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്....  അകദ്ദേഹണ  മന്ത്യാത്രണ
സണസന്ത്യാരനിക്കനട്ട.

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബന്ത്യാഹനിണ: സര, നപന്ത്യാതുവനിപണനിയനില് സരക്കന്ത്യാര ഇടെനപടുനനില.
വനിലെനനിലെവന്ത്യാരണ  കുറയന്ത്യാന  സരക്കന്ത്യാര  ഒന്നുണ  നചെയ്യുനനില.  കേരനിഞനക്കന്ത്യാരക്കുണ
പൂഴനിവയ്പുകേന്ത്യാരക്കുണ  ഇഷണകപന്ത്യാനലെ  വനിഹരനിക്കന്ത്യാന  സമയണ  നകേന്ത്യാടുതനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
'വനിലെ  കൂട്ടനികക്കന്ത്യാള,  സരക്കന്ത്യാര  ഒപ്പെമുണസ്റ്റ്  'എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാഴനത  മുദന്ത്യാവന്ത്യാകേനമന്ത്യായനി
സരക്കന്ത്യാര  അണഗസ്പീകേരനിച്ചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഇവനിനടെ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന്റെ  കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ്  തുടെങ്ങനിയ
കുകറ നന്മേ കഷന്ത്യാപ്പുകേള ഉണന്ത്യായനിരുന്നു.  നന്മേ കഷന്ത്യാപ്പുകേനളന്ത്യാനക്ക പൂട്ടനി, മദന ഷന്ത്യാപ്പുകേള
തുറക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്  സരക്കന്ത്യാര  നചെയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ആ  രസ്പീതനിയനികലെയസ്റ്റ്  കേന്ത്യാരനങ്ങള  കപന്ത്യാകുകമന്ത്യാള
കഹന്ത്യാരട്ടനികകേന്ത്യാരപ്പെസ്റ്റ്  ഉളനപ്പെനടെയുള്ള സരക്കന്ത്യാര ഒഒൗട്ടസ്റ്റ് നലെറ്റുകേളനില് വനിതരണണ നചെയ്യുന
ഒനനിനുണ കേകന്ത്യാളനിറനിയനില എനതനിനുള്ള ഉദന്ത്യാഹരണമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.   ഇതു
തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ് പത്രങ്ങളുണ പറയുനതസ്റ്റ്;  ചെന്ത്യാലെയനില് ഉള്ളനി വനിലെ  80  രൂപ,  കഹന്ത്യാരട്ടനികകേന്ത്യാരപ്പെനില്
125  രൂപ....  പത്രകേട്ടനിണഗന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്.   അതുകപന്ത്യാനലെ  മനറന്ത്യാരു  വന്ത്യാരത,  കേന്ത്യാപ്പെനിനപ്പെന്ത്യാടെനി
കേരന്ത്യാറനിലുണ  വന  അഴനിമതനി.  ഇനതന്ത്യാനക്കയന്ത്യാണസ്റ്റ്  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  ഒഒൗകദനന്ത്യാഗനികേ
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സണവനിധന്ത്യാനതനിനന്റെ  കേസ്പീഴനില്  നടെക്കുനതസ്റ്റ്.  സനനപ്ലകകേന്ത്യായനില്  കേരന്ത്യാറുകേന്ത്യാര  സണഘടെനിതമന്ത്യായനി
അവശനസന്ത്യാധനങ്ങളുനടെ വനിലെ കൂട്ടനി.  ഇങ്ങനന സരക്കന്ത്യാര സണവനിധന്ത്യാനതനില്തനന
നടെക്കുകമന്ത്യാള എവനിനടെയന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇടെനപടുനതസ്റ്റ്? ഇങ്ങനന കതന്ത്യാന്നുണകപന്ത്യാനലെ കേന്ത്യാരനങ്ങള
നചെയനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകമന്ത്യാള  ഒന്നുണ  നടെക്കുനനില  എന്നുപറയുണ.  'ഞന്ത്യാനനന്ത്യാന്നുമറനിഞ്ഞനികല
രന്ത്യാമനന്ത്യാരന്ത്യായണ'  എന രൂപതനില് കുനണപനിടെനിച്ചനിരനിക്കുന മനനിയുണ,  മനനിസഭയുമന്ത്യാണുള്ളതസ്റ്റ്.
ഉതമനന്ത്യായ മനനി അകദ്ദേഹതനിനന്റെ ആ നന്മേ മുഴുവന ഉളനക്കന്ത്യാണനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇക്കന്ത്യാരനതനില്
ഇടെനപടെണണ.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഈ വനിഷയണ വളനര അടെനിയനരമന്ത്യായനി സഭ നനിരതനി
വച്ചസ്റ്റ് ചെരച്ച നചെയ്യണനമനസ്റ്റ് ആവശനനപ്പെടുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ഭകനവുണ സനിവനില് സനനപ്ലസണ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   പനി  .    തനികലെന്ത്യാതമന  ):  സര,
അരനിയുനടെ വനിലെ ഒടണ വരദനിച്ചനിട്ടനില എനസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന പറഞ്ഞനില.  അരനിയുനടെ വനിലെയനില്
കേഴനിഞ്ഞ കമയസ്റ്റ്,  ജൂണ,  ജൂലലെ മന്ത്യാസങ്ങളനില് കനരനിയ വരദനവസ്റ്റ് ഉണന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ
സഭയനിലുണ  ആ  വനിഷയണ  ചെരച്ച  നചെയനിടണസ്റ്റ്.  ആന്ധ്രയനില്നനിന്നുണ   വന്ത്യാങ്ങനിയനിരുന
ജയ അരനിക്കന്ത്യാണസ്റ്റ് പ്രധന്ത്യാനമന്ത്യായുണ കൂടുതലെന്ത്യായനി വനിലെ വരദനിച്ചതസ്റ്റ്. ആ അരനി കകേരളസ്പീയര
മന്ത്യാത്രമല തമനിഴസ്റ്റ് നന്ത്യാടുണ കേരണന്ത്യാടെകേയുണ കൂടുതല് ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കുവന്ത്യാന തുടെങ്ങനി.  പനിനന
ശസ്പീലെങയനികലെയണ  കേയറ്റുമതനി  വന സന്ത്യാഹചെരനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  ജയ അരനിക്കസ്റ്റ്  വനിലെ  വരദനിച്ചതസ്റ്റ്.
എന്നു മന്ത്യാത്രമല,  ജയ അരനി സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ് എതനിച്ചസ്റ്റ് ഇവനിനടെ വനിതരണണ നചെയ്യുന
ഒരു കലെന്ത്യാബനി ഉണസ്റ്റ്. വനിലെ കൂട്ടന്ത്യാനുള്ള വളനര ഫലെപ്രദമന്ത്യായ ഇടെനപടെലുകേളന്ത്യാണസ്റ്റ് അവര
നടെതനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ആ  സന്ത്യാഹചെരനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  ആന്ധ്രയനില്  കപന്ത്യായനി  അവനിടെനത
സണസന്ത്യാന ഗവണനമന്റെനിനന കേന്ത്യാണുനതുണ അവരുനടെ  സനിവനില്  സനനപ്ലസസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷന
വഴനി നമ്മുനടെ സണസന്ത്യാനതനിനന്ത്യാവശനമന്ത്യായ അരനി സണഭരനിച്ചു തരണനമനസ്റ്റ് ആവശനനപ്പെടുനതുണ.

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ് നചെനനിതലെ: സര, ആന്ധ്രയനില് നനിനസ്റ്റ് അരനി വന്ത്യാങ്ങന്ത്യാനുള്ള കകേന്ത്യാണടന്ത്യാക്ടസ്റ്റ്,
എണ.ഒ.യു.  നനസന നചെയ എനസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ.  എത്ര രൂപ നനിരക്കനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് ആന്ധ്രയനിനലെ
സനിവനില് സനനപ്ലസസ്റ്റ് കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനുമന്ത്യായനി  നമ്മള എഗ്രനിനമന്റെനില് ഏരനപ്പെട്ടനതനസ്റ്റ്
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മനനി വനകമന്ത്യാക്കുകമന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലെന്ത്യാതമന: സര, എണ.ഒ.യു. നനസന നചെയ്യന്ത്യാനുള്ള കപപ്പെനറന്ത്യാനക്ക
നനകേമന്ത്യാറനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്, അതനിനന്റെ നനഫനല് ഡനിസനിഷന ആയനില. അവര
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്, നനിങ്ങള ഏതസ്റ്റ് സന്ദേരഭതനില് വന്ത്യാങ്ങുനതനികനക്കന്ത്യാളുണ വനിലെ കുറച്ചസ്റ്റ്
തരന്ത്യാനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നപന്ത്യാതുവനിലുള്ള  ധന്ത്യാരണ  അതന്ത്യാണസ്റ്റ്,  അതനിനന്റെ  അടെനിസന്ത്യാനതനിലുള്ള
നസ്പീക്കങ്ങള കവഗതനില് നടെതനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഓണതനിനസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് ആവശനമന്ത്യായ
അരനിയുനടെ ഒരു ഭന്ത്യാഗണ അങ്ങനന എതനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയുനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് പ്രതസ്പീകനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അതു കേഴനിഞ്ഞന്ത്യാല് തുടെരച്ചയന്ത്യായനി അരനി ലെഭനിക്കന്ത്യാനുള്ള അവസരമുണന്ത്യാകുണ എനന്ത്യാണസ്റ്റ്
അവനിനടെ  നടെന  ചെരച്ചയനിലുണന്ത്യായ  ധന്ത്യാരണ.  തസ്പീരച്ചയന്ത്യായുണ  ഇടെനനിലെക്കന്ത്യാരനനിലന്ത്യാനത
അരനി  കേനിടന  സന്ത്യാഹചെരനമുണന്ത്യായന്ത്യാല്  അരനിയുനടെ  വനിലെയനില്  ഗണനമന്ത്യായ  കുറവുണന്ത്യാകുനമന
കേന്ത്യാരനണ ഉറപ്പെന്ത്യാണസ്റ്റ്.
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ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  നചെനനിതലെ:  സര,  മുഖനമനനി  അക്കന്ത്യാരനണ  എകനന്ത്യാടുണ  പറഞ്ഞതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ആന്ധ്രയനിനലെ ഉപമുഖനമനനിയന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇഒൗ നനിരകദ്ദേശണ വച്ചതസ്റ്റ്, അതനുസരനിച്ചസ്റ്റ് ആന്ധ്രയനില് നനിനസ്റ്റ്
ഇടെനനിലെക്കന്ത്യാരനിലന്ത്യാനത  കനരനിട്ടസ്റ്റ്  അരനി  വന്ത്യാങ്ങന്ത്യാന  കപന്ത്യാകുന്നു  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്  മുഖനമനനി
പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  അതുകേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് കപന്ത്യായനി.  മുഖനമനനി പറഞ്ഞനിട്ടസ്റ്റ് ഒരു മന്ത്യാസമന്ത്യായനി.
അവനിടെനത സനിവനില് സനനപ്ലസസ്റ്റ് കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനുമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ് എഗ്രനിനമന്റെസ്റ്റ് വയനനതങനില് എത്ര
രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ്  അരനി  കേനിടകേ,  അങ്ങനനനയന്ത്യാരു  ഒന്ത്യാഫര  ഉകണന്ത്യാ;  ഉനണങനില്  അതനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
എഗ്രനിനമന്റെസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ് നനസന നചെയ്യുണ;  എത്ര രൂപയന്ത്യായനിരനിക്കുണ ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് നനസന
നചെയ്യുനതസ്റ്റ്?

10.00AM]

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെന്ത്യാതമന:  സര,  ആ കേന്ത്യാരനങ്ങളനികലെയസ്റ്റ് നസ്പീങ്ങനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കപന്ത്യായ  ഉടെനനതനന  കേച്ചവടെണ  നടെത്തുകേയനിലകലന്ത്യാ,  അതനിനന്റെ  എലന്ത്യാ  വശങ്ങളുണ
പരനികശന്ത്യാധനിച്ചകശഷകമ  നചെയ്യുകേയുള.  ജയ  അരനി  എനസ്റ്റ്  അവനിനടെകപന്ത്യായനി  പറഞ്ഞകപ്പെന്ത്യാള
അവര അത്ഭുതനപ്പെടുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  1967-നസ്റ്റ്  കശഷണ  ജയ  അരനി  അവനിനടെ  കൃഷനി
നചെയനിട്ടനിനലനന്ത്യാണസ്റ്റ് അവര പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  നമ്മള ജയ അരനിയുനടെ സന്ത്യാമനിള അയച്ചു
നകേന്ത്യാടുക്കണനമനസ്റ്റ് പറഞ്ഞകപ്പെന്ത്യാള നമ്മള വന്ത്യാങ്ങുന ജയ അരനിയുനടെ രണസ്റ്റ് സന്ത്യാമനിള
അയച്ചു നകേന്ത്യാടുത്തു.  സന്ത്യാമനിള കേണകപ്പെന്ത്യാള അവര പറയുനതസ്റ്റ്, ആ അരനി ജയ അല, കബന്ത്യാണന്ത്യാലു
ആനണനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  വസ്പീണണ കേന്ത്യാരനങ്ങള ചെരച്ച നചെകയ്യണതന്ത്യായനി
വന്നു.  ഇഒൗ  അവസയനില്  വനിലെനയ  സണബനനിച്ചുണ  ധന്ത്യാരണയുണന്ത്യാക്കന്ത്യാന  കേഴനിയുനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്
കേരുതുനതസ്റ്റ്. അവര അടുത ദനിവസണ ഇകങ്ങന്ത്യാട വരുന്നു എനതന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇനനലെ കേനിട്ടനിയ
വനിവരണ.

ഇടെനനിലെക്കന്ത്യാരനിലന്ത്യാനത നമ്മുനടെ സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ് ആവശനമന്ത്യായ ജയ അരനിയുണ മട്ട
അരനിയുണ  ഗൂണ്ടൂരനിനന്റെ  ഏറവുണ  നല  മുളകുണ  വന്ത്യാങ്ങന്ത്യാനുള്ള  സന്ദേരഭമുണന്ത്യാവുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അതരനമന്ത്യാരു  സന്ത്യാഹചെരനമുണന്ത്യായകപ്പെന്ത്യാള  അരനി  കേച്ചവടെക്കന്ത്യാരക്കനിടെയനിലുണ  അരനി
കലെന്ത്യാബനികേളനിലുണ  ചെനിലെ  മന്ത്യാറങ്ങളുണന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.  അതന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇനലെനത  നടെണറനില്  ഒരു  രൂപ
വസ്പീണണ കുറച്ചസ്റ്റ്  ഏറവുണ  കുറഞ്ഞ  കററസ്റ്റ്  കേണതസ്റ്റ്.  അരനിയുനടെ  വനിലെ കൂടെനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയല,
കൂടെനിയ  അരനി  വനിലെ  തന്ത്യാകഴക്കസ്റ്റ്  വരനികേയന്ത്യാനണനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ഇവനിനടെ
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  പ്രകമയന്ത്യാവതന്ത്യാരകേന  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  നന്ത്യാലെഞസ്റ്റ്  മന്ത്യാസങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മുമ്പുള്ള
കേന്ത്യാരനങ്ങളന്ത്യായനിരനിക്കുണ. വളനര കൃതനമന്ത്യായ കേന്ത്യാരനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന ഇവനിനടെ പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.
മുളകേസ്റ്റ് ഉളനപ്പെനടെ എലന്ത്യാ പലെവനഞ്ജനങ്ങളക്കുണ വനിലെ വളനര കുറയുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ് നചെയതസ്റ്റ്.
സനിവനില് സനനപ്ലസസ്റ്റ് കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനവഴനി വനിതരണണ നചെയ്യുന 13 ഇന സബ്സനിഡനി
ഉലനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  5  വരഷവുണ  വനിലെ  കൂടകേയനിനലനസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  അധനികേന്ത്യാരതനില്
വനകപ്പെന്ത്യാള ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയ വന്ത്യാഗന്ത്യാനണ കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വരഷണ നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനി.
സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വരഷണ  446  കകേന്ത്യാടെനി  രൂപയുനടെ  സബ്സനിഡനി  ഉലനങ്ങള
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സനിവനില് സനനപ്ലസസ്റ്റ് കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷന വഴനി വനിതരണണ നചെയനിടണസ്റ്റ്. മുളകേസ്റ്റ്, മലനി, ഉഴുനസ്റ്റ്
എനനിവയുനടെ  വനിലെ  അനനത  വനിലെനയക്കന്ത്യാള  കുറയകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്  നചെയതസ്റ്റ്.  ഇനനിയുണ ചെനിലെ
ഉലനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിലെ  കുറയന്ത്യാനുനണനന്ത്യാണസ്റ്റ്  മനസനിലെന്ത്യാക്കുനതസ്റ്റ്.  അതുസണബനനിച്ചസ്റ്റ്
സനിവനില് സനനപ്ലസസ്റ്റ് കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനുമന്ത്യായനി ചെരച്ച നചെയ്യന്ത്യാനനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണനമന്റെനിനന്റെ അവസന്ത്യാന ബഡ്ജറനില് സനനപ്ലകകേന്ത്യായസ്റ്റ് മന്ത്യാരക്കറസ്റ്റ് ഇന്റെരനവനഷനു
കവണനി നസ്പീക്കനിവച്ചതസ്റ്റ്  70  കകേന്ത്യാടെനി രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് അധനികേന്ത്യാരതനില്
വനതനിനുകശഷണ  ആദന  കേനന്ത്യാബനിനറസ്റ്റ്  കയന്ത്യാഗതനിനലെടുത  മൂനന്ത്യാമനത  തസ്പീരുമന്ത്യാനണ
സബ്സനിഡനി  തുകേ  150  കകേന്ത്യാടെനി  രൂപയന്ത്യാക്കനി  വരദനിപ്പെനിച്ചതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ചെരനിത്രതനില്  ആദനമന്ത്യായനി
സനനപ്ലകകേന്ത്യായസ്റ്റ്  മന്ത്യാരക്കറസ്റ്റ്  ഇന്റെരനവനഷനുകവണനി  150  കകേന്ത്യാടെനി  രൂപയന്ത്യാക്കനി  വരദനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്
തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുക്കുനതസ്റ്റ്  ഇഒൗ  ഗവണനമന്റെന്ത്യാണസ്റ്റ്  എന  കേന്ത്യാരനതനില്  സണശയമനില.  മന്ത്യാരക്കറസ്റ്റ്
ഇന്റെരനവനഷന  ഫലെപ്രദമന്ത്യാകേന്ത്യാന  ഫണസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാടുക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്  നചെയതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ്  സനനപ്ലകകേന്ത്യായനിനലെ  സബ്സനിഡനി  ഉലനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിലെ
നനിശയനിച്ചനിരുനതസ്റ്റ്  എങ്ങനനയന്ത്യായനിരുന്നു.  അനനത  ഭകനവകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.
അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്  ഇവനിനടെയുണകലന്ത്യാ.  മന്ത്യാരക്കറസ്റ്റ്   വനിലെനയക്കന്ത്യാള  20  ശതമന്ത്യാനണ
കുറച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി ഉലനങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിലെ നനിശയനിച്ചനിരുനതസ്റ്റ്. ഇഒൗ ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്
അങ്ങനനനയന്ത്യാരു തസ്പീരുമന്ത്യാനമല എടുതതസ്റ്റ്. ഏതസ്റ്റ് സന്ത്യാഹചെരനതനില് വനിലെ കൂടെനിയന്ത്യാലുണ
സബ്സനിഡനി ഉലനങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിലെ കൂടന പ്രശ്നകമയനില എന തസ്പീരുമന്ത്യാനമന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇഒൗ
ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  സകസ്പീകേരനിച്ചതസ്റ്റ്.  ആ  തസ്പീരുമന്ത്യാനണ  ഇകപ്പെന്ത്യാള  അകരന്ത്യാരതതനില്
നടെപ്പെന്ത്യാക്കനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഒരു  മന്ത്യാറവുണ  അക്കന്ത്യാരനതനില്  ഉണന്ത്യായനിട്ടനില.
പച്ചക്കറനിയുനടെ  കേന്ത്യാരനണ,  ഞന്ത്യാന  മന്ത്യാരക്കറനിനലെ  വനിലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെന്ത്യാള
പച്ചക്കറനിക്കസ്റ്റ് വരദനിച്ച വനിലെയനില് അല്പ്പെണ കുറവുണന്ത്യായനി എനന്ത്യാണസ്റ്റ് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്, അതസ്റ്റ്
ശരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പത്രതനില് ഒരു കേനികലെന്ത്യാ ഉള്ളനിക്കസ്റ്റ്  125  രൂപ എനന്ത്യാണസ്റ്റ് കേന്ത്യാണുനതസ്റ്റ്.
ഉള്ളനിക്കസ്റ്റ്  ചെന്ത്യാലെ  കേകമന്ത്യാളതനില്  80  രൂപകയ  ഉളനവനസ്റ്റ്  അങ്ങുതനന  ഇവനിനടെ  വന്ത്യായനിച്ചു.
പത്രതനിനലെ  വനിലെയുണ  യഥന്ത്യാരത  വനിലെയുണ  തമ്മനില്  വനതനന്ത്യാസമുണസ്റ്റ്,  അതന്ത്യാണസ്റ്റ്  വസ്തുത.
പത്രതനില്  വരുന  വനിലെ  കപ്രന്ത്യാസസസ്റ്റ്  നചെയ്യുനതസ്റ്റ്  വളനര  നന്ത്യാളുകേളക്കുമുമ്പുള്ള  വനിവരങ്ങനള
അടെനിസന്ത്യാനനപ്പെടുതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെന്ത്യാള എത്രയന്ത്യാണസ്റ്റ് വനിലെനയനസ്റ്റ് മന്ത്യാരക്കറനില് അകനകഷനിച്ചന്ത്യാല്
അറനിയന്ത്യാണ.  അങ്ങസ്റ്റ്  പറയുനതുകപന്ത്യാനലെ  വനിലെക്കയറതനിനന്റെ  പ്രയന്ത്യാസകേരമന്ത്യായ  അനരസ്പീകണ
സണസന്ത്യാനതനില. ജനങ്ങള വലന്ത്യാനത പ്രയന്ത്യാസനപ്പെടുന്നു എന്നുപറഞ. ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പ്രയന്ത്യാസമുണന്ത്യാകുനമന  കേന്ത്യാരനണ  ശരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കേന്ത്യാരണണ  ഒരു  രൂപ  കൂടെനിയന്ത്യാലുണ
വനിലെവരദനവന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അരനിയുനടെ വനിലെ കൂടെനി,  രണസ്റ്റ് തവണ നനലനിനന്റെ സണഭരണ വനിലെ
കൂട്ടനി.  സണസന്ത്യാന  ഗവണനമനണ  ഒരു  തവണ  കൂട്ടനി.  വസ്പീണണ  കകേന്ദ്രണ  നനലനിനന്റെ
സണഭരണ വനിലെ കൂട്ടനി. അടുത സണഭരണ വനിലെയനില് അതസ്റ്റ് പ്രതനിഫലെനിക്കുണ. 22 രൂപ
50  നനപസയസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്  നനലെസ്റ്റ്ല്ല്  സണഭരനിക്കുകമന്ത്യാള  അതസ്റ്റ്  കുറച്ചുകൂടെനി  വരദനിക്കന്ത്യാന
കപന്ത്യാവുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ വരദനവസ്റ്റ്  അരനിയുനടെ  വനിലെയനിലുണ  പ്രതനിഫലെനിക്കുണ എന കേന്ത്യാരനതനില്
സണശയമനില. പകക പച്ചക്കറനി വനിലെയനില് വരദനവുണന്ത്യായതനില് കുറവുണന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.
ഓണക്കന്ത്യാലെതസ്റ്റ്  പച്ചക്കറനിക്കസ്റ്റ്  വനിലെവരദനിക്കന്ത്യാതനിരനിക്കന്ത്യാന  ആവശനമന്ത്യായ  മുനനന്ത്യാരുക്കങ്ങള
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സണസന്ത്യാനതന്ത്യാനകേ  കൃഷനി  വകുപ്പുണ  കഹന്ത്യാരട്ടനികകേന്ത്യാരപ്പുണ  വനി.എഫസ്റ്റ്.പനി.സനി.നകേ.-യുണ
കചെരനസ്റ്റ്  നടെത്തുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സനനപ്ലകകേന്ത്യായുണ  കേണസസ്യൂമരനഫഡണ  ആ  പ്രവരതനങ്ങനള
സഹന്ത്യായനിക്കന്ത്യാനുള്ള എലന്ത്യാ ഒരുക്കങ്ങളുണ നടെത്തുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് പച്ചക്കറനിക്കസ്റ്റ്
വനിലെ  വരദനവുണന്ത്യാകേനില.  ഒരു  കേനികലെന്ത്യാ  അരനിയുനടെ  വനിലെ  45-50  രൂപ  എന്നു
പറയുനതസ്റ്റ്  സൂപ്പെരമന്ത്യാളുകേളനിനലെ  ബന്ത്യാനഡഡസ്റ്റ്  അരനിക്കന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.  നടെപ്പെന്ത്യാക്കനിയകപ്പെന്ത്യാള
അരനി വനിലെയനില് വരദനവുണന്ത്യാനയനസ്റ്റ് മന്ത്യാധനമങ്ങള റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് നചെയകപ്പെന്ത്യാള തനന
ലെസ്പീഗല് നമകടന്ത്യാളജനി ഡനിപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്നമന്റെനികനന്ത്യാടെസ്റ്റ് ഇതുസണബനനിച്ച പരനികശന്ത്യാധന നടെതന്ത്യാന
ആവശനനപ്പെട. സണസന്ത്യാനനത എലന്ത്യാ പ്രധന്ത്യാനനപ്പെട്ട കഷന്ത്യാപ്പെനിണഗസ്റ്റ് മന്ത്യാളുകേളനിലുണ ലെസ്പീഗല്
നമകടന്ത്യാളജനി  നറയ്ഡസ്റ്റ്  നടെതനി.  അവനിനടെ  കേണ വസ്തുത  ഇവനിനടെ  പറഞ്ഞതു  കപന്ത്യാനലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
പഴയ എണ.ആര.പനി.-യുനടെ പുറതസ്റ്റ് കപപ്പെറനില് പുതനിയ എണ.ആര.പനി. എഴുതനി ഒട്ടനിച്ചനി
രനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ബന്ത്യാനഡഡസ്റ്റ്  ഉലനങ്ങളുനടെ  കേന്ത്യാരനതനില് അതസ്റ്റ്  നനിയമവനിരുദമന്ത്യായ
നടെപടെനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതരണ  2565  കകേസ്സുകേളന്ത്യാണസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്  ശദയനില്നപ്പെട്ടതസ്റ്റ്.
കേഴനിഞ്ഞ  രണന്ത്യാഴ്ച  നകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  70,06,000  രൂപ രന്ത്യാജനി  ഫസ്പീസന്ത്യായനി  അക്കന്ത്യാരനതനില്
ഇഒൗടെന്ത്യാക്കനി.  ബന്ത്യാനഡഡസ്റ്റ് ഉലനങ്ങള അനനന്ത്യായമന്ത്യായനി വനിലെ വരദനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് വനില്ക്കുന
കഷന്ത്യാപ്പെനിണഗസ്റ്റ്  മന്ത്യാളുകേളനില്  വളനര  ഫലെപ്രദമന്ത്യായ  ഇടെനപടെല്  ലെസ്പീഗല്  നമകടന്ത്യാളജനി
ഡനിപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്നമന്റെസ്റ്റ് നടെതനി. അതുകപന്ത്യാനലെ ലെസ്പീഗല് നമകടന്ത്യാളജനി ഡനിപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്നമനണ സനിവനില്
സനനപ്ലസസ്റ്റ്  ഡനിപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്നമനണ  കപന്ത്യാലെസ്പീസനിനന്റെ  സഹന്ത്യായകതന്ത്യാനടെ  സണസന്ത്യാന  വനന്ത്യാപകേമന്ത്യായനി
ഇതരണ  നറയ്ഡകേള നടെതണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള നനിരകദ്ദേശണ  നകേന്ത്യാടുതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ആ
നറയ്ഡകേള  തുടെരച്ചയന്ത്യായനി  നടെക്കുണ.  വനിലെ  വരദനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്  ജനങ്ങനള  നകേന്ത്യാള്ളയടെനിക്കന്ത്യാനുള്ള
ശമങ്ങനള  കേരശനമന്ത്യായനി  കനരനിടുനമന  കേന്ത്യാരനണ  ഉറപ്പെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  വനിലെക്കയറമനിലന്ത്യാത  ഒന്ത്യാണണ
ആകഘന്ത്യാഷനിക്കന്ത്യാനുള്ള ഒരുക്കമന്ത്യാണസ്റ്റ് സണസന്ത്യാനതന്ത്യാനകേ നടെതനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അതനിനസ്റ്റ് എലന്ത്യാവരുനടെയുണ പനിന്തുണയുണന്ത്യാകേണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് എനന്റെ അഭനരതന.   ഈ
വനിഷയണ സഭന്ത്യാനടെപടെനികേള നനിരതനിവച്ചസ്റ്റ് ചെരച്ച നചെകയ്യണ ആവശനമനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനിയുനടെ  വനിശദസ്പീകേരണതനിനന്റെ  അടെനിസന്ത്യാനതനില്
അടെനിയനരപ്രകമയതനിനുള്ള അവതരണന്ത്യാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന്നു.

(അടെനിയനരപ്രകമയന്ത്യാവതരണതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവസ്റ്റ് (ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് നചെനനിതലെ): Sir, The Prices Went Up  -
Admits Minister -  The State Government finally admitted that the prices of
essential  commodities  have  indeed  gone  up.  ഇനലെനത  നഡക്കന്ത്യാണ
കകന്ത്യാണനിക്കനിള ദനിനപത്രതനില് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മനനി പറഞ്ഞ കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്. അതനില്
മനറന്ത്യാന്നുകൂടെനി പറയുന്നുണസ്റ്റ്. ...the prices of  certain oils, spices and vegetables…
have shot above ₹ 60 percent.  The prices of various varieties  of rice have
gone up by an average of  ₹  22/kg after  the LDF came to power. In the
case of  vegetables,  the  average  rise  in  prices  was  ₹  60/kg. ഇനനലെ നഡക്കന്ത്യാണ
കകന്ത്യാണനിക്കനിളനില് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനിയുനടെ  കപരനില് വന വന്ത്യാരതയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്.
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അകദ്ദേഹണ മന്ത്യാധനമങ്ങനളയന്ത്യാണസ്റ്റ്  കുറനപ്പെടുത്തുനതസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  ഇടെതുമുനണനി ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്
അധനികേന്ത്യാരതനില് വനതനിനുകശഷണ ഒരു കേന്ത്യാരനതനില് മന്ത്യാത്രകമ വനിലെക്കുറവുണന്ത്യായനിടള, അതസ്റ്റ്
വനിവന്ത്യാദങ്ങളക്കന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് വനിവന്ത്യാദങ്ങള ഉല്പ്പെന്ത്യാദനിപ്പെനിക്കുന ഫന്ത്യാക്ടറനിയന്ത്യാ
നണനന്ത്യാണസ്റ്റ്  സനി.പനി.നഎ.  സണസന്ത്യാന  നസകട്ടറനി  കേന്ത്യാനണ  രന്ത്യാകജന്ദ്രന  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.
വനിവന്ത്യാദങ്ങളലന്ത്യാനത വനിലെക്കുറവനിനസ്റ്റ് ഒരു നടെപടെനിയുണ സകസ്പീകേരനിക്കുനനില. ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട അണഗണ
ടെനി.  വനി.  ഇബന്ത്യാഹനിണ  വളനര  ഫലെപ്രദമന്ത്യായനി  എലന്ത്യാ  കേന്ത്യാരനങ്ങളുണ  ഇവനിനടെ  പറഞ.
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനി  പറയുനതസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  മന്ത്യാധനമങ്ങളുനടെ  സൃഷനിയന്ത്യാനണനന്ത്യാണസ്റ്റ്.
മന്ത്യാധനമപ്രവരതകേരുണ മന്ത്യാരക്കറനില് കപന്ത്യായനി  സന്ത്യാധനങ്ങള വന്ത്യാങ്ങുനവരന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മനനി
ഇവനിനടെ  പറഞ്ഞനതലന്ത്യാണ  സനിവനില് സനനപ്ലസസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനനിനലെ  വനിലെയുനടെ  കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
പത്രകേട്ടനിണഗസ്റ്റ്  ഉയരതനിക്കന്ത്യാണനിച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബന്ത്യാഹനിണ  ഓകരന്ത്യാകനന്ത്യാകരന്ത്യാനന്ത്യായനി
പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  സനിവനില് സനനപ്ലസസ്റ്റ് കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനനില് ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി നല്കുകേയുണ
വനിലെക്കുറവുണന്ത്യാവുകേയുണ നചെയ്യുണ.  നപന്ത്യാതുമന്ത്യാരക്കറനിനലെ സനിതനി ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മനനി
പരനികശന്ത്യാധനിക്കണണ. വളനര ഗുരുതരമന്ത്യായ അവസയന്ത്യാണുള്ളതസ്റ്റ്. അരനി ഉളനപ്പെനടെയുള്ള
എലന്ത്യാ  നനികതനന്ത്യാപകയന്ത്യാഗ  സന്ത്യാധനങ്ങളക്കുണ  വനിലെ  കുതനിച്ചുകേയറുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പനിടെനിച്ചു
നനിരതന്ത്യാന കേഴനിയന്ത്യാത അവസയുണന്ത്യാകുന്നു. 'പുലെനി  വരുന്നു പുലെനി  വരുന്നു'  എനസ്റ്റ്
പറയുനതു കപന്ത്യാനലെ ഒരു മന്ത്യാസണമുമസ്റ്റ് ആന്ധ്രയനില് നനിനസ്റ്റ് അരനിവരുന്നു എനസ്റ്റ് പറഞ
കകേട്ടതലന്ത്യാനത  അരനി  വരുനനില.  എലന്ത്യാ  അരനിയുനടെയുണ  വനിലെ  22  ശതമന്ത്യാനണ  വരദനിച്ചുനവനസ്റ്റ്
അകദ്ദേഹണ  തനന പറഞ്ഞതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്  എലന്ത്യാ  സന്ത്യാധനങ്ങളുനടെയുണ  വനിലെ
കുതനിച്ചുയരുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനി  കേണടെച്ചസ്റ്റ്  ഇരുട്ടന്ത്യാക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിനലെ
വസ്പീട്ടമ്മമന്ത്യാരക്കസ്റ്റ് മനനിയുനടെ മറുപടെനി ഒടണ ആശകന്ത്യാസകേരമല.

അരനിയുണ  പച്ചക്കറനിയുണ  ഉളനപ്പെനടെയുള്ള നനികതനന്ത്യാപകയന്ത്യാഗ സന്ത്യാധനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നതന്ത്യാട്ടന്ത്യാല്
നപന്ത്യാള്ളുന വനിലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്. ഇനതന്ത്യാന്നുണ സരക്കന്ത്യാര അറനിഞ്ഞഭന്ത്യാവണ നടെനിക്കുനനില. അരനിയുനടെ വനിലെ
കുതനിച്ചുയരുന്നുനവന്നുള്ളതസ്റ്റ്  സതനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഓകരന്ത്യാ  മന്ത്യാരക്കറനിലുണ  അരനിക്കസ്റ്റ്  ഓകരന്ത്യാ  വനിലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അമനിതമന്ത്യായനി  അരനിയുനടെ  വനിലെ  കൂടന  ആളുകേനള  നനിയനനിക്കന്ത്യാന  ഗവണനമന്റെനിനസ്റ്റ്
കേഴനിയനികല? വനിപണനിയനില് ഇടെനപടുകേ മന്ത്യാത്രമല,  കേരനിഞനക്കന്ത്യാരുനടെയുണ പൂഴനിവയ്പുകേന്ത്യാരുനടെയുണ
വനിലെ അമനിതമന്ത്യായനി കൂടനവരുനടെയുണ കപരനില് കേരശനമന്ത്യായ നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിക്കണണ.
കകേരളസ്പീയര നപന്ത്യാതുനവ ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കുന സകരഖ,  ജയ  തുടെങ്ങനിയ അരനിക്കസ്റ്റ് ഇഒൗ സരക്കന്ത്യാര
അധനികേന്ത്യാരകമല്ക്കുകമന്ത്യാള  32-34  രൂപയന്ത്യായനിരുനതസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാള  50  രൂപയനിലുണ
അതനില്ക്കുറഞ്ഞ  അരനി  44-46  രൂപയനിലുണ  എതനിനനില്ക്കുന്നു.  പച്ചരനിക്കസ്റ്റ്  30
രൂപയന്ത്യായനിരുനതസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാള  46  രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പച്ചക്കറനികേളക്കസ്റ്റ് മനിക്കതനിനുണ ഇരട്ടനി
വനിലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മുമസ്റ്റ്  100-200  രൂപയസ്റ്റ്  ചെന്ത്യാലെയനില്നനിന്നുണ   ഒരു  ചെന്ത്യാക്കസ്റ്റ്   പച്ചക്കറനി
ലെഭനിക്കുമന്ത്യായനിരുന്നു. ഇകപ്പെന്ത്യാള 500 രൂപയസ്റ്റ് വന്ത്യാങ്ങനിയന്ത്യാലുണ ഒരു സഞനിയനില് നകേന്ത്യാള്ളുന
പച്ചക്കറനി കേനിട്ടന്ത്യാത അവസയന്ത്യാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ഒരു നചെറനിയ  കുടുണബതനിനസ്റ്റ് അവനിയല്
വയണനമങനില് 50 രൂപയുനടെ പച്ചക്കറനി ആവശനമന്ത്യാണസ്റ്റ്. മൂനസ്റ്റ് മന്ത്യാസണ മുമസ്റ്റ് ചെന്ത്യാലെയനില്
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20  രൂപയസ്റ്റ്  1.5  കേനികലെന്ത്യാഗ്രന്ത്യാണ തക്കന്ത്യാളനി ലെഭനിക്കുമന്ത്യായനിരുനനങനില് ഇകപ്പെന്ത്യാള  80-100
രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ് വനിലെ. മലെബന്ത്യാറനില് തക്കന്ത്യാളനിയുനടെ വനിലെ 120 രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നചെറനിയ ഉള്ളനി
മുറനിച്ചന്ത്യാലെല, അതസ്റ്റ് കേണന്ത്യാല്തനന കേണനില് നനിന്നുണ നവള്ളണ വരുന സനിതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇനസ്റ്റ് കകേരളതനിലുള്ളതസ്റ്റ്. അത്ര വനിലെ വരദനവന്ത്യാണസ്റ്റ് കകേരളതനിലുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇടെയസ്റ്റ് വനിലെ
കുറച്ചസ്റ്റ് തന്ത്യാഴ്ന്നുനവങനിലുണ ഓണണ, ബകസ്പീദസ്റ്റ് നഫസനിവല് സസ്പീസണ വരുനതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് വനിലെ
ഉയരന്ത്യാനുള്ള  സന്ത്യാധനതയുണസ്റ്റ്.  അതുകൂടെനി  കേണനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  മന്ത്യാരക്കറസ്റ്റ്
ഇന്റെരനവനഷന നടെതനി വനിലെവരദനവസ്റ്റ് പനിടെനിച്ചുനനിരത്തുകേനയന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ് ഏറവുണ
ആവശനണ. സവന്ത്യാളയുനടെ വനിലെ 20 രൂപയനില് നനിന്നുണ 40 രൂപയനിനലെതനിനനില്ക്കുന്നു.
പച്ചമുളകേസ്റ്റ്,  നവള്ളരനിയ, പന്ത്യാവയ, അമരയ തുടെങ്ങനിയ എലന്ത്യാ പച്ചക്കറനികേളക്കുണ വലെനിയ
വനിലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്. പഴവരഗ്ഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുനകേന്ത്യാലെതസ്റ്റ് ഇലന്ത്യാത വനിലെവരദനവന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇകപ്പെന്ത്യാഴുള്ളതസ്റ്റ്. മുമസ്റ്റ്
50 രൂപ വനിലെയുണന്ത്യായനിരുന രസകേദളനി പഴതനിനസ്റ്റ് ഇകപ്പെന്ത്യാള 100 രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ് വനിലെ.
ഏതപ്പെഴതനിനസ്റ്റ് കേനികലെന്ത്യാഗ്രന്ത്യാമനിനസ്റ്റ്  80  രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ് വനിലെ.  ഒരനിക്കലുണ വനിലെ വരദനിക്കന്ത്യാതനിരുന
പന്ത്യാളയണകതന്ത്യാടെന പഴതനിനസ്റ്റ്  25-30  രൂപ  വനിലെ ഉണന്ത്യായനിരുനതസ്റ്റ് ഇകപ്പെന്ത്യാള  50-55
രൂപയന്ത്യായനി.  നചെറുപയര,  പരനിപ്പെസ്റ്റ്,  വറല്മുളകേസ്റ്റ്  തുടെങ്ങനി  നതന്ത്യാട്ടതനിനനലന്ത്യാണ  തസ്പീപനിടെനിച്ച
വനിലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്. അതനിനന്റെ വനിശദന്ത്യാണശങ്ങള ശസ്പീ. ടെനി. വനി. ഇബന്ത്യാഹനിണ പറഞ്ഞതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഞന്ത്യാന പറയുനനില. ഇത്രനയന്ത്യാനക്ക ആയനിടണ സരക്കന്ത്യാര ഇക്കന്ത്യാരനതനില് ആവശനമന്ത്യായ
ഇടെനപടെല്  നടെത്തുനനിനലന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്  പരന്ത്യാതനി.  കൂനനിനകമല്  കുരുനവനകപന്ത്യാനലെ
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.  വന്നു.  അതനിനനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഇനനലെ  വനിശദമന്ത്യായനി  സണസന്ത്യാരനിച്ചതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന
അതനികലെയസ്റ്റ് കേടെക്കുനനില. കഹന്ത്യാട്ടല് ഭകണതനിനസ്റ്റ് വനിലെ കൂടെനി. എലന്ത്യാ സന്ത്യാധനങ്ങളക്കുണ വനിലെ
കൂടെനിയതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് മന്ത്യാരക്കറനില് കപന്ത്യായനി സന്ത്യാധനങ്ങള വന്ത്യാങ്ങന്ത്യാന കേഴനിയന്ത്യാത അവസയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ് ഇത്രയുണ വനിലെ വരദനവസ്റ്റ് ഉണന്ത്യായനിടണ സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ ഫലെപ്രദമന്ത്യായ
ഇടെനപടെല് ഉണന്ത്യാകുനനില.  കഹന്ത്യാരട്ടനികകേന്ത്യാരപ്പെനില് പലെ സന്ത്യാധനങ്ങളക്കുണ മന്ത്യാരക്കറനില്
ഉള്ളതനിനനക്കന്ത്യാള വനിലെയുണസ്റ്റ്.  അതുസണബനനിച്ചസ്റ്റ് ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബന്ത്യാഹനിണ സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിരുന്നു.
മറസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാനങ്ങളനില്നനിന്നുണ  പച്ചക്കറനിയുണ  സന്ത്യാധനങ്ങളുണ  നകേന്ത്യാണവരന്ത്യാന  കേഴനിയണണ.
അതനിനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  ഏജനസനികേള നനിലെവനിലുള്ളതസ്റ്റ്.  ഓണതനിനസ്റ്റ്  'ഒരു മുറണ
പച്ചക്കറനി'  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്   ശസ്പീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  സനനില്  കുമന്ത്യാര  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  എലന്ത്യാവരുണ
ആകവശകതന്ത്യാനടെയന്ത്യാണസ്റ്റ് ആ പ്രഖനന്ത്യാപനണ കകേട്ടതസ്റ്റ്. ഓണണ കേഴനിഞ്ഞന്ത്യാല് മന്ത്യാത്രകമ ഒരു
മുറണ  പച്ചക്കറനി  ലെഭനിക്കുകേയുള്ളുനവനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാള  അറനിയുനതസ്റ്റ്.  സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്
എലന്ത്യാ സന്ത്യാധനങ്ങളക്കുണ ഉയരന വനിലെയന്ത്യാണുള്ളതസ്റ്റ്. വനിലെക്കയറണ നകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ജനങ്ങള
പ്രയന്ത്യാസനപ്പെടുകമന്ത്യാള  വനിലെക്കയറണ  നനിയനനിക്കന്ത്യാന  നടെപടെനി  സകസ്പീകേരനിക്കുനനിനലനസ്റ്റ്
മന്ത്യാത്രമല,  വനിലെക്കയറനത  കപ്രന്ത്യാതന്ത്യാഹനിപ്പെനിക്കുന  നടെപടെനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെനിനന്റെ
ഭന്ത്യാഗത്തുനനിന്നുണ  ഉണന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.  സണസന്ത്യാനനത വനിലെക്കയറണമൂലെണ  ജനങ്ങള അനുഭവനിക്കുന
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ബുദനിമുട്ടനിനസ്റ്റ് പരനിഹന്ത്യാരണ ഉണന്ത്യാക്കന്ത്യാനുള്ള നടെപടെനി ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് സകസ്പീകേരനിക്കണണ. ഇകപ്പെന്ത്യാള ഇഒൗ
വനിലെയന്ത്യാനണങനില്  ഓണണ,  ബകസ്പീദസ്റ്റ്  നഫസനിവല്  സസ്പീസണനില്  ഉണന്ത്യാകുന  വനിലെക്കയറണ
അമനിതവുണ ഭയന്ത്യാനകേവുമന്ത്യായനിരനിക്കുണ.  അതസ്റ്റ്  നനിയനനിക്കന്ത്യാന സരക്കന്ത്യാര പരന്ത്യാജയനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നു
എന്നുതനനയന്ത്യാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പെനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇഒൗ വനിഷയണ സഭന്ത്യാനടെപടെനികേള
നനിരതനിവച്ചസ്റ്റ്  ചെരച്ച നചെയ്യന്ത്യാന തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാകേന്ത്യാതതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാനുണ എനന്റെ
പന്ത്യാരട്ടനിയനില്നപ്പെട്ട അണഗങ്ങളുണ വന്ത്യാക്കഒൗട്ടസ്റ്റ് നടെത്തുന്നു.

(ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  നനിലെപന്ത്യാടെനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  രകമശസ്റ്റ്  നചെനനിതലെയുണ
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പന്ത്യാരട്ടനിയനില്നപ്പെട്ട അണഗങ്ങളുണ സഭവനിട്ടസ്റ്റ് പുറത്തുകപന്ത്യായനി.)

ശസ്പീ  .   വനി  .   നകേ  .   ഇബന്ത്യാഹനിണ കുഞ്ഞസ്റ്റ്: സര, വനിലെക്കയറനതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് അടെനിയനര
പ്രകമയതനിനസ്റ്റ്   കനന്ത്യാട്ടസ്പീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയ ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബന്ത്യാഹനിണ  സണസന്ത്യാരനിക്കുനതു കപന്ത്യാലുണ
സഹനിഷ്ണുതകയന്ത്യാനടെ  കകേളക്കന്ത്യാന  ഭരണപകത്തുള്ളവരക്കസ്റ്റ്  തന്ത്യാലരനമനില  എന്നുള്ളതസ്റ്റ്
വളനര കഖദകേരമന്ത്യാണസ്റ്റ്. വനിലെക്കയറണ എനതസ്റ്റ് അണപന്ത്യാരലെനമന്റെറനിയല. അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
വനിലെക്കയറണ  എനസ്റ്റ്  കകേളക്കുകമന്ത്യാള  ഇത്രയുണ  കകന്ത്യാഭനികക്കണ  കേന്ത്യാരനവുമനില.  ശസ്പീ.
എണ.  സകരന്ത്യാജസ്റ്റ്  തൃപ്പൂണനിത്തുറയനില്നനിന്നുണ  വരുന  ആളന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഏതന്ത്യാനുണ  ദനിവസണ
കേഴനിയുകമന്ത്യാള  അതച്ചമയണ  ആരണഭനിക്കുണ.  അതണ  ആരണഭനിച്ചസ്റ്റ്  പതന്ത്യാണ  ദനിവസണ
ഓണമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഓണതനിനുകശഷമുള്ള നന്ത്യാലെസ്റ്റ്  ദനിവസണ  ഉളനപ്പെനടെ  14  ദനിവസണ  കകേരളതനിനലെ
ജനങ്ങള ജന്ത്യാതനി-മത-വരഗ്ഗ-വരണ വനതനന്ത്യാസമനിലന്ത്യാനത ആകഘന്ത്യാഷനിക്കുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്. ആ
ദനിവസങ്ങളനില്  വനിലെക്കയറമനിലന്ത്യാനത  സന്ത്യാധന്ത്യാരണക്കന്ത്യാരനുണ  ഓണണ  ആകഘന്ത്യാഷനിക്കന്ത്യാവുന
അവസ ഉണന്ത്യാക്കണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  ഇബന്ത്യാഹനിണ  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  അതുകകേട്ടസ്റ്റ്
ആരുണ  കകന്ത്യാഭനികക്കണ  കേന്ത്യാരനമനില.  ബകസ്പീദനിനന്റെ  കേന്ത്യാരനണ  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനി
വനിടകപന്ത്യായനി.  ബകസ്പീദണ ഓണവുണ ഒകര സമയണ വരുനതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് തസ്പീരച്ചയന്ത്യായുണ  വനിലെക്കയറണ
ഉണന്ത്യാകുനമന  കേന്ത്യാരനതനില്  സണശയമനില.  ഇകപ്പെന്ത്യാഴനത  പ്രവണത  കമന്ത്യാശമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനി  ബണഗന്ത്യാളനില്  നനിന്നുണ  അരനി  നകേന്ത്യാണ
വരുനമനസ്റ്റ്  പറനഞ്ഞങനിലുണ  ഇതുവനര  എതനിയനിട്ടനില.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  ഭകന  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞ ഒന്നു രണസ്റ്റ് കേന്ത്യാരനങ്ങളുണസ്റ്റ്. ഏതക്കന്ത്യായസ്റ്റ് 65 രൂപ വനിലെയുനണനസ്റ്റ് അകദ്ദേഹണ
തനന പറഞ.  ഓണതനിനസ്റ്റ്  ഏറവുണ  കൂടുതല് ആവശനമന്ത്യായനി  വരുനതസ്റ്റ്  ഏതക്കന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അതനിനസ്റ്റ്  ഇത്രയുണ  വനിലെവരദനവസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  ഒരനിക്കലുണ  ഉണന്ത്യായനിട്ടനില.  30-40
രൂപയസ്റ്റ്  ലെഭനിച്ചനിരുന  ഏതക്കന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാള  65  രൂപയസ്റ്റ്  ലെഭനിക്കുനമനസ്റ്റ്  മനനി
സമ്മതനിക്കുനതസ്റ്റ്. ഇകപ്പെന്ത്യാഴതസ്റ്റ് 80 രൂപയന്ത്യായനി വരദനിച്ചനിടണസ്റ്റ്. വനിലെക്കയറണ അതനിനന്റെ
മൂരദനനന്ത്യാവസയനികലെയസ്റ്റ് കപന്ത്യാവുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുകപന്ത്യാനലെ ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.,  പന്ത്യാചെകേവന്ത്യാതകേതനിനന്റെ
അടെനിക്കടെനിയുള്ള  വനിലെ  വരദനവസ്റ്റ്  തുടെങ്ങനിയ  സണഭന്ത്യാവനകേളുണ  ലെഭനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിനലെ
ജനങ്ങനള വറചെട്ടനിയനില്നനിന്നുണ എരനിതസ്പീയനികലെയസ്റ്റ് വലെനിനച്ചറനിയനപ്പെടനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുന
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അവസയന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനി  മന്ത്യാരക്കറസ്റ്റ്  ഇന്റെരനവനഷനനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.
മന്ത്യാരക്കറസ്റ്റ് ഇന്റെരനവനഷന ഫലെപ്രദമന്ത്യായനി നടെക്കന്ത്യാതതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് വനിലെവരദനവുണന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.
അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ നകേടുകേന്ത്യാരനസതയുമുണസ്റ്റ്.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മനനിയുണ ഉകദനന്ത്യാഗസരുണ
ലഹദന്ത്യാബന്ത്യാദനില്  കപന്ത്യായനി  ചെരച്ച  നടെതനിനയനസ്റ്റ്  പറഞ.  ഞന്ത്യാനുണ  ആ  വനിവരണ
അറനിഞ്ഞതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഓണതനിനസ്റ്റ്  അരനി എത്തുനമന്നുണ അകദ്ദേഹണ പറയുകേയുണന്ത്യായനി.   എനന്ത്യാല്
വളനര  ലവകേനികപ്പെന്ത്യായനി.  ബനി.നജ.പനി.-യന്ത്യാണസ്റ്റ്  രന്ത്യാജനണ  ഭരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അരനി  നകേന്ത്യാണ
വരുന ഗുഡ്സസ്റ്റ് നടയനിന ലവകേനിയന്ത്യാല് നമ്മുനടെ സനിതനി എനന്ത്യാകുനമനസ്റ്റ് നമുനക്കലന്ത്യാമറനിയന്ത്യാണ.
വന്ത്യാസ്തവതനില് വനിലെക്കയറണ ഒരു രന്ത്യാകസനനകപ്പെന്ത്യാനലെ ഉഗ്ര പ്രതന്ത്യാപനിയന്ത്യായനി സന്ത്യാധന്ത്യാരണക്കന്ത്യാരുനടെ
കമല്  ചെന്ത്യാടെനിവസ്പീഴുന  അവസയനില്കപ്പെന്ത്യാലുണ  ഇഒൗ  വനിഷയണ  ചെരച്ച  നചെയ്യന്ത്യാന  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാകേന്ത്യാത
ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  നനിലെപന്ത്യാടെനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാനുണ  എനന്റെ  പന്ത്യാരട്ടനിയനില്നപ്പെട്ട  അണഗങ്ങളുണ
വന്ത്യാക്കഒൗട്ടസ്റ്റ് നടെത്തുന്നു.

(ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് നനിലെപന്ത്യാടെനില് പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ് ശസ്പീ. വനി. നകേ. ഇബന്ത്യാഹനിണ കുഞണ
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പന്ത്യാരട്ടനിയനില്നപ്പെട്ട അണഗങ്ങളുണ സഭവനിട്ടസ്റ്റ് പുറത്തുകപന്ത്യായനി.)

ശസ്പീ  .    അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്:  സര,  പത്രങ്ങളനില് വരുന വന്ത്യാരത  അസണബന
മന്ത്യാനണനന്ത്യാണസ്റ്റ് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മനനി നല്കേനിയ മറുപടെനിയനില്  പറയുനതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ
കേന്ത്യാലെങ്ങളനില് സഭന്ത്യാതലെതനില് വന പലെ ചെരച്ചകേളുണ പത്രവന്ത്യാരതകേളുനടെ അടെനിസന്ത്യാന
തനിലെന്ത്യായനിരുന്നു.  അനസ്റ്റ്  പ്രതനിപകതനിരുന  ഇടെതുപകണ  ഉനയനിച്ചനിരുനതസ്റ്റ്  അസണബന
മന്ത്യായനിരുകനന്ത്യാ?  ഇവനിനടെ  വരുന  വന്ത്യാരതകേള  മുഖവനിലെയസ്റ്റ്  എടുക്കന്ത്യാനകപന്ത്യാലുണ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്
തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാകുനനിനലന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ് മനനിയുനടെ പ്രസ്തന്ത്യാവനയനില് നനിന്നുണ മനസനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന
കേഴനിഞ്ഞതസ്റ്റ്.  കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷന  വന്ത്യാങ്ങുന  വനിലെ  അകദ്ദേഹണ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണന്ത്യായനി.
നപന്ത്യാതുവനിപണനിയനിനലെ വനിലെയന്ത്യാണസ്റ്റ് ജനങ്ങളുനടെ വനിഷയണ. നപന്ത്യാതുവനിപണനിയനില്  വനിലെ
വരദനവസ്റ്റ് ഉണന്ത്യാകുന്നുനവന്നുള്ളതസ്റ്റ് യന്ത്യാഥന്ത്യാരതനമന്ത്യാണസ്റ്റ്. എക്കകണന്ത്യാമനികസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് സന്ത്യാറനിസനികനിനന്റെ
കേണക്കസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനിയുനടെ  കേയ്യനിലുണ  ഉണന്ത്യാകുനമനസ്റ്റ്  കേരുതുന്നു. അങ്ങസ്റ്റ്  വന്ത്യായനിച്ച
തുകേകേളല 2017 ആഗസസ്റ്റ് മന്ത്യാസനത കേണക്കുപ്രകേന്ത്യാരണ എനന്റെ കേയ്യനിലുള്ളതസ്റ്റ്.  എക്കകണന്ത്യാമനികസ്റ്റ്
ആന്റെസ്റ്റ്  സന്ത്യാറനിസനികനിനന്റെ  കേണക്കസ്റ്റ്  ഡനിനപ്പെന്റെസ്റ്റ്  നചെയ്യന്ത്യാന  കേഴനിയുനമന്നുനണങനില്  തസ്പീരച്ചയന്ത്യായുണ
കകേരളതനിനലെ  വനിലെ  മനനി  പറഞ്ഞതല.  വലെനിനയന്ത്യാരു  വനിലെക്കയറണ  കകേരളതനില്
കേന്ത്യാണന്ത്യാന കേഴനിയുന്നുണസ്റ്റ്.

യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഭരനിക്കുകമന്ത്യാള  മന്ത്യാകവലെനി  കസന്ത്യാറുകേള  വഴനി  50-60  ശതമന്ത്യാനണ
വനിലെക്കുറവനില്  സന്ത്യാധനങ്ങള  നകേന്ത്യാടുതനിരുന്നു.  20  ശതമന്ത്യാനണ  മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്  കുറവസ്റ്റ്
എന്നുള്ള  നനിലെയനില്  പറയുനതസ്റ്റ്  ശരനിയല.  ശരനിയന്ത്യായ  രസ്പീതനിയനില്  കേന്ത്യാരനങ്ങള
പരനികശന്ത്യാധനിച്ചസ്റ്റ്  സഭയനില്  മറുപടെനി  പറയണണ.  സബ്സനിഡനി  സന്ത്യാധനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിലെ
കൂടനനിനലനസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ് സകന്ത്യാഗതന്ത്യാരഹമന്ത്യാണസ്റ്റ്. എനന്ത്യാല് സബ്സനിഡനി സന്ത്യാധനങ്ങള
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മന്ത്യാകവലെനി  കസന്ത്യാറുകേളനില്  ലെഭനമല.  വനിലെ  കൂട്ടനിയനിട്ടനിനലന്നുള്ളതസ്റ്റ്  യന്ത്യാഥന്ത്യാരതനവുണ
സകനന്ത്യാഷകേരവുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  വനിലെ  കൂട്ടന്ത്യാതനിരനിക്കുകമന്ത്യാള  സന്ത്യാധനങ്ങള  ലെഭനമന്ത്യാകേണണ.
അനലങനില് അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ആരക്കുണ ഒരു പ്രകയന്ത്യാജനവുമനില.  സന്ത്യാധനങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിലെ
കൂട്ടനിയനിട്ടനിനലനസ്റ്റ് പത്രങ്ങളനില് വന്ത്യാരത നകേന്ത്യാടുക്കുകേയുണ സഭയനില് പ്രസണഗനിക്കുകേയുണ
നചെയ്യന്ത്യാണ.  സബ്സനിഡനി  സന്ത്യാധനങ്ങളുനടെ  ലെഭനത  വളനര  കുറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നുനവന്നുണ  ഞന്ത്യാന
ചൂണനിക്കന്ത്യാടന്നു.  ഇഒൗ  വനിഷയണ  വളനര  ലെഘുവന്ത്യായനി  കേന്ത്യാണുന ഗവണനമന്റെനിനന്റെ   സമസ്പീപനണ
തനികേച്ചുണ  പ്രതനികഷധന്ത്യാരഹമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സഭയനില്  ചെരച്ച  നചെയ്യന്ത്യാന  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാകേന്ത്യാത  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്
നനിലെപന്ത്യാടെനില് പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന വന്ത്യാക്കഒൗട്ടസ്റ്റ് നടെത്തുന്നു.

(ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് നനിലെപന്ത്യാടെനില് പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് സഭവനിട്ടസ്റ്റ്
പുറത്തുകപന്ത്യായനി.)

ശസ്പീ  .    കമന്ത്യാനസസ്റ്റ് കജന്ത്യാസഫസ്റ്റ്:  സര,  സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ് ഏറവുണ കൂടുതല്  ജനങ്ങള
ബുദനിമുടന ഇഒൗ സന്ദേരഭതനില് വനിലെക്കയറണമൂലെമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്
ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  സന്ത്യാധനമന്ത്യായ  ഇടെനപടെല്  നടെത്തുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്.  ഓണക്കന്ത്യാലെവുണ
ബകസ്പീദണ വരുനതനിനുമുമന്ത്യായനി ഇഒൗ പ്രശ്നനതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് ഗഒൗരവതരമന്ത്യായ ഒരു ചെരച്ചയുണ
സന്ത്യാധനമന്ത്യായ  നടെപടെനികേളക്കുകവണനി  ആതന്ത്യാരതമന്ത്യായ  ഇടെനപടെലുണ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്
നടെകതണതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ ഒരു ഗഒൗരവകതന്ത്യാനടെ ഈ വനിഷയണ കേന്ത്യാണന്ത്യാന തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാകേന്ത്യാ
തനിരനിക്കുകേയുണ  ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗണ  നനന്ത്യായസ്പീകേരനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  നനിലെപന്ത്യാടെസ്റ്റ്  സകസ്പീകേരനിക്കുകേയുണ
നചെയ്യുനതനിലൂനടെ  ജനങ്ങളുനടെ  ദരനിതണ  കവണതുകപന്ത്യാനലെ  കേന്ത്യാണന്ത്യാന  സരക്കന്ത്യാരനിനസ്റ്റ്
കേഴനിയുനനില എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ് വനിലെയനിരുതന്ത്യാന കേഴനിയുനതസ്റ്റ്.  വനിലെക്കയറണ
രൂകമന്ത്യായ സന്ത്യാഹചെരനതനില്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.  കൂടെനി  വനകതന്ത്യാനടെ  പ്രശ്നങ്ങള  കൂടുതല്
സങസ്പീരണമന്ത്യാനയനസ്റ്റ്  കനതന്ത്യാക്കള  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണന്ത്യായനി.  അഡസ്പീഷണലെന്ത്യായനി  നകേന്ത്യാടുകക്കണ
നനികുതനി  കൃതനമന്ത്യായനി  ബനിലനില്  അടെനിച്ചുതരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇനതലന്ത്യാണ  ജനങ്ങള  സഹനികക്കണനി
വരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.   ജനങ്ങളുനടെ  കമല്  അടെനികച്ചല്പ്പെനിക്കനപ്പെടുന  അധനികേഭന്ത്യാരണകൂടെനി  കചെരുകമന്ത്യാള
സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായുണ  ഉണന്ത്യാകുന  വനിലെക്കയറവുനമലന്ത്യാണ  വനിലെയനിരുത്തുകമന്ത്യാള  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തന്ത്യാങ്ങന്ത്യാന  കേഴനിയന്ത്യാത,  ജസ്പീവനിക്കന്ത്യാന  കേഴനിയന്ത്യാത  ഒരു  സനിതനിവനികശഷണ  നമ്മുനടെ
സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ് സണജന്ത്യാതമന്ത്യായനിരനിക്കുന്നു.  ഇക്കന്ത്യാരനങ്ങള വനിശദമന്ത്യായനി ചെരച്ച നചെയ്യന്ത്യാന
ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാകകേണതന്ത്യായനിരുന്നു.  അതനിനസ്റ്റ്  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാകേന്ത്യാത  നനിലെപന്ത്യാടെനില്
പ്രതനികഷധനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് കകേരള കകേന്ത്യാണഗ്രസസ്റ്റ് പന്ത്യാരട്ടനി അണഗങ്ങളുണ ഇഒൗ വന്ത്യാക്കഒൗട്ടനില്
പനങടുക്കുന്നു.

(ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് നനിലെപന്ത്യാടെനില് പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ് ശസ്പീ. കമന്ത്യാനസസ്റ്റ് കജന്ത്യാസഫണ അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
പന്ത്യാരട്ടനിയനില്നപ്പെട്ട അണഗങ്ങളുണ സഭവനിട പുറത്തുകപന്ത്യായനി.  പുറത്തുകപന്ത്യായ അണഗങ്ങള
അല്പ്പെസമയതനിനുകശഷണ സഭയനില് വസ്പീണണ ഹന്ത്യാജരന്ത്യായനി.)
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(അദനകകവദനിയനില് മനി. നഡപസ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര)

IVശദ കണനിക്കല്

(1)  പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്  നറയനില് കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനി

ശസ്പീ  .    നകേ  .    വനി  .    വനിജയദന്ത്യാസസ്റ്റ്  :  സര,  നനിരമ്മന്ത്യാകണന്ത്യാദ്ഘന്ത്യാടെനണ നടെതനിയനിടള്ള
കേഞനികക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ് നറയനില് കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനി യന്ത്യാഥന്ത്യാരതനമന്ത്യാക്കണനമനതന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്
ഇവനിനടെ ഉനയനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്. പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ് നറയനില്കവ ഡനിവനിഷന നവട്ടനിമുറനിച്ചസ്റ്റ് കസലെണ
ഡനിവനിഷന രൂപസ്പീകേരനിച്ചകപ്പെന്ത്യാള കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനി അനുവദനിക്കുനമനതസ്റ്റ് കകേരളതനിനസ്റ്റ്
നല്കേനിയ വന്ത്യാഗന്ത്യാനമന്ത്യായനിരുന്നു.  അനനത നറയനില്കവ മനനി ശസ്പീ.  ലെന്ത്യാലു പ്രസന്ത്യാദസ്റ്റ്
യന്ത്യാദവന്ത്യാണസ്റ്റ് ആ പ്രഖനന്ത്യാപനണ നടെതനിയതസ്റ്റ്.  അതനിനന്റെ ചുവടുപനിടെനിച്ചു നകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  2008-09-നലെ
നറയനില്കവ ബഡ്ജറനില് കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനി സന്ത്യാപനിക്കുനമനസ്റ്റ്  പ്രഖനന്ത്യാപനണ നടെതനി.
ഒഒൗകദനന്ത്യാഗനികേമന്ത്യായനി ബഡ്ജറസ്റ്റ് കരഖകേളനില് ഉണന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ് നചെയതസ്റ്റ്.  600  കകേന്ത്യാടെനി
രൂപ  നചെലെവഴനിച്ചസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനി  നനിരമ്മനിക്കന്ത്യാന  സണസന്ത്യാന  സരക്കന്ത്യാര  സലെണ
വനിടനകേന്ത്യാടുക്കണനമനന്ത്യായനിരുന്നു ഒരു വനവസയുള്ളതസ്റ്റ്.  നപന്ത്യാതുകമഖലെയനില് കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്
ഫന്ത്യാക്ടറനി നനിരമ്മനിക്കുകേ എന ആശയതനിനസ്റ്റ് ദശന്ത്യാബ്ദങ്ങകളന്ത്യാളണ പഴക്കമുണന്ത്യായനിരുന്നു.
അനതലന്ത്യാണ  അവസന്ത്യാനനിച്ചസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനി  ലെഭനമന്ത്യാകുനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്  അനസ്റ്റ്  കേരുതനിയനിരുനതസ്റ്റ്.
ഇതനിനന്ത്യായനി  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര  യുദകേന്ത്യാലെന്ത്യാടെനിസന്ത്യാനതനില്തനന  439
ഏക്കര സലെണ  ഏനറടുതസ്റ്റ്  സഒൗജനനമന്ത്യായനി  നറയനില്കവയസ്റ്റ്  ലകേമന്ത്യാറുകേയുണ  നചെയ.
അങ്ങനന നറയനില്കവ കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനി കകേരളതനിനസ്റ്റ് ലെഭനിക്കുനമന പ്രതസ്പീതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്
ആ കേന്ത്യാലെഘട്ടതനിലുണന്ത്യായതസ്റ്റ്. കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനിയുനടെ നനിരമ്മന്ത്യാണനച്ചലെവസ്റ്റ് പൂരണമന്ത്യായുണ
വഹനിക്കുനമന്നുണ  നറയനില്കവ  അനസ്റ്റ്  അറനിയനിച്ചനിരുന്നു.  ഒനന്ത്യാണ  യു.പനി.എ.  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ
കേന്ത്യാലെത്തുതനന  ഇകത  ബഡ്ജറനില്  റന്ത്യായ്ബകറലെനിയനിലുണ  കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനി  സന്ത്യാപനിക്കുനമനസ്റ്റ്
പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചനിരുന്നു.  ബഹുമന്ത്യാനനയന്ത്യായ  കസന്ത്യാണനിയ  ഗന്ത്യാനനിയുനടെ  നനികയന്ത്യാജകേമണ്ഡലെ
മന്ത്യായനിരുന്നു റന്ത്യായ്ബകറലെനി.  അവനിനടെ കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനി നനിരമ്മന്ത്യാണണ പൂരതനിയന്ത്യാക്കുകേ
മന്ത്യാത്രമല ഉത്പന്ത്യാദനവുണ തുടെങ്ങനിയനിടണസ്റ്റ്.  എനന്ത്യാല്,  കകേരളതനിനസ്റ്റ് അനുവദനിക്കനപ്പെട്ട
കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനി  ഇകപ്പെന്ത്യാഴുണ  അനനിശനിതതകതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ബഹുമന്ത്യാനനരന്ത്യായ  എ.  നകേ.
ആന്റെണനി,  വയലെന്ത്യാര  രവനി  തുടെങ്ങനിയ  സസ്പീനനിയര  മനനിമന്ത്യാരുളനപ്പെനടെ  8  മനനിമന്ത്യാര
അനനത കകേന്ദ്ര മനനിസഭയനിലുണന്ത്യായനിരുനനിടണ കകേരളതനിനലെ കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനിക്കു
കവണനി  ഫലെപ്രദമന്ത്യായ  ഇടെനപടെല്  നടെതനിയനില  എന്നുള്ളതസ്റ്റ്  ദദുഃഖകേരമന്ത്യായ  ഒരവസയന്ത്യായനി
ഇന്നുണ അവകശഷനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നപന്ത്യാതുകമഖലെയനിനലെ കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനിനയന സങല്പ്പെതനില്
നനിനസ്റ്റ് നപന്ത്യാതു സകകേന്ത്യാരന പങന്ത്യാളനിതതനികലെയസ്റ്റ് ഇഒൗ കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനി മന്ത്യാറണനമന ആശയണ
മുകനന്ത്യാടവച്ചതുണ  അനനത  യു.പനി.എ.  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സകകേന്ത്യാരന  പങന്ത്യാളനിനയ
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കണനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  നറയനില്കവ  വനിജന്ത്യാപനമനിറക്കുകേയുണ  നചെയ.  പകക,  ഒരു  ലചെനസ്പീസസ്റ്റ്
കേമനനി  മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇതുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  മുകനന്ത്യാടവനതസ്റ്റ്.  ലചെനസ്പീസസ്റ്റ്  കേമനനിയന്ത്യായതു
നകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  സരകന്ത്യാ  കേന്ത്യാരണങ്ങളന്ത്യാല്  അനുവദനിക്കനില  എനസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  വനകമന്ത്യാക്കുകേയുണ
നചെയ.  തുടെരനസ്റ്റ്,  പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ് എണ.  പനി.,  ശസ്പീ.  എണ.  ബനി.  രന്ത്യാകജഷസ്റ്റ് ഇടെനപടനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
സസ്പീല് അകതന്ത്യാറനിറനി ഓഫസ്റ്റ് ഇനഡനയുമന്ത്യായനി ചെരച്ച നടെതനി.  സസ്പീല് അകതന്ത്യാറനിറനി ഓഫസ്റ്റ്
ഇനഡന  ലെനിമനിറഡനിനസ്റ്റ്  നറയനില്കവ  കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനിക്കസ്റ്റ്  ആവശനമന്ത്യായ  എലന്ത്യാ  സഹന്ത്യായവുണ
വന്ത്യാഗന്ത്യാനണ  നചെയനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഒഒൗകദനന്ത്യാഗനികേമന്ത്യായനി  സരക്കന്ത്യാരനിനസ്റ്റ്  കേനതഴുതുകേയുണ നചെയ.
തുടെരനസ്റ്റ്, സരക്കന്ത്യാര ഇതുസണബനനിച്ചസ്റ്റ് ചെരച്ച നചെയതനിനന്റെ അടെനിസന്ത്യാനതനില് SAIL-നസ്റ്റ്
ഇക്കന്ത്യാരനണ  ഏനറടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയനില  എന രസ്പീതനിയനില്  ആസൂത്രണ കേമ്മസ്പീഷന
ഇവനിനടെ തടെസവന്ത്യാദണ ഉനയനിച്ചു. ഇകതന്ത്യാടുകൂടെനി കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനി അട്ടനിമറനിക്കനപ്പെടനവന
പ്രതസ്പീതനിയന്ത്യാണുണന്ത്യായതസ്റ്റ്.  പലെതവണ  നനികവദനണ  നല്കേനിയനിടണ  പലെതവണ  ഇക്കന്ത്യാരനങ്ങള
പന്ത്യാരലെനമന്റെനിലുണ  അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണതനന  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മുഖനമനനിമന്ത്യാര  ഉളനപ്പെനടെ
കകേന്ദ്രമനനിസഭയനില് സമ്മരദ്ദേണ നചെലുതനിയനിടണ  കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനിയുനടെ പണനി ആരണഭനിക്കന്ത്യാന
കേഴനിഞ്ഞനില എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ് യന്ത്യാഥന്ത്യാരതനണ.  ഇതനിനനിടെയനില് 2012 നഫബ്രുവരനി 21-നസ്റ്റ്
അനനത  മുഖനമനനി  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചെന്ത്യാണനിയുനടെ  സന്ത്യാനനിദനതനില്  പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്
കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനി നനിരമ്മന്ത്യാകണന്ത്യാദ്ഘന്ത്യാടെനവുണ നടെതനി.  കേഞനികക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ് കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനി
പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ് കകേന്ത്യാട്ടലമതന്ത്യാനനിയനില്നനിന്നുണ 15 കേനികലെന്ത്യാമസ്പീറര അകേനലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നനിരദ്ദേനിഷ
കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനി സന്ത്യാപനികക്കണ കേഞനികക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ് തറക്കലനിടുനതനിനുപകേരണ കകേന്ത്യാട്ടലമതന്ത്യാനതസ്റ്റ്
വനസ്റ്റ്  തറക്കലനിട്ടസ്റ്റ്  കപന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്  അനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര നറയനില്കവ സഹമനനി നചെയതസ്റ്റ്.
അതനിനുകശഷണ  2017  ആയനിടണ ഇന്നുവനര കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനിനയക്കുറനികച്ചന്ത്യാ അതനിനന്റെ
നനിരമ്മന്ത്യാണനത  സണബനനികച്ചന്ത്യാ  ഒരു  ചെരച്ചയുണ  ഒരനിടെത്തുമുണന്ത്യായനിട്ടനില.  ഇകപ്പെന്ത്യാള
ബനി.നജ.പനി.  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  വനകതന്ത്യാടുകൂടെനി  ശസ്പീ.  ഡനി.  വനി.  സദന്ത്യാനന്ദേ  ഗഒൗഡ നറയനില്കവ
മനനിയന്ത്യായനി.  കകേരളതനിനലെ  എണ.പനി.-മന്ത്യാര  അകദ്ദേഹനതകേണസ്റ്റ്  നനികവദനണ  നല്കേനിയകപ്പെന്ത്യാള
കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനി  പൂരണമന്ത്യായുണ  സകകേന്ത്യാരനകമഖലെയനില്തനന  പണനി  ആരണഭനിക്കുനമന്നുണ
അതനിനുകവണ  നസ്പീക്കണ  നടെതന്ത്യാനമന്നുണ  ഉറപ്പുനല്കുകേയുണന്ത്യായനി.  ഇകപ്പെന്ത്യാള  ശസ്പീ.  സദന്ത്യാനന്ദേ
ഗഒൗഡ മന്ത്യാറനി, ശസ്പീ. സകരഷസ്റ്റ് പ്രഭു കകേന്ദ്രമനനിയന്ത്യായനി ചെന്ത്യാരനജടുതതനിനുകശഷണ കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്
ഫന്ത്യാക്ടറനിനയ  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  യന്ത്യാനതന്ത്യാരു  നസ്പീക്കവുമനില.  കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനി  എനനകനയമന്ത്യായനി
നഷനപ്പെടുകമന്ത്യാ  എന രസ്പീതനിയനികലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാള ചെരച്ചകേള നടെക്കുനതസ്റ്റ്.  മനറന്ത്യാരു
സണസന്ത്യാനമന്ത്യായ  ഹരനിയന്ത്യാനയനില്  കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനി  സന്ത്യാപനിക്കന്ത്യാന  കപന്ത്യാകുന്നു,  അതനിനന്റെ
പ്രവരതനങ്ങള  അവനിനടെ  നടെക്കന്ത്യാന  കപന്ത്യാകുന്നു,  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്  പത്രവന്ത്യാരതകേളവഴനി
ഇകപ്പെന്ത്യാള  അറനിയുനതസ്റ്റ്.   ദശന്ത്യാബ്ദങ്ങകളന്ത്യാളണ   കകേരളതനിനന്റെ  ആവശനമന്ത്യായനിരുന
നറയനില്കവ  കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനി,  പതനിനന്ത്യായനിരകതന്ത്യാളണ  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  പ്രതനകമന്ത്യായുണ



ശദ കണനിക്കല് 399

അത്രതനന ആളുകേളക്കസ്റ്റ് പകരന്ത്യാകമന്ത്യായുണ കജന്ത്യാലെനി ലെഭനിക്കന്ത്യാവുന ഒരു കമഖലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഒരു ടെഒൗണഷനിപ്പെസ്റ്റ്,  അതുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെടവരുന കേച്ചവടെ സന്ത്യാപനങ്ങള,  വനന്ത്യാപന്ത്യാര
സന്ത്യാപനങ്ങള  എനനിങ്ങനന  ഏതന്ത്യാണസ്റ്റ്  അമതനിനന്ത്യായനിരണ  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  ഇതുമന്ത്യായനി
ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  നതന്ത്യാഴനില്  സന്ത്യാധനതയുള്ള  ഒരു  ബൃഹതന്ത്യായ  നതന്ത്യാഴനില്  സണരണഭമന്ത്യാണസ്റ്റ്
കേഞനികക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ് നറയനില്കവ കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ് ഫന്ത്യാക്ടറനി. അതസ്റ്റ് കകേരളതനിനസ്റ്റ് നഷനപ്പെടുനമന്നുള്ളതസ്റ്റ്
കകേരളതനിനസ്റ്റ്  തസ്പീരന്ത്യാനഷണതനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇക്കന്ത്യാരനണ  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  പ്രധന്ത്യാനമനനിയുനടെയുണ
കകേന്ദ്രമനനിസഭയുനടെയുണ  ശദയനില്നപ്പെടുതനി  കകേരളതനില്  കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനിയുനടെ  പണനി
ആരണഭനിക്കന്ത്യാനുണ  അതസ്റ്റ്  യന്ത്യാഥന്ത്യാരതനമന്ത്യാക്കന്ത്യാനുണകവണനി  നടെപടെനി  സകസ്പീകേരനിക്കണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മനനികയന്ത്യാടെസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ് അഭനരതനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.

നപന്ത്യാതുമരന്ത്യാമത്തുണ രജനികസ്ട്രേഷനുണ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധന്ത്യാകേരന):  സര,
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  നമമര  ഇവനിനടെ  അവതരനിപ്പെനിച്ച  ഈ  പ്രശ്നണ,  അകദ്ദേഹണ  തനന  നല്കേനിയ
വനിശദസ്പീകേരണതനില്നനിനസ്റ്റ് ദസ്പീരഘകേന്ത്യാലെമന്ത്യായനിടള്ള കകേരളതനിനന്റെ ആവശനണ മന്ത്യാറനിമന്ത്യാറനി വരുന
കകേന്ദ്ര  സരക്കന്ത്യാരുകേള  അവഗണനിച്ചനിരനിക്കുന്നുനവന  കേന്ത്യാരനണ  വനകമന്ത്യാക്കനിയനിടണസ്റ്റ്.
ഇതനിനസ്റ്റ് തറക്കലനിട്ടനിട്ടസ്റ്റ് ഇകപ്പെന്ത്യാള 9 വരഷണ കേഴനിഞ എന്നു പറഞ്ഞ കേന്ത്യാരനണ ഏറവുണ
ഒടുവനിലെനത സണഭവമന്ത്യാണസ്റ്റ്. 1952-ല് ആദനനത പന്ത്യാരലെനമന്റെസ്റ്റ് നനിലെവനില് വനകപ്പെന്ത്യാള
തനന  അനനത  പ്രതനിപക  കനതന്ത്യാവന്ത്യായനിരുന  എ.  നകേ.  ജനി.  ഈ  ഇഷസ്യൂ  ആ
വരഷണ  പന്ത്യാരലെനമന്റെനില്  ഉനയനിച്ചനിരുന്നു.  ഇകപ്പെന്ത്യാള  65  വരഷമന്ത്യായനി.  അകദ്ദേഹണ
അനരനിച്ചനിട്ടസ്റ്റ്  44  വരഷമന്ത്യായനി.  തറക്കലനിട്ടനിട്ടസ്റ്റ്  9  വരഷമന്ത്യായനി.  ഇതന്ത്യാണസ്റ്റ്  കകേരള  നറയനില്കവ
വനികേസനകതന്ത്യാടുള്ള കകേന്ദ്രതനിനന്റെ  അകങ്ങയറണ  അവഗണനന്ത്യാപരമന്ത്യായ  സമസ്പീപനണ.
ഇതനില്ക്കൂടുതല്  ഉദന്ത്യാഹരണണ  കവനറ  പറയന്ത്യാനനില.  അവഗണനയുനടെ  അടെനിസന്ത്യാന
രസ്പീതനിയനില് മന്ത്യാറമുണന്ത്യായനിട്ടനില.  ചെനിലെ നല കേന്ത്യാരനങ്ങനളന്ത്യാനക്ക ഇകപ്പെന്ത്യാള നചെയ്യുന്നുണസ്റ്റ്.
അതുകപന്ത്യാനലെ,  ആലെപ്പുഴ കേഞ്ഞനിക്കുഴനിയനില് സണസന്ത്യാന ഗവണനമന്റെനിനന്റെ ഒരു സസ്പീല്
ഫന്ത്യാക്ടറനിയുണസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  എളമരണ കേരസ്പീണ വനവസന്ത്യായ വകുപ്പുമനനി ആയനിരുനകപ്പെന്ത്യാള ആ
സന്ത്യാപനവുണ  കകേന്ദ്ര  നറയനില്കവയുമന്ത്യായനി  നറയനില്കവ  വന്ത്യാഗണനിനുകവണനി  ഒരു  എഗ്രനിനമന്റെസ്റ്റ്
ഒപ്പുവച്ചു.  ശസ്പീമതനി  മമതന്ത്യാ  ബന്ത്യാനരജനി  അതസ്റ്റ്  കേനന്ത്യാനസല്  നചെയ.  അതുകപന്ത്യാലുള്ള  നനിരവധനി
കേന്ത്യാരനങ്ങളനില് അവഗണന തനനയന്ത്യാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ചെനിലെ കേന്ത്യാരനങ്ങള നചെയനിട്ടനിലന്ത്യാനയനസ്റ്റ്
ഞന്ത്യാന  പറയുനനില.  പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്  നറയനില്  കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനി  എന  പദതനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  2008-09-നലെ  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  1215  കകേന്ത്യാടെനി  രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ്
നചെലെവസ്റ്റ് പറഞ്ഞനിരുനതസ്റ്റ്.  പദതനി തുടെങ്ങന്ത്യാന  പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്  430.59  ഏക്കര സലെണ
കവണനമനസ്റ്റ് പറഞ്ഞനിരുന്നു. 239 ഏക്കര സലെണ നറയനില്കവയസ്റ്റ് ലകേമന്ത്യാറന്ത്യാന 28-1-2012-ല്
ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  ഉതരവനിറക്കനിയനിരുന്നു.  കൂടെന്ത്യാനത  94.85  ഏക്കര  സലെണ  കൂടെനി  പദതനിക്കസ്റ്റ്
കവണനമനസ്റ്റ് നറയനില്കവ അറനിയനിച്ചനിരുന്നു. പ്രസ്തുത 94.85 ഏക്കര ഭൂമനിയനില് 92.75
ഏക്കര വനഭൂമനിയുണ 1.47 ഏക്കര സകകേന്ത്യാരന ഭൂമനിയുമടെക്കണ ഭൂമനി നല്കേന്ത്യാന സണസന്ത്യാന
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ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് തയ്യന്ത്യാറന്ത്യായനി നടെപടെനികേള സകസ്പീകേരനിച്ചുതുടെങ്ങനി.  പകക ഒനന്ത്യാണഘട്ടതനില്
230  ഏക്കര  ഭൂമനി  മന്ത്യാത്രകമ  ആവശനമുളനവനസ്റ്റ്  നറയനില്കവ  കബന്ത്യാരഡസ്റ്റ്  തസ്പീരുമന്ത്യാനനിച്ചതന്ത്യായനി
സകതണ  നറയനില്കവ  ചെസ്പീഫസ്റ്റ്  ജനറല്  എഞനിനസ്പീയര  കകേരള  ഗവണനമന്റെനിനന
അറനിയനിച്ചു.  അതനിനപ്രകേന്ത്യാരണ ഭൂമനി ഏനറടുക്കല് നടെപടെനികേള നനിരതനിവച്ചു. അവരക്കസ്റ്റ്
ആവശനമുള്ള ഭൂമനി  നകേന്ത്യാടുത്തുകേഴനിഞ.  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  ചെസ്പീഫസ്റ്റ്  നസകട്ടറനി  അദനകനന്ത്യായനി
നടെന നമഗന്ത്യാകപ്രന്ത്യാജക്ടുകേളുനടെ റനിവസ്യൂ മസ്പീറനിണഗനില് നറയനില്കവ അധനികേന്ത്യാരനികേള തന്ത്യാനഴ
പറയുന വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുകേയുണന്ത്യായനി :

പുതുക്കനിയ ബനിസനിനസസ്റ്റ്  പ്ലന്ത്യാന പ്രകേന്ത്യാരണ  400  കകേന്ത്യാച്ചുകേള എന കമതനില് പകുതനി
നറയനില്കവ കകേന്ത്യാച്ചുകേളുണ പകുതനി നമകടന്ത്യാ കകേന്ത്യാച്ചുകേളുണ ഉളനപ്പെനടെ നന്ത്യാലെന്ത്യായനിരകതന്ത്യാളണ
അലൂമനിനനിയണ കകേന്ത്യാച്ചുകേള നനിരമ്മനിക്കന്ത്യാനുള്ള പദതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ് അവര അറനിയനിച്ചനിടള്ളതസ്റ്റ്.
എനന്ത്യാല്  സസ്പീല്  അകതന്ത്യാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനനന്ത്യാ  ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്  അലൂമനിനനിയണ  കകേന്ത്യാച്ചുകേള
നനിരമ്മനിക്കുനതനികനന്ത്യാടെസ്റ്റ് തന്ത്യാല്പരനണ പ്രകേടെനിപ്പെനിച്ചനില  അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് തുടെക്കതനില്
നപ്രന്ത്യാകപ്പെന്ത്യാസല് ഉണന്ത്യാകേന്ത്യാതനിരുനതുണ നറയനില്കവ കബന്ത്യാരഡസ്റ്റ് അതുവനര പരനിഗണനിക്കന്ത്യാതതുമന്ത്യായ
സസ്പീല് കകേന്ത്യാച്ചുകേള നനിരമ്മനിക്കുന നപ്രന്ത്യാകപ്പെന്ത്യാസലെനിനന്ത്യാണസ്റ്റ്  സസ്പീല് അകതന്ത്യാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്
ഇനന തന്ത്യാല്പ്പെരനണ പ്രകേടെനിപ്പെനിച്ചനതന്നുണ അറനിയനിച്ചനിരുന്നു.  നന്ത്യാഷണല് അലൂമനിനനിയണ
കേമനനി കൂടെനി  കചെരനസ്റ്റ്  23  ശതമന്ത്യാനണ ഓഹരനി പങന്ത്യാളനിത പദതനിക്കുകവണനിയുള്ള
സന്ത്യാധനതകേള  പരനികശന്ത്യാധനിച്ചുവരനികേയന്ത്യാനണന്നുണ  പ്രസ്തുത  സണരണഭതനില്  കകേരള
ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  ഓഹരനി  പങന്ത്യാളനിതണ  പരനിഹരനിക്കണനമന്നുണ  നറയനില്കവ  അറനിയനിച്ചു.
പനി.പനി.പനി കമന്ത്യാഡല് വഴനിയന്ത്യായനി  26  ശതമന്ത്യാനണ ഓഹരനി പങന്ത്യാളനിതണ അവനിനടെയുള്ള
പദതനിക്കസ്റ്റ്  കേനന്ത്യാബനിനറസ്റ്റ്  അണഗസ്പീകേന്ത്യാരണ  നല്കേനിയനിടനണന്നുണ  നറയനില്കവ  അധനികേന്ത്യാരനികേള
അറനിയനിച്ചു.  പദതനി  സമയബനനിതമന്ത്യായനി  പൂരതനിയന്ത്യാക്കുനമന്നുണ  അലൂമനിനനിയണ
കകേന്ത്യാച്ചുകേളതനന  നനിരമ്മനിക്കുനതനിനുള്ള  സന്ത്യാധനതകേള  പരനികശന്ത്യാധനിച്ചുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേ
യന്ത്യാനണന്നുണ  നറയനില്കവ  അധനികേന്ത്യാരനികേള  ഇകപ്പെന്ത്യാള  അറനിയനിച്ചനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കേഞനികക്കന്ത്യാടെനിനലെ നറയനില്കവ കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനി  ഇനനിയുണ  ആരണഭനിക്കന്ത്യാത സന്ത്യാഹചെരനതനില്
പദതനി എത്രയുണ നപനട്ടനസ്റ്റ് ആരണഭനിക്കുനതനിനന്ത്യായനി ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട നമമര ഇവനിനടെ
ശകനിയന്ത്യായനി  ആവശനനപ്പെട്ടതുകപന്ത്യാനലെ കകേന്ദ്ര നറയനില്കവ വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ് നനിരവധനി
കേത്തുകേള  അയയകേയുണ  എണ.പനി.-മന്ത്യാരുനടെ  സകമ്മളനങ്ങളനില്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മുഖനമനനി
ശകമന്ത്യായനി  ഉനയനിക്കുകേയുണ  ഉകദനന്ത്യാഗസ  തലെതനില്  ഡല്ഹനിയനില്  സമ്മരദ്ദേണ
നചെലുത്തുകേയുണ നചെയനിരുന്നു.  നറയനില്കവയുനടെ ചെന്ത്യാരജുള്ള മനിനനിസര ഏറവുണ ഒടുവനില്
7-8-2017-നസ്റ്റ് തനന വനിശദമന്ത്യായനി കേതസ്റ്റ് അയച്ചു.  മന്ത്യാത്രവുമല,  അടെനിസന്ത്യാന വനികേസനതനില്
ഏറവുണ  വലെനിയ  പ്രന്ത്യാധന്ത്യാനനണ  നല്കുന  ഈ  ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട
മുഖനമനനി പനിണറന്ത്യായനി വനിജയന  നനിരവധനി തവണ മനനിയുമന്ത്യായനി ചെരച്ച നചെയനിടണസ്റ്റ്.
ചെരച്ച  നചെയകപ്പെന്ത്യാനഴന്ത്യാന്നുണ  'No'  പറഞ്ഞനിട്ടനില.  കകേരളകതന്ത്യാടുള്ള  പരമരന്ത്യാഗതമന്ത്യായ
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അവഗണനയുനടെ  കേന്ത്യാരനതനില്  ഇകപ്പെന്ത്യാഴുണ  അടെനിസന്ത്യാനപരമന്ത്യായ  മന്ത്യാറമുണന്ത്യായനിട്ടനില.
ആരസ്റ്റ് അധനികേന്ത്യാരതനില് വനന്ത്യാലുണ അവഗണന ഉണന്ത്യാകുന്നുണസ്റ്റ്. നചെറനിയ വനതനന്ത്യാസങ്ങനളന്ത്യാനക്ക
ഉണന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.  ചെനിലെ  അനുകൂലെ തസ്പീരുമന്ത്യാനങ്ങളുമുണന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.  അനതന്ത്യാന്നുണ  ഞങ്ങള
നനികഷധനിക്കുനനില.  തസ്പീരച്ചയന്ത്യായുണ തനിരുവനനപുരത്തുള്ള കനമനത സന്ത്യാറലലെറസ്റ്റ്  നടെരമനിനലുണ
ടനിവന്ത്യാനഡണ  ഡനിവനിഷനുണ  പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനുണ  നവട്ടനിക്കുറയന്ത്യാതനിരനിക്കുനതടെക്കമുള്ള
കേന്ത്യാരനങ്ങളക്കുണ ഇകപ്പെന്ത്യാഴുള്ള നഫസനിലെനിറനികേള ഇലന്ത്യാതന്ത്യാക്കുന ശമങ്ങളനക്കതനിനരയുണ
നമ്മുനടെ  കകേന്ത്യാച്ചസ്റ്റ്  ഫന്ത്യാക്ടറനി  കനടെനിനയടുക്കുനതനിനുണ  ശകമന്ത്യായ  സമ്മരദ്ദേങ്ങളുണ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്
ഇടെനപടെലുകേളുണ തുടെരന്നുണ ഉണന്ത്യാകുണ. ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് നചെയ്യന്ത്യാവുനനതലന്ത്യാണ നചെയനകേന്ത്യാണനി
രനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. ഇനനിയുണ നചെയ്യുണ. അക്കന്ത്യാരനതനില് പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാനട്ട ജനങ്ങള ശകമന്ത്യായനി
മുകനന്ത്യാടവരണനമന്നുകൂടെനി ഞന്ത്യാന അഭനരതനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   നകേ  .   വനി  .   വനിജയദന്ത്യാസസ്റ്റ്: സര, ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മുഖനമനനിയുനടെ കനതൃതകതനില് ഒരു
സരവകേകനി സണഘണ പ്രധന്ത്യാനമനനിനയ കേന്ത്യാണുന കേന്ത്യാരനണ സരക്കന്ത്യാര പരനിഗണനിക്കുകമന്ത്യാ ?

ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധന്ത്യാകേരന:  സര,  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മുഖനമനനിയുമന്ത്യായനി ആകലെന്ത്യാചെനിച്ചസ്റ്റ്
പനിനസ്പീടെസ്റ്റ് തസ്പീരുമന്ത്യാനനിക്കന്ത്യാണ.

(2) ഇനസനിറസ്യൂട്ടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ് കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ് സയനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് അലപ്ലഡസ്റ്റ് റനിസരച്ചസ്റ്റ്  -
കകേരളയുനടെയുണ രന്ത്യാജസ്പീവസ്റ്റ് ഗന്ത്യാനനി ഇനകഡന്ത്യാര  കസഡനിയതനിനന്റെയുണ

പ്രവരതനണ

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണന: സര, ഈ സഭയുനടെ രണസ്റ്റ് ഭന്ത്യാഗത്തുള്ളവരക്കുണ
കകേരള  സമൂഹതനിനുണ  ഒരുകപന്ത്യാനലെ  കയന്ത്യാജനിക്കന്ത്യാവുന  കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്  കസന്ത്യാരട്സനിനന്റെ
കേന്ത്യാരനണ.  കകേരളതനിനലെ ടന്ത്യാക്കുമുതല് ഒളനിമനികസ്റ്റ് വനികലജസ്റ്റ് വനരയുള്ള വലെനിയ ചെരനിത്രണ
കകേരള അത് ലെറസ്റ്റ്സനിനുണസ്റ്റ്. അവനര പരനിശസ്പീലെനിപ്പെനിക്കുനതനിനന്ത്യാവശനമന്ത്യായ സണരണഭങ്ങള
കവണനമനതന്ത്യാണസ്റ്റ്  പ്രധന്ത്യാനനപ്പെട്ട  കേന്ത്യാരനണ.  ഈ  അടുത  കേന്ത്യാലെത്തുണ  കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ്
രണഗത്തുള്ള  പലെവനിധ  കേന്ത്യാരനങ്ങനളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ  ചെരച്ചന്ത്യാ  വനിഷയമന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.  ഇനനക്കസ്റ്റ്
ഏറവുണ കൂടുതല് അഭനിമന്ത്യാനകേരമന്ത്യായനി  അനുസ്മരനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയുന തന്ത്യാരങ്ങള  കകേരള
ടന്ത്യാക്കുകേളനില്നനിന്നു വനനിടള്ളവരന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പ്രകതനകേനിച്ചസ്റ്റ് കകേരളതനിനലെ നപണകുട്ടനികേള.
കസന്ത്യാരട്സനിലുള്ള അവരുനടെ ടെന്ത്യാലെന്റെസ്റ്റ്  ഒരനിക്കലുണ   കേണനിനലനസ്റ്റ് നടെനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയനില.
ഇകപ്പെന്ത്യാഴനത ഗവണനമനണ കനരനതയുള്ള ഗവണനമനണ കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ് തന്ത്യാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്
നചെയ്യന്ത്യാവുനതനിനന്റെ മന്ത്യാകനിമണ  സഹന്ത്യായങ്ങള നചെയനിടണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില് ഒരു കപന്ത്യാരന്ത്യായ്മയുള്ളതസ്റ്റ്
പരനിശസ്പീലെനണ നകേന്ത്യാടുക്കുനതനിനുള്ള പ്രകതനകേ സണവനിധന്ത്യാനങ്ങളനില എനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഒരു
കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ് കകേരളതനിനലെ ടന്ത്യാക്കുകേളനില് ഓടെന്ത്യാന കേഴനിയന്ത്യാത അവസ വനകപ്പെന്ത്യാള ഒരു
സനിനറനികേസ്റ്റ് ടന്ത്യാക്കനിനുകവണനി  കകേരളണ  വനിടകപന്ത്യാകകേണനിവന നനിരവധനി  തന്ത്യാരങ്ങളുനടെ
കേഥ ദദുഃഖകതന്ത്യാടുകൂടെനി   ഓരകക്കണനി വരുണ.  കകേന്ത്യാട്ടയണ  ചെനിങ്ങവനനത  ഇനസനിറസ്യൂട്ടസ്റ്റ്
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ഓഫസ്റ്റ് കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ് സയനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് അലപ്ലഡസ്റ്റ് റനിസരച്ചസ്റ്റ്,  കകേരള  (ഐസ് പന്ത്യാരക്കസ്റ്റ്)
യുനടെ പ്രവരതനതനിനസ്റ്റ്  ആവശനമന്ത്യായനിടള്ള ഭൂമനി ഏനറടുതസ്റ്റ്  അതനിനന്റെ പ്രനിലെനിമനിനറനി
സണരണഭങ്ങനളലന്ത്യാണ പൂരതനിയന്ത്യാക്കനി, അതനിനനന്ത്യാരു ഡയറക്ടകറയുണ അസനിസന്റെസ്റ്റ് നപ്രന്ത്യാഫസനറയുണ
ക്ലറനിക്കല്  സന്ത്യാഫനിനനയുണ  നനിയമനിച്ചു.  ഇനതലന്ത്യാണ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  സന്ത്യാങ്ഷന  നചെയസ്റ്റ്
കൃതനമന്ത്യായനി  അതനിനന്റെ  നടെപടെനികമങ്ങളനികലെയസ്റ്റ്  വനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നകേട്ടനിടെണ  പണനിയുനതനിനുള്ള
മന്ത്യാസര  പ്ലന്ത്യാനുണ  അണഗസ്പീകേരനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  പതനിമൂനര  ഏക്കര  സലെണ  അതനിനുകവണനി
ഏനറടുതനിടണസ്റ്റ്.  നന്ത്യാകലെക്കര  ഭൂമനികൂടെനി  ഏനറടുക്കന്ത്യാന  കപന്ത്യാകുന്നുനവന്നു  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്
സകന്ത്യാഗതന്ത്യാരഹമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ്  സയനസനിനന്റെ  സഹന്ത്യായകതന്ത്യാടുകൂടെനി  മനികേച്ച
കേന്ത്യായനികേതന്ത്യാരങ്ങനള പരനിശസ്പീലെനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള ഇനനയനിനലെ ഏറവുണ പ്രമുഖ സന്ത്യാപനമന്ത്യായനി
അതനിനന വളരതനിനക്കന്ത്യാണവരനികേ എനതസ്റ്റ് കകേരളതനിനലെ കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ് കപ്രമനികേനള
സണബനനിച്ചനിടെകതന്ത്യാളണ ഒരു സന്ദേര മുഹൂരതമന്ത്യാണസ്റ്റ്. ഒരു വലെനിയ സകപ്നമന്ത്യാണസ്റ്റ്. നമുക്കസ്റ്റ്
ആ ലെകനതനികലെയസ്റ്റ് കപന്ത്യാകേന്ത്യാന കേഴനിയണണ.  കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ് സയനസനിനന്റെ നസഷനല്
കകേന്ത്യാച്ചുകേനള  അവനിനടെനനിനസ്റ്റ്  പഠനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്  പുറതനിറക്കന്ത്യാന  കേഴനിയണണ.  കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ്
ലസകക്കന്ത്യാളജനി,  കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ് നമഡനിസനിന, നപരകഫന്ത്യാമനസസ്റ്റ് അനന്ത്യാലെനിസനിസസ്റ്റ് തുടെങ്ങനിയവ ഈ
ഇനസനിറസ്യൂടമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  നടെത്തുനതനിനുകവണനിയുള്ള  പ്രന്ത്യാഥമനികേ  നടെപടെനികേള
നടെനനിടണസ്റ്റ്.  ഈ ലെകനണ സഫലെമന്ത്യാകേതക്ക വനിധതനിലുള്ള നടെപടെനികേള കവണണ.
അതനിനന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള  മന്ദേഗതനിയനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ  പ്രവരതനങ്ങള  ഊരജനിത
നപ്പെടുത്തുനതനിനുകവണനിയുള്ള ശമങ്ങളുണന്ത്യാകേണണ. കകേന്ത്യാട്ടയനത    രന്ത്യാജസ്പീവസ്റ്റ് ഗന്ത്യാനനി
ഇന്റെരനന്ത്യാഷണല്  ഇനകഡന്ത്യാര  കസഡനിയതനിനന്റെ  പണനിനയലന്ത്യാണ  പൂരതനിയന്ത്യായനി.
പതനിനകഞകേന്ത്യാല്കകേന്ത്യാടെനിരൂപ  മുടെക്കനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ആ  കസഡനിയണ  പണനിതതസ്റ്റ്.  അതനില്
നമ്മുനടെ  കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ്  ഡനിപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്നമന്റെസ്റ്റ്  ഒമകതകേന്ത്യാല്കകേന്ത്യാടെനിരൂപ  മുടെക്കനിയനിടണസ്റ്റ്.
ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇനന  6  കകേന്ത്യാടെനി രൂപ അതനിനുകവണനി നല്കേനിയനിടണസ്റ്റ്.  കവന്ത്യാളനി
കബന്ത്യാള, ബന്ത്യാസ്കറസ്റ്റ് കബന്ത്യാള, ഹന്ത്യാനഡസ്റ്റ് കബന്ത്യാള, ബന്ത്യാറസ്റ്റ്മനിനഡണ, കബന്ത്യാകനിണഗസ്റ്റ്, ജൂകഡന്ത്യാ,
നറസ് ലെനിണഗസ്റ്റ്  തുടെങ്ങനി ഏഴസ്റ്റ് ഇനങ്ങള പരനിശസ്പീലെനിപ്പെനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയതക്ക വനിധതനില്
കലെറസന്ത്യായനിടള്ള  കഫന്ത്യാറനിണകഗന്ത്യാടുകൂടെനിയ  ഒരു  ഇന്റെരനന്ത്യാഷണല്  കസഡനിയമന്ത്യാണസ്റ്റ്
അവനിനടെ  ഉയരനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ആ ഇന്റെരനന്ത്യാഷണല് കസഡനിയണ  ജനങ്ങളക്കന്ത്യായനി
തുറന്നുനകേന്ത്യാടുക്കണണ.  കേന്ത്യായനികേ  തന്ത്യാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അതനിനന്റെ  പ്രകയന്ത്യാജനണ  കേനിടനനില.
അതനനന്ത്യാധുനനികേ കഫന്ത്യാറനിണകഗന്ത്യാടുകൂടെനിയുള്ള ഈ ഇനകഡന്ത്യാര കസഡനിയതനില്  2500
ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  ഇരനിക്കന്ത്യാനുള്ള  സണവനിധന്ത്യാനമുണസ്റ്റ്.  അതനിനന്റെ  എലന്ത്യാ  കമസ്പീകേരണങ്ങളുണ
പൂരതനിയന്ത്യായനിക്കഴനിഞ്ഞനിടണസ്റ്റ്.  80  കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ്  തന്ത്യാമസനിച്ചസ്റ്റ്  പരനിശസ്പീലെനണ  നടെതന്ത്യാനുള്ള
സഒൗകേരനവുണ അതസ്റ്റ് ജനങ്ങനള അറനിയനിക്കുനതനിനുള്ള മസ്പീഡനിയ നസന്റെറുണ ദനിവസവുണ
ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയുന ഫനിറസ്റ്റ്നസസ്റ്റ് റൂണ നസന്റെറുണ 200 കേന്ത്യാര പന്ത്യാരക്കസ്റ്റ് നചെയ്യതക്ക
വനിധതനിലുള്ള  സണവനിധന്ത്യാനവുണ  ആ  കകേന്ത്യാണപ്ലകനിനകേത്തുണസ്റ്റ്.  ചുറ്റുമതനില്  നകേട്ടണണ,
അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ കേറണനിനന്റെ കേണകനനടുക്കണണ. ഇങ്ങനനയുള്ള  ഒന്നുരണസ്റ്റ് നചെറനിയ
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കേന്ത്യാരനങ്ങള  മന്ത്യാത്രകമ  ഇനനി  അവനിനടെ  നചെയ്യന്ത്യാനുള.  ഒരു  നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരണ  കപന്ത്യാനലെ  ഈ
കസഡനിയണ നമുക്കസ്റ്റ് പണനിയന്ത്യാന സന്ത്യാധനിച്ചു.  അതനന്ത്യാവശന കേന്ത്യാരനങ്ങള പൂരതനിയന്ത്യാക്കനി
കസഡനിയണ  കേന്ത്യായനികേ കപ്രമനികേളക്കന്ത്യായനി  തുറന്നുനകേന്ത്യാടുക്കുന ഒരു നചെറനിയ സണരണഭണ
മന്ത്യാത്രകമ ഇനനി നചെയ്യന്ത്യാനുള്ളു.  കകേരളതനിനലെ കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ് രണഗതസ്റ്റ്  ഉണന്ത്യാക്കുന ഒരു
ഉണരവസ്റ്റ് മനസനിലെന്ത്യാക്കനിനക്കന്ത്യാണസ്റ്റ്  അടെനിയനരമന്ത്യായനി ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് അതനില് ഇടെനപട്ടസ്റ്റ്
ആവശനമന്ത്യായ നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിക്കണനമനസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന അഭനരതനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

വനവസന്ത്യായവുണ  കസന്ത്യാരട്സണ  യുവജനകേന്ത്യാരനവുണ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
നമന്ത്യായസ്പീന  ): സര,  കകേന്ത്യാട്ടയണ ജനിലയനിനലെ കകേന്ത്യാട്ടയണ തന്ത്യാലൂക്കനില് നന്ത്യാട്ടകേണ വനികലജനില്
നടെസനില് നകേമനിക്കല്സനിനസ്റ്റ് സരക്കന്ത്യാര പന്ത്യാട്ടതനിനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിടള്ള 11.25 ഏക്കര ഭൂമനി
ചെമയങ്ങളടെക്കണ നനിരുപന്ത്യാധനികേണ നഷപരനിഹന്ത്യാരണ കൂടെന്ത്യാനത സരക്കന്ത്യാരനികലെക്കസ്റ്റ് തനിരനിനകേ
എടുതസ്റ്റ് ലെന്ത്യാന്റെസ്റ്റ് ബന്ത്യാങനില് കചെരക്കുവന്ത്യാനുണ ഈ ഭൂമനിയനില് നനിന്നുണ ആവശനമന്ത്യായ സലെണ
നനിരദ്ദേനിഷ  കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാകളജനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കന്ത്യാനുണ  20-3-2015-ല്  സരക്കന്ത്യാര
ഉതരവന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്. ഇതനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ് കകേന്ത്യാകളജസ്റ്റ് സന്ത്യാപനിക്കുനതനിനുള്ള
പ്രന്ത്യാരണഭ  പ്രവരതനങ്ങള  ഏകകേന്ത്യാപനിപ്പെനിക്കുനതനിനന്ത്യായനി  പ്രസ്തുത  കകേന്ത്യാകളജനിനന്റെ
നസഷനല് ഓഫസ്പീസര ചുമതലെ അനനത കകേരള കസറസ്റ്റ്  കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ് കേഒൗണസനില്
നസകട്ടറനിയന്ത്യായനിരുന  കഡന്ത്യാ.  ബനിനു കജന്ത്യാരജസ്റ്റ് വരഗ്ഗസ്പീസനിനസ്റ്റ് നല്കുകേയുണ കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ്
കകേന്ത്യാകളജസ്റ്റ് സന്ത്യാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ആവശനമന്ത്യായ പ്രന്ത്യാരണഭ പ്രവരതനങ്ങളക്കുള്ള നചെലെവസ്റ്റ്
കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ്  കേഒൗണസനിലെനില്നനിനസ്റ്റ്  വഹനിക്കന്ത്യാന  16-4-2015-നലെ  കേന്ത്യായനികേ
യുവജന വകുപ്പെനിനന്റെ ഉതരവുപ്രകേന്ത്യാരണ സരക്കന്ത്യാര ഉതരവന്ത്യായനിരുന്നു. 2-2-2016-നലെ
സരക്കന്ത്യാര ഉതരവസ്റ്റ്  പ്രകേന്ത്യാരണ കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ് കകേന്ത്യാകളജനിനസ്റ്റ്  പകേരണ ഇനസനിറസ്യൂട്ടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ് സയനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് അലപ്ലഡസ്റ്റ് റനിസരച്ചസ്റ്റ് കകേരള (ISPARK)  എനസ്റ്റ് പുനര
നന്ത്യാമകേരണണ നചെയ്യുകേയുണ പ്രന്ത്യാരണഭഘട്ടനമന നനിലെയനില് ഡയറക്ടര,  നപ്രന്ത്യാഫസര,  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
നപ്രന്ത്യാഫസര എനനിവരുനടെ ഓകരന്ത്യാ തസ്തനികേകേളുണ രണസ്റ്റ് അസനിസനമുളനപ്പെനടെ ആനകേ
അഞസ്റ്റ്  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിച്ചസ്റ്റ്  ഉതരവന്ത്യാകുയുണ  നചെയനിടണസ്റ്റ്.  കൂടെന്ത്യാനത  പ്രസ്തുത  സലെതസ്റ്റ്
കദശസ്പീയ നഗയനിണസസ്റ്റ് നസകകട്ടറനിയറനില് നനിന്നുണ ലെഭനിച്ച മൂനസ്റ്റ് പ്രസ്പീ ഫന്ത്യാബസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേള
സന്ത്യാപനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  ISPARK  സന്ത്യാപനിക്കുനതനിനന്ത്യായനി  സതന്ത്യാരന  നടെപടെനികേളനിലൂനടെ
ഭൂമനികയനറടുതസ്റ്റ്  2013-നലെ പുനരധനിവന്ത്യാസവുണ നനന്ത്യായമന്ത്യായ പരനിഹന്ത്യാരത്തുകേയുണ ഉറപ്പെന്ത്യാക്കന്ത്യാനുള്ള
നനിയമമനുസരനിച്ചസ്റ്റ് കകേന്ത്യാട്ടയണ തന്ത്യാലൂക്കനിനലെ നന്ത്യാട്ടകേണ വനികലജസ്റ്റ് സരകവയനില്നപ്പെട്ട  235.04 ആര
സലെണ ഏനറടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  റവനസ്യൂ വകുപ്പെസ്റ്റ് ഉതരവസ്റ്റ് പുറനപ്പെടുവനിച്ചനിടള്ളതുണ ആയതു
പ്രകേന്ത്യാരണ  നപന്ത്യാന്നുണവനിലെ  നനിയമമനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  സലെണ  ഏനറടുക്കുനതനിനുള്ള  നനിരദ്ദേനിഷ
കഫന്ത്യാറതനില് അകപക സമരപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സകസ്പീകേരനിച്ചു വരനികേയുമന്ത്യാണസ്റ്റ്. ഈ
സലെകമനറടുക്കുനതനിനനത്തുടെരനസ്റ്റ്  അതനിനന്റെ  വനികേസനപ്രവരതനതനിനസ്റ്റ്  ആവശനമന്ത്യായ
നടെപടെനികേള അതനികവഗണ സകസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാനന്ത്യാണസ്റ്റ് സരക്കന്ത്യാര ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.
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കകേന്ത്യാട്ടയണ  മളട്ടനിപരപ്പെസസ്റ്റ്  ഇനകഡന്ത്യാര  ഹന്ത്യാളനിനന്റെ  ഔകദനന്ത്യാഗനികേ  ഉദ്ഘന്ത്യാടെനണ
2016 നഫബ്രുവരനി 28-നസ്റ്റ് നടെന്നുനവങനിലുണ അതനിനുകശഷമന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇനകഡന്ത്യാര ഹന്ത്യാളനില്
പ്രകതനകേതരണ മരണനകേന്ത്യാണള്ള പ്രതലെണ, കമപ്പെനിള വുഡസ്റ്റ് കഫന്ത്യാറനിണഗനിനന്ത്യായനി ഒരു കകേന്ത്യാടെനി
മുപ്പെതനിയന്ത്യാറുലെകതനി അറുപതനി ഏഴന്ത്യായനിരതനി അഞ്ഞൂറസ്റ്റ് രൂപയുനടെ എസനികമറനിനസ്റ്റ്
ഭരണന്ത്യാനുമതനി  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  അതുപ്രകേന്ത്യാരണ  കേന്ത്യായനികേ  യുവജന  കേന്ത്യാരനന്ത്യാലെയതനിനലെ
കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ് എഞനിനസ്പീയറനിണഗസ്റ്റ് വനിണഗസ്റ്റ് മുകഖന ഇനകഡന്ത്യാര ഹന്ത്യാളനില് ഇറുക്കുമതനി നചെയ
കമപ്പെനിള  തടെനിനകേന്ത്യാണള്ള  ഇരനിപ്പെനിടെങ്ങള  സന്ത്യാപനിച്ചുണ  കസഡനിയതനിനസ്റ്റ്  ചുറ്റുമതനില്
നകേടനതനിനുണ  കേന്ത്യായനികേ  യുവജനകേന്ത്യാരന  കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ്  എഞനിനസ്പീയറനിണഗസ്റ്റ്  വനിണഗനിനന
ചുമതലെനപ്പെടുതനിയനിടള്ളതുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതുപ്രകേന്ത്യാരണ  സന്ത്യാപനണ  ദരഘന്ത്യാസസ്റ്റ്  കണനിച്ചസ്റ്റ്  കേരന്ത്യാര
നല്കേനി  അതുപ്രകേന്ത്യാരമുള്ള  കമല്നടെപടെനികേള  കവഗതനില്  സകസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അഗനിസരകന്ത്യാ സണവനിധന്ത്യാനതനിനലെ നടെപടെനികേളനിനലെ അപന്ത്യാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുന
തനിനന്ത്യായനി  കസന്ത്യാരട്സസ്റ്റ്  എഞനിനസ്പീയറനിണഗസ്റ്റ്  വനിണഗനിനന  ചുമതലെനപ്പെടുതനിയനിടള്ളതുണ  കകേന്ത്യാട്ടയണ
ജനിലന്ത്യാ ഫയര ആന്റെസ്റ്റ് നറസ്കസ്യൂ ഓഫസ്പീസമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ് കമല്നടെപടെനികേള സകസ്പീകേരനിച്ചു
വരുനതുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കൂടെന്ത്യാനത  തന്ത്യാത്കേന്ത്യാലെനികേമന്ത്യായനി  നകേട്ടനിടെ  നമര  ലെഭനമന്ത്യായതനിനന്റെ
അടെനിസന്ത്യാനതനില് ലവദദ്യുതനി,  നവളളണ എനനിവ ലെഭനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ബനനപ്പെട്ട വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്
അകപക നല്കേനിയനിടണസ്റ്റ്.  ഇനകഡന്ത്യാര ഹന്ത്യാളനിനസ്റ്റ് അഗനിസരക എന.ഒ.സനി.-യുണ ലവദദ്യുതനി,
വന്ത്യാട്ടര  എനനിവയന്ത്യായനി  കേണകന  ലെഭനമന്ത്യാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അതനികവഗതനിലുള്ള  നടെപടെനികേളന്ത്യാണസ്റ്റ്
സകസ്പീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ലെഭനമന്ത്യാകുന  മുറയസ്റ്റ്  ഇനകഡന്ത്യാര  കസഡനിയതനിനന്റെ  ഉപകയന്ത്യാഗണ
കേന്ത്യായനികേതന്ത്യാരങ്ങളുനടെ  പരനിശസ്പീലെനതനിനുകവണനി  അതനികവഗണ  നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കുനതനിനസ്റ്റ്
കവണനിയുള്ള നടെപടെനികേള സകസ്പീകേരനിക്കുനമന്നുണ അറനിയനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണന:  സര,  കേന്ത്യായകേതന്ത്യാരങ്ങളക്കുകവണനി  അതസ്റ്റ്
എന്നുമുതല്  പ്രവരതനകമമന്ത്യാക്കന്ത്യാന  കേഴനിയുനമന്നുള്ള  അഷകറനസസ്റ്റ്  നല്കേന്ത്യാന
അകങ്ങയസ്റ്റ് കേഴനിയുകമന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .    നമന്ത്യായസ്പീന:  സര,  ഫയര  ആന്റെസ്റ്റ്  നറസ്കസ്യൂ  സണവനിധന്ത്യാനങ്ങള
പൂരണമന്ത്യാകേണണ.  എനനങനിലുണ  പ്രശ്നമുണന്ത്യായന്ത്യാല്  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  സമന്ത്യാധന്ത്യാനണ  പറകയണനി
വരുണ.  അതനികവഗതനില് അതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സകസ്പീകേരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ചുറ്റുമതനില്
നകേടനതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  ആരണഭനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  തന്ത്യാത്കേന്ത്യാലെനികേ  നമര  ലെഭനമന്ത്യാക്കനി  നവള്ളവുണ
ലവദദ്യുതനിയുണ  ലെഭനമന്ത്യാക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  സകസ്പീകേരനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.   അതുസണബനനിച്ച
പരനികശന്ത്യാധന നടെതന്ത്യാണ.  വളനര കവഗതനില് കേന്ത്യാരനങ്ങള പൂരതനിയന്ത്യാക്കുനതനിനുള്ള
നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിക്കുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

Vസബ്മനിഷന

(1)  എണ.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്. അഡനിഷന

പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  നചെനനിതലെ):  സര,  വളനര  ഗുരുതരവുണ
അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ മന്ത്യാനുഷനികേവശണ ഉളനക്കന്ത്യാള്ളുനതുമന്ത്യായ പ്രശ്നമന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന സഭയുനടെ
ശദയനില്നപ്പെടുത്തുനതസ്റ്റ്.  കേണ്ണൂര അഞരക്കണനി നമഡനിക്കല് കകേന്ത്യാകളജസ്റ്റ്,  പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്
കേരുണ നമഡനിക്കല് കകേന്ത്യാകളജസ്റ്റ് എനനിവനിടെങ്ങളനില് 2016-17 വരഷതനില് പ്രകവശനണ
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ലെഭനിച്ച  181  വനിദനന്ത്യാരതനികേളക്കസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  സപ്രസ്പീണകകേന്ത്യാടെതനി  വനിധനിയുനടെ
പശന്ത്യാതലെതനില് പഠനണ നനിരകതണനിവനനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കേണ്ണൂര അഞരക്കണനി
നമഡനിക്കല് കകേന്ത്യാകളജനിനലെ 150 വനിദനന്ത്യാരതനികേളക്കുണ പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ് കേരുണ നമഡനിക്കല്
കകേന്ത്യാകളജനിനലെ  31  വനിദനന്ത്യാരതനികേളക്കുമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഈ പ്രശ്നമുണന്ത്യായനിടള്ളതസ്റ്റ്.  പ്രകവശനണ
സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാകളജസ്റ്റ്  അധനികൃതര  അഡനിഷന  സൂപ്പെരലവസറനി  കേമ്മനിറനിയുനടെ
നനിരകദ്ദേശണ  പന്ത്യാലെനിച്ചനിനലന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്  കുറണ.  അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാകളജുകേളുനടെയുണ
വനിദനന്ത്യാരതനി പ്രകവശനണ  അഡനിഷന സൂപ്പെരലവസറനി കേമ്മനിറനി റദ്ദേന്ത്യാക്കനിയതസ്റ്റ്. കേണ്ണൂര
അഞരക്കണനി നമഡനിക്കല് കകേന്ത്യാകളജനിനലെ 150 വനിദനന്ത്യാരതനികേളുനടെയുണ കേരുണയനിനലെ
31  വനിദനന്ത്യാരതനികേളുനടെയുണ  പ്രകവശനമന്ത്യാണസ്റ്റ്  അഡനിഷന  സൂപ്പെരലവസറനി  കേമ്മനിറനി
റദ്ദേന്ത്യാക്കനിയതസ്റ്റ്. ഇതനിനനതനിനര ലഹകക്കന്ത്യാടെതനിയനില് കപന്ത്യായനിടണ പ്രകയന്ത്യാജനമുണന്ത്യായനില.
2017-ല്  ഒനന്ത്യാണവരഷ  പരസ്പീകനയഴുതന്ത്യാന  തയ്യന്ത്യാനറടുത്തുനകേന്ത്യാണനിരുന  അവസരതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്
ലഹകക്കന്ത്യാടെതനി കുട്ടനികേളുനടെ പ്രകവശനണ റദ്ദേന്ത്യാക്കനി പ്രകവശന കമല്കനന്ത്യാട്ട കേമ്മനിറനിയുനടെ
നനിരകദ്ദേശണ  ശരനിവച്ചതസ്റ്റ്.  അതനിനനതനിനര  വനിദനന്ത്യാരതനികേള  സപ്രസ്പീണകകേന്ത്യാടെതനിയനില്  കപന്ത്യായനി.
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  സപ്രസ്പീണകകേന്ത്യാടെതനിയുണ  ലഹകക്കന്ത്യാടെതനി  വനിധനി  അണഗസ്പീകേരനിക്കുകേയന്ത്യാണുണന്ത്യായതസ്റ്റ്.
ഫലെതനില്  181  വനിദനന്ത്യാരതനികേള  വഴനിയന്ത്യാധന്ത്യാരമന്ത്യായനി.  കുട്ടനികേളുനടെ  കുറണനകേന്ത്യാണല
പ്രശ്നമുണന്ത്യായനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  തങ്ങളുകടെതലന്ത്യാത കുറണനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ശനിക അനുഭവനികക്കണനി
വനതസ്റ്റ് വനിദനന്ത്യാരതനികേളക്കന്ത്യാണസ്റ്റ്. കകേന്ത്യാകളജസ്റ്റ് അധനികൃതര കമകക്കടുകേകളന്ത്യാ, കുറങ്ങകളന്ത്യാ,
വസ്പീഴ്ചകേകളന്ത്യാ  നചെയനിടനണങനില്  ശകമന്ത്യായ  നടെപടെനി  സകസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഞങ്ങനളലന്ത്യാവരുണ
അനുകൂലെമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇവനിനടെ  മന്ത്യാകനജസ്റ്റ് നമന്റെനിനന  ശനികനിക്കുനതസ്റ്റ്  നലകേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എനന്ത്യാല്
കുട്ടനികേളുനടെ കേന്ത്യാരനതനില് ഗഒൗരവമന്ത്യായ സമസ്പീപനണ നമ്മള സകസ്പീകേരനികക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.  പലെ
കുട്ടനികേളുണ  ആതഹതന  നചെയ്യുന  നനിലെയനികലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്  കേന്ത്യാരനങ്ങള  എത്തുനതസ്റ്റ്.  അവരുനടെ
പഠനതനിനലെ ഏറവുണ  പ്രധന്ത്യാനനപ്പെട്ട  ഒരു വരഷമന്ത്യാണസ്റ്റ്  നഷനപ്പെടുനതസ്റ്റ്.  കുട്ടനികേളനില്
പലെരുണ നനിരന്ത്യാശയനിലുണ സന്ത്യാമതനികേ ബുദനിമുട്ടനിലുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സണസന്ത്യാന ഗവണനമന്റെനിനന്റെ
ഫലെപ്രദമന്ത്യായ ഇടെനപടെല് ഉനണങനില് മന്ത്യാത്രകമ ഇക്കന്ത്യാരനതനില് പരനിഹന്ത്യാരമുണന്ത്യാക്കന്ത്യാന
സന്ത്യാധനിക്കുകേയുള. ഇതനിനസ്റ്റ് നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണണ കവണനമങനില് അതസ്റ്റ് നകേന്ത്യാണവരണണ.
എനനിക്കസ്റ്റ്  മനസനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന  കേഴനിഞ്ഞനിടെകതന്ത്യാളണ  നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണണ  സന്ത്യാധനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഇക്കന്ത്യാരനണ മുഖനമനനിക്കസ്റ്റ് അറനിയന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്. അകദ്ദേഹണ ഈ വനിഷയണ ചെരച്ച നചെയനിടള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കുട്ടനികേളുനടെ ഭന്ത്യാവനിനയകേരുതനി മനുഷനതകപരമന്ത്യായ സമസ്പീപനണ ഇക്കന്ത്യാരനതനില് സകസ്പീകേരനിക്കണണ.
അതനിനസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  സകസ്പീകേരനിക്കുന  ഏതസ്റ്റ്  നടെപടെനികയന്ത്യാടുണ  പ്രതനിപകതനിനന്റെ  പൂരണ
പനിന്തുണയുണന്ത്യാകുണ.  നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണണ  കവണനമങനില്  നകേന്ത്യാണവരന്ത്യാന  മടെനിക്കരുനതനന്ത്യാണസ്റ്റ്
ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ മുഖനമനനികയന്ത്യാടെസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് അഭനര തനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.

മുഖനമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറന്ത്യായനി  വനിജയന):  സര,  അതസ്പീവ ഗഒൗരവതരമന്ത്യായ പ്രശ്നമന്ത്യാണസ്റ്റ്
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവസ്റ്റ്  സഭയുനടെ  ശദയനില്  നകേന്ത്യാണവനനിടള്ളതസ്റ്റ്.
അകദ്ദേഹണ ഇവനിനടെ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപന്ത്യാനലെ വനിദനന്ത്യാരതനികേളുണ  രകകേരതന്ത്യാക്കളുണ വലന്ത്യാനതന്ത്യാരു
വനിഷമഘട്ടതനില്തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ് നപട്ടനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. 2016-17 വരഷനത നമഡനിക്കല്
അഡനിഷനസ്റ്റ്  എലന്ത്യാ  അകപകകേളുണ  ഓണനനലെനന്ത്യായനി  നചെയ്യണനമനസ്റ്റ്  അഡനിഷന
സൂപ്പെരനനവസറനി  കേമ്മനിറനി  നനിരകദ്ദേശനിച്ചനിരുന്നു.  കേണ്ണൂര,  പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്  കേരുണന്ത്യാ  നമഡനിക്കല്
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കകേന്ത്യാകളജുകേള  സരക്കന്ത്യാരുമന്ത്യായനി  കേരന്ത്യാറനില്  ഏരനപ്പെടുകേകയന്ത്യാ  അഡനിഷന  സൂപ്പെരനനവസറനി
കേമ്മനിറനിയുനടെ നനിരകദ്ദേശങ്ങള പൂരണമന്ത്യായനി പന്ത്യാലെനിക്കുകേകയന്ത്യാ നചെയനില. 2-10-2016-ല്
അഡനിഷന  സൂപ്പെരനനവസറനി  കേമ്മനിറനി  ഇഒൗ  രണസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാകളജുകേളുണ  നടെതനിയ  അഡനിഷന
റദ്ദുനചെയസ്റ്റ്  ഉതരവസ്റ്റ്  പുറനപ്പെടുവനിച്ചനിരുന്നു.  ഇതനിനനതനിനര  ബനനപ്പെട്ട  മന്ത്യാകനജുനമനകേള
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിനയ  സമസ്പീപനിക്കുകേയുണ  6-10-2016-ല്  ഇഒൗ  രണസ്റ്റ്
കകേന്ത്യാകളജുകേളുണ നടെതനിയ അഡനിഷനുകേളുണ കപ്രന്ത്യാനസക്ടസണ പരനികശന്ത്യാധനിച്ചസ്റ്റ് വനിശദമന്ത്യായ
റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  സമരപ്പെനിക്കന്ത്യാന  അഡനിഷന  സൂപ്പെരനനവസറനി  കേമ്മനിറനികയന്ത്യാടെസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട
കകേന്ത്യാടെതനി നനിരകദ്ദേശനിച്ചസ്റ്റ് ഉതരവന്ത്യാകുകേയുണ നചെയനിരുന്നു.  ഇതനിനന്റെ അടെനിസന്ത്യാനതനില്
അഡനിഷന സൂപ്പെരനനവസറനി കേമ്മനിറനി പരനികശന്ത്യാധന നടെത്തുകേയുണ അഡനിഷന നടെതനിയതനില്
സതന്ത്യാരനതയനിനലന്നുണ അഡനിഷന സൂപ്പെരനനവസറനി കേമ്മനിറനിയുനടെ നനിരകദ്ദേശങ്ങനളന്ത്യാന്നുണ തനന
ഇഒൗ  രണസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാകളജുകേളുണ  പന്ത്യാലെനിച്ചനിട്ടനിനലന്നുണ  കേനണത്തുകേയുണന്ത്യായനി.  തുടെരനസ്റ്റ്  സരക്കന്ത്യാര
പ്രസ്തുത കകേന്ത്യാകളജുകേളനികലെയസ്റ്റ് കകേന്ദ്രസ്പീകൃത അകലെന്ത്യാടനമന്റെസ്റ്റ് നടെതന്ത്യാന ഉതരവസ്റ്റ് നല്കേനി.
അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ  കകേന്ത്യാകളജസ്റ്റ്  അധനികേന്ത്യാരനികേകളന്ത്യാടെസ്റ്റ്  കസന്ത്യാട്ടസ്റ്റ്  അഡനിഷന  നടെത്തുന  സലെതസ്റ്റ്
ഹന്ത്യാജരന്ത്യാകേന്ത്യാനുണ  നനിരകദ്ദേശനിച്ചു.  എനന്ത്യാല്  കേമ്മസ്പീഷനസ്റ്റ്  മുമന്ത്യാനകേ  കേണ്ണൂര  നമഡനിക്കല്
കകേന്ത്യാകളജസ്റ്റ്  അധനികേന്ത്യാരനികേള  കരഖകേനളന്ത്യാന്നുണ  സമരപ്പെനിച്ചനില.  കേരുണന്ത്യാ  നമഡനിക്കല്
കകേന്ത്യാകളജസ്റ്റ്  അധനികേന്ത്യാരനികേള  കരഖകേള  സമരപ്പെനിച്ചനിരുന്നു.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  സപ്രസ്പീണ  കകേന്ത്യാടെതനി
പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്  കേരുണന്ത്യാ  നമഡനിക്കല്  കകേന്ത്യാകളജനിനലെ  30  വനിദനന്ത്യാരതനികേള  കയന്ത്യാഗനരന്ത്യാനണനസ്റ്റ്
കേനണത്തുകേയുണ ഇഒൗ അദനയന വരഷണ  2017-18  ല് പ്രകവശനണ നല്കേണനമനസ്റ്റ്
ഉതരവന്ത്യാകുകേയുണ നചെയ. കേണ്ണൂര നമഡനിക്കല് കകേന്ത്യാകളജനിനലെ വനിദനന്ത്യാരതനി പ്രകവശനണ
റദ്ദേന്ത്യാക്കുകേയുണന്ത്യായനി.  നടെപടെനികമങ്ങളുണ  മന്ത്യാനദണ്ഡങ്ങളുണ  പന്ത്യാലെനിക്കന്ത്യാനത  മന്ത്യാകനജുനമനകേള
സകനണ  നനിലെയസ്റ്റ്  അഡനിഷന  നടെതനിയതന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇതരനമന്ത്യാരു  സന്ത്യാഹചെരനതനിനസ്റ്റ്  കേന്ത്യാരണണ.
ഇതനിനസ്റ്റ്  മന്ത്യാകനജുനമനകേള  മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഉതരവന്ത്യാദനി.  ഇതുമൂലെണ  വനിദനന്ത്യാരതനികേളുനടെ
ഭന്ത്യാവനി  അനനിശനിതന്ത്യാവസയനിലെന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.  വനിദനന്ത്യാരതനികേളുണ  രകനിതന്ത്യാക്കളുണ  ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ
പ്രതനിപക കനതന്ത്യാവുണ എലന്ത്യാ രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയ പന്ത്യാരട്ടനികേളുണ പ്രകവശനണ കനടെനിയ വനിദനന്ത്യാരതനികേളക്കസ്റ്റ്
തുടെരപഠനതനിനുണ പരസ്പീക എഴുതന്ത്യാനുമുള്ള സഒൗകേരനനമന്ത്യാരുക്കണനമനസ്റ്റ് ആവശനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്
സരക്കന്ത്യാരനിനസ്റ്റ്  നനികവദനണ  നല്കേനിയനിടണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ  കകേന്ത്യാകളജനിനലെ  വനിദനന്ത്യാരതനികേളനില്
പലെരുണ  നമറനിറടെനിസന്ത്യാനതനില്  പരനികശന്ത്യാധനിച്ചന്ത്യാല്  മറസ്റ്റ്  ചെനിലെ  നമഡനിക്കല്  കകേന്ത്യാകളജുകേളനില്
പ്രകവശനണ  ലെഭനിച്ചവകരക്കന്ത്യാള  കയന്ത്യാഗനതയുള്ളവരുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഈ  വനിദനന്ത്യാരതനികേളുനടെ
കേന്ത്യാരനങ്ങള  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  സപ്രസ്പീണകകേന്ത്യാടെതനിയുനടെ  ശദയനില്  നകേന്ത്യാണവരന്ത്യാനുണ  അവരക്കസ്റ്റ്
തുടെരപഠനണ നടെതന്ത്യാനുണ സഹന്ത്യായകേരമന്ത്യായ നനിയമനടെപടെനികേള സരക്കന്ത്യാര സകസ്പീകേരനിക്കുണ.  ഇഒൗ
വനിദനന്ത്യാരതനികേളുനടെ  കേന്ത്യാരനങ്ങള  നമറനിറടെനിസന്ത്യാനതനില്  പരനികശന്ത്യാധനിച്ചസ്റ്റ്  തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുക്കന്ത്യാന,
പ്രകവശനവുണ  ഫസ്പീസണ  നനിരണയനിക്കന്ത്യാന  നനിയമന്ത്യാനുസൃതണ  ചുമതലെനപ്പെട്ട  അഡനിഷന
സൂപ്പെരനനവസറനി കേമ്മനിറനിനയ ചുമതലെനപ്പെടുതണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട സപ്രസ്പീണ
കകേന്ത്യാടെതനികയന്ത്യാടെസ്റ്റ് സരക്കന്ത്യാര ആവശനനപ്പെടുനതസ്റ്റ്.  ഇതരണ നനിയമപരമന്ത്യായ നടെപടെനികേള
സകസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാനന്ത്യാണസ്റ്റ് സരക്കന്ത്യാര ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.
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(2)   'ബ്ലൂ നവയ്ല്' നഗയനിണ നനികരന്ത്യാധനണ

ശസ്പീ  .    രന്ത്യാജു  എബഹന്ത്യാണ:  സര,  കലെന്ത്യാകേതനിനലെ  ഏതന്ത്യാണസ്റ്റ്  എലന്ത്യാ  രന്ത്യാജനങ്ങളനിനലെയുണ
കേഒൗമന്ത്യാരക്കന്ത്യാരുനടെ  ഭന്ത്യാവനിയനില്  വലെനിയ  പ്രശ്നങ്ങളുണന്ത്യാക്കനിയനിരനിക്കുന  'ബ്ലൂ  നവയ്ല്'
നഗയനിണ  ഏറവുനമന്ത്യാടുവനില്  കകേരളതനിലുനമതനിയനിരനിക്കുന്നു.  രണന്ത്യായനിരതനിലെധനികേണ
കുട്ടനികേള  ഇനനലെവനര  ഇഒൗ  നഗയനിണ  ഡഒൗണകലെന്ത്യാഡസ്റ്റ്  നചെയകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന്നു  നവനന്ത്യാണസ്റ്റ്
പുറത്തുവന വനിവരണ. മന്ത്യാനസനികേ പനിരനിമുറുക്കണ, അതസ്റ്റ് മന്ത്യാനസനികേ വനിഭന്ത്യാനനിയനികലെയസ്റ്റ് എതനിക്കുകേ,
വയലെനസണ  അതുകപന്ത്യാനലെതനന  സന്ത്യാഹസനികേതയുണ  ഇതനിനന  അടെനിസന്ത്യാനമന്ത്യാക്കനിയുള്ള ഒരു
നനമനഡസ്റ്റ്  മന്ത്യാനുപുകലെറനിണഗസ്റ്റ്  നഗയനിമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഏറവുനമന്ത്യാടുവനില്  പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്  നനിനസ്റ്റ്  4
കുട്ടനികേള ചെന്ത്യാവക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ് കേടെപ്പുറനതതനിയ സണഭവനതത്തുടെരനസ്റ്റ് കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ് നടെതനിയ
അകനകഷണതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  അവരുണ  ബ്ലൂ  നവയ്ല്  നഗയനിമനിനന്റെ  അടെനിമകേളന്ത്യായനിരുന്നുനവനസ്റ്റ്
കേനണതനിയതസ്റ്റ്.  നന്ത്യാലെന്ത്യായനിരതനില്ക്കൂടുതല്  കേഒൗമന്ത്യാരക്കന്ത്യാര  ഇതനികനന്ത്യാടെകേണ   കലെന്ത്യാകേതനില്
ആതഹതന നചെയകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന്നു. രന്ത്യാത്രനി ഒറയനിരുനസ്റ്റ് നഹന്ത്യാറര സനിനനിമ കേന്ത്യാണുകേ,
പ്രകതനകേ തരണ മുറനിവുണന്ത്യാക്കുകേ, പ്രകതനകേ സമയങ്ങളനില് ഉണരുകേ, പട്ടനിനയകപ്പെന്ത്യാനലെ
കുരയകേ  തുടെങ്ങനി വളനര ഭസ്പീകേരമന്ത്യായ പരസ്പീകണങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ് നടെത്തുനതസ്റ്റ്. ഗ്രൂപ്പെസ്റ്റ് അഡനിന
ഓകരന്ത്യാ ദനിവസവുണ പറയുന ചെന്ത്യാലെഞ്ചുകേള ഏനറടുതസ്റ്റ് നചെയ്യുകേയുണ അതനിനന്റെ ക്ലനിപ്പെനിണഗസ്റ്റ്
അഡനിനസ്റ്റ് എതനിച്ചുനകേന്ത്യാടുക്കുകേയുമന്ത്യാണസ്റ്റ് നചെയ്യുനതസ്റ്റ്. വളനര അപകേടെകേരമന്ത്യായ, സന്ത്യാഹസനികേമന്ത്യായ
സണഭവങ്ങള  'ചെന്ത്യാലെഞ്ചുകേള'  എനന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇതനിനസ്റ്റ്  ഓമനകപ്പെരനിട്ടനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഒരനിക്കല്
ഇഒൗ ആപ്ലനികക്കഷന ഡഒൗണകലെന്ത്യാഡസ്റ്റ് നചെയകേഴനിഞ്ഞന്ത്യാല് പനിനസ്പീനടെന്ത്യാരനിക്കലുണ ഡനിലെസ്പീറസ്റ്റ്
നചെയ്യന്ത്യാന  കേഴനിയനില.  ഇഒൗ  നമന്ത്യാനനബല്  ആപ്പെനിലൂനടെ  എലന്ത്യാ  വനിവരങ്ങളുണ  ഹന്ത്യാക്കസ്റ്റ്
നചെയ്യുന നഗയനിണ  നഡവലെകപ്പെഴസ്റ്റ്  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  ആവശനനപ്പെടുനനതലന്ത്യാണ  നചെയ്യന്ത്യാന ഇവര
നനിരബനനിതരന്ത്യാകുണ.  പതനിനന്ത്യാലുകേന്ത്യാരന  മുണനനബയനില്  ആതഹതന  നചെയകതന്ത്യാടു
കൂടെനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇനനയനിലുണ  ഇനതതനിനയന്നുള്ള  വനിവരണ  ലെഭനമന്ത്യായതസ്റ്റ്.  ഇതനികനന്ത്യാടെകേണ
തനന  ഇഒൗ  നഗയനിണ  കലെന്ത്യാകേതനിനലെ  പലെ  രന്ത്യാജനങ്ങളുണ  നനികരന്ത്യാധനിച്ചുകേഴനിഞ.  കകേരളനത
സണബനനിച്ചനിടെകതന്ത്യാളണ  നനികരന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാന  നനിയമമുകണന്ത്യാ  എനറനിയനില.  നകേന്ത്യാലണ
കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  സൂപ്രണസ്റ്റ്  ഉളനപ്പെനടെ  ഇതനിനന്ത്യായനി  ഒരു  കേനന്ത്യാനമയനിന  ആരണഭനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  നല കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്. ഇഒൗ നഗയനിമനിലൂനടെ കേഒൗമന്ത്യാരക്കന്ത്യാര  വളനര അപകേടെകേരമന്ത്യായ
അവസയന്ത്യാണസ്റ്റ് കനരനിടുനതസ്റ്റ്.  സ്കൂളുകേള,  കകേന്ത്യാകളജുകേള,  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്,  സണഘടെനകേള
ഇവനയലന്ത്യാണ വളനര ജന്ത്യാഗ്രതകയന്ത്യാനടെ ഉണരനസ്റ്റ് പ്രവരതനിനച്ചങനില് മന്ത്യാത്രകമ നമ്മുനടെ
കുട്ടനികേനള  ഇതനില്നനിനസ്റ്റ്  തടെയന്ത്യാന  കേഴനിയുകേയുള.  അവര  ആരുണ  അറനിയന്ത്യാനത
ആതഹതന  മുനമനികലെയസ്റ്റ്  കപന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  വളനര  അടെനിയനരമന്ത്യായനി  ഇഒൗ  പ്രശ്നതനില്
ഇടെനപട്ടസ്റ്റ് ഇനനക്കസ്റ്റ്  മന്ത്യാതൃകേയന്ത്യായനി കകേരളതനിനസ്റ്റ് എനന്ത്യാണസ്റ്റ് നചെയ്യന്ത്യാന കേഴനിയുകേ? ഇക്കന്ത്യാരനതനില്
കകേരളണ അടെനിയനര നടെപടെനികേള സകസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാന തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാകേണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ്
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മുഖനമനനികയന്ത്യാടെസ്റ്റ് അഭനരതനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.
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മുഖനമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറന്ത്യായനി വനിജയന): സര, കേഒൗമന്ത്യാരക്കന്ത്യാകരയുണ കുട്ടനികേകളയുണ
വളനര  കവഗണ  സകന്ത്യാധസ്പീനനിക്കുന  ഒനന്ത്യാണസ്റ്റ്  കേമസ്യൂട്ടര  നഗയനിമുകേള.  ഇതനില്
ഏറവുനമന്ത്യാടുവനില് വനനിടള്ള  'ബ്ലൂ  നവയ്ല്'  നഗയനിണ അപകേടെകേന്ത്യാരനിയന്ത്യായ ഇന്റെരനനറസ്റ്റ്
അധനിഷനിത നഗയനിമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കേളനിക്കന്ത്യാരന നഗയനിണ അഡനിനനികസ്ട്രേററുനടെ നനിയനണതനി
ലെന്ത്യായനിരനിക്കുണ.  നഗയനിണ  അഡനിനനികസ്ട്രേറര  ഓകരന്ത്യാ  ഘട്ടതനിലുണ  നല്കുന  നനിരകദ്ദേശ
പ്രകേന്ത്യാരണ ഓകരന്ത്യാ കേന്ത്യാരനങ്ങള നചെയ്യന്ത്യാന നനിരബനനിതനന്ത്യാകുന്നു.  അങ്ങനന അവസന്ത്യാനണ
കേളനിക്കന്ത്യാരനന  ആതഹതനയസ്റ്റ്  കപ്രരനിപ്പെനിക്കുകേയുണ  നചെയ്യുനതന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ്  ലെഭനമന്ത്യായ  വനിവരങ്ങള
കേന്ത്യാണനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതരണ  കപ്രരണമൂലെണ  കലെന്ത്യാകേതനിനന്റെ  വനിവനിധ  ഭന്ത്യാഗങ്ങളനില്  കേളനിക്കന്ത്യാര
ആതഹതന നചെയതന്ത്യായനി ദൃശന-മന്ത്യാധനമങ്ങള വഴനി അറനിയുന്നു. ഇഒൗ നവബ്നനസറ്റുകേള
നനികരന്ത്യാധനിക്കുനതനിനന്റെ അധനികേന്ത്യാരണ ഇനനന കേമസ്യൂട്ടര എമരജനസനി നറകസന്ത്യാണസസ്റ്റ്
ടെസ്പീമനിനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സന്ത്യാമൂഹനികേ  വനിപതന്ത്യായനി  മന്ത്യാറനിയ  ഇഒൗ  നഗയനിണ  നനികരന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാന  ആവശനമന്ത്യായ
നടെപടെനി  സകസ്പീകേരനിക്കണനമനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സരക്കന്ത്യാരനികനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാന  സരക്കന്ത്യാര
ആവശനനപ്പെടുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇക്കന്ത്യാരനതനില് അതസ്പീവ ജന്ത്യാഗ്രത ആവശനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മന്ത്യാതന്ത്യാപനിതന്ത്യാക്കള
ഇതരതനിലുള്ള  നഗയനിമുകേനളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  മനസനിലെന്ത്യാക്കുകേയുണ  കുട്ടനികേള  ഇതരണ
നഗയനിമുകേള  ഇനസന്ത്യാള  നചെയനിടനണങനില്  അവ  നസ്പീക്കണ  നചെയ്യുകേയുണ  കവണണ.
കുട്ടനികേള ഇന്റെരനനറസ്റ്റ് നഗയനിണ ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കുകമന്ത്യാഴുണ കേമസ്യൂട്ടരനഗയനിണ കേളനിക്കുകമന്ത്യാഴുണ
കൂടുതല് ശദ നകേന്ത്യാടുകക്കണതുണസ്റ്റ്. ഇഒൗ നഗയനിമനിനനതനിനര ആവശനമന്ത്യായ മുനറനിയനിപ്പെസ്റ്റ് എലന്ത്യാ
മന്ത്യാധനമങ്ങള വഴനിയുണ  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  ഇതനിനകേണതനന നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞനിടണസ്റ്റ്.   അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ
ഇന്റെരനനറനിനലെ  ബ്ലൂ  നവയ്ല്  നഗയനിണ  ഉപകഭന്ത്യാകന്ത്യാക്കനള  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  വളനര
കൃതനമന്ത്യായനി നനിരസ്പീകനിക്കുനതുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.

(3)  കകേന്ത്യാവളണ നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാര നനകേമന്ത്യാറണ 

ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജന്ത്യാരജസ്റ്റ്: സര, 14000 കകേന്ത്യാടെനി രൂപ വനിലെ മതനിക്കുന  കകേന്ത്യാവളണ
നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരണ ഇഒൗ ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാലനത ഒരു മുതലെന്ത്യാളനിക്കസ്റ്റ് വനിറ്റുതുലെച്ചു.  കകേന്ത്യാടെതനി
വനിധനി  എന്നുപറഞ്ഞന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇഒൗ കകേന്ത്യാപ്രന്ത്യായങ്ങനളന്ത്യാനക്ക  നടെത്തുനതസ്റ്റ്.  അതനിനന്റെ  മറസ്റ്റ്
കേന്ത്യാരനങ്ങളനികലെയസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന കേടെക്കുനനില.  ടന്ത്യാവനകൂര ഭൂമനി ഏനറടുക്കല് നനിയമപ്രകേന്ത്യാരണ
ഏനറടുത  22  ഏക്കര  സലെതന്ത്യാണസ്റ്റ്  കവനല്ക്കന്ത്യാലെ  വസതനിക്കുകവണനി  തനിരുവനിതന്ത്യാണകൂര
മഹന്ത്യാരന്ത്യാജന്ത്യാവസ്റ്റ്  ഹന്ത്യാല്സനിയന നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരണ  നനിരമ്മനിച്ചതസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷണ നടെന റസ്പീസരകവയനില്
പുറകമന്ത്യാക്കസ്റ്റ്  ഉളനപ്പെനടെ  62  ഏക്കര  സലെണ  രന്ത്യാജന്ത്യാവനിനന്റെ  ഉടെമസതയനില്  വന്നു
കചെരന്നു.  1962-ല് 5  ലെകണ രൂപ വനിലെനകേന്ത്യാടുതസ്റ്റ് രന്ത്യാജന്ത്യാവനില് നനിന്നുണ പ്രസ്തുത ഭൂമനി
കകേരള  സരക്കന്ത്യാര  വന്ത്യാങ്ങുകേയന്ത്യായനിരുന്നു.  അങ്ങനന  കകേരള  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  പൂരണ
ഉടെമസതയനിലുണ നനകേവശതനിലുമുള്ള ഭൂമനിയന്ത്യായനിരുന്നു ഇതസ്റ്റ്.  കകേരള സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ
ടൂറനിസണ  വനികേസന  പദതനിയുനടെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനിട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇഒൗ  സലെണ  വന്ത്യാങ്ങനിയതസ്റ്റ്.
കലെന്ത്യാകേപ്രശസ്തമന്ത്യായ കകേന്ത്യാവളണ ബസ്പീച്ചനിനന്റെ കേണന്ത്യായ സലെമന്ത്യായതു നകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് കകേരള
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സരക്കന്ത്യാര ഇത്ര വലെനിയ തുകേ നകേന്ത്യാടുതസ്റ്റ് അനസ്റ്റ് ഇഒൗ ഭൂമനി വന്ത്യാങ്ങന്ത്യാന നനിരബനനിതമന്ത്യായതസ്റ്റ്. 8
വരഷതനിനുകശഷണ  1970-ല് നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരവുണ അനുബന ഭൂമനിയുണ ഐ.ടെനി.ഡനി.സനി.ക്കസ്റ്റ്
അകശന്ത്യാകേ ബസ്പീച്ചനില് റനികസന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് തുടെങ്ങുനതനിനസ്റ്റ് നനകേമന്ത്യാറനി.  അനനത ഉതരവനില്
ഭൂമനിയുനടെയുണ നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരതനിനന്റെയുണ നനകേവശന്ത്യാവകേന്ത്യാശണ മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്  നഎ.ടെനി.ഡനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
നനകേമന്ത്യാറനിയതസ്റ്റ്.  2002-ല്  ബനി.നജ.പനി.  സരക്കന്ത്യാര  ഡനിസസ്റ്റ്ഇനനവസസ്റ്റ്നമന്റെസ്റ്റ്  നയതനിനന്റെ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി ഇതസ്റ്റ് എണഫന്ത്യാര ഗ്രൂപ്പെനിനസ്റ്റ് വനിറനിരുന്നു. ഇഒൗ വനിലന നനിയമപ്രകേന്ത്യാരമന്ത്യായനിരുനനില. ഇതസ്റ്റ്
തുടെരുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. മുന ടൂറനിസണ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  നകേ.  സനി.  കവണുകഗന്ത്യാപന്ത്യാല്  ഫയല്
പുറത്തുനകേന്ത്യാണവന്നു.  തുടെരനസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  അച്ചുതന്ത്യാനന്ദേനന്റെ  കനതൃതകതനില്
നടെന  സമരതനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരവുണ  സലെവുണ  2004-ല്  സരക്കന്ത്യാര
ഏനറടുതസ്റ്റ്  ഉതരവസ്റ്റ് പുറനപ്പെടുവനിനച്ചങനിലുണ  നനഹകക്കന്ത്യാടെതനി ഇതസ്റ്റ് റദ്ദേന്ത്യാക്കനി.  തുടെരനസ്റ്റ്
2005-ല് വസ്പീണണ ഒരു ഓരഡനിനനസസ്റ്റ് പ്രകേന്ത്യാരണ സരക്കന്ത്യാര ഭൂമനി  ഏനറടുനതങനിലുണ
2011-ല് ഇഒൗ ഓരഡനിനനസസ്റ്റ് നനിലെനനില്ക്കുനതല എനസ്റ്റ് നനഹകക്കന്ത്യാടെതനി പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചു.  ഇഒൗ
നനിയമണ  നകേന്ത്യാണവരുനതനിനുമുമസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  അണഗസ്പീകേന്ത്യാരണ  കനടെണമന്ത്യായനിരുന്നു
നവനന്ത്യാണസ്റ്റ്  നനഹകക്കന്ത്യാടെതനി  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  എങ്ങനന  സന്ത്യാധനിക്കുണ?  കകേന്ദ്ര
ഗവണനമന്റെന്ത്യാണസ്റ്റ്  വനില്ക്കുനതസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ്  കവനണന്നുള്ള  ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാണ
നചെനന്ത്യാല് കകേന്ദ്ര ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് അണഗസ്പീകേരനിക്കുകമന്ത്യാ? ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട കകേന്ത്യാടെതനിവനിധനിയുണ
അത്ഭുതകേരമന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  പറയന്ത്യാതനിരനിക്കന്ത്യാന  കേഴനിയനില.  പണതനിനുമസ്പീനത  പരുന്തുണ
പറക്കനിനലനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്  ഇനതന്ത്യാനക്ക  കേന്ത്യാണുകമന്ത്യാഴന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ  കേന്ത്യാലെയളവനില്
എണഫന്ത്യാര ഗ്രൂപ്പെനില് നനിനസ്റ്റ് ലെസ്പീലെന്ത്യാ ഗ്രൂപ്പെനിനസ്റ്റ് ഇഒൗ കഹന്ത്യാട്ടല് നകേന്ത്യാടുത്തു.  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  ലെസ്പീലെന്ത്യാ
ഗ്രൂപ്പെസ്റ്റ് നകേന്ത്യാലത്തുള്ള ആര.പനി. ഗ്രൂപ്പെനിനസ്റ്റ് നനകേമന്ത്യാറനി.  ശസ്പീ. ഉമ്മന ചെന്ത്യാണനി സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ
കേന്ത്യാലെത്തുണ ഇഒൗ വനിഷയണ വന്നു.  ഇതനില് ഒരു കേന്ത്യാരനകമയുള.  കകേന്ത്യാടെതനിയനില് കകേസസ്റ്റ്
നടെക്കുകമന്ത്യാള  സനിവനില്കകേസസ്റ്റ്  ഫയല്  നചെയ്യണനമനസ്റ്റ്  അഡകകക്കറസ്റ്റ്  ജനറല്
ഗവണനമന്റെനികനന്ത്യാടെസ്റ്റ് പറഞ.

മനി  .   നഡപസ്യൂട്ടനി   സസ്പീക്കര : പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്.... പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്..... കേണക്ലൂഡസ്റ്റ്....
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ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജന്ത്യാരജസ്റ്റ് :  സര,  ഇതസ്റ്റ്  കകേരളനത വനിറ്റുതുലെച്ച കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
സനിവനില് കകേസസ്റ്റ് ഫയല്  നചെയ്യണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട അഡകകക്കറസ്റ്റ് ജനറല്
പറഞ്ഞതസ്റ്റ്. അനലങനില് ഇഒൗ വസ്തുക്കള മുഴുവന മുതലെന്ത്യാളനി നകേന്ത്യാണകപന്ത്യാകുണ, ഇകദ്ദേഹണ
എലന്ത്യാണ***.  നകേന്ത്യാലതസ്റ്റ് കേടെലെനിനകേതസ്റ്റ് കപന്ത്യാലുണ നകേട്ടനിടെണ പണനിതനിടള്ളവനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഏതസ്റ്റ്
രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയക്കന്ത്യാനരയുണ നനകേകേന്ത്യാരനണ  നചെയ്യന്ത്യാന വനിദഗ്ദ്ധനന്ത്യാണസ്റ്റ് ഈ***  ആ***  കേയ്യനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇഒൗ
സരക്കന്ത്യാര  വസ്തു  ഏല്പ്പെനിച്ചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അത്ര  ഭസ്പീകേരമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കകേരള  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ

***ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട സസ്പീക്കറുനടെ മുന ഉതരവസ്റ്റ് പ്രകേന്ത്യാരണ സഭന്ത്യാകരഖയനില് നനിന്നുണ നസ്പീക്കണനചെയ.
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ഉടെമസതയനിലുള്ള  നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരവുണ  അനുബന  ഭൂമനിയുണ  നനകേവശന്ത്യാവകേന്ത്യാശതനിനന്റെ
മറവനില് വനിടനകേന്ത്യാടുതന്ത്യാല് എനന്ത്യാകുണ സനിതനി? അഡകകക്കറസ്റ്റ് ജനറല് കകേസസ്റ്റ് ഫയല്
നചെയ്യണനമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞനിടണ  സരക്കന്ത്യാര  സനിവനില്  കകേസസ്റ്റ്  ഫയല്  നചെയ്യന്ത്യാതതസ്റ്റ്
എന്തുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്?  അതന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ  അറനികയണതസ്റ്റ്.  അവനിനടെയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇതനിനന്റെ
കേള്ളക്കളനി.  കകേരളണ  കേണതനില്വച്ചസ്റ്റ്  ഏറവുണ  വലെനിയ  അഴനിമതനിയന്ത്യാണനിനതനസ്റ്റ്
പറയന്ത്യാതനിരനിക്കന്ത്യാന  നനിവൃതനിയനില.  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ ഉടെമസന്ത്യാവകേന്ത്യാശണ നനിലെനനിരതനി
നക്കന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് വനിറ്റുനല്കേനിയനതനന്ത്യാണസ്റ്റ് നനിബനന. ആ നനിബനന എങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്
നനിലെനനില്ക്കുനതസ്റ്റ്?  കകേരളതനില് സനിവനില് കകേസസ്റ്റ് ഫയല് നചെയനിട്ടനില.  ആ നനിലെയസ്റ്റ്
അയന്ത്യാള  നകേന്ത്യാണകപന്ത്യായനികല?  ഇനനി  എങ്ങനന  തനിരനിച്ചുകേനിടണ.  ഇതനില്  വലെനിയ
അഴനിമതനിയുണസ്റ്റ്.

ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മുഖനമനനിനയ  അപമന്ത്യാനനിക്കതക്ക  രസ്പീതനിയനില്  നടെക്കുന
പ്രചെരണങ്ങള  കേളവന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  പറയന്ത്യാന  ഞന്ത്യാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിനന്റെ
മുഖനമനനിനയ  അപമന്ത്യാനനിക്കുനതനികനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന  കയന്ത്യാജനിക്കുനനില.  രന്ത്യാജനതസ്റ്റ്  നടെക്കുന
പ്രചെരണണ  അങ്ങുണ  അറനിയണണ.  അങ്ങയുനടെ  കവണനപ്പെട്ട  ഒരു  കുട്ടനിക്കസ്റ്റ്  അവനിനടെ
കജന്ത്യാലെനി നകേന്ത്യാടുതതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇങ്ങനന നചെയനതനന്ത്യാണസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് ശുദ
അസണബനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.   ഇക്കന്ത്യാരനണ  ഞന്ത്യാന അകനകഷനിച്ചകപ്പെന്ത്യാള മകേകളന്ത്യാ,  ബന്ധുക്കകളന്ത്യാ
ഈ*** സന്ത്യാപനതനില്  കജന്ത്യാലെനി  നചെയ്യുനനിനലന  കേന്ത്യാരനണ  മനസനിലെന്ത്യായനി.  ഞന്ത്യാനതസ്റ്റ്
ഒഒൗകദനന്ത്യാഗനികേമന്ത്യായനി  പറയുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ  നതറനിദന്ത്യാരണ  കകേരളതനില്  ഉണന്ത്യാകേന്ത്യാന
പന്ത്യാടെനില. എനന്ത്യാല് കവനറ ചെനിലെ ആളുകേളുണസ്റ്റ്. അക്കന്ത്യാരനണ ഞന്ത്യാന ഇവനിനടെ പറയുനനില.
ഇക്കന്ത്യാരനതനില് സരക്കന്ത്യാര  ശകമന്ത്യായനി ഇടെനപടെണണ. കകേന്ത്യാവളണ നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരണ തനിരനിനകേ
കേനിട്ടണണ. സരക്കന്ത്യാര ഭൂമനി തനിരനിനകേ കേനിട്ടന്ത്യാനുള്ള സണവനിധന്ത്യാനമുണന്ത്യാക്കണണ. ഇതനിനുമുമസ്റ്റ്
ഭൂമനിയുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ചെരച്ച  നടെനകപ്പെന്ത്യാള  നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരവുണ  അതനികനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  കചെരന
സലെവുണ സരക്കന്ത്യാരനിനസ്റ്റ് വനിടനല്കേന്ത്യാനമന്നുണ ബന്ത്യാക്കനി മതനിനയന്നുമുള്ള അഭനിപ്രന്ത്യായമന്ത്യാണസ്റ്റ്
ശസ്പീ.  രവനിപനിള്ള കരഖനപ്പെടുതനിയതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  പത്രതനില് വന കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പുതനിയ
തസ്പീരുമന്ത്യാനതനില്  അക്കന്ത്യാരനവുമനില.  അകപ്പെന്ത്യാള  പൂരണമന്ത്യായുണ  വനിടനകേന്ത്യാടുക്കുകേയകല?
ഒരു കേന്ത്യാരണവശന്ത്യാലുണ  ഇതസ്റ്റ്  അണഗസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയനില.  കകേരളതനിനന്റെ നനപതൃകേ
സകതന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്.  വളനര  പ്രധന്ത്യാനനപ്പെട്ട  ഒരു  നകേട്ടനിടെമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ  നകേട്ടനിടെണ  എങ്ങനന
വനിടനകേന്ത്യാടുക്കന്ത്യാന പറ്റുണ; നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരണ പുരന്ത്യാവസ്തുവകുപ്പെനിനന്റെ നനകേവശണ ഇരനികക്കണതകല;
കകേരളതനിനന്റെ അഭനിമന്ത്യാന സന്ത്യാപനമകല?  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് നനിരബനമന്ത്യായുണ കകേന്ത്യാവളണ
നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരവുണ അതനികനന്ത്യാടെനുബനനിച്ചുള്ള സലെവുണ തനിരനിനച്ചടുക്കന്ത്യാനുള്ള നടെപടെനിയുമന്ത്യായനി
സരക്കന്ത്യാര മുകനന്ത്യാടകപന്ത്യാകേണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് അഭനരതനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.

[അദനകകവദനിയനില് മനി.  സസ്പീക്കര]

***ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട സസ്പീക്കറുനടെ മുന ഉതരവസ്റ്റ് പ്രകേന്ത്യാരണ സഭന്ത്യാകരഖയനില് നനിന്നുണ നസ്പീക്കണനചെയ.
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പ്രതനിപക കനതന്ത്യാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  നചെനനിതലെ):  സര,  കകേന്ത്യാവളണ  നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരതനിനന്റെ
കേന്ത്യാരനതനില് സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  ഇകപ്പെന്ത്യാഴനത നടെപടെനി തനികേച്ചുണ വനിചെനിത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നപട്ടനി
കപന്ത്യായനി തന്ത്യാകക്കന്ത്യാല് കേയ്യനിലുനണനന്ത്യാണസ്റ്റ് സരക്കന്ത്യാര ഇകപ്പെന്ത്യാള പറയുനതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ്  സപ്രസ്പീണകകേന്ത്യാടെതനിയുനടെയുണ  നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിയുനടെയുണ
വനിധനിയുണന്ത്യായനിരുന്നു.  ആ  സന്ദേരഭങ്ങളനിനലെന്ത്യാനക്ക  അനനത  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ
നനിലെപന്ത്യാടെസ്റ്റ്  ജനങ്ങളക്കറനിയന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ  നനിയമസഭയനില്  ശസ്പീ.  നകേ.  സനി.
കവണുകഗന്ത്യാപന്ത്യാല്  നനിയമണ  നകേന്ത്യാണവനസ്റ്റ്  പന്ത്യാസന്ത്യാക്കനിയനിടള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇക്കന്ത്യാരനതനില് സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  നടെപടെനികയന്ത്യാടെസ്റ്റ്  കയന്ത്യാജനിക്കന്ത്യാന നനിവൃതനിയനില.  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ
ഈ  നടെപടെനി  ഒരു  കേന്ത്യാരണവശന്ത്യാലുണ  കകേരളതനിനലെ  ജനങ്ങളുണ  അണഗസ്പീകേരനിക്കനില.
കകേന്ത്യാവളണ  നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരണ  ഏനറടുക്കുനതുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  എത്ര  സമരങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്
നടെനതസ്റ്റ്; ആരന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇഒൗ സമരങ്ങനളലന്ത്യാണ നടെതനിയതസ്റ്റ്? യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ
കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ് ഞങ്ങള ഇനതലന്ത്യാണ വനില്ക്കുന്നുനവനസ്റ്റ് പറഞ്ഞസ്റ്റ് സമരണ നടെതനിയനിരുന്നു.
അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇഒൗ  നടെപടെനി  സരക്കന്ത്യാര  റദ്ദേന്ത്യാക്കണണ.  ഇതസ്റ്റ്  ശരനിയന്ത്യായ  നടെപടെനിയല,
മനനിസഭന്ത്യാ  തസ്പീരുമന്ത്യാനണ  റദ്ദേന്ത്യാക്കണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മുഖനമനനികയന്ത്യാടെസ്റ്റ്
ആവശനനപ്പെടുനതസ്റ്റ്.

മുഖനമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറന്ത്യായനി  വനിജയന):  സര,  ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ  പനി.സനി.
കജന്ത്യാരജസ്റ്റ്  വനിഷയതനിനുളളനികലെയസ്റ്റ്  കേടെക്കുനനിനലനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞന്ത്യാണസ്റ്റ്  പ്രസണഗണ  തുടെങ്ങനിയതസ്റ്റ്.
പകക,  ഇതനില്  കൂടുതല്  വനിഷയതനിനുളളനികലെയസ്റ്റ്  കേടെക്കന്ത്യാന  എനന്ത്യാണുള്ളനതനസ്റ്റ്
എനനിക്കറനിയനില.  എലന്ത്യാ  വനിശദന്ത്യാണശങ്ങളുണ  അകദ്ദേഹണ  പറഞ  കേഴനിഞ.  എനനിക്കസ്റ്റ്
വളനരക്കൂടുതല് കേന്ത്യാരനങ്ങള പറകയണതനിനലനന്ത്യാണസ്റ്റ് കതന്ത്യാന്നുനതസ്റ്റ്.

വനികനന്ത്യാദസഞന്ത്യാര വകുപ്പെസ്റ്റ് 1962-ലെന്ത്യാണസ്റ്റ് കകേന്ത്യാവളണ നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരണ ഉളനപ്പെടുന സരകവ
നമര  385/1-ല്നപ്പെട്ട  10.18993  ഏക്കര  വസ്തു  ഉളനപ്പെനടെ  19.13782  ഏക്കര  ഭൂമനി
ഏനറടുതതസ്റ്റ്. വസ്തുവനിനന്റെ മുന അവകേന്ത്യാശനിയന്ത്യായ രന്ത്യാമവരമ്മ വലെനിയകകേന്ത്യായനിതമ്പുരന്ത്യാനസ്റ്റ്
നഷപരനിഹന്ത്യാരണ  നല്കേനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  വസ്തു  ഏനറടുതതസ്റ്റ്.  തുടെരനസ്റ്റ്  1970-ല്  ഇഒൗ
ഭൂമനിയുളനപ്പെനടെ 43 ഏക്കര കകേന്ദ്ര വനികനന്ത്യാദസഞന്ത്യാര വകുപ്പെനിനസ്റ്റ് നനകേമന്ത്യാറനി. 2002-ല്
കകേന്ദ്ര  സരക്കന്ത്യാര  നഎ.ടെനി.ഡനി.സനി.-യുനടെ  9  കഹന്ത്യാട്ടലുകേള  വനിറഴനിക്കന്ത്യാന  തസ്പീരുമന്ത്യാനനിച്ചതനിനന്റെ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  കകേന്ത്യാവളണ  അകശന്ത്യാകേ  ബസ്പീച്ചസ്റ്റ്  റനികസന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  സകകേന്ത്യാരന  കഹന്ത്യാട്ടല്  ഗ്രൂപ്പെനിനസ്റ്റ്
നനകേമന്ത്യാറനി.  കകേന്ത്യാവളണ  നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരണ  ഉളനപ്പെടുന  64.5  ഏക്കര  ഭൂമനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  വനിറതസ്റ്റ്.
ഇതനിനനത്തുടെരനസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്  ജനകേസ്പീയ  പ്രകകന്ത്യാഭണ  ഉണന്ത്യാവുകേയുണ  2004-ല്
കകേന്ത്യാവളണ  നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരവുണ  അതനികനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  കചെരന  4.1330  നഹക്ടര അനുബന ഭൂമനിയുണ
സരക്കന്ത്യാര ഏനറടുക്കുകേയുണ നചെയ.  ഇതനിനനതനിനര അനനത കഹന്ത്യാട്ടല് ഉടെമയന്ത്യായ
എണഫന്ത്യാര ഗ്രൂപ്പെസ്റ്റ് നല്കേനിയ റനിട്ടസ്റ്റ് നപറസ്പീഷനന്റെ അടെനിസന്ത്യാനതനില് 2005-ല് നനഹകക്കന്ത്യാടെതനി ഇഒൗ
ഉതരവുകേള  റദ്ദേസ്റ്റ്  നചെയ.  തുടെരനസ്റ്റ്  The  Kovalam  Palace  (Taking  over by
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Resumption)  Act  2005  എന  നനിയമണ  പന്ത്യാസന്ത്യാക്കനി  കകേന്ത്യാവളണ  നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരവുണ  അനുബന
ഭൂമനിയുണ  സരക്കന്ത്യാര ഏനറടുത്തു.  ഇഒൗ നടെപടെനിനയ കചെന്ത്യാദനണ  നചെയനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാവളണ
കഹന്ത്യാട്ടല്സസ്റ്റ് ലെനിമനിറഡണ കൂട്ടരുണ ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിയനില് ഫയല് നചെയ
ഹരജനിയനികന്മേല്  2011-ല് പുറനപ്പെടുവനിച്ച  വനിധനിയനില്  ആക്ടസ്റ്റ്  ഭരണഘടെനന്ത്യാ  വനിരുദമന്ത്യാനണനസ്റ്റ്
പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചു.  ഇതനിനനതനിനര  സണസന്ത്യാന  സരക്കന്ത്യാര  സമരപ്പെനിച്ച  റനിട്ടസ്റ്റ്  അപ്പെസ്പീല്
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  നനഹകക്കന്ത്യാടെതനി  തളളനിയനിരുന്നു.  ഇഒൗ  വനിധനിനനന്ത്യായനത  കചെന്ത്യാദനണ
നചെയനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് സരക്കന്ത്യാര സപ്രസ്പീണകകേന്ത്യാടെതനിയനില് സമരപ്പെനിച്ച നസഷനല് ലെസ്പീവസ്റ്റ് ഹരജനി
2016 മന്ത്യാരച്ചസ്റ്റ്  8-നസ്റ്റ് സപ്രസ്പീണകകേന്ത്യാടെതനിയുണ തളളനി.  ഇതനിനനതനിനര അപ്പെസ്പീകലെന്ത്യാ റനിവനിഷന
നപറസ്പീഷകനന്ത്യാ  ഫയല് നചെയ്യുനതനിനുള്ള സന്ത്യാധനത സരക്കന്ത്യാര പരനികശന്ത്യാധനിനച്ചങനിലുണ
റനിവസ്യൂ  സന്ത്യാധനതയനിനലനസ്റ്റ്  അഡകകക്കറസ്റ്റ്  ജനറലുണ  അകറന്ത്യാരണനി  ജനറലുണ  നനിയകമന്ത്യാപകദശണ
നല്കുകേയുണ കകേന്ത്യാടെതനി വനിധനി അടെനിയനരമന്ത്യായനി നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കണനമനസ്റ്റ് ഉപകദശനിക്കുകേയുമുണന്ത്യായനി.
ഇതനിനനിനടെ ഇകപ്പെന്ത്യാള കഹന്ത്യാട്ടല് നടെത്തുന  ആര.പനി.  ഗ്രൂപ്പെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ് കേമനസ്പീസസ്റ്റ്  2017
മന്ത്യാരച്ചനില് 353/2017S നമരന്ത്യായനി  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിയനില്  കകേന്ത്യാടെതനിയലെകന
കകേസസ്റ്റ്  ഫയല്  നചെയ.  കകേന്ത്യാടെതനിയലെകന  നടെപടെനികേള  സരക്കന്ത്യാര  കനരനികടെണനി
വരുനമന സന്ത്യാഹചെരനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാവളണ  നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരണ  തനിരനിനകേ കഹന്ത്യാട്ടല് ഗ്രൂപ്പെനിനസ്റ്റ്
നനകേമന്ത്യാറന്ത്യാന  സരക്കന്ത്യാര  തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുതതസ്റ്റ്.  ഭന്ത്യാവനിയനില്  അധനികേന്ത്യാരനപ്പെട്ട  കകേന്ത്യാടെതനിയനില്
അവകേന്ത്യാശമുനയനിക്കന്ത്യാന  സനിവനില്  സസ്യൂട്ടസ്റ്റ്  ഫയല്  നചെയ്യുനതനിനസ്റ്റ്  സന്ത്യാധനിക്കുന  വനിധതനില്
സണസന്ത്യാന  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  അവകേന്ത്യാശണ  നനിലെനനിരതനിനക്കന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാട്ടന്ത്യാരണ
നനകേമന്ത്യാറനിയതസ്റ്റ്.

(4) വനിനന്ത്യായകേനന്റെ ആതഹതന

ശസ്പീ  .    നകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖന്ത്യാദര:  സര,  17-7-2017-നസ്റ്റ്  പന്ത്യാവറട്ടനി  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്
കസഷന  അതനിരതനിയനില്  സഹൃതന്ത്യായ  ശരതനികനന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ  മനറന്ത്യാരു  നപണ
സഹൃത്തുമന്ത്യായനി  സണസന്ത്യാരനിച്ചുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകമന്ത്യാഴന്ത്യാണസ്റ്റ്   ശസ്പീജനിതസ്റ്റ്,  സന്ത്യാജന  എനസ്പീ
കപന്ത്യാലെസ്പീസകേന്ത്യാര   ഏങ്ങണനിയൂര  ചെക്കന്ത്യാണന കൃഷ്ണനകുട്ടനിയുനടെ  മകേന  വനിനന്ത്യായകേനന
പനിടെനിച്ചുനകേന്ത്യാണകപന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്. വനിനന്ത്യായകേനന കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ് കസഷനനില് വച്ചസ്റ്റ് മരദ്ദേനിക്കുകേയുണ അനസ്റ്റ്
നനവകുകനരണ  വനിനന്ത്യായകേനന്റെ  അച്ഛന  കൃഷ്ണനകുട്ടനികയന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  പറഞ
വനിടുകേയുണ നചെയ. എനന്ത്യാല് 18-ാം തസ്പീയതനി രന്ത്യാവനിനലെ വനിനന്ത്യായകേന വസ്പീട്ടനില് ആതഹതന നചെയ
നനിലെയനില്  കേന്ത്യാണനപ്പെട.  ഇഒൗ  രണകപനരയുണ  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  മരദ്ദേനിച്ചതന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ്  പറയനപ്പെടുനതസ്റ്റ്.
അവനിനടെ  ഉയരന്നുവന  ജനവനികേന്ത്യാരതനിനന്റെ  അടെനിസന്ത്യാനതനില്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട
മുഖനമനനിയുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെടുകേയുണന്ത്യായനി.  ഇതനില് രണസ്റ്റ് കപന്ത്യാലെസ്പീസകേന്ത്യാരനക്കതനിനര
വകുപ്പെസ്റ്റ്  നടെപടെനി  സകസ്പീകേരനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  പട്ടനികേജന്ത്യാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികനന്ത്യാക്ക
സമുദന്ത്യായകകമ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ. എ. നകേ. ബന്ത്യാലെന സലെണ സന്ദേരശനിക്കുകേയുണന്ത്യായനി.
പട്ടനികേജന്ത്യാതനികകമ വകുപ്പെസ്റ്റ്  ധനസഹന്ത്യായണ അനുവദനിച്ചതന്ത്യായുള്ള അറനിയനിപ്പെസ്റ്റ്  ഇനനലെ
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ലെഭനിച്ചു. ഇഒൗ വനിഷയണ സണബനനിച്ചസ്റ്റ് നനകണബന്ത്യാഞസ്റ്റ് അകനകഷണണ നടെന്നുനകേന്ത്യാണനിരനി
ക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. അകനകഷണണ അടെനിയനരമന്ത്യായനി  പൂരതസ്പീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  ഇതനില് കൂടുതല് ഉകദനന്ത്യാഗസര
ഉളനപ്പെട്ടനിടനണങനില്  അവരനക്കതനിനര  കേരശന  നടെപടെനി  സകസ്പീകേരനിക്കണനമനസ്റ്റ്
അഭനരതനിക്കുന്നു.  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  മരദ്ദേനകമറസ്റ്റ്  മരണനപ്പെട്ട  സന്ത്യാഹചെരനതനില്  കൂടുതല്
ധനസഹന്ത്യായണ അനുവദനിക്കണനമന്നുകൂടെനി ഞന്ത്യാന അഭനരതനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

മുഖനമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറന്ത്യായനി വനിജയന  )  :  സര, 17-7-2017-നസ്റ്റ് വനിനന്ത്യായകേന
എന ദളനിതസ്റ്റ് യുവന്ത്യാവനിനന പന്ത്യാവറട്ടനി കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ് കേസഡനിയനിനലെടുതസ്റ്റ് വനിട്ടയച്ചകശഷണ
ടെനിയന്ത്യാന  ആതഹതന  നചെയ്യുകേയുണന്ത്യായനി.  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനനില്വച്ചസ്റ്റ്  ക്രൂരമന്ത്യായ
മരദ്ദേനകമറതനിനന  തുടെരനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ടെനിയന്ത്യാന  ആതഹതന  നചെയനതന  ആകരന്ത്യാപണതനിനന്റെ
അടെനിസന്ത്യാനതനില്  പന്ത്യാവറട്ടനി  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനനിനലെ  സനിവനില്  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസറന്ത്യായ
ശസ്പീജനിതസ്റ്റ്,  സസ്പീനനിയര സനിവനില് കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസര  സന്ത്യാജന എനനിവനര തൃശ്ശൂര
ജനിലന്ത്യാ  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  കമധന്ത്യാവനിയുനടെ  ഉതരവസ്റ്റ്  പ്രകേന്ത്യാരണ  അകനകഷണ  വനികധയമന്ത്യായനി
സനസന്റെസ്റ്റ് നചെയ്യുകേയുണ ഇവരനക്കതനിനര വന്ത്യാടെന്ത്യാനപ്പെള്ളനി കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ് കസഷനനില് ലകണ
നമര  826/2017  പ്രകേന്ത്യാരണ  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര നചെയ്യുകേയുണ  നചെയനിരുന്നു.  കകേസനിനന്റെ
ഗഒൗരവണ  പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ്  ലകണ  ബന്ത്യാഞനിനന  അകനകഷണ  ചുമതലെ  ഏലനിച്ചനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കൂടെന്ത്യാനത  ഗുരുവന്ത്യായൂര  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  സരക്കനിള  ഇനനസക്ടര  ശസ്പീ.  ഇ.  ബന്ത്യാലെകൃഷ്ണന,
പന്ത്യാവറട്ടനി  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷന  സബസ്റ്റ്  ഇനനസക്ടര  ശസ്പീ.  അരുണഷന്ത്യാ  എനനിവരനക്കതനിനര
തൃശ്ശൂര നറയ്ഞസ്റ്റ് ഐ.ജനി.-യുനടെ ഉതരവസ്റ്റ്  പ്രകേന്ത്യാരണ  അച്ചടെക്ക നടെപടെനിക്കസ്റ്റ്  ഉതരവന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.
നനിലെവനിനലെ ലകണ ബന്ത്യാഞസ്റ്റ് അകനകഷണണ തകരനിതനപ്പെടുത്തുനതനിനുള്ള നടെപടെനികേള
സകസ്പീകേരനിക്കുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റന്ത്യാണ:സര,  കപന്ത്യാലെസ്പീസകേന്ത്യാനര സനസന്റെസ്റ്റ് നചെയ്യുകേ  മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്
നചെയതസ്റ്റ്. നഷപരനിഹന്ത്യാരണ നകേന്ത്യാടുക്കുനതനിനനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് ഒന്നുണ പറഞ്ഞനില....(ബഹളണ)...

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്......പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്......ഇരനിക്കൂ. .....(… ബഹളണ)........  സബ്മനിഷനനിടെയനില്
ഇനതന്ത്യാന്നുമനിലന്ത്യാതതന്ത്യാണസ്റ്റ്.   ശസ്പീ. എണ. സകരന്ത്യാജസ്റ്റ്, അങ്ങസ്റ്റ് സണസന്ത്യാരനിക്കൂ.

(5)   ചെലെച്ചനിത്ര നയണ    

ശസ്പീ  .    എണ  .    സകരന്ത്യാജസ്റ്റ്:  സര,  ശന്ത്യാസ്ത്ര  സന്ത്യാകങതനികേ  ലവജന്ത്യാനനികേ  മണ്ഡലെങ്ങളനിനലെ
മഹതന്ത്യായ  വനികസന്ത്യാടെനങ്ങളുനടെ  ഫലെമന്ത്യായനി  മനുഷനരന്ത്യാശനിക്കസ്റ്റ്  ലെഭനിച്ച  സന്ത്യാകങതനികേ
തനികേവന്ത്യാരന ആധുനനികേ  കേലെന്ത്യാരൂപമന്ത്യാണസ്റ്റ്  സനിനനിമ.  1800-കേളുനടെ  അനനപന്ത്യാദതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്
ലൂമനിയര സകഹന്ത്യാദരന്മേന്ത്യാര സനിനനിമ വനികേസനിപ്പെനിനച്ചടുക്കുനതസ്റ്റ്......(ബഹളണ).....

മനി  .   സസ്പീക്കര: ദയവന്ത്യായനി സസ്പീറനിലെനിരനിക്കൂ.  പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്....
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ശസ്പീ  .    എണ  .    സകരന്ത്യാജസ്റ്റ്:  സര,  കലെന്ത്യാകേനമമന്ത്യാടുണ  ചെലെച്ചനിത്രതനിനസ്റ്റ്   ജനങ്ങളനില്
ഉണന്ത്യാക്കന്ത്യാന കേഴനിയുന സകന്ത്യാധസ്പീനണ ഒടണ നചെറുതനലനസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് അറനിയന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

.....(… ബഹളണ).....ജനങ്ങളുനടെ  മകനന്ത്യാഭന്ത്യാവനത  സകന്ത്യാധസ്പീനനിക്കുകേ  മന്ത്യാത്രമല  പലെകപ്പെന്ത്യാഴുണ
നനിരണയനിക്കുകേ കൂടെനി നചെയ്യന്ത്യാന സനിനനിമയസ്റ്റ്  സന്ത്യാധനിക്കുന്നുനണനസ്റ്റ് നമുനക്കലന്ത്യാവരക്കുണ
അറനിയന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്. .....(… ബഹളണ).....അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  അനശകര  കേഥന്ത്യാപന്ത്യാത്രങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ജസ്പീവന നല്കേനിയനിടള്ള ചെലെച്ചനിത്രകേന്ത്യാരന്മേന്ത്യാര ജനങ്ങളുനടെ ആരന്ത്യാധനയസ്റ്റ് പന്ത്യാത്രമന്ത്യായനിടള്ളതസ്റ്റ്.

(പ്രതനിപകന്ത്യാണഗങ്ങള  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറുനടെ  ഡയസനിനുമുനനില്  വന്നു
നനിനസ്റ്റ് ബഹളണ വച്ചുനകേന്ത്യാണനിരുന്നു)

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്....പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്...  ദയവന്ത്യായനി  സസ്പീറനിലെനിരനിക്കൂ.  അകദ്ദേഹണ  സണസന്ത്യാരനിച്ചസ്റ്റ്
തസ്പീരനട്ട.  എനനിട്ടസ്റ്റ്  പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവനിനസ്റ്റ്  അവസരണ  തരന്ത്യാണ.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട
പ്രതനിപകകനതന്ത്യാകവ,  ഞന്ത്യാന ശസ്പീ.  എണ.  സകരന്ത്യാജനിനന വനിളനിച്ചു,  അകദ്ദേഹണ സണസന്ത്യാരനിച്ചതനിനു
കശഷണ  അകങ്ങയസ്റ്റ്  അവസരണ  തരന്ത്യാണ. .....(… ബഹളണ).....ഇനതന്ത്യാന്നുണ  ശരനിയല.
സബ്മനിഷനനിടെയനില് ഇതരണ നസ്പീക്കങ്ങള ശരനിയല.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റന്ത്യാണ:  സര,  നഷപരനിഹന്ത്യാരണ  നകേന്ത്യാടുക്കണനമനസ്റ്റ്  അണഗണ
പറഞ്ഞനിട്ടസ്റ്റ്  അതനിനനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മുഖനമനനി  ഒരകരണ  പറകഞ്ഞന്ത്യാ? .…
(ബഹളണ).....

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്....  പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്...  ഇനതന്ത്യാന്നുണ  ശരനിയല.   നനിങ്ങള  സസ്പീറനില്
കപന്ത്യായനിരനിക്കൂ.   ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട പ്രതനിപക കനതന്ത്യാവനിനസ്റ്റ് സണസന്ത്യാരനിക്കന്ത്യാന അവസരണ
നകേന്ത്യാടുക്കുന്നുണസ്റ്റ്......(ബഹളണ).....ശസ്പീ.  എണ.  സകരന്ത്യാജനിനസ്റ്റ്  തുടെരന്ത്യാണ.  സബ്മനിഷന
അവതരനിപ്പെനിച്ച  അണഗണ  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മുഖനമനനിയുനടെ  മറുപടെനി  കകേട്ടസ്റ്റ്  അവനിനടെ
ഇരുനകലന്ത്യാ.....(ബഹളണ)......ശസ്പീ. എണ. സകരന്ത്യാജസ്റ്റ് സണസന്ത്യാരനിച്ചസ്റ്റ് പകുതനിയന്ത്യായനി കേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റന്ത്യാണ:  സര,  പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവനിനസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാരനിക്കന്ത്യാന
അവസരണ നകേന്ത്യാടുക്കണണ.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  അനതന്ത്യാന്നുണ  നടെക്കനില......(ബഹളണ)....ശസ്പീ.  എണ.  സകരന്ത്യാജസ്റ്റ്
സണസന്ത്യാരനിച്ചസ്റ്റ് പൂരതനിയന്ത്യാക്കനിയതനിനുകശഷകമ പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവനിനസ്റ്റ് അവസരണ നല്കൂ.  .....
(ബഹളണ).....പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവനിനസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന  അവസരണ  നകേന്ത്യാടുക്കന്ത്യാനമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞനികല.
ശസ്പീ. എണ. സകരന്ത്യാജസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് സബ്മനിഷന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നുകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .    എണ  .    സകരന്ത്യാജസ്റ്റ്:  സര,  ഞന്ത്യാന  സബ്മനിഷന  അവതരനിപ്പെനിച്ചു
നകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യായനിരുന്നു.  ....(ബഹളണ)..

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ഇരനിക്കൂ.....ഇരനിക്കൂ.....നനിങ്ങളനിരനിക്കൂ.  അകദ്ദേഹണ സണസന്ത്യാരനിക്കനട്ട.
ദയവന്ത്യായനി ശസ്പീ. എണ. സകരന്ത്യാജസ്റ്റ് സണസന്ത്യാരനിക്കനട്ട. .....(… ബഹളണ)......  മറുപടെനി കേനിട്ടന്ത്യാന
കവണനിയന്ത്യാകണന്ത്യാ  ബഹളണ  വയനതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മറുപടെനി  കേനിട്ടന്ത്യാനന്ത്യാനണങനില്
പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവനിനസ്റ്റ് സമയണ നകേന്ത്യാടുക്കന്ത്യാനമനസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന പറഞ. പ്രതനിപകതനിനസ്റ്റ്
ഒരു കനതന്ത്യാവുണസ്റ്റ്.  ദയവന്ത്യായനി നനിങ്ങളതസ്റ്റ് മനസനിലെന്ത്യാക്കണണ.
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(ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറുനടെ  ഡയസനിനുമുനനില്നനിനസ്റ്റ്  ബഹളണ  വച്ചുനകേന്ത്യാണനിരുന
പ്രതനിപകന്ത്യാണഗങ്ങള അവരവരുനടെ സസ്പീറ്റുകേളനികലെയസ്റ്റ് തനിരനിനകേകപന്ത്യായനി)

ശസ്പീ  .   എണ  .   സകരന്ത്യാജസ്റ്റ്: സര, അങ്ങസ്റ്റ് അനുവദനിച്ചതനുസരനിച്ചസ്റ്റ് ഇവനിനടെ സബ്മനിഷന
അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയന്ത്യായനിരുന്നു ഞന്ത്യാന. നപന്ത്യാടുനനന ബഹളമുണന്ത്യായകപ്പെന്ത്യാള എനന്ത്യാനണ
നറനിയന്ത്യാനത  നനിരതനിയതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവസ്റ്റ്  സസ്പീറനിലെനിരുനകപ്പെന്ത്യാള
ഞന്ത്യാന കേരുതനിയതസ്റ്റ് പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവസ്റ്റ് പറഞ്ഞന്ത്യാല് പ്രതനിപകന്ത്യാണഗങ്ങള കകേളക്കുനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്.
എനന്ത്യായനിരുനന്ത്യാലുണ ഞന്ത്യാന വനിഷയതനികലെയസ്റ്റ് വരന്ത്യാണ.

കലെന്ത്യാകേനമമന്ത്യാടുമുള്ള ജനങ്ങളക്കനിടെയനില് ചെലെച്ചനിത്രതനിനുണന്ത്യാക്കന്ത്യാന  കേഴനിയുന
സകന്ത്യാധസ്പീനനതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന  പ്രകതനകേനിച്ചസ്റ്റ്  പറകയണതനില.  ജനങ്ങളുനടെ  മകനന്ത്യാഭന്ത്യാവനത
സകന്ത്യാധസ്പീനനിക്കന്ത്യാന മന്ത്യാത്രമല നനിരണയനിക്കന്ത്യാനകൂടെനി സനിനനിമയസ്റ്റ് കേഴനിയുനതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്
അനശകര  കേഥന്ത്യാപന്ത്യാത്രങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജസ്പീവന  നല്കേനിയ  അഭനികനതന്ത്യാക്കള  ജനങ്ങളുനടെ
ആരന്ത്യാധനന്ത്യാ  പന്ത്യാത്രങ്ങളന്ത്യായനി  മന്ത്യാറുനതുണ  ആരന്ത്യാധകേ  സണഘടെനകേളുണന്ത്യാകുനതുണ.    മലെയന്ത്യാള
സനിനനിമ  ശതന്ത്യാബ്ദനി  ആകഘന്ത്യാഷനിക്കന്ത്യാന കപന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഈ  കവളയനിലുണ  മലെയന്ത്യാള
സനിനനിമ പ്രതനിഫലെനിപ്പെനിക്കുന ആശയങ്ങള പലെതുണ സകന്ത്യാഗതന്ത്യാരഹമനലനസ്റ്റ് പറകയണനി
വരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ദളനിതസ്റ്റ്  വനിരുദത,  സ്ത്രസ്പീ  വനിരുദത,  അരന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയ  വന്ത്യാദണ,  ഫസ്യൂഡല് മൂലെനങ്ങളുനടെ
മഹതകവല്ക്കരണണ,  ചെരനിത്ര നനിരന്ത്യാസണ എനനിവനയലന്ത്യാണ സനിനനിമയുനടെ മുഖമുദയന്ത്യായനി
മന്ത്യാറനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതരനമന്ത്യാരു ഘട്ടതനില് കകേരളതനില് ഒരു ചെലെച്ചനിത്ര
നയണ  പ്രഖനന്ത്യാപനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിനലെ  പുകരന്ത്യാഗമന  മൂലെനങ്ങനള  മുകനന്ത്യാട്ടസ്റ്റ്
നകേന്ത്യാണകപന്ത്യാകുനതുണ  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹനത  കൂടുതല്  നമച്ചനപ്പെട്ട  നനിലെയനികലെയസ്റ്റ്
ആനയനിക്കുനതുമന്ത്യായ  ഒരു  ചെലെച്ചനിത്ര  സണസ്കന്ത്യാരണ  ഇവനിനടെയുണന്ത്യാകേണണ.  അങ്ങനനനയന്ത്യാരു
സനിനനിമന്ത്യാനയണ  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ  സനിനനിമനയ  ഒരു  വനവസന്ത്യായമന്ത്യായനി
പരനിഗണനിക്കന്ത്യാനുണ കേഴനിയണണ.  കനിയന്ത്യാതകേ കസവന വനവസന്ത്യായണ അഥവന്ത്യാ Creative
Service Industry ആയനി  സനിനനിമനയ പരനിഗണനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  സനിനനിമന്ത്യാ രണഗതസ്റ്റ്
കേന്ത്യാലെന്ത്യാനുസൃതമന്ത്യായ നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണണ അതനന്ത്യാവശനമന്ത്യായനി വനനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഈ
കേന്ത്യാരനങ്ങനളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  പരനികശന്ത്യാധന നടെതനിയ പ്രശസ്ത ചെലെച്ചനിത്രകേന്ത്യാരന ശസ്പീ.  അടൂര
കഗന്ത്യാപന്ത്യാലെകൃഷ്ണനന്റെ  കനതൃതകതനിലുള്ള  കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  സമരപ്പെനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  ആ
റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടനിനനക്കൂടെനി  മുനനനിരതനിനക്കന്ത്യാണസ്റ്റ്  നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണണ  നടെതന്ത്യാനന്ത്യാകേണണ.
1958-ലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  ചെലെച്ചനിത്ര  രണഗതസ്റ്റ്  ആദനനത  നനിയമമുണന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.  പകക  ഈ  നനിയമണ
അഭനിസണകബന്ത്യാധന  നചെയ്യുനതസ്റ്റ്  വനിതരണണ,  പ്രദരശനണ  തുടെങ്ങനിയ  കമഖലെകേനള
മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ചെലെച്ചനിത്ര  നനിരമ്മന്ത്യാണണ  ഈ  നനിയമതനിനന്റെ  പരനിധനിയനില്നപ്പെടുനനില.
ചെലെച്ചനിത്ര  നനിരമ്മന്ത്യാണനതക്കൂടെനി  ഉളനക്കന്ത്യാള്ളന്ത്യാന  കേഴനിയുന പുതനിയ നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണമന്ത്യാണസ്റ്റ്
കവണതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെന്ത്യാള  ഒരു  സനിനനിമ  നനിരമ്മനിക്കണനമങനില്  ഫനിലെനിണ  രജനികസ്ട്രേഷനുണ
പബനിസനിറനി  ക്ലനിയറനസനമലന്ത്യാണ  സകകേന്ത്യാരന  സകഭന്ത്യാവമുള്ള  ഫനിലെനിണ  കചെണബറനിനന്റെ



416 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  9, 2017

നനിയനണതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  നടെക്കുനതസ്റ്റ്.  ഒരന്ത്യാളക്കസ്റ്റ്  ഒരു  സനിനനിമ  എടുക്കണനമങനില്
ഫനിലെനിണ കചെണബറനില് കപന്ത്യായനി  25000  രൂപ നകേന്ത്യാടുക്കണനമനതന്ത്യാണസ്റ്റ് സനിതനി.  ഒരു
വരഷണ എത്ര സനിനനിമ ഇറങ്ങുന്നുണസ്റ്റ്,  ഈ സനിനനിമ നനിരമ്മനിക്കുനതന്ത്യാരന്ത്യാണസ്റ്റ്, ഇതനിനസ്റ്റ്
എത്ര പണണ നചെലെവഴനിക്കനപ്പെടുന്നുണസ്റ്റ്,  ഈ പണതനിനന്റെ ഉറവനിടെണ എവനിനടെയന്ത്യാണസ്റ്റ്,
ഇതസ്റ്റ്  കേള്ളപ്പെണമന്ത്യാകണന്ത്യാ  എനസ്പീ  കേന്ത്യാരനങ്ങളനിനലെന്ത്യാന്നുണ  സരക്കന്ത്യാരനിനസ്റ്റ്  ഒരു  നനിയനണവുമനില,
ഒരറനിവുമനില.  സനിനനിമ  രജനികസ്ട്രേഷനുണ  പബനിസനിറനി  ക്ലനിയറനസനിനുമുള്ള  അധനികേന്ത്യാരണ
സരക്കന്ത്യാര ഏനറടുക്കണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന ആവശനനപ്പെടുനതസ്റ്റ്.  ചെലെച്ചനിത്ര അക്കന്ത്യാഡമനിനയകയന്ത്യാ
ചെലെച്ചനിത്ര വനികേസന കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനനകയന്ത്യാ ഇതനിനന്റെ ഉതരവന്ത്യാദനിതകണ ഏലനിക്കണണ.
ഈ രണഗതസ്റ്റ് നനിലെനനില്ക്കുന  സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേ  ഗുണന്ത്യായനിസണ അനുവദനിക്കന്ത്യാന പന്ത്യാടെനില.
വനിലെക്കസ്റ്റ്,  ഭഷസ്റ്റ്  ഇങ്ങനനനയന്ത്യാനക്കയുള്ള  വന്ത്യാരതകേനളന്ത്യാനക്ക  പുറത്തുവന്നു  നകേന്ത്യാണനിരനിക്കുന്നു.
സബ്മനിഷനന്ത്യായതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  സമകേന്ത്യാലെനികേ  സണഭവങ്ങളനികലെയസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന  കേടെക്കുനനില.
അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ  മലെയന്ത്യാള  ചെലെച്ചനിത്ര  നനിരമ്മന്ത്യാണ  രണഗതനിനന്റെ  മുഖമുദയന്ത്യാണസ്റ്റ്  സ്ത്രസ്പീ
വനിരുദത എന തരതനിലുള്ള വനിവരങ്ങള പുറത്തുവന്നു നകേന്ത്യാണനിരനിക്കുന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ. എണ. സകരന്ത്യാജസ്റ്റ്..... സമയണ കേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .    എണ  .    സകരന്ത്യാജസ്റ്റ്:  സര,  ഞന്ത്യാന  അവസന്ത്യാനനിപ്പെനിക്കന്ത്യാണ.  പൂഞ്ഞന്ത്യാര  അണഗണ
ആകറകേന്ത്യാല്  മനിനനിനട്ടനടുത്തു.  എനന്റെ ആദനനത നന്ത്യാലെസ്റ്റ് മനിനനിട്ടസ്റ്റ് നവറുനതയന്ത്യായനി.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  അങ്ങസ്റ്റ് അങ്ങയുനടെ നനിലെപന്ത്യാടെനില് നനിനന്ത്യാല് മതനി.

ശസ്പീ  .    എണ  .    സകരന്ത്യാജസ്റ്റ്:  സര,  Vishakha and others Vs State of Rajasthan
കകേസനിനന്റെ  പശന്ത്യാതലെതനില്  നതന്ത്യാഴനിലെനിടെങ്ങളനില്  സ്ത്രസ്പീകേളക്കുകനനരയുള്ള  ലലെണഗനികേന്ത്യാ
തനികമങ്ങനള സണബനനിച്ച  പരന്ത്യാതനികേള  പരനികശന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാനുണ  പരനിഹരനിക്കന്ത്യാനുമുള്ള
പ്രകതനകേ  സണവനിധന്ത്യാനണ  എലന്ത്യാ  സലെത്തുണ   കവണതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പകക  ചെലെച്ചനിത്ര  നനിരമ്മന്ത്യാണ
രണഗതസ്റ്റ് അതനില. അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് അവനിനടെനനിന്നുണ അകങ്ങയറണ കവദനന്ത്യാജനകേമന്ത്യായ
അസകസതകേള ഉളവന്ത്യാക്കുന വന്ത്യാരതകേള പുറത്തുവന്നുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. Sexual
harassment സണബനനിച്ച പരന്ത്യാതനികേള പരനിഹരനിക്കന്ത്യാനുള്ള സണവനിധന്ത്യാനമുണന്ത്യാകേണണ.
സ്ത്രസ്പീകേളുണ  പുരുഷന്മേന്ത്യാരുണ  കജന്ത്യാലെനി  നചെയ്യുന  കമഖലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്  സനിനനിമന്ത്യാ  നലെന്ത്യാകക്കഷന.
മൂത്രനമന്ത്യാഴനിക്കന്ത്യാനകപന്ത്യാലുണ  സഒൗകേരനമനിലന്ത്യാത  നലെന്ത്യാകക്കഷനുകേനളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  കകേളക്കുന്നുണസ്റ്റ്.
ഇതരതനിലുള്ള അടെനിസന്ത്യാന സഒൗകേരനങ്ങനളന്ത്യാനക്ക ഈ കമഖലെയനിലുണന്ത്യാകേണനമനസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുതന്ത്യാനുണ  ചെലെച്ചനിത്ര  കപ്രകകേരുനടെ  അവകേന്ത്യാശങ്ങള  സണരകനിക്കന്ത്യാനുണ  കേഴനിയണണ.
തമനിഴന്ത്യാട്ടനിലുണ  മറ്റുണ  സനിനനിമന്ത്യാ  തനികയററുകേളനില്  പന്ത്യാവനപ്പെട്ടവരക്കസ്റ്റ്  സനിനനിമ  കേന്ത്യാണന്ത്യാന
കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  നനിശനിത  ശതമന്ത്യാനണ  സസ്പീറ്റുകേള  ലെഭനമന്ത്യാകുന്നുനണനന്ത്യാണസ്റ്റ്
കകേളക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് റനിസരകവഷനനില.  ആദനണ കേസ്യൂ നനില്ക്കുനവരക്കന്ത്യാണസ്റ്റ് ആ
സസ്പീറ്റുകേള ലെഭനിക്കുകേ. ഇവനിനടെ  സന്ത്യാധന്ത്യാരണക്കന്ത്യാനര സനിനനിമന്ത്യാരണഗത്തുനനിന്നുണ അകേറ്റുന
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നനിലെപന്ത്യാടെസ്റ്റ്  ടെനിക്കറസ്റ്റ്  നനിരക്കുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെടണസ്റ്റ്.  അതുണ  പരനിഹരനിക്കന്ത്യാനന്ത്യാകേണണ.
ചെലെച്ചനിത്രനയണ  പ്രഖനന്ത്യാപനിക്കണണ,  ചെലെച്ചനിത്ര  നനിരമ്മന്ത്യാണകമഖലെ  ഉളനക്കന്ത്യാള്ളുന  നനിയമണ
നനിരമ്മനിക്കന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കണണ,  ഈ രണഗനത അനഭനിലെഷണസ്പീയമന്ത്യായ പ്രവണതകേള
അവസന്ത്യാനനിപ്പെനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയണണ എനനിവയന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന ആവശനനപ്പെടുനതസ്റ്റ്.

പട്ടനികേജന്ത്യാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികനന്ത്യാക്കസമുദന്ത്യായകകമവുണ  നനിയമവുണ  സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേവുണ
പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരനവുണ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന  ): സര,  സനിനനിമന്ത്യാ
കമഖലെയനിനലെ നതറന്ത്യായ ചെനിലെ പ്രവണതകേനള സണബനനിച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട എണ.എല്.എ.
സൂചെനിപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  വളനര  ഗഒൗരവമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ്   സരക്കന്ത്യാര  കേന്ത്യാണുനതസ്റ്റ്.  ചെലെച്ചനിത്ര
നനിരമ്മന്ത്യാണ  രണഗതസ്റ്റ്  പ്രവരതനിക്കുന  സ്ത്രസ്പീകേള  പലെവനിധ  ചൂഷണങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനികധയരന്ത്യാകുനതന്ത്യായനി  ശദയനില്നപ്പെട്ടനിടണസ്റ്റ്.  സനിനനിമന്ത്യാ  കമഖലെയനില് പുതനിയതന്ത്യായനി
രൂപണനകേന്ത്യാണ  "വനിമണ ഇന സനിനനിമന്ത്യാ കേളക്ടസ്പീവസ്റ്റ്"  എന സണഘടെന ഈ രണഗതസ്റ്റ്
സ്ത്രസ്പീകേള  കനരനികടെണനി  വരുന  പ്രശ്നങ്ങനള  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഒരു  നമകമ്മന്ത്യാറന്ത്യാണണ  സരക്കന്ത്യാരനിനസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിടണസ്റ്റ്.  അതനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  സനിനനിമന്ത്യാ  കമഖലെയനില്  പ്രവരതനിക്കുന
സ്ത്രസ്പീകേള  കനരനികടെണനി  വരുന  പ്രശ്നങ്ങളുണ  നതന്ത്യാഴനില്  സന്ത്യാഹചെരനങ്ങളുണ  പഠനിച്ചസ്റ്റ്
റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് സമരപ്പെനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ജസനിസസ്റ്റ് കഹമ നചെയരകപഴണന്ത്യായുണ ശസ്പീമതനി ശന്ത്യാരദ,
ശസ്പീമതനി  നകേ.വനി.  വല്സലെകുമന്ത്യാരനി   (ഇരുവരുണ  ഐ.എ.എസസ്റ്റ്.  റനിട്ടകയരഡസ്റ്റ്) എനനിവര
അണഗങ്ങളുമന്ത്യായനിടള്ള  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിനയ  1-7-2017-നലെ  സരക്കന്ത്യാര  ഉതരവു
പ്രകേന്ത്യാരണ നനിയമനിക്കുകേയുണ ആ കേമ്മസ്പീഷനന്റെ പ്രവരതനതനിനന്ത്യാവശനമന്ത്യായ പശന്ത്യാതലെ
സഒൗകേരനങ്ങള ഒരുക്കുകേയുണ നചെയനിടണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത സമനിതനിയുനടെ റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് ലെഭനമന്ത്യായ
കശഷണ  ഈ  രണഗതസ്റ്റ്  സ്ത്രസ്പീകേള  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങനളയുണ  അവരുനടെ  സരകയന്ത്യാവശനമന്ത്യായ
നടെപടെനികേനളയുണ  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  ശകമന്ത്യായ  നനിലെപന്ത്യാടെസ്റ്റ്  സരക്കന്ത്യാര  സകസ്പീകേരനിക്കുന
തന്ത്യായനിരനിക്കുണ.

സനിനനിമന്ത്യാ  രണഗനത പ്രശ്നങ്ങള പഠനിച്ചസ്റ്റ്  ആ കമഖലെയനിനലെ  സമഗ്ര പരനിഷ്കരണതനിനസ്റ്റ്
ശസ്പീ.  അടൂര  കഗന്ത്യാപന്ത്യാലെകൃഷ്ണന  അദനകനന്ത്യായ  സമനിതനി  സമരപ്പെനിച്ച  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടനിനലെ
ശനിപന്ത്യാരശകേള  സരക്കന്ത്യാര  പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സനിനനിമന്ത്യാ  നനിരമ്മന്ത്യാണണ,  വനിതരണണ,
പ്രദരശനണ തുടെങ്ങനിയ കമഖലെകേളനിനലെ പ്രതനിനനിധനികേളുണ വനിദഗ്ദ്ധ അണഗങ്ങളുണ സരക്കന്ത്യാര
പ്രതനിനനിധനികേളുണ  അടെങ്ങുന  സനിനനിമ  നറഗുകലെററനി  അകതന്ത്യാറനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
പ്രന്ത്യാരണഭ നടെപടെനികേള സകസ്പീകേരനിച്ചനിടണസ്റ്റ്. ഇതനിനന്ത്യായനി ഒരു നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണണ നടെത്തുന
കേന്ത്യാരനവുണ  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  സജസ്പീവ  പരനിഗണനയനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  നനിയമതനില്  സനിനനിമന്ത്യാ
നനിരമ്മന്ത്യാണ  കമഖലെയനില്  നതന്ത്യാഴനിനലെടുക്കുനവരുനടെ  പ്രശ്നങ്ങള  കൂടെനി  പരനിഗണനിക്കുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ചെലെച്ചനിത്ര നനിരമ്മന്ത്യാണനത ഒരു വനവസന്ത്യായമന്ത്യായനി ഇതുവനര പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചനിട്ടനില.  ആ
കമഖലെയനിനലെ  സങസ്പീരണമന്ത്യായ  നതന്ത്യാഴനില്  പ്രശ്നങ്ങള  കേണക്കനിനലെടുതന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇതുവനരയുണ
ചെലെച്ചനിത്ര നനിരമ്മന്ത്യാണനത വനവസന്ത്യായമന്ത്യായനി കേണക്കന്ത്യാക്കന്ത്യാതതസ്റ്റ്. സനിനനിമന്ത്യാ രണഗനത
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എലന്ത്യാ വനിഭന്ത്യാഗവുമന്ത്യായുണ  വനിശദമന്ത്യായ  ചെരച്ചകേള ഇതനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  ആവശനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
എനന്ത്യാല്  ചെലെച്ചനിത്ര  കമഖലെയനില്  കജന്ത്യാലെനി  നചെയ്യുന  അഭനികനതന്ത്യാക്കള  മുതല്
സന്ത്യാകങതനികേ  പ്രവരതകേര  വനരയുള്ള  എലന്ത്യാ  വനിഭന്ത്യാഗണ  ആളുകേളക്കുണ  നനിലെവനില്
സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേ പ്രവരതകേ കകമനനിധനിക്കുകേസ്പീഴനില്  നപ നഷന, ചെനികേനിതന്ത്യാ സഹന്ത്യായണ
തുടെങ്ങനിയ  ആനുകൂലെനങ്ങള  ലെഭനമന്ത്യാക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ഈ  സരക്കന്ത്യാര  അധനികേന്ത്യാരതനില്
വനതനിനുകശഷണ  1,000  രൂപയന്ത്യായനിരുന  നപനഷന  2000  രൂപയന്ത്യാക്കനി  വരദനിപ്പെനിച്ചു.
ചെനികേനിതന്ത്യാ സഹന്ത്യായണ  ഇരട്ടനിയന്ത്യാക്കനി വരദനിപ്പെനിച്ചു. അതസ്റ്റ് ഇനനിയുണ വരദനിപ്പെനിക്കന്ത്യാനന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്. സനിനനിമ കമഖലെയനില് പ്രവരതനിക്കുന നപ്രന്ത്യാഡകന യൂണനിറ്റുകേളനില്
നതന്ത്യാഴനിനലെടുക്കുനവരക്കസ്റ്റ്  1960-നലെ  കകേരള  കഷന്ത്യാപസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  കേകമഴനല്  എസന്ത്യാബനിനഷ്മെന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
ആക്ടനില് പറയുന കസവന കവതന വനവസകേളുണ ആനുകൂലെനങ്ങളുണ ബന്ത്യാധകേമന്ത്യാക്കുണ.
ചെലെച്ചനിത്ര  നടെലെനിഫനിലെനിണ  നനിരമ്മന്ത്യാണ  കമഖലെയനില്   കജന്ത്യാലെനി  നചെയ്യുന  നതന്ത്യാഴനിലെന്ത്യാളനികേളക്കസ്റ്റ്
നല്കകേണ മനിനനിമണ  കവതനണ നതന്ത്യാഴനില് വകുപ്പെസ്റ്റ്  നനിശയനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  17-8-2014-നലെ
സരക്കന്ത്യാര  ഉതരവസ്റ്റ്  പ്രകേന്ത്യാരണ  മനിനനിമണ  കവതനണ  നനിശയനിച്ചനിരുന്നു.  ഇതനികനന്ത്യാടെകേണ
തനന ഇതുണ കേന്ത്യാകലെന്ത്യാചെനിതമന്ത്യായനി  പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനി നതന്ത്യാഴനില്
വകുപ്പെസ്റ്റ് സമരപ്പെനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  സനിനനിമന്ത്യാ ചെരനിത്രനത സണബനനിച്ചുണ മറ്റുണ സൂചെനിപ്പെനികക്കണ
കേന്ത്യാരനമനില.  അനുദനിനണ സന്ത്യാകങതനികേ കമഖലെ മന്ത്യാറനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനന്റെ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  കുനറ  കേന്ത്യാരനങ്ങള  പുതനിയതന്ത്യായനി  മനസനിലെന്ത്യാകക്കണതുണസ്റ്റ്.  അനതലന്ത്യാണ
അടെങ്ങുന  സമഗ്രമന്ത്യായനിടള്ള   നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണതനിനന്ത്യായനിരനിക്കുണ  സരക്കന്ത്യാര  രൂപണ
നല്കുനതസ്റ്റ്.

പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവസ്റ്റ് (ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് നചെനനിതലെ) സര,........

മനി  .    സസ്പീക്കര:  സബ്മനിഷന  അവതരനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്  മറുപടെനി  പറഞ  കേഴനിഞ്ഞന്ത്യാല്
അതനികന്മേല്  ചെരച്ച  അനുവദനിക്കന്ത്യാറനില.  ഇകപ്പെന്ത്യാളതനന  അങ്ങസ്റ്റ്  ഒകനന്ത്യാ  രകണന്ത്യാ
തവണ ഇടെനപടകേഴനിഞ.  അനതന്ത്യാരു കേസ്പീഴ്വഴക്കമന്ത്യായനി എടുക്കരുതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  നചെനനിതലെ:  സര,  വളനര  സപ്രധന്ത്യാനമന്ത്യാനയന്ത്യാരു  കേന്ത്യാരനമന്ത്യായതു
നകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന  ഇടെനപട്ടതസ്റ്റ്.  വനിനന്ത്യായകേനന്റെ  അച്ഛനുണ  അമ്മയുണ  മുഖനമനനി
ശസ്പീ. പനിണറന്ത്യായനി വനിജയനന കേന്ത്യാണന്ത്യാന ഇനനലെ നനിയമസഭയനില് വനകപ്പെന്ത്യാള ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട
മുഖനമനനി  അവനര  കേന്ത്യാണന്ത്യാന  വനിസമ്മതനിച്ചതന്ത്യായനി  ഇനനത  എലന്ത്യാ  വന്ത്യാരതന്ത്യാ
മന്ത്യാധനമങ്ങളനിലുണ  വന്ത്യാരത  വനനിടണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ശരനിയന്ത്യാകണന്ത്യാനയനസ്റ്റ്  എനനിക്കറനിയനില,
മന്ത്യാധനമങ്ങളനില്  വരുന  വന്ത്യാരതയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുമന്ത്യാത്രമല  ആ  കുടുണബതനിനസ്റ്റ്  നഷ
പരനിഹന്ത്യാരണ  നകേന്ത്യാടുക്കണണ.  വനിനന്ത്യായകേനന  മരദ്ദേനിച്ച  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  ഉകദനന്ത്യാഗസനര  സരവസ്പീസനില്
നനിന്നുണ  നസ്പീക്കണ  നചെകയ്യണതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അത്രമന്ത്യാത്രണ  ഗുരുതരമന്ത്യായ  പസ്പീഡനമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ആ
കുട്ടനിയുനടെകമല്  ഉണന്ത്യായതസ്റ്റ്.   ആ  സണഭവണ  പറയന്ത്യാനന്ത്യാണസ്റ്റ്   ശസ്പീ.  അബ്ദുള  ഖന്ത്യാദര
സണസന്ത്യാരനിച്ചകപ്പെന്ത്യാള സമയണ ആവശനനപ്പെട്ടതസ്റ്റ്. 
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മനി  .   സസ്പീക്കര:  സബ്മനിഷന നല്കേന്ത്യാന എലന്ത്യാവരക്കുണ അവസരമുണന്ത്യായനിരുന്നു.

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  നചെനനിതലെ:  സര,  പ്രതനിപകകനതന്ത്യാനവന  നനിലെയനില്
ഞങ്ങളുനടെ  നമമരമന്ത്യാര  ഞന്ത്യാന  പറഞ്ഞന്ത്യാല്  അനുസരനിക്കുണ.  അതനില്  യന്ത്യാനതന്ത്യാരു
സണശയവുമനില.  ശസ്പീ.  എണ.  സകരന്ത്യാജനികനന്ത്യാ  മറന്ത്യാരനക്കങനിലുകമന്ത്യാ  അക്കന്ത്യാരനതനില്  സണശയണ
കവണ. അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇക്കന്ത്യാരനണ ഗഒൗരവമുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്. പന്ത്യാവനപ്പെട്ട ദളനിതസ്റ്റ് കുടുണബമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അക്കന്ത്യാരനണ പറയുന്നുനവനസ്റ്റ് മന്ത്യാത്രകമയുള.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  അങ്ങസ്റ്റ് സഭയുനടെ ശദയനില് നകേന്ത്യാണവന്നു.

മുഖനമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറന്ത്യായനി  വനിജയന  ):   സര,  അവര  എനന കേന്ത്യാണന്ത്യാന
വന്നുനവനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്  ശരനിയന്ത്യാകണന്ത്യാനയനസ്റ്റ്  എനനിക്കറനിയനില.  കേന്ത്യാരണണ  ഞന്ത്യാന
സഭയനിലെന്ത്യായനിരുന്നു.  ഇവനിനടെ സന്ത്യാധന്ത്യാരണ ചെനിലെ ഘട്ടങ്ങളനില് ആളുകേള എനന വനസ്റ്റ്
കേന്ത്യാണന്ത്യാറുണസ്റ്റ്.  എനന കേന്ത്യാണന്ത്യാന കവണനി സമയണ കചെന്ത്യാദനിച്ചനിട്ടസ്റ്റ്  കേന്ത്യാണന്ത്യാതനിരുന്നുനവന
നനിലെ ഇക്കന്ത്യാരനതനിനലെനല ഒരു കേന്ത്യാരനതനിലുണ  ഉണന്ത്യായനിട്ടനില.   ഈ പ്രശ്നണ എനന്റെ
ശദയനിലുള്ളതുമല. മറസ്റ്റ് കേന്ത്യാരനങ്ങള അകനകഷണതനിനുകശഷണ തസ്പീരുമന്ത്യാനനിക്കന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

(6)   ക്ലന്ത്യാപ്പെന ഹഒൗസനിണഗസ്റ്റ് കകേന്ത്യാളനനി

ശസ്പീ  .    ആര  .    രന്ത്യാമചെന്ദ്രന:  സര,  കേരുനന്ത്യാഗപ്പെള്ളനി നനികയന്ത്യാജകേമണ്ഡ ലെതനില്നപ്പെട്ട
ക്ലന്ത്യാപ്പെന  ഗ്രന്ത്യാമപഞന്ത്യായതനിനലെ  ഒനന്ത്യാണ  വന്ത്യാരഡനില്  1985-നലെ  'ഫയലെനില്  നനിന്നുണ
വയലെനികലെയസ്റ്റ്  '  എന പരനിപന്ത്യാടെനിയുനടെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി ദരബലെ വനിഭന്ത്യാഗതനില്നപ്പെട്ടവരുനടെ
പുനരധനിവന്ത്യാസതനിനന്ത്യായനി നനിരമ്മനിതനി കകേന്ദ്രണ നനിരമ്മനിച്ച 40  വസ്പീടുകേളുനടെ,  ഹഒൗസനിണഗസ്റ്റ്
കകേന്ത്യാളനനിയുനടെ  ഇകപ്പെന്ത്യാഴനത  അവസ  വളനര  പരനിതന്ത്യാപകേരമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  രണസ്റ്റ്
വസ്പീടുകേള  തകേരനസ്റ്റ്  വസ്പീഴനിടള്ളതുണ  ബന്ത്യാക്കനിയുള്ളവ  തന്ത്യാമസകയന്ത്യാഗനമലന്ത്യാതതുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഇവനികടെയള്ള  കറന്ത്യാഡകേളുണ  കകേന്ത്യാളനനിയുനടെ  നകേട്ടനിടെങ്ങള  നനില്ക്കുന  പ്രകദശവുണ
മഴക്കന്ത്യാലെതസ്റ്റ്  നവള്ളനക്കട്ടന്ത്യായനി  മന്ത്യാറുന്നു.  തസ്പീരത്തുണ  തന്ത്യാമസകയന്ത്യാഗനമലന്ത്യാത  വസ്പീടുകേളുള്ളവനര
തന്ത്യാല്ക്കന്ത്യാലെനികേമന്ത്യായനി  മന്ത്യാറനി  തന്ത്യാമസനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  നകേട്ടനിടെതനിനന്റെ
ലവദദ്യുതനിച്ചന്ത്യാരജസ്റ്റ്  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെനിനന്റെകയന്ത്യാ  തകദ്ദേശസകയണഭരണ
സന്ത്യാപനങ്ങളുനടെകയന്ത്യാ സഹന്ത്യായണ ലെഭനിക്കുനനില.  സമൂഹതനിനലെ ഏറവുണ ദരബലെ ജന
വനിഭന്ത്യാഗതനില്നപ്പെടുന  ഇവനിടെനത  തന്ത്യാമസക്കന്ത്യാരുനടെ  ദരനിതണ  ശന്ത്യാശകതമന്ത്യായനി
പരനിഹരനിക്കനപ്പെടുനതനികലെയന്ത്യായനി  ഇവനിനടെ  തന്ത്യാമസനിക്കുന  പട്ടയ  ഉടെമകേളന്ത്യായവരക്കസ്റ്റ്
നനിലെവനിലുള്ള വസ്പീടുകേള നപന്ത്യാളനിച്ചുമന്ത്യാറനി പുതനിയ വസ്പീടെസ്റ്റ് നനിരമ്മനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ധനസഹന്ത്യായണ
ലെഭനമന്ത്യാക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിക്കുകേകയന്ത്യാ സരക്കന്ത്യാര പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ച പുതനിയ ഭവന
പദതനികേളനില്  ഉളനപ്പെടുതനി പുതനിയ വസ്പീടെസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുകേകയന്ത്യാ  നചെയ്യണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്
എനന്റെ  അഭനരതന.  അവരുനടെ  ഇകപ്പെന്ത്യാഴനത  ജസ്പീവനിത  സന്ത്യാഹചെരനണ  വളനര
ദയനസ്പീയമന്ത്യാനണന്നുള്ളതസ്റ്റ്  മനസനിലെന്ത്യാക്കനി  അനുഭന്ത്യാവപൂരവമന്ത്യായ  സമസ്പീപനമുണന്ത്യാകേണനമനസ്റ്റ്
അഭനരതനിക്കുന്നു.
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റവനസ്യൂവുണ  ഭവനനനിരമ്മന്ത്യാണവുണ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന  ):  സര,
കേരുനന്ത്യാഗപ്പെള്ളനി  തന്ത്യാലൂക്കനില്  ക്ലന്ത്യാപ്പെന  വനികലജനില്  കബന്ത്യാക്കസ്റ്റ്  നമര  2-നലെ  സരകവ
നമര 43-ാംപന്ത്യാരട്ടനില്നപ്പെട്ട  64.45  ആര ഭൂമനിയനില് 40  വസ്പീടുകേള 1984-ല് നകേന്ത്യാലണ
ജനിലന്ത്യാ കേളക്ടര സണഘടെനിപ്പെനിച്ച 'ഫയലെനില് നനിന്നുണ വയലെനികലെയസ്റ്റ്' എന പരനിപന്ത്യാടെനിയുനടെ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  നടെതനിയ  സമൂഹ  വനിവന്ത്യാഹതനില്  വനിഹന്ത്യാഹനിതരന്ത്യായ  നനിരദന  ദമതനികേളുനടെ
പുനരധനിവന്ത്യാസതനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  നനിരമ്മനിച്ചു  നല്കേനിയനിടള്ളവയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പദതനിയുനടെ
ആരണഭകേന്ത്യാലെത്തുണന്ത്യായനിരുന  ഗുണകഭന്ത്യാകന്ത്യാക്കളനില്  പലെരുണ  വസ്പീടെസ്റ്റ്  മുദപത്രതനില്
എഴുതനി  ലകേമന്ത്യാറനിയനിടള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  2006 കേന്ത്യാലെഘട്ടതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  പട്ടയണ  നല്കേനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്.
ആനകേയുള്ള  40  കുടുണബങ്ങളനില്  38  കുടുണബങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഏകേകദശണ  3  നസന്റെസ്റ്റ് വസ്പീതണ
പട്ടയണ  നല്കേനിയനിടണസ്റ്റ്.  ബന്ത്യാക്കനിയുള്ള  2  കുടുണബങ്ങളക്കുകൂടെനി  പട്ടയണ  നല്കുനതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള സകസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു. 40  വസ്പീടുകേളനില്  2  വസ്പീടുകേനളന്ത്യാഴനിനകേ ബന്ത്യാക്കനി എലന്ത്യാ
വസ്പീടുകേളുണ  കേന്ത്യാലെപ്പെഴക്കതനില്  ജസ്പീരണനിച്ചസ്റ്റ്  വന്ത്യാസകയന്ത്യാഗനമലന്ത്യാതന്ത്യായനി  തസ്പീരനനിടള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  2
വസ്പീടുകേള അതനിനലെ തന്ത്യാമസക്കന്ത്യാര സകനണ  നചെലെവനില് പുനരനനിരമ്മനിച്ചനിടള്ളവയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഈ  സന്ത്യാഹചെരനതനില്  ലലെഫസ്റ്റ്  മനിഷന  പദതനിയനിലൂനടെ  ഇവനര  പുനരധനിവസനി
പ്പെനിക്കന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

(7)  എണ.സനി.നഎ. അണഗസ്പീകേന്ത്യാരണ ലെഭനമന്ത്യാക്കല് 

ശസ്പീ  .    കറന്ത്യാഷനി അഗസനിന:  സര,  ഇടുക്കനി നമഡനിക്കല് കകേന്ത്യാകളജനില് 2018-19
അധനയനവരഷണ മുതല് വനിദനന്ത്യാരതനികേളക്കസ്റ്റ് പ്രകവശനണ നല്കുനതനിനസ്റ്റ് എണ.സനി.നഎ.-യുനടെ
അണഗസ്പീകേന്ത്യാരണ  കനടെനിനയടുക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  തകരനിതനപ്പെടുതണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ്  ആവശനനപ്പെടെന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.  ആകരന്ത്യാഗന ,  വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ,  ചെനികേനിതന്ത്യാ  രണഗതസ്റ്റ്
ഇടുക്കനിക്കസ്റ്റ്  ഒകട്ടനറ  പ്രതസ്പീക  നല്കുന  നമഡനിക്കല്  കകേന്ത്യാകളജന്ത്യാണസ്റ്റ്  2011-നലെ
ബഡ്ജറനില് ഉളനപ്പെടുതനി  2013-ല് തറക്കലനിട്ടസ്റ്റ്  2014-ല്  ആരണഭനിച്ചതസ്റ്റ്.  2014-ല്
50  വനിദനന്ത്യാരതനികേളക്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനണ   നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  ആകരന്ത്യാഗനവകുപ്പെസ്റ്റ്  നല്കേനിയ
അകപകയുനടെ  അടെനിസന്ത്യാനതനില്  നമഡനിക്കല്  കേഒൗണസനില്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനനയുനടെ
തസ്പീരുമന്ത്യാനപ്രകേന്ത്യാരണ  2015-16-ല്  വനിദനന്ത്യാരതനികേളക്കസ്റ്റ്  അഡനിഷന  നകേന്ത്യാടുക്കന്ത്യാന  സന്ത്യാധനിച്ചു.
രണവരഷണ  അവനിനടെ  പ്രകവശനതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനിയുണ  നകേന്ത്യാടുത്തു.  ഏറവുണ  നല
റനിസളടണ  ഇടുക്കനി  നമഡനിക്കല്  കകേന്ത്യാകളജനിനസ്റ്റ്  കനടെന്ത്യാന  സന്ത്യാധനിച്ചു.  അടെനിസന്ത്യാന  സഒൗകേരന
വനികേസനതനിനന്ത്യാവശനമന്ത്യായ നനിരമ്മന്ത്യാണ പ്രവരതനങ്ങള നടെന്നുവരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇനസ്റ്റ്
72  കകേന്ത്യാടെനി  രൂപയുനടെ  ഭരണന്ത്യാനുമതനി  നല്കേനിയതനിനന്റെ  അടെനിസന്ത്യാനതനിലുള്ള  നനിരമ്മന്ത്യാണ
പ്രവരതനങ്ങളുണ  പതരകക്കന്ത്യാടെനി  രൂപയുനടെ  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന  കബന്ത്യാക്കനിനന്റെ  നനിരമ്മന്ത്യാണ
പ്രവരതനങ്ങളുണ  ധൃതഗതനിയനില്  നടെന്നുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ  സന്ത്യാഹചെരനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്
2016  ജൂണ മന്ത്യാസണ  21-ാം തസ്പീയതനി   ആകരന്ത്യാഗന  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ഇറക്കനിയ ഉതരവനിനന്റെ
അടെനിസന്ത്യാനതനില്  അവനിനടെ  പഠനിച്ച  വനിദനന്ത്യാരതനികേനള   മറസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  നമഡനിക്കല്
കകേന്ത്യാകളജുകേളനിലെന്ത്യായനി  പുനരവനിനനസനിക്കുകേയുണ  അവനിനടെയുണന്ത്യായനിരുന  കഡന്ത്യാക്ടരമന്ത്യാനരയുണ
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നഴസ്റ്റ് സമന്ത്യാനരയുണ പന്ത്യാരനിപ്പെള്ളനി നമഡനിക്കല് കകേന്ത്യാകളജനികലെയസ്റ്റ് മന്ത്യാറ്റുകേയുമുണന്ത്യായതസ്റ്റ്.  ഇനസ്റ്റ്
അവനിനടെ കഡന്ത്യാക്ടരമന്ത്യാരുനടെ അഭന്ത്യാവവുണ ചെനികേനിത ലെഭനിക്കന്ത്യാത സന്ത്യാഹചെരനവുണ നനിലെവനിലുണസ്റ്റ്. ഇഒൗ
ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  അധനികേന്ത്യാരതനില്  വനതനിനുകശഷണ  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മുഖനമനനിയുനടെയുണ
ആകരന്ത്യാഗന  വകുപ്പുമനനിയുനടെയുണ  ശദയനില്  ഇഒൗ  വനിഷയണ  നകേന്ത്യാണവന്നു.  വളനര
അനുകൂലെമന്ത്യായ  നനിലെപന്ത്യാടെന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇക്കന്ത്യാരനതനില്  സകസ്പീകേരനിച്ചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  ആവശനമന്ത്യായ
എലന്ത്യാ സഒൗകേരനങ്ങളുണ ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് നചെയതരുന്നുനവന കേന്ത്യാരനതനില് ഏനറ സകനന്ത്യാഷമുണസ്റ്റ്.
നനിരമ്മന്ത്യാണ  പ്രവരതനങ്ങള  വനിലെയനിരുത്തുനതനിനന്ത്യായനി  ആഴ്ചകതന്ത്യാറുണ  ജനിലന്ത്യാ  കേളക്ടകററനില്
റനിവസ്യൂ മസ്പീറനിണഗസ്റ്റ് നടെത്തുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനന്റെ നനിരമ്മന്ത്യാണപ്രവരതനങ്ങളുണ മറ്റുണ   വനിലെയനിരുതന്ത്യാന
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  ആകരന്ത്യാഗന  വകുപ്പുമനനി  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  നനപ്രവറസ്റ്റ്  നസകട്ടറനിനയ
ഇടുക്കനിയനികലെയസ്റ്റ്  അയയന്നുണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണതനന  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  ആകരന്ത്യാഗന
വകുപ്പുമനനിനയയുണ  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  നനപ്രവറസ്റ്റ്  നസകട്ടറനികയയുണ  ഞന്ത്യാന  പ്രകതനകേമന്ത്യായനി
അഭനിനന്ദേനിക്കുന്നു.  അതനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുണ  ജനിലന്ത്യാ  അഡനിനനികസ്ട്രേഷനുണ
കേനിപ്കകേന്ത്യായുണ  ഇക്കന്ത്യാരനങ്ങളനില് വളനര നല നനിലെയനിലുള്ള പ്രവരതനങ്ങളക്കന്ത്യാണസ്റ്റ്
കനതൃതകണ  നകേന്ത്യാടുത്തുവരുനതസ്റ്റ്.  2018-19-ല്  അവനിനടെ  അഡനിഷന  എടുക്കന്ത്യാന  സന്ത്യാധനിക്കുന
വനിധതനില്  കനതൃതകണ  നകേന്ത്യാടുക്കന്ത്യാന  ശദനിക്കുനതസ്റ്റ്  വളനരകയനറ  സകനന്ത്യാഷകേരമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ അവനിനടെ  നനിന്നുണ മന്ത്യാറനപ്പെട്ട കുട്ടനികേനള ഇടുക്കനിയനില് തനിരനിനച്ചതനിച്ചസ്റ്റ്
അവരക്കസ്റ്റ്  പരസ്പീക  എഴുതന്ത്യാനുള്ള  അവസരവുണ  ഉണന്ത്യാക്കണണ.  എണ.സനി.നഎ.  പലെ
ഒബ്ജകനുകേളുണ  ഇതനികനന്ത്യാടെകേണ  ഉനയനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  131  വനിദനന്ത്യാരതനികേളുനടെ  ഭന്ത്യാവനി
അനനിശനിതതകതനിലെന്ത്യായനിരനിക്കുന ഇഒൗ വനിഷയണ ഇനസ്റ്റ്   രന്ത്യാവനിനലെ  ഇവനിനടെ  ചെരച്ച
നചെയതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  50  വനിദനന്ത്യാരതനികേളക്കസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  നമരനിറനില്  പഠനിക്കന്ത്യാനുള്ള  സന്ത്യാഹചെരനണ
ഉണന്ത്യാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സന്ത്യാധനിക്കണണ.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  ആകരന്ത്യാഗന  വകുപ്പുമനനിയുണ  മുഖനമനനിയുണ
ഇക്കന്ത്യാരനതനിനലെടുക്കുന  തസ്പീരുമന്ത്യാനനത  ഞന്ത്യാന  പ്രകതനകേണ  അഭനിനന്ദേനിക്കുന്നു.  ഇടുക്കനിയുനടെ
സകപ്നപ്രതസ്പീക  മന്ത്യാത്രമല,  ആകരന്ത്യാഗന-വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ  രണഗതസ്റ്റ്,  ഏറവുണ  കൂടുതല്
പ്രകയന്ത്യാജനകേരമന്ത്യായ മന്ത്യാറങ്ങളക്കസ്റ്റ് കനതൃതകണ നകേന്ത്യാടുക്കന്ത്യാന കേഴനിയുന ഇഒൗ സന്ത്യാപനണ
നല  നനിലെയനില്  നകേന്ത്യാണകപന്ത്യാകേന്ത്യാന  കേന്ത്യാണനിക്കുന  തന്ത്യാല്പ്പെരനനത  ഒരനിക്കല്ക്കൂടെനി
വനിലെമതനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  2018-19-ല്  അഡനിഷനനടുക്കന്ത്യാനുള്ള  എലന്ത്യാ  സഒൗകേരനങ്ങളുണ
ഇഒൗ ഗവണനമന്റെനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗത്തുനനിന്നുണ ഉണന്ത്യാകേണനമനസ്റ്റ് അഭനരതനിക്കുന്നു.

ആകരന്ത്യാഗനവുണ സന്ത്യാമൂഹനനസ്പീതനിയുണ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി നകേ  .    നകേ  .    ലശലെജ
ടെസ്പീച്ചര):  സര,  ഇനനന  നമഡനിക്കല്  കേഒൗണസനിലെനിനന്റെ  മന്ത്യാനദണ്ഡമനുസരനിച്ചുള്ള
അടെനിസന്ത്യാന  സഒൗകേരനങ്ങളുനടെ  അഭന്ത്യാവമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇടുക്കനി  നമഡനിക്കല്  കകേന്ത്യാകളജനിനന്റെ
2016-17  അദനയന  വരഷനത  അണഗസ്പീകേന്ത്യാരണ  നഷനപ്പെടെന്ത്യാന  ഇടെയന്ത്യാക്കനിയതസ്റ്റ്.
കമല്പ്പെറഞ്ഞ അടെനിസന്ത്യാന സഒൗകേരനങ്ങളുനടെ അഭന്ത്യാവണ കേന്ത്യാരണണ 2014-15, 2015-16
എനസ്പീ അദനയനവരഷങ്ങളനിലെന്ത്യായനി  ഇടുക്കനി  നമഡനിക്കല് കകേന്ത്യാകളജനില് പ്രകവശനണ
ലെഭനിച്ച  100  വനിദനന്ത്യാരതനികേളുനടെ  (50,  50  വസ്പീതണ)  പഠനണ  മുടെങ്ങന്ത്യാതനിരനിക്കന്ത്യാന  ഇഒൗ
വനിദനന്ത്യാരതനികേനള  21-6-2016-നലെ  ഉതരവനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  സരക്കന്ത്യാര  നമഡനിക്കല്
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കകേന്ത്യാകളജുകേളനികലെക്കസ്റ്റ്  മന്ത്യാറ്റുകേയുണന്ത്യായനി.  പ്രസ്തുത  നമഡനിക്കല്  കകേന്ത്യാകളജനിനന്റെ  അടെനിസന്ത്യാന
സഒൗകേരനങ്ങള വരദനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനികേള സരക്കന്ത്യാര സകസ്പീകേരനിച്ചു വരുന്നു.
ഇതനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ് പ്രകവശനണ നല്കുനതനിനന്ത്യായനി ആണകുട്ടനികേളക്കുണ
നപണകുട്ടനികേളക്കുണ കഹന്ത്യാസലുകേള,  ഇകന്റെണസസ്റ്റ് കഹന്ത്യാസല്,  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരുനടെ കേകന്ത്യാരകട്ടഴ്സുകേള,
ജലെവനിതരണ  സണവനിധന്ത്യാനങ്ങള  എനനിവ  നനിരമ്മനിക്കുനതനിനന്ത്യായനി  102  കകേന്ത്യാടെനി  രൂപയുനടെ
ഭരണന്ത്യാനുമതനി നല്കുന കേന്ത്യാരനണ സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ സജസ്പീവ പരനിഗണനയനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എണ.സനി.നഎ.
നനിഷ്കരഷനിച്ചനിടള്ള  300  കേനിടെക്കകേളുള്ള  ആശുപത്രനികേളക്കസ്റ്റ്  ആവശനമന്ത്യായ  നകേട്ടനിടെതനിനന്റെ
പണനികേള ഇകപ്പെന്ത്യാള തകരനിതഗതനിയനില് നടെക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  നനിലെവനിനലെ പഴയ ആശുപത്രനി
നകേട്ടനിടെതനില്  അറകുറപ്പെണനികേള,  നനിരമ്മന്ത്യാണ  പ്രവരതനങ്ങളുനടെ  ഭരണന്ത്യാനുമതനി,
തസ്തനികേ സൃഷനിക്കുകേ എനനിവയുനടെ നടെപടെനികേളുണ സരക്കന്ത്യാര സകസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.  അക്കന്ത്യാദമനികേസ്റ്റ്
കബന്ത്യാക്കനിനന്റെ  നനിരമ്മന്ത്യാണണ  ഇഒൗ  വരഷണ  ഡനിസണബകറന്ത്യാടുകൂടെനി  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്
പ്രതസ്പീകനിക്കുനതസ്റ്റ്.  എണ.സനി.നഎ. മന്ത്യാനദണ്ഡപ്രകേന്ത്യാരമുള്ള അദനന്ത്യാപകേ-അനദനന്ത്യാപകേ
തസ്തനികേകേള  സൃഷനിച്ചസ്റ്റ്  നമഡനിക്കല്  വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ  ഡയറക്ടര  സമരപ്പെനിച്ച  ശനിപന്ത്യാരശ
സരക്കന്ത്യാര പരനികശന്ത്യാധനിച്ചുവരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതരതനില് 2018-19-ല് വനിദനന്ത്യാരതനികേനള
പ്രകവശനിപ്പെനിക്കന്ത്യാനുള്ള  സഒൗകേരനങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  പരനിശമനിച്ചുവരുന്നു.
അടുത  അദനയന  വരഷകതയള്ള പ്രകവശനന്ത്യാനുമതനിക്കുള്ള  അകപക  എണ.സനി.നഎ.-ക്കസ്റ്റ്
സമരപ്പെനിച്ചുകേഴനിഞ. ഇടുക്കനി നമഡനിക്കല് കകേന്ത്യാകളജസ്റ്റ് യന്ത്യാഥന്ത്യാരതനമന്ത്യാക്കുനതനിനസ്റ്റ് പ്രഥമ
പരനിഗണന  നലനിനക്കന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  സരക്കന്ത്യാര  മുകനന്ത്യാട  കപന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.  അവനിനടെയുള്ള
കുട്ടനികേളുനടെ  ഭന്ത്യാവനി  ബുദനിമുട്ടനിലെന്ത്യാകേന്ത്യാതനിരനിക്കന്ത്യാന  കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ്  അണഗസ്പീകേന്ത്യാരണ  കേനിടന
രസ്പീതനിയനില്,  നനിയമപരമന്ത്യായനി  തടെസമനിലന്ത്യാത രസ്പീതനിയനില് ഇകപ്പെന്ത്യാള മറസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാകളജുകേളനികലെക്കസ്റ്റ്
വനിനനസനിച്ചനിടള്ള  കുട്ടനികേളുനടെ  പഠനണ  പൂരതനിയന്ത്യാക്കന്ത്യാനുണ  സരക്കന്ത്യാര  പരനിശമനിച്ചു
വരുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇടുക്കനി നമഡനിക്കല് കകേന്ത്യാകളജനിനന്റെ കേന്ത്യാരനതനില് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട എണ.എല്.എ.
വളനര തന്ത്യാല്പ്പെരനകതന്ത്യാടുകൂടെനി ഇടെനപടുകേയുണ എലന്ത്യാമന്ത്യാസവുണ അതനിനന്റെ റനിവസ്യൂ നടെതനി
പരനികശന്ത്യാധനിക്കുകേയുണ  നചെയ്യുന്നുണസ്റ്റ്.  എണ.പനി.-യുണ  അക്കന്ത്യാരനണ  പരനികശന്ത്യാധനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.
നപന്ത്യാതുനവ  എലന്ത്യാവരുണ  കചെരനസ്റ്റ്,  ഒരുമകയന്ത്യാടുകൂടെനിയുള്ള  പ്രവരതനമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇടുക്കനി
നമഡനിക്കല് കകേന്ത്യാകളജനിനന്റെ കേന്ത്യാരനതനില് നടെക്കുനതസ്റ്റ്. ഇടുക്കനി നമഡനിക്കല് കകേന്ത്യാകളജസ്റ്റ്
യന്ത്യാഥന്ത്യാരതനമന്ത്യാക്കന്ത്യാനുള്ള എലന്ത്യാ നടെപടെനികേളുണ ഇഒൗ സരക്കന്ത്യാര നചെയ്യുനമനസ്റ്റ്  പ്രഖനന്ത്യാപനി
ക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

(8)  കസവനണ-കവതന വനവസകേള

ശസ്പീ  .    കജന്ത്യാണ നഫരണന്ത്യാണസസ്റ്റ്:  സര,  സനിനനിമന്ത്യാകമഖലെയനില് ചെലെച്ചനിത്ര നയണ
പ്രഖനന്ത്യാപനിക്കുനതു സണബനനിച്ചസ്റ്റ് ശസ്പീ.  എണ.  സകരന്ത്യാജസ്റ്റ്   സബ്മനിഷന അവതരനിപ്പെനിച്ചു
കേഴനിഞ. സനിനനിമ-നടെലെനിവനിഷന രണഗതസ്റ്റ്  സ്ത്രസ്പീകേള ഉളനപ്പെനടെയുള്ള കേലെന്ത്യാകേന്ത്യാരന്മേന്ത്യാരുണ
സന്ത്യാകങതനികേവനിദഗ്ദ്ധരുണ  വനിതരണക്കന്ത്യാരുണ  മറസ്റ്റ്  അനുബന  നതന്ത്യാഴനിലെന്ത്യാളനികേളുണ  ഉളനപ്പെനടെ
ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ് നതന്ത്യാഴനിലെന്ത്യാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ജസ്പീവനിത സരകനിതതകണ  ഉറപ്പുവരുതണ
നമനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന ആവശനനപ്പെടുനതസ്റ്റ്.  ബസ്പീഡനികമഖലെയനിനലെ നതന്ത്യാഴനിലെന്ത്യാളനികേളക്കുണ
സനിനനിമന്ത്യാരണഗനത നതന്ത്യാഴനിലെന്ത്യാളനികേളക്കുണ ഒരു കകേന്ദ്രനനിയമതനിനന്റെ അടെനിസന്ത്യാനതനില്  കകമ
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നനിധനിയുനടെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി ഒരു കേമ്മനിറനി ഇകപ്പെന്ത്യാള കകേരളതനില് പ്രവരതനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്. ആ കേമ്മനിറനി
കൃതനമന്ത്യായനി കൂടുകേകയന്ത്യാ ഇഒൗ രണഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങള ചെരച്ച നചെയസ്റ്റ് നതന്ത്യാഴനിലെന്ത്യാളനികേളക്കസ്റ്റ്
അനുകൂലെമന്ത്യായ സമസ്പീപനണ സകസ്പീകേരനിക്കുകേകയന്ത്യാ നചെയ്യുനനില.  ഇഒൗ രണഗണ സണഘടെനിതരന്ത്യാനണനസ്റ്റ്
പറയുന്നുനണങനിലുണ  ഏറവുണ  തന്ത്യാനഴതട്ടനില്  കജന്ത്യാലെനി  നചെയ്യുന  പലെരുണ  അസണഘടെനിതരന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അവരക്കസ്റ്റ്  സനിരമന്ത്യായനി  കജന്ത്യാലെനി  കേനിട്ടന്ത്യാത സന്ത്യാഹചെരനമുണസ്റ്റ്.  നടെലെനിവനിഷന  രണഗതസ്റ്റ്
പണനിനയടുക്കുന  നനിരവധനികപരക്കസ്റ്റ്  മന്ത്യാസങ്ങളന്ത്യായനി  ശമളണ  കേനിട്ടന്ത്യാത  സന്ത്യാഹചെരനവുമുണസ്റ്റ്.
നടെലെനിവനിഷന-സനിനനിമ  കമഖലെയനിനലെ  നതന്ത്യാഴനിലെനിടെങ്ങളനില്  സ്ത്രസ്പീകേളടെക്കമുള്ള  നനിരവധനികപ്പെര
ചൂഷണതനിനസ്റ്റ് ഇരയന്ത്യാകുന്നുണസ്റ്റ്. അതനിനന്ത്യാല് സനിനനിമ-ടെനി.വനി.  രണഗതസ്റ്റ്   പണനിനയടുക്കുനവരുനടെ
സരകനിതതകവുണ  കസവന-കവതന  വനവസകേളുനമലന്ത്യാണ  സണരകനിക്കുനതനിനന്ത്യായനി
ഇതനിനന ഒരു  വനവസന്ത്യായമന്ത്യായനി പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചുനകേന്ത്യാണള്ള സമഗ്ര നനിയമണ നകേന്ത്യാണവനസ്റ്റ്
ഇവനര സണരകനിക്കന്ത്യാനന്ത്യാവശനമന്ത്യായ  നടെപടെനികേള സകസ്പീകേരനിക്കണണ.  വനിതരണതനിനസ്റ്റ്
നപട്ടനിചുമന്നു  നകേന്ത്യാണകപന്ത്യാകുനവരുണ  സനിനനിമന്ത്യാ  തനികയററനില്  ടെനിക്കറസ്റ്റ്  കേസ്പീറുനവരുണ
അടെക്കണ ഇതനിനന്റെ പരനിധനിക്കുള്ളനില് വകരണതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇവനരനയലന്ത്യാണ ഉളനക്കന്ത്യാള്ളുന
സമഗ്രമന്ത്യായ  ഒരു  നനിയമണ  നകേന്ത്യാണവനസ്റ്റ്  ചെലെച്ചനിത്രകമഖലെ  അടെക്കണ  ഒരു   വനവസന്ത്യായമന്ത്യായനി
പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  നതന്ത്യാഴനില് സരകനിതതകവുണ  കസവന  വനവസയുണ  ഉറപ്പു
വരുതന്ത്യാന ആവശനമന്ത്യായ നടെപടെനി  നതന്ത്യാഴനില് വകുപ്പെസ്റ്റ് സകസ്പീകേരനിക്കണണ.

നതന്ത്യാഴനിലുണ എനനകസണ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   റനി  .   പനി  .   രന്ത്യാമകൃഷ്ണന  ):  സര,  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ
12-8-2011-നലെ  ജനി.ഒ.(എണ.എസസ്റ്റ്.) നമര123/2011/നതന്ത്യാഴനില് എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ. നമര
530/2011  ഉതരവുപ്രകേന്ത്യാരണ  സണസന്ത്യാനനത  ചെലെച്ചനിത്ര  നടെലെനിഫനിലെനിണ  നനിരമ്മന്ത്യാണ
കമഖലെയനില് കജന്ത്യാലെനി നചെയ്യുനതന്ത്യായ നതന്ത്യാഴനിലെന്ത്യാളനികേളക്കസ്റ്റ് നല്കകേണ ഏറവുണ കുറഞ്ഞ
കൂലെനിനനിരക്കസ്റ്റ് നനിശയനിച്ചനിടണസ്റ്റ്. ദനിവസകവതന നനിരക്കനില് ആറസ്റ്റ് വനിഭന്ത്യാഗങ്ങളനിലെന്ത്യായുണ
ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്   ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരക്കസ്റ്റ്  പ്രതനിമന്ത്യാസകവതന  നനിരക്കനിലുമന്ത്യാണസ്റ്റ്  മനിനനിമണ  കവതനണ
നനിശയനിച്ചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  നടെലെനിഫനിലെനിണ  ആന്റെസ്റ്റ്  കമന്ത്യാഷന പനിക്ച്ചര കമഖലെയനിനലെ മനിനനിമണ
കവതനണ  അവസന്ത്യാനമന്ത്യായനി  പുതുക്കനിയതസ്റ്റ്  ജനി.ഒ.  (എണ.എസസ്റ്റ്.)നമര123/2011/LBR
തസ്പീയതനി  17-8-2011-നലെ  വനിജന്ത്യാപന  പ്രകേന്ത്യാരമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ  കമഖലെയനിനലെ  മനിനനിമണ
കവതനണ പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുനതനിനന്ത്യായനി ഉപകദശകേ സമനിതനിനയ ചുമതലെനപ്പെടുതനിയനിടണസ്റ്റ്.
സനിനനിമന്ത്യാകമഖലെയനില്  പ്രവരതനിക്കുന നതന്ത്യാഴനിലെന്ത്യാളനികേളനില്  സനിനനി  വരകക്കഴസ്റ്റ്  നവല്നഫയര
ഫണസ്റ്റ് കകമനനിധനിയനില് അണഗങ്ങളന്ത്യാകുനവരക്കസ്റ്റ് കകമനനിധനിയുനടെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി പ്രവരതനിക്കുന
ഡനിനസനസറനികേളനില്  സഒൗജനന  ചെനികേനിത  ലെഭനിക്കുനതനിനുണ  മന്ത്യാരകേകരന്ത്യാഗങ്ങളുനടെ
ചെനികേനിതയന്ത്യായനി  1.30 ലെകണ രൂപമുതല് 3 ലെകണ രൂപവനര  നസഷനല് ചെനികേനിതന്ത്യാ
ധനസഹന്ത്യായതനിനുണ അരഹതയുണസ്റ്റ്. കകമനനിധനി അണഗങ്ങളുനടെ ഒന്നുമുതല്  വനിവനിധ
കകേന്ത്യാഴ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന കുട്ടനികേളക്കസ്റ്റ്  200  രൂപ മുതല്  15,000  രൂപ വനര കസ്കന്ത്യാളരഷനിപ്പെസ്റ്റ്
നല്കുന  പദതനികേള  നനിലെവനിലുണസ്റ്റ്.  സനിനനിമന്ത്യാ  കമഖലെയനില്  പ്രവരതനിക്കുന ഏനതങനിലുണ
നപ്രന്ത്യാഡകന  യൂണനിറനിനന്റെ  സന്ത്യാപനങ്ങളുനടെ  കേസ്പീഴനില്  നതന്ത്യാഴനിനലെടുക്കുനവരക്കസ്റ്റ്
1960-നലെ കകേരള കഷന്ത്യാപസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് കേകമഴനല് എസന്ത്യാബനിനഷ്മെന്റെസ്റ്റ്  നനിയമതനില് പറയുന
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കസവന-കവതന  വനവസകേളുണ  മറസ്റ്റ്  ആനുകൂലെനങ്ങളുണ  ബന്ത്യാധകേമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എനന്ത്യാല്
സനിനനിമന്ത്യാ  വനവസന്ത്യായവുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  പ്രവരതനിക്കുന കേലെന്ത്യാകേന്ത്യാരന്മേന്ത്യാര   ഉളനപ്പെനടെയുള്ള
എലന്ത്യാ നതന്ത്യാഴനിലെന്ത്യാളനികേളക്കുണ ഇഒൗ കമഖലെയനിനലെ  പ്രകതനകേ സന്ത്യാഹചെരനണ നകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇഒൗ
നനിയമണ  ബന്ത്യാധകേമന്ത്യാക്കന്ത്യാന   കേഴനിയനില.  ഇഒൗ നനിലെ  പരനികശന്ത്യാധനിച്ചസ്റ്റ്  തുടെരനടെപടെനികേള
സകസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാനന്ത്യാണസ്റ്റ് ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.

(9)  ടൂറനിസണ പദതനികേള

ശസ്പീ  .    പന്ത്യാറക്കല് അബ്ദുല:  സര,  കകേരളതനിനന്റെ സന്ത്യാമതനികേ വളരച്ചയുനടെ
മുഖമുദയന്ത്യായ  വനികനന്ത്യാദസഞന്ത്യാരകമഖലെ  സണസന്ത്യാനതനിനന്റെ  സമദസ്റ്റ് വനവസയനില്
നല്കേനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുന  സണഭന്ത്യാവനകേള  വളനര  വനിലെനപ്പെട്ടതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതുവനരയുള്ള
കേന്ത്യാരനങ്ങള  പരനികശന്ത്യാധനിച്ചന്ത്യാല്  സണസന്ത്യാനനതത്തുന  വനികദശ  സഞന്ത്യാരനികേളനില്
ഏതന്ത്യാണസ്റ്റ് 97 ശതമന്ത്യാനകതന്ത്യാളണ കപരുണ സന്ദേരശനതനിനന്ത്യായനി  നതരനഞ്ഞടുക്കുനതസ്റ്റ്
എറണന്ത്യാകുളണ,  തനിരുവനനപുരണ,  ഇടുക്കനി,  ആലെപ്പുഴ,  കകേന്ത്യാട്ടയണ  തുടെങ്ങനിയ  മധനനതക്കന
ജനിലകേനളയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എനന്ത്യാല്   ഒകട്ടനറ  ടൂറനിസണ  സന്ത്യാധനതകേളുള്ള  വടെക്കന  കകേരളണ
കേന്ത്യാലെന്ത്യാകേന്ത്യാലെങ്ങളന്ത്യായനി  അവഗണനിക്കനപ്പെടുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  വനികദശസഞന്ത്യാരനികേളുനടെ  വരവനില്
ഇഒൗ  പ്രകദശങ്ങളുനടെ  സണഭന്ത്യാവന  നവറുണ  മൂനസ്റ്റ്  ശതമന്ത്യാനതനില്  തന്ത്യാനഴയന്ത്യായനിരുന്നു.
ഉതരകകേരളണ ഇഒൗ കമഖലെയനില് കനരനിടുന കേടുത നവല്ലുവനിളനിക്കസ്റ്റ് കേന്ത്യാരണണ ഗതന്ത്യാഗതമടെക്കമുള്ള
അടെനിസന്ത്യാന  സഒൗകേരനങ്ങളുനടെ  അഭന്ത്യാവമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കറന്ത്യാഡസ്റ്റ്,  നറയനില്  കവനന്ത്യാമഗതന്ത്യാഗത
കമഖലെയനില് ഇഒൗ ഇലന്ത്യായ്മ നനിലെനനില്ക്കുന്നു. അടുത വരഷണ കേണ്ണൂര വനിമന്ത്യാനതന്ത്യാവളണ
യന്ത്യാഥന്ത്യാരതനമന്ത്യാകുനകതന്ത്യാനടെ  ഇഒൗ പ്രശ്നങ്ങളുനടെ  50  ശതമന്ത്യാനവുണ പരനിഹരനിക്കനപ്പെടുണ.
രന്ത്യാജനന്ത്യാനര  യന്ത്യാത്രന്ത്യാപ്രസനിദസ്പീകേരണമന്ത്യായ  കലെന്ത്യാണലെനി  പ്ലന്ത്യാനനറനിനന്റെ  വന്ത്യാരഷനികേ  പട്ടനികേയനില്
ഇടെണപനിടെനിച്ചകതന്ത്യാനടെ മലെബന്ത്യാര പ്രകദശണ ഉളനപ്പെടുന ഉതരകകേരളതനിനസ്റ്റ് രന്ത്യാജനന്ത്യാനര
പ്രശസ്തനി  നനകേവനനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഏഷനയനില്  കേണനിരനികക്കണ  പതസ്റ്റ്  പ്രകദശങ്ങളനില്
മകലെഷനകയയുണ  സനിണഗപ്പൂരനികനയുണ  പനിനതള്ളനി   വടെക്കനകകേരളണ  മൂനന്ത്യാണ  സന്ത്യാനണ
കനടെനിയനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനന്റെ  അടെനിസന്ത്യാനതനില്  ഏതന്ത്യാണസ്റ്റ്  600  കകേന്ത്യാടെനി  രൂപയുനടെ
ടൂറനിസണ  പദതനികേള   ഉതരകകേരളതനില്  നടെപ്പെന്ത്യാക്കന്ത്യാന  സണസന്ത്യാന  സരക്കന്ത്യാര
മുകനന്ത്യാടവനനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ  സന്ത്യാഹചെരനതനില്  എനന്റെ നനികയന്ത്യാജകേ മണ്ഡലെതനിനലെ
അതനിപുരന്ത്യാതനമന്ത്യായ രണസ്റ്റ് കകത്രങ്ങളുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ് കേനിടെക്കുനതുണ സന്ത്യാകങതനികേ
കേന്ത്യാരണങ്ങളന്ത്യാല്  പന്ത്യാതനിവഴനിയനില്  മുടെങ്ങനിക്കനിടെക്കുനതുമന്ത്യായ  കലെന്ത്യാകേനന്ത്യാരക്കന്ത്യാവസ്റ്റ്  കകത്രണ
ടൂറനിസണ പദതനിയുണ  പയണങ്കുറനിമലെ  ടൂറനിസണ പദതനിയുണ സരക്കന്ത്യാര പദതനിയനില് ഉളനപ്പെടുതനി
പൂരതസ്പീകേരനിക്കണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  ഉനയനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  കകേന്ത്യാടെനികയരനി
ബന്ത്യാലെകൃഷ്ണന  ടൂറനിസണ  വകുപ്പുമനനിയന്ത്യായനിരുനകപ്പെന്ത്യാള  ഇഒൗ  രണസ്റ്റ്  പദതനികേളക്കുണ
20 ലെകണ  രൂപ  വസ്പീതണ  അനുവദനിനച്ചങനിലുണ  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  ഇതനിനന്ത്യാവശനമന്ത്യായ  ഫണസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കനപ്പെട്ടനില.  പയണങ്കുറനിമലെയനില്  ഒരു  വന്ത്യാനനനിരസ്പീകണ  ടെവര   നനിരമ്മനിച്ചു.
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കലെന്ത്യാകേനന്ത്യാരക്കന്ത്യാവനില് പന്ത്യാതനിവഴനിയനില് നനിരമ്മന്ത്യാണണ നനിലെച്ച ഒരു നകേട്ടനിടെവുമുണസ്റ്റ്.  ഇവ
രണമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ട  വനിശദമന്ത്യായ  കപ്രന്ത്യാജക്ടസ്റ്റ്  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.
ഇതനിനനുകൂലെമന്ത്യായ നടെപടെനിയുണന്ത്യാകേണനമനസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന  അഭനരതനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

സഹകേരണവുണ  വനികനന്ത്യാദസഞന്ത്യാരവുണ  കദവസകവുണ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .
കേടെകേണപള്ളനി  സകരന്ദ്രന):  സര,  അനന്ത്യാരന്ത്യാഷ്ട്ര  യന്ത്യാത്രന്ത്യാ  പ്രസനിദസ്പീകേരണമന്ത്യായ   കലെന്ത്യാണലെനി
പ്ലന്ത്യാനനറസ്റ്റ് തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കനിയ ഏഷനയനില് കേണനിരനികക്കണ പതസ്റ്റ് സലെങ്ങളുനടെ വന്ത്യാർഷനികേ
പട്ടനികേയനില്  ലചെനയനിനലെ ഗന്ത്യാൻഷ, ജപ്പെന്ത്യാനനിനലെ സഒൗതസ്റ്റ് കടെന്ത്യാക്കനികയന്ത്യാ കേഴനിഞ്ഞന്ത്യാൽ
നതന്ത്യാട്ടടുത സന്ത്യാനണ വടെക്കന കകേരളതനിനന്ത്യാണസ്റ്റ്. കകേരളണ മൂനന്ത്യാണ സന്ത്യാനണ കേരസമന്ത്യാക്കനിയതസ്റ്റ്
സണസന്ത്യാന  ടൂറനിസണ  വകുപ്പെനിനസ്റ്റ്  ലെഭനിച്ച  അണഗസ്പീകേന്ത്യാരമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  വടെക്കന  കകേരളതനിനലെ
ടൂറനിസണ  വനികേസനതനിനന്ത്യായനി  600  കകേന്ത്യാടെനികയന്ത്യാളണ  രൂപയുനടെ  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കലെന്ത്യാകകേന്ത്യാതര  അണഗസ്പീകേന്ത്യാരണ  കൂടുതല്  കപ്രന്ത്യാതന്ത്യാഹനമന്ത്യാകുണ.
മലെബന്ത്യാറനിനന്റെ  മകനന്ത്യാഹന്ത്യാരനിതയുണ  പ്രകതനകേതകേളുണ  കലെന്ത്യാകേനമമന്ത്യാടുണ  പ്രചെരനിപ്പെനിക്കന്ത്യാന
നടെതനിയ പ്രവരതനങ്ങളനില് വനിജയണ കേണനവനതസ്റ്റ് സകനന്ത്യാഷകേരമന്ത്യാണസ്റ്റ്. വടെക്കന
കകേരളതനിനലെ  ടൂറനിസണ  വനവസന്ത്യായണ  കപ്രന്ത്യാതന്ത്യാഹനിപ്പെനിക്കന്ത്യാന  നടെതനിയ ശനിലശന്ത്യാലെയനില് 30
രന്ത്യാജനങ്ങളനില്  നനിന്നുള്ള  30  കബന്ത്യാകഗഴനിനന  പനങടുപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്  മലെബന്ത്യാറനിനലെ  ടൂറനിസണ
രണഗതനിനന്റെ ഉണരവനിനസ്റ്റ് കേന്ത്യാരണമന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്. അനന്ത്യാരന്ത്യാഷ്ട്ര തലെതനിനലെ ശകദയരന്ത്യായ
വനികനന്ത്യാദസഞന്ത്യാരനികേളക്കസ്റ്റ്   വടെക്കന  കകേരളതനിനലെ  വനികനന്ത്യാദസഞന്ത്യാര  കമഖലെകേള
കനരനില്ക്കണസ്റ്റ് അനുഭവനിക്കന്ത്യാന അവസരണ നല്കേനിയതസ്റ്റ്  കലെന്ത്യാകേതനിനന്റെ ശദയനില്
വടെക്കന കകേരളതനിനന്റെ മകനന്ത്യാഹന്ത്യാരനിത പരനിചെയനപ്പെടുതന്ത്യാന സഹന്ത്യായനിച്ചനിടണസ്റ്റ്. കകേവലെണ ഒരു
വരഷതനിനുള്ളനില്തനന വടെക്കന മലെബന്ത്യാറനിനന്റെ ടൂറനിസണ വനികേസനതനിനസ്റ്റ് വനിവനിധ
പദതനികേളനിലെന്ത്യായനി  600  കകേന്ത്യാടെനികയന്ത്യാളണ  രൂപയുനടെ  പരനിപന്ത്യാടെനികേളക്കസ്റ്റ്  വകുപ്പെസ്റ്റ്  രൂപണ
നല്കേനിയനിടണസ്റ്റ്. കേണ്ണൂരനിനലെ അനന്ത്യാരന്ത്യാഷ്ട്ര വനിമന്ത്യാനതന്ത്യാവളണ പ്രവരതനമന്ത്യാരണഭനിക്കുന-
കതന്ത്യാടുകൂടെനി മലെബന്ത്യാറനിനലെ ടൂറനിസണ വനികേസനതനില് വലെനിയ കതന്ത്യാതനിലുള്ള വളരച്ചയന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് പ്രതസ്പീകനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട അണഗണ പരന്ത്യാമരശനിച്ചതന്ത്യായ കുറനന്ത്യാടെനി
മണ്ഡലെതനിനലെ  പയണങ്കുറനിമലെ,  കലെന്ത്യാകേനന്ത്യാരക്കന്ത്യാവസ്റ്റ്  എനനിവനിടെങ്ങളനിനലെ  ടൂറനിസണ  പദതനിനയ
സണബനനിച്ചസ്റ്റ് അവ പരനികശന്ത്യാധനിച്ചസ്റ്റ് അനനര നടെപടെനികേള  സകസ്പീകേരനിക്കുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

(10)  മണഗളവനണ സണരകനിക്കല്

ശസ്പീ  .    നനഹബനി ഈഡന:  സര,  എറണന്ത്യാകുളണ  നഗരതനിനന്റെ ഹൃദയഭന്ത്യാഗതസ്റ്റ്
നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിക്കസ്റ്റ് പനിനവശതസ്റ്റ് സനിതനിനചെയ്യുന മണഗളവനണ ഏഴസ്റ്റ് ഏക്കര പ്രകദശണ
ഒരുപന്ത്യാടെസ്റ്റ് നനജവ സവനികശഷതകേളുള്ള ഒരു സലെമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് ഇകപ്പെന്ത്യാള സണസന്ത്യാന
വനണ  വകുപ്പെനിനന്റെ  കേസ്പീഴനില്  നഎഡന്റെനിനനഫ  നചെയ്യനപ്പെട്ടനിടള്ള  വനപ്രകദശമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കൂടെന്ത്യാനത
ഇനതന്ത്യാരു  പകനി  സകങതമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  7  ഏക്കറനില്  സനിതനിനചെയ്യുന  ഈ  പ്രകദശതസ്റ്റ്
കേണലുകേളുണ  108  സസ്പീഷസ്പീസസ്റ്റ് നനസഡറുകേളുണ  ഏകേകദശണ  32  സസ്പീഷസ്പീസസ്റ്റ്  പകനികേളുമടെക്കണ
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ഒരുപന്ത്യാടെസ്റ്റ് സവനികശഷതകേളുള്ള ഒരു പ്രകദശമന്ത്യാണസ്റ്റ്. ഇതനിനസ്റ്റ് ചുറ്റുണ ഒരു ഗ്രസ്പീന കേവറന്ത്യായനി
നനില്ക്കുന ഇനനന നറയനില്കവയുനടെയുണ ഭന്ത്യാരതസ്റ്റ് നപകടന്ത്യാളനിയണ കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനന്റെയുണ
സലെണ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  കേന്ത്യാലെത്തുണ  അതനിനുമുമ്പുണ  മണഗളവനതനിനന്റെ
ഫസ്യൂച്ചര  എകനിസനസസ്റ്റ്  നനിലെനനിരത്തുനതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ബഫര കസന്ത്യാണന്ത്യായനി  ഡനിനക്ലയര
നചെയ്യണനമന്നുള്ള ഒരു നപ്രന്ത്യാകപ്പെന്ത്യാസല് നകേന്ത്യാടുതനിരുന്നു.  ഇനനന നറയനില്കവ അവനിനടെയുള്ള
188-ഓളണ മരണ മുറനിച്ചസ്റ്റ് പഴയ നറയനില്കവ കസഷന റനിനനവവസ്റ്റ് നചെയ്യന്ത്യാനുണ തസ്പീരുമന്ത്യാനനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  ചെരനിത്രപ്രന്ത്യാധന്ത്യാനനമുള്ള  ഒരു  നറയനില്കവ  കസഷനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മഹന്ത്യാതന്ത്യാഗന്ത്യാനനിയുണ
സകന്ത്യാമനി വനികവകേന്ത്യാനന്ദേനുണ  ശസ്പീനന്ത്യാരന്ത്യായണ ഗുരുവുനമലന്ത്യാണ വനനിറങ്ങനിയ ഈ പ്രകദശണ
ഒരു നഹറനികറജസ്റ്റ് നറയനില്കവ കസഷനന്ത്യായനി സണരകനിക്കുകേയുണ കവണണ. അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ തനന
മണഗളവനതനിനന്റെ  സവനികശഷമന്ത്യായ  പ്രകദശണ  ഫസ്യൂച്ചര  എകനിസനസസ്റ്റ്  നനിലെനനിരത്തുനതനിനന്റെ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  സണരകനിക്കന്ത്യാന  വനണവകുപ്പെസ്റ്റ്  തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുക്കുകേയുണ  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനി
അവനിനടെ  സന്ദേരശനിക്കുകേയുണ  നചെയനിരുന്നു.  ഇതുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  അനനഡകസറനി
കേമ്മനിറനി  പ്രവരതനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  മണഗളവനണ സണരകനിക്കുനതനിനുണ ഇതസ്റ്റ്   ഒരു ബഫര
കസന്ത്യാണ  ആയനി  ഡനിനക്ലയര നചെയ്യുനതനിനുണ  നടെപടെനി  സകസ്പീകേരനിക്കണനമനസ്റ്റ്  അഭനര
തനിക്കുന്നു.

വനവുണ മൃഗസണരകണവുണ മൃഗശന്ത്യാലെകേളുണ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   നകേ  .   രന്ത്യാജു  ): സര,
മണഗളവനണ സണരകനിക്കണനമന സബ്മനിഷനസ്റ്റ് വളനര സദസ്പീരഘമന്ത്യായ മറുപടെനി ഞന്ത്യാന
തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കനിയനിടനണങനിലുണ  ചുരുക്കനിപ്പെറയന്ത്യാണ.  2.74  നഹക്ടര  വനിസ്തസ്പീരണമുള്ള  മണഗളവനണ
പകനിസകങതതനിനന്റെ അതനിരതനിയനില് നനിനസ്റ്റ് പരമന്ത്യാവധനി  100  മസ്പീറര ദൂരതനിലുള്ള
പ്രകദശങ്ങനള  ഉളനപ്പെടുതനി  ഇകക്കന്ത്യാ-നസനസനിറസ്പീവസ്റ്റ്  കസന്ത്യാണന്ത്യായനി  പ്രഖനന്ത്യാപനിക്കുനതനിനുള്ള
കേരടെസ്റ്റ്   വനിജന്ത്യാപനണ  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കനി  കകേന്ദ്രസരക്കന്ത്യാരനിനസ്റ്റ്  സമരപ്പെനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  സകതണ
നറയനില്കവയുനടെ  അധനികേന്ത്യാര  പരനിധനിയനിലുള്ള  പഴയ  നറയനില്കവ  കസഷന  നനിലെനനില്ക്കുന
3.74  നഹക്ടര സലെവുണ ഭന്ത്യാരതസ്റ്റ് നപകടന്ത്യാളനിയണ കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനന്റെ പരനിധനിയനിലുള്ള  9
നഹക്ടര  സലെവുണ  ഇതരതനില്  മണഗളവനണ  പകനി  സകങതതനിനന്റെ  നനിരദ്ദേനിഷ
ഇകക്കന്ത്യാ-നസനസനിറസ്പീവസ്റ്റ്  കസന്ത്യാണനിനന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  പകനി
സകങതതനിനന്റെ ഇകക്കന്ത്യാ-നസനസനിറസ്പീവസ്റ്റ് കസന്ത്യാണനിനന്റെ മന്ത്യാകനജ് നമന്റെസ്റ്റ് പ്ലന്ത്യാന  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാ
ക്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനികേള അനനിമഘട്ടതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നപന്ത്യാതു  സലെങ്ങളനിലുള്ള മരണ
മുറനിക്കുനതനിനുള്ള അനുമതനി നല്കുനതസ്റ്റ്  2010-നലെ സരക്കന്ത്യാര ഉതരവസ്റ്റ് പ്രകേന്ത്യാരണ
രൂപസ്പീകൃതമന്ത്യായ  അതതസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിനലെ  ടസ്പീ  കേമ്മനിറനിയുനടെ  പരനികശന്ത്യാധനയസ്റ്റ്  വനികധയമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ്.
എറണന്ത്യാകുളണ മണഗളവനതനിനസ്റ്റ് സമസ്പീപമുള്ള പഴയ നറയനില്കവ കസഷന  നവസ്പീകേരണവുമന്ത്യായനി
ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  182  വൃകങ്ങള  മുറനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സകതണ  ടസ്പീ  കേമ്മനിറനിയുനടെ  കേണവസ്പീനറന്ത്യായ
എറണന്ത്യാകുളണ സന്ത്യാമൂഹന വനവല്ക്കരണ അസനിസന്റെസ്റ്റ് കഫന്ത്യാറസസ്റ്റ്  കേണസരകവറരക്കസ്റ്റ്
അകപക   നല്കുകേയുണ  17-7-2017-ല്   ടസ്പീ  കേമ്മനിറനി  നചെയരമന്ത്യാന  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട നകേന്ത്യാച്ചനി
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കമയറുനടെ  അദനകതയനില്  കൂടെനിയ  കയന്ത്യാഗതനില്  പ്രസ്തുത  അകപക  വനിശദമന്ത്യായനി
പരനികശന്ത്യാധനിക്കുകേയുണ  നവസ്പീകേരണ  പ്രവരതനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  182  മരങ്ങള  മുറനികക്കണ
ആവശനമനിനലനസ്റ്റ്  കേനണത്തുകേയുണ  പുതനിയ  അകപക  സമരപ്പെനിക്കന്ത്യാന  സകതണ
നറയനില്കവകയന്ത്യാടെസ്റ്റ് നനിരകദ്ദേശനിച്ചനിടള്ളതുമന്ത്യാണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത സലെതസ്റ്റ് 182 മരങ്ങള മുറനിക്കുവന്ത്യാനുള്ള
സകതണ  നറയനില്കവയുനടെ  നസ്പീക്കതനിനനതനിനര  Lawyers  Environmental  Awareness
Forum   എന  സണഘടെന  കദശസ്പീയ  ഹരനിത ടനിബസ്യൂണലെനിനന്റെ  ദകനിണ കമഖലെന്ത്യാ  ബഞനില്
ആപ്ലനികക്കഷന നമര  447/2013  ഹരജനി  ഫയല് നചെയനിടള്ളതുണ  പ്രസ്തുത ഹരജനി
ഇകപ്പെന്ത്യാള  നനിലെവനിലുള്ളതുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എറണന്ത്യാകുളണ  ജനിലയുനടെ  നഗരഹൃദയതനില്  ഒരു
പച്ചത്തുരുതന്ത്യായനി നനിലെനകേന്ത്യാള്ളുനതന്ത്യാണസ്റ്റ് മണഗളവനണ എന്നുപറയുന ഈ പ്രകദശണ.
അതസ്റ്റ്  സണരകനിക്കുനതനിനന്റെ  പ്രന്ത്യാധന്ത്യാനനണ  വളനര  വലുതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  തസ്പീരച്ചയന്ത്യായുണ  അതസ്റ്റ്
സണരകനിക്കുനതനിനന്ത്യാവശനമന്ത്യായ  നടെപടെനികേള  തനനയന്ത്യായനിരനിക്കുണ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്
സകസ്പീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.

VI  കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടെലെന്ത്യാസകേള

ചെട്ടണ   47(2)  അനുസരനിച്ചുള്ള ലെനിസസ്റ്റ് പ്രകേന്ത്യാരണ

1.  മുഖനമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറന്ത്യായനി  വനിജയന):  സര,  ഞന്ത്യാന  തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന
കേടെലെന്ത്യാസകേള   കമശപ്പുറത്തുവയന്നു :

പതനിമൂനന്ത്യാണ  കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ  പതനിനഞന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  130,
പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ കകേരള നനിയമസഭയുനടെ ഒനന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ 1258, 1367 രണന്ത്യാണ
സകമ്മളനതനിനലെ  2614,  2725,  3120,  4177,  6470,  നന്ത്യാലെന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ
43, 46, 93, 123, 164, 189, 199, 211, 1879, 1882, 1907, 1927, 1943, 2005,
3449, 3496, 3518, 3519, 3561, 4023, അഞന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ 23, 26, 28,
51, 74, 88, 101, 110, 111, 120,  135, 138, 139, 144, 161, 167, 168, 174, 179,
181,  187, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 211, 218, 220, 1416, 1436,
1440, 1458, 1482, 1502, 1511, 1515, 1519, 1522, 1535, 1536, 1563, 1569,
1571, 1573, 1574, 1582, 1585, 2272, 2861, 2868, 2870, 2878, 2914, 2919,
2923,  2924,  2970,  2978,  2979,  2999,  3003,  3005,  4217,  5475,  5513,
5516, 5536 എനസ്പീ നമരുകേളനിലുള്ള നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ മറുപടെനികേളുണ അവ
യഥന്ത്യാസമയണ നല്കുവന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനകേളുണ.

2.  പട്ടനികേജന്ത്യാതനി പട്ടനികേവരഗ്ഗ പനികനന്ത്യാക്കസമുദന്ത്യായകകമവുണ നനിയമവുണ സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേവുണ
പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരനവുണ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന): സര, ഞന്ത്യാന   തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന
കേടെലെന്ത്യാസകേള   കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:
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പതനിമൂനന്ത്യാണ കകേരള നനിയമസഭയുനടെ പതനിനനന്ത്യാനന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ 3857,
പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ  കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ  രണന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  5662,  നന്ത്യാലെന്ത്യാണ
സകമ്മളനതനിനലെ  796  എനസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത  കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ
മറുപടെനികേളുണ  അവ  യഥന്ത്യാസമയണ  നല്കുവന്ത്യാന  സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ
കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനകേളുണ.

3.  റവനസ്യൂവുണ ഭവനനനിരമ്മന്ത്യാണവുണ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചെന്ദ്രകശഖരന): സര,
ഞന്ത്യാന   തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന   കേടെലെന്ത്യാസകേള   കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

പതനിമൂനന്ത്യാണ  കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ  പതന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  1302,
പതനിനനന്ത്യാനന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  7125,  പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ  കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ
രണന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ  913,  നന്ത്യാലെന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ  1357, 3005,  അഞന്ത്യാണ
സകമ്മളനതനിനലെ 978, 990,  1025, 1026, 2437, 3172 എനസ്പീ നമരുകേളനിലുള്ള
നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ മറുപടെനികേളുണ അവ യഥന്ത്യാസമയണ നല്കുവന്ത്യാന
സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനകേളുണ.

4. തകദ്ദേശസകയണഭരണവുണ  നസ്യൂനപകകകമവുണ  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തസ്പീരതന്ത്യാടെനവുണ
വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  നനവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എണ  .    എണ  .    മണനി):  സര,    ഞന്ത്യാന
തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന   കേടെലെന്ത്യാസകേള   കമശപ്പുറത്തുവയന്നു.

പതനിമൂനന്ത്യാണ  കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ  പനണന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  3293,
പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ  കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ  രണന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  6199,  അഞന്ത്യാണ
സകമ്മളനതനിനലെ  1011,  1199,  1200,  1261,  1285,  1288,  1310,  2709,  2715,
2735,  5282  എനസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത  കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ  മറുപടെനികേളുണ
അവ യഥന്ത്യാസമയണ നല്കുവന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ കേന്ത്യാണനിക്കല്
കസറസ്റ്റ്നമനകേളുണ.

5.  ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മന്ത്യാതദ്യു  ടെനി  .    കതന്ത്യാമസസ്റ്റ്)  :  സര,  ഞന്ത്യാന
തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന   കേടെലെന്ത്യാസ്സുകേള   കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

പതനിമൂനന്ത്യാണ കകേരള നനിയമസഭയുനടെ പതനിനനന്ത്യാനന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ  2433
എന  നമരനിലുള്ള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത  കചെന്ത്യാദനതനിനന്റെ  മറുപടെനിയുണ  അതസ്റ്റ്  യഥന്ത്യാസമയണ
നല്കുവന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനണ.

6.  വനവസന്ത്യായവുണ കസന്ത്യാരട്സണ യുവജനകേന്ത്യാരനവുണ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
നമന്ത്യായസ്പീന): സര,  ഞന്ത്യാന  തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന   കേടെലെന്ത്യാസകേള   കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ കകേരള നനിയമസഭയുനടെ ഒനന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ 1623, നന്ത്യാലെന്ത്യാണ
സകമ്മളനതനിനലെ  603,  828,  അഞന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  1888  എനസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള
നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ മറുപടെനികേളുണ അവ യഥന്ത്യാസമയണ നല്കുവന്ത്യാന
സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനകേളുണ.
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7.  നതന്ത്യാഴനിലുണ എലകസണ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രന്ത്യാമകൃഷ്ണന):  സര,   ഞന്ത്യാന
തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന  കേടെലെന്ത്യാസകേള   കമശപ്പുറത്തുവയന്നു :

പതനിമൂനന്ത്യാണ  കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ  പനണന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  2796,
പതനിനന്ത്യാറന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ  201,  പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ  കകേരള നനിയമസഭയുനടെ നന്ത്യാലെന്ത്യാണ
സകമ്മളനതനിനലെ 1025, അഞന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ 775, 788, 2187, 2193 എനസ്പീ
നമരുകേളനിലുള്ള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത  കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ  മറുപടെനികേളുണ  അവ  യഥന്ത്യാസമയണ
നല്കുവന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനകേളുണ.

8.  വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ വകുപ്പുമനനി  (നപ്രന്ത്യാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനന്ത്യാഥസ്റ്റ്)  :  സര,   ഞന്ത്യാന
തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന  കേടെലെന്ത്യാസകേള   കമശപ്പുറത്തുവയന്നു :

പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ കകേരള നനിയമസഭയുനടെ രണന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ 2192, നന്ത്യാലെന്ത്യാണ
സകമ്മളനതനിനലെ  1255, 2824,  അഞന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ  2372, 3779  എനസ്പീ
നമരുകേളനിലുള്ള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത  കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ  മറുപടെനിയുണ  അവ  യഥന്ത്യാസമയണ
നല്കുവന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനകേളുണ.

9. ആകരന്ത്യാഗനവുണ സന്ത്യാമൂഹനകകമവുണ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീമതനി നകേ  .   നകേ  .   ലശലെജ
ടെസ്പീച്ചര):  സര,   ഞന്ത്യാന    തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന  കേടെലെന്ത്യാസകേള   കമശപ്പുറത്തുവയന്നു :

പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ കകേരള നനിയമസഭയുനടെ നന്ത്യാലെന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ 2084, 3632,
3649, 4054,  അഞന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ 244, 293, 1610, 1620, 1623, 1627,
1686, 5667 എനസ്പീ നമരുകേളനിലുള്ള നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ മറുപടെനിയുണ അവ
യഥന്ത്യാസമയണ നല്കുവന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനകേളുണ.

10.  നപന്ത്യാതുമരന്ത്യാമത്തുണ  രജനികസ്ട്രേഷനുണ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധന്ത്യാകേരന):
സര,  ഞന്ത്യാന  തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന   കേടെലെന്ത്യാസകേള   കമശപ്പുറത്തുവയന്നു :

പതനിമൂനന്ത്യാണ  കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ  പതനിനന്ത്യാറന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  1339,
പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ  കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ  അഞന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  2235,  2314  എനസ്പീ
നമരുകേളനിലുള്ള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത  കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ  മറുപടെനികേളുണ  അവ  യഥന്ത്യാസമയണ
നല്കുവന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനകേളുണ.

11.  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സനനില് കുമന്ത്യാര):  സര,    ഞന്ത്യാന
തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന  കേടെലെന്ത്യാസകേള   കമശപ്പുറത്തുവയന്നു :

പതനിമൂനന്ത്യാണ  കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ  പതനിനന്ത്യാറന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  1580,
പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ  കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ  ഒനന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  1043,  1053,  അഞന്ത്യാണ
സകമ്മളനതനിനലെ 3859, 3959 എനസ്പീ നമരുകേളനിലുള്ള നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ
മറുപടെനികേളുണ  അവ  യഥന്ത്യാസമയണ  നല്കുവന്ത്യാന  സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ
കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനകേളുണ.
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12.   സഹകേരണവുണ  വനികനന്ത്യാദസഞന്ത്യാരവുണ  കദവസകവുണ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    കേടെകേണപള്ളനി  സകരന്ദ്രന):  സര,  ഞന്ത്യാന  തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന  കേടെലെന്ത്യാസകേള
കമശപ്പുറത്തു വയന്നു:

പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ കകേരള നനിയമസഭയുനടെ രണന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ  5594  എന
നമരനിലുള്ള നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത കചെന്ത്യാദനതനിനന്റെ മറുപടെനിയുണ  അതസ്റ്റ്  യഥന്ത്യാസമയണ
നല്കുവന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനണ.

13.  ഭകനവുണ സനിവനില് സലപ്പെല്ല്സണ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലെന്ത്യാതമന):
സര,   ഞന്ത്യാന   തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന   കേടെലെന്ത്യാസകേള   കമശപ്പുറത്തുവയന്നു :

പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ കകേരള നനിയമസഭയുനടെ ഒനന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ 262,  നന്ത്യാലെന്ത്യാണ
സകമ്മളനതനിനലെ  391,  2030,  അഞന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  343  എനസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള
നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത  കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ  മറുപടെനിയുണ  അവ  യഥന്ത്യാസമയണ  നല്കുവന്ത്യാന
സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനകേളുണ.

14.  ഗതന്ത്യാഗത വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    മന്ത്യാതദ്യു ടെനി  .
കതന്ത്യാമസസ്റ്റ്) : സര,   ഞന്ത്യാന തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന  കേടെലെന്ത്യാസകേള  കമശപ്പുറത്തുവയന്നു :

പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ കകേരള നനിയമസഭയുനടെ രണന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ 5168, നന്ത്യാലെന്ത്യാണ
സകമ്മളനതനിനലെ  1723,  1732,  3314,  3334,  3356,  അഞന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ
1340,  1356,  1368,  1384  എനസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത  കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ
മറുപടെനിയുണ  അവ  യഥന്ത്യാസമയണ  നല്കുവന്ത്യാന  സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള  കേന്ത്യാരണണ
കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനകേളുണ.

15. ധനകേന്ത്യാരനവുണ കേയറുണ വകുപ്പുമനനി (കഡന്ത്യാ  .    ടെനി  .    എണ  .    കതന്ത്യാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ) :
സര,   ഞന്ത്യാന   തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന   കേടെലെന്ത്യാസകേള   കമശപ്പുറത്തുവയന്നു :

പതനിമൂനന്ത്യാണ  കകേരള  നനിയമസഭയുനടെ  പനണന്ത്യാണ  സകമ്മളനതനിനലെ  2405,
പതനിനന്ത്യാലെന്ത്യാണ കകേരള നനിയമസഭയുനടെ രണന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ 4375, 5472, 6656,
നന്ത്യാലെന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ  422, 430,  2400, 3792,  അഞന്ത്യാണ സകമ്മളനതനിനലെ
418, 440, 450, 1298, 1768, 1806, 1851, 4497, 4527 എനസ്പീ നമരുകേളനിലുള്ള
നകത്രചെനിഹ്നമനിടെന്ത്യാത കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ മറുപടെനികേളുണ അവ യഥന്ത്യാസമയണ  നല്കുവന്ത്യാന
സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാതനിരുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണണ കേന്ത്യാണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്നമനകേളുണ.

VII  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് സമരപ്പെണണ

(1)     സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി   III -  നന്റെ    2017   മന്ത്യാരച്ചസ്റ്റ്   31   വനരയുള്ള ആനുകേന്ത്യാലെനികേ
റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്        

ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    മന്ത്യാതദ്യു  ടെനി  .    കതന്ത്യാമസസ്റ്റ്  ) :  സര,  ജലെവനിഭവണ സണബനനിച്ച
സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി  III-നന്റെ  അദനകനന്ത്യായ ഞന്ത്യാന സമനിതനിയുനടെ  2016  ഏപ്രനില്  1
മുതല് 2017 മന്ത്യാരച്ചസ്റ്റ് 31 വനരയുള്ള ആനുകേന്ത്യാലെനികേ റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  സമരപ്പെനിക്കുന്നു.
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(2) മതനനതന്ത്യാഴനിലെന്ത്യാളനികേളുനടെയുണ അനുബന നതന്ത്യാഴനിലെന്ത്യാളനികേളുനടെയുണ കകമണ
സണബനനിച്ച സമനിതനിയുനടെ ഒനന്ത്യാമതസ്റ്റ് റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സര,  മതനനതന്ത്യാഴനിലെന്ത്യാളനികേളുനടെയുണ  അനുബന
നതന്ത്യാഴനിലെന്ത്യാളനികേളുനടെയുണ കകമണ  സണബനനിച്ച  സമനിതനിയുനടെ  ഒനന്ത്യാമതസ്റ്റ്  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്
സമനിതനി നചെയരമന്ത്യാനന്ത്യായ ഞന്ത്യാന സമരപ്പെനിക്കുന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര: റനികപ്പെന്ത്യാരടകേള സമരപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

VIII  നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണകേന്ത്യാരനണ

തന്ത്യാനഴപ്പെറയുന ബനില്ലുകേളുനടെ അവതരണവുണ സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിക്കസ്റ്റ് അയയണനമന
പ്രകമയവുണ

മനി  .    സസ്പീക്കര:  കേന്ത്യാരനവനിവരപ്പെട്ടനികേ  പ്രകേന്ത്യാരണ  മൂനസ്റ്റ്  ബനില്ലുകേളന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇനസ്റ്റ്  സഭ
പരനിഗണനിക്കുനതസ്റ്റ്. എനന്ത്യാല് കേന്ത്യാരനവനിവരപ്പെട്ടനികേയനിനലെ കമണ ഭന്ത്യാഗനികേമന്ത്യായനി  കഭദഗതനി
നചെയനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇനനിപ്പെറയുന കമതനിലെന്ത്യായനിരനിക്കുണ ബനില്ലുകേള പരനിഗണനിക്കുനതസ്റ്റ്.

(i) 2017-നലെ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷന  (കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്
നനടബസ്യൂണലെനിനന സണബനനിച്ച കൂടുതല് ചുമതലെകേള) ബനില്

(ii) 2017-നലെ കകേരള പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ് (കഭദഗതനി) ബനില്

(iii) 2017-നലെ കകേരള  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി  (കഭദഗതനി) ബനില്

(i)   2017-  നലെ കകേരള പബനികേസ്റ്റ് സരവസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മസ്പീഷന   (  കകേരള   അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്
നനടബസ്യൂണലെനിനന സണബനനിച്ച കൂടുതല് ചുമതലെകേള  )   ബനില്

മുഖനമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറന്ത്യായനി  വനിജയന  ) :  സര,  2017-നലെ കകേരള പബനികേസ്റ്റ്
സരവസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷന (കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  നനടബസ്യൂണലെനിനന   സണബനനിച്ച
കൂടുതല് ചുമതലെകേള) ബനില് ഞന്ത്യാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. ഓരഡനിനനസസ്റ്റ് പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചു
നകേന്ത്യാണസ്റ്റ് സതകര നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണണ  നടെത്തുവന്ത്യാനുണന്ത്യായ സന്ത്യാഹചെരനണ വനിശദസ്പീകേരനിച്ചു
നകേന്ത്യാണള്ള കസറസ്റ്റ്നമനണ കമശപ്പുറത്തുവയന്നു.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  2017-നലെ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്
സരവസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷന (കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  നനടബസ്യൂണലെനിനന   സണബനനിച്ച
കൂടുതല് ചുമതലെകേള)  ബനില്   ആഭനനരകേന്ത്യാരനങ്ങള സണബനനിച്ച XIV-ാം നമര
സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയുനടെ പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണനമന പ്രകമയണ അവതരനിപ്പെനിക്കന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

മുഖനമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറന്ത്യായനി  വനിജയന  ) :  സര,  2017-നലെ കകേരള പബനികേസ്റ്റ്
സരവസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷന  (കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  നനടബസ്യൂണലെനിനന  സണബനനിച്ച
കൂടുതല് ചുമതലെകേള)  ബനില്  ആഭനനരകേന്ത്യാരനങ്ങള സണബനനിച്ച  XIV-ാം നമര
സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയുനടെ പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണനമന പ്രകമയണ ഞന്ത്യാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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പട്ടനികേജന്ത്യാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികനന്ത്യാക്കസമുദന്ത്യായകകമവുണ  നനിയമവുണ  സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേവുണ
പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരനവുണ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന):  സര,  ഞന്ത്യാന  പ്രകമയനത
പനിനന്ത്യാങ്ങുന്നു.

മുഖനമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറന്ത്യായനി വനിജയന  ): സര, ഇതസ്റ്റ് സകയണ വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന
ഒനന്ത്യായതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ആമുഖമന്ത്യായനി കൂടുതല് പറകയണ കേന്ത്യാരനമനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  നകേ.  മുരളസ്പീധരന  ചുമതലെനപ്പെടുതനിയ  പ്രകേന്ത്യാരണ  ശസ്പീ.
പനി.  ടെനി.  കതന്ത്യാമസനിനസ്റ്റ്  2017-നലെ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷന  (കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  നനടബസ്യൂണലെനിനന  സണബനനിച്ച  കൂടുതല്  ചുമതലെകേള)  ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്
നനിരന്ത്യാകേരനിക്കണനമന പ്രകമയണ അവതരനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് സണസന്ത്യാരനിക്കന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ.  നകേ.  മുരളസ്പീധരനുകവണനി  ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതന്ത്യാമസസ്റ്റ്  : Sir,  I move that  -
“This  House  resolves  to  disapprove  The  Kerala  Public  Service
Commission  (Additional  Functions  as  respects  the  Services  under  the
Kerala  Administrative  Tribunal)  Ordinance,  2017 (Ordinance  No.  16  of
2017).”

1985-നലെ  13-ാം  കകേന്ദ്ര  ആക്ടനിനന്റെ  4-ാം  വകുപ്പെനില്  2-ാം ഉപവകുപ്പെസ്റ്റ്  പ്രകേന്ത്യാരമന്ത്യാണസ്റ്റ്
കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ് ലടബസ്യൂണല് നനിലെവനില് വനനിടള്ളതസ്റ്റ്.  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്
ലടബസ്യൂണലെനിനലെ നനിയമനങ്ങള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിടുനതുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇവനിനടെ ഈ ബനില് വനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. 2017-നലെ  16-ാം നമര ഓരഡനിനനസന്ത്യായനി
ജൂലലെ  15-ാം  തസ്പീയതനി  1476-ാം  നമര  അസന്ത്യാധന്ത്യാരണ  ഗസറനില്  പബനിഷസ്റ്റ്  നചെയനിടള്ള
പ്രസ്തുത ഓരഡനിനനസനിനന റസ്പീകപ്ലയ്സസ്റ്റ്  നചെയനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇങ്ങനനനയന്ത്യാരു ബനില്
വനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.   ഈ ആക്ടനിനലെ ഉകദ്ദേശനങ്ങള നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കുനതനിനന്ത്യായനി  പബനികേസ്റ്റ്
സരവസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മസ്പീഷനുമന്ത്യായുണ അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ് ലടബസ്യൂണലുമന്ത്യായുണ കൂടെനിയന്ത്യാകലെന്ത്യാചെനിച്ചസ്റ്റ്
ചെട്ടങ്ങള ഉണന്ത്യാക്കുനതനിനസ്റ്റ് ബനിലനിനലെ 4-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് സരക്കന്ത്യാരനിനസ്റ്റ് അനുവന്ത്യാദണ നല്കുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഈ  ബനിലനിനന്റെ  ആനകേ  തുകേനയനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.  പ്രധന്ത്യാനമന്ത്യായുണ  ഇതനില്  ചൂണനി
കേന്ത്യാണനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്  1963-1970-കേളനില് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിട്ട പലെ നനിയമനങ്ങളുണ
ഇന്നുണ  പരനിപൂരണമന്ത്യായനി  നടെപ്പെന്ത്യാക്കനപ്പെട്ടനിട്ടനില  എനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കകേന്ത്യാ-ഓപ്പെകററസ്പീവസ്റ്റ്
നസന്ത്യാലസറനിയനിനലെ നനിയമനങ്ങള, കലെന്ത്യാകേന്ത്യായുകയുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ട നനിയമനങ്ങള,
നപന്ത്യാലെസ്യൂഷന  കേണകടന്ത്യാള  കബന്ത്യാരഡനിനലെ  നനിയമനങ്ങള  തുടെങ്ങനി  വളനര  പ്രധന്ത്യാനനപ്പെട്ടതുണ
കേന്ത്യാലെനികേ  പ്രന്ത്യാധന്ത്യാനനമുള്ളതുമന്ത്യായ  നനിയമനങ്ങനളലന്ത്യാണ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിട്ടതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
എനന്ത്യാല് ഇന്നുവനര ഒന്നുണ നടെനനിട്ടനില.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണന  : സര,  ഇവനിടെനത  പ്രധന്ത്യാനനപ്പെട്ട  പ്രശ്നണ,  നനിയമനണ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുകേയുണ  സകസ്പീപ്പെര  തസ്തനികേയനില്  ആളുകേനള  നനിയമനിച്ചസ്റ്റ്  നപ്രന്ത്യാകമന്ത്യാഷന
നകേന്ത്യാടുതസ്റ്റ്  മുകേളനികലെയസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാണവരനികേയുണ  നചെയ്യുന്നു  എനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ചുരുക്കനിപ്പെറഞ്ഞന്ത്യാല്,
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-നയ കനന്ത്യാക്കുകുതനിയന്ത്യാക്കുകേയുണ നനിയമനങ്ങള പഴയതുകപന്ത്യാനലെ ആരസ്റ്റ്
നചെയനകേന്ത്യാണനിരുകനന്ത്യാ  അവരുതനന  നചെയ്യുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാള  നടെന്നുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുന
കേള്ളക്കളനി.  അതസ്റ്റ്  തടെയുനതനിനു  കവണനിയുള്ള  ഒരു  നടെപടെനികമണ  കവണനമനസ്റ്റ്  അകങ്ങയസ്റ്റ്
ആഗ്രഹമനികല?



നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണകേന്ത്യാരനണ 433

  [അദനകകവദനിയനില് പന്ത്യാനല് ഓഫസ്റ്റ് നചെയരമന്ത്യാന  ശസ്പീ. മുലക്കര രതന്ത്യാകേരന]

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതന്ത്യാമസസ്റ്റ്  : സര, ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട കകേന്ത്യാട്ടയണ നമമര പറഞ്ഞ ഈ
അഭനിപ്രന്ത്യായണ  വളനര  ഗഒൗരവമുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മന്ത്യാത്രമല,  ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ  എ.  നകേ.  ആന്റെണനി
കകേരളതനിനന്റെ  മുഖനമനനിയന്ത്യായനിരുന  കേന്ത്യാലെഘട്ടതനില്  സഹകേരണ  കമഖലെയനിനലെ
നനിയമനണ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിടെന്ത്യാനുള്ള തസ്പീരുമന്ത്യാനമുണന്ത്യായനി.  അങ്ങസ്റ്റ് ചൂണനിക്കന്ത്യാണനിച്ച
വസ്തുത  ഇനസ്റ്റ്  ഏറവുണ  പ്രകേടെമന്ത്യായനി  നടെപ്പെന്ത്യാക്കനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  സഹകേരണ
കമഖലെയനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സഹകേരണ കമഖലെയനില് തന്ത്യാനഴതട്ടനിലുള്ള ഒരു പസ്യൂണന്ത്യായനി/ലെന്ത്യാസസ്റ്റ്
കഗ്രഡസ്റ്റ് ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരനന്ത്യായനി ഒരന്ത്യാനള നനിയമനിക്കുകേയുണ 'കേണകേണങ്ങനിരനിക്കുണ ജനങ്ങനള
കേണനിനലനസ്റ്റ് നടെനിക്കുനതുണ ഭവന്ത്യാന' -  എനസ്റ്റ് പറയുനതുകപന്ത്യാനലെ മന്ത്യാളനികേമുകേളനികലെയസ്റ്റ്
പതുനക്ക പതുനക്ക കേയറുകേയുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അലണ കേഴനിയുകമന്ത്യാള അയന്ത്യാള എല്.ഡനി.  ക്ലന്ത്യാരക്കന്ത്യാകുണ
പനിനസ്പീടെസ്റ്റ് യു.ഡനി.  ക്ലന്ത്യാരക്കന്ത്യാകുണ അതുകേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് പറ്റുകേയന്ത്യാനണങനില് നസകട്ടറനിയുമന്ത്യാകുണ.
ഇങ്ങനന കേയറനി  വരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അകപ്പെന്ത്യാള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-നയ  മറനികേടെക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
യഥന്ത്യാരതതനില് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  നമമര  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  100  ശതമന്ത്യാനണ  ശരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണസഭകയയുണ  കകേരളതനിനലെ  ജനങ്ങനളയുനമലന്ത്യാണ  കേബളനിപ്പെനിച്ചു  നകേന്ത്യാണസ്റ്റ്,
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  നനിയമനണ  വനിടുകേനയനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞന്ത്യാല്  20-25  വരഷകതയസ്റ്റ്  തനനിഷ
പ്രകേന്ത്യാരണ നനിയമനണ നടെതന്ത്യാനമന്നുകൂടെനി അതനിനന്റെ അടെനിയനില് എഴുതനികച്ചരകക്കണ ഒരു സനിതനി
ഇനസ്റ്റ് കകേരളതനിലുണസ്റ്റ്. ദയവന്ത്യായനി ഇക്കന്ത്യാരനതനിനലെങനിലുണ ഒരു തസ്പീരുമന്ത്യാനമുണന്ത്യാകേണണ,
അതനിനസ്റ്റ് ശകമന്ത്യായ നടെപടെനിയുണന്ത്യാകേണണ.  എനനിക്കസ്റ്റ് ഒരു നനിരകദ്ദേശണ ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട
ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  മുനനില്  വയന്ത്യാനുണസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുനതനിനനന്ത്യാപ്പെണ  അതനിനന്റെ
നസഷനല് റൂള ഉണന്ത്യാക്കന്ത്യാനുള്ള ഒരു ലടെണ ലെനിമനിറസ്റ്റ് തസ്പീരുമന്ത്യാനനിക്കണണ. ഈ നനിയമനണ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിട്ടന്ത്യാല്  ഇത്ര  ദനിവസതനിനകേണ  അതനിനന്റെ  നസഷനല്  റൂള
ഉണന്ത്യാക്കനിയനിരനിക്കണണ  എനനന്ത്യാരു  നനിബനന  കവണണ.  അങ്ങനന  ഉണന്ത്യാകുനനിനലങനില്
ഗവണനമന്റെനിനസ്റ്റ്  ഉതരവനിറക്കന്ത്യാനുള്ള  നപ്രന്ത്യാവനിഷനുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  യൂണനികവഴനിറനി
നനിയമനങ്ങള  അങ്ങനന  ഉതരവനിറക്കനി  നനിയമനണ  നടെതനിയനിടണസ്റ്റ്.  ഈ  നനിയമനങ്ങളുനടെ
നസഷനല്  റൂള  സമയതസ്റ്റ്  ഉണന്ത്യാക്കുനനിനലങനില്  നനിയമനങ്ങള  നടെത്തുനതനിനസ്റ്റ്
ഉതരവനിറക്കന്ത്യാനുണ ലടെണ നഷഡസ്യൂള/ലടെണ നഫയനിണ തസ്പീരുമന്ത്യാനനിക്കന്ത്യാനുമുള്ള നടെപടെനിയുണന്ത്യാകേണണ.
ഈ  രണ  കേന്ത്യാരനങ്ങളുണ  നടെക്കുനനിനലങനില്  ബനനപ്പെട്ട  വകുപ്പുതലെവന  ഇതനിനസ്റ്റ്
സമന്ത്യാധന്ത്യാനണ പറയണനമന വനവസ ഇതനില് കവണണ.  നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണസഭയുനടെ
നനിരവധനി  സമയണ  അപഹരനിനച്ചടുതസ്റ്റ്  ഇതനിനനപ്പെറനി  വളനര  വനിശദമന്ത്യായനി  ചെരച്ച  നടെതനി
നനിയമനണ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടനവനസ്റ്റ്  കകേളക്കുകമന്ത്യാള  കകേരളതനിനലെ  നതന്ത്യാഴനിലെനിനന്ത്യായനി
അലെഞനടെക്കുന നചെറുപ്പെക്കന്ത്യാരന്ത്യായ ആളുകേള മുഴുവന ആഹന്ത്യാദചെനിതരന്ത്യായനി കേഴനിയുണ.
ഇതനിനസ്റ്റ്  നസഷനല് റൂള ഉണന്ത്യാക്കനിയനിട്ടനിനലനസ്റ്റ്  അറനിയുകമന്ത്യാള അവര നനിരന്ത്യാശരന്ത്യായനി
കപന്ത്യാകുന ഒരു സന്ത്യാഹചെരനവുമുണന്ത്യാകുണ.  ഞന്ത്യാന ഗ്രന്ഥശന്ത്യാലെന്ത്യാ സണഘതനിനന്റെ നതരനഞ്ഞടുക്കനപ്പെട്ട
സണസന്ത്യാന കേഒൗണസനില് അണഗമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഗ്രന്ഥശന്ത്യാലെന്ത്യാ സണഘതനിനന്റെ നനിയമനങ്ങള
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുനമനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതലന്ത്യാനത  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനികട്ടന്ത്യാ?  ഈ
അടുത ദനിവസനമങ്ങന്ത്യാനുണ അതസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനികട്ടന്ത്യാനയനസ്റ്റ് എനനിക്കറനിയനില.
നനിയമനങ്ങനള  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  തരക്കമുണസ്റ്റ്.  ഗ്രന്ഥശന്ത്യാലെന്ത്യാ  സണഘതനിനന്റെ  നനിയമനങ്ങള
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിട്ടനിടനണങനില് ഞന്ത്യാന പറയുന പ്രസണഗണ അതനിനസ്റ്റ് വനികധയമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
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സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേ  സന്ത്യാപനങ്ങളനില്  99  ശതമന്ത്യാനതനിലുണ  പനിനവന്ത്യാതനില്  നനിയമനങ്ങള
നടെന്നുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എനനിനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇങ്ങനനനയന്ത്യാരു  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.;  പബനികേസ്റ്റ്
സരവസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മസ്പീഷനനകപന്ത്യാലുള്ള വലെനിനയന്ത്യാരു സന്ത്യാപനണ ഇവനിനടെ നനിലെനനില്ക്കുകമന്ത്യാള എലന്ത്യാ
യുവജന വനിദനന്ത്യാരതനി സണഘടെനകേളുണ വനിവനിധ രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയ പന്ത്യാരട്ടനികേളുനടെ യുവജന വനിദനന്ത്യാരതനി
സണഘടെനകേളുണ  നതന്ത്യാഴനിലെനിലന്ത്യാത  നചെറുപ്പെക്കന്ത്യാനരപ്പെറനി  ആകവശണനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുന
കേന്ത്യാലെഘട്ടതനിലുണ വരഷങ്ങളന്ത്യായനി നനിയമനണ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കുവനിട്ട സന്ത്യാപനങ്ങളനില്
ഇന്നുവനര നസഷനല് റൂള ഉണന്ത്യാക്കന്ത്യാതതനിനന്റെ കപരനില് നനിയമനണ നടെനനിട്ടനില.  ഉദന്ത്യാ:
യൂണനികവഴനിറനിയനിനലെ നനിയമനണ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിടുന്നുനവനസ്റ്റ് വളനര നന്ത്യാളുകേളക്കു
മുമ്പുതനന  തസ്പീരുമന്ത്യാനനിച്ചു.   അതസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടെന്ത്യാനത  ഒരു  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്
ഉതരവനിലൂനടെ അസനിസന്റെസ്റ്റ്,  കേമസ്യൂട്ടര അസനിസന്റെസ്റ്റ് എനസ്പീ തസ്തനികേകേളനില് നനിയമനണ
നടെതന്ത്യാന  തസ്പീരുമന്ത്യാനനിച്ചു.  എനന്ത്യാല്  കകേരളതനിനലെ  യൂണനികവഴനിറനികേളനിനലെ  എഞനിനസ്പീകയഴസ്റ്റ്
അടെക്കമുള്ള  മറസ്റ്റ്  നനിരവധനി  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിട്ടനിട്ടനില.  അവനിനടെ
കേന്ത്യാലെന്ത്യാകേന്ത്യാലെങ്ങളനില്  വരുന  സനിനഡനികക്കറസ്റ്റ്  അണഗങ്ങളുണ  അലന്ത്യാതവരുണ  ഇഷണ
കപന്ത്യാനലെ നനിയമനിച്ചുകൂടകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നനിയമസഭന്ത്യാ കേമ്മനിറനിയനില് വച്ചസ്റ്റ് കകേരളതനിനലെ ഒരു
പ്രമുഖ  സരവകേലെന്ത്യാശന്ത്യാലെയസ്റ്റ്  എത്ര ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരുനണനതനിനന  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്   കനരനത
കചെന്ത്യാദനിച്ച  കചെന്ത്യാദനമന്ത്യാനണങനില്കപ്പെന്ത്യാലുണ  ഉതരണ  പറയന്ത്യാന  സന്ത്യാധനിച്ചനില.  കേന്ത്യാരണണ,  ഇങ്ങനന
നനിയമനണ നടെന്നുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുകേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് സരവകേലെന്ത്യാശന്ത്യാലെയസ്റ്റ് വലെനിയ
സന്ത്യാമതനികേ  ബുദനിമുട്ടസ്റ്റ്  വരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  യന്ത്യാനതന്ത്യാരു  കേകന്ത്യാളനിറനിയുമനിലന്ത്യാതവനര  നതരനഞ്ഞടു
ക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് നനിയമനങ്ങള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുന്നുനവനസ്റ്റ് മന്ത്യാത്രണ
പറഞ്ഞന്ത്യാല് കപന്ത്യാരന്ത്യാ, ലടെണ നഫയനിണ വച്ചസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിക്കു
നനിനലങനില്  കകേരളതനില്  നതന്ത്യാഴനിലെനിനുകവണനി  കേന്ത്യാതനിരനിക്കുന  നചെറുപ്പെക്കന്ത്യാകരന്ത്യാടെസ്റ്റ്
നചെയ്യുന  വലെനിനയന്ത്യാരു  അപരന്ത്യാധമന്ത്യാകുനമനസ്റ്റ്  വസ്പീണണ  പറയുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഉദന്ത്യാഹരണമന്ത്യായനി,
നപന്ത്യാലെസ്യൂഷന കേണകടന്ത്യാള  കബന്ത്യാരഡനിനസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാള  സനിരമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ട
എഞനിനസ്പീയരമന്ത്യാരനില,  പരനികശന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാന ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരനിനലനസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ് എത്രകയന്ത്യാ
കമന്ത്യാശമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  തന്ത്യാല്ക്കന്ത്യാലെനികേ  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരന്ത്യാണുള്ളതസ്റ്റ്.  വലെനിയ  കേമനനികേളുമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ്
അവര ഇടെപന്ത്യാടെസ്റ്റ് നടെകതണതസ്റ്റ്.

12.00 Noon ]

കഡന്ത്യാ  .    എന  .    ജയരന്ത്യാജസ്റ്റ് :  സര,  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-നയപ്പെറനി  ഇത്രയുണ  ആകവശകേരമന്ത്യായനി
സണസന്ത്യാരനിക്കുകമന്ത്യാള മനറന്ത്യാരു പ്രധന്ത്യാനനപ്പെട്ട കേന്ത്യാരനണകൂടെനി സൂചെനിപ്പെനിക്കന്ത്യാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കകേരളതനില്  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ലടബസ്യൂണല്  ആരണഭനിച്ചതുതനന  നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിയനില്
സരവസ്പീസസ്റ്റ്  മന്ത്യാററുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ട  കകേസ്സുകേളുനടെ  എണണ  വരദനിച്ച  സന്ത്യാഹചെരനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.
റന്ത്യാങസ്റ്റ്  ലെനിസനില്  വരുന  ഉകദനന്ത്യാഗന്ത്യാരതനികേള  പബനികേസ്റ്റ്  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷനസ്റ്റ്  എതനിരന്ത്യായുള്ള
കകേസ്സുകേളനില്  ലടബസ്യൂണലെനിനന്റെ  വനിധനി  വന്ത്യാങ്ങനിവനന്ത്യാല്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ആദനണ  നചെയ്യുനതസ്റ്റ്
നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിയനില് അപ്പെസ്പീലെനിനസ്റ്റ് കപന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിയനില് അപ്പെസ്പീലെനിനസ്റ്റ്
കപന്ത്യായന്ത്യാല്  വളനരക്കന്ത്യാലെണ  കേഴനിഞ്ഞന്ത്യായനിരനിക്കുണ  അതനികന്മേല്  ഉതരവുണന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.
വളനരകയനറ കകേസ്സുകേള അതുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ് ഇകപ്പെന്ത്യാള വനനിടണസ്റ്റ്. ലടബസ്യൂണല്
ഏതസ്റ്റ്  സന്ത്യാഹചെരനതനില്,  എനനിനുകവണനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കനപ്പെട്ടതസ്റ്റ്  എന്നുള്ള  മന്ത്യാനദണ്ഡണ
പലെകപ്പെന്ത്യാഴുണ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  തനന  മറനികേടെക്കുനതന്ത്യായുള്ള  കേന്ത്യാരനണ  അങ്ങയുനടെ
ശദയനില്നപ്പെട്ടനിടകണന്ത്യാ?
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതന്ത്യാമസസ്റ്റ് :  തസ്പീരച്ചയന്ത്യായുണ,  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട നമമര പറഞ്ഞതസ്റ്റ്
വളനര പ്രധന്ത്യാനനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇകന്റെണല് വനിജനിലെനസസ്റ്റ് ശകനിനപ്പെടുത്തുന
കതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ  നടെപടെനികേള  നതന്ത്യാഴനില്  അകനകഷകേകരന്ത്യാടെസ്റ്റ്  പ്രതനിബദത
നതളനിയനിക്കുനതന്ത്യായനിരനിക്കണണ.  ഒരു  വനിധനിനക്കതനിനര  അപ്പെസ്പീലെനിനസ്റ്റ്  കപന്ത്യാകുകമന്ത്യാള
എത്രകയന്ത്യാ നതന്ത്യാഴനിലെകനകഷകേരുനടെ നനിയമനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ് തടെയനപ്പെടുനതസ്റ്റ്. ഉദന്ത്യാ. പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ
എല്.ഡനി.സനി.  പരസ്പീക കേഴനിഞ്ഞകപ്പെന്ത്യാള മനസനിലെന്ത്യായതസ്റ്റ്  കചെന്ത്യാദനങ്ങള മുഴുവന നനഗഡകേളനില്
നനിന്നുണ പകേരതനിവച്ചതന്ത്യായനിരുന്നുനവന്നുണ നനഗഡനിലുണന്ത്യായനിരുനതുണ ഇവര പകേരതനി വച്ചതുണ
നതറന്ത്യായ കചെന്ത്യാദനങ്ങളന്ത്യായനിരുന്നു എന്നുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നടെത്തുന
പരസ്പീകകേളുനടെ  ഗുണനനിലെവന്ത്യാരണ  വരദനിപ്പെനികക്കണതസ്റ്റ്  അതനന്ത്യാവശനമന്ത്യാണസ്റ്റ്;  അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ  ഇകന്റെണല് വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  ശകനിനപ്പെടുതണണ.  കചെന്ത്യാദനകപപ്പെറുകേളുണ മറ്റുണ
തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കുകമന്ത്യാള വളനര ഇന്റെഗ്രനിറനിയുള്ള  ആളുകേളുനടെ ഒരു പന്ത്യാനല് ഉണന്ത്യാക്കുകേയുണ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.നയ  സമഗ്രമന്ത്യായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുണ  കവണണ.  അക്കന്ത്യാരനതനില്
ശകമന്ത്യായ നടെപടെനിയുണന്ത്യാകേണണ. കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസനത മണഗളണ ദനിനപത്രതനില് വന
ഒരു വന്ത്യാരതയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ''റദ്ദേന്ത്യാക്കനിയ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പരസ്പീക വസ്പീണണ നടെതനിയകപ്പെന്ത്യാള
കമകക്കടെസ്റ്റ്,  പകുതനിയനിലെധനികേണ കചെന്ത്യാദനങ്ങളുണ നനഗഡകേളനില് നനിനസ്റ്റ്''.   അതുകപന്ത്യാനലെ,
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.യുനടെ  നഞട്ടനിപ്പെനിക്കുന  മനറന്ത്യാരു  സണഭവണ,  അവന്ത്യാരഡസ്റ്റ്  കജതന്ത്യാവനിനന
പ്രഖനന്ത്യാപനിക്കുനതനിനുമുമസ്റ്റ് ഉകദനന്ത്യാഗന്ത്യാരതനികേനള നഞട്ടനിച്ച പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ പരസ്പീകണമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
വനിഷയനമനനനസ്റ്റ് വച്ചന്ത്യാല്,  കകേന്ത്യാഡസ്റ്റ്  'A' പ്രകേന്ത്യാരണ 2016-നലെ നജ. സനി. ഡന്ത്യാനനികയല്
പുരസ്കന്ത്യാര  കജതന്ത്യാവസ്റ്റ്  ആരന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനതന്ത്യായനിരുന്നു  82-ാാമനത കചെന്ത്യാദനണ.   പരസ്പീകയ
കശഷമന്ത്യാണസ്റ്റ് 2016-നലെ അവന്ത്യാരഡസ്റ്റ് കജതന്ത്യാവനിനന പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചതസ്റ്റ്.  അതനിനുമുമ്പുതനന
2016-നലെ അവന്ത്യാരഡസ്റ്റ് കജതന്ത്യാവസ്റ്റ്  ആരന്ത്യാനണനസ്റ്റ് കചെന്ത്യാദനിച്ചു.  ശരനിയന്ത്യായ ഉതരണ അടൂര
കഗന്ത്യാപന്ത്യാലെകൃഷ്ണന എനന്ത്യായനിരുന്നു.  പനക ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട നനിയമ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.
എ.  നകേ.  ബന്ത്യാലെന,  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ കപരസ്റ്റ്  പ്രഖനന്ത്യാപനിക്കുനതനിനു മുമ്പുതനന പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
അതസ്റ്റ് കചെന്ത്യാദനമന്ത്യായനി രണഗത്തുനകേന്ത്യാണവന്നു. ഉകദനന്ത്യാഗന്ത്യാരതനിയുനടെ ആ അവസനയപ്പെറനി
പ്രകതനകേനിച്ചസ്റ്റ്  പറകയണ ആവശനമുകണന്ത്യാ?  അതുകപന്ത്യാനലെതനന പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  രണസ്റ്റ്
തവണ പുറതനിറക്കനിയ  ഉതരസൂചെനികേയനില്  അഞസ്റ്റ് കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ ഉതരങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്
നതറന്ത്യായനി കചെരതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.

കഡന്ത്യാ  .    എന  .    ജയരന്ത്യാജസ്റ്റ് :  സര,  പതനണതനിട്ടയനിലുണ  പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്  ജനിലയനിലുണ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നടെതനിയ  എല്.ഡനി.സനി.  പരസ്പീകയനില്  കചെന്ത്യാദനിച്ച  കചെന്ത്യാദനങ്ങളനില്  ഭന്ത്യാഷന്ത്യാ
സനനിയന്ത്യാകണന്ത്യാ  സണസ്കൃത  സനനിയന്ത്യാകണന്ത്യാ  എന്നുകപന്ത്യാലുണ  അറനിയന്ത്യാന  കേഴനിയന്ത്യാത
ആളുകേനളനക്കന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  കചെന്ത്യാദനണ  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കുനതസ്റ്റ്.  'ഋകഗകദണ'  എന  വന്ത്യാക്കനിനന്റെ
സനനികയനതനന്ത്യാണസ്റ്റ് കചെന്ത്യാദനിച്ചതസ്റ്റ്.  അതനില് നകേന്ത്യാടുതനിരുന ഉതരണ കലെന്ത്യാപസനനി
എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  'ഋകഗകദണ'  എന  വന്ത്യാക്കസ്റ്റ്  യഥന്ത്യാരതതനില്  സണസ്കൃതസനനിയനില്  വരുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഭന്ത്യാഷന്ത്യാസനനി/സണസ്കൃതസനനിയന്ത്യാകണന്ത്യാ എനസ്റ്റ് തനിരനിച്ചറനിയന്ത്യാന കേഴനിയന്ത്യാത ആളുകേനള
നകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് കചെന്ത്യാദനണ തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  അമ്മ കുഞ്ഞനിനസ്റ്റ് പന്ത്യാല് നകേന്ത്യാടുക്കുനതസ്റ്റ്
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ഏതസ്റ്റ്  വനിഭകനിനയനന്ത്യായനിരുന്നു  മനറന്ത്യാരു  കചെന്ത്യാദനണ.  അതനിനസ്റ്റ്  നന്ത്യാലെസ്റ്റ്  ഓപ്ഷന
നകേന്ത്യാടുതനിരുന്നു.  നന്ത്യാലെസ്റ്റ്  ഓപ്ഷനുണ  നതറന്ത്യായനിരുന്നു.  യഥന്ത്യാരതതനില്  'ഉകദ്ദേശനികേ'
എന  സമന്ത്യാസതനില്നപ്പെടുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഓപ്ഷനനില്  ഉകദ്ദേശനികേ  എനതസ്റ്റ്  ഒഴനിച്ചസ്റ്റ്
ബന്ത്യാക്കനിനയലന്ത്യാണ  നകേന്ത്യാടുതനിരുന്നു.  മന്ത്യാത്രമല,  ആ പരസ്പീകയനില് കചെന്ത്യാദനിച്ച പതനിമൂനസ്റ്റ്
കചെന്ത്യാദനങ്ങള  കകേരള  സണസന്ത്യാനവുണ  ഇനനയുമന്ത്യായുണ  ബനമനിലന്ത്യാത  കചെന്ത്യാദനങ്ങളന്ത്യായനിരുന്നു.
സഡന്ത്യാനനിനലെ കേന്ത്യാരനവുണ  ആല്പസ്റ്റ്  പരവതനനിരയുനടെ നസ്പീളവുണ വസ്പീതനിയുനമന്ത്യാനക്കയന്ത്യാണസ്റ്റ്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പരസ്പീകയസ്റ്റ് കചെന്ത്യാദനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കചെന്ത്യാദനണ തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കുന പന്ത്യാനലെനില്നപ്പെട്ട
ആളുകേള യന്ത്യാനതന്ത്യാരു വനിധതനിലുള്ള സന്ത്യാമൂഹനികേ കബന്ത്യാധവുമനിലന്ത്യാത കചെന്ത്യാദനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്
കചെന്ത്യാദനിക്കുനനതന കേന്ത്യാരനണ അങ്ങയുനടെ ശദയനില്നപ്പെട്ടനിടകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതന്ത്യാമസസ്റ്റ് :  സര,  തസ്പീരച്ചയന്ത്യായുണ  അങ്ങനയകപ്പെന്ത്യാനലെ  വളനര
ഉതരവന്ത്യാദനിതകമുള്ള ഒരു നമമര ഇക്കന്ത്യാരനങ്ങള ചൂണനിക്കന്ത്യാണനിച്ചതസ്റ്റ് മന്ത്യാധനമങ്ങളനില്
വനനിടള്ള കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്. ഉദന്ത്യാഹരണതനിനസ്റ്റ് ഭന്ത്യാഷന്ത്യാശന്ത്യാസ്ത്രനതപ്പെറനി ആധനികേന്ത്യാരനികേമന്ത്യായനി
അറനിയന്ത്യാവുനവരുണ അതനില് പ്രന്ത്യാഗതനവുണ പ്രന്ത്യാവസ്പീണനവുണ കനടെനിയവരുമന്ത്യായ ആളുകേനള
തനന  അതരണ  പരസ്പീകകേളനില്  ഇനവനിജനികലെററന്ത്യായുണ  കചെന്ത്യാദനണ  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കന്ത്യാനുനമന്ത്യാനക്ക
നനിയമനിക്കന്ത്യാതതനിനന്റെ കപന്ത്യാരന്ത്യായ്മയന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇവനിനടെ ചൂണനിക്കന്ത്യാണനിച്ചതസ്റ്റ്. അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്
പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്, പതനണതനിട്ട ജനിലകേളനിനലെ എല്.ഡനി.സനി. പരസ്പീകകേളനില് ഇങ്ങനനയുള്ള
നതറ്റുകേള കേടെന്നുകൂടെനിയതസ്റ്റ്.   തസ്പീരച്ചയന്ത്യായുണ വളനര സപ്രധന്ത്യാനമന്ത്യായ ഒരനിടെനപടെലെന്ത്യാണസ്റ്റ്
അങ്ങസ്റ്റ്  ഇഒൗ  കചെന്ത്യാദനതനിലൂനടെ  ഉനയനിച്ചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  നനിയമനണ
വനിടുകമന്ത്യാള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ പ്രവരതനണ വളനരകയനറ നമച്ചനപ്പെകടെണതുണസ്റ്റ്.

ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  കകേരള  നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിയനില്  ഇതരണ  ലെകക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  കകേസ്സുകേള
നകേട്ടനിക്കനിടെക്കുന്നു. 1.6  ലെകമന്ത്യാകണന്ത്യാ  2.6 ലെകമന്ത്യാകണന്ത്യാനയനസ്റ്റ്  വനകമന്ത്യായനി  ഓരക്കുനനില;
അത്രയുണ കകേസ്സുകേള നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിയനിലുണ നകേട്ടനിക്കനിടെക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പലെ കകേസ്സുകേളുണ
വന്ത്യാദണ  പൂരതനിയന്ത്യാക്കനി  ജഡ്ജുനമന്റെസ്റ്റ്  പറയന്ത്യാന  വച്ചനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നനിയമപരമന്ത്യായനി
അങ്ങനന ഒരു ജഡ്ജനിക്കസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  നസ്പീട്ടനിനക്കന്ത്യാണകപന്ത്യാകേന്ത്യാന കേഴനിയനില.  വന്ത്യാദണ  പൂരതനിയന്ത്യായനി
ജഡ്ജസ്റ്റ് നമന്റെസ്റ്റ് പുറത്തുവരന്ത്യാത കകേസ്സുകേളുണസ്റ്റ്. അങ്ങനന നകേട്ടനിക്കനിടെക്കുന കകേസ്സുകേളുനടെ
എണണ വരദനിച്ചകപ്പെന്ത്യാഴന്ത്യാണസ്റ്റ് സരവസ്പീസസ്റ്റ് ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരുനടെ കേന്ത്യാരനങ്ങള  കനന്ത്യാക്കുനതനിനു
കവണനി  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ടനിബസ്യൂണലെനിനസ്റ്റ്  രൂപണ  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര   സരവസ്പീസനിലുള്ള
ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരുനടെ പ്രശ്നങ്ങള നപനട്ടനസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കന്ത്യാന, നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിയനില് നകേട്ടനിക്കനിടെക്കുന
കകേസ്സുകേളനില്നനിന്നുണ  കമന്ത്യാചെനണ  കനടെന്ത്യാന  നകേന്ത്യാണവന  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ടനിബസ്യൂണലെനിനന്റെ
സനിതനിനയനന്ത്യാണസ്റ്റ്? നനിയമനണ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിടുകേയുണ അതനിനസ്റ്റ് നസഷനല് റൂള
ഉണന്ത്യാക്കന്ത്യാനതയുണ വരുകമന്ത്യാള  'കകേന്ത്യാഴനിയുനടെ മുലെയൂട്ടല്'  എനനന്ത്യാനക്ക നന്ത്യാട്ടനിനപുറതസ്റ്റ്
ആലെങന്ത്യാരനികേമന്ത്യായനി പറയുനതുകപന്ത്യാനലെ ഒരു സണഭവമന്ത്യായനി തസ്പീരന്ത്യാനുള്ള സന്ത്യാധനത വളനര
കൂടുതലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  വനകമന്ത്യാക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന  ആവരതനിച്ചു  പറയുന്നു,
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കേരക്കശമന്ത്യായനി  ഇക്കന്ത്യാരനതനില്  നസഷനല്  റൂളസസ്റ്റ്  ഒരു  നനടെണ  നഷഡസ്യൂളനിനുള്ളനില്
ഉണന്ത്യാക്കുകേയുണ  അതനിനനന്ത്യാരു  തസ്പീയതനി  നനിശയനിക്കുകേയുണ  അതസ്റ്റ്  സന്ത്യാധനമന്ത്യാകുനനിനലങനില്
ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് ഉതരവസ്റ്റ് ഇറക്കുകേയുണ നചെയ്യണണ. എനനിടണ നടെക്കുനനിനലങനില്, ഇതനിനസ്റ്റ്
ഉതരവന്ത്യാദനിയന്ത്യായ ബനനപ്പെട്ട വകുപ്പുകമധന്ത്യാവനിയുനടെ  കപരനില് നടെപടെനി  സകസ്പീകേരനിക്കുണ
എന  സനിതനി  വനന്ത്യാല്  മന്ത്യാത്രകമ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിട്ട  നനിയമനങ്ങള  മുകഖന  നമ്മുനടെ
നന്ത്യാട്ടനിനലെ  നതന്ത്യാഴനിലെകനകഷകേരക്കസ്റ്റ്  എനനങനിലുണ  ഗുണമുണന്ത്യാകുകേയുള.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മുഖനമനനികയന്ത്യാടെസ്റ്റ് അകദ്ദേഹണ അവതരനിപ്പെനിച്ച ഒരു ബനില് എന നനിലെയനില് ഞന്ത്യാന
പ്രകതനകേമന്ത്യായനി  പറയുന്നു,  നമ്മുനടെ  സണസന്ത്യാന  രൂപസ്പീകേരണണ  മുതല്  ഇന്നുവനര  പബനികേസ്റ്റ്
സരവസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മസ്പീഷനസ്റ്റ് വനിട്ടനിടള്ള വകുപ്പുകേള ഏനതലന്ത്യാണ;  അതസ്റ്റ് പൂരതനിയന്ത്യാകേന്ത്യാതവ
ഏനതലന്ത്യാണ;  പൂരതനിയന്ത്യായതസ്റ്റ്  ഏനതന്ത്യാനക്ക  പൂരതനിയന്ത്യാകേന്ത്യാതതനില്  ഭന്ത്യാഗനികേമന്ത്യായനി
പൂരതനിയന്ത്യായതസ്റ്റ് എത്ര?  അങ്ങനന ഒരു പഠനണ നടെതനി അതസ്റ്റ് സണബനനിച്ചസ്റ്റ് സമഗ്ര
റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കണണ. നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണണ നടെതനി, നനിയമസഭയുനടെ അണഗസ്പീകേന്ത്യാരണ കനടെനി,
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി-ക്കസ്റ്റ് വനിട്ടനിടണ അതനിനനിടെയനില് അഴനിമതനിയുണ കമകക്കടുണ നടെതന്ത്യാന കവണനി, ഏതസ്റ്റ്
ഗവണനമനന്റെകനന്ത്യാ ഉകദനന്ത്യാഗസനനകനന്ത്യാ വനകമന്ത്യാക്കന്ത്യാന ഞന്ത്യാന ആഗ്രഹനിക്കുനനില,
ആരന്ത്യാനണങനിലുണ  ഇങ്ങനന  കജന്ത്യാലെനി  കതടെനി  കവഴന്ത്യാമലെനിനനകപ്പെന്ത്യാനലെ  കേന്ത്യാതനിരനിക്കുന
ലെകകന്ത്യാപലെകണ  വരുന  നമ്മുനടെ  നന്ത്യാട്ടനിനലെ  നചെറുപ്പെക്കന്ത്യാരുനടെ  അവസരണ  കേളഞ
കുളനിക്കുന ഇഒൗ നടെപടെനിക്കസ്റ്റ്  പരനിഹന്ത്യാരമുണന്ത്യാക്കണണ.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇതുവനര എത്ര
ഡനിപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്നമനകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമനതനിനസ്റ്റ്  വനിട്ടനിടണസ്റ്റ്;  അവ  ഏനതന്ത്യാനക്ക;
സമയബനനിതമന്ത്യായനി  അനതലന്ത്യാണ  എനസ്റ്റ്  പൂരതനിയന്ത്യാക്കന്ത്യാന  കേഴനിയുണ  എനനന്ത്യാനക്കയുള്ള
കേന്ത്യാരനങ്ങള വളനര ഗഒൗരവതരമന്ത്യായനി ചെരച്ച നചെകയ്യണതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന ഇഒൗ
നനിരന്ത്യാകേരണ പ്രകമയണ ഇവനിനടെ അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ.  അനവര സന്ത്യാദതനിനുകവണനി  ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റന്ത്യാണ:  സര,  ഞന്ത്യാന ഈ
പ്രകമയനത  പനിനന്ത്യാങ്ങുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നസനടല്  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ടനിബസ്യൂണലുമന്ത്യായനി
ബനനപ്പെട്ട ചെനിലെ നനിയമനങ്ങള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിടുനതുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ട ഒരു
നനിയമമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ  അവതരനിപ്പെനിക്കനപ്പെടുനതസ്റ്റ്.  ആ പരനിമനിതമന്ത്യായ അരതതനില്
അതനിനന സകന്ത്യാഗതണ നചെയ്യുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. പകക ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതന്ത്യാമസസ്റ്റ്
വനിശദസ്പീകേരനിച്ചതുകപന്ത്യാനലെ  ജനങ്ങനളന്ത്യാനക്ക  വളനര  പ്രതസ്പീകകയന്ത്യാടുകൂടെനി  കനന്ത്യാക്കനിക്കന്ത്യാണുന,
ലെകക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  നതന്ത്യാഴനിലെകനകഷകേരുനടെ  ഏകേ  പ്രതസ്പീകയന്ത്യായ,  വളനര  ആധനികേന്ത്യാരനികേമന്ത്യായ
പ്രവരതനണ  നടെത്തുനമനസ്റ്റ്  എലന്ത്യാവരന്ത്യാലുണ  പ്രതസ്പീകനിക്കനപ്പെടുന  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുമന്ത്യായനി
ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഒരുപന്ത്യാടെസ്റ്റ്  പ്രശ്നങ്ങള  നനിലെനനില്ക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ  അരതതനില്  കുകറക്കൂടെനി
സമഗ്രമന്ത്യായനി  ഈ  പ്രശ്നനത കനന്ത്യാക്കനിക്കന്ത്യാകണണതുണസ്റ്റ്  എനതനിനന്റെ  അടെനിസന്ത്യാനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഞങ്ങളുനടെ  വനതനസ്തമന്ത്യായ  അഭനിപ്രന്ത്യായങ്ങള  ഇവനിനടെ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്
ടനിബസ്യൂണലെന്ത്യാകേനട്ട,  മനറന്തുമന്ത്യാകേനട്ട,  എലന്ത്യാ നനിയമനങ്ങളുണ ഘട്ടണഘട്ടമന്ത്യായനി പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
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വനിടുകേ എനതുതനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഏറവുണ  കേരണസ്പീയമന്ത്യായനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഈ സരക്കന്ത്യാര  നല
നടെപടെനികേള സകസ്പീകേരനിക്കുകേയന്ത്യാനണങനില് ഞങ്ങള അതനിനന സകന്ത്യാഗതണ നചെയ്യുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. പകക
കനരനത ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതന്ത്യാമസസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപന്ത്യാനലെ, കുകറ പ്രഖനന്ത്യാപനങ്ങള നടെക്കുന്നുണസ്റ്റ്.
ഏതസ്റ്റ്  വനിഷയവുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ചെരച്ച  ഉയരന്നുവരുകമന്ത്യാഴുണ,  പ്രകതനകേനിച്ചുണ  അനധനികൃത
നനിയമനങ്ങനളക്കുറനിച്ചുണ  പനിനവന്ത്യാതനില്  നനിയമനങ്ങനളക്കുറനിച്ചുനമന്ത്യാനക്ക  ചെരച്ചകേള
ഉയരന്നു വരുകമന്ത്യാള ആ ചെരച്ചയനില്നനിനസ്റ്റ്  ജനശദ തനിരനിച്ചു  വനിടുനതനിനുകവണനി
'ഈ  നനിയമനണ  മുഴുവന  ഇനനിമുതല്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുണ'  എനസ്റ്റ്  ഉടെനനന്ത്യാരു
പ്രഖനന്ത്യാപനണ  അതന്ത്യാതസ്റ്റ്  കേന്ത്യാലെനത  ഭരണന്ത്യാധനികേന്ത്യാരനികേള  നടെത്തുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
കകേട്ടകതന്ത്യാടുകൂടെനി  എലന്ത്യാവരുണ  സമന്ത്യാധന്ത്യാനനിക്കുണ.  ഇനനി  നന്ത്യാനള  മുതനലെങനിലുണ  ഇതസ്റ്റ്
കനനരയന്ത്യാകുമകലന്ത്യാ  എന  വനിചെന്ത്യാരതനില്  തല്ക്കന്ത്യാലെകതയള്ള  പ്രതനികഷധനമന്ത്യാനക്ക
അടെങ്ങനികപ്പെന്ത്യാകുണ.  പകക  ഇതസ്റ്റ്  യഥന്ത്യാരതതനില്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുന്നുകണന്ത്യാ
എന നനിലെയനള്ളന്ത്യാരു വനിലെയനിരുതല്  പലെകപ്പെന്ത്യാഴുണ  നടെക്കുനനില.  പലെകപ്പെന്ത്യാഴുണ  ഈ
പ്രഖനന്ത്യാപനങ്ങള പ്രഖനന്ത്യാപനങ്ങളന്ത്യായനിതനന നനില്ക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനിനന്റെ മറവനില്
പലെകപ്പെന്ത്യാഴുണ  പനിനവന്ത്യാതനില്  നനിയമനങ്ങള  അനുസസ്യൂതണ  തുടെരുന  സന്ത്യാഹചെരനണ
നനിലെനനില്ക്കുന്നു. ഈ സരക്കന്ത്യാര വനതനിനുകശഷണ ആദനമന്ത്യായനി പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ച പ്രധന്ത്യാനനപ്പെട്ട ഒരു
നയപരമന്ത്യായ  കേന്ത്യാരനമന്ത്യായനി  ഞന്ത്യാന  ഓരക്കുനതസ്റ്റ്  കദവസകണ  നനിയമനങ്ങള  മുഴുവന
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുണ  എനതന്ത്യായനിരുന്നു.  വലെനിയ  പ്രഖനന്ത്യാപനമന്ത്യായനിരുന്നു.  ഈ
സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ വലെനിയ ഇച്ഛന്ത്യാശകനി അക്കന്ത്യാരനതനില് പ്രകേടെമന്ത്യാണസ്റ്റ് എനനന്ത്യാനക്കയുള്ള
അവകേന്ത്യാശവന്ത്യാദങ്ങളുണ  തുടെക്കതനില്  ഉണന്ത്യായനിരുന്നു.  എലന്ത്യാണ  ശരനിയന്ത്യാക്കുനതനിനന്റെ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായുള്ള  ഒരു  പ്രഖനന്ത്യാപനമന്ത്യായനിരുന്നു  അതസ്റ്റ്.  പകക  അതനിനന്റെ  ഇകപ്പെന്ത്യാഴനത
അവസ  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്?  ഇകത  സരക്കന്ത്യാര  തനന  കദവസകണ  റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്നമന്റെസ്റ്റ്  കബന്ത്യാരഡസ്റ്റ്
നനിലെനനിരതന്ത്യാനുണ  അതനിനലെ  അണഗങ്ങനള  കുറച്ചുകൂടെനി  മന്ത്യാറനിമറനിക്കന്ത്യാനുണ  കവണനിയുള്ള
ഒരു  നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണവുമന്ത്യായനി  ഈ  സഭയനികലെയസ്റ്റ്  കേടെന്നുവരുനതന്ത്യായനിട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്  കേന്ത്യാണുനതസ്റ്റ്.
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുന  കേന്ത്യാരനണ  നടെമററനിയല.  കദവസകണ  നനിയമനങ്ങളടെക്കണ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടെന്ത്യാനുള്ള  തസ്പീരുമന്ത്യാനണ  ഇകപ്പെന്ത്യാഴുണ  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  പരനിഗണനയനിലുകണന്ത്യാ;
ഉനണങനില്  അതസ്റ്റ്  എനകതയസ്റ്റ്  കൃതനമന്ത്യായനി  നടെപ്പെന്ത്യാക്കന്ത്യാന  സന്ത്യാധനിക്കുണ  എന്നുള്ള
കേന്ത്യാരനങ്ങനളക്കുറനിനച്ചന്ത്യാനക്ക കൃതനമന്ത്യാനയന്ത്യാരു വനകത ലെഭനികക്കണതന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.

എയ്ഡഡസ്റ്റ് അദനന്ത്യാപകേര ഇനസ്റ്റ് വലെനിയ രസ്പീതനിയനില് സരക്കന്ത്യാര സ്കൂളുകേളനികലെയസ്റ്റ്
കചെകക്കറുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്  എങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  നനിയമനങ്ങള  നടെക്കുനനതനസ്റ്റ്
എലന്ത്യാവരക്കുമറനിയന്ത്യാവുന  പരസനമന്ത്യായ  ചെനിലെ  രഹസനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ  നനിലെയനില്
പ്രകവശനണ കനടുന അദനന്ത്യാപകേനര പനിനസ്പീടെവനിനടെ കവക്കനസനി ഇലന്ത്യാനതയന്ത്യാകുകമന്ത്യാള
നപ്രന്ത്യാട്ടക്ടസ്റ്റ്  നചെയ്യുനതനിനന്റെ കപരനില് കനനര സരക്കന്ത്യാര സ്കൂളുകേളനികലെയസ്റ്റ്  വനിടുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
സരക്കന്ത്യാര സ്കൂളുകേളനികലെയസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പരസ്പീക എഴുതനി റന്ത്യാങസ്റ്റ്  ലെനിസനില് ഉയരന
റന്ത്യാങസ്റ്റ്  കനടെനി  കേന്ത്യാതനിരനിക്കുന  ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  ആളുകേളുണസ്റ്റ്.  അവരക്കന്ത്യാണസ്റ്റ്  അവനിനടെ
നനിയമനണ ലെഭനികക്കണതസ്റ്റ്.  കേന്ത്യാരണണ എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനിനലെ നനിയമനതനില് പണണ



നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണകേന്ത്യാരനണ 439

മന്ത്യാനദണ്ഡമന്ത്യാകുന്നു.  അരഹത പരനിഗണനിക്കനപ്പെടുനനില.  സണവരണതതകങ്ങള വലെനിയ
രസ്പീതനിയനില് അട്ടനിമറനിക്കനപ്പെടുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അങ്ങനന എയ്ഡഡസ്റ്റ് അദനന്ത്യാപകേനര മുഴുവന
സരക്കന്ത്യാര സ്കൂളുകേളനികലെയസ്റ്റ് നകേന്ത്യാണകപന്ത്യാകേന്ത്യാനുനള്ളന്ത്യാരു ശമണ ഇതനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.
ഏതന്ത്യാണസ്റ്റ്  അയ്യന്ത്യായനിരകതന്ത്യാളണ  അദനന്ത്യാപകേനരയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ആ  നനിലെയനില്  സരക്കന്ത്യാര
സ്കൂളുകേളനികലെയസ്റ്റ് ഡനികപ്ലന്ത്യായസ്റ്റ് നചെയ്യന്ത്യാന കപന്ത്യാകുനതസ്റ്റ് എന്നുപറയുകമന്ത്യാള അത്രയധനികേണ
നമറനികറന്ത്യാറനിയസന്ത്യായനിടള്ള ആളുകേളുനടെ അവസരണ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ റന്ത്യാങസ്റ്റ് ലെനിസനില്
നനിനസ്റ്റ്  നഷനപ്പെടുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ആ റന്ത്യാങസ്റ്റ്  ലെനിസനില് ഉളനപ്പെട്ട ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്
ആളുകേകളന്ത്യാടെസ്റ്റ് നചെയ്യുന വലെനിയ വഞനയന്ത്യാണസ്റ്റ്. ആ നനിലെപന്ത്യാടെസ്റ്റ്  പുനദുഃപരനികശന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാന
സരക്കന്ത്യാര തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാകേണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് അഭനരതനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജന്ത്യാരജസ്റ്റ്:  സര,  ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റന്ത്യാണ  പറയുനതനികനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്
തരക്കമനില.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ  ഇകപ്പെന്ത്യാഴനത നചെയരമന്ത്യാന നചെറുപ്പെക്കന്ത്യാരനുണ  മന്ത്യാനനനുമന്ത്യായ
ഒരന്ത്യാളന്ത്യാണസ്റ്റ്. ഇവനിനടെ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ പ്രശ്നനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്? ആവശനതനിനസ്റ്റ് സന്ത്യാഫനിനന
നകേന്ത്യാടുക്കുനനില.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര  വനകപ്പെന്ത്യാഴുണ  ആവശനതനിനസ്റ്റ്  സന്ത്യാഫനിനന
നകേന്ത്യാടുതനില;  ഇകപ്പെന്ത്യാഴുണ  നകേന്ത്യാടുക്കുനനില.  പനിനന  എങ്ങനന  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പരസ്പീകകേള
കേറക്ടന്ത്യായനി നടെത്തുണ? സന്ത്യാഫനിലന്ത്യാനത കേന്ത്യാരനങ്ങള എങ്ങനന നടെക്കന്ത്യാനന്ത്യാണസ്റ്റ്? അതനിനനപ്പെറനി ഒനസ്റ്റ്
സണസന്ത്യാരനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റന്ത്യാണ:  സര,  അകദ്ദേഹണ പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  തസ്പീരച്ചയന്ത്യായനിടണ  വളനര
ശരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നചെയരമന്ത്യാനനകയന്ത്യാ  ഏനതങനിലുണ  അണഗങ്ങനളകയന്ത്യാ  അല  നമ്മള  പറയുനതസ്റ്റ്.
നചെയരമന്ത്യാന  എനനിക്കസ്റ്റ്  കനരനിട്ടസ്റ്റ്  പരനിചെയമുള്ള ആളന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എനന്റെയുണ  സഹപ്രവരത
കേനന്ത്യായനിരുന്നു;  നന്ത്യാടെനിനടുത്തുള്ള ആളന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ സകസ്പീകേരണ സകമ്മളനതനിനലെന്ത്യാനക്ക
ഞന്ത്യാനുണ  പനങടുതതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനില്  എതനിരപ്പെനില.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ  ഹസ്യൂമന
ഇനഫന്ത്യാസ്ട്രേക്ചെറനിനനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  പറഞ.  പകക ഇനനയനിനലെ  മറസ്റ്റ്  പലെ  സണസന്ത്യാനങ്ങനളയുണ
വച്ചു  കനന്ത്യാക്കുകമന്ത്യാള  കകേരളതനിനലെ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വളനര  ബളക്കനിയന്ത്യാനണന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്
നമ്മുനടെ  അനുഭവണ.  ഇനനയനിനലെ  യു.പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില്  ആനകേ  11  അണഗങ്ങകളയുള.
കകേന്ദ്രതനിനലെ മുഴുവന നനിയമനങ്ങളുണ നടെത്തുന യു.പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില് ആനകേ  11
അണഗങ്ങകളയുള.  ഇവനിനടെ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില്  21  അണഗങ്ങളുണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെന്ത്യാള
പുതനിയതന്ത്യായനി വച്ചകപ്പെന്ത്യാള 26 ആയനി. നമ്മുനടെ കേനന്ത്യാബനിനറനില്കപ്പെന്ത്യാലുണ പരമന്ത്യാവധനി 21
അണഗങ്ങളകലയുള.  അതനികനക്കന്ത്യാളക്കൂടുതല് അണഗങ്ങള ഇകപ്പെന്ത്യാള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനിലുണസ്റ്റ്.
മറസ്റ്റ്  പലെ  സണസന്ത്യാനങ്ങളനിലുണ  ഇതല  സനിതനി.  മന്ത്യാധനമങ്ങളനില്നനിന്നുണ  ലെഭനിച്ച  കേണക്കുകേള
കൃതനമന്ത്യാകണന്ത്യാ എനറനിയനില. മധനപ്രകദശസ്റ്റ്,  മഹന്ത്യാരന്ത്യാഷ്ട്ര എനനിവനിടെങ്ങളനിനലെ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില്
യഥന്ത്യാകമണ  3-ഉണ  5-ഉണ അണഗങ്ങകളയുള.  കകേരളകതക്കന്ത്യാള എത്ര വലെനിയ സണസന്ത്യാനമന്ത്യാണസ്റ്റ്
എനന്ത്യാകലെന്ത്യാചെനിച്ചസ്റ്റ് കനന്ത്യാക്കണണ. ബസ്പീഹന്ത്യാറനില് 4 അണഗങ്ങകളയുള. ഇനനയനിനലെ ഏറവുണ
വലെനിയ സണസന്ത്യാനമന്ത്യായ ഉതരപ്രകദശനില് 8  അണഗങ്ങള മന്ത്യാത്രകമയുള. ഇവനിനടെ  26
അണഗങ്ങള  ഉണസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനിനലെ  അണഗസണഖന  വരദനിപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്  ആരന്ത്യാനണന്നുള്ളതല
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ഇവനിടെനത പ്രശ്നണ.  നമ്മള ഒരു നപന്ത്യാതുപ്രശ്നണ സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  ചെരച്ച നചെയ്യുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഞങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ് വരദനിപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്  എന്നുപറഞ്ഞന്ത്യാല് പ്രശ്നണ തസ്പീരുകമന്ത്യാ?  എനന്ത്യാല് നനിങ്ങള
പറഞ്ഞ  കേന്ത്യാരനങ്ങനളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  മറുപടെനി  പറയൂ.  നനിങ്ങള  പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ച  കേന്ത്യാരനങ്ങള
എന്തുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് നടെത്തുനനില അതനിനന്റെ ഉതരവന്ത്യാദനിതകണകൂടെനി  നനിങ്ങള ഏല്ക്കണണ.
എന്തുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  കദവസകണ  കബന്ത്യാരഡസ്റ്റ്  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുനനില
എനതനിനന്റെ  ഉതരണ  പറയൂ.  ഇങ്ങനന  അകങ്ങന്ത്യാടമനികങ്ങന്ത്യാടണ  പറയുകേയലന്ത്യാനത
നപന്ത്യാതുതന്ത്യാല്പ്പെരനതനില്  സണസന്ത്യാനതനിനന്റെ  ജനപ്രതനിനനിധനികേനളന  നനിലെയനില്  ചെരച്ചയനില്
പനങടുക്കന്ത്യാന  യുവ  അണഗങ്ങള  തന്ത്യാല്പ്പെരനണ  കേന്ത്യാണനിക്കണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്
അഭനരതനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.

പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. അണഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലെനിയ ആനുകൂലെനമന്ത്യാണസ്റ്റ് നല്കുനതസ്റ്റ്.  എണ.എല്.എ.-മന്ത്യാര
അടെക്കമുള്ള ജനപ്രതനിനനിധനികേളുനടെ ശമളണ നൂറു രൂപ കൂട്ടനിയന്ത്യാല് മന്ത്യാധനമങ്ങനളന്ത്യാനക്ക
വലെനിയ  രസ്പീതനിയനില്  ചെരച്ച  നചെയ്യുണ.  ഒരു  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  അണഗതനിനന്റെ  വരുമന്ത്യാനണ
എനന്ത്യാണസ്റ്റ്?  ഒഒൗകദനന്ത്യാഗനികേമന്ത്യായനിതനന  ഏതന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഒനര  ലെകതനികലെനറ  ശമളമുണസ്റ്റ്.
കൂടെന്ത്യാനത കേന്ത്യാര,  നനഡവര,  ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്,  തന്ത്യാമസ സഒൗകേരനണ,  അലെവനസസ്റ്റ്,  നപനഷന
തുടെങ്ങനിയ  എലന്ത്യാ  സഒൗകേരനവുമുണസ്റ്റ്.  ഇത്രയുണ  വലെനിനയന്ത്യാരു  എസന്ത്യാബനിഷസ്റ്റ് നമന്റെനിനന
തന്ത്യാങ്ങനി  നനിരത്തുന  സന്ത്യാഹചെരനതനില്  അതനിനനുസൃതമന്ത്യായനിടള്ള  എഫനിഷനനസനി
പ്രതസ്പീകനിക്കകണ? നകേന്ത്യാടുക്കുനതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് യന്ത്യാനതന്ത്യാരു വനികരന്ത്യാധവുമനില. പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
ഒരു  ഭരണഘടെനന്ത്യാ  സന്ത്യാപനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനിനലെ  അണഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മന്ത്യാനനമന്ത്യായ  കസവന
കവതന വനവസകേള ഉണന്ത്യാകേണണ. പകക അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ അവരുനടെ നപരകഫന്ത്യാമനസസ്റ്റ് കൂടെനി
വനിലെയനിരുതനപ്പെടെണണ.  അങ്ങനന  വനിലെയനിരുത്തുകമന്ത്യാള  അതനില്  കൃതനമന്ത്യായ  ചെനിലെ
കപന്ത്യാരന്ത്യായ്മകേള ചൂണനിക്കന്ത്യാണനിക്കനപ്പെട്ടനിടണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെന്ത്യാള സനി.&എ.ജനി.-യുനടെ റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്
വനനിടണസ്റ്റ്.  ആ  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടനില്  പറയുനതസ്റ്റ്,  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിനലെ  128  തസ്തനികേകേളനിലെന്ത്യായനി
452  ഒഴനിവുകേളനികലെയസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വനിജന്ത്യാപനണ  നചെയ്യന്ത്യാന  വരഷങ്ങളന്ത്യായനി
നനില്ക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. 11  മുതല്  77  മന്ത്യാസണ വനരയന്ത്യാണസ്റ്റ് കേന്ത്യാലെതന്ത്യാമസണ. 6  വരഷണവനര
കേന്ത്യാലെതന്ത്യാമസണ.  ബനനപ്പെട്ട വകുപ്പുകേളനില് കവക്കനസനികേളുണസ്റ്റ്.  ആനള തരണനമന്നു
പറഞ്ഞസ്റ്റ് റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് നകേന്ത്യാടുതനിട്ടസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് വനിജന്ത്യാപനണ നചെയ്യന്ത്യാന പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.യുനടെ
ഭന്ത്യാഗത്തുനനിനസ്റ്റ്  ആറുണ  ഏഴുണ  വരഷണ  കേന്ത്യാലെതന്ത്യാമസമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഉണന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.  പനിനന
വനിജന്ത്യാപനണ കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്, പരസ്പീക കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് റന്ത്യാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ് തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കനി വസ്പീണണ ഇവനിനടെ
വരുകമന്ത്യാകഴയണ  പത്തുപനണസ്റ്റ്  വരഷമന്ത്യാവുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇത്രമന്ത്യാത്രണ  കേന്ത്യാലെതന്ത്യാമസണ
വരുന്നു.  അതനില്തനന പറയുന്നു, 107  ഒഴനിവുകേളനികലെയസ്റ്റ്  5  വരഷണ കേന്ത്യാലെതന്ത്യാമസണ
വനനിടണസ്റ്റ്. 103 ഒഴനിവനികലെയസ്റ്റ് 5 മുതല് 10 വരഷണവനര കേന്ത്യാലെതന്ത്യാമസണ വരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജന്ത്യാരജസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതുകപന്ത്യാനലെ സന്ത്യാഫനിനന കൂട്ടനിനക്കന്ത്യാടുതന്ത്യാല്
ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കനപ്പെടുനമങനില്  നലതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നമുക്കസ്റ്റ്  യന്ത്യാനതന്ത്യാരു  വനികരന്ത്യാധവുമനില.  പകക
അതനിനനുസൃതമന്ത്യായനി എഫനിഷനനസനിയുനടെ ഭന്ത്യാഗതസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് reciprocate  നചെയ്യുന്നുകണന്ത്യാ എനസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുതന്ത്യാന നമുക്കസ്റ്റ് സന്ത്യാധനിക്കണണ.
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എല്.ഡനി.സനി.  പരസ്പീകനയ  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  അണഗങ്ങള
സണസന്ത്യാരനിക്കുകേയുണന്ത്യായനി.  ആഗസസ്റ്റ്  5-ാം തസ്പീയതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്,  പതനണതനിട്ട
ജനിലകേളനിനലെ ഏതന്ത്യാണസ്റ്റ് രണസ്റ്റ് ലെകകതന്ത്യാളണ ആളുകേള എഴുതനിയ എല്.ഡനി. ക്ലന്ത്യാരക്കസ്റ്റ്
പരസ്പീക നടെനതസ്റ്റ്. അകങ്ങയറണ ജനവനിരുദമന്ത്യായ, യുവന്ത്യാക്കളന്ത്യായ നതന്ത്യാഴനിലെകനകഷകേനര
പൂരണമന്ത്യായുണ  അവകഹളനിക്കുന  തരതനില്,  അവരുനടെ  ഭന്ത്യാവനിയനില്  കേരനിനനിഴല്  വസ്പീഴസ്റ്റ് ത്തുന
തരതനില്,  അവരുനടെ പ്രതസ്പീകനയ തലനിനക്കടുത്തുന തരതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  ആ പരസ്പീക
അരകങ്ങറനിയതസ്റ്റ്  എനതസ്റ്റ്  വളനര  വനകമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഞന്ത്യാന  അതനിനന്റെ  വനിശദന്ത്യാണശങ്ങളനികലെയസ്റ്റ്
കപന്ത്യാകുനനില.  ഇവനിനടെ  ഒന്നുരണസ്റ്റ് കേന്ത്യാരനങ്ങള പരന്ത്യാമരശനിക്കനപ്പെട.  കലെബര ഇനഡന
അടെക്കമുള്ള  ചെനിലെ  നതന്ത്യാഴനില്  പ്രസനിദസ്പീകേരണങ്ങളനിലുണ  നനഗഡകേളനിലുണ  വരുന  കചെന്ത്യാദനങ്ങള
അകതപടെനി ആവരതനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കചെന്ത്യാദനണ,  അതനിനന്റെ നന്ത്യാലെസ്റ്റ്  ഓപ്ഷനസസ്റ്റ്,  നന്ത്യാലെസ്റ്റ്
ഓപ്ഷനസസ്റ്റ്  നതറന്ത്യാനണങനില്  അവ  അതുകപന്ത്യാനലെ  ആവരതനിക്കനപ്പെടുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കലെബര ഇനഡനയുനടെ ജുനനലെ ലെക്കതനിനലെ  27-ാംകപജനിനലെ കലെന്ത്യാകേചെരനിത്രവുമന്ത്യായനി
ബനനപ്പെട്ട 6 കചെന്ത്യാദനങ്ങള ഒരു വനതനന്ത്യാസവുമനിലന്ത്യാനത അകതപടെനി ആവരതനിച്ചനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ജസ്പീവശന്ത്യാസ്ത്രതനിനലെ രണസ്റ്റ് കചെന്ത്യാദനങ്ങള അകതപടെനി ആവരതനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. കനരനത
പറഞ്ഞതുകപന്ത്യാനലെ ചെരനിത്രവുണ  നപന്ത്യാതുവനിജന്ത്യാനവുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഏതന്ത്യാണസ്റ്റ്  30
കചെന്ത്യാദനങ്ങളുള്ളതനില്  27  കചെന്ത്യാദനങ്ങളുണ ഒഒൗട്ടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  സനിലെബസസ്റ്റ് ആനണനന്ത്യാണസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.
അകതന്ത്യാടുകൂടെനി ആ പരസ്പീകയുനടെ ആധനികേന്ത്യാരനികേത പൂരണമന്ത്യായനി തകേരുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കേന്ത്യാരണണ മറസ്റ്റ്
സബ്ജക്ടനില് ഒരുപകക വസ്പീക്കന്ത്യായനിടള്ള ആളുകേള കമക്കപ്പെസ്റ്റ് നചെയ്യന്ത്യാന ആഗ്രഹനിക്കുനതസ്റ്റ്
ജനറല് കനന്ത്യാളഡ്ജസ്റ്റ് വച്ചുനകേന്ത്യാണന്ത്യായനിരനിക്കുണ.  അകപ്പെന്ത്യാള ആ ജനറല് കനന്ത്യാളഡ്ജനിനലെ
മുഴുവന കചെന്ത്യാദനങ്ങളുണ ഒഒൗട്ടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് സനിലെബസസ്റ്റ് ആകുകമന്ത്യാള, നന്ത്യാനള ആ കചെന്ത്യാദനങ്ങള
മുഴുവന നനിങ്ങള റദ്ദേന്ത്യാക്കനിനയനസ്റ്റ് വനിചെന്ത്യാരനിക്കുകേ, ഒരു പരനിഹന്ത്യാരനമന നനിലെയനില് അതസ്റ്റ്
മൂലെനനനിരണയതനിനസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കുനനില എനസ്റ്റ് വനിചെന്ത്യാരനിക്കുകേ. എനന്ത്യാല്കപ്പെന്ത്യാലുണ ആ
റന്ത്യാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ് വരുകമന്ത്യാള അകങ്ങയറണ അപന്ത്യാകേത നനിറഞ്ഞതന്ത്യായനിരനിക്കുണ. കേന്ത്യാരണണ മറ്റു
സബ്ജക്ടസ്റ്റ് പഠനിച്ച ആളുകേളക്കസ്റ്റ് ആ സബ്ജക്ടനിനലെ മന്ത്യാരക്കുവച്ചസ്റ്റ് കേയറനികപ്പെന്ത്യാകേന്ത്യാണ.  ജനറല്
കനന്ത്യാളഡ്ജനില് അല്പ്പെണ കസ്ട്രേന്ത്യാങ്ങന്ത്യായനി  മറസ്റ്റ്  വനിഷയങ്ങളനില് അല്പ്പെണ വസ്പീക്കന്ത്യായനിടള്ള
ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  ജനറല്  കനന്ത്യാളഡ്ജസ്റ്റ്  വച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  തങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അരഹതനപ്പെട്ട  ഇടെങ്ങളനികലെയസ്റ്റ്
കേയറനിവരന്ത്യാന പറന്ത്യാത സന്ത്യാഹചെരനണ  വരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ആ പരസ്പീക പൂരണമന്ത്യായുണ
റദ്ദേന്ത്യാക്കണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  അഭനരതനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.  പരസ്പീക  എഴുതനിയ  ആളുകേളുനടെ
നനിരവധനി നനികവദനങ്ങള ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മുഖനമനനിക്കസ്റ്റ് ഉളനപ്പെനടെ വനനിടനണനന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന
മനസനിലെന്ത്യാക്കുനതസ്റ്റ്. ഞങ്ങളടെക്കമുള്ള എലന്ത്യാ എണ.എല്.എ.-മന്ത്യാരക്കുണ ആ പരന്ത്യാതനികേള
കേനിട്ടനിയനിടണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് സന്ത്യാന്ദേരഭനികേമന്ത്യായനി സൂചെനിപ്പെനിക്കന്ത്യാനകവണനി ഈ അവസരണ ഞന്ത്യാന
പ്രകയന്ത്യാജനനപ്പെടുത്തുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഈ പ്രശ്നതനില് സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗത്തുനനിനസ്റ്റ് വളനര
കൃതനമന്ത്യായ ഒരു ഇടെനപടെല് ഉണന്ത്യാകേണണ. ആ പരസ്പീക റദ്ദേന്ത്യാക്കന്ത്യാന തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാകേണണ.
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കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ വനിശദന്ത്യാണശങ്ങളനികലെയസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന കേടെക്കുനനില.  ചെനിലെ കചെന്ത്യാദനങ്ങള
ഇനനയുമന്ത്യായനി  യന്ത്യാനതന്ത്യാരു  ബനവുമനിലന്ത്യാതവയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആല്പസ്റ്റ്  പരവതനനിരയുനടെ  നസ്പീളണ
എത്രയന്ത്യാണസ്റ്റ്?  കകേരളതനിനലെ ഒരു എല്.ഡനി.  ക്ലന്ത്യാരക്കസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് അറനിഞ്ഞനിട്ടസ്റ്റ് എനന്ത്യാണസ്റ്റ്
കേന്ത്യാരനണ?  ശന്ത്യാനസമുദതനിലുണ നപസഫനികേസ്റ്റ്  സമുദതനിലുണ എത്ര ദകസ്പീപുണസ്റ്റ്;  25000  ആകണന്ത്യാ
30000 ആകണന്ത്യാ? 25000 ആയന്ത്യാല് നമുനക്കനസ്റ്റ്; 30000 ആയന്ത്യാല് നമുനക്കനസ്റ്റ്? ഇഒൗ
വകേ കചെന്ത്യാദനങ്ങളന്ത്യാകണന്ത്യാ കചെന്ത്യാദനികക്കണതസ്റ്റ്? കകേരളതനിനലെ ഒരു എല്.ഡനി. ക്ലന്ത്യാരക്കനിനന്റെ കജന്ത്യാലെനി
പരനിധനി എനന്ത്യാണസ്റ്റ്; അവര 50-56 വയസ്സുവനര സരവസ്പീസനിലെനിരനിക്കുകമന്ത്യാള അവരുനടെ
പരനിഗണനയനികലെയസ്റ്റ്  കേയറനി  വരുന വനിഷയങ്ങള എനനന്ത്യാനക്കയന്ത്യാണസ്റ്റ്;  അതനിലുള്ള
അവരുനടെ  ആറനിറസ്യൂഡസ്റ്റ്  എങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്;  കകേരളതനിനലെ  പശന്ത്യാതലെങ്ങള,  കകേരളതനിനന്റെ
ചെരനിത്രണ,  കകേരളതനിനന്റെ ഭൂമനിശന്ത്യാസ്ത്രണ,  പഞന്ത്യായതസ്പീരന്ത്യാജസ്റ്റ്  അടെക്കമുള്ള നനിയമങ്ങള,  ഇനനന
ഭരണഘടെന,  ഇനനയുനടെ  ചെരനിത്രണ,  ഇക്കന്ത്യാരനങ്ങനളന്ത്യാനക്ക പറയനട്ട.  അതനിനുപകേരണ
ഇറലെനിയുനടെ  ഏകേസ്പീകേരണതനിനസ്റ്റ്  ശമനിച്ച  ചെനിനകേനന്റെ  കപനരനന്ത്യാണസ്റ്റ്?  നനചെനസ്പീസസ്റ്റ്
നറവലെസ്യൂഷണറനി ലെസ്പീഗസ്റ്റ് ആരന്ത്യാണസ്റ്റ് രൂപസ്പീകേരനിച്ചതസ്റ്റ്? 1889-നലെ രണന്ത്യാണ ഇന്റെര നന്ത്യാഷണല്
എവനിനടെ നടെന്നു? ഒനക്ക കേമ്മസ്യൂണനിസസ്റ്റ് പ്രസന്ത്യാനവുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ട കചെന്ത്യാദനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അഖനിലെ കസ്ലേവസ്റ്റ്  പ്രസന്ത്യാനതനിനന്റെ വകന്ത്യാവസ്റ്റ്  ആരന്ത്യാണസ്റ്റ്?  ഒനന്ത്യാണ  കലെന്ത്യാകേ മഹന്ത്യായുദ
കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ് അകമരനിക്കന പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ് ആരന്ത്യാണസ്റ്റ്?  അതനില് ഒരു കചെന്ത്യാദനണ ഒരു കേന്ത്യാരണവശന്ത്യാലുണ
അണഗസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാന പറന്ത്യാത കചെന്ത്യാദനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സഡന്ത്യാനനിനലെ നസ്പീകഗ്രന്ത്യാകേനള നമ്മള എന്തു
വനിളനിക്കുന്നു?  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. പരസ്പീകയുനടെ കചെന്ത്യാദനമന്ത്യാണസ്റ്റ്. നന്ത്യാലെസ്റ്റ് ഉതരമന്ത്യാണസ്റ്റ് - ദഷ്മെന,
നസല്റ്റുകേള,  കേന്ത്യാപ്പെനിരനി,  കകേന്ത്യാക്കകസന്ത്യായനിഡ്സസ്റ്റ്.  കേന്ത്യാപ്പെനിരനി  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഉതരണ.  അകങ്ങയറണ
വണശസ്പീയത  നനിറഞ്ഞ  കചെന്ത്യാദനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നസ്പീകഗ്രന്ത്യാ  എന്നു  വനിളനിക്കുനതുതനന  വണശസ്പീയ
അധനികകപമന്ത്യായനിട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇനസ്റ്റ് കലെന്ത്യാകേണ കേണസനിഡര നചെയ്യുനതസ്റ്റ്.  ആ സമയതന്ത്യാണസ്റ്റ്
സഡന്ത്യാനനിനലെ നസ്പീകഗ്രന്ത്യാകേനള നമ്മള എന്തു വനിളനിക്കുന്നു എന്നുള്ള കചെന്ത്യാദനണ.   നമ്മള
ഒകന വനിളനിക്കന്ത്യാന പന്ത്യാടുള,  സഡന്ത്യാനനി സനിറനിസണസസ്റ്റ്  -  സഡന്ത്യാനനിനലെ പഒൗരന്മേന്ത്യാര എനന്ത്യാണസ്റ്റ്
നമ്മള വനിളനികക്കണതസ്റ്റ്.  അതനിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വനിളനിയുണ ഒരു അഭനിസണകബന്ത്യാധനയുണ
ഇനസ്റ്റ് കലെന്ത്യാകേണ അണഗസ്പീകേരനിച്ചു തരനില.  ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ നമ്മുനടെ പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  മനിനനിസരക്കസ്റ്റ്
ഒരുപനക  അനുഭവമുണന്ത്യാകുണ.  ആ  നനിലെയനില്  അകങ്ങയറണ  വണശസ്പീയത  നനിറഞ്ഞ,
ജയനിലെനിലെടെച്ചസ്റ്റ്  കകേനസടുകക്കണ തരതനിലുള്ള കചെന്ത്യാദനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്  കചെന്ത്യാദനകപപ്പെറുകേളനില്
ഉളനപ്പെടുത്തുനതസ്റ്റ്. ഇതന്ത്യാണസ്റ്റ് കചെന്ത്യാദനകപപ്പെറുകേളുനടെ നനിലെവന്ത്യാരനമങനില് എങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്
പന്ത്യാവനപ്പെട്ട ഉകദനന്ത്യാഗന്ത്യാരതനികേള തങ്ങളുനടെ ഏകേ പ്രതസ്പീകയന്ത്യായനിടള്ള സരക്കന്ത്യാര കജന്ത്യാലെനിയുമന്ത്യായനി
മുകനന്ത്യാടകപന്ത്യാകുകേ?  എത്രയധനികേണ  ആളുകേളുനടെ  വരഷങ്ങളന്ത്യായുള്ള  കേന്ത്യാതനിരനിപ്പെന്ത്യാണസ്റ്റ്?
എത്രകയന്ത്യാ  അധനികേണ  പരനിശസ്പീലെനങ്ങള.  ധന്ത്യാരന്ത്യാളണ  നതന്ത്യാഴനില്  പ്രസനിദസ്പീകേരണങ്ങളുണ
കലെബര ഇനന കപന്ത്യാലുള്ള മന്ത്യാഗസനിനുകേളുനമന്ത്യാനക്ക വന്ത്യാങ്ങനി അവരക്കു കേനിടന മുഴുവന
വരുമന്ത്യാനവുണ അതനില് ഇനനവസ്റ്റുനചെയസ്റ്റ്  വരഷങ്ങളുനടെ കേന്ത്യാതനിരനിപ്പെനിനുകശഷണ ലെനിസ്റ്റു
വനിളനിച്ചസ്റ്റ് പരസ്പീകക്കസ്റ്റ് ഹന്ത്യാജരന്ത്യാകകേണനി വരുകമന്ത്യാള  ഇതുകപന്ത്യാനലെയുള്ള കചെന്ത്യാദനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്
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കേനിടനനതങനില്  അവര  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്  നചെയ്യുകേ?  എനനിനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇഒൗ  ആളുകേകളന്ത്യാടെസ്റ്റ്
ഇത്രമന്ത്യാത്രണ വനികരന്ത്യാധണ വച്ചുപുലെരത്തുനതസ്റ്റ്; അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ സനിസണ
നമന്ത്യാതതനില് ഒനസ്റ്റ് അഴനിച്ചുപണനിയണണ.  ഇതസ്റ്റ്  ഏനതങനിലുണ ഒരു ഗവണനമന്റെനിനന്റെ
മന്ത്യാത്രണ ഉതരവന്ത്യാദനിതകമന്ത്യാനണനസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന പറയുനനില.  കേഴനിഞ്ഞ കുകറക്കന്ത്യാലെങ്ങളന്ത്യായനി
ആവരതനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങനന യന്ത്യാനതന്ത്യാരു ബനവുമനിലന്ത്യാത ചെനിലെ കചെന്ത്യാദനങ്ങളുണ
ആരുനടെനയന്ത്യാനക്കകയന്ത്യാ വനികൃത മനസ്സുകേള അകതപടെനി കചെന്ത്യാദനകപപ്പെറുകേളനില് പകേരതനി വയന
സന്ത്യാഹചെരനവുനമന്ത്യാനക്ക എലന്ത്യാ പരസ്പീകകേളനിലുണ നമുക്കസ്റ്റ് കേന്ത്യാണന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെനി ഉതരവന്ത്യാദനിതകകതന്ത്യാടുകൂടെനി നപരുമന്ത്യാറന്ത്യാന പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.ക്കസ്റ്റ്
കേഴനിയണണ.  അതനിനസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-നയ  കപ്രരനിപ്പെനിക്കണണ.  ഒരു  ഭരണഘടെനന്ത്യാ
സന്ത്യാപനമന്ത്യായതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ നനിന്നുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഒരു പരനിധനിക്കപ്പുറകതയസ്റ്റ് അവനര
വനിമരശനിക്കന്ത്യാന ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  പനക അവരുണ തങ്ങളുനടെ ഉതരവന്ത്യാദനിതകങ്ങള
ശരനിയന്ത്യാണവണണ നനിരവഹനിക്കുന്നുനണനസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതന്ത്യാന കേഴനിയുന ഒരു അനരസ്പീക
മുണന്ത്യാക്കണണ. ആ  നനിലെയനിലുള്ള  ഒരു  സമഗ്ര  ചെരച്ചയനികലെയസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  മന്ത്യാറണനമനസ്റ്റ്
സന്ത്യാന്ദേരഭനികേമന്ത്യായനി സൂചെനിപ്പെനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് എനന്റെ വന്ത്യാക്കുകേള അവസന്ത്യാനനിപ്പെനിക്കുന്നു.

മനി  .   നചെയരമന്ത്യാന:  ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്റ്റ്. പനി, അകങ്ങയസ്റ്റ് 1 (എ) നമര കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് സണസന്ത്യാരനിക്കന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്റ്റ്  .    പനി  .: സര,  2017-നലെ കകേരള പബനികേസ്റ്റ്  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷന
(കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ലടബസ്യൂണലെനിനന  സണബനനിച്ച  കൂടുതല്  ചുമതലെകേള)
ബനില്  നപന്ത്യാതുജനന്ത്യാഭനിപ്രന്ത്യായണ  ആരന്ത്യായുനതനിനന്ത്യായനി  31-12-2017  വനര  സരക്കുകലെറസ്റ്റ്
നചെയ്യണനമന  1 (എ) കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

നനിയമനങ്ങള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുന  ഒരു  ബനിലനിനന  സന്ത്യാധന്ത്യാരണ
സന്ത്യാഹചെരനതനില് എതനിരകക്കണതനില.  പകക നമുക്കു ചുറ്റുണ നനിലെനനില്ക്കുന ചെനിലെ
യന്ത്യാഥന്ത്യാരതനങ്ങള  കേണക്കനിനലെടുക്കുകമന്ത്യാള  ഇഒൗ  ഓരഡനിനനസനിനന  നനിരന്ത്യാകേരനിക്കന്ത്യാനത
നനിവൃതനിയനില.  ഇതനിനു മുനപുണ പലെ നനിയമനങ്ങളുണ അധനികേ ചുമതലെകേളന്ത്യായനി നന്ത്യാണ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  നനകേമന്ത്യാറനിയനിടണസ്റ്റ്.  എനന്റെ  അറനിവനില്  ഏകേകദശണ  പതനിനനന്ത്യാകനന്ത്യാളണ
സന്ത്യാപനങ്ങളുനടെ  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിട്ടനിടണസ്റ്റ്.  പകക  അതനില്
പലെതനിലുണ  ഇകപ്പെന്ത്യാഴുണ  നനിയമനങ്ങള  നടെനനിട്ടനില  എനതന്ത്യാണസ്റ്റ്  യന്ത്യാഥന്ത്യാരതനണ.  പലെ
സന്ത്യാപനങ്ങളുകടെയുണ  നനിയമനങ്ങള അധനികേ ചുമതലെകേളന്ത്യായനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിനട്ടങനിലുണ
നസഷനല്  റൂളുകേള  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കന്ത്യാതതസ്റ്റ്  നനിയമനങ്ങള  നടെത്തുനതനിനസ്റ്റ്  തടെസമന്ത്യായനി
നനില്ക്കുന്നു.  കദവസകണ  കബന്ത്യാരഡസ്റ്റ്  നനിയമനണ,  യൂണനികവഴനിറനി  അസനിസനമന്ത്യാരുനടെ  നനിയമനണ
എനനിവ  ഉദന്ത്യാഹരണങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ടനിബസ്യൂണലെനിനന്റെ  നനിയമനങ്ങളുണ
ഇകപ്പെന്ത്യാള 12-ാാമതന്ത്യായനി പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-നയ ഏല്പ്പെനിക്കന്ത്യാന കപന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എനന്ത്യാല്
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എന്നു നനിയമനണ നടെക്കുനമനസ്റ്റ് ഉറപ്പെനില.  സനിവനില് സരവസ്പീസനിനലെ നനിയമനണ,  സസ്പീനനികയന്ത്യാറനിറനി,
നപ്രന്ത്യാകമന്ത്യാഷന,  സലെണമന്ത്യാറണ  എനനിവ  സണബനനിച്ച  തരക്കങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേന്ത്യാലെതന്ത്യാമസണ
കൂടെന്ത്യാനതയുണ  കേന്ത്യാരനകമമന്ത്യായുണ  പരനിഹന്ത്യാരമുണന്ത്യാക്കുകേ  എന ലെകനകതന്ത്യാനടെയന്ത്യാണസ്റ്റ്   1985-ല്
അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ് ടനിബസ്യൂണല് ആക്ടസ്റ്റ് പന്ത്യാസന്ത്യാക്കനിയതസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത നനിയമതനിനന്റെ ചുവടു
പനിടെനിച്ചസ്റ്റ് 2010-ല് കകേന്ദ്ര സരക്കന്ത്യാര കനന്ത്യാട്ടനിഫനികക്കഷനനിലൂനടെ അകത ലെകനങ്ങകളന്ത്യാനടെ
കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ടനിബസ്യൂണല്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയുണന്ത്യായനി.  1985-ല്  കകേന്ദ്ര
സരക്കന്ത്യാര നനിയമണ ഉണന്ത്യാക്കനിനയങനിലുണ നസ്പീണ 25 വരഷങ്ങളക്കുകശഷമന്ത്യാണസ്റ്റ് കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ് ടനിബസ്യൂണല് നനിലെവനില് വനതസ്റ്റ്. 2010  വനര ഇതരണ കകേസ്സുകേള
നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിയനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് നനകേകേന്ത്യാരനണ നചെയനിരുനതസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത ടനിബസ്യൂണല് രൂപസ്പീകേരനിക്കുകമന്ത്യാള
ഇതരണ  കകേസ്സുകേള  തസ്പീരപ്പെന്ത്യാക്കുനതനില്  നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിയനിനലെ  കകേസ്സുകേളുനടെ  ബന്ത്യാഹുലെനണ
മൂലെമുണന്ത്യാകുന  കേന്ത്യാലെതന്ത്യാമസണ  ഒഴനിവന്ത്യാക്കുകേനയന  ലെകനണകൂടെനി  നമുക്കുണന്ത്യായനിരുന്നു.
എനന്ത്യാല് ഇനനത സനിതനി എനന്ത്യാണസ്റ്റ്?  ബഹുഭൂരനിപകണ കകേസ്സുകേളുണ ടനിബസ്യൂണല്
നകേന്ത്യാണസ്റ്റ് അവസന്ത്യാനനിക്കുനനില,  പലെതുണ അപ്പെസ്പീലുകേളന്ത്യായനി നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിയനില്  നകേട്ടനിക്കനിടെക്കുന
അവസയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നനിലെവനിനലെ  സന്ത്യാഹചെരനണ  ടനിബസ്യൂണല്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചതനിനന്റെ  ഉകദ്ദേശനനത
അപ്രസകമന്ത്യാക്കുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

മനറന്ത്യാരു പ്രധന്ത്യാനനപ്പെട്ട കേന്ത്യാരനണ,  ടനിബസ്യൂണലെനിനന്റെ പലെ വനിധനികേളുണ സരക്കന്ത്യാകരന്ത്യാ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-കയന്ത്യാ യഥന്ത്യാസമയണ നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കുനതനിനസ്റ്റ് തന്ത്യാല്പ്പെരനണ കേന്ത്യാണനിക്കുനനില
എനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ബഹുഭൂരനിപകണ  കകേസ്സുകേളുണ  കകേന്ത്യാടെതനിയലെകനമന്ത്യാകുന  സനിതനിയന്ത്യാണുള്ളതസ്റ്റ്.
വകുപ്പു നസകട്ടറനിമന്ത്യാനരയുണ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നസകട്ടറനിനയയുണ ടനിബസ്യൂണല് തന്ത്യാക്കസ്പീതു
നചെയ്യുന അവസയനികലെയണ  വനിളനിച്ചുവരുതനി  ശന്ത്യാസനികക്കണ  അവസയനികലെയണ
കേന്ത്യാരനങ്ങള  നചെനനതനിയനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.ടനിബസ്യൂണലെനിനന്റെ അവന്ത്യാരഡകേള ഇതരതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്
സരക്കന്ത്യാരുണ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുണ  നനകേകേന്ത്യാരനണ  നചെയ്യുനനതങനില്  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ടനിബസ്യൂണലെനിനന്റെ
പ്രസകനി?  അതനിനുകവണനി  എനനിനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഒരു  നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണണ?  ഇതസ്റ്റ്  സഭ  ഒനടെങണ
ആകലെന്ത്യാചെനികക്കണ വനിഷയമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഉകദനന്ത്യാഗസരക്കനിടെയനിനലെ സരവസ്പീസസ്റ്റ് സണബനനിച്ച
കേന്ത്യാരനങ്ങളനില് അനസ്പീതനിയുണ വനികവചെനവുണ ഉണന്ത്യാകുന സന്ത്യാഹചെരനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരക്കസ്റ്റ്
ടനിബസ്യൂണലെനിനന ആശയനികക്കണനി വരുനതസ്റ്റ്. സകതനമന്ത്യായനി പ്രവരതനിക്കന്ത്യാന അനുവദനിക്കന്ത്യാനത
സകനണ  ഇഷങ്ങളുണ  തന്ത്യാല്പ്പെരനങ്ങളുണ  സണരകനിക്കുനതനിനന്ത്യായനി  ഭരണയനനത
ഭരണന്ത്യാധനികേന്ത്യാരനികേള  ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കുകമന്ത്യാള  സനിവനില്  സരവസ്പീസനില്  അസണതൃപനിയുണ
പ്രശ്നങ്ങളുണ ഉണന്ത്യാകുന്നു. മന്ത്യാനദണ്ഡങ്ങള പന്ത്യാലെനിക്കന്ത്യാനതയുള്ള സലെണമന്ത്യാറണ, പലെകപ്പെന്ത്യാഴുണ
ടനിബസ്യൂണലെനില്  കകേസ്സുകേളന്ത്യായനി  എത്തുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ  സരക്കന്ത്യാര  അധനികേന്ത്യാരതനില്  വനതനിനു
കശഷണ ഒരു മന്ത്യാനദണ്ഡവുണ പന്ത്യാലെനിക്കന്ത്യാനതയന്ത്യാണസ്റ്റ് സലെണമന്ത്യാറങ്ങള നടെതനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്.
വനന്ത്യാപകേ പരന്ത്യാതനികേളന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇതനിനനതനിനര ഉണന്ത്യായതസ്റ്റ്. നനിരവധനി കകേസ്സുകേളന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇതുസണബനനിച്ചസ്റ്റ്
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ടനിബസ്യൂണലെനില് ഫയല് നചെയ്യനപ്പെടുനതസ്റ്റ്.  ഭരണന്ത്യാധനികേന്ത്യാരനികേളുനടെ തന്ത്യാല്പ്പെരനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വഴങ്ങന്ത്യാതവനരയുണ  എതനിര  രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയ  കചെരനികേളനിലുള്ളവനരയുണ  തനിരഞപനിടെനിച്ചസ്റ്റ്   സലെണ
മന്ത്യാറ്റുന പ്രവണതയുണ അധനികേരനിച്ചു വരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ് വകുപ്പെനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇതരണ
സലെണമന്ത്യാറങ്ങള  ഏറവുണ  കൂടുതല്  നടെക്കുനതസ്റ്റ്.  നനിഷ്പകതകയന്ത്യാനടെ  നപരുമന്ത്യാകറണ
കപന്ത്യാലെസ്പീസനിനന സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ ചെടകേമന്ത്യാക്കനി മന്ത്യാറനിയനിരനിക്കുന്നു.  സലെണമന്ത്യാറഭസ്പീതനിമൂലെണ
കപന്ത്യാലെസ്പീസകേന്ത്യാര ഭരണകേകനിയുനടെ രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയ തന്ത്യാല്പ്പെരനങ്ങളക്കനുസരനിച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ് പ്രവരതനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ഇനസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്  ഉണന്ത്യാകുന  എലന്ത്യാ  പ്രശ്നങ്ങളുനടെയുണ  അടെനിസന്ത്യാനകേന്ത്യാരണണ
കപന്ത്യാലെസ്പീസനിനന്റെയുണ ബസ്യൂകറന്ത്യാകസനിയുനടെയുണ നനിഷ്പകത നഷനപ്പെട്ടതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഉണന്ത്യായനിടള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്  സനിവനില്  സരവസ്പീസനിനസ്റ്റ്  സകതനമന്ത്യായനി  പ്രവരതനിക്കുനതനിനുള്ള
സന്ത്യാഹചെരനമുണന്ത്യാകേണണ.  നനിയമങ്ങളുണ  ചെട്ടങ്ങളുണ  പന്ത്യാലെനിച്ചുനകേന്ത്യാണന്ത്യാകേണണ  നനിയമനങ്ങളുണ
നപ്രന്ത്യാകമന്ത്യാഷനുണ സലെണമന്ത്യാറങ്ങളുണ നടെകതണതസ്റ്റ്. അതുകപന്ത്യാനലെ സനിവനില് തരക്കങ്ങള
കുറയനതനിനുണ നടെപടെനിയുണന്ത്യാകേണണ. സസ്പീനനികയന്ത്യാറനിറനി നനിശയനിക്കുനതനിനുണ ഉകദനന്ത്യാഗ
കേയറങ്ങളക്കുണ നനിലെവനിനലെ ചെട്ടങ്ങള കൃതനമന്ത്യായനി പന്ത്യാലെനിച്ചന്ത്യാല് സരവസ്പീസസ്റ്റ് തരക്കങ്ങള
കുറയുണ.   സലെണമന്ത്യാറങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനകമന്ത്യായ മന്ത്യാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിക്കുകേയുണ അവ
പന്ത്യാലെനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിക്കുകേയുണ കവണണ.  രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയ ലെകനകതന്ത്യാനടെയുള്ള
സലെണമന്ത്യാറങ്ങള  ഇലന്ത്യാതന്ത്യാക്കണണ.  സനിവനില്  സരവസ്പീസനിനന  രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയ  ലെകനങ്ങള
കനടുനതനിനുള്ള ചെടകേമന്ത്യായനി ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കുന നനിലെവനിനലെ പ്രവണതയണ അറുതനിയുണന്ത്യാകേണണ.
എലന്ത്യാ  നനിയമനങ്ങളുണ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടെണനമന്നു  തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനന്റെ  അഭനിപ്രന്ത്യായണ.
അഴനിമതനിയുണ സകജനപകപന്ത്യാതവുണ ബന്ധു നനിയമനങ്ങളുണ അവസന്ത്യാനനിക്കണനമങനില്
എലന്ത്യാ  നനിയമനങ്ങളുണ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടെണണ.  സന്ത്യാമൂഹനനസ്പീതനി  ഉറപ്പെന്ത്യാക്കുനതനിനുണ
സണവരണണ പന്ത്യാലെനിക്കുനതനിനുണ ഇതസ്റ്റ് അതനന്ത്യാവശനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ഇതരനമന്ത്യാരു  ആവശനതനിനസ്റ്റ്  ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്  ഇറക്കനിയതനിനന്റെ  സന്ത്യാണഗതനനമനനനസ്റ്റ്
മനസനിലെന്ത്യാകുനനില.  ഇത്രയുണ  ലെളനിതമന്ത്യായ  ഒരു  കേന്ത്യാരനതനില്കപ്പെന്ത്യാലുണ  ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്
കവണനമനതസ്റ്റ് കഖദകേരമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ ഓരഡനിനനസസ്റ്റ് പുറനപ്പെടുവനിച്ചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  2017
ജൂനനലെ  15-ാം തസ്പീയതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഏഴന്ത്യാണ  സകമ്മളനണ വനിളനിച്ചു കചെരക്കന്ത്യാന കനന്ത്യാട്ടസ്പീസസ്റ്റ്
അയയനതനിനസ്റ്റ്  നവറുണ ഏകഴന്ത്യാ എകട്ടന്ത്യാ ദനിവസങ്ങളക്കുമുമസ്റ്റ്,  സഭന്ത്യാസകമ്മളനതനിനസ്റ്റ്
തുച്ഛമന്ത്യായ ദനിവസങ്ങള മന്ത്യാത്രണ ബന്ത്യാക്കനിയനിരനിനക്ക ഓരഡനിനനസസ്റ്റ് പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചതസ്റ്റ് സഭകയന്ത്യാടുള്ള
അനന്ത്യാദരവന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സഭ  സകമ്മളനിക്കന്ത്യാതനിരനിക്കുകേയുണ  നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണതനിനുള്ള  അതനന്ത്യാവശന
സന്ത്യാഹചെരനണ  നനിലെനനില്ക്കുന്നു  എനസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  ഗവരണരക്കസ്റ്റ്  കബന്ത്യാധനനപ്പെടുകേയുണ
നചെയന്ത്യാല് ഭരണഘടെനയുനടെ 213-ാം ആരട്ടനിക്കനിള പ്രകേന്ത്യാരണ സരക്കന്ത്യാരനിനസ്റ്റ് ഓരഡനിനനസനിലൂനടെ
നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണണ  നടെതന്ത്യാണ.  ഇഒൗ  ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്  പ്രഖനന്ത്യാപനിക്കന്ത്യാന  എനസ്റ്റ്  അതനന്ത്യാവശന
സന്ത്യാഹചെരനമന്ത്യാണസ്റ്റ് നനിലെവനിലുണന്ത്യായനിരുനതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് മനസനിലെന്ത്യാകുനനില.  സഭ സകമ്മളനി
ക്കുനതനിനന്ത്യായനി പകതന്ത്യാ ഇരുപകതന്ത്യാ ദനിവസങ്ങള മന്ത്യാത്രണ ബന്ത്യാക്കനിയനിരനിനക്ക, അതനിനസ്റ്റ്
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കേന്ത്യാതനിരനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയന്ത്യാത എനസ്റ്റ് അവശന സന്ത്യാഹചെരനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്
പ്രഖനന്ത്യാപനികക്കണനിവനനതനസ്റ്റ്  വനകമന്ത്യാക്കണണ.  ഇഒൗ  ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്  പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചതലന്ത്യാനത
ഇക്കന്ത്യാരനതനില്  എന്തു  തുടെരനടെപടെനികേള  സകസ്പീകേരനിച്ചുനവനസ്റ്റ്  വനകമന്ത്യാക്കണണ.   അതനന്ത്യാവശന
സന്ത്യാഹചെരനങ്ങള  അലന്ത്യാനതയുണ  ലെന്ത്യാഘവകതന്ത്യാനടെയുണ  ഓരഡനിനനസകേള  പ്രഖനന്ത്യാപനിക്കുനതസ്റ്റ്
നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണ  സഭയുനടെ  അധനികേന്ത്യാരതനിനകമലുള്ള  കേടെനന്ത്യാകമണവുണ  അനന്ത്യാദരവുമന്ത്യായനി
കേണക്കന്ത്യാക്കണണ.  എകനികേസ്യൂട്ടസ്പീവനിനന്റെ  ഇതരണ  കേടെന്നുകേയറനത  നനിയമസഭ  ശകമന്ത്യായനി
എതനിരക്കണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് എനന്റെ അഭനിപ്രന്ത്യായണ. ഉദന്ത്യാസസ്പീനവുണ, നനിരുതരവന്ത്യാദപരവുമന്ത്യായ
ഇതരണ ഓരഡനിനനസസ്റ്റ് പ്രഖനന്ത്യാപനങ്ങള, ഓരഡനിനനസസ്റ്റ് പ്രഖനന്ത്യാപനിക്കന്ത്യാനുള്ള സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ
വനികശഷന്ത്യാധനികേന്ത്യാരതനിനന്റെ ദരുപകയന്ത്യാഗമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതരണ ദരുപകയന്ത്യാഗങ്ങള വനന്ത്യാപകേമന്ത്യായതന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്  പ്രഖനന്ത്യാപനിക്കുനതനിനുള്ള  അതനന്ത്യാവശന  സന്ത്യാഹചെരനണ  എനനനസ്റ്റ്
പരനികശന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാന  കകേന്ത്യാടെതനിക്കസ്റ്റ്  അധനികേന്ത്യാരമുനണനസ്റ്റ്  കൃഷ്ണകുമന്ത്യാരസനിണഗസ്റ്റ്  കകേസനില്
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട സപ്രസ്പീണകകേന്ത്യാടെതനി പരന്ത്യാമരശനിക്കന്ത്യാനുണന്ത്യായ പ്രധന്ത്യാന കേന്ത്യാരണണ.  ഓരഡനിനനസകേള
സഭയനില്  വയന്ത്യാനത  പുന:പ്രഖനന്ത്യാപനിക്കുനതസ്റ്റ്  ഭരണഘടെനന്ത്യാ  വനിരുദമന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  ഇഒൗ
കകേസനില് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട സപ്രസ്പീണകകേന്ത്യാടെതനി വനിധനി പറയുകേയുണ നചെയ.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇഒൗ  ഓരഡനിനനസനിനന  സഭ  ഏകേകേണ്ഠമന്ത്യായനി  തളളനിക്കളയണണ.  ജനന്ത്യാധനിപതനതനിനന്റെയുണ
സഭയുനടെയുണ  അനസസ്റ്റ്  സണരകനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  അതനന്ത്യാവശനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.   ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്
ഇറക്കുനതനിനുള്ള അധനികേന്ത്യാരണ  വളനര  ശദകയന്ത്യാനടെ  ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കന്ത്യാന അതസ്റ്റ്  സരക്കന്ത്യാരനിനന
കപ്രരനിപ്പെനിക്കുകേയുണ  നചെയ്യുണ.  ബനിലനിനന്റെ  ഉള്ളടെക്കകതന്ത്യാടെസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  വനികയന്ത്യാജനിപ്പെനിനലങനിലുണ
കമല്പ്പെറഞ്ഞ  വസ്തുതകേള  കേണക്കനിനലെടുതസ്റ്റ്  ഇഒൗ  ഓരഡനിനനസനിനന  ഞന്ത്യാന
നനിരന്ത്യാകേരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

മനി  .    നചെയരമന്ത്യാന:  ശസ്പീ.  ചെനിറയണ കഗന്ത്യാപകുമന്ത്യാര,  അകങ്ങയസ്റ്റ്  2 (ബനി)  നമര
കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് സണസന്ത്യാരനിക്കന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ചെനിറയണ  കഗന്ത്യാപകുമന്ത്യാര:  സര,  2017-നലെ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സരവസ്പീസസ്റ്റ്
കേമ്മസ്പീഷന  (കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്   നനടബസ്യൂണലെനിനന  സണബനനിച്ച  കൂടുതല്
ചുമതലെകേള)  ബനില് ഒരു നസലെക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയുനടെ പരനിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണനമന  2
(ബനി) കഭദഗതനി ഞന്ത്യാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

സണസന്ത്യാന  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരുനടെ  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  സണബനനിച്ച  വനിഷയങ്ങള  നനഹകക്കന്ത്യാടെതനി
നതന്ത്യാടതന്ത്യാനഴ  നകേട്ടനിക്കനിടെക്കുന  ഒരവസയുണന്ത്യായകപ്പെന്ത്യാള  അതനിനനന്ത്യാരു  പരനിഹന്ത്യാരനമന
നനിലെയനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് കകേരള അഡസ്റ്റ് മനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ് നനടബസ്യൂണല് നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനിയതസ്റ്റ്.  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  നനടബസ്യൂണല്  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരുനടെ  നനിയമനണ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സരവസ്പീസസ്റ്റ്
കേമ്മസ്പീഷനനില്  നനികനിപമന്ത്യാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കവണനിയുള്ള  ഇഒൗ  ബനില്  നകേന്ത്യാണവന
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  സരക്കന്ത്യാരനിനന  ഞന്ത്യാന  അഭനിനന്ദേനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.   കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ്  ഏരനപ്പെടുതനിയ  അപ്രഖനന്ത്യാപനിത  നനിയമനനനികരന്ത്യാധനണ
അവസന്ത്യാനനിപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്  ഇഒൗ ഗവണനമന്റെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെന്ത്യാള അധനികേന്ത്യാരതനിലെനിരനിക്കുന ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്



നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണകേന്ത്യാരനണ 447

എലന്ത്യാ  നനിയമനങ്ങളുണ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടെന്ത്യാനന്ത്യാണസ്റ്റ്  തസ്പീരുമന്ത്യാനനിച്ചനിടള്ളതസ്റ്റ്.   യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  നപനഷന പ്രന്ത്യായണ  ഉയരതനി,  പങന്ത്യാളനിത നപനഷന നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനി,
നനിലെവനിലുണന്ത്യായനിരുന  തസ്തനികേകേള  വലെനിയ  അളവനില്  നവട്ടനിക്കുറച്ചു,  നനിയമന  നനികരന്ത്യാധനണ
ഏരനപ്പെടുതനി.  ഇതനിനനതനിനര  നഎതനിഹന്ത്യാസനികേമന്ത്യായ  നനിരവധനി  സമരങ്ങളുണ  പ്രകകന്ത്യാഭങ്ങളുണ
കകേരളതനിനലെ യുവന്ത്യാക്കള നടെതനി.  ആ സമരങ്ങളുനടെനയലന്ത്യാണ  ഫലെമന്ത്യായനി  ഉയരന്നു
വനതന്ത്യാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിനലെ  ഇടെതുപക  ജനന്ത്യാധനിപതനമുനണനി  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്.   അതുനകേന്ത്യാണ
തനന ഇഒൗ ഗവണനമന്റെനിനന്റെ ആദനനത കേന്ത്യാബനിനറസ്റ്റ് കയന്ത്യാഗതസ്പീരുമന്ത്യാനങ്ങളനില് ഒനസ്റ്റ്,
സരക്കന്ത്യാര  വകുപ്പുകേളനിനലെ  തസ്തനികേകേളനിലുണന്ത്യാകുന  ഒഴനിവുകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്
നചെയ്യണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  പറഞ്ഞനിടണ  പലെ  സന്ത്യാപന  കമധന്ത്യാവനികേളുണ  ഒഴനിവുകേള
റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  നചെയ്യന്ത്യാത അവസ നനിലെവനിലുനണന കേന്ത്യാരനണ   ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  കേന്ത്യാകണണതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അതരണ ആളുകേനള കേരശനമന്ത്യായനി തന്ത്യാക്കസ്പീതസ്റ്റ്  നചെയ്യുകേയുണ സന്ത്യാപന കമധന്ത്യാവനികേളനക്കതനിനര
നടെപടെനി  സകസ്പീകേരനിക്കുകേയുണ  നചെയ്യണനമനസ്റ്റ്  ഇഒൗ  അവസരതനില്  ചൂണനിക്കന്ത്യാണനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര  പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ച  ഇളവുകേള,  ആനുകൂലെനങ്ങള  തുടെങ്ങനിയവ
ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലെഭനമന്ത്യാകക്കണതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അവയന്ത്യാവശനമന്ത്യായ  കസവനങ്ങള  കേനിട്ടന്ത്യാതനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്
ഗുരുതരമന്ത്യായ  അവസയന്ത്യാണസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  ഗഒൗരവമന്ത്യായനി  കേന്ത്യാണണനമനസ്റ്റ്
ഞന്ത്യാന ആവശനനപ്പെടുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

കകേന്ദ്ര  സരക്കന്ത്യാര  ഹയര  ആന്റെസ്റ്റ്  നഫയര  (കേരന്ത്യാര  നനിയമനവുണ  ദനിവസ  കവതനവുണ)
കപന്ത്യാളനിസനി  നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇനനയനില്  ഏറവുമധനികേണ  നതന്ത്യാഴനില്
നകേന്ത്യാടുക്കുന  കമഖലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്  യു.പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  അതുകപന്ത്യാലുണ  ഇകപ്പെന്ത്യാള  ഇലന്ത്യാതന്ത്യായനി
നകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഏതന്ത്യാണസ്റ്റ്  മൂനനില്രണസ്റ്റ്  തസ്തനികേകേള  നനിരതലെന്ത്യാക്കനി.  ഇഒൗ
സന്ത്യാഹചെരനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ കമന്മേ നമ്മള കേന്ത്യാകണണതസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ
സവരണ ജൂബനിലെനി ആകഘന്ത്യാഷതനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി 2017 ഒകക്ടന്ത്യാബറനില് തനന എലന്ത്യാ
കുടെനിശനികേ  കജന്ത്യാലെനികേളുണ  നചെയതസ്പീരക്കുനമനസ്റ്റ്  പബനികേസ്റ്റ്  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷന  ഉറപ്പു
നലനിയതനിനന്റെ  അടെനിസന്ത്യാനതനില്  ഇഒൗ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  120  ഓളണ  തസ്തനികേകേള
അനുവദനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ് പബനികേസ്റ്റ് സരവസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മസ്പീഷന 401
തസ്തനികേകേള ആവശനനപ്പെട്ടതനില് അനസ്റ്റ് ആനകേ അനുവദനിച്ചതസ്റ്റ് 13 എണമന്ത്യാണസ്റ്റ്. അകത
അവസരതനില് ഇഒൗ ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  വനസ്റ്റ്  ഒരു വരഷണ പനിനനിട്ടകപ്പെന്ത്യാള  120  തസ്തനികേകേളന്ത്യാണസ്റ്റ്
അനുവദനിച്ചതസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  എലന്ത്യാമന്ത്യായനി  എന്നു  കേരുതുനനില,  ഇനനിയുണ  ധന്ത്യാരന്ത്യാളണ
തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കനപ്പെകടെണതന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.  അവനിനടെ കജന്ത്യാലെനിഭന്ത്യാരണ കൂടുതലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.
നനടബസ്യൂണലെനിനന്റെ  നനിയമനണ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുകമന്ത്യാള  സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായുണ
നനടബസ്യൂണലെനിലുണന്ത്യാകുന  ധന്ത്യാരന്ത്യാളണ  പ്രശ്നങ്ങളുണ  കകേസ്സുകേള  നകേട്ടനിക്കനിടെക്കുനതുണ
പരനിഹരനിക്കനപ്പെകടെണതുണസ്റ്റ്. എലന്ത്യാ നനിയമനങ്ങളുണ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-നയ ഏല്പ്പെനിക്കന്ത്യാന
സരക്കന്ത്യാര തസ്പീരുമന്ത്യാനനിക്കുകമന്ത്യാഴുണ അവനിനടെ ആവശനമന്ത്യായ ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരനില എന പ്രശ്നണ
നമ്മള കനരനിടുന്നുണസ്റ്റ്.  അതനിനന ഒരു പരനിധനിവനര കനരനിടെന്ത്യാന കേമസ്യൂട്ടനനറകസഷന
നകേന്ത്യാണസ്റ്റ് സന്ത്യാധനിക്കുണ.   തനിരുവനനപുരണ, പതനണതനിട്ട, എറണന്ത്യാകുളണ, കകേന്ത്യാഴനികക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്
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എനസ്പീ നന്ത്യാലെസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില് മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാള ഓണനനലെന സണവനിധന്ത്യാനമുള്ളതസ്റ്റ്.
മറസ്റ്റ് പതസ്റ്റ് ജനിലകേളനില്ക്കൂടെനി ഓണനനലെന സണവനിധന്ത്യാനണ ഏരനപ്പെടുതനിയന്ത്യാല് നമുക്കസ്റ്റ്
ഒരു പരനിധനിവനര കജന്ത്യാലെനിഭന്ത്യാരണ കുറയന്ത്യാന കേഴനിയുണ. ഇകപ്പെന്ത്യാള ആയനിരതനിയഞ്ഞൂകറന്ത്യാളണ
കപരന്ത്യാണസ്റ്റ് ഓണനനലെന വഴനി പരസ്പീക എഴുതുനതസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ് ഏഴന്ത്യായനിരകതന്ത്യാളണ ആളുകേനളങനിലുണ
ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കനപ്പെടുന  രസ്പീതനിയനില്  മന്ത്യാറനിക്കഴനിഞ്ഞന്ത്യാല്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ  കജന്ത്യാലെനിഭന്ത്യാരണ
കുറയന്ത്യാന പറ്റുണ. അതനിനന്ത്യായനി എലന്ത്യാ ജനിലകേളനിലുണ ഓണനനലെന സണവനിധന്ത്യാനണ ശകനിനപ്പെടുതന്ത്യാന
കേഴനിയണണ.  ഏറവുണ ജനപ്രനിയ തസ്തനികേകേളന്ത്യായനിടള്ള എല്.ഡനി.സനി.,  എല്.ജനി.എസസ്റ്റ്.
തസ്തനികേകേളുനടെ  നനിയമനങ്ങള  മൂനസ്റ്റ്  വരഷതനിനലെന്ത്യാരനിക്കല്  നടെക്കുന  അവസയുണന്ത്യായനി.
ഇകപ്പെന്ത്യാഴുണ  റന്ത്യാങസ്റ്റ്  ലെനിസ്റ്റുണസ്റ്റ് എനതനിനന്ത്യാല്  18  വയസനില് അകപകനിക്കുന യുവന്ത്യാക്കളക്കസ്റ്റ് 20
വയസന്ത്യാകുകമന്ത്യാകഴയണ  കജന്ത്യാലെനി  ലെഭനിക്കുന അവസയുണന്ത്യായനി.  ഇതസ്റ്റ്  സരക്കന്ത്യാര  സരവസ്പീസനില്
യുവന്ത്യാക്കളുനടെ  പ്രന്ത്യായണ  കുറയനതനിനസ്റ്റ്  ഇടെയന്ത്യാക്കനി.  ഫലെതനില്  പബനികേസ്റ്റ്  സരവസ്പീസസ്റ്റ്
കേമ്മസ്പീഷനന്റെ നനിലെവന്ത്യാരണ ഉയരതന്ത്യാന കേഴനിഞ.  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്,  എനനകസസ്റ്റ്,  വനണ,  വകുപ്പുകേളനില്
വന്ത്യാരഷനികേ റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്നമന്റെസ്റ്റ് ഇക്കന്ത്യാലെയളവനില് പബനികേസ്റ്റ് സരവസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മസ്പീഷന  നടെത്തുകേയുണന്ത്യായനി.
യൂണനികഫന്ത്യാണ കപന്ത്യാസ്റ്റുകേളനില് വരഷന്ത്യാവരഷണ റന്ത്യാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ് നനിലെവനില് വരന്ത്യാന തുടെങ്ങനി.
കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാണസബനിള,  സബസ്റ്റ്  ഇനനസക്ടര  തസ്തനികേകേളനില്  എലന്ത്യാ  വരഷവുണ
പുതനിയ റന്ത്യാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ് നനിലെവനില് വന്നുതുടെങ്ങനി.  ഇതനിനന്റെനയലന്ത്യാണ ഫലെമന്ത്യായനി മറ്റുപലെ
തസ്തനികേകേളുനടെയുണ നനിയമനണ അനനമന്ത്യായനി നസ്പീളുന സന്ത്യാഹചെരനണ ഉണന്ത്യായനിനക്കന്ത്യാണനി
രനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആകരന്ത്യാഗന-വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ  കമഖലെ,  നപന്ത്യാതുമരന്ത്യാമതസ്റ്റ്  വകുപ്പെസ്റ്റ്,  ഇറനികഗഷന,
നമഡനിക്കല്  വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസണ,  നടെകനിക്കല്  എഡസ്യൂകക്കഷന,  കൃഷനി  തുടെങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനിനലെ
നനിയമന നടെപടെനികേള അനനമന്ത്യായനി  നസ്പീളുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  2010  മുതലുള്ള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
നനിയമനങ്ങളുനടെ  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  നവരനിഫനികക്കഷനുണ  ഇകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
വനിട്ടനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ  കജന്ത്യാലെനിക്കസ്റ്റ്  അധനികേ  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിച്ചനിരുനനില.  എനന്ത്യാല്
2010  മുതലുള്ള നനിയമനങ്ങള പരനികശന്ത്യാധനിക്കുകമന്ത്യാള നസകകട്ടറനിയറനില് ഒരു അഡസ്പീഷണല്
നസകട്ടറനി  ഉളനപ്പെനടെ  14  നസകനുകേള  രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ
ജനിലന്ത്യാ ആഫസ്പീസകേളനിലുണ കമഖലെന്ത്യാ ആഫസ്പീസകേളനിലുമന്ത്യായനി ഒരു വരഷണ 22000 മുതല്
25000  വനര  നനിയമനങ്ങള  നടെക്കന്ത്യാറുണസ്റ്റ്.  ഇത്രയുണ  കപരുനടെ  നനിയമന  പരനികശന്ത്യാധനയസ്റ്റ്
സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായുണ  ഏനറ  തന്ത്യാമസണ  കനരനിടുണ.  ഇതസ്റ്റ്  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരുനടെ  നപ്രന്ത്യാകബഷന
ഡനിക്ലയര നചെയ്യുനതനിനുണ കേന്ത്യാലെതന്ത്യാമസമുണന്ത്യാക്കനി. ഇതസ്റ്റ് ഏനറ പരന്ത്യാതനിക്കസ്റ്റ് ഇടെനല്കുന
അവസയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ഇകപ്പെന്ത്യാള  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര  പതനിനന്ത്യാലെസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിനലെ  ആസന്ത്യാന
ആഫസ്പീസകേളനികലെയസ്റ്റ് 120 തസ്തനികേകേള അനുവദനിച്ചതസ്റ്റ് ഏനറ  അഭനിനന്ദേനന്ത്യാരഹമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ ആരദണ,  വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസണ, നനലെഫസ്റ്റ് മനിഷന തുടെങ്ങനിയ
പദതനികേളുനടെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  ധന്ത്യാരന്ത്യാളണ  തസ്തനികേകേള  ആകരന്ത്യാഗന  കമഖലെയനിലുളനപ്പെനടെ
സൃഷനിച്ചതസ്റ്റ്  അടെനിയനരമന്ത്യായനി  നനികേതണനമന  സരക്കന്ത്യാര  നനിരകദ്ദേശമനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
ഇകപ്പെന്ത്യാള നമഡനിക്കല് ഓഫസ്പീസരമന്ത്യാരുനടെ റന്ത്യാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ് പ്രസനിദസ്പീകേരനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  സന്ത്യാഫസ്റ്റ്
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നഴസ്റ്റ് സസ്റ്റ്,  നജ.പനി.എച്ചസ്റ്റ്.എന.,  ലെന്ത്യാബസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എനനിവയുനടെയുണ  റന്ത്യാങസ്റ്റ്  ലെനിസസ്റ്റ്
നനിലെവനിലുണസ്റ്റ്. വനനിതന്ത്യാ നബറന്ത്യാലെനിയനനികലെയസ്റ്റ് പുതനിയ നനിയമനങ്ങള നടെന്നു. കകേരളതനിനലെ 11
യൂണനികവഴനിറനികേളനില്  യുദകേന്ത്യാലെന്ത്യാടെനിസന്ത്യാനതനില്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  നനിയമനതനിനന്ത്യായനി
റന്ത്യാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ് ഉണന്ത്യാക്കനി. ഫഡസ്റ്റ് കസഫനി, മലെനിനസ്പീകേരണ നനിയനണ കബന്ത്യാരഡസ്റ്റ് തുടെങ്ങനി
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിനലെ  നനിയമനങ്ങളുണ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുകേയുണന്ത്യായനി.  ഇനതലന്ത്യാണ
നനിലെവനിനലെ ജസ്പീവനക്കന്ത്യാനര ഉപകയന്ത്യാഗനിച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ് കേമ്മസ്പീഷന നടെത്തുനതസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
കൂടുതല് തസ്തനികേ സൃഷനിക്കുനതനിനന്ത്യാവശനമന്ത്യായ സണവനിധന്ത്യാനണ നമുക്കുണന്ത്യാകേണണ. പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
പതനണതനിട്ടയനിലുണ പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടുണ നടെതനിയ  പരസ്പീകകേളനിനലെ അപന്ത്യാകേതകേനളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്
ഇവനിനടെ  പലെരുണ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണന്ത്യായനി.  ഇകപ്പെന്ത്യാള  നടെതനിയ  പരസ്പീകയനില്    മലെയന്ത്യാളണ
കചെന്ത്യാദനണ തമനിഴനികലെയസ്റ്റ് ടന്ത്യാനസസ്റ്റ് കലെറസ്റ്റ്  നചെയതനില് ഇരുപതനിയകഞന്ത്യാളണ കചെന്ത്യാദനങ്ങളനില്
ഗുരുതരമന്ത്യായ പനിശകുകേളുണന്ത്യായനി.  ഇനതലന്ത്യാണ  സണഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്  തസ്പീരച്ചയന്ത്യായുണ  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരുനടെ
കുറവുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  കമഖലെയനികലെയുണ  നപന്ത്യാതുകമഖലെയനികലെയുണ  നനിയമനങ്ങള
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്   വനിടെണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇഒൗ സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ നനിലെപന്ത്യാടെസ്റ്റ്.  കകേരളതനിനലെ
നചെറുപ്പെക്കന്ത്യാനര സണബനനിച്ചസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവരഷവുണ അവര  കനന്ത്യാനക്കതന്ത്യാദൂരതസ്റ്റ്
കേണണനട്ടസ്റ്റ് ഇരനിക്കുകേയന്ത്യായനിരുന്നു. ഇഒൗ നനിലെപന്ത്യാടെസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കുകമന്ത്യാള അങ്ങനനയുള്ള
നചെറുപ്പെക്കന്ത്യാരക്കസ്റ്റ് തസ്പീരച്ചയന്ത്യായുണ അവരുനടെ സകപ്നങ്ങള സന്ത്യാകന്ത്യാത്കേരനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയുണ.
കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  നനടബസ്യൂണലെനിനന്റെ  നനിയമനവുണ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുകമന്ത്യാള
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  ഉണന്ത്യാകുന  അധനികേകജന്ത്യാലെനിഭന്ത്യാരണ  ഒഴനിവന്ത്യാക്കന്ത്യാന  കേഴനിയുന  തരതനിലുള്ള
തസ്പീരുമന്ത്യാനങ്ങള  കൂടെനി  ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗത്തുനനിന്നുണ  ഉണന്ത്യാകേണണ.  അതുകപന്ത്യാനലെ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് സകനമന്ത്യായനി ആഫസ്പീസസ്റ്റ് നകേട്ടനിടെമുള്ളതസ്റ്റ് ഒരു സലെതസ്റ്റ് മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ബന്ത്യാക്കനി  13  സലെങ്ങളനിലുണ  ഭസ്പീമമന്ത്യായ  വന്ത്യാടെകേ നകേന്ത്യാടുതന്ത്യാണസ്റ്റ്  പ്രവരതനിക്കുനതസ്റ്റ്.   ഇകപ്പെന്ത്യാള
ഏതന്ത്യാണസ്റ്റ് നന്ത്യാലെസ്റ്റ് സലെതസ്റ്റ് സകനമന്ത്യായനി സലെണ അനുവദനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  ബന്ത്യാക്കനി ജനിലകേളനില്ക്കൂടെനി
സകനമന്ത്യായനി സലെണ കേനണതന്ത്യാനുണ നകേട്ടനിടെണ നനിരമ്മനിക്കന്ത്യാനുണ അങ്ങനന  ഭസ്പീമമന്ത്യായ
വന്ത്യാടെകേ  ഒഴനിവന്ത്യാക്കന്ത്യാനുണ  കേഴനിയതക്ക  രസ്പീതനിയനില്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-നയക്കൂടെനി  നമച്ചനപ്പെടുത്തുന
നനിലെയനില് കേന്ത്യാരനങ്ങള നചെയ്യണണ. നനിയമനങ്ങള നടെത്തുകമന്ത്യാള പരസ്പീക നടെതണണ,
നസലെകന ലെനിസസ്റ്റ് തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കണണ, നമകമ്മന്ത്യാ അയയണണ തുടെങ്ങനി ഒരുപന്ത്യാടെസ്റ്റ് കജന്ത്യാലെനികേളുണസ്റ്റ്. ആ
കജന്ത്യാലെനികേളനിനലെലന്ത്യാണ ഇകപ്പെന്ത്യാള  തന്ത്യാമസണ വന്നുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അവനയലന്ത്യാണ
കൃതനമന്ത്യായനി  നടെക്കണനമങനില്  തസ്പീരച്ചയന്ത്യായുണ  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  നനടബസ്യൂണലെനിനന്റെ
നനിയമനണ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിടെണണ. അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ മറസ്റ്റ് കമഖലെകേളനിനലെ നനിയമനണ
കൂടെനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടെണനമങനില്  അവരക്കന്ത്യാവശനമന്ത്യായ  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാനരക്കൂടെനി
നകേന്ത്യാടുതസ്റ്റ്  എലന്ത്യാ  സണവനിധന്ത്യാനവുണ  നമച്ചനപ്പെടുത്തുന  നനിലെയനികലെയസ്റ്റ്  കപന്ത്യാകേണനമനസ്റ്റ്
പറഞനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന അവസന്ത്യാനനിപ്പെനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    കേന്ത്യാരന്ത്യാട്ടസ്റ്റ് റസന്ത്യാഖസ്റ്റ്:  സര,  ഞന്ത്യാന കഭദഗതനിനയ പനിനന്ത്യാങ്ങുന്നു. 'കുതഴനിഞ്ഞ
പുസ്തകേതന്ത്യാളുകേളകപന്ത്യാനലെ'  അഥവന്ത്യാ  'കേന്ത്യാട്ടന്ത്യാന കേയറനിയ കേരനിമനിനകതന്ത്യാട്ടണ  കപന്ത്യാനലെ',
എങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ  ഉമ്മന  ചെന്ത്യാണനി  സരക്കന്ത്യാരനിനന  വനികശഷനിപ്പെനികക്കണതസ്റ്റ്?
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സമസ്ത  കമഖലെയനിലുണ  അഴനിമതനിയുണ  ധൂരത്തുണ  സകജനപകപന്ത്യാതവുമന്ത്യായനിരുനനികല
ഉമ്മന ചെന്ത്യാണനി സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ കേന്ത്യാലെത്തുള്ള ഭരണണ. നനദവതനിനന്റെ സകനണ നന്ത്യാനടെന
ഖനന്ത്യാതനിയനില് അഭനിമന്ത്യാനനിച്ചനിരുന മലെയന്ത്യാളനികേളക്കന്ത്യാനകേ മന്ത്യാനകക്കടുണന്ത്യാക്കനിയ സരനിത
കകേസണ ബന്ത്യാര കകേന്ത്യാഴയുനമന്ത്യാനക്ക ഇനസ്റ്റ് കകേരള ജനത ഒരനിക്കലുണ ഓരക്കന്ത്യാനകപന്ത്യാലുണ
ആഗ്രഹനിക്കന്ത്യാത കേന്ത്യാരനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്. 'എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. വരുണ, എലന്ത്യാണ ശരനിയന്ത്യാകുണ' എന
മുദന്ത്യാവന്ത്യാകേനണ  കകേരള  ജനത  നനകഞറനിയതസ്റ്റ്  നന്ത്യാണ  കേണ.  സഖന്ത്യാവസ്റ്റ്  പനിണറന്ത്യായനി  വനിജയനന്റെ
കനതൃതകതനില് അഴനിമതനി വനിമുക വനികേസന കേന്ത്യാഴ്ചപ്പെന്ത്യാടുള്ള ഒരു ഭരണണ കകേരളതനിലുണന്ത്യായനി.
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര  നനിലെണപരനിശന്ത്യാക്കനിയ  സന്ത്യാനതസ്റ്റ്  ഇനസ്റ്റ്  നല  നന്ത്യാകളയകവണനിയുള്ള
പുതനിനയന്ത്യാരു  കകേരളണ  സൃഷനിക്കുവന്ത്യാന  പ്രതനിജന്ത്യാബദമന്ത്യായനി  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര
ഒകട്ടനറ  കകമ പ്രവരതനങ്ങള നടെപ്പെന്ത്യാക്കനിവരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ-ആകരന്ത്യാഗന-
പരമരന്ത്യാഗത-വനവസന്ത്യായ  രണഗങ്ങളനില്  മന്ത്യാറതനിനന്റെ  പുതനിയ  കേന്ത്യാലെന്ത്യാവസ  കകേരള  ജനത
അനുഭവനിച്ചറനിയുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  'തമന്ത്യാനല്പ്പെണ  കേട്ടസ്റ്റ്  ഭുജനിച്ചന്ത്യാല്  അമലെവന്ത്യാസനികേനളന്ത്യാനക്ക
കേക്കുണ'  എന നചെന്ത്യാലനിനന  അനകരതമന്ത്യാക്കുന വനിധമന്ത്യായനിരനിക്കനികല  ഉമ്മന ചെന്ത്യാണനി
സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  ഭരണകേന്ത്യാലെനത  കകേരള  ജനതയസ്റ്റ്  ഓരക്കന്ത്യാനന്ത്യാകുകേ.  കകേരളതനിനലെ
സനിവനില് സരവസ്പീസനിനന സണബനനിച്ചസ്റ്റ് എക്കന്ത്യാലെവുണ ജനങ്ങളക്കുള്ള പരന്ത്യാതനികേള ഏനറയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അഴനിമതനി,  നകേടുകേന്ത്യാരനസത,  അനന്ത്യാവശനമന്ത്യായ  കേന്ത്യാലെതന്ത്യാമസണ,  സകജനപകപന്ത്യാതണ,
ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരുനടെ കമന്ത്യാശമന്ത്യായ നപരുമന്ത്യാറണ എനനിങ്ങനന നനിരവധനി ആകകപങ്ങളുണസ്റ്റ്.
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മുഖനമനനി  പ്രസ്തന്ത്യാവനിച്ചതുകപന്ത്യാനലെ  ഓകരന്ത്യാ  ഫയലുണ  ഓകരന്ത്യാ  ജസ്പീവനിതമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ആധുനനികേ/നനഹനടെകേസ്റ്റ്  യുഗതനില്  ഫയലുകേള  ഒച്ചനിഴയുനതുകപന്ത്യാനലെ  എന്നുപറഞ്ഞന്ത്യാല്
ഒച്ചനിനുതനന  മന്ത്യാനകക്കടെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നസകകട്ടറനിയറനില്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  മുതല്  ചെസ്പീഫസ്റ്റ്  നസകട്ടറനി
വനരയുള്ള  ഓകരന്ത്യാ  ഉകദനന്ത്യാഗസരക്കുണ  ഫയലുകേള  കേന്ത്യാണുനതനിനസ്റ്റ്  നനിശനിത  സമയപരനിധനി
നനിശയനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  ഇ-ഫയല്  സണവനിധന്ത്യാനതനികലെയസ്റ്റ്  ഇതനിനകേണ  പലെ  വകുപ്പുകേളുണ
മന്ത്യാറനിനയങനിലുണ 'ശങരന നതങ്ങനില്തനന' എന സനിതനിയന്ത്യാണുള്ളതസ്റ്റ്. സരക്കന്ത്യാരനിനസ്റ്റ്
ലെഭനിക്കുന പരന്ത്യാതനികേളനില് കൃതനമന്ത്യായ മറുപടെനി  നല്കേന്ത്യാന ഒകട്ടനറ  സണവനിധന്ത്യാനങ്ങള
നനിലെവനിലുണസ്റ്റ്. എനന്ത്യാല് ഒരു മറുപടെനിയുണ ലെഭനിക്കന്ത്യാനത ഓഫസ്പീസകേള കേയറനിയനിറങ്ങുന
സന്ത്യാധന്ത്യാരണക്കന്ത്യാരനന്റെ കവദന നന്ത്യാണ കേന്ത്യാണന്ത്യാനത കപന്ത്യാകേരുതസ്റ്റ്.  നസകകട്ടറനിയറനില് മനിക്ക
വകുപ്പുകേളനിലുണ  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  മുതല്  ഉനത  ഓഫസ്പീസരമന്ത്യാരവനരയുള്ളവരുനടെ   കേമസ്യൂട്ടറുകേള
പരനികശന്ത്യാധനിച്ചന്ത്യാല്  മന്ത്യാസങ്ങളന്ത്യായനി  ലെഭനിച്ച  ഫയലുകേളുണ  അകപകകേളുണ  കേമസ്യൂട്ടറനിനന്റെ
ഇനകബന്ത്യാകനില്  തുറന്നുകനന്ത്യാക്കന്ത്യാനത  കേനിടെക്കുനതന്ത്യായനി  കേന്ത്യാണന്ത്യാണ.  ഇതനിനസ്റ്റ്  അടെനിയനരമന്ത്യായനി
അറുതനിവരുതണണ.  ഇഒൗ  സരക്കന്ത്യാര  അധനികേന്ത്യാരകമറതനിനുകശഷണ  എത്രകയന്ത്യാ  സരക്കന്ത്യാര
ഉകദനന്ത്യാഗസര നനകേക്കൂലെനി വന്ത്യാങ്ങനിയ കകേസനില് അറസനിലെന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്. ഒരു അഴനിമതനിയുണ
വച്ചുനപന്ത്യാറനിപ്പെനിക്കനിനലന പ്രഖനന്ത്യാപനിത നയണ എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാരനികന്റെതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കേഴനിഞ്ഞ സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ്  ഒരു മനനികപന്ത്യാലുണ  അഴനിമതനി നടെതന്ത്യാതതന്ത്യായനി
ഉണന്ത്യായനിട്ടനില. അഴനിമതനി വനിമുകവുണ മതനനിരകപകവുണ വനികേസനിതവുമന്ത്യായ നവകകേരളണ
നകേട്ടനിപ്പെടുക്കുകേ  എന  ലെകനകതന്ത്യാനടെയുള്ള  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന്റെ  പ്രഖനന്ത്യാപനിത  നനിലെപന്ത്യാടെനിനസ്റ്റ്
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ഇനസ്റ്റ്  വലെനിയ  ജനപനിന്തുണയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ലെഭനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പ്രകേടെനപത്രനികേയനില്  മുകനന്ത്യാടവച്ചനിടള്ള
കേന്ത്യാരനങ്ങനളലന്ത്യാണ തനന ഒനനന്ത്യാനന്ത്യായനി നടെപ്പെനില് വരുത്തുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഞന്ത്യാനനിനതന്ത്യാന്നുണ
അക്കമനിട്ടസ്റ്റ്  നനിരത്തുനനില.  പകേല്കപന്ത്യാനലെ  സതനമന്ത്യായ  കേന്ത്യാരനങ്ങള  ഞന്ത്യാനനിവനിനടെ
വനിവരനികക്കണതനില.  പ്രബുദരന്ത്യായ കകേരള ജനതയമുനനില്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കുന
പദതനികേള രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയ എതനിരന്ത്യാളനികേളക്കുകപന്ത്യാലുണ നനികഷധനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയനില. സനിവനില്
സരവസ്പീസനിനന്റെ  ശന്ത്യാകസ്പീകേരണവുണ  വനിപുലെസ്പീകേരണവുണ  സന്ത്യാധനമന്ത്യാകുനതനിനനന്ത്യാപ്പെണ  സരക്കന്ത്യാര
കസവനങ്ങള  യഥന്ത്യാസമയണ  അരഹമന്ത്യായ  കേരങ്ങളനിനലെതനിക്കുകേനയനതസ്റ്റ്  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരുനടെ
കേടെമയുണ  ഉതരവന്ത്യാദനിതകവുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ജനതന്ത്യാല്പ്പെരനങ്ങള മുനനനിരതനിയുള്ള നയങ്ങളുണ
പരനിപന്ത്യാടെനികേളുമന്ത്യായനി  ഈ സരക്കന്ത്യാര മുകനന്ത്യാടകപന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കലെന്ത്യാകേതനിലെന്ത്യാദനമന്ത്യായനി
ബന്ത്യാലെറസ്റ്റ്  വനിജയതനിലൂനടെ  അധനികേന്ത്യാരതനില്  വന  സഖന്ത്യാവസ്റ്റ്  ഇ.എണ.എസസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാരനിനന
വനികമന്ത്യാചെന  സമരതനിലൂനടെ  പുറതന്ത്യാക്കനിയതുകപന്ത്യാനലെ  ഇനസ്റ്റ്  മനറന്ത്യാരു  രൂപതനില്
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാരനിനന പനിരനിച്ചുവനിട്ടസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ ഗവരണര ഭരണണ നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാനമനസ്റ്റ്
വനന്ത്യാകമന്ത്യാഹനിക്കുനവരുനടെ വനികനിയകേള നന്ത്യാനമലന്ത്യാണ കേന്ത്യാണുന്നുണസ്റ്റ്. ഇനസ്റ്റ് ജന്ത്യാതനിയുനടെയുണ
മതതനിനന്റെയുണ  എനനികനനറ  പശുവനിനന്റെ  കപരുകപന്ത്യാലുണ  പറഞ്ഞസ്റ്റ്  ഏകകേന്ത്യാദര
സകഹന്ത്യാദരങ്ങനളകപ്പെന്ത്യാനലെ  കേഴനിയുന  നമ്മളനില്  സരദ  വളരതനി  തമ്മനിലെടെനിപ്പെനിക്കന്ത്യാനുള്ള
സണഘപരനിവന്ത്യാര നസ്പീക്കണ മുളയനികലെനുള്ളനിക്കളയന്ത്യാന നമുക്കസ്റ്റ് സന്ത്യാധനികക്കണതുണസ്റ്റ്. നകേ.എ.എസസ്റ്റ്.
രൂപസ്പീകേരണണ സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരുനടെ ഇടെയനില് നതറന്ത്യായ സകന്ദേശണ നല്കേനി
അതനിനന  തകേരക്കന്ത്യാനുള്ള  ശമണ  നടെക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  സരവസ്പീസനിനന
സണബനനിച്ചസ്റ്റ് ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരക്കനിടെയനില് ഇനസ്റ്റ് വലെനിയ ആശങയുനണനസ്റ്റ് കതന്ത്യാന്നുനനില.
ഇതനിനന്റെ  ആവശനകേത  ജനങ്ങളക്കുണ  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരക്കുണ  ഇതനിനകേണ  കബന്ത്യാധനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്
കേഴനിഞ്ഞനിടനണനസ്റ്റ് മനസനിലെന്ത്യാകുന്നു. കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ്
നനിയമന  നനികരന്ത്യാധനമന്ത്യായനിരുനനികല?  എനന്ത്യാല്  ഇഒൗ  സരക്കന്ത്യാര  അധനികേന്ത്യാരതനില്
വനസ്റ്റ് ഒരു വരഷണ തനികേയുനതനിനു മുമ്പുതനന എത്രനയത്ര നനിയമനങ്ങളുണ എത്രകയന്ത്യാ
പുതനിയ തസ്തനികേകേളുണ വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് സൃഷനിച്ചു. യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. സരക്കന്ത്യാര കപന്ത്യായ
വഴനിയനില് ഇനനിനയന്ത്യാരു പുല്ലുകപന്ത്യാലുണ മുളക്കനിനലനസ്റ്റ് കേരുതനിയ നതന്ത്യാഴനിലെകനകഷകേരക്കസ്റ്റ്
മനസസ്റ്റ്  കുളനിരുന പൂകനന്ത്യാട്ടങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സമന്ത്യാനമന്ത്യായനി  ഓകരന്ത്യാ  വകുപ്പെനിലുണ  പുതനിയ നനിയമനങ്ങള
നല്കേനിയ  സരക്കന്ത്യാരന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്.  പ്രന്ത്യായപരനിധനി  കേഴനിഞ്ഞതനിനന്ത്യാല്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  അകപക
കപന്ത്യാലുണ  നല്കേന്ത്യാന  കേഴനിയന്ത്യാതവരക്കസ്റ്റ്  ആശകന്ത്യാസമന്ത്യായനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റന്ത്യാങസ്റ്റ്  ലെനിസ്റ്റുകേളുനടെ
കേന്ത്യാലെന്ത്യാവധനി  നസ്പീട്ടനിനല്കേനി.  ആകരന്ത്യാഗന  വകുപ്പെനിലുണ  വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ  വകുപ്പെനിലുനമലന്ത്യാണ
നനിരവധനി നനിയമനങ്ങള നടെത്തുകേയുണന്ത്യായനി.  വനികേസനിത കകേരളതനിനന്ത്യായനി സനിവനില്
സരവസ്പീസനിനന  അടെനിമുടെനി  നവസ്പീകേരനിക്കുനമനസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മുഖനമനനി  ഒരനിക്കല്
പ്രസ്തന്ത്യാവനിക്കുകേയുണന്ത്യായനി.  കേന്ത്യാകലെന്ത്യാചെനിതമന്ത്യായ മന്ത്യാറങ്ങള വരുതന്ത്യാന ശസ്പീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.
അച്ചുതന്ത്യാനന്ദേന  നചെയരമന്ത്യാനന്ത്യായനി  മൂനണഗ  ഭരണപരനിഷ്കന്ത്യാര  കേമ്മസ്പീഷന  നനിലെവനില്
വനനിടണസ്റ്റ്.  ബനിട്ടസ്പീഷകേന്ത്യാരുനടെ പലെ രസ്പീതനികേളുണ ഇനസ്റ്റ് നമ്മുനടെ സരവസ്പീസസ്റ്റ് കമഖലെയനില്
പനിന്തുടെരുനതനിനസ്റ്റ് മന്ത്യാറണ വരുകതണതുണസ്റ്റ്.  അതന്ത്യാതസ്റ്റ് ജനിലകേളനില് പരനിഹരനിക്കന്ത്യാവുന
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പലെ വനിഷയങ്ങളുണ  നസകകട്ടറനിയറനിലുണ  മനനി  ഓഫസ്പീസനിലുണ  എതനിയന്ത്യാല് മന്ത്യാത്രകമ
സന്ത്യാധനിക്കൂ  എനതനിനസ്റ്റ്  മന്ത്യാറണ  വരണണ.  വനിഭവ  സമൃദമന്ത്യായ  സദന  നല്കേനിയന്ത്യാലുണ
അതനിനന്റെ സകന്ത്യാദസ്റ്റ് കേഴനിക്കുനവരക്കസ്റ്റ് സന്ത്യാധനമന്ത്യാകേണനമങനില് നനിലെവനിനലെ രസ്പീതനികേളനില്
കേന്ത്യാതലെന്ത്യായ മന്ത്യാറണ  വരണണ.  അതനിനസ്റ്റ്  സരക്കന്ത്യാര  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്  എനതസ്റ്റ്  നല കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കകേരളണ  എന്നുണ  പലെ  സണസന്ത്യാനങ്ങളക്കുണ  മന്ത്യാതൃകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മുന  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
സരക്കന്ത്യാരുകേള  നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനിയ  പലെ  പദതനികേളുണ  കകേന്ത്യാപ്പെനിയടെനിച്ചസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാനങ്ങള
നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനിവരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ജനപക  ബദല്  ഇഒൗ  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  നയമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഭരണതനിനന്റെ  ജനപക  നനിലെപന്ത്യാടെനിനന  കദന്ത്യാഷകേരമന്ത്യായനി  ബന്ത്യാധനിക്കുന  തരതനില്
സരവസ്പീസനിനന  ആനകേ  പരനിമനിതനപ്പെടുതന്ത്യാന  നവഉദന്ത്യാരവല്ക്കരണണ  ഇടെയന്ത്യാക്കനിയനിടണസ്റ്റ്.
കസവന കകമകമഖലെകേളനില് കകേന്ദ്ര സരക്കന്ത്യാര പനിനമന്ത്യാറണ നടെത്തുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. എനന്ത്യാല്
ഇവനിനടെ എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര ഇഒൗ രണഗതസ്റ്റ് കൂടുതല് ഇടെനപടെലുകേള നടെതനി
അതുവഴനി  വനികേസനതനികലെയസ്റ്റ്  കുതനിക്കുവന്ത്യാനുള്ള  ജനപക  ബദല്  ആവനിഷ്കരനിച്ചു
നകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

[അദനകകവദനിയനില് മനി. നഡപസ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര]

അഴനിമതനിയുണ നകേടുകേന്ത്യാരനസതയുണ സനിവനില് സരവസ്പീസനിനന കേന്ത്യാരനമന്ത്യായനി ബന്ത്യാധനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.
ഇഒൗ  ബന്ത്യാധ  ഒഴനിവന്ത്യാക്കന്ത്യാന  കചെന്ത്യാറന്ത്യാനനിക്കര  അമലെതനില്  കപന്ത്യാകകേണതനില.  അഴനിമതനിനയ
എക്കന്ത്യാലെവുണ എതനിരതനിടള്ള എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാരുകേളുനടെ  പനിന്മുറക്കന്ത്യാരന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഞങ്ങള.  അഴനിമതനിക്കുണ  നകേടുകേന്ത്യാരനസതയണ  കുടെ  പനിടെനിക്കുന  സമസ്പീപനമല  ഇഒൗ
സരക്കന്ത്യാരനികന്റെനതനസ്റ്റ്  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കബന്ത്യാധനമുണസ്റ്റ്.  സനിവനില്  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  നവസ്പീകേരനിക്കുന
കേന്ത്യാരനതനില്  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരുനടെ  പനിന്തുണ  സരക്കന്ത്യാരനിനസ്റ്റ്  ആവശനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നനിരവധനി
ചെരച്ചകേളനിലൂനടെ  മന്ത്യാത്രകമ  ഇതസ്റ്റ്  സന്ത്യാധനമന്ത്യാകുകേയുള്ളു.  സരക്കന്ത്യാര  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാര  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ
കേണന്ത്യാടെനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്. ജനങ്ങള കനരനിട്ടസ്റ്റ് ഇടെനപടുനതസ്റ്റ് ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരനിലൂനടെയന്ത്യാണസ്റ്റ്. കേന്ത്യാരണണ,
അവര സരക്കന്ത്യാരനിനന പ്രതനിനനിധന്ത്യാനണ നചെയ്യുന ഉതരവന്ത്യാദനിതകമുള്ളവരന്ത്യാണസ്റ്റ്. ഇനനിയുണ
പലെ ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരക്കുണ അക്കന്ത്യാരനണ കബന്ത്യാധനമന്ത്യാകേന്ത്യാനുണസ്റ്റ്.  കേണറനിയന്ത്യാത ജസ്പീവനക്കന്ത്യാര
നകേന്ത്യാണറനിയുണ  എന്നുമന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  പറയന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.  കസവനണ  കേന്ത്യാലെതന്ത്യാമസമനിലന്ത്യാനത
ജനങ്ങളനില്  എതനിക്കന്ത്യാന  സരക്കന്ത്യാര  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാര  ബന്ത്യാധനസരന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ജനങ്ങളുനടെ
ആനുകൂലെനങ്ങള എങ്ങനന നനികഷധനിക്കന്ത്യാനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇക്കൂട്ടരനില് പലെരുണ ആകലെന്ത്യാചെനിക്കുനതസ്റ്റ്.
നനിയമങ്ങളുണ  ചെട്ടങ്ങളുണ  വനന്ത്യാഖനന്ത്യാനനികക്കണതസ്റ്റ്  ജനപകത്തുനനിനന്ത്യാകേണണ.  അതനില്
സതന്ത്യാരനത ഉറപ്പെന്ത്യാക്കണണ.  ചെനിലെ തസ്പീരുമന്ത്യാനങ്ങനളടുക്കുനതനില് നനിലെവനിനലെ സണവനിധന്ത്യാനതനില്
മന്ത്യാറണ വരുതണണ.  പലെ തടകേള കേയറനിയനിറങ്ങനിയന്ത്യാല് മന്ത്യാത്രകമ ഫയലുകേള തസ്പീരപ്പെന്ത്യാവുകേയുള്ളു
എനതസ്റ്റ് മന്ത്യാറനി തടകേള ചുരുക്കനി പരമന്ത്യാവധനി കവഗതനില് ഫയലുകേള തസ്പീരപ്പെന്ത്യാക്കന്ത്യാന
കേഴനിയണണ.  ഓകരന്ത്യാ  വകുപ്പുണ  പരനികശന്ത്യാധനിച്ചന്ത്യാല്  വരഷങ്ങളന്ത്യായനി  തസ്പീരപ്പെന്ത്യാക്കന്ത്യാത
നൂറുകേണക്കനിനസ്റ്റ്  ഫയലുകേള  കേന്ത്യാണന്ത്യാന  കേഴനിയുണ.  ഇതരതനില്  ഏനതലന്ത്യാണ  വകുപ്പുകേളനില്
ഫയലുകേള  ഉനണനസ്റ്റ്  കേനണതനി  അദന്ത്യാലെത്തുകേള  സണഘടെനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്  അടെനിയനര  പരനിഹന്ത്യാരണ
കേന്ത്യാണണണ.
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കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര  ഒറ  രന്ത്യാത്രനിനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്
ഫയലുകേള ഒപ്പെനിട്ട  കേഥ കകേരളതനിനലെ ജനങ്ങള മറക്കനില.  അതനിനന്റെ പനിനന്ത്യാമ്പുറ
കേഥകേള  അഴനിമതനിയുകടെതന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  നമുനക്കലന്ത്യാണ  അറനിയന്ത്യാണ.  ഇഒൗ  ലഹനടെകേസ്റ്റ്  യുഗതനിലുണ
ഫയലുകേള  ഇഴഞ്ഞസ്റ്റ്  നസ്പീങ്ങുന്നുനവന്നുള്ളതസ്റ്റ്  ദയനസ്പീയമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സമയബനനിതമന്ത്യായനി
ഫയലുകേള  തസ്പീരപ്പെന്ത്യാക്കണണ.  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാനരലന്ത്യാവരുണ  അഴനിമതനിക്കന്ത്യാരുണ  ലകേക്കൂലെനിക്കന്ത്യാരുമല.
ഇതരണ  സന്ത്യാമൂഹന  തനിന്മേകേള  നചെയ്യുനതസ്റ്റ്  ചുരുക്കണ  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാര  മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കേനന്ത്യാനസര
കപന്ത്യാനലെ  ഇതസ്റ്റ്  പടെരന്ത്യാതനിരനിക്കന്ത്യാന  ഇടെതുപക  ജനന്ത്യാധനിപതന  മുനണനി  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്
നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിക്കുണ.  ജനിലന്ത്യാ ബന്ത്യാങ്കുകേളനിനലെ ക്ലന്ത്യാരക്കസ്റ്റ് ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-നയ
യഥന്ത്യാസമയണ അറനിയനിക്കുനനിനലന ആകകപണ പരനികശന്ത്യാധനിക്കണണ.  കകേരള ബന്ത്യാങസ്റ്റ്
വരുനകതന്ത്യാനടെ  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരുനടെ  എണണ  കുറയുനമന  ആശങയുമുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  കപ്രതണ  ബന്ത്യാധനിച്ച  ചെനിലെ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  കമധന്ത്യാവനികേള  ഇകപ്പെന്ത്യാഴുമുണസ്റ്റ്.
ഒഴനിവുകേള യഥന്ത്യാസമയണ റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  നചെയ്യുനതനില് ഇക്കൂട്ടര വനിമുഖത കേന്ത്യാണനിക്കുന്നു.
ഇതനിനുണ  പരനിഹന്ത്യാരമുണന്ത്യാകേണണ.  കകേരളണ  ഇതനിനകേണ  ആരജനിച്ച  കനട്ടങ്ങളന്ത്യാനകേ  തകേരത
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  ഭരണതനിനസ്റ്റ്  അറുതനിവരുതനി  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
സരക്കന്ത്യാര  അധനികേന്ത്യാരകമറനിട്ടസ്റ്റ്  ഒരു  വരഷണ  പനിനനിട്ടനിരനിക്കുന്നു.  ചുരുങ്ങനിയ  കേന്ത്യാലെണനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇടെതുപക  സരക്കന്ത്യാര  ഒരു  ജനപക  സരക്കന്ത്യാര  ആനണനസ്റ്റ്  നതളനിയനിച്ചനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
സരക്കന്ത്യാര  നയങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഏനറ  ജനപനിന്തുണയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ലെഭനിക്കുനതസ്റ്റ്.  വനിവന്ത്യാദങ്ങളനില്
ഭയനപ്പെടെന്ത്യാനത  സണസന്ത്യാനഭരണണ  കേന്ത്യാരനകമമന്ത്യായനി  മുകനന്ത്യാട്ടസ്റ്റ്  കപന്ത്യാകുന്നുണസ്റ്റ്.  വനിവന്ത്യാദങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഒരനിക്കലുണ കന്ത്യാമമുണന്ത്യാകേനില.  പകക,  അതനിനന്റെ പനിറകകേകപന്ത്യായനി  സമയണ കേളയന്ത്യാന
സരക്കന്ത്യാര ഉകദ്ദേശനിക്കുനനിനലനസ്റ്റ് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മുഖനമനനി പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചനിടള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ജനങ്ങളുനടെ  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിച്ചസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കന്ത്യാനുള്ള  ഇച്ഛന്ത്യാശകനികയന്ത്യാനടെ  ഇഒൗ
സരക്കന്ത്യാര മുകനന്ത്യാട്ടസ്റ്റ് കപന്ത്യാവുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ആകരന്ത്യാഗനണ,  പന്ത്യാരപ്പെനിടെണ,  വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസണ,  ശുചെനിതകണ  എനസ്പീ ലെകനങ്ങളനില് ഇതനിനകേണ
മന്ത്യാതൃകേന്ത്യാപരമന്ത്യായ  ഇടെനപടെലുകേള  സരക്കന്ത്യാര  നടെതനിക്കഴനിഞ.  ഇതസ്റ്റ്  സഹനിക്കന്ത്യാന
കേഴനിയന്ത്യാത ചെനിലെര നനികനിപ തന്ത്യാലരനങ്ങളുനടെ പുറനകേ കപന്ത്യായനി വനിവന്ത്യാദങ്ങള ഉണന്ത്യാക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
സണതൃപവുണ കേന്ത്യാരനകമവുണ അഴനിമതനിരഹനിതവുമന്ത്യായ  സനിവനില് സരവസ്പീസസ്റ്റ് എനതന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇഒൗ  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  ലെകനണ.  ഇതനിനന്ത്യാണസ്റ്റ്  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  സരവസ്പീസസസ്റ്റ്
(നകേ.എ.എസസ്റ്റ്.)  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.   ഇഒൗ  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ   ഇച്ഛന്ത്യാശകനിക്കുമുനനില്
നകേ.എ.എസസ്റ്റ്.-നന എതനിരതസ്റ്റ്  കതന്ത്യാലനിക്കന്ത്യാന  ഒരു  ശകനിക്കുണ  കേഴനിയനിനലനസ്റ്റ്
ഓരമ്മനപ്പെടുതനിനക്കന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന നനിരത്തുന്നു.

ശസ്പീ.  എന.  ഷണസദ്ദേസ്പീനുകവണനി  ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി:  സര,  ഞന്ത്യാന കഭദഗതനിനയ
പനിനന്ത്യാങ്ങുന്നു.  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ലടബസ്യൂണല്  വരുനകതന്ത്യാടുകൂടെനി,  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാനര
നനിയമനിക്കുന  വനിഷയമുനണങനിലുണ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  എന  നപന്ത്യാതുസന്ത്യാപനതനിനസ്റ്റ്  എലന്ത്യാ
നനിലെയണ  വളനര  കവഗതയനില്  ലെകനണ  സന്ത്യാധൂകേരനിക്കന്ത്യാനുള്ള  സണവനിധന്ത്യാനണ  ഏരനപ്പെടുത്തുകേ
എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്  പ്രധന്ത്യാനമന്ത്യായുണ  നചെകയ്യണതസ്റ്റ്.  ഒഴനിവുകേള റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  നചെയ്യുകേനയന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്
നനിയമനതനിനസ്റ്റ്  കവണനി  ഏറവുണ  അതനന്ത്യാവശനമന്ത്യായ  കേന്ത്യാരനണ.  പലെ  സലെങ്ങളനിലുണ
ഒഴനിവുകേള കൃതനമന്ത്യായനി റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് നചെയ്യുനനില. ഇ-റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടനിണഗസ്റ്റ് നനിലെവനിലുനണങനിലുണ
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പലെരുണ  മന്ത്യാനകലെന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാഴുണ  ഒഴനിവുകേള  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  നചെയ്യുനതസ്റ്റ്.  മന്ത്യാനകലെന്ത്യായനി
റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  നചെയ്യുകമന്ത്യാള  ഫന്ത്യാറതനിനലെ  രണമൂനസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാളങ്ങള  പൂരനിപ്പെനിക്കന്ത്യാതനിരനിക്കുകേയുണ
അപൂരണമന്ത്യാനണന കേന്ത്യാരണതന്ത്യാല് തനിരനിച്ചയയകേയുണ നചെയ്യുകമന്ത്യാള അനന്ത്യാവശനമന്ത്യായനി
സമയനഷണ ഉണന്ത്യാകുന്നു. നപ്രന്ത്യാകമന്ത്യാഷനുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ട ചെനിലെ നനികനിപ തന്ത്യാലരനങ്ങനളന്ത്യാനക്ക
അതനിനന്റെ  പനിനനിലുണസ്റ്റ്.  ഒഴനിവുകേള  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  നചെയ്യുനതസ്റ്റ്  പൂരണമന്ത്യായുണ  ഇ-
റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടനിണഗനിലൂനടെ  ആനണനസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതന്ത്യാന  നടെപടെനി  സകസ്പീകേരനിക്കണണ.  നനിലെവനില് 2
ശതമന്ത്യാനണ മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇ-റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടനിണഗസ്റ്റ് ഉള്ളതസ്റ്റ്. ഓണലലെനനിലൂനടെ ഒഴനിവസ്റ്റ് റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്
നചെയന്ത്യാല് ആ സമയണ തനന എത്ര ഒഴനിവുകേള ഉനണനസ്റ്റ് കേണക്കന്ത്യാക്കന്ത്യാന യന്ത്യാനതന്ത്യാരു
ബുദനിമുടമനില.  ഗവണനമന്റെനില്നനിനസ്റ്റ് നനിര കദ്ദേശണ വരുകമന്ത്യാള മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ് ബനനപ്പെട്ട
ഉകദനന്ത്യാഗസര  അതരതനില്  നചെയ്യുനതസ്റ്റ്.  ഓകരന്ത്യാ  മന്ത്യാസവുണ  വരുന  ഒഴനിവുകേള
കേണക്കന്ത്യാക്കനി   യഥന്ത്യാസമയണ  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  നചെയ്യന്ത്യാതതനിനന്റെ  വനിശദസ്പീകേരണണ  വകുപ്പെസ്റ്റ്
കമധന്ത്യാവനികേകളന്ത്യാടെസ്റ്റ് കചെന്ത്യാദനിക്കുകേയുണ  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് നചെയ്യന്ത്യാനുള്ള നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിക്കുകേയുണ
നചെയ്യുകമന്ത്യാഴന്ത്യാണസ്റ്റ് ഒനന്ത്യാമനത കേടെമ കേടെക്കുനതസ്റ്റ്.  അകപ്പെന്ത്യാള മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയുനതസ്റ്റ്. അതുകപന്ത്യാനലെ, ഇ-റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടനിണഗസ്റ്റ് നടെതനി വളനര
കവഗതനില്  കേന്ത്യാരനങ്ങള  മുകനന്ത്യാട്ടസ്റ്റ്  കപന്ത്യാകുകമന്ത്യാള  കേകന്ത്യാളനിഫനികക്കഷനനക്കുറനിച്ചുകൂടെനി
പറയണണ.  40  വരഷണ  മുമ്പുള്ള  കേകന്ത്യാളനിഫനികക്കഷനുകേളന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാഴുണ  പലെ
തസ്തനികേകേളക്കുമുള്ളതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് അപ്കഡറസ്റ്റ് നചെയ്യണണ.

ഏറവുണ  ആധുനനികേ  കേന്ത്യാലെഘട്ടതനിലൂനടെയന്ത്യാണസ്റ്റ്  നന്ത്യാണ  കേടെന്നുകപന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.   നഎ.ടെനി.
കമഖലെയനില് വനിജന്ത്യാനണ കേരഗതമന്ത്യാക്കനിയനിടള്ള  കേകന്ത്യാളനിലഫഡണ കകേന്ത്യാമസ്പീറനമന്ത്യായ
ധന്ത്യാരന്ത്യാളണ  കുട്ടനികേള  നമ്മുനടെ  നന്ത്യാട്ടനിലുണസ്റ്റ്.  കേകന്ത്യാളനിഫനികക്കഷന  അപ്കഡറസ്റ്റ്  നചെയന്ത്യാല്  മന്ത്യാത്രകമ
ഏറവുണ  കേഴനിവുള്ള കുട്ടനികേനള  നസലെക്ടസ്റ്റ്  നചെയ്യന്ത്യാനുണ  നനിയമനണ  നടെതന്ത്യാനുണ  സന്ത്യാധനിക്കുകേയുള്ളു.
ലഡവരമന്ത്യാരക്കസ്റ്റ് മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ് സ്കനില് നടെസസ്റ്റ് നടെത്തുനതസ്റ്റ്.  ഇക്കന്ത്യാരനതനില് നകേ.എസസ്റ്റ്.
ആര.ടെനി.സനി.  പരന്ത്യാതനി  പറഞ്ഞതന്ത്യായനി  അറനിയന്ത്യാന  കേഴനിഞ.  നമക്കന്ത്യാനനിക്കല്
എഞനിനസ്പീയരമന്ത്യാനരയുണ മറ്റുണ  നതരനഞ്ഞടുക്കുനതസ്റ്റ്  ഒബ്ജകസ്പീവസ്റ്റ്  ലടെപ്പെസ്റ്റ്  നടെസനിനന്റെ
അടെനിസന്ത്യാനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതരതനില്  നനിയമനണ  ലെഭനിക്കുന  നമക്കന്ത്യാനനിക്കുമന്ത്യാരക്കസ്റ്റ്
നമക്കന്ത്യാനനിക്കല് കേന്ത്യാരനങ്ങളനില് ഗ്രന്ത്യാഹനണ ഇലന്ത്യാതതനിനന്റെ കപരനില് ധന്ത്യാരന്ത്യാളണ പ്രശ്നങ്ങളു
ണന്ത്യാകുന്നുനണനസ്റ്റ്  നകേ.എസസ്റ്റ്.ആര.ടെനി.സനി.  മന്ത്യാകനജനിണഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
കയന്ത്യാടെസ്റ്റ് പരന്ത്യാതനി പറഞ്ഞതന്ത്യായനി അറനിയന്ത്യാന കേഴനിഞ.  നമക്കന്ത്യാനനിക്കല് വനിഭന്ത്യാഗതനിനസ്റ്റ്
സ്കനില്  നടെസസ്റ്റ്  നടെക്കന്ത്യാതതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  കേകന്ത്യാളനിലഫഡന്ത്യായനിടള്ള  ആളുകേനള  മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്
നമുക്കസ്റ്റ്  ലെഭനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേന്ത്യാമസ്പീറന്റെന്ത്യായനിടള്ള  ആളുകേനള  നതരനഞ്ഞടുക്കന്ത്യാന  സ്കനില്
നടെസസ്റ്റ്  നനിരബനമന്ത്യായുണ  നടെതന്ത്യാനുള്ള സണവനിധന്ത്യാനണ  കവണണ.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില്
അതനിനുള്ള സണവനിധന്ത്യാനമനില.

ഒബ്ജകസ്പീവസ്റ്റ് ലടെപ്പെസ്റ്റ് കചെന്ത്യാദനങ്ങള മന്ത്യാത്രണ കചെന്ത്യാദനിക്കുനതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് കവനറയുണ ചെനിലെ
പ്രശ്നങ്ങളുണസ്റ്റ്.  നമഡനിക്കല് വനിണഗനില്  കേകന്ത്യാളനിലഫഡണ കകേന്ത്യാമസ്പീറനമന്ത്യായ ആളുകേനള
കേനിട്ടന്ത്യാനനില.  ഗ്രന്ത്യാജുകവഷന  കബസനിസനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാള  നസലെകന  നടെക്കുനതസ്റ്റ്.
നസ്യൂകറന്ത്യാ  നസകനനില്  കകേന്ത്യാമസ്പീറന്റെന്ത്യായ  ആളുകേനള  കേനിട്ടന്ത്യാനുള്ള  പ്രകതനകേ  നടെസനില.
പനി.ജനി.  തലെതനിലുള്ള  നടെസസ്റ്റ് കൂടെനി നടെതന്ത്യാനുള്ള സണവനിധന്ത്യാനണ ഉനണങനില് മന്ത്യാത്രകമ
നമഡനിക്കല്  കകേന്ത്യാകളജുകേളനില്  കേകന്ത്യാളനിലഫഡണ  കകേന്ത്യാമസ്പീറനമന്ത്യായ  ആളുകേനള  കേനിടകേയുള്ളു.
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അങ്ങനനവരുകമന്ത്യാള  അകപകകേര  കുറയുണ.  ഏനതങനിലുണ  കകേന്ത്യാഴസ്റ്റ്  പന്ത്യാസന്ത്യാവുകേയുണ
മറന്ത്യാരുണ  നടെസസ്റ്റ്  അറന്റെസ്റ്റ്  നചെയ്യന്ത്യാതനിരനിക്കുകേയുണ നചെയ്യുകമന്ത്യാള നസ്യൂകറന്ത്യാ  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  കേന്ത്യാരനമന്ത്യായ
വനിവരണ  ഇലന്ത്യാത  ആളന്ത്യായനിരനിക്കുണ  ഒനന്ത്യാണ  റന്ത്യാങനില്  വരുനതസ്റ്റ്.  സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായുണ
നനിയമനണ  നടെക്കുനതുണ അങ്ങനന  തനനയന്ത്യായനിരനിക്കുണ.  ആ ഒരു പ്രശ്നണ  പരനിഹരനി
ക്കുനതനിനുള്ള സണവനിധന്ത്യാനണ കൂടെനി ഇതനില് ഉളനപ്പെടുതണണ. ഇകപ്പെന്ത്യാള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
പരസ്പീക  കേഴനിഞ്ഞന്ത്യാല്  കപന്ത്യാസസ്റ്റ്  എകന്ത്യാണ  കപ്രന്ത്യാസസനിനസ്റ്റ്  കൂടുതല്  സമയനമടുക്കുന്നു.
കേന്ത്യാരണണ 750  പരസ്പീകകേളുണ അതനിനന്റെ മറസ്റ്റ് നടെപടെനികേളുണ നടെക്കന്ത്യാന കൂടുതല് സമയണ
കവണനിവരുണ.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില്  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാര  കുറവന്ത്യാനണന  പ്രശ്നണ  പരനിഹരനിക്കണണ.
നന്ത്യാട്ടനിനലെ എലന്ത്യാവരക്കുണ കജന്ത്യാലെനിക്കുള്ള അവസരണ കേനിട്ടണണ.  റന്ത്യാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ് വനസ്റ്റ് മൂന്നുണ
നന്ത്യാലുണ  വരഷണ  കേഴനിഞണ  നനിയമനണ  ലെഭനിക്കന്ത്യാത  അവസയുണസ്റ്റ്.  ലെനിസസ്റ്റ്  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കന്ത്യാന
കൂടുതല് സമയണ കവണനിവരുന്നു.  എകന്ത്യാണ കേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷണ  കവഗതനില് ലെനിസസ്റ്റ്
പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാനകവണനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ആവശനനപ്പെടുന  തസ്തനികേകേള  നകേന്ത്യാടുകത
മതനിയന്ത്യാകൂ.  അങ്ങനനവരുകമന്ത്യാള  ലെനിസസ്റ്റ്  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കുന  കപ്രന്ത്യാസസസ്റ്റ്  കവഗതനില്
പൂരതനിയന്ത്യാക്കന്ത്യാന കേഴനിയുണ.  ഇഒൗ കേന്ത്യാരനങ്ങനളന്ത്യാനക്ക സതന്ത്യാരനമന്ത്യായനി മനസനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന
ഓണലലെനനില് എലന്ത്യാ സഒൗകേരനങ്ങളുമുണസ്റ്റ്.
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എലന്ത്യാണ  ഓണലലെന ആക്കണണ.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  ഒന്നുണ  മറച്ചുവയന്ത്യാനനില.
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. എനതസ്റ്റ് തുറന പുസ്തകേമന്ത്യായനിരനിക്കണണ. ആപ്ലനികക്കഷന കണനിക്കുനനതനന്ത്യാണസ്റ്റ്,
എത്ര നടെസസ്റ്റ് നടെതനി, തസ്തനികേകേളനികന്മേല് എത്ര ഒഴനിവുകേള റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് നചെയ, റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് നചെയ
തസ്തനികേകേളനില് നടെസസ്റ്റ് നടെതനികയന്ത്യാ,  നടെതനിയ നടെസ്റ്റുകേളുനടെ റന്ത്യാങസ്റ്റ് ലെനിസസ്റ്റ് എനന്ത്യായനി,
റന്ത്യാങസ്റ്റ്  ലെനിസനില്  ഉളനപ്പെട്ട  എത്ര  കപരക്കസ്റ്റ്  അലഡകസസ്റ്റ്  നമകമ്മന്ത്യാ  നല്കേനി,  ഇനനി
അലഡകസസ്റ്റ് നമകമ്മന്ത്യാ നല്കേന്ത്യാന ബന്ത്യാക്കനിയുള്ളവര എത്രകപരുണസ്റ്റ് എനനിങ്ങനനയുള്ള
കേന്ത്യാരനങ്ങള  സതന്ത്യാരനമന്ത്യായനി  വനിലെയനിരുതന്ത്യാന  ഉകദനന്ത്യാഗന്ത്യാരതനികേളക്കുണ  ഇതനില്
തന്ത്യാല്പ്പെരനമുള്ളവരക്കുണ  സന്ത്യാധനിക്കുണ.  വനികേലെന്ത്യാണഗരുനടെ  കേന്ത്യാരനതനില്  നനിയമനണ  നടെക്കന്ത്യാതതു
നകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ബന്ത്യാക്കസ്റ്റ് കലെന്ത്യാഗസ്റ്റ് നനികേതന്ത്യാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനിലന്ത്യാതതനിനന്ത്യാല് അടെനിയനര നടെപടെനി
സകസ്പീകേരനിക്കണനമനസ്റ്റ് ഇഒൗ അടുത കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട സപ്രസ്പീണ കകേന്ത്യാടെതനിയുനടെ
വനിധനിയുണന്ത്യായനി. എത്രയുണ നപനട്ടനസ്റ്റ് നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിക്കണനമനസ്റ്റ് അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്
ടനിബസ്യൂണലെനിനന്റെ  വനിധനിയനിലുണ  വനനിടണസ്റ്റ്.  അരഹതനപ്പെട്ട  വനികേലെന്ത്യാണഗരന്ത്യായ  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്
കേനികട്ടണ  ബന്ത്യാക്കസ്റ്റ് കലെന്ത്യാഗസ്റ്റ്  എത്രയുണസ്റ്റ്;  അതനിനന്റെ  ശതമന്ത്യാനണ  കേണക്കന്ത്യാക്കുനതനിലുണന്ത്യാകുന
തന്ത്യാമസണ,  എനനിങ്ങനനയുള്ള  കേന്ത്യാരനങ്ങള  വനികേലെന്ത്യാണഗകരന്ത്യാ  അവരുനടെ  അകസന്ത്യാസനികയഷകനന്ത്യാ
ബനനപ്പെട്ടവരകക്കന്ത്യാ  പരനികശന്ത്യാധനിക്കണനമങനില്  ഓണലലെനവഴനി  കേന്ത്യാരനങ്ങള  കനന്ത്യാക്കന്ത്യാന
കേഴനിയണണ. പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. ഓഫസ്പീസനില് അകനകഷനിച്ചന്ത്യാല് വനകമന്ത്യായ വനിവരണ കേനിട്ടനില.
എലന്ത്യാണ  ഓണലലെനനില് ലെഭനമന്ത്യാകുന വനിധതനില് ജനങ്ങളക്കുമുമനില് ഒരു തുറന
പുസ്തകേമന്ത്യായനി  പ്രവരതനിക്കന്ത്യാനുള്ള  സണവനിധന്ത്യാനവുണ  സതന്ത്യാരനതയുണ  ഉറപ്പുവരുതനി
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ട എലന്ത്യാ വനിവരങ്ങളുണ ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് അറനിയന്ത്യാനുള്ള
സണവനിധന്ത്യാനമുണന്ത്യാക്കണണ.
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നപന്ത്യാതുകമഖലെന്ത്യാ സന്ത്യാപനങ്ങളുനടെ നനിയമനണ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിട.  ധന്ത്യാരന്ത്യാളണ
നപന്ത്യാതുകമഖലെന്ത്യാ  സന്ത്യാപനങ്ങളനിനലെ  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിട്ടനിടണസ്റ്റ്.
പനക,  ഇകപ്പെന്ത്യാഴുണ  റൂള  നഫയനിണ  നചെയനില എന കേന്ത്യാരണണനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  നനിയമനങ്ങള
നടെക്കുനനില.  നവയരഹഒൗസനിണഗസ്റ്റ് കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനനിനലെ നനിയമനണ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-നയ
ഏല്പ്പെനിച്ചനിടണ  1980-നസ്റ്റ് കശഷണ നനിയമനണ നല്കേനിയനിട്ടനില.  ഇന്നുവനര റൂള നഫയനിണ
നചെയനിട്ടനില.  റൂള  നഫയനിണ  നചെയ്യന്ത്യാതതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  നടെപടെനികമങ്ങളനികലെയസ്റ്റ്  കേടെക്കന്ത്യാന
കേഴനിയനില. നപന്ത്യാതുകമഖലെന്ത്യാ സന്ത്യാപനങ്ങളുനടെ നനിയമനങ്ങള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിട്ടനിട്ടസ്റ്റ്
എനന്ത്യാണസ്റ്റ്  കേന്ത്യാരനണ?  നപന്ത്യാതുകമഖലെയനില്  റൂള  നഫയനിണ  നചെയ്യുനതനിനുകവണനി
സമയബനനിതമന്ത്യായനി നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിച്ചന്ത്യാല് മന്ത്യാത്രകമ സന്ത്യാധനിക്കുകേയുള. അനലങനില്
വനികേലെന്ത്യാണഗര,  സന്ത്യാമൂഹനികേമന്ത്യായനി  പനികനന്ത്യാക്കണനനില്ക്കുന  പനികനന്ത്യാക്ക  വനിഭന്ത്യാഗക്കന്ത്യാര
തുടെങ്ങനിയവരുനടെ സണവരണതനില് അട്ടനിമറനി നടെക്കുണ.  അവരക്കസ്റ്റ് അവകേന്ത്യാശനപ്പെട്ട സണവരണണ
ലെഭനിക്കുനനില.  ഇകപ്പെന്ത്യാള  നടെക്കുന  തന്ത്യാല്ക്കന്ത്യാലെനികേ  നനിയമനങ്ങളനിലുണ  സണവരണണ
പന്ത്യാലെനിക്കുനനില.  പലെരക്കുണ ഇഷമുള്ളതുകപന്ത്യാനലെ  നനിയമനങ്ങള നടെത്തുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
സന്ത്യാമൂഹനികേമന്ത്യായനി  അരഹതനപ്പെട്ട  വനിഭന്ത്യാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അവരുനടെ  പ്രന്ത്യാതനിനനിധനണ  ഉറപ്പു
വരുത്തുനതനിനന്ത്യായനി റൂള നഫയനിണ നചെയ്യുനതനിനുള്ള ശകമന്ത്യായ നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിക്ക
ണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്  അഭനരതനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.

അതുകപന്ത്യാനലെതനന,  നനിയമനണ  ലെഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞ  ഉകദനന്ത്യാഗന്ത്യാരതനികേള  അലഡകസസ്റ്റ്
നമകമ്മന്ത്യാ  കേനിട്ടനിയന്ത്യാല്  കനനര  കജന്ത്യാലെനിക്കസ്റ്റ്  കചെരുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്  പതനിവസ്റ്റ്.  നടെകനിക്കലെന്ത്യായനി  അവരക്കസ്റ്റ്
യന്ത്യാനതന്ത്യാരു  നടയനിനനിണഗുണ  ലെഭനിക്കുനനില.  അവരക്കസ്റ്റ്  നടയനിനനിണഗസ്റ്റ്  നല്കുനതനിനുള്ള
സണവനിധന്ത്യാനമുണന്ത്യായന്ത്യാല്  കേന്ത്യാരനകമമന്ത്യായനി  പ്രവരതനിക്കന്ത്യാന  നമ്മുനടെ  സണവനിധന്ത്യാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സന്ത്യാധനിക്കുണ. ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റന്ത്യാണ  ചൂണനിക്കന്ത്യാണനിച്ചതുകപന്ത്യാനലെ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പരസ്പീകയസ്റ്റ്
ഏനതന്ത്യാനക്കകയന്ത്യാ കേന്ത്യാലെഘട്ടതനിലുള്ള, തസ്തനികേയുമന്ത്യായനി വനിദൂര ബനണകപന്ത്യാലുമനിലന്ത്യാത
കചെന്ത്യാദനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ് കചെന്ത്യാദനിക്കുനതസ്റ്റ്. ഉതരണ സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായുണ നല്കുണ. പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
ലഗഡണസ്റ്റ്.  ജനറല് കനന്ത്യാളജസ്റ്റ് എന്നുപറയുന കേന്ത്യാരനങ്ങളുമുണസ്റ്റ്. പകക കേണക്ടറന്ത്യായനി
കജന്ത്യാലെനി നചെയ്യുനതനിനസ്റ്റ് അതുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ട കചെന്ത്യാദനങ്ങളല കചെന്ത്യാദനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അങ്ങനന ഒരു
ബനവുമനിലന്ത്യാത  രസ്പീതനിയനില്  കചെന്ത്യാദനങ്ങള  കചെന്ത്യാദനിക്കുനതനിനപ്പുറകതയസ്റ്റ്,  ആളുകേള
ഓകരന്ത്യാ  നതന്ത്യാഴനിലെനികലെയണ  കപന്ത്യായനിക്കഴനിഞ്ഞന്ത്യാല്  പ്രകതനകേ  നടയനിനനിണഗസ്റ്റ്  നല്കുനതനിനുള്ള
സണവനിധന്ത്യാനമുണസ്റ്റ്.  പകക  നനിയമനണ  നല്കുകമന്ത്യാളതനന  അങ്ങനനനയന്ത്യാരു  നടയനിനനിണഗസ്റ്റ്
നല്കുനതനിനുള്ള  സണവനിധന്ത്യാനമനില.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  കജന്ത്യാലെനിക്കസ്റ്റ്  കചെരന്നുകേഴനിഞ്ഞന്ത്യാല്
അവരക്കസ്റ്റ്  നതന്ത്യാട്ടസ്റ്റ്  മുകേളനിലെനിരനിക്കുന ആളുകേള എന്തു പറയുകനന്ത്യാ,  അവര  എങ്ങനന കജന്ത്യാലെനി
നചെയ്യുകനന്ത്യാ  അതുകപന്ത്യാനലെ  ഇവരുണ  കജന്ത്യാലെനി  നചെയ്യുനമനലന്ത്യാനത  വളനര  കനിയന്ത്യാതകേമന്ത്യായുണ
കവഗതനിലുണ ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് സരവസ്പീസസ്റ്റ് നകേന്ത്യാടുക്കുനതനിനന്ത്യാവശനമന്ത്യായ സണവനിധന്ത്യാനണ നചെയ്യന്ത്യാനനന്ത്യാന്നുണ
കേഴനിയനില.  പണസ്റ്റ്  പഠനിച്ച  സണവനിധന്ത്യാനണ  തനന  തുടെരന്നുവരുന  ഒരവസയനികലെയ്നക്കത്തുണ.
കേന്ത്യാലെനികേമന്ത്യായുണന്ത്യാകുന  നടെകകന്ത്യാളജനി  വനികേന്ത്യാസതനില്  നനില്ക്കുന  കേന്ത്യാലെഘട്ടതനില്
ഇവരുനടെ  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  പൂരണമന്ത്യായുണ  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വളനര  കവഗതയനില്  നല്കേന്ത്യാന,
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പ്രകതനകേനിച്ചസ്റ്റ് ഇകപ്പെന്ത്യാഴുള്ള കുട്ടനികേനളന്നുപറഞ്ഞന്ത്യാല് സ്മന്ത്യാരട്ടന്ത്യായ കുട്ടനികേളന്ത്യാണസ്റ്റ് എലന്ത്യാവരുണ
നല  കേകന്ത്യാളനിലഫഡണ  കകേന്ത്യാമസ്പീറനമന്ത്യായ  കുട്ടനികേളന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അവരക്കസ്റ്റ്  നടയനിനനിണഗുകൂടെനി
ലെഭനിക്കുകമന്ത്യാള വളനര ഫന്ത്യാസന്ത്യായനി സരവസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേന്ത്യാന കേഴനിയുണ.  അതരതനിലുള്ള
ഒരു സണവനിധന്ത്യാനണ നനിയമനണ നല്കുകമന്ത്യാളതനന നകേന്ത്യാടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്
ശദനിക്കണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് പറയന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.

അടെനിസന്ത്യാനപരമന്ത്യായനി  പനികനന്ത്യാക്ക  വനിഭന്ത്യാഗങ്ങളക്കുണ  എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടെനി.
വനിഭന്ത്യാഗങ്ങളക്കുണ വനികേലെന്ത്യാണഗരക്കുണ അതുകപന്ത്യാനലെ സണവരണണ ഉറപ്പുവരുകതണതന്ത്യായ
വനിഭന്ത്യാഗങ്ങളുനടെ കേന്ത്യാരനതനിലുണ ഭനിനകശഷനിക്കന്ത്യാരന്ത്യായ ആളുകേള, മന്ത്യാനസനികേ ലവകേലെനണ
ബന്ത്യാധനിച്ചവര  എനനിവനരക്കൂടെനി  നമ്മുനടെ  സമൂഹതനില്  കചെരത്തുപനിടെനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  മുകനന്ത്യാട
കപന്ത്യാകുകമന്ത്യാള ആതവനിശകന്ത്യാസണ വരദനിക്കുന ഒരുപന്ത്യാടെസ്റ്റ് കമഖലെകേള നമുക്കസ്റ്റ് കേന്ത്യാണന്ത്യാന
കേഴനിയുണ.  വളനര പ്രശണസന്ത്യാരഹമന്ത്യായ സന്ത്യാപനങ്ങളനിലൂനടെ വളരന്നുവനനിടള്ള ഇതരണ
വനിഭന്ത്യാഗങ്ങനളക്കൂടെനി  കപ്രന്ത്യാതന്ത്യാഹനിപ്പെനിക്കുന  വനിധതനില്  സണവരണണ  ഏരനപ്പെടുത്തുനതനിനുള്ള
കേന്ത്യാരനങ്ങള  നചെയ്യണണ.  ആനകേത്തുകേ  എടുത്തുകനന്ത്യാക്കനിയന്ത്യാല്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  എന്നുപറയുന
സന്ത്യാപനണ  ഇഒൗ  നന്ത്യാട്ടനില്  ഏറവുണ  വലെനിയ  നതന്ത്യാഴനില്  നല്കുന,  അതനിനുകവണനി
നതരനഞ്ഞടുക്കുന  ഒരു  സന്ത്യാപനണ  എന  നനിലെയനില്  സതന്ത്യാരനമന്ത്യായുണ  പ്രന്ത്യാകയന്ത്യാഗനികേമന്ത്യായുണ
ഏറവുണ കലെറസസ്റ്റ് നടെകകന്ത്യാളജനി കൂടെനി ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കണണ. 40  വരഷണ മുമസ്റ്റ് നനിശയനിച്ച
കേകന്ത്യാളനിഫനികക്കഷനനില്  കഭദഗതനി  വരുതനിയുണ  ഇങ്ങനന  നതരനഞ്ഞടുക്കുനവരക്കസ്റ്റ്
പ്രകതനകേ നടയനിനനിണഗസ്റ്റ് നല്കേനിയുണ എനന്ത്യാല് സണവരണനമലന്ത്യാണ കൃതനമന്ത്യായനി പന്ത്യാലെനിക്കുന്നുനണനസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുതനിനക്കന്ത്യാണണ  സതന്ത്യാരനമന്ത്യായ  രസ്പീതനിയനികലെയസ്റ്റ്  കപന്ത്യാകുനതനിനുള്ള  നടെപടെനി
സകസ്പീകേരനിക്കണനമനസ്റ്റ് അഭനരതനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് എനന്റെ വന്ത്യാക്കുകേള അവസന്ത്യാനനിപ്പെനിക്കുന്നു.

മുഖനമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറന്ത്യായനി വനിജയന):  സര,  ബഹുമന്ത്യാനനരന്ത്യായ അണഗങ്ങള
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-നയക്കുറനിച്ചുള്ള  ഒരു  സമഗ്രമന്ത്യായ  ചെരച്ചയനികലെയതനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  കേടെനനിടള്ളതസ്റ്റ്.
അതനികലെറവുണ പ്രധന്ത്യാനമന്ത്യായനി ചൂണനിക്കന്ത്യാണനിച്ച കേന്ത്യാരനണ,  നനിയമനങ്ങള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
വനിട്ട  പലെ  സന്ത്യാപനങ്ങളുണ  ഇകപ്പെന്ത്യാഴുണ  പൂരണമന്ത്യായുണ  അതസ്റ്റ്  നടെപ്പെന്ത്യാക്കനപ്പെട്ടനിട്ടനില  എനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അതനിനുകേന്ത്യാരണണ ബനനപ്പെട്ട റൂളസസ്റ്റ് നഫയനിണ നചെയ്യന്ത്യാതതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് സമയബനനിതമന്ത്യായനി
പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  ഇടെനപടെല്  കവണനമന  അഭനിപ്രന്ത്യായമന്ത്യാണസ്റ്റ്  നപന്ത്യാതുകവ
ഉയരന്നുവനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  സമയബനനിതമന്ത്യായനി തനന പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് നനിയമനന്ത്യാധനികേന്ത്യാരണ
നല്കേനിയനിടള്ള സന്ത്യാപനങ്ങളുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെടള്ള റൂളസസ്റ്റ് നഫയനിണ നചെയ്യുനതനിനുള്ള
നടെപടെനികേള സകസ്പീകേരനിക്കുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ഇവനിനടെ  ചൂണനിക്കന്ത്യാണനിച്ച  മനറന്ത്യാരു  കേന്ത്യാരനണ,  ചെനിലെ  സന്ത്യാപനങ്ങളനില്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
നനിയമനനത മറനികേടെക്കന്ത്യാനുള്ള ചെനിലെ ശമങ്ങള നടെക്കുന്നുനവനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് സന്ത്യാപനങ്ങളുനടെ
സരവസ്പീസസ്റ്റ് റൂളസമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഒരു  സഹകേരണ സണഘതനില്
തന്ത്യാഴ  തസ്തനികേയനില്  ജസ്പീവനക്കന്ത്യാരന്ത്യായനി  കചെരന്നുകേഴനിഞ്ഞന്ത്യാല്  സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായുണ
വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ  കയന്ത്യാഗനതയുണ  അതനികനന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെമുള്ള  സന്ത്യാകങതനികേ  കയന്ത്യാഗനതയുണ
ആരജനിക്കുന്നുനണങനില് അവരക്കസ്റ്റ് നപ്രന്ത്യാകമന്ത്യാഷനസ്റ്റ് അരഹതയുണസ്റ്റ്.  അങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്
അവര നപ്രന്ത്യാകമന്ത്യാട്ടസ്റ്റ് നചെയ്യനപ്പെടുന അവസയുണന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  തടെയന്ത്യാന നമുക്കസ്റ്റ്
കേഴനിയുനമനസ്റ്റ് കതന്ത്യാന്നുനനില.
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[അദനകകവദനിയനില്  മനി. സസ്പീക്കര]

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണന:  സര,  ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  ഇന്റെനഷന  ഇഒൗ
പറയുന നപന്ത്യാതുകമഖലെന്ത്യാ സന്ത്യാപനങ്ങനളനയലന്ത്യാണ പബനികേസ്റ്റ് സരവസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മസ്പീഷനവഴനി
ഒരു സനിസതനില് നകേന്ത്യാണവരണനമന്നുതനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്. ആ സനിസനത flout നചെയ്യന്ത്യാന
കവണനി അതനിനന്റെ നതന്ത്യാടതന്ത്യാനഴയുള്ള കപന്ത്യാസനില് ആനള കനരനിനട്ടടുക്കുകേയുണ പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്
നപ്രന്ത്യാകമന്ത്യാഷന നല്കുകേയുണ നചെയ്യുനതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് നമ്മുനടെ തസ്പീരുമന്ത്യാനണ നടെപ്പെന്ത്യാകേന്ത്യാനത
കപന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  ഇഒൗ  നല  ഉകദ്ദേശനണ  flout  നചെയ്യന്ത്യാന
കേഴനിയന്ത്യാത വനിധതനിലുള്ള എനനങനിലുണ നടെപടെനി എടുത്തുകൂകടെ?

ശസ്പീ  .    പനിണറന്ത്യായനി വനിജയന:  സര,  ഞന്ത്യാന പറഞവനതസ്റ്റ് സന്ത്യാകങതനികേമന്ത്യായനി
ഇകപ്പെന്ത്യാഴുള്ള  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  റൂളസസ്റ്റ്  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  തന്ത്യാഴസ്റ്റ് ന  തസ്തനികേയനിലുള്ളവരക്കസ്റ്റ്  ആവശനമന്ത്യായ
കയന്ത്യാഗനതയുനണങനില്  നപ്രന്ത്യാകമന്ത്യാഷനസ്റ്റ്  അരഹതയുണസ്റ്റ്  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ആ ഘട്ടണ
വരുകമന്ത്യാള നപ്രന്ത്യാകമന്ത്യാട്ടസ്റ്റ് നചെയ്യനപ്പെടുന്നു. എനന്ത്യാല് അങ്ങസ്റ്റ് ചൂണനിക്കന്ത്യാണനിക്കുന കേന്ത്യാരനണ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമനനത  മറനികേടെക്കുനതനിനുകവണനി  കബന്ത്യാധപൂരവണ  ഇതരണ
കേന്ത്യാരനങ്ങള  നചെയ്യുന്നുകണന്ത്യാ  എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  സമ്മതനിക്കന്ത്യാന  കേഴനിയുനതല.
ചെനിലെ തസ്തനികേകേളുനടെ നനിയമനണ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിട്ടനിടണസ്റ്റ്. ആ തസ്തനികേകേള കേണ
നകേന്ത്യാണസ്റ്റ് തന്ത്യാഴനത നനിയമനണ നടെതന്ത്യാന പറനില.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതന്ത്യാമസസ്റ്റ്:  സര,  കകേന്ത്യാ-ഓപ്പെകററസ്പീവസ്റ്റ്  നസക്ടറനില് ഇതരതനില്
നടെക്കുന്നുണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനിണറന്ത്യായനി  വനിജയന:  സര,  ഒറനപ്പെട്ട  ചെനിലെ  സണഭവങ്ങള  ഇതരതനിലുണസ്റ്റ്
എനതസ്റ്റ് ശരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എനന്ത്യാല് വനന്ത്യാപകേമന്ത്യായനി അതനില.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബല്റന്ത്യാണ:  സര, അതരണ ഒറനപ്പെട്ട സണഭവങ്ങളനില് ഇടെനപടുകമന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .    പനിണറന്ത്യായനി  വനിജയന:  സര,  ഒറനപ്പെട്ട  സണഭവങ്ങളനില്  ഇടെനപടെന്ത്യാന
സന്ത്യാധനിക്കനില.  ഞന്ത്യാന പറഞ്ഞ ആദന ഭന്ത്യാഗണ  നനിങ്ങള ശദനിക്കന്ത്യാതതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഒരു പസ്യൂണ ആയനി ഒരന്ത്യാനള നനിശയനിച്ചു.  ആ നനിശയനിച്ച ആളനിനസ്റ്റ്  അടെനിസന്ത്യാന വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ
കയന്ത്യാഗനതയുനണങനില്  ആ  ആളനിനസ്റ്റ്  ആവശനമന്ത്യായ  സന്ത്യാകങതനികേ  നടയനിനനിണഗനിനസ്റ്റ്
കപന്ത്യാകേന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത നടയനിനനിണഗസ്റ്റ്  പൂരതനിയന്ത്യാക്കനിയകശഷണ നപ്രന്ത്യാകമന്ത്യാഷനന്റെ
ഘട്ടണ  വരുകമന്ത്യാള  അരഹതയുനണങനില്  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  റൂളസസ്റ്റ്  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്
നപ്രന്ത്യാകമന്ത്യാഷന നല്കകേണതന്ത്യായനി വരുണ.  അതന്ത്യാണസ്റ്റ് പ്രശ്നണ.

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണന: സര, പതന്ത്യാണ ക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ് പന്ത്യാസന്ത്യാകേന്ത്യാത ഒരന്ത്യാളനിനന
സകസ്പീപ്പെറന്ത്യായനി  വയന്ത്യാണ.  കേന്ത്യാരണണ,  പതന്ത്യാണ  ക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ്  പന്ത്യാസന്ത്യായവരക്കസ്റ്റ്  സകസ്പീപ്പെറന്ത്യാകേന്ത്യാന
കേഴനിയനില.  അങ്ങനന സകസ്പീപ്പെറന്ത്യായനി വയന ആളനിനന പനിനസ്പീടെസ്റ്റ് സഒൗജനനമന്ത്യായനി കകേന്ത്യാ-
ഓപ്പെകററസ്പീവസ്റ്റ്  നടയനിനനിണഗനിനസ്റ്റ്  വനിടുണ.  നടയനിനനിണഗസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  മടെങ്ങനിവനന്ത്യാല്  ആ
ആളനിനന കനനര ക്ലറനിക്കല് കപന്ത്യാസനികലെക്കസ്റ്റ് മന്ത്യാറ്റുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങനന ഗവണനമന്റെനിനന്റെ
good  intention  ഉണസ്റ്റ്.  ആ  ഇന്റെനഷന  മറനികേടെക്കുനതനിനുകവണനി  നടെത്തുന
സൂത്രപ്പെണനികേനള ഏനതങനിലുണ രൂപതനില് നനിയമപരമന്ത്യായനി തടെയന്ത്യാന ഗവണനമന്റെനിനസ്റ്റ്
കേഴനിയുകമന്ത്യാ?
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ശസ്പീ  .   പനിണറന്ത്യായനി വനിജയന: സര, അതസ്റ്റ് ശരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്. അതരണ സൂത്രപ്പെണനികേള
നമുക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കന്ത്യാന  കേഴനിയനില.  അതസ്റ്റ്  തടെയന്ത്യാന  എനസ്റ്റ്  നടെപടെനികേളന്ത്യാണസ്റ്റ്  സകസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാന
കേഴനിയുനനതന കേന്ത്യാരനണ ആകലെന്ത്യാചെനിക്കന്ത്യാണ.  അതസ്റ്റ് കവണതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാക്കനിയ
ചെനിലെ കചെന്ത്യാദനങ്ങളനില് വന പനിശകേനിനനക്കുറനിച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇവനിനടെ ചൂണനിക്കന്ത്യാണനിച്ച മനറന്ത്യാരു
പ്രശ്നണ. അതസ്റ്റ് ഇകപ്പെന്ത്യാള നമുക്കസ്റ്റ് പറയന്ത്യാന കേഴനിയുനതല. ഭരണഘടെനന്ത്യാ സന്ത്യാപനനമന
നനിലെയസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  തനന ആകലെന്ത്യാചെനികക്കണ കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനിനന്ത്യാവശനമന്ത്യായ
പരനികശന്ത്യാധന സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായുണ അവര നടെത്തുകേതനന നചെയ്യുണ.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
ആവശനതനിനസ്റ്റ്  സന്ത്യാഫസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാടുക്കുനനില  എനതനിനസ്റ്റ്  ഇവനിനടെതനന  മറുപടെനി  വന്നു
കേഴനിഞ.  ഇതവണ ആവശനതനിനസ്റ്റ് സന്ത്യാഫസ്റ്റ് എന്നുപറയന്ത്യാന കേഴനിയനില,  എനന്ത്യാലുണ
നല  രസ്പീതനിയനില്  പരനിഗണനിക്കുന  അവസ  ഉണന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.  അതനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി
ഇകപ്പെന്ത്യാള 120 തസ്തനികേകേള സൃഷനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.

പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  അണഗങ്ങളുനടെ  കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ  പറഞ്ഞ  മനറന്ത്യാരു  പ്രശ്നണ.
ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ  ഒരണഗണ  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില്  26  അണഗങ്ങള  ഉനണനന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഇകപ്പെന്ത്യാള 26 അണഗങ്ങളനില. 20 അണഗങ്ങളുണ ഒരു നചെയരമന്ത്യാനുമന്ത്യാണസ്റ്റ് ഉള്ളതസ്റ്റ്. അതനില്
നചെയരമന്ത്യാനസ്റ്റ്  പുറനമയുള്ള അണഗങ്ങളുനടെ കേണനക്കടുതന്ത്യാല് ആദനണ  14  അണഗങ്ങളന്ത്യാ
ണുണന്ത്യായനിരുനതസ്റ്റ്. ആ 14 അണഗങ്ങള എനതസ്റ്റ്  ഒരു ഘട്ടതനില് 17 അണഗങ്ങളന്ത്യാക്കനി.
ആ വരഷണ ചെനിലെരനക്കലന്ത്യാണ ഓരമ്മയുണന്ത്യാകുണ. 30-12-2004-നലെ ഓരഡര അനുസരനിച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ് 17
ആക്കനിയതസ്റ്റ്. 2001-2006 കേന്ത്യാലെഘട്ടണ ഓരമ്മയുണകലന്ത്യാ. അതുകേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ് 2013-ലെന്ത്യാണസ്റ്റ്
17-ല്നനിനസ്റ്റ് ഇകപ്പെന്ത്യാഴുള്ള  20-കലെയസ്റ്റ് അണഗങ്ങളുനടെ എണണ വരദനിപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  26
എനസ്റ്റ്  നതറനിദരനിച്ചതന്ത്യാനണനന്ത്യാണസ്റ്റ്  കതന്ത്യാന്നുനതസ്റ്റ്.  ഏതന്ത്യായന്ത്യാലുണ  ഇകപ്പെന്ത്യാള  20
അണഗങ്ങളന്ത്യാണുള്ളതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതന്ത്യാമസസ്റ്റ്:  സര,  കഭദഗതനി നകേന്ത്യാണവനസ്റ്റ് അണഗങ്ങളുനടെ എണണ
കുറയന്ത്യാമകലന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .    പനിണറന്ത്യായനി  വനിജയന:  സര,  അണഗങ്ങളുനടെ  എണണ  കുറച്ചുകൂകടെനയനസ്റ്റ്
ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ  പനി.  ടെനി.  കതന്ത്യാമസസ്റ്റ്  കചെന്ത്യാദനിച്ചു.  കകേരളതനിനലെ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.നയ
കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ചെനിലെ  വനിമരശനങ്ങനളന്ത്യാനക്ക  കകേളക്കുനമങനിലുണ  നമ്മുനടെ  രന്ത്യാജനത്തുള്ള
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-കേളനില്വച്ചസ്റ്റ്   ഏറവുണ  മനികേച്ചതന്ത്യാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിനലെ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
അക്കന്ത്യാരനതനില്  ഒരു  സണശയവുമനില.  കേന്ത്യാരണണ,  നമ്മുനടെ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ഓകരന്ത്യാ
വരഷവുണ വലെനിയകതന്ത്യാതനിലുള്ള നനിയമനമന്ത്യാണസ്റ്റ് നടെതനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. ശരന്ത്യാശരനി
അമതനിനന്ത്യായനിരണ കപനര നസലെക്ടസ്റ്റ് നചെയ്യുന ഒരു പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യന്ത്യാണസ്റ്റ്  നമ്മുകടെതസ്റ്റ്.
450  തസ്തനികേകേളനികലെയസ്റ്റ്  ഒരു  വരഷണ  പരസ്പീക  നടെകതണനിവരുന്നുണസ്റ്റ്.  ഓകരന്ത്യാ
തസ്തനികേകേളക്കുണ  വരുന അകപകകേരുനടെ  എണണ  നമുക്കസ്റ്റ്  ഊഹനിക്കന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കപന്ത്യാസ്റ്റുകേളുനടെ നവലററനിയുണ വനതനസ്തമന്ത്യായ കയന്ത്യാഗനതകേളുണ റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്നമന്റെസ്റ്റ് വനവസകേളുനമന്ത്യാനക്ക
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അവരക്കസ്റ്റ് ലകേകേന്ത്യാരനണ നചെകയ്യണനിവരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായുണ ഏകേസ്പീകേരനി
കക്കണനിവരുണ. കുറച്ചസ്റ്റ് ഏകേസ്പീകേരണണ വനന്ത്യാല് കുകറ കജന്ത്യാലെനി ലെഘൂകേരനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയുണ.
നസഷനല്  റൂളുകേളനില്  കേന്ത്യാകലെന്ത്യാചെനിതമന്ത്യായ  മന്ത്യാറണ  കവണനിവരുണ.  നനിലെവനില്  വനതനസ്ത
തസ്തനികേകേളനികലെയള്ള  രകണമുക്കന്ത്യാല്കക്കന്ത്യാടെനി  അകപകകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ
കപന്ത്യാരട്ടലെനില് കേനിടെക്കുന്നുനണനന്ത്യാണസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്.  ഇത്രയുണ വനിപുലെമന്ത്യായ ഒരു സണവനിധന്ത്യാനമന്ത്യാണസ്റ്റ്
കകേരളതനിനലെ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില്  നടെക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനിനുകവണനി  വരദനിതമന്ത്യായ
അണഗങ്ങനള  വച്ചസ്റ്റ്  ഒരു  പ്രവരതന  ലശലെനി  അവര  നകേന്ത്യാണവന്നുകേഴനിഞ.  ആ
പ്രവരതന ലശലെനി  വന്നുകേഴനിഞ്ഞതനിനു കശഷണ  പനിനസ്പീനടെന്ത്യാരു ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  വനസ്റ്റ്
അണഗങ്ങനള  കുറയന  നനിലെ  വരുകമന്ത്യാള  അതസ്റ്റ്  വലന്ത്യാനതന്ത്യാരു  കജന്ത്യാലെനിഭന്ത്യാരമന്ത്യായനി
മറ്റുള്ളവരക്കസ്റ്റ്  അനുഭവനപ്പെടുണ.  അതുണന്ത്യാക്കുന പ്രയന്ത്യാസണ നചെറുതല.  നനിലെവനില് ഒരു
സന്ത്യാഹചെരനണ വനതനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി അവര നല നനിലെയസ്റ്റ് ഓകരന്ത്യാ സലെത്തുണകപന്ത്യായനി
റനിക്രൂട്ടസ്റ്റ്നമന്റെനിനുണ  മറ്റുമുള്ള  കേന്ത്യാരനങ്ങളുനടെ  ചുമതലെനയടുതസ്റ്റ്  പ്രവരതനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അവരുനടെ
എണണ  കുറയകമന്ത്യാള  അതസ്റ്റ്  വലന്ത്യാത  പ്രയന്ത്യാസമന്ത്യായനി  കതന്ത്യാന്നുണ.  അതുനകേന്ത്യാണ
തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ് കുറയന്ത്യാതനിരുനതസ്റ്റ്.  ഓണലലെന സണവനിധന്ത്യാനണ മറസ്റ്റ് ജനിലകേളനികലെയകൂടെനി
വനന്ത്യാപനിപ്പെനിക്കന്ത്യാന  കേഴനിയണനമന്നു  തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  അവരുനടെ  തസ്പീരുമന്ത്യാനണ.  നന്ത്യാലെസ്റ്റ്  ജനിലകേളുനടെ
നടെപടെനികേള സകസ്പീകേരനിക്കുന ഘട്ടതനില്തനന അവര പടെനിപടെനിയന്ത്യായനി  മറസ്റ്റ്  ജനിലകേളനികലെയണ
ഓണലലെന  സണവനിധന്ത്യാനണ  വനന്ത്യാപനിപ്പെനിക്കുനമന്നുതനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  അനനത ചെടെങ്ങനില്
പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  അക്കന്ത്യാരനതനില്  ഗവണനമന്റെനിനന്റെ   സഹന്ത്യായണ  കവണനിവരുണ.
ഗവണനമനണ ആ നനിലെതനനയന്ത്യാണസ്റ്റ് സകസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഓണലലെന
വലെനിയ കതന്ത്യാതനില് വനന്ത്യാപകേമന്ത്യാക്കണണ, ഒഴനിവുകേള ഓകരന്ത്യാ മന്ത്യാസവുണ റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് നചെയ്യുന
അവസ വരണനമനനന്ത്യാനക്കയുള്ള നനിരകദ്ദേശങ്ങള ഇവനിനടെ വനനിടണസ്റ്റ്.  അനതന്ത്യാനക്ക
അതനിനന്റെ  കേന്ത്യാരനകമത  വരദനിപ്പെനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സഹന്ത്യായനിക്കുന  നനിലെതനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഉണന്ത്യാവുകേ.

തസ്തനികേകേളക്കുള്ള  കയന്ത്യാഗനത  കേന്ത്യാലെന്ത്യാനുസൃതമന്ത്യാക്കണനമന്നുള്ള  നനിരകദ്ദേശണ  വനനിടണസ്റ്റ്.
ചെനിലെ  കേന്ത്യാരനങ്ങളനില്  ആ  നടെപടെനികേള  ആരണഭനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  പലെതനിലുണ  നമുക്കതസ്റ്റ്
സകസ്പീകേരനികക്കണതന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ശരനിയന്ത്യായ നനിരകദ്ദേശമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ
എലന്ത്യാ  വനിവരങ്ങളുണ  ഓണലലെനനില്  ലെഭനമന്ത്യാക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനികേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
സകസ്പീകേരനിക്കുന്നുനണനന്ത്യാണസ്റ്റ്  കതന്ത്യാന്നുനതസ്റ്റ്.  ഇവനിനടെ  എന്തുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇതരതനിനലെന്ത്യാരു
ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്  കവണനിവനതസ്റ്റ്  എന്നുകചെന്ത്യാദനിച്ചന്ത്യാല്  നഡപസ്യൂകട്ടഷന  വഴനിയുണ  എണകപ്ലന്ത്യായ്നമന്റെസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചെഞസ്റ്റ് വഴനിയുണ മറ്റുമന്ത്യാണസ്റ്റ് നനിലെവനില് നനിയമനങ്ങള നടെത്തുനതസ്റ്റ്.  നഡപസ്യൂകട്ടഷ
നനിലെന്ത്യാകുകമന്ത്യാള ഇടെയനിടെയസ്റ്റ് ആളുകേള മന്ത്യാറനികപ്പെന്ത്യാകുന അവസ വരുണ.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
സനിരണ  നനിയമനമന്ത്യാണസ്റ്റ്  നലതസ്റ്റ്.  സനിരണ  നനിയമനമന്ത്യാകുകമന്ത്യാള  ആ  നനിയമനണ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുകഖന  നടെത്തുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്  നലതസ്റ്റ്.  അതന്ത്യാണസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  എന
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നനിലെയസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാള  തസ്പീരുമന്ത്യാനനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഇടെയന്ത്യായനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഏതന്ത്യായന്ത്യാലുണ  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ് ടനിബസ്യൂണലെനിനന സണബനനിച്ചസ്റ്റ് അധനികേ കേന്ത്യാരനങ്ങനളന്ത്യാന്നുണ ഇവനിനടെ
വനനിട്ടനില.  ടനിബസ്യൂണലെനിനന്റെ  തസ്തനികേകേളനിനലെ  നനിയമനങ്ങളക്കുള്ള  അധനികേന്ത്യാരമന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇകപ്പെന്ത്യാള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിടുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  വളനര പ്രധന്ത്യാനനപ്പെനട്ടന്ത്യാരു ആവശനണ
തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമനണ  നടെതനിയന്ത്യാലുള്ള  പ്രകതനകേത  എന്നുപറയുനതസ്റ്റ്
അതനില് സണവരണവുണ നമരനിറ്റുണ കൃതനമന്ത്യായനി പന്ത്യാലെനിക്കനപ്പെടുണ എനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതന്ത്യാണസ്റ്റ്
നമുക്കസ്റ്റ് ഒഴനിച്ചുകൂടെന്ത്യാനന്ത്യാകേന്ത്യാത കേന്ത്യാരനണ.  അതുനകേന്ത്യാണതനന പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമനണ
നടെത്തുനതന്ത്യായനിരനിക്കുണ  നലതസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇതരനമന്ത്യാരു  നനിരകദ്ദേശവുമന്ത്യായനി
വരന്ത്യാന കേന്ത്യാരണണ.

ശസ്പീ  .    ഷന്ത്യാഫനി പറമനില്:  സര,  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട അണഗങ്ങള സൂചെനിപ്പെനിച്ച എല്.ഡനി.സനി.
പരസ്പീകനയ  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  മറുപടെനിയനില്  പറയുനമനസ്റ്റ്  വനിചെന്ത്യാരനിച്ചു.  എലന്ത്യാ
കകേന്ത്യാണനില്നനിന്നുണ  വനന്ത്യാപകേമന്ത്യായനി  പരന്ത്യാതനി  ഉയരനനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ്  ലെകകതന്ത്യാളണ
കുട്ടനികേള എഴുതനിക്കഴനിഞ്ഞ പരസ്പീകയനിനലെ 30  കചെന്ത്യാദനങ്ങളനില് 27  എണവുണ ജനറല്
കനന്ത്യാളഡ്ജസ്റ്റ്  സനിലെബസനിനു  പുറത്തുനനിന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുണ  ഇനനയുമന്ത്യായനി  ഒരു
ബനവുമനിലന്ത്യാത  പലെ  തരതനിലുള്ള  കചെന്ത്യാദനങ്ങളന്ത്യായനിരുന്നു.  ആ  പരസ്പീക  റദ്ദേന്ത്യാക്കണനമന
ഉകദനന്ത്യാഗന്ത്യാരതനികേളുനടെ  ആവശനണ  വളനര  പ്രസകമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ദയവന്ത്യായനി  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇക്കന്ത്യാരനതനില്
ഇടെനപടെണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് അഭനരതനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   പനിണറന്ത്യായനി വനിജയന: സര, പ്രകതനകേണ എടുത്തുപറഞ്ഞനിനലങനിലുണ ഞന്ത്യാന
അതനിനനപ്പെറനി  പറഞ.  അതരണ  പരന്ത്യാതനികേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ  ശദയനിലുമുണന്ത്യാകുണ.
ഗവണനമന്റെല,  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യന്ത്യാണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  സണബനനിനച്ചന്ത്യാരു  നനിലെപന്ത്യാനടെടുകക്കണതസ്റ്റ്.
അതുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായുണ  നടെപടെനിനയടുക്കുനമനസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്
പ്രതസ്പീകനിക്കന്ത്യാണ.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശനിപന്ത്യാരശ  നചെയ്യന്ത്യാനമന്നുമന്ത്യാത്രകമയുള.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ
മുകേളനിലെല നനിയമസഭയുണ ഗവണനമനണ.

ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതന്ത്യാമസസ്റ്റ്,  2017-നലെ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷന  (കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ലടബസ്യൂണലെനിനന  സണബനനിച്ച  കൂടുതല്  ചുമതലെകേള)  ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്
നനിരന്ത്യാകേരനിക്കണനമന പ്രകമയണ പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുന്നുകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതന്ത്യാമസസ്റ്റ്: സര, ഞന്ത്യാന പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതന്ത്യാമസസ്റ്റ് അവതരനിപ്പെനിച്ച നനിരന്ത്യാകേരണ പ്രകമയണ സഭ
നനിരന്ത്യാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്റ്റ്. പനി. അങ്ങയുനടെ 1 (എ) നമര കഭദഗതനി പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുന്നുകണന്ത്യാ?
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ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്റ്റ്  .   പനി  . : സര, ഞന്ത്യാന പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ്റ്റ്. പനി. അവതരനിപ്പെനിച്ച 1 (എ) നമര കഭദഗതനി
സഭ നനിരന്ത്യാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  ചെനിറയണ  കഗന്ത്യാപകുമന്ത്യാര  അങ്ങയുനടെ  2   (ബനി)  നമര  കഭദഗതനി  പ്രസസ്റ്റ്
നചെയ്യുന്നുകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .   ചെനിറയണ കഗന്ത്യാപകുമന്ത്യാര:  സര, ഞന്ത്യാന പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  ചെനിറയണ  കഗന്ത്യാപകുമന്ത്യാര   അവതരനിപ്പെനിച്ച  2  (ബനി)  നമര
കഭദഗതനി സഭയുനടെ അനുമതനികയന്ത്യാനടെ പനിനവലെനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

2017-നലെ കകേരള പബനികേസ്റ്റ്  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മസ്പീഷന  (കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്
ലടബസ്യൂണലെനിനന സണബനനിച്ച കൂടുതല്  ചുമതലെകേള) ബനില് ആഭനനരകേന്ത്യാരനങ്ങള
സണബനനിച്ച XIV-ാം നമര സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയുനടെ പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണനമന
പ്രകമയനത

അനുകൂലെനിക്കുനവര......

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര......

പ്രകമയണ സഭ അണഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ബനില്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയുനടെ പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയന്നു.

(ii) 2017-   നലെ കകേരള പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ്   (  കഭദഗതനി  )   ബനില്

കമപ്രശ്നണ

ബനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് ചുമതലെനപ്പെട്ട മനനി ഹന്ത്യാജരന്ത്യാകേന്ത്യാതതസ്റ്റ്
സണബനനിച്ചസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര,  നനിയമസഭന്ത്യാ  നസകകട്ടറനിയറനില്നനിന്നുണ
ഇതുസണബനനിച്ചസ്റ്റ്  അറനിയനിച്ചനിടള്ളതസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  തകദ്ദേശസകയണഭരണ  വകുപ്പു
മനനിക്കുപകേരണ പട്ടനികേജന്ത്യാതനി പട്ടനികേവരഗ്ഗ പനികനന്ത്യാക്ക സമുദന്ത്യായകകമവുണ നനിയമവുണ
സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേവുണ പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരനവുണ വകുപ്പുമനനി ബനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഒരു
കേന്ത്യാരണവശന്ത്യാലുണ ഇതസ്റ്റ് അനുവദനിക്കന്ത്യാന പന്ത്യാടെനിനലനന്ത്യാണസ്റ്റ് റൂള 78 പ്രകേന്ത്യാരണ പറയുനതസ്റ്റ്.
ബനില്ലുകേള സണബനനിച്ച പ്രകമയണ നകേന്ത്യാണവരുനതസ്റ്റ് ആരന്ത്യാണസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് നനിഷ്കരഷനിക്കുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്
റൂള  78.  'ബനില്  പരനിഗണനയ്നക്കടുക്കണനമകനന്ത്യാ  പന്ത്യാസന്ത്യാക്കണനമകനന്ത്യാ  ഉള്ള  യന്ത്യാനതന്ത്യാരു
പ്രകമയവുണ   ബനിലനിനന്റെ  ചുമതലെ  വഹനിക്കുന  അണഗമലന്ത്യാത  മകറനതങനിലുണ  അണഗണ
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 നകേന്ത്യാണവരന്ത്യാന  പന്ത്യാടെനിലന്ത്യാതതുണ,  ബനില്  അതതസ്റ്റ്  സണഗതനികപന്ത്യാനലെ  ഒരു  നസലെക്ടസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനികക്കന്ത്യാ  അഥവന്ത്യാ  ബനനപ്പെട്ട  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനികക്കന്ത്യാ  വനിടെണനമകനന്ത്യാ  അനലങനില്
അതനികന്മേല് അഭനിപ്രന്ത്യായണ ആരന്ത്യായുനതനികലെക്കസ്റ്റ് സരക്കുകലെറസ്റ്റ് നചെയ്യണനമകനന്ത്യാ ഉള്ള യന്ത്യാനതന്ത്യാരു
പ്രകമയവുണ  ചുമതലെ  വഹനിക്കുന  അണഗണ  നകേന്ത്യാണവന  പ്രകമയതനിനന്റെ  കഭദഗതനിനയന
നനിലെയനിലെലന്ത്യാനത,  ചുമതലെ  വഹനിക്കുന  അണഗമലന്ത്യാനതയുള്ള  മനറന്ത്യാരണഗവുണ  നകേന്ത്യാണവരന്ത്യാന
പന്ത്യാടെനിലന്ത്യാതതുണ ആകുന്നു.''  ഒരു നപ്രന്ത്യാലവകസന്ത്യാ കൂടെനിയുണസ്റ്റ്.  ''എനന്ത്യാല് ചുമതലെ വഹനിക്കുന
അണഗതനിനസ്റ്റ്  തനന്റെ ബനിലനിനന്റെ അവതരണതനിനുകശഷണ പനിനസ്പീടുള്ള ഏനതങനിലുണ
ഘട്ടതനില്  ആ  ബനില്  സണബനനിച്ച  അടുത  പ്രകമയണ  അവതരനിപ്പെനിക്കന്ത്യാന  കേഴനിയന്ത്യാനത
വനന്ത്യാല്  അതനിനുള്ള  കേന്ത്യാരണങ്ങള തൃപനികേരനമനസ്റ്റ്  സസ്പീക്കര കേരുതുനപകണ,  ആ
അണഗതനിനസ്റ്റ്  സസ്പീക്കറുനടെ അണഗസ്പീകേന്ത്യാരകതന്ത്യാടുകൂടെനി ആ പ്രകതനകേ പ്രകമയണ അവതരനി
പ്പെനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കവനറന്ത്യാരണഗനത  അധനികേന്ത്യാരനപ്പെടുതന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.''  ഒരു  കേന്ത്യാരണവശന്ത്യാലുണ
ഇതനിനന്റെ  ചുമതലെ  വഹനിക്കുന  മനനിക്കലന്ത്യാനത  മനറന്ത്യാരു  മനനിക്കസ്റ്റ്  ഈ  പ്രകമയണ
അവതരനിപ്പെനിക്കന്ത്യാന പന്ത്യാടുള്ളതല.  റൂള  78  വളനര ക്ലനിയറന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട നചെയറനിനുള്ള
അധനികേന്ത്യാരണകപന്ത്യാലുണ  റൂള  78  നപ്രന്ത്യാലവകസന്ത്യായനില്  പരനിമനിതനപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഒരു
കേന്ത്യാരണവശന്ത്യാലുണ  ഈ  പ്രകമയണ  മനറന്ത്യാരു  മനനി  അവതരനിപ്പെനിക്കന്ത്യാന  പന്ത്യാടെനില.
അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ്റ്റ് കമതനിലെനലന തടെസവന്ത്യാദണ ഞന്ത്യാന ഉനയനിക്കുന്നു.

റൂളനിണഗസ്റ്റ്

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ഓരഡര....ഓരഡര....ചെട്ടണ  78  പ്രകേന്ത്യാരണ ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട അണഗണ
പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  ശരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എനന്ത്യാല്  ചെട്ടണ  രണനിനലെ  നനിരവചെനങ്ങളനില്  പറയുനതസ്റ്റ്
'ബനിലനിനന്റെ ചുമതലെ വഹനിക്കുന അണഗണ'  എനന്ത്യാല്,  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് ബനിലനിനന്റെ സണഗതനിയനില്
ഏനതങനിലുണ  മനനിനയന്നുണ,  മകറനതങനിലുണ  സണഗതനിയനില്  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിച്ച
അണഗനമന്നുണ അരതമന്ത്യാകുന്നു'' എന്നുപറഞ്ഞനിടണസ്റ്റ്. ..(… ബഹളണ).... ഞന്ത്യാന പറഞ
കേഴനിഞ്ഞനില. എനന്റെ റൂളനിണഗസ്റ്റ് കേഴനിയനട്ട. നഡഫനിനനിഷന കക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ് വളനര ക്ലനിയറന്ത്യാണസ്റ്റ്. ''
'Member in charge of the Bill' means in the case of a Government Bill, any
Minister, and  in any other case, the member who has introduced the Bill''
എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതന്ത്യാണസ്റ്റ് ശരനി......(ബഹളണ)..…പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്....ഇരനിക്കൂ ഞന്ത്യാന ചെട്ടമന്ത്യാണസ്റ്റ് ഉദരനിച്ചതസ്റ്റ്… .
പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്.....(ബഹളണ).... ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണന എനന്ത്യാണസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണന:  സര,   റൂളസനില്   നസസനിഫനിക്കന്ത്യായനി  ഒരു
കേന്ത്യാരനണ പറഞ്ഞന്ത്യാല് അതുമന്ത്യായനി കയന്ത്യാജനിച്ചുകപന്ത്യാവുകേനയനതന്ത്യാണസ്റ്റ് സഭയനിനലെ നനന്ത്യായമന്ത്യായ രസ്പീതനി.
ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന,  ബനില്  വകുപ്പുമനനിതനന  പ്രസന്റെസ്റ്റ്  നചെയ്യണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്
പറയുനതസ്റ്റ്.  നസസനിഫനിക്കന്ത്യായനി  റൂളനില്  അതസ്റ്റ്   പറയുന്നുണസ്റ്റ്.  അക്കന്ത്യാരനണ  അങ്ങസ്റ്റ്
അണഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുണ നചെയ.  പനക,  ഒരു നഡഫനിനനിഷന കക്ലന്ത്യാസനില് വനതനസ്തമന്ത്യായനിടനണനസ്റ്റ്
പറഞ്ഞസ്റ്റ് ഒരു നസസനിഫനിക്കസ്റ്റ് കക്ലന്ത്യാസനിനന ലബപ്പെന്ത്യാസസ്റ്റ് നചെയകപന്ത്യാകുനതസ്റ്റ് ശരനിയല.
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മനി  .   സസ്പീക്കര: നഡഫനിനനിഷന കക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ് ചെട്ടതനിലുള്ളതകല?

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണന:  സര,  മനറന്ത്യാനനിനന  ലബപ്പെന്ത്യാസസ്റ്റ്  നചെയ്യന്ത്യാന
പറനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബനില്ലുകേനള സണബനനിച്ച പ്രകമയങ്ങള  നകേന്ത്യാണവകരണതന്ത്യാരന്ത്യാനണനതസ്റ്റ്
സണബനനിച്ച ചെട്ടണ 78-നലെ വനവസ പ്രകേന്ത്യാരണ  2017-നലെ കകേരള പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ്
(കഭദഗതനി)  ബനില്,  2017-നലെ  കകേരള  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ഇവ
അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  തകദ്ദേശസകയണഭരണവുണ  നസ്യൂനപകകകമവുണ  വഖഫസ്റ്റ്
ഹജസ്റ്റ് തസ്പീരതന്ത്യാടെനവുണ വകുപ്പുമനനിയനില് നനിന്നുണ മന്ത്യാറനി ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട പട്ടനികേജന്ത്യാതനി
പട്ടനികേവരഗ്ഗ പനികനന്ത്യാക്കസമുദന്ത്യായകകമവുണ നനിയമവുണ സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേവുണ പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരനവുണ
വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയതസ്റ്റ്  കമപ്രകേന്ത്യാരമുള്ളതനലനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ  ഉനയനിക്കനപ്പെട്ട
കമപ്രശ്നണ.  ഇക്കന്ത്യാരനതനില്  ചെട്ടവനിരുദമന്ത്യാനയന്ത്യാന്നുണ  ഉണന്ത്യായനിട്ടനിനലന്നുള്ളതസ്റ്റ്  വനകമന്ത്യാക്കന്ത്യാന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. ..(… ബഹളണ)....സഭയുനടെ  നടെപടെനിചെട്ടങ്ങളനിനലെ  ചെട്ടണ  (2)-ല്
നനിരവചെനിച്ചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  ബനിലനിനന്റെ  ചുമതലെയുള്ള  അണഗണ  എനതസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  ബനിലനിനന്റെ
സണഗതനിയനില് ഏനതങനിലുണ മനനി എന്നുണ  മകറനതങനിലുണ സണഗതനിയനില് ബനില് അവതരനിപ്പെനിച്ച
അണഗനമന്നുണ  അരതമന്ത്യാകുന്നു  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.....(ബഹളണ)....ഈ  സന്ത്യാഹചെരനതനില്  ബനിലനിനന്റെ
ചുമതലെ മനറന്ത്യാരു മനനിക്കസ്റ്റ് മന്ത്യാറനി നല്കേനിയ നടെപടെനിയനില് ചെട്ടവനിരുദമന്ത്യായനി യന്ത്യാനതന്ത്യാന്നു
മടെങ്ങുനനില. നമ്മുനടെ സഭയനില് നനിരവധനി തവണ ഇപ്രകേന്ത്യാരണ ബനിലനിനന്റെ ചുമതലെകേള
മന്ത്യാറനി  നല്കേനിയ  കേസ്പീഴസ്റ്റ് വഴക്കമുണസ്റ്റ്.  അതനിനന്ത്യാല്  കമപ്രശ്നണ  നനിലെനനില്ക്കുനതല....
(ബഹളണ)....  ഇത്രയുണ ബഹളമുണന്ത്യാക്കുനതനിനുള്ള കേന്ത്യാരണനമനന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്
മനസനിലെന്ത്യാകുനനില.

പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  നചെനനിതലെ):  സര,  അങ്ങയുനടെ  റൂളനിണഗനിനന
മന്ത്യാനനിക്കുന്നു.  വളനര  സപ്രധന്ത്യാനമന്ത്യായ നനിയമണ,  പഞന്ത്യായതനിനന്റെയുണ  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനിയുനടെയുണ
ചുമതലെ  വഹനിക്കുന  മനനി  നനിയമസഭന്ത്യാ  സകമ്മളനണ  നടെക്കുകമന്ത്യാള,  ഈ  ബനില്
വരുകമന്ത്യാള അവതരനിപ്പെനിക്കന്ത്യാന കേഴനിവനിലന്ത്യാത ആനളന്ത്യാന്നുമലകലന്ത്യാ, അകദ്ദേഹണ ഇവനിനടെ
വകരണതന്ത്യായനിരുന്നു. എനന്ത്യാണസ്റ്റ് കേന്ത്യാരണനമനസ്റ്റ് ഈ സഭയസ്റ്റ് അറനിയന്ത്യാനുള്ള അവകേന്ത്യാശണ
കൂടെനിയുണസ്റ്റ്.

മനി  .     സസ്പീക്കര:  അകദ്ദേഹണ സലെതനില.  അകദ്ദേഹണ ലെസ്പീവനിനസ്റ്റ് അകപകനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.
വനകനിപരമന്ത്യായ  പ്രയന്ത്യാസങ്ങള  നകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  മൂന്നുദനിവസണ  സലെതനില.  ഒരു  ഗവണനമന്റെനിനന്റെ
ബനില് ആരന്ത്യാണസ്റ്റ്  ലപലെറസ്റ്റ് നചെയ്യുനനതനസ്റ്റ് ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് തസ്പീരുമന്ത്യാനനിക്കനട്ട.  അതനില്
വനിവന്ത്യാദമുണന്ത്യാകക്കണ കേന്ത്യാരനമനില. ..(… ബഹളണ).... പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ് നചെനനിതലെ:  സര,  ഈ ബനില് മദനവുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ടതന്ത്യായതു
നകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  കഡന്ത്യാ.  നകേ.  ടെനി.  ജലെസ്പീലെനിനസ്റ്റ്  മനദുഃസന്ത്യാകനിക്കുത്തുള്ളതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാകണന്ത്യാ  ഈ
ബനില് അവതരനിപ്പെനിക്കന്ത്യാനത അങ്ങനയ ഏല്പ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്.
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  അകപ്പെന്ത്യാള അതന്ത്യാണസ്റ്റ്  ബഹളതനിനസ്റ്റ്  കേന്ത്യാരണണ.  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.
സതസ്പീശനസ്റ്റ് കേന്ത്യാരനണ മനസനിലെന്ത്യായകപ്പെന്ത്യാള അവനിനടെ ഇരുന്നു.  ബന്ത്യാക്കനിയുള്ളവര ബഹളണ
വച്ചതസ്റ്റ് അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്.

പട്ടനികേജന്ത്യാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികനന്ത്യാക്കസമുദന്ത്യായകകമവുണ  നനിയമവുണ  സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേവുണ
പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരനവുണ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബന്ത്യാലെന  ): സര, ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട
സസ്പീക്കറുനടെ റൂളനിണഗസ്റ്റ്  ഏതന്ത്യാണസ്റ്റ് കബന്ത്യാധനനപ്പെട്ടനിടണന്ത്യാകുണ.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട പ്രതനിപക
കനതന്ത്യാവസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കേന്ത്യാരനണ യഥന്ത്യാരതതനില് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട വകുപ്പുമനനിതനന ഇതസ്റ്റ്
അവതരനിപ്പെനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  തസ്പീരുമന്ത്യാനനിച്ചതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എനന്ത്യാല് അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  മകേളക്കസ്റ്റ്
നന്ത്യാഷണല് നമറനിറനില് ആനഡമന്ത്യാന നനികക്കന്ത്യാബന്ത്യാര ദകസ്പീപനില് നമഡനിക്കല് കകേന്ത്യാകളജനില്
അഡനിഷന ലെഭനിച്ചു.  ഇനനി അതസ്റ്റ് വനിവന്ത്യാദമന്ത്യാകക്കണ.  നന്ത്യാഷണല് നമറനിറനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് സസ്പീറസ്റ്റ്
ലെഭനിച്ചതസ്റ്റ്. അകദ്ദേഹണ ഇനനലെ ആനഡമന്ത്യാന നനികക്കന്ത്യാബര ദകസ്പീപനില് കപന്ത്യായനി. അതന്ത്യാണസ്റ്റ്
കേന്ത്യാരനണ.  അതനില് ഒരു ദദുഃസൂചെനയുണ കേന്ത്യാകണണതനില.  നല വനിശകന്ത്യാസതനിനലെടുതന്ത്യാല്
മതനി.

2017-നലെ കകേരള പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ്  (കഭദഗതനി)  ബനില് ഞന്ത്യാന  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്  പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  സതകര  നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണണ  നടെതന്ത്യാനുള്ള  സന്ത്യാഹചെരനണ
വനിശദസ്പീകേരനിച്ചുനകേന്ത്യാണള്ള കസറസ്റ്റ്നമനണ  കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വയന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബനില് അവതരനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

പട്ടനികേജന്ത്യാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികനന്ത്യാക്കസമുദന്ത്യായകകമവുണ  നനിയമവുണ  സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേവുണ
പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരനവുണ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന  ):  സര,  2017-നലെ  കകേരള
പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ് (കഭദഗതനി) ബനില് തകദ്ദേശസകയണഭരണവുണ ഗ്രന്ത്യാമവനികേസനവുണ ഭവന
നനിരമ്മന്ത്യാണവുണ സണബനനിച്ച  IX-ാം നമര വനിഷയനനിരണയ സമനിതനിയുനടെ  പരനിഗണനയസ്റ്റ്
അയയണനമന പ്രകമയണ ഞന്ത്യാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

തുറമുഖവുണ  മസ്യൂസനിയവുണ  പുരന്ത്യാവസ്തു  സണരകണവുണ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    രന്ത്യാമചെന്ദ്രന
കേടെനപ്പെളളനി  ): സര, ഞന്ത്യാന പ്രകമയനത പനിനന്ത്യാങ്ങുന്നു.

പട്ടനികേജന്ത്യാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികനന്ത്യാക്ക  സമുദന്ത്യായകകമവുണ  നനിയമവുണ  സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേവുണ
പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരനവുണ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന  ):  സര, ചെരച്ചയകശഷണ
കൂടുതല് എനനങനിലുണ സണസന്ത്യാരനികക്കണ ഘട്ടണ വനന്ത്യാല് അകപ്പെന്ത്യാള സണസന്ത്യാരനിക്കന്ത്യാണ.
ആമുഖമന്ത്യായനി  സൂചെനിപ്പെനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്,  2017-നലെ  18-ാംനമര  ഓരഡനിനനസന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇകപ്പെന്ത്യാള ബനിലന്ത്യായനി അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ്റ്റ്. പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ് നനിയമതനിനലെ 232-ാം
വകുപ്പെനില്  (2)  മുതല്  (5)  വനരയുള്ള ഉപവകുപ്പുകേളന്ത്യാണസ്റ്റ് ഒഴനിവന്ത്യാക്കുനതസ്റ്റ്.  അനുബനമന്ത്യായുള്ള
വനിശദസ്പീകേരണക്കുറനിപ്പുണ  ഇകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ  ഒഴനിവന്ത്യാക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അബ്കേന്ത്യാരനി  ആക്ടനിനലെ
വനവസകേളക്കുണ  നനിബനനകേളക്കുണ  നനിയനണങ്ങളക്കുണ  അനുസരനിച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ്  കകേരളതനില്
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മദനഷന്ത്യാപ്പുകേള അനുവദനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് സണസന്ത്യാന സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ അധനികേന്ത്യാരതനില്
വരുന വനിഷയമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എനന്ത്യാല് 1992-നലെ 74-ാംഭരണഘടെനന്ത്യാ കഭദഗതനി പ്രകേന്ത്യാരണ
രൂപസ്പീകേരനിക്കനപ്പെട്ടതുണ  1994-ല്  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്  ആക്ടസ്റ്റ്  പ്രകേന്ത്യാരണ  നനിലെവനില്  വനതുമന്ത്യായ
തകദ്ദേശസകയണഭരണ സന്ത്യാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് അബ്കേന്ത്യാരനി ആക്ടനില് സണസന്ത്യാന സരക്കന്ത്യാര
കേയ്യന്ത്യാളുന  അധനികേന്ത്യാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തുലെനമന്ത്യായ  വനവസകേള  കൂട്ടനികച്ചരക്കുകേയുണന്ത്യായനി.
അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  പഞന്ത്യായതനിനന്റെ  അധനികേന്ത്യാരങ്ങള  നനിരവചെനിക്കുന  ഭരണഘടെനയുനടെ
11-ാം പട്ടനികേയനികലെന്ത്യാ മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനിയുനടെ  അധനികേന്ത്യാരങ്ങള നനിരവചെനിക്കുന  12-ാം
പട്ടനികേയനികലെന്ത്യാ മദനഷന്ത്യാപ്പുകേനള സണബനനിച്ചസ്റ്റ് പരന്ത്യാമരശനിക്കുനനില. അതനിനന്ത്യാല് തകദ്ദേശ
സകയണഭരണ  സന്ത്യാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇതുസണബനനിച്ച  അധനികേന്ത്യാരങ്ങള  വനിനനികയന്ത്യാഗനിക്കന്ത്യാന
അവസരണ ലെഭനിക്കുനതസ്റ്റ് സണസന്ത്യാന സരക്കന്ത്യാര വനിനനികയന്ത്യാഗനികക്കണ അധനികേന്ത്യാരതനികലെയള്ള
ഇടെനപടെല് കൂടെനിയന്ത്യായനി,  രണസ്റ്റ്  അകതന്ത്യാറനിറനിയന്ത്യായനി വരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എനന്ത്യാല് ഒകര കേന്ത്യാരനതനിനസ്റ്റ്
രണസ്റ്റ് നനിയമങ്ങള പ്രകേന്ത്യാരണ രണതരണ അധനികേന്ത്യാര സന്ത്യാപനങ്ങള ഉണന്ത്യാകുനതുമൂലെണ
പരസരവനിരുദമന്ത്യായ തസ്പീരുമന്ത്യാനങ്ങളക്കുണ ഭരണപരമന്ത്യായ നനവഷമനങ്ങളക്കുണ ഇടെയന്ത്യാക്കനി.  ഒരു
പഞന്ത്യായതനില്തനന  ഇക്കന്ത്യാരനതനില്  തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുക്കുനതുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്
ഭരണപരമന്ത്യായനി വനതനസ്ത സമസ്പീപനങ്ങളുണ നനവരുദനങ്ങളുമുണന്ത്യാകുന സനിതനിയുണന്ത്യായനി.  ഒരു
പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് ഇഒൗ നനിയമപ്രകേന്ത്യാരണ സകസ്പീകേരനികക്കണ നടെപടെനി നതന്ത്യാട്ടടുത പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്
സകസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാതനിരനിക്കുന  സനിതനിവനികശഷമുണന്ത്യായനി.  ഇതരണ  നനവരുദനങ്ങള  വനികേസന
പ്രവരതനങ്ങളനില്  ഏരനപ്പെകടെണ  പഞന്ത്യായതനിനന്റെ  വനിലെനപ്പെട്ട  സമയണ  നഷനപ്പെടുത്തുകേയുണ
നചെയ.  അതനിനന്ത്യാല് ഒകര വനവസകേള വനതനസ്ത നനിയമങ്ങളനില് നനിലെനനില്ക്കുനതസ്റ്റ്
മന്ത്യാറനി അബ്കേന്ത്യാരനി നനിയമതനിനലെ വനവസകേള സന്ത്യാരവത്രനികേമന്ത്യായനി നനിലെനനിരത്തുനതന്ത്യായനിരനിക്കുണ
ഉചെനിതണ.  അതനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ്  നസകന  232-നലെ  (2),  (3),  (4),  (5)  എനസ്പീ  സബസ്റ്റ്
നസകനുകേളുണ  അനുബനമന്ത്യായുള്ള  വനിശദസ്പീകേരണക്കുറനിപ്പുണ  ഇതനില്നനിനസ്റ്റ്  ഒഴനിവന്ത്യാക്കുനതസ്റ്റ്.
ആവശനമന്ത്യാനണങനില് ചെരച്ചയകശഷണ ബന്ത്യാക്കനി കേന്ത്യാരനങ്ങള പറയന്ത്യാണ.

[അദനകകവദനിയനില് മനി. നഡപസ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര]

Shri  Sunny  Joseph:  Sir,  I  move  that  -  “This  House  resolves  to
disapprove  The  Kerala  Panchayat  Raj  (Amendment)  Ordinance,  2017
(Ordinance No. 18 of 2017)”

ഇഒൗ ബനിലനിനസ്റ്റ് ഒരു അനന്ത്യാഥക്കുട്ടനിയുനടെ അവസയന്ത്യാണസ്റ്റ് കകേരള നനിയമസഭയനില്
സണജന്ത്യാതമന്ത്യായനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനിനന്റെ  അവതന്ത്യാരകേന,  ഉതരവന്ത്യാദനിതകമുള്ള  മനനികപന്ത്യാലുണ
ഇതനിനന്റെ പനിതൃതകകമനറടുക്കന്ത്യാന മടെനിച്ചുനനില്ക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. പനിതൃതകകമനറടുക്കന്ത്യാന നനിയമ
വകുപ്പുമനനി നനിരബനനിതനന്ത്യായ സന്ത്യാഹചെരനവുണ  വനകമന്ത്യാണസ്റ്റ്. അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് പ്രസണഗനിക്കന്ത്യാനുണ
തന്ത്യാലരനമനില.  കേന്ത്യാരണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്;  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ് ഇഒൗ ബനിലനിനന നനന്ത്യായസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാന
കേഴനിയുന  കേന്ത്യാരനങ്ങനളന്ത്യാന്നുണ  സമരതനിക്കന്ത്യാനനില.  ഇഒൗ  സഭയുനടെ  മുമന്ത്യാനകേയുണ  ഇനനത
സഭന്ത്യാനടെപടെനികേള  ശദനിക്കുന  ജനങ്ങളുനടെ  മുമന്ത്യാനകേയുണ  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  ഒന്നുണ  തനന
പറയന്ത്യാനനില. മുന സരക്കന്ത്യാര  നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനിയ  മദനനയതനില്  എനനിനുകവണനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്
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ഇഒൗ  സരക്കന്ത്യാര  മന്ത്യാറങ്ങള  വരുത്തുനതസ്റ്റ്?  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര  അടെച്ചുപൂട്ടനിയ
മദനഷന്ത്യാപ്പുകേള  മദന  മുതലെന്ത്യാളനിമന്ത്യാരക്കസ്റ്റ്  സഹന്ത്യായകേരമന്ത്യായ  രൂപതനില്  തുറന്നുനല്കുനമന
ആകകപണ  ആ  സമയത്തുതനന  ശകമന്ത്യായനി  ഉയരന്നുവനനിരുന്നു.  മദനരന്ത്യാജന്ത്യാക്കന്മേന്ത്യാരുമന്ത്യായനി
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഉണന്ത്യാക്കനിയനിരുന  രഹസനധന്ത്യാരണ  പരസനമന്ത്യായനിരുന്നു.  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
അധനികേന്ത്യാരതനില്  വരന്ത്യാനകവണനി  മദനമുതലെന്ത്യാളനിമന്ത്യാര  സഹന്ത്യായനിക്കുകേ,  സഹന്ത്യായണ   അകങ്ങന്ത്യാട
മനികങ്ങന്ത്യാടണ; വണകവ ടന്ത്യാഫനിക്കല. എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. അധനികേന്ത്യാരതനില് വനന്ത്യാല് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
അടെപ്പെനിച്ച  മദനഷന്ത്യാപ്പുകേള തുറക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സന്ത്യാഹചെരനനമന്ത്യാരുക്കുകേ എന വളനര  രഹസനമന്ത്യായ
ധന്ത്യാരണ പരസനമന്ത്യായനി.  ആ സന്ദേരഭതനില്, ഞങ്ങള ഇങ്ങനന നചെയ്യനിനലനസ്റ്റ് എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന്റെ
സണസന്ത്യാന കനതൃതകവുണ സനി.പനി.നഎ.(എണ)-നന്റെ കനതൃതകവുണ ജനങ്ങനള കേബളനിപ്പെനിക്കന്ത്യാന
പറഞനവങനിലുണ  ജനങ്ങള  അതസ്റ്റ്  വനിശകസനിച്ചനില.  അനസ്റ്റ്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന്റെ  രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയ
കനതൃതകണ  ആ  വനിഷയണ  നതരനഞ്ഞടുപ്പെനില്  ചെരച്ചന്ത്യാ  വനിഷയമന്ത്യാക്കനി  മന്ത്യാറനിയകപ്പെന്ത്യാള
സനി.പനി.നഎ.(എണ)-നന്റെ അഖനികലെനനന്ത്യാ  നസകട്ടറനി  ശസ്പീ.  സസ്പീതന്ത്യാറന്ത്യാണ  നയച്ചൂരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്
കകേരളതനിനലെ ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഉറപ്പുനല്കേനിയതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജന്ത്യാരജസ്റ്റ്:  സര,  കപന്ത്യായനിന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഓരഡര.  ഇവനിനടെ   ലെഭനമന്ത്യാക്കനിയ
അജണ  പ്രകേന്ത്യാരണ  രണന്ത്യാമകതതസ്റ്റ്  കകേരള  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി  (കഭദഗതനി)  ബനിലന്ത്യാണസ്റ്റ്.
മൂനന്ത്യാമകതതന്ത്യാണസ്റ്റ്  കകേരള  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്  (കഭദഗതനി)  ബനില്.  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി  ബനില്
എടുക്കന്ത്യാനത ഇനതടുക്കന്ത്യാനുള്ള കേന്ത്യാരണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്?

മനി  .   നഡപസ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര:  അതസ്റ്റ്  സണബനനിച്ചസ്റ്റ് കനരനത പറഞ്ഞനിടള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    സണനി  കജന്ത്യാസഫസ്റ്റ്:  സര,  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അധനികേന്ത്യാരതനില്  വനന്ത്യാല്
അടെച്ച മദനഷന്ത്യാപ്പുകേള തുറക്കുന പ്രശ്നമനിനലനസ്റ്റ് സനി.പനി.നഎ.(എണ)-നന്റെ അഖനികലെനനന്ത്യാ
നസകട്ടറനി  തനന  നതരനഞ്ഞടുപ്പെസ്റ്റ്  സമയതസ്റ്റ്  കകേരളതനിനലെ  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉറപ്പു
നല്കേനിയതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മറനിച്ചസ്റ്റ് പ്രവരതനിക്കുനമന ജനങ്ങളുനടെ ധന്ത്യാരണ,  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.നന്റെ
ആകകപണ, അതസ്റ്റ് സണസന്ത്യാന കനതൃതകണ പറഞ്ഞന്ത്യാല് ജനങ്ങള വനിശകസനിക്കനിനലനസ്റ്റ്
മനസനിലെന്ത്യാക്കനിനക്കന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  അഖനികലെനനന്ത്യാ  നസകട്ടറനിക്കുതനന  പറകയണനിവനതസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  കകേരളതനിനലെ  വന്ത്യാരതന്ത്യാ  മന്ത്യാധനമങ്ങളനില്  നനിറഞ്ഞതുണ  നമ്മള  വന്ത്യായനിച്ചതുണ
മനസനിലെന്ത്യാക്കനിയതുമന്ത്യായ  കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അങ്ങനന  സനി.പനി.നഎ.(എണ)-നന്റെ  അഖനികലെനനന്ത്യാ
നസകട്ടറനി പരസനമന്ത്യായനി ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയ നതരനഞ്ഞടുപ്പെസ്റ്റ് വന്ത്യാഗന്ത്യാനണ ലെണഘനിച്ചു
നകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇഒൗ സരക്കന്ത്യാര മദനനയതനില് അടെനിസന്ത്യാനപരമന്ത്യായ മന്ത്യാറങ്ങള വരുതനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്.
എനനിനുകവണനിയന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്?  ഇഷണകപന്ത്യാനലെ മദനഷന്ത്യാപ്പുകേള തുറക്കന്ത്യാന പലെ സലെത്തുണ
പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് ഭരണസമനിതനികേളക്കസ്റ്റ് അവരുകടെതന്ത്യായ തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുക്കന്ത്യാണ. ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മനനി
പറഞ്ഞതസ്റ്റ് പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് ഭരണസമനിതനിയനില് കകേന്ത്യാണഫനിക്ടസ്റ്റ് ഉണന്ത്യാകുനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്
ഭരണസമനിതനി  എന്നുപറയുനതസ്റ്റ്  ഇലെക്ടഡസ്റ്റ്  കബന്ത്യാഡനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  ഭൂരനിപകതനിനന്റെ
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അടെനിസന്ത്യാനതനില് തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുക്കന്ത്യാണ. ആ പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് ഭരണസമനിതനിക്കസ്റ്റ് ഇഷമുള്ള സലെതസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കന്ത്യാനുണ  അനുവദനിക്കന്ത്യാതനിരനിക്കന്ത്യാനുമുള്ള  അവകേന്ത്യാശമുണസ്റ്റ്.  ഒരു  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്
അനുമതനി നല്കേനി,  അടുത പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനില എനതു നകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
സണസന്ത്യാനനത ഒരു  തരതനിലുണ  ബന്ത്യാധനിക്കനില.  സതനതനില്  പഞന്ത്യായത്തുകേളുനടെ
അധനികേന്ത്യാരതനിലുള്ള  നനകേകേടെതലെന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്.  അധനികേന്ത്യാര  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണമന്ത്യാണസ്റ്റ്  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്
രന്ത്യാജസ്റ്റ്  സങല്പ്പെങ്ങളുനടെ  അടെനിസന്ത്യാനണ.  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്  നനിയമതനിനന്റെ  ഏറവുണ
അടെനിസന്ത്യാനതതകണ അധനികേന്ത്യാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  രന്ത്യാഷ്ട്രപനിതന്ത്യാവനിനന്റെ ലെകനമതന്ത്യായനിരുന്നു.
അധനികേന്ത്യാര  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനിനുകവണനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഭരണന്ത്യാഘടെനന്ത്യാ  കഭദഗതനിയനിലൂനടെ
പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ് നനിയമണ രന്ത്യാജനതസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനിയതുണ കകേരളണ അതനിനസ്റ്റ് ഏറവുണ
ശകമന്ത്യായ കനതൃതകണ നല്കേനിയതുണ.  അങ്ങനന അധനികേന്ത്യാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനിലൂനടെ
നല്കേനപ്പെട്ട അധനികേന്ത്യാരങ്ങള സണസന്ത്യാന ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് ഓരഡനിനനസസ്റ്റ് വഴനി കേവരനനടുക്കുന
ചെനിത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ് നമുക്കനിവനിനടെ കേന്ത്യാണന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കുനതസ്റ്റ്.

ഇവനിനടെ മദനലെഭനത കുറയണണ.  മദനഉപകഭന്ത്യാഗണ കുറയണനമങനില് മദനലെഭനത
കുറയണനമന്നുള്ളതസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  സണബനനിച്ച  എലന്ത്യാ  ശന്ത്യാസ്ത്രസ്പീയ  പഠനങ്ങളനില്നനിന്നുണ
വനകമന്ത്യായനി അണഗസ്പീകേരനിച്ച കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മദനലെഭനത കൂടുനതനുസരനിച്ചസ്റ്റ് മദനഉപകഭന്ത്യാഗണ
കൂടുനമനസ്റ്റ്  കലെന്ത്യാകേന്ത്യാകരന്ത്യാഗന  സണഘടെനയുനടെ  പഠനതനില്  സമ്മതനിച്ച  കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.    വനികദശ
രന്ത്യാജനങ്ങളനില്കപ്പെന്ത്യാലുണ  ഇതുസണബനനിച്ചസ്റ്റ്  പഠനണ  നടെത്തുകേയുണ  കകേന്ത്യാടെതനി  വനിധനികേള
തനന  ഉണന്ത്യാവുകേയുണ  നനിയമപഠനങ്ങളുനടെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  ആ  വനിധനികേനള  ആശയനിക്കുകേയുണ
നചെയനിടണസ്റ്റ്.  പകക എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  മന്ത്യാത്രണ  അതസ്റ്റ്  അണഗസ്പീകേരനിക്കുനനില.  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ്
നനിയമ   കഭദഗതനിയനിലൂനടെ പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  ഉണന്ത്യായനിരുന അധനികേന്ത്യാരണ കേവരനനടുതസ്റ്റ്
സണസന്ത്യാന സരക്കന്ത്യാരനില് ഇഒൗ അധനികേന്ത്യാര കകേന്ദ്രസ്പീകേരണണ വരനികേയുണ ഇഷന്ത്യാനുസരണണ
മദനഷന്ത്യാപ്പുകേള  എവനിനടെയുണ  തുറന്നുനകേന്ത്യാടുക്കന്ത്യാനുള്ള  സന്ത്യാഹചെരനണ  ലെഭനമന്ത്യാക്കുനതനിനുമുള്ള
നടെപടെനിയുമന്ത്യാണസ്റ്റ്  സകസ്പീകേരനിച്ചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഇഒൗ  ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  നപന്ത്യാതുനയതനിനന്റെ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്.  ഈ  അടുത  മന്ത്യാസങ്ങളനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  രന്ത്യാജനതനിനന്റെ  പരകമന്ത്യാനത  കകേന്ത്യാടെതനി
കദശസ്പീയപന്ത്യാതയനിനലെയുണ  സണസന്ത്യാന  നനഹകവയനിനലെയുണ  പന്ത്യാതകയന്ത്യാരങ്ങളനില്  മദനശന്ത്യാലെകേള
പന്ത്യാടെനിനലനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  വളനര  ആഴതനിലുള്ള  പഠനതനിനന്റെയുണ  വനിലെയനിരുതലെനിനന്റെയുണ
അടെനിസന്ത്യാനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  അങ്ങനന പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  ആ വനിധനിയുനടെ പതനിനനന്ത്യാനന്ത്യാമനത
കപജനില് പറയുനതസ്റ്റ് - '...There is a high rate of road accidents and fatal road
accidents - one of the advisories states that it is the highest in the world with an
accident occurring every four minutes;...'  കലെന്ത്യാകേതനില് തനന ഏറവുമധനികേണ
വന്ത്യാഹനന്ത്യാപകേടെങ്ങളുണന്ത്യാകുന  ഒരു  രന്ത്യാജനണ  ഇനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  രണന്ത്യാമതസ്റ്റ്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്  -
'There  is  a  high  incidence  of road  accidents  due  to  driving  under  the
influence  of  alcohol.' മരണതനികലെയസ്റ്റ്  എത്തുന  വന്ത്യാഹനന്ത്യാപകേടെങ്ങളുനടെ  പ്രധന്ത്യാനനപ്പെട്ട
കേന്ത്യാരണണ  മദനലെഹരനിയനില്  വന്ത്യാഹനകമന്ത്യാടെനിക്കുനതന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  സപ്രസ്പീണകകേന്ത്യാടെതനി  തനന
വനിധനിയനില് പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ  .    പന്ത്യാറക്കല് അബ്ദുല:  സര,  ബസ്പീഹന്ത്യാര മുഖനമനനി ശസ്പീ.  നനിതസ്പീഷസ്റ്റ്  കുമന്ത്യാര
ഏതന്ത്യാനുണ  മന്ത്യാസങ്ങളക്കുമുമസ്റ്റ്  കകേരളണ  സന്ദേരശനിച്ച  അവസരതനില്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്,
ബസ്പീഹന്ത്യാറനില്  സമ്പൂരണ  മദനനനികരന്ത്യാധനണ  നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനിയതനിനുകശഷണ  അകമസണഭവങ്ങള,
കുടുണബ വഴക്കുകേള,  കറന്ത്യാഡപകേടെങ്ങള എനനിവയനില് ഗണനമന്ത്യായ കുറവുണന്ത്യാനയന്നുണ
സണസന്ത്യാനതനിനന്റെ  സന്ത്യാമതനികേ  വളരച്ചയനില്  നല  ഉയരച്ച  ഉണന്ത്യായനിത്തുടെങ്ങനിനയന്നുണ
മദനപന്ത്യാനതനില്നനിനസ്റ്റ്  ജനങ്ങള  പൂരണമന്ത്യായുണ  പനിന്മേന്ത്യാറനിയകതന്ത്യാനടെ  ജനങ്ങള  നനിരമ്മന്ത്യാണ
പ്രവരതനങ്ങളനികലെയണ  അതനിനസ്റ്റ്  വഴനിനതളനിക്കുന  സന്ത്യാമതനികേ  വളരച്ചയനികലെയണ
തനിരനിച്ചുവന്നുനവന്നുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനിനനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് അങ്ങയുനടെ അഭനിപ്രന്ത്യായനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .    സണനി കജന്ത്യാസഫസ്റ്റ് :  സര,  ഇക്കന്ത്യാരനണ വളനര ശരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മദനഉപകഭന്ത്യാഗണ
കുറച്ചുനകേന്ത്യാണവരന്ത്യാന  നനികരന്ത്യാധനണ  ഏരനപ്പെടുതനിയ  സണസന്ത്യാനങ്ങളനില്  ജനങ്ങളുനടെ
സന്ത്യാമതനികേ  കശഷനിയനിലുണ  വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ  നനിലെവന്ത്യാരതനിലുണ  വളരച്ചയുണന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്,
കുറകൃതനങ്ങള  കുറഞ്ഞനിടണസ്റ്റ്,  ആകരന്ത്യാഗനനനിലെ  നമച്ചമന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്,  കരന്ത്യാഗങ്ങള  കുറഞ്ഞനിടണസ്റ്റ്,
കറന്ത്യാഡപകേടെങ്ങള  കുറഞ്ഞനിടണസ്റ്റ്  എന്നുള്ള  കേന്ത്യാരനങ്ങള  ബസ്പീഹന്ത്യാര  മുഖനമനനി  കകേരളതനില്
വനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  നമ്മള  മന്ത്യാതൃകേയന്ത്യാക്കണണ.  ദഒൗരഭന്ത്യാഗനവശന്ത്യാല്  കകേരള  സരക്കന്ത്യാര
മദനലെഭനത വരദനിപ്പെനിക്കന്ത്യാനുള്ള നടെപടെനികേളന്ത്യാണസ്റ്റ് സകസ്പീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  സപ്രസ്പീണകകേന്ത്യാടെതനി
നന്ത്യാഷണല് നനഹകവയുനടെയുണ കസറസ്റ്റ് നനഹകവയുനടെയുണ  500  മസ്പീറര പരനിധനിക്കുളളനില്
മദനശന്ത്യാലെകേള പന്ത്യാടെനിനലന വനിധനി പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  ആ വനിധനിനക്കതനിനര യന്ത്യാനതന്ത്യാരു
പഠനവുണ  മുനനന്ത്യാരുക്കവുമനിലന്ത്യാനത  റനിവസ്യൂ  നപറസ്പീഷനുമന്ത്യായനി  സപ്രസ്പീണകകേന്ത്യാടെതനിനയ  സമസ്പീപനിച്ചതസ്റ്റ്
കകേരളമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനനതനിനര റനിവസ്യൂ നപറസ്പീഷനുമന്ത്യായനി വനതസ്റ്റ് എന്തുനകേന്ത്യാണന്ത്യാനണനസ്റ്റ്
സപ്രസ്പീണകകേന്ത്യാടെതനിയനിനലെ  ജഡ്ജനിമന്ത്യാര  കകേരളതനിനലെ  സരക്കന്ത്യാര  അഭനിഭന്ത്യാഷകേകരന്ത്യാടെസ്റ്റ്
കചെന്ത്യാദനിച്ചകപ്പെന്ത്യാള ഉതരണ പറയന്ത്യാന കേഴനിയന്ത്യാനത തലെതന്ത്യാഴനിനനില്ക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ് നചെയതസ്റ്റ്.
അവസന്ത്യാനണ  റനിവസ്യൂ  നപറസ്പീഷന  പനിനവലെനികക്കണ  നന്ത്യാണണനകേട്ട  അവസ  സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്
ഉണന്ത്യാവുകേയുണ നചെയ.

ശസ്പീ  .    ആര  .    രന്ത്യാമചെന്ദ്രന :  സര,  മദനലെഭനത കുറഞനവനസ്റ്റ് അവകേന്ത്യാശനപ്പെടുന
സമയതസ്റ്റ്  ഇതര  ലെഹരനി  വസ്തുക്കളുനടെ  ഉപകയന്ത്യാഗണ  വരദനിച്ചതന്ത്യായനി  അങ്ങയുനടെ
ശദയനില്നപ്പെട്ടനിടകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .    സണനി  കജന്ത്യാസഫസ്റ്റ് :  സര,  മദനലെഭനത  കുറയുകമന്ത്യാള  മറസ്റ്റ്  ലെഹരനി
പദന്ത്യാരതങ്ങള  നകേന്ത്യാണവരന്ത്യാനുള്ള  സന്ത്യാധനതകേളുണസ്റ്റ്.  പകക,  അതനിനന  തടെയന്ത്യാന
എനനകസസ്റ്റ് വകുപ്പെനിനസ്റ്റ് സന്ത്യാധനിക്കണണ.  എനനകസസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ് കകേനസടുതസ്റ്റ് കേരശനമന്ത്യായ
നനിയമ നടെപടെനികേള സകസ്പീകേരനിക്കണണ.  നനിയമവനവസകേളനില് അതനിനുള്ള ശനികകേള
കൂടുതല് കേരശനവുമന്ത്യാണസ്റ്റ്. അതനിനസ്റ്റ്  നടെപടെനി  സകസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുപകേരണ  മദനലെഭനത
കൂട്ടന്ത്യാനുള്ള  നനന്ത്യായസ്പീകേരണണ  ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ  നമമര  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  അണഗസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാന
പ്രയന്ത്യാസമുണസ്റ്റ്.  മദനലെഹരനിയനില് അച്ഛന മക്കനള നകേന്ത്യാലെനപ്പെടുകതണ സന്ത്യാഹചെരനമുണന്ത്യാകുന്നു.
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ലെഹരനി  അടെനിമതകതനില്  വസ്പീട്ടനിലുണ  നന്ത്യാട്ടനിലുണ  കേലെന്ത്യാപമുണന്ത്യാക്കുന  മക്കനള  കപന്ത്യാലുണ
നനിയനനിക്കന്ത്യാന  രകനിതന്ത്യാക്കളക്കസ്റ്റ്  സന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാത  സണഭവങ്ങള  തനിരുവനനപുരണ
ജനിലയനില്കപന്ത്യാലുണ  ഉണന്ത്യായതന്ത്യായനി  പത്രങ്ങളനില്  വരുന്നുണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  വളനര
സചെനിനനിതമന്ത്യായനി യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനിയ മദനനയതനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ് മദനണ
നനകേവശണ വയന്ത്യാനുള്ള പ്രന്ത്യായപരനിധനി വരദനിപ്പെനിച്ചതുണ പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് ഇതുസണബനനിച്ചുള്ള
അധനികേന്ത്യാരണ നല്കേനിയതുണ.  പഞന്ത്യായതസ്പീരന്ത്യാജസ്റ്റ്  ഭരണഘടെന ആക്ടസ്റ്റ് കഭദഗതനിയനിലൂനടെ
മുന എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  നനികഷധനിച്ച അധനികേന്ത്യാരണ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  വസ്പീണണ
നല്കുകേയന്ത്യായനിരുന്നു.  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  വസ്പീണണ  ഇതനിനകേതസ്റ്റ്  ധൃതനിപനിടെനിച്ചസ്റ്റ്  ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്
ഇറക്കനിയതസ്റ്റ് എനനിനന്ത്യാണസ്റ്റ്? കഡന്ത്യാ. നകേ. ടെനി. ജലെസ്പീലെനിനനകപന്ത്യാലുള്ള ആളനിനസ്റ്റ് അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാന
കേഴനിയന്ത്യാത വനിഷയതനില് ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്  ഇറക്കന്ത്യാനുള്ള അടെനിയനര  സന്ത്യാഹചെരനണ
എനന്ത്യാണുണന്ത്യായതസ്റ്റ്?  സകന്ത്യാശയ  പ്രശ്നതനില്  കപന്ത്യാലുണ  തസ്പീരുമന്ത്യാനമുണന്ത്യാക്കന്ത്യാന  കേഴനിയന്ത്യാത
സരക്കന്ത്യാര  മദനതനിനന്റെ  കേന്ത്യാരനതനില്  പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കുണന്ത്യായനിരുന  അധനികേന്ത്യാരണ
ധൃതനിപനിടെനിച്ചസ്റ്റ്  പനിനവലെനിച്ചതസ്റ്റ്  എനനിനന്ത്യായനിരുന്നു.  അതരതനില് നതറന്ത്യായ ഓരഡനിനനസനിനന
നനന്ത്യായസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിയമണ  തനന  നതറന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ  നനിയമണ  നനിരന്ത്യാകേരനിക്കണനമന
പ്രകമയണ അവതരനിപ്പെനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന എനന്റെ വന്ത്യാക്കുകേള നനിരത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജന്ത്യാരജസ്റ്റ് :  സര,  ഞന്ത്യാന നനിരന്ത്യാകേരണപ്രകമയനത പനിനന്ത്യാങ്ങുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
മദനണ  പൂരണമന്ത്യായുണ  നനികരന്ത്യാധനിക്കുനതനികനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  കയന്ത്യാജനിക്കന്ത്യാന  സന്ത്യാധനിക്കനില.  മദന
നനികരന്ത്യാധനണ യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഗവണനമന്റെനിനന്റെ കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട ഉമ്മന ചെന്ത്യാണനി
നകേന്ത്യാണവനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മദനകതന്ത്യാടുള്ള  വനികരന്ത്യാധണ  നകേന്ത്യാണല  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  ഉമ്മന
ചെന്ത്യാണനി നനികരന്ത്യാധനിച്ചതസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  വനി.  എണ.  സധസ്പീരനുണ മറസ്റ്റ്  ചെനിലെ ആളുകേളുണ ശകമന്ത്യായ
നനിലെപന്ത്യാടെസ്റ്റ്  സകസ്പീകേരനിച്ചതനിനന്റെ  ഫലെമന്ത്യായനി  അനസ്റ്റ്  418  ബന്ത്യാറുകേള  പൂട്ടനി,  ആ  പൂട്ടനിയ
ബന്ത്യാറുകേള തുറക്കന്ത്യാന കവണനി കേന്ത്യാശസ്റ്റ് വന്ത്യാങ്ങനിച്ചു.  അകപ്പെന്ത്യാള  312  ബന്ത്യാറുടെമകേള  418
ബന്ത്യാറുകേള തുറക്കരുനതനസ്റ്റ് പറഞ, അതനിനുണ കേന്ത്യാശസ്റ്റ് വന്ത്യാങ്ങനിച്ചു.  അപ്പുറവുണ ഇപ്പുറവുണ
കേന്ത്യാശസ്റ്റ്  വന്ത്യാങ്ങനിച്ചു. ...(… ബഹളണ).......നമന്ത്യാതണ  കേണക്കുകേളുണ  ഇവനിനടെ  ചെരച്ച  നചെയതന്ത്യാണസ്റ്റ്,
അക്കന്ത്യാരനണ  ഞന്ത്യാന  പറയുനനില.  ഇകപ്പെന്ത്യാള  കേകനിനയന്ത്യാന്നുണ  ഇവനിനടെയനില. സതനനമന്ത്യാനക്ക
എലന്ത്യാവരക്കുണ  അറനിയന്ത്യാണ.  ആ  കകേനസലന്ത്യാണ  ശസ്പീ.  പനിണറന്ത്യായനി  വനിജയന  ഒളനിച്ചു
വയകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്, അതസ്റ്റ് കവനറ കേന്ത്യാരനണ.  അനസ്റ്റ് എനന്ത്യാണസ്റ്റ് സണഭവനിച്ചതസ്റ്റ്? പനികറ ദനിവസണ
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.നന്റെ ഉനതന്ത്യാധനികേന്ത്യാര സമനിതനി ഏഴണഗ കേമ്മനിറനി കൂടുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. ശസ്പീ. ഉമ്മന
ചെന്ത്യാണനിക്കസ്റ്റ്  മനസനിലെന്ത്യായനി  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  തലെയനില്  നകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  കേയറ്റുകേയന്ത്യാനണനസ്റ്റ്.
എലന്ത്യാവരുണ വനനിരുനകപ്പെന്ത്യാള അകദ്ദേഹണ കപന്ത്യാക്കറനില്നനിനസ്റ്റ് കേടെലെന്ത്യാനസടുതനിട്ടസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് ചെനിലെ
കേന്ത്യാരനങ്ങള  പറയന്ത്യാനുനണനസ്റ്റ്  പറഞ.  സമ്പൂരണ  മദനനനികരന്ത്യാധനമന്ത്യാണസ്റ്റ്  നമ്മുനടെ
നനലെന എനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞകതന്ത്യാനടെ  ശസ്പീ.  വനി.എണ.  സധസ്പീരന ഒഒൗട്ടന്ത്യായനി.  നനഫവസ്റ്റ്  സന്ത്യാര
ഒഴനിച്ചസ്റ്റ്  മുഴുവന  കഹന്ത്യാട്ടലുകേളുണ  പൂട്ടന്ത്യാനമനസ്റ്റ്  പറഞ.  ആരക്കുണ  മനിണന്ത്യാന  പറനിയനില.
എലന്ത്യാവരുണ  കപന്ത്യാകകേണനിവന്നു.  മുഴുവന  ബന്ത്യാറുകേളുണ  പൂടകേയുണ  നചെയ.  രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയമന്ത്യായനി
അകദ്ദേഹണ എടുത നനലെനനിനന കുറനപ്പെടുത്തുകേയല.
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നമ്മുനടെ കുഞങ്ങളുനടെ നനിലെ എനന്ത്യാണസ്റ്റ്?  സ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കുന കുട്ടനികേളുണ  14
വയസ്സുള്ള നപണകുട്ടനികേളുളനപ്പെനടെയുള്ളവര മയക്കുമരുനനിനുണ കേഞന്ത്യാവനിനുണ അടെനിമനപ്പെടുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കേഞന്ത്യാവുണ  മയക്കുമരുന്നുണ  ഇവനിനടെ  സലെഭമന്ത്യായതന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇതനിനസ്റ്റ്  കേന്ത്യാരണണ.  മദനണ
നനികരന്ത്യാധനിച്ചതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  കുട്ടനികേനളലന്ത്യാണ  കേഞന്ത്യാവടെനിക്കുന്നുനവനല.  മദനനനികരന്ത്യാധനണ
വനകതന്ത്യാടുകൂടെനി  കേഞന്ത്യാവസ്റ്റ്  ഉളനപ്പെനടെയുള്ള  മറസ്റ്റ്  ലെഹരനി  പദന്ത്യാരതങ്ങള  സലെഭമന്ത്യാവുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്,
അതസ്റ്റ് എകപ്പെന്ത്യാഴുണ കേനിടന സന്ത്യാഹചെരനമുണന്ത്യാകുന്നു, കുഞങ്ങള അതസ്റ്റ് ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കന്ത്യാന
നനിരബനനിതമന്ത്യാവുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  മദനനയതനില്  മന്ത്യാറണ  കവണനമന
അഭനിപ്രന്ത്യായതനില് ഉറച്ചുനനില്ക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. 

അടുതകേന്ത്യാലെതസ്റ്റ്  എറണന്ത്യാകുളണ  നറയനില്കവ കസഷനനില്  22  വയസ്സുകപന്ത്യാലുണ
തനികേയന്ത്യാത പയ്യന നടയനിനനില്നനിനസ്റ്റ്  ചെന്ത്യാടെനിയകപ്പെന്ത്യാള അവനന്റെ പുറനകേ എനനകസസ്റ്റ്
വകുപ്പെനിനലെ ഉകദനന്ത്യാഗസരുണ ചെന്ത്യാടെനി.  അവനന്റെ കേയ്യനില് നനിനസ്റ്റ്  50  ലെകണ രൂപയുനടെ
സന്ത്യാമന്ത്യാണസ്റ്റ് പനിടെനിച്ചതസ്റ്റ്.  സന്ത്യാമസ്റ്റ് കേയ്യനില് ഒട്ടനിച്ചസ്റ്റ്  നന്ത്യാക്കനില് കതച്ചന്ത്യാല് മതനി രണ ദനിവസകതയസ്റ്റ്
വളനര സഖമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സന്ത്യാമസ്റ്റ് എന്നുപറയുന ഇഒൗ സന്ത്യാധനണ നമ്മുനടെ കകേന്ത്യാകളജുകേളനില്
വനന്ത്യാപകേമന്ത്യാണസ്റ്റ്. നപണകുട്ടനികേള പഠനിക്കുന കകേന്ത്യാകളജുകേളനില് കപന്ത്യാലുണ വനന്ത്യാപകേമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഞന്ത്യാന  ആധനികേന്ത്യാരനികേമന്ത്യായനി  പറയന്ത്യാന  കേന്ത്യാരണണ,  ആ പയ്യന  തനിടെനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  ഗ്രന്ത്യാമപഞന്ത്യായതനില്
നചെമ്മലെമറക്കന്ത്യാരനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പയ്യനന്റെ അപ്പെന ബനിസനിനസ്സുകേന്ത്യാരനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ കുടുണബനത
കുറനിച്ചസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  നനന്ത്യായനി  അറനിയന്ത്യാണ.  ആ പയ്യന  ഇതുവനര  ജന്ത്യാമനതനില്  ഇറങ്ങനിയനിട്ടനില,
കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ് കേസഡനിയനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്. മദനകതന്ത്യാടുള്ള കസ്നേഹണ നകേന്ത്യാണല അതനിനന അനുകൂലെനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ഞന്ത്യാന മദനപനിക്കന്ത്യാറനില, നനിങ്ങള നതറനിദരനിക്കണ, അക്കന്ത്യാരനതനില് ഒരു സണശയവുണ
കവണ.  മദനതനിനസ്റ്റ്  എതനിരുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മദനപനിക്കുന  പനിതന്ത്യാവസ്റ്റ്  കുടുണബതനിനന്റെ  ശത്രുവന്ത്യാനണനസ്റ്റ്
നനമക്കനിലൂനടെ  പറയുന ആളന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന.  പകക,  മദനപനിക്കന്ത്യാനുള്ള ഒരന്ത്യാളുനടെ  ആസകനിനയ
ഉപകദശനിച്ചസ്റ്റ്  കുറച്ചുനകേന്ത്യാണവരനികേ  എന്നുള്ളതലന്ത്യാനത  ബലെമന്ത്യായനി  നനിരതനിയന്ത്യാല്  അവന
കേള്ളച്ചന്ത്യാരന്ത്യായണ  കുടെനിക്കുണ.  അവനന  എനനിനസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാലണണ,  നമുക്കസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  ഗുണണ
ലെഭനിക്കന്ത്യാനന്ത്യാണസ്റ്റ്? അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് മദനനനികരന്ത്യാധനണ എനതസ്റ്റ് മന്ത്യാറനി മദനവരജനണ  എനന്ത്യാക്കണണ.
മദനവരജനനതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് ചെനിനനിക്കുകമന്ത്യാഴന്ത്യാണസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് ശരനിയന്ത്യായനി പറയന്ത്യാന കേഴനിയുനതസ്റ്റ്.

കകേന്ത്യാവളനത  നനഫവസ്റ്റ്  സന്ത്യാര  കഹന്ത്യാട്ടലെനിലെനിരുനസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  മലെയന്ത്യാളനികേള  മദനപനിക്കുന്നു.
സന്ത്യായനിപ്പുണ  മദന്ത്യാമ്മയുണ  നതന്ത്യാട്ടടുതനിരുനസ്റ്റ്  മദനപനിച്ചസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മലെയന്ത്യാളനികേള
എട്ടരയസ്റ്റ്  അവനിനടെ  നചെല്ലുകേയുണ  ഒമതര ആയകപ്പെന്ത്യാള ഒരു കബന്ത്യാട്ടനില്  തസ്പീരക്കുകേയുണ
നചെയ. അവര എഴുകനറകപ്പെന്ത്യാള മദന്ത്യാമ്മ ഓടെനിവനസ്റ്റ് 'congratulation' എന്നുപറയുകേയുണ
നകേട്ടനിപ്പെനിടെനിച്ചു  ലകേനകേന്ത്യാടുതകശഷണ  100  കഡന്ത്യാളര  സമ്മന്ത്യാനമന്ത്യായനി  നകേന്ത്യാടുക്കുകേയുണ
നചെയ.  നന്ത്യാലെര  മണനിക്കസ്റ്റ്  സന്ത്യായനിപ്പുണ  മദന്ത്യാമ്മയുണ  ഒരു  കുപ്പെനിയുമന്ത്യായനി  ഇരുനനിട്ടസ്റ്റ്  20
ശതമന്ത്യാനമന്ത്യാണസ്റ്റ്  തസ്പീരതതസ്റ്റ്.  മലെയന്ത്യാളനി  ഒരു  മണനിക്കൂര  നകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഒരു  കബന്ത്യാട്ടനില്
തസ്പീരതനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്,  ഇതന്ത്യാണസ്റ്റ് മലെയന്ത്യാളനിയുനടെ മദനപന്ത്യാനണ.  മദനതനിനന്റെ അപകേടെണ
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അവനിനടെയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മദനനതപ്പെറനിയുള്ള  പഠന  ക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ്  നടെതനി  ജനങ്ങനള  കബന്ത്യാധവന്ത്യാ
ന്മേന്ത്യാരന്ത്യാക്കണണ.  പതസ്റ്റ്  മനിലനി  മദനണ  സന്ത്യായനിപ്പെനിനസ്റ്റ്  കുടെനിക്കന്ത്യാന ഒരു മണനിക്കൂര സമയണ
കവണനിവരുണ.  അവര  ഒരു  കേനികലെന്ത്യാ  ഇറച്ചനിയുണ  കേഴനിക്കുണ.  സകന്ത്യാതനനകതന്ത്യാനടെ  കുടെനിക്കന്ത്യാനുള്ള
അവസരണ  ഉണന്ത്യാക്കനിനക്കന്ത്യാടുതന്ത്യാല്  അവരുണ  പതുനക്ക  സഒൗമനമന്ത്യായനിരുനസ്റ്റ്  100  മനിലനിയുണ
ഇറച്ചനിയുണ കേഴനിച്ചസ്റ്റ്  അവരുനടെ വഴനിക്കുകപന്ത്യാകുണ. അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഒരു കുഴപ്പെവുണ ഉണന്ത്യാകേനില.

ശസ്പീ  .    രന്ത്യാജു  എബഹന്ത്യാണ:  സര,  മണനിമലെ  ബന്ത്യാനഡനി  ഷന്ത്യാപ്പെനിനനതനിനര  നടെന
സമരനതത്തുടെരനസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാട്ടയതസ്റ്റ്  മദനനനികരന്ത്യാധന  സമനിതനി  വലെനിനയന്ത്യാരു  ധരണ
സണഘടെനിപ്പെനിക്കുകേയുണന്ത്യായനി.  ആ സമരണ ഉദ്ഘന്ത്യാടെനണ നചെയനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട
നമത്രന്ത്യാനപ്പെന്ത്യാലെസ്പീത  മലെയന്ത്യാളനികേളുനടെ  മദനപന്ത്യാനനതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞ  ഒരു  വന്ത്യാചെകേണ
ഞന്ത്യാനനികപ്പെന്ത്യാള  ഓരക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  "മലെയന്ത്യാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മദനപനിക്കന്ത്യാന  അറനിയനില.  കുപ്പെനി
കേനിട്ടനിയന്ത്യാല് മടെമടെന്ത്യാ അടെനിക്കുണ. അതന്ത്യാണസ്റ്റ് മലെയന്ത്യാളനി" എനന്ത്യാണസ്റ്റ് തനിരുകമനനി ആ കയന്ത്യാഗണ
ഉദ്ഘന്ത്യാടെനണ നചെയനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് അങ്ങയുനടെ ശദയനില്നപ്പെട്ടനിടകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജന്ത്യാരജസ്റ്റ്:   സര,  തനിരുകമനനി  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  വളനര ശരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
1996  കേന്ത്യാലെഘട്ടതനില്  നനിയമസഭയനില്  മദനതനിനനതനിനരയുള്ള  കചെന്ത്യാദനങ്ങളുനടെ
ബഹളമന്ത്യായനിരുന്നു  മുഴുവന അണഗങ്ങളുകടെയുണ ഭന്ത്യാഗത്തുനനിന്നുമുണന്ത്യായനിടള്ളതസ്റ്റ്.  അനസ്റ്റ് ഇടെതുപക
ഭരണമന്ത്യായനിരുന്നു.  എനന്റെ  നനികയന്ത്യാജകേമണ്ഡലെതനിനലെ  കേടെനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  പഞന്ത്യായതനിനലെ
നകേന്ത്യാലപ്പെള്ളനിയനില് ഒരു ഔട്ടസ്റ്റ് ലെറസ്റ്റ് സന്ത്യാപനിക്കന്ത്യാകമന്ത്യാനയനസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന കചെന്ത്യാദനിച്ചു.  അതനിനസ്റ്റ്
കേന്ത്യാരണണ 800 സ്ത്രസ്പീകേള ഒപ്പെനിട്ട നനികവദനണ  എനന്റെ കേയ്യനിലുണന്ത്യായനിരുന്നു.  ഞങ്ങളുനടെ
ഭരതന്ത്യാക്കന്മേന്ത്യാര  നൂറസ്റ്റ്  രൂപയസ്റ്റ്  പണനിതന്ത്യാല്  98  രൂപയണ  കേള്ളസ്റ്റ്  കുടെനിച്ചനിട്ടസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  രൂപയന്ത്യാണസ്റ്റ്
വസ്പീട്ടനില്  നകേന്ത്യാണവരുനനതനന്ത്യാണസ്റ്റ് അവര പറയുനതസ്റ്റ്. പന്ത്യാലെ വനര ഓകട്ടന്ത്യാറനികയനില്
കപന്ത്യാകുന പണണ കൂടെനി കപന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നകേന്ത്യാലപ്പെള്ളനിയനില് ഒരു ഔട്ടസ്റ്റ് ലെറ്റുനണങനില്
ഞങ്ങള രകനപ്പെടുനമനസ്റ്റ്   അവര പറഞ.  ഞന്ത്യാന ശകമന്ത്യായനി  പറഞ്ഞതനിനന്ത്യാല്
ഔട്ടസ്റ്റ് നലെറസ്റ്റ്  അവനിനടെ  സന്ത്യാപനിച്ചു.  അതനിനുകശഷണ  ഞന്ത്യാന  നകേന്ത്യാലപ്പെള്ളനിയനില്  ഒരു
കയന്ത്യാഗതനിനസ്റ്റ് നചെനകപ്പെന്ത്യാള  എനനിക്കസ്റ്റ് പൂമന്ത്യാലെ കേനിട്ടനി.  നന്ത്യാണ വസ്തുതകേള മറച്ചുവച്ചസ്റ്റ് സണസന്ത്യാരനിച്ചനിട്ടസ്റ്റ്
എനന്ത്യാണസ്റ്റ് കേന്ത്യാരനണ?  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് മദനനതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  പറയുകമന്ത്യാള മദനനനികരന്ത്യാധനണ
വലെനിയ വനിപ്ലവമന്ത്യാനണനസ്റ്റ് പറയണ.  എനന്റെ മണ്ഡലെതനില് ഔട്ടസ്റ്റ് ലെറസ്റ്റ് സന്ത്യാപനിക്കന്ത്യാകമന്ത്യാ
നയനസ്റ്റ് ഞന്ത്യാനനിവനിനടെ കചെന്ത്യാദനിച്ചകപ്പെന്ത്യാള പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  വന കചെന്ത്യാദനണ മുഴുവന അവരവരുനടെ
നനികയന്ത്യാജകേമണ്ഡലെങ്ങളനില്  ഔട്ടസ്റ്റ് ലെറസ്റ്റ്  കവണനമനന്ത്യായനിരുന്നു.  നവറുനത  ആനരങനിലുണ
എനനങനിലുണ പറഞ്ഞന്ത്യാല് പനിനന വനിപ്ലവതനിനന്ത്യായനി നടെക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ വനിപ്ലവണ
വനിട്ടസ്റ്റ് മനദുഃസന്ത്യാകനികയന്ത്യാനടെ നമ്മുനടെ സമൂഹണ എങ്ങനന ജസ്പീവനിക്കുനമനതനിനനപ്പെറനി ചെരച്ച
നചെയ്യുനതന്ത്യാണസ്റ്റ് ഗുണകേരനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് എനന്റെ അഭനിപ്രന്ത്യായണ.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണന:  സര,  ഈ  കഭദഗതനിയനില്  രണസ്റ്റ്  ഇഫക്ടന്ത്യാണുള്ളതസ്റ്റ്.
ഒനസ്റ്റ്,  മദനതനിനന്റെ കേണന്റെനിനന സണബനനിച്ചുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  രണസ്റ്റ്,  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ്
നനിയമതനിനന്റെ അധനികേന്ത്യാരതനികന്മേല് കേതനിവയകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഗ്രന്ത്യാമപഞന്ത്യായത്തുകേകളയുണ
മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികേനളയുണ  നസ്ട്രേങ്തന  നചെയ്യുകേ  എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്
നനിയമണനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്. പഞന്ത്യായത്തുകേളനിലുണ മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികേളനിലുണ എനസ്റ്റ്
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നടെക്കണനമന്നുള്ളതനിനനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  അവരനക്കന്ത്യാരു  say  കവണനമന്നുള്ളതന്ത്യായനിരുന്നു പഴയ
നനിയമണ. 1994-ല് വന നനിയമണ 1995-ലെന്ത്യാണസ്റ്റ് പന്ത്യാസന്ത്യാക്കനിയതസ്റ്റ്. അതനില് അവരക്കുള്ള
അധനികേന്ത്യാരനത കേട്ടസ്റ്റ്  നചെയസ്റ്റ്  മന്ത്യാറ്റുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അങ്ങനന കബസനിക്കന്ത്യായനിടള്ള ഒരു പ്രനിനസനിപ്പെനിള
കൂടെനി ഇതനിനകേത്തുണസ്റ്റ്.  കേണന്റെനിനന്റെ ഒരു ഭന്ത്യാഗണ നനില്ക്കുനകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ തതകപരമന്ത്യായ
ഒരു പ്രശ്നവുണ ഇതനില് നനിലെനനില്ക്കുന്നു.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജനിനന്റെ ഈ
അധനികേന്ത്യാരണ എടുത്തുകേളയുനതസ്റ്റ് തതകപരമന്ത്യായനി ശരനിയന്ത്യാകണന്ത്യാ എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജന്ത്യാരജസ്റ്റ്:   സര,  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണന,  ഇതസ്റ്റ്  കചെന്ത്യാദനമല,
കചെന്ത്യാദന പ്രസണഗമന്ത്യായനിരുന്നു. അതസ്റ്റ് നടെകനന്ത്യാനട്ട എന്നുവനിചെന്ത്യാരനിച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന അനുവദനിച്ചതസ്റ്റ്. ആ
വനിഷയതനികലെയസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന വരന്ത്യാന കപന്ത്യാകുനകതയുള.  മദനനതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് പറയുകമന്ത്യാള,
മദനനനികരന്ത്യാധനനമനതസ്റ്റ്  വലെനിയ വനിപ്ലവമന്ത്യാനണന കേന്ത്യാഴ്ചപ്പെന്ത്യാടെസ്റ്റ്  മന്ത്യാറനി  നമ്മുനടെ  നന്ത്യാടെനിനസ്റ്റ്
സമന്ത്യാധന്ത്യാനവുണ ഐശകരനവുമുള്ള കേന്ത്യാരനങ്ങള എനന്ത്യാനണനതനിനനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് പരനികശന്ത്യാധനി
ക്കണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനന്റെ  അഭനിപ്രന്ത്യായണ.  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്  ബനിലനിനനക്കുറനിച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇകപ്പെന്ത്യാള ഇവനിനടെ ചെരച്ച നചെയ്യുനതസ്റ്റ്. ഞന്ത്യാന ഇതനിനന എതനിരക്കുന്നുനവനസ്റ്റ് പറയന്ത്യാന
കേന്ത്യാരണണ,  നനിലെവനില്  പഞന്ത്യായതനിനന്റെ  ലകേവശമുള്ള  ഒരു  അധനികേന്ത്യാരണ  പനിടെനിച്ചു
പറനിക്കന്ത്യാന  ഇടെതുപക  മുനണനി  കപന്ത്യാകേകണന്ത്യാ?  അതനിനന്റെ  ആവശനനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്?
പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  നമമരമന്ത്യാര  വനിശകസനിക്കന്ത്യാന  നകേന്ത്യാള്ളന്ത്യാതവരന്ത്യാനണനന്ത്യാകണന്ത്യാ  ശസ്പീ.  എ.  നകേ.
ബന്ത്യാലെനന്റെ  അഭനിപ്രന്ത്യായണ.  അവനരലന്ത്യാണ  നമ്മുനടെ  പന്ത്യാരട്ടനിക്കന്ത്യാരകല?  നമ്മകളക്കന്ത്യാള
നപന്ത്യാതുപ്രവരതന  പന്ത്യാരമരനവുണ  ഇവനിനടെ  വനനിരനിക്കന്ത്യാന  കയന്ത്യാഗനതയുമുള്ളവരന്ത്യാണസ്റ്റ്.
രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയമന്ത്യായ  കേന്ത്യാരണങ്ങളന്ത്യാല്  ഇവനിനടെ  വനനില.  അവര  പഞന്ത്യായതനിലെനിരനിക്കുന്നു
എകനയുള.  അവനര നചെറുതന്ത്യായനി കേന്ത്യാണുന നടെപടെനിയനില് എനനിക്കസ്റ്റ് അമരഷമുണസ്റ്റ്.
പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് എന്നുപറയുകമന്ത്യാള അധനികേന്ത്യാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനിനുകവണനി നനില്ക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
പ്രകതനകേനിച്ചസ്റ്റ്  ഇടെതുപക  ചെനിനന്ത്യാഗതനി  അതന്ത്യാണകലന്ത്യാ.  അധനികേന്ത്യാരണ  കൂടുതലെന്ത്യായനി
നകേന്ത്യാടുക്കണനമനസ്റ്റ് പറയുന ഇടെതുപക മുനണനി തനന നനിലെവനില് പഞന്ത്യായതനിനന്റെ
ലകേവശമനിരനിക്കുന അധനികേന്ത്യാരണ പനിടെനിച്ചുപറനിക്കുനമനസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ് ശരനിയല.  അങ്ങസ്റ്റ്
യഥന്ത്യാരത  ഇടെതുപകക്കന്ത്യാരനന്ത്യാനണങനില്  ഈ  ബനില്  പനിനവലെനിക്കന്ത്യാന  ഉടെന
തയ്യന്ത്യാറന്ത്യാകുനമനസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നു. അങ്ങനന  നചെയ്യനിനലങനിലുണ നചെയ്യണനമനസ്റ്റ്
അങ്ങയുനടെ മനസസ്റ്റ് പറയനട്ട.  ഇകപ്പെന്ത്യാള പഞന്ത്യായതനിനന്റെ ഗതനി എനന്ത്യാണസ്റ്റ്?  പഞന്ത്യായതനിനന്റെ
കേന്ത്യാരനണ  ചെരച്ച  നചെയ്യന്ത്യാനത  കപന്ത്യാകേന്ത്യാന  കേഴനിയുകമന്ത്യാ?  ഇകപ്പെന്ത്യാഴുണ  പഞന്ത്യായത്തുകേളനില്
ഉകദനന്ത്യാഗസരുനടെ  ഭരണമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  യഥന്ത്യാരത  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുനടെ  ലകേകേളനികലെയസ്റ്റ്
അധനികേന്ത്യാരണ ഏലനിച്ചുനകേന്ത്യാടുക്കന്ത്യാന ഇതുകപന്ത്യാനലെയുള്ള പ്രവരതനങ്ങളനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് കേഴനിയുനനിനലന
ദദുഃഖണ എനനിക്കുള്ളതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാനനിതസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്. പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് നമമരമന്ത്യാരന്ത്യാണസ്റ്റ്
പഞന്ത്യായതനിനന്റെ  അധനികേന്ത്യാരണ  കനന്ത്യാകക്കണവര.  അവരക്കതനിനസ്റ്റ്  അവസരണ  നകേന്ത്യാടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്
പകേരണ ഇടെയസ്റ്റ് നമ്മള കപന്ത്യായനി അതനിനന കേകയ്യറുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അങ്ങനന കേകയ്യറുകമന്ത്യാള
ഉകദനന്ത്യാഗസരക്കസ്റ്റ് സഒൗകേരനമന്ത്യായനി. ത്രനിതലെ പഞന്ത്യായതനില് ഉകദനന്ത്യാഗസര ജനപ്രതനിനനിധനികേനള
കനന്ത്യാക്കുകുതനികേളന്ത്യാക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  അവസരമുണന്ത്യാക്കനിനക്കന്ത്യാടുക്കുനതസ്റ്റ്  നനിയമസഭയുണ
ഈ ഗവണനമനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതന്ത്യാണസ്റ്റ് എനന്റെ ദദുഃഖണ.  പഞന്ത്യായത്തുകേളനില് ഒരു സരട്ടനിഫനിക്കറനിനസ്റ്റ്
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കപന്ത്യായന്ത്യാല് എവനിനടെകപ്പെന്ത്യായനി നനില്ക്കുണ; ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കസ്റ്റ് ശരനിയന്ത്യായ കകേന്ത്യാച്ചനിണഗസ്റ്റ്
നകേന്ത്യാടുക്കണണ.  ഉകദനന്ത്യാഗസരുനടെ  മകനന്ത്യാഭന്ത്യാവതനില്  മന്ത്യാറണവരണണ.  ആ  മന്ത്യാറതനിനു
കവണനി നമുക്കസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് നചെയ്യന്ത്യാന കേഴനിയുന്നുണസ്റ്റ്.  ഉകദനന്ത്യാഗസരുനടെ മകനന്ത്യാഭന്ത്യാവതനില്
മന്ത്യാറണവരുതന്ത്യാന  ശമനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  പകേരണ  അവരക്കസ്റ്റ്  വസ്പീണണ  അവസരനമന്ത്യാരുക്കനി
നകേന്ത്യാടുക്കുന്നു  എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഈ  നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണതനിലൂനടെ  വരുന  അപകേടെനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ് പറയന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    നകേ  .    രന്ത്യാമചെന്ദ്രന നന്ത്യായര:  സര,  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.  ബനില് നകേന്ത്യാണവനസ്റ്റ്
സണസന്ത്യാന ഗവണനമന്റെനിനന്റെ അധനികേന്ത്യാരണ കേവരനനടുതകപ്പെന്ത്യാള ഇത്രയുണ  ധന്ത്യാരമ്മനികേ
കരന്ത്യാഷണ കേണനിലകലന്ത്യാ എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ് അങ്ങയുനടെ ശദയനില്നപ്പെടുതന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജന്ത്യാരജസ്റ്റ്: സര, ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ നചെങ്ങന്നൂര എണ.എല്.എ.-യസ്റ്റ്
ഓരമ്മക്കുറവസ്റ്റ്  വരുനതസ്റ്റ്  എനന്റെ കുഴപ്പെമല.  ഞന്ത്യാന  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമന്ത്യാദനിക്കസ്റ്റ്  എതനിനരയന്ത്യാണസ്റ്റ്
സണസന്ത്യാരനിച്ചതസ്റ്റ്.   കകേന്ദ്ര ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് നയണ നതറന്ത്യാനണനന്ത്യാണസ്റ്റ് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  പകക
കഡന്ത്യാ.  കതന്ത്യാമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ് എന കേമ്മസ്യൂണനിസ്റ്റുകേന്ത്യാരന ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമന്ത്യാദനിയുനടെ മുകനകേയറനി
ഓടെകണന്ത്യാ എനന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന കചെന്ത്യാദനിച്ചതസ്റ്റ്.  സനി.പനി.ഐ. (എണ)-നന്റെ പ്രകമയണ എനന്റെ
കേയ്യനിലുണസ്റ്റ്.  ഞന്ത്യാനതസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാണനടെക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ  പ്രകമയമനിലന്ത്യാനത  ഞന്ത്യാന  നടെക്കുകേയനില.
ബുദനിയുണ വനിവരവുമുള്ളവര ഇരുനസ്റ്റ് ആകലെന്ത്യാചെനിച്ചുണന്ത്യാക്കനിയ പ്രകമയമന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്.  പകക
ഇവനിനടെ നനിങ്ങളതസ്റ്റ് ലെണഘനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ് പ്രശ്നണ.  നചെങ്ങന്നൂര എണ.എല്.എ.
നതറനിദരനിക്കരുതസ്റ്റ്. ഉകദനന്ത്യാഗസരുനടെ മകനന്ത്യാഭന്ത്യാവതനില് മന്ത്യാറണവരണണ. ആനന്ദേസ്റ്റ് എന
കനന്ത്യാവലെനിസനിനന്റെ  "മരണസരട്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്"  എനനന്ത്യാരു കനന്ത്യാവലുണസ്റ്റ്.  അതനില് സകനണ
അച്ഛനന്റെ മരണസരട്ടനിഫനിക്കറനിനുകവണനി ഒരുവന ഇറങ്ങനി നടെക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   കജന്ത്യാണ നഫരണന്ത്യാണസസ്റ്റ്: സര, അതസ്റ്റ് ആധന്ത്യാറുമന്ത്യായനി ബനനിപ്പെനിച്ചനിരുകനന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജന്ത്യാരജസ്റ്റ്: സര, അനസ്റ്റ് ആധന്ത്യാറനില,  കപടെനിക്കണ.  ആദനണ അവന
ശസ്റ്റ് മശന്ത്യാനതനില് നചെന്നു. കേനിട്ടനിയനില.  അവന തകദ്ദേശ സന്ത്യാപനങ്ങളനിനലെന്ത്യാനക്ക നടെന്നു.
കേനിട്ടനിയനില.  അവസന്ത്യാനണ നചെനകപ്പെന്ത്യാള അവനസ്റ്റ് കേനിട്ടനിയ മറുപടെനി  'നനിനന്റെ അച്ഛന ജസ്പീവനിച്ചനിരുന്നു
എന്നുള്ളതനിനസ്റ്റ് നതളനിവസ്റ്റ് നകേന്ത്യാണവരുകമന്ത്യാള സരട്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് തരന്ത്യാണ'  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ
കനന്ത്യാവല് അവസന്ത്യാനനിക്കുനതസ്റ്റ് ഇങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതന്ത്യാണസ്റ്റ് പഞന്ത്യായതനിനന്റെ സനിതനി.
അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് പഞന്ത്യായത്തുകേനള ശകനിനപ്പെടുതന്ത്യാനുള്ള പ്രവരതനങ്ങള  നടെതണണ.
സനി. സനി. പ്രകമയണ എനന്റെ കേയ്യനിലുണസ്റ്റ്.   

മനി  .   നഡപസ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര: പ്ലസ്പീസസ്റ്റ്..... ശസ്പീ. പനി. സനി. കജന്ത്യാരജസ്റ്റ്, 15 മനിനനിട്ടസ്റ്റ് ആയനി.

ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജന്ത്യാരജസ്റ്റ്: സര, നകേന്ത്യാച്ചനുജനമന്ത്യാരക്കസ്റ്റ് നതറനിദന്ത്യാരണയുണന്ത്യാകേരുതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
എനന്റെ കേയ്യനില് ഇനലനസ്റ്റ് അവര ഓരതന്ത്യാല് നതറകല.  ഇതസ്റ്റ് ആരസ്റ്റ് തനനനസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന
പറയനില. 

ശസ്പീ  .   എ  .   എന  .   ഷണസസ്പീര: സര, അതസ്റ്റ് പബനികേസ്റ്റ് കഡന്ത്യാകേദ്യുനമന്റെന്ത്യാണസ്റ്റ്.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജന്ത്യാരജസ്റ്റ്:  സര,  നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ് മന്ത്യാത്രമന്ത്യായനി സരക്കുകലെറസ്റ്റ് നചെയതസ്റ്റ്
പബനികേസ്റ്റ്  കഡന്ത്യാകേദ്യുനമന്റെന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്  എങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്.   എനന്റെ  കേയ്യനില്  കേനിട്ടനിയകപ്പെന്ത്യാള  അതസ്റ്റ്
പബനികേസ്റ്റ് കഡന്ത്യാകേദ്യുനമന്റെന്ത്യായനി.  ഈ നനിയമണ കവകണന്ത്യാനയന്നുണ പഞന്ത്യായതനികനയുണ പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്
നമമരമന്ത്യാനരയുണ  വനിശകന്ത്യാസതനിനലെടുക്കന്ത്യാകമന്ത്യാ  എന്നുമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ചെരച്ച  നചെകയ്യണതസ്റ്റ്.
അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാനനിത്രയുണ സണസന്ത്യാരനിച്ചതസ്റ്റ്.

ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കറുനടെ  റൂളനിണഗനിനന കചെന്ത്യാദനണ  നചെയ്യന്ത്യാന എനനിക്കസ്റ്റ്  അവകേന്ത്യാശമനില.
അങ്ങനന നചെയ്യുകേയുമനില.   പകക അങ്ങയുനടെ കേമനകേള ശരനിയനലങനില് ഞന്ത്യാന
പറഞതരകണ?  ഞന്ത്യാനനന്ത്യാരു സസ്പീനനിയര നമമറന്ത്യാണസ്റ്റ്. പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുനടെ മുകേളനില്
നനിയമസഭയുണ  മനനിയുണ  ഒന്നുമനലനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര  കനരനത  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ഇതനിനനന്ത്യാനക്ക മുകേളനിലെന്ത്യാനണനന്ത്യാണസ്റ്റ് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  പബനികേസ്റ്റ് സരവസ്പീസസ്റ്റ്
കേമ്മസ്പീഷന  നമമരമന്ത്യാര  എത്രകവണനമന്നുണ  അനതങ്ങനന  പ്രവരതനിക്കണനമന്നുണ
ഈ സഭയന്ത്യാണസ്റ്റ് തസ്പീരുമന്ത്യാനനികക്കണതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിനസ്റ്റ് മുഖനമനനിയുണ കേനന്ത്യാബനിനറ്റുമുണസ്റ്റ്.
കേനന്ത്യാബനിനറസ്റ്റ്  തസ്പീരുമന്ത്യാനതനിനന്റെ  അടെനിസന്ത്യാനതനില്  നനിയമസഭയുണന്ത്യാക്കുന  നനിയമപ്രകേന്ത്യാരണ
പ്രവരതനിക്കുന പബനികേസ്റ്റ് സരവസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മസ്പീഷനസ്റ്റ് മുകേളനിലെല നനിയമസഭനയനസ്റ്റ് നചെയറനിലെനിരുനസ്റ്റ്
ഒരന്ത്യാള  പറഞ്ഞതനില്  ഞന്ത്യാന  ദദുഃഖനിക്കുന്നുനവനസ്റ്റ്  മന്ത്യാത്രണ.  ഇനനിനയങനിലുണ  ഈ   അബദണ
പറയന്ത്യാതനിരനിക്കനട്ട  എന്നുകൂടെനി  പ്രന്ത്യാരതനിക്കുന്നു.  ഇതസ്റ്റ്  പറയന്ത്യാതനിരുനന്ത്യാല്  കമന്ത്യാശമന്ത്യായനികപ്പെന്ത്യാകുണ
അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് പറയുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മനനി എ. നകേ. ബന്ത്യാലെകനന്ത്യാടെസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ്
അഭനരതനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്,  പഞന്ത്യായതനിനന  വനിശകന്ത്യാസതനിനലെടുത്തുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഈ  അധനികേന്ത്യാരണ
പഞന്ത്യായതനിനുതനന  നകേന്ത്യാടുക്കന്ത്യാന  കേഴനിയുകമന്ത്യാനയന്നുണ  ഏനതങനിലുനമന്ത്യാരു  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്
വനിവരകക്കടെസ്റ്റ്  കേന്ത്യാണനിച്ചന്ത്യാല്  അവനര  കബന്ത്യാദനനപ്പെടുതനി  മന്ത്യാറനിനയടുക്കന്ത്യാന  കേഴനിയുകമന്ത്യാനയന്നുണ
ചെരച്ച നചെയ്യുനതന്ത്യായനിരനിക്കുണ ഉചെനിതനമനസ്റ്റ്  സൂചെനിപ്പെനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാനനനിരത്തുന്നു.

2.00 PM]

ശസ്പീ  .   വനി  .   പനി  .   സജസ്പീന്ദ്രന: സര, 2017-നലെ കകേരള പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ് (കഭദഗതനി) ബനില്
നപന്ത്യാതുജനന്ത്യാഭനിപ്രന്ത്യായണ ആരന്ത്യായുനതനിനന്ത്യായനി സരക്കുകലെറസ്റ്റ് നചെയ്യണനമന 1 (എ) നമര
കഭദഗതനി ഞന്ത്യാന  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  സണനി  കജന്ത്യാസഫസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ  പറഞ്ഞതുകപന്ത്യാനലെ  എനനിനന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇത്ര  തനിടുക്കനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്  പുറനപ്പെടുവനിച്ചസ്റ്റ്  ഈ  ബനില്  ഇവനിനടെ  നകേന്ത്യാണ
വനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്;  ഈ  ബനിലനിനന  ഉദ്ദേനിഷകേന്ത്യാരനതനിനസ്റ്റ്  ഉപകേന്ത്യാരസ്മരണ  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്
ജനങ്ങള കേന്ത്യാണുനതസ്റ്റ്.  പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരനിക്കുന അധനികേന്ത്യാരണ എടുത്തു
കേളയുന ബനിലന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇവനിനടെ നകേന്ത്യാണവനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. 1994-ല് തകദ്ദേശസകയണഭരണ
സന്ത്യാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഈ അധനികേന്ത്യാരണ  കനരനത നല്കേനിയനിരുന്നു.  1999-ല് എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
അധനികേന്ത്യാരതനില്  വനകപ്പെന്ത്യാള  വസ്പീണണ  അതസ്റ്റ്  എടുത്തു  കേളഞ.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ്  പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കുണ  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികേളക്കുണ  അധനികേന്ത്യാരണ
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നകേന്ത്യാടുത്തുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഈ  നനിയമണ  വസ്പീണണ  നകേന്ത്യാണവരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്  നചെയതസ്റ്റ്.  ഇവനിനടെ
ബന്ത്യാറുകേള തുറക്കകണന്ത്യാ,  ഷന്ത്യാപ്പുകേള തുറക്കകണന്ത്യാ എന്നുള്ളതനിനന സണബനനിച്ചസ്റ്റ് ഗവണനമന്റെന്ത്യാണസ്റ്റ്
തസ്പീരുമന്ത്യാനനികക്കണതസ്റ്റ്.  അതനിനന  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  കപന്ത്യാളനിസനി  എനന്ത്യാനണനസ്റ്റ്
ഇകപ്പെന്ത്യാള  ഏകേകദശണ  കബന്ത്യാദനമന്ത്യായനി  കേഴനിഞ.  അടെച്ചനിട്ട  ബന്ത്യാറുകേള  തുറക്കന്ത്യാനുണ  പുതനിയ
ബന്ത്യാറുകേള ആരണഭനിക്കന്ത്യാനുനമന്ത്യാനക്ക തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുതസ്റ്റ് മുകനന്ത്യാട്ടസ്റ്റ് കപന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  നയണ.  പകക  പഞന്ത്യായതനിനുണ  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികേളക്കുമുള്ള  അധനികേന്ത്യാരണ
എനനിനസ്റ്റ് എടുത്തുകേളയുന്നു?  എലന്ത്യാകേന്ത്യാലെത്തുണ അധനികേന്ത്യാരണ വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കണനമനസ്റ്റ്
ആവശനനപ്പെടുനനന്ത്യാരു  പ്രസന്ത്യാനമന്ത്യാണസ്റ്റ്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഒരു  വശതസ്റ്റ്  ഒനസ്റ്റ്  പറയുകേയുണ
മറുവശതസ്റ്റ് അധനികേന്ത്യാരണ കേനിടകമന്ത്യാള അതനിനന എതനിരക്കുകേയുണ നചെയ്യുന നയമന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇകപ്പെന്ത്യാള  കേന്ത്യാണുനതസ്റ്റ്.  യഥന്ത്യാരതതനില്  ഈ  ബനിലനിനസ്റ്റ്  നന്ത്യാഥനനിലന്ത്യാത  അവസയന്ത്യാണസ്റ്റ്
വനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ  മനനി  ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ബന്ത്യാലെന  വകുപ്പുമനനി
വരന്ത്യാതതനിനനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  നനന്ത്യായസ്പീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  ചെനിലെകപ്പെന്ത്യാള  ശരനിയന്ത്യായനിരനിക്കന്ത്യാണ.
പനക ശസ്പീ. എ. നകേ. ബന്ത്യാലെന ഈ ബനിലനിനന്റെ മുഖനകേന്ത്യാരമ്മനികേനന്ത്യായനി വകരണതനിലന്ത്യാ
യനിരുന്നുനവനന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  പറയന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇവനിനടെ  അഴനിമതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  പ്രധന്ത്യാനമന്ത്യായനിടണ
പറയുനതസ്റ്റ്,  അഴനിമതനി വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണണ. നനിലെവനിലുള്ള നനിയമണനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്
അഴനിമതനി നടെതന്ത്യാനുള്ള അവസരണ ഒരുങ്ങുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ് എനന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇകപ്പെന്ത്യാള ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്
വന്ത്യാദനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിനലെ ഭൂരനിഭന്ത്യാഗണ മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികേളുണ കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനുകേളുണ
പഞന്ത്യായത്തുകേളുണ എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ആണസ്റ്റ് ഭരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  പന്ത്യാരട്ടനിയുനടെ നനിരകദ്ദേശണ അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
കപന്ത്യാകുന  പഞന്ത്യായത്തുകേളുണ  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികേളുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അകപ്പെന്ത്യാള  അവനിനടെ  കവണനമങനില്
പന്ത്യാരട്ടനിക്കുണ  ഗവണനമന്റെനിനുണ  ഇടെനപടെന്ത്യാണ. പകക അനതന്ത്യാന്നുമല ഇവനിടെനത മുഖന
ഉകദ്ദേശണ എന്നുള്ളതസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് പലെതുണ കൂട്ടനി വന്ത്യായനിക്കുകമന്ത്യാള മനസനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന കേഴനിയുണ.
കേഴനിഞ്ഞ നതരനഞ്ഞടുപ്പെനില് എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ബന്ത്യാര മുതലെന്ത്യാളനിമന്ത്യാരുമന്ത്യായനി ഉണന്ത്യാക്കനിയ
ധന്ത്യാരണയുനടെ അടെനിസന്ത്യാനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇനനികപ്പെന്ത്യാള ഇഒൗ തസ്പീരുമന്ത്യാനണ എടുക്കന്ത്യാന കപന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.
ബന്ത്യാര  മുതലെന്ത്യാളനിമന്ത്യാരക്കസ്റ്റ്  കവണനിയന്ത്യാകണന്ത്യാ  ഒരു  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  പ്രവരതനികക്കണതസ്റ്റ്?
കേഴനിഞ്ഞ  നതരനഞ്ഞടുപ്പെനില്  ബന്ത്യാര  മുതലെന്ത്യാളനിമന്ത്യാര  നനിങ്ങനള  എലന്ത്യാ  രസ്പീതനിയനിലുണ
സഹന്ത്യായനിച്ചനിടനണനസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  അറനിയന്ത്യാണ.  കേന്ത്യാരണണ  ബന്ത്യാര  മുതലെന്ത്യാളനിമന്ത്യാര  സണഘടെനിതമന്ത്യായനി
എലന്ത്യാ രസ്പീതനിയനിലുണ എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന സഹന്ത്യായനിക്കന്ത്യാന  തസ്പീരുമന്ത്യാനനിച്ചു.  അതനിനന്റെ
പ്രതദ്യുപകേന്ത്യാരനമന നനിലെയനിലെനലങനില് ഇത്ര തനിടുക്കനപ്പെട്ടസ്റ്റ് ഇഒൗ ബനില് നകേന്ത്യാണവകരണ
കേന്ത്യാരനമുണന്ത്യായനിരുകനന്ത്യാ?  ഈ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  ആകരന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  'നമുക്കസ്റ്റ്  ഒനനിച്ചു  മുകനറന്ത്യാണ,
സരക്കന്ത്യാര ഒപ്പെമുണസ്റ്റ് '- മകനന്ത്യാഹരമന്ത്യായ സരക്കന്ത്യാര പരസനമന്ത്യാണസ്റ്റ്. യഥന്ത്യാരതതനില് ഈ
സരക്കന്ത്യാര ആകരന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെമന്ത്യാണസ്റ്റ്? ബന്ത്യാര മുതലെന്ത്യാളനിമന്ത്യാരനക്കന്ത്യാപ്പെമകല? സകന്ത്യാശയ മന്ത്യാകനജു
നമന്റെനികനന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെമകല;  കഷറുണ അതുകപന്ത്യാലുള്ള സന്ത്യാപനങ്ങള നടെത്തുന കേകന്ത്യാറനിക്കന്ത്യാ
കരന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെമകല;  സമനനമന്ത്യാകരന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഈ  സരക്കന്ത്യാര  കപന്ത്യായനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്?
കറഷന കേടെകേളനില് അരനി  കൃതനമന്ത്യായനി വനിതരണണ നചെയ്യന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കുനനില.  2016
നവണബര,  ഡനിസണബര  മന്ത്യാസങ്ങളനില്  അരനി  വനിതരണണ  നചെയ്യന്ത്യാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.
അരനി വനിതരണണ നചെയ്യന്ത്യാന കേഴനിയന്ത്യാത ഈ ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്,  നമ്മുനടെ സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്
മുഴുവന ബന്ത്യാറുകേള തുറന്നുവച്ചസ്റ്റ് കുടെനികച്ചന്ത്യാള,  കുടെനികച്ചന്ത്യാള എനസ്റ്റ് പറയുന രസ്പീതനിയനികലെയസ്റ്റ്
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മന്ത്യാറുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഈ  ഗവണനമന്റെനിനസ്റ്റ്  ആകരന്ത്യാടെന്ത്യാണസ്റ്റ്  പ്രതനിബദത? (… ബഹളണ).....
നനിങ്ങള  ബന്ത്യാര  മുതലെന്ത്യാളനിമന്ത്യാരക്കുകവണനി  സണസന്ത്യാരനികക്കണ….(ബഹളണ)....അല,
നനിങ്ങള സണസന്ത്യാരനിക്കണണ, നനിങ്ങനള ജയനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് വനിട്ടതസ്റ്റ് അവരന്ത്യായതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള
അവരക്കുകവണനി സണസന്ത്യാരനിക്കണണ. ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ് കകേരളതനിനലെ ഒരു ബന്ത്യാര മുതലെന്ത്യാളനിമന്ത്യാകരന്ത്യാടുണ
പ്രതനിബദത  ഇല.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  ശകമന്ത്യായ  നനിലെപന്ത്യാടെസ്റ്റ്  സകസ്പീകേരനിക്കുണ.
ഡനിലവ.എഫസ്റ്റ്.ഐ.  കപന്ത്യാലുള്ള  സണഘടെനകേള  എന്നുണ  അധനികേന്ത്യാര  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണനത
കുറനിച്ചസ്റ്റ് പറയുണ.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് അധനികേന്ത്യാരതനില് വന സമയങ്ങളനില്
പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കുണ  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികേളക്കുണ  ഈ  നനിയമണ  നകേന്ത്യാണവരന്ത്യാന  അവസരണ
ഒരുക്കനിനക്കന്ത്യാടുത്തു.  പകക  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  എന്നുവനന്ത്യാലുണ  അതസ്റ്റ്  കേനന്ത്യാനസല്  നചെയ്യുന്നു
എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇതനിലൂനടെ കേന്ത്യാണന്ത്യാന കേഴനിയുനതസ്റ്റ്.  അഴനിമതനി തന്ത്യാനഴതട്ടനില് ഇലന്ത്യാതന്ത്യാക്കന്ത്യാന
കവണനിയന്ത്യാണസ്റ്റ് ഈ നനിയമണ കഭദഗതനി നചെയ്യുനനതനന്ത്യാണസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്.  ഇതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
എവനിനടെയന്ത്യാണസ്റ്റ്  തന്ത്യാനഴതട്ടനില് അഴനിമതനി  ഇലന്ത്യാതന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്?  ഒടമനിക്ക  കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനുകേളുണ
മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികേളുണ പഞന്ത്യായത്തുകേളുണ എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ആണസ്റ്റ് ഭരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അവര
ഭരനിക്കുന പഞന്ത്യായതനിനലെ പ്രസനിഡനമന്ത്യാനരയുണ കേമ്മനിറനി അണഗങ്ങനളയുണ വനിശകന്ത്യാസമനിലന്ത്യാത
രസ്പീതനിയനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാള  ഈ  ബനില്ലുമന്ത്യായനി  ഇവനിനടെ  വനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്  ആണസ്റ്റ്
കൂടുതല്  പഞന്ത്യായത്തുകേളുണ  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികേളുണ  ഭരനിക്കുനനതങനില്  സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായനിടണ
അങ്ങനന പ്രതസ്പീകനിക്കന്ത്യാണ.  പകക ഇവനിനടെ എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ആണസ്റ്റ് കൂടുതല് തകദ്ദേശ
സകയണഭരണ  സന്ത്യാപനങ്ങളുണ  ഭരനിച്ചുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  എനനിനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാള  തനിരക്കനിട്ടസ്റ്റ്
ഈ  ബനില്  നകേന്ത്യാണവനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്;  ഉദ്ദേനിഷ  കേന്ത്യാരനതനിനസ്റ്റ്  ഉപകേന്ത്യാരസ്മരണയന്ത്യായനി
ബന്ത്യാര മുതലെന്ത്യാളനിമന്ത്യാരക്കുകവണനിനയന്ത്യാരു നനിയമണ നനിരമ്മനിക്കുന്നുനവന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ്
കേന്ത്യാണന്ത്യാന കേഴനിയുനതസ്റ്റ്.  കൂടുതല് കേന്ത്യാരനങ്ങളനികലെനക്കന്ത്യാന്നുണ കേടെക്കുനനില.  ഈ ബനില്
അനവസരതനിലുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്,  ഇതനില്നനിന്നുണ പനിനമന്ത്യാറണനമനസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന ഈ കഭദഗതനിയനിലൂനടെ
ആവശനനപ്പെടുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    സനി  .    നകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  2017-നലെ  കകേരള  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്
(കഭദഗതനി)  ബനില്  ഒരു  നസലെക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയുനടെ  പരനിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണനമന  2
(ബനി) നമര കഭദഗതനി  ഞന്ത്യാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

എനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളുനടെ  മദനനയനമനസ്റ്റ്  പ്രകേടെന  പത്രനികേയനില്  വളനര   വനകമന്ത്യായനി
ജനങ്ങകളന്ത്യാടെസ്റ്റ്  പറഞ്ഞകശഷമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇടെതുപക  ജനന്ത്യാധനിപതനമുനണനി  അധനികേന്ത്യാരതനില്
വനതസ്റ്റ്.  അതന്ത്യാണസ്റ്റ് കകേരളതനിനലെ ജനങ്ങള അണഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുനനതനസ്റ്റ് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നലെ
അണഗങ്ങള  മനസനിലെന്ത്യാക്കണണ.  കനരനത ചെന്ത്യാരന്ത്യായ നനികരന്ത്യാധനണ നടെതനി ആളുകേനള
കേബളനിപ്പെനിച്ചതുകപന്ത്യാനലെ ഇലന്ത്യാത മദനനനികരന്ത്യാധനണ  പറഞ്ഞസ്റ്റ് രന്ത്യാജനനത ജനങ്ങനള
കേബളനിപ്പെനിക്കന്ത്യാനന്ത്യാണസ്റ്റ് ശമനിച്ചതസ്റ്റ്. 418  ബന്ത്യാറുകേള പൂട്ടനി എന്നുള്ള കേന്ത്യാരനണ സതനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാണഗ്രസനിനകേത്തുണന്ത്യായനിരുന  ഗ്രൂപ്പെസ്റ്റ്  വഴക്കനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  നചെയതന്ത്യാനണനസ്റ്റ്
നന്ത്യാടകേന്ത്യാരക്കുണ  ഇവനിനടെ  സണസന്ത്യാരനിച്ച  ശസ്പീ.  സണനി  കജന്ത്യാസഫനിനുണ  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.
സജസ്പീന്ദ്രനുണ ഉളനപ്പെനടെയുള്ള എലന്ത്യാ   കകേന്ത്യാണഗ്രസ്സുകേന്ത്യാരക്കുണ  അറനിയന്ത്യാണ.  കേന്ത്യാരനങ്ങള
മറച്ചുവച്ചസ്റ്റ് സണസന്ത്യാരനിച്ചതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  രകനപ്പെടെന്ത്യാന കപന്ത്യാകുനനില.
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ശസ്പീ  .    രന്ത്യാജു എബഹന്ത്യാണ: സര,  ബന്ത്യാറുകേള പൂട്ടനി എന്നുള്ള പ്രചെരണണ നതറന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഒരു ബന്ത്യാറുണ പൂട്ടനിയനിട്ടനില.  അവനിനടെ ബനിയറുണ നനവനുണ കചെരതന്ത്യാണസ്റ്റ് ഗന്ത്യാസനില് ഒഴനിച്ചു
നകേന്ത്യാടുക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് ബന്ത്യാനഡനിയുനടെ ഇരട്ടനി ഇഫക്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് അവര കവനറ
പണണ വന്ത്യാങ്ങനിയനിടണന്ത്യാകുണ. അക്കന്ത്യാരനണ അകങ്ങയസ്റ്റ് അറനിയുകമന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .    സനി  .    നകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:   ഇഒൗ  പറയുന  കേന്ത്യാരനണ  നൂറസ്റ്റ്  ശതമന്ത്യാനവുണ  ശരനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കപരനിനസ്റ്റ് പൂട്ടനിനയന്നുള്ള  പ്രചെരണണ നടെത്തുകേയുണ കേന്ത്യാരനങ്ങനളന്ത്യാനക്ക ഭണഗനിയന്ത്യായനി നടെത്തുകേയുണ
നചെയ്യുന്നുനവനസ്റ്റ് എലന്ത്യാവരക്കുണ അറനിയന്ത്യാണ. ഇഒൗ കേന്ത്യാലെഘട്ടതനില്തനന 1175 ബന്ത്യാറുകേളുണ 306
വനികദശ  മദനവനില്പ്പെനശന്ത്യാലെകേളുണ  33  ക്ലബസ്റ്റ്  ബന്ത്യാറുകേളുണ  മുപ്പെകതന്ത്യാളണ  പഞനകത്ര
കഹന്ത്യാട്ടലുകേളുണ ഇവനിനടെ പ്രവരതനിച്ചനിടണസ്റ്റ്. കകേന്ത്യാണഗ്രസനിനകേത്തുണന്ത്യായ തരക്കങ്ങളുനടെ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി ഉയരന്നുവന, ശസ്പീ. വനി.എണ. സധസ്പീരനന്ത്യാകണന്ത്യാ ശസ്പീ. ഉമ്മന ചെന്ത്യാണനിയന്ത്യാകണന്ത്യാ
കകേമന എനസ്റ്റ് നതളനിയനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് പരസരണ വന്ത്യാതുവയകമന്ത്യാള വനനിടള്ള പ്രശ്നങ്ങള
എനതനിനപ്പുറണ,  നനലന്ത്യാരു  മദനനയമല  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനിയനതനസ്റ്റ്  എലന്ത്യാവരക്കുണ
അറനിയന്ത്യാണ. 7-4-2016-ല് സസ്പീകറന്ത്യാ മലെബന്ത്യാര സഭയുനടെ മുഖപത്രതനില്  വന വന്ത്യാരത
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ് സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ ഘട്ടണഘട്ടമന്ത്യായ മദനനനികരന്ത്യാധനണ നവറുണ തട്ടനിപ്പെന്ത്യായനിരുന്നുനവനന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കൂടെന്ത്യാനത  "ജനങ്ങനള   മദനതനിനന്റെ  അടെനിമതതനില്നനിന്നുണ  കമന്ത്യാചെനിപ്പെനിക്കലെല,
അഴനിമതനി പണണ പങ്കുവയലെനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി രൂപനപ്പെട്ട അഭനിപ്രന്ത്യായഭനിനതയന്ത്യാണസ്റ്റ് സണസന്ത്യാന
സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ മദനനനികരന്ത്യാധനതനിനന്റെ പനിനന്ത്യാമ്പുറണ" എനന്ത്യാണസ്റ്റ് അതനില്  പറയുനതസ്റ്റ്.
അതന്ത്യാണസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  നകേ.  ബന്ത്യാബു  ഇകപ്പെന്ത്യാള  അനുഭവനിച്ചുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ജനകേസ്പീയ
കകേന്ത്യാടെതനി  തസ്പീരുമന്ത്യാനനിച്ചനതനന്ത്യാനണന്നുണ  മുനമനനി  ശസ്പീ.  നകേ.  ബന്ത്യാബു  എവനിനടെയന്ത്യാനണന്നുണ
ഇവനിനടെ  എലന്ത്യാവരക്കുണ  അറനിയന്ത്യാണ.   കകേസസ്റ്റ്  നടെതനിപ്പുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്   പണണ  പനിരനിച്ചു
നകേന്ത്യാടുതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളന്ത്യാനരങനിലുണ  അകദ്ദേഹനത  സഹന്ത്യായനിക്കുന്നുകണന്ത്യാ  എന്നുമന്ത്യാത്രണ  പറഞ്ഞന്ത്യാല്
മതനി.  ബന്ത്യാക്കനി കേന്ത്യാരനങ്ങനളലന്ത്യാണ അകദ്ദേഹണ നലതുകപന്ത്യാനലെ അനുഭവനിച്ചു നകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അനുഭവതനില്നനിന്നുണ  പന്ത്യാഠണ  പഠനിക്കന്ത്യാന  കകേന്ത്യാണഗ്രസ്സുകേന്ത്യാരക്കസ്റ്റ്  കേഴനിയണണ.  മദന
നനികരന്ത്യാധനമല മദനവരജനമന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇടെതുപക ജനന്ത്യാധനിപതനമുനണനിയുനടെ നയനമനസ്റ്റ്
ഞങ്ങള  പറഞ്ഞനിടണസ്റ്റ്.  മദനരന്ത്യാജന്ത്യാക്കന്മേന്ത്യാരനില്നനിന്നുണ  പണണ  വന്ത്യാങ്ങനിനയനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്,
ഓകരന്ത്യാരുതരുണ  അവരുനടെ  ശസ്പീലെണ  നന്ത്യാട്ടനിലെന്ത്യാനകേ  വനിളനിച്ചുപറയുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എലന്ത്യാവരുണ
ഒരുകപന്ത്യാനലെ  കേന്ത്യാണുനമനസ്റ്റ്  പറയുണ  എനന്ത്യാല്  ആ  കേന്ത്യാണുനനതന്ത്യാന്നുണ  ശരനിയുമല.
നകേ.പനി.സനി.സനി. പ്രസനിഡന്റെന്ത്യായനിരുന ശസ്പീ. വനി. എണ. സധസ്പീരന മദനനനികരന്ത്യാധനതനിനു
കവണനി  പ്രചെരണണ നടെതനിയതസ്റ്റ് മദനരന്ത്യാജന്ത്യാവനിനന്റെ വന്ത്യാഹനതനില് ആയനിരുന്നുനവനസ്റ്റ്
എലന്ത്യാവരുണ  മനസനിലെന്ത്യാക്കനിയതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അനസ്റ്റ്  പത്രതനിനലെന്ത്യാനക്ക  അതസ്റ്റ്  വനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അനനന്ത്യാന്നുണ ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രനസ്റ്റ് യന്ത്യാനതന്ത്യാരു പ്രയന്ത്യാസവുണ ഉണന്ത്യായനിലകലന്ത്യാ? ഇഒൗ
രസ്പീതനിയനിലെല  കേന്ത്യാരനങ്ങള  കേന്ത്യാകണണതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങളുനടെ  നയണ  ഞങ്ങള  ജനങ്ങകളന്ത്യാടെസ്റ്റ്
തുറന്നുപറഞ്ഞനിടണസ്റ്റ്,  അതന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇടെതുപക  ജനന്ത്യാധനിപതന  മുനണനി  ആഗ്രഹനിക്കുനതസ്റ്റ്.
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മദനനനികരന്ത്യാധനണ  പ്രന്ത്യാവരതനികേമല.  ആന്ധ്രന്ത്യാപ്രകദശസ്റ്റ്  ഒനനിച്ചനിരുന  സന്ദേരഭതനില്
ആന്ധ്രന്ത്യാപ്രകദശനിനലെ  കകേന്ത്യാണഗ്രസസ്റ്റ് ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  മദന നനികരന്ത്യാധനണ നടെതനിയകലന്ത്യാ?
കുറച്ചുകേന്ത്യാലെണ കേഴനിഞ്ഞകപ്പെന്ത്യാള ആ ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് തനന അതസ്റ്റ് പനിനവലെനിച്ചു.  എന്തുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്
ആ അനുഭവണ അവരക്കുണന്ത്യായതസ്റ്റ്?  ഭന്ത്യാഗനികേമന്ത്യായനി  ചെനിലെ  തടെസങ്ങള  ഉനയനിച്ചുനവനലന്ത്യാനത
നനികരന്ത്യാധനണ  അവനിനടെയുണന്ത്യായനിട്ടനില.  മദനനനികരന്ത്യാധനണ  നകേന്ത്യാണമന്ത്യാത്രണ  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കന്ത്യാന
കേഴനിയുനതല.  കകേരളതനില്  പുകേവലെനി  എത്രകയന്ത്യാ  കുറഞ.  ബസ്പീഡനിയുണ  സനിഗരറ്റുണ
ഉണന്ത്യാക്കുന  കേമനനികേള  അടെച്ചുപൂട്ടനിയനിട്ടല,  അതനിനസ്റ്റ്  നല  കബന്ത്യാധവത്ക്കരണവുണ
പ്രചെരണവുണ  നടെതനിയനിട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മദനണ  കേഴനിക്കുനവരുനടെ  എണണ കുറയണനമന കേന്ത്യാരനതനില്
യന്ത്യാനതന്ത്യാരു  സണശയവുണ  ഇടെതുപക  ജനന്ത്യാധനിപതനമുനണനിക്കുണ  കേമ്മസ്യൂണനിസസ്റ്റ്  പന്ത്യാരട്ടനിക്കുമനില.
ഞങ്ങള  മദനണ  കുടെനിക്കന്ത്യാന  പന്ത്യാടെനിനലനസ്റ്റ്  പറയുനവരുണ  പന്ത്യാരട്ടനി  നമമരഷനിപ്പെനികലെയസ്റ്റ്
ആളനിനന നകേന്ത്യാണവരുകമന്ത്യാള ഇഒൗ നനിബനന മുകനന്ത്യാട വയനവരുണ അതനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
പ്രവരതനിക്കുനവരുണ ജസ്പീവനിക്കുനവരുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് കവനറ വനിഷയണ.  പകക  രന്ത്യാജനതനിനലെ
ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് മദനന്ത്യാസകനിയുനണന ധന്ത്യാരണ  നമുക്കസ്റ്റ് കേന്ത്യാണന്ത്യാതനിരനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയനില.
കലെന്ത്യാകേതസ്റ്റ്  എലന്ത്യായനിടെത്തുമുള്ള  രസ്പീതനിയന്ത്യാണതസ്റ്റ്.  അതനിനന  മദനവരജനതനിലൂനടെ
കുറച്ചുനകേന്ത്യാണവരന്ത്യാന  കേഴനിയണണ.  അതനിനുകവണനി  വലെനിയ  കേന്ത്യാരനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇഒൗ
ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  നചെയനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇടെതുപക  ജനന്ത്യാധനിപതനമുനണനിയുനടെ
മദനനയതനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  ജനങ്ങകളന്ത്യാടെസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  ഇങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്,  മദനതനിനന്റെ
ലെഭനതയുണ ഉപകഭന്ത്യാഗവുണ പടെനിപടെനിയന്ത്യായനി കുറയന്ത്യാന സഹന്ത്യായകേരമന്ത്യായ  നയമന്ത്യായനിരനിക്കുണ
നമ്മള നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കുനതസ്റ്റ്.  മദനവരജനനത കപ്രന്ത്യാതന്ത്യാഹനിപ്പെനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഇന്നുള്ള
തനികനക്കന്ത്യാള കൂടുതല് ശകമന്ത്യായ ഇടെനപടെല് സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗത്തുനനിന്നുണന്ത്യാകുണ.
ഇതനിനന്ത്യായനി  സന്ത്യാകരതന്ത്യാപ്രസന്ത്യാനതനിനന്റെ  മന്ത്യാതൃകേയനില്  അതനിവനിപുലെമന്ത്യായ  കേനന്ത്യാമയനിനുകേള
ആരണഭനിക്കുണ.  മദനണ  കപന്ത്യാനലെ  തനന  സന്ത്യാമൂഹനികേ  ഭസ്പീഷണനിയന്ത്യായനി  കേഞന്ത്യാവുണ  മയക്കുമരുന്നുണ
വനന്ത്യാപകേമന്ത്യായനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനനതനിനര  അതനികേരശനമന്ത്യായ  നടെപടെനികേള  സകസ്പീകേരനിക്കുണ.
വനിദനന്ത്യാലെയങ്ങളനില് മദനതനിനനതനിരന്ത്യായ കബന്ത്യാധവത്ക്കരണ പരനിപന്ത്യാടെനികേള ആരണഭനിക്കുണ. മദനണ
ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രന്ത്യായപരനിധനി  23  ആയനി ഉയരത്തുണ.  ഇക്കന്ത്യാരനങ്ങനളലന്ത്യാണ
നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനിനക്കന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് കേന്ത്യാരനങ്ങള നചെയ്യുനതസ്റ്റ്.  കൂടെന്ത്യാനത മദനശന്ത്യാലെകേള തുറക്കുനതനിനുള്ള
സമയതനില് ചെനിലെ കമസ്പീകേരണങ്ങള നടെത്തുനതനിനുണ തസ്പീരുമന്ത്യാനനിച്ചു.

ജനനനമത്രനി  കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  വലെനിയ  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  സണഭന്ത്യാവനകേള
നല്കേനിയനിടള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  കകേന്ത്യാടെനികയരനി ബന്ത്യാലെകൃഷ്ണന ആഭനനര മനനിയന്ത്യായനിരുന
സന്ദേരഭതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  ജനനനമത്രനി കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്  സണവനിധന്ത്യാനണ നകേന്ത്യാണവനതസ്റ്റ്.  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്
അതസ്റ്റ്  എലന്ത്യാവരുണ  അണഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുണ  എലന്ത്യാ  വനിദനന്ത്യാലെയങ്ങളനിലുണ  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.
നകേന്ത്യാണവരനികേയുണ  നചെയ.  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.-യുനടെയുണ  ജനലമത്രനി  കപന്ത്യാലെസ്പീസനിനന്റെയുണ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  നമ്മുനടെ  കുട്ടനികേളനില്  പുതനിയ  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  മുകനറമുണന്ത്യാക്കനിനയടുക്കന്ത്യാന



480 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  9, 2017

കേഴനിഞ.   അതുകപന്ത്യാനലെ  ജനനനമത്രനി  എനനകസസ്റ്റ്  വനനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കുട്ടനികേനള
കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചുനകേന്ത്യാണള്ള  ക്ലബ്ബുകേള  ആരണഭനിക്കന്ത്യാന  ഇഒൗ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  തസ്പീരുമന്ത്യാനനി
ച്ചനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മദനപന്ത്യാനതനിനനതനിനര  കബന്ത്യാധവത്കേരനിക്കുനതനിനുണ  ജന്ത്യാഗ്രതന്ത്യാ
സമനിതനികേള  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുണ  എലന്ത്യാ  എണ.എല്.എ.-മന്ത്യാരുണ  അവരവരുനടെ
മണ്ഡലെങ്ങളനില് നടെപടെനി എടുതനിടണസ്റ്റ്.  ഇക്കന്ത്യാരനതനില് അതനിശകമന്ത്യായ പ്രചെരണണ
തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇടെതുപക  ജനന്ത്യാധനിപതന  മുനണനി  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  മുകനന്ത്യാട്ടസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാണ
വരുനതസ്റ്റ് എന കേന്ത്യാരനതനില് യന്ത്യാനതന്ത്യാരു സണശയവുമനില. മദനനയണ ഏനതങനിലുനമന്ത്യാരു
പഞന്ത്യായതനിനന്റെകയന്ത്യാ മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനിയുകടെകയന്ത്യാ അല,  അതസ്റ്റ് ഒരു സണസന്ത്യാനതനികന്റെതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഒരു  മദനനയണ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞന്ത്യാല്  അതസ്റ്റ്  നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാനുള്ള
ഉതരവന്ത്യാദനിതകണ ഗവണനമന്റെനിനസ്റ്റ് തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അബ്കേന്ത്യാരനി നനിയമങ്ങളുണ പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ്
നനിയമങ്ങളുണ  തമ്മനില്  കൂട്ടനിക്കുഴച്ചസ്റ്റ്  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണന്ത്യാകേന്ത്യാതനിരനിക്കന്ത്യാനുണ  അതസ്റ്റ്  ഒഴനിവന്ത്യാക്കന്ത്യാനുണ
ആവശനമന്ത്യായ  നടെപടെനി  കകേരളന്ത്യാ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  സകസ്പീകേരനിച്ചതനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനിട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇതരണ  തടെസവന്ത്യാദങ്ങള  ഒഴനിവന്ത്യാക്കണനമന  കേന്ത്യാരനതനില്  ധന്ത്യാരണയുണന്ത്യാക്കന്ത്യാന
ശമനിച്ചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  അതനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇഒൗ കഭദഗതനി നകേന്ത്യാണവരുനനതനസ്റ്റ് എലന്ത്യാവരക്കുണ
അറനിയന്ത്യാണ.  ഇതസ്റ്റ്  പ്രന്ത്യാകയന്ത്യാഗനികേമനലനസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ  സണസന്ത്യാരനിച്ച  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
അണഗങ്ങളനക്കലന്ത്യാമറനിയന്ത്യാണ.  അവനിനടെയുണ  ഇവനിനടെയുണ  ഓകരന്ത്യാ  ഒഒൗട്ടസ്റ്റ് നലെറ്റുകേള  ഉണന്ത്യാക്കനി,
അതനിനുമുനനില് വളനര നസ്പീണ കേസ്യൂവന്ത്യാണസ്റ്റ് കേന്ത്യാണുനതസ്റ്റ്,  നമുനക്കലന്ത്യാവരക്കുണ പ്രയന്ത്യാസമുണന്ത്യാകുന
ഒരു കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണതസ്റ്റ്. ഇനതന്ത്യാനക്ക അടെച്ചുപൂടകമന്ത്യാള ജനങ്ങള ഇതനിനുമുനനില് കപന്ത്യാകേന്ത്യാതനിരനിക്കണണ.
കനരനതയുള്ള  അനുഭവനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്?  അതനില്നനിന്നുണ  നമ്മള  പന്ത്യാഠണ  പഠനികക്കണതുണസ്റ്റ്.
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഒരു പരസ്പീകണണ നടെതനി എന രസ്പീതനിയനിനലെടുക്കന്ത്യാണ.   പരസ്പീകണനമന്ത്യാന്നുമല,
വന്ത്യാദതനിനുകവണനി  അതസ്റ്റ്  അണഗസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാണ.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  റനിസളട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഉണന്ത്യായതസ്റ്റ്; ആളുകേളുനടെ മദന ഉപകഭന്ത്യാഗണ കുറകഞ്ഞന്ത്യാ? അകതന്ത്യാ കൂടെനികയന്ത്യാ? ആളുകേളുനടെ
കുടുണബ സമന്ത്യാധന്ത്യാനണ കൂടെനികയന്ത്യാ കുറകഞ്ഞന്ത്യാ? ഞന്ത്യാന മദനനത അനുകൂലെനിക്കുന ഒരന്ത്യാളല.
എനന്റെ ജസ്പീവനിതതനില് ഇതുവനര മദനകമന്ത്യാ ബസ്പീഡനികയന്ത്യാ ഉപകയന്ത്യാഗനിച്ചനിട്ടനില.  എനന്ത്യാല്
നന്ത്യാട്ടനില്  ഇതസ്റ്റ്  എങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  പ്രതനിഫലെനിക്കുനനതനസ്റ്റ്  ആകലെന്ത്യാചെനിക്കണണ.  മദന
ഉപകഭന്ത്യാഗണ കുറഞ്ഞനിനലന്നുമന്ത്യാത്രമല,  മയക്കുമരുനസ്റ്റ് ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കുനവരുനടെ എണണ
കൂടെനി,  കകേസ്സുകേള വരദനിച്ചു.  മദനപന്ത്യാനനി  കനരനത നതന്ത്യാട്ടടുത്തുള്ള ഏനതങനിലുണ  ഒഒൗട്ടസ്റ്റ് നലെറനില്
കപന്ത്യായനി  മദനണ  വന്ത്യാങ്ങുമന്ത്യായനിരുന്നു.  ഞന്ത്യാന  വയനന്ത്യാട്ടനില്നനിന്നുണ  വരുനതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്
നലതുകപന്ത്യാനലെ  അറനിയന്ത്യാണ,  നന്ത്യാലുകപനര  കജന്ത്യാലെനിക്കസ്റ്റ്  വനിളനിച്ചന്ത്യാല്  അതനില്  ഒരന്ത്യാള
മറ്റുള്ളവരനില് നനിന്നുണ പണണ പനിരനിനച്ചടുതസ്റ്റ് മദനണ വന്ത്യാങ്ങന്ത്യാന കപന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്,  അതസ്റ്റ്
അവരുനടെ  കുടുണബതനില്കപ്പെന്ത്യാലുണ  കുഴപ്പെമുണന്ത്യാക്കുന  രസ്പീതനിയനിലെന്ത്യായനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ആളുകേളുനടെ ആകരന്ത്യാഗനകേരമന്ത്യായ മദനനയമന്ത്യാണസ്റ്റ്  നമ്മനളലന്ത്യാവരുമന്ത്യായനി ചെരച്ചനചെയണന്ത്യാക്കുനതസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  നനികരന്ത്യാധനിച്ചു നകേന്ത്യാണല.  നനികരന്ത്യാധനണ പ്രന്ത്യാവരതനികേമനലനസ്റ്റ്  അനുഭവങ്ങളനില്
നനിന്നുണ  പന്ത്യാഠണ  പഠനിച്ചന്ത്യാല്,  അനുഭവങ്ങള  നമ്മനള  മനസനിലെന്ത്യാക്കനിച്ചന്ത്യാല്  അതസ്റ്റ്
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തനിരനിച്ചറനിയന്ത്യാന നമുക്കസ്റ്റ് കേഴനിയണണ. എനന്ത്യാല് ഭരണ-പ്രതനിപക വനതനന്ത്യാസമനിലന്ത്യാനത,
എലന്ത്യാവരുണ  കയന്ത്യാജനിച്ചസ്റ്റ്  മദനവരജനതനിനുള്ള  കേനന്ത്യാമയനിന  ആരണഭനിക്കുകമന്ത്യാള
സരക്കന്ത്യാര അതനിനന്റെ കൂനടെ നനില്ക്കന്ത്യാനമനസ്റ്റ് സനദത പ്രകേടെനിപ്പെനിച്ചനിടണസ്റ്റ്. അതനിനുള്ള
നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിച്ചനിടമുണസ്റ്റ്.  മന്ത്യാനനവന്ത്യാടെനി മണ്ഡലെതനില് കകേന്ത്യാളനനികേള കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചസ്റ്റ്
ജനനനമത്രനി  എനനകസസ്റ്റ് പ്രവരതനണ  ആരണഭനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  അതനിനന്റെ  റനിസളട്ടസ്റ്റ്  അവനിനടെയുണസ്റ്റ്.
കേള്ളസ്റ്റ് കുടെനിക്കന്ത്യാന പന്ത്യാടെനിനലന്നുമന്ത്യാത്രമല,  സ്കൂളനില് കപന്ത്യാകേന്ത്യാത ആദനിവന്ത്യാസനി കുട്ടനികേനള
സ്കൂളനില്  എതനിക്കുന കജന്ത്യാലെനിയുണ അവര നചെയ്യുന്നുണസ്റ്റ്.  ജനനനമത്രനി എകേസ്റ്റ് ലസസസ്റ്റ്
പദതനിയുനടെ പ്രവരതനതനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി എലന്ത്യാ ദനിവസവുണ ആദനിവന്ത്യാസനി കുട്ടനികേള
വനിദനന്ത്യാലെയങ്ങളനില്  എത്തുന്നുകണന്ത്യാനയനസ്റ്റ്   പരനികശന്ത്യാധനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്
സന്ത്യാമൂഹനമന്ത്യാറങ്ങള ഉണന്ത്യാക്കനിനയടുക്കന്ത്യാന കേഴനിയുനതസ്റ്റ്. അലന്ത്യാനത, 'അതസ്റ്റ്  നനികരന്ത്യാധനിച്ചു,
അകങ്ങന്ത്യാട്ടന്ത്യാരുണ കപന്ത്യാകേണ' എനസ്റ്റ് പറഞ്ഞന്ത്യാല് ആളുകേള കപന്ത്യാകേന്ത്യാതനിരനിക്കനില. അനുഭവണ നമ്മനള
നല  പന്ത്യാഠണ  പഠനിപ്പെനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നുനന്ത്യാലെസ്റ്റ്  വരഷനത  അനുഭവണ  എനന്ത്യാനണനസ്റ്റ്
നലതുകപന്ത്യാനലെ മനസനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന നമുക്കസ്റ്റ് കേഴനിയണണ.  അനുഭവതനിനസ്റ്റ്  രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയമനില.
അവനിനടെ  രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയമല,  സന്ത്യാമൂഹനികേമന്ത്യായനി  എങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  നമ്മുനടെ  നന്ത്യാട്ടനില്  അതസ്റ്റ്
പ്രതനിഫലെനിച്ചനതനസ്റ്റ് മനസനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കണണ.  മദനനയണ നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കുകമന്ത്യാള
ഇഒൗ ഗവണനമന്റെനിനസ്റ്റ് വനകമന്ത്യായ ധന്ത്യാരണയുണസ്റ്റ്.  മദനനയനത ക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് ജനങ്ങകളന്ത്യാടെസ്റ്റ്
നലതുകപന്ത്യാനലെ പറഞ്ഞനിടണസ്റ്റ്. നനിങ്ങള പ്രസണഗനിക്കുകമന്ത്യാള, രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയമന്ത്യായനി എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്
മദന  രന്ത്യാജന്ത്യാക്കന്മേന്ത്യാരുമന്ത്യായനി  ബനമുനണനസ്റ്റ്  പറഞ്ഞസ്റ്റ്  കേളനിയന്ത്യാക്കുകേയുണ  ആകകപനിക്കുകേയുണ
നചെയ്യുന്നുണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    നകേ  .    സനി  .    മമ്മതസ്റ്റ് കകേന്ത്യായ:  സര,  ഒഒൗട്ടസ്റ്റ് നലെറ്റുകേളനില്  ഭയങര തനിരക്കന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കേസ്യൂ  നനിനസ്റ്റ്  മദനണ  വന്ത്യാങ്ങനി  കേഴനിക്കന്ത്യാന  പലെയന്ത്യാളുകേളുണ  കവനറന്ത്യാരന്ത്യാളുനടെ  കസവനണ
ഉപകയന്ത്യാഗനപ്പെടുത്തുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അവരനക്കലന്ത്യാണ  മന്ത്യാനനമന്ത്യായനി  കുടെനിക്കന്ത്യാന  സന്ത്യാധനിക്കുന
നനിലെയനില്   കഷന്ത്യാപ്പെനിണഗസ്റ്റ്  മന്ത്യാളുകേളനില്  ഒരു  ഒഒൗട്ടസ്റ്റ് നലെറസ്റ്റ്  തുറക്കുനതസ്റ്റ്  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്
അഭനിപ്രന്ത്യായനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .   സനി  .   നകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന: സര, ഇക്കന്ത്യാരനങ്ങനളലന്ത്യാണ ജനങ്ങനള ജനങ്ങളുമന്ത്യായനി
ആകലെന്ത്യാചെനിച്ചസ്റ്റ് ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് ചെരച്ച നചെയസ്റ്റ്   തസ്പീരുമന്ത്യാനനികക്കണ കേന്ത്യാരനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉനനബദള്ള:  സര,  നമമര മദനണ കേഴനിക്കുന ആളല,  ഈ ഗവണനമന്റെനിനന്റെ
നനിലെപന്ത്യാടെസ്റ്റ്  മദനവരജനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പകക  മദനണ  വനന്ത്യാപകേമന്ത്യാക്കനിയനിട്ടസ്റ്റ്   പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കുള്ള
അധനികേന്ത്യാരണ  കേവരനനടുതസ്റ്റ്  ഇഷണകപന്ത്യാനലെ  മദനഷന്ത്യാപ്പെസ്റ്റ്  തുറകനന്ത്യാള  എന്നുപറഞ്ഞസ്റ്റ്
എങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  മദനവരജനണ  നടെപ്പെന്ത്യാക്കന്ത്യാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്?  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട
നമമരക്കസ്റ്റ് നറുനക്കടുപ്പെനില് കുറനി  വസ്പീണസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാരനിക്കുനതന്ത്യാനണനസ്റ്റ് എനനിക്കറനിയന്ത്യാണ.
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനി  ഇതനില്  നനിനസ്റ്റ്  തടെനി  രകനപ്പെടുതനിയതുകപന്ത്യാനലെ  നമമരക്കസ്റ്റ്
കവണനമങനില് ആനരനയങനിലുണ ചുമതലെനപ്പെടുതന്ത്യാമന്ത്യായനിരുന്നുനവനന്ത്യാണസ്റ്റ് എനന്റെ അഭനിപ്രന്ത്യായണ.
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ശസ്പീ  .    സനി  .    നകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനനി  തടെനി
രകനപ്പെടുതനിയതല.  കഡന്ത്യാ.  നകേ.  ടെനി.  ജലെസ്പീല്  മനനിസന്ത്യാനണ  ഏനറടുതതനില്  നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കുറച്ചസ്റ്റ്  ബുദനിമുടണന്ത്യാകുണ.  ആ  ബുദനിമുട്ടസ്റ്റ്  മനസനില്വച്ചസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹനത  ആകമനിക്കന്ത്യാനനന്ത്യാന്നുണ
വരണ  കേന്ത്യാരനമനില.  എന്തുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇങ്ങനനനയന്ത്യാരു  സന്ത്യാഹചെരനമുണന്ത്യായനതനസ്റ്റ്
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരന വകുപ്പുമനനി  ഇവനിനടെ പറഞ്ഞതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മകേനള
കകേന്ത്യാകളജനില്  കചെരക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കപന്ത്യാകേന്ത്യാന  പന്ത്യാടെനിനലനന്ത്യാകണന്ത്യാ  നനിങ്ങള പറയുനതസ്റ്റ്?
ഉനതവനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസതനിനുകവണനി കപന്ത്യായതകല; അതസ്റ്റ് പറഞ്ഞന്ത്യാല് മനസനിലെന്ത്യാക്കകണ;
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട മനനി കഡന്ത്യാ. നകേ. ടെനി.  ജലെസ്പീലെനിനന്റെ വനകനിപരമന്ത്യായ വനിഷയമല ഇതസ്റ്റ്.
ഗവണനമന്റെനിനുകവണനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹണ  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ആ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്
മനറന്ത്യാരു  മനനിനയ  അധനികേന്ത്യാരനപ്പെടുതനിക്കഴനിഞ.  നചെയര  അക്കന്ത്യാരനണ  റൂള  നചെയതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഞന്ത്യാന അതനികലെയസ്റ്റ് കേടെക്കുനനില.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉനനബദള്ള:  എങനില്  മനറന്ത്യാരു  ദനിവസകതയസ്റ്റ്  മന്ത്യാറനിവയന്ത്യാണ.  ഇതസ്റ്റ്
കബന്ത്യാധപൂരവമന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    സനി  .    നകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  അനതന്ത്യാന്നുണ വനകനിപരമന്ത്യായനി  എടുകക്കണ
കേന്ത്യാരനമല. ഇനതലന്ത്യാണ നചെയ്യുനതസ്റ്റ് ഗവണനമന്റെനിനുകവണനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    കജന്ത്യാണ നഫരണന്ത്യാണസസ്റ്റ്:  സര, രണസ്റ്റ്  എണ.പനി.മന്ത്യാര കകേരളതനില്നനിന്നുണ
ഡല്ഹനിയനില് ഉപരന്ത്യാഷ്ട്രപതനി നതരനഞ്ഞടുപ്പെനില് കവന്ത്യാട്ടസ്റ്റ് നചെയ്യന്ത്യാന കപന്ത്യായനി  അവനിനടെ
എതനിയനില  എനറനിയന്ത്യാന  കേഴനിഞ.  അവര  എകങ്ങന്ത്യാട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്  കപന്ത്യായനതനസ്റ്റ്  വല
പനിടെനിയുമുകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .    സനി  .    നകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  അനതന്ത്യാനക്ക  അകദ്ദേഹനത  വലന്ത്യാനത
ബുദനിമുട്ടനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  പകക  ഇവനിനടെ  പറയന്ത്യാന  പറനിലല്ല്കലന്ത്യാ.  ശസ്പീ.  പനി.  നകേ.
കുഞ്ഞന്ത്യാലെനിക്കുട്ടനിനക്കതനിരന്ത്യായുണ ശസ്പീ.  വഹന്ത്യാബനിനനതനിരന്ത്യായുണ ഇവനിനടെ പറയന്ത്യാന പറനില.
അതനികലെനക്കന്ത്യാന്നുണ ഞന്ത്യാന കപന്ത്യാകുനനില. മദനവരജനനമന്നു പറയുനതസ്റ്റ് നനികരന്ത്യാധനണ
നകേന്ത്യാണസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന കേഴനിയുനതനലനസ്റ്റ് അനുഭവതനില്നനിന്നുണ പന്ത്യാഠണ പഠനിച്ചന്ത്യാല്
അതനില്നനിന്നുണ  കേന്ത്യാരനങ്ങള  മനസനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന  കേഴനിയണണ.  ശസ്പീ.  കേപനില്  സനിബല്
ആണകലന്ത്യാ  വന്ത്യാദനിക്കന്ത്യാന  കപന്ത്യായതസ്റ്റ്.  ഇവനരലന്ത്യാണ  കൂടെനി  ഞങ്ങളുനടെ  മുഖണ  രകനിക്കണനമന്നു
പറഞ്ഞസ്റ്റ് ശകമന്ത്യായനി  ആവശനനപ്പെട്ടനിട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്  ബനിജു  രകമശനിനന്റെ വക്കന്ത്യാലെതസ്റ്റ് ഒഴനിഞ
നകേന്ത്യാടുതതസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രനനകപ്പെന്ത്യാനലെയുള്ളവര  ആ  കേഥനയന്ത്യാന്നുണ  പറകയണ.
നലതുകപന്ത്യാനലെ അഡകന്ത്യാനസണ വക്കസ്പീല് ഫസ്പീസണ  വന്ത്യാങ്ങനി  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാണഗ്രസനിനന്റെ
അഖനികലെനനന്ത്യാ  കനതൃതകണ  ഇടെനപട്ടനിട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്  വക്കന്ത്യാലെതസ്റ്റ്  ഒഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്
എങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ് കകേരളതനില് ബന്ത്യാധനിക്കുനതസ്റ്റ് എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇവനിടെനത വനിഷയണ.
ആകരന്ത്യാഗനകേരമന്ത്യായ ഒരു മദനനയണ എങ്ങനന നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന കേഴനിയുണ എനതനിനന
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കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഒരു  തസ്പീരുമന്ത്യാനമന്ത്യാണസ്റ്റ്  നമ്മള  എടുകക്കണതസ്റ്റ്.  അതനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ്
മദനലെഭനതയുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ട  വനിഷയങ്ങള.  ഉദയഭന്ത്യാനു  കേമ്മസ്പീഷന  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടനിനകേതസ്റ്റ്
നകേ. കേരുണന്ത്യാകേരന ഉളനപ്പെനടെയുള്ള ആളുകേള പറഞ്ഞനതനന്ത്യാണസ്റ്റ്? നനിങ്ങള പറഞ്ഞ
കേന്ത്യാരനങ്ങളന്ത്യാകണന്ത്യാ;  അകദ്ദേഹണ  കകേരളതനിനലെ  മുന  മുഖനമനനിയന്ത്യായനിരുനനികല;  മദനപന്ത്യാനവുണ
അതനിനന്റെ ഉപകഭന്ത്യാഗവുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെടനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  വളനര വനിശദമന്ത്യായനി കേനണതനിയ
റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടകല ഉദയഭന്ത്യാനു കേമ്മസ്പീഷന റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്?  അതനില് പറഞ്ഞനിരുന കേന്ത്യാരനങ്ങള
അനസ്റ്റ് ഏനതങനിലുണ  കകേന്ത്യാണഗ്രസസ്റ്റ് കനതന്ത്യാക്കന്മേന്ത്യാര എതനിരതനിരുകനന്ത്യാ;  ഉദയഭന്ത്യാനു കേമ്മസ്പീഷന
റനികപ്പെന്ത്യാരടമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ് കയന്ത്യാജനിപ്പെസ്റ്റ് കരഖനപ്പെടുത്തുകേയകല നചെയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമ്മര:  സര,  പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  അധനികേന്ത്യാര  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണണ
നല്കുനതനിനുണ  ജനകേസ്പീയന്ത്യാസൂത്രണണ  നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കുനതനിനുണ  അധനികേന്ത്യാരണ  ജനങ്ങളനികലെയസ്റ്റ്
എതനിക്കുനതനിനുണ  വലന്ത്യാനത  ബുദനിമുട്ടനി  നനിയമണ  നകേന്ത്യാണവനതസ്റ്റ്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ആനണനന്ത്യാണസ്റ്റ് അവര അവകേന്ത്യാശനപ്പെടുനതസ്റ്റ്.  അതന്ത്യാതസ്റ്റ് സലെങ്ങളനില് മദനശന്ത്യാലെകേള
കവകണന്ത്യാ  കവണകയന്ത്യാ  എനസ്റ്റ്  തസ്പീരുമന്ത്യാനനിക്കന്ത്യാനുള്ള അധനികേന്ത്യാരണ  പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്
നകേന്ത്യാടുക്കുകമന്ത്യാള ജനന്ത്യാധനികേന്ത്യാരണ തന്ത്യാനഴനക്കന്ത്യാടുക്കുകേയകല; അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് എങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇടെതുപകതനിനന്റെ കപന്ത്യാളനിസനിക്കസ്റ്റ് എതനിരന്ത്യാവുകേ? പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കുണ ജനങ്ങളക്കുണ
അധനികേന്ത്യാരണ  നകേന്ത്യാടുക്കുകേയകല;  അതസ്റ്റ്  നലകേന്ത്യാരനമകല;  എന്തുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള
അതനിനന എതനിരക്കുനതസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .    സനി  .    നകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര,  ഇടെതുപക  ഗവണനമനകേളന്ത്യാണസ്റ്റ്  ജനിലന്ത്യാ
കേഒൗണസനില് രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിരുനതസ്റ്റ്.  മലെപ്പുറനമന്ത്യാഴനിനകേ എലന്ത്യാ ജനിലന്ത്യാ കേഒൗണസനിലുകേളുണ
ആ കേന്ത്യാലെഘട്ടതനില് എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ് കേനിട്ടനി.  ശസ്പീ. എ. നകേ. ബന്ത്യാലെന ആയനിരുന്നു
പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ് ജനിലന്ത്യാ കേഒൗണസനില് പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്. കേളക്ടറുനടെ കേസ്പീഴനിലെന്ത്യായനിരുന്നു പ്രസനിഡന്റെസ്റ്റ്.
പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  എനനിനന്ത്യാണസ്റ്റ്  പനിരനിച്ചുവനിട്ടതനിനുകശഷണ  മന്ത്യാറനിയതസ്റ്റ്;  അധനികേന്ത്യാര  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണ
നതക്കുറനിനച്ചന്ത്യാന്നുണ സണസന്ത്യാരനികക്കണ കേന്ത്യാരനമനില. ഇവനിനടെ സണസന്ത്യാന സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ
അബ്കേന്ത്യാരനി നയണ നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കുനതസ്റ്റ് ഒരു പഞന്ത്യായകതന്ത്യാ ഒരു മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികയന്ത്യാ
അല.  വനിശന്ത്യാലെമന്ത്യായ കേന്ത്യാഴ്ചപ്പെന്ത്യാടുണന്ത്യാകേണണ എന ധന്ത്യാരണ മന്ത്യാത്രകമ അക്കന്ത്യാരനതനിലുള.
മനറന്ത്യാരു ബനില്ലുകൂടെനി ഉള്ളതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന ദസ്പീരഘമന്ത്യായനി സണസന്ത്യാരനിക്കുനനില. ഉദയഭന്ത്യാനു
കേമ്മസ്പീഷന  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  ഉളനപ്പെനടെയുള്ള  കേന്ത്യാരനങ്ങള  കകേരളണ  നലതുകപന്ത്യാനലെ  ചെരച്ച
നചെയതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മദനവരജനമന്ത്യാണസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  എലന്ത്യാവരുണ  അണഗസ്പീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അതന്ത്യാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിനന്റെ  നപന്ത്യാതുമനസസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ  നതരനഞ്ഞടുപ്പെനിലുണ  നലകപന്ത്യാനലെ
പ്രതനിഫലെനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  ആ രസ്പീതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  മനസനിലെന്ത്യാകക്കണതസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ് കേന്ത്യാരനങ്ങനളന്ത്യാന്നുണ
പറയുനനില.  ആകരന്ത്യാഗനകേരമന്ത്യായ  മദനനയണ  നമുക്കസ്റ്റ്  അതനന്ത്യാവശനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ  മദനനയതനിനന്റെ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി എനനകസസ്റ്റ് ഡനിപ്പെന്ത്യാരടനമന്റെസ്റ്റ് ഉളനപ്പെനടെയുള്ള കമഖലെകേളനില് മദന ഉപകഭന്ത്യാഗണ
കുറയനതനിനുകവണനിയുള്ള  നല  പ്രവരതനങ്ങള  നന്ത്യാടെന്ത്യാനകേ  നടെത്തുന്നുണസ്റ്റ്.  ആ
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പ്രവരതനങ്ങളനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേനളന  നനിലെയസ്റ്റ്  നമുനക്കലന്ത്യാവരക്കുണ  കൂട്ടന്ത്യായനി
കയന്ത്യാജനിച്ചസ്റ്റ്  നനില്ക്കന്ത്യാവുനകതയുള.  ആ  കേന്ത്യാരനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്  നമ്മള  മുകനന്ത്യാട്ടസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാണ
കപന്ത്യാകകേണതസ്റ്റ്.  മദനനയണ  കകേരളതനിനലെ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചകപ്പെന്ത്യാള  തനന
കകേരളതനിനലെ  ജനങ്ങള  അതസ്റ്റ്  സകസ്പീകേരനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  ഇടെതുപക  ജനന്ത്യാധനിപതനമുനണനിയുനടെ
മദനനയണ  പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചകലന്ത്യാ;  കനരകത  എതനിരപ്പുള്ള  മദനവരജന  സമനിതനികേള
അതരണ  കേന്ത്യാരനങ്ങകളന്ത്യാടെസ്റ്റ്  നപന്ത്യാതുനവ  കയന്ത്യാജനിപ്പെന്ത്യാണസ്റ്റ്  കരഖനപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
അനലങനില്  കകേരളതനിനന്റെ  അനരസ്പീകണ  ഇങ്ങനനയല.  വലെനിയ  സമരങ്ങളുണ  മറസ്റ്റ്
കേന്ത്യാരനങ്ങളുണ  ഉയരന്നുവരുമകലന്ത്യാ;  നപന്ത്യാതുനവ  എലന്ത്യാവരക്കുണ  സകസ്പീകേന്ത്യാരനമന്ത്യായനിടള്ള,
ആകരന്ത്യാഗനപരമന്ത്യായ  രസ്പീതനിയനിലുള്ള,  നനിയനണതനിനസ്റ്റ്  വനികധയമന്ത്യാകുന  ഒരു  മദനനയമന്ത്യാണസ്റ്റ്
പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ആ  മദനനയണ  സണസന്ത്യാനതനികന്റെതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന
ഏനതങനിലുനമന്ത്യാരു പഞന്ത്യായതനിനന ഏല്പ്പെനിക്കുകേയല കവണതസ്റ്റ്.  അതല ജനന്ത്യാധനിപതനപരണ.
അതസ്റ്റ്  അധനികേന്ത്യാരണ  പനിടെനിനച്ചടുക്കലുമല.  ഈ  നയണ  നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്
കകേരളതനിനലെ ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് സകസ്പീകേരനിച്ചുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനിട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ് ഈ
കഭദഗതനി  എന്നുള്ള കേന്ത്യാരനണ  എലന്ത്യാവരക്കുമറനിയന്ത്യാണ.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  നകേന്ത്യാണവനനിടള്ള
ഭന്ത്യാഗനികേമന്ത്യാനയനസ്റ്റ് പറയുന മദനനനികരന്ത്യാധനണ നന്ത്യാടെന്ത്യാനകേ അണഗസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടനില.  അതനിനന്റെ
ശനികനയലന്ത്യാണ ശസ്പീ.  നകേ.  ബന്ത്യാബു ഉളനപ്പെനടെയുള്ള ആളുകേള അനുഭവനിച്ചുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അകദ്ദേഹണ  കകേസനില്നപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഉഴലുകേയന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  എലന്ത്യാവരക്കുമറനിയന്ത്യാണ.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഞന്ത്യാന മറസ്റ്റ് വനിശദന്ത്യാണശങ്ങനളന്ത്യാന്നുണ പറയുനനില.  നനിരത്തുന്നു.

പട്ടനികേജന്ത്യാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികനന്ത്യാക്കസമുദന്ത്യായകകമവുണ  നനിയമവുണ  സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേവുണ
പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരനവുണ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന):  സര,  നന്ത്യാലെസ്റ്റ്
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട അണഗങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ് ഈ ചെരച്ചയനില് പനങടുതതസ്റ്റ്.  ഒരു നതരനഞ്ഞടുപ്പെസ്റ്റ്
മന്ത്യാനനിനഫകസന്ത്യായുനടെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനിട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള അധനികേന്ത്യാരതനില് വനനതനസ്റ്റ് ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട
മുഖനമനനി  ഇവനിനടെ  പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനില്  ഒരു  അവനകതയുമനിലന്ത്യാനത  മദനനയണ
ഞങ്ങള വനകമന്ത്യാക്കനിയതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷണ  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  അധനികേന്ത്യാരതനില് വനതനിനന
തുടെരനസ്റ്റ് എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് അബ്കേന്ത്യാരനിനയവുണ വനകമന്ത്യാക്കനി.  അതനിനന്റെ
ഉള്ളടെക്കതനികലെനക്കന്ത്യാന്നുണ  ഞന്ത്യാന  ഇകപ്പെന്ത്യാള  കേടെക്കന്ത്യാനന്ത്യാഗ്രഹനിക്കുനനില.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന്റെ
നയമല ഇക്കന്ത്യാരനതനില് എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.നുള്ളതസ്റ്റ്.  കനരകത ഇവനിനടെ സൂചെനിപ്പെനിച്ചതു
കപന്ത്യാനലെ യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന്റെ നയണ മദനനനികരന്ത്യാധനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങളുകടെതസ്റ്റ്  മദനവരജനവുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
മദനവരജനനമനതസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  ഒരു മന്ത്യാരഗ്ഗമന്ത്യായനിട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്  സകസ്പീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ആതനനനികേമന്ത്യായനി
മദനനനികരന്ത്യാധനമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളുണ  ലെകനണവയനതസ്റ്റ്.  മദനനനികരന്ത്യാധനണ  ഒരു  നനിയമതനിനന്റെ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കുനതല.  അങ്ങനന വനന്ത്യാല് മദനനയവുമന്ത്യായനി
ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ്  എടുക്കുന തസ്പീരുമന്ത്യാനങ്ങള നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന സന്ത്യാധനിക്കനില.
നനിയമനത  ലെണഘനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ജനങ്ങള  മറസ്റ്റ്  വഴനിയനികലെയസ്റ്റ്  കപന്ത്യാകുണ.   സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായുണ
രന്ത്യാജനതസ്റ്റ്  നനിലെവനിലുള്ള  ചെനിലെ  വനികേന്ത്യാരങ്ങള,  അനുഭവങ്ങള  ഇനതന്ത്യാനക്ക  നമ്മള
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മനസനിലെന്ത്യാകക്കണതുണസ്റ്റ്.  അതനിനന്റെയടെനിസന്ത്യാനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ് മദനവരജനനയണ എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
സകസ്പീകേരനിച്ചതസ്റ്റ്. ഒരനിക്കലുണ മദനനതകയന്ത്യാ മയക്കുമരുനനിനനകയന്ത്യാ കപ്രന്ത്യാതന്ത്യാഹനിപ്പെനിക്കുന
ഒരു ഗവണനമന്റെല ഇതസ്റ്റ്.  മനുഷനനന്റെ ആകരന്ത്യാഗനനതയുണ ചെനിനനയയുണ  ഏനതലന്ത്യാണ
തലെതനില്  ബന്ത്യാധനിക്കുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്  മദനണ;  മയക്കുമരുനനിനന  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  കബന്ത്യാദനമുള്ളതു
നകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന പന്ത്യാരട്ടനിയനില് ഒരു നമമറന്ത്യാകേണനമങനില്
പരനിപൂരണമന്ത്യായുണ  മദനണ  ഒഴനിവന്ത്യാക്കണനമനസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.  മദനപന്ത്യാനനിയന്ത്യായനിടള്ള  ഒരന്ത്യാളക്കുണ
കേമ്മസ്യൂണനിസസ്റ്റ്  പന്ത്യാരട്ടനിയനില്  അണഗതകമനില.  അങ്ങനനയുള്ള  ഒരു  നയണ  നനിങ്ങള  സകസ്പീകേരനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞന്ത്യാല്  എത്രയന്ത്യാളുകേള  നനിങ്ങളുനടെ  കൂനടെയുണന്ത്യാകുണ  എന്നുള്ളതുകൂടെനി  നനിങ്ങള
ആകലെന്ത്യാചെനിക്കുനതസ്റ്റ് നലതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റന്ത്യാണ:  സര, പനണന്ത്യാരു  സകമ്മളനതനില്  ഉഷന്ത്യാ ഉതുപ്പെനിനന്റെ
ഗന്ത്യാനകമളയന്ത്യാകണന്ത്യാ നടെക്കുനനതനസ്റ്റ് നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ് കചെന്ത്യാദനികക്കണനി വനനികല?

ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന  : സര,  കേണ്ണൂരനില്  ശസ്പീ.  നകേ.  സധന്ത്യാകേരന  ഉളനപ്പെനടെയുള്ള
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  കനതന്ത്യാക്കള  എത്ര  തവണ  മദനനയതനിനനതനിരന്ത്യായനി  പ്രതനികേരനിച്ചനിടണസ്റ്റ്?
നകേ.പനി.സനി.സനി.-യുനടെ നസകട്ടറനിയന്ത്യായ എനന്റെ ഒരു സഹൃതസ്റ്റ് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്,  ഇതുമന്ത്യായനി
ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ് നകേ.പനി.സനി.സനി.  ഓഫസ്പീസനില് തല്ലുണന്ത്യാനയനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ശരനികയന്ത്യാ നതകറന്ത്യാനയന്നുള്ളതസ്റ്റ്
കവനറ പ്രശ്നണ. ഞന്ത്യാന അതനികലെനക്കന്ത്യാന്നുണ കേടെക്കന്ത്യാന ആഗ്രഹനിക്കുനനില.

കഡന്ത്യാ.  നകേ.  ടെനി.  ജലെസ്പീല്  കപന്ത്യായതനിനനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാനനിവനിനടെ  പറഞ.   ഒരു
മനനിക്കസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ചുമതലെനപ്പെടുത്തുനതനിനുള്ള  നനിയമപരമന്ത്യായ  കേന്ത്യാരനങ്ങനളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ
റൂളനിണഗുണ നകേന്ത്യാടുത്തു.  അക്കന്ത്യാരനതനില് യന്ത്യാനതന്ത്യാരു സണശയവുണ ആരക്കുമുണന്ത്യാകേനില.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റന്ത്യാണ  : സര,  മദനനയതനിനന്റെ  കകേന്ത്യാണസനസസസ്റ്റ്   ഒരു  ഭന്ത്യാഗതസ്റ്റ്,
ഇവനിനടെ ഈ ബനില്ലുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ് ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഒരു കകേന്ത്യാണസനസസണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
അധനികേന്ത്യാരവനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണനത അട്ടനിമറനിക്കുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്. അക്കന്ത്യാരനതനില് സനി.പനി.  ഐ.(എണ.)-
നന്റെയുണ ഇടെതുപകതനിനന്റെയുണ  പ്രഖനന്ത്യാപനിത  നനിലെപന്ത്യാടെനില്നനിന്നുണ  വനതനസ്തമന്ത്യായ
നനിലെപന്ത്യാടെന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്.  1995-ല് പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ് നനിയമതനിലൂനടെ പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്
നകേന്ത്യാടുത അധനികേന്ത്യാരണ പനിനസ്പീടെസ്റ്റ് ഇ. നകേ. നന്ത്യായനന്ത്യാരുനടെ കനതൃതകതനിലുള്ള സരക്കന്ത്യാര
തനിരനിനച്ചടുക്കുകേയുണ  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര  അതസ്റ്റ്  വസ്പീണണ  പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്
നല്കുകേയുണ നചെയ.

ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന  : സര,  മനസനിലെന്ത്യായനി.  അതനികലെയന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന വരന്ത്യാന
കപന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളുനടെ മദനനയവുണ ഞങ്ങളുനടെ മദനനയവുണ തമ്മനിലുള്ള വനതനന്ത്യാസണ
ഇവനിനടെ  വനകമന്ത്യാക്കനിയതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കൂടെന്ത്യാനത  ഇടെതുപക  ജനന്ത്യാധനിപതന  മുനണനിയുനടെ
നതരനഞ്ഞടുപ്പെസ്റ്റ്  പ്രകേടെനപത്രനികേയനിലുണ  അതസ്റ്റ്  വനകമന്ത്യാക്കനിയതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇവനിനടെ  കനരനത
സണസന്ത്യാരനിച്ച ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണനുണ ശസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബല്റന്ത്യാമുണ മറ്റുള്ളവരുണ
പറഞ്ഞ കേന്ത്യാരനങ്ങളക്കസ്റ്റ് മറുപടെനി പറയന്ത്യാന നനിരബനനിക്കനപ്പെടുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  1994-ലെന്ത്യാണസ്റ്റ്
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കകേരള പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ് ഒറനിജനിനല് ആക്ടനില് ഈ വകുപ്പുകേള വരുനതസ്റ്റ്.  1999-ല്
ഞങ്ങള കഭദഗതനി വരുതനി നസകന  232-നലെ  2,  3,  4  ഉപവകുപ്പുകേള ഡനിലെസ്പീറസ്റ്റ്
നചെയ.  അതനിനുകശഷണ ശസ്പീ. എ. നകേ. ആന്റെണനിയുണ ശസ്പീ. ഉമ്മന ചെന്ത്യാണനിയുണ ശസ്പീ. വനി. എസസ്റ്റ്.
അച്ചുതന്ത്യാനന്ദേനുണ അധനികേന്ത്യാരതനില് വനനിടണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് മന്ത്യാറനിയനിട്ടനില.  2013-ലെന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ്
മന്ത്യാറന്ത്യാന നനിങ്ങള നനിരബനനിക്കനപ്പെട്ടതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണന  : സര, ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് മന്ത്യാറന്ത്യാനുള്ള സന്ത്യാമൂഹനികേ
സന്ത്യാഹചെരനമുണന്ത്യായനി.

ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബന്ത്യാലെന  :  സര, അതസ്റ്റ് നനിങ്ങളക്കനിടെയനിലുള്ള പ്രശ്നമന്ത്യായനിരുന്നു.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബല്റന്ത്യാണ:  സര,  ഞങ്ങളുനടെ നതരനഞ്ഞടുപ്പെസ്റ്റ് മന്ത്യാനനിനഫകസന്ത്യായനില്
ഉണന്ത്യായനിരുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബന്ത്യാലെന  : സര, ശസ്പീ. വനി. ടെനി. ബല്റന്ത്യാണ അവനിനടെ ഇരനിക്കൂ.  അങ്ങസ്റ്റ്
പറയുനതനികനക്കന്ത്യാള  കൂടുതല്  ഇടെനപട്ടസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാരനിച്ചനിരുന  ഒരന്ത്യാളന്ത്യാണസ്റ്റ്   ഞന്ത്യാന.
ഇകപ്പെന്ത്യാള  എനനിക്കസ്റ്റ്  അതനിനുള്ള  ആകരന്ത്യാഗനമനില.  അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇരനിക്കൂ  എനസ്റ്റ്
പറയുനതസ്റ്റ്.  2013-ല്   ഒഴനിവന്ത്യാക്കനിയ  കക്ലന്ത്യാസകേള  വസ്പീണണ  ഇനനസരട്ടസ്റ്റ്  നചെയ്യന്ത്യാന
നനിരബനനിക്കനപ്പെട്ടതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളുനടെ  ഇടെയനിലുള്ള  പ്രശ്നമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മദനനയവുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്
നകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡനണ  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചെന്ത്യാണനിയുണ  തമ്മനിലുള്ള  ഏറ്റുമുട്ടലെനിനന്റെ
വന്ത്യാരതകേള പ്രസനിദസ്പീകേരനിച്ച  അനനത മലെയന്ത്യാള  മകനന്ത്യാരമ,   മന്ത്യാതൃ ഭൂമനി  എനസ്പീ  പത്രങ്ങള
എനന്റെ കേയ്യനിലുണസ്റ്റ്.  അതനികലെനക്കന്ത്യാന്നുണ ഞന്ത്യാന കേടെക്കുനനില.  73, 74  ഭരണഘടെനന്ത്യാ
കഭദഗതനിയുനടെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  തകദ്ദേശസകയണഭരണ  സന്ത്യാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാടുകക്കണ
വനിഷയങ്ങനള  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  243  (G)  ആരട്ടനിക്കനിള  പ്രകേന്ത്യാരണ  11th നഷഡസ്യൂളനില്
നപടുതനിയനിടള്ള വനിഷയങ്ങള   ഇനതന്ത്യാനക്കയന്ത്യാണസ്റ്റ്:-

1. Agriculture,  including agricultural extension.

2. Land  improvement,  implementation  of  land  reforms,  land
consolidation and soil conservation.

3. Minor irrigation, water management and watershed development.

4. Animal husbandry, dairying and poultry.

5. Fisheries.

6. Social forestry and farm forestry.

7. Minor forest produce.
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8. Small scale industries, including food processing industries.

9. Khadi, village and cottage industries.

10. Rural housing.

11. Drinking water.

12. Fuel and fodder.

13. Roads, culverts, bridges, ferries, waterways and other means of
communication.

14. Rural electrification, including distribution of electricity.

15. Non-conventional energy sources.

16. Poverty alleviation programme.

17. Education  including primary and secondary schools.

18. Technical training and vocational education.

19. Adult and non-formal education.

20. Libraries.

21. Cultural activities.

22. Markets and fairs.

23. Health  and  sanitation  including  hospitals,  primary  health
centres and dispensaries.

24. Family welfare.

25. Women and child development.

26. Social  welfare  including  welfare  of  the  handicapped  and
mentally retarded.

27. Welfare  of  the  weaker  sections  and  in  particular  of  the
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

28. Public distribution system.

29. Maintenance of community assets.
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ശസ്പീ  .    എണ  .    ഉമ്മര  : സര,  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ  വന്ത്യായനിച്ച  കൂട്ടതനില്  ജനകേസ്പീയന്ത്യാസൂത്രണണ
ഉളനപ്പെടുകമന്ത്യാ; അതസ്റ്റ് നനിങ്ങള നകേന്ത്യാടുതതകല?

ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന  : സര,  ജനകേസ്പീയന്ത്യാസൂത്രണനമനസ്റ്റ്  പറയുനതുണ  അധനികേന്ത്യാര
വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണനമനസ്റ്റ്  പറയുനതുണ  ഒരു  നന്ത്യാണയതനിനന്റെ  രണസ്റ്റ്  വശങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ഇതനില്  ഏതസ്റ്റ്  വനിഷയങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്  തകദ്ദേശഭരണ  സന്ത്യാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാടുകക്കണനതന്നുള്ളതസ്റ്റ്
ഭരണഘടെന  കഭദഗതനി  നചെയസ്റ്റ്  11th നഷഡസ്യൂളനില്  ഉളനപ്പെടുതനിയനിടണസ്റ്റ്.  അതനില്
മദനനത/അബ്കേന്ത്യാരനിനയ സണബനനിച്ചസ്റ്റ് പറഞ്ഞനിട്ടനില.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണന  : സര,  അങ്ങസ്റ്റ്  വന്ത്യായനിച്ചനതന്ത്യാനക്ക  കേറക്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്.
പന്ത്യാരലെനമന്റെസ്റ്റ് പന്ത്യാസന്ത്യാക്കനിയകപ്പെന്ത്യാള  29  ഇനങ്ങള കസറസ്റ്റ് അസണബനിക്കസ്റ്റ് തസ്പീരുമന്ത്യാനനിക്കന്ത്യാനമന്നുള്ള
നനിലെയനില്  ഇവനികടെയസ്റ്റ്  റഫര  നചെയ്യുകേയുണ  നമ്മള  അതനിനനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഡനിസനിഷനനടുക്കുകേയുണ
നചെയ.  പകക,  അതനില്  പഞന്ത്യായതനിനസ്റ്റ്  പുതനിനയന്ത്യാരു  അധനികേന്ത്യാരണ  നകേന്ത്യാടുത്തുകൂടെന്ത്യാനയനസ്റ്റ്
എഴുതനിയനിട്ടനില. പഞന്ത്യായതനിനസ്റ്റ് പുതനിയ അധനികേന്ത്യാരണ കേനിട്ടനി. തന്ത്യാനഴയുള്ള സമനിതനികേനള
നസ്ട്രേങ്തന  നചെയ്യുകേ  എന്നുള്ളതസ്റ്റ്  അപ്പുറത്തുണ  ഇപ്പുറത്തുമനിരനിക്കുന എലന്ത്യാവരുകടെയുണ
നപന്ത്യാതുവന്ത്യായ ഒരു ലെകനമന്ത്യാണസ്റ്റ്. അവരക്കസ്റ്റ് നകേന്ത്യാടുതനിരനിക്കുന അധനികേന്ത്യാരണ തനിരനിനച്ചടുക്കുകമന്ത്യാള
അധനികേന്ത്യാര കകേന്ദ്രസ്പീകേരണമന്ത്യാണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് നമ്മനളടുക്കുന നനിലെപന്ത്യാടുകേളുനടെ കകേന്ത്യാണടഡനികനന്ത്യാകുണ.
ആ കകേന്ത്യാണടഡനികനനികലെന്ത്യാട്ടസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ് കപന്ത്യാകുനതസ്റ്റ് ശരനിയല.

ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന  : സര,  ഞന്ത്യാന  അതനികലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്  വരുനതസ്റ്റ്.  ഈ  നകേന്ത്യാടുത
വനിഷയങ്ങകളക്കന്ത്യാള  കൂടുതല്  ഏനതങനിലുണ  സണസന്ത്യാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തന്ത്യാനഴതട്ടനില്
നകേന്ത്യാടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഒരു ബുദനിമുടമനില.  അതനിനസ്റ്റ്  ഒരു ബന്ത്യാറുമനില.  എനന്ത്യാല്  1994-ല്
ഇതനില് പറയന്ത്യാത കേന്ത്യാരനങ്ങള നനിങ്ങള നകേന്ത്യാടുതതനിനുകശഷമുണന്ത്യായ സണഭവങ്ങളനികലെയന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഞന്ത്യാന കപന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.  അതനില് ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചെന്ത്യാണനിയുനടെയുണ ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ആന്റെണനിയുനടെയുണ
ശസ്പീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  അച്ചുതന്ത്യാനന്ദേനന്റെയുണ കേന്ത്യാലെഘട്ടതനിലെനിലന്ത്യാത ഒരു പ്രശ്നണ പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്
രൂപനപ്പെട്ടതനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള കഭദഗതനി നകേന്ത്യാണവനതസ്റ്റ്. ആ കഭദഗതനിയുനടെ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി എന്തുണന്ത്യായനി? സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്   കകേന്ത്യാണപ്രനിനഹനസസ്പീവന്ത്യായ ഒരു നനിയമമുണസ്റ്റ്.
അതന്ത്യാണസ്റ്റ്  അബ്കേന്ത്യാരനി  ആക്ടസ്റ്റ്.  അബ്കേന്ത്യാരനി  ആക്ടനില്  പറയുന  കേന്ത്യാരനങ്ങള
എന്തുതനനയന്ത്യായന്ത്യാലുണ പഞന്ത്യായതനികലെയസ്റ്റ് വരുകമന്ത്യാള പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ് ആക്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്
നനിലെനനില്ക്കുകേ.  ഇവനിനടെ  രണസ്റ്റ്  നറകസന്ത്യാണസനിബനിലെനിറനി  രണസ്റ്റ്  സന്ത്യാപനങ്ങളനിലുണ
വരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അബ്കേന്ത്യാരനി ആക്ടുമന്ത്യായുണ റൂളുമന്ത്യായുണ ബനനപ്പെടനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഒരു ഭന്ത്യാഗതസ്റ്റ്
കേന്ത്യാരനങ്ങള നടെക്കുന്നു.  മനറന്ത്യാരു ഘട്ടതനില് അബ്കേന്ത്യാരനി  ആക്ടനില് എന്തുതനന പറഞ്ഞന്ത്യാലുണ
പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്  ആക്ടസ്റ്റ്  കഭദഗതനി  നചെയതനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്
കേനിട്ടനിയനിടള്ള  അധനികേന്ത്യാരണ  ഇതുമന്ത്യായനി  ഏറ്റുമുടകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഏറവുണ  നനന്ത്യായനി  ഭരണകേകനിയുണ
പ്രതനിപകവുണ കകേന്ത്യാണസനസകസന്ത്യാടുകൂടെനി  വനികേസന പ്രവരതനങ്ങളുണ കകമപ്രവരതനങ്ങളുണ
നടെത്തുനതസ്റ്റ്   പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  സന്ത്യാപനങ്ങളനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അവനിനടെ  എന്തുണന്ത്യായനി?  ഭരണപകവുണ
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പ്രതനിപകവുണ  രണസ്റ്റ്  കചെരനിയനിലെന്ത്യാകുന്നു.  ഭരണകേകനിക്കുള്ളനില്തനന  പ്രശ്നങ്ങളുണന്ത്യാകുന്നു,
പ്രതനിപകത്തുണ പ്രശ്നങ്ങളുണന്ത്യാകുന്നു.  ശസ്പീ. വനി. എണ. സധസ്പീരന ഇടെനപട്ടതനിനുകശഷണ
പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  എടുത ഒരു തസ്പീരുമന്ത്യാനണ റദ്ദുനചെകയ്യണനിവന്നു.  കകേരളതനില് ഇങ്ങനന
എത്ര  അനുഭവങ്ങളുണന്ത്യായനി?  പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  ഈ  അധനികേന്ത്യാരണ  നകേന്ത്യാടുതതസ്റ്റ്
നതറന്ത്യാനണന ധന്ത്യാരണയനില് അനനത നകേ.പനി.സനി.സനി. പ്രസനിഡനതനന ഇടെനപട്ടസ്റ്റ്
ഒരു പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് എടുത തസ്പീരുമന്ത്യാനണ മന്ത്യാറനിവയ്കക്കണനിവന്നു.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര രന്ത്യാധന്ത്യാകൃഷ്ണന  : സര, ഇതസ്റ്റ് കകേന്ത്യാണഗ്രസനിനകേനത ആഭനനര
തരക്കമല.  സനി.പനി.ഐ.(എണ.)-നകേത്തുണ  ഇതുകപന്ത്യാനലെ  വനതനസ്ത  അഭനിപ്രന്ത്യായമുള്ള-
വരുണസ്റ്റ്.  ഈ സഭയസ്റ്റ് അപ്പുറത്തുണ ഇപ്പുറത്തുമനിരനിക്കുന നപന്ത്യാളനിറനിക്കല് പന്ത്യാരട്ടനികേളനില്
വനതനസ്ത അഭനിപ്രന്ത്യായങ്ങളുണന്ത്യാകേന്ത്യാണ. It's a specific question.  നമ്മള അധനികേന്ത്യാര
വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണണ പറഞപറഞ്ഞസ്റ്റ് അധനികേന്ത്യാര കകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനികലെയസ്റ്റ് കപന്ത്യാകുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ
അധനികേന്ത്യാര കകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനിനസ്റ്റ് ഒരു നനിമനിതമന്ത്യായനി ഇതസ്റ്റ് വന്നുനവനസ്റ്റ് മന്ത്യാത്രകമയുള.
Way to major principle.  നകേന്ത്യാടുതനിരനിക്കുന അധനികേന്ത്യാരണ തനിരനിനച്ചടുക്കുകേനയന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ  പറഞ്ഞതുകപന്ത്യാനലെ  എലകസസ്റ്റ്  ഡനിപ്പെന്ത്യാരടനമനമന്ത്യായനി  തരക്കമനില.
തരക്കണ  വരുനതസ്റ്റ്  പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കുള്ള  അധനികേന്ത്യാരണ  'എലുകേ'  നനിശയനിക്കുനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.
എലുകേ 'എ' കവകണന്ത്യാ 'ബനി' കവകണന്ത്യാ 'സനി' കവകണന്ത്യാ എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്,
'എലുകേ'  നനിശയനിക്കന്ത്യാനുള്ള  വളനര  തുച്ഛമന്ത്യായ  അധനികേന്ത്യാരനമങനിലുണ   പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്
നകേന്ത്യാടുക്കണണ.  അതുകൂടെനി എടുത്തുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് കപന്ത്യാകേരുനതനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള പറയുനതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന:  സര,  അധനികേന്ത്യാരവുണ  ജനങ്ങളുണ  തമ്മനിലുള്ള  അതനിരവരമസ്റ്റ്
ഇലന്ത്യാതന്ത്യാക്കനി  അധനികേന്ത്യാരനത  ജനങ്ങളനികലെയണ  ജനങ്ങനള  അധനികേന്ത്യാരതനികലെയണ
ലെയനിപ്പെനിക്കുന  ഒരു  മഹന്ത്യാപ്രസന്ത്യാനതനിനസ്റ്റ്  അധനികേന്ത്യാര  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനിനന്റെ/
ജനകേസ്പീയന്ത്യാസൂത്രണതനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  കനതൃതകണ  നകേന്ത്യാടുത  ഒരു  പ്രസന്ത്യാനമന്ത്യാണസ്റ്റ്
കകേരളതനിനലെ  ഇടെതുപക  പ്രസന്ത്യാനണ.  അതനിനസ്റ്റ്  കേടെകേവനിരുദമന്ത്യായനി  ആരുനടെ
ഭന്ത്യാഗത്തുനനിന്നുണ എന്തുണന്ത്യായന്ത്യാലുണ അതനികനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  ഞങ്ങളക്കസ്റ്റ് കയന്ത്യാജനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയനില.
ഇവനിനടെ  നസസനിഫനിക്കന്ത്യായനി  അബ്കേന്ത്യാരനി ആക്ടുണ അബ്കേന്ത്യാരനി ചെട്ടവുണ നനിലെനനില്ക്കുന്നു
എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ് പ്രശ്നണ. അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ മുനനിസനിപ്പെല്  ഭരണവുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ് ചെനിലെ
അധനികേന്ത്യാരങ്ങള അവരക്കുണ നകേന്ത്യാടുക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി ഉണന്ത്യാകുന നനവരുദനവുണ
ഏറ്റുമുട്ടലുണ പലെ സലെത്തുണ പ്രശ്നങ്ങളുണന്ത്യാക്കനി.  അതനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇകപ്പെന്ത്യാള 2,
3, 4, 5 എനസ്പീ ഉപവകുപ്പുകേള  എടുത്തുകേളയുനതസ്റ്റ്.  മന്ത്യാത്രമല 2, 3, 4  എനസ്പീ സബസ്റ്റ്
കക്ലന്ത്യാസകേളുനടെ പ്രന്ത്യാബലെനണ  25-11-2012 മുതലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അകപ്പെന്ത്യാള ഒരു പഞന്ത്യായതനില്
രണസ്റ്റ് സന്ത്യാപനങ്ങള സനിതനി നചെയന്ത്യാല് ഒരു സന്ത്യാപനനത ഒന്നുണ നചെയ്യന്ത്യാന പറനില.
2012-നുകശഷണ വരുനതനിനന എന്തു നചെയ്യന്ത്യാന പറ്റുണ? ഇകത രൂപതനിലുള്ള നനിരവധനി
പ്രശ്നങ്ങള ഇതസ്റ്റ് പ്രന്ത്യാബലെനതനില് വനതുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഉണന്ത്യായനി.  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്
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രന്ത്യാജസ്റ്റ് ആക്ടനിനലെ  232-ാം വകുപ്പെനിനലെ രണസ്റ്റ് മുതല്  അഞ്ചുവനരയുള്ള ഉപവകുപ്പുകേളുണ
അതനിനുകശഷമുള്ള  വനിശദസ്പീകേരണവുമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഒഴനിവന്ത്യാക്കുനതസ്റ്റ്.  അതനില്  ഒഴനിവന്ത്യാക്കുന
രണന്ത്യാണ ഉപവകുപ്പെസ്റ്റ്  പ്രകേന്ത്യാരണ  ഒരു പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  പ്രകദശതസ്റ്റ് അബ്കേന്ത്യാരനി  ഷന്ത്യാപ്പുകേള
സന്ത്യാപനിക്കന്ത്യാന  പഞന്ത്യായതനിനന്റെ  കരഖന്ത്യാമൂലെമുള്ള  അനുവന്ത്യാദവുണ  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  നനിരകദ്ദേശനിക്കുന
നനിബനനകേളുണ  പന്ത്യാലെനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  അബ്കേന്ത്യാരനി  ഷന്ത്യാപ്പുകേളുണ  അബ്കേന്ത്യാരനി  നനിയമതനിന
കേസ്പീഴനില് അനുവദനിക്കുന നനലെസനസസ്റ്റ് പ്രകേന്ത്യാരമുള്ള മറസ്റ്റ്  സന്ത്യാപനങ്ങളുണ അബ്കേന്ത്യാരനി
ആക്ടനില്  നനിഷ്കരഷനിക്കുന  വനവസകേളക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ്  സന്ത്യാപനിക്കുനതസ്റ്റ്
എനതുനകേന്ത്യാണതനന  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ് ആക്ടനില് മനറന്ത്യാരു വനവസ ആവശനമനില.
അതന്ത്യാണസ്റ്റ് കക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ് രണമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പെനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.  ഒഴനിവന്ത്യാക്കുന മൂനന്ത്യാണ
ഉപവകുപ്പുപ്രകേന്ത്യാരണ, അബ്കേന്ത്യാരനി ഷന്ത്യാപ്പുകേള സന്ത്യാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ സന്ത്യാപനങ്ങളനില്
നനിന്നുണ  ആരന്ത്യാധനന്ത്യാലെയങ്ങളനില്നനിന്നുണ  നനിശനിത  ദൂരപരനിധനി  പന്ത്യാലെനികക്കണതുണസ്റ്റ്.   ഇകത
വനവസകേളതനന  അബ്കേന്ത്യാരനി  ആക്ടസ്റ്റ്  പ്രകേന്ത്യാരമുള്ള  നനലെസനസനിണഗസ്റ്റ്  നനിബനനകേളുമന്ത്യായനി
ബനനപ്പെടനകേന്ത്യാണള്ള  ചെട്ടതനിലുമുണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്  ആക്ടനില്
ഇനതന്ത്യാരു  പ്രകതനകേ  കക്ലന്ത്യാസന്ത്യായനി  ആവശനമനില.   ഒഴനിവന്ത്യാക്കുന  നന്ത്യാലെന്ത്യാണ  ഉപവകുപ്പുപ്രകേന്ത്യാരണ
നപന്ത്യാതുസമന്ത്യാധന്ത്യാനതനികന്റെകയന്ത്യാ സനമന്ത്യാരഗ്ഗതനിനന്റെകയന്ത്യാ  കപരനില് അബ്കേന്ത്യാരനി  ഷന്ത്യാപ്പുകേള ഒരു
സലെത്തുനനിന്നുണ  മനറന്ത്യാരു  സലെകതയസ്റ്റ്  മന്ത്യാറന്ത്യാകനന്ത്യാ  അടെച്ചുപൂട്ടന്ത്യാകനന്ത്യാ  പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്
അധനികേന്ത്യാരണ നല്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇക്കന്ത്യാരനതനിലുണ അബ്കേന്ത്യാരനി ആക്ടനില് കൃതനമന്ത്യായ വനവസയുണസ്റ്റ്.
ഒഴനിവന്ത്യാക്കുന  അഞന്ത്യാണ  ഉപവകുപ്പുപ്രകേന്ത്യാരണ  കമല്വനിവരനിച്ച  രണസ്റ്റ്  മുതല്  നന്ത്യാലെസ്റ്റ്
വനരയുള്ള ഉപവകുപ്പുകേളനിനലെ വനവസകേള 2012 നവണബര 25-ാം തസ്പീയതനി മുതല്
പ്രന്ത്യാബലെനതനില് ഉണന്ത്യാകുനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്  നനിശയനിച്ചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  നനിലെവനില് വരുനതസ്റ്റ്
2012  നവണബര  25-നുകശഷമന്ത്യാണസ്റ്റ്.   അതുനകേന്ത്യാണതനന പ്രസ്തുത തസ്പീയതനിക്കുമുമസ്റ്റ്
സന്ത്യാപനിക്കനപ്പെട്ട  അബ്കേന്ത്യാരനി ഷന്ത്യാപ്പെനിനസ്റ്റ് ഇഒൗ നനിബനനകേള ബന്ത്യാധകേമല.  ഇഒൗ വനികവചെനണ
ഒരു പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് അതനിരതനിക്കകേത്തുതനന പഞന്ത്യായതനിനന്റെ നനിയനണമുള്ളതുണ
ഇലന്ത്യാതതുമന്ത്യായ  രണതരണ  സന്ത്യാപനങ്ങള  നനിലെവനില്  വരുനതനിനസ്റ്റ്  കേന്ത്യാരണമന്ത്യായനി.
ഇതുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ് നനിരവധനി പ്രശ്നങ്ങളുണന്ത്യായനി.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് വനികവചെനപരമന്ത്യായ
ഇഒൗ  വനവസയുണ  ഒഴനിവന്ത്യാകക്കണതുണസ്റ്റ്.  ഇതന്ത്യാണസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്,  മൂനസ്റ്റ്,  നന്ത്യാലെസ്റ്റ്,  അഞസ്റ്റ്
ഉപവകുപ്പുകേളുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെടനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് നപന്ത്യാതുവനില് എനനിക്കസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പെനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.
മറസ്റ്റ് കേന്ത്യാരനങ്ങളനികലെനക്കന്ത്യാന്നുണ കേടെക്കന്ത്യാന ഞന്ത്യാന ആഗ്രഹനിക്കുനനില.

പ്രതനിപക കനതന്ത്യാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  നചെനനിതലെ):  സര,  ഇകപ്പെന്ത്യാള നന്ത്യാട്ടനില്

ബനിവകറജസസ്റ്റ്/ഷന്ത്യാപ്പെസ്റ്റ്  എവനിനടെ  തുടെങ്ങനിയന്ത്യാലുണ  അവനിനടെനയലന്ത്യാണ  സമരണ  നടെക്കുന

സനിതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  Local  aspirations  മനസനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാന  കേഴനിയുനതസ്റ്റ്  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്

സമനിതനികേളക്കുണ  മുനനിസനിപ്പെല്  സമനിതനികേളക്കുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  തനിരുവനനപുരതസ്റ്റ്  ഇരുനസ്റ്റ്

തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുക്കന്ത്യാന നമുക്കസ്റ്റ് കേഴനിയനില.  ഇതനിനന്റെ ഫലെമന്ത്യായനി നന്ത്യാട്ടനില് എലന്ത്യായനിടെത്തുണ
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സമരങ്ങള  നടെന്നുനകേന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പഞന്ത്യായതനിനസ്റ്റ്  ഒരു   രകയുമനിലന്ത്യാനത

വനകതന്ത്യാടുകൂടെനി,  ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് തനിരുവനനപുരതസ്റ്റ് ഇരുനസ്റ്റ് തസ്പീരുമന്ത്യാനനിക്കുന സലെങ്ങളനിനലെലന്ത്യാണ

ബനിവകറജസസ്റ്റ്  ഒഒൗട്ടസ്റ്റ് നലെറ്റുകേളുണ  ഷന്ത്യാപ്പുകേളുണ  തുടെങ്ങുന്നു.  അവനിനടെനയലന്ത്യാണ  സമരങ്ങള

നടെക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് ഇതരനമന്ത്യാരു നടെപടെനി സകസ്പീകേരനിച്ചതസ്റ്റ്.

നനിങ്ങള  ഇതനിനന്റെ  പ്രന്ത്യാക്ടനിക്കല്  നനസഡസ്റ്റ്  ഗഒൗരവമന്ത്യായനി  ആകലെന്ത്യാചെനിക്കണണ.  അതസ്റ്റ്

നചെയ്യുന്നുകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന:  സര,  നനിങ്ങള പറഞ്ഞ എലന്ത്യാ കേന്ത്യാരനങ്ങളുണ  പരനികശന്ത്യാധനിച്ച
കശഷമന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇഒൗ നന്ത്യാലെസ്റ്റ് വകുപ്പുകേളുണ ഒഴനിവന്ത്യാക്കന്ത്യാനകവണനി തസ്പീരുമന്ത്യാനനിച്ചതസ്റ്റ്.  ഇതുനകേന്ത്യാണണന്ത്യാകുന
ഏറവുണ  വലെനിയ  ഗുണണ  പഞന്ത്യായതനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കനപ്പെടുകേയുണ  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്
ഭരണസമനിതനി  അണഗങ്ങള  തമ്മനിലുള്ള  അഭനിപ്രന്ത്യായവനതനന്ത്യാസങ്ങള  മന്ത്യാറനിക്കനിടകേയുണ
നചെയ്യുണ  എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഷന്ത്യാപ്പെസ്റ്റ്  തുടെങ്ങുനതുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്   നടെക്കുന  എലന്ത്യാ
കേന്ത്യാരനങ്ങളുണ  ഇകപ്പെന്ത്യാള  ഞന്ത്യാന  പറയുനനില.  പഞന്ത്യായതനില്   ഒരു  ബസ്യൂകറന്ത്യാകന്ത്യാറസ്റ്റ്  ഉണന്ത്യാകുണ.
ജനപ്രതനിനനിധനികേനള  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന  അങ്ങനന  പറയുനനില.  അവനിനടെ  ഒരു
നനലെസനസനിയുണന്ത്യാകുണ.  ഇതസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെനിനന്റെ അധനികേന്ത്യാരതനില് ഇരുകനന്ത്യാനട്ട,  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്
ഏനറടുക്കണ.  അബ്കേന്ത്യാരനി  ഷന്ത്യാപ്പെസ്റ്റ്  തുടെങ്ങുനതുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് തലെതനിലുള്ള
വനികേസനപ്രവരതനങ്ങളുണ  കകമപ്രവരതനങ്ങളുണ  ഏനതന്ത്യാനക്ക  രൂപതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്
അലെകങന്ത്യാലെനപ്പെടുനതസ്റ്റ്?  ഇവനിനടെ  കകേന്ത്യാണപ്രനിനഹനസസ്പീവന്ത്യായ  ഒരു  അബ്കേന്ത്യാരനി  ആക്ടുണ
ചെട്ടവുമനികല?  നമുക്കസ്റ്റ്  അതുവച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  കേന്ത്യാരനങ്ങള  നചെയ്യന്ത്യാണ.  മന്ത്യാത്രമല  ഇഒൗ  അധനികേന്ത്യാരണ
ഭരണഘടെനന്ത്യാപരമന്ത്യായനി  അനുവദനിച്ചനിടള്ളതുമല;  ഭരണഘടെനയുനടെ  ലെനിസനിലുമനില.   പനിനന
എനന്ത്യാണസ്റ്റ് പ്രശ്നണ?  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ബനില് സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിക്കസ്റ്റ് വനിടെണനമന പ്രകമയണ
അണഗസ്പീകേരനിക്കണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് അഭനരതനിക്കന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.

മനി  .   നഡപസ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. സണനി കജന്ത്യാസഫസ്റ്റ്, 2017-നലെ കകേരള പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്
രന്ത്യാജസ്റ്റ് (കഭദഗതനി) ഓരഡനിനനസസ്റ്റ് നനിരന്ത്യാകേരനിക്കണനമന പ്രകമയണ പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുന്നുകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .   സണനി കജന്ത്യാസഫസ്റ്റ് : സര, ഞന്ത്യാന പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുനനില.

മനി  .   നഡപസ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര: പ്രകമയണ സഭ നനിരന്ത്യാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന, അങ്ങയുനടെ '1 എ'  കഭദഗതനി പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുന്നുകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .   വനി  .   പനി  .   സജസ്പീന്ദ്രന : സര, ഞന്ത്യാന പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുനനില.

മനി  .   നഡപസ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച്ച കഭദഗതനി സഭ
നനിരന്ത്യാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ. സനി. നകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന, അങ്ങയുനടെ '2 ബനി'  കഭദഗതനി പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുന്നുകണന്ത്യാ? 
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ശസ്പീ  .   സനി  .   നകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന : സര, ഞന്ത്യാന പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുനനില.

മനി  .    നഡപസ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  സനി.  നകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച്ച കഭദഗതനി
സഭയുനടെ അനുമതനികയന്ത്യാനടെ പനിനവലെനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

2017-നലെ  കകേരള  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  തകദ്ദേശ  സകയണഭരണവുണ
ഗ്രന്ത്യാമവനികേസനവുണ  ഭവനനനിരമ്മന്ത്യാണവുണ  സണബനനിച്ച  IX-ാംനമര  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയുനടെ
പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണനമന പ്രകമയനത

അനുകൂലെനിക്കുനവര.......

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര..........

പ്രകമയണ സഭ അണഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ബനില് സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയുനടെ   പരനിഗണനയയയന്നു.

(iii)  2017-  നലെ കകേരള മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി   (  കഭദഗതനി  )   ബനില് 

മനി  .    നഡപസ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര:  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട പട്ടനികേജന്ത്യാതനി പട്ടനികേവരഗ്ഗ പനികനന്ത്യാക്ക
സമുദന്ത്യായകകമവുണ നനിയമവുണ സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേവുണ പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരനവുണ വകുപ്പുമനനി, അകങ്ങയസ്റ്റ്
2017-നലെ കകേരള മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി (കഭദഗതനി) ബനില് അവതരനിപ്പെനിക്കന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

പട്ടനികേജന്ത്യാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികനന്ത്യാക്കസമുദന്ത്യായകകമവുണ  നനിയമവുണ  സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേവുണ
പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരനവുണ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന):  സര,  2017-നലെ
കകേരള  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.  ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്
പ്രഖനന്ത്യാപനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  സതകര  നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണണ  നടെതന്ത്യാനുണന്ത്യായ  സന്ത്യാഹചെരനണ
വനിശദസ്പീകേരനിച്ചുനകേന്ത്യാണള്ള കസറസ്റ്റ്നമനണ ഞന്ത്യാന കമശപ്പുറത്തുവയന്നു.

മനി  .   നഡപസ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര  : ബനില് അവതരനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

പട്ടനികേജന്ത്യാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികനന്ത്യാക്കസമുദന്ത്യായകകമവുണ  നനിയമവുണ  സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേവുണ
പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരനവുണ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന):  സര,  2017-നലെ
കകേരള മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി (കഭദഗതനി) ബനില് തകദ്ദേശ സകയണഭരണവുണ ഗ്രന്ത്യാമവനികേസനവുണ
ഭവനനനിരമ്മന്ത്യാണവുണ സണബനനിച്ച IX-ാം നമര സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയുനടെ പരനിഗണനയസ്റ്റ്
അയയണനമന പ്രകമയണ അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    മന്ത്യാതദ്യു ടെനി  .    കതന്ത്യാമസസ്റ്റ്):  സര, ഞന്ത്യാന പ്രകമയനത
പനിനന്ത്യാങ്ങുന്നു.

മനി  .   നഡപസ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. ടെനി. എ. അഹമ്മദസ്റ്റ് കേബസ്പീര, അകങ്ങയസ്റ്റ്  2017-നലെ
കകേരള മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി  (കദദഗതനി)  ഓരഡനിനനസസ്റ്റ് നനിരന്ത്യാകേരനിക്കണനമന പ്രകമയണ
അവതരനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് സണസന്ത്യാരനിക്കന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
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Shri.  T.  A.  Ahammed  Kabeer:  Sir,  I  move  that-  “This  House
resolves to disapprove The Kerala Municipality (Amendment) Ordinance,
2017 (Ordinance No. 19 of 2017).”

വളനര  നനിരഭന്ത്യാഗനകേരമന്ത്യാനയന്ത്യാരു തസ്പീരുമന്ത്യാനമന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്.  ഈ  കഭദഗതനിയനില്  ഒരു
നവല്ലുവനിളനിയുനടെ  സകഭന്ത്യാവമുണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഭയനില്  ഭൂരനിപകമുണസ്റ്റ്.  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനിയനിലുണ  നനിങ്ങളക്കനുകൂലെമന്ത്യായ  തസ്പീരുമന്ത്യാനമുണന്ത്യാകുണ.  പകക ഈ നവല്ലുവനിളനി
ആകരന്ത്യാടെന്ത്യാണസ്റ്റ്;  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-കനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  മന്ത്യാത്രമന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  കേരുതുനനില.  ഇതസ്റ്റ്
കകേരളതനിനലെ  ജനങ്ങകളന്ത്യാടുള്ള  നവല്ലുവനിളനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിനലെ  സ്ത്രസ്പീകേകളന്ത്യാടുള്ള
നവല്ലുവനിളനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  നമ്മുനടെ  നചെറുപ്പെക്കന്ത്യാര  മദനപന്ത്യാനതനിനടെനിമനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ജസ്പീവനിച്ചന്ത്യാല്  നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പ്രശ്നമനിനലന  നവല്ലുവനിളനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഞന്ത്യാന  ഉറപ്പെനിച്ചുപറയുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്,  നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഭയനില്
ഭൂരനിപകമുള്ളതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങനള  നവല്ലുവനിളനിക്കന്ത്യാണ.  പകക  ആ  നവല്ലുവനിളനിയനില്
നനിങ്ങളനക്കതനിരന്ത്യാനയന്ത്യാരു  തന്ത്യാക്കസ്പീതുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  കേന്ത്യാലെണ  നതളനിയനിക്കുണ.  അതനില്  യന്ത്യാനതന്ത്യാരു
സണശയവുണ കവണ. നമ്മളനികപ്പെന്ത്യാള ഭരണഘടെന കഭദഗതനിനയക്കുറനിനച്ചന്ത്യാനക്ക പറയുന്നുണകലന്ത്യാ.
1925-ല്  ശസ്പീമൂലെണ  രന്ത്യാജന്ത്യാവസ്റ്റ്  വനികലജസ്റ്റ്  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  ആക്ടസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാണവന  സലെമന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്.
പ്രന്ത്യാകദശനികേ  ഭരണകൂടെങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അധനികേന്ത്യാരണ  നനകേമന്ത്യാറുന  ആശയണ.  ഇ.എണ.എസസ്റ്റ്.
മുഖനമനനിയന്ത്യായനിരുന കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ് എനന്റെ കനതന്ത്യാവസ്റ്റ് അഹമ്മദസ്റ്റ് കുരനിക്കള പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്
മനനിയന്ത്യായനിരുന്നു.  അനസ്റ്റ് അകദ്ദേഹണ  അധനികേന്ത്യാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണണ ഉണന്ത്യാകേണനമനസ്റ്റ്
പറഞ.  ആ നനിയമമന്ത്യാണസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്പീവസ്റ്റ് ഗന്ത്യാനനി ഒരുപന്ത്യാടെസ്റ്റ്  എതനിരപ്പുകേനള അതനിജസ്പീവനിച്ചസ്റ്റ്
ഇവനിനടെ  നകേന്ത്യാണവനതസ്റ്റ്.  ആ ഭരണഘടെനന്ത്യാ  കഭദഗതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  പ്രന്ത്യാകദശനികേ ഭരണകൂടെങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അനസന്ത്യായനി,  ശസ്പീമൂലെണ രന്ത്യാജന്ത്യാവസ്റ്റ് ആഗ്രഹനിച്ച രസ്പീതനിയനില് ഒരു പ്രകദശതനിനന്റെ ഭരണകൂടെതനില്
പ്രകദശനികേമന്ത്യായ ഇടെനപടെലെനിനസ്റ്റ് അവസരണ നകേന്ത്യാടുക്കുന തസ്പീരുമന്ത്യാനമുണന്ത്യായതസ്റ്റ്.  ഇവനിനടെ
മൂനസ്റ്റ് വനിഷയമുണസ്റ്റ്. ഒനസ്റ്റ്, അധനികേന്ത്യാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണണ. രണസ്റ്റ്, ഭരണഘടെനന്ത്യാ കഭദഗതനിയനിലൂനടെ
പ്രന്ത്യാകദശനികേ ഭരണകൂടെങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലെഭനിച്ച സന്ത്യാനണ.  മൂനന്ത്യാമകതതസ്റ്റ് എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഉണ
ആയനി  ബനനപ്പെട്ടതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ജനകേസ്പീയന്ത്യാസൂത്രണണ  നകേന്ത്യാട്ടനികഘന്ത്യാഷനിച്ചസ്റ്റ്  നടെതനിനയന്ത്യാരു
സണഗതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അവനിനടെനയലന്ത്യാണ നനിങ്ങള പറഞ്ഞതസ്റ്റ് പ്രന്ത്യാകദശനികേ ഭരണകൂടെങ്ങളുനടെ
അവകേന്ത്യാശങ്ങനളക്കുറനിച്ചുണ  അധനികേന്ത്യാര  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണനതക്കുറനിച്ചുമന്ത്യായനിരുന്നു.  ഞങ്ങള
ഇവനിനടെ നകേന്ത്യാണവന നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണണ സ്ത്രസ്പീകേളുനടെയുണ നചെറുപ്പെക്കന്ത്യാരുനടെയുണ ശബ്ദമന്ത്യായനിരുന്നു.
രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയമന്ത്യായ അഭനിപ്രന്ത്യായ വനതനന്ത്യാസങ്ങള ഞങ്ങളുനടെ കേനന്ത്യാമനിലുണ അപ്പുറനത കേനന്ത്യാമനിലുമുണസ്റ്റ്.
എനന്ത്യാല്  ഇവനിനടെ  സണഭവനിച്ചതസ്റ്റ്  വളനര  നനിരഭന്ത്യാഗനകേരമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഞങ്ങനള  നവല്ലുവനിളനിക്കന്ത്യാന
നനിങ്ങളക്കനിനസ്റ്റ് ഭൂരനിപകമുനണനസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന സമ്മതനിക്കുന്നു.  പകക നമ്മുനടെ മുകേളനില്
ജനങ്ങളുനണനസ്റ്റ് നനിങ്ങള മനസനിലെന്ത്യാക്കണണ.  ഈ ബനില് സഭയനില് നകേന്ത്യാണവനതസ്റ്റ്
നമുക്കസ്റ്റ്  മനസനിലെന്ത്യാകുണ.  ഒരു  ഓരഡനിനനസനിറക്കനി  ഈ  നനിയമണ  എടുത്തുകേളയുനതസ്റ്റ്
വലെനിയ  കേന്ത്യാരനമന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  വനിശകസനിക്കുന  ഈ  സരക്കന്ത്യാര  ജനപകതല.  അതസ്റ്റ്
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ശരനിയല.  ഞന്ത്യാന  അതനികനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  വനികയന്ത്യാജനിക്കുന്നു.  മുഹമ്മദസ്റ്റ്  ജലെന്ത്യാലുദ്ദേസ്പീന  റൂമനി  എന  സൂഫനി
കേവനിയുനടെ ഒരു കേവനിതയുണസ്റ്റ്.  ആ കേവനിത നമ്മുനടെ മനസ്സുകേനള സകന്ത്യാധസ്പീനനികക്കണതന്ത്യാണസ്റ്റ്. ഒരു
പൂകനന്ത്യാട്ടമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഉണന്ത്യാകക്കണനതങനില്  പൂനച്ചടെനികേളുനടെ  വനിത്തുണ  തണമന്ത്യാണസ്റ്റ്  വയ്കക്കണതസ്റ്റ്.
നനിങ്ങള മുള്ളു വനിതറുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ കശന്ത്യാകേതനിനലെ കേവനിത അവസന്ത്യാനനിപ്പെനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
റൂമനി പറയുനനന്ത്യാരു കേന്ത്യാരനമുണസ്റ്റ്.   മദനവരജനമന്ത്യാണസ്റ്റ് സരക്കന്ത്യാര നയനമനസ്റ്റ് നനിങ്ങള
പറയുനതസ്റ്റ് കേന്ത്യാപടെനണ മന്ത്യാത്രമന്ത്യാനണനസ്റ്റ് വനകണ. നനിങ്ങള എനന്ത്യാകണന്ത്യാ ആഗ്രഹനിക്കുനതസ്റ്റ് അതസ്റ്റ്
നനമ്മ കതടെനി  വരുന്നു.  നമ്മള എനന്ത്യാകണന്ത്യാ കതടെനികപ്പെന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  നനമ്മ കതടെനി
വരുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  'If there's  will, there's a way' എനസ്റ്റ് സന്ത്യായനിപ്പെസ്റ്റ് പറഞ്ഞതസ്റ്റ് അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്.
നനിങ്ങള മനദുഃപൂരവണ ജനഹനിതണ തകേനിടെണ മറനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. ജനങ്ങളുനടെ ആവശനങ്ങളനക്കതനിനര
നനില്ക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് നനിങ്ങനള കപ്രരനിപ്പെനിക്കുന ഘടെകേനമനന്ത്യാണസ്റ്റ് എനതനിനന
കുറനിച്ചസ്റ്റ് ജനകേസ്പീയ കകേന്ത്യാടെതനി വനിചെന്ത്യാരണ നചെയ്യുകേതനന നചെയ്യുണ.

ഇ.എണ.എസസ്റ്റ്.  മുഖനമനനിയന്ത്യായനിരുന കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ് വന ഭരണപരനിഷ്കന്ത്യാര കേമ്മനിറനി
റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടനില് ഊനല് നകേന്ത്യാടുക്കുനതസ്റ്റ് പ്രന്ത്യാകദശനികേ ഭരണകൂടെങ്ങളുനടെ സകന്ത്യാതനനനത
കുറനിച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ്. 1959-ല് വന പഞന്ത്യായത്തുകേളുനടെ അതനിരതനി പുനര നനിരണയനിക്കുന
കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  ഒകനന്ത്യാടെനിച്ചു  കനന്ത്യാക്കനിയന്ത്യാല്കപ്പെന്ത്യാലുണ  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്  അതനിനന്റെ  സനിരനിനറനസ്റ്റ്
മനസനിലെന്ത്യാകുണ.  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  1965-ല്  വന എണ.  നകേ.  നവകള്ളന്ത്യാടെനി  കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടനിനന്റെയുണ
അടെനിസന്ത്യാനണ  ജനന്ത്യായത  സമദന്ത്യായണ  പടെനിപടെനിയന്ത്യായനി  വളരന്നു  വരണണ  എന്നു
തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനിനനതനിനരയുള്ള  ഒരു  വനികേന്ത്യാരമന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്.  ഈ  വനികേന്ത്യാരനത  ഭൂരനിപകണ
നകേന്ത്യാണസ്റ്റ് സന്ത്യാപനിക്കന്ത്യാന നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ് കേഴനിയുണ. പകക മലെയന്ത്യാളനികേള ഈ കഭദഗതനിനയ
തള്ളനിക്കളയുനമനസ്റ്റ്  തന്ത്യാമസണവനിനന്ത്യാ  നനിങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കബന്ത്യാധനണവരുണ.  കലെന്ത്യാകേ സ്റ്റ്സഭന്ത്യാ
നതരനഞ്ഞടുപ്പെനില് ഞങ്ങള  ഇതസ്റ്റ്  വനിഷയമന്ത്യാക്കുണ.  അതസ്റ്റ്  ജനങ്ങള ഏനറടുക്കുണ.  അങ്ങനന
നനിങ്ങളനക്കതനിരന്ത്യായ ഒരു ജനവനിധനിയന്ത്യാക്കനി കലെന്ത്യാകേസ്റ്റ് സഭന്ത്യാ നതരനഞ്ഞടുപ്പെനില് ഇതനിനന
മന്ത്യാറനിനയടുക്കന്ത്യാന  നഎകേനജനന്ത്യാധനിപതന  മുനണനി  ഇനതന്ത്യാരു  ജനകേസ്പീയ  പ്രശ്നമന്ത്യായനി
ഏനറടുക്കുണ എന്നുമന്ത്യാത്രണ പറഞനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാനനനന്റെ വന്ത്യാക്കുകേള ഉപസണഹരനിക്കുന്നു.

മനി  .    നഡപസ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  നഎ.  സനി.  ബന്ത്യാലെകൃഷ്ണന  ചുമതലെനപ്പെടുതനിയ
തനുസരനിച്ചസ്റ്റ്   ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമന്ത്യാറനിനസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത പ്രകമയനത പനിനന്ത്യാങ്ങനി
സണസന്ത്യാരനിക്കന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ.  നഎ.  സനി.  ബന്ത്യാലെകൃഷ്ണനുകവണനി  ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമന്ത്യാര:  സര,
ഞന്ത്യാന ഈ പ്രകമയനത പനിനന്ത്യാങ്ങുന്നു.  ഇവനിനടെ ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ മനനി  എ. നകേ.
ബന്ത്യാലെന  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്,  മദനനയണ  ഇടെതുപക  സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  മന്ത്യാനനിനഫകസന്ത്യായുനടെ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി എടുത തസ്പീരുമന്ത്യാനനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ നതരനഞ്ഞടുപ്പുകവളയനില് 'എലന്ത്യാണ
ശരനിയന്ത്യാകുണ'  എന  തലെനക്കകട്ടന്ത്യാടുകൂടെനി  വന  ഇടെതുപക  കേനന്ത്യാനമയനിനനില്  ഏറവുണ
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കൂടുതല് ശദപനിടെനിച്ചു പറനിയതസ്റ്റ് പ്രശസ്ത സനിനനിമന്ത്യാനടെനിയന്ത്യായ ശസ്പീമതനി നകേ.പനി.എ.സനി.
ലെളനിത  പറയുന  കേന്ത്യാരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  "കകേരളണ  മദനവനിമുകമന്ത്യാക്കുവന്ത്യാന  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
പ്രതനിജന്ത്യാബദമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മദനപന്ത്യാനനികേനള അതനില്നനിന്നുണ പനിനനിരനിപ്പെനിക്കുവന്ത്യാന സമഗ്ര
പദതനി  നകേന്ത്യാണവരുണ.  നുണ പറയുനവനര  വനിശകസനിക്കരുതസ്റ്റ്.  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്
കവന്ത്യാട്ടസ്റ്റ് നചെയ്യണണ. എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. വരുണ എലന്ത്യാണ ശരനിയന്ത്യാകുണ.”ഇകത ചുവടു പനിടെനിച്ചു
നകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് ശസ്പീ. ഇനനസനണ പറയുനതസ്റ്റ്. ഇനസ്റ്റ് കസന്ത്യാഷനല് മസ്പീഡനിയയനില് ശസ്പീമതനി
നകേ.പനി.എ.സനി.  ലെളനിതയുണ ശസ്പീ.  ഇനനസനണ കടന്ത്യാളരമന്ത്യാരുനടെ നനിരനരമന്ത്യായ ആകമണതനിനസ്റ്റ്
വനികധയമന്ത്യായനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര അവരക്കസ്റ്റ് പ്രകതനകേ സണരകണണ
നകേന്ത്യാടുകക്കണ  അവസ  വനനിരനിക്കുന്നു.  നതരനഞ്ഞടുപ്പെസ്റ്റ്  കവളയനില്  പറഞ്ഞതനിനസ്റ്റ്
പൂരണമന്ത്യായുണ വനിരുദമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള കേന്ത്യാരനങ്ങള മുകനന്ത്യാട്ടസ്റ്റ് നകേന്ത്യാണകപന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.

നനിങ്ങളുനടെ  മദനനയവുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ട  പ്രധന്ത്യാന  കേന്ത്യാരനണ  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്?  അമലെങ്ങള,
പള്ളനികേള,  വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ  സന്ത്യാപനങ്ങള  എനനിവയുനടെ  അടുതസ്റ്റ്  മദനഷന്ത്യാപ്പുകേള
വരുകമന്ത്യാള  സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായുണ  ജനങ്ങളുനടെ  വനികേന്ത്യാരണ  ഉളനക്കന്ത്യാള്ളന്ത്യാന  കേഴനിയുന
പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്,  മുനനിസനിപ്പെല് ഭരണസമനിതനികേളക്കസ്റ്റ് ഒരു പ്രകതനകേ അധനികേന്ത്യാരണ നമ്മള
നകേന്ത്യാടുതനിടണസ്റ്റ്.   സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്  നനിലെവനിലുള്ള  നനിങ്ങളുനടെ  നയനത  തകേരക്കന്ത്യാന
കവണനിയല, മറനിച്ചസ്റ്റ് ഇവനിനടെ നകേന്ത്യാടുതനതനന്ത്യാണസ്റ്റ്? 1977-നലെ അബ്കേന്ത്യാരനി ആക്ടനികലെന്ത്യാ
തല്സമയണ  പ്രന്ത്യാബലെനതനിലെനിരനിക്കുന  മകറനതങനിലുണ  നനിയമതനികലെന്ത്യാ  എന്തുതനന
അടെങ്ങനിയനിരുനന്ത്യാലുണ ഗ്രന്ത്യാമപഞന്ത്യായതനിനന്റെ കരഖന്ത്യാമൂലെമന്ത്യായ മുന അനുവന്ത്യാദകതന്ത്യാനടെയുണ
അനുവന്ത്യാദതനില് നനിരകദ്ദേശനിച്ചനിടള്ള നനിബനനകേളക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമന്ത്യായുണ  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ചെനിലെ നനിബനനകേള നമ്മള നകേന്ത്യാടുക്കുന്നു.  കേന്ത്യാരണണ,  പ്രന്ത്യാകദശനികേമന്ത്യായ പലെ പ്രശ്നങ്ങളുമുണസ്റ്റ്.
ആ നനിബനനകേളന്ത്യാണസ്റ്റ് അവനിനടെ വനനിടള്ളതസ്റ്റ്.  അലന്ത്യാനത നനിങ്ങള ഒരു മദനഷന്ത്യാപ്പെസ്റ്റ്
നകേന്ത്യാണവരുനതനിനസ്റ്റ് ആരുണ എതനിരല.

ഇപ്രന്ത്യാവശനനത  സ്കൂള  പ്രകവശകനന്ത്യാതവകതക്കന്ത്യാള  ഗണഭസ്പീരമന്ത്യായനിട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ
മദനഷന്ത്യാപ്പുകേള  തുറനകപ്പെന്ത്യാള  പ്രകവശകനന്ത്യാതവണ  നടെതനിയതസ്റ്റ്.  മദനഷന്ത്യാപ്പുകേള  നകേന്ത്യാണ
വരുകമന്ത്യാള സന്ത്യാമൂഹനികേ ജസ്പീവനിതനത ബന്ത്യാധനിക്കന്ത്യാത രസ്പീതനിയനില് നകേന്ത്യാണവരുനതനിനന്ത്യാണസ്റ്റ് ഈ
ആക്ടനിനലെ  ഒനന്ത്യാമനത  കേന്ത്യാരനണ  നമ്മള  ഉളനക്കന്ത്യാള്ളനിച്ചതസ്റ്റ്.  രണന്ത്യാമകതതസ്റ്റ്, വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ
സന്ത്യാപനതനിനന്റെകയന്ത്യാ  ആരന്ത്യാധനന്ത്യാ  സലെതനിനന്റെകയന്ത്യാ  അടുതസ്റ്റ്  ഒരു  അബ്കേന്ത്യാരനി
ഷന്ത്യാപ്പെസ്റ്റ് സന്ത്യാപനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് അനുവന്ത്യാദണ നല്കുകമന്ത്യാള തതമയണ പ്രന്ത്യാബലെനതനിലുള്ള
അബ്കേന്ത്യാരനി  ആക്ടനികലെന്ത്യാ  അതനിനകേസ്പീഴനില്  ഉണന്ത്യാക്കനിയനിടള്ള  ചെട്ടങ്ങളനികലെന്ത്യാ  നനിരണയനിച്ചനിടള്ള
ദൂരപരനിധനി  പന്ത്യാലെനികക്കണതസ്റ്റ്  നനിരബനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ  ദൂരപരനിധനി  പന്ത്യാലെനിക്കുന്നുകണന്ത്യാനയനസ്റ്റ്
കനന്ത്യാക്കുനതനിനസ്റ്റ് ഒരു  പഞന്ത്യായതനിനസ്റ്റ്  അധനികേന്ത്യാരണ  നകേന്ത്യാടുക്കുനതസ്റ്റ്  എങ്ങനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്
എതനിരന്ത്യാവുകേ?  മൂനന്ത്യാമകതതസ്റ്റ്, നപന്ത്യാതു സമന്ത്യാധന്ത്യാനതനിനന്റെകയന്ത്യാ സന്മേന്ത്യാരഗ്ഗതനിനന്റെകയന്ത്യാ
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തന്ത്യാല്പ്പെരനതനില്  സഒൗകേരനകമന്ത്യാ ശലെനകമന്ത്യാ കേന്ത്യാരണമന്ത്യായ ഒരു അബ്കേന്ത്യാരനി ഷന്ത്യാപ്പെസ്റ്റ് അതസ്റ്റ്
സനിതനിനചെയ്യുന  സലെത്തുനനിന്നുണ  ഇതനിനന്ത്യായനി  നനിരകദ്ദേശനിക്കന്ത്യാവുന  പതനിനഞസ്റ്റ്
ദനിവസതനില് കുറയന്ത്യാത സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില് മനറന്ത്യാരു സലെകതയസ്റ്റ്  മന്ത്യാറന്ത്യാകനന്ത്യാ
അടെയന്ത്യാകനന്ത്യാ ഉള്ള ഉതരവന്ത്യാണസ്റ്റ്.  സലെണ മന്ത്യാറന്ത്യാന പറയന്ത്യാനുള്ള അധനികേന്ത്യാരണ നനിങ്ങള
പറയുന തന്ത്യാനഴതട്ടനിലുള്ള പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് നകേന്ത്യാടുക്കുനതനില് എതനിനരനന്ത്യാണസ്റ്റ്?
ഇവനിനടെ എലന്ത്യാവരുണ സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപന്ത്യാനലെ പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ് ആക്ടനിനന്റെയുണ ആതനനനികേമന്ത്യായ
ലെകനണ ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് അധനികേന്ത്യാരണ നകേന്ത്യാടുക്കലെന്ത്യാണസ്റ്റ്. ഒരു അമലെതനിനടുകതന്ത്യാ പള്ളനിക്കടുകതന്ത്യാ
മദനഷന്ത്യാപ്പുകേള വനന്ത്യാല് അതസ്റ്റ് മന്ത്യാറണനമന്നുണ അനലങനില് 15 ദനിവസതനിനകേണ അതസ്റ്റ്
മന്ത്യാറനി  സന്ത്യാപനിക്കണനമന്നുമുള്ള  നനിരകദ്ദേശമന്ത്യാണസ്റ്റ്  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അഭനിപ്രന്ത്യായണ
പറയുനതനിനുള്ള  അധനികേന്ത്യാരമന്ത്യാണസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര  പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്
നകേന്ത്യാടുതതസ്റ്റ്.  അതുകപന്ത്യാനലെ  ഈ  വകുപ്പെനില്  എന്തുതനന  അടെങ്ങനിയനിരുനന്ത്യാലുണ  മുനനിസനിപ്പെല്
ഓരഡനിനനസസ്റ്റ്  പ്രന്ത്യാബലെനതനില്വന  നവണബര  24-നസ്റ്റ്  ഏനതന്ത്യാരു  അബ്കേന്ത്യാരനി
ഷന്ത്യാപ്പെനിനുണ  നനിലെവനിലുള്ള എലന്ത്യാ  നനിയമവനവസകേളക്കുണ  വനികധയമന്ത്യായനി  പ്രസ്തുത
തസ്പീയതനിയനില് കേള്ളുഷന്ത്യാപ്പുകേള സന്ത്യാപനിക്കുവന്ത്യാനന്ത്യായനി അനുവദനിച്ചനിടള്ള അതനിരുകേളക്കുള്ളനിലുള്ള
സലെതസ്റ്റ്  മന്ത്യാറനി  സന്ത്യാപനിക്കന്ത്യാന  ബന്ത്യാധകേമന്ത്യായനിരനിക്കുനതല.  നനിങ്ങള  മദനഷന്ത്യാപ്പെസ്റ്റ്
നകേന്ത്യാണവരുനതനിനസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  എതനിരല.  അതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളുനടെ  നയമന്ത്യാണസ്റ്റ്.   ഇനനിയുണ  നനിങ്ങള
മദനഷന്ത്യാപ്പുകേള  തുറകക്കണനിവരുണ.  മദനപനമന്ത്യാര  പ്രകവശകനന്ത്യാതവണ  ആകഘന്ത്യാഷനിച്ചു
എന്നുപറഞ. നനിങ്ങളുനടെ  സരക്കന്ത്യാര മുകനന്ത്യാടകപന്ത്യായനിക്കഴനിഞ്ഞന്ത്യാല് ഈ ദരനിതങ്ങളുണ
പ്രയന്ത്യാസങ്ങളുനമന്ത്യാനക്ക  മറക്കന്ത്യാന  ആളുകേള  കൂടുതല്  കൂ ടുതല്  കുടെനിക്കുണ.  അകപ്പെന്ത്യാള
കൂടുതല്  ഷന്ത്യാപ്പുകേള  കവണനിവരുണ.  പകക  അനതന്ത്യാനക്ക  നകേന്ത്യാണവരുകമന്ത്യാള  ചെനിലെ
നനിബനനകേള പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ് നകേന്ത്യാടുതസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് അവനിനടെ കവണ,  അനലങനില്
ഇവനിനടെ  വനന്ത്യാല്  അതസ്റ്റ്  ബുദനിമുട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്  എന്നുപറയന്ത്യാനുനള്ളന്ത്യാരു  അവകേന്ത്യാശണകൂടെനി
നനിങ്ങള പഞന്ത്യായതനിനലെ ഭരണസമനിതനികേളക്കസ്റ്റ് നകേന്ത്യാടുക്കുനനില. ഇവനിനടെ എലന്ത്യാവരുണ
സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപന്ത്യാനലെ  ഈ  ജനന്ത്യാധനിപതനകബന്ത്യാധണ  നനിങ്ങളുനടെ  വന്ത്യാക്കുകേളനില്  മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
നകേന്ത്യാടുത  അധനികേന്ത്യാരങ്ങനളന്ത്യാനക്ക  തനിരനിനച്ചടുക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഏതസ്റ്റ്  അധനികേന്ത്യാരണ  നകേന്ത്യാടുതന്ത്യാലുണ
അതസ്റ്റ്  തനിരനിനച്ചടുക്കുകേ.  കൂടുതല്  നനിയനണങ്ങള  ഉണന്ത്യാവുകേ.  ആഴ്ചകതന്ത്യാറുണ  സരക്കുലെറുകേള
ഇറക്കുകേ. എനനിട്ടസ്റ്റ് ഒരു രസ്പീതനിയനിലുണ പ്രവരതനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയന്ത്യാതനിരനിക്കുകേ.  പദതനികേള കവഗണ
നടെപ്പെന്ത്യാക്കണനമനസ്റ്റ് പറയുകേ.  പകക അവ നടെപ്പെന്ത്യാക്കന്ത്യാനുള്ള സഒൗകേരനണ നകേന്ത്യാടുക്കന്ത്യാതനിരനിക്കുകേ.
അവസന്ത്യാനണ ജനുവരനി, നഫബ്രുവരനി മന്ത്യാസകതന്ത്യാടുകൂടെനി പദതനിക്കസ്റ്റ് അണഗസ്പീകേന്ത്യാരണകപന്ത്യാലുണ
വന്ത്യാങ്ങന്ത്യാന  കേഴനിയന്ത്യാനത  മന്ത്യാരച്ചസ്റ്റ്  മന്ത്യാസതനില്  എലന്ത്യാണ  ലെന്ത്യാപന്ത്യായനികപന്ത്യാകുന  സന്ത്യാഹചെരനമന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഉള്ളതസ്റ്റ്. പനിനന  സനില് ഓവര അടുത പ്രന്ത്യാവശനണ നടെതന്ത്യാനുള്ള സഒൗകേരനണ നകേന്ത്യാടുക്കന്ത്യാനമനസ്റ്റ്
പറയുണ.  ഇക്കന്ത്യാരനതനില്  മന്ത്യാത്രമല,  പഞന്ത്യായത്തുകേകളന്ത്യാടുണ  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികേകളന്ത്യാടുണ
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ഏറവുണ  തന്ത്യാനഴതട്ടനിലുള്ള  ഭരണസമനിതനികേകളന്ത്യാടുമുള്ള  ഇടെതുപക  സമസ്പീപനതനിനന്റെ
ഏറവുണ  ഒടുവനിലെനത  ഉദന്ത്യാഹരണമന്ത്യാണനിതസ്റ്റ്.  ഇനനത  സനിതനിനയനന്ത്യാണസ്റ്റ്?
മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനിയനിലുണ പഞന്ത്യായതനിലുണ  ഭരനിക്കന്ത്യാനുള്ള  അവസരണ  നകേന്ത്യാടുക്കുനനില.
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  ഭരണസമനിതനിയന്ത്യാനണങനില്  അവനിനടെ  കവണത്ര  ഉകദനന്ത്യാഗസനര
നകേന്ത്യാടുക്കുനനില.  അവനിനടെ വനികേസനണ നടെക്കനണന സമസ്പീപനമന്ത്യാണസ്റ്റ്.   അവനിടെനത
പ്രന്ത്യാകദശനികേ  പന്ത്യാരട്ടനി  പറയുനതനിനനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  സനി.പനി.നഎ.(എണ.)-നന്റെ  ആളുകേനള
നകേന്ത്യാടുക്കുന്നു.  അവരുനടെ  സണഘടെനയനില്നപ്പെട്ട  ഉകദനന്ത്യാഗസനര  വയന്നു.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന്റെ
ഭരണസമനിതനിനയ  പ്രവൃതനിക്കന്ത്യാന  അനുവദനിക്കന്ത്യാതനിരനിക്കുകേ  എനതന്ത്യാണസ്റ്റ്  അവരുനടെ
ദഒൗതനണ.  ഏതസ്റ്റ്  രസ്പീതനിയനിലെന്ത്യായന്ത്യാലുണ  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  ഭരണസമനിതനി  കേളുനടെ  അധനികേന്ത്യാരണ
നനിയനനിക്കന്ത്യാനുണ ജനകേസ്പീയമന്ത്യായ ഇതരണ തസ്പീരുമന്ത്യാനങ്ങനള ഇലന്ത്യാതന്ത്യാക്കന്ത്യാനുമുള്ള ഒരു
നപന്ത്യാതുവന്ത്യായ  സമസ്പീപനണ  ഇടെതുപകതനിനുണസ്റ്റ്.  അധനികേന്ത്യാര  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണനത
കുറനിച്ചസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാരനിക്കുകേ  എനലന്ത്യാനത  അധനികേന്ത്യാര  കകേന്ദ്രസ്പീകേരണമന്ത്യാണസ്റ്റ്  നടെക്കുനതസ്റ്റ്.
കലെന്ത്യാകേനതവനിനടെ  കേമ്മസ്യൂണനിസസ്റ്റ്  ഭരണണ  എടുത്തു  കനന്ത്യാക്കനിയന്ത്യാലുണ  അവനിനടെന്ത്യാനക്ക
അധനികേന്ത്യാര കകേന്ദ്രസ്പീകേരണമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  പനിനന ഇവനിടെനത കേമ്മസ്യൂണനിസസ്റ്റ് പന്ത്യാരട്ടനിക്കസ്റ്റ് മന്ത്യാത്രണ
അധനികേന്ത്യാര  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനില് കപന്ത്യാകേന്ത്യാന കേഴനിയനില.  നനിങ്ങളുനടെ സന്ത്യായനിയന്ത്യായ
സകഭന്ത്യാവമന്ത്യാണതസ്റ്റ്. അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് അധനികേന്ത്യാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണണ എന്നുള്ളതസ്റ്റ് വന്ത്യാക്കുകേളനില് മന്ത്യാത്രണ
നനിലെനനിരത്തുകേയുണ  പ്രവൃതനിയനില്  അധനികേന്ത്യാര  കകേന്ദ്രസ്പീകേരണനമന്നുള്ള,  കലെന്ത്യാകേതസ്റ്റ്
അണഗസ്പീകേരനിച്ചനിടള്ള  കേമ്മസ്യൂണനിസസ്റ്റ്  ആശയങ്ങള നടെപ്പെന്ത്യാക്കന്ത്യാനുമുള്ള  ശമമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഈ
ബനിലനിലൂനടെ നനിങ്ങള നചെയ്യുനതസ്റ്റ് എന്നുമന്ത്യാത്രണ സൂചെനിപ്പെനിച്ചുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന അവസന്ത്യാനനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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[അദനകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര]

ശസ്പീ  .   നകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന: സര, 2017-നലെ കകേരള മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി (കഭദഗതനി) ബനില്
നപന്ത്യാതുജനന്ത്യാഭനിപ്രന്ത്യായണ  ആരന്ത്യായുനതനിനന്ത്യായനി  31-8-2017  വനര  സരക്കുകലെറസ്റ്റ്  നചെയ്യണനമന
കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

യഥന്ത്യാരതതനില് നഗരസഭകേളുകടെയുണ തകദ്ദേശസന്ത്യാപനങ്ങളുകടെയുണ അധനികേന്ത്യാരണ
കേവരുന്നു  എന്നുപറയുനതസ്റ്റ്  എത്ര  ആകലെന്ത്യാചെനിച്ചനിടണ  എനനിക്കസ്റ്റ്  മനസനിലെന്ത്യാകുനനില.
ഭരണഘടെനന്ത്യാപരമന്ത്യായനി  നകേന്ത്യാടുകക്കണ  അധനികേന്ത്യാരങ്ങനള  സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഇവനിനടെ
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനി  പറഞ.  യഥന്ത്യാരതതനില്  ഇവനിനടെ  സണഭവനിക്കുനതസ്റ്റ്  പ്രന്ത്യാകദശനികേ
സരക്കന്ത്യാരുകേളുനടെ  അധനികേ  ബന്ത്യാധനതകേള  ലെഘൂകേരനിക്കന്ത്യാന  കേഴനിയന്ത്യാവുനനതന്ത്യാനക്ക
നചെയ്യുന ഒരു നനിലെപന്ത്യാടെന്ത്യാണസ്റ്റ്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സകസ്പീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്.   എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
അധനികേന്ത്യാരതനില്  വനകപ്പെന്ത്യാനഴന്ത്യാനക്ക  തകദ്ദേശസന്ത്യാപനങ്ങനള  ശകനിനപ്പെടുതന്ത്യാന
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സമത്തുണ  അധനികേന്ത്യാരവുനമന്ത്യാനക്ക  വനിനനസനിച്ചനിടണസ്റ്റ്.  ഇവനിനടെ  അധനികേ  ബന്ത്യാധനത
ഗവണനമന്റെസ്റ്റ് ഏനറടുക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്. ഒകര തരതനിലുള്ള അബ്കേന്ത്യാരനി നയണ നനിലെവനിലുള്ള
ഒരു സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ് അതനികന്റെതന്ത്യായ അധനികേ ബന്ത്യാധനതകേള മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികേളുനടെ/
പഞന്ത്യായത്തുകേളുനടെ  ചുമലെനില് വച്ചുനകേന്ത്യാടുകക്കണ കേന്ത്യാരനമനിലകലന്ത്യാ?  അതസ്റ്റ്  തനിരനിനച്ചടുക്കുനതനിനസ്റ്റ്
സഹന്ത്യായകേരമന്ത്യായ  നനിലെപന്ത്യാടെന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇഒൗ  ബനിനലന  അഭനിപ്രന്ത്യായമന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനനിക്കുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇകപ്പെന്ത്യാള  നനിലെവനിലുള്ള  നനലെസനസനികേളുണ  പുതനിയ  അകപകകേരുണ  തമ്മനിലുള്ള
വനികവചെനണ മന്ത്യാത്രമല, പുതുതന്ത്യായനി അകപക നകേന്ത്യാടുക്കുനവകരന്ത്യാടുണ പലെ രൂപതനിലുള്ള
വനികവചെനപരമന്ത്യായ നനിലെപന്ത്യാടെസ്റ്റ്, ഇകപ്പെന്ത്യാള നനിലെവനിലുള്ള നനിയമതനിനന്റെ അടെനിസന്ത്യാനതനില് പലെ
മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികേളുണ നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനിവരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.   ഞന്ത്യാന ഒരു ഉദന്ത്യാഹരണണ മന്ത്യാത്രണ
പറയന്ത്യാണ,  എനന്റെ  ജനിലയന്ത്യായ  പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്  നഗരതനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ഏതന്ത്യാനുണ  മന്ത്യാസണ
മുമന്ത്യാണസ്റ്റ്  ബനിവകറജസസ്റ്റ്  ഒഒൗട്ടസ്റ്റ് നലെറനികലെയള്ള  മദനണ  കശഖരനിച്ചുവച്ച  കസറസ്റ്റ്  നവയരഹഒൗസസ്റ്റ്
കകേന്ത്യാരപ്പെകറഷനന്റെ  കഗന്ത്യാഡഒൗണനിനന്റെ  നനലെസനസസ്റ്റ്  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി  റദ്ദേസ്റ്റ്  നചെയതസ്റ്റ്.
ബനി.നജ.പനി.-യന്ത്യാണസ്റ്റ്  അവനിനടെ  ഭരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  രണ പതനിറന്ത്യാണന്ത്യായനി  നനിലെനനില്ക്കുന
ഇഒൗ  കഗന്ത്യാഡഒൗണനിനന്റെ  നനലെസനസസ്റ്റ്  റദ്ദേസ്റ്റ്  നചെയതനിനന്റെ  കചെകതന്ത്യാവനികേന്ത്യാരനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്?
മദനവനിരുദ വനിചെന്ത്യാരനമന്ത്യാന്നുമന്ത്യായനിരുനനില,  ആ നഗരതനിനലെ മനറന്ത്യാരു  മദനമുതലെന്ത്യാളനി,
അകദ്ദേഹണ  വച്ചുനസ്പീട്ടനിയ  പണവുണ  മറസ്റ്റ്  പലെതുമന്ത്യായനിരുന്നു  നഗരസഭന്ത്യാ  ഭരണകനതൃതകതനിനന്റെ,
രന്ത്യാഷ്ട്രസ്പീയ  കതരന്ത്യാളനികേളുനടെ  കചെകതന്ത്യാവനികേന്ത്യാരണ  എനതസ്റ്റ്  നന്ത്യാട്ടനില്  പന്ത്യാട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതുതനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന്റെ  മദനനയതനില്  നമുക്കസ്റ്റ്  കേന്ത്യാണന്ത്യാന  കേഴനിഞ്ഞതസ്റ്റ്.  പുതന  കനന്ത്യാട
നകേടകേളുനടെ പളപളപ്പെനിനു പുറകകേ കപന്ത്യായ ഇനനത പ്രതനിപക നമമരമന്ത്യാരുനടെ പലെ
കൂടകേന്ത്യാരുണ  ജയനിലെനികലെക്കുള്ള  വനിസ  കേന്ത്യാതനിരനിക്കുകേയന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  എലന്ത്യാവരക്കുണ  അറനിയന്ത്യാണ.
എനന്റെ അടുതസ്റ്റ് ശസ്പീ.  നകേ.  ബന്ത്യാബു,  എണ.എല്.എ.  ഇരനിക്കുന്നുണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
അകത  കപരുകേന്ത്യാരന  ഇവരുനടെ  എലന്ത്യാ  വരതമന്ത്യാനവുണ  കകേട്ടസ്റ്റ്  അനകക്കടെസ്റ്റ്  കേന്ത്യാണനിച്ചതനിനന്റെ
ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി നന്ത്യാടകേന്ത്യാര  ഇകപ്പെന്ത്യാള  പന്ത്യാകസന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  അടെനിച്ചു  നകേന്ത്യാടുത്തു,  മൂപ്പെര  വനിസയള്ള
കേന്ത്യാതനിരനിപ്പെനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മനിക്കവന്ത്യാറുണ കകേന്ത്യാടെതനി ഇടെനപടെല് മൂരച്ഛനിച്ചു വരുകമന്ത്യാള കൂട്ടവനിസ
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്  അടെനിച്ചു  വരുനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന  കേരുതുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഒരു  സനിരണ
ഏരപ്പെന്ത്യാടെന്ത്യാക്കനി മന്ത്യാറന്ത്യാനമനസ്റ്റ് കേരുതനി ഒരന്ത്യാള കനന്ത്യാനട്ടണന യനണ വന്ത്യാങ്ങനിവച്ചനിരുന്നു. ആ
യനണ  ഇകപ്പെന്ത്യാള  തനിരുവനനപുരതസ്റ്റ്  ബനി.നജ.പനി.  വന്ത്യാടെകേയസ്റ്റ്  എടുത്തു  എന
വന്ത്യാരതയുമുണസ്റ്റ്.  ഇഒൗ ഘട്ടതനില് അനതലന്ത്യാണ നമ്മള ഓരക്കുനതസ്റ്റ് നലതന്ത്യായനിരനിക്കുണ.

കേഴനിഞ്ഞ  സരക്കന്ത്യാര  നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനിയ  മദനനയതനില്  മദനണ  കുറച്ചുനകേന്ത്യാണ

വരന്ത്യാകനന്ത്യാ,  ലെഹരനി കുറയവന്ത്യാകനന്ത്യാ ഉള്ള എനനങനിലുണ നടെപടെനികേള ഉണന്ത്യായനിരുകനന്ത്യാ?

ഒന്നുണ ഉണന്ത്യായനിട്ടനിലകലന്ത്യാ, ഇകപ്പെന്ത്യാള അവര ഒരു കേണക്കുപറയുന്നു,  ബന്ത്യാണനി, വനിസ്കനി,

റണ തുടെങ്ങനിയവയുനടെ വനില്പ്പെന 9 ശതമന്ത്യാനണ കുറഞ്ഞതസ്റ്റ് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന്റെ മദനനയണ

നടെപ്പെനിലെന്ത്യാക്കനിയതുവഴനി  2015-16  വരഷതനിലെന്ത്യാനണനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  എനന്ത്യാല് ബനിയര വനില്പ്പെനയനില്
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61  ശതമന്ത്യാനതനിനന്റെ വരദനവസ്റ്റ് ഉണന്ത്യായനി എനതുണ ആ കേണക്കനിലുണസ്റ്റ്,  അകപ്പെന്ത്യാള

യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  പറയുനതസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  ബനിയറുണ  നനവനുമകല,  വസ്പീരനണ  ഒന്നുണ  ഇലന്ത്യാത

മദനമന്ത്യാണകലന്ത്യാ, അനതന്ത്യാന്നുണ കുടെനിച്ചന്ത്യാല് കുഴപ്പെമനില എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് കകേട്ടന്ത്യാല് കതന്ത്യാന്നുണ

ബനിയര  നന്ത്യാരങ്ങന്ത്യാനവള്ളമന്ത്യാനണനസ്റ്റ്,  നനവന  സണഭന്ത്യാരമന്ത്യാനണനന്ത്യാണസ്റ്റ്  കതന്ത്യാന്നുനതസ്റ്റ്,

യഥന്ത്യാരതതനില് എനന്ത്യാണസ്റ്റ് സണഗതനി? ഒരു നപഗ്ഗസ്റ്റ് വനികദശമദനതനില് 27 എണ.എല്.

ആല്ക്കകഹന്ത്യാളുണസ്റ്റ്, ഒരു കുപ്പെനി ബനിയറനില് 39 എണ.എല്. ആല്ക്കകഹന്ത്യാളന്ത്യാണുള്ളതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ആര  .    രന്ത്യാമചെന്ദ്രന:  സര,  ബനിയറുണ  നനവനുണ  ഒരു  പ്രകതനകേ  അളവനില്
മനിശനിതമന്ത്യാക്കനിയന്ത്യാല്  ഏറവുണ  വലെനിയ  ലെഹരനിയന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  പറഞ  കകേളക്കുന്നു,
അതനിനന സണബനനിച്ചസ്റ്റ് എനനങനിലുണ അറനിയന്ത്യാകമന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  സര,  അതുസണബനനിച്ചസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് അനുഭവമനില.
പകക വനികദശമദനതനില്  27  എണ.എല്.  ആല്ക്കകഹന്ത്യാള  ഉനണന്നുണ,  ഒരു കുപ്പെനി
ബനിയറനില് 39 എണ.എല്. ആല്ക്കകഹന്ത്യാള ഉനണന്നുമുള്ള കേണക്കു കേണകപ്പെന്ത്യാള മന്ത്യാനന നമമര
കചെന്ത്യാദനിച്ച കചെന്ത്യാദനണ അനുഭവസനന്ത്യായ ഒരു കകേന്ത്യാണഗ്രസസ്റ്റ് സഹൃതനികനന്ത്യാടെസ്റ്റ്  കചെന്ത്യാദനിച്ചു.
അകദ്ദേഹണ പറഞ്ഞതസ്റ്റ്, സന്ത്യാധന്ത്യാരണ നനിലെയസ്റ്റ് ഒരു നപഗ്ഗസ്റ്റ് ബന്ത്യാണനി കുടെനിക്കുന ആള മൂനസ്റ്റ്
കുപ്പെനി ബനിയര കുടെനിക്കുണ എനന്ത്യാണസ്റ്റ്. അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ വരഷണ കകേരളതനിനലെ
വനികദശമദനതനിനന്റെ  വനില്പ്പെന  9  ശതമന്ത്യാനണ  കുറഞ്ഞകപ്പെന്ത്യാള  ബനിയര  വനില്പ്പെന
61 ശതമന്ത്യാനമന്ത്യായനി വരദനിച്ചതസ്റ്റ്. സണഭവനിച്ചകതന്ത്യാ, 27 ലെകണ ലെനിറര ആല്ക്കകഹന്ത്യാളന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഒറ  വരഷണ  നകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  കകേരളസ്പീയര  അധനികേമന്ത്യായനി  കുടെനിച്ചു  തസ്പീരതതസ്റ്റ്.  ആ
നയമുണന്ത്യാക്കനിയവരന്ത്യാണസ്റ്റ് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അതുമന്ത്യാത്രമല,  കേഞന്ത്യാവസ്റ്റ് മുതല് പന്ത്യാനമസന്ത്യാലെ
വനര എലന്ത്യാവനിധ നനികരന്ത്യാധനിത ലെഹരനി ഉല്പ്പെനങ്ങളുകടെയുണ പറുദസ്പീസയന്ത്യായനി  കകേരളണ
മന്ത്യാറനിയതുണ  ഇകത  നയതനിനന്റെ  ഫലെമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനനന്ത്യായ
പ്രതനിപകകനതന്ത്യാവസ്റ്റ് ശസ്പീ.  രകമശസ്റ്റ് നചെനനിതലെ,  അതനിശകമന്ത്യായനി യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.നന്റെ
മദനനയനത  എതനിരതതസ്റ്റ്.  ഇതുസണബനനിച്ചസ്റ്റ്  17-8-2016-നസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹണ  ഒരു  കസറസ്റ്റ്നമന്റെസ്റ്റ്
പുറതനിറക്കനി.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കന്ത്യാര  നകേന്ത്യാണവന മദനനയണ  തനിരുത്തുനതനിനന
കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ആകലെന്ത്യാചെനിക്കണനമനസ്റ്റ്  പ്രതനിപക  കനതന്ത്യാവസ്റ്റ്,  രകമശസ്റ്റ്  നചെനനിതലെ.  ''യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
സരക്കന്ത്യാരനിനന്റെ  മദനനയണ  ഗുണണ  നചെയനില.  മദനനയനതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  പന്ത്യാരട്ടനി  പുനരന്ത്യാകലെന്ത്യാചെന
നടെതണണ.  പന്ത്യാരട്ടനികഫന്ത്യാറതനില്  ചെരച്ചയസ്റ്റ്  വരുകമന്ത്യാള  തനന്റെ  നനിലെപന്ത്യാടെസ്റ്റ്  വനകമന്ത്യാക്കുണ.''
ഇങ്ങനന തുടെങ്ങനി  ''ബന്ത്യാറുകേള പൂട്ടനിനയങനിലുണ  സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ് മദനഉപകഭന്ത്യാഗണ  കുറഞ്ഞനിനലന്നു
മന്ത്യാത്രമല  മയക്കുമരുന്നുകേള  ഉളനപ്പെനടെയുള്ളവയുനടെ  ഉപകഭന്ത്യാഗണ  കൂടുകേയുണ  നചെയ്യുന്നു
എനന്ത്യാണസ്റ്റ്  കേണക്കുകേള  സൂചെനിപ്പെനിക്കുനതസ്റ്റ്.''  ഇഒൗ  രസ്പീതനിയനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  രകമശസ്റ്റ്
നചെനനിതലെ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന്റെ  മദനനയനതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  പ്രതനികേരനിച്ചതസ്റ്റ്.  പ്രതനിപക
കനതന്ത്യാവസ്റ്റ്  ആ  അഭനിപ്രന്ത്യായതനില്  തനന  നനില്ക്കുനമനസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന  കേരുതുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
തലെമുതനിരന  കകേന്ത്യാണഗ്രസസ്റ്റ്  കനതന്ത്യാവന്ത്യായ  ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ആന്റെണനി  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്
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കകേരളതനില്  കുടുണബബന്ത്യാറുകേള  വരദനിക്കുന്നുനവനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  'മുതനിരന  കകേന്ത്യാണഗ്രസസ്റ്റ്  കനതന്ത്യാവസ്റ്റ്
ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ആന്റെണനി  ചൂണനിക്കന്ത്യാണനിച്ചതസ്റ്റ്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്  വനിനയന്ത്യായനി'  എന
പത്രവന്ത്യാരതയന്ത്യാണസ്റ്റ്  അതുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെടവനതസ്റ്റ്.  ഇനതന്ത്യാന്നുണ മറക്കന്ത്യാറന്ത്യായനിട്ടനിലകലന്ത്യാ.  നകേ.
കേരുണന്ത്യാകേരന   കകേരളതനിനന്റെ  മുഖനമനനിയന്ത്യായനിരുനകപ്പെന്ത്യാഴന്ത്യാണസ്റ്റ്   ഉദയഭന്ത്യാനു  കേമ്മസ്പീഷനന
നനിയമനിച്ചതസ്റ്റ്.  ശസ്പീമന്ത്യാന  ഉദയഭന്ത്യാനുവനിനനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  എലന്ത്യാവരക്കുമറനിയന്ത്യാണ,  തനികേഞ്ഞ
ഗന്ത്യാനനിയന,  മദനവരജന  കേനന്ത്യാമയനിനസ്റ്റ്  കനതൃതകണ  നകേന്ത്യാടുക്കുന  ആരന്ത്യാധനനന്ത്യായ  മനുഷനന.
അകദ്ദേഹനതയന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇഒൗ നയണ രൂപനപ്പെടുത്തുനതനിനു കവണനി കേമ്മസ്പീഷനന്ത്യായനി നനികയന്ത്യാഗനിച്ചതസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  കേമ്മസ്പീഷന  റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ്  അനസ്റ്റ്  ഇഒൗ  സഭ  ചെരച്ച  നചെയസ്റ്റ്  നഎകേകേകണ്ഠനന
അണഗസ്പീകേരനിച്ചതനിനന്റെ  കരഖകേള  നനിയമസഭന്ത്യാ  കരഖകേളനിലുണസ്റ്റ്.   മദനവരജനമന്ത്യാണസ്റ്റ്
ശന്ത്യാസ്ത്രസ്പീയമന്ത്യായ സമസ്പീപനണ,  മദന  നനികരന്ത്യാധനണ പ്രന്ത്യാകയന്ത്യാഗനികേമനലന്നു പറഞ്ഞ അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
റനികപ്പെന്ത്യാരട്ടസ്റ്റ് ഇകപ്പെന്ത്യാള കകേന്ത്യാണഗ്രസസ്റ്റ് തളളനിക്കളയുന്നുകണന്ത്യാ എനറനിഞ്ഞന്ത്യാല് തരകക്കടെനില. ഞന്ത്യാന
മറസ്റ്റ് വനിശദന്ത്യാണശങ്ങളനികലെക്കസ്റ്റ് കപന്ത്യാകുനനില.

മുനനിസനിപ്പെല്  ആക്ടനിനലെ  447-ാം  വകുപ്പെനിനലെ  8-ാം  ഉപവകുപ്പെനില്   വനിദനന്ത്യാലെയങ്ങള,
ആരന്ത്യാധനന്ത്യാലെയങ്ങള എനനിവയനില്നനിനസ്റ്റ് പന്ത്യാലെനികക്കണ ദൂരപരനിധനിനയക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് പറയുന്നുണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    ചെനിറയണ  കഗന്ത്യാപകുമന്ത്യാര:  സര,  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണനമന്റെനിനന്റെ  കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ്
നതരനഞ്ഞടുപ്പെനിനുകശഷണ  ശസ്പീ.  നകേ.  മുരളസ്പീധരനന്റെ  ഒരു  പ്രസ്തന്ത്യാവനയുണന്ത്യായനിരുന്നു,  'ക്ലനിഫസ്റ്റ്
ഹഒൗസനില്നനിന്നുണ  കേകന്റെന്ത്യാണനമന്റെസ്റ്റ്  ഹഒൗസനികലെക്കസ്റ്റ്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന  എതനിച്ചതസ്റ്റ്
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന്റെ തലെതനിരനിഞ്ഞ മദനനയമന്ത്യാണസ്റ്റ് എനസ്റ്റ്.' അതസ്റ്റ് അങ്ങയുനടെ ശദയനില്
നപട്ടനിടകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  സര,  ഇതരതനില്  ധന്ത്യാരന്ത്യാളണ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
കനതന്ത്യാക്കള  പരസനമന്ത്യായുണ  അതനിലെധനികേണ  ആളുകേള  രഹസനമന്ത്യായുണ  കകേരളതനില്
പറഞ നടെനനിരുന്നു എനതസ്റ്റ്  ഒരു വസ്തുതയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അബ്കേന്ത്യാരനി  ആക്ടനിനന്റെ ചുമതലെക്കന്ത്യാരന്ത്യായ
എനനകസസ്റ്റ് കേമ്മസ്പീഷണറുനടെ കമല്കനന്ത്യാട്ടതനില് സന്ത്യാകങതനികേമന്ത്യായനി ദൂരപരനിധനി അളന്നു
തനിട്ടനപ്പെടുതനിയന്ത്യാല് എനനങനിലുണ  വനകനിനനവരന്ത്യാഗനണ  തസ്പീരക്കന്ത്യാകനന്ത്യാ മനറനനങനിലുണ
തന്ത്യാല്പ്പെരനതനിനന്റെ അടെനിസന്ത്യാനതനികലെന്ത്യാ ഇടെനപടെല് നടെതനിയന്ത്യാല് ഇനതലന്ത്യാണ എവനിനടെയന്ത്യാണസ്റ്റ്
കചെന്ത്യാദനണ  നചെയ്യുകേ?  ഇകപ്പെന്ത്യാളതനന  പഞന്ത്യായതനില്  ഒരന്ത്യാള  കകേസനിനുകപന്ത്യായന്ത്യാല്
നനഹകക്കന്ത്യാടെതനിയനില്  ഇതുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ട  കേന്ത്യാരനങ്ങള  പറകയണതസ്റ്റ്  എനനകസസ്റ്റ്
വകുപ്പെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അവനിനടെ എന്തു നനിലെപന്ത്യാടെന്ത്യാണസ്റ്റ് എടുക്കുകേ,  ഓകരന്ത്യാ പഞന്ത്യായത്തുണ ഓകരന്ത്യാ
മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനിയുണ  ഓകരന്ത്യാ രൂപതനിലുള്ള നനിലെപന്ത്യാനടെടുതന്ത്യാല് ശരനിയന്ത്യാവനില.   അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
447-ാം വകുപ്പെനിനലെ  7,  8,  9 ഉപവകുപ്പുകേള ഉപകയന്ത്യാഗനപ്പെടുതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇതരണ
കേന്ത്യാരനങ്ങനളലന്ത്യാണ നനിരവഹനിച്ചു വരുനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ആശന്ത്യാസനമന്ത്യായ സണഗതനിയല.  ഇതസ്റ്റ്
കകേരളതനിനന്റെ നപന്ത്യാതുതന്ത്യാല്പ്പെരനതനിനസ്റ്റ് എതനിരന്ത്യാണസ്റ്റ് എന്നുള്ളതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഇഒൗ ബനിലെസ്റ്റ്ല്ല്
നപന്ത്യാതുജനചെരച്ചയസ്റ്റ് അയയണനമനസ്റ്റ്  ഞന്ത്യാന അഭനരതനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
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ശസ്പീ  .    കറന്ത്യാഷനി അഗസനിന: സര, 2017-നലെ കകേരള മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി  (കഭദഗതനി)
ബനില് ഒരു നസലെക്ടസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയുനടെ പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണനമന കഭദഗതനി  ഞന്ത്യാന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

മദനവനില്പ്പെനശന്ത്യാലെ തുടെങ്ങന്ത്യാന തകദ്ദേശസകയണഭരണ സന്ത്യാപനതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി
ആവശനമന്ത്യാനണന്നുള്ള  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്  നഗരപന്ത്യാലെനികേ  നനിയമതനിനലെ  വകുപ്പെസ്റ്റ്
എടുത്തുമന്ത്യാറ്റുന ഒരു നനിയമമന്ത്യാണസ്റ്റ്  നമ്മള ഇവനിനടെ  ചെരച്ച നചെയ്യനപ്പെടുനതസ്റ്റ്.  ഇതനില്
പ്രധന്ത്യാനനപ്പെട്ട  വനിഷയണ  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനി  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്  ബനില്ലുമന്ത്യായനി
ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ്  മറുപടെനി  പറഞ്ഞകപ്പെന്ത്യാള  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.,  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  തമ്മനിലുള്ള
അനരനതക്കന്ത്യാള ഉപരനിയന്ത്യായനി  ആശയപരമന്ത്യായനിടള്ള ഒരു ഏകേസ്പീകേരണ സകഭന്ത്യാവണ
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പ്രസണഗതനില് ഞന്ത്യാന കകേട.  ഒനസ്റ്റ്  മദന  വരജനവുണ മദന  നനികരന്ത്യാധനവുണ,
അവസന്ത്യാനമന്ത്യായനി  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  മദനനനികരന്ത്യാധനതനികലെക്കസ്റ്റ്  തനന  എത്തുനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്.
സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായുണ  രണസ്റ്റ്  കചെരനിയനില്നനിനസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാരനിക്കുനമങനിലുണ  കകേരളതനിനന്റെ
നപന്ത്യാതുസമൂഹണ  ആഗ്രഹനിക്കുന  ഒരു  വനിഷയതനികലെക്കസ്റ്റ്  എതണനമന്നുള്ള  ആഗ്രഹമുണസ്റ്റ്.
പനക  അതനില്  നമ്മുനടെ  തകദ്ദേശസകയണഭരണ  സന്ത്യാപനങ്ങനള  വനിശകന്ത്യാസതനിനലെടുക്കുനതു
നകേന്ത്യാണസ്റ്റ് എനന്ത്യാണസ്റ്റ് നതറസ്റ്റ്?  ഇതന്ത്യാണസ്റ്റ് നമ്മള കൂലെങഷമന്ത്യായനി ചെനിനനികക്കണ കേന്ത്യാരനണ.
കകേരളതനിനന്റെ  നപന്ത്യാതുതന്ത്യാല്പ്പെരനതനില്  ഏറവുണ  കൂടുതല്  ഇടെനപടുനതസ്റ്റ്  പ്രന്ത്യാകദശനികേമന്ത്യായനി
ചെനിനനിക്കുന  നപന്ത്യാതുപ്രവരതകേരന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അവരക്കന്ത്യാണസ്റ്റ്  ആ  വനിഷയതനില്  ഏറവുണ
കൂടുതല്  സകസ്പീകേന്ത്യാരനതയുള്ളതസ്റ്റ്.  അവരന്ത്യാണസ്റ്റ്  നമ്മനളനയന്ത്യാനക്ക  നനിയമസഭയനികലെക്കസ്റ്റ്
പറഞ്ഞയച്ചതസ്റ്റ്. അവരുനടെനയന്ത്യാനക്ക പനിന്തുണയുനടെയുണ അവരുനടെനയന്ത്യാനക്ക ആഗ്രഹതനിനന്റെയുണ
അടെനിസന്ത്യാനതനിലെന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇഒൗ  നനിയമനനിരമ്മന്ത്യാണ  സഭയനികലെക്കസ്റ്റ്  എലന്ത്യാവരുണ  എതനി
കചെരനനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഗ്രന്ത്യാമതലെതനികലെക്കസ്റ്റ് അധനികേന്ത്യാരണ നകേന്ത്യാടുക്കുകേനയന്നുള്ളതസ്റ്റ് പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ്
ആക്ടസ്റ്റ് പ്രകേന്ത്യാരണ ഭരണഘടെനന്ത്യാ കഭദഗതനിയനിലൂനടെ എടുത ഏറവുണ സപ്രധന്ത്യാനമന്ത്യായ ഒരു
തസ്പീരുമന്ത്യാനമന്ത്യാണസ്റ്റ്. 

നഗരപന്ത്യാലെനികേന്ത്യാ  നനിയമതനിനലെ  447-ഉണ  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്  നനിയമതനിനലെ
232-ഉണ  വകുപ്പുകേളനില്  പറയനപ്പെടുന  കഭദഗതനികേള  എടുത്തു  കേളയുകമന്ത്യാള  ഉണന്ത്യാകേന്ത്യാവുന
അസകസതകേള  ഒരുപകക  കപന്ത്യാസനിറസ്പീവന്ത്യായനിടണ  നനഗറസ്പീവന്ത്യായനിടണ  ചെനിത്രസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാണ.  പകക
നപന്ത്യാതുജനങ്ങളുനടെ മുമനില് സകസ്പീകേന്ത്യാരനമന്ത്യായനിടള്ള നടെപടെനികേള ഒരു സഭനയടുക്കുകമന്ത്യാള
അതനിനന മന്ത്യാറനിനനിരകതണതന്ത്യായനിട്ടനില. എനന്ത്യാല് അവരക്കസ്റ്റ് അവകേന്ത്യാശണ നകേന്ത്യാടുക്കുനകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ
അതനിനന  നനിയനനിക്കന്ത്യാന  കേഴനിയുന  തരതനിലുള്ള  പലെ  സന്ത്യാഹചെരനവുണ  നകേന്ത്യാണ
വരുനതനിനസ്റ്റ്  ബുദനിമുട്ടനില.  ഇവനിനടെ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപന്ത്യാനലെ  സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്  ബനിഷപ്പുമന്ത്യാരുണ
മദനവരജന സമനിതനികേളുണ  പനങടുത ധന്ത്യാരന്ത്യാളണ സമരങ്ങള  നടെനനിടണസ്റ്റ്.  നമ്മള
ഒരു പുതനിയ മദന നയതനികലെയസ്റ്റ് വരുന്നു എന്നു വരനികേയുണ ആ നനിലെപന്ത്യാടുകേള പ്രതനകതനില്
വനകമന്ത്യാക്കുകേയുണ നചെയ സമയതസ്റ്റ്  അതനിനന എതനിരതനിടണസ്റ്റ്.  സമരങ്ങള ഉണന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്,
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ഇല  എനസ്റ്റ്  വനിചെന്ത്യാരനിക്കന്ത്യാന  പന്ത്യാടെനില.  എത്രകയന്ത്യാ  സലെങ്ങളനില്  നകേ.സനി.ബനി.സനി.
കപന്ത്യാലുണ  കനരനിട്ടസ്റ്റ്  വനസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മുഖനമനനിനയയുണ  വകുപ്പുമനനിനയയുണ  കേണതന്ത്യായനി
പത്രങ്ങളനില്നനിനസ്റ്റ് അറനിയന്ത്യാന കേഴനിഞ്ഞനിടണസ്റ്റ്.  സകസ്പീകേന്ത്യാരനമന്ത്യായ നടെപടെനിയന്ത്യാണസ്റ്റ് എനസ്റ്റ്
വനിചെന്ത്യാരനികക്കണതനിനുപരനിയന്ത്യായനി  അക്കന്ത്യാരനങ്ങള  കുകറക്കൂടെനി  ആഴതനില്  ചെരച്ച  നചെകയ്യണ
വനിഷയണ തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്,  അതനില് യന്ത്യാനതന്ത്യാരു സണശയവുമനില.  മന്ത്യാത്രമല മദനതനിനന്റെ
ലെഭനത  കുറച്ചുനകേന്ത്യാണവരന്ത്യാനുണ  ഉപകഭന്ത്യാഗണ  കുറയന്ത്യാനുണ  ശമനികക്കണതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ലെഭനത
വരദനിച്ചന്ത്യാല്  ഇതനിനുള്ള തന്ത്യാലരനണ വരദനിക്കുണ എനതന്ത്യാണസ്റ്റ്. ലെഭനത കുറഞ്ഞന്ത്യാല് ഇതസ്റ്റ്
കുറയുകേയുണ  നചെയ്യുണ.  ബന്ത്യാനഡനിയനിലുണ  ബനിയറനിലുമുള്ള  ആളക്കകഹന്ത്യാള  നപരനസകന്റെജനിനന
കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  നകേ.  ഡനി.  പ്രകസനന പറഞ.  രണസ്റ്റ് കുപ്പെനികയ കേനിടന്നുളനവങനില്
അതുണ  കുടെനിച്ചസ്റ്റ്  നപന്ത്യായ്നക്കന്ത്യാള്ളുണ.  ഗ്രന്ത്യാമസ്പീണ  കമഖലെയനില്  മദനതനിനന്റെ  ലെഭനത  കുറയുകമന്ത്യാള
ഉപകയന്ത്യാഗതനിലുണ  കുറനച്ചന്ത്യാനക്ക  കുറവുണന്ത്യാകുണ.  അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ  കുടുണബങ്ങളനില്  കുകറനയകറ
സമന്ത്യാധന്ത്യാനവുണ ഉണന്ത്യാകുണ.  കുടെനിക്കുനവനസ്റ്റ്   അനുഭവനപ്പെടുന സകനന്ത്യാഷവുണ ദദുഃഖവുണ മന്ത്യാത്രമല,
ഇതസ്റ്റ്  നപന്ത്യാതുസമൂഹതനിനുണന്ത്യാക്കുന കദന്ത്യാഷവശങ്ങള കൂടെനി  ചെരച്ച നചെകയ്യണതുണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് മറച്ചുവച്ചനിട്ടസ്റ്റ് കേന്ത്യാരനമനില.  ആധുനനികേ യുഗതനില് നമ്മുനടെ വനിദനന്ത്യാരതനികേളനികലെയസ്റ്റ്
ഒരു പരനികശന്ത്യാധന നടെതണണ.  മദനണ  മന്ത്യാത്രമല കേഞന്ത്യാവുണ  അകതന്ത്യാനടെന്ത്യാപ്പെണ മറസ്റ്റ്  തരതനിലുള്ള
ലെഹരനി  പദന്ത്യാരതങ്ങളുണ  വളനര  വനന്ത്യാപകേമന്ത്യായനി  കകേരളതനികലെയസ്റ്റ്  വരുനതന്ത്യായുള്ള
പത്രവന്ത്യാരതകേള നന്ത്യാണ കേന്ത്യാണുന്നുണസ്റ്റ്.  കേഞന്ത്യാവസ്റ്റ് പനിടെനിച്ചതന്ത്യായനിടള്ള വന്ത്യാരതകേള നന്ത്യാണ
വന്ത്യായനിച്ചസ്റ്റ്  മടുക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ  നനിലെയനിലുള്ള  ദൂഷനിതസകഭന്ത്യാവണ  വരദനിച്ചുവരുന
സന്ത്യാഹചെരനതനില് അതനിനന നനിയനനികക്കണ സകസ്പീകേന്ത്യാരനമന്ത്യായ നനിലെപന്ത്യാടുകേനളടുക്കന്ത്യാന
ത്രനിതലെ  പഞന്ത്യായത്തുകേനള  വനിശകന്ത്യാസതനിനലെടുകക്കണതുണസ്റ്റ്.  ജനകേസ്പീയന്ത്യാസൂത്രണതനില്
ആരനക്കങനിലുണ നതറ്റു പറയന്ത്യാന കേഴനിയുകമന്ത്യാ?

കഡന്ത്യാ  .   എന  .   ജയരന്ത്യാജസ്റ്റ്:  സര, ഇവനിനടെ സൂചെനിപ്പെനിച്ചതു കപന്ത്യാനലെ മദനപന്ത്യാനതനിനന്റെ
തലെങ്ങള  വനതനസ്തമന്ത്യായനി  മന്ത്യാറുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്  പലെ  ലെഹരനികേളുണ  പുതനിയ  തലെമുറ
ഉപകയന്ത്യാഗനിക്കുന സന്ത്യാഹചെരനമുണസ്റ്റ്.  മലെയന്ത്യാളനിക്കസ്റ്റ് മദനപന്ത്യാനതനിനസ്റ്റ് അവകന്റെതന്ത്യായ ഒരു
രസ്പീതനി ഉണന്ത്യായനിരുന്നു.  നതങ്ങനില്നനിനസ്റ്റ് കേനിടന കേള്ളസ്റ്റ് മദനമല എനസ്റ്റ് കകേരളതനിനന്റെ
എനനകസസ്റ്റ് വകുപ്പുമനനിയന്ത്യായനിരുന കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ് എനന്റെ അച്ഛന നടെതനിയ പ്രസ്തന്ത്യാവന
അനസ്റ്റ്  വനിവന്ത്യാദമുണന്ത്യാക്കനിയനിരുന്നു.  പകക  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  അകത  നതങ്ങനില്  നനിനസ്റ്റ്  നസ്പീര
ഉത്പന്ത്യാദനിപ്പെനിക്കന്ത്യാന കേഴനിഞ.  യഥന്ത്യാരതതനില് നല നതങ്ങനിന കേള്ളസ്റ്റ് ഒരു നമഡനിസനിനന്ത്യാണസ്റ്റ്.
എനന്ത്യാല്  ഇനസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  കേനിട്ടന്ത്യാനനില.  ഇനസ്റ്റ്  കേനിടന  മദനണ  ഏറവുണ  കേകന്ത്യാളനിറനി  കുറഞ്ഞതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
മലെയന്ത്യാളനിയുനടെ  മദനപന്ത്യാനകതന്ത്യാടുള്ള  സമസ്പീപനണ  പഴയ  ആളുകേള  പറഞ്ഞസ്റ്റ്  കകേട്ടതസ്റ്റ്
അതനിനനന്ത്യാരു  പഞശസ്പീലെമുണന്ത്യായനിരുന്നു  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  'പകേലെരുതസ്റ്റ്,  പലെരരുതസ്റ്റ്,  പറയരുതസ്റ്റ്,
പന്ത്യാലെരുതസ്റ്റ്,  പഴമരുതസ്റ്റ്  തുടെങ്ങനിയ  അഞസ്റ്റ്  ശസ്പീലെങ്ങള,  അതന്ത്യായതസ്റ്റ്  പകേല്  മദനപനിക്കരുതസ്റ്റ്,
ഒതനിരനി ആളുകേള കചെരനസ്റ്റ് മദനപനിക്കരുതസ്റ്റ്, മറ്റുള്ളവകരന്ത്യാടെസ്റ്റ് പറയരുതസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് പറയുന
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രസ്പീതനിയുണന്ത്യായനിരുന്നു.  മദനപന്ത്യാനതനിനുകപന്ത്യാലുണ അതനികന്റെതന്ത്യായ വനിശുദനി കേന്ത്യാത്തുസൂകനിച്ചനിരുന
സണസ്കന്ത്യാരണ ഉണന്ത്യായനിരുന്നു. എനന്ത്യാല് ആ സണസ്കന്ത്യാരണ നഷനപ്പെടുകേയുണ കറന്ത്യാഡനില് എവനിനടെ വച്ചുണ
മദനണ  കേഴനിക്കുന  രസ്പീതനിയനില്  മന്ത്യാറനികപ്പെന്ത്യാവുകേയുണ  നചെയനിരനിക്കുന  സന്ത്യാഹചെരനതനില്
ഇതരണ പുതനിയ സന്ത്യാപനങ്ങള കൂടെനി നന്ത്യാട്ടനിനപുറങ്ങളനികലെയസ്റ്റ് കേടെന്നുവരുകമന്ത്യാള അതസ്റ്റ്
അസകസതകേള വരദനിക്കന്ത്യാന ഇടെയന്ത്യാക്കനികല?

ശസ്പീ  .    കറന്ത്യാഷനി  അഗസനിന:  സര,  ഒരു കേന്ത്യാലെഘട്ടതനിനന്റെ മന്ത്യാറനതക്കുറനിച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ്
ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  അണഗണ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്.  നന്ത്യാരന്ത്യായണക്കുറുപ്പുസന്ത്യാര  മനനിയന്ത്യായനിരുന
കേന്ത്യാലെതസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ കേന്ത്യാരനണ,  നസ്പീരയുനടെ ഉത്പന്ത്യാദനവുമന്ത്യായനി ബനനപ്പെട്ടസ്റ്റ് എതന്ത്യാന
കവണനിവന  സമയനതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  ചെനിനനിക്കന്ത്യാവുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതരതനിലുള്ള
ആശയങ്ങള ദസ്പീരഘവസ്പീകണകതന്ത്യാനടെ പറഞ്ഞ കനതന്ത്യാക്കന്മേന്ത്യാരുണ ചെനിനയുണ നമ്മുനടെ
സമൂഹതനില്  ഉണന്ത്യായനിരുന്നു  എന്നുള്ളതനില്  തരക്കമനില.  ഞന്ത്യാന  ഇവനിനടെ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്
മലെയന്ത്യാളനിയുനടെ  മദനപന്ത്യാനശസ്പീലെനതക്കുറനിച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ്.   അടുതകേന്ത്യാലെതസ്റ്റ്  എനന്റെ  ഒരു  സഹൃതസ്റ്റ്
നസ്യൂഇയര ആകഘന്ത്യാഷനിക്കന്ത്യാനന്ത്യായനി കേമനനിയന്ത്യായനി കകേന്ത്യാവളതസ്റ്റ് കപന്ത്യായനി,  എട്ടരമണനിക്കസ്റ്റ്
അവനിനടെനയതനി  ഒനപതര-പതസ്റ്റ്  മണനിയന്ത്യാവുകമന്ത്യാകഴയണ  തനിരനിച്ചു  കപന്ത്യാന്നു,  അവര
ഇറങ്ങനി കപന്ത്യാരുകമന്ത്യാള ഒരു മദന്ത്യാമ്മയുണ സന്ത്യായനിപ്പുണകൂടെനി വനസ്റ്റ് കഷക്കസ്റ്റ്ഹന്ത്യാന്റെസ്റ്റ് നകേന്ത്യാടുതസ്റ്റ്
അവനര അപ്രസ്പീകഷനറസ്റ്റ്  നചെയസ്റ്റ് നൂറസ്റ്റ് കഡന്ത്യാളര എടുതസ്റ്റ് സമ്മന്ത്യാനമന്ത്യായനി നകേന്ത്യാടുക്കുകേയുണ
നചെയ.  സന്ത്യായനിപ്പെസ്റ്റ് നന്ത്യാലെസ്റ്റ് മണനിക്കനിരുനതന്ത്യാണസ്റ്റ്, പതരയന്ത്യായനിടണ ഒരു കുപ്പെനി തസ്പീരക്കന്ത്യാന
പറനിയനില,  ഇവര  ഒനപതരയസ്റ്റ്  നചെനനിട്ടസ്റ്റ്  പതരയന്ത്യാവുകമന്ത്യാകഴയണ  ഒരു  കുപ്പെനിയുണ
തസ്പീരതസ്റ്റ്  മനിടുക്കരന്ത്യായനി  കപന്ത്യാവുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്,  ഇതസ്റ്റ്  കേണസ്റ്റ്  സകനന്ത്യാഷകതന്ത്യാനടെ  സന്ത്യായനിപ്പെസ്റ്റ്
നൂറസ്റ്റ്  കഡന്ത്യാളര  സമ്മന്ത്യാനമന്ത്യായനി  നകേന്ത്യാടുതസ്റ്റ്  അഭനിനന്ദേനിച്ച  ചെരനിത്രണ  എനന്റെ  സഹൃതസ്റ്റ്
പറഞ.  ഇതസ്റ്റ് സതനമന്ത്യാണസ്റ്റ്, മലെയന്ത്യാളനിയുനടെ മദനപന്ത്യാനശസ്പീലെണ മന്ത്യാറനിയതനിനന്റെ ബുദനിമുട്ടസ്റ്റ്,
എത്രകവണനമങനിലുണ  മദനണ  കേഴനിക്കന്ത്യാനമനസ്റ്റ്  ധരനിക്കുന ഒരു സമൂഹമന്ത്യായനി  മന്ത്യാറനി  എനതന്ത്യാണസ്റ്റ്,
അവരുനടെ മുനപനികലെയസ്റ്റ്  ലെഭനത കുറയന്ത്യാനുള്ള നസ്പീക്കങ്ങളുമന്ത്യായനി കേടെന്നുവകരണതന്ത്യാണസ്റ്റ്
എന നപന്ത്യാതുസമൂഹതനിനന്റെ ധന്ത്യാരണയുണകൂടെനി നമുക്കസ്റ്റ് ചെരച്ചന്ത്യാ വനിഷയമന്ത്യാകക്കണതന്ത്യാണസ്റ്റ്.

ജനകേസ്പീയന്ത്യാസൂത്രണണ, പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ്, കുടുണബശസ്പീ, ജനനനമത്രനി കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ്,
എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.,  ജനനനമത്രനി  എനനകസസ്റ്റ്  ഉളനപ്പെനടെയുള്ളവനയലന്ത്യാണ  ഏറവുണ  നല
കേന്ത്യാരനങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഞന്ത്യാന ഇതനില്  കേന്ത്യാണുന പ്രകതനകേത ഇഒൗ പ്രസന്ത്യാനങ്ങളനിനലെലന്ത്യാണ നമ്മള
കൂടുതല്  സകസ്പീകേന്ത്യാരനമന്ത്യായനി  എടുതനിടള്ളതസ്റ്റ്  പ്രന്ത്യാകദശനികേമന്ത്യായനിടള്ള  ജനപ്രതനിനനിധനികേകളയുണ
അവനിനടെയുള്ള ജനങ്ങളുനടെ തന്ത്യാലരനവുണ അവരുനടെ അവയരനനസ്സുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ജനനനമത്രനി
കപന്ത്യാലെസ്പീസസ്റ്റ് നലതന്ത്യാനണനസ്റ്റ് പറയന്ത്യാന കേഴനിയുനതസ്റ്റ് എന്തുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്?  ജനങ്ങളുണ കപന്ത്യാലെസ്പീസണ
തമ്മനിലുള്ള  ബനണ  നമച്ചനപ്പെടുതനിനക്കന്ത്യാണവരുനതനിലുള്ള  അവയരനസസ്റ്റ്  തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്,
അതനില്  സണശയമനില.  ഇതരണ  കേന്ത്യാരനങ്ങനളനയലന്ത്യാണ  പൂരണ  വനിശകന്ത്യാസതനിനലെടുക്കന്ത്യാന
കേഴനിയുന നമുക്കസ്റ്റ് ഇഒൗ വനിഷയതനില് ത്രനിതലെ പഞന്ത്യായത്തുകേളുനടെ ഭരണ സമനിതനിനയ
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വനിശകന്ത്യാസതനിനലെടുകക്കണതനില  എന  വനിചെന്ത്യാരണ  ആവശനമനില.  സമ്മനിശമന്ത്യായ  വനികേന്ത്യാരമന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഉരുതനിരനിഞവരുനതസ്റ്റ് എന്നുള്ള കേന്ത്യാരനതനില് സണശയമനില.  നമ്മള കരന്ത്യാഗങ്ങളുനടെ
കേന്ത്യാരനനമടുതന്ത്യാല്  കേരള,  ഉദര  സണബനമന്ത്യായ  കരന്ത്യാഗങ്ങള  വരദനിച്ചുവരനികേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.
ലെനിവര  സനികറന്ത്യാസനിസസ്റ്റ്  വരുനതസ്റ്റ്  മദനണ  കേഴനിച്ചതുനകേന്ത്യാണല.  പകക  കേണക്കുകേള
സമരതനിക്കുനതസ്റ്റ് മദനതനിനന്റെ ഉപകയന്ത്യാഗണ കൂടുതലുള്ള ആളുകേളനില് ഇതസ്റ്റ് വരന്ത്യാനുള്ള
സന്ത്യാദനത  വരദനിച്ചുവരുന്നു  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അങ്ങനന  ആകരന്ത്യാഗനപരമന്ത്യായ  പ്രശ്നങ്ങളനികലെയണ
മദനതനിനന്റെ  ഉപകയന്ത്യാഗണ  തള്ളനിവനിടുന്നുണസ്റ്റ്.  വനിദനന്ത്യാരതനികേളുനടെ  കേന്ത്യാരനനമടുതന്ത്യാല്,
സമ്പൂരണ കേന്ത്യായനികേകമതന്ത്യാ പരനികശന്ത്യാധന നടെതനിയകപ്പെന്ത്യാള കകേരളതനിനലെ കുട്ടനികേള
ധന്ത്യാരന്ത്യാളമന്ത്യായനി പുറതന്ത്യാക്കനപ്പെടകപന്ത്യായനി. ഇനസ്റ്റ് പ്രഷറുണ നകേന്ത്യാളകസ്ട്രേന്ത്യാളുണ ഹയര നസക്കണറനിയനില്
പഠനിക്കുന  കുട്ടനികേളനില്കപ്പെന്ത്യാലുണ  കേണ  തുടെങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നു,  അനതലന്ത്യാണ  മദനണ  കേഴനിച്ചതനിനന്റെ
കപരനിലെന്ത്യാനണനല  പറയുനതസ്റ്റ്.  നമ്മുനടെ  ഓകരന്ത്യാ  രസ്പീതനിയനിലുണ  വരുന  മന്ത്യാറണ,  അതസ്റ്റ്
ഭകണ കേന്ത്യാരനതനിലെന്ത്യാകേന്ത്യാണ, മറസ്റ്റ് കമഖലെകേളനിലെന്ത്യാകേന്ത്യാണ.  ഇക്കന്ത്യാരനങ്ങള ചെനിനനിക്കുകമന്ത്യാള
മദനന്ത്യാസകനി  മന്ത്യാത്രമല  മയക്കുമരുനനിനന്റെ  ആകേരഷണസ്പീയ  കമഖലെയനികലെയണ  കേടെന്നു
കപന്ത്യാകേന്ത്യാനുള്ള അവസരങ്ങള അവരക്കസ്റ്റ് കേനിട്ടനിനക്കന്ത്യാണനിരനിക്കുകേയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇക്കന്ത്യാരനങ്ങനളക്കുറനിനച്ചലന്ത്യാണ ഗഹനമന്ത്യായനി ചെരച്ച നചെയ്യനപ്പെകടെണതന്ത്യായനിടണസ്റ്റ്.

1995-ല്  ഞന്ത്യാന  വനിദനന്ത്യാരതനി  പ്രസന്ത്യാനതനിനസ്റ്റ്  കനതൃതകണ  നകേന്ത്യാടുക്കുന  സമയതസ്റ്റ്
കേന്ത്യാസരകഗന്ത്യാഡമുതല് തനിരുവനനപുരണ വനര കേന്ത്യാല്നടെയന്ത്യാത്ര നടെതനിയനിരുന്നു. നടെന്നു
കപന്ത്യാകുന  വഴനികേളനില്  കേണമുട്ടനിയ  വനിദനന്ത്യാരതനികേളുണ  യുവന്ത്യാക്കളുമന്ത്യാനയന്ത്യാനക്ക ഞന്ത്യാന
സണവദനിച്ചനിരുന്നു. അതനിനുകശഷണ ഒരു വനികമന്ത്യാചെന മന്ത്യാരഗ്ഗകരഖ അനനത മുഖനമനനി
ആയനിരുന ശസ്പീ. എ. നകേ. ആന്റെണനിക്കസ്റ്റ് നകേന്ത്യാടുത്തു. അനനത കേന്ത്യാല്നടെ യന്ത്യാത്രയനില്
വളനരകയനറ ആളുകേളുമന്ത്യായനി സണവദനിക്കന്ത്യാന കേഴനിഞ്ഞകപ്പെന്ത്യാള മനസനിലെന്ത്യായതസ്റ്റ് എഞനിനസ്പീയറനിണഗസ്റ്റ്,
എണ.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.  ഉളനപ്പെനടെയുള്ള  നപ്രന്ത്യാഫഷണല്  കകേന്ത്യാകളജുകേളനില്  പഠനിക്കുനവരനില്
കപന്ത്യാലുണ മദനന്ത്യാസകനിയുണ അതനിനന്ത്യായുള്ള സന്ത്യാഹചെരനവുണ വരദനിച്ചുവരുന്നു എനന്ത്യാണസ്റ്റ്.
കേന്ത്യാലെതനിനന്റെ  മന്ത്യാറമനുസരനിച്ചസ്റ്റ്  ഇതനില്  കുറവുണന്ത്യായനിട്ടനില.  വളനര  കേരശനമന്ത്യായനി
ഇതരണ  കേന്ത്യാരനങ്ങനളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ചെരച്ച നചെകയ്യണ നനലന്ത്യാരു കവദനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  നനിയമസഭ.
പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് നഗരപന്ത്യാലെനികേന്ത്യാ നനിയമതനിനലെ ചെനിലെ വകുപ്പുകേള എടുത്തുകേളഞ്ഞതനിനന്റെ
കപരനില്  അബ്കേന്ത്യാരനി  നനിയമവുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെടുതനി  തരക്കമുണന്ത്യാകേന്ത്യാതനിരനിക്കന്ത്യാന
തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുക്കുകമന്ത്യാള  പഞന്ത്യായതനിനന്റെ  അധനികേന്ത്യാരങ്ങളകൂടെനി  വനിശകന്ത്യാസതനിനലെടുക്കന്ത്യാന
നമുക്കസ്റ്റ്  കേഴനിയണനമന  റനികേകസന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനനിക്കുള്ളതസ്റ്റ്.  അബ്കേന്ത്യാരനി  ഷന്ത്യാപ്പെസ്റ്റ്  സന്ത്യാപനിക്കുനതസ്റ്റ്
സണബനനിച്ചസ്റ്റ്  സണസന്ത്യാനതസ്റ്റ്  പുതനിയ നയണ രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനന്ത്യായനി  അബ്കേന്ത്യാരനി
ഷന്ത്യാപ്പെസ്റ്റ്  നനലെസനസസ്റ്റ്  നല്കുനതനിനുള്ള  അധനികേന്ത്യാരണ  ഏകേസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  നനിയമ
കഭദഗതനി  നടെത്തുനതസ്റ്റ്  ഉചെനിതമന്ത്യാനണങനിലുണ  തകദ്ദേശസകയണഭരണ  സന്ത്യാപനങ്ങളുനടെ
അധനികേന്ത്യാരണ  പൂരണമന്ത്യായുണ  എടുത്തുമന്ത്യാറ്റുനതസ്റ്റ്  ആശങന്ത്യാജനകേമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഷന്ത്യാപ്പുകേള  സന്ത്യാപനിക്കുന
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പ്രകദശനത സണബനനിച്ച പ്രന്ത്യാകദശനികേ വനിഷയങ്ങള അടുതറനിയന്ത്യാവുനതുണ അനുകയന്ത്യാജനമന്ത്യായ
സലെങ്ങള തനിരനിച്ചറനിയന്ത്യാവുനതുണ തകദ്ദേശസകയണഭരണ സന്ത്യാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്.
വനിദനന്ത്യാഭനന്ത്യാസ  സന്ത്യാപനതനിനന്റെകയന്ത്യാ  ആരന്ത്യാധനന്ത്യാലെയങ്ങളുകടെകയന്ത്യാ  സമസ്പീപതസ്റ്റ്  അബ്കേന്ത്യാരനി
ഷന്ത്യാപ്പെസ്റ്റ്  സന്ത്യാപനിക്കുനതസ്റ്റ്  സണബനനിച്ചന്ത്യാണസ്റ്റ്  നനിയമതനിനന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുനതസ്റ്റ്.
എനന്ത്യാല്  ജനസന്ത്യാന്ദ്രത  കൂടെനിയ  കമഖലെകേള,  മതപരമന്ത്യായനി  പ്രന്ത്യാധന്ത്യാനനമരഹനിക്കുന
പ്രകദശണ,  നപന്ത്യാതുസമന്ത്യാധന്ത്യാനനതയുണ  സന്ത്യാന്മേന്ത്യാരഗ്ഗനികേ  തന്ത്യാലരനങ്ങനളയുണ  ബന്ത്യാധനിക്കുന
കമഖലെകേള  തുടെങ്ങനിയ  പ്രകദശങ്ങള  ഒഴനിവന്ത്യാക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കൃതനമന്ത്യായ  നടെപടെനികേള
സകസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാന കേഴനിയുനതസ്റ്റ്  പ്രന്ത്യാകദശനികേ ഭരണകൂടെതനിനസ്റ്റ്  മന്ത്യാത്രമന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതനിനന്ത്യാല്
കകേരള  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി  ആക്ടസ്റ്റ്  കഭദഗതനി  വരുകമന്ത്യാള  അബ്കേന്ത്യാരനി  ഷന്ത്യാപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്
നനലെസനസസ്റ്റ്  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസകയണഭരണ  സന്ത്യാപനങ്ങളുനടെ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള
കൂടെനി  പരനിഗണനിക്കണനമനന്ത്യാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  പറയന്ത്യാനുള്ളതസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  തകദ്ദേശ
സകയണഭരണ സന്ത്യാപനങ്ങനള  വനിശകന്ത്യാസതനിനലെടുക്കന്ത്യാന  കേഴനിയണണ.  നപന്ത്യാതു  സമൂഹതനിനന്റെ
സപ്രധന്ത്യാനമന്ത്യായ ഒരു വനിഷയമന്ത്യായനി ഇതനിനന കേന്ത്യാണന്ത്യാന കേഴനിയണണ.  ഇതസ്റ്റ്  പരസരണ
തരക്കമുനയനികക്കണ  വനിഷയമന്ത്യായനി  കതന്ത്യാനനിയനിട്ടനില.  മദനനനികരന്ത്യാധനവുണ  മദനവരജനവുണ
തമ്മനിലുള്ള  യന്ത്യാനതന്ത്യാരു  തടെസതനിനന്റെയുണ  ആവശനമനിനലനസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനി
സണസന്ത്യാരനിച്ചകപ്പെന്ത്യാള പറഞ്ഞനിരുന്നു.  രണണ ഒരുപകക ആവശനമന്ത്യായനിരനിക്കന്ത്യാണ.  ഞങ്ങളുനടെ ഇഒൗ
നനിലെപന്ത്യാടെസ്റ്റ്  മദനനനികരന്ത്യാധനതനികലെയന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  മനനി  പറഞ്ഞതനിനന
കപന്ത്യാസനിറസ്പീവന്ത്യായനിതനന  കേന്ത്യാണുകേയുണ  പൂരണമന്ത്യായനി  ഉളനക്കന്ത്യാള്ളുകേയുണ  നചെയ്യുന്നു.
അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസകയണഭരണ  സന്ത്യാപനങ്ങനളക്കൂടെനി  വനിശകന്ത്യാസതനിനലെടുക്കന്ത്യാന
കേഴനിയതക്കതരതനില്  അവരക്കസ്റ്റ്  നകേന്ത്യാടുത  അവകേന്ത്യാശങ്ങനളയുണ  ജനകേസ്പീയമന്ത്യായനിടള്ള
അധനികേന്ത്യാരങ്ങനളയുണ അധനികേന്ത്യാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനിനന്റെ നല സകഭന്ത്യാവനതയുണ മന്ത്യാറനി
നനിരതന്ത്യാനത,  ഭരണഘടെനന്ത്യാ  വനിരുദമലന്ത്യാനത  അതനില്നനിന്നുനകേന്ത്യാണതനന  നടെപടെനികേളക്കസ്റ്റ്
അനുസൃതമന്ത്യായനി  നകേന്ത്യാണകപന്ത്യാകേന്ത്യാന  കേഴനിയുന  കഭദഗതനിയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ആവശനനമനസ്റ്റ്  പറഞ
നകേന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞന്ത്യാന എനന്റെ വന്ത്യാക്കുകേള ഉപസണഹരനിക്കുന്നു.

പട്ടനികേജന്ത്യാതനി  പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികനന്ത്യാക്കസമുദന്ത്യായകകമവുണ  നനിയമവുണ  സന്ത്യാണസ്കന്ത്യാരനികേവുണ
പന്ത്യാരലെനമന്റെറനികേന്ത്യാരനവുണ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    ബന്ത്യാലെന):  സര,  2017-നലെ
കകേരള മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി കഭദഗതനി ബനിലനിനന്റെ ഉള്ളടെക്കനമന്നുപറയുനതസ്റ്റ് നനിലെവനിലുള്ള
നസകന  447-ല്  സബ്നസകന  7,  8,  9, 10  ഒഴനിവന്ത്യാക്കലെന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ്
തജനനമന്ത്യായുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്  (കഭദഗതനി)  ബനില്ലുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെട്ട  നസകന
232-നലെ 2, 3, 4, 5  കക്ലന്ത്യാസ്സുകേള. ഞന്ത്യാന കനരനത സൂചെനിപ്പെനിച്ചതുകപന്ത്യാനലെ പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ്
കദദഗതനിയുമന്ത്യായനി  ബനനപ്പെടള്ള  നസകന  232-നലെ  കക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ്  2-നസ്റ്റ് സമമന്ത്യാണസ്റ്റ്
മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി   കഭദഗതനി  ബനിലനിനലെ കക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ്  7.  പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്  കഭദഗതനി  ബനിലനിനലെ
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കക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ്  3-നസ്റ്റ്  സമമന്ത്യാണസ്റ്റ്  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി  കഭദഗതനി  ബനിലനിനലെ  കക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ്  8.
പഞന്ത്യായതസ്റ്റ്  രന്ത്യാജസ്റ്റ്  കഭദഗതനി  ബനിലനിനലെ  കക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ്  4-നസ്റ്റ്  സമമന്ത്യാണസ്റ്റ്  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി
കഭദഗതനി ബനിലനിനലെ കക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ് 9. പഞന്ത്യായതസ്റ്റ് രന്ത്യാജസ്റ്റ് കഭദഗതനി ബനിലനിനലെ കക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ് 5-നസ്റ്റ്
സമമന്ത്യാണസ്റ്റ്  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി  കഭദഗതനി  ബനിലനിനലെ  കക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ്  10.  അതന്ത്യായതസ്റ്റ്  കേണനന്റെലന്ത്യാണ
ഒന്നുതനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  കനരനത  ഞന്ത്യാന  പറഞ്ഞ  കേന്ത്യാരനണ  വസ്പീണണ
ആവരതനികക്കണതനില.  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  ടെനി.  എ.  അഹമ്മദസ്റ്റ്  കേബസ്പീര  സണസന്ത്യാരനിക്കുകമന്ത്യാള,
ഇതനിനസ്റ്റ്  വലെനിയ  വനിലെ  നകേന്ത്യാടുകക്കണനിവരുനമന്നു  പറഞ.  കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭയനികലെയള്ള
നതരനഞ്ഞടുപ്പെനിനന്റെ  മന്ത്യാനനിനഫകസന്ത്യായനില്  ഇക്കന്ത്യാരനണ  ഞങ്ങള  ജനങ്ങകളന്ത്യാടെസ്റ്റ്  പറഞ്ഞനിരുന്നു.
ഞങ്ങള ജനങ്ങളനില്നനിനസ്റ്റ് ഒന്നുണ മറച്ചുവച്ചനിട്ടനില.  അതനിനന്റെ ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള
അധനികേന്ത്യാരതനില്  വനതസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷണ  ഞങ്ങളുനടെ  ജനകേസ്പീയ  അടെനിതറ  തകേരനനിട്ടനില.
തകദ്ദേശസകയണഭരണ  സന്ത്യാപനങ്ങളനികലെയസ്റ്റ്  നടെന  നതരനഞ്ഞടുപ്പെനില്  ഇരുപതനില്
പനനണണതനിലുണ  വനിജയനിച്ചതസ്റ്റ്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ആണസ്റ്റ്.  ഇതുതനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  കലെന്ത്യാകേസ്റ്റ് സഭ
നതരനഞ്ഞടുപ്പെനിലുണ  കേന്ത്യാണന്ത്യാന  കപന്ത്യാകുനതസ്റ്റ്.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളനക്കതനിരന്ത്യായനി
ജനകേസ്പീയവനിധനിനയന്ത്യാന്നുമനില,  ഇനനി  എതനിരന്ത്യാവുകേയുമനില.  ഇതസ്റ്റ്  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനികേളുനടെ
സഗമമന്ത്യായ  പ്രവരതനണ  മുകനന്ത്യാടനകേന്ത്യാണകപന്ത്യാകുനതനിനസ്റ്റ്  സഹന്ത്യായകേമന്ത്യായനി.  അബ്കേന്ത്യാരനി
ആക്ടനിനുണ  ചെട്ടതനിനുണ  വനിരുദമന്ത്യായുള്ള ഒരു സമസ്പീപനണ  പഞന്ത്യായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  സകസ്പീകേരനിക്കന്ത്യാന
കേഴനിയനില.  പഞന്ത്യായനതടുക്കുന  തസ്പീരുമന്ത്യാനതനിനസ്റ്റ്  വനിരുദമന്ത്യായനി  എനനകസസ്റ്റ്  വകുപ്പെനിനുണ
തസ്പീരുമന്ത്യാനനമടുക്കന്ത്യാന  കേഴനിയനില.  ഇങ്ങനന  രണസ്റ്റ്  കകേന്ത്യാണഫനിക്ടുകേളുള്ളതുനകേന്ത്യാണന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇഒൗ രൂപതനിലുള്ള കഭദഗതനി നകേന്ത്യാണവരന്ത്യാന നനിരബനനിക്കനപ്പെട്ടതസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശസകയണ
ഭരണ  സന്ത്യാപനങ്ങളുനടെ  അധനികേന്ത്യാരണ  ഞങ്ങളനിലന്ത്യാതന്ത്യാക്കുന്നുനവന്നുണ  അതന്ത്യാണസ്റ്റ്
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നന്റെ പന്ത്യാരമരനനമന്നുണ  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  എ.  പനി.  അനനില് കുമന്ത്യാര
പറഞ.  അധനികേന്ത്യാരവുണ  ആവശനമുള്ള  പണവുണ  (ബഡ്ജറനിനന്റെ  സനിണഹഭന്ത്യാഗവുണ)
തകദ്ദേശസകയണഭരണ സന്ത്യാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നകേന്ത്യാടുത്തു എന്നുമന്ത്യാത്രമല അവനയ കലെന്ത്യാക്കല്
നസല്ഫസ്റ്റ്  ഗവണനമന്റെന്ത്യായനി  ശകനിനപ്പെടുത്തുനതനിനുണ  വളരതനിനയടുക്കുനതനിനുണ  ശകമന്ത്യായ
നനിലെപന്ത്യാടെന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  സകസ്പീകേരനിച്ചതസ്റ്റ്.  73,  74  ഭരണഘടെനന്ത്യാ  കഭദഗതനിക്കുമുമസ്റ്റ്
കകേരളതനില് അധനികേന്ത്യാരതനിലുണന്ത്യായനിരുന ജനിലന്ത്യാ കേഒൗണസനില്, ഇ. നകേ. നന്ത്യായനന്ത്യാര
മുഖനമനനിയന്ത്യായനിരുന സമയതസ്റ്റ്,  ഏതു രൂപതനില് ആയനിരുന്നുനവനന്ത്യാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള
ഗളകച്ഛദണ  നടെതനിയതസ്റ്റ്.  ഞന്ത്യാന  അനസ്റ്റ്  പന്ത്യാലെക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്  ജനിലന്ത്യാ  കേഒൗണസനിലെനിനന്റെയുണ
ശസ്പീ. ടെനി.  നകേ.  ബന്ത്യാലെന കേണ്ണൂര ജനിലന്ത്യാ കേഒൗണസനിലെനിനന്റെയുണ ശസ്പീ.  നകേ. ബന്ത്യാലെന കകേന്ത്യാഴനികക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്
ജനിലന്ത്യാ കേഒൗണസനിലെനിനന്റെയുണ പ്രസനിഡന്റെന്ത്യായനിരുന്നു. ജനിലന്ത്യാ കേഒൗണസനിലെനിനന പനിരനിച്ചുവനിട്ട
സമയതസ്റ്റ്  ബഹുമന്ത്യാനനപ്പെട്ട  സകുമന്ത്യാര  അഴസ്പീകക്കന്ത്യാടെസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  നകേ.  കേരുണന്ത്യാകേരന
നടെതനിയതസ്റ്റ് ബന്ത്യാലെവധമന്ത്യാനണന്നുണ ഇതനിനസ്റ്റ് അനുഭവനികക്കണനിവരുനമന്നുമന്ത്യാണസ്റ്റ്. ജനിലന്ത്യാ
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കേഒൗണസനിലുകേള എന്നുപറയുനതസ്റ്റ് ജനിലന്ത്യാ ഭരണ സണവനിധന്ത്യാനമന്ത്യായനിരുന്നു.  അതനിനന
തകേരതവരന്ത്യാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള.  എനനിട്ടന്ത്യാണസ്റ്റ് നനിങ്ങള ഇകപ്പെന്ത്യാള അധനികേന്ത്യാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേ
രണതനിനസ്റ്റ്  ഞങ്ങളന്ത്യാണസ്റ്റ്  എതനിരസ്റ്റ്  എന്നുപറയുനതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള പറയുനതസ്റ്റ്  കകേട്ടന്ത്യാല്
പരനിപൂരണമന്ത്യായുണ വനികദശ മദനവുണ കേള്ളുഷന്ത്യാപ്പുമനിലന്ത്യാത കകേരളനതയന്ത്യാണസ്റ്റ് ഞങ്ങള
അധനികേന്ത്യാരതനില്  വനകപ്പെന്ത്യാള  നനിങ്ങള  ഏല്പ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്  എനന്ത്യാണസ്റ്റ്  കതന്ത്യാന്നുനതസ്റ്റ്.
നനിങ്ങള ഞങ്ങനള ഏല്പ്പെനിച്ചുതന  32  നനഫവസ്റ്റ്  സന്ത്യാര  കഹന്ത്യാട്ടലുകേള തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇകപ്പെന്ത്യാഴുമുള്ളതസ്റ്റ്.  ഒനരണണ വരദനിപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ് കഫന്ത്യാര ക്ലന്ത്യാസസ്റ്റ് സകന്ത്യാഭന്ത്യാവനികേമന്ത്യായുണ  നനഫവസ്റ്റ്
സന്ത്യാര  ക്ലന്ത്യാസനിഫനികക്കഷനനികലെയസ്റ്റ്  വനകപ്പെന്ത്യാള  ഓകട്ടന്ത്യാമന്ത്യാറനിക്കന്ത്യായനി  മന്ത്യാറനിയതന്ത്യാണസ്റ്റ്.
നനിങ്ങള  ഏല്പ്പെനിച്ച  815  ബനിയര  ആന്റെസ്റ്റ്  നനവന  കഹന്ത്യാട്ടലുകേള  തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്
ഇകപ്പെന്ത്യാഴുമുള്ളതസ്റ്റ്.  അതനില് എലന്ത്യാ കഹന്ത്യാട്ടലുകേളുണ  പ്രവരതനിക്കുന്നുമനില.  അതുകപന്ത്യാനലെ
നനിങ്ങള  ഏല്പ്പെനിച്ച  അത്രയുണ  കേള്ളുഷന്ത്യാപ്പുകേള  തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെന്ത്യാഴുമുള്ളതസ്റ്റ്.  മദന
നനികരന്ത്യാധനതനിനന്റെ  ഭന്ത്യാഗമന്ത്യായനി  മദനമനിലന്ത്യാത  കകേരളനതയന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  അധനികേന്ത്യാരതനില്
വനകപ്പെന്ത്യാള ഏല്പ്പെനിച്ചനതനസ്റ്റ് നനിങ്ങള ആകരന്ത്യാടെന്ത്യാണസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങളുനടെ നയണ
മദനവരജനമന്ത്യാനണനസ്റ്റ്  ഞങ്ങള  കനരനത  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  ആതനനനികേമന്ത്യായനി  മദന
നനികരന്ത്യാധനതനികലെയസ്റ്റ്  എത്തുകേ  എന്നുള്ളതന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങളുനടെ  ലെകനണ.  അപ്രന്ത്യാകയന്ത്യാഗനികേമന്ത്യായനി
കകേരളതനിനലെ  ജനങ്ങളുനടെ  വനികേന്ത്യാരനത  മനസനിലെന്ത്യാക്കന്ത്യാനത  യന്ത്യാനനികേമന്ത്യായനി  മദന
നനികരന്ത്യാധനണ അടെനികച്ചല്പ്പെനിക്കന്ത്യാന പറനിനലന്നുള്ളതസ്റ്റ് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നലെ തനന ഘടെകേകേകനികേള
പറഞ്ഞതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  കകേന്ത്യാണഗ്രസനിനലെ  ചെനിലെ  കനതന്ത്യാക്കള  പറഞ്ഞതന്ത്യാണസ്റ്റ്.  ആ
അപ്രന്ത്യാകയന്ത്യാഗനികേമന്ത്യായ നയമന്ത്യാണസ്റ്റ് നനിങ്ങനള ഇഒൗ രസ്പീതനിയനികലെയസ്റ്റ് എതനിച്ചതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള
ഇനനിയുണ ആ നയതനില്തനനയന്ത്യാണസ്റ്റ് നനിലെയുറപ്പെനിക്കുനനതങനില് ഉപ്പുചെന്ത്യാക്കസ്റ്റ് ചെന്ത്യാരനിയ ചുമര
കപന്ത്യാനലെയന്ത്യാകുണ  പ്രതനിപകതനിനന്റെ  അവസ.  അതുനകേന്ത്യാണസ്റ്റ്  ഇഒൗ  ബനില്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനിക്കസ്റ്റ് അയയണനമന പ്രകമയണ ഞന്ത്യാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  ടെനി.  എ.  അഹമ്മദസ്റ്റ്  കേബസ്പീര  2017-നലെ  കകേരള  മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി
(കഭദഗതനി) ഓരഡനിനനസസ്റ്റ് നനിരന്ത്യാകേരനിക്കണനമന പ്രകമയണ പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുന്നുകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .   ടെനി  .   എ  .   അഹമ്മദസ്റ്റ് കേബസ്പീര : സര, ഞന്ത്യാന പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര: നനിരന്ത്യാകേരണ പ്രകമയണ സഭ നനിരന്ത്യാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ.  നകേ.  ഡനി.  പ്രകസനന,  അങ്ങയുനടെ  1(എ)  നമര  കഭദഗതനി  പ്രസസ്റ്റ്
നചെയ്യുന്നുകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .   നകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന  : സര, ഞന്ത്യാന പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. നകേ. ഡനി. പ്രകസനന അവതരനിപ്പെനിച്ച 1(എ) നമര കഭദഗതനി
സഭയുനടെ അനുമതനികയന്ത്യാനടെ പനിനവലെനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ.  കറന്ത്യാഷനി  അഗസനിന,  അങ്ങയുനടെ  2  (ബനി)  നമര  കഭദഗതനി  പ്രസസ്റ്റ്
നചെയ്യുന്നുകണന്ത്യാ?

ശസ്പീ  .   കറന്ത്യാഷനി അഗസനിന  : സര, ഞന്ത്യാന പ്രസസ്റ്റ് നചെയ്യുനനില.

മനി  .  സസ്പീക്കര: ശസ്പീ.  കറന്ത്യാഷനി അഗസനിന അവതരനിപ്പെനിച്ച  2(ബനി)  നമര കഭദഗതനി
സഭയുനടെ അനുമതനികയന്ത്യാനടെ പനിനവലെനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.

2017-നലെ കകേരള മുനനിസനിപ്പെന്ത്യാലെനിറനി  (കഭദഗതനി)  ബനില് തകദ്ദേശസകയണഭരണവുണ
ഗ്രന്ത്യാമവനികേസനവുണ  ഭവനനനിരമ്മന്ത്യാണവുണ  സണബനനിച്ച   IX-ാം  നമര  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്
കേമ്മനിറനിയുനടെ പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണനമന  പ്രകമയനത

അനുകൂലെനിക്കുനവര........

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര........

പ്രകമയണ  സഭ  അണഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  ബനില്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയുനടെ  പരനിഗണനയസ്റ്റ്
അയയന്നു.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ഓരഡര....  ഓരഡര....  സഭ  ഇകപ്പെന്ത്യാള  പനിരനിയുനതുണ  നന്ത്യാനള
രന്ത്യാവനിനലെ 8.30-നസ്റ്റ് വസ്പീണണ സകമ്മളനിക്കുനതുമന്ത്യാണസ്റ്റ്.

(2017  ആഗസസ്റ്റ് മന്ത്യാസണ  10-ാം തസ്പീയതനി വനന്ത്യാഴന്ത്യാഴ്ച രന്ത്യാവനിനലെ  8.30-നസ്റ്റ് വസ്പീണണ
സകമ്മളനിക്കുനതനിനന്ത്യായനി സഭ ലവകുകനരണ 3.28-നസ്റ്റ് പനിരനിഞ.)
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