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II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/IX- 6

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഒന്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഫഫെബ്രുവരബ   05,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബഫല  8.30-നന്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

18(*181) ഫകേനാചബ  -  പനാലക്കനാടന് വദവസനായ ഇടനനാഴബ

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  സബ.

ഫമനായസ്പീന്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  വദവസനായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കന്  അടബസനാന

സസൗകേരദഫമനാരുക്കബ  സലാംസനാനത്തന്  കൂടുതല്  ഫതനാഴബലവസരങ്ങളലാം  നബകക്ഷപവലാം

നടപ്പെബലനാക്കനാന് ലക്ഷദമബടുന്ന ഫകേനാചബ-പനാലക്കനാടന് ഫഫഹഫടകേന് വദവസനായ ഇടനനാഴബ

പദതബയുഫട  വബശദനാലാംശങ്ങള്/പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  സമര്പ്പെബക്കനാന്

ഫകേ.എസന്.ഫഎ.ഡബ.സബ.-ഫയ കനനാഡല് ഏജന്സബയനായബ നബയമബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം M/s.

പപ്രൈസന് വനാട്ടര്  ഹസൗസന് കൂകപ്പെഴന്  പപ്രൈവറന്  ലബമബറഡബഫന  മനാസ്റ്റര്  പനാന്

തയനാറനാക്കുന്നതബനനായബ  ചുമതലഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം  പദതബ
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സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുഫമനലാം  സഭഫയ  അറബയബച.  പ്രൈസ്തുത

പദതബയുഫട  ആവശദത്തബനനായബ  പനാലക്കനാടന്  ജബല്ലയബഫല  കേണ്ണമ്പറയബല്  സലലാം

ഏഫറടുക്കുന്നതബനന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ബബ.പബ.സബ.എല്.,  ഫകേനാചബ

റബഫഫഫെനറബയബല്  നബനള്ള  ഫപകടനാഫകേമബക്കല്  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള്

ഉപകയനാഗബചന്  മറന്  ഉല്പന്നങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുന്ന  'ഫപഫടനാഫകേമബക്കല്  പനാര്ക്കന്'

സനാപബക്കുന്നതബനനായബ  ഫെനാകബഫന്റെ  പകേവശമുള്ള  ഭൂമബ  ഏഫറടുക്കുന്നതബനനായബ

എലാം.ഒ.യു.  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുലാം  ഫചയബട്ടുണ്ടെന്.  കേരടന്  വദവസനായ  നയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുഫമനലാം  നബലവബലുള്ള  വദവസനായങ്ങഫള  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം

നഷ്ടത്തബലനായതലാം  പ്രൈവര്ത്തനക്ഷമമല്ലനാത്തതമനായ  വദവസനായശനാലകേഫള

ഫപ്രൈനാഫെഷണല്  മനാകന ജന് ഫമന്റെന്  സലാംവബധനാനത്തബലൂഫട  പുനരുദരബപ്പെബചന്  അവയുഫട

പ്രൈവര്ത്തനലാം  ഫമചഫപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം  വദവസനായ  സനാപനങ്ങഫള  ക്ലസ്റ്റര്

അടബസനാനത്തബല്  സലാംഘടബപ്പെബചന്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കനാവശദമനായ  പശനാത്തല

സസൗകേരദഫമനാരുക്കുന്നതബനലാം  പനാരബസബതബകേ  പ്രൈതദനാഘനാതങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കനാത്ത

വദവസനായ സലാംരലാംഭങ്ങഫള ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം

മനബ വദക്തമനാക്കബ. തബരുവനന്തപുരലാം ജബല്ലയബഫല ആറബങ്ങലബലുള്ള  സ്റ്റസ്പീല് ഫെനാകറബ

പുനരുദരബക്കുന്നതബനലാം  എലാം.എസന്.എലാം.ഇ.  സലാംരലാംഭങ്ങഫളക്കുറബചന്

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനലാം കേബനനാലൂര് വദവസനായ പനാര്ക്കബല് ഭൂമബ ലഭദമനാകുന്ന മുറയന്

പുതബയ വദവസനായ സലാംരലാംഭങ്ങളലാം കകേനാട്ടയലാം ജബല്ലയബല് റബ്ബറധബഷബത വദവസനായ
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പനാര്ക്കന്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം  കേഞബകക്കനാടന്  വദവസനായ  കമഖലഫയ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  പുനരുദനാരണ  പനാകക്കജന്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം

ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന വദവസനായ എകസ്റ്ററ്റുകേളബല് പുതബയ വദവസനായ സലാംരലാംഭങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാഫണനലാം  കവളബയബല്  പുതബയ

വദവസനായ  സമുചയത്തബഫന്റെ  നബര്മ്മേനാണമനാരലാംഭബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

19(*182) കേബഫ്ബബയുഫട പ്രൈവര്ത്തന പുകരനാഗതബ

 ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസന്  ഐസകേന്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനഫത്ത  അടബസനാന  സസൗകേരദ  വബകേസന

പ്രൈവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനാവശദമനായ  തകേ  സലാംസനാന  ബഡ്ജറബന  പുറഫമനബനലാം

സമനാഹരബക്കുന്നതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച  കേബഫ്ബബയബലൂഫടയനാണന്  സര്ക്കനാര്

നബര്കദ്ദേശബക്കുന്നഫതനലാം  വനാര്ഷബകേ  ബഡ്ജറബല്  കേബഫ്ബബ  മുകഖന

പ്രൈഖദനാപബചബട്ടുളള പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുന്നഫതനലാം സഭഫയ അറബയബച. കഭദഗതബ

ഫചയ കേബഫെന് ആകന് പ്രൈകേനാരലാം മുഖദമനബ അദദക്ഷനനായ കേബഫ്കബനാര്ഡലാം ധനകേനാരദ

വകുപ്പുമനബ അദദക്ഷനനായ എകബകേക്യുട്ടസ്പീവന്  കേമ്മേബറബയുലാം കേബഫ്ബബ സമനാഹരബക്കുന്ന

പണത്തബഫന്റെ  വബനബകയനാഗലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനാനലാം  നബകക്ഷപകേ  തനാല്പ്പെരദലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനമനായബ  ഫെണ്ടെന്  ടസ്റ്റബ  അഫഫഡസസറബ  കേമ്മേസ്പീഷനലാം

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെന്.  കേബഫ്ബബ  പദതബകേള്ക്കുളള  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  പ്രൈകേനാരലാം
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സമര്പ്പെബക്കുന്ന  പദതബകേള്  സൂക്ഷ്മ  പരബകശനാധനയന്  വബകധയമനാക്കബയനാണന്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുന്നഫതനലാം  21,786.54  കകേനാടബ  രൂപയുഫട  പദതബ

വബശദനാലാംശങ്ങള്  കേബഫ്ബബയബല്  സമര്പ്പെബചതബല്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബച  18938.3

കകേനാടബ രൂപയുഫട പദതബകേള് നബര്വ്വഹണത്തബഫന്റെ വബവബധ ഘട്ടങ്ങളബലനാഫണനലാം

കേബഫ്ബബ  പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ

ചുമതലഫപ്പെടുത്തബയ  ഫസഷദല്  പര്പ്പെസന്  ഫവഹബക്കബള്  ഡബ.പബ.ആര്.-ഉലാം  വര്ക്കന്

കബ്രേക്കന് ഡസൗണ് സ്ട്രക്ചറുലാം സമര്പ്പെബക്കുന്ന മുറയന്  പദതബകേള്ക്കുളള നബര്വ്വഹണ

ഫചലവബഫന്റെ  തകേകേള്  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  അനവദബക്കുകേയുലാം  ബബല്ലുകേള്ക്കുളള

ഓണ്ഫഫലന്  ഇന്കവനായബസന്  സമര്പ്പെണത്തബനലാം  തകേ  കനരബട്ടന്  കകേനാണ്ടനാകറുഫട

ബനാങ്കന്  അക്കസൗണ്ടെബല്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനമുളള  ഓണ്ഫഫലന്  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്ഫപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ഫചയബട്ടുഫണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  പദതബ

നബര്വ്വഹണത്തബഫന്റെ വബവബധ ഘട്ടങ്ങള് കേബഫ്ബബ ഇന്ഫസക്ഷന് അകതനാറബറബയുലാം

പദതബ  അവകലനാകേന  വബഭനാഗവലാം  പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം  വബലയബരുത്തുകേയുലാം

ഫചയ്യുന്നതബലൂഫട  പദതബകേള്  സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.

കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ,  ഫപകടനാളബയലാം ഉല്പ്പെന്നങ്ങളബകന്മേലുളള ഫസസന് എന്നസ്പീ

ഇനങ്ങളബല്നബനലാം വന്കേബട അടബസനാന സസൗകേരദ വബകേസന പദതബകേള്ക്കനായബ

അനവദബച  ശസ്പീര്ഷകേത്തബല്നബനലാം  കേബഫ്ബബക്കന്  തകേ  ലഭദമനാക്കബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം

ദസ്പീര്ഘകേനാല  വനായ്പ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനളള  നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബക്കുനഫണ്ടെനലാം
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ജനറല്  ഒബബകഗഷന്  കബനാണ്ടെന്  വഴബ  തകേ  സമനാഹരബക്കുന്ന  നടപടബകേള്

അന്തബമഘട്ടത്തബലനാഫണനലാം മനബ അറബയബച.  മലകയനാര-തസ്പീരകദശ ഫഫഹകവകേള്

ഉള്ഫപ്പെഫടയുളള  കേബഫ്ബബ  പദതബകേളഫട  നടപ്പെബലനാക്കലബനനായബ

ഫകേ.എസന്.എഫെന്.ഇ.-യുഫട  പ്രൈവനാസബ  ചബട്ടബ  പ്രൈകയനാജനഫപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം  വബകദശ

നബകക്ഷപലാം  കപ്രൈനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബഫന്റെ  ആദദ  ഘട്ടമനായബ  മസനാല  കബനാണ്ടുകേള്

പുറഫപ്പെടുവബക്കുന്നതബനലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  അസറന്  മനാകനജന് ഫമന്റെന്

കേമ്പനബയബലൂഫട  ഫസബബ/റബസര്വന്  ബനാങ്കന്  അലാംഗസ്പീകൃത  നൂതന  ധനസമനാഹരണ

മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  പ്രൈകയനാജനഫപ്പെടുത്തുഫമനലാം  കേബഫ്ബബ  സമനാഹരബക്കുന്ന  വനായ്പനാ

തകേകയക്കനാള്  കുറവനായബരബക്കുലാം  തബരബചടവബന  കവണ്ടെബവരുന്നഫതനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  കേബഫ്ബബയബല്  അനവദബച  പ്രൈവൃത്തബകേള്ക്കന്  കൃതദമനായ

മനാനദണ്ഡങ്ങള്  നബശയബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ബനഫപ്പെട്ട  എസന്.പബ.വബ.കേളലാം

ഉകദദനാഗസരുലാം  കപ്രൈനാജക്ടുകേള്  അവകലനാകേനലാം  ഫചയ്യുന്നതബലൂഫട  കേബഫ്ബബ

പദതബകേള്ക്കന്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുന്നതബനള്ള  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കബ

സമയബനബതമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുഫമനലാം  ഭൂമബ  ഏഫറടുക്കലുമനായബ  ബനഫപ്പെട്ടന്

കേബഫ്ബബക്കന്  പ്രൈകതദകേ വദവസകേളബഫല്ലനലാം  അതബനനായബ  ലനാന്റെന്  കബനാണ്ടെന്  സസ്പീലാം

തയനാറനാക്കുന്ന  നടപടബ  അന്തബമഘട്ടത്തബലനാഫണനലാം  എറണനാകുളലാം  ജബല്ലയബഫല

തമ്മേനലാം-പുകല്ലപ്പെടബ  കറനാഡബഫന്റെ  ഭൂമബ  ഏഫറടുക്കല്  ഫചലവന്  കേബഫ്ബബ

വഹബക്കുന്നതനാഫണനലാം നബര്മ്മേനാണ സനാമഗ്രബകേളഫട അഭനാവലാംമൂലലാം മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന
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പദതബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ ബനഫപ്പെട്ട വകുപ്പുകേളമനായബ സഹകേരബചന്

സമവനായലാം  രൂപസ്പീകേരബചഫകേനാണ്ടെന്  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുഫമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

20(*183) പകേഫത്തനാഴബലുകേനാരുഫട ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കന് വബപണന ശലാംഖല
   

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനത്തന്  കേരകേസൗശലഫത്തനാഴബലനാളബകേളഫട  ഉല്പന്നങ്ങളഫട

പ്രൈദര്ശനത്തബനലാം  വബപണനത്തബനലാം  കേരവബരുതന്  പ്രൈദര്ശബപ്പെബക്കുന്നതബനമനായബ

കേരകേസൗശല വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷന് ഇന്തദയുഫട  വബവബധ ഭനാഗങ്ങളബല് കനാഫന്

ബസനാറുകേള്,  കേരകേസൗശല എകബബബഷനകേള്,  ഗനാനബശബല്പ ബസനാറുകേള് എന്നബവ

സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കനാഫന്  ടൂറബസലാം  പദതബഫയ  അടബസനാനഫപ്പെടുത്തബ

തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലയബഫല  ഫവള്ളനാറബല്  കനാഫന്  വബകല്ലജന്  സനാപബക്കുകേയുലാം

കേരകേസൗശല കേലനാകേനാരന്മനാര്ക്കന് നവസ്പീന ആശയങ്ങള് പഠബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം കൂടുതല്

അവകബനാധലാം ഉളവനാക്കുന്നതബനമനായബ ഡബപസന് വര്ക്കന്കഷനാപ്പുകേള് നടത്തുകേയുലാം

ഫചയ്യുനഫണ്ടെന്നന്  സഭഫയ  അറബയബച.  വനാണബജദ  വബകേസനത്തബഫന്റെ  ഭനാഗമനായബ

കകേരളത്തബഫന്റെ  തനതനായ  കേരകേസൗശല  വസ്തുക്കള്,  പകേത്തറബ  വസ്ത്രങ്ങള്,

കേലനാരൂപങ്ങള്  തടങ്ങബയവ  ഉള്ഫക്കനാള്ളബചഫകേനാണ്ടെന്  പനാലക്കനാടന്  ജബല്ലയബല്

മലബനാര് കനാഫന്സന് കമളയുലാം  കകേനാഴബകക്കനാടന് ജബല്ലയബല് ഇരബങ്ങല് കനാഫന് കമളയുലാം

പരമ്പരനാഗത  ബനാലാംബൂ  കമഖലയബഫല  കേരകേസൗശല  കേലനാകേനാരന്മേനാര്ക്കന്  വബപണബ
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ലഭദത  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ  കകേരള  ബനാലാംബൂ  ഫഫെസലാം സലാംഘടബപ്പെബഫചനലാം

പകേഫത്തനാഴബല്  ഉല്പന്നങ്ങള്,  കേലനാസൃഷ്ടബകേള്  എന്നബവയുഫട  പ്രൈദര്ശനത്തബനലാം

വബപണനത്തബനമനായബ  അടുത്ത  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷലാം  മനാമനാങ്കലാം  ഫഫെയര്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുഫമനലാം  പകേഫത്തനാഴബലുകേനാരുഫട  കുടുലാംബ  വരുമനാനലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  കൂടുതല്  ഫതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനമനായബ

വസ്ത്രഗ്രനാമലാം  പദതബയുലാം  നൂതനമനായ  ഡബപസനകേള്  വബകേസബപ്പെബചന്  വബപണനലാം

നടത്തുന്നതബനള്ള പദതബയുലാം  കേനാഡ്കകേനാ  മുകഖന നടപ്പെബലനാക്കബ  വരുനഫണ്ടെനലാം

മനബ വദക്തമനാക്കബ.  പരമ്പരനാഗത കേരകേസൗശല ഫഫകേഫത്തനാഴബല് ഉല്പ്പെന്നങ്ങള് ഇ-

ഫകേനാകമഴന്  വഴബ  വബപണനലാം  നടത്തുന്നതബഫന്റെ  ഭനാഗമനായബ  എലാം.എസന്.എലാം.ഇ.

വബകേസബപ്പെബക്കുകേയുലാം  കേരകേസൗശല  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷന്,  സരഭബ,  കേനാഡ്കകേനാ

എന്നസ്പീ  സനാപനങ്ങളഫട  ഫവബ്ഫഫസറ്റുകേളലാം  സനാമൂഹദ  മനാധദമങ്ങളലാം  വഴബ

കേരകേസൗശല  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കന്  പ്രൈചനാരലാം  നല്കേബവരബകേയുലാം  ഫചയ്യുനണ്ടെന്.  ബനാലാംബ

കമഖലയബഫല  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗത്തബല്ഫപ്പെട്ട  ഫതനാഴബലനാളബകേളഫട

ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കന്  വബപണബ  കേഫണ്ടെത്തുന്നതബനലാം  വരുമനാനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനലാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കേളബമണ്പനാത്ര  നബര്മ്മേനാണ

ഫതനാഴബലനാളബകേള്ക്കനാവശദമനായ അസലാംസ്കൃത വസ്തു ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  2008-നന്

മുമ്പന് നബകേത്തഫപ്പെട്ട കൃഷബ ഭൂമബയബല്നബനള്ള കേളബമണ്ണന് പ്രൈകയനാജനഫപ്പെടുത്തണഫമന്ന

നയമനാണന്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളഫതനലാം  കേളബമണ്  മനാഫെബയകേള്ഫക്കതബഫര  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ഫചയ്യുന്നതനാഫണനലാം മനബ അറബയബച. പരമ്പരനാഗത വദവസനായ

കമഖലയബഫല  ഫതനാഴബലനാളബകേളഫട  പനപുണദ  വബകേസനത്തബനകവണ്ടെബ  ടൂള്  കേബറന്

വബതരണലാം  ഫചയ്യുന്നതള്ഫപ്പെഫടയുള്ള  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുഫമനലാം  കകേനാമണ്

ഫഫെസബലബറബ  ഫസന്റെറുകേളണ്ടെനാക്കബ  ഫപനാതകസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുഫമനലാം

പ്രൈധനാനഫപ്പെട്ട  ടൂറബസലാം  ഫഡസ്റ്റബകനഷനകേളബല്  കേരകേസൗശല  വബകേസന

കകേനാര്പ്പെകറഷഫന്റെ  കഷനാറൂമുകേള്  ആരലാംഭബക്കുഫമനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ഇതര

സലാംസനാനങ്ങളബല് നബനള്ള പകേത്തറബ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കന്  റബകബറന്  നല്കുന്നതന്

കേര്ശനമനായബ  നബയനബചന്  ഓണ്പലനനായബ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  വനാങ്ങുന്നതബനള്ള

സലാംവബധനാനലാം ഏര്ഫപ്പെടുത്തുഫമനലാം സ്കൂള് യൂണബകഫെനാലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നൂല്  ലഭദമനാക്കുന്നതബഫല  തടസങ്ങള്  സലാംബനബചന്  പരബകശനാധബക്കുഫമനലാം

ആഴ്ചയബഫലനാരബക്കല്  കൂലബ  നല്കേനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം ആറന്മുള

കേണ്ണനാടബയുഫട  ഉല്പനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  ആറന്മുള  ഗ്രനാമലാം  പപതൃകേ

ഗ്രനാമമനായബ  വബകേസബപ്പെബക്കനാനനാവശദമനായ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുഫമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.      

21(*184) കദവസസലാം കബനാര്ഡന് അഴബമതബ

   സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണ്ടെബ

പട്ടബകേജനാതബ പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം നബയമവലാം സനാലാംസനാരബകേവലാം

പനാര്ലഫമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ഫകേ.  ബനാലന്)  നല്കേബയ
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മറുപടബയബല്,  തബരുവബതനാലാംകൂര്  മുന്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡബഫനതബരനായ  അഴബമതബ

ആകരനാപണങ്ങഫളപ്പെറബയുലാം  മറന്  ആകക്ഷപങ്ങഫള  സലാംബനബചലാം  വബജബലന്സന്  &

ആന്റെബ  കേറപ്ഷന്  ബബ്യൂകറനാ  കപനാലസ്പീസന്  സൂപ്രൈണ്ടെബഫന്റെ  കേനാരദനാലയത്തബല്

അകനസഷണലാം  നടനവരുനഫണ്ടെന്നന്  സഭഫയ  അറബയബച.  സനാമ്പത്തബകേ

കേനാരദങ്ങളബല് കേര്ക്കശമനായ പരബകശനാധനകേളലാം സമയബനബതമനായ നടപടബകേളലാം

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ  കദവസസലാം  കബനാര്ഡബല്  ഒരു  ധനകേനാരദ  പരബകശനാധനനാ

വബഭനാഗവലാം  തബരുവബതനാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബനാര്ഡബഫന്റെ  പ്രൈവര്ത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബകലയനായബ  ഫസഷദല്  സസനാഡലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

കബനാര്ഡബഫന്റെ കസ്ട്രനാലാംഗന് റൂമുകേളബല് സൂക്ഷബചബരബക്കുന്ന സസര്ണ്ണലാം,  ഫവള്ളബ തടങ്ങബയ

വബലപബടബപ്പുള്ള  ഉരുപ്പെടബകേളഫട  കേണഫക്കടുത്തന്  ഡബജബറപലസന്  ഫചയന്

മൂലദനബര്ണ്ണയലാം  നടത്തനാന്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ഫചയബട്ടുണ്ടെന്.  കബനാര്ഡബഫന്റെ

ഫടണ്ടെര്  നടപടബകേള്  ഉള്ഫപ്പെഫടയുള്ള  കേനാരദങ്ങളബല്  കേനാകലനാചബതമനായ

പരബഷ്കരണങ്ങള് വരുത്തുന്നതബനള്ള നടപടബകേള് അവസനാന ഘട്ടത്തബലനാഫണനലാം

ശബരബമലയബല് തസ്പീര്തനാടന സമയത്തന് മുന്വര്ഷങ്ങളബകലതബഫനക്കനാള് വരുമനാനലാം

വര്ദബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  പുതബയ  ഭരണ  സമബതബഫയ  നബകയനാഗബക്കുകേയുലാം  വബവബധ

വകുപ്പുകേഫള  ഏകകേനാപബപ്പെബചന്  ഫെലപ്രൈദമനായ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ഫചയതബലൂഫട  മണ്ഡലകേനാല  മകേരവബളക്കന്  മകഹനാതവലാം  ഭലാംഗബയനായബ  നടത്തനാന്

സനാധബചഫവനലാം  നബലയല്  കഗനാശനാലയബല്  കേനകേനാലബകേള്  ചനാകേനാനബടയനായതന്
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അസഖവലാം പ്രൈനായനാധബകേദവലാംമൂലമനാഫണന്നന് ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ

അറബയബച.  

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  2194

മുതല്  2543  വഫരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  171  എണ്ണത്തബനലാം ബനഫപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


