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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഒഒാരഡര.....ഒഒാരഡര.... ചചഒാദദദ്യം നമ്പര *211

പടമക വമഭഒാഗങ്ങള്ക്കക്ക് ഭൂമമ

1(*211) ശസ്പീ  .     എൽചദഒാസക്ക് പമ  .   കുന്നപമളമൽ:
ശസ്പീ  .   വമ  .   പമ  .   സജസ്പീന്ദ്രൻ:

ശസ്പീ  .   അൻവർ സഒാദതക്ക്:

ശസ്പീ  .   കക  .   എസക്ക്  .   ശബരസ്പീനഒാഥൻ: തഒാകഴെക്കഒാണുന്ന ചചഒാദദങ്ങൾക്കക്ക്

പടമകജഒാതമ  പടമകവർഗ്ഗ  പമചന്നഒാക്കസമുദഒായചക്ഷേമവദ്യം  നമയമവദ്യം

സഒാദ്യംസഒാരമകവദ്യം  പഒാർലകമന്ററമകഒാരദവദ്യം  വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം  മറുപടമ

നല്കുചമഒാ?

(എ)  പടമകജഒാതമ പടമകവരഗ്ഗ വമഭഒാഗങ്ങള് ചനരമടുന്ന പ്രധഒാന പ്രശദ്യം

ഭൂമമയുകട  ഉടമസ്ഥത  ആകണെന്നതമനഒാല്  അവകര  ഭൂമമയുകട

ഉടമസ്ഥരഒാക്കുന്നതമനക്ക്  നടപമലഒാക്കുന്ന  കഒാരദങ്ങള്  എകനഒാകക്കയഒാകണെന്നക്ക്

അറമയമക്കുചമഒാ;

(ബമ)  സരക്കഒാര  ഇക്കഒാരദതമല്  നടപമലഒാക്കമയ  പദ്ധതമകള്

ഏകതഒാകക്കയഒാണെക്ക്;  അതമലൂകട  ഭൂമമ  നല്കുവഒാന്  സഒാധമചമട്ടുചണഒാ;

വമശദമഒാക്കുചമഒാ;
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(സമ) ആദമവഒാസമ ചമഖലകചളഒാടക്ക് ചചരന്നക്ക് കമടക്കുന്ന വഒാസചയഒാഗദവദ്യം

കൃഷമചയഒാഗദവമഒായ  സ്ഥലദ്യം  പരചചസക്ക് കമമറമ  നമശ്ചയമക്കുന്ന  വമലയക്ക്

ഭൂഉടമകളമല്നമനദ്യം വഒാങ്ങമ ലഒാന്ഡക്ക് ബഒാങമലുള്കപടുതമ അരഹരഒായവരക്കക്ക്

വമതരണെദ്യം കചയ്യുന്ന പദ്ധതമയുകട നമലവമകല സ്ഥമതമ വമശദമഒാക്കുചമഒാ;

(ഡമ)  പ്രസ്തുത  വമഭഒാഗങ്ങള്ക്കക്ക്  അനുവദമക്കുന്ന  ഭൂമമ  അവരക്കുതകന്ന

ലഭമക്കുനകവനദ്യം  അതക്ക്  അനദഒാധസ്പീനകപടുത്തുന്നമലഒാകയനദ്യം

ഉറപഒാക്കുന്നതമനക്ക് ചസഒാഷദല് ആഡമറക്ക് സദ്യംവമധഒാനദ്യം ഏരകപടുത്തുചമഒാ?

പടമകജഒാതമ  പടമകവർഗ്ഗ  പമചന്നഒാക്കസമുദഒായചക്ഷേമവദ്യം  നമയമവദ്യം

സഒാദ്യംസഒാരമകവദ്യം   പഒാർലകമന്ററമകഒാരദവദ്യം   വകുപ്പുമനമക്കുചവണമ

സഹകരണെവദ്യം  വമചനഒാദസഞഒാരവദ്യം  ചദവസസ്വവദ്യം  വകുപ്പുമനമ

(ശസ്പീ  .   കടകദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന്):  സര,

(എ)  ഭൂരഹമതരഒായ  പടമകജഒാതമക്കഒാരക്കക്ക്  വസ്പീടുവയ്ക്കുവഒാന്  സ്ഥലദ്യം

വഒാങ്ങുന്നതമനക്ക് ധനസഹഒായദ്യം നല്കുന്ന ഭൂരഹമത ഭവനരഹമത പുനരധമവഒാസ

പദ്ധതമ  പടമകജഒാതമ  വമകസന  വകുപക്ക്  നടപമലഒാക്കമവരുന.   അരഹരഒായ

കുടുദ്യംബങ്ങള് സസ്വനദ്യം നമലയമല് സ്ഥലദ്യം കകണതമ സര ക്കഒാര ധനസഹഒായദ്യം

ഉപചയഒാഗമചക്ക് വമലയക്ക് വഒാങ്ങുന്ന പദ്ധതമയഒാണെമതക്ക്.  ഗഒാമപ്രചദശതക്ക് 5 കസന്റക്ക്
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സ്ഥലദ്യം വഒാങ്ങുവഒാന്  3,75,000  രൂപയുദ്യം മുനമസമപല് പ്രചദശതക്ക്  3  കസന്റക്ക്

വഒാങ്ങുവഒാന്  4,50,000  രൂപയുദ്യം   ചകഒാരപചറഷന്  പ്രചദശതക്ക്  3  കസന്റക്ക്

വഒാങ്ങുവഒാന് 6,00,000 രൂപയുദ്യം അനുവദമക്കുന.

ഭൂരഹമത പടമകവരഗ്ഗ കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക് സ്ഥലദ്യം ലഭദമഒാക്കുന്നതമനക്ക്:-

• 2002-കല  സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമ  വമധമ  പ്രകഒാരദ്യം  ലഭമച  നമക്ഷേമപ

വനഭൂമമയുകട വമതരണെദ്യം.

• വനഒാവകഒാശ നമയമപ്രകഒാരദ്യം ആര.ഒ.ആര.  അനുവദമക്കുന്ന പദ്ധതമ

• റവനന്യൂ ഭൂമമയുകടയുദ്യം ഫഒാദ്യം ഭൂമമയുചടയുദ്യം വമതരണെദ്യം 

• ലഒാന്ഡക്ക് ബഒാങക്ക് പദ്ധതമ 

എന്നസ്പീ  പദ്ധതമകള്  നടപമലഒാക്കമവരുന.  ഇതമനുപുറകമ  ലലഫക്ക്

മമഷകന്റ മൂന്നഒാദ്യംഘടതമല് ഭൂരഹമത ഭവനരഹമതരക്കക്ക്  ഭവന സമുചയങ്ങള്

നമരമമക്കുന്നതമനുള  പദ്ധതമ  ആരദ്യംഭമക്കുചമ്പഒാള്  പടമകവമഭഒാഗങ്ങള്ക്കുദ്യം

ആനുപഒാതമകമഒായമ വസ്പീടുകള് ലഭമക്കുദ്യം.

(ബമ)  ഈ സരക്കഒാര അധമകഒാരതമല് വന്നചശഷദ്യം 2020 ഡമസദ്യംബര

31 വകര  18637 ഭൂരഹമത പടമകജഒാതമ കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക് വസ്പീടക്ക് നമരമമക്കുവഒാന്
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സസ്വനമഒായമ സ്ഥലദ്യം ലഭദമഒാക്കമയമട്ടുണക്ക്.  

പടമകവരഗ്ഗ  ചമഖലയമല്  ഈ  സരക്കഒാര  വന്നചശഷദ്യം  4768

കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക്  3869.73 ഏക്കര സ്ഥലദ്യം  ലഭദമഒാക്കമയമട്ടുണക്ക്.

വമശദഒാദ്യംശങ്ങള് ചുവകട കകഒാടുക്കുന.

• വനഒാവകഒാശ നമയമപ്രകഒാരദ്യം  1395  കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക്  1796.96  ഏക്കര

സ്ഥലതമനക്ക് ആര. ഒ.ആര. നല്കമ.

• 2002-കല സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമ വമധമ പ്രകഒാരദ്യം  19002.2 ഏക്കര നമക്ഷേമപ

വനഭൂമമ ലഭദമഒായമരുന.  ഇതമല് റവനന്യൂ-വനദ്യം വകുപ്പുകളുകട സദ്യംയുക

പരമചശഒാധനയക്ക് ചശഷദ്യം വഒാസചയഒാഗദമഒാകണെന്നക്ക് കകണതമയ ഭൂമമയമല്

നമനദ്യം  5408.14  ഏക്കര  ഇതമനകദ്യം  വമതരണെദ്യം  കചയമട്ടുണക്ക്.  ഈ

സരക്കഒാര  അധമകഒാരതമല്  വന്നതമനുചശഷദ്യം  2708  കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക്

1870.41  ഏക്കര ഭൂമമ വമതരണെദ്യം കചയമട്ടുണക്ക്.

• 186 കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക്  27.30 ഏക്കര റവനന്യൂ ഭൂമമ അനുവദമച.   

• ഗുണെചഭഒാകഒാക്കള് നമരചദ്ദേശമക്കുന്ന ഭൂമമ വമലയക്ക് വഒാങ്ങമ നല്കുന്ന പഴെയ

പദ്ധതമ പ്രകഒാരദ്യം  273  ചപരക്കക്ക്   149.05 ഏക്കര ഭൂമമ വഒാങ്ങമ നല്കമ.
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•  ലഒാന്ഡക്ക് ബഒാങക്ക് പദ്ധതമ ഫണ്ടുപചയഒാഗമചക്ക് 206 കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക് 26.02

ഏക്കര സ്ഥലദ്യം വഒാങ്ങമ നല്കമ.

(സമ)  ലഒാന്ഡക്ക് ബഒാങക്ക് പദ്ധതമ   2018-19-ലഒാണെക്ക് ആരദ്യംഭമചതക്ക്.  ജമലഒാ

കളക്ടറുകട ചനതൃതസ്വതമലുള ജമലഒാതല പരചചസക്ക് കമമറമ ശമപഒാരശ കചയക്ക്

ചസ്റ്റേറക്ക്  കലവല് എദ്യംപചവഡക്ക്  കമമറമ  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളഒാണെക്ക്  ഈ

പദ്ധതമ പ്രകഒാരദ്യം വഒാങ്ങുന്നതക്ക്. 

• ഈ പദ്ധതമയമല് മലപ്പുറദ്യം ജമലയമല് 34 കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക് 5.27 ഏക്കറുദ്യം

ചകഒാഴെമചക്കഒാടക്ക്  ജമലയമല്  ഒരു  കുടുദ്യംബതമനക്ക്  28  കസനദ്യം  വയനഒാടക്ക്

ജമലയമല് കവളകപഒാക്ക ഭസ്പീഷണെമമൂലദ്യം മഒാറമ പഒാരപമചക്കണമ വന്ന  171

കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക്  20.47  ഏക്കര സ്ഥലവദ്യം വഒാങ്ങമ നല്കമ.

•  ചകഒാടയദ്യം  ജമലയമല്  2.15  ഏക്കര,  എറണെഒാകുളദ്യം  ജമലയമല്  6.24

ഏക്കര,  വയനഒാടക്ക് ജമലയമല്  7.34  ഏക്കര,  പഒാലക്കഒാടക്ക് ജമലയമല്  7.3

ഏക്കര,  ചകഒാഴെമചക്കഒാടക്ക്  ജമലയമല്  3.79  ഏക്കര,  കഒാസരചഗഒാഡക്ക്

ജമലയമല്  19.25  ഏക്കര  എന്നമങ്ങകന  46.07  ഏക്കര  സ്ഥലദ്യം

വഒാങ്ങമയതമകന്റ വമതരണെ നടപടമകള് അനമമഘടതമലഒാണെക്ക്. 

•   ഇതമനുപുറകമ  പതനദ്യംതമട  ജമലയമല്  5.50  ഏക്കറുദ്യം
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വയനഒാടമല്  6.16  ഏക്കറുദ്യം  ഉള്കപകട  11.66  ഏക്കര  സ്ഥലദ്യം

വഒാങ്ങുവഒാനുള നടപടമകള്ക്കക്ക് ചസ്റ്റേറക്ക് കലവല് എദ്യംപചവഡക്ക് കമമറമയുകട

അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം ലഭമചമട്ടുമുണക്ക്.

(ഡമ) പടമകവമഭഒാഗങ്ങള്ക്കക്ക് ലഭമക്കുന്ന ഭൂമമ അനദഒാധസ്പീനകപടുന്നമകലന്നക്ക്

ഉറപ്പുവരുത്തുവഒാന്  നമലവമല്  നമയമ  വദവസ്ഥകളുണക്ക്.  ചകരള  കറസമക്ഷേന്

ഒഒാണ് ടഒാന്സ്ഫര ലബ  &  റകസ്റ്റേഒാചറഷന് ഒഒാഫക്ക് ലഒാന്ഡ്സക്ക് ടു കഷഡന്യൂള്ഡക്ക്

ലടബ്സക്ക്  ആക്ടക്ക്,  1999  പ്രകഒാരദ്യം  അനനരഒാവകഒാശമകള്ക്കലഒാകത

ഉടമസ്ഥഒാവകഒാശദ്യം ലകമഒാറദ്യം കചയ്യുന്നതമനക്ക് നമചരഒാധനമുണക്ക്.  ലഒാന്ഡക്ക് ബഒാങക്ക്

പദ്ധതമ പ്രകഒാരദ്യം നല്കുന്ന പടയതമലുദ്യം പടമകജഒാതമക്കഒാര രജമസ്റ്റേര കചയ്യുന്ന

പ്രമഒാണെങ്ങളമലുദ്യം  12  വരഷചതയക്ക്  ലകമഒാറദ്യം  പഒാടമകലനദ്യം  വദവസ്ഥ

കചയമട്ടുണക്ക്.  ആദമവഒാസമകളുകട ലകവശതമലുള ഭൂമമ  അനദഒാധസ്പീനകപടുന്ന

സ്ഥമതമ  ഇചപഒാള്  നമലവമലമല.  മഒാത്രമല  വമവമധ  പദ്ധതമകള്  പ്രകഒാരദ്യം

അനുവദമക്കകപടുന്ന  ഭൂമമയമല്  വസ്പീടക്ക്  വയ്ക്കുന്നതമനുദ്യം  കൃഷമ  കചയ്യുന്നതമനുദ്യം

സരക്കഒാര ധനസഹഒായദ്യം നല്കുനകണന്നതമനഒാല്  ഭൂമമ  ഉപചയഒാഗമക്കുവഒാന്

കൂടുതല്  തഒാല്പരദദ്യം  പുലരത്തുനണക്ക്.  ഇന്നകത  സഒാഹചരദതമല്

ചസഒാഷദല്  ഒഒാഡമറമകന്റ  ആവശദകത  വരുന്നമല.  എങമലുദ്യം  ചസഒാഷദല്
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ഒഒാ ഡമറക്ക് ഏരകപടുത്തുന്നതമനക്ക് സരക്കഒാര എതമരല. 

ശസ്പീ  .    എല്ചദഒാസക്ക്  പമ  .    കുന്നപമളമല്:  സര,  പടമകജഒാതമ  പടമകവരഗ്ഗ

വമഭഒാഗതമല്കപടവരക്കക്ക്   ഗഒാമപ്രചദശതക്ക്  5  കസന്റക്ക്  സ്ഥലദ്യം  വഒാങ്ങഒാന്

3,75,000  രൂപയുദ്യം  മുനമസമപഒാലമറമയമല്  3  കസന്റമനക്ക്  4,50,000 രൂപയുദ്യം

അചതഒാകടഒാപദ്യം  തകന്ന  ചകഒാരപചറഷനമല്  3 കസന്റമനക്ക്  6,00,000  ലക്ഷേദ്യം

രൂപയുദ്യം  നല്കുനണക്ക്.  ഈ  പണെദ്യം  നല്കമ  സ്ഥലദ്യം  വഒാങ്ങുവഒാന്

ശമമക്കുചമ്പഒാള് പലരക്കുദ്യം  അനുചയഒാജദമഒായ സ്ഥലദ്യം ലഭമക്കുന്നമല. അവരുകട

വസ്പീടമല്നമന്നക്ക്  കമചലഒാമസ്പീററുകള്ക്കക്ക്  അപ്പുറതക്ക്  ചപഒായമ  സ്ഥലദ്യം  വഒാങ്ങുകയുദ്യം

അവമകട ഒറകപടക്ക് ജസ്പീവമചക്കണ അവസ്ഥയുദ്യം ഉണഒാകുകയഒാണെക്ക്. സരക്കഒാര ഈ

പണെദ്യം കകഒാടുക്കുന്നതമനക്ക്  പകരദ്യം അവരക്കക്ക്  ആവശദമുള സ്ഥലദ്യം അവരുകട

പ്രചദശതക്ക്  തകന്ന  ഏകറടുതക്ക്  നല്കുന്നതമനുചവണമയുള  നടപടമകള്

വലതുമുചണഒാ?  പണെതമനു  പകരദ്യം  സ്ഥലദ്യം  ഏകറടുതക്ക്  കകഒാടുക്കുന്ന

രസ്പീതമയമലുള  പുതമയ  പദ്ധതമകള്  നടപമലഒാക്കഒാന്  ഗവണ്കമന്റക്ക്

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണഒാ?

ശസ്പീ  .   കടകദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന്: സര, ഞഒാനമവമകട പറഞ്ഞതമല് കൂടുതലുദ്യം

അതരതമലുള പദ്ധതമകകളക്കുറമചഒാണെക്ക്.  ചനരകത പണെദ്യംകകഒാടുതക്ക്  ഭൂമമ
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വഒാങ്ങുന്ന  പദ്ധതമകയക്കുറമകചലഒാദ്യം  ആചക്ഷേപങ്ങള്  വന്ന

പശ്ചഒാതലതമലഒാണെക്ക്  ലഒാന്ഡക്ക് ബഒാങക്ക് പദ്ധതമ 2018-2019-ല് ആരദ്യംഭമചതക്ക്.

ജമലഒാ കളക്ടറുകട ചനതൃതസ്വതമലുള പരചചസക്ക് കമമറമ ശമപഒാരശ കചയക്ക് ചസ്റ്റേറക്ക്

കലവല് എദ്യംപചവഡക്ക് കമമറമ അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളഒാണെക്ക്  വഒാങ്ങുന്നതക്ക്.

അവരുകട  കൂകട  ന രചദ്ദേശതമകന്റയുദ്യം  തഒാല്പരദതമകന്റയുദ്യം

അടമസ്ഥഒാനതമലഒാണെക്ക് സ്ഥലദ്യം വഒാങ്ങമ നല്കുന്നതക്ക്.  

ശസ്പീ  .    എല്ചദഒാസക്ക്  പമ  .    കുന്നപമളമല്:  സര,  ഇവമകട  പടമകവരഗ്ഗ

വമഭഒാഗതമല്കപട ആളുകള്ക്കക്ക്  സരക്കഒാര പലചപഒാഴദ്യം റബ്ബര വയ്ക്കുന്നതമനുദ്യം

മറ്റു  കൃഷമക്കുദ്യംചവണമ  ഭൂമമനല്കഒാറുണക്ക്.  ഈ  ഭൂമമകയലഒാദ്യം  മറ്റു

വമഭഒാഗതമല്കപട  ആളുകള്  പഒാടവദവസ്ഥയുകട  ചപരമല്  ലകവശദ്യം

വയ്ക്കുകയുദ്യം അതമല്നമന്നക്ക് വരുമഒാനമുണഒാക്കുന്ന അവസ്ഥയുദ്യം പലയമടത്തുമുണക്ക്.

ഇങ്ങകന ഏകതങമലുദ്യം സ്ഥലതക്ക് പഒാടവദവസ്ഥയമല് മറ്റു വമഭഒാഗതമല്കപട

ആളുകള്  പടമകജഒാതമ  പടമകവരഗ്ഗക്കഒാരുകട  ഭൂമമ  ലകവശദ്യം  വയ്ക്കുന്നതഒായമ

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണഒാ?  അങ്ങകനയുകണങമല്  അവ  തമരമചപമടമചക്ക്

പടമകവരഗ്ഗ വമഭഒാഗങ്ങള്ക്കക്ക് കകഒാടുക്കുവഒാനുള നടപടമ ലകകക്കഒാണമട്ടുചണഒാ?
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ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന്: സര, ബഹുമഒാനകപട അദ്യംഗദ്യം പറയുന്നതക്ക്

ചനരകത  നമ്മുകട  സദ്യംസ്ഥഒാനതക്ക്  പടമകജഒാതമ  പടമകവരഗ്ഗ

വമഭഒാഗതമല്കപട  ആളുകളുകട  ഭൂമമ  പഒാടവദവസ്ഥയമലുദ്യം  അലഒാകതയുദ്യം

ലകവശകപടുത്തുന്ന രസ്പീതമകള് ഉണഒായമരുന്നതമകന സദ്യംബനമചഒാണെക്ക്.  ഈ

ഗവണ്കമന്റക്ക്  അധമകഒാരതമല്  വന്നതമനുചശഷദ്യം  പടമകജഒാതമക്കഒാരക്കുദ്യം

പടമകവരഗ്ഗക്കഒാരക്കുദ്യം  നല്കുന്ന  ഭൂമമ  ഒരുതരതമലുദ്യം  അനദഒാധസ്പീനകപടക്ക്

ചപഒാകഒാതമരമക്കഒാന്  ആവശദമഒായമട്ടുള  കരുതലുകള്  എടുക്കുനണക്ക്.

അതുചപഒാകലതകന്ന  കൃ ഷമ  കചയ്യുന്നതമനഒാവശദമഒായ  സഹഒായദ്യം

നല്കുന്നതുകകഒാണ്ടുതകന്ന  ഈ  ഭൂമമ  ലകമഒാറദ്യം  കചയഒാനുദ്യം  അവരക്കക്ക്  ഒട്ടുദ്യം

തഒാല്പരദമമല.  എലഒാവരുകട  കയമലുദ്യം  അവരുകട  ഭൂമമ  സസ്വനമഒായമട്ടുകണന്നക്ക്

ഉറപ്പുവരുത്തുവഒാനഒായമ ഗവണ്കമന്റക്ക് പരമശമമക്കുനണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    വമ  .    പമ  .    സജസ്പീന്ദ്രൻ:  സര,  2019-2020  സഒാമ്പതമക  വരഷദ്യം

പടമകജഒാതമ  വമകസന  വകുപമനുകസ്പീഴെമല്  വസ്പീടമലഒാത  പടമകജഒാതമയമലുള

ആളുകള്ക്കക്ക്  ലലഫക്ക്  മമഷന്  പദ്ധതമപ്രകഒാരദ്യം  400  ചകഒാടമ  രൂപ

വകയമരുതമയമരുന.   എന്നഒാല്  സദ്യംസ്ഥഒാന  പഒാനമദ്യംഗക്ക്  ചബഒാരഡമകന്റ

31-03-2020-കല  കണെക്കുകള്  പ്രകഒാരദ്യം  ഇതമല്  ഒരു  തുകചപഒാലുദ്യം
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കചലവഴെമചമടമകലന്നഒാണെക്ക്  കഒാണുന്നതക്ക്.  അതുചപഒാകലതകന്ന  പടമകവരഗ്ഗ

വമഭഒാഗതമലുള ആളുകള്ക്കക്ക് ലലഫക്ക് മമഷന് പദ്ധതമ പ്രകഒാരദ്യം  102  ചകഒാടമ

രൂപയുദ്യം  വകയമരുതമയമരുന.  സദ്യംസ്ഥഒാന  പഒാനമദ്യംഗക്ക്  ചബഒാരഡമകല

31-03-2020-കല  കണെക്കുകള്  പ്രകഒാരദ്യം  ഇതമലുദ്യം  ഒരു  തുകചപഒാലുദ്യം

കചലവഴെമചമടമല.  ഈ തുക കചലവഴെമക്കഒാകത ബഡ്ജറക്ക് കഹഡമല് സറണര

കചയ്തുകവന്നഒാണെക്ക് അറമയഒാന് കഴെമഞ്ഞതക്ക്.  ഇതക്ക് എനഒാകണെനളതക്ക് അചങ്ങയക്ക്

വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന്:  സര,  നമ്മുകട  സദ്യംസ്ഥഒാനതക്ക്  വമവമധ

ഭവനനമരമഒാണെ  പദ്ധതമകകള  ചയഒാജമപമചകകഒാണക്ക്  ഭൂരഹമത  ഭവനരഹമത

സദ്യംസ്ഥഒാനമഒാക്കമ  ചകരളകത  മഒാറ്റുന്നതമനുചവണമ  സദ്യംസ്ഥഒാന  ഗവണ്കമന്റക്ക്

ആവമഷ്കരമച  ഏറവദ്യം  മഹതഒായ  പദ്ധതമയഒാണെക്ക്  ലലഫക്ക്  മമഷന്.  ലലഫക്ക്

മമഷകന്റ ഭഒാഗമഒായമ  2019-2020  ബഡ്ജറമല് ഇതമനഒായമ  400 ചകഒാടമ രൂപ

വകയമരുതമയമട്ടുണഒായമരുന.  സസ്വഒാഭഒാവമകമഒായ  അരഹതഒാപരമചശഒാധന

നടതമയചപഒാള്  ലഭദമഒായ  കണെക്കനുസരമചക്ക്  13019  വസ്പീടുകള്ക്കക്ക്

നമരമഒാണെഒാനുമതമ ലലഫക്ക് മമഷന് നല്കുകയുണഒായമ. സഒാധഒാരണെഗതമയമല്

ഡമപഒാരട്ടുകമന്റക്ക്  ഒരു  വസ്പീടക്ക്  നമരമമക്കുന്നതമനുചവണമയുള  തസ്പീരുമഒാനകമടുതക്ക്
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നടപമലഒാക്കുചമ്പഒാള്  4,00,000  രൂപ  വകുപമല്നമന്നക്ക്

കകഒാടുക്കുമഒായമരുകന്നങമല്,  ലലഫക്ക്  മമഷനക്ക്  ഒരു പ്രചതദക ഗുണെദ്യം ലഭമചതക്ക്

അതമകന്റ  അവസഒാനഘടതമല്  ഒരു  ലക്ഷേദ്യം  രൂപകകഒാടുതഒാല്

മതമകയനളതഒാണെക്ക്.  നമുക്കക്ക്  400  ചകഒാടമ രൂപയുണഒായമരുന. 400  ചകഒാടമ

രൂപ  വകുപക്ക്  ചനരമടക്ക്  നല്കമയമരുകന്നങമല്  10,000  വസ്പീടുകള്ക്കുള  തുക

മഒാത്രമഒാണെക്ക് യഥഒാരത്ഥതമല് ഉണഒായമരുന്നതക്ക്.  ലലഫക്ക് മമഷന് മുചഖന വസ്പീടക്ക്

നമരമമചചപഒാള്  1,00,000  രൂപ  വസ്പീതദ്യം  കകഒാടുതഒാല്  മതമയഒായമരുന.

എന്നഒാല്  13019  വസ്പീടുകള്  ഇചപഒാള്തകന്ന  നമരമമചക്ക്  കകഒാടുക്കുവഒാന്

സഒാധമച.  അതഒാണെക്ക്  ഇഇൗ  തുകയമല്  കചലവമല്വന്നമട്ടുള  അനരദ്യം

കഒാണുന്നതക്ക്.  ലലഫക്ക്  മമഷനമല്  ഒരു  വസ്പീടമനക്ക്  ഒരു  ലക്ഷേദ്യം  രൂപ  വസ്പീതദ്യം

കകഒാടുതഒാല് മതമയഒായമരുന.  മചറതക്ക് 4,00,000 ലക്ഷേദ്യം രൂപ കകഒാടുചക്കണമ

വരുമഒായമരുന.  ആ  ഒരു  ചസവമദ്യംഗ്സക്ക്  യഥഒാരത്ഥതമല്  വകുപമനക്ക്

വസ്പീടുനമരമഒാണെതമകന്റ  കഒാരദതമല്  ഉണഒായമട്ടുകണനളതക്ക്  ഒഴെമചഒാല്

അരഹതകപട  ആളുകള്ക്കക്ക്  വസ്പീടുകകഒാടുക്കുന്ന  കഒാരദതമല്

കുറവണഒായമടമകലന്നക്ക് കഒാണെഒാന് സഒാധമക്കുദ്യം.  
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ശസ്പീ  .    അന്വര  സഒാദതക്ക്:  സര,  ലലഫക്ക്  മമഷകന്റ  എണദ്യം

കൂടഒാന്ചവണമയഒാണെക്ക്  ഈ  പദ്ധതമയമല്  അനരഹകര  കൂടമചചരതകതന്നക്ക്

പകല്ചപഒാകല  സതദമഒാണെക്ക്.  ലലഫക്ക്  മമഷനമല്  ഇത്ര  വസ്പീടക്ക്  കകഒാടുകതന്നക്ക്

കഒാണെമക്കഒാന് ചവണമയഒാണെക്ക്.  അതക്ക് ചവകറഒാരു സദ്യംവമധഒാനകത കണ്ടുകകഒാണക്ക്

അവരക്കക്ക്  കസപചററക്ക്  കകഒാടുചക്കണ  സഒാഹചരദമഒാണെക്ക്  ചവണമയമരുന്നതക്ക്.

സസ്വഭഒാവമകമഒായുദ്യം  അതക്ക്  രഒാഷസ്പീയ  തസ്പീരുമഒാനമഒായമരമക്കുദ്യം.  പടമകവരഗ്ഗ

വമഭഒാഗങ്ങളുകട  പടയഭൂമമ  തുച്ഛമഒായ  വമലയക്ക്  മറ്റുവമഭഒാഗക്കഒാര  കബളമപമച

വഒാങ്ങുന്ന  കഒാരദദ്യം  സരക്കഒാരമകന്റ  ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണഒാ?  ഇങ്ങകന

കബളമപമച വഒാങ്ങുന്നവര കൃഷമയുദ്യം മറ്റുള കഒാരദങ്ങളുദ്യം കചയക്ക് ഈ പഒാവങ്ങകള

പറമക്കുന്ന സമസ്പീപനമുണക്ക്.  അതക്ക് തടയുന്നതമനക്ക് എകനങമലുദ്യം നമയമപരമഒായ

കഒാരദങ്ങള്  കകഒാണ്ടുവന്നക്ക്  ഈ  പഒാവങ്ങകള  കബളമപമക്കുന്ന  കഒാരദതമല്

ഇടകപടഒാന്  സരക്കഒാര  തയഒാറഒാകുചമഒാ?  നമുക്കക്ക്  പല  സ്ഥലങ്ങളമലഒായമ

തരമശുഭൂമമകള് ധഒാരഒാളദ്യം കമടപ്പുണക്ക്. ഇവമകട ചനരകത ചചഒാദമക്കുകയുണഒായമ,

ലപസ കകഒാടുക്കുന്നതമനക്ക് പകരദ്യം, അതഒായതക്ക്  ലപസകകഒാടുക്കുചമ്പഒാള് നല

സ്ഥലദ്യം  ലഭമക്കുന്നതമനുചവണമ  സസ്വഒാഭഒാവമകമഒായുദ്യം  അവര   വസ്പീണ്ടുദ്യം  ലപസ

കചലവഴെമചക്കണ സഒാഹചരദദ്യം വരുദ്യം.  അകലങമല് ആള്തഒാമസമമലഒാതചതഒാ
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വഒാസചയഒാഗദമലഒാതചതഒാ  ആയ  സ്ഥലതക്ക്  ചപഒായമ  തഒാമസമചക്കണ

സഒാഹചരദമുണഒാകുദ്യം.  ഇങ്ങകനയുള  തരമശുഭൂമമകള്,  നല  സ്ഥലങ്ങള്  ഈ

പഒാവകപട  ദുരമതമനുഭവമക്കുന്ന,  വസ്പീടമലഒാത/സ്ഥലമമലഒാത  ആളുകള്ക്കക്ക്

കകഒാടുക്കഒാന് സരക്കഒാര തയഒാറഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന്:  സര,  കകലഫക്ക്  മമഷകന  സദ്യംബനമചക്ക്

അങ്ങക്ക്  പറഞ്ഞതുചപഒാകല  അകതഒാരു  രഒാഷസ്പീയ  തസ്പീരുമഒാനദ്യം  തകന്നയഒാണെക്ക്.

നമ്മുകട സദ്യംസ്ഥഒാനകത ഭവനരഹമതരഒായമട്ടുള മുഴവന് ആളുകള്ക്കുദ്യം ഭവനദ്യം

നമരമമചകകഒാടുക്കുകകയന്നതക്ക്  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റമകന്റ  പ്രഖദഒാപമതമഒായമട്ടുള

നമലപഒാടുദ്യം  നയവമഒാണെക്ക്.  ഇടതുപക്ഷേ ജനഒാധമപതദമുന്നണെമകയ സദ്യംബനമചക്ക്

അതക്ക് രഒാഷസ്പീയമഒായുള തസ്പീരുമഒാനദ്യം തകന്നയഒാണെക്ക്. അതമല് പടമകജഒാതമക്കഒാരുദ്യം

പടമകവരഗ്ഗക്കഒാരുദ്യം  മുചന്നഒാക്ക  സമുദഒായക്കഒാരുദ്യം  പമചന്നഒാക്ക

സമുദഒായക്കഒാരുമുണക്ക്.  ഏതക്ക്  വമഭഒാഗതമല്കപടവരഒാകണെങമലുദ്യം  എലഒാവരക്കുദ്യം

വസ്പീടക്ക്  നമരമമചകകഒാടുക്കുകകയനളതക്ക്  ഗവണ്കമന്റമകന്റ  നയമഒാണെക്ക്.

അതമനഒാവശദമഒായ  നടപടമകളഒാണെക്ക്  ഗവണ്കമന്റക്ക്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതക്ക്.

പടമകവരഗ്ഗതമനക്ക്  102  ചകഒാടമ  രൂപ വകയമരുതമയതമല്  64.50  ചകഒാടമ

രൂപ ഇതമനകദ്യം കചലവഴെമചകഴെമഞ്ഞമട്ടുണക്ക്. അങ്ങക്ക് ചൂണമക്കഒാണെമചതുചപഒാകല,
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നമ്മുകട സദ്യംസ്ഥഒാനതക്ക് പടമകജഒാതമ പടമകവരഗ്ഗ വമഭഒാഗങ്ങള്ക്കക്ക് നല്കുന്ന

ഭൂമമ കകകമഒാറദ്യം കചയ്യുന്നതമനക്ക് ഇചപഒാള് നമവൃ തമയമലഒാതതുകകഒാണക്ക് വളകര

കരുതചലഒാടുകൂടമയുള  സമസ്പീപനങ്ങള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതുകകഒാണക്ക്

ഇതരതമലുള പരഒാതമകള് സമസ്പീപകഒാലതക്ക് ഉയരനവന്നമടമല.  ചനരകത

ഇകതഒാകക്ക ഉണഒായമരുനകവന്നതക്ക് വഒാസ്തവമഒാണെക്ക്.

ശസ്പീ  .   കക  .   എസക്ക്  .   ശബരസ്പീനഒാഥന്: സര,  വനഒാവകഒാശ  നമയമപ്രകഒാരദ്യം

വനഭൂമമയമല്  തഒാമസമക്കുന്ന  ആദമവഒാസമകള്ക്കക്ക്  തങ്ങളുകട  ഭവനങ്ങള്

നമരമമക്കുവഒാന്  വനതമലുള  മരങ്ങള്  മുറമക്കുവഒാനുള  വദവസ്ഥ

നമയമതമലുണക്ക്.  എകന്റ  നമചയഒാജകമണ്ഡലതമകല  പലയമടത്തുദ്യം

പ്രചതദകമചക്ക്,  ചപപഒാറ  ചറഞമലുദ്യം  പരുതമപളമ  ചറഞമലുകമഒാകക്ക

വസ്പീടുവയ്ക്കുവഒാന്  തുടങ്ങുന്ന   ആദമവഒാസമ  സുഹൃത്തുക്കള്  മരദ്യം  മുറമക്കഒാന്

തുടങ്ങുചമ്പഒാള്  ചഫഒാറസ്റ്റേക്ക്  ഓഫസ്പീസരമഒാര  വന്നക്ക്  തടഞ്ഞക്ക്  ചകസക്ക്  ചഒാരജക്ക്

കചയ്യുകയഒാണെക്ക്. നമയമതമകന്റ ഭഒാഗമഒായമ ഇങ്ങകന കഒാരദങ്ങള് കചയ്യുവഒാനഒായമ

ചനഒാക്കുചമ്പഒാള്,  പ്രചതദകമചക്ക്   ഉള്വനതമല്  സരക്കഒാര  തരുന്ന  പണെദ്യം

കകഒാണക്ക്  വസ്പീടക്ക്  നമരമഒാണെദ്യം പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന് ബുദ്ധമമുട്ടുണക്ക്.  അങ്ങകനയുള

ആളുകളുകടചമല്  ചുമതമയമരമക്കുന്ന  അനഒാവശദമഒായ  ചകസുകള്
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പമന്വലമക്കഒാനുദ്യം അചതഒാകടഒാപദ്യം യഒാകതഒാരു തടസ്സവമമലഒാകത നമയമപ്രകഒാരദ്യം

അവരക്കക്ക്  വസ്പീടുവയഒാന്  കഴെമയുന്നതമനുള  സഹഒായങ്ങളുദ്യം  സരക്കഒാരമകന്റ

ഭഒാഗത്തുനമനമുണഒാകുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന്:  സര,  നമയമപ്രകഒാരദ്യം

വസ്പീടുവയ്ക്കുന്നതമനഒാവശദമഒായ എലഒാ  സഹഒായവദ്യം  സരക്കഒാര  നല്കുനണക്ക്.

അതമനഒാവശദമഒായ ധനദ്യം,  പമന്തുണെ, വകുപമകന്റ ശദ്ധ,  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണെ

സ്ഥഒാപനങ്ങളുകട  പ്രചതദക  പരമരക്ഷേ  എന്നമവ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  നല്കുനണക്ക്,

അതമനഒാവശദമഒായ  നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുനണക്ക്. ഇതമകന്റ  മറവമല്

വനദ്യംകവടമ കവളുപമക്കഒാന് ചവണമയുള പരമശമദ്യം ആകരങമലുദ്യം നടതമയഒാല്

അതമകന അദ്യംഗസ്പീകരമക്കഒാന് സഒാധമക്കമല എന്നതുമഒാത്രചമയുള.  വനഒാവകഒാശ

നമയമദ്യം രഒാജദതമനക്ക് ബഒാധകമഒായ നമയമമഒാണെക്ക്. ആ നമയമമനുസരമചക്ക് തകന്ന

തസ്പീചരണതഒായമട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര  .    പ്രദസ്പീപക്ക്:  സര,  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  അധമകഒാരതമല്

വന്നതമനുചശഷമുള നടപടമകള് അങ്ങയുകട മറുപടമയമല് ചനരകത കണ്ടു.

കഴെമഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റമകന്റ  ഭരണെചശഷദ്യം  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  വന്നചപഒാള്

പടമകജഒാതമ പടമകവരഗ്ഗ വമഭഒാഗക്കഒാരഒായവരക്കക്ക് ധഒാരഒാളദ്യം മുചന്നറമുണഒാക്കന്
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കഴെമഞ്ഞമട്ടുണക്ക്.  എന്നഒാലുദ്യം  അവരുകട  ഭൂപ്രശങ്ങള്  ഇചപഒാഴദ്യം

നമലനമല്ക്കുനണക്ക്.  ബഹുമഒാനകപട  മുഖദമനമയുകട  ചനതൃതസ്വതമല്

അതമനുചവണമയുള  പ്രചതദക  ഇടകപടല്  എകനങമലുദ്യം

നടതമയമട്ടുചണഒാകയന്നക്ക് വദകമഒാക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന്:  സര,  നമ്മുകട  സദ്യംസ്ഥഒാനതക്ക്  ഇഇൗ

സരക്കഒാര  അധമകഒാരതമല്  വരുന്ന  ഘടതമല്  11744  ഭൂരഹമതരഒാണെക്ക്

ഉണഒായമരുന്നതക്ക്.  അവരുകട  എണദ്യം  ഇചപഒാള്  7136  ആയമ  കുറഞ്ഞമട്ടുണക്ക്.

ബഹുമഒാനകപട  മുഖദമനമ  പ്രഖദഒാപമച  നൂറുദമന  കരമ  പരമപഒാടമയുകട

ഭഒാഗമഒായമ  മൂവഒായമരചതഒാളദ്യം  ചപരക്കക്ക്  ഭൂമമ  ഇഇൗ  സന്ദരഭതമല്  വമതരണെദ്യം

കചയഒാന് തുടങ്ങുകയഒാണെക്ക്,  വമതരണെദ്യം കചയ്യുദ്യം.  അവചശഷമക്കുന്ന നഒാലഒായമരദ്യം

ചപരുകട  കഒാരദമഒാണെക്ക്  യഥഒാരത്ഥതമല്  ഇചപഒാഴളതക്ക്.  വനദ്യം  വകുപമകന്റ

നമക്ഷേമപ വനഭൂമമ അവരക്കുദ്യം വമതരണെദ്യം കചയഒാനുള നടപടമകള് ഏതഒാണക്ക്

അവസഒാനഘടതമലഒാണെക്ക്. വനദ്യംവകുപമകന്റയുദ്യം റവനന്യൂവകുപമകന്റയുദ്യം സദ്യംയുക

സരചവ്വേ  അക്കഒാരദതമല്  നടനവരുനണക്ക്.  ഇകതലഒാദ്യം  മുഖദമനമയുകട

ചനതൃതസ്വതമല്  നടന്ന  വമവമധ  ഉന്നതതല  ചയഒാഗങ്ങളുകട

അടമസ്ഥഒാനതമകലടുത  തസ്പീവ്രമഒായ  തുടരനടപടമകളുകട  ഭഒാഗമഒായമ
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ഉണഒായമട്ടുളതഒാണെക്ക്.   4-1-2017-ലുദ്യം  4-4-2018-ലുദ്യം  29-1-2019-ലുദ്യം

8-8-2019-ലുദ്യം  17-6-2020-ലുദ്യം  ബഹുമഒാനകപട  മുഖദമനമയുകട

അദ്ധദക്ഷേതയമല്  ചചരന്ന  ചയഒാഗങ്ങകളലഒാദ്യം  സദ്യംസ്ഥഒാനതക്ക്

എ സക്ക്.സമ./എസക്ക്.ടമ.  വമഭഒാഗതമനക്ക്  ഭൂമമ   വമതരണെദ്യം  കചയ്യുന്നതമകന്റ

പുചരഒാഗതമകയ  സദ്യംബനമചക്ക്  സമഗമഒായ  വമലയമരുതല്  നടതമയമട്ടുണക്ക്.

29-1-2019-ല്  ചചരന്ന  ചയഒാഗ  തസ്പീരുമഒാനതമകന്റ  അടമസ്ഥഒാനതമല്  ഭൂമമ

സദ്യംബനമഒായ  പ്രശങ്ങള്  പരമഹരമക്കുന്നതമനക്ക്  ജമലഒാതലതമല്  റവനന്യൂ,

വനദ്യം,  പടമകവരഗ്ഗ  വമകസനദ്യം  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകളമകല  ഉചദദഒാഗസ്ഥര

ഉള്കപടുന്ന  ടഒാസക്ക്  ചഫഒാഴക്ക്  രൂപസ്പീകരമക്കഒാന്  തസ്പീരുമഒാനമച.  അതമകന്റ

അടമസ്ഥഒാനതമല്  28-6-2019-കല  സരക്കഒാര  ഉതരവക്ക്  പ്രകഒാരദ്യം  ജമലഒാ

കളക്ടര  കചയരമഒാനഒായുദ്യം  കകടബല്  കഡവലപ്കമന്റക്ക്  ഓഫസ്പീസര/ചപ്രഒാജക്ടക്ക്

ഓഫസ്പീസര,  ഡമവമഷണെല് ചഫഒാറസ്റ്റേക്ക്  ഓഫസ്പീസര,  കഡപന്യൂടമ  കളക്ടര

(എല്.എ.),  കഡപന്യൂടമ ഡയറക്ടര   (സരചവ്വേ  വകുപക്ക്),  കഡപന്യൂടമ  ഡയറക്ടര

(പഞഒായതക്ക്  വകുപക്ക്)  ഇവര  അദ്യംഗങ്ങളഒായമ  ടഒാസക്ക്  ചഫഒാഴക്ക്  രൂപസ്പീകരമചക്ക്

ഉതരവഒായമട്ടുണക്ക്.  ജമലകളമല് ടഒാസക്ക് ചഫഒാഴമകന്റ പ്രവരതനദ്യം ഫലപ്രദമഒായമ

നടക്കുന്നതുകകഒാണക്ക്  വമവമധ  രൂപതമലുള  ഭൂമമ  വമതരണെദ്യം  നമുക്കക്ക്



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

18

നടത്തുവഒാന്  സഒാധമചമട്ടുണക്ക്.  മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമല്  1250  ചപരക്കക്ക്  ഭൂമമ

നല്കഒാനുള  നടപടമക്രമങ്ങള്  പൂരതമയഒായമട്ടുണക്ക്.  ആ  നമലയമലുള

പ്രവരതനങ്ങകളലഒാദ്യം  മുചന്നഒാട്ടുചപഒാകുന്നതമനക്ക്  കഒാരണെമഒായമട്ടുളതക്ക്

ബഹുമഒാനകപട  മുഖദമനമയുകട  ചനതൃതസ്വതമല്  നടന്നമട്ടുള  അവചലഒാകന

ചയഒാഗങ്ങള് സൃഷമച ചവഗത തകന്നയഒാണെക്ക്.

ശസ്പീ  .   കഎ  .   സമ  .   ബഒാലകൃഷ്ണന്: സര,  ചകരളതമകല  നമരവധമ

പടമകവരഗ്ഗ ഉചദദഒാഗഒാരത്ഥമകള്ക്കക്ക് പമ.എസക്ക്.സമ.  പരസ്പീക്ഷേകയഴതമ ലമസ്റ്റേമല്

ഇടദ്യം  പമടമക്കഒാന്  കഴെമയഒാത  സഒാഹചരദങ്ങളുണക്ക്.  ഇവകരഒാകക്ക  ലമസ്റ്റേമല്

വരഒാത  സഒാഹചരദതമല്  അവരുകട  ജസ്പീവമതരസ്പീതമ  മുചന്നഒാടക്ക്

കകഒാണ്ടുചപഒാകുന്നതമനുചവണമ  വനഒാവകഒാശനമയമദ്യം  അനുസരമചക്ക്

പതമചകകഒാടുത ഭൂമമയമലുദ്യം സസ്വനമഒായ ഭൂമമയമലുദ്യം  ശഒാസസ്പീയമഒായ രസ്പീതമയമല്

കൃഷമ  കചയ്യുന്നതമനുചവണമ  ഒടനവധമ  യുവഒാക്കള്  തയഒാറഒായമ

ഇറങ്ങമയമരമക്കുകയഒാണെക്ക്.  അതരതമലുള  കൃഷമ  രസ്പീതമ

ചപ്രഒാതഒാഹമപമക്കുന്നതമനക്ക്  പ്രചതദക  പദ്ധതമ  തയഒാറഒാക്കഒാന്  സരക്കഒാര

തയഒാറഒാകുചമഒാ?
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ശസ്പീ  .   കടകദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന്: സര, ചനരകതയുള എകന്റ മറുപടമയമല്

പ്രചതദകമചക്ക്  ഇതുസദ്യംബനമചക്ക്  പറഞ്ഞമട്ടുണഒായമരുന.  ലഭദമഒായ  വനഭൂമമ

നമക്ഷേമപ  തഒാല്പരദക്കഒാരക്കക്ക്  തടമകക്കഒാണ്ടുചപഒാകഒാന്  സഒാധമക്കഒാകത

വരുന്നതമകന്റ കഒാരണെദ്യം,  വകുപക്ക്  പ്രചതദകമചദ്യം ചമലചപഒാള് കൃഷമവകുപ്പുമഒായമ

ചചരനദ്യം  കഒാരഷമക  സരവ്വേകലഒാശഒാലയുമഒായുദ്യം  ചചരന്നക്ക്  നടത്തുന്ന  പുതമയ

കഒാരഷമക  വമകസന  പദ്ധതമകള്  തകന്നയഒാണെക്ക്.  ഒനരണക്ക്  പ്രധഒാന

പദ്ധതമകള് ഇഇൗ ചമഖലയമല് നടത്തുനണക്ക്,  അതമകലഒാന്നക്ക്  'നമ്മുകട  കൃഷമ'

എന്നക്ക്  അരത്ഥദ്യം വരുന്ന 'Namuthu Vellame' ചപ്രഒാജക്ടഒാണെക്ക്. അടപഒാടമയമകല

പടമകവരഗ്ഗക്കഒാരുകട  ചപഒാഷകഒാഹഒാരക്കുറവക്ക്  പരമഹരമക്കുന്നതമനുദ്യം

ഭക്ഷേദസുരക്ഷേ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനുദ്യം  ഉപജസ്പീവനദ്യം  കമചകപടുത്തുന്നതമനുദ്യം

പഒാരമ്പരദ  കകജവകൃഷമയമലൂകട  ശഒാശസ്വത  പരമഹഒാരദ്യം

കകണത്തുന്നതമനുദ്യംചവണമ  K-DISC  (Kerala  Development  and

Innovation  Strategic  Council)-കന്റ  ചനതൃതസ്വതമല്  തണെല്  എന്ന

സരക്കഒാരമതര  ഏജന്സമയുകട  സഒാചങതമക  സഹഒായചതഒാകടയുള

പദ്ധതമയഒാണെക്ക്   'Namuthu  Vellame'.  സസ്വനമഒായമ  കൃഷമ  ഭൂമമയുളതുദ്യം

കൃഷമകചയഒാന്  തഒാല്പരദമുളതുമഒായ  പടമകവരഗ്ഗ  കരഷകരക്കക്ക്  ധഒാനദദ്യം,
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പയറുവരഗ്ഗങ്ങള്,  പചക്കറമകള്  എന്നമവ  കൃഷമ  കചയ്യുന്നതമനക്ക്  2019 മുതല്

ഗവണ്കമന്റക്ക് ധനസഹഒായദ്യം നല്കമവരുനണക്ക്.  അതുകകഒാണഒാണെക്ക് പടമകവരഗ്ഗ

വമഭഒാഗതമല് നമനളള യുവഒാക്കള് ധഒാരഒാളമഒായമ കഒാരഷമക ചമഖലയമചലയക്ക്

സജസ്പീവമഒായമ  വരഒാനമടയഒായമട്ടുളതക്ക്.  കഒാടുകവടമ  ഭൂമമ  കൃഷമ

ചയഒാഗദമഒാക്കുന്നതമനക്ക്  ഏക്കറമനക്ക്  1750  രൂപ,  നമലദ്യം  ഉഴന്നതമനക്ക്  ഏക്കറമനക്ക്

2000  രൂപ,  വമതക്ക്  വഒാങ്ങുന്നതമനക്ക്  ഏക്കറമനക്ക്  300  രൂപ,  വനദമൃഗങ്ങളമല്

നമന്നക്ക്  കൃഷമ  സദ്യംരക്ഷേമക്കുന്നതമനഒായമ  ചവലമ  നമരമമക്കുന്നതമനക്ക്  ഏക്കറമനക്ക്

2000 രൂപ, കഒാവല് ചഒാളക്ക് നമരമമക്കുന്നതമനക്ക് ഓചരഒാ കരഷകനുദ്യം 3000 രൂപ

എന്നസ്പീ  നമരക്കമല് ധനസഹഒായദ്യം നല്കുനണക്ക്. 2019-20 മുതല് നഒാളമതുവകര

ഇഇൗ  പദ്ധതമ  മുചഖന,  അടപഒാടമ  പടമകവരഗ്ഗ  ചമഖലയമല്മഒാത്രദ്യം  34

ഉഇൗരുകളമല്  നമന്നഒായമ  1208  കരഷകരക്കക്ക്  1671 ഏക്കര  തരമശുഭൂമമകയ

പരമ്പരഒാഗത കൃഷമക്കക്ക്  കസ്പീഴെമല് കകഒാണ്ടുവന്നക്ക്  287 ലക്ഷേദ്യം രൂപ കചലവഴെമചക്ക്

തുടര പദ്ധതമയഒായമ അതക്ക് നടപമലഒാക്കമവരമകയഒാണെക്ക്. 'മമലറക്ക് വമചലജക്ക്' എന്ന

ചപ്രഒാജക്ടമല്, അടപഒാടമയമകല കൃഷമ ഉപജസ്പീവനമഒായമട്ടുള പടമകവരഗ്ഗക്കഒാരക്കക്ക്

ചവണമ കൃഷമ വകുപ്പുമഒായമ ചചരന്നക്ക് നടപമലഒാക്കുന്ന പദ്ധതമയഒാണെക്ക്  'അടപഒാടമ

മമലറക്ക്  വമചലജക്ക്  പദ്ധതമ'.  അടപഒാടമയമകല  പടമകവരഗ്ഗ  ചമഖലയമല്നമനദ്യം
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അനദദ്യംനമനചപഒായ  പരമ്പരഒാഗത  ഇനങ്ങളഒായ  റഒാഗമ,  ചഒാമ,  തമന,

കുതമരവഒാലമ, പനമവരകക്ക്,  മണെമചചഒാളദ്യം,  കമ്പക്ക് തുടങ്ങമയ

കചറുധഒാനദങ്ങളുകട  കൃഷമ  തമരമകക  കകഒാണ്ടുവരുന്നതമനുദ്യം

കചറുധഒാനദങ്ങള്  ഭക്ഷേണെതമലുള്കപടുതമ  ചപഒാഷകഒാഹഒാരക്കുറവക്ക്

പരമഹരമക്കുന്നതമനുദ്യംചവണമ  ആരദ്യംഭമച  പദ്ധതമയഒാണെക്ക്.  ഇഇൗ  പദ്ധതമയമല്,

2017-18,  2018-19,  2019-20  എന്നസ്പീ  വരഷങ്ങളമലഒായമ  405571

ഉഇൗരുകളമചലയക്ക്  കൃഷമ  വദഒാപമപമക്കഒാന്  സഒാധമച.  പടമകവരഗ്ഗ

വമഭഒാഗക്കഒാരഒായ  കരഷകരുകട  വരുമഒാനദ്യം  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനുചവണമ

കചറുധഒാനദങ്ങള്  കൃഷമകചയ്യുന്നതമനക്ക്  പുറകമ  എണക്കുരുക്കള്,

പയറുവരഗ്ഗങ്ങള്  എന്നമവയുദ്യം  മമലറക്ക്  വമചലജക്ക്  പദ്ധതമയമലൂകട  കൃഷമ

കചയ്യുനണക്ക്.  ചപഒാഷകഒാഹഒാര  കുറവമൂലമുണഒാകുന്ന  പടമകവരഗ്ഗ

വമഭഒാഗതമലുളവരുകട  മരണെനമരക്കക്ക്  കുറയ്ക്കുന്നതമനുദ്യം  ഇഇൗ  പദ്ധതമ

സഹഒായമചമട്ടുകണന്നഒാണെക്ക്  വമലയമരുതമയമട്ടുളതക്ക്.  നഒാളമതുവകര  165

ഉഇൗരുകളമലഒായമ  1240  കഹക്ടര ഭൂമമയമല്  3307  ഗുണെചഭഒാകഒാക്കള്ക്കക്ക് ഇഇൗ

കഒാരഷമക  വമകസന  പദ്ധതമയുകട  ഗുണെദ്യം  ലഭമക്കുനണക്ക്.  ഇതുകൂടഒാകത

പഒാരമ്പരദ കൃഷമ രസ്പീതമ ചപ്രഒാതഒാഹനവദ്യം ഇതമകന്റ ഭഒാഗമഒായമ നടക്കുനണക്ക്.
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അടപഒാടമ  ചകഒാ-ഒഒാ പചററസ്പീവക്ക് ഫഒാമമദ്യംഗക്ക്  കസഒാകകസറമ,  ആറളദ്യം ഫഒാദ്യം,  ചസ്പീചമനമ

ഫഒാദ്യം  എന്നമവമടങ്ങളമല് പഒാരമ്പരദ  കൃഷമ  രസ്പീതമ  ചപ്രഒാതഒാഹമപമക്കുന്നതമനക്ക്

കഒാരഷമക  സരവ്വേകലഒാശഒാലയുകട  സഹകരണെചതഒാകട  പ്രചതദക  പദ്ധതമ

തയഒാറഒാക്കമയമട്ടുണക്ക്.  അതക്ക്  ഇഇൗ  സഒാമ്പതമക  വരഷദ്യം  നടപമലഒാക്കഒാനുള

നടപടമ  പുചരഒാഗമമചവരമകയഒാണെക്ക്.  കചറുപക്കഒാകര  ഇഇൗ  രദ്യംഗചതയക്ക്

കകഒാണ്ടുവരുന്നതമനുള  കകവവമധദമഒാരന്ന  പദ്ധതമകള്  ഗവണ്കമന്റക്ക്

ആവമഷ്കരമചമട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സമ  .    ബഒാലകൃഷ്ണന്:  സര,  ഏജന്സമകകള  ഒഴെമവഒാക്കമ

യുവഒാക്കള്ക്കക്ക്  ചനരമടക്ക്  പരമശസ്പീലനദ്യം  കകഒാടുതക്ക്  പദ്ധതമകള് നടപമലഒാക്കഒാന്

സഒാധമക്കുചമഒാ? (...കകമക്കക്ക് ഓഫക്ക്...)

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന്:  സര,  ഇഇൗ ചമഖലയമല് കൃഷമ  വകുപ്പുദ്യം

കഒാരഷമക  സരവ്വേകലഒാശഒാലയുമഒാണെക്ക്  പടമകവരഗ്ഗ  വകുപമകന

സഹഒായമചകകഒാണക്ക്  കഒാരഷമക  ചമഖലയുകട  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുചവണമ

മുചന്നഒാടക്ക് വന്നമട്ടുളതക്ക്. മറക്ക് ഏജന്സമകകളയല  ഉപചയഒാഗമക്കുന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര  .    ചകളു:  സര,  സരക്കഒാര  പടമകവരഗ്ഗക്കഒാരക്കക്ക്  ഭൂമമ

ലഭദമഒാക്കമയമട്ടുണക്ക്.  പചക്ഷേ  ഭൂമമ  ലഭദമഒാക്കമകയങമലുദ്യം  അതരദ്യം  ഭൂമമയമല്
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അവരക്കക്ക്  സസ്വനമഒായമ  കൃഷമ  കചയ്യുന്നതമനുചവണ  മൂലധനമമറക്കഒാന്

കഴെമയമല.  അതരദ്യം  കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക്  കകമചക്രഒാ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങകളഒാകക്ക

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുദ്യം  മറ്റു  കഒാരഷമക  പദ്ധതമകകളഒാകക്ക  നടപമലഒാക്കുന്ന

കഒാരദവദ്യം  ഇവമകട  സൂചമപമചകഴെമഞ.  കൂടുതല് കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക്  അതരദ്യം

ഭൂമമയമല്  കഒാരഷമക  ഉപകരണെങ്ങള്  ഉള്കപകടയുള  കഒാരദങ്ങള്

ലഭദമഒാക്കമകക്കഒാണ്ടുള  ഒരു  പദ്ധതമ  ആവമഷ്കരമചക്ക്  നടപഒാക്കമയമട്ടുചണഒാ;

നടപഒാക്കഒാന് സഒാധദതയുചണഒാ?

 ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന്:  സര,  നമ്മുകട  സദ്യംസ്ഥഒാനതക്ക്  'മമലറക്ക്

വമചലജക്ക്',  'Namuthu Vellame'  തുടങ്ങമയ പദ്ധതമകള് കകപലറക്ക്  ചപ്രഒാജക്ടക്ക്

എനള  നമലയമല്  ആരദ്യംഭമചതക്ക്  സദ്യംസ്ഥഒാനത്തുടനസ്പീളദ്യം

വദഒാപമപമക്കുന്നതമനുചവണമയഒാണെക്ക്  നമള്  ആഗഹമക്കുന്നതക്ക്.

സദ്യംസ്ഥഒാനത്തുടനസ്പീളദ്യം  ഇഇൗ  പദ്ധതമകള്  നടപമലഒാക്കുന്നചതഒാടുകൂടമ

സദ്യംസ്ഥഒാനതഒാകക  കഒാരഷമക  ചമഖലയമല്  ഇഇൗ  സജസ്പീവമഒായ  സമസ്പീപനദ്യം

കകഒാണ്ടുവരഒാന് സഒാധമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര,  അടപഒാടമയമലുള ഒരു ഭൂമമ  പ്രശമഒാണെക്ക്

എനമക്കക്ക് ഇഇൗ ചചഒാദദതമലൂകട ഉന്നയമക്കഒാനുളതക്ക്. അടപഒാടമയമകല ഫഒാമമദ്യംഗക്ക്
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കസഒാകകസറമക്കക്ക്  ഗവണ്കമന്റക്ക്  പണ്ടുകഒാലതക്ക്  കകഒാടുത  2800 ഏക്കര

ഭൂമമയമല് നഒാന്നൂറമഇരുപചതഒാളദ്യം ആദമവഒാസമ കുടുദ്യംബങ്ങള് തഒാമസമക്കുനണക്ക്.

അവരഒാണെക്ക്  അവമകട  കൃഷമകചയ്യുന്നതുദ്യം  കസഒാകകസറമയമകല  കഒാരഷമക

പ്രവരതനങ്ങള്  നടത്തുന്നതുദ്യം.  പചക്ഷേ  ഇചപഒാള്  അതക്ക്  കസഒാകകസറമ

ഭഒാരവഒാഹമകള്  ഒരു  വലമയ  ബമസമനസ്സക്ക്  ഗ്രൂപമനക്ക്  പഒാടതമനക്ക്

കകഒാടുക്കുകയുണഒായമ.  അതമകനത്തുടരന്നക്ക്  ബഹുമഒാനകപട

കകഹചക്കഒാടതമയമല്  ചകസമനക്ക്  ചപഒാകുകയുദ്യം  ചകഒാടതമ  തല്ക്കഒാലദ്യം  അതക്ക്

കകഒാടുക്കുന്നതക്ക്  തടഞ്ഞമരമക്കുകയുമഒാണെക്ക്.  കസഒാകകസറമക്കക്ക്  കഒാരഷമകവൃതമ

മുചന്നഒാട്ടുകകഒാണ്ടുചപഒാകഒാന്  കഴെമയുന്നമകലങമല്  ഇതമല്  വദവസ്ഥ  കചയ

പ്രകഒാരദ്യം  തകന്ന ഇഇൗ ആദമവഒാസമ  കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കഒായമ  2800  ഏക്കര ഭൂമമ

വസ്പീതമച  കകഒാടുക്കണെകമന്നഒാണെക്ക്  വദവസ്ഥ.  കണ്ണൂരമലുദ്യം  മറ്റുദ്യം  അങ്ങകന

കചയമട്ടുണക്ക്.  അങ്ങകന  വസ്പീതമച  കകഒാടുക്കഒാന്  ഗവണ്കമന്റക്ക്  ഇക്കഒാരദതമല്

ഇടകപടുചമഒാ;  ഇതക്ക്  വളകര  വലമയ  ചരചയുദ്യം  തരക്കവമഒായമട്ടുള  ഒരു

പ്രശമഒാകണെന്നക്ക് ഞഒാന് സരക്കഒാരമകന്റ ശദ്ധയമല്കപടുത്തുകയഒാണെക്ക്.

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന്: സര, ഇതക്ക് വളകര സജസ്പീവമഒായമ ഉയരന

വന്ന ഒരു പ്രശമഒാണെക്ക്.  അടപഒാടമ  സഹകരണെ ഫഒാമമദ്യംഗക്ക്  കസഒാകകസറമയമല്
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ഗവണ്കമന്റക്ക് നമരചദ്ദേശപ്രകഒാരമലഒാകത അവര തകന്നയഒാണെക്ക് ആ ചമഖലയമല്

ഫഒാദ്യം ടൂറമസദ്യം സദ്യംബനമച ഒരു പുതമയ ചപ്രഒാജക്ടുമഒായമ രദ്യംഗത്തുവന്നതക്ക്.  ആ

ഫഒാദ്യം ടൂറമസദ്യം നടപമലഒാക്കുന്നതമനുചവണമ സദ്യംഘതമകന്റ ജനറല് ചബഒാഡമ

ചയഒാഗദ്യം അതമകന്റ അനുമതമചയഒാടുകൂടമ ചമല നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമച.  അവര

കസഒാകകസറമയുകട  പുചരഒാഗതമയുദ്യം  സദ്യംഘതമകല  കമമ്പരമഒാരുകടയുദ്യം

കുടുദ്യംബങ്ങളുകടയുദ്യം  ഉന്നമനവദ്യം  ലക്ഷേദദ്യംവചകകഒാണഒാണെക്ക്   ഇതരകമഒാരു

ചപ്രഒാജക്ടക്ക്  തയഒാറഒാക്കമയകതന്നഒാണെക്ക്  മനസ്സമലഒാക്കുന്നതക്ക്.  ആദമവഒാസമ

വമഭഒാഗതമനക്ക്  കൂടുതല്  ഗുണെങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  രസ്പീതമയമല്

നമചക്ഷേപരഹമതമഒായമ വരുമഒാനമുണഒാക്കുന്ന  തരതമല്  വദവസ്ഥകകളലഒാദ്യം

ഉള്കക്കഒാളമച  ഒരു  കരഒാര  പ്രകഒാരദ്യം  എല്.എ. ചഹഒാദ്യംസക്ക്,  തൃശ്ശൂര  എന്ന

സ്ഥഒാപനവമഒായമ  കസഒാകകസറമ  ഒരു  ഉടമ്പടമ  ഉണഒാക്കമകയനദ്യം

മനസ്സമലഒാക്കുകയഒാണെക്ക്.  നമരമമതമകള്ക്കഒായമ Right  to  use എന്ന

വദവസ്ഥയമല് സ്ഥലദ്യം ഉപചയഒാഗമക്കഒാനഒായമരുന ഉടമ്പടമ.   എന്നഒാല് ഇതക്ക്

ലക്ഷേദതമല്നമനദ്യം  വദതമചലമച  ചപഒാകുനകവന്നക്ക്  ആചരഒാപമചകകഒാണക്ക്

ബഹുമഒാനകപട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമചതുചപഒാകല  ചമല  ചകസുകള്

കകഹചക്കഒാടതമയമചലയക്ക്  ചപഒാകുകയുണഒായമ.  കകഹചക്കഒാടതമ  ഇക്കഒാരദതമല്
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ഇടകപട്ടു.  ചസ്റ്റേ  കചയ  സഒാഹചരദതമല്  സദ്യംഘദ്യം  ഭരണെസമമതമ  തകന്ന

അതമകന്റ  ചയഒാഗദ്യം  25.11.2020-ല്  ചചരുകയുദ്യം  ഫഒാദ്യം  ടൂറമസദ്യം

പ്രവരതനങ്ങളുമഒായമ  ബനകപടക്ക്  ഇതക്ക്  കഡവലപക്ക്  കചയക്ക്  ഫഒാദ്യം  ടൂറമസദ്യം

ചപ്രഒാതഒാഹമപമക്കഒാനഒായമ  രദ്യംഗത്തുവന്ന  കഡവലപരമഒാരഒായ  എല്.എ.

ചഹഒാദ്യംസക്ക്,  തൃശ്ശൂര  എന്ന  സ്ഥഒാപനവമഒായമ  വച  ഉടമ്പടമ  അവര  റദ

കചയമരമക്കുകയഒാണെക്ക്.  ഗവണ്കമന്റക്ക്  ഇതക്ക്  ശദ്ധഒാപൂരവ്വേദ്യം  വസ്പീക്ഷേമക്കുനണക്ക്.

നമശ്ചയമഒായുദ്യം ഭഒാവമ പ്രവരതനങ്ങളമല് ഗവണ്കമന്റക്ക് ഇടകപടലുണഒാകുദ്യം. 

ശസ്പീ  .   ബമ  .   സതദന്: സര, പടമകജഒാതമ വമഭഒാഗതമകപടുന്നവര ചനരമടുന്ന

ഏറവദ്യം  ഗഇൗരവമഒായ  പ്രശദ്യം  ഭവനതമചന്റയുദ്യം  ഭൂമമയുചടതുദ്യം  തകന്നയഒാണെക്ക്.

ഇക്കഒാരദതമല്  നഒാലു വരഷക്കഒാലവദ്യം ഇഇൗ വകുപക്ക്  സസ്വസ്പീകരമച നടപടമകള്

സസ്വഒാഗതഒാരഹമഒാണെക്ക്.  ഏതഒാണക്ക്  17177-ഓളദ്യം  ചപരക്കക്ക്  ഇതമനകദ്യം  സ്ഥലദ്യം

വഒാങ്ങമ  നല്കമക്കഴെമഞ.  അതനുസരമചക്ക്  പടമകവരഗ്ഗ

വമഭഒാഗതമല്കപടവരക്കുദ്യം ഭൂമമ നല്കുനണക്ക്. ഭൂമമ നല്കകപടുന്നവരക്കക്ക് വസ്പീടക്ക്

നമരമമക്കുകകയന്നതുദ്യം  അതുചപഒാകല   ഒരു  ഭവനതമല്  തകന്ന  നമരവധമ

കുടുദ്യംബങ്ങള്  തഒാമസമക്കുകയുദ്യം  കചയ്യുന്നതുമൂലദ്യം  ഉണഒാകുന്ന  വമഷയദ്യം

അങ്ങയുകട  ശദ്ധയമല്കപടുത്തുകയഒാണെക്ക്;  കകലഫക്ക്  ഭവന  പദ്ധതമയമല്
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ഇചപഒാള് രൂപകപടുതമയമട്ടുള ചസഒാഫക്ക് കവയറമനുണഒായമട്ടുള പ്രയഒാസദ്യം, ഒരു

ചറഷന്  കഒാരഡക്ക്  ഒരു  ഗുണെചഭഒാകഒാവക്ക്  എന്നക്ക്  നമശ്ചയമക്കകപട  പ്രകഒാരദ്യം

ഗുണെചഭഒാകഒാക്കകള  നമശ്ചയമക്കുന്നതമനക്ക്  ഇചപഒാള്  നടനകകഒാണമരമക്കുന്ന

ചപ്രഒാസസ്സമല്  ചമല  ഇടകപടല്  ചവണമയമരമക്കുന.  പടമകജഒാതമ  വമകസന

വകുപ്പുദ്യം  കകലഫക്ക്  മമഷനുദ്യം  ഒരുമമചക്ക്  ചചരന്നക്ക്  ഇഇൗ  പ്രശതമനക്ക്  പരമഹഒാരദ്യം

കഒാണെണെകമന്നഒാണെക്ക്  എനമക്കക്ക്  ഒന്നഒാമതഒായമ  അഭദരത്ഥമക്കഒാനുളതക്ക്.  അങ്ങക്ക്

പറഞ്ഞ പ്രകഒാരദ്യം  അതക്ക്  ശരമയഒാണെക്ക്;  ഒരു ലക്ഷേദ്യം രൂപ നസ്പീക്കമവചഒാല് ഒരു

കുടുദ്യംബതമനക്ക് നഒാലുലക്ഷേദ്യം രൂപ നസ്പീക്കമവയ്ചക്കണ സ്ഥഒാനതക്ക് ഒരു ലക്ഷേദ്യം

മതമയഒാകുകമന്നതക്ക്  വസ്തുത.  പചക്ഷേ  അതഒാതക്ക്  വരഷദ്യം  പടമകജഒാതമ

വമഭഒാഗതമല്കപടവരുകട  ഫണക്ക് പൂള്  കചയകപടുചമ്പഒാള്  ഭവന

നമരമഒാണെതമനുചവണമ  നസ്പീക്കമ  വയ്ക്കുന്ന  പണെദ്യം   ഭവനനമരമഒാണെതമനക്ക്

തകന്ന  ഉപചയഒാഗമക്കഒാന്  സഒാധമക്കുന്ന  പഒാകതമല്  സമഗമഒായമ  കകലഫക്ക്

മമഷനുമഒായുദ്യം   തചദ്ദേശഭരണെ സ്ഥഒാപനങ്ങകളയുദ്യം കൂടമ ചചരത്തുകകഒാണ്ടുദ്യം ഇഇൗ

പദ്ധതമ  ഏറവദ്യം  കമചകപട  നമലയമല്  നടതഒാനുള  നടപടമ  അങ്ങക്ക്

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 
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ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന്:  സര,  ബഹുമഒാനകപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട

സൂചമപമചതക്ക്  വളകര  പ്രധഒാനകപട  പ്രശദ്യം  തകന്നയഒാണെക്ക്.  ഒരു  വസ്പീടമല്  ഒരു

പഞഒായതക്ക് നമ്പര,  അതക്ക് ആ വസ്പീടക്ക് നമ്പരഒായമരമക്കുദ്യം;  അവമകട ഒരു ചറഷന്

കഒാരചഡ ഉണഒായമരമക്കുകയുള. പചക്ഷേ രചണഒാമൂചന്നഒാ കുടുദ്യംബങ്ങള് അവമകട

തഒാമസമക്കുനണഒായമരമക്കുദ്യം.  അതക്ക്  എങ്ങകന കകകകഒാരദദ്യം  കചയ്യുകമനളതക്ക്

പ്രചതദകമചക്ക്  പരമചശഒാധമചക്കണതഒായ  കഒാരദമഒാണെക്ക്.  ഇചപഒാള്  ഒരു  കുടുദ്യംബദ്യം

എന്ന  നമലയമല്  ഒരു  വസ്പീടമനക്ക്  മഒാത്രചമ  കകലഫക്ക്  മമഷനമല്

അരഹതയുണഒാകുകയുള.  ഒന്നമലധമകദ്യം  കുടുദ്യംബങ്ങളുകണന്ന  നമലയമല്

അരഹതയുണഒാകമല.  അതക്ക്  എങ്ങകന  ചവണെകമന്നതക്ക്  ഗഇൗരവചതഒാടുകൂടമ

പരമചശഒാധനയക്ക്  വമഷയമഒാക്കണെദ്യം.   നമ്മുകട  ഗവണ്കമന്റക്ക്  അധമകഒാരതമല്

വന്നതമനുചശഷദ്യം,  അഞവരഷക്കഒാലദ്യംകകഒാണക്ക്  സരക്കഒാര  കകലഫക്ക്  പദ്ധതമ

മുചഖന നല്കമയ വസ്പീടുകളുകട  എണദ്യം  36990  ആണെക്ക്. (കകലഫദ്യം സരക്കഒാര

വകുപ്പുദ്യം   സദ്യംയുകമഒായമ  ചചരന്നക്ക്  36990  വസ്പീടുകള്  നല്കമയമട്ടുണക്ക്.)

പടമകജഒാതമ   വമഭഒാഗതമനക്ക്  (രണ്ടു  വകുപ്പുദ്യം  കൂടമ  ചചരന്നക്ക്)  ഇത്രയുദ്യം  വസ്പീടക്ക്

നല്കമയമട്ടുണക്ക്.  അങ്ങക്ക്  പറഞ്ഞ  കഒാരദദ്യം  പ്രചതദകമചക്ക്  പരമചശഒാധമചക്ക്

ആവശദമഒായ നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതഒാണെക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല്  കുമഒാര:  സര,  ബഹുമഒാനകപട  അദ്യംഗദ്യം

ശസ്പീ. വമ. പമ. സജസ്പീന്ദ്രന് ഇവമകട സൂചമപമച. 2019-20 സഒാമ്പതമക വരഷദ്യം

ബഡ്ജറമല്  400  ചകഒാടമ  രൂപയഒാണെക്ക്  ഗവണ്കമന്റക്ക്  പടമകജഒാതമ

വമഭഒാഗങ്ങള്ക്കക്ക്  ഭവനനമരമഒാണെതമനുചവണമ നസ്പീക്കമവചമരുന്നതക്ക്. 2016-17,

2017-18  വകര  പടമകജഒാതമ  വമകസന  വകുപഒാണെക്ക്  ഇഇൗ  ഭവനനമരമഒാണെ

പ്രക്രമയ  നടതമയതക്ക്.  ഏറവദ്യം  നന്നഒായമ  വകുപക്ക്  നടത്തുന്ന  ഒരു

പദ്ധതമയഒാണെമതക്ക്.  പചക്ഷേ  നമരഭഒാഗദകമന  പറയകട;  ഇതക്ക്  കകലഫമചലയക്ക്

മഒാറമയചതഒാടുകൂടമ  എലഒാദ്യം  തഒാളദ്യം  കതറമയമരമക്കുകയഒാണെക്ക്.  400  ചകഒാടമ  രൂപ

2019-20 വരഷദ്യം ലഒാപഒായമ. പടമകജഒാതമ വമകസന വകുപമല് നമന്നക്ക് പദ്ധതമ

മഒാറമയതുകകഒാണക്ക് അവരക്കക്ക് അതക്ക് നടപഒാക്കഒാന്  കഴെമയുന്നമല. കകലഫക്ക് മമഷന്

പദ്ധതമ  ഏകറടുതതുമമല.  ഇഇൗ  രസ്പീതമ  ഇചപഒാഴദ്യം  തുടരനകകഒാണമരമക്കുന.

പടമകജഒാതമ  വമകസന  വകുപമകന  ഏല്പമക്കഒാകത  കകലഫമകന

ഏല്പമചതുകകഒാണക്ക് ഒരു വരഷദ്യം 400 ചകഒാടമ രൂപ, ഇഇൗ വരഷവദ്യം കഴെമഞ്ഞ

വരഷവദ്യം  അചത  രസ്പീതമയമലഒാണെക്ക്  കഒാരദങ്ങള്  ചപഒാകുന്നതക്ക്.  2020-21

സഒാമ്പതമക വരഷദ്യം 100 ചകഒാടമ രൂപയഒാണെക്ക് നല്കമയമട്ടുളതക്ക്; 300 ചകഒാടമ

രൂപ  നസ്പീക്കമവചമരുന. ഇഇൗ  രസ്പീതമയമല്  കകലഫക്ക്  മമഷനമല്
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ലയമപമചചതഒാടുകൂടമ  പടമകജഒാതമ  വമകസന  വകുപമലൂകട  ലഭദമഒാകുന്ന  ഇഇൗ

സഹഒായദ്യം  ഇന്നക്ക് ആയമരക്കണെക്കമനക്ക്  കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക്  നഷമഒാകുന്ന

സഒാഹചരദമഒാണെക്ക്.  ഞഒാന്  ഇതമനുമുമദ്യം  ഇഇൗ  കഒാരദദ്യം  നമയമസഭയമല്

പറഞ്ഞതഒാണെക്ക്;  കുറകപടുതഒാന് ചവണമയല.  പടമകജഒാതമ വമകസന വകുപക്ക്

നടതമക്കഴെമഞ്ഞക്ക് അവമകട നമന്നക്ക് നമങ്ങള് കണെകക്കടുതക്ക് കകലഫക്ക് മമഷകന്റ

പടമകയമല് ഉള്കപടുതമ അതക്ക് പ്രഖദഒാപമക്കുന്നതമല് വമചരഒാധമമല. ഇചപഒാള്

അങ്ങക്ക്  പറയുന്ന  കണെക്കുകള്  എന  പറയുന്നതക്ക്  പഞഒായതക്ക്  കകഒാടുക്കുന്ന

വസ്പീടുകള്,  അതുചപഒാകല ചകന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റക്ക്  സഹഒായചതഒാടുകൂടമ  ലഭമക്കുന്ന

വസ്പീടുകകളഒാകക്കയഒാണെക്ക്.  യഥഒാരത്ഥതമല്  ബഡ്ജറമലൂകട  പടമകജഒാതമ

വമകസന  വകുപക്ക്  കകഒാടുക്കുന്ന  പണെദ്യം  ലഒാപഒായമചപഒാകുന്ന  സഒാഹചരദമഒാണെക്ക്

കകലഫക്ക്  മമഷകന്റ  ഭഒാഗമഒായമ  മഒാറമയതമകന്റ  ഫലമഒായമ  ഇനണഒായമട്ടുളതക്ക്.

അതുകകഒാണക്ക്  എകന്റ  ചചഒാദദദ്യം,  മുന്കഒാലത്തുളതുചപഒാകല  പടമകജഒാതമ

വമകസന  വകുപമകന്റ  കസ്പീഴെമലഒാക്കമ  ഇഇൗ  സഹഒായദ്യം  നല്കുന്ന  കഒാരദദ്യം

ഗവണ്കമന്റക്ക് പരമഗണെമക്കുചമഒാകയനളതഒാണെക്ക്.

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന്:  സര,  അങ്ങക്ക്  പറയുന്നതമല്  factual

ആയമട്ടുള  ഒരു  പമശകുണക്ക്.  യു.ഡമ.എഫക്ക്  ഗവണ്കമന്റമകന്റ
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അഞവരഷക്കഒാലതക്ക്  പടമകജഒാതമ വമകസന വകുപക്ക് നല്കമയ വസ്പീടുകളുകട

എണദ്യം  24594 ആണെക്ക്.  അങ്ങക്ക് പറയുന്നതുചപഒാകല വകുപക്ക്  മുഖഒാനരദ്യം ഞഒാന്

പറയകട......  (...ബഹളദ്യം….)  ഞഒാന്  പറയകട,   അഞക്ക്  വരഷക്കഒാലദ്യം

യു.ഡമ.എഫക്ക് ഗവണ്കമന്റമകന്റ കഒാലതക്ക്  പടമകജഒാതമ പടമകവരഗ്ഗ വമകസന

വകുപക്ക്  നല്കമയ വസ്പീടുകളുകട  എണദ്യം  24594   ആണെക്ക്.  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റക്ക്

ഇതമനകദ്യം  36990  വസ്പീടുകള് നല്കമയമട്ടുണക്ക്.  കകലഫക്ക് മമഷകന്റ ഭഒാഗമഒായമടക്ക്

കകലഫക്ക്  മമഷന്  പറയുന്നതക്ക്  എനഒാണെക്ക്,  പടമകജഒാതമ  വമഭഒാഗതമല്കപട

ഒരഒാള്ക്കക്ക്   ഒരു വസ്പീടക്ക്  കകഒാടുക്കുചമ്പഒാള് ഒരു ലക്ഷേദ്യം രൂപ നമങ്ങള് തന്നഒാല്

മതമ,  ബഒാക്കമ മൂന്നക്ക് ലക്ഷേദ്യം രൂപ ഞങ്ങള് നല്കമകക്കഒാളഒാദ്യം എന്നഒാണെക്ക്.  ആ

ഒരു  ലക്ഷേമഒാകകട  ഏറവദ്യം  അവസഒാനഘടതമല്  കകഒാടുചക്കണതഒാണെക്ക്.

ആദദഘടതമല്  കകഒാടുക്കഒാനുദ്യം  പറയുന്നമല.  ആദദഘടതമല്  കകഒാടുക്കഒാന്

പറഞ്ഞമരുനകവങമല് എനമക്കക്ക് ചതഒാനന കുറചകൂടമ പണെദ്യം അതമനകതക്ക്

കചലവഴെമക്കഒാന് നമുക്കക്ക്  സഒാധമക്കുമഒായമരുന.  ഏറവദ്യം അവസഒാനഘടതമല്

കകഒാടുതഒാല്  മതമ.  നഒാലഒാമകത  പ്രഒാവശദമഒാണെക്ക്  ഇതക്ക്  കകഒാടുക്കുന്നതക്ക്.

അതഒാണെക്ക് കഒാരദദ്യം. അലഒാകത നമ്മുകട വസ്പീടുകളുകട എണതമല് കുറവവന്നമടമല;

വസ്പീടുകളുകട  എണദ്യം  വരദ്ധമക്കുകയഒാണുണഒായതക്ക്.  അഞക്ക്  വരഷദ്യം  കകഒാണക്ക്
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24594-ല്  നമനദ്യം  36990-ചലയക്ക്,  37000  എന്നക്ക്  കണെക്കക്ക്  കൂടമയ്ചക്കഒാ.

അതഒായതക്ക് വസ്പീടുകളുകട എണദ്യം 37000-ചലയക്ക് ചപഒാവകയഒാണുണഒായതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ബമ  .    ഡമ  .    ചദവസ്സമ:  സര,  2018-കല  മഹഒാപ്രളയകത

തുടരനണഒായ  ഉരുള്കപഒാടലമകന്റ  ഭഒാഗമഒായമ  എകന്റ  നമചയഒാജക

മണ്ഡലതമല്കപട  അതമരപമളമ  ഗഒാമപഞഒായതമകല  ആദമവഒാസമ

ചകഒാളനമ നമവഒാസമകള് ഭയപഒാടുമൂലദ്യം ദൂകരമഒാറമ പഒാറപ്പുറതക്ക് പഒാസ്റ്റേമകക്ക് ഷസ്പീറമട

കുടമലമല്  രണ്ടുവരഷമഒായമ  തഒാമസമക്കുകയഒാണെക്ക്.  ജമലഒാ  കളക്ടറുകട

സഒാന്നമദ്ധദതമല്  ജനപ്രതമനമധമകളുദ്യം  ഊരുമൂപനുദ്യം  പഞഒായതക്ക്,  വനദ്യം,

കകടബല്  ഡമപഒാരടക്ക്കമന്റമകല  ഉചദദഒാഗസ്ഥനഒാരുകമലഒാദ്യം  ചചരന്നക്ക്  അവരുകട

പുനരധമവഒാസതമനക്ക്  അനുചയഒാജദമഒായ  സ്ഥലദ്യം  കകണതമ  ഒരു

കപ്രഒാചപഒാസല്  സമരപമചമട്ടുണക്ക്.  അതമനക്ക്  അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം  നല്കമ

ആദമവഒാസമകളുകട  പുനരധമവഒാസദ്യം  ഉറപഒാക്കുന്നതമനുള  നടപടമ

തസ്വരമതകപടുതണെദ്യം.  അതുചപഒാകല  ഇഇൗ  പഞഒായതമകല  വഒാചമരദ്യം,

ചഷഒാളയഒാര,  വഒാഴെചഒാല്  എന്നസ്പീ  മൂന്നക്ക്  ചകഒാളനമകളമല്,  പദ്ധതമ  വന്നചപഒാള്

അവമചടയക്ക്  മഒാറമതഒാമസമപമച  നമവഒാസമകളഒാണെക്ക്.   അവരുകട  കുടുദ്യംബങ്ങള്

കപരുകമ.   ഇചപഒാള്  വസ്പീടുവയഒാനുദ്യം  കൃഷമ  കചയഒാനുദ്യം  സ്ഥലമമലഒാത
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അവസ്ഥയുണക്ക്.  ഇവരുകട ഭൂമമപ്രശദ്യം പരമഹരമക്കുന്നതമനഒാവശദമഒായ നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന്:  സര,  18-12-2017-കല  സരക്കഒാര

ഉതരവഒാചണെഒാ  അങ്ങക്ക്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നക്ക്  എനമക്കക്ക്  അറമയമല.  അങ്ങക്ക്

പറഞ്ഞ  ഇഇൗ  പ്രശദ്യം,  റസ്പീബമല്ഡക്ക്  ചകരള  പദ്ധതമയമല്  ഉള്കപടുതമ

പുനരധമവഒാസദ്യം  നടപമലഒാക്കഒാന്  ഗവണ്കമന്റക്ക്  തസ്പീരുമഒാനമച  കഒാരദമഒാണെക്ക്.

അതമകന്റ  നടപടമകള്  പുചരഒാഗമമചവരമകയഒാണെക്ക്.  റസ്പീബമല്ഡക്ക്  ചകരള

പദ്ധതമയമല് ഈ പ്രശദ്യം ഉള്കപടുതമയമട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ചമറയദ്യം  ചഗഒാപകുമഒാര:  സര,  പടമകജഒാതമ-പടമകവരഗ്ഗ

സചങതങ്ങള്  നവസ്പീകരമക്കുന്നതുമഒായമ  ബനകപടക്ക്  അദ്യംചബദ്കര  ഗഒാമദ്യം

പദ്ധതമ ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റക്ക് നടപഒാക്കമവരമകയഒാണെക്ക്.  ആ ചകഒാളനമകളമകലലഒാദ്യം

ഒരു ചകഒാടമ രൂപ വചഒാണെക്ക് ഇചപഒാള് അനുവദമചകകഒാണമരമക്കുന്നതക്ക്. ആ തുക

അനുവദമക്കുചമ്പഒാള്,  അവമകട  കബനമഫമഷദറമ  എകനലഒാമഒാണെക്ക്

കചചയണകതന്നതമകന  സദ്യംബനമചക്ക്  അവരതകന്ന  തസ്പീരുമഒാനമചക്ക്

അതമനഒാവശദമഒായ  എസ്റ്റേമചമറക്ക്  തയഒാറഒാക്കമ  നടപഒാക്കണെകമന്നഒാണെക്ക്

നമരചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്.  അവമകട  കുടമകവള  പ്രശദ്യം,  വസ്പീടക്ക്  കമയമന്റനന്സക്ക്,
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സസ്വയദ്യംകതഒാഴെമല്,  ചറഒാഡക്ക്  തുടങ്ങമ  ഒചടകറ  ആവശദങ്ങള് വരുദ്യം.  പലചപഒാഴദ്യം

ഇഇൗ ഒരു ചകഒാടമ രൂപ തമകയഒാകത വരുദ്യം. അങ്ങകന വന്നഒാല് ആ ചകഒാളനമക്കക്ക്

വസ്പീണ്ടുദ്യം  പണെദ്യം  കകഒാടുക്കഒാന്  കഴെമയഒാത  അവസ്ഥയുണക്ക്.  ഇതരദ്യം

ചകഒാളനമകള്  കതരകഞ്ഞടുക്കുചമ്പഒാള്,  ആ  ചകഒാളനമകളമല്  എകനലഒാമഒാണെക്ക്

ആവശദകമന്നക്ക്  മനസ്സമലഒാക്കമ  പടമകജഒാതമ-പടമകവരഗ്ഗ  വമകസന  വകുപക്ക്

അതമനഒാവശദമഒായ  എസ്റ്റേമചമറക്ക്  തയഒാറഒാക്കമ,  അതമനക്ക്  അനുചരഒാധമഒായമ

ആവശദമഒായ  തുക  അനുവദമചകകഒാണക്ക്  ഇഇൗ  ചകഒാളനമകളുകട  നവസ്പീകരണെദ്യം

പൂരതസ്പീകരമക്കഒാനഒാവശദമഒായ  പദ്ധതമ  തയഒാറഒാക്കഒാന്  ഗവണ്കമന്റക്ക്

ശമമക്കുചമഒാ എനളതഒാണെക്ക് എകന്റ ചചഒാദദദ്യം?

ശസ്പീ  .   കടകദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന്: സര, അദ്യംചബദ്കര ഭവന പദ്ധതമ നമ്മുകട

സദ്യംസ്ഥഒാനകത  ചകഒാളനമകളുകട  വമകസനതമനക്ക്  വളകരചയകറ

പ്രചയഒാജനകപട ഒരു പദ്ധതമയഒാണെക്ക്.  ഒരു ചകഒാളനമയമകല ആവശദങ്ങളഒാകക

കകകകഒാരദദ്യം  കചയ്യുന്നതമനക്ക്  ആ  പദ്ധതമകകഒാണക്ക്  സഒാധമക്കുന്നമല.

നസ്പീക്കമവയ്ക്കുന്ന  ഒരു  ചകഒാടമ  രൂപയകതക്ക്  നടപമലഒാക്കഒാന്  കഴെമയുന്ന

പദ്ധതമകള് മഒാത്രചമ നമുക്കക്ക്  ഏകറടുക്കഒാന് സഒാധമക്കുനള.  ബഹുമഒാനകപട

അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട  സൂചമപമചതുചപഒാകല  ഒരു  ചകഒാളനമക്കഒാവശദമുള  എലഒാ
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കഒാരദങ്ങളുദ്യം സദ്യംബനമചക്ക് ഡമ.പമ.ആര.  തയഒാറഒാക്കമ പദ്ധതമ നടപമലഒാക്കുക

എനളതക്ക്  അപ്രഒാചയഒാഗമകമഒാണെക്ക്.  പകക്ഷേ  ഇതക്ക്  വളകരചയകറ

പ്രചയഒാജനകപട,  നമ്മുകട  സദ്യംസ്ഥഒാനതക്ക്  ഏകറ  ശദ്ധമക്കകപട  ഒരു

സദ്യംരദ്യംഭമഒാണെക്ക്.  

ശസ്പീ  .   പമ  .   സമ  .   ചജഒാരജക്ക്: സര, ആദമവഒാസമകള്, വനവഒാസമകള് അവകര

സമൂഹതമകന്റ  ഭഒാഗമഒാക്കമ  മഒാറഒാന്  മഒാറമമഒാറമ  വന്ന  സരക്കഒാരുകള്  കചയ

ചസവനങ്ങള്  വളകര  വലുതഒാണെക്ക്. പകക്ഷേ  എനമക്കക്ക്  ചവദനചയഒാടുകൂടമ

പറയഒാനുള ഒരു കഒാരദദ്യം, ഇഇൗ അടുത കഒാലതക്ക് എരുചമലമ പഞഒായതമകല

എരുതസ്വഒാപ്പുഴെയമല്,  ഒരു  ആദമവഒാസമ  ചകഒാളനമയഒാണെക്ക്,  ഒരു  സസ്പീ  തസ്പീപമടമചക്ക്

മരമച.   സമൂഹവമഒായമ  അവരക്കക്ക്  യഒാകതഒാരു  ബനവമമല.  വനവമഒായമ

ബനകപടഒാണെക്ക് ജസ്പീവമക്കുന്നതക്ക്.  ഒരു സസ്പീ തസ്പീപമടമചക്ക് മരമചകവന്നക്ക് ചകടചപഒാള്

അവമടകത  ഉഇൗരുമൂപന്  പറഞ്ഞതനുസരമചക്ക്  ഞഒാന്  അവമകട

ചപഒാകഒാനമടയഒായമ.  അവമകട  കചന്നചപഒാള്  അവമകടയുള  ആളുകള്

നമളുമഒായമ  അധമകദ്യം  സഹകരമക്കഒാന്  തയഒാറല.  പകക്ഷേ  ഞഒാന്  ഒരു

മണെമക്കൂര  അവമകടനമന്നക്ക്  സദ്യംസഒാരമചകഴെമഞ്ഞചപഒാള്  പുരുഷനഒാര

വന്നമകലങമലുദ്യം വനതമല് നമന്നക്ക് സസ്പീകകളലഒാദ്യം തകന്ന തഒാകഴെയമറങ്ങമ വന.
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ഞഒാന്  അചനസ്വഷമചചപഒാള്  നഒാലക്ക്  സസ്പീകള്   ഇതുചപഒാകല  തസ്പീപമടമചക്ക്

മരമചമട്ടുകണന്നറമഞ.   അചപഒാള്  മരണെദ്യം  അഞഒായമ.   രണക്ക്  സസ്പീകള്

സഒാരമയമല്  തൂങ്ങമമരമച.   ആകക  ഏഴെഒായമ.  ഒരു  സസ്പീ  വമഷദ്യം  കുടമചക്ക്

മരമചമട്ടുണക്ക്.   ഞഒാന്  അചനസ്വഷമചചപഒാള്,  ഒരു  സസ്പീ  പറഞ്ഞതക്ക്  ഇതുമുഴവന്

കകഒാലപഒാതകമഒാകണെന്നഒാണെക്ക്.  ആരുദ്യം  അറമയുന്നമല.  ഞഒാന്  ബഹുമഒാനകപട

മുഖദമനമക്കക്ക്  തമങളഒാഴെക്ക് ച  പരഒാതമ  കകഒാടുത്തു,  അചനസ്വഷണെതമനക്ക്

ഉതരവമടമട്ടുണക്ക്.  ഇചപഒാഴദ്യം വനവമഒായമ ബനകപടക്ക് ജസ്പീവമക്കുന്നവകര നമ്മുകട

സമൂഹതമകന്റ ഭഒാഗമഒായമ മഒാറഒാന് കഴെമഞ്ഞമടമല. അവകരക്കൂടമ സമൂഹതമകന്റ

ഭഒാഗമഒാക്കമ  മഒാറചണ;  അതമനക്ക്  എനഒാകണെഒാരു  മഒാരഗ്ഗദ്യം?  അവര  ഇഇൗ

സമൂഹതമകന്റ  ഭഒാഗമഒായമരുകന്നങമല്  ഇതുചപഒാലുള  കകഒാലപഒാതകദ്യം

നടക്കമല. അതമനമപ്പുറദ്യം തകന്ന ജനമറമയുദ്യം. തസ്പീരചയഒായുദ്യം ഇകതഒാരു പ്രചതദക

ചകസഒായമ കണെക്കഒാക്കമ വനചതഒാടക്ക്  ചചരന്നക്ക്  നമല്ക്കുന്ന വനവഒാസമകളഒായ

ആളുകകള  സമൂഹതമകന്റ  ഭഒാഗമഒാക്കമ  മഒാറഒാന്ചവണമ  പ്രചതദകമഒായ

പദ്ധതമകള്  എകനങമലുദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമകനപറമ  ഗവണ്കമന്റക്ക്

ആചലഒാചമചമട്ടുചണഒാ?
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ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന്:  സര,  ബഹുമഒാനകപട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപമചതക്ക്  വളകര  പ്രധഒാനകപട  ഒരു  പ്രശദ്യംതകന്നയഒാണെക്ക്.  ഒറകപടക്ക്

ഉള്വനങ്ങളമല്  തഒാമസമക്കുന്ന  ആദമവഒാസമകളുകട  പ്രശങ്ങള്  നമള്

കകകകഒാരദദ്യം കചചയണതഒായമട്ടുണക്ക്.  ഇഇൗ അടുതകഒാലത്തു തകന്ന ഇടമലയഒാര

വനതമല് ഉള്കപട വഒാരമയദ്യം ചകഒാളനമയമല് തഒാമസമക്കുന്ന മുതുവഒാന്, മണഒാന്

വമഭഒാഗതമല്കപട  എടക്ക്  ആദമവഒാസമ കസറമല്കമന്റമകല  67  കുടുദ്യംബങ്ങളുകട

ഒരു  പ്രശദ്യം  ശദ്ധയമല്കപടുകയുണഒായമ.  ഉള്വനതമല്  ഒറകപട

അവസ്ഥയമല്  ജസ്പീവമത  സഇൗകരദങ്ങളുകട  അപരദഒാപത,  വനദമൃഗങ്ങളുകട

ശലദദ്യം  ഇകതലഒാദ്യം  കണെക്കമകലടുതക്ക്  അവരുകട  കകകവശമുള  ഭൂമമ  വനദ്യം

വകുപമനക്ക്  സറണര കചയക്ക്  പകരദ്യം  പനപ്ര എന്ന സ്ഥലതക്ക്  രണക്ക്  ഏക്കര

വസ്പീതവദ്യം  മറക്ക്  കപഒാതുവമകസനങ്ങള്ക്കഒായമ  26.8  ഏക്കറുദ്യം  അനുവദമചക്ക്

ഗവണ്കമന്റക്ക്  ഉതരവക്ക് കകഒാടുത്തു. പനപ്രയമല് പുനരധമവസമപമചക്കണ 67

കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കുദ്യം ടമ.ആര.ഡമ.എദ്യം.  മുചഖന ഭവനനമരമഒാണെ ധനസഹഒായവദ്യം

അനുവദമച.  ആ  രൂപതമലുള  പദ്ധതമകള്  ഇതരതമല്  ഒറകപടക്ക്

ഉള്വനങ്ങളമല്  തഒാമസമക്കുന്ന  ഇഇൗ  വമഭഒാഗങ്ങളുകട  കഒാരദതമല്  നമുക്കക്ക്

സസ്വസ്പീകരമചക്കണതഒായമട്ടുണക്ക്. പ്രഒാചയഒാഗമകമഒായമട്ടുള അതരദ്യം നസ്പീക്കങ്ങളുമഒായമ
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വകുപക്ക് മുചന്നഒാട്ടുചപഒാകുയഒാണെക്ക്.  

ശസ്പീ  .    ആര  .    രഒാചജഷക്ക്:  സര,  പടമകജഒാതമ  പടമകവരഗ്ഗ  വമഭഒാഗതമനക്ക്

ഭൂമമയുദ്യം വസ്പീടുദ്യം കകഒാടുക്കുന്നതമനുചവണമ സരക്കഒാര സസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന നടപടമകകള

അഭമനന്ദമക്കുകയഒാണെക്ക്.  അങ്ങുതകന്ന  ചൂണമക്കഒാണെമച,  കഴെമഞ്ഞ

ഗവണ്കമന്റമകന്റ  കഒാലതക്ക്  24500-ഓളദ്യം  വസ്പീടുകളഒാണെക്ക്

കകഒാടുതമരുന്നകതങമല്  ഇഇൗ  സരക്കഒാരമകന്റ  5  വരഷക്കഒാലചതയക്ക്

എത്തുചമ്പഒാള്  കകലഫമകന്റ  ഭഒാഗമഒായമ  36990  വസ്പീടുകള്  പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന്

കഴെമഞകവനളതക്ക്  ശചദ്ധയമഒായ  ചനടമഒായമ  കഒാണുകയഒാണെക്ക്.  ഇഇൗ

സഒാമ്പതമക  വരഷദ്യം  അവസഒാനമക്കുചമ്പഒാള്  കകലഫമകന്റ  ഭഒാഗമഒായമ  എത്ര

വസ്പീടുകള്  നമുക്കക്ക്  പൂരതസ്പീകരമക്കഒാനഒാകുദ്യം.  അതുചപഒാകല  തകന്ന  കകലഫമകന്റ

മഒാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കപ്പുറതക്ക്,  അതമല്കപടഒാകത ചപഒായ ഹഇൗസക്ക് കമയമന്റനന്സക്ക്

ആവശദമുള  പടമകജഒാതമ  വമഭഒാഗതമല്കപടയഒാളുകള്ക്കഒാണെക്ക്  ഗവണ്കമന്റക്ക്

ഒന്നരലക്ഷേദ്യം  രൂപ  വസ്പീതദ്യം  ധനസഹഒായദ്യം  കകഒാടുക്കഒാന്  തസ്പീരുമഒാനമചതക്ക്.

ധനസഹഒായദ്യം നല്കുന്നതമനുള നടപടമകള് എത്രമഒാത്രദ്യം പൂരതസ്പീകരമച. ഇഇൗ

സഒാമ്പതമക  വരഷദ്യംതകന്ന  പൂരണമഒായുദ്യം  കകഒാടുത്തുതസ്പീരക്കഒാന്  കഴെമയുചമഒാ

എനളതുകൂടമ വദകമഒാക്കുചമഒാ?
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ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന്:  സര,  നമ്മുകട  സദ്യംസ്ഥഒാനകത

ഭവനരഹമതരഒായമട്ടുള  മുഴവന്  ആളുകള്ക്കുദ്യം  ഭവനദ്യം  നല്കുക

എന്നതുതകന്നയഒാണെക്ക് ഗവണ്കമന്റക്ക് ലക്ഷേദദ്യംവയ്ക്കുന്നതക്ക്. വമചശഷമചക്ക് പടമകജഒാതമ

പടമകവരഗ്ഗ  വമഭഒാഗതമല്കപടവകര  സദ്യംബനമചമടചതഒാളദ്യം  മുഴവന്

ആളുകള്ക്കുദ്യം വളകര ചവഗതയമല് ഭവനദ്യം നമരമമചകകഒാടുക്കുക എനളതക്ക്

ലക്ഷേദദ്യം  വചകകഒാണഒാണെക്ക്  ഗവണ്കമന്റക്ക്  നസ്പീങ്ങുന്നതക്ക്.  അതമനഒാവശദമഒായ

നടപടമകള്  ഗവണ്കമന്റക്ക്  സസ്വസ്പീകരമക്കുനണക്ക്.  അതുചപഒാകല  നമ്മുകട

സദ്യംസ്ഥഒാനതക്ക് വസ്പീടക്ക് കമയമന്റനന്സമനുചവണമയുള നടപടമകളുദ്യം ഗവണ്കമന്റക്ക്

സസ്വസ്പീകരമക്കുനണക്ക്.  ഏതഒാണക്ക്  5000  ചപരക്കക്ക്  അതക്ക്  അനുവദമക്കഒാന്

സഒാധമചമട്ടുണക്ക്.   വളകര  ചവഗതയമല്തകന്ന  മുഴവന്  ആളുകള്ക്കുദ്യം  ഭവനദ്യം

നമരമമചകകഒാടുക്കുന്നതമനുള നടപടമകള് ഗവണ്കമന്റക്ക് സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .   അനൂപക്ക് ചജക്കബക്ക്: സര, പടമകജഒാതമ പടമകവരഗ്ഗ വമഭഒാഗങ്ങള്ക്കക്ക്

മഒാത്രമഒായുള  ഭവനപദ്ധതമ  പുനനഃസ്ഥഒാപമക്കണെകമന്നഒാണെക്ക്

ആവശദകപടഒാനുളതക്ക്.  ശസ്പീ.  എ.  പമ.  അനമല്  കുമഒാര  പറഞ്ഞതമകന

അടമവരയമടുകയഒാണെക്ക്.  എനമക്കക്ക്  തകന്ന  അനുഭവമുളതഒാണെക്ക്,  എകന്റ

നമചയഒാജകമണ്ഡലതമല്  4  പടമകവരഗ്ഗ  കുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കക്ക്  വസ്പീടക്ക്
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ലഭദമഒാക്കണെകമന്ന ആവശദദ്യം കഴെമഞ്ഞ  4  വരഷമഒായമ മുചന്നഒാട്ടുവയ്ക്കുകയഒാണെക്ക്.

പകക്ഷേ  ലഭമക്കുന്നമല,  അതക്ക്  കകലഫമല്  സദ്യംചയഒാജമപമച,  അതമനുചശഷദ്യം

ധഒാരഒാളദ്യം സഒാചങതമകമഒായ പ്രശങ്ങളഒാണെക്ക് ഉണഒായമരമക്കുന്നതക്ക്.  ഞഒാന് തചദ്ദേശ

വകുപ്പുമനമക്കുദ്യം പടമകജഒാതമ വകുപ്പുമനമക്കുദ്യം മൂചന്നഒാ നഒാചലഒാ നമചവദനങ്ങള്

നല്കമയമട്ടുണക്ക്.  അവരക്കക്ക്  മഒാത്രമഒായമടഒായമരുകന്നങമല്  ഇതമനുമുചമ്പ  വസ്പീടക്ക്

ലഭമക്കുമഒായമരുനകവന്നക്ക്  തകന്നചവണെദ്യം  അനുമഒാനമക്കഒാന്.  പടമകജഒാതമ

വമഭഒാഗ  ചകഒാളനമകളുകട  നവസ്പീകരണെദ്യം,  വമവമധ  നമചയഒാജകമണ്ഡലങ്ങളമല്

ചകഒാളനമകള്  നല്കമയമട്ടുണക്ക്.  പകക്ഷേ  ഇതമകന്റകയഒാനദ്യം  നമരമഒാണെ

പ്രവരതനങ്ങള്  പലതുദ്യം  ആരദ്യംഭമചമടമല,  ആരദ്യംഭമചതക്ക്  പഒാതമവഴെമയമല്

മുടനമനമല്ക്കുകയഒാണെക്ക്.  'നമരമമതമ'  ആണെക്ക്  പലതമകന്റയുദ്യം  വരക്കക്ക്

ഏകറടുതമരമക്കുന്നതക്ക്.  ഇവരക്കക്ക്  ഒരുപഒാടക്ക്  കുടമശമകയുകണന്നഒാണെക്ക്  എനമക്കക്ക്

മനസ്സമലഒാക്കഒാന്  കഴെമയുന്നതക്ക്.  സസ്വഒാഭഒാവമകമഒായുദ്യം  ഇഇൗ  മുചമ്പഒാട്ടുവയ്ക്കുന്ന

പദ്ധതമകള്  ഒനദ്യംതകന്ന  തഒാകഴെതടമല്  ഇദ്യംപമകമന്റഒാകുന്നമല  എന്ന

ഗഇൗരവമഒായ  വമഷയദ്യം  ഞഒാന്  മനമയുകട  ശദ്ധയമല്കകഒാണ്ടുവരമകയഒാണെക്ക്.

ഇഇൗ  ചകഒാളനമകളമകല  നവസ്പീകരണെദ്യം  സമയബനമതമഒായമ

പൂരതമയഒാക്കഒാനുള നടപടമ ഗവണ്കമന്റക്ക്   സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ എനളതഒാണെക്ക്
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എകന്റ ചചഒാദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന്:  സര,  ഇവമകടകയലഒാദ്യം നമ്മുകട പ്രചതദക

ശദ്ധ  ആവശദമഒാണെക്ക്.   എദ്യം.എല്.എ.-മഒാരുകട  ചനതൃതസ്വതമകലലഒാദ്യംതകന്ന

ഇദ്യംപമകമന്റമദ്യംഗക്ക്  ഏജന്സമയുകട  ചയഒാഗദ്യം  വമളമക്കുകയുദ്യം  അവയുകട

പ്രവരതനങ്ങകളയുദ്യം  പുചരഒാഗതമകയയുദ്യം  സദ്യംബനമചക്ക്  പരമചശഒാധമക്കു-

കയുകമലഒാദ്യം  കചയ്യുന്നതക്ക്  പദ്ധതമ  പൂരതസ്പീകരണെതമകന്റ  ചവഗത

വരദ്ധമപമക്കുകമന്ന  കഒാരദതമല്  സദ്യംശയമമല.   എലഒാ  എദ്യം.എല്.എ.-മഒാരുദ്യം

അങ്ങകനയഒാണെക്ക്  കചയ്യുന്നതക്ക്.  ചപഒാരഒായ്മകള്  പരമഹരമക്കഒാനഒാവശദമഒായ

നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കഒാദ്യം.  കകലഫമകന്റ  ഭഒാഗമഒായമതകന്ന  നമ്മുകട

സദ്യംസ്ഥഒാനതക്ക്  പടമകജഒാതമ  എചന്നഒാ  പടമകവരഗ്ഗദ്യം  എചന്നഒാ  അകലങമല്

മുചന്നഒാക്കകമചന്നഒാ  പമചന്നഒാക്കകമചന്നഒാ  ഉള  വദതദഒാസദ്യം  കൂടഒാകത  മുഴവന്

ആളുകള്ക്കുദ്യം  വസ്പീടുകകഒാടുക്കുന്നതമനുചവണമയുള  നടപടമയമചലയഒാണെക്ക്

ഗവണ്കമന്റക്ക്  മുചന്നഒാടക്ക്  ചപഒാകുന്നതക്ക്.  അതക്ക്  വളകര  ചവഗതയമല്

പൂരതസ്പീകരമക്കുക എനളതഒാണെക്ക് നമള് ലക്ഷേദദ്യം വയ്ക്കുന്നതക്ക്.
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കതഒാഴെമല് നമയമങ്ങള്

(*212) ശസ്പീ  .   സമ  .   ദമവഒാകരൻ:

  ശസ്പീ  .   ജമ  .   എസക്ക്  .   ജയലഒാൽ:

  ശസ്പീ  .   ഇ  .   കക  .   വമജയൻ:

 ശസ്പീ  .    എൽചദഒാ  എബ്രഹഒാദ്യം:  സര,  തഒാകഴെ  കഒാണുന്ന  ചചഒാദദങ്ങൾക്കക്ക്

കതഒാഴെമലുദ്യം എകക്ക് ലസസുദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ പറയഒാചമഒാ?

(എ)  കതഒാഴെമലഒാളമകള്  കഒാലങ്ങളഒായമ  സമരദ്യം  കചയക്ക്  ചനടമയ

അവകഒാശങ്ങള്  ഹനമക്കുന്ന  തരതമല്  ചകന്ദ്രസരക്കഒാര  നഒാല്പതമനഒാലക്ക്

കതഒാഴെമല്  നമയമങ്ങകള  നഒാലക്ക്  ചലബര  ചകഒാഡുകളഒാക്കമ  മഒാറമയതക്ക്

സദ്യംസ്ഥഒാനതക്ക്  കതഒാഴെമല്രദ്യംഗത്തുദ്യം കതഒാഴെമലഒാളമ  ചക്ഷേമതമലുദ്യം  എകനഒാകക്ക

പ്രതമഫലനങ്ങളഒാണെക്ക് ഉണഒാക്കുന്നകതന്നക്ക് വമശദമഒാക്കുചമഒാ;

(ബമ)  ചകന്ദ്രനയതമനക്ക്  കടകവമരുദ്ധമഒായമ  കതഒാഴെമല്  നമയമങ്ങളമല്

കതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കക്ക്  അനുകൂലമഒായ  എകനലഒാദ്യം  ചഭദഗതമകളഒാണെക്ക്  ഈ

സരക്കഒാര നടപമലഒാക്കമയകതന്നറമയമക്കുചമഒാ;

(സമ)  കടകളമലുദ്യം  മറക്ക്  വഒാണെമജദ  സ്ഥഒാപനങ്ങളമലുദ്യം  ചജഒാലമ  കചയ്യുന്ന

സസ്പീകതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കക്ക്  ചജഒാലമക്കമടയമല്  ഇരമക്കഒാനുള  അവകഒാശദ്യം

ഉറപ്പുവരുതമയതക്ക്  വനമതഒാചക്ഷേമതമല്  ഈ  സരക്കഒാര  പുലരത്തുന്ന
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നമഷ്കരഷയുകട മഒാതൃകയഒാചണെഒാ എന്നറമയമക്കുചമഒാ;

(ഡമ)  മമനമമദ്യം  ചവതനതമകന്റ  കഒാരദതമല്  രഒാജദത്തുതകന്ന  മുന്നമല്

നമല്ക്കുന്ന  സദ്യംസ്ഥഒാനങ്ങളമല്  ഒന്നഒായ  ചകരളതമല്  മമനമമദ്യം  ചവതനദ്യം

വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനക്ക്  ബനകപട  നമയമങ്ങള്  ചഭദഗതമ  കചയമട്ടുചണഒാ;

മകറകനഒാകക്ക  ചഭദഗതമകളഒാണെക്ക്  മമനമമദ്യം  ചവതന  നമയമതമല്

വരുതമയകതന്നറമയമക്കുചമഒാ?

കതഒാഴെമലുദ്യം എകകക്സെെസുദ്യം വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   റമ  .   പമ  .   രഒാമകൃഷ്ണന്): സര, 

(എ)  വമവമധ  കതഒാഴെമല്  നമയമങ്ങള്  ഒരു  കുടക്കസ്പീഴെമല്  കകഒാണ്ടുവരമക

എന്ന  ലക്ഷേദചതഒാകട  ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാര  29  കതഒാഴെമല്  നമയമങ്ങകള

ഏകസ്പീകരമചദ്യം  12  നമയമങ്ങകള  റദ്ദേഒാക്കമയുദ്യം  4  നമയമങ്ങളഒായമ

ചക്രഒാഡസ്പീകരമചമരമക്കുകയഒാണെക്ക്.  വമവമധ  ചകഒാഡുകളുദ്യം  അതമല്  ഉള്കപടുന്ന

നമലവമകല കതഒാഴെമല് നമയമങ്ങളുദ്യം ചുവകട ചചരക്കുന.

1. ദമ ചകഒാഡക്ക് ഓണ് ചവജസക്ക് 2019

1. ചപയ്കമന്റക്ക് ഓഫക്ക് ചവജസക്ക് ആക്ടക്ക്, 1936

2. മമനമമദ്യം ചവജസക്ക് ആക്ടക്ക്, 1948

3. ചപയ്കമന്റക്ക് ഓഫക്ക് ചബഒാണെസക്ക് ആക്ടക്ക്, 1965

4. ഇഇൗകസ്വല് കറമന്യൂണെചറഷന് ആക്ടക്ക്,  1976
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2. ദമ ഇന്ഡസമയല് റമചലഷന്സക്ക് ചകഒാഡക്ക് , 2020

1. ദമ ചടഡക്ക് യൂണെമയന് ആക്ടക്ക്, 1926

2. ദമ ഇന്ഡസമയല് എദ്യംചപഒായ്കമന്റക്ക് (സ്റ്റേഒാന്ഡമദ്യംഗക്ക് ഓരഡര) ആക്ടക്ക്,

    1946.

3. ദമ ഇന്ഡസമയല് ഡമസന്യൂടക്ക് ആക്ടക്ക്, 1947

3. ദമ ചകഒാഡക്ക് ഒഒാണ് ചസഒാഷദല് കസകന്യൂരമറമ , 2020

1. എദ്യംചപഒായസ്പീസക്ക് ചകഒാമ്പന്ചസഷന് ആക്ടക്ക്, 1923

2. എദ്യംചപഒായസ്പീസക്ക് ചസ്റ്റേറക്ക് ഇന്ഷുറന്സക്ക് ആക്ടക്ക്, 1948

3.  എദ്യംചപഒായസ്പീസക്ക് ചപ്രഒാവമഡന്റക്ക് ഫണക്ക് & മമസചലനമയസക്ക് കപ്രഒാവമഷന് 
   ആക്ടക്ക്, 1952

4. എദ്യംചപഒായ്കമന്റക്ക് എക്സെെക്ക്ചചഞക്ക് (കമ്പല്സറമ ചനഒാടമഫമചക്കഷന് ഓഫക്ക് 
   ചവക്കന്സസ്പീസക്ക്) ആക്ടക്ക്, 1959

5. കമചറരണെമറമ കബനമഫമറക്ക് ആക്ടക്ക്, 1961

6. ചപയ്കമന്റക്ക് ഒഒാഫക്ക് ഗഒാറ്റുവമറമ ആക്ടക്ക്, 1972

7. സമനമ വരചക്കഴക്ക് കവല്കഫയര ഫണക്ക് ആക്ടക്ക്, 1981

8. ബമല്ഡമദ്യംഗക്ക് & അദര കണ്സക്ഷേന് വരചക്കഴക്ക് കവല്കഫയര കസസ്സക്ക് 
    ആക്ടക്ക്, 1996

9.  അണ്ഓരഗകകനസ്ഡക്ക്  വരചക്കഴക്ക്  ചസഒാഷദല്  കസകന്യൂരമറമ  ആക്ടക്ക്,
2008
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4.  ദമ  ഒക്കുചപഷണെല്  ചസഫ മ ,  കഹല്തക്ക്  &  വരക്കമദ്യംഗക്ക്
കണസ്പീഷന്സക്ക്   ചകഒാഡക്ക്, 2020

1. ഫഒാക്ടറസ്പീസക്ക് ആക്ടക്ക്, 1948

2. കകമന് ആക്ടക്ക്, 1952

3.  ദമ ഡമഗക്ക്  വരചക്കഴക്ക്  (ചസഫമ,  കഹല്തക്ക്  &  കവല്കഫയര)  ആക്ടക്ക്,  
1986

4.  ബമല്ഡമദ്യംഗക്ക്  & അദര കണ്സക്ഷേന് വരചക്കഴക്ക്  (കറഗുചലഷന് ഓഫക്ക് 
    എദ്യംചപഒായ്കമന്റക്ക് & കണസ്പീഷന്സക്ക് ഓഫക്ക് സരവ്വേസ്പീസക്ക്)ആക്ടക്ക്, 1996

5. പഒാചന്റഷന്സക്ക് ചലബര ആക്ടക്ക്, 1951

6. ചകഒാണ്ടഒാക്ടക്ക് ചലബര (കറഗുചലഷന് & അചബഒാളമഷന്) ആക്ടക്ക്, 1970

7. ഇന്റരചസ്റ്റേറക്ക് കകമഗന്റക്ക് വരക്കക്ക്കമന് (കറഗുചലഷന് ഓഫക്ക്

    എദ്യംചപഒായ്കമന്റക്ക്  & കണസ്പീഷന്സക്ക് ഓഫക്ക് സരവ്വേസ്പീസക്ക്) ആക്ടക്ക്, 1979

8. വരക്കമദ്യംഗക്ക് ചജരണെലമസ്റ്റേക്ക് &അദര നന്യൂസക്ക് ചപപര എദ്യംചപഒായസ്പീസക്ക്

    (കണസ്പീഷന്സക്ക് ഓഫക്ക് സരവ്വേസ്പീസക്ക് & മമസചലനമയസക്ക് കപ്രഒാവമഷന്)

     ആക്ടക്ക്, 1955

9. ദമ വരക്കമദ്യംഗക്ക് ചജരണെലമസ്റ്റേക്ക് (ഫമചക്സെെഷന് ഓഫക്ക് ചററക്ക് ഓഫക്ക് ചവജസക്ക്) 
   ആക്ടക്ക്, 1958

10. ചമഒാചടഒാര ടഒാന്ചസഒാരടക്ക് വരചക്കഴക്ക് ആക്ടക്ക്, 1961

11. കസയമല്സക്ക് കപ്രഒാചമഒാഷന് എദ്യംചപഒായസ്പീസക്ക് (കണസ്പീഷന്സക്ക് ഓഫക്ക്   
 സരവ്വേസ്പീസസക്ക്) ആക്ടക്ക്, 1976

12. ദമ ബസ്പീഡമ & സമഗഒാര വരചക്കഴക്ക് (കണസ്പീഷന്സക്ക് ഓഫക്ക് എദ്യംചപഒായ്കമന്റക്ക്
  ആക്ടക്ക്) 1966

13. ദമ സമനമ വരചക്കഴക്ക് & സമനമമഒാ തസ്പീചയറര വരചക്കഴക്ക് ആക്ടക്ക്, 1981

ചമല്  സൂചമപമച  ചകഒാഡുകള്ക്കക്ക്  വമവമധ  ഘടങ്ങളമകല  ചരചകളമല്

ചകരളദ്യം  ഉള്കപകടയുളള  വമവമധ  സദ്യംസ്ഥഒാനങ്ങകള  ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാര
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ക്ഷേണെമക്കുകയുദ്യം നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം അഭമപ്രഒായങ്ങളുദ്യം  ആവശദകപടുകയുദ്യം ചകരള

സരക്കഒാര  പ്രസ്തുത  ചരചകളമല്  പകങടുക്കുകയുദ്യം  സദ്യംസ്ഥഒാനതമകന്റ

കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട തഒാല്പരദങ്ങള്  സദ്യംരക്ഷേമക്കുന്നതമനഒാവശദമഒായ

നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം  അഭമപ്രഒായങ്ങളുദ്യം  അറമയമക്കുകയുദ്യം  കചയമട്ടുണക്ക്.  ഇഇൗ

ചകഒാഡുകകളലഒാദ്യം  കപഒാതുകവ  കതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കക്ക്  ഇന്നക്ക്  നമയമപരമഒായമ

ലഭദമഒാകുന്ന  പല  അവകഒാശങ്ങളുദ്യം  നമചഷധമക്കുന്നതഒാണെക്ക്.  ഇതുസദ്യംബനമച

ഓചരഒാന്നമകന്റയുദ്യം  അഭമപ്രഒായങ്ങള്  സദ്യംസ്ഥഒാന  ഗവണ്കമന്റക്ക്

യഥഒാസമയദ്യംതകന്ന  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റമകന  അറമയമചമട്ടുണക്ക്.  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്കമനമഒായമ  നടതമയ  ചരചകളമലുദ്യം  ഇഇൗ  പ്രശങ്ങകളലഒാദ്യം

ഉന്നയമചമട്ടുണക്ക്.

(ബമ)  നമലവമല്  4  ചകഒാഡുകളുദ്യം ചകന്ദ്ര സരക്കഒാര പഒാസഒാക്കമകയങമലുദ്യം

നടപമല്  വരുത്തുന്നതമനക്ക്  ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാര  പ്രചതദക  ചനഒാടമഫമചക്കഷന്

പ്രസമദ്ധകപടുചതണതുണക്ക്.  ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാര  പഒാസഒാക്കമയ  ചകഒാഡുകള്

പൂരണമഒായുദ്യം  പ്രഒാബലദതമല്  വരഒാതതമനഒാല്  സദ്യംസ്ഥഒാന  സരക്കഒാര

ചഭദഗതമകള്  ഒനദ്യം  കകഒാണ്ടുവന്നമടമല.  ടമ  നമയമങ്ങള്  സദ്യംബനമചക്ക്

സദ്യംസ്ഥഒാന സരക്കഒാരമകന്റ അഭമപ്രഒായങ്ങള് ചകന്ദ്ര സരക്കഒാരമകന യഥഒാസമയദ്യം
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വമവമധ  ഘടങ്ങളമല്  അറമയമചമട്ടുണക്ക്.  ചകന്ദ്ര  നമയമവമഒായമ  ബനകപടക്ക്

ചകരള  ചടങ്ങള് രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതമനക്ക്  നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമചവരമകയഒാണെക്ക്.

അഡസ്പീഷണെല് ചലബര കമസ്പീഷണെറുകട ചനതൃതസ്വതമല് ഒരു ലഒാ റസ്പീചഫഒാദ്യംസക്ക്

കമമറമ  കതഒാഴെമല്  വകുപക്ക്  പ്രചതദകമഒായമ  ഇതരദ്യം  കഒാരദങ്ങള്

പരമചശഒാധമക്കുന്നതമനുചവണമ  നമശ്ചയമചകഴെമഞ്ഞമട്ടുണക്ക്.  അതമനഒാവശദമഒായ

എലഒാ ഇടകപടലുകളുദ്യം നടതമവരമകയഒാണെക്ക്.  ചകരള ചകഒാഡക്ക് ഓണ് ചവജസക്ക്

റൂള്സക്ക്  2020  കരടക്ക്  ചടങ്ങള്  സരക്കഒാര  പരമചശഒാധമചക്ക്  ആവശദമഒായ

നമരചദ്ദേശങ്ങള്  തയഒാറഒാക്കമ  വരമകയഒാണെക്ക്.  മറക്ക്  ചകഒാഡുകളുകട  കഒാരദങ്ങള്

വരുന്ന മുറയക്ക് ഇഇൗ ഉതരവഒാദമതസ്വദ്യം ഗവണ്കമന്റക്ക് നമറചവറ്റുന്നതഒാണെക്ക്. കതഒാഴെമല്

ചമഖലയമല് ഉണഒാകുന്ന പ്രതമസനമ സദ്യംബനമചക്ക് ചടങ്ങള് രൂപസ്പീകരമക്കുന്ന

ചവളയമല്  തസ്പീരചയഒായുദ്യം  ചസ്റ്റേറമകന്റ  തഒാല്പരദങ്ങള്  പരമരക്ഷേമക്കുക  എന്ന

ലക്ഷേദദ്യം വചകകഒാണക്ക് പരമചശഒാധമക്കുന്നതഒാണെക്ക്.

(സമ) അകത.

(ഡമ)  മമനമമദ്യം  ചവതനദ്യം  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനുചവണമ പ്രചതദക നമയമ

ചഭദഗതമ  കചയമടമല.  എന്നഒാല്  മമനമമദ്യം  ചവതന  നമയമദ്യം  1948-കല

വദവസ്ഥകള് പ്രകഒാരദ്യം മമനമമദ്യം ചവതന നമയമതമകന്റ കഷഡന്യൂളമല് ഉള്കപട
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കതഒാഴെമല്  ചമഖലകളമല്  യഥഒാകഒാലങ്ങളമല്  മമനമമദ്യം  ചവതനദ്യം  പുതുക്കമ

നമശ്ചയമക്കുവഒാനുളള  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കഒാറുണക്ക്.  ഇഇൗ  സരക്കഒാര

അധമകഒാരതമല്  വന്നതമനുചശഷദ്യം  42  കതഒാഴെമല്  ചമഖലകളമല്  മമനമമദ്യം

ചവതനദ്യം പുതുക്കമ നമശ്ചയമക്കുകയുദ്യം  6  കതഒാഴെമല് ചമഖലകളമല് പുതുതഒായമ

മമനമമദ്യം ചവതനദ്യം നമശ്ചയമക്കുകയുദ്യം കചയമട്ടുണക്ക്.  അങ്ങകന 48 ചമഖലകളമല്

മമനമമദ്യം  ചവതനദ്യം  പുതുക്കമ  നമശ്ചയമക്കുന്ന  നടപടമ  ഗവണ്കമന്റക്ക്

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീ  .    സമ  .    ദമവഒാകരന്:  സര,  നചരന്ദ്ര  ചമഒാദമ  ഗവണ്കമന്റക്ക്

അധമകഒാരതമല്  വന്നതമനുചശഷദ്യം  നമ്മുകട  രഒാജദതക്ക്  അതസ്പീവ

ഗുരുതരമഒാകയഒാരു  സ്ഥമതമവമചശഷമഒാണെക്ക്  കതഒാഴെമല്  ചമഖലയമല്

സൃഷമചമരമക്കുന്നതക്ക്.  കതഒാഴെമലഒാളമകള്  രഒാജദതമകന്റ

ജനഒാധമപതദതമനുചവണമ  ശബമക്കുന്നവരഒാണെക്ക്.  സസ്വഒാതനദസമരകഒാലതക്ക്

തകന്ന  വളകര  പ്രക്ഷുബമഒായമരുന  നമ്മുകട  രഒാജദകത  കതഒാഴെമലഒാളമ

പ്രസ്ഥഒാനദ്യം.  ലഒാലഒാ  ലജ്പതക്ക്  റഒായമയുദ്യം  ചലഒാകമഒാനദ  തമലകനുകമലഒാദ്യം

കതഒാഴെമലഒാളമവരഗ്ഗതമകന്റ  ചനതഒാക്കനഒാരഒായമരുന.  ആ  കതഒാഴെമലഒാളമ

വരഗ്ഗതമകന്റ  കകകകഒാലുകള്  വരമഞകകടമ,  കതഒാഴെമല്  നമയമങ്ങകളലഒാദ്യം
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റദ്ദേഒാക്കമ  ചലബര  ചകഒാഡമല്  ഉള്കപടുതമയമരമക്കുകയഒാണെക്ക്.  ഇവമകട

ബഹുമഒാനകപട മനമ പറഞ്ഞ മറുപടമയമല്,  സരക്കഒാരമകന്റ അഭമപ്രഒായങ്ങള്

ചകന്ദ്രസരക്കഒാരമകന  യഥഒാസമയദ്യം  വമവമധഘടങ്ങളമല്

അറമയമചമട്ടുകണന്നഒാണെക്ക്  പറഞ്ഞമരമക്കുന്നതക്ക്. അചതഒാകടഒാപദ്യംതകന്ന  ചകന്ദ്ര

നമയമവമഒായമ ബനകപട ചകരള ചടങ്ങള് രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതമനക്ക് നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമചവരമകയഒാകണെനമഒാണെക്ക്  പറഞ്ഞമരമക്കുന്നതക്ക്.  ചകന്ദ്ര  നമയമങ്ങള്

നടപമലഒാക്കുന്നതമനക്ക്  കതഒാഴെമലഒാളമകള്  എതമരഒാണെക്ക്.  അതമകനതമരഒായഒാണെക്ക്

രഒാജദതക്ക്  48  മണെമക്കൂര ചദശസ്പീയ പണെമമുടക്കക്ക് നടതമയതക്ക്.  ഇഇൗ നമയമങ്ങള്

അറബമക്കടലമല്  വലമകചറമയണെകമന്നഒാണെക്ക്  പറഞ്ഞതക്ക്.  ആ  നമയമങ്ങളുകട

അടമസ്ഥഒാനതമല്  ചടമുണഒാക്കുകമന്നക്ക്  പറഞ്ഞഒാല്,  അകതനഒാകണെന്നക്ക്

മനസ്സമലഒാകുന്നമല; 

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സര,  ഗവണ്കമന്റമകന്റ  ഭരണെ

നടപടമകകളക്കുറമചക്ക്  ബഹുമഒാനകപട  അദ്യംഗതമനക്ക്   വദകതയുകണന്നഒാണെക്ക്

എകന്റ  അഭമപ്രഒായദ്യം.  ഇനദയമകല  ചടഡക്ക്  യൂണെമയന്  സദ്യംഘടനകള്  ഇഇൗ

പരമഷ്കരണെതമനക്ക്  എതമരഒാണെക്ക്.  ഇനദയമകല  ചടഡക്ക്  യൂണെമയന്

സദ്യംഘടനകളുകട  അഭമപ്രഒായദ്യം  തകന്നയഒാണെക്ക്  ചകരളതമകല  ഇടതുപക്ഷേ
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ജനഒാധമപതദമുന്നണെമ  ഗവണ്കമന്റമനുമുളളതക്ക്.  എന്നഒാല്  നമ്മുകട  നഒാടമലുളള

ഭരണെവദവസ്ഥ  പ്രകഒാരദ്യം  ചകന്ദ്രഗവണ്കമന്റക്ക്  ആവമഷ്കരമക്കുന്ന  നമയമങ്ങള്

സദ്യംസ്ഥഒാനതക്ക്  നടപമലഒാക്കഒാന്  ബഒാധദതയുണക്ക്.  ചകരള  ഗവണ്കമന്റക്ക്

ഇതുസദ്യംബനമച  നമലപഒാടക്ക്  വദകമഒാക്കമയമട്ടുണക്ക്.  രഒാജദതമനകത്തുളള

കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട  വമകഒാരദ്യം  മഒാനമചക്ക്  ചകന്ദ്ര  നമയമതമനകതക്ക്

നമനകകഒാണ്ടുതകന്ന കതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കുചവണമ എകനലഒാദ്യം സദ്യംരക്ഷേണെങ്ങള്

കചയഒാന് കഴെമയുദ്യം,  അതക്ക് കചയ്യുന്നതമനക്ക് ചവണമയുളള നടപടമകളഒാണെക്ക് ചകരള

ഗവണ്കമന്റക്ക്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതക്ക്.  ചകന്ദ്ര  നമയമദ്യം  പ്രഒാവരതമകമഒായമ

കഴെമഞ്ഞമടമല.  അതുവകര  ഇവമകട  കവറുകതയമരമക്കുന്നമല.  നമലവമലുളള

നമയമതമകന്റ  പരമരക്ഷേ  കതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കക്ക്  ലഭമക്കതക്ക  നമലയമലുളള

എലഒാ നടപടമകളുദ്യം പ്രചതദകമചക്ക്,  എന്ചഫഒാഴക്ക്കമന്റക്ക് പ്രവരതനദ്യം ശകമഒായമ

തുടരുകതകന്നയഒാണെക്ക് കചയ്യുന്നതക്ക്. സദ്യംസ്ഥഒാന ഗവണ്കമന്റക്ക് കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട

രക്ഷേഒാകവചമഒായമ  ചകരളതമല്  പ്രവരതമക്കുകതകന്ന  കചയ്യുകമന്നക്ക്  ഇഇൗ

സന്ദരഭതമല് വദകമഒാക്കഒാന് ഞഒാന് ആഗഹമക്കുകയഒാണെക്ക്.

ശസ്പീ  .    സമ  .    ദമവഒാകരന്:  സര,  ബഹുമഒാനകപട മനമയുകട മറുപടമ വളകര

പ്രതസ്പീക്ഷേ  നല്കുന്നതഒാണെക്ക്.  ഇനദയമകല  മുഴവന്  കതഒാഴെമലഒാളമവരഗ്ഗവദ്യം
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ചകരളകത  ചനഒാക്കമനമല്ക്കുകയഒാണെക്ക്.  ചകന്ദ്ര  നമയമതമനക്ക്  ബദല്

നമയമമുണഒാക്കഒാന് ചകരള ഗവണ്കമന്റക്ക് തയഒാറഒാകഒാതതക്ക് എന്തുകകഒാണഒാണെക്ക്?

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സര,  നമയമതമകന്റ  എലഒാവശങ്ങളുദ്യം

പരമചശഒാധമചകകഒാണ്ടുളള  നമലപഒാടക്ക്  തകന്നയഒാണെക്ക്  എടുക്കുന്നതക്ക്.

അതുസദ്യംബനമചക്ക്   കസ്പീഴ്വഴെക്കങ്ങളുണക്ക്.  ഇചപഒാള്  നമയമവദവസ്ഥ  എങ്ങകന

പ്രഒാവരതമകമഒാക്കണെകമനളളതമകന  സദ്യംബനമചളള  നമലപഒാടുണക്ക്.

അതമനനുസരമചഒാണെക്ക് മുചന്നഒാടക്ക് ചപഒാകുന്നതക്ക്.  ഒരമക്കലുദ്യം ഭരണെ വദവസ്ഥയമല്

നമനദ്യം  മഒാറമ  നമനകകഒാണക്ക്  സരക്കഒാരമനക്ക്  മുചന്നഒാടക്ക്  ചപഒാകഒാന്  കഴെമയമല.

ബഹുമഒാനകപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട  ചൂണമക്കഒാണെമച  അഭമപ്രഒായങ്ങള്

പരമചശഒാധമക്കഒാവന്നതഒാണെക്ക്.  ചകരളതമല്  അഡസ്പീഷണെല്  ചലബര

കമസ്പീഷണെറുകട  ചനതൃതസ്വതമല്  ഒരു  ലഒാ  റസ്പീചഫഒാദ്യംസക്ക്  കമമറമ  ഇഇൗ

പശ്ചഒാതലതമല്  രൂപസ്പീകരമചക്ക്  കഴെമഞ്ഞമട്ടുണക്ക്.  ലഒാ  റസ്പീചഫഒാദ്യംസക്ക്  കമമറമ

എലഒാ  നമയമങ്ങളുകടയുദ്യം  വമശദഒാദ്യംശങ്ങള്  വമശദമഒായമ

പരമചശഒാധമചവരമകയഒാണെക്ക്.

ശസ്പീ  .    ജമ  .    എസക്ക്  .    ജയലഒാല്:  സര,  ഇവമകട  സൂചമപമചതുചപഒാകല,

രഒാജദതക്ക്  50  ചകഒാടമയമചലകറ കതഒാഴെമലഒാളമകകള ചനരമടക്ക്  ആശങകപടുത്തുന്ന
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നമയമദ്യം  സദ്യംസ്ഥഒാനതമകന്റ  അധമകഒാരങ്ങള്ക്കക്ക്  മുകളമലുളള  കടന്നക്ക്

കയറമഒാകണെന്നക്ക്  നമുക്കറമയഒാദ്യം.  അതമകന  പ്രതമചരഒാധമക്കഒാനുളള  എലഒാ

കരുതലുകളുദ്യം  സദ്യംസ്ഥഒാന  ഗവണ്കമന്റക്ക്  സസ്വസ്പീകരമക്കുകമന്നക്ക്  വദകമഒാക്കമ

കഴെമഞ.  അതുചപഒാകലതകന്ന  കഒാലതമനനുസരമചക്ക്  കതഒാഴെമലമലുദ്യം  മഒാറദ്യം

വരണെദ്യം.  സഒാമൂഹമക  പശ്ചഒാതലദ്യം  പരമചശഒാധമക്കുചമ്പഒാള്,  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റമകന്റ  ചനഒാടക്ക്  നമചരഒാധനവദ്യം  സഒാമ്പതമക  പ്രതമസനമയുദ്യം

ചകരളതമലുണഒായ  പ്രകൃതമ  ദുരനങ്ങളുദ്യം  നഒാണെദവമളകളുകട

വമലയമടമവകമഒാകക്ക  വന്നചപഒാള്  നമരമഒാണെ  ചമഖല  വളകര

സ്തദ്യംഭനതമലഒാണെക്ക്.  ഹരമത  കകടബന്യൂണെല്,  പഒാരമസ്ഥമതമക  പ്രശങ്ങളമകല

നമയനണെങ്ങള്കൂടമ  വന്നചപഒാള്  ഈ  കതഒാഴെമല്ചമഖല  വലഒാത

പ്രതമസനമയമലഒാണെക്ക്.  കലക്ക്ല,  മരദ്യം,  മണെല്,  കളമമണക്ക്  തുടങ്ങമയ അസദ്യംസ്കൃത

വസ്തുക്കളുകട  ലഭദത  കുറയുകയുദ്യം  വമല  കൂടുകയുദ്യം  കചയ്തു.   കമ്പമ,  സമമന്റക്ക്,

വയറമദ്യംഗക്ക്  പദ്യംബമദ്യംഗക്ക്  കമറസ്പീരമയല്സക്ക്  എന്നമവയുകട  വമല  കുതമചകയറമ.

പ്രതമസനമകള് പലവമധമഒായചപഒാള് അവരുകട വസ്പീടുകകളലഒാദ്യം  ദുരമതമഒാണെക്ക്.

സമൂഹതമകന്റ അടമതടമലുളള  നമരമഒാണെകതഒാഴെമലഒാളമകളുകട  കണ്ണുകളമല്

കതളമയുന്ന കകദനദത വളകര ആശങയുളവഒാക്കുന്നതഒാണെക്ക്.  നമരമഒാണെരദ്യംഗതക്ക്
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പുചരഒാഗതമക്കുചവണമ  പുതമയതുദ്യം  ഇഇൗടുളളതുദ്യം  മമകചതുദ്യം  മമതമഒായ  വമലയക്ക്

ലഭമക്കുന്നതുമഒായ  അസദ്യംസ്കൃത  വസ്തുക്കള്  കകണതഒാനുളള  ഗചവഷണെ

പരമപഒാടമകള്ക്കക്ക്  ഗവണ്കമന്റക്ക്  മുന്കകയടുചക്കണതചല;  ഇക്കഒാരദതമല്

കതഒാഴെമല്  വകുപക്ക്  മുന്കകയടുക്കുചമഒാ;  അതുചപഒാകല  മണെല്,  സമമന്റക്ക്,  കമ്പമ,

കലക്ക്ല,  കമറല്  തുടങ്ങമയ  അസദ്യംസ്കൃത  വസ്തുക്കള്  കുറഞ്ഞ  വമലയക്ക്

ലഭദമഒാക്കഒാനുളള  സദ്യംവമധഒാനങ്ങള്  വദഒാപകമഒാക്കഒാന്  ഗവണ്കമന്റക്ക്

മുന്കകയടുക്കുചമഒാ;  കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട  കകനപുണെദദ്യം  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനക്ക്

കതഒാഴെമല്  വകുപക്ക്  മുന്കകയടുക്കുനണക്ക്.  ചഒാതന്നൂരമല്  ആരദ്യംഭമക്കഒാന്

തസ്പീരുമഒാനമച  കണ്സക്ഷേന്  അക്കഒാദമമ  ആ  തരതമല്  വലമയ

കഒാല്വയ്പഒാണെക്ക്.  അതമകന്റ  പ്രവരതനങ്ങള്  എത്രയുദ്യം  കപകടന്നക്ക്

ആരദ്യംഭമക്കഒാനുളള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സര,  ചഒാതന്നൂരമകല  കണ്സക്ഷേന്

ചമഖലയമകല  പഠന  ചകന്ദ്രദ്യം  പ്രഒാവരതമകമഒാക്കഒാനഒാണെക്ക്  ഗവണ്കമന്റക്ക്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്.  അതുസദ്യംബനമചക്ക്  കകടമട  നമരമഒാണെ  കതഒാഴെമലഒാളമ

ചക്ഷേമനമധമ  ചബഒാരഡക്ക്  ആവശദമഒായ  പരമചശഒാധന  നടതമവരമകയഒാണെക്ക്.

സ്ഥലദ്യം  അവരുകട  കയമലുണക്ക്.  ചബഒാരഡക്ക്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന  മുന്കകകയുകട
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അടമസ്ഥഒാനതമല്  കണ്സക്ഷേന്  അക്കഒാദമമ  സ്ഥഒാപമക്കുന്നതമനഒാവശദമഒായ

ചപഒാസമറസ്പീവക്ക്  നമലപഒാടഒാണെക്ക്  ചകരള  ഗവണ്കമന്റക്ക്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതക്ക്.

തസ്പീരചയഒായുദ്യം  ചക്ഷേമനമധമ  ചബഒാരഡുമഒായമ  സഹകരമചക്ക്  അതമനഒാവശദമഒായ

എലഒാ  നടപടമകളുദ്യം  ഗവണ്കമന്റക്ക്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതഒാണെക്ക്.  ബഹുമഒാനകപട

അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട  ചൂണമക്കഒാണെമചതക്ക്  കതഒാഴെമല്  ചമഖലയമല്

ചനരമട്ടുകകഒാണമരമക്കുന്ന പ്രശമഒാണെക്ക്.  ആ പ്രശങ്ങകളലഒാദ്യം ഗഇൗരവതമല് കണക്ക്

സദ്യംസ്ഥഒാന സരക്കഒാരമനക്ക് സഒാധദമഒായ എലഒാ നടപടമകളുദ്യം സസ്വസ്പീകരമക്കുനണക്ക്.

ചകഒാവമഡക്ക്  19-കന്റ  കഒാലഘടതമല്  ചക്ഷേമനമധമ  ചബഒാരഡുകള്വഴെമ

കതഒാഴെമലഒാളമകകള  സഹഒായമക്കുന്നതമനുളള  പരമഒാവധമ  ശമദ്യം  നടന്നമട്ടുണക്ക്.

കകടമടനമരമഒാണെ കതഒാഴെമലഒാളമ ചക്ഷേമനമധമ ചബഒാരഡുദ്യം ഇക്കഒാരദതമല് നല

നമലയമല്  ഇടകപടുകയുദ്യം  കഒാരദങ്ങള്  നമരവ്വേഹമക്കുകയുദ്യം  കചയമട്ടുണക്ക്.

സഒാധദമഒായ  നടപടമകളുണക്ക്. നമരമഒാണെചമഖലയമല്  അസദ്യംസ്കൃത

സഒാധനങ്ങളുകട ലഭദത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനുദ്യം നഒാനഒാതരതമലുളള നടപടമകള്

ചകരളതമകല  വമവമധ  വകുപ്പുകള്  ഉപചയഒാഗമചക്ക്  സസ്വസ്പീകരമക്കഒാനുളള

നടപടമകളുദ്യം  സസ്വസ്പീകരമക്കുകയഒാണെക്ക്.  ഇകതലഒാദ്യം  ചനരമടുന്ന സമയത്തുദ്യം വളകര

ഗഇൗരവമഒായ  അനരസ്പീക്ഷേദ്യം  രഒാജദതമനകതക്ക്  നമല്ക്കുനകണനളളതക്ക്
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കഒാണെണെദ്യം.  നമ്മുകട  സ്ഥഒാപനങ്ങകളലഒാദ്യം  ചകഒാരപചററ്റുകള്ക്കക്ക്  കകകമഒാറദ്യം

കചയകപടുന്ന  അപകടകരമഒായ  സ്ഥമതമവമചശഷദ്യം  നമ്മുകട  രഒാജദതക്ക്

തുടരുകയഒാണെക്ക്. കറയമല്ചവ, കപചടഒാളമയദ്യം, പ്രതമചരഒാധദ്യം, തുറമുഖദ്യം, കല്ക്കരമ,

ഇന്ഷസ്വറന്സക്ക്,  ചവദഒാമയഒാനദ്യം,  ബഹമരഒാകഒാശദ്യം,  അചറഒാമമകക്ക്  എനരജമ

ഇങ്ങകനയുളള  ചമലറ  വദഒാപഒാര  ചമഖലകളുള്കപകട  ചകഒാരപചററ്റുകള്ക്കക്ക്

കകകമഒാറദ്യം  കചയകപടുന്ന  അവസ്ഥ  ഇന്നക്ക്  രഒാജദതക്ക്  നമലനമല്ക്കുന

എനളളതമകന്റ  ഗഇൗരവദ്യം  മനസ്സമലഒാക്കണെദ്യം.  ഇഇൗ  സഒാഹചരദങ്ങളമല്

നമകന്നലഒാദ്യം  രഒാജദകത  രക്ഷേമക്കുക  എന്ന  ശമതമകന്റ  ഭഒാഗമഒായഒാണെക്ക്,

ഇനദയമകല  ബമ.എദ്യം.എസക്ക്.  ഒഴെമകകയുള  എലഒാ  ചകന്ദ്ര  ചടഡക്ക്  യൂണെമയന്

സദ്യംഘടനകളുദ്യം  ഇന്നക്ക്  ചയഒാജമപമകന്റ  പഒാറക്ക്ചഫഒാമമലഒാണുളളതക്ക്.  അതക്ക്  ഇഇൗ

ലക്ഷേദദ്യം ചനടുന്നതമനുചവണമയുളള പരമശമതമകന്റ ഭഒാഗമഒാണെക്ക്. ഇഇൗ ചയഒാജമച

പഒാറക്ക്ചഫഒാദ്യം  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന  സമസ്പീപനചതഒാകടഒാപമഒാണെക്ക്  ചകരളതമകല

ഗവണ്കമന്റക്ക് എനളളതക്ക് ഞഒാന് ആവരതമചക്ക് വദകമഒാക്കുകയഒാണെക്ക്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കക  .    വമജയന്  : സര,  സദ്യംസ്ഥഒാന  കതഒാഴെമല്  വകുപമകന്റ

നമലപഒാടുകകള  സന്നമഗ്ദ്ധമഒായമ,  കതഒാഴെമലഒാളമ  സദ്യംരക്ഷേണെമഒാണെക്ക്  കതഒാഴെമല്

സദ്യംരക്ഷേണെമഒാണെക്ക് എന്നക്ക്  ബഹുമഒാനകപട  മനമ  ഇവമകട  സൂചമപമച.  ഏകറ
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പ്രതദഒാഘഒാതമുണഒാക്കുന്ന  പുതമയ  ചകന്ദ്ര  കതഒാഴെമല്  നമയമങ്ങള്  സ്ഥമരദ്യം

കതഒാഴെമല്  ഇലഒാതഒാക്കുന,  അസദ്യംഘടമതവത്കരണെവദ്യം  കരഒാരവത്കരണെവദ്യം

ചപ്രഒാതഒാഹമപമക്കുകയഒാണെക്ക്.  ഹ്രസസ്വകഒാല  കതഒാഴെമല്  വദഒാപമപമക്കുന.

ഒരുവമധതമലുമുള  സഒാമൂഹദസുരക്ഷേഒാ  ആനുകൂലദങ്ങളുമമലഒാത,

തഒാല്ക്കഒാലമക  കതഒാഴെമല്  സദ്യംവമധഒാനങ്ങള്  വദഒാപമക്കുചമ്പഒാള്  സ്ഥമരദ്യം

കതഒാഴെമല്  സദ്യംരക്ഷേണെതമനഒായമ  ഈ  സഒാഹചരദതമല്,  വരുദ്യംകഒാല

സഒാഹചരദങ്ങകള  കണക്ക്  മറമകടക്കുവഒാന്  നമുക്കക്ക്  എനക്ക്  കചയഒാനഒാകുദ്യം;

പരമമമതമകളുകണങമലുദ്യം  എനക്ക്  നടപടമയഒാണെക്ക്  കതഒാഴെമല്  വകുപക്ക്

ആചലഒാചമക്കുന്നതക്ക്;  ഇതമനഒായമ  കതഒാഴെമലഒാളമ  സദ്യംഘടനകളുമഒായമ  ചരചകള്

നടതമ നമരചദ്ദേശങ്ങള് ലകകക്കഒാളഒാന് ഉചദ്ദേശമക്കുനചണഒാ?

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  അധമകഒാരതമല്

വന്നതമനുചശഷദ്യം പല ഘടങ്ങളമലഒായമ ചടഡക്ക് യൂണെമയന് സദ്യംഘടനകളുമഒായമ

ചരച  നടതമയമട്ടുണക്ക്.  ചകരളതമല്  കതഒാഴെമല്  ചമഖലയമല്

നടപമലഒാക്കമവരുന്ന എലഒാ പ്രശങ്ങളുദ്യം ചടഡക്ക് യൂണെമയന് സദ്യംഘടനകളമല്കൂടമ

ചരച നടതമ അഭമപ്രഒായസമുന്നയമുണഒാക്കമ നടപമലഒാക്കഒാനഒാണെക്ക് ഗവണ്കമന്റക്ക്

ശമമക്കുന്നതക്ക്.  എലഒാ  ചടഡക്ക്  യൂണെമയന്  സദ്യംഘടനകളുദ്യം  അവരുകട
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അഭമപ്രഒായങ്ങള്  അറമയമക്കുനണക്ക്.  അതമനനുസരമചക്ക്  അവകരയുദ്യംകൂടമ

വമശസ്വഒാസതമകലടുതക്ക് ഇഇൗ ഗുരുതരമഒായ സ്ഥമതമവമചശഷകത ചനരമടഒാനഒാണെക്ക്

ശമമക്കുന്നതക്ക്.  ഇഇൗ  ശമതമകന്റ  പ്രധഒാനകപട  ലക്ഷേദദ്യം,  ചകരളതമകല

കതഒാഴെമല് അനരസ്പീക്ഷേദ്യം സദ്യംരക്ഷേമക്കുകകയനളതക്ക് തകന്നയഒാണെക്ക്.  

ശസ്പീ  .    എല്ചദഒാ  എബ്രഹഒാദ്യം:  സര,  നമ്മുകട  രഒാജദകത

കതഒാഴെമലഒാളമകകളയുദ്യം   അവരുകട  കുടുദ്യംബങ്ങകളയുദ്യം  ദുരബലകപടുത്തുന്ന

നമയമങ്ങളഒാണെക്ക്  ബമ.കജ.പമ.-യുദ്യം  ചകഒാണ്ഗസുദ്യം  പതമറഒാണ്ടുകളഒായമ  നമ്മുകട

രഒാജദദ്യം  ഭരമക്കുചമ്പഒാള്  ഒഒാചരഒാ  സന്ദരഭതമലുദ്യം  കകഒാണ്ടുവന്നമട്ടുളതക്ക്.

കതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കക്ക്  വമലചപശുവഒാനുള  അവകഒാശകത  വഒാസ്തവതമല്

ഇലഒാതഒാക്കുകയഒാണെക്ക്.  ഇചപഒാള്  ഡല്ഹമ  ചകന്ദ്രസ്പീകരമചകകഒാണക്ക്  കരഷകര

നടത്തുന്ന സമരവദ്യം അതമകന്റകയലഒാദ്യം ഭഒാഗമഒാണെക്ക്. കരഷകരുകട നമലനമല്പ്പുദ്യം

കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട  നമലനമല്പ്പുകമഒാകക്ക  ചചഒാദദദ്യം  കചയകപടുന്ന  ഇഇൗകയഒാരു

സന്ദരഭതമല്,  ഇന്നകത കതഒാഴെമല് നമയമവമഒായമ  ബനകപട്ടുകകഒാണക്ക്  ലഒാ

റസ്പീചഫഒാദ്യംസക്ക് കമമറമ പരമചശഒാധമക്കുനകവന്ന മനമയുകട മറുപടമകയ ഞങ്ങള്

സസ്വഒാഗതദ്യം കചയ്യുകയഒാണെക്ക്.  എകന്റ ചചഒാദദദ്യം,  കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട ഗഒാറ്റുവമറമയുദ്യം

ചപ്രഒാവമഡന്റക്ക് ഫണ്ടുദ്യം  ലഭദമഒാകുന്നതമനുചവണമ പലചപഒാഴദ്യം കതഒാഴെമലഒാളമകള്
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ആര.കജ.എല്.സമ.-കള്ക്കക്ക്  മുമ്പമല്  ഉള്കപകട  ചകസക്ക്  പറയുന്നതമനക്ക്

ചപഒാചകണ  സഒാഹചരദദ്യം പലയമടങ്ങളമലുദ്യം  നമലനമല്ക്കുനണക്ക്.  ഇതരദ്യം

സ്ഥഒാപനങ്ങള്കക്കതമകര,  കമ്പനമകള്കക്കതമകര  നമലപഒാടുകള്

എടുക്കുന്നതമനുദ്യം നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം ഗവണ്കമന്റക്ക് എത്രമഒാത്രദ്യം

ശമമചമട്ടുകണന്നക്ക് വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സര,  ബഹുമഒാനകപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട

ചൂണമക്കഒാണെമച എലഒാ നമലപഒാടുകചളഒാടുദ്യം ഗവണ്കമന്റമനക്ക് ചയഒാജമപഒാണുളതക്ക്.

നമയമങ്ങള് പ്രഒാവരതമകമഒാക്കുന്നതമനുചവണമയുള സമസ്പീപനദ്യം ഗവണ്കമന്റക്ക്

സസ്വസ്പീകരമക്കുനണക്ക്. പസ്പീരുചമടക്ക് അടചപൂടമയ ചതഒാടങ്ങളമകല കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട

ഗഒാറ്റുവമറമ  ലഭദമഒാക്കഒാദ്യം.  കതഒാഴെമല്  വകുപമകല  ഉചദദഒാഗസ്ഥകര

ഉപചയഒാഗകപടുതമ  യുദ്ധകഒാലഒാടമസ്ഥഒാനതമല്  ഇതക്ക്  കണെക്കുകൂടമ

വദവസ്ഥകപടുത്തുന്നതമനുള,  സഒാധഒാരണെ  കതഒാഴെമല്  വകുപക്ക്

സസ്വസ്പീകരമചക്കണ്ടുന്ന ഒരു സമസ്പീപനമലഒാകത, പകക്ഷേ ഗവണ്കമന്റക്ക് അത്രയധമകദ്യം

കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട  പ്രശങ്ങള്ക്കക്ക്  പരമഹഒാരദ്യം  കഒാണുന്നതമനുചവണമയുള

തഒാല്പരദദ്യം പ്രകടമപമക്കുകയുദ്യം പ്രഒാചയഒാഗമകമഒായ നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം

കചയമട്ടുണക്ക്.  ഗഒാറ്റുവമറമ ഉള്കപകടയുള അവകഒാശങ്ങള് സദ്യംരക്ഷേമക്കുന്നതമനക്ക്
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സഒാധദമഒായ എലഒാ നടപടമകളുദ്യം സസ്വസ്പീകരമക്കുകയഒാണെക്ക്. ഇവമകട ബഹുമഒാനകപട

അദ്യംഗദ്യം  ചൂണമക്കഒാണെമച  കൂടഒായ  വമലചപശലമനുള  അവകഒാശദ്യം

നഷകപടുത്തുന്നതക്ക്  തകന്നയഒാണെക്ക്  പുതുതഒായമ  നടപമലഒാക്കുന്ന  ഇഇൗ  ചകഒാഡക്ക്.

2019-ലഒാണെക്ക്  Code  on  Wages  പഒാരലകമന്റക്ക്  പഒാസ്സഒാക്കമയതക്ക്.  അതക്ക്

യഥഒാരത്ഥതമല് ചദശസ്പീയ രഒാഷസ്പീയതമല് എലഒാവരുകടയുദ്യം കണ്ണുതുറപമചക്കണ

ഒരു  സദ്യംഭവമഒാണെക്ക്.  ഒരു  ഭഒാഗതക്ക്  ചടഡക്ക്  യൂണെമയന്  സദ്യംഘടനകളുകട

പഒാറക്ക് ചഫഒാദ്യം ചയഒാജമച നമലപഒാടക്ക് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമ്പഒാള്....  2019-ല് ഇഇൗ Code

on Wages  നമയമദ്യം പഒാരലകമന്റമല് പഒാസ്സഒാക്കമയചപഒാള് ആരഒാണെക്ക് അതമകന

എതമരക്കഒാനുണഒായതക്ക്?   ഇന്ഡദയമകല ഇടതുപക്ഷേ പഒാരടമകള് മഒാത്രമഒാണെക്ക്

പഒാരലകമന്റമല് ഇഇൗ  Code on Wages -കന എതമരതതക്ക്. മറഒാരുദ്യം അവമകട

എതമരക്കഒാനുണഒായമല.  ചജഒായമന്റക്ക് പഒാറക്ക് ചഫഒാമമലുളവരചപഒാലുദ്യം അവരുകട

നമലപഒാടക്ക്  അവമകട  പ്രതമഫലമപമക്കഒാന്  തയഒാറഒായമല.  ഇഇൗ

യഒാഥഒാരത്ഥദങ്ങകളലഒാദ്യം  നമ്മുകട  രഒാജദതക്ക്  നമലനമല്ക്കുകയഒാണെക്ക്.

അതുകകഒാണക്ക്  വളകര  സങസ്പീരണമഒായ  ഇഇൗ  സഒാഹചരദകത

അതമജസ്പീവമക്കുന്നതമനക്ക്  കതഒാഴെമലഒാളമ  വരഗ്ഗതമകന്റ  ചയഒാജമപക്ക്  തകന്നയഒാണെക്ക്

പ്രധഒാനദ്യം.  ആ  ചയഒാജമപമനക്ക്  സഹഒായകരമഒായ  നമലപഒാടക്ക്  എക്കഒാലത്തുദ്യം,
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ഇന്ഡദന് ചദശസ്പീയതയുകട അടമസ്ഥഒാനതമല് സസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന ഏതക്ക് ചയഒാജമച

പ്രസ്ഥഒാനതമനുദ്യം സഹഒായകരമഒായ നമലപഒാടഒാണെക്ക് ചകരളതമകല ഗവണ്കമന്റക്ക്

സസ്വസ്പീകരമക്കുക എനളതക്ക് ഞഒാന് ഒനകൂടമ വദകമഒാക്കഒാദ്യം.  

ശസ്പീ  .    കക  .    എന്  .    എ  .    ഖഒാദര:  സര,  അസദ്യംഘടമത കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട

സഒാമൂഹദസുരക്ഷേഒാ  ചബഒാരഡക്ക്  ബഹുമഒാനകപട  മനമതകന്ന  രൂപസ്പീകരമചക്ക്

പ്രവരതമചവരമകയഒാണെക്ക്.  അതമല്  ഏതഒാണക്ക്  എഴപതമലധമകദ്യം

വമഭഒാഗതമല്കപട കതഒാഴെമലഒാളമകളുണക്ക്.   അവരുകട അദ്യംശദഒായദ്യം മറക്ക്  എലഒാ

ചക്ഷേമനമധമകകളക്കഒാളുദ്യം  കൂടുതലഒാണെക്ക്.  ഉദഒാഹരണെമഒായമ,  അലക്കക്ക്

കതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കക്ക്  ചനരകത  അദ്യംശദഒായദ്യം  10  രൂപയഒായമരുന്നതക്ക്  100

രൂപയഒാക്കമ  വരദ്ധമപമചമട്ടുണക്ക്.   ഇഇൗ  സഒാഹചരദതമല്  അദ്യംശദഒായതമകന്റ

വരദ്ധനവമനനുസരമചക്ക് കതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കക്ക് കൂടമയ ചതഒാതമല് ആനുകൂലദങ്ങള്

നല്കുന്നമകലനള പരഒാതമ വദഒാപകമഒായുണക്ക്.  അതുകകഒാണക്ക് ബഹുമഒാനകപട

മനമ  ഇഇൗ  അദ്യംശദഒായതമകന്റ  വരദ്ധനവമനനുസരമചതകന്ന  കൂടുതല്

ആനുകൂലദങ്ങള് സഒാമൂഹദസുരക്ഷേഒാ ചബഒാരഡമല് ഉള്കപടുന്ന എഴപതമലധമകദ്യം

വമഭഒാഗതമല്വരുന്ന കതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കക്ക് നല്കഒാന് നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ?
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ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സര,  അസദ്യംഘടമത  കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട

സഒാമൂഹദ സുരക്ഷേഒാ ചക്ഷേമനമധമ ഒരു ചകന്ദ്രനമയമതമകന്റ അടമസ്ഥഒാനതമല്

പ്രവരതമക്കുന്നതഒാണെക്ക്.  ഇതുവകരയുദ്യം ആ ചബഒാരഡക്ക് ചകരളതമല് ഫദ്യംങ്ഷന്

കചയമരുന്നമല.  ചബഒാരഡക്ക്  രൂപസ്പീകരമകചങമലുദ്യം  അതക്ക്  പ്രവരതമചമരുന്നമല.

ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  വന്നതമനുചശഷമഒാണെക്ക്  ചബഒാരഡക്ക്  പ്രവരതമപമക്കഒാന്

തുടങ്ങമയതക്ക്.  അങ്ങകന പ്രവരതമപമക്കഒാന് തുടങ്ങമയ സമയതക്ക്  അവരക്കക്ക്

ചനരകത  ലഭമചമരുന്ന  ആനുകൂലദങ്ങള്  വരദ്ധമപമചക്ക്  നല്കമയമട്ടുണക്ക്.

ബഹുമഒാനകപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമകട  ചൂണമക്കഒാണെമചതുചപഒാകല,  അതമകല

നമയമവദവസ്ഥയക്ക് അനുസൃതമഒായമടഒാണെക്ക് അതമനകത്തുള അദ്യംശദഒായതമകന്റ

പ്രശവദ്യം  ഉയരനവരുന്നതക്ക്.  അകതലഒാദ്യം  പരമചശഒാധമചക്ക്  തസ്പീരുമഒാനമക്കുചമ്പഒാള്

അസദ്യംഘടമത  കതഒാഴെമലഒാളമ  ചക്ഷേമനമധമ  ചബഒാരഡമല്  അദ്യംഗങ്ങളഒായ

കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട  ആനുകൂലദങ്ങള്  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനക്ക്

തസ്പീരുമഒാനകമടുതമട്ടുണക്ക്.  തുടരനദ്യം  അതമകന്റ  സഒാമ്പതമകസ്ഥമതമവചക്ക്

അവരക്കക്ക്  പരമഒാവധമ  ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭദമഒാകതക്കനമലയമലുള

സമസ്പീപനദ്യം  തകന്നയഒാണെക്ക്  ആ  ചബഒാരഡമകതക്ക്  ചരച  കചയതക്ക്.  ആ

ചബഒാരഡമകന  പ്രതമനമധസ്പീകരമക്കുന്ന  ഉടമകളുകട  പ്രതമനമധമകള്,
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കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട  പ്രതമനമധമകള്  എലഒാവരുദ്യം  ഇഇൗ  കഒാരദതമല്

ഏകകണ്ഠമഒായമ  നമലപഒാടക്ക്  സസ്വസ്പീകരമചവരമകയഒാണെക്ക്.  അതക്ക്  കൂടുതല്

ശകമകപടുതമ  മുചന്നഒാട്ടുചപഒാചകണതക്ക്  ആവശദമഒാണെക്ക്.  കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട

തഒാല്പരദങ്ങള്  പരമരക്ഷേമക്കഒാന്  ആവശദമഒായമട്ടുള  സമസ്പീപനദ്യം  ഇഇൗ

കഒാരദതമല് ഗവണ്കമന്റക്ക്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതഒാണെക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    രഒാചജന്ദ്രന്:  സര,  കതഒാഴെമല്  വകുപമല്നമനദ്യം

ഭവനപദ്ധതമയുള്കപകട  വളകരയധമകദ്യം  അവസരങ്ങളുദ്യം  സഹഒായവദ്യം  ചതഒാടദ്യം

കതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കക്ക്  കമടമയമട്ടുണക്ക്.  റമടയര  കചയചശഷവദ്യം  ചതഒാടദ്യം

കതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കക്ക് കമചകപട ജസ്പീവമതമല ഉളതക്ക്.  ആധഒാര കഒാരഡമല് ഒരു

ചഡറക്ക് ഓഫക്ക് കബരതക്ക്, കമ്പനമ രജമചസഷനമല് ഒരു  ചഡറക്ക് ഓഫക്ക് കബരതക്ക്,

ചപ്രഒാവമഡന്റക്ക്  ഫണക്ക്  ഓഫസ്പീസമല്  മകറഒാരു  ചഡറക്ക്  ഓഫക്ക്  കബരതക്ക്.

ഇതുകകഒാണക്ക്  അവരക്കക്ക്  കപന്ഷന്  കമട്ടുന്ന  സഒാഹചരദദ്യം  നമലവമലമല.

അതുകകഒാണക്ക് ഏകതങമലുദ്യം നമലയമല് അവരക്കക്ക് വദകതചയഒാടുകൂടമ കപന്ഷന്

കമട്ടുന്നതമനുചവണമയുള  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ;  ഇതക്ക്  അങ്ങയുകട

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണഒാ?
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ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇതക്ക്  ഓചരഒാ  വമഷയതമകന്റയുദ്യം

അടമസ്ഥഒാനതമല്  പരമചശഒാധമചക്കണതഒാണെക്ക്.  ജനനതസ്പീയതമ  എന്റര കചയ

കഒാരദതമല്  എകനങമലുദ്യം  അഭമപ്രഒായവദതദഒാസമുകണങമല്

അതമനഒാവശദമഒായ  കതളമചവഒാടുകൂടമ   സമരപമചഒാല്   മഒാത്രചമ  കഒാരദങ്ങള്

മനസ്സമലഒാക്കഒാന്  സഒാധമക്കുകയുള.  ചതഒാടദ്യം  കതഒാഴെമലഒാളമകള്  വളകര

ഗഇൗരവമഒായ  സ്ഥമതമവമചശഷദ്യം  ചനരമടുകയഒാണെക്ക്.  ചലബര  ചകഒാഡുകള്

പ്രഒാവരതമകമഒാക്കുന്നതമകന്റ  ഫലമഒായമ  ചതഒാടദ്യം  കതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കക്ക്

അവകഒാശകപട  പഒാചന്റഷന്  ചലബര  ആക്ടക്ക്  ഇലഒാതഒാകുകയഒാണെക്ക്.  ആ

സഒാഹചരദതമലഒാണെക്ക്  ചകരള  ഗവണ്കമന്റക്ക്  പുതമയ  പഒാചന്റഷന്  നയദ്യം

പ്രഖദഒാപമചതക്ക്.  ആ നയദ്യം രൂപകപടുതമയതുതകന്ന ചകരളതമകല  ചതഒാടദ്യം

ചമഖലയുകടയുദ്യം  ചതഒാടദ്യം  കതഒാഴെമലഒാളമകളുകടയുദ്യം  സദ്യംരക്ഷേണെകത

മുന്നമരതമയഒാണെക്ക്.  ചതഒാടദ്യം  കതഒാഴെമലഒാളമകളുകട   പരമരക്ഷേയക്ക്   സഒാധദമഒായ

എലഒാ  നടപടമകളുദ്യം  സസ്വസ്പീകരമക്കുനണക്ക്.  റമകടയര  കചയക്ക്  തഒാമസമക്കഒാന്

സ്ഥലമമലഒാത  കതഒാഴെമലഒാളമകള്ക്കുള  സസ്വനദ്യം  വസ്പീടക്ക്  പ്രഒാവരതമക-

മഒാക്കുന്നതമനുള നടപടമ ചകരളതമല് ആരദ്യംഭമചകഴെമഞ.  അതക്ക്  കൂടുതല്

ശകമഒായമ  മുചമ്പഒാട്ടുചപഒാകഒാന്  കഴെമയുന്ന  നമലപഒാടക്ക്  തകന്നയഒാണെക്ക്
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സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതക്ക്. ഇഇൗ പ്രതമകൂല സഒാഹചരദതമലുദ്യം ചതഒാടദ്യം കതഒാഴെമലഒാളമകകള

ചചരത്തുപമടമചക്ക്  അവരക്കക്ക്  പരമഒാവധമ  സദ്യംരക്ഷേണെദ്യം നല്കമ  ചകരളതമകന്റ

ചതഒാടദ്യം ചമഖലകയ നമലനമരത്തുന്നതമനുദ്യം വമകസമപമക്കുന്നതമനുദ്യം സഒാധദമഒായ

നടപടമകളുമഒായമ ചകരളദ്യം മുചമ്പഒാട്ടുചപഒാകുകയഒാണെക്ക്.  കുചറ നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമച

കഴെമഞ.  വസ്പീണ്ടുദ്യം  അതരദ്യം  നടപടമ  ചകരളതമല്  പ്രഒാവരതമക-

മഒാക്കുന്നതമനുള സമസ്പീപനമഒാണെക്ക് സദ്യംസ്ഥഒാന ഗവണ്കമന്റക്ക് സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുളതക്ക്. 

പ്രതമപക്ഷേചനതഒാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രചമശക്ക്  കചന്നമതല):  സര,  ഇടതുപക്ഷേദ്യം

മഒാത്രമഒാണെക്ക്   ഇതമകനഒാകക്ക  എതമരഒായമ  നമല്ക്കുന്നകതന്നക്ക്  ബഹുമഒാനകപട

മനമ   ഇവമകട  പറഞ.  ഇനദയമകല  നഒാല്പതമനഒാലക്ക്  കതഒാഴെമല്

നമയമങ്ങളമല് ഭൂരമപക്ഷേവദ്യം കതഒാഴെമലഒാളമ ചക്ഷേമതമനുചവണമ കകഒാണ്ടുവന്നതക്ക്

ചകഒാണ്ഗസക്ക്  ഗവണ്കമനകളഒാണെക്ക്.  നചരന്ദ്രചമഒാദമ  ഗവണ്കമന്റക്ക്

ഇതമകനതമരഒായ നമലപഒാടക്ക് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമ്പഒാള് പഒാരലകമന്റമനകത്തുദ്യം പുറത്തുദ്യം

സദ്യംയുക  ചടഡക്ക്  യൂണെമയന്  പ്രസ്ഥഒാനങ്ങള്ക്കക്ക്  ചനതൃതസ്വദ്യം  കകഒാടുക്കുന്നതക്ക്

കഎ.എന്.ടമ.യു.സമ.യഒാകണെന്ന കഒാരദദ്യം വമസ്മരമചകകഒാണഒാണെമതക്ക് പറയുന്നതക്ക്.

ഇടതുപക്ഷേക്കഒാര  മഒാത്രമഒാണെക്ക്  ഇതമകനഒാകക്ക  എതമരക്ക്

പറയുന്നകതനപറയുന്നതക്ക്  ശരമയഒായ  നമലപഒാടല.  കതഒാഴെമല്  നമയമങ്ങള്



22/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

65

മഒാറമമറമചകകഒാണക്ക് ചകഒാരപചററ്റുകള്ക്കുചവണമ പ്രവരതമക്കുന്ന നചരന്ദ്രചമഒാദമ

ഗവണ്കമന്റമകനതമരഒായമ  ഒരു  ചജഒായമന്റക്ക്  പഒാറക്ക്ചഫഒാദ്യം  രഒാജദതക്ക്

വളരതമകക്കഒാണ്ടുവരഒാന്  ശമമക്കുചമ്പഒാള്  ഇങ്ങകനകയഒാരു  നമലപഒാടക്ക്

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതക്ക്  ശരമയഒാചണെഒാ?  അങ്ങക്ക്  ചതഒാടങ്ങകളപറമ  പറഞ,  ഏതക്ക്

ചതഒാടമഒാണെക്ക്  ഏകറടുതതക്ക്;  അവരക്കുചവണമ  എനക്ക്  കചയ്കതന്നഒാണെക്ക്

പറയുന്നതക്ക്;  തുറക്കഒാത എത്രചയഒാ ചതഒാടങ്ങള് ഇടുക്കമ ജമലയമലുണക്ക്.  അങ്ങക്ക്

പറയുന്നതക്ക്  ചകടഒാല്  ചതഒാനദ്യം  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  അധമകഒാരതമല്

വന്നതമനുചശഷദ്യം  എലഒാ  ചതഒാടങ്ങളുദ്യം  തുറന്നക്ക്  പ്രവരതമക്കുകയഒാകണെന്നക്ക്.

അവഒാസ്തവമഒായ  പ്രസ്തഒാവനകള് ബഹുമഒാനകപട  മനമ  സഭയമല്  നടതഒാന്

പഒാടമല.

ശസ്പീ  .    റമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സര,  ബഹുമഒാനകപട  പ്രതമപക്ഷേചനതഒാവക്ക്

ഇങ്ങകന  കതറമദ്ധരമപമക്കഒാന്  ശമമക്കരുതക്ക്.  ഞഒാന്  പറയഒാത  കഒാരദദ്യം

പറകഞ്ഞന്നഒാണെക്ക്  അങ്ങക്ക്  ഇവമകട  പറയുന്നതക്ക്.  ചലബര  ചകഒാഡമകന

സദ്യംബനമച  പ്രശങ്ങളമല്  പഒാരലകമന്റക്ക്  പഒാസ്സഒാക്കമയ  ചകഒാഡക്ക്  ഓണ്

ചവജസ്സമകന്റ പൂരണ നമയമനമരമഒാണെദ്യം ചകന്ദ്രദ്യം നടപമലഒാക്കമകഴെമഞ്ഞമട്ടുണക്ക്.

ഞഒാന്  കഎ.എന്.ടമ.യു.സമ.-കയപറമ  വമമരശമചമടമല.  കഎ.എന്.ടമ.യു.സമ.
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കൂടമ ചയഒാജമക്കുന്ന നമലപഒാടമകന ഉയരതമപമടമക്കുന്ന ആളഒാണെക്ക് ഞഒാന്. ഇഇൗ

ഗവണ്കമനദ്യം  അതമനക്ക്  സചപഒാരടഒാണെക്ക്.  ഒരു  കഒാരണെവശഒാലുദ്യം  ഞഒാന്

കഎ.എന്.ടമ.യു.സമ.-കയ  വമമരശമചമടമല.  ഇഇൗ  പ്രശതമല്

വമമരശമക്കുകയുമമല.  കഒാരണെദ്യം  ചയഒാജമച  പ്രസ്ഥഒാനതമല്

കഎ.എന്.ടമ.യു.സമ.  ഉണക്ക്.  തഒാങള് പറയുന്നതുചപഒാകലയല.  ബഹുമഒാനകപട

പ്രതമപക്ഷേചനതഒാവക്ക്  പരമചശഒാധമചക്കണതക്ക്,  ചകഒാഡക്ക്  ഓണ്  ചവജസക്ക്  2019

പഒാരലകമന്റമല്  ചരച  കചയക്ക്  പഒാസ്സഒാക്കമയ  സമയതക്ക്  ഇതമകന  ആരഒാണെക്ക്

എതമരതകതന്നക്ക്  പരമചശഒാധമക്കണെകമചന്ന  ഞഒാന്  പറഞ്ഞമട്ടുള.  ഞഒാന്

ചകഒാണ്ഗസ്സമകന  വമമരശമചമട്ടുചണഒാ?  അതക്ക്  പരമചശഒാധമചഒാല്  2019-കല

ചകഒാഡക്ക്  ഓണ്  ചവജസമകന്റ  പ്രശതമല്,  അതമകന  എതമരത്തുനമന്നതക്ക്

പഒാരലകമന്റമല് ഇടതുപക്ഷേദ്യം മഒാത്രമഒാണെക്ക്.  ആ വമഷയദ്യം മഒാത്രമഒാണെക്ക്,  മകറലഒാ

വമഷയതമനക്ക് അതക്ക് ബഒാധകമല.  പഒാരലകമന്റക്ക് ഉള്കപകട ഇവമകട ഇചപഒാള്

വനചചരന്നമരമക്കുന്ന  ഒരു  പ്രശദ്യം,  ചതഒാടദ്യം  ചമഖലയമല്   ഒരു  റബ്ബര  മരദ്യം

മുറമചമഒാറണെകമങമല്  2500  രൂപ  സസ്പീനചറജക്ക്  കകചടണമയമരുന.  അതമകന്റ

ഫലകമനഒാണെക്ക്?  ലക്ഷേക്കണെക്കമനക്ക്  മരങ്ങള്  കവടമമഒാറമ  റസ്പീ-പഒാന്റക്ക്

കചയ്യുന്നതമനുചവണമയുള  സഇൗകരദമമലഒാതഒായമ.  റസ്പീ-പഒാന്റക്ക്
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കചയ്യുന്നതമനുചവണമയുള  സഇൗകരദമുണഒാക്കുക  എന്നതക്ക്,  ചതഒാടതമകന്റ

സദ്യംരക്ഷേണെതമനുദ്യം കതഒാഴെമല് നമലനമരത്തുന്നതമനുദ്യം ആവശദമഒാണെക്ക്.  ഇതമനക്ക്

ഇഇൗടഒാക്കമയമരുന്ന  സസ്പീനചറജക്ക്  2500  രൂപ  എനളതക്ക്  മഒാറമയമചല?

ചതഒാടങ്ങളമല്  നമങ്ങള്  എന്തുകചയ്തുകവന്ന  അങ്ങയുകട  ചചഒാദദതമനക്ക്

ബഹുമഒാനകപട  സസ്പീക്കര  സമയദ്യം  അനുവദമക്കുകയഒാകണെങമല്  ചതഒാടദ്യം

ചമഖലയക്ക്  കചയമട്ടുള  നമരവധമ  കഒാരദങ്ങള്  എനമക്കമവമകട

വമശദസ്പീകരമക്കഒാന്  സഒാധമക്കുദ്യം.  ബഹുമഒാനകപട  പ്രതമപക്ഷേചനതഒാവക്ക്

ചൂണമക്കഒാണെമചതുചപഒാകലയല അതമകന്റ വസ്തുത.  

മുഖദമനമ  (ശസ്പീ  .    പമണെറഒായമ  വമജയന്):  സര,  കഎ.എന്.ടമ.യു.സമ.

അഖമചലനദഒാടമസ്ഥഒാനതമല്  നടക്കുന്ന  സമരവസ്പീഥമയമല്  ഒന്നമചഒാണു-

ളകതന്നതക്ക് വസ്തുതയഒാണെക്ക്.  പചക്ഷേ അതക്ക് ഇചപഒാള് തുടങ്ങമയതല.  യു.പമ.എ.

ഗവണ്കമന്റക്ക്  കതഒാഴെമലഒാളമ  വമരുദ്ധ നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമചചപഒാള്,  ചകഒാണ്ഗസക്ക്

ചനതൃതസ്വതമലുള ഗവണ്കമന്റക്ക് തകന്ന,  പകക്ഷേ   അതമകനതമകര രഒാജദകത

കതഒാഴെമലഒാളമകളഒാകക  ഒന്നമച  പ്രചക്ഷേഒാഭദ്യം  നടതഒാന് തയഒാറഒായചപഒാള്,

അതമല്  കഎ.എന്.ടമ.യു.സമ.കൂടമയുണഒായമരുന.  കഒാരണെദ്യം  കതഒാഴെമലഒാളമ

തഒാല്പരദതമകന്റ  ഭഒാഗമഒായമ  തകന്നയഒാണെക്ക്  കഎ.എന്.ടമ.യു.സമ.  അതമല്
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നമന്നതക്ക്. എന്നഒാല് ഒരു വദതദഒാസദ്യം വന്നതക്ക്, അന്നക്ക് സമരരദ്യംഗത്തുണഒായമരുന്ന

ബമ.എദ്യം.എസക്ക്.  അന്നകത  ചകന്ദ്രഗവണ്കമന്റമകന്റ,  യു.പമ.എ.

ഗവണ്കമന്റമകന്റ  നയദ്യം  കൂടുതല്  കരക്കശമഒാക്കമ  കതഒാഴെമലഒാളമ  വമരുദ്ധമഒായ

രസ്പീതമയമല്  ചമഒാദമ  ഗവണ്കമന്റക്ക്  നടപഒാക്കുചമ്പഒാള്  ആര.എസക്ക്.എസക്ക്.

കണ്ണുരുടമയചപഒാള് ബമ.എദ്യം.എസക്ക്.  പമന്തഒാങ്ങമചപഒായമ.  കഎ.എന്.ടമ.യു.സമ.

ഇചപഒാഴദ്യം നമലനമല്ക്കുനണക്ക്.  മചറതക്ക് മറനചപഒാകരുകതനളതുകകഒാണഒാണെക്ക്

ആ ഭഒാഗദ്യം കൂടമ ഞഒാന് പറഞ്ഞതക്ക്. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ഓരഡര....  ഓരഡര....  ചചഒാചദദഒാതരചവള

അവസഒാനമചമരമക്കുന.  

 (ചചഒാചദദഒാതരസമയദ്യം കഴെമഞ.) 


