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മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: ഒഒാരഡെര.....ഓരഡെര......(ചചഒാദദദ്യം നമ്പര *361)

ഇഇൗ  വമഷയദ്യം  സദ്യംബനമച്ചുള്ള  ചചഒാദദങ്ങള്ക്കക്ക്  30-06-2022-ലദ്യം

12-07-2022-ലദ്യം ബഹുമഒാനഡപ്പെട വകുപ്പുമനമ സഭയമല് മറുപടമ നല്കമയമട്ടുണക്ക്.

കൂടഒാഡതെ  30-06-2022-ഡലെ  അടമയന്തരപ്രചമയ  ചനഒാടസ്പീസദ്യം  ഇചതെ

വമഷയമഒായമരുന.  ഇന്നഡലെ  നടന്ന  വനഡത്തെക്കുറമച്ചുള്ള  ചരച്ചയമലദ്യം  ഇതെക്ക്

ഉന്നയമച്ചമട്ടുണക്ക്. അതുഡകഒാണക്ക് കൂടുതെല് ഉപചചഒാദദദ്യം ഉന്നയമചക്കണതെമല.

ഇചക്കഒാ ഡസന്സമറസ്പീവക്ക് ചസഒാൺ

1(*361) ശസ്പീ  .   സനസ്പീഷ് കുമഒാര ചജഒാസഫക്ക്:
ശസ്പീ  .   സജസ്പീവക്ക് ചജഒാസഫക്ക്:

ശസ്പീ  .   ഡക  .   ബഒാബു   (  തൃപ്പുണമത്തുറ  ):

ശസ്പീ  .    തെമരുവഞ്ചൂർ  രഒാധഒാകൃഷ്ണൻ:  തെഒാഡഴെ  കഒാണുന്ന  ചചഒാദദങ്ങൾക്കക്ക്

വനദ്യം-വനദജസ്പീവമ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമഒാ?

(എ)  ചകന്ദ്ര  പരമസമതെമ,  വനദ്യം,  കഒാലെഒാവസ  വദതെമയഒാന  മനഒാലെയദ്യം

പുറഡപ്പെടുവമച്ച  വവൽഡെക്ക്  വലെഫക്ക്  കൺസർചവഷൻ  സഒാറജമ  2002-ഡന

അടമസഒാനത്തെമൽ  ചകന്ദ്ര  സർക്കഒാർ  നൽകമയ  മഒാർഗ്ഗനമർചദ്ദേശങ്ങളമചന്മേൽ
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2011-ൽ  സദ്യംസഒാന  സർക്കഒാരമചനഒാടക്ക്  ചകന്ദ്ര  സർക്കഒാർ  അഭമപ്രഒായദ്യം

ആരഒാഞമരുചന്നഒാ;

(ബമ)  എങമൽ പ്രസ്തുതെ വമഷയത്തെമൽ സദ്യംസഒാന സർക്കഒാർ നൽകമയ

അഭമപ്രഒായഡമന്തഒാഡണന്നക്ക് വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ;

(സമ)  സദ്യംരകമതെ  പ്രചദശങ്ങള്ക്കക്ക്  ചുറ്റുമുള്ള  എലഒാ  മനുഷദവഒാസ

ചകന്ദ്രങ്ങഡളയദ്യം  ഇചക്കഒാ  ഡസന്സമറസ്പീവക്ക്  ചസഒാണുകളുഡട  പരമധമയമല്  നമന്നക്ക്

ഒഴെമവഒാക്കമഡക്കഒാണക്ക്  ചകന്ദ്ര  വനദ്യം  മനഒാലെയത്തെമനക്ക്  നമരചദ്ദേശങ്ങള്  നൽകഒാൻ

2013-ൽ അന്നഡത്തെ സർക്കഒാർ തെസ്പീരുമഒാനമച്ചമരുചന്നഒാഡയന്നക്ക് വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?

വനദ്യം-വനദജസ്പീവമ വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്): സര,  ചകന്ദ്ര

പരമസമതെമ,  വനദ്യം,  കഒാലെഒാവസഒാവദതെമയഒാന  മനഒാലെയദ്യം  പുറഡപ്പെടുവമച്ച

വവല്ഡെക്ക്  വലെഫക്ക്  കണ്സരചവഷന്  സഒാറജമ  2002-ഡന  അടമസഒാനത്തെമല്

പഒാരമസമതെമക  സദ്യംചവദകചമഖലെകള്  രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതെമനുള്ള  നടപടമകള്

2002  മുതെലെഒാണക്ക് ആരദ്യംഭമച്ചതെക്ക്.  ഇന്തദന് ചബഒാരഡെക്ക് ചഫഒാര വവല്ഡെക്ക് വലെഫക്ക്

2002  ജനുവരമ  21-നക്ക്  ചചരന്ന  21-മതെക്ക്  ചയഒാഗത്തെമല്  വനദജസ്പീവമ

സചങതെങ്ങള്ക്കുദ്യം  ചദശസ്പീചയഒാദദഒാനങ്ങള്ക്കുദ്യം  പുറത്തെഒായമ  10  കമ.മസ്പീറര  ചുറളവക്ക്
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വഡരയള്ള  പ്രചദശങ്ങള്  പഒാരമസമതെമക  സദ്യംചവദകചമഖലെയഒായമ

പ്രഖദഒാപമക്കുന്നതെമനക്ക് തെസ്പീരുമഒാനമച്ചു.  ഇതെമഡനത്തുടരന്നക്ക് ചഗഒാവ ഫഇൗചണഷന് Vs

യൂണമയന്  ഗവണ്ഡമനക്ക്  ഓഫക്ക്  ഇന്തദ  ചകസമഡലെ  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  സപ്രസ്പീദ്യം

ചകഒാടതെമയഡട  04-12-2006-ഡലെ ഉത്തെരവക്ക് പ്രകഒാരമഒാണക്ക് ഇചക്കഒാ ഡസന്സമറസ്പീവക്ക്

ചസഒാണ്  പ്രഖദഒാപനദ്യം  സദ്യംബനമച്ച  മഒാരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങള്  ചകന്ദ്ര  വനദ്യം-

പരമസമതെമ  മനഒാലെയദ്യം  2011-ല്  പ്രസമദസ്പീകരമക്കുന്നതെക്ക്.  അങ്ങഡന

പ്രസമദസ്പീകരമക്കുന്ന  ഘടത്തെമല്  ആ  മഒാരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങഡളക്കുറമച്ചക്ക്  ചകന്ദ്ര

സരക്കഒാര  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാരമചനഒാടക്ക്   പ്രചതെദകമഒായമ  അഭമപ്രഒായഡമഒാനദ്യം

ആരഒാഞമരുന്നമല.  ഇഇൗ  മഒാരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങളുഡട  അടമസഒാനത്തെമല്  പുതെമയ

ഡപ്രഒാചപ്പെഒാസല് സമരപ്പെമക്കഒാനഒാണക്ക് തെസ്പീരുമഒാനമച്ചമട്ടുള്ളതെക്ക്.  

(ബമ)   2011 ല്  ചകന്ദ്ര  വനദ്യം-പരമസമതെമ  മനഒാലെയദ്യം  പ്രസമദസ്പീകരമച്ച

നമരചദ്ദേശങ്ങളമചന്മേല്  അഭമപ്രഒായദ്യം  സമരപ്പെമക്കഒാന്  നമരചദ്ദേശമുണഒായമരുന്നമല.

ആയതെമനഒാല് ടമ മഒാരഗ്ഗനമരചദ്ദേശമനുസരമച്ചക്ക് സദ്യംസഒാന സരക്കഒാര അഭമപ്രഒായദ്യം

സമരപ്പെമച്ചമരുന്നമല. 

(സമ) 2013-ഡലെ സരക്കഒാര തെസ്പീരുമഒാനപ്രകഒാരദ്യം വനപ്രചദശത്തെമഡന ചുറ്റുമുളള
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ജനവഒാസചമഖലെകള് പൂരണ്ണമഒായദ്യം  ഒഴെമവഒാക്കമ  സദ്യംരകമതെ വനചമഖലെയക്ക്  ചുറ്റുദ്യം

പൂജദദ്യം  മുതെല്  12  കമചലെഒാ  മസ്പീറര  വഡര  ഇചക്കഒാ  ഡസന്സമറസ്പീവക്ക്  ചസഒാണഒായമ

വമജഒാപനദ്യം ഡചയഒാനുളള ഡപ്രഒാചപ്പെഒാസലകള് ചകരളദ്യം ചകന്ദ്ര സരക്കഒാരമചലെയക്ക്

സമരപ്പെമച്ചമരുന.  എന്നഒാല്  കൃഷമയമടങ്ങളുദ്യം  റവനപ്യൂ  ഭൂമമയദ്യം  ഒഴെമവഒാക്കഒാന്

ആവശദഡപ്പെടമരുന്നമല.

ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷ് കുമഒാര ചജഒാസഫക്ക്:  സര,  ബഫര ചസഒാണ് വമഷയത്തെമല്

ഒരു കമചലെഒാ മസ്പീറര ദൂരപരമധമ നമശ്ചയമച്ചതെക്ക്  മുന് വനദ്യം വകുപ്പുമനമയഒാഡണനദ്യം

ജനങ്ങഡള ആശങയമലെഒാക്കമയതെക്ക്  2019-ഡലെ സരക്കഒാര ഉത്തെരവഒാഡണനദ്യം ഒരു

ഭരണപക  എദ്യം.എല്.എ.  തുറനസമ്മതെമച്ചമട്ടുണക്ക്.  യ.ഡെമ.എഫക്ക്.  സരക്കഒാര

2015-ല്  സമരപ്പെമച്ച  നമരചദ്ദേശത്തെമഡന  അടമസഒാനത്തെമല്  ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാര

കരടക്ക്  വമജഒാപനദ്യം  പുറഡപ്പെടുവമക്കുകയദ്യം  2016-ല്  നടന്ന  വമദഗ്ദ്ധസമമതെമ

ചയഒാഗത്തെമല്  പരമഗണമക്കുകയദ്യം  ഡചയമരുന.  എന്നഒാല്  വമദഗ്ദ്ധസമമതെമ

ആവശദഡപ്പെട വമശദഒാദ്യംശങ്ങള് 2016-ല് അധമകഒാരത്തെമല് വന്നമട്ടുദ്യം 2018 വഡര

നല്കഒാത്തെതെമഡനത്തുടരന്നചല  കരടക്ക്  വമജഒാപനങ്ങള്  കഒാലെഹരണഡപ്പെടതെക്ക്.

ജനങ്ങളുഡട ആശങയക്ക് നമദഒാനദ്യം ഇഇൗ നമരുത്തെരവഒാദപരമഒായ സമസ്പീപനങ്ങളചല?
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ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ആദദമഒായമ  ഞഒാന്

അടമസഒാനരഹമതെമഒായ ആചരഒാപണഡത്തെ നമചഷധമക്കുന.  ഒരു ഭരണകകമ

എദ്യം.എല്.എ.-യദ്യം  അങ്ങഡനഡയഒാരു  അഭമപ്രഒായപ്രകടനദ്യം  നടത്തെമയമടമല.

2019-ഡലെ  തെസ്പീരുമഒാനദ്യം  ജനങ്ങളമല്  ആശങയണഒാക്കമയമട്ടുഡണന്ന  കഒാരദദ്യം

കഴെമഞ  സഭഒാസചമ്മളനദ്യം  തുടങ്ങമയ  അന  മുതെല്  ഇചന്നവഡര

ആവരത്തെമച്ചുഡകഒാണമരമക്കുന്നതെക്ക്  ദഇൗരഭഒാഗദകരമഒാണക്ക്.  2017  വഡര

ഡഡവകമയതെമനുകഒാരണദ്യം  2016  അവസഒാനദ്യം  സമരപ്പെമച്ച  റമചപ്പെഒാരടക്ക്  ചകന്ദ്ര

സരക്കഒാര തെമരമച്ചയയ്ക്കുകയദ്യം കൂടുതെല് വമശദസ്പീകരണദ്യം ആവശദഡപ്പെടുകയദ്യം ഡചയ.

കളരചകഒാഡെക്ക് ഉള്ഡപ്പെഡട മഒാപ്പെമദ്യംഗമല് പറഞമട്ടുള്ള കഒാരദങ്ങള് അതെമനകത്തെക്ക്

ഇലഒാഡതെ ചപഒായതെമനഒാല് അതെക്ക് തെമരമച്ചയയ്ചക്കണമ വരമകയദ്യം വസ്പീണദ്യം പുതെമയ

പഠനവദ്യം പരമചശഒാധനയദ്യം നടചത്തെണമവരമകയദ്യം ഡചയതെമനഒാല്  ഒരു ഡകഒാലദ്യം

ഡഡവകമയതെക്ക്  സസഒാഭഒാവമകമഒായ  ഒരു  കഒാലെതെഒാമസമഒാണക്ക്;  അലഒാഡതെ

മറ്റുതെരത്തെമലള്ളതെല.  2017-നുചശഷമഒാണക്ക്  പുതെമയ ഡപ്രഒാചപ്പെഒാസല് വരുന്നതെക്ക്.

ആ  ഡപ്രഒാചപ്പെഒാസലെമചന്മേല്  2020-ല്  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്ഡമനമഡന  പരമഗണനയമലള്ള  ഡപ്രഒാചപ്പെഒാസല്  സമരപ്പെമച്ചമട്ടുണക്ക്.
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ദയവഒായമ  ഇനമയദ്യം  ആശങയണഒാക്കമ  ജനങ്ങഡള  മുള്മുനയമല്  നമരത്തുന്ന

തെനദ്യം  പ്രതെമപകത്തെമഡന  ഭഒാഗത്തുനമനമുണഒാകരുഡതെന്നക്ക്  ഞഒാന്

അചപകമക്കുകയഒാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷ് കുമഒാര  ചജഒാസഫക്ക്:  സര,  2022  ജൂണമല് ബഹുമഒാനഡപ്പെട

സപ്രസ്പീദ്യം  ചകഒാടതെമ  പുറഡപ്പെടുവമച്ച  വമധമ  ചകരളത്തെമഡലെ  ഇരുപചതെഒാളദ്യം

പടണങ്ങഡളയദ്യം ഒരു ലെകത്തെമലെധമകദ്യം കുടുദ്യംബങ്ങഡളയദ്യം രണലെകദ്യം ഏക്കര

സലെഡത്തെയദ്യം  ഗഇൗരവതെരമഒായമ  ബഒാധമക്കുന്നതെഒാണക്ക്.  08-05-2013-ഡലെ

മനമസഭഒാ  തെസ്പീരുമഒാനത്തെമഡന  അടമസഒാനത്തെമല്  യ.ഡെമ.എഫക്ക്.  സരക്കഒാര

സദ്യംരകമതെ  പ്രചദശങ്ങള്ക്കക്ക്  പുറത്തുള്ള  മനുഷദവഒാസചകന്ദ്രങ്ങഡള

ഒഴെമവഒാക്കമയതെക്ക്  പരമചശഒാധമച്ചക്ക്  സദ്യംരകമതെ  വനപ്രചദശങ്ങചളഒാടക്ക്

ചചരനകമടക്കുന്ന  മനുഷദവഒാസ  ചകന്ദ്രങ്ങളുള്ഡപ്പെഡട  സദ്യംരകമതെ

പ്രചദശങ്ങള്ക്കക്ക്  ചുറ്റുമുള്ള   പൂജദദ്യം  മുതെല്  ഒരു  കമചലെഒാമസ്പീറര  വഡര  ഇചക്കഒാ

ഡസന്സമറസ്പീവക്ക്  ചസഒാണഒായമ  നമശ്ചയമച്ചുഡകഒാണക്ക്  കരടക്ക്  വമജഒാപനദ്യം

തെയഒാറഒാക്കണഡമന്നക്ക്  2019-ഡലെ  സരക്കഒാര  ഉത്തെരവമല്  പറഞമരുന്നതെക്ക്

അനുസരമച്ചചല  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  സപ്രസ്പീദ്യം  ചകഒാടതെമയഡട  വമധമ.  മനമസഭഒാ
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തെസ്പീരുമഒാനദ്യം  പുനനഃപരമചശഒാധമക്കുന്നതെമനുദ്യം  ഇഇൗ  ഉത്തെരവക്ക്  തെമരുത്തുന്നതെമനുദ്യം

സരക്കഒാര തെയഒാറഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഇതെക്ക്  ആവരത്തെമച്ചുഡകഒാണമരുന്നമടക്ക്

കഒാരദമമല.  2019-ഡലെ  സരക്കഒാര  തെസ്പീരുമഒാനദ്യം  2020-ല്

പുനനഃപരമചശഒാധമച്ചതെമഡന  അടമസഒാനത്തെമലള്ള  ഡപ്രഒാചപ്പെഒാസലെഒാണക്ക്  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്ഡമനമഡന  പരമഗണനയമല്  ഇചപ്പെഒാഴുള്ളതെക്ക്.  എന്നഒാല്  ബഹുമഒാനഡപ്പെട

പ്രതെമപകചനതെഒാവള്ഡപ്പെഡടയള്ള  എദ്യം.എല്.എ.-മഒാര  ചൂണമക്കഒാണമച്ചതെമഡന

അടമസഒാനത്തെമല്, 2019-ഡലെ തെസ്പീരുമഒാനത്തെമഡന അടമസഒാനത്തെമല് ഇചപ്പെഒാള്

അതെക്ക്  സജസ്പീവമഒായചണഒാ  അചതെഒാ  മരവമപ്പെമച്ചമട്ടുചണഒാ   തുടങ്ങമയ  കഒാരദങ്ങള്

പരമചശഒാധമച്ചക്ക് ഉചമതെമഒായ തെസ്പീരുമഒാനഡമടുക്കുന്നതെഒാഡണന്നക്ക് പലെവടദ്യം ഞഒാന് ഇഇൗ

സഭയമല്  ആവരത്തെമച്ചതെമനഒാല്  പമഡന്നയദ്യം  അതെക്ക്  ആവരത്തെമക്കരുതെക്ക്.

മലെചയഒാര ചമഖലെയമഡലെ പഒാവഡപ്പെട കരഷകഡര സദ്യംശയത്തെമഡന മുള്മുനയമല്

നമരത്തുന്ന  ഇഇൗഡയഒാരു  ഏരപ്പെഒാടക്ക്  ദയവഒായമ  അവസഒാനമപ്പെമക്കണഡമന്നഒാണക്ക്

ഞഒാന് അചപകമക്കുന്നതെക്ക്. 
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ശസ്പീ  .    സജസ്പീവക്ക് ചജഒാസഫക്ക്:  സര,  ബഹുമഒാനഡപ്പെട സപ്രസ്പീദ്യം ചകഒാടതെമയഡടയദ്യം

ചകന്ദ്ര സരക്കഒാരമഡനയദ്യം മുന്നമല് നമ്മുഡട ആശങകള് സദ്യംബനമച്ചക്ക് കൃതെദമഒായ

വമവരങ്ങള് നല്കമഡയനദ്യം അവഡര കണഡവനമുള്ള കഒാരദങ്ങള് ബഹുമഒാനഡപ്പെട

മനമ ഇവമഡടപ്പെറഞ.   ESZ  (ഇചക്കഒാ ഡസന്സമറസ്പീവക്ക് ചസഒാണ്) സദ്യംബനമച്ച

പഠനദ്യം കഴെമഞ  സരക്കഒാരമഡന കഒാലെത്തെക്ക് ഉമ്മന് വമ.  ഉമ്മന് അദദകനഒായ

കമ്മമറമ  പരമചശഒാധമച്ചതുചപഒാഡലെ ഒരു വമശദമഒായ പ ഠനവദ്യം  ആധമകഒാരമകമഒായ

എഡന്തങമലദ്യം പരമചശഒാധനയദ്യം  ഇതെമനക്ക് പമന്ബലെമഒായമ  തെയഒാറഒാക്കമയമട്ടുചണഒാ;

അതുസദ്യംബനമച്ച വമശദവമവരദ്യം നല്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,   ഇഇൗ  ചചഒാദദദ്യം  എഡന്ന  വലഒാഡതെ

ആശങഡപ്പെടുത്തുനണക്ക്.  ഇനമയദ്യം  കഒാലെതെഒാമസമുണഒാക്കഒാന്  പറമയ

നടപടമക്രമങ്ങളമചലെയക്ക്  ചപഒാകണചമഒാഡയന്നക്ക്  ബഹുമഒാനഡപ്പെട   അദ്യംഗദ്യം

അറമഞഡകഒാണക്ക്  ചചഒാദമച്ചതെഒാചണഒാ  എന്നറമയമല.   തെഒാങള്  ആദദദ്യം

സൂചമപ്പെമച്ചതുചപഒാഡലെ,  ഇക്കഒാരദത്തെമല്  ഗവണ്ഡമനക്ക് ബഹുമഒാനഡപ്പെട ചകന്ദ്രമനമ

ഉള്പ്പെഡടയള്ള  ഉന്നതെതെലെ  ഉചദദഒാഗസരുമഒായമ  ഇഇൗ  പ്രശ്നങ്ങഡളലഒാദ്യം  ചരച്ച

ഡചയമട്ടുള്ളതുദ്യം  നമലെവമല്  ചകന്ദ്രഗവണ്ഡമനമഡന  പരമഗണനയമല്
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സമരപ്പെമച്ചമട്ടുള്ളതുദ്യം  തുടരനടപടമകള്  സസസ്പീകരമക്കുന്നതുദ്യം  'പൂജദദ്യം  മുതെല്  ഒന

വഡരയള്ള'  എന്നതെമനുപകരദ്യം  'ജനവഒാസ  ചമഖലെകഡളയദ്യം  കൃഷമയമടങ്ങഡളയദ്യം

ഒഴെമവഒാക്കമഡക്കഒാണള്ള'  എന്ന  നമരചദ്ദേശമഒാണക്ക്  പരമഗണനയമലള്ളതെക്ക്.  അതെമനക്ക്

ഒരു  പ്രചതെദക  പഠനദ്യം   ആവശദമുഡണഡന്നനമക്കക്ക്  ചതെഒാനന്നമല.  അതെമഡന

മഒാപ്പെമദ്യംഗക്ക് ഉള്ഡപ്പെഡട ഡകഒാടുത്തെമട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ഡക  .    ബഒാബു    (  തൃപ്പുണമത്തുറ  ):  സര,  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  മനമ ഉത്തെരദ്യം

പറഞചപ്പെഒാള്  പ്രതെമപകദ്യം ജനങ്ങളമല് ആശങയണഒാക്കുനഡവന്നക്ക് പറഞ.

പ്രതെമപകദ്യം ആശങയണഒാക്കഒാന് ശമമക്കുന്നമല; ഗവണ്ഡമനക്ക് ഡചചയണ കഒാരദദ്യം

ഡചയഒാല്മതെമ.    2019-ഡലെ  മനമസഭഒാ  തെസ്പീരുമഒാനദ്യം,   ഇഇൗ  തെസ്പീരുമഒാനങ്ങള്

വരുന്നതെമനക്ക്  അടമസഒാനമഒായമ  കണക്കഒാക്കമഡയന്നക്ക്  പറയഡപ്പെടുന്ന  ആ

കദഒാബമഡനറക്ക്  തെസ്പീരുമഒാനത്തെമല്  എഡന്തങമലദ്യം  മഒാറദ്യംവരുത്തെഒാന്  ഗവണ്ഡമനക്ക്

ഉചദ്ദേശമച്ചമട്ടുചണഒാ;   സപ്രസ്പീദ്യം  ചകഒാടതെമ  ഇചക്കഒാ  ഡസന്സമറസ്പീവക്ക്  ചസഒാണുമഒായമ

ബനഡപ്പെട  കഒാരദങ്ങള്  വമശദസ്പീകരമക്കുന്നതെമനഒായമ   സമസ്പീപമക്കുചമ്പഒാള്

സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര  ഇതെമനക്ക്  മുചന്നഒാടമയഒായമ  ഏഡതെങമലദ്യം  തെരത്തെമലള്ള

ശഒാസസ്പീയപഠനദ്യം  നടത്തെമയമട്ടുചണഒാ  എനദ്യം  നടത്തെമയമട്ടുഡണങമല്   അതെക്ക്
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ആരഒാണക്ക് നടത്തെമയഡതെനദ്യം വദക്തമഒാക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഇവമഡടതെഡന്ന ഒരു ചചഒാദദത്തെമല് അതെക്ക്

വന്നതെഒാണക്ക്.   ഏറവഡമഒാടുവമല്   ഉമ്മന്  വമ.  ഉമ്മന്  കമ്മസ്പീഷന്  പഠമച്ച

പഠനത്തെമഡന  അടമസഒാനത്തെമല്  തുടരനടപടമകള്  സസസ്പീകരമച്ചക്ക്  റമചപ്പെഒാരടക്ക്

സമരപ്പെമച്ചമട്ടുള്ളതെക്ക്  2020-ലെഒാണക്ക്.  ഏറവദ്യം  ചലെറസഒായ  ഡെഒാറകള്

എഡന്തങമലമുഡണങമല്  അതുകൂടമ  സമരപ്പെമക്കണഡമന്നക്ക്  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമനക്ക്

ആവശദഡപ്പെടമട്ടുള്ളതെമനഒാല്  ആ  ഡെഒാറകള്  ചശഖരമക്കുന്നതെമനുചവണമയള്ള

പരമചശഒാധനയദ്യം പഠനവദ്യം നടക്കുനണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    തെമരുവഞ്ചൂര  രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:  സര,  2013-ഡലെ  റമചപ്പെഒാരടമഡനക്കുറമച്ചക്ക്

അങ്ങക്ക്  പറഞ.  അതെമഡന  കളരചകഒാഡെക്ക്  ഇലഒാത്തെതെമഡനഡയഒാരു  ഒബ്ജകന്

ചകന്ദ്രത്തെമല് നമന പറഞഡവന്നക്ക് അങ്ങക്ക് സൂചമപ്പെമക്കുകയദ്യം ഡചയ.  2015-ല്

ഉമ്മന് വമ  ഉമ്മന് കമ്മമറമ  റമചപ്പെഒാരടക്ക്  വന്നതെമനുചശഷദ്യം ചകന്ദ്ര ഗവണ്ഡമനമല്

അന്നഡത്തെ  ഗവണ്ഡമനക്ക്  നമചവദനദ്യം  ഡകഒാടുത്തെമട്ടുണക്ക്.   ആ  നമചവദനത്തെമഡന

ചുവടക്ക്  പമടമച്ചക്ക്  ഇചക്കഒാ  ഡസന്സമറസ്പീവക്ക്  ഏരദ  ആയമട്ടുളള  സലെത്തെക്ക്  പരമമമതെമ

ഉണഒാക്കുന്നതെമനക്ക്  ഏതെക്ക്  സന്ദരഭത്തെമലെഒാണക്ക്  സദ്യംസഒാന  ഗവണ്ഡമനക്ക്
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തെസ്പീരുമഒാനഡമടുത്തെതെക്ക്,  ഇവമഡട നമ്മള് എടുത്തെമരുന്ന  ചകഒാണ്സമകപ്യൂടസ്പീവഒായമട്ടുളള

ഡഡലെനുണക്ക്,  അതെക്ക്  പ്രതെമപകഡമചന്നഒാ,  ഭരണപകഡമചന്നഒാ ചനഒാക്കഒാഡതെയഒാണക്ക്.

ഇചക്കഒാ  ഡസന്സമറസ്പീവഒായ  ഏരദ  ജനവഒാസ  ചകന്ദ്രങ്ങളമല്

വരരുഡതെനതെഡന്നയഒാണക്ക്  നമ്മളുഡട  നമശ്ചയമഒായ  തെസ്പീരുമഒാനദ്യം.   ആ

തെസ്പീരുമഒാനഡത്തെ  എവമഡടവച്ചഒാണക്ക്  ഡഡഡെലെപ്യൂടക്ക്  ഡചയതെക്ക്?   എന്തുഡകഒാണഒാണക്ക്

അങ്ങഡന  ഡചയഒാന്  ഇടയഒായതെക്ക്?   ഒരു  കമചലെഒാമസ്പീറരവഡര  ആകഒാഡമന്നക്ക്

തെസ്പീരുമഒാനഡമടുക്കഒാനുളള പശ്ചഒാത്തെലെദ്യം എന്തഒാണക്ക്? 

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഇതുദ്യം  ആദദഡത്തെ  ദമവസഡത്തെ

ചചഒാദദത്തെമഡന  മറുപടമ  തെഡന്നയഒാണക്ക്,   2018-ല്  ചകരളത്തെമല്

അസഒാധഒാരണമഒാഡയഒാരു  സഒാഹചരദമുണഒായമ.   ഭസ്പീതെമജനകമഒായ

ഉരുള്ഡപഒാടലകളുദ്യം  ഡവളളഡപ്പെഒാക്കവദ്യം  വന്നചപ്പെഒാള്,  പരമസമതെമ

സദ്യംരകണവമഒായമ ബനഡപ്പെട പ്രശ്നങ്ങളമല് തെടസമുണഒാക്കുനചണഒാ,  ഇത്തെരദ്യം

ഡസന്സമറസ്പീവഒായ  സലെങ്ങള്  ഇതെമല്  ഉള്ഡപ്പെടമട്ടുചണഒാഡയന്നക്ക്

പരമചശഒാധമച്ചമട്ടുണക്ക്.   ആ  പരമചശഒാധനയഡട  അടമസഒാനത്തെമലെഒാണക്ക്  2019-ല്

ഒരു തെസ്പീരുമഒാനഡമടുക്കഒാന് ഇടയഒായതെക്ക്.  പഡക പമന്നസ്പീടുളള പഠനത്തെമല് നമനദ്യം
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ലെഭമച്ച റമചപ്പെഒാരടമഡന അടമസഒാനത്തെമല് പരമചശഒാധമച്ചചപ്പെഒാള് അത്തെരത്തെമലളള

ഡസന്സമറസ്പീവക്ക്  ചസഒാണ്  പ്രചദശങ്ങള്  ഇഇൗ  ഭൂമമ  പ്രചദശങ്ങളമല്

ഉള്ഡപ്പെടുന്നമലഒാഡയന്നക്ക്  ചബഒാധദമഒായചപ്പെഒാഴെഒാണക്ക്  യഥഒാരത്ഥത്തെമല്

ജനവഒാസചമഖലെഡയലഒാദ്യം  ഒഴെമവഒാക്കണഡമന്ന  നമഗമനത്തെമചലെക്കക്ക്  സരക്കഒാര

എത്തെമചച്ചരന്നതെക്ക്,  2019-ഡലെ തെസ്പീരുമഒാനവമഒായമ ബനഡപ്പെട സഒാചങതെമക പ്രശ്നദ്യം

പരമഹരമക്കഒാഡമന്നക്ക് ഞഒാന് ഇവമഡട പറഞ കഴെമഞമട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എസക്ക്  .    സപഒാല്: സര, 12  കമചലെഒാമസ്പീറര ബഫരചസഒാണ് ആകഒാദ്യം

എനളള  തെസ്പീരുമഒാനദ്യം  ആദദദ്യം  ഡഡകഡക്കഒാണതെക്ക്  ശസ്പീ.  ജയറഒാദ്യം  രചമശക്ക്  ചകന്ദ്ര

മനമയഒായമരമക്കുന്ന  അവസരത്തെമലെഒാണക്ക്.  2013-ല്  യ.ഡെമ.എഫക്ക്.

ഗവണ്ഡമനമഡന  കഒാലെഘടത്തെമല്  മനമസഭഒാ  ചയഒാഗഡമടുത്തെ  തെസ്പീരുമഒാനദ്യം  12

കമചലെഒാമസ്പീറര വഡര ബഫരചസഒാണ് ആകഒാഡമന്നഒാണക്ക്.   അന്നക്ക് യ.ഡെമ.എഫമഡന

എദ്യം.എല്.എ.-മഒാരുഡട  ചനതൃതെസത്തെമല്  ഉപസമതെമകള്  തെസ്പീരുമഒാനമച്ചതെമഡന

അടമസഒാനത്തെമല് അവര അന്നക്ക് ഡകഒാടുത്തെ റമചപ്പെഒാരഡടന പറയന്നതെക്ക്,  റവനപ്യൂ

ഭൂമമയടക്കദ്യം  ബഫരചസഒാണ്  ആക്കഒാനുളള  നമരചദ്ദേശമഒാഡണന്നഒാണക്ക്

മനസമലെഒാക്കഒാന് കഴെമഞതെക്ക്.  ഇതെചല ഇചപ്പെഒാഴെഡത്തെ പ്രതെമസനമക്കക്ക് കഒാരണദ്യം,
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ഇതെക്ക്  പരമഹരമക്കുവഒാന്  നമലെവമലളള  സപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതെമയഡട  നമരചദ്ദേശഡത്തെ

മറമകടക്കുവഒാനുളള  ആതഒാരത്ഥമഒായമട്ടുളള  പരമശമമഒാണക്ക്  ഗവണ്ഡമനക്ക്  ഇഇൗ

ദമവസങ്ങളമല്  നടത്തെമഡക്കഒാണമരമക്കുന്നതെക്ക്.   അതെമഡന  രഒാഷസ്പീയമഒായമ

മുതെഡലെടുക്കഒാനുളള  അവസരമഒാണക്ക്  യ.ഡെമ.എഫക്ക്.  നടത്തെമഡക്കഒാണമരമക്കുന്നതെക്ക്,

അതെമഡന  മറമകടനഡകഒാണക്ക്  ചകരളത്തെമഡലെ  മുഴുവന്  ജനങ്ങചളയദ്യം

സഹഒായമക്കഒാനഒാവശദമഒായ നടപടമകളുമഒായമ ഗവണ്ഡമനക്ക് മുചന്നഒാടക്ക് ചപഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഇതെമല്  ഒരു  കഒാരദദ്യംകൂടമ

വദക്തമഒാക്കണഡമന്നക്ക്  ഞഒാന്  ആഗ്രഹമക്കുകയഒാണക്ക്.  സപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതെമയഡട

വമധമയദ്യം  ഇഇൗ  നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം  തെമ്മമല്  ഒരു  ബനവമമലഒാഡയന്നഒാണക്ക്  ആദദദ്യം

മനസമലെഒാചക്കണതെക്ക്.  ബഫര  ചസഒാണുകളഒായമ  പ്രഖദഒാപമക്കുന്നതെമനക്ക്

സപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതെമ  സദ്യംസഒാന  ഗവണ്ഡമന്റുകളുഡട  ഡപ്രഒാചപ്പെഒാസലകള്

പരമചശഒാധമച്ചതെമഡന  അടമസഒാനത്തെമലെല  ഇഇൗ  വമധമ  ഉണഒായമരമക്കുന്നതെക്ക്.

ചഗഒാവഒാ  ഫഇൗചണഷന്  ചവഴ്സസക്ക്  ഗവണ്ഡമനക്ക്  ഓഫക്ക്  ഇന്തദയദ്യം,   ചഗഒാദവരമ്മ

തെമരുമുല്പ്പെഒാടക്ക് ഇന്തദഒാഗവണ്ഡമന്റുമഒായമ നടത്തെമയ ചകസദ്യം,  ആ ചകസകളമഡലെ

വമധമയഒാണക്ക്.   ആ  ചകസകളമഡലെ  വമധമ  പരമഗണമക്കുന്ന  ഒരു  ഘടത്തെമലദ്യം
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സദ്യംസഒാന ഗവണ്ഡമന്റുകള് സമരപ്പെമച്ച    ബഫരചസഒാണ് പ്രഖദഒാപനവമഒായമ

ബനഡപ്പെട  ഒരു  ഡപ്രഒാചപ്പെഒാസലകളുദ്യം  പരമഗണമച്ചമടമല  എന്നതെഒാണക്ക്  വഒാസ്തവദ്യം.

ഇതെക്ക് നമുക്കക്ക് മഒാത്രമല,  ഇന്തദക്കക്ക് ആഡക ബഒാധകമഒാണക്ക്.  അതെക്ക് രണദ്യം രണഒാണക്ക്.

പ്രതെമപകചനതെഒാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡെമ  .    സതെസ്പീശന്):  സര,  ബഹുമഒാനഡപ്പെട

മനമ  ഇചപ്പെഒാള് പറഞ കഒാരദദ്യം  അവഒാസ്തവമഒാണക്ക്.  കഒാരണദ്യം  10  കമചലെഒാമസ്പീറര

ബഫര  ചസഒാണ്  ആക്കണഡമന്നതെക്ക്  സദ്യംബനമച്ചക്ക്  2002-ഡലെ  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്ഡമനമഡന   ഒരു  വമഷന്  ചഡെഒാകക്യുഡമനക്ക്  ഉണഒായമരുന.    ചനഒായമഡെ

പഒാരക്കക്ക് ചകസക്ക് സപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതെമയഡട മുന്പമല് വന്ന സമയത്തെക്ക് സപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതെമ

ചകന്ദ്ര ഗവണ്ഡമനമചനഒാടക്ക് സദ്യംസഒാന ഗവണ്ഡമന്റുകളുഡട അഭമപ്രഒായദ്യം ചചഒാദമച്ചു,

അതെക്ക് ചക്രഒാഡെസ്പീകരമച്ചക്ക് ഡകഒാടുക്കഒാന് പറഞ.  അങ്ങഡന എലഒാ സദ്യംസഒാനങ്ങളുദ്യം

അഭമപ്രഒായദ്യം  ഡകഒാടുത്തു,  2015-ല്  അന്നഡത്തെ  യ.ഡെമ.എഫക്ക്.  സരക്കഒാര

അഭമപ്രഒായദ്യം  ഡകഒാടുത്തെമരുന.   പഡക  അതെക്ക്  പമന്നസ്പീടക്ക്  വമശദഒാദ്യംശങ്ങള്

ചചഒാദമച്ചചപ്പെഒാള്  ഡകഒാടുക്കഒാത്തെതുഡകഒാണക്ക്   റദ്ദേഒായമ.   പമന്നസ്പീടക്ക്  നമുക്കക്ക്

അറമയഒാവന്നതുചപഒാഡലെ  23-10-2019-ല്  നമ്മുഡട  മനമസഭഒാചയഒാഗദ്യം  എടുത്തെ

തെസ്പീരുമഒാനമഒാണക്ക്  ഇചപ്പെഒാള്  നമലെനമല്ക്കുന്നതെക്ക്.   സദ്യംസഒാന  ഗവണ്ഡമനക്ക്
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ഡകഒാടുത്തെ ഇഇൗ അഭമപ്രഒായദ്യം ചകന്ദ്ര ഗവണ്ഡമനക്ക് കളകക്ക്  ഡചയക്ക് ഡകഒാടുത്തെമട്ടുണക്ക്.

തെമമഴഒാടമചനതെക്ക്   അവര  ഡകഒാടുത്തെമട്ടുണക്ക്,  ഞഒാന്  കഴെമഞ  ദമവസദ്യം

കുമളമയമല്ചപഒായമ,  കുമളമയമല്  ഇപ്പുറത്തെക്ക്  ഒരു  കമചലെഒാമസ്പീറര  ബഫരചസഒാണ്

ഉണക്ക്.   തെമമഴഒാടക്ക്  അതെമരത്തെമയമല് സസ്പീചറഒാ ആണക്ക് ബഫരചസഒാണ്.  കഒാരണദ്യം

തെമമഴഒാടക്ക് സസ്പീചറഒാ ബഫരചസഒാണ് ചവണഡമന്നഒാണക്ക് ആവശദഡപ്പെടമരുന്നതെക്ക്.  ഒചര

വനദജസ്പീവമ  സചങതെത്തെമഡന  ഇപ്പുറത്തെക്ക്  ഒരു  കമചലെഒാമസ്പീറര  ബഫരചസഒാണ്,

അപ്പുറത്തെമല.  ഇതെക്ക് തെരക്കത്തെമനുചവണമ പറയന്നതെല.  എലഒാ കണ്ഫപ്യൂഷനുദ്യം

തെസ്പീരുദ്യം, 23-10-2019-ല് എടുത്തെ മനമസഭഒാ ചയഒാഗത്തെമഡന  തെസ്പീരുമഒാനദ്യം  2020-

ല് മഒാറമഡയന നമങ്ങള് പറയന.  ആ മഒാറമയതെക്ക് പ്രസക്തമല,  നമയമപരമഒായമ

നമലെനമല്ക്കുന്നതെല.   വളഡര  സമദ്യംപമള്  ആണക്ക്.  23-10-2019-ല്

മനമസഭഡയടുത്തെ  തെസ്പീരുമഒാനദ്യം  റദ്ദേഒാക്കമ,  പുതെമയ  തെസ്പീരുമഒാനദ്യം  അതെഒായതെക്ക്

ജനവഒാസചകന്ദ്രങ്ങഡളഒാനദ്യം  ബഫരചസഒാണമല് പഒാടമലഒാഡയനളള

തെസ്പീരുമഒാനഡമടുത്തുഡകഒാടുത്തെമഡലങമല്  അപകടദ്യം  ഡചയ്യുഡമന്നഒാണക്ക്  ഞങ്ങള്ക്കക്ക്

സൂചമപ്പെമക്കഒാനുളളതെക്ക്.  അതെമനക്ക് തെയഒാറുചണഒാഡയന്നതെഒാണക്ക് എഡന ചചഒാദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  പ്രതെമപക  ചനതെഒാവക്ക്  പറഞ  കഒാരദദ്യം
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ഗഇൗരവത്തെമല് പരമചശഒാധമക്കഒാഡമന്നക്ക് ഞഒാന് പറഞമട്ടുണക്ക്.  കഒാരണദ്യം സഭയഡട

ഒരു  വമകഒാരമഒാണക്ക്,  ആ  വമകഒാരദ്യം  പരമചശഒാധമച്ചക്ക്  സദ്യംസഒാനഡത്തെ

മലെചയഒാരചമഖലെയമഡലെ  കരഷക  സമൂഹത്തെമഡന  തെഒാല്പ്പെരദസദ്യംരകണത്തെമനക്ക്

എഡന്തഒാഡക്ക  മഒാറങ്ങളഒാണക്ക്  വരുചത്തെണതെക്ക്,  ആ  മഒാറങ്ങഡളഒാഡക്ക  വരുത്തെമ

ജനങ്ങളുഡട ആവശദദ്യം സഒാധമക്കുന്ന വമധത്തെമലളള ഡപ്രഒാചപ്പെഒാസലകളുമഒായമടഒാണക്ക്

ഇനമ ചകഒാടതെമഡയ സമസ്പീപമക്കഒാന് ചപഒാകുന്നതെക്ക്.   ദയവഒായമ ഇനമഡയങമലദ്യം ആ

നമലെപഒാടമല്  നമനദ്യം  മഒാറമ  ഒരു  സഹകരണഒാതകമഒായ  നമലെപഒാടക്ക്

സസസ്പീകരമക്കണഡമന്നക്ക് ഞഒാന് അചപകമക്കുകയഒാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ഡക  .    ഡക  .    രഒാമചന്ദ്രന്:  സര,   നമലെവമല്  ചകഒാഴെമഫഒാദ്യം  നടത്തെഒാന്

ചപഒാലദ്യം  അനുമതെമ  ലെഭമക്കഒാത്തെ  സഒാഹചരദമഒാണുളളതെക്ക്.  അതെക്ക്  സരക്കഒാരമഡന

ശദയമല്ഡപ്പെടമട്ടുചണഒാ?  ചകഒാഴെമവളരത്തെല്  കൃഷമയഒായമ  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചക്ക്,

വനചമഖലെയമഡലെ  കരഷകരക്കക്ക്  ചകഒാഴെമഫഒാദ്യം  നടത്തുന്നതെമനക്ക്  അനുമതെമ

ലെഭദമഒാക്കഒാന് നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഇതെക്ക് പ്രചതെദകമഒായമ ചചഒാദമച്ചഒാലെലഒാഡതെ,

ചകഒാഴെമവളരത്തെലെമനക്ക്  എഡന്തങമലദ്യം  തെടസമുചണഒാഡയന്നക്ക്  ഞഒാന്
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മനസമലെഒാക്കമയമടമല.  അതെക്ക്  പരമചശഒാധമച്ചക്ക്  അങ്ങഡനഡയഡന്തങമലദ്യം

തെടസമുഡണങമല് അതെക്ക് പരമഹരമക്കഒാനുളള നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുന്നതെഒാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എല്ചദഒാസക്ക്  പമ  .    കുന്നപ്പെമള്ളമല്:  സര, 2016-ല് നപ്യൂഡഡെല്ഹമയമല്

നടന്ന  വനദ്യം  പരമസമതെമ  സദ്യംബനമച്ച  വമശസസമമതെമചയഒാഗദ്യം ആവശദഡപ്പെട

വമശദഒാദ്യംശങ്ങള് 2018 വഡര കഴെമഞ സരക്കഒാര നല്കഒാത്തെതെമഡനതുടരന്നക്ക്, കരടക്ക്

വമജഒാപനദ്യം കഒാലെഹരണഡപ്പെടതെഒായമ അങ്ങയഡട ശദയമല്ഡപ്പെടമട്ടുചണഒാ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  അതെമനക്ക്  ഞഒാന് മറുപടമ  പറഞതെഒാണക്ക്,

2017-ല്  സമരപ്പെമച്ച  നടപടമക്കക്ക്  അതെമല്  ആവശദഡപ്പെട  ചരഖകള്  മുഴുവനുദ്യം

ഇലഒാത്തെതുഡകഒാണക്ക്  പുതെമയ  ചരഖ  ആവശദഡപ്പെടചപ്പെഒാഴെഒാണക്ക്

പുതെമയതുണഒാക്കഒാനുളള  കഒാലെതെഒാമസഡമടുത്തെതെക്ക്.   അതെക്ക്  സസഒാഭഒാവമക

കഒാലെതെഒാമസമഒായമരുന, മനപൂരവ്വമുളള കഒാലെതെഒാമസമല. 

ശസ്പീ  .    ലെമചനഒാ ചജഒാസഫക്ക്:  സര,  ചനരഡത്തെ ഇവമഡട സൂചമപ്പെമച്ചതുചപഒാഡലെ

നമയമസഭ ഒരു കമ്മമറമഡയ വയ്ക്കുന്ന സഒാഹചരദമുണഒായമ.  ഹരമതെ എദ്യം.എല്.എ.-

മഒാഡര  ഉള്ഡക്കഒാളളമച്ചുഡകഒാണഒാണക്ക്  കമ്മമറമ  രൂപസ്പീകരമച്ചതെക്ക്.   ശസ്പീ.  ടമ.എന്.

പ്രതെഒാപനുദ്യം,  ഇചപ്പെഒാഴെഡത്തെ  പ്രതെമപക  ചനതെഒാവക്ക്  ശസ്പീ.  വമ.  ഡെമ.  സതെസ്പീശനുദ്യം
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ഉള്ഡപ്പെടുന്ന  കമ്മമറമയഡട  റമചപ്പെഒാരടക്ക്  എന്തഒായമരുനഡവന്നതെക്ക്  ഇഇൗ  സഭയമല്

വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ആ റമചപ്പെഒാരടക്ക്  പ്രചതെദകമച്ചക്ക് എടുക്കണദ്യം,

എന്നഒാലദ്യം  അതെമഡന  കണനക്ക്,  ആ  കമ്മമറമ  റമചപ്പെഒാരടമല്  ഒരമടത്തുദ്യം

ബഫരചസഒാണ്  ആവശദമമഡലന്ന  നമലെപഒാടക്ക്  എടുത്തെമടമല.   ബഫരചസഒാണ്

ചവണഡമന്ന  തെസ്പീരുമഒാനമഒാണക്ക്  എടുത്തെമട്ടുളളതെക്ക്.  എനമക്കുചതെഒാനന   ആ

ചരച്ചയഡടകൂടമ  ഭഒാഗമഒായമടഒാണക്ക്  പൂജദദ്യം  മുതെല്  പനണവഡര  എന്ന

നമഗമനത്തെമചലെക്കക്ക് സരക്കഒാര എത്തെമയതെക്ക്. ഫയല് പൂരണ്ണമഒായദ്യം  ചനഒാക്കമയഒാചലെ

പറയഒാന് പറ്റുകയളള.

ശസ്പീ  .    ഡഎ  .    സമ  .    ബഒാലെകൃഷ്ണന്:  സര,  ബഫര ചസഒാണുമഒായമ ബനഡപ്പെടക്ക്

ഗവണ്ഡമനക്ക്  പ്രചമയദ്യം  പഒാസഒാക്കമയതെക്ക്  സസഒാഗതെഒാരഹമഒാണക്ക്.   ഇവമഡട

ബഹുമഒാനഡപ്പെട  മനമ  പറഞ,  കരഷക  സമൂഹത്തെമഡന  ആഗ്രഹങ്ങള്

ഉള്ഡപ്പെടുത്തെമഡക്കഒാണക്ക്  മഒാത്രചമ  ഡപ്രഒാചപ്പെഒാസല്  സമരപ്പെമക്കുകയളളഡവന്നക്ക്.

കരഷക  സമൂഹങ്ങളുഡട  ആശങ  പരമഹരമക്കുന്നതെമനുചവണമ,  എഡന

നമചയഒാജകമണ്ഡലെത്തെമല്ത്തെഡന്ന  നൂല്പ്പുഴെ  ഗ്രഒാമപഞഒായത്തെക്ക്,  ബചത്തെരമ
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മുനമസമപ്പെഒാലെമറമ,  ഡനന്ചമനമ,  പൂതെഒാടമ,  പുല്പ്പെള്ളമ,  മുളളന്ഡകഒാലമ  എന്നസ്പീ  6

പഞഒായത്തുകളഒാണക്ക്  വരുന്നതെക്ക്.    ഞങ്ങള് ചനരഡത്തെതെഡന്ന   മുഖദമനമക്കുദ്യം,

വകുപ്പുമനമക്കുദ്യം  കത്തെക്ക്  നല്കമയമട്ടുണക്ക്.   ഇഇൗ  ആശങ

പരമഹരമക്കുന്നതെമനുചവണമ  സരചവ്വ  നടക്കുന്നതെമനു  മുന്പക്ക്  ഓചരഒാ

പഞഒായത്തെമചനയദ്യം  ഭൂപ്രകൃതെമ  അനുസരമച്ചക്ക്  സസ്പീചറഒായമല്ത്തെഡന്ന  അതെമരത്തെമ

നമരണ്ണയമക്കുന്നതെമനുചവണമ  അവമടുഡത്തെ  പഞഒായത്തെക്ക്  പ്രസമഡെന്റുമഒാര

ഉള്ഡപ്പെടുന്ന  ജനപ്രതെമനമധമകചളയദ്യം,  എദ്യം.എല്.എ.-മഒാചരയദ്യം  അടക്കദ്യം  വമളമച്ചക്ക്

ചയഒാഗദ്യം  നടത്തെമ  വദക്തമഒായ  റമചപ്പെഒാരടക്ക്  സസരൂപമക്കുന്നതെമനുചവണമയളള

തെസ്പീരുമഒാനദ്യം ഡഡകഡക്കഒാളളുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഇനമഡയഒാരു പുന:പരമചശഒാധന നടത്തെമ

നമലെവമലളള  റമചപ്പെഒാരടമല്  മഒാറദ്യം  വരുത്തെഒാനുളള  കഒാലെതെഒാമസദ്യം

ഒഴെമവഒാചക്കണതെഒായമട്ടുണക്ക്.   ഇചപ്പെഒാള്  ജനവഒാസചമഖലെകഡളയഒാഡക

ഒഴെമവഒാക്കുകഡയഡന്നഒാരു  ഡഫ്രെയമമമല്  നമ്മള്  എത്തെമയഒാല്  മറക്ക്  തെരത്തെമലളള

ചരച്ചകചളഒാ  പരമചശഒാധനകചളഒാ  നടചത്തെണതെമഡന  ആവശദമമല.

ജനവഒാസചമഖലെകഡള  ഒഴെമവഒാക്കമഡയന്നക്ക്  പറയചമ്പഒാള്  എലഒാ  സലെവദ്യം
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ഉള്ഡക്കഒാളളുദ്യം, ജനവഒാസമുളള ഒരു സലെവദ്യം ഇഇൗ പരമധമയമല്ഡപ്പെടുന്നതെല. 

എലഒാ ജമലകളമലദ്യം സഒാദ്യംസഒാരമക സമുച്ചയങ്ങള്

(*362) ശസ്പീ  .   ഡക  .   ബമ  .   ഗചണഷക്ക് കുമഒാര  :
ശസ്പീ  .   ചകഒാവൂര കുഞചമഒാന്  :
ശസ്പീ  .   ചതെഒാമസക്ക് ഡക  .   ചതെഒാമസക്ക്: 
ശസ്പീ  .   മഒാതെക്യു ടമ  .   ചതെഒാമസക്ക്: തെഒാഡഴെ  കഒാണുന്ന  ചചഒാദദങ്ങള്ക്കക്ക്

സഹകരണ-രജമചസഷന്,  സഒാദ്യംസഒാരമകദ്യം  വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം  മറുപടമ

നല്കുചമഒാ:

(എ)എലഒാ ജമലകളമലദ്യം സഒാദ്യംസഒാരമക സമുച്ചയങ്ങള് സഒാപമക്കുന്നതെമനക്ക് 

ആവമഷ്കരമച്ചമട്ടുള്ള പദതെമയഡട വമശദഒാദ്യംശദ്യം അറമയമക്കുചമഒാ; 

(ബമ)  ഡപ്രഒാഫഷണല്  നഒാടകരദ്യംഗദ്യം,  മമമമക്രമ,  ഗഒാനചമള,  നഒാടന്

കലെഒാരൂപങ്ങള് തുടങ്ങമയ ചമഖലെകളമഡലെ  ആരടമസ്റ്റുകള്ക്കുദ്യം പ്രവരത്തെകരക്കുദ്യം

ചവദമകള്  ലെഭദമഒാക്കുവഒാനുള്ള  അവസരദ്യം  പ്രസ്തുതെ  സഒാദ്യംസഒാരമക  സമുച്ചയങ്ങള്

മുചഖന നടപ്പെമലെഒാക്കുന്ന കഒാരദദ്യം പരമഗണമക്കുചമഒാ; 

(സമ)  വമചദശ  രഒാജദങ്ങളമല്  നമനള്ള  വമചനഒാദ  സഞഒാരമകഡളയടക്കദ്യം

ആകരഷമക്കുവഒാന്  പരദഒാപ്തമഒായ  നമലെയമല്  അതെതെക്ക്  ജമലകളുഡട  സഒാദ്യംസഒാരമക

സവമചശഷതെകള്ക്കനുസൃതെമഒായ  കലെഒാരൂപങ്ങള്ക്കക്ക്  ഇത്തെരദ്യം  സഒാദ്യംസഒാരമക

നമലെയങ്ങളമല് സമരദ്യംചവദമ ഒരുക്കുവഒാന് നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 
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സഹകരണ-രജമചസഷന്,  സഒാദ്യംസഒാരമകദ്യം  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .

വഒാസവന്):  സര, (എ)  ചകരളത്തെമഡന  സമ്പന്നമഒായ  സഒാദ്യംസഒാരമക വപതൃക

സദ്യംരകണത്തെമനുദ്യം വദഒാപനത്തെമനുദ്യം ചപ്രഒാതഒാഹനത്തെമനുമഒായമ  2016-17  -ഡലെ

പുതുക്കമയ  ബഡ്ജറക്ക്  പ്രസദ്യംഗത്തെമൽ  പ്രഖദഒാപമച്ചതെമഡന  അടമസഒാനത്തെമൽ

സദ്യംസഒാനഡത്തെ  എലഒാ  ജമലഒാ  ചകന്ദ്രങ്ങളമലദ്യം,  നചവഒാത്ഥഒാന  നഒായകരുഡട

നഒാമചധയത്തെമൽ  ബൃഹത്തെഒായ  സഒാദ്യംസഒാരമക  സമുച്ചയങ്ങൾ  സഒാപമക്കുന്ന

പദതെമ നടപ്പെമലെഒാക്കമവരുന.

നഒാടമഡന  കലെഒാസദ്യംസഒാരമക  രദ്യംഗദ്യം  ചലെനഒാതകമഒാക്കഒാനുതെകുന്ന  ഈ

പദതെമ  രഒാജദത്തെക്ക്  ഇദദ്യംപ്രഥമമഒാണക്ക്  എനകരുതുന.  നൃത്തെ-സദ്യംഗസ്പീതെ-

നഒാടകങ്ങൾ, നഒാചടഒാടമ അനുഷഒാന കലെഒാരൂപങ്ങൾ, ചമത്രശമല്പ രചനകൾ തുടങ്ങമ

എലഒാവമധ  കലെഒാസഒാഹമതെദ  പ്രവർത്തെനങ്ങൾക്കുദ്യം  ഒരു  സജസ്പീവ  പ്രചയഒാഗ

ചകന്ദ്രമഒായമ  ഈ  സമുച്ചയങ്ങൾ  മഒാറുന്നതെഒാണക്ക്.  മഒാനുഷമകതെ,  സഒാചഹഒാദരദദ്യം,

ജനഒാധമപതെദദ്യം തുടങ്ങമയ മൂലെദങ്ങളമൽ അധമഷമതെമഒായതുദ്യം ചകരളത്തെമഡന തെനതെക്ക്

സഒാദ്യംസഒാരമക  മൂലെദങ്ങൾ  പ്രചരമപ്പെമക്കുന്നതുമഒാണക്ക്  ഈ  സഒാദ്യംസഒാരമക

സമുച്ചയങ്ങൾ.
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ഓചരഒാ  സമുച്ചയത്തെമലദ്യം  നൃത്തെ-സദ്യംഗസ്പീതെ-നഒാടക  ശഒാലെകൾ,

ആഡെമചറഒാറമയങ്ങൾ,  ചലെച്ചമത്ര  പ്രദർശന  ഹഒാളുകൾ,  ഗ്രന്ഥശഒാലെകൾ,

ശമല്പമകൾക്കുദ്യം  കരകഇൗശലെ  വമദഗ്ദ്ധർക്കുമുളള  പണമപ്പുരകൾ,  കലെഒാസൃഷമ

പ്രദർശന  ശഒാലെകൾ,  ഹ്രസസകഒാലെ  തെഒാമസ  സഇൗകരദങ്ങൾ,  ഓപ്പെൺ  എയർ

ഓഡെമചറഒാറമയദ്യം,  ശമല്ചപഒാദദഒാനദ്യം  തുടങ്ങമയവയഒാണക്ക്  സജസ്പീകരമക്കുന്നതെക്ക്.

ചകരള  ഇൻഫ്രെഒാസക്ചർ  ഇൻഡവസക്ക്ഡമനക്ക്  ഫണക്ക്  ചബഒാർഡെമഡന  (കമഫ്ബമ)

ധനസഹഒായചത്തെഒാഡട  ഓചരഒാ  ജമലയമലദ്യം  3  മുതെൽ  5  ഏക്കർ  വഡര  ഭൂമമ

കഡണത്തെമ 50 ചകഒാടമ രൂപ വസ്പീതെദ്യം ഡചലെവഴെമച്ചക്ക് ആഡക 700 ചകഒാടമ രൂപയഡട

പദതെമ നടപ്പെമലെഒാക്കഒാൻ ഭരണഒാനുമതെമ നൽകമ ഉത്തെരവഒായമട്ടുണക്ക്.+ 

(ബമ)&(സമ)  ഓചരഒാ  സമുച്ചയത്തെമലദ്യം  നൃത്തെ-സദ്യംഗസ്പീതെ-നഒാടക  ശഒാലെകൾ,

ആഡെമചറഒാറമയങ്ങൾ,  ഹ്രസസകഒാലെ  തെഒാമസ  സഇൗകരദങ്ങൾ,  തുടങ്ങമയവ

സജസ്പീകരമക്കുനണക്ക്.  നൃത്തെ-സദ്യംഗസ്പീതെ-നഒാടകങ്ങൾ,  നഒാചടഒാടമ  അനുഷഒാന

കലെഒാരൂപങ്ങൾ,  പ്രഒാചദശമക കലെഒാരൂപങ്ങൾ,  ചമത്രശമല്പ രചനകൾ,  ഗഒാനചമള,

മമമമക്രമ  ഉൾഡപ്പെഡടയള്ള  കലെഒാവതെരണങ്ങൾ  തുടങ്ങമയ  എലഒാവമധ

+വമശദവമവരദ്യം അനുബനമഒായമ ചചരക്കുന.
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കലെഒാസഒാഹമതെദ പ്രവർത്തെനങ്ങൾക്കുദ്യം ഒരു സജസ്പീവ പ്രചയഒാഗ ചകന്ദ്രമഒായമ ഈ

സമുച്ചയങ്ങൾ  മഒാറുന്നതെഒാണക്ക്.  സഒാദ്യംസഒാരമക  സമുച്ചയങ്ങൾ

പ്രവർത്തെനകമമഒാകുചമ്പഒാൾ വമചദശ രഒാജദങ്ങളമൽനമനള്ള               വമചനഒാദ

സഞഒാരമകഡളയടക്കദ്യം ആകർഷമക്കുവഒാൻ പരദഒാപ്തമഒായ നമലെയമൽ ചകരളത്തെമഡന

സഒാദ്യംസഒാരമകത്തെനമമ  വമളമചച്ചഒാതുന്ന  കലെഒാരൂപങ്ങൾക്കുദ്യം  അതെതെക്ക്  ജമലകളുഡട

സവമചശഷതെകളഒായ കലെഒാരൂപങ്ങൾക്കുദ്യം ചവദമഡയഒാരുക്കഒാൻ കഴെമയദ്യം.

ശസ്പീ  .    ഡക  .    ബമ  .    ഗചണഷക്ക് കുമഒാര:  സര,  കലെഒാകഒാരന്/  കലെഒാകഒാരമകളുമഒായമ

ബനഡപ്പെടക്ക്  സഒാസഒാരമക വകുപ്പുമനമചയഒാടക്ക്  വളഡര  പ്രധഒാനഡപ്പെട ഒരു ചചഒാദദദ്യം

ചചഒാദമക്കുകയഒാണക്ക്,  കുറച്ചക്ക് ദമവസങ്ങള്ക്കുമുമ്പക്ക് ചകരളത്തെമഡലെ ഒരു പ്രധഒാനഡപ്പെട

ചഒാനലെമഡന വളഡര സമരത്ഥനഒായ കദഒാമറഒാമഒാന് ആതഹതെദ ഡചയ്യുകയണഒായമ.

പ്രസ്തുതെ  വദക്തമ  ഓണ്ഡഡലെന്  ചൂതെഒാടത്തെമനക്ക്  അടമമഡപ്പെടക്ക്  സഒാമ്പത്തെമക  നഷദ്യം

സദ്യംഭവമച്ചതെഒാണക്ക്  ആതഹതെദയക്ക്  കഒാരണമഒായഡതെന്നക്ക്  അചനസഷമച്ചചപ്പെഒാള്

മനസമലെഒായമ. ഇതെക്ക് ചകരളത്തെമല് നടന്ന ഒറഡപ്പെട ഒരു സദ്യംഭവമല, ചകരളത്തെമഡന

വമവമധ ഭഒാഗങ്ങളമല് നടനഡകഒാണമരമക്കുന്ന കഒാരദമഒാണക്ക്. ഇവമഡട നമുക്കക്ക് ഏഡറ

ലെജചതെഒാനന്ന  കഒാരദദ്യം,  ഇത്തെരദ്യം  സഒാമൂഹദവമരുദ/സഒാമൂഹദചദഒാഹ
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പരസദങ്ങളമല്  നമ്മുഡട  ആദരണസ്പീയരഒായ  കലെഒാകഒാരന്  /  കലെഒാകഒാരമകള്

പഡങടുക്കുനഡവന്നതെഒാണക്ക്.  ശസ്പീ. ഷഒാരൂഖക്ക് ഖഒാന് ഇന്തദയമഡലെ വലെമയ നടനഒാണക്ക്,

പണമമലഒാത്തെ ആളല.   വമരഒാടക്ക്  ചകഒാഹക്ക് ലെമ,  നഡലഒാരു ചസഒാരട്സക്ക്  തെഒാരമഒാണക്ക്,

എലഒാവരുദ്യം ബഹുമഒാനമക്കുകയദ്യം ഇഷഡപ്പെടുകയദ്യം ഡചയ്യുന്ന വദക്തമയഒാണക്ക്,  അഞക്ക്

ഡഡപസയക്ക്  ഗതെമയമലഒാത്തെ  പമച്ചക്കഒാരനലചലഒാ,  പണമമലഒാത്തെതുഡകഒാണക്ക്

ഡചയ്യുന്നതെല.  നമ്മുഡടഡയലഒാദ്യം പ്രമയങരനഒായ ഗഒാനഗനരവന് ചഡെഒാ.  ഡക.  ഡജ.

ചയശുദഒാസമഡന  മകന്  വമജയക്ക്  ചയശുദഒാസക്ക്,  ഗഒായമക  റമമമ  ചടഒാമമ

തുടങ്ങമയവഡരയദ്യം ഇത്തെരദ്യം പരസദങ്ങളമല് സമരമഒായമ കഒാണഒാറുണക്ക്.  ഇത്തെരദ്യം

നഒാണദ്യംഡകട,    ജനചദഒാഹ-രഒാജദചദഒാഹ  പരസദങ്ങളമല്നമനദ്യം   സഒാദ്യംസരമക

പ്രമഒാണമമഒാര  എനപറയന്ന  മഒാനദന്മേഒാര  പമന്മേഒാറണഡമന്നക്ക്  സരക്കഒാരുദ്യം

സഒാദ്യംസഒാരമക  വകുപ്പുമനമഡയന്നനമലെയമല്  അങദ്യം  ഇഇൗ  സഭയഡട  ചപരമല്

അഭദരത്ഥമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വഒാസവന്:   സര,  ആദദദ്യം  സഒാദ്യംസഒാരമക

വമപ്ലവമുണഒാചകണതെക്ക്  അവരുഡടഡയലഒാദ്യം  മനസകളമലെഒാണക്ക്,  എന്നഒാല്  മഒാത്രചമ

ഇത്തെരദ്യം  കഒാരദങ്ങളമല്  ഒരു  മഒാറമുണഒാകുകയള,  ഇഡതെഒാനദ്യം  നമയമദ്യംമൂലെദ്യം
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നമചരഒാധമക്കഒാന്  സഒാധമക്കുന്നതെല.  എന്നഒാലദ്യം  നമുഡക്കലഒാദ്യംചചരന്നക്ക്  ഒരു

അഭദരത്ഥന നടത്തെഒാദ്യം.

ശസ്പീ  .    ഡക  .    ബഒാബു   (  തൃപ്പൂണമത്തുറ): (ഡഡമക്കക്ക് ഓഫക്ക്) സര, അങ്ങമതെക്ക് 'അമ്മ'

യമല് ഉന്നയമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .   ഡക  .   ബമ  .   ഗചണഷക്ക് കുമഒാര: സര,  അതുദ്യംകൂടമചച്ചരത്തെഒാണക്ക് പറഞതെക്ക്.

ഇഇൗ വമഷയദ്യം സദ്യംബനമച്ചക്ക് അങ്ങക്ക് ഒരു കത്തെയയണദ്യം എനകൂടമ പറയകയഒാണക്ക്.

സഒാദ്യംസഒാരമക  സമുച്ചയങ്ങള്  സദ്യംബനമച്ചക്ക്  അങ്ങക്ക്  വളഡര  നല  മറുപടമയഒാണക്ക്

പറഞതെക്ക്.  നമ്മുഡട  എലഒാ  ജമലകളമലദ്യം  ഒരു  സഒാദ്യംസഒാരമക

ചകന്ദ്രമുണഒാക്കുന്നതെമനഒായമ  കമഫക്ക് ബമയമല്നമനദ്യം  പണദ്യം  മഒാറമവയ്ക്കുകയദ്യം

ചകഒാടമക്കണക്കമനക്ക്  രൂപ  ഡചലെവഴെമച്ചക്ക്  അവയഡട  നമരമ്മഒാണപ്രവരത്തെനങ്ങള്

നടത്തെമവരമകയമഒാഡണന്നക്ക്  അങ്ങക്ക്  പറഞ.  ഒരു  സഒാദ്യംസഒാരമക  സമുച്ചയത്തെമനക്ക്

ആവശദമഒായ  എലഒാ  ആശയങ്ങളുദ്യം  ഉള്ഡക്കഒാണഡകഒാണഒാണക്ക്  ഇത്തെരദ്യം

ചകന്ദ്രങ്ങളുഡട  നമരമ്മമതെമ  രൂപകല്പ്പെന  ഡചയമരമക്കുന്നതെക്ക്.  അചമരമക്കയമല്

ചപഒായഒാല്  വമചനഒാദസഞഒാരമകഡള  ഏറവദ്യം  കൂടുതെല്  ആകരഷമക്കുന്നതെക്ക്,

അവമഡടയള്ള  ചബഒാഡെക്ക് ചവ  ചഷഒാകളഒാണക്ക്  (Broadway  Shows),  അഡതെഒാരു
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സമരദ്യം  നഒാടകചവദമയഒാണക്ക്.  നമ്മള്  ഡകഒാണവരഒാന്  ഉചദ്ദേശമച്ചതുചപഒാലള്ള

കലെഒാസമുച്ചയങ്ങള്ക്കുള്ളമല്  സമരദ്യം  നഒാടകചവദമ  ഉണഒാക്കമയമരമക്കുകയഒാണക്ക്.

നൃത്തെവദ്യം  സദ്യംഗസ്പീതെവമുള്ഡപ്പെഡട,  വളഡര  ചരമത്രപരവദ്യം  മചനഒാഹരവമഒായ

നഒാടകങ്ങള്    അവമഡട  അവതെരമപ്പെമക്കുന്നതെക്ക്  വളഡര  അത്ഭുതെചത്തെഒാഡടയഒാണക്ക്

കഒാഴ്ചക്കഒാര വസ്പീകമക്കുന്നതെക്ക്.  65  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പക്ക് ചകരളത്തെമലദ്യം പ്രചതെദകമച്ചക്ക്

തെമരുവനന്തപുരത്തുദ്യം  'കലെഒാമണ്ഡലെദ്യം  കൃഷ്ണന്നഒായര'  എന്ന  കലെഒാകഒാരന്

ഇചതെതെരത്തെമലള്ള  സമരദ്യം  നഒാടകചവദമ  സദ്യംഘടമപ്പെമച്ചമരുന.  വമമഒാനവദ്യം

കഒാറുഡമലഒാദ്യം  ചബഒാഡെക്ക് ചവ  ചഷഒായഡട  ചവദമകളമലണഒാകഒാറുണക്ക്,

അതുചപഒാഡലെതെഡന്ന  ഇവമഡടയദ്യം  കഒാറുദ്യം  കഒാളവണമയഡമലഒാദ്യം  ചവദമയമല്

ഡകഒാണവന്നക്ക് 'രക്തരകസക്ക് '  ചപഒാഡലെയള്ള നഒാടകങ്ങള് അവതെരമപ്പെമച്ച മലെയഒാളമ

ഇന്നക്ക്  എവമഡട  നമല്ക്കുന?  നഒാടക-നൃത്തെ-സദ്യംഗസ്പീതെ

കലെഒാകഒാരന്മേഒാരുള്ഡപ്പെഡടയള്ള  നമ്മുഡട  ഒരുപറദ്യം  കലെഒാകഒാരന്മേഒാര  ചകഒാവമഡെക്ക്

മഹഒാമഒാരമസമയത്തുദ്യം  ചശഷവദ്യം  പടമണമയമലെഒായമരുന.  ഓണമുള്ഡപ്പെഡടയള്ള

ഉതവ  കഒാലെങ്ങളമല്  സഒാധഒാരണയഒായമ  കലെഒാകഒാരന്മേഒാരക്കക്ക്

ഡതെഒാഴെമലണഒാകഒാറുഡണങമലദ്യം  വരഷത്തെമല്   8-10  മഒാസചത്തെഒാളദ്യം  ഇവരക്കക്ക്
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ചജഒാലെമയമലഒാത്തെ അവസയണക്ക്.  അതുഡകഒാണക്ക് നമ്മള് നമരമ്മമക്കുന്ന ഇത്തെരദ്യം

കലെഒാ-സഒാദ്യംസഒാരമക  സമുച്ചയങ്ങളമല്  ടൂറമസദ്യം  വകുപ്പുമഒായമചച്ചരനഡകഒാണക്ക്

സമരദ്യം  കലെഒാരൂപങ്ങള്  അവതെരമപ്പെമക്കുന്നതെമനക്ക്   സഇൗകരദഡമഒാരുക്കുചമഒാ?

ഡകഒാലദ്യം ഡപ്രഒാഫഷണല് നഒാടകങ്ങളുഡട മണ്ണഒാണക്ക്,  ഡകഒാലത്തെക്ക് വനകഴെമഞഒാല്

അവമഡടയള്ള സഒാദ്യംസഒാരമക സമുച്ചയത്തെമല് ഡപ്രഒാഫഷണല് നഒാടകദ്യം കഒാണഒാന്

സഇൗകരദമുണഒാകണദ്യം,  തൃശ്ശൂരമല്  ഡചനകഴെമഞഒാല്  കഥകളമ  കഒാണഒാനുള്ള

സഇൗകരദമുണഒാകണദ്യം.  അത്തെരത്തെമല്  ടൂറമസദ്യം വകുപ്പുദ്യം സഒാദ്യംസഒാരമക വകുപ്പുദ്യം

ഒത്തുചചരന്നക്ക്  ഒരു  ഡഡടദ്യംചടബമള്  നമശ്ചയമച്ചക്ക്  കലെഒാരൂപങ്ങള്

അവതെരമപ്പെമക്കുന്നതെമനുള്ള  സഇൗകരദഡമഒാരുക്കമഡക്കഒാണക്ക്  വമചനഒാദസഞഒാരമകഡള

ആകരഷമക്കഒാനുള്ള  നടപടമ  സസസ്പീകരമച്ചഒാല്,  കലെഒാകഒാരന്മേഒാര/കലെഒാകഒാരമകള്ക്കക്ക്

വരുമഒാനദ്യം  ലെഭദമഒാകുന്നചതെഒാഡടഒാപ്പെദ്യം  വമസ്മൃതെമയമലെഒായ  കലെഒാരൂപങ്ങളഒായ

യകഗഒാനദ്യം,  വമലടമച്ചഒാന്  പഒാടക്ക്   തുടങ്ങമയ  കലെഒാരൂപങ്ങഡള  പുനനഃസൃഷമച്ചക്ക്

ചലെഒാകഡത്തെ  കഒാണമക്കഒാനുദ്യം  സഒാധമക്കുദ്യം.  ഇത്തെരദ്യം  ആശയങ്ങള്

പ്രഒാവരത്തെമകമഒാക്കുന്നതെമനക്ക് നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വഒാസവന്:  സര,  അങ്ങക്ക് പറഞ ക്രമയഒാതക നമരചദ്ദേശദ്യം
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പരമഗണമക്കഒാവന്നതെഒാണക്ക്.  അചതെഒാഡടഒാപ്പെദ്യംതെഡന്ന അത്തെരദ്യം പ്രവരത്തെനങ്ങള്ക്കക്ക്

തുടക്കദ്യംകുറമച്ചുകഴെമഞഡവനദ്യം  വമനയപൂരവ്വദ്യം  അറമയമക്കുകയഒാണക്ക്.  സദ്യംഗസ്പീതെ-

നഒാടക  അക്കഒാദമമ  2023  ജനുവരമയമല്  തൃശ്ശൂരമല്  ഒരു  അന്തരചദ്ദേശസ്പീയ

നഒാടചകഒാതവദ്യം  സദ്യംഘടമപ്പെമക്കുനണക്ക്,  അതെമഡന  സദ്യംഘഒാടകസമമതെമ

രണദമവസദ്യം മുമ്പക്ക് രൂപസ്പീകരമച്ചുകഴെമഞ.  സസചദശത്തുദ്യം വമചദശത്തുമുള്ള നമരവധമ

നഒാടകങ്ങള്  അവമഡട  അരചങ്ങറുദ്യം.   അതുചപഒാഡലെത്തെഡന്ന  ഇന്നഡലെ

ഡഡവചലെഒാപ്പെമള്ളമ  സദ്യംസ്കൃതെമ  ഭവനമല്  നഒാടചകഒാതവദ്യം  ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ.

അങ്ങഡന  നമ്മുഡട  സദ്യംസഒാനത്തെമഡന  വമവമധ  സഒാസഒാരമക  ചകന്ദ്രങ്ങളമല്

നഒാടചകഒാതവങ്ങള് ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞമരമക്കുന. സമരമഒായ നഒാടകചവദമഡയന്ന

അങ്ങയഡട നമരചദ്ദേശദ്യം പരമഗണനയമഡലെടുക്കുന്നതെഒാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ചകഒാവൂര  കുഞചമഒാന്:  സര,  നമ്മുഡട  സദ്യംസഒാനദ്യം  വളഡര

വദതെദസ്തമഒായ  കലെഒാസഒാദ്യംസഒാരമക  ചരമത്രമുള്ള  നഒാടഒാണക്ക്.  ദമവസദ്യം  മൂന്നക്ക്

ചപ്രഒാഗ്രഒാമുകള്വഡര  ഡചയഡകഒാണക്ക്  ആയമരക്കണക്കമനക്ക്  ചവദമകളമല്

കഥഒാപ്രസദ്യംഗദ്യം  അവതെരമപ്പെമക്കുകയദ്യം,  ആ  കലെഒാരൂപത്തെമലൂഡട  ചകരളത്തെമല്

പണക്ക്  നമലെനമന്നമരുന്ന  അയമത്തെവദ്യം  അനഒാചഒാരവദ്യം  ദുരഒാചഒാരവദ്യം  അടമമതെസവദ്യം
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ഇലഒാതെഒാക്കുന്നതെമനക്ക് നടത്തെമഡക്കഒാണമരുന്ന പരമശമങ്ങളമല് വലെമയ സദ്യംഭഒാവന

ഡചയ  വദക്തമയഒാണക്ക്  കഒാഥമകന്  ഡപ്രഒാഫ.  വമ.  സഒാദ്യംബശമവന്.

അതുചപഒാഡലെത്തെഡന്ന  സഒാമൂഹദപ്രതെമബദതെയള്ള  നഒാടകങ്ങള്

അവതെരമപ്പെമച്ചുഡകഒാണക്ക് ഡക.പമ.എ.സമ. എന്ന നഒാടകചവദമയദ്യം ഇചതെ കഒാരദത്തെമനക്ക്

നല്കമയ  സദ്യംഭഒാവനകള്  ഒരമക്കലദ്യം  മറക്കഒാന്  കഴെമയമല.   ചകരളത്തെമഡന

ചരമത്രഡത്തെ മഒാറമഡയടുക്കഒാന് ഇവഡരലഒാദ്യം വലെമയ സദ്യംഭഒാവനകള് നല്കമയമട്ടുണക്ക്.

ഓണഒാട്ടുകരയഡടയദ്യം  ചവണഒാടമഡനയഡമഒാക്ക  ചരമത്രമുറങന്ന  ശഒാസ്തഒാദ്യംചകഒാട

തെടഒാകക്കഒാഴ്ച  കഒാണഒാന്  ചകരളത്തെമഡന  വമവമധ  ചമഖലെകളമല്നമനദ്യം

കലെഒാകഒാരന്മേഒാരുള്ഡപ്പെഡട  ധഒാരഒാളദ്യം  ആളുകള്  വനഡകഒാണമരമക്കുന്നതെമനഒാല്,

ശഒാസ്തഒാദ്യംചകഒാട  ചകന്ദ്രമഒാക്കമ  കലെഒാകഒാരന്മേഒാരക്കഒായമ  ഒരു  സമരദ്യം

സഒാദ്യംസഒാരമകചവദമ ഒരുക്കുന്നതെമനക്ക് സഒാദ്യംസഒാരമക വകുപ്പെക്ക് തെയഒാറഒാകുചമഒാ?  

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വഒാസവന്  :  സര,  അങ്ങക്ക്  സൂചമപ്പെമച്ച

നഒാടകപ്രവരത്തെനങ്ങളമല്  ഉള്ഡപ്പെടതെക്ക്  ഡക.പമ.എ.സമ.  മഒാത്രമല,  നമരവധമ

നഒാടക  ട്രൂപ്പുകള്  നമ്മുഡട  സദ്യംസഒാനത്തെക്ക്  സഒാമൂഹദമഒാറത്തെമനക്ക്  ഉതെകുന്ന

രസ്പീതെമയമലള്ള നഒാടകങ്ങള് അവതെരമപ്പെമച്ചക്ക് സഒാദ്യംസഒാരമക മുചന്നറമുണഒാക്കമയമട്ടുണക്ക്,
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കഥഒാപ്രസദ്യംഗത്തെമഡന കഒാരദവദ്യം അതുചപഒാഡലെത്തെഡന്നയഒാണക്ക്. കഒാഥമകന്  ഡപ്രഫ.

വമ.  സഒാദ്യംബശമവഡന കഥഒാപ്രസദ്യംഗങ്ങളമല്, “ആയമഷ,  അനസ്പീഷദ,  ഡനലമഡന

ഗസ്പീതെദ്യം,  വമലെയ്ക്കുവഒാങ്ങഒാദ്യം,  ഇരുപതെഒാദ്യം  നൂറഒാണക്ക്”  ചറഒാമമചയഒാ  ആനക്ക്  ജൂലെമയറക്ക്

ഇങ്ങഡന തുടങ്ങമ എത്രചയഒാ ഉദഒാഹരണങ്ങളുണക്ക്....

മമ  .    ഡഡെപപ്യൂടമ  സസ്പീക്കര:  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  മനസ്പീ,  അങ്ങക്ക്  കഥപറയഒാന്

തുടങകയഒാചണഒാ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വഒാസവന്:  സര, അചദ്ദേഹദ്യം കഒാരദങ്ങള് പറഞതുഡകഒാണക്ക്

ഞഒാനുദ്യം  അതെമഡനക്കുറമച്ചക്ക്  പറഞതെഒാണക്ക്,  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  പറഞ

കഒാരദദ്യം അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുകയഒാണക്ക്,  അതെമല് തെരക്കഡമഒാനമമല. ശഒാസ്തഒാദ്യംചകഒാടയമല്

സഒാദ്യംസഒാരമകചവദമ ഒരുക്കുന്നകഒാരദദ്യം ഭഒാവമയമല് പരമഗണമക്കുന്നതെഒാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ചതെഒാമസക്ക്  ഡക  .    ചതെഒാമസക്ക്:   സര,  കലെഒാ  സഒാദ്യംസഒാരമക  നമലെയങ്ങള്

ടൂറമസദ്യം വമകസനത്തെമഡന അഭമവഒാജദ ഘടകമഒാണക്ക്.  ചലെഒാകത്തെക്ക് കഒാചണണ  50

സലെങ്ങഡളക്കുറമച്ചക്ക്   ഡഡടദ്യം മഒാഗസസ്പീന് പ്രസമദസ്പീകരമച്ച ഒരു കുറമപ്പെമല് ഏറവദ്യം

പ്രധഒാനഡപ്പെട  സലെദ്യം  ചകരളവദ്യം  അതെമല്ത്തെഡന്ന  എഡന  ജന്മേസലെമഒായ

കുടനഒാടുമഒാണക്ക്.  യശനഃശ്ശരസ്പീരനഒായ തെകഴെമ  ശമവശങര  പമള്ള,  കഒാവഒാലെദ്യം
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നഒാരഒായണപ്പെണമക്കര,  ഡനടുമുടമ  ചവണു,  പമ.എന്.  പണമക്കര,  ഡഡഡകനകരമ

തെങരഒാജക്ക്  തുടങ്ങമ  ഏറവദ്യം  പ്രഒാധഒാനദമുള്ള  കലെഒാ-സഒാദ്യംസഒാരമക  നഒായകന്മേഒാര

ജനമച്ചുവളരന്ന  സലെമഒാണക്ക്  കുടനഒാടക്ക്.  അതുഡകഒാണക്ക്  ടൂറമസത്തെമഡന

വമകസനത്തെമനുകൂടമ ആവശദമഒായ കലെഒാ-സഒാദ്യംസഒാരമക നമലെയങ്ങള് കുടനഒാടമല്

കൂടുതെലെഒായമ ഡകഒാണവരഒാനുള്ള നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വഒാസവന്:   സര,  ഡനടുമുടമ  ചവണു,  കഒാവഒാലെദ്യം

നഒാരഒായണപ്പെണമക്കര  എന്നമവരുള്ഡപ്പെഡടയള്ള  വളഡര  പ്രധഒാനഡപ്പെട

വദക്തമതെസങ്ങഡള അങ്ങക്ക് പരഒാമരശമച്ചതെക്ക് വളഡര ശരമയഒാണക്ക്, ഇവഡരലഒാദ്യം   കലെഒാ-

സഒാദ്യംസഒാരമക  ചകരളത്തെമനക്ക്   വമലെഡപ്പെട  സദ്യംഭഒാവന  നല്കമയ

അതുലെദപ്രതെമഭകളഒായമരുന.  നമശ്ചയമഒായദ്യം  അങ്ങക്ക്  സൂചമപ്പെമച്ച കഒാരദദ്യം  ഭഒാവമല്

പരമഗണമക്കഒാദ്യം.

 ശസ്പീ.  മഒാതെപ്യൂ  ടമ.  ചതെഒാമസക്ക്  ചുമതെലെഡപ്പെടുത്തെമയതുപ്രകഒാരദ്യം  (ശസ്പീ  .    ഡക  .    പമ  .

ചമഒാഹനന്):   സര,   മതെത്തെമഡനയദ്യം  ജഒാതെമയഡടയദ്യം  അധമകഒാരത്തെമഡനയദ്യം

ചപരമല്  സഒാദ്യംസഒാരമക  ഭൂപടദ്യംതെഡന്ന  മഒാറമമറമയഡപ്പെടുചമ്പഒാള്  സമൂഹത്തെമഡലെ

ജസ്പീരണ്ണതെയ്ഡക്കതെമഡരയദ്യം  സഒാമൂഹദ  തെമന്മേകള്ഡക്കതെമഡരയമുള്ള  സചന്ദശദ്യം
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നഒാട്ടുകഒാരമല്  എത്തെമച്ചവരഒാണക്ക്   നഒാടകകലെഒാകഒാരന്മേഒാര.   ഒരു  കഒാലെത്തെക്ക്

നഒാടകഡമന്നക്ക്  പറയചമ്പഒാള്  നമുഡക്കലഒാദ്യം  ആചവശമഒായമരുന.  പചക  ഇന്നക്ക്

പ്രസ്തുതെ  കലെഒാകഒാരന്മേഒാഡരലഒാദ്യംതെഡന്ന  വളഡരയധമകദ്യം  അവശതെ  ചനരമടുകയഒാണക്ക്.

നഒാടക  അവതെരണമമലഒാത്തെ  ഇക്കഒാലെത്തെക്ക്  അവര  വരുമഒാനദ്യംചപഒാലമമലഒാത്തെ

അവസയമലെഒാണക്ക്. അവരുഡട മക്കളുഡട സമതെമയദ്യം അതുചപഒാഡലെത്തെഡന്നയഒാണക്ക്.

നഒാടകകലെഒാകഒാരന്മേഒാരക്കക്ക്  ഡപന്ഷനുദ്യം  അചതെഒാഡടഒാപ്പെദ്യം  മറക്ക്  സഒാമ്പത്തെമക

സഹഒായങ്ങളുദ്യം നല്കുന്നതെമനക്ക് സരക്കഒാര തെയഒാറഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വഒാസവന്:  സര,  നമലെവമല് അവരക്കഒായമ ഒരു ഡപന്ഷന്

സസ്പീമുണക്ക്.  ഭഒാവമയമല്  അതെക്ക്  പരമഷ്കരമച്ചക്ക്  എലഒാവരക്കുമഒാക്കുന്ന  കഒാരദദ്യം

പരമഗണമക്കുന്നതെഒാണക്ക്.

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷദ്യംസസ്പീര  : സര, സഒാദ്യംസഒാരമക ചമഖലെയഡട ഉയരച്ചയ്ക്കുചവണമ

ശസ്പീ  പമണറഒായമ  വമജയഡന  ചനതൃതെസത്തെമലള്ള  രണക്ക്  സരക്കഒാരുകളുദ്യം  വലെമയ

പങഒാണക്ക് വഹമച്ചുഡകഒാണമരമക്കുന്നതെക്ക്.  നമരവധമ സഒാദ്യംസഒാരമക സഒാപനങ്ങള്ക്കക്ക്

ആവരത്തെന ഗ്രഒാന്റുദ്യം നല്കുനണക്ക്. കണ്ണൂര നമചയഒാജകമണ്ഡലെത്തെമലെഒാണക്ക് ഡതെയദ്യം

കലെഒാരൂപഡത്തെ  ചപ്രഒാതഒാഹമപ്പെമക്കഒാന്ചവണമ  ഡതെയദ്യം  കലെഒാ  അക്കഒാഡെമമ
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സഒാപമച്ചമട്ടുള്ളതെക്ക്.  ഡതെയത്തെമഡന  സസ്പീസണമല്  വമചദശമകള്  ഉള്ഡപ്പെഡടയള്ള

നമരവധമ  ആളുകള്  അവമഡട  ഡതെയദ്യം  കഒാണഒാനുദ്യം  ആസസദമക്കഒാനുമഒായമ

എത്തെഒാറുണക്ക്.  അങ്ങഡന  കണ്ണൂര  ജമലയമഡലെ  തെലെചശ്ശരമയമഡലെ  ഡചഒാകമയമല്

ആരദ്യംഭമച്ച  ഡതെയദ്യം  കലെഒാ  അക്കഒാഡെമമയഡട  പുചരഒാഗതെമക്കുചവണമയദ്യം  അതെക്ക്

പരമചപഒാഷമപ്പെമക്കഒാനുമുള്ള എഡന്തലഒാദ്യം നടപടമകളഒാണക്ക് സഒാദ്യംസഒാരമക വകുപ്പെമഡന

ഭഒാഗത്തുനമനദ്യം ഉണഒാവകഡയന്നക്ക് വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ?

സഹകരണ-രജമചസഷന് വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വഒാസവന്): സര,

ഇതുസദ്യംബനമച്ചക്ക്  ഡഡകഡകഒാണ  നടപടമകളുഡട  വമശദഒാദ്യംശദ്യം  കത്തെക്ക്  മുചഖന

അങ്ങഡയ പമന്നസ്പീടക്ക് അറമയമക്കുന്നതെഒാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദക്ക്: സര, ഗ്രഒാമപ്രചദശങ്ങളമലദ്യം ഡചറുപടണങ്ങളമലദ്യം

സഒാദ്യംസഒാരമക  വകുപ്പെക്ക്  നഒാടരങ്ങക്ക്  പദതെമ  കഴെമഞ  പ്രഒാവശദദ്യം  വളഡര  നല

രസ്പീതെമയമല്  നടപ്പെമലെഒാക്കമയമരുന.  അതുചപഒാഡലെ  തെസ്പീരപ്രചദശങ്ങളമല്

മതദഡത്തെഒാഴെമലെഒാളമകള്ക്കക്ക്  ഒഴെമവദമനങ്ങളമല്  ഒത്തുചചരുന്നതെമനുദ്യം  അവരുഡട

സഒാദ്യംസഒാരമക  തെനമമ  നമലെനമരത്തുന്ന  കലെഒാപരമപഒാടമകള്  നടത്തുന്നതെമനുദ്യം

ആസസദമക്കുന്നതെമനുദ്യം  സഒാദ്യംസഒാരമക  വകുപ്പെക്ക്   എഡന്തങമലദ്യം  പദതെമ
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തെയഒാറഒാക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വഒാസവന്:  സര,  ഇചപ്പെഒാള്ത്തെഡന്ന  നഒാടരങ്ങക്ക്  എന്ന

പരമപഒാടമ  വളഡര  ഫലെപ്രദമഒായമ  നടക്കുനണക്ക്.  പ്രചതെദകമച്ചക്ക്  ചകഒാവമഡെക്ക്

കഒാലെഘടത്തെമല്  സഒാദ്യംസഒാരമക  വകുപ്പെക്ക്  വളഡര  നല  രൂപത്തെമല്

സദ്യംസഒാനത്തെമഡന  വമവമധ  ചമഖലെകളമല്  നഒാടരങ്ങക്ക്  എന്ന  പരമപഒാടമ

സദ്യംഘടമപ്പെമക്കുകയണഒായമ. ബഹുമഒാനഡപ്പെട അദ്യംഗദ്യം ഇവമഡട  സൂചമപ്പെച്ചതുചപഒാഡലെ

ടമ  ചപ്രഒാഗ്രഒാമമല്  നഒാടന്കലെകളുദ്യം  നഒാചടഒാടമകലെകളുദ്യം  മറക്ക്  ശഒാസസ്പീയകലെകളുദ്യം

ഉള്ഡപ്പെഡട അവതെരമപ്പെമക്കഒാനുളള അവസരവദ്യം അതെമനക്ക്  ചസഒാതെഒാക്കളുണഒാകുന്ന

സഒാഹചരദവദ്യം  ഉണഒായമട്ടുണക്ക്.   ഇതെക്ക്  പരമചപഒാഷമപ്പെമക്കഒാന്  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുന്നതെഒാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ഡക  .    വമജയന്  : സര,  ചകരള  നചവഒാത്ഥഒാന  പ്രസഒാനത്തെമഡന

ഭഒാഗമഒായമ  കലെഒാരദ്യംഗത്തെക്ക്  ഏഡറ  സസഒാധസ്പീനദ്യം  ഡചലത്തെമയ  പ്രസഒാനമഒാണക്ക്

ഡക.പമ.എ.സമ.  നമങ്ങഡളഡന്ന  കമ്മപ്യൂണമസഒാക്കമഡയന്ന  നഒാടകദ്യം  ചകരളത്തെമല്

1957-ഡലെ ഗവണ്ഡമന്റു വരഒാന് സഹഒായമച്ച ഘടകമഒാണക്ക്. അനവമശസഒാസത്തെമനുദ്യം

അനഒാചഒാരങ്ങള്ക്കുഡമതെമരഒായ  ഒചടഡറ  നഒാടകങ്ങളഒാണക്ക്  അക്കഒാലെത്തെക്ക്  രദ്യംഗത്തെക്ക്
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വന്നതെക്ക്.  അശസചമധദ്യം,  ഭഗവഒാന് കഒാലമഒാറുന എന്നമവയള്പ്പെഡട നൂറുകണക്കമനക്ക്

നഒാടകങ്ങള്  ഡക.പമ.എ.സമ.യചടതെഒായമ  വന്നമട്ടുണക്ക്.  അത്തെരദ്യം  സഒാദ്യംസഒാരമക

പ്രസഒാപനങ്ങഡള  സഹഒായമക്കഒാന്  ഒരു  പ്രചതെദക  പദതെമ  സരക്കഒാര

തെയഒാറഒാക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വഒാസവന്:  സര,  ഡക.പമ.എ.സമ.യഡട  ജസ്പീവഒാതഒാവദ്യം

പരമഒാതഒാവമഒായമരുന്ന  ചതെഒാപ്പെമല്  ഭഒാസമയഡട  നഒാമചധയത്തെമല്  ഒരു  സമരദ്യം

നഒാടകചവദമ  കഒായദ്യംകുളത്തെക്ക്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതെമനുള്ള  ഡെമ.പമ.ആര.

തെയഒാറഒായമക്കഴെമഞമരമക്കുനഡയന്ന കഒാരദദ്യം അങ്ങഡയ അറമയമക്കുകയഒാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പ്രചമഒാദക്ക്  നഒാരഒായൺ  : സര,  ആഖദഒാനത്തെമഡന  സഇൗന്ദരദത്തെഒാല്

ചലെഒാകഡത്തെ  വമസ്മയമപ്പെമച്ച  ഡഡകരളമയഡട  തെനതെക്ക്  കലെഒാരൂപമഒാണക്ക്  കഥകളമ.

കഥകളമചയഒാടുളള  അഗഒാധമഒായ  അഭമനമചവശത്തെഒാല്  കഒാലെങ്ങളഒായമ  കഥകളമ

ഉതവങ്ങളുദ്യം കുടമകള്ക്കുചപഒാലദ്യം കഥകളമയമല് പരമശസ്പീലെനവദ്യം നല്കുന്ന എഡന

മണ്ഡലെത്തെമഡലെ അയമരൂര കഥകളമ ഗ്രഒാമദ്യം എന്നഒാണക്ക്  വമചശഷമക്കഡപ്പെടുന്നതെക്ക്.

അവമഡട  ഡതെക്കന്  കലെഒാമണ്ഡലെ  മഒാതൃകയമല്  എലഒാ  കലെകഡളയദ്യം

സമനസയമപ്പെമക്കുന്ന  ഒരു  സമരദ്യം  ചവദമക്കക്ക്  പദതെമ  സമരപ്പെമക്കുകയണഒായമ.
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കള്ച്ചറല് ടൂറമസത്തെമനുള്പ്പെഡട സഒാധദതെയളള ഇഇൗ പദതെമ ടൂറമസദ്യം വകുപ്പുമഒായമ

സഹകരമച്ചക്ക് നടപ്പെമലെഒാക്കുന്ന കഒാരദദ്യം അനുഭഒാവപൂരവ്വദ്യം പരമഗണമക്കുചമഒാ?

    ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വഒാസവന് : സര, അനുഭഒാവപൂരവ്വദ്യം പരമഗണമക്കഒാവന്നതെഒാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രഒാജചഗഒാപഒാലെന്: സര,  മതെനമരചപക  ചകരളഡത്തെ

ഡവല്ലുവമളമച്ചുഡകഒാണക്ക്  സദ്യംസഒാനത്തെമഡന  വടചക്കയറമഒായ  മചഞശസരദ്യം

തെഒാലൂക്കമഡന  ഡഡപവളമഡക-പഞഒായത്തെമല്  ബഒായഒാര  വമചലജമഡലെ  ബമരപ്പെതൂര

ബചറഒാഡെയമല് ആര.എസക്ക്.എസമഡന  ചനതൃതെസത്തെമല്  പ്രവരത്തെമക്കുഡന്നഒാരു

വസ്പീരചകസരമ  കബ്ബുണക്ക്.  സഒാദ്യംസഒാരമക  ഭഒാഷ  നടപ്പെമലെഒാക്കഒാനുളള  ശക്തമഒായ

ശമമഒാണക്ക്  ടമ  കബക്ക്  നടത്തെമവരുന്നതെക്ക്.  കബക്ക്  അടുത്തെമഡട  സദ്യംഘടമപ്പെമച്ച

കഒായമചകഒാതവചത്തെഒാടനുബനമച്ചക്ക്  ഹമന്ദുക്കള്ക്കക്ക്  പ്രചതെദകദ്യം  സസഒാഗതെഡമന്നക്ക്

എഴുതെമയ  കന്നട  ചനഒാടസ്പീസമറക്കമയമരമക്കുകയഒാണക്ക്.  ഇതെമനുമുമ്പക്ക്  അവരുഡട

കളമസലെത്തെക്ക് ഹമന്ദുക്കള്ക്കക്ക് മഒാത്രഡമനളള ചബഒാരഡെക്ക്  സഒാപമക്കുകയണഒായമ.

വദതെദസ്ത മതെവമഭഒാഗങ്ങള് തെമങ്ങമപ്പെഒാരക്കുഡന്നഒാരു പ്രചദശമഒാണതെക്ക്. തെസ്പീവ്രഹമന്ദുതെസ

നമലെപഒാടക്ക്  പ്രതെമഫലെമപ്പെമക്കുന്ന  ഇത്തെരദ്യം  നസ്പീക്കങ്ങള്ഡക്കതെമഡര  ശക്തമഒായ

നമലെപഒാടക്ക് സസസ്പീകരമക്കഒാന് തെയഒാറഒാകുചമഒാ?
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ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വഒാസവന്:  സര,  നമശ്ചയമഒായദ്യം  മതെനമരചപക

ഭഒാരതെത്തെമഡന കടക്കല് കത്തെമവയ്ക്കുന്ന ഏറവദ്യം വലെമയ വമഭഒാഗസ്പീയ വമധസദ്യംസക

പ്രവരത്തെനത്തെമഡന  ഭഒാഗമഒായഒാണക്ക്  ഏഡതെങമലഡമഒാരു  മതെവമഭഒാഗത്തെമഡന

ചപരമല്മഒാത്രദ്യം  കഒായമക-സഒാദ്യംസഒാരമക  ഉതവദ്യം  സദ്യംഘടമപ്പെമക്കുന്നതെക്ക്.  അതെക്ക്

ചകരളസ്പീയ  സദ്യംസഒാരത്തെമചനഒാ  ഭരണഘടനയ്ചക്കഒാ  ഒരമക്കലദ്യം  ചയഒാജമച്ചതെല.

അതെമഡനതെമരഒായമ ശക്തമഒായ നമലെപഒാടക്ക് സരക്കഒാര സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.

 ശസ്പീമതെമ  ഡദലെസ്പീമ: സര,  സദ്യംസഒാനത്തുടനസ്പീളദ്യം  ഭമന്നചശഷമക്കഒാരഒായ  ധഒാരഒാളദ്യം

കലെഒാകഒാരന്മേഒാരുണക്ക്.  അവരക്കക്ക്  കൂടുതെല്  ചവദമകള്  കമട്ടുന്നമഡലന്നതെക്ക്

വസ്തുതെയഒാണക്ക്.  അവഡര  ചപ്രഒാതഒാഹമപ്പെമക്കുന്നതെമനുദ്യം

മുന്പന്തമയമല്ഡകഒാണവരഒാനുദ്യം  അവരക്കുചവണമ  ചവദമകള്  ഒരുക്കഒാനുമുളള

നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വഒാസവന്:  സര,  നമശ്ചയമഒായദ്യം  ഭമന്നചശഷമക്കഒാരക്കക്ക്

പ്രചതെദക പരമഗണന ഡകഒാടുത്തെ സരക്കഒാരഒാണമതെക്ക്. അവരുഡട നഒാനഒാതെരത്തെമലളള

വമഷയങ്ങളമല്  സഒാമൂഹമകവദ്യം  സഒാദ്യംസഒാരമകവമഒായ  ഉയരച്ചയ്ക്കുചവണമ

ബഡ്ജറമല്ത്തെഡന്ന തുക നസ്പീക്കമവച്ചക്ക് അത്തെരദ്യം കഒാരദങ്ങളമലെമടഡപ്പെടമട്ടുണക്ക്. കലെഒാ-
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സഒാദ്യംസഒാരമക രദ്യംഗഡത്തെ പ്രവരത്തെനഡത്തെയദ്യം പരമചപഒാഷമപ്പെമക്കുന്നതെഒാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    എ  .    ഡക  .    എദ്യം  .    അഷ്റഫക്ക്  : സര,   ഭഒാഷകളുഡടയദ്യം  കലെകളുഡടയദ്യം

സദ്യംസഒാരങ്ങളുഡടയദ്യം വമളനമലെമഒാണക്ക് മചഞശസരദ്യം.  കന്നടയമഡലെ പ്രഥമ രഒാഷകവമ

ചഗഒാവമന്ദ  ഡഡപ  23  ഭഒാഷകളമല്  നഒാടകവദ്യം  കവമതെയദ്യം  രചമച്ചക്ക്  സഒാഹമതെദ

ചലെഒാകത്തെക്ക്  ഒരു  നകത്രമഒായമ  ജസലെമച്ചുനമഡന്നഒാരു  വദക്തമതെസമഒാണക്ക്.

അചദ്ദേഹത്തെമഡന ചപരമല് മചഞശസരത്തെക്ക് ജനമച്ച ചഡെഒാ.  എദ്യം.  വസ്പീരപ്പെ ഡമഒായക്ക് ലെമ

സമ.എസക്ക്.ആര. ഫണമലൂഡട ഗമളമവമണ എന്ന അഞക്ക് ചകഒാടമ രൂപയഡട പദതെമ

ചകരളത്തെമഡന  ബഹുമഒാനദനഒായ  മുഖദമനമ  ശസ്പീ.  പമണറഒായമ  വമജയനുദ്യം

കരണ്ണഒാടകത്തെമഡന  അന്നഡത്തെ  മുഖദമനമ  ശസ്പീ.  സമദരഒാമയയദ്യം

സദ്യംയക്തമഒായഒാണക്ക്  എഡന  നഒാടമനുചവണമ  സമരപ്പെമച്ചതെക്ക്.  ഏറവദ്യം  മമകച്ച

കലെഒാരൂപങ്ങളഒായ  യകഗഒാനദ്യം,  മപ്യൂസമയവമടക്കമുളള  ചകരളത്തെമനക്ക്

വരുമഒാനമുണഒാക്കുന്ന  ഒരു  ടൂറമസദ്യം  പദതെമയഒാണമതെക്ക്.  ഇചപ്പെഒാഴുദ്യം  ഡചറമഡയഒാരു

ഫണമഡന കുറവമൂലെദ്യം അതെക്ക്  നഒാശത്തെമഡന വക്കത്തെഒാണക്ക്.  ഒരു മസ്പീറമദ്യംഗക്ക്  വമളമച്ചക്ക്

അതെമഡന രകമക്കഒാന് നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വഒാസവന്:  സര,  നമശ്ചയമഒായദ്യം സമസ്പീപകഒാലെ ഭഒാവമയമല്
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അതുസദ്യംബനമച്ചക്ക്  മസ്പീറമദ്യംഗക്ക്  വമളമച്ചക്ക്  പരമഹരമക്കഒാനഒാവശദമഒായ  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കഒാദ്യം.

ശസ്പീ  .    എച്ചക്ക്  .    സലെഒാദ്യം  : സര,  ചകരളത്തെമഡന  കഒാസമക്കല്  രദ്യംഗകലെകളുദ്യം

അനുഷഒാന കലെഒാരൂപങ്ങളുദ്യം ഉള്ചചരത്തുഡകഒാണക്ക് തെനതെക്ക് നഒാടകദ്യം സൃഷമക്കഡപ്പെട

കഒാവഒാലെദ്യം  നഒാരഒായണപ്പെണമക്കരക്കുദ്യം  മലെയഒാള  സമനമമ  നഒാടക  രദ്യംഗത്തെക്ക്

നമറസഒാന്നമദദമഒായമരുന്ന  ഡനടുമുടമ  ചവണുവമനുദ്യം  സ്മഒാരകദ്യം  നമരമ്മമക്കഒാന്

നഒാളമതുവഡരയദ്യം  കഴെമഞമടമല.  കലെഒാസഒാദ്യംസഒാരമക  ചമഖലെയക്ക്  അമൂലെദ

സദ്യംഭഒാവനകള്  നല്കമയ  കഒാവഒാലെദ്യം  നഒാരഒായണപ്പെണമക്കര,  ഡനടുമുടമ  ചവണു

എന്നമവരുഡട  ചപരമല് ഉചമതെമഒായ സ്മഒാരകദ്യം  നമരമ്മമക്കഒാനഒാവശദമഒായ നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വഒാസവന്:  സര,   ഡഡനസരഗ്ഗസ്പീയതെയഡട

നഒാടദഒാവതെഒാരമഒായമരുന്ന  ഡനടുമുടമ  ചവണുവമനുദ്യം  കഒാവഒാലെദ്യം

നഒാരഒായണപ്പെണമക്കരക്കുദ്യം സ്മഒാരകദ്യം നമരമ്മമക്കുഡമന്നക്ക് ഞഒാന് മുമ്പക്ക് ബഹുമഒാനഡപ്പെട

അദ്യംഗത്തെമഡന  ചചഒാദദത്തെമനുള്ള  മറുപടമയഒായമ  സൂചമപ്പെമച്ചുകഴെമഞ.  അതെക്ക്

ഭഒാവമയമല് ആചലെഒാചമക്കുന്നതെഒാണക്ക്. 
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ചഡെഒാ  .    എന്  .    ജയരഒാജക്ക്  : സര,  ഇവമഡട  ചചഒാദദത്തെമല്  സൂചമപ്പെമച്ച

സഒാദ്യംസഒാരമക  നമലെയങ്ങളമഡലെഒാന്നക്ക്  ചകഒാടയദ്യം  ജമലയമഡലെ  കഒാഞമരപ്പെള്ളമ

നമചയഒാജകമണ്ഡലെത്തെമഡലെ  ലെളമതെഒാദ്യംബമക  അന്തരജനത്തെമഡന

നഒാമചധയത്തെമലള്ള  സഒാദ്യംസഒാരമക  നമലെയമഒാണക്ക്.   അതെമനുള്ള  സലെദ്യം

ഏഡറടുക്കഒാനുളള നടപടമ ഏതെഒാണക്ക് പൂരത്തെസ്പീകരമച്ചക്ക് അതെക്ക് 91 ചനഒാടമഫമചക്കഷഡന

ഘടദ്യംവഡര  എത്തെമയതെഒാണക്ക്.  കമഫ്ബമയമല്നമന്നക്ക്  ചനരഡത്തെ  നഒാലെക്ക്  ചകഒാടമ

എണ്പതെക്ക് ലെകദ്യം രൂപയഒാണക്ക് ലെഒാനക്ക് അകസമസമഷനുചവണമ നല്കമയതെക്ക്. പഡക,

കളകറുഡട  പുതെമയ  വഒാലെക്യുചവഷനനുസരമച്ചക്ക്  ആറക്ക്  ചകഒാടമ  പത്തെക്ക്  ലെകദ്യം

രൂപചയഒാളദ്യം  വരുനണക്ക്.  അഡെസ്പീഷണലെഒായമ  ഫണക്ക്  കമടഒാത്തെതെമനതെഒാല്

തെലഒാലെചത്തെക്കക്ക്  ഡപന്ഡെമദ്യംഗമല്  വച്ചമരമക്കുകയഒാഡണന്നഒാണക്ക്  ഞഒാന്

മനസമലെഒാക്കുന്നതെക്ക്.  ധനകഒാരദ  വകുപ്പുദ്യം  കമഫ്ബമയമഒായമ  കൂടമയഒാചലെഒാചമച്ചക്ക്

ഉചമതെമഒായ  നടപടമ  സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ;  ചനരഡത്തെ  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  മുന്മനമ

ശസ്പീ.  സജമഡചറമയഒാന്  വളഡര  ഇനമചഷദറസ്പീവക്ക്  എടുഡത്തെഒാരു  ചപ്രഒാജകഒാണതെക്ക്.

പ്രചതെദകമച്ചക്ക്  ചകഒാടയദ്യം  ജമലയഡട  മനമഡയന്ന  രസ്പീതെമയമല്കൂടമ  കലെഒാരദ്യംഗഡത്തെ

വളഡരയധമകദ്യം  ചസ്നേഹമക്കുന്ന  ആഡളന്ന  നമലെയമല്  ആ  ചപ്രഒാജകക്ക്
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നടപ്പെമലെഒാക്കഒാനുളള നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വഒാസവന്:  സര,  പ്രസ്തുതെ  പദതെമ  നടപ്പെമലെഒാക്കഒാനുള്ള

അധമക  തുക  ആവശദഡപ്പെട്ടുഡകഒാണക്ക്  കത്തെക്ക്  ഡകഒാടുത്തുകഴെമഞമട്ടുണക്ക്.  ബഒാക്കമ

കഒാരദങ്ങള് ശദമക്കുന്നതെഒാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    നഇൗഷഒാദക്ക്  : സര,  ഭഒാവമ  ചകരളത്തെമഡന  സഒാദ്യംസഒാരമക

കലെഒാനഒായകന്മേഒാഡര സൃഷമഡച്ചടുക്കുന്ന, അവരക്കക്ക് അതെമനഒാവശദമഒായ പരമശസ്പീലെനദ്യം

നല്കുന്ന  ഡകഒാലദ്യം  ജവഹര  ബഒാലെഭവനമഡലെ  അദദഒാപകരക്കക്ക്  ശമ്പളദ്യം

കുടമശ്ശമകയഒാണക്ക്.  അവമഡടനമനളള  വരുമഒാനവദ്യം  സരക്കഒാരമഡന  ഗ്രഒാന്റുദ്യം

ഉപചയഒാഗമച്ചഒാണക്ക്  അവരക്കക്ക്  ശമ്പളദ്യം  നലമഡക്കഒാണമരമക്കുന്നതെക്ക്.  ചകഒാവമഡെക്ക്

കഒാലെഘടത്തെമനുചശഷദ്യം  അവരക്കക്ക്  തെനതെഒായ  വരുമഒാനദ്യം  നചന്നകുറഞ.

അതുഡകഒാണതെഡന്ന അവരക്കക്ക് നമലെവമല് ലെഭമക്കഒാനുളള കുടമശ്ശമക എത്രയദ്യംചവഗദ്യം

ഡകഒാടുത്തെക്ക് തെസ്പീരക്കഒാനുളള നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വഒാസവന്: സര, നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുന്നതെഒാണക്ക്.

ശസ്പീ  .       രഒാമചന്ദ്രന്  കടന്നപ്പെള്ളമ  : ചകഒാവമഡെക്ക്  മഹഒാമഒാരമയഡട

പ്രതെദഒാഘഒാതെത്തെമല്  ഏറവദ്യം  ദുരമതെദ്യം  അനുഭവമക്കുന്നതെക്ക്  കലെഒാകഒാരന്മേഒാരഒാണക്ക്.
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അവരുഡട  പുനരുദഒാരണ  പ്രവരത്തെനങ്ങള്  സരക്കഒാര  ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.  അതെക്ക്

പ്രഒാവരത്തെമകമഒാക്കഒാനഒാവശദമഒായ  അടമയന്തര  നടപടമകള്  ആവശദമഒാണക്ക്.

ഇന്നഡത്തെ  വരത്തെമഒാന  പത്രങ്ങളമല്  വഡന്നഒാരു  വഒാരത്തെയണക്ക്.

ശചദയനഒാഡയഒാരു  കലെഒാകഒാരന്  ഇന്നഡലെ  നമരദഒാതെനഒായമ.  അചദ്ദേഹത്തെമഡന

മൃതെശരസ്പീരദ്യം  ഏറ്റുവഒാങ്ങഒാന്  ആളമഡലന്ന  വഒാരത്തെയഒാണക്ക്  പത്രമഒാധദമങ്ങളമലൂഡട

പുറത്തു വന്നമരമക്കുന്നതെക്ക്. അക്കഒാരദദ്യം ശദയമല്ഡപ്പെടമട്ടുചണഒാ; അതെമനഒാവശദമഒായ

നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വഒാസവന്:  സര,  ഇന്ദുചലെഖയമല്  അഭമനയമച്ച

രഒാജക്ക്  ചമഒാഹനനഒാണക്ക്  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപ്പെമച്ച  കലെഒാകഒാരന്.

അചദ്ദേഹത്തെമഡന  മൃതെശരസ്പീരദ്യം  ഏറ്റുവഒാങ്ങഒാന്  ചലെചമത്ര  അക്കഒാഡെമമക്കക്ക്

സഒാദ്യംസഒാരമക വകുപ്പെക്ക് ഇന്നഡലെത്തെഡന്ന നമരചദ്ദേശദ്യം ഡകഒാടുത്തെമട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ഡക  .    വമ  .    സചമഷക്ക്: സര,  സമനമമ സമൂഹത്തെമല് വലെമയ സസഒാധസ്പീനദ്യം

ഡചലത്തുന്ന  വളഡര  പ്രധഒാനഡപ്പെഡടഒാരു  ചമഖലെയഒാണക്ക്.  സമസ്പീപകഒാലെത്തെക്ക്

പുറത്തെമറങന്ന  നപ്യൂജനചറഷന്  സമനമമകളമല്  ലെഹരമ,  ആക്രമണദ്യം,  പ്രണയദ്യം

നമരസമച്ചഒാല്  ഉടന്ചപഒായമ  ഡകഒാല്ലുക,  ചമഒാഷണദ്യം  ഇതെമഡനലഒാദ്യം  വലെമയ
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സസസ്പീകഒാരദതെ  ലെഭമക്കുന്ന  നമലെയമലെഒാണക്ക്  അവതെരമപ്പെമക്കുന്നതെക്ക്.  ആവമഷ്കഒാര

സസഒാതെനദഡത്തെ  തെടയണഡമന്നല  ഞഒാന്  പറയന്നതെക്ക്.  നമ്മുഡട  കള്ച്ചറമനുദ്യം

ഡസകപ്യൂലെര  കഒാഴ്ചപ്പെഒാടമനുദ്യം  വമരുദമഒായ  കണനമലഒാത്തെ  ഒചടഡറ  കഒാരദങ്ങള്

വരമകയഒാണക്ക്. ഇതെമഡനതെമഡര ഇടഡപടഒാന് സഒാദ്യംസഒാരമക വകുപ്പെമനക്ക് സഒാധമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വഒാസവന്:  സര,  സമനമമയമഡലെ  ഡതെറഒായ  വശങ്ങളമല്

ഡസന്സര ചബഒാരഡെമനക്ക് ഇടഡപടഒാന് കഴെമയന്നമടചത്തെഒാളദ്യം ഇടഡപടുനണക്ക്. മറ്റുളള

ആവമഷ്കഒാര  സസഒാതെന്തദഡത്തെ  ധമക്കരമക്കഒാചനഒാ  നമചഷധമക്കഒാചനഒാ  സരക്കഒാരമനക്ക്

കഴെമയമല.  ഏതെക്ക്  സസസ്പീകരമക്കണദ്യം  ഏതെക്ക്  സസസ്പീകരമചക്കണഡയന്നക്ക്

തെസ്പീരുമഒാനമക്കഒാനുളള  അവകഒാശദ്യം  ചസഒാതെഒാവമനുണക്ക്.  ആ  വമധത്തെമല്കൂടമ

ഇക്കഒാരദദ്യം ഡഡകകഒാരദദ്യം ഡചയഒാവന്നതെഒാണക്ക്. 

പടമകജഒാതെമ, പടമകവർഗ്ഗ വമദദഒാർത്ഥമകൾക്കുള്ള ആനുകൂലെദങ്ങൾ 

(*363) ശസ്പീ  .   മുഹമ്മദക്ക് മുഹസമന്  :
ശസ്പീ  .   വമ  .   ശശമ  :
ശസ്പീ  .   ജമ  .   എസക്ക്  .   ജയലെഒാല്: 
ശസ്പീ  .   പമ  .   ബഒാലെചന്ദ്രന്: തെഒാഡഴെ  കഒാണുന്ന  ചചഒാദദങ്ങള്ക്കക്ക്

പടമകജഒാതെമ,  പടമകവരഗ്ഗ,  പമന്നഒാക്ക  വമഭഒാഗ  ചകമ വദ്യം  ചദവസസവദ്യം

പഒാരലെഡമനറമകഒാരദവദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമഒാ:
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(എ)സദ്യംസഒാനത്തെക്ക്  സസഒാശയ  വമദദഒാഭദഒാസ  സഒാപനങ്ങൾ  പടമകജഒാതെമ

വമഭഒാഗത്തെമൽഡപ്പെട  വമദദഒാർത്ഥമകളുഡട  ടപ്യൂഷൻ  ഫസ്പീസക്ക്  അദദയന

വർഷഒാരദ്യംഭത്തെമൽ  തെഡന്ന  ആവശദഡപ്പെടുന്ന  സഒാഹചരദത്തെമല്  പടമകജഒാതെമ

വമഭഒാഗത്തെമൽഡപ്പെട  വമദദഒാർത്ഥമകൾക്കുണഒായമട്ടുള്ള  ബുദമമുട്ടുകൾ

ശദയമൽഡപ്പെടമട്ടുചണഒാ;  എങമൽ  ആയതെക്ക്  പരമഹരമക്കുന്നതെമനക്ക്  സസസ്പീകരമച്ച

നടപടമകള് വമശദമഒാക്കുചമഒാ; 

(ബമ)  രണര  ലെകദ്യം  രൂപയമൽ  കൂടുതെൽ  വഒാർഷമക  വരുമഒാനമുള്ള

കുടുദ്യംബങ്ങളമൽ  നമനള്ള  പടമകജഒാതെമ  വമഭഒാഗത്തെമൽഡപ്പെട  വമദദഒാർത്ഥമകഡള

ചകന്ദ്ര  ഗവൺഡമനക്ക്  ചസഒാളർഷമപ്പെമൽ  നമഡന്നഒാഴെമവഒാക്കമയ  സഒാഹചരദത്തെമല്

പ്രസ്തുതെ  വമഭഒാഗക്കഒാരുഡട  വമദദഒാഭദഒാസദ്യം  തുടരുന്നതെമനുചവണമ  സദ്യംസഒാന

സർക്കഒാർ സസസ്പീകരമച്ച നടപടമകൾ വദക്തമഒാക്കുചമഒാ; 

(സമ)  ഡമസക്ക്  ഫസ്പീസക്ക്,  ചഹഒാസൽ  ഫസ്പീസക്ക്  എന്നസ്പീ  ഇനങ്ങളമൽ  ചകന്ദ്ര

സർക്കഒാർ  നൽകുന്ന  തുക  അപരദഒാപ്തമഒായ  സഒാഹചരദത്തെമൽ  സദ്യംസഒാന

സർക്കഒാർ  മതെമയഒായ  തുക  പ്രസ്തുതെ  ആവശദത്തെമചലെക്കക്ക്  നൽകുന്നതെമനക്ക്

തെസ്പീരുമഒാനമച്ചമട്ടുചണഒാ; വദക്തമഒാക്കുചമഒാ; 
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(ഡെമ)  സദ്യംസഒാനഡത്തെ  പ്രചതെദക  സഒാഹചരദത്തെമൽ  പടമകജഒാതെമ,

പടമകവർഗ്ഗ വമഭഒാഗങ്ങളമൽഡപ്പെട വമദദഒാർത്ഥമകൾക്കക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂലെദങ്ങൾ

വർദമപ്പെമക്കുന്നതെമനക്ക് പദതെമയചണഒാ; വമശദമഒാക്കുചമഒാ? 

പടമകജഒാതെമ,  പടമകവരഗ്ഗ,  പമന്നഒാക്ക  വമഭഒാഗ  ചകമ വദ്യം  ചദവസസവദ്യം

പഒാരലെഡമനറമകഒാരദവദ്യം വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .   ഡക  .   രഒാധഒാകൃഷ്ണന്): സര, 

(എ - സമ) ശദയമൽഡപ്പെടമട്ടുണക്ക്. 2021-22 വർഷദ്യം മുതെൽ ചപഒാസക്ക്ഡമടമകക്ക്

ചസഒാളർഷമപ്പെക്ക്  പദതെമയഡട  മഒാർഗ്ഗനമർചദശങ്ങളമൽ ചകന്ദ്ര സർക്കഒാർ ചഭദഗതെമ

വരുത്തുകയണഒായമ.  ഇതുപ്രകഒാരദ്യം  പടമകജഒാതെമ  വമദദഒാർത്ഥമകളുഡട  ബഒാങക്ക്

അക്കഇൗണമചലെക്കക്ക്  മഒാത്രചമ  ചസഒാളർഷമപ്പെക്ക്  തുക  നൽകഒാവൂഡവന്ന  വദവസ

ഉൾഡപ്പെടുത്തുകയദ്യം ഡചയ.  ടപ്യൂഷൻ ഫസ്പീസദ്യം അതുചപഒാലള്ള മറക്ക്  ഫസ്പീസകഡളലഒാദ്യം

സഒാപനത്തെമനക്ക്  ചനരമട്ടു  നൽകുകഡയന്ന സദ്യംസഒാന സർക്കഒാർ വർഷങ്ങളഒായമ

തുടർന വരുന്ന രസ്പീതെമ നമലെനമർത്തുന്നതെമനഒായമ ചകന്ദ്ര മഒാനദണ്ഡങ്ങളമൽ ഇളവക്ക്

ചതെടമ  സദ്യംസഒാന  സർക്കഒാർ  നമരവധമ  തെവണ  ചകന്ദ്രസർക്കഒാരമഡന

സമസ്പീപമച്ചുഡവങമലദ്യം പുതുക്കമയ മഒാർഗ്ഗനമർചദശങ്ങളമൽ ഇളവ വരുത്തെഒാൻ ചകന്ദ്രദ്യം

തെയഒാറഒായമല.  ചകന്ദ്ര  സർക്കഒാർ  നമശ്ചയമക്കുന്ന  നമരക്കമലള്ള  ആനുകൂലെദവദ്യം
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ടപ്യൂഷൻ  ഫസ്പീസക്ക്  ഉൾഡപ്പെഡടയള്ള  ഫസ്പീസമനങ്ങളുദ്യം  വമദദഒാർത്ഥമകളുഡട

അക്കഇൗണമചലെക്കുതെഡന്ന  നൽകണഡമനദ്യം  അലഒാത്തെ  പകദ്യം  പദതെമക്കഒായമ

വകയമരുത്തെമയമട്ടുള്ള  ചകന്ദ്ര  വമഹമതെദ്യം  നഷഡപ്പെടുഡമനദ്യം  വദവസ

ഡചയ്യുകയണഒായമ. ഇതെമഡനത്തുടർന്നക്ക് ചകന്ദ്ര വമഹമതെദ്യം നഷഡപ്പെടഒാതെമരമക്കഒാനഒായമ

സദ്യംസഒാന  സർക്കഒാർ  2021-22  വർഷദ്യം  മുതെൽ  പുതുക്കമയ  രസ്പീതെമയമചലെയക്ക്

മഒാറുന്നതെമനക്ക്  നമർബനമതെമഒായമ.  പുതുക്കമയ  ചപഒാസക്ക്ഡമടമകക്ക്  ചസഒാളർഷമപ്പെക്ക്

വമതെരണ  രസ്പീതെമയമൽ  സദ്യംസഒാനഡത്തെ  സസഒാശയ  മഒാചനജുഡമന്റുകൾ

സർക്കഒാരമഡന  അവരുഡട  ആശങകൾ  അറമയമക്കുകയദ്യം  ഡചയ.  അതെമഡന

ഭഒാഗമഒായമ വകുപ്പുമനമ തെലെത്തെമൽ സസഒാശയ മഒാചനജുഡമനക്ക് പ്രതെമനമധമകളുമഒായമ

ഈ  വമഷയദ്യം  ചർച്ച  ഡചയ്യുകയണഒായമ.  പ്രസ്തുതെ  ചർച്ചയമൽ,  ചപഒാസക്ക്ഡമടമകക്ക്

ചസഒാളർഷമപ്പെക്ക്  പദതെമയഡട  പുതുക്കമയ  വമതെരണ  രസ്പീതെമയമഒായമ

സഹകരമക്കഒാഡമനദ്യം  സസഒാശയ  മഒാചനജുഡമനക്ക്  പ്രതെമനമധമകൾ  സർക്കഒാരമനക്ക്

ഉറപ്പു  നൽകുകയദ്യം  ഡചയമട്ടുണക്ക്.  ഇ-ഗ്രഒാനക്ക്സക്ക്  അചപകഒാ  സമർപ്പെണത്തെമനുള്ള

സമയത്തു  തെഡന്ന  അർഹതെയള്ള  എലഒാ  പടമകജഒാതെമ  വമഭഒാഗ

വമദദഒാർത്ഥമകൾക്കുദ്യം  വസറമൽ  നമനദ്യം  ഫ്രെസ്പീഷമപ്പെക്ക്  കഒാർഡെക്ക്  ഡെഇൗൺചലെഒാഡെക്ക്
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ഡചയ്യുന്നതെമനുള്ള സദ്യംവമധഒാനദ്യം ഏർഡപ്പെടുത്തുന്ന കഒാരദദ്യം പരമചശഒാധമക്കുന്നതെഒാണക്ക്.

ഈ  കഒാർഡെക്ക്  മുൻകൂർ  ഫസ്പീസക്ക്  അടയഒാഡതെ  തെഡന്ന  നമശ്ചമതെ  സഒാപനത്തെമൽ

പ്രചവശനദ്യം  ചനടുന്നതെമനക്ക്  വമദദഒാർത്ഥമകൾക്കക്ക്  ഉപചയഒാഗമക്കുവഒാൻ

സഒാധമക്കുന്നതെഒാണക്ക്.  സഒാപനത്തെമല് ഫ്രെസ്പീഷമപ്പെക്ക്  കഒാർഡുള്ള വമദദഒാർത്ഥമകൾക്കക്ക്

മുൻകൂർ ഫസ്പീസക്ക് വഒാങ്ങഒാഡതെ പ്രചവശനദ്യം നൽകുന്നതെമനക്ക് ബഒാധദസരുമഒായമരമക്കുദ്യം.

ഇത്തെരത്തെമൽ പ്രചവശനദ്യം ചനടുന്ന വമദദഒാർത്ഥമകളുഡട അക്കഇൗണമചലെയക്ക് ഫസ്പീസക്ക്

തുക  സർക്കഒാർ  ഡക്രഡെമറക്ക്  ഡചയഒാൽ  ഏഴെക്ക്  ദമവസത്തെമനകദ്യം  സഒാപനത്തെമൽ

ഒടുക്കഒാനുള്ള തുക വമദദഒാർത്ഥമകൾ ഒടുക്കമയമരമക്കണദ്യം.  ഇതെമനഒായമ അചപകഒാ

സമർപ്പെണ  സമയത്തുതെഡന്ന  വമദദഒാർത്ഥമകളമൽനമനദ്യം  ഓൺവലെനഒായമ

കരഒാർപത്രമക  ലെഭദമഒാക്കുന്നതുമഒാണക്ക്.  അത്തെരത്തെമൽ  സസഒാശയ  വമദദഒാഭദഒാസ

സഒാപനങ്ങൾക്കുള്ള  ആശങ  അകറഒാനുദ്യം  പടമകജഒാതെമ  വമദദഒാർത്ഥമകളുഡട

പ്രചവശനദ്യം  ബുദമമുടമലഒാഡതെ  നടത്തെഒാൻ  സഒാധമക്കുഡമന്നഒാണക്ക്  സർക്കഒാർ

പ്രതെസ്പീകമക്കുന്നതെക്ക്.  സദ്യംസഒാന സർക്കഒാർ ചനരചത്തെതെഡന്ന പടമകജഒാതെമ വമഭഒാഗ

വമദദഒാർത്ഥമകൾക്കക്ക്  വരുമഒാന  പരമധമ  പരമഗണമക്കഒാഡതെയഒാണക്ക്  ചസഒാളർഷമപ്പെക്ക്

നൽകമ  വന്നമരുന്നതെക്ക്.  പുതുക്കമയ  ചകന്ദ്ര  മഒാർഗ്ഗനമർചദ്ദേശത്തെമഡന
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പശ്ചഒാത്തെലെത്തെമൽ കുടുദ്യംബ വഒാർഷമക വരുമഒാനദ്യം 2.50 ലെകദ്യം രൂപയക്ക് മുകളമലള്ള

പടമകജഒാതെമ  വമദദഒാർത്ഥമകഡള  ചസഒാളർഷമപ്പെമൽനമനദ്യം  ചകന്ദ്ര  സർക്കഒാർ

ഒഴെമവഒായമട്ടുഡണങമലദ്യം  സദ്യംസഒാന  സർക്കഒാർ  പ്രസ്തുതെ  വമഭഒാഗദ്യം

വമദദഒാർത്ഥമകൾക്കുദ്യം അർഹമഒായ ചസഒാളർഷമപ്പെക്ക്  നൽകുന.  ഇതെമനുള്ള ഡചലെവക്ക്

പൂർണ്ണമഒായദ്യം സദ്യംസഒാന സർക്കഒാർ നൽകുന.

ചകന്ദ്ര സർക്കഒാർ ഡമസക്ക് ഫസ്പീസക്ക്, ചഹഒാസൽ ഫസ്പീസക്ക് ഇനങ്ങളമൽ പടമകജഒാതെമ

വമഭഒാഗദ്യം  വമദദഒാർഥമകൾക്കക്ക്  മതെമയഒായ  തുക  നൽകുന്നമല.  ചകഒാഴ്സുകഡള

ഗ്രൂപ്പുകളഒായമ  തെമരമക്കുകയദ്യം  ഓചരഒാ  ഗ്രൂപ്പെമനുദ്യം  ഒരു  നമശ്ചമതെ  പ്രതെമവർഷ  തുക

നൽകുകയമഒാണക്ക്  ഡചയ്യുന്നതെക്ക്.  എന്നഒാൽ  സദ്യംസഒാന  സർക്കഒാർ  ഇതെമനുപുറഡമ

ചഹഒാസലെറഒായ  എലഒാ  ചപഒാസക്ക്ഡമടമകക്ക്  വമദദഒാർത്ഥമകൾക്കുദ്യം  പ്രതെമമഒാസദ്യം

പരമഒാവധമ  4500/-  രൂപ  (പ്രതെമവർഷദ്യം  45000/-)  വഡര  ചഹഒാസൽ

ഫസ്പീസമനത്തെമൽ  നൽകുനണക്ക്.  ഇചപ്പെഒാൾ  നൽകമവരുന്ന  ചഹഒാസൽ  ഫസ്പീസക്ക്

വർദമപ്പെമക്കുന്നതെക്ക് സർക്കഒാരമഡന പരമഗണനയമലള്ള കഒാരദമഒാണക്ക്.

(ഡെമ)  നമലെവമൽ  പടമകജഒാതെമ,  പടമകവർഗ്ഗ  വമഭഒാഗങ്ങളമൽഡപ്പെട

വമദദഒാർത്ഥമകൾക്കക്ക്  സർക്കഒാർ/യൂണമചവഴ്സമറമ/അഡമഷൻ  ഫസ്പീ  ഡറഗുചലെററമ
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കമ്മമറമ നമശ്ചയമക്കുന്ന ഫസ്പീസഒാനുകൂലെദങ്ങളുദ്യം വർദമപ്പെമച്ച നമരക്കമലള്ള,  ലെദ്യംപദ്യം

ഗ്രഒാനക്ക്,  വസപ്പെനക്ക് മുതെലെഒായവയദ്യം അനുവദമക്കുനണക്ക്.  പടമകജഒാതെമ,  പടമകവർഗ്ഗ

വമഭഒാഗങ്ങളമൽഡപ്പെട  വമദദഒാർത്ഥമകൾക്കക്ക്  നൽകുന്ന  ചസഒാളർഷമപ്പെക്ക്

കഒാലെഒാകഒാലെങ്ങളമൽ  ബഒാബു  വമജയനഒാഥക്ക്  കമ്മസ്പീഷൻ  ശമപഒാർശയഡട

അടമസഒാനത്തെമൽ വർദമപ്പെമക്കുന്നതെഒാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മദക്ക്  മുഹസമന്:  സര,  ഒരു  കഒാലെത്തെക്ക്  അകരഒാഭദഒാസദ്യം  ജഒാതെമ

വദവസ  കഒാരണദ്യം  നമചഷധമക്കഡപ്പെട  ജനതെയക്ക്  ഇചപ്പെഒാള്  ചകന്ദ്രത്തെമഡന

പുതുക്കമയ  മഒാനദണ്ഡപ്രകഒാരദ്യം  അരഹമഒായ  ചസഒാളരഷമപ്പെക്ക്  നമചഷധമക്കഡപ്പെടുന്ന

സമസ്പീപനമഒാണക്ക്  ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാര  വസ്പീണദ്യം  സസസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതെക്ക്.  എന്നഒാല്

അവഡരക്കൂടമ  ഉള്ഡപ്പെടുത്തെഒാന്  ഈ  സരക്കഒാര  പദതെമ  വച്ചതെമഡന  ഞഒാന്

പ്രചതെദകദ്യം അഭമനന്ദമക്കുകയഒാണക്ക്.  എഡന ചചഒാദദദ്യം, വമചദശ രഒാജദങ്ങളമല് ഉന്നതെ

വമദദഒാഭദഒാസത്തെമനുചവണമ  ഏറവദ്യം  മമകച്ച  യൂണമചവഴ്സമറമകളമല്  അഡമഷന്

കമട്ടുന്ന  എസക്ക്.സമ.  വമഭഒാഗത്തെമല്ഡപ്പെടുന്ന,  സഒാമ്പത്തെമകമഒായമ  പമചന്നഒാക്കദ്യം

നമല്ക്കുന്ന  വമദദഒാരത്ഥമകള്ക്കക്ക്  അഡമഷന്  കമടഒാനുദ്യം  തുടരന്നക്ക്  പഠമക്കഒാനുദ്യം

എഡന്തലഒാദ്യം സഹഒായമഒാണക്ക് നല്കുന്നതെക്ക്;  അത്തെരത്തെമല് കുടമകള്ക്കക്ക് സഹഒായദ്യം
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നല്കമ വരുനചണഒാ?

ശസ്പീ  .   ഡക  .   രഒാധഒാകൃഷ്ണന്: സര, പടമകജഒാതെമ പടമകവരഗ്ഗ വമഭഒാഗത്തെമല്ഡപ്പെട

കുടമകള്ക്കക്ക്  ഏറവദ്യം  മമകച്ച  പഠനസഇൗകരദങ്ങഡളഒാരുക്കഒാനഒാണക്ക്  സരക്കഒാര

ശദമക്കുന്നതെക്ക്.  വമചദശഡത്തെ  പ്രധഒാനഡപ്പെട  യൂണമചവഴ്സമറമയമല്

പഠമക്കുന്നതെമനുചവണ  സഇൗകരദഡമഒാരുക്കുന്നതെമഡനക്കുറമച്ചഒാണക്ക്  ബഹുമഒാനഡപ്പെട

അദ്യംഗദ്യം  അവസഒാനമഒായമ  ഇവമഡട  സൂചമപ്പെമച്ചതെക്ക്.  പമ.ജമ.,  പമ.എച്ചക്ക്.ഡെമ.

ചകഒാഴ്സുകള്ക്കക്ക് പഠമക്കഒാനുള്ള സഇൗകരദദ്യം ഡചയഡകഒാടുക്കഒാന് ചവണമയഒാണക്ക് വമചദശ

പഠന  സഹഒായദ്യം  നല്കുന്നതെക്ക്.   ഈ  സരക്കഒാര  അധമകഒാരത്തെമല്

വന്നതെമനുചശഷദ്യം  (ഇന്നഡലെ വഡര) 175  കുടമകള്ക്കക്ക് വമചദശത്തെക്ക് പഠമക്കഒാനുള്ള

സഇൗകരദദ്യം ഡചയഡകഒാടുത്തെമട്ടുണക്ക്.  മുന്കഒാലെങ്ങളമല്നമന്നക്ക് വദതെദസ്തമഒായമ വമചദശ

പഠനത്തെമനക്ക്  കൂടുതെല്  സഇൗകരദങ്ങള്  ഡചയഡകഒാടുക്കുകഡയന്ന  നമലെപഒാടഒാണക്ക്

ഗവണ്ഡമനക്ക് സസസ്പീകരമച്ചമരമക്കുന്നതെക്ക്. 

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മദക്ക് മുഹസമന്: സര,  പടഒാമ്പമയമല് 1989-ല് രണക്ക് നമലെകളുള്ള

ഒരു പ്രസ്പീ-ഡമടമകക്ക് ചഹഒാസലെമഡന നമരമ്മഒാണദ്യം പൂരത്തെമയഒാക്കമയതെഒാണക്ക്. എന്നഒാല്

2010-നുചശഷദ്യം  അവമഡട  കുടമകള്  അഡമഷഡനടുക്കഒാത്തെ
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സഒാഹചരദമുണഒാകുകയദ്യം  ഇചപ്പെഒാള്  ഏകചദശദ്യം  നമലെച്ചുചപഒായമരമക്കുകയമഒാണക്ക്.

വളഡര  നഡലഒാരു  ഡകടമടമഒായമരുഡന്നങമല്  ഇചപ്പെഒാഴെതെക്ക്  വളഡര  ചമഒാശമഒായമ

മഒാറമഡക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണക്ക്.  നമരവധമ  തെവണ  ബനഡപ്പെട  ഡെമപ്പെഒാരട്ടുഡമനമല്

അറമയമച്ചമട്ടുദ്യം  അവരതെക്ക്  നവസ്പീകരമച്ചമടമല.  അടമയന്തരമഒായമ  ഡകടമടത്തെമഡന

ഡമയമനനന്സക്ക്  നടത്തെമ  അവമഡട  പടമകജഒാതെമ  വമഭഒാഗത്തെമനക്ക്  മുന്ഗണനയള്ള

ചപഒാളമഡടകമകക്ക് ആരദ്യംഭമക്കഒാനുള്ള സമസ്പീപനദ്യം സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:  സര,  എസക്ക്.സമ.   വമഭഒാഗത്തെമഡന പ്രസ്പീ-ഡമടമകക്ക്

ചഹഒാസലകളമല്  ഈ പ്രചതെദക സഒാഹചരദത്തെമല്  കുടമകളുഡട  എണ്ണദ്യം വളഡര

കുറഞവരുനണക്ക്.  പടഒാമ്പമയമഡലെ  പ്രസ്പീ-ഡമടമകക്ക്  ചഹഒാസലെമഡന  കഒാരദദ്യം

ബഹുമഒാനഡപ്പെട  എദ്യം.എല്.എ.  ചനരഡത്തെ  സൂചമപ്പെമച്ചമരുന്നതെഒാണക്ക്.  അവമഡട

ചഹഒാസല്   നടത്തെമഡക്കഒാണചപഒാകഒാന്  പ്രയഒാസമഒാണക്ക്.   പകരഡമഡന്തങമലദ്യം

പഠനസഇൗകരദങ്ങളുണഒാക്കഒാന്  കഴെമയചമഒാഡയന്നതെഒാണക്ക്  ബഹുമഒാനഡപ്പെട

അദ്യംഗത്തെമഡന  ചചഒാദദദ്യം.  തെസ്പീരച്ചയഒായദ്യം  അവമഡട  മറക്ക്  എഡന്തങമലദ്യം

പഠനകഒാരദങ്ങള് ഡചയഒാന് കഴെമയചമഒാഡയന്നക്ക് പരമചശഒാധമച്ചക്ക് നടപ്പെഒാക്കഒാദ്യം.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശശമ:  സര,  ബമ.ഡടകക്ക് ചകഒാഴ്സക്ക്  പൂരത്തെമയഒാക്കമ വമജയമക്കഒാത്തെ
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എസക്ക്.സമ/എസക്ക്.ടമ  വമദദഒാരത്ഥമകള്ക്കുചവണമ  മുന്  സരക്കഒാര  പ്രഖദഒാപമച്ച

ഡറമഡെമയല് ചകഒാഴ്സക്ക്   ഡഎ.എച്ചക്ക്.ആര.ഡെമ.-യഡട ചമഒാഡെല്  ഫമനമഷമദ്യംഗക്ക്  സ്കൂള്

വഴെമ  നടപ്പെഒാക്കമയമരുന.  ഇഇൗ  സ്കൂളമഡന  പ്രവരത്തെനത്തെമലൂഡട  എത്ര

വമദദഒാരത്ഥമകള്ക്കക്ക്   ബമ.ഡടകക്ക്   വമദദഒാഭദഒാസദ്യം  പൂരത്തെമയഒാക്കമ  വമജയമക്കഒാന്

സഒാധമച്ചു; ഇചപ്പെഒാഴുദ്യം ഇഇൗ ചമഒാഡെല് ഫമനമഷമദ്യംഗക്ക് സ്കൂള് വഴെമ  ഡറമഡെമയല് ചകഒാഴ്സക്ക്

നടത്തുനചണഒാ;  ഇഡലങമല്  ഇതെക്ക്  ഫലെപ്രദമഒായമ  പുനരഒാരദ്യംഭമക്കുന്നതെമനുള്ള

നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .   ഡക  .   രഒാധഒാകൃഷ്ണന്: സര, ബമ.ഡടകക്ക് /ഡപ്രഒാഫഷണല് ചകഒാഴ്സുകള് പഠമച്ചക്ക്

പരഒാജയഡപ്പെടുന്ന  കുടമകഡള  വമജയമപ്പെമക്കുന്നതെമനുചവണമയഒാണക്ക്  ഇഇൗ  പദതെമ

നടപ്പെമലെഒാക്കമയതെക്ക്.  ഇഇൗ  പദതെമ  നടപ്പെമലെഒാക്കമയമട്ടുദ്യം  ചവണത്ര  പ്രചയഒാജനദ്യം

ലെഭമച്ചമടമഡലന്നഒാണക്ക്  കണക്കുകള്  സൂചമപ്പെമക്കുന്നതെക്ക്.  പഠമക്കുന്ന

സന്ദരഭത്തെമല്തെഡന്ന  നലതുചപഒാഡലെ  പഠമച്ചക്ക്  എലഒാ  പരസ്പീകയദ്യം  പഒാസഒാക്കഒാന്

കഴെമയന്നരസ്പീതെമയമല്,  പഠന സമയത്തുതെഡന്ന ഏറവദ്യം ഡമച്ചഡപ്പെട   ഡടയമനമദ്യംഗക്ക്

നല്കഒാനുള്ള  നടപടമ  സസസ്പീകരമച്ചമട്ടുണക്ക്.  ചകഒാഴ്സക്ക്  ചതെഒാറതെമനുചശഷദ്യം  വസ്പീണദ്യം

പരസ്പീകഡയഴുതുന്നവര  സസഒാഭഒാവമകമഒായമ  വസ്പീണദ്യം  സഹഒായദ്യം  കമട്ടുഡമന്നതെമനഒാല്
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ഡറഗുലെര  കഒാസകളമല്തെഡന്ന  പഠമക്കഒാതെമരമക്കുന്ന  ഒരു  സമതെമയണക്ക്.

അതുഡകഒാണക്ക്  പഠമക്കുന്ന  സമയത്തുതെഡന്ന  ഡമച്ചഡപ്പെട  രസ്പീതെമയമല്  പഠമച്ചക്ക്

വമജയമക്കഒാന്ചവണ  സദ്യംവമധഒാനമുണഒാക്കുന്നതെമഡനക്കുറമച്ചക്ക്  ആചലെഒാചമക്കുകയദ്യം

അതെമനുചവണ നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുകയദ്യം ഡചയ്യുനണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ജമ  .    എസക്ക്  .    ജയലെഒാല്:  സര,  ഡഡപ്രമറമ/ഡസക്കണറമ/ഹയര

ഡസക്കണറമ തെലെങ്ങളമല്  ചഗഒാത്രവമഭഒാഗദ്യം കുടമകള് ഡകഒാഴെമഞചപഒാകുന്നതെഒായ

വഒാരത്തെകള്  വരുനണക്ക്.  ചഗഒാത്രവമഭഒാഗത്തെമഡലെ  കുടമകള്ക്കക്ക്

ഡപഒാതുവമദദഒാലെയങ്ങളമലൂഡട  ആതവമശസഒാസചത്തെഒാഡട  പഠമക്കുന്നതെമനക്ക്  ഓചരഒാ

ഉഇൗരമഡനയദ്യം ഒരു യൂണമറഒാഡയടുത്തെക്ക് സൂക്ഷ്മതെലെ വമദദഒാഭദഒാസ വമകസന പദതെമ

ആവമഷ്കരമക്കഒാന് തെയഒാറഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:  സര,   കുടമകള്  ഡകഒാഴെമഞചപഒാകുന്ന  കഒാരദദ്യം

ശദയമല്ഡപ്പെടമട്ടുണക്ക്.  ചകഒാവമഡെക്ക്  മഹഒാമഒാരമ  കഒാലെഘടത്തെമലെഒാണക്ക്  കൂടുതെലെഒായമ

കുടമകള്  ഡകഒാഴെമഞചപഒായമട്ടുള്ളതെക്ക്.  ഡകഒാഴെമഞചപഒായ  കുടമകഡള  മുഴുവന്

സ്കൂളമഡലെത്തെമക്കഒാന്  ഫലെപ്രദമഒായ  ഇടഡപടല്  നടത്തെമയതെമഡന  ഫലെമഒായമ  80

മുതെല് 85 ശതെമഒാനദ്യം കുടമകഡള തെമരമഡക സ്കൂളമഡലെത്തെമക്കഒാന് കഴെമഞമട്ടുണക്ക്. ഒരു
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കുടമചപഒാലദ്യം  ഡകഒാഴെമഞചപഒാകഒാതെമരമക്കഒാനുള്ള  സദ്യംവമധഒാനഡത്തെക്കുറമച്ചഒാണക്ക്

ഇചപ്പെഒാള്  ചരച്ച ഡചയ്യുന്നതെക്ക്.  അതെമഡനയടമസഒാനത്തെമല് പടമകവരഗ്ഗ വമകസന

വകുപ്പുദ്യം ത്രമതെലെ പഞഒായത്തുകളുദ്യം എസക്ക്.ടമ.  ഡപ്രഒാചമഒാടരമഒാരുദ്യം  പമ.ടമ.എ.കളുദ്യം

അദദഒാപക സദ്യംഘടനകളുദ്യം കുടമകഡള സ്കൂളുകളമഡലെത്തെമക്കുന്നതെമനുചവണ ശമദ്യം

സ്കൂള് തുറക്കുന്നതെമനുമുമ്പുതെഡന്ന ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്. ഡകഒാഴെമഞചപഒാക്കക്ക് കുറയഒാനുള്ള

ഫലെപ്രദമഒായ ഇടഡപടലെഒാണക്ക്  അവര  നടത്തെമഡക്കഒാണമരമക്കുന്നതെക്ക്.

ശസ്പീ  .   പമ  .   ബഒാലെചന്ദ്രൻ:  സര, കുടമകള്ക്കക്ക് ഉയരന്ന വമദദഒാഭദഒാസത്തെമനഒായമ

ചജഒാബക്ക്  ഓറമയനഡെക്ക്  ചകഒാഴ്സമല്  ചചരന്നക്ക്  അവമഡടത്തെഡന്ന  തെഒാമസമച്ചക്ക്

പഠമക്കുന്നതെമനുചവണമ  തൃശ്ശൂരമല്  പൂചത്തെഒാള്  പ്രചദശത്തെക്ക്  ചഒാത്തെന്  മഒാസറുഡട

നഒാമചധയത്തെമല്  ഒരു  ചഹഒാസലെമഡന  നമരമ്മഒാണഡത്തെക്കുറമച്ചക്ക്

തെസ്പീരുമഒാനമഒായമരുന.  പചക,  നമരമ്മഒാണദ്യം  നസ്പീണചപഒാകുകയഒാണക്ക്.

ചകഒാടമക്കണക്കമനക്ക്  രൂപ  വമലെയള്ള  സലെത്തെഒാണക്ക്  ഇഇൗ  പദതെമ  വമഭഒാവനദ്യം

ഡചയ്യുന്നതെക്ക്. ഇനമയദ്യം ഡഡവകമയഒാല് സഒാചങതെമകമഒായ പലെ തെടസങ്ങളുദ്യം അവമഡട

ചനരമടുഡമന്നതുഡകഒാണക്ക്  ചഒാത്തെന്  മഒാസറുഡട  നഒാമചധയത്തെമലള്ള  ഇഇൗ  സ്മഒാരക

മന്ദമരത്തെമഡന നമരമ്മഒാണപ്രവൃത്തെമ എന്നചത്തെയക്ക് ആരദ്യംഭമക്കഒാന് സഒാധമക്കുദ്യം?
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ശസ്പീ  .    ഡക  .    രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:   സര,  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  തൃശ്ശൂര  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമഡട

ചൂണമക്കഒാണമച്ചതുചപഒാഡലെ,  മുന്മനമ  കൂടമയഒായമരുന്ന  ചഒാത്തെന്  മഒാസറുഡട

നഒാമചധയത്തെമല്  പൂചത്തെഒാളമല്  ഒരു  സ്മഒാരകദ്യം  നമരമ്മമക്കുന്നതെമനുള്ള

തെസ്പീരുമഒാനഡമടുത്തെമട്ടുണക്ക്.  അതെമഡന നമരമ്മഒാണപ്രവരത്തെനങ്ങളുമഒായമ ബനഡപ്പെടക്ക്

ചമലെ തെടസങ്ങള് ചനരമടമട്ടുണക്ക്. അവ മഒാറ്റുന്നതെമനുള്ള ഇടഡപടല് നടത്തെമയമട്ടുണക്ക്.

എത്രയദ്യം ഡപഡടനതെഡന്ന പൂചത്തെഒാളമല് ചഒാത്തെന് മഒാസറുഡട നഒാമചധയത്തെമലള്ള

സ്മഒാരക  മന്ദമരദ്യം  പടുത്തുയരത്തെഒാന്  കഴെമയദ്യം.  അവമഡട  ചപഒാസക്ക്  ഡമടമകക്ക്

സഡെസ്പീസമനുചവണ  എലഒാവമധ  സഇൗകരദങ്ങളുദ്യം  ഡചയഡകഒാടുക്കഒാനഒാണക്ക്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതെക്ക്. അതെക്ക് എത്രയദ്യം ഡപഡടനതെഡന്ന ആരദ്യംഭമക്കഒാന് കഴെമയഡമന്നഒാണക്ക്

കരുതുന്നതെക്ക്.

ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല് കുമഒാര:  സര,  വമദദഒാഭദഒാസ രദ്യംഗത്തെക്ക് പടമകജഒാതെമ

പടമകവരഗ്ഗ  വമഭഒാഗങ്ങള്ക്കമടയമല്  വളഡര  വലെമയ  മുചന്നറമുണഒാക്കഒാന്

കഴെമഞമട്ടുഡണങമലദ്യം  ഇവമഡട  സൂചമപ്പെമച്ച  ഒരു  കഒാരദദ്യം,  കഴെമഞ  പത്തെക്ക്

വരഷത്തെമനമടയമല്  പടമകവരഗ്ഗ  വമഭഒാഗത്തെമല്ഡപ്പെട  18,000  ഓളദ്യം

വമദദഒാരത്ഥമകള്  ചഡഒാപക്ക് ഒഇൗടക്ക്സക്ക് ആയമട്ടുഡണന്നഒാണക്ക് 2021-ഡലെ സഒാമ്പത്തെമക
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അവചലെഒാകന  റമചപ്പെഒാരടമല്  പറയന്നതെക്ക്.  ഒരു  കഒാലെത്തുമമലഒാത്തെ  ഒരു

സഒാഹചരദമഒാണമതെക്ക്.  ആയമരവദ്യം  ആയമരത്തെമഅഞറുദ്യം രണഒായമരവദ്യം കുടമകള്

ഓചരഒാ  വരഷവദ്യം  എടക്ക്,  ഒന്പതെക്ക്  കഒാസകളമല്  പഠനദ്യം  നമരത്തുകയഒാണക്ക്.

എലഒാവരുദ്യം  തെമരമച്ചുവരുനഡവന്നഒാണക്ക്  അങ്ങക്ക്  പറഞതെക്ക്.   പചക  18,000

കുടമകള്  ഡകഒാഴെമഞചപഒായമട്ടുണക്ക്  എന്നഒാണക്ക്  2021-ഡലെ  സഒാമ്പത്തെമക

അവചലെഒാകനദ്യം  പറയന്നതെക്ക്.  പ്രധഒാനമഒായദ്യം  വയനഒാടക്ക്  ജമലയമലെഒാണക്ക്

ഡകഒാഴെമഞചപഒാക്കക്ക്  കൂടമഡക്കഒാണമരമക്കുന്നതെക്ക്.  ഇത്തെരദ്യം പ്രചതെദക ചകന്ദ്രങ്ങളമല്

കുടമകളുഡട ഡകഒാഴെമഞചപഒാക്കക്ക് തെടയന്നതെമനുചവണമ ഇചപ്പെഒാള് ചമലെ പദതെമകള്

നടത്തെമഡക്കഒാണമരമക്കുനഡണങമലദ്യം  അഡതെഒാനദ്യം  പ്രഒാചയഒാഗമകമഒായമ

പൂരണതെയമഡലെത്തുന്നമല.  ഡകഒാഴെമഞചപഒായ  കുടമകഡള  പൂരണമഒായദ്യം

സ്കൂളുകളമചലെയക്ക് തെമരമച്ചുഡകഒാണവരഒാനുള്ള നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:   സര,  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമഡട

ചൂണമക്കഒാണമച്ച കഒാരദദ്യം  ശരമയഒാണക്ക്.  പ്രചതെദകമച്ചക്ക്  പടമകവരഗ്ഗ വമഭഒാഗത്തെമഡലെ

വമദദഒാരത്ഥമകള്ക്കമടയമല്  ഡകഒാഴെമഞചപഒാക്കുണഒായമട്ടുണക്ക്.  അതെക്ക്  തെടയഒാനുള്ള

ഫലെപ്രദമഒായ  ഇടഡപടലെഒാണക്ക്  ഇചപ്പെഒാള്  നടത്തെമഡക്കഒാണമരമക്കുന്നതെക്ക്.  ഒരു



Uncorrected/Not for Publication
19-07-2022

57

കുടമചപഒാലദ്യം  ഡകഒാഴെമഞചപഒാകഒാഡതെ  എലഒാ  കുടമകള്ക്കുദ്യം  പഠമക്കഒാനുള്ള

സഇൗകരദദ്യം ഉണഒാക്കമഡക്കഒാടുക്കുകഡയന്നതെഒാണക്ക് സരക്കഒാരമഡന ലെകദദ്യം.  അതെമനക്ക്

ചപ്രഒാതഒാഹനദ്യം  നല്കുന്ന  രസ്പീതെമയമലള്ള  പലെ  കഒാരദങ്ങളുദ്യം  ഡചയഒാന്

തെസ്പീരുമഒാനമച്ചമട്ടുണക്ക്.  കമ്മപ്യൂണമറമ  ഡഡെവലെപ്ഡമനക്ക്  ചപ്രഒാഗ്രഒാദ്യം  നടപ്പെമലെഒാക്കഒാന്

ഉചദ്ദേശമക്കുനണക്ക്.  ആ ചപ്രഒാഗ്രഒാദ്യം നടപ്പെമലെഒാക്കുന്നചതെഒാടുകൂടമ ഓചരഒാ കുടമയഡടയദ്യം

കുടുദ്യംബത്തെമഡലെയദ്യം പ്രശ്നങ്ങള് പഠമച്ചക്ക് ആ കുടമകഡള സ്കൂളമഡലെത്തെമക്കുന്നതെമനുള്ള

ഇടഡപടല് ഫലെപ്രദമഒായമ  നടപ്പെമലെഒാക്കുദ്യം.  ഇടഡപടുന്ന രസ്പീതെമകഡള സദ്യംബനമച്ചക്ക്

ഞഒാന്  ചനരഡത്തെ  പറഞ.  ചലെഒാക്കല്  ചബഒാഡെമകള്  ഫലെപ്രദമഒായമ

ഇടഡപടുകയഒാഡണങമല്  കൂടുതെല്  കുടമകഡള  സ്കൂളുകളമചലെയക്ക്  തെമരമഡക

ഡകഒാണവരഒാന്  സഒാധമക്കുദ്യം.  റമചമഒാടക്ക്  ഏരമയയമല്നമന്നടക്കദ്യം  കുടമകഡള

ഡകഒാണവരുന്നതെമനുള്ള ഇടഡപടല് നടത്തെമഡക്കഒാണമരമക്കുനണക്ക്. അതെക്ക് കൂടുതെല്

ശക്തമഡപ്പെടുത്തെമ മുചന്നഒാടക്ക് ഡകഒാണചപഒാകഒാന് ശമമക്കുന്നതെഒാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    ശസ്പീനമജമന്:   സര,  സമവമല് സരവസ്പീസമല് ഡപ്രഒാചമഒാഷന്

നല്കുചമ്പഒാള്  എസക്ക്.സമ./എസക്ക്.ടമ.  വമഭഒാഗങ്ങള്ക്കക്ക്  അരഹമഒായ  പരമഗണന

ലെഭമക്കുന്നമല എഡന്നഒാരു പരഒാതെമയണക്ക്.  ഞഒാനമതെക്ക് പറയഒാന് കഒാരണദ്യം,  കഴെമഞ
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ദമവസദ്യം  കസ്പീര  വമകസന  വകുപ്പെമല്  ചജഒായമനക്ക്  ഡെയറകറഒായമ  ഡപ്രഒാചമഒാഷന്

ലെഭമചക്കണമയമരുന്ന  എസക്ക്.സമ.  വമഭഒാഗത്തെമല്ഡപ്പെട  ഒരു  ഉചദദഒാഗസനക്ക്  ആ

വകുപ്പെമല് അതെക്ക് ലെഭമക്കഒാതെമരുന്ന വമഷയദ്യം സരക്കഒാരമഡന ശദയമലചണഒാ; ഇതെക്ക്

പരമഹരമക്കുന്നതെമനുള്ള നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:   സര,  ഇഇൗ  ചചഒാദദവമഒായമ  ബനഡപ്പെട

ഉപചചഒാദദമല.  ഇത്തെരദ്യം  പരഒാതെമകള്  ഉയരനവരുചമ്പഒാള്  ഫലെപ്രദമഒായമ

ഇടഡപടക്ക്  അരഹരഒായ  ആളുകള്ക്കക്ക്  ഡപ്രഒാചമഒാഷന്  ഉള്ഡപ്പെഡട  ലെഭമക്കുന്നതെമനക്ക്

ചവണമയള്ള നടപടമ ഗവണ്ഡമനക്ക് സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഡക  .    ബഷസ്പീര:   സര,  മുന്കഒാലെങ്ങളമല്  പടമകജഒാതെമ

വമഭഒാഗത്തെമല്ഡപ്പെട  കുടമകള്ക്കക്ക്  ഫസ്പീസക്ക്  അവര  പഠമക്കുന്ന  വമദദഒാഭദഒാസ

സഒാപനങ്ങളുഡട അക്കഇൗണമചലെയഒായമരുന വന്നമരുന്നതെക്ക്.  ഇഇൗയടുത്തെകഒാലെത്തെക്ക്

കുടമകളുഡട  അക്കഇൗണകളമചലെയഒാണക്ക്  ടമ  പണദ്യം  വരുന്നതെക്ക്.  ചമലെചപ്പെഒാള്  മൂന്നക്ക്

ഡകഒാലദ്യം  കഴെമഞഒായമരമക്കുദ്യം  അക്കഇൗണമചലെയക്ക്  പണദ്യം  വരുന്നതെക്ക്.  ആ  കുടമ

മൂന്നഒാമഡത്തെ  അഡലങമല്  നഒാലെഒാമഡത്തെ  ഡകഒാലദ്യം  ആ  ചകഒാചളജമല്നമന്നക്ക്

ചപഒാകുചമ്പഒാള്  ഫസ്പീസക്ക്  പ്രസ്തുതെ  സഒാപനത്തെമനക്ക്  ലെഭമക്കുന്നമല.  അഡലങമല്
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കുടമകളുഡട അക്കഇൗണമചലെയക്ക് പണദ്യം വരുചമ്പഒാള് അവരതെക്ക് മറക്ക് ആവശദങ്ങള്ക്കക്ക്

വമനമചയഒാഗമക്കുന്നതുഡകഒാണക്ക്  ചകഒാചളജമനക്ക്  പമന്നസ്പീടക്ക്  പണദ്യം  കമട്ടുനമമല.

അങ്ങഡനവരുചമ്പഒാള് പലെ ചകഒാചളജുകളുദ്യം പലെവമധ പ്രയഒാസങ്ങളുദ്യം ബുദമമുട്ടുകളുദ്യം

അനുഭവമക്കുനണക്ക്.  അതുഡകഒാണക്ക്  ഇത്തെരദ്യം  ചകസകളമല്  ആ  പണദ്യം

സഒാപനങ്ങളുഡട അക്കഇൗണമചലെയക്ക് വരുന്നതെമനുള്ള സദ്യംവമധഒാനമുണഒാക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .   ഡക  .   രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:  സര, അതുതെഡന്നയഒാണക്ക് ഞഒാന് ഇഇൗ മറുപടമയമല്

പറഞതെക്ക്.  സദ്യംസഒാന  ഗവണ്ഡമനമഡന  തെഒാല്പരദദ്യം  കുടമകള്ക്കക്ക്

ഡകഒാടുക്കുന്നതെല,  സഒാപനങ്ങള്ക്കക്ക്  ഡകഒാടുക്കുന്നതെഒാണക്ക്  നലതെക്ക്

എനള്ളതുതെഡന്നയഒാണക്ക്.  കഒാരണദ്യം  അവമഡടയദ്യം  ഒരു  ഡകഒാഴെമഞചപഒാക്കമനുള്ള

സഒാധദതെയണക്ക്.  കുടമകളുഡട അക്കഇൗണമചലെയക്ക് ചനരമടക്ക്  ഡഡപസ ഡകഒാടുക്കുചമ്പഒാള്

കുടമകള്  ടപ്യൂഷന്  ഫസ്പീചസഒാ  മറക്ക്  ഫസ്പീസകചളഒാ  അടയഒാഡതെ  വന്നഒാല്  അവരക്കക്ക്

പരസ്പീക എഴുതെഒാന് കഴെമയഒാഡത്തെഒാരു സഒാഹചരദമുണഒാകുദ്യം.  ഇക്കഒാരദദ്യം സദ്യംസഒാന

ഗവണ്ഡമനക്ക് ചകന്ദ്ര ഗവണ്ഡമനമഡന നമരവധമ തെവണ അറമയമച്ചു. പചക, ചകന്ദ്ര

ഗവണ്ഡമനമഡന  നമലെപഒാടമനക്ക്  മഒാറമമല  എനമഒാത്രമല,  സദ്യംസഒാനദ്യം  ആ

രസ്പീതെമയമചലെയക്ക്  ചപഒായമഡലങമല്  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമനക്ക്  നല്കുന്ന  വമഹമതെദ്യം
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കുറഞചപഒാകുകയദ്യം  ഡചയ്യുദ്യം.  ഒരു  വരഷദ്യം  87-90  ചകഒാടമ  രൂപ  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്ഡമനമല്നമനദ്യം സദ്യംസഒാനത്തെമനക്ക്  ലെഭമക്കുന്നതെഒാണക്ക്.  അതെക്ക്  പൂരണമഒായദ്യം

നഷഡപ്പെടുന്ന സമതെമ  വരഒാതെമരമക്കുന്നതെമനുചവണമയഒാണക്ക്  ഇഇൗ പുതെമയ സമസദ്യം

ഡകഒാണവരഒാന്  നഒാദ്യം  നമരബനമതെമഒായതെക്ക്.  ഇക്കഒാരദദ്യം  ഞഒാന്  മറുപടമയമല്

പറഞകഴെമഞതെഒാണക്ക്.  ഇചപ്പെഒാള് മഒാചനജുഡമന്റുമഒായമ ചരച്ച ഡചയ്യുകയദ്യം ചനരമടക്ക്

ഇന്സമറപ്യൂഷന്വഴെമ  കുടമകളുഡട  തുക  കമടണഡമനപറഞക്ക്  മഒാചനജുഡമനക്ക്

ബഹുമഒാനഡപ്പെട  ഡഡഹചക്കഒാടതെമയമല്  ചകസമനക്ക്  ചപഒാകുകയദ്യം  ഡചയമരുന.

കുടമകള്ക്കക്ക് ചനരമടക്ക് ഡകഒാടുക്കുന്നതെമനക്ക് പകരദ്യം ഇന്സമറപ്യൂഷനക്ക് ഡകഒാടുക്കണഡമന്നക്ക്

പറഞക്ക്  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  ഡഡഹചക്കഒാടതെമയമല്നമന്നക്ക്  ഒരു  വമധമ  വന്നമട്ടുണക്ക്.

ചനരമടക്ക്  കുടമകളുഡട  അക്കഇൗണമചലെയക്ക്  ഡഡപസ  ഡകഒാടുക്കണഡമന്നക്ക്  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്ഡമനമഡന  നമരബന  ബുദമയണക്ക്.  ഇഇൗ  വമധമ  വന്നതെമഡന

അടമസഒാനത്തെമല്  അതെക്ക്  പരമചശഒാധമച്ചക്ക്  ഇതുസദ്യംബനമച്ചക്ക്  തുടര  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുന്നതെമഡനക്കുറമച്ചക്ക് ആചലെഒാചമക്കുന്നതെഒാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   ഒ  .   ആര  .   ചകളു:  സര, പടമകവരഗ്ഗ വമഭഒാഗത്തെമഡലെ വമദദഒാരത്ഥമകളുഡട

വമദദഒാഭദഒാസ പുചരഒാഗതെമക്കുചവണമ ഒരുപഒാടക്ക്  കഒാരദങ്ങള് ഡചയ്യുനണക്ക്.  പചക,
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പഠമച്ചുകഴെമഞഒാല്  എലഒാവരക്കുദ്യം  ചജഒാലെമ  ലെഭമക്കുന്നമല.  ചകരളത്തെമഡലെ

ഗവണ്ഡമനക്ക്  വമവമധ  ഡസഷദല്  റമക്രൂടക്ക്ഡമന്റുകള്  ഡകഒാടുത്തുഡകഒാണക്ക്  അവരക്കക്ക്

ചജഒാലെമ  ഉറപ്പെഒാക്കുന്നതെമനുള്ള  നടപടമ  സസസ്പീകരമക്കുനണക്ക്.  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ഡമനക്ക്

ഡപഒാതുചമഖലെഒാ  സഒാപനങ്ങഡളഒാഡക്കത്തെഡന്ന  സസകഒാരദവത്ക്കരമക്കുന്ന  ഇഇൗ

കഒാലെഘടത്തെമല്  സസകഒാരദ  ചമഖലെയമല്ക്കൂടമ  സദ്യംവരണദ്യം  ഡകഒാണവരുന്ന

കഒാരദഡത്തെക്കുറമച്ചക്ക് ആചലെഒാചമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇചപ്പെഒാഴെഡത്തെ പ്രചതെദക സഒാഹചരദത്തെമല്

ഡതെഒാഴെമല് ഒരു പ്രശ്നദ്യംതെഡന്നയഒാണക്ക്.  ആ ഡതെഒാഴെമലെമലഒായ്മ പരമഹരമക്കുന്നതെമനഒായമ

സദ്യംസഒാന  ഗവണ്ഡമനമനക്ക്  കഴെമയഒാവന്നത്ര  രസ്പീതെമയമലള്ള  ഇടഡപടല്

നടത്തുനണക്ക്.  ഇവമഡട  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ചചഒാദമച്ചതെക്ക്  സസകഒാരദ

ചമഖലെയമല്  റമസരചവഷന്  നടപ്പെഒാക്കുന്നതെമഡനക്കുറമച്ചഒാണക്ക്.  അതെക്ക്  സദ്യംസഒാന

ഗവണ്ഡമനക്ക് മഒാത്രദ്യം വമചഒാരമച്ചഒാല് കഴെമയന്നതെല,  ഭരണഘടനഒാ ചഭദഗതെമതെഡന്ന

ഡകഒാണവചരണതെഒാണക്ക്.  സസകഒാരദ  ചമഖലെയമലദ്യം  റമസരചവഷന്

ചവണഡമനള്ളതെഒാണക്ക് ഇഇൗ പുതെമയ കഒാലെഘടത്തെമഡലെ മുദഒാവഒാകദദ്യം. അതെക്ക് നമുക്കക്ക്

മുചന്നഒാട്ടുവയ്ചക്കണതെഒാണക്ക്.  പചക  നമലെവമലള്ള  നമയമമനുസരമച്ചക്ക്  സസകഒാരദ
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ചമഖലെയമല്  റമസരചവഷന്  നടപ്പെമലെഒാക്കുന്നതെമനക്ക്  പ്രയഒാസമുണക്ക്.  ചകന്ദ്ര

നമയമദ്യംതെഡന്ന  ഡകഒാണവരുന്നതെമനുള്ള  സമ്മരദ്ദേദ്യം  ഡചലത്തെണദ്യം.  ചകന്ദ്രദ്യം

ഡപഒാതുചമഖലെഒാ  സഒാപനങ്ങഡളലഒാദ്യം  തെകരക്കുകഡയന്ന  നയമഒാണക്ക്

സസസ്പീകരമച്ചമരമക്കുന്നതെക്ക്.  എലഒാദ്യം  സസകഒാരദവത്കരമക്കുകഡയന്ന  നമലെപഒാടഒാണക്ക്

സസസ്പീകരമക്കുന്നതെക്ക്.  ആ  സന്ദരഭത്തെമല്  കൂടുതെലദ്യം  ഇഇൗ  പറയന്ന  റമസരചവഷന്

വമഭഒാഗത്തെമനഒാണക്ക്  ഡതെഒാഴെമല്  നഷഡപ്പെടുന്നതെക്ക്  എനള്ളതെക്ക്  കൃതെദമഒായമ

തെമരമച്ചറമഞമട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    സണ്ണമ ചജഒാസഫക്ക്:  സര,  പടമകവരഗ്ഗ വമഭഒാഗങ്ങളുഡട പുചരഒാഗതെമക്കക്ക്

വമദദഒാഭദഒാസവദ്യം  ഡതെഒാഴെമലമഒാണക്ക്  ഏറവദ്യം  അതെദഒാവശദദ്യം.  ഡതെഒാഴെമല്  അധമകദ്യം

ചപരക്കുദ്യം കമട്ടുന്നമല എനള്ളതെക്ക് ഒരു യഒാഥഒാരത്ഥദമഒാണക്ക്.  അതുഡകഒാണക്ക് കൂടുതെല്

ഡതെഒാഴെമലെധമഷമതെ  ചകഒാഴ്സുകള്,  കരമയര  ഡഡഗഡെന്സക്ക്,  അസഒാപക്ക്  ചപഒാലള്ള

ചകഒാഴ്സുകളുദ്യം  സദ്യംവമധഒാനങ്ങളുദ്യം  പടമകവരഗ്ഗ  പുനരധമവഒാസ  ചമഖലെയമല്

പ്രചതെദകമഒായമ ആരദ്യംഭമക്കഒാനുദ്യം ലെഭദമഒാക്കഒാനുദ്യം നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    ഡക  .    രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇവമഡട പറഞതെക്ക് ശരമയഒാണക്ക്.  കൂടുതെല്

ഡതെഒാഴെമലെവസരങ്ങളുണഒാക്കഒാനുള്ള  ശമദ്യം  നടത്തെമവരമകയഒാണക്ക്.  അതെമഡന
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വമശദഒാദ്യംശങ്ങളമചലെയക്ക്  ഞഒാനമചപ്പെഒാള്  കടക്കുന്നമല.  ചകരളത്തെമഡലെ

നഒാല്പ്പെത്തെമയഒാചറഒാളദ്യം ഡഎ.ടമ.ഡഎ.-കളമല് ഇചപ്പെഒാള് പഠമപ്പെമച്ചുഡകഒാണമരമക്കുന്ന

ചകഒാഴ്സുകള്  മതെമയഒാവമല,  കുചറക്കൂടമ  ആധുനമകമഒായമട്ടുള്ള  ചകഒാഴ്സുകള്  അവമഡട

പഠമപ്പെമക്കുന്നതെമനുള്ള  നടപടമ  ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.  അചപ്പെഒാള്  കൂടുതെല്

ഡതെഒാഴെമലെവസരങ്ങള് ലെഭദമഒാകുദ്യം.

ശസ്പീമതെമ  ഒ  .    എസക്ക്  .    അദ്യംബമക:   സര,  എസക്ക്.സമ./എസക്ക്.ടമ.

വമഭഒാഗത്തെമല്ഡപ്പെട  വമദദഒാരത്ഥമകളുഡട  ചഹഒാസല്  ഫസ്പീസക്ക്,  ഡമസക്ക്  ഫസ്പീസക്ക്,

ലെദ്യംപദ്യംഗ്രഒാനക്ക്  എന്നമവ  2011-16  കഒാലെഘടത്തെമല്നമനദ്യം  ഇഇൗ  ഗവണ്ഡമനക്ക്

വന്നതെമനുചശഷദ്യം എത്രമഒാത്രദ്യം വരദമപ്പെമച്ചുഡവന്നക്ക് വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    ഡക  .    രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇചപ്പെഒാള് വരദമപ്പെമച്ചമടമല.  ഓചരഒാ മൂന്നക്ക്

വരഷദ്യം  കൂടുചമ്പഒാഴെഒാണക്ക്  കുടമകളുഡട  വമദദഒാഭദഒാസഒാനുകൂലെദദ്യം  വരദമപ്പെമക്കുന്നതെക്ക്.

അതെക്ക്  വരദമപ്പെമചക്കണ  സമയമഒായമ.  അതെമനുചവണമയള്ള  നടപടമകള്

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീമതെമ ഡക  .   ഡക  .   രമ:  സര, എസക്ക്.സമ./എസക്ക്.ടമ. വമദദഒാരത്ഥമകള്ക്കക്ക് ഇ-

ഗ്രഒാനക്ക്  ലെഭമക്കുനണക്ക്.  പചക  പലെ  പുതെമയ  ചകഒാഴ്സുകളുദ്യം  പലെചപ്പെഒാഴുദ്യം  അതെമല്
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ഉള്ഡപ്പെടുന്നമല.  ഇചപ്പെഒാള് ആധുനമക വമദദഒാഭദഒാസ രദ്യംഗത്തെക്ക് പുതെമയ ചകഒാഴ്സുകള്

ഉയരനവരമകയഒാണക്ക്.  ചജഒാലെമ  സഒാധദതെയള്ള ഇത്തെരദ്യം ചകഒാഴ്സുകള്ക്കക്ക് ഇ-ഗ്രഒാനക്ക്

ലെഭദമഒാക്കുന്നതെമനുള്ള സമരദ്യം സദ്യംവമധഒാനദ്യം ഏരഡപ്പെടുത്തെഒാന് തെയഒാറഒാചണഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഒഒാചരഒാ ചകഒാഴ്സുകളുഡടയദ്യം ഫസ്പീസമഡനയദ്യം മറക്ക്

സസഭഒാവങ്ങളുദ്യം അനുസരമച്ചക്ക് പരമചശഒാധന നടത്തെമയമടഒാണക്ക് ഒഒാചരഒാ വമദദഒാഭദഒാസ

ചകഒാഴ്സമനുദ്യം  ഡഡപസ  ഡകഒാടുത്തുഡകഒാണമരമക്കുന്നതെക്ക്.  വദഒാപകമഒായമ  ഡകഒാടുക്കഒാന്

തുടങ്ങമക്കഴെമഞഒാല്  അത്രയദ്യം  ഡഡപസ  ഡകഒാടുക്കഒാന്  സരക്കഒാരമഡന

ഡഡകവശമമല.  ബഡ്ജറക്ക്  വമഹമതെത്തെമനുള്ളമല്  നമനഡകഒാണമഒാത്രചമ

ഡകഒാടുക്കഒാന് സഒാധമക്കുകയള.  ഓചരഒാ ചകഒാഴ്സുദ്യം ആരദ്യംഭമക്കഒാന് ഇത്ര ലെകദ്യം രൂപ

ചവണഡമന്നക്ക്  പറയചമ്പഒാള്  അതെക്ക്  ഡകഒാടുത്തുകഴെമഞഒാല്  നമലെവമല്

ഡകഒാടുത്തുഡകഒാണമരമക്കുന്ന കുടമകള്ക്കക്ക് അതെക്ക് ഡകഒാടുക്കഒാന് കഴെമയഒാത്തെ സമതെമ

വരുദ്യം.  ഓചരഒാ  ചകഒാഴ്സമഡനയദ്യം  സസഭഒാവമനുസരമച്ചക്ക്  ആനുകൂലെദദ്യം  ഡകഒാടുക്കഒാന്

ശമമക്കുദ്യം.

ശസ്പീമതെമ  സമ  .    ഡക  .    ആശ:   സര,  ഞഒാന് ഇഇൗ ചചഒാദദത്തെമനഒായമരുന്നമല

ഉപചചഒാദദത്തെമനുള്ള  അവസരദ്യം  ചചഒാദമച്ചമരുന്നതെക്ക്.  പചക  ആ  ചചഒാദദദ്യംതെഡന്ന
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ഇവമഡടയദ്യം  ചചഒാദമക്കഒാവന്നതെഒായതെമനഒാല്  ഞഒാന്  ചചഒാദമക്കുകയഒാണക്ക്.  ഇതെക്ക്

വമദദഒാഭദഒാസവമഒായമ  ബനഡപ്പെടതെല.  ചദവസസദ്യം  ചബഒാരഡെക്ക്  നമയമനങ്ങളമല്

പടമകജഒാതെമ  വമഭഒാഗത്തെമഡന  മഒാനദണ്ഡദ്യം  മറമകടക്കുനഡവനള്ള  ഒരു  പരഒാതെമ

പത്രങ്ങളമല് കഴെമഞ ദമവസദ്യം വന്നമരുന. ഇക്കഒാരദദ്യം ബഹുമഒാനഡപ്പെട മനമയഡട

ശദയമല്ഡപ്പെടമട്ടുചണഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:   സര,  ചദവസസദ്യം  റമക്രൂടക്ക്ഡമനക്ക്  ചബഒാരഡെമഡന

ഡസലെകന്  ചപ്രഒാസസമല്  വന്നമട്ടുള്ള  ഡചറമയ  ഒരു  തെകരഒാറമഡന

സദ്യംബനമച്ചഒാണക്ക്  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  ഡമമ്പര  പറയന്നഡതെന്നഒാണക്ക്  ഞഒാന്

മനസമലെഒാക്കുന്നതെക്ക്.  അതെക്ക് പരമചശഒാധമച്ചക്ക് നമയമ വകുപ്പുമഒായമ ചരച്ച ഡചയമട്ടുണക്ക്.

അതെക്ക് പരമഹരമക്കുന്നതെമനുള്ള നടപടമ ഗവണ്ഡമനക്ക് സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീമതെമ  ശഒാന്തകുമഒാരമ  ഡക  .:   സര,  നമലെവമല്  എസക്ക്.സമ./എസക്ക്.ടമ.

വമഭഒാഗത്തെമഡലെ  വമദദഒാരത്ഥമകള്  ഉന്നതെവമദദഭദഒാസത്തെമനഒായമ  നമലെവമല്

ചകരളത്തെമനുദ്യം  ഇന്തദയ്ക്കുദ്യം  പുറത്തെക്ക്  പഠനദ്യം  നടത്തുനണക്ക്.  അവരക്കക്ക്

നമരചദ്ദേശമച്ചമട്ടുള്ള ചകഒാഴ്സുകളുദ്യം യൂണമചവഴ്സമറമകളുദ്യം സദ്യംബനമച്ചക്ക് കഒാചലെഒാചമതെമഒായമ

പരമഷ്കരമക്കഒാത്തെതെമഡന  ഭഒാഗമഒായമ  ഇചപ്പെഒാള്  പലെ  നപ്യൂഡജന്  ചകഒാഴ്സുകളുദ്യം
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പ്രചതെദകമച്ചക്ക്,  ആരക്കമഡടക്ചര,  VFX  (Visual  Effexcts) ചപഒാലള്ള

ചകഒാഴ്സുകള്ക്കക്ക്  ചസഒാളരഷമപ്പെക്ക്  ലെഭമക്കഒാഡതെചപഒാകുനഡണനള്ള  കഒാരദദ്യം

ബഹുമഒാനഡപ്പെട  മനമയഡട  ശദയമല്ഡപ്പെടമട്ടുചണഒാ;  അത്തെരദ്യം  ചകഒാഴ്സുകള്കൂടമ

ഉള്ഡപ്പെടുത്തെഒാന് നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

മമ  .    ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര:  ബഹുമഒാനഡപ്പെട മമനമസര,  ഒറവഒാക്കമല് ഉത്തെരദ്യം

പറയചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:   സര,  നമ്മുഡട  സദ്യംസഒാനത്തെമനക്ക്  പുറത്തുദ്യം

വമചദശത്തുദ്യം  പുതെമയ  ചകഒാഴ്സുകളടക്കദ്യം  കുടമകള്ക്കക്ക്  പഠമക്കഒാനുള്ള

സഇൗകരദങ്ങളഒാണക്ക്  ഉണഒാക്കമഡക്കഒാടുക്കുന്നതെക്ക്.  സരക്കഒാരമഡന  സഒാമ്പത്തെമക

പരമമമതെമക്കകത്തുനമനഡകഒാണഒാണക്ക്  ഇതെക്ക്  ഡചയഒാന്  കഴെമയന്നതെക്ക്  എനള്ള

കഒാരദദ്യം ഞഒാന് ചനരചത്തെ പറഞ.  കൂടുതെല് പുതെമയ ചകഒാഴ്സുകള്ക്കക്ക് കുടമകള്ക്കക്ക്

വമദദഒാഭദഒാസഒാനുകൂലെദങ്ങള്  ഡകഒാടുക്കുന്ന  കഒാരദദ്യം  ഗവണ്ഡമനക്ക്  തെസ്പീരച്ചയഒായദ്യം

പരമചശഒാധമക്കുന്നതെഒാണക്ക്.

(ചചഒാചദദഒാത്തെരസമയദ്യം കഴെമഞ.)


