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സബ്മമിഷന

(1) സസ്പെഷഷ്യലമിസസ്റ്റ് അദഷ്യദ്ധ്യാപകരുസടെ സസവന  -  സവതന വഷ്യവസ്ഥകള

പ്രതമിപക്ഷസനതദ്ധ്യാവസ്റ്റ്  (ശശ  .    വമി  .    ഡമി  .    സതശശന):  സര,  സസംസ്ഥദ്ധ്യാനസത

സസ്പെഷഷ്യലമിസസ്റ്റ്  അദഷ്യദ്ധ്യാപകരുസടെ സ്ഥമിതമി വളസരെ പരെമിതദ്ധ്യാപകരെദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.   'സമഗ

ശമിക്ഷ  സകരെള'യമില്  കരെദ്ധ്യാറടെമിസ്ഥദ്ധ്യാനതമില്  നമിയമമിതരെദ്ധ്യായ  കലദ്ധ്യാ-കദ്ധ്യായമിക-

പ്രവൃതമിപരെമിചയ  അദഷ്യദ്ധ്യാപകരുസടെ  (സസ്പെഷഷ്യലമിസസ്റ്റ്  ടെശസച്ചേഴസ്റ്റ്)  സവടമിക്കുറച്ചേ

ഓണസററമിയസം  പുനനഃസ്ഥദ്ധ്യാപമിക്കുന്നതമിനസം  സസവനസവതന  വഷ്യവസ്ഥകള

പരെമിഷ്കരെമിക്കുന്നതമിനസം  സരകദ്ധ്യാര  ഇടെസപടെണസമന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  എസന്റെ  അഭഷ്യരത്ഥന.

2016-ല്  സജദ്ധ്യാലമിയമില്  പ്രസവശമിച്ചേ  ഇവരകസ്റ്റ്  2017-വസരെ  25,200/-  രൂപ

പ്രതമിമദ്ധ്യാസസം  ഓണസററമിയസം  ലഭമിച്ചേമിരുന.  പമിന്നശടെസ്റ്റ്  സകന്ദ്രഫണസ്റ്റ്

സവടമിക്കുറച്ചേതമിസനത്തുടെരന്നസ്റ്റ് സസംസ്ഥദ്ധ്യാന സരകദ്ധ്യാര വമിഹമിതമടെകസം 2021 വസരെ

14,000/- രൂപ നല്കമിയമിരുന. വശണസം 25-07-2022-സല നമിരസദ്ദേശപ്രകദ്ധ്യാരെസം

സസംസ്ഥദ്ധ്യാന  വമിഹമിതസം  മുഴുവനദ്ധ്യായസം  സവടമിക്കുറച്ചേസ്റ്റ്  സകന്ദ്രവമിഹമിതസം  മദ്ധ്യാത്രമദ്ധ്യായ

10,000/- രൂപയദ്ധ്യാണസ്റ്റ് ഇസപദ്ധ്യാള നല്കുന്നതസ്റ്റ്. നമ്മുസടെ സ്കൂള പദ്ധ്യാഠഷ്യപദതമിയമില്

കലദ്ധ്യാ-കദ്ധ്യായമിക-പ്രവൃതമി  പഠനസം  ഒഴമിച്ചുകൂടെദ്ധ്യാനദ്ധ്യാകദ്ധ്യാതതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  എലദ്ധ്യാവരക്കുസം

അതതസ്റ്റ്  കദ്ധ്യാലസത  ജശവമിതനമിലവദ്ധ്യാരെതമിനനസരെമിച്ചേള്ള  തുക  സവതനമദ്ധ്യായമി
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നല്സകണതുണസ്റ്റ്.  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.  (സരവ്വ  ശമിക്ഷദ്ധ്യാ  അഭമിയദ്ധ്യാന)-യസടെ

കശഴമിലുള്ള  സസ്പെഷഷ്യലമിസസ്റ്റ്  അധഷ്യദ്ധ്യാപകരകസ്റ്റ്  സകന്ദ്രവമിഹമിതമദ്ധ്യായമി  ലഭമിക്കുന്ന

സവതനതമിനസ്റ്റ് തുലഷ്യമദ്ധ്യായ തുക സരകദ്ധ്യാരുസം അനവദമികണസമന്നസ്റ്റ് സസംസ്ഥദ്ധ്യാന

ഭമിന്നസശഷമി  കമശഷണറുസടെ ഒരു  ഉതരെവസ്റ്റ്  നമിലവമിലുണസ്റ്റ്.  'സമഗശമിക്ഷദ്ധ്യാ

സകരെള'യമില് പ്രവരതമിക്കുന്ന ഓഫശസസ്റ്റ് അറ്റനഡന്റെമിനസ്റ്റ് മദ്ധ്യാസസം 15,000/- രൂപ

ശമ്പളസം  ലഭഷ്യമദ്ധ്യാകുനണസ്റ്റ്,  അസത  സമയസം  സസ്പെഷഷ്യലമിസസ്റ്റ്  ടെശച്ചേറുസടെ  ശമ്പളസം

10,000/- രൂപ മദ്ധ്യാത്രമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്. എലദ്ധ്യാ സസംസ്ഥദ്ധ്യാനങ്ങളമിലുസം സകന്ദ്രഗവണ്സമന്റെമിസന്റെ

വമിഹമിതസതദ്ധ്യാസടെദ്ധ്യാപസം  സസംസ്ഥദ്ധ്യാന  ഗവണ്സമന്റെമിസന്റെ  വമിഹമിതസംകൂടെമി

സചരതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഓണസററമിയസം  നല്സകണതസ്റ്റ്.  എന്നദ്ധ്യാല്  മമിനമിമസം  കൂലമിസപദ്ധ്യാലുസം

പ്രസസ്തുത  അദഷ്യദ്ധ്യാപരകസ്റ്റ്  ലഭഷ്യമദ്ധ്യാകദ്ധ്യാത  സ്ഥമിതമിയദ്ധ്യാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ബഹുമദ്ധ്യാനസപട

വമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ  വകുപ്പുമനമികസ്റ്റ്  അവരുസടെ  പരെമിതദ്ധ്യാപകരെമദ്ധ്യായ

അവസ്ഥസയക്കുറമിസച്ചേലദ്ധ്യാസം  അറമിയദ്ധ്യാവുന്നതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  2023  ജനവരെമി  18  മുതല്

അവര  സസറ്റസ്റ്റ്  സപ്രദ്ധ്യാജകസ്റ്റ്  ഡയറകറുസടെ  ഓഫശസമിനമുമ്പമില്  സമരെസം

നടെത്തുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  യദ്ധ്യാസതദ്ധ്യാരു നമിവൃതമിയമമിലദ്ധ്യാതതമിനദ്ധ്യാലദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  അവര സമരെസം

ആരെസംഭമിച്ചേതസ്റ്റ്. സകരെളസംസപദ്ധ്യാലുള്ള  ഒരു  സസംസ്ഥദ്ധ്യാനതസ്റ്റ്  ഇതരെസം  കദ്ധ്യാരെഷ്യങ്ങള

നടെക്കുന്നതസ്റ്റ്  അഭമിമദ്ധ്യാനമികദ്ധ്യാവുന്നതസലന്നസ്റ്റ്  പ്രസതഷ്യകസം  പറയദ്ധ്യാന  ഞദ്ധ്യാന  ഇഇ
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അവസരെസം ഉപസയദ്ധ്യാഗമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്. സസ്പെഷഷ്യലമിസസ്റ്റ് അദഷ്യദ്ധ്യാപകരുസടെ നമിലവമിസല

അവസ്ഥയമില് മദ്ധ്യാറ്റമുണദ്ധ്യാക്കുന്നതമിനദ്ധ്യായമി അവരുസടെ സവടമിക്കുറച്ചേ ഓണസററമിയസം

അടെമിയന്തരെമദ്ധ്യായമി  പുനനഃസ്ഥദ്ധ്യാപമിച്ചേസ്റ്റ്  കുടെമിശമിക  ഉളസപസടെ  വമിതരെണസം

സചയ്യണസമനസം  തുലഷ്യ  സജദ്ധ്യാലമികസ്റ്റ്  തുലഷ്യസവതനസം  ഉറപദ്ധ്യാക്കുന്ന  രെശതമിയമില്

ഇവരുസടെ  സസവന-സവതന  വഷ്യവസ്ഥകള  പരെമിഷ്കരെമികണസമനസം

അഭഷ്യരത്ഥമിക്കുന. 

സപദ്ധ്യാതുവമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ-സതദ്ധ്യാഴമില് വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    വമി  .    ശമിവനകുടമി  ):  സര,

ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  പ്രതമിപക്ഷസനതദ്ധ്യാവസ്റ്റ്  വളസരെ  ഗഇരെവമുള്ള  ഒരു  വമിഷയമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

സഭയമില് ഉന്നയമിച്ചേതസ്റ്റ്. 05-10-2016-സല ഉതരെവുപ്രകദ്ധ്യാരെസം വമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ അവകദ്ധ്യാശ

നമിയമതമിസല  വഷ്യവസ്ഥ  പ്രകദ്ധ്യാരെവുസം  സരവ്വശമിക്ഷദ്ധ്യാ  അഭമിയദ്ധ്യാന  പദതമികസ്റ്റ്

അനസൃതമദ്ധ്യായസം  100  കുടമികളമില്  കൂടുതലുള്ള  യ.പമി.  സ്കൂളുകളമിസലയസം  150

കുടമികളമില് കൂടുതലുള്ള എല്.പമി.  സ്കൂളുകളമിസലയസം  കല  (സസംഗശതസം,  ചമിത്രകല),

കദ്ധ്യായമികസം,  പ്രവൃതമിപരെമിചയസം  എന്നശ  മൂന്നസ്റ്റ്  വമിഷയങ്ങളമില്  സസ്പെഷഷ്യലമിസസ്റ്റ്

അദഷ്യദ്ധ്യാപകസരെ  (838x3=2514)  കരെദ്ധ്യാര  അടെമിസ്ഥദ്ധ്യാനതമില്  കണ്സസദ്ധ്യാളമിസഡറ്റ ഡസ്റ്റ്

ശമ്പളസം  25,200/-  രൂപ  നല്കമിസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  സകന്ദ്ര  മദ്ധ്യാനവവമിഭവസശഷമി

മനദ്ധ്യാലയതമിസന്റെ  മദ്ധ്യാരഗ്ഗനമിരസദ്ദേശങ്ങളക്കുസം  സകരെള  എഡഡ്യൂസകഷന  റൂളമിസല

സയദ്ധ്യാഗഷ്യത  മദ്ധ്യാനദണ്ഡങ്ങളക്കുസം  അനസൃതമദ്ധ്യായമി  നമിയമമിക്കുവദ്ധ്യാന  സസറ്റസ്റ്റ്  സപ്രദ്ധ്യാജകസ്റ്റ്
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ഡയറകസറ  ചുമതലസപടുതമി  ഉതരെവദ്ധ്യായമിരുന.  എന്നദ്ധ്യാല്  2018-ല്  അതുവസരെ

നമിലവമിലുണദ്ധ്യായമിരുന്ന  സരവ്വശമിക്ഷദ്ധ്യാ  അഭമിയദ്ധ്യാന,  രെദ്ധ്യാഷശയ  മദ്ധ്യാധഷ്യമമികസ്റ്റ്  ശമിക്ഷദ്ധ്യാ

അഭമിയദ്ധ്യാന  എന്നശ  സപ്രദ്ധ്യാജക്ടുകള  സസംസയദ്ധ്യാജമിപമിച്ചേസ്റ്റ്  സമഗശമിക്ഷദ്ധ്യാ  സകരെള  എന്ന

പുതമിയ  സപ്രദ്ധ്യാജകസ്റ്റ്  നമിലവമില്  വന.  പ്രസ്തുത  സപ്രദ്ധ്യാജകമില്  സകന്ദ്ര  വമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ

മനദ്ധ്യാലയസം  സസ്പെഷഷ്യലമിസസ്റ്റ് അദഷ്യദ്ധ്യാപകരുസടെ സവതനസം 7,000 /- രൂപയദ്ധ്യാകമി കുറച്ചു.

16-08-2018-സല ഉതരെവുപ്രകദ്ധ്യാരെസം സരവ്വശമിക്ഷദ്ധ്യാ അഭമിയദ്ധ്യാന  പദതമിയമില് കരെദ്ധ്യാര

വഷ്യവസ്ഥയമില്  പ്രവരതമിച്ചുവരുന്ന  മുഴുവന  കലദ്ധ്യാകദ്ധ്യായമിക  പ്രവൃതമിപരെമിചയ

അദഷ്യദ്ധ്യാപകസരെയസം  സമഗശമിക്ഷയമില്  സകന്ദ്ര  മദ്ധ്യാനവ  വമിഭവസശഷമി  വമികസന

മനദ്ധ്യാലയതമിസന്റെ  മദ്ധ്യാരഗ്ഗനമിരസദ്ദേശദ്ധ്യാനസരെണസം  കരെദ്ധ്യാര  വഷ്യവസ്ഥയമില്

2018-2019  വരഷസതയസ്റ്റ്  നമിയമനസം  നല്കുന്നതമിനസം  ഇവരകസ്റ്റ്  സകന്ദ്ര  മദ്ധ്യാനവ

വമിഭവസശഷമി  വമികസനമനദ്ധ്യാലയസം  നമിശ്ചയമിച്ചേമിട്ടുള്ള  പ്രതമിമദ്ധ്യാസ  സവതനമദ്ധ്യായ

7,000/-  രൂപയസ്റ്റ്  പുറസമ  സരകദ്ധ്യാര  അനവദമിക്കുന്ന  7,000/-  രൂപയസം  സചരതസ്റ്റ്

പ്രതമിമദ്ധ്യാസസം  14,000/-  രൂപ  സവതനസം  നല്കമി  പദ്ധ്യാരടസ്റ്റ്ടടെസം  അദഷ്യദ്ധ്യാപകരെദ്ധ്യായമി

നമിയമമിക്കുന്നതമിനസം  അനമതമി  നല്കമിയമിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇസത  നമിരെകമില്  2019-2020,

വരഷവുസം നല്കുന്നതമിനസ്റ്റ്  04-09-2019-സല ഉതരെവുപ്രകദ്ധ്യാരെവുസം അനമതമി നല്കമി.

2020-21  വരഷസതയസ്റ്റ് പ്രതമിമദ്ധ്യാസസം  14,000/-  രൂപ നമിരെകമില് ശമ്പളസം നല്കമി

നമിയമമിക്കുന്നതമിനസ്റ്റ്  13-08-2020-സല  ഉതവുപ്രകദ്ധ്യാരെവുസം  2021-22  വരഷസതയസ്റ്റ്
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2685  അദഷ്യദ്ധ്യാപകസരെ  മുനവരഷസത  സപദ്ധ്യാസല  പ്രതമിമദ്ധ്യാസസം  14,000/-  രൂപ

ശമ്പളസതദ്ധ്യാടുകൂടെമി  നമിയമമിക്കുന്നതമിനസ്റ്റ്  01-10-2020-സല  ഉതരെവുപ്രകദ്ധ്യാരെവുസം

അനമതമി  നല്കമിയമിരുന.  2021-22  സദ്ധ്യാമ്പതമിക  വരഷസത  Annual  Work

Plan and Budget (AWP&B)  പ്രകദ്ധ്യാരെസം  Salary of Teachers  എന്ന ഒറ്റ സമജര

ശശരഷകതമിലദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  Total  Financial  Support  for  Salary  of  Teachers

(Elementary,  HM/Teachers)  വകയമിരുതമിയമിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  2022-23  വരഷസം  ഈ

സമജര ശശരഷകതമില് വകയമിരുതമിയമിട്ടുള്ള ആസക തുക  17.150  സകദ്ധ്യാടെമി  രൂപ

മദ്ധ്യാത്രമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  മമിനമിസമി  ഓഫസ്റ്റ്  എഡഡ്യൂസകഷന  വകയമിരുതമിയമിട്ടുള്ള  തുക

ഉപസയദ്ധ്യാഗമിച്ചേസ്റ്റ്  2022-23  വരഷസം  സജദ്ധ്യാലമി  സചയ്തുവരുന്ന  1381  സസ്പെഷഷ്യലമിസസ്റ്റ്

അദഷ്യദ്ധ്യാപകരകസ്റ്റ് പ്രതമിമദ്ധ്യാസസം  10,000/-  രൂപ നമിരെകമില് സവതനസം നല്കമി പദ്ധ്യാരടസ്റ്റ്

ടടെസം വഷ്യവസ്ഥയമില് സജദ്ധ്യാലമി സചയ്യുന്നതമിനസ്റ്റ് കരെദ്ധ്യാര അടെമിസ്ഥദ്ധ്യാനതമില് നമിയമമിച്ചു.

നമിലവമില്  സജദ്ധ്യാലമി  സചയ്യുന്ന  1319  സസ്പെഷഷ്യലമിസസ്റ്റ്  അദഷ്യദ്ധ്യാപകര  ആഴ്ചയമില്  മൂന്നസ്റ്റ്

പ്രവൃതമി  ദമിവസസം  സ്കൂളമിലുസം  മദ്ധ്യാസതമില്  ഒരു  ദമിവസസം  ബമി.ആര.സമി.-യമിലുസം

ഹദ്ധ്യാജരെദ്ധ്യാകുനണസ്റ്റ്. അദഷ്യദ്ധ്യാപകരുസടെ ശമ്പളസം സസംബനമിച്ചേ സകന്ദ്ര സമഗ ശമിക്ഷയസടെ

സദ്ധ്യാമ്പതമിക വഷ്യവസ്ഥകള ഇപ്രകദ്ധ്യാരെമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  അദഷ്യദ്ധ്യാപകരുസടെ ശമ്പള ഇനതമില്

ലഭഷ്യമദ്ധ്യാക്കുന്ന  തുക  അവരുസടെ  എണ്ണതമിനസ്റ്റ്  ആനപദ്ധ്യാതമികമദ്ധ്യായമിടദ്ധ്യായമിരെമികമില,
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പകരെസം  ചുവസടെ  സചരതമിരെമിക്കുന്ന  രെശതമിയമില്  സമദ്ധ്യാതസം  തുകയദ്ധ്യായമിരെമിക്കുസം

നല്കുന്നതസ്റ്റ്.

 2021-22:  2019-20/2020-21-സല സചലവമിസന്റെ 100% സകന്ദ്രവമിഹമിതസം

2022-23: 2019-20/2020-21-സല സചലവമിസന്റെ 95% സകന്ദ്രവമിഹമിതസം

2023-24: 2019-20/2020-21-സല സചലവമിസന്റെ 90% സകന്ദ്രവമിഹമിതസം

2024-25: 2019-20/2020-21-സല സചലവമിസന്റെ 85% സകന്ദ്രവമിഹമിതസം

2025-26:  2019-20/2020-21 -സല സചലവമിസന്റെ 75% സകന്ദ്രവമിഹമിതസം

2021-22-സല അസത ശതമദ്ധ്യാനസം ഒഴമിവുകള നമിലനമിരത്തുന്ന സസംസ്ഥദ്ധ്യാനങ്ങള/

സകന്ദ്രഭരെണ  പ്രസദശങ്ങള  എന്നമിവയസ്റ്റ്  സമല്പറഞ്ഞ  രെശതമിയമിലദ്ധ്യായമിരെമിക്കുസം  ഗദ്ധ്യാന്റെസ്റ്റ്

അനവദമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഒഴമിവുകളുസടെ  ശതമദ്ധ്യാനസം  കൂടുന്ന  സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യതമില്

അനവദമിക്കുന്ന  ഗദ്ധ്യാന്റെമില്  ആനപദ്ധ്യാതമികമദ്ധ്യായ  കുറവസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഈ

വഷ്യവസ്ഥകള  പ്രകദ്ധ്യാരെസം  വരുസംവരഷങ്ങളമിലുസം  സസ്പെഷഷ്യലമിസസ്റ്റ്  അദഷ്യദ്ധ്യാപകരുസടെ

ശമ്പളയമിനതമില്  5  ശതമദ്ധ്യാനസം  വശതസം  കുറവസ്റ്റ്  വരുസം.  സമല്പറഞ്ഞ

സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യതമില്  സകന്ദ്ര  വമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ  മനദ്ധ്യാലയതമില്നമിന്നസ്റ്റ്  സസ്പെഷഷ്യലമിസസ്റ്റ്

അദഷ്യദ്ധ്യാപകരുസടെ ശമ്പളയമിനതമില് അനവദമിക്കുന്ന തുകയസടെ  5% 2024-25-ലുസം

10%  2025-2026-ലുസം  കുറയസം.  സമഗശമിക്ഷദ്ധ്യാ  സകരെളസം  ഒരു  സകന്ദ്രദ്ധ്യാവമിഷ്കൃത

പദതമിയദ്ധ്യായതുസകദ്ധ്യാണസം  മറ്റസ്റ്റ്  ഫണകള  ലഭഷ്യമലദ്ധ്യാതതുസകദ്ധ്യാണസം
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സകന്ദ്രതമില്നമിനസം  അനവദമിക്കുന്ന  തുകയമില്  കൂടുതല്  തുക  ഒരു  ഇനതമിലുസം

അനവദമികദ്ധ്യാന നമിരവ്വദ്ധ്യാഹമമിലദ്ധ്യാത അവസ്ഥയദ്ധ്യാണുള്ളതസ്റ്റ്. 

ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  പ്രതമിപക്ഷസനതദ്ധ്യാവസ്റ്റ്  സൂചമിപമിച്ചേമിട്ടുളളസപദ്ധ്യാസല  സസ്പെഷഷ്യലമിസസ്റ്റ്

അദഷ്യദ്ധ്യാപകരുസടെ  കദ്ധ്യാരെഷ്യസം  വളസരെ  കഷ്ടമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  അതമില്  നമുസകലദ്ധ്യാസം

അനകമ്പയള്ളതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഞദ്ധ്യാന ഒരു പ്രദ്ധ്യാവശഷ്യസം അവരുസടെ പ്രധദ്ധ്യാനസപട സസംഘടെനദ്ധ്യാ

സനതദ്ധ്യാകളുസടെ  സയദ്ധ്യാഗസം  വമിളമിച്ചു  സചരതമിരുന.  ഇസപദ്ധ്യാള  അവരകസ്റ്റ്

ലഭമിച്ചുസകദ്ധ്യാണമിരെമിക്കുന്ന  സവതനസം  10,000/-  രൂപയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.സക.-യസടെ

സവസറസയസതങമിലുസം  ഫണസംകൂടെമി  അഡ്ജസസ്റ്റ്  സചയസ്റ്റ്  2,000/-  രൂപകൂടെമി

കൂടമിസകദ്ധ്യാടുകദ്ധ്യാസമന്നസ്റ്റ് പറഞ്ഞമിരുന.  മൂന്നസ്റ്റ് ദമിവസസം അവര പദ്ധ്യാരടസ്റ്റ്ടടെമദ്ധ്യായസം ഒരു

ദമിവസസം  ബമി.ആര.സമി.-യമിലുസം  സജദ്ധ്യാലമി  സചയ്യുന്നതമിനദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  12,000/-  രൂപ

നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇത്രയസം  ഗഇരെവസതദ്ധ്യാടുകൂടെമി  ഈ  വമിഷയസം

അവതരെമിപമിച്ചേതുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഞദ്ധ്യാന  അവരുസടെ  സയദ്ധ്യാഗസം  ഒനകൂടെമി  വമിളമിച്ചുസചരകദ്ധ്യാസം.

കുറച്ചേസ്റ്റ് വരദനവുകൂടെമി ഏസതങമിലുസം നമിലയമില് അവരകസ്റ്റ് നല്കമിസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ് ആ പ്രശസം

പരെമിഹരെമികദ്ധ്യാന ശമമികദ്ധ്യാസം. 

(2) കരെമിച്ചേദ്ധ്യാല്കടെവസ്റ്റ് സറഗുസലറ്റര  -  കസം  -  ബമിഡ്ജസ്റ്റ്

ശശ  .    എ  .    സമി  .    സമദ്ധ്യായശന  : സര,  എസന്റെ  നമിസയദ്ധ്യാജകമണ്ഡലതമിസല

കരെമിച്ചേദ്ധ്യാല്കടെവസ്റ്റ് സചകസ്റ്റ്  ഡദ്ധ്യാസം  കദ്ധ്യാടകദ്ധ്യാമ്പദ്ധ്യാല്  പഞദ്ധ്യായതമിനസ്റ്റ്
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കരെമിച്ചേദ്ധ്യാല്കടെവമില്നമിന്നസ്റ്റ്  ഗുരുവദ്ധ്യായൂര  മണ്ഡലതമിസല  വടെസകകദ്ധ്യാടെസ്റ്റ്

പഞദ്ധ്യായതമിസന  ബനമിപമിക്കുന്ന  സപദ്ധ്യാന്നദ്ധ്യാനമി  സകദ്ധ്യാള  സമഖലയമിലുളള

പ്രസദശമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  അവമിസടെ ഒരു സചകസ്റ്റ് ഡദ്ധ്യാസം കസം-ബമിഡ്ജസ്റ്റ് 2018-ല്  എഗമിസമന്റുവച്ചേസ്റ്റ്

ആരെസംഭമിച്ചേതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  നദ്ധ്യാലസ്റ്റ്  വരഷസം  പമിന്നമിട്ടു.  30  ശതമദ്ധ്യാനസം  പ്രവൃതമി  മദ്ധ്യാത്രമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

പൂരതശകരെമിച്ചേമിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  ഇഇ  പ്രവൃതമിയസടെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായമി  നമിലവമിലുണദ്ധ്യായമിരുന്ന

ഗതദ്ധ്യാഗത സസംവമിധദ്ധ്യാനസംസപദ്ധ്യാലുസം നദ്ധ്യാലസ്റ്റ് വരഷകദ്ധ്യാലമദ്ധ്യായമി തടെസ്സസപടമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.

കരെദ്ധ്യാറുകദ്ധ്യാരെസന്റെ നമിരുതരെവദ്ധ്യാദപരെമദ്ധ്യായ സമശപനതമിസന്റെ ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഇഇ രെണസ്റ്റ്

പ്രസദശത്തുളള  ജനങ്ങസളയസം  കൃഷമികദ്ധ്യാസരെയസം  ദുരെമിതതമിലദ്ധ്യാക്കുന്ന  ഇതരെസമദ്ധ്യാരു

സ്ഥമിതമിവമിസശഷസം  ഉണദ്ധ്യായതസ്റ്റ്.  ഇതമിസന്റെ  പരെമിസശദ്ധ്യാധന  നമിരെവധമിതവണ

നടെന്നമിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒരു  വരഷസംമുമ്പസ്റ്റ്  ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  മനമിയസടെ  സനതൃതത്വതമിലുസം

പരെമിസശദ്ധ്യാധന  നടെതമി  സമയബനമിതമദ്ധ്യായമി  ഇഇ  സശസണമില്  പണമി

പൂരതമികരെമികണസമന്നസ്റ്റ്  തശരുമദ്ധ്യാനമിച്ചേതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  കരെദ്ധ്യാര  കമ്പനമികസ്റ്റ്  നദ്ധ്യാലസ്റ്റ്  തവണ,

അതദ്ധ്യായതസ്റ്റ്  2023  ജനവരെമി  31-ാം  തശയതമിവസരെയളള  സമയമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  കരെദ്ധ്യാര

കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാവധമി  നശടമിനല്കമിയമിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  സസതണ്  സടെകസ്റ്റ്  എന്ന  മൂവദ്ധ്യാറ്റുപുഴയമിസല  ഒരു

കമ്പനമിയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ഏസറ്റടുതമിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  നമിരെന്തരെമദ്ധ്യായമി  കരെദ്ധ്യാറുകദ്ധ്യാരെന  പണമി

സചയ്യദ്ധ്യാതതമിസന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായമി  നസഷ്ടദ്ധ്യാതരെവദ്ധ്യാദമിതത്വതമിസന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായമി  സടെരമമിസനറ്റസ്റ്റ്

സചയമിട്ടുസണന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഞദ്ധ്യാന  മനസ്സമിലദ്ധ്യാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അസപദ്ധ്യാള  ഇഇ  സശസണമിലുസം



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

9

സകദ്ധ്യാള സമഖലയമിലദ്ധ്യാണസ്റ്റ് പണമി നടെസകണതസ്റ്റ് എനളളതുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്,  ആ പണമി ഇഇ

സശസണമില്  നടെതദ്ധ്യാന  കഴമിയദ്ധ്യാത  സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യതമില്  അതസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  വരഷസം

പമിന്നമിടുസം.  ടെമി  കരെദ്ധ്യാറുകദ്ധ്യാരെസന  വച്ചുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  മുസന്നദ്ധ്യാട്ടുസപദ്ധ്യാകദ്ധ്യാന

കഴമിയമിലദ്ധ്യാസയനളളതുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  അസദ്ദേഹസത  സടെരമമിസനറ്റസ്റ്റ്  സചയ്തു.  അതുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

അടെമിയന്തരെമദ്ധ്യായമി സടെണര നടെപടെമി പൂരതശകരെമിച്ചേസ്റ്റ് പണമി എത്രയസംസവഗസം തുടെരെണസം.

ഇഇ  കദ്ധ്യാലയളവമില്  ഉസദഷ്യദ്ധ്യാഗസ്ഥനദ്ധ്യാരുസം  ഇകദ്ധ്യാരെഷ്യതമില്  കദ്ധ്യാണമിച്ചേമിട്ടുളള  വശഴ്ച

പരെമിസശദ്ധ്യാധമികസപസടെണതദ്ധ്യാസണന്ന  അഭമിപ്രദ്ധ്യായവുസം  എനമിക്കുണസ്റ്റ്.  സടെണര  നടെപടെമി

സത്വശകരെമിച്ചേസ്റ്റ്  പകുതമി  വഴമി  അതദ്ധ്യായതസ്റ്റ്  30  ശതമദ്ധ്യാനസം  പ്രവൃതമി  പൂരതശകരെമിച്ചേസ്റ്റ്

നദ്ധ്യാട്ടുകദ്ധ്യാസരെയസം  സപദ്ധ്യാന്നദ്ധ്യാനമി  സമഖലയമിലുളള  ഇഇ  പ്രസദശത്തുളള  ജനങ്ങസളയസം

രെക്ഷമികദ്ധ്യാന  ഇഇ  പദതമിയസടെ  പൂരതശകരെണസം  അനമിവദ്ധ്യാരെഷ്യമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഇഇ  കരെദ്ധ്യാര

കമ്പനമി  ഇവമിടെസത  നസഷ്ടദ്ധ്യാതരെവദ്ധ്യാദമിതത്വതമിസന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായമിമദ്ധ്യാത്രസം

കരെദ്ധ്യാറുകദ്ധ്യാരെന്റെസമല് നടെപടെമി സത്വശകരെമിസകണതല.  അയദ്ധ്യാള സകരെളതമില് നമിരെവധമി

വരക്കുകള എടുക്കുന്നയദ്ധ്യാളദ്ധ്യാണസ്റ്റ്. ഇതുസപദ്ധ്യാസലതസന്ന പല പ്രശങ്ങളുസം അസദ്ദേഹതമിനസ്റ്റ്

ഉണദ്ധ്യായമിട്ടുസണന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഞദ്ധ്യാന  മനസ്സമിലദ്ധ്യാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതമിസന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായളള  നമിയമ

നടെപടെമികളുസം  ഇതമിസന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായണദ്ധ്യാകണസം.  അയദ്ധ്യാസള

കരെമിമ്പടമികയമില്സപടുതദ്ധ്യാനളള  നടെപടെമികള  ഉളസപസടെ  സത്വശകരെമികണസം.  ഇഇ
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പദതമി  എത്രയസം  സവഗസം  പൂരതശകരെമികദ്ധ്യാനളള  സടെണര  നടെപടെമികളമിസലയസ്റ്റ്

സപദ്ധ്യാകണസമന്നസ്റ്റ്  അഭഷ്യരത്ഥമിക്കുന. 

ജലവമിഭവ വകുപ്പുമനമി (ശശ  .   സറദ്ധ്യാഷമി അഗസമിന): സര, വളസരെ പ്രധദ്ധ്യാനസപട

കദ്ധ്യാരെഷ്യമദ്ധ്യാണസ്റ്റ് ബഹുമദ്ധ്യാനസപട അസംഗസം ഇവമിസടെ സൂചമിപമിച്ചേതസ്റ്റ്. കരെമിച്ചേദ്ധ്യാല്കടെവസ്റ്റ് സചകസ്റ്റ്

ഡദ്ധ്യാമമിനസ്റ്റ്  950 ലക്ഷസം രൂപയസടെ ഭരെണദ്ധ്യാനമതമി നല്കമി കരെദ്ധ്യാറുകദ്ധ്യാരെന ഏസറ്റടുതമിടസ്റ്റ്

4 വരഷസം പമിന്നമിടുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്. 18 മദ്ധ്യാസകദ്ധ്യാലദ്ധ്യാവധമിസയദ്ധ്യാടുകൂടെമിയദ്ധ്യാണസ്റ്റ് പ്രവൃതമിസ്ഥലസം

കദ്ധ്യാരെദ്ധ്യാറുകദ്ധ്യാരെനസ്റ്റ് ടകമദ്ധ്യാറ്റസം സചയതസ്റ്റ്. എന്നദ്ധ്യാല് അവമിസടെ പ്രവരതനങ്ങള നടെതദ്ധ്യാന

സദ്ധ്യാധമിച്ചേമിസലന്നസ്റ്റ്  മദ്ധ്യാത്രമല,  ജനങ്ങളകസ്റ്റ്  വലമിയ  ബുദമിമുട്ടുണദ്ധ്യാകുകയസം  സചയ്തു.

അതുമദ്ധ്യായമി ബനസപട കദ്ധ്യാരെഷ്യങ്ങളദ്ധ്യാണസ്റ്റ് ഇവമിസടെ  സൂചമിപമിച്ചേതസ്റ്റ്. ഓസരെദ്ധ്യാ ഘടതമിലുസം

ആ  പ്രവൃതമി  നടെക്കുസമന്ന  ഉസദ്ദേശഷ്യശുദമിസയദ്ധ്യാടുകൂടെമി  തസന്നയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാവധമി

നശടമിസകദ്ധ്യാടുതതസ്റ്റ്.  എന്നദ്ധ്യാല്  ഇകദ്ധ്യാലമത്രയസം  30 ശതമദ്ധ്യാനതമിസലസറ  പണമി

പുസരെദ്ധ്യാഗമമികദ്ധ്യാന  കഴമിഞ്ഞമിട്ടുമമില.  ഒരെമികല്  ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  മനമി

ശശ.  സക.  രെദ്ധ്യാജനസം ബഹുമദ്ധ്യാനസപട എസം.എല്.എ.-യസം ഉളസപസടെ ചമ്രവടവുമദ്ധ്യായമി

ബനസപടസ്റ്റ് നടെതമിയ ചരച്ചേയസടെ ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായസം അതുകൂടെദ്ധ്യാസത  ഈ വമിഷയവുമദ്ധ്യായമി

ബനസപടസ്റ്റ്  മദ്ധ്യാത്രസം എസം.എല്.എ.  പറഞ്ഞതനസരെമിച്ചേസ്റ്റ്  വമിളമിച്ചുസചരത സയദ്ധ്യാഗവുസം

സചരുകയണദ്ധ്യായമി.  കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാവധമി  വശണസം  അവസശഷമിച്ചേമിരെമിക്കുന്ന,  പശരെശഡസ്റ്റ്

പൂരതശകരെമിച്ചേമിരെമിക്കുന്ന ഈ ഘടതമില് കരെദ്ധ്യാറുകദ്ധ്യാരെസന നസഷ്ടദ്ധ്യാതരെവദ്ധ്യാദമിതത്വതമില്
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കരെദ്ധ്യാര  ഉടെമ്പടെമിയമില്നമിനസം  നശകസം  സചയമിട്ടുണസ്റ്റ്.  തുടെരനടെപടെമികള

പുനനഃക്രമശകരെമിക്കുന്നതമിനസ്റ്റ്  കദ്ധ്യാലതദ്ധ്യാമസമുണദ്ധ്യാകരുസതന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ബഹുമദ്ധ്യാനസപട

എസം.എല്.എ.  ആവശഷ്യസപടതസ്റ്റ്.  ഇതമിസന്റെ  ഗഇരെവസം  പൂരണ്ണമദ്ധ്യായസം

ഉളസകദ്ധ്യാണസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  കദ്ധ്യാലതദ്ധ്യാമസമുണദ്ധ്യാകദ്ധ്യാതമിരെമികദ്ധ്യാന പ്രസതഷ്യകസം  ശദമിക്കുകയസം

അതമിനസ്റ്റ് ആവശഷ്യമദ്ധ്യാസണങമില് ഒരു പ്രസതഷ്യക ചുമതലയള്ള ഉസദഷ്യദ്ധ്യാഗസ്ഥസനതസന്ന

ചുമതലസപടുതമി  ഇതസ്റ്റ്  സമദ്ധ്യാണമിറ്റര  സചയസ്റ്റ്  സമയബനമിതമദ്ധ്യായമി

പൂരതശകരെമിക്കുന്നതമിനസ്റ്റ് ആവശഷ്യമദ്ധ്യായ നടെപടെമി ടകസകദ്ധ്യാള്ളുന്നതുമദ്ധ്യായമിരെമിക്കുസം. 

(3) സബകല് ടൂറമിസസം റമിസസദ്ധ്യാരടസ്റ്റ് ടസറ്റുകളമിസല നമിരമദ്ധ്യാണ പ്രവൃതമികള

ശശ  .   സമി  .   എച്ചേസ്റ്റ്  .   കുഞ്ഞമ  : സര, കദ്ധ്യാസരസഗദ്ധ്യാഡസ്റ്റ് ജമിലയമിസല സബകല് സകദ്ധ്യാട

അന്തദ്ധ്യാരെദ്ധ്യാഷ  വമിസനദ്ധ്യാദസഞദ്ധ്യാരെ  ഭൂപടെതമില്  സ്ഥദ്ധ്യാനസം  സനടെമിസയദ്ധ്യാരു  ടൂറമിസസ്റ്റ്

സകന്ദ്രമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  വരദമിച്ചുവരുന്ന  വമിസനദ്ധ്യാദസഞദ്ധ്യാരെമികളകസ്റ്റ്  ആവശഷ്യമദ്ധ്യായ

സഇകരെഷ്യസമദ്ധ്യാരുക്കുന്നതമിനസവണമിയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  Bekal Resorts  Development

Corporation Ltd (BRDC) രൂപശകരെമിച്ചേതസ്റ്റ്.  ഇതമിനദ്ധ്യായമി സബകല് പരെമിസരെതസ്റ്റ്

BRDC  വലമിയസതദ്ധ്യാതമില് ഭൂമമി അകത്വയര സചയ്യുകയസം ഇഇ റമിസസദ്ധ്യാരടസ്റ്റ്  സസസറ്റുകള

സത്വകദ്ധ്യാരെഷ്യ  വഷ്യകമികളക്കുസം  സ്ഥദ്ധ്യാപനങ്ങളക്കുസം  ദശരഘകദ്ധ്യാലസതയസ്റ്റ്  പദ്ധ്യാടതമിനസ്റ്റ്

നല്കുകയസം  സചയ്തു.  ലളമിതസ്റ്റ്,  തദ്ധ്യാജസ്റ്റ്  എന്നശ  രെണസ്റ്റ്  കമ്പനമികള  മദ്ധ്യാത്രമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

റമിസസദ്ധ്യാരട്ടുകള  പൂരതമിയദ്ധ്യാകമി  ടൂറമിസ്റ്റുകളകസ്റ്റ്  നല്കമിയതസ്റ്റ്.  ബദ്ധ്യാകമി  സസസറ്റുകള
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ലശസമിസനടുത  നമിരമദ്ധ്യാണ  കമ്പനമികള  പദതമി  പദ്ധ്യാതമിവഴമി

ഉസപക്ഷമിച്ചേമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  സരകദ്ധ്യാര സകദ്ധ്യാടെമികള മുടെകമിയ ഈ മസനദ്ധ്യാഹരെമദ്ധ്യായ

ടസറ്റുകളമിസല റമിസസദ്ധ്യാരടസ്റ്റ് നമിരമദ്ധ്യാണസം പകുതമിവഴമിയമില് ഉസപക്ഷമിച്ചേതമിനദ്ധ്യാല്

നദ്ധ്യാലസ്റ്റ് ടസറ്റുകള   അനദ്ധ്യാഥമദ്ധ്യായമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്. മദ്ധ്യാത്രമല, ബമി.ആര.ഡമി.സമി.

(Bekal  Resorts  Development  Corporation  Limited)-കസ്റ്റ്  ലഭമിസകസണ

പദ്ധ്യാടത്തുകയസം ലഭമിക്കുന്നമില. ഇങ്ങസന നമിരുതരെവദ്ധ്യാദപരെമദ്ധ്യായ നമിലപദ്ധ്യാസടെടുത

കമ്പനമികസളയസം  സ്ഥദ്ധ്യാപനങ്ങസളയസം  സടെരമമിസനറ്റസ്റ്റ്  സചയ്യുകയസം  ലശസസ്റ്റ്

കഷ്യദ്ധ്യാനസല്  സചയസ്റ്റ്  ഭൂമമി  ഏസറ്റടുക്കുകയസം  കമിടദ്ധ്യാനളള  പദ്ധ്യാട  കുടെമിശമിക

പൂരണ്ണമദ്ധ്യായസം പമിരെമിസച്ചേടുക്കുകയസം സവണസം.  ഇഇ സസസറ്റുകള പുനരസലലസം സചയസ്റ്റ്

പുതമിയ  റമിസസദ്ധ്യാരട്ടുകള  സ്ഥദ്ധ്യാപമികദ്ധ്യാനദ്ധ്യാവശഷ്യമദ്ധ്യായ  നടെപടെമി  സത്വശകരെമികണസം.

കഴമിഞ്ഞ  മദ്ധ്യാസസം  'സബകല്  ഇന്റെരനദ്ധ്യാഷണല്  സഫസസ്റ്റ്'  എന്നസപരെമില്

വലമിസയദ്ധ്യാരു  ഉത്സവസം  സസംഘടെമിപമിക്കുകയണദ്ധ്യായമി.  ലക്ഷകണകമിനസ്റ്റ്

ആളുകളദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ആ ഉത്സവതമില് പസങടുതതസ്റ്റ്.   വലമിയ സതദ്ധ്യാതമില് ജനങ്ങസള

ആകരഷമിക്കുന്ന  ഒരു  സകന്ദ്രമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  സബകല്  എന്നതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഇതമില്നമിനസം

മനസ്സമിലദ്ധ്യാകുന്നതസ്റ്റ്.  അവമിസടെ  സത്വസദശമികളുസം  വമിസദശമികളുമദ്ധ്യായ  ധദ്ധ്യാരെദ്ധ്യാളസം

ആളുകള  വരുനണസ്റ്റ്.  ബമി.ആര.ഡമി.സമി.-യസടെ  അനദ്ധ്യാഥമദ്ധ്യായമി  കമിടെക്കുന്ന
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റമിസസദ്ധ്യാരട്ടുകള  തമിരെമിച്ചുപമിടെമിച്ചേസ്റ്റ്  പുതമിയ  ഏജനസമികസള  ഏല്പമിക്കുന്നതമിനസം

ബമി.ആര.ഡമി.സമി.-സയ  ശകമിസപടുത്തുന്നതമിനസം  നടെപടെമി

സത്വശകരെമികണസമന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ് ഞദ്ധ്യാന ഈ സബ്മമിഷനമിലൂസടെ  ആവശഷ്യസപടുന്നതസ്റ്റ്.

സപദ്ധ്യാതുമരെദ്ധ്യാമതസ്റ്റ്-വമിസനദ്ധ്യാദസഞദ്ധ്യാരെസം,  യവജനകദ്ധ്യാരെഷ്യ  വകുപ്പുമനമി

(  ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമദസ്റ്റ്  റമിയദ്ധ്യാസസ്റ്റ്  ): സര,  രെദ്ധ്യാജഷ്യദ്ധ്യാന്തരെ  തലതമില്തസന്ന

ശസദയമദ്ധ്യായ ടൂറമിസസം സഡസമിസനഷനദ്ധ്യാണസ്റ്റ് സബകല്.  സബകലമിസന്റെ ടൂറമിസസം

സദ്ധ്യാധഷ്യതകസള പ്രസയദ്ധ്യാജനസപടുതദ്ധ്യാന സമഗമദ്ധ്യായ വമികസനസം ലക്ഷഷ്യമമിടദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

Bekal  Resorts  Development  Coroperation  Limited

(ബമി.ആര.ഡമി.സമി.)-യസ്റ്റ്  തുടെകമമിടതസ്റ്റ്.  ഇഇ  സരകദ്ധ്യാര  അധമികദ്ധ്യാരെതമില്

വന്നതമിനസശഷസം  സബകലമിസല  പ്രവരതനങ്ങള  സമഗമദ്ധ്യായമി

വമിലയമിരുതമിയമിരുന.   സബകലമില് പദ്ധ്യാടകരെദ്ധ്യാര  വഷ്യവസ്ഥയമില് റമിസസദ്ധ്യാരടസ്റ്റ്

നമിരമദ്ധ്യാണതമിനസ്റ്റ് നല്കമിയ ആറസ്റ്റ് റമിസസദ്ധ്യാരട്ടുകളമില്  രെണസ്റ്റ് റമിസസദ്ധ്യാരട്ടുകളുസടെ

നമിരമദ്ധ്യാണമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  പൂരതശകരെമിച്ചേതസ്റ്റ്.  ബദ്ധ്യാകമിയളളവയസടെ

നമിരമദ്ധ്യാണപ്രവരതനങ്ങള  പൂരതശകരെമികദ്ധ്യാന  തശരുമദ്ധ്യാനമിച്ചേതമിസന്റെ

അടെമിസ്ഥദ്ധ്യാനതമില്  സസസറ്റസ്റ്റ്  നമ്പര  നദ്ധ്യാലമിസല  റമിസസദ്ധ്യാരടസ്റ്റ്  നമിരമദ്ധ്യാണസം

ആരെസംഭമിച്ചേമിട്ടുണസ്റ്റ്.   149  മുറമികസളദ്ധ്യാടുകൂടെമിയ  റമിസസദ്ധ്യാരടസ്റ്റ്  ഒരു  വരഷതമിനകസം
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പൂരതമിയദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനളള  ഇടെസപടെല്  ഇസപദ്ധ്യാള  നടെതമിവരുന.  പണമി

പൂരതമിയദ്ധ്യാകദ്ധ്യാസത കമിടെക്കുന്ന രെണസ്റ്റ് റമിസസദ്ധ്യാരടസ്റ്റ് സസസറ്റുകളമില് നമിയമപരെമദ്ധ്യായ

നടെപടെമി പുസരെദ്ധ്യാഗമമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് പൂരതമിയദ്ധ്യായലുടെന മറ്റസ്റ്റ്  സസംരെസംഭകരകസ്റ്റ്

സസകമദ്ധ്യാറദ്ധ്യാനദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ലക്ഷഷ്യമമിടുന്നതസ്റ്റ്.  സകദ്ധ്യാളവയലമിസല  സസസറ്റസ്റ്റ്  ഒന്നമില്

പദ്ധ്യാരെമിസ്ഥമിതമികമദ്ധ്യായ   പ്രസതഷ്യകത  കദ്ധ്യാരെണസം  നമിരമദ്ധ്യാണപ്രവരതനങ്ങളകസ്റ്റ്

പരെമിമമിതമിയണസ്റ്റ്.  ഇഇ  സ്ഥലതസ്റ്റ്  സബകല്  ടൂറമിസസ്റ്റ്  വമിസലജസ്റ്റ്  പദതമി

നടെപമിലദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനദ്ധ്യാണുസദ്ദേശമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  '  അനഭസവദഷ്യ  '  ടൂറമിസതമിനസ്റ്റ് പ്രദ്ധ്യാധദ്ധ്യാനഷ്യസം

നല്കമിസകദ്ധ്യാണദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഇഇ  പദതമി  ആവമിഷ്കരെമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതമിനപുറസമ

പളളമികരെ  ബശച്ചേസ്റ്റ്  പദ്ധ്യാരകമില്  4.5  ഏകര  സ്ഥലസം  സക.ടെമി.ഡമി.സമി.-കസ്റ്റ്

പദ്ധ്യാടതമിനസ്റ്റ് നല്കമിയമിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവമിസടെ സകദ്ധ്യാസടജുകള നമിരമമിസച്ചേങമിലുസം അതസ്റ്റ്

ഉപസയദ്ധ്യാഗപ്രദമദ്ധ്യായമിടമില.  സപ്രദ്ധ്യാജകസ്റ്റ്  പുനരെദ്ധ്യാരെസംഭമികദ്ധ്യാനളള  നടെപടെമികള

സക.ടെമി.ഡമി.സമി.  സത്വശകരെമിച്ചേമിട്ടുണസ്റ്റ്.    നമിലവമില്  5 ശതമദ്ധ്യാനസതദ്ധ്യാളസം വമിസദശ -

വമിസനദ്ധ്യാദ സഞദ്ധ്യാരെമികളദ്ധ്യാണസ്റ്റ് വടെകന സകരെളതമില് സന്ദരശനസം നടെത്തുന്നതസ്റ്റ്.

ഇതമിസന്റെ പ്രധദ്ധ്യാന പരെമിമമിതമി മമികച്ചേ തദ്ധ്യാമസ സഇകരെഷ്യങ്ങളുസടെ കുറവദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ആ

പരെമിമമിതമി മറമികടെകദ്ധ്യാനദ്ധ്യാണസ്റ്റ് ടൂറമിസസം വകുപസ്റ്റ് ഇസപദ്ധ്യാള ശമമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കൂടുതല്

സഹദ്ധ്യാടലുകളുസടെയസം  റമിസസദ്ധ്യാരട്ടുകളുസടെയസം  നമിരമദ്ധ്യാണസം  ആരെസംഭമിച്ചേമിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സബകലമിസല  റമിസസദ്ധ്യാരടസ്റ്റ്  നമിരമദ്ധ്യാണസതയസം  ഇഇ  പ്രധദ്ധ്യാനഷ്യസതദ്ധ്യാസടെയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

കദ്ധ്യാണുന്നതസ്റ്റ്.  100  സപര  സകരെളതമിസലയവന്നദ്ധ്യാല്  അതമില്  6  സപരെദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

മലബദ്ധ്യാറമിസലയസ്റ്റ്  വരുന്നതസ്റ്റ്.  ഇസപദ്ധ്യാള  പമി.ഡബഡ്യൂ.ഡമി.  സറസസ്റ്റ്ഹഇസുകള

ഓണ്സസലനദ്ധ്യായമി ബുകസ്റ്റ് സചയസ്റ്റ് തദ്ധ്യാമസമികദ്ധ്യാന കഴമിയന്നതസ്റ്റ്  സഞദ്ധ്യാരെമികളകസ്റ്റ്

കുസറസയസറ  സഇകരെഷ്യപ്രദമദ്ധ്യായമിട്ടുണസ്റ്റ്.  സഹദ്ധ്യാസം  സസ  സപദ്ധ്യാസലയള്ള  മറ്റസ്റ്റ്

സദ്ധ്യാധഷ്യതകളുസം  ഫലപ്രദമദ്ധ്യായമി  ഉപസയദ്ധ്യാഗസപടുതദ്ധ്യാനദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ശമമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

സബകലമിസന പ്രധദ്ധ്യാന സകന്ദ്രമദ്ധ്യായദ്ധ്യാണസ്റ്റ് ടൂറമിസസം വകുപസ്റ്റ് കദ്ധ്യാണുന്നതസ്റ്റ്.  അതമിസന്റെ

ഇടെസപടെലുകളദ്ധ്യാണസ്റ്റ് സരകദ്ധ്യാര നടെതമിവരുന്നതസ്റ്റ്. 

(4) വനഷ്യമൃഗ ശലഷ്യസം

 ശശ  .    പമി  .    വമി  .    അൻവർ:  സര,  ഭദ്ധ്യാഗഷ്യവശദ്ധ്യാസലദ്ധ്യാ,  നമിരഭദ്ധ്യാഗഷ്യവശദ്ധ്യാസലദ്ധ്യാ

വനഷ്യ മഷ്യഗ ശലഷ്യസംസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ് സപദ്ധ്യാറുതമിമുടമിയ,  ആത്മഹതഷ്യയസടെ വകമിസലതമിയ

ഒരു  ജനതയസടെ   എസം.എല്.എ.  ആകദ്ധ്യാന  വമിധമികസപടവനദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഞദ്ധ്യാന.

മലപ്പുറസം  ജമിലയമിസല  നമിലമ്പൂര  നമിസയദ്ധ്യാജകമണ്ഡലതമിസല  അടെമിയന്തരെ

പ്രധദ്ധ്യാനഷ്യമുളള  ഒരു  വമിഷയതമിനസ്റ്റ്  പരെമിഹദ്ധ്യാരെസം  കദ്ധ്യാണുന്നതമിസലയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഇഇ

സബ്മമിഷന  ഞദ്ധ്യാന  അവതരെമിപമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  2019-20,  2022-23  എന്നശ

വരഷങ്ങളമിസല സസംസ്ഥദ്ധ്യാന ബഡ്ജറ്റമില് നമിലമ്പൂര നമിസയദ്ധ്യാജകമണ്ഡലതമിസല
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വനദ്ധ്യാതമിരതമികളമില് വനഷ്യമഷ്യഗ ശലഷ്യസം തടെയന്നതമിനസ്റ്റ് കരെമിങല് മതമില്,  ട്രഞസ്റ്റ്

നമിരമദ്ധ്യാണസം,  സറയമില്  സഫനസമിസംഗസ്റ്റ്  തുടെങ്ങമിയവ  സ്ഥദ്ധ്യാപമിക്കുന്നതമിനസ്റ്റ്  10

സകദ്ധ്യാടെമി  രൂപ  മതമിപസ്റ്റ്  തുക  കണകദ്ധ്യാകമിയമിരുന.  ഇഇ

സദ്ധ്യാമ്പതമികവരഷതമില്  എസന്റെ  മണ്ഡലതമിസലയസ്റ്റ്  20  ശതമദ്ധ്യാനസം  തുക

വകയമിരുതമിയ  ഏക  പ്രവൃതമിയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്   ഇഇ  പദതമി.  ഇഇ  വമിഷയതമില്

ഭരെണദ്ധ്യാനമതമി  ലഭഷ്യമദ്ധ്യാകണസമന്നദ്ധ്യാവശഷ്യസപടസ്റ്റ്  നമിരെവധമി  തവണ  നമിലമ്പൂര

സനദ്ധ്യാരതസ്റ്റ്  ഡമി.എഫസ്റ്റ്.ഒ.  (Divisional  Forest  Officer)-യസ്റ്റ്  കത്തുകള

നല്കമിയമിട്ടുളളതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ലഭഷ്യമദ്ധ്യായ  രെണസകദ്ധ്യാടെമി  രൂപയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  2019-20

വരഷതമില്  ലദ്ധ്യാപദ്ധ്യാകമിയതസ്റ്റ്.  2022-23  വരഷതമില്  വശണസം  അതസ്റ്റ്

ലഭഷ്യമദ്ധ്യാകമിയമിടസ്റ്റ്  ഇനവസരെ  അതമിനസവണമി  ഒരു  ആക്ഷന  പദ്ധ്യാനണദ്ധ്യാകമി

സരകദ്ധ്യാരെമില്നമിന്നസ്റ്റ് ആ തുക ലഭഷ്യമദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനളള ഒരു ശമവുസം ഈ ഡമി.എഫസ്റ്റ്.ഒ.

നടെത്തുന്നമില.  ആക്ഷന പദ്ധ്യാനമിലുളസപടമിടമിസലന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  പറയന്നതസ്റ്റ്.  ഏസതദ്ധ്യാരു

വകുപമിനസം  ബഡ്ജറ്റമിലുളസപടുതമിയ പണമുസണങമില്  ആ  പണസം  വദ്ധ്യാങ്ങമി

വരകസ്റ്റ് സചയ്യദ്ധ്യാനളള തദ്ധ്യാല്പരെഷ്യസം എലദ്ധ്യാ വകുപ്പുകളുസം കദ്ധ്യാണമിക്കുനണസ്റ്റ്.  പസക്ഷ

ഇത്രയസം രൂക്ഷമദ്ധ്യായ വനഷ്യമഷ്യഗ ശലഷ്യമുളള ഇഇ  മണ്ഡലതമില് സരകദ്ധ്യാര പണസം

നല്കമിയമിട്ടുസപദ്ധ്യാലുസം  ഒരു  ആക്ഷന  പദ്ധ്യാന  നല്കദ്ധ്യാന  തയ്യദ്ധ്യാറദ്ധ്യാകത
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ഡമി.എഫസ്റ്റ്.ഒ.  ആണസ്റ്റ്  നമിലമ്പൂര  സനദ്ധ്യാരതമിലുളളതസ്റ്റ്.   ഈ  വമിഷയതമില്

ബഹുമദ്ധ്യാനസപട മനമി സനരെമിടമിടെസപസടെണതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  പല തവണ  ഇതമിനസ്റ്റ് കതസ്റ്റ്

നല്കമിയമിട്ടുളളതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്. 100 കണകമിനസ്റ്റ് സഹകര ഭൂമമിയദ്ധ്യാണസ്റ്റ് നമിലമ്പൂരെമിസന്റെ പല

ഭദ്ധ്യാഗത്തുമുള്ളതസ്റ്റ്.  നമിലമ്പൂര  അങ്ങദ്ധ്യാടെമിയമില്  ആന  ഇറങ്ങുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഒരു

സ്ഥലത്തുസം  7  മണമി  കഴമിഞ്ഞദ്ധ്യാല്  മനഷഷ്യരകസ്റ്റ്  പുറതമിറങ്ങദ്ധ്യാന  കഴമിയമില.

പന്നമികളുസടെ  ശലഷ്യസം  കദ്ധ്യാരെണസം  7  മണമിസയദ്ധ്യാടുകൂടെമി  ഗദ്ധ്യാമങ്ങളമിസല  കടെകള

അടെയകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  അത്രമദ്ധ്യാത്രസം  പന്നമികള  സപരുകുന  അസതദ്ധ്യാസടെദ്ധ്യാപമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

കുരെങ്ങുകളുസടെയസം  കടുവകളുസടെയസം  ശലഷ്യസം.  അതമിസന  തടെയദ്ധ്യാനസവണമി

സഫനസമിസംഗസ്റ്റ്  സചയ്യദ്ധ്യാന  ഇഇ  ഗവണ്സമന്റെസ്റ്റ്  ശകമദ്ധ്യായ  ഇടെസപടെല്  നടെതമി

കമിടമിയ  പണസംസപദ്ധ്യാലുസം  കഴമിഞ്ഞ  മൂനവരഷമദ്ധ്യായമി  ഉപസയദ്ധ്യാഗമിക്കുന്നമില.

66,000 പന്നമികളദ്ധ്യാണസ്റ്റ് സകരെളതമില് വന്നസതനള്ള ഉസദഷ്യദ്ധ്യാഗസ്ഥര സകദ്ധ്യാടുത

കണകസ്റ്റ്  ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  മനമി  ഇവമിസടെ  വദ്ധ്യായമിച്ചു.  ഇവമിസടെനമിനസം  രെണസ്റ്റ്

സട്രയമിന  അസങ്ങദ്ധ്യാടസ്റ്റ്  അയച്ചേദ്ധ്യാല്   2  ലക്ഷസം  പന്നമികസള  നമിലമ്പൂരെമില്നമിന്നസ്റ്റ്

കയറ്റമി  വമിടെദ്ധ്യാസം.  ആ  അവസ്ഥയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  എവമിസടെ  നമിന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഉസദഷ്യദ്ധ്യാഗസ്ഥരകസ്റ്റ്

ഈ കണകസ്റ്റ് ലഭഷ്യമദ്ധ്യായസതന്നസ്റ്റ് അറമിയമില.  സൂരെഷ്യന അസമമിച്ചേദ്ധ്യാല് മനഷഷ്യരകസ്റ്റ്

പുറസതയമിറങ്ങദ്ധ്യാന കഴമിയദ്ധ്യാത അവസ്ഥയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്. അതുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ് ബഹുമദ്ധ്യാനസപട
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മനമിയസം  മുഖഷ്യമനമിയസം  ഇഇ   വമിഷയതമിലമിടെസപടെണസം.  മൂനവരഷമദ്ധ്യായമി

കമിടമിയ പണസം ഉപസയദ്ധ്യാഗമികദ്ധ്യാസത മനഷഷ്യസന ശത്വദ്ധ്യാസസംമുടമിച്ചേസ്റ്റ് സകദ്ധ്യാല്ലുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.

അതുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്   ഇതമിസന്റെ  സപരെമില്  ശകമദ്ധ്യായ  നടെപടെമിയണദ്ധ്യാകണസമന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

എനമികസ്റ്റ് അഭഷ്യരത്ഥമികദ്ധ്യാനളളതസ്റ്റ്.

വനസം-വനഷ്യജശവമി  വകുപ്പുമനമി  (  ശശ  .    എ  .    സക  .    ശശശന്ദ്രന  ):  സര,

ബഹുമദ്ധ്യാനസപട അസംഗസം അസദ്ദേഹതമിസന്റെ മണ്ഡലതമിസല വനദ്ധ്യാതമിരതമികളമില്

ട്രഞസ്റ്റ്  നമിരമദ്ധ്യാണസം,  സറയമില്  സഫനസമിസംഗസ്റ്റ്  സ്ഥദ്ധ്യാപമികല്  എന്നശ

പ്രവൃതമികളകസ്റ്റ്  ഭരെണദ്ധ്യാനമതമി  ലഭമിക്കുന്നതുമദ്ധ്യായമി  ബനസപട  പ്രശമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

ഇവമിസടെ  ഉന്നയമിച്ചേതസ്റ്റ്.  ഇവമിസടെ  സൂചമിപമിച്ചേതുസപദ്ധ്യാസല,  ബഡ്ജറ്റസ്റ്റ്

എസമിസമറ്റുകളുസടെ അനബനസം  II,  വദ്ധ്യാലഷ്യസം 2 ,  സപജസ്റ്റ് നമ്പര 6,  ക്രമ നമ്പര

118 എന്നതമില് 10 സകദ്ധ്യാടെമി രൂപ വകയമിരുതമിയമിട്ടുണസ്റ്റ്. ഭരെണദ്ധ്യാനമതമിയമിലദ്ധ്യാത

പ്രവൃതമികളകദ്ധ്യാവശഷ്യമദ്ധ്യായ  തുക  2022-23  സദ്ധ്യാമ്പതമികവരഷതമില്

ബഡ്ജറ്റസ്റ്റ്  ശശരഷകതമില്  വകയമിരുത്തുനണസ്റ്റ്.  എന്നദ്ധ്യാലമിതസ്റ്റ്  2022-23

വരഷസതയളള  വമിശദമദ്ധ്യായ  എസമിസമറ്റമില്  വകയമിരുതമിട്ടുളള  തുകയസ്റ്റ്

ഉപരെമിയല.  ഇതമിസന്റെയടെമിസ്ഥദ്ധ്യാനതമില്  ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  അസംഗസം  നമിരെവധമി

കത്തുകള  ബനസപട  ഉസദഷ്യദ്ധ്യാഗസ്ഥരക്കുസം  വനസംവകുപസ്റ്റ്  മനമിക്കുസം
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നല്കമിയമിട്ടുണദ്ധ്യായമിരുന.  ഇതസ്റ്റ്  വമിശദമദ്ധ്യായമി  പരെമിസശദ്ധ്യാധമിച്ചേസശഷസം  Elephant

Proof Trenches എന്ന പ്രവൃതമികസ്റ്റ് വനസം വകുപമിസന്റെ ശശരഷകങ്ങളമില് തുക

വകയമിരുത്തുന്നതമിനസ്റ്റ്  ഭരെണദ്ധ്യാനമതമി  ലഭമിക്കുന്നതമിനദ്ധ്യാവശഷ്യമദ്ധ്യായ  അടെങല്

സഹമിതസം 396 ലക്ഷസം രൂപയസടെ സപ്രദ്ധ്യാസപദ്ധ്യാസല് തയ്യദ്ധ്യാറദ്ധ്യാകമി ചശഫസ്റ്റ് സഫദ്ധ്യാറസസ്റ്റ്

കണ്സരസവറ്റര,  പദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടെസ്റ്റ്  മുഖദ്ധ്യാന്തരെസം  പ്രമിനസമിപല്  സഫദ്ധ്യാറസസ്റ്റ്

കണ്സരസവറ്റര  (പദ്ധ്യാനമിസംഗസ്റ്റ്&സഡവലപ്സമന്റെസ്റ്റ്)-നസ്റ്റ്  ലഭമിച്ചു.  ഇപ്രകദ്ധ്യാരെസം  ലഭമിച്ചേ

ശമിപദ്ധ്യാരശയസം  വമിശദമദ്ധ്യായ അടെങലുസം  ഭരെണദ്ധ്യാനമതമിയസം  ആവശഷ്യമദ്ധ്യായ ഫണസം

ലഭഷ്യമദ്ധ്യാക്കുന്നതമിസലയദ്ധ്യായമി  പ്രമിനസമിപല്  സഫദ്ധ്യാറസസ്റ്റ്  കണ്സരസവറ്റര

സരകദ്ധ്യാരെമിസലയസ്റ്റ്  സപ്രദ്ധ്യാസപദ്ധ്യാസല്  സമരപമിച്ചു.  ഇതസ്റ്റ്  സരകദ്ധ്യാരെമിസന്റെ

പരെമിഗണനയമിലദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  നബദ്ധ്യാരഡസ്റ്റ്  പദതമിയമിലുളസപടുതമി  ഈസസണ്

സരകമിള  പദ്ധ്യാലകദ്ധ്യാടെമിനസ്റ്റ്  കശഴമില്വരുന്ന  സസവല്ഡസ്റ്റ്  സസലഫസ്റ്റ്  ഡമിവമിഷന

മുസഖന  സഇസരെദ്ധ്യാരജ്ജ  സവലമികള  സകട്ടുന്നതമിനസം  പദതമി  നടെപമിലദ്ധ്യാകമി

സമരപമിച്ചേമിട്ടുളളതുസം  586  ലക്ഷസം  സകദ്ധ്യാടെമി  രൂപയസടെ  പദതമി  നബദ്ധ്യാരഡസ്റ്റ്

അസംഗശകരെമിച്ചേമിട്ടുളളതുമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  സനദ്ധ്യാരതസ്റ്റ് ഡമിവമിഷനകശഴമില് 274.4 ലക്ഷസം രൂപ

സചലവഴമിച്ചേസ്റ്റ്  41  കമിസലദ്ധ്യാമശറ്റര  സഇസരെദ്ധ്യാരജ്ജ  സവലമിയസടെയസം  സഇതസ്റ്റ്

ഡമിവമിഷനകശഴമില്  49  ലക്ഷസം  രൂപ  സചലവഴമിച്ചേസ്റ്റ്  18  കമിസലദ്ധ്യാമശറ്റര
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സഇസരെദ്ധ്യാരജ്ജ  സവലമിയസടെയസം  നമിരമദ്ധ്യാണസം  നമിരദ്ദേമിഷ്ട

പദതമികകത്തുള്ളതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഇതുസസംബനമിച്ചേസ്റ്റ്  ഒരു  ഉന്നതലസയദ്ധ്യാഗസം

വമിളമിച്ചുസചരതസ്റ്റ്  എസന്തങമിലുസം  തടെസ്സമുസണങമില്  അസതന്തദ്ധ്യാസണന്നസ്റ്റ്

മനസ്സമിലദ്ധ്യാകമി അനന്തരെ നടെപടെമികള സത്വശകരെമികദ്ധ്യാസമന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ് ബഹുമദ്ധ്യാനസപട

അസംഗസത അറമിയമികദ്ധ്യാനളളതസ്റ്റ്.

(5)   ഭവദ്ധ്യാനമി വനഷ്യജശവമി സസങതസം

ശശ  .    എന  .    ഷസംസുദ്ദേശന:  സര,  മണ്ണദ്ധ്യാരകദ്ധ്യാടെസ്റ്റ്  മണ്ഡലതമിസല

ടസലന്റെസ്റ്റ് വദ്ധ്യാലമി   വനഷ്യജശവമി  സസങതതമിസന്റെ  ബഫര  സസദ്ധ്യാണ്   ഭവദ്ധ്യാനമി

വനഷ്യജശവമി  സസങതസം എന്നസപരെമില് പ്രഖഷ്യദ്ധ്യാപമിക്കുവദ്ധ്യാന ചമില നമിരസദ്ദേശങ്ങള

വനസം  വകുപമില്നമിനസം  സരകദ്ധ്യാരെമില്നമിനസം  സകന്ദ്രതമിസലയസ്റ്റ്  സപദ്ധ്യായതദ്ധ്യായസം

അതുസസംബനമിച്ചേസ്റ്റ്  വലമിയ  ആശങയമിലുമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ആ  പ്രസദശസത  ജനങ്ങള.

സകരെളതമില് നമിലവമിലുള്ള  24  വനഷ്യജശവമി  സസങതങ്ങളുസം അതമിസന്റെ ബഫര

സസദ്ധ്യാണുമദ്ധ്യായമി  ബനസപട  പ്രയദ്ധ്യാസങ്ങള  അനഭവമിച്ചുസകദ്ധ്യാണമിരെമിക്കുസമ്പദ്ധ്യാള

മസറ്റദ്ധ്യാരു  വനഷ്യജശവമി  സസങതസംകൂടെമി  പ്രഖഷ്യദ്ധ്യാപമിക്കുകസയനള്ളതസ്റ്റ്  വലമിയ

ക്രൂരെതയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ടസലന്റെസ്റ്റ് വദ്ധ്യാലമിസയ  സസംബനമിച്ചേമിടെസതദ്ധ്യാളസം  നമിലവമിലുള്ള

വനഷ്യജശവമി  സസങതതമിസന്റെ  ബഫര  സസദ്ധ്യാണ്   പൂരണ്ണമദ്ധ്യായസം
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സഫദ്ധ്യാറസമിനകതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഈ  ബഫര  സസദ്ധ്യാണമിസന  മസറ്റദ്ധ്യാരു  വനഷ്യജശവമി

സസങതമദ്ധ്യായമി  പ്രഖഷ്യദ്ധ്യാപമിക്കുസമ്പദ്ധ്യാള  അതമിസന്റെ  ബഫര  സസദ്ധ്യാണ്

ജനവദ്ധ്യാസസകന്ദ്രതമിസലയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഇറങ്ങമി  വരുന്നതസ്റ്റ്.  അങ്ങസന  വരുസമ്പദ്ധ്യാള

അടപദ്ധ്യാടെമിയമില്  ജനങ്ങളകസ്റ്റ്   ജശവമികദ്ധ്യാന  കഴമിയദ്ധ്യാത  സ്ഥമിതമി  വരുസം,

സമദ്ധ്യാതസം  ബഫര  സസദ്ധ്യാണദ്ധ്യായമി  മദ്ധ്യാറുസം.  അതുസപദ്ധ്യാസലതസന്ന  അലനല്ലൂര,

സകദ്ധ്യാസടദ്ധ്യാപദ്ധ്യാടെസം,  കുമരെമ്പത്തൂര, സതങരെ പഞദ്ധ്യായത്തുകളുസം  ബഫര സസദ്ധ്യാണമിസന്റെ

ഏരെമിയയമിസലയസ്റ്റ്  വരുന്നതുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  പുതമിയ  ഭവദ്ധ്യാനമി  വനഷ്യജശവമി  സസങതസം

ടസലന്റെസ്റ്റ് വദ്ധ്യാലമിസയദ്ധ്യാടെസ്റ്റ്  സചരന്നസ്റ്റ്  പ്രഖഷ്യദ്ധ്യാപമികദ്ധ്യാനള്ള  നശകതമില്നമിന്നസ്റ്റ്

സരകദ്ധ്യാര  പമിന്തമിരെമിയകയസം  ആ  സപ്രദ്ധ്യാസപദ്ധ്യാസലമിസനലുള്ള  എലദ്ധ്യാ  തുടെര

നടെപടെമികളുസം  വനസം  വകുപസ്റ്റ്  നമിരതമിവയകയസം  സവണസമന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ആ

പ്രസദശസത ജനങ്ങളക്കുസവണമി  ഈ സബ്മമിഷനമിലൂസടെ  എനമികസ്റ്റ്  ഇവമിസടെ

ഉന്നയമികദ്ധ്യാനള്ളതസ്റ്റ്.  ഭവദ്ധ്യാനമി  വനഷ്യജശവമി  സസങതസമന്ന  പരെമിപദ്ധ്യാടെമിയമദ്ധ്യായമി

സരകദ്ധ്യാസരെദ്ധ്യാ  വനസം  വകുസപദ്ധ്യാ  മുസന്നദ്ധ്യാട്ടുസപദ്ധ്യാകുന്നമിസലന്നസ്റ്റ്  നമുകസ്റ്റ്

പ്രഖഷ്യദ്ധ്യാപമികദ്ധ്യാന സ്തുസം കഴമിയണസം.

വനസം-വനഷ്യജശവമി  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    എ  .    സക  .    ശശശന്ദ്രന):  സര,

ടസലന്റെസ്റ്റ് വദ്ധ്യാലമി  സദശശസയദ്ധ്യാദഷ്യദ്ധ്യാനതമിസന്റെ  ബഫരസസദ്ധ്യാണ്  സമഖലയമില്
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മസറ്റദ്ധ്യാരു  വനഷ്യജശവമി  സസങതസം  പ്രഖഷ്യദ്ധ്യാപമിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സസംബനമിച്ചേദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  എസം.എല്.എ.  ഇവമിസടെ  സൂചമിപമിച്ചേതസ്റ്റ്.  ഇപ്രകദ്ധ്യാരെസമദ്ധ്യാരു

നമിരസദ്ദേശസം  30-11-2010-നസ്റ്റ്  കൂടെമിയ  സസംസ്ഥദ്ധ്യാന  വനഷ്യജശവമി  സബദ്ധ്യാരഡസ്റ്റ്

ടസലന്റെസ്റ്റ് വദ്ധ്യാലമി  സദശശസയദ്ധ്യാദഷ്യദ്ധ്യാനതമിസന്റെ  കരുതല്സമഖല  വനഷ്യജശവമി

സസങതമദ്ധ്യായമി  പ്രഖഷ്യദ്ധ്യാപമികദ്ധ്യാനള്ള  ശമിപദ്ധ്യാരശ  സരകദ്ധ്യാരെമിനസ്റ്റ്  സമരപമിച്ചു.

സരകദ്ധ്യാര   ഈ കദ്ധ്യാരെഷ്യസം  പരെമിഗണമിക്കുകയസം ബഫര സസദ്ധ്യാണ് സസംബനമിച്ചേസ്റ്റ്

സുപ്രശസംസകദ്ധ്യാടെതമിയസടെ           03-06-2022-സല വമിധമിയസടെ പശ്ചദ്ധ്യാതലതമില്

ഇതമിസന്റെ  അനന്തരെഫലങ്ങള  എന്തദ്ധ്യാസണന്നസ്റ്റ്  വമിലയമിരുതമിയസപദ്ധ്യാള  ഈ

പദതമിയമദ്ധ്യായമി  മുസന്നദ്ധ്യാട്ടുസപദ്ധ്യാസകണതമിസലന്ന  തശരുമദ്ധ്യാനമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  സരകദ്ധ്യാര

ടകസകദ്ധ്യാണതസ്റ്റ്.  സകന്ദ്ര  ഗവണ്സമന്റെമിസലയസ്റ്റ്  അതരെസമദ്ധ്യാരു  സപ്രദ്ധ്യാസപദ്ധ്യാസല്

വനസം  വകുസപദ്ധ്യാ  സരകദ്ധ്യാസരെദ്ധ്യാ  അയച്ചേമിടമിസലന്ന  കദ്ധ്യാരെഷ്യസംകൂടെമി  അങ്ങയസടെ

ശദയമില്സപടുത്തുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്. 

(6) സ്കൂള സകടമിടെ നമിരമദ്ധ്യാണസം  പൂരതശകരെമികല്

ശശ  .    മദ്ധ്യാതത്യു  ടെമി  .    സതദ്ധ്യാമസസ്റ്റ്:  സര,  സപദ്ധ്യാതുവമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ

സസംരെക്ഷണയജ്ഞതമില്സപടുതമി  5  സകദ്ധ്യാടെമി  രൂപയസടെ  പദതമി

നടെപമിലദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനസവണമി  സതരെസഞ്ഞടുത  എസന്റെ  മണ്ഡലതമിസല  സ്കൂളദ്ധ്യാണസ്റ്റ്
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കണ്ണശ  സദ്ധ്യാരെക  ഹയര  സസകണറമി  സ്കൂള.  അവമിസടെ  നടെപമിലദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനള്ള

പദതമികള ആവമിഷ്കരെമിച്ചേസപദ്ധ്യാള  5  സകദ്ധ്യാടെമി രൂപ മതമിയദ്ധ്യാകമില  5  സകദ്ധ്യാടെമി  83

ലക്ഷസം  രൂപ  സവണസമന്നസ്റ്റ്  പറ ഞ്ഞതനസരെമിച്ചേസ്റ്റ്  ആസമി  വമികസന

ഫണമില്നമിനസം  83  ലക്ഷസം രൂപ അധമികമദ്ധ്യായമി വയകയണദ്ധ്യായമി.  എന്നദ്ധ്യാല്

ഇസപദ്ധ്യാള  4  സകദ്ധ്യാടെമി  രൂപയസടെ പ്രവൃതമികള മദ്ധ്യാത്രസം നടെപമിലദ്ധ്യാകമിയസശഷസം

കമിഫ്ബമി  അനവദമിച്ചേ  1  സകദ്ധ്യാടെമി  രൂപയസം  ആസമി  വമികസനഫണമില്നമിനസം

അനവദമിച്ചേ 83 ലക്ഷസം രൂപയസം സചലവഴമികദ്ധ്യാസത,  സകടമിടെങ്ങള സപദ്ധ്യാളമിച്ചുമദ്ധ്യാറ്റമി

ആവശഷ്യമദ്ധ്യായ  സ്ഥലസം  ലഭഷ്യമദ്ധ്യാകമി  സകദ്ധ്യാടുകദ്ധ്യാസത  പ്രവൃതമി

നമിരതമിവച്ചേമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഉണദ്ധ്യായമിരുന്ന  ആഡമിസറ്റദ്ധ്യാറമിയസം

സപദ്ധ്യാളമിച്ചുമദ്ധ്യാറ്റമിയതസ്റ്റ്  ഉളസപസടെയള്ള പ്രശങ്ങള അവമിസടെയണസ്റ്റ്.   അതുസപദ്ധ്യാസല

പദ്ധ്യാലയതകമിടെമി  സ്കൂളമില്  3  സകദ്ധ്യാടെമി  രൂപയസടെ  പദതമിയദ്ധ്യാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ആസമി

വമികസനഫണമില്നമിനസം  1 സകദ്ധ്യാടെമി  രൂപ  സനരെസത  നല്കമിയമിരുന.

പമി.ഡബ.ഡമി.  ബമില്ഡമിസംഗ്സസ്റ്റ്  വമിഭദ്ധ്യാഗതമിനദ്ധ്യായമിരുന  അവമിടെസത

പണമികളുസടെ ചുമതല. എന്നദ്ധ്യാല് 1 സകദ്ധ്യാടെമി രൂപ സചലവഴമികദ്ധ്യാന കഴമിയമിസലന്നസ്റ്റ്

4  വരഷങ്ങളക്കുസശഷസം  അവര  അറമിയമിച്ചേമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഇതരെതമില്

ആസമി വമികസനഫണമില്നമിനസം നല്കുന്ന തുക നഷ്ടസപടുത്തുന്ന സമശപനസം
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ഏതുവകുപമിസന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗത്തുനമിനമുണദ്ധ്യായദ്ധ്യാലുസം  അതമിസന  പമിന്തുണയദ്ധ്യാസനദ്ധ്യാ

സഹമികദ്ധ്യാസനദ്ധ്യാ കഴമിയമില.  കണ്ണശ സ്കൂളമിസന്റെ ആസലദ്ധ്യാചനസയദ്ധ്യാഗതമിനസ്റ്റ്  KITE

(Kerala  Infrastructure  and  Technology  for  Education)-സന്റെ ആളുകള

പസങടുതമിട്ടുസപദ്ധ്യാലുമമില. ബഹുമദ്ധ്യാനസപട മനമി ഇടെസപടസ്റ്റ് സ്കൂളമിസന്റെ നമിരമദ്ധ്യാണ

പ്രവൃതമി ആരെസംഭമികദ്ധ്യാനസം ആസമി വമികസന ഫണമില്നമിനസം നല്കമിയ തുക

നഷ്ടസപടെദ്ധ്യാസത  വമിനമിസയദ്ധ്യാഗമിക്കുന്ന  രൂപതമില്  പ്രവൃതമി നടെതദ്ധ്യാനസവണ

നമിരസദ്ദേശങ്ങള  ഗവണ്സമന്റെമിസന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗത്തുനമിനമുണദ്ധ്യാകണസമന്നസ്റ്റ്

അഭഷ്യരത്ഥമിക്കുന. 

സപദ്ധ്യാതുവമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ-സതദ്ധ്യാഴമില്  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    വമി  .    ശമിവനകുടമി):

സര,  കണ്ണശ  സദ്ധ്യാരെക  ഗവണ്സമന്റെസ്റ്റ്  ഹയരസസകണറമി  സ്കൂളമിസന്റെ  സകടമിടെ

നമിരമദ്ധ്യാണസം  5  സകദ്ധ്യാടെമി  രൂപ  കമിഫ്ബമി  ഫണമിലുളസപടുതമി  ഭരെണദ്ധ്യാനമതമി

നല്കുകയസം  നമിരമദ്ധ്യാണതമിനള്ള  എസസ്റ്റ്.പമി.വമി.-യദ്ധ്യായമി  KITE-സന

ചുമതലസപടുത്തുകയസം സചയമിരുന.  പദതമിയസടെ ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായമി പ്രസ്തുത സ്കൂളമിസന്റെ

ഭഇതമികസദ്ധ്യാഹചരെഷ്യ വമികസനസം ഹയരസസകണറമി സബദ്ധ്യാക്കുസം(G+2)  കമിച്ചേണ്

സബദ്ധ്യാക്കുമദ്ധ്യായമി  2  സകടമിടെങ്ങളമിലദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഡമിടസന കണ്സളടന്റെദ്ധ്യായമി   KITE

സകദ്ധ്യാ ലമിമമിറ്റ ഡസ്റ്റ് സമരപമിച്ചേ ഡമി.പമി.ആര. പ്രകദ്ധ്യാരെസം വമിഭദ്ധ്യാവന സചയമിരെമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
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പ്രസ്തുത  രൂപകല്പന  അനസരെമിച്ചേസ്റ്റ്  സകടമിടെതമിസന്റെ  ഫഇസണഷന

പ്രവൃതമികള  നടെത്തുകയസം  തുടെര  നമിരമദ്ധ്യാണതമിനദ്ധ്യായമി  സകടമിടെതമിസന്റെ

ഘടെനദ്ധ്യാപരെമദ്ധ്യായ പരെമിസശദ്ധ്യാധന നടെതമിയ അവസരെതമില് സബദ്ധ്യാകമിസന്റെ രെണദ്ധ്യാസം

നമിലയസടെ നമിരമദ്ധ്യാണസം  സത്വശകദ്ധ്യാരെഷ്യമസലന്നസ്റ്റ്  കസണതമിയമിരുന.  പ്രസ്തുത

സ്കൂളമിസന്റെ  സകടമിടെനമിരമദ്ധ്യാണവുമദ്ധ്യായമി  ബനസപടസ്റ്റ്  എസം.എല്.എ.

ഫണമില്നമിനസം അനവദമിച്ചേമിട്ടുള്ള  83  ലക്ഷസം രൂപ പ്രസ്തുത നമിരമദ്ധ്യാണതമിനസ്റ്റ്

ഇനമിയസം  ആവശഷ്യമമിലദ്ധ്യാതതമിനദ്ധ്യാല്  മറ്റസ്റ്റ്  പ്രവരതനങ്ങളകസ്റ്റ്

ഉപസയദ്ധ്യാഗമികദ്ധ്യാവുന്നതദ്ധ്യാസണന്നസ്റ്റ്   KITE   അറമിയമിച്ചേമിട്ടുണസ്റ്റ്.  കുന്നന്തദ്ധ്യാനസം

പദ്ധ്യാലയതകമിടെമി  സസന്റെസ്റ്റ്  സമരെശസസ്റ്റ്  ഗവണ്സമന്റെസ്റ്റ്  ടഹസ്കൂളമിസന്റെ  സകടമിടെ

നമിരമദ്ധ്യാണസം  3  സകദ്ധ്യാടെമി  രൂപ  കമിഫ്ബമി  ഫണമിലുളസപടുതമി  ഭരെണദ്ധ്യാനമതമി

നല്കുകയസം   നമിരമദ്ധ്യാണതമിനള്ള   എസസ്റ്റ്.പമി.വമി.-യദ്ധ്യായമി  INKEL-സന

ചുമതലസപടുത്തുകയസം  സചയമിരുന.  തുടെരന്നസ്റ്റ്  ഡമി.പമി.ആര.  തയ്യദ്ധ്യാറദ്ധ്യാകമി

സദ്ധ്യാസങതമികദ്ധ്യാനമതമി  ലഭഷ്യമദ്ധ്യാകമിസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  കമിഫ്ബമിയസടെ  അസംഗശകദ്ധ്യാരെസതദ്ധ്യാസടെ

സടെണര  നടെപടെമികള  സത്വശകരെമിച്ചു.  Dora Infrastructures  And  Properties

Private Limited Company  ആണസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ നമിരെകമില് സരെഖസപടുതമിയതസ്റ്റ്.

പ്രസ്തുത  കമ്പനമിയമദ്ധ്യായമി  കരെദ്ധ്യാറമിസലരസപടസ്റ്റ്  എഗമിസമന്റെസ്റ്റ്  ഒപ്പുവയന്ന
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അവസരെതമില്  പദ്ധ്യാനമില്  ചമില  സഭദഗതമികള  ആവശഷ്യമദ്ധ്യായമി  വരെമികയസം

അതനസരെമിച്ചേസ്റ്റ്  നമിലവമിലുള്ള  എസമിസമറ്റമിലുസം  പദ്ധ്യാനമിലുസം  സഭദഗതമി  വരുതമി

കമിഫ്ബമിയമില്നമിനള്ള  ഉസദഷ്യദ്ധ്യാഗസ്ഥരുസടെ  അഭമിപ്രദ്ധ്യായസംകൂടെമി

പരെമിഗണമിച്ചുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  പുതുകമിയ  പദ്ധ്യാന  സദ്ധ്യാസങതമികദ്ധ്യാനമതമികസ്റ്റ്

സമരപമിച്ചേമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ലഭഷ്യമദ്ധ്യാകുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  സടെണര  നടെപടെമികള

സത്വശകരെമിച്ചേസ്റ്റ്  നമിരമദ്ധ്യാണതമിനള്ള  തുടെര  നടെപടെമി  സത്വശകരെമിക്കുന്നതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.

നമിയമസഭ നടെക്കുന്ന അവസരെതമില്തസന്ന ഇതുസസംബനമിസച്ചേദ്ധ്യാരു സയദ്ധ്യാഗസം

സചരെദ്ധ്യാസം.  ഗവണ്സമന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  സകദ്ധ്യാടുതദ്ധ്യാലുസം  പ്രവൃതമി  ഏസറ്റടുക്കുന്ന

എസസ്റ്റ്.പമി.വമി.  അതസ്റ്റ്  നന്നദ്ധ്യായമി  നമിരവ്വഹമികദ്ധ്യാതതുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  എല്.എ.-

മദ്ധ്യാസരെലദ്ധ്യാസം  ബുദമിമുടമിലദ്ധ്യായമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  1  സകദ്ധ്യാടെമി  രൂപ  കമിഫ്ബമി

ഫണമില്നമിനസം  അനവദമിച്ചേമിട്ടുള്ള  ഏതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  നൂസറദ്ധ്യാളസം   സകടമിടെങ്ങള

നമിരമദ്ധ്യാണതമിസന്റെ  പല  ഘടങ്ങളമിലദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  വമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ  വകുപസ്റ്റ്  സ്കൂള

അടെമിസ്ഥദ്ധ്യാനതമില്  സയദ്ധ്യാഗങ്ങള  സചരനസകദ്ധ്യാണമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  നന്നദ്ധ്യായമി

സചയ്യുന്ന  എസസ്റ്റ്.പമി.വമി.-കളുണസ്റ്റ്.  അവര  കുറ്റമറ്റരെശതമിയമില്  സചയ്യുന്ന  ചമില

കരെദ്ധ്യാറുകദ്ധ്യാരകസ്റ്റ്  സകദ്ധ്യാടുക്കുനണസ്റ്റ്.  ചമില  വരക്കുകസളടുക്കുന്ന  അവസരെതമില്

എസസ്റ്റ്.പമി.വമി-സകദ്ധ്യാ കരെദ്ധ്യാറുകദ്ധ്യാരസകദ്ധ്യാ സ്കൂളമിസനദ്ധ്യാ ഉതരെവദ്ധ്യാദമിതത്വമമിലദ്ധ്യാസത അതസ്റ്റ്
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മുഴുവനസം  എസം.എല്.എ.  ഏസറ്റടുസകണ  സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യമദ്ധ്യാണുള്ളതസ്റ്റ്.   ഇകദ്ധ്യാരെഷ്യസം

ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  ധനകദ്ധ്യാരെഷ്യ  വകുപ്പുമനമിയസടെ  ശദയമില്സപടുതമിയമിട്ടുണസ്റ്റ്.

കമിഫ്ബമിയമദ്ധ്യായമി  ബനസപട  പ്രശങ്ങളകസ്റ്റ്  പരെമിഹദ്ധ്യാരെസം  കദ്ധ്യാണുന്നതമിനസ്റ്റ്

പ്രസതഷ്യക  സയദ്ധ്യാഗസം  സചരെദ്ധ്യാസമന്നസ്റ്റ്  അറമിയമിച്ചേമിട്ടുണസ്റ്റ്.  മുനമനമിയദ്ധ്യായ

ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  മദ്ധ്യാതത്യു  ടെമി.  സതദ്ധ്യാമസസ്റ്റ്   ഉന്നയമിച്ചേ  പ്രശസം  പ്രസതഷ്യക

വമിഷയമദ്ധ്യാസയടുത്തുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  സയദ്ധ്യാഗസം  സചരന്നസ്റ്റ്  ഈ  പ്രശതമിനസ്റ്റ്  പരെമിഹദ്ധ്യാരെസം

കദ്ധ്യാണദ്ധ്യാസം.

(7)   സസംസ്ഥദ്ധ്യാന സപനഷനകദ്ധ്യാരുസടെ പ്രശങ്ങള

ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രസശഖരെന:  സര,  സപനഷനകദ്ധ്യാരുസടെ  പ്രശങ്ങള

പരെമിഹരെമികണസമന്നസ്റ്റ്  ആവശഷ്യസപട്ടുസകദ്ധ്യാണള്ളതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  എസന്റെ  സബ്മമിഷന.

ശമ്പള  പരെമിഷ്കരെണതമിസന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായള്ള  കുടെമിശമിക  4  ഗഡുകളദ്ധ്യായമി

നല്കുസമന്നസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതമില്  2  ഗഡുകള  ലഭമിച്ചുകഴമിഞ്ഞതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  2021

ആഗസമിലുസം  2021  നവസംബറമിലുസം  ലഭമിസകണ  രെണസ്റ്റ്  ഗഡുകള  ഇസപദ്ധ്യാഴുസം

ലഭമിച്ചേമിടമില എന്നതദ്ധ്യാണസ്റ്റ് വസ്തുത. സരവ്വശസമിലുള്ളവസരെ സസംബനമിച്ചേമിടെസതദ്ധ്യാളസം

ഇസതദ്ധ്യാസക  ബദ്ധ്യാധകമദ്ധ്യാസണങമിലുസം  സപനഷനകദ്ധ്യാസരെ  സസംബനമിച്ചേമിടെസതദ്ധ്യാളസം

ഇതസ്റ്റ്  പ്രധദ്ധ്യാനസപട  വമിഷയമദ്ധ്യായമി  മദ്ധ്യാറമിയമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.   ആഗസമിസലതസ്റ്റ്
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ജനവരെമിയമിലുസം  നവസംബറമിസലതസ്റ്റ്  അടുത  വരഷതമിലുസം  നല്കുസമന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

പറഞ്ഞമിരെമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആ  കദ്ധ്യാരെഷ്യതമില്  സരകദ്ധ്യാരെമിസന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗത്തുനമിനസം

അനഭദ്ധ്യാവപൂരവ്വമദ്ധ്യായ  നടെപടെമിയണദ്ധ്യാകണസമന്നസ്റ്റ്  അഭഷ്യരത്ഥമിക്കുന.  ഡമി.എ.

കുടെമിശമിക   11  ശതമദ്ധ്യാനസം  സപനഷനകദ്ധ്യാരകസ്റ്റ്  ലഭമികദ്ധ്യാനസം  കുറഞ്ഞ  തുക

സപനഷന  ലഭമിക്കുന്ന  ഇവസരെ  സസംബനമിച്ചേമിടെസതദ്ധ്യാളസം  സമയത്തുതസന്ന

കുടെമിശമിക  ലഭമിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സഹദ്ധ്യായകരെമദ്ധ്യായമിരെമിക്കുസമന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  എനമികസ്റ്റ്

ചൂണമികദ്ധ്യാണമികദ്ധ്യാനള്ളതസ്റ്റ്.  അതുസപദ്ധ്യാസല സമഡമിസസപ്പുമദ്ധ്യായമി ബനസപടസ്റ്റ് ചമില

അപദ്ധ്യാകതകള  പരെമിഹരെമിസകണതുസണന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഈ  സന്ദരഭതമില്

സൂചമിപമികദ്ധ്യാന  ആഗഹമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  എലദ്ധ്യാ  പ്രധദ്ധ്യാന  ആശുപത്രമികളുസം  ഇതമില്

ഉളസപടമിടമില.   ഉളസപടമിട്ടുള്ള ആശുപത്രമികളമില് എലദ്ധ്യാ  സരെദ്ധ്യാഗങ്ങളക്കുമുള്ള

ചമികമിത്സയസം നടെതദ്ധ്യാന കഴമിയദ്ധ്യാത സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യമുണസ്റ്റ്.  പ്രദ്ധ്യായമദ്ധ്യായ ആളുകസള

സസംബനമിച്ചേമിടെസതദ്ധ്യാളസം  പലസപദ്ധ്യാഴുസം  ആയരസവദ  ചമികമിത്സയളസപസടെ

ലഭമിക്കുന്നതമിനസവണ  സഇകരെഷ്യമുണദ്ധ്യാകണസമന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  അവരുസടെ  ആവശഷ്യസം.

എന്നദ്ധ്യാല്  ആയൂരസവദസം,  സഹദ്ധ്യാമമിസയദ്ധ്യാ  ഉളസപസടെയള്ള  ചമികമിത്സയള്ള

സസംവമിധദ്ധ്യാനവുസം  ഇതമില്  ഉളസപടസ്റ്റ്  കദ്ധ്യാണുന്നമില.  ഈ  സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യതമില്

സമഡമിസസപമിസന്റെ  കദ്ധ്യാരെഷ്യതമില്  പരെമിഹരെമികസപസടെണ  അപദ്ധ്യാകതകള
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പരെമിഹരെമികദ്ധ്യാനള്ള  നടെപടെമികൂടെമിയണദ്ധ്യാകണസമനസം  അവരകസ്റ്റ്  നല്കദ്ധ്യാനള്ള

സദ്ധ്യാമ്പതമികദ്ധ്യാനകൂലഷ്യസം  സരകദ്ധ്യാര  അനഭദ്ധ്യാവപൂരവ്വമദ്ധ്യായ  നമിലപദ്ധ്യാടെസ്റ്റ്

സത്വശകരെമിച്ചുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  എത്രയസംസപസടന്നസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ലഭഷ്യമദ്ധ്യാക്കുന്നതമിനസ്റ്റ്

സസംവമിധദ്ധ്യാനമുണദ്ധ്യാകണസമന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ് എനമികസ്റ്റ് അഭഷ്യരത്ഥമികദ്ധ്യാനള്ളതസ്റ്റ്.

ധനകദ്ധ്യാരെഷ്യ വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .   സക  .   എന  .     ബദ്ധ്യാലസഗദ്ധ്യാപദ്ധ്യാല്): സര, 11-ാം

ശമ്പള-സപനഷന  പരെമിഷ്കരെണസതത്തുടെരനളള  സപനഷന  കുടെമിശമികയസടെ

നദ്ധ്യാലസ്റ്റ്  ഗഡുകളമില്  രെണസ്റ്റ്  ഗഡുകള  അനവദമിച്ചേമിട്ടുണസ്റ്റ്.  സശഷമിക്കുന്ന  രെണസ്റ്റ്

ഗഡുകള നല്കുന്നതമിനസ്റ്റ്  2800  സകദ്ധ്യാടെമി രൂപ ആവശഷ്യമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  കൂടെദ്ധ്യാസത നദ്ധ്യാലസ്റ്റ്

ഗഡുകളദ്ധ്യായമി  അനവദമിച്ചേ  ക്ഷദ്ധ്യാമദ്ധ്യാശത്വദ്ധ്യാസ  കുടെമിശമികയസടെ  അവസശഷമിക്കുന്ന

രെണസ്റ്റ്  ഗഡുകള  അനവദമിക്കുന്നതമിനസ്റ്റ്  1400  സകദ്ധ്യാടെമി  രൂപ  ആവശഷ്യമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.

സരകദ്ധ്യാരെമിസന്റെ സദ്ധ്യാമ്പതമിക സ്ഥമിതമി സമച്ചേസപടുന്ന മുറയസ്റ്റ് ഇവ അനവദമിക്കുന്ന

കദ്ധ്യാരെഷ്യസം അടുത സദ്ധ്യാമ്പതമിക വരഷസം പരെമിഗണമികദ്ധ്യാസമന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ് പറയദ്ധ്യാനളളതസ്റ്റ്.

നമ്മുസടെ സസംസ്ഥദ്ധ്യാനതസ്റ്റ് സമഡമിസസപസ്റ്റ് പദതമി നലരെശതമിയമില് നടെപമിലദ്ധ്യാകദ്ധ്യാന

സദ്ധ്യാധമിച്ചേമിട്ടുണസ്റ്റ്. സമഡമിസസപസ്റ്റ് കദ്ധ്യാരഡമില് ആശമിതരുസടെ സപരെസ്റ്റ് വരെദ്ധ്യാതമിരെമിക്കുന,

തമിരുതലുകള  വരുതമിയതസ്റ്റ്  പ്രതമിഫലമികദ്ധ്യാതമിരെമിക്കുന,  ആശുപത്രമികള

സരെദ്ധ്യാഗമികളമില്നമിനസം അഡത്വദ്ധ്യാനസദ്ധ്യായമി തുക സത്വശകരെമിക്കുന, സക്ലെയമിസം അപ്രൂവല്



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

30

ലഭമിക്കുന്നതമിസല തദ്ധ്യാമസസം കദ്ധ്യാരെണസം ആശുപത്രമികളമില്നമിനസം ഡമിസ്ചദ്ധ്യാരജ്ജസ്റ്റ്

വദ്ധ്യാങ്ങുന്നതമിനസ്റ്റ്  കദ്ധ്യാലതദ്ധ്യാമസസം  വരുന,  പദ്ധ്യാസകജമിസന്റെ  പരെമിധമിക്കുളളമില്

ചമികമിത്സദ്ധ്യാ  സചലവസ്റ്റ്  നമിരതദ്ധ്യാസത  അധമിക  തുക  ആശുപത്രമികളമില്നമിനസം

വദ്ധ്യാങ്ങുന  തുടെങ്ങമി  നമിരെവധമി  പരെദ്ധ്യാതമികള  സമഡമിസസപസ്റ്റ്  പദതമിയമദ്ധ്യായമി

ബനസപടസ്റ്റ് വന്നമിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ് പുതമിസയദ്ധ്യാരു സസംവമിധദ്ധ്യാനമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്

കമ്പനമികസ്റ്റ്   ഡദ്ധ്യാറ്റകള  ഘടസംഘടമദ്ധ്യായമി  നല്കമിയതമിസന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായമി  കുറച്ചേസ്റ്റ്

ബുദമിമുട്ടുകള  വന്നമിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഡദ്ധ്യാറ്റ  സസംബനമിച്ചുളള  പരെദ്ധ്യാതമികള

പരെമിഹരെമിച്ചേമിട്ടുണസ്റ്റ്. ആശുപത്രമികള സരെദ്ധ്യാഗമികളമില്നമിനസം അഡത്വദ്ധ്യാനസദ്ധ്യായമി തുക

സത്വശകരെമിക്കുന്നതുമദ്ധ്യായമി  ബനസപടസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രമികളമില്നമിനസം

വമിശദശകരെണസം  ആവശഷ്യസപടെദ്ധ്യാനസം  ആവശഷ്യസമങമില്  കരെദ്ധ്യാറമില്

നമിഷ്കരഷമിച്ചേമിട്ടുളളതുപ്രകദ്ധ്യാരെസം  നമിയമ  നടെപടെമികള  സത്വശകരെമികദ്ധ്യാനസം

ഇപ്രകദ്ധ്യാരെമുളള  സതറ്റദ്ധ്യായ  പ്രവണതകള  ആവരതമികദ്ധ്യാതമിരെമികദ്ധ്യാനളള

മുനകരുതല്  സത്വശകരെമികദ്ധ്യാനസം  ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്  കമ്പനമികസ്റ്റ്  നമിരസദ്ദേശസം

നല്കമിയമിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതമിയമില്  എസംപദ്ധ്യാനല്  സചയ്യസപട  സത്വകദ്ധ്യാരെഷ്യ

ആശുപത്രമികളമില്  എലദ്ധ്യാ  ചമികമിത്സദ്ധ്യാ  വമിഭദ്ധ്യാഗവുസം  ഉളസപടമിടമിസലന്നതസ്റ്റ്

ശദയമില്സപടതമിസന്റെ  അടെമിസ്ഥദ്ധ്യാനതമില്  കൂടുതല്  ആശുപത്രമികസള
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പദതമിയമില്  എസംപദ്ധ്യാനല്  സചയ്യുന്നതമിനസം  എസംപദ്ധ്യാനല്  സചയ

ആശുപത്രമികളമിസല  എലദ്ധ്യാ  ചമികമിത്സദ്ധ്യാ  വമിഭദ്ധ്യാഗവുസം  പദതമിയമില്

ഉളസപടുത്തുന്നതമിനളള  നമിരസദ്ദേശവുസം  കമ്പനമികസ്റ്റ്  നല്കമിയമിട്ടുണസ്റ്റ്.  സക്ലെയമിസം

സസറ്റമില്സമന്റെമിസല  കദ്ധ്യാലതദ്ധ്യാമസവുസം  ആശുപത്രമികളകസ്റ്റ്  തുക

ലഭമിക്കുന്നതമിനളള  കദ്ധ്യാലതദ്ധ്യാമസവുസം  ഉളസപടുന്ന  പരെദ്ധ്യാതമികളമില്  സരകദ്ധ്യാര

തലതമിലുളള  സസദത്വവദ്ധ്യാരെ  റമിവഡ്യൂ  മശറ്റമിസംഗമിലൂസടെ  ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്  കമ്പനമികസ്റ്റ്

കരശന  നമിരസദ്ദേശസം  നല്കമി  നടെപടെമികള  സത്വശകരെമിക്കുവദ്ധ്യാനസം  ആയതസ്റ്റ്

സരകദ്ധ്യാരെമിസന അറമിയമികദ്ധ്യാനസം ആവശഷ്യസപടമിട്ടുണസ്റ്റ്. ഓസരെദ്ധ്യാ പതമിനഞസ്റ്റ് ദമിവസസം

കൂടുസമ്പദ്ധ്യാഴുസം സക്ലെയമിസം സസറ്റമില്സമന്റെസ്റ്റ് സപരസസന്റെജസ്റ്റ് ഉളസപസടെയളള കണക്കുകള

സരകദ്ധ്യാരെമിനസ്റ്റ്  സസകമദ്ധ്യാറദ്ധ്യാനളള  നമിരസദ്ദേശസം  നല്കമിയമിട്ടുണസ്റ്റ്.   മറ്റുപരെദ്ധ്യാതമികള

പരെമിഹരെമിക്കുന്നതമിനദ്ധ്യായമി  കൃതഷ്യമദ്ധ്യായ  അവസലദ്ധ്യാകന  സയദ്ധ്യാഗങ്ങള നടെത്തുകയസം

ആവശഷ്യമദ്ധ്യായ നമിരസദ്ദേശങ്ങള കമ്പനമികസ്റ്റ് നല്കുകയസം ലഭമിക്കുന്ന പരെദ്ധ്യാതമിയമില്

വമിശദമദ്ധ്യായ അസനത്വഷണസം നടെതമി നടെപടെമി  സത്വശകരെമിക്കുവദ്ധ്യാന ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്

കമ്പനമിസയദ്ധ്യാടെസ്റ്റ് ആവശഷ്യസപടമിട്ടുണസ്റ്റ്. സമഡമിസസപസ്റ്റ് പദതമിപ്രകദ്ധ്യാരെസം  അടെമിയന്തരെ

സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യങ്ങളമില്  വദ്ധ്യാഹനദ്ധ്യാപകടെസം,  പക്ഷദ്ധ്യാഘദ്ധ്യാതസം,  ഹൃദയദ്ധ്യാഘദ്ധ്യാതസം

തുടെങ്ങമിയവ  എസംപദ്ധ്യാനല്  സചയ്യദ്ധ്യാത  ആശുപത്രമികളമില്  ചമികമിത്സ
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സതടെമിയതമിസന്റെ  സചലവുകളകസ്റ്റ്  പദതമിപ്രകദ്ധ്യാരെവുസം  എസംപദ്ധ്യാനല്  സചയ

ആശുപത്രമികളമില്  ചമികമിത്സ  നമിസഷധമിക്കുന്ന  ആശുപത്രമികളമില്

പണസമദ്ധ്യാടുകമി  ചമികമിത്സ  സചയ്യുകയസം  സചയ്യുന്ന  സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യതമില്  ടെമി  തുക

റശഇസംസബഴസ്റ്റ്  സചയസ്റ്റ്  ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്  കമ്പനമി  നല്കുനണസ്റ്റ്.   സമല്

നമിരവ്വഹമിച്ചേമിട്ടുളള  റശഇസംസബഴസ്റ്റ്സമന്റെസ്റ്റ്  ആനകൂലഷ്യസം  മദ്ധ്യാത്രസമ  സമഡമിസസപമിസന്റെ

പരെമിധമിയമില്  ഉളസകദ്ധ്യാളളമിച്ചേമിട്ടുളള.  ആയതസ്റ്റ്  ജശവനകദ്ധ്യാരക്കുസം

സപനഷനകദ്ധ്യാരക്കുസം  ഒസരെസപദ്ധ്യാസല  ബദ്ധ്യാധകമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  സമഡമിസസപസ്റ്റ്  സശമമില്

പരെദ്ധ്യാതമികള സമയബനമിതമദ്ധ്യായമി പരെമിഹരെമികദ്ധ്യാനളള കദ്ധ്യാരെഷ്യങ്ങള സചയമിട്ടുണസ്റ്റ്.

ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  അസംഗസം  പറഞ്ഞ  കദ്ധ്യാരെഷ്യങ്ങള  പരെമിസശദ്ധ്യാധമികദ്ധ്യാസം.

സപദ്ധ്യാതുഇനഷത്വറനസമിസന്റെ  പരെമിധമിയമില്  വരുന്ന  കദ്ധ്യാരെഷ്യങ്ങസളദ്ധ്യാസക

ഉളസപടുതമിയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഇകദ്ധ്യാരെഷ്യങ്ങള  സചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.   ഇതരെസമദ്ധ്യാരു  കദ്ധ്യാരെഷ്യസം

ഇന്തഷ്യയമില്തസന്ന ആദഷ്യമദ്ധ്യായദ്ധ്യാണസ്റ്റ് നടെപദ്ധ്യാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  500 രൂപ മദ്ധ്യാസസം മുടെകമി

നല്കുന്ന  ഇതരെസമദ്ധ്യാരു  ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്  പദതമിയനസരെമിച്ചേസ്റ്റ്  ആറസ്റ്റ്

മദ്ധ്യാസസംസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  405  സകദ്ധ്യാടെമി  രൂപയസടെ  സക്ലെയമിമുകള  പദ്ധ്യാസ്സദ്ധ്യാകമി

നല്കമിയമിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഒന്നരെ  ലക്ഷതമിലധമികസം  ആളുകള  സമഡമിസസപസ്റ്റ്

പദതമിപ്രകദ്ധ്യാരെസം ചമികമിത്സ സതടെമിയമിട്ടുണസ്റ്റ്. 33  സകദ്ധ്യാടെമി രൂപയസടെ അവയവമദ്ധ്യാറ്റ
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സക്ലെയമിമുകളുസം  അനവദമിച്ചേമിട്ടുണസ്റ്റ്.  സമഡമിസസപസ്റ്റ്  സസംബനമിച്ചേസ്റ്റ്  നമിരെവധമി  നല

കദ്ധ്യാരെഷ്യങ്ങളുണസ്റ്റ്  എന്നദ്ധ്യാല്  ചമില  ആശുപത്രമികള  ഈ  പദതമിക്കുകശഴമില്

വരുന്നമിസലന്ന  പരെദ്ധ്യാതമികളുമുണസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ്  പരെമിഹരെമിക്കുന്നതമിനളള  ശമങ്ങള

നടെത്തുനണസ്റ്റ്.  കമ്പനമിയമദ്ധ്യായമി റമിവഡ്യൂ നടെതമി കൃതഷ്യമദ്ധ്യായമി ഇവമിസടെ പറഞ്ഞ

കദ്ധ്യാരെഷ്യങ്ങള ഗഇരെവസതദ്ധ്യാസടെ എടുക്കുകയസം സചയ്യുസം.   

(8) എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂള അധഷ്യദ്ധ്യാപകരുസടെ നമിയമനദ്ധ്യാസംഗശകദ്ധ്യാരെസം

ശശ  .    ടെമി  .    വമി  .    ഇബദ്ധ്യാഹമിസം:   സര,   സകരെളതമില്  നമിയമനദ്ധ്യാസംഗശകദ്ധ്യാരെസം

ലഭമികദ്ധ്യാതതുകദ്ധ്യാരെണസം പതമിനദ്ധ്യായമിരെകണകമിനസ്റ്റ് അധഷ്യദ്ധ്യാപകര ശമ്പളമമിലദ്ധ്യാസത

സജദ്ധ്യാലമി  സചയ്യുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  സകരെളതമിസല  സപദ്ധ്യാതുവമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ  സമഖലയസടെ

മമികവമിസനസപദ്ധ്യാലുസം  പ്രതമികൂലമദ്ധ്യായമി  ബദ്ധ്യാധമിക്കുന്ന  വമിഷയമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

സബ്മമിഷനമിലൂസടെ  ഞദ്ധ്യാന  ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   വമിവമിധ  കദ്ധ്യാരെണങ്ങളദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

അവരകസ്റ്റ്  അപ്രൂവല്  നല്കുന്നതമിനസ്റ്റ്  തടെസ്സമദ്ധ്യായമി  പറയന്നതസ്റ്റ്.   മലപ്പുറസം

ജമിലയമില്മദ്ധ്യാത്രസം  2059  അധഷ്യദ്ധ്യാപകരെദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഇതരെതമില്  നമിയമനസം

കദ്ധ്യാത്തുനമില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്.   നമിയമനതമിനസ്റ്റ്  അപ്രൂവല്  നല്കുന്നതമിനളള

തടെസ്സമദ്ധ്യായമി  നമില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്  ഭമിന്നസശഷമി  സസംവരെണവുമദ്ധ്യായമി  ബനസപട

കദ്ധ്യാരെഷ്യമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഭമിന്നസശഷമി  സസംവരെണവുമദ്ധ്യായമി  ബനസപടസ്റ്റ്  കൃതഷ്യമദ്ധ്യായ
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മദ്ധ്യാനദണ്ഡസം  നമിശ്ചയമിച്ചേസ്റ്റ്  പരെമിഹരെമിക്കുന്നതമിനളള  ഇടെസപടെല്  സരകദ്ധ്യാര

കൃതഷ്യസമയതസ്റ്റ്  നടെതദ്ധ്യാതതുസകദ്ധ്യാണദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഇങ്ങസനസയദ്ധ്യാരു

അവസ്ഥയണദ്ധ്യായതസ്റ്റ്.  സരകദ്ധ്യാര  ഇസതദ്ധ്യാരെവസരെമദ്ധ്യായമി

ഉപസയദ്ധ്യാഗമിക്കുനസവന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  എനമികസ്റ്റ്  സതദ്ധ്യാനന്നതസ്റ്റ്.  2018  മുതല്

പതമിനദ്ധ്യായമിരെകണകമിനസ്റ്റ്  അധഷ്യദ്ധ്യാപകര  ശമ്പളസം  ലഭമികദ്ധ്യാസത  സജദ്ധ്യാലമി

സചയ്യുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  സരകദ്ധ്യാരെമിസന്റെ  ഖജനദ്ധ്യാവമില്നമിന്നസ്റ്റ്  തുക

സപദ്ധ്യാകദ്ധ്യാതമിരെമിക്കുന്നതമിനളള  ഒരു  മദ്ധ്യാരഗ്ഗമദ്ധ്യായമി  ഇതമിസന

ഉപസയദ്ധ്യാഗമിക്കുനസണദ്ധ്യാസയന്നസ്റ്റ്  സസംശയമിക്കുന്ന  വമിധതമിലദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  കദ്ധ്യാരെഷ്യങ്ങള

സപദ്ധ്യാകുന്നതസ്റ്റ്. 

മമി  .    സചയരമദ്ധ്യാന:   പശസസ്റ്റ്.....  സബ്മമിഷന  ഉന്നയമികദ്ധ്യാന  ഒരു  മമിനമിടസ്റ്റ്

സമയമദ്ധ്യാണസ്റ്റ് അനവദമിച്ചേമിരെമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ശശ  .    ടെമി  .    വമി  .    ഇബദ്ധ്യാഹമിസം:  സര, 1996  മുതല് ഭമിന്നസശഷമി സസംവരെണസം

നടെപമിലദ്ധ്യാകണസമന്നസ്റ്റ് പറഞ്ഞമിരുന. 1996  മുതല്  2017  ഏപ്രമില് വസരെ  3%

സസംവരെണവുസം അതമിനസശഷസം 4% സസംവരെണവുസം ഏരസപടുതമി. 25-01-2023-

നസ്റ്റ് സപദ്ധ്യാതുവമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ ഡയറകര പുറസപടുവമിച്ചേ ഉതരെവനസരെമിച്ചേസ്റ്റ് സസംവരെണസം

നടെപമിലദ്ധ്യാക്കുന്നതമില് ഇനമിയസം വരഷങ്ങള നശണസപദ്ധ്യാകദ്ധ്യാനളള സദ്ധ്യാധഷ്യതയണസ്റ്റ്.
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കദ്ധ്യാരെണസം  സമനത്വയ  സസദ്ധ്യാഫസ്റ്റ് സവയര  മുസഖന  സസംവരെണസം  നടെപദ്ധ്യാക്കുസമ്പദ്ധ്യാള

ഇതമിസന്റെ  നടെപടെമിക്രമങ്ങളമില്  കദ്ധ്യാലതദ്ധ്യാമസമുണദ്ധ്യാകുസം.   ഇതസ്റ്റ്  സകരെളതമിസല

സപദ്ധ്യാതുവമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ  സമഖലസയ  വളസരെ  പ്രതമികൂലമദ്ധ്യായമി  ബദ്ധ്യാധമിക്കുസം.  രെണസ്റ്റ്

വരഷസം സകദ്ധ്യാസറദ്ധ്യാണയസടെ സപരെസ്റ്റ് പറഞ്ഞുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ് ഫമിസക്സേഷന നടെപദ്ധ്യാകമിയമില.

ഇന്നസത  പത്രതമില്  6000  സപദ്ധ്യാസ്റ്റുകള  ഫമിസക്സേഷന  വഴമി  പുതമിയതദ്ധ്യായമി

കസണതമിയതുമുണസ്റ്റ്......

മമി  .   സചയരമദ്ധ്യാന:  പശസസ്റ്റ്..... പശസസ്റ്റ്............

 ശശ  .    ടെമി  .    വമി  .    ഇബദ്ധ്യാഹമിസം:   സര,   സക.ഇ.ആര.  പ്രകദ്ധ്യാരെസം  മുമ്പസ്റ്റ്

സപദ്ധ്യാതുവമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ  ഓഫശസരമദ്ധ്യാരക്കുതസന്ന  അപ്രൂവല്  നല്കുന്നതമിനളള

അവകദ്ധ്യാശമുണദ്ധ്യായമിരുന. 

സപദ്ധ്യാതുവമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ-സതദ്ധ്യാഴമില് വകുപ്പുമനമി (ശശ  .   വമി  .   ശമിവനകുടമി): സര,

ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  അസംഗസം  ഉന്നയമിച്ചേതസ്റ്റ്  പ്രധദ്ധ്യാനസപട  വമിഷയമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  എന്നദ്ധ്യാല്

ബഹുമദ്ധ്യാനസപട സുപ്രശസംസകദ്ധ്യാടെതമിയസടെ വമിധമി മറമികടെനസപദ്ധ്യാകുന്നതമിനളള ചമില

നടെപടെമിക്രമങ്ങള  പൂരതശകരെമിച്ചേദ്ധ്യാല്  മദ്ധ്യാത്രസമ  ഇതമിനസ്റ്റ്  പരെമിഹദ്ധ്യാരെസം  കദ്ധ്യാണദ്ധ്യാന

സദ്ധ്യാധമിക്കുകയളള.  ഭമിന്നസശഷമി  സസംവരെണവുമദ്ധ്യായമി  ബനസപടസ്റ്റ്  സകരെള

സസഹസകദ്ധ്യാടെതമിയമില്  നമിലനമിന്നമിരുന്ന  റമിടസ്റ്റ്  ഹരജമി  നമ്പര  19808/21-ലുസം
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മറ്റുഅനബന  ഹരജമികളമിലുസം  എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സമഖലയമില്  ഭമിന്നസശഷമി

സസംവരെണസം  പദ്ധ്യാലമിക്കുന്നതസ്റ്റ്  സസംബനമിച്ചേസ്റ്റ്  10-08-2022-നസ്റ്റ്  വമിധമിനഷ്യദ്ധ്യായസം

പുറസപടുവമിച്ചേമിട്ടുണസ്റ്റ്. പ്രസസ്തുത വമിധമിനഷ്യദ്ധ്യായതമിസന്റെ അടെമിസ്ഥദ്ധ്യാനതമില് സകഡര

സസസംഗ്തമിസല  സമദ്ധ്യാതസം  ഒഴമിവുകളമില്  07-02-1996  മുതല്  3%

സസംവരെണസതദ്ധ്യാതമില്  07-02-1996  മുതല്  18-04-2017  വസരെയസം  19-04-

2017 മുതല് 4% സസംവരെണസതദ്ധ്യാതമിലുസം ബദ്ധ്യാകസ്റ്റ് സലദ്ധ്യാഗസ്റ്റ് കണകദ്ധ്യാകമി 07-05-

2019-സല  സരകദ്ധ്യാര  ഉതരെവുപ്രകദ്ധ്യാരെസം  മദ്ധ്യാസനജരമദ്ധ്യാര  നമിയമനസം

നടെസതണതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്. സദ്ധ്യാമൂഹഷ്യനശതമി വകുപസ്റ്റ് പുറസപടുവമിച്ചേമിട്ടുളള 18-11-2018-സല

സരകദ്ധ്യാര  ഉതരെവുപ്രകദ്ധ്യാരെസം  ഉതരെവസ്റ്റ്  തശയതമിക്കുസശഷസം  (18-11-2018)

നടെതമിയ  നമിയമനങ്ങളമില്  അസംഗശകദ്ധ്യാരെസം  നല്കദ്ധ്യാതവയസ്റ്റ്  ബദ്ധ്യാകസ്റ്റ്  സലദ്ധ്യാഗസ്റ്റ്

നമികതമിയതമിനസശഷസം  മദ്ധ്യാത്രസമ  അസംഗശകദ്ധ്യാരെസം  നല്കദ്ധ്യാനപദ്ധ്യാടുളള.  എന്നദ്ധ്യാല്

ഇതമിസനദ്ധ്യാടെകസം  അസംഗശകദ്ധ്യാരെസം  നല്കമികഴമിഞ്ഞ  നമിയമനങ്ങള

പുനനഃപരെമിസശദ്ധ്യാധമിസകണതമിസലനസം സകദ്ധ്യാടെതമി വഷ്യകമദ്ധ്യാകമിയമിരുന.   

18-11-2018  മുതല്  ഉണദ്ധ്യായ  ഒഴമിവുകളമില്  ഭമിന്നസശഷമി  സസംവരെണസം

പദ്ധ്യാലമിച്ചേസ്റ്റ്  നമിയമനസം  നടെതമി  കഴമിഞ്ഞസ്റ്റ്  മദ്ധ്യാത്രസമ  സറഗുലറദ്ധ്യായളള

മറ്റുനമിയമനങ്ങള  അസംഗശകരെമികദ്ധ്യാവ.   ഭമിന്നസശഷമി  സസംവരെണസം
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നടെപദ്ധ്യാക്കുന്നതമിനദ്ധ്യായമി സരകദ്ധ്യാര പുറസപടുവമിച്ചേ  25-06-2022-സലയസം  19-09-

2022-സലയസം ഉതരെവുകളുസടെയസം  28-10-2022-സല സരകദ്ധ്യാര കതമിസന്റെയസം

അടെമിസ്ഥദ്ധ്യാനതമില്  സപദ്ധ്യാതുവമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ  ഡയറകര  23-11-2022-സല

പരെമിപത്രസം പ്രകദ്ധ്യാരെസം മദ്ധ്യാരഗ്ഗസരെഖ പുറസപടുവമിച്ചേമിട്ടുണസ്റ്റ്. 

07-02-1996 മുതല് 18-04-2017 വസരെ മൂന്നസ്റ്റ് ശതമദ്ധ്യാനവുസം 19-04-2017

മുതല്  നദ്ധ്യാലസ്റ്റ്  ശതമദ്ധ്യാനവുസം  നമിയമനങ്ങള  ഭമിന്നസശഷമി  വമിഭദ്ധ്യാഗതമിനദ്ധ്യായമി

മദ്ധ്യാറ്റമിവയന്ന  തരെതമില്  സറദ്ധ്യാസര  തയ്യദ്ധ്യാറദ്ധ്യാകമി  അധമികദ്ധ്യാരെസപട  വമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ

ഓഫശസര  മുമ്പദ്ധ്യാസക  അസംഗമികദ്ധ്യാരെതമിനദ്ധ്യായമി  സമരപമികദ്ധ്യാനസം  അതരെതമില്

തയ്യദ്ധ്യാറദ്ധ്യാകമിയ  സറദ്ധ്യാസറമിസന്റെ  അടെമിസ്ഥദ്ധ്യാനതമില്  ആവശഷ്യമദ്ധ്യായ  എണ്ണസം

ഉസദഷ്യദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാരത്ഥമികസള  വമിട്ടുനല്കദ്ധ്യാന  എസംസപദ്ധ്യായ്സമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫശസരകസ്റ്റ്  കതസ്റ്റ്

നല്കുവദ്ധ്യാനസം  ലഭഷ്യമദ്ധ്യാകുന്ന  ഉസദഷ്യദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാരത്ഥമികസള  നമിയമമിച്ചേസ്റ്റ്  അസംഗശകരെമിക്കുന്ന

മുറയസ്റ്റ്  നമിലവമില്  വഷ്യവസ്ഥദ്ധ്യാപമിത  ഒഴമിവമില്  നമിയമമികസപട  അസംഗമികദ്ധ്യാരെസം

ലഭഷ്യമദ്ധ്യാകദ്ധ്യാത  ജശവനകദ്ധ്യാരുസടെ  നമിയമനസം  അസംഗമികരെമികദ്ധ്യാവുന്നതദ്ധ്യാസണനസം

നമിരസദ്ദേശസം നല്കമിയമിട്ടുണസ്റ്റ്.  

റമിടസ്റ്റ്  ഹരജമി  നമ്പര  19808/21-ലുസം  മറ്റുഅനബന  ഹരജമികളമിലുസം

എയ്ഡഡസ്റ്റ് സമഖലയമില് ഭമിന്നസശഷമി സസംവരെണസം പദ്ധ്യാലമിക്കുന്നതസ്റ്റ് സസംബനമിച്ചേസ്റ്റ്
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10-08-2022-നസ്റ്റ്  പുറസപടുവമിച്ചേ  വമിധമിനഷ്യദ്ധ്യായതമിസനതമിസരെ  നമിരെവധമി  റമിടസ്റ്റ്

അപശലുകള  സസഹസകദ്ധ്യാടെതമി  മുമ്പദ്ധ്യാസക  ഫയല്  സചയമിട്ടുളളതുസം  ആയതമില്

സസഹസകദ്ധ്യാടെതമി  13-12-2022-നസ്റ്റ്  ഇടെകദ്ധ്യാല  ഉതരെവസ്റ്റ്

പുറസപടുവമിച്ചേമിട്ടുളളതുമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.   ആയതുപ്രകദ്ധ്യാരെസം  നമിലവമിലുളള  ഒഴമിവുകള

അഡ്ജസസ്റ്റ്  സചയ്തുസകദ്ധ്യാണസം  റമിടസ്റ്റ്  ഹരജമി  നമ്പര  19808/21-സല  വമിധമിയമിസല

നമിരസദ്ദേശസം  പദ്ധ്യാലമിച്ചുസകദ്ധ്യാണസം  മറ്റുനമിയമനങ്ങളകസ്റ്റ്  അസംഗശകദ്ധ്യാരെസം

നല്കദ്ധ്യാവുന്നതദ്ധ്യാസണന്നസ്റ്റ്  ഉതരെവദ്ധ്യായമിട്ടുണസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത  വമിധമിനഷ്യദ്ധ്യായസം

നടെപമിലദ്ധ്യാക്കുന്നതസ്റ്റ്  സസംബനമിച്ചേസ്റ്റ്  സരകദ്ധ്യാര  നമിലവമില്  അഡത്വസകറ്റസ്റ്റ്

ജനറലമിസനദ്ധ്യാടെസ്റ്റ് നമിയസമദ്ധ്യാപസദശസം സതടെമിയമിട്ടുളളതുസം ആയതസ്റ്റ് ലഭഷ്യമദ്ധ്യാകുന്ന മുറയസ്റ്റ്

തദനസരെണസം നമിയമനങ്ങള  അസംഗശകരെമിക്കുന്നതുളസപസടെയളള കദ്ധ്യാരെഷ്യങ്ങളമില്

അടെമിയന്തരെമദ്ധ്യായമി  തുടെരനടെപടെമികള  സത്വശകരെമിക്കുന്നതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.   അഡത്വസകറ്റസ്റ്റ്

ജനറലുമദ്ധ്യായമി  സസംസദ്ധ്യാരെമിച്ചേസ്റ്റ്  ഒരു  സശസം  ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  സകദ്ധ്യാടെതമി  മുമ്പദ്ധ്യാസക

നല്കമിയമിട്ടുണസ്റ്റ്.  രെണസ്റ്റ്  പ്രദ്ധ്യാവശഷ്യസം  അതസ്റ്റ്  മദ്ധ്യാറ്റമിവച്ചു.   വളസരെ

തദ്ധ്യാമസമികദ്ധ്യാസതതസന്ന   അധഷ്യദ്ധ്യാപകരകസ്റ്റ്  നമിയമനസം  നല്കദ്ധ്യാന  സദ്ധ്യാധമിക്കുന്ന

വമിധതമില്  അനകൂലമദ്ധ്യായ  വമിധമിയണദ്ധ്യാകുസമന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  പ്രതശക്ഷമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

ഭമിന്നസശഷമികദ്ധ്യാരുസടെ  കദ്ധ്യാരെഷ്യതമില്  പറഞ്ഞമിട്ടുളള  ശതമദ്ധ്യാനസം  സസംവരെണസം
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നല്കമിയദ്ധ്യാസല  മതമിയദ്ധ്യാകൂ.   അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവമിസടെ  സൂചമിപമിച്ചേതുസപദ്ധ്യാസല  ശമ്പളസം

നല്കുന്നതുമദ്ധ്യായമി  ബനസപട  കദ്ധ്യാരെഷ്യതമില്   ഒരുപ്രശവുമമില.   ഇതുവസരെ

അധഷ്യദ്ധ്യാപകരുസടെ  ശമ്പളസം  മുടെങ്ങമിയമില.  ഇനമിയസം  ഒരെധഷ്യദ്ധ്യാപകരക്കുസം  ശമ്പളസം

മുടെങ്ങുന്ന പ്രശമമിസലന്ന കദ്ധ്യാരെഷ്യസംകൂടെമി ഞദ്ധ്യാന അങ്ങയസടെ ശദയമില്സപടുത്തുന.

(9) സചറുകമിടെ സതദ്ധ്യാടസം സതദ്ധ്യാഴമിലദ്ധ്യാളമികളുസടെ മമിനമിമസം സവതനസം വരദമിപമികല്

ശശ  .    എ  .    രെദ്ധ്യാജ:   സര,  സതദ്ധ്യാടസം  സതദ്ധ്യാഴമിലദ്ധ്യാളമികളുസടെ  മമിനമിമസം  സവതനസം

വരദമിപമികണസമന്നദ്ധ്യാവശഷ്യസപട്ടുസകദ്ധ്യാണദ്ധ്യാണസ്റ്റ്   സബ്മമിഷന ഉന്നയമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

സസംസ്ഥദ്ധ്യാനതസ്റ്റ്  ഏറ്റവുസം  കുറഞ്ഞ  സവതനതമിനസ്റ്റ്  സജദ്ധ്യാലമി  സചയ്യുന്നവരെദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

സതയമില,  കദ്ധ്യാപമി,  റബ്ബര,  ഏലസം,  കുരുമുളകസ്റ്റ്  തുടെങ്ങമിയ  സമഖലയമിസല

സതദ്ധ്യാഴമിലദ്ധ്യാളമികള.  ലമിസംഗവഷ്യതഷ്യദ്ധ്യാസമമിലദ്ധ്യാസത  മമിനമിമസം  സവതനസം  എഴുന്നൂറസ്റ്റ്

രൂപയദ്ധ്യാക്കുന്നതമിനള്ള  നടെപടെമികള  സത്വശകരെമിക്കുസമന്നസ്റ്റ്  ഇടെതുപക്ഷ

സരകദ്ധ്യാരെമിസന്റെ  സതദ്ധ്യാഴമില്  സവതനനയതമില്  വഷ്യകമദ്ധ്യാകമിയമിട്ടുണസ്റ്റ്.  സതദ്ധ്യാടസം

സമഖലയമില്  സജദ്ധ്യാലമി  സചയ്യുന്നവരുസടെ  മമിനമിമസം  സവതനസം  പുതുകമി

നമിശ്ചയമിച്ചുസകദ്ധ്യാണള്ള  സരകദ്ധ്യാര  ഉതരെവമിസന്റെ  കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാവധമി  31.12.2021-ല്

അവസദ്ധ്യാനമിച്ചേമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  01.01.2022  മുതല്  സവതനസം  പുതുകമി

നമിശ്ചയമികണസമന്നദ്ധ്യാവശഷ്യസപടസ്റ്റ്  സലബര കമശഷണര മുമ്പദ്ധ്യാസക അസംഗശകൃത
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സട്രഡസ്റ്റ്  യൂണമിയനകള  സനദ്ധ്യാടശസസ്റ്റ്  നല്കുകയണദ്ധ്യായമി.  തുടെരന്നസ്റ്റ്  പദ്ധ്യാസന്റെഷന

സലബര  കമമിറ്റമി  സയദ്ധ്യാഗതമില്  സതദ്ധ്യാഴമിലദ്ധ്യാളമി/സതദ്ധ്യാഴമിലുടെമ  പ്രതമിനമിധമികളുസടെ

സദ്ധ്യാന്നമിദഷ്യതമില്  തുടെരച്ചേയദ്ധ്യായമി  ചരച്ചേകള  നടെതമിസയങമിലുസം

പരെദ്ധ്യാജയസപടുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  സകരെളതമില് ഏറ്റവുസം കുറഞ്ഞ സവതനതമില് സജദ്ധ്യാലമി

സചയ്യുന്ന ഏകസദശസം രെണരെ ലക്ഷസതദ്ധ്യാളസം വരുന്ന സതദ്ധ്യാടസം സതദ്ധ്യാഴമിലദ്ധ്യാളമികളുസടെ

നഷ്യദ്ധ്യായമദ്ധ്യായ  ആവശഷ്യസം  പരെമിഗണമിച്ചുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്,  സതദ്ധ്യാഴമിലദ്ധ്യാളമികുളുസടെ

സവതനമുയരത്തുന്നതമിനദ്ധ്യാവശഷ്യമദ്ധ്യായ  നടെപടെമികളമില്  സരകദ്ധ്യാര  ഇടെസപടെല്

നടെതണസമന്നസ്റ്റ് സബ്മമിഷനമിലൂസടെ ആവശഷ്യസപടുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.

സപദ്ധ്യാതുവമിദഷ്യദ്ധ്യാഭഷ്യദ്ധ്യാസ-സതദ്ധ്യാഴമില് വകുപ്പുമനമി (ശശ  .    വമി  .    ശമിവനകുടമി):

സര,  സതദ്ധ്യാഴമിലദ്ധ്യാളമികസള സസംബനമിച്ചേസ്റ്റ് ഏറ്റവുസം പ്രധദ്ധ്യാനസപട ഒരു കദ്ധ്യാരെഷ്യമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

ശശ.  എ.  രെദ്ധ്യാജ,  എസം.എല്.എ.  ഉന്നയമിച്ചേമിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  മമിനമിമസം  സവതന

നമിയമതമിസന്റെ  പടമികയമില്  പുതുതദ്ധ്യായമി  ഉളസപടുതമിയ  സമഖലയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

സചറുകമിടെ  സതദ്ധ്യാടസം  സമഖല.  പ്രസ്തുത  സമഖലയസടെ  മമിനമിമസം  സവതനസം

നമിശ്ചയമിക്കുന്നതമിനദ്ധ്യായമി  മമിനമിമസം  സവതന  ഉപസദശക  സമമിതമിയസടെ

രെണദ്ധ്യാമസത  ഉപസമമിതമിസയ  ചുമതലസപടുതമി  സരകദ്ധ്യാര

ഉതരെവമിറകമിയമിരുന.  മമിനമിമസം  സവതനസം  നമിശ്ചയമിക്കുന്നതമിനള്ള
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നടെപടെമികളുമദ്ധ്യായമി  ഉപസമമിതമി  മുസന്നദ്ധ്യാട്ടുസപദ്ധ്യാകസവ  2023  ജനവരെമി  21-നസ്റ്റ്

സബദ്ധ്യാരഡമിസന്റെ  കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാവധമി  അവസദ്ധ്യാനമിച്ചേതമിസനത്തുടെരന്നസ്റ്റ്  സതളമിസവടുപ്പുകള

നമിരതമിവച്ചു.  മമിനമിമസം  സവതന  ഉപസദശക  സമമിതമി

പുനനഃസസംഘടെമിപമിക്കുന്നതമിനള്ള  നടെപടെമികള  സത്വശകരെമിച്ചുവരെമികയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.

സബദ്ധ്യാരഡസ്റ്റ്  പുനനഃസസംഘടെമിപമിച്ചേസ്റ്റ്  ഉപസമമിതമികള  രൂപശകരെമിച്ചേസ്റ്റ്  ആവശഷ്യമദ്ധ്യായ

തുടെരനടെപടെമികള  സത്വശകരെമിക്കുന്നതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  സസംസ്ഥദ്ധ്യാനസത  സതദ്ധ്യാടസം

സതദ്ധ്യാഴമിലദ്ധ്യാളമികളുസടെ കുറഞ്ഞ കൂലമി പുതുകമി നമിശ്ചയമിച്ചുസകദ്ധ്യാണള്ള ഉതരെവമിനസ്റ്റ്

2019  ജനവരെമി  1  മുതല്  മുനകദ്ധ്യാല  പ്രദ്ധ്യാബലഷ്യമുണദ്ധ്യായമിരുന.  സലബര

കമശഷണര സചയരമദ്ധ്യാനദ്ധ്യായ,  വമിവമിധ സതദ്ധ്യാഴമിലദ്ധ്യാളമി,  സതദ്ധ്യാഴമിലുടെമ,  സരകദ്ധ്യാര

പ്രതമിനമിധമികള  എന്നമിവരെടെങ്ങമിയ  ത്രമികക്ഷമി  സമമിതമിയദ്ധ്യായ  പദ്ധ്യാസന്റെഷന

സലബര  കമമിറ്റമിയമില്  ചരച്ചേ  സചയസ്റ്റ്  സപദ്ധ്യാതുവദ്ധ്യായ  ഒരു  ധദ്ധ്യാരെണയമില്

എതമിസച്ചേരന്നതമിസന്റെ അടെമിസ്ഥദ്ധ്യാനതമില് 1948-സല മമിനമിമസം സവതന നമിയമസം

വകുപസ്റ്റ്  5(1)  അസലങമില്  5(2)  പ്രകദ്ധ്യാരെമദ്ധ്യാണസ്റ്റ് സരകദ്ധ്യാര സതദ്ധ്യാടസം സമഖലയമിസല

മമിനമിമസം  സവതനസം  നമിശ്ചയമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പ്രദ്ധ്യാഥമമിക  വമിജ്ഞദ്ധ്യാപനസം

പ്രസമിദസപടുതമി,  ആസക്ഷപങ്ങളുസം  നമിരസദ്ദേശങ്ങളുസം

പരെമിഗണമിച്ചേതമിനസശഷമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  മമിനമിമസം  സവതനസം പുതുകമി നമിശ്ചയമിച്ചുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്
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വമിജ്ഞദ്ധ്യാപനസം  പുറസപടുവമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇകസണദ്ധ്യാമമിക്സേസ്റ്റ്  ആനഡസ്റ്റ്  സദ്ധ്യാറ്റമിസമിക്സേസ്റ്റ്

വകുപസ്റ്റ്  പുറതമിറക്കുന്ന  കണ്സഡ്യൂമര  സസപ്രസസ്റ്റ്  ഇനഡക്സേസ്റ്റ്  പ്രകദ്ധ്യാരെമുള്ള

സപദ്ധ്യായമിന്റെമിസന്റെ  അടെമിസ്ഥദ്ധ്യാനതമിലദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  സതദ്ധ്യാഴമിലദ്ധ്യാളമികളുസടെ  ഡമി.എ.

കണകദ്ധ്യാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  നമിലവമില് പദ്ധ്യാസന്റെഷന സലബര കമമിറ്റമി ചരച്ചേകള മുസഖന

സതദ്ധ്യാടസം  സതദ്ധ്യാഴമിലദ്ധ്യാളമികളുസടെ  മമിനമിമസം  സവതനസം  വരദമിപമിക്കുന്നതമിനള്ള

നടെപടെമികള സത്വശകരെമിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്. പദ്ധ്യാസന്റെഷന സമഖലയമില് മമിനമിമസം സവതനസം

അവസദ്ധ്യാനമദ്ധ്യായമി പുതുകമി നമിശ്ചയമിച്ചുസകദ്ധ്യാണസ്റ്റ് പുറസപടുവമിച്ചേ 2021 സഫബ്രുവരെമി

16-സല ഉതരെവമിസന്റെ പ്രദ്ധ്യാബലഷ്യസം  2019  ജനവരെമി  1  മുതലദ്ധ്യായമിരുന.  ഇതമിസന്റെ

കദ്ധ്യാലദ്ധ്യാവധമി മൂന്നസ്റ്റ് വരഷസം തമികയന്ന  2022  ജനവരെമി മദ്ധ്യാസസം  1  മുതല് പ്രസ്തുത

സവതനസം പരെമിഷ്കരെമിച്ചേസ്റ്റ്  ലഭമിക്കുന്നതമിനസ്റ്റ്  അരഹതയണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  സവതനസം

പുതുകമി നമിശ്ചയമികണസമന്നദ്ധ്യാവശഷ്യസപടസ്റ്റ്  സസംയക സട്രഡസ്റ്റ് യൂണമിയന  2022

ജൂണമില്  സലബര  കമശഷണരകസ്റ്റ്  സമരപമിച്ചേ  ഡമിമദ്ധ്യാനഡസ്റ്റ്  സനദ്ധ്യാടശസമിസന്റെ

അടെമിസ്ഥദ്ധ്യാനതമില്  2022  ആഗസസ്റ്റ്  19-നസ്റ്റ്  പദ്ധ്യാസന്റെഷന  സലബര  കമമിറ്റമി

സയദ്ധ്യാഗസം സചരുകയണദ്ധ്യായമി.  തുടെരന്നസ്റ്റ്  2022  നവസംബര 27, 2023  ജനവരെമി  21

എന്നശ  തശയതമികളമില്  കമമിറ്റമി  സചരുകയസം  വമിഷയസം  വമിശദമദ്ധ്യായമി  ചരച്ചേ

നടെത്തുകയമുണദ്ധ്യായമി.  എന്നദ്ധ്യാല്  കൂലമിവരദനവമിസന്റെ  കദ്ധ്യാരെഷ്യതമില്
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സമവദ്ധ്യായതമിസലതദ്ധ്യാന  സദ്ധ്യാധമിച്ചേമില.  ഇഇ  വമിഷയതമില്  ഒരു  പരെമിഹദ്ധ്യാരെസം

കദ്ധ്യാണുന്നതമിസന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗമദ്ധ്യായമി  2023  മദ്ധ്യാരച്ചേസ്റ്റ്  4-നസ്റ്റ്  സതദ്ധ്യാഴമില്  വകുപ്പുമനമിയസടെ

അദഷ്യക്ഷതയമില്  പദ്ധ്യാസന്റെഷന  സലബര  കമമിറ്റമി  സയദ്ധ്യാഗസം  സചരുന്നതമിനസ്റ്റ്

നമിശ്ചയമിച്ചേമിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  സയദ്ധ്യാഗതമില്  ഇഇ  വമിഷയതമിനസ്റ്റ്  പരെമിഹദ്ധ്യാരെസം

കദ്ധ്യാണുന്നതമിനസ്റ്റ് കഴമിയസമന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ് പ്രതശക്ഷമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

(10) കദ്ധ്യാലമിതശറ്റയമില് നമിനണദ്ധ്യായ വമിഷബദ്ധ്യാധ

ശശ  .    സമദ്ധ്യാനസസ്റ്റ്  സജദ്ധ്യാസഫസ്റ്റ്:   സര,  കദ്ധ്യാലമിതശറ്റ  കഴമിച്ചേതമിസനത്തുടെരന്നസ്റ്റ്

വമിഷബദ്ധ്യാധസയറ്റസ്റ്റ്  പശുകളകസ്റ്റ്  സരെദ്ധ്യാഗബദ്ധ്യാധയണദ്ധ്യാകുകയസം  അവ

മരെണസപടുകയസം സചയ ഗുരുതരെമദ്ധ്യായ ഒരു സ്ഥമിതമി വമിസശഷസം സരകദ്ധ്യാരെമിസന്റെ

ശദയമില്സപടുത്തുന്നതമിനദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഇഇ  സബ്മമിഷന  അവതരെമിപമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.

സകദ്ധ്യാടയസം ജമിലയസടെ വമിവമിധ ഭദ്ധ്യാഗങ്ങളമില് കദ്ധ്യാലമിതശറ്റ കഴമിച്ചേതമിസനത്തുടെരന്നസ്റ്റ്

പശുകള  മരെണസപടുകയണദ്ധ്യായമി.  സകദ്ധ്യാടയസം  ജമിലയമിസല  പദ്ധ്യാമ്പദ്ധ്യാടെമിയമിലദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

ഇഇ പ്രശസം  ആദഷ്യസം  റമിസപദ്ധ്യാരടസ്റ്റ്  സചയ്യസപടതസ്റ്റ്.  ഇഇ  വമിഷയസം  മശഡമിയ വണ്

ചദ്ധ്യാനലമില്  വദ്ധ്യാരത  നല്കമിയതമിസനത്തുടെരന്നസ്റ്റ്  ശദയമില്  വന്നസപദ്ധ്യാള

ഇസതക്കുറമിച്ചേസ്റ്റ് മൃഗ സസംരെക്ഷണ വകുപമിസല ഉസദഷ്യദ്ധ്യാഗസ്ഥതലതമില് പരെദ്ധ്യാതമികള

സകദ്ധ്യാടുക്കുകയസം അസനത്വഷണതമിനസ്റ്റ്  ആവശഷ്യസപടുകയസം സചയ്തു.  കടുത്തുരുതമി
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നമിസയദ്ധ്യാജകമണ്ഡലതമില് ക്ഷശരെ വമികസന വകുപസ്റ്റ് ഏറ്റവുസം നല കരഷകനദ്ധ്യായമി

ആദരെമിച്ചേ  ശശ.  സജദ്ധ്യാബമി  വടസകരെമി  എന്ന  ക്ഷശരെ  കരഷകസന്റെ  പനണസ്റ്റ്

പശുകള  സതദ്ധ്യാടടുത  ദമിവസസം  സപസടന്നസ്റ്റ്  സരെദ്ധ്യാഗസം  ബദ്ധ്യാധമിച്ചേ

അവസ്ഥയമിസലയ്സകത്തുകയസം  ഒരു  പശു  മരെണസപടുകയസം  സചയ്തു.  ബദ്ധ്യാകമി

പശുകസളലദ്ധ്യാസം  ഇസപദ്ധ്യാള  സരെദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാവസ്ഥയമിലദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  സക.എസസ്റ്റ്.  കദ്ധ്യാലമിതശറ്റ

എന്ന  കമ്പനമി  വമിതരെണസം  സചയ  സക.എസസ്റ്റ്.  സുപ്രശസം  എന്ന  കദ്ധ്യാലമിതശറ്റ

കഴമിച്ചേതമിസനത്തുടെരന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  ഇതരെതമില്  രൂക്ഷമദ്ധ്യായ  ഒരു

സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യമുണദ്ധ്യായതസ്റ്റ്.  ഇവമിസടെ  ഫദ്ധ്യാമമില്  നൂറസ്റ്റ്  ലമിറ്റര  പദ്ധ്യാല്വസരെ

കുറയകയണദ്ധ്യായമി.  കൃഷമികദ്ധ്യാര  ഇസപദ്ധ്യാള  വലമിയ  നഷ്ടതമിലദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഇന്നസല

സകദ്ധ്യാടയസം ജമിലയമില് പുന്നത്തുറയമില് ഒരു പശു ഇതരെസം സരെദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാവസ്ഥയമിലദ്ധ്യായമി

മരെണസപടുകയണദ്ധ്യായമി.  ഇതരെതമില്  നമിരെവധമി  പശുകള  മരെണസപടുന്ന

സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യമുണദ്ധ്യായമി.  ഇഇ  വമിഷയതമില്  പശുകളുസടെ  മൃതസദഹസം

സപദ്ധ്യാസസ്റ്റ്സമദ്ധ്യാരടസം  നടെസതണ  സന്ദരഭതമില്  വകുപ്പുകള  തമമില്

തരകമുളസപസടെയള്ള  പ്രശങ്ങളുണദ്ധ്യായമി. ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  മൃഗസസംരെക്ഷണ-

ക്ഷശരെവമികസന  വകുപ്പുമനമികസ്റ്റ്  പരെദ്ധ്യാതമി  സകദ്ധ്യാടുതസപദ്ധ്യാള  ബഹുമദ്ധ്യാനസപട

മനമിയസം  ഓഫശസുസം  ഇഇ  വമിഷയതമില്  കദ്ധ്യാരെഷ്യക്ഷമമദ്ധ്യായമി  ഇടെസപടതസ്റ്റ്



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

45

കരഷകരകസ്റ്റ്  അനഗഹമദ്ധ്യായമി.  സസംസ്ഥദ്ധ്യാനസമദ്ധ്യാടദ്ധ്യാസക  ഇതരെതമില്

പ്രശമുണദ്ധ്യായ  സ്ഥലങ്ങളമിസലലദ്ധ്യാസം  മൃഗസസംരെക്ഷണ  വകുപമിസല  ഉസദഷ്യദ്ധ്യാഗസ്ഥര

വളസരെ  ജദ്ധ്യാഗതസയദ്ധ്യാടുകൂടെമി  കദ്ധ്യാരെഷ്യങ്ങള  സചയ്യുന്നതമിനസ്റ്റ്  മുസന്നദ്ധ്യാട്ടുവന്നതസ്റ്റ്

ആശത്വദ്ധ്യാസമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഇകദ്ധ്യാരെഷ്യതമില്  സമസയദ്ധ്യാചമിതമദ്ധ്യായ  ഇടെസപടെല്

നടെത്തുന്നതമിനദ്ധ്യായമി  വകുപ്പുമനമിയസം  സരകദ്ധ്യാരുസം  സചയ  നല  കദ്ധ്യാരെഷ്യസം  ഞദ്ധ്യാന

ഇവമിസടെ  പ്രസതഷ്യകസം  എടുത്തുപറയകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  എന്നദ്ധ്യാല്  പ്രസ്തുത കമ്പനമി  ഇഇ

കദ്ധ്യാലമിതശറ്റ   ഇസപദ്ധ്യാഴുസം  വമിതരെണസം  സചയ്തുസകദ്ധ്യാണമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാസണന്നതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

നമിലവമിസല വമിഷയസം. അടെമിയന്തരെമദ്ധ്യായമി ഇഇ കദ്ധ്യാലമിതശറ്റ പമിനവലമിക്കുന്നതമിനസ്റ്റ്

തയ്യദ്ധ്യാറദ്ധ്യാകണസം.  ഇങ്ങസനസയദ്ധ്യാരു  ഗുരുതരെമദ്ധ്യായ  സ്ഥമിതമിവമിസശഷമുണദ്ധ്യായ

സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യതമില്,  ക്ഷശരെ  കരഷകരകസ്റ്റ്  സസംരെക്ഷണവുസം  സപ്രദ്ധ്യാത്സദ്ധ്യാഹനവുസം

നല്കുന്നതമിനസവണമി  ഗവണ്സമന്റുസം  ജനപ്രതമിനമിധമികളുസമലദ്ധ്യാസം

ശമമിക്കുസമ്പദ്ധ്യാള  ഇതുസപദ്ധ്യാസല  നമിരുതരെവദ്ധ്യാദപരെമദ്ധ്യായ

സപരുമദ്ധ്യാറ്റമുണദ്ധ്യാകുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഒരു  കുടുസംബതമിസന്റെ  ആശയമദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  പശു.

ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  മനമിതസന്ന  എലദ്ധ്യാ  സയദ്ധ്യാഗങ്ങളമിലുസം  അകദ്ധ്യാരെഷ്യസം  പ്രസതഷ്യകസം

എടുത്തുപറയന്നതസ്റ്റ്  ജനപ്രതമിനമിധമികസളന്ന  നമിലയമില്  ഞങ്ങസളലദ്ധ്യാസം

കദ്ധ്യാരെഷ്യമദ്ധ്യായമി സകളക്കുന്നതദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  കദ്ധ്യാലമിതശറ്റയസടെ  അനഷ്യദ്ധ്യായമദ്ധ്യായ
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വമിലവരദനവസ്റ്റ്  വലമിയ  പ്രതമിസഷധമുണദ്ധ്യാകമിയമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  പദ്ധ്യാവസപട

കരഷകര അനഷ്യദ്ധ്യായ വമില നല്കമി വദ്ധ്യാങ്ങുന്ന കദ്ധ്യാലമിതശറ്റ കഴമിച്ചേസ്റ്റ്  പശുകള

സരെദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാവസ്ഥയമിസലയ്സകത്തുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഇതമില്  വലമിയ

വമിഷദദ്ധ്യാവകമടെങ്ങമിയമിട്ടുള്ളതമിനദ്ധ്യാലദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  കുടെലുരുകമി  ചദ്ധ്യാണകതമിലുസം

സഗദ്ധ്യാമൂത്രതമിലുസം രെകസം കലരുന്നതസ്റ്റ്. ഇതരെതമില് പശുകള സരെദ്ധ്യാഗസംബദ്ധ്യാധമിച്ചേസ്റ്റ്

വശഴുന്നതസ്റ്റ്  ഇസപദ്ധ്യാഴുസം  തുടെരുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  ഇഇ  കദ്ധ്യാലമിതശറ്റ  പമിനവലമികദ്ധ്യാന

കഴമിയസമദ്ധ്യാ?  ഇഇ  വമിഷയതമില്  ഗഇരെവമദ്ധ്യായ  അസനത്വഷണസം  നടെതണസം.

പലസ്ഥലങ്ങളമിലുസം  ഇഇ  പ്രശസം  വഷ്യദ്ധ്യാപകമദ്ധ്യായമി  തുടെരുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  പശുകള

സരെദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാവസ്ഥയമിലദ്ധ്യാകുന്നതുകദ്ധ്യാരെണസം  ക്ഷശരെ  കരഷകര

പ്രതമിസനമിയമിലദ്ധ്യായമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  മൃഗസസംരെക്ഷണ വകുപമിസല പ്രധദ്ധ്യാനസപട

ഉസദഷ്യദ്ധ്യാഗസ്ഥസന  ചുമതലസപടുതമി  ഇഇ  സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യസം  അസനത്വഷമികണസം.

അസതദ്ധ്യാസടെദ്ധ്യാപസംതസന്ന,  പശുകള  സരെദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാവസ്ഥയമിലദ്ധ്യായതുകദ്ധ്യാരെണസം  പദ്ധ്യാല്

കുറയകയസം മരെണസപടതുമദ്ധ്യായ ഗുരുതരെമദ്ധ്യായ സ്ഥമിതമി കൃഷമികദ്ധ്യാരക്കുണദ്ധ്യായതമില്

നഷ്ടപരെമിഹദ്ധ്യാരെസം  സകദ്ധ്യാടുകദ്ധ്യാന  കഴമിയന്ന  തരെതമിലുള്ള  ഇടെസപടെല്  കമ്പനമി

ഇതുവസരെ  നടെതമിയമിടമിലദ്ധ്യാത  സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യതമില്  നഷ്ടപരെമിഹദ്ധ്യാരെസം

സകദ്ധ്യാടുക്കുന്നതമിനസ്റ്റ്  സരകദ്ധ്യാരെമിസന്റെ  ഭദ്ധ്യാഗത്തുനമിന്നസ്റ്റ്  കരശനമദ്ധ്യായ
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ഇടെസപടെലുണദ്ധ്യാകണസം.  കരഷകരക്കുണദ്ധ്യായ  ഇഇ  ബുദമിമുടമില്  അവസരെ

സഹദ്ധ്യായമികദ്ധ്യാന  കഴമിയന്ന  വമിധതമിലുള്ള  കദ്ധ്യാരെഷ്യക്ഷമമദ്ധ്യായ  ഇടെസപടെലമിനസ്റ്റ്

ഗവണ്സമന്റുസം  മൃഗസസംരെക്ഷണവകുപ്പുസം  സനതൃതത്വസം  നല്കണസമന്നസ്റ്റ്

ബഹുമദ്ധ്യാനസപട  വകുപ്പുമനമിസയദ്ധ്യാടെസ്റ്റ്  ഇഇ  സബ്മമിഷനമിലൂസടെ

അഭഷ്യരത്ഥമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.

മൃഗസസംരെക്ഷണ-ക്ഷശരെവമികസന  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  സജ  .

ചമിഞ്ചുറദ്ധ്യാണമി):   സര,  ശശ.  സമദ്ധ്യാനസസ്റ്റ്  സജദ്ധ്യാസഫസ്റ്റ്,  എസം.എല്.എ.  ഇവമിസടെ

ഉന്നയമിച്ചേ  സബ്മമിഷന  വളസരെ  പ്രധദ്ധ്യാനസപട  ഒന്നദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  സകരെളസത

സസംബനമിച്ചേസ്റ്റ്  ഇതരെതമിലുള്ള  ഒരു  സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യസം  ഇതമിനമുമ്പസ്റ്റ്  അധമികസം

സകടമിടമില.  സകദ്ധ്യാടയസം  ജമിലയസടെ  വമിവമിധ  ഭദ്ധ്യാഗങ്ങളമില്  കദ്ധ്യാലമിതശറ്റ

കഴമിച്ചേതമിസനത്തുടെരന്നസ്റ്റ് വമിഷബദ്ധ്യാധസയറ്റ ഒരു പശു മരെണസപടുകയസം നമിരെവധമി

പശുകളകസ്റ്റ്  സരെദ്ധ്യാഗബദ്ധ്യാധയണദ്ധ്യാകുകയസം  സചയ്തു.  സകദ്ധ്യാടയസം  ജമിലയമിസല

ആരപ്പൂകരെ,  സകദ്ധ്യാഴുവനദ്ധ്യാല് ഉളസപസടെയള്ള  പതമിസനദ്ധ്യാസന്നദ്ധ്യാളസം

ഗദ്ധ്യാമപഞദ്ധ്യായത്തുകളമില്, 2023  സഫബ്രുവരെമി  1-ാാാ തശയതമി ചശഫസ്റ്റ് സവറ്ററമിനറമി

ഓഫശസറുസടെ  സനതൃതത്വതമില്  എപമിഡസമദ്ധ്യാളജമിസസ്റ്റ്,  ലദ്ധ്യാബസ്റ്റ്  ഓഫശസര

എന്നമിവരെടെങ്ങമിയ വമിദഗ്ദ്ധ സസംഘസം കനകദ്ധ്യാലമികളകസ്റ്റ് കദ്ധ്യാലമിതശറ്റമൂലമുണദ്ധ്യായ



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

48

ഭക്ഷഷ്യ  വമിഷബദ്ധ്യാധയസടെ  ചമികമിത്സദ്ധ്യാ  പുസരെദ്ധ്യാഗതമിയസടെ  വമിലയമിരുതല്

നടെതമിയമിരുന.   അസുഖസംമൂലസം  പശുകള  മരെണസപടുകയസം  രെണസ്റ്റ്

പശുകളകസ്റ്റ്  ഗരഭമലസുകയമുണദ്ധ്യായമി.  കടുത്തുരുതമി  മുളക്കുളസം

പഞദ്ധ്യായതമിസല കുഴശസകദ്ധ്യാല് ശശ. സജദ്ധ്യാബമി സജദ്ധ്യാസഫസ്റ്റ് വടസകരെമി എന്ന ക്ഷശരെ

കരഷകസന്റെ ഫദ്ധ്യാമമില് സസറ്റസ്റ്റ് ഇനസമിറ്റഡ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് അനമിമല് ഡമിസശസമിസല ചശഫസ്റ്റ്

ഡമിസശസസ്റ്റ്  ഇനസവസമിസഗഷന  ഓഫശസര,  സകദ്ധ്യാടയസം  ജമിലദ്ധ്യാ  മൃഗസസംരെക്ഷണ

ഒദ്ധ്യാഫശസര  എന്നമിവരുസടെ  സനതൃതത്വതമില്  സവറ്ററമിനറമി  സഡദ്ധ്യാകരമദ്ധ്യാരുസടെ

സസംഘസം  സന്ദരശമിക്കുകയസം  സ്ഥമിതമിഗതമികള  വമിലയമിരുത്തുകയസം

ഫദ്ധ്യാമമിലുണദ്ധ്യായമിരുന്ന  സശഷമിച്ചേ  പശുകളുസടെയസം  രെണസ്റ്റ്  പശുകമിടെദ്ധ്യാങ്ങളുസടെയസം

സരെദ്ധ്യാഗദ്ധ്യാവസ്ഥ മദ്ധ്യാറമി  ആസരെദ്ധ്യാഗഷ്യസം  വശസണടുതസ്റ്റ്  വരുന്നതദ്ധ്യായസം  പദ്ധ്യാലുല്പദ്ധ്യാദനസം

സമച്ചേസപടമിട്ടുസണങമിലുസം  പൂരവ്വസ്ഥമിതമിയമിലദ്ധ്യായമിടമിസലനസം   റമിസപദ്ധ്യാരടസ്റ്റ്

സചയമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്. രെദ്ധ്യാത്രമികദ്ധ്യാല  മൃഗ  ചമികമിത്സദ്ധ്യാ  സഡദ്ധ്യാകരകസ്റ്റ്  നമിലവമിസല

സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യവുമദ്ധ്യായമി  ബനസപട  എലദ്ധ്യാ  ചുമതലകളുസം  നല്കമിയമിട്ടുണസ്റ്റ്.

എലദ്ധ്യാവരുസം  പൂരണ്ണ  സമയവുസം  ഇതുമദ്ധ്യായമി  ബനസപടസ്റ്റ്  പ്രവരതമിക്കുന്ന

അവസ്ഥയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  കദ്ധ്യാണദ്ധ്യാന കഴമിയന്നതസ്റ്റ്.  സകദ്ധ്യാടയസം  ജമിലയമിസല പതമിസനദ്ധ്യാന്നസ്റ്റ്

പഞദ്ധ്യായത്തുകളമില്  ഇന്നസത  കണകനസരെമിച്ചേസ്റ്റ്,  23  കരഷകരകദ്ധ്യായമി
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ഏകസദശസം  104  കനകദ്ധ്യാലമികളദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  സരെദ്ധ്യാഗബദ്ധ്യാധമിതരെദ്ധ്യായതസ്റ്റ്.

ഇന്നസലവസരെയള്ള  കണകനസരെമിച്ചേസ്റ്റ്,  എറണദ്ധ്യാകുളതസ്റ്റ്  137-ഉസം  സകദ്ധ്യാടയതസ്റ്റ്

245-ഉസം  ഇടുകമിയമില്  193-ഉസം  ആലപ്പുഴയമില്  63-ഉസം  സകദ്ധ്യാലതസ്റ്റ്  19-മദ്ധ്യായമി

ആസക  657  പശുകളകദ്ധ്യാണസ്റ്റ്   സരെദ്ധ്യാഗസം  ബദ്ധ്യാധമിച്ചേതസ്റ്റ്.  എറണദ്ധ്യാകുളതസ്റ്റ്   1,

സകദ്ധ്യാടയസം  1,  ഇടുകമി  4,  ആലപ്പുഴ  2  എന്നമിങ്ങസന  8  പശുകളദ്ധ്യാണസ്റ്റ്

ഇന്നസലവസരെയള്ള  കണക്കുകളപ്രകദ്ധ്യാരെസം  മരെണസപടതസ്റ്റ്.  സക.എസസ്റ്റ്.

കദ്ധ്യാലമിതശറ്റ കഴമിച്ചേസ്റ്റ്  പശുകള അവശനമിലയമിലദ്ധ്യായമി എന്നതദ്ധ്യാണസ്റ്റ് കരഷകര

അറമിയമിച്ചേമിരെമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സരെദ്ധ്യാഗബദ്ധ്യാധമിതരെദ്ധ്യായ  പശുകളുണസ്റ്റ്.  ശശ.  സജദ്ധ്യാബമി

സജദ്ധ്യാസഫസ്റ്റ്  അസന്നദമിവസസം  3.00  മണമികസ്റ്റ്  കടുത്തുരുതമി  സപദ്ധ്യാലശസസ്റ്റ്

സസഷനമില്  നല്കമിയ  പരെദ്ധ്യാതമി  IPC  429- ാാാ വകുപ്പുപ്രകദ്ധ്യാരെസം  207/2023

ആയമി  അസന്നദമിവസസംതസന്ന  സകസസ്റ്റ്  രെജമിസര  സചയസ്റ്റ്  തുടെരനടെപടെമികള

സത്വശകരെമിച്ചുവരെമികയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  പശുവമിസന്റെ  ശവശരെശരെസം  സപദ്ധ്യാസസ്റ്റ്സമദ്ധ്യാരടസം

നടെത്തുന്നതമിനസ്റ്റ്  മുളക്കുളസം ഗവണ്സമന്റെസ്റ്റ്  സവറ്ററമിനറമി  സരജനസ്റ്റ്  കടുത്തുരുതമി

സപദ്ധ്യാലശസസ്റ്റ്  അസപക്ഷ  നല്കുകയസം  കൃതഷ്യമദ്ധ്യായമി  സപദ്ധ്യാസസ്റ്റ്സമദ്ധ്യാരടസം  ഉളസപസടെ

നടെത്തുകയസം  സചയമിട്ടുണസ്റ്റ്.  സവറ്ററമിനറമി  സരജന  സശഖരെമിച്ചുനല്കമിയ

സദ്ധ്യാമ്പമിളുകള തമിരുവനന്തപുരെസം സകമമികല് ലസബദ്ധ്യാറടറമിയമില് പരെമിസശദ്ധ്യാധമിച്ചേസ്റ്റ്
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ആ സകസ്സമില് തുടെരെസനത്വഷണസം നടെതമിസകദ്ധ്യാണമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്. ഇതരെതമില്

നമിരെവധമി  ഉരുകള  മരെണസപടുന്ന  സദ്ധ്യാഹചരെഷ്യസം  വന്നസപദ്ധ്യാള,  ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്

പരെമിരെക്ഷയമിലദ്ധ്യാത  ഉരുകളകസ്റ്റ്  ക്ഷശരെവമികസന  വകുപസ്റ്റ്  ആശത്വദ്ധ്യാസ

ധനസഹദ്ധ്യായമദ്ധ്യായമി  കരഷകനസ്റ്റ്  കണമിജനസമി  ഫണമില്നമിനസം  15000/-രൂപ

അനവദമികദ്ധ്യാറുണസ്റ്റ്.  അതരെതമില്  തുക  അനവദമിക്കുന്നതമിനസ്റ്റ്  ബുദമിമുടമില.

മരെണസപട  പശുകളുസടെ  ഉടെമസ്ഥരകസ്റ്റ്  ഇതരെതമില്  മദ്ധ്യാത്രസമ  തുക

സകദ്ധ്യാടുകദ്ധ്യാന സദ്ധ്യാധമിക്കുകയള.  ഇനഷത്വറനസസ്റ്റ്  പരെമിരെക്ഷയള്ളവരകസ്റ്റ്,  പകരെസം

ഒരു  പശുവമിസന  വദ്ധ്യാങ്ങദ്ധ്യാനള്ള  സസംവമിധദ്ധ്യാനമുണസ്റ്റ്.  അതമിനദ്ധ്യാവശഷ്യമദ്ധ്യായ

ഏരപദ്ധ്യാടുകള സചയ്യുസം.  സകരെളതമില്  വമില്കസപടുന്ന  ഇഇ കദ്ധ്യാലമിതശറ്റയസടെ

ഗുണനമിലവദ്ധ്യാരെസം കരശനമദ്ധ്യായമി  പരെമിസശദ്ധ്യാധമിച്ചേസ്റ്റ്  നടെപടെമിസയടുക്കുവദ്ധ്യാനള്ള എലദ്ധ്യാ

സസംവമിധദ്ധ്യാനങ്ങളുമുണദ്ധ്യാകുസം.  പരെമിസശദ്ധ്യാധനകളുസടെ  റമിസളടസ്റ്റ്  കമിടമിയമിടമില.

കദ്ധ്യാലമിതശറ്റയസടെയസം  സകദ്ധ്യാഴമിതശറ്റയസടെയസം  ഗുണനമിലവദ്ധ്യാരെസം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന

ഒരു നമിയമസം സകരെള നമിയമസഭയമില് സകദ്ധ്യാണവരുന്നതമിനള്ള പ്രവരതനങ്ങള

നടെനസകദ്ധ്യാണമിരെമിക്കുകയദ്ധ്യാണസ്റ്റ്.  സസലകസ്റ്റ്  കമമിറ്റമിയമിസല  ജശവനകദ്ധ്യാര

ഉളസപസടെയള്ളവര അതുമദ്ധ്യായമി ബനസപടസ്റ്റ് പ്രവരതമിക്കുനണസ്റ്റ്.  ആ നമിയമസം

എത്രയസംസപസടന്നസ്റ്റ്  നമിയമസഭയമില് അവതരെമിപമിക്കുസം.  എലദ്ധ്യാ  സടെസ്റ്റുകളുസടെയസം
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റമിസളടസ്റ്റ്  ലഭമിക്കുന്ന  മുറയസ്റ്റ്  അടുത  നടെപടെമിയമിസലയസ്റ്റ്  സപദ്ധ്യാകുസം.  കരശന

നമിലപദ്ധ്യാടുകളദ്ധ്യാണസ്റ്റ്  മൃഗസസംരെക്ഷണ  വകുപസ്റ്റ്  ഇകദ്ധ്യാരെഷ്യതമില്

സത്വശകരെമിച്ചേമിരെമിക്കുന്നതസ്റ്റ്.


