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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാല കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാല സകമ്മേളനല

2016 ജൂലല 12,  ചചഭാവ

    വഭാലലല 162] ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                         [നമ്പര് 10

നനിയമസഭ  2016  ജൂചചല മഭാസല  12-ാം തതീയതനി  ചചഭാവഭാഴ്ച  രഭാവനിചല  8.30-നട്ട്

ബഹുമഭാനചപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ

ഹഭാളനില് കയഭാഗല കചര്ന.

I. കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കട്ട് അനുവദനിക്കചപട കചഭാദലങ്ങളുചട പടനികേയനിചല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്......... ഓര്ഡര്........ കചഭാദലല നമ്പര് *121

സലസഭാനല പചക്കറനി കൃഷനിയനില് ലകേവരനിച കനടങ്ങള

1(*121) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :

 ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

 ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സലസഭാനല  പചക്കറനി  കൃഷനിയനില്

എചന്തെലഭാല  കനടങ്ങള ലകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  പചക്കറനിയുചട  ഉത്പഭാദനല  ഇക്കഭാലത്തട്ട്  എത്രയഭായനി

വര്ദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിഞ; വനിശദഭാലശങ്ങള എചന്തെലഭാല; 

(സനി) ഈ കനടങ്ങള ലകേവരനിക്കഭാന പദതനി നനിര്വഹണത്തനില് എചന്തെലഭാല

നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേചക്കഭാണതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

923/2017.



2      കകേരള നനിയമസഭ                         ജൂചചല 12, 2016

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ) : സര്, 

(എ&ബനി)  ഇക്കകണഭാമനികട്ട്  &  സഭാറനിസനികട്ട്  വകുപനിചന്റെ  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരല

2005-06  കേഭാലഘടത്തനില്  47256  ചഹക്ടര് കൃഷനി സലത്തുനനിനല  5.67  ലക്ഷല

ചമടനികേട്ട് ടണ് ഉലഭാദനല ഉണഭായനിരുനതട്ട് 2014-15 കേഭാലഘടത്തനില് 44360 ചഹക്ടര്

കൃഷനി  സലത്തുനനിനല  5.98  ചമടനികേട്ട്  ടണ്  ആയനി  വര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ

കേഭാലയളവനില്  കൃഷനി  ഭൂമനിയുചട  വനിസതീര്ണല  2896  ചഹക്ടര്  കുറഞ്ഞതഭായനിടഭാണട്ട്

ഔകദലഭാഗനികേ കേണക്കുകേള കേഭാണനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) 2006  മുതല് സലസഭാനത്തട്ട് ഊര്ജനിത പചക്കറനി ഉലഭാദനത്തനിനഭായുള

പദതനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂളുകേള, ചപഭാതുസലങ്ങള എനനിവ

ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  കൃഷനിയുല  മട്ടുപഭാവട്ട്  കൃഷനിയുല  വലഭാപനിപനിചനിരുന.  ഇതനിനുപുറകമ

ആധുനനികേ  കൃഷനി  രതീതനിയഭായ  പ്രനിസനിഷന  ഫഭാമനിങട്ട്,  കപഭാളനിഹഹൗസട്ട്  ഫഭാമനിങട്ട്,

മഴെമറകൃഷനി  എനനിവയുല  ആരലഭനിചനിരുന.  മുന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തുല  ഈ

പദതനികേള  തുടര്നകപഭാരുകേയുണഭായനി.   കപഭാളനിഹഹൗസുകേള  മുനകേഭാലകത്തക്കഭാള

കൂടുതല് ഇക്കഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ആരലഭനിച്ചു.  എനഭാല് കപഭാളനിഹഹൗസനിചല

കൃഷനി  രതീതനികേള  സലബനനിചട്ട്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  കവണത്ര  അവകബഭാധവല  പരനിശതീലനവല

നല്കേഭാചത  ആരലഭനിചതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിച  കനടല  ലകേവരനിക്കുവഭാന

കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  അകതസമയല  മട്ടുപഭാവനിലല  കഗഭാബഭാഗനിലമുള  കൃഷനി  രതീതനികേള

അര്ബന ഏരനിയഭാകേളനിലല ഗഭാമങ്ങളനിലല വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  സര്,  കൃഷനി  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്

ഫഭാമനിലഗനില്  വലനിയ  തഭാലരലല  കേഭാണുനനില.  അതനിനട്ട്  പല  കേഭാരണങ്ങളഭാണട്ട്

പറയചപടുനതട്ട്.  ലജൈവ  സലഘടനകേളുല  കേഭാര്ഷനികകേഭാലനങ്ങള  ഉണഭാക്കുന

സലഘടനകേളുല  വലകനികേളുല  ചറസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേളുല  കേഭാര്ഷനികേ

വകുപനിചല  ഉകദലഭാഗസരുല  കചര്നട്ട്  ഔകദലഭാഗനികേമഭായനി  ഒരു സലഘടനയുണഭാക്കനി

ഇതട്ട്  എങ്ങചനയഭാണട്ട്  ഉലഭാദനിപനിക്കുനചതനള  ധഭാരണയുണഭാക്കണല.  പല

സന്ദര്ഭങ്ങളനിലല ഇതനിചനക്കുറനിചട്ട് വലകമഭായ ഒരു ധഭാരണയനില.  കേതീടങ്ങളുണഭാകുന

സഭാഹചരലങ്ങളനില്   കേതീടനഭാശനിനനികേള  (natural  pesticides)  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  അതട്ട്

എങ്ങചന ഇലഭാതഭാക്കഭാചമനതനിചനക്കുറനിചട്ട്  അവകബഭാധല സൃഷനിക്കഭാനുല  ജൈനകേതീയമഭായനി

ഇത്തരല കൂടഭായ്മകേള വലഭാപനിപനിക്കഭാനുമഭായനി ഗവണ്ചമന്റുതചന കനരനിടട്ട് ഔകദലഭാഗനികേമഭായ

കബഭാഡതീസുണഭാക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര് : സര്, ബഹുമഭാനചപട അലഗല പറഞ്ഞതുകപഭാചല
സലഘടനഭാ രൂപതീകേരണചത്തപറനിയല ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആകലഭാചനിക്കുനതട്ട്. കൃഷനിവകുപനിചല
90  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ഗുഡട്ട്  അഗനികേളചറല്  പ്രഭാക്ടതീസട്ട്  എന  നനിലയനിലള
ആധുനനികേ  പരനിശതീലനല  ചകേഭാടുക്കുനതനിനുകവണനി,  പ്രകതലകേമഭായ  പനി.ജൈനി.  കകേഭാഴട്ട്
പഠനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി,  ലഹദരഭാബഭാദനിചല  ഇനസനിററ്റ്യൂടനില്  പഠനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞ
ആളുകേള അറുപകതഭാളല  കൃഷനി  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  ദനിവസല
സകമതനിയനില് വചട്ട് പ്രകതലകേ ചടയനിനനിലഗട്ട്  ചകേഭാടുക്കുകേയുണഭായനി.  അത്തരത്തനിലള
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ചടയനിനനിലഗട്ട് ചകേഭാടുക്കുകേയുല ലജൈവ കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി
ലജൈവ  കൃഷനിയുചട  മചറലഭാ  സകങ്കേതങ്ങളുല  ജൈനങ്ങളനികലക്കട്ട്  എത്തനിക്കുവഭാനുല
കവണനിയുള  സമഗമഭായ  പദതനിയഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുല കൃഷനി വകുപ്പുല സലയുകമഭായനി ഒരു
ലഡ്രൈവട്ട് നടത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് ബകയഭാ
കേണ്കടഭാള  ഏജൈന്റെട്ട്സനിചന  ഡവലപട്ട്  ചചയ്യുന  ലകബഭാറടറനിയനില്  ഗകവഷണത്തനിചന്റെ
ഫലമഭായനി  കേണ്ടുപനിടനിക്കചപടനിരനിക്കുന  ബകയഭാ  കേണ്കടഭാള  ഏജൈന്റെട്ട്സനിചന
വലഭാപനിപനിക്കഭാനുല  അതുകപഭാചല   കൂടുതല്  തഭാചഴെത്തടനികലക്കട്ട്  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാവന  തരത്തനിലള  ലജൈവ  സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദലകേള  ജൈനങ്ങചള
പഠനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേളുല  സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
200  കൃഷനി  ഭവനുകേള  അകഗഭാ  കനിനനിക്കുകേളഭാക്കനി  മഭാറഭാന  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഈ  അകഗഭാ  കനിനനിക്കുകേള  ഇത്തരത്തനില്  പരനിശതീലനല
ചകേഭാടുക്കുന സഭാപനങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുകേയഭാണട്ട്.  കനരചത്തയുണഭായനിരുന കൃഷനി ഭവന
സങ്കേലത്തനില്നനിനല  വലതലസമഭായനി  സലസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  അകഗഭാ  കനിനനിക്കുകേള
ആരലഭനിക്കുകമ്പഭാള  ഇതനിചന്റെ  സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദലകേള  ജൈനങ്ങളനികലയട്ട്  കനരനിടട്ട്
എത്തനിക്കുവഭാനുള സലവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  

ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന  :  സര്,  നഗരങ്ങളനില്  പല  സലങ്ങളനിലല
ഓര്ഗഭാനനികേട്ട് കസഭാറുകേള വലഭാപകേമഭാണട്ട്.  പചക്കറനികേളക്കുല പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളക്കുല ഈ
ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്  കസഭാറുകേളനില്  രണനിരടനി  മൂനനിരടനി  വനിലയഭാണട്ട്  വഭാങ്ങുനതട്ട്.   അതട്ട്
വഭാങ്ങുവഭാന  വലനിചയഭാരു  മഭാര്ക്കറ്റുതചന  അവയനിലബനിളഭാണട്ട്.  പകക്ഷ  അതട്ട്
യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്  ആകണഭാ?  അതുകപഭാചല  അനലസലസഭാനങ്ങളനില്
നനിനല ഓര്ഗഭാനനികേട്ട് എന കപരനില് സഭാധനങ്ങള വരുനണട്ട്.  പല സലഘടനകേളുല
ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്  എന  കപരനില്  വലനിയ  ചന്തെകേള  തുറക്കുനണട്ട്.  ഇചതലഭാല
പരനികശഭാധനിക്കഭാനകവണനി   ജൈനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലകബഭാറടറനികേള  തുടങ്ങഭാന
സനദമഭാകുകമഭാ?  നഗര  കമഖലകേളനില്  ഫഭാറട്ട്  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കഗഭാ  ബഭാഗുകേള  ചകേഭാടുക്കുന  പദതനികേളുണട്ട്.  റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്
അകസഭാസനികയഷനുകേള കപഭാചലയുള സലഘടനകേളുല  ജൈനകേതീയ കൂടഭായ്മകേളുല  വഴെനി
പരനിശതീലനങ്ങള നല്കേനി സലസനബനിളഭായനി മട്ടുപഭാവട്ട് കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  
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ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  സര്,   പല  പദതനികേളുചടയുല  വളചര
പ്രധഭാനചപട പ്രശല അതട്ട് നടപഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല് അതനിചന്റെ റനിസളടട്ട് സലബനനിചട്ട്
ഒരു  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  നടക്കഭാറനില.  ബഹുമഭാനചപട  അലഗല  പറഞ്ഞതുകപഭാചല
സലസനബനിളഭായ  നനിലയനില്  നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെനിചന്റെ  കനതൃതസത്തനിലണഭാകുചമനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള  തതീരുമഭാനല
എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിചട  വനിലന  നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന  പല  ലജൈവ
കേഭാര്ഷനികകേഭാലനങ്ങളുല ലജൈവമഭാകണഭാചയനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള സലവനിധഭാനത്തനിചന്റെ
അപരലഭാപ്തത നമ്മുചട സലസഭാനത്തട്ട് വലഭാപകേമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ
നടപടനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിക്കുല.  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട  ചവളഭായണനിയനിചല
ലകബഭാറടറനിയനിലഭാണട്ട് ഇകപഭാള പരനികശഭാധനിക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട് വളചര കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന
ഒരു  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  യൂണനികവഴനിറനി  തചന  നഭാലട്ട്  ലകബഭാറടറനികേള
ആരലഭനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിനുപുറചമ  എലഭാ  ജൈനിലകേളനിലല  കൃഷനിവകുപ്പുതചന
ഇത്തരത്തനിലള  ലകബഭാറടറനികേള  സഭാപനിചട്ട്  ലജൈവ  പചക്കറനികേളതചന
ചകേഭാടുക്കുനകണഭാചയനല തമനിഴഭാടട്ട് ഉളചപചടയുള  സലസഭാനങ്ങളനില്നനിനല വരുന
പചക്കറനികേളനിചല  വനിഷഭാലശല  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുല ജൈനങ്ങളക്കട്ട്  വനിഷരഹനിതമഭായ
പചക്കറനികേളുല  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുല  ഭകക്ഷലഭാലനങ്ങളുല  കേനിട്ടുചമനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുമുള
സലവനിധഭാനല ശകനിചപടുത്തഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  ഇതര  സലസഭാനങ്ങചള  മഭാത്രല
പചക്കറനിക്കുകവണനി  ആശയനിചനിരുന  ഈ  സലസഭാനല  കേഴെനിഞ്ഞ  രണ്ടുമൂനട്ട്
വര്ഷക്കഭാലത്തനിനനിടയനിലഭാണട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  തഭാലരലല  കേഭാണനിച്ചുതുടങ്ങനിയതട്ട്.
ലഭലമഭാകുന സലങ്ങളനില് മുഴുവനുല പചക്കറനി കൃഷനി നടത്തുനതനിനട്ട് ഒരു ജൈനകേതീയ
പ്രസഭാനല  തചന  വളര്നവകരണതുണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്  ഇചതഭാരു  ചടന്റെഭായനി
മഭാകറണതുണട്ട്.  കകേരളഭാപ്രകദശട്ട്  കകേഭാണ്ഗസട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുല  സനി.പനി.എല.  സലസഭാന
കേമ്മേനിറനിയുചമഭാചക്ക  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നചലഭാരു  ഇനനികഷലറതീവട്ട്  എടുത്തനിരുന.
സര്ക്കഭാരുല ഉകദലഭാഗസരുല തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുല ചടകട്ട്റട്ട് ബുക്കനില്നനിനല
ഇറങ്ങനിവനട്ട്   ഇതനിചന  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  തലത്തനികലക്കട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരഭാനുള  ഒരു
ജൈനകേതീയ പ്രസഭാനമഭാക്കനി   മഭാറ്റുനതനിനട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് മുനകേചയ്യെടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  അലഗല
പറഞ്ഞതുകപഭാചല ഇചതഭാരു ജൈനകേതീയ പ്രസഭാനമഭാക്കനി മഭാറഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
ഇചതഭാരു  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ  പരനിപഭാടനി  എനതനികനക്കഭാളുപരനിയഭായനി
ജൈനങ്ങളുചടകൂടനി  കനതൃതസത്തനിലള ഒരു പരനിപഭാടനിയഭാക്കനി  മഭാറഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സമഗമഭായനിട്ടുള   പദതനികേചളക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചനിക്കുനതനിനുകവണനി
വരുന  ദനിവസല  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുചട  കനതൃതസത്തനില്   സഹകേരണ
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വകുപ്പുമനനി യുല  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  വകുപ്പുമനനിയുല  കുടുലബശതീയുചട  ബനചപട
ഉകദലഭാഗസരുല  കൃഷനി  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുല  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുല  കചര്നട്ട്
സലയുക  കയഭാഗല  കചരഭാന  കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  നമ്മുചട  സലസഭാനത്തട്ട്   ധഭാരഭാളല
ആളുകേള  ഇകപഭാള  ലജൈവപചക്കറനി  കൃഷനിയനികലക്കട്ട്  വനനിട്ടുണട്ട്.  സനി.പനി.എല.-ഉല
കകേഭാണ്ഗസട്ട്  പഭാര്ടനിയുല  സനി.പനി.ഐ.-യുല ഉളചപചടയുള എലഭാ രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേളുല
ഇതനികലക്കട്ട് വനനിട്ടുണട്ട്. ഞഭാന സനി.പനി.ഐ. കനതൃതസല നല്കുന കേഭാര്ഷനികേ സലസ്കൃതനിയുചട
ചചയര്മഭാനഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന  ആളഭാണട്ട്.  ഇതനില്  ആര്ക്കുല  വരഭാല.  സനി.പനി.ഐ.,
സനി.പനി.എല.,  കകേഭാണ്ഗസട്ട്,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.,  മുസതീങ്ങള ഇവര്ക്കഭാര്ക്കുല വരഭാല;
അമ്പലങ്ങളക്കുല പളനികേളക്കുല വരഭാല.   ആര്ക്കുകവണചമങ്കേനിലല  പചക്കറനി  കൃഷനി
രലഗകത്തക്കട്ട്  വരഭാന   ഞങ്ങള  സസഭാഗതല  ചചയ്യുകേയഭാണട്ട്.  എലഭാവകരയുല
കൂടനികയഭാജൈനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള രതീതനിയനികലക്കഭാണട്ട് കപഭാകുനതട്ട്.  ഇചതഭാരു ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
കപ്രഭാഗഭാല  എനതനികനക്കഭാളുപരനി  ഇതട്ട്  ജൈനങ്ങളുചട  പരനിപഭാടനിയഭാക്കനി  മഭാറഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഭാലഘടത്തനില്
കപഭാളനിഹഹൗസട്ട്  ഫഭാമനിങട്ട്  കൃഷനിരതീതനികേള  സലബനനിചട്ട്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  കവണത്ര
അവകബഭാധവല  പരനിശതീലനവല  നല്കേഭാചത  ആരലഭനിച്ചു  എനഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  തന
മറുപടനി.  അകതസമയല മട്ടുപഭാവനിലല കഗഭാ ബഭാഗനിലമുള കൃഷനിരതീതനികേള അര്ബന
ഏരനിയകേളനിലല  ഗഭാമങ്ങളനിലല  വലഭാപനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  അതുമഭാത്രമല
2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  5.98  ചമടനികേട്ട്  ടണ്  ഉലഭാദനല  നടത്തുകേയുല
ചചയനിട്ടുണട്ട്.   നമ്മുചട  സലസഭാനത്തട്ട്  എത്ര ടണ് പചക്കറനികേള  ഉലഭാദനിപനിചഭാല്
നമുക്കട്ട്  സസയല  പരലഭാപ്തതയനില്  എത്തനികചരുവഭാന  കേഴെനിയുചമനട്ട്  അകങ്ങയട്ട്ക്കട്ട്
എചന്തെങ്കേനിലല കേണക്കുകേളുകണഭാ; ഉചണങ്കേനില് അതട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്, ഐ.സനി.എല.ആര്.-ചന്റെ ചറക്കചമകന്റെഷന

പറയുനതട്ട്  ഒരു  വലകനിക്കട്ട്  300 ഗഭാല  ചവജൈനിറബനിളസട്ട്  കവണചമനഭാണട്ട്.

അതുപ്രകേഭാരല  40 ലക്ഷല ചമടനികേട്ട് ടണ് പചക്കറനി കവണനിവരുചമനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്.

903  കപഭാളനിഹഹൗസുകേളഭാണട്ട് കനരചത്ത ആരലഭനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  അതനില്

307  എണല  ഇതുവചര  ആരലഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  ഉലഭാദനകേഭാരലത്തനില്

അഞനിരടനിയനിലധനികേല പചക്കറനികേള ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുചമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട്

കപഭാളനിഹഹൗസുകേളനിലൂചടയുള  ഉലഭാദനല  തുടങ്ങനിയതട്ട്.  75  ശതമഭാനല  സബ്സനിഡനി

നല്കുന ഈ പദതനി,  പലകപഭാഴുല ഇതട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള ആളുകേളക്കട്ട് പരനിശതീലനല

കേനിടഭാത്തതനിചന്റെ  ഫലമഭായനി  ഇതനിനുമുകേളനില്  ആല്ഗ  വനതനിനുകശഷല  കവണത്ര

ലലറനിലഭാത്തതുചകേഭാണട്ട് ഉലഭാദനക്ഷമത കുറഞകപഭാകുന ഒരു സനിതനിവനികശഷമുണഭായനി.
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ഇതനിചന്റെ  ചമയനിന്റെനനസട്ട്  ഉളചപചടയുള  കേഭാരലങ്ങളനില്  കവണത്ര  പരനിശതീലനല

ലഭനിക്കഭാത്തതുചകേഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  വലനിയ  പദതനിയഭാണട്ട്  വഭാസവത്തനില്

ഉകദ്ദേശനിച ലക്ഷലപ്രഭാപ്തനിയനികലക്കട്ട് എത്തഭാതനിരുനതട്ട്. ഈ കപഭാളനിഹഹൗസുകേള വതീണ്ടുല

റനിപയര്  ചചയ്തുചകേഭാണട്ട്  അതനിചന്റെ  ഉലഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കഭാന  കവണനിയുള

പരനിപഭാടനിയഭാണട്ട് ആകലഭാചനിക്കുനതട്ട്.  ഇകപഭാള  400  സസയര് മതീററനിചന്റെ കപഭാളനിഹഹൗസുകേളഭാണട്ട്

ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചപ്രഭാലവഡട്ട് ചചയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ചചറനിയ വതീടുകേളക്കുകവണനി  10, 20,

30  സസയര്  മതീററനിചന്റെ  ചചറനിയ  കപഭാളനിഹഹൗസുകേള  ചകേഭാടുക്കുനതനിനുകവണനിയുള

പദതനിചയക്കുറനിചട്ട്  യൂണനികവഴനിറനി  തചന  പ്രകതലകേമഭായ  റനിസര്ചട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.

നനിലവനിലള  കപഭാളനിഹഹൗസുകേള  ഉപകയഭാഗനിചതനിചന്റെ  ചനില  നറ്റ്യൂനതകേള

പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള  പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  കനഭാക്കുനതട്ട്.  ഞങ്ങളക്കട്ട്

അവസഭാനല  കേനിടനിയ  കേണക്കുപ്രകേഭാരല  2015-16  കേഭാലഘടത്തനില്  6.28  ലക്ഷല

ചമടനികേട്ട് ടണ് ആയനി പചക്കറനി ഉലഭാദനല വര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്.   കപഭാളനിഹഹൗസട്ട് കൃഷനിയുല

മട്ടുപഭാവട്ട്  കൃഷനിയുചമഭാചക്ക  അതനിചനഭാരു  പ്രധഭാനചപട  ഘടകേമഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്

സലസനബനിളഭായനി  നനിലനനിര്ത്തനിചക്കഭാണട്ട്  കപഭാകേണചമങ്കേനില്  ഇതനിനട്ട്  കൃതലമഭായ

ഒരു കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല ഉണഭാക്കനിചയടുക്കണല.  സബ്സനിഡനി ചകേഭാടുക്കുന

ഒരു  പദതനി  ഏറ്റുവഭാങ്ങഭാന  ആളുകേളുണഭാകുല.  ഇനനി   കൃതലമഭായ  പരനിശതീലനല

ലഭനിചനിട്ടുള  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  ആധുനനികേ  കൃഷനിരതീതനി  സലബനനിച്ചുള

കപഭാളനിഹഹൗസുകേള ചകേഭാടുക്കുകേയുള്ളൂ എനട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  നമ്മുചട  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്

നനിചനഭാചക്ക പുറത്തുവരുനതട്ട് വളചര പ്രഗത്ഭരഭായ കൃഷനി ഉകദലഭാഗസരഭാണട്ട്.  അവര്

സമൂഹത്തനില്  ഒരു  ചസലക്ടഡട്ട്  ഫറ്റ്യൂ  എനട്ട്  വനികശഷനിപനിക്കഭാവന  ആളുകേളഭാണട്ട്.

എനഭാല്,  ഇനട്ട് ഇഹൗ കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര്  ഒരു ഗ്കളഭാറനിചചഫഡട്ട് കര്ക്കുമഭാരഭായനി,

ആനുകൂലലങ്ങള  വനിതരണല  ചചയ്യുന  ചുമതല  മഭാത്രമഭായനി  പല  സലത്തുല

ചുരുങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വലതലസരഭായ  കുകറ  ആളുകേളുണട്ട്  എനളതട്ട്  സമ്മേതനിക്കുന.

ഇതനിനു പകേരല കൃഷനിയനിടങ്ങളനികലക്കട്ട് ഇറങ്ങനി ചചലഭാനുല കൃഷനിക്കഭാരുചട പ്രശങ്ങള

മനസനിലഭാക്കഭാനുല കൃഷനിക്കഭാരനില് ഒരഭാളഭായനി മഭാറഭാനുല ഇഹൗ കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്

കേഴെനിചഞ്ഞങ്കേനില്  മഭാത്രകമ  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  നമുക്കട്ട്  ആ  കമഖലയനില്   കനടമുണഭാക്കഭാന

കേഴെനിയൂ.  ഇടുക്കനി  ജൈനിലയനിചല  വടവട,  കേഭാന്തെല്ലൂര്,  മറയൂര്,  മൂനഭാറനിചന്റെ ചനില  പ്രകദശങ്ങള

എനനിവനിടങ്ങളനില് നനിനട്ട് മഭാത്രമഭായനി കകേരളത്തനിനട്ട് ആവശലമുള മുഴുവന പചക്കറനിയുല

ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. അതട്ട് കുകറചയഭാചക്ക പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തുനമുണട്ട്.എനഭാല്,
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അവനിചടയുള ഒരു പ്രധഭാന പ്രശല ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന പചക്കറനികേള കകേരളത്തനിചല

പടണങ്ങളനില്  കൃതലസമയത്തട്ട്  എത്തനിക്കഭാനുള  സലവനിധഭാനല,  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്

സമയഭാസമയങ്ങളനില്  ആവശലമഭായ  പണലഭലതയട്ട്  വഭായ്പ  നല്കേഭാനുള

സലവനിധഭാനല,  കൃതലമഭായ  വനിലയട്ട്  അവരുചട  ഉലനല  എടുക്കഭാനുള  സലവനിധഭാനല

എനനിവയുചട  കപഭാരഭായ്മയഭാണട്ട്,  അവര്  കൂടുതല്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകമ്പഭാള  അവചര

പരനിപൂര്ണമഭായനി  തളനിക്കളയുകേയഭാണട്ട്.   ഇഹൗ  സഭാഹചരലത്തനിനട്ട്  മഭാറമുണഭാക്കഭാന

സമഗമഭായ ഒരു പദതനി തയ്യെഭാറഭാക്കഭാന ബഹുമഭാനചപട മനനി തയ്യെഭാറഭാകുകമഭാ?  

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര് : സര്, അങ്ങട്ട് ആദലല പറഞ്ഞ കൃഷനി വകുപട്ട്
ഉകദലഭാഗസനമഭാരുല  നമ്മുചട  സയന്റെനിസ്റ്റുകേളുല  നമ്മുചട  കൃഷനിക്കഭാരനികലക്കട്ട്
എത്തനികചരണചമനളതട്ട്  യഭാചതഭാരു  സലശയവല  ഇലഭാത്ത  കേഭാരലമഭാണട്ട്.
പലകപഭാഴുല,  ഇഹൗ  കൃഷനി  ഓഫതീസുകേളനില്  അവര്ക്കട്ട്  അവരുചട  കറനിക്കല്  കജൈഭാലനി
ചചകയ്യെണ സനിതനിയഭാണട്ട്. അതുചകേഭാണട്ട് കൃഷനി ഓഫതീസനിചല കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുല
കൃഷനി  അസനിസന്റുമഭാരുമഭായ  ആളുകേള  കൃഷനിക്കളങ്ങളനികലക്കുല  കൃഷനിക്കഭാരനികലക്കുല
എത്തനികചരഭാന ഉതകുന തരത്തനില് അവരുചട പ്രവര്ത്തനത്തനില് മഭാറല വരുത്തഭാന
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള മുകനഭാടട്ട് വചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിചട അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു
കേഭാരലല വടവട,  കേഭാന്തെല്ലൂര്  പ്രകദശങ്ങളനില്  നമ്മേള  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന  പചക്കറനി
കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  വരഭാതനിരനിക്കുനതനിനുള  കേഭാരണല  അതട്ട്  സലഭരനിക്കുന
കേഭാരലത്തനിലണഭായനിരുന വതീഴ്ചയഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  ആഗസട്ട് മഭാസത്തനില് തചന
മനനിചയന  നനിലയനില്  ഞഭാന  അവനിചടയുള  കൃഷനിക്കഭാരുമഭായനി  കനരനിടട്ട്  ചര്ച
നടത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. അവനിചട ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന പചക്കറനികേള ഇവനിടുചത്ത
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്,  വനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.ചകേ.  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങചളചക്കഭാണട്ട്
പരനിപൂര്ണമഭായനി  സലഭരനിക്കഭാന  കവണനിയുള  സലവനിധഭാനമഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.   അകപഭാള  അവര്ക്കട്ട്  അഡസഭാനസട്ട്  പണല  ചകേഭാടുക്കഭാന  കവണനി
വനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.ചകേ.-കക്കഭാ  അചലങ്കേനില്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനികനഭാ   റനികവഭാളവനിലഗട്ട്
ഫണട്ട്  ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണട്ട്  അഡസഭാനസട്ട്  പണല  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ചകേഭാടുക്കത്തക്ക
വനിധത്തനിലള സലവനിധഭാനല ഉണഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.   അതനിനട്ട്  പുറകമ
ഇടുക്കനി  ജൈനിലയനിചല  ചകേ.ഡനി.എചട്ട്.  വനികലജുകേളനിചല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചളക്കൂടനി
ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണട്ട്  ഇടുക്കനി  ജൈനിലയനില്  ഇനളതനികനക്കഭാള കൂടുതല് പചക്കറനി
ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന കവണനിയുള പ്രകതലകേ പഭാകക്കജുതചന ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  അങ്ങചന വരുകമ്പഭാള ശതീതകേഭാല പചക്കറനികേള ഉളചപചടയുള
പചക്കറനികേള കകേരളത്തനില് തചന ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുചമനഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  
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ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : സര്,  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  കുടുലബശതീക്കട്ട് വലനിചയഭാരു
പ്രഭാധഭാനലല നല്കേനിചക്കഭാണട്ട് പചക്കറനി കൃഷനിയനില് വലനിയ മുകനറല ഉണഭാക്കഭാനുള
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എചന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലല  അതട്ട്  ആരലഭനിച്ചു  കേഴെനിഞ.
അങ്ങചന,  ചപഭാലനിവട്ട് പദതനിയനിലൂചട ഒരു കുടുലബശതീ യൂണനിറട്ട് മൂനട്ട് ചസചന്റെങ്കേനിലല
പചക്കറനി  കൃഷനി  ചചയനിരനിക്കണചമനള നനിര്കദ്ദേശല  വനതട്ട്  വളചര  ശഭാഘനതീയമഭാണട്ട്.
അത്തരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  ധഭാരഭാളമഭായനി  ചചജൈവ  പചക്കറനി  കൃഷനി  നടത്തനി  നല
ഉത്പനങ്ങള ഉണഭാക്കഭാന കേഴെനിയുല.  അതട്ട് കശഖരനിക്കഭാനുല വനിപണനല നടത്തഭാനുല
എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട് ചചയ്യെഭാന കപഭാകുനതട്ട്?  വതീടുകേളനില് ഉണഭാക്കുന പചക്കറനികേള
ഉളചപചട  അധനികേല  വരുനവ കശഖരനിചട്ട്  വനിപണനല നടത്തഭാനുല  കുടുലബശതീക്കട്ട്
ഉളചപചട സഹഭായല ചചയ്യെഭാനുമുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  പ്രധഭാനചപട  പ്രശല   പചക്കറനി
ഉത്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുകമ്പഭാള  അതനിനട്ട്  മഭാര്ക്കറനിലഗട്ട്  ഒരു  പ്രധഭാനചപട
ഘടകേമഭാണട്ട്. മഭാര്ക്കറനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനചത്ത ശകനിചപടുത്തുകേ എനതഭാണട്ട് ഞങ്ങള
ആദലല  ചചയ്യുനതട്ട്.  കൃഷനി  വകുപനില്  തചന  മഭാര്ക്കറനിലഗട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റുണട്ട്.
യൂണനികവഴനിറനിയനില് ഓകരഭാ ഉത്പനങ്ങളുചട മഭാര്ക്കറനിലഗട്ട് സലബനനിച വനിവരങ്ങള
നല്കുന  സലവനിധഭാനവമുണട്ട്.  ഇതനിചന  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിചല
മഭാര്ക്കറനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനചത്ത കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കനതൃതസത്തനില് തചന ശകനിചപടുത്തഭാനുല
സഹകേരണ  സലഘങ്ങള,  കൃഷനിക്കഭാരുചട  കൂടഭായ്മകേള  അതുകപഭാചലതചന
കുടുലബശതീ  ഉളചപചടയുളവര്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന  ഉത്പനങ്ങള  സലഭരനിക്കഭാനുല
വനിതരണല ചചയ്യെഭാനുമുള ഒരു ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട്, അതട്ട് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുചടയുല
സസകേഭാരലസഭാപനങ്ങളുചടയുല  സലയുകമഭായ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  കകേരളത്തനില്
ഉണഭാകുല.   ഇകപഭാള  മുഖലമനനിയുചട  കനതൃതസത്തനില്  വനിളനിച്ചുകൂടഭാന  കപഭാകുന
കയഭാഗത്തനില്  കുടുലബശതീയുചട  ആളക്കഭാചരയുല  വനിളനിചനിട്ടുണട്ട്.  കുടുലബശതീ  ഒരു
പ്രധഭാനചപട  ശകനിയഭാണട്ട്.  തഭാചഴെത്തടനില്  ഇതുകപഭാലള  പ്രഭാകദശനികേമഭായ  കൃഷനി
നടത്തുനതനിനട്ട്  കുടുലബശതീ  ഇകപഭാള  എടുക്കുന  ഇനനികഷലറതീവനിചന  കുറച്ചുകൂടനി
ശകനിചപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുല. ഓകരഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലല കൃഷനിക്കഭാരുചട
കസറുകേള  കൃഷനിഭവന  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുചകേഭാകണഭാ  അചലങ്കേനില്  അവരുചട
കൃഷനിഭവനുകേളനില് തചന രൂപതീകേരനിക്കചപടനിരനിക്കുന പല സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുല
കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുചകേഭാകണഭാ തചന വനില്പന സലവനിധഭാനല അവര്ക്കട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുല
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  നലഭായമഭായ  വനില  കേനിട്ടുചമനല  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  ശുദമഭായതുല
അകത  സമയല  നലഭായമഭായ  വനിലയല  പചക്കറനി  കേനിട്ടുചമനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുല
ആവശലമഭായ നടപടനികേളഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആകലഭാചനിക്കുനതട്ട്.   
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ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  സര്,  കൃഷനിചയ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന  കവണനി
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനിലൂചട  വനിത്തട്ട്  വനിതരണല ചചയ്യുന ഒരു പദതനി  കേഴെനിഞ്ഞ കടമനില്
ഉണഭായനിരുന.  അതട്ട്  പുതനിയ തലമുറയനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്  കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന
സഹഭായകേമഭാകുല.   എചന്റെ മണ്ഡലത്തനില് ഏറവല നല രതീതനിയനില് കൃഷനി നടത്തുന
കുടനികേളക്കട്ട്  വനിത്തുകേള  വനിതരണല  ചചയ്യുകമ്പഭാള  തചന  സമ്മേഭാനചമഭാചക്ക
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.  അതുകപഭാചല ഇനനിയുല അങ്ങചനയുള പദതനികേളുമഭായനി
മുകനഭാട്ടുകപഭായഭാല് പുതനിയ തലമുറയനില്  അതനിചനക്കുറനിചട്ട് കൂടുതല് അവയര്ചനസട്ട്
ഉണഭാകുല.  ഇവനിചട  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട്  പറഞ്ഞതുകപഭാചല  എലഭാ  കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാരുല  കൃഷനിക്കഭാരുചട  ചലവലനികലക്കട്ട്  വരുനനില.  അവര്  ആനുകൂലലല
ചകേഭാടുക്കുന സഭാഹചരലല മഭാത്രകമയുള.  ഇകപഭാള എചന്റെ മണ്ഡലത്തനില് ചൂര്ണനിക്കര
പഞഭായത്തനില് എലഭാ വര്ഷവല ഞഭാറ്റുകവല ചഫസട്ട് നടത്തഭാറുണട്ട്. 

മനി  .  സതീക്കര് :  കചഭാദലല കചഭാദനിക്കൂ.

ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തട്ട് :  ഇങ്ങചന ഒരു ചഫസട്ട് നനിര്ബനമഭായനി നടത്തഭാന
കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണട്ട്  ഞഭാറ്റുചഫസനിചനക്കുറനിചട്ട്
പുതനിയ തലമുറയട്ട്  ഒരു അവയര്ചനസട്ട്  ഉണഭാക്കുകേയുല അതുചകേഭാണ്ടുള ഗുണങ്ങള
എന്തെഭാചണനട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാന  കവണനിയുള  ഒരു  സലവനിധഭാനല  ഉണഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ?  അതുകപഭാചല വനിഷമുള പചക്കറനികേള  കകേരളത്തനികലക്കട്ട് വരുനതട്ട്
സലബനനിചട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  ദനിവസല  ഏഷലഭാചനറനിചന്റെ  വഭാര്ത്തയനില്  കേണ്ടു.  അതനില്
നമുക്കട്ട് കവചറ രതീതനിയനിലള പചക്കറനിയുല അവനിചടയുളവര്ക്കട്ട് മചറഭാരു രതീതനിയനിലള
പചക്കറനിയുമഭാണട്ട്.  അകപഭാള  അചതഭാചക്ക  തടയഭാന  കേര്ശനമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്,  തമനിഴഭാടനില് നനിനട്ട് വരുന പചക്കറനി
അവനിചട  തടയുനതനികനക്കഭാള  നലതട്ട്  നമുക്കട്ട്  ഇവനിചട  തചന ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന
കേഴെനിയുകേ എനളതഭാണട്ട്.   ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി ഇവനിചട  പറഞ്ഞതുകപഭാചല
കുറച്ചുസലത്തട്ട്  കൂടുതല്  ഉത്പഭാദനല  നടത്തുകേചയനള  ഒരു  മുദഭാവഭാകേലത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് കേഭാരലങ്ങള ചചയ്യുനതട്ട്. പുതനിയ തലമുറയനികലക്കട്ട് കേഭാര്ഷനികേ
സലസഭാരല വളര്ത്തനിചയടുക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട് എല്.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലഗത്തനില് തചന സ്കൂള വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിചന്റെ പഭാഠലപദതനിയനില് കൃഷനി
ഉളചപടുത്തഭാനകവണനി   തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇകപഭാള  തചന  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  വനിത്തുകേള  വനിതരണല  ചചയ്യുകേയുല  കേഭാര്ഷനികേ  കബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല   കൃഷനി  നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കട്ട്  സമ്മേഭാനങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുകേയുല ചചയനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ,  ഇത്തവണ ഞങ്ങള ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്,  ഇഹൗ
വരുന ചനിങ്ങമഭാസല ഒനഭാല തതീയതനി കൃഷനിക്കഭാരുചട കേര്ഷകേദനിനല മഭാത്രമല, എലഭാ
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സ്കൂളുകേളനിലല  കേര്ഷകേദനിനല  ആകഘഭാഷനിക്കണചമന  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.
അതനിനുപുറകമ നമ്മുചട സ്കൂളുകേളനില്  ഏറവല നനഭായനി കൃഷനി ചചയ്യുന കബ്ബുകേളക്കട്ട്
കവണനി  ചകേഭാടുക്കുന  സമ്മേഭാനല  ഇരടനിയഭാക്കഭാനുല  അദലഭാപകേര്ക്കുല  സ്കൂളുകേളക്കുല
ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണനിരനിക്കുന  സമ്മേഭാനങ്ങളനിചലലഭാല  വര്ദനവട്ട്  വരുത്തഭാനുല  അതവര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭായഭാല്  തചന  ഏറവല  വലനിയ  അലഗതീകേഭാരമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന  വനിധത്തനിലള
സമ്മേഭാനങ്ങള  നല്കേനിചക്കഭാണട്ട്  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനികലക്കട്ട്  പുതനിയ  തലമുറചയ
ചകേഭാണ്ടുവരഭാന  കവണനിയനിട്ടുള  ആസൂത്രനിതമഭായ  നതീക്കല  നടത്തുനണട്ട്.  പനിചന
അകദ്ദേഹല  പറഞ്ഞതുകപഭാചല  എലഭാ  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാരുല  കൃഷനിക്കഭാരനികലക്കട്ട്
കപഭാകേഭാത്തവരല.  കൃഷനിക്കഭാരനികലക്കട്ട്  കപഭാകുകേയുല  അവരുമഭായനി  ഇടപഴെകുകേയുല
ചചയ്യുന ധഭാരഭാളല കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുണട്ട്. ബഭാക്കനിയുള ഉകദലഭാഗസചരയുല നമുക്കട്ട്
ആ  രലഗകത്തയട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരഭാന  കവണനിയുള  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  

ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന കുടനി : സര്,  നല ഭക്ഷണല കവണചമനട്ട് എലഭാവരുല പറയുല.
പകക്ഷ അതുണഭാക്കുന ആളുകേചളക്കുറനിചട്ട് ഒരു ചനിന്തെ നമുക്കട്ട് ഇഹൗ സമയത്തട്ട് കവകണ;
അതുണഭാക്കുനവര്ക്കട്ട് എന്തെട്ട് വരുമഭാനല കേനിട്ടുന എനതനിചനക്കുറനിചട്ട് വല  ഉറകപഭാ
സലവനിധഭാനകമഭാ ഉകണഭാ? തക്കഭാളനി ചനിലകപഭാള 40 രൂപയട്ട്  വനില്ക്കുല,  ചനിലകപഭാള
1 രൂപയല.  അതട്ട് എടുക്കഭാന കപഭാലല ആളനിലഭാത്ത സമയത്തട്ട് ഇഹൗ തക്കഭാളനി മുഴുവന
ഉകപക്ഷനിക്കുല.  അടുത്ത  വര്ഷല  തക്കഭാളനിയുചട  വനിലയുല  കൂടുല.   അതുചകേഭാണട്ട്
അതുണഭാക്കുന ആളുകേളക്കട്ട് വരുമഭാനല ഉറപഭാക്കുന ഒരു സലവനിധഭാനല ഉണഭാക്കണല.
അകതഭാചടഭാപല തചന   അമൂല് കമഭാഡലനിലള ഒരു ശലഖല  ഉണഭാക്കനിചയടുത്തട്ട്,  ഇന
വളവല  കേതീടനഭാശനിനനിയുല  ചചജൈവകേതീടനഭാശനിനനിയുല  മഭാത്രകമ  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുള്ളൂചവനട്ട്
ഉറപട്ട് വരുത്തനി അതട്ട് ബഭാന്റെട്ട് ചചയട്ട് വനില്ക്കുന ഒരു സലവനിധഭാനല ഉണഭാക്കനിയഭാല്
ഉത്പഭാദകേനുല ഗുണല കേനിട്ടുല, വഭാങ്ങുന ആളുകേളക്കുല ഗുണല കേനിട്ടുല. ആ തരത്തനിലള
സലവനിധഭാനചത്തക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?   

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.
കേഭാരണല,  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന കൃഷനിക്കഭാചരപറനി  പലകപഭാഴുല  നമ്മേള  ആകലഭാചനിക്കഭാറനില.
ഉത്പനങ്ങളുചട വനിലചയപറനിയഭാണട്ട് നമ്മേള ആശങ്കേചപടുനതട്ട്.  ഇവനിചട തക്കഭാളനി
കേനികലഭായട്ട്  20-30  രൂപ വനിലയുളകപഭാഴെഭാണട്ട് ബഭാലഗ്ലൂരനിചല കൃഷനിക്കഭാര് ഒരു കേനികലഭാ
തക്കഭാളനിയട്ട്  50  ചചപസചയങ്കേനിലല  കവണചമനട്ട്  പറഞ്ഞട്ട്  സമരല  നടത്തനിയതട്ട്.
കൃഷനിക്കഭാരുചട  ഉത്പനങ്ങള  ഇടനനിലക്കഭാര്  കചര്നചകേഭാണട്ട്  ചൂഷണല  ചചയ്യുന
സലവനിധഭാനല  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  കവണനിയഭാണട്ട്  വനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.ചകേ.  അതുകപഭാചല
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  കപഭാചലയുള  സഭാപനങ്ങള  ഉണഭാക്കനിയതട്ട്.  അതനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തചന  അവതഭാളത്തനിലഭായനി  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്
ശകനിചപടുത്തഭാന നടപടനിയുണഭാകുല.  കനരചത്ത കേഭാര്ഷനികേ നയല രൂപതീകേരനിക്കുന
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സമനിതനിയനില്  അലഗമഭായനിരുന  ആളഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  അലഗല.  അകദ്ദേഹല
സൂചനിപനിചതുകപഭാചല  കൃഷനിക്കഭാചര  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിചല
ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട് വനില നനിശ്ചയനിക്കുന കേഭാരലത്തനില്, വനില  ലഭനിക്കുന കേഭാരലത്തനില്
ഉറപ്പുണഭാക്കുനതനിനു കവണനിയനിടഭാണട്ട് എലഭാ ഉത്പനങ്ങചളയുല കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള
വഭാലറ്റ്യൂ  അഡനിഷന  ഉത്പനങ്ങള  ഉണഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുന  തരത്തനിലള  അകഗഭാ
പഭാര്ക്കുകേള  കകേരളത്തനില്  വലഭാപകേമഭായനി  ഉണഭാക്കണചമന  നനിര്കദ്ദേശല
ബഹുമഭാനചപട  ധനകേഭാരലമനനി  കേഴെനിഞ്ഞ  ബഡ്ജൈറനില്  പറഞ്ഞതട്ട്.  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
അതട്ട്  നനിശ്ചയനിചതനിനട്ട്  കേഭാരണലതചന  വനില  കുറയുന  സമയത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്
സലവനിധഭാനങ്ങള  ചകേഭാണട്ട്  അതട്ട്  പര്കചസട്ട്  ചചയട്ട്  അതനിചന്റെ  വഭാലറ്റ്യൂ  അഡനിഷന
ഉത്പനങ്ങള  ഉണഭാക്കഭാന  കവണനിയനിട്ടുള  ഒരു  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്.
അമൂല്  കമഭാഡലനില്  ഒരു  സഭാപനല  ഉണഭാക്കുനതനിചന  പറനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ആകലഭാചനിക്കുനണട്ട്. അതനിചന്റെ നടപടനിയനികലക്കട്ട് വരഭാത്തതുചകേഭാണട്ട് വലകമഭായനിട്ടുള ഒരു
ഉത്തരല എനനിക്കട്ട് പറയഭാന കേഴെനിയനില. ആ രൂപത്തനിലഭാചണങ്കേനിലല ഒരു ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട്
നമുക്കട്ട്  ആവശലമഭാണട്ട്.  കൃഷനിക്കഭാരചന്റെ  ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട്  നലഭായമഭായ  വനില  കേനിട്ടുല
എനട്ട് ഉറപഭാക്കനിയഭാല് മഭാത്രകമ  സചസയനിനബനിളഭായ നനിലയനില് കൃഷനിക്കഭാര് ഇഹൗ
രലഗത്തട്ട് നനിലനനില്ക്കുള്ളൂ. 

ശതീ  .    റനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് : സര്,  കബഭാക്കട്ട്  ചലവല്  ചഫഡകററഡട്ട്
ഓര്ഗലനകസഷന  നല രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനചണനഭാണട്ട് അറനിവട്ട്.   എലഭാ
മണ്ഡലത്തനിലല ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള തുടങ്ങനിയനിരുന. അങ്ങചനയഭാചണങ്കേനില് ഇകക്കഭാ
കഷഭാപനില് ചകേഭാണ്ടുവരുന കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  സമയത്തട്ട് അതനിചന്റെ പ്രതനിഫലല  ചകേഭാടുക്കഭാന
കേഴെനിയണല.  പഞഭായത്തട്ട്  ചലവലനികലക്കട്ട്  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  വര്ദനിപനിക്കഭാന
കേഴെനിയുകമഭാ; 

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്,  ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള വലഭാപകേമഭായനി
ആരലഭനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  ആചകേ  48  സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള
ആരലഭനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. കൃഷനിക്കഭാരുചട  സലഘടനകേള ഒരുമനിചട്ട് അവരുചട കസറുകേള
രൂപതീകേരനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട്  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  നടത്തുനതട്ട്.  കുടപനക്കുനനില്  ഒരു
ഇകക്കഭാ കഷഭാപട്ട്  ആരലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആ ഇകക്കഭാ കഷഭാപനിനട്ട്  അനുബനമഭായനി
കൃഷനിക്കഭാരുചട  സലഘടന  മഭാത്രമല,  കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചടതചന  ഒരു
സലഘടന ഉണഭാക്കനിയനിരുന.  അവര് ഒരു മഭാസല  38,000  രൂപ മുതല്  40,000
രൂപ  വചര  പ്രതനിഫലല  പറ്റുന  ആളുകേളഭാണട്ട്.  കേഭാരണല  കൃഷനിക്കുകവണനിയുള  മറ്റു
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചചയ്തുചകേഭാടുക്കുന ഒരു കസനതചന രൂപതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആ
രൂപത്തനില്  അതനിചന്റെ  മഭാതൃകേ  സസതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിചലമ്പഭാടുല  ഇതുകപഭാലള
ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  കൃഷനിക്കഭാരുചടതചന  ചുമതലയനില്  ആരലഭനിക്കുനതനിനുകവണനി
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. അങ്ങചന വരനികേയഭാചണങ്കേനില് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് നലഭായമഭായ
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മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയഭാടട്ട്  അടുപനിച്ചുള  വനില  അവരനിലൂചട  തചന  ലഭലമഭാകുകേയുല
ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ജൈനങ്ങളക്കട്ട്  നല  പചക്കറനി  കേനിട്ടുകേയുല  ചചയ്യുന
സനിതനിവനികശഷമുണഭാകുല.  ഇകക്കഭാ  കഷഭാപ്പുകേള  ആരലഭനിചതട്ട്  മഭാതൃകേഭാപരമഭാണട്ട്.
അതട്ട് കൂടുതല് കമഖലകേളനികലയട്ട് വലഭാപനിപനിക്കണചമനട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ശതീ  .    ജൈനി  .    എസട്ട്  .    ജൈയലഭാല് :  സര്,  പചക്കറനികൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന ശമല അഭനിനന്ദനഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  ലജൈവപചക്കറനികൃഷനി
വലഭാപനിപനിക്കുനതനികനഭാചടഭാപലതചന നനിരന്തെരമഭായനി പരനിചരണല കവണഭാത്ത ദതീര്ഘകേഭാല
വനിളവകേള ലഭനിക്കുന അഗസനിചതീര, മുരനിങ്ങക്കഭായട്ട്, പപഭായ, കചമ്പട്ട്, കചന തുടങ്ങനിയ
നമ്മുചട നഭാടനില് പഴെയകേഭാലത്തട്ട് നലതുകപഭാചല ഉപകയഭാഗനിചനിരുന ഇത്രയുല പരനിചരണല
ആവശലമനിലഭാത്ത  വനിഭവങ്ങളുണട്ട്.  ഇത്രയുല  സബ്സനിഡനികേള  ചകേഭാടുക്കഭാചതതചന
സുരക്ഷനിതമഭായനി ഭക്ഷണല ഒരുക്കഭാന ഇത്തരല വനിഭവങ്ങള ഉണഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുള
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കണല. ഇകപഭാള പ്രധഭാനമഭായുല പചക്കറനിയനികലയഭാണട്ട് നമ്മേള
ശദ കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  ഇത്തരല വനിഭവങ്ങളക്കട്ട് പ്രഭാധഭാനലല  ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണട്ട്
പഭാവട്ട് ഉളചപചടയുളവചയ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന നടപടനികേളനികലക്കട്ട്   കപഭാകുകമഭാ;
അതനിനട്ട് എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുല?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  പചക്കറനികേളഭാചണങ്കേനിലല
കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങളഭാചണങ്കേനിലല  ചനലഭാചണങ്കേനിലല  ലവവനിധലമഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിചന്റെ
ഏറവല വലനിയ പ്രകതലകേത.  നമുക്കട്ട് നഷചപട്ടുകപഭായതട്ട് നമ്മുചട ലവവനിധലമഭാണട്ട്.
ഇവനിചട ബഹുമഭാനചപട അലഗല ശതീ.  ജൈനി.  എസട്ട്.  ജൈയലഭാല് സൂചനിപനിചതുകപഭാചല,
പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  നമ്മുചട  വതീടുകേളനില്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണനിരുന  യഭാചതഭാരു
പരനിചരണവല  ആവശലമനിലഭാത്ത  അഗസനിചതീര  മഭാത്രമല  പല  വനിഭവങ്ങളുല
നറ്റ്യൂടതീഷലസട്ട് വഭാലല്യു ഉളവയഭായനിരുന. ഇചതലഭാല അനലലനനിനകപഭായനി എനളതട്ട്
മനസനിലഭാക്കനി  ടഡനിഷണലഭായനിട്ടുള  വനിത്തുകേളുല  വനിഭവങ്ങളുല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനകവണനി
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഒരു പദതനി തയ്യെഭാറഭാക്കുനണട്ട്.  കവലനിപടര്പനില്തചന പടര്ത്തഭാവന
രതീതനിയനിലള  പല  കേഭാര്ഷനികകേഭാലനങ്ങളുല  നമുക്കുണഭായനിരുന.   കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങളനില്
കചമ്പട്ട്  തചന  പലയനിനങ്ങളുണഭായനിരുന.  കചനയുല  കേഭാവത്തുല  ഉളചപചട
ചചറുകേനിഴെങ്ങുല  നനകേനിഴെങ്ങുല  അങ്ങചന  പലരതീതനിയനിലള  കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങചളഭാചക്ക
ഉണഭായനിരുനതഭാണട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലള  കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങചളലഭാല  തനിരനിച്ചുചകേഭാണ്ടുവരഭാനുല
സഭാധഭാരണ  കേസഭാളനിഫ്ളവര്,  കേലഭാകബജൈട്ട്  എനനിവ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതുകപഭാചല
അതനികനക്കഭാള  കൂടുതലഭായനി  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  നമ്മുചട  മണനിനുല  പ്രകൃതനിക്കുല
കയഭാജൈനിക്കുന  തരത്തനിലള  പരമ്പരഭാഗതമഭായ  പചക്കറനി  ഉലനങ്ങള  കൂടനി
വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന കവണനിയുള പ്രകതലകേമഭായ പരനിപഭാടനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആവനിഷ്കരനിക്കുനണട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര്:  കചഭാദലല നമ്പര് *122-ഉല  കചഭാദലല നമ്പര് *137-ഉല കബ്ബു ചചയ്യുന.

(കചഭാദലല നമ്പര് *122 & *137)
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ചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുല വനിഷപചക്കറനി ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുമുള
പദതനികേള

2 (*122) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന :

ശതീ  .   ചനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് :

ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കൃഷനികയഭാഗലമഭായ എത്ര ചഹക്ടര് ചനല്പഭാടങ്ങളുചണനട്ട്

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവയനിചലലഭാല  കൂടനി  എത്ര ചനലട്ട്ല്ല്  ഉലഭാദനിപനിക്കുനചണനട്ട്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കേനില് അതനിനഭായനി

ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനിഷപചക്കറനിയനില് നനിനട്ട് സലസഭാനചത്ത കമഭാചനിപനിക്കുനതനിനട്ട് കൃഷനി

വകുപട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട്

ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്) : സര്,

(എ)  എക്കകണഭാമനിക്കട്ട്  &  സഭാറനിസനികട്ട്  വകുപനിചന്റെ  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരല

സലസഭാനത്തട്ട്  2005-06  കേഭാലഘടത്തനില്  275242  ചഹക്ടര്  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്

നനിനഭായനി  629987  ചമടനികേട്ട്  ടണ് അരനി ഉല്പഭാദനല ഉണഭായനിരുനതട്ട്,   2014-15

കേഭാലഘടത്തനില്  198159  ചഹക്ടറനില്  നനിനഭായനി  562093  ചമടനികേട്ട്  ടണ്  ആയനി

കുറഞ.

(ബനി) ഉണട്ട്. ചനല്കൃഷനിയുചട വനിസ്തൃതനി 3 ലക്ഷല ചഹക്ടറഭായനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്

സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  കൂടഭാചത കേരചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുല തരനിശട്ട്

കേനിടക്കുന  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  ചനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലഭനിക്കുനതനിനുല  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കേരചനല്കൃഷനി  ഇഹൗ  വര്ഷല  ആദല  ഘടല  എന  നനിലയനില്

2600  ചഹക്ടറഭായുല, 5  വര്ഷലചകേഭാണട്ട് ഒരു ലക്ഷല ചഹക്ടറഭായുല വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന

സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന. ഇതനിനുപുറകമ കൃഷനികയഭാഗലമഭായ തരനിശട്ട് ഭൂമനികേള മഭാപനിലഗട്ട്

നടത്തനി  കൃഷനി  ചചയ്യുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേരചനല്കൃഷനി
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കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സഹൗജൈനലമഭായനി  വനിത്തുകേള  നല്കുകേയുല

ചഹക്ടര് ഒനനിനട്ട് 10,000 രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായവല നല്കേനിവരുന. കൂടഭാചത

നനിലവനിലള  നനിയമത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  ചനല്വയല്  നനികേത്തുനതനിചനതനിചര

കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  25  വര്ഷത്തനിനു  കശഷല  ഇഹൗ  വര്ഷല

ആലപ്പുഴെയനിചല റഭാണനി  കേഭായലനില് കൃഷനിയനിറക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനു മുകനഭാടനിയഭായനി

ചവളല  വറനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  കൂടഭാചത  ചമത്രഭാന

കേഭായലനില്  കൃഷനിയനിറക്കുനതനിനുള  നടപടനികേളുല  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  ചനല്കൃഷനി

വലഭാപനല തസരനിതചപടുത്തുനതനിനഭായനി പഭാഡനി മനിഷന പുനനഃസഭാപനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 'ഓണല സമൃദനി'  പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി ഓണത്തനിനട്ട് വനിഷരഹനിത

പചക്കറനികേള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ

കനതൃതസത്തനില്  കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മയുചടയുല  തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുചടയുല

സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുചടയുല  കുടുലബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളുചടയുല  സഹകേരണകത്തഭാചട

ലജൈവപചക്കറനി  കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.   നല  കേഭാര്ഷനികേ  മുറകേള  (Good

Agricultural practices)  കകേരളത്തനില് കേര്ശനമഭായനി നടപനിലഭാക്കുല.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

പചക്കറനികേളനിചല  വനിഷഭാലശല  കേചണത്തുനതനിനുല  തടയുനതനിനുമുള  ആധുനനികേ

സലവനിധഭാനല വനിപുലമഭാക്കുല. കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട ഉപകയഭാഗല സലബനനിചട്ട് നനിലവനിലള

നനിയമങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുല.  ലജൈവകൃഷനിക്കട്ട്  പ്രഭാധഭാനലല  നല്കേനി

ലജൈവകേഭാര്ഷനികേനയല രൂപതീകേരനിക്കുല. സലസഭാനത്തട്ട് ലജൈവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുല

കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  അനനിയനനിതവല  വനികവചനരഹനിതവമഭായ

ഉപകയഭാഗല തടയുനതനിനുല ശകമഭായ നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   കേതീടനഭാശനിനനി

കേമ്പനനികേള  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  കപഭായനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  കനരനിട്ടു  കേതീടനഭാശനിനനികേചള

പ്രചരനിപനിക്കുന  ചഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷനുകേളുല  പരസല  പരനിപഭാടനികേളുല  നനികരഭാധനിച്ചുചകേഭാണട്ട്

സര്ക്കുലര്  ഇറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചപസനിലസഡട്ട്  ഇനചസക്ടര്മഭാരഭായ  കൃഷനി

ഓഫതീസര്മഭാര് കേതീടനഭാശനിനനി കഷഭാറൂമുകേളനില് മഭാസത്തനില് രണ്ടുതവണ പരനികശഭാധന

നടത്തുകേയുല കഷഭാറൂമുകേളനിചല കസഭാക്കുല വനില്പനയുല പരനികശഭാധനികക്കണതഭാചണനട്ട്

ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്. സലസഭാനത്തട്ട് നനികരഭാധനിക്കചപടനിട്ടുള കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട

വനിതരണവല  വനില്പനയുല  തടയുനതനിനഭായനി  ജൈനിലഭാ  തലത്തനില്  വനിജൈനിലനസട്ട്

കേമ്മേനിറനികേള ശകനിചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള പദതനി

3(*137) ശതീ  .   എന  .   ഷലസുദ്ദേതീന :
കഡഭാ  .   എല  .   ചകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . :
ശതീ  .    പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഹൗ  സര്ക്കഭാര്  ചനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള  പദതനികേള
എചന്തെങ്കേനിലല രൂപചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില് ഓകരഭാ ജൈനിലയനിലല എത്ര ചഹക്ടര് ഭൂമനി വതീതല ചനല്കൃഷനിക്കട്ട്
ഉപയുകമഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് എചന്തെഭാചക്ക സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്
നനിലവനിലളചതനല,  കൂടുതലഭായനി  എചന്തെഭാചക്ക  സഹഭായങ്ങള  നല്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്): സര്,

(എ&ബനി)  ചനല്കൃഷനിയുചട  വനിസ്തൃതനി  3  ലക്ഷല  ചഹക്ടറഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  കേരചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുല
തരനിശട്ട്  കേനിടക്കുന  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  ചനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലഭനിക്കുനതനിനുല
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  തരനിശട്ട്  ഭൂമനികേള
മഭാപനിലഗട്ട്  നടത്തനി  കൃഷനി  ചചയ്യുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
നനിലവനിലള  നനിയമത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  ചനല്വയല്  നനികേത്തുനതനിചനതനിചര
കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  25  വര്ഷത്തനിനുകശഷല  ആലപ്പുഴെയനിചല
റഭാണനി  കേഭായലനില്  കൃഷനിയനിറക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  മുകനഭാടനിയഭായനി  ചവളല
വറനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ആരലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  കൂടഭാചത ചമത്രഭാന കേഭായലനില്
കൃഷനിയനിറക്കുനതനിനുള നടപടനികേളുല സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

(സനി)  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  തഭാചഴെപറയുന
ധനസഹഭായങ്ങള നല്കുനതഭാണട്ട്.

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി:

2016  -17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തക്കഭായനി സമഗ ചനല്കൃഷനി വനികേസന
പദതനി  (സുസനിര  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനല)  പ്രകേഭാരല  ചഹക്ടചറഭാനനിനട്ട്
ഉല്പഭാദകനഭാപഭാദനികേളുചട  ചചലവനിനഭായനി  1500  രൂപ  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് 180000 ചഹക്ടര് സലകത്തക്കട്ട് നല്കുന.
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2. വനികേസന ഏജൈനസനികേളക്കുള ധനസഹഭായല:

ചനല്കൃഷനി അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന പ്രശങ്ങളക്കട്ട് പരനിഹഭാരല കേഭാണുനതനിനഭായനി
11 ചനല്കൃഷനി വനികേസന ഏജൈനസനികേളക്കഭായനി 150 ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനി
വനികേസന ഏജൈനസനികേള മുഖഭാന്തെനിരല കൃഷനി ഉകദലഭാഗസരുചട കമല്കനഭാടത്തനില്
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള കപ്രഭാതഭാഹനല:

പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട (ചപഭാക്കഭാളനി, ഞവര, ജൈതീരകേശഭാല, ഗനകേശഭാല,
രകശഭാലനി,  ബസ്മതനി)  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ചഹക്ടറനിനട്ട്  10000  രൂപ
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 1500 ചഹക്ടറനിനട്ട്  (ആലപ്പുഴെ, തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളല,
പഭാലക്കഭാടട്ട്, വയനഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര്) ധനസഹഭായല നല്കുന.

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായുള പദതനി:

പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായനി ചഹക്ടറനിനട്ട്  360
രൂപ ക്രമത്തനില്  450  ലക്ഷല രൂപ  1,25,000  ചഹക്ടര് പ്രകദശകത്തക്കട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

5. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനല:

സലസഭാനത്തട്ട്  കേരചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  2560
ചഹക്ടര് സലത്തട്ട് ചഹക്ടറനിനട്ട് 10000 രൂപ വതീതല സബ്സനിഡനി നല്കുന.
ഇതനിനട്ട് പുറചമ വനിത്തട്ട് സഹൗജൈനലമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

6. ചനല്കൃഷനി ഉല്പഭാദന കബഭാണസട്ട്   (  കനഭാണ് പഭാന  ):

ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഉല്പഭാദന  കബഭാണസഭായനി  ഒരു  സതീസണനില്
ചഹക്ടറനിനട്ട്  1000  രൂപ എന കേണക്കനിനട്ട് നല്കുനതനിനഭായനി  1243.44
ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

7. കേഭാര്ഷനികേ സഹൗജൈനല ചചവദല്യുതനി പദതനി   (  കനഭാണ് പഭാന  ):

ചനല്കൃഷനിക്കട്ട്  ഭൂപരനിധനിയനിലഭാചതയുല  മറട്ട്  വനിളകേളക്കട്ട്  രണട്ട്  ചഹക്ടര്
വചരയുല  ജൈലകസചനത്തനിനഭായനി  സഹൗജൈനല  ചചവദല്യുതനി  അനുവദനിച്ചുവരുന.
2016-17 വര്ഷല 3343 ലക്ഷല രൂപ ഇതനികലക്കഭായനി അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.

8. കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷ പദതനി:

കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷ പദതനി പഭാലക്കഭാടട്ട് ജൈനിലയനില് നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
243  ലക്ഷല രൂപ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അലഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  സര്,  ചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കഭാനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുചമനളതട്ട്  പ്രതതീക്ഷയുണര്ത്തുന  ഒരു  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഞഭാന
ഓണഭാട്ടുകേരയുചട  കമഖലയനില് നനിനവരുന ആളഭാണട്ട്.   ഓണഭാട്ടുകേര പ്രകദശചത്ത
ചനല്പഭാടങ്ങള  ഉപ്പുചവളല  കേയറനി  നശനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിചട
കൃഷനികയഭാഗലമഭായനിരുന സലങ്ങചളലഭാല  ഇനട്ട്  നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനി  കേഴെനിഞ.  ആ
കൃഷനിയനിടങ്ങള പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  കകേരളത്തനില്  സജൈതീവമഭായനി
കൃഷനിയുണഭായനിരുന  ഓണഭാട്ടുകേര  ഉളചപചടയുള  പല  സലങ്ങളനിലല   ഇകപഭാള
വലഭാപകേമഭായനി കൃഷനി നടത്തഭാതനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഒരു ചനലല ഒരു മതീനുല പദതനിയുചട
ഭഭാഗമഭായനി നടത്തനിയനിരുന സലങ്ങളനില് ഒരു ചനലല ഒരു മതീനുല എനതട്ട് കപഭായനി
രണ്ടു മതീനഭായനി മഭാറനിയ സനിതനി ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ചനലട്ട്ല്ല്  കപഭായനി മതീന വളര്ത്തുനതട്ട്
മഭാത്രമഭായനി  മഭാറനിയ  സഭാഹചരലവല  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  ഇതുകപഭാചല
വര്ഷങ്ങളഭായനി  ചനല്കൃഷനി ചചയ്യെഭാതനിരനിക്കുന സലങ്ങളനില്,  ഓകരഭാ കൃഷനിഭവചന്റെ
കേതീഴെനില്  ഏചതഭാചക്ക  പ്രകദശങ്ങളഭാണട്ട്  അങ്ങചന  കേനിടക്കുനചതനല  അതനിനുള
തടസങ്ങള എന്തെഭാചണനല മനസനിലഭാക്കനി  കൃതലമഭായ ഒരു ആക്ഷന പഭാന ഉണഭാക്കനി
അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അവനിചടചയഭാചക്ക ചനല്കൃഷനി തനിരനിച്ചുചകേഭാണ്ടുവരഭാന
കവണനിയഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  എലഭാ എല.എല്.എ.-മഭാരുല  അവരുചട  മണ്ഡലങ്ങളനില്
ചനല്കൃഷനി ചചയ്യെഭാചത കേനിടക്കുന സലങ്ങള ഏതഭാചണനട്ട് മനസനിലഭാക്കനി അതനിനട്ട്
പദതനികേള  തയ്യെഭാറഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല് കവണ സഹഭായങ്ങള ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചചയ്യുനതഭാണട്ട്.
അതനിനുകവണനി സമഗമഭായ ഒരു പരനിപഭാടനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :   സര്,  നമ്മുചട  ആവശലത്തനിനട്ട്  ലജൈവപചക്കറനി
ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുള പരനിശമത്തനിലഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എനളതട്ട് സകന്തെഭാഷകേരമഭായ
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതട്ട് ഉലഭാദനിപനിക്കചപടുനതുവചര പരനിശുദമഭായ പചക്കറനി ലഭലമഭാക്കഭാന
എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്,  ഞഭാന കനരചത്ത പറഞ്ഞതഭാണട്ട്.
ഇകപഭാള  ലജൈവപചക്കറനിയനികലക്കട്ട്  ധഭാരഭാളല  ആളുകേള  വരുനണട്ട്.  ലജൈവപചക്കറനി
കൃഷനികയഭാടട്ട് തഭാലരലമുളതുചകേഭാണഭാണട്ട് ആളുകേള വരുനതട്ട്.  ലജൈവപചക്കറനി കൃഷനി
ഉലനങ്ങള ജൈനങ്ങള വലനിയ വനില ചകേഭാടുത്തു വഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്. ഒരു കേനികലഭാ അരനിക്കട്ട്
30  രൂപ വനിലയുളകപഭാള  ലജൈവ അരനി   100  രൂപയവചര വഭാങ്ങഭാന ആളുകേള
തയ്യെഭാറഭാണട്ട്.  ജൈനങ്ങള  ഇതനില്  തലരരഭാണട്ട്  എനളതുചകേഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴുള
ഉലഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുമഭാത്രകമ  നമ്മുചട  ആവശലല  നനിറകവറഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  അതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
923/2017.
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ശതീ  .    ചനിറയല  കഗഭാപകുമഭാര് : സര്,  ചനല്കൃഷനി  വലഭാപകേമഭാക്കുനതനിനുല
ചചജൈവപചക്കറനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുല കവണനി അങ്ങയുചട  കനതൃതസത്തനില്,
ഇടതുപക്ഷജൈനഭാധനിപതലമുനണനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എടുക്കുന സമതീപനങ്ങള  പ്രശലസനതീയമഭാണട്ട്.
പചക്കറനികേള ഉലഭാദനിപനിക്കുനതുമഭായനി ബനചപടട്ട് വനിവനിധ തലത്തനിലള പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്
നടനവരുനതട്ട്.  ചചജൈവപചക്കറനികേളുല  നടതീല്  വസ്തുക്കളുമടക്കല  കൃഷനി  ചചയട്ട്
പചക്കറനി കൃഷനി വലഭാപനിപനിചട്ട് വനിഷരഹനിത പചക്കറനി നല്കുനതനിനട്ട് ഒരു കേഭാര്ഷനികേ
കേലണര് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല അതനുസരനിചട്ട് കൃഷനി ചചയ്യെഭാനുള സലവനിധഭാനമുണഭാക്കുകേയുല
ചചയഭാല്  ആ സമയങ്ങളനില് തചന കൃഷനിചചയ്യെഭാന സഭാധനിക്കുല.   അകതഭാചടഭാപല
ചനല്കൃഷനി  വലഭാപകേമഭാക്കഭാനുല  ഏറവല  നനഭായനി  മുകനഭാടട്ട്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുല
സഭാധനിക്കുല. എചന്റെ മണ്ഡലത്തനിചല ഏറവല പ്രധഭാനചപട പന്തെളല-കേരനിങ്കേഭാലനി പുഞ,
ചനലനിക്കല് ഏല,  പളനിക്കല് പഞഭായത്തട്ട്,  ചകേഭാടുമണ് പഞഭായത്തട്ട്  തുടങ്ങനിയവ
വലഭാപകേമഭായനി  ചനല്കൃഷനി  ചചയ്യുന  പ്രകദശങ്ങളഭാണട്ട്.  എനഭാല്  അവര്ക്കട്ട്
അതനിനുള അടനിസഭാന  സഹൗകേരലങ്ങളുല  ജൈലകസചനവല  കമഭാകടഭാറുല  ലഭനിക്കുനനില.
ഇതനിനുകവണനിയുള ഒരു പദതനി തയ്യെഭാറഭാക്കഭാന അങ്ങയുചട സഹഭായമുണഭാകുകമഭാ;
ചനല്കൃഷനിചയ സലരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര് : സര്, അങ്ങട്ട് അവസഭാനല പറഞ്ഞതുകപഭാചലയുള
പദതനികേളക്കട്ട് ജൈലത്തനിചന്റെ ഗമന നനിര്ഗമന സലവനിധഭാനങ്ങചളഭാരുക്കുനതട്ട് പ്രധഭാനമഭായുല
ഇറനികഗഷന  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെഭാണട്ട്.  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  കതഭാടുകേളുല,  കേനഭാലകേളുല
ചചകേമഭാറനിയതനിനുകശഷല  കതഭാടുകേള  നനികേനകപഭാകുകേയുല  വയകലലകേളനികലക്കുല
പഭാടങ്ങളനികലക്കുല  ജൈലല  വരനികേയുല  കപഭാകുകേയുല  ചചയ്യുന  സലവനിധഭാനല
തകേരഭാറനിലഭായതഭാണട്ട്.  ഇചതലഭാല  തനിരനിച്ചുചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്  വലനിയ പ്രവര്ത്തനല
ആവശലമഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണഭാണട്ട്   മഭാപനിലഗട്ട്  നടത്തനി  ഒരു  ആക്ഷന  പഭാന
തയ്യെഭാറഭാക്കണചമനട്ട് കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല ചകേഭാടുത്തനിരനിക്കുനതട്ട്.  ആ
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട് വരുന പദതനികേളക്കട്ട് അതഭാതട്ട് മണ്ഡലങ്ങളനില് ആവശലമഭായ
സഹഭായല ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചചയ്യുനതഭാണട്ട്. അങ്ങട്ട് ഇവനിചട കേഭാര്ഷനികേ കേലണറനിചനപറനി
സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ജൈനങ്ങള  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  ഞഭാറ്റുകവലകേചളഭാചക്ക
പനിനതുടര്നനിരുനതട്ട് ഇതനിനുകവണനിയഭായനിരുന. അതുല  ഒരു കേലണര് തചനയഭായനിരുന.
ഇനതട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേമലഭാത്തതുചകേഭാണഭാണട്ട് കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല ഇതനിനുകവണനി
ഒരു സലഹനിത തചന തയ്യെഭാറഭാക്കനിയതട്ട്. അഞട്ട് വര്ഷത്തനിചലഭാരനിക്കലഭാണട്ട് അവരുചട
സലഹനിത പുറത്തനിറക്കുനതട്ട്.  അതട്ട് മഭാഗഭാകേഭാര്ട കപഭാചല ഉപകയഭാഗനിക്കുനതഭാണട്ട്.
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് മഭാത്രമല കൃഷനി ഉകദലഭാഗസര്ക്കുചമലഭാല ആ സലഹനിത ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസല  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല  അതട്ട്  പുറത്തനിറക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി
സലഹനിതയുചട  മലയഭാളല പതനിപനിചന്റെ 5000 കകേഭാപനി എലഭാ കൃഷനിഭവനനിലല എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്
കൃഷനി വകുപട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  അതനിനുപുറകമ ആയതട്ട് സ്കൂളുകേളനികലക്കുല കൃഷനിക്കഭാരനികലക്കുല
എത്തനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള തതീരുമഭാനവല ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 
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ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  സര്,  കൃഷനിക്കഭാര്  നനിര്മ്മേനിച  ചചഹചടകേട്ട്
കപഭാളനിഹഹൗസുകേള പലതുല ഉകദ്ദേശനിച കൃഷനി ചചയ്യെഭാചത മറട്ട് പല ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  ഇതട്ട്  അങ്ങയുചട  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങ്കേനില്  ഇതനില്
ആദഭായകേരമഭായനി  കൃഷനിചചയ്യുനതനിനട്ട്   എന്തെട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  ചചകേചക്കഭാളനതട്ട്;
റഹൗണട്ട്-അപട്ട്  തുടങ്ങനിയ  മഭാരകേ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  ഉപകയഭാഗല  നനിയനനിക്കഭാന
നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര് :   സര്,   കപഭാളനിഹഹൗസുകേളനിചല ഏറവല
വലനിയ പ്രശല ഞഭാന കനരചത്ത പറഞ്ഞവയഭാണട്ട്.  മചറഭാനട്ട്,  കപഭാളനിഹഹൗസുകേളനില്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന വനിത്തുകേള വനിതരണല ചചയ്യുനതട്ട് മളടനി നഭാഷണല് കേമ്പനനികേള
മഭാത്രമഭാണട്ട്.  കപഭാളനിഹഹൗസുകേളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന സലഭാഡട്ട് ചവളരനിയുചട വനിത്തനിചന്റെ
വനില  4  രൂപ  50  ചചപസയഭാണട്ട്.  ഇഹൗ  വനിത്തട്ട്  കകേരളത്തനിചല  ഒരു  കേമ്പനനിയുല
ഉലഭാദനിപനിക്കുനനില. അവനിചട ഉലഭാദനിപനിക്കുന കേഭാപനിക്കത്തനിചന്റെ ഒരു  വനിത്തനിനട്ട് എടട്ട്
രൂപയഭാണട്ട്,  ആയനിരല വനിത്തനിനട്ട്  എണഭായനിരല  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഓകരഭാ വര്ഷവല
വര്ദനിപനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഹൗ സഭാഹചരലത്തനില് കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല
ഗകവഷണല  നടത്തനി  സലഭാഡട്ട്  ചവളരനിക്കയ  കവണനിയുള  വനിത്തുകേള
പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  75  ചചപസയട്ട്  കേനിട്ടുന  വനിത്തഭാണട്ട്.  അതട്ട്  പൂര്ണമഭായുല
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് വഭാങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അത്തരത്തനില് കപഭാളനിഹഹൗസുകേളനിലള
കൃഷനി ഏറവല ചചലവട്ട് കുറഞ്ഞ രതീതനിയനിലഭാക്കഭാന കവണനിയുള നടപടനികേള ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
നടത്തുകേയഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല,  കപഭാളനിഹഹൗസുകേള  മറട്ട്  പല  ആവശലങ്ങളക്കഭായുല
ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവനിചട  ഉലഭാദനല  നടത്തുനതനിനുപകേരല
നടതീല് വസ്തുക്കളുചട കനഴറനികേളഭായനി മഭാറ്റുനണട്ട്.  75%  സബ്സനിഡനി കേനിടനിയകശഷല
പല  ആളുകേളുല  അതട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനകപഭാലല  തയ്യെഭാറഭാകേഭാത്ത  സലങ്ങളുണട്ട്.
അചതലഭാല പരനികശഭാധനിചട്ട്,  അചതഭാചക്ക തനിരനിച്ചുചകേഭാണ്ടുവരഭാനകവണനിയുള തതീരുമഭാനല
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എടുക്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :  സര്,  കകേരളത്തനിചല ജൈനിലകേളനില് ഒരു ചചഹചടകേട്ട്
ഗഭാമല  എനട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിരുന ഒരു പദതനിയുണട്ട്.  തൃശ്ശൂര് ജൈനിലയനില്  എചന്റെ മണ്ഡലത്തനിചല
തഭാനനിഗഭാമപഞഭായത്തനിചനയഭാണട്ട്  ചചഹചടകേട്ട്  ഗഭാമമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിരുനതട്ട്.
കസഭാളഭാര് പഭാനല് - 100, ബകയഭാ ഗലഭാസട്ട് - 1000, ചചപപട്ട് കേകമ്പഭാസട്ട് - 2000, പചക്കറനി,
കചന, ഇടവനിള – 100 ഏക്കര്, ഇതഭാണട്ട് ആ കപ്രഭാജൈക്ടനിചന്റെ സലക്ഷനിപ്തരൂപല.  ഇഹൗ
കപ്രഭാജൈക്ടനിചന്റെ ചചലവനിനഭായനി മൂനട്ട് കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് വഹനികക്കണതട്ട്.
ഇതുമഭായനി ബനചപട ഗുണകഭഭാക്തൃ ലനിസട്ട് ഏചറക്കുചറ തയ്യെഭാറഭാക്കനി ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ശദയനികലക്കട്ട്  സമര്പനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനില് വനിഷരഹനിത  പചക്കറനികേള
ഉലഭാദനിപനിക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട് വളചര നല പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു
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ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഹൗ  കപ്രഭാജൈക്ടട്ട്  ചപഭാതുജൈനങ്ങളക്കുല  കേര്ഷകേര്ക്കുമഭായനി
എനട്ട്  സമര്പനിക്കഭാന കേഴെനിയുല;  അകതഭാചടഭാപല എചന്റെ മണ്ഡലത്തനില് പുളട്ട് കമഖലയനില്
തഭാമസനിക്കുന  ചലചനിത്രതഭാരമഭാണട്ട്  ഇന്തെലന  സനിനനിമയട്ട്  സതീകേഥഭാപഭാത്രമഭായനിട്ടുള
മഞ്ജുവഭാരലര്. 

മനി  .   സതീക്കര് : കചഭാദലത്തനികലക്കട്ട് വരണല.

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ കഗഭാപനി : സര്,  രണട്ട് വര്ഷല മുമ്പട്ട് ഇറങ്ങനിയ 'ഹഹൗ ഓളഡട്ട്
ആര് യു'  എന ചനിത്രത്തനില്,  കകേരളത്തനിചല വനിഷരഹനിതമഭായ പചക്കറനി കൃഷനിയനിലൂചട
സതീകേചള വളചര  നല രതീതനിയനില്   സഭാമൂഹലപ്രതനിബദതയനികലക്കട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരുന
ഒരു കേഥഭാപഭാത്രചത്ത അവര് അവതരനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. കകേരളത്തനില് അനലലനനിനകപഭായ
കേഭാര്ഷനികേ  സലസഭാരചത്ത  തനിരനിച്ചുചകേഭാണ്ടുവരഭാന,  ബഹുമഭാനചപട  മനനിയുചട
ശമകേരമഭായനിട്ടുള ഇടചപടലനിലൂചട, അതട്ട് പഭാഠലവനിഷയല കപഭാലല ആക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
മഞ്ജുവഭാരലര് തയ്യെഭാറഭാചണങ്കേനില്, കൃഷനിവകുപനിചന്റെ ചചജൈവനികേ പചക്കറനി സലസഭാരചത്ത
തനിരനിച്ചുചകേഭാണ്ടുവരഭാന  കകേരള  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ബഭാനഡട്ട്  അമ്പഭാസനിഡറഭായനി
അവചര നനിയമനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :   സര്,  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ബഭാനഡട്ട്
അമ്പഭാസനിഡര്മഭാര്  കൃഷനിക്കഭാര്  തചനയഭാണട്ട്.  കൃഷനിക്കഭാചരയഭാണട്ട്  ബഭാനഡട്ട്
അമ്പഭാസനിഡറഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  എലഭാ സനിനനിമഭാ നടനഭാര്ക്കുല കൃഷനിക്കഭാരുചട
പുറകേനില്  നനില്ക്കഭാകന  കേഴെനിയുകേയുള്ളൂ.  എലഭാ  പ്രഭാധഭാനലവല  ചകേഭാടുക്കുനതട്ട്
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കഭാണട്ട്. അകത സമയല ഇഹൗ രലഗത്തുവരുന മമ്മൂടനിക്കുല  ശതീനനിവഭാസനുല
മഞ്ജുവഭാരലര്ക്കുല  ഏതട്ട്  രതീതനിയനിലല  കൃഷനിവകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിക്കുനതനിനുകവണ
എലഭാ  സഹഭായവല  ചചയ്തുചകേഭാടുക്കുനതഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനചപട  അലഗല  ഇവനിചട
സൂചനിപനിചതുകപഭാചല ചചഹചടകേട്ട്  ഗഭാമങ്ങള ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.
ആദലല  പ്രഖലഭാപനിച  ചചഹചടകേട്ട്  ഗഭാമങ്ങളനിചലഭാനഭാണട്ട്  തഭാനനി  പഞഭായത്തട്ട്.
ബഹുമഭാനചപട ചകേ.  പനി.  കമഭാഹനനഭാണട്ട് അതട്ട് പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്.  ആയതനിനട്ട്  ഫണട്ട്
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുല. 27 കപഭാളനിഹഹൗസുകേളഭാണട്ട് ആ ഗഭാമത്തനിലളതട്ട്.
അവനിചട  കപഭാളനിഹഹൗസുകേള ആദലല ആരലഭനിചതട്ട് ഞഭാന എല.എല്.എ. ആയനിരുന
സമയത്തഭാണട്ട്,  അചതനനിക്കട്ട്   കനരനിടറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.  അതുകപഭാചല  ധഭാരഭാളല
കപഭാളനിഹഹൗസുകേളുള പഞഭായത്തുകേചള ചചഹചടകേട്ട് ഗഭാമങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുല.  ചപരുമഭാടനി
അങ്ങചനചയഭാരു  പഞഭായത്തഭാണട്ട്. അത്തരല  ഗഭാമങ്ങളക്കട്ട്,  പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുന
പദതനിയനുസരനിചട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിചട്ട് മഭാതൃകേഭാഗഭാമങ്ങളഭാക്കുന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എന  .    ഷലസുദ്ദേതീന :  സര്,  അങ്ങട്ട് ഇവനിചട തന മറുപടനിയനില് വനികേസന
ഏജൈനസനികേചളക്കുറനിച്ചുല അതനിനുള ധനസഹഭായചത്തക്കുറനിച്ചുല പറയുനണട്ട്.  ചനല്കൃഷനി
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അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന  പ്രശങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരല  കേഭാണുനതനിനഭായനി  11  ചനല്കൃഷനി
വനികേസന ഏജൈനസനികേളക്കട്ട്  150  ലക്ഷല രൂപ വകേയനിരുത്തനിചയനട്ട്  പറയുനണട്ട്.
ഇഹൗ വനികേസന ഏജൈനസനികേളുചട സസഭഭാവചമന്തെഭാണട്ട്;  ഇതനിചന്റെ വനിശദതീകേരണക്കുറനിപനില്
ഏതഭാനുല വനികേസന ഏജൈനസനികേളുചട കപരുല പറയുനണട്ട്. ഇതനിചന്റെ രൂപതീകേരണവല
ഇകപഭാഴെചത്ത പ്രവര്ത്തനവല ഏതട്ട് രൂപത്തനിലഭാണട്ട് നടനവരുനതട്ട് ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്,   തുറവൂര്-ഓണഭാട്ടുകേര ചനല്കൃഷനി
വനികേസന  ഏജൈനസനി  കപഭാചല  ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തനിനുകവണനി  പ്രകതലകേ  വനികേസന
ഏജൈനസനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത വനികേസന ഏജൈനസനികേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശകനിചപടുത്തുകേ എനളതഭാണട്ട്  പ്രധഭാനല.  തൃശ്ശൂര് ചപഭാനഭാനനി  കകേഭാള വനികേസന
ഏജൈനസനിയുചട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശകനിചപടുത്തഭാനഭായനി തൃശ്ശൂര് ചപഭാനഭാനനി
കകേഭാള വനികേസന പദതനിക്കുകവണനി ഒരു അകതഭാറനിറനിയുണഭാക്കനി.  അതനിചന്റെ  ചചബകലഭാ
പ്രകേഭാരല തൃശ്ശൂര്  എല.പനി.  ആണട്ട്  അതനിചന്റെ  ചചയര്മഭാനഭായനിരനികക്കണചതങ്കേനിലല
ചപഭാനഭാനനി  എല.പനി.-ചയ  വചതനിചനത്തുടര്നട്ട്  പ്രതനിസനനിയുണഭാകുകേയുല  കകേഭാടതനിയനില്
കകേസട്ട് വരനികേയുല ചചയ്തു.   അവസഭാനല ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തൃശ്ശൂര് എല.പനി.-ചയ തചന വതീണ്ടുല
അതനിചന്റെ ചചയര്മഭാനഭാക്കഭാന ഉത്തരവനിടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. വനികേസന ഏജൈനസനികേളുചട
പ്രവര്ത്തനല  ഏചതങ്കേനിലല  സഭാകങ്കേതനികേ  കേഭാരണങ്ങള  ചകേഭാണട്ട്  തടസചപടഭാന
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില. അതനിനട്ട് വലകമഭായനിട്ടുള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശല ചകേഭാടുത്തട്ട്,
എന്തെനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  ഏജൈനസനികേള  രൂപതീകേരനിക്കചപടനിരനിക്കുനതട്ട്,  അതട്ട്
രഭാഷതീയത്തനിനതതീതമഭായനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കുല.

ശതീ  .    പനി  .    ഉചചബദുള :  സര്,  നമ്മുചട സലസഭാനചത്ത  സര്ക്കഭാര് സതീഡട്ട് ഫഭാമുകേളനില്
ചഹക്ടര് കേണക്കനിനട്ട് ഭൂമനി പലകപഭാഴുല തരനിശഭായനി കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്. സര്ക്കഭാര് സതീഡട്ട്
ഫഭാമുകേചള സലബനനിചട്ട് എചന്തെങ്കേനിലല പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവനിചട പലകപഭാഴുല
ഒരു വനിള  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഉലഭാദനിപനിക്കുനതട്ട്.   കൂടുതല് വനിളകേള ഉലഭാദനിപനിക്കുനതനിനുകവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; അകതഭാചടഭാപല പചക്കറനി കൂടനി  ഇഹൗ സതീഡ്ഫഭാമുകേളനില്
ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്,  ഇതട്ട് ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുള
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  കൃഷനിവകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  64  ഫഭാമുകേളുണട്ട്.  ശതീ.  പനി.  ഉചചബദുള
സൂചനിപനിചതുകപഭാചല,  പല  ഫഭാമുകേളനിലല  ധഭാരഭാളല  ഭൂമനി  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുനതട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ 64 ഫഭാമുകേചള പരനിപൂര്ണമഭായുല
തരനിശുരഹനിതഫഭാമുകേളഭാക്കനി മഭാറനി ഉലഭാദനല വര്ദനിപനിക്കഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ശകമഭായ
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുല.  അകതഭാചടഭാപല  ഒരുപൂ കൃഷനി  ചചയ്യുന സതീഡട്ട്  ഫഭാമുകേളനില്
ഇരുപൂ കൃഷനി ചചയ്യെഭാന  സഭാധലമഭാകണഭാചയനട്ട് പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷല ആവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . : സര്, ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുനവര്ക്കട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനമഭായനി
എചന്തെങ്കേനിലല  സഹഭായപദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ബസുമതനികപഭാചലയുള  മുന്തെനിയഇനല  ചനലകേള  കൃഷനി  ചചയ്യുനതനിനുല  അവ  ബഭാനഡട്ട്
ചചയട്ട്  രഭാജൈലഭാന്തെര കേകമ്പഭാളങ്ങളനില് വനില്ക്കുനതനിനുല കേര്ഷകേചര സഹഭായനിക്കുന
തരത്തനില്  എചന്തെങ്കേനിലല  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;  യുവഭാക്കചള
കൃഷനിയനികലക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കഭാന എചന്തെങ്കേനിലല പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ? 

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര് : സര്, 200-ല് അധനികേല  ചനല്വനിത്തുകേളുണഭായനിരുന
സലസഭാനമഭാണട്ട് കകേരളല. എനഭാല് ആ ചചവവനിദലല നഷചപട്ടുകപഭായനി.  കേകമഴലല്
പര്പസനിനഭായനി കജൈലഭാതനി, ഉമ തുടങ്ങനിയ ചനലകേളഭാണട്ട് നമ്മേളനികപഭാള ഉലഭാദനിപനിക്കുനതട്ട്.
ഇതട്ട് നമ്മുചട കകേഭാള പഭാടങ്ങളനില് ധഭാരഭാളമഭായനി ഉലഭാദനിപനിക്കുന ചനലനിനങ്ങളഭാണട്ട്.
ഇതനിനുപുറചമ നമ്മുചട പരമ്പരഭാഗത ചനലനിനങ്ങചളകൂടനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ചപഭാക്കഭാളനി ചനലട്ട്ല്ല്, ഞവര,  ജൈതീരകേശഭാല,  ഗനകേശഭാല,
രകശഭാലനി, ബസുമതനി  തുടങ്ങനിയ ഒഹൗഷധമൂലലമുള ധഭാരഭാളല വനിത്തനിനങ്ങള നമ്മുചട
നഭാടനില് ഉലഭാദനിപനിചനിരുനതഭാണട്ട്. അത്തരല പരമ്പരഭാഗത വനിത്തനിനങ്ങചള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഒരു  പ്രകതലകേ  പദതനി  കനരചത്ത ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചനിരുനതഭാണട്ട്.  ആ പദതനി
കുറച്ചുകൂടനി  ശകനിചപടുത്തഭാന    ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  അതനിനുപുറചമ  ബഹുമഭാനചപട
അലഗല കനരചത്ത ഇവനിചട സൂചനിപനിചതുകപഭാചല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനിചക്കഭാണനിരുന
ആനുകൂലലങ്ങള  പലതുല  കേഭാലഹരണചപടനിട്ടുല  അതുതചന  തുടര്നചകേഭാണനിരനിക്കുനണട്ട്.
അതനിനട്ട്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ വര്ദനവട്ട്  വരുത്തഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
അതനിനട്ട് വലകത വരുത്തനിയതനിനുകശഷല പ്രഖലഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് : സര്, ചനലട്ട്ല്ല് സലഭരണത്തനിനട്ട് സബ്സനിഡനിയടക്കല
21.50 രൂപയഭാണട്ട് വനില.  എനഭാല് മലബഭാര് കമഖലയനില് സബ്സനിഡനി ചകേഭാടുക്കഭാചത
14.10  രൂപയഭാണട്ട്  ഇതുവചര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്.  അതുതചന പകുതനികപര്ക്കട്ട്
മഭാത്രകമ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളൂ.  ഈ പണല ലഭനിക്കഭാത്തതുചകേഭാണട്ട് അവര്ക്കട്ട് ബഭാങ്കുകേളനിലള
കേടല വതീടഭാന സഭാധനിക്കഭാചത  പലനിശയുല പനിഴെപലനിശയുചമഭാചക്ക വരനികേയഭാണട്ട്.  ഈ
പണല  കവഗല  ചകേഭാടുക്കുവഭാനുല  കലഭാണ്  തനിരനിചടവട്ട്  കേഭാലതഭാമസത്തനിചല  പലനിശ
ഇളവചചയ്തുചകേഭാടുക്കുവഭാനുല കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  അലഗല  കേഴെനിഞ്ഞ
മനനിസഭയനിചല  അലഗമഭായനിരുനതുചകേഭാണട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  കനരനിടറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.
ഞങ്ങളുചട  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  ചനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  332
കകേഭാടനി രൂപയുല നഭാളനികകേര കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് 58 കകേഭാടനി രൂപയുല  കൃഷനിനഭാശല സലഭവനിച
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  59  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭാണട്ട്  ചകേഭാടുക്കഭാന  ബഭാക്കനിവച്ചുകപഭായതട്ട്.  ഈ
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ഗവണ്ചമന്റെട്ട് വനകശഷല ചനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ചകേഭാടുക്കഭാനുള തുകേ പരനിപൂര്ണമഭായുല
ചകേഭാടുത്തുകേഴെനിഞ.  അതട്ട് ടഷറനിയനില് നനിനട്ട് മഭാറനി സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനിയുല
മറട്ട് ബഭാങ്കുകേള വഴെനിയുല ചകേഭാടുക്കുനതനിചന്റെ സഭാകങ്കേതനികേ തടസങ്ങള മഭാത്രമഭാണട്ട് ഇകപഭാള
നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ചകേഭാടുകക്കണ പണല ടഷറനിയനികലക്കട്ട് ലകേമഭാറനിക്കഴെനിഞ.
ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  വനകശഷല ആദലചമടുത്ത തതീരുമഭാനല കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  പരനിപൂര്ണമഭായനി
ചകേഭാടുക്കഭാനുള തുകേ ചകേഭാടുക്കുകേചയനതഭാണട്ട്.  അടുത്ത വര്ഷല മുതല് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്
"പഭാടത്തട്ട് പണനി വരമ്പത്തട്ട് കൂലനി"  എനപറയുനതുകപഭാചല കൃതലമഭായനി വനില ചകേഭാടുക്കഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ :  സര്,   എറണഭാകുളല,  തൃശ്ശൂര്,  ആലപ്പുഴെ എനതീ  മൂനട്ട്
ജൈനിലകേളുചട  തതീരപ്രകദശങ്ങളുമഭായനി  ബനചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുള  ഒരു  പ്രധഭാനചപട,
ലപതൃകേകൃഷനി  എനകവണചമങ്കേനില്  വനികശഷനിപനിക്കഭാവന  വനിധത്തനിലളതഭാണട്ട്
ചപഭാക്കഭാളനികൃഷനി. ചപഭാക്കഭാളനികൃഷനിയുചട ലജൈവപരമഭായ പ്രകതലകേതകേള കേണക്കനിചലടുത്തുചകേഭാണട്ട്
വനികദശങ്ങളനികലയ്ചക്കലഭാല  മഭാര്ക്കറട്ട്  ചചയ്യുനതനിനുള  ദഹൗതലല  തുടങ്ങനിവചനിരുന.
അക്കഭാരലല ഗഹൗരവതരമഭായ പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കണല.  ചപഭാക്കഭാളനികൃഷനി ഇനട്ട്
ഫലത്തനില് നഷചപട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ചചമ്മേതീന കേ കൃഷനിയുചട ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് അതട്ട്
നടത്തനിവരുനതട്ട്.  ചചമ്മേതീന കൃഷനി/മതലകൃഷനി സസതനമഭായനി നടത്തുനകതഭാചടഭാപലതചന
ഒറയട്ട് നടത്തനിയഭാല് ലഭാഭകേരമഭാകുന ഒരു കൃഷനി എനള നനിലയട്ട് ചപഭാക്കഭാളനികൃഷനിചയ
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  സര്,   ഞഭാന  കനരചത്ത  പറഞ്ഞതനില്
പരമ്പരഭാഗത  ചനല്വനിത്തുകേളനില്/കൃഷനി  രതീതനികേളനില്  ഏറവല  പ്രധഭാനചപട  ഒരു
കൃഷനിയഭാണട്ട് ചപഭാക്കഭാളനികൃഷനി.  ചപഭാക്കഭാളനികൃഷനി എറണഭാകുളല, തൃശ്ശൂര് ജൈനിലകേളനിലഭാണട്ട്
പ്രധഭാനമഭായുല  ഉണഭായനിരുനതട്ട്.   എനഭാല്  ഇനട്ട്  ചപഭാക്കഭാളനികൃഷനിയുചട  വനിസ്തൃതനി
ഗണലമഭായനി തഭാകഴെഭാടട്ട്  വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട് തനിരനിച്ചുചകേഭാണ്ടുവരഭാനുള പദതനി
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആവനിഷ്കരനിക്കുനണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  അലഗല  തചന  മുനകേചയ്യെടുത്തട്ട്
അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ കമഖലയനില് അതനിചനഭാരു പദതനി കനരചത്ത തയ്യെഭാറഭാക്കനിയതഭാണട്ട്.
ഇതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  ചര്ച  ചചയ്യുനതനിനുകവണനി  ഈ  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളന
കേഭാലഘടത്തനില്തചന ഒരു മതീറനിലഗട്ട് വനിളനിച്ചുകൂടനി ചപഭാക്കഭാളനികൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുല
വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുല ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന : സര്,  ഇനട്ട് ചനല്കൃഷനി കനരനിടുന രണട്ട് പ്രശങ്ങളനില്
ഒനട്ട്, എലഭാ കൃഷനിസലങ്ങളുല നനികേത്തനി ഫഭാറ്റുകേള ആയനിക്കഴെനിഞ.  രണട്ട്, വരവനിചന്റെ
ഇരടനി ചചലവഭാണട്ട്.  അകങ്ങക്കുതചന അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്,  തൃശ്ശൂരനില്  മുചമ്പഭാചക്ക ഉണഭായനിരുന
ചനല്കൃഷനിയുചട  മൂനനിചലഭാനട്ട്  കപഭാലല  ഇകപഭാഴെനില.   അതഭാണട്ട്  പലയനിടകത്തയുല
സനിതനി.  ഇതനിനട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എന്തെട്ട് പരനിഹഭാരമഭാണട്ട് കേഭാണുനതട്ട്.  വരവനില് കൂടുതല്
ചചലവട്ട് ആചണങ്കേനില് ആര്ക്കുല ഇതനില് തഭാല്പരലല ഉണഭാകുകേയനില.  
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ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര് : സര്, ഒരു ചഹക്ടര് ചനല്കൃഷനിക്കട്ട്   ഏകേകദശല
53,000 രൂപയഭാണട്ട്   കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.   ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചകേഭാടുകക്കണ സഹഭായങ്ങള
യഥഭാസമയത്തട്ട്  ചകേഭാടുക്കുകേയഭാചണങ്കേനില്  സഭാമഭാനലല  ചമചചപട  നനിലയനില്  കൃഷനി
ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന കേഴെനിയുല.   തൃശ്ശൂര് കകേഭാള കമഖലയനില് സബ്സനിഡനിയുല ആനുകൂലലങ്ങളുല
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി നല്കുകേയഭാചണങ്കേനില് അവര്ക്കട്ട് ലഭാഭവല നഷവമനിലഭാചതചയങ്കേനിലല
ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  കേഴെനിയുല.  ചനല്കൃഷനി  ചചയ്യുന  കൃഷനിക്കഭാരുചട  കേഭാരലത്തനില്
അവര്ക്കുണഭാകുന  നഷല  ചപഭാതു  സമൂഹല  സഹനിക്കഭാന  തയ്യെഭാറഭാകേണല.  ഇതട്ട്
കൃഷനിക്കഭാരചന്റെ  മഭാത്രല  ഉത്തരവഭാദനിത്തമല.   ചനലത്പഭാദനിപനിക്കുന  കൃഷനിക്കഭാരനട്ട്,
അവര്  ചചയ്യുന  സര്വതീസനിനട്ട്  പ്രകതലകേമഭായ  ഒരു  ആനുകൂലലല  ചകേഭാടുക്കഭാന
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ബഭാദലസമഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  ചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന
ഏചതഭാചക്ക  രതീതനിയനില്  അവര്ക്കട്ട്  സഹഭായല  ചചയ്യെഭാകമഭാ  അചതലഭാല  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ചചയ്യുല. അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞ ചനല്കൃഷനിയുചട വനിസ്തൃതനി കുറഞകപഭാകേഭാന കേഭാരണല, ചനല്
വയലകേള നനികേത്തനി  ഭൂമനി  പരനിവര്ത്തനചപടുത്തനിയതഭാണട്ട്.  2008-ചല  ചനല്വയല്
തണതീര്ത്തട  നനിയമല  ശകനിചപടുത്തുകേ  മഭാത്രകമ  അതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗമുള്ളൂ.
യഭാചതഭാരു  ദഭാക്ഷനിണലവമനിലഭാത്ത  രതീതനിയനില്  അതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണല.
1,95,000  ചഹക്ടറഭായനി  ചനല്കൃഷനിയുചട  വനിസ്തൃതനി  കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇനനി
ഒരനിഞട്ട് ഭൂമനികപഭാലല ചനല്കൃഷനിക്കലഭാചത ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിയനില എന കേഭാരലല
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുല മൂനട്ട് ലക്ഷല ചഹക്ടറനികലക്കട്ട് ചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുകേയുല ചചയ്യുകേ
എന  ദൃഢനനിശ്ചയകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് ഗവചണ്മെന്റെട്ട് മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതട്ട്. നമ്മുചട ഭൂഗര്ഭ
ജൈലസമ്പത്തട്ട് കുറഞകപഭാകുനതനിചന്റെയുല അന്തെരതീക്ഷത്തനിചല ഊഷഭാവട്ട് വര്ദനിക്കുനതനിചന്റെയുല
പ്രധഭാനചപട കേഭാരണല ചനല്കൃഷനി ഇവനിചട ഇലഭാതഭായനി കപഭായതഭാചണന തനിരനിചറനിവട്ട്
ജൈനങ്ങളക്കട്ട്  ഉണഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ശകമഭായ
നടപടനി ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകുല.  

ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  സര്, ചനലട്ട്ല്ല് ഉത്പഭാദകേരുചട പ്രധഭാന കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്
പഭാലക്കഭാടട്ട് ജൈനില.  2010-ല് എല്.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആലത്തൂര് ആസഭാനമഭായനി
ആരലഭനിച കമഭാ കഡണ് ലറസട്ട് മനില് കേഴെനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അടച്ചുപൂടനി.
അതട്ട്  തുറക്കുനതനിനുല  പുനരുദഭാരണല  നടത്തുനതനിനുല ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  സനദമഭാകണഭാ
എനതഭാണട്ട് എചന്റെ കചഭാദലല.  

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്,  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  തലത്തനില് ആരലഭനിച
ആലത്തൂര്  ലറസട്ട്  മനില് പല കേഭാരണങ്ങളചകേഭാണട്ട്  പൂടനികപഭായനി.   കചലക്കരയനിലല
ഇതുകപഭാചല ആരലഭനിചതഭാണട്ട്. സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ആരലഭനിച ഈ സഭാപനങ്ങചളലഭാല
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പൂടനികപഭായതനിനു കേഭാരണല സര്ക്കഭാരനിചന്റെതചന പനിടനിപ്പുകകേടഭാചണനളതട്ട്   സലശയമനിലഭാത്ത
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  ഇത്തരല സഭാപനങ്ങചളലഭാല പുനരുദരനിക്കുനതനിനുല അതട്ട്
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാവന വനിധത്തനില് പുനനഃസലഘടനിപനിക്കുനതനിനുല
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണട്ട്.    ആലത്തൂര് ലറസട്ട് മനിലനിചന്റെ കേഭാരലത്തനില് മുന്തെനിയ
പരനിഗണന  നല്കേനിചക്കഭാണട്ട്  അതട്ട്  പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുല.  

ശതീ  .    സണനി കജൈഭാസഫട്ട് :  സര്,  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുചട പ്രധഭാന പ്രശല നമ്മുചട
കൃഷനിക്കഭാചരഭാചക്ക വഭായ്പഭാ  കുടനിശനികേയനിലഭാചണനളതഭാണട്ട്.   കൃഷനിക്കഭാര്  കേടത്തനില്
ജൈനനിചട്ട്,  കേടത്തനില് ജൈതീവനിചട്ട്,  കേടത്തനില് മരനിക്കുനവരഭായനി മഭാറുകേയഭാണട്ട്.   ഈ കേടല
പനിരനിചചടുക്കുനതനിനുള നടപടനികേള വളചര ദ്രുതഗതനിയനില് മുകനഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്.
വഭായ്പഭാ കുടനിശനികേ തനിരനിചടക്കുനതനിനട്ട്  സമയല അനുവദനിക്കുകമഭാ;  കുടനിശനികേ പനിരനിചചടുക്കുന
റനിക്കവറനി നടപടനികേള നനിര്ത്തനിവയകമഭാ;  വഭായ്പഭാ കുടനിശനികേ തനിരനിചടയഭാന കമഭാറകടഭാറനിയല
ഉളചപചട ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷന
ഉണഭാക്കനിയതട്ട് അതനിചന്റെകൂടനി ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹല പറഞ്ഞ കേഭാരലല ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഗഹൗരവമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  നമ്മുചട ബഭാങ്കുകേള സസര്ണല പണയചപടുത്തനി
നഭാലട്ട്  ശതമഭാനല  പലനിശയട്ട്  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായനി  കലഭാണ്  ചകേഭാടുക്കുന  ഒരു
പരനിപഭാടനിയുണട്ട്.   ഇതട്ട്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ചകേഭാടുക്കുനതനിനട്ട്  പകേരല  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്
തല്പരരഭായനിട്ടുളവര്ക്കട്ട്   ചകേഭാടുക്കുകേയുല കൃഷനിക്കഭാരനികലക്കട്ട്  എത്തുനതനിനട്ട്  പകേരല
മറട്ട്  പല  ആളുകേളനികലക്കട്ട്  എത്തുകേയുല  അവര്തചന  നഭാലട്ട്  ശതമഭാനല  പലനിശയട്ട്
വഭാങ്ങനിയ പണല ആ ബഭാങ്കേനില്ത്തചന നനികക്ഷപനിക്കുന സലവനിധഭാനല ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
നനിയമസഭയുചട  ഒരു  കേമ്മേനിറനിതചന  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കേചണത്തുകേയുണഭായനി.
വയനഭാടനില്  കൃഷനിക്കഭാര്  ആത്മഹതല  ചചയ്യെഭാന  ഇടയഭായ  സഭാഹചരലല
പരനികശഭാധനിചകപഭാള അവനിടുചത്ത പല ബഭാങ്കുകേളുല സസര്ണല പണയചപടുത്തനി ചകേഭാണട്ട്
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് എന വലഭാകജൈന മറട്ട് പലര്ക്കുല കലഭാണ് ചകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  എനഭാല്
യഥഭാര്ത്ഥ കൃഷനിക്കഭാര്  കലഭാണ് കചഭാദനിചഭാല് ചകേഭാടുക്കുകേയനില.  അതനിനട്ട് പ്രധഭാനചപട
കേഭാരണല,  ഇഞനികൃഷനിക്കുകവണനി  ഒകരക്കറനിനട്ട്  രണട്ട്  ലക്ഷല  രൂപയഭാണട്ട്
കവണനിവരുനചതങ്കേനില്  കലഭാണ്  എമഹൗണട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുന   ചടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനി
ബഭാങ്കേനിചന്റെ തഭാല്പരലഭാര്ത്ഥല അതട്ട് അനപതനിനഭായനിരമഭായനി കുറയകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങചന
വരുകമ്പഭാള കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ കലഭാണ് അവനിചട കേനിടഭാചത വരനികേയുല അവര്
മറട്ട്  ആളുകേചള  ആശയനികക്കണനി  വരനികേയുല  ചചയ്യുന.   അകപഭാള  ചടകനിക്കല്
കേമ്മേനിറനികേളനില് ഇടചപട്ടുചകേഭാണട്ട് കൃഷനിക്കഭാരചന്റെ ഉത്പഭാദന ചചലവട്ട് എത്രയഭാകണഭാ ആ
ചചലവട്ട്  അനുസരനിച്ചുള  തുകേ  ബഭാങ്കുകേള  കലഭാണ്  ചകേഭാടുക്കഭാനുള  തരത്തനില്
കലഭാണനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  മഭാറല  വരുത്തഭാന  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  കേര്ശനമഭായ  നനിര്കദ്ദേശല
ചകേഭാടുത്തനിട്ടുചണന കേഭാരലല അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  
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ശതീ  .    എല  .    നഹൗഷഭാദട്ട് :  സര്,  കൃഷനി  ലഭാഭകേരമചലന  ഒരു  പ്രചരണമുണട്ട്.
അതുകപഭാലതചന  കൃഷനിഭവനനില്  നനിനല  നല്കുന  വനിത്തുകേള  ഫലപ്രദമഭായനി
മുളയനനില.   അതട്ട്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ചകേഭാടുക്കുനചവനളതുചകേഭാണ്ടുതചന
അതട്ട്  വഭാങ്ങനിക്കുന  ഗുണകഭഭാകഭാക്കള  അതട്ട്  ചകേഭാണ്ടുകപഭായനി  വതീടുകേളനില്തചന
വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കൃഷനിയനില് തഭാല്പരലമുള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഒരഭാനുകൂലലവല പറഭാചത
സസന്തെമഭായനി  കേ കൃഷനി  ചചയ്യുന  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  ഇനചസന്റെതീവട്ട്  നല്കേഭാന
ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്,  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പണല വലവസഭാപനിതമഭായ
ഒരു  മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂചട  മഭാത്രകമ  ചകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയൂ.  വനിത്തനിചന്റെ  കേഭാരലത്തനിലള
അപഭാകേതകേള ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പരനിഹരനിക്കുനണട്ട്.  കേഭാരണല, വനിത്തട്ട് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന
പല വനിത്തട്ട് അകതഭാറനിറനികേളുചടയുല വനിത്തനിചനപറനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് അവനിശസഭാസല വനനിട്ടുണട്ട്.
അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനകവണനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണല.  വനി.എഫട്ട്.  പനി.സനി.ചകേ.-ക്കട്ട്
ചകേഭാടുക്കുന  വനിത്തുകേള  നല  വനിത്തുകേളഭാണട്ട്.   എന.എസട്ട്.സനി.-യുചട  വനിത്തട്ട്  നല
വനിത്തഭാചണനട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പറയുകേയഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണ്ടുതചന  പലകപഭാഴുല
കൃഷനിക്കഭാര് സതീഡട്ട് അകതഭാറനിറനിയുചട വനിത്തട്ട് വഭാങ്ങഭാചത മറട്ട് ഏജൈനസനികേളുചട വനിത്തട്ട്
വഭാങ്ങുകമ്പഭാള സബ്സനിഡനി ചകേഭാടുക്കനിചലന സനിതനിവനികശഷല കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേഭാലത്തുണഭായനിരുന.  ഞങ്ങള അതട്ട് പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കേഴെനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഭാലത്തുണഭായനിരുനതുകപഭാചല  കൃഷനിക്കഭാരനട്ട്  അവചന്റെ  വനിത്തട്ട്
ചതരചഞ്ഞടുക്കഭാനുള  അവകേഭാശവല  അതനിചന്റെ  സബ്സനിഡനി  അവര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള
നടപടനിയുല  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

മനി  .    സതീക്കര് :  കൃഷനിക്കുകവണനി ഇത്രയുല ദതീര്ഘമഭായ സമയല വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുല
ധഭാരഭാളല അലഗങ്ങള സഭയനില് സജൈതീവമഭായനി ചര്ച ചചയ്യുകേയുല ചചയതട്ട് സകന്തെഭാഷകേരമഭാണട്ട്.

ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണല് ഉത്തരവട്ട് മൂലല ഉണഭാകുന ബുദനിമുട്ടുകേൾ

4(*123) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനില :
ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തട്ട്  വര്ഷത്തനിലധനികേല  പഴെക്കമുള  ഡതീസല്  വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്
നനിയനണകമര്ചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുള ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണല് ഉത്തരവട്ട്, സലസഭാനചത്ത
ഗതഭാഗത കമഖലയനില് ഉണഭാക്കഭാവന പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

http://niyamasabha.org/codes/14kla/session_1/ans/s00123-120716-820827879813-01-14.pdf
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(ബനി)  സഭാധഭാരണ  ജൈനങ്ങളുചട  സഞഭാരസഹൗകേരലചത്ത  ഇതട്ട്  ഏചതലഭാല
വനിധത്തനില് ബഭാധനിക്കുചമന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമൂലല  ഉണഭാകുന  ബുദനിമുട്ടുകേൾ  തരണല  ചചയ്യെഭാനുള  പരനിഹഭാര
നടപടനികേള ആകലഭാചനിചനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന) : സര്,

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  ഹരനിത  ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ  വനിധനി
നടപനില്  വരനികേയഭാചണങ്കേനില്  ആയതട്ട്  ചപഭാതുഗതഭാഗത  സലവനിധഭാനചത്തയുല,
സഭാധഭാരണ ജൈനങ്ങളുചട സഞഭാര സസഭാതനലചത്തയുല പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുല.
ഏകേകദശല  61000  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളുല,  ഏകേകദശല  40000  കനഭാണ്
ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളുല  ചപഭാതുനനിരത്തനില് നനിനല  ഉടനടനി  അപ്രതലക്ഷമഭാകുല.
കമല്പറഞ്ഞതനില് കസജൈട്ട് കേഭാകരലജുകേളുല ഉളചപടുല. കകേരളത്തനിചല ചപഭാതുഗതഭാഗത
സലവനിധഭാനല  പ്രധഭാനമഭായുല  ആശയനിക്കുനതട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേചളയുല,
ചചപ്രവറട്ട്  കസജൈട്ട്  കേഭാകരലജുകേചളയുമഭാണട്ട്.  നനിലവനില് കകേരളത്തനിചല നനിരത്തുകേളനില്
സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന  ഏകേകദശല  6600-  ഓളല  വരുന  കസജൈട്ട്  കേഭാകരലജുകേളുല
പകത്തഭാ, അതനിലധനികേകമഭാ വര്ഷല കേഴെനിഞ്ഞതഭാണട്ട്. ഇഹൗ വഭാഹനങ്ങള നനിരത്തനില്നനിനല
അപ്രതലക്ഷമഭാകുകേയഭാചണങ്കേനില്  ചപഭാതുഗതഭാഗത  സലവനിധഭാനല  ആചകേ  തഭാറുമഭാറഭാകുല.
കൂടഭാചത  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്  കേഭാകരലജുകേളക്കുല  ടനി  ഉത്തരവട്ട്  ബഭാധകേമഭായതനിനഭാല്
അന്തെര്സലസഭാന റൂട്ടുകേളനിചല യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുല യഭാത്ര ദുഷ്കരമഭായനിത്തതീരുല

(സനി) ആകലഭാചനിചനിട്ടുണട്ട്. ബഹുമഭാനചപട ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ വനിധനിചക്കതനിചര
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുല  കകേരള  സസകേഭാരല  ബസട്ട്  ഓപകറകറഴട്ട്  ചഫഡകറഷനുല
ചവകവചറ ഫയല് ചചയ റനിടട്ട് ചപറതീഷനുകേളനില്  ബഹുമഭാനചപട ചചഹകക്കഭാടതനി 10-
6-2016-ല് പുറചപടുവനിച  ഉത്തരവനില് കദശതീയ  ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണല്   വനിധനി  കസ
ചചയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേരള  സര്ക്കഭാരുല  ടനിബറ്റ്യൂണല്  വനിധനിചക്കതനിചര  ബഹുമഭാനചപട
കകേരള  ചചഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാചകേ  റനിടട്ട്  ചപറതീഷന  ഫയല്  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത
ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില് caveat petition നല്കുനതനിനുല നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കദശതീയ ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണല് മുമ്പഭാചകേ വസ്തുതകേള വനിശദതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
ഉചനിതമഭായ സതലവഭാങ്മൂലല ഫയല് ചചയ്യുനതനിനുല നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാചത  ഇഹൗ  വനിധനി  സൃഷനിക്കഭാന  കപഭാകുന  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള  വനിശദതീകേരനിച്ചുചകേഭാണ്ടുല
ഉചനിതമഭായ നനിലയനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഇടചപടണചമനട്ട്  അഭലര്ത്ഥനിച്ചുചകേഭാണ്ടുല
ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  ബഹുമഭാനചപട  പ്രധഭാനമനനിക്കുല,  ബഹുമഭാനചപട
സലസഭാന ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി ബഹുമഭാനചപട കകേന്ദ്ര കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനിക്കുല
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ബഹുമഭാനചപട കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി വനല വകുപ്പുമനനിക്കുല കേത്തുകേള അയചനിട്ടുണട്ട്.
ഇഹൗ വനിഷയല സലസഭാന ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി കകേന്ദ്ര ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി
കനരനിടട്ട് കൂടനിക്കഭാഴ്ച നടത്തനി ശദയനില് ചകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുമുണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :  സര്,  നമ്മുചട സ ലസഭാനത്തട്ട് വഭാഹനങ്ങളുചട
അനനിയനനിതമഭായ  ബഭാഹുലലല  കേഭാരണ ല  മലനിനതീകേരണ ല  രൂക്ഷമഭായനിവരുന
എനളതട്ട്  സതലമഭാണട്ട്.  ഹരനിത  ടനിബറ്റ്യൂണല്  ഒരു  വനിധനി  പുറചപടുവനിക്കഭാനുണഭായ
സഭാഹചരലവല ഇതുതചനയഭാണട്ട്. രൂക്ഷമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന മലനിനതീകേരണല ജൈനങ്ങചള
എത്രകത്തഭാളല  ബഭാധനിക്കുന  എനല  അതനിനട്ട്  എങ്ങചനയഭാണട്ട്  പരനിഹഭാരല
ഉണഭാകക്കണചതനല  അതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  എചന്തെങ്കേനിലല  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  സര്, കദശതീയ ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണല് കകേരളത്തനിചല
പരനിസര  മലനിനതീകേരണവമഭായനി  ബനചപട  പ്രശങ്ങള  മുനനനിര്ത്തനിയഭാണട്ട്
ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  വനിധനി  പുറചപടുവനിക്കഭാന  ഇടയഭായതട്ട്  എന  ബഹുമഭാനചപട
അലഗത്തനിചന്റെ പരഭാമര്ശല ശരനിയല.  വനിപരതീതമഭായ ഒരു അനുഭവമഭാണട്ട് വനിധനിയനില്
ഉണഭായനിട്ടുളതട്ട്.  കകേരളത്തനിചല  മലനിനതീ കേരണ  സനിതനിചയക്കുറനിച്ചുള  പഠന
റനികപഭാര്കടഭാ  ഇന്തെലയനിചല  ഇതര  സലസഭാനങ്ങളനിലള  പരനിസര  മലനിനതീകേരണല
സലബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേകളഭാ തഭാരതമലചപടുത്തഭാചതയുല പരനികശഭാധനിക്കഭാചതയുമഭാണട്ട്
ഇത്തരത്തനിലചളഭാരു വനിധനി  ദഹൗര്ഭഭാഗലവശഭാല് ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനല
ഉണഭായനിട്ടുളതട്ട്. പരനിസര മലനിനതീകേരണല ഇലഭാതഭാക്കനി ശുദവഭായുവല ശുദചവളവല
ജൈനങ്ങളക്കട്ട് നല്കുകേ എന ഉകദ്ദേശശുദനികയഭാടട്ട് ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട് കയഭാജൈനിപഭാണുളതട്ട്.
പരനിസര  മലനിനതീകേരണല  തടയുനതനിനഭാവശലമഭായ  എലഭാ  നടപടനികേളുല  സര്ക്കഭാര്
ഗഹൗരവത്തനില്ത്തചന നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .    അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് : സര്, ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണല് വനിധനി നടപനിലഭാകക്കണ
സഭാഹചരലല വനഭാല് വനകേനിടക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഒരു ബുദനിമുട്ടുല ഉണഭാകുനനില.  ചചറുകേനിടക്കഭാരുല
ഇടത്തരക്കഭാരുല  വളചരയധനികേല  ബുദനിമുട്ടുകേയഭാണട്ട്.  അതനിചന്റെ ഫലല അനുഭവനികക്കണനി
വരുനതട്ട്  തഭാചഴെത്തടനിലളവരഭായനിരനിക്കുല.  അതുകപഭാചലത്തചന  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേചളലഭാല
പൂട്ടുന ഒരവസയുണഭാകുല. ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട് ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള ഇലഭാതഭാക്കുചനഭാരവസ
നമ്മുചട മുനനിലണഭാകുല. ഇക്കഭാരലല മുനനില് കേണ്ടുചകേഭാണട്ട് ഇതുസലബനനിചട്ട് എചന്തെങ്കേനിലല
മുനകേരുതല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയ്യെഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  സര്,  ബഹുമഭാനചപട ചമമ്പര് ചൂണനിക്കഭാണനിചതു
കപഭാചല ഈ വനിധനി നടപനില് വരുത്തുകമ്പഭാള സമൂഹത്തനിചന്റെ വനിവനിധ കമഖലകേളനില്
നമുക്കട്ട്  തഭാങ്ങഭാനഭാകേഭാത്ത  വനിധത്തനിലള  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള  ഉണഭാകുചമനളതട്ട്
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വസ്തുതയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  കേണക്കനിചലടുത്തുചകേഭാണ്ടുതചന വരുല നഭാളുകേളനില് ചപകടഭാള,
ഡതീസല് എനതീ ഇനനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുന സനിതനിയനില്
നനിനല മഭാറല വരുത്തനി മലനിനതീകേരണ സഭാധലതകേള വളചര കുറവഭായ ഇനനത്തനികലക്കട്ട്
വഭാഹനങ്ങള മഭാറനിചക്കഭാണ്ടുവരുന നടപടനിയനികലക്കട്ട് സതസരല നതീങ്ങഭാനഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  ധനകേഭാരലവകുപ്പുമനനി
ഈ സഭയനില് അവതരനിപനിച  ബഡ്ജൈറനില്  സനി.എന.ജൈനി.  ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള
ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങുനതനിനുല  സനിറനി  കകേന്ദ്രതീകൃത  റൂട്ടുകേളനില്  അത്തരല  ബസുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുല ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  സര്,  ഹരനിത  ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ  വനിധനി  ഇവനിചട
സൂചനിപനിചതുകപഭാചല ഓകരഭാ ജൈഡ്ജുമഭാര്ക്കട്ട് കതഭാനലകപഭാചല, വനിഷയല പഠനിക്കഭാചത്തഭാരു
വനിധനിയഭാചണനട്ട് പറയഭാതനിരനിക്കഭാന കേഴെനിയനില. എലഭാ വനിഷയങ്ങളുല പഠനിചനിടകല ഒരു
ജൈഡ്ജൈട്ട്  വനിധനി  പറകയണതട്ട്;  പരനിസര മലനിനതീകേരണല ഒരു പ്രശമഭാണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്
ഏതട്ട് വഭാഹനങ്ങളുല രജൈനിസര് ചചയ്യുകമ്പഭാള വഭാഹന പുകേ പരനികശഭാധന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
നനിര്ബനമഭാണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.   ഇങ്ങചനചയഭാരു വഭാഹന പുകേ പരനികശഭാധന
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് വഭാങ്ങുനനില. എനജൈനിന മഭാറഭാനുല മറ്റുമുള ബുദനിമുട്ടുകേളചക്കലഭാല ഏഴെട്ട്
ലക്ഷവല മറ്റുചമഭാചക്ക ചചലവവരുല. അചതഭാചക്ക ഒഴെനിവഭാക്കഭാല. പകക്ഷ  വഭാഹന പുകേ
പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  കപ്രരനിപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ എനഭാചണചന്റെ കചഭാദലല?

ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  സര്,  ഇത്തരല  യഭാത്രഭാ  വഭാഹനങ്ങളനില്,
പ്രകതലകേനിച്ചുല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഉളചപചടയുള യഭാത്രഭാ വഭാഹനങ്ങളനില് പുകേ
പരനികശഭാധന  നനിര്ബനമഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഇതനിനകേല  തചന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് ആദലചത്ത ഒരു വര്ഷത്തനില് ഒരു
തവണയുല വലനിയ യഭാത്രഭാവഭാഹനങ്ങളുളചപചട മചറലഭാ വഭാഹനങ്ങളുല ഒരു വര്ഷത്തനില്
രണ്ടു തവണയുല (6 മഭാസത്തനില് ഒരു തവണ)  യൂകറഭാ IV വഭാഹനങ്ങള വര്ഷത്തനില്
ഒരു തവണയുല പുകേ പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കണചമന നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട് ചകേഭാടുത്തനിട്ടുളതട്ട്.
അതനില്  കേഭാരലക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുകവണനി ചസനടചചലസ്ഡട്ട്  നനിരതീക്ഷണ
കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുല സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  സര്,  ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ വനിധനി വനതനിനുകശഷല
ഇഹൗ  ജൂണ്  മഭാസത്തനിലഭാണട്ട്  കേര്ണഭാടകേയനില്  ചചജൈവ  ഇനനങ്ങളനികലക്കട്ട്
വഭാഹനങ്ങള  മഭാറനിയനിട്ടുചണനള  റനികപഭാര്ടട്ട്  വനനിട്ടുളതട്ട്.  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
വനിധനിക്കട്ട്  കസ കേനിടനിയനിട്ടുചണങ്കേനില്കപഭാലല,  കകേരളവല  ഘടലഘടമഭായനി  ഇതനികലക്കട്ട്
മഭാകറണനിവരുചമനചളഭാരു  യഭാഥഭാര്ത്ഥലകബഭാധത്തനികലക്കട്ട്  നമ്മേള  കപഭാകകേണനിയനിരനിക്കുന.
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ഇഹൗ  ഒരു  സഭാഹചരലത്തനില്  ചചജൈവ  ഇനനങ്ങള  ഘടലഘടമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
വഭാഹനങ്ങള  മുഴുവന  അതനികലക്കട്ട്  മഭാറഭാനുള  വല  തതീരുമഭാനങ്ങളുല  സര്ക്കഭാര്
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  അതുകപഭാചലതചന ഡല്ഹനിയനിചലലഭാല വഭാഹനങ്ങളനില് ഗലഭാസഭാണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്. ഗലഭാസട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുള എചന്തെങ്കേനിലല പദതനിയുകണഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  സര്,  ഭഭാവനിയനില്  വരഭാനനിടയുള  ഉത്തരവനിചന്റെ
പശ്ചഭാത്തലല  കൂടനി  കേണക്കനിചലടുത്തുചകേഭാണഭാണട്ട്  പതുചക്കപതുചക്ക  മലനിനതീകേരണ
കതഭാതട്ട് കുറഞ്ഞ ഇനനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണട്ട് വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുകേചയന
നനിലപഭാടനികലക്കട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  എത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ആ  നടപടനിയുചട  ആദല
ഘടചമനള നനിലയനിലഭാണട്ട് ഇവനിചട സൂചനിപനിചതുകപഭാചല ചകേഭാചനി കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി
സനിറനി  സര്വതീസുകേളനില്  സനി.എന.ജൈനി.  ബസ്സുകേള  ഇറക്കനി  ആദല  പരതീക്ഷണല
നടത്തുനതനിനുകവണനിയുള ശമങ്ങള നടത്തുനതട്ട്.  ഘടലഘടമഭായനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടുല
തനിരുവനന്തെപുരത്തുല പനിനതീടട്ട് ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണല് പറഞ്ഞ കേണ്ണൂര്,  ചകേഭാലല,  തൃശ്ശൂര്
എനതീ  ജൈനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കുല  ഇഹൗ  പരനിപഭാടനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ആയനിരല
ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങുനതനിനുള  വലനിയ  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനി  ഇവനിചട  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്.  തതീര്ചയഭായുല  പരനിസനിതനി  സലരക്ഷണചമന
ലക്ഷലത്തനികലക്കട്ട്  കകേരളല  നതീങ്ങുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിക്കൂടനി  ഇഹൗ  സഭാഹചരലങ്ങചള
പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തുചമനട്ട് അകങ്ങക്കട്ട് ഉറപ്പുനല്കുന.

ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  ഇവനിചട സൂചനിപനിചതുകപഭാചല ചപഭാലറ്റ്യൂഷന അണര്
കേണ്കടഭാള സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  (PUCC)  ചകേഭാടുക്കുനതട്ട് സസകേഭാരല ഏജൈനസനിയഭാകണഭാ
അകതഭാ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഏജൈനസനിയഭാകണഭാ?  അതട്ട്  ചകേഭാടുക്കുനതട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായുല
വനിശസഭാസകയഭാഗലവമഭായനിടഭാചണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തനി,   അതട്ട്  ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന
കബഭാധലചപടുത്തഭാന കേഴെനിഞ്ഞഭാല് നമുക്കട്ട് ഒരു പരനിധനിവചര ഇതനില് നനിനട്ട് രക്ഷചപടഭാന
കേഴെനിയുന അവസയുണഭാകുല.

ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : സര്, അതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനില് 500-ഓളല
പുകേപരനികശഭാധന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഇതനില്  മനിക്കവയുല  സസകേഭാരല  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  പരനികശഭാധനഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട്.  ആ പരനികശഭാധനഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല നടത്തനിപട്ട് മുതല് അവര് ചകേഭാടുക്കുന
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  വചരയുള  കേഭാരലങ്ങളനില്  ഒരു  ചസനടചചലസ്ഡട്ട്  നനിരതീക്ഷണല
ആവശലമഭാചണനട്ട്  കേണതനിചനത്തുടര്നട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അത്തരല  സലവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള നടപടനികേള ഇതനിനകേലതചന സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലള
നടപടനികേളനിലൂചട ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന കകേരളത്തനിചന്റെ പ്രശങ്ങള കബഭാധലചപടുത്തഭാന
കേഴെനിയുചമനല  അതനിലൂചട  ഇഹൗ  പ്രശത്തനിനട്ട്  ഒരളകവഭാളല  പരനിഹഭാരല  കേഭാണഭാന
കേഴെനിയുചമനമഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് കേരുതുനതട്ട്.

(കചഭാകദലഭാത്തരസമയല കേഴെനിഞ)
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2. കരഖഭാമൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

റബര് വനിലത്തകേര്ച

5 (*124) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാല :

ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജൈഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റബറനിചന്റെ വനിലത്തകേർചമൂലല റബര് കേര്ഷകേര് കനരനിടുന പ്രതനിസനനി

അവകലഭാകേനല ചചയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങ്കേനില് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിലത്തകേര്ച തടയഭാന മുനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഇടചപടല് ഫലപ്രദമഭാകേഭാചത

കപഭായതഭായുള ആകക്ഷപല ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇറക്കുമതനി നനിയനനിക്കുനതനിനുല റബചചറസ്ഡട്ട് ടഭാറനിലഗട്ട് ഉളചപചടയുള

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട  റബറനിചന്റെ  ആഭലന്തെര  ഉപകഭഭാഗല  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുല  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുവഭാൻ കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് സമ്മേര്ദ്ദേല ചചലത്തുകമഭാ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ) :  

(എ)  ഉണട്ട്.  റബറനിചന്റെ വനിലയനിടനിവട്ട്  സലസഭാനത്തനിചന്റെ കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില്

ഗുരുതര പ്രതലഭാഘഭാതല ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. റബര് കൃഷനി പ്രധഭാന വരുമഭാന മഭാര്ഗ്ഗമഭായ

സലസഭാനത്തനിചന്റെ  മലകയഭാര  കമഖലയനിചല  സമ്പദ്ഘടനചയ  റബര്  വനിലയനിടനിവട്ട്

പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)   ഉണട്ട്. 

(സനി)  ഇറക്കുമതനി നനിയനനിക്കണചമനട്ട് കകേരള സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്

ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  ടയര്  കലഭാബനിയുചട  സമ്മേര്ദ്ദേത്തനിനട്ട്  വഴെങ്ങനി  കൂടുതല്  ഇറക്കുമതനി

അനുവദനിക്കുന നയമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് തുടര്നവരുനതട്ട്.  റബലറസ്ഡട്ട്  ടഭാറനിലഗട്ട്

ഉളചപചട റബറനിചന്റെ ആഭലന്തെര ഉപകയഭാഗല വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്

ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്. 
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വനിഴെനിഞ്ഞല തുറമുഖ പദതനി

6 (*125) ശതീ  .   ചകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .    വനി  .    കജൈഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തുറമുഖവല

മറ്റ്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഴെനിഞ്ഞല  തുറമുഖ  പദതനി  കേരഭാറനില്  സലസഭാനചത്ത  ജൈനങ്ങളുചട
തഭാത്പരലത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭായ വലവസകേള ഉകണഭാ എനട്ട്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  എങ്കേനില്
അവ പരനിഷ്കരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ചതഭാഴെനില്
നഷചപടഭാനനിടയഭാക്കുന സഭാഹചരലമുളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിഴെനിഞ്ഞല  തുറമുഖ  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ഉപജൈതീവകനഭാപഭാധനി
നഷചപടുനവര്ക്കട്ട്  ഏതു  തരത്തനിലള  പുനരധനിവഭാസമഭാണട്ട്  നല്കുനചതനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പുനരധനിവഭാസത്തനില് തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല നടത്തനിപനിനുല
കേരഭാര്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന  കേമ്പനനിയുചട  ഉത്തരവഭാദനിതസല  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട പുനരധനിവഭാസത്തനിനട്ട് എചന്തെലഭാല നടപടനികേള
ലകേചക്കഭാളചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന കേടനപളളനി  ) : 

(എ)  ചനില  ആശങ്കേകേളുല  പരഭാതനികേളുല  ഉനയനിക്കചപടനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി
പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് തടസല വരഭാത്തവനിധല അവ പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചനിതമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പ്രകദശചത്ത  ജൈനങ്ങളുചട  പുനരധനിവഭാസ  പ്രശത്തനിനുല
പരനിഹഭാരല ഉണഭാകക്കണതുണട്ട്. 

(ബനി)  പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണലമൂലല  പദതനി  പ്രകദശത്തട്ട്  മതലബനനല
നടത്തുന  ചനിപനിചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള,  കേരമടനിചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  എനനിവരുചട
ചതഭാഴെനില്  ബഭാധനിക്കചപടുചമനട്ട്  പദതനിക്കഭായനി  നടത്തനിയ  പഭാരനിസനിതനികേ  പഠന
റനികപഭാര്ടനില് പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  വനിഴെനിഞ്ഞല തുറമുഖ പദതനിക്കഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ പഭാരനിസനിതനികേ

അലഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി നടത്തനിയ പഭാരനിസനിതനികേ പഠന റനികപഭാര്ടനില് ഉപജൈതീവകനഭാപഭാധനി

നഷചപടുനവര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായല  നല്കുനതനിനുല  പദതനി  പ്രകദശചത്ത

ചനിപനി/കലഭാബസര് മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല  കേരമടനി  മതല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല

ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് പുറചമ  കേടലനില്കപഭായനി  മതലബനനല  നടത്തുനതനിനഭായനി

വളല,  വല  മുതലഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  നല്കുനതനിനുല  ശനിപഭാര്ശ  ചചയനിരുന.

പുരധനിവഭാസവമഭായനി ബനചപടട്ട് സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിച ഉപജൈതീവനഭാഘഭാത നനിര്ണയ

സമനിതനിയുല  (Livelihood  Impact  Appraisal  Committee-LIAC)  ബഭാധനിക്കചപടുന

മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മതലക്കൂടട്ട്  കൃഷനിക്കട്ട്  (cage  fishing)  ധനസഹഭായല

ശനിപഭാര്ശ  ചചയനിരുന.  എനഭാല്  ബഭാധനിക്കചപടുന  ചനിപനിചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മറട്ട്

മതലബനനചത്തഭാഴെനിലനില്  പ്രഭാവതീണലല ഇലഭാത്തതനിനഭാലല  പ്രഭായഭാധനികേലല  കേഭാരണല

ബഭാധനിക്കചപടുന  കേരമടനിമതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഉളക്കടല്  മതലബനനല

സഭാധലമലഭാത്തതനിനഭാലല അവരുചട  പുരധനിവഭാസല  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  എന

രതീതനിയനില്  ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേഭാന  ആഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയുല  സര്ക്കഭാര്  ഇതട്ട്

അലഗതീകേരനിക്കുകേയുല  ചചയ്തു.  പദതനിയുചട  നനിര്മ്മേഭാണലമൂലല  കനരനിടട്ട്  ചതഭാഴെനില്

നഷചപടുനവര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് 23.8 കകേഭാടനി രൂപയുചട നഷപരനിഹഭാരല  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  പുനരധനിവഭാസത്തനിചന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതസല  പൂര്ണമഭായുല  സലസഭാന

സര്ക്കഭാരനികന്റെതഭാണട്ട്. 

(ഇ)  മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  ചുവചടപറയുന

നടപടനികേള ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്. 

1. വലനിയകേടപ്പുറല  ബതീചട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കേരമടനി  മതലബനനല

നടത്തുനവരുചട പുനരധനിവഭാസ നടപടനികേള  :

വലനിയകേടപ്പുറല ബതീചട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് മതലബനനല നടത്തുന കേരമടനി

ഉടമകേചളയുല  കേരമടനിചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേചളയുല  സലബനനിച  ഒനഭാലഘട

റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുല ഇതനില് അര്ഹരഭായവര്ക്കുള നഷപരനിഹഭാരല

ഇതനിനകേല  വനിതരണല  ചചയ്യുകേയുമുണഭായനി.  ഇതനിചന്റെ  രണഭാലഘട  റനികപഭാര്ടട്ട്

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള ലകേചക്കഭാണ്ടുവരുന. 

923/2017.
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2. മുല്ലൂര്  /  സൂരല  സമുദ  ബതീച്ചുകേളനില്  നനിനല  കേടമരത്തനില്  കപഭായനി
ചനിപനി  /  കലഭാബ്സര് മതലബനനല നടത്തുനവര്  :

മുല്ലൂര്/സൂരല  സമുദ  ബതീച്ചുകേളനില്  നനിനല  കേടമരല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചനിപനി/
കലഭാബ്സര്  മതലബനനല  നടത്തുനവചര  സലബനനിച  ഒനഭാലഘട
റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുല  ഇതനില്  അര്ഹരഭായവര്ക്കുള
നഷപരനിഹഭാരല  ഇതനിനകേല  വനിതരണല  ചചയ്യുകേയുമുണഭായനി.  ഇതനിചന്റെ
രണഭാലഘട  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

3. മുല്ലൂര്  /  സൂരല  സമുദ  ബതീച്ചുകേളനില്  നനിനല  കേടമരല  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാചത
കേരയനില്ക്കൂടനി  ചനിപനി  /    കലഭാബ്സര്  മതലബനനല  നടത്തുനവരുല  ,
ചനിപനി കേചവടല ചചയ്യുനവരുല  :

മുല്ലൂര്/സൂരല  സമുദ  ബതീച്ചുകേളനില്  നനിനല  കേടമരല  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാചത
കേരയനില്ക്കൂടനി  ചനിപനി/കലഭാബ്സര്  മതലബനനല  നടത്തുനവചരയുല
ചനിപനി  കേചവടല  ചചയ്യുനവചരയുല  സലബനനിച  ഒനഭാലഘട  റനികപഭാര്ടട്ട്
തയ്യെഭാറഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

4. പദതനി  പ്രകദശത്തനിചന്റെ  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനില്  നനിനല    (  ഹഭാര്ബര്
വഭാര്ഡട്ട്  )    പദതനി പ്രകദശത്തട്ട് വനട്ട്  ചനിപനി  /  കലഭാബ്സര് മതലബനനല
നടത്തുനവര്  :

പദതനി  പ്രകദശത്തനിചന്റെ  സമതീപ  പ്രദശങ്ങളനില്  നനിനല  (ഹഭാര്ബര്
വഭാര്ഡട്ട്)  പദതനി പ്രകദശത്തട്ട് വനട്ട്  ചനിപനി/കലഭാബ്സര് മതലബനനല
നടത്തുവനവചര  സലബനനിച  ഒനഭാലഘട  റനികപഭാര്ടട്ട്  5-7-2016-നട്ട്
പ്രനിനസനിപല്  ചസക്രടറനിയുചട  അദലക്ഷതയനില്  കചര്ന  കയഭാഗല
അലഗതീകേരനിക്കുകേയുല  അര്ഹരഭായ  122  മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
1-3-2016-ചല  സ.ഉ(ലകേ)നമ്പര്  7/2016/മതുവ  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല
നഷപരനിഹഭാരല നല്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുമുണഭായനി. 

5. യനല ഘടനിപനിക്കഭാത്ത കബഭാടട്ട്/കേടമരല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പദതനി പ്രകദശത്തുല
സമതീപ പ്രകദശത്തുല മതലബനനല നടത്തുനവചര കേചണത്തുനതനിനുല
അവര്ക്കുള  നഷപരനിഹഭാരല  നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുമുള  നടപടനികേള
ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

6. യനല ഘടനിപനിച കബഭാടട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പദതനി പ്രകദശത്തട്ട് മതലബനനല
നടത്തുനവര്ക്കട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണഘടത്തനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ബുദനിമുട്ടുകേള
പരനിഗണനിചട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായത്തനിനട്ട്  Livelihood Impact Appraisal
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Committee (LIAC) തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടനില് ശനിപഭാര്ശ ചചയനിട്ടുണട്ട്.
അര്ഹരഭായ കബഭാടട്ട് ഉടമകേചള കേചണകത്തണതുണട്ട്. 

കൂടഭാചത  മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  പുനരധനിവഭാസല  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി
ചുവചടപറയുന അടനിസഭാന വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്: 

1. അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലള  പുതനിയ  മതലബനന  തുറമുഖല-
വനിഴെനിഞ്ഞത്തട്ട് അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനിലള നനിലവനിലളതുല  500
മതീറര് ബര്കത്തഭാടുകൂടനിയ ഒരു പുതനിയ മതലബനന തുറമുഖല പദതനി
നനിര്മ്മേഭാണകത്തഭാചടഭാപല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായുള  നടപടനികേള
ഇതനിനകേല സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

2. മതലസലസരണശഭാല  (Seafood Park)  വനിഴെനിഞ്ഞചത്ത മതലബനനല
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുല  അവനിചടത്തചന  മൂലല  വര്ദനവട്ട്
ഉണഭാക്കുനതനിനുല  കവണനി  ഒരു  Seafood  Park  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ
സഹഭായകത്തഭാചട നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കൃഷനി ഉപജൈതീവനമഭാക്കനിയ കേര്ഷകേര്

7 (*126) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജൈനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന പനി. :
ശതീ  .    ജൈനി  .    എസട്ട്  .    ജൈയലഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി ഉപജൈതീവനമഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള എത്ര കേര്ഷകേര് സലസഭാനത്തുണട്ട്
എന കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  കൃഷനി  ഉകപക്ഷനിച്ചു  കപഭാകുന  ഇത്തരല  കേര്ഷകേചര
കേഭാര്ഷനികേ രലഗത്തട്ട് ഉറപനിച്ചു നനിറുത്തുനതനിനഭായനി  എന്തെട്ട്  പദതനികേളഭാണുളചതനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മനിനനിമല  വരുമഭാനല  ഉറപ്പുവരുത്തുന  പദതനികേള  ആവനിഷ് കേരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങ്കേനില്  അതനിചന്റെ  വനിശദഭാലശങ്ങള
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

കേ കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ): 

(എ) ഡയറക്ടകററട്ട് ഓഫട്ട് ഇക്കകണഭാമനികട്ട് ആന്റെട്ട് സഭാറനിസനികനിചന്റെ കേണക്കുകേള
പ്രകേഭാരല  കകേരളത്തനില്  ആചകേ  6831000  കൃഷനിയനിടങ്ങളുളതഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേകക്ഷമ വകുപട്ട് മുകഖന 18.77  ലക്ഷല കേര്ഷകേര് കൃഷനി
ഭവനുകേള വഴെനി രജൈനിസര് ചചയനിട്ടുണട്ട്. ഏകേകദശല 5 ലക്ഷകത്തഭാളല  കേര്ഷകേചര ഇനനി
രജൈനിസര് ചചയ്യെഭാന ബഭാക്കനിയുണട്ട്. 
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കൃഷനി ലഭാഭകേരമഭാക്കുകേയുല തദസഭാര കേര്ഷകേചര കേഭാര്ഷനികേ രലഗത്തട്ട് നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുല
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. കേഭാര്ഷനികേ വനികേസനത്തനിനുള വനിവനിധ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതുവഴെനിയഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  സഭാദലമഭാക്കുനതട്ട്.  (പദതനികേള
അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.)*

(ബനി) കേര്ഷകേചര കേഭാര്ഷനികേ രലഗത്തട്ട് ഉറപനിചട്ട് നനിര്ത്തുനതനിനുല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
മനിനനിമല വരുമഭാനല ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമഭായനി പ്രധഭാനമഭായുല ചനല്കൃഷനി വനികേസന
പദതനി,  പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി,  നഭാളനികകേര  വനികേസന  പദതനി
എനനിവയുല  കൂടഭാചത  വനിള  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലന  പദതനി,  മണനിചന്റെ  ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലന പദതനി,  ലഹചടകേട്ട്  അഗനികേളചര് പദതനി,  ലജൈവ കൃഷനി വനികേസന
പദതനി,  അകഗഭാ സര്വതീസട്ട് ചസന്റെറുകേള,  കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനകേള,  കേഭാര്ഷനികേ
വനിജഭാന  വലഭാപന  പദതനി,  കേഭാര്ഷനികേ  വനിപണനികേളുചട  വനികേസനല,  വനിപണനി
ഇടചപടലനിലൂചട  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുചട  വനിലയനിടനിവട്ട്  തടയല്,  മൂലലവര്ദനിത
പദതനി,  സലസഭാന  വനിള  ഇനഷസറനസട്ട്  പദതനി,  കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാചട
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന ചതങ്ങട്ട്  ഇനഷസറനസട്ട്  പദതനി,  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത  വനിള
ഇനഷസറനസട്ട്  പദതനി,  കേഭാര്ഷനികേ ആവശലത്തനിനട്ട്  സഹൗജൈനല  ലവദല്യുതനി  പദതനി,
കേര്ഷകേ ചപനഷന പദതനി എനതീ സലസഭാന/കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുല വകുപട്ട്
മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

വനിഴെനിഞ്ഞല അന്തെഭാരഭാഷ തുറമുഖ പദതനി 

8 (*127) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   റനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനില കുഞ്ഞട്ട് :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി അലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവല

മറ്റ്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് വനിഴെനിഞ്ഞല അന്തെഭാരഭാഷ തുറമുഖ പദതനിയുചട കേഭാരലത്തനില്
എചന്തെങ്കേനിലല നയവലതനിയഭാനല വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കേനില് അതു സലബനനിച
വനിശദവനിവരല ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയുചട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില്
ഇക്കഭാലയളവനികലക്കട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള നനിര്മ്മേഭാണ ലക്ഷലല നനിവകവറഭാനഭായനിട്ടുകണഭാ
എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന കേടനപളനി):  

(എ)  സലസഭാനത്തനിചന്റെ തഭാല്പരലല സലരക്ഷനിക്കുന വനിധല ഇത്തരല കേരഭാറുകേള
നടപഭാക്കണചമനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നയല. 

(ബനി)  പദതനിയുചട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒനഭാല ഘടല
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാന കേരഭാര് പ്രകേഭാരല കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള സമയല നഭാലട്ട് വര്ഷമഭാണട്ട്.
(2019  ഡനിസലബര്  4)  കേണ്സഷന  കേരഭാറനിചല  Scheduled  G   പ്രകേഭാരല  4
നഭാഴെനികേക്കലകേള (milestone)  ആണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തഭാനഭായനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതട്ട്. (365-ാം ദനിവസല, 600-ാം ദനിവസല, 900-ാംദനിവസല, 1460-ാം
ദനിവസല)  പ്രസ്തുത  നഭാഴെനികേക്കലകേളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  പദതനിയുചട  പുകരഭാഗതനി
വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിലയനിരുത്തുനതഭാണട്ട്.  എനഭാല്
ഇടയനിചട  പദതനിയുചട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുകേയുല  കനരനിടുന  പ്രശങ്ങള
വനിശകേലനല  ചചയ്യുകേയുല  ചചയ്യുനണട്ട്.  നനിലവനില്  മണട്ട്  പരനികശഭാധന,  സര്കവ,
കബക്കട്ട്  വഭാടറനിചന  ബനനിപനിക്കുന  കറഭാഡനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല,  ഭഭാഗനികേമഭായുള
dredging & reclamation  എനനിവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  കബക്കട്ട് വഭാടറനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല
(150 മതീറര് പൂര്ത്തനിയഭായനി) പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

ഗതഭാഗത പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി

9 (*128) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാല :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനചത്ത കറഭാഡുകേളുചട സഹൗകേരലല പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള വഭാഹനങ്ങളുചട
എണല  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിച്ചുവരുനതട്ട്  അവകലഭാകേനല  ചചയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി എചന്തെങ്കേനിലല പദതനിയുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചപഭാതുഗതഭാഗത സലവനിധഭാനല ചമചചപടുത്തുകേ വഴെനി ജൈനങ്ങളുചട യഭാത്രഭാപ്രശല
പരനിഹരനിക്കഭാനുല  വഭാഹനചപരുപല  നനിയനനിക്കഭാനുല  കേഴെനിയുചമനട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കറഭാഡുവഴെനിയുള ഗതഭാഗത സഹൗകേരലല  വര്ദനിപനിക്കുനതുചകേഭാണ്ടുമഭാത്രല
ഗതഭാഗത പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കനില എനതനിനഭാല് ജൈല ഗതഭാഗതവല
ചറയനില് ഗതഭാഗതവല കൂടനി ഫലപ്രദമഭായ നനിലയനില് വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  ):  

(എ&ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  വഭാഹനങ്ങളുചട  എണല  വര്ദനിച്ചുവരുനതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  വഭാഹനചപരുപലമൂലമുള അപകേടങ്ങളുല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുല
ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനിലള  കറഭാഡുകേള  ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്  കൂടുതല്
സഹൗകേരലപ്രദമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
കൂടഭാചത കറഭാഡനിലള വഭാഹനങ്ങളുചട എണല കുറയനതനിനട്ട് കേരമഭാര്ഗ്ഗവല ജൈലമഭാര്ഗ്ഗവമുള
ചപഭാതുഗതഭാഗത സലവനിധഭാനങ്ങള ചമചചപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
ചപഭാതു ഗതഭാഗത മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള കൂടുതല് സഹൗകേരലപ്രദവല സുഗമവമഭാക്കനി ഒകര ടനിക്കറട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് എലഭാത്തരല ഗതഭാഗത സലവനിധഭാനങ്ങളനിലല യഭാത്ര ചചയ്യെഭാന കേഴെനിയുകേ,
കറഭാഡട്ട്,  ചറയനില്,  ജൈലഗതഭാഗത  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള,  ചപഭാതുവഭായ  ഏകേതീകൃത  സമയക്രമല
പഭാലനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവയള  ആദല  പടനിയഭായനി  ഏകേതീകൃത  ചമകടഭാചപഭാളനിറന
ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനി  (UMTA)  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാചത  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ആധുനനികേ  സലവനിധഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയ  10  മളടനി
ആകനില്  കവഭാളകവഭാ  ബസ്സുകേളുല  18  മളടനി  ആകനില്  സഭാനനിയഭാ  ബസ്സുകേളുല
നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട കേതീഴെനില് ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.
എന  സബ്സനിഡനിയറനി  കകേഭാര്പകറഷന  രൂപതീകേരനിചട്ട്  190  കലഭാകഫഭാര്  എ.സനി.
ബസ്സുകേളുല 413 ചസമനി കലഭാകഫഭാര് കനഭാണ് എ.സനി. ബസ്സുകേളുല ഉളചപചട 603 ബസ്സുകേള
സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.   ജൈനറല  രണഭാല  ഘട  പദതനിയനില്  ലഭനിക്കഭാനുള  117
ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടുതല് ആളുകേചള
ഉളചക്കഭാളഭാന കേഴെനിയുന ചമകടഭാ കപഭാലള ചപഭാതു ഗതഭാഗത സലവനിധഭാനങ്ങളക്കട്ട്
ജൈനങ്ങളുചട  യഭാത്രഭാ  പ്രശങ്ങളുല കറഭാഡനിലള വഭാഹനചപരുപവല ഒരു പരനിധനിവചര
നനിയനനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുല. 

(സനി)  പരനിസനിതനി  സഹൗഹൃദവല  ചനിലവകുറഞ്ഞതുമഭായ  യഭാത്രഭാമഭാര്ഗ്ഗങ്ങചള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ  എനതുകൂടനി  ചപഭാതു  ഗതഭാഗത  സലവനിധഭാനചത്ത
ശകനിചപടുത്തുനതനിലൂചട ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഒകര ടനിക്കറട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് യഭാത്ര ചചയ്യെഭാന
കേഴെനിയുന  ചപഭാതുവഭായ  സമയക്രമല  പഭാലനിക്കുന,  സഹൗകേരലപ്രദമഭായ  സലകയഭാജൈനിത
ഗതഭാഗത സലവനിധഭാനല ഒരുക്കുനതനിനട്ട് ചകേഭാചനി ചമകടഭാ മുകഖന ശമനിക്കുനണട്ട്. 

ജൈലമഭാര്ഗ്ഗല  മുകഖനയുള  ഗതഭാഗതല  ഫലപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
സലസഭാന ജൈലഗതഭാഗത വകുപട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗതല
വഴെനിയുള തനിരക്കട്ട് കുറയനതനിനഭായനി ജൈല മഭാര്ഗ്ഗല വഴെനി എളുപല ബനനിപനിക്കഭാവന
റൂട്ടുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ചഫറനി  സര്വതീസുകേള,  സര്ക്കുലര്  സര്വതീസുകേള  എനനിവ
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ഫലപ്രദമഭായനി നടത്തനിവരുന.  കേരമഭാര്ഗ്ഗല ഏകേകദശല 15 കേനികലഭാമതീറകറഭാളല സഞരനികക്കണ
ലവക്കല-തവണക്കടവട്ട്  റൂടനില്  ജൈലമഭാര്കഗ്ഗണ  ഏകേകദശല  4  കേനികലഭാമതീറര്  മഭാത്രല
ലദര്ഘലമുള മൂനട്ട് ചഫറനിയഭായനി വകുപട്ട് സര്വതീസട്ട് നടത്തനിവരുന. കഫഭാര്ടട്ട് ചകേഭാചനി-
ലവപനിന-മടഭാകഞരനി  എനനിവനിടങ്ങളനിചല ജൈനങ്ങളക്കട്ട്  കറഭാഡട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗമുള
യഭാത്രഭാകകശല ഒഴെനിവഭാക്കനി എറണഭാകുളല ജൈനിലയുമഭായനി ബനചപടുനതനിനട്ട് ഈ റൂടനില്
സലസഭാന ജൈലഗതഭാഗത വകുപട്ട് നടത്തുന സര്ക്കുലര് സര്വതീസട്ട് സഹഭായനിക്കുന.
പ്രതനിദനിനല  ഏകേകദശല  15000-20000  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഇതനിചന്റെ  പ്രകയഭാജൈനല
ലഭനിക്കുനണട്ട്.  ലവറനില-കേഭാക്കനഭാടട്ട്  സര്വതീസട്ട് മുഖഭാന്തെരല  ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കട്ട്  തുടങ്ങനിയ
സലങ്ങളനികലക്കട്ട് യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് കേരമഭാര്ഗ്ഗമുള തനിരക്കട്ട് മറനികേടനട്ട് ഏകേകദശല 20
മനിനനിറ്റുചകേഭാണട്ട്  ജൈലമഭാര്കഗ്ഗണ യഭാത്ര പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാചത
കേടമക്കുടനി  ദസതീപട്ട്  നനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  പ്രകയഭാജൈനകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  എറണഭാകുളല-
വരഭാപ്പുഴെ  സര്വതീസട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തനിവരുന.  ലവക്കല-എറണഭാകുളല,
കകേഭാടയല-കുമരകേല  ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേള  പുതനിയ  ലഹസതീഡട്ട്  കബഭാടട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തനി  ജൈലഗതഭാഗത  കമഖല  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുല,
തദസഭാര കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗത തനിരക്കട്ട് കുറയനതനിനുല ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനി

10 (*129) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത
പദതനിക്കഭായനി എചന്തെലഭാല കേഭാരലങ്ങള ചചയ്തുചവനല ഇതനിനഭായനി എചന്തെങ്കേനിലല തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിചനിരുകനഭാ എനല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചകേഭാലല,  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖങ്ങചള  വനികേസനിപനിക്കുചമന
പ്രഖലഭാപനത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലകേചക്കഭാണ നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ  രൂപകരഖയുല  മഭാസര്  പഭാനുല
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇകത  പദതനി  തചന  സഭാഗരമഭാല  എന  കപരനില്  പുതുതഭായനി
അവതരനിപനിചനിരുകനഭാ;  എങ്കേനില്  സഭാഗരമഭാല  പദതനിയുചട  വനിശദഭാലശവല  അതനിനഭായനി
മുന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയ കേഭാരലങ്ങളുല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന കേടനപളനി  ) :  

(എ)  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനിയുചട  നടത്തനിപനിനഭായനി  ചമകസഴട്ട്
ഡനികലഭായനിറട്ട്  എന  കേണ്സളടനസനി  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ  കേര്മ്മേ  പദതനി  സര്ക്കഭാര്
അലഗതീകേരനിക്കുയുല  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  സലസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടല  9-11-2013-നട്ട്
നടത്തുകേയുല  ചചയ്തു.  ആദലഘടത്തനില്  ചകേഭാലല,  അഴെതീക്കല്,  വനിഴെനിഞ്ഞല,
ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്, കബപ്പൂര് എനതീ തുറമുഖങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.
ഈ  പദതനി  വടക്കന  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  വലഭാപനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
30-10-2014-നട്ട്  അഴെതീക്കല്  തുറമുഖത്തട്ട്  കേചണയ്നര്  ചരക്കട്ട്  നതീക്കല  ആരലഭനിച്ചു.
പ്രസസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ലകേകേഭാരലല  ചചയ്യുന  ചരക്കുകേളക്കട്ട്  ടണനിനട്ട്  ഒരു
കേനികലഭാമതീററനിനട്ട് ഒരു രൂപ നനിരക്കനിലല യഭാത്രക്കഭാരനട്ട് ഒരു കേനികലഭാമതീററനിനട്ട് ഒരു രൂപ
നനിരക്കനിലല  ഇനചസന്റെതീവട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്
സഹഭായകേമഭാകുന  രതീതനിയനില്  കേപല്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല
നല്കുന  കേഭാരലല  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട
ഭഭാഗമഭായനി  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിചല  ചഭാനലനിചന്റെയുല  കബസനികന്റെയുല  ആഴെല
കൂട്ടുനതനിനഭായനി  29  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്  മുടക്കനില്  കേടര്  സക്ഷന   ഡ്രൈഡ്ജൈര്
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേചണയ്നറുകേള  ലകേകേഭാരലല  ചചയ്യുനതനിനഭായനി  കബപ്പൂര്
തുറമുഖത്തനില്  ചക്രയനിന  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേചണയ്നര്  നതീക്കല  ചചയ്യുനതനിനുല
യഭാര്ഡനില്  അടുക്കനിവയനതനിനുമഭായനി  ഒരു  കേചണയ്നര്  കഫഭാര്ക്കട്ട്  ലനിഫട്ട്  ചകേഭാലല
തുറമുഖത്തട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചകേഭാലല,  അഴെതീക്കല്,  വനിഴെനിഞ്ഞല,  കബപ്പൂര് എനതീ
തുറമുഖങ്ങളനില് റതീചട്ട്സഭാക്കര് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേപല് വഭാര്ഫനില് അടുപനിക്കുനതനിനുല
വലനിച്ചുമഭാറ്റുനതനിനുമഭായനി  ടഗ്ഗുകേള  ചകേഭാലല,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖങ്ങളനില്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കവയട്ട്  ബനിഡ്ജൈനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  ചകേഭാലല,  കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല്  തുറമുഖങ്ങളനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചകേഭാലത്തട്ട്  ഇ.ഡനി.ഐ.  സഹൗകേരലല  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
സുരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചകേഭാലല,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖങ്ങളനിലല
സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  അഴെതീക്കല് തുറമുഖങ്ങളനില്
നബഭാര്ഡട്ട് സഹഭായകത്തഭാചടയുള കഗഭാഡഹൗണുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനണട്ട്. 

കകേഭാസല്  ഷനിപനിലഗട്ട്  പദതനിക്കഭായനി  ചരക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി  നല്കേഭാനഭായനി
2011-12 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല 86,000 രൂപയുല 2012-13-ല് 1,00,00,000 രൂപയുല
2013-14-ല് 2,24,14,175 രൂപയുല 2014-15-ല് 3,73,33,179 രൂപയുല  2015-16-ല്
50,32952 രൂപയുല ചചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി&സനി)  ചകേഭാലല,  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കബപ്പൂര്  എനതീ  തുറമുഖങ്ങളുചട
വനികേസനത്തനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

ചകേഭാലല  :

വനികദശരഭാജൈലങ്ങളനില്  നനിനല  വരുന  കേചണയ്നര്  ചരക്കുകേള  ലകേകേഭാരലല
ചചയ്യുനതനിനുള എലഭാ സഹൗകേരലങ്ങളുല ചകേഭാലല തുറമുഖത്തട്ട് നനിലവനില് ലഭലമഭാണട്ട്.
ആയതനികലക്കഭായനി  ചക്രയനിന,  റതീചട്ട്സഭാക്കര്,  കഫഭാര്ക്കട്ട്  ലനിഫട്ട്,  ടഗ്ഗട്ട്,  ഇ.ഡനി.ഐ.,
സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറ എനനിവ സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചകേഭാലല തുറമുഖ വനികേസനത്തനിനഭായനി
ഡനികലഭായനിറട്ട്  എന  കേണ്സളടന്റെട്ട്  ഫതീസനിബനിലനിറനി  സഡനിയുല  കേനിറട്ട്കകേഭാ  മഭാസര്
പഭാനുല തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ടനി. മഭാസര്പഭാനനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 21 കകേഭാടനി രൂപ
മുതല് മുടക്കനില് ഒരു പഭാസഞര് ചടര്മനിനലനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല ചകേഭാലല തുറമുഖത്തട്ട്
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  

ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  :

ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖത്തട്ട്  ഉളനഭാടന  ജൈലയഭാനബനല  പൂര്ണകതഭാതനില്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒനഭാലഘട വനികേസനത്തനിനഭായനി  46  കകേഭാടനി
രൂപയുചട  പദതനിയഭാണട്ട്  കേണ്സളടന്റെഭായ  കേനിറട്ട്കകേഭാ  വനിഭഭാവനല  ചചയനിട്ടുളതട്ട്.
ആയതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മണ്ണുമഭാന്തെല് തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ. 

കബപ്പൂര്  :

നനിലവനില്  ലക്ഷദസതീപനികലക്കുള  ചരക്കട്ട്,  യഭാത്രഭാക്കപല്  ലകേകേഭാരലല
ചചയ്യുനതനിനഭായനി  പ്രധഭാനമഭായുല  ആശയനിക്കുനതട്ട്  കബപ്പൂര്  തുറമുഖചത്തയഭാണട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  കബപ്പൂര്  തുറമുഖത്തട്ട്  ലക്ഷദസതീപട്ട്  ഭരണകൂടത്തനിനഭായനി  200  മതീറര്
നതീളമുള വഭാര്ഫട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് പദതനിയുണഭായനിരുനചവങ്കേനിലല കകേന്ദ്രവനികേസന
ഫണനിചന്റെ അപരലഭാപ്തതമൂലല നനിര്മ്മേഭാണല ആരലഭനിക്കഭാന നഭാളനിതുവചര സഭാധനിചനിടനില.
കബപ്പൂര്  തുറമുഖത്തനിചന്റെ  ഉപകയഭാഗത്തനികലക്കഭായനി  ഒരു  ചക്രയനിന,  റതീചട്ട്  സഭാക്കര്
എനനിവ  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  കബപ്പൂര്  തുറമുഖത്തട്ട്  ഐ.എസട്ട്.പനി.എസട്ട്.  കകേഭാഡട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായുള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല നടനവരുന. 

(ഡനി) ഇല. 

രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസട്ട് കയഭാജൈന

11 (*130) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനന്ദന :
ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) കകേരളത്തനിചല കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുചട വനികേസനത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്
നനിനല ലഭനിക്കുന സഹഭായല എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റബര് അടക്കമുള കേഭാര്ഷനികകേഭാലനങ്ങളക്കട്ട്  നലഭായമഭായ തഭാങ്ങുവനില
പ്രഖലഭാപനിക്കുനതനിനുല വനിലസനിരതയമഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ചചയനിട്ടുള കേഭാരലങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസട്ട് കയഭാജൈന പ്രകേഭാരല സലസഭാനത്തു നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേളുല  അതനിചന്റെ  ഫലപ്രഭാപ്തനിയുല  അവകലഭാകേനല  ചചയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ):  

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുചട സുസനിര വനികേസനല ലക്ഷലമഭാക്കനി
വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  നമ്മുചട  സലസഭാനത്തനിനട്ട്
അനുകയഭാജൈലമഭായ  തഭാചഴെപറയുന  കകേന്ദ്രപദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  60%
കകേന്ദ്രവനിഹനിതല ലഭലമഭാക്കുന.  40%  സലസഭാന  വനിഹനിതല  ഉളചപചടയുള  തുകേ
സലസഭാന സര്ക്കഭാര് കേചണത്തനിചക്കഭാണഭാണട്ട് ഈ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്. 

• നഭാഷണല് കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന പദതനി  (NHM)  (കഹഭാര്ടനികേളചര്
കമഖലയുചട സമഗ വനികേസനല)

• പ്രഭാകദശനികേ ചതങ്ങനിനലത നഴറനികേള സഭാപനിക്കുന പദതനി  (ERCN),
സബ്മനിഷന  ഓണ്  സതീഡ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  പഭാന്റെനിലഗട്ട്  ചമറതീരനിയല്  പദതനി
(SMSP)  (അതല്യുല്പഭാദനകശഷനിയുല  ഗുണകമനയുമുള  ചനല്
വനിത്തുകേളുളചപചടയുള നടതീല് വസ്തുക്കളുചട ഉല്പഭാദനല, വനിതരണല)

• കദശതീയ  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പദതനി  (NBMMP)  (പരനിസനിതനിക്കനിണങ്ങുന
പഭാചകേവഭാതകേല ലഭലമഭാക്കല്)

• കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന  (NFSM)  ചനലട്ട്ല്ല്,  പയര്  (ചനല്കൃഷനി
കമഖലയുചടയുല പയര്കൃഷനി കമഖലയുചടയുല സമഗവനികേസനല)

• ആത്മ പദതനി (SMAE) (നൂതന കേഭാര്ഷനികേ വനിജഭാന വലഭാപന പ്രവൃത്തനികേള)

• നഭാഷണല് മനിഷന ഓണ് ഓയനില് സതീഡട്ട്  &  ഓയനില് പഭാല  (NMOOP)
(എണപന കൃഷനിയുചട വലഭാപനല)

• പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസട്ട് കയഭാജൈന  (PKVY) (കസര് അടനിസഭാനത്തനില്
ലജൈവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനല, പനി.ജൈനി.എസട്ട്. സര്ടനിഫനികക്കഷന)
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• പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജൈന  (PMKSY)  (എലഭാ
കൃഷനിയനിടങ്ങളക്കുല ജൈലലഭലത ഉറപഭാക്കല്)

• മണനിചന്റെ ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനല  (മണനിചന്റെ ആകരഭാഗല സുരക്ഷ,  കസഭായനില്
ചഹല്ത്തട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് പദതനി)

• സബ്മനിഷന ഓണ് അഗനികേളചര് ചമക്കലനകസഷന  (SMAM) (കൃഷനി
ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനട്ട് കേഭാര്ഷനികേ യനവല്ക്കരണല)

• ചറയനിനചഫഡട്ട് ഏരനിയ ഡവലപ്ചമന്റെട്ട് പദതനി (RAD) (കേഭാര്ഷനികേ അനുബന
കമഖല ഉളചപചടയുള സമഗമഭായ വൃഷനിപ്രകദശ വനികേസനല)

• രഭാഷതീയ കൃഷനി വനികേഭാസട്ട് കയഭാജൈന  (RKVY) (കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുചടയുല
അനുബന  കമഖലകേളുചടയുല  സമഗ  വനികേസനത്തനിലൂചട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വളര്ചഭാനനിരക്കട്ട് ലകേവരനിക്കല്)

(ബനി)  കകേരളത്തനിചല കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളനില് ചനലനിനുല ചകേഭാപ്രയമഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് തഭാങ്ങുവനില പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളതട്ട്. റബര് ഉളചപചടയുള എലഭാ ഉല്പനങ്ങളക്കുല
വനിലസനിരത ഏര്ചപടുത്തുന കേഭാരലല കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസട്ട്  കയഭാജൈന  പദതനി  പ്രകേഭാരല
1217  പദതനികേളക്കട്ട്  അനുമതനി  നല്കുകേയുല  അതനില്  1051  പദതനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുല കശഷനിക്കുന പദതനികേളനില് പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭായനി  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുല  ചചയ്യുനണട്ട്.  ഓകരഭാ  പദതനിയുചട
പ്രവര്ത്തനവല കൃഷനി (പനി.പനി.എല.-ചസല്) മുഖഭാന്തെരല അവകലഭാകേനല ചചയ്യുനണട്ട്.
ഓകരഭാ  പദതനിയുചട  വനിശദഭാലശങ്ങളുല  അതനിചന്റെ  ഫലപ്രഭാപ്തനിയുല  ലദസവഭാര
അടനിസഭാനത്തനില്  രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസട്ട്  കയഭാജൈനയുചട  ചവബ്ലസറഭായ
'www.rkvy.nic.in' ല് പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ലജൈവ കൃഷനി 

12 (*131) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജൈന്ദ്രന :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജൈഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലജൈവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പദതനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന  ലജൈവ  കേഭാര്ഷനികകേഭാലനങ്ങളക്കട്ട്
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് വഴെനികയഭാ കൃഷനിവകുപട്ട് കനരനികടഭാ പ്രകതലകേ വനിപണനി ഉറപഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലജൈവകൃഷനിയനികലര്ചപടുന സലഘങ്ങളക്കട്ട് ഏചതങ്കേനിലല തരത്തനിലള
കപ്രഭാതഭാഹനല സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട് ഉണഭാകുകമഭാ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ):  

(എ)  ലജൈവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  നല  കൃഷനിമുറകേള
പഭാലനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായ ഭക്ഷലവസ്തുക്കള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കസറുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല  കൃഷനിയനിടത്തനില്  തചന  ലജൈവവളല  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുല
നല  കൃഷനി  മുറകേള  പഭാലനിചട്ട്  കൃഷനി  ചചയ് ത  കസറുകേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
പചക്കറനികേള  തരലതനിരനിചട്ട്  പ്രകതലകേ  പഭായനിലഗട്ട്  കലബകലഭാടുകൂടനി  വനില്പന
നടത്തുനതനിനുമുള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ  GAP
(Good  Agriucultural  Practices)  സര്ടനിഫനികക്കഷന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടഭാചത കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനിലയനില് ചവജൈനിറബനിള &
ഫ്രൂടട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന കേഹൗണ്സനില് -  കകേരള മുകഖന PGS (Participating Guaranty
System)  സര്ടനിഫനികക്കഷന ഈ വര്ഷല തചന നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതുവഴെനി
ലജൈകവഭാത്പനങ്ങളുചട ഗുണനനിലവഭാരവല ഉയര്ന വനിലയുല ഉറപഭാക്കഭാല. ലജൈവകൃഷനിയനില്
മനികേച പ്രവര്ത്തനല നടത്തുന നനികയഭാജൈകേമണ്ഡലല,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന,
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  എനനിവയട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്  നല്കുനതനിനുള  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. സുരക്ഷനിത ഭകക്ഷലഭാല്പഭാദന പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി ചവളഭായണനി
കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജൈട്ട്  മുകഖന  സലസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  നനിനല
കശഖരനിച പഴെല, പചക്കറനി സഭാമ്പനിളുകേളനിചല കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട കതഭാതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്
പരസലചപടുത്തുകേയുല ചചയ്യുനണട്ട്. 

(ബനി) ലജൈവ കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പനങ്ങളുചട വനിപണനി ശകനിചപടുത്തുനതനിനഭായനി

കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  40  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേല്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാചത ഓണക്കഭാലത്തട്ട് ഓണല സമൃദനി പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി വനിഷരഹനിത

പചക്കറനികേള ലഭലമഭാകുല.  ലജൈവ കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പനങ്ങള വനിവനിധ ഏജൈനസനികേള

വഴെനി സലഭരനിചട്ട് ഓണചന്തെകേള വഴെനി വനിറഴെനിക്കുനതഭാണട്ട്. കൃഷനി വകുപനിചന്റെ മഭാര്ക്കറനിലഗട്ട്

വനിഭഭാഗല  ശകനിചപടുത്തുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൂടുതല്  വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള

ആരലഭനിക്കുകേയുല കേര്ഷകേരുചട ഉല്പനങ്ങള കനരനിടട്ട് സലഭരനിക്കുകേയുല ചചയ്യുനതഭാണട്ട്.

വനിവനിധ പദതനികേളനില് ആരലഭനിചനിട്ടുള ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള ശകനിചപടുത്തുനതുമഭാണട്ട്. 
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(സനി) ലജൈവകൃഷനി ചചയ്യുന കസറുകേളക്കട്ട്  (15 മുതല്  25 ചഹക്ടര് സലത്തട്ട്)
75,000  രൂപ  വതീതല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  നല്കുല.  മണനിര  കേകമ്പഭാസനിനട്ട്
7500  രൂപ  വതീതവല  റൂറല്  കേകമ്പഭാസനിനട്ട്  യൂണനിറനിനട്ട്  5000  രൂപ  വതീതവല
ധനസഹഭായല നല്കേനി വരുന. 

ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളനില് പഞവല്സര പദതനി 
13 (*132) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജൈതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളനില്  പഞവതരപദതനി
ഏര്ചപടുത്തഭാന  എചന്തെലഭാല  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണല  ചചയനിട്ടുളതട്ട്;
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാല  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജൈലതീല്  ) :  

(എ&ബനി)  ഓകരഭാ തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനത്തനിചന്റെ പ്രകദശത്തനിചന്റെയുല
അവനിടചത്ത ജൈനങ്ങളുചടയുല സമഗ വനികേസനവല പുകരഭാഗതനിയുമഭാണട്ട് പഞവല്സര
പദതനി  ആസൂത്രണത്തനിചന്റെ  മുഖലലക്ഷലല.  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനത്തനിനുല  സഭാമൂഹനികേ
നതീതനിയല  കവണനിയുള  വനികേസന  പദതനികേള  പഭാര്ശസവല്ക്കരനിക്കചപടവര്ക്കുല
പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  അര്ഹനിക്കുനവരുമഭായ  മുഴുവന  വനിഭഭാഗങ്ങകളയുല  (സതീകേള,
കുടനികേള,  വകയഭാജൈനങ്ങള,  ഭനിനകശഷനിയുളവര്,  പടനികേജൈഭാതനി/  പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്,
പരമ്പരഭാഗത മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള,  പഭാരമ്പരല ചതഭാഴെനിലകേളനികലര്ചപടനിരനിക്കുനവര്)
പ്രകതലകേല  പരനിഗണനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  സുസനിരമഭായ,  ഫലപ്രദമഭായ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  പഞവല്സര  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.
സമഗ വനികേസന കേഭാഴ്ചപഭാടനിലൂനനി കകേന്ദ്ര-സലസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പരനിപഭാടനികേള, വനിവനിധ
സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള,  ഏജൈനസനികേള,  മനിഷനുകേള എനനിവ ചചയ്യുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
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അപഗഥനിചട്ട്  അവയനില്  സലകയഭാജൈനിപനിക്കഭാനുല  ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാനുല കേഴെനിയുനവ
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനത്തനിചന്റെ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  നടപഭാക്കുന.
സലസഭാനത്തനിചന്റെ ചപഭാതുവനികേസനല,  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളുചട  പദതനികേളുചട
കേഭാരലക്ഷമതയുല  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലള  വനികേസന  കേഭാഴ്ചപഭാടുല  കൂടനി
അനുസരനിചഭായനിരനിക്കുചമനതുല  പഞവല്സര  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള
ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങളനി ല്ചപടുന.  പഞവല്സര  പദതനിയനില്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങള, ഉല്പഭാദന കമഖലയുചട സഭായനിയഭായ വളര്ച, പരനിസനിതനിയുചടയുല
പ്രകൃതനി വനിഭവങ്ങളുചടയുല സലരക്ഷണല, മഭാനവ വനികേസനല, ജൈതീവനിത ഗുണനനിലവഭാരല
ഉയര്ത്തുനതനിനുകവണ  അടനിസഭാന  സഹൗകേരല  വനികേസനല,  കസവനപ്രദഭാന
സലവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  ഗുണകമന,  സഭാമൂഹല  നതീതനി,  ആസനി  പരനിപഭാലനല  എനതീ
കമഖലകേളക്കട്ട് മുനഗണന നല്കുന.  പഞവല്സര പദതനി കരഖയട്ട് തഭാചഴെപറയുന
മൂനട്ട് ഭഭാഗങ്ങള ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.  

(i) ദതീര്ഘവനികേസന  കേഭാഴ്ചപഭാടുല  മുനഗണനകേളുല  : ഓകരഭാ  വനിഷയകമഖല
സലബനനിച്ചുല  ദതീര്ഘവതീക്ഷണ  കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്,  മുനഗണനകേള  എനനിവ
ഈ ഭഭാഗത്തട്ട് പ്രതനിപഭാദനിക്കണല.

(ii) വനിഭവകസഭാതസ്സുകേളുല വകേയനിരുത്തലകേളുല  : ഓകരഭാ വര്ഷവല പ്രതതീക്ഷനിക്കുന
എലഭാ വനിഭവ കസഭാതസ്സുകേളുല അവയുചട വകേയനിരുത്തലകേളുമഭാണട്ട് ഈ
ഭഭാഗത്തട്ട്.  ആയതനികലക്കട്ട്  ആദല  വര്ഷത്തനിചന്റെ  ഫണനിചന്റെ  15%
വനിഹനിതല  ഓകരഭാ  വര്ഷവല  അധനികേല  ലഭനിക്കുചമനട്ട്  കേണക്കഭാക്കനി
പഞവല്സര പദതനി അടങ്കേല് തുകേ നനിശ്ചയനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

(iii) കപ്രഭാജൈക്ടുകേളുചട  സലഗഹല  : അ ഞട്ട്  വര്ഷകത്തക്കുള  പദതനിക്കഭായനി
ഏചറടുക്കഭാവന കപ്രഭാജൈക്ടുകേളുചട സലഗഹല (Shelf of Projects)  വര്ഷല
തനിരനിച്ചുല മുനഗണന അനുസരനിച്ചുല കമഖല തനിരനിച്ചുല തയ്യെഭാറഭാക്കണല.

(സനി)  കമല് വനിവരനിച ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള ലകേവരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുനതനിനുതകുന
വനിധത്തനിലഭാണട്ട് പദതനി ആസൂത്രണ മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള (16-11-2013-ചല സ.ഉ (എലഎസട്ട്.)
നമ്പര് 362/2013/തസസഭവ) 11-1-2016-ചല സ.ഉ.(എലഎസട്ട്.)നമ്പര്. 04/2016/തസസഭവ)
പുറചപടുവനിചനിട്ടുളതട്ട്.  കമല്  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശ
സസയലഭരണ  സഭാപനവല  പദതനികേള  തയ്യെഭാറഭാക്കനി  ആവശലമഭായ  അലഗതീകേഭാരല
കനടനിയകശഷല  വനിജൈയപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  എലഭാ  മഭാസത്തനിലല
രണഭാമചത്തയുല നഭാലഭാമചത്തയുല ബുധനഭാഴ്ചകേളനില് നടക്കുന വനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂത്രണ
സലസഭാനതല  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  സമനിതനി  പദതനി  നടത്തനിപട്ട്  അവകലഭാകേനല
ചചയ്യുകേയുല  എചന്തെങ്കേനിലല  തടസമുളപക്ഷല  അവ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
തതീരുമഭാനല ലകേചക്കഭാളകേയുല ചചയ്തുവരുന. 
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ചരനിത്രസ്മഭാരകേങ്ങളുല ലപതൃകേ സമ്പത്തുല 

14 (*133) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തഭാറുകണഭാ;  എങ്കേനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലപതൃകേ കശഷനിപ്പുകേളുല സഭാലസ് കേഭാരനികേ അടയഭാളങ്ങളുല അധനികേഭാരനികേളുചട
അനഭാസമൂലല നശനിച്ചു ചകേഭാണനിരനിക്കുനചവന പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) നനിലവനിലള ചരനിത്രസ്മഭാരകേങ്ങളുല ലപതൃകേ സമ്പത്തുല ഭഭാവനി തലമുറയഭായനി
സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പുരഭാവസ് തു-ലപതൃകേ കകേന്ദ്രങ്ങള സലരക്ഷനിച്ചുചകേഭാണട്ട് വനികനഭാദ
സഞഭാരല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുതകുന  പദതനികേള  ആസൂത്രണല  ചചയ്തു
നടപനിലഭാക്കുകമഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന കേടനപളനി) : 

(എ)  ഉണട്ട്.  സലസഭാനത്തനിചന്റെ  സമ്പനമഭായ സഭാലസഭാരനികേ  പഭാരമ്പരലചത്ത
വനിളനികചഭാതുന പുരഭാവസ്തുക്കളുചടയുല നനിര്മ്മേനിതനികേളുചടയുല സലരക്ഷണവല പഠനവമഭാണട്ട്
പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ മുഖല ചുമതലകേള.  ചപഭാതുജൈനങ്ങളക്കട്ട് നമ്മുചട സഭാലസഭാരനികേ
പഭാരമ്പരലചത്തക്കുറനിചട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാനുല  ബനചപട  ദൃശലങ്ങള  കേഭാണഭാനുമഭായനി
പുരഭാവശനിഷങ്ങള പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുള മറ്റ്യൂസനിയങ്ങളുല  പുരഭാവസ്തു  വകുപട്ട്  തയ്യെഭാറഭാക്കനി
പരനിപഭാലനിച്ചു  വരുന.  നനിലവനിലള  സലരക്ഷനിത  സ്മഭാരകേങ്ങളുചട  സലരക്ഷണവല,
നനിലവനിലള മറ്റ്യൂസനിയങ്ങളുചട സലരക്ഷണവല നവതീകേരണവല,  ജൈനിലഭാ ലപതൃകേ മറ്റ്യൂസനിയല
സഭാപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള എനനിവ സമയബനനിതമഭായനി നടപഭാക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി&സനി)  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനില്  179  സലരക്ഷനിത

സ്മഭാരകേങ്ങളഭാണുളതട്ട്.  ഇവചയ  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിനട്ട്  ലഭലമഭായ  ഫണനിചന്റെയുല

ഉകദലഭാഗസരുചടയുല  അടനിസഭാനത്തനില്  സലരക്ഷനിച്ചുവരുന.  1968-ചല  കകേരള
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പ്രഭാചതീന  സ്മഭാരകേ  പുരഭാവസ്തു  സകങ്കേത  പുരഭാവശനിഷ  ആക്ടട്ട്,  1972-ചല  ചടങ്ങള

എനനിവ പ്രകേഭാരല  ചരനിത്ര സ്മഭാരകേങ്ങളുല ലപതൃകേ സമ്പത്തുല സലരക്ഷനിക്കുനണട്ട്.

ചരനിത്ര, സഭാലസഭാരനികേ, ലപതൃകേ മൂലലങ്ങള പരനിഗണനിച്ചുല 100 വര്ഷത്തനില് കൂടുതല്

കേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിലനനില്ക്കുനതുമഭായ  സവനികശഷത  പരനിഗണനിച്ചുമഭാണട്ട്  ഇവ

സലരക്ഷനിച്ചുകപഭാരുനതട്ട്.  കൂടഭാചത എലഭാ ജൈനിലകേളനിലമുള പഹൗരഭാണനികേ സവനികശഷതകേളുചട

ജൈനിലഭാതല  പുരഭാവസ്തു  ലപതൃകേമറ്റ്യൂസനിയങ്ങള  ആരലഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള

ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവചര 8  ജൈനിലകേളനില് മറ്റ്യൂസനിയങ്ങള തുടങ്ങുനതനിനുള നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇത്തരത്തനിലള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചരനിത്രസ്മഭാരകേങ്ങളുല ലപതൃകേസമ്പത്തുല

ഭഭാവനിതലമുറയഭായനി സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ഉതകുനവയഭാണട്ട്. 

(ഡനി) സലരക്ഷനിത സ്മഭാരകേങ്ങളുചട സലരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് പുരഭാവസ്തു
വകുപനില്  അര്പനിതമഭായ  കേര്ത്തവലല.  സലരക്ഷനിത  സ്മഭാരകേങ്ങള  സലരക്ഷനിച്ചു
ചകേഭാണ്ടുള  വനികനഭാദ  സഞഭാരല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വകുപട്ട്
നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന. സന്ദര്ശകേര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ അടനിസഭാന സഹൗകേരലങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മഭാലനിനല സലസരണ പദതനികേള

15 (*134) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത  പഭാസനികേട്ട്,  ഇ-കവസട്ട്  എനനിവ  ഉൾചപചടയുള
മഭാലനിനലസലസരണത്തനിനട്ട് തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള
സജതീകേരണങ്ങള പരലഭാപ്തമഭാകണഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പഭാസനിക്കുല,  ഇ  -  മഭാലനിനലവല  പ്രകതലകേല  സലഭരനിചട്ട്  ശഭാസതീയമഭായനി
സലസരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  പദതനി  ആസൂത്രണല  ചചയ്യുനകണഭാ;  എങ്കേനില്
അതനിചന്റെ വനിശദഭാലശല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തനിചന്റെ പ്രകതലകേതയുല  ആവശലകേതയുല  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്
ഗഭാര്ഹനികേ മഭാലനിനല സലസരണകത്തഭാചടഭാപല ബകയഭാഗലഭാസട്ട് കൂടനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന
കേഴെനിയുന  പ്രകയഭാജൈനകേരമഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കുകമഭാ  എന
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 49

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജൈലതീല്  ) :  

(എ) പരലഭാപ്തമല. നനിലവനില് ചുരുക്കല ചനില തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങള
മഭാത്രകമ  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളൂ.  സലസഭാനത്തട്ട്  പഭാസനികേട്ട്,
ഇ-കവസട്ട്  എനനിവ  കശഖരനിക്കുനതനിനുല  സലസരനിക്കുനതനിനുമഭായനി  തകദ്ദേശ
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  തലത്തനില്  കൂടുതല്  സലസരണ  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി ശുചനിതസമനിഷന മുകഖന സസതീകേരനിചട്ട് വരുന. 

(ബനി)  പഭാസനികേട്ട്,  ഇ-മഭാലനിനലല  തുടങ്ങനിയ  അലജൈവമഭാലനിനലങ്ങളുചട  തരല
തനിരനിച്ചുള  സലഭരണല,  പുനനഃചലക്രമണത്തനിനട്ട്  ലകേമഭാറല്  എനനിവ  സലബനനിചട്ട്
ബൃഹത്തഭായ പദതനി ആസൂത്രണല ചചയ്യുന കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  തലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാചട
ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

16 (*135) ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന നഭായര് :
 ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :

 ശതീ  .    കജൈഭാര്ജൈട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  നനിലവനില്  എചന്തെലഭാല
മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. പഭാലനിക്കുനചതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2006-2011,  2011-2016  എനതീ  കേഭാലയളവകേളനില്  എത്ര  പുതനിയ
ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങനിചയനല  അതഭാതു  കേഭാലയളവനില്  ഈ  ബസ്സുകേള  സര്വതീസട്ട്
നടത്തുനതനിനട്ട് നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ എനല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില് നനിനട്ട്
വഭായ്പചയടുത്തട്ട്  വഭാങ്ങനിയ  ബസ്സുകേളുചട  ഷഭാസനികേള  തുറസഭായ  സലത്തു  കേനിടനട്ട്
നശനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണങ്കേനില് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  അറകുറപണനികേള യഥഭാസമയല ചചയ്യെഭാത്തതുമൂലല കേടപ്പുറത്തനിരനിക്കുന
ബസ്സുകേചള സലബനനിച പരനികശഭാധനയുല പരനിഹഭാര നടപടനികേളുല ഉണഭാകുകമഭാ?

923/2017.
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ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന) : 

(എ)  കകേരള   ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഇ-ചപ്രഭാകേറ്റ്യൂര്ചമന്റെട്ട്  സലവനിധഭാനല  മുകഖന
വഭാഹന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളനില്  നനിനഭാണട്ട്  ബസട്ട്  ഷഭാസനികേള  തഭാചഴെപറയുന
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരല ദര്ഘഭാസല ക്ഷണനിചട്ട് വഭാങ്ങുനതട്ട്. 

1. ദര്ഘഭാസട്ട്  ഫതീസുല  നനിരതദവലവല  ഓണ്ലലന  കപചമന്റെട്ട്  മുകഖന
അടയ്കക്കണതഭാണട്ട്.

2. Registered Heavy Vehicle Chassis Manufacturer ആയനിരനിക്കണല. 

3. ദര്ഘഭാസനില്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ആവശലപ്രകേഭാരമുളള
ഷഭാസനികേളക്കട്ട്  ARAI  (Automobile  Research  Association  of
India) അലഗതീകേഭാരല ഉണഭായനിരനിക്കണല. 

4. 222''-232''  Wheel  Base-കേളുള  2000-ല്  കൂടുതല്  എണല
ഷഭാസനികേള  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  ഇനഡലയനിലള
ഒകനഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  കസറട്ട്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  അണര്കടക്കനിലഗ്സനിനട്ട്
നല്കേനിയനിരനിക്കണല. 

5. ബസട്ട്  ഷഭാസനികേളക്കട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ആവശലചപടുന
കേഭാലയളവവചര വനില സനിരത ഉണഭായനിരനിക്കണല.

6. ദര്ഘഭാസനില്  വഭാഗഭാനല  ചചയ  തരത്തനിലള  ബസട്ട്  ഷഭാസനികേള
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട സഭാകങ്കേതനികേ ഉകദലഭാഗസരുചട കേമ്മേനിറനിയുചട
മുമ്പഭാചകേ പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കനി കയഭാഗലത കനടണല.

(ബനി) 2006-2011 കേഭാലയളവനില് പര്കചസട്ട് ഓര്ഡര് നല്കേനിയ 

Volvo A/C Buses - 3 എണല

Tata A/c Buses - 20 എണല

Vestibule Bus - 1 എണല

Double Decker Bus - 2 

എണല  എനനിങ്ങചന  ആചകേ  26  പൂര്ണ  നനിര്മ്മേനിത  ബസ്സുകേളുല  2699

ഷഭാസനികേളുല  ഉളചപചട  ആചകേ  2725  എണത്തനിനട്ട്  ഓര്ഡര്  നല്കേനിയതനില്  30

ഷഭാസനികേള  ഒഴെനിചട്ട്  2695  എണല  2006-2011  കേഭാലയളവനില്ത്തചന  നനിരത്തനില്
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ഇറക്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാചത ജൈനറല പദതനിയനില്ചപടുത്തനി  320  പൂര്ണ നനിര്മ്മേനിത

ബസ്സുകേളക്കട്ട്  ഓര്ഡര്  നല്കേനിയതനില്  212  എണല  2006-2011  കേഭാലയളവനില്

നനിരത്തനില് ഇറക്കുകേയുണഭായനി. 2011-2016 കേഭാലയളവനില് ജൈനറല പദതനിയനില്ചപട

കമല്പറഞ്ഞ  പര്കചസട്ട്  ഉത്തരവകേളനില്  ബഭാക്കനിയഭായ  108  (320-212)  പൂര്ണ

നനിര്മ്മേനിത ബസ്സുകേളുല 30 ഷഭാസനികേളനില് കബഭാഡനി നനിര്മ്മേനിച്ചുല നനിരത്തനിലനിറക്കുകേയുണഭായനി. 

2011-16 കേഭാലയളവനില് 2500 ഷഭാസനികേളക്കട്ട് പര്കചസട്ട് ഓര്ഡര് നല്കേനിയതനില്

ലഭലമഭായ  2469  ഷഭാസനികേളനില്  2016  കമയട്ട്  വചര  1937  ബസ്സുകേള  കബഭാഡനി

നനിര്മ്മേനിചട്ട് നനിരത്തനിലനിറക്കനി.  കൂടഭാചത 10 കവഭാളകവഭാ മളടനി ആകനില് ബസ്സുകേളുല 18

സഭാനനിയ മളടനി ആകനില് ബസ്സുകേളുല നനിരത്തനില് ഇറക്കുകേയുണഭായനി. 

 2011-2016-ല് ജൈനറല പദതനിയനില്ചപടുത്തനി 400 പൂര്ണ നനിര്മ്മേനിത ബസ്സുകേളക്കട്ട്

ഓര്ഡര്  നല്കേനിയതനില്  ലഭനിച  283  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനില്  ഇറക്കനി.  അങ്ങചന

ആചകേ 2248 ബസ്സുകേള 2011-2016-ല് നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  511  ബസ്സുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുണട്ട്.  അതട്ട്

സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  എനഭാല് ഇവ നശനിച്ചുചകേഭാണനിക്കുന

എന വഭാദല ശരനിയല. 

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ജൈനറല ബസ്സുകേളക്കട്ട് രൂപതീകേരനിച കകേഭാര്പകറഷന

17 (*136) ശതീ  .   കറഭാജൈനി എല  .   കജൈഭാണ് :

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   സണനി കജൈഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജൈതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ജൈനറല ബസ്സുകേളക്കട്ട് പുതനിയ കകേഭാര്പകറഷന

രൂപതീകേരനിചനിരുകനഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിച  ലക്ഷലങ്ങചളചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത കകേഭാര്പകറഷന വഴെനി സര്വതീസട്ട് നടത്തുന ബസ്സുകേളുചട എണല

എത്രയഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  ):  

(എ)  കകേരള അര്ബന കറഭാഡട്ട്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  (ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.)
എന  കപരനില്  മുന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ജൈനറല  ബസ്സുകേള  സര്വതീസട്ട്
നടത്തുനതനിനഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  സബനിസനിഡനിയറനിയഭായനി  ഒരു
പുതനിയ കകേഭാര്പകറഷന രൂപതീകേരനിചനിരുന. 

(ബനി)  Government  of  India-യുചട  നഗര  വനികേസന  മനഭാലയത്തനിന
കേതീഴെനിലള  ജൈനറല  പദതനി  പ്രകേഭാരല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  ലഭലമഭാക്കനി
കകേരളത്തനിചല  നഗരങ്ങളനിചല  ചപഭാതു  കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗതല  ശകനിചപടുത്തുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങനി  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുകേ,  സര്ക്കഭാര്  സര്ക്കഭാരനിതര
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  സസതീകേരനിചട്ട്  കകേരളത്തനിചല
നഗരങ്ങളനിചല  ചപഭാതു  ഗതഭാഗത  സലവനിധഭാനല  ശകനിചപടുത്തുകേ  എനനിവയഭാണട്ട്
ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.

(സനി) കകേരള അര്ബന കറഭാഡട്ട് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് കകേഭാര്പകറഷന വഴെനി നനിലവനില്
603  ബസ്സുകേള  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.  ഇതനില്  190  കലഭാ  കഫഭാര്  എ.സനി.
ബസ്സുകേളുല 413 ചസമനി കലഭാ കഫഭാര് കനഭാണ് എ.സനി. ബസ്സുകേളുമഭാണുളതട്ട്. 

അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണ, ജൈനഭാധനിപതല ശഭാകതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

18 (*138) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണ, ജൈനഭാധനിപതല
ശഭാകതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  കകേരളല  കദശതീയതലത്തനില്  ഒനഭാമതട്ട്
എത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതലഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട് കദശതീയ തലത്തനില്
അലഗതീകേഭാരങ്ങള ലഭനിചചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതു  ലഭനിക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  ലകേചക്കഭാണ  നടപടനികേള
എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജൈലതീല്) :  

(എ)  സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള പഞഭായത്തതീരഭാജൈനിചന്റെ ശഭാകതീകേരണത്തനില്
പുലര്ത്തുന  ശുസ്തുഷ്കഭാന്തെനി  വനിലയനിരുത്തുനതനിനുല  അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണചത്ത
ശകനിചപടുത്തുനതനിനുലകവണനി  കകേന്ദ്ര  പഞഭായത്തതീരഭാജൈട്ട്  മനഭാലയല  2005-06
മുതലഭാണട്ട്  അവഭാര്ഡുല  ഗഭാന്റുല  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഈ  രലഗത്തട്ട്  കകേരളല
ലകേവരനിച  കനടങ്ങള  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  2009-10,  2010-11  വര്ഷങ്ങളനില്
കകേരളത്തനിനട്ട് ഈ അലഗതീകേഭാരല ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നട്ട് മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
2014-15, 2015-16 വര്ഷങ്ങളനിലല കകേരളല ഈ കനടല നനിലനനിര്ത്തനി. 

(ബനി)  പഞഭായത്തുകേളനികലക്കുള  തനിരചഞ്ഞടുപട്ട്,  തനിരചഞ്ഞടുക്കചപട
ജൈനപ്രതനിനനിധനികേചള  പനിരനിച്ചുവനിടഭാകനഭാ  മഭാറഭാകനഭാ  ഉള  നനിയമല,  ജൈനിലഭാ  പഭാനനിലഗട്ട്
കേമ്മേനിറനിയുചട ഘടന, അവയുചട പ്രവര്ത്തനല, പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന
മറട്ട് ഏജൈനസനികേളുചട പ്രവര്ത്തനല, പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുള അധനികേഭാരത്തനിചന്റെ
വലഭാപ്തനി,  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനില്  പഞഭായത്തുകേളുചട  പങ്കേട്ട്,
സലസഭാന ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷനുകേളുചട രൂപതീകേരണല,  അവയുചട റനികപഭാര്ടനികനല്
എടുത്ത നടപടനികേള, സലസഭാന ബഡ്ജൈറനില് നനിനല പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് ലകേമഭാറുന
ഫണനിചന്റെ  അളവട്ട്,  ടഭാകട്ട്,  ഡറ്റ്യൂടനി  തുടങ്ങനി  തനതുവരുമഭാനല  സസരൂപനിക്കുനതനിനുള
പഞഭായത്തുകേളുചട  അധനികേഭാരല,  പ ഞഭായത്തുകേളുചട  ചചലവട്ട്,  പഞഭായത്തുകേളുചട
അക്കഹൗണനിലഗട്ട്,  ആഡനിറട്ട്  സലവനിധഭാനങ്ങള,  പഞഭായത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട
കസഭാഷലല്  ആഡനിറട്ട്  നടത്തുനതനിനുള  വലവസ,  ഗഭാമസഭകേളുചട  പ്രവര്ത്തനല,
പഞഭായത്തുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് സുതഭാരലത ഉറപഭാക്കുനതനിനുള സലവനിധഭാനല,
പ ഞഭായത്തുകേളനില് ലഭലമഭായ അടനിസഭാന സഹൗകേരലങ്ങള,  പഞഭായത്തുകേളനില് ലഭലമഭായ
ഉകദലഭാഗസനഭാരുചട എണല,  ജൈനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല  നല്കുന
പരനിശതീലനല,  പഞഭായത്തുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനല  വനിലയനിരുത്തുനതനിനുള  സലവനിധഭാനല,
പ ഞഭായത്തുകേളുചട പ്രവര്ത്തനല  ചമചചപടുത്തുനതനിനുള  ആധുനനികേവല്ക്കരണല
തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില് ലകേവരനിച  മനികേവട്ട്  കേണക്കനിചലടുത്തഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്
അവഭാര്ഡട്ട് ലഭനിചതട്ട്. 

(സനി) അനനിവഭാരല ചുമതലകേള, വനിഭവങ്ങള, ജൈതീവനക്കഭാര് എനനിവയ്ചക്കഭാപല
വലകമഭായ ചടക്കൂടുല തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ സലസഭാനങ്ങചള ചതരചഞ്ഞടുക്കുകേയഭായനിരുന
ആദലഘടത്തനില്.  തുടര്നട്ട്  ജൈനപങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാചടയുള ആസൂത്രണ പദതനികേളുല
വനിഭവ ലകേമഭാറവല കകേരളത്തനിചല തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങചള കലഭാകേത്തനിചല
തചന  മനികേച  അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണ  സഭാപനങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറനി.  2014-15
വര്ഷങ്ങളനില് നടത്തനിയ അന്തെര്കദ്ദേശതീയ ചസമനിനഭാറുകേളുല ഈ രലഗത്തട്ട് ശകദയ
ചലനങ്ങളുണഭാക്കനി. 
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തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുള ഫണ്ടുകേള

19 (*139) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   എല  .   നഹൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജൈയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  തനതു
ഫണനിലഭാത്തതട്ട് വനികേസനത്തനിനട്ട് തടസമഭാകുനതഭായ പരഭാതനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില് ഇതു പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെങ്കേനിലല പദതനികേള നനിർകദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാചയന
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തനിചന്റെ പ്രകതലകേതകേളുല  സഭാധലതകേളുല  മുനനനിര്ത്തനിയുളള
നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള,  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങൾക്കട്ട്  നടപനില്
വരുത്തുനതനിനഭായനി  ആവശലമഭായ  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപല  നല്കുകമഭാചയന
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തനതു ഫണ്ടുകേള സമഭാഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണത്ര സഭാധലതയനിലഭാത്ത
തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  സഹഭായ  നനിധനി  രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ  എന
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജൈലതീല്  ) :  

(എ)  ശരനിയല.  തനതട്ട്  ഫണനിലഭാത്തതനിചന്റെ  കപരനില്  വനികേസനത്തനിനട്ട്
തടസമനില.  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ ഫണട്ട്
ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര് വനിതരണല ചചയ്തുവരുനണട്ട്.
കൂടഭാചത  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികനഭാക്കല  നനില്ക്കുന  പഞഭായത്തുകേചള
സഹഭായനിക്കഭാന KLGSDP-യനില് പ്രകതലകേ സഹഭായല നല്കുനണട്ട്. 

(ബനി &സനി)  ഈ വനിഷയല ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 ചപഭാതു ഗതഭാഗത സലവനിധഭാനല 

20 (*140) ശതീ  .   ചകേ  .   ചജൈ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) ചപഭാതു ഗതഭാഗത സലവനിധഭാനല കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെലഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  സസകേഭാരല  ഗതഭാഗത  സര്വതീസുകേള  ലഭാഭകേരമഭായനി
നടക്കുകമ്പഭാള ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  നഷത്തനിലഭാകേഭാനുളള കേഭാരണങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട്
അവകലഭാകേനല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനിലള സര്വതീസുകേള ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനുല കൂടുതല് സര്വതീസുകേള
ആരലഭനിക്കുനതനിനുല ചഷഡറ്റ്യൂളുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന):  

(എ)  സലസഭാന  ജൈലഗതഭാഗത  വകുപട്ട്  കകേരളത്തനില്  ആലപ്പുഴെ,  ചകേഭാലല,
എറണഭാകുളല,  കകേഭാടയല,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എനതീ  6  ജൈനിലകേളനിലഭായനി  14
കസഷന ആഫതീസുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  51  ചഷഡറ്റ്യൂളുകേള നനിലവനില് നടത്തനിവരുന.
സര്വതീസട്ട് ന ടത്തുന കബഭാട്ടുകേളുചട നവതീകേരണല,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ റനിപയര്,  കൂടുതല്
ആകേര്ഷകേമഭായ ടൂറനിസട്ട് സര്വതീസുകേള, സുരക്ഷനിതമഭായ യഭാത്ര ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി
ആധുനനികേ സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗല,  ജൈതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനല
എനതീ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കേഭാലപഴെക്കല ചചന പരമ്പരഭാഗത തടനി കബഭാട്ടുകേള
കേഭാലക്രകമണ പനിനവലനിചട്ട്  ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള സതീല് കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി വകുപട്ട്
പുനര്വനിനലസനിചട്ട് വരുന. കുസഭാറട്ട്, തുറമുഖ വകുപട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനിചല സഭാകങ്കേതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധരുചട കനതൃതസത്തനില് നനിര്മ്മേനിച്ചു വഭാങ്ങനിയ 45 സതീല് കബഭാട്ടുകേള സര്വതീസനില്
ഉളചപടുത്തനി  നനിലവനില്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  സര്വതീസട്ട്  നടത്തനിവരുന.  ടൂറനിസല
സഭാധലതകേളകൂടനി  പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തനി  സതീ-കുടനഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴെ-ചകേഭാലല,  ചകേഭാലല-
ആലപ്പുഴെ  എനനിങ്ങചന  മൂനട്ട്  പഭാസഞര്  കേല ടൂറനിസട്ട്  സര്വതീസുകേള  നനിലവനില്
വനിജൈയകേരമഭായനി നടത്തനി വരുന.  ഇതനിനുപുറചമ പുതുതഭായനി ലവക്കല-എറണഭാകുളല
റൂടനിലല  കുമരകേല-കകേഭാടയല  റൂടനിലല  120 കേപഭാസനിറനിയുള  രണട്ട്  ടൂറനിസട്ട്  കബഭാട്ടുകേള
വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലവറനില-കേഭാക്കനഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളല-
വഭാരഭാപ്പുഴെ,  പറശനിനനിക്കടവട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  പുതുതഭായനി  സര്വതീസുകേള  നടത്തനി
വരുന. പുതുതഭായനി 6 പഭാസഞര് കേല ചവഹനിക്കനിള കേഭാരലര് കബഭാട്ടുകേള സര്വതീസനില്
ഉളചപടുത്തനി  ചമചചപട  കസവനല  ജൈനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുനണട്ട്.  കകേരള  ഇനലഭാന്റെട്ട്
ചവസല് റൂള  2010  അനുശഭാസനിക്കുന എലഭാ  സുരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല പഭാലനിചട്ട്
കബഭാട്ടുകേളനില് കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായ സുരക്ഷഭാ സലവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. പഭാസഞര് കേപഭാസനിറനിക്കട്ട് തുലലമഭായനി ലലഫട്ട് ജൈഭാക്കറ്റുകേള
കബഭാട്ടുകേളനില് സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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ചപഭാതുഗതഭാഗത സലവനിധഭാനല കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ഒകടചറ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  വരുനണട്ട്.  ചകേ.എസ് .ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
പ്രവര്ത്തനല വനിപുലതീകേരനിക്കുകേ എനതുകൂടനി  ലക്ഷലമനിടഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിചല ഫഭാസട്ട്
പഭാസഞര് മുതല് മുകേളനികലഭാട്ടുള 241 സര്വതീസുകേള നടത്തുനതനിനുള അവകേഭാശല
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  നനിജൈചപടുത്തനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുളതട്ട്.
അതനിനപ്രകേഭാരല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇതനിനകേല  208  സസകേഭാരല സൂപര് കഭാസട്ട്
റൂട്ടുകേള ഏചറടുത്തട്ട് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  അകതഭാചടഭാപല അന്തെര് സലസഭാന റൂട്ടുകേളനിചല
യഭാത്രഭാകകശല ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി കേര്ണഭാടകേ സലസഭാനവമഭായനി  12294 കേനി.മതീ.
ദൂരല കേര്ണഭാടകേയനില് അധനികേമഭായനി സര്വതീസട്ട് നടത്തുനതനിനട്ട് ധഭാരണഭാപത്രത്തനില്
ഒപട്ട് വചനിട്ടുണട്ട്.  തമനിഴഭാടുമഭായുള പുതനിയ അന്തെര് സലസഭാന കേരഭാറനിചന്റെ ചര്ചകേള
അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  അതട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാകുനകതഭാടുകൂടനി തമനിഴഭാടനികലക്കുല
കൂടുതല്  സര്വതീസുകേള  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ആരലഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുല.
കൂടുതല്  യഭാത്രക്കഭാചര  ആകേര്ഷനിക്കുകേ  എനതട്ട്  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഓണ്  ലലന
റനിസര്കവഷന  സലവനിധഭാനല  നവതീകേരനിക്കുകേയുല  കൂടുതല്  സര്വതീസുകേളനികലക്കട്ട്
വലഭാപനിപനിക്കുകേയുമുണഭായനിട്ടുണട്ട്. ബസ്സുകേളുചട കുറവമൂലല ഇടക്കഭാലത്തട്ട് മുടങ്ങനി കേനിടന
പുതനിയ റൂട്ടുകേളനികലക്കുള ചചയനിന സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള
ആരലഭനിചട്ട് കേഴെനിഞ. ചകേഭാടഭാരക്കര-പഭാരനിപളനി, കചര്ത്തല-കുമ്പളങ്ങനി-എറണഭാകുളല,
ചകേഭാലല-ചചങ്ങന്നൂര്, മഭാനന്തെവഭാടനി-സുല്ത്തഭാനബകത്തരനി എനതീ റൂട്ടുകേളനില് ചചയനിന
സര്വതീസുകേള  ആരലഭനിചട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  വനിപുലതീകേരണല  ലക്ഷലമനിടട്ട്
എറണഭാകുളത്തട്ട്  നനിനല  പുതുകചരനിയനികലക്കുല  തനിരുപതനിയനികലക്കുല  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
നനിനല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-മലഗലഭാപുരല-ഉഡുപനി-കഗഭാവ-കേഭാര്വഭാര്-പൂചന  വഴെനി
മുലലബക്കുല  പുറകമ  എറണഭാകുളത്തട്ട്  നനിനല  ചചചചനക്കുല  മളടനി  ആകനില്
സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത,  ജൈനറല രണഭാല ഘട
പദതനിയനില് ഇനനി ലഭനിക്കഭാനുള 117 ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കഭാനുള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന. 

ചകേഭാചനിയനിചല  ചപഭാതുഗതഭാഗത  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  ഒരു
കുടക്കതീഴെനില് ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള നടപടനികേള ചകേ.എല.ആര്.എല്.  നടത്തനി വരുന.
ഇതുമഭായനി ബനചപട നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണല സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. ഈ
സലവനിധഭാനങ്ങള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  ഒറ
ടനിക്കറ്റുല ഏകേതീകൃത സമയഭാവലനിയുല പഭാലനിക്കുന വനിവനിധ ചപഭാതു യഭാത്ര വഭാഹനങ്ങളുചട
ശലഖലയഭാണട്ട്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതുകൂടഭാചത  ചമകടഭാ  റയനില്  പദതനി
കേമ്മേതീഷന  ചചയ്യുനകതഭാചടഭാപലതചന  ബസട്ട്  റൂട്ടുകേളുചട  യുകനി  സഹമഭായ  ലഭലത
ഉറപട്ട് വരുത്തുനതനിലല ബഹുമുഖവല സമഗവല ചമകടഭായുചട അകത യഭാത്രഭാനുഭവകത്തഭാടുകൂടനിയ
കറഭാഡട്ട് ജൈലഗതഭാഗത മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നടപനില് വരുത്തുനതനിനുല ശമല നടനവരുന. 
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(ബനി) ലഭാഭല ലക്ഷലമഭാക്കനിയല, മറനിചട്ട് സഭാമൂഹല പ്രതനിബദത കൂടനി കേണക്കനിചലടുത്തഭാണട്ട്

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ചപഭാതു ഗതഭാഗത കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്. സസകേഭാരല

കമഖല സര്വതീസട്ട്  നടത്തഭാത്ത  സമയങ്ങളനിലല  റൂട്ടുകേളനിലല  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

സര്വതീസട്ട്  നടത്തുവഭാന നനിര്ബനനിതരഭാവന.  കൂടഭാചത ചപഭാതുജൈന തഭാല്പരലപ്രകേഭാരല

നടത്തുന പല സര്വതീസുകേളുല ലഭാകഭച്ഛ കൂടഭാചത നടത്തചപടുനവയഭാണട്ട്.

സസകേഭാരല  കമഖലയനില്  നല്കേഭാത്ത  വനിവനിധ  യഭാത്രഭാ  സഹൗജൈനലങ്ങള
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  നല്കുനണട്ട്.  പസട്ട്  ടൂവനിനട്ട്  മുകേളനിലള  മൂനട്ട്
ലക്ഷത്തനിലധനികേല  കുടനികേള  സഹൗജൈനല  യഭാത്ര  ചചയ്യുനണട്ട്.   വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
പൂര്ണമഭായ  സഹൗജൈനലയഭാത്ര  അനുവദനിചതുമൂലല  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  വന
ബഭാദലത  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  പസട്ട്  ടു  തലല  വചരയുള  കുടനികേളക്കുല  കേണ്സഷന
നല്കേനിയതനിലൂചട ഏകേകദശല  63  കകേഭാടനി രൂപയുല പസട്ട് ടൂവനിനട്ട് മുകേളനിലള കുടനികേളക്കട്ട്
കേണ്സഷന  നല്കേനിയതനിലൂചട  ഏകേകദശല  42  കകേഭാടനി  രൂപയുല  ഉളചപചട  106
കകേഭാടനി  രൂപയുചട  നഷല  2015-16  വര്ഷത്തനില്  കകേഭാര്പകറഷനുണഭായനിട്ടുണട്ട്.
സഭാമൂഹല  പ്രതനിബദതയുചട  കപരനില്  വനിവനിധയനിനല  യഭാത്രഭാ  സഹൗജൈനലങ്ങള
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനി വരുന.  അതനിനുപുറചമ  1-3-2016
മുതല് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  മഭാത്രല ഓര്ഡനിനറനി  ബസ്സുകേളനില് എലഭാ നനിരക്കനിലല
ഒരു രൂപ കുറവട്ട്  വരുത്തനി ഈടഭാക്കനി വരുന.  ഇതുമൂലല  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-
യുചട പ്രതനിദനിന വരുമഭാനത്തനില് 25 ലക്ഷല രൂപകയഭാളല കുറവട്ട് വനനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) വരുമഭാന വര്ദനവട്ട് ലക്ഷലമനിടട്ട് തതീചര വരുമഭാനക്കുറവള സര്വതീസുകേള

പുനനഃക്രമതീകേരണല  നടത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  വരുമഭാനല

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുല  ജൈതീവനക്കഭാരുചട  കജൈഭാലനി  ചചയ്യുവഭാനുള  മകനഭാഭഭാവല

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  മറട്ട്  സലസഭാനങ്ങള  വനിജൈയകേരമഭായനി  പനിനതുടരുന

ഇനസന്റെതീവട്ട്  സതീല  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല  നടപനില്  വരുത്തനിക്കഴെനിഞ.

7,000  രൂപയനില്  തഭാചഴെ  വരുമഭാനമുള  996  സര്വതീസുകേള  ചഷഡല്യുളുകേളുചട

പ്രഭാധഭാനലല  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചട്ട്

വരുന.  ടൂറനിസല കകേന്ദ്രങ്ങചള ബനനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള കേണക്ടനിവനിറനി സര്വതീസുകേള

ആരലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേളുല  അന്തെനിമ  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട

അന്തെര്  സലസഭാന  സര്വതീസുകേളക്കുല  മറട്ട്  ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേളക്കുല

ഉപകയഭാഗനിചനിരുന  പഴെയ  ഡതീലകട്ട്,  എകട്ട്പ്രസട്ട്  ബസ്സുകേള  മഭാറനി  10  കവഭാളകവഭാ,

18  സഭാനനിയ,  12 സനില്വര്  ലലന  ചജൈറ്റുകേള  എനനിവ  ഇതനികേല

നരനിത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വരുമഭാന വര്ദനവട്ട് ലക്ഷലമഭാക്കനി സര്വതീസട്ട് ഓപകറഷന
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ചമചചപടുത്തുനതനികലക്കഭായനി  5  കമഖലഭാ  കയഭാഗങ്ങള  വനിപുലമഭായ  രതീതനിയനില്

സലഘടനിപനിക്കുകേയുല  പ്രതനിദനിനവരുമഭാനല  7  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന

തനിനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലഭനിക്കുകേയുല  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  വരുല  ദനിവസങ്ങളനില്

ചകേഎസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  വരുമഭാനല  കേഭാരലമഭായ  രതീതനിയനില്  ചമചചചപടുചമനല

അകതഭാചടഭാപല  മനികേച  കസവനല  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുവഭാന  കേഴെനിയുചമനല

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

സുഗനവലഞ്ജന വനിളകേളുചട ഉല്പഭാദനല

21 (*141) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജൈഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജൈയരഭാജൈട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തനിചന്റെ  കേഭാര്ഷനികേ  സമ്പദ് വലവസയനില്  സുഗനവലഞ്ജന
വനിളകേളക്കുള പ്രഭാധഭാനലല കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് സുഗനവലഞ്ജന വനിളകേളുചട ഉലഭാദനല
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുതകുന കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന പദതനിയുകണഭാ;
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് പ്രസ്തുത കേഭാര്ഷനികേ കമഖല കനരനിടുന പ്രധഭാന ചവലവനിളനികേള
എചന്തെലഭാചമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്): 

(എ)  ഉണട്ട്.  സലസഭാനത്തനിന്റെ കേഭാര്ഷനികേ സമ്പദ് വലവസയനില് സുഗനവലഞ്ജന
വനിളകേളുചട പ്രഭാധഭാനലല കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് കകേരളത്തനിചല പ്രധഭാന സുഗനവലഞ്ജന
വനിളയഭായ കുരുമുളകേട്ട് കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുല, ഉല്പഭാദല ചമചചപടുത്തുനതനിനുല
ലക്ഷലമനിടട്ട്  കൃഷനി  വകുപട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  നലയനിനല
കുരുമുളകേനിചന്റെ വനില,  വനിസ്തൃതനി,  വലഭാപനല,  ലഭലത എനനിവ ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
വനികകേന്ദ്രതീകേരണ  നഴറനികേള,  വയനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജൈട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരല  വയനഭാടട്ട്
ജൈനിലയനിചല  സമഗ  കുരുമുളകേട്ട്  കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി,  സുഗനവനിളകേളഭായ
കുരുമുളകേട്ട്,  ജൈഭാതനി,  ഇഞനി  മുതലഭായവയനില്  നനിനല  മൂലല  വര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങള
ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട് വനിതരണല ചചയ്യുനതനിനുള പദതനി, ഇഞനി, ഗഭാമ, ജൈഭാതനി തുടങ്ങനിയ
സുഗനവനിളകേളുചട  ഉല്പഭാദന  വര്ദനവനിനുള  പദതനി  എനനിവ  ആവഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 
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(ബനി)  അന്തെഭാരഭാഷ വനിപണനിക്കട്ട് അനുസരനിച്ചുല ഉല്പഭാദനത്തനിചല ഏറക്കുറവട്ട്
അനുസരനിച്ചുല വനിപണനി വനിലയനില് ഉണഭാകുന വലതനിയഭാനമഭാണട്ട് കേര്ഷകേര് കനരനിടുന
പ്രധഭാന ചവലവനിളനി.  കൂടഭാചത മഭാര്ചട്ട്/ഏപ്രനില് മഭാസചത്ത കേടുത്ത വരളചയുല ജൂണ്
മഭാസത്തനിലണഭായ  കേനത്ത  മഴെയുല  (കേഭാലഭാവസ  വലതനിയഭാനല)  സുഗനവലഞ്ജന
വനിളകേളനിചലഭാനഭായ ഏലത്തനിചന്റെ വനിളവനിചന സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

പത്തട്ട് വര്ഷത്തനിലധനികേല പഴെക്കമുള ഡതീസല് വഭാഹനങ്ങള 

22 (*142) ശതീമതനി വതീണഭാ കജൈഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജൈഷട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് പത്തട്ട് വര്ഷത്തനിലധനികേല പഴെക്കമുള ഡതീസല് വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്
വനിലക്കട്ട്  ഏര്ചപടുത്തനിയ  ഹരനിത  ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ  ഉത്തരവട്ട്  നനിലവനില്  വനഭാല്
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ അതട്ട് എങ്ങചന ബഭാധനിക്കുചമനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനിൽ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
എത്ര  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനില്  നനിനല  പനിനവലനികക്കണനിവരുചമനല  അതട്ട്  ആചകേ
ബസ്സുകേളുചട എത്ര ശതമഭാനമഭായനിരനിക്കുചമനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഹൗ  ഉത്തരവനിചനക്കുറനിചട്ട്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്
എന്തെഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  ) :  

(എ)  ഉണട്ട്.  ഹരനിത  ലടബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ  ഉത്തരവട്ട്  നനിലവനില്  വനഭാല്
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട പത്തട്ട് വര്ഷത്തനിനുകമല് പഴെക്കമുള 1102 ബസ്സുകേളുല,
കലഭാറനി,  വഭാന,  മുതലഭായ  117  വഭാഹനങ്ങളുല  നനിരത്തനില്നനിനല  പനിനവലനികക്കണനി
വരുല.  ഓര്ഡനിനറനി വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുന 1102 ബസ്സുകേള ഒറയടനിക്കട്ട് നനിരത്തനില് നനിനല
പനിനവലനിക്കുനതുമൂലല  ഗഭാമതീണ  കമഖലകേചളയുല  നഗരങ്ങചളയുല  ബനനിപനിക്കുന
സര്വതീസുകേള ഗണലമഭായനി ചവടനിക്കുറയ്കക്കണനി വരുല. ഇതട്ട് സഭാധഭാരണ ജൈനങ്ങളുചട
സ ഞഭാര  സസഭാതനലചത്ത  ബഭാധനിക്കുകേയുല  ചചയ്യുല.   തുടര്നട്ട്  ഈ  ബസ്സുകേളക്കട്ട്
പകേരല ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ഏകേകദശല 272 കകേഭാടനി
രൂപയുചട അധനികേ ബഭാധലത ഏചറടുകക്കണനി വരുല.  കൂടഭാചത കലഭാറനി, വഭാന മുതലഭായ
117 വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ചസയര് പഭാര്ട്സട്ട്,  മറട്ട്
ആവശല വസ്തുക്കള മുതലഭായവയുചട  വനിതരണല നടത്തുനതട്ട്.   ഈ വഭാഹനങ്ങള
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ഒറയടനിക്കട്ട്  പനിനവലനിക്കുനതനിലൂചട  ചകേ.  എസട്ട്.  ആര്.  ടനി.  സനി.-യുചട  സുഗമമഭായ
പ്രവര്ത്തനല  പ്രതനിസനനിയനില്  ആകുല.  കൂടഭാചത  കബക്കട്ട്     ഡഹൗണ്,  ആകനിഡന്റെട്ട്
എനനിവ യഥഭാസമയല അറനഡട്ട് ചചയ്യുനതനിനട്ട് ഈ വഭാഹനങ്ങളുചട പനിനവലനിക്കല്
മൂലല സഭാധനിക്കഭാചത വരുല. 

(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  1102 ബസ്സുകേള  നനിരത്തനില്  നനിനല
പനിനവലനികക്കണനി  വരുല.  ഇതട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ആചകേ  ബസ്സുകേളുചട
19 ശതമഭാനല വരുല. 

(സനി)  ഹരനിത ലടബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ ഉത്തരവനിനട്ട് ചമഭാത്തത്തനില് സര്ക്കഭാര് എതനിരല.
പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണല  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  ഒരു  നനിശ്ചനിത  വര്ഷത്തനിലധനികേല
പഴെക്കമുള ഡതീസല് വഭാഹനങ്ങചള ചപഭാടുനചന പനിനവലനിക്കുകേകയഭാ ഒരു പ്രകതലകേ
എഞനിന കേപഭാസനിറനിക്കട്ട് മുകേളനില് കേപഭാസനിറനിയുള ഡതീസല് വഭാഹനങ്ങള രജൈനിസര്
ചചയ്യുനതട്ട്  വനിലക്കുകേകയഭാ  ചചയ്യുനതനില്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കയഭാജൈനിപനില.
വഭാഹനങ്ങള  മൂലമുള  പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണല  നനിയനനിക്കുനതനിനുള
ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  മലനിനതീകേരണത്തനിചന്റെ  അളവട്ട്
കുറയകേയുല കേഭാലക്രകമണ പഴെക്കലചചന ഡതീസല് വഭാഹനങ്ങള നനികരഭാധനിക്കുകേയുല
സനി.എന.ജൈനി.  ഉപകയഭാഗനിക്കുന വഭാഹനങ്ങളുല ഫനിലനിലഗട്ട് കസഷനുകേളുല സലസഭാനത്തുടനതീളല
ലഭലമഭായ  കശഷവല കവണത്ര സഭാവകേഭാശല നല്കേനിചക്കഭാണ്ടുല മഭാത്രല  ഏചതങ്കേനിലല
തരത്തനില്ചപട  പുതനിയ  ഡതീസല്  വഭാഹനങ്ങള  നനികരഭാധനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുല
ഉചനിതചമനമഭാണട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടട്ട്. കകേരളത്തനിചന്റെ പ്രകതലകേത
കേണക്കനിചലടുത്തുല  കദശതീയ  ഹരനിത  ലടബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവട്ട്
സലസഭാനത്തട്ട് സൃഷനിക്കഭാന കപഭാകുന ദൂരവലഭാപകേമഭായ പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള പരനിഗണനിച്ചുല
ഈ  ഉത്തരവനിചനതനിചര  സര്ക്കഭാര്  ബഹുമഭാനചപട  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്  റനിടട്ട്
ചപറതീഷന ഫയല് ചചയനിട്ടുണട്ട്.  (WP(C) No.20725/16). കൂടഭാചത ബഹുമഭാനചപട
സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില്  കകേവനിയറട്ട്  ചപറതീഷന  നല്കുനതനിനുല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കദശതീയ  ഹരനിത  ലടബറ്റ്യൂണല്  മുമ്പഭാചകേ  വസ്തുതകേള
വനിശദതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഉചനിതമഭായ  സതലവഭാങ്മൂലല  ഫയല്  ചചയ്യുനതനിനുല
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

റബറനിചന്റെ വനിലയനിടനിവട്ട് 

23 (*143) ശതീ  .   കജൈഭാര്ജൈട്ട് എല  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജൈഭാണ് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  റബറനിചന്റെ  വനിലയനിടനിവട്ട്  സലസഭാനത്തനിചന്റെ  കേഭാർഷനികേ  കമഖലയനില്
ഉണഭാക്കനിയ പ്രതലഭാഘഭാതല വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ നയങ്ങളുല വഭാണനിജൈലക്കരഭാറുകേളുല  റബര് വനിലചയ
ഏതുതരത്തനിലഭാണട്ട് ബഭാധനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റബര് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ആശസഭാസല നൽകുകേ എന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടു  കൂടനി
നലഭായവനില  ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട  എചന്തെലഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ):  

(എ)  റബറനിചന്റെ  വനിലയനിടനിവട്ട്  സലസഭാനത്തനിചന്റെ  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്
ഗുരുതര പ്രതലഭാഘഭാതല ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  റബര് കൃഷനി പ്രധഭാന വരുമഭാന മഭാര്ഗ്ഗമഭായ
സലസഭാനത്തനിചന്റെ  സമ്പദ്ഘടനചയയുല  പ്രകതലകേനിചട്ട്  മലകയഭാര  കമഖലയനിചല
സമ്പദ്ഘടനചയയുല റബര് വനിലയനിടനിവട്ട് പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഉദഭാരവല്ക്കരനിക്കചപട  ഇറക്കുമതനി  നയങ്ങളുല
വഭാണനിജൈല കേരഭാറുകേളുല റബറനിചന്റെയുല റബര് ഉല്പനങ്ങളുചടയുല ഇറക്കുമതനി നനിര്ബഭാധല
നടത്തുനതനിനട്ട് സസഭാതനലല നല്കുനവയഭാണട്ട്.  ഇന്തെലയുമഭായനി സസഭാതന വലഭാപഭാര
കേരഭാര്  (FTA)  ഉളതനിനഭാല്  റബര്  ഉല്പഭാദകേ  രഭാജൈലങ്ങളഭായ  ഇകന്തെഭാകനഷല,
മകലഷല,  തഭായട്ട് ലന്റെട്ട്  എനനിവ  ഉളചപചടയുള  ആസനിയഭാന  രഭാജൈലങ്ങളനില്നനിനല
റബറുല  റബര്  ഉല്പനങ്ങളുല  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  ഇറക്കുമതനി  ചചയ്യുനതനിനട്ട്
സഭാധനിക്കുനണട്ട്.   ആഭലന്തെര വനിപണനിയനിചല റബര് വനിലയനിടനിവനിനട്ട്  ഇതട്ട്  പ്രധഭാന
കേഭാരണമഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഇറക്കുമതനി നനിയനനിക്കണചമനട്ട് കകേരള സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  ടയര് കലഭാബനിയുചട സമ്മേര്ദ്ദേത്തനിനട്ട് വഴെങ്ങനി കൂടുതല് ഇറക്കുമതനി
അനുവദനിക്കുന  നയമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  തുടര്നവരുനതട്ട്.  റബലറസ്ഡട്ട്
ടഭാറനിലഗട്ട്  ഉളചപചട  റബറനിചന്റെ  ആഭലന്തെര  ഉപകയഭാഗല  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  

ചവജൈനിറബനിള ആന്റെട്ട് ഫ്രൂടട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന കേഹൗണ്സനില് 

24(*144) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) ചവജൈനിറബനിള ആന്റെട്ട് ഫ്രൂടട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന കേഹൗണ്സനിലനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനല
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കേഹൗണ്സനിലനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തന  ഫലമഭായനി  പചക്കറനിയുചടയുല
പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുചടയുല  ഉത്പഭാദനത്തനില്  ലകേവരനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞ  കനടങ്ങള
എചന്തെലഭാചമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ:

(സനി)  പചക്കറനി,  പഴെല  വനിപണനിയനിചല വനിലസനിരതയനിലഭായ്മയുല  അടനിക്കടനിയുള
വനിലക്കയറവല  തടയഭാന  കേഹൗണ്സനിലനിനു  കേഴെനിയഭാചത  കപഭായതനിചന്റെ  കേഭാരണങ്ങള
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഹൗണ്സനിലനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശകമഭാക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ) :  

(എ)  ഉണട്ട്.   ചവജൈനിറബനിള  ആന്റെട്ട്  ഫ്രൂടട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന  കേഹൗണ്സനിലനിചന്റെ
ചചയര്മഭാന  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയഭാണട്ട്.  സസഭാശയ  സലഘങ്ങളനില്  നനിനല
ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  നഭാലട്ട്  കേര്ഷകേ  ഡയറക്ടര്മഭാര്  ഉളചപടുന    ഡയറക്ടര്
കബഭാര്ഡനില്  അഗനിക്കളചറല്  ചപ്രഭാഡക്ഷന  കേമ്മേതീഷണര്,  കൃഷനി  ഡയറക്ടര്,
ഫനിനഭാനസട്ട്  വകുപട്ട്  അഡതീഷണല്  ചസക്രടറനി  എനനിവരുല  ഉളചപടുന.
കേഹൗണ്സനിലനിചന്റെ  ഭരണ  സലബനമഭായ  സുപ്രധഭാന  വനിഷയങ്ങചളലഭാല  ഡയറക്ടര്
കബഭാര്ഡട്ട്  ചര്ച  ചചയട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയുല
ചചയ്യെഭാറുണട്ട്.  സലസഭാനചത്ത  14  ജൈനിലകേളനിലല കേഹൗണ്സനിലനിചന്റെ വനികേസന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി ഫതീല്ഡട്ട് തലത്തനില് അസനിസന്റെട്ട്/ചഡപറ്റ്യൂടനി മഭാകനജൈര്മഭാചര
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  ഉകദലഭാഗസരുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങചള  നനിയനനിക്കുനതനിനുല
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി ജൈനിലഭാ മഭാകനജൈര്മഭാചരയുല നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാസത്തനില്
രണട്ട്  പ്രഭാവശലല  നടത്തചപടുന  ജൈനിലഭാതല  റനിവറ്റ്യൂ  മതീറനിലഗുകേളനില്  ജൈനിലയനിചല
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിശകേലനല  ചചയ്യെചപടുനണട്ട്.   മഭാസത്തനില്  ഒരു  പ്രഭാവശലല
എറണഭാകുളല കേഭാക്കനഭാടുള കേഹൗണ്സനില് ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴനില് വചട്ട് നടത്തചപടുന
ജൈനിലഭാ  മഭാകനജൈര്മഭാരുചട  റനിവറ്റ്യൂ  മതീറനിലഗനില്  ചതീഫട്ട്  എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  ഓഫതീസറുല  മൂനട്ട്
ഫങ്ഷണല്  ഡയറക്ടര്മഭാരുല ജൈനിലനിചല വനികേസന പദതനികേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാചത  എലഭാ  വര്ഷവല  കേഹൗണ്സനില്  വഭാര്ഷനികേ
ചപഭാതുകയഭാഗവല കേഭാര്ഷകേ  സമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനികേളുല സലഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.   പുതനിയ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷല കേഹൗണ്സനിലനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാനുല,  കേര്ഷകേരുചടയുല സലഘങ്ങളുചടയുല അഭനിപ്രഭായങ്ങളുല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല
ഉളചക്കഭാണ്ടുചകേഭാണട്ട് വനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.ചകേ.-യുചട  പ്രവര്ത്തനല  വനിപുലചപടുത്തഭാനുല
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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(ബനി)  കകേരളത്തനിചല  14  ജൈനിലകേളനില്  9434  സസഭാശയ  സലഘങ്ങളനിലഭായനി
185437 കേര്ഷകേര് കേഹൗണ്സനിലനില് അലഗങ്ങളഭാണട്ട്.  2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല
കേഹൗണ്സനിലനിചല  കേര്ഷകേര്  184500  ചമടനികേട്ട് ടണ്  പചക്കറനികേളുല  281000
ചമടനികേട്ട് ടണ് കേഭായയുല 37339 ചമടനികേട്ട് ടണ് കേനിഴെങ്ങട്ട് വര്ഗ്ഗങ്ങളുല ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
2015-16  വര്ഷത്തനില്  274  സസഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേളുല  167  സലഭരണ
കകേന്ദ്രങ്ങളുല  മുകഖന  263.55  കകേഭാടനി  രൂപ  മൂലലമുള  134618  ചമടനികേട്ട് ടണ്  പഴെല,
പചക്കറനികേളുചട വനിപണനല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി) ഇടനനിലക്കഭാരുചട ചൂഷണത്തനില് നനിനല കേര്ഷകേചര രക്ഷചപടുത്തുകേയുല
അവരുചട ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട് ചമചചപട വനില ലഭലമഭാക്കുകേയുല ചചയ്യുകേ എനതഭാണട്ട്
കേഹൗണ്സനിലനിചന്റെ  പ്രധഭാന  ലക്ഷലല.   ഇതനിനഭായനി  സലസഭാനത്തുടനതീളല  274
സസഭാശയ  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേള  ചവജൈനിറബനിള  ആന്റെട്ട്  ഫ്രൂടട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന
കേഹൗണ്സനിലനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
ഉല്പനങ്ങള സമനിതനികേളനിചലത്തനിചട്ട് കേചവടക്കഭാരുചട സഭാനനിധലത്തനില് കലലലവഴെനി
കൂടഭായനി  വനിപണനലചചയ്യുന.   ഇതുവഴെനി  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  നലഭായമഭായ  വനില
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുല  വനിപണന  ചചലവകേള  കുറയവഭാനുല  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സുസനിര
വരുമഭാനവല ചമചചപട ജൈതീവനിത നനിലവഭാരവല ഉറപഭാക്കുവഭാനുല കേഴെനിയുന. 

(ഡനി)  കേഹൗണ്സനിലനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശകമഭാക്കുനതനിനട്ട്  തഭാചഴെപറയുന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കനി വരുന.

പചക്കറനി  കൃഷനി,  വഭാഴെ  കൃഷനി  എനനിവ  കൂടുതല്  സലങ്ങളനികലക്കട്ട്
വലഭാപനിപനിക്കുകേയുല ഉല്പഭാദനവല ഉല്പഭാദന ക്ഷമതയുല വര്ദനിപനിക്കുകേയുല ചചയ്യുകേ,
പചക്കറനി  കൃഷനിയനില്  വനിജഭാന  വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
ചസമനിനഭാറുകേള, കേര്ഷകേ സമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനികേള കേര്ഷകേര്ക്കുല ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല
പരനിശതീലനങ്ങളുല പഠന യഭാത്രകേളുല സലഘടനിപനിക്കുകേ, മണട്ട് പരനികശഭാധനഭാഫലങ്ങള
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള  കൃഷനി,  സൂക്ഷ്മ  മൂലകേങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗല  മുതലഭായവ
വനികേസനിപനിചചടുക്കുകേ,  മനികേച  നടതീല്  വസ്തുക്കളുചട  ഉല്പഭാദനത്തനിനുള
ധനസഹഭായല  വനിതരണല ചചയ്യുകേ,  വനി.എഫട്ട്.പനി.സനി.ചകേ.  മുകഖനയുള സസഭാശയ
കേര്ഷകേ  സമനിതനികേളുചട  വനികേസനല,  നനിലവനിലള  274  സമനിതനികേളുചട
ശഭാകതീകേരണത്തനിനുള  സഹഭായല  നല്കേല്,  വനിളചവടുപനിനട്ട്  കശഷമുള  വനിള
ലകേകേഭാരലല  ചചയ്യെല്,  ഉല്പനങ്ങളുചട  മൂലലവര്ദന എനനിവയനില് കേര്ഷകേര്ക്കുല
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല പരനിശതീലനല നല്കേല്,  ലഹചടകേട്ട്  പചക്കറനിലത്ത ഉല്പഭാദന
കകേന്ദ്രല  സഭാപനിക്കല്,  മണട്ട്  പരനികശഭാധന  ലഭാബുകേള  സഭാപനിക്കല്,  കൃഷനി
ബനിസനിനസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലഭനിക്കല്,  വനിദലഭാലയങ്ങളനില് പചക്കറനി വനിത്തട്ട് വനിതരണല
നടത്തുകേ,  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രല  സഭാപനിക്കുകേ,  വനിളചവടുപനിനട്ട്
കശഷമുള  നഷല  കുറയനതനിനഭായനി  ചമഭാലബല്  ലറചപനനിങട്ട്  കചമ്പറുകേള
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സഭാപനിക്കുകേ,  അകപഡ  (APEDA)-യുചട  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  പഴെല  പചക്കറനി
പഭായട്ട്  ഹഹൗസുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  ഇടുക്കനി  പഭാകക്കജൈനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ശതീതകേഭാല
പചക്കറനി  കൃഷനി  വലഭാപനല,  കേഭാരറട്ട്  കതീനനിലഗട്ട്  ചമഷതീന,  ജൈലകസഭാതസ്സുകേളുചട
നനിര്മ്മേഭാണ  സഹഭായല  എനനിവ  നടപനിലഭാക്കുകേ,  രഭാഷതീയ  കൃഷനി  വനികേഭാസട്ട്
കയഭാജൈനയുചട  (ആര്.ചകേ.വനി.ലവ.)  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  കകേഭാള  കമഖലയനില്
പചക്കറനി  കൃഷനി  വലഭാപനല  നടപനിലഭാക്കുകേ,  പചക്കറനി  കൃഷനിയനിചല  നൂതന
സഭാകങ്കേതനികേ വനിദലകേള വലഭാപനിപനിക്കല് എനനിവയഭാണട്ട്. 

പഭാര്ട്ണര് കകേരള മനിഷന

25(*145) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    കറഭാജൈനി  എല  .    കജൈഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പഭാര്ട്ണര്  കകേരള  മനിഷന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാല  ഉകദ്ദേശ  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള എചന്തെലഭാല;

(സനി)  എചന്തെലഭാല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജൈലതീല്): 

(എ)  ഉണട്ട്.  2014-ല് നഗരസഭകേളനിലല ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനികേളനിലല
സസകേഭാരല  മൂലധനത്തനില്  ചപഭാതു  നനിര്മ്മേനിതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  ഒരു  കനഭാഡല്
ഏജൈനസനി ആയനിടഭാണട്ട് പഭാര്ട്ണര് കകേരള മനിഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി) (i) നഗരസഭകേളനിലല  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനികേളനിലല  സസകേഭാരല
മൂലധനത്തനില് അടനിസഭാന സഹൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകേ. 

(ii) നഗരസഭകേളനില്  നനിനല  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനികേളനില്
നനിനല ചപഭാതുജൈനങ്ങളക്കട്ട്  കസവനലപ്രഭാപ്തമഭാക്കുകേ.

(iii)അടനിസഭാന സഹൗകേരല വനികേസനത്തനിലൂചട ചതഭാഴെനില് സഭാധലതകേള
ലഭലമഭാക്കുകേ.
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(സനി)  ഇതുവചര  നടത്തനിയനിട്ടുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പ്രകതലകേ  കുറനിപഭായനി
നല്കേനിയനിരനിക്കുന. 

(i) അടനിസഭാന സഹൗകേരല പദതനികേള പബനികേട്ട് ലപ്രവറട്ട് പഭാര്ട്ണര്ഷനിപട്ട്
വഴെനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ ഉത്തരവകേള, നനിയമസലഹനിതകേള,
എഗനിചമന്റുകേള എനനിവ സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിചട്ട് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(ii) പനി.പനി.പനി. പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് പ്രഭാപ്തരഭാക്കുനതനിനഭായനി
പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാര്  ഭരണ  സമനിതനിയനിലള  കമയര്,  ചഡപറ്റ്യൂടനി
കമയര്, നഗരസഭഭാ ചചയര്മഭാന, ലവസട്ട് ചചയര്മഭാന, സഭാനഡനിലഗട്ട്
കേമ്മേനിറനി ചചയര്മഭാന,  പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്,  ചസക്രടറനി,  എഞനിനതീയര്,
മറട്ട് ജൈതീവനക്കഭാര് എനനിവര്ക്കട്ട് വനിശദമഭായ പരനിശതീലന ല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(iii) പനി.പനി.പനി. പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനില് ബഭാങ്കുകേളക്കുല ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളക്കുല വളചര വലനിയ ഉത്തരവഭാദനിത്തല ഉണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
സലസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ബഭാങ്കുകേളുല ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
ചര്ചകേള നടത്തുകേയുല അവര്ക്കുകൂടനി അലഗതീകേരനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനില്
ആര്.എഫട്ട്.കേറ്റ്യൂ.-ഉല അര്.എഫട്ട്.പനി.-യുല പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(iv) സസകേഭാരല  മൂലധന  സലരലഭകേരനില്  കവണത്ര  അവകബഭാധല
ഉളവഭാക്കുനതനിനഭായനി 7 ഇനചവസര് മതീറ്റുകേള സലഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(v) പ്രഭാകദശനികേ സര്ക്കഭാരുകേളുചടയുല ചപഭാതുജൈനങ്ങളുചടയുല തഭാല്പരലങ്ങള
പൂര്ണമഭായുല  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാര്
ഭരണകേര്ത്തഭാക്കളുമഭായനി ചര്ച ചചയട്ട് പദതനികേളുചട കസവനങ്ങളക്കുള
യൂസര് ഫതീസട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(vi) പ്രഭാകദശനികേ സര്ക്കഭാരുകേള ലഭലമഭാക്കനിയ  44  പദതനികേള പ്രഭാരലഭ
സഭാധലതഭാ പഠനത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാക്കുകേയുണഭായനി.

(vii) ഇതനില്  24  പദതനികേളക്കട്ട്  വനിശദമഭായ  സഭാധലതഭാ  പഠനല
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(viii) 1449  കകേഭാടനി രൂപയുചട 17 പദതനികേള ചടണര് (ആര്.എഫട്ട്.കേല്യു.)
നടപടനികേളനികലക്കട്ട് കേടനനിട്ടുണട്ട്.

(ix) 11 പദതനികേളക്കട്ട് ആര്.എഫട്ട്.കേറ്റ്യൂ. ആപനികക്കഷന ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(x) ഇതനില് 7 പദതനികേളക്കട്ട് ഒനനിലധനികേല അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(xi) മൂനട്ട്  കസഭാടര്  ഹഹൗസട്ട്  പദതനികേളുചട  ആര്.എഫട്ട്.പനി.  പ്രഭാകദശനികേ
സര്ക്കഭാരുകേളുചട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

923/2017.
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(xii) രണട്ട് പദതനികേളക്കട്ട് ആര്.എഫട്ട്.പനി. നല്കേനിക്കഴെനിഞ.

(xiii) ഒരു  പദതനിയുചട  ചടകനിക്കല്  ബനിഡുല  ഫനിനഭാനഷലല്  ബനിഡുല
പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ചലറര് ഓഫട്ട് അവഭാര്ഡനിനട്ട് തയ്യെഭാറഭായനിട്ടുണട്ട്.

(xiv) ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  2500  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  പദതനികേള
വനിഭഭാവനല ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(xv) ഇതനില്  1567  കകേഭാടനി  രൂപയുചട പദതനികേളുചട സഭാധലതഭാ പഠനല
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കേഴെനിഞ.

ചചറുകേനിട ഇടത്തരല തുറമുഖങ്ങളുചട വനികേസനല

26 (*146) ശതീ  .   വനി  .   കജൈഭായനി :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനന്ദന :
ശതീ  .   കജൈഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സലസഭാനചത്ത ചചറുകേനിട ഇടത്തരല
തുറമുഖങ്ങളുചട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനല  നടനനിരുനനില  എന  ആകക്ഷപല
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനചത്ത  ഓകരഭാ  തുറമുഖങ്ങളുകടയുല  വനികേസന  സഭാധലതകേള
പ്രകതലകേല പഠനിചട്ട്  സഭാധലമഭായ വനികേസനല സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനട്ട്  പദതനികേള
ആസൂത്രണല ചചയ്തു നടപഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തുറമുഖങ്ങള വഴെനിചയത്തുന ചരക്കുകേള ജൈല മഭാര്ഗ്ഗല ലക്ഷലസഭാനത്തട്ട്
എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉളനഭാടന  തുറമുഖങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിചന്റെ  ആവശലകേതയുകണഭാ;
എങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലസഭാനചത്ത  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളുചട  അവസചയന്തെഭാചണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന കേടനപളനി): 

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സലസഭാനചത്ത  ചചറുകേനിട
തുറമുഖങ്ങളുചട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനനിരുനനിചലനട്ട്  ആകക്ഷപല
ലഭനിചനിടനില.  
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(ബനി)  സലസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  തുറമുഖങ്ങളഭായ  അഴെതീക്കല്,  കബപ്പൂര്,

ചപഭാനഭാനനി,  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  ചകേഭാലല എനതീ തുറമുഖങ്ങളുചട വനികേസന സഭാധലതകേള

പഠന വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഠന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലള വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  കകേരള സലസഭാനത്തട്ട് കകേഭാടപ്പുറല മുതല് ചകേഭാലല വചര നതീണട്ട്

കേനിടക്കുന കദശതീയ ജൈലപഭാത മൂനട്ട് ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി ചരക്കുകേള ലക്ഷലസഭാനത്തട്ട്

എത്തനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖത്തട്ട്  ഒരു

ബര്ത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  പദതനിയനിടനിട്ടുണട്ട്.   കേടല്  മഭാര്ഗ്ഗല  വരുന  ചരക്കുകേള

ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് തുറമുഖത്തട്ട് ഇറക്കനി അവനിചടനനിനല ഉളനഭാടന ജൈലവഭാഹനങ്ങള വഴെനി

അവ  ലക്ഷലസഭാനത്തട്ട്  എത്തനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുല.   ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  ബര്ത്തട്ട്

കേഭായലകുളല  തുറമുഖത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിചന്റെ  പദതനി  രൂപകരഖ  തയ്യെഭാറഭാക്കനി

നല്കേഭാന ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലഗട്ട് വകുപനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  16  ചചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളുല കകേഭാടയല എന ഉളനഭാടന

തുറമുഖവമഭാണട്ട്  തുറമുഖവകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലളതട്ട്.   വനിഴെനിഞ്ഞല,  ചകേഭാലല,  കബപ്പൂര്,

അഴെതീക്കല്  എനതീ  തുറമുഖങ്ങളനില്  നനിലവനില്  ചരക്കട്ട്,  യഭാത്രഭാക്കപലകേള

വനകപഭാകുനണട്ട്.   ചപഭാനഭാനനി  തുറമുഖല  പബനികേട്ട്  ലപ്രവറട്ട്  പഭാര്ടനിസനികപഷന

രതീതനിയനില്  വനികേസനിപനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടനവരുന.   സലസഭാന  ബഡ്ജൈറട്ട്  വനിഹനിതല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്

തുറമുഖത്തനിചന്റെ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല പുകരഭാഗമനിക്കുന.  മറട്ട്  തുറമുഖങ്ങളനില്

ചരക്കട്ട് ഗതഭാഗതവല പഭാസഞര് സര്വതീസുല നനിലവനിലനില.  

ശതീതകേഭാല പചക്കറനി കൃഷനിയുല കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനവല 

27(*147) ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജൈയന :

ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജൈനികമഭാള :

ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ശതീതകേഭാല  പചക്കറനി  കൃഷനി  നടത്തുന  എത്ര

പ്രകദശങ്ങളുചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ശതീതകേഭാല പചക്കറനി  കൃഷനി നടത്തുന കേര്ഷകേചര കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

എചന്തെലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനിക്കഭാരനില്നനിനല കനരനിടട്ട് പചക്കറനി സലഭരനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങ്കേനില് വനിശദഭാലശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ

പ്രവര്ത്തനല ചമചചപടുത്തുനതനിനട്ട് എചന്തെലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനചണനട്ട്

വലകമഭാക്കുകമഭാ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്):  

(എ) ഇടുക്കനി ജൈനിലയനില് വടവട, കേഭാന്തെല്ലൂര്, മൂനഭാര്, മറയൂര്, കദവനികുളല എനതീ

പഞഭായത്തുകേളനിലല വയനഭാടട്ട്  ജൈനിലയനില് ബകത്തരനി,  ചനകനനനി,  അമ്പലവയല്,  കേലറ,

നൂല്പ്പുഴെ,  ചവളമുണ,  തവനിഞ്ഞഭാല്,  പനമരല,  പുല്പളനി എനതീ പഞഭായത്തുകേളനിലല

വലഭാപകേമഭായനി ശതീതകേഭാല പചക്കറനി കൃഷനി ചചയ്തുവരുന. 

(ബനി)  ശതീതകേഭാല പചക്കറനി കൃഷനിക്കുകവണ നടതീല് വസ്തുക്കള സഹൗജൈനലമഭായനി

നല്കുന. അകതഭാചടഭാപല ചഹക്ടര് ഒനനിനട്ട് 15000 രൂപ ധനസഹഭായവല സമയബനനിതമഭായനി

നല്കുന. 

(സനി)  ഉണട്ട്.   കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ പ്രതനിനനിധനി കനരനിടട്ട്  എലഭാ ജൈനിലകേളനിലല

കലലല  നടത്തുന  സലല  സന്ദര്ശനിചട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  വനില  നല്കേനി

പചക്കറനികേള സലഭരനിക്കഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട് വരുന. 

(ഡനി)   കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ വനിപണന ശലഖല വനിപുലമഭാക്കുകേ വഴെനി മഭാത്രകമ
കകേരളത്തനിചല കേര്ഷകേരനില് നനിനള സലഭരണല കേഭാരലക്ഷമമഭാവകേയുള്ളൂ.  എലഭാ
അസലബനി  നനികയഭാജൈകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ  വനിപണനശഭാലകേള
വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന ഈ സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത വനിപണന ശലഖല
വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡുല  സലപകകേഭായുമഭായനി
സഹകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് അവരുചട വനില്പന ശഭാലകേളനില് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ സഭാള
ആരലഭനിക്കുവഭാനുള നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ  കൂടുതല്
വനിപണന  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലഭനിക്കുവഭാനുള  സലല  അനുവദനിചട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്
കകേഭാര്പകറഷനുകേകളഭാടുല  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേകളഭാടുല  അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.  വരുന  5
വര്ഷത്തനിനുളനില്  1000  പുതനിയ  വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലഭനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 
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മഭാലനിനലസലസരണല

28 (*148) ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജൈട്ട് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് മഭാലനിനലസലസരണല ശഭാസതീയമഭായനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനികകേന്ദ്രതീകൃത ഉറവനിടമഭാലനിനല സലസരണല ജൈനകേതീയ
പ്രസഭാനമഭാക്കഭാന നടത്തുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
എചന്തെലഭാല നടപടനികേള ഉണഭാകുചമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശഭാസതീയ മഭാലനിനല സലസരണല ഒരു സലസഭാരമഭായനി വളര്ത്തനിചയടുക്കു
നതനിനട്ട് മുനലകേചയടുക്കുകമഭാ;

(സനി) ജൈനകേതീയഭാസൂത്രണവല സഭാക്ഷരതഭായജവല കപഭാചല മഭാലനിനല സലസരണല
ഒരു ജൈനകേതീയ സലരലഭമഭാക്കനി തതീര്ക്കഭാനുള പദതനികേള ആസൂത്രണല ചചയ്തു നടപഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജൈലതീല്  ):  

(എ)  ഉണട്ട്.  1994- ാാമഭാണനിചല  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജൈട്ട്/നഗരപഭാലനികേ
ചടങ്ങള പ്രകേഭാരല ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്, മുനനിസനിപഭാലനിറനി, കകേഭാര്പകറഷന പരനിധനിയനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കചപടുന  മഭാലനിനലത്തനിചന്റെ  കശഖരണല,  പരനിവഹണല,  സലസരണല
എനനിവ  അതഭാതട്ട്  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപനത്തനിചന്റെ  അനനിവഭാരല
ചുമതലയഭാണട്ട്.  മഭാലനിനല  സലസരണല  ശഭാസതീയമഭായനി  നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി
ശുചനിതസമനിഷന മുകഖന സലസഭാന പഭാന ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ശുചനിതസ  കകേരളല
പദതനിയുല സസച്ഛഭഭാരതട്ട് മനിഷന (ഗഭാമതീണ്), സസച്ഛട്ട്ഭഭാരതട്ട് മനിഷന (അര്ബന) എനതീ
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുചട ഭഭാഗമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല നടത്തനിവരുനണട്ട്.  ഈ
പദതനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  വനികകേന്ദ്രതീകൃത മഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
ഊനല്  നല്കേനിവരുനതട്ട്.  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനി
വനിഹനിതത്തനിചന്റെ  10%  തുകേ മഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തണചമനട്ട്
30-6-2016-ചല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  2037/2016/തസസഭവ  പ്രകേഭാരല  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി&സനി)  നനിലവനില്  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുചടയുല  സര്ക്കഭാര്

വകുപട്ട്/ഏജൈനസനികേളുചടയുല  കനരനിട്ടുള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭായഭാണട്ട്  ഇവ നടപനിലഭാക്കനി

വരുനതട്ട്.  അകതസമയല  ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജൈനങ്ങളഭാചകേ  ഏചറടുക്കുകേയുല

ശഭാസതീയ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  രതീതനികേളക്കട്ട്  അനുകരഭാധമഭായനിട്ടുള  മകനഭാഭഭാവവല

ശതീലങ്ങളുല രൂപചപടുത്തനി  പുതനിയ ഒരു പഹൗരസലസഭാരമഭായനി  വളര്ത്തനിചയടുത്തഭാല്

മഭാത്രകമ  കകേരളല  കനരനിടുന  മഭാലനിനല  പ്രശത്തനിനട്ട്  സഭായനിയഭായ  പരനിഹഭാരല

കേഭാണുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള്ളൂ. ആയതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനികലക്കുള ചനിന്തെയുല ചര്ചയുല

ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജൈനകേതീയഭാസൂത്രണല,  സഭാക്ഷരതഭായജല  മഭാതൃകേയനില്  വന

ജൈനപങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാചടയുള പ്രവര്ത്തനമഭാക്കനി ഇതട്ട്  മഭാറ്റുന കേഭാരലല ഗഹൗരവമഭായനി

ആകലഭാചനിച്ചുവരുന. 

പരസല കഹഭാര്ഡനിലഗുകേളക്കുള സമഗ വലവസ

29(*149)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തുടനതീളല  സഭാപനിചനിട്ടുള  പരസല  കഹഭാര്ഡനിലഗുകേളുചട

സുരക്ഷനിതതസവല  മറ്റുല ശദനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില് എചന്തെലഭാല  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണുളചതനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വലനിയ  പരസല  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  സസതീകേരനികക്കണ

മഭാനദണ്ഡങ്ങള, ഇതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കുവഭാനുള അധനികേഭാരല എനനിവ വലവസചചയട്ട്

നനിയമല ചകേഭാണ്ടുവരുകമഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പരസല കഹഭാര്ഡനിലഗുകേള കറഭാഡനികനഭാടട്ട് കചര്നട്ട് രഭാത്രനിയനില് പ്രകേഭാശകത്തഭാചട

വയനതട്ട് കേഭാരണല ലഡ്രൈവര്മഭാരുചട ശദ മഭാറുകേയുല അതുവഴെനി അപകേടമുണഭാകുനതുമഭായുള

പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  പരസല  കഹഭാര്ഡനിലഗുകേളനില്

നനിനട്ട് നനികുതനി പനിരനിക്കുവഭാന ഒരു ഏകേതീകൃത സസഭഭാവമനിചലന കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) എങ്കേനില് ഇതനിചനലഭാല ഉതകുന ഒരു സമഗ വലവസഥ ചകേഭാണ്ടുവരുകമഭാചയനട്ട്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജൈലതീല്  ) :  

(എ) കകേരള പഞഭായത്തട്ട് രഭാജൈട്ട് ആക്ടട്ട് 209 സനി വകുപ്പുപ്രകേഭാരല അനധനികൃതമഭായ
പരസലങ്ങള  നതീക്കല  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  അധനികേഭാരല
നല്കുനണട്ട്. 1999-ചല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറതീസട്ട് (ചപഭാതു ചതരുവകേളനിലല ചപഭാതു
സലങ്ങളനിലല കേമഭാനങ്ങളുല പരസല കബഭാര്ഡുകേളുല സഭാപനിക്കല്) ചടങ്ങളനിചല 3, 4,
5,  6,  7  പ്രകേഭാരമുള നടപടനിക്രമങ്ങള പരസലകഹഭാര്ഡനിലഗുകേള സഭാപനിക്കുനതനിചനക്കുറനിചട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കുന. 6 -1 -2014 ചല സ.ഉ. (ലകേ)നമ്പര് 194/14/ത.സസ.ഭ.വ നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  ചപഭാതു  നനിരത്തുകേളനിചല  ലവദല്യുതനി  കേഭാലകേളനിലല  ചപഭാതു
സലങ്ങള  കേകയ്യെറനിയുല  സഭാപനിചനിട്ടുള  പരസലകബഭാര്ഡുകേള  നതീക്കല  ചചയ്യുനതനിനുല
പകേരല സലവനിധഭാനല ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുല ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇകപഭാള തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരചമഭാരു പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ഡനി)  ഉണട്ട്. 

(ഇ)  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജൈട്ട്  ആക്ടട്ട്  209-ാം  വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരല
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  ഈടഭാകക്കണ്ടുന  പരസല  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  ഈ
ആവശലഭാര്ത്ഥല സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന നനിരക്കനില് കുറയഭാന പഭാടനിലഭാത്തതഭാചണനട്ട്
വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്. ഇപ്രകേഭാരല നനിക്ഷനിപ്തമഭായ അധനികേഭാരല വനിനനികയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  25-7-2002-ചല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്.128/2002/ത.സസ.ഭ.വ.  നമ്പരഭായനി
പുറചപടുവനിച  ഉത്തരവനില്  പരസല  പലകേകേളുചട  (കഹഭാര്ഡനിലഗുകേള)  കമലള
പരസലവല  കനഭാണ്  ഇലറ്റ്യൂമനികനറഡട്ട്  ലസചചസനുകേളുചട  രൂപത്തനിലള  വഭാള
കപഭാസറുകേളക്കുല  ചുമത്തഭാവന  പരസല  നനികുതനിയുചട  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കട്ട്  1.00
ചതുരശമതീറര് വചരയുള സലത്തനിനട്ട്  10  രൂപയുല  1.00  ചതുരശമതീററനിലധനികേവല
2.50 ചതുരശമതീറര്  വചരയുമുള  സലത്തനിനട്ട്  20  രൂപയുല  അതനില്  കൂടുതലള
ഓകരഭാ  ചതുരശമതീററനിനുല  10  രൂപയുമഭാണട്ട്  നനിശ്ചയനിക്കചപടനിട്ടുളതട്ട്.  ഈ
ആവശലത്തനികലക്കഭായനി  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  പഭാസഭാക്കുന  ലബലഭായനില്
പരസലനനികുതനി  നനിരക്കുകേള  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്
കുറയഭാചത അതഭാതട്ട് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് നനികുതനി നനിശ്ചയനിചട്ട് പനിരനിചചടുക്കുനതനിനട്ട്
അധനികേഭാരമുണട്ട്. ഏകേതീകൃത പരസലനനികുതനി നനിരക്കുകേള (ഉപരനിപരനിധനി) നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനട്ട്
പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജൈട്ട്  ആക്ടനില്  നനിലവനില്  വലവസ  ചചയനിടനില.  1999-ചല  കകേരള
മുനനിസനിപഭാലനിറതീസട്ട് ആക്ടട്ട് ചസക്ഷന 271 പ്രകേഭാരല മുനനിസനിപല് പ്രകദശത്തട്ട് പരസലല
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന  ഏചതഭാരഭാളുല  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അലഗതീകേഭാരകത്തഭാചട  അതതട്ട്
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നഗരസഭഭാ  കേഹൗണ്സനില്  പ്രകമയലമൂലല  നനിശ്ചയനിക്കുന  നനിരക്കുകേളനില്  നനികുതനി
നല്കകേണതഭാണട്ട്.  ഈ പരസല നനികുതനി നനിരക്കുകേള ഈ ആവശലഭാര്ത്ഥല സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന നനിരക്കനില് കുറയഭാന പഭാടനിലഭാത്തതഭാചണനട്ട് വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്. 

വനിഴെനിഞ്ഞല തുറമുഖല

30(*150)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജൈഭാര്ജൈട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഴെനിഞ്ഞല  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണല  ഏതു  ഘടല  വചരയഭായനി  എനട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  ഇതനിചന്റെ  ഇകപഭാഴെചത്ത  അവസ  എചന്തെനല  എചന്തെഭാചക്ക
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനചവനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന കേടനപളനി) : 

(എ&ബനി)  വനിഴെനിഞ്ഞല തുറമുഖത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഓകരഭാ
ഘടത്തനിലല വനിലയനിരുത്തനി വരുനണട്ട്.  തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചന്റെ ഇകപഭാഴെചത്ത
അവസ ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല  നടത്തനിപനിനുമുള  കേണ്സഷന  കേരഭാര്
കേണ്സഷനയര്  ആയ  അദഭാനനി  വനിഴെനിഞ്ഞല  കപഭാര്ടട്ട്  ലപ്രവറട്ട്
ലനിമനിറഡുമഭായനി  ഒപനിടതനിചനത്തുടര്നട്ട്  2015  ഡനിസലബര്  5-ാം
തതീയതനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.

2. മണട്ട്  പരനികശഭാധന,  സര്കവ,  കബക്കട്ട്  വഭാടറനിചന  ബനനിപനിക്കുന
കറഭാഡനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല, ഭഭാഗനികേമഭായുള dredging & reclamation
എനനിവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.   കബക്കട്ട്  വഭാടറനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  (150
മതീറര് പൂര്ത്തനിയഭായനി) പുകരഭാഗമനിക്കുന.

3. പദതനിക്കട്ട്  ആവശലമഭായുള  ചമഭാത്തല  ഭൂമനിയഭായ  91  ചഹക്ടറനിചന്റെ
90%  ഏചറടുത്തുകേഴെനിഞ.  പദതനിക്കഭായുള  ജൈലവനിതരണ
സലവനിധഭാനല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുല ലവദല്യുതനി  എത്തനിക്കുനതനിനുള
പ്രസരണ സലവനിധഭാനങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാണല ആരലഭനിക്കുകേയുല ചചയ്തു.

4. ചറയനില് കേണക്ടനിവനിറനിക്കട്ട് കവണനിയുള കേരടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ഉപകദശകേരഭായ
ചറയനില് വനികേഭാസട്ട്  നനിഗല ലനിമനിറഡട്ട്  (RVNL)  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനട്ട് ചറയനില് മനഭാലയത്തനിചന്റെ അലഗതീകേഭാരല ലഭനിചകശഷല ഭൂമനി
ഏചറടുക്കലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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(ii)  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

ആനയറ കേര്ഷകേ ഭവന

1 (1003)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2006-2011  കേഭാലചത്ത സര്ക്കഭാര് ആരലഭനിച തനിരുവനന്തെപുരചത്ത ആനയറയനിലള
'കേര്ഷകേ  ഭവന'  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തുനതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

2006-2011  കേഭാലചത്ത  സര്ക്കഭാര്  ആരലഭനിച  'കേര്ഷകേ  ഭവനല'  മറട്ട്
സലസഭാനങ്ങളചക്കലഭാല മഭാതൃകേയഭാണട്ട്.  ഔകദലഭാഗനികേ ആവശലങ്ങളക്കഭായനി തലസഭാന
നഗരനിയനില്  എത്തുന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  (ദനിനലപ്രതനി  50  രൂപ)
ഏറവല  സഹൗകേരലപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്  തഭാമസസഹൗകേരലല  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി യഥഭാര്ത്ഥ കേര്ഷകേരഭാചണനട്ട് ചതളനിയനിക്കുന ഐഡനി  (തനിരനിചറനിയല്)
കേഭാര്ഡട്ട്,  കൃഷനി  ആഫതീസറുചട  ശനിപഭാര്ശ  എനതീ  കരഖകേള  നല്കകേണതുണട്ട്.
കൂടഭാചത  വനിവനിധ  പരനിശതീലനങ്ങളക്കഭായനി  എത്തുന  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല
തഭാമസസഹൗകേരലല  നല്കുനണട്ട്.  രണട്ട്  കേനിടക്കകേള  വനിതമുള  26  മുറനികേളനില്
7  എണല  ശതീതതീകേരനിചതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കേര്ഷകേ  ഭവനല  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്
സഹൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   

കൃഷനി ഭവനുകേളനില് ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന തസനികേകേള

 2 (1004)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചലക്കര നനികയഭാജൈകേ മണ്ഡലത്തനില്  ഉളചപടുന കൃഷനി  ഭവനുകേളനില്
ഏചതലഭാല തസനികേകേള ഒഴെനിഞകേനിടക്കുനണട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രഭാധഭാനലമുള  ഈ  പ്രകദശചത്ത  കൃഷനിഭവനുകേളനില്
ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന  തസനികേകേളനില്  നനിയമനല  നടത്തുനതനിനട്ട്  മുന്തെനിയ  പരനിഗണന
നല്കുകമഭാ; എങ്കേനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലശല വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കചലക്കര നനികയഭാജൈകേ മണ്ഡലത്തനിചല കദശമലഗലല,  പഴെയന്നൂര് എനതീ
കൃഷനി  ഭവനുകേളനില് കൃഷനി  ഓഫതീസറുചടയുല  കചലക്കര,  വളകത്തഭാള നഗര് കൃഷനി
ഭവനുകേളനില് കൃഷനി അസനിസന്റെനിചന്റെയുല ഓകരഭാ ഒഴെനിവകേള വതീതല നനിലവനിലണട്ട്. 

(ബനി)  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന  തസനികേകേളനില്  നനിയമനല  നടത്തുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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ചനലട്ട്ല്ല് ഉല്പഭാദനല

3 (1005)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദു  ല :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തനിചന്റെ  ചനലല്പഭാദനല  ഇനനിയുല  സലസഭാനത്തനിചന്റെ
ആവശലത്തനിനനുസരനിചട്ട് ഉയര്നനിടനിചലന കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  ലഭലമഭായ  പരമഭാവധനി  ചനല്പഭാടങ്ങളനില്  കൃഷനി  ഇറക്കനി
സലസഭാനത്തനിചന്റെ ചനലല്പഭാദനല വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുറലഭാടനി നനികയഭാജൈകേ മണ്ഡലത്തനിചല കവളല,  ആയകഞരനി,  തനിരുവള്ളൂര്,
മണനിയൂര്  എനതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  ഏതഭാണട്ട്  മുന്നൂറട്ട്  ചഹക്ടര്  ചനല്പഭാടല
കൃഷനികയഭാഗലമലഭാചത തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കേനില് മലബഭാറനിചന്റെ ചനലറയഭായ ഈ കകേഭാള നനിലങ്ങള കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
പ്രകതലകേ പഭാകക്കജൈനിനട്ട് രൂപല നല്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  തരനിശുകേനിടക്കുന  ചനല്പഭാടങ്ങള,  കേഭായല്  പ്രകദശങ്ങള
എനനിവ  ഘടലഘടമഭായനി  ചനല്കൃഷനിക്കട്ട്  ഉപയുകമഭാക്കനി  സലസഭാനചത്ത
ചനല്കൃഷനി  വനിസതീര്ണല  നനിലവനിലള  1.94  ലക്ഷല  ചഹക്ടറനില്  നനിനട്ട്  3  ലക്ഷല
ചഹക്ടറഭായനി വര്ദനിപനിക്കുനതനികനഭാചടഭാപല മറട്ട്  ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനികേള
ഉയര്ന സഭാകങ്കേതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി ചനലനിചന്റെ ഉല്പഭാദനക്ഷമത
2836  കേനികലഭാഗഭാല/ചഹക്ടറനില്  നനിനട്ട്  3000  കേനികലഭാഗഭാല/ചഹക്ടറഭായനി  ഉയര്ത്തനി
അതുവഴെനി  ആചകേ  ഉല്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.
കൂടഭാചത കേരചനല്കൃഷനി 5 വര്ഷല ചകേഭാണട്ട് 1  ലക്ഷല ചഹക്ടറഭായനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  

(സനി) ഉണട്ട്. 

(ഡനി)  മലബഭാറനിചന്റെ ചനലറയഭായ ഈ പ്രകദശങ്ങള സമുദനനിരപനില് നനിനല
തഭാഴഭാണട്ട് സനിതനിചചയ്യുനതട്ട്.   ഈ പ്രകദശത്തട്ട് ഉപട്ട് ചവളല കേയറഭാറുണട്ട്. RIDF
ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഈ  പ്രകദശങ്ങള  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനി  ചനല്കൃഷനി
ശകനിചപടുത്തുവഭാനുള നടപടനി സസതീകേരതീക്കുനതഭാണട്ട്.  
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പനി. എല. ചകേ. എസട്ട്. ലവ. പദതനി

4 (1006)  ശതീ  .    അനൂപട്ട് കജൈക്കബട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായട്ട്  കയഭാജൈന  (PMKSY)  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏചതലഭാചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുചട നടത്തനിപനിനട്ട് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള വകുപ്പുകേള
ഏചതലഭാചമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേചളയുല
ചുമതലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള ഏചതലഭാചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പനി.എല.ചകേ.എസട്ട്.ലവ.  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേ
ലഭലമഭാക്കുന രതീതനി വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  ഈ  പദതനിക്കട്ട്  ഇകപഭാള  അനുവദനിചനിട്ടുള  തുകേ  എത്രചയനല  അവ
ഏതുതരല പണനികേളചക്കനല വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായട്ട്  കയഭാജൈന  പദതനില്  ഉളചപടുത്തനി
ചചക്കട്ട്ഡഭാമുകേള,  നലഭാബണട്ട്,  വഭാടര്ടഭാങ്കേട്ട്,  കൃഷനിയഭാവശലത്തനിനുള  കുളങ്ങള,
ഫതീല്ഡട്ട് ബണനിലഗട്ട്,  കകേഭാണ്ടൂര് ബണനിലഗട്ട്,  മഴെചവള സലഭരണനികേള,  മഴെക്കുഴെനികേള,
കേനിണര്  കുഴെനിക്കല്,  റതീചഭാര്ജനിലഗട്ട്,  പമ്പട്ട്ചസറ്റുകേള  സഭാപനിക്കല്,  കതഭാടുകേളുചട
പഭാര്ശസഭനിത്തനി സലരക്ഷണല,  ഫതീല്ഡട്ട് കേനഭാലകേള നനിര്മ്മേനിക്കല്,  സൂക്ഷ്മ  ജൈലകസചനല,
നനിലവനിലള  ചചറുകേനിട  വനകേനിട  ജൈലകസചന  പദതനികേളുമഭായനി  ബനചപട
പ്രവൃത്തനികേള തുടങ്ങനിയ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  കൃഷനി,  ഗഭാമവനികേസന,  ജൈലകസചന  വകുപ്പുകേള
ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന. 

(സനി) വഭാടര്ചഷഡട്ട് അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഗഭാമവനികേസന  വകുപനിചനയുല  ചചറുകേനിട  വനകേനിട  ജൈലകസചനവമഭായനി  ബനചപട
പ്രവൃത്തനികേള  ജൈലകസചന  വകുപനിചനയുല  വരളചചയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ ജൈലസലരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേളുല പരനിശതീലനവല നല്കുനതനിനട്ട് കേ കൃഷനി
വകുപനിചനയുല ചുമതലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന. 
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(ഡനി)  കകേന്ദ്ര കൃഷനി,  ഗഭാമ വനികേസന ജൈലവനിഭവ മനഭാലയങ്ങളുചട വഭാര്ഷനികേ
ബഡ്ജൈറ്റുകേളനില് ഈ പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള തുകേ സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലഭലമഭാവകേയുല സലസഭാന സര്ക്കഭാര് സലസഭാന വനിഹനിതല കൂടനി കചര്ത്തട്ട് അതഭാതട്ട്
വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  സലസഭാനതല  കേമ്മേനിറനി  അലഗതീകേരനിച  കപ്രഭാജൈക്ടുകേള  നടപനിലഭാക്കുകേയുല
ചചയ്യുല. 

(ഇ)  ഗഭാമ  വനികേസന  വകുപനിനട്ട്  11.37  കകേഭാടനി  രൂപയുല  കൃഷനി  വകുപനിനട്ട്
23  കകേഭാടനി  രൂപയുല  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  തുകേ  ചചക്കട്ട്
ഡഭാമുകേള,  നലഭാബണട്ട്,  വഭാടര്ടഭാങ്കേട്ട്,  കൃഷനിയഭാവശലത്തനിനുള  കുളങ്ങള,  ഫതീല്ഡട്ട്
ബണനിലഗട്ട്,  കകേഭാണ്ടൂര് ബണനിലഗട്ട്,  മഴെചവള സലഭരണനികേള,  മഴെക്കുഴെനികേള,  കേനിണര്
കുഴെനിക്കല്,  റതീചഭാര്ജനിലഗട്ട്,  പമ്പട്ട്ചസറ്റുകേള സഭാപനിക്കല്,  കതഭാടുകേളുചട  പഭാര്ശസഭനിത്തനി
സലരക്ഷണല,  ഫതീല്ഡട്ട്  കേനഭാലകേള നനിര്മ്മേനിക്കല്,  സൂക്ഷ്മ  ജൈലകസചനല,  നനിലവനിലള
ചചറുകേനിട  വനകേനിട  ജൈലകസചന  പദതനികേളുമഭായനി  ബനചപട  പ്രവൃത്തനികേള
തുടങ്ങനിയ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.    

ലജൈവ കൃഷനി

5 (1007) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   കറഭാജൈനി എല  .   കജൈഭാണ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജൈഭാസഫട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലജൈവ  കൃഷനി  രതീതനി  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന
എചന്തെലഭാല കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണല ചചയ്തു നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാല  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേള
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 10-2-2010-ചല സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 39/2010 കൃഷനി പ്രകേഭാരല സലസഭാനത്തട്ട്

ലജൈവകൃഷനി  നയല  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  തുടര്നട്ട്  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ

സര്വകേലഭാശഭാലയുചട ആഭനിമുഖലത്തനില് പചക്കറനിയനിചല കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട അലശല

പരനികശഭാധനിചട്ട് തനിടചപടുത്തുകേയുല തുടര്നട്ട് പത്ര-ദൃശല മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുല
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ആകരഭാഗലസഭാമൂഹല  പ്രവര്ത്തകേര്  വലഭാപകേമഭായനി  പ്രചരണല  നല്കുകേയുല  ചചയ്തു.

ഇകതത്തുടര്നട്ട്  ചപഭാതുജൈനങ്ങളുചട  ഇടയനില്  ലജൈവകൃഷനിയുചട  ആവശലകേത

സലബനനിചട്ട്  അവകബഭാധല  സൃഷനിക്കചപടുകേയുല  ജൈനങ്ങള ലജൈവ കൃഷനിയനികലക്കട്ട്

ആകൃഷരഭാകേഭാന  കേഭാരണമഭാവകേയുല  ചചയ്തു.  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിത

ജൈനിലയഭായ  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ആണട്ട്  ലജൈവകൃഷനിയനികലക്കട്ട്  ആദലല  തനിരനിഞ്ഞതട്ട്.

ഇതനിനഭായനി വനിവനിധ തലങ്ങളനിലഭായനി പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുല കബഭാധവല്ക്കരണ

പരനിപഭാടനികേളുല സലഘടനിപനിച്ചു. ലജൈവകൃഷനിയനികലക്കട്ട് തനിരനിഞ്ഞ നനികയഭാജൈകേ മണ്ഡലങ്ങളക്കട്ട്

അവഭാര്ഡട്ട് ഇനത്തനില് 10 ലക്ഷല രൂപയുല 8 മണ്ഡലങ്ങളക്കട്ട് കപ്രഭാതഭാഹന സമ്മേഭാനമഭായനി

1,00,000  രൂപ വതീതവല നല്കേനി.  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുല കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുമഭായനി

ഒനഭാല സഭാനത്തനിനട്ട് 3 ലക്ഷല രൂപ വതീതവല കപ്രഭാതഭാഹന സമ്മേഭാനമഭായനി 50,000

രൂപ  വതീതവല  നല്കേനി.  കപ്രഭാതഭാഹന  സമ്മേഭാനമഭായനി  28  പ ഞഭായത്തുകേളക്കുല

സമ്മേഭാനല നല്കുകേയുണഭായനി.  എലഭാ ജൈനിലകേളനിലല ലജൈവ കൃഷനി വലഭാപനത്തനിനഭായനി

ലജൈവ സകന്ദശകൃഷനിയഭാത്ര സലഘടനിപനിച്ചു. 

(ബനി)

•  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില് വനിഷഭാലശല അടങ്ങനിയതുമൂലമുള ആകരഭാഗലപ്രശങ്ങള
സലബനനിചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണല,  ലജൈവകൃഷനി  വലഭാപനല  എനനിവ
നടപനിലഭാക്കുകേ. 

• സുരക്ഷനിതമഭായ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  കേര്ഷകേചര
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ. 

• കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ  ലജൈവവളങ്ങള  കൃഷനിയനിടത്തനില്  തചന
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ. 

• ലജൈവ  ഉല്പനങ്ങളുചട  വനിപണനത്തനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  സലവനിധഭാനല
ഏര്ചപടുത്തുകേ. 

• ലജൈവകേതീടനഭാശനിനനിയുചട ഉപകയഭാഗല കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ. 

(സനി)  കൃഷനി  ഡയറക്ടകററനില്  കസറട്ട്  ഒഭാര്ഗഭാനനികേട്ട്  ഫഭാമനിലഗട്ട്  ചസല്
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല ഒരു കസറട്ട് കകേഭാ-ഒഭാര്ഡനികനറര്, ഒരു ചടകകഭാളജൈനി മഭാകനജൈര്, രണട്ട്
ചഫസനിലനികററര്മഭാര് എനനിവചര നനിയമനിക്കുകേയുല കൂടഭാചത കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഒഴെനിചകേയുള
13  ജൈനിലകേളനില്  ഓകരഭാ  ചടകകഭാളജൈനി  മഭാകനജൈര്,  ചഫസനിലനികററര്  എനനിവചരയുല
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയുചട  പ്രവര്ത്തനല  ചമചചപടുത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള
ആരലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ. 
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അഭയ കേര്ഷകേ ചപനഷന

6(1008)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കൃഷനിവകുപട്ട് നടപഭാക്കനി വരുന അഭയ കേര്ഷകേ ചപനഷന എത്രകപര്ക്കട്ട്
നല്കേനിവരുനചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ചപനഷന നല്കുനതനില് ഇകപഭാള കുടനിശനികേയുകണഭാ; എത്രമഭാസചത്ത
കുടനിശനികേയഭാണട്ട്  ചകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാനുളളചതനല അതട്ട്  എനകത്തയട്ട് ചകേഭാടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കുചമനല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ചപനഷന  പ്രതനിമഭാസല  എത്ര  രൂപയഭാചണനല  ഇതട്ട്
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ഗുണകഭഭാകഭാക്കചള  ചതരചഞ്ഞടുക്കുനതനിനുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  അഭയ കേര്ഷകേ ചപനഷന എന കപരനില് ചപനഷന പദതനി കൃഷനി
വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുനനില. 

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.  

ലജൈവ പചക്കറനി കൃഷനി

7 (1009)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേൾക്കു കേതീഴെനില് വരുനതുല ഉപകയഭാഗ ശൂനലമഭായനി
കേനിടക്കുനതുമഭായ  സലല  ലജൈവ  പചക്കറനി  കൃഷനിക്കഭായനി  പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തുന
കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഭൂമനിയനില് ലജൈവ പചക്കറനി കൃഷനി ചചയ്യുനതനിനുള അനുവഭാദല
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ഏചതങ്കേനിലല  വകുപട്ട് സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങ്കേനില് ഇതുമഭായനി
ബനചപടട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി സലബനനിച വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുചടയുല  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചടയുല
ലകേവശത്തനിലള  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന  സലങ്ങളനില്  ലജൈവ  പചക്കറനി  കൃഷനി
നടത്തുനതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശല  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ബനചപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. 
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ലജൈവ ലവപനിന പദതനി

8  (1010)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലജൈവ  ലവപനിന  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  മതീരനപുഴെ  ആഴെല
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുല  അതുവഴെനി  നതീചരഭാഴുക്കുല  മതലസമ്പത്തുല  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുല
നടപടനി സസതീകേരനിചനിരുനകവഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുന ഏജൈനസനി
ഏചതനല, എത്ര തുകേയഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി അനുവദനിചനിരനിക്കുനചതനല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആഴെല  വര്ദനിപനിക്കല്  പ്രവൃത്തനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  തടസങ്ങള
ഉചണങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങ്കേനില് തടസല നതീക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച നടപടനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി വതീരല പുഴെയുചടയുല മറട്ട് അനുബന കതഭാടുകേളുചടയുല
ആഴെല  വര്ദനിപനിക്കലമഭായനി  ബനചപടട്ട്  നബഭാര്ഡട്ട്  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.  XX-ല്
ഉളചപടുത്തനി  3691.78  ലക്ഷല  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്.
ലജൈവ  ലവപനിന  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  4  കേനി.  മതീ.  നതീളത്തനില്  വതീരലപുഴെ,
വഭാരഭാപ്പുഴെ  കേഭായല്,  ചഭാത്തനഭാടട്ട്  കേഭായല്  തുടങ്ങനിയവ  ആഴെല  കൂട്ടുനതനിനഭായനിടഭാണട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്. ടനി പ്രവൃത്തനി 10 റതീച്ചുകേളഭായനി തനിരനിക്കുകേയുല അതനില്
7  വര്ക്കുകേളുചട ചടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളതുമഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള  3
പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  കേര്ഷകേരുചടയുല  എല.എല്.എ. -യുചടയുല  നനിര്കദ്ദേശല  അനുസരനിചട്ട്
എസനികമറട്ട്  റനിലവസട്ട്  ചചയ്യുനതനിനുള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ചടണര്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച  7  വര്ക്കനില്  3  വര്ക്കുകേളുചട  ഇനനിഷലല്  ചലവല്
എടുക്കുകേയുല ഒരു വര്ക്കട്ട് ആരലഭനിക്കുകേയുല ചചയ്തു. 

(ബനി)  ടനി  പ്രവ കൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുന  ഏജൈനസനി
കകേരള ലഭാന്റെട്ട് ഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ആണട്ട്.  ടനി പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  3691.78
ലക്ഷല രൂപയുചട ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്.  

(സനി)  ചടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷല  കകേഭാണ്ടഭാക്ടറുമഭായനി
എഗനിചമന്റെട്ട്  ചവചട്ട്  ആരലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള  ചനില  പ്രഭാകദശനികേ  വലകനികേളുചട
പരഭാതനിചയത്തുടര്നട്ട്  നനിര്ത്തനിവയഭാന  കകേരള  കകേഭാസല്  കസഭാണ്  മഭാകനജൈട്ട് ചമന്റെട്ട്
പ ഞഭായത്തനികനഭാടട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിചനത്തുടര്നട്ട്  വര്ക്കുകേള  നനിര്ത്തനി
വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിചന്റെ  തുടര്  നടപടനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  കകേഭാസല്
കസഭാണ്  മഭാകനജൈട്ട് ചമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിക്കുല  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാന
വകുപട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കുല നനിര്മ്മേഭാണല പുനരഭാരലഭനിക്കുവഭാനുള അനുമതനി ആവശലചപടട്ട്
കേത്തട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  
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പഴെല പചക്കറനികേളനിചല കേതീടനഭാശനിനനി പ്രകയഭാഗല

9(1011)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജൈഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതരസലസഭാനങ്ങളനില് നനിനല വരുന പഴെങ്ങളനിലല പചക്കറനികേളനിലല
മഭാരകേമഭായ രതീതനിയനില് കേതീടനഭാശനിനനി പ്രകയഭാഗനിക്കുനതട്ട് കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് പരനികശഭാധന
നടത്തുനതനിനുല,  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  എന്തെട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുനചതനല
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലജൈവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള
എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇതര സലസഭാനങ്ങളനില് നനിനട്ട് വരുന പഴെല,  പചക്കറനി സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചട്ട് കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട വനിഷഭാലശത്തനിചന്റെ കതഭാതട്ട് ചവളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ
കകേഭാകളജൈനിചല കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ വനിഷഭാലശ പരനികശഭാധന ലകബഭാറടറനിയനില്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല  റനികപഭാര്ടട്ട്  പരസലചപടുത്തുകേയുല  ചചയ്തുവരുന.  ഇതുവഴെനി
ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരചത്തപറനി  അവകബഭാധല  ഉണഭാകുന.  പരനികശഭാധനഭാ
ഫലങ്ങളനില്  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമപ്രകേഭാരല  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട
അളവട്ട്  കൂടുതലഭാചണങ്കേനില് നനിയമപ്രകേഭാരല നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചചക്കട്ട്കപഭാസകേളനില്ക്കൂടനി അനലസലസഭാനങ്ങളനില്നനിനല ചകേഭാണ്ടുവരുന
പചക്കറനികേളുചട ഉറവനിടല ചസയനില്സട്ട് ടഭാകട്ട് വകുപനിചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട കേചണത്തനി
ആ വനിവരല അതഭാതട്ട്  സലസഭാനങ്ങളനിചല ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുമഭായനി
ആകലഭാചനിചട്ട് തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനുല പദതനിയുണട്ട്.  

സലസഭാനചത്ത  എലഭാ  ജൈനിലകേളനിലല  പഴെല,  പചക്കറനികേളനിചല  വനിഷഭാലശല
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള ഓകരഭാ  ലഭാബട്ട്  വതീതല  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  കൃഷനി വകുപട്ട്
പദതനി തയ്യെഭാറഭാക്കനി വരുന.  കൂടഭാചത അയല് സലസഭാനങ്ങളനിചല കകേരളകത്തഭാടട്ട്
കചര്നട്ട്  കേനിടക്കുന  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനിലള  പചക്കറനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  അമനിത
കേതീടനഭാശനിനനി  ഉപകയഭാഗത്തനിചന്റെ  ദൂഷലവശങ്ങചളക്കുറനിച്ചുല  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി
ഉല്പഭാദനചത്തക്കുറനിച്ചുല കബഭാധവല്ക്കരണല നടത്തുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എഫട്ട്.ഐ.ബനി.
മുകഖന ടനി പ്രകദശചത്ത പത്രങ്ങളനില് പ്രഭാകദശനികേ ഭഭാഷയനില് വഭാര്ത്ത നല്കേഭാനുള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

(ബനി)  നല കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായ ഭക്ഷല  വസ്തുക്കള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  292  കസറുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിച്ചു.
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ഒരു കസറനില് 15 മുതല് 25 ചഹക്ടര് സലത്തട്ട് നല കൃഷനി മുറകേള പഭാലനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേര്ശന കമല്കനഭാടത്തനില് കൃഷനി ആരലഭനിക്കുല. 13  ജൈനിലകേളനിചല
146  കബഭാക്കുകേളനിലല  2  കസറനില്  75,000  രൂപ ധനസഹഭായല അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.
കേര്ഷകേരുചട കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്ത്തചന ലജൈവവളല ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ഒരു
കബഭാക്കനില്  10  റൂറല് കേകമ്പഭാസട്ട്,  10  മണനിര കേകമ്പഭാസട്ട് എനതീ ക്രമത്തനില്  2920
ലജൈവവള  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  (1460  റൂറല്  കേകമ്പഭാസട്ട്  +  1460  മണനിര
കേകമ്പഭാസട്ട്) ആരലഭനിക്കുല.  റൂറല് കേകമ്പഭാസട്ട് യൂണനിറട്ട് ഒനനിനട്ട്  5,000  രൂപ വതീതവല
മണനിര കേകമ്പഭാസട്ട് യൂണനിറനിനട്ട് 7,500/ രൂപ വതീതവല അനുവദനിച്ചു വരുന.  

നല  കൃഷനി  മുറകേള  (ജൈനി.എ.പനി.)  പഭാലനിചട്ട്  കസറുകേളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
പചക്കറനികേളക്കട്ട്  ജൈനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  സഹനിതല  പ്രകതലകേ  പഭായനിലഗട്ട്
കലബലനിലകഗഭാടുകൂടനി റസനിഡനസട്ട് അകസഭാസനികയഷനുകേളനില് വനില്പന നടത്തുനതനിനട്ട്
ഒരു  കസറനിനട്ട്  3  ലക്ഷല  രൂപ  വതീതല  ആചകേ  18  കസറുകേളക്കട്ട്  ധനസഹഭായല
നല്കുന.  ലജൈവകൃഷനിയനില് മനികേച പ്രവര്ത്തനല നടത്തുന നനികയഭാജൈകേ മണ്ഡലല,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന,  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  എനനിവയട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്
നല്കുനതനിനഭായനി  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  111  ലക്ഷല  രൂപയഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി
ചചലവഴെനിക്കുനതട്ട്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പദതനിയഭായ പരമ്പരഭാഗത കൃഷനി വനികേഭാസട്ട്
കയഭാജൈന  പദതനിയനില്  50  ഏക്കര്  വതീതമുള  119  കസറുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ  പരനിശതീലനവല  അവര്ക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവല
അനുവദനിക്കഭാന പദതനിയുണട്ട്.  

പചകതങ്ങഭാ സലഭരണല

10 (1012) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    അനനില് അക്കര :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പച കതങ്ങഭാ സലഭരണത്തനിനട്ട് എചന്തെലഭാല
കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണല ചചയ്തു നടപനിലഭാക്കനിയചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  വഴെനി  എചന്തെലഭാല  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്
ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലക്ഷലങ്ങള  ലകേവരനിക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാല
നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
923/2017.
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ഉത്തരല

(എ)  പചനഭാളനികകേര സലഭരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കകേരചഫഡട്ട്

ഈ  നഭാളനികകേരല  സലസരനിചട്ട്  ചകേഭാപ്രയഭാക്കനി  ചവളനിചചണയുല  മറട്ട്  മൂലലവര്ദനിത

ഉല്പനങ്ങളുല നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  

(ബനി)  നഭാളനികകേരത്തനിനട്ട്  നലഭായമഭായ വനില ഉറപ്പുവരുത്തനിചക്കഭാണട്ട് നഭാളനികകേര

വനിലയനിടനിവനില്  നനിനല  കേര്ഷകേചര  സലരക്ഷനിക്കുകേയുല  സലഭരണ  പരനിപഭാടനിയുചട

പ്രകയഭാജൈനല യഥഭാര്ത്ഥ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് എത്തനിക്കുകേയുമഭാണട്ട് പചകതങ്ങ സലഭരണ

പദതനിയനിലൂചട ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  സലഭരണത്തനിനുള അടങ്കേല്  100  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി

ഈ സര്ക്കഭാര് ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എലഭാ  കൃഷനി  ഭവനുകേളനിലല  നഭാളനികകേരല

സലഭരനിചനിരുനനില.  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  എലഭാ  കൃഷനിഭവനുകേളനിലല  നഭാളനികകേരല

സലഭരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേളുമഭായനി മുകനഭാടട്ട് കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  

കൃഷനിവകുപനിനട്ട് ധനസഹഭായല

11 (1013)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജൈഭാര്ജൈട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  (2011-2016)  കൃഷനി വകുപനിനട്ട്

ധനവകുപനില് നനിനട്ട് ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവല എത്ര കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിരുന;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തുകേ ഏചതഭാചക്ക കമഖലയനില് ചചലവഴെനിച്ചു എനള വനിവരങ്ങള

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  (2011-2016)  കേഭാര്ഷനികേ

വനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വകുപനിനട്ട്  അനുവദനിചതുല  ചചലവഴെനിചതുമഭായ  തുകേയുചട

വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനല 1-ആയുല* മണട്ട് പരലകവക്ഷണ സലരക്ഷണ വകുപനിനട്ട്

അനുവദനിചതുല  ചചലവഴെനിചതുമഭായ  തുകേയുചട  വനിശദഭാലശങ്ങള  അനുബനല

2-ആയുല കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*  

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലറസട്ട് ബകയഭാപഭാര്ക്കട്ട്

 12 (1014) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :

ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ലറസട്ട്  ബകയഭാപഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുന  കേഭാരലല

പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങ്കേനില് ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനില് പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളല,  തൃശ്ശൂര് ജൈനിലകേളനില്

ചനലനിചന അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.  വനിവനിധ

അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേളക്കഭായനി  500  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജൈറനില്

നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനില് പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളല,  തൃശ്ശൂര് ജൈനിലകേളനില്

ചനലനിചന അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.  

(ബനി) അരനിയനില് നനിനല മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങള തയ്യെഭാറഭാക്കഭാന തഭാല്പരലമുള

സലരലഭകേര്ക്കട്ട് സഭാകങ്കേതനികേ സഹഭായവല സലസഹൗകേരലവല ചനലനിചന അടനിസഭാനമഭാക്കനി

അകഗഭാ  പഭാര്ക്കട്ട്  മുകഖന  നല്കുനതനിനഭാണട്ട്  പദതനി  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  അരനി

അധനിഷനിതമഭായ  കകേരള  ബഭാനഡട്ട്  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  ആഭലന്തെര  വനിപണയനിലള

സസതീകേഭാരലത  പരമഭാവധനി  പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തുനതനിനുല  ചനല്  കേര്ഷകേരുചട  വരുമഭാനല

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  വനിവനിധ  ആകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേളക്കഭായനി

500 കകേഭാടനി രൂപ ഈ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജൈറനില് നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്. 

പുതനിയ ലജൈവകൃഷനി പദതനികേള

13(1015)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലജൈവ കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി എചന്തെഭാചക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്
2011-2016 കേഭാലഘടത്തനില് നടപഭാക്കനിയചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലജൈവ  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേള
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; എങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട  പരതീക്ഷണങ്ങളനിലൂചട  ഇതര

സലസഭാനങ്ങളനില്  നനിനല  വരുന  പചക്കറനിയനില്  ഉയര്ന  അളവനില്

കേതീടനഭാശനിനനികേള  അടങ്ങനിയനിരനിക്കുനതഭായനി  കേചണത്തനി.  ഇതട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിച

കശഷല അചടനി-ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനിലൂചട ധഭാരഭാളല പ്രചരണല ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി. കൂടഭാചത

ആകരഭാഗല-സഭാമൂഹല  പ്രവര്ത്തകേരുല,  ചപഭാതുജൈനങ്ങളനില്  ധഭാരഭാളല  അവകബഭാധല

സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധനിച്ചു.  അതുമൂലല  ജൈനങ്ങള  ലജൈവകൃഷനിയനികലക്കട്ട്

ആകൃഷരഭാകുകേയുല  വതീടഭാവശലത്തനിനുള  പചക്കറനി  സസയല  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന

തുടങ്ങുകേയുല ചചയ്തു.  കൂടഭാചത കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കനതൃതസത്തനില്  2015-16  വര്ഷല

എലഭാ ജൈനിലകേളനിലല ലജൈവ സകന്ദശ കൃഷനിയഭാത്ര സലഘടനിപനിച്ചു. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  50000  ചഹക്ടറനില്കൂടനി  ലജൈവകൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള

പദതനി  തയ്യെഭാറഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലസഭാനത്തട്ട്  ലജൈവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുല  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട

ഉപകയഭാഗല  കുറയനതനിനുല  കവണനിയുള  വനിവനിധ  നടപടനികേള  കൃഷനി  വകുപട്ട്

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  വനിതരണവല,  വനില്പനയുല  കേര്ശനമഭായനി

നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുല,  നനിയനനിക്കുനതനിനുല,  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപഭാക്കുനതനിനുല

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനില്പന വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായുള കേതീടനഭാശനിനനി

കേമ്പനനികേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേര്ശനമഭായനി നനിയനനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

തരനിശുഭൂമനി

14(1016)  ശതീ  .    പുരുഷന കേടലണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിൽ എത്ര ചഹക്ടർ തരനിശു ഭൂമനിയഭാണുളതട്ട് ;

(ബനി)  അഞട്ട് വര്ഷചത്ത യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണത്തനില് എത്ര ചഹക്ടര് വയല്

നനികേത്തനി എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ധഭാരഭാളമുള ഭൂമനിയനില് വതീടട്ട് വയവഭാൻ അനുമതനി നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2014-15  വര്ഷല സലസഭാനത്തട്ട് സലസഭാന സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി വനിവര

വകുപനിചന്റെ കേണക്കുപ്രകേഭാരല 100676 ചഹക്ടര് സലല കൃഷനികയഭാഗലമഭായ തരനിശഭാണട്ട്. 
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(ബനി) 1380 ചഹക്ടര്.  ജൈനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*  

(സനി)  2008-ചല  കകേരള  ചനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലരക്ഷണ  നനിയമ

പ്രകേഭാരല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ചനല്വയല് ഉടമസര്ക്കട്ട് കറഭായല്റനി

15(1017) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :

ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചഭാണനി :

ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രകൃതനിദത്ത ജൈലസലഭരണനിയഭായ ചനല് വയലകേള സലരക്ഷനിക്കുനതട്ട്

പ്രകൃതനി ആവഭാസ വലവസ സലരക്ഷണമഭായനി കേണട്ട് നനിലല ഉടമസര്ക്കട്ട് കറഭായല്റനി

നല്കുന കേഭാരലല സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില് ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

നഭാണല വനിളകേള

16(1018)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിചലത്തുകമ്പഭാള റബര്, ചതങ്ങട്ട്, ഏലല, കുരുമുളകേട്ട്,

ജൈഭാതനിക്ക, അടയ തുടങ്ങനിയവയുചട വനില എത്രയഭായനിരുചനനല അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാഴുള

വനില എത്രയഭായനിരുചനനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലയളവനില് ഏലകത്തഭാടങ്ങള,  കുരുമുളകു കതഭാടങ്ങള,

ചതങ്ങനിനകതഭാടങ്ങള,  ജൈഭാതനി  കതഭാടങ്ങള,  റബര്  കതഭാടങ്ങള,  അടയഭാകതഭാടങ്ങള

എനനിവ  എത്ര  ഏക്കറഭായനിരുനചവനല  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള  എത്ര  ഏക്കര്

സലങ്ങള കൃഷനി കയഭാഗലമഭായനിരുചനനല ഏചതലഭാല കമഖലകേളനില് കമല്പരഭാമര്ശനിച

കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേള ഒഴെനിവഭാക്കനിചയനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  പ്രസ്തുത കമഖലയനില് യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണ കേഭാലയളവനില് എത്ര കപര്
ആത്മഹതല  ചചയ്ചതനല  ഇവരുചട  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാര്  എന്തു
സഹഭായല നല്കേനിചയനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലചയ  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാല
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) 

ഉല്പനല 2011 കമയട്ട് മഭാസചത്ത വനില 2016 കമയട്ട് മഭാസചത്ത വനില

റബര് (RSS4) കേനികലഭായട്ട് 225.23 രൂപ കേനികലഭായട്ട് 130.62 രൂപ

നഭാളനികകേരല 10550 രൂപ (1000 എണത്തനിനട്ട്) 9500 രൂപ(1000 എണത്തനിനട്ട്)

ഏലല 706 ₹/Kg 683 ₹/Kg

കുരുമുളകേട്ട് 28700 ₹/Kg 72444 ₹/Kg

ജൈഭാതനിക്ക 287 ₹/Kg 193 ₹/Kg

അടയ 10598 ₹/Quintal 18000 ₹/Quintal

(ബനി) 2015-16, വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(സനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  സുഗനവലഞ്ജനങ്ങളഭായ  ജൈഭാതനി,  കുരുമുളകേട്ട്  എനനിവയുചട
സലരക്ഷണത്തനിനഭായുള  പദതനികേള  ലസസസട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖനയുല  റബര്
കൃഷനിയുചട സലരക്ഷണത്തനിനഭായുള പദതനികേള റബര് കബഭാര്ഡട്ട് മുകഖനയുല ചതങ്ങട്ട്
കൃഷനിയുചട കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായുള പദതനികേള നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡട്ട്
മുകഖനയുല  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഇതുകൂടഭാചത  സുഗനവലഞ്ജന  വനിളകേളുചട
വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ലസസസട്ട്  എന പദതനി  10  കകേഭാടനി
രൂപയട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  വയനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജൈനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുരുമുളകേട്ട്
കൃഷനിയുചട സലരക്ഷണത്തനിനഭായുള പദതനികേളുല ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാന
കൃഷനി  വകുപട്ട്  നഭാളനികകേര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  45.00  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  കകേരഗഭാമല
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പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ചനലട്ട്ല്ല് വനില സനിരത ഉറപട്ട് വരുത്തുനതനിനഭായനി 385
കകേഭാടനി  രൂപയുല  റബര്  വനിലസനിരതയഭായനി  500  കകേഭാടനി  രൂപയുല  ബഡ്ജൈറനില്
ഉളചക്കഭാളനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെ  വനിലയനിടനിവട്ട്  തടയുനതനിനഭായനി
പചകത്തങ്ങ സലഭരണത്തനിനട്ട് 100 കകേഭാടനി രൂപ വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  (കേനികലഭായട്ട്
25 രൂപ നനിരക്കനില്) മുഴുവന കൃഷനി ഭവന വഴെനി കതങ്ങ സലഭരനിക്കുനതനിനുള നടപടനി
ആരലഭനിച്ചു.

സമഗ പചക്കറനി വനികേസന പദതനി

 17(1019) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   സണനി കജൈഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    കറഭാജൈനി  എല  .    കജൈഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സമഗ പചക്കറനി വനികേസനത്തനിനഭായനി എചന്തെലഭാല
പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണല ചചയ്തു നടപഭാക്കനിയചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സമഗ പചക്കറനി വനികേസന പദതനി മൂലല എചന്തെലഭാല ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്
ചചകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചചതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2006-2011-ചല സര്ക്കഭാര് നടത്തനിചക്കഭാണനിരുന പചക്കറനി വനികേസന
പദതനികേളക്കുപുറകമ ജൈനിലഭാ കസര് വനികേസനല, എ കഗഡട്ട് കസറുകേളുചട കപ്രഭാതഭാഹനല,
കബഭാക്കുതല  ചഫഡകററഡട്ട്  സമനിതനി  എനതീ  ഘടകേങ്ങളകൂടനി  ഉളചപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന. 

(ബനി)  അനലസലസഭാനങ്ങളനില് നനിനട്ട് വരുന പചക്കറനിയുചട കതഭാതട്ട് പരമഭാവധനി
കുറചട്ട്  വനിഷവനിമുകമഭായ  പചക്കറനികേള  സലസഭാനത്തുതചന  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്
പചക്കറനി ഉല്പഭാദനത്തനില് സസയലപരലഭാപ്തതയനികലക്കട്ട് എത്തുകേ എന ലക്ഷലമഭാണട്ട്
സമഗ പചക്കറനി വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ വഴെനി ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്. 

(സനി)  സമഗ  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
ഭരണതലത്തനില്  2012-13-ല്  4400  ലക്ഷല  രൂപയുല  2013-14-ല്  5625  ലക്ഷല
രൂപയുല  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  6400 ലക്ഷല രൂപയുല  2015-16-ല്
6400 ലക്ഷല രൂപയുല വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.
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തരനിശുഭുമനിയനില് കൃഷനി

 18 (1020) ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലസഭാനത്തഭാചകേ ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് ഏക്കര് കൃഷനിഭൂമനി തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന
സഭാഹചരലത്തനില്  തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട  കൂടനി  പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാചട
നനിര്ബനമഭായുല കൃഷനിയനിറക്കഭാനുള എചന്തെങ്കേനിലല പദതനി ആകലഭാചനയനിലകണഭാ;
ഉചണങ്കേനില് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

ത്രനിതലപഞഭായത്തുകേളുചടയല  ജൈനപ്രതനിനനിധനികേളുചടയുല  ബനചപട
വകുപ്പുകേളുചടയുല സഹകേരണകത്തഭാചട ഓകരഭാ ജൈനിലയനിലല തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന ഭൂമനി
അപ്രകേഭാരല  തരനിശനിടനിരനിക്കുനതനിചന്റെ  മൂലകേഭാരണല  കേചണത്തനി  അനുകയഭാജൈലമഭായ
സലങ്ങളനില്  അനുകയഭാജൈലമഭായ  കൃഷനി  ആരലഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   നനിലവനില്  കേരചനല്കൃഷനി  തരനിശട്ട്  കേനിടക്കുന  പഭാടങ്ങളനിചല
ചനല്കൃഷനി,  പചക്കറനി  കൃഷനി  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  കൃഷനി  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്.  തരനിശൂഭൂമനി  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുചട
അദലക്ഷതയനില് കൃഷനി,  തകദ്ദേശസസയലഭരണല,  സഹകേരണല എനതീ വകുപട്ട് മനനിമഭാരുചടയുല
ഉനത ഉകദലഭാഗസരുചടയുല ഒരു കയഭാഗല 19-7-2016-നട്ട് കചരുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

റബര് കേര്ഷകേരുചട പ്രതനിസനനി

19(1021)  ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റബര്  കേര്ഷകേചര  വനിലയനിടനിവനില്  നനിനട്ട്  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
ഏര്ചപടുത്തനിയ റബര് സലഭരണല ഇകപഭാഴുല തുടരുനകണഭാ;

(ബനി)  കഗഡട്ട്  4  റബറുല  ലഭാറകല  കേനികലഭായട്ട്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
സലഭരനിക്കുനതട്ട്;  ഇഹൗ  തുകേ  എന  മുതലഭാണട്ട്  നല്കേഭാന  തുടങ്ങനിയതട്ട്  എനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതുവചര എത്ര ടണ് റബര് ഇത്തരത്തനില് സലഭരനിച്ചു എനല ഇതനിനഭായനി
ആചകേ എത്ര രൂപ ചചലവഴെനിച്ചു എനല ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന തഭാങ്ങുവനില ഉയര്ത്തഭാന നതീക്കമുകണഭാ;
ഉചണങ്കേനില് വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  റബര്  കേര്ഷകേചര  വനിലയനിടനിവനില്നനിനട്ട്  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
ഏര്ചപടുത്തനിയ റബര് സലഭരണല ഇകപഭാള തുടരുനനില.  എനഭാല് ഈ സര്ക്കഭാര്
ചചറുകേനിട കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് റബറനിനട്ട് കേനികലഭായട്ട്  150  രൂപ ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനഭായനി വനില
സനിരതഭാ ഫണനികലക്കട്ട് 500 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജൈറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  റബറനിചന്റെ തഭാങ്ങുവനിലയുല റബര്കബഭാര്ഡട്ട്  കേനികലഭായട്ട്  അതതു ദനിവസല
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന  വനിലയുല  തമ്മേനിലള  വലതലഭാസമഭാണട്ട്  റബര്  കബഭാര്ഡട്ട്
സഭാക്ഷലചപടുത്തനിയ  ബനിലനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സബ്സനിഡനിയഭായനി  രജൈനിസര്
ചചയ കേര്ഷകേരുചട ബഭാങ്കേട്ട് അക്കഹൗണ്ടുകേളനികലക്കട്ട് നല്കേനി വരുനതട്ട്.  കേനികലഭായട്ട് 150
രൂപയഭാണട്ട് ഇകപഭാള റബറനിചന്റെ തഭാങ്ങുവനിലയഭായനി കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനുകവണനി
500 കകേഭാടനി രൂപ ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ബഡ്ജൈറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന.   

(ഡനി)  റബറനിചന്റെ  വനിലത്തകേര്ചയനില്  നനിനല  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  സലരക്ഷണല
നല്കുനതനിനുകവണനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി ചര്ച നടത്തുനതഭാണട്ട്. 

ലഹചടകേട്ട് കൃഷനി

20(1022) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   കറഭാജൈനി എല  .   കജൈഭാണ് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലഹചടകേട്ട് കൃഷനി രതീതനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന
എചന്തെലഭാല കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണല ചചയട്ട് നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാല  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2006-2011  കേഭാലഘടത്തനിലഭാണട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട് കപഭാളനിഹഹൗസുകേളുചട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  പദതനി  രൂപതീകേരനിചതുല,  ആരലഭനിചതുല.   തുടര്നള
വര്ഷങ്ങളനില്  കപഭാളനിഹഹൗസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  നനിശ്ചനിത  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരല
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കേണക്കഭാക്കനിയ  ചചലവനിചന്റെ  75%  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിവനനിരുന.  എനഭാല്
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  മുതല്  നനിശ്ചനിത  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള  തുകേയുചട
60 ശതമഭാനമഭാണട്ട് സബനിസനിഡനി നല്കുനതട്ട്. 

(ബനി)  ലഹചടകേട്ട്  ഫഭാമനിലഗട്ട്  പദതനിയുചട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  ചുവചട
കചര്ക്കുന:

1. സലരക്ഷനിത  കൃഷനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരമുള  കേഭാര്ഷനികേ
ഉല്പനങ്ങളുചട ഉല്പഭാദനവല ഉല്പഭാദന ക്ഷമതയുല വര്ദനിപനിക്കുകേ.  

2. ഉനത  ഗുണനനിലവഭാരമുള  ഉല്പനങ്ങള  നലഭായവനിലയട്ട്  ഉപകഭഭാകഭാവനിനട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകേ.

3. ഗുണനനിലവഭാരമുള പചക്കറനികേള ലഭലമഭാക്കുനതനിലൂചട ഭക്ഷല, കപഭാഷകേ,
ആകരഭാഗല സുരക്ഷ ഉറപട്ട് വരുത്തുകേ.

4. കേയറ്റുമതനി  ലക്ഷലമഭാക്കനി  കേടട്ട്  ഫവര്,  ലൂസട്ട്  ഫവര്  എനനിവയുചട
ഗുണനനിലവഭാരല ചമചചപടുത്തുകേ.

5. കേര്ഷകേചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ നനിലവഭാരവല ജൈതീവനിത നനിലവഭാരവല ചമചചപടുത്തുകേ.

6. കുറഞ്ഞ അദസഭാനല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കൃഷനി സഭാധലമഭാക്കുകേ.

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എടുത്ത
നടപടനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

• കകേരളത്തനിചല  ലഹചടകേട്ട്  ഫഭാമനിലഗട്ട്  പദതനിയുചട  നടത്തനിപനിചന്റെ  വനിലയനിരുത്തലല
കമല്കനഭാടവല  നടത്തുനതനിനഭായനി  സലസഭാനതല/ജൈനിലഭാതല  ചടകനിക്കല്
കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിച്ചു. 

• കകേരള കസറട്ട് റനികമഭാര്ടട്ട് ചസനസനിലഗട്ട് ആന്റെട്ട് എനവകയഭാണ്ചമന്റെട്ട് ചസന്റെര്
(ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ഇ.സനി.)  രൂപല  നല്കേനിയനിട്ടുള  ആര്ക്കട്ട്ജൈനിസട്ട്  എന
കസഭാഫട്ട് ചവയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കപഭാളതീഹഹൗസുകേളുചട  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്
സഭാധലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  സലസഭാനത്തനിനുളനിചല  കപഭാളതീഹഹൗസുകേള
സലബനനിച്ചുള എലഭാ വനിവരങ്ങളുല ഇന്റെര്ചനറനില് ലഭലമഭാക്കനി.  

• കപഭാളനിഹഹൗസട്ട്  കൃഷനിയനില്  ഏര്ചപടനിരനിക്കുന  കേര്ഷകേരുചട  കക്ഷമവല
ഉനമനവല  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുല  വനിളകേളുചട  ഉല്പഭാദനത്തനിനുല
വനിപണനത്തനിനുല  കേര്ഷകേചര  സഹഭായനിക്കുനതനിനുല  കപഭാളതീഹഹൗസട്ട്
കൃഷനിയുചട  പുകരഭാഗതനിയകവണ  നടപടനിക്രമങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുല
ആവശലമഭായ കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേള എലഭാ ജൈനിലകേളനിലല രൂപതീകേരനിച്ചു.   
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കേര്ഷകേ കക്ഷമ കബഭാര്ഡട്ട്

21 (1023) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചഭാണനി :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേ കക്ഷമ കബഭാര്ഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനല യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുനതനിനഭായനി
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
ആനുകൂലലങ്ങള എചന്തെലഭാചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കബഭാര്ഡട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന  ആനുകൂലലങ്ങള  എനട്ട്  മുതല്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കുചമനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  കൃഷനിയനിലൂചട ജൈതീവനിതമഭാര്ഗ്ഗല കേചണത്തുനവരുചട കക്ഷമത്തനിനഭായനി
ഒരു  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  20 -2-2016-ചല  സ.ഉ.
(എലഎസട്ട്.)നമ്പര് 31/16/കൃഷനി പ്രകേഭാരല തതസത്തനില് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയനിരുന
ചവങ്കേനിലല  മറട്ട്  നടപടനികേചളഭാനല  സസതീകേരനിചനിരുനനില.   ഇതുസലബനനിച  വനിശദ
വനിവരങ്ങള പഠനിചകശഷല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് വലഭാപഭാര കേരഭാറുകേളുചട പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള

22(1024) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഡബല്യു.ടനി.ഒ, ആസനിയഭാൻ അലഗരഭാഷങ്ങളുമഭായുണഭാക്കനിയ സസതനവലഭാപഭാര
കേരഭാറുകേള കകേരളത്തനിചല കേഭാര്ഷനികേ കമഖലചയയുല റബര് ഉളചപചടയുള കതഭാടവനിളകേചളയുല
ഏചതലഭാല തരത്തനില് ബഭാധനിചനിട്ടുചണനട്ട് വനിശകേലനല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വലഭാപഭാരക്കരഭാറുകേളമൂലല  തകേര്ച  കനരനിടുന  ജൈതീവകനഭാപഭാധനി  വനിളകേളഭായ
റബര്,  നഭാളനികകേരല,  കുരുമുളകേട്ട്,  കേഭാപനി,  ജൈഭാതനി,  ഏലല,  ചനലട്ട്ല്ല്  എനനിവചയ,  മറ്റു
രഭാജൈലങ്ങളനില് ചചയകപഭാചല, "ലഹലനി ചസനസനിറതീവട്ട്  "  ലനിസനില് ഉളചപടുത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(സനി) പ്രസ്തുത കേരഭാറുകേള കേര്ഷകേ സമൂഹത്തനിലണഭാക്കനിയ പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള
മറനികേടക്കുനതനിനഭായനി അടനിയന്തെനിരമഭായനി നടപടനികേൾ സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) സസതീകേരനിക്കുചമങ്കേനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ആസനിയഭാന അലഗരഭാഷങ്ങളുമഭായുണഭാക്കനിയനിട്ടുള ഇനഡലഭാ-ആസനിയഭാന
സസതനവലഭാപഭാര കേരഭാര് കകേരളത്തനിചല കേഭാര്ഷനികേ കമഖലചയ എങ്ങചന ബഭാധനിക്കുല
എനതനിചനക്കുറനിചട്ട് ചസന്റെര് കഫഭാര് ഡവലപ്ചമന്റെട്ട് സഡതീസുമഭായനി (സനി.ഡനി.എസട്ട്.)
സഹകേരനിചട്ട്  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള  ഡബല്യു.ടനി.ഒ.  ചസല്  ഒരു  പഠനല
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  കലഭാകേവലഭാപഭാര  കേരഭാറുകേളനില്  ഏര്ചപടുന  സമയത്തട്ട്  അതഭാതട്ട്
രഭാജൈലങ്ങളഭാണട്ട് തങ്ങളുചട ഉല്പനങ്ങള ഏതട്ട് വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളചപടുത്തണചമനട്ട്
നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട്.  ഒരനിക്കല്  കേരഭാറനില്  ഏര്ചപടഭാല്  പനിനതീടട്ട്  പുനര്ചര്ചയനിലൂചട
മഭാത്രകമ  പ്രസ്തുത  ഉല്പനങ്ങചള  മചറഭാരു  വനിഭഭാഗത്തനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  കലഭാകേവലഭാപഭാര കേരഭാറനില് സലരക്ഷണല ആവശലമഭായ ഉല്പനങ്ങചള
ചസനസനിറതീവട്ട് ലനിസനിലല ഇനഡലഭാ-ആസനിയഭാന കേരഭാറനില് സലരക്ഷണമഭാവശലമഭായ
ഉല്പനങ്ങചള എകട്ട്ക്ലൂസതീവട്ട് ലനിസനിലമഭാണട്ട് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  കകേരളത്തനിചല
സഭാഹചരലല കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് പ്രഭാധഭാനലമുള കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പനങ്ങചള സലരക്ഷണ
പടനികേയനില് ഉളചപടുത്തുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി&ഡനി)  പ്രസ്തുത കേരഭാറുകേള കേര്ഷകേ സമൂഹത്തനിലണഭാക്കനിയ പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള
മറനികേടക്കുനതനിനുല സലസഭാനത്തട്ട് കേര്ഷകേരുചട ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട് നലഭായമഭായ വനില
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമഭായനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന
പദതനികേള,  വനിള  ഇനഷസറനസട്ട്  പദതനി,  വനില  സനിരതക്കുകവണനി  വനിപണനി
ഇടചപടല്  പദതനി  എനനിവ  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സലസഭാനചത്ത  പ്രധഭാന
കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളഭായ  ചനലനിനുല  നഭാളനികകേരത്തനിനുല  നലഭായവനില  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി
സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സലഭരണ  നടപടനികേള  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  സസഭാഭഭാവനികേ
റബറനിചന്റെ വനില തഭാഴ  സഭാഹചരലത്തനില് റബര് സലഭരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  ഈ  കേരഭാറുമൂലല  കകേരളത്തനിചന്റെ  കേഭാര്ഷനികേ
രലഗത്തുണഭായനിട്ടുള  ഗുരതരമഭായ  വനിഷയങ്ങള  ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  പുതനിയ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷല കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് കേത്തയചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര കൃഷനി
മനനിയുമഭായുല  പ്രധഭാനമനനിയുമഭായുല  ചര്ച  നടത്തുവഭാന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന
സമതീപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  
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കേര്ഷകേ ആത്മഹതല

23(1025)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജൈയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011  കമയട്ട്  മുതല്  2016  കമയട്ട്  വചര സലസഭാനത്തട്ട് എത്ര കേര്ഷകേര്
ആത്മഹതല ചചയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനട്ട്  ഇവരുചട  കുടുലബങ്ങൾക്കട്ട്
എചന്തെങ്കേനിലല ആനുകൂലലങ്ങള വനിതരണല ചചയനിട്ടുകണഭാ ; ഉചണങ്കേനിൽ വനിശദവനിവരല
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേ ആത്മഹതലകേള ഇലഭാതഭാക്കഭാന എചന്തെലഭാല പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതലകേള  ഇലഭാതഭാക്കഭാന  തഭാചഴെപറയുല  വനിധല
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

1. കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കുറഞ്ഞ പലനിശ നനിരക്കനില് വഭായ്പ നല്കുല.

2. കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട് നലഭായവനില ഉറപഭാക്കുനതനിനുള പദതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

3. ഇനഷസറനസട്ട് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുല.

4. അര്ഹതയുള ചചറുകേനിട കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പലനിശ രഹനിത വഭായ്പ നല്കുനതനിനുള
പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുല.

5. കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദനല  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള അടനിസഭാന സഹൗകേരലല
ഒരുക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുല.

ഭക്ഷല വനിളകേളുചട കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുള പദതനികേള

24 (1026) ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :
ശതീ  .    ആന്റെണനി കജൈഭാണ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചനല്കൃഷനി നടത്തുന ഭൂമനിയുചട വനിസതീര്ണല വര്ഷല കതഭാറുല കുറഞവരുനതട്ട്
തടയുനതനിനഭായനി എന്തു പദതനിയഭാണട്ട് വനിഭഭാവനല ചചയനിരനിക്കുനചതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ചനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സലസഭാനചത്ത  കൃഷനിഭവനുകേൾക്കുള
പങ്കേട്ട് അവകലഭാകേനല ചചയനിട്ടുകണഭാ;  കൃഷനിഭവനുകേചള പുനനഃസലഘടനിപനിചട്ട് കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയുചട,  പ്രകതലകേനിച്ചുട്ട്  ഭക്ഷലവനിളകേളുചട  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ചഭാലകേശകനിയഭായനി
മഭാറ്റുവഭാന നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ :

(സനി) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനികലക്കട്ട് യുവജൈനങ്ങചള ആകേര്ഷനിക്കുകേ എന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാചട
സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദലകേളുചട  വലഭാപനവല  യനവത്കേരണവല  നടപഭാക്കുനതനിചനക്കുറനിചട്ട്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചനല്കൃഷനി  നടത്തുന  ഭൂമനിയുചട  വനിസതീര്ണല  വര്ഷല  കതഭാറുല
കുറഞവരുനതട്ട് തടയുനതനിനഭായനി സലസഭാനത്തട്ട് തനിരശുകേനിടക്കുന കൃഷനികയഭാഗലമഭായ
നനിലങ്ങളുല കേഭായല് പ്രകദശങ്ങളുല ചനല്കൃഷനിയട്ട് ഉപയുകമഭാക്കനി സലസഭാനത്തനിചല
ചനല്കൃഷനിയുചട  വനിസതീര്ണല  3 ലക്ഷല  ചഹക്ടറഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  അകതഭാചടഭാപല കേരപ്രകദശങ്ങളനിലല ചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
തുടക്കമനിടനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  വര്ഷല  2560 ചഹക്ടര് കേരചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.
5  വര്ഷലചകേഭാണട്ട്  കേരചനല്കൃഷനി  1  ലക്ഷല  ചഹക്ടറഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  മറട്ട് ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനികേളുല ഇചതഭാചടഭാപല
നടപനിലഭാക്കുന. 

(ബനി)  അവകലഭാകേനല  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷനിഭവനുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനല
ചമചചപടുത്തുനതനിനുള സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

(സനി)  സസയല  ചതഭാഴെനില്  കേചണത്തുകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  1993-94-ല്
നടപനിലഭാക്കനിയ ഒരു ലക്ഷല യുവജൈന പദതനിയനില് ഇകപഭാള 85417 അലഗങ്ങളഭായനി
തുടര്നട്ട്  വരുനണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനികലക്കട്ട്  യുവജൈനങ്ങചള ആകേര്ഷനിക്കുകേ എന
ഉകദ്ദേശകത്തഭാചട  "ലഹചടകേട്ട്  അഗനികേളചര്”പദതനി,  "കേഭാര്ഷനികേ യനവല്ക്കരണത്തനിനുള
സബ്മനിഷന പദതനി"  എനതീ പദതനികേള സലസഭാന കൃഷനി വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  കേഭാര്ഷനികേയനങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗല,  പരനിപഭാലനല എനനിവയനില് പരനിശതീലനല,
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ആവശലഭാനുസരണല കേഭാര്ഷനികേ യനങ്ങള,  ഉപകേരണങ്ങള എനനിവ
വഭാടകേയട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  കേസല  ഹയറനിലഗട്ട്  ചസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
“അകഗഭാസര്വതീസട്ട്  ചസന്റെറുകേളുല കസവനവല”എന  സലസഭാനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  65  അകഗഭാസര്വതീസട്ട്  ചസന്റെറുകേളുല  200  കേഭാര്ഷനികേ
കേര്മ്മേകസനകേളുല  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന.  യുവജൈനങ്ങളക്കട്ട്  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനല
നല്കേനി  അവര്ക്കട്ട്  യന  സഭാമഗനികേള  നല്കേനി  സജമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  ഇവ
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ഇതുവഴെനി  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിചല  ചതഭാഴെനിലഭാളനി
ദഹൗര്ബലലത്തനിനട്ട് ഒരു പരനിധനിവചര പരനിഹഭാരല കേഭാണുനണട്ട്.  
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ചകേഭാലല ജൈനിലയനിചല കൃഷനി വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലള തഭാത്ക്കഭാലനികേ ജൈതീവനക്കഭാര്

25(1027) ശതീ  .   ജൈനി  .   എസട്ട്  .   ജൈയലഭാല് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാലല ജൈനിലയനില് വനിവനിധ ഓഫതീസുകേളനിലഭായനി കൃഷനിവകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില്
(കസഭായനില്  സര്കവ,  കസഭായനില്  കേണ്സര്കവഷന  ഉളചപചട)  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഏചതഭാചക്ക  തസനികേകേളനില്,  ഏചതഭാചക്ക  ഓഫതീസുകേളനില്
എത്രകപര് കജൈഭാലനി കനഭാക്കുനചവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത ജൈതീവനക്കഭാര് എത്ര വര്ഷമഭായനി കജൈഭാലനിയനില് തുടരുനചവനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേകക്ഷമ വകുപനില് ചകേഭാലല ജൈനിലയനില്
കജൈഭാലനി  കനഭാക്കുന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജൈതീവനക്കഭാരുചട  വനിവരല  അനുബനമഭായനി
കചര്ക്കുന.* മണട്ട്  പരലകവഷണ  സലരക്ഷണ  വകുപനില്  ചകേഭാലല  ജൈനിലയനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  2016  ജൂണ് മുതല് നഭാലട്ട്  കപര് വര്ക്കട്ട്  സൂപ്രണട്ട്
തസനികേയനില് കജൈഭാലനി കനഭാക്കുനണട്ട്. 

കേരനിമ്പട്ട് കൃഷനി

26(1028)  ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  2200-നട്ട്  കമല്  ചഹക്ടറനില്  കൃഷനി  ചചയ്യുന  കേരനിമ
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഹൗജൈനല  വളങ്ങളുല  സബ്സനിഡനികേളുല  നല്കുനതട്ട്  സലബനനിചട്ട്
ആകലഭാചനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചചങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനില് പഭാണനഭാടട്ട്,  തനിരുവനവണ്ടൂര് പഞഭായത്തുകേളനില്
കേരനിമ്പട്ട് കൃഷനിചചയ്യുന കൃഷനിക്കഭാരുചട ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേരനിമ്പട്ട്  കൃഷനിയുചട  കൃഷനി  രതീതനികേള,  ആചകേ  കൃഷനിചചയ്യുന  വലഭാപ്തനി
മുതലഭായ വനിവനിധ വനിവരങ്ങള കൃഷനി ചവബട്ട് ലസറനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ; ഇചലങ്കേനില് കേഭാരണല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേരനിമ്പട്ട്  കൃഷനി  സലബനനിച  വനിവരങ്ങളുല  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുന
സഹൗജൈനലങ്ങളുല സബ്സനിഡനികേളുല കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ചവബ്ലസറനില് ഉളചപടുത്തഭാവനതഭാകണഭാ
എന വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഉത്തരല

(എ) ആകലഭാചനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) നനിലവനില് സലസഭാന കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ചവബ്ലസറനില് ഉളചപടുത്തനിയനിടനില.

എനഭാല് കേരനിമ്പട്ട്  കൃഷനിചയക്കുറനിച്ചുള വനിവരങ്ങള നഭാഷണല് ഇ-ഗവര്ണനസട്ട്  പഭാന

അഗനികേളചറല്  കപഭാര്ടലനില്  http//farmer.gov.in/cropsstatics  sugarcane.aspx

എന  ലനിങ്കേനില്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാന  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ചവബ്ലസറഭായ

www.agriculture.gov.in-ചന്റെ കഹഭാല കപജൈനില് നനിനട്ട്  ഫഭാര്കമഴട്ട്  കപഭാര്ടലനികലക്കട്ട്

ലനിങ്കേട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) ഉളചപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്. 

കേയ്പഭാടട്ട് കൃഷനി സലരക്ഷണ പദതനി

27(1029)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജൈഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര് ജൈനിലയനിചല കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനിചല ഏകഴെഭാല,  പട്ടുവല,  ചചറുകുനട്ട്,

കേണപുരല എനതീ പഞഭായത്തുകേളനിചല കേയ്പഭാടട്ട്  കൃഷനി അഭനിവൃദനി ചപടുത്തുനതനിനുല

സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുല  നബഭാര്ഡനിചന്റെ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.  XXI-ല്  ഉളചപടുത്തനി

10-2-2016-നട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച  1023.51  ലക്ഷല രൂപയുചട പദതനിയനിനകമല്

എചന്തെഭാചക്ക തുടര് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കേണ്ണൂര് ജൈനിലയനിചല കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനിചല ഏകഴെഭാ,  പട്ടുവല,  ചചറുകുനട്ട്,

കേണപുരല  എനതീ  പഞഭായത്തുകേളനിചല  കേയ്പഭാടട്ട്  കൃഷനി  അഭനിവൃദനിചപടുത്തുനതനിനുല

സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുല  നബഭാര്ഡനിചന്റെ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.  XXI-ല്  ഉളചപടുത്തനി

1023.51  ലക്ഷല  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിചയങ്കേനിലല  ചതരചഞ്ഞടുപട്ട്

ചപരുമഭാറചടല  നനിലവനില്  വനതനിനഭാല്  തുടര്നടപടനികേളുമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന

സഭാധനിചനിരുനനില.  എനഭാല് ഇകപഭാള ഈ പ്രവൃത്തനിക്കുള ഇ-ചടണര് നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ലജൈവകൃഷനി രതീതനി കപ്രഭാതഭാഹനല

28(1030)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഇകപഭാള  ഉപകയഭാഗത്തനിലള  പഴെങ്ങള,  പചക്കറനികേള,
ചനലട്ട്ല്ല്  തുടങ്ങനിയ  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പനങ്ങളനില്  വനിഷഭാലശല  ധഭാരഭാളമുചണനളതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിചനഭാരു പരനിഹഭാരചമന നനിലയനില് ലജൈവവളങ്ങളുല, ലജൈവവള കേതീടനഭാശനിനനികേളുല
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലജൈവകൃഷനിരതീതനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില്  എവനിചടചയലഭാല  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനിലള
ലജൈവകേ കൃഷനി ഫഭാമുകേളുല കൃഷനിയനിടങ്ങളുമുചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  കൃഷനിരതീതനി  സലസഭാനത്തനിചന്റെ  എലഭാ  ഭഭാഗകത്തക്കുല
വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിഷഭാലശല ഉണട്ട് എനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി) ലജൈവ വളങ്ങളുല ലജൈവ കേതീടനഭാശനിനനികേളുല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലജൈവ കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  കകേരളത്തനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനിലള ചനലനിയഭാമ്പതനി പഴെല
പചക്കറനി  ഫഭാമനില്  5  ചഹക്ടര് പ്രകദശത്തുല  ആലവ  കസറട്ട്  സതീഡട്ട്  ഫഭാമനിലമഭാണട്ട്
ലജൈവ കൃഷനി രതീതനി നടത്തനിവരുനതട്ട്. 

(ഡനി) സലസഭാനത്തനിചന്റെ എലഭാ ഭഭാഗത്തുല ഘടലഘടമഭായനി ലജൈവ കൃഷനി രതീതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   സലസഭാന  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ
കേതീഴെനിലള മറട്ട് ഫഭാമുകേളനികലക്കുകൂടനി ലജൈവകൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  

റബര് കേര്ഷകേചര രക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

29(1031)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജൈയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റബര്  കേര്ഷകേചര  രക്ഷനിക്കുനതനിനുല  പ്രസ്തുത  കമഖല  കൂടുതല്
വനികേസകനഭാന്മുഖമഭാക്കുനതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  നടപടനികേളുചട
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?
923/2017.



98      കകേരള നനിയമസഭ                         ജൂചചല 12, 2016

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  റബറനിചന്റെ വനിലത്തകേര്ച കേഭാരണല ദുരനിതല അനുഭവനിക്കുന റബര്

കേര്ഷകേചര സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  കേനികലഭായട്ട്  150  രൂപ തഭാങ്ങുവനില നനിശ്ചയനിചട്ട്

റബര് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല കനരനിടട്ട് നല്കേനി വരുന.  ഇതനിനഭായനി

2016-17  വര്ഷല  500  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  റബര് ഉളചപചടയുള

നഭാണല വനിളകേളുചട വനിലത്തകേര്ച കനരനിടഭാന  special package  കകേന്ദ്ര സലസഭാന

സര്ക്കഭാരുകേളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട നടപഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

റബര് വനിലയനിടനിവട്ട് - ആശസഭാസ നടപടനികേള

30(1032)  ശതീ  .    കജൈഭാര്ജൈട്ട്  എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റബര്  വനിലയനിടനിവമൂലല  പ്രതനിസനനിയനിലഭായ  റബര്  കേര്ഷകേചര

സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചതന

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  റബര്  കേര്ഷകേചര  സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി

റബര് വനില സനിരതഭാ ഫണ്ടു വഴെനി കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി അനുവദനിച തുകേയുചട വനിശദഭാലശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  റബറനിചന്റെ വനിലത്തകേര്ച  കേഭാരണല ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന റബര്  കേര്ഷകേചര

സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  കേനികലഭായട്ട്  150  രൂപ  തഭാങ്ങുവനില  നനിശ്ചയനിചട്ട്  റബര്

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  കനരനിടട്ട്  ലഭലമഭാകുന  വനിധത്തനില്  റബര്

ചപ്രഭാഡക്ഷന  ഇനചസന്റെതീവട്ട്  സതീല  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  500  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ

സര്ക്കഭാര്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  റബര്  ഉളചപചടയുള  നഭാണല  വനിളകേളുചട

വനിലത്തകേര്ച കനരനിടഭാന ചസഷലല് പഭാകക്കജൈട്ട് കകേന്ദ്ര-സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുചട

സഹകേരണകത്തഭാചട നടപഭാക്കുല.

(ബനി) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് റബര് ചപ്രഭാഡക്ഷന ഇനചസന്റെതീവട്ട്

പദതനിയഭായനി  300  കകേഭാടനി  രൂപ ബഡ്ജൈറനില് വകേയനിരുത്തുകേയുല വകേയനിരുത്തനിയ

മുഴുവന തുകേയുല പ്രസ്തുത പദതനിയഭായനി ചചലവഴെനിക്കുകേയുല ചചയനിട്ടുണട്ട്.   



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 99

ചകേഭാലല കപഭാളചനിറ ഏലഭായനില് നബഭാര്ഡട്ട് പദതനി

31 (1033) ശതീ  .   ജൈനി  .   എസട്ട്  .   ജൈയലഭാല് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാലല ജൈനിലയനിചല കപഭാളചനിറ ഏലഭായനില് നബഭാര്ഡട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരല
അടനിസഭാന  സഹൗകേരല  വനികേസനത്തനികലക്കഭായനി  എത്ര  രൂപഭാ  അനുവദനിചനിരുനചവനല
ഇതനില് എത്ര രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചുചവനല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണ കജൈഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനികലയട്ട് കേഭാലഭാവധനി
നനിശ്ചയനിചനിരുനകവഭാ;  എങ്കേനില്  എനഭാണട്ട്;  കേഭാലഭാവധനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നതീടനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലണഭായനിരുന  എസനികമറട്ട്  പ്രകേഭാരല  എചന്തെഭാചക്ക  നനിര്മ്മേഭാണ
കജൈഭാലനികേളഭാണട്ട്  നനിശ്ചയനിചട്ട്  കേരഭാര്  വചനിരുനതട്ട്  ;  ആയതട്ട്  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില് എചന്തെഭാചക്ക മഭാറങ്ങളഭാണട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുളചതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇകപഭാള നനിലവനിലള എസനികമറട്ട്  പ്രകേഭാരല എചന്തെഭാചക്ക കജൈഭാലനികേളഭാണട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളചതനല അവകശഷനിക്കുന കജൈഭാലനികേള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനല
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) എനകത്തക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ കജൈഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുചമനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ജൈനി.ഒ. (ആര്റനി.)നമ്പര് 527/11/എ.ഡനി. തതീയതനി   14-03-2011 പ്രകേഭാരല
3.20  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.  ഇതനില്  1,88,64,731 രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  നബഭാര്ഡനിചന്റെ അറനിയനിപട്ട് പ്രകേഭാരല 2016 ചസപ്തലബര്   30-നട്ട് പ്രസ്തുത
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയുചട  പദതനി  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിയുല.   ഈ  പരനിധനിക്കുളനില്
പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ചചയ്തുചകേഭാണനിരനിക്കുന. 

(സനി) തഭാചഴെ പറയുന നനിര്മ്മേഭാണ കജൈഭാലനികേളക്കഭാണട്ട് നനിലവനിലള എസനികമറട്ട്
പ്രകേഭാരല കേരഭാര് വചനിരുനതട്ട്.  

1. കതഭാടട്ട് ആഴെല കൂടല്

2. തലചനിറ കുളല നനിര്മ്മേനിക്കല്

3. പുറലബണട്ട് ഉയര്ത്തല്
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4. പഭാര്ശസഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കല്

5. കേലങ്കേട്ട് ബനി ലടപട്ട്, കേലങ്കേട്ട് എ ലടപട്ട്

6. പമ്പട്ട് ഹഹൗസനിചന്റെ ഭനിത്തനി ബലചപടുത്തല് 

7. 50  എചട്ട്.പനി. ചപടനി, പറ എനനിവ സഭാപനിക്കല്

8. (എ) പുതനിയ പമ്പട്ട് ഹഹൗസനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല

 (ബനി)  നനിലവനിലള പമ്പട്ട് ഹഹൗസനിചന്റെ ചബല്റട്ട് ആവശലമഭായ ചഷഡട്ട്

(സനി)  50 എചട്ട്.പനി. ചപടനി, പറ റനിപയര്

9. (എ)  ടഭാക്ടര് പഭാകസജുല കേലങ്കുല

(ബനി)  ഫുടട്ട് ബനിഡ്ജൈട്ട്

(സനി)  ഓട നനിര്മ്മേഭാണല

 10.  കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണല 10 എചട്ട്.പനി. കമഭാകടഭാര് പമ്പട്ട് സഭാപനിക്കല്

ഇവയനില് കുളല നനിര്മ്മേഭാണല,  പുറലബണട്ട് ഉയര്ത്തല്,  നടുകത്തഭാടനിചന്റെ ആഴെല
കൂടല് എനതീ പ്രവൃത്തനികേള ഇകത കററനില് ഈ തുകേയട്ട് ക്രമവല്ക്കരനികക്കണതുണട്ട്.
ആയതട്ട് ചചയ്തുവരുന. 

(ഡനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിചവ  :

1. കതഭാടട്ട് ആഴെല കൂടല്

2. തലചനിറ കുളല നനിര്മ്മേനിക്കല്

3. പഭാര്ശസഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കല്

4. കേലങ്കേട്ട് ബനി ലടപട്ട്, കേലങ്കേട്ട് എ ലടപട്ട്

5. പമ്പട്ട് ഹഹൗസനിചന്റെ പഭാര്ശസഭനിത്തനി ബലചപടുത്തല്

6. (എ) പുതനിയ പമ്പട്ട് ഹഹൗസട്ട് സഭാപനിക്കല്

(ബനി)  50  എചട്ട്.പനി. ചപടനി, പറ റനിപയര്

7. (എ)  ടഭാക്ടര് പഭാകസജുല കേലങ്കുല

(ബനി)  ഫുടട്ട് ബനിഡ്ജൈട്ട്

8.  കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണല
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അവകശഷനിക്കുനവ  :

(എ)  പുറല ബണട്ട് ഉയര്ത്തല്, ചപടനി, പറ സഭാപനിക്കല്

(ബനി)  നനിലവനിലള പമ്പട്ട് ഹഹൗസനിനട്ട് ചബല്റട്ട് കേവര് ചഷഡട്ട് സഭാപനിക്കല്

(സനി)  ഓട നനിര്മ്മേഭാണല

(ഡനി)  10 എചട്ട്.പനി. കമഭാകടഭാര് പമ്പട്ട് സഭാപനിക്കല്

(ഇ)  ചസപ്തലബര്  2016-നട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിയുന  പ്രസ്തുത  കപ്രഭാജൈക്ടട്ട്  ഈ
കേഭാലഭാവധനിക്കുളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുചമനട്ട് കേരുതുന. 

തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന കൃഷനി ഭൂമനി

32 (1034) ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന തങ്ങള :
ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന കൃഷനി ഭൂമനികേളുചട വനിവര കശഖരണല
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് വനിശദഭാലശല ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷനിക്കട്ട് തതീര്ത്തുല അനുകയഭാജൈലമലഭാത്ത ഭൂമനി എത്രയുചണനട്ട് കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൃഷനിക്കട്ട് അനുകയഭാജൈലവല,  വര്ഷങ്ങളഭായനി തരനിശഭാക്കനിയനിടനിട്ടുളളതുമഭായ
ഭൂമനി  കൃഷനി ഭൂമനിയഭാക്കനി മഭാററുനതനിനുളള പദതനികേചളചന്തെങ്കേനിലല  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
ഇചലങ്കേനില് ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാന സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി വനിവര വകുപഭാണട്ട് തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന
കൃഷനി  ഭൂമനികേളുചട  വനിവരകശഖരണല  നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ടനി  വകുപനിചന്റെ  കേണക്കുപ്രകേഭാരല
2014-15  വര്ഷല  സലസഭാനത്തട്ട്  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  തരനിശട്ട്  കൃഷനിഭൂമനി  100676
ചഹക്ടറഭാണട്ട്. 

(ബനി) 2014-15  വര്ഷചത്ത സലസഭാന സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി വനിവര വകുപനിചന്റെ
കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരല കൃഷനിക്കട്ട് തതീര്ത്തുല അനുകയഭാജൈലമലഭാത്ത ഭൂമനി  12952 ചഹക്ടറഭാണട്ട്. 
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(സനി) 2016-17  വര്ഷല കൃഷനി വകുപട്ട്  2560  ചഹക്ടര് തരനിശുഭൂമനിയനില് കേര

ചനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ആരലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  കൂടഭാചത തരനിശട്ട്

കേനിടക്കുന പഭാടങ്ങളനിചല ചനല് കൃഷനി, പചക്കറനി കൃഷനി, വഭാഴെകൃഷനി തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനി വരുന.  അടുത്ത 5 വര്ഷല ചകേഭാണട്ട് കേരചനല്കൃഷനി

1 ലക്ഷല ചഹക്ടറഭായനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 

ചനിറക്കര മഭാലഭാകേഭായല് വനികേസന പദതനി

33(1035) ശതീ  .   ജൈനി  .   എസട്ട്  .   ജൈയലഭാല് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലല  ജൈനിലയനിചല  ചനിറക്കര  മഭാലഭാകേഭായല്  വനികേസന  പദതനി

ചകേ.എല്.ഡനി.സനി.-യുചട  ചുമതലയനില്  30-6-2007-ല്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചട്ട്

ആരലഭനിച്ചുചവങ്കേനിലല  നഭാളനിതുവചര  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിലഭാചയന  കേഭാരലല

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 14-4-2009-ല് പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണനിയനിരുന പദതനിയുചട കേഭാലഭാവധനി

31-12-2012 വചര ദതീര്ഘനിപനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുല നനിര്മ്മേഭാണ കജൈഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന

കേഴെനിയഭാചത വന സഭാഹചരലല എന്തെഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് തടസമഭായ കകേസ്സുകേള അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുല

ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുമുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനില് കുറകേരമഭായ വതീഴ്ച വരുത്തുനതഭായുള

പരഭാതനി പരനികശഭാധനിക്കവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) നനിലവനില് എത്ര തുകേ ഈ പദതനിക്കട്ട് അനുവദനിച്ചുചവനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) പദതനി പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട് നനിലവനില് തടസമഭായനി നനില്ക്കുന ഘടകേങ്ങള

എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ; പ്രസ്തുത തടസല ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞ

ഒരു വര്ഷത്തനിനുളനില് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ഈ പദതനി നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബനചപടട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നഭാളനിതുവചര

എത്ര തുകേ ചചലവഭായനിട്ടുചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  പദതനി ഉകപക്ഷനിക്കുനചവങ്കേനില്

ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലണഭായനിട്ടുള വതീഴ്ചകേള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) RIDF XII  സതീമനില് ഉളചപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ ടനി പദതനിയുചട
നബഭാര്ഡട്ട്  അനുവദനിച  കേഭാലഭാവധനി  31-12-2014-ല്  അവസഭാനനിപനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്.
മഭാലഭാക്കഭായലനിചല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചവറട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  റൂള  2010-ചന്റെ
ലലഘനമഭായതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  വനിഷയല  സലബനനിച  വലവഹഭാരല  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്
തതീരുമഭാനമഭായനിടനില. 

(സനി) പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് തടസമഭായ കകേസ്സുകേള അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുല
ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുമുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന
കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  ടനി  പദതനിക്കട്ട്  80.24  ലക്ഷല രൂപ അനുവദനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  ടനി  പദതനിയുചട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ബഹുമഭാനചപട
ലഹകക്കഭാടതനിയുചടയുല  കകേരള  കകേഭാസല്  കസഭാണ്  അകതഭാറനിറനിയുചടയുല  കസ
നനിലവനിലണട്ട്.   മഭാലഭാക്കഭായലനിചല  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചവറട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  റൂള
2010-ചന്റെ  ലലഘനമഭാകുചമനതനിനഭാലല  പ്രസ്തുത  വര്ക്കനിനട്ട്  നബഭാര്ഡട്ട്  അനുവദനിച
പൂര്ത്തതീകേരണ  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചതനിനഭാലല  പ്രസ്തുത  പദതനി  തുടര്ന
നടപനിലഭാക്കഭാനുള സഭാഹചരലല നനിലവനിലനില. 

(എഫട്ട്) ടനി പദതനിക്കഭായനി ഇതുവചര 32.317 ലക്ഷല രൂപ ചചലവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;
ഇക്കഭാരലല ആവശലചമങ്കേനില് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന സലങ്ങളനില് കൃഷനി ഇറക്കഭാന നടപടനി

 34(1036)  ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജൈന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന  സലങ്ങളനിലല  കേഭായലകേളനിലല
കൃഷനി ഇറക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  റഭാണനി കേഭായലനില് കൃഷനി ഇറക്കഭാചത എത്ര വര്ഷമഭായനി സലല തരനിശഭായനി
കേനിടക്കുകേയഭാചണനട്ട്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  കേഭായലനില്  കൃഷനി  ഇറക്കഭാന
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കേനില്  എന  മുതല്  ആയതട്ട്  ആരലഭനിക്കുചമനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ചമത്രഭാന കേഭായലനില് എത്ര ചഹക്ടര് സലല തരനിശഭായനി കുനിടക്കുനചണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവനിചട എത്ര ചഹക്ടര് സലത്തട്ട് കൃഷനി ഇറക്കുചമനല ആയതട്ട്
എനട്ട് ആരലഭനിക്കുചമനല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ആലപ്പുഴെ  ജൈനിലയനിചല  കുടനഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കനില്ചപട  ലകേനകേരനി
പഞഭായത്തനിചല  റഭാണനി  കേഭായല്  കേഴെനിഞ്ഞ  24  വര്ഷകത്തഭാളമഭായനി  തരനിശഭായനി
കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  പുതനിയ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷല ഈ വര്ഷല  200  ചഹക്ടര്
സലത്തട്ട്  പുഞ  കൃഷനി  ഇറക്കുനതനിനഭായുള  പമ്പനിങട്ട്  കലല  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുല  2016  ചസപ്തലബര്  മഭാസല  കൃഷനി  ആരലഭനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേളുമഭായനി മുകനഭാടട്ട് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. 

(സനി)   ചമത്രഭാന  കേഭായലനില്  ആചകേ  404  ഏക്കര്  പ്രകദശമഭാണട്ട്  തരനിശഭായനി
കേനിടക്കുനതട്ട്. 2008-09  മുതല്  ഇവനിചട  പുഞ  കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.
17-6-2016-ല് ചമത്രഭാന കേഭായല് കൃഷനി പുനരുജതീവനിപനിക്കുനതുമഭായനി ബനചപടട്ട്
കൂടനിയ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗത്തനില്  അടനിയന്തെരമഭായനി  160  ചഹക്ടര്  പുഞ  കൃഷനി
പുനരഭാരലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  2016  ചസപ്തലബര്  മഭാസല
പുഞകൃഷനി ആരലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇതനിനഭായനി ജൈനിലഭാ
കേളക്ടറുചട  ചുമതലയനില്,  സലല  MLA,  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  വനിദഗ്ദ്ധര്,
ബനചപട കൃഷനി വകുപട്ട് തലവനമഭാര് എനനിവരുളചപട സമനിതനിചയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. 

റബര് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സബ്സനിഡനി

35(1037)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് റബര് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില് നല്കേഭാനുള
തുകേ എത്രയഭാചണനട്ട് ജൈനില തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റബര് കേര്ഷകേചര സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെങ്കേനിലല പുതനിയ നടപടനികേള
ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ജൈനില തനിരനിച്ചുള വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചു വരുന. 

(ബനി)  സലസഭാനചത്ത  റബര്  കേര്ഷകേചര  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ
വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജൈറനില്  500  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  റബര്
ഉളചപചടയുള നഭാണലവനിളകേളുചട  വനിലത്തകേര്ച കനരനിടഭാന ചസഷലല് പഭാകക്കജൈട്ട്
കകേന്ദ്ര-സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കുന  കേഭാരലല
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 
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നഭാളനികകേര വനികേസന പഭാര്ക്കട്ട്

 36(1038)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒകടചറ  കകേരകേര്ഷകേരുള  കുറലഭാടനിയനിലല  പരനിസരത്തുല  കതങ്ങയുചട
ഉല്പഭാദനല, സലസ് കേരണല, വനിപണനല എനനിവ ലക്ഷലലവചട്ട് സര്ക്കഭാര് നഭാളനികകേര
വനികേസനപഭാര്ക്കട്ട് ആരലഭനിച കേഭാരലല ശദയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങ്കേനില് വര്ഷങ്ങളഭായനി ഇതട്ട് പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ സഭാഹചരലല
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് വനിഘഭാതമഭായ ഘടകേങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിചന പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കനി കകേരകേര്ഷകേരുചട വര്ഷങ്ങളഭായുള
ആവശലത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരല  കേഭാണഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലശങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കുറലഭാടനിയനില് നഭാളനികകേര വനികേസന പഭാര്ക്കട്ട് ആരലഭനിക്കുനതനിനുകവണനി
ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.  മുകഖന സലല ഏചറടുക്കുവഭാനുള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി-ഡനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കുറലഭാടനി  നഭാളനികകേര  പഭാര്ക്കനിനുകവണനി  കേചണത്തനി
ഏചറടുത്ത സലല വനികേസനിപനിക്കഭാന ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി. സമര്പനിച രൂപകരഖ
അനുസരനിചട്ട്  42  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  സര്ക്കഭാര്  നല്കുകേയുല  തുടര്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകേയുല ചചയനിരുന.  എനഭാല് നനിര്ദ്ദേനിഷ കുറലഭാടനി നഭാളനികകേര
പഭാര്ക്കനിനുകവണനി  ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.  ഉഭയസമ്മേത  വനിലപ്രകേഭാരല  ഏചറടുത്ത
ഭൂമനി സലബനനിചട്ട്  സലല ഉടമ  ഉയര്ന കകേഭാമ്പനകസഷനുകവണനി ലഹകക്കഭാടതനിയനില്
റനിടട്ട് ചപറതീഷന ഫയല് ചചയ്യുകേയുല കകേഭാടതനി 7-10-2015-നട്ട് സലല ഉടമയട്ട് ഉയര്ന
നഷപരനിഹഭാരല  നല്കുവഭാന  വനിധനി  പ്രസഭാവനിക്കുകേയുല  ചചയ്തു.   ഭൂമനി  ഏചറടുക്കല്
നടപടനികേള  ചസക്ഷന  11(1)  എല്.എ.  ആക്ടട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  മൂനട്ട്  മഭാസത്തനിനകേല
വതീണ്ടുല  നടത്തുവഭാന  കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.   ഈ  വനിധനിചക്കതനിചര  സര്ക്കഭാരുല
ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുല അപതീല് ഫയല് ചചയനിട്ടുണട്ട്.   കകേഭാടതനിയനില് കകേസട്ട്
നനിലവനിലളതനിനഭാല്  നഭാളനികകേര  പഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനചപടട്ട്  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനി ഞ്ഞനിടനില.  
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ലജൈവകൃഷനി ശകനിചപടുത്തുനതനിനുള നടപടനി

37(1039)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജൈനനിതകേമഭാറല  വരുത്തനിയ  വനിത്തനിനങ്ങളുല,  കൃഷനികേളുല  സലസഭാനത്തട്ട്
പരതീക്ഷനിക്കുനകണഭാ;  ഇത്തരല  വനിത്തനിനങ്ങള  ചകേഭാണ്ടുള  കനടങ്ങചളക്കുറനിച്ചുല
കകേഭാടങ്ങചളക്കുറനിച്ചുല പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമഭാണ്  സഭാകന്തെഭാ  കേമ്പനനിയുചട  കഗഭാളഡന  ലറസട്ട്  എന  വനിത്തട്ട്
സലസഭാനത്തട്ട് പരതീക്ഷനിക്കുനകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സുഭഭാഷട്ട്  പകലക്കര് കേണ്ടുപനിടനിച ചചലവനിലഭാ  പ്രകൃതനി കൃഷനി  (സതീകറഭാ
ബഡ്ജൈറട്ട് നഭാചസറല് ഫഭാമനിലഗട്ട്) കപഭാലള ലജൈവകൃഷനി രതീതനി കൂടുതല് ശകനിചപടുത്തുനതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഇല. 

(സനി)  സതീകറഭാ  ബഡ്ജൈറട്ട്  ഫഭാമനിലഗട്ട്,  ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്  ഫഭാമനിലഗനിചന്റെ  ഒരു
വകേകഭദമഭാണട്ട്.  ലജൈവകൃഷനിചയ ശകനിചപടുത്തുനതനിനഭായനിട്ടുള നടപടനികേള കകേരള
കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ലജൈവകൃഷനി അനുവര്ത്തനിക്കുവഭാന
തഭാല്പരലമുളവര്ക്കഭായനി  ലജൈവകൃഷനി  രതീതനികേളുചട  പ്രകതലകേ  ശനിപഭാര്ശകേളുല
കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല ചനിടചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. സുഭഭാഷട്ട് പകലക്കറുചട ചചലവനിലഭാ
പ്രകൃതനി കൃഷനി സലസഭാനത്തട്ട് നനിരവധനി കേര്ഷകേര് സസകമധയഭാ അവലലബനിചട്ട് കൃഷനി
ചചയ്തുവരുനതഭായനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിചന കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന
കേഭാരലല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേഭാര്ഷനികേ നയല

38(1040) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  കേഭാര്ഷനികേ  നയല  രൂപതീകേരനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില് വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ലജൈവ കൃഷനിക്കട്ട് പ്രഭാധഭാനലല നല്കേനി ലജൈവ കേഭാര്ഷനികേ
നയല രൂപതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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എടക്കഭാടട്ട് വയല്, ആമ്പല്ലൂര് പഞഭായത്തുകേളനില് ചനല്കൃഷനി വനികേസനല

39(1041)  ശതീ  .    അനൂപട്ട് കജൈക്കബട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനിറവല നനികയഭാജൈകേ മണ്ഡലത്തനില് എടക്കഭാടട്ട് വയല്, ആമ്പല്ലൂര് പഞഭായത്തനിചല

വയലകേള എനനിവനിടങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി എചന്തെങ്കേനിലല പദതനികേള

നനിലവനിലകണഭാ; എങ്കേനില് അവ ഏചതലഭാചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേള എനട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുചമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനികേളചകേഭാണട്ട്  എത്ര  ചഹക്ടര്  പഭാടകശഖരത്തനിനട്ട്

ഗുണമുണഭാകുചമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  എടക്കഭാടട്ട് വയല്,  ആമ്പല്ലൂര് പഞഭായത്തനിചല വയലകേള എനനിവനിടങ്ങളനില്

ചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി തഭാചഴെപറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന. 

പഭാടകശഖരങ്ങളുചട അടനിസഭാന സഹൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി ചകേ.എല്.ഡനി.സനി.

മുകഖന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനല നടക്കുന പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  ആമ്പല്ലൂര് പഞഭായത്തനിചല

കതഭാടറ  പുഞയുചട  വയലകേളനില്  ചനല്കൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  നബഭാര്ഡട്ട്,

ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  അഞട്ട്  പഭാടകശഖരങ്ങളുചട

അടനിസഭാന സഹൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി  15.5257  കകേഭാടനി രൂപയുചട ഭരണഭാനുമതനി

നല്കുകേയുല  ചടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള

പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്.  (വനിരനിപചഭാല്,  കേണങ്കേരനി,  ചതഭാളനിക്കരനി  -  കേഭാപനിക്കരനി,

ഒലനിപ്പുറല, കുനലകുളല, മനയ്കത്തഭാഴെല, ഭഗവതനിമൂഴെട്ട്)

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേള 2017  മഭാര്ചട്ട് മഭാസത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന

കേഴെനിയുചമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(സനി)  പ്രസസ്തുത  പദതനികേള  ചകേഭാണട്ട്  എടയഭാടട്ട്  വയല്,  ആമ്പല്ലൂര്

പ ഞഭായത്തുകേളനില്  435  ചഹക്ടര്  പ്രകദശത്തനിനട്ട്  പ്രകയഭാജൈനല  ലഭലമഭാകുചമനഭാണട്ട്

സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്. 
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ഒല്ലൂര് നനികയഭാജൈകേ മണ്ഡലത്തനില് ആര്.ചകേ.വനി.ലവ. പദതനി

40(1042)  ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജൈന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ 5 വര്ഷത്തനിനുളനില് ആര്.ചകേ.വനി.ലവ. (R.K.V.Y.) പദതനി
പ്രകേഭാരല  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജൈകേ  മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  തുകേ  ചചലവഴെനിചനിട്ടുചണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജൈകേ  മണ്ഡലത്തനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്
ഏചതങ്കേനിലല പദതനികേള നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  എങ്കേനില്
ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കൃഷനി  വകുപട്ട്  2,27,50,886  രൂപയുല  സലസഭാന  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്
മനിഷന 15,01,364 രൂപയുല ചവജൈനിറബനിള ആനഡട്ട് ഫ്രൂടട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന കേഹൗണ്സനില്
5  ലക്ഷല രൂപയുല കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല  857.3875 ലക്ഷല രൂപയുല
മൃഗസലരക്ഷണ  വകുപട്ട്  2,20,768  രൂപയുല  ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപട്ട്  58,46,266
രൂപയുല ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട്  17,61,900 രൂപയുല ചചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല സഹഭായങ്ങള

41(1043)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഭരണകേഭാലത്തട്ട് എത്ര കേര്ഷകേ ആത്മഹതലകേള
ഉണഭായനി  എനല  അവരുചട  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  എന്തെട്ട്  സഹഭായല  നല്കേനി  എനല
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്,  കേഭാര്ഷനികേ കേടങ്ങളക്കട്ട് മുന സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ
ചമഭാറകടഭാറനിയല തുടര്നകവഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കകേണ  തുകേകേള  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലയളവനില്  നല്കേനികയഭാ;  ഇചലങ്കേനില്  എത്ര  തുകേ  നല്കുവഭാനുചണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേര്ഷകേര്ക്കു  നല്കേനിയ
പലനിശരഹനിത വഭായ്പ തുടര്നവന യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് നല്കേനികയഭാ;  എങ്കേനില്
കേഴെനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷമഭായനി  എത്ര തുകേ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പലനിശരഹനിത വഭായ്പയഭായനി
നല്കേനി എന വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഇ) എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരുല യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരുല കേഴെനിഞ്ഞ അഞട്ട്
വര്ഷങ്ങളനില്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയട്ട്  നതീക്കനിവയ്പു  തുകേ  നല്കേനിയതട്ട്  എത്ര
ശതമഭാനചമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിചലത്തുകമ്പഭാള  റബര്  വനില
എത്രയഭായനിരുന  എനല  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള  വനില  എത്ര  എനല
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ജൈനി)  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  ആത്മഹതല  ചചയ  റബര്
കേര്ഷകേര് എത്ര എനല അവരുചട കുടുലബത്തനിനട്ട് എന്തു സഹഭായല നല്കേനി എനല
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിവരല കശഖരനിച്ചു വരുന. 

(ബനി)  റവനല്യു  വകുപഭാണട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേളക്കട്ട്  ചമഭാറകടഭാറനിയല
പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്  [ജൈനി.ഒ. (എലഎസട്ട്.) നമ്പര് 57/13/റവ. തതീയതനി 15-2-2013 പ്രകേഭാരല]
ഹഹൗസനിലഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്,  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ഹഹൗസനിലഗട്ട് ചഫഡകറഷന, ബഭാകേട്ട് കവഡട്ട്
കഭാസട്ട്  ഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന,  ചവജൈനിറബനിള  &  ഫ്രൂടട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന
കേഹൗണ്സനില് കപഭാലള സലസഭാന സര്ക്കഭാര് ഏജൈനസനികേള, സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള
എനനിവ കകേരള സലസഭാനത്തട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പകേളനികനല് ഉള
റവനല്യു റനിക്കവറനി നടപടനികേളക്കട്ട് ഒരു വര്ഷകത്തക്കട്ട് ചമഭാറകടഭാറനിയല പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.
ജൈനി.ഒ.(എലഎസട്ട്.) നമ്പര് 224/14/റവ. തതീയതനി  30-5-2014 പ്രകേഭാരല ചമഭാറകടഭാറനിയല
15-2-2015 വചര ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനി. 

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലയളവനില്  ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കഭാനുള
തുകേ ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. 2015-16  വചരയുള ചനല്കൃഷനിക്കുള ഉലഭാദന കബഭാണസട്ട്  -  756.56
ലക്ഷല രൂപ.

2. ആര്.ചകേ.വനി.ലവ. 2015-16  ഉല്പഭാദകനഭാപഭാദനികേളക്കുള സബ്സനിഡനി
ഇനത്തനില്    2605.331 ലക്ഷല രൂപ കുടനിശനികേയുണട്ട്. 

3. സലപകകേഭാ കേര്ഷകേരനില്നനിനല ചനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിച വകേയനില്  194.12
കകേഭാടനി രൂപ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേഭാനുണട്ട്.

(ഡനി) കേര്ഷകേര്ക്കുള പലനിശ രഹനിത വഭായ്പഭാ പദതനി സഹകേരണ വകുപഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  വനിശദഭാലശങ്ങള പ്രസ്തുത വകുപനില്നനിനല കശഖരനിച്ചുവരുന. 
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(ഇ)  

കേഭാലഭാവധനി

സലസഭാന പദതനി വനിഹനിതത്തനില്

കേഭാര്ഷനികേ-അനുബന കമഖലയട്ട് നല്കേനിയ

നതീക്കനിവയ്പട്ട് (%)

2006-2007 മുതല് 2010-2011 വചര   5.75%

2011-2012 മുതല് 2015-2016 വചര   8.21%

(എഫട്ട്)  റബര്  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരല  റബറനിചന്റെ  വനില  (RSS-4)

2011  കമയട്ട്  മഭാസത്തനില്  കേനികലഭായട്ട്   225.23  രൂപയുല  2016  കമയട്ട്  മഭാസത്തനില്

കേനികലഭായട്ട്  130.62  രൂപയുമഭാണട്ട്. 

(ജൈനി)  വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന. 

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുചട വളര്ച ലക്ഷലമനിട്ടുള പദതനികേള

42(1044)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുചട വളര്ചയട്ട്  എചന്തെലഭാല പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുചട  വളര്ചയട്ട്  പ്രധഭാന  വനിളകേളുചട  ഉത്പഭാദനല,

ഉത്പഭാദനക്ഷമത എനനിവ വര്ദനിപനിക്കല്,  കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കല്,  ലജൈവ കൃഷനി,

ഉലനങ്ങളുചട  സലഭരണല,  വനിപണനല,  മൂലലവര്ദനവട്ട്  എനനിവ  ലക്ഷലലവചട്ട്

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  വനിവനിധ  സലസഭാന/കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള

കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ചനല്കൃഷനി

വനിസ്തൃതനി  3  ലക്ഷല ചഹക്ടര് ആയനി വര്ദനിപനിച്ചുല കേരചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിച്ചുല  തരനിശട്ട്

കേനിടക്കുന  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  ചനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലഭനിപനിക്കുകേയുല   ഒരുപ്പൂകൃഷനി

ഇരുപ്പൂകൃഷനിയഭാക്കനിയുല  പചക്കറനി  കൃഷനി  പുതനിയതഭായനി  50,000  ചഹക്ടറനികലയട്ട്

വലഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുമുള ലക്ഷലമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 
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ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി, പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനി, നഭാളനികകേര
വനികേസന  പദതനി,  വനിള  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലന  പദതനി,  മണനിചന്റെ  ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലന പദതനി,  ലഹചടകേട്ട് കൃഷനി പദതനി,  ലജൈവ കൃഷനി വനികേസന പദതനി,
കുടനഭാടട്ട്, ഇടുക്കനി, വയനഭാടട്ട് തുടങ്ങനിയ പ്രകതലകേ പ്രകദശങ്ങളക്കട്ട് പഭാകക്കജൈട്ട്, അകഗഭാ
സര്വതീസട്ട്  ചസന്റെറുകേള,  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  കസനകേള  എനനിവയുചട
സഹഭായകത്തഭാചട  കേര്ഷകേ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ദഹൗര്ലഭലല  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള
പദതനികേള,  കേഭാര്ഷനികേ വനി ജഭാന വലഭാപന പദതനി,  കേഭാര്ഷനികേ  വനിപണനികേളുചട
വനികേസനല,  വനിപണനി  ഇടചപടല്,  വനിലസനിരത  ഉറപ്പുവരുത്തല്,  മൂലലവര്ദന
പദതനി,  കകേന്ദ്ര/സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  നടപനിലഭാക്കുന  വനിള  ഇനഷസറനസട്ട്
പദതനി, കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനട്ട് സഹൗജൈനല ലവദല്യുതനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള പദതനി,
60 വയസട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ എലഭാ കേര്ഷകേര്ക്കുല കവണനിയുള കേര്ഷകേ ചപനഷന
പദതനി. 

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുചട പുനരുദഭാരണല

 43(1045) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജൈഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജൈയരഭാജൈട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുചട  പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഏചതങ്കേനിലല
പുതനിയ നയല രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുചട  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിലവനില് എചന്തെലഭാല പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ് കേരനിചചതനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുചട  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള
സഭാകങ്കേതനികേ വനിദല  കേര്ഷകേരനികലക്കട്ട് എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെങ്കേനിലല പദതനികേള
നനിലവനിലകണഭാ; ഉചണങ്കേനില് അവകയചതലഭാല;

(ഡനി) ഇചലങ്കേനില് ഇത്തരത്തനില് ഒരു പദതനി സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ് കേരനിക്കുകമഭാ;
എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയട്ട് ഒരു പുത്തന ഉണര്വട്ട് നല്കുനതനിനുതകുന നനിലയനിലള
ശഭാസതീയവല സമഗവമഭായ ലജൈവ കേഭാര്ഷനികേ നയല രൂപതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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(ബനി) ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി, നഭാളനികകേര വനികേസന പദതനി, പചക്കറനി
കൃഷനി വനികേസന പദതനി,  സുഗനവനിള വനികേസന പദതനി,  ലജൈവ കൃഷനി പദതനി,
മണനിചന്റെ  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലന  പദതനി,  വനിള  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലന  പദതനി
എനനിവയഭാണട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുചട  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിലവനില് ആവനിഷ് കേരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന പദതനികേള.

(സനി&ഡനി)  ഉണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുചട  ഉത്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള
സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദല  കേര്ഷകേരനികലക്കട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  വനിജഭാന
വലഭാപനല, ലഹചടകേട്ട് അഗനിക്കളചര് എനതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുചട നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ ഉയര്ത്തല്

44(1046)  ശതീ  .    കജൈഭാര്ജൈട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിനഭാശല  സലഭവനിച  കേര്ഷകേര്ക്കുള  നഷപരനിഹഭാരല  വളചര
തുച്ഛമഭാചണനല ആയതട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസല കനരനിടുന എനമുള വനിവരല
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില് ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുല, നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുല
കേഭാലവനിളലബമനിലഭാചത നല്കുനതനിനുല സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലമൂലമുള  കൃഷനിനഭാശത്തനിനട്ട്  കസറട്ട്  ഡനിസഭാസര്

ചറകസഭാണ്സട്ട്  ഫണനില്  (SDRF)  നനിനഭാണട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായല

നല്കുനതട്ട്.  SDRF-ല് നനിനല ധനസഹഭായല നല്കുനതനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡല കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാര് പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പ്രസ്തുത ഫണനില്നനിനല നല്കുന

ധനസഹഭായല  പുനര്നനിര്ണയനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  അതഭാതട്ട്  സമയല  സലസഭാന സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടുവനിക്കഭാറുണട്ട്.  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലമൂലമുണഭാകുന  കൃഷനിനഭാശത്തനിനട്ട്

ഓകരഭാ  വനിളയല  നല്കുന  ധനസഹഭായത്തനിചന്റെ  കതഭാതട്ട്  1-4-2012  മുതല്

പ്രഭാബലലത്തനില് പുനര്നനിര്ണയനിചനിരുന.  എനഭാല്  SDRF   മഭാനദണ്ഡല കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാര് പരനിഷ്കരനിചതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  1-4-2015  മുതല് പ്രഭാബലലത്തനില്

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലഎസട്ട്.)  നമ്പര്  194/15/DMD  തതീയതനി  20-5-2015

പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  SDRF-ല് നനിനള ആനുകൂലലങ്ങള പുനര്നനിര്ണയനിച്ചു ഉത്തരവഭായനിട്ടുളതട്ട്.

ആയതനിനഭാല് പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലമൂലമുള കൃഷനിനഭാശത്തനിനട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭനിചനിരുന

ധനസഹഭായത്തനില് വളചരയധനികേല  കുറവട്ട്  വനതട്ട്  സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുല



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 113

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (എലഎസട്ട്.) നമ്പര്    239/12/DMD  തതീയതനി 11-6-2012-ചല

ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരല ഏചതങ്കേനിലല വനിളയട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള ധനസഹഭായല 20-5-2015-ചല

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നമ്പര്   194/15/DMD പ്രകേഭാരല അനുവദനതീയമഭായതനികനക്കഭാള

കൂടുതല്  ആചണങ്കേനില്  അപ്രകേഭാരല  ഉയര്ന  നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായല

നല്കകേണതഭാചണനല  ഇതനിനട്ട്  അധനികേമഭായനി  ആവശലമഭായനി  വരുന  തുകേ  കൃഷനി

വകുപനിചന്റെ 2401-00-800-91 പഭാന എന ശതീര്ഷത്തനില്നനിനല ചചലവഴെനികക്കണതഭാചണനല

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  182/15/കൃഷനി  തതീയതനി  29-9-2015  പ്രകേഭാരല

ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ചനല്കൃഷനിക്കുള  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ വര്ദനിപനിക്കുനതട്ട്

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. കുടനിശനികേ സമയബനനിതമഭായനി ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള

45(1047) ശതീ  .   സണനി കജൈഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല പുത്തന ഉണര്വനിനട്ട്
എചന്തെലഭാല  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണല  ചചയ്തു  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാല  ഉകദ്ദേശ ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങള എചന്തെലഭാല;

(സനി) ലക്ഷലങ്ങള ലകേവരനിക്കഭാന ഭരണ തലത്തനില് എചന്തെലഭാല നടപടനികേള
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കകേരസമൃദനി പദതനി, നതീര ഉലഭാദന

പദതനി, കേണ്ണൂര് കമഖലഭാ കൃഷനി ഡയറക്ടകററട്ട്,  വനിള ആകരഭാഗല പരനിപഭാലന പദതനി,

ലതീഡ്സട്ട്  പദതനി,  നനിറവട്ട്  പദതനി,  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പദതനി

എനനിവയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്. 

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേള തുടര്നട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള ഭരണഭാനുമതനിയുല

ഫണ്ടുല യഥഭാസമയല ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

923/2017.
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ചനനഭാറ മണ്ഡലത്തനിചല സതീഡട്ട് ഫഭാല

46(1048)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചനനഭാറ നനികയഭാജൈകേ മണ്ഡലത്തനിചല മുതലമട പഞഭായത്തനിലള സതീഡട്ട്
ഫഭാമനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനല വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സതീഡട്ട് ഫഭാല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഒരു കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രല
തുടങ്ങുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  നനിലവനില്
എചന്തെങ്കേനിലല ചപ്രഭാകപഭാസല് ഉകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നല നനിലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഒരു ചനലട്ട്ല്ല് വനിത്തട്ട്
ഉലഭാദകേ കകേന്ദ്രമഭാണട്ട് മുതലമടയനിലളതട്ട്. ഈ ഫഭാല 1975-ല് പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിച്ചു.
ആചകേയുള  22.44  ചഹക്ടര് സലത്തട്ട്  18  ചഹക്ടറുല  കൃഷനിക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന.
അതനില്ത്തചന 15 ചഹക്ടര് സലല ചനല്വനിത്തട്ട് ഉല്പഭാദനത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന.
രണട്ട് സതീസണുകേളനിലഭായനി  32  ടകണഭാളല ചനല്വനിത്തട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന. കൂടഭാചത
3  ചഹക്ടര്  സലത്തട്ട്  പചക്കറനി,  കേനിഴെങ്ങുവര്ഗങ്ങള  മറട്ട്  ദതീര്ഘകേഭാല  വനിളകേളഭായ
മഭാവട്ട്,  ചതങ്ങട്ട്  എനനിവയുല  കൃഷനി  ചചയ്യുന.  കൂടഭാചത  25000  കവരു  പനിടനിപനിച
കുരുമുളകേട്ട് വളനികേളുല പചക്കറനി വനിത്തുകേളുല ഫഭാമനില് ഉലഭാദനിപനിചട്ട് വനിതരണല ചചയ്യുന. 

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രല  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില്
ചപ്രഭാകപഭാസലകേചളഭാനല തചനയനില.

വനിഷലനിപ്ത പചക്കറനികേള തടയഭാന നടപടനി

47(1049)  ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാല :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇതര സലസഭാനങ്ങളനില് നനിനല കകേരളത്തനികലക്കട്ട് കേതീടനഭാശനിനനി തളനിച
പചക്കറനികേള  എത്തുനതട്ട്  കേലഭാനസര്  ഉളചപചടയുള  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
കേഭാരണമഭാകുന  എന  പരഭാതനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങ്കേനില്  വനിഷലനിപ്ത
പചക്കറനികേള  കേചണത്തുനതനിനുല  ഇവയുചട  വരവട്ട്  തടയുനതനിനുല  ചചക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേളനില് എചന്തെങ്കേനിലല സലവനിധഭാനല ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനികേള  കകേരളത്തനില്  തചന  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന
എചന്തെങ്കേനിലല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങ്കേനില്  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു എന വലകമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി) കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സഹൗജൈനലമഭായനി വനിത്തുല വളവല കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിക്കഭാവശലമഭായ
യകനഭാപകേരണങ്ങളുല  നല്കേഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തരനിശുഭൂമനി  കൃഷനിക്കഭായനി  ഏചറടുക്കഭാന  എചന്തെങ്കേനിലല  സലവനിധഭാനല
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ; ഉചണങ്കേനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.   ഇത്തരത്തനില്  സലസഭാനത്തട്ട്  എത്തനികചരുന
പചക്കറനികേളുചടയുല  മറ്റുല  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  കവണനി
ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  പ്രകതലകേ  സസഭാഡുകേചള  നനികയഭാഗനിചട്ട്  ഇത്തരല  ഭക്ഷല
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുചട  ഇനകഫഭാര്മല് സഭാമ്പനിളുകേളുല  കശഖരനിചട്ട്  സലസഭാനചത്ത ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ  വകുപനിചന്റെ  നനിയനണത്തനിലള  തനിരുവനന്തെപുരല,  എറണഭാകുളല,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലകബഭാറടറനികേളനിലല  കകേരള  അഗനിക്കളചര്  യൂണനികവഴനിറനിയുചട
കേതീഴെനിലള  ചപസനിലസഡട്ട്  ചറസനിഡറ്റ്യൂ  ചടസനിലഗട്ട്  ലഭാബനിലല  പരനികശഭാധനയട്ട്
വനികധയമഭാക്കുകേയുല കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര 2006-ചല ഫുഡട്ട് കസഫനി സഭാനകഡര്ഡ്സട്ട്
ആക്ടട്ട്  പ്രകേഭാരല നനിയമ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുല പനിഴെയതീടഭാക്കുകേയുല ചചയ്യെഭാറുണട്ട്.
കൂടഭാചത സലസഭാനത്തുടനതീളല ഇത്തരല ഭക്ഷണ പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുചട ഗുണനനിലവഭാരല
ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  രണട്ട്  ചമഭാലബല്  ലകബഭാറടറനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനല
ആരലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള തസരനിതഗതനിയനില് നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന. ഫഭാല
ഇനഫര്കമഷന  ബറ്റ്യൂകറഭാ  വഴെനി  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്,  കേര്ണഭാടകേ  സലസഭാനങ്ങളനിചല
കകേരളകത്തഭാടട്ട് കചര്നകേനിടക്കുന സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനിചല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വനിഷരഹനിത
പചക്കറനികേള  ഉലഭാദനിപനിക്കുവഭാന  പ്രഭാകദശനികേ  ഭഭാഷയനില്  പരസലല  നല്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി ആരലഭനിക്കുല. 

(ബനി)  ലജൈവകേഭാര്ഷനികേ പദതനി പ്രകേഭാരല  15-25  ചഹക്ടര് വതീതമുള  292
കസറുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് ഒരു കസറനിനട്ട്  75,000  രൂപ ധനസഹഭായല നല്കേനി നല
കൃഷനി മുറകേള  (Good Agriculture Practice) പഭാലനിചട്ട് ചകേഭാണ്ടുള കൃഷനിരതീതനികേള
ആരലഭനിചനിരനിക്കുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഒഴെനിചകേയുള  മറ്റു  13  ജൈനിലകേളനിചല  146
കബഭാക്കുകേള ഉളചപടുത്തനി ഒരു കബഭാക്കനിനട്ട്  20  യൂണനിറ്റുകേള വതീതല   (10  മണനിര
കേകമ്പഭാസട്ട് യൂണനിറ്റുകേള +10 റൂറല് കേകമ്പഭാസട്ട് യൂണനിറ്റുകേള) ആരലഭനിച്ചു വരുന.  റൂറല്
കേകമ്പഭാസട്ട് യൂണനിറനിനട്ട് 5,000 രൂപയുല മണനിര കേകമ്പഭാസട്ട് യൂണനിറനിനട്ട് 7,500  രൂപയുല
ധനസഹഭായവല നല്കുനതഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പദതനിയഭായ പരമ്പരഭാഗത
കൃഷനി  വനികേഭാസട്ട്  കയഭാജൈന  പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  കുറഞ്ഞതട്ട്  50  ഏക്കര്  വതീതല
വനിസ്തൃതനിയുള  119  കസറുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ലജൈവ  വളങ്ങളുചടയുല  ലജൈവ
കേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയുല ഉലഭാദനത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായല നല്കേനി ലജൈവ കൃഷനി രതീതനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  50000  ചഹക്ടറനില് കൂടനി  പചക്കറനി  കൃഷനി കൂടുതലഭായനി
ചചയ്യുനതനിനുല നടപടനി ആരലഭനിച്ചു കേഴെനിഞ. 
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(സനി)  സമഗ പചക്കറനി പദതനിയനിന കേതീഴെനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സഹൗജൈനലമഭായനി
വനിത്തുല സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് യകനഭാപകേരണങ്ങളുല നല്കേനി വരുനണട്ട്.  വതീട്ടുവളപനിചല
കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  സ്കൂള കുടനികേളക്കുല വതീടമ്മേമഭാര്ക്കുല  5  മുതല്
6 ഇനല പചക്കറനി വനിത്തുകേള അടങ്ങനിയ കേനിറട്ട് ഒനനിനട്ട്  25 രൂപ വനില വരുന   20
ലക്ഷല കേനിറ്റുകേള സഹൗജൈനലമഭായനി നല്കുന. എന.ജൈനി.ഒ. മുകഖന 4 ലക്ഷല പചക്കറനി
വനിത്തട്ട് കേനിറ്റുകേളുല മഭാധലമങ്ങള വഴെനി   4.8  ലക്ഷല കേനിറ്റുകേളുല സഹൗജൈനലമഭായനി നല്കേനി
വരുന. കുറഞ്ഞതട്ട് 5 ചഹക്ടറനില് പചക്കറനി കൃഷനി ചചയ്യുന കേര്ഷകേ സലഘങ്ങളനില്
ഉളചപട കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് കൃഷനി ആവശലത്തനിനഭായുള പമ്പട്ട് ചസറട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
പമ്പട്ട് ചസറനിനട്ട് 10000 രൂപ വതീതവല സസല സലരക്ഷണ ഉപഭാധനികേള വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്
1500 രൂപ വതീതവല ധനസഹഭായല നല്കുനണട്ട്. 

(ഡനി)  സമഗ പചക്കറനി മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിചല  50000  ചഹക്ടര്
പ്രകദശത്തട്ട്  കൂടനി  ലജൈവ  പചക്കറനി  കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതട്ട്  സലബനനിചട്ട്
വനിശദമഭായ  ഒരു  രൂപകരഖ  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   തരനിശു  ഭൂമനി  പഭാടത്തനിചനടുത്തട്ട്
കൃഷനി ചചയ്യുനതനിനട്ട് ചഹക്ടറനിനട്ട്   30,000 രൂപ വചര ആനുകൂലലല നല്കുന.  ഈ
തുകേ വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലള
ഫഭാമുകേളനില്  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന  മുഴുവന  പ്രകദശത്തുല  കേര്ശനമഭായുല  നല  കൃഷനി
രതീതനികേള  അവലലബനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുല.  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  തചന്റെ
പരനിധനിയനില്  വരുന  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  അനുകയഭാജൈലമഭായതുല
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടക്കുനതുമഭായ  പ്രകദശങ്ങള  കേചണത്തനി  നല  കൃഷനി
രതീതനികേള അവലലബനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള ലജൈവ പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനിനട്ട്  കനതൃതസല
ചകേഭാടുക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട് ആദഭായ വനില ഉറപഭാക്കഭാന പദതനികേള

48(1050) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

റബര് ഉളപചട എലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ ഉളപനങ്ങളക്കുല ആദഭായകേരമഭായ വനില
ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെങ്കേനിലല  പദതനികേള  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  എങ്കേനില്
വനിശദഭാലശങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കേഭാര്ഷനികേ ഉലനങ്ങള ക്കട്ട് നലഭായമഭായ വനില ഉറപട്ട് വരുത്തുനതനിനഭായനി കൃഷനി

വകുപട്ട്  മുകഖന വനിവനിധ  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ചനലനിനട്ട്  നലഭായമഭായ

വനില  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സനിവനില്  സലപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  ചനലട്ട്ല്ല്
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സലഭരണവല നഭാളനികകേരത്തനിനട്ട്  നലഭായമഭായ  വനില ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേരചഫഡനിചന്റെ

സഹഭായകത്തഭാചട കൃഷനിഭവനുകേളനിലൂചട പചകത്തങ്ങ സലഭരണവല റബര് വനിലയനിടനിവട്ട്

കനരനിടുനതനിനഭായനി  റബര്  ഇനചസന്റെതീവട്ട്  പദതനിയുല  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിക്കുനതനിനഭായനി  365  കകേഭാടനി  രൂപയുല  റബര് വനിലസനിരതയകവണനി

500  കകേഭാടനി  രൂപയുല  പചകത്തങ്ങ  സലഭരണത്തനിനഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപയുല

ബഡ്ജൈറനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  റബര് ഉളചപചടയുള നഭാണലവനിളകേളുചട വനില

തകേര്ച  കനരനിടഭാന  Special  package  കകേന്ദ്ര-സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചട

സഹകേരണകത്തഭാചട നടപഭാക്കുല. 

ചവജൈനിവഭാഷട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

49(1051) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി അലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പചക്കറനികേളനിചല  വനിഷഭാലശല  കേഴുകേനി  കേളയുനതനിനട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല  വനികേസനിപനിചചടുത്ത  ചവജൈനിവഭാഷട്ട്  എന  ഉത്പനത്തനിചന്റെ
ഫലപ്രഭാപ്തനി സലബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തൂത  ഉത്പനത്തനിചനതനിചര  കേതീടനഭാശനിനനി  കേമ്പനനികേളുചട  കൂടഭായ്മ
നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഉചണങ്കേനില് ആയതട്ട്
പ്രതനികരഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ സഹഭായല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല  ഉത്പനങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  സലസഭാന
സര്ക്കഭാര്  സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  കപ്രഭാതഭാഹനവല  സഹഭായവല
നല്കുനകണഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട അറനികവഭാ
അലഗതീകേഭാരകമഭാ ഇലഭാത്തതനിനഭാലല  സഭാറനിസനിക്കല് തതസങ്ങള പഭാലനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലല
ഐ.സനി.എ.ആര്.-ല്നനിനല  ലഭനിച  റനികപഭാര്ടനികനല്  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിടനിലഭാചയനഭാണട്ട് സര്വകേലഭാശഭാല അധനികൃതര് പറയുനതട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.   ഇക്കഭാരലത്തനില് നനിയകമഭാപകദശല അനുസരനിചട്ട്  തുടര് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  സലസഭാന സര്ക്കഭാര് ഈ ഉത്പനത്തനിചന്റെ വനിലന നനികുതനി പൂര്ണമഭായുല
ഒഴെനിവഭാക്കനി ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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കേതീടനഭാശനിനനി

50(1052) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി അലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  നനികരഭാധനിക്കചപടനിട്ടുള  പല  കേതീടനഭാശനിനനികേളുല
വനിറഴെനിക്കചപടുനചണന കേഭാരലല  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്  ഇതനിചനതനിചര
എന്തെട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  പല  കേതീടനഭാശനിനനി  കേമ്പനനികേളുല  കേര്ഷകേചര  ചതറനിദരനിപനിചട്ട്
ഉത്പനങ്ങള  വനിറഴെനിക്കുനചണന  വനിവരല  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്
ഇതനിചനതനിചര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേതീടനഭാശനിനനി  വനില്ക്കുന  കേടകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനട്ട്
നനിലവനില്  ആചരയഭാണട്ട്  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്;  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാചര
ഇതനിനഭായനി ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേതീടനഭാശനിനനി കേമ്പനനികേള കേര്ഷകേരുമഭായനി കനരനിടട്ട് ബനചപടുനതനിനട്ട്
ഏചതങ്കേനിലല  തരത്തനിലള  വനിലകക്കര്ചപടുത്തുന  കേഭാരലല  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
എങ്കേനില് ആയതനിചന്റെ കേഭാരണല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരല  കേമ്പനനികേളുചട  ചൂഷണത്തനില്  നനിനട്ട്  കേര്ഷകേചര
സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  തുടങ്ങനി  അയല്  സലസഭാനങ്ങളുമഭായനി
കചര്നകേനിടക്കുന ജൈനിലകേളനില് നനികരഭാധനിക്കചപട കേതീടനഭാശനിനനികേള വനിറഴെനിക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  നനികരഭാധനിത കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  വനിതരണവല  വനില്പനയുല
തടയുവഭാന  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  കൃഷനി  ഭവനുകേളനിചല  കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുപ്രകേഭാരല  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്
തങ്ങളുചട പരനിധനിയനിലള എലഭാ ഡനികപഭാകേളുല രണഭാഴ്ചയനിചലഭാരനിക്കല് പരനികശഭാധനിച്ചു
ക്രമവനിരുദകമഭാ  നനികരഭാധനിചനിട്ടുളകതഭാ  ആയ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  വനിലനയുല
ഉപകയഭാഗവല  നടക്കുനനിചലനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതഭാണട്ട്.  എലഭാ  ഡനികപഭാകേളനിലല
കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട കസഭാക്കട്ട്/വനില വനിവരങ്ങള നനിര്ബനമഭായനി പ്രദര്ശനിപനിക്കുവഭാനുല
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. നനികരഭാധനിക്കചപടനിട്ടുള കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട വനിതരണവല
വനില്പനയുല  തടയുവഭാനഭായനി  ജൈനിലഭാതലത്തനില്  രൂപല  ചകേഭാടുത്തനിട്ടുള  വനിജൈനിലനസട്ട്
കേമ്മേനിറനികേളുചട പ്രവര്ത്തനല ശകനിചപടുത്തുവഭാനുല നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിക്കഴെനിഞ. 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 119

(ബനി) കേതീടനഭാശനിനനി നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചടയുല വനിതരണക്കഭാരുചടയുല പ്രതനിനനിധനികേള
ചനിലയനിടങ്ങളനില്  കേര്ഷകേരുമഭായനി  കനരനിട്ടു  ബനചപടട്ട്  വനിളകേളനില്  കേതീടനഭാശനിനനി
പ്രകയഭാഗല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  നനികരഭാധനിച്ചു
ചകേഭാണട്ട്  ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  കൃഷനി  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമവകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലള കൃഷനിഭവനുകേളനിചല
എലഭാ കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാചരയുല കേതീടനഭാശനിനനി വനില്ക്കുന കേടകേളനില് പരനികശഭാധന
നടത്തുനതനിനട്ട്  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത ഒനനിലധനികേല  ജൈനിലകേള അധനികേഭാര
പരനിധനിയുള  4  കമഖല കൃഷനി അസനിസന്റെട്ട് ഡയറക്ടര്മഭാചര  (കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള)
സലസഭാനത്തട്ട്  അതതട്ട്  അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്   കേതീടനഭാശനിനനി  വനിലനശഭാലകേള
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനു പുറകമ, കൃഷനി വകുപനിചല
കൃഷനി ശഭാസ ബനിരുദല അടനിസഭാന കയഭാഗലതയഭായുള മറട്ട് സഭാകങ്കേതനികേ ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല
ആവശലഭാനുസരണല കേതീടനഭാശനിനനി വനിലനശഭാലകേള പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് അധനികേഭാരല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കേതീടനഭാശനിനനി  കേമ്പനനികേള കേര്ഷകേരുമഭായനി  കനരനിടട്ട്  ബനചപടട്ട്  അവരുചട
ഉലനങ്ങള  വനിറഴെനിക്കുനതട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ
വകുപട്ട്  നടപടനികേചളടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കേതീടനഭാശനിനനി  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുല  വനിതരണക്കഭാരുല
കേര്ഷകേരുമഭായനി  കനരനിടട്ട്  ബനചപടട്ട്  കേര്ഷകേചര  സസഭാധതീനനിക്കുനതനിനുല  കേതീടനഭാശനിനനി
പ്രകയഭാഗല  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുല  തങ്ങളുചട  ഉലനങ്ങള  വനിറഴെനിക്കുനതനിനുല
കനരനിടട്ട്  Demonstration  നടത്തുനതുല,  പരസലങ്ങള നടത്തുനതുല വനിലകക്കര്ചപടുത്തനി
ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ ഡയറക്ടര്
കൃഷനി ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

നനികരഭാധനിത  കേതീടനഭാശനിനനി  കേമ്പനനികേളുചട  ഉപകയഭാഗവല  ഗുണകമനയനിലഭാത്ത
കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട വനിതരണവല തടയുകേ,  രഭാസ കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട അമനിതമഭായ
ഉപകയഭാഗല തടയുകേ,  ഓകരഭാ വനിളകേളക്കുല ശനിപഭാര്ശ ചചയനിട്ടുള കേതീടനഭാശനിനനികേളലഭാചത
മറട്ട് കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട അനനിയനനിതമഭായ പ്രകയഭാഗല ഒഴെനിവഭാക്കുകേ, കൃഷനി ഓഫതീസറുചട
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമലഭാചത  "നനിയനനിത  കേതീടനഭാശനിനനികേള”  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്
തടയുകേ എനനിവ ലക്ഷലമനിടഭാണട്ട് ഈ നനിയനണങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

(ഇ)  കേതീടനഭാശനിനനി  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുല  വനിതരണക്കഭാരുല  തങ്ങളുചട  വനിപണന
തനങ്ങളനിലൂചട  കേര്ഷകേചര  അമനിതമഭായനി  സസഭാധതീനനിക്കുനതുല  കേതീടനഭാശനിനനി
ഉപകയഭാഗല കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതുല നനിരുതഭാഹചപടുത്തുവഭാന കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  കേതീടനഭാശനിനനി  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുല
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വനിതരണക്കഭാരുല  കചര്നള  വനിള  പരതീക്ഷണങ്ങളുല  ചഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷനുകേളുല
പൂര്ണമഭായനി ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന കൃഷനി വകുപട്ട് നടപടനികേചളടുത്തു വരുന.  കേതീടനഭാശനിനനി
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കകളഭാ  വനിതരണക്കഭാകരഭാ  കനരനിടട്ട്  പഭാടകശഖരസമനിതനികേളക്കുല  മറട്ട്
കേര്ഷകേസലഘങ്ങളക്കുല കേതീടനഭാശനിനനികേള വനിതരണല ചചയ്യുനതുല വനിലക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനു  വനിരുദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനങ്ങളുചട  ലലസനസട്ട്  റദ്ദേഭാക്കനി
നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുല.  ഇതനിനു  പുറകമ  ആവശലമഭായ  മറട്ട്  കമല്
നടപടനികേള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുവഭാന  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  വകുപട്ട്
ചസക്രടറനി  ചചയര്മഭാനഭായനി  ഒരു  ലഹചലവല്  കേമ്മേനിറനിക്കുല  ഇകപഭാള  രൂപല
ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

ചനല്കൃഷനി

51(1053)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2006-2011 ചല എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള
എത്ര  ചഹക്ടര്  ഭൂമനിയനില്  ചനല്കൃഷനിയുണഭായനിരുനചവനല  ആയതട്ട്  നനിലവനില്
എത്രയഭാചണനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മുന യുഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലയളവനില് ചനല്കൃഷനി നടത്തനിയനിരുന
എത്ര ചഹക്ടര് ഭൂമനിയഭാണട്ട് മണനിടട്ട് നനികേത്തനിയചതനട്ട് ജൈനില തനിരനിചട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ചനല്കൃഷനിയനികലര്ചപടനിരുന
എത്ര  കേര്ഷകേര്  ആത്മഹതല  ചചയ്യുകേയുണഭായനിചയനല  പ്രസസ്തുത  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്
എചന്തെഭാചക്ക  ധനസഹഭായമഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  നലനിയനിട്ടുളചതനല
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കുടനിശനികേയനിനത്തനില്
നല്കേഭാനുള തുകേ എത്രയഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മണനിടട്ട്  നനികേത്തനിയ  ചനല്വയല്  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാന
നനിലവനിലള സര്ക്കഭാര് എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനചതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2006-2011-ചല  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള
213187 ചഹക്ടര് ഭൂമനിയനില് ചനല്കൃഷനി ഉണഭായനിരുനതട്ട് 2015-16 വര്ഷല  194174
ചഹക്ടര് ആയനി കുറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) 

ജൈനില  വനിസതീര്ണല (ചഹക്ടര്)

തനിരുവനന്തെപുരല 488.072

ചകേഭാലല 73.518

പത്തനലതനിട 92.94925

ആലപ്പുഴെ 20.43

 കകേഭാടയല 54.202

 ഇടുക്കനി 39.609

എറണഭാകുളല 190.2308

തൃശ്ശൂര് 62

പഭാലക്കഭാടട്ട് 142.28

മലപ്പുറല 142.7

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 5.064

വയനഭാടട്ട് 17.0156

കേണ്ണൂര് 46.796

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 5.02

(സനി)  വനിവരല കശഖരനിച്ചു വരുന. 

(ഡനി)  കുടനിശനികേയനിനത്തനില് നല്കേഭാനുള തുകേ ചുവചട കചര്ത്തുചകേഭാളന:

(1) 2015-2016  വചരയുള  ചനല്കൃഷനിക്കുള  ഉല്പഭാദനകബഭാണസട്ട്
-756.56 ലക്ഷല  രൂപ.

(2) ആര്.ചകേ.വനി.ലവ. 2015-16 ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനികേളക്കുള സബ്സനിഡനി

ഇനത്തനില്  2,605.331 ലക്ഷല രൂപ കുടനിശനികേയുണട്ട്. 

(3) സലപകകേഭാ  കേര്ഷകേരനില്നനിനല  ചനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിച  വകേയനില്

194.12 കകേഭാടനി രൂപ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേഭാനുണട്ട്.
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(ഇ)  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുളനില്  ഡഭാറഭാബഭാങ്കേട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതുല  2008-ചല
ചനല്വയല് തണതീര്ത്തട നനിയമപ്രകേഭാരല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി പദതനികേള

52(1054) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കവണ പചക്കറനികേളനില് നചലഭാരു പങ്കേട്ട് മറ്റു സലസഭാനങ്ങളനില്
നനിനല  രഭാസവസ്തുക്കള  തളനിച്ചുചകേഭാണ്ടുവരുനവയഭാചണനതട്ട്  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്
പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഊര്ജനിത  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കേനില് വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനി  കൃഷനികേളനില്  ഏര്ചപടുന  സലഘങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനിയല
ഉല്പനങ്ങളുചട വനിപണനത്തനിനുല സഭാമ്പത്തനികേ സഭാകങ്കേതനികേ സഹഭായല നല്കേഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തരനിശനിടനിരനിക്കുന ഭൂമനി  പഭാടത്തനിനട്ട്  എടുത്തട്ട് കൃഷനി ചചയ്യുന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
കപ്രഭാതഭാഹനല  നല്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനചണനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മറ്റു  സലസഭാനങ്ങളനില്  നനിനല  വരുന  പചക്കറനികേള  രഭാസവസ്തുക്കള

തളനിച്ചു ചകേഭാണ്ടുവരുനവയഭാചണനതട്ട്  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  അനല സലസഭാനങ്ങളനില്

നനിന  വരുന  പചക്കറനിയുചട  കതഭാതട്ട്  പരമഭാവധനി  കുറചട്ട്  വനിഷവനിമുകമഭായ

പചക്കറനികേള  സലസഭാനത്തുതചന  ഉലഭാദനിപനിചട്ട്  പചക്കറനി  ഉലഭാദനത്തനില്

സസയലപരലഭാപ്തതയനികലക്കട്ട്  എത്തുകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  സമഗ  പചക്കറനി

വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   ഇതനിനഭായനി  ലജൈവരതീതനിയനിലള

(പനി.ജൈനി.എസട്ട്.) പചക്കറനികൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുകേയുല പചക്കറനികേളക്കട്ട് ലജൈവ ഉലഭാദന

കബഭാണസട്ട്  നല്കുകേ,  ലഹബനിഡട്ട്  പചക്കറനിലത്തകേള  ഉലഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണല

ചചയ്യുകേ,  കേനിഴെങ്ങട്ട്  വര്ഗ്ഗവനിളകേളുചട  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  പചക്കറനി,  വഭാഴെ

എനനിവയള  ഇനഷസറനസട്ട്  പരനിരക്ഷ  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കുകേ,

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭല  മൂലമുണഭാകുന  വനിളനഭാശത്തനിനട്ട്  നഷപരനിഹഭാരല  നല്കുകേ,  നൂതന
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സഭാകങ്കേതനികേ വനിദലകേള വലഭാപനിപനിക്കുകേ എനനിവ ചവജൈനിറബനിള & ഫ്രൂടട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന

കേഹൗണ്സനില് വഴെനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കമലറഞ്ഞ കൃഷനി രതീതനികേളനിചലലഭാല തചന

ലജൈവരതീതനിയനില് വനിഷവനിമുകമഭായനി  പചക്കറനി  കൃഷനി  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

പരനിശതീലനവല  അവകബഭാധവല  നലനി  വരുന.  സലസഭാനത്തട്ട്  ലജൈവകൃഷനി

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുല കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട ഉപകയഭാഗല കുറയനതനിനുല കവണനിയുള

വനിവനിധ നടപടനികേള കൃഷനി  വകുപട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  വനിതരണവല,

വനില്പനയുല കേര്ശനമഭായനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുല നനിയനനിക്കുനതനിനുല ഗുണനനിലവഭാരല

ഉറപഭാക്കുനതനിനുല നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിലന വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി

കേതീടനഭാശനിനനി കേമ്പനനികേള നടത്തുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേര്ശനമഭായനി നനിയനനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)   പചക്കറനി  കൃഷനിയനില്  ഏര്ചപടുനവര്ക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ സഭാകങ്കേതനികേ

സഹഭായല വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ഏജൈനസനികേള വഴെനി നല്കുനതഭാണട്ട്. ജൈനിലഭാ കസറുകേള

എന  കപരനില്  കുറഞ്ഞതട്ട്  5  ചഹക്ടറനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി  ചചയ്യുന  800

സലഘങ്ങളക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാകങ്കേതനികേ  സഹഭായല  നല്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത

800 കസറുകേളക്കട്ട് ചഹക്ടചറഭാനനിനട്ട് 15,000 രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായല നല്കുല.

കസറുകേളനില് പമ്പട്ട് ചസറ്റുകേള വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് പമ്പട്ട് ചസചറഭാനനിനട്ട്  10000  രൂപ നനിരക്കനില്

സഹഭായധനല  നല്കേനി  1600  പമ്പട്ട്  ചസറ്റുകേള  സഭാപനിക്കഭാന  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സസല സലരക്ഷണ ഉപഭാധനികേള വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് യൂണനിചറഭാനനിനട്ട്

1500   രൂപ നനിരക്കനില് സഹഭായധനല നല്കേനി  1600  യൂണനിറ്റുകേള നല്കുനണട്ട്.

കസറുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  2000  രൂപ  വതീതല  ഹരനിത  ഫണട്ട്  എന

കപരനില്  നല്കുനതഭാണട്ട്.   അതുകപഭാചല  കസറുകേളനില്  നൂതനവല  ലജൈവവമഭായ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനഭായനി  ഇനകവഷന  ഫണട്ട്  എന  കപരനില്

ആവശലമഭായ തുകേ വകേയനിരുത്തുനതഭാണട്ട്. സമഗ പചക്കറനി വനികേസന  പദതനിയനില്

ഉളചപടുന  കേര്ഷകേരുചട  പചക്കറനി  ഉലനങ്ങള  സലഭരനിചട്ട്  വനിപണനല

ചചയ്യുനതനിനഭായനി കബഭാക്കട്ട് തലത്തനില്  26 സമനിതനികേളുല രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പചക്കറനി കൃഷനിക്കട്ട് അനുകയഭാജൈലമഭായ

700  ചഹക്ടര് തരനിശു നനിലത്തട്ട് പചക്കറനി കൃഷനി ചചയ്യുനതനിനട്ട്  210  ലക്ഷല രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു ചഹക്ടറനില് കൃഷനി ചചയ്യുനതനിനട്ട് ഭൂഉടമയട്ട്  5000  രൂപയുല

കൃഷനി ചചയ്യുന ആളനിനട്ട്   25000   രൂപയുല സഹഭായമഭായനി  നല്കുന.  പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാന  ആവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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ചമത്രഭാന കേഭായല്, ആറന്മുള വനിമഭാനത്തഭാവള പദതനി പ്രകദശല
എനനിവനിടങ്ങളനില് കൃഷനി ആരലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനി

53(1055)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചമത്രഭാന കേഭായല്,  ആറന്മുള  വനിമഭാനത്തഭാവള പദതനി  പ്രകദശല  എനനിവനിടങ്ങളനില്
കൃഷനി  ആരലഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാല
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

ചമത്രഭാന കേഭായലനില് 160 ചഹക്ടറനില് കൃഷനി ആരലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള
എടുത്തുവരനികേയഭാണട്ട്.  അതനിചനപറനി  ചര്ച  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  17-6-2016-ല് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയുചട സഭാനനിദലത്തനില് കുമരകേല കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തനില്വചട്ട്
കേര്ഷകേരുചടയുല ഉകദലഭാഗസരുചടയുല ജൈനപ്രതനിനനിധനികേളുചടയുല കയഭാഗല കചരുകേയുല
ചമത്രഭാന  കേഭായല്  സന്ദര്ശനല  നടത്തനി  കൃഷനിക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ക്രമതീകേരണങ്ങള
ചചയ്യുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ ചര്ചകേള നടത്തുകേയുല ചചയ്തു.  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫനില്
ഉളചപടുത്തനി  ബണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണല,  മറട്ട്  അടനിസഭാന  സഹൗകേരലങ്ങള  എനതീ
ബൃഹത്തഭായ  പദതനിക്കഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപയുചടയുല  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അടനിസഭാന
സഹൗകേരലങ്ങളക്കഭായനി   80  ലക്ഷല  രൂപയുചടയുല  എസനികമറട്ട്  തയ്യെഭാറഭാക്കനി  തുടര്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  പദതനി  പുകരഭാഗതനി  അവകലഭാകേനല
ചചയ്യുനതനികലക്കഭായനി  സലല  MLA,  കൃഷനി വകുപനിചല ഉകദലഭാഗസര്,  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയനിചല  വനിദഗ്ധര്  എനനിവര്  ഉളചപടുന  എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേളുല സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ആറന്മുള,  കേനിടങ്ങന്നൂര്,  മലപ്പുഴെകശരനി  എനതീ  വനികലജുകേളനിലഭായനി  വലഭാപനിച്ചു
കേനിടക്കുന  ആറന്മുള  പഭാടകശഖരത്തനിചല  350  ഏക്കകറഭാളല  നനിലല  നനിര്ദ്ദേനിഷ
വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിചന്റെ  ആവശലത്തനികലചക്കന  കപരനില്  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുളതഭാകുന.
ഇതനില് ഉകദ്ദേശല  70  ഏക്കകറഭാളല നനിലല മണനിടട്ട്  ഭഭാഗനികേമഭായനി നനികേത്തനിയനിട്ടുളതഭാകുന.
പഭാടകശഖരത്തനിചന്റെ സമതീപത്തുള കുനകേള ഇടനിചഭാണട്ട്  നനികേത്തല് നടത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.
ചചങ്കേല് സസഭഭാവമുള മണനിടട്ട്  നനികേത്തനിയതനിനഭാല് നനികേത്തനിയ ഭഭാഗല  ഉറച്ചുകേനിടക്കുന.
ഇത്തരത്തനിലള  അനധനികൃത  നനികേത്തലല  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവല
കേഭാരണല  ചവളചക്കട്ടുണഭായനി  പഭാടകശഖരത്തനിചന്റെ മലപ്പുഴെകശരനി  വനികലജൈനില്ചപട
ഭഭാഗത്തട്ട് ചനല്കൃഷനി ഇറക്കുവഭാന കേഴെനിയഭാത്ത അവസയഭാണുളതട്ട്.  നനികേത്തചപട
സലചത്ത മണട്ട് മുഴുവന മഭാറനി കകേഭാഴെനികത്തഭാടട്ട് പൂര്വസനിതനിയനില് ചകേഭാണ്ടുവനട്ട് കൃഷനി
പുനരുജതീവനിപനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുനതഭാണട്ട്.  കകേഭാഴെനികത്തഭാടട്ട് പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന
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പ്രവൃത്തനിയുല  നനികേത്തചപട  സലചത്ത  മണട്ട്  നതീക്കല  ചചയ്യുന  പ്രവൃത്തനിയുല
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന മുറയട്ട് കൃഷനിക്കട്ട് കവണ്ടുന എലഭാ സഹഭായവല ചചയ്യുവഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു  വരുനണട്ട്.   ഈ  വനിഷയല  ചര്ച  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  14-7-2016-ല്
ഉനതതല കയഭാഗല കൂടുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ ഭൂപരനിധനി നനിയമല
ലലഘനിചട്ട്  ഭൂമനി  ലകേവശല  വചനിട്ടുളതനികനല്  ഒരു  മഭാസത്തനിനുളനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവഭാന ബനചപടവര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജൈനിലയനിചല ചനല്പഭാടങ്ങള

54(1056)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജൈനിലയനില് ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുന ഭൂമനിയുചട വനിസതീര്ണല ഗണലമഭായനി
കുറഞവരുന  കേഭാരലല  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്  അതനിചന്റെ  കേഭാരണല
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചനല്പഭാടങ്ങള  അനധനികൃതമഭായനി  മണനിട്ടു  നനികേത്തുന  കേഭാരലല
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് അതു തടയുനതനിനഭായനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേചളചന്തെനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജൈനിലയനില് വലനിയ കതഭാതനില് ഭൂമനിയുചട തരല മഭാറനി നല്കുന
കേഭാരലല  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങ്കേനില്  അതു  നനിര്ത്തലഭാക്കുന  കേഭാരലല
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില് തരല മഭാറനി നല്കേനിയ കകേസ്സുകേള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജൈനിലയനില് ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുന ഭൂമനിയുചട വനിസതീര്ണല
ഗണലമഭായനി കുറഞ വരുനണട്ട്.  ചനല്കൃഷനിക്കുള അടനിസഭാന സഹൗകേരലങ്ങളുചട
അപരലഭാപ്തത,  നതീര്വഭാര്ച സഹൗകേരലങ്ങളുചട അപരലഭാപ്തത,  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട ദഹൗര്ലഭലല,
ഉയര്ന കൂലനിയുല പഭാര്പനിടവല, വഭാണനിജൈലഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി ചനല്വയല് നനികേത്തനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  പ്രവണതയുല  വലഭാപകേമഭായനി  അനധനികൃത  ഇഷനികേ  കേളങ്ങള
നടത്തുനതുല  ചനല്കൃഷനി  വനിസ്തൃതനി  കുറയുനതനിനുല  കൃഷനി  ഭൂമനി  തരനിശനിടുനതനിനുല
കേഭാരണമഭാകുനണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  അനധനികൃത പരനിവര്ത്തനല ശദയനില്ചപടഭാല് റനികപഭാര്ടനിലഗട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാരഭായ  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  ടനി  വനിവരല  റവനറ്റ്യൂ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തുവരുനണട്ട്.  പഭാടങ്ങള നനികേത്തുനതനിചനതനിചരയുല സര്ക്കഭാര് കേര്ശന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 



126      കകേരള നനിയമസഭ                         ജൂചചല 12, 2016

(സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജൈനിലയനില് വലനിയ കതഭാതനില് ഭൂമനിയുചട തരലമഭാറല നടക്കുനതുല
അനധനികൃത ഇഷനികേ കേളങ്ങള നടത്തുനതട്ട് സലബനനിച്ചുല റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കുവഭാനുല
കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാനുല കേളക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുചട വനിലത്തകേര്ച

55(1057)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലസഭാനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരുന
പചക്കറനികേളനില്  ഹഭാനനികേരമഭായ  കേതീടനഭാശനിനനികേള  അടങ്ങനിയനിട്ടുചണന  കേഭാരലല
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിഷഭാലശല ഉള പചക്കറനികേള അതനിര്ത്തനി കേടന വരുനതട്ട് തടയഭാന
എചന്തെലഭാല സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലളതട്ട്;

(സനി)  ഇത്തരല  പചക്കറനികേള  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരുനതുല  വനിപണനല
നടത്തുനതുല തടയുനതനിനട്ട് എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  പ്രധഭാനമഭായുല  മലനിയനില,  പുതനിനയനില,  കേറനികവപനില
എനനിവയനിചല  കേതീടനഭാശനിനനി  വനിഷഭാലശല  നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന  പരനിധനിക്കുല
മുകേളനിലഭാണട്ട്.  അത്തരല കകേസുകേളനില് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര നനിയമല  2006
പ്രകേഭാരല നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ചചക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുളചപചടയുള  സലങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  കശഖരനിക്കുന
എലഭാത്തരല  ഭകക്ഷലഭാല്പനങ്ങളുചടയുല  സഭാമ്പനിളുകേള  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണറുചട  കേതീഴെനിലള  തനിരുവനന്തെപുരല,  എറണഭാകുളല  ജൈനിലകേളനിചല
അനലറനിക്കല്  ലഭാബുകേളനിലല  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട  കേതീഴെനിലള
ചപസനിലസഡട്ട്  റസ്ഡറ്റ്യൂ  ചടസനിലഗട്ട്  ലഭാബനികലക്കുല  അയചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.
ഈ വനിവരല മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട കവണ പ്രചഭാരണല നല്കുനതുചകേഭാണട്ട് ജൈനങ്ങളക്കട്ട്
അവകബഭാധല  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഉതവകേഭാലങ്ങളനില്  ചസഷലല്  സസഭാഡുകേചള
നനികയഭാഗനിചട്ട്  ഈ  പരനികശഭാധന  ഊര്ജനിതമഭാക്കുനണട്ട്.   അയല്
സലസഭാനങ്ങളനില്  കേതീടനഭാശനിനനി  ഉപകയഭാഗല  പരമഭാവധനി  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനി  നടത്തുനതഭാണട്ട്.   കൂടഭാചത
അയല്  സലസഭാനങ്ങളനിചല  കകേരളകത്തഭാടട്ട്  കചര്നകേനിടക്കുന  പ്രകദശങ്ങളനിചല
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വനിഷരഹനിത പചക്കറനികേള ഉലഭാദനിപനിക്കുവഭാന പ്രഭാകദശനികേ ഭഭാഷയനില്
പരസലല നല്കുനതനിനുല നടപടനി ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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(സനി)  മഭാര്ക്കറനില്നനിനട്ട് കശഖരനിക്കുന പഴെല പചക്കറനി സഭാമ്പനിളുകേള കകേരള
കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട  കേതീഴെനിലള ചപസനിലസഡട്ട്  ചറസനിഡറ്റ്യൂ ചടസനിലഗട്ട്
ലഭാബനില് പരനികശഭാധനിചട്ട് വനിവരല പരസലചപടുത്തുനണട്ട്.   ഇത്തരല ലഭാബുകേള എലഭാ
ജൈനിലയനിലല  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  പദതനി തയ്യെഭാറഭാക്കനി വരുന.  സലസഭാനത്തനിചന്റെ
വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനട്ട് പചക്കറനികേള നനിയമപ്രകേഭാരല കശഖരനിചട്ട് ചപസനിലസ ഡട്ട്
ചടസനിലഗട്ട്  ലഭാബനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലഭനിച്ചു
കേഴെനിഞ.  പരനികശഭാധനഭാ ഫലങ്ങളനില് വനിഷഭാലശല കൂടുതലഭാചണങ്കേനില് നനിയമപ്രകേഭാരമുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചചക്കട്ട് കപഭാസട്ട് മുകഖന
ചകേഭാണ്ടുവരുന പചക്കറനികേളുചട ഉറവനിടല ചസയനില്സട്ട് ടഭാകട്ട് വകുപനിചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട
കേചണത്തനി ആ വനിവരല അതഭാതട്ട് സലസഭാനങ്ങളനിചല ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുമഭായനി
ആകലഭാചനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ചനല്കൃഷനി നടത്തനിവരുന പഭാടങ്ങളുചട വനിസ്തൃതനി

56(1058)  ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാല :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ചനല്കൃഷനി  നടത്തനിവരുന  പഭാടങ്ങളുചട  വനിസ്തൃതനി
എത്രചയനട്ട്  ജൈനില  തനിരനിചട്ട്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന
പഭാടകശഖരങ്ങളുചട  കേണക്കട്ട്  ലഭലമഭാകണഭാ;  എങ്കേനില്  എത്രചയനട്ട്  ജൈനില  തനിരനിചട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചനല്കൃഷനി  നടത്തുന  പഭാടകശഖരങ്ങളുചട  കഡറഭാ  ബഭാങ്കേട്ട്
തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന പഭാടകശഖരങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി പുനരഭാരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
എചന്തെങ്കേനിലല പദതനി നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സസയല  സഹഭായകേ സലഘങ്ങളക്കുല  കുടുലബശതീകേളക്കുല ചനല്കൃഷനി
ചചയ്യെഭാന  തഭാലരലമുള  ചതഭാഴെനില്രഹനിതര്ക്കുല  ഇത്തരല  തരനിശട്ട്  നനിലങ്ങളനില്
ചനല്കൃഷനി  നടത്തുനതനിനട്ട്  സബ്സനിഡനികയഭാചട  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സ്കൂള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ചനല്കൃഷനി  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  എചന്തെങ്കേനിലല
പദതനി തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ലഭലമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേരചനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കഭാന  കൃഷനി
വകുപനിനട്ട് പദതനിയുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ചനല്കൃഷനി  നടത്തനിവരുന ജൈനില  തനിരനിച്ചുള വനിസ്തൃതനി
അനുബനല I  ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. * 2014-15 വര്ഷല സലസഭാനത്തട്ട് സലസഭാന
സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിവനിവര വകുപനിചന്റെ കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരല 100676 ചഹക്ടര് സലല
കൃഷനികയഭാഗലമഭായ തരനിശഭാണട്ട്. 

(ബനി)  സലസഭാനചത്ത ചനല്വയലകേളുചട കഡറഭാ ബഭാങ്കേഭാണട്ട്  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.
ആചകേയുള  941  പഞഭായത്തുകേളനില്  21  എണല  ചനല്വയല്  തണതീര്ത്തടല
ഇലഭാത്തതുല ബഭാക്കനിയുള  920  പഞഭായത്തുകേളനില്  328  പഞഭായത്തുകേള ഡഭാറഭാ
ബഭാങ്കേട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  കേഴെനിയുകേയുല  570  പഞഭായത്തുകേളനില്  പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് പ്രസനില് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്. 22 പ ഞഭായത്തുകേളനില് ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കേട്ട്
തയ്യെഭാറഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  നനിലവനില്  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന  പഭാടകശഖരങ്ങള  ഘടലഘടമഭായനി
ചനല്കൃഷനി കയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനഭായനി പദതനികേള ആസൂത്രണല ചചയട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. 

(ഡനി) തരനിശുനനില ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
സസയല സഹകേരണ സലഘങ്ങള, കുടുലബശതീ, മറട്ട് ചതഭാഴെനില്രഹനിതര് എനനിവര്ക്കുല
സബ്സനിഡനി നല്കുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഇ) ഉണട്ട്.  കേരചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനിയനില് ചഹക്ടറനിനട്ട്  10000  രൂപ
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് നല്കേനി സ്കൂളുകേളനിലല കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(എഫട്ട്)  ലഭലമഭായ  എലഭാ  സലങ്ങളനിലല  സ്കൂള,  ചപഭാതുസലങ്ങള,  പളനി,
കദവഭാലയങ്ങള,  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  പരനിസരങ്ങള,  ജൈയനില്  പരനിസരല
എനനിവനിടങ്ങളനിചലലഭാല കേരചനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.   5  വര്ഷല ചകേഭാണട്ട്
1 ലക്ഷല ചഹക്ടര് സലകത്തക്കട്ട് കേരചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 

ഓണഭാട്ടുകേര പ്രകദശത്തുള വയലകേള

57(1059)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഓണഭാട്ടുകേര പ്രകദശത്തുള വയലകേള കൃഷനിരഹനിതമഭായനി കേനിടക്കുനചവനതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  ഈ പ്രകദശത്തട്ട് ചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനു കവണനി എചന്തെലഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്;

(സനി)  ഓണഭാട്ടുകേര  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  കൃഷനി  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന പദതനികേകളചതലഭാചമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  ആലപ്പുഴെ ജൈനിലയനില് ഓണഭാട്ടുകേര പ്രകദശത്തട്ട്  1489  ചഹക്ടര്
പ്രകദശല തരനിശുനനിലങ്ങളഭായനി കേനിടക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  ഓണഭാട്ടുകേര പ്രകദശത്തട്ട് ചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി തരനിശു
കേനിടന പുഞനനിലങ്ങള കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാചത സമഗ ചനല്കൃഷനി
വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ഉലഭാദകനഭാപഭാധനികേളക്കുള  സബ്സനിഡനികേളുല
അനുവദനിച്ചുവരുന.  തരനിശുകേനിടക്കുന  സലങ്ങള  പഭാടകൃഷനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
അനുസരനിചട്ട്  ഏചറടുത്തട്ട്  കൃഷനി  ചചയ്യുനതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ആലപ്പുഴെ  ജൈനിലയനില്  ഈ  വര്ഷല  500   ചഹക്ടര്  തരനിശു  ഭൂമനിയനില്  ചനല്കൃഷനി
ചചയ്യെഭാന ലക്ഷലമനിടുന. 

(സനി)  ഓണഭാട്ടുകേര വനികേസന ഏജൈനസനി മുഖഭാന്തെരല ചനല്കൃഷനി വനികേസനല,
എളകൃഷനി  വനികേസനല,  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനല,  പചക്കറനി-കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗ
ഇടവനിളകൃഷനി,  ഉപ്പുചവള നനിയനണ പദതനി,  ചവറനില കൃഷനി വനികേസനല എനനിവ
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

ചനല്കൃഷനി ഉത്പഭാദനത്തനിനുല ഉത്പഭാദന വര്ദനവനിനുല പദതനി

58(1060) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജൈയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   രഭാജൈകഗഭാപഭാലന :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ചപ്രഭാഫ  .    ചകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലവനിള  കൃഷനിയനില്  സലസഭാനചത്ത  സസയല  പരലഭാപ്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഏചതങ്കേനിലല പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശല ഉകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചനല്കൃഷനി ഉത്പഭാദനത്തനിനുല ഉത്പഭാദന വര്ദനവനിനുല നടപനിലഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചനലനിചന്റെ ഉത്പഭാദന ചചലവനിലണഭാകുന വര്ദനവനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി
സലഭരണ  വനില  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിളയനിറക്കഭാനഭായനി
ഹ്രസസകേഭാല  പലനിശരഹനിത  വഭായ്പ  നല്കുനതു  പരനിഗണനിക്കുകമഭാചയനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

923/2017.
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  പചക്കറനി കൃഷനിയനില് സലസഭാനചത്ത സസയല പരലഭാപ്തമഭാക്കുകേ
എന ലക്ഷലല മുനനനിര്ത്തനി സമഗ പചക്കറനി വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.
പചക്കറനി  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സലസഭാനചത്ത  സസയല  പരലഭാപ്തമഭാക്കുനതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി 50,000 ചഹക്ടര് സലകത്തയട്ട് കൂടനി പചക്കറനി കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  പുരയനിടങ്ങളനില് പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,
അര്ബന  കസര്  കപ്രഭാതഭാഹനല,  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേചള  പചങ്കേടുപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
സഭാപനങ്ങള  വഴെനി  പചക്കറനി  കൃഷനി,  ജൈനിലഭാ  കസര്  വനികേസനല,  'എ'  കഗഡട്ട്
കസറുകേളക്കുള വനികേസന സഹഭായല, സൂക്ഷ്മ മൂലകേങ്ങളുചട പ്രദര്ശനല, കബഭാക്കുതല
ചഫഡകററഡട്ട്  സമനിതനികേള,  നഴറനികേളുചട  സഭാപനല,  മഴെ  മറകേള,  സൂക്ഷ്മ
ജൈലകസചനവല  ജൈലകസചനല  വഴെനിയുള  വള  പ്രകയഭാഗവല  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള
2016-17-ല് നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. 

(ബനി) സലസഭാനചത്ത തരനിശട്ട് കേനിടക്കുന കൃഷനികയഭാഗലമഭായ തരനിശുനനിലങ്ങളുല
കേഭായല്  പ്രകദശങ്ങളുല  ചനല്കൃഷനിക്കട്ട്  ഉപയുകമഭാക്കനി  5  വര്ഷല  ചകേഭാണട്ട്
സലസഭാനത്തനിചല ചനല്കൃഷനി വനിസതീര്ണല നനിലവനിലള  1.94 ലക്ഷല ചഹക്ടറനില്
നനിനല  3  ലക്ഷല  ചഹക്ടറഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ചനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  തഭാചഴെപറയുന  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.   

1.  സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി 

2.  വനികേസന ഏജൈനസനികേളക്കുള ധനസഹഭായല

3.  പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള കപ്രഭാല്സഭാഹനല

4.  പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായുള പദതനി

5.  കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനല 

6.  ചനല്കൃഷനി ഉല്പഭാദന കബഭാണസട്ട് (കനഭാണ്-പഭാന)

7.  കേഭാര്ഷനികേ സഹൗജൈനല ലവദല്യുതനി പദതനി (കനഭാണ്-പഭാന)

8.  ഒരുപൂകൃഷനി ഇരുപൂകൃഷനിയഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനുള നടപടനികേള

(സനി)  ചനല്കൃഷനിയുചട  ഉലഭാദന ചചലവട്ട്  വര്ദനിച്ചുവരുനതുമൂലല  സലസഭാന

സര്ക്കഭാര് ചനലനിചന്റെ സലഭരണ വനില ഉയര്ത്തനി നല്കേനി വരുന.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്

ചനലനിനട്ട് നല്കേനിവരുന തഭാങ്ങുവനില  (കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട്  14.70  രൂപ)  കകേരളത്തനിചല
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കേര്ഷകേചര സലബനനിചനിടകത്തഭാളല  കുറവഭായതുചകേഭാണഭാണട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാര്

ഉയര്ന നനിരക്കനില് ചനലട്ട്ല്ല്  സലഭരനിക്കുനതട്ട്.  കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട്   21.50  രൂപയഭാണട്ട്

നനിലവനിലള സലഭരണ വനില.  വനിളയനിറക്കഭാനഭായനി ഹ്രസസകേഭാല പലനിശരഹനിത വഭായ്പ

നല്കുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

തരനിശുഭൂമനി തനിടചപടുത്തല്

59(1061) ശതീമതനി വതീണഭാ കജൈഭാര്ജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനമുള  നനികയഭാജൈകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  കൃഷനി  ചചയ്യെഭാചത  കേനിടക്കുന
തരനിശുഭൂമനി  എത്രചയനള  കൃതലമഭായ  കേണക്കുകണഭാ  ;  ഉചണങ്കേനില്  എത്രചയന
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അശഭാസതീയമഭായ പഭാലല  നനിര്മ്മേഭാണല ചകേഭാണ്ടുല മറ്റുല  നതീര്ചഭാലകേളുചട
സസഭാഭഭാവനികേ  ഒഴുക്കട്ട്  തടസചപടതുളചപചടയുള  കേഭാരണങ്ങളഭാലല  പഭാടങ്ങള
കൃഷനികയഭാഗലമലഭാതഭായനി  തതീര്നനിരനിക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഓകരഭാ
പ്രകദശത്തുല എന്തുചകേഭാണട്ട്  ഭൂമനി  കൃഷനികയഭാഗലമലഭാതഭായനി  തതീര്ന  എനതട്ട്
സലബനനിച ഡഭാറ വകുപനിചന്റെ ലകേവശല ഉകണഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.  1248 ചഹക്ടര്.

(ബനി) ഉണട്ട്.  ഓകരഭാ പ്രകദശത്തുല ഭൂമനി കൃഷനികയഭാഗലമലഭാതഭായനി തതീര്നതനിചന്റെ
ഡഭാറഭാ കൃഷനി വകുപനില് ലഭലമല. 

ചനലനിചന്റെ സലഭരണ വനില

60(1062) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചഭാണനി :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉലഭാദന ചചലവനിനനുസൃമഭായനി ചനലനിചന്റെ സലഭരണ വനില ഉയര്ത്തുനതട്ട്
പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള ചനലനിചന്റെ ഉലഭാദന ചചലവട്ട് എത്രയഭാചണനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില് എത്ര;

(സനി)  ഈ വര്ഷചത്ത ഒനഭാല വനിളയട്ട് ബഭാധകേമഭാകുന വനിധത്തനില് സലഭരണ
വനില ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട് നടപടനികേചളടുക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ചനല്കൃഷനിയുചട  ഉലഭാദനചചലവട്ട്  വര്ദനിച്ചു  വരുനതുമൂലല  സലസഭാന
സര്ക്കഭാര് ചനലനിചന്റെ സലഭരണവനില ഉയര്ത്തനി നല്കേനി വരുന. നനിലവനില് കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട്
21.50 രൂപ നനിരക്കനിലഭാണട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാര് ചനലട്ട്ല്ല് സലഭരനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി) വകുപനിചല ലഭലമഭായ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരല ചനല്കൃഷനിയുചട 2013-14-ചല
ഉലഭാദന ചചലവട്ട് ചഹക്ടറനിനട്ട് 53142 രൂപയഭാണട്ട്. ഉലഭാദകനഭാപഭാധനികേളുചട വനിലയനിലല
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കൂലനിയനിലല ഉണഭാകുന വര്ദനവട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി ഉലഭാദന
ചചലവനില് ഓകരഭാ വര്ഷവല ഏകേകദശല  10  മുതല്  15  ശതമഭാനല വചര വര്ദനവട്ട്
കേണക്കഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ചനലനിചന്റെ  സലഭരണവനില  കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട്  19  രൂപ  എനതട്ട്  21.50
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിരുന. നടപട്ട് വര്ഷല സലഭരണവനില ഉയര്ത്തുനതട്ട് സലബനനിചട്ട്
തതീരുമഭാനല ലകേചകേഭാണനിടനില. 

ചനല്വയല് തണതീര്ത്തട സലരക്ഷണ നനിയമല

61(1063)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജൈനിലയനില്  ചനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലരക്ഷണ
നനിയമപ്രകേഭാരല ചനല്വയലകേളുല തണതീര്ത്തടങ്ങളുല സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് കൃഷനി വകുപട്ട് സസതീകേരനിചചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേനില്  ചനല്വയലകേളുല  തണതീര്ത്തടങ്ങളുമഭായനി  കരഖചപടുത്തനിയനിട്ടുള
സലല തരല മഭാറ്റുനതനിനട്ട് കേര്ശന നനിയനണല ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അനധനികൃതമഭായനി
തരല  മഭാറ്റുനതട്ട്  ശദയനില്ചപടുന  മുറയട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലഗട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായ  കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാര്  2008-ചല  ചനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലരക്ഷണ  നനിയമല
അനുശഭാസനിക്കുന  പ്രകേഭാരല  നടപടനിചയടുക്കുനതനിനഭായനി റവനറ്റ്യൂ  അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തുവരുനണട്ട്.  കഡറഭാ  ബഭാങ്കേട്ട്  ഇതുവചര  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാത്ത
തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ആയതട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിനഭായനി ഉപഗഹ ചനിത്രങ്ങളുചടയുല ആധുനനികേ വനിവര
സഭാകങ്കേതനികേവനിദലകേളുചടയുല  സഹഭായകത്തഭാചട  കുറമറ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചു
വരുന. 2008-ചല ആക്ടനിചല നനിബനനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി പഞഭായത്തുകേളനില്
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10 ചസന്റുല മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന എനനിവനിടങ്ങളനില്  5  ചസന്റുല സസന്തെല
തഭാമസത്തനിനുമഭാത്രമഭായനി  തരല  മഭാറ്റുനതനിനുള  അനുമതനി  മഭാത്രമഭാണനികപഭാള
ചകേഭാടുത്തുവരുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  പ്രഭാകദശനികേതല  നനിരതീക്ഷണസമനിതനിയുചട  സല
പരനികശഭാധനയകശഷല  ജൈനിലഭാതല  സമനിതനിയുചട  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്
അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  കൃഷനി  കയഭാഗലമഭായ  തരനിശനിട  ചനല്വയലകേളനില്  ചനല്കൃഷനി
ചചയ്യുനതനിനട്ട് കൃഷനിഭവനുകേള മുകഖന കപ്രഭാതഭാഹനവല ധനസഹഭായവല അനുവദനിച്ചുവരുനണട്ട്.

പതീലനികക്കഭാടട്ട് കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തനിചല ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാനുള
നടപടനികേള

62(1064) ശതീ  .   എല  .   രഭാജൈകഗഭാപഭാലന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജൈനിലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന പതീലനികക്കഭാടട്ട്  പ്രഭാകദശനികേ കേഭാര്ഷനികേ
ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തനിചല ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തഭാത്തതുമൂലല  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാചത  വരുന  കേഭാരലല  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട  3-3-2016  തതീയതനിയനിചല
ജൈനിഎ/ചകേ1/34376/2012-ാം നമ്പര് വനിജഭാപന പ്രകേഭാരല അഗനിക്കളചര്,  അഗനി-
എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്, കഫഭാറസ്ട്രേനി എനതീ ഫഭാക്കല്ടനികേളനിചല വനിവനിധ ഡനിസനിപനിനുകേളനില്
അസനിസന്റെട്ട് ചപ്രഭാഫസര് തസനികേയനിചല ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.
WP(C)  നമ്പര്  10896/2016  പ്രകേഭാരല  ബഹുമഭാനചപട  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്
ഇതുസലബനനിചട്ട് ശതീ.  പ്രസഭാദട്ട് വനി.  ആര്.  നല്കേനിയ കകേസനില് കസ ഉളതനിനഭാല്
അസനിസന്റെട്ട്  ചപ്രഭാഫസര്  തസനികേയനികലക്കട്ട്  നനിയമന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിലവനില് തടസമുണട്ട്.   ഈ  കകേസനില്  ഒരു അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനമുണഭാകുന മുറയട്ട്
പതീലനികക്കഭാടട്ട്  പ്രഭാകദശനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനികലതടക്കമുള  അസനിസന്റെട്ട്
ചപ്രഭാഫസര്  തസനികേയനിചല  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിചല  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിചല
അനദലഭാപകേ  തസനികേകേളനിചല  ഒഴെനിവകേള  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്
വനിട്ടുചകേഭാണ്ടുള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയനിചല അനദലഭാപകേ തസനികേകേളനിചല  ഒഴെനിവകേള കകേരള പബനികേട്ട്
സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനനികലക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുനതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
അസനിസന്റെട്ട്,  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  അസനിസന്റെട്ട്  തസനികേകേളനികലക്കട്ട്  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷന പരതീക്ഷ നടത്തനി അസനിസന്റെട്ട് സഭാദലതഭാ ലനിസട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു.  നനിയമനല
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നടത്തുകമ്പഭാള  പതീലനികക്കഭാടട്ട്  പ്രഭാകദശനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രത്തനിചല
ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുനതഭാണട്ട്.  എലകപഭായ്ചമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചഞട്ട്  മുഖഭാന്തെരവല  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലല  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജൈതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിചട്ട്  പ്രസ്തുത
കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനല നടത്തനി വരുന.  

വളത്തനിചന്റെ ഗുണനനിലവഭാരല

63(1065)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിലന  നടത്തുന  വളത്തനിചന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരല
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെലഭാല സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലളതട്ട്;

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന  ലജൈവകേതീടനഭാശനിനനിയനില്  മഭായല
കചര്ക്കുനതഭായുള വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മഭായല  കചര്ത്തതുല  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതുമഭായ  വളല  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്
കൃഷനിചയ കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുനചണന കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സലസഭാനചത്ത സഹകേരണ സലഘങ്ങള വഴെനിയുല അലഭാചതയുല വനിപണനല
ചചയ്യുന  വളത്തനിചന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുല ഗുണനനിലവഭാരല കുറഞ്ഞതുല മഭായല കചര്ത്തതുമഭായ
വളല  വനിപണനല  ചചയ്യുനവര്ചക്കതനിചര  ശകമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുല
ചചയ്യുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് വനിലന നടത്തുന വളത്തനിചന്റെ ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്
വളല  ഉലഭാദനല,  വനിതരണല,  വനിലന എനനിവയഭായനി  ചഫര്ടനിലലസര് കേണ്കടഭാള
ഓര്ഡര്  1985  പ്രകേഭാരല  ലലചസനസനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
സലസഭാനത്തട്ട്  ഉലഭാദനല,  വനിതരണല,  വനിലന  നടത്തുന  രഭാസവളങ്ങളുചട
ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് രണട്ട് രഭാസവള
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  ശഭാലകേള  തനിരുവനന്തെപുരല  ജൈനിലയനിചല
പഭാകറഭാട്ടുകകേഭാണത്തുല  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജൈനിലയനിചല  പടഭാമ്പനിയനിലല  ആയനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന. 

ഓകരഭാ വര്ഷവല ലഭാബനില് പരനികശഭാധന നടത്തഭാനഭായനി കശഖരനികക്കണതഭായ

വളങ്ങളുചട സഭാമ്പനിളുകേളുചട എണല എലഭാ ജൈനിലകേളക്കുല കൃഷനി ഡയറക്ടര് നനിശ്ചയനിചട്ട്

നല്കുകേയുല  അതട്ട്  അതഭാതട്ട്  ജൈനിലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്

ചഫര്ടനിലലസര് ഇനചസക്ടര് എന നനിലയനില് തങ്ങളുചട അധനികേഭാര പരനിധനിയനില്
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വരുന  ഡനികപഭാകേളനില്നനിനല  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  ലഭാബുകേളനികലക്കട്ട്

അയചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുല  ചചയ്യുനണട്ട്.  ഗുണനനിലവഭാര

പരനികശഭാധനയനില് ചഫര്ടനിലലസര് കേണ്കടഭാള ഓര്ഡര് 1985  അനുശഭാസനിക്കുന

പ്രകേഭാരമുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കഭാത്ത വളങ്ങളുചട  ഉലഭാദകേര്,  വനിതരണക്കഭാര്,

വനിലനക്കഭാര്  എനനിവര്ക്കട്ട്  എതനിചര  ലലസനസട്ട്  റദ്ദേഭാക്കല്  ഉളചപചടയുള

ശനിക്ഷണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട് ലജൈവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന നടപടനികേചളടുത്തകതഭാചട,

ലജൈവ  വളങ്ങളുല  ലജൈവ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുല  കൂടുതലഭായനി  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുവഭാന

കേര്ഷകേര് മുകനഭാട്ടു വരുനണട്ട്.  ഇതുമൂലല അത്തരത്തനിലള ഉലനങ്ങളുല കൂടുതലഭായനി

വനിലനയ്ചക്കത്തുനണട്ട്.  നനിലവനില് ചഫര്ടനിലലസര് കേണ്കടഭാള ഓര്ഡര് 1985-ല്

ഉളചപടനിട്ടുള  ലജൈവ  വളങ്ങളക്കുല  ചസനടല്  ഇനചസക്ടനിലസഡട്ട്  കബഭാര്ഡനില്

രജൈനിസര്  ചചയനിട്ടുള  ലജൈവ  കേതീടനഭാശനിനനികേളക്കുല  മഭാത്രകമ  ഉലഭാദന,  വനിതരണ,

വനിലന  ലലസനസട്ട്  കൃഷനിവകുപട്ട്  നല്കുനള്ളൂ.   അത്തരല  ഉലനങ്ങളക്കട്ട്

മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഗുണപരനികശഭാധനഭാ  സലവനിധഭാനല  നനിലവനിലളതട്ട്.  കൂടുതല്  ലജൈവ

ഉലനങ്ങള  വനിപണനിയനില്  എത്തുനകതഭാചട  അവയള  ഗുണപരനികശഭാധന

സലവനിധഭാനല ശകനിചപടുത്തുനതനിനുള നടപടനികേളുല സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.  എനഭാല് ലജൈവവളങ്ങളുചട ഗുണനനിലവഭാരക്കുറവനിചന

പറനി കേര്ഷകേരനില്നനിനല പരഭാതനികേള ഉയര്ന വരഭാറുണട്ട്.  ലജൈവവളങ്ങളുചട ഉപകയഭാഗല

വര്ദനിചട്ട് വരുനതനിനഭാല് അവയുചട ഗുണനനിലവഭാര നനിര്ണയ സലവനിധഭാനല കൂടുതല്

ശകനിചപടുകത്തണതുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി പഭാലക്കഭാടട്ട് പടഭാമ്പനിയനില് ഒരു ലജൈവജൈതീവഭാണുവള

ഗുണപരനികശഭാധനഭാ ലകബഭാറടറനി സഭാപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  സലസഭാനചത്ത സഹകേരണ സലഘങ്ങള  വഴെനിയുല  മറ്റു  വനിലനക്കഭാര്,

വനിതരണക്കഭാര് എനനിവര് മുകഖനയുല കേര്ഷകേരനില് എത്തുന വളങ്ങളുചട ഗുണനനിലവഭാരല

ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  ഉലഭാദകേര്,  വനിതരണക്കഭാര്,  വനിലനക്കഭാര്  എനനിവരനില്നനിനല

സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുല  ടനി  പരനികശഭാധനയനില്

ഗുണനനിലവഭാരല  ഇലഭാത്ത  വളങ്ങള  ഉലഭാദനിപനിക്കുനവര്ചക്കതനിചരയുല  വനിതരണക്കഭാര്,

വനിലനക്കഭാര്  എനനിവര്ചക്കതനിചരയുല ചഫര്ടനിലലസര്  കേണ്കടഭാള  ഓര്ഡര്  1985

പ്രകേഭാരല കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുനണട്ട്.
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മഭാകവലനിക്കര ചതകക്കക്കര പഞഭായത്തനിചന കകേരഗഭാമമഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി

64(1066)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജൈഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിചല ചതകക്കക്കര പഞഭായത്തനിചന കകേരഗഭാമമഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; നനിലവനില് ഇതനിനുള നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;

(ബനി) കകേരഗഭാമല പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തുനതനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചന്തെലഭാല;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ചതകക്കക്കര പഞഭായത്തനിചനക്കൂടനി അടനിയന്തെരമഭായനി കകേരഗഭാമല പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി എടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2016-17  വര്ഷചത്ത കകേരഗഭാമല പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് മഭാകവലനിക്കര
മണ്ഡലത്തനിചല ചതകക്കക്കര-ചചടനികുളങ്ങര പഞഭായത്തുകേചള ചതരചഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  500 ചഹക്ടര് സലത്തട്ട് കകേരകൃഷനിയുള പഞഭായത്തുകേചളയഭാണട്ട് കകേര
ഗഭാമല പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തുനതട്ട്.  പദതനിക്കനുകയഭാജൈലമഭായ പഞഭായത്തുകേചള
ജൈനിലഭാതലത്തനിലഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്.  ഒരു പഞഭായത്തനില്   500  ചഹക്ടര് കകേര
കൃഷനി  വനിസ്തൃതനി  ഇചലങ്കേനില്  ചതഭാടടുത്തുള  പഞഭായത്തുകേചള  കൂടനി  ഉളചപടുത്തനി
കകേരഗഭാമല പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് അനുവഭാദല നലനിയനിട്ടുണട്ട്.  സസന്തെമഭായനി ഒരു
ചതചങ്ങങ്കേനിലല ഉള കേര്ഷകേന പദതനിയുചട ഗുണകഭഭാകഭാവഭാണട്ട്. 

(സനി) മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിചല ചതകക്കക്കര, ചചടനികുളങ്ങര പഞഭായത്തുകേള
കചര്ത്തട്ട്  കകേരഗഭാമല  പദതനി  2016-17  വര്ഷല  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനിലയനില് കൃഷനി വകുപനിനുകേതീഴെനിലള തസനികേകേള

65(1067)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജൈനിലയനില്  കൃഷനിവകുപനിനുകേതീഴെനിലള  ഓഫതീസുകേളനില്
എത്ര തസനികേകേള ഉണട്ട്;  എലഭാ തസനികേകേളുല നനികേത്തചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന
തസനികേകേള ഏചതഭാചക്കയഭാണട്ട്; ഓഫതീസുകേള തനിരനിച്ചുളള കേണക്കുകേള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജൈനിലയനില് കൃഷനിവകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് കജൈഭാലനി  ചചയ്യുന
എത്ര ജൈതീവനക്കഭാരുചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ ജൈതീവനക്കഭാരനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജൈനിലയനില്  നനിനളവര്  എത്രയഭാണട്ട്;  മറ്റുളവര്  ഏതട്ട്  പ്രകദശത്തട്ട്
നനിനളവരഭാചണനട്ട് ജൈനില തനിരനിച്ചു പറയഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജൈനിലയനില്  കൃഷനി  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  317  തസനികേകേള
ഉണട്ട്.  ഇതനില്   252 തസനികേകേളനില് ജൈതീവനക്കഭാര് നനിലവനില് കജൈഭാലനി ചചയ്തുവരുന.
ബഭാക്കനി   25 തസനികേകേള ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന. 

25   തസനികേകേചളക്കുറനിച്ചുള വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന  :

1. ചഡപറ്റ്യൂടനി ഡയറക്ടര് (എസട്ട്) (പ്രനിനസനിപല് കൃഷനി ഓഫതീസട്ട്) 1

2. ചഡപറ്റ്യൂടനി ഡയറക്ടര് (ചക്ര ഡനിറട്ട്)(പ്രനിനസനിപല് കൃഷനി ഓഫതീസട്ട്) 1

3. അക്കഹൗണട്ട്സട്ട് ഓഫതീസര്(പ്രനിനസനിപല് കൃഷനി ഓഫതീസട്ട്) 1

4. കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്(കൃഷനി  ഭവന-മതീഞ,  കവഭാര്ക്കഭാഡനി,  മൂളനിയഭാര്,
ചബല്ലൂര്, അജൈഭാനൂര്, ഈസട്ട് എകളരനി, വലനിയപറമ്പട്ട്)

7

5. ടഭാക്ടര് കതീനര്(അസനിസന്റെട്ട് എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയറുചട കേഭാരലഭാലയല) 1

6. പഭാര്ടട്ട്  ലടല  സസതീപര്  (അസനിസന്റെട്ട്  എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയറുചട
കേഭാരലഭാലയല,  കൃഷനി  ഭവന-മകഞശസരല,  മലഗലപഭാടനി,  പനത്തടനി,
മൂളനിയഭാര്, ചബല്ലൂര്, കമഭാഗ്റല് പുത്തൂര്, ചദലലപഭാടനി)

8

7. ഫസട്ട് കഗഡട്ട് ഓവര്സതീയര്(അസനിസന്റെട്ട് എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയറുചട
കേഭാരലഭാലയല)

1

8. ചസക്കന്റെട്ട് കഗഡട്ട് ഓവര്സതീയര് 1

9. ടഭാക്ടര് ലഡ്രൈവര് 2

10. വര്ക്കട്ട് സൂപ്രണട്ട് 1

11. ചമക്കഭാനനിക്കട്ട് 1

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനിലയനില് കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് നനിലവനില്  292
ജൈതീവനക്കഭാര്  കജൈഭാലനി  ചചയ്തുവരുന.  ജൈതീവനക്കഭാരനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജൈനിലയനില്
നനിനളവര്, മറ്റു ജൈനിലക്കഭാര് എനനിവരുചട വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന. 
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ആറനിങ്ങല് മഭാമല നഭാളനികകേര കകേഭാലപകട്ട്

66(1068)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറനിങ്ങല് മഭാമല നഭാളനികകേര കകേഭാലപകട്ട് തുറന പ്രവര്ത്തനിക്കുനതുമഭായനി

ബനചപട നടപടനി ക്രമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാലപകനിചന  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുല  പുനരുജതീവനിപനിക്കു

നതനിനുമഭായനി  ഇതുവചര  എന്തെട്ട്  തുകേ  ചചലവഴെനിച്ചുചവനല  ഏതനിനത്തനിചലനല

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആര്.  ചകേ.  വനി.  ലവ. -  യനില് നനിനല തുകേ ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്

ഇതട്ട് സലബനനിച വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചവര്ജൈനിന  കകേഭാക്കനടട്ട്  യൂണനിറനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാ

നത്തനില്  നടത്തനിചയങ്കേനിലല  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെയുല,  ഫുഡട്ട്

കസഫനി  സഭാനകഡര്ഡ്സട്ട്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്തെലയുചട  (FSSAI)-യുല,

ഫഭാക്ടറതീസട്ട്&കബഭായനികലഴട്ട്  വകുപനിചന്റെയുല  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്

വലവസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് ഉത്പഭാദനല നടത്തുവഭാന സഭാധനിചനിടനില.  എനഭാല്

ഇകപഭാള  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

യൂണനിറനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ആറനിങ്ങല്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്

അകപക്ഷയുല  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  തുടര്  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുല. 

(ബനി&സനി)  മഭാമല  യൂണനിറനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ആര്.ചകേ.വനി.ലവ.-യനില്

നനിനല  2  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   തുകേ  ചചലവഴെനിചതട്ട്  സലബനനിച

വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. ചകേടനിടങ്ങളുചട പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനല :  49,18,858 രൂപ

2. യനസഭാമഗനികേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് :   1,32,00,000 രൂപ

                                         ആചകേ    1,81,18,858 രൂപ 
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പചകത്തങ്ങ സലഭരണ പദതനി

67(1069)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരചഫഡുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് കൃഷനി വകുപട്ട് നടത്തനി വരുന പചകത്തങ്ങ
സലഭരണ പദതനിയനിലൂചട 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് എത്രമഭാത്രല പചകത്തങ്ങ
സലഭരനിക്കുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ; കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സലഭരനിച കതങ്ങയുചട
വനില പൂര്ണമഭായനി നല്കുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനികകേരല ചതഭാണട്ട് നതീക്കനിയ കശഷല സലഭരണ കകേന്ദ്രത്തനിചലത്തനിക്കണചമന
നനിബനനമൂലല കേര്ഷകേര്ക്കുണഭാകുന ബുദനിമുടട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) നഭാളനികകേരല ചതഭാകണഭാടുകൂടനി സലഭരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കകേരചഫഡുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് കൃഷനി വകുപട്ട് നടത്തനി വരുന പചകത്തങ്ങ
സലഭരണ പദതനിയനിലൂചട 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല 476070 കേസനിന്റെല് നഭാളനികകേരല
സലഭരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസസ്തുത വര്ഷല സലഭരനിച നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെ വനില പൂര്ണമഭായുല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുന സമയത്തട്ട് 43
കകേഭാടനി രൂപയുചട കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന.  ഇതനില് 18  കകേഭാടനി രൂപ ഈ സര്ക്കഭാര്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ബഭാക്കനി തുകേ നല്കുവഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(സനി)  നനിലവനിലള പചനഭാളനികകേര സലഭരണ പദതനി പ്രകേഭാരല  ചതഭാകണഭാടു
കൂടനിയ നഭാളനികകേരല സലഭരനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാധലമല. 

സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് റബര് വലവസഭായ സഭാപനല-സഭാദലതഭാ പഠനല

68 (T* 1070)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വഭാമനപുരല,  അരുവനിക്കര, ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലങ്ങളനിചല ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് റബര്
കേര്ഷകേരുചട  റബര്  സലഭരനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  ഒരു  വലവസഭായ  സഭാപനല
ആരലഭനിക്കഭാന സഭാദലതഭാ പഠനല നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

*T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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ചതങ്ങനിനലത നഴറനികേള

69 (T*1071) ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജൈയന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജൈനിലയനിചല വനിത്തുകതങ്ങ സലഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കശഖരനിക്കുന
വനിത്തുകതങ്ങ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചതങ്ങനിനലത  ഉലഭാദനിപനിക്കുനതട്ട്  നനിലവനില്  ഏതട്ട്
നഴറനിയനിലഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് സലഭരനിക്കുന വനിത്തുകതങ്ങ ദൂരസലങ്ങളനിചല നഴറനികേളനില്
എത്തനിക്കുനതനിനട്ട് ഉണഭാകുന സഭാമ്പത്തനികേ നഷല എത്രചയനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വനിത്തുകതങ്ങ സലഭരനിക്കുന സലങ്ങളനില്ത്തചന ലത ഉലഭാദനിപനിക്കുന
നഴറനി  ആരലഭനിക്കുനതട്ട്  ചതങ്ങനിന  ലതയുചട  ആകരഭാഗലവല  ഗുണനനിലവഭാരവല
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭാചണന വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കേനില് പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നഴറനി  ആരലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നനിലവനില് 2015-16 വര്ഷത്തനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജൈനിലയനിചല വനിത്തുകതങ്ങകേള
തഭാചഴെപറയുന കകേഭാക്കനടട്ട് നഴറനികേളനികലക്കഭാണട്ട് വനിതരണല ചചയനിരുനതട്ട്:

1.  തനിരുവനന്തെപുരല  ജൈനിലയനിചല  കേഴെക്കൂടല,  വലനിയതുറ  എനതീ  കകേഭാക്കനടട്ട്  
നഴറനികേള.

2. ചകേഭാലല ജൈനിലയനിചല കേരുനഭാഗപളനി കകേഭാക്കനടട്ട് നഴറനി.

3.  പത്തനലതനിട ജൈനിലയനിചല കേരനിമ്പട്ട് വനിത്തുലഭാദന കകേന്ദ്രല.

4.  കകേഭാടയല ജൈനിലയനിചല ജൈനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടല, കകേഭാഴെ.

5.  ഇടുക്കനി ജൈനിലയനിചല ജൈനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടല, അരതീക്കുഴെ.

6.  എറണഭാകുളല ജൈനിലയനിചല കകേഭാക്കനടട്ട് നഴറനി, ലവറനില (മരടട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട്.)

7.  മലപ്പുറല ജൈനിലയനിചല കകേഭാക്കനടട്ട് നഴറനി, പരപനങ്ങഭാടനി. 

8.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജൈനിലയനിചല ജൈനിലഭാ കേ കൃഷനികത്തഭാടല,  കൂത്തഭാളനി,  കകേഭാക്കനടട്ട്  
നഴറനി തനിചക്കഭാടനി.

*T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജൈനിലയനില്നനിനല  കശഖരനിക്കുന  ഗുണകമനയുള
വനിത്തുകതങ്ങ  സലസഭാനചത്ത  എലഭാ  സലങ്ങളനിലല  എത്തനികക്കണതുണട്ട്.
വനിത്തുകതങ്ങയഭായനിടട്ട് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് ചചയട്ട് സലസഭാനങ്ങളനിചല വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്
സഭാപനിചനിട്ടുള  കകേഭാക്കനടട്ട്  നഴറനികേളനില്/ഫഭാമുകേളനില്  ലതകേള  ഉലഭാദനിപനിചട്ട്
വനിതരണല ചചയ്യുനതഭാണട്ട് നനിലവനിലള രതീതനി.  ഇതുമൂലല കൂടുതല് വനിത്തുകതങ്ങകേള
കൂടുതല് സലങ്ങളനില് ചുരുങ്ങനിയ സമയത്തനിനുളനില് എത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന.
എനഭാല്  ചതങ്ങനിനലതകേള  ചചറനിയ  കതഭാതനില്  കനിപ്തല  എണകമ  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്
ചചയ്യെഭാന  പറ്റുകേയുള്ളൂ.  ചതങ്ങനിന  ലതകേള  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുകമ്പഭാള
ലതകേളക്കുണഭാകുന കകേടുപഭാടുകേള കൂടുതല് ആയനിരനിക്കുല.  കകേഭാക്കനടട്ട് നഴറനികേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ചനില പ്രകതലകേ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുണട്ട്.  മണനിചന്റെ ഘടന, സസഭഭാവല,
നതീര്വഭാര്ച,  ജൈലകസചന  സഹൗകേരലല,  ടഭാനകസഭാര്കടഷന  സഹൗകേരലല  മുതലഭായ
ഭഹൗതനികേ ഘടകേങ്ങള കേണക്കനിചലടുക്കുനണട്ട്. 

(സനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജൈനില കൂടഭാചത തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറല, കേണ്ണൂര് എനതീ ജൈനിലകേളനില്
നനിനല വനിത്തു കതങ്ങ സലഭരനിക്കുനണട്ട്. വനിത്തുകതങ്ങ സലഭരനിചട്ട്, വനിവനിധ സലങ്ങളനിചല
നഴറനികേളനില്  എത്തനിചട്ട്  ലതകേള  ഉലഭാദനിപനിചട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണല
ചചയ്യുനതുവഴെനി ഗുണകമനയുള വനിവനിധ ഇനല ചതങ്ങനിനലതകേള സലസഭാനചത്ത
എലഭാ  ഭഭാഗങ്ങളനിലമുള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന.  ചതങ്ങനിനലതകേള  വനിദൂര
സലങ്ങളനികലക്കട്ട് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുകമ്പഭാള ലതകേളക്കുണഭാകുന കകേടുപഭാടുകേള
മൂലമുള  നഷല  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  വനിത്തുകതങ്ങയഭായനിടട്ട്  തചന  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്
ചചയ്യുനതുവഴെനി സഭാധനിക്കുന.  ഇതുചകേഭാണട്ട് അതഭാതട്ട് ജൈനിലയനില് തചന പരമഭാവധനി
ചതങ്ങനിന ലതകേള ലഭലമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന. 

(ഡനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  ആവശലമുള  ചതങ്ങനിനലതകേള  നനിലവനിലള
നഴറനികേള/ഫഭാമുകേള വഴെനി ഉലഭാദനിപനിചട്ട് വനിതരണല ചചയ്തുവരുന. 

കുടനഭാടന പഭാടകശഖരങ്ങള

70(1072) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട് ചഭാണനി  :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനില്  മട  വതീണ  എത്ര  പഭാടകശഖരങ്ങളക്കട്ട്  നഷപരനിഹഭാരല
നല്കേഭാനുചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മഭാര്ത്തഭാണ്ഡല കേഭായല് പഭാടകശഖരത്തനിനട്ട് മട കുത്തുനതനിനട്ട് ചചലവഭായ
തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വതീയപുരല  കൃഷനിഭവനട്ട്  കേതീഴെനിലള  വരനി  കേയറനി  നശനിച  മുപഭായനികകേരനി
മുട്ടുലപഭാടല,  ചപഭാടകേളക്കഭാടട്ട്,  അചനഭാരനി  പുത്തനകകേരനി  എനതീ  പഭാടകശഖരങ്ങളക്കട്ട്
നഷപരനിഹഭാരല അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കുടനഭാടട്ട്  ഉളചപട ആലപ്പുഴെ ജൈനിലയനില്  2013-14,  2014-15,  2015-16
കേഭാലയളവനില് 69 പഭാടകശഖരങ്ങളനില് മട പുനര്നനിര്മ്മേനിചതനിനുള ധനസഹഭായ വനിതരണല
നടത്തഭാനുണട്ട്.  പത്തനലതനിട  ജൈനിലയനില്  പഭാടകശഖരങ്ങളക്കട്ട്  നഷപരനിഹഭാരല
നല്കേഭാനനില.  കകേഭാടയല ജൈനിലയനില്   2013-14, 2014-15, 2015-16   കേഭാലയളവനില്
15 പഭാടകശഖരങ്ങളക്കട്ട് ആനുകൂലലല നല്കേഭാനുണട്ട്. 

(ബനി)  മഭാര്ത്തഭാണ്ഡല കേഭായല് പഭാടകശഖരങ്ങളനില് മട പുനര്നനിര്മ്മേനിചതനിനുള
ധനസഹഭായത്തുകേയഭായ 16,91,839 രൂപ (പതനിനഭാറട്ട് ലക്ഷത്തനി ചതഭാണ്ണൂറനി ഒനഭായനിരത്തനി
എണ്ണൂറനിമുപത്തനി ഒനപതട്ട് രൂപ മഭാത്രല)  വനിതരണല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വരനികേയറനി ചനല്കൃഷനിക്കട്ട് നഭാശല സലഭവനിചഭാല് നനിലവനിലള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേഭാരല നഷപരനിഹഭാര തുകേ അനുവദനിക്കഭാന നനിര്വഭാഹമനില. 

വനിഷഭാലശമുള പചക്കറനികേളുചട വനിതരണല തടയഭാന നടപടനി

71(1073)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പുറത്തുനനിന വരുന പചക്കറനികേളനില്  വനിഷഭാലശങ്ങള
അടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാചയനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെങ്കേനിലല  സലവനിധഭാനങ്ങള
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിഷഭാലശമുള  പചക്കറനികേള  വനിതരണല  ചചയ്യുനവര്ചക്കതനിചരയുള
നനിയമ നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട് എത്തനികചരുന പചക്കറനികേളുചടയുല മറ്റുല
ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപഭാക്കുനതനിനുകവണനി  ചചക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  പ്രകതലകേ
സസഭാഡുകേചള  നനികയഭാഗനിചട്ട്  ഇത്തരല  ഭക്ഷല  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുചട  ഇനകഫഭാര്മല്
സഭാമ്പനിളുല  കഫഭാര്മല്  സഭാമ്പനിളുല  കശഖരനിചട്ട്  സലസഭാനചത്ത  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ
വകുപനിചന്റെ നനിയനണത്തനിലള തനിരുവനന്തെപുരല,  എറണഭാകുളല ലകബഭാറടറനികേളനിലല
കകേരള  അഗനിക്കളചര്  യൂണനികവഴനിറനിയുചട  കേതീഴെനിലള  ചപസനിലസഡട്ട്  ചറസനിഡറ്റ്യൂ
ചടസനിലഗട്ട്  ലഭാബനിലല  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കുകേയുല  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര
2006-ചല  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  സഭാനകഡര്കഡഴട്ട്  ആക്ടട്ട്  പ്രകേഭാരല  നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുല പനിഴെയതീടഭാക്കുകേയുല   ചചയ്യെഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാചത സലസഭാനത്തുടനതീളല
ഇത്തരല ഭക്ഷണ പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുചട ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് കവണനി രണട്ട്
ചമഭാലബല്  ലകബഭാറടറനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കുനതനിനുല  ഇത്തരല
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ലഭാബുകേള എലഭാ ജൈനിലകേളനിലല ആരലഭനിക്കുനതനിനുല നടപടനികേള തസരനിതഗതനിയനില്
നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന. പരനികശഭാധനയനില് ലഭനിക്കുന വനിവരങ്ങള മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട
അപകപഭാള നല്കുനതുചകേഭാണട്ട് ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് അവകബഭാധല ഉണഭാകുനണട്ട്. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജൈനിലയനിചല ചനല്വയലകേള

72(1074)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജൈനിലയനില്  2010 -ല്  എത്ര  ഏക്കര്  ചനല്വയല്
ഉണഭായനിരുന എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഹൗ  ജൈനിലയനില്  2015-ല്  എത്ര  ഏക്കര്  ചനല്വയല്  ഉണഭായനിരുന
എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  എത്ര  ഏക്കര്  നനിലമഭാണട്ട്  നനിയമല  ലലഘനിചട്ട്
നനികേത്തനിയചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2010-ല് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജൈനിലയനില് 21720.49 ഏക്കര് ചനല്വയലകേളുണഭായനിരുന.

(ബനി&സനി)  വനിവരല കശഖരനിച്ചു വരുന. 

ചവളനിയന്നൂര് ചലനിയനില് ചനല്കൃഷനി വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

73(1075)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭയനില്  ഉളചപടുന  ചവളനിയന്നൂര്  ചലനിയനില്
ചനല്കൃഷനി വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുല അനുബന കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുല എചന്തെങ്കേനിലല പദതനികേള ഉകണഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വലനിയ  സഭാധലതയുള  "ചലനി"  പ്രകദശല  പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തനി  ഒരു
വനികേസന പഭാകക്കജൈട്ട് ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭയനില്  ഉളചപടുന  ചവളനിയന്നൂര്  ചലനിയനില്
ഏകേകദശല  400  ചഹക്ടകറഭാളല  പ്രകദശല നനിലവനിലണട്ട്.   അരനിക്കുളല,  കേതീഴെരനിയൂര്,
ചകേഭായനിലഭാണനി  എനതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  ഈ  സലല  വലഭാപനിച്ചുകേനിടക്കുന.
ഏകേകദശല  5  ചഹക്ടകറഭാളല  തരനിശുനനില  ചനല്കൃഷനി  ഈ  പ്രകദശത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി. കൃഷനി പുനരുജതീവനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. 
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(ബനി)  ചലനിപ്രകദശല പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തനി വനികേസന പഭാകക്കജൈട്ട് ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാനുള
സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പമ്പനിലഗട്ട് സബ്സനിഡനി

74(1076) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട് ചഭാണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൂനട്ട് വര്ഷല അടുപനിചട്ട് കൃഷനി ചചയ്യെഭാതനിരനിക്കുന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പമ്പനിലഗട്ട്
സബ്സനിഡനി ലഭലമഭാകുനനിചലന വനിവരല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഭാവധനി  കനഭാക്കഭാചത,  കൃഷനി  ചചയ്യുന  അതതട്ട്  കേഭാലയളവനില്
പമ്പനിലഗട്ട്  സബ്സനിഡനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  സമര്പനിച അകപക്ഷയനികനല് ഇതുവചര
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി) പ്രസ്തുത വനിഷയല റവനറ്റ്യൂ വകുപ്പുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചനിചട്ട് തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്. 

ചനലനിയഭാമ്പതനി ഓറഞട്ട് & ചവജൈനിറബനിള ഫഭാല

 75(1077)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചനലനിയഭാമ്പതനി ഓറഞട്ട് & ചവജൈനിറബനിള ഫഭാമനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനചമന്തെഭാചണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓറഞട്ട്  &  ചവജൈനിറബനിള ഫഭാമനിചന്റെ സഭാദലതകേള ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി
വനിപുലമഭായ കതഭാതനില് ലജൈവ പചക്കറനി  കൃഷനി ആരലഭനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജൈനിലയനില് ചനലനിയഭാമ്പതനി ഓറഞട്ട്  &  ചവജൈനിറബനിള ഫഭാല
1943-ല് പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിച്ചു. ആചകേയുള 339.1185 ചഹക്ടര് വനിസതീര്ണത്തനില്
145.25  ചഹക്ടര് സലല കൃഷനികയഭാഗലമഭാണട്ട്.  കേഭാപനി,  ഓറഞട്ട്,  നഭാരകേല,  പഭാഷന
ഫ്രൂടട്ട്,  കപര മുതലഭായ ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങളുല,  ആന്തൂറനിയല അടക്കമുള പൂചചടനികേളുല,  ചതീര,
വഴുതന,  ചവണ,  തക്കഭാളനി,  കേസഭാളനിഫവര്,  കേഭാകബജൈട്ട്,  കബഭാകക്കഭാളനി,  കേഭാരറട്ട്,  കേഭാപനിക്കല
എനതീ പചക്കറനികേളുല കൃഷനി ചചയ്തുവരുന. ഫഭാമനിചന്റെ പ്രധഭാന പ്രവര്ത്തനല വനിവനിധ
തരല മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളുല സലസരണവല വനിപണനവമഭാണട്ട്.  വനിവനിധ തരല
ജൈഭാല,  ചജൈലനി,  സസഭാഷട്ട്  എനനിവയുല വനിവനിധ അചഭാറുകേളുല  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനില്പന
നടത്തുന. 
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(ബനി) നനിലവനില് 5  ചഹക്ടര് സലത്തട്ട് ലജൈവകൃഷനി ചചയ്തുവരുന.  ശതീതകേഭാല
പചക്കറനികേളഭായ കേഭാരറട്ട്,  റഭാഡനിഷട്ട്,  ടര്ണനിപട്ട്,  കബഭാകക്കഭാളനി,  ബതീനസട്ട്,  കേഭാകബജൈട്ട്,
കേസഭാളനിഫവര്,  മലനിയനില എനനിവയുല ചവണ,  ചതീര,  വഴുതന,  പയര് തുടങ്ങനിയവയുല
കൃഷനി  ചചയട്ട്  വനിപണന  കകേന്ദ്രല  വഴെനി  ചപഭാതുജൈനങ്ങളക്കട്ട്  വനില്പന  നടത്തുന.
വനലമൃഗങ്ങളുചട  ശലലല  ഇത്തരല  കൃഷനികേചള പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതനിനഭാല്
നനിലവനില്  സലരക്ഷണ  കവലനിയുള  സലങ്ങളനില്  മഭാത്രകമ  കൃഷനി  ചചയ്യുനള്ളൂ.
ആര്.ചകേ.വനി.ലവ., ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.  പദതനികേളനില് ഉളചപടുത്തനി അടനിസഭാന
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന  മുറയട്ട്  കൂടുതല്  സലങ്ങളനികലക്കട്ട്
ലജൈവ പചക്കറനി  കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.  ഓറഞ്ചുളചപചടയുള പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുചട
ഉത്പഭാദനവല മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളുചട വലഭാപനവല നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മനിനനിമല വരുമഭാനല ഉറപ്പുവരുത്തുന പദതനികേള

76(1078) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മനിനനിമല വരുമഭാനല ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ പദതനികേള
എചന്തെങ്കേനിലല നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില് എചന്തെലഭാല  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്  എനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടനി  പദതനികേളുചട  സഭാമ്പത്തനികേ  കസഭാതസട്ട്  സലബനനിച  വനിശദഭാലശങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജൈനി.ഒ.പനി.(നമ്പര് 59/15/കൃഷനി തതീയതനി, 28-3-2015
പ്രകേഭാരല  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അലഗതീകേരനിച  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  നയല  2015
(നയല-99)ല്  കൃഷനിയുചട  പ്രധഭാന  അടനിത്തറചയന  നനിലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  വരുമഭാനല  ഉറപനിക്കല്  ലക്ഷലമനിടുന  പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കുകേയുല  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  നനിയമല  ചകേഭാണ്ടുവരനികേയുല  കവണചമനട്ട്
വലകമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ പദതനികേളക്കട്ട് ഇതുവചര രൂപല നല്കേനിയനിടനില.
എനഭാല്  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  പദതനികേചളലഭാല  തചന
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ചമചചപട വരുമഭാനല ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനവയഭാണട്ട്. 

923/2017.
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(സനി)  സലസഭാന/കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുചട ബഡ്ജൈറട്ട് വനിഹനിതമഭാണട്ട് ഈ
പദതനികേളുചട സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസട്ട്. 

ചനല്പഭാടങ്ങള ഏചറടുത്തട്ട് കൃഷനി ചചയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി

77(1079) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജൈന :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജൈയന :
ശതീ  .   ഇ  .   റനി  .   ലടസണ് മഭാസര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ചനല്പഭാടങ്ങള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞ്ചു
വര്ഷക്കഭാലത്തനിനനിടയനില്  ഏചതങ്കേനിലല  സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങ്കേനില് ഏചതലഭാല  ജൈനിലകേളനില് ഏചതലഭാല  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്
എത്ര ചഹക്ടര് വതീതല ചനലഭാടങ്ങള നനികേത്തുനതനിനഭാണട്ട്  അനുമതനി നല്കേനിയനിരുനചതനല
സലബനനിച വനിവരങ്ങള കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ ചനലഭാടങ്ങള ഏചറടുത്തട്ട് കൃഷനി ചചയ്യുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഉചണങ്കേനില്  അതനിനുള  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുനചണനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതു സലബനനിചട്ട് നടത്തനിയ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങ്കേനില് പഠന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.  വനിശദവനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) 2008-ചല ചനല്വയല് തണതീര്ത്തട സലരക്ഷണ നനിയമത്തനിനുവനിരുദമഭായനി
നനികേത്തനിയ ഭൂമനി,  പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കനി കൃഷനി കയഭാഗലമഭാക്കുന കേഭാരലല സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  ചനില പ്രകദശങ്ങചള സലബനനിച ഇടക്കഭാല റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.
അന്തെനിമ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് വനിശദഭാലശല വനിശദമഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

ഓണഭാട്ടുകേരയുചട പഭാടകശഖരങ്ങളുചട സലരക്ഷണല

78(1080)  ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജൈനില്  ഉളചപടുത്തനി,  ഓണഭാട്ടുകേരയുചട  പഭാടകശഖരങ്ങളുചട
സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി എചന്തെലഭാല പദതനികേളഭാണട്ട് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനചതനല
നനിലവനില് ഈ പദതനികേളുചട പുകരഭാഗതനി എന്തെഭാചണനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജൈനില് ഉളചപടുത്തനി ഓണഭാട്ടുകേര പ്രകദശത്തട്ട് 44 എസനികമറ്റുകേളഭായനി
248.39 കകേഭാടനി രൂപയുചട കപ്രഭാജൈക്ടുകേളക്കട്ട് കകേന്ദ്രഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 5 വര്ക്കുകേള
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  വനിശദവനിവരല അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. *

കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട ഉപകയഭാഗല

79(1081)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ലജൈവകൃഷനി  ഗണലമഭായനി  വര്ദനിചനിട്ടുല  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട
ഉപകയഭാഗല വര്ദനിക്കുന സഭാഹചരലല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നനികരഭാധനിത കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണല, വനില്പന എനനിവ തടയഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കേനില് വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) രഭാസ കേതീടനഭാശനിനനി കഷഭാപ്പുകേളനില് കസഭാക്കട്ട്, വനിലവനിവരല എനനിവ പരസലമഭായനി
പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ; ഉചണങ്കേനില് വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി) കേടുത്ത ആകരഭാഗല പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശങ്ങളക്കട്ട് കേഭാരണമഭാകുന കേതീടനഭാശനിനനി
കേര്ഷകേര്  വനികവചനപൂര്വമഭാകയ  ഉപകയഭാഗനിക്കുനള്ളൂ  എനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന
ലകേചക്കഭാളന നടപടനികേളുചട വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) കകേരളത്തനില് നനികരഭാധനിചനിട്ടുള കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട വനിതരണല, വനിലന,
ഉപകയഭാഗല  എനനിവ  തടയുനതനിനഭായനി  ജൈനിലഭാതലത്തനില്  വനിജൈനിലനസട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളക്കട്ട്
രൂപല ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറചമ,  കൃഷനിഭവനുകേളനിചല  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്,  ഇന
ചസകനിലസഡ്സട്ട് ഇനചസക്ടര്മഭാര് എന നനിലയനില് തങ്ങളുചട അധനികേഭാര പരനിധനിയനില്
വരുന എലഭാ  ഡനികപഭാകേളുല രണഭാഴ്ചയനില് ഒരനിക്കല് സന്ദര്ശനിചട്ട്  പരനികശഭാധന നടത്തനി
ക്രമവനിരുദകമഭാ നനികരഭാധനിതകമഭാ  ആയ  കേതീട/കേള/കുമനിളനഭാശനിനനികേളുചട  വനിലനയുല
ഉപകയഭാഗവല  നടക്കുനനിചലനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തണചമനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കേതീടനഭാശനിനനി നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുല വനിതരണക്കഭാരുല കേര്ഷകേരുമഭായനി കനരനിട്ടു ബനചപടട്ട്
തങ്ങളുചട  ഉലനങ്ങള  വനിറഴെനിക്കുനതട്ട്  തടയുവഭാന  കൃഷനി  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശല നലനിയനിട്ടുണട്ട്. അകത സമയല, കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിയനണത്തനിലള

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



148      കകേരള നനിയമസഭ                         ജൂചചല 12, 2016

ഹനിന്ദുസഭാന ഇനചസക്ടനിലസഡ്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് ഉകദലഭാഗമണ്ഡല്, എറണഭാകുളല എന
സഭാപനല  കകേരളത്തനില്  വനിതരണവല  വനിലനയുല  ഉപകയഭാഗവല  നനികരഭാധനിചനിട്ടുള
കമഭാകണഭാ  കക്രഭാകടഭാകഫഭാസട്ട്  ചപ്രഭാഫകനഭാകഫഭാസട്ട്  കഫഭാകററട്ട്  എനതീ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട
ഉലഭാദനല നടത്തനിവരുന.  ഈ ഉലനങ്ങള കകേരളത്തനില് വനിതരണവല വനിലനയുല
നടത്തുവഭാന പഭാടനില എന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് കൃഷനി
വകുപട്ട് ലലസനസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്. 

(സനി) ഇനചസക്ടനിലസഡ്സട്ട് റൂളസട്ട് 1971 പ്രകേഭാരല എലഭാ രഭാസ കേതീടനഭാശനിനനി
കഷഭാപ്പുകേളനിലല,  കേതീട/കേള/കുമനിള  നഭാശനിനനികേളുചട  കസഭാക്കട്ട്,  വനിലവനിവരല  എനനിവ
പരസലമഭായനി പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില് വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനിക്കചപടുനചവനട്ട് ഉറപഭാക്കുവഭാന എലഭാ ജൈനിലകേളനിചലയുല പ്രനിനസനിപല് കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേള,  കേളനഭാശനിനനികേള  എനനിവയുചട  വനിതരണവല
ഉപകയഭാഗവല നനിയനനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  7  ഇനല കേതീട/കേളനഭാശനിനനികേളുചട വനിലനയുല
ഉപകയഭാഗവല അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില് കൃഷനി ഓഫതീസറുചട കുറനിപടനിയുചട അടനിസഭാനത്തനില്
മഭാത്രമഭായനി പരനിമനിതചപടുത്തനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  നനിയനണല പഭാലനിക്കചപടുന
എനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട് കേതീടനഭാശനിനനി ഡനികപഭാകേളുചട പരനികശഭാധന കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുള
നനിര്കദ്ദേശല ഇനചസക്ടനിലസഡ്സട്ട് ഇനചസക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് നലനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത കൃഷനി
വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുന വനിവനിധ പദതനികേള മുകഖന സലകയഭാജൈനിത കേതീടനനിയനണല,
ലജൈവനികേ നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എനനിവ കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിലൂചട രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുചട
ഉപകയഭാഗല കുറയനതനിനുള നടപടനികേളുല സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പചക്കറനികേളനിചല വനിഷഭാലശല കേചണത്തഭാന നടപടനി

80(1082)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇതരസലസഭാനങ്ങളനില് നനിനല ഇറക്കുമതനി ചചയ്യുന പചക്കറനികേള മഭാരകേമഭായ

വനിഷഭാലശല കേലര്നതഭാചണന കേചണത്തലകേള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനിയനിലല മറ്റുല വനിഷഭാലശല കേചണത്തഭാന പരനിമനിതമഭായ സഹൗകേരലങ്ങളുള

സലസഭാനത്തട്ട്  ഈ  സഭാഹചരലല  കനരനിടഭാന  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  വകുപട്ട്

സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേതീടനഭാശനിനനി വനിഷല കേചണത്തഭാന വകുപ്പുനുകേതീഴെനില് കൂടുതല് ലഭാബുകേള

ആരലഭനിക്കുവഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 149

(ഡനി)  സസകേഭാരല ലഭാബുകേളനില് തഭാരതകമലന പരനികശഭാധനഭാചചലവകേള കൂടുതലഭായതനിനഭാല്
ഇക്കഭാരലത്തനില് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിനുകേതീഴെനിലള ലഭാബുകേളുചട കസവനല ലഭലമഭാക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  തചന  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനികേള  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
292  കസറുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല  നല  കൃഷനിമുറകേള  പഭാലനിച്ചുല  കൃഷനി
ആരലഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   വനിഷലനിപ്ത  പചക്കറനികേള
കേചണത്തുനതനിനട്ട്  മഭാര്ക്കറനില്നനിനല പഴെല പചക്കറനി സഭാമ്പനിളുകേള ചവളഭായണനി
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനിചല  കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ  വനിഷഭാലശ  പരനികശഭാധനഭാ
ലകബഭാറടറനിയനിചലയുല ആകരഭാഗല  വകുപനിന കേതീഴെനിലള ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗത്തനിചല
ഉകദലഭാഗസരുല കശഖരനിചട്ട് ലഭാബുകേളനില് പഴെല പചക്കറനികേളനിചല വനിഷഭാലശത്തനിചന്റെ
കതഭാതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് വനിവരല പരസലചപടുത്തുന. അയല്സലസഭാനങ്ങളനില് കേതീടനഭാശനിനനി
പരമഭാവധനി  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കനിടയനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനി  നടത്തുനതഭാണട്ട്.   ഫഭാല  ഇനഫര്കമഷന  ബറ്റ്യൂകറഭാ  മുകഖന  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്,
കേര്ണഭാടകേ സലസഭാനങ്ങളനിചല കകേരളകത്തഭാടട്ട് കചര്ന കേനിടക്കുന പ്രകദശങ്ങളനിചല
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പത്രങ്ങള  വഴെനി  പ്രഭാകദശനികേ  ഭഭാഷയനില്  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനികേള
ഉലഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായുള കബഭാധവല്ക്കരണല നല്കേണചമനട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  എലഭാ ജൈനിലകേളനിലല  ഓകരഭാ  ലഭാബുകേള വതീതല  ആരലഭനിക്കുവഭാന കൃഷനി
വകുപട്ട് പദതനി തയ്യെഭാറഭാക്കനി വരുന.  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലള ലഭാബുകേളുചട
കസവനവല പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തുനണട്ട്. 

(ഡനി)  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

വനിദലഭാലയങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് കൃഷനി

81(1083)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദലഭാലയങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
നനിലവനില് എചന്തെലഭാല സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഉളചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  പുതുതഭായനി  എചന്തെലഭാല  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
ചചയ്യുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  സ്കൂളുകേളനില്  കുടനികേചള  പങ്കേഭാളനികേളഭാക്കനിചക്കഭാണട്ട്  പചക്കറനി  കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  പചക്കറനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരല സലസഭാനചത്ത
കൃഷനിഭവനുകേള മുകഖന തഭാചഴെപറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന. 

1.   വനിദലഭാലയങ്ങളനില് പചക്കറനി കൃഷനി   :-

കുറഞ്ഞതട്ട്   10  ചസന്റെട്ട്  എങ്കേനിലല  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  ഭൂമനി  ഉള  സ്കൂളുകേളുചട
വളപ്പുകേളനില് പചക്കറനി കൃഷനി ചചയ്യെഭാനഭായനി  5000  രൂപ ധനസഹഭായല നല്കുന.
ഇതുകൂടഭാചത ജൈലകസചന യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  10,000  രൂപ ധനസഹഭായല
നല്കുനണട്ട്.

ഒരു അദലഭാപകേചന്റെ കനതൃതസത്തനില് 20-25 വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള അടങ്ങുന ഗ്രൂപട്ട്
ആയനിരനിക്കുല  ഈ  കൃഷനിയനില്  സജൈതീവ  പങ്കേഭാളനിത്തല  വഹനിക്കുനതട്ട്.  സുരക്ഷനിത
പചക്കറനി ഉലഭാദനിപനിക്കുനതട്ട് സലബനനിചട്ട് കുടനികേളക്കട്ട് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുല
മറ്റു കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേളുല കൃഷനിഭവകന്റെയുല,  അദലഭാപകേരുകടയുല കനതൃതസത്തനില്
നല്കേനി വരുനണട്ട്.  കൂടഭാചത സുരക്ഷനിത പചക്കറനി കൃഷനിചയപറനി ഫഭാല ഇനഫര്കമഷന
ബറ്റ്യൂകറഭാ  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ  'സുരക്ഷനിത  പചക്കറനിക്കട്ട്  ഒരു  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ'  എന
ലകേപ്പുസകേവല മറ്റു ലഘുകലഖകേളുല നല്കുനണട്ട്.

2.    വനിദലഭാലയങ്ങളനിചല  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
അവഭാര്ഡട്ട് വനിതരണല   :-

ജൈനിലഭാ  തലത്തനിലല  സലസഭാനതലത്തനിലമഭായനി  പചക്കറനി  കൃഷനിയനില് മനികേച
വനിദലഭാര്ത്ഥനി,  അധലഭാപകേന,  പ്രധഭാന  അധലഭാപകേന,  സ്കൂള  എനനിങ്ങചന  നഭാല
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  ഒനല  രണ്ടുല  മൂനല  സഭാനക്കഭാര്ക്കട്ട്  എലഭാ  വര്ഷവല
അവഭാര്ഡുകേള നല്കുന.

3.   വതീട്ടുവളപനില് പചക്കറനി കൃഷനി   :-

വതീട്ടുവളപനില് കൃഷനി ചചയ്യെഭാനഭായനി   34  ലക്ഷല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്   25 രൂപ
വനില  വരുന   6   ഇനല  പചക്കറനി  വനിത്തുകേള  അടങ്ങനിയ  വനിത്തു  പഭാക്കറ്റുകേള
സഹൗജൈനലമഭായനി നല്കുന. 

(ബനി)  കൂടുതല് സ്കൂളുകേളനില് പചക്കറനി കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കഭാനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അകതഭാചടഭാപല കൃഷനിയുല സ്കൂള പഭാഠലപദതനിയനില് ഉളചപടുത്തഭാനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.
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കകേഭാഴെനി വളര്ത്തല് കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കല്

82(1084)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനവല
മൃഗസലരക്ഷണ മൃഗശഭാലകേളുല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് കകേഭാഴെനിവളര്ത്തല് കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില് ബനചപട സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേവൃത്തനിയഭായനി  കകേഭാഴെനിവളര്ത്തലനിചന  പ്രഖലഭാപനിക്കുനതുമൂലല
കകേഭാഴെനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  എചന്തെലഭാല  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട്  ലഭനിക്കുനചതനല,  ഇവ
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 28-3-2015-ചല സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 59/15/കൃഷനി പ്രകേഭാരല മുന സര്ക്കഭാര്
അലഗതീകേരനിച  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  നയത്തനില്  കകേഭാഴെനി  കൃഷനിചയയുല  കൃഷനിയഭായനി
അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. (പകേര്പട്ട് ഉളടക്കല ചചയ്യുന.)* 

(ബനി) കമല് കേഭാര്ഷനികേ നയത്തനില് പഹൗളടനി വനികേസനത്തനിനഭായുള നയങ്ങള
ചുവചട കചര്ക്കുനവയഭാണട്ട്. 

നയല   216: അനലസലസഭാനത്തുനനിനല ചകേഭാണ്ടുവരുന കബഭായനിലര് കകേഭാഴെനികേളക്കട്ട്
പ്രകവശന നനികുതനി  ഈടഭാക്കുകേയുല പ്രഭാകദശനികേ ഉല്പഭാദനത്തനിചന ഇതനില്നനിനല
ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുല കവണല. 

നയല    217: സലസഭാനചത്ത ഒരു ഇറചനികക്കഭാഴെനി കേര്ഷകേനട്ട് ഒരു വര്ഷചത്ത
വനിറ്റുവരവനില്  10  ലക്ഷല രൂപ വചരയുള തുകേയട്ട് നനികുതനിയനിളവട്ട് നല്കകേണതഭാണട്ട്. 

നയല   218: കബഭായനിലര് കൃഷനിചയ ഒരു കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തനമഭായനി കേണക്കഭാക്കനി,
ഇതനിനഭാവശലമഭായ ലവദല്യുതനി, കേഭാര്ഷനികേ ലവദല്യുതനി നനിരക്കനില് ലഭലമഭാക്കണല. കമല്
നയങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന വനിഷയല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല യനവല്ക്കരണല

 83(1085) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനിചല  യനവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട
ചുമതലയുള സര്ക്കഭാര് ഏജൈനസനികേളുചട വനിവരല ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനിചല യനവല്ക്കരണ പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില് വനിശദഭാലശല ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) സലസഭാനത്തട്ട് കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനിചല യനവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുചട
വനിപുലതീകേരണല സലബനനിച നനിലപഭാടട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിചല  കേഭാര്ഷനികേ  എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  വനിഭഭാഗല,  ചകേയ്കക്കഭാ,
ചറയ്ഡ്കക്കഭാ, കസറട്ട് കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന എനനിവയഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ചനല്കൃഷനി കമഖല പൂര്ണമഭായുല യനവല്ക്കരനിക്കുനതനിനുള
സലവനിധഭാനല  നനിലവനിലണട്ട്.  എനഭാല്  കൃഷനിയനിടങ്ങള  ചചറനിയ  തുണ്ടുകേളഭാക്കനി
മഭാറനിയതുല  പഭാടകശഖരങ്ങളുചട  അടനിസഭാന  സഹൗകേരല  കുറവമൂലവല  യനങ്ങളുചട
ലഭലതക്കുറവമൂലവല ആവശലഭാനുസരണല യനങ്ങള എത്തനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുനനില.
അനുകയഭാജൈലമഭായ  യനങ്ങളുചട  ലഭലതക്കുറവല  ഒരു  പ്രശമഭാണട്ട്.  എനഭാല്  മറട്ട്
കമഖലകേളനില് യനവല്ക്കരണല കൂടുതല് വലഭാപനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കുല കേഭാര്ഷനികേ കൂടഭായ്മകേളക്കുല പഭാടകശഖര സമനിതനികേളക്കുല
യനങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് ധനസഹഭായല നല്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേകസനകേളക്കട്ട്
യകനഭാപകേരണങ്ങള  നലനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  അവ  ലഭലമഭാക്കുകേ,  അനുകയഭാജൈലമഭായ
യനങ്ങള  കേചണത്തനി  അവ  പ്രചരനിപനിക്കുകേ,  കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനില്  അകഗഭാ
സര്വതീസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങള വനിപുലതീകേരനിക്കുകേ എനനിവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

നഭാണലവനിളകേളുചടയുല ഭക്ഷലവനിളകേളുചടയുല വനിലത്തകേര്ച

84(1086) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജൈയദഭാസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനില്  നഭാണലവനിളകേളുചടയുല  ഭക്ഷലവനിളകേളുചടയുല  വനിലത്തകേര്ച,
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഭതീഷണനിയഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന  സഭാഹചരലത്തനില്  ഒരു  വനില  സനിരതഭാ
ഫണട്ട്  (price  fluctuation  fund)  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങ്കേനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

റബര്  വനിലയനിടനിവട്ട്  തടയുനതനിനഭായനി  ചചറുകേനിട  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേനികലഭായട്ട്
150  രൂപ ഉറപട്ട് വരുത്തുനതനിനഭായനി വനില സനിരത പദതനി പ്രകേഭാരല  500  കകേഭാടനി
രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സലഭരണ  വനില  ഒരഭാഴ്ചയകേല
നല്കുനതനിനഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുമഭായനി  ബനചപടുത്തനി ഈ തുകേ
പലനിശ സഹനിതല  സര്ക്കഭാര്  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  നല്കേനി  വനിതരണല ചചയ്യുനതനിനഭായനി
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി   385  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ  വര്ഷല
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പചകത്തങ്ങ  സലഭരണത്തനിനഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുചട വനിലത്തകേര്ച

85(1087)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജൈകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് കേഭാര്ഷനികകേഭാലനങ്ങളുചട വനിലത്തകേര്ച കനരനിടുനതനിനട്ട്
എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനല നനിമനിത്തല കൃഷനിനഭാശല സലഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
എചന്തെലഭാല സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളചതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുചട വനിലത്തകേര്ച കനരനിടുനതനിനട്ട് കൃഷനി വകുപട്ട്
മുകഖന  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ചനലനിനട്ട്  നലഭായ  വനില  ഉറപ്പു
വരുത്തുനതനിനട്ട് സലസഭാനത്തട്ട് സനിവനില് സലപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന എലഭാ
ജൈനിലകേളനിചലയുല കേര്ഷകേരനില്നനിനല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനികകേന്ദ്രതീകേരണ ചനലട്ട്ല്ല്
സലഭരണ  പദതനിയനിലളചപടുത്തനി  ചനലട്ട്ല്ല്  സലഭരണല   നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ചനലനിനട്ട്  കേനികലഭായട്ട്  സലഭരണ  വനില  21.50  രൂപയഭാക്കനി
ഉയര്ത്തനി.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സലഭരനിച ചനലനിചന്റെ വനില നല്കുനതനിനഭായനി   2016-17
വര്ഷചത്ത ബഡ്ജൈറനില്  385 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

നഭാളനികകേരത്തനിനട്ട്  നലഭായവനില  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുകവണനി  കൃഷനി  ഭവനുകേള
മുകഖന കകേരചഫഡനിചന്റെ സഹകേരണകത്തഭാചട  പച നഭാളനികകേര സലഭരണ പദതനി
ഊര്ജനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൃഷനി ഭവനനില് രജൈനിസര് ചചയ നഭാളനികകേര
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആഴ്ചയനില്  രണട്ട്  ദനിവസല  വതീതല  നഭാളനികകേരല,  തനിരചഞ്ഞടുക്കചപട
കൃഷനിഭവനനില്  കനരനിടട്ട്  നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്.   ഒരു  കേനികലഭാ  പച  നഭാളനികകേരത്തനിനട്ട്
25  രൂപ  എന  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  നനിലവനില്  കകേരചഫഡട്ട്  സലഭരണല  നടത്തുനതട്ട്.
കൂടുതല്  കൃഷനിഭവനുകേള  വഴെനി  പചകത്തങ്ങഭാ  സലഭരണല  നടത്തുന  കേഭാരലല
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  സലഭരനിക്കുന  നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെ  വനില
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ബഭാങ്കേട്ട് അക്കഹൗണട്ട് മുകഖന നല്കേനി വരുന.  ഇതനിനഭായനി  100 കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

റബറനിനട്ട്  വനിലസനിരത  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  500  കകേഭാടനി  രൂപ  2016-17
വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജൈറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  റബറനിചന്റെ  തഭാങ്ങുവനിലയുല  റബര്
കബഭാര്ഡട്ട്  കേനികലഭായട്ട്  അതതു  ദനിവസല  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന  വനിലയുല  തമ്മേനിലള
വലതലഭാസല  റബര്  കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാക്ഷലചപടുത്തനിയ  ബനിലനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സബ്സനിഡനിയഭായനി രജൈനിസര് ചചയ കേര്ഷകേരുചട അക്കഹൗണനികലക്കട്ട് നല്കുന.  ഈ
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പദതനി  പ്രകേഭാരല  റബറനിചന്റെ  തഭാങ്ങുവനില  കേനികലഭായട്ട്  150  രൂപയഭാണട്ട്.  റബര്
ഉളചപചടയുള നഭാണലവനിളകേളുചട  വനിലത്തകേര്ച കനരനിടഭാന ചസഷലല് പഭാകക്കജൈട്ട്
കകേന്ദ്ര സലസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കുന  കേഭാരലല
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത വനിള ഇനഷുറനസട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരല വനിളകേളക്കട്ട്
കദഭാഷമഭായനി  ഭവനിക്കുന  അന്തെരതീക്ഷ  തഭാപനനിലയനിലണഭാകുന  വലതനിയഭാനങ്ങള
അതനിവൃഷനി,  ശകമഭായ കേഭാറട്ട്,  തുടര്ചയഭായ മഴെ,  വരളച,  കരഭാഗ കേതീടഭാക്രമണത്തനിനട്ട്
അനുകയഭാജൈലമഭായ  കേഭാലഭാവസഭാ  സഭാഹചരലങ്ങള  എനനിവയഭാണട്ട്  ഇനഷസറനസട്ട്
പരനിരക്ഷ  നല്കുനതട്ട്.  ഓകരഭാ  വനിജഭാപനിത  പ്രകദശങ്ങളനിലല  സഭാപനിചനിട്ടുള
ഓകടഭാമഭാറനികേട്ട്  ചവതര് കസഷനുകേളനിലല  കരഖചപടുത്തുന നനിര്ദ്ദേനിഷ  കേഭാലഭാവസഭാ
ഘടകേങ്ങളുചട കതഭാതനിചന അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  പദതനിയനില് ഇനഷസര് ചചയ
വനിളകേളക്കട്ട് നഷപരനിഹഭാരല തനിടചപടുത്തുനതട്ട്. 

ചഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജൈകേ മണ്ഡലത്തനിചല മണട്ട് സലരക്ഷണ പദതനികേള

 86(1088) ശതീ  .    ജൈനി  .    എസട്ട്  .    ജൈയലഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലല  ജൈനിലയനില്  ചഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജൈകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മണ്ണു
സലരക്ഷണവമഭായനി ബനചപടട്ട്  നനിലവനില് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിവരുന പദതനികേള
എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി  ഏചതങ്കേനിലല  പദതനികേൾ  തയ്യെഭാറഭാക്കനി  സർക്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങ്കേനിൽ കേഭാരണല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മണ്ഡലത്തനില് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാൻ  കേഴെനിയുന പദതനികേള തയ്യെഭാറഭാക്കനി
സർക്കഭാരനിനട്ട്  സമർപനിക്കഭാൻ  ബനചപടവര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കുകമഭാ  എന
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) മണട്ട് സലരക്ഷണ –പരലകവക്ഷണ വകുപട്ട് മുകഖന ചകേഭാലല ജൈനിലയനിചല
ചഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജൈകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മണയല,  മരുതമണ്പളനി  എനതീ  രണട്ട്
നതീര്ത്തട  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ഇതനില്  മണയല  നതീര്ത്തട
പദതനിയനില്  51.27  ലക്ഷല  രൂപയുചട  മണട്ട്  സലരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനി  മഭാര്ചട്ട്  2016-ല്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  RIDF  XXI-ാം  ഘടത്തനില്
ഉളചപടുത്തനി  അനുമതനി  ലഭനിച  112  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങ്കേല്  തുകേയുള  മരുതമണ്
പളനി പദതനിയനില് പ്രവര്ത്തനങ്ങള പ്രഭാരലഭ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 
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(ബനി)  മരക്കുളല വഭാടര്ചഷഡട്ട്,  ചവളനിയല വഭാടര്ചഷഡട്ട്,  പഭാമറല വഭാടര്ചഷഡട്ട്
എനതീ  മൂനട്ട്  പദതനികേള  തയ്യെഭാറഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില് പഭാമറല  പദതനി  RIDF   XXII-ാം ഘടത്തനില് പരനിഗണനിക്കുന കേഭാരലല
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി) ഫണനിചന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട് ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

നതീര വനിപണനിയനിചലത്തനിക്കഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള

87(1089) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജൈതീന്ദ്രന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നതീര വനിപണനിയനിചലത്തനിക്കഭാന എചന്തെലഭാല
കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണല ചചയ്തു നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എചന്തെലഭാല ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങള എചന്തെലഭാല;

(സനി)  ഇതു  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേള
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജൈനിലയനിചല
ഏലത്തൂരുല കേണ്ണൂര് ജൈനിലയനിചല ആറളത്തുല നതീര ഉലഭാദനിപനിക്കുനതനിനുള പഭാന്റുകേള
സഭാപനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനല നടനവരുന. 

(ബനി) ചതങ്ങനില്നനിനട്ട് നതീരയുല നതീരയനില് നനിനള മറ്റു മൂലലവര്ദനിത ഉലനങ്ങളുല
വനിപണനിയനിചലത്തനിക്കുനതനിലൂചട കകേര കേര്ഷകേരുചട വരുമഭാനല വര്ദനിക്കുനതനിനുല
ഈ കമഖലയനില് ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുനതനിനുല സഭാധനിക്കുന.  ഇതനിലൂചട
ലഭലമഭായനിട്ടുള പ്രകൃതനിദത്തവല ലഹരനിവനിമുകവല ആകരഭാഗലദഭായകേവമഭായ പഭാനതീയല
ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് ലഭനിക്കുന.  

(സനി) നതീര ഉത്പഭാദനല തസരനിതചപടുത്തുനതനിനട്ട് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനി
22-6-2015-ചല  സ.ഉ.(എലഎസട്ട്.)നമ്പര്  111/2015/കൃഷനി  പ്രകേഭാരല  ഉത്തരവട്ട്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
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റഭാങ്കേട്ട്  ലനിസട്ട്

88(1090)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജൈകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട വനിവനിധ ഫഭാമുകേളനില്  2010-ല്

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള എടുക്കുനതനിനഭായനി തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ റഭാങ്കേട്ട് ലനിസട്ട് ഭരണ സസഭാധതീനല

ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  തടഞചവന ആകക്ഷപവല  16-5-2013-നട്ട്  ലഹകക്കഭാടതനി വനിധനിചയത്തുടര്നട്ട്

റഭാങ്കേട്ട് ലനിസട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിച വനിവരവല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിച പ്രസ്തുത ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്

നനിലവനിലള  നഭാല്പത്തനിയകഞഭാളല  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തനി  റഭാങ്കേട്ട്  കഹഭാളകഡഴനിചന

സഹഭായനിക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 7-6-2010  തതീയതനിയനില് കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട വനിവനിധ

കസഷന കമധഭാവനികേചള കേഭാഷസല് ചതഭാഴെനിലഭാളനി  ചതരചഞ്ഞടുപട്ട്  നടത്തുനതനിനഭായനി

വനിജഭാപനല  പുറചപടുവനിചട്ട്  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കഭാനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുല

നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  5-1-2011  മുതല്  19-3-2011  വചരയുള കേഭാലയളവനില്

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട തനിരചഞ്ഞടുപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭായനി തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല ചചയനിരുന.

2011-ചല നനിയമസഭഭാ ചതരചഞ്ഞടുപനിനട്ട് വനിജഭാപനല പുറചപടുവനിക്കുകേയുല തുടര്നട്ട്

മഭാതൃകേഭാ ചപരുമഭാറചടല നനിലവനില് വരനികേയുല ചചയതനിചനത്തുടര്നട്ട് 9 കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല

കേഭാഷസല് ചതഭാഴെനിലഭാളനി  തനിരചഞ്ഞടുപട്ട് മഭാതൃകേഭാ ചപരുമഭാറചടല ഒഴെനിവഭാകുനതട്ട് വചര

മഭാറനിവയകേയുല ചചയ്തു.  തുടര്നട്ട്  നനിലവനില് വന ഭരണസമനിതനി  കശഷനിച കകേന്ദ്രങ്ങളനില്

കൂടനി  കേഭാഷസല്  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  തനിരചഞ്ഞടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല

ബഹുമഭാനചപട  ലഹകക്കഭാടതനിയുചട  3-10-2011-ചല  വനിധനി  പരനിഗണനിചട്ട്

അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  ഭരണസമനിതനിയുചട  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരല  റഭാങ്കേട്ട്  ലനിസട്ട്

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുല ചചയ്തു. 

(ബനി) 15-5-2016-നട്ട് കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭായ  11  കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല കേഭാഷസല്

ചതഭാഴെനിലഭാളനി  ചസലക്ടട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട്  സഭാധുത  നല്കേനി  15-5-2016  മുതല്  ആറട്ട്

മഭാസകത്തക്കട്ട് കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കുവഭാന 23-6-2016-ചല സര്വകേലഭാശഭാലയുചട

544- ാാമതട്ട് ഭരണസമനിതനി കയഭാഗല തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 
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നതീകലശസരല മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കട്ട് ബസ് റഭാന്റെട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി ഭൂമനി

89(1091) ശതീ  .   എല  .   രഭാജൈകഗഭാപഭാലന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനിലയനില് കേഭാര്ഷനികേ യൂണനികവഴെനിസനിറനിയുചട അധതീനതയനിലള
2  ഏക്കര് ഭൂമനി നതീകലശസരല മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കട്ട് ബസ് റഭാന്റെട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
നല്കുവഭാന  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനചമടുത്തനിരുനചവങ്കേനിലല
പ്രസ്തുത ഭൂമനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കട്ട് അളനട്ട് നല്കുവഭാന കൃഷനി വകുപട്ട് അധനികൃതരുചട
ഭഭാഗത്തു നനിനല നടപടനി  ഉണഭാകേഭാത്തതട്ട്  എന്തുചകേഭാണഭാചണനട്ട്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുല ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുവഭാന കേഴെനിയഭാതനിരുനതനിനട്ട് ഉത്തരവഭാദനികേള
ആരഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

7-11-2012-ചല മനനിസഭഭാ കയഭാഗ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരല 9-11-2012-ചല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.)
2202/2012/കൃഷനി  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട
അധതീനതയനിലള നതീകലശസരല കേരുവഭാകചരനിയനിലള 2 ഏക്കര് സലല നതീകലശസരല
നഗരസഭയുചട  അടനിസഭാന  സഹൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സഹൗജൈനലമഭായനി
അനുവദനിച്ചു നല്കേനിചക്കഭാണട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി. 2 ഏക്കര് സലല
വനിട്ടുനല്കുന  വനിഷയല  20-6-2015-നട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല  ജൈനറല്  കേഹൗണ്സനില്
കയഭാഗല  പരനിഗണനിക്കുകേയുല  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പകേരല  ഭൂമനികയഭാ  ഉചനിതമഭായ
നഷപരനിഹഭാര  തുകേകയഭാ  സര്വകേലഭാശഭാലയട്ട്  ലഭനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി
ലകേമഭാകറണതുള്ളൂ  എനല  സര്വകേലഭാശഭാല  തതീരുമഭാനചമടുക്കുകേയുല  ചചയനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില് സര്വകേലഭാശഭാല അന്തെനിമതതീരുമഭാനല ലകേചക്കഭാണനിടനില. 

മഴെചവള സലഭരണനി

90(1092)  ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  അനുമതനി  നല്കുനതനിനട്ട്  മഴെ  ചവള  സലഭരണനി
ചകേടനിടത്തനിചനറ പഭാനനില് ഉളചപടുത്തണചമനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  ടനി നനിര്കദ്ദേശല
ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുനകണഭാ;  പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശല  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  തടസമഭായനി  നനില്ക്കുന  കേഭാരലങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

ഉണട്ട്.  2011-ചല  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചടങ്ങള  ചടല
102-ല്  ഒരു  ടഹൗണ്  പഭാനനിലഗട്ട്  സതീമനില്  മറ്റു  വനിധത്തനില്  സഷമഭായനി  വലവസ
ചചയനിടനിലഭാത്ത പക്ഷല ഗ്രൂപട്ട്  A1,  ഗ്രൂപട്ട് A2,  ഗ്രൂപട്ട് B, ഗ്രൂപട്ട് C,  ഗ്രൂപട്ട് D, ഗ്രൂപട്ട് E,
ഗ്രൂപട്ട്  F,  ഗ്രൂപട്ട്  G1,   ഗ്രൂപട്ട്  G2  ഒകേറ്റ്യൂചപനസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള എലഭാ  പുതനിയ
ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുകടയുല  അവനിഭഭാജൈലഘടകേമഭായനി  കമല്ക്കൂര  മഴെചവള
സലഭരണത്തനിലൂചട  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ  മഴെചവള  സലഭരണ  സലവനിധഭാനങ്ങള
സഭാപനികക്കണതഭാചണനട്ട് വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് ഗ്രൂപട്ട്   A1  ഉളചപടുന
വഭാസഗൃഹ  വനിഭഭാഗ  ചകേടനിടങ്ങള  ചമഭാത്തല  തറ  വനിസതീര്ണല  150  സസയര്  മതീറര്
വചരയുല അവയുചട ചകേടനിട ഭൂമനിയുചട  (Plot)  ചമഭാത്തല വനിസതീര്ണല  320  സസയര്
മതീറര്  വചരയുമഭാചണങ്കേനില്,  ഏകേ  കുടുലബ  വഭാസഗൃഹ  വനിഭഭാഗ  ചകേടനിടങ്ങളുചട
സലഗതനിയനില്  മഴെചവള  സലഭരണ  സലവനിധഭാനല  നനിര്ബനമഭാകുനതലഭാചയനല
വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്.  സമഭാനമഭായ വലവസകേള 1999-ചല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി
ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനിചല ചടല   109  ബനി-യനിലല കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.  ചടപ്രകേഭാരല
മഴെചവള  സലഭരണനി  സലവനിധഭാനല  ആവശലമഭായ  ചകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്  അപ്രകേഭാരമുള
ചകേടനിടങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണ  അനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിക്കുന  പഭാനനില്  മഴെചവള
സലഭരണ  സലവനിധഭാനല  ഉളചപടുകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  വലവസകേള
ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് തടസങ്ങള എചന്തെങ്കേനിലല നനിലനനില്ക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിടനില. 

ചകേഭാടഭാരക്കര മതീയണ്ണൂര് - നഭാല്ക്കവല-കകേഭാളമത്തട്ട് കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണല

91(1093)  ശതീ  .    ജൈനി  .    എസട്ട്  .    ജൈയലഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലല ജൈനിലയനിചല ചകേഭാടഭാരക്കര കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട് പരനിധനിയനില്
പനി. എല. ജൈനി. എസട്ട്. ലവ. പദതനി പ്രകേഭാരല മതീയ്യെണ്ണൂര് - നഭാല്ക്കവല - കകേഭാളമത്തട്ട്
കറഭാഡട്ട് നവതീകേരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി എത്ര രൂപ അനുവദനിചനിരുനചവനല,  ആയതട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉണഭായ  തടസങ്ങള
എന്തെഭാചണനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  പ്രസസ്തുത  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ചടണര്  നല്കുകേയുല
ആയതട്ട്  ഒരു  കേരഭാറുകേഭാരന  അധനികേരനിച  തുകേയട്ട്  ഏചറടുക്കുകേയുല  ചചയ
സഭാഹചരലത്തനില് പ്രസ്തുത കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല ഈ കേരഭാറുകേഭാരചന ഏല്പനിക്കുവഭാന
സനദമഭാകുകമഭാ;
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(സനി)  തടസങ്ങള എചന്തെങ്കേനിലല  ഉചണങ്കേനില് ആയതട്ട്  എന്തെഭാചണനല അവ
പരനിഹരനിചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  പണനി  ആരലഭനിക്കുവഭാന  നടപടനി  ഉണഭാകുകമഭാ  എനല
വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) മതീയണ്ണൂര്-നഭാല്ക്കവല-കകേഭാളമത്തട്ട് കറഭാഡട്ട് (0.855  മതീറര്) നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
60.07  ലക്ഷല രൂപ അനുവദനിചനിരുന.  എനഭാല് ടനി പ്രവൃത്തനി ഏചറടുത്ത കേരഭാറുകേഭാരന
പണനികേള ഒനല തുടങ്ങനിയനില. ആയതനിനഭാല് ടനി കേരഭാര് റദ്ദേഭാക്കുകേയുല കേരഭാറുകേഭാരചന്റെ
നകഷഭാത്തരവഭാദനിതസത്തനില് റതീ ചടണര് ചചയ്യുകേയുല ചചയ്തു. 

(ബനി&സനി)  ചടണര്  എകസട്ട്  നല്കേനി  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന  വനിഷയല
പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

ചതരുവനഭായകേളുചട എണല നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

92(1094)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് വര്ദനിച്ചുവരുന ചതരുവനഭായകേളുചട എണല നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്
എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മൃഗസലരക്ഷണ വകുപ്പുമഭായനി കചര്നട്ട്ഏചതലഭാല സലങ്ങളനില് അനനിമല്
ബര്ത്തട്ട് കേണ്കടഭാള കപ്രഭാഗഭാല (എബനിസനി)  നടപനിലഭാക്കനി വരുനചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതനില് തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപനിചന്റെ വനിഹനിതചമത്രചയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  പരലഭാപ്തമഭായ  സഹൗകേരലങ്ങള
എലഭായനിടത്തുല ലഭലമഭാകണഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ചതരുവനഭായളുചട  വലശ  വര്ദനവട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്

ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണ്ടുള  ABC   കപ്രഭാഗഭാല സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്

എലഭാ  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കട്ട് സസന്തെല നനിലയനില് പദതനികേളുല മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുല

സമതീപ പഞഭായത്തുകേളുല ഉളചപടുത്തനി കസര് അടനിസഭാനത്തനില് ABC  കപ്രഭാഗഭാല

നടപനിലഭാക്കുനതനിനുമുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്.  തകദ്ദേശസസയലഭരണ

സഭാപനങ്ങളുല മൃഗസലരക്ഷണ വകുപ്പുല കചര്നട്ട്  വനിവനിധ സനദ സലഘടനകേളുല

അനനിമല് ചവല്ചഫയര് കബഭാര്ഡട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തെലയുചട സഹഭായകത്തഭാചട ടനി കപ്രഭാഗഭാല
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നടപഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളതട്ട്. 2-9-2014-ചല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്

2306/2014/ ത.സസ.ഭ.വ. നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരല ABC കപ്രഭാഗഭാല നടപനിലഭാക്കുന

തനികലക്കഭായനി  എലഭാ  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുല  പഭാന  ഫണനില്നനികനഭാ

തനതു  ഫണനില്  നനികനഭാ  തുകേ  വകേയനിരുത്തുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത

ABC  കപ്രഭാഗഭാല  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  കവണ  സജതീകേരണങ്ങള

(ജൈതീവനക്കഭാരുളചപചട) ഏര്ചപടുത്തുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഇതനിനുള അടനിസഭാന സഹൗകേരലങ്ങള എലഭായനിടത്തുല ലഭലമല. 

ചപഭാതുശുചനിമുറനികേളുചട അപരലഭാപ്തത

93(1095)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത പ്രമുഖ പടണങ്ങളനില് ആവശലത്തനിനട്ട് ചപഭാതുശുചനിമുറനികേള

ഇചലന കേഭാരലല ഗഹൗരവമഭായനി എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ചപഭാതുശുചനിമുറനികേളുചട അപരലഭാപ്തത ചപഭാതുജൈനങ്ങളക്കട്ട് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുനതുല

നഗരല  വൃത്തനിയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുനതനിചന  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതുമഭാചണനള

കേഭാരലല വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത വനിഷയല പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് സലസഭാനചത്ത എലഭാ പടണങ്ങളനിലല

ആവശലത്തനിനട്ട് ചപഭാതുശുചനിമുറനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി)  ബനചപട  നഗരസഭകേള/കകേഭാര്പകറഷനുകേളഭാണട്ട്  ചപഭാതു/സഭാമൂഹനികേ

ശഹൗചഭാലയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സലല കേചണത്തനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതട്ട്.  സസച്ഛട്ട്  ഭഭാരതട്ട്  മനിഷന  (നഗരല)  പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തഭാവന

പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  സലബനനിചട്ട്  നഗരസഭകേള/കകേഭാര്പകറഷനുകേചള

ഇതനികനഭാടകേല അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. മുനനിസനിപഭാലനിറനി, കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കട്ട് പനി.പനി.പനി.

കമഭാഡലനില് ചപഭാതുശഹൗചഭാലയങ്ങള പണനിയുനതനിനുല, ചപഭാതു/സഭാമൂഹനികേ ശഹൗചഭാലയങ്ങളുചട

നനിര്മ്മേനിതനിക്കുമഭായനി  കകേഭാര്പകററട്ട്  കസഭാഷലല്  ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  ഫണട്ട്

സസരൂപനിചട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല നടത്തഭാവനതഭാണട്ട്.
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ഓണകററനിയല വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

94(1096)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത  കകേഭാര്പകറഷന  കേഹൗണ്സനിലര്മഭാര്,  മുനനിസനിപല്
കേഹൗണ്സനിലര്മഭാര്,  ജൈനിലഭാ/കബഭാക്കട്ട്/ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് ചമമ്പര്മഭാര് എനനിവര്ക്കട്ട് നനിലവനില്
ലഭനിക്കുനതട്ട് വളചര തുച്ഛമഭായ ഓണകററനിയല മഭാത്രമഭാചണനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞവര്ക്കട്ട് സനിറനിലഗട്ട് ഫതീ ഇനത്തനിലല ഓണകററനിയല ഇനത്തനിലല
ലഭനിക്കുന തുകേകേള കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കമല്പറഞ്ഞവര്ക്കട്ട് കഫഭാണ് ബനില്, ഓഫതീസട്ട് അലവനസട്ട്, യഭാത്രഭാപടനി
എനനിവ അനുവദനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പരനിഗണനയനിലണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിലള വലവസകേളക്കുപരനിയഭായനി  പുതനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങചളഭാനല
പരനിഗണനയനിലനില.

ചകേ.എല്.ജൈനി.എസട്ട്.ഡനി. കപ്രഭാജൈക്ടട്ട്

95(1097) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് ചകേ.എല്.ജൈനി.എസട്ട്.ഡനി. കപ്രഭാജൈക്ടട്ട് വഴെനി പഞഭായത്തുകേളനില്
അടനിസഭാന  സഹൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  എചന്തെലഭാല  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്
ആസൂത്രണല ചചയതനിട്ടുളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാല  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
923/2017.
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(സനി)  ഇതു  ലകേവരനിക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്

ലകേചക്കഭാണനിട്ടുളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചടയുല  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുചടയുല  മൂലധന ആസനികേള

സൃഷനിക്കുനതനിനുല പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുല കസവന പ്രദഭാനല ചമചചപടുത്തുനതനിനുല

കേഭാരലകശഷനി വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുല തകദ്ദേശസസയലഭരണ സലവനിധഭാനത്തനിചന്റെ സര്ക്കഭാര്

തലത്തനിലള കമഭാണനിററനിലഗട്ട് ശകനിചപടുത്തുനതനിനുല കേര്മ്മേ പദതനികേള ആസൂത്രണല

ചചയനിട്ടുണട്ട്.  അടനിസഭാന സഹൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി  ചപര്കഫഭാര്മനസട്ട്  ഗഭാന്റെട്ട്

നല്കേനി വരുന. 

(ബനി)  വനികകേന്ദ്രതീകൃത ആസൂത്രണത്തനിലല നടത്തനിപനിലല സലസഭാനല ലകേവരനിച

കനടങ്ങചള അടുത്ത തലത്തനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുകേ എന ലക്ഷലല സഭാധലമഭാക്കുനതനിനുല

ഈ പ്രക്രനിയ വലവസഭാപനിതമഭാക്കുനതനിനുല തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങള വഴെനി ലഭലമഭാകക്കണ

കസവനങ്ങള ഫലപ്രദമഭായനി  എത്തനിക്കുകേയുല ചചയ്യുകേ എനള ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനി

നടപനിലഭാക്കനി വരുന കപ്രഭാജൈക്ടട്ട് ആണട്ട് ചകേ.എല്.ജൈനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി. 

(സനി) പദതനിയുചട ചമഭാത്തത്തനിലള ഏകകേഭാപനല, നനിര്വഹണല, കമഭാണനിററനിലഗട്ട്,

വനിലയനിരുത്തല്  എനനിവയഭായനി  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  ഒരു

കപ്രഭാജൈക്ടട്ട്  മഭാകനജൈട്ട് ചമന്റെട്ട്  യൂണനിറട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കപ്രഭാജൈക്ടട്ട്  ഡയറക്ടറുചട

നനിയനണത്തനിലള  ഈ  യൂണനിറനില്  ചഡപറ്റ്യൂടനി  കപ്രഭാജൈക്ടട്ട്  ഡയറക്ടറുല  വനിവനിധ

കമഖലകേചള  പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന  ചസഷലലനിസ്റ്റുകേളുല  ജൈനിലഭാ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരുല

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഭരണപരവല നയപരവമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള എടുക്കുനതനിനഭായനി

തകദ്ദേശസസയലഭരണ  വകുപട്ട്  പ്രനിനസനിപല്  ചസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായുള  കകേഭാ-

ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കപ്രഭാജൈക്ടനിചന്റെ  നനിയനണത്തനിലള

പദതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ പരനിശതീലനങ്ങള  നല്കുനതട്ട്

കേനിലയുല,  എസട്ട്.ഐ.ആര്.ഡനി.-യുമഭാണട്ട്.  തകദ്ദേശ തലത്തനിലള വനിവരകശഖരണല,

സര്കവ,  വനിവനിധ  പഠനങ്ങള  എനനിവ  നടത്തുനതനിനുല  അവ  ചപഭാതുജൈനങ്ങളക്കട്ട്

ലഭലമഭായ  രതീതനിയനില്  വനിനലസനിക്കുനതനിനുല കവണനി  ഗുലഭാത്തനി  ഇനസനിററ്റ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്

ഫനിനഭാനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ടഭാകകഷനനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള  ഡതീചസനടലലകസഷന

അനഭാലനിസനിസട്ട്  ചസലനിചന  (DAC)-ചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  കേമ്പറ്റ്യൂടര്

സഭാകങ്കേതനികേവനിദല  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഐ.ചകേ.എല.-കനയുല  ഓഡനിറനിലഗനിനുകവണനി

കസറട്ട് ചപര്കഫഭാമനസട്ട് ഓഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെയുല കസവനല ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്. 
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എല്.എ.സനി. -എ.ഡനി.എസട്ട്. പ്രവൃത്തനികേള

96(1098)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനില് എല്.എ.സനി.-എ.ഡനി.എസട്ട്.-ല് ഉളചപടുത്തനി
എല്.എസട്ട്.ജൈനി.ഡനി.-യുചട  കമല്കനഭാടത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന  പ്രവൃത്തനികേള
ഏചതലഭാചമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിക്കുല എന്തെട്ട് തുകേ വതീതമഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുളചതനല
കേരഭാര് എടുത്തനിരനിക്കുനതട്ട് ആരഭാചണനല നനിര്മ്മേഭാണല എനട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുചമനല
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരഭാര്  എടുത്തനിട്ടുള  പ്രവൃത്തനികേള  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാചത
അനന്തെമഭായനി നതീടനിചക്കഭാണ്ടു കപഭാകുനതനിചനറ കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  എത്രയുല
കവഗല നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.  *

(സനി)  ഇലക്ഷന, കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനല എനനിവ കേഭാരണമഭാണട്ട് പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണല നതീണ്ടുകപഭായതട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കകേരള കലഭാക്കല് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സര്വതീസട്ട് ചഡലനിവറനി കപ്രഭാജൈക്ടട്ട്

97(1099) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    സണനി  കജൈഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കകേരള  കലഭാക്കല്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  സര്വതീസട്ട്  ചഡലനിവറനി
കപ്രഭാജൈക്ടനിചന്റെ രണഭാല ഘടല നടപഭാക്കഭാന എചന്തെലഭാല കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണല
ചചയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  എചന്തെലഭാല ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;  വനിശദഭാലശല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ ലക്ഷലല ലകേവരനിക്കഭാന ഭരണതലത്തനില് എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) സലസഭാനത്തട്ട് കകേരള കലഭാക്കല് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സര്വതീസട്ട് ചഡലനിവറനി
കപ്രഭാജൈക്ടനിചന്റെ രണഭാല ഘടല നടപഭാക്കഭാന കേര്മ്മേപദതനികേള ആസൂത്രണല ചചയനിടനില. 

ആസനി വനികേസന ഫണട്ട് ചഡകപഭാസനിറട്ട് ചചയ്തു നല്കുനതനിചല കേഭാലതഭാമസല

98(1100)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജൈകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജൈനിലയനില്  എല.എല്.എ. -മഭാരുചട  ആസനി  വനികേസന
ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള/ചകേടനിടങ്ങള എനനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
പനി.ഡബല്യു.ഡനി. മുഖഭാന്തെരല സമര്പനിച എസനികമറ്റുകേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിരുനചവങ്കേനിലല
തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപട്ട്  മുകഖന തുകേ പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  അധനികൃതര്ക്കട്ട്  ചഡകപഭാസനിറട്ട്
ചചയ്തു നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് പല പ്രവൃത്തനികേളുല തടസചപട വനിവരല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് തുകേ ചഡകപഭാസനിറട്ട് ചചയ്യെഭാത്തതു മൂലല പല പ്രവൃത്തനികേളുല
യഥഭാസമയല ചടണര് ചചയ്യെഭാന കേഴെനിയഭാചത വരുന സനിതനിയുചട കേഭാരണചമന്തെഭാചണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി)  നനിയമസഭഭാ ചതരചഞ്ഞടുപട്ട് ചപരുമഭാറ ചടല നനിലവനില് വനതനിനഭാല്

ചഡകപഭാസനിറട്ട് ചചകയ്യെണ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് തുടര്നട്ട് തുകേ അനുവദനിക്കഭാന

സഭാധനിചനിടനില.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച കശഷല സമര്പനിച ബനിലകേളുചട

തുകേ മഭാത്രമഭാണട്ട് അനുവദനിചനിരുനതട്ട്. 2016 ഏപ്രനില്, കമയട്ട് മഭാസങ്ങളനിലല ചപരുമഭാറ

ചടല  നനിലനനിനനിരുനതനിനഭാല്  30-5-2016  വചര  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച

കശഷല സമര്പനിച ബനിലകേളുചട തുകേ മഭാത്രമഭാണട്ട് അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയതട്ട്.   16-6-2016-ല്

ചഫബ്രുവരനി  മഭാസത്തനില്  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാതനിരുന  ചഡകപഭാസനിറട്ട്  മുകഖനയുള

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  അവയുചട സതീനനികയഭാറനിറനി  അനുസരനിചട്ട്  തുകേ അനുവദനിച്ചു
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തുടങ്ങനിയനിരുന. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത നഭാല മഭാസചത്ത കവഭാടട്ട് ഓണ്

അക്കഹൗണട്ട് മഭാത്രകമ പഭാസഭായനിട്ടുള്ളൂ. അതനിനഭാല് ബഡ്ജൈറനില് അനുവദനിച തുകേയുചട

1/3  മഭാത്രകമ അനുവദനിക്കഭാന കേഴെനിയുമഭായനിരുനള്ളൂ.  പുതുക്കനിയ ബഡ്ജൈറട്ട്  അവതരനിപനിചട്ട്

പഭാസഭാക്കനിയകശഷല നഭാളനിതുവചര അനുവദനിക്കഭാതനിരുന എലഭാ തുകേകേളുല അനുവദനിചട്ട്

നല്കുനതഭാണട്ട്. 

തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല മുന അലഗങ്ങളക്കട്ട് ചപനഷന

99(1101) ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശസസയലഭരണവല
നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല മുന അലഗങ്ങളക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസല
ചപനഷന നല്കുനതു സലബനനിചട്ട് എചന്തെലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനിലള നയല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) തനതു ഫണനില് നനിനല ബഡ്ജൈറട്ട് ഫണനില് നനിനല ആനുപഭാതനികേമഭായനി
പണല  കേചണത്തനി  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  മുന  അലഗങ്ങളക്കട്ട്
ചപനഷന നല്കുനതനിനുള പദതനി ആരലഭനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  സര്ക്കഭാര് ഈ വനിഷയല പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്. 

തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല ജൈതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ചപഭാതു സര്വതീസട്ട്
കകേഡര്

100(1102) ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജൈന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശസസയലഭരണവല
നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  ജൈതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
കവണനി ചപഭാതു സര്വതീസ്  കകേഡര് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കകേഡര്  എനമുതല്  നനിലവനില്  വരുചമനല  ആയതനിചന്റെ
വനിശദഭാലശങ്ങളുല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചപഭാതു സര്വതീസനിചന്റെ കേതീഴെനില് പ്രകതലകേ എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  സര്വതീസട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ഈ വനിഷയവമഭായനി ബനചപടട്ട് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പ്രഭാരലഭ

നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപനിനുകേതീഴെനില് അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുചട

ഒഴെനിവകേള

101(1103) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശസസയലഭരണവല

നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയല ഭരണവകുപനിനുകേതീഴെനില് എത്ര അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരുചട

ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലചണനട്ട് ജൈനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില്  91  അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരുചട
ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണട്ട്.  ജൈനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലള എണല ചുവചട കചര്ക്കുന:

  ക്രമ നമ്പര് ജൈനില ഒഴെനിവകേള

1. പഭാലക്കഭാടട്ട് 17

2. മലപ്പുറല 22

3. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 18

4. വയനഭാടട്ട് 8

5. കേണ്ണൂര് 12

6. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 14

                         ആചകേ 91
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(ബനി)  ഉണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയല പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയനിട്ടുണട്ട്.

ആധുനനികേ അറവശഭാല സലവനിധഭാനല സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

102(1104) ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതു  നനിരത്തുകേളുല  ജൈലകസഭാതസ്സുകേളുല  മലനിനമഭാക്കുന  വനിധത്തനില്
അറവശഭാലകേളനില്  നനിനള  മഭാലനിനലങ്ങള  നനികക്ഷപനിക്കുന  സഭാഹചരലത്തനില്,
പഞഭായത്തട്ട്  തലങ്ങളനികലഭാ  നഗരസഭ  തലങ്ങളനികലഭാ  ആധുനനികേ  അറവശഭാല
സലവനിധഭാനല സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഏചതങ്കേനിലല  പദതനി  പരനിഗണനയനിലകണഭാചയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബനിസനിനസട്ട്  മഭാതൃകേകേളനില്  സഭാകങ്കേതനികേ  മനികേവളതുല
ഉയര്ന  കശഷനിയുളതുല  പരമഭാവധനി  പരനിസനിതനി  പ്രശങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കനിയുമുള
അറവശഭാല സലവനിധഭാനല പഞഭായത്തട്ട്,  നഗരസഭ തലങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
മുനഗണന നലനിവരുനതട്ട്. 

(ബനി)  അറവശഭാല  നനിര്മ്മേഭാണ  കപ്രഭാജൈക്ടുകേളക്കട്ട്  സഭാകങ്കേതനികേ  അനുമതനി
നല്കുനതനിനട്ട് ശുചനിതസമനിഷചന ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. അറവശഭാല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
18  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുല  24  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുല സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് അറവശഭാല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായല
അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജൈറനില്  5  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല ജൈതീവനക്കഭാരുചട കുറവട്ട്

103(1105)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജൈയന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  ജൈതീവനക്കഭാരുചട  കുറവട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ജൈതീവനക്കഭാരുചട  കുറവട്ട്  പദതനികേളുചട  നടത്തനിപനിനട്ട്  തടസമഭാവന

കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില് എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള

ചതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനില്  നനിലവനിലണഭായനിരുന  സതീനനികയഭാറനിറനി

നനിശ്ചയനിക്കുനതുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില്  കകേസട്ട്

നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല്  കജൈഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറക്ടര്  മുതല്  തഭാകഴെഭാട്ടുള  തസനികേകേളനില്

ചപ്രഭാകമഭാഷനുകേള  മുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന  സഭാഹചരലത്തനില്  നനിരവധനി  തസനികേകേള

ഒഴെനിഞകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ടനി  കകേസനിചന്റെ വനിധനിക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ചസക്രടറനി  വചരയുള

തസനികേയനികലക്കുള ചപ്രഭാകമഭാഷന തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നടത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച നഗരസഭകേളനിലല കഗഡട്ട് ഉയര്ത്തനിയ നഗസഭകേളനിലല

പുതനിയ തസനികേകേള അനുവദനിക്കുന വനിഷയല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  സുപ്രതീല  കകേഭാടതനിവനിധനിക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ചസക്രടറനി  വചരയുള

തസനികേകേളനികലക്കട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേ ചപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേഭാന തനിരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല ജൈനപ്രതനിനനിധനികേളുചട ഓണകററനിയല

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

104(1106)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജൈയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  ജൈനപ്രതനിനനിധനികേളുചട  ഓണകററനിയല

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കേനില് വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

സര്ക്കഭാര് ഇഹൗ വനിഷയല പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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പദതനി ആസൂത്രണത്തനിചല കേഭാലതഭാമസല ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

105(1107) ശതീ  .   ചജൈയനിലസട്ട് മഭാതല്യു :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  വകുപനിചല  പദതനികേളക്കട്ട്  അലഗതീകേഭാരല
നല്കുനതനിചല  കേഭാലതഭാമസലമൂലല  പദതനിക്കുള  തുകേ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചന്റെ
അവസഭാനല തനിരക്കുപനിടനിചട്ട് ചചലവഴെനികക്കണനി വരുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പദതനി ആസൂത്രണത്തനിചല കേഭാലതഭാമസല ഒഴെനിവഭാക്കനി, അനുവദതീയമഭായ
ഫണട്ട് ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുള അവസരചമഭാരുക്കുവഭാന നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)   പദതനി  ആസൂത്രണത്തനിചല  കേഭാലതഭാമസല  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ആരലഭനിക്കുനതനിനുമുമതചന  കപ്രഭാജൈക്ടുകേള  തയ്യെഭാറഭാക്കനി
അലഗതീകേഭാരല  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത,  പദതനി  നനിര്വഹണല സലബനനിചട്ട്  വകുപ്പുതലത്തനില്
അവകലഭാകേനകയഭാഗല നടത്തഭാറുണട്ട്.

തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളനിചല ജൈതീവനക്കഭാരുചട ചപഭാതുകകേഡര് രൂപതീകേരണല

106(1108) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളനിചല ജൈതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ചപഭാതുകകേഡര് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിചന്റെ
വനിശദഭാലശല ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) പഞഭായത്തുകേള, മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള, കകേഭാര്പകറഷനുകേള എനനിവനിടങ്ങളനിചല
ജൈതീവനക്കഭാരുചട സതീനനികയഭാറനിറനി,  ചപ്രഭാകമഭാഷന എനനിവചയ ചപഭാതുകകേഡര് രൂപതീകേരണല
എപ്രകേഭാരല ബഭാധനിക്കുചമനതനിചന്റെ വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഇഹൗ വനിഷയവമഭായനി ബനചപടട്ട്  സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പ്രഭാരലഭ
ചര്ചകേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കതീന കകേരള കേമ്പനനി

107(1109) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജൈഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കതീന കകേരള കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എചന്തെലഭാല ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങള എചന്തെലഭാല;

(സനി) എചന്തെലഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി നടത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.   30 -3 -2013-ചല  135/2015/LSGD  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരല 2013-ചല ഇന്തെലന കേമ്പനതീസട്ട് ആക്ടനിചല വലവസകേളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി
രജൈനിസര് ചചയട്ട് 13 -12 -2013 മുതല് പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലസഭാനചത്ത നഗരങ്ങളനില് മഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനഭായനി  ആധുനനികേ
സഭാകങ്കേതനികേ വനിദലയുചട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി പരനിസനിതനിക്കട്ട് കകേഭാടല വരഭാത്ത രതീതനിയനില്
പദതനി  തയ്യെഭാറഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുല  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുകേയുല  അതുവഴെനി
ആകരഭാഗലരലഗത്തട്ട് ചമചചപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട് തകദ്ദേശസസയലഭരണ
സഭാപനങ്ങചള സഹഭായനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്  പ്രധഭാന ലക്ഷലല.  കൂടഭാചത,  സലസഭാനത്തട്ട്
പഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങളുല  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങളുല  പരനിസനിതനിക്കട്ട്  കകേഭാടല
വരഭാത്ത നനിലയനില് സലസരനിക്കുകേ എനതുല പ്രവര്ത്തന ലക്ഷലങ്ങളനില് ഉളചപടുന.

(സനി)1. സലസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന എലഭാ ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല
സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല
ഉണഭാകുന ഇ-മഭാലനിനലങ്ങള കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട് അഞട്ട് രൂപ നനിരക്കനില്
വഭാങ്ങനി കതീന കകേരള കേമ്പനനി ശഭാസതീയമഭായനി പുനനഃചലക്രമണത്തനിനുല
തുടര്നള സലസരണത്തനിനുല സലവനിധഭാനല ഏര്ചപടുത്തുന.
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2. സലസഭാനചത്ത നഗരസഭഭാ പ്രകദശങ്ങളനില് ചകേടനിക്കനിടക്കുന പഭാസനികേട്ട്
മഭാലനിനലങ്ങള 2-10-2014-ല് ഒരു പ്രകതലകേ ഏകേദനിന യതത്തനിലൂചട
കതീന കകേരള കേമ്പനനി കശഖരനിചട്ട് സലസരനിക്കുകേയുണഭായനി.

3. ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുമഭായനി കചര്നട്ട് നടപനിലഭാക്കുന നഗര സഹൗന്ദരലവത്കേരണ
പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  അനധനികൃതമഭായനി  സഭാപനിചനിട്ടുള  ഫകട്ട്
കബഭാര്ഡുകേള  നതീക്കല  ചചയട്ട്  ചമറഭാലനികേട്ട്  പരസലകബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിക്കുന പദതനി 15-1-2015 മുതല് ആരലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.

4. ചറയനില്കവയുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരല  ചറയനില്കവ
ഡനിവനിഷചന്റെ കേതീഴെനിലള തനിരുവനന്തെപുരല കപട ചറയനില്കവ കസഷന,
ചനിറയനിനകേതീഴെട്ട്  ചറയനില്കവ  കസഷന  എനനിവയുചട  ശുചതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏചറടുത്തട്ട് നടത്തുന.

5. സലസഭാനത്തട്ട് ചകേഭാചനിയനില് സഭാപനിതമഭായ ചസപ്കറജൈട്ട്  ടതീറട്ട്ചമന്റെട്ട്
പഭാന്റെനിചന്റെ നടത്തനിപനിചന്റെ ചുമതല സര്ക്കഭാര് കേമ്പനനിചയ ഏല്പനിക്കുകേയുല
2015  ഡനിസലബര് മഭാസല മുതല് കേമ്പനനി ഇഹൗ ചുമതല നനിര്വഹനിചട്ട്
വരനികേയുമഭാണട്ട്.

ചകേടനിട നനികുതനി വര്ദനവട്ട്

108(1110)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേടനിട നനികുതനി വര്ഷല കതഭാറുല നനിശ്ചനിത ശതമഭാനല വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലസഭാനത്തട്ട് ഇതനിനുമുമ്പട്ട് ചകേടനിട നനികുതനി വര്ദനിപനിചതട്ട് എനഭായനിരുന;

(സനി) പുതനിയ പരനിഷ്കഭാരല ജൈനങ്ങളനില് അമനിതഭഭാരല ഉണഭാക്കുചമന ആകക്ഷപല
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് തതീരുമഭാനല പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാന തയ്യെഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇക്കഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)   14-1-2011  മുതല് വതീട്ടുകേരല  (വസ്തു  നനികുതനി)  പുതനിയ നനിരക്കനിലഭാണട്ട്
സലസഭാനത്തട്ട് ഇഹൗടഭാക്കുനതട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.



172      കകേരള നനിയമസഭ                         ജൂചചല 12, 2016

ചകേടനിട നനികുതനി

109(1111)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേടനിട  നനികുതനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കേനിൽ
ആയതനിചന്റെ വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേടനിട  നനികുതനി  വര്ദനവമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ഏചതങ്കേനിലല  പഠന
കേമ്മേതീഷനുകേചള നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനിൽ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇക്കഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) 13-ാം കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷചന്റെ ശനിപഭാര്ശയുചട അടനിസഭാനത്തനില്
സലസഭാനത്തട്ട് വസ്തു നനികുതനി സലബനനിചട്ട് നനിലവനിലള രതീതനിയനില് പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുല
കേഭാലക്രമത്തനില്  വസ്തു  നനികുതനി  വര്ദനവട്ട്  സലബനനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്  ശനിപഭാര്ശകേള
സമര്പനിക്കുനതനിനുല കപ്രഭാപര്ടനി ടഭാകട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് 2011-ല് രൂപതീരനിചനിട്ടുണട്ട്.

അനധനികൃത ഫഭാറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല

110(1112)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജൈഭാര്ജൈട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കകേരളത്തനില് എത്ര അനധനികൃത ഫഭാറട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണല കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങള ജൈനില തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചനതനിചര എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള മുന സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണല നടത്തനിയ ഫഭാറട്ട് ഉടമകേളുചട കപരു വനിവരങ്ങള
ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അനധനികൃതമഭായനി നനിർമ്മേനിച ഈ ഫഭാറ്റുകേളക്കട്ട് എതനിചര എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഫയര് കഫഭാഴനിചന്റെ എന.ഒ.സനി. കേനിടഭാത്തതുല, ഫയര് കഫഭാഴട്ട് എന.ഒ.സനി.
നനിരസനിചതുമഭായ എത്ര ഫഭാറ്റുകേള ഉണട്ട് എനറനിയഭാകമഭാ;  എങ്കേനിൽ  ഇവയുചട കപരുല
വനിശദഭാലശങ്ങളുല വനിവരനിക്കുകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 173

ഉത്തരല

(എ-സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കകേരളത്തനില് അനധനികൃത ഫഭാറട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണല നടത്തനിയതനിചന്റെ ജൈനില തനിരനിച്ചുള വനിശദഭാലശങ്ങളുല ഉടമകേളുചട  കപരട്ട്
വനിവരങ്ങളുല  അനുബനമഭായനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* അനുബനമഭായനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനിലയനില് കേചണത്തനിയ അനധനികൃത ഫഭാറ്റുകേളുചട നമ്പര് റദ്ദേട്ട് ചചയ്യുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാടയല ജൈനിലയനിചല അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചനതനിചര
കസഭാപട്ട് ചമകമ്മേഭാ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ആയതനിചനതനിചര ബഹുമഭാനപട ലഹകക്കഭാടതനിയനില്
കകേസട്ട്  നടനവരുന.  കേണ്ണൂര്  ജൈനിലയനിചല  മുഴെപനിലങ്ങഭാടട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
അനധനികൃതമഭായനി നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള ഫഭാറനിചനതനിചര കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചനതനിചര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുല.

(ഇ) രണട്ട് ഫഭാറ്റുകേള ഉണട്ട്.  എറണഭാകുളല ജൈനിലയനിചല കേഭാലടനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
ഓഷലഭാനസട്ട് എകസഭാറട്ട്സട്ട് ഇന്തെലഭാ ലപ്രവറട്ട് ലനിമനിറഡനിചന്റെ ഉടമസതയനിലള മറ്റൂര്
എന സലത്തട്ട്  40  മതീറകറഭാളല  ഉയരമുള ഫഭാറനിനട്ട്  എന.ഒ.സനി.  നല്കേനിയനിടനില.
തൃശ്ശൂര് ജൈനിലയനില് കഡഭാ. ലകേരളനി,  മുലയല് ഹഹൗസട്ട്,  കപഭാടഭാര് പനി.ഒ.  എന വലകനിക്കട്ട്
ഫയര്കഫഭാഴട്ട് എന.ഒ.സനി. നനിരസനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചചറുകതഭാണനി ബസട്ട് ചടര്മനിനല്-കേല-അകഗഭാമഭാര്ക്കറട്ട് പദതനി
സമയബനനിതമഭായനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി

 111(1113)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചചറുകതഭാണനി ബസട്ട് ചടര്മനിനല്-കേല-അകഗഭാമഭാര്ക്കറട്ട് പദതനിയുചട നനിര്മ്മേഭാണ
പുകരഭാഗതനി വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  പ്രസ്തുത  പദതനിയഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്
നതീക്കനിവചനിട്ടുളതട്ട്; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഴെനിഞ്ഞ എസട്ട്.ഡനി.ജൈനി.-യനില് ഈ പദതനിക്കട്ട് കവണനി എത്ര തുകേയഭാണട്ട്
നതീക്കനിവചനിരുനതട്ട്;  ഇതനില്  എത്ര  തുകേ  ചചലവഴെനിക്കഭാന  സഭാധനിച്ചു  എനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  എസട്ട്.ഡനി.ജൈനി.-യനില്  ചചറുകതഭാണനി  ബസട്ട്  ചടര്മനിനല്-കേല
-അകഗഭാമഭാര്ക്കറട്ട് പദതനിക്കട്ട് എത്ര തുകേ ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുചണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ) പ്രസത പദതനി സമയബനനിതമഭായനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ചചറുകതഭാണനി ബസട്ട് ചടര്മനിനല്-കേല-അകഗഭാമഭാര്ക്കറനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല

കേനിറട്ട്കകേഭാചയ ഏല്പനിക്കുകേയുല കേനിറട്ട്കകേഭായുമഭായനി ജൈനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് എഗനിചമന്റെനികലര്ചപടുകേയുല

ചചയനിട്ടുണട്ട്. ആദലഘടമഭായനി കേനിറട്ട്കകേഭാ ബസട്ട് ചടര്മനിനലനിചന്റെ മഭാസര് പഭാന തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തുകേ നതീക്കനിവചനിടനില.

(സനി)  8 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവചനിരുന.  ഇതനില് 6838290 രൂപയുചട ആദലഗഡു

കേനിറട്ട്കകേഭായട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് അകലഭാടട്ട്ചമന്റെട്ട് ഇല എന കേഭാരണത്തഭാല് ടഷറനിയനില്നനിനല

തുകേ മഭാറനി നല്കുവഭാന സഭാധനിചനിടനില.

(ഡനി)  2016-17-ചല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജൈറനില് ടനി  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  നറ്റ്യൂ  സര്വതീസട്ട്

ചപ്രഭാകപഭാസലഭായനി കടഭാക്കണ് ചപ്രഭാവനിഷന വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേഭായലകുളല അസലബനി നനികയഭാജൈകേ മണ്ഡലത്തനില് മണ്ഡലല ആസനി വനികേസന

ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

112(1114)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലകുളല  അസലബനി  നനികയഭാജൈകേ  മണ്ഡലത്തനില്  2014-15,  2015-16

കേഭാലഘടങ്ങളനില് മണ്ഡലല ആസനി വനികേസന ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ

പദതനികേള ഏചതഭാചക്കചയനല ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള,  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭനികക്കണ  പ്രവൃത്തനികേള,  ചടണര്  ചചയ  പ്രവൃത്തനികേള,  ചടണര്  ചചകയ്യെണ

പ്രവൃത്തനികേള,  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പ്രവൃത്തനികേള,  നനിര്മ്മേഭാണല  നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന

പ്രവൃത്തനികേള എനനിവ ഏചതഭാചക്കചയനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.* 

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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നഗരങ്ങചള മഭാലനിനലമുകമഭാക്കുന പദതനി

113(1115) ശതീ  .   എല  .   വനിനചസന്റെട്ട് :

ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :

ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  നഗരങ്ങചള  മഭാലനിനലമുകമഭാക്കുനതനിനട്ട്  പദതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാല  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനി  വഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലക്ഷലങ്ങള  ലകേവരനിക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേചക്കഭാണനിട്ടുളചതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  

1. ഉറവനിട മഭാലനിനല സലസരണല

2. ചപഭാതു മഭാലനിനല സലസരണ പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കലല നനിലവനിലള 
പഭാന്റുകേളുചട ആധുനനികേവല്ക്കരണവല

3. വനിവര വനിജഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനവല കശഷതീവനികേസനവല

4. ദവ മഭാലനിനല സലസരണല

5. പ്രതീമണ്സൂണ് കതീനനിലഗട്ട് ആക്ടനിവനിറനി

6. ചപഭാതു സലങ്ങളനില് സഭാനനിടറനി കകേഭാലപകകേള

7. പുനനഃചലക്രമണത്തനിനട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനവല പ്രകൃതനി സഹൗഹൃദ വസ്തുനനിര്മ്മേഭാണ
യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനവല

8. സ്കൂള, റസനിഡന്റെട്ട് ചവല്ചഫയര് അകസഭാസനികയഷന, ഇതര സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
അവഭാര്ഡുകേള

9. മഭാലനിനല പരനിപഭാലന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര്ചപടനിട്ടുള സസയലസഹഭായ
സലഘങ്ങള, ചചറുകേനിട സലരലഭങ്ങള എനനിവര്ക്കുള പനിന്തുണ

10. എകട്ട്റനഡട്ട് കപ്രഭാഡറ്റ്യൂസര് ഉത്തരവഭാദനിതസ കപ്രഭാതഭാഹനല
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(ബനി)  വൃത്തനിയുള വതീടുല പരനിസരവല,  വൃത്തനിയുള നനിരത്തുകേള,  വൃത്തനിയുള
ചപഭാതുസലങ്ങള, ആകരഭാഗലമുള സമൂഹല എനനിവയഭാണട്ട് പ്രധഭാന ലക്ഷലങ്ങള.

(സനി)  ശുചനിതസമനിഷചന്റെ  പഭാനനില്  ഉളചപട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി
കപ്രഭാജൈക്ടട്ട് തയ്യെഭാറഭാക്കനി നല്കുന നഗരസഭകേളക്കട്ട് കപ്രഭാജൈക്ടട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് സഭാകങ്കേതനികേ
അനുമതനിയുല  അര്ഹമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവല  ശുചനിതസമനിഷന  മുകഖന
നല്കേനിവരുന.  ടനി പദതനികേളുചട നനിര്വഹണല നഗരസഭഭാ തലത്തനില് നടത്തനിവരുന.
ഖരമഭാലനിനല സലസരണ പഭാന്റെട്ട് സഭാപനിക്കല്/  ഖരമഭാലനിനല സലസരണ പഭാന്റുകേളുചട
ആധുനനികേവല്ക്കരണല,  അനുബന  പശ്ചഭാത്തല  സഹൗകേരലങ്ങള  എനനിവയഭായനി
കപ്രഭാജൈക്ടട്ട്  തുകേയുചട  100  ശതമഭാനല  സര്ക്കഭാര്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല
ശുചനിതസമനിഷന മുകഖന വനിതരണല ചചയ്തുവരുന. ഉറവനിടമഭാലനിനല സലസരണത്തനില്
ഉളചപടുത്തനി  സഭാപനിക്കുന  ഗഭാര്ഹനികേതല  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പഭാന്റുകേളക്കട്ട്  75
ശതമഭാനല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവല  (സര്ക്കഭാര്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  50
ശതമഭാനല  (പരമഭാവധനി  5000  രൂപ)+  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപന  വനിഹനിതല:
സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിത്തനിചന്റെ  50  ശതമഭാനല)  കേകമ്പഭാസനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനങ്ങളക്കട്ട്  90
ശതമഭാനല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവല  (സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതല  75  ശതമഭാനല+
തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപന വനിഹനിതല 15 ശതമഭാനല) വനിതരണല ചചയ്തുവരുന.  ടനി
പദതനികേളുചട കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് നടത്തനിവരുന.  പ്രതീമണ്സൂണ്
കേഭാമ്പയനിന  നടത്തുനതനിനുള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല  നഗരസഭഭാ  വഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്
10,000  രൂപ  വതീതവല  കകേഭാര്പകറഷന  വഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  20,000  രൂപ  വതീതവല
ശുചനിതസ മനിഷന മുകഖന നല്കേനിവരുന. വനിവനിധ മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട വനിവരവനിജഭാന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  വനിവനിധ  പങ്കേഭാളനികേളുചട  കശഷതീവനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കേഭായലകുളല നഗരസഭയനിചല ചപഭാതുജൈനഭാകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്

114 (T*1116)  ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലകുളല നഗരസഭയനില് ഉളചപട  44  വഭാര്ഡുകേളനില് ചപഭാതുജൈനഭാകരഭാഗല
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കനതൃതസല നല്കുവഭാന പരനിമനിതമഭായ ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്
മഭാത്രമഭാണുളതട്ട് എന കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭായലകുളല  നഗരസഭയനില്  നനിലവനില്  ആശഭാപ്രവര്ത്തകേര്  ഇലഭാത്ത
വഭാര്ഡുകേള ഏചതഭാചക്ക; അവനിടങ്ങളനില് ആശഭാപ്രവര്ത്തകേചര നനിയമനിക്കുനതനിനുല,
ചപഭാതുജൈനഭാകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കനതൃതസല  നല്കേഭാന ആവശലമഭായ ആകരഭാഗല
പ്രവര്ത്തകേചര അധനികേമഭായനി നനിയമനിക്കുനതനിനുല കവണ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി) കേഭായലകുളല നഗരസഭയനില് നനിലവനില് ആശഭാപ്രവര്ത്തകേരുചട കസവനല
ലഭലമഭാകേഭാത്തതട്ട് 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 31, 37, 39, 40, 41, 42,
44 എനതീ വഭാര്ഡുകേളനിലഭാണട്ട്. ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേചര അധനികേമഭായനി നനിയമനിക്കുന
കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുചട പ്രശങ്ങള

115(1117)  ശതീ  .    കജൈഭാര്ജൈട്ട്  എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്,  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള
എചന്തെലഭാല വനിഷമതകേളഭാണട്ട് അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഷമതകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേചക്കഭാളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി) കേഭാലവനിളലബല കൂടഭാചത മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുചട ഭരണപരമഭായ പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ജൈതീവനക്കഭാര്, ഫണട്ട് എനനിവയുചട അപരലഭാപ്തത പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച

മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുചട പ്രവര്ത്തനചത്ത ബഭാധനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുചട  വനിഷമതകേള

പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള അടനിയന്തെര നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

കബഭാക്കട്ട്-ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനുള നടപടനി

116(1118)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിചല ചവങ്കേനിടങ്ങട്ട് ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ചസക്രടറനിയുചട

തസനികേ  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്

പ്രസ്തുത ഒഴെനിവട്ട് അടനിയന്തെരമഭായനി നനികേത്തഭാസ്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
923/2017.
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(ബനി)  മണ്ഡലത്തനിചല  വനിവനിധ  കബഭാക്കട്ട്-ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഒഴെനിവള
തസനികേകേള ഏചതഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള അടനിയന്തെരമഭായനി നനികേത്തഭാന നടപടനി എടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  6-2-2016 മുതല് ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന.  പഞഭായത്തട്ട് വകുപനില് 180
ചസക്രടറനി തസനികേ ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന. പഞഭായത്തട്ട് വകുപനിചല നനിലവനിലണഭായനിരുന
2010,  2014  വര്ഷങ്ങളനിചല  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റുകേള  ബഹുമഭാനചപട  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ലടബറ്റ്യൂണലല  ബഹുമഭാനചപട  ലഹകക്കഭാടതനിയുല  റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതട്ട് സലബനനിചട്ട് ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീല കകേഭാടതനി മുമ്പഭാചകേയുള എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനില്
13-5-2016 തതീയതനിയനിചല ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരല തല്സനിതനി തുടരുവഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.
ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീല കകേഭാടതനിയുചട വനിധനിക്കട്ട് വനികധയമഭായനി ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് ചസക്രടറനി
വചരയുള തസനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനികേത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല ഒഴെനിവകേള  :

ചസക്രടറനി - 2

അസനിസന്റെട്ട് ചസക്രടറനി - ...

ജുനനിയര് സൂപ്രണട്ട് - ...

സതീനനിയര് കഭാര്ക്കട്ട് - 2

കഭാര്ക്കട്ട് - 3

ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് - 1

ഫുള ലടല സസതീപര് - 4

കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനിചല ഒഴെനിവകേള സലബനനിചട്ട് വനിവരല കശഖരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  നനിലവനിലള ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട്  ബനചപട നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആലത്തുര് ഖര മഭാലനിനല പഭാന്റെനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല

117(1119)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലത്തൂരനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന ഖരമഭാലനിനലപഭാന്റെട്ട് നവതീകേരനിക്കഭാന
സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  നല്കേഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ  എനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഖരമഭാലനിനലപഭാന്റെട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ലജൈവവളത്തനിചന്റെ

വനിതരണല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഏജൈനസനികേള സഹഭായനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) പ്രസസ്തുത പഭാന്റെനിചല ജൈതീവനക്കഭാരുചട നലഭായമഭായ ദനിവസക്കൂലനി ഉളചപചട

ഉറപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല  നല്കേഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ  എനട്ട്

വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആലത്തൂരനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന  വനിനകഡ്രൈഭാ  കേകമ്പഭാസട്ട്

പഭാന്റെനിചന്റെ  നനിലവനിലള  സനിതനി  പഠനവനികധയമഭാക്കനി  ആവശലകേത  നനിശ്ചയനിചട്ട്

നവതീകേരനിക്കുനതനിനുള വനിശദമഭായ കപ്രഭാജൈക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

നയത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  തയ്യെഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുന പക്ഷല ആയതനിനട്ട്  സഭാകങ്കേതനികേ

പരനികശഭാധനക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കനി അര്ഹമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല നല്കേഭാന കേഴെനിയുല.

(ബനി)  ഉല്പഭാദനിപനിക്കചപടുന ലജൈ വവളല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്

നനിലവനില് ചചയ്യുനതട്ട്.  എനഭാല് കൃഷനി ഭവന കപഭാലള സര്ക്കഭാര് ഏജൈനസനികേള

മുഖഭാന്തെരല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് എത്തനിക്കുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ജൈതീവനക്കഭാരുചട  ദനിവസകവതനല  250  രൂപയഭാണട്ട്.  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്

പദതനിയുളചപചട  കവതന  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  പഭാന്റെനിചല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള

കവതനവര്ദനവട്ട് നനിരന്തെരല ആവശലചപടുനണട്ട്. ഇകപഭാള പഞഭായത്തനിചന്റെ തനതട്ട്

ഫണനില് നനിനഭാണട്ട് കവതനല നല്കേനിവരുനതട്ട്. ചപഭാതുമഭാലനിനല സലസരണ പഭാന്റുകേകളഭാ

വനികകേന്ദ്രതീകൃത പഭാന്റുകേകളഭാ പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭായനി കസവനതല്പരതയുള സനദ

സലഘടനകേള,  യുവജൈന  സലഘടനകേള,  റസനിഡനസട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേള,

കുടുലബശതീ, സര്ക്കഭാര് അലഗതീകൃത കസവനദഭാതഭാക്കള, അക്രഡനിറഡട്ട് ഏജൈനസനികേള

തുടങ്ങനിയ ഏജൈനസനികേളനില് ഓകരഭാ പ്രകദശത്തനിചന്റെയുല സഭാദലതകേള പരനികശഭാധനിചട്ട്

അവരനില്നനിനല  ഓഫറുകേള  സസതീകേരനിചട്ട്  അവ  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങള

പഭാലനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഉചനിതമഭായ  തതീരുമഭാനല  തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനതലത്തനില്

തചന ഏചറടുകക്കണതഭാചണനട്ട് സര്ക്കഭാര് സര്ക്കുലര് നമ്പര്  80308/ഡനി.സനി1/2014/ത.സസ.ഭ.വ.

തതീയതനി 10-8-2015 പ്രകേഭാരല ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കലഭാകേബഭാങ്കേട്ട് ധനസഹഭായല ലഭനികക്കണ ഇടുക്കനി ജൈനിലയനിചല പഞഭായത്തുകേള

118(1120)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി ജൈനിലയനിചല ഉടുനസനകചഭാല ഗഭാമപഞഭായത്തനിചന കലഭാകേബഭാങ്കേട്ട്
ധനസഹഭായല ലഭനികക്കണ പഞഭായത്തുകേളുചട പടനികേയനില്നനിനല കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കനിയതുമഭായനി ബനചപടട്ട് പഞഭായത്തട്ട് പരഭാതനിചപടനിരുകനഭാ;  ഈ
വനിഷയല പരനിഹരനിക്കുനതുമഭായനി ബനചപടട്ട്  നഭാളനിതുവചര സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള
സലബനനിച വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജൈനിലയനിചല  ഏചതഭാചക്ക  പഞഭായത്തുകേചളയഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പ്രസസ്തുത  പടനികേയനില്നനിനല  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്;  വനിശദഭാലശല
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  കവളഡട്ട് ബഭാങ്കേട്ട് ധനസഹഭായല ലഭനികക്കണ പഞഭായത്തുകേളുചട പ്രഭാഥമനികേ
പടനികേയനില്  ഇടുക്കനി  ജൈനിലയനിചല  ഉടുമ്പനകചഭാല  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  ഉളചപചട  7
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള ഉളചപടനിരുന. തുടര്നട്ട് മറട്ട് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട പരഭാതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുല  സനിതനി  വനിവരക്കണക്കുകേള  ഒത്തുകനഭാക്കുകേയുല  ചചയകപഭാള
പ്രഭാഥമനികേ  പടനികേയനില്  ഉളചപട  പഞഭായത്തുകേകളക്കഭാള അര്ഹതചപട മറട്ട്  ഏഴെട്ട്
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  ഉളതഭായനി  കബഭാദലചപടുകേയുല  അവചയ  40  പനികനഭാക്ക
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട  പടനികേയനില്  ഉളചപടുത്തുകേയുല  ചചയ്തു.  ഇഹൗ  പഞഭായത്തുകേചള
പടനികേയനില് ഉളചപടുത്തനിയ സഭാഹചരലത്തനില് ഇടുക്കനി  ജൈനിലയനിചല  ഉടുമ്പനകചഭാല
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് പ്രഭാഥമനികേ പടനികേയനില്നനിനല പുറന്തെളചപടുകേയുണഭായനി.

ചതരുവനഭായ നനിയനണ പദതനി

119(1121) ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശസസയലഭരണവല
നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരങ്ങളനില് ചതരുവനഭായചള നനിയനനിക്കഭാന എചന്തെലഭാല പദതനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  വനിശദമഭായ  രൂപകരഖ  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഇത്തരല പദതനികേളനില് ബഹുജൈനപങ്കേഭാളനിത്തവല സനദസലഘടനകേളുചട
സഹഭായവല ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)   ചതരുവനഭായചള  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി  ABC  കപ്രഭാഗഭാമഭാണട്ട്
(Animal Birth Control)  നനിലവനിലളതട്ട്.  ചതരുവനഭായചള നനിയനനിക്കുനതനിനുള
പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി  17-9-2015-ചല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2840/2015/  ത.സസ.ഭ.വ.
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  (പകേര്പട്ട്  അടക്കല
ചചയ്യുന.)*

(സനി)  ബഹുജൈനപങ്കേഭാളനിത്തവല  സനദസലഘടനകേളുചട  സഹഭായവല
ഏകകേഭാപനിപനികക്കണതഭായനി വനഭാല് അക്കഭാരലല പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജൈനിലയനിചല ലവദല്യുത ശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണല

120(1122)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജൈനിലയനിചല ഏചതലഭാല ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില് ലവദല്യുത
ശ്മശഭാനല നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജൈനിലയനിചല ഏചതലഭാല ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില് നനിലവനില്
ലവദല്യുത ശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണല നടന വരുനചണനല ആയതനിചന്റെ തല്സതനിയുല
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജൈനിലയനില് മരുത കറഭാഡട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില് മഭാത്രമഭാണട്ട്
നനിലവനില് ലവദല്യുത ശ്മശഭാനല നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജൈനിലയനില്  നനിലവനില്  ലവദല്യുത  ശ്മശഭാന  നനിര്മ്മേഭാണല
നടനവരുന ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില.

വതീട്ടുകേരല വര്ദനവട്ട്

121(1123) ശതീ  .   റനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ) വതീട്ടുകേരല ഓകരഭാ വര്ഷവല നനിശ്ചനിത ശതമഭാനല വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശല പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  വതീടുകേളുചട  പഴെക്കത്തനിനനുസൃതമഭായനി  ഡനിപ്രതീസനികയഷന
ആനുകൂലലല നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇകതഭാചടഭാപല  ഓകരഭാ  വര്ഷവല  വഭാടകേ  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കഭാനുള
അവകേഭാശല വതീട്ടുടമകേളക്കട്ട് നലഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇക്കഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഖരമഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനല

122(1125) ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് ഖരമഭാലനിനലങ്ങള വര്ദനിചതട്ട് ചകേഭാണട്ട് ഉണഭാകുന ആകരഭാഗല
പ്രശങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  സലസഭാന വലഭാപകേമഭായനി ഖരമഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി ഒരു
സനിരല സലവനിധഭാനല നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി) പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില് കശഖരനിക്കചപടുന മഭാലനിനലങ്ങള കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി
അവനിചടത്തചന നനിര്മ്മേഭാര്ജനല ചചയ്യുന  'ചചറുകേനിട  പഭാനറുകേള'  എന പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനല  ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള
ഉറവനിട മഭാലനിനല സലസരണ പദതനികേളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുല നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്.
കകേന്ദ്രതീകൃത പഭാന്റുകേളനില് എത്തചപടുന മഭാലനിനലത്തനിചന്റെ അളവട്ട് കുറയനതനിനഭായനി
വതീടുകേള  കതഭാറുല  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുല  കേകമ്പഭാസനിലഗട്ട്
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യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനികേളഭാണട്ട് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള ഏചറടുക്കുനതട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  ശുചനിതസമനിഷചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള പദതനികേള
തയ്യെഭാറഭാക്കുനണട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സനിവനില് കസഷന മുതല് ചചമ്പ്ര പഭാലല വചരയുള കറഭാഡട്ട്

വതീതനി കൂട്ടുനതനിനട്ട് നടപടനി

123(1126)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സനിവനില്  കസഷന  മുതല്  ചചമ്പ്ര  പഭാലല  വചരയുള  കറഭാഡട്ട്

വതീതനി കുട്ടുനതനിനട്ട് എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സനിവനില്  കസഷന  മുതല്  ചചമ്പ്ര  പഭാലല  വചരയുള  കറഭാഡട്ട്

വതീതനി  കൂട്ടുനതനിനട്ട്  നഗരസഭ  ഏചറടുത്തനിട്ടുള  സലല  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്

ലകേമഭാറുനതനിനുള  നടപടനികേള  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  മുനസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷന

കേഹൗണ്സനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

പഞഭായത്തട്ട് വഴെനിയുള പദതനികേള

124(1127)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഞഭായത്തട്ട്  വഴെനിയുള  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്

എചന്തെലഭാല നടപടനികേള പരനിഗണനനയനിലണട്ട്; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

പഞഭായത്തനിലൂചട  ഏചറടുക്കുന  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അതഭാതട്ട്

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  തചന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാചത ഓകരഭാ വര്ഷകത്തക്കുമുള കപ്രഭാജൈക്ടുകേള സമയബനനിതമഭായനി നനിര്വഹണല

നടത്തുനതനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല  തുടങ്ങുനതനിനുമുമ്പട്ട്  തചന കപ്രഭാജൈക്ടുകേളക്കട്ട്

അലഗതീകേഭാരല നല്കുനതനിനുള നനിര്കദ്ദേശവല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് എല.എല്.എ.-യുചട ആസനി വനികേസന പദതനി

125(1128)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജൈഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  എല.എല്.എ.-യുചട  ആസനി  വനികേസന
പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപട്ട് എഞനിനതീയറനിലഗട്ട്  വനിഭഭാഗല
മുഖഭാന്തെരല നടപനിലഭാക്കുന പ്രവൃത്തനികേളുചട വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനികേളുചടയുല നഭാളനിതുവചരയുള സനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
അനുവദനിച പ്രവൃത്തനികേള ചടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് എഗനിചമന്റെട്ട് ചവചനിട്ടുല
ആരലഭനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള അടനിയന്തെരമഭായനി
ആരലഭനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജൈകേ മണ്ഡലത്തനിചല എല.എല്.എ. ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേചള സലബനനിച വനിവരങ്ങളുചട ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി*

കചര്ക്കുന.

(ബനി)  ചടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  എഗനിചമന്റെട്ട്  വചട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ചടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള പ്രവൃത്തനികേള അടനിയന്തെരമഭായനി
ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പടനികേജൈഭാതനി വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങുനതനിനുള പദതനി

126(1129)  ശതീ  .    എല  .    നഹൗഷഭാദട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജൈഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  പടനികേജൈഭാതനി  കക്ഷമ
വകുപട്ട്  നടപഭാക്കുന  പദതനി  പ്രകേഭാരല  ആറട്ട്  ലക്ഷല  രൂപ  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള
തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ജൈനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനി പ്രകേഭാരല പ്രസ്തുത
പദതനി നടപഭാക്കഭാന മൂനട്ട് ലക്ഷല രൂപ വചര അനുവദനിക്കഭാകന അധനികേഭാരമുള്ളൂചവന
കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങ്കേനില്, പ്രസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കഭാന ആറട്ട് ലക്ഷല രൂപ വചര ഒരു
അകപക്ഷകേനട്ട്  അനുവദനിക്കഭാനുള  അധനികേഭാരല  തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുല
നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  (ഡനി.ബനി)  വകുപനിചന്റെ  2-2-2016-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര്  420/2016/ത.സസ.ഭ.വ.  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല പടനികേജൈഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  ഭവന  പുനരുദഭാരണല,  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  സലല
വഭാങ്ങല്  എനനിവയഭായനി  പടനികേജൈഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പുകേള  നനിശ്ചയനിക്കുന
ധനസഹഭായ  നനിരക്കട്ട്  20-1-2016  മുതല്  അവലലബനിക്കഭാന  തകദ്ദേശസസയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അനുവഭാദല  നല്കേനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  (പകേര്പട്ട്  ഉളടക്കല
ചചയ്യുന.*)

പഞഭായത്തട്ട് ചസക്രടറനിമഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

127(1130)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  നനിലവനില്  എത്ര  പഞഭായത്തുകേളനില്  ചസക്രടറനിമഭാരുചട
ഒഴെനിവകേള ഉചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങചള സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന
വനിവരല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ചസക്രടറനി  തസനികേയനികലക്കുള ചപ്രഭാകമഭാഷന യഥഭാസമയല നടക്കഭാത്തതനിചന്റെ
കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസസ്തുത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനുള സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 180 ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ചസക്രടറനിമഭാരുചട ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പഞഭായത്തട്ട് വകുപനിചല ജൈതീവനക്കഭാരുചട നനിലവനിലണഭായനിരുന  2010,

2014 വര്ഷങ്ങളനിചല സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റുകേള ബഹുമഭാനചപട കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്

ലടബറ്റ്യൂണലല ബഹുമഭാനചപട ലഹകക്കഭാടതനിയുല  റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലബനനിചട്ട്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീല കകേഭാടതനി മുമ്പഭാചകേയുള എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനില് 13-5-2016

തതീയതനിയനിചല  ഉത്തരവനിനപ്രകേഭാരല  തല്സനിതനി  തുടരുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആയതനിനഭാല് ചപ്രഭാകമഭാഷനുകേള നടത്തുനനില.

(ഡനി) പ്രസ്തുത എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനിചല അന്തെനിമവനിധനിക്കട്ട് വനികധയമഭായനി ചസക്രടറനി

തസനികേകേളനിചല ഒഴെനിവകേള തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനികേത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പഞഭായത്തട്ട് ചസക്രടറനിമഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

128(1131)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി

സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലസഭാനത്തട്ട് എത്ര ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ചസക്രടറനിമഭാരുചട തസനികേകേള

ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുനചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതനിനുള കേഭാരണല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

180 ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ചസക്രടറനിമഭാരുചട തസനികേകേള ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന.

പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനിചല  ജൈതീവനക്കഭാരുചട  നനിലവനിലണഭായനിരുന  2010,  2014

വര്ഷങ്ങളനിചല സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റുകേള ബഹുമഭാനചപട കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്

ലടബറ്റ്യൂണലല ബഹുമഭാനചപട ലഹകക്കഭാടതനിയുല  റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലബനനിചട്ട്

ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീല കകേഭാടതനി മുമ്പഭാചകേയുള എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനില് 13-5-2016

തതീയതനിയനിചല ഉത്തരവനിനപ്രകേഭാരല തല്സനിതനി തുടരുവഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പഞഭായത്തട്ട് ചസക്രടറനിമഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

129(1132)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഞഭായത്തട്ട് ചസക്രടറനിമഭാരുചട എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലചണനട്ട് ജൈനിലഭാ
അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  പഞഭായത്തട്ട്  ചസക്രടറനിമഭാരുചട  ജൈനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലള  ഒഴെനിവകേളുചട
എണല ചുവചട കചര്ക്കുന:

    ജൈനില ഒഴെനിവകേളുചട എണല

തനിരുവനന്തെപുരല 11

ചകേഭാലല 11

പത്തനലതനിട 10

ആലപ്പുഴെ 9

കകേഭാടയല 18

ഇടുക്കനി 9

എറണഭാകുളല 11

തൃശ്ശൂര് 25

പഭാലക്കഭാടട്ട് 14

മലപ്പുറല 22

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 10

വയനഭാടട്ട് 3

കേണ്ണൂര് 15

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 12

               ആചകേ 180

(ബനി)  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  സുപ്രതീല  കകേഭാടതനിയുചട  വനിധനിക്കട്ട്

വനികധയമഭായനി ചസക്രടറനി വചരയുള ജൈതീവനക്കഭാരുചട ഒഴെനിവകേള തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി

നനികേത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കുടുലബശതീ യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല

130(1133)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലബശതീയുചട ചതഭാഴെനില് സലരലഭങ്ങളക്കട്ട്  മുനകേഭാലങ്ങളനില് നല്കേനിവന
സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില് അനുവദനിച സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കുടുലബശതീ നടത്തനിവന സലഘകൃഷനിക്കട്ട് നല്കേനിവന ഏരനിയ ചപ്രഭാഡകതീവട്ട്
ഇനചസനറതീവകേള പുനനഃസഭാപനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലജൈവപചക്കറനി  കൃഷനി  വലഭാപകേമഭാക്കഭാന  കുടുലബശതീ  യൂണനിറ്റുകേള
ഉപകയഭാഗപടുത്തഭാന സനദമഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇല;  ഫണട്ട് ലഭലതയനുസരനിചട്ട് കുടുലബശതീ സബ്സനിഡനി അനുവദനിചട്ട്
വരുനണട്ട്.

(ബനി) കുടുലബശതീയുചട സലഘകൃഷനി ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട് നല്കേനിവരുന ഇനചസന്റെതീവട്ട്
ഘടനനിയല് മഭാറല വനനിട്ടുണട്ട്.  ഏരനിയ ഇനചസന്റെതീവട്ട്,  ചപ്രഭാഡക്ഷന ഇനചസന്റെതീവട്ട്
എന കവര്തനിരനിവനിലഭാത്ത ഒരു ഇനചസന്റെതീവട്ട്  -  'കൃഷനി  ഇനചസന്റെതീവട്ട്'  എനഭാക്കനി
മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഫണട്ട് ലഭലതയനുസരനിചട്ട് അര്ഹതചപട സലഘകൃഷനി ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്
കുടുലബശതീ ഇഹൗ ഇനചസന്റെതീവട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി) സനദമഭാണട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട്

131(1134)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രണട്ട് പഞഭായത്തുകേള മഭാത്രമുള കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട്
പുനനഃസലഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഒരു  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിനട്ട്  ഒരു  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  എന
പദതനി നടപഭാക്കഭാന പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)   ഇഹൗ വനിഷയല നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  സലസഭാനചത്ത  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേചള  നനികയഭാജൈകേ
മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതട്ട് സലബനനിചട്ട് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി
ഗഭാമവനികേസന കേമ്മേതീഷണര് കേണ്വതീനറഭായനി കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുല ടനി കേമ്മേനിറനി
റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുകേയുല ചചയനിട്ടുണട്ട്.

ചസക്രടറനി, അസനിസന്റെട്ട് ചസക്രടറനി തസനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള

132(1135)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജൈയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട്  ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിചല പഞഭായത്തുകേളനില് ചസക്രടറനി, അസനിസ്ററന്റെട്ട് ചസക്രടറനി
തസനികേകേളനി ല് എത്ര ഒഴെനിവകേളുണട്ട്; ജൈനിലതനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  

        ജൈനില
ചസക്രടറനി തസനികേയനിചല

ഒഴെനിവകേളുചട എണല
അസനിസന്റെട്ട് ചസക്രടറനി/ ജൂനനിയര്

സൂപ്രണട്ട് ഒഴെനിവകേളുചട എണല

(1) (2) (3)

തനിരുവനന്തെപുരല 11 1

ചകേഭാലല 11 ...

പത്തനലതനിട 10 1

ആലപ്പുഴെ 9 1

കകേഭാടയല 18 6

ഇടുക്കനി 9 3
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(1) (2) (3)

എറണഭാകുളല 11 3

തൃശ്ശൂര് 25 5

പഭാലക്കഭാടട്ട് 14 6

മലപ്പുറല 22 11

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 10 8

വയനഭാടട്ട് 3 3

കേണ്ണൂര് 15 7

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 12 7

    ആചകേ 180 62

(ബനി)  പഞഭായത്തട്ട് വകുപനിചല ജൈതീവനക്കഭാരുചട നനിലവനിലണഭായനിരുന 2010,
2014 വര്ഷങ്ങളനിചല സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റുകേള ബഹുമഭാനചപട കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്
ലടബറ്റ്യൂണലല ബഹുമഭാനചപട ലഹകക്കഭാടതനിയുല  റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലബനനിചട്ട്
ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീല കകേഭാടതനി മുമ്പഭാചകേയുള എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനില് 13-5-2016
തതീയതനിയനിചല  ഉത്തരവനിനപ്രകേഭാരല  തല്സനിതനി  തുടരുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനില് അന്തെനിമ തതീരുമഭാനങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ചസക്രടറനി
വചരയുള തസനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

പഞഭായത്തട്ട്, മുനനിസനിപല്, ഗഭാമവനികേസന വകുപ്പുകേളുചട ഏകേതീകേരണല

133(1136)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് പഞഭായത്തട്ട്,  മുനനിസനിപല്, ഗഭാമവനികേസന വകുപ്പുകേളുചട
ഏകേതീകേരണല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലകണഭാ ;

(ബനി) ഉചണങ്കേനില് പദതനി നടപഭാക്കുനതനിലൂചടയുള കനടങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ജൈതീവനക്കഭാരുചട  സര്വതീസട്ട്  സതീനനികയഭാരനിറനി  അടക്കമുള  കേഭാരലങ്ങചള
പദതനി പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുകമഭാ ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനു  മുനപഭായനി  സര്വതീസട്ട്  സലഘടനകേള,
ജൈനപ്രതനിനനിധനികേള, മറ്റു ബനചപടവര് എനനിവരുമഭായനി ഇക്കഭാരലല ചര്ച ചചയ്യെഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളനിചലയുല  നഗരസഭകേളനിചലയുല  പദതനി
ആസൂത്രണല,  നനിര്വഹണല,  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  എനനിവ  ചമചചപടുല.  പദതനിയുചട
ഏകകേഭാപനവല വനിഭവസമഭാഹരണവല കേഭാരലക്ഷമമഭാകുല. അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണല
സഭാപനവല്ക്കരനിക്കചപടുല. 

(സനി&ഡനി)  ഇഹൗ വനിഷയവമഭായനി ബനചപടട്ട് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പ്രഭാരലഭ
ചര്ചകേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചകേഭാടഭാരക്കര മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിചല അടനിസഭാന സഹൗകേരല വനികേസനല

134(1137) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കര  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  ആവശലമഭായ  ജൈതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിക്കുനതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുചട  അടനിസഭാന  സഹൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി
നഭാളനിതുവചര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങ്കേനില് ആയതനിനു കവണനി എത്ര തുകേ
അനുവദനിക്കുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുചട പരനിധനിയനില് വരുനതനിനട്ട് മുനപട്ട് ചകേഭാടഭാരക്കര
കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിചന്റെ  അധതീനതയനിലഭായനിരുന  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയുചട
പരനിപഭാലന ചുമതല ആരനിലഭാണട്ട് നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളചതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില് ആവശലമഭായ ജൈതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കുന വനിഷയല
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സജൈതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  29-3-2016-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 3022/2016/ഫനിന പ്രകേഭാരല ചകേഭാടഭാരക്കര
നഗരസഭയട്ട് 25 ലക്ഷല രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) നനിലവനില് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയുചട പരനിപഭാലന ചുമതല മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്
നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.

കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനിലളചപട പഞഭായത്തുകേളനിചല ഒഴെനിവകേള

135(1138)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജൈഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജൈനിലയനിചല  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളചപട  ഗഭാമ,  കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തുകേളനിചല  ഏചതഭാചക്ക  തസനികേകേളഭാണട്ട്  ഒഴെനിഞ  കേനിടക്കുനതട്ട്;  പ്രസ്തുത
ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലശല
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കേണ്ണൂര്  ജൈനിലയനിചല  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളചപട  ഗഭാമ-കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തുകേളനിചല  ഒഴെനിവകേള  ചുവചട  കചര്ക്കുന.  ടനി  ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്:

ഗഭാമ പഞഭായത്തട്ട്  :

ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് ചസക്രടറനി 1

ജൂനനിയര് സൂപ്രണട്ട് 1

ചഹഡട്ട് കഭാര്ക്കട്ട് 2

കഭാര്ക്കട്ട് 1

ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് 2

ഫുളലടല സസതീപര് 2

കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട്

കജൈഭായനിന്റെട്ട് ബനി.ഡനി.ഒ. (ഇ.ജൈനി.എസട്ട്.) 1

വനികലജൈട്ട് എകട്ട്റനഷന ഓഫതീസര് 6
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പഭാസനികേട്ട് മഭാലനിനലങ്ങള കേത്തനിക്കുനതനിചനതനിചര നടപടനി

136(1139)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത ചപഭാതുസലങ്ങളനില്  പഭാസനിക്കുല  റബറുല  ഉളചപചടയുള
മഭാലനിനലങ്ങള കൂടനിയനിടട്ട് കേത്തനിക്കുന സലഭവങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവണത  അന്തെരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണല  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഇടയഭാക്കുനചണന വസ്തുത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  സനിതനിവനികശഷല  അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സലസഭാനചത്ത
തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനി  ആവശലമഭായ  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  മഭാലനിനലങ്ങള ഉറവനിടത്തനില് തചന തരലതനിരനിക്കണചമനതുല പഭാസനിക്കുല
റബറുല  ഉളചപചടയുള  അലജൈവമഭാലനിനലങ്ങള  ചപഭാതുസലങ്ങളനില്  കൂടനിയനിടട്ട്
കേത്തനിക്കുനതട്ട് ഗുരുതര ആകരഭാഗല പ്രശങ്ങളക്കട്ട് കേഭാരണമഭാകുചമനതുല ബനചപടവരുചട
ശദയനില്ചപടുത്തുവഭാന കവണ വനിവനിധങ്ങളഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുല  നഗരസഭകേളുല  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുല  അഴുകേഭാത്ത
മഭാലനിനലങ്ങചളലഭാല  വതീടുകേളനില്  നനിനല  സഭാപനങ്ങളനില് നനിനല  തരലതനിരനിചട്ട്
കശഖരനിക്കുനതനിനുകവണ സലവനിധഭാനമുണഭാകക്കണതുല ആയവ റതീ-ലസകനിലഗനിനഭായനി
ലകേമഭാറല  ചചയ്യുവഭാന കവണ സലവനിധഭാനല  ചനിടചപടുകത്തണതുല അലജൈവമഭാലനിനലല
വതീടുകേളനില്നനിനല സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല കശഖരനിചട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി സലഭരനിചട്ട്
തരലതനിരനിവട്ട് നടത്തനി റതീ-ലസകനിലഗട്ട് ചചയ്യെചപടുനതനിനുള പശ്ചഭാത്തല സലവനിധഭാനമഭായ
ചമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ചഫസനിലനിറനി കകേന്ദ്രല എലഭാ തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനികക്കണതുമഭാചണനട്ട്  15-2-2016-ചല  നമ്പര്
82200/ഡനി.സനി.1/2014/ത.സസ.ഭ.വ. പ്രകേഭാരല സര്ക്കഭാര് സര്ക്കുലര് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശുചനിതസ മനിഷന

137(1140) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

923/2017.
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(എ) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ശുചനിതസ മനിഷചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില്
എത്ര തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളനില് മഭാലനിനലപഭാന്റെട്ട്, ശ്മശഭാനങ്ങള എനനിവ നനിര്മ്മേനിചനിരുന
എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ; സഭാപനങ്ങളുചട വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പഭാന്റെട്ട്, ശ്മശഭാനല എനനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ചചലവഭായ തുകേ സഭാപനങ്ങള
തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമല്പ്രകേഭാരല നനിര്മ്മേനിക്കചപട പഭാന്റുകേളുചടയുല ശ്മശഭാനങ്ങളുചടയുല നനിലവനിചല
സനിതനി സലബനനിച വനിവരങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ശുചനിതസ മനിഷചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില്
മഭാലനിനല  പഭാന്റുകേചളഭാനലതചന നനിര്മ്മേനിചനിരുനനില.  കേണ്ണൂര്  ജൈനിലയനിചല  ശതീകേണ്ഠപുരല
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്,  പയ്യെന്നൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  എറണഭാകുളല ജൈനിലയനിചല മുക്കന്നൂര്,
കൂത്തഭാട്ടുകുളല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള,  തനിരുവനന്തെപുരല  ജൈനിലയനിചല  ചനടുമങ്ങഭാടട്ട്
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  എനതീ  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ശ്മശഭാനങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി ശുചനിതസ മനിഷന മുകഖന നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പഭാന്റെട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് മുനവര്ഷ കപ്രഭാജൈക്ടുകേള പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി
3,26,101  രൂപ  ചചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  ശ്മശഭാനല  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ചചലവഭായ  തുകേ
സലബനനിച്ചുല നനിലവനിചല സനിതനി സലബനനിച്ചുമുള വനിവരങ്ങള കശഖരനിചട്ട് വരുന.

കുറനികക്കഭാല് പഞഭായത്തട്ട് ലവസട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട് തനിരചഞ്ഞടുപട്ട്

138(1141)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനിലയനില് കുറനികക്കഭാല് പഞഭായത്തട്ട് ഭരണ സമനിതനിയനില്
എത്ര യു.ഡനി.എഫട്ട്. അലഗങ്ങളഭാണുളതട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പഞഭായത്തനിചന്റെ ലവസട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട് ചതരചഞ്ഞടുപനില് അഞട്ട് സതീറ്റുള
കകേഭാണ്ഗസട്ട് അലഗങ്ങൾ  ബനി.ചജൈ.പനി.-യുചട ലവസട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട് സഭാനഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്
കവഭാടട്ട്  ചചയട്ട്  വനിജൈയനിപനിച  വനിഷയല  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വനിപട്ട് ലലഘനിചട്ട് കവഭാടട്ട് ചചയ കകേഭാണ്ഗസട്ട് അലഗങ്ങചള അകയഭാഗലരഭാക്കണചമനട്ട്
ആവശലചപടട്ട് ബനചപടവരഭാചരങ്കേനിലല പരഭാതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  പരഭാതനി  ഉചണങ്കേനില്  ഇതുസലബനനിചട്ട്  എചന്തെങ്കേനിലല  തുടര്നടപടനി
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനിലയനില് കുറനികക്കഭാല് പഞഭായത്തട്ട് ഭരണസമനിതനിയനില്
തഭാചഴെപറയുന 5 യു.ഡനി.എഫട്ട്. അലഗങ്ങളുണട്ട്.

വഭാര്ഡട്ട് 3- രഭാകജൈഷട്ട് (ആര്.എസട്ട്.പനി.)

വഭാര്ഡട്ട് 5- ചസമതീറ (ചഎ.എന.സനി.(ചഎ.))

വഭാര്ഡട്ട് 11-ലനിസനി പനി. ചജൈ. (ചഎ.എന.സനി.(ചഎ.))

വഭാര്ഡട്ട് 12-കജൈഭാസഫട്ട് പഭാറത്തകടല് (ചഎ.എന.സനി.(ചഎ.))

വഭാര്ഡട്ട് 13-ശുഭ കലഭാഹനിതഭാക്ഷന (ചഎ.എന.സനി.)

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ചന്റെ ലവസട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട് സഭാനഭാര്ത്ഥനി
ഉളചപചട മുഴുവന അലഗങ്ങളുല ബനി.ചജൈ.പനി.-യുചട ലവസട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട് സഭാനഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്
കവഭാടട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനിപട്ട് ലലഘനിച പരഭാതനി ലഭലമഭായനിടനില.

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.

മുണലകവലനിയനിചല മതീന വളര്ത്തല് കകേന്ദ്രല

139(1142)  ശതീ  .    കജൈഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിശഭാല ചകേഭാചനി വനികേസന അകതഭാറനിറനി (G.C.D.A) 2016 കമയട്ട് മഭാസല
ഉദ്ഘഭാടനല ചചയ മുണലകവലനിയനിചല മതീന വളര്ത്തല് കകേന്ദ്രചത്തക്കുറനിചട്ട് എചന്തെങ്കേനിലല
ആകക്ഷപല ഉയര്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത പദതനിക്കട്ട് എത്ര രൂപ ചചലവഴെനിച്ചുചവനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചഭാകണഭാ  പ്രസ്തുത പദതനി
ആരലഭനിചചതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  സലബനനിചട്ട്  ഏചതങ്കേനിലല  അകനസഷണ ഏജൈനസനി
അകനസഷണല നടത്തുനകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) കപ്രഭാജൈക്ടനിനട്ട് നഭാളനിതുവചര 4,64,00,000 രൂപ (നഭാലട്ട് കകേഭാടനി അറുപത്തനിനഭാലട്ട്
ലക്ഷല  രൂപ  മഭാത്രല)  (മതലക്കുഞങ്ങളുചട  വനില,  തതീറയുചട  വനില  ഉളചപചട)
ചചലവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചഭാണട്ട് പദതനി നടപഭാക്കനി
വരുനതട്ട്.

(ഡനി) നനിലവനില് ഒരു ഏജൈനസനിയുല അകനസഷണല നടത്തുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.

തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപ്പുകേളുചട ഏകേതീകേരണല

140(1143)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപ്പുകേളുചട ഏകേതീകേരണല ചകേഭാണട്ട് ചപഭാതുജൈനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന ഗുണങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വകുപ്പുകേളുചട ഏകേതീകേരണലമൂലല നനിലവനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലൂചടയുള
വനികകേന്ദ്രതീകൃത ഭരണ നനിര്വഹണല കകേന്ദ്രതീകൃതമഭാക്കചപടുകമഭാ;

(സനി)  വകുപ്പുതല  ഏകേതീകേരണത്തനിനു  കേമ്മേനിഷചന  നനിയമനിക്കുകമഭാചയനല
വകുപ്പുതല  ഏകേതീകേരണല  എകപഭാള  മുതല്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനല ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  വകുപ്പുതല  ഏകേതീകേരണല  സലബനനിചട്ട്  രഭാഷതീയ  പഭാ ര്ടനികേളുമഭാകയഭാ
സര്വതീസട്ട് സലഘടനകേളുമഭാകയഭാ ചര്ച നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഇ)  വകുപ്പുതല ഏകേതീകേരണത്തനിലൂചട നനിലവനിലള ഭരണ ചചലവനില് കുറവട്ട്
ഉണഭാകുകമഭാ; ഇചലങ്കേനില് വര്ദന ഉണഭാകുകമഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  വകുപ്പുതല ഏകേതീകേരണത്തനിനു മുമ്പഭായനി പഞഭായത്തുകേളനിചല കജൈഭാലനിഭഭാരല
കുറയനതനിനു സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് പരനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ; ആയതനിനട്ട് 2012-ചല പഞഭായത്തട്ട്
സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് പരനിഷ്കരണ റനികപഭാര്ടട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വകുപ്പുതല ഏകേതീകേരണത്തനിനു
മുമ്പഭായനി  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനിചല  സര്വതീസട്ട്  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
പഞഭായത്തട്ട്  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  സര്വതീസട്ട്  ചടങ്ങള  പരനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;  വകുപ്പുതല
ഏകേതീകേരണത്തനിലൂചട  പഞഭായത്തട്ട്  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  സര്വതീസട്ട്  ബഭാധകേമഭായ
ജൈതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നനിലവനില്  ലഭനിച്ചുവരുന ചപ്രഭാകമഭാഷന  ആനൂകൂലലങ്ങളനില്  കുറവട്ട്
വരുകമഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളനിചലയുല നഗരസഭകേളനിചലയുല പദതനി ആസൂത്രണല,
നനിര്വഹണല,  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  എനനിവ ചമചചപടുല.   പദതനിയുചട  ഏകകേഭാപനവല
വനിഭവസമഭാഹരണവല കേഭാരലക്ഷമമഭാകുല. അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണല സഭാപനവല്ക്കരനിക്കചപടുല.

(ബനി)  ഇല.

(സനി-എഫട്ട്)  ഇഹൗ വനിഷയവമഭായനി ബനചപടട്ട് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പ്രഭാരലഭ
ചര്ചകേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പഭാന ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗല

141(1144)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട്  ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
അനുവദനിച പഭാന ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് സമയലദര്ഘലല അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ
എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില് ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇചലങ്കേനില്  സമയലദര്ഘലല  അനുവദനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല

(സനി)  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

പത്തനലതനിടയനിചല മതീരഭാ സഭാഹനിബട്ട് മുനനിസനിപല് ബസട്ട് സഭാന്റെട്ട്

142(1145)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജൈഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലതനിട നഗരസഭയുചട കനതൃതസത്തനില് പത്തനലതനിടയനില് പണനി
കേഴെനിപനിച മതീരഭാ സഭാഹനിബട്ട് മുനനിസനിപല് ബസട്ട് സഭാന്റെട്ട് ജൈതീർണഭാവസയനിലഭായതുമൂലല
ജൈനങ്ങള ദുരനിതല ആനുഭവനിക്കുന കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) രണഭാല നനിലയനിചല കേടകേള ഭൂരനിഭഭാഗവല കലലത്തനില് കപഭായനിടനില എന

കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പത്തനലതനിട മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുചട ഭഭാഗത്തട്ട് നനിനട്ട് മുനനിസനിപല് ബസട്ട്

സഭാന്റെട്ട് നവതീകേരണത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായല കതടനിയനിട്ടുകണഭാ വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. നനിരവധനി തവണ കലലല നടത്തനിയനിട്ടുല ഡനിമഭാന്റെട്ട് ഇലഭാത്തതനിനഭാല്

കേടമുറനികേള ഭൂരനിഭഭാഗവല നഭാളനിതുവചര കലലത്തനില് കപഭായനിടനില.

(സനി) ഉണട്ട്. നഗരസഭ ചകേ.യു.ആര്.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യനില് നനിനട്ട് 4  ½ കകേഭാടനികയഭാളല

രൂപ വഭായ്പ എടുത്തഭാണട്ട് ബസട്ട്റഭാന്റെട്ട് കഷഭാപനിലഗട്ട് കകേഭാലപകട്ട് നനിര്മ്മേനിചതട്ട്.  കൂടഭാചത,

ബസട്ട് സഭാന്റെനിചല യഭാഡട്ട് നവതീകേരണത്തനിനഭായനി മനിതമഭായ പലനിശ നനിരക്കനില് നബഭാര്ഡനില്നനിനല

വഭായ്പ ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പഞഭായത്തുകേളനിചല തഭാല്ക്കഭാലനികേ ലഡ്രൈവര്മഭാചര സനിരചപടുത്തഭാന നടപടനി

143(1146)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശസസയലഭരണവല

നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനചത്ത വനിവനിധ പഞഭായത്തുകേളനില്  10  വര്ഷല സര്വതീസുള

എത്ര  ലഡ്രൈവര്മഭാരഭാണട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില്  കജൈഭാലനി  ചചയ്യുനതട്ട്

എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ജൈനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില്  കജൈഭാലനി  ചചയ്യുന

ലഡ്രൈവര്മഭാചര സനിരചപടുത്തഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  എത്ര  കപചര  ഇത്തരത്തനില്  സനിരചപടുത്തനിയനിട്ടുചണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ) 89  കപരഭാണട്ട് കജൈഭാലനി ചചയ്തുവരുനതട്ട്.  ജൈനില തനിരനിച്ചുള പടനികേ തഭാചഴെ
കചര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തെപുരല ...

ചകേഭാലല 8

പത്തനലതനിട 8

ആലപ്പുഴെ 2

ഇടുക്കനി 11

കകേഭാടയല 4

എറണഭാകുളല 5

തൃശ്ശൂര് 11

പഭാലക്കഭാടട്ട് 12

മലപ്പുറല 5

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 6

വയനഭാടട്ട് 3

കേണ്ണൂര് 4

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 10

             ആചകേ 89

(ബനി)  ഇക്കഭാരലല ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  നനിലവനില് ആകരയുല സനിരചപടുത്തനിയനിടനില.
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പഞഭായത്തുകേളനില് ചനറട്ട് കേണക്ടനിവനിറനി ലഭനിക്കുനതനിനുള പദതനികേള

144(1147) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    സണനി  കജൈഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനചത്ത പഞഭായത്തുകേളനില് നഭാഷണല് ഓപ്റനിക്കല് ലഫബര്
ചനറട്ട്  കേണക്ടനിവനിറനി  ലഭനിക്കഭാന  എചന്തെലഭാല  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണല
ചചയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാല ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങള എചന്തെലഭാല;

(സനി)  ഇതു  ലകേവരനിക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുളതട്ട്?

ഉത്തരല

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  ഒ.എഫട്ട്.സനി.  കേണക്ടനിവനിറനി  ലഭലമഭാക്കുവഭാന
കവണനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  2011-ല് എന.ഒ.എഫട്ട്.എന.  പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കകേരളത്തനില് എന.ഒ.എഫട്ട്.എന. വഴെനി 977 ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല  152 കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തുകേളനിലല ഒ.എഫട്ട്.സനി. കേണക്ടനിവനിറനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  എന.ഒ.എഫട്ട്.എന.  പദതനിയനിലൂചട  ഗഭാമതീണ
പ്രകദശങ്ങള  കനരനിടുന  ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  കേണക്ടനിവനിറനി  അപരലഭാപ്തത  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാകുല.
ഇതുവഴെനി  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനികേള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാനുല സഭാധനിക്കുല. 

(സനി)  എന.ഒ.എഫട്ട്.എന.  പദതനിക്കുകവണനി  ഒ.എഫട്ട്.സനി.  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള
സഭാപനിക്കുവഭാന  കവണനി  സര്ക്കഭാര്  ROW  (Right  of  Way)  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന.ഒ.എഫട്ട്.എന.  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുചട  കയഭാഗല  വനിളനിക്കുകേയുല  കവണ  ഏകകേഭാപനല
നടത്തുകേയുല  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  എന.ഒ.എഫട്ട്.എന.  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുനതനിനു  കവണനി
പഞഭായത്തുകേളനില്  ലഹസതീഡട്ട്  ഇന്റെര്ചനറട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള
ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷന  (ചഎ.ചകേ.എല.)  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ഇതനികലക്കഭായനി  അതഭാതട്ട്  പഞഭായത്തുകേള  എഫട്ട്.ടനി.ടനി.എചട്ട്.  കേണക്ടനിവനിറനി
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ബനി.എസട്ട്.എന.എല്.  വഴെനി  ലഭലമഭാക്കനിയുല  വരുന.  എന.ഒ.എഫട്ട്.എന. പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  കേഭാരലഭാലയങ്ങളനിലല  50
സസയര്ഫതീറട്ട്  സലവല  200W  പവറുല  ഉളചപചട  എലഭാ  സഹൗകേരലങ്ങളുല
ബനി.ബനി.എന.എല്.  അധനികൃതര്ക്കട്ട്  സഹൗജൈനലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാന  എലഭാ
ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കുല സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയതുപ്രകേഭാരല എലഭാ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല
ഇഹൗ  പദതനിക്കഭാവശലമുള  ഉപകേരണങ്ങള  ബനി.ബനി.എന.എല്.  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലല  കേണക്ടനിവനിറനി  എടുക്കുനതട്ട്  സലബനനിച  നനിര്കദ്ദേശവല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ചപഭാതുശ്മശഭാനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നടപടനി

145(1148)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ  സസയല  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  കേതീഴെനില്  ചപഭാതു  ശ്മശഭാനല
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നനിലവനില് എചന്തെലഭാല സര്ക്കഭാര് സഹഭായവല, സലവനിധഭാനങ്ങളുമഭാണട്ട്
ഉളതട്ട് എനതട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  മനിക്ക  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുല
പ്രയഭാസങ്ങള കനരനിടുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്
ആധുനനികേ സഭാകങ്കേതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി ശ്മശഭാനല നനിര്മ്മേനിക്കഭാന എചന്തെലഭാല
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  ആധുനനികേ  ശ്മശഭാനങ്ങള  സഭാപനിക്കുനതനിനുല
നനിലവനിലളവ നവതീകേരനിക്കുനതനിനുല സലസഭാന പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി സര്ക്കഭാര്
ധനസഹഭായല അനുവദനിക്കുന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 12-ാം
പഞവതര  പദതനിക്കഭാലയളവനില്  സലസഭാനചത്ത  മുഴുവന  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല
ശ്മശഭാനങ്ങള  സഭാപനിക്കുനതട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനികലക്കട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനല  എന
നനിലയനില്  സര്ക്കഭാര്  പദതനി  ധനസഹഭായല  നല്കേനി  വരുന.   ഇതനികലക്കുള
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്നനിനല  അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിചട്ട്
ജൈനസലഖല,  ജൈനസഭാന്ദ്രത,  സലലഭലത,  അധനികേ  തുകേ  ചചലവഴെനിക്കുനതനിനുള
ഫണനിചന്റെ ലഭലത എനതീ ഘടകേങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനില് മുനഗണന നനിശ്ചയനിചട്ട്
അര്ഹരഭായ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട  പടനികേ  തയ്യെഭാറഭാക്കനി  ധനസഹഭായല
അനുവദനിച്ചുവരുന. 2016-17  വര്ഷല ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് ശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  500  ലക്ഷല  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  നനിയമ  പ്രകേഭാരല  ചപഭാതു  ശ്മശഭാനങ്ങള  സഭാപനിക്കുനതട്ട്
നഗരസഭയുചട  അനനിവഭാരല  ചുമതലയഭാണട്ട്.  നഗരസഭകേളക്കട്ട്  ശ്മശഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് 2016-17-ല് 10 കകേഭാടനിരൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  അനുകയഭാജൈലമഭായ സലല കേചണത്തുനതനിനുള
ബുദനിമുട്ടുല  ചപഭാതുജൈനങ്ങളുചട  എതനിര്പ്പുമഭാണട്ട്  ചപഭാതുശ്മശഭാന   നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനചപടട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കനരനിടുന  പ്രധഭാന  ചവലവനിളനി.
നനിലവനിലള ശ്മശഭാനങ്ങള നവതീകേരനിചട്ട്  ലവദല്യുതനി ശ്മശഭാനങ്ങളുല വഭാതകേ ഇനനല
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  ശ്മശഭാനങ്ങളുമഭാണട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  മൃതകദഹങ്ങള ശഭാസതീയമഭായനി  മലനിനതീകേരണമുണഭാകേഭാത്ത
രതീതനിയനില്  ദഹനിപനിക്കുനതനിനുല  ഇതനിലൂചട  സഭാദലമഭാകുല.  ചപഭാതു  ശ്മശഭാനല
നനിലവനിലനിലഭാത്ത  നഗരസഭകേളനിലല  ഇഹൗ  വനിഷയത്തനില്  പ്രയഭാസല  കനരനിടുനതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ലഭലമഭായ വനിവരങ്ങള പ്രകേഭാരല 47 മുനനിസനിപനിലഭാറനികേളനിലല 5
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലമഭായനി  52  ചപഭാതു  ശ്മശഭാനങ്ങള  നനിലവനിലണട്ട്.   നഗരകേഭാരല
വകുപട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന  സലസഭാന  പദതനിയഭായ  'നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്
വഭാതകേ  ശ്മശഭാനങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണല'  പദതനിയനില്ചപടുത്തനി  നഗരസഭകേളക്കട്ട്
ശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിച്ചുവരുന. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല
ഇതനിനഭായനി  10  കകേഭാടനിരൂപ ബഡ്ജൈറനില്  4217-05-800-79  എന ശതീര്ഷകേത്തനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

പടനികേജൈഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുന വതീടട്ട് വയനതനിനുള ധനസഹഭായവല
വതീട്ടുകേരല വര്ദനവല

146(1149)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജൈഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട്  ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനല  എസട്ട്.സനി/എസട്ട്.റനി
കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിനല  പടനികേജൈഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനി  വരുന  വതീടു  വയനതനിനുള
ധനസഹഭായത്തനിചല തുകേയനിലള വലതലഭാസല പരനിഹരനിക്കുനതനിനുല തകദ്ദേശസസയലഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് നനിനല പടനികേജൈഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട് വതീടു വയനതനിനട്ട് ലഭനിക്കുന ധനസഹഭായല
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട് വതീട്ടുകേരല വര്ദനിപനിക്കുനതട്ട്  250  സസയര് മതീറര് വചരയുള
നനിലവനിലള ചകേടനിടങ്ങചള വര്ദനവനില് നനിനല ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുല നനിലവനിലള
കേരല തുടരുനതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  നനിലവനില്  185  ച.മതീറര് വചര വനിസതീര്ണമുള ചകേടനിടങ്ങചള നനികുതനി
വര്ദനവനില്നനിനട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 250  സസയര് മതീറര് വചരയുള നനിലവനിലള
ചകേടനിടങ്ങചള വര്ദനവനില്നനിനല ഒഴെനിവഭാക്കുന വനിഷയല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപനില് വകുപ്പുതല സലകയഭാജൈനല

147(1150)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തകദ്ദേശസസയലഭരണവകുപനില്  വകുപ്പുതല  സലകയഭാജൈനല  നടപനിലഭാക്കുന  കേഭാരലല
പരനിഗണനിക്കുനകണഭാ;  വനികലജൈട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന
കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലകണഭാ?

ഉത്തരല

തകദ്ദേശസസയലഭരണ  വകുപനില്  വകുപ്പുതല  സലകയഭാജൈനല  നടപനിലഭാക്കുന
കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലണട്ട്.  എനഭാല് വനികലജൈട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലനില.

പനി.എല.ജൈനി.എസട്ട്.ലവ. നടപനിലഭാക്കഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള

148(1151) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജൈഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   വനിനചസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട്  ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  2011-ല്  UDF  ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള
പനി.എല.ജൈനി.എസട്ട്.ലവ.  നടപഭാക്കഭാന  എചന്തെലഭാല  സഭാകങ്കേതനികേ  തടസങ്ങളഭാണട്ട്
ഉണഭായനിരുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സഭാകങ്കേതനികേ തടസങ്ങള നതീക്കനി മുടങ്ങനിക്കനിടന കറഭാ ഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാര്
ലകേചക്കഭാണതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില്  പനി.എല.ജൈനി.എസട്ട്  ലവ.  അനുസരനിചട്ട്
എചന്തെലഭാല ഭഹൗതനികേ കനടങ്ങള ലകേവരനിക്കുകേയുണഭായനി; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കനടങ്ങള  ലകേവരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചതട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള എചന്തെലഭാല?
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ഉത്തരല

(എ) സഭാകങ്കേതനികേ തടസങ്ങള ഉണഭായനിരുനനില.

(ബനി)   ബഭാധകേമല.

(സനി)  ഇഹൗ പദതനി അനുസരനിചട്ട് 2011-16 കേഭാലഘടത്തനില് 1282 കേനികലഭാമതീറര്
ലദര്ഘലല വരുന 491 കറഭാഡുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ഡനി) മതീറനിലഗുകേള വനിളനിചട്ട് കചര്ത്തട്ട് പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയതട്ട് മുടങ്ങനിക്കനിടന
പ്രവൃത്തനികേള പലതുല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായനി. കൂടഭാചത കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര് ചടണര് എകസട്ട് അനുവദനിച്ചു.

ഇന്ദനിര ആവഭാസട്ട് കയഭാജൈന

149(1152) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജൈഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജൈതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ
ഇന്ദനിര ആവഭാസട്ട് കയഭാജൈന പദതനിയനിലൂചട എചന്തെലഭാല കനടങ്ങള ലകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത പദതനിയനുസരനിചട്ട്  എത്ര വതീടുകേളുചട പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിചയനല
ഇതനിനഭായനി ചചലവഭായ തുകേയുചടയുല വനിശദഭാലശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  2011-2016  ഭരണകേഭാലത്തട്ട് ചപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനിനുല എസ് സനി./എസ് ടനി.
വനിഭഭാഗത്തനിനുല  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  സഹഭായല  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു
സലബനനിച വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ
ഇന്ദനിര ആവഭാസട്ട് കയഭാജൈന പദതനിയനിലൂചട ആചകേ  247493  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്
വതീടട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ടനി പദതനിയനുസരനിചട്ട്  183834  വതീടുകേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുല അതനിനഭായനി
122013.04 ലക്ഷല രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുല ചചയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഉണട്ട്.  2-1-2012-ചല  സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്  2/2012/ത.സസ.ഭ.വ.,
16-3-2012-ചല സ.ഉ.(ലകേ) നമ്പര് 68/2012/ത.സസ.ഭ.വ., 23-6-2015-ചല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1010/15/പ.ജൈ.പ.വ.വനി.വ., 17-7-2015-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
2174/15/ത.സസ.ഭ.വ.  എനനിവ  പ്രകേഭാരല  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  സഹഭായല
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള ധനസഹഭായക്രമല തഭാചഴെപറയുല പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

1.  ചപഭാതുവനിഭഭാഗല-2.00 ലക്ഷല

2.  പടനികേജൈഭാതനി വനിഭഭാഗല- 3.00 ലക്ഷല

3. പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗല-3.50 ലക്ഷല

ഇകതസമയല  തുകേ  വര്ദനിപനിചതുമൂലല  161.88  കകേഭാടനിരൂപ  32,376
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് ഇനനിയുല നല്കേഭാനുണട്ട്.

ഗഭാമതീണ കമഖലയുചട സമ്പദ്ഘടന ചമചചപടുത്തഭാന നടപടനി

150(1153) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജൈഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജൈയരഭാജൈട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമതീണ  കമഖലയുചട  സമ്പദ്ഘടന  ചമചചപടുത്തഭാന  തകദ്ദേശസസയലഭരണ
സഭാപനങ്ങള വഴെനി നടപഭാക്കനിവരുന പദതനികേള ഏചതലഭാചമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലക്ഷലല  മുനനനിര്ത്തനി  നൂതന  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗഭാമ-കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനില്  ചചറുകേനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
യൂണനിറ്റുകേളുല  മനിനനി  ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  എകസറ്റുകേളുല  തുടങ്ങുനതനിനുള  അടനിസഭാന
സഹൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഗഭാമതീണ കമഖലയുചട  സമ്പദ്ഘടന ചമചചപടുത്തഭാന തഭാചഴെപറയുന
പദതനികേള തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴെനി നടപഭാക്കുന.

(1) മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനി  (എല.  ജൈനി.
എന. ആര്. ഇ.ജൈനി.എസട്ട്.)
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(2) ലപ്രല മനിനനിസര് ആവഭാസട്ട് കയഭാജൈന (ഗഭാമതീണ്) (പനി.എല.എ.ലവ.) (ജൈനി)

(3) ലപ്രല മനിനനിസര് കൃഷനി സനിഞഭായനി കയഭാജൈന (പനി.എല.ചകേ.എസട്ട്.ലവ.)

(4) പ്രധഭാന മനനി ഗഭാമസഡകേട്ട് കയഭാജൈന  (പനി.എല.ജൈനി.എസട്ട്.ലവ.)

(5) നഭാഷണല് അര്ബന മനിഷന (എന.ആര്.യു.എല.)

(6) മഹനിളഭാ  കേനിസഭാന  ശഭാകതീകേരണ്  പരനികയഭാജൈന  (കേണ്കസഭാര്ഷലല
ഓഫട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറല,  തൃശ്ശൂര്  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്)
എല.ചകേ.എസട്ട്.പനി. (കേണ്കസഭാര്ഷലല)

കൂടഭാചത,  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയുചട
ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകേളനിലല  മൃഗസലരക്ഷണ  കമഖലയനിലല  ഏചറടുത്തട്ട്
നടത്തുന  പദതനികേള  ഗഭാമതീണ  കമഖലയുചട  സമ്പദ്ഘടന  ചമചചപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്. ഇതുകൂടഭാചത കുടുലബശതീ സലരലഭങ്ങള മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന
പദതനികേളുല ഗഭാമതീണ സമ്പദ്ഘടനയുചട ഉനമനല ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി) പരനിഗണനയനിലണട്ട്.

കൂടുതല് കമഖലകേളനില് ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനി

151(1154)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരമുള ചതഭാഴെനിലനിചന കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുമഭായനി
ബനചപടുത്തഭാന പുതനിയ പദതനി ആവനിഷ് കേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേരുചട  ഭൂമനിയനിലല  ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുചട  കമഖലയനിലല
ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പണനികേള വലഭാപനിപനിക്കുനതട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയുചട  കൂലനിയനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  വര്ദനവട്ട്
നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് നനിയമത്തനിചല പടനികേ
1-ല്  അനുശഭാസനിചനിട്ടുള  പ്രവൃത്തനികേള  മഭാത്രകമ  പദതനിയനില്  ഏചറടുക്കുനതനിനട്ട്
അനുവഭാദമുള.  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ഏചറടുക്കുന  പ്രവൃത്തനികേളുചട  ആചകേ
ചചലവനിചന്റെ ഏറവല കുറഞ്ഞതട്ട് 60 ശതമഭാനചമങ്കേനിലല കൃഷനി അനുബന കമഖലകേളനിചല
ഉല്പഭാദന ക്ഷമമഭായ ആസനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭാചണനട്ട്
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കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില് 90 ശതമഭാനത്തനില്
കുറയഭാത്ത ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനി പ്രവൃത്തനികേള പ്രസ്തുത കമഖലയനിലഭാണട്ട് ഏചറടുത്തട്ട്
വരുനതട്ട്.   ഇകതഭാചടഭാപല  പ്രധഭാനമനനി  കൃഷനി  സനിഞഭായനി  കയഭാജൈന,  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയുമഭായനി  ബനചപട  മറട്ട്  സലസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള,  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളുചട
പ്രഭാകദശനികേ പദതനികേള എനനിവയുമഭായനി സമനസയനിപനിചട്ട് ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനിയുചട
സഭാദലതകേള കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തുനതനിനട്ട്  ഇതനികനഭാടകേലതചന
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് നനിയമത്തനിചല പടനികേ
1 ഖണ്ഡനികേ  5  പ്രകേഭാരല  ദുര്ബല  ജൈനവനിഭഭാഗങ്ങളുചട  ഭൂമനിയനിലല  വതീട്ടുവളപനിലല
ഏചറടുകക്കണ  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്  മുനഗണന  നല്കുനതട്ട്.   പ്രസ്തുത
വനിഭഭാഗത്തനിചല  അര്ഹരഭായ എലഭാ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുചട  ഭൂമനിയനിലല  വതീട്ടുവളപനിലല
ഏചറടുകക്കണ എലഭാ പ്രവൃത്തനികേളുല പൂര്ണമഭായനി ഏചറടുത്തട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിച കശഷല
മഭാത്രകമ  2008-ചല കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശസഭാസ പദതനിപ്രകേഭാരല നനിര്വചനിക്കചപടനിട്ടുള
ചചറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേരുചട  ഭൂമനിയനില്  ഇടചപടഭാന  പഭാടുള്ളൂ.  ഇഹൗ
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട് ഉല്പഭാദനക്ഷമമഭായ ആസനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഉതകുന
പ്രവൃത്തനികേള ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ഏചറടുത്തുവരുന.  എനഭാല് ക്ഷതീര കേര്ഷകേരുചട
കമഖലയനിചല  പ്രവൃത്തനികേള  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയനില്  ഏചറടുക്കുനതനിനട്ട്
അനുവഭാദല നല്കുനതനിനട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാര് പലതവണ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
അഭലര്ത്ഥനിചനിരുനചവങ്കേനിലല നഭാളനിതുവചര അനുമതനി ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് നനിയമല അനുസരനിചട്ട്
പദതനിയനിചല അവനിദഗ്ദ്ധ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കൂലനി  നനിരക്കട്ട് നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുള
അധനികേഭാരല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്. 1-4-2016 മുതല് സലസഭാനചത്ത
കൂലനി  നനിരക്കട്ട്  240  രൂപയഭായനി  തതീരുമഭാനനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വനിജഭാപനല
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

വഭാമനപുരല മണ്ഡലത്തനിചല പനി.എല.ജൈനി.എസട്ട്.ലവ. പദതനി

152(1155)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011  മുതല്  2016  വചര  പനി.എല.ജൈനി.എസട്ട്.ലവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരല
വഭാമനപുരല മണ്ഡലത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി  ലഭനിച കറഭാഡുകേള ഏചതലഭാചമനല
അവയനില്  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തനിയഭായവ  ഏചതഭാചക്കചയനല  പണനികേള
നടനചകേഭാണനിരനിക്കുനവയുല  പണനി  ഇതുവചര  ആരലഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവയുല
ഏചതലഭാമഭാചണനല , ഓകരഭാ കറഭാഡനിനുല എത്ര രൂപ വതീതല ചചലവഴെനിച്ചുചവനമുള
വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മണ്ഡലത്തനിചല  ഏചതലഭാല  കറഭാഡുകേളഭാണട്ട്  പനി.എല.ജൈനി.എസട്ട്.ലവ.
പദതനിയനിലളചപടുത്തനി അനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലളചതനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  വഭാമനപുരല  മണ്ഡലത്തനില്  പനി.എല.ജൈനി.എസട്ട്.ലവ.  പദതനിയനിലളചപടുത്തനി
അനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി പരനിഗണനയനിലള കറഭാഡുകേള:

ക്രമ
നമ്പര്

കറഭാഡനിചന്റെ കപരട്ട് കബഭാക്കട്ട് പദതനി
അടങ്കേല്  തുകേ
(ലക്ഷത്തനില്)

1 ചകേഭാചഭാറ്റുകേഭാല്-ആറ്റുകേഭാല്-ചനടുമ്പ-
കതക്കനിനമൂടട്ട്-പനയമുടല-പൂവക്കഭാടട്ട്-
വയ്യെക്കഭാവട്ട് കറഭാഡട്ട്

ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് 501.27

2 ലതക്കഭാടട്ട്-സമനസയ-മൂലയല-
പഭാകേനിസഭാനമുക്കട്ട്-മുക്കുന്നൂര്-
ദതീപഭാനഗര്-കകേഭാട്ടുകുനല-അമ്പലമുക്കട്ട്
കറഭാഡട്ട്

വഭാമനപുരല 928.62

പത്തനലതനിട ജൈനിലയനിചല പനി.എല.ജൈനി.എസട്ട്.ലവ. പദതനികേള

153(1156)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എല.ജൈനി.എസട്ട്.ലവ.  പദതനിയനിലളചപടുത്തനി കേഴെനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷല
പത്തനലതനിട ജൈനിലയനില് നടപഭാക്കനിയ കറഭാഡട്ട് വനികേസന പദതനികേള ഏചതഭാചക്കചയനല
പദതനികേളുചട കപരുല തുകേയുല കബഭാക്കുല തനിരനിചട്ട് വലകമഭാക്കുഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില് ഇനനിയുല ഏചതഭാചക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭായനി
ഉളതട്ട്; ഇവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന ലവകുനതനിചന്റെ കേഭാരണല വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇങ്ങചന നനിര്മ്മേഭാണല മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന കറഭാഡട്ട് വനികേസന പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനില് അധനികേ തുകേ ആവശലമുളവയട്ട് അധനികേ തുകേ അനുദനിക്കഭാന
എചന്തെങ്കേനിലല പദതനി നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ) അനുബനല 1 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി) അനുബനല 2  ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)   ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനി

154(1157) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജൈഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :
ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനില്  ഉറപ്പു
പദതനി നടപഭാക്കുനതനില് മുന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എചന്തെലഭാല ഭഹൗതനികേ കനടങ്ങള ലകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2011-2016-ചല സര്ക്കഭാര് എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് മുന എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിചനക്കഭാള പദതനിയനുസരനിചട്ട് കൂടുതല് ചചലവഴെനിചതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനില് എചന്തെലഭാല മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കഭാണട്ട് മുന യു.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഇളവട്ട് നല്കേനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രതനിവര്ഷല ശരഭാശരനി എത്ര ലക്ഷല കുടുലബങ്ങളക്കഭാണട്ട് ചതഭാഴെനില് നല്കേനിയതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി)  2011-2016  വചരയുള  5  വര്ഷക്കഭാലല,  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയുചട
ആചകേ ചനിലവട്ട്  689732.58  ലക്ഷല രൂപയഭാണട്ട്. 2006-07  മുതല് 2010-11  വചരയുള
കേഭാലയളവനില് 150797.78 ലക്ഷല രൂപ പദതനിയനില് വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  (2006-07
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല സലസഭാനത്തട്ട് വയനഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജൈനിലകേളനില് മഭാത്രമഭാണട്ട്
പദതനി നനിര്വഹണല നടത്തനിയനിരുനതട്ട്.  2007-08-ല് ഇടുക്കനി, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനിലകേളനില്ക്കൂടനി
പദതനി വലഭാപനിപനിച്ചു. 2008-09 മുതലഭാണട്ട് കശഷനിച 10 ജൈനിലകേളക്കൂടനി മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി

*ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

923/2017.
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കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് നനിയമത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില് വനതട്ട്.) 2006-2011
കേഭാലയളവനില്  കൂലനി  നനിരക്കട്ട്  പ്രതനിദനിനല  125  രൂപയഭായനിരുന.  2011-12  മുതല്
ഓകരഭാ വര്ഷവല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കൂലനി വര്ദനിപനിക്കുകേയുല ഇകപഭാള കൂലനി നനിരക്കട്ട്
240 രൂപയുല ആയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 2005-ചല മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് നനിയമത്തനിചലയുല
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് കഭദഗതനി ചചയ്യുന നനിയമത്തനിചല പടനികേകേളുചടയുല
പുറചപടുവനിക്കുന  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിചലയുല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുചട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
പദതനിയുചട  നനിര്വഹണല  നടത്തനി  വരുനതട്ട്.  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയ
അഭലര്ത്ഥനയുചട ഫലമഭായനി പദതനിയനിചല പ്രവൃത്തനിസമയല,  പ്രതനിദനിനല നനിര്വഹനികക്കണ
പ്രവൃത്തനിയുചട  അളവനില്  കുറവട്ട്  വരഭാത്ത  രതീതനിയനില്  ഒരു  മണനിക്കൂര്  വനിശമല
ഉളചപചട 8 മണനിക്കൂറഭായനി ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് കേഴെനിഞ. ഇകതഭാചടഭാപല ഒരു ഗഭാമ
പഞഭായത്തനില്  കൃഷനിഭൂമനിയുല  മറട്ട്  പഞഭായത്തനില്  തഭാമസക്കഭാരുമഭായ  ചചറുകേനിട
നഭാമമഭാത്ര കേര്ഷകേരുചട കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് പ്രസ്തുത പഞഭായത്തനിചല ചതഭാഴെനില് കേഭാര്ഡട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഭൂമനിയുള  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയനിചല
പണനിയനില് ഏര്ചപടുനതനിനട്ട് അനുവഭാദല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) സലസഭാനചത്ത എലഭാ ജൈനിലകേളനിലല ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനി നനിര്വഹണല
ആരലഭനിച 2008-09 മുതല് 2015-16  വചരയുള കേഭാലയളവനില് പ്രതനിവര്ഷല ശരഭാശരനി
1035266  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലഭാധനിഷനിതമഭായനി  ചതഭാഴെനില്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഒഭാകരഭാ വര്ഷവല ചതഭാഴെനില് ലഭനിച കുടുലബങ്ങളുചട എണല ചുവചട കചര്ക്കുന:

സൂചകേല 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

ചതഭാഴെനില്

ലഭനിച

കുടുലബങ്ങളു

ചട എണല

692015 956790 1184856 1416441 1693287 1523812 1379794 1505664

പഞഭായത്തുകേളനിചല കജൈഭാലനിക്രമതീകേരണ വലവസ

155(1158)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനിയുചട കേഭാരലക്ഷമമഭായ
നടത്തനിപനിനഭായുല പഞഭായത്തുകേളനിചല ജൈതീവനക്കഭാരുചട കജൈഭാലനിഭഭാരല ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനഭായുല
കനഭാണ്ഗസറഡട്ട്  ജൈതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കജൈഭാലനിക്രമതീകേരണ  വലവസയനില്  ഫുളലടല
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കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരഭായനി നനിയമനല നല്കേനിയനിരുകനഭാ;  ഇത്തരല നനിയമനല നനിര്ത്തനി
വയനതനിനുള  എചന്തെങ്കേനിലല  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  നല്കേനിയനിട്ടുചണങ്കേനില്
പഞഭായത്തുകേളനില്  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയുചട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഈ
നനിര്കദ്ദേശല പനിനവലനിക്കുവഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിപ്രകേഭാരല പ്രവൃത്തനി ക്രമതീകേരണ വലവസയനില് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
കജൈഭാലനി ചചയ്തു വനനിരുന സര്ക്കഭാര് ജൈതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് തുടര്ച അനുമതനി നല്കകേണതനിലഭാചയന
നനിര്കദ്ദേശല പനിനവലനിക്കഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനിയുചട നനിര്വഹണല
ആരലഭനിച ആദല വര്ഷങ്ങളനില് പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  കനഭാണ്  ഗസറഡട്ട്  ജൈതീവനക്കഭാചര  അനനിവഭാരലമഭായ
സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  പ്രവൃത്തനി  ക്രമതീകേരണ  വലവസയനില്  പദതനിയുചട  ഫുളലടല-
കകേഭാര്ഡനികനറര്മഭാരഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുവഭാദല
നല്കേനിയനിരുന.  എനഭാല് ഭരണപരവല സഭാകങ്കേതനികേവമഭായ പനിന്തുണഭാ സലവനിധഭാനങ്ങള
പഞഭായത്തുകേളനില്  ഏര്ചപടുത്തുകേയുല  നനിര്ദ്ദേനിഷ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്
പദതനിയുചട ഭരണചചലവനില് ഉളചപടുത്തനി മനുഷലവനിഭവകശഷനി പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തുനതനിനട്ട്
പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് അനുവഭാദല നല്കുകേയുല ചചയനിട്ടുള സഭാഹചരലത്തനില് ഫുളലടല-
കകേഭാര്ഡനികനറര്മഭാചര  പ്രവൃത്തനി  ക്രമതീകേരണവലവസയനില്  നനികയഭാഗനികക്കണതനിചലനട്ട്
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

നഗരസഭ മഭാസര്പഭാന

156(1159)  ശതീ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല്,  വളഭാകഞരനി നഗരസഭകേളനിചല മഭാസര്പഭാന തയ്യെഭാറഭാക്കുന
നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങ്കേനില് അതനിനുള നടപടനികേള ആരലഭനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടക്കല്  പ്രകദശത്തനിചന്റെ  പ്രഭാധഭാനലല  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  പ്രകതലകേ
മഭാസര്പഭാന രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കകേഭാടക്കല് നഗരസഭയുചട മഭാസര് പഭാന തയ്യെഭാറഭാക്കുന നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   വളഭാകഞരനി  നഗരസഭയുചട  മഭാസര്  പഭാന  തയ്യെഭാറഭാക്കുന
നടപടനി ആരലഭനിചനിടനില.
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വനിശഭാല ചകേഭാചനി വനികേസന ഏജൈനസനിയുചട ഭൂമനി വനില്പന

157(1160)  ശതീ  .    കജൈഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിശഭാല  ചകേഭാചനി  വനികേസന  ഏജൈനസനി  (ജൈനി.സനി.ഡനി.എ.)  2011-2016

കേഭാലയളവനില് അവരുചട ഭൂമനി വനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനില്പനകേചള  സലബനനിചട്ട്  എചന്തെങ്കേനിലല  ആകക്ഷപല

ഉയര്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സമതീപനഭാളനില്  ജൈനി.സനി.ഡനി.എ.,  പനമ്പനിളനി  നഗറനില്  സസകേഭാരല

ഏജൈനസനിക്കട്ട് ഭൂമനി വനില്പനയട്ട് തയ്യെഭാറഭായതട്ട് എന്തു വനിലയഭാണട്ട്;

(ഡനി) പ്രസസ്തുത പ്രകദശത്തട്ട് നനിലവനില് ഭൂമനിക്കട്ട് എന്തു വനിലയുണട്ട് എനറനിയഭാകമഭാ ;

(ഇ) ഭൂമനി വനില്പന സലബനനിച പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കലഭാക്കല് ഫണട്ട് ഓഡനിറട്ട്  വനിഭഭാഗല തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ പ്രവര്ത്തനഭാവകലഭാകേന

റനികപഭാര്ടനില് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി വഭാങ്ങഭാചത അനധനികൃതമഭായുല പ്രകദശവഭാസനികേകളഭാടട്ട്

അകനസഷനിചകപഭാള  അറനിഞ്ഞ  മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാളുല  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനിലമഭാണട്ട്

വനില്പന നടത്തനിയചതനല ആയതനിലൂചട വലനിയ നഷല സലഭവനിചതഭായുല റനികപഭാര്ടട്ട്

ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പനമ്പനിളനിനഗര്  പഭാകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫനിസനിനട്ട്  സമതീപത്തഭായനി  പ്രധഭാന

കറഭാഡനില്നനിനല  മഭാറനി  ടനി.  പനി.  കേനഭാലനിനട്ട്  കചര്നളതുമഭായ  20  ചസന്റെട്ട്  സലല

ചസന്റെനിനട്ട്  15,30,000  രൂപ എന വനിലയട്ട്  25-08-2014-ല് പരസലകലലത്തനിലൂചട

വനില്പന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശചത്ത  നനിലവനിചല  ചഫയര്  വഭാലറ്റ്യൂ  ഒരു  ചസന്റെനിനട്ട്

14,53,846 രൂപയഭാണട്ട്.

(ഇ) ഇല.
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ജൈനിലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തനല

158(1161)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജൈനിലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തനല വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏകകേഭാപനമനിലഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രഭാകദശനികേഭാസൂത്രണല  അവതഭാളത്തനിലഭാചണന
ആകക്ഷപല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രഭാകദശനികേ ആസൂത്രണല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിക്കുനതനിനുല  സലകയഭാജൈനിത  ജൈനിലഭാ  പദതനികേള  തയ്യെഭാറഭാക്കുനതനിനുല
ആസൂത്രണ സമനിതനികേളക്കുള പങ്കേട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജൈനിലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനികേചള പുനനഃസലഘടനിപനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദതീകേരനിയകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രവര്ത്തനല തൃപ്തനികേരമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി) ഉണട്ട്. ജൈനിലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനികേള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 1962/16/ത.സസ.ഭ.വ. പ്രകേഭാരല ജൈനിലഭാ ആസൂത്രണ
സമനിതനികേള  പുനനഃസലഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  തനിരചഞ്ഞടുക്കചപകടണ  ജൈനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്
അലഗങ്ങളുചടയുല നഗരസഭകേളനിചല പ്രതനിനനിധനികേളുചടയുല തനിരചഞ്ഞടുപനിനുള അനുമതനി
നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  (പകേര്പട്ട് ഉളടക്കല ചചയ്യുന.*)

അനധനികൃത ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണല

159 (1162) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജൈന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചജൈ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസസയലഭരണവല നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അനധനികൃത  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
വലഭാപകേമഭായനിരുനതഭായുള ആകക്ഷപല ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) നഗര കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല പ്രധഭാന കറഭാഡരനികേനിലമഭായനി 2011-മുതല് നനിര്മ്മേനിക്കുകേകയഭാ
വനിപുലതീകേരനിക്കുകേകയഭാ ചചയനിട്ടുള ചകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുനതട്ട് നനിയമഭാനുസൃതമഭാകണഭാ
എനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനിചയടുക്കഭാന
തയ്യെഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളചക്കതനിചര നനിയമല അനുശഭാസനിക്കുന
കേര്ശന നടപടനിചയടുക്കഭാന ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
2011-ചല  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങള,  ചടല  148  പ്രകേഭാരല
നനിയമവനിരുദമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുല  തടയുനതനിനുല  അവ
സലബനനിച റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കുനതനിനുമഭായനി  ഓകരഭാ ജൈനിലയനിലല  ഒരു വനിജൈനിലനസട്ട്
സസഭാഡട്ട് ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാചണനട്ട് വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ചടല 148(2) പ്രകേഭാരല
ജൈനിലയനില്  ആധനികേഭാരനികേതയുള   പഞഭായത്തട്ട്  ചഡപറ്റ്യൂടനി  ഡയറക്ടറുല  ജൈനിലയനില്
ആധനികേഭാരനികേതയുള കേണ്ടനിപഭാനനിലഗട്ട്  വകുപനിചല ടഹൗണ് പഭാനറുല  (കേണ്വതീനറുല)
ബനചപട  പഞഭായത്തനിചന്റെ  ചസക്രടറനിയുല  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്
നഭാമനനിര്കദ്ദേശല ചചയ്യുന ഉകദലഭാഗസനുല അചലങ്കേനില് ഉകദലഭാഗസരുല സസഭാഡഭായനി
രൂപതീകൃതമഭാകുനതഭാചണനല വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില് സസഭാഡനിചല അലഗമഭായനി
ജൈനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട് എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയചറയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് നഭാമനനിര്കദ്ദേശല
ചചയനിട്ടുളതട്ട്. ഇതുകൂടഭാചത കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചടങ്ങളനിചല
ചടല  157  പ്രകേഭാരല  എലഭാ  ജൈനിലകേളനിലല  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണല  കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുനതനിനഭായനി ഒരു വനിജൈനിലനസട്ട് സസഭാഡുല രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

അനധനികൃത ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണല

160(1163)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജൈഭാര്ജൈട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുഖലമനനിയുചട ചപഭാതുജൈന പരനിഹഭാര ചസലനില് ശതീ. ആദനിഷട്ട് ഹരനിദഭാസട്ട്
നല്കേനിയ പരഭാതനിയുചട അടനിസഭാനത്തനില് ആറനിപ്ര കസഭാണല് ഓഫതീസനില് നനിനല
7-12-2012-ല് നല്കേനിയ ചപര്മനിറട്ട് നമ്പര് ZAE/13A/282-A/12 പ്രകേഭാരല നനിര്മ്മേനിച
ചകേടനിടത്തനില്  ചതീഫട്ട്  ടഹൗണ്പഭാനറുചട  (വനിജൈനിലനസട്ട്)  300/15  നമ്പര്  റനികപഭാര്ടട്ട്
പ്രകേഭാരല കേചണത്തനിയനിട്ടുള ചടലലഘനങ്ങളനില് എചന്തെലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇചലങ്കേനില്  കേഭാരണല  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ചടലലഘനല  നടത്തനിയ
കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ചതീഫട്ട് ടഹൗണ്പഭാനര്  (വനിജൈനിലനസട്ട്)-ചന്റെ  300/15  നമ്പര് റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
പകേര്പ്പുല,  നഗരസഭയുചട  20-2-2015-ചല  ZAE/6612/14  നമ്പര് കേത്തനിചന്റെ പകേര്പ്പുല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) തകദ്ദേശസസയലഭരണല (ആര്എ.) വകുപട്ട് ചസക്രടറനിയുചട 16-7-2015-ചല
66743/ആര്.എ.2/2014/ത.സസ.ഭ.വ,  നമ്പര് കേത്തുപ്രകേഭാരല തനിരുവനന്തെപുരല നഗരസഭ
ചസക്രടറനികയഭാടട്ട്  ചപര്മനിറട്ട്  നല്കേനിയ  ഉകദലഭാഗസരനില്  നനിനല  വനിശദതീകേരണല
ലഭലമഭാക്കനി സസതീകേരനിച നടപടനിയുചട റനികപഭാര്ടട്ട്  സഹനിതല ഒരഭാഴ്ചയകേല സര്ക്കഭാരനില്
റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കണചമന  നനിര്കദ്ദേശത്തനിനകമല്  നഗരസഭഭാ  ചസക്രടറനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
ഒരഭാഴ്ചയകേല (22-7-2015-നട്ട് മുനപട്ട്) സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങ്കേനില് കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അകപക്ഷകേന  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ആറനിപ്ര  വനികലജൈട്ട്
Sy.No.362/10-ല്  ഉളചപട  3  ആര്  സലത്തനിചന്റെ  ഒറനിജൈനിനല്  ആധഭാരല
ഹഭാജൈരഭാക്കനിയഭാകണഭാ  അകപക്ഷ  നല്കേനിയചതനട്ട്  ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത
ആധഭാരത്തനിചന്റെ  പകേര്പട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ടനി  ചകേടനിടത്തനിനട്ട്  റനി.സനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ) കകേരളത്തനില് പലയനിടത്തുല അനധനികൃത ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണല നടക്കുനതനിനഭാല്
ചടലലഘനല  നടത്തനിയതഭായനി  കേചണത്തനിയ  പ്രസ്തുത  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
എതനിചര മറ്റുളവര്ക്കട്ട് മഭാതൃകേയഭായനി കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഉചണങ്കേനില് വനിശദഭാലശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(എഫട്ട്) 21-7-2015-ചല നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലല 4163 - നട്ട് നല്കേനിയ

മറുപടനിയനില് പറഞ്ഞനിരുന പ്രകേഭാരല നഭാളനിതുവചര എചന്തെലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ആറനിപ്ര  കസഭാണല്  ഓഫതീസനില്നനിനല  7-12-2012-ല്  നല്കേനിയ

ചപര്മനിറട്ട്  നമ്പര്  ZAE/13A/282-A/12  പ്രകേഭാരല നനിര്മ്മേനിച ചകേടനിടല  സലബനനിചട്ട്

ചതീഫട്ട്  ടഹൗണ്  പഭാനര്  (വനിജൈനിലനസട്ട്)  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നല്കേനിയ  300/15-ാം  നമ്പര്

റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചനതനിചര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരല  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചപര്മനിറട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല ലലസനസനിക്കുല കേഭാരണല കേഭാണനിക്കല്

കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനി,  വനിശദതീകേരണല  വഭാങ്ങനി,  തുടര്  നടപടനികേള  തനിരുവനന്തെപുരല

നഗരസഭ  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ചകേടനിടത്തനിനട്ട്  ചകേ.എല.ആക്ടട്ട്  242  പ്രകേഭാരല
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അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളചക്കതനിചരയുള അസസട്ട്ചമന്റെട്ട് നടത്തുകേയുല ചചയനിട്ടുണട്ട്. ടനി

ചകേടനിടത്തനികനഭാടട്ട്  കചര്നട്ട്  കേനിടക്കുന  1.02  ആര്  സലല  വഭാങ്ങനികചര്ത്തട്ട്

ചകേ.എല.ബനി.ആര്.-നട്ട് വനികധയമഭാക്കനിയതനിനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണല ക്രമവത്കേരനിചട്ട് റനി.സനി.

നമ്പര് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അനുബനല I ആയനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  ഇല.  ഇഹൗ  വനിഷയല  ലകേകേഭാരലല  ചചയനിരുന  തനിരുവനന്തെപുരല
നഗരസഭയനിചല ഉകദലഭാഗസര് സലല മഭാറനി  കപഭായതുചകേഭാണഭാണട്ട് വനിശദതീകേരണല
ഒരഭാഴ്ചയളനില് ലഭലമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്.

(ഡനി-എഫട്ട്)  ഒറനിജൈനിനല് ആധഭാരല  ഹഭാജൈരഭാക്കനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
തനിരുവനന്തെപുരല  നഗരസഭ  ചപര്മനിറട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്.  ചകേടനിടത്തനികനഭാടട്ട്  കചര്നട്ട്
കേനിടക്കുന  1.02  ആര് സലല വഭാങ്ങനികചര്ത്തട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല ചകേ.എല.ബനി.ആര്.-നട്ട്
വനികധയമഭാക്കനിയതനിനഭാലഭാണട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരല  നഗരസഭ  നനിര്മ്മേഭാണല  ക്രമവത്കേരനിചട്ട്
റനി.സനി.  നമ്പര് നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്. (ആധഭാരത്തനിചന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനല II  ആയനി
കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.)*

വനിശഭാല ചകേഭാചനി വനികേസന അകതഭാറനിറനിയുചട 2011-2016 വചരയുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

161(1164)  ശതീ  .    കജൈഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിശഭാല  ചകേഭാചനി  വനികേസന  അകതഭാറനിറനിയുചട  2011-2016  വചരയുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭായനിരുന;

(ബനി) ചരനിത്ര പ്രസനിദമഭായ രഭാകജൈന്ദ്ര ലമതഭാനത്തനില് സഭാപനിച കലസര് കഷഭാ
പദതനി സലബനനിചട്ട് എചന്തെങ്കേനിലല ആകക്ഷപല ഉയര്നട്ട് വനനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കട്ട് ചടണര് ക്ഷണനിചട്ട് കേരഭാര് നലനിയനിരുകനഭാ;

(ഡനി) ഏചതലഭാല സഭാപനങ്ങള ആയതനികലക്കട്ട് ചടണര് നലനി;

(ഇ)  മചറവനിചടചയങ്കേനിലല ഇത്തരല പദതനി സമതീപ നഭാളുകേളനില് ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ആയതനിചന്റെ ചചലവല ജൈനി.സനി.ഡനി.എ-യുചട നനിര്മ്മേഭാണചചലവല തഭാരതമലല ചചയ്യെഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ)  മലറന ലഡ്രൈവട്ട് വഭാക്കട്ട് കവ രണഭാല ഘടല, ബണട്ട് കറഭാഡട്ട് ഒനഭാല ഘടല,

രഭാകജൈന്ദ്ര ലമതഭാനനിയനില് മഴെവനില് അഴെകേട്ട്  മളടനിമതീഡനിയ കലസര് കഷഭാ,  കേടവന

മഭാര്ക്കറട്ട് പഭാലല,  കേലൂര് മഭാര്ക്കറട്ട് പഭാലല,  രഭാകമശസരത്തട്ട്  48  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് ഭവന

പദതനി,  കേഭാക്കനഭാടട്ട്  സ്റ്റുഡനികയഭാ  അപഭാര്ട്ടുചമന്റെട്ട്,  സഹൗത്തട്ട്  ചറയനില്കവകസഷനനില്

ഇഹൗകസണ്  എനടനി,  ചകേടനിടത്തനിനുമുമ്പനിലല  പഭാര്ക്കട്ട്  ഏരനിയയുല  ഇന്റെര്കലഭാക്കട്ട്

പഭാകേല്,  അലകബദ്കേര്  കറഭാഡട്ട്,  കകേഭാകടക്കനഭാല്  കറഭാഡട്ട്,  ചറയനില്കവകസഷനു

സമതീപല  6  ഫഭാറ്റുകേളുചട സമുചയല,  ജൈനി.സനി.ഡനി.എ.  ഓഫതീസനില് അനകട്ട് ചകേടനിടല,

ഓഫതീസട്ട് നവതീകേരണല എനനിവ എടുത്തുപറയഭാവന പദതനികേളഭാണട്ട്. രഭാകമശസരത്തട്ട്

നഗരഭാസൂത്രണ പദതനിക്കുകവണനി  1970-കേളനില് ചപഭാനലവനിലയ്ചക്കടുത്ത  സലല

ചവളചക്കടട്ട് നനിറഞ്ഞട്ട് നഗരമഭാലനിനലങ്ങളുചട നനികക്ഷപ സലമഭായനി കേനിടനനിരുനതട്ട്

വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഇകക്കഭാ-ഫനിഷട്ട്  ഫഭാല  എന  കപ്രഭാജൈക്ടട്ട്  സര്ക്കഭാര്

അലഗതീകേഭാരകത്തഭാചട നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  നഗരപ്രകദശചത്ത പരനിമനിതമഭായസലല

ഫലവത്തഭായനി വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  പചക്കറനി കൃഷനിയനില് സസയലപരലഭാപ്തത കനടഭാചമന

സകന്ദശല ജൈനങ്ങളനികലക്കട്ട് എത്തനിക്കുനതനിനട്ട് ജൈനി.സനി.ഡനി.എ. ഒഭാഫതീസനിനുമുമ്പനിലള

പൂകന്തെഭാടത്തനില്,  പൂകന്തെഭാടത്തനിചന്റെ  സഹൗന്ദരലല  നഷചപടഭാചത  വനിവനിധയനിനല

പചക്കറനികേള  നടട്ട്  നല  വനിളചവടുപട്ട്  നടത്തനി  മറ്റുളവര്ക്കട്ട്  കൃഷനിയനികലക്കട്ട്  ഒരു

പ്രകചഭാദനമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കേലവൂര്-കേടവന  കറഭാഡനിചന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള,

കേലൂര് മഭാര്ക്കറട്ട് ചകേടനിടത്തനിചന്റെ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള എനനിവ പൂര്ത്തനിയഭായനി

വരുന.  കകേഭാട്ടുവളനി പഞഭായത്തനിനുകവണനി നനിലവനിലള കഷഭാപനിലഗട്ട് കകേഭാലപകനിനട്ട്

മുകേളനില് ഒരു നനില ഓഡനികറഭാറനിയവല കേടകേളുല പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

(ബനി) രഭാകജൈന്ദ്ര ലമതഭാനത്തനിചല കലസര് കഷഭാ സലബനനിചട്ട് ആകക്ഷപങ്ങചളഭാനല
നനിലവനിലളതഭായനി  അറനിയനില.  പദതനിചക്കതനിചര  മുമണഭായ  എതനിര്പ്പുകേള
പരനിഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ചടണര് ക്ഷണനിചട്ട് കേരഭാര് നല്കേനിയഭാണട്ട് പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.

(ഡനി)  ചമ. കലസര് ചടകേട്ട്,  ബലഗ്ലൂര് എന ഏകേ സഭാപനമഭാണട്ട് സഭാധുവഭായ ചടണര്
സമര്പനിചനിട്ടുളതട്ട്.

(ഇ)  ഇത്തരല പദതനി സമതീപനഭാളുകേളനില് മചറങ്ങുല ആരലഭനിചതഭായനി ശദയനില്
വനനിടനില.
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കകേരള കസറട്ട് ലമകനഭാറനിറനി ഫനിനഭാനസട്ട് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന
മഭാകനജൈനിലഗട്ട് ഡയറക്ടറുചട ആനുകൂലലങ്ങള

162(1165)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള കസറട്ട് ലമകനഭാറനിറനി ഫനിനഭാനസട്ട് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന
മഭാകനജൈനിലഗട്ട് ഡയറക്ടറഭായനി ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട് ആരഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
പ്രസ്തുത തസനികേയുചട ശമ്പള ചസയനില് എത്രയഭാണട്ട്;  പ്രസ്തുത തസനികേയനില് സനിരല
നനിയമനമഭാകണഭാ നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്;  ചഡപറ്റ്യൂകടഷന നനിയമനമഭാചണങ്കേനില് അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ
മഭാതൃവകുപട്ട് ഏതഭാണട്ട്; മഭാതൃവകുപനില് നനിനല ലഭനിചനിരുനതനികനക്കഭാള അധനികേമഭായനി
എചന്തെലഭാല ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് ഇകദ്ദേഹത്തനിനട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് വലവസ ചചയനിട്ടുളതട്ട്:

(ബനി) ടനി.എ., ഡനി.എ., ഇനത്തനില് അകദ്ദേഹല ഇതുവചരയഭായനി ലകേപറനിയ തുകേ
മഭാസലകതഭാറുല  എത്രവതീതമഭാചണനട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  വതീട്ടുവഭാടകേയനിനത്തനില്  തുകേ
ലഭലമഭാക്കുനകണഭാ; എങ്കേനില് മഭാസലകതഭാറുല എത്ര രൂപ വതീതമഭാണട്ട് നല്കേനി വരുനതട്ട്;

(സനി)  അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ  ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട്  വഭാഹനല  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങ്കേനില് ആയതനിചന്റെ ലഡ്രൈവചറ നനിയമനിചതട്ട്  ആരഭാണട്ട്;  പ്രസ്തുത ലഡ്രൈവര്ക്കട്ട്
മഭാസലകതഭാറുല നല്കേനിവരുന കവതനല എത്ര രൂപ വതീതമഭാണട്ട്;

(ഡനി) എത്ര കേഭാലകത്തക്കഭാണട്ട് പ്രസസ്തുത തസനികേയനികലക്കട്ട് നനിയമനല നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്;
ആയതനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി ഏതുതതീയതനിയനിലഭാണട്ട് അവസഭാനനിക്കുനചതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മുഹമ്മേദട്ട്  ഹനതീഫ  ചപരനിഞതീരനി,  ചതീഫട്ട്  എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  ഓഫതീസര്;
മക്കരപറമ്പട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങ്കേട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്;  പ്രസ്തുത തസനികേയനികലക്കട്ട്
ശമ്പള  ചസയനില്  നനിശ്ചയനിചനിടനില;  സനിരനനിയമനമല;  ചഡപറ്റ്യൂകടഷന  നനിയമനല;
മക്കരപറമ്പട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങ്കേട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്;  മഭാതൃ വകുപനില്നനിനട്ട്
ലഭനിക്കുന ആനുകൂലലങ്ങള മഭാത്രകമ നല്കുനള.

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(സനി)  ഉണട്ട്.  ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡട്ട്,  കകേരള സലസഭാന നറ്റ്യൂനപക്ഷ വനികേസന
ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷന, മഭാസ കവതനല 15,000 രൂപ.

(ഡനി)  നനിയമനല രണട്ട് വര്ഷകത്തക്കഭാണട്ട്.  കേഭാലഭാവധനി  9-12-2017.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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മുസതീല യുവജൈനങ്ങളക്കഭായുള ചതഭാഴെനില്-വനിദലഭാഭലഭാസ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള

163(1166)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  പഭാകലഭാളനി  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
മുസതീല  യുവജൈനങ്ങളക്കഭായനി  എത്ര ചതഭാഴെനില്-വനിദലഭാഭലഭാസ പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട്
ഇതുവചര അനുവദനിചനിട്ടുളതട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുചട ജൈനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇതനില് ഏചതങ്കേനിലല നനിര്ത്തല് ചചയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലള  പുതനിയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  അനുവദനിക്കുന  വനിഷയല
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജൈനിലയനില്  ഈ  കകേന്ദ്രങ്ങള  എവനിചടചയലഭാമഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്  എനട്ട്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ആയതട്ട്  ഫലപ്രദമഭാകണഭാ  എനട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(സനി)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  മുസതീല  യുവജൈനതക്കഭായുള  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രല,  ബസട്ട്  സഭാന്റെട്ട്
ചടര്മനിനല്,  ചചര്ക്കള,  ചചങ്കേള കപഭാസട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്.  നനിലവനില് ടനി കകേന്ദ്രല നല
രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

നറ്റ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമല

164(1167)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നറ്റ്യൂനപക്ഷ കക്ഷമത്തനിനഭായനി എചന്തെലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  1-7-2006  മുതല്  31-3-2011  വചരയുല  1-7-2011  മുതല്  31-3-2016
വചരയുല  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  ചചലവഴെനിച്ചു  എനല  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു എനല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

*ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഉത്തരല

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പദതനികേള

1. പഭാകലഭാളനി കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശകേള പൂര്ണമഭായുല നടപഭാക്കുല. 

2. വഖഫട്ട് കബഭാര്ഡനിനുല ഹജട്ട് കേമ്മേനിറനിക്കുമുള ഗഭാന്റെട്ട് വര്ദനിപനിക്കുല.

3. സര്കവയനിലൂചട വഖഫട്ട് സസത്തുകേള തനിടചപടുത്തുല.  അനലഭാധതീനചപട
വഖഫട്ട് സസത്തുക്കള തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുല. 

4. വഖഫട്ട് സസത്തുക്കള വരുമഭാനദഭായകേമഭായ രതീതനിയനില് വനിനനികയഭാഗനിക്കുല.

5. നറ്റ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള ഇ-സഭാക്ഷരത,  കേമ്പറ്റ്യൂടര് പരനിശതീലനല
എനനിവയട്ട് മുന്തെനിയ പരനിഗണന നല്കുല.

6. നറ്റ്യൂനപകക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത പ്രകദശങ്ങളനില് ബഹുമുഖ വനികേസന പദതനി
(എല.എസട്ട്.ഡനി.പനി.) തുടരുല.

7. നറ്റ്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രതീകൃത പ്രകദശങ്ങളനിചല കുടനിചവള പദതനി തുടരുല.

8. നറ്റ്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  വനിധവകേളക്കുല  വനിവഭാഹബനല
കവര്ചപടുത്തനിയവര്ക്കുമുള ഭവന പദതനി ഊര്ജനിതചപടുത്തുല.

9. ദസനിവല്സര  ഐ.റനി.സനി.  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  പഠനിക്കുന  നറ്റ്യൂനപക്ഷ
ബനി.പനി.എല്. വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ഫതീ റതീ-ഇലകബഴട്ട്ചമന്റെട്ട് സതീല. 

10. നറ്റ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കേരനിയര് ലഗഡനസട്ട്
പദതനി

11. സനി.എ/ഐ.സനി.ഡബല്യു.എ/സനി.എസട്ട്.  കകേഭാഴ്സുകേള പഠനിക്കുനവര്ക്കുള
കസഭാളര്ഷനിപട്ട് പദതനി

12. പരമ്പരഭാഗത കേലഭാകേഭാരനഭാര്/കേരകേഹൗശല പണനിക്കഭാരുചട വനികേസനത്തനിനുള
പരനിശതീലനവല ലനപുണല വനികേസനവല

13. നറ്റ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുന സമര്ത്ഥരഭായ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള
കസഭാളര്ഷനിപട്ട് പദതനി.

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഹജട്ട് എലബഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെട്ട്

165(1168)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസസയലഭരണവല  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവല  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവല
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഹജനിനുള എലബഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെട്ട്,  ഹജട്ട് ഹഹൗസട്ട് സനിതനിചചയ്യുന
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് കേരനിപ്പൂരനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില് വലനിയ വനിമഭാനങ്ങള ലഭാന്റെട്ട്  ചചയ്യുനതനിനട്ട്
നനിയമല  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  സഹൗകേരലല  നനിലവനിലനിചലനഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  കവലഭാമയഭാന
മനഭാലയത്തനിചന്റെ  നനിലപഭാചടങ്കേനിലല  ഹജട്ട്  വനിമഭാനല  ഇറങ്ങുനതനിനുള പ്രകതലകേ
അനുമതനിക്കഭായനി ശമങ്ങള നടത്തുനതഭാണട്ട്.

തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനി

166(1169) ശതീ  .   എല  .   വനിനചസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനി ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാല ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങള എചന്തെലഭാല;

(സനി) പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി സര്വതീസട്ട് നടത്തുന കേപലകേളക്കട്ട് എചന്തെലഭാല
ഇനചസന്റെതീവട്ട് ആണട്ട് നല്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേള
ലകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  നനിലവനില് കറഭാഡുമഭാര്ഗ്ഗവല  ചറയനില്മഭാര്ഗ്ഗവല ലകേകേഭാരലല  ചചയ്യുന
ചരക്കട്ട്  നതീക്കല  കകേരളത്തനിചല  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങള  വഴെനി  തനിരനിച്ചുവനിടുനതനിനുല
അതുവഴെനി കറഭാഡനിചല തനിരക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്  തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത
പദതനി  ആരലഭനിചനിട്ടുളതട്ട്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  സലസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനല
ചകേഭാലല തുറമുഖത്തുവചട്ട്  9-11-2013-നട്ട് നടന.
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(ബനി)  നനിലവനിലള  കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗതത്തനിചന്റെ  തനിരക്കട്ട്  കുറയകേ,  കറഭാഡട്ട്
വഴെനിയുള ചരക്കട്ട്  നതീക്കത്തനിചന്റെ ചചലവട്ട്,  അപകേടങ്ങള,  മലനിനതീകേരണല എനനിവ
കുറയകേ  എന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാചടയഭാണട്ട്  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനി
ആരലഭനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.   2020  വര്ഷകത്തഭാചട  കറഭാഡട്ട്/ചറയനില് മഭാര്ഗ്ഗമുള ചരക്കട്ട്
നതീക്കത്തനിചന്റെ 40  ശതമഭാനവല  2030  വര്ഷകത്തഭാടുകൂടനി  50  ശതമഭാനവല തതീരകദശ
കേപല് ഗതഭാഗതല വഴെനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഇഹൗ പദതനിയനിലൂചട ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി കകേരളതതീരല വഴെനി
ലകേകേഭാരലല  ചചയ്യുന ചരക്കുകേളക്കട്ട് ഒരു ടണനിനട്ട്  ഒരു കേനികലഭാമതീററനിനട്ട്  ഒരു രൂപ
നനിരക്കനിലല യഭാത്രക്കഭാരനട്ട് ഒരു കേനികലഭാമതീററനിനട്ട് ഒരു രൂപ നനിരക്കനിലല ഇനചസന്റെതീവട്ട്
അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനിയുചട  നടത്തനിപനിനഭായനി  ചമകസഴട്ട്
ഡനികലഭായനിറട്ട്  എന  കേണ്സളടനസനി  തയ്യെഭാറഭാക്കനിയ  കേര്മ്മേ  പദതനി  സര്ക്കഭാര്
അലഗതീകേരനിക്കുകേയുല  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  സലസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനല
9-11-2013-നട്ട്  നടത്തുകേയുല  ചചയ്തു.  ആദലഘടത്തനില്  ചകേഭാലല,  അഴെതീക്കല്,
വനിഴെനിഞ്ഞല,  കബപ്പൂര്,  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  എനതീ  തുറമുഖങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.   ഇഹൗ  പദതനി  വടക്കന  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  വലഭാപനിക്കുനതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  30-10-2014-നട്ട്  അഴെതീക്കല്  തുറമുഖത്തട്ട്  കേചണയ്നര്  ചരക്കട്ട്  നതീക്കല
ആരലഭനിച്ചു.  പ്രസസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരല ലകേകേഭാരലല ചചയ്യുന ചരക്കുകേളക്കട്ട് ടണനിനട്ട്
ഒരു കേനികലഭാമതീററനിനട്ട്  ഒരു രൂപ നനിരക്കനിലല യഭാത്രക്കഭാരനട്ട് ഒരു കേനികലഭാമതീററനിനട്ട് ഒരു
രൂപ നനിരക്കനിലല ഇനചസന്റെതീവട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്
സഹഭായകേമഭാകുന  രതീതനിയനില്  കേപല്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായല
നല്കുന കേഭാരലല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി
ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിചല  ചഭാനലനിചന്റെയുല  കബസനിചന്റെയുല  ആഴെല  കൂട്ടുനതനിനഭായനി
29  കകേഭാടനിരൂപ  മുതല്മുടക്കനില്  കേടര്  സക്ഷന  ഡ്രൈഡ്ജൈര്  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
കേചണയ്നറുകേള  ലകേകേഭാരലല  ചചയ്യുനതനിനഭായനി  ചകേഭാലല,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖങ്ങളനില്
ക്രയനിന  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേചണയ്നര്  നതീക്കല  ചചയ്യുനതനിനുല  യഭാര്ഡനില്
അടുക്കനിവയനതനിനുമഭായനി  ഒരു  കേചണയ്നര്  കഫഭാര്ക്കട്ട്  ലനിഫട്ട്  ചകേഭാലല  തുറമുഖത്തട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ചകേഭാലല, അഴെതീക്കല്, വനിഴെനിഞ്ഞല, കബപര് എനതീ തുറമുഖങ്ങളനില്
റതീചട്ട്  സഭാക്കര്  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേപല്  വഭാര്ഫനില്  അടുപനിക്കുനതനിനുല
വലനിച്ചുമഭാറ്റുനതനിനുമഭായനി ടഗ്ഗുകേള ചകേഭാലല, കബപ്പൂര് തുറമുഖങ്ങളനില് ലഭലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കവയട്ട്  ബനിഡ്ജൈനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  ചകേഭാലല,  കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല്  തുറമുഖങ്ങളനില്
പുര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചകേഭാലത്തട്ട്  ഇ.ഡനി.ചഎ.  സഹൗകേരലല  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
സുരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചകേഭാലല,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖങ്ങളനിലല
സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  അഴെതീക്കല് തുറമുഖങ്ങളനില്
നബഭാര്ഡട്ട് സഹഭായകത്തഭാചടയുള കഗഭാഡഹൗണുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനണട്ട്.
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വനിഴെനിഞ്ഞല പദതനി

167(1171) ശതീ  .   എല  .   വനിനചസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഴെനിഞ്ഞല  തുറമുഖ  പദതനി  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാന  എചന്തെലഭാല
നടപടനികേള മുന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  എചന്തെലഭാല  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് നല്കേഭാചമനട്ട് സമ്മേതനിചതട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേള  ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിഴെനിഞ്ഞല  തുറമുഖ  പദതനി  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാന  മുന  സര്ക്കഭാര്
തഭാചഴെപറയുന നടപടനികേള ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

(i) 2010-ല് തുടങ്ങനിയ ഭൂമനി ഏചറടുക്കല് നടപടനി മുകനഭാടട്ട് ചകേഭാണ്ടു കപഭാകുകേയുല
പദതനിക്കഭായുള ഭൂമനിയുചട 90 ശതമഭാനല ഏചറടുക്കുകേയുല ചചയ്തു.

(ii) 2010-ല് തുടങ്ങനിയ ബഭാഹല അടനിസഭാനസഹൗകേരല വനികേസന പ്രവര്ത്തനല
മുകനഭാടട്ട് ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയുല ജൈല വനിതരണ സലവനിധഭാനത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുല ചചയ്തു.  ലവദല്യുതനി പ്രസരണ സലവനിധഭാനങ്ങളുചട
നനിര്മ്മേഭാണല ആരലഭനിച്ചു.

(iii) 2010-ല് 34.55 ഏക്കര് സലല പദതനിക്കഭായനി ഏചറടുത്തു.  2010-ല്
ലഭാനഡട്ട്  കലഭാര്ഡട്ട്  കമഭാഡല്  ആയനി  പദതനി  ആരലഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്.

(iv) 2010-ല്  തുടങ്ങനിയ  പരനിസനിതനി  പഠനങ്ങളക്കട്ട്  ഒടുവനില്  2014
ജൈനുവരനി  3-ാം  തതീയതനി  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനില്നനിനട്ട്
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കനി.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ വയബനിലനിറനി
ഗലഭാപട്ട് ഫണനിലഗട്ട് സതീമനിനട്ട്  (VGF)  അനുസൃതമഭായനി കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായല
ലഭലമഭാകേത്തക്കവനിധല പദതനിയുചട ഘടനയുല കേരഭാറുല പുനനഃക്രമതീകേരനിച്ചു.
കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനല VGF അനുമതനി ലഭലമഭാക്കനി.
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(v) പുനനഃക്രമതീകേരനിച മഭാതൃകേയനില് ചടണര് വനിളനിക്കുകേയുല ചടണര് നടപടനികേചള
തുടര്നട്ട്  തുറമുഖത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല  നടത്തനിപനിനുമഭായുള
കേരഭാര്,  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട കേണ്സഷനയറഭായ അദഭാനനി  വനിഴെനിഞ്ഞല
കപഭാര്ടട്ട് ലപ്രവറട്ട് ലനിമനിറഡുമഭായനി ഒപ്പുവച്ചു.  തുടര്നട്ട് 2015 ഡനിസലബര്
5-ാം തതീയതനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലഭനിച്ചു.

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് VGF  സതീമനില് ഉളചപടുത്തനി പദതനിയുചട പനി.പനി.പനി.
ഘടകേത്തനിചന്റെ  20  ശതമഭാനല  വചര  തുകേ  സഹഭായധനമഭായനി  നല്കുനതഭാണട്ട്.
ഇതനുസരനിചട്ട് പനി.പനി.പനി.  ഘടകേത്തനിചന്റെ ആചകേ തുകേയഭായ 4089  കകേഭാടനിരൂപയുചട
20  ശതമഭാനല  (817.8  കകേഭാടനി  രൂപ)  കകേന്ദ്രസഹഭായമഭായനി  ലഭനിക്കുല.   ഇതനിനുള
തതസത്തനിലള അലഗതീകേഭാരല 2015 ചഫബ്രുവരനി 3-ാം തതീയതനി ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.

(സനി)   പദതനിയുചട  സമയബനനിതമഭായ നടത്തനിപനിനട്ട്  കേണ്സഷന കേരഭാര്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന പ്രകേഭാരല പദതനിയുചട നനിര്മ്മേഭാണ കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി ഒരു സസതന
ഏജൈനസനിചയ  (Independent  Engineer)  ചുമതലചപടുകത്തണതുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
STUP  CONSULTING INDIA  LIMITED  എന കേണ്സളടനിലഗട്ട്  കേമ്പനനിചയ
കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള  ചടണര്  പ്രക്രനിയയനിലൂചട  ചതരചഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയുചട
സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുകവണനിയുള  തതീരുമഭാനങ്ങള  ലകേചക്കഭാളനതനിനഭായനി
ചതീഫട്ട്  ചസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായ  ഒരു  എലപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറയുല  ഒരു  കപ്രഭാജൈക്ടട്ട്
ഇലപനിചമകന്റെഷന കേമ്മേനിറനിയുല പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

ചകേഭായനിലഭാണനി ഫനിഷനിലഗട്ട് ഹഭാര്ബറനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല

 168(1172)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവല  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറുല  കേലഭാഷു  വലവസഭായവല വകുപ്പുമനനി
സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2007-ല്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  തുടക്കമനിട  ചകേഭായനിലഭാണനി  ഫനിഷനിലഗട്ട്
ഹഭാര്ബറനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല 2011-2016  കേഭാലയളവനില് കവണത്ര പുകരഭാഗമനിക്കഭാത്തതഭായുല
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതഭായുല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ചകേഭായനിലഭാണനി ഹഭാര്ബറനില് ഇനനി എചന്തെലഭാല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളചതനല  അതട്ട്  എകപഭാള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുഭാന സഭാധനിക്കുചമനല
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.  2007-ല് തുടക്കമനിട ചകേഭായനിലഭാണനി ഫനിഷനിലഗട്ട് ഹഭാര്ബറനിചല
വഭാര്ഫനിചന്റെയുല  കലലപ്പുരയുകടയുല  ചടണറനികനഭാചടഭാപല  റനികകമഷന  പ്രവൃത്തനിയുല
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ചടണര്  ചചയനിരുന.   റനികകമഷന  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  സഹൗത്തട്ട്  കബക്കട്ട്  വഭാടറനികന്റെയുല
കനഭാര്ത്തട്ട്  കബക്കട്ട്  വഭാടറനികന്റെയുല  വശങ്ങളനിലള  മണട്ട്  ഉപകയഭാഗചപടുത്തു
വഭാനഭായനിരുന തതീരുമഭാനനിചനിരുനതട്ട്. എനഭാല് രണട്ട് പ്രഭാവശലല പ്രകദശവഭാസനികേളുചട
എതനിര്പ്പുമൂലല റനികകമഷന പ്രവൃത്തനി ചചയ്യെഭാന സഭാധനിചനിരുനനില.  ഇകപഭാള വതീണ്ടുല
റനികകമഷന പ്രവൃത്തനി ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത റനികകമഷനട്ട്  ആവശലമഭായ  മണട്ട്
പുതനിയഭാപ ഹഭാര്ബറനില് നനിനല എടുത്തുചകേഭാണ്ടുകപഭായഭാണട്ട്  പ്രവൃത്തനി ചചയ്യുനതട്ട്.
പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷല  മഭാത്രകമ  ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലഭനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.

(ബനി) വടകക്ക പുലനിമുടട്ട്  85 മതീറര് ദതീര്ഘനിപനിക്കല്, റനികകമഷചന്റെ കശഷനിക്കുന
പ്രവൃത്തനി  എനനിവ  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   കലലപ്പുര,  ഡ്രൈഡ്ജൈനിലഗട്ട്,  കറഭാഡുകേള,
പഭാര്ക്കനിലഗട്ട് ഏരനിയ,  കേലഭാന്റെതീനുല ചപ്രഭാവനിഷന കസഭാറുല,  കഗറട്ട് ആന്റെട്ട് കഗറട്ട് ഹഹൗസട്ട്,
കകേഭാമ്പഹൗണട്ട്  വഭാള,  സതീവകറജൈട്ട്,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  കബഭാക്കട്ട്,  ഇലകനിഫനികക്കഷന
പ്രവൃത്തനികേള എനനിവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുണട്ട്.  ആയതട്ട് റനികകമഷന പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷല  മഭാത്രകമ  ആരലഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുകേയുള്ളൂ.  2017
മഭാര്ചനിനുളനില് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുചമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

വലഭാര്പഭാടല കേചണയ്നര് ചടര്മനിനല്

169(1173) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   കജൈഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലഭാര്പഭാടല കേചണയ്നര് ചടര്മനിനലനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനല തൃപ്തനികേരമഭാകണഭാ;
വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വലഭാര്പഭാടല  കേചണയ്നര്  ചടര്മനിനല്  സഭാപനിതമഭായതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
എത്ര കപര്ക്കട്ട് പുതുതഭായനി ചതഭാഴെനില് ലഭനിചനിട്ടുചണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; മുമ്പട്ട് ചകേഭാചനി
തുറമുഖത്തട്ട് എത്ര കപര്ക്കട്ട് ചതഭാഴെനില് ലഭനിചനിരുന; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനി ആരലഭനിചകശഷല ചകേഭാചനിന കപഭാര്ടട്ട് ടസനിനു ലഭനിച റവനറ്റ്യൂ
പങ്കുല കേപല് ചഭാലനിചല മണ്ണു നതീക്കുനതനിനുല മറ്റുമഭായനി  (ചഡ്രൈഡ്ജൈനിലഗട്ട്)  ചചലവഴെനിച
തുകേ എത്രചയനല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

923/2017.
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ഉത്തരല

(എ) ചടര്മനിനലനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനകശഷനി 40%  മഭാണട്ട്.  മുന വര്ഷചത്ത അകപക്ഷനിചട്ട്
14.5%  വളര്ചഭാ നനിരകക്കഭാചട  4.20  ലക്ഷല  TEUS  ആണട്ട്  2015-16-ല് ചടര്മനിനലനിചന്റെ
ഒഹൗടട്ട്പുടട്ട്.   2016-17-ചല  ആദലപഭാദത്തനില്  ചടര്മനിനല്  ഒഹൗടട്ട്പുടട്ട്  2015-16-ചല
ഒഹൗടട്ട്പുടട്ട് ആയ 1.33 ലക്ഷല TEUS-ല് നനിനല 27.1% വര്ദനിചട്ട് 1.69 ലക്ഷല TEUS
ആയനി.  യൂകറഭാപട്ട്,  ചമഡനിറകറനനിയന,  മനിഡനില്  ഇഹൗസട്ട്  രഭാജൈലങ്ങളനികലക്കട്ട്
ചടര്മനിനലനിനട്ട് ചവസല് സര്വതീസട്ട് ഉണട്ട്.  കകേരളത്തനിനുല സമതീപ പ്രകദശങ്ങളക്കുല
മതരഭാധനിഷനിത exim trade-നട്ട് ചടര്മനിനല് സഹഭായനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  വലഭാര്പഭാടല കേചണയ്നര് ചടര്മനിനല് കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്  ജൈതീവനക്കഭാര് ഉളചപചട
520 ജൈതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ചതഭാഴെനില് നല്കുന.  ചകേഭാചനി തുറമുഖല നനിര്വഹണല നടത്തുന
രഭാജൈതീവട്ട്  ഗഭാനനി  കേചണയ്നര്  ചടര്മനിനലനില്  300  കപര്ക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  നനിയമനല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ICCTT  വലഭാര്പഭാടല  11-2-2011-ല്  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിചതനിനു
കശഷല  33.3%  റവനറ്റ്യൂ  ചഷയറഭായനി  31-3-2016  വചര  311.91  കകേഭാടനി  രൂപ
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  വര്ഷല തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന:

വര്ഷല DP  World-ചന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരല  ICCTT-ക്കട്ട്
ലഭനിച റവനറ്റ്യൂ

2010-11 ₹  107.99 cr.  (കപ്രഭാജൈക്ടട്ട്  വലഭാര്പഭാടകത്തക്കട്ട്  11-2-2011-ല്
മഭാറനി)

2011-12 ₹ 150.91 cr.

2012-13 ₹ 161.20 cr.

2013-14 ₹ 162.41 cr.

2014-15 ₹ 175.82 cr.

2015-16 ₹ 204.60 cr.

കേലഭാപനിറല് ഡ്രൈഡ്ജൈനിലഗനിനഭായനി 340.24 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ചകേഭായനിലഭാണനി ചകേഭാലല തുറമുഖ പ്രകദശത്തട്ട് ചരനിത്ര നഭാവനികേ മറ്റ്യൂസനിയല

170(1174)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവല
മറ്റ്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിചല ഏറവല പ്രഭാചതീന തുറമുഖമഭായനിരുന ഫന്തെറതീന എന കപരനില്
അറനിയചപടനിരുനതഭാണട്ട് ചകേഭായനിലഭാണനി ചകേഭാലല തുറമുഖല എനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രകദശത്തനിചന്റെ ചരനിത്ര-പഹൗരഭാണനികേ പ്രഭാധഭാനലല കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്
ഇവനിചട ഒരു ചരനിത്ര-നഭാവനികേ മറ്റ്യൂസനിയല സഭാപനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2006-2011  കേഭാലത്തട്ട് ഇടതട്ട് പക്ഷ സര്ക്കഭാര് മുസനിരനിസട്ട് മഭാതൃകേയനില്
പന്തെലഭായനനി ലസസട്ട് റൂടട്ട് എന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിരുനകവഭാ; കഡഭാ. ചകേ. ചകേ. എന.
കുറുപട്ട് അദലക്ഷനഭായനി അനട്ട് സമനിതനി നടത്തനിയ പഠനങ്ങള എചന്തെലഭാമഭായനിരുന;
പ്രസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പൂര്ണ രൂപല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ഇല.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനിലയനിചല കകേഭാടകേള

171(1175) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവല
മറ്റ്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനിലയനില് പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് നനിലവനില് എത്ര
കകേഭാടകേളഭാണുളചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാടകേളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് കരഖ പ്രകേഭാരല ഭൂമനിയുകണഭാ;  എങ്കേനില്
ഓകരഭാ കകേഭാടയല എത്ര ഏക്കര് വതീതല ഭൂമനിയുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജൈനിലയനിചല ഓകരഭാ കകേഭാടയുചടയുല എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനി
സസകേഭാരല  വലകനികേള  കേകയ്യെറനിയനിട്ടുചണനട്ട്  ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;  കേകയ്യെറനിയ  ഭൂമനി
തനിരനിച്ചു പനിടനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെങ്കേനിലല നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിനട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജൈനിലയനില്  5  കകേഭാടകേളഭാണുളതട്ട്.
ചപഭായനില്കകേഭാട,  ചന്ദ്രഗനിരനികക്കഭാട,  അതനിക്കഭാടനികകേഭാട,  പുതനിയകകേഭാട,  ബന്തെടുക്കകകേഭാട
എനനിവയഭാണട്ട് കകേഭാടകേള.
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(ബനി) പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ സലരക്ഷനിത സ്മഭാരകേങ്ങളഭായ പ്രസ്തുത കകേഭാടകേളക്കട്ട്
അവ ഏചറടുക്കുകമ്പഭാള റവനറ്റ്യൂ വകുപനില് നനിനല ലഭലമഭായ റവനറ്റ്യൂ കരഖകേളനുസരനിച്ചുള
ഭൂമനിയുചട വനിവരല ചുവചട കചര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് കപരട്ട് വനിസതീര്ണല

1 ചപഭായനില്കകേഭാട  8.44 ഏക്കര്

2 ചന്ദ്രഗനിരനികക്കഭാട 7.76 ഏക്കര്

3 അരനിക്കഭാടനികകേഭാട 2.1678 ചഹക്ടര്/ 5.35 ഏക്കര്

4 പുതനിയകകേഭാട 2 ഏക്കര്

5 ബന്തെടുക്കകകേഭാട 0.27 ഏക്കര്

(സനി)  2007-ല് പ്രഭാഥമനികേ വനിജഭാപനത്തനിലൂചട  സലരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിച അരനിക്കഭാടനികകേഭാട ഉളചപടുന ഭൂമനി വര്ഷങ്ങളഭായനി സസകേഭാരല വലകനികേള
ലകേമഭാറനി  വരനികേയഭാണട്ട്.  2013-14  വചര ഇവര് നനികുതനിയുല അടചട്ട് കപഭാനനിട്ടുണട്ട്.
കകേഭാടയുചട  അനധനികൃത  കേകയ്യെറക്കഭാചര  ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേളക്കഭായനി
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനിലഭാ കേളക്ടറുമഭായനി ബനചപടട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

ആറനിങ്ങല് ചകേഭാലമഴെ ചകേഭാടഭാരത്തനിചന്റെയുല കേനിളനിമഭാനൂര് ചകേഭാടഭാരത്തനിചന്റെയുല
ജൈതീര്ണഭാവസ

172(1176)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തുറമുഖവല
മറ്റ്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറനിങ്ങല് ചകേഭാലമഴെ ചകേഭാടഭാരത്തനിചന്റെയുല കേനിളനിമഭാനൂര് ചകേഭാടഭാരത്തനിചന്റെയുല
ജൈതീര്ണഭാവസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങ്കേനില് ഈ ചകേഭാടഭാരങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാന എചന്തെലഭാല പദതനികേള
പുരഭാവസ്തു വകുപട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ആറനിങ്ങല് ചകേഭാലമഴെ  ചകേഭാടഭാരല  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിചന്റെ സലരക്ഷനിത
സ്മഭാരകേമല.  കേനിളനിമഭാനൂര് ചകേഭാടഭാരല പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ സലരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമഭാണട്ട്.
അവനിചട വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുരഭാവസ്തു വകുപട്ട് സലരക്ഷണപണനികേള നടത്തനിവരുന.
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സ്റ്റുഡനികയഭാ  കബഭാക്കട്ട്,  പുത്തനമഭാളനികേ,  മറട്ട്  അനുബന ചകേടനിടങ്ങള എനനിവയുചട
സലരക്ഷണപണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ചകേഭാടഭാരത്തനിചന്റെ  സലരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  52  ലക്ഷല  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതനില്  50.72
ലക്ഷല രൂപ ചചലവഴെനിചട്ട് 2016 മഭാര്ചട്ട് മഭാസല സലരക്ഷണപണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലസഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തുള സലരക്ഷനിത സ്മഭാരകേങ്ങളുചട അറകുറപണനികേള

173(1177)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് സലസഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തുള സലരക്ഷനിത
സ്മഭാരകേങ്ങള ഏചതലഭാചമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സ്മഭാരകേങ്ങളുചട അറകുറപണനികേള കൃതലമഭായനി നടനവരുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അറകുറപണനികേള നടത്തനി പ്രസ്തുത സ്മഭാരകേങ്ങചള സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുല
അവകയഭാടട്ട്  കചര്നള  ഭൂമനി  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുല  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള എചന്തെലഭാല?

ഉത്തരല

(എ)  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിചല  കേനലഭാകുമഭാരനി  ജൈനിലയനിചല  കേല്ക്കുളല  തഭാലൂക്കനിചല
തക്കലയനില്  സനിതനിചചയ്യുന  പത്മനഭാഭപുരല  ചകേഭാടഭാരല  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിചന്റെ
അധതീനതയനിലള  സലരക്ഷനിത  സ്മഭാരകേമഭാണട്ട്.   സലസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്  മറട്ട്
സ്മഭാരകേങ്ങള ഒനല പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് നനിലവനിലനില.

(ബനി) ഉണട്ട്. പത്മനഭാഭപുരല ചകേഭാടഭാര സമുചയത്തനിചന്റെ ലപതൃകേ രതീതനിയനിലള
പ്രധഭാന കേവഭാടല,  നടമഭാളനികേയുചട സമഗ സലരക്ഷണ പണനികേള,  ഇരുനനിലകേളുള
കേമ്മേടപ്പുര,  പൂമുഖല,  മനശഭാല,  കകഭാക്കട്ട് ടവര്,  തഭായ്ചകേഭാടഭാരല,  ചതകക്ക ചകേഭാടഭാരല
സമുചയല  എനനിവയുചട  സലരക്ഷണ  പ്രവൃത്തനികേള,  വലനിയ  ഉഹൗട്ടുപുര,  ചചറനിയ
ഉഹൗട്ടുപുരയുചട ഭഭാഗനികേ സലരക്ഷണപണനികേള,  കുളങ്ങളുചട നവതീകേരണല,  സന്ദര്ശകേര്ക്കുള
അടനിസഭാന  സഹൗകേരലങ്ങള,  കവപനിനമൂടട്ട്  മഭാളനികേയുചട  സലരക്ഷണപണനികേള
എനനിവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പത്മനഭാഭപുരല ചകേഭാടഭാരവളപനിനട്ട് ചവളനിയനിലഭായനി ഏകേകദശല 12.5 ചസന്റെട്ട്
ഭൂമനിയുചട  കുറവട്ട്  വനനിട്ടുളതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  സലല  കകേരള
തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാരുകേളുചട  പ്രതനിനനിധനികേള  കചര്നട്ട്  സര്കവ  നടത്തുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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തുണനിടപറമ്പനില് മനിശകഭഭാജൈന സ്മഭാരകേല

174(1178)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് തുറമുഖവല
മറ്റ്യൂസനിയവല പുരഭാവസ്തു സലരക്ഷണവല വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചരനിത്രത്തനില് ഇടല കനടനിയ മനിശകഭഭാജൈനല നടന പളനിപ്പുറല പഞഭായത്തനിചല
തുണനിടപറമ്പനില്  പ്രകദശത്തട്ട്  മുസനിരനിസട്ട്  ലപതൃകേ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി
അനുകയഭാജൈലമഭായ സ്മഭാരകേല നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

സകഹഭാദരന അയ്യെപചന്റെ കനതൃതസത്തനില് മനിശകഭഭാജൈനത്തനിനട്ട് തുടക്കല കുറനിച
പളനിപ്പുറല  പഞഭായത്തനിചല  തുണനിടപറമ്പനില്  മുസനിരതീസട്ട്  ലപതൃകേ  സലരക്ഷണ
പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി മനിശകഭഭാജൈന സ്മഭാരകേല നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് മൂനട്ട് ചസന്റെട്ട്
ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുവഭാന  ടൂറനിസല  വകുപട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല  ടനി  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുനതനിനുള
നടപടനികേളക്കഭായനി റവനറ്റ്യൂ വകുപനിചന സമതീപനിക്കുകേയുല ചചയനിട്ടുണട്ട്.

ചരനിത്ര സ്മഭാരകേങ്ങളുചട സലരക്ഷണല

175(1179)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവല  മറ്റ്യൂസനിയവല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) ചരനിത്രസ്മഭാരകേങ്ങള സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലസഭാനത്തട്ട് എവനിചടചയങ്കേനിലല ലപതൃകേമറ്റ്യൂസനിയല പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

ഇചലങ്കേനില് ഇത്തരത്തനിലള മറ്റ്യൂസനിയങ്ങള സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കേനില്

ഏചതലഭാല സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് മറ്റ്യൂസനിയങ്ങളനി ല് ഏര്ചപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) കകേരളത്തനിചല പ്രധഭാന ചരനിത്രസ്മഭാരകേങ്ങള ജൈനില തനിരനിച്ചു വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) 1968-ചല കകേരള പ്രഭാചതീന സ്മഭാരകേ പുരഭാവസ്തു സകങ്കേത പുരഭാവശനിഷ

നനിയമപ്രകേഭാരല 100 വര്ഷത്തനികലചറയഭായനി നനിലനനില്ക്കുന ചരനിത്രപരവല പുരഭാവസ്തു

ശഭാസ  സലബനമഭായ,  കേലഭാശനിലപരമഭായ,  കേഹൗതുകേപരമഭായ  എടുകപഭാ  നനിര്മ്മേഭാണകമഭാ

ഗുഹകയഭാ പഭാറകമലള ശനിലകമഭാ ശനിലഭാലനിഖനിതകമഭാ,  ശ്മശഭാനകമഭാ എനനിവ പുരഭാവസ്തു
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വകുപട്ട് സലരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമഭാക്കനി സലരക്ഷനിക്കുന.  ഇത്തരല സലരക്ഷനിത സ്മഭാരകേങ്ങളുചട

സലരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  പുതനിയതഭായനി  ശദയനില്ചപടുന  സ്മഭാരകേങ്ങളുചട

സലരക്ഷണത്തനിനഭായുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭാണട്ട്  പുരഭാവസ്തു  വകുപട്ട്  നനിര്വഹനിച്ചുവരുനതട്ട്.

കൂടഭാചത ഓകരഭാ ജൈനിലയനിചലയുല തനതട്ട് ലപതൃകേല അതഭാതട്ട് ജൈനിലയനില് ദര്ശനിക്കുനതനികലക്കട്ട്

ഓകരഭാ  ജൈനിലയനിലല  ജൈനിലഭാതല  പുരഭാവസ്തു  ലപതൃകേ  മറ്റ്യൂസനിയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന

പദതനി  പുരഭാവസ്തു  വകുപട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുന.  ഇതുവചര  8  ജൈനിലകേളനില് മറ്റ്യൂസനിയല

സജതീകേരനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പുരഭാവസ്തു  വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനിലള  179  സലരക്ഷനിത സ്മഭാരകേങ്ങളുചട
പടനികേ അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

കലഭാകഫഭാര് ബസട്ട് സര്വതീസുകേള

176(1180)  ശതീ  .    എന  .    ഷലസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് സര്വതീസനിനഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള കലഭാകഫഭാര്  എ.സനി.
ബസ്സുകേളുചട  ആചകേ  എണല  എത്രയഭാചണനട്ട്  ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;  ഇതനില്
സര്വതീസുകേള നടത്തുനവ എത്രയഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പല ഡനികപഭാകേളനിലല ബസ്സുകേള കകേടഭായനി കേനിടക്കുനതനിനഭാൽ സര്വതീസട്ട്
മുടങ്ങുന വനിവരല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില്  ആയതു  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള കലഭാകഫഭാര് എ.സനി. ബസ്സുകേളുചട ആചകേ
എണല  190  ആണട്ട്.  4-7-2016-ചല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  ഇവയനില്  160  എണല
സര്വതീസട്ട് നടത്തുനവയഭാണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിമൂലല കവഭാളകവഭായുചട കകേരളത്തനിചല ഡതീലറഭായ
M/s Vista Driveline Motors-നട്ട് ചസയര് പഭാര്ട്സട്ട് വഭാങ്ങനിയ ഇനത്തനിലല റനിപയറുകേള
നടത്തനിയ ഇനത്തനിലല യഥഭാസമയല പണല നല്കുനതനിനട്ട് ചസയര് സഭാധനിക്കഭാത്തതനിചന
തുടര്നട്ട് അവരുചട കസവനല പൂര്ണമഭായുല ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാന കേഴെനിയഭാഞ്ഞതനിനഭാല് ടനി

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ബസ്സുകേള സമയബനനിതമഭായനി നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസല കനരനിടനിരുന.
ഇകപഭാള ടനി പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുകേയുല വഭാഹനങ്ങള നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല ചചയനിട്ടുണട്ട്.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുണഭായ നഷല

177(1181) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജൈന :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാല :
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2004  മുതല്  2016  വചര  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യ്കുണഭായ  ചമഭാത്തല
നഷല എത്രയഭാചണനല ഈ കേഭാലയളവനില് ഓകരഭാ വര്ഷവല ഉണഭായ നഷല എത്ര
വതീതമഭാചണനട്ട് വര്ഷല തനിരനിചട്ട് പ്രകതലകേല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാപനല  നഷത്തനിലഭാകേഭാനുള  കേഭാരണങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  പഠനല
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങ്കേനില് എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) മനികേച സഞഭാര സുഖമുള ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനട്ട് പദതനിയുകണഭാ;
എങ്കേനില്  എചന്തെലഭാല  മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്  യഭാത്രഭാ  ബസ്സുകേളനില്  വരുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  അടനിയന്തെരമഭായനി  നനിരത്തുകേളനില്  നനിനല  പനിനവലനികക്കണ  എത്ര
ബസ്സുകേള ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.- യട്ട് ഉചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  വഭാര്ഷനികേ  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  2004-05
മുതലള നഷല കകേഭാടനി രൂപയനില്

2004-05 - 150.07

2005-06 - 195.84

2006-07 - 159.40

2007-08* - നഷമനില.

2008-09 - 114.42

2009-10 - 237.95
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2010-11 - 381.62

2011-12 - 414.79

2012-13 - 508.22

2013-14 - 583.90**

2014-15 - 621.28**

2015-16 - 613.14**

2004 മുതല് 2016 വചരയുള നഷല 4844.21 കകേഭാടനി രൂപ.

* 2007-08-408.62  കകേഭാടനി  രൂപ ലഭാഭല.   (സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നല്കകേണ കുടനിശനികേ
569.31 കകേഭാടനി രൂപ എഴുതനിത്തളനിയതനിനഭാലഭാണട്ട് ടനി വര്ഷല ലഭാഭമുണഭായതട്ട്.)

** തഭാല്കേഭാലനികേ കേണക്കട്ട്.

(ബനി) പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദമഭായ കുറനിപട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  ദതീര്ഘദൂര  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി  കൂടുതല്  സുഖപ്രദമഭായ  യഭാത്ര  പ്രദഭാനല

ചചയ്യുന  10  മളടനി  ആകനില് കവഭാളകവഭാ ബസുകേളുല  18  മളടനി  ആകനില് സഭാനനിയ

ബസുകേളുല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കട്ട് നനിലവനിലണട്ട്.  കൂടുതല് യഭാത്രക്കഭാര് ഇത്തരല

സര്വതീസുകേചള ആശയനിക്കുനതഭായനി കേഭാണുന.  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല ലഭലമഭാകുന

മുറയട്ട് ഇത്തരത്തനിലള കൂടുതല് ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുള നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് പതനിമൂനട്ട്  വര്ഷത്തനിനുകമല് പഴെക്കമുള

അടനിയന്തെരമഭായനി പനിനവലനികക്കണ 80 ബസുകേളുണട്ട്.

മുടങ്ങുന ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസുകേള

178(1182)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജൈഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട പത്തനലതനിട ഡനികപഭായനില് ജൈതീവനക്കഭാരുചട എണല
കുറവഭായതനിനഭാല്  സര്വതീസുകേള  മുടങ്ങുനതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത
സഭാഹചരലത്തനില്  ഡനികപഭായനിചല  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനിട്ടുകണഭാചയനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

ജൈതീവനക്കഭാരനില് ചനിലര് അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി കജൈഭാലനിക്കട്ട് ഹഭാജൈരഭാകേഭാതനിരനിക്കുന

ദനിവസങ്ങളനില്  സര്വതീസുകേള  മുടങ്ങഭാറുണട്ട്.  പത്തനലതനിട  യൂണനിറട്ട്  ഉളചപചട

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. -യുചട എലഭാ യൂണനിറ്റുകേളനില് നനിനല ലഭനിക്കുന ഒഴെനിവകേളുചട

റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുനതട്ട്.  ചമക്കഭാനനിക്കല്,  കേണക്ടര് വനിഭഭാഗല ജൈതീവനക്കഭാരുചട

ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ലഡ്രൈവര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട കേടബഭാധലത

179(1183) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുള കേടബഭാദലത എത്രചയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചപനഷനുല  ശമ്പളത്തനിനുമഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഒരു  മഭാസല
ചചലവഭാക്കുന തുകേ ഇനല തനിരനിചട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  31-3-2016-ചല  കേണക്കുപ്രകേഭാരല  ആചകേ  2596.24  കകേഭാടനി  രൂപ
ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് മുതല് ഇനത്തനില് നല്കേഭാനുണട്ട്.

(ബനി) 2016 ജൂണ് മഭാസചത്ത കേണക്കനുസരനിചട്ട് ശമ്പളത്തനിനട്ട് പ്രതനിമഭാസല 80
കകേഭാടനി  രൂപയുല  ചപനഷന  നല്കുനതനിനട്ട്  പ്രതനിമഭാസല  52.5  കകേഭാടനി  രൂപയുല
ആവശലമഭാണട്ട്.

ചകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യനില് നനിനല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. എടുത്ത വഭായ്പ

180(1184)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.  റനി.  ഡനി.  എഫട്ട്.  സനി.  രൂപതീകൃതമഭായ കശഷല നഭാളനിതുവചര എത്ര
കകേഭാടനി രൂപ ചകേ. എസ് . ആര്. ടനി. സനി. വഭായ്പ എടുത്തനിട്ടുചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ശതമഭാനല  പലനിശയഭാണട്ട്  വഭായ്പ  എടുത്തനിട്ടുളചതനല  ഇതനില്
പലനിശയനിനത്തനിലല മുതല് ഇനത്തനിലല എത്ര രൂപ ഇതുവചര തനിരനിചടചനിട്ടുചണനല
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ചകേ.  റനി.  ഡനി.  എഫട്ട്.  സനി.-യുചട കേണക്കു പ്രകേഭാരല ഇനനി എത്ര രൂപ
ചകേ. എസ് . ആര്. ടനി. സനി. തനിരനിചകേ അടയഭാനുചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ചകേ.  എസ് .  ആര്.  ടനി.  സനി.  തനിരനിചകേ  അടച  തുകേ  കൂടുതലഭാചണനട്ട്
അക്കഹൗണന്റെട്ട് ജൈനറല് കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) എങ്കേനില് കൂടുതലടച തുകേ തനിരനിചകേ ഈടഭാക്കുനതനിനട്ട് ഇതു വചര എചന്തെലഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട് ചകേ. എസ് . ആര്. ടനി. സനി. സസതീകേരനിചചതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചകേ.റനിഡനി.എഫട്ട്.സനി.  രൂപതീകൃതമഭായ  കശഷല  നഭാളനിതുവചര  4264.04
കകേഭാടനി രൂപ ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. വഭായ്പ എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 7.75%  മുതല്  16.25%  വചരയുള വനിവനിധ പലനിശ നനിരക്കുകേളനിലഭാണട്ട്
വഭായ്പകേള ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഇതനില് മുതലനിനത്തനില് 3637.62 കകേഭാടനി രൂപയുല
പലനിശയനിനത്തനില് 1120.54 കകേഭാടനി രൂപയുല തനിരനിചടചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിചല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  മുതലനിനത്തനില്  626.42  കകേഭാടനി  രൂപ
തനിരനിചകേ അടയവഭാനുണട്ട്.  കലഭാണ് അക്കഹൗണട്ട് റതീവര്ക്കട്ട് ചചയതനിനുകശഷല മഭാത്രകമ
എഗനിചമന്റെട്ട്  അനുസരനിച്ചുല  കകേഭാസട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫണനിചന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുല  എത്ര
തുകേ ഇനനി തനിരനിചടക്കഭാനുചണനട്ട് ക്രമചപടുത്തഭാന കേഴെനിയൂ.

(ഡനി&ഇ) പലനിശയനിനത്തനില് തനിരനിചടച തുകേ കൂടുതലഭാചണനട്ട് കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  ചകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്
നനിനല  ഇഹൗടഭാക്കുന  പലനിശ  കകേഭാസട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫണട്ട്സനിചനഭാപല  0.50%  ലഭാഭല
കൂടനികചര്ത്ത നനിരക്കനില് മഭാത്രകമ നനിശ്ചയനിക്കഭാവൂ  എനട്ട്  വലവസ ചചയനിരനിക്കുന.
എനഭാല് ചകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  കൂടുതല് നനിരക്കനിലഭാണട്ട് പലനിശ ഇഹൗടഭാക്കുനചതനഭാണട്ട്
അക്കഹൗണന്റെട്ട്  ജൈനറല്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനിരനിക്കുനതട്ട്.  അക്കഹൗണന്റെട്ട്  ജൈനറലനിചന്റെ
കേചണത്തല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. അന്തെര് സലസഭാന സര്വതീസുകേള

181(1185) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജൈനി  .   എസട്ട്  .   ജൈയലഭാല് :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാല :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  അന്തെര് സലസഭാന സര്വതീസുകേള നടത്തുനകണഭാ;
ഉചണങ്കേനില് എത്ര സര്വതീസുകേളഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യട്ട്  എത്ര കലഭാ കഫഭാര് എ.സനി.  ബസ്സുകേളുചണനല
ഇവയനില് ഗതഭാഗത കയഭാഗലമഭായ എത്ര ബസ്സുകേളുചണനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യകവണനി  എത്ര സഭാനനിയ  മഹഭാരഭാജൈഭാ  ബസ്സുകേള
വഭാങ്ങനിചയനല  ഇവയനില്  എത്രചയണല  നനിലവനില്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനചണനല
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സഭാനനിയ  ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങനിയതനില്  ക്രമകക്കടുകേള  നടനതഭായനിട്ടുള
ആകക്ഷപല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങ്കേനില് ഇത്തരല ക്രമകക്കടുകേളചക്കതനിചര
എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.  നനിലവനില് 355 അന്തെര് സലസഭാന സര്വതീസുകേള നടത്തുനണട്ട്.

(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട സബ്സനിഡനിയറനി കകേഭാര്പകറഷനഭായ കകേരള
അര്ബന കറഭാഡട്ട് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ കേതീഴെനില് 190  എ.സനി.  കലഭാകഫഭാര്
ബസ്സുകേളുണട്ട്. 4-7-2016-ചല കേണക്കനുസരനിചട്ട് ഇവയനില് 160 എണല ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാണട്ട്.

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  18  സഭാനനിയ  ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
4-7-2016-ചല  കേണക്കുപ്രകേഭാരല  ആകനിഡന്റെനില്ചപട  ഒരു  ബസട്ട്  ഒഴെനിചകേ  17
ബസ്സുകേളുല സര്വതീസട്ട് നടത്തുനണട്ട്.

(ഡനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സഭാനനിയ ബസ്സുകേള വഭാങ്ങനിയതനില് ക്രമകക്കടുകേള
നടനതഭായനി  പത്രമഭാധലമങ്ങളനില്  റനികപഭാര്ടട്ട്  വനതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കകേരളഭാ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഇ-ചപ്രഭാകേറ്റ്യൂര്ചമന്റെട്ട്
സലവനിധഭാനത്തനിലൂചട  എലഭാ  ചടണര്  നടപടനിക്രമങ്ങളുല  പഭാലനിചഭാണട്ട്  സഭാനനിയ
ബസ്സുകേള വഭാങ്ങനിയതട്ട്.  ഇഹൗ ദര്ഘഭാസനില് കയഭാഗലത കനടനിയ കവഭാളകവഭാ, സഭാനനിയ
എനതീ  രണട്ട്  കേമ്പനനികേളനില്  ഏറവല  കുറഞ്ഞ  വനില  വഭാഗഭാനല  ചചയ  സഭാനനിയ
കേമ്പനനിയനില്  നനിനഭാണട്ട്  ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങനിയതട്ട്.  എങ്കേനിലല  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
വലകമഭായ പരഭാതനികേള ലഭനിചഭാല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ചഷഡറ്റ്യൂളുകേളുല സര്വതീസുകേളുല കുറയനതട്ട്
സലബനനിചട്ട്

182(1186)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല്,  കേനിളനിമഭാനൂര് എനതീ ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനില്
നനിനല നനിരന്തെരല  ചഷഡറ്റ്യൂളുകേളുല  സര്വതീസുകേളുല  ചവടനിക്കുറയനതഭായ ആകക്ഷപല
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പനിനഭാക്കവനിഭഭാഗത്തനിലല  പടനികേജൈഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ഉളചപടവര്
കൂടുതലഭായനി  അധനിവസനിക്കുനതുല കദശസഭാല്കൃത റൂട്ടുകേള മഭാത്രമുളതുമഭായ പ്രസ്തുത
കമഖലയനില്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  കസവനല  ലഭലമഭാക്കഭാന  എചന്തെലഭാല
നടപടനികേള ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇല.  ആറനിങ്ങല്,  കേനിളനിമഭാനൂര് ഡനികപഭാകേളനില് നനിനല ചഷഡറ്റ്യൂളുകേള
ഒനല ചവടനിക്കുറചനിടനില.

(ബനി)  ഇഹൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷല ആറനിങ്ങല് യൂണനിറനില്
നനിനല പുതുതഭായനി സഭായനിഗഭാമല - പഭാകലഭാടട്ട് റൂടനിലല വക്കല - കുളത്തൂപ്പുഴെ റൂടനിലല രണട്ട്
പുതനിയ  സര്വതീസുകേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേനിളനിമഭാനൂര്  ഡനികപഭായനില്  നനിനല
ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനികലക്കട്ട്  ധഭാരഭാളല  ടനിപ്പുകേള  അയയനണട്ട്.  പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗത്തനിലല
പടനികേജൈഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ഉളചപടവര്  അധനിവസനിക്കുന  സലങ്ങളനികലക്കുള
സര്വതീസുകേള സനിരമഭായനി അയയന കേഭാരലത്തനില് പ്രകതലകേ ശദ ചചലത്തുനതഭാണട്ട്.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി./ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.

183(1187) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യല ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യല എത്ര ബസ്സുകേള വതീതമുണഭായനിരുനചവനല
എത്ര  കചസനിസ്സുകേള  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനുല
അവകശഷനിചനിരുനചവനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-ല് യു.ഡനി.എഫട്ട്.  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള ഇവ എത്ര ആയനിരുന
എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2011-ല് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട കേടല എത്രയഭായനിരുചനനല 2016-ല്
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള കേടല എത്രയഭായനിരുചനനല യു.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  എത്ര തുകേ എവനിടുചനലഭാല  കേടല
വഭാങ്ങനിചയനല പലനിശ എത്ര ശതമഭാനചമനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി./ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട ടനിക്കറട്ട് നനിരക്കട്ട് എത്രയഭായനിരുചനനല
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  2016-ല്  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള  ഇവയുചട  ടനിക്കറട്ട്



238      കകേരള നനിയമസഭ                         ജൂചചല 12, 2016

നനിരക്കട്ട്  എത്രയഭായനിരുചനനല  എത്ര  പ്രഭാവശലമഭായനി  എത്ര  ശതമഭാനല  വര്ദനവട്ട്
ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനുമുണഭായനി എനല വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഏതു  സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്  ടനിക്കറട്ട്  നനിരക്കനില്  ചസസട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്  എനല ഇതുവഴെനി യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എത്ര തുകേ ലഭനിച്ചു
എനല അതനില് എത്ര തുകേ എന്തെനിചനലഭാമഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചു എനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) കേഴെനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഭരണ കേഭാലത്തട്ട് ഏചതലഭാല മഭാസല കൃതലമഭായനി
ചപനഷന  നല്കേനി  എനല,  എത്ര  കപര്  ചപനഷന  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധലത  മൂലല  ആത്മഹതല  ചചയ്തു  എനല,  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള  എത്ര
കേഭാലചത്ത ചപനഷന കുടനിശനികേ ഉണഭായനിരുന എനല വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  5725  ബസുകേളുല  ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  212
ബസുകേളുമുണഭായനിരുന.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള  വഭാങ്ങനിയ
ഷഭാസനികേളനില് 30 എണല കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി അവകശഷനിചനിട്ടുണഭായനിരുനള്ളൂ.
ജൈനറല  ഒനഭാലഘട പദതനി പ്രകേഭാരല  ലഭനികക്കണ  320  ബസുകേളനില്  108  എണല
ലഭനിക്കഭാനുണഭായനിരുന.

(ബനി) 2016-ല് യു.ഡനി.എഫട്ട്. അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള ചകേ. എസട്ട്. ആര്. ടനി. സനി.-യുചട
കേതീഴെനില്  5759  ബസുകേളുല ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.യുചട കേതീഴെനില്  603  ബസുകേളുമുണഭായനിരുന.
2016-ല്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള  വഭാങ്ങനിയ  ഷഭാസനികേളനില്  561
എണല  കബഭാഡനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  അവകശഷനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.  ജൈനറല
രണഭാലഘട പദതനി പ്രകേഭാരല ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ലഭനികക്കണ 400 ബസുകേളനില്
117 എണല ലഭനിക്കഭാനുണഭായനിരുന.

(സനി) 2011-ചല വഭാര്ഷനികേ കേണക്കനുസരനിചട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട

കേടല  1245.93  കകേഭാടനി  രൂപയഭാകുന.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്

ചകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യനില് നനിനല  12.90%  മുതല്  16.25%  വചരയുള വനിവനിധ

പലനിശ നനിരക്കുകേളനില്  2619.50  കകേഭാടനി രൂപയുല ഹഡ്കകേഭായനില് നനിനല  10.75%

പഭാലക്കഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളല  ജൈനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനല  12%  പലനിശ

നനിരക്കനില് യഥഭാക്രമല  243  കകേഭാടനി,  141  കകേഭാടനി രൂപയുല,  കകേരള കസറട്ട് പവര്  &

ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചര് ഫനിനഭാനസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിനല 12.5% പലനിശ നനിരക്കനില്

50  കകേഭാടനി  രൂപയുല  വനിവനിധ  ബഭാങ്കുകേളുചട  കേണ്കസഭാര്ഷലല  മുകഖന  കുറഞ്ഞ
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പലനിശനനിരക്കനില്  (12%-ല്  തഭാചഴെ)  1300  കകേഭാടനി  രൂപയുല  എസട്ട്.ബനി.റനി.യനില്

നനിനല  കുറഞ്ഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില്   (12%-ല്  തഭാചഴെ)  140  കകേഭാടനി  രൂപയുല

വഭായ്പയഭായനി കേടല വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. ടനി വഭായ്പയനില് 3084.88 കകേഭാടനി രൂപ 2011-2016

കേഭാലയളവനില് തനിരനിചകേ അടയകേയുല പലനിശ പൂര്ണമഭായുല ചകേഭാടുത്തട്ട് തതീര്ക്കുകേയുല

ചചയതനിനുകശഷല  31-3-2016-ല്  വനിവനിധ  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി

2596.24 കകേഭാടനി രൂപ ഇനനിയുല ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുണട്ട്.

(ഡനി)  2011-ല്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാഴുള

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി./ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.  ടനിക്കറട്ട്  നനിരക്കുകേള  അനുബനല-1

ആയുല  2016-ല്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാഴുള  ടനിക്കറട്ട്

നനിരക്കുകേള  അനുബനല-2  ആയുല  ഇതനിനനിചട  മൂനട്ട്  പ്രഭാവശലല  വരുത്തനിയ

വര്ദനവനിചന്റെ വനിവരങ്ങള അനുബനല-3 ആയുല കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഇ) 1-4-2015 മുതല് യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരഭാണട്ട് ടനിക്കറട്ട് നനിരക്കനില് ചസസട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  ഇതനിലൂചട 31-5-2016 വചര 89,68,27,758 രൂപ (എണ്പത്തനി

ഒനപതട്ട്  കകേഭാടനി  അറുപത്തനി എടട്ട്  ലക്ഷത്തനി ഇരുപത്തനി ഏഴെഭായനിരത്തനി എഴുന്നൂറനി

അനപത്തനിചയടട്ട് രൂപ) യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്

ലഭനിച്ചു.  ഇഹൗ തുകേയനില് നനിനല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസനില് ടനിക്കചറടുത്തട്ട് യഭാത്ര

ചചയ്യുകമ്പഭാള  അപകേടത്തനില്ചപടുന  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഹൗജൈനല  ഇനഷസറനസട്ട്

പരനിരക്ഷ (പരമഭാവധനി പത്തട്ട് ലക്ഷല രൂപ) നല്കുകേയുല ഡനികപഭാകേളനില് യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുള

അടനിസഭാന സഹൗകേരല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുല

ബഭാക്കനിവന  തുകേ  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  നനിനട്ട്  റനിടയര്  ചചയവര്ക്കട്ട്

ചപനഷന വനിതരണല ചചയ്യുനതനിനട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുല ചചയ്തു.  അപകേടത്തനില്ചപട

യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് ഇനഷസറനസട്ട് ഇനത്തനില് 3,29,719 രൂപ നല്കുകേയുല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

ചചലവഴെനിച തുകേയനില് 1,25,696 രൂപ ലഭലമഭാക്കുകേയുല ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(എഫട്ട്)  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  2011  ജൂണ്  മുതല്  2013
ജൈനുവരനി വചരയുല 2013  കമയട്ട് മുതല് 2013  നവലബര് വചരയുല  2015  ജൂണ് മുതല്
2016  കമയട്ട്  വചരയുല  ചപനഷന  പൂര്ണമഭായുല  കൃതലമഭായുല  നല്കേനിയനിരുന.
ചപനഷന  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലതമൂലല  ആത്മഹതല  ചചയവരുചട
വനിവരല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ലഭലമല. യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരല
ഒഴെനിയുകമ്പഭാള ചകേ.എസട്ട്.ആര്. ടനി.സനി.-യനില് ചപനഷന കുടനിശനികേയനിലഭായനിരുന.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



240      കകേരള നനിയമസഭ                         ജൂചചല 12, 2016

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. പഭാകലഭാടട്ട് ഡനികപഭായനില് കൂടുതല് ബസ്സുകേള

അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി

184(1188) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  പഭാകലഭാടട്ട് ഡനികപഭായനില് നനിനട്ട് ഓപകററട്ട് ചചയ്യുന

സര്വതീസുകേള എത്രയഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സര്വതീസുകേള നടത്തുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ ബസുകേളുചട എണല

എത്രയഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസസ്തുത ഡനികപഭായനില് നനിലവനില് എത്ര ബസുകേളഭാണുളചതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ഡനികപഭായനിചല  മുഴുവന സര്വതീസുകേളുല  സുഗമമഭായനി  ഓപകററട്ട്

ചചയ്യുനതനിനട്ട് കുറവള ബസുകേളുചട എണല എത്രയഭാചണനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) ബസുകേളുചട എണത്തനിലള കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുല, പുതനിയ സര്വതീസുകേള

ആരലഭനിക്കുനതനിനുല ആവശലമഭായ ബസുകേള പുതുതഭായനി അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തെര

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. പഭാകലഭാടട്ട് ഡനികപഭായനില് നനിനട്ട് 34 സര്വതീസുകേള

ഓപകററട്ട് ചചയ്യുന.

(ബനി)  പഭാകലഭാടട്ട്  ഡനികപഭായനില്  3  ജൈനറല ചഷഡറ്റ്യൂള ഉളചപചട  40  സര്വതീസുകേളഭാണുളതട്ട്.

ഇഹൗ സര്വതീസുകേള നടത്തുനതനിനട്ട് ചസയര് ബസ്സുകേളുളചപചട 44 ബസ്സുകേള ആവശലമഭാണട്ട്.

(സനി) പഭാകലഭാടട്ട് ഡനികപഭായനില് 3 ജൈനറല ബസുകേള ഉളചപചട 40 ബസ്സുകേളുണട്ട്.

(ഡനി) പഭാകലഭാടട്ട് ഡനികപഭായനില് നനിലവനില് 4 ചസയര് ഓര്ഡനിനറനി ബസുകേളുചട

കുറവണട്ട്.

(ഇ) പുതനിയ ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന മുറയട്ട് കുറവള ബസുകേള നല്കുന

കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുനതുല പുതനിയ സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.
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ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളനില് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സഹൗജൈനലയഭാത്ര

185(1189)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  ഒന  മുതല്  പനണട്ട്  വചരയുള  കഭാസ്സുകേളനില്
പഠനിക്കുന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളനില് സഹൗജൈനലയഭാത്ര
അനുവദനിചട്ട് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങ്കേനില് ഏചതലഭാല  തരല ബസ്സുകേളനിലല റൂട്ടുകേളനിലമഭാണട്ട്  സഹൗജൈനല
യഭാത്ര അനുവദനിചനിട്ടുളചതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മലപ്പുറല ജൈനിലയനില് പ്രസ്തുത ആനുകൂലലല ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി 2016 ജൂണ്
മഭാസത്തനില് യഭാത്ര ചചയ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുചട എണല ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലസഭാനചത്തഭാടഭാചകേയുള  എലഭാ  റൂട്ടുകേളനിലല  ടഹൗണ്  ടു  ടഹൗണ്
ഒഴെനിചകേയുള  എലഭാത്തരല  ഓര്ഡനിനറനി  സര്വതീസുകേളനിലല  സഹൗജൈനലയഭാത്ര
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 573 വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

186(1190) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജൈഷട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനത്തനില്  അടുത്ത
കേഭാലത്തട്ട്  കേഭാരലമഭായ  കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്  അതനിചന്റെ  കേഭാരണചമചന്തെനട്ട്
അവകലഭാകേനല ചചയ്യുകേയുണഭാകയഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വരുമഭാനല  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി  എചന്തെഭാചക്ക  ഊര്ജനിത  ശമങ്ങള
നടത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിയനതട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ചപനഷന  മുടങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ
ധനസഹഭായല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

923/2017.
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(ഡനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഉപകയഭാഗനിക്കുന ഇനനത്തനികനലള വനിലന
നനികുതനിയനിനത്തനിലല ചസസട്ട് ഇനത്തനിലമഭായനി എത്ര തുകേ പ്രതനിമഭാസല ലഭനിക്കുനചണനട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനത്തനില്  അടുത്ത  കേഭാലത്തഭായനി  കുറവണഭായനിട്ടുണട്ട്.
പസട്ട്  ടു  വചരയുള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  സഹൗജൈനല  യഭാത്ര  അനുവദനിചതുല
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  എലഭാ  ഒഭാര്ഡനിനറനി  സര്വതീസുകേളനിചലയുല  നനിരക്കുകേളനില്
ഒരു രൂപയുചട കുറവട്ട് വരുത്തനിയതുമഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട് പ്രധഭാന കേഭാരണമഭായനി കേരുതുനതട്ട്.

(ബനി)  അന്തെര്സലസഭാന  സര്വതീസുകേള  ഉളചപചടയുള  സര്വതീസുകേള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട് സഭാനനിയ, മളടനി ആകനില് കപഭാലള
സര്വതീസുകേള ആരലഭനിചതട്ട്.   അന്തെര്സലസഭാന സര്വതീസുകേളനില് ചഫകനി നനിരക്കട്ട്
ഏര്ചപടുത്തനിയതനിനുകശഷല  അത്തരല  സര്വതീസുകേളനില്  നനിനള  വരുമഭാനല
ചമചചപടനിട്ടുണട്ട്.  അകതഭാചടഭാപല ഡതീസലനിനട്ട് അടുത്ത കേഭാലത്തഭായനി വനില വര്ദനിച
സഭാഹചരലത്തനില് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഓര്ഡനിനറനി ബസുകേളനിചല നനിരക്കട്ട് കുറച
നടപടനി  പനിനവലനിചഭാല്  വരുമഭാന  വര്ദനവണഭാകുനതഭാണട്ട്.  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിച്ചുല  ലഭാഭകേരമഭായ  ചഷഡറ്റ്യൂളുകേള  മുടങ്ങഭാചത  ഓപകററട്ട്  ചചയ്തുല  വരുമഭാന
വര്ദനവട്ട് ഉണഭാക്കഭാനുള ശമങ്ങളുല നടക്കുന.

(സനി) പഭാന ഇനത്തനിലല കനഭാണ് പഭാന ഇനത്തനിലല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
മതനിയഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(ഡനി)  വനില്പന നനികുതനി ഇനത്തനില് 3.87 കകേഭാടനി രൂപയുല ചസസട്ട് ഇനത്തനില്
6.5  കകേഭാടനി രൂപയുല ഉളചപചട ആചകേ പ്രതനിമഭാസല ശരഭാശരനി  10.37  കകേഭാടനി രൂപ
ലഭനിക്കുനണട്ട്. 

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല ജൈതീവനക്കഭാരുചടയുല ബസുകേളുചടയുല എണല

187(1191) ശതീ  .   ചനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ആചകേ  എത്ര  ജൈതീവനക്കഭാരുചണനല,
ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലമുള  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  എണല  എത്രചയനല,  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലല,  എല പഭാനലകേളനിലമഭായനി  എത്ര ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള വതീതല
കജൈഭാലനി ചചയ്യുനചണനല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  ആചകേ എത്ര ബസ്സുകേളുചണനല
ഇതനില്  ഗതഭാഗത  കയഭാഗലമഭായ  എത്ര ബസ്സുകേളുചണനല  ഇവയനില്  എത്രചയണല
ഓപകററട്ട് ചചയ്യുനചണനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓപകററട്ട്  ചചയ്യുന ബസ്സുകേളുചട  എണവമഭായനി  തടനിച്ചു  കനഭാക്കുകമ്പഭാള
ഒരു ബസനിനട്ട് ശരഭാശരനി എത്ര ജൈതീവനക്കഭാരുചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ബസ്സുകേളുചട  എണല  വര്ദനിപനിചട്ട്  കൂടുതല്  റൂട്ടുകേളനികലക്കട്ട്  സര്വതീസട്ട്
ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെങ്കേനിലല പദതനികേളുകണഭാ; ഉചണങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കമയട്ട്  2016-ചല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്
36,060  സനിരല  ജൈതീവനക്കഭാരുല  8682  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജൈതീവനക്കഭാരുല  ഉളചപചട
44,742 ജൈതീവനക്കഭാരുണട്ട്.

      സനിരല ജൈതീവനക്കഭാര്  :

ഓഫതീസര്മഭാര് - 217

മനിനനിസതീരനിയല് സഭാഫട്ട് - 2,166

കസഭാര് സഭാഫട്ട് - 228

സനിവനില് - 6

കസഷന മഭാസര്/ഇനചസക്ടര് - 1,073

കേണക്ടര് - 12,394

ചവഹനിക്കനിള സൂപര്ലവസര്/
ചഹഡട്ട് ചവഹനിക്കനിള സൂപര്ലവസര് - 281

ലഡ്രൈവര് - 14,002

ചമക്കഭാനനിക്കട്ട് - 5,693

                                  ആചകേ - 36,060

ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് - 1,346

എലപഭാനല് - 7,336

                                   ആചകേ - 8,682
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(ബനി) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ആചകേ ബസട്ട് - 5,796

ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭായവ - 5,023

ഓപകററട്ട് ചചയ്യുനവ - 4,867

ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി. ആചകേ ബസട്ട് - 603

ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭായവ - 466

ഓപകററട്ട് ചചയ്യുനവ - 435

(സനി) ഓപകററട്ട് ചചയ്യുന ബസുകേള - 5,302

ആചകേ ജൈതീവനക്കഭാര് - 44,742

ഒരു ബസനിനട്ട് ശരഭാശരനി ജൈതീവനക്കഭാര് - 8.44

(ഡനി) ബസ്സുകേളുചട എണല വര്ദനിപനിചട്ട് ചപഭാതുഗതഭാഗത സലവനിധഭാനല കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  തലത്തനിലല സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലല
ഒകടചറ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുനണട്ട്. ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട പ്രവര്ത്തനല
വനിപുലതീകേരനിക്കുകേ  എനതുകൂടനി  ലക്ഷലമനിടഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിചല  ഫഭാസട്ട്  പഭാസഞര്
മുതല്  മുകേളനികലക്കുള  241  സര്വതീസുകേള  നടത്തുനതനിനുള  അവകേഭാശല
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  നനിജൈചപടുത്തനിചക്കഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുളതട്ട്.  അതനിനപ്രകേഭാരല  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഇതനിനകേല  208
സസകേഭാരല  സൂപര്  കഭാസട്ട്  റൂട്ടുകേള  ഏചറടുത്തട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  സര്വതീസുകേള
കൃതലതകയഭാചട  നടത്തുനതനിലൂചട  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  വരുമഭാനല
വരുലദനിവസങ്ങളനില്  ചമചചപടുചമനഭാണട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  അകതഭാചടഭാപല
അന്തെര്സലസഭാന  റൂട്ടുകേളനിചല  യഭാത്രഭാകകശല  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  കേര്ണഭാടകേ
സലസഭാനവമഭായനി  12294  കേനി.മതീ.  ദൂരല കേര്ണഭാടകേയനില് അധനികേമഭായനി  സര്വതീസട്ട്
നടത്തുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില് ധഭാരണഭാപത്രത്തനില് ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട്
വനിജഭാപനല  ആകുനകതഭാടുകൂടനി  കൂടുതല്  സര്വതീസുകേള  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
കേര്ണഭാടകേയനികലക്കട്ട്  ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  തമനിഴെട്ട് നഭാടുമഭായുള  പുതനിയ  അന്തെര്
സലസഭാന കേരഭാറനിചന്റെ ചര്ചകേള അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  വരുല ദനിവസങ്ങളനില്
അതട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാകുനകതഭാടുകൂടനി തമനിഴെട്ട് നഭാടനികലക്കുല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
കൂടുതല്  സര്വതീസുകേള  ആരലഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുല.  കൂടുതല്  യഭാത്രക്കഭാചര
ആകേര്ഷനിക്കുകേചയനതട്ട്  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഓണ്ലലന  റനിസര്കവഷന  സലവനിധഭാനല
നവതീകേരനിക്കുകേയുല  കൂടുതല്  സര്വതീസുകേളനികലക്കട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കുകേയുമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.
ബസ്സുകേളുചട  കുറവമൂലല  ഇടക്കഭാലത്തട്ട്  മുടങ്ങനിക്കനിടന  പുതനിയ  റൂട്ടുകേളനികലക്കുള
ചചയനിന സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
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ആരലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  തുടക്കമഭായനി ചകേഭാടഭാരക്കര-പഭാരനിപളനി,  കചര്ത്തല-കുമ്പളങ്ങനി-
എറണഭാകുളല,  ചകേഭാലല-ചചങ്ങന്നൂര്,  മഭാനന്തെവഭാടനി-സുല്ത്തഭാനബകത്തരനി  എനതീ
റൂട്ടുകേളനില്  ചചയനിന  സര്വതീസുകേള  ആരലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  വനിപുലതീകേരണല
ലക്ഷലമനിടട്ട്  എറണഭാകുളത്തുനനിനല  പുതുകചരനിയനികലക്കുല,  തനിരുപതനിയനികലക്കുല,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നനിനല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-മലഗലഭാപുരല-ഉഡുപനി-കഗഭാവ-കേഭാര്വഭാര്-പൂചന
വഴെനി  മുലലബക്കുല  പുറകമ  എറണഭാകുളത്തുനനിനല  ചചലനക്കുല  മളടനി  ആകനില്
സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുനതനിനുള സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് കസഷനുകേളനിചല വലഭാപഭാര സമുചയല

188(1192) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജൈതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .    സണനി  കജൈഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രധഭാന ചകേ.എസട്ട്.ആര്.റനി.സനി.  ബസട്ട് കസഷനുകേളനില് വലഭാപഭാര സമുചയ
പദതനി നടപഭാക്കഭാന എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് മുന സര്ക്കഭാര് ലകേചക്കഭാണനിട്ടുളളചതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാല  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  വലഭാപഭാര  സമുചയ  പദതനി  വഴെനി
ലകേവരനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ലക്ഷലല കനടനിചയടുക്കഭാന എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേചക്കഭാണനിട്ടുളചതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) 30  കകേഭാടനികയഭാളല രൂപ ചസഷലല് പഭാകക്കജൈട്ട് പ്രകേഭാരല കപ്രഭാജൈക്ടട്ട് തുടങ്ങുനതനിനുള
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായല എന നനിലയട്ട് പഭാല, കകേഭാടയല, മൂനഭാര്, നനിലമര്, ഇഹൗഞക്കല്,
മൂവഭാറ്റുപുഴെ,  പയ്യെന്നൂര്,  മലപ്പുറല,  കേരുനഭാഗപളനി,  തനിരുവനന്തെപുരല  എസട്ട്.ടനി.സനി.,
പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ചതഭാടുപുഴെ,  ഹരനിപഭാടട്ട്,  പത്തനലതനിട  എനനിവനിടങ്ങളനില് ബസട്ട്  ചടര്മനിനല്
കേല വഭാണനിജൈല സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി തുകേ സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് ടനിക്കറനിതര വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുല
യഭാത്രക്കഭാരുചട  സഹൗകേരലല  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുല  വളചര  പ്രഭാധഭാനലല  നല്കേനി
കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  അധതീനതയനിലള  സലങ്ങളനില്  ബസട്ട്  കസഷനുല  അനുബന
വലഭാപഭാര സമുചയങ്ങളുല പണനിയുകേയുല വലഭാവസഭായനികേ വഭാണനിജൈലഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി
കലലല,  ചടണര് നടപടനികേളനിലൂചട  ഇവ നനിയമഭാനുസൃതല ആവശലക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനി
ടനിക്കറനിതര വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് പദതനി ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.
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(സനി)  നൂതന  രതീതനിയനില്  യഭാത്രക്കഭാരഭായ  ചപഭാതുജൈനങ്ങളുചട  അടനിസഭാന
സഹൗകേരലമുളചപചട വര്ദനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട് കമല് സൂചനിപനിച പല സലങ്ങളനിലല ബസട്ട്
ചടര്മനിനല് കേല വഭാണനിജൈല സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട് വഴെനി കൂടുതല് യഭാത്രക്കഭാചര
ഇഹൗ  ബസട്ട്  കസഷനുകേളനികലക്കട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുല.  ഇപ്രകേഭാരല
ചനടുമങ്ങഭാടട്ട്,  ചനയ്യെഭാറനിനകേര,  പയ്യെനസ്തൂര് എനനിവനിടങ്ങളനിചല പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട് വഭാടകേയട്ട് നല്കേനിയതുവഴെനി വരുമഭാനല ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ജൈതീവനക്കഭാരുചട പനി.എഫട്ട്. കലഭാണ്

189(1193)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്ആര്.ടനി.സനി.  ജൈതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് പനി.എഫട്ട്.  കലഭാണ് (തഭാല്കേഭാലനികേ)
അനുവദനിക്കുനതനില് നനിലവനില് തുടരുന മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പനി.എഫട്ട്.  കലഭാണ് അനുവദനിച്ചു നല്കുനതനില് അനഭാവശലമഭായ കേഭാലതഭാമസല
കനരനിടുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) അകപക്ഷ ലഭനിചഭാല് സമയബനനിതമഭായനി കലഭാണ് തുകേ നല്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 3 വര്ഷല സര്വതീസട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര്ക്കുല റനിടയര്ചമന്റെനിനട്ട് 3 വര്ഷല
വചര  സര്വതീസട്ട്  ബഭാക്കനിയുളവര്ക്കുല  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കലഭാണ്  അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്.
25000  രൂപ  വചര  യൂണനിറനിലല  അതനില്  കൂടുതലള  തുകേ  ചതീഫട്ട്  ഓഫതീസട്ട്
തലത്തനിലമഭാണട്ട് അനുവദനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) അകപക്ഷ ലഭനിക്കുനതനിചന്റെ സതീനനികയഭാറനിറനി അനുസരനിചട്ട് സമയബനനിതമഭായനി
കലഭാണ് അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്.

നഗര ഗതഭാഗത കകേഭാര്പകറഷന

190(1194) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജൈട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗര  ഗതഭാഗത  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  (ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.)  പ്രവര്ത്തനല
അവകലഭാകേനല ചചയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിചല  സതീറ്റുകേള  ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേളക്കട്ട്
അനുകയഭാജൈലമചലനട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സൂപര് ഫഭാസട്ട് ബസനില് ഈടഭാക്കുനതനിലല കൂടുതല്
ചഭാര്ജട്ട് ഈടഭാക്കുനചണങ്കേനിലല സൂപര് ഫഭാസനില് കേനിട്ടുന ഇരനിപനിട സഹൗകേരലല കപഭാലല
ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള ദതീര്ഘദൂര യഭാത്രകേളക്കട്ട് പകേരല ടഹൗണ് ടു
ടഹൗണ് ചചയനിന സര്വതീസുകേള നടത്തനി കസവനപരമഭായുല സഭാമ്പത്തനികേമഭായുല നനില
ചമചചപടുത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.  ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട പ്രവര്ത്തനല കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് അവകലഭാകേനല
ചചയ്യുനണട്ട്.  കൂടഭാചത കൃതലമഭായ കേഭാലയളവനില് കൂടുന ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡട്ട് കയഭാഗങ്ങളനിലല
പ്രവര്ത്തനല വനിശദമഭായനി  അവകലഭാകേനല ചചയ്യെഭാറുണട്ട്.  2013  മഭാര്ചനില് നടത്തനിയ
അവകലഭാകേന പ്രകേഭാരല 2012-13-ല് ഓപകററനിലഗട്ട് വരുമഭാനവല കനഭാണ് ഓപകററനിലഗട്ട്
വരുമഭാനവല കൂടനി ചമഭാത്തല  94,49,48,920  രൂപ ലഭനിചതനില്  93,90,06,654  രൂപ
ചചലവഭായനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  വര്ഷല  59,42,266  രൂപ  ലഭാഭല  കേഭാണനിക്കുന.  2014
മഭാര്ചനില് നടത്തനിയ അവകലഭാകേന പ്രകേഭാരല 2013-14-ല് ഓപകററനിലഗട്ട് വരുമഭാനവല
കനഭാണ് ഓപകററനിലഗട്ട് വരുമഭാനവലകൂടനി ചമഭാത്തല  1,01,65,19,936  രൂപ ലഭനിചതനില്
1,12,84,47,595 രൂപ ചചലവഭായനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത വര്ഷല 11,19,27,659 രൂപ നഷല
കേഭാണനിക്കുന.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സൂപര്  ഫഭാസട്ട്  ബസുകേള  കനഭാണ്  എ.സനി.
സര്വതീസുകേളഭാണട്ട്.  എനഭാല് ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.  എ.സനി.  ബസുകേള ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്
ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേള  നടത്തുനതട്ട്.  ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.  എ.സനി.  ബസുകേളനില്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മനിനനിസ്ട്രേനി ഓഫട്ട് അര്ബന ഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  (MoUD)  അലഗതീകേരനിചട്ട്
അര്ബന ബസട്ട് ചസസനിഫനികക്കഷന (UBS2)  പ്രകേഭാരമുള മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായ
സതീറ്റുകേളഭാണട്ട് ക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട് തയ്യെഭാറഭാക്കനിയതുല മനിനനിസ്ട്രേനി ഓഫട്ട് അര്ബന ഡവലപ്ചമന്റെട്ട്
അലഗതീകേരനിചതുമഭായ  ഡതീലറല്ഡട്ട്  കപ്രഭാജൈക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ബസുകേള
അനുവദനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ജൈനറല ഒനഭാല ഘടല എറണഭാകുളല, തനിരുവനന്തെപുരല നഗരങ്ങളനിലല
രണഭാല ഘടല വനിവനിധ ജൈനിലകേചള അഞട്ട് കസറുകേളഭായനി തനിരനിചട്ട് അവനിടങ്ങളനിലമഭാണട്ട്
സര്വതീസട്ട് നടത്തുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനില് മഭാറല വരുത്തുനതനിനട്ട്
നനിര്വഭാഹമനില.
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ബസട്ട് സര്വതീസുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

191(1195) ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചഭാണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകേഴെനി പഭാലല വചര രഭാവനിചല 7.50-നട്ട് എത്തനികചരുന തനിരുവല ഡനികപഭായനിചല
കുറനിപ്പുഴെ സര്വതീസുല 8.30-നട്ട് എത്തനികചരുന കകേഭാടയല സര്വതീസുല തകേഴെനി കക്ഷത്രല
വചര സര്വതീസട്ട് നതീടനി നല്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഹരനിപഭാടട്ട് ഡനികപഭായനില് നനിനല അമ്പലപ്പുഴെ കക്ഷത്രത്തനിചന്റെ കേനിഴെകക്കനടയനില്
യഭാത്ര  അവസഭാനനിപനിചട്ട്  മലയഭാലപ്പുഴെ  കക്ഷത്രത്തനികലക്കട്ട്  കപഭാകുന  ബസട്ട്  തകേഴെനി
കക്ഷത്രല വചര നതീടനി  മലയഭാലപ്പുഴെയട്ട്  യഭാത്ര ആരലഭനിക്കുലവനിധല  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ സര്വതീസുകേള തകേഴെനി  കക്ഷത്രല വചര നതീട്ടുനതട്ട്  സര്വതീസുകേളുചട
നനിലവനിലള ലടല ചഷഡറ്റ്യൂളനില് സഭാരമഭായ മഭാറല വരുത്തുകേയുല നനിലവനില് ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന
വരുമഭാനത്തനില്  കുറവട്ട്  ഉണഭാകുകേയുല  ചചയ്യുനണട്ട്.  എനനിരുനഭാലല  ഇക്കഭാരലല
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  അമ്പലപ്പുഴെ കക്ഷത്രവല മലയഭാലപ്പുഴെ കക്ഷത്രവല ബനനിച്ചുചകേഭാണ്ടുളതുല
ഭകജൈനങ്ങളക്കട്ട്  സഹൗകേരലപ്രദമഭായതുമഭായ  ഇഹൗ  സര്വതീസട്ട്  പുനനഃക്രമതീകേരനിചഭാല്
ആയതട്ട്  വരുമഭാനചത്ത ബഭാധനിക്കുകേയുല  സനിരല  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുകേയുല
ചചയ്യുല.  കൂടഭാചത ഹരനിപഭാടട്ട്-മലയഭാലപ്പുഴെ റൂടനില് ഹരനിപഭാടട്ട് നനിനല പത്തനലതനിടയട്ട്
അര  മണനിക്കൂര്  ഇടവനിടട്ട്  ചചയനിന  സര്വതീസുളതനിനഭാല്  സമയമഭാറല  ടനി  ചചയനിന
സര്വതീസനിചന സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുല.  ആയതനിനഭാല് ബസുകേള ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് ടനി
റൂടനില് പുതനിയ സര്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കകേരള സലസഭാന ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ കേതീഴെനിലള സലല

192(1196)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലസഭാന  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനഭായനി
മഭാറനിയകപഭാള  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമനറനിനട്ട്  കേതീഴെനിലണഭായനിരുന  എത്ര  ഏക്കര്  സലല
കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ചചകേമഭാറനിയനിരുന എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ; ജൈനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട്
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലകേമഭാറത്തനിനുകശഷല  കകേഭാര്പകറഷന  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള സലങ്ങളുചട കേണക്കട്ട് ജൈനില തനിരനിചട്ട്നല്കേഭാകമഭാ;
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(സനി)  കകേഭാര്പകറഷന നനിലവനില് വന കശഷല എത്രകത്തഭാളല സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
ചചകേമഭാറനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇഹൗ സലല മുഴുവനുല ഏചറടുത്തട്ട് വനികേസനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങ്കേനില് അതട്ട് സലബനനിച വനിശദ വനിവരല ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സര്ക്കഭാര്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  നല.  4936/TC4/65/PW  തതീയതനി
12-3-1965  പ്രകേഭാരല  കകേരള  സലസഭാന  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെനിചന്റെ
അധതീനതയനിലഭായനിരുന വസ്തുക്കള ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് വനകചര്നകപഭാള ടനി
ഉത്തരവനില്  ഏചതഭാചക്ക  സലങ്ങള  എത്ര  അളവനിലഭാണട്ട്  ലകേമഭാറനിയചതനള
വനിവരങ്ങള  കരഖചപടുത്തനിയനിടനില.  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  ലകേവശമുള  സലങ്ങളുചട
ജൈനില തനിരനിച്ചുള ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  നനിലവനില് ലകേവശല വച്ചുകപഭാരുന സലങ്ങളനില്
സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി  ഭൂമനിപതനിവട്ട്  പ്രകേഭാരല ലകേമഭാറനിയതുല സര്ക്കഭാര് ചപഭാനല വനിലയ്ചക്കടുത്തതുല
തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖനവല ദഭാനഭാധഭാരല  വഴെനിയുല പഭാടവലവസയനിലല
ലകേമഭാറനികേനിടനിയ  സലങ്ങളഭാണട്ട്.   അങ്കേമഭാലനി,  പഭാറശഭാല  എനതീ  സലങ്ങള
സര്ക്കഭാര്  ചപഭാനവനിലയ്ചക്കടുത്തട്ട്  ലകേമഭാറനിയതഭാചണങ്കേനിലല  ഇതനില്  കകേഭാര്പകറഷന
ഫണ്ടുല  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനികേഭാസട്ട്  ഭവന,  കേല്പറ  എനതീ  സലങ്ങള
കകേഭാര്പകറഷന വനിലയ്ചക്കടുത്തതഭാണട്ട്.  മഭാളയനില് സസകേഭാരല  വലകനിയനില് നനിനല
29 ചസന്റെട്ട് സലല വനിലയ്ചക്കടുക്കുനതനിനുള കേരഭാര് നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.
കകേഭാര്പകറഷന  നനിലവനില്  വനകശഷല  ലകേമഭാറനിയ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനികേള
ഉളചപചടയുള സലങ്ങളുചട ലനിസട്ട് ഇകതഭാചടഭാപല അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*
സര്ക്കഭാര് ഏചറടുത്തട്ട് ലകേമഭാറനിയ എലഭാ സലങ്ങളുല കകേഭാര്പകറഷന ഉപകയഭാഗനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്.  ഇഹൗ  സലങ്ങളനില്  വനിവനിധ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല
നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുല  സര്ക്കഭാരനില്
നനിനള  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുല  എല.പനി./എല.എല്.എ.-മഭാരുചട  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുല
ചുവചട  പറയുന  ഡനികപഭാകേളനിലല  ഓപകററനിലഗട്ട്  ചസന്റെറുകേളനിലല  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുളതുല നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

തനിരുവനന്തെപുരല ജൈനില  :

ചതീഫട്ട്  ഓഫതീസട്ട്,  സനിറനി  ഗലഭാകരജൈട്ട്,  പഭാപനലകകേഭാടട്ട്,  ചസനടല്  വര്ക്കട്ട്സട്ട്,
ആരലനഭാടട്ട്,  പഭാകലഭാടട്ട്,  ചനയ്യെഭാറനിനകേര,  പഭാറശഭാല,  വനിഴെനിഞ്ഞല,  കപരൂര്ക്കട,
കേഭാടഭാക്കട, ചനടുമങ്ങഭാടട്ട്,  കേണനിയഭാപുരല,  പൂവഭാര്, ആറനിങ്ങല്, ചവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്,  വനിതുര,
കേനിളനിമഭാനൂര്, ചവളറട, വനികേഭാസ്ഭവന, ആനയറ.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



250      കകേരള നനിയമസഭ                         ജൂചചല 12, 2016

ചകേഭാലല ജൈനില  :

ചഭാത്തന്നൂര്,  കേരുനഭാഗപളനി,  കുളത്തൂപ്പുഴെ,  ചകേഭാടഭാരക്കര,  ചകേഭാലല,  ഓചനിറ,
ശഭാസഭാലകകേഭാട, ചടയമലഗലല, പത്തനഭാപുരല

ആലപ്പുഴെ ജൈനില  :

കേഭായലകുളല,  കചര്ത്തല,  ചചങ്ങന്നൂര്,  ഹരനിപഭാടട്ട്,  അമ്പലപ്പുഴെ,  ആലപ്പുഴെ,
എടതസ, മഭാകവലനിക്കര.

പത്തനലതനിട ജൈനില  :

പത്തനലതനിട, മലപളനി, അടൂര്, തനിരുവല, കകേഭാനനി, പമ്പ.

കകേഭാടയല ജൈനില  :

കകേഭാടയല, പഭാലഭാ, ഇഹൗരഭാറ്റുകപട, ചങ്ങനഭാകശരനി, ഏറ്റുമഭാനൂര്.

ഇടുക്കനി ജൈനില  :

ചതഭാടുപുഴെ, കുമനിളനി, മൂനഭാര്, മൂലമറല.

എറണഭാകുളല ജൈനില  :

ആലവ, ആലവ R/W, അങ്കേമഭാലനി, കകേഭാതമലഗലല, ചപരുമ്പഭാവൂര്, കേഭാരയഭാമുറനി,
കതവര, എറണഭാകുളല കബഭാടട്ട് ചജൈടനി, മൂവഭാറ്റുപുഴെ, പനിറവല, കൂത്തഭാട്ടുകുളല.

തൃശ്ശൂര് ജൈനില  :

ഗുരുവഭായൂര്, ചഭാലക്കുടനി, ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട, മഭാള, ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്, തൃശ്ശൂര്.

മലപ്പുറല ജൈനില  :

നനിലമര്, ചപഭാനഭാനനി, ചപരനിന്തെല്മണ, മലപ്പുറല.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജൈനില  :

വടക്കഭാകഞരനി, പഭാലക്കഭാടട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജൈനില  :

തഭാമരകശരനി, ചതഭാടനില്പഭാലല, വടകേര.

വയനഭാടട്ട് ജൈനില  :

മഭാനന്തെവഭാടനി, കേല്പറ, സുല്ത്തഭാനബകത്തരനി.
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കേണ്ണൂര് ജൈനില  :

പയ്യെന്നൂര്, കേണ്ണൂര്, തലകശരനി.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനില  :

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്.

കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

193(1197)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുള കറഭാഡുകേളനില്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശകമഭാക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നഗരത്തനിചല സ്കൂളുകേളുചട
പ്രവര്ത്തന സമയല പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കണചമന ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; അതനികനലള
നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(സനി)  ടഭാഫനികേട്ട്  ലസന കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപ്പുമഭായനി  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള  പ്രവര്ത്തനല  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുള  കറഭാഡുകേളനില്  തനിരകക്കറനിയ  സമയങ്ങളനില്
എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗല  ജൈഭാഗത  പുലര്ത്തുനണട്ട്.  ഗതഭാഗത  നനിയമങ്ങള
ലലഘനിക്കുനവചര കേചണത്തുകേയുല അമനിതകവഗത്തനിലല അലക്ഷലമഭായുല വഭാഹനകമഭാടനിക്കുനവചര
കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്  പനിഴെ  ചുമത്തുകേയുല നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുല  ചചയ്യുകേവഴെനി
നനിയമ ലലഘനല കുറയകേയുല അപകേടങ്ങള കുറയനതനിനുല കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്
വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്  നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കദശതീയ പഭാതയനില് കചര്ത്തല മുതല് മകഞശസരല വചരയുല
കേണ്ണൂര്, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്, എറണഭാകുളല, കകേഭാടയല, ചകേഭാലല എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി
വനിവനിധ സലങ്ങളനില് കേലഭാമറഭാനനിരതീക്ഷണ സലവനിധഭാനങ്ങള സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ.

(ബനി) വനിവരല കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമഭായനി  ഏകകേഭാപനിചട്ട്  വകുപട്ട്  പ്രവര്ത്തനല
നടത്തനിയനിടനില. എനഭാല് കകേഭാവളല, ചകേഭാലല കറഭാഡനില് ടഭാഫനികേട്ട് ലസന കബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് 2009-ല് കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ ഫണനില് നനിനല 8,37,00,000 രൂപ
ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ ബനില്

194(1198)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  'കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷ  ബനില്'  ഗതഭാഗതരലഗത്തട്ട്

സലസഭാനത്തനിചന്റെ തഭാല്പരലങ്ങചള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുചമനട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി) നഭാഷണല് ചചഹകവ അകതഭാറനിറനി കപഭാചല കറഭാഡട്ട് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്

രൂപല നല്കേണചമനട്ട് ബനിലനില് വലവസ ഉകണഭാ;

(സനി)  വഭാഹനങ്ങളുചട നനികുതനി  പനിരനിക്കഭാനുള അവകേഭാശല ബനില് നനിയമമഭായഭാല്

സലസഭാനങ്ങളക്കട്ട് നഷമഭാവകമഭാ;

(ഡനി) എങ്കേനില് ബനിലനില് വരുകത്തണ കേഭാതലഭായ കഭദഗതനികേള ചൂണനികേഭാടനി സര്ക്കഭാര്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേരടട്ട് കരഖ സമര്പനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) നഷമഭാകുല.

(ഡനി)  സമര്പനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സലസഭാനത്തനിചന്റെ  തഭാലരലല  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്

ബനിലനില് വരുകത്തണ കഭദഗതനി ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുള സലസഭാനത്തനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശല

പഭാര്ലചമന്റെനിചന്റെ വര്ഷകേഭാല സകമ്മേളനത്തനില് അവതരനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ടനി സകമ്മേളനത്തനിചന്റെ

മുകനഭാടനിയഭായനി നടത്തുന എല.പനി.  -മഭാരുചട സകമ്മേളനത്തനില് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത

കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിനുല കറഭാഡട്ട് കസഫനി ബനിലനിചനതനിചരയുള

സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അഭനിപ്രഭായവല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്

195(1199)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലകുളല പടണത്തനിചല വര്ദനിച്ചുവരുന ഗതഭാഗതകുരുക്കനിനട്ട് പരനിഹഭാരമഭായനി

വനിവനിധ  ജൈലഗ്ഷനുകേളനില്  ടഭാഫനികേട്ട്  ലലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

കേഭായലകുളല പടണത്തനിചല വര്ദനിച്ചുവരുന ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനട്ട് പരനിഹഭാരമഭായനി
വനിവനിധ  ജൈലഗ്ഷനുകേളനില്  ടഭാഫനികേട്ട്  ലലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  എസനികമറട്ട്
ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാചണനട്ട്
ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് സലബനനിച
വനിഷയല  ടഭാഫനികേട്ട്  അലഡസസറനി  കേമ്മേനിറനിയനില്  ചര്ച  ചചയ്യുകേയുല  ഇഹൗ
വനിഷയത്തനില് കേഭായലകുളല മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുചമനട്ട്
ഉറപ്പുനല്കുകേയുല  ചചയനിട്ടുണട്ട്.   ജൈനിലഭാ  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  കേഹൗണ്സനില്  മുകഖന
സലസഭാന  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  ടഭാഫനികേട്ട്
ലലറ്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

റഭാനനി ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഓപകററനിലഗട്ട് ചസന്റെര്

196(1200)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനി  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഓപകററനിലഗട്ട്  ചസന്റെറനില്  ഏചതഭാചക്ക
തസനികേകേളനില് എത്ര ജൈതീവനക്കഭാര് വതീതമുചണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര ചഷഡറ്റ്യൂള ആണട്ട് ഇവനിചട നനിനല ഓപകററട്ട്  ചചയ്യുനതട്ട് എനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേണക്ടര്മഭാരുചടയുല ലഡ്രൈവര്മഭാരുചടയുല കുറവട്ട് മൂലല പല ദനിവസങ്ങളനിലല
ഇവനിചട ചഷഡറ്റ്യൂളുകേള മുടങ്ങഭാറുളതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി) റഭാനനി ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ചസന്റെറനികലക്കട്ട് സലല മഭാറല ആവശലചപടനിട്ടുള
മുഴുവന ജൈതീവനക്കഭാചരയുല ഇവനികടക്കട്ട് അടനിയന്തെരമഭായനി നനിയമനിക്കുനതനിനുല കേഭാലപഴെക്കലചചന
ബസുകേളക്കട്ട് പകേരല പുതനിയവ നല്കുനതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  റഭാനനിയനില്  നനിനല  ബഭാലഗ്ലൂര്,  ചചലന,  ചതങ്കേഭാശനി-മധുര  എനനിവനിടങ്ങളനികലക്കട്ട്
പുതനിയ അന്തെര്സലസഭാന ബസട്ട് സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കസഷന മഭാസര്  - 1

ഇനചസക്ടര്  - 1

കേണക്ടര്  - 38

(സനിരല - 22, തഭാല്ക്കഭാലനികേല - 16)

ലഡവര്  - 35

(സനിരല - 33, തഭാല്ക്കഭാലനികേല - 2)
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ചവഹനിക്കനിള സൂപര്ലവസര് - 1

മനിനനിസതീരനിയല് - 2

ഗഭാര്ഡട്ട് - 2

ചഭാര്ജട്ട്മഭാന - 1

ചമക്കഭാനനിക്കട്ട് - 11

കേഭാഷസല് കലബര് - 1

(ബനി) രണട്ട് ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസുകേള ഉളചപചട 16 സര്വതീസുകേളുണട്ട്.

(സനി) കേണക്ടര്, ലഡ്രൈവര് വനിഭഭാഗല ജൈതീവനക്കഭാര് കൂടുതലഭായനി അവധനിചയടുക്കുകമ്പഭാള
സര്വതീസുകേള മുടങ്ങഭാറുണട്ട്.

(ഡനി) റഭാനനി ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. യൂണനിറനികലക്കട്ട് സലലമഭാറല ആവശലചപടുന
ജൈതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല നനിലവനിചല മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി
സലലമഭാറല  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  നനിലവനില്
13  വര്ഷത്തനിനുതഭാചഴെ  പഴെക്കമുള  ബസ്സുകേള  മഭാത്രകമ  റഭാനനി  ഡനികപഭായനിലള്ളൂ.
പുതനിയ ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന മുറയട്ട്  പഴെക്കമുള ബസ്സുകേള മഭാറ്റുനകേഭാരലല
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ)  കകേരളവല  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്,  കേര്ണഭാടകേ  സലസഭാനങ്ങളുമഭായനി  ഏര്ചപട
അന്തെര്സലസഭാന  കേരഭാറുകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  അന്തെര്സലസഭാന  സര്വതീസുകേള
നടത്തുനതട്ട്.  നനിലവനിലള കേരഭാറനില് ടനി  റൂട്ടുകേള ഉളചപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് കചഭാദലത്തനില്
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കഭാന കേഴെനിയനില.

ഡതീസല് വഭാഹനങ്ങള കറഭാഡനില് നനിനട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കല്

197(1201)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തുവര്ഷല  പഴെക്കമുള  ഡതീസല്  വഭാഹനങ്ങള  കറഭാഡനില്  നനിനട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കണചമന കകേന്ദ്ര നനിര്കദ്ദേശല കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശല കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ചകേ. എസട്ട്. ആര്.ടനി. സനി.-ക്കട്ട്
എത്ര വഭാഹനങ്ങചള നനിരത്തനില് നനിനട്ട് ഒഴെനിവഭാകക്കണനി വരുചമനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അന്തെരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണല തടയുനതനിനുല കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുനതനിനുല

പഭാലനികക്കണ ഈ നനിയമല കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് തടസമുകണഭാചയനട്ട്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  കകേരളത്തനില് ഈ നനിയമല  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെര നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങചളഭാനല ലഭനിചനിടനില.

23-5-2016-ചല ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണല് ചകേഭാചനി സര്കേറ്റ്യൂടട്ട്  ചബഞനിചന്റെ വനിധനിയനുസരനിചട്ട് 10

വര്ഷല  പഴെക്കമുള  ഡതീസല്  വഭാഹനങ്ങള  കറഭാഡനില്  നനിനട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കണചമന

നനിര്കദ്ദേശല ലഹകക്കഭാടതനി കസ ചചയതനിചനത്തുടര്നട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  1102  ബസ്സുകേകളയുല  വഭാന,  കലഭാറനി  മുതലഭായ  117  വഭാഹനങ്ങകളയുല

ഒഴെനിവഭാകക്കണനിവരുല.

(സനി)  ഇത്രയധനികേല  വഭാഹനങ്ങള  ഒറയടനിക്കട്ട്  പനിനവലനിചഭാല്  ആയതട്ട്  ഗഭാമതീണ

കമഖലകേചള  നഗരങ്ങളുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന  വളചരയധനികേല  സര്വതീസുകേള

ചവടനിക്കുറയ്കക്കണനിവരുല.  പകേരല പുതനിയ ബസ്സുകേള വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് ഭതീമമഭായ തുകേ

അടനിയന്തെരമഭായനി  കേചണകത്തണനി  വരുല.  ആയതനിനഭാല്  ഇതട്ട്  ഘടലഘടമഭായനി

മഭാത്രകമ നടപഭാക്കഭാനഭാകുകേയുള്ളൂ.

(ഡനി) (സനി) പനിരനിവനിചന്റെ ഉത്തരത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

ഇരുചക്ര വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള

198(1202)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജൈഭാര്ജൈട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഇരുചക്ര  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  വര്ദനിച്ചു  വരുനതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ 5 വര്ഷക്കഭാലത്തനിനനിടയനില്  (2011-2016)  ഇരുചക്ര വഭാഹന
അപകേടങ്ങളനി ല് മരനിചവരുചട എണല ജൈനില തനിരനിച്ചു ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചഹല്ചമറട്ട്  ഇലഭാചതയുല,  അമനിതകവഗതയനിലല,  മദലപനിച്ചുല,  ഓവര്കലഭാഡട്ട്
കേയറനിയുല  ഉണഭാകുന  ഇരുചക്ര  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  കുറയനതനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുചമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചഹല്ചമറട്ട്  ഇലഭാചത  ഇനനല  നനിറയഭാന  ചപകടഭാള  പമകേളനില്
എത്തുന  ഇരുചക്ര  വഭാഹന  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഇനനല  നല്കുകേയനില  എനതട്ട്
സലബനനിചട്ട് പുതനിയ ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ഇ)  ഇചലങ്കേനില്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്  നടപഭാക്കനി  ഇരുചക്ര  വഭാഹന
അപകേടങ്ങളുചട എണല കുറയനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കനരനിയ കതഭാതനില് വര്ദനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ 5 വര്ഷക്കഭാലത്തനിനനിടയനില് (2011 മുതല് 30-06-2016 വചര)
ഇരുചക്ര  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്  മരനിചവരുചട  എണല  ജൈനില  തനിരനിചട്ട്  ചുവചട
കചര്ക്കുന:

ജൈനില മരണചപടവര്

തനിരുവനന്തെപുരല സനിറനി 441

തനിരുവനന്തെപുരല റൂറല് 952

ചകേഭാലല സനിറനി 610

ചകേഭാലല റൂറല് 364

പത്തനലതനിട 321

ആലപ്പുഴെ 879

കകേഭാടയല 463

എറണഭാകുളല സനിറനി 401

എറണഭാകുളല റൂറല് 834

ഇടുക്കനി 141

തൃശ്ശൂര് സനിറനി 236

തൃശ്ശൂര് റൂറല് 660

പഭാലക്കഭാടട്ട് 765

മലപ്പുറല 489

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സനിറനി 495
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് റൂറല് 466

വയനഭാടട്ട് 143

കേണ്ണൂര് 454

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 159

(സനി)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് ലഡ്രൈവര്മഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുന

പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളനില് അമനിത കവഗതയ്ചക്കതനിചരയുല നനിയമലലഘനങ്ങളചക്കതനിചരയുല

അവകബഭാധല  സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  ശദ  പതനിപനിക്കുനണട്ട്.  മദലപനിച്ചുല

അശദമഭായുല  വഭാഹനല  ഉപകയഭാഗനിക്കുനവരുചട ലലസനസട്ട്  കേണ്ടുചകേട്ടുകേയുല

സചസനഷന, പനിഴെയതീടഭാക്കല് തുടങ്ങനിയ ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കൂടഭാചത  ആധുനനികേ  സഹൗകേരലങ്ങളുള  ഇന്റെര്ചസപ്റര്  വഭാഹനങ്ങളുപകയഭാഗനിച്ചുള

പരനികശഭാധനയുല നടത്തനിവരുന.

(ഡനി&ഇ)  ഇത്തരത്തനിലള  പുതനിയ  ഉത്തരവകേചളഭാനല  പുറചപടുവനിചനിടനില.

നനിലവനിലള  നനിയമത്തനിലധനിഷനിതമഭായനി  തചന,  ചഹല്മറട്ട്  ധഹൗരനിക്കുനതനിലള

അവകബഭാധല വര്ദനിപനിചട്ട്  ഇത്തരല അപകേടങ്ങള കുറയനതനിനുള ഫലപ്രദമഭായ

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സഭാനനിയ ബസുകേള അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി

199(1203) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  എത്ര സഭാനനിയ ബസുകേളഭാണട്ട് നനിരത്തനിലനിറക്കനിയതട്ട്

എനല ബസട്ട് ഒനനിനട്ട് എത്ര തുകേയഭാണട്ട് ചചലവഭായതട്ട് എനല വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  ബസുകേള  ഏചതലഭാല  ഡനികപഭായനില്  നനിനമഭാണട്ട്  സര്വതീസട്ട്

നടത്തുനതട്ട്;

(സനി)  നനിലവനില്  എത്ര  സഭാനനിയ  ബസുകേള  സര്വതീസട്ട്  നനിര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചകേഭാടഭാരക്കര ഡനികപഭായനില് നനിനല  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന ബഭാലഗ്ളൂര്,

മൂകേഭാലബനികേ സര്വതീസുകേളക്കഭായനി സഭാനനിയ ബസട്ട് അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി എടുക്കുകമഭാ?

923/2017.
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(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  18  സഭാനനിയ  ബസ്സുകേളഭാണട്ട്  നനിരത്തനിലനിറക്കനിയതട്ട്.
ബസട്ട്  ഒനനിനട്ട്  രൂപ  99,15,923.69  (എലഭാ  നനികുതനികേളുല  ഉളചപചട)  ആചകേ
18 സഭാനനിയ ബസ്സുകേള വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി 17.85 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഭായനി.

(ബനി)  പ്രസ്തുത ബസ്സുകേളനില്  16  എണല തനിരുവനന്തെപുരല ചസനടല് ഡനികപഭായനില്
നനിനല 2 എണല ആലപ്പുഴെ ഡനികപഭായനില് നനിനഭാണട്ട് സര്വതീസട്ട് നടത്തുനതട്ട്.

(സനി) 4-7-2016-ചല കേണക്കനുസരനിചട്ട്  18  സഭാനനിയ ബസ്സുകേളനില് ഒരു ബസട്ട്
അപകേടത്തനില്ചപടതനിചനത്തുടര്നട്ട് സര്വതീസട്ട് നനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനി
എലഭാ സഭാനനിയ ബസ്സുകേളുല സര്വതീസട്ട് നടത്തുനണട്ട്.

(ഡനി)  ലഭലമഭായ ബസ്സുകേചളലഭാലതചന തനിരുവനന്തെപുരല ചസനടല്,  ആലപ്പുഴെ
എനതീ ഡനികപഭാകേളക്കട്ട് അനുവദനിചട്ട് സര്വതീസട്ട് ആരലഭനിചനിട്ടുളതനിനഭാല് ചകേഭാടഭാരക്കര
ഡനികപഭായട്ട്  അനുവദനിക്കുന  കേഭാരലല  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.  ബസനിചന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ചനനഭാറ മണ്ഡലത്തനിചല യഭാത്രഭാകകശല

200(1204)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചനനഭാറ നനികയഭാജൈകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിനല തൃശ്ശൂര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജൈനികലക്കട്ട്
കപഭാകുനതനിനുള യഭാത്രഭാകകശല സലബനനിചട്ട് പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജൈനികലക്കട്ട്  കപഭാകുന കരഭാഗനികേള രണ്ടുല
മൂനല ബസട്ട് കേയറനിയഭാണട്ട് അവനിചട എത്തുനതട്ട് എന കേഭാരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരല  കേഭാണുനതനിനഭായനി  രണട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേള  കഗഭാവനിന്ദപുരല,  ഒലനിപഭാറ  എനനിവനിടങ്ങളനില്
നനിനല സര്വതീസട്ട് നടത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് നനിലവനില് ബസ്സുകേളുചടയുല ജൈതീവനക്കഭാരുചടയുല
കുറവട്ട്  അനുഭവചപടുനണട്ട്.   ബസ്സുല  ജൈതീവനക്കഭാരുല  ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട്  ടനി  സര്വതീസുകേള
ആരലഭനിക്കുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചനിതമഭായ തതീരുമഭാനല ലകേചക്കഭാളനതഭാണട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 259

കേഭായലകുളല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് കസഷന

201(1205)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലകുളല  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസട്ട്  കസഷചന്റെ  കശഭാചലഭാവസ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ ബസട്ട് കസഷനട്ട് പുതനിയ ചടര്മനിനല് കസഷന നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവനിചടനനിനല ആരലഭനിക്കുന ഒരു അന്തെര്സലസഭാന സര്വതീസുകപഭാലല
നനിലവനിലനില  എന വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില് ആവശലമഭായ ബസ്സുകേള
അനുവദനിചട്ട് ഇവനിചടനനിനല അന്തെര്സലസഭാന സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ചടര്മനിനല് ചകേടനിടല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി പ്രഭാഥമനികേ ഫണനികലക്കഭാവശലമഭായ
പണല ഇകപഭാള ലഭലമല.  മറട്ട് തരത്തനിലള ഏചതങ്കേനിലല ഫണട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്
പുതനിയ ചടര്മനിനല് പണനിയുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  കേഭായലകുളല യൂണനിറനില് നനിനല ചതങ്കേഭാശനിയനികലക്കട്ട് ഒരു അന്തെര് സലസഭാന
സര്വതീസട്ട്  നനിലവനിലണട്ട്.  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്,  കേര്ണഭാടകേ  എനതീ  സലസഭാനങ്ങളുമഭായുള
അന്തെര്സലസഭാന  കേരഭാറുകേളനില്  വലവസയനിലഭാത്തതനിനഭാല്  കേഭായലകുളല  ഡനികപഭായനില്
നനിനല പുതനിയ സര്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുന കേഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനിക്കുവഭാന കേഴെനിയനില.

കകേഭാതമലഗലല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

202(1206)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജൈഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലഗലല  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  ആവശലത്തനിനട്ട്
ബസട്ട് ഇലഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതുമൂലല കകേഭാതമലഗലല - എറണഭാകുളല റൂടനില് എടട്ട് ചചയനിന സര്വതീസട്ട്
ഉണഭായനിരുനതട്ട് മൂനട്ട് ആക്കനി ചവടനിക്കുറചതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഡനികപഭായനില്  പുതനിയ  ബസട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  ചവടനിക്കുറച  ചചയനിന
സര്വതീസട്ട് പുനരഭാരലഭനിക്കുവഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ആദനിവഭാസനി കമഖലകേള ഉളചപചടയുള സഭാമൂഹനികേ പ്രതനിബദതയുചട
കപരനില്  നടത്തുന  സര്വതീസുകേള  ഓപകററട്ട്  ചചകയ്യെണനിവരുനതനിനഭാലഭാണട്ട്
കകേഭാതമലഗലല-എറണഭാകുളല  ചചയനിന  സര്വതീസട്ട്  ചവടനിക്കുറയ്കക്കണനിവരുനതട്ട്.
പുതനിയ  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന  മുറയട്ട്  കുറവള  ബസ്സുകേള  അനുവദനിക്കുന
കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

റനിസര്വട്ട് കേണക്ടര്, റനിസര്വട്ട് ലഡ്രൈവര് നനിയമനല

203(1207)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജൈഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  റനിസര്വട്ട്  കേണക്ടര്,  റനിസര്വട്ട്  ലഡ്രൈവര്
തസനികേയനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമന ശുപഭാര്ശ നല്കേനിയ എത്ര കപര്ക്കട്ട് പ്രസ്തുത
തസനികേകേളനില് നനിയമന ഉത്തരവട്ട് നലനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തസനികേകേളനില് എത്രചയണല ഇകപഭാള ഒഴെനിഞകേനിടക്കുനണട്ട്;
പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കേട്ട് ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി എനട്ട് അവസഭാനനിക്കുല; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവള  തസനികേകേള  നനികേത്തുനതനിനുല  കൂടുതല്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
നനിയമനല നല്കുനതനിനുല സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേണക്ടര്  തസനികേയനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  9300  കപരുചട  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ നല്കുകേയുല ടനി  9300  കപര്ക്കുല നനിയമന ഉത്തരവട്ട് നല്കുകേയുല ചചയ്തു.
റനിസര്വട്ട്  ലഡ്രൈവര്  തസനികേയനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയ
5873 കപരനില് 5618 കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കേണക്ടര്  തസനികേയനില്  അഞട്ട്  ഒഴെനിവകേളുല  ലഡ്രൈവര്  തസനികേയനില്

9  ഒഴെനിവകേളുല  30-6-2016-ല് നനിലവനിലണട്ട്. 23-6-2016-ചല ലഹകക്കഭാടതനി വനിധനി

പ്രകേഭാരല 823 കേണക്ടര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.

നനിലവനിലള റനിസര്വട്ട് കേണക്ടര്,  റനിസര്വട്ട് ലഡ്രൈവര് തസനികേകേളുചട പനി.എസട്ട്.സനി.

റഭാങ്കേട്ട് ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി 31-12-2016-ല് അവസഭാനനിക്കുല. 

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 
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ചറയനില്കവ കഗറനിലണഭാകുന ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്

204(1208)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    അച്ചുതഭാനന്ദന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലമഴെ നനികയഭാജൈകേ മണ്ഡലത്തനിചല അകേകത്തത്തറ റയനില്കവ കഗറനിലണഭാകുന
ഗതഭാഗത കുരുക്കട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുവഭാൻ  അകേകത്തത്തറയനില്  ചറയനില്കവ  ഓവര്  ബനിഡ്ജൈട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷചത്ത  സലസഭാന  ബഡ്ജൈറനില്  തുകേ
വകേയനിരുത്തുവഭാൻ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  അകേകത്തത്തറയനില് ചറയനില്കവ കമല്പഭാലല നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് വനിശദമഭായ
പദതനികരഖ ഉണഭാക്കുനതനിനഭായനി  8.015  ലക്ഷല രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സജൈതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  2016  ജൂലല മഭാസല  8-ാം തതീയതനി  നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിച
2016-17 വര്ഷചത്ത സലസഭാന ബഡ്ജൈറനില് അകേകത്തത്തറ നടക്കഭാവട്ട് ചറയനില്കവ
കമല്പഭാലല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  25  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയതഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ബസ്സുകേളനില് സതീ സുരക്ഷഭാ സലവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തഭാന നടപടനി

205(1210)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചപഭാതുഗതഭാഗത സലവനിധഭാനങ്ങളനില് സതീകേളക്കുകനചരയുണഭാകുന  അതനിക്രമങ്ങള
വര്ധനിച്ചുവരുന സഭാഹചരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സതീസുരക്ഷ മുനനനിര്ത്തനി ചപഭാതുഗതഭാഗത സലവനിധഭാനങ്ങളനില് അടനിയന്തെര
എമര്ജൈനസനി ബടണുകേളുല സനി.സനി.ടനിവനികേളുല സഭാപനിക്കുനതട്ട് സലബനനിചട്ട് എചന്തെങ്കേനിലല
ആകലഭാചനകേള നടത്തുനകണഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരല  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുനതട്ട്  ചപഭാതുഗതഭാഗത
സലവനിധഭാനങ്ങളനില്  സതീകേളക്കുകനചര  ഇണഭാകുന  അതനിക്രമങ്ങള  തടയുനതനിനട്ട്
ഒരു പരനിധനിവചര സഹഭായകേരമഭാകുല എനട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  പുതുതഭായനി  പുറത്തനിറക്കുന എലഭാ  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളനിലല നനിര്മ്മേഭാണ ഘടത്തനില് തചന ഇത്തരല സലവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ചപഭാതുഗതഭാഗത സലവനിധഭാനങ്ങളനില് സതീകേളക്കുകനചര അതനിക്രമമുണഭാകുനതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സലസഭാനചത്ത ചപഭാതുഗതഭാഗത വഭാഹനങ്ങളനില് ജൈനി.പനി.എസട്ട്. അധനിഷനിത
നനിരതീക്ഷണ സലവനിധഭാനല ഏര്ചപടുത്തുനതനിചന്റെ ആദലഘടമഭായനി  എലഭാ സസകേഭാരല
ബസുകേളനിലല  ജൈനി.പനി.എസട്ട്  സലവനിധഭാനല  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  പദതനി
അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ഇതുവഴെനി വഭാഹനത്തനിചന്റെ നനിലവനിചല സഭാനല, കവഗത
നനിയനണ  ലലഘനല,  നനിര്ദ്ദേനിഷ  പഭാതയനില്  നനിനള  വലതനിചലനല  എനനിവ
കേണ്കടഭാള  റൂമനിലനിരുനട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന  കേഴെനിയുല.  ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.ക്കട്ട്  ജൈനറല
രണഭാലഘട  പദതനിയനില്  ലഭനിച  238  ബസ്സുകേളനില്  എമര്ജൈനസനി  ബടണുകേളുല
കേലഭാമറകേളുല  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യുചട  രണട്ട്  ബസ്സുകേളനില്
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് കേലഭാമറകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ചകേഭാചനി ചമകടഭാ ചറയനില്  സലവനിധഭാനത്തനില് സതീ സുരക്ഷ മുനനനിര്ത്തനിചക്കഭാണട്ട്
പ്രകതലകേനിച്ചുല  ഗര്ഭനിണനികേളക്കട്ട് പ്രകതലകേ  ഇരനിപനിടങ്ങള,  എമര്ജൈനസനി  ബടണുകേള,
സനി.സനി.ടനി.വനി. സലവനിധഭാനങ്ങള എനനിവ സജമഭാക്കുനണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട രണട്ട് ബസ്സുകേളനില് പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
കേലഭാമറകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവയുചട  പ്രവര്ത്തനല  വനിലയനിരുത്തനിയകശഷല
കൂടുതല് ബസ്സുകേളനില് സഭാപനിക്കുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ലവപനിന-പളനിപ്പുറല പഭാത വഴെനി ബസട്ട് സര്വതീസട്ട്

206(1209)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലവപനിന  നനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  ഗുണകേരമഭാകുലവനിധല  എറണഭാകുളത്തുനനിനല  മലബഭാര്
കമഖലയനികലക്കട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന രഭാത്രനികേഭാല  ബസട്ട്  സര്വതീസുകേളനില്  നനിശ്ചനിത  എണല
ലവപനിന-പളനിപ്പുറല സലസഭാന പഭാത വഴെനി ആക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് മലബഭാര് കമഖലയനികലക്കട്ട് കപഭാകുന ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസുകേള
(വരഭാപ്പുഴെ വഴെനി)ലവപനിന വഴെനി തനിരനിച്ചുവനിടഭാല് യഭാത്രഭാദൂരല കൂടുകേയുല പ്രധഭാന ബസട്ട്
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കസഷനഭായ വടക്കന പറവൂര് ഒഴെനിവഭാകുകേയുല അതുമുകഖന ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
വരുമഭാനല കുറയഭാനുല സഭാധലതയുണട്ട്.  പുതനിയ ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറങ്ങുന മുറയട്ട്
എറണഭാകുളല  യൂണനിറനില്  നനിനല  ലവപനിന  കമഖല  വഴെനി  പുതനിയ  സര്വതീസട്ട്
ആരലഭനിക്കുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുല.

മൂനഭാര് ഡനികപഭായുചട പ്രവര്ത്തനല

207(1211)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജൈന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എല.എല്.എ.  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിച  മൂനഭാര്
ഡനികപഭായുചട  ബസട്ട്  ചടര്മനിനല്  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ  കേഭാരണല
എന്തെഭാണട്ട്;  പുതനിയ  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  എനകത്തക്കട്ട്  ആരലഭനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയുചമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷങ്ങളനില്  മൂനഭാര്  ഡനികപഭായട്ട്  എത്ര  പുതനിയ
ബസ്സുകേള അനുവദനിച്ചു;

(സനി)  മൂനഭാര്-ബഭാലഗ്ലൂര് ബസട്ട് ലമസൂരുവനില് കൂടനി കേടനകപഭാകുന സമയത്തനില്
മഭാറമുകണഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഏറവല  കൂടുതലല  കുറവല  വരുമഭാനമുള  ഡനികപഭാകേള
എചതലഭാമഭാചണനട്ട് അറനിയനിയകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  എല.  എല്.  എ.  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനിച മൂനഭാര്
ഡനികപഭായുചട ചകേടനിടത്തനികലക്കട്ട് ഓഫതീസുല ഓപകറഷനുമഭായനി ബനചപട ചസക്ഷനുകേളുല
മഭാറ്റുനതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പുതനിയ  ചകേടനിടത്തനിനട്ട്  പഞഭായത്തനില്
നനിനട്ട് ചകേടനിട നമ്പര് ലഭനിചഭാലടചന ലവദല്യുതനി കേണക്ഷന ലഭലമഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനല
തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) ഒരു ജൈനറല ബസട്ട് ഉളചപചട 16 പുതനിയ ബസ്സുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സമയത്തനില് മഭാറല വനനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരല സലസഭാനത്തട്ട്
ഏറവല കൂടുതല് വരുമഭാനമുള ഡനികപഭാ തനിരുവനന്തെപുരല ചസനടലല ഏറവല കുറവട്ട്
വരുമഭാനമുള ഡനികപഭാ ചപഭാനകുനവമഭാണട്ട്.
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മഭാകവലനിക്കര ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനില് നനിനല ബസട്ട്

സര്വതീസുകേള

208(1212)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജൈഷട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി ഡനികപഭായനില് നനിനല ബഭാലഗ്ലൂര്, നഭാഗര്കകേഭാവനില്,

പളനനി എനനിവനിടങ്ങളനികലക്കട്ട് ബസട്ട് സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കകേരളവല തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്,  കേര്ണഭാടകേ സലസഭാനങ്ങളുമഭായുള അന്തെര്സലസഭാന

കേരഭാറനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  അന്തെര്സലസഭാന  സര്വതീസുകേള  ആരലഭനിക്കുനതട്ട്.

നനിലവനിലള അന്തെര്സലസഭാന കേരഭാറനില് കചഭാദലത്തനില് പറയുന സലങ്ങളനികലക്കുള

സര്വതീസുകേള ഉളചപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ടനി സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കഭാന കേഴെനിയനില.

തഭാമരകശരനി ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനിചല സൂപര് 

എകട്ട്പ്രസട്ട് ബസട്ട്

209(1213)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാമരകശരനി  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  നനിനട്ട്  സര്വതീസട്ട്

നടത്തനിയനിരുന തനിരുവനന്തെപുരല സൂപര് എകട്ട്പ്രസട്ട് ബസട്ട് സൂപര് ഫഭാസഭായനി ഓടുനതട്ട്

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലല  പ്രതനിദനിനല  വരുന  നഷല  പരനിഹരനിക്കഭാന  സസതീകേരനിക്കുന

നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  ഡനികപഭായട്ട്  സൂപര്  എകട്ട്പ്രസട്ട്  ബസട്ട്

അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സൂപര് ഫഭാസട്ട് ബസനികലക്കട്ട് സര്വതീസട്ട് മഭാറനിയതുമൂലല പ്രതനിദനിന വരുമഭാനത്തനില്

കനരനിയ കുറവണഭായനിട്ടുണട്ട്. പുതനിയ സൂപര് എകട്ട്പ്രസട്ട് ബസട്ട് നനിരത്തനിലനിറങ്ങുനകതഭാടുകൂടനി

ഈ പ്രശല പരനിഹരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുചമനട്ട് കേരുതുന.
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ചമ്പക്കുളല ബസട്ട് സര്വതീസട്ട് പുനരഭാരലഭനിക്കഭാന നടപടനി

210(1214)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചമ്പക്കുളത്തുനനിനല രഭാവനിചല  5.30-നട്ട് പൂപളനി വഴെനി ചങ്ങനഭാകശരനിക്കട്ട്
പുറചപടുന ചമ്പക്കുളല  കസ ബസട്ട്  സര്വതീസട്ട്  പുനരഭാരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആലപ്പുഴെയനില് നനിനല ലകേനകേരനി വഴെനി ചമ്പക്കുളത്തനിനട്ട് രഭാവനിചലയുല
ലവകേനിട്ടുല ഓകരഭാ ഓര്ഡനിനറനി സര്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട് ആലപ്പുഴെ ഡനി.റനി.ഒ-ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ടനി സര്വതീസനിനട്ട് വരുമഭാനല 7000 രൂപയനില് തഭാചഴെയഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല് ടനി
സര്വതീസട്ട്  പുനരഭാരലഭനിക്കുനകേഭാരലല  സനിതനിഗതനികേള  ചമചചപടകശഷല  പനിനതീടട്ട്
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഏചതങ്കേനിലല ചഷഡറ്റ്യൂള പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  ലകേനകേരനി വഴെനി ചമ്പക്കുളത്തനിനട്ട്
രഭാവനിചലയുല ലവകേനിട്ടുല ഓകരഭാ ടനിപ്പുകേള നല്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനിലയനിചല ബസ്റൂട്ടുകേള 

211(1215)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജൈനിലയനില് കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്-കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ചന്ദ്രഗനിരനി കദശസഭാല്കൃത
റൂടനില് പ്രതനിവര്ഷല പത്തട്ട് ശതമഭാനല സര്വതീസുകേള വര്ദനിപനിക്കണചമന തതീരുമഭാനല
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  1991-ല്  ഈ  റൂടനില്  എത്ര  സര്വതീസുകേള  ഉണഭായനിരുനചവനല
ഇകപഭാള എത്ര സര്വതീസുകേള ഉചണനമുള വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  റൂടട്ട്  കദശസഭാല്കൃത  റൂടഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാക്കനിയ
വലവസ നനിലവനില് പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ബന്തെടുക്കയനില് നനിനട്ട് സുളലയനികലക്കട്ട് കേര്ണഭാടകേ സര്ക്കഭാര് കഫഭാറസനിലൂചട
കറഭാ ഡട്ട് നനിര്മ്മേനിചട്ട് പുതനിയ ബസട്ട് സര്വതീസട്ട് തുടങ്ങനിയ വനിഷയല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കേനില്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  നനിനല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
നനിനല ബന്തെടുക്ക-സുളലയനികലക്കട്ട് ബസട്ട് സര്വതീസട്ട് നടത്തുന വനിഷയല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്-കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-ചന്ദ്രഗനിരനി  റൂടനില്  യഭാത്രക്കഭാരുചട
വര്ദനവനിനനുസരനിചട്ട്  പ്രതനിവര്ഷല  10  ശതമഭാനല  വര്ദനവനില്  കൂടുതല്
സര്വതീസുകേള ഓപകററട്ട്  ചചയ്യുനണട്ട്.  1991-ല് ഇഹൗ റൂടനില്  12  സര്വതീസുകേളഭാണട്ട്
ഓപകററട്ട്  ചചയ്തുചകേഭാണനിരുനതട്ട്.  എനഭാല് ഇകപഭാള കേണ്ണൂര്,  പയ്യെന്നൂര്,  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഡനികപഭാകേളനില് നനിനഭായനി 67 സര്വതീസുകേള ഓപകററട്ട് ചചയ്യുനണട്ട്.

(സനി) പഭാലനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില് ഓടനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന സസകേഭാരല ബസ്സുകേളുചട
ചപര്മനിറട്ട് കേലഭാനസല് ചചയ്യെഭാചത ചന്ദ്രഗനിരനി റൂടനില് യഭാത്രക്കഭാരുചട വര്ദനവനിനനുസരനിചട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. കൂടുതല് സര്വതീസുകേള നടത്തുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) ബന്തെടുക്കയനില് നനിനല സുളലയനികലക്കട്ട് 17 കേനി.മതീ. ദൂരമഭാണുളതട്ട്.  ഈ
റൂടനില്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തണചമങ്കേനില്  അന്തെര്സലസഭാന  കേരഭാറനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
മഭാത്രകമ  ചഷഡറ്റ്യൂള  ഓപകററട്ട്  ചചയ്യുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.   അതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഡനികപഭായനിചല സര്വതീസുകേള

212(1216)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2006-ല് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ചകേ. എസട്ട്. ആര്. ടനി. സനി. ഡനികപഭായനില് നനിനട്ട്
സര്വതീസട്ട്  നടത്തനിയനിരുന  ബസുകേളുചട  എണവല  അവ  ഏചതലഭാല
റൂടനികലക്കഭായനിരുനചവനല  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ  വര്ഷല  കേഴെനിയുകമ്പഭാഴുല
സര്വതീസുകേള  കൂടുകേയഭാകണഭാ  കുറയുകേയഭാകണഭാ  ചചയതട്ട്  എനല  സര്വതീസുകേള
കുറയുകേയഭാണു  ചചയചതങ്കേനില്  അതനിനുള  കേഭാരണവല  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാ
വര്ഷവല  റദ്ദേട്ട്  ചചയ  സര്വതീസുകേളുചട  എണവല  റൂട്ടുല  ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;
സര്വതീസുകേള  കൂടനിയതഭാചണങ്കേനില്  ഏതട്ട്  റൂടനില്  ഏചതലഭാല  വര്ഷങ്ങളനിലഭാണട്ട്
അചതനല വലകമഭാക്കഭാമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ബതീചനികലക്കട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസട്ട്
നടത്തനിയനിരുനചതകപഭാഴെഭാചണനല ആയതട്ട് നനിര്ത്തലഭാക്കഭാനുള കേഭാരണചമന്തെഭായനിരുനചവനല
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കചരലങ്കേ  കേടപ്പുറകത്തക്കട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി
എകപഭാഴെഭാണട്ട്  ടയല്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തനിയനിരുനചതനല  പ്രസ്തുത  സര്വതീസട്ട്
സനിരമഭായനി നടത്തഭാത്തതട്ട് എന്തുചകേഭാണഭാചണനല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ) 2006-ല് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില് നനിനട്ട്
90  സര്വതീസുകേള ഓപകററട്ട്  ചചയനിരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നനിനല കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്,
സുളല,  പുത്തൂര്,  ധര്മ്മേസല,  ബഭാലഗ്ലൂര്,  പഭാണത്തൂര്,  ചകേഭാനക്കഭാടട്ട്,  ചനിറഭാരനിക്കല്,
കേണ്ണൂര്,  ചചമ്പരനിക്ക,  ചബവൂരനി,  ചടഞഭാല്,  ചപരുമ്പള,  കേലളനി,  ബന്തെടുക്ക മുതലഭായ
സലങ്ങളനികലക്കഭാണട്ട് സര്വതീസട്ട് നടത്തുനതട്ട്.

1. 2006-ല് 90 സര്വതീസട്ട്

2. 2007-ല് 90 സര്വതീസട്ട് 

3. 2008-ല് 100 സര്വതീസട്ട് (കൂടുതലഭായനി 10 മലഗലഭാപുരല സര്വതീസട്ട്)

4. 2009-ല് 100 സര്വതീസട്ട്

5. 2010-ല്  109  സര്വതീസട്ട്  (2  മലഗലഭാപുരല,  1  സുബഹ്മണല,  1  
മധൂര്പട്ള, 1 കകേഭാടയല, 1 കേണ്ണൂര്, 1 ധര്മ്മേസല, 2 പുത്തൂര്)

6. 2011-ല് 110 സര്വതീസട്ട് (1 ബഭാഗമണല)

7. 2012-ല്  117  സര്വതീസട്ട്  (കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് ഫഭാസട്ട്, 3  മലഗലഭാപുരല, 1  
സുളല, 1 കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്, 1 ഇരനിടനി)

8. 2013-ല്  94  സര്വതീസട്ട്  (24-3-2013-ാം  തതീയതനി  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  
ഡനികപഭാ ഉദ്ഘഭാടനല ചചയതനിചന്റെ ഫലമഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഡനികപഭായനില് 
നനിനല കുറചട്ട് ചഷഡറ്റ്യൂളുകേള കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് ഡനികപഭായനികലക്കട്ട് ഷനിഫട്ട്  
ചചയതഭാണട്ട് 2013-ല് ചഷഡറ്റ്യൂളുകേളുചട എണല കുറയഭാനുള കേഭാരണല)

9. 2014-ല്  99  സര്വതീസട്ട്  (ഇഹൗ  അഞട്ട്  സര്വതീസുകേള  സസകേഭാരല
ഓപകററര്മഭാരനില്  നനിനല  ഏചറടുത്ത  കടക്കട്ട്  ഓവര്  സര്വതീസുകേളഭാണട്ട്.)
(കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-മഭാനന്തെവഭാടനി,കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-
ചനിറഭാരനിക്കല്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-പരനിപ്പുകത്തഭാടട്ട്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് -കപരഭാവൂര്)

10. 2015-ല്  100  സര്വതീസട്ട്  (പുതുതഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-ലപതനമല  
സര്വതീസട്ട് ഓപകററട്ട് ചചയ്തുവരുന.)

11. 2015-ല് 100 സര്വതീസട്ട്.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ബതീചനികലക്കട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസുകേചളഭാനല
നടത്തനിയനിരുനനില.

(സനി) 4-3-2016-ല് കചരലങ്കേ കേടപ്പുറകത്തക്കട്ട് ഒരു സര്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുനതനിനുള
സഭാധലതഭാപഠനല  നടത്തുകേയുണഭായനി.   എനഭാല്  കേടട്ട്  ചചയ്സട്ട്  ബസുപകയഭാഗനിചട്ട്
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മഭാത്രകമ  ടനി  റൂടനില് സര്വതീസട്ട്  നടത്തഭാന  കേഴെനിയുകേയുള്ളൂചവനട്ട്  മനസനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് യൂണനിറനില് കേടട്ട് ചചയ്സട്ട് ബസനിചന്റെ ലഭലതക്കുറവട്ട് ഉണഭായതുചകേഭാണഭാണട്ട് ടനി
സര്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാതനിരനിക്കുനതട്ട്.

മുതനിര്ന പഹൗരനഭാരുചട യഭാത്രഭാചചലവനില് ഇളവവരുത്തുനതട്ട്

213(1217)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചറയനില്കവ നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട് കപഭാചല മുതനിര്ന പഹൗരനമഭാരുചട യഭാത്രഭാക്കൂലനി
ചകേ.  എസട്ട്.  ആര്.  ടനി.  സനി.-യനില് ഇളവ വരുത്തുന കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  ഇളവട്ട്  വരുത്തുന  തുകേ  ചകേ.  എസട്ട്.  ആര്.  ടനി.  സനി.-ക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഗഭാന്റെഭായനി നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട നനിലവനിചല
സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  പരനിഗണനിചട്ട്  പുതനിയ  ബഭാദലതകേള  ഒനലതചന
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ഇകപഭാള ഏചറടുക്കഭാന കേഴെനിയുകേയനില.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഒറപഭാലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്

214(1218)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലല  ടഹൗണനിചല  രൂക്ഷമഭായ  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില്  അതു  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലചത്ത ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി നഭാളനിതുവചര
എചന്തെലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.   ഒറപഭാലല നഗരത്തനിചല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനട്ട്  പരനിഹഭാരല
ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേനിഴെകക്ക  ഒറപഭാലല,  കേഭാക്കകത്തഭാടട്ട്  പഭാലല,  പഭാകലഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്,
ചസനഗുപ്ത  കറഭാഡട്ട്  എനനിവ  കചര്ത്തട്ട്  1855  മതീറര്  നതീളത്തനില്  (പഭാലക്കഭാടട്ട്-
ചപഭാനഭാനനി  കറഭാഡട്ട്,  ഒറപഭാലല-ചപരുന്തെല്മണ  കറഭാഡുകേള  ബനനിപനിചട്ട്)  ഒരു
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ലബപഭാസട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിരുന.  ലബപഭാസട്ട്  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിയുല  ലബപഭാസട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
17.4614  ചഹക്ടര്  സലല  ഏചറടുക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനിയുല  നല്കേനിയനിരുന.
എനഭാല്  കേനിഴെകക്ക  ഒറപഭാലല,  പഭാകലഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിവഭാസനികേളുചട  എതനിര്പ്പുമൂലല
സലല  ഏചറടുക്കുന  പ്രവൃത്തനി  തുടങ്ങുവഭാന  സഭാധനിചനില.   പഭാലക്കഭാടട്ട്  കുളപ്പുളനി
കറഭാഡനില് ഒറപഭാലത്തുള കേകയ്യെറങ്ങള അളനട്ട്  തനിടചപടുത്തനി സലല ഏചറടുത്തട്ട്
പരമഭാവധനി  വതീതനി  കൂട്ടുന  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  ഒറപഭാലല  സബ്കേളക്ടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അകതഭാചടഭാപലതചന ഒറപഭാലല നഗരത്തനിചല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു  മഭാസര്പഭാന  തയ്യെഭാറഭാക്കനി  അനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  2-7-2016-നട്ട്  ഒറപഭാലല  ആര്.ഡനി.ഒ.,  സലല  എല.എല്.എ.
എനനിവരുചട  കനതൃതസത്തനില്  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില്  തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത ഒറപഭാലല ടഹൗണനിചല അനധനികൃത കേകയ്യെറല ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനുല കറഭാഡനില്
പഭാര്ക്കനിലഗട്ട്  നനികരഭാധനിച്ചുല  വഴെനികയഭാര  കേചവടക്കഭാചര  ഒഴെനിപനിച്ചുല  വഭാഹനത്തനിരക്കട്ട്
നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസനഭാചര  ഡറ്റ്യൂടനിക്കട്ട്  നനികയഭാഗനിച്ചുല
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   

പയ്യെന്നൂര് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനിചല വഭാണനിജൈല സമുചയല

215(1219)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പയ്യെന്നൂര് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില് പുതുതഭായനി പണനിത വഭാണനിജൈല
സമുചയത്തനിചല  എത്ര  മുറനികേള  കലലല  ചചയട്ട്  വഭാടകേക്കട്ട്  ചകേഭാടുത്തനിട്ടുചണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വഭാണനിജൈല സമുചയത്തനിചല എത്ര മുറനികേള ഇനനി  കലലല  ചചയ്യെഭാനുചണനല
അവയുചട കലലല എകപഭാള നടക്കുചമനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത മുറനികേള കലലല  ചചയ്യുനതനിനുളള  നടപടനികേള എത്ര തവണ
സസതീകേരനികക്കണനിവനനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 10 മുറനികേള പലനിശരഹനിത നനികക്ഷപവല പ്രതനിമഭാസ ലലസനസട്ട് ഫതീസുല
ഇഹൗടഭാക്കനിചക്കഭാണട്ട് കലലല ചചയ്തുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  30  മുറനികേള  അവകശഷനിക്കുനണട്ട്.  അവയുചട  കലലല  ചടണര്
നടപടനികേള 16-7-2016-നട്ട് നടത്തുനതഭാണട്ട്.
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(സനി) 4 തവണ ചടണര് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പയ്യെന്നൂര് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനിചല ജൈതീവനക്കഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

216(1220)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പയ്യെന്നൂര്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.റനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  ബസുകേളുകടയുല,
ചചഡ്രൈവര്മഭാര്, കേണക്ടര്മഭാര് എനനിവരുകടയുല കുറവമൂലല ചഷഡറ്റ്യൂള മുടങ്ങുന കേഭാരലല
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ചചഡ്രൈവര്മഭാരുകടയുല, കേണക്ടര്മഭാരുകടയുല എത്ര ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലളതട്ട്;

(സനി)  ചഷഡറ്റ്യൂസ്തുളുകേളക്കട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  എത്ര  ബസുകേളുചട  കുറവഭാണട്ട്
നനിലവനിലളചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; (കഡഭാക്കനിലളവയടക്കല)

(ഡനി) പ്രസ്തുത പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പയ്യെന്നൂര്  ഡനികപഭായനില്  40  ലഡ്രൈവര്മഭാരുചടയുല  10  കേണക്ടര്മഭാരുചടയുല
ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലളതട്ട്.

(സനി)  പയ്യെന്നൂര്  ഡനികപഭായനിചല  93  ചവഹനിക്കനിള  ചഷഡറ്റ്യൂളുകേള  ഓപകററട്ട്
ചചയ്യുനതനിനട്ട് ചസയര് ബസട്ട് ഉളചപചട 102 ബസ്സുകേള ആവശലമഭാണട്ട്.  നനിലവനില്
92 ബസുകേള മഭാത്രകമയുള്ളൂ.  10 ബസുകേളുചട കുറവണട്ട്.

(ഡനി) പുതനിയ ബസുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന മുറയട്ട് കുറവള ബസുകേള അനുവദനിക്കുന
കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ലഡ്രൈവര്, കേണക്ടര് എനനിവരുചട കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ചപരുമ്പഭാവൂര് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനില് നനിനള 
ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസുകേള

217(1221)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപരുമ്പഭാവൂര്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  ബസ്സുകേളുചടയുല
ജൈതീവനക്കഭാരുചടയുല  കുറവട്ട്  മൂലല  പല  ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേളുല  മുടങ്ങുനതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഇവനിചട പുതനിയ ബസ്സുകേള അനുവദനിച്ചുചകേഭാണ്ടുല ജൈതീവനക്കഭാചര നനിയമനിച്ചുചകേഭാണ്ടുല
ദതീര്ഘദൂര സര്വതീസുകേള പുനനഃരഭാരലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇവനിചട ഉണഭായനിരുന ഡനി.റനി.ഒ. ഓഫതീസട്ട് എ.റനി.ഒ. ഓഫതീസഭായനി തരല
തഭാഴനിയതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഡനി.റനി.ഒ.  ഓഫതീസട്ട് പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ചസയര്പഭാര്ട്സുകേളുചട  അഭഭാവലമൂലല  സർവതീസനിനട്ട്  കയഭാഗലമലഭാത്ത
ബസ്സുകേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  കകേടുപഭാടുകേൾ  നതീക്കനി  നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പുതനിയ  ബസ്സുകേള  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  ദതീര്ഘദൂര  സര്വതീസുകേള
പുനരഭാരലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല
നനിലവനിചല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  സലലമഭാറല  നല്കേനി  ജൈതീവനക്കഭാചര
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  എലഭാ  ഡനി.റനി.ഒ.  ഓഫതീസുകേളനികലക്കുല  നനികയഭാഗനിക്കത്തക്ക  എണല
എ.റനി.ഒ.-മഭാര്ക്കട്ട്  സഭാനക്കയറല  നല്കുവഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതുമൂലല  പല  ഡനി.റനി.ഒ.
ഓഫതീസുകേളനിലല  എ.റനി.ഒ.-മഭാചരയഭാണട്ട്  നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  പ്രസ്തുത  യൂണനിറനിചന്റെ
യൂണനിറധനികേഭാരനിയുചട പൂര്ണ അധനികേഭാരല അവര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  7-7-2016-ചല  കേണക്കുപ്രകേഭാരല  17  ജൈനറല  ബസ്സുകേള  ഉളചപചട
67 ബസ്സുകേള ഉളതനില് 11 ബസ്സുകേള വനിവനിധ അറകുറപണനികേളക്കഭായനി പനിടനിചനിട്ടുണട്ട്. ടനി
ബസ്സുകേള അടനിയന്തെരമഭായനി നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

തനിരുവമ്പഭാടനി ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഓപകററനിലഗട്ട് ചസന്റെര്

218(1222)  ശതീ  .    കജൈഭാര്ജൈട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനി ഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ആരലഭനിച ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
തനിരുവമ്പഭാടനി ഓപകററനിലഗട്ട് ചസന്റെറനിചല പ്രശങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില് ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണല എനഭാരലഭനിക്കുചമന വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജൈതീവനക്കഭാരുചട  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുല  കൂടുതല്  ബസ്സുകേളുല
ചഷഡറ്റ്യൂളുകേളുല അനുവദനിക്കുനതനിനുല അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണല ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിചനയഭാണട്ട് ചുമതലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.
അതനിനനുസരനിചട്ട് 21-2-2016-ല് പ്രവൃത്തനി ദര്ഘഭാസട്ട് ക്ഷണനിക്കുകേയുല അടങ്കേല് തുകേ
81,45,463  രൂപയുല വരുനണട്ട്.  ടനി തുകേ ധനകേഭാരല വകുപനില് നനിനല ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിചന്റെ  ചഹഡട്ട്  ഓഫട്ട്  അക്കഹൗണനില്  നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനട്ട്  ധനകേഭാരല
വകുപനികനഭാടട്ട്  അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.   ധനകേഭാരല  വകുപനില്  നനിനല  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിചന്റെ  ചഹഡട്ട്  ഓഫട്ട്  അക്കഹൗണനില്  തുകേ  നനികക്ഷപനിക്കുന മുറയട്ട്  പ്രവര്ത്തനി
ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ജൈതീവനക്കഭാരുചട കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
നനിലവനില്  31  ചഷഡറ്റ്യൂളുകേള  ഓടനിക്കുനതനിനട്ട്  31  ബസുകേളുണട്ട്.   ചസയറഭായനി  3
ഓര്ഡനിനറനി  ബസുകേളുചട  കുറവഭാണുളതട്ട്.  പുതനിയ  ബസുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന
മുറയട്ട്  കുറവള  ബസുകേള  അനുവദനിക്കുന  കേഭാരലവല  പുതനിയ  സര്വതീസുകേള
ആരലഭനിക്കുന കേഭാരലവല പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ആറനിങ്ങല് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായുചട കശഭാചനതീയഭാവസ

219(1223)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറനിങ്ങല് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനിചല ഓഫതീസട്ട് ചകേടനിടത്തനിചന്റെയുല
ഗഭാകരലജുകേളുകടയുല കശഭാചലഭാവസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവനിചട  പുതനിയ ചകേടനിടവല  ഗഭാകരലജുകേളുല  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാല
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് പുതനിയ ഗഭാകരലജൈനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി ചമചചപടുന മുറയട്ട്  പുതനിയ ചകേടനിടല
നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ചവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

220(1224) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ചവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്  ഡനികപഭായനില്  നനിനല  ഓപകററട്ട്
ചചയ്യുന സര്വതീസുകേള എത്രയഭാചണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  സര്വതീസുകേള സുഗമമഭായനി  നടത്തുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ ബസുകേളുചട
എണല എത്രയഭാചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി) നനിലവനില് എത്ര ബസുകേളഭാണട്ട് ഡനികപഭായനില് ഉളചതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുഴുവന  സര്വതീസുകേളുല  ഓപകററട്ട്  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  എത്ര  ബസുകേളുചട
കുറവഭാണട്ട് ചവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട് ഡനികപഭായനില് ഇകപഭാഴുളചതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ബസുകേളുചട എണത്തനിചല കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുല പുതനിയ സര്വതീസുകേള
ഓപകററട്ട്  ചചയ്യുനതനിനുമഭാവശലമഭായ  ബസുകേള  പുതുതഭായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ചവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്  67  സര്വതീസുകേള
ഓപകററട്ട്  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ബസനിചന്റെ ലഭലതക്കുറവമൂലല
ഇകപഭാള ശരഭാശരനി 49 സര്വതീസുകേള ഓപകററട്ട് ചചയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  ചവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്  ഡനികപഭായനില് നനിലവനിലള  67  ചഷഡറ്റ്യൂളുകേള ഓപകററട്ട്
ചചയ്യുനതനിനട്ട് ചസയര് ബസട്ട് ഉളചപചട 74 ബസുകേള ആവശലമഭാണട്ട്.

(സനി)  52  ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളുല  9  ജൈനറല  ബസുകേളുല  ഉളചപചട
61 ബസുകേള നനിലവനിലണട്ട്.

(ഡനി)  മുഴുവന  സര്വതീസുകേളുല  ഓപകററട്ട്  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  ചസയര്  ബസട്ട്
ഉളചപചട 13 ബസുകേളുചട കുറവണട്ട്.

(ഇ)  പുതനിയ  ബസുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന  മുറയട്ട്  കുറവള  ബസുകേള
അനുവദനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. പുതനിയ സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിലവനില് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയനിടനില.

ചകേഭാടഭാരക്കര ഡനികപഭായനില് നനിനള ബഭാലഗ്ലൂര്, മൂകേഭാലബനികേ സര്വതീസുകേള

221(1225) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കര  ഡനികപഭായനില്  നനിനള ബഭാലഗ്ലൂര്,  മൂകേഭാലബനികേ
സര്വതീസുകേളക്കട്ട് നനിലവനില് ഏതട്ട് തരല ബസുകേളഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി) പ്രസസ്തുത ബസുകേളക്കട്ട് എന്തെട്ട് കേഭാലപഴെക്കമുണട്ട്;

(സനി)  സര്വതീസട്ട് നടത്തനി വരുന ബസ്സുകേളുചട കശഭാചലഭാവസമൂലല കേളക്ഷന
കുറയുന വനിവരല ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
923/2017.
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(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  സര്വതീസുകേളക്കഭായനി  ആധുനനികേ  ബസുകേള  അനുവദനിക്കഭാന
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ചകേഭാടഭാരക്കര-ബഭാലഗ്ലൂര് സര്വതീസനിനട്ട് സൂപര് ഡതീലകട്ട് ബസുല മൂകേഭാലബനികേ
സര്വതീസനിനട്ട് സൂപര് എകട്ട്പ്രസ്സുമഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുളതട്ട്.

(ബനി) ചകേഭാടഭാരക്കര-ബഭാലഗ്ലൂര് സര്വതീസട്ട് നടത്തുന ബസുകേളക്കട്ട് 2 വര്ഷല 10
മഭാസല പഴെക്കമഭാണുളതട്ട്.  ചകേഭാടഭാരക്കര-മൂകേഭാലബനികേ സര്വതീസട്ട് നടത്തനിയനിരുനതട്ട്
സൂപര്  എകട്ട്പ്രസട്ട്  ബസുകേളഭായനിരുന.   എനഭാല്  അഞ്ചുവര്ഷല  കേഭാലഭാവധനി
പൂര്ത്തനിയഭായതനിചനത്തുടര്നട്ട്  എകട്ട്പ്രസട്ട്  ബസുകേള പനിനവലനിചട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
സൂപര് ഫഭാസട്ട് ബസുകേള ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് സര്വതീസട്ട് നടത്തുനതട്ട്. ഇഹൗ സര്വതീസുകേളക്കട്ട്
ഉടനതചന പുതനിയ സൂപര് എകട്ട്പ്രസട്ട് ബസുകേള അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) മൂകേഭാലബനികേ സര്വതീസനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന സൂപര് എകട്ട്പ്രസട്ട് ബസട്ട് 5
വര്ഷല കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനഭാല് ചനില ദനിവസങ്ങളനില് സൂപര് ഫഭാസട്ട്
ബസുകേള ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് സര്വതീസട്ട് നടത്തുനതട്ട്.  ഇതുമൂലല കേളക്ഷനനില് കനരനിയ
കുറവട്ട് അനുഭവചപടുനതട്ട് ശദയനില്ചപടുനണട്ട്.

(ഡനി)  ചകേഭാടഭാരക്കര-മൂകേഭാലബനികേ സര്വതീസുകേളക്കട്ട് പുതനിയ സൂപര് എകട്ട്പ്രസട്ട്
ബസ്സുകേള ഉടചന അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ചതഭാടനില്പഭാലല-വടകേര റൂടനിചല ചചയനിന സര്വതീസട്ട്

222(1226)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജൈയന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചതഭാടനില്പഭാലല ഡനികപഭായനില് നനിനട്ട്  ചതഭാടനില്പഭാലല  -  വടകേര റൂടനില്
ചചയനിന സര്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  ചചയനിന  സര്വതീസട്ട്  ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ചതഭാടനില്പഭാലല
ഡനികപഭായട്ട് പുതനിയ ബസുകേള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എങ്കേനില് ചചയനിന സര്വതീസട്ട് എനഭാണട്ട് ആരലഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുനചതനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) വടകേര-ചതഭാടനില്പഭാലല ചചയനിന സര്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുനതനിനഭായനി

6  ചഷഡറ്റ്യൂളുകേളക്കട്ട് അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബസുകേളുചട കുറവമൂലല പ്രസ്തുത



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 275

സര്വതീസട്ട്  ആരലഭനിക്കുവഭാന  ഇതുവചരയുല  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  പുതനിയ  ബസുകേള

നനിരത്തനിലനിറക്കുന  മുറയട്ട്  ഇഹൗ  ഡനികപഭായല  ബസുകേള  അനുവദനിചട്ട്  ടനി  ചചയനിന

സര്വതീസുകേള ആരലഭനിക്കുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പതീചനിയനികലക്കട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് സര്വതീസട്ട്

223(1227)  ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജൈന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്  ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിചല പ്രധഭാന വനികനഭാദ സഞഭാര കകേന്ദ്രമഭായ പതീചനിയനികലക്കട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

ബസ്സുകേൾ  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനനിചലന  കേഭാരലല  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്

പതീചനിയനികലക്കട്ട് ചകേ.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് സര്വതീസട്ട് തുടങ്ങുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

നനിലവനില് തൃശ്ശൂര് ടഹൗണനില് നനിനല പതീചനിയനികലക്കട്ട് ഒരു സര്വതീസട്ട് ഓപകററട്ട്

ചചയ്യുനണട്ട്.  ബസനിചന്റെ ലഭലതക്കനുസരനിചട്ട്  കൂടുതല് സര്വതീസട്ട്  ആരലഭനിക്കുന കേഭാരലല

പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ചകേഭായനിലഭാണനിയനില് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട സര്ക്കുലര് സര്വതീസട്ട്

224(1228) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേഭായനിലഭാണനിയനിചല ചരനിത്ര പ്രഭാധഭാനലമുള കേഭാപഭാടട്ട് മുതല് പഹൗരഭാണനികേമഭായ

എലഭാ പ്രകദശങ്ങചളയുല ബനചപടുത്തനി സഞഭാരനികേളക്കട്ട് ഉപകേഭാരചപടുന വനിധത്തനില്

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട ഒരു സര്ക്കുലര് സര്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കഭാന നടപടനികേള

കവണചമനട്ട് മുനപട്ട് ഡനി.റനി.പനി.സനി. തലത്തനില് ആവശലല ഉയര്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ ആവശലല പരനിഗണനിചട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്ക്കുലര് സര്വതീസട്ട്

ആരലഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ബസനിചന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട് കേഭാപഭാടട്ട് സര്ക്കുലര് സര്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുന

കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ചതഭാടനില്പഭാലത്തുനനിനല വയനഭാടനികലക്കട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസുകേള

225(1229)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജൈയന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുറലഭാടനി ചുരല വഴെനി ചതഭാടനില്പഭാലത്തട്ട് നനിനല വയനഭാടനികലക്കട്ട് ആവശലത്തനിനട്ട്

വഭാഹനങ്ങള ഇലഭാത്തതട്ട്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് ഏചറ ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന എന കേഭാരലല

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതുമഭായനി ബനചപടട്ട് ഏചതങ്കേനിലല നനികവദനല ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില്

കുറലഭാടനി  ചുരല  വഴെനി  വയനഭാടനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.ബസുകേള

അനുവദനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനികവദനല ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബസനിചന്റെയുല ജൈതീവനക്കഭാരുചടയുല  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്

വയനഭാടനികലക്കട്ട് കൂടുതല് സര്വതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേനിഴെകക്കകകേഭാടയനില് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് ബസട്ട് സഭാന്റെട്ട്

226(1230)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ബസട്ട്  സഭാന്റെട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  സലല  ഏചറടുത്തട്ട്  രണട്ട്

വശത്തുമഭായനി ബസട്ട് പഭാര്ക്കനിലഗട്ട് സഹൗകേരലല ഏര്ചപടുത്തഭാത്തതുമൂലല കേനിഴെകക്കകകേഭാടയനില്

അപകേടങ്ങള ചപരുകുന എന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഭൂമനി ഏചറടുക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള കേഭാരണല വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എത്ര സലമഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനില് ഏചറടുക്കഭാചത അനലചചകേവശമുളതട്ട്

എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത സലല അടനിയന്തെരമഭായനി ഒഴെനിപനിചട്ട് ബസട്ട് സഭാന്റെട്ട്  വനികേസനിപനിക്കഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട കപരനില് 2008-ല് പടയല ലഭലമഭായനിട്ടുളതുല
2015  മുതല് മഭാത്രല കേരചമഭാടുക്കുവഭാന അനുവദനിചനിട്ടുളതുമഭായനി  75.25  ചസന്റെട്ട് ഭൂമനി
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  കപരനിലഭാണട്ട്.  ടനി  വസ്തുവനിചല  അനധനികൃത  കേകയ്യെറല
ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ജൈനിലഭാ  ഭരണകൂടത്തനികനഭാടട്ട്  ആവശലചപടട്ട്  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) പകുതനിയനികലചറ സലല വനിവനിധ വലകനികേളുല സഭാപനങ്ങളുല അനധനികൃതമഭായനി
ലകേവശല വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  അനധനികൃത കേകയ്യെറല ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ജൈനിലഭാ  ഭരണകൂടല  മുഖഭാന്തെരല
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേനിഴെകക്കകകേഭാടയനില് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട ലകേവശമുള പഭാട ഭൂമനി

227(1231)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട്  കേനിഴെകക്കകക്കഭാടയടുത്തട്ട്  എത്ര  ചസന്റെട്ട്  സലമഭാണട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യട്ട് പഭാടമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുളതട്ട്;

(ബനി) പഭാടമഭായനി ലഭനിച ഭൂമനി ചമഭാത്തല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ലകേവശല വചട്ട്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി വരുനകണഭാ; ഇചലങ്കേനില് അതനിനുള കേഭാരണല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത സലത്തനില് നനിനല ഏചതങ്കേനിലല ഭഭാഗത്തട്ട് സസകേഭാരല വലകനികേള
അനധനികൃതമഭായനി കേചവട സഭാപനങ്ങള നടത്തനി വരുനകണഭാ;

(ഡനി) അനധനികൃത കേകയ്യെറല ഒഴെനിപനിക്കണചമനട്ട് കേഭാണനിചട്ട് ലഹകക്കഭാടതനി എചന്തെങ്കേനിലല
പരഭാമര്ശല  നടത്തനിയനിരുകനഭാ;  ഇതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശല
പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങ്കേനില് ലഹകക്കഭാടതനി വനിധനി പ്രകേഭാരല കേകയ്യെറക്കഭാരനില് നനിനല
കേകയ്യെറചമഭാഴെനിപനിക്കഭാന സതസരല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  നനിലവനില്  വനകപഭാള  കസറട്ട്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്
വകുപനികന്റെതഭായനിരുന  എത്ര  സലല  ലകേമഭാറനിക്കനിടനിയനിരുന;  ജൈനില  തനിരനിച്ചുള
വനിവരല നലഭാകമഭാ; ഇതനില് എത്ര സലല ഇകപഭാള ലകേവശമുചണനല ഏചതങ്കേനിലല
ഭഭാഗല  സസകേഭാരല  വലകനികേളുചട  ലകേവശത്തനിലഭായനിട്ടുകണഭാ  എനല  വനിശദവനിവരല
നലഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ)  കേനിഴെകക്കകകേഭാടയനില്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  പഭാടത്തനിനട്ട്  ഭൂമനി
നല്കേനിയനിടനില.  കേനിഴെകക്കകകേഭാടയനിലള ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  വകേ 75.25  ചസന്റെട്ട്
സലല  28-9-2008  മുതല്  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനല  ലഭനിച  പടയഭൂമനിയഭാണട്ട്.   ഈ
ഭൂമനിക്കട്ട്  14-9-2015  മുതലഭാണട്ട്  കേരല  ഒടുക്കുനതനിനട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
അനുമതനി ലഭലമഭായതട്ട്.

(ബനി)  ഭൂമനി  മുഴുവനഭായുല  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  കപരനിലഭാചണങ്കേനിലല
അനധനികൃത കേകയ്യെറല നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  ഇവചര ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ജൈനിലഭാ ഭരണകൂടല
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ബഭാക്കനി  ഭൂമനി  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുനണട്ട്

(സനി) സസകേഭാരല വലകനികേള അനധനികൃതമഭായനി കേചവടസഭാപനങ്ങള നടത്തനി
വരുനണട്ട്. ഒഴെനിപനിക്കല് നടപടനി ജൈനിലഭാഭരണകൂടല മുഖഭാന്തെരല സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ബഹുമഭാനചപട  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്  WP(C)  No.20333/2012
പ്രകേഭാരല ഒഴെനിപനിക്കലനിചനതനിചര  കേകയ്യെറക്കഭാര് കകേസട്ട്  ഫയല് ചചയനിരുനചവങ്കേനിലല
കകേസട്ട്  തളനിയതഭായനി  കേഭാണുന.   ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.ക്കട്ട്  2008-ല്  പടയല
ലഭലമഭാചയങ്കേനിലല കേരല ഒടുക്കുനതനിനട്ട് 14-9-2015-ല് മഭാത്രമഭാണട്ട് അനുമതനി ലഭനിചതട്ട്.
2014-15-ല്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കേരല  ഒടുക്കനിയതനിനട്ട്  കശഷല  അനധനികൃത
കേചവട  സഭാപനങ്ങചള  ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുല  കകേരള
ഭൂസലരക്ഷണ ആക്ടട്ട്  1957  റൂള  5  അനുസരനിചട്ട്  ടനി  ഭൂമനിചയ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയഭായനി
പരനിഗണനിചട്ട് അനധനികൃത കേചവടക്കഭാചര ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നനിയമപ്രകേഭാരല നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ജൈനിലഭാ  ഭരണകൂടത്തനിനട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  വനിവരല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   അനധനികൃത  കേചവടല  ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരല
ജൈനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  സര്ക്കഭാര്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  നമ്പര്  4936/TC4/65/PW  dated
12-3-1965 പ്രകേഭാരല സലല ലകേമഭാറനിചയങ്കേനിലല അതനില് ഗതഭാഗത വകുപനികന്റെതഭായനിരുന
സലല  ഏചതലഭാചമനല  എത്ര  സലചമനല  വലകമഭായനി  പരഭാമര്ശനിചനിടനില.
ഇകപഭാള ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട ലകേവശമുള സലത്തനിചന്റെ ജൈനില തനിരനിച്ചുള
വനിശദഭാലശങ്ങള  അനുബനമഭായനി  കചര്ക്കുന.* കൂടഭാചത  സസകേഭാരല  വലകനികേള
അനധനികൃതമഭായനി കേകയ്യെറനിയതഭായനി ശദയനില്ചപട വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. തനിരുവനന്തെപുരല ജൈനില:

i.  പഭാചല്ലൂര്.

ii. കേനിഴെകക്കകകേഭാട

iii. ആറനിങ്ങല്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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2. ആലപ്പുഴെ ജൈനില  :

i. കതഭാടപളനി

3. ഇടുക്കനി ജൈനില  :

i. കദവനികുളല

4. വയനഭാടട്ട് ജൈനില  :

i. കേല്പറ

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സഹൗജൈനല യഭാത്രഭാ പദതനി

228(1232) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .  ഡനി  .  സതതീശന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സഹൗജൈനല
യഭാത്രഭാപദതനി  നടപഭാക്കഭാന  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  മുനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
ലകേചക്കഭാണതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എചന്തെലഭാല ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലകേവരനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങള എചന്തെലഭാല;

(സനി) ഈ ലക്ഷലല കനടനിചയടുക്കഭാന ഭരണതലത്തനില് എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) 31-1-2015-ചല സ.ഉ.(എലഎസട്ട്.)04/2015/ഗതഭാ.  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരല  1-2-2015  മുതല്  പസട്ട്  ടു  തലല  വചരയുള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനില്  സഹൗജൈനല  യഭാത്രഭാപദതനി  ഏര്ചപടുത്തനി
ചകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിരുന.   എനഭാല്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ചചയര്മഭാന
ആന്റെട്ട് മഭാകനജൈനിലഗട്ട്  ഡയറക്ടറുചട നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  9-6-2015-
ചല സ.ഉ.(എലഎസട്ട്.)38/2015/ഗതഭാ. നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരല ടനി ഉത്തരവനില് മഭാറല
വരുത്തുകേയുണഭായനി. ഈ ഉത്തരവനില് അവലകത ഉണഭായതഭായനി ശദയനില്ചപടതനിചനത്തുടര്നട്ട്
10-6-2015-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)256/2015/ഗതഭാ.  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരല വതീണ്ടുല
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സലസഭാനചത്ത പസട്ട് ടു വചരയുള എലഭാ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുല സഹൗജൈനല യഭാത്രഭാ
പദതനി  ഏര്ചപടുത്തനിചക്കഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭാകുകേയുണഭായനി.  യഭാത്രഭാചചലവട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനട്ട് ഒരു പരനിധനിവചരചയങ്കേനിലല തടസമഭാവരുചതനല ഡതീസല് വനില
കുറഞ്ഞട്ട് ലനിററനിനട്ട്  ഏതഭാണട്ട്  52 രൂപയനില് എത്തനിയകപഭാള ജൈകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ
ഒരു  കമഖലയനിലഭായതനിചന്റെ  ആനുകൂലലല  ലഭലമഭാക്കുകേ  എനമുള  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാചടയഭാണട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനില് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സഹൗജൈനല യഭാത്രഭാപദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ടഹൗണ്  ടു  ടഹൗണ്  ഓര്ഡനിനറനി
ഒഴെനിചകേയുള എലഭാത്തരല ഓര്ഡനിനറനി സര്വതീസുകേളനിലല  1-2-2015  മുതല് പസട്ട് ടു
തലല വചര പഠനിക്കുന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സഹൗജൈനല യഭാത്ര അനുവദനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  

പത്തട്ട്  രൂപയുചട  ഒരു  സഹൗജൈനല  യഭാത്രഭാ  കേഭാര്ഡട്ട്  കേരസമഭാക്കനി
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ഈ ആനുകൂലലല  പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്.   സഹൗജൈനല
യഭാത്രഭാ  കേഭാര്ഡനില്  യഭാത്ര  ചചകയ്യെണ  റൂട്ടുല  കേഭാലഭാവധനിയുല  കരഖചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
മൂനട്ട് മഭാസല കൂടുകമ്പഭാള ഈ കേഭാര്ഡട്ട് പുതുക്കനി വഭാകങ്ങണതഭാണട്ട്.  ഞഭായറഭാഴ്ചയുല മറട്ട്
ചപഭാതു അവധനി ദനിവസങ്ങളുല ഒഴെനിചകേയുള ദനിവസങ്ങളനില് സഹൗജൈനല യഭാത്രഭാ കേഭാര്ഡട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് യഭാത്ര ചചയ്യെഭാവനതഭാണട്ട്. 

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ചപയനിന്റെര് കഗഡട്ട്- 2 നനിയമനല

229(1233)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജൈഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല ചപയനിന്റെര് കഗഡട്ട്-2 പനി.എസട്ട്.സനി.-റഭാങ്കേട്ട്
ലനിസട്ട് നനിലവനില് വനചതകപഭാള; പ്രസ്തുത റഭാങ്കേട്ട് ലനിസനില് നനിനല എത്ര ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
നനിയമനല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) എത്ര ചപയനിന്റെര് തസനികേകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലളചതനല എലഭാ ഒഴെനിവകേളനികലക്കുല
നനിയമനല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  ഒഴെനിവകേളുല  നനികേത്തുനതനിനുല  കൂടുതല്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
നനിയമനല നല്കുനതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ റഭാങ്കേട്ട് ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി എകപഭാള അവസഭാനനിക്കുല?

ഉത്തരല

(എ) 25-3-2014-ല് ആണട്ട് റഭാങ്കേട്ട്  ലനിസട്ട് നനിലവനില് വനതട്ട്.  പ്രസ്തുത റഭാങ്കേട്ട്
ലനിസനില് നനിനല 83 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) 185  ചപയനിന്റെര് തസനികേകേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലളതട്ട്.  എലഭാ ഒഴെനിവകേളനിലല
നനിയമനല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി) ഒരു റഭാങ്കേട്ട് ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി അതട്ട് നനിലവനില് വന തതീയതനി മുതല് ഏറവല
കുറഞ്ഞതട്ട് ഒരു വര്ഷവല പരമഭാവധനി മൂനട്ട് വര്ഷവമഭാണട്ട്.  ഒരു വര്ഷത്തനിനുകശഷല
പുതനിയ ഒരു റഭാങ്കേട്ട് പടനികേ നനിലവനില് വരുനപക്ഷല നനിലവനിചല റഭാങ്കേട്ട് പടനികേയുചട കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ലനിസനിചല  ചമയനിന  ലനിസനിചല  എലഭാവര്ക്കുല  ഇഹൗ
കേഭാലയളവനില് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല് ലനിസട്ട് നനിലവനിലനിലഭാതഭായനിത്തതീരുല.

ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണല് വനിധനി

 230(1234) ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണല് വനിധനിചക്കതനിചര സലസഭാന സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനികക്കണ
നനിലപഭാടുകേള സലബനനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ വനിധനിയുമഭായനി ബനചപടട്ട്  നമ്മുചട സലസഭാനചത്ത ബഭാധനിക്കുന
പ്രധഭാന പ്രശങ്ങള സലബനനിച വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ബഹുമഭാനചപട കദശതീയ ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ ഇടക്കഭാല ഉത്തരവനിചനതനിചര
സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ബഹുമഭാനചപട  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്  റനിടട്ട്  ഹര്ജൈനി
സമര്പനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ടനി  റനിടട്ട്  ഹര്ജൈനി  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുല
സസകേഭാരല ബസട്ട് ഉടമകേളുചട സലഘടനയുല ചവകവചറ ഫയല് ചചയ ഇകത വനിഷയത്തനിചല
റനിടട്ട്  ഹര്ജൈനികേളനില്  കദശതീയ  ഹരനിത  ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ  ഉത്തരവനിചനതനിചര
ബഹുമഭാനചപട കകേരള ലഹകക്കഭാടതനി പുറചപടുവനിച  2  മഭാസചത്ത കസ ഉത്തരവട്ട്
നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീല  കകേഭാടതനിയനില് കകേവനിയറട്ട്
ചപറതീഷന നല്കുനതനിനുല നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കദശതീയ ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണല്
മുമ്പഭാചകേ  വസ്തുതകേള  വനിശദതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഉചനിതമഭായ  സതലവഭാങ്മൂലല  ഫയല്
ചചയ്യുനതനിനുല നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇഹൗ  വനിധനി  നടപനില്  വരുത്തുകേയഭാചണങ്കേനില്  ഏകേകദശല
61000  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളുല  ഏകേകദശല  40000  കനഭാണ്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്
വഭാഹനങ്ങളുല ചപഭാതുനനിരത്തനില് നനിനല ഉടനടനി അപ്രതലക്ഷമഭാകുല.  കമല് പറഞ്ഞതനില്
കസജൈട്ട് കേഭാകരലജുകേളുല ഉളചപടുല. കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമങ്ങളുല ചടങ്ങളുല പ്രകേഭാരല
ഒരു കനഭാണ് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് വഭാഹനത്തനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി 15 വര്ഷമഭാണട്ട്.  15 വര്ഷല
കേഴെനിഞ്ഞ  വഭാഹനല  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാചണങ്കേനില്  റതീ-രജൈനികസ്ട്രേഷന  നടത്തനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   നനിലവനില്  കനഭാണ്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളനില്
നനിനല നനികുതനി ഇഹൗടഭാക്കുനതട്ട് 15 വര്ഷകത്തക്കട്ട് ലലഫട്ട് ലടല ടഭാകഭായനിടഭാണട്ട്. 10
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വര്ഷല  കേഴെനിഞ്ഞ  വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  നനികരഭാധനല  ഏര്ചപടുത്തുകേയഭാചണങ്കേനില്
ഏകേകദശല  270  കകേഭാടനി  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹന  ഉടമകേളക്കട്ട്  റതീഫണഭായനി
നല്കകേണനിവരുല.  നനിലവനിലള കേണക്കനുസരനിചട്ട്  ഓകരഭാ വര്ഷവല രണഭായനിരകമഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  കേല്യുബനികേട്ട്  കേപഭാസനിറനിയുള  ഏകേകദശല  4400  വഭാഹനങ്ങള
രജൈനിസര് ചചയ്യുനണട്ട്. 2000 കേല്യുബനികേട്ട് കേപഭാസനിറനിയനില് കൂടുതലള വഭാഹനങ്ങളുചട
രജൈനികസ്ട്രേഷന  തടയുകേയഭാചണങ്കേനില്  പ്രതനിവര്ഷല  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഏകേകദശല  135
കകേഭാടനി രൂപയുചട നഷമുണഭാകുല. നനിലവനില് കകേരളത്തനിചല നനിരത്തുകേളനില് സര്വതീസട്ട്
നടത്തുന ഏകേകദശല 6600 ഓളല വരുന കസജൈട്ട് കേഭാകരലജുകേള (ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ഉളചപചട) പകത്തഭാ അതനിലധനികേകമഭാ  വര്ഷല കേഴെനിഞ്ഞതഭാണട്ട്.  ഇഹൗ വഭാഹനങ്ങള
നനിരത്തനില് നനിനല അപ്രതലക്ഷമഭാകുകേയഭാചണങ്കേനില് ചപഭാതുഗതഭാഗത സലവനിധഭാനമഭാചകേ
തഭാറുമഭാറഭാകുല.  ഇവയ്ചക്കലഭാല  പുറകമ  അന്തെര്സലസഭാന  റൂട്ടുകേളനിലൂചടയുള
യഭാത്രക്കഭാചരയുല  ചരക്കട്ട്  ഗതഭാഗതചത്തയുല  ഇഹൗ ഉത്തരവട്ട്  വളചര  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. കകേരളത്തനില് എത്തുന അനലസലസഭാന കലഭാറനികേളനില് പലതുല
പത്തട്ട് വര്ഷകേഭാലയളവട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞവയഭാണട്ട്.  അവയുചട നനികരഭാധനല ചരക്കട്ട് നതീക്കല
തടസചപടുത്തുല. അതട്ട് അവശല സഭാധനങ്ങളുചട വനില വര്ദനിക്കുനതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാകുല.

പത്തട്ട് വര്ഷല പഴെക്കമുള വഭാഹനങ്ങള

231(1235)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പത്തട്ട് വര്ഷല പഴെക്കമുള ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കരുചതനട്ട് ഉത്തരവകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനിൽ  എനമുതലഭാണട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുനചതനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേള, പത്തു വർഷല കേഴെനിഞ്ഞ കേഭാര്, കലഭാറനി
തുടങ്ങനിയ വഭാഹനങ്ങളക്കുല ഈ ഉത്തരവട്ട് ബഭാധകേമഭാകണഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ബസ്സുകേള പനിനവലനിക്കുനതട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുല  ബസട്ട്
ഉടമകേളക്കുല  ഒടനവധനി  ജൈതീവനക്കഭാര്ക്കുല  അവരുചട  കുടുലബങ്ങളക്കുല  പ്രയഭാസല
ഉണഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) എങ്കേനില് ഇവ തരണല ചചയ്യെഭാന എചന്തെലഭാല നടപടനികേള ലകേചക്കഭാളല
എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  പത്തട്ട്  വര്ഷട്ട്  പഴെക്കമുള വഭാഹനങ്ങള പ്രധഭാന നഗരങ്ങളനില്
നനികരഭാധനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  കദശതീയ  ഹരനിത  ടനിബറ്റ്യൂണല്  ഉത്തരവഭായനിരുന.   എനഭാല്
നനിലവനില് ഇഹൗ ഉത്തരവട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് ബഹുമഭാനചപട കകേരള ലഹകക്കഭാടതനി
രണട്ട് മഭാസകത്തക്കട്ട് കസ ചചയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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(സനി)  ബഭാധകേമഭാണട്ട്.  എനഭാല്  ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ  ഉത്തരവട്ട്  ബഹുമഭാനചപട
ലഹകക്കഭാടതനി കസ ചചയനിരനിക്കുനതനിനഭാല് നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(ഡനി&ഇ)  ഉണഭാക്കുല.  നനിലവനില് കദശതീയ ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ ഉത്തരവട്ട്
ബഹുമഭാനചപട  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനി  കസ  ചചയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ടനി  ഉത്തരവട്ട്
നടപനില്  വരുകത്തണ  സഭാഹചരലമുണഭാവകേയഭാചണങ്കേനില്  സലസഭാനചത്ത  പ്രധഭാന
നഗരങ്ങളനില് സനി.എന.ജൈനി.  ലഭലമഭാക്കനിചക്കഭാണട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസട്ട് ഉളചപചടയുള
വഭാഹനങ്ങളനില്  കേഴെനിയുനത്ര  വഭാഹനങ്ങള  സനി.എന.ജൈനി.  ഇനനല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ഓടനിക്കഭാന നടപടനികേള ലകേചക്കഭാളനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത ഇലകനികേട്ട്  വഭാഹനങ്ങള
ഉപകയഭാഗത്തനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുവഭാനുല  ശമനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിലൂചട  യഭാത്രക്കഭാരുചട
കകശല കുറചചങ്കേനിലല ലഘൂകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുചമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ടനി  ഉത്തരവട്ട്  നടപഭാകക്കണനി  വരനികേയഭാചണങ്കേനില്  അതട്ട്  സലസഭാനചത്ത
ഗതഭാഗത കമഖലയനില് യഭാത്രക്കഭാരുചട ഗതഭാഗത സഹൗകേരലങ്ങചള മഭാത്രമല ബഭാധനിക്കുനതട്ട്.
നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  ഉളചപചടയുള  സലസഭാനചത്ത  ചരക്കുകേളുചട
നതീക്കവല അവയുചട വനില വര്ദനവല ചതഭാഴെനില് കമഖലയനില് ഉണഭാകുന സലഭനവല
അതട്ട് സലസഭാന സമ്പദ് വലവസയനില് ഉണഭാക്കുന കദഭാഷങ്ങളുല ചതഭാഴെനില് നഷചപടുനതുമൂലല
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല അവരുചട കുടുലബങ്ങളക്കുമുണഭാകുന ജൈതീവനിത പ്രയഭാസങ്ങളുല
വഭാഹനങ്ങളനികനലള  മുടക്കുമുതല്  നഷവല  അന്തെര്സലസഭാന  റൂട്ടുകേളനിലൂചടയുള
ഗതഭാഗത പ്രശങ്ങളുല കൂടഭാചത 15 വര്ഷകത്തക്കട്ട് വസൂലഭാക്കനിയ കനഭാണ്ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്
വഭാഹനങ്ങളുചട  10  വര്ഷചത്ത  നനികുതനി  കേഴെനിചട്ട്  5  വര്ഷചത്ത  നനികുതനിപണല
തനിരനിചകേ  നല്കകേണനിവരുനതുല  അതനിചന്റെ  ബഭാദലതയുല  ഇവചയഭാചക്കയഭാണട്ട്
സലസഭാനത്തട്ട്  ഉണഭാകുന  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള.   ഇവ  മുനനില്ക്കണ്ടുചകേഭാണഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനചപട  കദശതീയ  ഹരനിത  ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവട്ട്
റദ്ദേഭാക്കണചമനകപക്ഷനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ബഹുമഭാനചപട  കകേരള
ലഹകക്കഭാടതനിയനില് റനിടട്ട്  ഹര്ജൈനി ഫയല് ചചയനിട്ടുളതട്ട്.  കൂടഭാചത ബഹുമഭാനചപട
സുപ്രതീല  കകേഭാടതനി  മുമ്പഭാചകേ  ഒരു  കകേവനിയറട്ട്  ഹര്ജൈനി ഫയല്  ചചയ്യുനതനിനുല
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഹു.  ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണല് മുമ്പഭാചകേ ഇഹൗ വനിഷയല
ഫലപ്രദമഭായനി അവതരനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള സതലവഭാങ്മൂലല ഫയല് ചചയട്ട്  ഇടക്കഭാല
ഉത്തരവട്ട് റദ്ദേഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേളുല സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

പത്തട്ട് വര്ഷത്തനിലധനികേല പഴെക്കമുള വഭാഹനങ്ങള

232(1236)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പത്തട്ട് വര്ഷത്തനിലധനികേല പഴെക്കമുള വഭാഹനങ്ങള പ്രധഭാന നഗരങ്ങളനില്
പ്രകവശനിക്കഭാന പഭാടനില എന കകേഭാടതനി വനിധനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഉചണങ്കേനില്  പ്രസ്തുത  വനിധനിമൂലല  സഭാധഭാരണക്കഭാര്  കനരനിടുന
യഭാത്രഭാകകശചത്ത സലബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത വനിധനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള യഭാത്രഭാകകശല പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കദശതീയ  ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ  ചകേഭാചനി  സര്കേറ്റ്യൂടട്ട്  ചബഞനിചന്റെ  ഒരു
ഇടക്കഭാല ഉത്തരവട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിചല ആറട്ട് പ്രധഭാന നഗരങ്ങളനില്
10  വര്ഷത്തനിലധനികേല  പഴെക്കമുള  ഡതീസല്  വഭാഹനങ്ങള  നനികരഭാധനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള
ഹരനിത ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ ഇടക്കഭാല ഉത്തരവട്ട് ബഹുമഭാനചപട കകേരള ലഹകക്കഭാടതനി
കസ ചചയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എനനിരുനഭാലല സലസഭാനചത്ത പ്രധഭാന നഗരങ്ങളനില്
സനി.എന.ജൈനി.  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഘടലഘടമഭായനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ആദലഘടചമന
നനിലയനില്  സനി.എന.ജൈനി.  ലഭലമഭായ  എറണഭാകുളല  നഗരത്തനില്  സനി.എന.ജൈനി.
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള വഭാഹനല ഓടനിക്കുനതനികലക്കഭായനി ധനകേഭാരല മനനി അവതരനിപനിച
പുതുക്കനിയ ബഡ്ജൈറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാചത ഇലകനികേട്ട് വഭാഹനങ്ങള
ഉപകയഭാഗത്തനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുവഭാനുല  ശമനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിലൂചട  യഭാത്രക്കഭാരുചട
കകശല ലഘൂകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുചമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

സസകേഭാരല ബസട്ട് സര്വതീസുകേള ദതീര്ഘനിപനിക്കല്

233(1237)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലവപനിന പ്രകദശത്തുനനിനട്ട് ചകേഭാചനി നഗരത്തനികലക്കുള സസകേഭാരല ബസട്ട്
സര്വതീസുകേള ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനട്ട് എന്തെഭാണട്ട് തടസചമനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഗരത്തനിചന്റെ ഇതര പ്രഭാന്തെപ്രകദശങ്ങളനില് നനിനമുള സസകേഭാരല ബസട്ട്
സര്വതീസുകേളക്കട്ട് നഗരപ്രകവശല സഭാധലമഭായനിരനിചക്ക ലവപനിനനില് നനിനമുള ബസട്ട്
സര്വതീസുകേളക്കട്ട്  മഭാത്രല  വനിലക്കട്ട്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്  എന്തുചകേഭാചണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബഹുഭൂരനിപക്ഷല  വരുന  ലവപനിന  നനിവഭാസനികേളുല  പഠനത്തനിനുല
ചതഭാഴെനിലനിനുമഭായനി ചകേഭാചനി നഗരചത്ത ആശയനിക്കുന സഭാഹചരലല കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്
പ്രകദശവഭാസനികേളുചട ദതീര്ഘകേഭാല ആവശലമഭായ സസകേഭാരല ബസുകേളുചട നഗരപ്രകവശത്തനിനട്ട്
സഭാധലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ-സനി)  2004-ല് കഗഭാശതീപഭാലല  നനിലവനില് വനകതഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  പറവൂര്
ഭഭാഗത്തുനനിനല വരുന സസകേഭാരല ബസട്ട് സര്വതീസുകേള ചപഭാതുജൈന തഭാലരലഭാര്ത്ഥല
ലഹകക്കഭാടതനി ജൈലഗ്ഷന വചര ദതീര്ഘനിപനിചതട്ട്. അതനിനുമുമ്പട്ട് ലവപനിന ബസട്ട് സഭാനഡട്ട്
വചര മഭാത്രകമ സര്വതീസട്ട്  ഉണഭായനിരുനള്ളൂ.  അതനിനുകശഷല ടനി ബസ്സുകേളുചട സര്വതീസട്ട്
ബനി.റനി.എചട്ട്.  ജൈലഗ്ഷന,  ലവറനില  ചമഭാബനിലനിറനി  ഹബട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനികലക്കട്ട്
ദതീര്ഘനിപനിക്കണചമനഭാവശലചപടട്ട് ധഭാരഭാളല അകപക്ഷകേളുല നനികവദനങ്ങളുല ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.
ടനി അകപക്ഷകേളുല നനികവദനങ്ങളുല എറണഭാകുളല റതീജൈനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് അകതഭാറനിറനി
പരനിഗണനിച്ചുചവങ്കേനിലല  വനിശദമഭായ  ചര്ചകേളക്കുല  ആകലഭാചനകേളക്കുല  കശഷല
തഭാചഴെപറയുന  തടസങ്ങളമൂലല  ഈ  അകപക്ഷകേള  റതീജൈനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്
അകതഭാറനിറനി നനിരസനിക്കുകേയഭാണുണഭായനിട്ടുളതട്ട്.

1. വഭാഹനചപരുപലമൂലല  വതീര്പ്പുമുട്ടുന  ചകേഭാചനി  നഗരത്തനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്
ബസുകേള  പ്രകവശനിചഭാല്  ഗതഭാഗത  പ്രശങ്ങള  നനിയനണഭാതതീതമഭാകുചമന
സനിറനി കപഭാലതീസട്ട് കേമ്മേതീഷണറുചട റനികപഭാര്ടട്ട്.

2. ചകേഭാചനി നഗരത്തനിചല ബനി.റനി.എചട്ട്. ജൈലഗ്ഷന വചരയുള കറഭാഡുകേള (3
കേനി.മതീ.) (കമനകേ, ഷണ്മുഖ കറഭാഡട്ട്, ചജൈടനി, കഹഭാസനിറല് കറഭാഡട്ട് കജൈഭാസട്ട്
ജൈലഗ്ഷന  വഴെനി)  കദശസഭാത്കൃത  റൂട്ടുകേളുചട  ഭഭാഗങ്ങളഭായതനിനഭാല്  ടനി
റൂട്ടുകേളനില് കൂടനി  സര്വതീസട്ട്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളുചടയുല
സുപ്രതീല കകേഭാടതനി, ലഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവകേളുചടയുല ലലഘനമഭാകുല.

3. കദശസഭാല്കൃത റൂട്ടുകേളനില് സസകേഭാരല ബസ്സുകേളക്കട്ട് ചപര്മനിറട്ട് നല്കുനതനിനട്ട്
കകേരള കസറട്ട് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് കകേഭാര്പകറഷനുള ശകമഭായ എതനിര്പട്ട്.

4. ബനി.റനി.എചട്ട്. ജൈലഗ്ഷനനിചല പഭാര്ക്കനിലഗട്ട് സഹൗകേരലത്തനിചന്റെ അഭഭാവല.

5. ബനി.റനി.എചട്ട്. ജൈലഗ്ഷനനില് ഇന്തെലന ഓയനില് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ പമ്പനിലഗട്ട്

കസഷന,  ടഭാങ്കേറുകേളുചട  ഓയനില്  ബര്ത്തട്ട്  തുടങ്ങനിയവ  സനിതനി

ചചയ്യുനതുചകേഭാണ്ടുള സുരക്ഷഭാപ്രശല.

തുടര്നല  നനിരവധനി  നനികവദനങ്ങള  ഇക്കഭാരലമുനയനിച്ചുചകേഭാണ്ടുല  ലവപനില്

ഭഭാഗത്തുനനിനള ബസുകേള ലവറനില ചമഭാബനിലനിറനി ഹബ്ബുവചര ദതീര്ഘനിപനിക്കണചമനഭാവശലചപട്ടുല

എറണഭാകുളല  റതീജൈനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  ലഭനിച്ചുചവങ്കേനിലല  നനിയമ

തടസമുളതുചകേഭാണ്ടുല കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമപ്രകേഭാരല റതീജൈനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്

അകതഭാറനിറനി എടുത്ത തതീരുമഭാനല പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് അകത അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്
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അധനികേഭാരല ഇലഭാത്തതനിനഭാലല ടനി  ആവശലല  അനുവദനിക്കുനതട്ട്  റൂടട്ട്  കദശസഭാല്ക്കരണല

സലബനനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുചടയുല ബനചപട സുപ്രതീല കകേഭാടതനി/ലഹകക്കഭാടതനി

ഉത്തരവകേളുചടയുല ലലഘനമഭായതനിനഭാലല നഗരത്തനിചല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുല സുരക്ഷഭാ

പ്രശവല വര്ദനിക്കുചമനതനിനഭാലല ആയവ നനിരുപഭാധനികേല നനിരസനിക്കുകേയുണഭായനി.

എറണഭാകുളല  നഗരത്തനിചല  കറഭാഡുകേള  കദശസഭാത്കൃത  റൂട്ടുകേളനില്
ഉളചപടുനതനിനഭാല്  സസകേഭാരല  ബസുകേളക്കട്ട്  ടനി  റൂട്ടുകേളനില്ക്കൂടനി  സര്വതീസട്ട്
നടത്തുനതനിനട്ട് ചപര്മനിറട്ട് അനുവദനിക്കഭാന നനിയമല അനുവദനിക്കുനനില.  ആയതനിചന്റെ
ചവളനിചത്തനില് ചപഭാതുജൈന തഭാല്പരലല മുനനനിര്ത്തനി ചകേഭാചനി നഗരത്തനിചന്റെ വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില് നനിനല കഗഭാശതീപഭാലല വഴെനി ലവപനിനനികലക്കുല തനിരനിചട്ട്  എറണഭാകുളല
നഗരത്തനികലക്കുല സര്വതീസട്ട് നടത്തുനതനിനട്ട്  20 (ഇരുപതട്ട്)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസുകേളക്കട്ട്  സനിര  ചപര്മനിറട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.   അതുമൂലല  ജൈനങ്ങളുചട
യഭാത്രഭാകകശല ഒരു പരനിധനിവചര പരനിഹരനിക്കുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചല എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗല
ശകനിചപടുത്തുനതനിനുള നടപടനികേള

234(1238) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജൈതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സലസഭാനത്തട്ട് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില്
എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗല ശകനിചപടുത്തഭാന എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേചക്കഭാണനിട്ടുളചതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗല  ശകനിചപടുത്തുനതട്ട്  വഴെനി  എചന്തെലഭാല  ഉകദ്ദേശല
ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ലകേവരനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ ലക്ഷലല കനടനിചയടുക്കഭാന ഭരണതലത്തനില് എചന്തെലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുളചതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗല ശകനിചപടുത്തുനതനിനഭായനി നനിലവനിലണഭായനിരുന
സസഭാഡുകേളക്കട്ട്  പുറചമ  കജൈഭായനിന്റെട്ട്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  (എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്)
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തലവനഭായനി  ഓകരഭാ  കസഭാണനിലല  റതീജൈനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസറുചട
(എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്)  കേതീഴെനില്  പുതുതഭായനി  17  സസഭാഡുകേള  കൂടനി  രൂപതീകേരനിച്ചു.
എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി ആധുനനികേ സഭാകങ്കേതനികേ വനിദല
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള  ഇന്റെര്ചസപ്റര്,  റഡഭാര്,  ആല്കക്കഭാമതീറര്  തുടങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങള
വകുപട്ട്  വഭാങ്ങുകേയുല  വഭാഹനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുല  നനിയമലലഘകേചര
കേചണത്തുനതനിനുമഭായനി റഡഭാര് സര്ലവലനസട്ട് സനിസല,  കേലഭാമറ സര്ലവലനസട്ട്
സനിസല എനനിവ വനിവനിധ സലങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുകേയുല ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) (1) കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമ ലലഘനങ്ങള കേചണത്തനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

(2) കദശതീയ പഭാതകേളനിചലയുല അപകേട സഭാധലത കൂടനിയ സലങ്ങളനിചലയുല 
വഭാഹന പരനികശഭാധനയട്ട് പ്രകതലകേ ഉഹൗനല് നല്കുകേ.

(3) വഭാഹന നനികുതനി കുടനിശനികേ വരുത്തുന വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര നടപടനികേള 
സസതീകേരനിക്കുകേ.

(4) ജൈനി-കഫഭാറത്തനില് ഉളചപടനിട്ടുള വഭാഹനങ്ങള സര്വതീസട്ട് നടത്തുനനിചലനട്ട് 
ഉറപട്ട് വരുത്തുകേ.

(5) ചപര്മനിറട്ട് നനിബനനകേളക്കട്ട് വനിരുദമഭായനി ഇന്റെര്കസറട്ട് ആയനി സര്വതീസട്ട്
നടത്തുന വഭാഹനങ്ങള പനിടനിചചടുക്കുകേ.

(സനി)  എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട് നടപടനികേള ശകനിചപടുത്തുനതനിനഭായനി ഒരു എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്
വനിഭഭാഗവല അതനിനുകേതീഴെനില് മുനപട്ട് നനിലവനിലണഭായനിരുന എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട് സസഭാഡുകേളക്കട്ട്
പുറചമ  17  എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട് സസഭാഡുകേളുല രൂപതീകേരനിച്ചു.  ഇതനിനഭായനി ഒരു കജൈഭായനിന്റെട്ട്
ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് കേമ്മേതീഷണറുചടയുല 4 ആര്.ടനി.ഒ.-മഭാരുകടയുല 34 അസനിസന്റെട്ട് കമഭാകടഭാര്
ചവഹനിക്കനിള ഇനചസക്ടര്മഭാരുചടയുല 17 കമഭാകടഭാര് ചവഹനിക്കനിള ഇനചസക്ടര്മഭാരുചടയുല
തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുകേയുണഭായനി.  എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഓകടഭാകമഷനട്ട്  കവണനിയുള
ഭരണഭാനുമതനികേളുല നല്കേനിയനിരുന.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചല ഇ-കപചമന്റെട്ട് സലവനിധഭാനല

235(1239) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിചനറ കേഭാലത്തട്ട് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില് ഇ-കപചമന്റെട്ട്
സലവനിധഭാനല  ഏര്ചപടുത്തഭാന  എചന്തെലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ചചകേചക്കഭാണചതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ഇ-കപചമന്റെട്ട് സലവനിധഭാനല ഏര്ചപടുത്തുനതട്ട് ചകേഭാണട്ട് ചചകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിരുന
ലക്ഷലങ്ങചളചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ലക്ഷലങ്ങള കനടനിചയടുക്കഭാന ഭരണതലത്തനില് ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുള
നടപടനികേചളചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്  2012  മുതല്  ഇ-കപചമന്റെട്ട്  സലവനിധഭാനല
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തുടക്കത്തനില് തനിരുവനന്തെപുരല ജൈനിലയനില് മഭാത്രല നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനി പനിനതീടട്ട് സലസഭാനല മുഴുവനഭായനി വലഭാപനിപനിച്ചു.  കസറട്ട് ബഭാങ്കേട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തെല,
കസറട്ട് ബഭാങ്കേട്ട് ഓഫട്ട് ടഭാവനകൂര് എനതീ ബഭാങ്കുകേള വഴെനിയഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.
ഇ-ടഷറനിയുമഭായനി  ബനചപടുത്തനി  കൂടുതല്  ബഭാങ്കുകേചള  ഉളചപടുത്തുവഭാനുള
നടപടനികേള നടനവരുന.

(ബനി)  ചപഭാതുജൈനങ്ങളക്കട്ട് ഓഫതീസുകേളനില് കനരനിടട്ട്  വരഭാചത തചന ഫതീസുല
നനികുതനിയുല അടയകേ, അഴെനിമതനി തടയുകേ, ഇടനനിലക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കുകേ, പണമനിടപഭാടട്ട്
സുതഭാരലമഭാക്കുകേ,  എനനിവയഭാണട്ട്  ഇഹൗ  പദതനിയുചട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലല.   കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന  വകുപനിചന്റെ  23  ഓണ്ലലന  കസവനങ്ങളനില്  19  കസവനങ്ങളക്കുള
ഫതീസുല  പുതനിയ  കനഭാണ്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളുകടയുല  ഓകടഭാറനിക്ഷഭാ
(ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്)  വഭാഹനങ്ങളുകടയുല  ടഭാകല  ഓണ്ലലനഭായനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
വകുപട്ട്  സഭാപനിചനിട്ടുള  സതീഡട്ട്  കേലഭാമറകേളുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  പുറചപടുവനിക്കുന
ചഭാര്ജൈട്ട് ചമകമ്മേഭായള ലഫനുല ഇകപഭാള ഇ-കപചമന്റെട്ട് വഴെനി അടയഭാവനതഭാണട്ട്. ടഭാകട്ട്
അടയന  തതീയതനിയനില്  കേവകറജുള  വഭാഹന  ഇനഷസറനസട്ട്,  ടഭാകട്ട്  അടയന
മഭാസത്തനിചന്റെ ചതഭാടട്ട് മുമള മഭാസലവചര കക്ഷമനനിധനി അടചതനിചന്റെ ചതളനിവട്ട് എനനിവ
ഉചണങ്കേനില് മഭാത്രകമ ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് വഭാഹനങ്ങളുചട നനികുതനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കകേരള
കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി നനിയമപ്രകേഭാരല അനുവഭാദമുള്ളൂ. ഇക്കഭാരലങ്ങള ഓണ്ലലനഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള സഹൗകേരലല തഭാമസനിയഭാചത നനിലവനില് വരുനതഭാണട്ട്.  അകതഭാടുകൂടനി
ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് വഭാഹനങ്ങളുചട നനികുതനിയുല ഇ-കപചമന്റെട്ട് മുഖഭാന്തെനിരല സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുല.

(സനി) ഇ-കപചമന്റെട്ട് നടപഭാക്കഭാനഭായനി 2014-ചല കകേരള ഫനിനഭാനസട്ട് ആക്ടട്ട് പ്രകേഭാരല
1976-ചല  കകേരള  കമഭാകടഭാര്  ചവഹനിക്കനിളസട്ട്  ടഭാകകഷന  ആക്ടുല  13-3-2015-ചല
ജൈനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  15/2015/ഗതഭാ.  നമ്പര്  ഉത്തരവപ്രകേഭാരല,  1975-ചല  കകേരള
കമഭാകടഭാര് ചവഹനിക്കനിളസട്ട് ടഭാകകഷന റൂളസുല കഭദഗതനി ചചയനിട്ടുണട്ട്.   ഇ-കപചമന്റെട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് നല്കേഭാവന കസവനങ്ങള എലഭാല നല്കേനിവരുനണട്ട്.

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സസകേഭാരല ബസ്സുകേളനില് കേണ്സഷന

236(1240)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) സസകേഭാരല ബസുകേളനില് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കേണ്സഷന നനികഷധനിക്കുനതഭായുള
പരഭാതനികേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില് ഇതനിചനതനിചര കേര്ശനമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പല സസകേഭാരല ബസുകേളനിലല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേചള കേയറ്റുനതനിനട്ട് ജൈതീവനക്കഭാര്
വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുനതഭായുല സതീറ്റുകേളനില് ഇരനിക്കുനതട്ട് വനിലക്കുനതഭായുമുള ആകക്ഷപല
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരല സമതീപനല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേചള മഭാനസനികേമഭായനി തളര്ത്തുനതഭാചണന
കേഭാരലല  നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇപ്രകേഭാരമുള  പരഭാതനികേളനില്  എന്തെട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാറുളതട്ട്;

(ഡനി) സസകേഭാരല ബസുകേളനിചല യഭാത്രക്കഭാരഭായ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് അര്ഹമഭായ
കേണ്സഷന ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുല യഭാത്രഭാസഹൗകേരലല ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുല ആവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേകളഭാടട്ട് സമതീപനല പുലര്ത്തുന ബസട്ട്
ജൈതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര വലകമഭായ ചതളനിവകേളുചട അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമങ്ങളുല
ചടങ്ങളുല അനുസരനിചട്ട് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ഡനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

പഭാണഭാവളനി കബഭാടട്ട് കസഷന

237(1241)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരൂര് മണ്ഡലത്തനിചല പഭാണഭാവളനി കബഭാടട്ട് കസഷനനില് നനിനല പ്രതനിദനിനല
എത്ര സര്വതീസുകേളഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത കബഭാടട്ട് കസഷനനില് ആചകേ എത്ര ജൈതീവനക്കഭാര് കജൈഭാലനി ചചയ്യുന;
തസനികേ തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കബഭാടട്ട് കസഷന പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട് ജൈതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളല
ഉളചപചട  ചറക്കറനിലഗട്ട്,  കനഭാണ് ചറക്കറനിലഗട്ട്  എകട്ട്ചപനസഭായനി  ഒരു  വര്ഷത്തനില്
ആചകേ എത്ര രൂപ ചചലവട്ട് വരുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

923/2017.
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ഉത്തരല

(എ) ആറട്ട് സര്വതീസുകേള നടത്തനിവരുന.

(ബനി) 73 കപര്.

കസഷന മഭാസര് - 2
കബഭാടട്ട് മഭാസര് - 19
സഭാങ്കേട്ട് - 17
ലഡ്രൈവര് - 14
ലഭാസര് - 21

(സനി)  പഭാണഭാവളനി കബഭാടട്ട്  കസഷനനില് ഏകേകദശല  1,62,00,000 (ഒരു കകേഭാടനി
അറുപത്തനിരണട്ട് ലക്ഷല) രൂപ പ്രതനിവര്ഷല പ്രവര്ത്തനചചലവട്ട് വരുനണട്ട്.

സലസഭാനചത്ത ജൈലഗതഭാഗത വനികേസന സഭാധലതകേള

238(1242) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എല  .   രഭാജൈകഗഭാപഭാലന :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനചത്ത ജൈല ഗതഭാഗത വകുപനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനല വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ജൈല ഗതഭാഗത കമഖല സഭാധലതക്കനുസരനിചട്ട് വനികേസനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങ്കേനില്
അതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയന വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനചത്ത ജൈല ഗതഭാഗതത്തനിചന്റെ കവഗത വര്ദനിപനിചട്ട്  കൂടുതല്
യഭാത്രക്കഭാകരയുല  ചരക്കട്ട്  കേടത്തുല  ആകേര്ഷനിചട്ട്  കറഭാഡുകേളനിചല  വഭാഹനത്തനിരക്കട്ട്
കുറയഭാന ഉതകുന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കുകമഭാചയന വലകമഭാക്കുകമഭാ; 

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  കേഭാലപഴെക്കല  ചചന  കബഭാട്ടുകേള  മഭാറനി  ആധുനനികേ  കബഭാട്ടുകേള
വഭാങ്ങുനതനിനുല കൂടുതല് കബഭാട്ടുകേള ഒകര സമയല റനിപയര് ചചയ്യുനതനിനുല ടൂറനിസല
കമഖലയനിചല സഭാധലതകേള കൂടുതലഭായനി  പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തുനതനിനുല നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനികലക്കഭായനി  പുതനിയ  ലഡ്രൈകഡഭാക്കട്ട്,  സനിപട്ട്  കവ  എനനിവ
പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തനിവരുന. അതലഭാധുനനികേ ടൂറനിസട്ട് കബഭാട്ടുകേള വഭാങ്ങുനതനിനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കബഭാട്ടുകേളനില് കകേരള ഇനലഭാന്റെട്ട് ചവസല്സട്ട് റൂളസട്ട്, 2010-ല്
അനുശഭാസനിക്കുന എലഭാ സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളുല വകുപട്ട് സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ജൈലഗതഭാഗത കമഖലയനിചല സഭാധലതകേള കൂടുതല് പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തുനതനിനുള
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ടൂറനിസല സഭാധലതകേള പ്രകയഭാജൈനചപടുത്തനി
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സതീ-കുടനഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴെ-ചകേഭാലല,  ചകേഭാലല-ആലപ്പുഴെ  എനതീ  കബഭാടട്ട്  സര്വതീസുകേള
നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത ലവക്കല-എറണഭാകുളല,  കകേഭാടയല-കുമരകേല എനനിങ്ങചന
രണട്ട്  സര്വതീസുകേള  പുതുതഭായനി  ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കബഭാടട്ട്  വഭാങ്ങുനതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇന്തെലയനില് തചന ആദലമഭായനി  സഹൗകരഭാര്ജലചകേഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഒരു കബഭാടനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവല പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നനിലവനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനവകയക്കഭാള  നൂതനസഭാകങ്കേതനികേ  വനിദലയുല
ആധുനനികേ സഹൗകേരലങ്ങളുമുള കബഭാട്ടുകേള ജൈലഗതഭാഗതത്തനിനഭായനി ഉളചപടുത്തുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനഭായുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന.  ആലപ്പുഴെ-
കുമരകേല,  ലവക്കല-എറണഭാകുളല എനതീ പുതനിയ റൂട്ടുകേളനികലക്കഭായനി കവഗത കൂടനിയ
കബഭാട്ടുകേളഭാണട്ട്  പരനിഗണനയനിലളതട്ട്.   നനിലവനില്  6  പഭാസഞര്-കേല-ചവഹനിക്കനിള
കേഭാരലര്  കബഭാട്ടുകേള  സര്വതീസട്ട്  നടത്തനിവരുന.   എടട്ട്  ലബക്കുകേള  കേയറഭാവന
ടനി  കബഭാട്ടുകേള ചപഭാതുഗതഭാഗത രലഗത്തട്ട്  കറഭാഡനിചല വഭാഹനത്തനിരക്കട്ട് കുറയവഭാന
സഹഭായനിക്കുന.

ചപരുമ്പളത്തട്ട് ലമനര് കബഭാടട്ട് ചമയനിന്റെനനസട്ട് യഭാര്ഡട്ട് ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി

239(1243)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയല മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരൂര് മണ്ഡലത്തനിചല ദസതീപട്ട്  പഞഭായത്തഭായ ചപരുമ്പളത്തനില് നനിനട്ട്
മറട്ട് പ്രകദശങ്ങളനികലക്കുള ഏകേ യഭാത്രഭാ മഭാര്ഗ്ഗല കബഭാടട്ട് സര്വതീസഭാചണന വസ്തുത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  യനത്തകേരഭാറുകേളുല  മറ്റുല  നനിമനിത്തല ഈ ദസതീപനികലക്കുള കബഭാട്ടുകേള
നനിരന്തെരല മുടങ്ങുനതുമൂലല ജൈനങ്ങളക്കുണഭാകുന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തകേരഭാറനിലഭാകുന കബഭാട്ടുകേള നനഭാക്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസല ഉണഭാകുനതു
മൂലല  കബഭാടട്ട്  സര്വതീസുകേള  നനിലയനതു  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനഭായനി  ചപരുമ്പളത്തട്ട്  ഒരു
ലമനര് ചമയനിന്റെനനസട്ട് യഭാര്ഡട്ട് ആരലഭനിക്കുനതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  അപൂര്വമഭായനി  മഭാത്രല  യനത്തകേരഭാറുകേളമൂലല  കബഭാട്ടുകേള  മുടങ്ങുന
സഭാഹചരലല ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത 1170, 1209 എനതീ കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലഗട്ട്
ബഭാഞനില് ലഭലമല.) 

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)
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II  അടനിയന്തരപ്രകമയയ

ഡനിഫഫ തതീരനിയ കരരോഗബരോധ

മനി  .   സതീക്കര: മലെെപ്പുറതയ സമതീപ ജനില്ലകേളനിലുമുള്ലപ്പെലട മലെെബരോര കമഖലെെയനിലെെരോലകേ
പടരനപനിടനിക്കുകേയയ, രണ്ടുകപരുലട  മരണതനിനഫ  കേരോരണമരോകുകേയയ  ലചെയ
ഡനിഫഫ തതീരനിയ  എന്ന  മരോരകേകരരോഗയ  ആകരരോഗഗ്യകമഖലെെയനിലുയ  ലപരോതുസമൂഹതനിലുയ
ഉണരോക്കുന്ന ആശങ്കയയ ഭതീതനിയയമൂലെെയ ഉളവരോയനിട്ടുള്ള ഗുരുതരമരോയ സനിതനിവനികശഷയ
ഇന്നലത സഭരോനടപടനികേള് നനിരതനിവചഫ  ചെരച ലചെയ്യണലമന്നരോവശഗ്യലപ്പെടഫ സരവ്വശതീ
എയ.  ഉമ്മര,  എ.  പനി.  അനനില്കുമരോര,  കറരോഷനി അഗസനിന് എന്നതീ ബഹുമരോനലപ്പെട
അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേരോരയ കനരോടതീസഫ നല്കേനിയനിട്ടുണഫ.  

ആകരരോഗഗ്യവയ  സരോമൂഹഗ്യനതീതനിയയ  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലെെജ
ടതീചര): സര, സയസരോനതഫ മൂന്നഫ ജനില്ലകേളനിലെെരോണഫ ഡനിഫഫ തതീരനിയ  കരരോഗയ ഇകപ്പെരോള്
റനികപ്പെരോരടഫ  ലചെയ്യലപ്പെടനിട്ടുള്ളതഫ.  മലെെപ്പുറയ  ജനില്ലയനില്  31  കപരക്കഫ  കരരോഗബരോധ
സനിരതീകേരനിക്കുകേയയ രണഫ മരണയ സയഭവനിക്കുകേയമുണരോയനി.  കകേരോഴനികക്കരോടഫ  ജനില്ലയനില്
8 കപരക്കുയ കേണ്ണൂര ജനില്ലയനില് ഒരരോള്ക്കുമരോണഫ കരരോഗയ റനികപ്പെരോരടഫ ലചെയ്യലപ്പെടനിട്ടുള്ളതഫ.
ലകേരോറതീന് ബരോകതീരനിയയ  ഡനിഫഫ തതീരനിയ  (coryne bacterium diphtheriae)  എന്ന
കരരോഗരോണുമൂലെെയ  പ്രധരോനമരോയയ  വരോയവനിലൂലട  അതനികവഗയ  മലറരോരരോള്ക്കഫ  പകേരരോന്
സരോധഗ്യതയള്ള കരരോഗമരോണഫ ഡനിഫഫ തതീരനിയ.  പനനി,  ശശരോസതടസയ,  ലതരോണകവദന,
കേഴുതനില്  കേഴലെെവതീക്കയ  എന്നനിവയരോണഫ  പ്രധരോന  കരരോഗലെെക്ഷണങ്ങള്.  ഇകതരോലടരോപ്പെയ
കരരോഗരോണു  ഉണരോക്കുന്ന  ഒരു  സ്രവയ  ലതരോണയനില്  ഒരു  പരോട  സൃഷനിക്കുകേയയ
അതനിലുണരോകുന്ന വനിഷദരോവകേയ രക്തതനില് കേലെെരന്നഫ ഹൃദയയ, കേരള്, വൃക്ക എന്നതീ
ആന്തരരോവയവങ്ങലള  ബരോധനിക്കുന്നതനിനരോല്  മരണയ  സയഭവനിക്കുകേയയ  ലചെയ്യുന.
കരരോഗലെെക്ഷണങ്ങള് കേണരോലുടലന മറള്ളവരുമരോയനി സമ്പരക്കയ പുലെെരതരോത രതീതനിയനില്
പ്രകതഗ്യകേ പരനിചെരണയ നല്കേനി ഡനിഫഫ തതീരനിയ  ആനതീകടരോകനിന്,  ആനതീബകയരോടനിക്കുകേള്
എന്നനിവ നല്കകേണതരോണഫ.  ഡനിഫഫ തതീരനിയ  മലെെപ്പുറയ ജനില്ലയനില് 7-6-2016-ലെെരോണഫ
ആദഗ്യമരോയനി റനികപ്പെരോരടഫ ലചെയ്യലപ്പെടനിട്ടുള്ളതഫ. 9-7-2016 വലര  രണ്ടു മരണങ്ങള് ഉള്ലപ്പെലട
31  കകേസ്സുകേളരോണഫ  റനികപ്പെരോരടഫ  ലചെയ്യലപ്പെടനിട്ടുള്ളതഫ.  ഇതനില്  2  കപരക്കഫ  ലെെരോബഫ
പരനികശരോധനയനില് കരരോഗയ സനിരതീകേരനിചനിട്ടുണഫ. ഇവനിലട 8 വനികേസന കബരോക്കുകേളനിലെെരോണഫ
കരരോഗയ കൂടുതലെെരോയനി കേണ്ടുവരുന്നതഫ.   ലകേരോകണരോടനി,  വളവന്നൂര,  ലവടയ,  ഓമന്നൂര,
ലനടുവ,  കുറനിപ്പുറയ,  മങ്കട,  കവങ്ങര എന്നതീ ലഹല്തഫ കബരോക്കുകേളനിലെെരോണഫ  കരരോഗയ
റനികപ്പെരോരടഫ  ലചെയ്യലപ്പെടനിട്ടുള്ളതഫ.  ലകേരോകണരോടനിയനില് മരോതയ  13  കകേസ്സുകേള് റനികപ്പെരോരടഫ
ലചെയനിട്ടുണഫ.  കകേസ്സുകേള് റനികപ്പെരോരടഫ ലചെയതഫ അറനിഞ്ഞ ഉടലനതലന്ന കുടുയബതനില്
കരരോഗനിയമരോയനി  അടുതഫ  ഇടപഴകേരോന്  സരോധഗ്യതയള്ള സ്കൂള്  കുടനികേള്  ഉള്ലപ്പെലട
എല്ലരോവകരയയ കഡരോകരമരോര അടങ്ങുന്ന സയഘയ സതീന് ലചെയ്യുകേയയ ടനി.ഡനി.  വരോകനിനയ,
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ആനതീബകയരോടനികയ  നല്കുകേയയ   കരരോഗലെെക്ഷണമുള്ളവരുലട  ലതരോണയനിലലെെ സ്രവയ
പരനികശരോധനയഫ  അയയ്ക്കുകേയയ  ലചെയനിട്ടുണഫ.  കരരോഗബരോധനിതരലക്കല്ലരോയ  ആനതീകടരോകനിന്
നല്കുകേയയ  കകേരോഴനികക്കരോടഫ  ലമഡനിക്കല്  കകേരോകളജനില്  മരോതമല്ല  ബന്ധലപ്പെട
മറരോശുപതനികേളനിലുയ  വരോകനിന്  എതനിക്കരോനള്ള നടപടനികേളയ  സശതീകേരനിചനിട്ടുണഫ.
കരരോഗബരോധ  റനികപ്പെരോരടഫ  ലചെയ  വതീടനിന  ചുറമുള്ള 100  വതീടുകേള്  സരകവ്വ  നടതനി
സമരോന  കരരോഗലെെക്ഷണങ്ങള്  ഉകണരോ  എന്നഫ  പരനികശരോധനിക്കുകേയയ  പൂരണ്ണമരോകയരോ
ഭരോഗതീകേമരോകയരോ കുതനിവയ്ലപടുക്കരോത സ്കൂള് കുടനികേള് ഉള്ലപ്പെലടയള്ള എല്ലരോകപരക്കുയ
ടനി.ഡനി. വരോകനിന് നല്കേനിയനിട്ടുമുണഫ.  ജനില്ലയനില് 16 വയസനിന തരോലഴയള്ള 1253259
കുടനികേളനില്  235535  കുടനികേള്  (18.79  ശതമരോനയ)   പൂരണ്ണമരോകയരോ ഭരോഗതീകേമരോകയരോ
കുതനിവയനിനഫ വനികധയരരോകേരോതവരരോണഫ.   ആയതനിനരോല് എല്ലരോ കുടനികേള്ക്കുയ പൂരണ്ണമരോയ
പ്രതനികരരോധകശഷനി  ലെെഭഗ്യമരോക്കുന്നതനിനഫ  കവണനി  ലസഷഗ്യല്  ഇമമ്യൂലലണകസഷന്
പരനിപരോടനിയനിലൂലട കുതനിവയഫ  നടതനിവരുനണഫ.  കമല്പ്പെറഞ്ഞ പ്രവരതനങ്ങലളല്ലരോയ
നടപ്പെനിലെെരോക്കനിയനിട്ടുയ  കൂടുതല്  കകേസ്സുകേള്  റനികപ്പെരോരടഫ  ലചെയ്തുവരുന്ന  സരോഹചെരഗ്യയ
കേണക്കനിലലെെടുതഫ ആകരരോഗഗ്യ വകുപ്പുമനനി,  ആകരരോഗഗ്യ വകുപ്പെഫ അഡതീഷണല് ചെതീഫഫ
ലസക്രടറനി,  ആകരരോഗഗ്യ വകുപ്പെഫ ഡയറകര,  അഡതീഷണല് ഡയറകര  ഇവലരല്ലരോയ
കചെരനലകേരോണഫ  വളലര ഗഗൗരവമരോയനിട്ടുള്ള ഇടലപടല്  നടതനിയനിട്ടുണഫ.   അടനിയന്തര
കേരമ്മപദ്ധതനി  നടപ്പെനിലെെരോക്കുന്നതനിനകവണനി   കഡരോകര  ജനി.  സുനനില്  കുമരോറനിലന
പ്രകതഗ്യകേ  ചുമതലെെ  നല്കേനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുമുണഫ.   കൂടുതല്  കകേസ്സുകേള്  വരരോനള്ള
സരോധഗ്യത കേണക്കനിലലെെടുതഫ ജനപ്രതനിനനിധനികേള്, എയ.എല്.എ.-മരോര,  ആകരരോഗഗ്യ വകുപ്പെഫ
ഉകദഗ്യരോഗസര, ആകരരോഗഗ്യ വകുപ്പുമനനി തുടങ്ങനി എല്ലരോവലരയയ ഉള്ലപ്പെടുതനിലകേരോണഫ
ഒരു  മതീറനിയഗഫ  വനിളനിച്ചു  കചെരക്കുകേയയ  കേരോരഗ്യങ്ങള്  അവകലെെരോകേനയ  ലചെയ്യുകേയയ
ലചെയനിട്ടുണഫ.  മലെെപ്പുറയ ജനില്ലയനിലലെെ ഡനിഫഫ തതീരനിയ  കരരോഗബരോധനിത പ്രകദശങ്ങളനിലലെെ
ഇഗൗ  8  കബരോക്കുകേളനില്  10  മുതല്  16  വയസ്സു വലരയള്ള കുടനികേലള  പൂരണ്ണമരോയയ
ഉള്ലപ്പെടുതനിലക്കരോണഫ വരോകനികനഷന് കേരമ്മപദ്ധതനിക്കഫ രൂപയ നല്കേനിയനിട്ടുണഫ. ഇഗൗ
ദനിവസങ്ങളനില്  മറഫ  കബരോക്കുകേളനില്  നനിന്നഫ  ആകരരോഗഗ്യ  പ്രവരതകേലരയടക്കയ
വനിനഗ്യസനിചഫ  പ്രതനികരരോധ  പ്രവരതനങ്ങള്  ഉഗൗരജനിതലപ്പെടുതരോന്  തതീരുമരോനനിച്ചു.
ഇതനസരനിചഫ  8  കബരോക്കുകേളനിലെെരോയനി  231892  കുടനികേള്ക്കഫ  ടനി.ഡനി.  വരോകനിന്
നല്കേനിലക്കരോണനിരനിക്കുകേയരോണഫ. ഒരു  മരോസക്കരോലെെയ  ലകേരോണഫ  മുഴുവന്  കുടനികേള്ക്കുയ
ടനി.ഡനി. വരോകനിന് നല്കുന്നതനിനള്ള തതീരുമരോനമരോണഫ ലലകേലക്കരോണനിട്ടുള്ളതഫ.  ഇതനില്
ജൂനനിയര പബനിക്കഫ ലഹല്തഫ നഴ്സുമരോര,  മറഫ ആകരരോഗഗ്യ കമഖലെെയനിലലെെ പ്രവരതകേര
എന്നനിവരുലടലയല്ലരോയ  കസവനയ  ഉപകയരോഗലപ്പെടുതനണഫ.  മകഞ്ചേരനി  ലമഡനിക്കല്
കകേരോകളജനിലലെെ കേമ്മമ്യൂണനിറനി ലമഡനിസനിന് വനിഭരോഗതനിലന കനതൃതശതനില് നരോനൂറനികലെെലറ
നഴ് സനിയഗഫ വനിദഗ്യരോരതനികേലള ഉള്ലപ്പെടുതനി ജനില്ലയനില് കൂടുതല് പ്രചെരണ പരനിപരോടനികേള്
നടതന്നതനിനഫ നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണഫ.  ഇതനില് ലഎ.എയ.എ.,  ലഎ.എ.പനി.,  ലകേ.ജനി.എയ.ഒ.എ.
തുടങ്ങനി വനിവനിധ സയഘടനകേളലട സഹരോയവയ ലെെഭഗ്യമരോയനിട്ടുണഫ.  ഇഗൗ കമഖലെെകേളനില്
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നനിന്നഫ  ശനിശുകരരോഗ  വനിഭരോഗയ,  കേമ്മമ്യൂണനിറനി  ലമഡനിസനിന്  വനിഭരോഗയ  എന്നനിവയനിലലെെ
കഡരോകരമരോലരലയല്ലരോയ  ഉള്ലപ്പെടുതനി  ജനില്ലയനിലലെെ  1300  സ്കൂളകേളനില്  പനി.ടനി.എ.
മതീറനിയഗുകേള് സയഘടനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ ഇഗൗ കരരോഗലതക്കുറനിചഫ  കബരോധവല്ക്കരണയ
നടതന്നതനിനയ  തതീരുമരോനനിചനിട്ടുണഫ.  ഡനിഫഫ തതീരനിയ  കൂടുതല് ലപരോടനിപുറലപ്പെടരോനള്ള
സരോഹചെരഗ്യയ  കേണക്കനിലലെെടുതഫ വനിദഗ്ദ്ധലര  ഉള്ലപ്പെടുതനിലക്കരോണഫ ഒരു എകഫകപരടഫ
ലടകനിക്കല്  കേമ്മനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണഫ.  ഇഗൗ  കേമ്മനിറനിയലട  കനതൃതശതനില്
തുടരചയരോയനി  അവകലെെരോകേനയ നടതകേയയ മറഫ ഭരോഗങ്ങളനിലെെടക്കയ ഡനിഫതീരനിയ ഉണരോകേരോനള്ള
സരോധഗ്യത പരനികശരോധനിക്കുകേയയ,  അടനിയന്തര ഇടലപടലുകേള് നടതകേയയ ലചെയ്യുന്നതരോണഫ.
കകേരോഴനികക്കരോടഫ ജനില്ലയനിലുയ ഡനിഫഫ തതീരനിയ പ്രതഗ്യക്ഷലപ്പെടനിട്ടുണഫ, അവനിലട 8 കകേസ്സുകേളരോണഫ
റനികപ്പെരോരടഫ  ലചെയ്യലപ്പെടനിട്ടുള്ളതഫ.  അതനില് ശദ്ധനികക്കണ വസ്തുത  15  വയസനിനയ  37
വയസനിനമനിടയനില് പ്രരോയമുള്ള 7 കപര കരരോഗബരോധനിതരരോയനിട്ടുണഫ എനള്ളതരോണഫ. 5
വയസരോയ ഒരു കുടനിയയ ഇതനില് ഉള്ലപ്പെടനിട്ടുണഫ. 10  വയസനിനമുന്കപ എടുകക്കണ
പ്രതനികരരോധ  കുതനിലവയഫ  എടുതനിടനില്ല,  മരണലപ്പെടവലരല്ലരോയ  കുതനിലവയഫ  എടുക്കരോത
ആളകേളരോണഫ, എല്ലരോ കകേസ്സുകേളയ അങ്ങലനയരോണഫ. ഭരോഗനികേമരോയനി മരോതയ കുതനിലവയഫ
എടുതവരക്കുയ കുതനിലവയ്ലപ്പെടുക്കരോതവരക്കുമരോണഫ ഇഗൗ കരരോഗയ പനിടനിലപടുന്നതഫ.
കുതനിലവയഫ  എടുക്കുന്നതനില്  കേരോണനിച  അലെെയഭരോവയ  വളലരകയലറ  ശദ്ധനിക്കലപ്പെകടണ
വനിഷയമരോണഫ. കേണ്ണൂര ജനില്ലയനിലലെെ പനിണറരോയനി കബരോക്കനിലലെെ ലപരനിങ്ങളയ പഞ്ചേരോയതനിലലെെ
ഒരു  കുടനിക്കഫ  ഇഗൗ  കരരോഗയ  സനിരതീകേരനിചനിട്ടുണഫ.  കകേരോഴനികക്കരോടഫ  ലമഡനിക്കല്
കകേരോകളജനില് ആ കുടനികയയയ കുടുയബരോയഗങ്ങലളയലമല്ലരോയ അഡനിറഫ ലചെയഫ ചെനികേനിത
നടതനിലക്കരോണനിരനിക്കുകേയരോണഫ.   മലെെപ്പുറയ  ജനില്ലയനില് പ്രരോയമുള്ള ആളകേള്ക്കുയ
പരനിസരപ്രകദശതള്ളവരക്കുയ  കുതനിവയഫ  എടുക്കുന്നതനിനരോവശഗ്യമരോയ  എല്ലരോ  കേരോരഗ്യങ്ങളയ
ഗവണ്ലമനഫ  ലചെയനിട്ടുണഫ.  231891  കുടനികേള്ക്കഫ  അടനിയന്തരമരോയനി  പ്രതനികരരോധ
കുതനിവയഫ  എടുക്കുന്നതനിനഫ ആവശഗ്യമരോയ എല്ലരോ നടപടനികേളയ സരക്കരോര സശതീകേരനിചനിട്ടുണഫ.
ലഹല്തഫ  ഡയറകറുലട  കനതൃതശതനില്  അവനിലട  കേഗ്യരോമ്പഫ  ലചെയ്തുലകേരോണ്ടുതലന്ന
മലെെപ്പുറതഫ  ഇഗൗ  പ്രവരതനങ്ങള്  നടതനിയനിട്ടുണഫ.  ഉഗൗരജനിതമരോയനിട്ടുള്ള പ്രതനികരരോധ
നടപടനികേളരോണഫ  ആകരരോഗഗ്യവകുപ്പെനിലന ഭരോഗതനനിനയ ഉണരോയനിട്ടുള്ളതഫ.  എല്ലരോകപരുകടയയ
സഹകേരണകതരോടുകൂടനി പ്രതനികരരോധ നടപടനികേള് സശതീകേരനിചഫ കരരോഗപ്പെകേരച തടയരോന്
സരോധനിക്കുലമനതലന്നയരോണഫ പറയരോനള്ളതഫ. 

ശതീ  .    എയ  .    ഉമ്മര:  സര,   ഞരോന്  ഇവനിലട  ഇഗൗ  അടനിയന്തരപ്രകമയയ
ഉന്നയനിക്കുന്നതഫ  ആകരയയ കുറലപ്പെടുതരോകനരോ പഴനിചെരോരരോകനരോ അല്ല.  എനനിക്കഫ ഒരു
അടനിയന്തരപ്രകമയയ ഉന്നയനിക്കുകമ്പരോള് ഉണരോകുന്ന ആകവശലമരോനമനില്ല.  എന്നരോല്
ആശങ്കയയ അലയ ഭതീതനിയമുണഫ.  എലന്ന ഭതീതനിലപ്പെടുതന്നതഫ സരോധരോരണഗതനിയനില്
ഒരു വയസനിനയ അഞ്ചു വയസനിനമനിടയനില് പ്രരോയമുള്ള കുടനികേള്ക്കരോണഫ ഡനിഫഫ തതീരനിയ
ഉണരോകേരോറുള്ളലതന്നരോണഫ.  എന്നരോല്  ഇകപ്പെരോള്  പതവരോരതകേളനിലലെെരോലക്ക കേരോണുന്നതഫ,
കഡരോകരമരോര, പനി.ജനി.-ക്കഫ പഠനിക്കുന്ന കഡരോകരമരോര, ലമഡനിക്കല് സ്റ്റുഡനഫസഫ അടക്കയ
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20-25  വയസ്സു  കേഴനിഞ്ഞ  ലചെറുപ്പെക്കരോരുയ  അല്ലരോതവരുമരോയ  ആളകേള്  കപരോലുയ
പ്രതനികരരോധ കുതനിലവയഫ എടുക്കുനണഫ എന്നതരോണഫ. എനപറഞ്ഞരോല് ആലരരോലക്കയരോണഫ
കുതനിലവയഫ എടുകക്കണതഫ, കുതനിലവയഫ എടുക്കരോത ആളകേള് ആലരരോലക്കയരോണഫ
എന്നതനിലനക്കുറനിചഫ ഒരു ആശങ്ക നനിലെെവനിലുണഫ.  ഞരോന് ആകരയയ ഭതീതനിലപ്പെടുതരോന്
കവണനി പറയകേയല്ല, സമൂഹതനില്  ഇനണരോയനിലക്കരോണനിരനിക്കുന്ന ആശങ്ക നമുക്കഫ
ചെരച  ലചെയ്യണയ  എന്നതനിലന  ഗഗൗരവയ  ഉള്ലക്കരോള്ളരോന്  കവണനി  മരോതയ
പറഞ്ഞൂലവകന്നയള.  ബഹുമരോനലപ്പെട  മനനി  ഇതനിലന  ഗഗൗരവയ  ഉള്ലക്കരോണ്ടുലകേരോണഫ
അവനിലട  മതീറനിയഗഫ  വനിളനിച്ചുകൂടനി,  തക്കസമയത  വന,  ഇടലപട്ടു  എന്നലതരോലക്ക
വളലര സശരോഗതരോരഹമരോയ കേരോരഗ്യമരോണഫ.  ഞരോന് ഒരു ജനപ്രതനിനനിധനി എന്ന നനിലെെയഫ
ആദഗ്യകമ  ഒരു  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  ലകേരോണ്ടുവന  എന്ന  നനിലെെയല്ല  ഇവനിലട
നനില്ക്കുന്നതഫ.   മകഞ്ചേരനി സശകദശനി എന്ന നനിലെെയഫ അവനിടുലത ലമഡനിക്കല് കകേരോകളജനിലലെെ
കഡരോകരമരോര എലന്ന വനകേണഫ,  ഇങ്ങലന കപരോയരോല് നമ്മുലട ജനില്ലയനില് വളലര
ഭതീതനിജനകേമരോയ  രതീതനിയനില്  കരരോഗയ  വരദ്ധനിക്കരോനള്ള സരോഹചെരഗ്യമുലണനയ
അതുലകേരോണഫ നമ്മുലട മതകനതരോക്കനരോലര പ്രകതഗ്യകേനിചഫ ബഹുമരോനലപ്പെട പരോണക്കരോടഫ
ശനിഹരോബഫ തങ്ങളലട  ഒരു  കഡറഫ  വരോങ്ങണലമനയ  അകദ്ദേഹവമരോയനി  ഞങ്ങള്ക്കഫ
മതീറനിയഗഫ നടതണലമനയ  പറഞ.  അങ്ങലന ബഹുമരോനലപ്പെട തങ്ങലള കപരോയനിക്കണകപ്പെരോള്
ലപരുന്നരോളനിലന  പനികറദനിവസയ  മതീറനിയഗഫ  നടതന്നതനിനരോയനി  കഡറഫ  തന.
ബഹുമരോനലപ്പെട തങ്ങളയ അവനിടുലത വനിവനിധ മതപണനിതന്മരോരുയ ബഹുമരോനലപ്പെട
കുഞ്ഞരോലെെനിക്കുടനി സരോഹനിബയ  അവയനിലെെബനിളരോയ കുകറ ലമമ്പരമരോരുയ ബഹുമരോനലപ്പെട
വകുപ്പുമനനിയയ  അകതദനിവസയ  തലന്ന  വന്നഫ  മതീറനിയഗഫ  കൂടുകേയയ  ലചെയ്തു.  ആ
മതീറനിയഗനില് വചഫ യരോലതരോരു ആശങ്കയമനില്ലരോലത കഡരോകരമരോകരരോടുയ ആകരരോഗഗ്യ വകുപ്പെഫ
നടതന്ന  കുതനിവയനികനരോടുയ  എല്ലരോകപരുയ  സഹകേരനിക്കണലമന്നഫ  എല്ലരോ
മതീഡനിയരോകേള്ക്കുയ കസറഫലമനഫ  ലകേരോടുക്കുകേയയ സയഘടനരോതലെെതനിലുയ പള്ളനിയനിലുയ
മദസയനിലുലമരോലക്ക  കേഗ്യരോമ്പയനിന്  നടതണലമന്ന  രതീതനിയനില്  പ്രചെരോരണയ
ലകേരോടുതനിട്ടുമുണഫ.  ബഹുമരോനലപ്പെട മനനി ഇവനിലട പറഞ്ഞതഫ  235000  കുടനികേള്ക്കഫ
കുതനിലവയഫ നടതരോന്  8 കബരോക്കുകേളനിലെെരോയനി 19 പഞ്ചേരോയതകേള് മലെെപ്പുറയ ജനില്ലയനില്
ബരോക്കനി നനില്ക്കുകേയരോണഫ എന്നരോണഫ.  മലറരോരു ആശങ്കയള്ളതഫ കുതനിവയ്ലപ്പെടുത
ആളകേള്ക്കുയ  അസുഖമുണരോകുനണഫ  എനള്ളതരോണഫ.  ഞരോന്  ഇതഫ  ലവറുലത
പറയന്നതല്ല,  ഡനി.എയ.ഒ.  എനനിക്കഫ നല്കേനിയ കരഖകേളലട അടനിസരോനതനിലെെരോണഫ
പറയന്നതഫ.  കുതനിവയഫ  നടതനിയ  കുടനികേള്ക്കുകപരോലുയ  കരരോഗയ  ഉണരോയനിട്ടുണഫ.
എന്നരോല് മരണയ സനിരതീകേരനിചനിടനില്ല.  ഇഗൗ കരരോഗയ മൂരചനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞരോല് നമുക്കഫ
ഒനയ ലചെയ്യരോന് കേഴനിയനില്ല.  ഇവനിലട ബഹുമരോനലപ്പെട മനനി സൂചെനിപ്പെനിച കേണക്കുകേള്
ഏലറക്കുലറ കൃതഗ്യമരോയനിരുന. പരോലെെക്കരോടഫ ജനില്ലയനില് ഇഗൗ കരരോഗയ ഉലണന്നഫ പറയന്നതഫ
സയശയതനിലന കപരനിലെെരോണഫ. യരോഥരോരതഗ്യയ ബഹുമരോനലപ്പെട മനനിക്കഫ അറനിയരോമരോയനിരനിക്കുയ.
എന്തരോയരോലുയ മലെെപ്പുറയ,  കകേരോഴനികക്കരോടഫ,  കേണ്ണൂര  ജനില്ലകേളനില് കകേസുകേള് റനികപ്പെരോരടഫ
ലചെയനിട്ടുണഫ.    ഇതഫ വരോയവനില്കൂടനി പകേരരോന്   സരോധഗ്യതയള്ള കരരോഗമരോണഫ.  മരോതമല്ല
മുതനിരന്ന  ആളനികനരോ  ഒരു  കുടനികക്കരോ  കരരോഗമുലണന്നഫ  ലപലടന്നഫ  ലെെക്ഷണയ  വചഫ
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ലഎഡനനിലലഫ ലചെയ്യരോന് കേഴനിയനില്ല.  ഒരു കുടനികയരോ  മുതനിരന്ന ആകളരോ തുമ്മുകേകയരോ
അലല്ലങ്കനില് അവര ഉപകയരോഗനിച ഗരോസ്സുയ മറയ  മറരോലരങ്കനിലുയ ഉപകയരോഗനിക്കുകേകയരോ
അലല്ലങ്കനില്  കേല്ലഗ്യരോണ  ആവശഗ്യതനിനരോകയരോ  മതീറനിയഗനിനരോകയരോ  ലട്രെയനിനനികലെെരോ
കേരോറനികലെെരോ സഞ്ചേരനിക്കുകേകയരോ ലചെയ്യുന്ന ഒരരോളനിലന കരരോഗയ ബരോധനിക്കുകേയരോലണങ്കനില്
ആ  ആളനില്   നനിനയ  ഇരുപകതരോളയ  കപരക്കഫ  കരരോഗയ  പകേരതരോന്  കേഴനിയന്ന
തരതനിലുള്ള കരരോഗരോണുക്കളലണന്നരോണഫ കഡരോകരമരോരുമരോയനി നടതനിയ ചെരചകേളനില്
എനനിക്കഫ  കബരോധഗ്യമരോയതഫ.  ഇതനില്  രരോഷതീയയ  ഒനമനില്ല.  235000  കുടനികേള്ക്കഫ
മരുന്നഫ ലകേരോടുക്കുനലണന്നഫ ബഹുമരോനലപ്പെട മനനി പറഞ,  വരോസ്തവതനില്  2000
കുടനികേള്ക്കഫ  ലകേരോടുക്കരോനള്ള മരുന്നഫ കപരോലുയ അവനിലട കസരോക്കനില്ല.  അതരോണഫ നലമ്മ
അലെെട്ടുന്ന ഏറവയ വലെെനിയ പ്രശയ.  ആവശഗ്യതനിനഫ മരുന്നനില്ല, അതഫ എതനിക്കുന്നതനിനള്ള
അടനിയന്തര  നടപടനി  ഉണരോകേണയ.  അതനിനഫ  ജനില്ല  തനിരനിചഫ  കേമ്പരോരട്ടുലമനരോയനി
എടുക്കരോന്  കേഴനിയനില്ല.  ഇഗൗ  കരരോഗയ  ലപലടന്നഫ  മറഫ  ഭരോഗങ്ങളനികലെെക്കഫ
വഗ്യരോപനിക്കരോതനിരനിക്കരോനയ ലലകേവനിടഫ കപരോകേരോതനിരനിക്കരോനയ നമുക്കഫ എലന്തരോലക്ക ലചെയ്യരോന്
കേഴനിയയ  എന്നതനിലന  സയബന്ധനിചഫ അടനിയന്തരമരോയനി  ചെനിന്തനിക്കണയ.  മുമ്പഫ
യ.എസഫ.എസഫ.ആര.-ലന ശനിഥനിലെെതീകേരണ കേരോലെെഘടതനില് ലപരോളനിറനിക്കലെെരോയനി ഒരു
അസന്തുലെെനിതരോവസ  ഉണരോയകപ്പെരോള്  5,000  ആളകേള്ക്കഫ  കരരോഗയ  പനിടനിലപടരോനയ
മരണമുണരോകേരോനയ കേരോരണമരോലയന്നഫ കഡരോകരമരോര എകന്നരോടഫ നടതനിയ ചെരചയനില്
പറഞ്ഞനിട്ടുണഫ.  ഇകപ്പെരോള് റഷഗ്യയനില് അറുപതു വയസരോയ ഒരരോള്ക്കഫ ഡനിഫഫ തതീരനിയ
പനിടനിലപടനിട്ടുണഫ.  അതുലകേരോണഫ ഇഗൗ കരരോഗലത നമ്മള് ലെെളനിതമരോയനി കേരോണരോലത,
കരരോഗവയ  കരരോഗയ  പടരരോനള്ള  സരോഹചെരഗ്യവയ  മൂരദ്ധനഗ്യമരോയനിട്ടുള്ള  അവസയനില്
ബഹുമരോനലപ്പെട  മുഖഗ്യമനനിതലന്ന  ഇഗൗ  കേരോരഗ്യതനില്  ഇടലപടണയ.  ഇകപ്പെരോള്
ലഎലസരോകലെെറഫ  ലചെയ വരോരഡുകേളനില്  കപരോയനി  കനരോക്കനിയരോല്   ഇരുപതനിയകഞ്ചേരോ
നരോല്പ്പെകതരോ  ആളകേകള  ഉണരോകുകേയള.  കകേരോഴനികക്കരോടഫ  ലമഡനിക്കല്  കകേരോകളജനില്
നരോല്പ്പെതകഞ്ചേരോളയ  കരരോഗനികേലള  ചെനിലെെകപ്പെരോള്  ഉണരോകുകേയള.   പകക്ഷ  ഇതനിലുയ
കൂടുകേയരോലണങ്കനില്  എന്തരോയനിരനിക്കുയ  സനിതനി.  നമ്മുലട  പരനിമനിതനി  നമുക്കഫ
എല്ലരോകപരക്കുമറനിയരോയ.  ആകരരോഗഗ്യ  രയഗതഫ  നമുക്കുള്ള  പരനിമനിതനികേള്  വളലര
കുറവരോണഫ.  അതുലകേരോണഫ  ഇഗൗ  കരരോഗയ  മൂരചനിചഫ  ലലകേവനിടഫ  കപരോകുകേയരോലണങ്കനില്
കരരോഗനികേള്  സശകേരോരഗ്യകമഖലെെയനിലലെെ  ഭയരോനകേമരോയ  രതീതനിയനിലുള്ള ചൂഷണതനിനഫ
വനികധയമരോകേരോന് സരോധഗ്യതയണഫ.  ഇഗൗ കരരോഗതനിലന പ്രതനികരരോധ കുതനിവയനിനരോയനി
ലവറുയ  പകതരോ  പനകണരോ  രൂപ  മരോതകമ  ആവശഗ്യമരോയനി  വരുനള.  ഇകപ്പെരോള്
ഗവണ്ലമനഫ മരുന്നഫ സഗൗജനഗ്യമരോയനി ലകേരോടുക്കുകേയരോണഫ. നനിരഭരോഗഗ്യവശരോല് ഇഗൗ മരുന്നഫ
കകേരളതനില്  ഒരനിടതയ  തലന്ന  ഉല്പ്പെരോദനിപ്പെനിക്കുന്നനില്ല. അതനിനരോല്  പുറലമനനിനയ
എതനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  അലല്ലങ്കനില്  സശകേരോരഗ്യ  കമഖലെെയനില്  നനിനയ  വലെെനിയ
വനിലെെ നല്കേനി മരുന്നഫ വരോകങ്ങണതരോയനിവരുയ. ഞരോന് കനരലത സൂചെനിപ്പെനിചതുകപരോലലെെ
പ്രരോയവഗ്യതഗ്യരോസമനില്ലരോലത എല്ലരോകപരുയ കുതനിവയഫ എടുക്കണലമന്ന സരോഹചെരഗ്യമുണരോകുകമ്പരോള്
എതമരോതയ  മരുന്നരോണഫ നമുക്കഫ കവണനിവരുന്നലതന്നഫ നമ്മള് അലസസഫ ലചെയ്യണയ.
ബഹുമരോനലപ്പെട മനനി കചെരോദഗ്യതനിനഫ മറുപടനി പറയകേയയ ഇഗൗ വനിഷയയ ഗഗൗരവമരോയനി
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എടുക്കുകേയയ  ലചെയതനില്  എനനിക്കഫ  സകന്തരോഷമുണഫ.  നനിയമസഭരോ  സകമ്മളനയ
കേഴനിഞ്ഞരോലുടന് ഇതനിലനപ്പെറനി പഠനിക്കരോനരോയനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ നനികയരോഗനിക്കുലമന്നഫ
അങ്ങഫ  പതപ്രസ്തരോവന  നടതനിയതഫ വരോയനിക്കരോനനിടയരോയനി.  അതനിനഫ  നനിയമസഭരോ
സകമ്മളനയ കേഴനിയന്നതുവലര കേരോതനിരനിക്കരോന് കേഴനിയനില്ല. അതഫ അങ്ങഫ പറഞ്ഞതനില്
വന്ന ലതറരോകണരോ അകതരോ  എഴുതനിയവരക്കഫ ഉണരോയ ലതറരോകണരോലയന്നഫ അറനിയനില്ല.
എന്തരോയരോലുയ ഇതുകപരോലലെെ ഗഗൗരവകമറനിയ ഒരു  സയഗതനി നനിയമസഭരോ സകമ്മളനയ
കേഴനിയയവലര  നതീടനിലക്കരോണഫ  കപരോകേരോന്  പറനിയ  ഒരു  സരോഹചെരഗ്യമല്ല.   ഗഗൗരവയ
മനസനിലെെരോക്കനിയ  സനിതനിക്കഫ  അടനിയന്തരമരോയനി  ഇടലപടഫ  മലെെപ്പുറയ,  കകേരോഴനികക്കരോടഫ,
കേണ്ണൂര, പരോലെെക്കരോടഫ ജനില്ലകേളനില് ഇഗൗ കരരോഗയ  നനിയനണവനികധയമരോക്കുന്നതനിനരോയനി
അടനിയന്തരമരോയനി  കേഗ്യരോമ്പയനിന്  നടതകേയയ  അതനിനള്ള  മരുന്നഫ  ലെെഭഗ്യമരോക്കുകേയയ
ലചെയ്യുകേ. അതുകപരോലലെെ തലന്ന പരോരരോലമഡനിക്കല് സരോഫനിലന കേരോരഗ്യയ. ഇഗൗ കരരോഗലതപ്പെറനി
ചെരച ലചെയ്യരോന്  ഡനി.എയ.ഒ. വനിളനിച്ചുകചെരത മതീറനിയഗനില്,  ഗസറഡഫ ഉകദഗ്യരോഗസകര
ഇരനിക്കരോന് പരോടുള  എന്നഫ ബരോലെെനിശമരോയ രതീതനിയനില് ലകേ.ജനി.എയ.ഒ.എ.-യയ ഒരു
സയഘടനയമരോയനി ഉണരോയ തരക്കയ കേരോരണയ ആ മതീറനിയഗഫ  അലെെസനി പനിരനികയണതരോയനി
വന എലന്നരോരു വരോരത ഇന്നലത പതതനില് നനിനയ മനസനിലെെരോക്കരോന് കേഴനിഞ.
അതുലകേരോണഫ  ഇതഫ  വളലര  ഗഗൗരവമരോയനി  എടുക്കണയ.  യദ്ധകേരോലെെരോടനിസരോനതനില്
ഇതനിനള്ള  പരനിഹരോരമുണരോക്കുന്നതനിനള്ള  ചെരച  നടതണയ.  ഇലതരോരു
അടനിയന്തരപ്രകമയമരോയനി കേണഫ ഇറങ്ങനികപരോക്കഫ നടതന്നതനിനള്ള സരോഹചെരഗ്യമല്ല.  ഇതഫ
നമ്മള് ചെരച ലചെയ്യണയ, ചെരച ലചെയ്യുകമ്പരോള് ഓകരരോ ജനില്ലയനിലുമുള്ളവരക്കഫ അവരുലട
ആശങ്കകേള്  മരോറനി,  അടനിയന്തരമരോയനി  പരനിഹരോരമുണരോക്കരോന്  ഗവണ്ലമനനിലന
ശദ്ധയയ  ഇടലപടലുയ  ഉണരോകേണയ.  അതനിനഫ  കവണനി  സഭ  നനിരതനിവചഫ  ചെരച
ലചെയ്യണലമന്നരോണഫ എനനിക്കഫ അഭഗ്യരതനിക്കരോനള്ളതഫ.  

ആകരരോഗഗ്യവയ സരോമൂഹഗ്യനതീതനിയയ വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലെെജ ടതീചര) :
സര, ബഹുമരോനലപ്പെട അയഗയ ഉന്നയനിച വനിഷയയ ഒട്ടുയ ഗഗൗരവയ കുറചല്ല കേരോണുന്നതഫ.
അതുലകേരോണഫ തലന്നയരോണഫ വളലര വനിശദമരോയനി അതരയ കേരോരഗ്യങ്ങള്ക്കുള്ള മറുപടനി
ഇവനിലട  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുയ,  സശതീകേരനിചതുയ  സശതീകേരനിക്കരോന്  കപരോകുന്നതുമരോയ
നടപടനികേലളക്കുറനിചഫ  വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുയ.   പ്രരോയമരോയവരക്കുയ  ഇഗൗ  കരരോഗയ
ബരോധനിക്കുനലവന്നതഫ  ഗഗൗരവകമറനിയ  വനിഷയമരോലണന്നഫ  ഞരോന്  തുടക്കതനികലെെ
വനിശദമരോക്കനിയനിരുന.  പ്രരോയമരോയവരുലട ഇമ്മമ്യൂലലണകസഷന് കുറയകേയരോലണന്നതഫ
നമ്മള്  ഗഗൗരവമരോയനി  ചെനിന്തനികക്കണ   വനിഷയമരോണഫ.  ഇതരയ  പ്രകദശങ്ങളനില്
എന്തുലകേരോണരോണഫ  പ്രതനികരരോധ  കുതനിവയഫ  ഇത  വഗ്യരോപകേമരോയനി  നടക്കരോലത
കപരോയലതന്നഫ  നരോയ  ചെനിന്തനിക്കണയ.   അതുലകേരോണരോണഫ  പ്രതനികരരോധ  കുതനിവയഫ
എടുക്കരോത  കുടനികേള്ക്കഫ  കരരോഗയ  വരുകമ്പരോള്  കരരോഗതനിലന  ഭതീകേരത  കൂടുന്നതഫ.
പ്രതനികരരോധ  കുതനിവയ്ലപ്പെടുതരോലുയ  ചെനിലെെകപ്പെരോള്  മരണയ  സയഭവനികചക്കരോയ.
എന്നരോല് പലെെകപ്പെരോഴുയ അതനിനള്ള സരോധഗ്യത വളലര കുറവരോണഫ. എന്നരോല് പ്രതനികരരോധ
കുതനിവയഫ എടുക്കരോതനിരനിക്കുകമ്പരോള് ഇഗൗ കരരോഗരോണുവനിലന അതനിജതീവന കശഷനിയയ
ആക്രമണ  കശഷനിയയ  കൂടുകേയരോണഫ.  ആ  പ്രകദശതയ  അതരതനിലുള്ള
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കരരോഗരോണുവനിലന  ആക്രമണകശഷനി  കൂടരോറുണഫ.  അതുലകേരോണരോണഫ  പ്രരോയമരോയ
ആളകേളടക്കമുള്ളവരനില്  ഇഗൗ  കരരോഗയ  വരരോന്  സരോധഗ്യതയള്ളതഫ.  അങ്ങലന
വരുകമ്പരോള്  പ്രരോയമരോയ  ആളകേള്ക്കഫ  ഇതനിലന  ബൂസര  കഡരോസഫ  മരുന്നഫ
ലകേരോടുകക്കണതരോയനി വരുന.  അകപ്പെരോള് പ്രതനികരരോധ കുതനിവയഫ  വഗ്യരോപകേമരോക്കുകേ
എനള്ളതരോണഫ  ഏറവയ കേരണതീയമരോയനിട്ടുള്ള വസ്തുത. എന്തുലകേരോണരോണഫ ഇതനിനള്ള
പ്രതനികരരോധ  കുതനിവയഫ  ചെനിലെെ  പ്രകദശങ്ങളനില്  വരഷങ്ങളരോയനി  എടുക്കരോതലതന്നഫ
അകനശഷനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  ഇകപ്പെരോള്  പത  പതനിനഞ്ചേഫ  വയസഫ  പ്രരോയമരോയ
കുടനികേലള പരനികശരോധനിചതനില് അവരക്കഫ അഞ്ചേഫ  വയസനിനയ പതവയസനിനമനിടയനില്
എടുകക്കണ പ്രതനികരരോധ കുതനിവയഫ  എടുതനിടനില്ലരോലയന്നഫ മനസനിലെെരോയനി.  അതനിനഫ
പനിന്നനില്  ചെനിലെെ  മതവനിഭരോഗങ്ങളമരോയനി  ബന്ധലപ്പെട  പ്രചെരണമരോയനിരുകന്നരോലയന്നഫ
ചെനിലെെര  സയശയനിചനിരുന.    അന്ധവനിശശരോസജഡനിലെെമരോയ കുലറ  കേരോരഗ്യങ്ങള് ഇന്നഫ
സമൂഹതനില് നടക്കുനണഫ.  നരോഡതീ ചെനികേനിതലയന്നഫ പറഞ്ഞഫ ലതരോടഫ ചെനികേനിതനിചരോല്
ഇലതല്ലരോയ  മരോറുയ,  അതുലകേരോണഫ  കുതനിവയഫ  എടുകക്കണതനില്ല എന്നഫ  ചെനിലെെ വഗ്യരോജ
സനിദ്ധനരോര  ഇവനിലട  പ്രചെരനിപ്പെനിക്കുനണഫ.  ഇങ്ങലനലയരോരു  പ്രചെരോരണയ  നടന്ന
സമയതതലന്ന ബഹുമരോനലപ്പെട പരോണക്കരോടഫ  മുഹമ്മദരോലെെനി ശനിഹരോബഫ  തങ്ങകളരോടുയ
അതുകപരോലലെെ  മറഫ  മതപണനിതനരോകരരോലടല്ലരോയ  ഇതനിലനപ്പെറനി  സയസരോരനിചനിരുന.
അകപ്പെരോള് അവലരല്ലരോയ പറഞ്ഞതഫ ഞങ്ങലളല്ലരോയ മതപരമരോയ യരോലതരോരു കേരോരഗ്യവയ
ഇക്കരോരഗ്യതനില്  ലചെയ്യരോന്  ഇഷലപ്പെടുന്നവരല്ലരോലയനയ  പ്രതനികരരോധ  കുതനിവയനിനയ
നടപടനിക്കുയ  പൂരണ്ണ  പനിന്തുണ  വരോഗരോനയ  ലചെയ്യുനലവനമരോണഫ.  ബഹുമരോനലപ്പെട
അയഗയ പറഞ്ഞതുകപരോലലെെ ഞരോന്  ലചെല്ലുന്ന ദനിവസയതലന്ന രരോവനിലലെെ ബഹുമരോനലപ്പെട
പരോണക്കരോടഫ  തങ്ങളലട  കനതൃതശതനില്  അവനിലട  ചെനിലെെ  മതീറനിയഗുകേള്  നടന.
പ്രതനികരരോധ നടപടനിക്കഫ പൂരണ്ണ പനിന്തുണ അകദ്ദേഹയ പ്രഖഗ്യരോപനിചനിരുന.  ബഹുമരോനലപ്പെട
കേരോന്തപുരയ എ. പനി. അബൂകബക്കര മുസലെെനിയരോരുയ അകദ്ദേഹതനിലന അനയരോയനികേലള
ഇഗൗ  പ്രതനികരരോധ  നടപടനികേളനില്  സജതീവമരോയനി  പലങ്കടുപ്പെനിക്കുലമന്നഫ  പറഞ്ഞനിട്ടുണഫ.
കൂടരോലത  ജമരോഅതഫ-ലന  ചെനിലെെ  ആളകേളയ  പനിന്തുണ  അറനിയനിചനിട്ടുണഫ.  അലതരോനയ
പ്രകതഗ്യകേമരോയനി  ഇവനിലട  എടുതഫ  പറകയണതനില്ലരോലയനള്ളതുലകേരോണരോണഫ
സൂചെനിപ്പെനിക്കരോതനിരുന്നതഫ.  പ്രതനികരരോധ നടപടനികേള്ക്കഫ നല്ല പനിന്തുണയരോണഫ അവരനില്
നനിനയ  കേനിടനിയനിട്ടുള്ളതഫ.  പകക്ഷ  ആ  പ്രകദശതരോലകേ  പ്രതനികരരോധ  കുതനിവയഫ
എടുക്കരോതവരുലട എണ്ണയ കൂടുതലെെരോലണനള്ളതഫ മനസനിലെെരോക്കുന.  ഞരോന് ഇവനിലട
രണഫ  ലെെക്ഷതനി  മുപ്പെതയ്യരോയനിരയ  എന്ന  കേണക്കഫ  പറഞ്ഞതഫ  ആ  സമയതഫ
പ്രതനികരരോധ  കുതനിവയഫ  എടുക്കരോന്  ബരോക്കനിയള്ളവരുകടതരോണഫ.  അവരനില്
പകുതനിയനിലെെധനികേയ  കപരക്കഫ  ഇകപ്പെരോള്  പ്രതനികരരോധ  കുതനിവയഫ  എടുതകേഴനിഞ.
കരരോഗയ വന്ന പ്രകദശലത എല്ലരോകപരക്കുയ കുതനിവയ്ലപ്പെടുത. ബരോക്കനിയള്ളവരക്കഫ
മുന്കേരുതലലെെന്ന  നനിലെെയഫ  കുതനിവയഫ  എടുക്കണലമന്നരോണഫ  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതഫ.  ഇഗൗ
കരരോഗയ  റനികപ്പെരോരടഫ  ലചെയ്യുന്ന  അവസരതനില്  പ്രതനികരരോധ  മരുന്നനിലന  കുറചഫ
ക്ഷരോമമുണരോയനിരുന.  ആ സമയതഫ ആകരരോഗഗ്യ വകുപ്പെഫ അടനിയന്തരമരോയനി ഇടലപടഫ
ആവശഗ്യമരോയ പ്രതനികരരോധ വരോകനിന് ലകേരോണ്ടുവരരോനള്ള നടപടനിലയടുക്കുകുയയ ലചെയ്തു.
രണഫ കേമ്പനനികേളരോണഫ ഇഗൗ കരരോഗതനിനള്ള പ്രതനികരരോധ വരോകനിന് ഉല്പ്പെരോദനിപ്പെനിക്കുന്നതഫ.   
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ശതീ  .   പനി  .   ഉലലബദുള്ള :   കേഴനിഞ്ഞ മൂനനരോലെെഫ ദനിവസമരോയനി  പ്രതനികരരോധ കേഗ്യരോമ്പഫ
നടതകേകയരോ  പ്രതനികരരോധ  മരുന്നഫ  എതനിക്കുകേകയരോ  ലചെയനിടനില്ല.  കരഖകേളലട
അടനിസരോനതനിലെെരോണഫ പറയന്നതഫ.....(....ബഹളയ.....)

മനി  .   സതീക്കര : മനിനനിസലറ സയസരോരനിക്കരോന് അനവദനിക്കൂ പതീസഫ...

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലെെജ  ടതീചര:  അതഫ  ലവറുലത  പറയകേയരോണഫ.
അങ്ങലന എലന്തങ്കനിലുമുലണങ്കനില് പരനികശരോധനിചഫ അടനിയന്തര നടപടനി സശതീകേരനിക്കുയ.
( ...… ബഹളയ....)

മനി  .   സതീക്കര : മനിനനിസര കേണ്ക്ലൂഡഫ ലചെയ....

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലെെജ ടതീചര:  സര,  ഇഗൗ വനിഷയയ  ഇങ്ങലനലയരോരു
തരക്കവനിഷയമരോകക്കണ്ടുന്ന കേരോരഗ്യമല്ല. ഇതഫ പരനികശരോധനികക്കണതരോണഫ. അടനിയന്തരപ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനിച  ബഹുമരോനലപ്പെട  ലമമ്പര  ശതീ.  എയ.  ഉമ്മര   അവനിലട  നടന്നനിട്ടുള്ള
കേരോരഗ്യങ്ങലളല്ലരോയ വളലര ഭയഗനിയരോയയ അന്തകസരോലടയയ ഇവനിലട അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുണഫ.
ആകരരോഗഗ്യ വകുപ്പെഫ നടതനിയ ഇടലപടലെെനിലനക്കുറനിച്ചുയ അകദ്ദേഹയ സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണരോയനി.
ബഹുമരോനലപ്പെട  ലമമ്പരക്കഫ  എവനിലടലയങ്കനിലുയ   കേഗ്യരോമ്പഫ  തടസലപ്പെടനിട്ടുലണന്നഫ
പരരോതനിയലണങ്കനില് അതഫ   എഴുതനിതന്നരോല്  പരനികശരോധനിചഫ  നടപടനി സശതീകേരനിക്കുന്നതരോണഫ.
അതഫ ഒരു വലെെനിയ വനിവരോദ വനിഷയമരോക്കനി മരോകറണ ആവശഗ്യമനില്ല.  രണഫ കേമ്പനനികേളരോണഫ
ഇഗൗ മരുന്നഫ ഉലരോദനിപ്പെനിക്കുന്നതഫ. സനിറയ ഇന്സനിറമ്യൂട്ടുയ  ബകയരോളജനിക്കല്-ഇ കേമ്പനനിയയ.
സരോധരോരണ  ഇതരതനിലുള്ള കരരോഗബരോധ  ധരോരരോളമരോയനി   ഇല്ലരോത  സമയതഫ
അമനിതമരോയനി കസരോക്കഫ ലചെകയ്യണ  മരുന്നല്ല ഇതഫ.  എന്നരോല് കരരോഗബരോധ  പ്രതഗ്യക്ഷലപ്പെട
ഉടന്തലന്ന  നരോലെെര ലെെക്ഷയ കഡരോസഫ  മരുന്നഫ  ലെെഭഗ്യമരോക്കരോനള്ള എല്ലരോ നടപടനിയയ
സശതീകേരനിചനിട്ടുണഫ.  ഇതനില് പകുതനിയനികലെെലറ  മരുന്നഫ ഇകപ്പെരോള്തലന്ന വനകേഴനിഞ.
അതഫ  മലെെപ്പുറകതക്കുയ  വനിതരണയ  ലചെയ്തുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണഫ.   ഇനനി  കകേരളതനില്
എവനിലട  ഇഗൗ  കരരോഗയ  ഉണരോയരോലുയ  അവനിലടലയല്ലരോയ  കുതനിവയഫ  എടുക്കരോനള്ള
മരുന്നഫ ആകരരോഗഗ്യവകുപ്പെഫ ലെെഭഗ്യമരോക്കുന്നതരോണഫ. അതനിനള്ള നടപടനി സശതീകേരനിചനിട്ടുണഫ.
എല്ലരോവരുകടയയ പനിന്തുണ  പ്രതനികരരോധ നടപടനികേള്ക്കഫ ഉണരോകേണലമന മരോതമരോണഫ
എനനിക്കഫ പറയവരോനള്ളതഫ.  ഇതയയ നടപടനികേള്  സശതീകേരനിച മുറയഫ ഇതഫ സഭ നനിരതനിവചഫ
ചെരച ലചെകയ്യണ കേരോരഗ്യമനില്ല. 

ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നഫ: സര, കേരോസരകഗരോഡഫ ജനില്ലയനിലുയ ഡനിഫഫ തതീരനിയ
കരരോഗയ റനികപ്പെരോരടഫ ലചെയനിട്ടുണഫ. 

മനി  .    സതീക്കര :  അതുകൂടനി  പരനികശരോധനിക്കണയ.  ബഹുമരോനലപ്പെട  മനനിയലട
വനിശദതീകേരണതനിലന  അടനിസരോനതനില്  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനള്ള അവതരണരോനമതനി
നനികഷധനിക്കുന.



300 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലലെെ 12, 2016 

(അടനിയന്തരപ്രകമയരോവതരണതനിനഫ അനമതനി നനികഷധനിച്ചു)

പ്രതനിപക്ഷകനതരോവഫ  (ശതീ  .    രകമശഫ  ലചെന്നനിതലെെ):  സര,  ഇതഫ   വനിവരോദമരോകക്കണ
ഒരു വനിഷയമല്ല എങ്കനിലുയ കകേരളയ വളലര ഗഗൗരവകതരോടുകൂടനി  വതീക്ഷനികക്കണ ഒരു
കേരോരഗ്യമരോണഫ.   ഇന്നഫ   'ദനി  ഹനിന'  പതതനില്  ഒരു   റനികപ്പെരോരട്ടുണഫ.  'Not  just
Malappuram:  Malappuram is  not  only the problem district.  7 medium
focus  districts;   Kannur,  Kozhikode,   Ernakulam,   Thrissur,  Palakkad,
Kottayam &  Kollam have also been identified where there are gaps in
immunization cover because of resistance to vaccination'. 

വരോകനികനഷന്  ലകേരോടുതരോല്  ഉണരോകുന്ന  അപകേടലതപ്പെറനി  ചെനിലെെ  ലതറരോയ

പ്രചെരണയ  നമ്മുലട  സമൂഹതനില്  വളരനവരുനണഫ.  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫഫ.

ഗവണ്ലമനനിലന കേരോലെെതഫ  അന്നലത ആകരരോഗഗ്യ വകുപ്പുമനനി ശതീ.  വനി.  എസഫ.

ശനിവകുമരോറനിലന കനതൃതശതനില് മലെെപ്പുറയ ജനില്ലയനില്തലന്ന വഗ്യരോപകേമരോയ  പ്രചെരണയ

ഇതനിനകവണനി സയഘടനിപ്പെനിചതരോണഫ.  അന്നഫ ശതീ. പരോണക്കരോടഫ തങ്ങളയ  ബഹുമരോനഗ്യനരോയ

കുഞ്ഞരോലെെനിക്കുടനിയമടക്കമുള്ളവര  ഇഗൗ  പ്രചെരണതനിനഫ  കനതൃതശയ  ലകേരോടുതനിരുന.

കൂടരോലത ധരോരരോളയ ആളകേലള  അന്നലത ആകരരോഗഗ്യ വകുപ്പുമനനി  വതീടുകേളനില്കപ്പെരോയനി

സന്ദരശനിക്കുകേയണരോയനി.   മലെെപ്പുറയ  ജനില്ലയനില്  ഇഗൗ  കരരോഗയ  വഗ്യരോപകേമരോയതനിലന

പ്രധരോനലപ്പെട കേരോരണയ   വരോകനികനഷന്  നടക്കുന്നനില്ല  എനള്ളതരോണഫ.  ലവകസണ്

രരോജഗ്യങ്ങളനില്  അഡല്റഫ ഇമ്മമ്യൂലലണകസഷനണഫ. അലതരോരു പ്രരോകതീസരോണഫ. പ്രരോയമരോയ

ആളകേളയ  വരോകനികനഷനഫ വനികധയമരോകുന്നതഫ ലവകസണ്  രരോജഗ്യങ്ങളനിലലെെ ഒരു പതനിവരോണഫ.

പകക്ഷ  നമ്മുലട  രരോജഗ്യതഫ  അതനില്ല.  ഇവനിലട  ലമഡനിക്കല്  കഡരോകരമരോകരരോ

ലമഡനിക്കല് പ്രരോകതീഷണരമരോകരരോ  അതരോയതഫ  ലമഡനിക്കല് രയഗതള്ള ആളകേകളരോ

കപരോലുയ ഇമ്മമ്യൂലലണകസഷനഫ വനികധയമരോകേരോതതുലകേരോണരോണഫ പ്രരോയമുള്ള ആളകേള്ക്കുയ

ഇതഫ ഉണരോകുന്നതഫ.  മൂന്നഫ കേരോരഗ്യങ്ങളരോണഫ ഇതനിനകേതള്ളതഫ.  ഒന്നഫ,  വഗ്യരോപകേമരോയ

പ്രചെരണയ ഇക്കരോരഗ്യതനില് ആവശഗ്യമരോണഫ.  ആകരരോഗഗ്യ വകുപ്പെനിലന കനതൃതശതനില്

കകേരള വഗ്യരോപകേമരോയനി ഡനിഫഫ തതീരനിയയഫ എതനിരരോയനിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചെരണയ നടതകേയയ

കുടനികേലള പ്രകതഗ്യകേനിച്ചുയ വരോകനികനഷനഫ വനികധയമരോക്കുകേയയ ലചെയ്യണയ. രണരോമതരോയനി

ഇതനിലന പ്രതനികരരോധനിക്കരോനള്ള എളപ്പെവഴനി  അഡനിഷന് നടക്കുന്ന സമയതതലന്ന

നനിരബന്ധമരോക്കുകേയയ വഗ്യരോപകേമരോയ പ്രചെരണയ ഇതനിനകവണനി നടതകേയയ ലചെയ്യുകേ

എനള്ളതരോണഫ.  മൂന്നരോമലത  കേരോരഗ്യയ,  ലമഡനിസനിന്  ഇല്ല  എനയ  ഇകപ്പെരോള്

ഉപകയരോഗനിക്കുന്ന ലമഡനിസനിന് മരോറന എനമുള്ള പരരോതനികേള് വളലര വഗ്യരോപകേമരോയനി

ഉയരനവരുനണഫ. ടനി.ടനി. (ലടറനസഫ കടരോലലകഡഫ) ആണഫ ഇകപ്പെരോള് ലകേരോടുക്കുന്നതഫ.
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അതനിനപകേരയ  ലടറനസഫ  ഡനിഫഫ തതീരനിയ  എനപറയന്ന  പുതനിയ  ഒരു  മരുന്നഫ
ലകേരോടുക്കുന്നതനിലനപ്പെറനി  ഡനി.എചഫ.എസഫ.  ആകലെെരോചെനിക്കുനണഫ  എനള്ള  വരോരതകേളയ
പുറതവരുനണഫ.  അങ്ങലന  ഒരു  പുതനിയ  വരോകനിന്  ഉപകയരോഗനിക്കുകേയരോലണങ്കനില്
WHO കപരോലുള്ള ആധനികേരോരനികേമരോയ സരോപനങ്ങളലട അനവരോദയ വരോങ്ങനിയനിട്ടുകണരോ
എനയ  വരോങ്ങനിയനിടനിലല്ലങ്കനില്  അതഫ  ഉപകയരോഗനിക്കുന്നതഫ  ശരനിയരോകണരോ  എന്നഫ
ആകരരോഗഗ്യ  വകുപ്പുമനനി   പരനികശരോധനിക്കണലമനയ  ഞരോന്  അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ.
സരോമൂഹഗ്യകക്ഷമവകുപ്പെഫ,   വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ  വകുപ്പെഫ,   ആകരരോഗഗ്യ  വകുപ്പെഫ   എന്നതീ  മൂന്നഫ
വകുപ്പുകേളയ ഒരുമനിചഫ നനിനലകേരോണഫ ഇതനിലനതനിരരോയ  ഒരു സരോമൂഹഗ്യ അവകബരോധയ
സൃഷനികക്കണതരോണഫ.  ശതീ.  പനി.  ഉലലബദുള്ള  ഇന്നനിവനിലട  പറഞ്ഞതഫ വളലര
ശരനിയരോണഫ.  ഇന്നലലെെ ഇക്കരോരഗ്യയ   എകന്നരോടഫ   ഒനരണഫ  ആളകേള് പറഞ്ഞനിരുന.
കേഗ്യരോമ്പുകേള്  നടക്കുന്നനില്ല,  ആദഗ്യമുണരോയ  ഒരു  പ്രവരതനയ  പനിന്നതീടഫ  നടക്കുന്നനില്ല
എനള്ളതുയ ഒരു പരരോതനിയരോയനി ഉയരനവരുനണഫ.  ഇക്കരോരഗ്യതനില് ഗവണ്ലമനഫ
ഗഗൗരവമരോയ ഇടലപടലുകേള് നടതണലമന്നരോണഫ എനനിക്കഫ അഭഗ്യരതനിക്കുവരോനള്ളതഫ. 

III ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല്

മനി  .    സതീക്കര : ശതീ. എന്. ഷയസുദ്ദേതീന്  ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കലെെനിനഫ നല്കേനിയ  അകത
വനിഷയയ ശതീ. പനി. വനി. അന്വര സബ്മനിഷനരോയനി എഴുതനിതന്നനിട്ടുണഫ. 

(1)  മലെെബരോര കമഖലെെയനിലലെെ  പ്രവരോസനികേളയ വനിമരോനയരോതനികേരുയ
കനരനിടുന്ന ബദ്ധനിമുടഫ

ശതീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേതീന്:  സര,  മലെെബരോറനിലലെെ അന്തരോരരോഷ വനിമരോനതരോവളമരോയ
കകേരോഴനികക്കരോടഫ വനിമരോനതരോവളയ ഇന്നഫ വളലര ദുദുഃസനിതനി കനരനിടുകേയരോണഫ. കകേരോഴനികക്കരോടഫ
എയരകപരോരടഫ ഭരോഗനികേമരോയനി അടചനിടനിടഫ ഒരു വരഷയ പനിന്നനിടുകേയരോണഫ. റണ്കവയലട
ബലെെക്ഷയയ  തതീരക്കുന്നതനിനയ  ശക്തനിലപ്പെടുതന്നതനിനയ  കവണനി  ഇതഫ  അടയ്ക്കുന്ന
സമയതഫ പറഞ്ഞതഫ ആറഫ മരോസയ ലകേരോണഫ പൂരവ്വസനിതനിയനിലെെരോക്കുലമന്നരോയനിരുന.
ഇതുപറഞ്ഞഫ  ഒരു  വരഷയ  പനിന്നനിടുകമ്പരോഴുയ  എന്നഫ  പൂരവ്വസനിതനിയനിലെെരോക്കുലമന്നഫ
അധനികൃതരക്കഫ പറയരോന് കേഴനിയരോത  സനിതനിയരോണുള്ളതഫ.  ജനങ്ങള്  ഉണരോക്കനിലയടുത
ഒരു എയരകപരോരടരോണനിതഫ.   അതകയലറ പ്രതതീക്ഷകേകളരോടുകൂടനി  മലെെബരോറനിനഫ  ചെനിറകേഫ
വചതരോയനിരുന ഇഗൗ എയരകപരോരടഫ.  എന്നരോല് ഇന്നഫ ചെനിലെെ ആളകേള് ഇഗൗ എയരകപരോരടഫ
തകേരക്കുന്നതനിനകവണനി പരനിശമനിക്കുനകണരോ എന്നഫ സയശയനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.
യരോതക്കരോരുലട  എണ്ണയലകേരോണ്ടുയ  വരുമരോനയ  ലകേരോണ്ടുയ  ഇന്തഗ്യയനിലലെെ  അഞ്ചേഫ
പ്രധരോനലപ്പെട  എയരകപരോരട്ടുകേളനില്  ഒന്നരോണഫ  കകേരോഴനികക്കരോടഫ  എയരകപരോരടഫ.  ഒരു
ലകേരോല്ലക്കരോലെെലത അടചനിടല്ലകേരോണഫ  25 ശതമരോനയ യരോതക്കരോര ഇവനിലട കുറഞ.
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അതുകപരോലലെെ സഗൗദനി അകറബഗ്യയനികലെെക്കുള്ള  റനിയരോദഫ-ജനിദ്ദേ സരവ്വതീസുകേളനില് ധരോരരോളയ
ആളകേള്  ഇവനിലടനനിന്നരോണഫ  കപരോയനിരുന്നതഫ.  മണ്ണരോരക്കരോടഫ  തരോലൂക്കഫ,  മലെെപ്പുറയ,
കകേരോഴനികക്കരോടഫ   ജനില്ലകേളനില്നനിന്നരോണഫ  റനിയരോദഫ-ജനിദ്ദേ  കമഖലെെകേളനില് ഏറവയ കൂടുതല്
പ്രവരോസനികേള്  ഉള്ളതഫ.  ആ  സരവ്വതീസഫ  പൂരണ്ണമരോയയ  നനിരതനിവചനിരനിക്കുകേയരോണഫ.
സഗൗദനി എയരലലലെെന്സഫ ഓഫതീസഫ മരോസങ്ങള്ക്കഫ മുമ്പഫ അടച്ചുപൂടനി.  ഒരു എയരകപരോരടനില്
നനിന്നഫ   ഒരു  ഓഫതീസഫ  സയവനിധരോനയ  കപരോയനിക്കഴനിഞ്ഞരോല്  പനിലന്ന  അതവനിലട
തനിരനിച്ചുവരനികേ  പ്രയരോസമരോണഫ.  യ.എ.ഇ.-യലട  ലലഫ്ലെെറരോയനിട്ടുള്ള എമനിറററഫസനിലന
ഓഫതീസഫ ഇകപ്പെരോള് പൂടല് നടപടനികേളനിലെെരോണഫ.  പൂടനിയ ഓഫതീസുകേള് തനിരനിച്ചുവരനില്ല.
മലറരോരു കേരോരഗ്യയ ഹജഫ യരോത പൂരണ്ണമരോയയ കകേരോഴനികക്കരോടഫ നനിന്നഫ മരോറനിയനിരനിക്കുകേകേയരോണഫ.
കകേരോഴനികക്കരോടുയ  അതനിലന  പരനിസരത നനിനമരോണഫ  ഇന്തഗ്യയനില്നനിനതലന്ന  ഏറവയ
കൂടുതല് ആളകേള് ഹജനിനകപരോകുന്നതഫ. അതഫ പ്രരോയയലചെന്ന ആളകേളരോയതുലകേരോണ്ടുതലന്ന
അവരക്കഫ  ഒരുപരോടഫ പ്രയരോസങ്ങള്  ദതീരഘദൂര യരോതകേളനില്  ഉണരോകുനണഫ. അതുകപരോലലെെ
പചക്കറനി,  ലവറനിലെെ,  പഴവരഗ്ഗങ്ങള്   എന്നനിവ  വളലര  വഗ്യരോപകേമരോയനി   കേയറമതനി
ലചെയനിരുന്ന  ഇഗൗ  എയരകപരോരടനില്നനിന്നഫ   ഇകപ്പെരോള്  എയരകേരോരകഗരോ  40  ശതമരോനയ
കുറഞ.  8 മണനിക്കൂര പൂരണ്ണമരോയയ  അടചനിടുന, തുറക്കുന്ന 16 മണനിക്കൂറനിലെെരോകേലട ഭയങ്കര
തനിക്കുയ  തനിരക്കുമരോയനി    യരോതക്കരോര  വളലര  ബദ്ധനിമുടഫ  കനരനിടുകേയരോണഫ.   ഇഗൗ
എയരകപരോരടനിലന  തകേരക്കരോന്  ചെനിലെെ   ഗൂഢമരോയ  ശമങ്ങളകണരോ  എന്നഫ
സയശയനികക്കണതുണഫ.  ആ ആശങ്ക  ഞരോന് ഇവനിലട പങ്കുവയ്ക്കുകേയരോണഫ. എയര ഇന്തഗ്യ
കപരോലുയ  നനികഷധരോത്മകേമരോയ  സമതീപനമരോണഫ സശതീകേരനിക്കുന്നതഫ.  ലലഹദരരോബരോദനില്നനിന്നഫ
ലചെറനിയ വനിമരോനങ്ങള് സഗൗദനി അകറബഗ്യയനികലെെക്കഫ  സരവ്വതീസഫ നടതനണഫ. എന്നരോല് ആ
ലചെറനിയ വനിമരോനങ്ങള് ഉപകയരോഗനിചഫ  കകേരോഴനികക്കരോടഫ നനിനയ എയര ഇന്തഗ്യ സരവ്വതീസഫ
നടതന്നനില്ല.  നമ്മുലട  സശന്തയ  എയര ഇന്തഗ്യക്കുകപരോലുയ  കകേരോഴനികക്കരോടനികനരോടഫ  ഒരു
വനികവചെനമുകണരോലയന്നഫ  സയശയനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  ഇകപ്പെരോഴലത  കജരോലെെനികേള്
തതീരന്നരോലുയ  പഴയപടനി   വലെെനിയ  വനിമരോനങ്ങള്   സരവ്വതീസഫ  നടതലമന്നഫ
അധനികൃതരക്കഫ ഉറപ്പെഫ പറയരോന്  കേഴനിയന്നനില്ല. വലെെനിയ വനിമരോനങ്ങള് വരരോന് കേഴനിയരോത
സനിതനിയരോണഫ   റണ്കവക്കുള്ളതഫ. റണ്കവ നന്നരോക്കനിയകശഷയ വലെെനിയ  വനിമരോനങ്ങള്
വരുലമന്നരോണഫ  പറഞ്ഞതഫ.  300-ല് തരോലഴ  യരോതക്കരോര  യരോതലചെയ്യുന്ന  വനിമരോനങ്ങള്
മരോതമരോണഫ  ഇകപ്പെരോള്  കകേരോഴനികക്കരോടുനനിന്നഫ കപരോകുന്നതഫ.  ഇങ്ങലന  കകേരോഴനികക്കരോടനിലന
ലചെറുതരോക്കനി  ലചെറുതരോക്കനി  ആ വനിമരോനതരോവളലത  കകേരളതനിലലെെ കകേവലെെലമരോരു
ലഡരോമസനികേഫ  എയരകപരോരടരോക്കനി  മരോറകമരോ  എന്ന  ആശങ്ക  കപരോലുയ
ബന്ധലപ്പെടവരക്കനിടയനില്  ഉണരോയനിട്ടുണഫ.  മലറരോരു  സയഗതനി
ചൂണനിക്കരോണനിക്കുവരോനള്ളതഫ  വനിമരോനതരോവളതനിലന  വലെെനിപ്പെക്കുറവഫ  ലകേരോണരോണഫ
വലെെനിയ  വനിമരോനങ്ങള്  കപരോകേരോതതഫ  എനള്ളതരോണഫ.  ലെെകേഫ നഗൗ  എയരകപരോരടഫ
കകേരോഴനികക്കരോടഫ  എയരകപരോരടനികനക്കരോള്  ലചെറുതരോണഫ,  ആ  എയരകപരോരടനില്നനിന്നഫ  വലെെനിയ
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വനിമരോനങ്ങള്  കപരോകുനണഫ.  ഇതഫ  വലെെനിയ  ഇരടതരോപ്പെരോണഫ.   കകേരോഴനികക്കരോടഫ
എയരകപരോരടനിനള്ള സലെെലമടുപ്പെനിലന  കേരോരഗ്യങ്ങളമുണഫ.  ബഹുമരോനലപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി
മകഞ്ചേരനിയനില്വചഫ  നടതനിയനിട്ടുള്ള പ്രഖഗ്യരോപനയ  വളലര  സശരോഗതരോരഹമരോണഫ.   സലെെയ
എയ.എല്.എ. ശതീ.  അബ്ദുള് ഹമതീദഫ മരോസറുലട കനതൃതശതനില് ശതീ.  ടനി.  വനി.  ഇബരോഹനിയ,
എയ.എല്.എ.  ഉള്ലപ്പെലടയള്ളവരുയ അവനിലട സലെെലമടുപ്പെനിനഫ  കവണനിയള്ള ശമങ്ങള്
നടതനിലക്കരോണനിരനിക്കുന.  സലെെലമടുതഫ  നല്കുന്നതനിനകവണനി നരോട്ടുകേരോരക്കനിടയനില്
ഉഗൗരജനിതമരോയ  പ്രവരതനങ്ങള് നടക്കുനണഫ.  ഇവനിലട ഉയരതനിക്കരോണനിക്കുന്ന
മലറരോരു പ്രശയ പ്രവരോസനികേളലട യരോതരോ ദുരനിതമരോണഫ.  കകേരളതനില് ഏറവയ കൂടുതല്
പ്രവരോസനികേളള്ളതഫ  ഇഗൗ  എയരകപരോരടനിലന  പരനിസരതരോണഫ.  അതുലകേരോണ്ടുതലന്ന
നരോട്ടുകേരോരുലട  പരനിശമതനിലന   ഫലെെമരോയരോണഫ  ഒരു   ജനകേതീയ  എയരകപരോരടഫ
അവനിലട  വന്നതഫ.  വളലര  ദ്രുതഗതനിയനില്  അതനിലന   വളരചയണരോയനി  എങ്കനിലുയ
ഇന്നതഫ  വലെെനിയ  തകേരചയനിലെെരോണഫ.  ആ  പ്രവരോസനികേളലട  യരോതരോദുരനിതവയ  നമ്മള്
കേരോകണണതുണഫ. അതുലകേരോണഫ കകേരോഴനികക്കരോടഫ എയരകപരോരടനിലന  പൂരവ്വസനിതനിയനികലെെക്കഫ
ലകേരോണ്ടുവരരോന്  ബഹുമരോനലപ്പെട മുഖഗ്യമനനിയയ  നമ്മുലട സയസരോന ഗവണ്ലമനയ
ഇഗൗ  നനിയമസഭയയ   അതനികനതരോയ  ഗഗൗരവകതരോലട   ഇടലപടണലമന്നഫ
ആയനിരക്കണക്കനിനഫ  പ്രവരോസനികേള്ക്കുകവണനിയയ  മലെെബരോറനിലലെെ  മുഴുവന് വനികേസന
കസ്നേഹനികേള്ക്കഫ കവണനിയയ ഞരോന് അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ.  

10.00 am]

മുഖഗ്യമനനി  (ശതീ  .    പനിണറരോയനി  വനിജയന്):  സര,  ബഹുമരോനലപ്പെട  അയഗയ
ശതീ.  എന്.  ഷയസുദ്ദേതീന് ഉന്നയനിച പ്രശങ്ങകളരോടഫ  സയസരോന സരക്കരോരനിനഫ  പൂരണ്ണ
കയരോജനിപ്പെരോണുള്ളതഫ.  ഈ  എയരകപരോരട്ടുമരോയനി ബന്ധലപ്പെടഫ  പ്രവരോസനികേള് കനരനികടണനിവരുന്ന
പ്രശങ്ങള്, അകദ്ദേഹയ ചൂണനിക്കരോണനിക്കുകേയണരോയനി. ഈ എയരകപരോരടനിലന  തകേരക്കരോന്
ചെനിലെെര  ശമനിക്കുനലണന്ന  കേരോരഗ്യയ  രണഫ  വടയ  അകദ്ദേഹയ  പ്രസ്തരോവനിച്ചു.   കൂടരോലത
ഇകപ്പെരോഴലത പണനി പൂരതനിയരോക്കനിയരോലുയ  പഴയതു കപരോലലെെ വലെെനിയ വനിമരോനങ്ങള്
സരവ്വതീസഫ നടതരോന് സരോധനിക്കുകമരോ എന്ന ആശങ്കയയ പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചു.   വനിമരോനതരോവളതനിലലെെ
കബസനികേഫ  സനിപ്പെനില്  സനിതനി  ലചെയ്യുന്ന  ലടരമനിനല്  ലകേടനിടവയ  ഏപ്രണുയ  മരോറനി
സരോപനികക്കണതഫ  അതഗ്യരോവശഗ്യമരോയനി  വന്നനിരനിക്കുകേയരോണഫ.   ഇതനിനരോയനി   137  ഏക്കര
സലെെയ  ഏലറടുക്കരോന്   ഉതരവഫ  പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുലണങ്കനിലുയ  തുടര  നടപടനികേള്
ആരയഭനികക്കണതരോയനിട്ടുണഫ. നനിലെെവനിലുള്ള റണ്കവയലട നതീളയ 2850 മതീററരോണഫ.  ശതീ.
എന്.  ഷയസുദ്ദേതീന്   പറഞ്ഞതുകപരോലലെെ  ധരോരരോളയ  യരോതക്കരോരുള്ള  ഒരു
വനിമരോനതരോവളമരോണനിതഫ.  ഇവനിലട  ജയകബരോ  വനിമരോനങ്ങളടക്കയ  ഇറകങ്ങണതുണഫ.
ജയകബരോ വനിമരോനങ്ങള് സഞ്ചേരോരകയരോഗഗ്യമരോക്കുന്നതനിനഫ റണ്കവയലട നതീളയ  3400  മതീററുയ
റണ്കവ സനിപ്പെനിലന വതീതനി 300 മതീററുമരോക്കണയ.  അകതരോലടരോപ്പെയ പരോരലെെല് ടരോകനി കവ
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നനിരമ്മനിക്കുകേയയ റണ്കവ എനഫ കസഫനി ഏരനിയ നനിയമരോനസൃതയ 240 മതീറര വതീതമരോക്കുകേയയ
കവണയ.  ഇതനിനരോയനി  248  ഏക്കര സലെെയ കൂടനി ഏലറടുകക്കണതരോയനിട്ടുണഫ.  ഇതരോണഫ
അവനിലടയള്ള  പ്രശയ.   ആയതനിനരോല്  ഇക്കരോരഗ്യതനില്  നമ്മലളല്ലരോവരുയ  ഒരുമനിചഫ
ശമനിക്കണയ,  സലെെയ  ലെെഭനിചരോല്  മരോതകമ  എയരകപരോരടഫ  ശരനിയരോയ  രതീതനിയനില്
നനിലെെനനിരതരോന് സരോധനിക്കൂ.  ഭഗൗതനികേ സരോഹചെരഗ്യങ്ങള് എയരകപരോരടനില് സജമരോക്കനിയരോല്
മരോതകമ വലെെനിയ വനിമരോനങ്ങള് ഇറങ്ങുന്നതഫ  പ്രരോകയരോഗനികേമരോകൂ.   വനിമരോനതരോവളതനിലന
പൂരണ്ണ രൂപതനിലുള്ള പ്രവരതനയ അടനിയന്തരമരോയനി ആരയഭനിക്കുന്നതനിനരോവശഗ്യമരോയ
സലെെയ  ഏലറടുക്കുകേയയ   അതനിനള്ള നടപടനികേള്  തശരനിതലപ്പെടുതകേയയ  കവണയ.
ഇതുസയബന്ധനിച്ചുള്ള ചെനിലെെ കയരോഗങ്ങള് ഇതനിനമുമ്പഫ നടന്നനിട്ടുണഫ.  പ്രസ്തുത വനിഷയയ
സയബന്ധനിച നടപടനികേള് കൂടുതല് തശരനിതലപ്പെടുതന്നതനിന കവണനി ബഹുമരോനലപ്പെട
തകദ്ദേശസശയയഭരണ  വകുപ്പുമനനി,  എറകസുയ  ലതരോഴനിലുയ  വകുപ്പുമനനി,  ഗതരോഗത
വകുപ്പുമനനി,  എയ.പനി.,  എയ.എല്.എ.,  ബന്ധലപ്പെട  തകദ്ദേശഭരണ സരോപനങ്ങളലട
അദ്ധഗ്യക്ഷനരോര,   ഇതുമരോയനി  ബന്ധലപ്പെട  മറഫ  ഉകദഗ്യരോഗസര  എന്നനിവലരലയല്ലരോയ
ഉള്ലപ്പെടുതനിലക്കരോണ്ടുള്ള ഒരു കയരോഗയ  ഈ  മരോസയ  15-ാം   തതീയതനി  ഞരോന് കൂടനി
പലങ്കടുതലകേരോണഫ  കൂടരോന്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണഫ.   വനിമരോനതരോവള  വനികേസനതനിലന
ഭരോഗമരോയനി ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള് കവഗതയനില് നതീകങ്ങണതുണഫ.  ഇതരോണഫ
വനിമരോനതരോവള സയരക്ഷണതനിനള്ള  ഏറവയ പ്രരോകയരോഗനികേമരോയ മരോരഗ്ഗയ.  

ശതീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേതീന്:  സര,  ചെനിലെെ  ലചെറുതനനില്പ്പുയ  പ്രതനികരരോധങ്ങളയ
അവനിലടയലണങ്കനിലുയ ഭൂമനി ഏലറടുക്കണയ എന്നതഫ വളലര പ്രധരോനലപ്പെട വനിഷയമരോണഫ.
പ്രസ്തുത എയരകപരോരടനിനകവണനി രണ്ടുയ മൂനയ തവണ ഭൂമനി നല്കേനിയവരരോണഫ വതീണ്ടുയ ഭൂമനി
നല്കകേണനി  വരുന്നതഫ.  എന്നരോലുയ  എയരകപരോരടഫ  നനിലെെനനില്ക്കുന്നതനിനകവണനി ഭൂമനി
ഏലറടുകക്കണതഫ  ആവശഗ്യമരോയ  സരോഹചെരഗ്യതനില്  ഇവരക്കഫ  ചെനിലെെ  പ്രകതഗ്യകേ
ഇന്ലസനതീവകേള്  നല്കേനി   അവലര  ഇതുമരോയനി  സഹകേരനിപ്പെനിക്കരോന്  സരക്കരോര
ശമനിക്കുകമരോ?

മുഖഗ്യമനനി  (ശതീ  .    പനിണറരോയനി  വനിജയന്):  സര,  ഭൂമനി  കനരലത  ഏലറടുതതരോണഫ.
അവനിലടയരോണഫ  ഇകപ്പെരോഴുയ  നനിലെെനനില്ക്കുന്നതഫ. പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  ഇനനിയയ  കൂടുതല്
വനികേസനികക്കണതുണഫ.  ഭൂമനി സശയകമവ വനികേസനിക്കുകേയനില്ല.  ആയതനിനരോല് ലതരോടടുതള്ള
ഭൂമനിയയ  ഏലറടുതരോല് മരോതകമ ഇതനിനരോവശഗ്യമരോയ സലെെയ ലെെഭനിക്കുകേയള.  ഞരോന്
മനസനിലെെരോക്കുന്നതഫ സരോധരോരണ ഗതനിയനില് ഭൂമനി നല്കേരോന് ആളകേള് സന്നദ്ധരരോലണന്നരോണഫ.
എന്നരോല് ചെനിലെെ ആളകേള് നനിക്ഷനിപ്ത തരോല്പരഗ്യങ്ങള് പുലെെരതനിലക്കരോണഫ ഭൂമനി നല്കേരോതനിരനിക്കുന്നതനിനള്ള
പ്രചെരണങ്ങള് നടതനലണന്നഫ അറനിയന. ഇക്കരോരഗ്യതനില് നമ്മലളല്ലരോവരുയ ഒരുമനിചഫ
നനിന്നരോല്  ഈ  പ്രശയ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ സരോധരോരണ  സമ്പ്രദരോയമനസരനിചഫ  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുന്നതനിനയ കേഴനിയന്നതരോണഫ.  
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(2) വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ ധനസഹരോയ കുടനിശനികേ 

ശതീ  .    ബനി  .    സതഗ്യന്:  സര,  ഇടതുപക്ഷ  ജനരോധനിപതഗ്യ  മുന്നണനി  സരക്കരോര
കേഴനിഞ്ഞവരഷയ  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറഫ  ആരയഭനിചതഫ  'എനനിക്കഫ  മതമനില്ല'  എന്ന
ശതീനരോരരോയണ  ഗുരുകദവലന പ്രസയഗലത  ആസദമരോക്കനിയരോണഫ.  റദവദശകേയ
എഴുതനി പ്രസനിദ്ധതീകേരനിചതനിലന നൂറരോയ വരോരഷനികേമരോണഫ ഇലക്കരോല്ലയ.  നകവരോതരോന നരോയകേന്
അയ്യന്കേരോളനി  നടതനിയനിട്ടുള്ള  ദതീരഘമരോയ  പ്രകക്ഷരോഭ  സമരങ്ങളലട  ഭരോഗമരോയനി
തനിരുവനിതരോയകൂറനികലെെയയ കകേരളതനികലെെയയ അടനിസരോന വനിഭരോഗതനിലന വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ
പ്രശങ്ങള് അകതരോലടരോപ്പെയ കചെരുകേയരോണഫ.  1891 മുതല് ആരയഭനിച അയ്യന്കേരോളനിയലട
വനില്ലുവണനി  പ്രകക്ഷരോഭയ  ലചെന്നവസരോനനിക്കുന്നതഫ  1907-ലെെരോണഫ.  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസരയഗതഫ
തമസ്കരനിക്കലപ്പെടവരുയ  പരോരശശവല്ക്കരനിക്കലപ്പെടവരുയ  രരോജഗ്യലത  പടനികേജരോതനി/പടനികേവരഗ്ഗ
വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരുയ നമ്യൂനപക്ഷ വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരുയ പരോവങ്ങളമരോയനിട്ടുള്ളവരുലട
വളലര ഗഗൗരവമരോയ പ്രശലത കകേവലെെയ ഒരു വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ ആനകൂലെെഗ്യയ  നല്കുന
എന്ന വനിഷയവമരോയനി ബന്ധനിപ്പെനിക്കരുലതന്നഫ അകപക്ഷനിക്കുന.  ആര.എസഫ.എസഫ.-ലന
സയഘചെരോലെെകേഫ  കഡരോ.  കമരോഹന് ഭരോഗവതഫ   പറയന്നതുകപരോലലെെ,  സയവരണയ ഇനനി
ഈ നനിലെെയനില് തുടരണകമരോ എന്നതഫ കപരോലുയ കചെരോദഗ്യയ ലചെയ്യലപ്പെടുന്ന നനിലെെയനികലെെക്കഫ
വരനികേയരോണഫ. ആനകൂലെെഗ്യങ്ങള്  ആരുലടകയരോ കുടുയബസശലതടുതഫ നല്കുന എന്ന
കതരോന്നല് ഉളവരോകുന്ന തരതനികലെെക്കഫ കേരോരഗ്യങ്ങള് തുടരചയരോയനി വനലകേരോണനിരനിക്കുകേയരോണഫ.
ഉദരോരവല്ക്കരണവയ  നവലെെനിബറല്  നയങ്ങളയ  നടപ്പെനിലെെരോക്കനിയതുവഴനി   കേരോരഷനികേ
കമഖലെെയയ പരമ്പരരോഗത ലതരോഴനില് കമഖലെെയയ ഏലറക്കുലറ ഈ വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരക്കഫ
നഷലപ്പെട്ടു.  രരോജഗ്യതഫ  ലതരോഴനിലെെനില്ലരോയ്മയയ രൂക്ഷമരോയനി  ഉയരനവരനികേയരോണഫ.   സശന്തയ
കേനിടപ്പെരോടയ വനിറകപരോലുയ കുടനികേലള പഠനിപ്പെനിക്കുകേ എന്ന നനിലെെയനികലെെക്കഫ ഈ നരോടനിലലെെ
പടനികേജരോതനി/പടനികേവരഗ്ഗ  വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരുയ  പനികന്നരോക്ക  വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരുയ
പരനിശമനിക്കുന്ന  ഒരു  കേരോലെെയളവനില്  അവരക്കഫ  നല്കുന്ന  ബഡ്ജററനി  സകപ്പെരോരടഫ,
അലല്ലങ്കനില് ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ പരോവലപ്പെടവരക്കഫ  അതരോതഫ വരഷയ
നല്കേരോനള്ള നടപടനികേളനില് വതീഴ്ച വരുതനിയതനിലന വളലര ദയനതീയമരോയ ചെനിതമരോണഫ
കേഴനിഞ്ഞ  സരക്കരോരനിലന  കേരോലെെതഫ  കേരോണരോന്  സരോധനിചതഫ.   ഒ.ഇ.സനി.
വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരക്കഫ  138  കകേരോടനി  രൂപയയ  എസ് സനി.  വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരക്കഫ
65  കകേരോടനി  രൂപയയ  ഒ.ബനി.സനി.  വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരക്കഫ  18  കകേരോടനി  രൂപയയ
ഉള്ലപ്പെലട ഏതരോണഫ 220  കകേരോടനി രൂപകയരോളയ  കുടനിശനികേ വന്നനിരനിക്കുകേയരോണഫ. ഇതഫ
വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ രയഗലത കേരോരഗ്യയ മരോതമരോണഫ.  ഇവരുലട വതീടഫ,  ചെനികേനിതരോ സഹരോയയ,
വനിവരോഹ  ധനസഹരോയയ  തുടങ്ങനിയ  കേരോരഗ്യങ്ങളനികലെെലക്കരോനയ  ഞരോന്  കപരോകുന്നനില്ല.
നമ്മള്  പരനികശരോധനിക്കുകമ്പരോള്  ഇകപ്പെരോഴുയ  കേഗ്യരോമ്പസുകേള്  പ്രക്ഷുബ്ധമരോയനി
നനിലെെനനില്ക്കുകേയരോണഫ, അതഫ  കരരോഹനിതഫ ലവമുലെെ മുതല് ജനിഷ വലര വനനനില്ക്കുന.
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ഇതനിലന  അടനിസരോന  പ്രശയ  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ  രയഗകതക്കരോണഫ  വനിരല്  ചൂണ്ടുന്നതഫ.
ഇവലര  സഹരോയനിക്കരോന്  പടനികേജരോതനി/പടനികേവരഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പെനിനയ  മറഫ
പനികന്നരോക്ക വകുപ്പുകേള്ക്കുയ എന്തഫ ശദ്ധയരോണുള്ളതഫ? ഉകദഗ്യരോഗസര അതരോതഫ വരഷയ
ഇവരക്കഫ ലകേരോടുകക്കണ തുകേകേള് ലകേരോടുക്കുന്നനില്ല എനമരോതമല്ല പടനികേജരോതനി വനികേസന
വകുപ്പെനിലനയയ മറഫ ഡനിപ്പെരോരട്ടുലമനനിലനയയ കേതീഴനില് ഇവരക്കഫ  നല്കേനിലക്കരോണനിരനിക്കുന്ന
ആനകൂലെെഗ്യങ്ങളനില് പലെെതുയ  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കരോന് ശമനിക്കുകേയരോണഫ.  ലമഡനിക്കല് പനി.ജനി.
കകേരോഴ് സനിനഫ  കചെരുന്ന പടനികേജരോതനി  വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെട കുടനികേള്ക്കഫ ലമസഫ  ഫതീസഫ,
കഹരോസല്  ഫതീസഫ   എന്നനിവ  ഇനനി  കവലണന്നരോണഫ  പറയന്നതഫ.  കേരോരണയ  അതഫ
കജരോലെെനി  ലചെയ്യുന്നതനിനഫ  ലെെഭനിക്കുന്നതരോണഫ.  അങ്ങലനയള്ള  പുതനിയ  വനിഷയങ്ങള്
ഇവനിലട  ഉയരനവന്നനിരനിക്കുന.  സശരോശയ  കകേരോകളജുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേള്
ലമരനിറനില്  കേയറുന്ന  കുടനികേളരോണഫ.  അവര  പഠനിക്കുന്ന  കഹരോസലുകേളനില്  സതീലെെനിയങഫ
ഏരലപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന. അവരക്കഫ 3,500 രൂപ മരോതയ എനപറഞ്ഞരോല് മുടയയ പരോലുയ
ചെനിക്കനയ മടനലമരോലക്ക മറഫ  വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെട സരോമ്പതനികേ  കശഷനിയള്ള കുടനികേള്
ഇഗൗ കഹരോസലെെനിലെെനിരുന്നഫ കേഴനിക്കുകമ്പരോള്,  പടനികേ വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെട ലമഡനിക്കല് പനി.ജനി.
വനിദഗ്യരോരതനികേളരോയ  എസ് സനി.  വനിദഗ്യരോരതനികേള്   കേഞ്ഞനിയയ  പപ്പെടവയ  കേഴനിചഫ
കപരോകേണലമന്നഫ  ഉകദഗ്യരോഗസര നനിശ്ചയനിക്കുന. ഇവനിലട അങ്ങലന ഒരു പ്രകതഗ്യകേത
വന്നനിരനിക്കുന.  ഞരോന്  സൂചെനിപ്പെനിചതഫ  പടനികേജരോതനി  വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരുയ  മറഫ
പനികന്നരോക്ക  വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരുയ  പഠനിക്കുന്ന  വനിദഗ്യരോലെെയങ്ങളനില്  അവരക്കഫ
നഗ്യരോയമരോയയ നല്കകേണ ലലസപനയ ലെെയപയ ഗരോനയ മറഫ വനിഹനിതങ്ങളയ  നല്കേരോനള്ള
അടനിയന്തര നടപടനി  അങ്ങഫ  സശതീകേരനിക്കണയ.  അങ്ങഫ  സശതീകേരനിചനില്ല  എന്നഫ  ഞരോന്
പറയന്നനില്ല,  അങ്ങഫ  ചുമതലെെ  ഏലറടുതകപ്പെരോള്  തലന്ന  ഉകദഗ്യരോഗസരുലട  കയരോഗയ
കചെരന.  ഇഗൗ  വരഷലത  പടനികേജരോതനി-പടനികേവരഗ്ഗ  വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരക്കുള്ള
വനിഹനിതലമതയരോലണന്നഫ  കേണഫ  അതഫ  വതീതനിചഫ  നല്കേരോനയ  അതനിനകവണനി  60
കകേരോടനി  രൂപ  ആദഗ്യയ  തലന്ന  പടനികേജരോതനി-പടനികേവരഗ്ഗ-പനികന്നരോക്ക
വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരക്കുള്ള  ഗരോനയ  മറയ  നല്കേരോനള്ള  നടപടനിയയ ആരയഭനിച്ചു.
ഞരോനടക്കയ വനിദഗ്യരോരതനിയരോയനിരുന്ന സമയതഫ കപരോയനി കേമ്യൂ നനിന്നരോണഫ ലലസപനയ
ലെെയപയ  ഗരോനയ  വരോങ്ങനിയനിരുന്നതഫ.  മറഫ  കുടനികേളലട  മുന്പനില്  അപഹരോസഗ്യരരോയനി
കപരോയനി  നനില്ക്കുകമ്പരോള്  അന്നഫ  ശതീ.  എ.  ലകേ.  ബരോലെെനരോണഫ   ഇഗൗ  കുടനികേള്
അവരക്കുള്ള ലെെയപയ ഗരോനയ മറയ എ.ടനി.എയ.  കേഗൗണര വഴനി മരോറനിയരോല് മതനിലയന്ന
ചെരനിതപ്രധരോനമരോയ തതീരുമരോനലമടുതതഫ.  വതീണ്ടുയ  പഴയതനികലെെക്കഫ കപരോയനിരനിക്കുന. 5
വരഷക്കരോലെെലത  ഭരണതനിനനിടയനില്  പടനികേജരോതനി/ പടനികേവരഗ്ഗ
വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരക്കുയ  മറഫ  ദുരബലെെ  വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെടവരക്കുയ  കൃതഗ്യമരോയനി
കേനികടണ  ആനകൂലെെഗ്യങ്ങള്  ലകേരോടുക്കുന്ന  കേരോരഗ്യതനില്  ഗുരുതരമരോയ  അലെെയഭരോവയ
നനിലെെനനില്ക്കുന.  അങ്ങഫ അതഫ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനി സശതീകേരനിക്കണലമന്നഫ
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അഭഗ്യരതനിക്കുന.  കകേരോകളജുകേളനില്നനിനയ സ്കൂളകേളനില്നനിനയ അവരുലട കൃതഗ്യമരോയ
റനികേശയരലമനഫസഫ വരോങ്ങരോറനില്ല. അവരുലട കുടനികേള്ക്കഫ എത രൂപയരോണഫ ലകേരോടുകക്കണതഫ
എങ്ങലന ലകേരോടുക്കണയ ഇഗൗവകേ കേരോരഗ്യങ്ങലളരോനമനില്ല.  എകപ്പെരോലഴങ്കനിലുയ ലകേരോടുക്കുയ
സഗൗജനഗ്യമകല്ല എന്ന നനിലെെയനില്?  ഇതഫ  ഭരണഘടന പ്രകേരോരമുള്ള അവകേരോശമരോണഫ.
കഡരോ.  ബനി.  ആര.  അയകബദ്കേര ഇതഫ ഡരോഫഫ  ലചെയ്യുകമ്പരോള് അതനിനകേതഫ ഏറവയ
പരമപ്രധരോനമരോയനി  കേണതഫ  അകദ്ദേഹയ  അനഭവനിച  യരോതനരോപൂരണ്ണമരോയനിട്ടുള്ള,
ദുരനിതപൂരണ്ണമരോയനിട്ടുള്ള ജതീവനിതമരോയനിരുന.  അതനിലന ഭരോഗമരോയനി ഭരണഘടന പ്രകേരോരയ
ഇന്നഫ പ്രനിയരോമ്പനിളനില് ഉള്ലപ്പെടുതനി അവരക്കഫ നല്കുന.  ഇതഫ വളലര ഗഗൗരവമരോയനി
ആകലെെരോചെനിചഫ ആനകൂലെെഗ്യങ്ങള് പുനദുഃസരോപനിക്കരോനയ ഇഗൗ കുടനികേള്ക്കഫ പഠനിക്കരോനമുതകുന്ന
ഗഗൗരവമരോയനിട്ടുള്ള ചെരചയയ അതനിനനസരനിച്ചുള്ള തതീരുമരോനവയ ഉണരോകേണലമന്നഭഗ്യരതനിക്കുന.  

പടനികേജരോതനി പടനികേവരഗ്ഗ പനികന്നരോക്കസമുദരോയകക്ഷമവയ നനിയമവയ സരോയസ്കരോരനികേവയ
പരോരലെെലമനറനികേരോരഗ്യവയ വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബരോലെെന്):  സര,  പടനികേജരോതനി/
പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നരോക്കസമുദരോയങ്ങളനില്ലപ്പെട  വനിദഗ്യരോരതനികേള്ക്കുള്ള  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ
ധനസഹരോയതനില് കുടനിശനികേ വന്നതുമരോയനി ബന്ധലപ്പെട്ടുലകേരോണരോണഫ ബഹുമരോനലപ്പെട
ബനി. സതഗ്യന് ഇഗൗ ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല് ലകേരോണ്ടുവന്നതഫ. ഇഗൗ സരക്കരോര അധനികേരോരതനില്
വരുകമ്പരോള് പടനികേജരോതനി,  ഒ.ഇ.സനി.,  പനികന്നരോക്ക വനിഭരോഗങ്ങളനില്ലപ്പെട വനിദഗ്യരോരതനികേളലട
വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ ആനകൂലെെഗ്യങ്ങളനില് 189.34  കകേരോടനി രൂപയരോണഫ കുടനിശനികേ ഉണരോയനിരുന്നതഫ.
പടനികേജരോതനി  26  കകേരോടനി  30  ലെെക്ഷയ രൂപ ഒ.ഇ.സനി.  116  കകേരോടനി  60  ലെെക്ഷയ രൂപ
ഒ.ബനി.സനി.  16.06  കകേരോടനി  രൂപ  എസഫ.ഇ.ബനി.സനി.  30  കകേരോടനി  38  ലെെക്ഷയ  രൂപ.
ഇതുമരോയനി  ബന്ധലപ്പെടഫ  പ്രകതഗ്യകേനിചഫ  ഒ.ഇ.സനി.-  വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെട  വനിദഗ്യരോരതനി-
വനിദഗ്യരോരതനിനനികേള്  എലന  ഓഫതീസനിലന  മുന്പനില് രരോതനി  പതനിലനരോന്നഫ  പനണഫ
മണനിവലര  കേമ്യൂ  ആയനിരുന.  വല്ലരോലതരോരു  വനിഷമമരോയനിരുന.  ബഹുമരോനലപ്പെട
ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി എടരോയ തതീയതനി ബഡ്ജറഫ  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിന മുമ്പരോയനി
ഇഗൗ  കുടനിശനികേ  ലകേരോടുക്കരോന്  ഇനനി  എത  കകേരോടനി  രൂപ  കവണനിവരുലമന്നഫ  എലന്ന
വനിളനിചഫ  കചെരോദനിചകപ്പെരോള് മനിനനിമയ  189.34  കകേരോടനി  രൂപ കവണനിവരുലമന്നഫ   ഞരോന്
പറഞ്ഞനിരുന.   കുടനിശനികേ  ലകേരോടുക്കരോനള്ള  തുകേ  കനരോണ്  പരോന്  ഇനതനില്
ബഡ്ജറനില്  ഉള്ലപ്പെടുതലമന്നഫ  അകദ്ദേഹയ  എകന്നരോടഫ  പറഞ.   ഒരു  സയശയവയ
കവണ  ഇഗൗ  വരഷയ  പതഫ  ലലപസ  കുടനിശനികേയനില്ലരോലത  പടനികേജരോതനി-പടനികേവരഗ്ഗ
ഒ.ഇ.സനി.  വനിദഗ്യരോരതനികേള്ക്കഫ  ഇതഫ  അവരുലട  അക്കഗൗണനില് എതന്നതരോയനിരനിക്കുയ.
ഇതുമരോയനി ബന്ധലപ്പെട്ടുലകേരോണഫ ബഹുമരോനലപ്പെട ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി ബഡ്ജറനിലന
ഭരോഗമരോയനി  50  കകേരോടനി  രൂപ  പരോനനിനതനിലുയ  150  കകേരോടനി  രൂപ  കനരോണ്
പരോനനിനതനിലുയ  തന്നനിട്ടുണഫ.  അതുലകേരോണഫ  ഒ.ബനി.സനി.,  ഒ.ഇ.സനി.,  എസ് .സനി.,
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എസഫ.ഇ.ബനി.സനി.  വനിദഗ്യരോരതനികേലള  സയബന്ധനിചനിടകതരോളയ  ഒരു  ബദ്ധനിമുട്ടുയ  ഇഗൗ
സരോമ്പതനികേ വരഷയ/അദ്ധഗ്യയന വരഷയ ആ വനിദഗ്യരോരതനികേള്ക്കഫ ഉണരോകേനില്ല.  ഏതരോണഫ
336278  വനിദഗ്യരോരതനി-വനിദഗ്യരോരതനിനനികേളരോണഫ  ഇഗൗയനിനതനിലുള്ളതഫ.  243  കഹരോസലുകേളനിലെെരോയനി
18427  വനിദഗ്യരോരതനികേള്  തരോമസനിചഫ  പഠനിക്കുനണഫ.  സശരോഭരോവനികേമരോയയ  ഇവരുലട
ലെെയപയ  ഗരോനയ  ലലസപനയ  ലമസഫ  അലെെവന്സുയ  വരദ്ധനിപ്പെനികക്കണതഫ  ആവശഗ്യമരോണഫ
എനള്ളതുലകേരോണഫ  25  ശതമരോനയ വരദ്ധനിപ്പെനിക്കരോനരോണഫ ബഡ്ജറനില് കനരോടഫ  വന്നലതങ്കനില്കപരോലുയ
സയസരോരനിക്കുന്ന ഘടതനില് ബഹുമരോനലപ്പെട ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി അതഫ 50 ശതമരോനയ
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുലമന്നഫ പറഞ കേഴനിഞ. അതുലകേരോണഫ സുഖമരോയ ഭക്ഷണയ ഇഷയകപരോലലെെ
അവര ആഗഹനിക്കുന്ന കേശരോണനിറനിയനിലുയ കടസനിലുയ കഹരോസല് വഴനി വനിദഗ്യരോരതനികേള്ക്കഫ
ലെെഭനിക്കുന്നതരോയനിരനിക്കുയ. ഇതനിലനല്ലരോയ പുറകമ 243 കഹരോസലുകേളയ നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനള്ള
നടപടനിയയ  ആരയഭനിച്ചു  കേഴനിഞ.  ഇതരോണഫ  ഇതുമരോയനി  ബന്ധലപ്പെട്ടുലകേരോണഫ  ലപരോതുവനില്
സൂചെനിപ്പെനിക്കരോനള്ളതഫ. 

10.16 am]

(അദ്ധഗ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപമ്യൂടനി സതീക്കര)

ശതീ  .    ബനി  .    സതഗ്യന്: സര, ബഡ്ജറനില് പ്രഖഗ്യരോപനിചനിരനിക്കുന്നതഫ 50 ശതമരോനയ
വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ  ആനകൂലെെഗ്യങ്ങളലട  വരദ്ധനലവന്നരോണഫ....അതനില്  ബഹുമരോനലപ്പെട
ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി പ്രതനികേരനിക്കണലമന്നഫ അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ. 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബരോലെെന്:  സര,  ബഹുമരോനലപ്പെട  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞതരോണകല്ലരോ  25  ശതമരോനമരോയനിടരോണഫ  ബഡ്ജറനില്  കനരോടഫ  വന്നതഫ.  ഞരോന്
അതഫ  കനരോക്കുനണഫ.  അതഫ  പറഞ്ഞകപ്പെരോഴരോണഫ  ബഹുമരോനലപ്പെട  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞതഫ അതഫ 50 ശതമരോനമരോയനി വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുലമന്നഫ. കുടനികേള്ക്കഫ ഒരു ബദ്ധനിമുട്ടുയ
ഉണരോകേനില്ല. ശതീ. സതഗ്യനഫ അക്കരോരഗ്യതനില് ഒരു വനിഷമവയ ഉണരോകകേണ. 

IV സബ്മനിഷന്

(1)  എന്കഡരോസള്ഫരോന് ദുരനിതബരോധനിതരുലട പ്രശങ്ങള്

ശതീ  .    എയ  .    രരോജകഗരോപരോലെെന്:  സര,  എന്കഡരോസള്ഫരോന്  ദുരനിതബരോധനിതര
അനഭവനിച്ചുലകേരോണനിരനിക്കുന്ന  വനിഷമതകേള്ക്കഫ  സമഗവയ  ശരോശശതവമരോയനിട്ടുള്ള
പരനിഹരോരമുണരോകേണലമന്നഭഗ്യരതനിക്കുന.   കേഴനിഞ്ഞ 5 വരഷക്കരോലെെയ യ.ഡനി.എഫഫ.
ഗവണ്ലമനനിലന  വരോഗരോന  ലെെയഘനതനിലന  ഇരകേള്  കൂടനിയരോയനിരുന  ഇവര.
എന്കഡരോസള്ഫരോന്  ദുരനിതയമൂലെെയ  ജതീവജരോലെെങ്ങള്ക്കുയ   പ്രകൃതനിക്കുയ മനഷഗ്യരക്കുമുണരോയ
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നഷങ്ങലളക്കുറനിചഫ  വനിലെെയനിരുതരോനയ ബന്ധലപ്പെട കേമ്പനനികേളനില്നനിന്നഫ  ഇരകേള്ക്കഫ
കേനികടണ  അരഹമരോയ  നഷപരനിഹരോരയ  ഉറപ്പു  വരുതതനിനഫ  പ്രകതഗ്യകേ  ട്രെനിബമ്യൂണല്
സയവനിധരോനലതക്കുറനിച്ചുയ  ആകലെെരോചെനിചനിരുന.  ഇഗൗ സയവനിധരോനയ  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനഫ
നടപ്പെരോക്കനിയനില്ല.  ലമഗരോ ലമഡനിക്കല് കേഗ്യരോമ്പനിലന കേരോരഗ്യതനില് വലെെനിയ അലെെയഭരോവമരോണഫ
കേരോണനിചതഫ.  2013-ലെെരോണഫ  ലമഗരോ  ലമഡനിക്കല്  കേഗ്യരോമ്പഫ  അവസരോനമരോയനി  നടന്നതഫ.
നനിരന്തരമരോയ  നനിരകദ്ദേശമുണരോയനിട്ടുയ  ഇക്കഴനിഞ്ഞ 2015  ഡനിസയബറനില്  അകപക്ഷ
സശതീകേരനിചനിട്ടുയ  ഇതുവലര  ആ  കേഗ്യരോമ്പഫ  കേരോസരകഗരോഡഫ  ജനില്ലയനില്  നടതരോന്
കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല. 2010  ഡനിസയബര  31-ലലെെ മനഷഗ്യരോവകേരോശ കേമ്മതീഷലന നനിരകദ്ദേശപ്രകേരോരയ
എന്കഡരോസള്ഫരോന്  ഇരകേള്ക്കഫ  ചെനികേനിത  വനിപുലെെതീകേരനിക്കുന്നതനിലന  ഭരോഗമരോയനി
ഇതനിലന  അഫക്റ്റഡഫ  ഏരനിയയരോയനിട്ടുള്ള 11  ഗരോമപഞ്ചേരോയതകേള്ക്കഫ   ചെനികേനിതരോ
സഗൗകേരഗ്യലമരോരുക്കുന്നതനിന  കവണനി ഇഗൗ   പഞ്ചേരോയതകേളനിലലെെ  പനി.എചഫ.സനി.-കേള്
അപ്കഗഡഫ ലചെയഫ സനി.എചഫ.സനി.-ആയനി മരോറണലമന്ന തതീരുമരോനമുണരോയനിരുന. അതഫ
കേഴനിഞ്ഞ  5  വരഷതനില്  നടപ്പെനിലെെരോക്കരോന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല.  അതുകപരോലലെെ  നബരോരഡഫ
പദ്ധതനിയനില് ഉള്ലപ്പെടനിരുന്ന ഒരു  കപ്രരോജകരോയനിരുന പുനരധനിവരോസ ഗരോമയ.  ഇതനിനഫ
യഥരോസമയയ  സലെെകമലറടുക്കരോകനരോ കപ്രരോജകഫ  സമരപ്പെനിക്കരോകനരോ  തയ്യരോറരോകേരോലത
ലകേടുകേരോരഗ്യസതയരോണഫ  ഇഗൗ  കമഖലെെയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനഫ  കേരോണനിചതഫ.
കദശതീയ  മനഷഗ്യരോവകേരോശ  കേമ്മതീഷന്  പ്രഖഗ്യരോപനിച  ദുരനിതരോശശരോസയ  ലെെഭനിക്കരോത,
സനിരവയ  ഗുരുതരവമരോയനിട്ടുള്ള അസുഖമുള്ളവരക്കഫ 3 ലെെക്ഷയ രൂപയയ മറള്ളവരക്കഫ 2
സരോബരോയനി  തനിരനിചഫ  രണഫ  ലെെക്ഷയ  രൂപ,  ഒരു  ലെെക്ഷയ  രൂപ  എന്നനിങ്ങലനയയ
ധനസഹരോയയ  നല്കേരോന്  തതീരുമരോനനിചനിരുന.  ഇഗൗ  ധനസഹരോയയ  ഇതുവലരയയ
നല്കേരോന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല.  കദശതീയ മനഷഗ്യരോവകേരോശ കേമ്മതീഷന് റനികപ്പെരോരടഫ  പ്രകേരോരയ
സയസരോന  സരക്കരോരനികനരോടഫ  ശനിപരോരശ  ലചെയതുകപരോലലെെ,   ദുരനിതബരോധനിതരക്കഫ
ധനസഹരോയയ സമഗ പരോലെെനികയറതീവഫ ലകേയര സയവനിധരോനയ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള്ക്കഫ
സരോമ്പതനികേ  പനിന്തുണ  നല്കേരോന്  കകേന്ദ്രസരക്കരോരനിനയ  നനിരകദ്ദേശയ  നല്കേനിയനിരുന.
ഇതഫ  പരോലെെനിക്കരോന് കകേന്ദ്രഗവണ്ലമനഫ  തയ്യരോറരോയനില്ല.   ഇതഫ  നടപ്പെനില്  വരുതരോന്
ആവശഗ്യമുള്ള  സമ്മരദ്ദേയ  ലചെലുതരോന്  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനയ
തയ്യരോറരോയനിടനില്ല.   ആശുപതനി  വനിപുലെെതീകേരണതനിലന  ഭരോഗമരോയനി  നബരോരഡഫ
പദ്ധതനിയനില്  ഉള്ലപ്പെടുതനിയ  കേരോസരകഗരോഡഫ  ജനറലെെരോശുപതനിക്കഫ 8  കകേരോടനി  രൂപയയ
ജനില്ലരോ  ആശുപതനിക്കഫ  5  കകേരോടനി  രൂപയയ  അനവദനിചനിരുന.  4  വരഷമരോയനിട്ടുയ
ഇതനിലന  പ്രരോരയഭ  നടപടനികേള്കപരോലുയ  സശതീകേരനിക്കരോന്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനഫ
തയ്യരോറരോയനില്ല.  ലലജവ ജനില്ല ലവറുയ പ്രഖഗ്യരോപനതനിലലെെരോതുങ്ങനി.  എന്കഡരോസള്ഫരോന്
വനിക്റ്റനിയസഫ  റനിലെെതീഫഫ  ആനഫ  ലറമഡനികയഷന്  ലസല്  (ഇ.വനി.ആര.ആര.സനി.)
പ്രവരതനയ യ.ഡനി.എഫഫ. മരവനിപ്പെനിച്ചു. ഇതനിലന സയവനിധരോനമരോലകേ അടനിമറനിക്കലപ്പെട്ടു.
എന്കഡരോസള്ഫരോന്  ദുരനിതബരോധനിതരുലട  കേടങ്ങള്  എഴുതനിതള്ളുന്നതനിനഫ അനരോസ
കേരോണനിച്ചു.  ജനില്ലരോ  ആശുപതനിയനില്  ഫനിസനിയരോട്രെനിസനിലന നനിയമനിക്കുന്നതനിനള്ള തതീരുമരോനയ
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നടപ്പെനിലെെരോയനില്ല.  മനഷഗ്യകസ്നേഹതനില് അധനിഷനിതമരോയനിട്ടുള്ള  പ്രതഗ്യയശരോസ്ത്രതനിലന
പനിന്ബലെെമുള്ള  ഇടതുപക്ഷ  ജനരോധനിപതഗ്യ മുന്നണനി  ഗവണ്ലമനനിനഫ  മരോതകമ  ഇഗൗ
രയഗതഫ  ശരോശശതമരോയ  പരനിഹരോരയ  കേരോണരോന്  കേഴനിയ.  പുനരധനിവരോസഗരോമ  പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലെെരോക്കരോനയ  ദുരനിതബരോധനിതരുലട  നഷപരനിഹരോരയ, സഗൗജനഗ്യ  ചെനികേനിത,
കേടലമഴുതനിതള്ളല്,  ലമഡനിക്കല് കേഗ്യരോമ്പുകേള് ഇവ നടപ്പെനില്  വരുതരോനമരോവശഗ്യമരോയ
നടപടനികേള്  സശതീകേരനിക്കണലമന്നഫ  ബഹുമരോനലപ്പെട  മുഖഗ്യമനനികയരോടുയ സരക്കരോരനികനരോടുയ
വനിനയപുരസരയ അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ.

മുഖഗ്യമനനി (ശതീ  .   പനിണറരോയനി വനിജയന്): സര, എന്കഡരോസള്ഫരോന് ദുരനിതബരോധനിതരുലട

പുനരധനിവരോസ പ്രവരതനങ്ങള് റവനമ്യൂ, ആകരരോഗഗ്യയ, സരോമൂഹഗ്യനതീതനി, ഭക്ഷഗ്യ-ലപരോതുവനിതരണയ,

വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസയ തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേള് മുഖരോന്തനിരമരോണഫ നടപ്പെനിലെെരോക്കനിവരുന്നതഫ. പ്രസ്തുത

പ്രവരതനങ്ങള് ഏകകേരോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ കമല്കനരോടയ വഹനിക്കുന്നതനിനയ പരരോതനികേള്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനമരോയനി  കേളകക്ട്രേറനില്  ലഡപമ്യൂടനി  കേളകറുലട  കനതൃതശതനില്  ഒരു

പ്രകതഗ്യകേ ലസല് പ്രവരതനിച്ചുവരുനണഫ. കൂടരോലത ജനില്ലയനിലലെെ എന്കഡരോസള്ഫരോന്

ദുരന്തനനിവരോരണ പ്രവരതനങ്ങള് ഏകകേരോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ അവകലെെരോകേനയ ലചെയ്യുന്നതനിനമരോയനി

ബന്ധലപ്പെട മനനി ലചെയരമരോനയ ജനില്ലരോകേളകര കേണ്വതീനറുമരോയനി ഒരു ജനില്ലരോതലെെ ലസല്

പ്രവരതനിച്ചുവരുന.  ഇലതരോലക്കയരോലണങ്കനിലുയ  അവനിലട  നനിലെെനനില്ക്കുന്ന പരരോതനിയരോണഫ

പ്രകതഗ്യകേ ലമഡനിക്കല് കേഗ്യരോമ്പനിലന പ്രരോകയരോഗനികേത കവണ രതീതനിയനില് വന്നനിലല്ലനള്ളതഫ.

അതുസയബന്ധനിചഫ  പരനികശരോധനിചഫ  ആവശഗ്യമരോയ നടപടനികേള്  സശതീകേരനിക്കുന്നതരോണഫ.

അകതരോലടരോപ്പെയ  പുനരധനിവരോസഗരോമയ  പൂരണ്ണകതരോതനിലെെരോക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനികേളനികലെെക്കഫ

സരക്കരോര  നതീങ്ങുയ.  ധനസഹരോയയ കുകറഭരോഗയ  നല്കേനിയനിട്ടുലണങ്കനിലുയ  പരരോതനി

നനിലെെനനില്ക്കുനലണന്നതനിനരോല്  അക്കരോരഗ്യതനില് ആവശഗ്യമരോയ  ഇടലപടലുണരോകുയ.

അവനിലടയള്ള  ജനില്ലരോ  ആശുപതനിയടക്കയ  വനികേസനിപ്പെനിക്കരോനയ  കേരോരഗ്യക്ഷമമരോയ

രതീതനിയനില്  ചെനികേനിത  ലെെഭഗ്യമരോക്കുന്നതനിനമുളള  നടപടനികേള്  സശതീകേരനിക്കുയ.  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ലമനഫ  അടക്കയ  ഇക്കരോരഗ്യതനില്  ചെനിലെെ  സഹരോയങ്ങള്  ലചെകയ്യണതരോയനിട്ടുണഫ,

അതനിലുയ സയസരോന ഗവണ്ലമനഫ ആവശഗ്യമരോയ സമ്മരദ്ദേയ ലചെലുതയ. ഇക്കരോരഗ്യതനില്

സയസരോന ഗവണ്ലമനഫ  ലചെകയ്യണ എല്ലരോ കേരോരഗ്യങ്ങളയ ലചെയ്യുന്നതരോണഫ.  അകതരോലടരോപ്പെയ

കേരോസരകഗരോഡഫ  ദുരന്തബരോധനിത പ്രകദശലത ഇകപ്പെരോഴലത അവസ  പൂരണ്ണമരോയനി

പഠനിക്കരോന് തയ്യരോറരോകകേണതനികല്ല എനകൂടനി നരോയ ആകലെെരോചെനികക്കണതുണഫ.  മണ്ണനിലന

അവസ എന്തരോലണനയ ഇകപ്പെരോഴുളള നനിലെെ എന്തരോലണനള്ളതനിലനക്കുറനിച്ചുയ ഒരു പഠനയ

ആവശഗ്യമരോലണന്നരോണഫ കതരോനന്നതഫ. 
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(2)  മുങ്ങനിമരണയ

ശതീ  .   പനി  .    സനി  .    കജരോരജഫ : സര, ഇഗൗരരോറകപട വനികല്ലജനില് മചക്കരോടഫ പനപള്ളനി
അലെെനിയരോരുലട  മകേന്  അ  ജഫ മല്  ഷരോ  (19  വയസഫ)  ഇഗൗരരോറകപട  നരനിപ്പെരോറ
ലഷരതീഫനിലന  മകേന്  സരോജനിതഫ  (18  വയസഫ)-  ഇഗൗ  രണഫ  കുടനികേളയ  നരോലെെഫ
സുഹൃതക്കളമരോയനി  കചെന്നരോടഫ മരോളനികേയനില്  കവങ്ങതരോനയ  അരുവനി  കേരോണരോന്
ഇന്നലലെെ  കപരോയതരോണഫ.  ഇന്നലലെെ  റവകുകന്നരയ  മൂനമണനിക്കഫ  സരോജനിതയ
അ ജഫ മല്ഷരോയയ ലവള്ളതനില് മുന്നൂറടനി തരോഴ്ചയനികലെെക്കഫ വതീണഫ തലെെ തല്ലനിതകേരന്നഫ
മരനിക്കുകേയണരോയനി.  വളലര  ദുദുഃഖകേരമരോയ  സയഭവമരോണഫ  അവനിലട  നടന്നതഫ.
കപരോലെെതീസനിലനയയ ഫയര കഫരോഴനിലനയയ ഭരോഗതനനിന്നഫ മരോനഗ്യമരോയ  സഹരോയമരോണഫ
ലെെഭനിചനിരുന്നതഫ.  അവരുയ നരോട്ടുകേരോരുയകൂടനി കചെരന്നഫ ഇഗൗ രണഫ കുടനികേളലട ശരതീരങ്ങള്
പരോലെെരോ  തരോലൂക്കഫ  ആശുപതനിയനില്  റവകുകന്നരയ  5  മണനിക്കുമുമ്പഫ  എതനിചനിരുന.
പകക്ഷ കപരോസ്റ്റുകമരോരടയ ലചെയഫ കേനിടനിയനില്ല. ഇഗൗ രണഫ കുടുയബതനിനയ ആശശരോസഫണഫ
ലകേരോടുക്കുന്ന നടപടനിലയ ഞരോന് സശരോഗതയ ലചെയ്യുന.  പകക്ഷ അതനിനപ്പുറതഫ  ഒരു
കേരോരഗ്യയ  ഇവനിലട  ചെരച  ലചെകയ്യണതരോയനിട്ടുണഫ.   ഉമ്മന്  ചെരോണനി  ഗവണ്ലമനനിലന
കേരോലെെതഫ കപരോസ്റ്റുകമരോരടലത സയബന്ധനിചഫ  ഇഗൗ സഭയനില് പലെെ പ്രരോവശഗ്യയ  ചെരച
ലചെയഫ  തതീരുമരോനലമടുതനിരുന.  പണ്ടുകേരോലെെതഫ  റലെെറനിലന  സഗൗകേരഗ്യമനില്ലരോതനിരുന്ന
കേരോലെെതരോണഫ കപരോസ്റ്റുകമരോരടയ രരോതനികേരോലെെതഫ നടതരോന് കേഴനിയനിലല്ലന്ന തതീരുമരോനയ
ഉണരോയനിരുന്നതഫ. നല്ല റലെെ റള്ള സരോഹചെരഗ്യതനില് ഏതഫ സമയതയ കപരോസ്റ്റുകമരോരടയ
നടതരോന്  കേഴനിയലമന്നഫ   ഉമ്മന്  ചെരോണനി  ഗവണ്ലമനഫ  ഉതരവനിടതരോണഫ.  പകക്ഷ
ഉമ്മന് ചെരോണനി ഗവണ്ലമനഫ  ഇറക്കനിയ ഉതരവഫ  കഡരോകരമരോര നടപ്പെരോക്കനിയനില്ല.  ശതീ.
പനിണറരോയനിയലട കനതൃതശതനിലുള്ള ഗവണ്ലമനഫ അധനികേരോരതനില് വന്നനിരനിക്കുകേയരോണഫ.
ഇഗൗ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേരോലെെലതങ്കനിലുയ  ഇഗൗ  സഭയലട  അന്നലത  വനികേരോരയ
മരോനനിച്ചുലകേരോണഫ കപരോസ്റ്റുകമരോരടയ ഏതുസമയതയ നടതരോനള്ള ഉതരവഫ നല്കേരോനയ
ഇതഫ  കകേള്ക്കനില്ല  എന്നഫ  നനിരബന്ധനിക്കുന്ന  കഡരോകരമരോലരലകേരോണഫ
കകേള്പ്പെനിക്കരോനമുള്ള തകനടയ  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകമരോ എന്നരോണഫ എനനിക്കഫ അറനികയണതഫ.
നഷപരനിഹരോര  തുകേ  നല്കുന്നതനികനക്കരോള്   കൂടുതല്  പ്രരോധരോനഗ്യയ  നല്കകേണതഫ
കപരോസ്റ്റുകമരോരടയ  നടതകേ എനള്ളതനിനരോണഫ.  അതരോണഫ  ഞരോന് ഇഗൗ സബ്മനിഷന്
ഉന്നയനിക്കരോനള്ള  പ്രധരോന  കേരോരണയ.  ഇഗൗ  രണഫ  കുഞങ്ങള്  മുസതീയ
സമൂഹതനിലുള്ളവരരോണഫ.  കപരോസ്റ്റുകമരോരടയ  ലചെകയ്യണ സനിതനി ഉണരോകുമകല്ലരോ എന്നഫ
കകേള്ക്കുകമ്പരോള്  ആ  കുടുയബങ്ങള്ക്കഫ  ദുഖദുഃമരോണഫ.  ആ  രണഫ  കുടനികേളലട  ഉമ്മയയ
വരോപ്പെയയ  ബന്ധുക്കളയ  കേരഞലകേരോണനിരനിക്കുകേയരോണഫ.  ഇകപ്പെരോഴുയ  ആ  കുടനികേളലട
കപരോസ്റ്റുകമരോരടയ  കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല.  അവരുലട  ലഡഡഫ  കബരോഡനി  ഇഗൗരരോറകപടയനില്
എതനിയനിടനില്ല. കഡരോകരമരോരക്കഫ സനനസ്സുലണങ്കനില് ഇതഫ നനിസരോരമരോയനി ലചെയ്യരോവന്ന
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കേരോരഗ്യമകല്ല? ലമഡനിക്കല് കകേരോകളജനില് റലെെറഫ ഇകല്ല; ലവടമനികല്ല; പരോതനിരരോസമയതഫ
റലെെറഫ ഇകല്ല;  പകേല് ലവളനിചകതക്കരോള് കൂടുതല് പ്രകേരോശയ രരോതനി സമയതനികല്ല?
കഡരോകരമരോരക്കഫ  അതഫ  രരോതനിയനില്  നടതനിയരോല്  എന്തരോണഫ  കുഴപ്പെയ;  അതഫ
അഹങ്കരോരമകല്ല?  ഇതനിലനരോരു  തതീരുമരോനമുണരോക്കരോന്  ഇഗൗ  ഗവണ്ലമനനിനഫ
സരോധനിക്കുകമരോ  എനള്ളതരോണഫ  എനനിക്കഫ  കചെരോദനിക്കരോനള്ളതഫ.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമനനിലന  കേരോലെെലതടുത  തതീരുമരോനയ  നടപ്പെരോയനില്ല.  ഇഗൗ  ഗവണ്ലമനനിലന
കേരോലെെലതങ്കനിലുയ  ഇഗൗ  സഭയലട  വനികേരോരയ  അയഗതീകേരനിപ്പെനിക്കരോന്,
കഡരോകരമരോലരലക്കരോണഫ  സമ്മതനിപ്പെനിക്കരോന്  കേഴനിയകമരോ  എന്നഫ  ബഹുമരോനലപ്പെട
മനനിയയ  മുഖഗ്യമനനിയയ  ചെരച  ലചെയഫ  തതീരുമരോനമുണരോകേണലമന്നഫ  ഞരോന്
അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ.

റവനമ്യൂവയ  ഭവനനനിരമ്മരോണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്):  സര,
ഇവനിലട ബഹുമരോനലപ്പെട പനി. സനി. കജരോരജഫ അവതരനിപ്പെനിച സബ്മനിഷനനില് അകദ്ദേഹയ
തലന്ന  കേരോരഗ്യങ്ങള്  വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണഫ.  വളലര  ദുദുഃഖകേരമരോണഫ  സയഭവയ.
ഇതുസയബന്ധനിചഫ എനനിക്കഫ കേനിടനിയ വനിവരയ അനസരനിചരോണഫ ഞരോന് സഭ  മുമ്പരോലകേ
പറയന്നതഫ.  പൂഞ്ഞരോര  നനികയരോജകേ  മണലെെതനില്ലപ്പെട  ഇഗൗരരോട്ടുകപട  വനികല്ലജനില്
നരനിപ്പെരോറ  ലഷരതീഫനിലന  മകേന്  സരോജനിതഫ,  ഇഗൗരരോറകപട  മചക്കരോടഫ    പനപ്പെള്ളനി
വനിടതീല് അലെെനിയരോരുലട മകേന് അജഫ മല് എന്നനിവര  11-7-2016  തനിങ്കളരോഴ്ച  റവകേനിടഫ
ഏകേകദശയ  മൂനമണനികയരോടുകൂടനി  കവങ്ങതരോനയ  മരോളനികേ  അരുവനിയനില്  വതീണഫ
മുങ്ങനിമരനിക്കുകേയണരോയനി.  കേരോഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനി  തരോലൂക്കനിലനയയ  മതീനചനില്  തരോലൂക്കനിലനയയ
അതനിരതനിയനില് കവങ്ങതരോനയ  എകസറനിനള്ളനില്  ലമയനിന്കറരോഡനില്നനിനയ  രണഫ
കേനികലെെരോമതീറര മരോറനി മനഷഗ്യവരോസമനില്ലരോത വനിജനമരോയ പ്രകദശമരോണഫ സയഭവസലെെയ.
ഇഗൗരരോറകപടയനില്നനിനയ  വന്ന  ആറുകുടനികേള്  ഉള്ലപ്പെടുന്ന  സയഘതനിലലെെ  രണഫ
കുടനികേളരോണഫ  മരണലപ്പെടതഫ.  കുളനിക്കരോനനിറങ്ങനിയ  കുടനികേളലട  കേരോല്  വഴുതനി
ഒഴുക്കനില്ലപ്പെടഫ പരോറലക്കട്ടുകേളനില് തടനി ഒരു കുടനിയലട ശനിരസഫ മുഖയ തനിരനിചറനിയരോന്
പറരോതവനിധയ തകേരനകപരോയനി.  മകറ കുടനി പരോറലക്കടനില് തലെെയനിടനിചരോണഫ മരനിചതഫ.
കൂലട  ഉണരോയനിരുന്ന  കുടനികേളലട  നനിലെെവനിളനികകേടഫ  മരോളനികേഭരോഗതനനിനയ  ആളകേള്
ഓടനിലയതകേയയ ഇഗൗരരോറകപടയനില്നനിനയ ഫയര കഫരോഴ്സുയ റവനമ്യൂ ഉകദഗ്യരോഗസരുയ
കപരോലെെതീസുയ നരോട്ടുകേരോരുയ കചെരന്നഫ രക്ഷരോപ്രവരതനയ നടതനി മൃതകദഹയ വതീലണടുത.
ഉകദ്ദേശയ  റവകുകന്നരയ  5  മണനികയരോടുകൂടനി  മൃതകദഹങ്ങള്  പരോലെെരോ  സരക്കരോര
ആശുപതനിയനില് എതനിച്ചു.  അവനിലട ശതീതതീകേരണസഗൗകേരഗ്യയ ലെെഭഗ്യമല്ലരോതതനിനരോല്
കേനിടങ്ങൂര  എല്.എല്.എയ.  ആശുപതനിയനില്  മൃതകദഹയ  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുനലവനയ
ഇന്നഫ  രരോവനിലലെെ  ഇന്കേശസഫ  പൂരതനിയരോക്കനി  കകേരോടയയ  ലമഡനിക്കല്  കകേരോകളജനില്
കപരോസ്റ്റുകമരോരടതനിനരോയനി  എതനിക്കുലമനള്ള  വനിവരമരോണഫ   ലെെഭനിചനിരനിക്കുന്നതഫ.
അടനിയന്തര  ധനസഹരോയമരോയനി  പതനിനരോയനിരയ  രൂപ  വതീതയ  നല്കേരോന്  നനിരകദ്ദേശയ
നല്കേനിയനിട്ടുണഫ.  
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ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നഫ:  സര,  രരോതനികേരോലെെങ്ങളനിലുയ  കപരോസ്റ്റുകമരോരടയ
നടതണയ. 

പടനികേജരോതനി പടനികേവരഗ്ഗ പനികന്നരോക്കസമുദരോയകക്ഷമവയ നനിയമവയ സരോയസ്കരോരനികേവയ
പരോരലെെലമനറനികേരോരഗ്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബരോലെെന്): സര, കപരോസ്റ്റുകമരോരടതനിലന
കേരോരഗ്യതനില്  ബഹുമരോനലപ്പെട  അയഗയ  പറഞ്ഞ  കേരോരഗ്യയ  ശരനിയരോണഫ.  വളലര
കകേരോയപനികക്കറഡഫ  ആയനിട്ടുള്ള  കകേസ്സുകേളനില്  കപരോസ്റ്റുകമരോരടയ  രരോതനികേരോലെെങ്ങളനില്
പറനില്ല.  ഇതഫ  ആദഗ്യയ  മനസനിലെെരോക്കണയ.  സരോധരോരണനനിലെെയനിലുള്ള കകേസുകേളനിലെെരോലണങ്കനില്
സരോധനിക്കുയ. 

(3) പുനരധനിവരോസയ

ശതീ  .    കജരോരജഫ  എയ  .    കതരോമസഫ:  സര,  2012 ആഗസഫ  ആറരോയ  തതീയതനി
തനിരുവമ്പരോടനിയനിലലെെ പുല്ലൂരരോയപരോറയനില് നടന്ന ഉരുള്ലപരോടലെെനില് ഏതരോണഫ  8  കപര
മരനിക്കുകേയയ  25  കുടുയബങ്ങള് പൂരണ്ണമരോയനി വതീടുകേള് തകേരന്നഫ അഭയരോരതനി കേഗ്യരോമ്പനില്
കേഴനിയകേയമരോണഫ. 175  വതീടുകേള് ഭരോഗനികേമരോയനി തകേരനലവന്നരോണഫ കേണക്കരോക്കലപ്പെടുന്നതഫ.
700-ഓളയ  ഏക്കര  കൃഷനിഭൂമനി  ഒലെെനിച്ചുകപരോയനി.  കകേരോടനിക്കണക്കനിനഫ  രൂപയലട
നഷമരോണഫ  സയഭവനിചതഫ.   സയഭവയ  നടന്നഫ  രണഫ  ദനിവസയ  കേഴനിഞ്ഞഫ  അന്നലത
മുഖഗ്യമനനി അവനിലട സന്ദരശനിചകപ്പെരോള് വതീടുകേള് നശനിച എല്ലരോവരക്കുയ പുതനിയ വതീടഫ
നനിരമ്മനിച്ചു  നല്കുലമനയ  കൃഷനിഭൂമനി  നഷലപ്പെടവരക്കഫ  ഒരു  ഏക്കറനില്  കുറയരോത
സലെെയ  വരോങ്ങനി  നല്കുലമനയ  കറരോഡഫ  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള  എല്ലരോ  പ്രശങ്ങളയ
പരനിഹരനിക്കുലമനള്ള എല്ലരോ വരോഗരോനങ്ങളയ നല്കേനി കപരോയതരോണഫ.  കേഴനിഞ്ഞ നരോലെെഫ
വരഷമരോയനി  പൂരണ്ണമരോയനി  വതീടഫ  നഷലപ്പെട  25  കുടുയബങ്ങള് കേഗ്യരോമ്പനില്  കേഴനിയകേയരോണഫ.
തരോല്ക്കരോലെെനികേമരോയനി, 6  മരോസകതക്കുമരോതയ നനിരമ്മനിക്കലപ്പെട ആ കേഗ്യരോമ്പനില് ഒറമുറനി
വതീടനിലെെരോണഫ  ഇഗൗ  25  കുടുയബങ്ങളയ  കേഴനിയന്നതഫ.  അവലര  പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനള്ള
യരോലതരോരു  നടപടനിയയ  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നരവരഷക്കരോലെെമരോയനി  ഉണരോയനിടനില്ല.
തരോല്ക്കരോലെെനികേമരോയനി  നനിരമ്മനിച  ലഷഡഫ   ഊരരോളങ്കല്  കലെെബര  കകേരോണ്ട്രെരോകഫ
ലസരോറസറനിയരോണഫ അന്നഫ അടനിയന്തരസഹരോയലമന്ന നനിലെെയനില് നനിരമ്മനിച്ചുനല്കേനിയതഫ.
അവരക്കുള്ള ധനസഹരോയവയ നല്കേനിയനിടനില്ല. കൃഷനിഭൂമനി ഒലെെനിച്ചുകപരോയവരക്കഫ പകേരയ
കൃഷനിഭൂമനി  ലകേരോടുതനിടനില്ല.  വരോസകയരോഗഗ്യമല്ലരോതരോയനി  മരോറനിയ  വതീടുകേള്ക്കഫ  ഒരു
ധനസഹരോയവയ  നരോളനിതുവലര  ലകേരോടുതനിടനില്ല.   ഇഗൗ  ദുരന്തതനില്  മരനിച്ചുകപരോയ
കഗരോപരോലെെന് എന്ന ആളനിലന അവകേരോശനികേള്ക്കഫ ഇതുവലരയയ നഷപരനിഹരോര തുകേ
നല്കേനിയനിടനില്ല.  8  കപര  മരനിചകപ്പെരോള്  7  കപരക്കുമരോതമരോണഫ  നഷപരനിഹരോരയ
ലകേരോടുതതഫ.  പുല്ലൂരരോന്പരോറ ഉരുള്ലപരോടല് ദുരനിതബരോധനിതരക്കഫ  അടനിയന്തര സഹരോയയ
എതനികച മതനിയരോകൂ.  അവലര പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കണയ.  സരോകങ്കതനികേ തടസങ്ങള്
പറഞ്ഞഫ  അതഫ  മരോറനിവയ്ക്കുന്നതഫ  മനഷഗ്യതശപരമരോയ  സമതീപനമരോയനി  കേരോണരുതഫ.
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അതുലകേരോണഫ  ഇഗൗ  25  കുടുയബങ്ങള്ക്കുയ  അടനിയന്തരമരോയനി  വതീടഫ  നനിരമ്മനിക്കരോനയ
വരോസകയരോഗഗ്യമല്ലരോതരോയനി  മരോറനിയ  വതീടുകേള്  റനിലപ്പെയര  ലചെയ്യുന്നതനിനള്ള  ധനസഹരോയവയ
കൃഷനിഭൂമനി നഷലപ്പെടവരക്കഫ പകേരയ കൃഷനിഭൂമനിയയ നല്കേരോന് ഗവണ്ലമനഫ അടനിയന്തര
നടപടനി  സശതീകേരനിക്കണയ.  അതനില്  നനിയമതടസങ്ങള്  പറഞ്ഞഫ  ഒഴനിവകേഴനിവകേള്
പറയന്നതഫ ശരനിയല്ലരോലയന്നരോണഫ എനനിക്കഫ ഇഗൗ സബ്മനിഷനനിലൂലട പറയരോനള്ളതഫ. 

റവനമ്യൂവയ  ഭവനനനിരമ്മരോണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്): സര,
2012  ആഗസഫ  6-നഫ  കകേരോഴനികക്കരോടഫ  ജനില്ലയനിലലെെ  തനിരുവമ്പരോടനിയനിലുയ
പൂല്ലൂരരോയപരോറയനിലുമുണരോയ ഉരുള്ലപരോടലെെനിലുയ പ്രകൃതനികക്ഷരോഭതനിലുയ ഇരയരോയവരക്കഫ
10-8-2012-ലലെെ  സരക്കരോര ഉതരവഫ  4678/12  പ്രകേരോരയ  ആശശരോസ ധനസഹരോയയ
അനവദനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത ഉതരവപ്രകേരോരയ  മരണമടഞ്ഞ ഓകരരോ  വഗ്യക്തനിയലടയയ
കുടുയബതനിനഫ 3 ലെെക്ഷയ രൂപ വതീതവയ വതീടഫ പൂരണ്ണമരോയനി നഷലപ്പെടവരക്കഫ 1  ലെെക്ഷയ
രൂപ  വതീതവയ  കേടകേള്  പൂരണ്ണമരോയയ  തകേരന്നവരക്കഫ  2  ലെെക്ഷയ  രൂപ  വതീതവയ
അനവദനിചനിരുന. കൂടരോലത പ്രകൃതനികക്ഷരോഭതനില് മരോറനിപ്പെരോരപ്പെനിക്കലപ്പെട ആളകേള്ക്കഫ
ഒരു മരോസകതക്കഫ സഗൗജനഗ്യ കറഷനയ ദുരനിതരോശശരോസ കേഗ്യരോമ്പുകേളനില് തരോമസനിക്കുന്നവരക്കഫ
തരോല്ക്കരോലെെനികേരോവശഗ്യതനിനരോയനി  ഒരു  കുടുയബതനിനഫ  5000  രൂപ  വതീതവയ  തുകേ
അനവദനിചനിരുന. ഭൂമനി നഷലപ്പെടവരക്കഫ ഏറവയ ചുരുങ്ങനിയതഫ 5 ലസനയ പരമരോവധനി
ഒകരക്കര എന്ന പരനിധനിക്കുള്ളനില് നനിരതനി നഷലപ്പെട ഭൂമനിക്കഫ തുലെെഗ്യമരോയ നനിരക്കനില്
ഭൂമനി നല്കുന്നതനിനയ വതീടഫ  പൂരണ്ണമരോയയ നഷലപ്പെടവരക്കഫ ഉചെനിതമരോയ പദ്ധതനിയനില്
ഉള്ലപ്പെടുതനി  വതീടഫ  നനിരമ്മനിക്കരോനള്ള  ധനസഹരോയയ  ലെെഭഗ്യമരോക്കുവരോനയ  ജനില്ലരോ
കേളകരമരോലര  ചുമതലെെലപ്പെടുതനി  സരക്കരോര  ഉതരവഫ  പുറലപ്പെടുവനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത
ദുരന്തതനില് കേചവടക്കരോരക്കുണരോയ നരോശനഷതനിനഫ  നഷപരനിഹരോരയ നല്കുന്നതനിനരോയനി
ബന്ധലപ്പെട വതീടുകേള് പൂരണ്ണമരോയയ നഷലപ്പെടവരക്കഫ ഇന്ദനിരരോ ആവരോസഫ കയരോജനയനില്
ഉള്ലപ്പെടുതനി വതീടുയ  1  ലെെക്ഷയ രൂപ നഷപരനിഹരോരവയ നല്കേരോനയ ഇപ്രകേരോരയ വതീടഫ
കവണരോതവരക്കഫ  2  ലെെക്ഷയ  രൂപ  നഷപരനിഹരോരമരോയനി  നല്കേരോനയ  കകേടഫ  പറനിയ
വതീടുകേളലട അറകുറപ്പെണനികേള്ക്കഫ ജനില്ലരോ കേളകറുലട റനികപ്പെരോരടനിലന അടനിസരോനതനില്
മരോനദണങ്ങള്ക്കഫ വനികധയമരോയനി  പരമരോവധനി  35000  രൂപ വലര നല്കുന്നതനിനയ
അന്നഫ ഉതരവഫ നല്കേനിയനിരുന. ഇതഫ മതനിയരോകേരോലത വരുന്ന കകേസുകേളനില് 15000
രൂപ കൂടനി അനവദനിക്കുന്നതനിനയ ആശുപതനിയനില് കേനിടതനി ചെനികേനിതനികക്കണനിവന്ന
കരരോഗനികേള്ക്കഫ  പരമരോവധനി  5000  രൂപ  വലര  അനവദനിക്കുന്നതനിനയ
വതീട്ടുപകേരണങ്ങളയ  മറയ  നശനിചവരക്കഫ  10000  രൂപ  വലര  നഷപരനിഹരോരയ
അനവദനിക്കുന്നതനിനയ  ജനില്ലരോ  കേളകലറ  ചുമതലെെലപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന.  പ്രസ്തുത
ദുരന്തതനില്  കൃഷനിനരോശയ  സയഭവനിച  518  കേരഷകേരക്കഫ  5402980  രൂപ
(അമ്പതനിനരോലെെഫ  ലെെക്ഷതനി  രണരോയനിരതനി  ലതരോള്ളരോയനിരതനി  എണ്പതഫ  രൂപ)
ആശശരോസ  ധനസഹരോയമരോയനി  വനിതരണയ  ലചെയനിട്ടുണഫ.  പ്രസ്തുത  ഉരുള്ലപരോടലെെനില്
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വതീടുകേള്  നഷലപ്പെടഫ  തരോല്ക്കരോലെെനികേരോശശരോസ  കകേന്ദ്രതനില്  തരോമസനിച്ചുവരുന്ന
23  കപരനില്  5  കപരക്കഫ  വതീടഫ  വച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണഫ.  കശഷനിക്കുന്നവരക്കഫ  ഭൂമനികയരോ
വതീകടരോ നല്കേനിയനിടനില്ല. പ്രസ്തുത വനിഷയയ പരനികശരോധനിച്ചുവരനികേയരോണഫ. 

(4)  കേടല്ഭനിതനി പുനദുഃസരോപനിക്കല്

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രരോകജഷഫ:  സര,  എലന  മണലെെതനിലലെെ  മരോടരോയനി, മരോട്ടൂല്

പഞ്ചേരോയതകേളനിലലെെ  തതീരകദശകമഖലെെയനില്  കേടലെെരോക്രമണയമൂലെെയ  ജനങ്ങള്  വളലര

പ്രയരോസതനിലെെരോണഫ.  മരോടരോയനി  പഞ്ചേരോയതനിലലെെ  നതീലരരോഴുകുയചെരോല്,  മരോട്ടൂലെെനിലലെെ

കേക്കരോടന്ചെരോല്, മരോട്ടൂല്  സഗൗതഫ എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കേടല്ഭനിതനി  പൂരണ്ണമരോയയ

തകേരന്നഫ തതീരകദശ കറരോഡഫ കേടലലെെടുക്കുകേയയ നനിരവധനി വതീടുകേള് തകേരുകേയയ കേടല്

കേവനിഞ്ഞഫ ഉപ്പുലവള്ളയ കേയറനിയതനിലനതടരന്നഫ  കേനിണറുകേള് ഉപകയരോഗശൂനഗ്യമരോയനി

തതീരന്നനിരനിക്കുകേയമരോണഫ.  കേടുത  ലവള്ളലക്കട്ടുമൂലെെയ  അവനിലടയള്ള  ആളകേള്ക്കഫ

പുറതനിറങ്ങരോന്  കേഴനിയരോത  അവസയരോണുള്ളതഫ.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേഫ  വരഷമരോയനി

നനിരവധനി തവണ ഇഗൗ വനിഷയയ സഭയനില് ഉന്നയനിക്കുകേയയ എസനികമറഫ സമരപ്പെനിക്കുകേയയ

ലചെയ്ലതങ്കനിലുയ  യരോലതരോരു  പരനിഗണനയയ  ഉണരോയനിടനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷയ

29  കകേരോടനിയലട  17 പ്രവൃതനിക്കുള്ള എസനികമറഫ  തയ്യരോറരോക്കനി  നല്കേനിയതരോണഫ.

ലഎ.ലഎ.ടനി.-യലട  പഠനയ  നടതനിയതനിനകശഷയ  കേരോരഗ്യങ്ങള്  ആകലെെരോചെനിക്കരോയ

എന്നരോണഫ  അന്നഫ  പറഞ്ഞതഫ.  എന്നരോല്  ഇക്കരോരഗ്യതനില്  യരോലതരോരു  നടപടനിയയ

കേഴനിഞ്ഞ സരക്കരോര സശതീകേരനിചനിടനില്ല.  ഇകപ്പെരോള്  13  കകേരോടനിയലട എസനികമറഫ  ബന്ധലപ്പെട

ഉകദഗ്യരോഗസര തയ്യരോറരോക്കനിയനിരനിക്കുകേയരോണഫ.  തതീരകദശതഫ കേടലെെരോക്രമണഭതീതനിയനില്

കേഴനിയന്നവരക്കഫ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുതരോന്  ഗവണ്ലമനഫ  നടപടനി  സശതീകേരനിക്കണയ.

കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനഫ 50 കകേരോടനി രൂപയരോണഫ മരോറനിവചലതങ്കനില് ഇതവണ 300 കകേരോടനി

രൂപ തതീരകദശ സുരക്ഷയ്ക്കുകവണനി മരോറനിവചനിട്ടുണഫ.  മരോട്ടൂരനില് മരോതമല്ല കകേരളതനിലന

പലെെ ഭരോഗങ്ങളനിലുയ രൂക്ഷമരോയ കേടലെെരോക്രമണമരോണുണരോകുന്നതഫ.  ഇഗൗ കേടലെെരോക്രമണയ

തടയരോന് അടനിയന്തരമരോയനി കേടല്ഭനിതനി നനിരമ്മനിചഫ തതീരകദശവരോസനികേളലട സുരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുതരോനരോവശഗ്യമരോയ നടപടനി സശതീകേരനിക്കണലമന്നഫ അഭഗ്യരതനിക്കുന.  

ജലെെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    മരോതത്യു  റനി  .    കതരോമസഫ):  സര,  ബഹുമരോനലപ്പെട

അയഗയ  അകദ്ദേഹതനിലന  മണലെെതനിലലെെ  തതീരകദശകമഖലെെയനില്  അനഭവലപ്പെടുന്ന

പ്രശമരോണഫ  ചൂണനിക്കരോണനിചലതങ്കനിലുയ  കകേരളതനിലന  തതീരകദശകമഖലെെയനിലെെരോലകേ

ലപരോതുലവ  അനഭവലപ്പെടുന്ന  ഒരു  പ്രശമരോണനിതഫ.  ചൂടരോടഫ പുതനിയങ്ങരോടനി ഭരോഗതഫ

പുതനിയ കേടല്ഭനിതനി നനിരമ്മനിക്കരോന്കവണനി രണഫ  പ്രവൃതനികേളനിലെെരോയനി  297  ലെെക്ഷയ
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രൂപയലടയയ  നതീലരരോഴുകുയചെരോല്,  കേക്കരോടന്ചെരോല്, വരോവവളപ്പെനില്കതരോടഫ,  മരോട്ടൂല്

സഗൗതഫ  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  5  പ്രവൃതനികേളനിലെെരോയനി  949  ലെെക്ഷയ  രൂപയലടയയ

ഉള്ലപ്പെലട 12  കകേരോടനി  46  ലെെക്ഷയ രൂപയലട എസനികമറഫ  തയ്യരോറരോയനിട്ടുണഫ.  അതനിനഫ

ഭരണരോനമതനി  നല്കേരോനള്ള എല്ലരോ ശമങ്ങളയ  നടതന്നതരോണഫ.  നതീലരരോഴുകുയചെരോലെെനിലലെെ

രൂക്ഷമരോയ കേടല്കക്ഷരോഭയ-ലചെയനികനജഫ  100/400  മുതല്  100/500  വലരയള്ളനിടതഫ

കേടല്ഭനിതനികേളലട  പുനരുദ്ധരോരണ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കഫ  40  ലെെക്ഷയ  രൂപയലട

ഭരണരോനമതനി  നല്കുകേയയ  അതനിനഫ  എഗനിലമനഫ  വയ്ക്കുകേയയ  ലചെയ്തു.  ലചെയനികനജഫ

100/200  മുതല്  100/264  വലരയള്ളനിടതഫ  25  ലെെക്ഷയ രൂപയലട ഭരണരോനമതനി

നല്കേനി  മൂന്നഫ  തവണ  സരക്കനിള്  ഓഫതീസനില്നനിന്നഫ  ലടണര  വനിളനിക്കുകേയയ  രണഫ

തവണ  കേശകടഷന്  വചനിട്ടുയ  കേരരോറുകേരോരനില്നനിന്നഫ  പ്രതനികേരണലമരോനമുണരോയനില്ല.

പനിന്നതീടഫ  ലനകഗരോകഷഗ്യറഡഫ  ലടണര  വനിളനിചകപ്പെരോള്  വളലര  ഉയരന്ന  കററനികലെെക്കഫ

കപരോയനി.  അതുലകേരോണഫ ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി ലടണര ലചെയഫ പ്രവൃതനി പൂരതതീകേരനിക്കരോന്

ശമനിക്കുന്നതരോണഫ.  മരോടരോയനി  പഞ്ചേരോയതനിലലെെ നതീലരരോഴുകുയചെരോല്-ലചെയനികനജഫ

100/265  മുതല്  100/325  വലര  15  ലെെക്ഷയ രൂപയഫ  ഭരണരോനമതനി  നല്കേനി  രണഫ

തവണ  ലടണര  വനിളനിചനിട്ടുയ  കകേരോണ്ട്രെരോകരമരോരനില്നനിന്നഫ  പ്രതനികേരണമുണരോയനില്ല.

മൂന്നരോമതഫ  ലടണര വനിളനിചകപ്പെരോള്  25  ശതമരോനയ അധനികേനനിരക്കഫ വന്നനിട്ടുണഫ.  അതഫ

പരനികശരോധനിചഫ അതനിനഫ അയഗതീകേരോരയ നല്കേരോനള്ള നടപടനികേളരോണഫ സശതീകേരനിച്ചുവരുന്നതഫ.

ബഹുമരോനലപ്പെട അയഗയ ഇഗൗ സഭയനില് നനിരവധനി തവണ ഉന്നയനിച വനിഷയതനിനഫ

പരനിഹരോരമുണരോക്കരോന്  നടപടനി  സശതീകേരനിക്കുന്നതരോണഫ.  

(5) സമഗ പദ്ധതനി

ശതീ  .   എയ  .   വനിന്ലസനഫ: സര, എലന നനികയരോജകേ മണലെെമരോയ കകേരോവളതനില്

ഉള്ലപ്പെടുന്ന വനിഴനിഞ്ഞയ-അടനിമലെെതറ മുതല് പൂവരോര വലരയള്ള തതീരപ്രകദശങ്ങളനിലലെെ

ജനങ്ങള്ക്കഫ സരോധരോരണ ജതീവനിതയ ആറഫ മരോസയ മരോതകമ അനവദനിചനിട്ടുള.  ബരോക്കനി

ആറഫ  മരോസവയ  മൂന്നഫ  തവണയരോയനി  ലപയ്യുന്ന  മഴമൂലെെമുള്ള  ദുരനിതതനിലുയ

ദുരന്തതനിലുമരോണഫ  അവര  കേഴനിയന്നതഫ.  ഏഷഗ്യയനിലലെെ  തലന്ന  ഏറവയ  കൂടുതല്

ജനസരോന്ദ്രതയള്ള  പ്രകദശമരോയ  കേരനിങ്കുളയ ഉള്ലപ്പെലടയള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിലലെെ

ജനങ്ങളലട ജതീവനിതയ ദുരനിതപൂരണ്ണമരോവകേയരോണഫ.  മഴലപയരോല് അവരുലട വതീടുകേളയ

കേക്കൂസുകേളയ  ലവള്ളതനിലെെരോവകേയയ  പ്രരോഥമനികേ  കൃതഗ്യങ്ങള്കപരോലുയ  നനിരവഹനിക്കരോന്

കേഴനിയരോത  തരതനില്  കേക്കൂസഫ  മരോലെെനിനഗ്യങ്ങള്  ഒഴുകേനിനടക്കുന്ന  ദുരനിതഭൂമനിയരോയനി

മരോറുന്ന അവസയരോണഫ. മഴ ലപയ്ലതരോഴനിഞ്ഞരോലുയ മരോസങ്ങകളരോളയ ലവള്ളയ അവനിലട
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ലകേടനിനനില്ക്കുകേയരോണഫ.  മതഗ്യബന്ധന  ഉപകേരണങ്ങലളല്ലരോയ  ലവള്ളതനില്കേനിടന്നഫ

നശനിക്കുന്ന  വളലര  ഗഗൗരവതരമരോയ  ഒരു  സരോഹചെരഗ്യമരോണുള്ളതഫ.  കേരനിങ്കുളതള്ള

ശനിവകക്ഷതയ  മഴക്കരോലെെതഫ  ലവള്ളതനില്മുങ്ങനി  മരോസങ്ങകളരോളയ  നനിതഗ്യപൂജകേള്കപരോലുയ

മുടങ്ങുന്ന അവസയരോണുള്ളതഫ. ഞങ്ങലളല്ലരോയ പലെെ പ്രരോവശഗ്യയ അവനിടയ സന്ദരശനിചനിരുന.

ലതരലഞ്ഞടുപ്പെഫ  ഫലെെയ  വന്നതനിലന  അടുത  ദനിവസയ  പുലെെരലച  മൂന്നഫ  മണനിമുതല്

ഞങ്ങലളല്ലരോയ  അവനിലടയരോയനിരുന.  കേളകറുയ  ഉകദഗ്യരോഗസനരോരുലമരോലക്ക  അവനിലട

വനലവങ്കനിലുയ  ജനങ്ങളലട  ദുരനിതതനിനമരോതയ  ഒരു  പരനിഹരോരവമുണരോകുന്നനില്ല.

കേലുങ്കുകേളയ  ഓടകേളയ  നനിരമ്മനിചഫ  കേടലെെനികലെെക്കഫ  ലവള്ളയ ഒഴുക്കനിവനിടുന്ന ഒരു സമഗ

പദ്ധതനിയണരോയരോല് മരോതകമ ഇതനിലനരോരു പരനിഹരോരമുണരോവകേയള. ഇക്കരോരഗ്യതനില്

ഗവണ്ലമനഫ അടനിയന്തരമരോയ ശദ്ധ ലചെലുതനി സമഗമരോയ ഒരു പദ്ധതനിയണരോക്കനി

അവനിലടയള്ള ജനങ്ങളയ മനഷഗ്യരരോലണന്ന പരനിഗണനകയരോടുകൂടനി ഒരു വരഷതനില്

എല്ലരോ ദനിവസവയ അവരക്കഫ സരോധരോരണ ജതീവനിതയ നയനിക്കരോനള്ള സരോഹചെരഗ്യമുണരോക്കണലമന്നഫ

അഭഗ്യരതനിക്കുന. 

ജലെെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    മരോതത്യു  റനി  .    കതരോമസഫ):  സര,  കകേരോവളയ

നനികയരോജകേ  മണലെെതനില്  ഉള്ലപ്പെടുന്ന  പൂവരോര  മുതല്  അടനിമലെെതറ  വലരയള്ള

ഭരോഗലത  ലവള്ളലക്കടഫ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനരോയനി  തനിരുവനന്തപുരയ  ജനില്ലരോ  കേളകര

അഞ്ചേനിന  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  സമരപ്പെനിചനിട്ടുണഫ.  കറരോഡനിനഫ  സമരോന്തരമരോയനി  ഓടകേളയ

ചെരോലുകേളയ  ചെപ്പെരോതകേളയ  നനിരമ്മനിക്കുകേ  എന്നതരോണഫ  പ്രധരോന  നനിരകദ്ദേശയ.

നനിരകദ്ദേശനിക്കലപ്പെടനിരനിക്കുന്ന പ്രവരതനങ്ങളനില് ജലെെകസചെന വകുപ്പെനിനഫ നനിരവഹനിക്കരോനള്ള

പങ്കഫ ഞങ്ങള് നനിരവഹനിക്കുയ. കേഴനിഞ്ഞ വരഷയ ജനില്ലരോ കേളകര നനിരകദ്ദേശനിച പ്രകേരോരയ

പൂവരോര  ലപരോഴനി  മുറനിചഫ  ജലെെയ  ഒഴുക്കനിക്കളയരോന്  ജലെെകസചെന  വകുപ്പെഫ  നടപടനി

സശതീകേരനിചനിരുന.  തകദ്ദേശസശയയഭരണയ,  ജലെെകസചെനയ,  ലപരോതുമരരോമതഫ  എന്നതീ

വകുപ്പുകേളലട  ഏകകേരോപനതനിലൂലട  സമഗ  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലെെരോക്കരോനരോണഫ  ജനില്ലരോ

കേളകറുലട  ശനിപരോരശ.  ഇതരയ  പ്രവരതനങ്ങളനില്  ജലെെകസചെന  വകുപ്പെനികനരോടഫ

ആവശഗ്യലപ്പെടുന്ന പ്രവൃതനികേള് നനിരവഹനിക്കുന്നതരോണഫ.  ആ പ്രവൃതനികേള് ഏകകേരോപനിപ്പെനിക്കരോന്

ജനില്ലരോ കേളകരക്കഫ നനിരകദ്ദേശയ നല്കേരോയ. 

(6) കറരോഡഫ പണനി

ശതീ  .    അനൂപഫ  കജക്കബഫ:  സര,  ലകേ.എസഫ.ടനി.പനി.-യലട  നനിരമ്മരോണ
പ്രവൃതനിയരോണഫ  ഞരോന് ഗവണ്ലമനനിലന ശദ്ധയനില് ലകേരോണ്ടുവരുന്നതഫ.   എയ.സനി.
കറരോഡനിലന നവതീകേരണ പ്രവൃതനികേള് ലകേ.എസഫ.ടനി.പനി.  ഏലറടുതനിരനിക്കുകേയരോണഫ.
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എന്നരോല്  ഇന്നതഫ  നരോഥനനില്ലരോ  കേളരനികപരോലലെെ  മുകന്നരോടഫ  കപരോവകേയരോണഫ.  എലന
നനികയരോജകേ മണതനിലലെെ  കൂതരോട്ടുകുളയ എയ.സനി. കറരോഡഫ കേടനകപരോകുന്ന പ്രകദശമരോണഫ.
അവനിലട  നനിരമ്മരോണ  പ്രവൃതനികേള്  ജനവരനി  മരോസയ   തുടങ്ങനിയതരോണഫ.   അന്നഫ
അവനിടലത എയ.എല്.എ.  എന്ന നനിലെെയനില് കയരോഗയ  വനിളനിച്ചുകചെരക്കുകേയയ  മൂന്നഫ
മരോസതനിനള്ളനില്  ടഗൗണനിലലെെ  വരക്കുകേള്  പൂരതനിയരോക്കുലമന്നഫ  ഉറപ്പുനല്കുകേയയ
ലചെയനിരുന്നതരോണഫ.   ഏഴഫ  മരോസയ  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുയ  ഒരു  ജയഗ്ഷന്  പരനിപൂരണ്ണമരോയനി
സ്തയഭനരോവസയനിലെെരോക്കനിലക്കരോണഫ നനിരമ്മരോണ പ്രവൃതനികേള്  ഇഴഞനനിങ്ങുകേയരോണഫ.
400-ഒരോളയ  വഗ്യരോപരോര  സരോപനങ്ങളലട  മുമ്പനില്  ഒരോടയ്ക്കുകവണനിയള്ള  കുഴനികേള്
രൂപലപ്പെടുതനി  പ്രവൃതനി പകുതനി  വഴനിയനിലെെരോണഫ.  ഇഗൗ  കജരോലെെനി  പൂരതനിയരോക്കരോതതുകേരോരണയ
വഗ്യരോപരോര സരോപനങ്ങളനികലെെക്കഫ ജനങ്ങള്ക്കഫ കേടനവരരോന് കേഴനിയരോത സരോഹചെരഗ്യമരോണഫ.
ഉതരവരോദലപ്പെട  എഞ്ചേനിനതീയരമരോകരരോ  മറഫ  ഉകദഗ്യരോഗസകരരോ  വരക്കഫ  നടക്കുന്ന
സലെെതഫ  ഇല്ലരോതതുലകേരോണരോണഫ  നരോഥനനില്ലരോക്കളരനിലയന്നഫ  പറയരോന്  കേരോരണയ.
ഇതഫ അവനിലട മരോതമുള്ള വനിഷയമരോലണന്നഫ ഞരോന് കേരുതുന്നനില്ല.  ലകേ.എസഫ.ടനി.പനി.-യലട
വരക്കഫ  നടക്കുന്ന മറഫ  പ്രകദശങ്ങളനിലുയ  ഇതരതനിലുള്ള ബദ്ധനിമുട്ടുകേളണഫ.   വരക്കഫ
വളലര  കസരോ  ആയനി  നടക്കുന്നതഫ  ലപരോതുജനങ്ങള്ക്കഫ,  പ്രകതഗ്യകേനിചഫ  വരോഹന
യരോതക്കരോരക്കഫ  വളലര  ബദ്ധനിമുടഫ  ഉണരോക്കുനലണനള്ളതഫ  ബഹുമരോനലപ്പെട
മനനിയലടയയ  ഗവണ്ലമനനിലനയയ  ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുതകേയരോണഫ.  നനിരമ്മരോണ
പ്രവൃതനികേള്  എതയയകവഗയ   പൂരതനിയരോക്കരോനള്ള  നടപടനി  ഗവണ്ലമനനിലന
ഭരോഗതനനിനയ  ഉണരോകേണലമന്നഫ അഭഗ്യരതനിക്കുന.   അകതരോലടരോപ്പെയ എറണരോകുളയ
ജനില്ലയലട കേനിഴക്കന് കമഖലെെയനിലൂലട എയ.സനി. കറരോഡഫ കേടനകപരോവകേയരോണഫ,  എലന
നനികയരോജകേ  മണലെെതനിലലെെ  കൂതരോട്ടുകുളയ  ഉള്ലപ്പെലട  പലെെ  പ്രധരോനലപ്പെട
ജയഗ്ഷനകേളനിലുയ റബപ്പെരോസ്സുകേള് ഇല്ലരോതതഫ  ഏലറ പ്രശങ്ങള് സൃഷനിക്കുനണഫ.
കൂതരോട്ടുകുളയ കേഴനിഞ്ഞരോല്  മൂവരോറപുഴ,  ലപരുമ്പരോവൂര,  കേരോലെെടനി,  അങ്കമരോലെെനി തുടങ്ങനിയ
പ്രധരോനലപ്പെട  ജയഗ്ഷനകേളണഫ.  കകേരോടയയ,  ഇടുക്കനി തുടങ്ങനിയ ജനില്ലകേളനില് നനിനയ
ലനടുമ്പരോകശരനിയനികലെെക്കഫ  കപരോകുന്നതഫ   ഇതുവഴനിയരോണഫ.   എയ.സനി.  കറരോഡനില്
വരോഹനങ്ങള്  പലെെകപ്പെരോഴുയ  കബരോക്കരോയനി  കേനിടക്കുകേയരോണഫ.   എയ.സനി.  കറരോഡനില്
കൂതരോട്ടുകുളയ ഉള്ലപ്പെലടയള്ള പ്രധരോന ജയഗ്ഷനകേളനില് റബപ്പെരോസഫ  നനിരമ്മനിക്കരോനള്ള
സമഗമരോയ പദ്ധതനിയയ ഗവണ്ലമനനിലന ഭരോഗതനനിനണരോകേണലമന്നഫ അഭഗ്യരതനിക്കുന.

ലപരോതുമരരോമതയ രജനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ജനി  .    സുധരോകേരന്):  സര,
കലെെരോകേബരോങ്കഫ  ധനസഹരോയകതരോലട  നടപ്പെനിലെെരോക്കനിവരുന്ന  2403  കകേരോടനി  രൂപയലട
ലകേ.എസഫ.ടനി.പനി.-II  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്ലപ്പെടുതനിയ,   ഏറമരോനൂര-മൂവരോറപുഴ  40.96
കേനികലെെരോമതീറര റദരഘഗ്യതനില് എയ.സനി.  കറരോഡനിലന നനിരമ്മരോണ പ്രവൃതനി  171.49
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കകേരോടനി രൂപയഫ കേരരോര എടുതഫ പ്രവരതനിച്ചുവരനികേയരോണഫ.  പണനികേള്  പലെെഘടങ്ങളനിലെെരോയനി
പുകരരോഗമനിച്ചുവരുന.  എയ.സനി.  കറരോഡനിലലെെ  കചെരോരക്കുഴനി മുതല് അമ്പലെെ യകുന്നഫ വലരയള്ള
ഭരോഗതഫ  ഇകപ്പെരോള്  നനിരമ്മരോണപ്രവൃതനികേള്  നടനവരനികേയരോണഫ.  പ്രധരോനമരോയയ
ഓടകേളകടയയ  കേലുങ്കുകേളകടയയ  നനിരമ്മരോണമരോണഫ  ഇകപ്പെരോള്  നടക്കുന്നതഫ.   കേടുത
മഴക്കരോലെെമരോയതനിനരോല്   കറരോഡഫ  ടരോര  ലചെയ്യുന്ന  പണനികേള്  പൂരതനിയരോക്കരോന്
പ്രയരോസമരോണഫ.   എയ.സനി. കറരോഡനിലലെെ  കചെരോരക്കുഴനി മുതല് അമ്പലെെ യകുന്നഫ വലരയള്ള
കറരോഡനില്  കൂതരോട്ടുകുള യ  ടഗൗണനികലെെതഫ  ഉള്ലപ്പെലട  സമയബന്ധനിതമരോയനി  പണനി
പൂരതതീകേരനിക്കരോന്  കേരരോറുകേരോരനഫ   കേരശന  നനിരകദ്ദേശ യ  നല്കേനിയനിട്ടുണഫ.
ലചെറന്നയനിലുള്ള സരോപനമരോണഫ കേരരോര എടുതനിരനിക്കുന്നതഫ. മഴ മരോറനിയരോലുടന് ഈ
കറരോഡനിലന ടരോറനിയഗഫ  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള പണനികേള് പൂരതനിയരോക്കുയ. 2016  ഡനിസ ബര
31-നകേ യ  പ്രവൃതനികേള് പൂരതനിയരോക്കരോനരോണഫ ഇകപ്പെരോള് ലെെക്ഷഗ്യമനിടനിരനിക്കുന്നതഫ.

(7) ഫണഫ അനവദനിക്കല്

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റരോയ :  സര,  എലന  നനികയരോജകേ മണലെെതനിലലെെ  പലെെ

പ്രധരോനലപ്പെട  കറരോഡുകേളയ  തതീരതയ  ഗതരോഗതകയരോഗഗ്യമല്ലരോതരോയനിരനിക്കുകേയരോണഫ.

അതരതനിലുള്ള  പ്രധരോനലപ്പെട  കറരോഡനിനഫ  ഇടക്കരോലെെ  ബഡ്ജറനില്  ഒരു  പദ്ധതനി

പ്രഖഗ്യരോപനിചനിരുന.  കുറനിപ്പുറയ എഞ്ചേനിനതീയ റനിയഗഫ കകേരോകളജഫ മുതല് എലന മണലെെതനിലലെെ

കുമ്പനിടനി-തൃതരോലെെ, വനി.  ലകേ. കേടവഫ-പടരോമ്പനി വഴനി പടരോമ്പനിയനില് പുതനിയ പരോലെെമടക്കയ

ലഷരോരണ്ണൂരനികലെെക്കുള്ള കറരോഡനിലന ലപ്രരോകപ്പെരോസല് ഉണരോയനിരുന.  പ്രസ്തുത കറരോഡനിനഫ

കവണനി  ഡനി.പനി.ആര.  അടക്കമുള്ള  പ്രവൃതനികേള്  തയ്യരോറരോയനി  ഗവണ്ലമനനിലന

മുന്നനിലുണഫ.  ബഹുമരോനലപ്പെട  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനിയ ലടയയകൂടനി  ശദ്ധ  ഈ

വനിഷയതനിലുണരോകേണ യ.  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  2800  കകേരോടനി  രൂപയലട  137

കറരോഡുകേള് പ്രഖഗ്യരോപനിക്കലപ്പെടനിട്ടുയ എലന മണലെെതനിലലെെ  ഒരു കറരോഡു കപരോലുയ അതനില്

ഉള്ലപ്പെട്ടു  കേരോണുന്നനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനിലലെെ  കറരോഡുകേളയ  പദ്ധതനികേളയ

മരോറന്നനിലല്ലന്നഫ  ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞതുലകേരോണഫ ആവരതനിക്കലപ്പെടുലമന്നഫ

ഞരോന് പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയരോണഫ.  ശതീ.  ലകേ.  ടനി.  ജലെെതീല്,  ശതീ.  മുഹമ്മദഫ  മുഹരോസനിന്,

ശതീ.  പനി.  ലകേ.  ശശനി എന്നതീ  എയ.എല്.എ.-മരോരുലടയയ എലനയയ  ഉള്ലപ്പെലട  4

മണലെെങ്ങളനില്ക്കൂടനി കേടനകപരോകുന്ന പ്രധരോനലപ്പെട ഇനര ഡനിസനിക്റ്റഫ  കറരോഡരോണനിതഫ.

കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനനിലന കേരോലെെതഫ ജനില്ലരോ ഫ്ലെെരോഗ്ഷനിപഫ പദ്ധതനിയനില് ഉള്ലപ്പെടുതനി

പരോലെെക്കരോടഫ  ജനില്ലയനില്  ഏലറടുതനിരുന്നതരോണഫ.  അതനിലന  പ്രവരതനങ്ങളയ

പ      ഠനങ്ങളയ ഡനി.പനി.ആര. തയ്യരോറരോക്കുന്ന കജരോലെെനിയലമല്ലരോയ പൂരതനിയരോയ സനിതനിക്കഫ

ഈ  ബഡ്ജറനില്  ഉള്ലപ്പെടുതനി  ഫണഫ  അനവദനിക്കണലമന്നരോണഫ  എനനിക്കഫ

അഭഗ്യരതനിക്കരോനള്ളതഫ.  മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ പരോകക്കജനില് നനിന്നഫ നതീക്കനിവയരോലത, ബഡ്ജറനില്
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തുകേ വകേയനിരുതന്ന പ്രവൃതനിയരോയനി  മരോറനി  ഈ  വരഷയതലന്ന ഏലറടുക്കണലമന്നഫ

അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ.  അതുകപരോലലെെ,  ചെരോലെെനികശരനി-ലപരനികങ്ങരോടഫ-കേറുകേപുത്തൂര കറരോഡഫ,

കേറുകേപുത്തൂര-അക്കനിക്കരോവഫ കറരോഡഫ,  കൂട്ടുപരോത-തനിരുമുറകക്കരോടഫ കറരോഡനിലന രണരോയഭരോഗമടക്കമുള്ള

പ്രധരോനലപ്പെട  കറരോഡുകേളലട  ഡനി.പനി.ആര.  സഹനിതയ  വകുപ്പെനിലന  മുന്നനിലുള്ളതരോണഫ.

ഈ  ബഡ്ജറനിലൂലട അതനിനഫ മതനിയരോയ  തുകേ അനവദനിക്കരോന് തയ്യരോറരോകേണലമന്നഫ

അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ.  കൂടരോലത വകടരോളനി-ചെരോതന്നൂര അടക്കമുള്ള പലെെ കറരോഡുകേളയ

ഗതരോഗതകയരോഗഗ്യമല്ലരോതരോയനിരനിക്കുകേയരോണഫ. അവനിലട  ലമയനിനനന്സഫ  ലചെയ്യുന്നതനിനഫ

അടനിയന്തര  നടപടനി  സശതീകേരനിക്കണലമന്നഫ  അഭഗ്യരതനിക്കുന.  ബഹുമരോനലപ്പെട

ലപരോതുമരരോമതഫ  വകുപ്പുമനനിയയ  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനിയയ  ഈ  വനിഷയതനില്

ഉചെനിതമരോയ തതീരുമരോനലമടുക്കണലമന്നഫ അഭഗ്യരതനിക്കുന.

(അദ്ധഗ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീക്കര)

ലപരോതുമരരോമതയ രജനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    ജനി  .    സുധരോകേരന്) :  സര,
2015-16-ലലെെ  സരോമ്പതനികേ  ബഡ്ജറനില്  14  ജനില്ലകേളനിലുയ  ഓകരരോ  അടനിസരോന
സഗൗകേരഗ്യ  പദ്ധതനി  വതീതയ  നടപ്പെനിലെെരോക്കുലമന്നഫ  പ്രഖഗ്യരോപനിചനിരുന.   അതനിലന
അടനിസരോനതനില്  ജനില്ലരോതലെെ  'പതരോകേനഗൗകേ  അടനിസരോന  സഗൗകേരഗ്യ  പദ്ധതനി'
പ്രഖഗ്യരോപനിക്കുകേയയ  ലചെയ്തു.   ഇതുപ്രകേരോരയ  10-6-2015-ല്  21  പ്രവൃതനികേള്ക്കഫ
3771.47  കകേരോടനി  രൂപ  തതശതനില്  അയഗതീകേരോരയ  നല്കേനി.  ഇതനില്  കുറനിപ്പുറയ
എഞ്ചേനിനതീയറനി ഗഫ  കകേരോകളജഫ,  കുമ്പനിടനി-തൃതരോലെെ,  വനി.  ലകേ.  കേടവഫ-പടരോമ്പനി,
ലചെങ്ങനരോയകുന്നഫ,  ലഷരോരണ്ണൂര കറരോഡഫ,  പടരോമ്പനി പരോലെെ യ ഉള്ലപ്പെലടയള്ള നവതീകേരണ
പ്രവൃതനികേള്  ഉള്ലപ്പെടനിട്ടുണഫ.  അതനിനഫ  120  കകേരോടനി  രൂപ   വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണഫ.
പരോലെെക്കരോടഫ  ജനില്ലയനിലലെെ  തൃതരോലെെ,  ലഷരോരണ്ണൂര,  പടരോമ്പനി  എന്നതീ  നനികയരോജകേ
മണലെെങ്ങളനില്  കൂടനിയരോണഫ   കറരോഡഫ  കേടനകപരോകുന്നതഫ.  ഇഗൗ  ഉതരവപ്രകേരോരയ
പ്രവൃതനിയലട  ഡനി.പനി.ആര.  തയ്യരോറരോക്കനി  കകേരള  കറരോഡഫ  ഫണഫ  കബരോരഡുവഴനി
സമരപ്പെനിക്കരോന് ആവശഗ്യലപ്പെടനിട്ടുണഫ. അതനിന്പ്രകേരോര യ 40 കേനികലെെരോമതീറര നതീളയ വരുന്ന
പ്രസ്തുത  കറരോഡനിലന  ഒന്നരോയഘട  പ്രവൃതനിക്കരോയനി,  കുറനിപ്പുറയ  എഞ്ചേനിനതീയറനിയഗഫ
കകേരോകളജഫ  ജയഗ്ഷന്  മുതല്  പടരോമ്പനിവലര  21.6  കേനികലെെരോമതീറര  റദരഘഗ്യമുള്ള
പ്രവൃതനിക്കഫ 87 കകേരോടനി രൂപയലട ഡനി.പനി.ആര. തയ്യരോറരോക്കനി 22-1-2016-നഫ  കകേരള
കറരോഡഫ  ഫണഫ  കബരോരഡനിനഫ   സമരപ്പെനിച്ചു.  ഈ  പ്രവൃതനിയലട  19.3  കേനികലെെരോമതീറര
(തൃക്കണ്ണരോപുരയ  മുതല്  പടരോമ്പനി  വലര)  തൃതരോലെെ  എയ.എല്.എ.  ശതീ.  വനി.  ടനി.
ബല്റരോമനിലന മണലെെതനിലെെരോണഫ ഉള്ലപ്പെടുന്നതഫ.  ലചെങ്ങനരോയകുനമുതല് ലഷരോരണ്ണൂര
വലരയള്ള ദൂര ലത സലെെലമടുപ്പെഫ  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള പ്രവൃതനികേള് രണരോയഘടതനില്
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ഉള്ലപ്പെടുതരോനരോണഫ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഫ. 21 എണ്ണതനില് 10  പ്രവൃതനികേളലട പ്രകതഗ്യകേ
ഭരണരോനമതനിയരോണഫ  20-2-2016-ല് ലെെഭനിചതഫ.  എന്നരോല് കുറനിപ്പുറയ എഞ്ചേനിനതീയറനി ഗഫ
കകേരോകളജഫ-ലഷരോരണ്ണൂര  കറരോഡഫ,  പടരോമ്പനി  പരോലെെ യ  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള  പ്രവൃതനികേള്ക്കഫ
ഭരണരോനമതനി  നല്കേനിയനിടനില്ല.  ഈ  പ്രവൃതനി  രണരോയഘടമരോയനി  നടപ്പെനിലെെരോക്കുന്ന
തരോലണന്നഫ  പ്രസ്തുത  സരക്കരോര  ഉതരവനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുണഫ.  അതനിനരോല്  പ്രസ്തുത
പ്രവൃതനിയലട  ഡനി.പനി.ആര.  പ്രകേരോര യ  87  കകേരോടനി  രൂപയലട  ഭരണരോനമതനി
ലെെഭഗ്യമരോക്കനിയരോല് മരോതകമ ഈ പ്രവൃതനി ഏലറടുതഫ നടപ്പെനിലെെരോക്കരോന് കേഴനിയകേയള്ളു.
കൂടരോലത  ധനസമരോഹരണതനിനരോയനി  കറരോഡഫ  ഫണഫ  കബരോരഡനിലന  ഏല്പ്പെനിചനിരനി
ക്കുകേയരോണഫ.  30-1-2015-ലലെെ  ഉതരവപ്രകേരോരയ  സയസരോനതഫ  വനില്ക്കലപ്പെടുന്ന
ഡതീസല്,  ലപകട്രെരോള്  മുതലെെരോയവയഫ  ചുമതനിയ  ഒരു  രൂപയലട  അധനികേ  വനിലന
നനികുതനിയലട  50  ശതമരോനയ  തുകേയരോണഫ  ഫ്ലെെരോഗ്ഷനിപഫ  പദ്ധതനി  നടപ്പെരോക്കുന്നതനിനഫ
കകേരള  കറരോഡഫ  ഫണഫ  കബരോരഡനിനഫ  ലെെഭഗ്യമരോക്കരോന്  ഉതരവരോയനിട്ടുള്ളതഫ.  എന്നരോല്
പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലെെരോക്കുന്നതനിനഫ  ഈയനിനതനില്  തുകേലയരോനയ  ഇതുവലര
ലെെഭഗ്യമരോയനിടനില്ല.  അതനിനരോല്  ഇക്കരോരഗ്യങ്ങള്  പരനിഗണനിചഫ  ഭരണരോനമതനി  നല്കുന്ന
കേരോരഗ്യയ വതീണ്ടുയ ഗഗൗരവമരോയനി പരനികശരോധനിക്കുന്നതരോണഫ. 

(8) ലവള്ളലക്കടഫ

ശതീ  .    ലകേ  .    രരോജന്:  സര,  കദശതീയപരോത  എന്.എചഫ-47-ലന  നനിരമ്മരോണ
പ്രവരതനങ്ങള്ക്കനിടയനില്  രണരോയഘടയ  എന്ന  നനിലെെയനില്  മണ്ണുതനി  മുതല്
വടക്കരോകഞ്ചേരനി  വലരയള്ള  കമഖലെെകേളനില്  ഇകപ്പെരോള്  പണനി  ആരയഭനിച്ചുവരനികേയരോണഫ.
തനികേച്ചുയ അശരോസ്ത്രതീയമരോയ നനിരമ്മരോണമരോണഫ കേരരോറുകേരോരുലടയയ നരോഷണല് റഹകവ
അകതരോറനിറനിയലടയയ  കനതൃതശതനില്  നടക്കുന്നതഫ  എനള്ളതുലകേരോണഫ  വളലര
ഭതീകേരമരോയ ലവള്ളലക്കടരോണഫ ഇകപ്പെരോള് ഇഗൗ കമഖലെെയനില് ഉണരോയനിലക്കരോണനിരനിക്കുന്നതഫ.
വരഷങ്ങളരോയനി  അവനിലട നനിലെെനനില്ക്കുന്ന,  കറരോഡനിലന ഇരുവശവമുള്ള സശരോഭരോവനികേ
കേരോനകേള്  പൂരണ്ണമരോയയ മൂടലപ്പെട്ടു.  ഇകപ്പെരോള് കേരോന നനിരമ്മനിചതരോലണങ്കനില് ആറുവരനി
പരോതകയരോടഫ  കചെരന്നഫ  വളലര  ഉയരതനില്  അശരോസ്ത്രതീയമരോയ  രതീതനിയനിലെെരോണഫ.
അതുലകേരോണഫ  മലെെയനില്നനിനവരുന്ന  ലവള്ളമനിറങ്ങനികപ്പെരോകേരോന്  കേഴനിയരോലത  ഏക്കര
കേണക്കനിനഫ ഭൂമനിയനിലലെെ കൃഷനിക്കഫ നരോശമുണരോകുകേയരോണഫ. കകേരളതനിലലെെ ഗവണ്ലമനഫ
പുതനിയ കൃഷനിയനിടങ്ങള് സൃഷനിക്കുന്നതനിനകവണനി ശമനിക്കുകമ്പരോള് ലെെക്ഷക്കണക്കനിനഫ
രൂപ നഷപരനിഹരോരമരോയനി കേരരോറുകേമ്പനനിതലന്ന ലകേരോടുക്കണലമന്നഫ കേളകര നനിരകദ്ദേശനിക്കുന്ന
തരതനില്  വളലര  ഭതീകേരമരോയ  ലവള്ളലക്കടരോണഫ  ഇഗൗ  കമഖലെെകേളനിലലെെല്ലരോയ
സൃഷനിക്കലപ്പെടുന്നതഫ.  ലവള്ളലക്കടനിലന പ്രശയ മരോതമല്ല,  റഹകവ വതീതനികൂട്ടുന്നതനിന
കവണനി എടുത വതീടുകേളലട ഭരോഗമരോയനിട്ടുള്ള 36 കേനിണറുകേളണഫ.  അതനില് 18 എണ്ണയ
മൂടനിയതഫ  വതീണ്ടുയ മഴ വന്നകപ്പെരോള് തരോഴ് നകപരോയനി.  അതുകപരോലലെെതലന്ന കറരോഡനിലന
923/2017
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ഇരുവശവമുള്ള  സലെെങ്ങളനികലെെക്കഫ  കേടനകപരോകേരോന്  കേഴനിയരോത  തരതനില്
സഞ്ചേരോരകയരോഗഗ്യമല്ലരോത രതീതനിയനില് ലവള്ളലക്കട്ടുകേള് സൃഷനിക്കലപ്പെടനിരനിക്കുകേയരോണഫ.
റഹകവയനിലുള്ള  മുഴുവന്  ഇലെെക്ട്രേനിസനിറനി  ബന്ധങ്ങളയ  വനികചദനിചതനിലന  ഭരോഗമരോയനി
വഗ്യരോപകേമരോയനി  ആകനിഡനകേളയ ഉണരോകുന.  ഇഗൗ കേരോരഗ്യതനില് ഉണരോയനിലക്കരോണനിരനിക്കുന്ന
കേരഷകേരുലട  ദുരനിതങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കരോന്  അടനിയന്തരമരോയനി  നഷപരനിഹരോരയ
ലകേരോടുക്കണലമന്നഫ കേളകര നനിരകദ്ദേശനിചതരോണഫ.  ഞരോനയ ബഹുമരോനലപ്പെട ബനി.  ഡനി.
കദവസനി  എയ.എല്.എ.-യയ  കേളകറുയ  കചെരന്നഫ  ഇഗൗ  സലെെങ്ങള്  മുഴുവന്
സന്ദരശനിക്കുകേയയ അവനിലട കയരോഗയ നടതകേയയ  അതനിനകശഷയ ബഹുമരോനലപ്പെട
ലപരോതുമരരോമതഫ  വകുപ്പുമനനിയലട  കചെയബറനിലുയ  ഇതുമരോയനി  ബന്ധലപ്പെടഫ   കയരോഗയ
നടതകേയണരോയനി.  ആ നനിരകദ്ദേശങ്ങലളരോനയ ഇഗൗ കേരോലെെയളവനില് പരോലെെനിക്കലപ്പെടനിടനില്ല.
കദശതീയപരോതരോ  അധനികൃതരുലടയയ  കേരരോറുകേരോരുലടയയ  ദതീരഘവതീക്ഷണമനില്ലരോതതുയ
അശരോസ്ത്രതീയവയ  അനരോസയയമൂലെെമുള്ള പ്രശങ്ങളരോണഫ  ഇകപ്പെരോഴലത  എല്ലരോ
പ്രശങ്ങളലടയയ  പ്രധരോന   കേരോരണയ.  മഴയയ  കരരോഗങ്ങളയ  നനിറഞനനില്ക്കുന്ന
ഘടതനില്  ഇഗൗ  ലവള്ളലക്കടഫ  കൃഷനിനരോശതനിന  മരോതമല്ല  വലെെനിയ  അസുഖങ്ങളയകൂടനി
സമ്മരോനനിക്കരോന് ഇടയരോക്കുകേയരോണഫ. ഒല്ലൂര മണലെെതനില് ഇകപ്പെരോള്തലന്ന ലഡങ്കനിപ്പെനനി
കേലണതനിയ സരോഹചെരഗ്യതനില് ഇഗൗ ലവള്ളലക്കടഫ  ഒഴനിവരോക്കരോന് അടനിയന്തരമരോയനി
നടപടനി സശതീകേരനിക്കണലമന്നഭഗ്യരതനിക്കുന.

ലപരോതുമരരോമതയ  രജനികസഷനയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    ജനി  .    സുധരോകേരന്  ):
സര,  കദശതീയപരോത  47-ലലെെ  മണ്ണുതനി-അങ്കമരോലെെനി  ഭരോഗലത  നരോലുവരനി
പരോതയലട  അനബന്ധ  നനിരമ്മരോണ  പ്രവരതനങ്ങള്  വനിലെെയനിരുതന്നതനിനരോയനി
ഗവണ്ലമനഫ  സതഗ്യപ്രതനിജ്ഞ  ലചെയതനിലന   അടുത  ദനിവസയതലന്ന  ഉന്നത
ഉകദഗ്യരോഗസരുലട കയരോഗയ  വനിളനിച്ചുകചെരക്കുകേയയ പ്രവരതനങ്ങളമരോയനി  ബന്ധലപ്പെടഫ
പ്രകദശവരോസനികേളലട പ്രയരോസങ്ങള് പരനിഹരനിക്കരോന് നടപടനി റകേ ലക്കരോള്ളണലമന്നഫ
കദശതീയപരോതരോ  അകതരോറനിറനിക്കുയ  മരരോമതഫ  വകുപ്പെനിനയ  പ്രകതഗ്യകേയ  നനിരകദ്ദേശയ
ലകേരോടുതനിട്ടുള്ളതുമരോണഫ.  ഇഗൗ  ആറുവരനി  പരോതയലട  ഇരുപരോരശശങ്ങളനിലുയ
വസനിക്കുന്നവരക്കഫ  സുഗമമരോയ  കറരോഡഫ  പ്രകവശനതനിനരോവശഗ്യമരോയ  തരോല്ക്കരോലെെനികേ
സയവനിധരോനയ  ഏരലപ്പെടുതരോനയ  പ്രസ്തുത  കയരോഗതനിലന  തതീരുമരോനപ്രകേരോരയ
ബന്ധലപ്പെട  ഉകദഗ്യരോഗസരക്കഫ  നനിരകദ്ദേശയ  നല്കേനിയനിട്ടുണഫ.  കൂടരോലത  മണ്ണുതനി-
വരോണനിയമ്പരോറ  ആറുവരനി  പരോതയലട  ഇരുവശങ്ങളനിലുയ  ലവള്ളലക്കടഫ
ഒഴനിവരോക്കുന്നതനിനയ ആവശഗ്യമരോയ റവദത്യുത വനിളക്കുകേള് സരോപനിക്കരോനയ നനിരകദ്ദേശയ
നല്കേനിയനിട്ടുണഫ.  ഇതനിലന  അടനിസരോനതനില്  കദശതീയ  പരോതരോ  അകതരോറനിറനി
നടപടനികേള് സശതീകേരനിച്ചുവരനികേയരോണഫ.  അതഫ തശരനിതലപ്പെടുതരോന് വതീണ്ടുയ നനിരകദ്ദേശയ
നല്കുന്നതരോണഫ. 
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(9) കറരോഡഫ നവതീകേരണയ

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജരോസഫഫ:   സര,   നമ്മുലട  മരരോമതഫ  കറരോഡുകേളലട  കുകറ

ഭരോഗങ്ങലളങ്കനിലുയ കുണ്ടുയ കുഴനിയമരോയനി ഗതരോഗതകയരോഗഗ്യമല്ലരോത അവസയനിലെെരോണഫ.

ഇഗൗ കേഴനിഞ്ഞ സരോമ്പതനികേ വരഷതനില് വലെെനിയ  ഒരു ഭരോഗയ  സമയയ  അസയബനി

ലതരലഞ്ഞടുപ്പെഫ  തകദ്ദേശസശയയഭരണ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെഫ  ഇവയ്ക്കുകവണനി  ലചെലെെവഴനിച

സമയമരോണഫ.  അസയബനി  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനിലലെെ  ലപരുമരോറചടയ  അസരോധരോരണമരോയനി

മൂനമരോസക്കരോലെെകതക്കരോണഫ നനിലെെനനിന്നനിരുന്നതഫ.  അതുലകേരോണഫ മഴക്കരോലെെപൂരവ്വമരോയനി

നടകതണ  പലെെ മരരോമതഫ പണനികേളയ ഭരണരോനമതനി ലെെഭനിച പ്രവൃതനികേള്കപരോലുയ

സമയതഫ  നടതരോന് സരോധനിചനില്ല.   അതനിനരോലരയയ കുറലപ്പെടുതനിയനിടഫ  കേരോരഗ്യമനില്ല,

ഇലെെക്ഷലന  ലപരുമരോറചടയ  ലകേരോണ്ടുതലന്ന  പണനികേള്  ലചെയ്യരോന്  സരോധനിക്കരോലത

വന്നനിട്ടുണഫ.  മഴ  ഇതവണ  കനരലത  വരനികേയയ  ലചെയ്തു.  അതുലകേരോണഫ

മരരോമതകറരോഡുകേളനില്  നലല്ലരോരു  ഭരോഗയ  തരോറുമരോറരോയ  അവസയനില്തലന്ന

തുടരുകേയരോണഫ.  അതനിനരോയനി  എസഫ.എല്.റനി.എഫഫ.-ല് നനിന്നഫ  ഉകദഗ്യരോഗസ തലെെതനില്

അനവദനിക്കരോവന്ന  ചെനിലെെ  സയഖഗ്യകേള്  അനവദനിച  കകേസുകേളണഫ.  എന്നരോല്

അവനിലടകപരോലുയ  വരക്കഫ  നടന്നനിടനില്ല.  അതുലകേരോണഫ  ഇഗൗ  തരോറുമരോറരോയ  കറരോഡുകേള്

ഗതരോഗതകയരോഗഗ്യമരോക്കുന്നതനിനഫ  അടനിയന്തരമരോയ നടപടനികേള് മരരോമത വകുപ്പുമനനി

മുന്കേലയ്യടുതഫ സശതീകേരനിക്കണലമന്നഭഗ്യരതനിക്കുന.

ലപരോതുമരരോമതയ രജനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    ജനി  .    സുധരോകേരന്  ):  സര,

1-1-2016-നകശഷയ  കസറഫ  ലലെെവല്  ടരോസ്കഫ  കഫരോഴഫ  കേമ്മനിറനി  വഴനി  വളലരയധനികേയ

വരക്കുകേള്ക്കഫ ഭരണരോനമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണഫ.  അതനിലനപ്പെറനി പലെെ ആകക്ഷപങ്ങളയ

വന്ന  സനിതനിക്കഫ  കേഗ്യരോബനിനറനിലന  ഒരു  സബ്കേമ്മനിറനി  ഇഗൗ  വരക്കുകേള്

പരനികശരോധനിക്കുകേയണരോയനി. മഴക്കരോലെെ പൂരവ്വ പണനികേള്ക്കരോയനി സരക്കരോര വന്നകശഷയ

ഇഗൗ ടരോസ്കഫ  കഫരോഴഫ  വഴനി  19  കകേരോടനി രൂപ അനവദനിക്കുകേയയ അതനിനഫ ഭരണരോനമതനി

നല്കുയയ  അതനിലന  പ്രവരതനങ്ങള്  നടനവരനികേയമരോണഫ.   അങ്ങയലട

മണലെെതനിലലെെ  ഇഗൗ  നനിരകദ്ദേശനിക്കലപ്പെട  സലെെതഫ  എസഫ.എല്.റനി.എഫഫ.  വഴനി

ഭരണരോനമതനി നല്കുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള് സശതീകേരനിക്കുന്നതരോണഫ.
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(10) പരോയലുകേള് നതീക്കയ ലചെയ്യരോന് നടപടനി

ശതീമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി:  സര, 2005-ല് ലപരോതു മനിനനിമയ പരനിപരോടനിയലട
അടനിസരോനതനില്   പരോസരോക്കനിയ  കദശതീയ  ഗരോമതീണ  ലതരോഴനിലുറപ്പു  പദ്ധതനിയലട
അനന്ത  സരോധഗ്യതകേള്  ഉപകയരോഗനിച  ഒരു  ജനില്ലയരോണഫ  ആലെെപ്പുഴ.  ചെനിക്കന്ഗുനനിയ
കപരോലുള്ള  പകേരചവഗ്യരോധനികേള്  ആലെെപ്പുഴയനില്  ലപരോടനിപുറലപ്പെടകപ്പെരോള്  കപരോളകേള്
തനിങ്ങനിയ  ജലെെരോശയങ്ങളനിലലെെ  പരോയലുകേള്  നതീക്കനി  ഇടകതരോടുകേലള  മരോലെെനിനഗ്യ
മുക്തമരോക്കനി  പകേരചവഗ്യരോധനിയലട  ഒഗൗടഫകബക്കനിലന  നന്നരോയനി  പ്രതനികരരോധനിക്കരോന്
ഞങ്ങളലട ജനില്ലയഫ അന്നഫ കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണരോയനിരുന.  എന്നരോല് ലതരോഴനിലുറപ്പു പദ്ധതനിയലട
മരോനദണങ്ങലള  വളലചരോടനിചഫ  ഇതരയ  പദ്ധതനികേള്  ലചെയ്യരോന്  കകേന്ദ്രതനില്നനിന്നഫ
അനവരോദമനില്ലരോലയന്നരോണഫ  കരഖരോമൂലെെയ  ആവശഗ്യലപ്പെടുകമ്പരോള്  ബന്ധലപ്പെട  ഉകദഗ്യരോഗസര
പലെെകപ്പെരോഴുയ  മറുപടനിയരോയനി  നല്കുന്നതഫ.  ആലെെപ്പുഴ  ജനില്ലയനിലലെെ  ഇടകതരോടുകേലള
മരോലെെനിനഗ്യ മുക്തമരോക്കുന്നതനിനഫ എയ.ജനി.എന്.ആര.ഇ.ജനി.എസഫ.-ല് പ്രകതഗ്യകേ പരനിഗണന
നല്കകേണതുയ പ്രകതഗ്യകേനിചഫ ജലെെതരോല് ചുറലപ്പെട ആ ജനില്ലയലട ഇകപ്പെരോഴലത ഒരു
പ്രകതഗ്യകേ  സരോഹചെരഗ്യതനില്  അനവരോദയ  നല്കകേണതുമരോണഫ.  അതനിനകവണനി
ആലെെപ്പുഴ ജനില്ലയഫ പ്രകതഗ്യകേ ഇളവഫ നല്കുന്നതനിനകവണനി   കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനനിലന
ഇടലപടലുണരോകേണലമന്നഫ അഭഗ്യതനിക്കുകേയരോണഫ.   

തകദ്ദേശസശയയഭരണവയ   നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവയ വഖഫഫ ഹജഫ തതീരതരോടനവയ
വകുപ്പുമനനി  (  കഡരോ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലെെതീല്  ):   സര,  മഹരോത്മരോഗരോന്ധനി  കദശതീയ
ലതരോഴനിലുറപ്പുപദ്ധതനി  ഒരു  കകേന്ദ്രരോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയരോണഫ.  എല്ലരോ  കകേന്ദ്രരോവനിഷ്കൃത
പദ്ധതനികേള്ക്കുമുള്ളതുകപരോലലെെ  വഗ്യക്തമരോയനിട്ടുള്ള  ചെനിലെെ  നനിയമങ്ങളയ  വഗ്യവസകേളയ
അതനിലന  നനിരവ്വഹണവമരോയനി  ബന്ധലപ്പെടഫ  ഇഗൗ  പദ്ധതനിക്കുയ  കകേന്ദ്രസരക്കരോര
നനിരകദ്ദേശനിചനിട്ടുണഫ.   നനിലെെവനിലുള്ള  നനിയമമനസരനിചഫ  അളന്നഫ  തനിടലപ്പെടുതരോന്
കേഴനിയരോതതുയ  ആവരതന  സശഭരോവമുള്ളതുമരോയനിട്ടുള്ള  പ്രവൃതനികേള്  ഇഗൗ  പദ്ധതനിയലട
നനിരവ്വഹണവമരോയനി  ബന്ധലപ്പെടഫ  നടതരോന്  കേഴനിയനില്ലരോലയനള്ളതരോണഫ  സരോഹചെരഗ്യയ.
എന്നരോല്  ആലെെപ്പുഴ  ജനില്ല  കപരോലുള്ള  പ്രകദശതനിലന  സശരോഭരോവയ  നമുലക്കരോരനിക്കലുയ
തലന്ന  വനിസ്മരനിക്കരോന്  കേഴനിയനില്ല.   ജലെെരോശയങ്ങളരോല്  ചുറലപ്പെട  ഒരു  ജനില്ലയരോണഫ.
ഇവനിലട  ബഹുമരോനഗ്യയരോയ  ലമമ്പര  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപരോലലെെ  കേരോയലുകേളനില്  നനിനയ
പരോയല്  നതീക്കയലചെയ്യുകേ  എനള്ളതഫ  വളലര  പ്രധരോനലപ്പെട  ഒരു  വനിഷയമരോയനി
ഉയരനവന്നനിട്ടുണഫ. തകദ്ദേശഭരണ സരോപനങ്ങള്ക്കഫ അവരുലട പരോന് ഫണ്ടുയ തനതഫ
ഫണ്ടുയ  പ്രകയരോജനലപ്പെടുതനി  കേരോയലുകേളനില്നനിന്നഫ  പരോയല്  നതീക്കയ  ലചെയ്യരോവന്നതരോണഫ.
കകേന്ദ്രരോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയരോയനിട്ടുള്ള  കദശതീയ  ലതരോഴനിലുറപ്പു  പദ്ധതനിയനില്നനിന്നഫ  ഇഗൗ
വഗ്യവസ  മരോറനിക്കനിടരോനള്ള  സരോഹചെരഗ്യയ  ഇല്ലരോലയനള്ളതരോണഫ  പലെെകേരോരഗ്യങ്ങളനിലുയ
ഞങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനിലന  സമതീപനിചകപ്പെരോഴുണരോയ  അനഭവയ  എനകൂടനി
അറനിയനിക്കുന. 
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V കമശപ്പുറതവച കേടലെെരോസ്സുകേള്

(1)   ചെടയ   47(2)   അനസരനിച്ചുള്ള ലെെനിസഫ   1   പ്രകേരോരയ

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വനി  .    എസഫ  .    സുനനില്  കുമരോര):  സര,  ഞരോന്
തരോലഴപ്പെറയന്ന കേടലെെരോസ്സുകേള് കമശപ്പുറത വയ്ക്കുന.

പതനിമൂന്നരോയ കകേരള നനിയമസഭയലട നരോലെെരോയ സകമ്മളനതനിലലെെ 1590,  അഞ്ചേരോയ
സകമ്മളനതനിലലെെ 4669, ഏഴരോയ സകമ്മളനതനിലലെെ 1707, ഒമ്പതരോയ സകമ്മളനതനിലലെെ
1480, 1481, പനണരോയ  സകമ്മളനതനിലലെെ 1735, 3495, പതനിമൂന്നരോയ സകമ്മളനതനിലലെെ
1515,  പതനിനഞ്ചേരോയ  സകമ്മളനതനിലലെെ  1616,  1637,  1655,  1669,  1695,  3346,
3347,  3378,  പതനിനരോറരോയ  സകമ്മളനതനിലലെെ  1547,  2758,  2963  എന്നതീ
നമ്പരുകേളനിലുളള നക്ഷത ചെനിഹ്നമനിടരോത കചെരോദഗ്യങ്ങളലട മറുപടനിയയ അവയഫ യഥരോസമയയ
മറുപടനി നല്കുവരോന് സരോധനിക്കരോതനിരുന്നതനിനള്ള കേരോരണയ കേരോണനിക്കല് കസറഫലമനകേളയ.

തകദ്ദേശസശയയഭരണവയ  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവയ  വഖഫഫ  ഹജഫ  തതീരതരോടനവയ
വകുപ്പുമനനി  (കഡരോ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലെെതീല്):  സര,  ഞരോന് തരോലഴപ്പെറയന്ന കേടലെെരോസ്സുകേള്
കമശപ്പുറത വയ്ക്കുന.

പതനിമൂന്നരോയ കകേരള നനിയമസഭയലട രണരോയ സകമ്മളനതനിലലെെ 5722, പതരോയ
സകമ്മളനതനിലലെെ  3445,  പതനിലനരോന്നരോയ  സകമ്മളനതനിലലെെ  6106,  പനണരോയ
സകമ്മളനതനിലലെെ  3295,  3303,  പതനിമൂന്നരോയ  സകമ്മളനതനിലലെെ  1407,  3004,
3026,  പതനിനരോലെെരോയ  സകമ്മളനതനിലലെെ  4054,  4058,  4143,  പതനിനഞ്ചേരോയ
സകമ്മളനതനിലലെെ  1474,  1484,  1509,  3230,  3288,  പതനിനരോറരോയ
സകമ്മളനതനിലലെെ  1391,  1395,  1401,  2831,  2857,  2862,  2919,  3018,
3020 എന്നതീ നമ്പരുകേളനിലുളള നക്ഷത ചെനിഹ്നമനിടരോത കചെരോദഗ്യങ്ങളലട മറുപടനികേളയ
അതനിനഫ  യഥരോസമയയ  മറുപടനി  നല്കുവരോന്  സരോധനിക്കരോതനിരുന്നതനിനള്ള കേരോരണയ
കേരോണനിക്കല് കസറഫലമനകേളയ.

ഗതരോഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്): സര, ഞരോന് തരോലഴപ്പെറയന്ന
കേടലെെരോസ്സുകേള് കമശപ്പുറത വയ്ക്കുന:

പതനിമൂന്നരോയ  കകേരള  നനിയമസഭയലട  രണരോയ  സകമ്മളനതനിലലെെ  3332,
പതനിനഞ്ചേരോയ  സകമ്മളനതനിലലെെ  2186  എന്നതീ  നമ്പരുകേളനിലുള്ള നക്ഷത
ചെനിഹ്നമനിടരോത കചെരോദഗ്യങ്ങളലട മറുപടനിയയ അതനിനഫ യഥരോസമയയ മറുപടനി നല്കുവരോന്
സരോധനിക്കരോതനിരുന്നതനിനള്ള കേരോരണയ കേരോണനിക്കല് കസറഫലമനകേളയ.
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റവനമ്യൂവയ  ഭവനനനിരമ്മരോണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്):  സര,
ഞരോന് തരോലഴപ്പെറയന്ന കേടലെെരോസ്സുകേള് കമശപ്പുറത വയ്ക്കുന.

പതനിമൂന്നരോയ  കകേരള  നനിയമസഭയലട  ഏഴരോയ  സകമ്മളനതനിലലെെ  1262,
പതനിലനരോന്നരോയ  സകമ്മളനതനിലലെെ  2838,  പതനിമൂന്നരോയ  സകമ്മളനതനിലലെെ  1210,
പതനിനരോലെെരോയ  സകമ്മളനതനിലലെെ  5224,  പതനിനഞ്ചേരോയ  സകമ്മളനതനിലലെെ  1225,
1226, 1233, 1278, 1289, 1290, 1961, 3017, പതനിനരോറരോയ സകമ്മളനതനിലലെെ 191,
1173,  1223,  1740,  2677,  2682,  2685,  2689,  2694,  2695,  2698,  2701,
2709, 2717, 2994 എന്നതീ നമ്പരുകേളനിലുള്ള നക്ഷത ചെനിഹ്നമനിടരോത കചെരോദഗ്യങ്ങളലട
മറുപടനിയയ  അതനിനഫ  യഥരോസമയയ  മറുപടനി  നല്കുവരോന് സരോധനിക്കരോതനിരുന്നതനിനള്ള
കേരോരണയ കേരോണനിക്കല് കസറഫലമനകേളയ.

(2)   ചെടയ   236(5)   അനസരനിച്ചുള്ള ലെെനിസഫ   2   പ്രകേരോരയ  .

മുഖഗ്യമനനി (  ശതീ  .   പനിണറരോയനി വനിജയന്  ): സര, ഞരോന് തരോലഴപ്പെറയന്ന കേടലെെരോസ്സുകേള്
കമശപ്പുറതഫ വയ്ക്കുന:

സബ്ജകഫ കേമ്മനിറനി

കേരോലെെതരോമസ പതനികേകേളലട  വനിശദരോയശയ

സരോമ്പതനികേ
വരഷയ

റനികപ്പെരോരടഫ

നമ്പര

ഖണനികേ നമ്പര

V-മരരോമതയ  ഗതരോഗതവയ
വരോരതരോവനിനനിമയവയ

2014-15 4 116, 123, 125

VIII-സരോമ്പതനികേ
കേരോരഗ്യങ്ങള് 2014-15 4 52

XIII-സരോമൂഹഗ്യകസവനയ 2013-14 3 58



കമശപ്പുറതവച കേടലെെരോസ്സുകേള് 327

ലതരോഴനിലുയ   എറകസുയ   വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    റനി    .    പനി    .    രരോമകൃഷ്ണന്):  സര,

ഞരോന് തരോലഴപ്പെറയന്ന കേടലെെരോസ്സുകേള് കമശപ്പുറതഫ വയ്ക്കുന:

സബ്ജകഫ കേമ്മനിറനി

കേരോലെെതരോമസ പതനികേകേളലട  വനിശദരോയശയ

സരോമ്പതനികേ

വരഷയ

റനികപ്പെരോരടഫ

നമ്പര

ഖണനികേ നമ്പര

VII-വനിദത്യുഛക്തനിയയ  ലതരോഴനിലുയ

ലതരോഴനിലെെരോളനി  കക്ഷമവയ
2014- 15       4

 

33, 35, 44, 47

കൃഷനി   വകുപ്പുമനനി   (  ശതീ  .    വനി  .    എസഫ  .    സുനനില്   കുമരോര  ):  സര,  ഞരോന്

തരോലഴപ്പെറയന്ന കേടലെെരോസ്സുകേള് കമശപ്പുറതഫ വയ്ക്കുന:

സബ്ജകഫ കേമ്മനിറനി

കേരോലെെതരോമസ പതനികേകേളലട  വനിശദരോയശയ

സരോമ്പതനികേ

വരഷയ

റനികപ്പെരോരടഫ

 നമ്പര

ഖണനികേ നമ്പര

I-കൃഷനിയയ  മൃഗസയരക്ഷണവയ

മതഗ്യബന്ധനവയ

2011-12 1

  

17

2013-14  

3

           

9

2014-15  4 2, 3 ,7 ,8 ,9 ,27
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വഗ്യവസരോയവയ    കസരോരട്സുയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .   ഇ   .   പനി  .   ജയരരോജന്  ): സര,
ഞരോന് തരോലഴപ്പെറയന്ന കേടലെെരോസ്സുകേള് കമശപ്പുറതഫ വയ്ക്കുന:

സബ്ജകഫ കേമ്മനിറനി

കേരോലെെതരോമസ പതനികേകേളലട  വനിശദരോയശയ

സരോമ്പതനികേ
വരഷയ

റനികപ്പെരോരടഫ

 നമ്പര

ഖണനികേ നമ്പര

IV- വഗ്യവസരോയവയ  ധരോതുക്കളയ

2012-13   2 27 

2014-15 4 38, 39, 42, 43, 54,
55, 56, 64

റവദത്യുതനിയയ    കദവസശവയ   വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .   കേടകേയപള്ളനി   സുകരന്ദ്രന്  ):
സര, ഞരോന് തരോലഴപ്പെറയന്ന കേടലെെരോസ്സുകേള് കമശപ്പുറതഫ വയ്ക്കുന:

സബ്ജകഫ കേമ്മനിറനി

കേരോലെെതരോമസ പതനികേകേളലട  വനിശദരോയശയ

സരോമ്പതനികേ
വരഷയ

റനികപ്പെരോരടഫ
നമ്പര

ഖണനികേ നമ്പര

II- ഭൂനനികുതനിയയ  കദവസശവയ

    

2011-12 1  20, 38 ,41, 42

തുറമുഖവയ   മമ്യൂസനിയവയ   പുരരോവസ്തു   സയരക്ഷണവയ വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .
രരോമചെന്ദ്രന്   കേടന്നപ്പെള്ളനി  ):  സര, ഞരോന് തരോലഴപ്പെറയന്ന കേടലെെരോസ്സുകേള് കമശപ്പുറതഫ
വയ്ക്കുന:

സബ്ജകഫ കേമ്മനിറനി

കേരോലെെതരോമസ പതനികേകേളലട  വനിശദരോയശയ

സരോമ്പതനികേ
വരഷയ

റനികപ്പെരോരടഫ

നമ്പര

ഖണനികേ നമ്പര

V-മരരോമതയ  ഗതരോഗതവയ
വരോരതരോവനിനനിമയവയ

2014-15 4 104
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വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  തകദ്ദേശസശയയഭരണവയ  നമ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവയ
വഖഫഫ ഹജഫ തതീരതരോടനവയ വകുപ്പുമനനി (  കഡരോ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലെെതീല്  ):  സര,  ഞരോന്
തരോലഴപ്പെറയന്ന കേടലെെരോസ്സുകേള് കമശപ്പുറത വയ്ക്കുന:  

സബ്ജകഫ കേമ്മനിറനി

കേരോലെെതരോമസ പതനികേകേളലട  വനിശദരോയശയ

സരോമ്പതനികേ
വരഷയ

റനികപ്പെരോരടഫ
 നമ്പര

ഖണനികേ നമ്പര

VI-വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസയ
2014-15       4  25, 53, 64, 65, 66

ധനകേരോരഗ്യവയ    കേയറുയ വകുപ്പുമനനി  (  കഡരോ   .   ടനി   .  എയ   .   കതരോമസഫ  ഐസകേഫ):
സര, ഞരോന് തരോലഴപ്പെറയന്ന കേടലെെരോസ്സുകേള് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന:  

സബ്ജകഫ കേമ്മനിറനി

കേരോലെെതരോമസ പതനികേകേളലട  വനിശദരോയശയ

 സരോമ്പതനികേ
വരഷയ

റനികപ്പെരോരടഫ
 നമ്പര

ഖണനികേ നമ്പര

XIII- സരോമൂഹഗ്യകസവനയ 2014-15
     
 4

   
48

ജലെെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   മരോതമ്യൂ   റനി  .   കതരോമസഫ  ): സര, ഞരോന് തരോലഴപ്പെറയന്ന
കേടലെെരോസ്സുകേള് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന:

സബ്ജകഫ കേമ്മനിറനി

കേരോലെെതരോമസ പതനികേകേളലട  വനിശദരോയശയ

സരോമ്പതനികേ
വരഷയ

റനികപ്പെരോരടഫ

 നമ്പര

ഖണനികേ നമ്പര

III- ജലെെവനിഭവയ

2012-13      34, 35, 37, 48, 49,
50, 51

2013-14 3 23, 36, 48, 55, 56,
57, 59, 60, 61 ,78,
79, 81
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VI   അറനിയനിപ്പെഫ

കേരോരനികക്കചര പ്രദരശനയ 

മനി  .    സതീക്കര:  സഭ  പനിരനിഞ്ഞതനിനകശഷയ  കകേരള  കേരോരട്ടൂണ്  അക്കരോഡമനി
141  നനിയമസഭരോയഗങ്ങളലടയയ  കേരോരനികക്കചര  പ്രദരശനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു  പരനിപരോടനി
ലമകമ്പഴ് സഫ കലെെരോഞ്ചേനില് നടതനണഫ.  എല്ലരോവകരയയ അതനികലെെക്കഫ ക്ഷണനിചനിട്ടുണഫ.
ഇക്കരോരഗ്യയ വഗ്യക്തനിപരമരോയനി അറനിയനിചനിട്ടുണഫ. 

2016-17  സരോമ്പതനികേ  വരഷകതക്കുള്ള  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനിലന  ലപരോതുചെരച
തുടരുകേയരോണഫ. 

VII ധനകേരോരഗ്യയ

2016-17   സരോമ്പതനികേ വരഷകതക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിലന
സയബന്ധനിച ലപരോതുചെരച    (  തുടരച  )

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീയ:  സര,  ഞരോന് ഈ  ബഡ്ജറനിലന അനകൂലെെനിക്കുകേയരോണഫ.
ബഹുമരോനലപ്പെട  കഡരോ.  ടനി.  എയ.  കതരോമസഫ  ഐസകേഫ  അവതരനിപ്പെനിചതഫ  ഒരു സശപ
ബഡ്ജറരോണഫ  എന്നരോണഫ  ചെനിലെെ ആളകേള്  ഇവനിലട  വനിമരശനിച്ചുകേരോണുന്നതഫ.  എലന
നനികയരോജകേ  മണലെെലത സയബന്ധനിചനിടകതരോളയ  കേഴനിഞ്ഞ  പതനിനഞ്ചുവരഷമരോയനി
ആളകേള് സമരയ ലചെയ്യുകേയയ നനിരന്തര പ്രകക്ഷരോഭതനില് ഏരലപ്പെടുകേയയ ലചെയനിട്ടുള്ള
കൂളനിമരോടഫ  കേടവഫ പരോലെെതനിലന  കേരോരഗ്യതനില്  25  കകേരോടനി  രൂപ  അനവദനിച്ചുലകേരോണഫ
എലന നനികയരോജകേ മണലെെകതരോടഫ കൂറഫ പുലെെരതനിയനിട്ടുള്ള ബഹുമരോനലപ്പെട ധനകേരോരഗ്യ
വകുപ്പുമനനിലയ അഭനിനന്ദനിക്കുവരോന് ആഗഹനിക്കുകേയരോണഫ. 2006-ല് കഡരോ.  ടനി.  എയ.
കതരോമസഫ ഐസകേഫ ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനിയരോയനിരുന്നകപ്പെരോള് അകദ്ദേഹയ ഞങ്ങകളരോടഫ
ആദഗ്യയതലന്ന  പറഞ്ഞതഫ  രണ്ടുവരഷക്കരോലെെകതക്കഫ  നനിങ്ങള്  ഒനയ  ആവശഗ്യലപ്പെടരുതഫ
എന്നരോണഫ.  കേരോരണയ, 2000-3000  കകേരോടനി രൂപ അന്നഫ കേരരോറുകേരോരക്കഫ ലകേരോടുക്കരോന്
ബരോക്കനിയരോയനിരുന.  അതുലകേരോണ്ടുതലന്ന കേരരോറുകേരോര ലടണര എടുക്കുന്ന അവസരതനില്
50-60  ശതമരോനയ  അധനികേരനിച  തുകേയരോണഫ  എടുതലകേരോണനിരുന്നതഫ.  അതനില്
കേരരോറുകേരോലര  കുറയ  പറഞ്ഞനിടഫ  കേരോരഗ്യമനില്ല.  കേരോരണയ,  അവര  എവനിലടനനിലന്നങ്കനിലുലമരോലക്ക
കേടയ വരോങ്ങനിയയ കലെെരോണ് എടുതമരോണഫ കേരരോര എടുക്കുന്നതഫ.  രണ്ടുയ മൂനയ വരഷയ
കേഴനിഞ്ഞഫ പണയ കേനിട്ടുന്നതുലകേരോണഫ സശരോഭരോവനികേമരോയയ 50-60 ശതമരോനയ അധനികേരനിച
തുകേയരോണഫ അവര കേരരോര എടുക്കുന്നതഫ. പലക്ഷ രണ്ടുവരഷയ ലകേരോണഫ കേരരോറുകേരോരക്കഫ
ലകേരോടുക്കരോനള്ള   പണയ   മുഴുവനയ   ലകേരോടുതതതീരതകപ്പെരോള്   പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്
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ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയയ  കചെരോദനിചലതല്ലരോയ  നല്കുകേയയ  ലചെയ്തു.  മരോതവമല്ല,  പനിന്നതീടഫ
കേരരോറുകേരോര  പതയ  ഇരുപതുയ  മുപ്പെതുയ  ശതമരോനയ  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനിലെെരോണഫ  കേരരോര
എടുതതഫ.  അതഫ സരക്കരോരനിനഫ ഏലറ ലെെരോഭമുണരോകുകേയയ നനികയരോജകേമണലെെങ്ങളനില്
കൂടുതല് പ്രവൃതനികേള് നടതരോന് സരോധനിക്കുകേയയ ലചെയ്തു എനള്ളതഫ ഒരു വസ്തുതയരോണഫ.
അതുലകേരോണഫ  ഇലതരോരു സശപ  ബഡ്ജറല്ല.  ബഹുമരോനലപ്പെട കഡരോ.  ടനി.  എയ.  കതരോമസഫ
ഐസകേഫ  ബഡ്ജറഫ  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുലണങ്കനില്  അതഫ  പൂരണ്ണമരോയയ  നടപ്പെരോക്കുയ
എന്നതഫ അനഭവതനിലന അടനിസരോനതനില് നമുക്കഫ  പറയരോന് സരോധനിക്കുയ.  കേഴനിഞ്ഞ
വരഷയ  20  കകേരോടനി  രൂപയരോണഫ  എയ.എല്.എ.-മരോരുലട ആസ്തനിവനികേസന  ഫണനിനഫ
ലെെഭനിചനിരുന്നതഫ.  ഈ  വരഷയ  അതഫ  25  കകേരോടനി  രൂപയരോയനി  വരദ്ധനിക്കരോന്
കപരോവകേയരോണഫ.  ഈ  ആശയയ ആദഗ്യമരോയനി മുകന്നരോട്ടുവചതഫ  2006-ലലെെ ബഡ്ജറനില്
ബഹുമരോനലപ്പെട കഡരോ.  ടനി.  എയ.  കതരോമസഫ  ഐസകേഫ തലന്നയരോണഫ.  വനിഷന്  2010
എന്ന നനിലെെയനില്  3  കകേരോടനി രൂപയയ മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ പരോകക്കജഫ എന്ന നനിലെെയനില്  15
കകേരോടനി  രൂപയയ  കചെരതഫ  18  കകേരോടനി  രൂപയരോണഫ  അന്നഫ  ഓകരരോ  എയ.എല്.എ.-
മരോരക്കുയ  അകദ്ദേഹയ  നല്കേനിയതഫ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേരോലെെതഫ  അതഫ
കപരുമരോറനി  ആസ്തനിവനികേസന  ഫണഫ  എന്ന  രതീതനിയനില്  20  കകേരോടനി  രൂപ  തന.
ഇകപ്പെരോള് ഞരോന് ഇവനിലട സൂചെനിപ്പെനിചതുകപരോലലെെ 25 കകേരോടനി രൂപ അഞ്ചുവരഷകതക്കഫ
നമുക്കഫ  ലെെഭനിചനിരനിക്കുകേയരോണഫ.  തതീരചയരോയയ  ഈ  കേരോരഗ്യയ  ജനപ്രതനിനനിധനികേലള
സയബന്ധനിചനിടകതരോളയ ഏലറ ആശശരോസകേരമരോണഫ. അധനികേ വനിഭവ സമരോഹരണതനിലന
കേരോരഗ്യതനില് നനിരകദ്ദേശനിക്കലപ്പെടനിട്ടുള്ള ചെനിലെെ കേരോരഗ്യങ്ങള് ഉകദഗ്യരോഗസരക്കഫ ഇഷയകപരോലലെെ
വഗ്യരോഖഗ്യരോനനിക്കരോന്  സരോധനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലെെരോകുയ  എലന്നരോരു  ഭയപ്പെരോടുണഫ.  ഈ
ബഡ്ജറനില്  പ്രഖഗ്യരോപനിചനിട്ടുള്ള  ഒറതവണ  തതീരപ്പെരോക്കല്  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള  ചെനിലെെ
കേരോരഗ്യങ്ങള്  ഉകദഗ്യരോഗസര  മുടനിനരോരനിഴ  കേതീറനി  പരനികശരോധനിചഫ  വഗ്യരോപരോരനികേലള
ഉപദവനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലെെരോക്കുന എനള്ളലതരോരു വസ്തുതയരോണഫ.  വഗ്യരോപരോര സരോപനങ്ങളനില്
കേയറനി  ലതളനിവകേളനില്ലരോലത  അനരോവശഗ്യമരോയനി  ലറയ്ഡഫ  നടതരോന്  ഉകദഗ്യരോഗസലര
അനവദനിക്കുകേയനില്ലരോലയനകൂടനി  ബഹുമരോനലപ്പെട  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി വഗ്യക്തമരോക്കനിയനിട്ടുണഫ.
ബഡ്ജറഫ  പ്രസയഗതനിലലെെ ഖണനികേ  248-ല് പറയന്നതഫ  എയ.ആര.പനി.  കരഖലപ്പെടുതനി
പരോക്കറനിലെെരോക്കനി  വനില്ക്കുന്ന ആട,  റമദ  തുടങ്ങനിയ ഭക്ഷണ പദരോരതങ്ങള്ക്കഫ  5
ശതമരോനയ  ടരോകഫ  ഏരലപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന  എന്നരോണഫ.  ഒകന്നരോ  രകണരോ  മൂകന്നരോ
കേനികലെെരോഗരോയ  വരോങ്ങുന്ന  സരോധരോരണ  ഉപകഭരോക്തരോക്കലള  സയബന്ധനിചനിടകതരോളയ
ഇലതരോരു  പ്രശമരോകേരോന്  സരോധഗ്യതയനില്ല.  പകക്ഷ  ചെരോക്കഫ  കേണക്കനില്  വരോങ്ങുകമ്പരോള്
അതുയ  പരോക്കഫഡഫ  കേകമ്മരോഡനിറനിയനില്  വരുകമരോ  എനള്ള  സശരോഭരോവനികേമരോയനിട്ടുള്ള
സയശയയ ഉകദഗ്യരോഗസരക്കുണരോകേരോനള്ള  സരോധഗ്യതയണഫ.  അതുലകേരോണഫ  അക്കരോരഗ്യതനില്
ഒരു കരോരനിഫനികക്കഷന് ആവശഗ്യമരോണഫ എലന്നനനിക്കഫ കതരോനന.  അതുകപരോലെെതലന്ന
മൂലെെഗ്യവരദ്ധനിത  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളരോയ  ചെക്ക  കപരോലുള്ള,  നമ്മുലട  നരോടനില്  കവസരോയനികപ്പെരോകുന്ന
ഭക്ഷണ പദരോരതങ്ങളലട  കേരോരഗ്യതനില് ശക്തമരോയ നനിലെെപരോടുകേള് സശതീകേരനിക്കരോനയ
ഈ ബഡ്ജറനില് വനിഭരോവനയ ലചെയ്യുന എന്നതഫ സകന്തരോഷമുള്ള കേരോരഗ്യമരോണഫ. 
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മറ ചെനിലെെ കേരോരഗ്യങ്ങള്കൂടനി സൂചെനിപ്പെനികക്കണതഫ ആവശഗ്യമരോലണനള്ളതു ലകേരോണഫ
അതുകൂടനി  സൂചെനിപ്പെനിക്കരോന്  ആഗഹനിക്കുകേയരോണഫ.  ഇന്നലലെെ  ബഹുമരോനഗ്യരരോയ  പ്രതനിപക്ഷ
കനതരോവയ  ഒ.  രരോജകഗരോപരോലുയ  കൂടനി  ഐ.എസഫ.-ലനക്കുറനിച്ചുള്ള  പ്രശയ  സഭയനില്
ഉന്നയനിക്കുകേയണരോയനി. അതഫ അടനിയന്തരപ്രകമയമരോയനി ലകേരോണ്ടുവരരോതതനിനഫ കേരോരണയ
ഇറങ്ങനികപ്പെരോകുകമ്പരോള്  ശതീ.  ഒ.  രരോജകഗരോപരോലെെനിലനക്കൂടനി കൂകടണനിവരുയ,  അതഫ  പ്രശയ
സൃഷനിക്കുലമനള്ളതു ലകേരോണരോണഫ അലതരോരു സബ്മനിഷനനില് ഒതുക്കനി നനിരതനിയതഫ
എനള്ളലതരോരു  വസ്തുതയരോണഫ.  പകക്ഷ  അതഫ  വനിചെരോരനിചതുകപരോലലെെ  ലപരോടനിയനില്ല.
ബഹുമരോനലപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി  ശക്തമരോയ  രതീതനിയനില്തലന്ന  അതനിനഫ  മറുപടനി
നല്കേനിയനിട്ടുണഫ.  ബഡ്ജറഫ  മരോതമല്ല,  എല്ലരോ  കേരോരഗ്യങ്ങളനിലുയ  ഈ  ഗവണ്ലമനഫ
ശക്തമരോയ നനിലെെപരോടുകേള് സശതീകേരനിക്കുയ എനള്ളതനിലന ഏറവയ വലെെനിയ ലതളനിവരോണഫ
ഇന്നലലെെ ബഹുമരോനലപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി നനിയമസഭയനില് പറഞ്ഞതഫ.  നനിങ്ങള് ഓകരരോ
വനിഷയതനിലുയ എടുതനിട്ടുള്ള നനിലെെപരോടുകേള് പരനികശരോധനിചരോല് നമുക്കനിതഫ  മനസനിലെെരോക്കരോന്
സരോധനിക്കുയ.  ബഹുമരോനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതരോവ്  ആഭഗ്യന്തര  മനനിയരോയനിരുന്ന
കേരോലെെഘടതനില്  കകേരോഴനികക്കരോടഫ  ലഹഡഫ  കപരോസരോഫതീസനിലനയടുതഫ  സമരയ  ലചെയ
പ്രരോയപൂരതനിയരോകേരോത  ലപണ്കുടനികേളള്ലപ്പെലടയള്ളവരുലട  കപരനില്  'ഡഗൗണ്
ഡഗൗണ് ഹനിനസരോന്' എന്ന മുദരോവരോകേഗ്യയ മുഴക്കനിലയന്നഫ എഫഫ.ഐ.ആര. ഇടഫ രരോതനി
പനണര  മണനിക്കഫ  മജനികസടനിലന  മുന്നനില്  ഹരോജരരോക്കനി  ജയനിലെെനിലെെടച
സയഭവമുണരോയനി.  യഥരോരതതനില് ഒരു സമുദരോയതനിലന കപരനില് അനരോവശഗ്യമരോയ
ചെരചകേള് ഉണരോക്കുന്നതനിനകവണനിയള്ള ശമതനിലന ഭരോഗമരോയനിടരോണഫ ഇതുകപരോലലെെ
ഇല്ലരോത  കേരോരഗ്യങ്ങള്  പറഞ്ഞഫ  കുടനികേലള  ജയനിലെെനിലെെടചതഫ.  ഈ  കുടനികേള്  സമരയ
ലചെയതഫ ലസന്ട്രെല് യണനികവഴ് സനിറനിയനില് ഉണരോയ ചെനിലെെ വനിഷയങ്ങലള സയബന്ധനിചരോണഫ.
ലജ.എന്.യ.-ല് ഉണരോയ വനിഷയങ്ങളയ ഇതുകപരോലലെെതലന്നയരോണഫ.  ലജ.എന്.യ.-ല്
ഇല്ലരോത  മുദരോവരോകേഗ്യങ്ങള്  വനിളനിച്ചു  എനപറഞലകേരോണരോണഫ  ചെനിലെെ  പ്രശങ്ങള്
സൃഷനിചഫ അവനിലട വലെെനിയ കകേരോലെെരോഹലെെമുണരോക്കനിയതഫ.  അതുകപരോലലെെയരോണഫ നനിങ്ങള്
എകപ്പെരോഴുയ  ലചെയ്തുലകേരോണനിരുന്നതഫ  എന്നലതരോരു  വസ്തുതയരോണഫ.  ഇവനിലട  ലലെെറര
കബരോയബഫ കകേസനിലനക്കുറനിച്ചുയ അതഫ റകേകേരോരഗ്യയ ലചെയ രതീതനിലയക്കുറനിച്ചുയ  നമുക്കറനിയരോയ.
തനിരുവനന്തപുരതഫ  വനിമരോനതനില്  കബരോയബവച  കകേസനിലന  സയബന്ധനിച്ചുയ
അതനിലന  അകനശഷണലതക്കുറനിച്ചുയ  നമുക്കറനിയരോയ.  അതുകപരോലലെെ  ആനകേരോലെെനികേ
പ്രസനിദ്ധതീകേരണങ്ങളനില് ചെനിലെെ എയ.എല്.എ.-മരോരുലടയയ കനതരോക്കന്മരോരുലടയയ ഇ-
ലമയനില്  കചെരോരതന  എനപറഞലകേരോണ്ടുണരോയ  ഒരു  കകേസനിലന  സയബന്ധനിചഫ
എലന്തല്ലരോയ കകേരോലെെരോഹലെെങ്ങളരോണഫ നമ്മുലട നരോടനിലുണരോയനിട്ടുള്ളതഫ. ഒരു സമുദരോയലത
മുള്മുനയനില് നനിരതരോനള്ള പരനിശമമരോണഫ പലെെകപ്പെരോഴുയ നടന്നനിട്ടുള്ളതഫ. കകേരോഴനികക്കരോടഫ
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ലെെതീഗഫ  കനതരോക്കനരോര  എല്ലരോ  മതസയഘടനകേളലടയയ  കയരോഗയ  വനിളനിച്ചു.  അതനിലുയ
എല്ലരോവലരയയ  വനിളനിചനില്ല.  ചെനിലെെ  ആളകേലള  അവരതലന്ന  തതീവ്രവരോദനികേളരോക്കനി മരോറനി
നനിരതനിയനിരനിക്കുകേയരോണഫ.  എനനിക്കഫ  അവകരരോടഫ  പറയരോനള്ളതഫ  ഒരനിക്കലുയ  നമുക്കഫ
സശന്തമരോയനി  തതീരക്കരോന്  കേഴനിയന്ന  ഒരു  വനിഷയമല്ല  ഇതഫ.  എല്ലരോ  സമൂഹലതയയ
ഒന്നരോയനിക്കൂടനിലകേരോണഫ ഇടതുപക്ഷയ ലചെയ്യുന്നതുകപരോലലെെയള്ള ഒരു സമതീപനയ സശതീകേരനിച്ചുലവങ്കനില്
മരോതകമ  ഈ  പ്രതനിസന്ധനിയനില്നനിന്നഫ  കേരകേയറരോന്  സരോധനിക്കുകേയള.  ഇങ്ങലന
പ്രകതഗ്യകേയ പ്രകതഗ്യകേമരോയനി കയരോഗയ വനിളനിചഫ പ്രശങ്ങള് സൃഷനിക്കുന്നതനിന പകേരയ ലപരോതു
സമൂഹലത  ഒന്നരോയനി  നനിരതനിലക്കരോണഫ  മുകന്നരോട്ടുകപരോകേരോന്  നമുക്കഫ  സരോധനിക്കണയ.
കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ ബഹുമരോനലപ്പെട മണ്ണരോരക്കരോടഫ എയ.എല്.എ. അകദ്ദേഹതനിലന നനികയരോജകേ
മണലെെതനിലലെെ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പുമരോയനി  ബന്ധലപ്പെട  ചെനിലെെ  പരരോമരശങ്ങള്  ഇവനിലട
ഉന്നയനിക്കുകേയണരോയനി. എ. പനി. അബൂബക്കര മുസലെെനിയരോര എകന്തരോ ലചെയ്തുലവന്നരോണഫ
അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞതഫ.  മണ്ണരോരക്കരോടഫ  നനികയരോജകേ  മണലെെതനില്  കപരോയനി  എ.  പനി.
അബൂബക്കര  മുസലെെനിയരോര  ഒരനിക്കലുയ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെഫ  പ്രചെരണതനില്  പലങ്കടുതനിടനില്ല.
അവനിലട  ഒരു  കുടുയബകയരോഗതനിലുയ  പലങ്കടുതനിടനില്ല.  ഇഗൗ  നനിയമസഭയനിലെെനില്ലരോത
എ.  പനി.  അബൂബക്കര  മുസലെെനിയരോലര  സയബന്ധനിചരോണഫ  പറഞ്ഞതഫ,  തങ്ങലള
സയബന്ധനിച്ചുയ  നമുക്കഫ  പറയരോയ.   ലകേരോടുവള്ളനിയനില്  വന്നഫ  എല്ലരോ  വതീടുകേളനിലുയ
കുടുയബകയരോഗങ്ങള് കചെരന്നഫ മഴയ്ക്കുകവണനി പ്രരോരതനിക്കരോനരോലണന്നഫ പറഞ്ഞഫ സ്ത്രതീകേലള
വനിളനിച്ചുവരുതനി  തങ്ങള്  പ്രസയഗനിചനിടഫ  മഴയയ  ലപയനില്ല,  കവരോട്ടുയ  കേനിടനിയനില്ല.
അതുലകേരോണരോണഫ ശതീ. കേരോരരോടഫ റസരോഖഫ ഇവനിലടയനിരനിക്കുന്നതഫ. ശതീ. കേരോരരോടഫ റസരോഖഫ
ലകേരോടുവള്ളനി നനികയരോജകേമണലെെതനില് നനിനയ വനിജയനിചരോണഫ വന്നതഫ.  മുസലെെനിയരോര
പറഞ്ഞതഫ  നടന്നനിടനിലല്ലങ്കനില്  തങ്ങള്  പറഞ്ഞതുയ  നടന്നനിടനില്ല.  ഞരോനനിവനിലട
ഇരനിക്കുനണഫ,  ബഹുമരോനഗ്യരരോയ  തനിരുവമ്പരോടനി  എയ.എല്.എ.-യയ  ലകേരോടുവള്ളനി
എയ.എല്.എ.-യയ  ഇവനിലട  ഇരനിക്കുനണഫ.  അതുലകേരോണഫ  അനരോവശഗ്യമരോയ
വരോദപ്രതനിവരോദങ്ങലളരോനയ  ആവശഗ്യമനില്ല.  ഇങ്ങലനയള്ള  വനിഷയങ്ങള്ക്കപ്പുറയ
ബഹുമരോനലപ്പെട മുഖഗ്യമനനി ഇന്നലലെെ പറഞ്ഞതുകപരോലലെെ പ്രശങ്ങലള നമുലക്കരോന്നരോയനി
അതനിജതീവനിക്കരോന്  സരോധനിക്കണലമന്നരോണഫ  എനനിക്കഫ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുവരോനള്ളതഫ.
ഡനിഫഫ തതീരനിയയലട കകേസനിലനപ്പെറനി  ഇന്നഫ  പറഞ്ഞകല്ലരോ.  മലെെപ്പുറയ ജനില്ലയനില് ഒരുപരോടഫ
അന്ധവനിശശരോസങ്ങളയ  അനരോചെരോരങ്ങളലമരോലക്ക  നടക്കുനലണന്നരോണഫ  പറയന്നതഫ.
ബഹുമരോനലപ്പെട  മനനിയലട  കനതൃതശതനില്  ആദഗ്യയ  തലന്ന  കപരോയതഫ
പരോണക്കരോകടക്കരോണഫ.  അവനിലട  കപരോയനി  കേരോരഗ്യങ്ങള്  കബരോദ്ധഗ്യലപ്പെടുതനിയകപ്പെരോള്
അകദ്ദേഹതനിനതഫ കബരോദ്ധഗ്യലപ്പെട്ടു.  നല്ല വനിഷയയ തലന്ന എന്നഫ സൂചെനിപ്പെനിച്ചുലകേരോണഫ
ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന പനിന്തരോങ്ങനിലക്കരോണഫ ഞരോന് അവസരോനനിപ്പെനിക്കുന.
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ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജരോസഫഫ:  സര,  യരോഥരോരതഗ്യകബരോധമനില്ലരോത  ഇഗൗ
ബഡ്ജറനിലന  ഞരോന്  എതനിരക്കുകേയരോണഫ.  കഡരോ.  ടനി.  എയ.  കതരോമസഫ  ലഎസകേഫ
ഇകക്കരോണമനിസരോയ  ധനകേരോരഗ്യമനനിയരോണഫ.  പകക്ഷ  ഒരു  ഇകക്കരോണമനിസഫ
പരോലെെനികക്കണ  രരോഷതീയ  സതഗ്യസന്ധത  അങ്ങഫ  പരോലെെനിച്ചുകേരോണുന്നനില്ല.  ഇഗൗ
ബഡ്ജറനിലന  മുഖമുദ  political  and  economic  dishonesty  ആണഫ.  ഞങ്ങള്
എകന്തരോ  വലെെനിയ  പരോപയ  ലചെയ്തുലവനയ  കകേരളലത  വലെെനിയ  സരോമ്പതനികേ
പ്രതനിസന്ധനിയനിലെെരോക്കനിലയനമരോണഫ  അങ്ങഫ  പറയന്നതഫ.  അതനിനകവണനി  ഒരു
ധവളപതയ ലകേരോണ്ടുവന.  ഇഗൗ  ധവളപതതനിലന  para 1.1.4-ല് അങ്ങഫ പറയന്നതഫ  -
''Three  dimensions  of  the  annual  plan  that  has  in  no  small  measure,
contributed to this fiscal situation are the following:  one, the original plan
size  itself  was  fixed  beyond  what  the  State  could  afford  each  year.''
പദ്ധതനികേള്  സയസരോന  ഗവണ്ലമനനിലന  സരോമ്പതനികേകശഷനിക്കപ്പുറമരോലണന്നഫ
പറയന. അങ്ങലനയരോലണങ്കനില് അങ്ങഫ എന്തുലകേരോണരോണഫ ഞങ്ങളലട പരോന് യരോലതരോരു
മരോറവമനില്ലരോലത അയഗതീകേരനിചലതന്നഫ വഗ്യക്തമരോക്കണയ.  ഇതഫ  ഞങ്ങളലട പരോനനിനള്ള
അയഗതീകേരോരമരോണഫ. Balance in Current Revenues വച്ചുമരോതകമ പരോന് തയ്യരോറരോക്കുകേയള
എന്നരോണഫ പറയന്നതഫ.  കകേരളയ കപരോലലെെ ലനഗറതീവഫ ബനി.സനി.ആര. ഉള്ള സയസരോനയ,
ആ  രതീതനിയനില്  പരോന്  തയ്യരോറരോക്കരോന്  കപരോയരോല്  നമുക്കഫ  പദ്ധതനിയണരോകുകമരോ;
പുകരരോഗതനിയണരോകുകമരോ?   ആ  സങ്കലകതരോടഫ  ഞങ്ങള്  കയരോജനിക്കുന്നനില്ല.  അങ്ങഫ
ഞങ്ങളലട  നനിലെെപരോടഫ  അയഗതീകേരനിചതനില്  സകന്തരോഷയ.  രണരോമലത  കേരോരഗ്യയ-
Schemes were announced in the Budget that had no resources to finance
them.  The expenditure incurred on them place enormous strains on the
Budget.  അങ്ങഫ  എന്തരോണഫ  ലചെയനിരനിക്കുന്നതഫ.  ഞരോന്  എയ.എല്.എ.  ആയനിടഫ
ഇകപ്പെരോള്  34  ലകേരോല്ലമരോയനി.   ഇനവലര  ഇഗൗ  സഭയനില്  ലചെയ്യരോത  രതീതനിയനില്,
ബഡ്ജറനില് പണയ മരോറനിവയരോലത മലറകന്തരോ വരുമരോനയ സശപയ കേണ്ടുലകേരോണഫ അങ്ങഫ
പദ്ധതനി  പ്രഖഗ്യരോപനിക്കുകേയരോണഫ.  റവനമ്യൂ  വരുമരോനലമടുക്കുയ,  പദ്ധതനി  പ്രഖഗ്യരോപനിക്കുയ,
പണയ  മരോറനിവയ്ക്കുയ  അങ്ങലനയരോണഫ  ഇഗൗ  കേരോലെെമതയയ  ലചെയ്തുവന്നനിരുന്നതഫ.
അങ്ങനിവനിലട പുതനിയ എയ.എല്.എ.-മരോലര കേബളനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയരോണഫ,  പ്രഖഗ്യരോപനിച
12,000  കകേരോടനി  രൂപയലട  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  പദ്ധതനികേള്ക്കുള്ള  ഫണഫ
ബഡ്ജറനിലുകണരോ?   ഒരു  ലലപസലയങ്കനിലുയ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുകണരോ;
Infrastructure  Development  Board  ഉണരോക്കനി  ഫണഫ  സമരോഹരനിക്കുലമന്നരോണഫ
പറയന്നതഫ.  ഈ പദ്ധതനി embryonic stage-ല് ആണഫ.  ഇതനിലന ആകഫ കഭദഗതനി
ലചെയ്യരോന് കപരോകുനലവന്നഫ പറഞ. നല്ല കേരോരഗ്യയ, ലചെയ്യലട. മരോണനി സരോര പറഞ്ഞതുകപരോലലെെ
ഇതഫ  അക്ഷരരോരതതനില്  മലെെരലപ്പെരോടനിക്കരോരലന  സശപയ  തലന്നയരോണഫ.  ഇല്ലരോത
പദ്ധതനി കേണ്ടുലകേരോണഫ;  ഇല്ലരോത സമ്പതഫ കേണ്ടുലകേരോണഫ പണയ മരോറനിവചഫ  പദ്ധതനികേള്
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പ്രഖഗ്യരോപനിക്കുന്നതഫ  ഇഗൗ  സഭകയരോടുള്ള  വലെെനിയ  dishonesty  ആണഫ.  1475  കകേരോടനി
രൂപയലട പരോലെെങ്ങള്, 150 കകേരോടനി രൂപയലട ലലഫ്ലെെ ഓവറുകേള്, 40 കകേരോടനി രൂപയലട
അണര  പരോകസജഫ,  2800  കകേരോടനി  രൂപയലട  കറരോഡുകേള്-ഇതനിലനരോലക്ക  ഒരു
ലലപസലയങ്കനിലുയ  ബഡ്ജറനില്  മരോറനിവചനിട്ടുകണരോ?   അങ്ങഫ  ലചെയ മലറരോരു  വലെെനിയ
ക്രൂരത, ശതീ. വനി.  ഡനി.  സതതീശന് ഇന്നലലെെ ചൂണനിക്കരോടനി.  ബഡ്ജറനിലലെെ  para 55-ല്
പറയന്നതഫ -  മനസനിലെെരോകക്കണ്ടുന്ന ഒരു കേരോരഗ്യയ, കേനിഫ്ബനി സമരോഹരനിക്കുന്ന പണയ ഒരു
കേരോരണവശരോലുയ  സരക്കരോര  ഖജനരോവനില്  നനികക്ഷപനിക്കുകേകയരോ  ഡനിപ്പെരോരടഫലമനകേള്
വഴനി  ലചെലെെവഴനിക്കുകേകയരോ  ഇല്ല  എന്നതരോണഫ.  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  ലചെകയ്യണ
പ്രവൃതനികേള്ക്കു കവണനിയള്ള പണയ മരോറനിവചനിടഫ  പനിപനി..ഡബത്യുഡബത്യു..ഡനിഡനി.-ക്കഫ  ലകേരോടുക്കനില്ല
എന പറയന്നതഫ  ശരനിയരോകണരോ?  time  tested-ഉയ  well established-ഉയ  ആയ
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  സയവനിധരോനലത മറനികേടനലകേരോണഫ മലറകന്തരോ രതീതനിയനില്  കേണഫ
ലപരോതുമരരോമതഫ  പണനികേളലട  പണയ  ലചെലെെവഴനിക്കരോന്  കപരോകുന്നതഫ  ശരനിയരോയ
നടപടനിയല്ല. പണയ കേലണതനലവങ്കനില് ആവശഗ്യമരോയ ഫണഫ പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ക്കഫ
ലകേരോടുക്കണയ. അതുകപരോലലെെ  അങ്ങഫ  പറയന്ന  മലറരോരു  കേരോരഗ്യയ,  ഇവനിലട  വലെെനിയ
സരോമ്പതനികേ  പ്രതനിസന്ധനിയണരോലയന്നരോണഫ. ഗള്ഫനിലലെെ  സരോമ്പതനികേമരോന്ദഗ്യയ,
നരോണഗ്യവനിള  തകേരച എന്നതീ നനിയനണരോതതീതമരോയ കേരോരണങ്ങളരോല് കകേരളതനില്
വരുമരോന കചെരോരചയണരോയനിട്ടുണഫ. ഇഗൗ കേരോരണങ്ങലളല്ലരോയ ഉണരോയനിട്ടുയ ഞങ്ങള് 80%
Additional  Resource  Mobilization  സമരോഹരനിച്ചു.  പകക്ഷ  അങ്ങഫ  എന്തരോണഫ
ലചെയതഫ.  അങ്ങഫ  2005-06-ല്  ചുമതലെെകയല്ക്കുകമ്പരോള്  കകേരളതനിലന  ലപരോതുകേട
ബരോദ്ധഗ്യത  45929  കകേരോടനി  രൂപ,  അധനികേരോരലമരോഴനിയകമ്പരോള്  88887  കകേരോടനി  രൂപ.
5  ലകേരോല്ലയ  ലകേരോണഫ  കകേരളതനിലന  കേടബരോദ്ധഗ്യത  വരദ്ധനവഫ  93%.   ഇകത
കേരോലെെയളവനില്   25671  കകേരോടനി  രൂപയരോയനിരുന്ന  ആഭഗ്യന്തര  കേടയ  56288  കകേരോടനി
രൂപയരോയനി,  വരദ്ധനവഫ 119%.  കകേരളലത അങ്ങഫ കേടലക്കണനിയനിലെെരോക്കനി. 2011-ല്
കകേന്ദ്ര  പരോനനിയഗഫ  കേമ്മതീഷന് അവതരനിപ്പെനിച റനികപ്പെരോരടനസരനിചഫ  ഇന്തഗ്യയനിലലെെ മൂന്നഫ
സയസരോനങ്ങള്  കേടലക്കണനിയനിലെെരോണഫ.  ഒന്നഫ  കകേരളയ,  രണഫ  പഞ്ചേരോബഫ,  മൂന്നഫ
ബയഗരോള്.  അഞ്ചേഫ ലകേരോല്ലക്കരോലെെയ ലകേരോണഫ  കകേരളലത കേടലക്കണനിയനിലെെരോക്കനിയരോണഫ
അധനികേരോരലമരോഴനിഞ്ഞതഫ. ഞങ്ങള് അതനിനഫ പരനിഹരോരയ കേലണതനി. കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചു
ലകേരോല്ലക്കരോലെെമുണരോയ  വമ്പനിച  വനികേസന  മുകന്നറലത  സയബന്ധനിചഫ  കേഴനിഞ്ഞ
നനിയമസഭയനിലുണരോയനിരുന്ന എയ.എല്.എ.-മരോരക്കഫ അറനിയരോയ.  സമരോനതകേളനില്ലരോത
വമ്പനിച  വനികേസനങ്ങള്  കകേരളതനിലുണരോയനികല്ല.  ഇവനിലട  ഫ്ലെെരോഗ്ഷനിപ്പെഫ  കപ്രരോഗരോമുകേള്;
എല്ലരോയ  സമയതനിനഫ  പൂരതനിയരോകേരോന് കപരോകുന.   കേണ്ണൂര വനിമരോനതരോവളയ,  ലകേരോചനി
ലമകട്രെരോ ലറയനില്, വനിഴനിഞ്ഞയ തുറമുഖയ-ഇലതല്ലരോയ ആരയഭനിചഫ പൂരതനിയരോയനിലക്കരോണനിരനിക്കുന.
ഇതുമരോതമരോകണരോ?  അങ്ങഫ  ആവനിഷ്കരനിച ഒന്നരോയ  മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ പരോകക്കജഫ,   കകേരള
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വനിഷന് 2010 തുടങ്ങനിയവയ്ലക്കരോലക്ക ആരരോണഫ പണയ ലകേരോടുതതഫ. ആ ബരോദ്ധഗ്യത
മുഴുവന് ലകേരോടുതതഫ ശതീ. ലകേ. എയ. മരോണനിയയ കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനമരോണഫ.  അങ്ങഫ
അതഫ കേരോണരോലത കപരോകേരുതഫ. ഒന്നരോയ മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ പരോകക്കജനില് ഫണഫ ലകേരോടുതതഫ
ഭരണകേക്ഷനിക്കു  മരോതമരോയനിരുന,  പ്രതനിപക്ഷതനിന  ലകേരോടുതനില്ല.  ഞങ്ങളലട
കേരോലെെതഫ  ശതീ.  ലകേ.  എയ.  മരോണനി  ധനകേരോരഗ്യ  മനനിയരോയതനിനകശഷയ  141
എയ.എല്.എ.-മരോരക്കുയ  5  കകേരോടനി  രൂപ  അസറഫ  ഫണഫ  ലകേരോടുത.   വഗ്യതഗ്യരോസയ
വരുതരോലത  4  ലകേരോല്ലവയ  ലകേരോടുതതനിലന  ഫലെെമരോയനി  വലെെനിയ  സരോമ്പതനികേ
ബരോദ്ധഗ്യതയണരോയനി.  വരുമരോനയ  മരോതയ  കനരോക്കനി  ലചെലെെവഴനിക്കരോന്  കപരോയരോല്
കകേരളതനിലന വനികേസനയ  തകേരരോറനിലെെരോകുയ.   അതുലകേരോണ്ടുതലന്നയരോണഫ  വരുമരോനയ
എന്തരോലണങ്കനിലുയ  വനികേസനയ  മുടങ്ങരോലത  നടതവരോന്  നനിശ്ചയനിചതഫ.  പുതനിയ
തരോലൂക്കുകേള്,  പുതനിയ  വനികല്ലജുകേള്,  ജനറല്  ആശുപതനികേള്,  ജനില്ലരോ
ആശുപതനികേള്, തരോലൂക്കഫ ആശുപതനികേള്, ലമഡനിക്കല് കകേരോകളജുകേള്,  ബനി.എയ. &
ബനി.സനി.-ലചെയ  കറരോഡുകേളലട  ശയഖലെെ  ഇലതല്ലരോമുണരോയകപ്പെരോള്  സരോമ്പതനികേ
ബരോദ്ധഗ്യതയണരോയനി.  അധനികേരോരലമരോഴനിയകമ്പരോള് കകേരളതനില് ഭരണതടരചയണരോകുലമന്നരോണഫ
ഞങ്ങള് കേരുതനിയതഫ. മടങ്ങനിവന്നരോല് സരോമ്പതനികേ പ്രയരോസങ്ങള് പരനിഹരനിക്കരോലമനള്ള
വനിശശരോസയ  ഞങ്ങള്ക്കുണരോയനിരുന.  അങ്ങഫ  പറയന്നതുകപരോലലെെ  ഇവനിലട  സരോമ്പതനികേ
പ്രതനിസന്ധനിയനില്ല.  സരോമ്പതനികേ  പ്രയരോസമുണഫ;  ബദ്ധനിമുട്ടുണഫ.  അതഫ  മറനികേടക്കരോന്
സരോധനിക്കണയ.   അങ്ങഫ  സരോയസ്കരോരനികേ  വകുപ്പെനിനകവണനി ഒരു പദ്ധതനി  പ്രഖഗ്യരോപനിച്ചു.
കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനില്  ശതീ.  ഉമ്മന്  ചെരോണനി  പ്രഖഗ്യരോപനിച  പദ്ധതനികേളണരോയനിരുന.
അതനില്  ചെനിലെെതഫ  ഉള്ലപ്പെടുതനിയനിട്ടുണഫ,  ചെനിലെെതഫ  ഉള്ലപ്പെടുതനി  കേരോണുന്നനില്ല.
ലലവകലെെരോപ്പെനിള്ളനി സ്മരോരകേയ, മലെെപ്പുറലത ചെരനിത മമ്യൂസനിയയ, പരോലെെരോയനിലലെെ മന്നയ സഡനി
ലസനര,  ജവഹര ബരോലെെഭവനകേള്,  വനി.  ടനി.  സ്മരോരകേയ,  കകേളപ്പെജനി സ്മരോരകേയ,  സതഗ്യന്
സ്മരോരകേയ, ഗുരു ലചെങ്ങന്നൂര സ്മരോരകേയ, കുടനികയറ മമ്യൂസനിയയ, ലലവക്കയ മുഹമ്മദഫ ബഷതീര
സ്മരോരകേയ തുടങ്ങനിയ പദ്ധതനികേള്ക്കഫ ശതീ.  ഉമ്മന്ചെരോണനി അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനില്
മരോറനിവച  ഫണഫ   അനവദനിക്കുകമരോലയന്നഫ   പറയണയ.  അതല്ല  അതഫ  കവലണന്നഫ
വയ്ക്കുകേയരോകണരോ.  ദയവരോയനി  കവലണന്നഫ  വയരുതഫ.  ഇഗൗ  സരോയസ്കരോരനികേസരോപനങ്ങലളല്ലരോയ
കകേരളതനിലന ലപരോതുവരോയ സമ്പതരോണഫ.  അതുലകേരോണ്ടുതലന്ന കേഴനിഞ്ഞ സരക്കരോര
അനവദനിച  പണയ  അനവദനിക്കണലമന്നഫ  പറഞലകേരോണഫ  ദതീരഘവതീക്ഷണമനില്ലരോത
ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന ഞരോന് എതനിരക്കുകേയരോണഫ. 

ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  സര,  ബഹുമരോനഗ്യനരോയ  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി
കഡരോ.  ടനി.  എയ.  കതരോമസഫ  ലഎസകേഫ  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിച പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറഫ
പ്രസയഗലത  ഏലറ  സകന്തരോഷകതരോലടയയ  അതനികനക്കരോകളലറ  അഭനിമരോനകതരോലടയയ
സശരോഗതയ ലചെയ്യുകേയരോണഫ. വനിയരപ്പെനിലന വനിലെെ അറനിയന്നതുയ മരോനഷനികേമുഖമുള്ളതുമരോയ
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ഒരു ബഡ്ജറരോണനിതഫ. ഏലറ സരോമ്പതനികേ പ്രതനിസന്ധനിയള്ള സമയതരോണഫ ബഹുമരോനഗ്യനരോയ
ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇഗൗ  ചുമതലെെ  ഏലറടുതതഫ.  ധവളപതതനിലൂലട  അതഫ
കകേരളതീയ  സമൂഹതനിനഫ  കബരോദ്ധഗ്യമരോയനി.  എന്നരോല്  എല്.ഡനി.എഫഫ.  സരക്കരോര
ബഹുമരോനഗ്യനരോയ മുഖഗ്യമനനി പനിണറരോയനി  വനിജയലന കനതൃതശതനില് ഇചരോശക്തനികയരോലട
ഒരുലെെക്ഷയ  കകേരോടനി  രൂപ  സയസരോനതഫ  മുതല്മുടക്കനി  കകേരളതനിലന  മുരടനിപ്പെഫ
മറനികേടക്കരോനള്ള നനിരകദ്ദേശമരോണഫ  ബഡ്ജറനിലൂലട  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതഫ.  ഇതനിലന
ജനങ്ങള് ഏലറ  സകന്തരോഷകതരോലടയരോണഫ  കേരോണുന്നതഫ.  നമ്മുലട  നരോടനില് സരോധരോരണ
പറയരോറുണഫ,  അമ്മമരോലരകപ്പെരോലലെെ  ഏറവയ  അനകേരണതീയമരോയനി  കുടനികേലള  കനരോക്കുന്നതഫ
കേരോക്കയരോലണന്നഫ.  വളലര  സൂക്ഷ്മതകയരോലട  കേരോലെെരോവസ  കനരോക്കനി  കൂടുണരോക്കുയ.
അതനിലന  കൂടനിനപറനിയ  രതീതനിയനിലുള്ള കേമ്പഫ,  ഇലെെകേള്  എന്നനിവ  കശഖരനിച്ചുവചഫ
അവനിലട മുടയനിടഫ കുഞ്ഞഫ വനിരനിഞ്ഞതനിനകശഷയ അതനിനകവണ്ടുന്ന ഭക്ഷണയ നല്കേനി
പറക്കരോനള്ള സയവനിധരോനലമരോരുക്കുന. കേരോക്ക കുഞ്ഞനിലന സയരക്ഷനിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മതയരോണഫ
ബഹുമരോനഗ്യനരോയ ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി നമ്മുലട കുടനികേള് മുതല് വകയരോവൃദ്ധനരോര
വലരയള്ളവരുലട  സയരക്ഷണതനിനകവണനി  ഇഗൗ  ബഡ്ജറഫ  പ്രസയഗതനിലൂലട
കേരോണനിചനിട്ടുള്ളതഫ.  വനില്പ്പെന നനികുതനിയലട  കചെരോരചയനിനതനില് എനനിക്കഫ  സൂചെനിപ്പെനിക്കരോനള്ളതഫ,
ഓണ്ലലലെെന്  കഡരോര  ലഡലെെനിവറനി  വനില്പ്പെനകേള്  കകേരളതനില്  വഗ്യരോപകേമരോണഫ.
ലചെറുപ്പെക്കരോര അലല്ലങ്കനില് വതീടുകേളനിലുള്ളവര കേടകേളനില് കപരോയനി    വരോകങ്ങണതനില്ലരോലയന്ന
നനിലെെയഫ  ഗുണനനിലെെവരോരമുള്ള എല്ലരോ  സരോധനങ്ങളയ  ഒരോണ്ലലലെെനരോയനി  വരോങ്ങുന്ന
സയവനിധരോനയ ഇന്നഫ ഇന്തഗ്യയനിലെെരോലകേ വഗ്യരോപകേമരോയണഫ.  ഓണ്ലലലെെന് ബനിസനിനസനില്
കകേന്ദ്ര ടരോകഫ ലെെഭനിക്കുനലണങ്കനില്കപ്പെരോലുയ കസറനിലന ഫണഫ ലെെഭനിക്കുന്നനില്ലരോലയന്ന ഒരു
പ്രശമുണഫ.  അതഫ  പരനിഹരനിക്കലപ്പെകടണതരോണഫ.   ബഡ്ജറഫ  ഭരോഗയ  2-ല് ലപന്ഷനമരോയനി
ബന്ധലപ്പെട  വനിഷയതനില്,  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനിലന  കവളകേളനിലുയ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെഫ
പ്രകേടനപതനികേയനിലുയ  അതനിലന  കേഗ്യരോമ്പയനിനകേളനിലുയ  ലപന്ഷന്  വതീടുകേളനില്
എതനിക്കുലമന്നഫ  എല്.ഡനി.എഫഫ.  പറഞ്ഞതരോണഫ.  വരോസ്തവതനില്  എതമരോതയ
ശരനിയരോയ പ്രചെരണമരോണഫ  എല്.ഡനി.എഫഫ.  നടതനിയലതന്നഫ  ലതളനിയനിക്കലപ്പെടുന്നതരോണഫ
സനി.  ആനഫ  എ.ജനി.-യലട  പുറതവന്ന  റനികപ്പെരോരട്ടുയ  ഇന്നലത  പത-മരോധഗ്യമങ്ങളനിലൂലട
വരോരതയരോയനി വന്ന റനികപ്പെരോരട്ടുയ. ഇക്കഴനിഞ്ഞ പഞ്ഞ മരോസയ ഉള്ലപ്പെലട ലെെക്ഷക്കണക്കനിനഫ
രൂപയരോണഫ  ലപന്ഷന് ലെെഭനികക്കണവരുലട  ലലകേകേളനികലെെക്കഫ  ലെെഭനിക്കരോലത കചെരോരന്നഫ
കപരോയലതന്നരോണഫ  അതുമരോയനി  ബന്ധലപ്പെടഫ  നമുക്കഫ  കേരോണരോന്  കേഴനിയന്നതഫ.
തതീരചയരോയയ  അതഫ  കുടനിശനികേയള്ലപ്പെലട  അവരുലട  ലലകേകേളനില്  എതനിക്കുലമന്നഫ
തതീരുമരോനനിച ഇഗൗ ഗവണ്ലമനഫ  ആരുലട  പക്ഷതനനില്ക്കുനലവന്നതനിലന  ലതളനിവരോയനി
നമുക്കഫ അതനിലന കേരോണരോന് കേഴനിയയ.  
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പരോരപ്പെനിടലമന്നതഫ  മനഷഗ്യലന  സശപമരോണഫ.  ഇ.എയ.എസഫ.  ഭവന  പദ്ധതനി,
എയ.എന്.  ലെെക്ഷയ വതീടഫ  പുനരുദ്ധരോരണ പദ്ധതനി ഇവലയല്ലരോയ കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫഫ.
ഗവണ്ലമനനിലന  കേരോലെെതഫ  തുടങ്ങനിയതരോണഫ.  അതഫ  മുകന്നരോട്ടുകപരോയനിരുനലവങ്കനില്
ഇതനിനകേയ  കകേരളയ  പരോരപ്പെനിട  പ്രശമനില്ലരോത  സയസരോനമരോയനി  മരോറുമരോയനിരുന.
അഞ്ചുവരഷയ  ലകേരോണഫ  കകേരളതനിലലെെ  പരോരപ്പെനിട  പ്രശതനിനഫ  പരനിഹരോരമുണരോക്കുലമന്നഫ
കഡരോ.  ടനി.  എയ.  കതരോമസഫ ലഎസകേഫ ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലൂലട അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയരോണഫ.
എല്ലരോവരുലടയയ സശപമരോണഫ  ഒരു വതീടഫ.  ആ വതീടനിലന പ്രശയ പരനിഹരനിക്കുന്നതനില്
ഇതകയലറ നനികഷധപരമരോയ സമതീപനയ എടുത യ.ഡനി.എഫഫ.  സരക്കരോര കപരോലലെെ
കവലറലയരോരു ഗവണ്ലമനയ ഇല്ല.  കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫഫ. ഗവണ്ലമനനിലന കേരോലെെതഫ
വതീടുപണനി തുടങ്ങനിവചവര, കേല്ലനിറക്കനിയവര, തറലകേടനിയവര, ചുമരുകേള് നനിരമ്മനിചവര
അങ്ങലന  നനില്ക്കുന  കകേരളതനില്  ഒകടലറകപ്പെര.  അവരുലട  പ്രശങ്ങള്ക്കഫ  ഇഗൗ
തതീരുമരോനതനിലൂലട  പരനിഹരോരയ  ഉണരോകുനലവന്ന  നനിലെെയനികലെെക്കഫ,  കേഴനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫഫ. ഗവണ്ലമനനിലന കേരോലെെതഫ വതീടുകേളയരന്ന ഓരമ്മകേള് വച്ചുലകേരോണഫ
ഇന്നഫ കകേരളതീയ സമൂഹയ ഇതനിലന സശരോഗതയ ലചെയ്യുകേയരോണഫ.

ഭക്ഷഗ്യസുരക്ഷ-സഗൗജനഗ്യ  കറഷന്  വനിപുലെെതീകേരനിക്കുലമന്നതഫ  ഏലറ
സശരോഗതരോരഹമരോണഫ.  വനിലെെക്കയറതനിലന ലകേടുതനിയനില്ലപ്പെടഫ ഇന്തഗ്യയനിലലെെ ജനങ്ങള്
ലപരോറുതനിമുട്ടുകമ്പരോള്  ഇതരലമരോരു  സമതീപനവമരോയനി  കകേരളതനിനഫ  കപരോകേരോന്
കേഴനിഞ്ഞനിലല്ലങ്കനില്   ദരോരനിദഗ്യയ,  പടനിണനി  മരണയ  എന്നനിവയണരോകുയ.  പ്രകതഗ്യകേനിചഫ
കേരോരഷനികേ  വനിളകേളലട  തകേരചയലട  അടനിസരോനതനില്  ആയനിരങ്ങള്  മരനിച
ഓരമ്മകേള്  നമ്മുലട  മുമ്പനിലുണഫ.  അതനിനഫ  പരനിഹരോരമുണരോക്കനിയതഫ  കേഴനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനരോണഫ.   കകേരളതനില്  പടനിണനിമൂലെെയ  ഒരു  മനഷഗ്യനയ
മരനിക്കരോന്  പരോടനില്ല  എന്നതനിലന  അടനിസരോനതനില്  സഗൗജനഗ്യ  കറഷന്
വഗ്യരോപകേമരോക്കുനലവന്നതഫ  ഏലറ  സകന്തരോഷകതരോടുകൂടനി  കേരോണുവരോന്  കേഴനിയയ.
സനിവനില്  സലലപസനിലന  വനിപണന  ശരോലെെകേള്  വഴനി  നനിശ്ചയനിക്കലപ്പെട  എണ്ണയ
അവശഗ്യ ഭക്ഷഗ്യവസ്തുക്കള്ക്കഫ അഞ്ചുവരഷയ വനിലെെ വരദ്ധനിപ്പെനിക്കനില്ലരോലയന്നഫ ഇടതുപക്ഷ
ജനരോധനിപതഗ്യ  മുന്നണനിയലട  പ്രകേടന  പതനികേയനില്  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപരോലലെെ  ഇഗൗ
ബഡ്ജറനില് അതരലമരോരു വരദ്ധനവണരോകേനില്ലരോലയന്നഫ പ്രഖഗ്യരോപനിചനിരനിക്കുകേയരോണഫ.
കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനനിലന  കേരോലെെതഫ  ഏഴഫ  തവണയരോണഫ  മരോകവലെെനി
കസരോറുകേളനില്  നനികതഗ്യരോപകയരോഗ  ഭക്ഷണ  സരോധനങ്ങളലട  വനിലെെ  വരദ്ധനിപ്പെനിചതഫ.
അതനിലന മരോറരയ്ക്കുകമ്പരോള് ഇതനിലന വഗ്യതഗ്യരോസയ നമുക്കഫ കബരോദ്ധഗ്യലപ്പെടുയ. 

ആദനിവരോസനി സമൂഹതനിനഫ വതീടുകേള്, കുടനികേളലട പഠനയ, അവരുലട സഗൗകേരഗ്യങ്ങള്
തുടങ്ങനിയവയമരോയനി  ബന്ധലപ്പെട  കേരോരഗ്യങ്ങള്ക്കുള്ള  വനിഹനിതയ  25  ശതമരോനയ
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വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുലമന്ന തതീരുമരോനവയ  ഏലറ  സശരോഗതരോരഹമരോണഫ.  എല്.ഡനി.എഫഫ.-ലന
പ്രഖഗ്യരോപനിത  നയമരോണഫ  ആദനിവരോസനികേള്ക്കഫ  ഒകരക്കര  ഭൂമനി  ലകേരോടുക്കുകേലയന്നതഫ.
ഒകരക്കര  ഭൂമനിലയങ്കനിലുയ  ആദനിവരോസനികേള്ക്കഫ  ലെെഭനിക്കുന്ന  നനിലെെപരോടുകേള്  സശതീകേരനിചഫ
മുകന്നരോട്ടു  കപരോകുലമനള്ളതഫ  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലൂലട  ബഹുമരോനഗ്യനരോയ  ധനകേരോരഗ്യ
വകുപ്പുമനനി പ്രഖഗ്യരോപനിചനിട്ടുണഫ.  

മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ  പരോകക്കജഫ  ഏലറ  സശരോഗതരോരഹമരോണഫ.  ഇന്നലലെെ  ഒകടലറകപ്പെര
അക്കരോരഗ്യയ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണരോയനി.  തതീരചയരോയയ  അതനിലന  ഭരോഗമരോയനി  കനരലത
ആരയഭനിചഫ  വനിജയകേരമരോയനി നടപ്പെനിലെെരോക്കരോന് പരനിശമനിചതനിലന അടുത ഘടലമന്ന
നനിലെെയഫ  അതനിലൂലട  കകേരളതനിനഫ  മുകന്നരോട്ടുകപരോകേരോന്  കേഴനിയലമന്ന  കേരോരഗ്യതനില്
തരക്കമനില്ല.  കേരോരഷനികേ  പദ്ധതനിയലട  അടങ്കല്  600  കകേരോടനി  രൂപയരോയനി
ഉയരതനലവന്നതഫ  ഏലറ  സശരോഗതരോരഹമരോണഫ.  ഇന്നഫ  കേരോലെെതയ  പചക്കറനി
കൃഷനിലയപ്പെറനി  വഗ്യരോപകേമരോയ ചെരചകേള് നടന.  കകേരഗരോമയ  പദ്ധതനി  വഗ്യരോപകേമരോയനി
നടപ്പെനിലെെരോക്കണയ.  ഏലതങ്കനിലുയ  ഒരു വരോരഡനില് അലല്ലങ്കനില് ഒരു പഞ്ചേരോയതനിലന
ചെനിലെെ  കമഖലെെകേളനിലലെെന്നതഫ  മരോറണയ.  കകേരളതനിലന  കൃഷനിലയന്നഫ  പറയന്നതഫ
ലതങ്ങരോണഫ.  അതുലകേരോണഫ  കകേരഗരോമയ  പദ്ധതനി  കകേരളതനില്  വഗ്യരോപകേമരോയനി
നടപ്പെനിലെെരോക്കുന്നതനിന കവണ്ടുന്ന സഹരോയങ്ങള് ഗവണ്ലമനനിലന ഭരോഗതനനിനണരോകേണയ.
കകേരഗരോമയ പദ്ധതനികയരോടനബന്ധനിചഫ ലലജവകൃഷനിലയക്കുറനിചഫ നരോയ ഏലറ സയസരോരനിക്കുനണഫ.
ലലജവ വളയ എവനിലടനനിന ലെെഭനിക്കുയ. അതനിനഫ പരനിഹരോരമുണരോക്കുന്ന നനിരകദ്ദേശങ്ങള്
ഇതനിലന  ഭരോഗമരോയനി  വകരണതുണഫ.  കേരോരഷനികേ  കമഖലെെയമരോയനി  ബന്ധലപ്പെട
പ്രശങ്ങള്ക്കഫ  പരനിഹരോരമുണരോക്കണയ.  പചക്കറനിലയക്കുറനിചഫ  ചെരച  ലചെയ്യുകമ്പരോള്
പയറനിലനക്കുറനിചഫ ചെരച ലചെയ്യരോറനില്ല. നമുക്കഫ ലലജവവളയ ഉണരോക്കുന്നതനിനഫ മണ്ണനിലലെെ
മരോറതനിനകവണനി പയര വരഗ്ഗങ്ങള് കൃഷനി ലചെകയ്യണതുണഫ.  മലെെബരോര കമഖലെെയനില്
കനരലത ലചെറുപയര,  ഉഴുന്നഫ തുടങ്ങനിയ പയര വരഗ്ഗങ്ങലളല്ലരോയ കൃഷനി ലചെയതരോണഫ.
അതനിലന  ഭരോഗമരോയനി  മണ്ണനിലന  മരോറതനിനഫ  സഹരോയകേരമരോയ  ലലനട്രെജലന  അളവഫ
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനഫ  സഹരോയകേരമരോയ  നനിലെെപരോടുകേളയ  സശതീകേരനിചനിരുന.  അതഫ
വഗ്യരോപകേമരോകക്കണതുണഫ.  സമ്മനിശ കൃഷനി കകേരഗരോമതനിലൂലട ലകേരോണ്ടുവന്നഫ നമുക്കഫ
അതനിലനരോരു  പരനിഹരോരമുണരോക്കനിലയടുക്കരോന്  കേഴനിയയ.   ഇലെെക്കറനി  കൃഷനിയമരോയനി
ബന്ധലപ്പെടഫ ആകരരോഗഗ്യ സയരക്ഷണതനിനഫ നരോയ എങ്ങലന മുകന്നരോട്ടു കപരോകേണലമന്നഫ
ആകലെെരോചെനിക്കുന്ന ചെരച  ഇതനിലന  ഭരോഗമരോയനി  ഉയരനവരണയ.  പണഫ  പറയരോറുണഫ,
'ഒഴക്ക തവരക്കഫ അഴക്ക കചെരോര'. ഒഴക്കഫ, ആഴക്കഫ, ഉരനി എന്നഫ പറയന്നതഫ പണലത
അളവരോണഫ.   ഒഴക്കഫ തവര എടുതരോല് അഴക്കഫ  കചെരോര ലെെഭനിക്കുലമന്നഫ  വലെെഗ്യമ്മമരോര
പറഞ  തന്നനിട്ടുണഫ.  ഒരു  ലചെലെെവമനില്ലരോലത  തവര  നമുക്കഫ  പറമ്പുകേളനില്  ലെെഭനിക്കുയ.
ഇഷയകപരോലലെെ  ഇലെെക്കറനികേള്  നമുക്കരോവശഗ്യമുള്ളതഫ  ഉണരോക്കരോനള്ള സഗൗകേരഗ്യയകൂടനി
നമുക്കഫ  അതുമരോയനി  ബന്ധലപ്പെടഫ  ലമചലപ്പെടുതനിലയടുക്കരോന്  കേഴനിയയ.  അതുലകേരോണഫ
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കകേരഗരോമയ  പദ്ധതനി  വളലര  വഗ്യരോപകേമരോയനി  ലകേരോണ്ടുവരരോനള്ള പരനിശമയ  ഇതനിലന
ഭരോഗമരോയനി ഉണരോകേണലമന്നരോണഫ എനനിക്കഫ സൂചെനിപ്പെനിക്കരോനള്ളതഫ.  

ലലകേതറനി,  ഖരോദനി കമഖലെെലയ കപ്രരോതരോഹനിപ്പെനിക്കുലമന്നഫ ഇഗൗ ബഡ്ജറനില് സൂചെനിപ്പെനിചതഫ
ഏലറ  സശരോഗതരോരഹമരോയ  കേരോരഗ്യമരോണഫ.  നമ്മുലട  ലലകേതറനി  ലസരോലലസറനികേള്
പരനിതരോപകേരമരോയ  അവസയനിലെെരോണഫ.  എടുത  തുണനികേളലട  വനിലെെ  ഹരോലനകയ
ഹരോന്വതീവയ  ലകേരോടുക്കരോതതനിനരോല്  നനിതഗ്യനനിദരോന  ലചെലെെവനിനഫ  ബദ്ധനിമുട്ടുന.  അവരക്കഫ
കേനിട്ടുന്ന  തുചമരോയ  കൂലെെനി  എതകയരോ  മരോസലത  കുടനിശനികേയരോയനി  നനില്ക്കുകേയരോണഫ.
തതീരചയരോയയ നല്ല നനിരകദ്ദേശമരോണഫ അതനിലന ഭരോഗമരോയനി വന്നതഫ.  ഒന മുതല് എടഫ
വലര കരോസ്സുകേളനിലലെെ കുടനികേള്ക്കഫ സഗൗജനഗ്യമരോയനി യണനികഫരോയ വനിതരണയ ലചെയ്യുകമ്പരോള്
അതനിനഫ   കമനകയറനിയ ലലകേതറനി  വസ്ത്രങ്ങള്  വനിതരണയ ലചെയ്യുന്ന പദ്ധതനികൂടനി
വരുനലവന്നതഫ സകന്തരോഷതനിനഫ വകേ നല്കുന്നതരോണഫ. ഇഗൗ ലലകേതറനി സയഘങ്ങള്ക്കഫ
ഹരോലനകനില്നനിനയ  പണയ  ലെെഭനിക്കരോനള്ള അവസകൂടനി  ഇതനിലന  ഭരോഗമരോയനി
ഉയരതനിലകേരോണ്ടുവരണയ.  തതീരചയരോയയ ഇഗൗ ഗവണ്ലമനഫ ആരുലട ഭരോഗതരോലണന്നതനിലനക്കുറനിചഫ
ആരക്കുയ തരക്കമനില്ല. 

ഇഗൗ നരോടനില് അകമരനിക്കന് കമരോഡല് ഭരണ സയവനിധരോനയ ലകേരോണ്ടുവരുന്നതനിലനതനിലരയള്ള
ഉജശലെെമരോയ സമരമരോണഫ പുന്നപ്ര-വയലെെരോറനില് നടതനിയതഫ.  അതഫ കദശതീയ സശരോതനഗ്യ
സമരതനിലന  ഭരോഗമരോലണന്നഫ  കേണ്ടുലകേരോണഫ  അവലര  അയഗതീകേരനിചതനിലന  ഭരോഗമരോയരോണഫ
അവരക്കഫ  ലപന്ഷന്  ലെെഭനിചതഫ.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വരഷയ  മുടങ്ങനികപ്പെരോയ  ഡനി.എ.
കുടനിശനികേ നല്കുനലവന്നതഫ ഇഗൗ ഗവണ്ലമനഫ ആരുലട പക്ഷതനനില്ക്കുനലവന്നതനിലന
മരോറരയ്ക്കുന്നതരോണഫ.  തതീരചയരോയയ അതനിലന ഏലറ സകന്തരോഷകതരോലട ഞരോന് സശരോഗതയ
ലചെയ്യുകേയരോണഫ.  സ്കൂള്  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസതനിലന  കേരോരഗ്യതനില്  വളലര  സൂക്ഷ്മതകയരോലട
ഒന്നരോയ കരോസഫ മുതല് ഉന്നത വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസകമഖലെെ വലരയള്ള എല്ലരോ കമഖലെെകേകളയയ
സശദ്ധയ വതീക്ഷനിച്ചുലകേരോണരോണഫ  ഈ  ബഡ്ജറഫ  മുകന്നരോട്ടുകപരോകുന്നതഫ.  അന്തരകദ്ദേശതീയ
നനിലെെവരോരതനികലെെക്കഫ നമ്മുലട വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ കമഖലെെലയ ലകേരോലണതനിക്കരോനയ ഭരണഘടന
അനശരോസനിക്കുന്നതുകപരോലലെെ  മകതതര  മൂലെെഗ്യങ്ങളനില്  ഊന്നനി  നനിനലകേരോണഫ  ഒരു
പുതനിയ  തലെെമുറലയ  വരോരലതടുകക്കണതഫ  വരതമരോനകേരോലെെ  കകേരളതനിലന
സവനികശഷതയരോലണന്ന  തനിരനിചറനിവനിലന  അടനിസരോനതനില്  ലപരോതുവനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസലത
ശക്തനിലപ്പെടുതരോനള്ള  തതീരുമരോനങ്ങളരോണഫ  ഈ  ബഡ്ജറനിലൂലട  വന്നനിട്ടുള്ളതഫ.
അതനിനരോണഫ  ഏറവയ  കൂടുതല്  പണയ  ലചെലെെവഴനിക്കരോന്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതഫ.  ഭരോവനി
കുടനികേളലട  കേയ്യനിലെെരോണഫ,  ഈ  രരോജഗ്യലത  രക്ഷനികക്കണ  ബരോദ്ധഗ്യത  ആ
തലെെമുറയരോലണന്നഫ  കേണ്ടുലകേരോണഫ  സമസ്ത  കമഖലെെകേളനിലുയ  അവരുലട  കേഴനിവകേള്
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പ്രകേടനിപ്പെനിക്കരോനള്ള  സമതീപനങ്ങള്  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ  കമഖലെെയനിലൂലട  കേടനവരുന
എന്നതഫ ഏലറ സശരോഗതരോരഹമരോയ കേരോരഗ്യമരോണഫ.  ഒകടലറ ആശുപതനികേള് തരോലൂക്കഫ-
ജനില്ലരോ  ആശുപതനികേളരോയനി  ഉയരതനിയനിരുന.  ആ  ആശുപതനികേലളരോലക്ക  അപ്കഗഡഫ
ലചെയനിട്ടുള്ള മരോനദണങ്ങളനസരനിച്ചുള്ള തസ്തനികേകേള് സൃഷനിക്കലപ്പെടനിടനില്ല.  അതനിനരോവശഗ്യമരോയ
തസ്തനികേകേള് ഈ  വരഷയ  അനവദനിക്കുലമന്നതഫ  പ്രകതഗ്യകേനിചഫ  ഒകടലറ  കരരോഗങ്ങലളരോലക്കയള്ള
ഈ സരോഹചെരഗ്യതനില് ഏലറ സകന്തരോഷകതരോലടയരോണഫ സശതീകേരനിക്കുന്നതഫ.  നമ്മുലട
രരോജഗ്യതനിലന  സശരോതനഗ്യലതകപ്പെരോലുയ  പണയലപ്പെടുതന്ന  നനിലെെയനികലെെക്കഫ  രരോജഗ്യയ
മരോറുന്ന  സരോഹചെരഗ്യതനില്  കകേരളതനില്  ഇതരോ  ഒരു  സൂരഗ്യന്  ഉദനിക്കുന  എന്നഫ
ലതളനിയനിക്കുകേയരോണഫ  കകേരളതനിലലെെ  എല്.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനഫ.  അതനിനഫ
നനിദരോനലമന്ന നനിലെെയരോണഫ ഈ  ബഡ്ജറഫ.    ഒരു ജനകേതീയ മുന്നണനിലയ രരോജഗ്യതഫ
ഉയരതനിലക്കരോണ്ടുവരരോനള്ള തുടക്കമരോയനി,  ഈ ബഡ്ജറഫ അതനിനഫ സരോഹചെരഗ്യലമരോരുക്കുലമന്ന
പ്രതതീക്ഷകയരോലട എല്ലരോ അരതതനിലുയ ഈ ബഡ്ജറനിലന സശരോഗതയ ലചെയ്തുലകേരോണഫ
ഞരോന് എലന വരോക്കുകേള് അവസരോനനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷഫ: സര, 2016-17 വരഷലത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിലന
അനകൂലെെനിക്കുന.   പരനിമനിതനികേളലട  പത്മവമ്യൂഹതനിനഫ  നടുവനിലുയ  ബരോദ്ധഗ്യതകേളലട
പരോരമഗ്യതയനിലുയ  നനിനലകേരോണരോണഫ,  അസരോമരോനഗ്യമരോയ  ധതീരതയയ  അചെഞ്ചേലെെമരോയ
നനിശ്ചയ  ദരോരഢഗ്യവയ  ഭരോവനരോപൂരണ്ണമരോയ  സമതീപനവയ  വഴനി  ഈ  ബഡ്ജറനിലന
കേരോണരോന് ബഹുമരോനലപ്പെട ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി ശമനിചനിട്ടുള്ളതഫ.  ഭരോവനികകേരളലത
സയബന്ധനിച പ്രതതീക്ഷയരോണനിതഫ.  ഒരു ബഡ്ജറഫ,  വരവഫ ലചെലെെവഫ കേണക്കുകേളലടയയ
അക്കങ്ങളലടയയ  മരോതയ  കരഖയല്ല.  അലതരോരു  നരോടനിലന  സരോമൂഹഗ്യ  രരോഷതീയ
പശ്ചരോതലെെതനിലന  വനിളയബരയ  കൂടനിയരോണഫ.   അതുലകേരോണ്ടുതലന്നയരോണഫ  നരോയ
പ്രകതഗ്യകേ  ജരോതനിയനികലെെരോ  മതതനികലെെരോ  ഉള്ലപ്പെടുന്നനിലല്ലന്ന  ശതീനരോരരോയണ
ദരശനതനിലന കേരോതല് ഈ ബഡ്ജറനിലുടനതീളയ പനിന്തുടരുന്നതഫ. ഏറവയ ശരനിയരോയ,
അനനിവരോരഗ്യമരോയ ഒരു സമതീപനമരോണഫ നകവരോതരോന പരോരമ്പരഗ്യങ്ങലള കേരോതസൂക്ഷനിക്കുന്ന
കേരോരഗ്യതനിലുയ പുതനിയ തലെെമുറയഫ  പരനിചെയലപ്പെടുതന്ന കേരോരഗ്യതനിലുയ ഈ  ബഡ്ജറനിലൂലട
അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതഫ.  നമുക്കറനിയരോവന്നതുയ അറനിയരോതതുമരോയ ധരോരരോളയ  നകവരോതരോന
പരോരമ്പരഗ്യങ്ങളണഫ.  ഓകരരോ  നരോടനികനയയ  സലെെനരോമ  ചെരനിതവമരോയനി  ബന്ധലപ്പെടഫ
വളരന്നഫ വനികേസനിച്ചുവന്ന ചെരനിതമുണഫ. അലതല്ലരോയ തലെെമുറലയ പഠനിപ്പെനിക്കരോന് നമുക്കരോവണയ.
ചെരനിതതനില്  ഇടയ  കനടരോലതകപരോയ,  കവണ  രതീതനിയനില്  പരനിഗണനിക്കലപ്പെടരോലത
കപരോയ,  നകവരോതരോന മുകന്നറങ്ങലള പുതനിയ തലെെമുറയഫ പരനിചെയലപ്പെടുതരോനരോകേണയ.
ഒന്ലറ ജരോതനി, ഒന്ലറ മതയ, ഒന്ലറ ഉലെെകേഫ, ഒന്ലറ അരശഫ എനപറഞ്ഞ റവകുണ
സശരോമനികേള്,  ഒരു  പകക്ഷ  അരഹമരോയ  പരനിഗണന  പരോഠപുസ്തകേങ്ങളനില്  കേനിടരോലതകപരോയ
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നകവരോതരോന  നരോയകേനരോണഫ.  റവകുണ  സശരോമനികേളലട  കപരനില്  പ്രവരതനിക്കുന്ന
പഠന  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രതനിനരോവശഗ്യമരോയ,  യക്തനിസഹമരോയ,  പരനിഗണനയയ
ധനസഹരോയവയ നല്കേണലമന്ന അഭഗ്യരതന ഞരോന് ഉന്നയനിക്കുകേയരോണഫ.  

അകതരോലടരോപ്പെയ  നമ്മുലട  നരോടനില്  അധദുഃസനിതലന  മക്കള്ക്കഫ  അക്ഷരയ
പഠനിക്കരോന്  കേഴനിയരോതനിരുന്ന  ഒരു കേരോലെെതഫ  പഞ്ചേമനി  എന്ന ഒരു ലപണ്കുടനികയയയ
ലകേരോണഫ  എലന  നരോടനിലലെെ  കേണലെെ കുടനിപ്പെള്ളനിക്കൂടതനില്  കേയറനിലചന്ന  മഹരോനരോയ
അയ്യങ്കരോളനി  നടതനിയ  ഐതനിഹരോസനികേമരോയ  ഒരു  പ്രകക്ഷരോഭമുണഫ.  ഞങ്ങളലട
കചെരോരയനില്പ്പെനിറന്ന  മക്കള്ക്കഫ  നനിങ്ങള്  അക്ഷരയ  നനികഷധനിചരോല്  നനിങ്ങളലട
വയലെെനിലെെനിറങ്ങരോന്,  വനിതവനിതയരോന്,  കേളപറനിക്കരോന്,  കേറ  ലകേരോയ്യരോന്  ഞങ്ങള്ക്കഫ
മനസനില്ലരോ  എന്നഫ  പ്രഖഗ്യരോപനിച  മഹരോനരോയ  അയ്യങ്കരോളനി  കേണലെെ  ലെെഹള  എന്ന
പ്രകക്ഷരോഭതനിനരോണഫ  തുടക്കയ കുറനിചതഫ.   കേണലെെ ലെെഹളയലട സ്മരോരകേമരോയനി  അന്നഫ
ജനനിമരോര  തതീയനിടഫ  നശനിപ്പെനിച  ഒരു  പള്ളനിക്കൂടതനിലന  സ്മരോരകേമരോയനി  പകുതനി
കേതനിക്കരനിഞ്ഞ ഒരു ബഞ്ചേഫ ഇകപ്പെരോഴുയ  ഊരൂടമ്പലെെയ ഗവണ്ലമനഫ  യ.പനി.  സ്കൂളനില്
സൂക്ഷനിക്കുനണഫ. അതനിലന നകവരോതരോന മുകന്നറതനിലന ഒരു സ്മരോരകേമരോയനി കേരോതഫ
സയരക്ഷനിക്കരോനള്ള സമതീപനയ സശതീകേരനിക്കണലമന്നഫ ഞരോന് അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ.  

1. ഈ  ബഡ്ജറഫ  പ്രതനിപക്ഷലത നനിരരോശയലട അഗരോധ ഗരതതനികലെെക്കഫ
തള്ളനിവനിടനിരനിക്കുകേയരോണഫ.  ലകേടുകേരോരഗ്യസതലകേരോണ്ടുയ അഴനിമതനിലകേരോണ്ടുയ കേഴുകക്കരോല്
വലര കേവരനകപരോയ ഒരു ഭരണയ.   അതനിനകശഷയ വരുന്ന ഒരു ഗവണ്ലമനനിനഫ
ഒരനിഞ്ചുകപരോലുയ മുകന്നരോട്ടുകപരോകേരോന് കേഴനിയനിലല്ലന്നരോയനിരുന പ്രതനിപക്ഷയ കേരുതനിയനിരുന്നതഫ.
എന്നരോല്  കേമ്മമ്യൂണനിസഫ  റധരഗ്യയലകേരോണ്ടുയ  ഭരോവനരോപൂരണ്ണമരോയ  ധരോരണലകേരോണ്ടുയ
ഭരോവനികകേരളലത  സയബന്ധനിച  പ്രതതീക്ഷകേള്  ലകേരോണ്ടുയ   മുകന്നരോട്ടുകപരോകേരോനള്ള
ശമമരോണഫ ഇവനിലട ബഹുമരോനലപ്പെട ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി മുകന്നരോട്ടുവയ്ക്കുന്നതഫ. 2015-
16-ലലെെ  ബഡ്ജറഫ  അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പരോള്  മരോണനി  സരോര  ഏഴഫ  വരണ്ണങ്ങള്
കചെരനണരോകുന്ന ലവളനിചലത സശപയ കേണ്ടുലകേരോണരോണഫ പ്രസയഗയ അവസരോനനിപ്പെനിചതഫ.
എന്നരോല്  ലതരോടടുത ധനകേരോരഗ്യ വരഷലത ബഡ്ജറഫ അവതരനിപ്പെനിചതഫ അന്നലത
ബഹുമരോനഗ്യനരോയ  മുഖഗ്യമനനിയരോയനിരുന.  അന്നഫ  നനിസഹരോയനരോയനി  ആ  ബഡ്ജറഫ
പ്രസയഗയ  കകേള്കക്കണനിവന്ന  മരോണനി  സരോറനിലന  മനസനില്  ഇരുടരോയനിരുകന്നരോ
ലവളനിചമരോയനിരുകന്നരോ എന്നഫ നമുക്കറനിയനില്ല.  പകക്ഷ ഒന്നറനിയരോയ,  മലെെയരോളനി സമൂഹതനിലന
മനസനില്  ഇരുള്  കേലെെരന്ന  അഞ്ചേഫ  വരഷമരോയനിരുന  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫഫ.
ഗവണ്ലമനനിലന കേരോലെെയ.  മലെെയരോളനി സമൂഹയ അപമരോനനിതരരോയനി.  ഇവനിലട ധവളപതലത
നനിങ്ങള്  എന്തനിനരോണഫ  ഭയക്കുന്നതഫ.  ധവളപതയ  മരോതമല്ലകല്ലരോ,  അഴനിമതനിയലട
ആഴങ്ങള്  എതയരോലണന്നഫ  ഈ  നരോടനിലലെെ  ജനങ്ങള്  അനഭവനിചറനിഞ്ഞതകല്ല?
നനിയമസഭയകേതഫ  കുതവരോക്കുകേളരോയയ  നനിയമസഭയഫ  പുറതഫ  ലതറനിവരോക്കുകേളരോയയ
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യ.ഡനി.എഫഫ.  കനതരോക്കള്  തലന്ന  ആടനിതനിമനിരതകപ്പെരോള്  പരനിഹരോസഗ്യരരോയതഫ,
നഗ്നരരോയതഫ  യ.ഡനി.എഫഫ.  കനതൃതശമരോണഫ  എന്നതഫ  ഈ  കകേരളയ  കേണതരോണഫ.
തതീരചയരോയയ  ആ  കേരോലെെതഫ  നടന്ന  ഭരണതനിലന  ബരോക്കനിപതയ  ഇന്നഫ  സശയയ
സയസരോരനിക്കുന്ന  കേണക്കുകേളരോയനി  നമ്മുലട  മുന്നനിലുണഫ.  കേരോപടഗ്യയ  മരോതമരോയനിരുന
മുന്സരക്കരോരനിലന പ്രവരതന റശലെെനി. 2015-16-ല് അടനിസരോന വനികേസനതനിനരോയനി
2,000  കകേരോടനി രൂപ നതീക്കനിവചനിരുനലവങ്കനിലുയ ഒരു രൂപകപരോലുയ ലചെലെെവഴനിചനിടനിലല്ലന്നഫ
ഈ  നനിയമസഭയകേതതലന്ന  കബരോദ്ധഗ്യലപ്പെടതരോണഫ.  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സരോപനങ്ങള്ക്കഫ
4,200  കകേരോടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്  വരോഗരോനയ  ലചെയ്തു,  നല്കേനിയതഫ  27  ശതമരോനയ
മരോതമരോണഫ.   റബ്ബര വനിലെെസനിരതയലട കപരനില് പ്രഖഗ്യരോപനിചതഫ  300  കകേരോടനി രൂപ,
നല്കേനിയതഫ  64  കകേരോടനി  രൂപയരോണഫ.   അധനികേരോരതനിലെെനിരുന്ന  യ.ഡനി.എഫഫ.
സരക്കരോര  പനിന്തുടരന്നതഫ  വലെെതുപക്ഷ രരോഷതീയ സരോമ്പതനികേ നയയ  തലന്നയരോണഫ.
ആ നയയ തലന്നയരോണഫ എന്.ഡനി.എ.  ഗവണ്ലമനയ പനിന്തുടരുന്നതഫ.  എന്.ഡനി.എ.
ഗവണ്ലമനയ  യ.പനി.എ.  ഗവണ്ലമനയ  അധനികേരോരതനിലെെനിരുന്ന  യ.ഡനി.എഫഫ.
ഗവണ്ലമനയ  തമ്മനില്  സരോമ്പതനികേ  നയതനിലന  കേരോരഗ്യതനില്  എന്തഫ
വഗ്യതഗ്യരോസമരോണുള്ളലതന്നഫ  കബരോദ്ധഗ്യലപ്പെടുകതണതുണഫ.  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിച
ബഡ്ജറഫ  പരനിസനിതനി സഗൗഹൃദ ബഡ്ജറരോണഫ.   പരനിസനിതനിലയ വരുയ തലെെമുറയഫ
കേരുതനിവയ്ക്കുകേ എന്ന സമതീപനയ.  ഇവനിലട ഇന്നലലെെ ചെനിലെെ സുഹൃതക്കള് മരോരകനികനയയ
ഏയഗല്സനികനയയ ഉദ്ധരണനികേള് ഉരുവനിടുന്നനില്ലരോ എന്നതനിലനക്കുറനികചരോരതഫ വനിലെെപനിക്കുന്നതഫ
കേണ്ടു.  ഞങ്ങലള  സയബന്ധനിചനിടകതരോളയ  ഉദ്ധരണനികേള്  ഉരുവനിടുന്നതനിലെെല്ല,  അവരുലട
ആശയങ്ങള്  പ്രവൃതനിപഥതനില്  എതനിക്കുന്നതനിനകവണനിയള്ള  മുദരോവരോകേഗ്യങ്ങളരോണഫ,
ജതീവനിതമരോണഫ ഓകരരോ കേമ്മമ്യൂണനിസ്റ്റുകേരോരകനയയ മുകന്നരോടഫ നയനിക്കുന്നതഫ.  ആ ദരശനയ
തലന്നയരോണഫ ഈ  ബഡ്ജറനില് പ്രതനിഫലെെനിക്കുന്നലതന്നഫ ഓരമ്മലപ്പെടുതരോന് ഞരോന്
ആഗഹനിക്കുകേയരോണഫ.  ഇവനിലട  സ്ത്രതീകേള്ക്കുകവണനി  ഇഗൗ  ഗവണ്ലമനഫ  സശതീകേരനിച
സമതീപനയ,  സഖരോവഫ  കതരോമസഫ  ലഎസകേഫ  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനിയരോയനിരുന്നകപ്പെരോള്
എടുത  ലജന്ഡര  ബഡ്ജറഫ  എന്ന  കേരോഴ്ചപ്പെരോടഫ  എന്തുലകേരോണരോണഫ  അതനിനകശഷയ
വന്ന യ.ഡനി.എഫഫ.  സരക്കരോരനിനഫ തുടരരോന് കേഴനിയരോലത കപരോയതഫ.  എല്.ഡനി.എഫഫ.
സരക്കരോരനിലന  കേരോലെെതഫ  പദ്ധതനിയടങ്കലെെനിലന  പതശതമരോനയ  സ്ത്രതീവനികേസന
കപ്രരോജക്ടുകേള്ക്കരോയനി  നതീക്കനിവചനിരുന.  അതഫ  മൂനവരഷയ  ലകേരോണഫ  ഇരടനിയരോയനിരുന.
എന്നരോല്   യ.ഡനി.എഫഫ.  അതഫ  അവസരോനനിപ്പെനിക്കുകേയരോണഫ  ലചെയതഫ.   ഇകപ്പെരോള്
ലജന്ഡര ഓഡനിറഫ  വരുലമനയ എല്ലരോ  കപ്രരോജക്ടുകേളനിലുയ  പതശതമരോനയ  അടങ്കല്
സ്ത്രതീകേള്ക്കഫ  പ്രകതഗ്യകേതയള്ള  കപ്രരോജക്ടുകേള്ക്കരോയനി  മരോറനിവയ്ക്കുലമന്ന  പ്രഖഗ്യരോപനവയ
കകേരളതനിലന ചെരനിതതനില് തനിളങ്ങുന്ന അദ്ധഗ്യരോയമരോയനി മരോറുയ എന്ന കേരോരഗ്യതനില്
യരോലതരോരു സയശയവമനില്ല.  അകതരോലടരോപ്പെയ നമുക്കഫ ജലെെസമൃദ്ധമരോയ ഒരു സയസരോനലതക്കുറനിചഫ
ആകലെെരോചെനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  അപകേടകേരമരോയനി  ജലെെവനിതരോനയ  തരോഴുന്ന  ഇഗൗ
പശ്ചരോതലെെതനില്  നമ്മുലട  നരോടനില്  നഷലപ്പെട്ടുകപരോയ  കുളങ്ങള്,  കേനിണറുകേള്,
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പ്രകൃതനിദതമരോയ  നതീരപ്രവരോഹങ്ങള്  ഇവ  നനിലെെനനിരതരോനയ  സയരക്ഷനിക്കരോനയ
ജലെെസമൃദ്ധമരോയ  ഒരു  നരോടനിലന  പുനദുഃസൃഷനിക്കരോനമുള്ള  ശമങ്ങള്ക്കഫ  തുടക്കയ
കുറനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  ലപരോതുവനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ കമഖലെെയനില് വളലര മരോതൃകേരോപരമരോയനി
സരോധരോരണക്കരോരലന  മക്കള്ക്കഫ  അക്ഷരയ  പഠനിക്കുന്നതനിനള്ള  അവകേരോശയ
ലെെഭനിക്കുന്നതനിനകവണനിയള്ള  ധതീരമരോയ  ശമങ്ങള്  ഇഗൗ  ഗവണ്ലമനഫ  എടുതനിട്ടുണഫ.
ഓടനിസയ ബരോധനിച നനിരവധനി  വനിദഗ്യരോരതനികേളണഫ.   അവരക്കഫ  നല്കുന്ന ചെനികേനിതയഫ
കൂടുതല് ലമചലപ്പെട സഗൗകേരഗ്യയ സൃഷനികക്കണതരോയനിട്ടുണഫ എന്നതരോണഫ ഒരു നനിരകദ്ദേശയ.  

കറരോഡുനനിരമ്മരോണവമരോയനി  ബന്ധലപ്പെടഫ  ബഹുമരോനലപ്പെട  ലപരോതുമരരോമതഫ
വകുപ്പുമനനി  നടതനിയ  ഒരു  പ്രഖഗ്യരോപനമുണഫ.  അതഫ  ഓടയനില്ലരോത  കറരോഡുകേള്
ഇനനിയണരോവനിലല്ലനള്ളതരോണഫ.  അകതരോലടരോപ്പെയ യടനിലെെനിറനി കകേരോറനികഡരോറുകേള്,  ഇലെെക്ട്രേനിസനിറനി,
വരോടര  റപപ്പുകേള്  എന്നനിവ  സരോപനിക്കരോനരോകേണയ.  ഞരോന്  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലന
പനിന്തരോങ്ങുകേയരോണഫ.  ചെവനിടനി  നനില്ക്കുന്നതഫ  ലവള്ളതനിലെെരോകണരോ  കേരയനിലെെരോകണരോ  എന്നഫ
കബരോദ്ധഗ്യമുള്ള എല്ലരോവരക്കുയ ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന പനിന്തുണയ്കക്കണനിവരുയ എന്നരോണഫ
എലന വനിശശരോസയ.  തതീരചയരോയയ ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന കകേരളസമൂഹയ അയഗതീകേരനിക്കുലമന്ന
പ്രതതീക്ഷകയരോലട ഞരോന് അവസരോനനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബഫ  :  സര,  ബഹുമരോനലപ്പെട  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപ്പെനിച ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന ഞരോന് എതനിരക്കുകേയരോണഫ.  മുന്രരോഷപതനി കഡരോ.
എ. പനി. ലജ. അബ്ദുള് കേലെെരോയ കുടനികേള്ക്കഫ സനിരമരോയനി നലരോറുള്ള ഉപകദശയ 'നനിങ്ങള്
സശപയ  കേരോണുകേ'  എന്നതരോയനിരുന.  ഭരോവനിലയക്കുറനിചഫ  അവരക്കുള്ള   സശപങ്ങളയ
ആഗഹങ്ങളയ  സഫലെെമരോക്കരോന്  നന്നരോയനി  പരനിശമനിക്കരോന്  അതവലര
സഹരോയനിക്കുന.   ബഹുമരോനലപ്പെട  ധനകേരോരഗ്യമനനിയയ  ബഡ്ജറനിലന  ഭതീമഭരോഗവയ
സശപങ്ങളനിലൂലട സഞ്ചേരനിച്ചുലകേരോണരോണഫ കേടനകപരോയതഫ. 

'അരനിമണനിലയരോന്നഫ ലകേരോറനിക്കരോനനില്ല 

തരനിവളയനിടഫ കേനിലുക്കരോന് കമരോഹയ'

എനപറഞ്ഞതുകപരോലലെെ  അകദ്ദേഹതനിലന  പ്രഖഗ്യരോപനങ്ങള്  യരോഥരോരതഗ്യമരോക്കരോന്
കേഠനിനരോധശരോനയതലന്ന  കവണനിവരുയ.  ബഡ്ജറഫ  ജനപ്രനിയമരോക്കണലമന്ന ഉകദ്ദേശഗ്യകതരോലട
പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്  പ്രഖഗ്യരോപനിക്കുകമ്പരോള്  സരക്കരോരുകേള്  ഒന്നഫ  മലറരോന്നനിലന
തുടരചയരോലണന്ന  കേരോരഗ്യയ  പലെെകപ്പെരോഴുയ  അകദ്ദേഹയ  വനിസ്മരനിക്കുകേയരോണഫ.  കേഴനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫഫ.  സരക്കരോര  174  റഹസ്കൂളകേള്  ഹയര  ലസക്കണറനിയരോയനി
ഉയരതകേയണരോയനി.  2011-ല്  യ.ഡനി.എഫഫ.  സരക്കരോര  അധനികേരോരതനില്
വന്നകപ്പെരോഴരോണഫ ഇഗൗ റഹസ്കൂളകേളനില് പുതനിയ തസ്തനികേകേള് അനവദനിചതഫ.    ഇഗൗ
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174  റഹസ്കൂളകേളനിലലെെയയ  തസ്തനികേകേള്  റദ്ദേഫ  ലചെയ്യുകേയല്ല,  1500-ഓളയ  പുതനിയ
തസ്തനികേകേള് അയഗതീകേരനിച്ചുലകേരോണഫ  ഉതരവനിറക്കുകേയരോണഫ  യ.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനഫ
ലചെയതഫ.  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനനിലന  കേരോലെെതഫ  അനവദനിച
ഹയരലസക്കണറനി  സ്കൂളകേള്,  ഹയര  ലസക്കണറനി  ബരോച്ചുകേള്  അതനിലനലയല്ലരോയ
ഉതരവകേള്  പലെെ  കകേരോടതനികേളനിലുയ  പലെെസമയങ്ങളനിലെെരോയനി  കപരോകുകേയയ   അതഫ
അതനിലന  അവസരോനഘടതനിലലെെതകേയയ  ലചെയ്തു.  ഇഗൗ  ജൂണ്  മരോസയ  കരോസഫ
തുടങ്ങുകമ്പരോള്  ആ തസ്തനികേകേള് അയഗതീകേരനിക്കലപ്പെടുലമനള്ള പ്രതതീക്ഷയരോണുണരോയനിരുന്നതഫ.
പകക്ഷ,  ഇഗൗ ഗവണ്ലമനഫ വന്നതനിനകശഷയ അടനിയന്തരമരോയനി ലചെകയ്യണ കേരോരഗ്യങ്ങളനില്
ഇതുവലര  നടപടനികേള്  ഉണരോയനില്ല.  രണ്ടുവരഷതനിലെെധനികേമരോയനി  ശമ്പളയ  കേനിടരോലത
കജരോലെെനി  ലചെയ്യുന്ന  ഇവരുലട  അലെെവന്സുകേള്  പനി.റനി.എ.-യയ  മറമരോണഫ  ഇകപ്പെരോള്
ലകേരോടുതലകേരോണനിരനിക്കുന്നതഫ.  എതയയ  ലപലടന്നഫ  ഇഗൗ  തസ്തനികേകേള് സൃഷനിക്കരോനള്ള
നടപടനികേള്  ഉണരോകേണയ  എന്നഫ  ഞരോന്  അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമനഫ  ഓകരരോ  ജനില്ലയനിലുയ  എല്ലരോ  പഞ്ചേരോയതകേളനിലുയ  ആവശഗ്യതനിനനസരനിച്ചുള്ള
ഹയര ലസക്കണറനി സ്കൂളകേള് അനവദനിച്ചു.  അതുലകേരോണ്ടുതലന്ന കൂടുതല് കകേരോകളജുകേള്
ഹയര  ലസക്കണറനി  കേഴനിഞ്ഞരോല്  കവണലമനള്ള  നനിലെെപരോടഫ  വന.  അതനിലന
അടനിസരോനതനില്  കകേരോകളജുകേള്  ഇല്ലരോത  എല്ലരോ  നനികയരോജകേ  മണലെെങ്ങളനിലുയ
പുതനിയ ഗവണ്ലമനഫ കകേരോകളജുകേള് തുടങ്ങനി. 22-ഓളയ ഗവണ്ലമനഫ കകേരോകളജുകേളയ 6
എയ്ഡഡഫ  കകേരോകളജുകേളയ  തുടങ്ങനി.  കകേരോകളജുകേള്  ഇല്ലരോത  മണലെെങ്ങളനിലലെെ
എയ.എല്.എ.-മരോകരരോലടല്ലരോയ  ആവശഗ്യലപ്പെടഫ  അവരുലട  മണലെെങ്ങളനില്  കകേരോകളജുകേള്
തുടങ്ങനി. 20 മണലെെങ്ങളനിലെെരോണഫ തുടങ്ങനിയതഫ.  തുടങ്ങരോത 2 മണലെെങ്ങളനില്  ഒന്നഫ,
അന്നലത പ്രതനിപക്ഷകനതരോവരോയനിരുന്ന ശതീ. വനി.  എസഫ. അച്ചുതരോനന്ദലന മണലെെതനിലുയ
രണരോമകതതഫ,  ശതീ.  എയ.  ചെന്ദ്രലന  മണലെെതനിലുമരോയനിരുന.  അവനിലടലയല്ലരോയ
തലന്ന  തസ്തനികേകേള്  സൃഷനികക്കണതുണഫ.  നമ്മള്  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസയ  അന്തരോരരോഷ
നനിലെെവരോരതനിലെെരോക്കരോന്  ശമനിക്കുകമ്പരോഴുയ  നനിലെെവനിലുള്ള  കേണ്ലവന്ഷണല്  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ
സമ്പ്രദരോയതനില് കുടനികേള്ക്കഫ ഉപരനിപഠനതനിനള്ള സഗൗകേരഗ്യങ്ങള് ഉണരോകക്കണതഫ
വളലര  ആവശഗ്യമരോണഫ.   മരോതമല്ല,  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനഫ  ഏകേകദശയ  320-ഓളയ
പുതനിയ  കകേരോഴ്സുകേള്  രണ്ടുഘടങ്ങളനിലെെരോയനി  അനവദനിക്കുകേയയ  ലചെയ്തു.  എല്ലരോ
കേരോലെെഘടങ്ങളനിലുയ  നമ്മുലട  കുടനികേള്  പഴയ  കകേരോഴ്സുകേള്  തലന്ന  പഠനിച്ചുലകേരോണഫ
മുകന്നരോടഫ  കപരോകുകേലയനള്ളതഫ  കകേരളലത  കപരോലുള്ള  ഒരു  സയസരോനതനിനഫ
അനകയരോജഗ്യമല്ല  എനള്ളതുലകേരോണരോണഫ  ഗവണ്ലമനഫ  അങ്ങലനലയരോരു തതീരുമരോനലമടുതതഫ.
ഇവനിലട  ഓകരരോ  നനികയരോജകേ  മണലെെതനിനയ  ഒരോകരരോ  സ്കൂള്  (നടക്കരോവഫ  സ്കൂള്
രതീതനിയനില്)  അന്തരോരരോഷ നനിലെെവരോരതനിലുയരതലമന്ന പ്രഖഗ്യരോപനയ  സരക്കരോരനിലന
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വലെെനിയ  പദ്ധതനിയരോയനി   ലകേരോണ്ടുവന്നനിരനിക്കുകേയരോണഫ.   കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന
കേരോലെെതഫ  ശതീ.  എ.  പ്രദതീപ്കുമരോറരോണഫ  അവനിലട  എയ.എല്.എ.  ആയനിരുന്നതഫ.
ഏകേകദശയ  22  കകേരോടനിയനില്പ്പെരയ  രൂപ  ലചെലെെവഴനിച്ചുലകേരോണരോണഫ  ആ  സ്കൂള്  അന്തരോരരോഷ
നനിലെെവരോരതനികലെെക്കഫ  ഉയരതനിയതഫ.   അതനില്  15  കകേരോടനി  രൂപയയ  ദുബരോയനിലുള്ള
റഫസല്  ആനഫ  ഷബരോന  ഫഗൗകണഷനരോണഫ  ലചെലെെവഴനിചതഫ.  ബരോക്കനിയള്ള
പണമരോണഫ  ഗവണ്ലമനയ  എയ.എല്.എ.  ഫണ്ടുലമരോലക്കയരോയനി  ലചെലെെവഴനിചതഫ.
മരോതമല്ല,  സയസരോനതഫ  100  സ്കൂളകേള്  ആ  ഒരു  ലലെെവലെെനികലെെക്കഫ
ഉയരതണലമനള്ള  ഉകദ്ദേശകതരോടുകൂടനി  ഗവണ്ലമനഫ  റഫസല്  ആനഫ  ഷബരോന
ഫഗൗകണഷനമരോയനി  ഒരു  കേരരോറനില്  ഏരലപ്പെടുകേയണരോയനി.   അതനസരനിചഫ
ആദഗ്യഘടതനില്  ഓകരരോ  ജനില്ലയനിലുയ  ഓകരരോ  സ്കൂള്,  രണരോയഘടതനില്  53
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപ്പെട  നനികയരോജകേ  മണലെെങ്ങള്,  മൂന്നരോയഘടതനില്  33  സ്കൂളകേള്
അങ്ങലനയരോണഫ   ലതരലഞ്ഞടുതതഫ.  10  കകേരോടനി  രൂപയരോണഫ  ഒരു സ്കൂളനിനകവണനി
കേണക്കരോക്കനിയതഫ. 10 കകേരോടനിയനില് 50% റഫസല് ആനഫ ഷബരോന ഫഗൗകണഷനയ
ബരോക്കനി  25%  ഗവണ്ലമനയ  25%  പനി.റനി.എ.-യയ  മറയ  സശരൂപനിച്ചുലകേരോണഫ
ഉണരോക്കണലമന്നരോണഫ  പറഞ്ഞനിരുന്നതഫ.  അതനിനകവണനി  ബഹുമരോനഗ്യനരോയ
ലപരോതുവനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ  ലസക്രടറനി  ലചെയരമരോനരോയനി  ഒരു  കേമ്മനിറനിലയയയ  ഗവണ്ലമനഫ
രൂപതീകേരനിക്കുകേയണരോയനി.  അതനിലന  തുടരനടപടനികേള്  ആരയഭനിക്കുകമ്പരോള്
ബഹുമരോനഗ്യനരോയ ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി പ്രഖഗ്യരോപനിച ഇഗൗ കേരോരഗ്യങ്ങളനില് ഇന്ലവസഫ
ലചെയ്യരോന്  തയ്യരോറുള്ള  ആളകേലളക്കൂടനി  അതനികലെെക്കഫ  ലകേരോണ്ടുവരരോന്  സരോധനിക്കുലമന്നരോണഫ
എനനിക്കഫ  കതരോനന്നതഫ.  എന്തരോയരോലുയ  വളലര  നലല്ലരോരു  പരനിപരോടനിയരോണഫ.  അതഫ
തുടരന  ലകേരോണ്ടുകപരോകേണലമന്നരോണഫ  എനനിക്കഫ  പറയരോനള്ളതഫ.  അതുകപരോലലെെതലന്ന
'ASAP'  -പദ്ധതനിലയപ്പെറനി പറഞ,   'ASAP'  പദ്ധതനി കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനനിലന
കേരോലെെതഫ  ലകേരോണ്ടുവന്നതരോണഫ.  ഹയരലസക്കണറനി  തലെെതനിലുയ  കകേരോകളജഫ  തലെെതനിലുയ
വളലര നന്നരോയനി അതഫ നടക്കുകേയരോണഫ.  ധരോരരോളയ സ്കൂളകേളനിലുയ കകേരോകളജുകേളനിലുയ ആ
പദ്ധതനി നടപ്പെനിലെെരോക്കനിയനിട്ടുണഫ.  പഠനിക്കുന്ന കകേരോഴനികനരോലടരോപ്പെയ തലന്ന സമരോന്തരമരോയനി
ഒരു  സ്കനില്  കകേരോഴ്സുകൂടനി  പഠനിക്കുകേലയന്നതരോണഫ  അതനിലന  ലെെക്ഷഗ്യയ.  അതുമരോയനി
ബന്ധലപ്പെടഫ  ഓകരരോ നനികയരോജകേ മണലെെതനിലുയ സ്കനില് ലസനറുകേളണരോക്കനിയനിട്ടുണഫ.
അതനിലന  മൂന്നരോയ  ഘടലമന്ന  നനിലെെയനില്  വനിദഗ്യരോരതനികേള്ക്കുമരോതമല്ല
പുറതനനില്ക്കുന്നവരക്കുകൂടനി സ്കനില് ആരജനിക്കരോന്,  സ്കനില് പരോരക്കുകേള് തുടങ്ങരോന്
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനഫ തതീരുമരോനനിച്ചു. ഏഷഗ്യന് ഡവലെെപ്ലമനഫ ബരോങ്കഫ അതനിനകവണനി
സരോമ്പതനികേ സഹരോയയ ലചെയ്യരോലമനയ തതീരുമരോനനിച്ചു.  ഏകേകദശയ  14  കകേരോടനികയരോളയ
രൂപ ലചെലെെവനില് ഒരോകരരോ മണലെെതനിലുയ ഓകരരോ സ്കനില് പരോരക്കുകേള്  ആരയഭനിക്കരോനള്ള
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തതീരുമരോനലമടുത.  അതനിലന  സയസരോനതലെെ  ഉദ്ഘരോടനവയ  നടതനിയനിട്ടുണഫ.
അതനിലനക്കുറനിചഫ ബഹുമരോനലപ്പെട ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനിയലട പ്രസയഗതനിലലെെരോനയ
പരരോമരശനിചതരോയനി  കേരോണുന്നനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേരോലെെതതലന്ന
അദ്ധഗ്യരോപകേ പരോകക്കജനിലന എല്ലരോ   നടപടനിക്രമങ്ങളയ പൂരതനിയരോയതരോണഫ. 2011-വലര
ഇഗൗ ഗവണ്ലമനനിലന ഒരു അഭനിമരോന പദ്ധതനിയരോയനിരുന ആ അദ്ധഗ്യരോപകേ പരോകക്കജഫ.
അതനസരനിചഫ  2011  വലരയള്ള  എല്ലരോ  അദ്ധഗ്യരോപകേരക്കുയ നനിയമനരോയഗതീകേരോരവയ
ശമ്പളവയ ലകേരോടുത.  അതനിനകശഷയ  2016  വലരയള്ള ആളകേള്ക്കഫ ലകേരോടുക്കുന്നതുമരോയനി
ബന്ധലപ്പെടഫ  ധരോരരോളയ  കകേസുകേളണരോയനി.  എല്ലരോയ  പൂരതനിയരോയനി.  സ്കൂളകേളനില്
ആറരോമലത പ്രവരതനി  ദനിവസയ  അവനിലടയള്ള കുടനികേളലട  എണ്ണതനിനനസരനിചഫ
അദ്ധഗ്യരോപകേലര  ലകേരോടുക്കണലമന്നരോണഫ  നനിയമയ.  അതനിലന  അയഗതീകേരനിചഫ   ഇഗൗ
അദ്ധഗ്യരോപകേലര  മുഴുവന്  വനിനഗ്യസനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞരോല്  ബരോക്കനിയള്ള  അദ്ധഗ്യരോപകേലര
എസഫ.എസഫ.എ.യനിലുയ  ആര.എസഫ.എ.-യനിലുയ  ആര.എയ.എസഫ.എ.-യനിലുയ  ലകേരോടുക്കരോന്
സരോധനിക്കുയ. ബഹുമരോനഗ്യരരോയ ശതീ. എ. പനി. ലജ. അബ്ദുള് കേലെെരോമുയ സരോയ പനികതരോദയയ
ഇവനിലട  വന്നകപ്പെരോള് കകേരളലത ഇന്തഗ്യയലട മരോതമല്ല കലെെരോകേതനിലലെെ  അന്തരോരരോഷ
എഡമ്യൂകക്കഷണല് ഹബ്ബരോയനി  മരോറണലമനള്ള നനിരകദ്ദേശയ മുകന്നരോട്ടുവയ്ക്കുകേയണരോയനി.
അതനിലന  അടനിസരോനതനില്  ഗവണ്ലമനഫ  ഒരു  കഗരോബല്  എഡമ്യൂകക്കഷന്  മതീറഫ
നടതകേയയ അക്കരോദമനികേഫ  സനിറനി  സരോപനിക്കരോനള്ള തതീരുമരോനലമടുക്കുകേയയ ലചെയ്തു.
കഗരോബല്  എഡമ്യൂകക്കഷന്  മതീറഫ  കേഴനിഞ.  അതനിലന  തുടരനടപടനികേള്
മുകന്നരോട്ടുലകേരോണ്ടുകപരോകുന്നതനിനഫ  ബഹുമരോനലപ്പെട  മനനി  ശദ്ധനിക്കണലമന്നരോണഫ
എനനിക്കഫ പറയരോനള്ളതഫ. 

മനി  .    സതീക്കര:  പതീസഫ.........  സമയനനിഷ  ഒരരോള്  ലതറനിചരോല്  പനിലന്നയള്ളവര
അതഫ ആവരതനിക്കുയ. 

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബഫ:  സര, എലന മണലെെതനിലലെെ പരപ്പെനങ്ങരോടനിയനിലലെെ
ഫനിഷനിയഗഫ ഹരോരബറനിനഫ കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറകേളനിലലെെരോലക്ക തുകേ മരോറനിവചനിരുന. എന്നരോല്
ബഹുമരോനലപ്പെട  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇഗൗ  വരഷയ  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറനില്
അതനിലനക്കുറനിലചരോനയ  പ്രതനിപരോദനിചനിടനില്ല.  അതനിനയ  കൃഷനിക്കുയ  കുടനിലവള്ളതനിനയ
ഉപകയരോഗനിക്കുന്ന കുണ്ടൂര കതരോടഫ  പദ്ധതനിക്കുയ തുകേ അനവദനിക്കണലമന്നഫ പറഞലകേരോണ്ടുയ
ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന എതനിരതലകേരോണ്ടുയ എലന വരോക്കുകേള് അവസരോനനിപ്പെനിക്കുന.

ശതീമതനി വതീണരോ കജരോരജഫ:  സര,  കഡരോ.  കതരോമസഫ ലഎസകേഫ അവതരനിപ്പെനിച
2016-17-ലലെെ  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറഫ  വലെെനിയ  ഭൂരനിപക്ഷകതരോലട  കകേരളതനില്
അധനികേരോരതനിലലെെതനിയ  ഇടതുപക്ഷജനരോധനിപതഗ്യമുന്നണനി  സരക്കരോരനിലന  ആദഗ്യലത
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ബഡ്ജറരോണഫ.  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലലെെ  നനിരകദ്ദേശങ്ങലള  സശരോഗതയ  ലചെയ്യുകേയയ  ഇഗൗ
ബഡ്ജറനിലന  പൂരണ്ണമരോയനി  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയയ  ലചെയ്യുന.  ഇതഫ  സശപകലെെരോകേലത
ബഡ്ജറരോലണന്നരോണഫ പ്രതനിപക്ഷയ പറയന്നതഫ. ഇന്നഫ  കേഗൗതുകേകേരമരോയ ഒരു കേരോരഗ്യയ
ഇഗൗ സഭയനിലുണരോയനി.  കേരോല്പ്പെനനികേലമന്നഫ ഇന്നലലെെ അവര വനികശഷനിപ്പെനിച,  സശപലമന്നഫ
ആവരതനിചഫ  പറഞലകേരോണനിരനിക്കുന്ന,  ഇഗൗ ബഡ്ജറനില് ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റരോമനിലന
മണലെെതനിലലെെ ഒരു കറരോഡഫ ഉള്ലപ്പെടുതനിയനിലല്ലന്നഫ സബ്മനിഷനനിലൂലട    ഉന്നയനിച്ചു.
ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന ഇവര പൂരണ്ണമരോയനി  വനിശശസനിക്കുനലവനയ ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലലെെ
പദ്ധതനികേള് നടപ്പെനിലെെരോകുലമന്നഫ അവരക്കഫ ഉതമകബരോദ്ധഗ്യമുലണനള്ളതനിനഫ  ഇതനില്പ്പെരയ
ലതളനിവഫ കവകണരോ? ഞരോന് പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന്നതഫ ആറന്മുള നനികയരോജകേ മണലെെലതയരോണഫ. 

'അന്തരജനതനിനയ കേതനിരബന്ധനിചനിടുയ പുലെെയനിക്കുയ

 അന്തരയഗതനില് ഒരുകപരോലുയനിര ബന്ധനിചതീടുന ഭവരോന്' 

എന പരോടനിയ കേവനി രരോമരോയണതനിലൂലട വകരണഗ്യവരഗ്ഗതനിലന സരോഹനിതഗ്യകുതകേകേലള
ലവല്ലുവനിളനിച സരസകേവനി മൂലൂരനിലനയയ  'നനിങ്ങകളരോരക്കുകേ നനിങ്ങലളങ്ങലന നനിങ്ങളരോലയന്നഫ'
കുറതനിലയലക്കരോണഫ പരോടനിപ്പെനിച കേടമ്മനനിടയലടയയ നരോടനില്നനിന്നരോണഫ ഞരോന് വരുന്നതഫ.
പടനികേജരോതനി-പടനികേവരഗ്ഗ  വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെട  ആളകേള്  പ്രനിയലപ്പെടവരുലട  മൃതകദഹവയ
ചുമനലകേരോണഫ,  മൃതകദഹയ  അടക്കയ  ലചെയ്യരോന്  സലെെമനില്ലരോലത  ലനകടരോടകമരോടുന്ന
നരോടരോണഫ  എകനതഫ.  കുടനിലവള്ളമനില്ലരോലത,   സകഹരോദരനിമരോരുയ  അമ്മമരോരുയ  കേനികലെെരോമതീററുകേകളരോളയ
സഞ്ചേരനിചഫ  കുടനിലവള്ളതനിനരോയനി  അലെെയന്ന  നരോടരോണഫ  എകനതഫ.  പടയമനില്ലരോത
ആളകേള് തരോമസനിക്കുന്ന,  വതീടനില്ലരോതവരുലട നരോടരോണഫ എകനതഫ, അവര പറയന്നതഫ
ഞരോന്  അയഗതീകേരനിക്കുന.  ഇതഫ  സശപകലെെരോകേലത  ബഡ്ജറരോണഫ.  പരോവങ്ങളലടയയ
സരോധരോരണക്കരോരുലടയയ  സശപങ്ങലള സരോക്ഷരോത്കേരനിക്കരോന്  കപരോകുന്ന,  ആ സശപങ്ങലള
ഏലറടുതനിട്ടുള്ള ബഡ്ജറരോണനിതഫ.  മൂന്നഫ  ലസനഫ ഭൂമനിയള്ളവന്,  ആ മൂന്നഫ ലസനനില്
വതീടുവചവന്,  സശന്തയ അടുക്കള ലപരോളനിചഫ   അചലനയയ  അമ്മയകടയയ മൃതകദഹയ
അടക്കയ  ലചെയ്യുകമ്പരോള്  അവലന  കേണ്ണതീരനില്  നനിനയ  ഉതനിരുന്ന  സശപമരോണഫ  ഇഗൗ
ബഡ്ജറനിലുള്ളതഫ.  ജനിഷലയകപ്പെരോലലെെ  ലപണ്മക്കളള്ള  അമ്മമരോരുലട  ലനഞ്ചേനിലലെെ
അഗ്നനിയനില് നനിനയരുന്ന  സശപമരോണഫ  ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലുള്ളതഫ.  പ്രരോയമരോയ ലപണ്മക്കളള്ള
വതീടുകേളനില്,   ശഗൗചെരോലെെയങ്ങളനില്ലരോത വതീടുകേളനില്  അവരുലട  പ്രരോഥമനികേ  ആവശഗ്യങ്ങള്
നനിരവ്വഹനിക്കുകമ്പരോള് അതനിനഫ  കേരോവല് നനില്ക്കുന്ന മരോതരോപനിതരോക്കളലട  ലനഞ്ചേനിലലെെ
സശപമരോണഫ ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലുള്ളതഫ.  ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലലെെ പദ്ധതനികേലള സരോക്ഷരോത്കേരനിക്കുവരോന്
ചെങ്കൂറമുള്ള  ഒരു  സരക്കരോരരോണഫ  കകേരളതനില്  അധനികേരോരതനില്  ഇരനിക്കുന്നതഫ.
എനനിക്കറനിയരോയ കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവരഷയ കകേരളതനിലലെെ സമ്പദഫ വഗ്യവസലയ കുടനികചരോറരോക്കനിയ
യ.ഡനി.എഫഫ.-ലന  നനിസഹരോയതയനില്നനിനയ  ഉയരുന്ന  ജല്പ്പെനങ്ങളരോണഫ  ഇതഫ
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എനള്ളതഫ  ആരക്കരോണഫ  തനിരനിചറനിയരോന്  കേഴനിയരോതതഫ.  അവര  പറയന,  2016
മരോരചഫ  31-നഫ  ട്രെഷറനിയനിലുണരോയനിരുന്നതഫ  1,643  കകേരോടനി  രൂപയരോലണന്നഫ.  അന്നഫ
സബ്മനിറഫ  ലചെയനിരുന്ന ബനില്ലുകേള് മരോറനിയനിരുനലവങ്കനില് ട്രെഷറനിയനില്  173  കകേരോടനി
രൂപയലട കേമ്മനിയണരോകുമരോയനിരുന. അവനിലട നനിന്നരോണഫ എല്.ഡനി.എഫഫ. സരക്കരോര
തുടങ്ങുന്നതഫ.  ഒന്നര ലെെക്ഷയ കകേരോടനി രൂപയലട ലപരോതുകേടതനില് നനിനമരോണഫ എല്.ഡനി.എഫഫ.
സരക്കരോര  അടുത  അഞ്ചുവരഷലത  കകേരളതനിലന  ധനവനിനനികയരോഗലതക്കുറനിച്ചുള്ള
രൂപകരഖ വനിഭരോവന ലചെയനിരനിക്കുന്നതഫ.  ഭൂമനിയനില്ലരോലത,  വതീടനില്ലരോലത പതനിനരോയനിരക്കണക്കനിനരോളകേള്
കകേരളതനില്  അകങ്ങരോളമനികങ്ങരോളമുള്ളകപ്പെരോള്  യ.ഡനി.എഫഫ.  സരക്കരോര  എന്തരോണഫ
ലചെയതഫ?  ഭൂമരോഫനിയകേള്ക്കഫ,  എകസറകേരോരക്കഫ,  വന്കേനിടക്കരോരക്കഫ ഭൂമനി എഴുതനിലക്കരോടുത,
അവകരരോടഫ കേരുണ കേരോടനി.  സമ്പദഫ വഗ്യവസ ഭദമരോലണനള്ള ഇവരുലട  വരോദതനിലലെെ
ലപരോള്ളതരലത  കകേരളതനിലലെെ  ജനയ  തനിരനിചറനിയന.  ഞരോന്  അത്ഭുതലപ്പെടുകേയരോണഫ,
കകേരളതനിലലെെ  നനിയമസഭരോ ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനിലലെെ ജനവനിധനിലയ അയഗതീകേരനിക്കുവരോന്
എന്തുലകേരോണരോണഫ  നനിങ്ങള്  മടനികേരോട്ടുന്നതഫ?  നനിങ്ങള്  ലചെയതഫ  നല്ലതരോയനിരുനലവങ്കനില്,
നനിങ്ങള്  ജനകക്ഷമകേരമരോയ  പദ്ധതനികേളരോണഫ  ലചെയനിരുന്നലതങ്കനില്  ഇഗൗ  ഒരു  അവസ
നനിങ്ങള്ക്കുണരോകുമരോയനിരുകന്നരോ?  എന്തുലകേരോണരോണഫ  നനിങ്ങള്  ഇതഫ  അയഗതീകേരനിക്കുവരോന്
മടനികേരോണനിക്കുന്നതഫ?   കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫഫ.  സരക്കരോരനിലന  കേരോലെെതഫ  നനികുതനി
വരുമരോനതനില് ഗണഗ്യമരോയ  കുറവണരോയനി.   2006-2011  കേരോലെെഘടതനില്  കഡരോ.
കതരോമസഫ  ലഎസകേഫ  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനിയരോയനിരനിക്കുകമ്പരോള്  പടനിപടനിയരോയനി
നനികുതനിവരുമരോനയ  ഉയരതനിലക്കരോണ്ടുവന.  2011  ആയകപ്പെരോള്  ഏതരോണഫ  17.41
ശതമരോനയ വലര കകേരളതനിലന നനികുതനി വരുമരോനയ ഉയരന.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവരഷയ
പതമുതല് പനണഫ ശതമരോനയ വലര മരോതമരോയനി കകേരളതനിലന നനികുതനി വരുമരോനയ
കുറഞ്ഞതഫ  എന്തുലകേരോണരോണഫ?  ആരുലട  ഉതരവരോദനിതശമരോണഫ?  അടുത  അഞ്ചേഫ
വരഷയ സയസരോനതനിലന മൂലെെധന ലചെലെെവകേള്ക്കഫ  പണയ കേലണതണയ.  ഇവര
പറയന,  കേനിഫ്ബനി ഒരു സമരോന്തര ട്രെഷറനിയരോലണന്നഫ.  ഇവര വരോക്കുകേള് ലകേരോണഫ
ആളകേളലട കേണ്ണനില് ലപരോടനിയനിടരോന് ശമനിക്കുകേയരോണഫ.  എന്തരോണഫ കഡരോ.  കതരോമസഫ
ലഎസകേഫ അകദ്ദേഹതനിലന ബഡ്ജറനിലൂലട വനിഭരോവനയ ലചെയനിരനിക്കുന്നതഫ?  കമരോകടരോര
വരോഹന  നനികുതനിയലട  ഒരു  ശതമരോനവയ  ഇന്ധന  ലസസനില്നനിന്നഫ  ഒരു  തുകേയയ
മൂലെെധന  നനികക്ഷപ  ലചെലെെവനിനരോയനി  Alternate  Infrastructure  Fund  ഒരു
ലപ്രരോഡക്റ്റതീവഫ  ഇന്ലവസഫലമനരോണഫ.  അതനിനഫ  പലെെനിശ ആവശഗ്യമനില്ല.  അതഫ   റവനമ്യൂ
കേമ്മനി വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുലമന്നഫ നനിങ്ങള് വതീണ്ടുയ പറഞലകേരോകണയനിരനിക്കുന.  കേനിഫ്ബനി
എനള്ളതഫ  ലസഷഗ്യല്  പരപ്പെസഫ  ലവഹനിക്കനിളരോണഫ.  അടുത  അഞ്ചുവരഷയ
കകേരളതനിലന  മൂലെെധന  നനികക്ഷപലത  ഉയരതരോന്കവണനി,  മൂലെെധനലചലെെവകേള്
നടതവരോന് കവണനിയള്ള,  ഒരു ലസഷഗ്യല് പരപ്പെസഫ   ലവഹനിക്കനിളരോണഫ  കേനിഫ്ബനി.
സമരോന്തര  ട്രെഷറനിലയന്നഫ  പറഞലകേരോണഫ  നനിങ്ങള്   ആളകേളലട  കേണ്ണനില്
ലപരോടനിയനിടരോന്  കനരോകക്കണ.  പരോരപ്പെനിടപ്രശതനില്  നനിരവധനി  വനിഷയങ്ങളണഫ.
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നനിരവധനിയരോയ  പ്രശങ്ങളണഫ.  കുറചഫ  കേരോരഗ്യങ്ങള്  മരോതയ  പറയലട.  ഇന്നലലെെ
ലതരോഴനിലെെവസരങ്ങള് സൃഷനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചഫ  ഇവര പറഞ.  സ്മരോരടഫസനിറനിയനില്
പതനിനരോയനിരക്കണക്കനിനഫ  ലതരോഴനിലുകേള്  സൃഷനിക്കുലമന്നതരോയനിരുന്നകല്ലരോ  അവരുലട
വരോഗരോനയ.  സ്മരോരടഫ  സനിറനിയലട  ആദഗ്യഘടയ  ഉദ്ഘരോടനയ  ലചെയകപ്പെരോള്  കലെെരോകേയ
ലകേരോചനിയനികലെെക്കഫ  വരുലമന്നരോണഫ   പറഞ്ഞതഫ.  ആരരോണഫ  വന്നതഫ?  കേലൂരനിലുയ
കേടവനയനിലുമുള്ള  22  കേമ്പനനികേളരോണഫ  കേരോക്കനരോകടക്കഫ  വന്നതഫ.    ഏതരോണഫ  ഒരു
കകേരോടനി  ചെതുരശ അടനിയലട ലഎ.ടനി.  പരോരക്കുകേളലട കശഷനി വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുലമനള്ള
എല്.ഡനി.എഫഫ.  പ്രകേടനപതനികേയനിലലെെ  ഉറപ്പെനിലന  പ്രരോകയരോഗനികേമരോക്കുന്ന  നനിരകദ്ദേശങ്ങളരോണഫ
ബഡ്ജറനിലുള്ളതഫ.  ഞരോന് പ്രതനിപക്ഷതള്ള യവ എയ.എല്.എ.-മരോകരരോടഫ  കചെരോദനിക്കലട,
കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവരഷയ  കകേരോഴ  വരോങ്ങനി  നനിങ്ങള്  നടതനിയ  തരോല്ക്കരോലെെനികേ
നനിയമനങ്ങളനിലലെെ   അഴനിമതനിയലട  സതഗ്യരോവസ  പുറതലകേരോണ്ടുവരരോന് നനിങ്ങള്
തയ്യരോറുകണരോ?  നനിങ്ങള്  പതനയതനിടയനികലെെക്കഫ  വരൂ.  ആദനിതഗ്യ  ബനിരളരോ  ഗ്രൂപ്പെനിലന
കമരോര മരോരക്കറനിലന കസരോണല് മരോകനജരുലട ഭരോരഗ്യ കജരോലെെനി ലചെയ്യുന്നലതവനിലടയരോലണന്നഫ
നനിങ്ങള്ക്കറനിയരോകമരോ?  consumer  fed-ലന   പതനയതനിടയനിലലെെ  റതീജനിയണല്
ഓഫതീസനിലെെരോണഫ. ഇതഫ ആലര സഹരോയനിക്കരോനരോണഫ?  കകേരളതനിലലെെ ലപരോതുവനിതരണ
സമ്പ്രദരോയലത ശക്തനിലപ്പെടുതന്നനിലല്ലന്നഫ  ഇവര പറയന.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവരഷയ
അതനിലന  ദുരബലെെലപ്പെടുതനിയവരരോണഫ  പറയന്നതഫ  കകേരളതനിലന  ലപരോതുവനിതരണ
സമ്പ്രദരോയലത  ഇടതുപക്ഷ  ജനരോധനിപതഗ്യമുന്നണനി   സരക്കരോര  ഇതനികനരോടകേയ
ശക്തനിലപ്പെടുതനിയനിലല്ലന്നഫ. 

ബഹുമരോനലപ്പെട  എയ.എല്.എ.-മരോലര  ബഹുമരോനനിച്ചുലകേരോണ്ടുതലന്ന  പറയലട,
സ്ത്രതീ  തുലെെഗ്യത സയബന്ധനിചഫ  ഒരു വനനിതരോ എയ.എല്.എ.  എനള്ള നനിലെെയനില്,  ഇഗൗ
ബഡ്ജറനില്   ഇഗൗ  സരക്കരോര  വനിഭരോവന  ലചെയനിരനിക്കുന്ന  പദ്ധതനികേലള  പൂരണ്ണ
മനകസരോലട സശരോഗതയ ലചെയ്യുന.  കേരോരണയ സ്ത്രതീ എന്നതഫ കപരനിനഫ മരോതയ ഒതുക്കരോന്
കേഴനിയന്ന  ഒരു  വഗ്യക്തനിയലല്ലനയ  (അങ്ങലനകപരോലുയ  അവനിലട  ഒരരോളനിലല്ലങ്കനില്കപരോലുയ)
സ്ത്രതീയലട ശരോക്തതീകേരണയ,  അതഫ അവളലട സരോമ്പതനികേ ഭദത അലല്ലങ്കനില് അവലള
സരോമ്പതനികേമരോയനി  സശതനമരോക്കുന്നതനിലൂലട  സരോധഗ്യമരോകുലമന്ന  ലെെക്ഷഗ്യകതരോലട
ബഡ്ജറനില്  വനിഭരോവന  ലചെയനിരനിക്കുന്ന  ജന്ഡര  ബഡ്ജറഫ,  ജന്ഡര  ആഡനിറനിയഗഫ
തുടങ്ങനിയ എല്ലരോ പദ്ധതനികേലളയയ സരവ്വരോത്മനരോ ഞരോന് സശരോഗതയ ലചെയ്യുകേയരോണഫ.
സ്ത്രതീകേള്ക്കഫ  ഒരു  വകുപ്പുതലന്ന  സരക്കരോര  രൂപതീകേരനിക്കരോന്  കപരോകുകേയരോണഫ.  ഒപ്പെയ
ശതീനരോരരോയണ ഗുരുകദവലന വരോക്കുകേള് ഇഗൗ ബഡ്ജറനില് ഉടനതീളയ ആവരതനിച്ചുലകേരോണഫ
ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി കഡരോ.  കതരോമസഫ  ലഎസകേഫ  ബഡ്ജറഫ  അവതരനിപ്പെനിചതനിലലെെ
രരോഷതീയയ  ചെനികേയകേയരോണഫ  ബഹുമരോനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷയ  ലചെയ്യുന്നതഫ.  പകക്ഷ എനനിക്കഫ
സകന്തരോഷമുണഫ,  കേരോരണയ  ശതീ  നരോരരോയണ  ഗുരുകദവലന  വരോക്കഫ  പറയന്നതുയ
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അകദ്ദേഹതനിലന  ഓരമ്മ  പുതുക്കുന്നതുയ  ഒരു  സരോയസ്കരോരനികേ  പ്രതനികരരോധമരോണഫ.
ഇടതുപക്ഷപ്രസരോനകതയയ  നകവരോതരോന  മുകന്നറതനിലൂലട  കകേരളയ  ഉണരോക്കനിയ
കകേരളതനിലന  മൂലെെഗ്യങ്ങകളയയ തച്ചുടക്കരോന് ശമനിക്കുന്ന വലെെതുപക്ഷശക്തനികേള്,  ഗുരുവനിലന
കപരഫ പറയകമ്പരോള്,  അതഫ കകേള്ക്കുകമ്പരോള് സകന്തരോഷമുണഫ.  തതീരചയരോയയ കഡരോ.  കതരോമസഫ  ലഎസകേഫ
അവതരനിപ്പെനിച ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന പൂരണ്ണ മനകസരോലട സശരോഗതയ ലചെയ്യുന.

12.00 pm ]

ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്  : സര,  സരോമൂഹഗ്യ ജതീവനിതതനിലുയ രരോഷതീയ സരോമ്പതനികേ
ദരശനതനിലുയ  കകേരളതനിലന നകവരോതരോന പരോരമ്പരഗ്യയ  ഉയരതനിപ്പെനിടനിക്കുന്നതനിലന
മഹതരോയ  ഉദരോഹരണമരോയനി  മരോറനിയ  ഈ  ബഡ്ജറനിലന  അഭനിമരോനപൂരവ്വയ  ഞരോന്
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ദരനിദ കേരഷകേരുയ കേരഷകേലതരോഴനിലെെരോളനികേളയ തനിങ്ങനിപ്പെരോരക്കുന്ന ഒരു
മണലെെലതയരോണഫ ഞരോന് പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന്നതഫ.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചേഫ വരഷക്കരോലെെതഫ
കേരഷകേ വഞ്ചേനയലട  ലപരുമഴക്കരോലെെതഫ  ജതീവനിത  സശപങ്ങലളല്ലരോയ  തകേരക്കലപ്പെട
കേരഷകേലര രക്ഷനിക്കുന്ന അനവധനി നനിരകദ്ദേശങ്ങളരോണഫ ഈ ബഡ്ജറനിലെെരോലകേ നനിറഞ
തുളമ്പുന്നതഫ. 2011-16  വലരയള്ള യ.ഡനി.എഫഫ.  കേരോലെെഘടതനില്  128-ലെെധനികേയ കേരഷകേര
കേടയകേയറനി  ആത്മഹതഗ്യ ലചെയ്തുലവനള്ളതരോണഫ  നരോടനിലലെെ  കേണക്കഫ.   ഇതഫ  കേരഷകേ
ആത്മഹതഗ്യയല്ല.  ഭരണകൂട ഭതീകേരതയലട പനിന്ബലെെതനില് നടന്ന കബരോധപൂരവ്വമരോയ
കൂടലക്കരോലെെയരോണഫ.  ആസനിയരോന്  കേരരോരകപരോലുള്ള  അന്തരോരരോഷ  കേചവടക്കരരോറനിലന
അനബന്ധമരോയ കൂടലക്കരോലെെയരോണഫ കകേരളതനിലലെെ കേരഷകേ ആത്മഹതഗ്യകേലളന്നഫ നരോയ
തനിരനിചറനിയണയ.  യ.ഡനി.എഫഫ.  സരക്കരോര കേരഷകേരക്കഫ നല്കേരോതനിരുന്ന 471 കകേരോടനി
രൂപ നല്കേനിലയന്നഫ  മരോതമല്ല,  സയഭരണ വനിലെെ ഉയരതനി ലനലെെഫ ല്ല്  സയഭരനിക്കുന്നതനിനഫ
385  കകേരോടനി രൂപ നതീക്കനിവയ്ക്കുകേയയ അനവധനി അനബന്ധ പദ്ധതനികേള് പ്രഖഗ്യരോപനിക്കുകേയയ
ലചെയ ഒരു മഹതരോയ ബഡ്ജറരോണനിതഫ.   കേരോരഷനികേ മൂലെെഗ്യവരദ്ധനിത വഗ്യവസരോയങ്ങളരോയനി
പ്രഖഗ്യരോപനിക്കലപ്പെട അകഗരോ പരോരക്കഫ ഏലറ പ്രശയസനതീയമരോണഫ.  ഈ പ്രഖഗ്യരോപനലത
വലെെനിയ പ്രതതീക്ഷകയരോടുകൂടനിയരോണഫ കേരഷകേരുലട മണലെെമരോയ ആലെെത്തൂര വതീക്ഷനിക്കുന്നതഫ.
പഴയ എല്.ഡനി.എഫഫ.  ഭരണകേരോലെെതഫ  2010-ല് ആരയഭനിച ആലെെത്തൂര  കമരോകഡണ്
ററസഫ  മനില്  യ.ഡനി.എഫഫ.   അടച്ചുപൂടനിയതരോണഫ.  പരോലെെക്കരോടഫ  ഈ  ബഡ്ജറനിലൂലട
സരോപനിക്കുലമന്നഫ  പ്രഖഗ്യരോപനിച  ററസഫ  പരോരക്കഫ  ആലെെത്തൂര  കമരോകഡണ്  ററസഫ
മനില്ലനിലനയയ  സമതീപതള്ള  സതീഡഫ  ഫരോമനിലന  സലെെവയ  ഉപകയരോഗലപ്പെടുതനി
സരോക്ഷരോത്കേരനിക്കണലമന്നഫ   അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ.  പ്രരോകയരോഗനികേ  പരനിസനിതനി
സയരക്ഷകേരരോണഫ  ഇടതുപക്ഷക്കരോലരന്നഫ  ലതളനിയനിച്ചുലകേരോണരോണഫ  ലനല്വയലുകേളയ
തണ്ണതീരതടങ്ങളയ സയരക്ഷനിക്കരോന് മുന്കേരോലെെ എല്.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനഫ  നനിയമയ
ലകേരോണ്ടുവന്നതഫ.  എന്നരോല് അതനിലന കേഥകേഴനിക്കരോന് ഭൂമരോഫനിയകേളനില് നനിനയ അചരോരയ
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വരോങ്ങനി യ.ഡനി.എഫഫ. ഗവണ്ലമനഫ കേരോവല് നനിനലകേരോണരോണഫ 2013-ല് മരോതയ 10873
ലഹകര  ലനല്വയലുകേള്  മണ്ണനിട്ടുനനികേതനിയതഫ.  ഇതനിലനല്ലരോയ  നനിയമസരോധുത
നല്കുന്നതനിനഫ  2015-ല് യ.ഡനി.എഫഫ.  ലകേരോണ്ടുവന്ന നനിയമ കഭദഗതനി  റദ്ദേരോക്കുലമന്ന
ഈ  ഗവണ്ലമനനിലന  പ്രഖഗ്യരോപനയ  ഹൃദയപൂരവ്വമരോണഫ  ഞങ്ങള്  ഏറവരോങ്ങുന്നതഫ.
തണ്ണതീരതട സയരക്ഷണതനിനഫ ലതരോഴനിലുറപ്പെഫ  ലതരോഴനിലെെരോളനികേലള ഉപകയരോഗലപ്പെടുതലമന്ന
ബഡ്ജറനിലലെെ നനിരകദ്ദേശലതയയ സരവ്വരോത്മനരോ സശരോഗതയ ലചെയ്യുന.  കേരഷകേലതരോഴനിലെെരോളനികേള്
തനിങ്ങനിപ്പെരോരക്കുന്ന ആലെെത്തൂര തരോലൂക്കനിലലെെ കബരോക്കുകേലള ഈ പദ്ധതനിയലട ആദഗ്യഘടതനില്
തലന്ന പരനിഗണനിക്കുലമന്നഫ  ഞരോന് പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയരോണഫ.  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെഫ കവളയനില്
ഞരോന്  കേണ  ഹൃദയകഭദകേമരോയ  കൂടക്കരചനില്,  കക്ഷമലപന്ഷന്  മരോതയ  ആശയനിചഫ
ജതീവനിചനിരുന്ന  ആയനിരങ്ങളകടതരോയനിരുന.  എണതീറ  നനില്ക്കരോന്  കശഷനിയള്ള
കേരോലെെകതരോളയ  ഈ  നരോടനിനകവണനി  മണ്ണനില് അദ്ധശരോനനിച  കേരഷകേലതരോഴനിലെെരോളനികേള്
ഉള്ലപ്പെലടയള്ള ലെെക്ഷക്കണക്കനിനഫ നനിരദ്ധനജനതയലട ജതീവശശരോസയ നനിലെെനനിരതനിയനിരുന്ന
നരോമമരോത  കക്ഷമലപന്ഷന്  കപരോലുയ  നല്കേരോതനിരുന്ന  മനഷഗ്യവനിരുദ്ധവയ
റപശരോചെനികേവമരോയ മുന്സരക്കരോരനിലന നനിലെെപരോടുകേള്ക്കഫ അന്തഗ്യയകേരോണുകേയരോണഫ ഈ
ബഡ്ജറനിലൂലട.   പനിണറരോയനി  ഗവണ്ലമനഫ  അതഫ  പ്രഖഗ്യരോപനിച്ചു  കേഴനി ഞ്ഞനിരനിക്കുന.
ആയനിരയ  രൂപയരോയനി  ലപന്ഷന്  വരദ്ധനിപ്പെനിചഫ  കൃതഗ്യസമയതയ  ഓണതനിനഫ
മുന്കൂറരോയയ  നല്കുലമന്ന  മനനിയലട  പ്രഖഗ്യരോപനയ  ആനന്ദക്കണ്ണതീകരരോടുകൂടനിയരോണഫ
എലന  നരോട്ടുകേരോര  ഇന്നഫ  സശതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഫ.   ഇഹകലെെരോകേതനില്തലന്ന  സശരഗ്ഗയ
പണനിയലമന്നഫ  പ്രഖഗ്യരോപനിക്കുന്ന  അദ്ധശരോനവരഗ്ഗ  ദരശനയ  സരോക്ഷരോത്കേരനിക്കുന്നതനിനഫ
തുടക്കയകുറനിച മണ്ണരോണഫ ഈ  കകേരളയ.  മണ്ണഫ മനഷഗ്യനഫ സശന്തമരോയനി നല്കേനിയ ആദഗ്യ
ഇ.എയ.എസഫ.  സരക്കരോരനിലന  തുടരചയരോയനി  മുന്കേരോലെെ എല്.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനഫ
നടപ്പെരോക്കനിയ ഇ.എയ.എസഫ. ഭവന പദ്ധതനിലയ തകേരത യ.ഡനി.എഫഫ. ഭരണക്കരോരക്കഫ
ആരരോണഫ  മരോപ്പെഫ  നല്കുകേ.   മനഷഗ്യപുതനഫ  തലെെ ചെരോയരോന് ഒരനിടയകപരോലുയ  നല്കേരോന്
സന്നദ്ധരലല്ലന്നഫ  അടഹസനിചഫ  ഇ.എയ.എസഫ.  ഭവന  പദ്ധതനിലയ  തകേരത
യ.ഡനി.എഫഫ.-കേരോരുലട  പരോപയ  ഏതഫ  നരകേതനില്  കപരോയരോലുയ  കേഴുകേനിക്കളയരോന്
കേഴനിയനിലല്ലന്നഫ നനിങ്ങള് ഓരക്കണയ.  ഇ.എയ.എസഫ.  ഭവന പദ്ധതനി പുനരുജതീവനിപ്പെനിക്കുലമന്ന
ഈ  ബഡ്ജറനിലലെെ  പ്രഖഗ്യരോപനയ  അന്തനിയറങ്ങരോന്  ഇടമനില്ലരോതവരുലട
സശപസരോക്ഷരോത്കേരോരമരോണഫ.  ലതരോഴനിലെെനില്ലരോത  യവജനങ്ങള്  ലതരോഴനിലെെനിനകവണനി
കകേണകപ്പെരോള്  നനിയമനനനികരരോധനലമന്ന  ധനിക്കരോരക്കരോലുലകേരോണഫ  ലതരോഴനിചഫ
പുറതരോക്കനിയവരരോണഫ  ഈ  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫഫ.  ഭരണക്കരോര.  അദ്ധശരോനനിക്കരോന്
സന്നദ്ധരരോകുന്ന പുതനിയ തലെെമുറയഫ ഏലറ പ്രതഗ്യരോശ നല്കുന്നതരോണഫ ഈ ബഡ്ജറനിലലെെ
നനിരകദ്ദേശങ്ങകളലറയയ.  ഈ ബഡ്ജറനില് പ്രഖഗ്യരോപനിച ലകേരോചനി-പരോലെെക്കരോടഫ വഗ്യവസരോയ
ഇടനരോഴനി  പുതനിയ  തലെെമുറയലട  കേണ്ണനില്  ലവറുയ  ഇടനരോഴനിയല്ല.   അതഫ  സൂപ്പെര
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റഹകവയരോണഫ.  ലതരോഴനില് കകേന്ദ്രങ്ങളനികലെെക്കുള്ള ഗതീന് ചെരോനലെെരോയനി അതഫ മരോറുലമന്നഫ
ഞരോന്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇതനിനകവണനി  സലെെനനിരണ്ണയയ  നടതലമന്നഫ
പ്രഖഗ്യരോപനിചകപ്പെരോള് എലന മണലെെതനില് അലല്ലങ്കനിലുയ പരോലെെക്കരോടഫ ജനില്ലയനിലലെെ ഏറവയ
നനിരദ്ധനരരോയ  ജനവനിഭരോഗയ  തരോമസനിക്കുന്ന  ഓളനിളപ്പെതനിലയയയ  കേണ്ണമ്പറലയയയ
ലതരലഞ്ഞടുതതനില്  അഭനിനന്ദനയ  അറനിയനിക്കുകേയരോണഫ.  ആകരരോഗഗ്യ  കമഖലെെയനില്
കകേരളയ  റകേവരനിച  അന്തരകദ്ദേശതീയ  മുകന്നറങ്ങലള  തകേരലതറനിഞ്ഞ  കേഴനിഞ്ഞകേരോലെെ
യ.ഡനി.എഫഫ.  സരക്കരോര ഗവണ്ലമനഫ ആശുപതനികേലളകപ്പെരോലുയ ലകേരോലെെക്കളമരോക്കനി മരോറനിയനിരുന.
പടനി  കേടനിചരോല്കപരോലുയ  മരുന്നനില്ലരോത  ജനില്ലരോ  ആശുപതനികേളയ,  ലമരോട്ടുസൂചെനി കേയറനി
ലസപ്റനിക്കരോയരോല്  ടനി.ടനി.  എടുക്കരോന്  ലമഡനിക്കല്  കകേരോകളജനികലെെക്കഫ  ലറഫര
ലചെകയ്യണനിവന്ന ഗതനിലകേട നരോടരോയനിരുന ഈ കകേരളയ കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചേഫ വരഷക്കരോലെെയ.
ഇലതല്ലരോയ  ശരനിയരോകുലമന്ന  പ്രഖഗ്യരോപനമരോണഫ  ഈ  ബഡ്ജറനിലലെെ  ആകരരോഗഗ്യ
കമഖലെെയനിലലെെ  നനിരകദ്ദേശങ്ങളനിലൂലട  നമുക്കഫ  കേരോണരോന്  കേഴനിയകേ.  നനിലെെവനിലുള്ള
ആശുപതനികേലള  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതനിനഫ  ആയനിരക്കണക്കനിനഫ  കകേരോടനികേള്
ലചെലെെവഴനിക്കരോന്  സന്നദ്ധത  ഈ  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖഗ്യരോപനിചനിരനിക്കുന.  ആലെെത്തൂരനിലന
മറക്കരുലതന്നഫ ഞരോന് അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ.  പരോലെെക്കരോടനിലലെെ ഏറവയ പുരരോതനമരോയ
തരോലൂക്കഫ ആശുപതനി,  പരോലെെക്കരോടഫ ജനില്ലരോ ആശുപതനിലയ മരോറനിയരോല് ഏറവയ കൂടുതല്
കരരോഗനികേള്  ആശയനിക്കുന്ന ആലെെത്തൂര  ആശുപതനിയനില്  ബനിടതീഷഫ  കേരോലെെഘടതനില്
പണനിത  ലകേടനിടതനില്കപരോലുയ  പ്രവരതനയ  നടക്കുകേയരോണഫ.  അതഫ  പുനരുദ്ധരനിക്കരോന്,
പുതനിയ  ലകേടനിടയ  പണനിയരോന്  പണയ  നതീക്കനിവയ്ക്കുലമന്നഫ  ഞരോന്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
പരോരശശവത്കേരനിക്കലപ്പെട  സമൂഹലത  പനിന്തുണയ്ക്കുന്ന  ഈ  ബഡ്ജറഫ  പരോരശശവത്കൃതമരോയ
കസവന സന്നദ്ധ പ്രവരതകേലര പ്രകതഗ്യകേയ പരനിഗണനിചനിട്ടുണഫ.  ആശരോ പ്രവരതകേര
മുതല്  സരോക്ഷരതരോ  കപ്രരകേഫ  വലരയള്ളവരുലട  ഓണകററനിയയ  വരദ്ധനിപ്പെനിചതനിലന
അഭനിനന്ദനിക്കുന.  ഏറവയ ദുരബ്ബലെെരരോയ സ്ത്രതീകേകളലറ അണനിനനിരന്ന ഈ കമഖലെെയനില്
ലതരോഴനില്  സുരക്ഷനിതതശയ  ഉറപ്പെരോക്കരോനള്ള  സരോമ്പതനികേ  പനിന്ബലെെയകൂടനി  നല്കേണലമന്നഫ
അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ.  ഈ ബഡ്ജറനിലലെെ നനികുതനി നനിരകദ്ദേശങ്ങളനില് ഏറവയ ആകേരഷകേവയ
ആകരരോഗഗ്യദരോയകേവമരോയ  നനിരകദ്ദേശയ  ഫരോറഫ  നനികുതനിയരോണഫ.  ബരോന്ഡഡഫ  ലറകസരോറനകേള്
വനില്ക്കുന്ന അധനികേ ലകേരോഴുപ്പെഫ പ്രദരോനയ ലചെയ്യുന്ന ഭക്ഷഗ്യവസ്തുക്കള്ക്കഫ ലകേരോഴുപ്പെഫ നനികുതനി
ഏരലപ്പെടുതനിയ  മനനിക്കഫ  മുന്പനില്  മലറരോരു  നനിരകദ്ദേശയകൂടനി  ഞരോന്  സമരപ്പെനിക്കുകേയരോണഫ.
കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചേഫ വരഷക്കരോലെെയ  കകേരള സമ്പദഫ വഗ്യവസലയ അപ്പെരോലട വനിഴുങ്ങനി തടനിച്ചുലകേരോഴുത
മുന്ഭരണകൂടതനിലന  ഭരോഗമരോയനിരനിക്കുന്നവരുലട  ശരതീരതനില്  അടനിഞകൂടനിയ  ലകേരോഴുപ്പെനിനഫ
മുന്കേരോലെെ  പ്രരോബലെെഗ്യകതരോലട  നനികുതനി  ചുമതനിയരോല്  ഈ  രണരോയ  മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ
പരോകക്കജനില് തരോങ്കള് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന തുകേകയക്കരോളയ വലെെനിയ തുകേ ലെെഭനിക്കുന്നതരോണഫ.
ഈ  നരോടനിലലെെ  സഹകേരണ പ്രസരോനലത തകേരക്കരോന് കൂട്ടുനനിന്നവരരോണഫ  കേഴനിഞ്ഞ
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ഭരണകൂടയ.  എല്ലരോ  സഹകേരണ  ജനരോധനിപതഗ്യ  സയവനിധരോനലതയയ  അവര
അടനിമറനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.   സയസരോന  സഹകേരണ  യണനിയലനയയ  സരക്കനിള്
സഹകേരണ  യണനിയലനയയ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകേള്  അവര  തകേരതതരോണഫ.  ആ
സഹകേരണ  കമഖലെെലയ  പുനരുജതീവനിപ്പെനിക്കരോന്  നനിരവധനി  നനിരകദ്ദേശങ്ങളരോണഫ  ഈ
ബഡ്ജറനില് മുകന്നരോടഫ വചനിട്ടുള്ളതഫ. അമ്പലെെങ്ങള്കപരോലുയ വനില്ക്കരോന് കൂട്ടുനനിന്നവരരോണഫ
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമലനന്നഫ  നമുക്കറനിയരോയ.   പടരോമ്പനി  നരസനിയഹമൂരതനി  കക്ഷതയ
സശകേരോരഗ്യ  ട്രെസനിനഫ  നല്കേരോന്  സരക്കരോരനിലന  നനിരകദ്ദേശയ  കദവസശയ  കബരോരഡനിനഫ
നല്കുകേയയ  അതഫ  തതീരുമരോനമരോകുകേയയ  ലചെയതഫ  നമ്മള്  കേണതരോണഫ.   ഇങ്ങലന
അമ്പലെെങ്ങലളകപ്പെരോലുയ വനിറതുലെെചവര, നരോടനിലന തകേരലതറനിഞ്ഞവര അവരക്കനിടയനില്
നനിന്നരോണഫ  ഉള്ളതുലകേരോണഫ  ഈ  നരോടനിലന  കപരോറലമന്ന  പ്രഖഗ്യരോപനവമരോയനി  പുതനിയ
ബഡ്ജറഫ പ്രഖഗ്യരോപനിചനിട്ടുള്ളതഫ. ഈ ജനകേതീയ സരക്കരോര ഒരു പനനിനതീരപൂകന്തരോപ്പെരോണഫ.
കകേരളതീയ സമൂഹയ പ്രതതീക്ഷകയരോലടയരോണഫ  കുതനിച്ചുയരനവരുന്ന ഈ  സരക്കരോരനിലന
കേരോണുന്നതഫ.  പരോവലപ്പെടവരുലട, കകേരളതനിലന പ്രനിയലപ്പെട കേവനി റവകലെെരോപ്പെള്ളനിയലട
കേടല്ക്കരോക്കകേളനിലലെെ വരനികേളരോണഫ എനനിക്കഫ ഓരമ്മവരുന്നതഫ.  

"ലകേരോള്ളരോന് വല്ലതുലമരോന ലകേരോടുക്കരോന് ഇല്ലരോതനിലല്ലരോരു മുള്ലചടനിയയ

പുതനിയ കേതനിരനിലന മുതയ മരോനവഹൃദയ പനനിനതീരപ്പൂകന്തരോപ്പെനില്"

അതരലമരോരു  പൂകന്തരോപ്പെരോക്കനി  ഈ  കകേരളലത മരോറരോന്  പരനിശമനിക്കുന്ന ഈ
ബഡ്ജറനിലന ഹൃദയപൂരവ്വയ സശരോഗതയ ലചെയ്യുന, ഞരോന് നനിരതന.

ശതീ  .    ലകേ  .    എയ  .    മരോണനി:  സര,  ഞരോന് ഈ ബഡ്ജറനിലന എതനിരക്കുകേയരോണഫ.
ബഡ്ജറനിലന ആള്ടകറഷന് ലമകമ്മരോറരോണതനില് 730 കകേരോടനി രൂപയരോണഫ അധനികേ
ലചെലെെവരോയനി പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതഫ. വരോസ്തവതനില് ഈ 730 കകേരോടനി രൂപയഫ മരോതമരോണഫ
ബഹുമരോനലപ്പെട  ഗവരണറുലട  അയഗതീകേരോരമുള്ളതഫ.  അതനിനകശഷയ  2016-17 ലലെെ
മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ  പരോകക്കജനിനകവണനി  പ്രഖഗ്യരോപനിച  12,000  കകേരോടനി  രൂപയയ   ഭൂമനി
ഏലറടുക്കലെെനിനള്ള  8,000  കകേരോടനി  രൂപയയ  ഉള്ലപ്പെലട  20,000  കകേരോടനി  രൂപ,
അതുകപരോലലെെതലന്ന  45  ഖണനികേകേളനിലെെരോയനി പറഞ്ഞ  26,431  കകേരോടനി രൂപ എന്നതീ
തുകേകേലളരോനയ വരോസ്തവതനില് ബഹുമരോനലപ്പെട ഗവരണര അയഗതീകേരോരയ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതല്ല.
ഗവരണര  അയഗതീകേരോരയ  നല്കേനിലയന്നഫ  ബഹുമരോനലപ്പെട  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി
കഡരോ. ടനി. എയ. കതരോമസഫ ലഎസകേഫ ഇന്നലലെെ പറഞ്ഞതഫ ശരനിയരോകണരോ എന്നതഫ ഒനകൂടനി
പരനികശരോധനിക്കണയ.  അങ്ങലനയരോലണങ്കനില്  തതീരചയരോയയ ആനശല്  ഫനിനരോന്ഷഗ്യല്
കസറലമനനില്  ഇലതല്ലരോയ  കേരോണണയ.  ഗവരണര  അയഗതീകേരനിച  കസറലമലനന
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പറയന്നതഫ  ആനശല്  ഫനിനരോന്ഷഗ്യല്  കസറലമനരോണഫ.  ആനശല്  ഫനിനരോന്ഷഗ്യല്
കസറലമനനില് ഈ തുകേകേലളരോനമനില്ല. അകപ്പെരോള് ഗവരണര അയഗതീകേരനിക്കരോത തുകേകേളരോണഫ
ഇവനിലട  ലകേരോണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതഫ.  ഇലറഗുലെെറരോയനിടരോണനിതഫ ലകേരോണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നലതന്നഫ
ഞരോനനിന്നലലെെ പറഞ്ഞതഫ അതനിലന അടനിസരോനതനിലെെരോണഫ.  ഞരോന് പറഞ്ഞതഫ ലതറരോലണങ്കനില്
ബഹുമരോനലപ്പെട ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി അതഫ കരോരനിലലഫ ലചെയ്യണലമന പറയരോന്
ഞരോനരോഗഹനിക്കുകേയരോണഫ. 

പരോരരോഗരോഫഫ  51-ല് കകേരള ഇന്ഫരോസക്ചര ഇന്ലവസഫലമനഫ  ഫണഫ കബരോരഡഫ
(കേനിഫ്ബനി)  മുഖരോന്തരയ  മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ  പരോകക്കജഫ  തുകേ  സമരോഹരനിക്കുയ  എന്നരോണഫ
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതഫ.  പരോരരോഗരോഫഫ  55-ല്  കമല്  പറഞ്ഞ  തുകേകേള്  ഖജനരോവനില്
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതലല്ലനയ പറയന.  ഖജനരോവനില് നനികക്ഷപനിക്കരോത കേണ്കസരോളനികഡറഡഫ
ഫണനില്ലപ്പെടരോത തുകേകേലളക്കുറനിച്ചുള്ള ചെരച ബഡ്ജറഫ ചെരചയനില് ലകേരോണ്ടുവകരണ
കേരോരഗ്യമനില്ല.  ഞരോനനിന്നലലെെ  അതഫ  ഒബ്ജകഫ  ലചെയനിരുന.  പകക്ഷ  ബഹുമരോനലപ്പെട
ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി അതഫ നനിസരോരവല്ക്കരനിച്ചുലകേരോണഫ കേടനകപരോവകേയരോണുണരോയതഫ.
എന്നരോല്  ഞരോന്  അതനില്തലന്ന  ഉറച്ചു  നനില്ക്കുകേയരോണഫ.  പരോരരോഗരോഫഫ  55-ല്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതഫ  ബന്ധലപ്പെട  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ലയ  ലലബപ്പെരോസഫ  ലചെയ്തു
ലചെലെെവഴനിക്കുലമന്നരോണഫ.  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ലയ  ലലബപ്പെരോസഫ  ലചെയ്തുലകേരോണഫ  ഈ
അധനികേരോരങ്ങലളല്ലരോയ ഏലറടുക്കുവരോന് നടക്കുന്ന ശമയ നല്ലതരോകണരോ എന്നഫ ശതീ. ജനി.
സുധരോകേരന് ഒന്നഫ ആകലെെരോചെനിചരോല് ലകേരോള്ളരോയ.  കേണ്കസരോളനികഡറഡഫ ഫണനില് ഈ
തുകേ  ഓഡനിറഫ  ലചെയ്യുവരോന്  സനി  &  എ.ജനി.-ക്കഫ  അധനികേരോരമനില്ല.  എല്ലരോ
പരനികശരോധനകേളയ  കവലണനവച്ചുലകേരോണഫ  സരവ്വ  സശതനമരോയനിടരോണഫ  അകദ്ദേഹയ
ഈ കേരോരഗ്യങ്ങള്  ലചെയ്യരോനകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന പറയന.  ഇലതരോലക്ക വരോസ്തവതനില്
അത്ഭുതകേരമരോണഫ.  

മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ പരോകക്കജനില് ഈ ബഡ്ജറനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന കേരോരഗ്യങ്ങള്ലക്കരോനയ
തുകേയനില്ല. ഇതനിലനരോലക്ക ഖജനരോവനില് പണമനിലല്ലന്നഫ  പറയന. പരോരരോഗരോഫഫ 58-ല്
പലെെനിശരഹനിത സരോപനയ സരോപനിക്കുലമന പറഞ്ഞനിരുന. അതനിനഫ റനിസരവഫ ബരോങ്കഫ
അനമതനി  നല്കേനിയനില്ല.  അതുലകേരോണഫ  ഇന്ഫരോസക്ചെര  ഡഗ്സഫ  ആനഫ
ഫരോരമസമ്യൂടനിക്കല്സഫ  നവതീകേരണ  പദ്ധതനിയരോയ  കചെരമരോന്  ഫനിനരോന്ഷഗ്യല്
സരവ്വതീസസനിലന അതഫ ഏല്പ്പെനിക്കുയ.  അവര ലലപ്രവറഫ ആളകേളനില് നനിനയ ലഷയര
വരോങ്ങനി നവതീകേരനിക്കുയ.  അകപ്പെരോള് കചെരമരോന് കേമ്പനനിലയ ലലപ്രവലലറസഫ ലചെയ്യുന്നതനിനഫ
തുലെെഗ്യമരോയനിരനിക്കുയ.  ലലപ്രവറകേരോലരല്ലരോയ  വന്നഫ  ലഷയര  വരോങ്ങുയ.  ഒരു  പബനികേഫ
ലസകറനിലന നനിങ്ങള് ലലപ്രവലലറസഫ ലചെയ്യുവരോനരോയനി കപരോവകേയരോണഫ. നടക്കലട. 
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എനനിക്കഫ ഒരുകേരോരഗ്യയ ബഹുമരോനലപ്പെട ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി കഡരോ.  ടനി.  എയ.
കതരോമസഫ  ലഎസക്കനികനരോടഫ  പറയവരോനള്ളതഫ,  തുഗക്കനിലന  ആ  പരനിഷ്കരോരയ  നമ്മള്
ഒരനിക്കലുയ  എടുക്കരുതഫ.  അങ്ങഫ  ലചെയനിരനിക്കുന്ന  വലെെനിലയരോരു  ലതറണഫ  ഇതനില്.
ഞരോലനലന  ജതീവനിതതനില്  പനിറകകേരോട്ടു  കനരോക്കുകമ്പരോള്,  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി
ആയനിരുനലകേരോണഫ  പരോവലപ്പെട  കുടുയബങ്ങള്ക്കഫ  എന്തഫ  സയഭരോവന   ലകേരോടുക്കരോന്
കേഴനിഞ എന്നരോകലെെരോചെനിക്കുകമ്പരോള് ഞരോലനകപ്പെരോഴുയ സയതൃപ്തനി  അടയന്നതഫ,  കുടുയബതനില്
മക്കള്  തമ്മനില്  നടക്കുലന്നരോരു  പരോരടതീഷഗ്യന്,  അവരക്കഫ  പനിതരോവഫ  അരകയക്കര
സലെെയ  പരോരടതീഷഗ്യന്  ലചെയ്യുന,  അലല്ലങ്കനില്  ഒരു  ഗനിഫഫ  ലകേരോടുക്കുന.  അതനിലന
ഞരോന് ആയനിരയ  രൂപ  മരോതമരോയനിടരോയനിരുന ലെെനിമനിറഫ  ലചെയനിരുന്നതഫ.  ഇകപ്പെരോഴതനിനഫ
മൂന്നഫ  ശതമരോനയ  സരോമ്പഫ  ഡമ്യൂടനി  ലകേരോടുക്കണയ.  നമ്മുലട  നരോടനിന്പുറങ്ങളനിലലെെല്ലരോയ
ഭൂമനിക്കഫ എതകയരോ വനിലെെ കൂടനിയനിരനിക്കുന.  ഇവനിലട ബഹുമരോനലപ്പെട  വനി.  ഡനി.  സതതീശന്
ഇതനിലന  ഒബ്ജകഫ  ലചെയ്യുകേയണരോയനി.  എതകയരോ  ശരനിയരോയനിരുന.  നഗരങ്ങളനിലുയ
ഗരോമങ്ങളനിലുയ ഒരു ലസനഫ സലെെതനിനഫ വളലരയധനികേയ വനിലെെകൂടനിയനിരനിക്കുകേയരോണഫ.
മൂന്നഫ  ശതമരോനയ  സരോമ്പഫ  ഡമ്യൂടനി  ലകേരോടുക്കണലമന പറഞ്ഞരോല്  എത വലെെനിലയരോരു
വനിഷമമരോണഫ.  അതുകപരോലലെെതലന്ന  വനിലെെയരോധരോരയ  6  ശതമരോനമരോയനിരുന്നതഫ  8
ശതമരോനമരോക്കനിയനിരനിക്കുന.  ഇലതരോലക്ക വളലര ലതറരോയ കേരോരഗ്യമകല്ല;  സരോധരോരണക്കരോരലന
ബരോധനിക്കുയ.  പരോവലപ്പെട ആളകേള്ക്കഫ ഒനയ ലചെയ്യരോന് സരോധനിക്കനില്ല.  കുടുയബതനിലലെെ
സശതഫ മക്കള്ക്കുകപരോലുയ ലകേരോടുക്കരോന് നനിവൃതനിയനില്ലരോത നനിലെെയനികലെെക്കഫ കഡരോ.  ടനി.  എയ.
കതരോമസഫ  ലഎസകേനിലന  ഭരണയ  ലകേരോലണതനിചനിരനിക്കുന  എന  പറയകമ്പരോള്
എനനിക്കുതലന്ന ഒരു വഗ്യസനയ  കതരോന്നനികപ്പെരോവകേയരോണഫ.  കഡരോ.  ടനി.  എയ.  കതരോമസഫ
ലഎസകേഫ  നലല്ലരോരു  വഗ്യക്തനിയരോണഫ,  കേഴനിവള്ള  വഗ്യക്തനിയരോണഫ.  പകക്ഷ  ഇടയഫ
ഇങ്ങലനയള്ള  ചെനിലെെ  അബദ്ധങ്ങലളരോലക്ക  വരുന.  അതഫ  അറനിഞലകേരോണരോകണരോ
അറനിയരോലതയരോകണരോ  എലന്നനനിക്കറനിയനില്ല.  ഏതരോയരോലെെയ  ഈ  കുടുയബങ്ങലള
ഇതനില്നനിനയ രക്ഷനിക്കണലമന്നരോണഫ എനനിക്കഫ പറയവരോനള്ളതഫ.

ഓകടരോ  ഉള്ലപ്പെലട  10  വരഷയ  കേഴനിഞ്ഞ  വരോഹനങ്ങള്ക്കഫ  ഗതീന്  ടരോകഫ
ഏരലപ്പെടുതന.  സരോധരോരണ വലെെനിയ ആളകേലളരോലക്ക വരഷയകതരോറുയ വരോഹനങ്ങള്
മരോറനി  പുതന്  വണനികേള്  വരോങ്ങുയ.  10  വരഷയ  പഴക്കമുള്ള  വരോഹനങ്ങലളന
പറഞ്ഞരോല്  സരോധരോരണക്കരോരലന  വണനിയരോണഫ.  അതനിനനിനനി  ഗതീന്  ടരോകേ ഫലസരോലക്ക
ഏരലപ്പെടുതനി അവലര ബദ്ധനിമുടനിക്കരുതഫ. അതനില്നനിനയ അങ്ങഫ പനിന്മരോറണയ.  

മുന്പഫ ഞരോന് അവതരനിപ്പെനിലചരോരു ബഡ്ജറനില് കതങ്ങ, ലകേരോപ്ര, ലവളനിലചണ്ണ,
അതുപകയരോഗനിച്ചുള്ള കസരോപ്പെഫ  ഇതനിലനരോലക്ക നനികുതനി  കുറചനിരുന.  ലവളനിലചണ്ണയഫ
നനികുതനി സതീകറരോയയ കസരോപ്പെനിനഫ ഒരു ശതമരോനവമരോക്കനിയനിരുന.  ഇകപ്പെരോള് അഞ്ചുശതമരോനയ
നനികുതനി  ഏരലപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുകേയരോണഫ.  അകപ്പെരോള്  ലവളനിലചണ്ണയഫ  വനിലെെകൂടുയ.
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ലവളനിലചണ്ണയലട  വനിലെെ  കൂടുകമ്പരോള്  ആളകേള്  പരോകമരോയനിലെെനികലെെക്കഫ  ഷനിഫഫ  ലചെയ്യുയ.
അകപ്പെരോഴതഫ  കകേര  കേരഷകേലര  ബരോധനിക്കുയ.  ഈ  വഗ്യവസ  കകേര  കേരഷകേരക്കഫ
ഗുണകേരമലല്ലന്നഫ പറയരോന് ഞരോനരോഗഹനിക്കുകേയരോണഫ. 

എല്ലരോ കക്ഷമ ലപന്ഷനകേളയ ആയനിരയ രൂപയരോയനി ഏകേതീകേരനിക്കുയ.  കകേടരോല്
വളലര  നല്ല കേരോരഗ്യമരോണഫ.  പകക്ഷ ഇതുലകേരോണ്ടുവരുന്ന  ഒരു അബദ്ധലമന്തരോലണന
കചെരോദനിചരോല് ആയനിരയ രൂപയനില് കൂടുതല് കേനിട്ടുന്ന കക്ഷമ ലപന്ഷനണഫ. ആ കക്ഷമ
ലപന്ഷലന  ആയനിരയ  രൂപയനികലെെക്കഫ  ഏകേതീകേരനിചരോല്  തരോഴ് നകപരോവകേയനികല്ല.
ഉദരോഹരണമരോയനി,  UDF-ലന  2014-15-ലലെെ  ബഡ്ജറനില്  വനികേലെെരോയഗ  ലപന്ഷന്
1,100  രൂപയരോണഫ.  വരോരദ്ധകേഗ്യകേരോലെെ ലപന്ഷന്  80  വയസ്സു കേഴനിഞ്ഞവരക്കഫ  1,200
രൂപയരോണഫ.  വൃക്കകരരോഗനികേള്ക്കഫ  1,100  രൂപയരോണഫ. UDF  അവസരോന ബഡ്ജറനില്
വരോരദ്ധകേഗ്യകേരോലെെ ലപന്ഷന്  1,500  രൂപ. 75   വയസ്സു കേഴനിഞ്ഞവരക്കഫ  ലപന്ഷന്
1,500  രൂപയരോണഫ.  സരോമൂഹഗ്യ  ലപന്ഷനകേലളല്ലരോയ  ഏകേതീകേരനിചരോല്  ഞരോന്  ഈ
പറയന്ന കേരോറഗറനിയലട ആനകൂലെെഗ്യങ്ങള് നഷലപ്പെടുയ. അതഫ  പരനികശരോധനിക്കണലമന്നഫ
ഞരോന് വളലര വനിനയപൂരവ്വയ ആവശഗ്യലപ്പെടുകേയരോണഫ.

അതുകപരോലലെെതലന്ന റബ്ബറനിലന സയബന്ധനിചനിടകതരോളയ  ഇകപ്പെരോലഴരോനയ ലചെയനിടനില്ല.
UDF  ഗവണ്ലമനനിലന  500  രൂപ വനിലെെസനിരതരോ ഫണഫ നനിലെെനനിരതനിയനിരനിക്കുന
എനമരോതകമയള. റബ്ബര കൃഷനിക്കരോരക്കഫ കുറച്ചുകൂടനി ആനകൂലെെഗ്യയ നല്കേണയ. ഞരോന്
ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനിയരോയനിരുന്നകപ്പെരോള് ലകേരോണ്ടുവന്നതഫ ആദഗ്യകമയലള്ളരോരു പരനിഷ്കരോരമരോണഫ.
ഒരു കേനികലെെരോഗരോമനിനഫ  150  രൂപ ഉറപ്പു വരതക്കവണ്ണമുള്ള  സബ്സനിഡനികയരോടുകൂടനിയള്ള
ഒരു സ്കതീമരോണഫ പ്രഖഗ്യരോപനിചതഫ.  വരോസ്തവതനില് ഇതഫ ഉയരതനിലക്കരോടുകക്കണതരോണഫ.
റബ്ബര  കൃഷനിക്കരോരക്കഫ  ഒരു  കേനികലെെരോഗരോമനിനഫ  200  രൂപലയങ്കനിലുയ  വനിലെെ  ഉറപ്പു
വരുകതണതരോണഫ.   

സരോനനിയരോകഗരോ  മരോരടനിലന  നമ്മളനിവനിലടനനിന്നഫ  ഓടനിചതരോണഫ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനിലന

അനമതനി വരോങ്ങനി സരോനനിയരോകഗരോ മരോരടനിലനയയ അനഗ്യ സയസരോന കലെെരോടറനിക്കരോലരലയല്ലരോയ

മരോറനിയനിരുന.  ഇകപ്പെരോള് കുഴപ്പെലമരോനമനില്ല.  ബഹുമരോനലപ്പെട മുഖഗ്യമനനിയലട ഉപകദശകേന്

ഇകപ്പെരോള് സരോനനിയരോകഗരോ മരോരടനിനകവണനി ബഹുമരോനലപ്പെട ലലഹകക്കരോടതനിയനില് കകേസഫ

നടതനിലക്കരോണനിരനിക്കുകേയരോണഫ.  കവണമരോയനിരുകന്നരോ  കവണനിയനിരുകന്നരോ;  വക്കതീലലെെന്ന

നനിലെെയഫ ആരുലടയയ കകേസഫ സശതീകേരനിക്കരോയ.

മനി  .   സതീക്കര: അങ്ങഫ അഡതീഷണല് സമയലമടുതനിടരോണഫ ഇതഫ പറയന്നതഫ. 
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ശതീ  .    ലകേ  .    എയ  .    മരോണനി:  സര,  ഞരോന്  നനിരതകേയരോണഫ.  ഞരോനനിലതരോലക്ക
പറഞലവകന്നയള.  ഈ  ബഡ്ജറനിലന സയബന്ധനിചനിടകതരോളയ പലെെ കേരോരഗ്യങ്ങളയ
തനിരുകതണതരോയനിട്ടുണഫ.  തനിരുകതണ  കേരോരഗ്യങ്ങലളരോലക്ക  തനിരുതണയ  എനമരോതകമ
പറയരോനള.  സരോധരോരണക്കരോലര  ബരോധനിക്കുന്ന  നനിരവധനി  പ്രശങ്ങള്  ഇതനിലുണഫ.
സമയമനില്ലരോതതുലകേരോണഫ  പറയരോന്  സരോധനിക്കുകേയനില്ല.  തുണനികേള്ക്കഫ  നനികുതനി  ഒരു
ശതമരോനതനില്നനിന്നഫ  രണഫ  ശതമരോനമരോക്കനി.  കഗരോതമ്പുലപരോടനിക്കഫ  നനികുതനിയനില്ലരോയനിരുന.
ഇകപ്പെരോള്  5  ശതമരോനമരോക്കനി.  സരോധരോരണക്കരോലര  ബരോധനിക്കുന്ന  ഇലതരോലക്ക
പുനദുഃപരനികശരോധനിക്കണലമന മരോതയ അഭഗ്യരതനിച്ചുലകേരോണഫ എലന വരോക്കുകേള് ഉപസയഹരനിക്കുന. 

VIII  ക്രമപ്രശയ

ഉകദഗ്യരോഗസര ഹരോജരരോകേരോതതഫ സയബന്ധനിചഫ 

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന്:   സര,  ഞരോന്  ഒരു  കപരോയനിനഫ  ഓഫഫ  ഓരഡര
ഉന്നയനിക്കുന. ബഡ്ജറഫ ചെരച  തുടങ്ങനിയതുമുതല് ഇന്നലലെെയയ ഇനയ   ധനകേരോരഗ്യ
വകുപ്പെനിലലെെ പ്രധരോനലപ്പെട ഉകദഗ്യരോഗസര അഡതീഷണല് ചെതീഫഫ ലസക്രടറനി,  ധനകേരോരഗ്യ
ലസക്രടറനി,  എകഫലപന്ഡതീചര ലസക്രടറനി  ആരുയ ഇവനിലടയനില്ല.  എല്ലരോ കേരോരഗ്യങ്ങളയ
മനസനിലെെരോക്കരോന്  മനനി  ഇവനിലടയണഫ,  ശരനിയരോണഫ.  പകക്ഷ  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പെനിലലെെ
പ്രധരോനലപ്പെട  തതീരുമരോനങ്ങലളടുക്കുന്ന ഉകദഗ്യരോഗസര ഇനയ സഭയനില് ഇല്ല.   ഇഗൗ
സഭയനില് നടക്കുന്ന ബഡ്ജറഫ ചെരചകേളനില് കകേരളതനിലലെെ ജനങ്ങലള പ്രതനിനനിധരോനയ
ലചെയ്തുലകേരോണഫ  ഞങ്ങള്  ഇവനിലട  പറയന്ന  അഭനിപ്രരോയങ്ങള്  അതനിലന  ലട്രെന്ഡഫ
എന്തരോണഫ?  എന്തരോണഫ  ജനങ്ങളലട  അഭനിപ്രരോയയ,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളലട
അഭനിപ്രരോയലമന്തരോലണന്നഫ  അവരുകൂടനി  അറനികയണതകല്ല?  ഇന്നലലെെ  ഇഗൗ  ചെരച
തുടങ്ങുകമ്പരോള്  മുതല്  ഇതുവലര  ഒരരോള്കപരോലുയ  ഗഗ്യരോലെെറനിയനില്  ഉണരോയനിരുന്നനില്ല
എന്നതഫ  വളലര  ദഗൗരഭരോഗഗ്യകേരമരോണഫ,  ഞരോന്  മനസനിലെെരോക്കുന്നതഫ  കേഴനിഞ്ഞ  15
വരഷക്കരോലെെലത  ചെരനിതതനില്  ഇതുവലര  ബഡ്ജറഫ  ചെരചയനില്  പ്രധരോനലപ്പെട
ഉകദഗ്യരോഗസര ഉണരോകേരോതനിരുന്നനിടനില്ല എന്നരോണഫ.  മനനിക്കഫ ചെനിലെെകപ്പെരോള് ആത്മവനിശശരോസയ
ഉണരോകുയ  ഉകദഗ്യരോഗസര ഇല്ല  എനള്ളതനില്,  പകക്ഷ ഞങ്ങള്  ആഗഹനിക്കുന്നതഫ,
ഞങ്ങള് പറയന്നതഫ,  ഞങ്ങള് ഇവനിലട  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുന്ന അഭനിപ്രരോയങ്ങള്,  ലപരോതുവരോയനി
ജനങ്ങലള ബരോധനിക്കുന്ന വനിഷയങ്ങള് അലതല്ലരോയ  ഉകദഗ്യരോഗസര കൂടനി  അറനിയണയ
എന്നരോണഫ.    ഇതഫ ശരനിയരോകണരോ എന്നഫ അങ്ങഫ പറയണയ.  

പ്രതനിപക്ഷ  കനതരോവഫ  (ശതീ  .    രകമശഫ  ലചെന്നനിതലെെ):  സര,  വളലര
നനിസരോരവല്ക്കരനിച്ചുലകേരോണരോണഫ  ഇഗൗ  സഭലയ  ഉകദഗ്യരോഗസര  കേരോണുന്നതഫ.
നയപ്രഖഗ്യരോപനതനിലന  ചെരച  ഉള്ളകപ്പെരോഴുയ  ഇവനിലട  ശതീ.  ലലഹബനി  ഇഗൗഡന്
ചൂണനിക്കരോണനിചതരോണഫ,  അന്നഫ അങ്ങഫ  റൂള്  ലചെയതരോണഫ.   ഇതയയ ഗഗൗരവതരമരോയ
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ചെരച  നടക്കുകമ്പരോള്  എയ.എല്.എ.-മരോര  രണ്ടു  ഭരോഗതമുള്ളവര  അഭനിപ്രരോയയ
പറയകമ്പരോള്  ബന്ധലപ്പെട  ഉകദഗ്യരോഗസര  ഇവനിലട  ഉണരോകകേണതഫ  പരോരലെെലമനനില്
ആലണങ്കനിലുയ, അസയബനിയനില് ആലണങ്കനിലുയ, എല്ലരോ കേരോലെെതയ ഉള്ള ഒരു നടപടനിക്രമമരോണഫ.
അങ്ങഫ ശക്തമരോയനി ഇഗൗ കേരോരഗ്യതനില് റൂളനിയഗഫ ലകേരോടുക്കണലമന്നരോണഫ എലന അഭഗ്യരതന.

IX റൂളനിയഗഫ

മനി  .    സതീക്കര:  ബഹുമരോനലപ്പെട  അയഗവയ,  പ്രതനിപക്ഷ കനതരോവയ  ഉന്നയനിചതഫ
വളലര പ്രധരോനലപ്പെട കേരോരഗ്യമരോണഫ.  എന്തുലകേരോണരോണഫ ഇതരലമരോരു സരോഹചെരഗ്യമുണരോയലതന്നഫ
ലചെയര പരനികശരോധനിക്കുയ, ഇതഫ ആവരതനിക്കരോതനിരനിക്കരോനളള നടപടനികേള് സശതീകേരനിക്കുയ.

ധനകേരോരഗ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡരോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതരോമസഫ ലഎസകേഫ): സര,
അഡതീഷണല്  ചെതീഫഫ  ലസക്രടറനി  ഒരു  മരണതനിനഫ  കപരോയനിരനിക്കുകേയരോണഫ.
നനിങ്ങള്ക്കഫ അറനിയരോവന്ന ഒരരോള് തലന്നയരോണഫ. 

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര,  ബഹുമരോനലപ്പെട  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറനിലന  ഞരോന്  പരനിപൂരണ്ണമരോയയ  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയരോണഫ.
ജനങ്ങളലട 5 വരഷലത പ്രതതീക്ഷയരോണഫ ബഹുമരോനലപ്പെട ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുനനി ഒരു
വരഷയ  ലകേരോണഫ  പൂരതതീകേരനിക്കരോന്  ശമനിക്കുന്നതഫ.  പരോവലപ്പെട  ആളകേള്ക്കഫ
ലപന്ഷന് 1000 രൂപയരോക്കനി ഉയരതനി അതഫ അവരുലട കേയ്യനില് കനരനിടഫ കേനിട്ടുലമന്നഫ
പറയകമ്പരോള്  അവരുലട  മനസനിലുണരോയനിരനിക്കുന്ന  സകന്തരോഷയ,  ഞരോന്  ബഡ്ജറഫ
അവതരനിപ്പെനിചകശഷയ നരോടനില് അവലര കേണകപ്പെരോള് അവരുലട സകന്തരോഷയ വളലര
വലുതരോണഫ എന്നറനിയരോന് കേഴനിഞ.  ആ തുകേ അവരുലട കേയ്യനില് എതനിക്കുകമ്പരോള്
അതനില്  അവരക്കഫ  വലെെനിയ  സകന്തരോഷമുണഫ.   സമഗ  ഇന്ഷശറന്സഫ  പദ്ധതനി,
ലതരോഴനിലുറപ്പുകേരോരക്കുളള  ആനകൂലെെഗ്യയ,  കുടുയബശതീക്കരോരക്കുള്ള  സരോന്തശന  ചെനികേനിത,
മരോതരോപനിതരോക്കളനില്ലരോത കുടനികേള്ക്കുള്ള കസ്നേഹപൂരവ്വയ പദ്ധതനി,  ഇങ്ങലന ഒരുപരോടഫ
പരോവലപ്പെട  ആളകേലള  കേണ്ടുലകേരോണ്ടുള്ള  വലെെനിയ  രതീതനിയനിലുള്ള  ആനകൂലെെഗ്യങ്ങള്
നല്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറരോണഫ ഇവനിലട അവതരനിപ്പെനിചതഫ.  കേരോരഷനികേ പദ്ധതനികേളലട
അടങ്കല്  600 കകേരോടനി രൂപയരോക്കനി ഉയരതനി, ജനില്ലരോ അടനിസരോനതനിലുള്ള അകഗരോ
ഫുഡഫ  പരോരക്കുകേള്  ലകേരോണ്ടുവരുന്നതഫ  കൃഷനിക്കരോരക്കഫ   അവരുലട  മൂലെെഗ്യവരദ്ധനിത
ഉല്പ്പെന്നങ്ങളനില്നനിനയ  കേനിട്ടുന്ന  ലെെരോഭതനിലന  ഒരു  വനിഹനിതയ  കേനിടരോനള്ള  അവസരമുണരോക്കുയ.
സരക്കരോര  സ്കൂളകേളലട  നനിലെെവരോരമുയരതല്,  ജനില്ലരോ  തരോലൂക്കഫ  ആശുപതനികേളലട
വനികേസനയ, കുടനിലവള്ള പദ്ധതനികേള്ക്കഫ തുകേ അനവദനിചതഫ, സ്ത്രതീകേള്ക്കുള്ള പ്രകതഗ്യകേ
വകുപ്പെഫ,  കുടുയബശതീയലട  ശരോക്തതീകേരണയ,  ആദനിവരോസനികേള്ക്കഫ  പ്രകതഗ്യകേനിച്ചുയ
സുപ്രതീയകകേരോടതനി  വനിധനിചതനിനകശഷയ  ഇതയയ  കേരോലെെമരോയനി  ഭൂമനി  ലകേരോടുക്കരോലതയനിരുന.
ഇപ്രരോവശഗ്യമരോണഫ  അതനിനകവണനി  സയഖഗ്യ  നതീക്കനിവചതഫ.  പടനികേജരോതനി/
പടനികേവരഗ്ഗങ്ങള്ക്കുകവണനി  തുകേ  നതീക്കനിവച   ബഹുമരോനലപ്പെട  ധനകേരോരഗ്യമനനിലയ
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പ്രകതഗ്യകേയ  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയരോണഫ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനിലന  സമതീപനയമൂലെെയ
പ്രകതഗ്യകേനിച്ചുയ  കകേന്ദ്രരോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേളനില്  വന്ന  കുറവകേള്  നമ്മലള  എങ്ങലന
ബരോധനിക്കുലമന്നഫ  നമ്മള്  എല്ലരോകപരുയ  ആകലെെരോചെനികക്കണ  സമയമരോണഫ.   ഇന്ദനിര
ആവരോസഫ കയരോജന, കേഴനിഞ്ഞ പ്രരോവശഗ്യയ 100 ശതമരോനമരോയനിരുനലവങ്കനില് കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമനനിലന കേരോലെെതഫ  75  ശതമരോനമരോയനി,  ഇകപ്പെരോള് അതഫ  60  ശതമരോനമരോയനി
കുറച്ചു.  പ്രധരോനമനനി ഗരോമ സഡകേഫ കയരോജന-ഗരോമതീണ കറരോഡുകേള്  100  ശതമരോനയ
കകേന്ദ്രരോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയനില്  കേനിടനിയനിരുന്നതഫ  ഇകപ്പെരോള്  60  ശതമരോനമരോയനി  കുറച്ചു.
എന്.ആര.എചഫ.എയ. കേഴനിഞ്ഞ പ്രരോവശഗ്യയ 100 ശതമരോനമരോയനിരുനലവങ്കനില്  ഇകപ്പെരോള്
60 ശതമരോനമരോയനി കുറച്ചു. മനിഡഫ -കഡ-മതീല്, കുടനികേളലട ഉചഭക്ഷണതനില് ലലകേവച്ചു,
100 ശതമരോനമരോയനിരുനലവങ്കനില് അതഫ  75 ശതമരോനമരോയനി, ഇകപ്പെരോള് 60 ശതമരോനമരോയനി
കുറച്ചു.  ലഎ.സനി.ഡനി.എസഫ.-അഡനിനനികസഷന്  100  ശതമരോനമരോയനിരുന്നതഫ 90
ശതമരോനമരോക്കനി,  ഇകപ്പെരോഴതഫ  60  ശതമരോനമരോയനി  കുറച്ചു.  നരോഷണല്  കസരോഷഗ്യല്
അസനിസന്സഫ കനരലത  100  ശതമരോനയ ഉണരോയനിരുന്നതഫ ഇകപ്പെരോള്  60  ശതമരോനമരോയനി
കുറച്ചു.  രരോജതീവ്ഗരോന്ധനി  ഗരോമതീണ  ലലവദത്യുതതീകേരണ്  കയരോജന കനരലത  100
ശതമരോനമുണരോയനിരുന്നതഫ  90  ശതമരോനമരോയനി,  ഇകപ്പെരോള്  60  ശതമരോനമരോയനി.
ആര.ലകേ.വനി.ലലവ., 2014-15 -ല്  321  കകേരോടനിയരോയനിരുന,  അതഫ  2015-16  ല്  180
കകേരോടനിയരോക്കനി.  60  ശതമരോനകമ  തരനികേയളളൂ  ബരോക്കനി  നമ്മള്  എടുക്കണലമന്ന
സനിതനിയരോയനി.  അതുകൂടരോലത  വലെെനിയ  കദരോഹമരോണഫ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനിലന
ഭരോഗതനനിന വരുന്നതഫ,  പുതനിയ നയപ്രകേരോരയ  അഗനിക്കള്ചറനില് എഫഫ.ഡനി.ലഎ.
അനവദനിച്ചു,  മൃഗസയരക്ഷണതനില്  എഫഫ.ഡനി.ലഎ.  അനവദനിച്ചു.   എഫഫ.ഡനി.ലഎ.
അനവദനിക്കുന്നകതരോടുകൂടനി  വന്കേനിട  കുതകേ  കേമ്പനനികേള്  അഗനിക്കള്ചര
കപ്രരോസസനിയഗഫ  രയഗതഫ  വരരോന്  കപരോകുകേയരോണഫ.  നമ്മള്  ബഡ്ജറനില്  പറഞ്ഞതഫ
അഗനിക്കള്ചറല്  കപ്രരോസസനിയഗഫ  കേമ്പനനികേള്ക്കഫ,  അഗനിക്കള്ചര  ലപ്രരോഡമ്യൂസര
കേമ്പനനികേള് ഉണരോക്കുലമന്നരോണഫ.  പകക്ഷ  ആ  കേമ്പനനികേളണരോക്കുകമ്പരോള്  പനിടനിച്ചു
നനില്ക്കരോന് പറകമരോ, കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനനിലന ഇഗൗ നയങ്ങളലട ഫലെെമരോയനി ബഹുരരോഷ
കേമ്പനനികേള്  ഇവനിലട  വരരോന്  കപരോകുകേയരോണഫ.  ലപപനിതലന്ന  30000  കകേരോടനി
രൂപയരോണഫ ഫുഡഫ കപ്രരോസസനിയഗനിനഫ  മുടക്കരോന് കപരോകുന്നതഫ.  അങ്ങലന വരുകമ്പരോള്
ഫുഡഫ  കപ്രരോസസനിയഗഫ  കേമ്പനനികേള്ക്കഫ  കപ്രരോല്സരോഹനയ  ലകേരോടുക്കുന്നതഫ  ലചെറനിയ
രതീതനിയനില്  കപരോരരോ,   വലെെനിയ  രതീതനിയനിലുള്ള  കേമ്പനനികേള്  ഉണരോക്കനി  അവകരരോടഫ
മല്സരനിക്കുന്ന രതീതനിയനില് ഉണരോക്കനിയനിലല്ലങ്കനില് നമുക്കഫ പനിടനിച്ചു നനില്ക്കരോന് വലെെനിയ
പ്രയരോസയ  കനരനിടുലമന്നരോണഫ  എനനിക്കഫ  കതരോനന്നതഫ.  അതഫ  വളലര  ഗഗൗരവമരോയനി
ആകലെെരോചെനിക്കണയ.  മൃഗസയരക്ഷണതനിനഫ  എഫഫ.ഡനി.ലഎ. അനവദനിക്കുന്നതനിലന
ഫലെെമരോയനി  500  പശുക്കളള്ള  ഡയറനികേളരോണഫ  വരരോന്  കപരോകുന്നതഫ.  ഏറവയ
ചുരുങ്ങനിയതഫ  500  പശുക്കളള്ള  ഡയറനികേള്  വരുകമ്പരോള്,  നമ്മള്  ഇവനിലട  രണ്ടുയ
മൂനയ പശുക്കലള വചരോണഫ കുടുയബയ ജതീവനിക്കുന്നതഫ. കൃഷനിക്കരോരരോലണങ്കനില് അവരുലട
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കുടനികേളലട വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസവയമറയ നടതന്നതഫ രണ്ടു പശുക്കളലട ആദരോയയ വചരോണഫ.
500  പശുക്കള് ഉള്ള ഡയറനികേളരോണഫ പുതുതരോയനി  വരരോന് കപരോകുന്നതഫ,  കകേന്ദ്രതനിലലെെ
എന്.ഡനി.എ.-സരക്കരോര  അതനിനള്ള  സഗൗകേരഗ്യങ്ങള് ഉണരോക്കനിലക്കരോടുക്കുകേയരോണഫ.
ഡയറകരോയനി  മരോരക്കറനില്  കപരോകുകമ്പരോള്  നമ്മുലട  ഇവനിടലത  ലസരോലലസറനികേള്,
പരോവലപ്പെട  ആളകേളലട  ഉപജതീവന  മരോരഗ്ഗയ  തലന്ന  അടയരോന്  കപരോകുകേയരോണഫ.
അലതങ്ങലന   തരണയ  ലചെയ്യരോന്  കേഴനിയലമന്നഫ  വളലര  ഗഗൗരവമരോയനി
ആകലെെരോചെനിക്കണയ. എനനിക്കഫ കുകറ നനിരകദ്ദേശങ്ങള് ഉള്ളതഫ, ഇന്ഫരോസക്ചെറനിനഫ വലെെനിയ
രതീതനിയനില്  പ്രരോധരോനഗ്യയ  ലകേരോടുതഫ  ഉല്പ്പെരോദനകമഖലെെയനില് പ്രകതഗ്യകേനിച്ചുയ  കേരോരഷനികേ
കമഖലെെയലട   തകേരച  വളലര  ഗഗൗരവമരോയനി  കേരോണണയ.  എലന  നനികയരോജകേ
മണലെെതനിലലെെ  മൂന്നഫ  പഞ്ചേരോയതനിലലെെ  കേണക്കഫ  ഞരോലനടുത.   ജപ്തനിനടപടനികേള്
ഒഴനിവരോക്കരോന് ഒരു ദനിവസതനില്  ആര.ആര.-ലന കസയ്ക്കുകവണനി  ബഹുമരോനലപ്പെട
റവനമ്യൂമനനിക്കഫ  എത  കേതയച്ചു  എന്നഫ  എനനിക്കഫ  ഓരമ്മനിക്കരോന്  കേഴനിയന്നനില്ല.
ഇന്നലലെെ അതനിലന കേണലക്കന്തരോലണന്നഫ വനികല്ലജഫ ഓഫതീസകറരോടഫ വനിളനിച്ചു കചെരോദനിച്ചു.
ഏകേകദശയ  1500  കപരക്കരോണഫ  ആര.ആര.  വന്നനിരനിക്കുന്നതഫ.  കൃഷനിക്കരോര  പനിടനിച്ചു
നനില്ക്കരോന് പറരോത സനിതനിയനില് എതനിനനില്ക്കുകേയരോണഫ. കൃഷനിക്കരോരന് എങ്ങലന
മുകന്നരോട്ടു  കപരോകുലമന്നറനിയനില്ല.  നരോളനികകേരയ  തകേരന,  റബ്ബര  തകേരന,
ലനല്കൃഷനിക്കരോരനഫ മരോനഗ്യമരോയനി ജതീവനിക്കരോന് പറരോത,  നഗ്യരോയമരോയ വരുമരോനയ കേനിടരോത
സനിതനി  വന.  പചക്കറനിയരോലണങ്കനില്  എകപ്പെരോള്  വനിലെെകൂടുയ,  എകപ്പെരോള്  വനിലെെ
തരോഴുലമന്നഫ  അറനിയരോത  സനിതനിയരോണഫ.  കൃഷനിക്കരോരക്കഫ  വരുമരോനതനിനഫ  ഒരുറപ്പെഫ
കേനിടരോത സനിതനിയരോണഫ.  നമ്മള് മൂന്നഫ കനരയ ഭക്ഷണയ കേഴനിക്കുന, ആ മൂന്നഫ കനരയ
ഭക്ഷണയ  കേഴനിക്കുകമ്പരോള്  അതുണരോക്കനിയ  കൃഷനിക്കരോരലനകയരോ,  കേരഷകേ
ലതരോഴനിലെെരോളനിലയകയരോ  ഓരക്കുന്നതഫ വളലര കുറച്ചുകപര മരോതമരോണഫ.  കേഷലപ്പെടരോണഫ
അവരതഫ ഉണരോക്കനിയലതന്നഫ ആരുയ ചെനിന്തനിക്കുന്നകതയനില്ല.  അതഫ ചെനിന്തനിക്കരോതനിടകതരോളയ
കൃഷനിക്കരോരക്കഫ ഇവനിലട പനിടനിച്ചുനനില്ക്കരോന് പ്രയരോസമരോണഫ.  ഇകപ്പെരോള് പ്രധരോനമനനി
തലന്ന  പരോരലെെലമനനില്  പറഞ,  ഞങ്ങള്  5  ലകേരോല്ലയ  ലകേരോണഫ  കൃഷനിക്കരോരുലട
വരുമരോനയ  ഇരടനിയരോക്കുയ,  അന്നയ തരുന്നവരരോണഫ  അവര എനപറഞ.  ഇകപ്പെരോള്
കൃഷനിക്കരോരുലട വരുമരോനലമതയരോണഫ; 3000 രൂപ.  ഒരു മരോസയ 3000 രൂപകയയളളൂ,
അതഫ  ഇരടനിയരോക്കനിയരോല്  എതയരോണഫ;  6000  രൂപ.   6000  രൂപ  ലകേരോണഫ  ഒരു
കുടുയബയ കേഴനിയരോന് പറകമരോ,  നമുക്കഫ  ആരലക്കങ്കനിലുയ  ജതീവനിക്കരോന് പറകമരോ;  6000
രൂപ ലകേരോണഫ എങ്ങലനയരോണഫ ഒരു കൃഷനിക്കരോരലന കുടുയബയ കേഴനിയകേ?  ഇകപ്പെരോള്
ശയബള പരനിഷ്കരണയ വന,  ഒരു കുടുയബയ കേഴനിയണലമങ്കനില് ഏറവയ ചുരുങ്ങനിയതഫ
18000  രൂപ കവണലമന്നരോണഫ.   അതു കപരോരരോ എന പറഞള്ള തരക്കയ കവലറ.
18000  രൂപ  ഒരു  കേരഷകേ  കുടുയബതനില്  ഇന്നഫ  കേനിട്ടുകമരോ?  ഗവണ്ലമനനിലന
കേണക്കുപ്രകേരോരയ  കകേരളതനില്  കേരോരഷനികേ കുടുയബതനിലന  കേടയ  648000  രൂപയരോണഫ.
എങ്ങലന പനിടനിച്ചുനനില്ക്കരോനരോണഫ.  കൃഷനിക്കരോരന് വല്ലരോത ഒരു പ്രതനിസന്ധനിയനികലെെക്കരോണഫ
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നതീങ്ങനിലക്കരോണനിരനിക്കുന്നതഫ.  ഇതനിനഫ എന്തരോണഫ നമുക്കഫ ലചെയ്യരോന് കേഴനിയകേ. 1970-ല്
ഒരു  കേശനിനല്  ലനല്ലനിലന  വനിലെെ  76  രൂപയരോയനിരുനലവങ്കനില്  ഇകപ്പെരോള്  1480
രൂപയരോണഫ,  കകേരളതനിലെെരോലണങ്കനില്  2000  രൂപ. 19-20  ഇരടനി  വന.  1970-ല്
എയ.എല്.എ.-മരോരുലട ശമ്പളവയ ഇന്നലത എയ.എല്.എ.-മരോരുലട ശമ്പളവയ കൂടനി
കനരോക്കനിയരോല്  1000  മടങ്ങഫ  വരദ്ധനിചനികല്ല;  കൃഷനിക്കരോര  എന്തരോണു  ലചെയ്യുകേ,
കൃഷനിക്കരോരക്കഫ  എതയരോണഫ  വരദ്ധനവളളതഫ;   അങ്ങലന  ആ  രതീതനിയനില്  100
ശതമരോനലമങ്കനിലുയ  വരദ്ധനിപ്പെനിചരോല്  5000  രൂപലയങ്കനിലുയ  ഒരു  കേശനിനല്  ലനല്ലനിനഫ
കേനിടനിയരോകലെെ മറളളവകരരോലടരോപ്പെയ പനിടനിച്ചുനനില്ക്കരോന് പറ്റൂ എന്ന അവസയരോണുള്ളതഫ.
ഇതു മനസനിലെെരോക്കനി അതനസരനിച്ചുളള ആനകൂലെെഗ്യങ്ങള് ലകേരോടുക്കകണ?   ഉല്പ്പെരോദന
വരദ്ധനവരോണഫ  അതനികനറവയ  വലെെനിയ  കേരോരഗ്യലമന്നരോണഫ  ശരോസ്ത്രജ്ഞന്മരോരുയ  കൃഷനി
വകുപ്പുകേരോരുലമരോലക്ക  പറയന്നതഫ,  അതരോകണരോ  ശരനി.  അകമരനിക്കകയരോലടരോപ്പെയ  ഉല്പ്പെരോദന
വരദ്ധനവഫ  ഉളളവരരോണഫ  നമ്മളയ,  അവനിലടയയ ഇവനികടയയ ഉലരോദനയ  6  ടണ്ണരോണഫ.
യനവല്ക്കരണയ  അവനിലടയയ  ഇവനിലടയമുണഫ.  ലലചെനയനികലെെരോ  അകമരനിക്കയനികലെെരോ
കൃഷനിക്കരോരുലട ഇടയനില് ആത്മഹതഗ്യ നടക്കുന്നനില്ല.  ഇവനിലട ഏറവയ ഉല്പ്പെരോദനയ
വരദ്ധനിപ്പെനിച  പ്രകദശത തലന്നയരോണഫ  ആത്മഹതഗ്യ നടക്കുന്നതഫ.  അതനിലനന്തരോണഫ
കേരോരണലമന്നഫ  കേണ്ടുപനിടനിക്കകണ?  ആ  വരുമരോനവയ  ലചെലെെവമരോയനി  ലപരോരുതലപ്പെട്ടു
കപരോകേരോത  ഒരു  സനിതനിയരോണഫ,  ഇതനിലനരോരുമരോറയ  വരകണ;  അതുലകേരോണഫ
ഇടതുപക്ഷ  ജനരോധനിപതഗ്യമുന്നണനിയലട  പ്രകേടന  പതനികേയനില്  തലന്ന  വരുമരോനയ
ഉറപ്പെനിക്കല് നനിയമയ  ലകേരോണ്ടുവരുലമന്നഫ  പറഞ്ഞതഫ   ലകേരോണ്ടുവരരോനള്ള ഒരു ശമയ
ഇകപ്പെരോള് തലന്ന തുടങ്ങണയ അടുതതഫ  അങ്ങയലട ശദ്ധ ഇഗൗ കമഖലെെയനിലെെരോയനിരനിക്കണയ.
ഇലല്ലങ്കനില് കേരഷകേനഫ ഇവനിലട പനിടനിച്ചു നനില്ക്കരോന് പറരോത സരോഹചെരഗ്യമുണരോകുയ.
മൂലെെഗ്യവരദ്ധനിത ഉല്പ്പെന്നങ്ങളലട ലെെരോഭതനില് അന്തനിമ വനിലെെയലട ഒരു ഭരോഗയ കൃഷനിക്കരോരനഫ
അവകേരോശലപ്പെടതരോലണന്നഫ  ഇടതുപക്ഷ  ജനരോധനിപതഗ്യ  മുന്നണനിയലട  പ്രകേടനപതനികേയനില്
വഗ്യക്തമരോയനി  പറയന.  അതഫ  ഉണരോക്കരോനള്ള  നനിയമനനിരമ്മരോണയ  നടതണയ.
പനി.ഡനി.എസഫ.-ല് കൂലടയല്ലരോലത 40  ലെെക്ഷയ ടണ് അരനി വരുന.

(അദ്ധഗ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപമ്യൂടനി സതീക്കര)

40 ലെെക്ഷയ ടണ് അരനി ഇവനിലട വനില്ക്കുനണഫ. എയ.ആര.പനി.-ല് നനിനയ ഒരു

രൂപ മരോറനി  വചരോല്  400  കകേരോടനി  രൂപ കേനിട്ടുയ.  അതനില്നനിനയ ഒരു ഏക്കര  കൃഷനി

ലചെയ്യരോന്  15000  രൂപ ലകേരോടുതരോല് അതനില്  പണനിലയടുക്കുന്ന  3  ലതരോഴനിലെെരോളനികേള്ക്കഫ

2500 രൂപ വചഫ ലകേരോടുക്കരോന് 50 കകേരോടനി രൂപ മരോതകമ ആവശഗ്യമുള. ലവല്ലഫയര

ഫണനിനയ  ഇ.എസഫ.ലഎ.  ആനകൂലെെഗ്യതനിനയ  മറള്ളവരക്കഫ  ലകേരോടുക്കുന്ന  കപരോലുള്ള

ചെനികേനിതരോ സഗൗകേരഗ്യതനിനയ അവരുലട മക്കള്ക്കഫ വനികദശതഫ കപരോയനി പഠനിക്കരോനള്ള

സഗൗകേരഗ്യങ്ങള്ക്കുലമരോലക്കയരോയനി  ബരോക്കനിയള്ള  350  കകേരോടനി രൂപയണഫ.  30
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രൂപയരോണഫ പരോലെെനിനഫ കൃഷനിക്കരോരനഫ കേനിട്ടുന്ന ലെെരോഭയ. മനില്മയലട കേണക്കുപ്രകേരോരയ 180

രൂപയരോണഫ  മൂലെെഗ്യ  വരദ്ധനിത  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളരോയ  ലഎസതീമുയ  മറയ   ഉണരോക്കുകമ്പരോള്

ലെെരോഭമരോയനി കേനിട്ടുന്നതഫ.  ആ ലെെരോഭതനിലലെെ ഒരു വനിഹനിതയ അതുണരോക്കനിയ കൃഷനിക്കരോരനഫ

അവകേരോശലപ്പെടതകല്ല?  അതനിനളള  നനിയമനനിരമ്മരോണലതക്കുറനിചഫ വളലര ഗഗൗരവമരോയനി

ആകലെെരോചെനിക്കണയ.  പ്രകേടനപതനികേയനില്  പറഞ്ഞതുകപരോലലെെ  എല്ലരോ  കേരോരഷനികേ

വനിളകേളലടയയ ഉല്പ്പെരോദനലചലെെവഫ അധനികേയ  50  ശതമരോനയ എനളള നനിലെെയഫ  വനിലെെ

നനിശ്ചയനിക്കരോനളള  നനിയമപരമരോയ  ഒരു അകതരോറനിറനിലയകയരോ  അലല്ലങ്കനില്  അതുകപരോലുള്ള

എലന്തങ്കനിലുയ  സയവനിധരോനകമരോ  ഉണരോക്കണയ.  അങ്ങലനയണരോക്കനിയനിലല്ലങ്കനില്  നമ്മുലട

കൃഷനിക്കഫ പനിടനിച്ചു നനില്ക്കരോന് പ്രയരോസമുണരോകുയ.  ഒരു പ്രധരോനലപ്പെട കേരോരഗ്യയ,  ചെനിറ്റൂര

പ്രകദശതഫ  കുടനിക്കരോനള്ള  ലവളളയ  10-11  മണനിക്കരോണഫ  കലെെരോറനിയനില്  ലകേരോണ്ടുവരുന്നതഫ.

മണനിക്കൂറുകേകളരോളയ  കേമ്യൂനനിന്നഫ  കുടനിലവള്ളയ  പനിടനിച്ചു  ലവക്കരോന്  കവണനി  ലപണ്കുടനികേലള

സ്കൂളനികലെെക്കഫ  അയയരോതനിരനിക്കുകേയയ  അങ്ങലന  അവരുലട   വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസയ  മുടങ്ങുന്ന

അവസയമരോണഫ അവനിലടയള്ളതഫ. ചെനിറ്റൂരനിലന കേനിഴക്കന് പ്രകദശങ്ങളനില്   ബഹുമരോനലപ്പെട

ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി മുന്ലലകേലയടുതഫ  ആര.ബനി.സനി.-കേനരോലെെനിനഫ  പ്രകതഗ്യകേ ഫണ്ടുയ

ബഡ്ജറനില്  തുകേയയ  അനവദനിക്കണലമന്നഫ  ഞരോന്  അങ്ങകയരോടഫ  വനിനതീതമരോയനി

അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ, അങ്ങതഫ പ്രഖഗ്യരോപനിക്കുലമന്ന പ്രതതീക്ഷകയരോടുകൂടനി ഞരോന് ഇഗൗ

ബഡ്ജറനിലന പനിന്തരോങ്ങുകേയരോണഫ.

ശതീ  .    പരോറക്കല്  അബ്ദുല്ല:  സര,  ഞരോന്  ഇഗൗ  ബഡ്ജറഫ  നനിരകദ്ദേശങ്ങലള
എതനിരക്കുകേയരോണഫ.  സയസരോനയ  കനരനിടുന്ന  രൂക്ഷമരോയ  വനിലെെക്കയറയ  പനിടനിചഫ
നനിരതന്നതനിനള്ള ശക്തമരോയ ഇടലപടലുകേളനില്ലരോത,  പുതനിയ ലതരോഴനിലെെവസരങ്ങള്
സൃഷനിക്കുന്നതനിനഫ  വഗ്യക്തമരോയ  നനിരകദ്ദേശങ്ങളനില്ലരോത,  ആകരരോഗഗ്യ  വകുപ്പെനിലലെെരോഴനിലകേ
പുതനിയ  തസ്തനികേകേള്  സൃഷനിക്കുകേയനിലല്ലന്നഫ  പറയന്ന,  അധനികേ  ധനസമരോഹരണയ
ലെെക്ഷഗ്യമനിടഫ  സരോധരോരണ ജനങ്ങളലട  കമല് നനികുതനി  വരദ്ധനവഫ  അടനികചല്പ്പെനിക്കുന്ന
ഒരു  ബഡ്ജറനിലന  സശരോഗതയ  ലചെയ്യരോന്  കേഴനിയനില്ല.  ബഡ്ജറഫ  എന്നതനിലനക്കരോള്
ഇടതുപക്ഷ  ജനരോധനിപതഗ്യമുന്നണനിയലട  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെഫ  പ്രകേടനപതനികേയലട  ഒരു
സയഗഹയ  അലല്ലങ്കനില്  അതനിലന  ഒരു  രണരോയ  പതനിപ്പെഫ  എന്ന  വനികശഷണമരോകുയ
കൂടുതല് ശരനിയരോവകേ.  പ്രകേടനപതനികേ മുകന്നരോടഫ വച പ്രധരോനലപ്പെട മുപ്പെതനിയഞ്ചേനിന
പരനിപരോടനികേളനില് മനിക്കതുയ ബഡ്ജറനില്  സരോനയ പനിടനിചതരോയനി കേരോണരോയ.  എന്നരോല്
പങ്കരോളനിത  ലപന്ഷന്,  വഗ്യക്തമരോയ  മദഗ്യനയയ,  അഞ്ചുവരഷയ  ലകേരോണഫ
ഇരുപതനിയഞ്ചുലെെക്ഷയ കപരക്കഫ ലതരോഴനില് തുടങ്ങനി ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനില് കവരോടരോക്കനിയ
പ്രഖഗ്യരോപനങ്ങലളക്കുറനിലചരോനയ  വഗ്യക്തമരോയനി  ബഡ്ജറനില്  കേണനില്ല.  84,616.85
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കകേരോടനി രൂപ റവനമ്യൂ വരുമരോനവയ  97687.10  കകേരോടനി രൂപ ലചെലെെവയ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന
ബഡ്ജറരോണഫ  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപ്പെനിചതഫ.   ജനപ്രനിയ  പദ്ധതനികേള്
പലെെതുയ ബഡ്ജറനില് പ്രഖഗ്യരോപനിലചങ്കനിലുയ ഇതനിനരോയനി ചുരുങ്ങനിയതഫ  20,000  കകേരോടനി
രൂപലയങ്കനിലുയ  ബഡ്ജറനിനഫ  പുറതനനിനയ  കേലണകതണ  അവസയരോണഫ.
ഇതനിനരോയനി രണഫ മരോരഗ്ഗങ്ങളരോണഫ സരക്കരോര കേരോണുന്നതഫ.   ഒന്നഫ,   പനണരോയനിരയ
കകേരോടനി  രൂപയലട  മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ പരോകക്കജഫ.  രണഫ,  എണ്ണരോയനിരയ  കകേരോടനി  രൂപയലട
അധനികേ  നനികുതനി  വരുമരോനയ.   ഇതനില്  മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ  പരോകക്കജഫ  സയസരോനതഫ
കനരലത  ഇടതുപക്ഷ  ജനരോധനിപതഗ്യമുന്നണനിയലട  കേരോലെെതഫ  ബഹുമരോനലപ്പെട
ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി  പരതീക്ഷനിചഫ  ലെെക്ഷഗ്യയ  കേരോണരോലത  കപരോയതരോണഫ.  അധനികേ
നനികുതനി  ആകേലട  പരോവലപ്പെടവലന  ജതീവനിതതനിലന  കേടയല്  കേതനി  വയ്ക്കുന്ന
നടപടനിയയ.  പ്രതതീക്ഷനിച  തുകേ  സമരോഹരനിക്കരോനരോയനിലല്ലങ്കനില്  പ്രഖഗ്യരോപനിച
പദ്ധതനികേളലട  ഭരോവനി  തുലെെരോസനിലെെരോകുയ.  സയസരോനതനിലന  സരോമ്പതനികേ  സനിതനി
വളലര ദയനതീയമരോലണന്നഫ കലെെരോകേയ മുഴുവന് വനിളനിചഫ  പറഞ്ഞ സനിതനിക്കഫ ആരരോണഫ
ഇവനിലട  പണയ മുടക്കരോന് തയ്യരോറരോയനി  മുകന്നരോടഫ  വരനികേ.  ഏതരോയരോലുയ  സരോമ്പതനികേ
വനിദഗനരോയ  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി  തടസങ്ങലളലയരോലക്ക  അതനിജതീവനിക്കുയ  എന്നഫ
നമുക്കഫ  പ്രതഗ്യരോശനിക്കരോയ.  പണയ  ലലകേമരോറമനില്ലരോത  കുടുയബങ്ങള്  തമ്മനിലുള്ള  ഭൂമനി
ഇടപരോടനിലന  ആധരോര  മുദവനിലെെ  മൂന്നഫ  ശതമരോനമരോക്കനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചതഫ  ഇടതരയ
ജനവനിഭരോഗങ്ങലള അകങ്ങയറയ പ്രതനികൂലെെമരോയനി ബരോധനിക്കുന്ന നടപടനിയരോണഫ.  ചെരക്കഫ
വരോഹനങ്ങളലട  നനികുതനി  പതഫ  ശതമരോനയ  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതഫ  നനികതഗ്യരോപകയരോഗ
സരോധനങ്ങളലട  വനിലെെ  കുതനിച്ചുയരുന്നതനിനഫ  കേരോരണമരോകുയ.  പതനിനഞ്ചേഫ  വരഷതനില്
കൂടുതല്  പഴക്കമുള്ളതുയ  നരോകലെെരോ  അതനില്ക്കൂടുതല്  ചെക്രങ്ങളള്ളതുമരോയ  സശകേരോരഗ്യ
വരോഹനങ്ങള്ക്കുയ  പതഫ  വരഷയ  പഴക്കമുള്ള  ട്രെരോന്കസരോരടഫ  വരോഹനങ്ങള്ക്കുയ
ഏരലപ്പെടുതന്ന അധനികേ നനികുതനി അതരയ ചെരക്കു വരോഹനങ്ങള്  ഓടനിചഫ കേനിട്ടുന്ന
ലചെറനിയ വരുമരോനയ ലകേരോണഫ കുടുയബയ കപരോറന്ന പതനിനരോയനിരങ്ങളലട ജതീവനിതയ ഏലറ
കേഷതനിലെെരോക്കുയ.  ബരോന്ഡഡഫ  റകസരോറനകേളനില്  വനില്ക്കലപ്പെടുന്ന  ബരഗ്ഗര,  പനിസ,
സരോനഫ വനിചഫ തുടങ്ങനിയവയഫ  ഏരലപ്പെടുതനിയ 14.5 ശതമരോനയ ഫരോറഫ ടരോകഫ റകസരോറനഫ
വഗ്യവസരോയലത  തകേരക്കുന്ന  നടപടനിയരോണഫ.  ഇന്തഗ്യയനില്തലന്ന  ആദഗ്യമരോയരോണഫ
ഇതരയ നനികുതനി  ഏരലപ്പെടുതന്നതഫ.  ഇക്കരോരഗ്യയ  സരക്കരോര  പുനദുഃപരനികശരോധനിക്കുലമന്നരോണഫ
കേരുതുന്നതഫ.  

ഇടതരക്കരോര,  സരോധരോരണ  ജനങ്ങള്,  കൂലെെനികവലെെ  ലചെയഫ  ജതീവനിക്കുന്നവര
എന്നനിവലര ബരോധനിക്കുന്ന നനികുതനി പരനിഷ്കരണങ്ങള്ക്കഫ പുറകമ വതീടമ്മമരോരുലട കുടുയബ
ബഡ്ജറനിലന  തകേനിടയ  മറനിക്കുന്ന  നനിരകദ്ദേശങ്ങളയ  ബഡ്ജറനിലുണഫ.  പരോയറനിലെെരോക്കനി
വനില്ക്കുന്ന  കഗരോതമ്പഫ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളരോയ  റവ,  ആട,  ലലമദ,  സൂചെനി  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള
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അഞ്ചേഫ ശതമരോനയ നനികുതനി അടുക്കളയനില് കേരോരഗ്യമരോയനി ബരോധനിക്കുന്നതരോണഫ. ഒപ്പെയ തടഫ
കേടക്കരോരുലടയയ ലചെറുകേനിട  കേചവടക്കരോരുലടയയ കബക്കറനിക്കരോരുലടയയ കേഞ്ഞനിയനില്
മണ്ണഫ  വരോരനിയനിടുന്നതനിനഫ  തുലെെഗ്യമരോണഫ.  ലവളനിലചണ്ണയഫ  നനികുതനി  ഏരലപ്പെടുതനിയതഫ
പരോകമരോയനിലെെനിലന ഉപകയരോഗയ കൂടരോന് കേരോരണമരോകുലമന്ന ആശങ്ക പരലക്കയണഫ. 

ഒരോകരരോ മണലെെങ്ങളനിലുയ ഒരു സരക്കരോര സ്കൂളനിലന അന്തരോരരോഷ നനിലെെവരോരതനിലുയരതലമന്ന
പ്രഖഗ്യരോപനയ  സശരോഗതരോരഹമരോണഫ.  അന്തരോരരോഷ  നനിലെെവരോരതനിലലെെതനിയനിലല്ലങ്കനിലുയ
സശകേരോരഗ്യ  സ്കൂളകേലള  അകപക്ഷനിചഫ  കഭദലപ്പെട  നനിലെെവരോരതനിലുയരതരോലനങ്കനിലുയ
നടപടനിയണരോകേണയ. 

ലനല്വയലുകേള്  തരനിശരോയനി  കേനിടക്കുന്നതഫ  ഒഴനിവരോക്കുലമന്നഫ  ബഡ്ജറനില്
പറയന.  എങ്കനില് എലന മണലെെമരോയ കുറഗ്യരോടനിയനില് നരോലെെഫ പഞ്ചേരോയതകേളനിലെെരോയനി
300  ലഹകര ലനല്വയല് തരനിശരോയനി കേനിടക്കുന്നതഫ  ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുതലട.  ഇവനിലട
ലനല്കൃഷനി  വളരതരോന്  കൃഷനി  വകുപ്പെഫ  മുന്കേലയ്യടുതഫ കവണ  നടപടനികേള്
സശതീകേരനിക്കണലമന്നഭഗ്യരതനിക്കുന.  തരോങ്ങുവനിലെെ  ഇരുപതനിയഞ്ചേഫ രൂപയനില്  നനിനയ
ഇരുപതനികയഴഫ  രൂപയരോയനി  ഉയരതനിയതല്ലരോലത  നരോളനികകേര  കൃഷനികയയയ
കേരഷകേകരയയ സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനരോയനി ബഡ്ജറനില് നനിരകദ്ദേശങ്ങള് ഒനയതലന്നയനില്ല.
പചകതങ്ങ  സയഭരനിക്കുലമന്നഫ  പറഞ്ഞനിടഫ  സയഭരണ  കകേന്ദ്രതനില് കേരഷകേര
കതങ്ങയമരോയനി  കപരോയരോല്  നനഞ്ഞ  കതങ്ങ  എടുക്കനില്ലരോലയന്നഫ  പറഞ്ഞഫ
തനിരനിചയക്കുകേയരോണഫ.  മഴക്കരോലെെമരോയരോല്  എങ്ങലനയരോണഫ  നനയരോത കതങ്ങ കേനിട്ടുന്നതഫ?
കതങ്ങ  ലകേരോണ്ടുകപരോകുന്ന  വണനിക്കൂലെെനിയയ  നഷലപ്പെടുന്ന  ദുരവസയനിലെെരോണഫ  കേരഷകേര.
കകേരോഴനികക്കരോടഫ  ജനില്ലയനില്  നരോളനികകേര  അകഗരോ  പരോരക്കഫ  ആരയഭനിക്കുലമന്ന
പ്രഖഗ്യരോപനതനിലന ലവളനിചതനില് ജനില്ലയനിലലെെ മനികേചയനിനയ നരോളനികകേരയ ലെെഭനിക്കുന്ന
എലന മണലെെമരോയ കുറഗ്യരോടനിയനില് നരോളനികകേര സയഭരണയ,  സയസ്കരണയ,  വനിപണനയ
എന്നനിവയരോയനി  സരോപനിതമരോയനി  പ്രവരതനസജമരോകേരോലത  കേനിടക്കുന്ന  നരോളനികകേര
പരോരക്കനിലന  തുടരപ്രവരതനതനിനഫ കവണ  നടപടനി  ലലകേലക്കരോള്ളണലമന്നഫ
അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ. 

കുറഗ്യരോടനിയനിലലെെ ഗതരോഗത പ്രശങ്ങള്ക്കഫ പരനിഹരോരമരോകുന്ന കുറഗ്യരോടനി ലലബപ്പെരോസഫ
നനിരമ്മരോണതനിനഫ  പതഫ  കകേരോടനി  രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയതനിനഫ  സരക്കരോരനിലന
അഭനിനന്ദനിക്കുന. ലലബപ്പെരോസഫ നനിരമ്മരോണതനിനഫ കനരലത ഭരണരോനമതനി ലെെഭനിചതരോലണങ്കനിലുയ
ഇതനിലന ചെനിലെെ ഭരോഗങ്ങള് കേടനകപരോകുന്നതഫ ലനല്വയലുകേളനില് കൂടനിയരോണഫ എന്നതനിനരോല്
കറരോഡനിലന നനിരമ്മരോണ പ്രവൃതനികേള്ക്കഫ ഇതുവലര അനമതനി ലെെഭനിചനിടനില്ല.  ബഡ്ജറഫ
പ്രഖഗ്യരോപനതനിലന  അടനിസരോനതനില്  പ്രവൃതനി  ആരയഭനിക്കുന്നതനിനഫ  കവണ
നടപടനികേള് ഉണരോകേണലമന്നഭഗ്യരതനിക്കുന.  സയസരോനതനിലന സമ്പദ്ഘടനയലട
മുഖഗ്യവരുമരോനകസ്രരോതസരോയ പ്രവരോസനികേള്ക്കരോയനി ബഡ്ജറനില് കേരോരഗ്യമരോയ പ്രഖഗ്യരോപനലമരോനയ
തലന്ന  ഉണരോയനില്ല.  പ്രവരോസനി  പുനരധനിവരോസതനിനരോയനി  24  കകേരോടനി  രൂപ
വകേയനിരുതനിലയങ്കനിലുയ ഗള്ഫനില്നനിനയ തനിരനിലചതന്നവരുലട എണ്ണയ ക്രമരോതതീതമരോയനി
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വരദ്ധനിച്ചുവരുന്ന ഇന്നലത സരോഹചെരഗ്യതനില് ഇഗൗ തുകേ ഒന്നനിനയ പരഗ്യരോപ്തമല്ല. എയര
കകേരള,  പ്രവരോസനി  ആകരരോഗഗ്യ  ഇന്ഷശറന്സഫ,  ഗള്ഫഫ  രരോജഗ്യങ്ങളനില്  കനരോരക്ക
ഓഫതീസഫ തുടങ്ങല്,  എല്ലരോ ജനില്ലകേളനിലുയ പ്രവരോസനി ലഹല്പഫ ലഡസ്കഫ  സരോപനിക്കല്
തുടങ്ങനി  പ്രവരോസനി  സമൂഹതനിലന  ദതീരഘകേരോലെെരോവശഗ്യങ്ങള്ക്കഫ  ബഡ്ജറനില്  ഒരു
പരനിഹരോരവമനില്ല  എനമരോതമല്ല   പ്രവരോസനികേലളക്കുറനിചഫ  ഒരു  ശദ്ധകപരോലുയ
ഉണരോയനില്ല. 30  ലെെക്ഷകതരോളയ മലെെയരോളനികേള് ഗള്ഫനില് കജരോലെെനി ലചെയ്യുനണഫ.  ഒരു
വരഷയ  അവര  നരോടനികലെെക്കഫ   അയക്കുന്നതഫ   റനിസരവഫ  ബരോങ്കഫ  ഓഫഫ  ഇന്തഗ്യയലട
കേണക്കഫ  പ്രകേരോരയ  2014-ല്  71,142  കകേരോടനി  രൂപയരോയനിരുനലവങ്കനില്  2015-ല്
99,382  കകേരോടനി  രൂപയരോണഫ.  ഗള്ഫഫ  രരോജഗ്യങ്ങളനിലലെെ  കജരോലെെനിയമരോയനി  ബന്ധലപ്പെട
പ്രശങ്ങള് നമ്മുലട  രരോജഗ്യതനിലന സമ്പദഫ വഗ്യവസലയ തരോറുമരോറരോക്കുലമന്നഫ  ഇവനിലട
ബഡ്ജറഫ  അവതരനിപ്പെനിച  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനിതലന്ന  ഏതരോണഫ  3  പ്രരോവശഗ്യയ
എടുതഫ  പറയകേയണരോയനി.  പലക്ഷ  ആ  ഒരു  ജനവനിഭരോഗലതക്കുറനിചഫ  കേരോരഗ്യമരോയനി
ഒനയ ബഡ്ജറനില് പറഞ്ഞനിടനില്ല. വനിമരോനക്കമ്പനനികേള് ക്രമരോതതീതമരോയനി ടനിക്കറകേളലട
വനിലെെ  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിലന  സയബന്ധനിച്ചുള്ള  എലന  കചെരോദഗ്യതനിനഫ  ഈ
വനിഷയതനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനികനരോ   സയസരോന  ഗവണ്ലമനനികനരോ  ഒനയ
ലചെയ്യരോനനില്ല.  ടനിക്കറനിലന വനിലെെ നനിശ്ചയനിക്കല് വനിമരോന കേമ്പനനികേളലട അവകേരോശമരോലണന്ന
വളലര  ലെെരോഘവകതരോലടയള്ള  മറുപടനിയരോണഫ  നനിയമസഭയനില്  ബഹുമരോനലപ്പെട
മനനിയനില്നനിനണരോയതഫ.   7,500  രൂപയഫ  കേനിട്ടുന്ന ടനിക്കറനിനഫ   ഇഗൗ സതീസണനില്
48,000-വയ 50,000-വയ രൂപയരോണഫ അധനികേമരോയനി വനിമരോനകേമ്പനനികേള് ഈടരോക്കുന്നതഫ.
ഇതകയലറ ലകേരോള്ള നടക്കുന്ന ഇഗൗ ഒരു കേരോരഗ്യതനില്  ഇത ലെെരോഘവകതരോലടയള്ള
ഒരു  സമതീപനമല്ല  കകേന്ദ്ര  സയസരോന  സരക്കരോരുകേളലട  ഭരോഗതനനിന്നഫ  പ്രവരോസനി
സമൂഹയ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതഫ.  കകേന്ദ്ര  സനിവനില്  ഏവനികയഷന്  മനനിയമരോയനി
ബന്ധലപ്പെട്ടുലകേരോണഫ  ചെരച  നടതനി  ഇതനിലനരോരു  പരനിഹരോരമുണരോക്കണലമന്നരോണഫ ഇഗൗ
അവസരതനില് എനനിക്കഫ അഭഗ്യരതനിക്കരോനള്ളതഫ. 

അതുകപരോലലെെ മലറരോരു കേരോരഗ്യയ ബഹുമരോനലപ്പെട ലമമ്പര പനി. ടനി. എ. റഹതീയ  ഇവനിലട
സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണരോയനി.  പരോണക്കരോടഫ തങ്ങള് കപരോയനിടഫ അവനിലട  ലകേരോടുവളളനിയനില്
കതരോറകപരോലയന്നഫ. 

മനി  .   ലഡപമ്യൂടനി സതീക്കര: പതീസഫ കേണ്ക്ലൂഡഫ.

ശതീ  .    പരോറക്കല്  അബ്ദുല്ല:  സര,  എലന  നനികയരോജകേ  മണലെെമരോയ
കുറഗ്യരോടനിലയക്കുറനിചഫ  ഒന്നഫ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയരോണഫ.  ശതീ.  വനി.  എസഫ.  അച്ചുതരോനന്ദന്
അവനിലട വന്നഫ  പ്രസയഗനിചനിട്ടുയ എല്.ഡനി.എഫഫ.-ലന കതരോല്പ്പെനിചഫ  യ.ഡനി.എഫഫ-ലന
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എയ.എല്.എ.  ആയനി  പരോറക്കല്  അബ്ദുല്ല  നനിയമസഭയനില്  എതനി.   മരോതവമല്ല
പരോണക്കരോടഫ തങ്ങള് രരോഷതീയ കനതരോവരോണഫ.  കനരലത സൂചെനിപ്പെനിച കേരോന്തപുരയ ഒരു
മതപുകരരോഹനിതനരോണഫ.   ലലവക്കയ  മുഹമ്മദഫ  ബഷതീറനിലന  കേഥരോപരോതലതകപ്പെരോലലെെ
ഞരോനരോണഫ  ജയനിപ്പെനിചതഫ ഞരോനരോണഫ  ജയനിപ്പെനിചതഫ  എന്നഫ ജയനിച്ചുവന്നരോല്  പറയന്ന
വഗ്യക്തനിതശയ കൂടനിയരോണഫ ഈ കേരോന്തപുരയ. 

ശതീ  .    ആര  .    രരോകജഷഫ:  സര,  അഞ്ചേഫ  വരഷക്കരോലെെകതക്കഫ  ജനങ്ങളലട
കക്ഷമതനിനയ  നരോടനിലന  വനികേസനതനിനമരോയനി  പ്രവരതനികക്കണ  ഇടതുപക്ഷ
ജനരോധനിപതഗ്യമുന്നണനിയലട  ഗവണ്ലമനഫ  അവതരനിപ്പെനിച  ആദഗ്യലത  ബഡ്ജറനിലന
ഞരോന്  പരനിപൂരണ്ണമരോയനി  സശരോഗതയ  ലചെയ്യുകേയരോണഫ.  ഗവരണര  അവതരനിപ്പെനിച
നയപ്രഖഗ്യരോപനതനിലന  ആമുഖതനില്  ഇഗൗ നരോടനിലനക്കുറനിചഫ  വളലര  വനിശദമരോയനി
ചൂണനിക്കരോണനിചതരോണഫ.  അതനിലന  ആമുഖതനില്  പറഞ്ഞതഫ  കേരോരഷനികേ  കമഖലെെയനിലലെെ
മന്ദതീഭരോവയ,  ലപരോതുകമഖലെെരോ  യണനിറകേളലട  നഷയ,  പരമ്പരരോഗത വഗ്യവസരോയങ്ങളലട
തകേരച,  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസയ വരോണനിജഗ്യവത്ക്കരനിക്കല് എന്നനിങ്ങലന  ലപരോതു ആകരരോഗഗ്യ
സയവനിധരോനയവലര  ദുരബലെെലപ്പെടുതനിയ  ഒരു  ഗവണ്ലമനരോണഫ  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേഫ
വരഷക്കരോലെെയ കകേരളയ ഭരനിചതഫ എന്നരോണഫ.  ഇഗൗ സനിതനിയനില്നനിന്നഫ  മരോറമുണരോകേരോന്
കവണനിയരോണഫ  ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലലെെ വരോക്കുകേള് ശതീനരോരരോയണഗുരുവനില്നനിന്നഫ  ആരയഭനിചഫ ഒ.
എന്.  വനി.  സരോറനിലന കേവനിതയനിലെെവസരോനനിപ്പെനിചതഫ. കകേരളതനിലന സരോഹചെരഗ്യങ്ങള്
സൂക്ഷ്മമരോയനി  വനിലെെയനിരുതനി  പ്രരോകയരോഗനികേതയനിലൂന്നനിയ  ഭരോവനി  കകേരളതനിലന
വളരചയലട സമഗമരോയ കേരോഴ്ചപ്പെരോടരോണഫ  ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലൂലട അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുളളതഫ.
കകേരളതനിലന  വനികേസനലതക്കുറനിചഫ  ദതീരഘവതീക്ഷണമുളള  ഒരു  സരക്കരോരനിലന
ഉതരവരോദനിതമരോണഫ  ഇഗൗ ബഡ്ജറഫ.  അതുലകേരോണരോണഫ എല്ലരോവരുയ ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന
അനകൂലെെനിക്കരോന്  തയ്യരോറരോകുന്നതഫ.   ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലൂലട  പ്രഖഗ്യരോപനിച  കേരോരഗ്യങ്ങള്
കകേരളതനില് വലെെനിയ പരനിവരതനമുണരോക്കുലമന്ന കേരോരഗ്യതനില് ഒരു സയശയവമനില്ല.
ആശശരോസതനിലനയയ കേരുതലെെനിലനയയ ബഡ്ജറരോണനിതഫ.  ഇതയധനികേയ പദ്ധതനികേള്
നടക്കുകമരോ?  2006  മുതല്  2011  വലരയണരോയനിരുന്ന  അന്നലത  ഇടതുപക്ഷ
ജനരോധനിപതഗ്യമുന്നണനിയലട  ഗവണ്ലമനഫ  2011-ല്  അവസരോനലത   ബഡ്ജറഫ
അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പരോള്  40000  കകേരോടനി  രൂപയലട  ഒരു  ഇന്ഫരോസക്ചെര  പദ്ധതനി
പ്രഖഗ്യരോപനിച്ചു.  അന്നഫ  കകേരളതനിലലെെ  യ.ഡനി.എഫഫ.  കചെരോദനിചതഫ  ഇഗൗ  അവസരോന
ബഡ്ജറനില്  നനിങ്ങള്  ഇങ്ങലന  പ്രഖഗ്യരോപനിക്കുന്നതഫ  ആകക്ഷപകേരമകല്ല  എന്നരോണഫ.
അതനിനഫ  അപവരോദമരോയനി  ഇവനിലട  2016-ല്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപ്പെട  ഇഗൗ  സരക്കരോര
കകേരളതനിലന  ഭരോവനി  വനികേസനതനിനകവണനിയള്ള 12000  കകേരോടനി  രൂപയലട
ഇന്ഫരോസക്ചെര  ലഡവലെെപ്ലമനടക്കമുള്ള  കേരോരഗ്യങ്ങള്ക്കുകവണനി ഒരു  ഉജശലെെമരോയ
റനിലലവസ്ഡഫ  ബഡ്ജറരോണഫ  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതഫ.  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന്
കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയ  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലന  ഭരോഗമരോയനി  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനിയലട
കേരോരഗ്യക്ഷമതലയ  പ്രകേതീരതനിക്കുകേയണരോയനി. അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞതഫ  2006  മുതല്
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2011  വലരയണരോയനിരുന്ന ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്ലമനനിലന കേരോലെെതഫ നനികുതനി പനിരനിവഫ
ഉഗൗരജനിതമരോക്കനി  മരോറരോന്  കേഴനിഞലവന്നരോണഫ.  അതുകപരോലലെെ  2016-ല്  ഇഗൗ
ഗവണ്ലമനനിലന കേരോലെെതഫ ജൂണ് മരോസതനിലുയ നനികുതനി പനിരനിവഫ  ഉഗൗരജനിതമരോക്കനി
മരോറരോന്  കേഴനിഞ.  അതരോണഫ   യ.ഡനി.എഫഫ.-ഉയ  ഇടതുപക്ഷവയ  തമ്മനിലുള്ള
വഗ്യതഗ്യരോസയ.  ഇടതുപക്ഷ  ജനരോധനിപതഗ്യമുന്നണനിയലട  ഗവണ്ലമനഫ  ഭരനിക്കുകമ്പരോള്
നനികുതനി പനിരനിവഫ ഉഗൗരജനിതമരോക്കനി നരോടനിലന സമ്പദഫ വഗ്യവസലയ ശക്തനിലപ്പെടുതന.
അതനിനനിടയഫ  ഒരു  അഞ്ചുവരഷക്കരോലെെയ  ഉണരോയനിരുന  എനള്ളതുയ മറനകപരോകേരോന്
പരോടനില്ല.  ഇവനിലട  ഭരോവന പതീലെെനിവനിടരതനിയരോടനി.   ഭരോവനയണരോകേണയ. സരകവ്വക്കല്ലനിനയ
മയനില്ക്കുറനിക്കുലമരോനയ  ഭരോവനയണരോകേനില്ല.  നരോടനിലന  വനികേസനലതക്കുറനിചഫ കേരോഴ്ചപ്പെരോടുള്ള,
ബദ്ധനിയള്ള, ചെനിന്തനിക്കുന്ന ആള്ക്കരോരക്കരോണഫ ഭരോവനയള്ളതഫ.  അകപ്പെരോള് പ്രരോകയരോഗനികേതയനിലൂന്നനി
ഭരോവനരോപൂരണ്ണമരോയ  ഒരു  ബഡ്ജറരോണഫ  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതഫ.  എനനിക്കഫ
കതരോനന്നതഫ യ.ഡനി.എഫഫ-ലന ആശങ്ക ഇലതരോലക്ക നടനകപരോകുകമരോ  എനള്ളതരോലണന്നരോണഫ.
ഇലതരോലക്ക  നടക്കരോതനിരനിക്കുകമരോ  എനള്ള ആശങ്കയല്ല.  യ.ഡനി.എഫഫ-ലന  കേരോലെെതഫ
ദുരലചലെെവരോയനിരുന്നനികല്ല?  ബഡ്ജറനിനപ്പുറതരോയനി പ്രഖഗ്യരോപനിക്കുകേ,  ദുരലചലെെവഫ നടതകേ.
അതനില്നനിന്നഫ  വഗ്യതഗ്യസ്തമരോണനികപ്പെരോള്. 2011 -ല് നനിയമസഭരോയഗമരോയനി ഞരോന് വരുകമ്പരോള്
ആദഗ്യലത  ബഡ്ജറഫ  പ്രസയഗതനിലന  ഭരോഗമരോയനി  ഇവനിലട  പ്രസയഗനിചതഫ
ശതീ.  ലബന്നനി  ലബഹനരോനരോണഫ.  അകദ്ദേഹയ ഇകപ്പെരോള് ഇവനിലടയനില്ല.  അകദ്ദേഹയ പറഞ്ഞതഫ
ഞങ്ങള് ലകേരോചനിന് ലമകട്രെരോയയ  വനിഴനിഞ്ഞയ പദ്ധതനിയയ കകേരോചഫ  ഫരോകറനിയയ കേണ്ണൂര
വനിമരോനതരോവളവയ പൂരതതീകേരനിക്കുലമന്നരോണഫ.  ഇവനിലട  ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജരോസഫഫ
ബഹുമരോനലപ്പെട  ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനികയരോടഫ  പറഞ യരോഥരോരതഗ്യകബരോധകതരോടുകൂടനിയരോവണയ
പ്രസയഗനികക്കണലതന്നഫ.  ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജരോസഫഫ  സരോറനികനരോടഫ  ഞങ്ങള്ക്കഫ
പറയരോനള്ളതഫ  അങ്ങഫ  മുന്മനനിയരോണഫ,  യരോഥരോരതഗ്യകബരോധകതരോടുകൂടനി  പറയണലമന്നരോണഫ.
അകദ്ദേഹയ  പറഞ  വനിമരോനതരോവളയ  പൂരതതീകേരനിച്ചുലവന്നഫ.  അങ്ങഫ  പൂരതതീകേരനിച
കേണ്ണൂര  വനിമരോനതരോവളതനില്  നനിന്നഫ  വനിമരോനതനില്  കേയറനി  ഒരു  ദനിവസയ
തനിരുവനന്തപുരകതക്കഫ 2016-ല് ഒന്നഫ വരണലമന്നരോണഫ ശതീ. ലകേ. സനി. കജരോസഫനികനരോടഫ
വനിനയപൂരവ്വയ ഞങ്ങള്ക്കഫ പറയവരോനള്ളതഫ. 

ട്രെഷറനി കേരോലെെനിയരോണഫ.  ട്രെഷറനി കേരോലെെനിയലല്ലന്നഫ യ.ഡനി.എഫഫ.  പറയന. 'അരനിമണനിലയരോന്നഫ
ലകേരോറനിക്കരോനനില്ല'  എന്ന  തനനി  മലെെബരോര  ഭരോഷയനില്  ശതീ.  പനി.  ലകേ.  അബ്ദു  റബ്ബഫ
പറഞ്ഞതഫ ട്രെഷറനി കേരോലെെനിയരോലണന്നരോണഫ. കേരോലെെനിയരോക്കനി മരോറനിയ ട്രെഷറനിയരോണഫ ഇവനിലട
യ.ഡനി.എഫഫ.-സരക്കരോര ഉണരോക്കനിയനിട്ടുള്ളതഫ.  ഇതഫ ജനകക്ഷമകേരമരോയ ബഡ്ജറരോണഫ.
സരോധരോരണക്കരോരലന ജതീവനിതപ്രശതനിനഫ പരനിഹരോരമുണരോക്കരോന്കവണനി   കക്ഷമലപന്ഷന്
1000 രൂപയരോക്കുന്നതനിന കവണനിയള്ള തതീരുമരോനങ്ങള്. അയഗന്വരോടനി വരക്കരമരോരക്കഫ ഒരു
രൂപകപരോലുയ  യ.ഡനി.എഫഫ.-ലന  കേരോലെെതഫ  വരദ്ധനിപ്പെനിചഫ  ലകേരോടുതനിരുന്നനില്ല. അവനിലടയരോണഫ
വരക്കരമരോരക്കഫ  പതനിനരോയനിരയ  രൂപയയ   ലഹല്പ്പെരമരോരക്കഫ  7500  രൂപയയ
ലകേരോടുക്കരോന് ആവശഗ്യമരോയ തതീരുമരോനലമടുതനിട്ടുള്ളതഫ. 
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പടനികേജരോതനി-പടനികേവരഗ്ഗകമഖലെെയനില്  ഫലെെപ്രദമരോയനി  ഇടലപട  ഒരു  ബഡ്ജറരോണനിതഫ.
കഹരോസല് നവതീകേരണതനിനകവണനി  150  കകേരോടനി  രൂപയയ   കമരോഡല് റസനിഡന്ഷഗ്യല്
സ്കൂളനിലന  നവതീകേരണതനിനകവണനി  100  കകേരോടനി  രൂപയയ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണഫ.
വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസരോനകൂലെെഗ്യങ്ങള് കകേരളതനിലന ഗഗൗരവതരമരോയ ഒരു സരോമൂഹഗ്യപ്രശമരോയനിരുന.
അതഫ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനകവണനി  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസരോനകൂലെെഗ്യങ്ങള്  25  ശതമരോനമരോക്കനി
ഉയരതന.  217  കകേരോടനി രൂപ കുടനിശനികേ വരുതനിയനിടരോണഫ  യ.ഡനി.എഫഫ സരക്കരോര
കപരോയതഫ.   ആ  സരോനതരോണഫ   അതഫ  പൂരണ്ണമരോയനി  ലകേരോടുത  തതീരക്കുകേയയ
വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസരോനകൂലെെഗ്യങ്ങള് 25 ശതമരോനയ വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനമരോവശഗ്യമരോയ തതീരുമരോനങ്ങള്
ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലന  ഭരോഗമരോയനി  സശതീകേരനിചനിട്ടുളളതഫ.  456  കകേരോടനി  രൂപ  വതീടുയ
വസ്തുവമടക്കയ  വരോങ്ങുന്നതനിനകവണനി ഇഗൗ ബഡ്ജറനില് മരോറനിവചനിട്ടുണഫ. 

കേരോരഷനികേ  കമഖലെെയനില്  മൂലെെഗ്യവരദ്ധനിത  ഉലന്നങ്ങള്  ഉണരോക്കുന്നതനിനകവണനി
നരോളനികകേരവയ ലനല്ലുയ ലലസസസുയ കതനയ ചെക്കയയ പചക്കറനിയമടക്കമുളള മൂലെെഗ്യവരദ്ധനിത
ഉലന്നങ്ങള്ക്കുകവണനി   തുകേ  മരോറനിവചനിരനിക്കുന്നതഫ  സശരോഗതരോരഹമരോണഫ.  എനനിക്കഫ
ഏറവയ സശരോഗതരോരഹമരോയനി കതരോന്നനിയതഫ ട്രെരോന്സ്ലജകനഴനിലനക്കുറനിചഫ പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതരോണഫ.
ഒരു ഗവണ്ലമനഫ  ഇചരോശക്തനികയരോടുകൂടനി  ട്രെരോന്സ്ലജകനഴനിലനക്കുറനിചഫ  അഭനിപ്രരോയയ
പറയകേ.  രരോമരോയണതനില്  ഒരു  കേഥയണഫ.  ശതീരരോമന്   വനവരോസയ  കേഴനിഞ്ഞഫ
മടങ്ങനിവരുകമ്പരോള്   കുറചഫ  ആളകേള്  അങ്ങലന  നനില്ക്കുകേയരോണഫ.  നനിങ്ങള്
എന്തനിനരോണഫ ഇങ്ങലന നനില്ക്കുന്നലതന്നഫ ശതീരരോമന് അവകരരോടഫ കചെരോദനിച്ചു. അകപ്പെരോള്
അവര  മറുപടനി  പറഞ്ഞതഫ,  ഞങ്ങള്  14  വരഷക്കരോലെെമരോയനി  ഇവനിലട  കേരോതഫ
നനില്ക്കുകേയരോലണന്നരോണഫ.  ശതീരരോമന്  അദ്ഭുതലപ്പെട്ടുകപരോയനി.  14  വരഷക്കരോലെെമരോയനി
കേരോതഫ  നനില്ക്കുകേകയരോ;  ഞരോന്  എല്ലരോവകരരോടുയ  മടങ്ങനി  കപരോകേരോന്  പറഞ്ഞനിരുന്നകല്ലരോ?
പടയരോളനികേകളരോടുയ ലലസനഗ്യരോധനിപനരോകരരോടുയ സ്ത്രതീകേകളരോടുയ കുടനികേകളരോടുയ പ്രജകേകളരോടുയ
പ്രഭുക്കനരോകരരോടുയ പറഞ്ഞതരോണഫ.  ആകരരോടരോണഫ മടങ്ങനികപ്പെരോകേരോന് പറയരോതനിരുന്നതഫ?
അകപ്പെരോള്  അതനിനള്ള  മറുപടനിയരോയനി  അവര  പറഞ്ഞതഫ  ഞങ്ങള്  സ്ത്രതീയയ
പുരുഷനമല്ലരോതവരരോണഫ.  ഞങ്ങകളരോടഫ  മടങ്ങനികപ്പെരോകേരോന്  പറഞ്ഞനില്ല  എന്നരോണഫ.
അങ്ങലന മടങ്ങനികപ്പെരോകേരോന്  പറയരോതതനിലന ഭരോഗമരോയനി  14  വരഷക്കരോലെെയ അവര
കേരോതനനിന. ഈ ഗവണ്ലമനനിലന  ബ ഡ്ജറനിലൂലട  ഞങ്ങള്  അവരക്കഫ ഐകേഗ്യദരോരഢഗ്യയ
പ്രഖഗ്യരോപനിക്കുന.  ട്രെരോന്സ്ലജകനഴനില്  60  വയസഫ  പൂരതതീകേരനിചവരക്കഫ ലപന്ഷന്
നല്കേരോനരോണഫ  സന്നദ്ധസയഘങ്ങള്ക്കഫ പതഫ കകേരോടനി രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയതഫ,
ഇഗൗ നരോടനിലലെെ പ്രശങ്ങള് സൂക്ഷ്മമരോയനി  പരനികശരോധനിക്കുകേയയ  പഠനിക്കുകേയയ  ലചെയതനിലന
ഭരോഗമരോയരോണഫ.  

വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ കമഖലെെയനില് നടപ്പെനിലെെരോക്കനിയ എല്ലരോ കേരോരഗ്യങ്ങളയ ചൂണനിക്കരോണനിക്കരോന്
ഞരോന്  ആഗഹനിക്കുന്നനില്ല.  നമ്മുലട  വതീടനിലലെെ  ലപണ്കുടനികേള് രരോവനിലലെെ  പതഫ  മണനിക്കഫ
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സ്കൂളനികലെെക്കഫ കപരോയരോല് ഒരു പകക്ഷ  റവകേനിടഫ നരോലെെഫ മണനിക്കഫ  മടങ്ങനിലയതകമ്പരോള്
മരോതമരോയനിരനിക്കുയ കടരോയഫ ലലെെറനില് കപരോകുന്നതഫ.  കേരോരണയ സ്കൂളകേളനില് അതനിനരോവശഗ്യമരോയ
സഗൗകേരഗ്യമുണരോകേനില്ല.  അവനിലട കഗള്സഫ ഫണഫ ലെെനി കടരോയ് ലെെറകേള്  ഏറവയ പ്രധരോനലപ്പെട
ആവശഗ്യമരോലണന്നഫ  തനിരനിചറനിഞ്ഞതുലകേരോണരോണഫ  അതഫ  സരോപനിക്കുന്നതനിനരോയനി  50
കകേരോടനി  രൂപ  ഈ  ഗവണ്ലമനഫ   ബഡ്ജറനില്  മരോറനിവചതഫ.  കകേരളതനിലലെെ  72
ഐ.ടനി.ഐ.-കേള്ക്കഫ  എന്.സനി.വനി.ടനി.  അയഗതീകേരോരമനില്ല.  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്ലമനനിലന
കേരോലെെതഫ ആരയഭനിച  39  ഐ.ടനി.ഐ.-കേള് ഉള്ലപ്പെലട ആലകേ  72  ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്
എന്.സനി.വനി.ടനി.  അയഗതീകേരോരയ  ലെെഭനിക്കരോതതഫ അവനിലട  ആവശഗ്യമരോയ സഗൗകേരഗ്യമനില്ലരോതതനിലന
ഫലെെമരോയരോണഫ.  ഐ.ടനി.ഐ.-കേലള  ആധുനനികേ  നനിലെെവരോരതനികലെെക്കഫ  മരോറന്നതനിനയ
എന്.സനി.വനി.ടനി.  കകേരോഴനിനഫ  അയഗതീകേരോരയ  കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനമരോണഫ   ബഡ്ജറനില്
തുകേ  വകേയനിരുതനിയതഫ.  ഈ  നരോടനിലലെെ  ലചെറുപ്പെക്കരോരക്കഫ  കവണനി  നടതനിയ
കപരോരരോടതനിലന ഫലെെമരോയരോണഫ സരവ്വശതീ  ഷരോഫനി പറമ്പനില്,  എ.  എന്.  ഷയസതീര,
എയ. സശരരോജഫ,  എല്കദരോ എബഹരോയ, മുഹമ്മദഫ മുഹരോസനിന്, ശതീമതനി പ്രതനിഭരോ ഹരനി
എന്നനിവര  ഈ  സഭയനില്  വന്നതഫ.  നനിങ്ങള്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേഫ  വരഷക്കരോലെെയ
അധനികേരോരതനിലെെനിരുന്നകപ്പെരോള്  നനിയമന  നനികരരോധനയ  ഏരലപ്പെടുതനിയതനിലന  ഭരോഗമരോയനി
ലചെറുപ്പെക്കരോര സമരയ നടതനിയകപ്പെരോള് ഒന്നഫ ലപരോടനിക്കരയരോന് കപരോലുയ സരോധനിക്കരോലത ശതീ.
ഷരോഫനി പറമ്പനില് ഉള്ലപ്പെലടയള്ളവര  ഇവനിലടയനിരുന്നതഫ ഞങ്ങള്ക്കഫ ഓരമ്മയണഫ.
ഇതരതനില്   നനിയമന  നനികരരോധനയ  ഏരലപ്പെടുതനിയകപ്പെരോള്  സമരയ
നടതനിയതനിലന ഭരോഗമരോയനിടരോണഫ  ഈ  ലചെറുപ്പെക്കരോര  നനിയമസഭയനില്  എതനിയതഫ.
ഈ ബഡ്ജറനിലന ഞരോന് പരനിപൂരണ്ണമരോയനി അയഗതീകേരനിക്കുന, 

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്കുമരോര:  സര,  ഞരോന് ഈ ബഡ്ജറനിലന എതനിരക്കുന.
ഞരോന്  എലന  പ്രസയഗയ  തുടങ്ങണലമന്നഫ  ആഗഹനിചനിരുന്ന  സലെെതനനിന്നല്ല
തുടങ്ങുന്നതഫ.  ശതീ.  ആര.  രരോകജഷനിലന  പ്രസയഗയ  അവസരോനനിപ്പെനിചനിടതനനിന്നരോണഫ
ഞരോന് തുടങ്ങുന്നതഫ.  ശതീ.  ആര.  രരോകജഷഫ പറഞ്ഞ കേരോരഗ്യയ കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചേഫ വരഷയ
ഞങ്ങള്  അപ്പുറതനിരുന്നഫ  കകേട്ടുലകേരോണനിരുന്നതരോണഫ.  ബഹുമരോനലപ്പെട  സതീക്കര
ഉള്ലപ്പെലടയള്ളവര  ഇവനിലട  ഇരനിക്കുകമ്പരോള്  നനിയമന  നനികരരോധനതനിലനതനിലര
സഭയകേതയ പുറതയ നടതനിയ സമരങ്ങളയ  പ്രകക്ഷരോഭങ്ങളയ  ഞരോന് ഓരക്കുകേയരോണഫ.
കേഴനി ഞ്ഞ  അഞ്ചേഫ  വരഷയ  നനിയമന   നനികരരോധനയ  ഉണരോയനിരുകന്നരോലയന്നഫ  ഈ
ഗവണ്ലമനഫ  അധനികേരോരതനില്  വന്നതനിനകശഷയ  ശതീ.  പനി.  ലകേ.  ബഷതീര,
എയ.എല്.എ.  ഗവണ്ലമനനികനരോടഫ ഒരു കചെരോദഗ്യയ കചെരോദനിക്കുകേയണരോയനി.    കേഴനി ഞ്ഞ
അഞ്ചേഫ വരഷയ ഒരു നനിയമന നനികരരോധനവയ ഉണരോയനിരുന്നനിലല്ലന്നഫ ശതീ.  പനിണറരോയനി
വനിജയലന  കനതഗ്യതശതനിലുള്ള  ഗവണ്ലമനഫ  മറുപടനി  നല്കേനി.  ആകരരോഗഗ്യ  വകുപ്പെഫ
ഒഴനിലകേയള്ള കമഖലെെകേളനില് രണഫ വരഷയ നമുക്കഫ നനിയമനയ നടതരോന് കേഴനിയരോത
സരോഹചെരഗ്യമരോണുള്ളലതന്നഫ  ബഹുമരോനഗ്യനരോയ  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി  ബഡ്ജറനില്



ധനകേരോരഗ്യയ 371

പ്രഖഗ്യരോപനിചനിരനിക്കുകേയരോണഫ.  അപ്രഖഗ്യരോപനിത നനിയമന നനികരരോധനമല്ല,  മറനിചഫ  പ്രഖഗ്യരോപനിത
നനിയമന നനികരരോധനമരോണഫ ഈ ഗവണ്ലമനഫ നടപ്പെരോക്കനിയനിട്ടുള്ളതഫ.  ശതീ. ആര. രരോകജഷഫ
പറഞ്ഞ കപരുകേലളരോനയ ഞരോന് കേശരോടഫ  ലചെയ്യുന്നനില്ല.   അവലരല്ലരോവരുയ പുതുതരോയനി
വന്നവരരോണഫ.  പകക്ഷ  നനിങ്ങലളല്ലരോയ  പുറതനനിന്നഫ  സമരയ  ലചെയവരരോണഫ.
ഡനി.റവ.എഫഫ.ഐ.-ലയ ഒരു സരക്കരോര വനിലെെരോസയ സയഘടനയരോക്കനി മരോറരുലതന്നരോണഫ
എനനിക്കഫ  നനിങ്ങകളരോടഫ  അഭഗ്യരതനിക്കരോനള്ളതഫ.  ഇഗൗ രണഫ  വരഷക്കരോലെെയ ആകരരോഗഗ്യ
വകുപ്പെനിലലെെരോഴനിലകേ നനിയമന നനികരരോധനയ നടപ്പെരോകക്കണനിവരുലമന്നഫ  പറഞ്ഞതനിലനതനിലര
ഒരു  പതക്കുറനിലപ്പെങ്കനിലുയ  ഇറക്കണയ......(ബഹളയ)..… ഇക്കരോരഗ്യയ  സഭയകേതഫ
പറഞ്ഞനിടനിലല്ലങ്കനിലുയ  പുറതഫ  പറയന്നതനിനള്ള  മരോനഗ്യത  നനിങ്ങള്  കേരോണനിക്കണയ.
കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേഫ  വരഷയ  ഇതരയ  പ്രചെരണയ  നടതകേയയ  ഈ  ഗവണ്ലമനഫ
അധനികേരോരതനില്  വന്നയടലന  നനിയമന  നനികരരോധനയ  ലകേരോണ്ടുവരനികേയയ  ലചെയ
ഗവണ്ലമനരോണനിതഫ.  പടനികേജരോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നരോക്കസമുദരോയകക്ഷമ  വകുപ്പുമനനി
ശതീ.  എ.  ലകേ.  ബരോലെെന് എലന അടുത സുഹൃതരോണഫ.  സഭ തുടങ്ങനിയ അവസരതനില്
കചെരോകദഗ്യരോതര കവളയനില് അകദ്ദേഹയ ചെനിലെെ കേരോരഗ്യങ്ങള് സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണരോയനി. അങ്ങഫ
പറയന്ന കേരോരഗ്യങ്ങള് ശരനിയലല്ലന്നനയ യഥരോരത കേണക്കല്ല അങ്ങഫ പറയന്നലതനയ
ഞരോന്  സുചെനിപ്പെനിചനിരുന.    ഐ.എ.റവ.  പദ്ധതനിക്കുകവണനി ഒരു രൂപ കപരോലുയ
പടനികേജരോതനി  വനികേസന  വകുപ്പെഫ  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേഫ  വരഷയ  നല്കേനിയനില്ലരോ ലയന്നഫ
അകദ്ദേഹയ ഇവനിലട സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണരോയനി.  ഇക്കരോരഗ്യയ  അങ്ങഫ പരനികശരോധനിക്കണയ.
80  കകേരോടനി  രൂപയരോണഫ  പടനികേജരോതനി  വനികേസന  വകുപ്പെഫ  ഐ.എ.റവ.
പദ്ധതനിക്കുകവണനി  നല്കേനിയതഫ.  എനനിക്കതഫ  വഗ്യക്തമരോയനി  അറനിവള്ള  കേരോരഗ്യമരോണഫ.
അതനില് യരോലതരോരു സയശയവമനില്ല.  അങ്ങഫ സഭയനില് പറഞ്ഞ മറുപടനി ശതീ.  ആര.
രരോകജഷഫ  ഇന്നഫ  സഭയനില്  ആവരതനിക്കുകേയരോണുണരോയതഫ.  ഇതനില്  എനനിക്കഫ
അത്ഭുതയ കതരോനകേയരോണഫ. പടനികേജരോതനി വകുപ്പെനിനഫ കേതീഴനില് കേഴനിഞ്ഞ പ്രരോവശഗ്യയ 216
കകേരോടനി രൂപ പടനികേജരോതനി വനിദഗ്യരോരതനികേള്ക്കഫ ലകേരോടുക്കുന്നതനില് കുടനിശനികേ ഉലണന്നഫ
ശതീ.  എ.  ലകേ.  ബരോലെെന്   സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണരോയനി.   ഞരോന്  അങ്ങലയ
ലവല്ലുവനിളനിക്കുന്നനില്ല.  അങ്ങഫ ഉകദഗ്യരോഗസരുമരോയനി ഇക്കരോരഗ്യങ്ങള്  ചെരച ലചെയ്യണയ.
26  കകേരോടനി രൂപയരോണഫ ഉണരോയനിരുന്നതഫ. അതനില്  20 കകേരോടനി രൂപ ലവയ്സഫ ആനഫ
മതീന്സുമരോയനി  ബന്ധലപ്പെട  കേരോരഗ്യവമരോയനി   ഡനികലെെ  വന.   അതുയ  കനിയര  ലചെയ്തു
കേഴനിഞ.   ഇകപ്പെരോള്  6  കകേരോടനി  രൂപയരോണഫ  ലപന്ഡനിയഗഫ.  അങ്ങഫ  സഭലയ
ലതറനിദ്ധരനിപ്പെനിച്ചുലകേരോണനിരനിക്കുകേയരോണഫ.  അങ്ങഫ  എന്തനിനരോണഫ  സഭലയ  ഇങ്ങലന
ലതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുന്നതഫ?  ഡയറകകററയ ലസക്രടറനിയയ ഉള്ലപ്പെലട എല്ലരോവനിധ സയവനിധരോനവയ
അകങ്ങക്കുണഫ.  അങ്ങഫ  അവകരരോടഫ  ഇക്കരോരഗ്യങ്ങള് കചെരോദനിചതനിനകശഷയ വഗ്യക്തമരോയ
കേണക്കുകേള്  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിക്കണയ.  ഞരോന്  കൂടുതല്  കേരോരഗ്യങ്ങളനികലെെക്കഫ
കപരോകുന്നനില്ല.  പരോവലപ്പെടവനഫ വതീടുയ  ഭൂമനിയയ  നല്കുന്നതനിലനക്കുറനിചഫ  ഇവനിലട  പലെെ
അയഗങ്ങളയ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണരോയനി.   ഐകേഗ്യ  കകേരളയ  രൂപതീകേരനിചതഫ   2011-ല്
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അല്ല.  അതനിനഫ അറുപതഫ വരഷക്കരോലെെലത പഴക്കമുണഫ.  കഡരോ.  ടനി.  എയ.  കതരോമസഫ
ഐസകേഫ തലന്നയരോയനിരുന്നനികല്ല 2006 മുതല് 2011 വലര കകേരളതനിലലെെ ധ നകേരോരഗ്യ
വകുപ്പുമനനി. ഈ കേരോലെെയളവനില് അങ്ങഫ പരോവങ്ങള്ക്കഫ  ഭൂമനി നല്കേരോതതുയ വതീടുകേള്
നനിരമ്മനിചഫ  ലകേരോടുക്കരോതതുയ  എന്തുലകേരോണരോണഫ?  കേഴനി ഞ്ഞ  അഞ്ചേഫ  വരഷക്കരോലെെയ
ഞങ്ങള് നല്കേനിയ  ഭൂമനിയലടയയ വതീടനിലനയയ കേണക്കഫ നനിങ്ങള്  പരനികശരോധനിക്കണയ.
60  വരഷക്കരോലെെലത  ചെരനിതലമടുതഫ  പരനികശരോധനിചരോല്   ഏറവയ  കൂടുതല്  വതീടുയ
അതുകപരോലലെെതലന്ന ഭൂമനിയയ പരോവലപ്പെടവനഫ നല്കേരോന് കേഴനിഞ്ഞതഫ കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചേഫ
വരഷക്കരോലെെതനിനനിടയനിലെെരോണഫ.  അതരയ  കേരോരഗ്യങ്ങലളല്ലരോയ  മറച്ചുവച്ചുലകേരോണരോണഫ
നനിങ്ങള് കേരോരഗ്യങ്ങള് പറയന്നതഫ.  ഇകപ്പെരോള് ഞങ്ങള് ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനില് കതരോറ, ഈ
ജനവനിധനി ഞങ്ങള് അയഗതീകേരനിക്കുന.  ഇവനിലട   കേരോരഗ്യങ്ങള് നടതരോതതുലകേരോണരോകണരോ
ഞങ്ങള് കതരോറതഫ?  2001-ല് 100  സതീറനിലന പനിന്ബലെെകതരോടുകൂടനിയരോണഫ ഞങ്ങള്
ഈ  സഭയനില്  വന്നതഫ.  അകപ്പെരോള്  ഇ.  ലകേ.  നരോയനരോര  കകേരളയ  ഭരനിചനിരുന്ന
സമയമരോയനിരുന.  അകദ്ദേഹയ ഒനയ ലചെയ്യരോതതുലകേരോണരോകണരോ ജനങ്ങള് അകദ്ദേഹലത
പുറതരോക്കനിയതഫ?  അതുകപരോലലെെതലന്ന  2011-ല് ഞങ്ങള് അധനികേരോരതനില് വന്നകപ്പെരോള്
ശതീ. വനി.  എസഫ.  അച്ചുതരോനന്ദനരോയനിരുന കകേരളയ ഭരനിചനിരുന്നതഫ.  അകദ്ദേഹവയ ഒനയ
ലചെയ്യരോതതുലകേരോണരോകണരോ ജനങ്ങള് പുറതരോക്കനിയതഫ?  സശഭരോവനികേമരോയനി കകേരളതനിലന
കേരോരഗ്യങ്ങള്  നമുക്കറനിയരോവന്നതരോണഫ.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേഫ  വരഷക്കരോലെെലമടുതഫ
പരനികശരോധനിചരോല് കകേരളതനിലന  വനികേസന രയഗതഫ  ഇതുകപരോലലെെ  മുകന്നറമുണരോയ
ഒരു കേരോലെെഘടയ ഉണരോയനിടനില്ല. ലപരോതുകേടയ വരദ്ധനിചകപ്പെരോഴുയ ഇവനിലട നടന്ന വനികേസന
പ്രവരതനങ്ങള് എന്തരോയനിരുന എന്നഫ ബഹുമരോനലപ്പെട ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനിക്കഫ
വഗ്യക്തമരോണകല്ലരോ.  അങ്ങയലട  കേയ്യനില്  ഇതുസയബന്ധനിച  എല്ലരോ  ഫയലുകേളയ
ഉണരോകുമകല്ലരോ. കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേഫ വരഷക്കരോലെെയ ഒടനവധനി വനികേസന പ്രവരതനങ്ങള്
നടതനിലയങ്കനിലുയ നനിരഭരോഗഗ്യലമന്നഫ പറയലട,  കേഴനിഞ്ഞ ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനില് ചെരച ലചെയതഫ
ഇതരയ  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങളരോയനിരുന്നനില്ല.  പരോരലെെലമനഫ  ഇലെെക്ഷനനില്
ഞങ്ങള്ക്കഫ  വലെെനിയ  ഭൂരനിപക്ഷയ  ലെെഭനിചനിരുന.  അന്നഫ  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള്
ചെരച  ലചെയ്യുകേയണരോയനി.  പരോരലെെലമനഫ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനില്  ബനി.ലജ.പനി.-യലട
കേടനവരവഫ  ഇവനിടലത  നമ്യൂനപക്ഷ  വനിഭരോഗങ്ങളനില്   ആശങ്ക  ഉളവരോക്കനിയതനിലന
ഫലെെമരോയനി  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേഫ   വരഷക്കരോലെെലത  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള് നനിയസഭരോ
തനിരലഞ്ഞടുപ്പെനില്  ചെരച  ലചെയ്യലപ്പെടുകേയണരോയനില്ല.  ഇവനിലട  സരോമുദരോയനികേ
ധ്രുവതീകേരണമുണരോയനി.  ആ  ധ്രുവതീകേരണലത  കവണ  വനിധതനില്  നനിങ്ങള്
മുതലലെെടുത.  ആ  മുതലലെെടുപ്പെനിലന  ഫലെെമരോയനിടരോണഫ  നനിങ്ങള്  അപ്പുറതയ  ഞങ്ങള്
ഇപ്പുറതയ  ഇരനിക്കുന്നതഫ.  മറനിചഫ  അഞ്ചേഫ  വരഷക്കരോലെെയ  ഞങ്ങള്  വനികേസന
പ്രവരതനങ്ങള് നടതരോതതനിലന കപരനിലെെല്ല ഇപ്പുറതനിരനിക്കുന്നതഫ.   അഭനിമരോനകതരോടുകൂടനി
കേണക്കുകേള് നനിരതനിവച്ചു ലകേരോണഫ ഞങ്ങള് ഓകരരോ  കേരോരഗ്യവയ പറയയ.  ബഹുമരോനലപ്പെട
പടനികേജരോതനി  പടനികേവരഗ്ഗകക്ഷമ  വകുപ്പുമനനി  2011-ല്  അധനികേരോരതനില്  നനിന്നഫ
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ഇറങ്ങനി കപരോകുകമ്പരോള് വതീടഫ വയ്ക്കുന്നതനിനഫ എത രൂപയരോയനിരുന നല്കേനിയനിരുന്നതഫ?
അങ്ങഫ  ഒരു  ലെെക്ഷയ  രൂപയകല്ല  നല്കേനിയതഫ?   ഞങ്ങള്  അധനികേരോരതനില്  നനിന്നഫ
ഇറങ്ങുകമ്പരോള് അതനില് ഇരുന്നൂറഫ ശതമരോനയ വരദ്ധനവണരോക്കനി,  മൂന്നഫ ലെെക്ഷയ രൂപ
നല്കേനിലയന്ന  അഭനിമരോനയ  നമുക്കുണഫ.  അങ്ങഫ  അധനികേരോരതനില്  നനിന്നഫ
ഇറങ്ങനികപ്പെരോകുകമ്പരോള് പതരോയ കരോസനില് പഠനിക്കുന്ന ഒരു കുടനിക്കഫ നല്കേനിയനിരുന്നതഫ
350  രൂപയരോയനിരുന.  ഇന്നഫ  ഞങ്ങള് എതയരോണഫ ലകേരോടുതലതന്നഫ പരനികശരോധനിക്കണയ.
145  രൂപയരോയനിരുന ഒന്നരോയ കരോസനില് പഠനിക്കുന്ന ഒരു കുടനിക്കഫ നല്കേനിയനിരുന്നതഫ.
ഞങ്ങള് ഇകപ്പെരോള് ഇറങ്ങനികപ്പെരോകുകമ്പരോള് ലകേരോടുതനിരുന്നതഫ 2250 രൂപയരോണഫ. ഏതഫ
ഗവണ്ലമനരോയരോലുയ നടപ്പെരോക്കനിയ കേരോരഗ്യങ്ങള് അയഗതീകേരനിക്കരോന് സരോധനിക്കണയ.  ഞരോന്
ലവറുലത  വനിമരശനിക്കുന്നതല്ല.   ഒരു  ഗവണ്ലമനനിനഫ   ലചെയ്യരോന്  സരോധനിക്കുന്ന
കേരോരഗ്യങ്ങലളല്ലരോയ  ഞങ്ങള്  ലചെയനിട്ടുണഫ.  ഇക്കരോരഗ്യയ  ഭരണപക്ഷതനിരനിക്കുന്ന
എയ.എല്.എ.-മരോരക്കുയ കബരോദ്ധഗ്യമുള്ളതരോണഫ.  നനിങ്ങലളകപ്പെരോലലെെ ഞങ്ങള് പ്രതനിപക്ഷവയ
ഭരണപക്ഷവയ  കനരോക്കനിയല്ല  കേരോരഗ്യങ്ങള്  നടപ്പെരോക്കനിയതഫ.  പ്രതനിപക്ഷതള്ളവരക്കഫ
ലകേരോടുതതനിലന കേണക്കുകേളയ ഞങ്ങള്ക്കുണഫ.  ഒരു കേരോരഗ്യവയ പക്ഷകഭദകതരോടുകൂടനി
ഞങ്ങള് ലചെയനിടനില്ല.  

1.00 pm]

കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേഫ  വരഷക്കരോലെെയ  ലകേരോണഫ  ലചെയ്യരോവന്ന  കേരോരഗ്യങ്ങള്  എല്ലരോ
കമഖലെെയനിലുയ,  ഞങ്ങള്  ലചെയനിട്ടുണഫ.  അതനിലന  തുടരചയരോയനി  നനിങ്ങളയ  കുറചഫ
കേരോരഗ്യങ്ങള് ലചെയ്യുന.  അതനില് ഞങ്ങള്ക്കഫ സകന്തരോഷകമയള.  ഒലരരോറകേരോരഗ്യയ കൂടനി
പറഞലകേരോണഫ  ഞരോന്  അവസരോനനിപ്പെനിക്കുകേയരോണഫ.  ബഡ്ജറമരോയനി  ബന്ധലപ്പെടഫ
കേനിഫ്ബനിലയ കുറനിചഫ  ഇവനിലട  ഒരുപരോടഫ  ചെരച നടന.  കേനിഫ്ബനിയനികലെെക്കഫ  വരുന്ന
പണയ ഇവനിലട വരുന്ന നനികക്ഷപയ  എങ്ങലനയരോണഫ തനിരനിച്ചുലകേരോടുക്കുന്നതഫ?  അങ്ങഫ
ഇതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതഫ  "എല്ലരോ  വരഷവയ  ആഗസഫ  മരോസതനിലന  അവസരോന
പ്രവൃതനിദനിവസതനിനഫ  മുന്പഫ  ഗവണ്ലമനനില്നനിനയ  ലെെഭനികക്കണ  ഫണഫ  മുഴുവന്
ലെെഭഗ്യമരോക്കുലമന്നഫ  ഉറപ്പു  വരുതയ.''  ഏതഫ  ഫണരോണഫ  ഉറപ്പുവരുതന്നതഫ?  അങ്ങഫ
ഇവനിലട  പറഞ്ഞ  കമരോകടരോര  വരോഹന  നനികുതനിയലട  ഫണഫ  മരോതമരോകണരോ;  അതല്ല
ലപകട്രെരോളനിലന ലസസഫ  മരോതമരോകണരോ;  ഇഗൗ രണഫ  ഫണ്ടുയ കേനിഫ്ബനിയനികലെെക്കഫ വന
കേഴനിഞ്ഞരോല് ഇതഫ വച്ചുലകേരോണഫ ഇതയയ വലെെനിയ നനികക്ഷപതകേ നമുക്കഫ ലകേരോടുക്കരോന്
കേഴനിയകമരോ?  ഞങ്ങളലട  ഗവണ്ലമനനിലന  കേരോലെെതയ  ലപകട്രെരോളനിനഫ  ലസസഫ
ഏരലപ്പെടുതനി.  ലപകട്രെരോളനിനഫ ലസസഫ ഏരലപ്പെടുതനിയകപ്പെരോള് ഒരു ലെെനിറര  ലപകട്രെരോളനിനഫ
ഒരു രൂപ ലെെഭനിക്കുകമ്പരോള് ഞങ്ങള് അന്പതഫ  ലലപസ പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ക്കഫ ലകേരോടുത,
അന്പതഫ  ലലപസ  ഹഗൗസനിയഗനിനഫ  ലകേരോടുത.  അങ്ങലന  200  കകേരോടനി  രൂപ
ലപകട്രെരോളനിലന  ലസസനിലൂലട  ഞങ്ങള്  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ക്കഫ  ലകേരോടുത.  കമരോകടരോര
വരോഹന നനികുതനിയനില്നനിനയ ലെെഭഗ്യമരോകുന്ന പണവയ പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-ക്കഫ ലകേരോടുത.
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പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  എന്ന  വകുപ്പെനിനഫ  1,200  കകേരോടനി  രൂപയരോണഫ  അനവദനിചനിട്ടുള്ളതഫ
എന്നരോണഫ അങ്ങഫ പറഞ്ഞതഫ. 1,500 കകേരോടനി രൂപ ഇകപ്പെരോള്തലന്ന ലകേരോടുതതതീരക്കരോനണഫ.
4,500  കകേരോടനി  രൂപയലട  അടങ്കല്  പ്രവൃതനികേള്  നടനലകേരോണനിരനിക്കുകേയരോണഫ.
ഇകപ്പെരോള് ലകേരോടുതലകേരോണനിരനിക്കുന്ന കമരോകടരോര വരോഹന നനികുതനിയലട ഫണ്ടുയ അതുകപരോലലെെ
തലന്ന ലപകട്രെരോളനിലന ലസസ്സുലമരോലക്ക അവനിലടനനിന്നഫ ഇകങ്ങരോടഫ എടുതകേഴനിഞ്ഞരോല്
പനിലന്ന എന്തനിനരോണഫ പനി.ഡബത്യു.ഡനി.;  പനിലന്ന എന്തഫ പദ്ധതനിയരോണഫ പനി.ഡബത്യു.ഡനി.
നടപ്പെരോക്കുന്നതഫ?  ഒരു  കേരോരഗ്യയകൂടനി  പറഞ്ഞഫ  അവസരോനനിപ്പെനിക്കുകേയരോണഫ.
ഞങ്ങളനിതനിലന  സശപ  ബഡ്ജലറന്നഫ  പറയന്നതഫ  മലറരോനയ  ലകേരോണല്ല.  ഇഗൗ
ബഡ്ജറനിലൂലട  നനിങ്ങള്ക്കഫ  ലെെഭനിക്കുന്ന  വരുമരോനയ,  ആ  വരുമരോനതനിനനസരനിചഫ
നനിങ്ങള് ലചെലെെവഴനിക്കുകമ്പരോള് ഞങ്ങള്ക്കതഫ മനസനിലെെരോക്കരോന് കേഴനിയയ.  പകക്ഷ ഇന്നഫ
ഭൂരനിഭരോഗയ  പദ്ധതനികേളയ  കേലണതരോന്  കപരോകുന്ന  പണതനില്  നനിന്നരോണഫ
പ്രഖഗ്യരോപനിചനിട്ടുളളതഫ.  അങ്ങലന  പ്രഖഗ്യരോപനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞരോല്  അതനിലന  സശപപദ്ധതനി
എന്നല്ലരോലത  ഞങ്ങള്  മലറന്തഫ  കപരനിടരോണഫ  വനിളനിക്കുകേ?  ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റരോയ
ഇവനിലട വഗ്യക്തമരോയനി പറഞ്ഞനികല്ല; ബഡ്ജറനില് നതീക്കനി വചനിട്ടുള്ള പണതനില്നനിന്നഫ
അനവദനിക്കണയ  എന്നരോണഫ  അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞതഫ  അല്ലരോലത  സശപ
പദ്ധതനിയനില്നനിന്നഫ  അനവദനിക്കണയ എന്നല്ല.  അങ്ങയലട സശപയ  നടക്കകട എന്നഫ
ഞരോന് ആഗഹനിക്കുന. പകക്ഷ സശപയ നടക്കുകമ്പരോള് യരോലതരോരു സയശയവയ കവണ
കകേരളതനില്  ഇന്നഫ  നനിലെെവനിലുള്ള  സയവനിധരോനലത  പൂരണ്ണമരോയയ  തകേരക്കുന്ന
രതീതനിയനികലെെക്കഫ  കേരോരഗ്യങ്ങള്  കപരോകുകേയരോണഫ.  ഗവണ്ലമനനികലെെക്കഫ  ഒരു  ഫണ്ടുയ
ഡനിപ്പെരോരട്ടുലമനവഴനി  ലചെലെെവഴനിക്കനില്ല.  പകക്ഷ  ഡനിപ്പെരോരട്ടുലമനകേളനില്നനിന്നഫ  കേനിട്ടുന്ന
ഫണഫ  മുഴുവന്  നനിങ്ങള്  കേനിഫ്ബനിയനികലെെക്കഫ  വയ്ക്കുയ.  അകപ്പെരോള്  ഗവണ്ലമനഫ
ഡനിപ്പെരോരട്ടുലമനഫ  വഴനി  ഫണ്ടുകേലളരോനയ   ലചെലെെവഴനിക്കനില്ല,  വരുമരോനയ  നനിങ്ങള്
കേനിഫ്ബനിയനികലെെക്കഫ   ലകേരോണ്ടുവരുയ.  എത  കകേരോടനി  നനികക്ഷപയ  ലകേരോണ്ടുവന്നരോലുയ
അതനിനഫ  പലെെനിശ ലകേരോടുക്കരോന് ഇതഫ  തനികേയകമരോ?  എന്തനിനരോണഫ  ഇതഫ  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട
ലകേരോണ്ടുവരുന്നതഫ? ഇതഫ നനിലെെവനിലുള്ള ഡനിപ്പെരോരട്ടുലമനനിലൂലട നടപ്പെരോക്കനിയരോല് കപരോലര?
കേഴനിഞ്ഞ  5  വരഷക്കരോലെെലത ഗവണ്ലമനനിലന പ്രവരതനങ്ങലള അയഗതീകേരനിച്ചുലകേരോണഫ
മുകന്നരോട്ടുകപരോകേരോന് ഇഗൗ ഗവണ്ലമനഫ തയ്യരോറരോകേണയ എന്നഫ അഭഗ്യരതനിച്ചുലകേരോണഫ ഇഗൗ
ബഡ്ജറനിലന ഞരോന് എതനിരക്കുകേയരോണഫ.

ശതീ  .   ജനി  .   എസഫ  .   ജയലെെരോല്: സര, ഞരോന് ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന പനിന്തുണയ്ക്കുകേയരോണഫ. 

"എല്ലരോയ നശനിച്ചു കപരോവനില്ല 

വല്ലതുയ കശഷനിക്കുലമന്നഫ വനിചെരോരനികക്ക 

എലന്തനനിലതന് കേരളനിലെെരോനന്ദവയ മനിഴനിയനില് വനിശശരോസവയ

പുതനിയ ഭരോവനിയലട ലതളനിവരോരന്ന ലലജവ പ്രഭരോവവയ" 
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ഇതഫ ശതീ.  പുനലൂര ബരോലെെലന നരോലെെഫ വരനികേളരോണഫ.  തനിരനിച്ചുവരവനിലന,  പുതനിയ
പ്രതതീക്ഷയലട സമയമരോണഫ ഇഗൗ ബഡ്ജറഫ. കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചേഫ വരഷമരോയനി ജനകദരോഹ
നടപടനികേളരോല്  വതീരപ്പുമുടനിയ  കകേരളതനിനഫ  പ്രതതീക്ഷയയ  ആശശരോസവയ  കേരുതയ
നല്കുന്നതരോണഫ എല്.ഡനി.എഫഫ.  സരക്കരോരനിലന ഇഗൗ കേന്നനി ബഡ്ജറഫ.  അധനികേരോര
ധൂരതയ  ആഡയബരങ്ങളയ  അമനിതവഗ്യയകതരോടുള്ള  മൃദുസമതീപനങ്ങളയ  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചേഫ  വരഷമരോയനി  കകേരളതനിലന  സരോമ്പതനികേ  കമഖലെെലയ  അഴനിഞ്ഞരോട
കവദനിയരോക്കനി  അപമരോനലപ്പെടുതനിയ  യ.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനഫ  കേണ്ടുപഠനിക്കരോന്
നലല്ലരോരു  അക്കരോദമനി  കൂടനിയരോണഫ  ബഹുമരോനഗ്യനരോയ  കഡരോ.  കതരോമസഫ  ലഎസകേഫ
അവതരനിപ്പെനിച  ഇഗൗ  ബഡ്ജറഫ.   ലതരലഞ്ഞടുപ്പെഫ  കേരോലെെതഫ  എല്.ഡനി.എഫഫ.
ജനങ്ങള്ക്കഫ നല്കേനിയ വരോഗരോനങ്ങള് നനിറകവറലപ്പെടുലമന്ന പ്രതതീക്ഷയ്ക്കുയ പ്രതഗ്യരോശയ്ക്കുയ
അടനിവരയനിടുന്നതരോണഫ  ബഡ്ജറനിലലെെ  നനിരകദ്ദേശങ്ങലളന്നഫ  എടുത  പറകയണതുണഫ.
നനികുതനി പനിരനിവനിലലെെ ലകേടുകേരോരഗ്യസതയ്ക്കുയ അഴനിമതനിക്കുയ വനിരരോമമനിടഫ നനികുതനി പനിരനിവഫ
കേരോരഗ്യക്ഷമമരോക്കരോന് കേഴനിയലമന്നഫ  കേഴനിഞ്ഞ ഒരു മരോസലത പ്രവരതനയ ലകേരോണഫ
ഇഗൗ ഗവണ്ലമനഫ ലതളനിയനിചനിട്ടുണഫ.  റവനത്യു കേമ്മനി കുറചഫ വരോയയനില്നനിന്നഫ ഉയരന്ന
വനിഹനിതയ മൂലെെധനലചലെെവനിനരോയനി മരോറനിവചഫ അതുവഴനി ബഡ്ജറനിനഫ പുറതഫ പലെെമടങ്ങഫ
പണയ സമരോഹരനിചഫ അഞ്ചേഫ വരഷയ ലകേരോണഫ ഒരു ലെെക്ഷതനിലെെധനികേയ കകേരോടനി രൂപയലട
മുതല്മുടക്കരോണഫ സയസരോനതഫ ബഡ്ജറഫ  ലെെക്ഷഗ്യമനിടുന്നതഫ.  അതുവഴനി സയസരോനയ
കനരനിടുന്ന  സരോമ്പതനികേ  മുരടനിപ്പെനിലന  മറനികേടക്കരോനയ  കേഴനിയയ.  കഡരോകര
മനിടുക്കനരോയനിരുന  പകക്ഷ  കരരോഗനി  മരനിച്ചുകപരോയനി  എന്നഫ  പറഞ്ഞനിടഫ  കേരോരഗ്യമനില്ല.
അതുലകേരോണഫ  കരരോഗയ  അറനിഞള്ള  ചെനികേനിതയരോണഫ  കഡരോകര  ഇവനിലട
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതഫ.  കകേരളയ  കനരനിടുന്ന  സരോമ്പതനികേ  മുരടനിപ്പെനിലന  മറനികേടക്കരോനയ
ദ്രുതഗതനിയനിലുള്ള  സരോമ്പതനികേ  വളരച  ഉറപ്പുവരുതരോനയ  പരഗ്യരോപ്തമരോയ  രണരോയ
മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ  പരോകക്കജഫ  സയബന്ധനിച  പ്രഖഗ്യരോപനവയ  കേരമ്മ  പരനിപരോടനിയമരോണഫ
എല്.ഡനി.എഫഫ.  സരക്കരോരനിലന  ബഡ്ജറഫ  നനിരകദ്ദേശങ്ങളലട  മരമ്മയ  എന്നഫ
മനസനിലെെരോക്കണയ. 

കേരോരഷനികേ രയഗയ,  അനബന്ധ കമഖലെെകേള്,  പരമ്പരരോഗത  ലതരോഴനില്  കമഖലെെകേള്,
അടനിസരോനസഗൗകേരഗ്യ  വനികേസനയ,  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസയ,  ആകരരോഗഗ്യ-  ചെനികേനിതരോ  കമഖലെെകേള്,
ഗതരോഗതയ,  പരനിസനിതനി,  സരോമൂഹഗ്യ  സുരക്ഷ,  സയസ്കരോരയ,  വനിലെെക്കയറ  നനിയനണ
നടപടനികേള്  തുടങ്ങനി  എല്ലരോ  കമഖലെെകേളനിലുയ  ഉകനഷയ  പകേരുന്ന  നനിരകദ്ദേശങ്ങളയ
ഗണഗ്യമരോയ  വകേയനിരുതലുയ  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലന  ശകദ്ധയമരോക്കുന.  ഇതരതനില്
ഇഗൗ  ബഡ്ജറഫ  നരോടനിലന  സമതീപനിക്കുകമ്പരോള്  നരോയ  അഡസഫ  ലചെയ്യുന്നതഫ  നമ്മുലട
നരോടനിലലെെ  ബഹുഭൂരനിപക്ഷയ  വരുന്ന  പരോവലപ്പെട  മനഷഗ്യലരയരോലണന്നഫ  നമുക്കഫ
അഭനിമരോനനിക്കരോയ. ഒരു ജനരോധനിപതഗ്യ ഭരണകൂടലത സയബന്ധനിച്ചുള്ള മഹരോത്മജനിയലട
വരോക്കുകേള് അനശരതമരോക്കുകേയരോണനിവനിലട. ''നമ്മുലട രരോജഗ്യതനിലലെെ ഏറവയ ദരനിദരരോയവര
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തങ്ങളകടലതന്നഫ  ആത്മരോരതമരോയനി  കേരുതുകേയയ  അതനിലന സൃഷനിയനില് തങ്ങള്ക്കുകൂടനി
പങ്കുലണന്നഫ  വനിശശസനിക്കുകേയയ  ലചെയ്യുന്ന  ഒരു  ഇന്തഗ്യ  സൃഷനിക്കരോനരോണഫ  സശതന
ഇന്തഗ്യയലട  ഭരണകൂടയ  ശമനികക്കണതഫ''  എന്ന  മഹരോത്മജനിയലട  വരോക്കുകേള്,  ആ
വചെനയ  ഇവനിലട  പ്രസക്തമരോണഫ.  അതരോണഫ  വനികേസനതനിലന  കേരോഴ്ചപ്പെരോടനിലുള്ള
വഗ്യതഗ്യരോസമരോയനി ഞരോന് സൂചെനിപ്പെനിചതഫ. നമ്മള് ഏലതരോരു തതീരുമരോനലമടുക്കുകമ്പരോഴുയ ആ
തതീരുമരോനയലകേരോണഫ  നമ്മുലട  നരോടനിലലെെ  ബഹുഭൂരനിപക്ഷയ  വരുന്ന  പരോവലപ്പെട  ജനങ്ങള്ക്കഫ
എതകതരോളയ  ഗുണയ  ലചെയ്യുന  എന്നഫ  പലെെവടയ  ചെനിന്തനിച്ചുലകേരോണരോയനിരനിക്കണയ
തതീരുമരോനലമടുകക്കണലതന്നഫ  അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞനിട്ടുണഫ.  അങ്ങലനയരോണഫ  ഗവണ്ലമനയ
ജനപ്രതനിനനിധനികേളയ  മലറല്ലരോവരുയ  മനഷഗ്യമുഖമുള്ള  ജനകേതീയ  സശതീകേരോരഗ്യതയള്ള
സയവനിധരോനങ്ങളരോയനി അവര ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന പദ്ധതനികേള് അങ്ങലനയരോയനിരനിക്കണലമന്നഫ
നരോയ  മനസനിലെെരോക്കണയ.  എല്ലരോ  കമഖലെെയനിലുയ  ബഹുമരോനഗ്യനരോയ  കഡരോ.  കതരോമസഫ
ലഎസക്കനിലന  സമതീപനയ,  എല്.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനനിലന  ഇഗൗ  ബഡ്ജറഫ
കകേരളതനിലന ഒന്നരോലകേയള്ള പ്രതതീക്ഷയരോയനി മരോറനിയനിരനിക്കുകേയരോണഫ.  പരോവങ്ങളലട
ലതരോഴനില്കമഖലെെകേളലട സയരക്ഷണ പദ്ധതനിയനില്ലപ്പെടുതനി ബഡ്ജറനില് ഉള്ലപ്പെടുതനിയ
കേരോരഷനികേ  രയഗയ,  ലതരോഴനില്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കരോന്കവണനി  മരോതമല്ല  അതനിലുപരനി
മലെെയരോളനിയലട ഭരോവനിയലട പ്രശമരോയനി കേണ്ടുലകേരോണഫ കൃഷനിലയ കപ്രരോതരോഹനിപ്പെനിക്കുന്ന
നടപടനികേളരോണഫ  നരോയ  സശതീകേരനികക്കണതഫ.  2015-16-ല്  കൃഷനിക്കഫ  ലചെലെെവഴനിചനിട്ടുള്ള
307 കകേരോടനി രൂപയലട സരോനതഫ,  ഇഗൗ ഗവണ്ലമനഫ  600 കകേരോടനി രൂപ കേരോരഷനികേ
കമഖലെെയഫ  വകേയനിരുതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പദ്ധതനികേള്  കകേരളതനിനഫ  പ്രതതീക്ഷ
ജനനിപ്പെനിക്കുന.  കൃഷനി വകുപ്പെനിലന കനതൃതശതനില് തകദ്ദേശഭരണ സരോപനങ്ങകളയയ
സഹകേരണ സരോപനങ്ങകളയയ  കുടുയബശതീ  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള സയവനിധരോനങ്ങകളയയ
പരമരോവധനി  കൂടനികയരോജനിപ്പെനിച്ചുലകേരോണഫ  ലലജവ  കൃഷനിക്കഫ  കപ്രരോതരോഹനയ  നല്കേനി
നടപ്പെനിലെെരോക്കുന്ന പദ്ധതനികേലള കകേരളയ ലനകഞ്ചേറനിയനിരനിക്കുകേയരോണഫ. 40  ലെെക്ഷയ ടണ്
പചക്കറനികേള്  നമുക്കഫ  ആവശഗ്യമുലണന്നനിരനിലക്ക  അഞ്ചേര  ലെെക്ഷയ  ടണ്  മരോതമരോണഫ
നമ്മുലട ഉത്പരോദനലമന്നതനില് നരോയ എതകതരോളയ  പരനിശമമരോണഫ  ഇക്കരോരഗ്യതനില്
എടുകക്കണതഫ  എന്നതഫ  വഗ്യക്തമരോക്കുന്നതരോണഫ.  ആയതനിനഫ  കേഠനിനരോധശരോനയ  കൂടനികയ
മതനിയരോകു.  കൂടരോയ്മ  ആവശഗ്യമരോണഫ.   മലെെയരോളനി  കനരനിടുന്ന  ഏറവയ  പ്രധരോനലപ്പെട
സരോമൂഹഗ്യപ്രശയ  ഇന്നഫ  നഷലപ്പെട്ടുലകേരോണനിരനിക്കുന്ന  അവരുലട  ആകരരോഗഗ്യമരോണഫ.
'ആത്മരക്ഷയഫ  കൃഷനി'  എന്ന  മുദരോവരോകേഗ്യയ  മലെെയരോളനിയലട  അതനിജതീവനമനമരോയനി
മരോറണയ.  ഇഗൗ  മുദരോവരോകേഗ്യമുയരതനിലക്കരോണഫ  എലന  നനികയരോജകേ  മണലെെതനില്
'നനിറവഫ  പദ്ധതനി'യമരോയനി  ബന്ധലപ്പെടുതനി  "എവരഗതീന്  ആനഫ  ലഹല്തനി  ചെരോതന്നൂര
വനിഷന്-2030"  എന്ന കപരനിലുള്ള ഒരു പദ്ധതനിക്കഫ  രൂപയ  നല്കേനിയനിട്ടുണഫ.  കൃഷനി,
അനബന്ധ വകുപ്പുകേള്,  തകദ്ദേശഭരണ സരോപനങ്ങള്,  സഹകേരണ സരോപനങ്ങള്,
കുടുയബശതീ  കബ്ബുകേള്  അങ്ങലന  ബഹുജനപങ്കരോളനിതമുള്ലപ്പെലട  കൂടനികയരോജനിപ്പെനിച്ചുലകേരോണ്ടുള്ള
ഒരു  പദ്ധതനിയരോണഫ  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതഫ.  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷണയ  അതരോണഫ  നമുക്കഫ
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ഉണരോകകേണ  അവകബരോധയ.  റജവപചക്കറനി  കൃഷനി  മരോതമല്ല  പരമ്പരരോഗതമരോയനി
വലെെനിയ  പരനിചെരണമനില്ലരോലത  ഉല്പ്പെരോദനിപ്പെനിക്കരോന്  കേഴനിയന്ന  ദതീരഘകേരോലെെ  പചക്കറനി
വനിളകേള്,  കേനിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങള്,  ഒഗൗഷധസസഗ്യങ്ങള്  എന്നനിവയഫ  കൂടനി  പ്രരോധരോനഗ്യയ
നല്കേനിയള്ള പദ്ധതനിയരോണഫ ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതഫ. ഉല്പ്പെരോദനയ, വനിപണനയ എന്നനിവ
ഉറപ്പെരോക്കനിലക്കരോണ്ടുള്ള  പദ്ധതനിയരോണനിതഫ.  കൂടരോലത  ജനങ്ങളനില്  ഭക്ഷണ  അവകബരോധയ
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനള്ള പുനരജനനി എന്ന കപരനിലുള്ള റജവ കഹരോടല് കുടുയബശതീ
കപരോലുള്ള  സയരയഭങ്ങള്  മുന്കേലയ്യടുതഫ   ആരയഭനിക്കരോന്  ലെെക്ഷഗ്യമനിടുനണഫ.  ഫരോസഫ
ഫുഡഫ  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള ആകരരോഗഗ്യപ്രശങ്ങള് ഉണരോക്കുന്ന ഭക്ഷണ രതീതനിയനില്നനിന്നഫ
ജനങ്ങലള തനിരനിചഫ പഴയ തനനിനരോടന് സുരക്ഷനിത ഭക്ഷണങ്ങളനികലെെക്കഫ നയനിക്കരോനള്ള
ഇഗൗ  ഭക്ഷണശരോലെെകേള്  നരോടനിലലെെ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  ഉപകയരോഗനിച്ചുള്ള  ഭക്ഷണതനിനഫ
പ്രരോധരോനഗ്യയ  നല്കുന്ന  പദ്ധതനിയരോണഫ.  ആവനിയനിലുണരോക്കുന്ന  പുഴുക്കഫ  വനിഭവങ്ങള്
ഉള്ലപ്പെലട കപ്രരോതരോഹനിപ്പെനിക്കുന്ന ഭക്ഷണശരോലെെയരോയനി ഇതനിലന പ്രവരതനിപ്പെനിക്കരോന്
ശമനിക്കുകേയരോണഫ.  ഇതരയ  പ്രവരതനങ്ങളനില്  ഒരു  കൂടരോയ  പരനിശമയ
സയസരോനലമരോടരോലകേ  ഏലറടുതഫ  നടപ്പെനിലെെരോക്കനിയരോല്  തതീരചയരോയയ  ഇന്നഫ
മലെെയരോളനികേള് കനരനിടുന്ന ഏറവയ  പ്രധരോനലപ്പെട വനിപതനില്നനിന്നഫ  നമുക്കഫ  രക്ഷലപ്പെടരോന്
കേഴനിയയ.  സശയയപരഗ്യരോപ്തത  കനടുന്നതനിനരോയനി  ക്ഷതീരവനികേസനയ,  മൃഗസയരക്ഷണയ,
ഫനിഷറതീസഫ  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളലട  പദ്ധതനിയമരോയനി  സയകയരോജനിപ്പെനിച്ചുലകേരോണ്ടുള്ള
പരനിശമമരോണഫ  നടതനിലക്കരോണനിരനിക്കുന്നതഫ.  അതരോണഫ  ഉണരോകകേണതഫ.  ഇങ്ങലനയള്ള
പ്രകതഗ്യകേമരോയ പദ്ധതനികേളള്ള പ്രകദശങ്ങള്ക്കഫ പ്രകതഗ്യകേമരോയ കപ്രരോതരോഹനയ നല്കേനി
ഗവണ്ലമനഫ ഏലറടുതഫ നടപ്പെനിലെെരോക്കണയ. അതനിനള്ള നടപടനികേള് ഉണരോകേണലമന്നഫ
അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ.  ഒരു  രരോജഗ്യതനിലന  ഏറവയ  വലെെനിയ  സമ്പതഫ
പഗൗരകബരോധമുള്ള,  സരോമൂഹഗ്യകബരോധമുള്ള ഒരു തലെെമുറയരോലണന്നഫ നമുക്കറനിയരോയ. അതരയ
ഒരു  സമൂഹലത  സൃഷനിക്കരോന്  നമുക്കഫ  ആശയനിക്കരോന്  കേഴനിയന്നതഫ
ലപരോതുവനിദഗ്യരോലെെയങ്ങള് മരോതമരോലണന്നഫ അനഭവങ്ങള് പഠനിപ്പെനിക്കുകേയരോണഫ.  എല്ലരോവരരോലുയ
അവഗണനിച്ചുവന്നനിരുന്ന  ലപരോതുവനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ  കമഖലെെലയ  അതനിജതീവനതനിലന
പരോതയനികലെെക്കഫ  നയനിക്കരോന് ഇഗൗ ഗവണ്ലമനഫ  നടതന്ന പരനിശമയ  വരോക്കുകേള്ക്കഫ
അതതീതമരോയനി പ്രശയസ അരഹനിക്കുന. 2008-09-ല് അണ്-ഇക്കകണരോമനികേഫ സ്കൂളകേള്
എന്ന കേരോറഗറനിയനില്ലപ്പെട സ്കൂളകേള് 3600 ആയനിരുലന്നങ്കനില് 2014-15 ആയകപ്പെരോള്
5600  ആയനി  വരദ്ധനിച്ചു.  12600-ലെെധനികേയ  വനിദഗ്യരോലെെയങ്ങളളളതനില്  44  ശതമരോനയ
ഇന്നഫ ഇഗൗ പറയന്ന കേരോറഗറനിയനില്ലപ്പെടനിരനിക്കുകേയരോണഫ. അവനിലടയരോണഫ അതനിജതീവനയ
അനനിവരോരഗ്യമരോയനി വരുന്നതഫ. ഗവണ്ലമനനിലന ഇടലപടല് ആശശരോസകേരമരോയതഫ അവനിലടയരോണഫ.
എല്.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനനിലന  ബഡ്ജറഫ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  സരോധരോരണ
ജനങ്ങള്ക്കഫ വല്ലരോത സകന്തരോഷവയ പ്രതതീക്ഷയയ ആശശരോസവമരോണഫ സൃഷനിക്കുന്നതഫ.
ഇതരതനില് ലപരോതുവനിദഗ്യരോലെെയങ്ങള് സയരക്ഷനിക്കരോന് ഒറലപ്പെട   കനതൃതശപരമരോയ
ചെനിലെെ  പ്രവരതനങ്ങള്  സയസരോനതഫ  മരോതൃകേരോപരമരോയനി  പലെെയനിടങ്ങളനിലുയ
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നടക്കുനണഫ.  എലന  നനികയരോജകേ  മണലെെതനില്  കേഴനിഞ്ഞ  5  വരഷമരോയനി  ഞരോന്
ഏലറടുതഫ നടപ്പെനിലെെരോക്കനിയ ചെരോതന്നൂര മണലെെയ സമഗവനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ പദ്ധതനിയലട
ഭരോഗമരോയനി  ബഹുജനപങ്കരോളനിതതനിലൂലട  ഗുണപരമരോയ  മരോറങ്ങള്  വരുതരോന്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണഫ.  തകദ്ദേശഭരണ സരോപനങ്ങള്, വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ വകുപ്പെഫ,  ലപരോതുജനങ്ങള്
എന്നതീ  ഘടകേങ്ങലള  കൂടനികയരോജനിപ്പെനിച്ചുലകേരോണഫ  ഭഗൗതനികേമരോയയ  അക്കരോഡമനികേമരോയയ
നടതനിയ ഇടലപടലുകേള് മണലെെതനിലലെെ ഭൂരനിഭരോഗയ  വനിദഗ്യരോലെെയങ്ങളനിലുയ മരോറങ്ങള്
ഉണരോക്കനിയനിട്ടുണഫ.  മണലെെതനിലലെെ  69  വനിദഗ്യരോലെെയങ്ങളനില്  30  കകേരോടനികയരോളയ
രൂപയലട അടനിസരോന സഗൗകേരഗ്യവനികേസനയ ഉറപ്പെരോക്കരോന് ഇഗൗ അഞ്ചുവരഷക്കരോലെെയ
ലകേരോണഫ  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണഫ.  അതനില്  ആറര  കകേരോടനിരൂപ  ജനങ്ങള്  നല്കേനിയ
സയഭരോവനയരോലണന്നഫ  സകന്തരോഷകതരോലട  പറയരോന്  കേഴനിയയ.   ഇതഫ  ഇഗൗ
പദ്ധതനിയലട  ജനകേതീയ  സശതീകേരോരഗ്യത  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയരോണഫ.  500  രൂപ  മുതല്  8
ലെെക്ഷയ രൂപവലര വഗ്യക്തനിപരമരോയ സയഭരോവന ഞരോന് തലന്ന കപരോയനി കനരനിടഫ വരോങ്ങനി
സ്കൂളകേളനില്  ലകേരോടുതനിട്ടുണഫ.  ഇതരയ  പദ്ധതനികേള്  കൂടുതല്
ശക്തനിലപ്പെടുതനിലയടുക്കരോന് കവണനിയരോണഫ ഞരോന് ഇക്കരോരഗ്യങ്ങള് പറയന്നതഫ. ഏറവയ
വലെെനിയ വനിഷമയ, ഇങ്ങലനയള്ള പദ്ധതനികേള് നടക്കുന്ന പ്രകദശതഫ ഒരു രൂപ കപരോലുയ
ഇതരയ  പദ്ധതനിക്കുകവണനി  ഗവണ്ലമനഫ  പ്രകതഗ്യകേമരോയനി  അനവദനിചനിടനില്ല
എന്നതരോണഫ.  അങ്ങലനയള്ള ഇടലപടലുകേളലട ഫലെെമരോയനി ഇന്നഫ ലകേരോല്ലയ ജനില്ലയനില്
ഏറവയ അധനികേയ കുടനികേള് സരക്കരോര സ്കൂളകേളനില് കൂടുന്ന മണലെെമരോയനി, പ്രകദശമരോയനി
ചെരോതന്നൂരനിലന  മരോറനിലയടുക്കരോന്  കേഴനിഞ്ഞൂലവന്നതഫ  ഇഗൗ  പ്രവരതനതനിലന
റനിസള്ടഫ ലതളനിയനിക്കുകേയരോണഫ. ലപരോതുനനിരകദ്ദേശങ്ങള്ലക്കരോപ്പെയ ഇതരയ പ്രവരതനയ
ഏലറടുക്കുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  പ്രകതഗ്യകേമരോയ  കപ്രരോതരോഹനങ്ങള്  നല്കേരോന്
ഗവണ്ലമനഫ  ശദ്ധനിചരോല്  ഇതനിലന  കൂടുതല്  ഗുണകേരമരോക്കനി  മരോറരോന്  കേഴനിയയ.
ലപരോതുവനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ  കമഖലെെ  കപരോലലെെതലന്ന  ഏറവയ  പ്രധരോനലപ്പെടതരോണഫ
ലപരോതുജനരോകരരോഗഗ്യ കമഖലെെ.  ലപരോതുജനരോകരരോഗഗ്യ കമഖലെെയമരോയനി ബന്ധലപ്പെടഫ സരോധരോരണ
മനഷഗ്യലന ജതീവനിതതനില് ഒരു കരരോഗയവന്നരോല് ചെനികേനിതനിക്കരോന് പണമനില്ലരോതതുലകേരോണഫ
അവന്  അറനിഞലകേരോണ്ടുതലന്ന  മരനിക്കരോന്  മരോനസനികേമരോയനി തയ്യരോലറടുക്കുന്ന  ഒരു
സനിതനിയരോണഫ ഇനള്ളതഫ.  ഇഗൗ അവസയനില് ഒരു രക്ഷകേലന രൂപമരോയരോണഫ ഇഗൗ
ബഡ്ജറനിലന പരോവലപ്പെടവന് കേല്പ്പെനിക്കുന്നതഫ.  ഗവണ്ലമനഫ  പ്രഖഗ്യരോപനിച നനിരവധനി
നനിരകദ്ദേശങ്ങള് ഇചരോശക്തനികയരോടുകൂടനി സമയബന്ധനിതമരോയനി നടപ്പെനിലെെരോക്കുലമന്നഫ ജനങ്ങള്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയരോണഫ.  ലപരോതുജനരോകരരോഗഗ്യ കകേന്ദ്രങ്ങലള ശരോക്തതീകേരനിക്കുകേയരോണഫ ഇതനിനള്ള
ഏകേകപരോയവഴനി എന്നഫ ഞരോന് മനസനിലെെരോക്കുകേയരോണഫ. എലന നനികയരോജകേ മണലെെതനില്
ഇഗൗ ലെെക്ഷഗ്യയ മുന്നനിരതനിലകേരോണഫ മണലെെരോടനിസരോനതനില് ആകരരോഗഗ്യരക്ഷരോ വനിഷന്
2020  എന്ന  കപരനിലുള്ള  ഒരു  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിചഫ  നടപ്പെനിലെെരോക്കനിയനിട്ടുണഫ.
ലപരോതുജനരോകരരോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്   ഭഗൗതനികേസരോഹചെരഗ്യങ്ങള്  ഉയരതനി  കേഗ്യരോഷഫ
അക്രഡനികറഷന് നനിലെെവരോരതനികലെെക്കഫ എതനിക്കണയ. എലന നനികയരോജകേ മണലെെതനില്
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ഏതരോണഫ  ഒരു  വരഷതനിനകേയ  മുഴുവന്  ലപരോതുജനരോകരരോഗഗ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളയ  ഭഗൗതനികേ
സരോഹചെരഗ്യങ്ങളനില്  കേഗ്യരോഷഫ  അക്രഡനികറഷന്  വരോങ്ങുന്ന  തരതനികലെെക്കഫ  എതനിയനിട്ടുണഫ.
ഏറവയ  കഖദകേരമരോയ  ഒരു  സയഗതനി  എനപറയന്നതഫ  6  വരഷയ  മുമ്പഫ  തരോലൂക്കഫ
ആശുപതനിയരോയനി  ഉയരതനിയ  പരവൂര  ലനടുകങ്ങരോലെെയ  തരോലൂക്കഫ  ആശുപതനിക്കഫ
ആവശഗ്യമരോയ  ഒരു  തസ്തനികേകപരോലുയ  അനവദനിചനില്ല.  അതനിലന  കപരനില്  ഇന്നഫ
കേരോഷശരോലെെനിറനി  അടചനിടനിരനിക്കുകേയരോണഫ.  റവകുകന്നരങ്ങളനില് കേരോഷശരോലെെനിറനി  പ്രവരതനിക്കുന്നനില്ല.
അവനിലട ക്രമസമരോധരോന പ്രശമുണരോകുകേയരോണഫ. കപരോലെെതീസനിലന സയരക്ഷണയനിലെെരോണഫ
ഇന്നഫ  ആ  ആശുപതനി  പ്രവരതനിക്കുന്നതഫ.  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലൂലട  നനിരകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള
തരോലൂക്കഫ  ആശുപതനികേള്ക്കഫ  തസ്തനികേ  അനവദനിക്കുന്ന  കേരോരഗ്യതനില്  മുന്തനിയ
പരനിഗണന നല്കേണലമന്നഭഗ്യരതനിക്കുന.  പരോരനിപ്പെള്ളനി ഇ.എസഫ.ലഎ.  ലമഡനിക്കല്
കകേരോകളജഫ  പൂരണ്ണ  അരതതനില്  ഇഗൗ  വരഷയ  തലന്ന  പ്രവരതനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനരോവശഗ്യമരോയ
നടപടനികേള് എല്.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനഫ  സശതീകേരനിക്കുന്നതനില് അഭനിനന്ദനിക്കുകേയരോണഫ.
അതഫ എതയയ ലപലടന്നഫ പൂരതനിയരോക്കണലമന്നഫ അഭഗ്യരതനിക്കുന. 

കുടനിലവള്ള പദ്ധതനി - എല്ലരോവരക്കുയ കുടനിലവള്ളയ എന്ന പദ്ധതനിയമരോയനി ബന്ധലപ്പെടുതനി
എസഫ.എല്.ഇ.സനി.-യലട  മുന്നനിലെെനിരനിക്കുന്ന  നനിരവധനി  കപ്രരോജക്ടുകേളണഫ.  അലതല്ലരോയ
മുന്ഗണന നല്കേനി പരനിഹരനിക്കണലമന്നഫ അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ. 

വനിലെെക്കയറ നനിയനണ നടപടനികേളനിലൂലട  എല്ലരോവരക്കുയ ഭൂമനി,  എല്ലരോവരക്കുയ
വതീടഫ,  എല്ലരോവരക്കുയ ലവളനിചയ,  എല്ലരോവരക്കുയ കുടനിലവള്ളയ, എല്ലരോവരക്കുയ ലപന്ഷന്
എന്നനിങ്ങലനയള്ള  സരോമൂഹനികേ  സുരക്ഷരോ  പദ്ധതനികേളനിലൂലട  കേരോരബണ്നമ്യൂട്രെല്
പരനിസനിതനി/നദനികേലള മരോലെെനിനഗ്യമുക്തമരോക്കുന്ന,  കേരോടുകേലള ഓകനിജന് സനിലെെനിണറുകേളരോക്കുന്ന
കുടനിലവള്ളവയ  വരോയവയ  ശുദ്ധവയ  സുലെെഭവമരോക്കുന്ന  അങ്ങലന  ബഹുഭൂരനിപക്ഷയ
പരോവലപ്പെട  ജനതലയ,  ഭരോവനി  തലെെമുറലയ  അഡസഫ  ലചെയ്യുന്ന  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലന
സരവ്വരോത്മനരോ പനിന്തുണച്ചുലകേരോണഫ  ഞരോന്  എലന വരോക്കുകേള് അവസരോനനിപ്പെനിക്കുന.
നന്ദനി.

ശതീ  .    അനൂപഫ കജക്കബഫ:  സര, ഞരോന് ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന എതനിരക്കുകേയരോണഫ.
എനനിക്കഫ ലെെഭനിച മൂനമനിനനിടഫ  സമയതനില് മൂന്നഫ കേരോരഗ്യങ്ങള് സൂചെനിപ്പെനിക്കരോന് ഞരോന്
ആഗഹനിക്കുന. 

ഒന്നഫ,  കുടുയബരോയഗങ്ങള് തമ്മനിലുള്ള ഇടപരോടുകേള്ക്കഫ  -ധനനനിശ്ചയയ,  ഒഴനിമുറനി,
ഭരോഗപതയ തുടങ്ങനിയവയഫ ലെെഭഗ്യമരോയനിരുന്ന ഇളവകേള് നതീക്കനിയതഫ സയബന്ധനിചരോണഫ.
യ.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനഫ  2011-ല് അധനികേരോരതനില് വന്നകപ്പെരോള് നൂറുദനിന കേരമ്മ
പദ്ധതനിയനില്ലപ്പെടുതനി  ലകേരോണ്ടുവന്ന  ഒരു  സ്കതീമരോണനിതഫ.  സരോമ്പഫ  ഡമ്യൂടനി  ആയനിരയ
രൂപയയ  രജനികസഷന്  ഫതീസഫ  25,000  രൂപയമരോയനി  പരമരോവധനി  നനിശ്ചയനിചഫ
ലകേരോടുത.  ബഹുമരോനലപ്പെട  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിലട  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപരോലലെെ
ഇതഫ  ലചെറനിലയരോരു വനിഭരോഗതനിനല്ല. വലെെനിയ വനിഭരോഗതനിനഫ  ഇതനിലന പ്രകയരോജനയ,
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ആനകൂലെെഗ്യങ്ങള്  ലെെഭനിക്കുന.  സരോധരോരണക്കരോര,  കൃഷനിക്കരോര,  സമൂഹതനിലന
തരോലഴതടനില് ജതീവനിക്കുന്ന അനവധനി കപരക്കഫ ഇതനിലന ആനകൂലെെഗ്യങ്ങള് ലെെഭഗ്യമരോയനി
എനള്ളതഫ  ഒരു  വലെെനിയ  വസ്തുതയയ  യരോഥരോരതഗ്യവമരോണഫ.  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പെനിലന
സയബന്ധനിചഫ അവരുലട മുമ്പനില് ലെെരോഭതനിലനയയ നഷതനിലനയയ കേണക്കഫ മരോതകമ
ഉണരോകുകേയള.  നമ്മള്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളരോണഫ.  ഇവനിലട  ഇരനിക്കുന്ന 141  കപരുയ
ജനവനികേരോരയ  അറനിയന്നവരരോണഫ.  ജനങ്ങളലട  ലപരോതുവരോയ  വനികേരോരമരോണഫ  ഇവനിലട
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കലപ്പെടുന്നതഫ.  2015-ല്  യ.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനനിലന  സമയതഫ
ബഡ്ജറനിലൂലട ഇതരതനിലുള്ള  വനിഷയയ വരനികേയയ ഇലതടുതഫ കേളയകേയയ ലചെയ്തു.
അന്നഫ ഇഗൗ വകുപ്പെനിലന ചുമതലെെ വഹനിചനിരുന്ന മനനി എനള്ള നനിലെെയനില് അനണരോയ
പ്രതനികഷധങ്ങള്, ബദ്ധനിമുട്ടുകേള് കനരനിടഫ മനസനിലെെരോക്കരോന് കേഴനിഞലവനള്ളതുലകേരോണരോണഫ
ഞരോന്  ഇവനിലട  ആധനികേരോരനികേമരോയനി  പറയന്നതഫ.  ഇഗൗ  ആനകൂലെെഗ്യയ  വതീണ്ടുയ
പുനദുഃസരോപനിക്കരോനള്ള  തതീരുമരോനയ  ഇഗൗ  ഗവണ്ലമനഫ  സശതീകേരനിക്കണലമന്നഫ  ഞരോന്
ആവശഗ്യലപ്പെടുകേയരോണഫ. 

രണഫ,  വനിലെെക്കയറയ  തടയരോനള്ള  നടപടനികേള്  ഉണരോയനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞ
ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനില്  ഇടതുപക്ഷതനിലന  മുഖഗ്യപ്രചെരണ  ആയധയ  വനിലെെക്കയറയ
ആയനിരുന.  എന്നരോല് ആ വനിലെെക്കയറയ ഫലെെപ്രദമരോയനി  കനരനിടരോനള്ള നടപടനികേള്
ഇഗൗ ബഡ്ജറനില് വന്നനില്ല എന്നതഫ ഒരു വസ്തുതയരോണഫ.  ഇതഫ ശതീ.  സനി.  ദനിവരോകേരന്
ഇന്നലലെെ സഭയനില് ചൂണനിക്കരോണനിക്കുകേയണരോയനി.  സഗൗജനഗ്യ കറഷന്  വഗ്യരോപനിപ്പെനിക്കുലമന്നഫ
പറയകേയണരോയനി. യ.ഡനി.എഫഫ. ഗവണ്ലമനഫ 2015-16 കേരോലെെഘടതനില് നടപ്പെനിലെെരോക്കനിയ
സഗൗജനഗ്യകറഷന്  പദ്ധതനിയനിലൂലട  ഇന്തഗ്യയനിലലെെ  രണരോമലത  സയസരോനമരോയനി
കകേരളയ ഉയരതലപ്പെടുകേയരോണുണരോയതഫ.  സഗൗജനഗ്യ കറഷന് ലകേരോടുക്കുന്ന സയസരോനങ്ങള്
തമനിഴഫ നരോടുയ  കകേരളവമരോണഫ.  സഗൗജനഗ്യ  കറഷന്  പദ്ധതനി  ലതരോഴനിലുറപ്പുകേരോരക്കഫ
വഗ്യരോപനിപ്പെനിക്കുനലവനള്ളതഫ സശരോഗതരോരഹമരോണഫ പകക്ഷ വനിലെെക്കയറയ നനിയനനിക്കുന്നതനികലെെക്കഫ
നതീങ്ങുലമന്നഫ  ഞരോന്  കേരുതുന്നനില്ല.  സനിവനില്  സറപസനിലന  വനിപണനശരോലെെകേളനില്
നനിരണ്ണയനിക്കലപ്പെട ഇനങ്ങള്ക്കഫ  നനിലെെവനിലുള്ള വനിലെെകേളനില് വരദ്ധന വരുതന്നതലല്ലനയ
ഇതനിനരോയനി  75 കകേരോടനിരൂപ അധനികേമരോയനി വകേയനിരുതലമനയ പറയന. 75 കകേരോടനിരൂപ
വകേയനിരുതനിലകേരോണഫ സറപകകേരോയനിലലെെ സരോധനങ്ങള്ക്കഫ  വനിലെെ വരദ്ധനിപ്പെനിക്കരുതഫ
എനപറയന്നതഫ  സരോധനയ  ഇല്ലരോതരോകുന്ന  സരോഹചെരഗ്യതനികലെെക്കഫ  കപരോകുയ.
കസ്രരോതസനില്നനിന്നഫ കനരനിടഫ ചെരക്കുകേള് വരോങ്ങനി നഗ്യരോയവനിലെെയഫ ലെെഭഗ്യമരോക്കനി വനിലെെകേള്
പനിടനിച്ചുനനിരതലമന്നരോണഫ പറയന്നതഫ.  ഇന്നഫ  സറപകകേരോയനില് വരുന്ന ക്രമകക്കടുകേളനില്
നലല്ലരോരു ശതമരോനയ  തടഞനനിരതരോന് കേഴനിയന്നതഫ  ഇ-ലടണര നടപടനികേളയ  ഇ-
ഓക്ഷന് നടപടനികേളയ  ഉളളതുലകേരോണരോണഫ.  അതഫ  മരോറനിലക്കരോണഫ  കനരനിടഫ  സരോധനങ്ങള്
വരോങ്ങരോന്  കപരോകുനലവന്ന  നയപരമരോലയരോരു  മരോറയ  അയഗതീകേരനിക്കരോന്  കേഴനിയന്ന
ഒന്നല്ല.  ഇതരയ കേരോരഗ്യങ്ങളനില്  ഗവണ്ലമനഫ വഗ്യക്തത വരുകതണതരോണഫ. 



ധനകേരോരഗ്യയ 381

മൂന്നഫ,  ഭവന  നനിരമ്മരോണയ-ഭൂരഹനിത  പദ്ധതനികേള്  വഗ്യരോപനിപ്പെനിക്കുലമന്നഫ  ഭവന
വകുപ്പുമനനി  കചെരോകദഗ്യരോതരകവളയനില്  പറയകേയണരോയനി.  അതഫ  വഗ്യരോപനിപ്പെനിക്കുന്നതഫ
സശരോഗതരോരഹമരോണഫ.  പകക്ഷ  ഇവനിലട  ലെെക്ഷയവതീടുകേളലട  നവതീകേരണലത  സയബന്ധനിചഫ
സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണരോയനി.  ഇരടവതീടുകേള്  ഒറവതീടുകേളരോക്കുകേ  എനപറയകമ്പരോള്  ഏതരോണഫ
ദശരോബ്ദങ്ങകളരോളയ  പഴക്കമുള്ള  പലെെ  ലെെക്ഷയ  വതീടുകേളയ  ഏറവയ  കശരോചെനതീയമരോയ
അവസയനിലെെരോണഫ.  അതനിലന പുനരനനിരമ്മരോണയ ഏറവയ മുന്തനിയ പരനിഗണന ലകേരോടുകക്കണ
വനിഷയമരോണഫ.  ഇതരതനിലുള്ള  അനവധനി  ജനകേതീയമരോയ  വനിഷയങ്ങളനില്  മുഖയ
തനിരനിച്ചുനനില്ക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറഫ  ആണഫ ഇവനിലട അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെടനിരനിക്കുന്നതഫ.
ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന ഞരോന് ശക്തമരോയനി എതനിരക്കുന.

ശതീ  .    എയ  .    മുകകേഷഫ:  സര,  ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി കഡരോ.  ടനി.  എയ.  കതരോമസഫ
ലഎസകേഫ അവതരനിപ്പെനിച  2016-17-ലലെെ സയസരോന ബഡ്ജറനിലന ഞരോന് പൂരണ്ണമരോയയ
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  നമ്മുലട സയസരോനതനിലന  സമസ്ത ജതീവനിതകമഖലെെകേലളയയ സരശനിക്കുകേയയ
സശരോധതീനനിക്കുകേയയ ലചെയ്തു എന്നതുലകേരോണരോണഫ ഞരോന് ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന പനിന്തുണയ്ക്കുന്നതഫ.
വരവലചെലെെവ കേണക്കുകേളയ ലപരോള്ളയരോയ പ്രഖഗ്യരോപനങ്ങളയ ലകേരോണഫ ശബ്ദമുഖരനിതമരോയനിരുന്ന
കേഴനിഞ്ഞ  ഭരണകേരോലെെലത  പലെെ  ബഡ്ജറകേളയ  സയരക്ഷണവലെെയയ  തതീരതഫ  വല്ലപരോടുയ
വരോയനിച്ചുതതീരത ബഡ്ജറഫ അവതരണ സരോഹസങ്ങള് മലെെയരോളനികേളലട ഓരമ്മയനില്
ഇനയ  ലെെഡുവനിലന  കേയ്കപരോലട  നതീറനിനതീറനി  നനില്ക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ  സരക്കരോരനിലന
സരോമ്പതനികേ  മരോകനജഫ ലമനനിലനക്കുറനിചഫ  പ്രതനിപക്ഷലത  എലന  പ്രനിയ  കസ്നേഹനിതനരോര
വരോകതരോരരോലത പറയനണഫ.  എല്ലരോയ  ഭദമരോയനിരുന  എന്നരോണഫ  അവകേരോശവരോദയ.
എന്നരോല് കേഴനിഞ്ഞ സരക്കരോരനിലന  ലകേടുകേരോരഗ്യസതയയ അഴനിമതനിയയ  ഉകദഗ്യരോഗസ
ദുഷഫ പ്രഭുതശവയ പലെെകപ്പെരോഴുയ ജനങ്ങലള വതീരപ്പുമുടനിച്ചു എനപറഞ്ഞരോല് ആരുയ എതനിരക്കുലമന്നഫ
കതരോനന്നനില്ല.  സശന്തയ  വസ്തു  കപരോക്കുവരവലചെയ്തു  കേനിടരോന്  വരഷങ്ങളരോയനി  വനികല്ലജഫ
ഓഫതീസനില്  കേയറനിയനിറങ്ങനി  മടുത  ഒരു  സരോധരോരണക്കരോരന്  തനിരുവനന്തപുരയ
ജനില്ലയനില് ഒരു വനികല്ലജഫ  ഒരോഫതീസനിനഫ  തതീവച വരോരത ഓരമ്മയനിലുണഫ.  തതീവചതഫ
നല്ലതരോലണന്നല്ല പറയന്നതഫ.  ഉകദഗ്യരോഗസ അലെെയഭരോവതനിലന ഇരയരോണഫ  വനികല്ലജഫ
ഓഫതീസനിനഫ തതീയനിട ഹതഭരോഗഗ്യന്.  എനനിക്കഫ ഏറവയ സകന്തരോഷയ നല്കുന്ന കേരോരഗ്യയ
പകേകപരോക്കല് ബഡ്ജറനില്നനിനയ പങ്കുവയല് ബഡ്ജറനികലെെക്കഫ കകേരളയ കേടനവന്നനിരനിക്കുന
എന്നതരോണഫ.  രൂക്ഷമരോയ  സരോമ്പതനികേ  പ്രതനിസന്ധനിയനില്  അകേലപ്പെടഫ  നനില്ക്കുകമ്പരോഴുയ
അധനികേവനിഭവ സമരോഹരണതനിനഫ ശരോസ്ത്രതീയവയ നൂതനവമരോയ കസ്രരോതസ്സുകേള് കേലണതനി
ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി  വനിവനിധ  കമഖലെെകേള്ക്കഫ  നതീതനിപൂരവമരോയ  പങ്കുവയല്
നടതനിയനിരനിക്കുന. കഡരോ. ടനി. എയ. കതരോമസഫ ലഎസകേഫ എന്ന ധനകേരോരഗ്യ വനിദഗ്ദ്ധലന
ദതീരഘവതീക്ഷണതനിലന  സദ്ഫലെെമരോണഫ   ഇഗൗ  ബഡ്ജറഫ  നനിരകദ്ദേശങ്ങളനില്
പ്രകേടമരോകുന്നതഫ. എല്ലരോവരക്കുയ വതീടുയ വതീടനില് ലവള്ളവയ ലവളനിചവയ കേക്കൂസുയ എന്ന
മുദരോവരോകേഗ്യവയ  പരോവലപ്പെടവരുയ  സരോധരോരണക്കരോരുയ  ആശയനിക്കുന്ന  ലപരോതുവനിദഗ്യരോലെെയങ്ങളയ
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ആശുപതനികേളയ നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ ശക്തനിലപ്പെടുതന്നതനിനമരോയനി അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെടനിട്ടുള്ള
നനിരകദ്ദേശങ്ങളയ ഇഗൗ നരോടനിലലെെ പരോവലപ്പെടവരുയ സരോധരോരണക്കരോരുമരോയ  ജനങ്ങകളരോടുള്ള
പ്രതനിബദ്ധത ആവരതനിചഫ  ഉറപ്പെനിക്കുന്ന കേരോരഗ്യങ്ങളരോണഫ.  എല്ലരോ കക്ഷമ ലപന്ഷനകേളയ
ആയനിരയ രൂപയരോയനി വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ ലപന്ഷന് കുടനിശനികേ അടനിയന്തരമരോയനി
വനിതരണയ ലചെയ്യരോനള്ള തതീരുമരോനവയ ഏലറ ആശശരോസകേരമരോണഫ.  കേഗ്യരോന്സര,  ഹൃകദരോഗയ,
വൃക്കകരരോഗയ  തുടങ്ങനിയ ജതീവനിതലലശലെെതീ  കരരോഗങ്ങളരോലുയ  മറയ  ആകരരോഗഗ്യപരനിപരോലെെനരയഗയ
ഇന്നഫ  ഏറവയ  ലചെലെെകവറനിയ  ഒന്നരോണഫ.  വരദ്ധനിച്ചുവരുന്ന  കരരോഗങ്ങളയ  ചെനികേനിതരോ
ലചെലെെവയ  ഏലതരോരു  കുടുയബതനിലനയയ  സശസതയയ  സമരോധരോനവയ  സരോമ്പതനികേ
സുരക്ഷനിതതശവയ ഇല്ലരോതരോക്കുന്ന സരോഹചെരഗ്യമരോണുളളതഫ.  ഇഗൗ സരോഹചെരഗ്യതനിനകദ്ദേശനിക്കലപ്പെടനിട്ടുള്ള
സമഗ  ആകരരോഗഗ്യ  ഇന്ഷശറന്സഫ  പദ്ധതനി  വളലര  ആശശരോസകേരമരോണഫ.  കലെെരോടറനി
വകുപ്പെനില്  നനിനള്ള  ആനകൂലെെഗ്യ  വനിതരണയ  എന്ന  നനിലെെയനില്നനിനയ  കേരോരുണഗ്യ
ചെനികേനിതരോ  പദ്ധതനിലയ  ജനങ്ങളലട  അവകേരോശമരോക്കനി  മരോറന്നതനിനള്ള  നനിരകദ്ദേശയ
തനികേച്ചുയ  സശരോഗതരോരഹമരോണഫ.  സരോമൂഹനികേ കക്ഷമപരനിപരോടനികേകളരോടുള്ള പ്രതനിബദ്ധത
നനിറകവറകമ്പരോഴുയ സയസരോനതനിലന അടനിസരോന വനികേസന കമഖലെെയ്ക്കുയ വഗ്യവസരോയങ്ങള്ക്കുയ
പുതന്  ഉണരകവകേരോന്  ബഡ്ജറനിതര  കസ്രരോതസ്സുകേളലട  വനികവകേപൂരണ്ണമരോയ
സരോധഗ്യതകേള്കതടനി  അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെടനിട്ടുള്ള  രണരോയ  മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ പരോകക്കജഫ  ഏലറ
പ്രതതീക്ഷ നല്കുന. ഒന്നരോയ മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ പരോകക്കജനിലന വനിജയകേരമരോയ നടതനിപ്പുയ
പൂരതതീകേരണവയ രണരോയ പരോകക്കജനിലന സരോധഗ്യതലയ വഗ്യക്തമരോയനി അടയരോളലപ്പെടുതനണഫ. 

കേരോരഷനികേ കമഖലെെ മുരടനിപ്പെഫ കനരനിടുന്ന പശ്ചരോതലെെതനില് കേരോരഷനികേ പദ്ധതനിയലട
അടങ്കല് 600 കകേരോടനി രൂപയരോയനി ഉയരതന്നതനിനള്ള നനിരകദ്ദേശയ ഏലറ ശരോഘനതീയമരോണഫ.
പചക്കറനി  സശയയപരഗ്യരോപ്തതയ്ക്കു  കവണനിയള്ള  ജനകേതീയ  കേഗ്യരോമ്പയനിന്  കേരോലെെതനിലന
ചുവലരഴുതവരോയനകൂടനിയരോണഫ.  കനരലത ഇവനിലട സനിനനിമരോ നടന് ശതീനനിവരോസലനയയ
മമ്മൂടനിലയയലമരോലക്ക പരരോമരശനിചനിരുന.  ഒരുപരോടഫ  കകേരോടനികേള് മുടക്കനി കേഗ്യരോന്സര
ആശുപതനി നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിലനക്കരോള് കുറചഫ കകേരോടനികേള് മുടക്കനി ലലജവ പചക്കറനി
കൃഷനി  നടതന്നതരോണഫ  ഏറവയ  നല്ലലതന്നഫ  ശതീനനിവരോസന്  ഇഗൗയടുത  കേരോലെെതഫ
പറയകേയണരോയനി.  നനിങ്ങളലട  സുഹൃതഫ  അങ്ങലന  പറഞ്ഞലതന്തരോലണന്നഫ  പലെെ
കഡരോകരമരോരുയ  എകന്നരോടഫ  കചെരോദനിച്ചു.  ഞരോന്  പറഞ,  കേഗ്യരോന്സര  ചെനികേനിതയരോയനി
ആശുപതനികേള് കവണ എന്നല്ല,  prevention  is  better  than  cure.  അതുലകേരോണരോണഫ
ഇവനിലട പചക്കറനി സശയയപരഗ്യരോപ്തതയ്ക്കുകവണനിയള്ള ജനകേതീയ കേഗ്യരോമ്പയനിന് കേരോലെെതനിലന
ചുവലരഴുതഫ വരോയനകൂടനിയരോണഫ എന്നഫ ഞരോന് പറഞ്ഞതഫ.

മതഗ്യകമഖലെെയമരോയനി ബന്ധലപ്പെടഫ നനിരവധനി ആശശരോസനനിരകദ്ദേശങ്ങള് ഉണരോയനിട്ടുണഫ.
എലന  നനികയരോജകേ  മണലെെതനില്തലന്ന  അമ്പതനിനരോയനിരതനിലെെധനികേയ  ആളകേള്
കനരനികടരോ  അല്ലരോലതകയരോ  മതഗ്യബന്ധന  കമഖലെെയമരോയനി  ബന്ധലപ്പെടഫ  ഉപജതീവനയ
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നടതനിവരുന.  കൃഷനിക്കരോരലക്കന്നകപരോലലെെ മതഗ്യലതരോഴനിലെെരോളനികേള്ക്കുയ കേടരോശശരോസയ
നല്കുന്നതനിനരോയനി 50 കകേരോടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയ നടപടനിയയ മതഗ്യലതരോഴനിലെെരോളനികേള്ക്കഫ
പഞ്ഞമരോസ സമരോശശരോസമരോയനി  3,600  രൂപ നല്കുന്നതനിനള്ള നനിരകദ്ദേശവയ വളലര
സശരോഗതരോരഹമരോണഫ. 

എലന മണലെെതനില്ലപ്പെട  പനയയ,  തൃക്കരുവ,  തൃക്കടവൂര എന്നതീ കമഖലെെകേളനില്ലപ്പെട
ആയനിരക്കണക്കനിനരോളകേള് കേയരകമഖലെെയമരോയനി ബന്ധലപ്പെടരോണഫ കേഴനിഞവരുന്നതഫ.
കേയര കമഖലെെയലട ആധുനനികേവല്ക്കരണതനിനയ വനിപണനതനിനയ ചെകേനിരനി ഉല്പ്പെരോദകേ
യണനിറകേള്ക്കുയ 50 ശതമരോനയ ഇന്ലവസഫലമനഫ സബ്സനിഡനി നല്കുന്നതനിനള്ള നനിരകദ്ദേശങ്ങളയ
ആകവശകേരമരോണഫ.  കേശുവണനി  വഗ്യവസരോയയ  ഗുരുതരമരോയ  പ്രതനിസന്ധനിയനിലൂലടയരോണഫ
കേടനകപരോകുന്നതഫ.  കേശുവണനി  ഫരോകറനികേള്  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  സരോഹചെരഗ്യതനില്
പരോവലപ്പെടവരരോയ പതനിനരോയനിരക്കണക്കനിനഫ  കേശുവണനി ലതരോഴനിലെെരോളനികേള് കനരനിടുന്ന
ദുരനിതങ്ങള്  വനിവരണരോതതീതമരോണഫ.   ഇക്കരോരഗ്യതനില്  സരക്കരോര  സശതീകേരനിച്ചുവരുന്ന
ശക്തമരോയ  ഇടലപടല്  ഏലറ  ആശശരോസകേരമരോണഫ.  കേശുവണനി  കമഖലെെയരോയനി  205
കകേരോടനി രൂപ അധനികേമരോയനി വകേയനിരുതനിയ നടപടനി എല്.ഡനി.എഫഫ.  സരക്കരോരനിനഫ
കേശുവണനി ലതരോഴനിലെെരോളനികേകളരോടുള്ള പ്രതനിബദ്ധത അടനിവരയനിടഫ ഉറപ്പെനിക്കുന്നതരോണഫ. 

ലപരോതുവനിദഗ്യരോലെെയങ്ങലള സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ ശക്തനിലപ്പെടുതന്നതനിനയ ഉന്നതവനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസ
കമഖലെെലയ  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനമുള്ള  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  സശരോഗതരോരഹമരോണഫ.  അഞ്ചേഫ
വരഷയലകേരോണഫ ഓകരരോ മണലെെതനിലലെെയയ ഓകരരോ സ്കൂള് വതീതയ ആയനിരയ സ്കൂളകേള്
അന്തരകദ്ദേശതീയ  നനിലെെവരോരതനികലെെക്കുയരതന്നതനിനള്ള  നനിരകദ്ദേശയ  കകേരളതനിലന
വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസചെരനിതതനിലലെെ ഏറവയ ധതീകരരോദരോതമരോയ കേരോല്വയരോണഫ. 

ആകരരോഗഗ്യ  കമഖലെെയനിലലെെ  നവതീകേരണതനിനയ  ലപരോതുആകരരോഗഗ്യ  ശയഖലെെ
ശക്തനിലപ്പെടുതന്നതനിനമുള്ള നനിരകദ്ദേശയ വനിലെെലപ്പെടതരോണഫ.  ലകേരോല്ലയ ജനില്ലയനിലലെെ പരോവലപ്പെടവരുയ
സരോധരോരണക്കരോരുമരോയ  കേശുവണനി,  കേയര  കമഖലെെകേളനിലലെെ  ലതരോഴനിലെെരോളനികേളലടയയ
മതഗ്യലതരോഴനിലെെരോളനികേളലടയയ മറയ മുഖഗ്യ ആകരരോഗഗ്യ ആശയ കകേന്ദ്രമരോണഫ  ലകേരോല്ലയ
ജനില്ലരോ ആശുപതനി. ദനിവസവയ രണരോയനിരതനില്പ്പെരയ ഒ.പനി. നടക്കുന്ന ജനില്ലരോ ആശുപതനിയനില്
കൂടുതല്  അടനിസരോന  സഗൗകേരഗ്യങ്ങളയ  കഡരോകരമരോരുലടയയ  ജതീവനക്കരോരുലടയയ
കസവനവയ ലസഷഗ്യരോലെെനിറനി വനിഭരോഗങ്ങളയ അടനിയന്തര ആവശഗ്യമരോണഫ.  ലകേരോല്ലയ ജനില്ലരോ
ആശുപതനിലയ  750  കേനിടക്കകേളള്ള  ജനറല്  ആശുപതനിയലട  പദവനിയനികലെെക്കുയരതനി
ആവശഗ്യമരോയ വനികേസന പ്രവരതനങ്ങള് നടകതണതഫ ഒരു അടനിയന്തര ആവശഗ്യമരോണഫ. 

ലകേരോല്ലയ നഗരവയ പരനിസര പഞ്ചേരോയതകേളയ കുടനിലവള്ളതനിനരോയനി മുഖഗ്യമരോയനി
ആശയനിക്കുന്നതഫ ശരോസ്തരോയകകേരോട കേരോയലെെനിലനയരോണഫ. ഒരു കുടനിലവള്ള കസ്രരോതലസന്ന
നനിലെെയനില് ശരോസ്തരോയകകേരോട കേരോയല് ഗുരുതരമരോയ പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടുകേയരോണഫ.  ഇഗൗ
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സരോഹചെരഗ്യതനില് ബദല് കുടനിലവള്ള പദ്ധതനി അടനിയന്തര ആവശഗ്യമരോണഫ.  ലകേരോല്ലയ
നഗരസഭയ്ക്കുയ  സമതീപ  പഞ്ചേരോയതകേള്ക്കുയ  ഏലറ  ആശശരോസകേരമരോയ  സമഗ
കുടനിലവള്ള  പദ്ധതനിയലട  പ്രഖഗ്യരോപനയ  ഏലറ  സശരോഗതരോരഹമരോണഫ.  5,000  കകേരോടനി
രൂപ  വകേയനിരുതനി  കറരോഡുകേളയ  പരോലെെങ്ങളയ  ലലബപ്പെരോസുകേളയ  ലലഫ്ലെെഓവറുകേളയ
നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനള്ള  നനിരകദ്ദേശയ  അടനിസരോന  വനികേസന  കമഖലെെയനിലുയ  ലപരോതു
സരോമ്പതനികേ  രയഗതനിനയ  കേരുതഫ  പകേരുന്നവയരോണഫ.  എലന  നനികയരോജകേ
മണലെെതനിലലെെ  മണ്കറരോതുരുതഫ-ലപരുമണ്  പരോലെെതനിനഫ  61  കകേരോടനി  രൂപയയ
ആശരോമയ-കതവള്ളനി ലെെനിങ്കഫ കറരോഡനിനരോയനി 75 കകേരോടനി രൂപയയ അനവദനിച നടപടനിക്കഫ
നന്ദനി  കരഖപ്പെടുതരോനയ  ഇഗൗ  സന്ദരഭയ  ഞരോന്  വനിനനികയരോഗനിക്കുന.  കേലെെയയ
സയസ്കരോരവമരോണഫ  ഒരു  സമൂഹതനിലന  ധരോരമ്മനികേ  ജതീവനിതലത  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതഫ.
ജതീവനിത  മൂലെെഗ്യങ്ങലള  രൂപലപ്പെടുതന്നതനില്  കേലെെരോകേരോരന്മരോരക്കുള്ള  പങ്കഫ  വളലര
പ്രധരോനമരോണഫ.  ഭരോരതലത  ഒന്നരോയനി  കേരോണരോന്  കപ്രരനിപ്പെനിച  കേവനികേളയ
കേലെെരോകേരോരന്മരോരുമരോണഫ നമ്മുലട തകേരരോത കദശതീയതയലട യഥരോരത ശനില്പ്പെനികേള്.
ഒരു  കേലെെരോകേരോരന്  എന്ന  നനിലെെയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സരക്കരോരനിലന  കേലെെരോ  സരോയസ്കരോരനികേ
നയലത  തനികേഞ്ഞ  നനിരരോശകയരോലട  മരോതകമ  കേരോണരോന്  കേഴനിഞള.  കേഴനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫഫ.  ഭരണകേരോലെെതഫ സയഗതീത നരോടകേ അക്കരോഡമനി  ലചെയരമരോന് എന്ന
നനിലെെയഫ പ്രവരതനിക്കുവരോന് എനനിക്കഫ അവസരമുണരോയനി.  കേലെെരോ സരോയസ്കരോരനികേ സയഘങ്ങള്ക്കുയ
നൃത സയഗതീത വനിദഗ്യരോലെെയങ്ങള്ക്കുയ മുടങ്ങരോലത ഗരോനകേള് നല്കുന്നതനിനയ അവയലട
പ്രവരതനയ  വനിലെെയനിരുതന്നതനിനയ  കേഴനിഞ്ഞനിരുന.  എന്നരോല്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേഫ
വരഷമരോയനി  കേലെെരോസയഘടനകേള്ക്കുള്ള  ഗരോനകേള്  പൂരണ്ണമരോയയ  മുടങ്ങനി.  സയഗതീത
നൃത  വനിദഗ്യരോലെെയങ്ങലള  ആരുയ  തനിരനിഞകനരോക്കനിയനില്ല.  80  ലെെക്ഷയ  രൂപയലട
കുടനിശനികേ ഇഗൗയനിനതനില് അവകശഷനിക്കുനണഫ.  ഇഗൗ കുടനിശനികേ ലകേരോടുതതതീരതഫ
ഗരോനനില് വരദ്ധനവഫ വരുതനി കേലെെരോപ്രസരോനങ്ങലള സയരക്ഷനിക്കണലമന്ന ആവശഗ്യയ
ബഹുമരോനലപ്പെട മനനിയലട മുന്നനില്വയ്ക്കുന. 

നമ്മുലട  ഏറവയ  വലെെനിയ  ജനകേതീയ  മരോധഗ്യമമരോയ  സനിനനിമലയക്കുറനിചഫ  ഒരു
നനിരകദ്ദേശയ സമരപ്പെനിക്കുകേയരോണഫ.  സരക്കരോരനിനഫ  ഏറവയ കൂടുതല് വരുമരോനമുണരോക്കനിതരുന്ന
മരോധഗ്യമങ്ങളനില് ഒന്നരോണഫ  സനിനനിമ.  പലെെ സയസരോനങ്ങളയ സനിനനിമലയ വഗ്യവസരോയമരോയനി
അയഗതീകേരനിചനിട്ടുണഫ.  നമ്മള് ഇക്കരോരഗ്യതനില് ഒരു നയയ  രൂപതീകേരനിചനിടനില്ല  എന്നതഫ
കഖദകേരമരോണഫ.  സനിനനിമലയ ഒരു വഗ്യവസരോയമരോയനി പ്രഖഗ്യരോപനിച്ചുലകേരോണഫ വഗ്യവസരോയ
കമഖലെെയഫ നല്കുന്ന ആനകൂലെെഗ്യങ്ങളയ സഗൗകേരഗ്യങ്ങളയ സനിനനിമരോ കമഖലെെയഫ ലെെഭഗ്യമരോക്കരോനള്ള
നടപടനിയണരോകേണലമന്ന  നനിരകദ്ദേശയ  മലെെയരോള  സനിനനിമരോ  കമഖലെെയ്ക്കുകവണനി  ഞരോന്
മുകന്നരോട്ടുവയ്ക്കുന.  സനിനനിമയലട  പകേരപ്പെവകേരോശ വനില്പ്പെനയയ  ഉപകയരോഗ അവകേരോശ
ലലകേമരോറവയ  ലചെയ്യുന്നതനിനഫ  2008-ല് നല്കേനിയനിരുന്ന പൂരണ്ണ ഇളവഫ  പുനദുഃസരോപനിക്കരോനള്ള
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തതീരുമരോനലതയയ സരോയസ്കരോരനികേ വകുപ്പെനിനകേതീഴനില് പ്രവരതനിക്കുന്ന വനിവനിധ അക്കരോഡമനികേളലട
പദ്ധതനിയടങ്കല്  50  ശതമരോനയ  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനള്ള  തതീരുമരോനലതയയ
ഇരുലലകേയയ നതീടനി സശതീകേരനിക്കുന.  ഒരു സനിനനിമരോ നടന് എന്ന നനിലെെയനില് എലന്ന
ഏലറ സകന്തരോഷനിപ്പെനിചതഫ ഫനിലെെനിയ ലഫസനിവലെെനിനഫ സനിരയ കവദനി നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനരോയനി 50
കകേരോടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയ  നടപടനിയരോണഫ.  കലെെരോകേതള്ള  പലെെ  ഫനിലെെനിയ
ലഫസനിവലുകേളയ  അതഫ  സയഘടനിപ്പെനിക്കുന്ന  രരോജഗ്യലതതലന്ന  കലെെരോകേപ്രശസ്തനിയനികലെെക്കഫ
ഉയരതനിയനിട്ടുണഫ.  ഒടുവനില്  ഉണ്ണനികൃഷ്ണന്,  മുരളനി,  കേലെെരോഭവന്  മണനി  എന്നനിവരുലട
കപരനില് സ്മരോരകേങ്ങള്ക്കുയ അക്കരോഡമനികേള്ക്കുയകവണനി തുകേ വകേയനിരുതനിയ നടപടനി
ഒരു കേലെെരോകേരോരലനന്ന നനിലെെയനില് എലന്ന കൂടുതല് സകന്തരോഷനിപ്പെനിക്കുന. 

മണ്മറഞ്ഞ പ്രശസ്തരുയ അപ്രശസ്തരുമരോയ എതകയരോ കേലെെരോകേരോരന്മരോരുലടയയ
എഴുതകേരോരുലടയയ  ചെനിന്തകേരുലടയയ  ഒറയ്ക്കുയ  കൂടരോയമുള്ള  പ്രവരതനങ്ങളലട
ഫലെെമരോണഫ  നമ്മുലട  നരോടനില് ഇനനിയയ  മങ്ങകലെെറനിടനില്ലരോത മകതതര ചെനിന്തകേള് എന്നഫ
ഞരോന് വനിശശസനിക്കുന.  മകതതര മൂലെെഗ്യങ്ങള് പുലെെരനകേരോണരോന് ആഗഹനിച മണ്മറഞ്ഞ
ഓകരരോ കേലെെരോകേരോരന്മരോരുലടയയ  സ്മരണയ്ക്കു മുന്നനില് ശനിരസഫ  നമനിച്ചുലകേരോണഫ കകേരളതനിനഫ
നവജതീവന് നല്കേരോന് ലകേല്പുള്ള 2016-17 ബഡ്ജറനിലന ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി പനിന്തരോങ്ങനിലകേരോണഫ
എലന വരോക്കുകേള് അവസരോനനിപ്പെനിക്കുന. 

ഒരു കേരോരഗ്യയ കൂടനി പറയലട.  ഞരോന് പുതനിയ ഒരു കറരോള് അഭനിനയനിച്ചുലകേരോണനിരനിക്കുകേയരോണഫ
അലല്ലങ്കനില് ആ കറരോളനില്ക്കൂടനി കേടനലപരോയ്ലക്കരോണനിരനിക്കുകേയരോണഫ.  ഇന്നഫ എലന
കേന്നനിപ്രസയഗമരോയനിരുന. നരോടനിലലെെ ഏറവയ പ്രഗത്ഭന്മരോരരോയനിട്ടുള്ള പ്രരോസയഗനികേരുലട
മുന്നനില്  റതീകടക്കനില്ലരോലത  ഒറ  കഷരോടനില്തലന്ന  ലചെയ്യരോന്  കേഴനിഞ്ഞതനില്  ഏലറ
സന്തുഷനിയണഫ.  സരോരടഫ,  കേഗ്യരോമറ,  ആക്ഷന്  എന്നഫ  പറയരോലത  ഞരോന്  ഒറയടനിക്കഫ
ഇതയയ  പറയന്നതഫ  ആദഗ്യമരോയരോണഫ.  സരോധരോരണ  കേണ്ക്ലൂഡഫ  എന്നഫ  പറഞ്ഞരോല്
ഞരോന് നനിരതനില്ല,  കേടഫ  എന്നഫ പറഞ്ഞരോലലെെ നനിരതകേയള.  അതുലകേരോണഫ ഞരോന്
തലന്ന കേടഫ ലചെയ്തുലകേരോണഫ നനിരതന. 

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബരോഹനിയ  കുഞ്ഞഫ:  സര,  ഞരോന്  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലന
എതനിരക്കുകേയരോണഫ.  ബഹുമരോനലപ്പെട ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനിയലട സശപങ്ങള് വളലര
ഹൃദഗ്യമരോലണങ്കനിലുയ പ്രരോകയരോഗനികേമരോയനി നടപ്പെരോകുകമരോലയനള്ള കേരോരഗ്യതനില്  എല്ലരോവരക്കുയ
സയശയമുണഫ.  ധനരോഗമമരോരഗ്ഗങ്ങലള  സയബന്ധനിചഫ  അകദ്ദേഹതനിലന  സശപങ്ങള്
സരോക്ഷരോത്ക്കരനിക്കുകമരോലയന്നഫ  പഴയകേരോലെെലത അനഭവങ്ങളനില് നനിന്നഫ   സയശയമുണഫ.
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന  ബഡ്ജറകേളനില്  അകദ്ദേഹയ  ധനസമരോഹരണതനിനഫ
പ്രകതഗ്യകേയ  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള  കേരോരഗ്യങ്ങളണഫ.  ഡരോമുകേളനില്  വളലരയധനികേയ  മണല്
ലഡകപ്പെരോസനിറണഫ. ആ മണല് വനിറയ കേരോടനില് വതീണുകേനിടക്കുന്ന മരങ്ങള് കലെെലെെയ ലചെയ്തുയ
വലെെനിലയരോരു  റവനമ്യൂ  ഉണരോക്കരോലമന്നരോണഫ  അകദ്ദേഹയ  പ്രതതീക്ഷനിചതഫ.  എന്നരോലെെതഫ ഒരു
923/2017
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കേരോരണവശരോലുയ നടന്നനിലല്ലനള്ളതഫ നമ്മള് കേണതരോണഫ. അതുലകേരോണ്ടുതലന്നയരോണഫ  ഇഗൗ
റനിറവസ്ഡഫ  ബഡ്ജറനിലന  പലെെ  വനിമരശകേരുയ  ഉകടരോപഗ്യന്  ബഡ്ജലറന്നഫ
വനികശഷനിപ്പെനിചതഫ.  ഞരോന്  അതരതനില്  വനികശഷനിപ്പെനിക്കുന്നനിലല്ലങ്കനിലുയ  കേഴനിഞ്ഞ
കേരോലെെങ്ങളനിലലെെ  അനഭവങ്ങള്   നമ്മലള  പഠനിപ്പെനിക്കുന്നതഫ  അതരോണഫ.  അതുകപരോലലെെ
തലന്ന  യരോഥരോരതഗ്യമരോകേരോത  ധരോരരോളയ  കേരോരഗ്യങ്ങളണഫ.  നമ്മുലട  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനി
പലെെ  കേരോരഗ്യങ്ങളനിലുയ   ഭരോഗഗ്യവരോനരോണഫ.  കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  അകദ്ദേഹയ  ധനകേരോരഗ്യ
വകുപ്പുമനനിയരോയ  സമയതരോണഫ  യ.പനി.എ.  ഗവണ്ലമനഫ  വരോറഫ  ലകേരോണ്ടുവന്നതഫ.
അന്നഫ  അകദ്ദേഹയ  വരോറനിലന  ശക്തമരോയനി  എതനിരത  കൂടതനിലെെരോണഫ.  പകക്ഷ
അകദ്ദേഹതനിലന  നനികുതനി  വരുമരോനതനില്  ഏറവയ  വലെെനിയ  പങ്കഫ  വഹനിചതഫ  വരോറഫ
ഇയപനിലമനഫ ലചെയകപ്പെരോഴരോണഫ. ആ യരോഥരോരതഗ്യയ അങ്ങഫ മനസനിലെെരോക്കണയ. 

(അദ്ധഗ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീക്കര)

അടുത വരഷയ  മുതല് ജനി.എസഫ.ടനി.  വരരോന് കപരോവകേയരോണഫ.   കേണ്സമ്യൂമര
കസറഫ  ആയതുലകേരോണഫ  ജനി.എസഫ.ടനി.  വരുകമ്പരോള്  കനടങ്ങളണരോകുയ.  തമനിഴഫ നരോടഫ
ഒഴനിലകേ മലറല്ലരോ സയസരോനങ്ങളയ  ജനി.എസഫ.ടനി.-ലയ പനിന്തുണയ്ക്കുകേയരോണഫ.  നനികുതനി
പനിരനിവനില്  അങ്ങഫ  കേരോണനിക്കുന്ന  ശുഷ്കരോന്തനി  ലകേരോണ്ടുമരോതമരോലണന്നഫ  ധരനിക്കരുതഫ;
അങ്ങയലട ഭരോഗഗ്യയ ലകേരോണഫ വതീണുകേനിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളരോണഫ.  ഇഗൗ അവസരങ്ങള്
അങ്ങഫ  ഉപകയരോഗനിക്കുകമ്പരോള്  വളലര  നതീതനിപൂരവ്വമരോയനി  കേരോരഗ്യങ്ങള്  ലചെയ്യണലമന്നരോണഫ
എനനിക്കഫ  അഭഗ്യരതനിക്കരോനള്ളതഫ.  ഇകപ്പെരോള്  അങ്ങഫ  12,000  കകേരോടനി  രൂപയലട
മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ പരോകക്കജഫ അവതരനിപ്പെനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനനില് ഉണരോയനിരുന്നകപ്പെരോഴരോണഫ
ഗവണ്ലമനനിലന  അവസരോനകേരോലെെതഫ  മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ  പരോകക്കജുയ  മലെെബരോര  പരോകക്കജുയ
ലകേരോണ്ടുവന്നതഫ.  ഏതരോനയ  നരോളകേള്  കേഴനിഞ്ഞകപ്പെരോള്  യ.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനഫ
വന.  അങ്ങയലട കുഞ്ഞനിലന ഞങ്ങള് വളലര സകന്തരോഷകതരോടുകൂടനി  ഏലറടുതലവന്നഫ
മരോതമല്ല,  അതനിലന  വളലരയധനികേയ  ആകരരോഗഗ്യകതരോലട  ലകേരോണ്ടുനടക്കുകേയയ
കസ്നേഹകതരോലട   ലെെരോളനിക്കുകേയയ   ലചെയ്തുലവന്ന സതഗ്യയ  അങ്ങഫ  മറക്കരുതഫ.  അങ്ങഫ
മരോന്ദഗ്യവനിരുദ്ധ  പരോകക്കജനിലുയ  മലെെബരോര  പരോകക്കജനിലുയ  ഉള്ലപ്പെടുതനിയനിരുന്ന
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.-യമരോയനി  ബന്ധലപ്പെട  കറരോഡുകേളയ  പരോലെെങ്ങളയ  ഉള്ലപ്പെലട,   അങ്ങഫ
തുടങ്ങനിവചതുയ ലപ്രരോകപ്പെരോസഫ ലചെയതുമരോയ എല്ലരോ പദ്ധതനികേളയ കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനഫ
പൂരതനിയരോക്കനിലയന്നതഫ  ഇവനിലട സന്നനിഹനിതരരോയനിരനിക്കുന്ന, അന്നഫ പ്രതനിപക്ഷതനിരുന്നതുയ
ഇന്നഫ ഭരണപക്ഷതനിരനി ക്കുന്നതുമരോയ പഴയ  എയ.എല്.എ.-മരോരക്കഫ കബരോദ്ധഗ്യമുള്ളതരോണഫ.
അതനില് ഒരു പദ്ധതനിയയ ആ ഗവണ്ലമനഫ കഡരോപഫ ലചെയനില്ല.  ഡനിസനിക്റ്റഫ ഫ്ലെെരോഗ്ഷനിപഫ
കപ്രരോജകനില്  കുണന്നൂര-റവറനിലെെ  റഫ്ലെെ  ഓവര  ഉണഫ.  ഇഗൗ  റഫ്ലെെ  ഓവര  ഒരു
ജനില്ലയലടകയരോ ഒരു നനികയരോജകേ മണലെെതനിലനകയരോ സശതല്ല;  സയസരോനതനിലന
മുഴുവന്  സശതരോണഫ.  ലകേരോചനിയനിലലെെ  ഒരു  ദനിവസലത  കഫ്ലെെരോടനിയഗഫ  കപരോപ്പുകലെെഷന്
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എതയരോണഫ; കകേരളതനിലന നരോനരോഭരോഗത നനിനമരോണഫ ജനങ്ങള് എതന്നതഫ. ഒരു
ലെെക്ഷകതരോളയ  വരോഹനങ്ങളരോണഫ  ദനിവസവയ  അവനിലട  എതന്നതഫ.  ഇഗൗ  വനിഷയയ
ഇതവണലത റനിറവസ്ഡഫ ബഡ്ജറനില് കേണനില്ല. ഏതരോയരോലുയ അങ്ങതഫ  കഡരോപഫ
ലചെയ്യനിലല്ലനള്ള വനിശശരോസയ എനനിക്കുണഫ.  അതുകപരോലലെെ തലന്ന പ്രധരോനലപ്പെടതരോണഫ
സതീകപരോരടഫ  എയരകപരോരടഫ  കറരോഡഫ.  ലകേരോചനി  എയരകപരോരടനില്  നനിന്നഫ  20
മനിനനിട്ടുലകേരോണഫ  ലകേരോചനി  ഇനരനരോഷണല്  എയരകപരോരടനില്  എതരോവന്ന
കറരോഡരോണനിതഫ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനഫ  അതനിലന  രണരോയഘടയ  ഏലറടുക്കുകേയയ
അതനിലന  പണനി  പൂരതതീകേരനിക്കുകേയയ  ലപരനിയരോറനിനഫ  കുറുകകേ  രണഫ  പരോലെെങ്ങള്
നനിരമ്മനിക്കുകേയയ  ലചെയ്തു.  കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  ശതീ.  ഉമ്മന്  ചെരോണനി  അവതരനിപ്പെനിച
ബഡ്ജറനില് മൂന്നരോയഘടതനിനകവണനി 100 കകേരോടനി രൂപ വകേയനിരുതനി.  ബഹുമരോനലപ്പെട
മനനികയരോടഫ കചെരോദനിക്കുകമ്പരോള് അലതല്ലരോയ ഇതനിലുലണന്നരോണഫ പറയന്നതഫ.  ബഡ്ജറനിലന
മറുപടനി  പ്രസയഗതനില്  അങ്ങഫ  അക്കരോരഗ്യയ  വഗ്യക്തമരോക്കണലമന്നഫ  ഞരോന്
അഭഗ്യരതനിക്കുകേയരോണഫ.  ബഹുമരോനലപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി  പ്രഖഗ്യരോപനിചനിരനിക്കുന്ന   കറരോഡനിലന
വതീതനി  45  മതീററരോക്കുന്നതനിനഫ  സലെെയ  ഏലറടുക്കുയ,  കറരോഡഫ  വതീതനി  കൂട്ടുകമ്പരോള്
ഭൂമനികയലറടുക്കുന്ന ആളകേള്ക്കഫ ലകേരോചനി ലമകട്രെരോയഫ  ലകേരോടുതതുകപരോലുള്ള നല്ല ഒരു
പരോകക്കജഫ കവണയ.  ലഗയനില് വരോതകേ റപപ്പെഫ  റലെെന് സരോപനിക്കുകമ്പരോള് കൂടുതല്
ജനസരോന്ദ്രതയള്ള  സലെെങ്ങള്  ഒഴനിവരോക്കണയ.  ഇക്കരോരഗ്യതനില്  മുഖഗ്യമനനിക്കുയ
ഗവണ്ലമനനിനയ  കേലെെവറയനില്ലരോത  പനിന്തുണ  ഞങ്ങളലട  പരോരടനി  നല്കുകേയരോണഫ.
അകതരോലടരോപ്പെയ  ഒരു  പ്രധരോന  കേരോരഗ്യമുള്ളതഫ,  സരോധരോരണ  വതീടുകേളനില്  റപപ്പെഫ  തനിരനിക്കുകമ്പരോള്
ലവള്ളയ ലെെഭനിക്കുന്നതുകപരോലലെെയരോണഫ  ഗള്ഫനില്   ഗഗ്യരോസഫ ലെെഭനിക്കുന്നതഫ.   അതരയ
സഗൗകേരഗ്യയ ഇവനിലട വന്നരോല് അതനിലന ചെനിലെെര എതനിരക്കുയ.  എന്നരോല് ഞങ്ങലളല്ലരോയ
അതനിനഫ ശക്തമരോയ പനിന്തുണ ലകേരോടുത. അദരോനനി ഇന്തഗ്യന് ഓയനില് ഗഗ്യരോസഫ ലെെനിമനിറഡഫ
കേളമകശരനിയനില് സരോധരോരണക്കരോരനരോയ ഒരു ഓകടരോറനിക്ഷരോ ലതരോഴനിലെെരോളനിക്കഫ അതരലമരോരു
ഗഗ്യരോസഫ കേണക്ഷന് നല്കേനിലക്കരോണഫ ദക്ഷനികണന്തഗ്യയനില് ആദഗ്യലത സനിറനി ഗഗ്യരോസഫ
പദ്ധതനിയലട   ഉദ്ഘരോടനയ  നനിരവ്വഹനിച്ചു.  എന്നരോല്  അതനിനകശഷയ  ഇലെെക്ഷന്
വന്നതനിനരോല്  കൂടുതല്  പ്രവരതനികേലളരോനയ  നടന്നനില്ല.  ബഹുമരോനലപ്പെട  മുഖഗ്യമനനി
അതഫ  ഏലറടുക്കണയ.  കേളമകശരനിയനില്  മുഴുവനരോയയ  കൂടരോലത  കകേരളതനിലലെെ മുഴുവന്
നഗരങ്ങളനിലുയ  ആ  പദ്ധതനി  നടപ്പെരോക്കുകേയയ  അതുകപരോലലെെതലന്ന   ആലരരോലക്ക
എതനിരതരോലുയ  അതനിനഫ  ശക്തമരോയ  കനതൃതശയ  നല്കേണലമനമരോണഫ  എനനിക്കഫ
അഭഗ്യരതനിക്കരോനള്ളതഫ.  എലന  മണലെെതനിലലെെ  പുതനിയ  പവര  ജനകററനിയഗഫ
യണനിറരോയ ബനി.എസഫ.ഇ.എസഫ.-നഫ എല്.എന്.ജനി.  ഉപകയരോഗനിക്കരോനള്ള അവസരയ
ലകേരോടുക്കണയ;  എഗനിലമനഫ പുതുക്കണയ.  ഇലെെക്ട്രേനിസനിറനി കബരോരഡുയ ബനി.എസഫ.ഇ.എസു.-മരോയനി
സഹകേരനിച്ചുലകേരോണഫ അതഫ നടപ്പെനിലെെരോക്കണയ. 

മനി  .   സതീക്കര: പതീസഫ.....
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ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബരോഹനിയ  കുഞ്ഞഫ:  എനനിക്കഫ  മുനനരോലെെഫ  കപരോയനിനകൂടനി

പറയവരോനണഫ.  ഇന്നഫ  എലന  പ്രസയഗമല്ലരോയനിരുന.  പ്രസയഗയ  അടനികചല്പ്പെനിചതരോണഫ.

അങ്ങഫ നനിരബന്ധനിക്കുന്നതുലകേരോണഫ ഈ ബഡ്ജറനിലന എതനിരതലകേരോണഫ നനിരതന.

മനി  .   സതീക്കര: നമ്മലളല്ലരോവരുയ ഒന്നനിലചടുത തതീരുമരോനമരോണഫ,  നന്ദനി. 

ശതീ  .   എയ  .   സശരരോജഫ  : സര,  കകേരളതനിലന  ചെരനിതതനിലലെെ  നരോഴനികേക്കല്ലരോയനി
മരോറരോന്  കപരോകുന്ന  അഭനിമരോനകേരവയ  പ്രതതീക്ഷരോനനിരഭരവമരോയ  ബഡ്ജറരോണഫ
ബഹുമരോനഗ്യനരോയ ധനമനനി കഡരോ.  ടനി.  എയ.  കതരോമസഫ ലഎസകേഫ കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ
അവതരനിപ്പെനിചതഫ.  ആ  ബഡ്ജറനിലന  പൂരണ്ണമരോയയ  ഞരോന്  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയരോണഫ.
വഗ്യതഗ്യസ്തമരോയ അഭനിപ്രരോയങ്ങള്ക്കുയ വനിഭനിന്നമരോയ നനിലെെപരോടുകേള്ക്കുമപ്പുറയ എല്ലരോവരുലടയയ,
എതനിരക്കുന്നവരുലടകപരോലുയ  അഭനിനന്ദനങ്ങള്ക്കുയ പ്രശയസയ്ക്കുയ പരോതമരോയനി  മരോറരോന്
കേഴനിഞലവന്നതരോണഫ ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന പ്രകതഗ്യകേത.  നമുക്കറനിയരോയ,  കകേരളതനില്
യ.ഡഎഫഫ.-ലന രരോഷതീയ നനിലെെപരോടുകേകളരോലടരോപ്പെയ  എല്ലരോകേരോലെെതയ നനിലെെയറപ്പെനിചനിട്ടുള്ളലതന്നരോണഫ
'മലെെയരോള  മകനരോരമ'  ദനിനപതയ  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലന  വനികശഷനിപ്പെനിചതഫ,  ഒന്നരോയ
കപജനിലലെെ  തലെെലക്കടഫ  'ക്ഷരോമലമങ്കനിലുയ  കക്ഷമയ'  എന്നരോയനിരുന.  നനിങ്ങളണരോക്കനിയ
ക്ഷരോമതനിനനിടയനിലുയ  കക്ഷമകേരമരോയ  ബഡ്ജറരോണഫ  അവതരനിപ്പെനിചലതന്നഫ  മലെെയരോള
മകനരോരമയ്ക്കുതലന്ന ജനങ്ങകളരോടഫ പറകയണനിവന. 'മരോതൃഭൂമനി'  പതതനിലന തലെെലക്കടഫ
'ജനകേതീയയ'  എന്ന ഒറവരോക്കരോയനിരുന.  'കക്ഷമതനിനഫ  പനിശുക്കനില്ല'  എന്ന മലറരോരു
തലെെലക്കട്ടുകൂടനി  കചെരക്കരോന്  മരോതൃഭൂമനി  സന്നദ്ധമരോയനി.   കകേരള  കേഗൗമുദനി  ആകേലട
'അന്നവസ്ത്രരോദനി  മുടരോലത'  എന്നഫ  ഇഗൗ  ബഡജ്റനിലന  ശരോഘനിച്ചുലകേരോണഫ  തലെെവരോചെകേയ
എഴുതനികചരത.  ദനി  ഹനിനവനിലന തലെെലക്കടഫ  'Big  push  for  Infra,  welfare  in
Budget'  എന്നരോയനിരുന.  പതരോകേകേളലട  നനിറകഭദങ്ങള്ക്കുയ  രരോഷതീയമരോയ
വഗ്യതഗ്യരോസങ്ങള്ക്കുമപ്പുറതഫ കകേരളമരോലകേ ഹൃദയകതരോടഫ  കചെരതവയ്ക്കുന്നതരോയനി ഇഗൗ
ബഡ്ജറനിനഫ മരോറരോന് കേഴനിഞ്ഞലതന്തുലകേരോണരോണഫ?  അതരോണഫ തുറന്ന മനകസരോടുകൂടനി
നനിങ്ങള്  ചെനിന്തനികക്കണതഫ.  ബഹുമരോനഗ്യനരോയ  തൃതരോലെെയനിലലെെ  ലമമ്പരക്കഫ  ബഡ്ജറഫ
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിലന  ലതരോട്ടുമുമ്പരോയനി  സഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിച  ധവളപതയ
കേണകപ്പെരോള് അലതരോരു കുറപതമരോയനിടരോണഫ കതരോന്നനിയതഫ.  അതഫ സശരോഭരോവനികേമരോണഫ.
സരോമ്പതനികേ കുറവരോളനികേള്ക്കഫ ധവളപതയ കേരോണുകമ്പരോള് കുറപതമരോയനി അനഭവലപ്പെടുയ.
അങ്ങലന  അനഭവലപ്പെടുനലണങ്കനില്  അതനില്  ഞങ്ങള്ക്കഫ  അതനിയരോയ
ആഹരോദമരോണുള്ളലതനകൂടനി സരോന്ദരഭനികേമരോയനി  ഞരോന്  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയരോണഫ.  ഇഗൗ
ബഡ്ജറനിലന  കകേരളയ  ഏറവരോങ്ങരോന്  കേരോരണയ  ഇതഫ  സരോധരോരണക്കരോരുലട
ബഡ്ജറരോണഫ എന്നതരോണഫ.  ഇതഫ അടനിചമരതലപ്പെടവരുലട,  അകേറനിനനിരതലപ്പെടവരുലട,
പരോരശശവല്ക്കരനിക്കലപ്പെടവരുലട,  സശപങ്ങലള  യരോഥരോരതഗ്യമരോക്കുന്നതനിനഫ  ഇചരോശക്തനികയരോലടയള്ള
ഒരു സരക്കരോരനിലന  വനിളയബരമരോണഫ.   ഇവനിലട  ഭരണരോധനികേരോരനികേള് പുതനിയ നയയ
ആവനിഷ്കരനിക്കുകമ്പരോള്  ശദ്ധനികക്കണതനിലനക്കുറനിചഫ  മഹരോത്മരോഗരോന്ധനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണഫ.
മഹരോത്മരോഗരോന്ധനി  പറഞ്ഞതഫ  'ഒരു  ഭരണരോധനികേരോരനി  പുതനിയ  ഒരു  നയയ
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ആവനിഷ്കരനിക്കുകമ്പരോള് മനസനില് കേരോകണണതഫ  ആ രരോജഗ്യലത ഏറവയ  ദരനിദനരോയ
മനഷഗ്യലന  മുഖമരോവണയ'  എന്നരോണഫ.  ഞരോന്  മഹരോത്മരോഗരോന്ധനിലയ  ഇവനിലട
ഉദ്ധരനിക്കുന്നതഫ  ബഹുമരോനഗ്യനരോയ  പരോലെെക്കരോടഫ  ലമമ്പരക്കഫ  ഇഷമരോകുകമരോ
എലന്നനനിക്കറനിയനില്ല. ഇന്നലലെെ അകദ്ദേഹയ പറഞ്ഞതഫ ഗരോന്ധനിലയയയ ലനഹ്രുവനിലനയയ
കേശരോടഫ ലചെയ്യുകേകയരോ റബബനിള് ഉദ്ധരനിക്കുകേകയരോ അല്ല കവണതഫ, മരോരകനിലന മരോതകമ
ഞങ്ങലളരോലക്ക  പറയരോന്  പരോടുളലവന്നരോണഫ.   അകദ്ദേഹതനിന  മരോതമരോവനില്ല  ഇഗൗ
അഭനിപ്രരോയമുള്ളലതന്നഫ ഞരോന് കേരുതുന. ഡമ്യൂപനികക്കറഫ ഗരോന്ധനിമരോരുലട അപദരോനങ്ങള്
വരോഴ് തരോന് മതരനിക്കുന്നവരക്കനിടയനില് മഹരോത്മരോഗരോന്ധനിലയക്കുറനികചരോ ലനഹ്രുവനിലനക്കുറനികചരോ
പറയന്നതഫ ഇഷലപ്പെട്ടുലകേരോള്ളണലമന്നനില്ല.  പകക്ഷ നനിങ്ങളലട ഇഷയ കനരോക്കനിലക്കരോണഫ
പ്രസയഗനിക്കരോനല്ല  ഞങ്ങളനിവനിലട  ഇരനിക്കുന്നലതനള്ളതുലകേരോണഫ ഞങ്ങളനിനനിയയ
ഇതരതനില്  കേരോലെെരോനസൃതമരോയ  കേരോരഗ്യങ്ങള്  പറഞലകേരോകണയനിരനിക്കുയ എന്ന
കേരോരഗ്യതനില്  ഒരു  സയശയവമനില്ല.  ഇവനിലട  റബബനിളനിലനക്കുറനിചഫ  ഉദ്ധരനിചകപ്പെരോള്
നനിങ്ങലളകപ്പെരോഴരോണഫ ഇലതരോലക്ക പഠനിചലതന്നരോണഫ അകദ്ദേഹയ പറഞ്ഞതഫ.   കേതനിക്കരോന്
കവണനി മരോതയ  പുസ്തകേങ്ങള് റകേലകേരോണഫ  ലതരോടുന്നവരക്കഫ  പുസ്തകേയ വരോയനിക്കുന്നവകരരോടുയ
വരോയനിച  കേരോരഗ്യങ്ങള്  പങ്കുവയ്ക്കുന്നവകരരോടുയ  ഒരനിതനിരനി  അസൂയയയ  കുശുമ്പുലമരോലക്ക
കതരോനകേ  സശരോഭരോവനികേയ മരോതമരോണഫ.  ആ സശരോഭരോവനികേമരോയ പ്രതനികേരണമരോയനി മരോതകമ
ഞരോനതനിലന  കേരോണുനള.  പുസ്തകേയ  കേതനിക്കരോന്  കവണനിലയന്നഫ  പറയകമ്പരോള്
പ്രകകേരോപനിതരരോകകേണ  കേരോരഗ്യമനില്ല.   ഇ.എയ.എസഫ.-ലന  സശരോതനഗ്യ  സമര  ചെരനിതയ
കേതനിചതഫ  നനിങ്ങളരോണഫ.   അരുന്ധതനി കറരോയനിയലട  'കഫരോര കഗറര കകേരോമണ്ഗുഡഫ'
കേതനിചതുയ വനി.ലകേ.എന്.-ലന 'അധനികേരോരയ' കേതനിചതുയ നനിങ്ങളരോണഫ.  ബഹുമരോനഗ്യനരോയ
പ്രതനിപക്ഷകനതരോവഫ പുസ്തകേയ വരോയനിക്കുന്ന ആളരോലണലന്നനനിക്കറനിയരോയ.  അകദ്ദേഹതനിനനിതഫ
ബരോധകേമല്ല.   ബരോക്കനി  ഏലറക്കുലറ  എല്ലരോവരക്കുയ  ഈ  പരരോമരശയ  കചെരുലമനയ
ഞരോന്  വനിശശസനിക്കുന.  ഏതരോയനിരുന്നരോലുയ മരോരകനിലന ഒരു ഉദ്ധരണനി കകേള്ക്കരോന്
വല്ലരോത ലകേരോതനികയരോടുകൂടനിയരോണഫ പരോലെെക്കരോടഫ ലമമ്പര ഇതുപറഞ്ഞലതങ്കനില് അകദ്ദേഹലത
ഞരോന് നനിരരോശലപ്പെടുതന്നനില്ല. മഹരോനരോയ മരോരകഫ ഒരനിക്കല് പറഞ, 'മനഷഗ്യസയബന്ധനിയരോയ
ഒനയ ഞങ്ങള്ക്കനഗ്യമല്ല'.  അതരോയതഫ,  മനഷഗ്യസയബന്ധനിയരോയലതരോനയ അനഗ്യമലല്ലനയ
മനഷഗ്യനമരോയനി ബന്ധമുള്ളതനിലലെെല്ലരോയ ഞങ്ങള് ഇടലപടുലമനയ അഭനിപ്രരോയയ പറയലമനയ
അവരുലട  പ്രശങ്ങള്  ഏലറടുക്കുലമനമുള്ളതഫ  മരോരകനിസ്റ്റുകേരോലര  സയബന്ധനിചനിടകതരോളയ
ഒഴനിച്ചുകൂടരോന്  കേഴനിയരോത  ഒരു  കേരോരഗ്യമരോണഫ.  ഇതഫ  ഏലതങ്കനിലുയ  പ്രസയഗതനില്
ഉദ്ധരനിക്കരോന്  കവണനി  മരോതമുള്ളതല്ല.  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലന  തലന്ന  ഉഗൗന്നല്
അതനിലെെരോണഫ.  അതരോണഫ നരോയ കേരോകണണതഫ.  ഇഗൗ ബഡ്ജറനില് നനിങ്ങള് കനരോക്കൂ,
മനഷഗ്യരുലട  സങ്കടങ്ങള്ക്കഫ  പരനിഹരോരയ  കേരോണരോന്,  ഞരോന്  മുമ്പഫ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു
പരോരശശവല്ക്കരനിക്കലപ്പെടവരുയ  അകേറനിനനിരതലപ്പെടവരുമരോയള്ളവരുലട  ദുരനിതങ്ങള്ക്കഫ
അറുതനി  കേരോണരോനള്ള  ഒരു  ഗവണ്ലമനനിലന  ഇചരോശക്തനിയരോണഫ  ബഡ്ജറനില്
പ്രതനിഫലെെനിക്കുന്നതഫ.  ഭൂമനിയനില്ലരോതവരലക്കല്ലരോയ ഭൂമനി,  വതീടനില്ലരോതവരലക്കല്ലരോയ വതീടഫ
ഇതഫ കകേരളതനില് ഒരു പുതനിയ യഗതനിനഫ തുടക്കയ കുറനിക്കുകേയരോണഫ.  നനിങ്ങള് ഭൂമനി
ലകേരോടുതതനിലനക്കുറനിചഫ  ഇന്നലലെെ കേണക്കനിവനിലട  പറഞ.  നനിങ്ങള് പടയയ ലകേരോടുത.
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ക്രയവനിക്രയ അവകേരോശമുള്ള റകേവശകരഖയരോണഫ  പടയയ.  നനിങ്ങള്  ലകേരോടുതതനില്
അക്ഷരങ്ങളയ  അക്കങ്ങളമുണരോയനിരുന  ഒഗൗകദഗ്യരോഗനികേമുദയണരോയനിരുന, പലക്ഷ  ഭൂമനി
ഉണരോയനിരുന്നനില്ല.  അചടനിച  കേടലെെരോസനിലന  വനിലെെ  മരോതമുള്ള  പടയയ  ലകേരോടുതതു
ലകേരോണഫ  ഇഗൗ  രരോജഗ്യലത  ജനങ്ങള്ലക്കന്തഫ  പ്രകയരോജനയ?  നനിങ്ങള്  ലചെയതഫ
വഞ്ചേനയരോണഫ, നനിങ്ങളലട ഗവണ്ലമനനിലന മുഖമുദ വഞ്ചേനയരോയനിരുന. വഞ്ചേകേരുലട
സരക്കരോരരോയനിരുന  നനിങ്ങളലട  സരക്കരോര.  ഇവനിലട  നനിങ്ങള്  മുമ്പഫ  പരരോമരശനിച്ചു,
നനിങ്ങള്  വനിമരോനതരോവളയ  ഉത്ഘരോടനയ  ലചെയ്തു  എന്നഫ.  ഉത്ഘരോടനയ  എന്ന
മലെെയരോളവരോക്കനിലന അരതയ 'ഒഗൗപചെരോരനികേമരോയ ആരയഭയ' എന്നരോണഫ.  ഒഗൗപചെരോരനികേമരോയനി
ആ  വനിമരോനതരോവളയ  തുറനകവരോ;  കേണ്ണൂര  വനിമരോനതരോവളതനില്നനിന്നഫ  വനിമരോനയ
കേയറനി യരോത ലചെയ ഒരരോലള നനിങ്ങള്ക്കഫ ചൂണനിക്കരോണനിക്കരോനരോകുകമരോ; ലകേരോചനി ലമകട്രെരോ
നനിങ്ങള്  ഉത്ഘരോടനയ  ലചെയ്തു,  ലമകട്രെരോയലട  തൂണനിലന  പണനികപരോലുയ
പൂരതനിയരോകുന്നതനിനമുമ്പഫ  ഉത്ഘരോടനയ ലചെയ നനിങ്ങള്ക്കഫ ലകേരോചനി  ലമകട്രെരോയനിലൂലട
യരോത ലചെയ ഒരരോലളലയങ്കനിലുയ ചൂണനിക്കരോണനിക്കരോനരോകുകമരോ?  സ്മരോരടഫ സനിറനി നനിങ്ങള്
ഉത്ഘരോടനയ  ലചെയ്തു,  സ്മരോരടഫ  സനിറനിയനിലെെരോരയഭനിച  പുതനിയ  ലഎ.  ടനി.  കേമ്പനനിയനില്
കജരോലെെനി കേനിടനിയ ഒരരോലള നനിങ്ങള്ക്കഫ ചൂണനിക്കരോണനിക്കരോനരോകുകമരോ;  എന്തനിനരോയനിരുന
ഇഗൗ  വഞ്ചേന?  ഇഗൗ  വഞ്ചേനയരോണഫ  കകേരളതനിലലെെ  ജനങ്ങള്  നനിങ്ങള്ക്കഫ  പ്രഹരയ
തന്നതഫ.  നനിങ്ങള്  തനിരസ്കരനിക്കലപ്പെട  മുന്നണനിയരോണഫ.  നനിങ്ങള്  പരരോജയലപ്പെട
മുന്നണനിയരോണഫ.  കകേരള  രരോഷതീയതനിലന  മുഖഗ്യധരോരയനില്നനിന്നഫ  മൂലെെയനികലെെക്കഫ
വലെെനിലചറനിയലപ്പെടവരരോണഫ നനിങ്ങള്. ആ പരരോജയയ നനിങ്ങളയഗതീകേരനിക്കണയ.  ജനവനിധനിലയ
നനിങ്ങളയഗതീകേരനിക്കണയ.  ജനങ്ങലളന്തുലകേരോണഫ  നനിങ്ങലള  പരരോജയലപ്പെടുതനിലയനയ
എന്തുലകേരോണഫ ഇടതുപക്ഷലത വനിജയനിപ്പെനിച്ചുലവനയ സമചെനിതതകയരോലട മനസനിലെെരോക്കരോനള്ള
ആരജവമരോണഫ നനിങ്ങള് കേരോണനികക്കണതഫ.  

പടനികേജരോതനി/പടനികേവരഗ്ഗ  വനിഭരോഗതനില്ലപ്പെട  വനിദഗ്യരോരതനികേളലട  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസരോനകൂലെെഗ്യയ
ഇഗൗ ബഡ്ജറനില് 50%  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  സ്ത്രതീകേള്ക്കരോയനി ഒരു കക്ഷമവകുപ്പെഫ പ്രകതഗ്യകേമരോയനി
ആരയഭനിച്ചു.  സരോയസ്കരോരനികേ രയഗതഫ പുതനണരവ്വരോണഫ സൃഷനിചതഫ. 14  ജനില്ലകേളനിലുയ
വലെെനിയ  സരോയസ്കരോരനികേ  സമുചയങ്ങള്  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലന  ഭരോഗമരോയനി  വരുന.
ശതീനരോരരോയണഗുരുവയ അയ്യങ്കരോളനിയയ ചെടമ്പനി സശരോമനികേളയ വരോഗ്ഭടരോനന്ദനയ ഇടകചന
കുങ്കനയ റവക്കയ മുഹമ്മദഫ ബഷതീറുയ മുഹമ്മദഫ അബ്ദുറഹനിമരോന് സരോഹനിബയ സകഹരോദരന്
അയ്യപ്പെനയ പനി. കൃഷ്ണപനിള്ളയലമല്ലരോയ ആകേരോശതനിലന അപരോരതകേളനികലെെക്കഫ ശനിരസ്സുയരതനി
നനില്ക്കുന്ന  മഹതരോയ  സരോയസ്കരോരനികേ  സമുചയങ്ങളരോയനി  നമ്മുലട  അഭനിമരോനലത
അടയരോളലപ്പെടുതരോന്  കപരോകുകേയരോണഫ.  ഒരുകേരോരഗ്യയ  എനനിക്കഫ  ഇടയഫ  കൂടനികചരതഫ
പറയരോനള്ളതഫ എല്ലരോ ജനില്ലരോ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുയ സരോയസ്കരോരനികേ സമുചയങ്ങള് എന്നരോണഫ
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതഫ.  തതീരചയരോയയ  എറണരോകുളതനിലന  സരോയസ്കരോരനികേ  തലെെസരോനയ
കൂടനിയരോയ  തൃപ്പുണനിതറയനിലെെരോയനിരനിക്കുയ  സകഹരോദരന്  അയ്യപ്പെലന  കപരനിലുള്ള  ആ
സരോയസ്കരോരനികേ സമുചയയ എന്ന കേരോരഗ്യതനില് എനനികക്കരോ കകേട മറഫ ലമമ്പരമരോരകക്കരോ
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സയശയമുണരോകേരോനനിടയനില്ല;  കകേരളതനിലെെരോരക്കുയ  സയശയമുണരോകുകേയനില്ല.   മരോതവമല്ല,
അഴനിമതനിലക്കതനിലര  അതനിശക്തവയ  മരോതൃകേരോപരവയ  ആകവകശരോജശലെെവമരോയ  ഒരു
വനിധനിലയഴുതനിയ  ജനതകൂടനിയരോണഫ  തൃപ്പുണനിതറയനിലലെെ  ജനത  എന്നതുലകേരോണഫ
അവരുയ അതങ്ങലനതലന്ന പ്രതതീക്ഷനിക്കുനണരോകുയ;  ബഹുമരോനലപ്പെട ധനമനനിയലട
മറുപടനിയനില് അക്കരോരഗ്യയ പറയലമന്നഫ ഞരോന് പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയരോണഫ.

700  കകേരോടനിയനിലെെധനികേയ  രൂപയരോണഫ  സരോയസ്കരോരനികേ  രയഗതഫ  നതീക്കനിവചതഫ.
നനിങ്ങളലട  കേരോലെെലതതയരോയനിരുന,  ബഹുമരോനലപ്പെട  ലകേ.  എയ.  മരോണനി  അവതരനിപ്പെനിച
അവസരോനലത  ബഡ്ജറഫ  അതനിലന  ഒടുക്കലത  ബഡ്ജലറന്നഫ  വനിളനിക്കരോലമലന്നനനിക്കഫ
കതരോനന.  അതനില് 14  കകേരോടനി രൂപയരോയനിരുന നതീക്കനിവചതഫ.  കേരോയനികേരയഗതഫ
14  ജനില്ലകേളനിലുയ മള്ടനി പരപ്പെസഫ ഇന്കഡരോര കസഡനിയയ, 700-ഓളയ കകേരോടനി രൂപ
അതനിനകവണനി  നതീക്കനിവച്ചു.   നനിങ്ങളലട  കേരോലെെതഫ  94  കകേരോടനി  രൂപയരോയനിരുന
അതനിനകവണനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുണരോയനിരുന്നതഫ.  ലപരോതുവനിദഗ്യരോലെെയങ്ങലള  സയരക്ഷനിക്കരോനയ
അന്തരോരരോഷ നനിലെെവരോരതനികലെെക്കഫ  ഉയരതരോനമുള്ള പദ്ധതനികേള്,  സ്കൂള് യണനികഫരോയ
സഗൗജനഗ്യമരോയനി  ലകേരോടുക്കുലമന്ന  നനിരകദ്ദേശയ  ഇതനിലനലയല്ലരോയ  കകേരളയ  ഇരു  കേയ്യുയ
നതീടനി സശതീകേരനിക്കുന്നതരോണഫ.  നനിങ്ങള്ലക്കന്തുലകേരോണരോണഫ ഇതഫ കേരോണരോനരോവരോതതഫ.
കേണ്ണുണരോയനിട്ടുയ കേരോണരോന് കേഴനിയരോലത കപരോകുന്ന നനിങ്ങളലട സനിതനിയനില് എനനിക്കഫ
സഹതരോപയ മരോതകമയള. മതരോയനിയലട സുവനികശഷയ പതനിമൂന്നരോമദ്ധഗ്യരോയയ പതനിലനരോന്നരോയ
വരോചെകേയ പറയന  "നനിങ്ങള് ലചെവനിയരോല് കകേള്ക്കുയ ഗഹനിക്കയനില്ലതരോനയ,  നനിങ്ങള്
കേണ്ണരോല്  കേരോണുയ  ദരശനിക്കയനില്ല  തരോനയ"  ഇതമരോതയ  നനിങ്ങലളക്കുറനിചഫ
ദതീരഘവതീക്ഷണകതരോടുകൂടനി  മതരോയനി  എങ്ങലന  എഴുതനി  എന്നരോകലെെരോചെനിചനിടരോണഫ
എനനിക്കത്ഭുതയ കതരോനന്നതഫ.  ഞരോന് കൂടുതല് ദതീരഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില്ല. എലന മുമ്പനിലുള്ള
സമയമരോപനിനനി  എലന്ന  ഓരമ്മലപ്പെടുതനണഫ,  മറഫ  പലെെകരയയ  കപരോലലെെ  കൂടുതല്
സമയലമടുതഫ ഇഗൗ സഭയലട വനിലെെലപ്പെട സമയയ കേവരലന്നടുക്കരോന് ഞരോലനരോരനിക്കലുയ
തയ്യരോറരോവനില്ലരോലയനകൂടനി സഭരോദ്ധഗ്യക്ഷനഫ ഉറപ്പുലകേരോടുക്കുന.  

അവസരോനമരോയനി  പറയരോനള്ളതഫ  യവജനങ്ങലള സയബന്ധനിചരോണഫ.   ഇവനിലട
നനിയമന നനികരരോധനലതക്കുറനിലചരോലക്ക ചെനിലെെര പറഞ.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുലകേരോല്ലയ
ഇവനിലട  കേകസരകേളനില്  നനിങ്ങള്  അമരന്നനിരുന്നകപ്പെരോള്  ഇഗൗ  കഗറനിനപുറതഫ,
ലസക്രകടറനിയറഫ കഗറനിലന മുമ്പനില് നന്ദരോവനയ കേഗ്യരോമ്പനിലുലമരോലക്ക ഇവനിലടയനിരനിക്കുന്ന
ശതീ.  ലകേ.  രരോജനയ  ഞരോനയ  ഞങ്ങലളരോരുപരോടുകപര  തല്ലുലകേരോണഫ  തലെെലപരോടനിയയ
എലല്ലരോടനിഞ്ഞഫ  കചെരോര  ചെനിന്തനിയയ  ലപരോരുതനിയതഫ  നനിയമന  നനികരരോധനതനിലനതനിലരയരോയനിരുന.
സരോകങ്കതനികേമരോയനി പറഞ്ഞനിടഫ കേരോരഗ്യമനില്ല.  നനിങ്ങലളന്തരോണഫ പറഞ്ഞതഫ നനിയമനനനികരരോധനമനില്ലരോലയന്നഫ
ഇവനിലട  മറുപടനി  പറഞവലത.  അതനിനരോണഫ  അപ്രഖഗ്യരോപനിത നനിയമന നനികരരോധനലമന്നഫ
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പറയന്നതഫ.  കേയ്യനില് അറഡശസഫ ലമകമ്മരോയമരോയനി ആയനിരക്കണക്കനിനഫ ഉകദഗ്യരോഗരോരതനികേള്
വരഷങ്ങളരോയനി  കേരോതനനിന,  അതനിനഫ  അറുതനി  വരുതണലമന്നരോവശഗ്യലപ്പെടരോണഫ
ഞങ്ങള്  സമരയ  ലചെയതുയ  നനിരരോഹരോരയ  കേനിടന്നതുയ.  ഇന്നലത  ബഹുമരോനഗ്യനരോയ
പ്രതനിപക്ഷകനതരോവയ അന്നലത മുഖഗ്യമനനിയയ ഉള്ലപ്പെലടയള്ളവര അന്നഫ ഞങ്ങലള
ചെരചയഫ വനിളനിച്ചു ഒതതതീരപ്പുണരോക്കനി; ആ ഒതതതീരപ്പുകപരോലുയ നനിങ്ങള് പരോലെെനിചനില്ല.
ഇകപ്പെരോള്  ഇവനിലടലയരോരു  നനിയമന  നനികരരോധനവമനില്ല.   ഇവനിലട  പുതനിയ  തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കുന്നതനിലന സയബന്ധനിച്ചുള്ള ചെനിലെെ കേരോഴ്ചപരോടുകേള് മരോതയ പറഞ.  ഞങ്ങള്
പറഞ്ഞതഫ  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള്  കവണലമന്നരോയനിരുന്നനില്ല,  ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞതഫ
അറഡശസഫ  ലമകമ്മരോ  കേനിടനിയവരലക്കങ്കനിലുയ  കജരോലെെനി  ലകേരോടുക്കണലമന്നരോയനിരുന.
അതുലകേരോണഫ ചെരനിതയ മറനകപരോകേരുതഫ, ചെരനിതയ മറക്കരോനള്ളതല്ല എനകൂടനി ഞരോന്
സൂചെനിപ്പെനിക്കുന.   ഇവനിലട  മതരോയനിയലട  സുവനികശഷയ  ഏഴരോമദ്ധഗ്യരോയയ  ആറരോയ
വരോചെകേയ,..... അതു ഞരോന് വരോയനിക്കുന്നനില്ല. സമയക്കുറവലകേരോണ്ടു മരോതമല്ല ഒരുപകക്ഷ
ഇഗൗ  ശരോന്തമരോയ  അന്തരതീക്ഷലത  അതഫ  ചൂടുപനിടനിപ്പെനിക്കുലമന്നഫ  ഞരോന്  കേരുതുന.
ഇതയയ അമൂലെെഗ്യവയ വനിശുദ്ധവമരോയ ഒരു ബഡ്ജറഫ  അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പരോള് മതരോയനിയലട
ഏഴരോമദ്ധഗ്യരോയയ  ആറരോയ  വരോചെകേയ നനിങ്ങലളല്ലരോകപരുയ മനസനിരുതനി വരോയനിക്കണലമനകൂടനി
പറഞലകേരോണഫ എലന സമയതനില്നനിനയ ഒരു ലസക്കനകൂടനി കൂടുതല് എടുക്കരോലത നനിരതന.

ശതീ  .    ഉമ്മന് ചെരോണനി :  സര,  ഈ  ബഡ്ജറനിലന ഞരോന് എതനിരക്കുകേയരോണഫ.
കഡരോ.  ടനി.  എയ.  കതരോമസഫ  ഐസകേഫ  ഈ  സഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിച  ഏഴരോമലത
ബഡ്ജറരോണനിതഫ.  കേഴനിഞ്ഞ  ആറഫ  ബഡ്ജറകേളയ  അതനിലുണരോയ  അനഭവങ്ങളയ
കനരനിടറനിയന്നവരക്കഫ  ഈ  സഭയനിലലെെ  ഭരണകേക്ഷനിയനില്  ആദഗ്യമരോയനി  എതനിയവര
പ്രസയഗനിചകപ്പെരോള് കേരോണനിച ആകവശയ കേരോണനിക്കരോന് ബദ്ധനിമുട്ടുണഫ.  അകദ്ദേഹയ ആറഫ
ബഡ്ജറഫ അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുയ സരോമൂഹഗ്യകക്ഷമ ലപന്ഷന്  300  രൂപയരോയനിരുന.  അതുകൂടരോന്
ശതീ. ലകേ. എയ. മരോണനി ഇവനിലട ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനിയരോയനി വതീണ്ടുയ വകരണനിവന.
ഇകപ്പെരോള് അതഫ ആയനിരയ രൂപയരോക്കനിയതനിലന ഞരോന് സശരോഗതയ ലചെയ്യുന. എനനിക്കഫ
അങ്ങകയരോടഫ  ഒറ  അഭഗ്യരതനകയയള.  ആയനിരതനില്  കൂടുതല്  രൂപ  ലപന്ഷന്
കേനിട്ടുന്നവരുണഫ. 80 വയസനിന മുകേളനില് പ്രരോയമുള്ള വനികേലെെരോയഗരരോയനിട്ടുള്ളവരക്കഫ 1100
രൂപ  കേനിട്ടുനണഫ.  അതുകപരോലലെെ  75  വയസനിന  മുകേളനില്  പ്രരോയമുള്ളവരക്കുള്ള
വരോരദ്ധകേഗ്യകേരോലെെ ലപന്ഷന്  1500  രൂപയരോക്കനി ഏറവയ ഒടുവനിലെെലത യ.  ഡനി.എഫഫ.
ഗവണ്ലമനനിലന ബഡ്ജറനില് അവതരനിപ്പെനിചഫ  അതനിലന ഉതരവഫ  ഇറക്കനിയനിട്ടുണഫ.
കൂടുതലുള്ളലതരോനയ  കുറയരുതഫ  എന്നരോണഫ  എനനിക്കഫ  അഭഗ്യരതനിക്കരോനള്ളതഫ.
ഏകേതീകേരനിക്കരോന് കേഴനിയലമങ്കനില് സകന്തരോഷയ. പകക്ഷ 1000 രൂപയരോക്കുന്ന തതീരുമരോനലത
അനകൂലെെനിച്ചുലകേരോണ്ടുതലന്ന  വളലരയധനികേയ  ആകവശയ  ലകേരോണവകരരോടഫ  ഞരോന്
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പറയന്നതഫ  ആറഫ  ബഡ്ജറഫ  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുയ  സരോമൂഹഗ്യകക്ഷമ  ലപന്ഷന്  300
രൂപയരോയനിരുന  എന്ന  കേരോരഗ്യയ  നനിങ്ങള്  മറക്കരുതഫ.  ബഡ്ജറനികലെെക്കഫ
കേടക്കുന്നതനിനമുമ്പഫ അങ്ങഫ ഇവനിലട തന്ന റവറഫ കപപ്പെറനിലനക്കുറനിചഫ പറയരോയ. അങ്ങഫ
ഒരനിക്കലുയ ഒരു കേണക്കുയ ലതറരോയനി പറയലമന്നഫ ഞരോന് പറയന്നനില്ല.  അങ്ങഫ വളലര
സമരതനരോണഫ.  അകങ്ങക്കഫ  അനകൂലെെമരോയ  കേണക്കുമരോതകമ  അങ്ങഫ  പറയ.  ഒരു
റവറഫ  കപപ്പെര  ഇറക്കനി  കസറനിലന  വരുമരോനലതക്കുറനിചഫ  പറയകമ്പരോള്  നനികുതനികയതര
വരുമരോനലതക്കുറനിചഫ  പറയകണ?  അങ്ങഫ  അതഫ  അപ്പെരോലട  വനിട്ടുകേളഞ.  അതഫ
ശരനിയരോകണരോ;   എന്തുലകേരോണഫ വനിട്ടു?  റവറഫ  കപപ്പെറനില് എല്ലരോയ പറയണയ.  അങ്ങഫ
അതഫ  വനിട്ടുകേളയരോന്  കേരോരണയ,  അങ്ങയലട  കേരോലെെതഫ  അഞ്ചുവരഷയ  ലകേരോണഫ
നനികുതനികയതര  വരുമരോനയ  4,127  കകേരോടനി  രൂപ   ഉണരോക്കനിയകപ്പെരോള്  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവരക്കരോലെെയ ലകേരോണഫ  അതഫ  18,016  കകേരോടനി  രൂപയരോയനി.  336  ശതമരോനമരോണഫ
വരദ്ധനവഫ ഉണരോക്കനിയതഫ. കലെെരോടറനിയലട വരുമരോനതനിലൂലട ഗവണ്ലമനനിലന വരുമരോനയ 27
ഇരടനിയരോണഫ വരദ്ധനിചതഫ.  അങ്ങയലട കേരോലെെലത അവസരോന വരഷയ 111.22  കകേരോടനി
രൂപ  വരുമരോനമരോയതഫ  ഈ  വരഷയ  3,337  കകേരോടനി  രൂപയരോയനി.  കടണ്ഓവര  11
ഇരടനിയരോയനി  വരദ്ധനിച്ചു.  നനികുതനികയതര  വരുമരോനയ  അങ്ങഫ  ലകേരോടുക്കരോതനിരുന്നതു
കേരോരണയ ആ റവറഫ കപപ്പെര ഒരു ബരോക്കഫ കപപ്പെറരോക്കനി എന്ന അഭനിപ്രരോയമരോണുള്ളതഫ.
കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവരഷക്കരോലെെയ  കകേരളയ  സരോനനിയരോകഗരോ  മരോരടനിലന  കപരഫ  കകേടനിടനില്ല.
എന്നരോല്  ഇകപ്പെരോള്  കകേള്ക്കരോന്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണഫ.  ഞരോന്  അതനില്കൂടുതല്  ഒനയ
പറയന്നനില്ല.  ശതീ.  ലകേ.  എയ.  മരോണനിയലട  കേരോരുണഗ്യ  ലബനവലെെനഫ  ഫണഫ  സ്കതീയ
എന്നതഫ  ഒരു  വലെെനിയ  അനഗഹമരോയനിരുന.  ഞരോന്  അകദ്ദേഹലത  പ്രകതഗ്യകേമരോയനി
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയരോണഫ. അതഫ പൂരണ്ണമരോയയ പ്രകയരോജനലപ്പെടുതനി മുകന്നരോട്ടു കപരോകേണയ
എനപറയരോന്  ആഗഹനിക്കുന.  അങ്ങഫ  ലസയനില്സഫ  ടരോകയ  കസറനിലന  ടരോകയ
കുറഞലവന്നഫ പറഞ. അതനിലനക്കുറനിച്ചുയ അങ്ങഫ പറഞ്ഞ കേണലക്കരോനയ ലതറല്ല,
എല്ലരോയ  ശരനിയരോയ  കേണക്കരോണഫ.  പകക്ഷ  അതഫ  അകങ്ങക്കഫ  കവണവനിധതനില്
അഡ്ജസ്റ്റുലചെയ്തു, നമ്മള് ടരോരജറനിലലെെതനിയനില്ലരോലയന്നരോണഫ അങ്ങഫ പറഞ്ഞതഫ.  അതഫ
ശരനിയരോണഫ.  നമുക്കഫ  പരോന്  റസസഫ  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കണലമങ്കനില്  നമ്മുലട  വരുമരോനയ
അലയ  കൂടനിവയ്കക്കണനിവരുലമന്നഫ  അകങ്ങക്കഫ  അറനിയരോമകല്ലരോ.  അതഫ  ചെനിലെെകപ്പെരോള്
അചതീവഫ  ലചെയ്യനില്ല.  ടരോരജറഫ  കേനിടനിയനില്ല  എന്നതനിലന  കപരനില്  ഇവനിടലത  ടരോകഫ
കേളക്ഷന്  കുറഞ  എന്നരോണഫ  അങ്ങഫ  പറഞ്ഞതഫ.  കസറഫ  ടരോകസഫ  ലമരോതതനില്
വരുകമ്പരോള് നനിങ്ങളലട കേരോലെെലത അവസരോന ലകേരോല്ലലത  തുകേവച്ചു കനരോക്കനിയരോല്
അഞ്ചുലകേരോല്ലയ  ലകേരോണഫ  100%  ടരോകഫ  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  നനിങ്ങളലട  അവസരോന  ലകേരോല്ലലത
ലസയനില്സഫ ടരോകഫ കേളക്ഷന്  വരദ്ധനവഫ കനരോക്കനിയരോല് 92 ശതമരോനയ വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.
സമയക്കുറവലകേരോണഫ  ഞരോന്  ആ  തുകേ  പറയന്നനില്ല.  അങ്ങഫ  ചെരോരലജടുതഫ
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ഒരുമരോസതനിനള്ളനില്  ഇവനിലട  വലെെനിയ  അത്ഭുതയ  നടനലവന്നഫ  അങ്ങഫ  പറഞ.
എന്തുസയഭവനിച്ചുലവന്നറനിയരോന്  ഞരോന്  അങ്ങയലട  ഡനിപ്പെരോരട്ടുലമനനില്  നനിനതലന്ന
കേണക്കുകേള്  കശഖരനിച്ചു.  ഏപ്രനില്  മരോസതനില്  ഇവനിലട  ഇലെെക്ഷനരോയതുലകേരോണഫ
കേളക്ഷന് കുറഞ. അതഫ ശരനിയരോണഫ. അതനിലന വരദ്ധനവഫ കമയഫ മരോസതനിലുയ ജൂണ്
മരോസതനിലുമുണരോയനി.  അങ്ങഫ  അലതടുതനിടരോണഫ  പറഞ്ഞതഫ  കമയഫ  മരോസതനിലുയ ജൂണ്
മരോസതനിലുയ  വലെെനിയ  വരദ്ധനവണരോയനി  എന്നഫ.  ഈ  മൂന  മരോസലത  കേണക്കുയ
കേഴനിഞ്ഞ  വരഷലത  മൂന  മരോസലത  കേണക്കുമരോയനി  തരോരതമഗ്യലപ്പെടുതനി
കനരോക്കനിയകപ്പെരോള്  552  കകേരോടനി  രൂപയലട  വരദ്ധനവരോണഫ  ഉണരോയനിരനിക്കുന്നതഫ.  ആ
വരദ്ധനലവനപറയന്നതഫ  8  ശതമരോനതനില് തരോലഴയരോണഫ.  സരോധരോരണ രതീതനിയനില്തലന്ന
അതഫ കൂടുതലെെരോയനി വരനികല്ല?  കേടയ വരദ്ധനിചനിട്ടുലണന്ന കേരോരഗ്യയ ഞരോന് സമ്മതനിക്കുന.
നനിങ്ങളലട കേരോലെെതഫ  71  ശതമരോനമരോയനിരുലന്നങ്കനില് ഞങ്ങളലട കേരോലെെതഫ അതഫ  97
ശതമരോനമരോയനി.  കേടയ  എടുക്കുന്നതനിലന  എതനിരക്കുന്നനില്ലരോലയനയ  പകക്ഷ  കേടയ
എടുത  തുകേ  എങ്ങലന  ലചെലെെവഴനിക്കുനലവന്നഫ  കേരോണനിക്കണലമനയ  അങ്ങുതലന്ന
പറഞ്ഞകല്ലരോ.  ഇന്ഫരോസക്ചര  ഡവലെെപ്ലമനനിനകവണനി  പ്രകതഗ്യകേമരോയനി  കേടലമടുക്കണയ.
കേടലമടുതനിടഫ  ധൂരതടനിക്കുന്നതുയ  അനരോവശഗ്യമരോയനി  ലചെലെെവഴനിക്കുന്നതുയ  ശരനിയല്ല
എന്നഫ  ഞരോന് സമ്മതനിക്കുന.  പകക്ഷ കേടലമടുക്കണയ.  കേരോരണയ ഇന്നഫ  ലചെകയ്യണ
വരക്കഫ അടുത വരഷമരോണഫ ലചെയ്യുന്നലതങ്കനില് ഇന്നലത ലചെലെെവവച്ചു കനരോക്കനിയരോല്
അടുത  വരഷമരോകുകമ്പരോള്  കനലര  ഇരടനിയരോകുയ.  അതുലകേരോണഫ  കേടലമടുക്കണയ,
കേടലമടുതനിട്ടുണഫ.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവരഷയ ലകേരോണഫ  153  ശതമരോനയ  വരദ്ധനവരോണഫ
കേഗ്യരോപ്പെനിറല്  എകഫലപന്ഡനിചറനില്  ഉണരോയനിട്ടുള്ളതഫ.  പരോന്  എകഫലപന്ഡനിചര
വരദ്ധനവഫ   95  ശതമരോനമരോണഫ.  റവനമ്യൂ കേമ്മനി കൂടനിയനിട്ടുണഫ.  അതഫ  സമ്മതനിക്കുന.
എന്തുലകേരോണരോണഫ  റവനത്യു  കേമ്മനി  കൂടനിയതഫ?  രണഫ  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണങ്ങളരോണഫ
നടപ്പെനിലെെരോക്കനിയനിട്ടുള്ളതഫ.  ഫലെെതനില് അതനിലന മുഴുവന് ഭരോരവയ  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനനിനഫ
തരോകങ്ങണനിവന.  ലഹല്തഫ,  എഡമ്യൂകക്കഷന്,  കമജര  ഇന്ഫരോസക്ചര  എന്നതീ
കമഖലെെകേളനില്  റകേയയചഫ  ഞങ്ങള്  ലചെലെെവഴനിചനിട്ടുണഫ.  കേരോരണയ  നമുക്കഫ  അതഫ
ആവശഗ്യമരോയനിരുന.  അതഫ  റവകേനിക്കരോന്  കേഴനിയനില്ലരോയനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞ  എല്. ഡനി.എഫഫ.
ഗവണ്ലമനഫ  കപരോകുകമ്പരോള്  സരോമൂഹഗ്യകക്ഷമ  രയഗതഫ  12.9  ലെെക്ഷയ  കപരക്കഫ  592
കകേരോടനി രൂപയരോയനിരുന ലപന്ഷന് ലകേരോടുതലകേരോണനിരുന്നതഫ.  ഞങ്ങളലട കേരോലെെതഫ
34.4  ലെെക്ഷയ  കപരക്കഫ  3016  കകേരോടനി  രൂപയരോണഫ  ഒരു  വരഷലത  കേമനിറഫലമനഫ.
അങ്ങലന  വരദ്ധനവഫ  വന.  ഇവനിലട  നനിയമന  നനികരരോധനലതക്കുറനിചഫ  പറഞ.
167096  കപരക്കരോണഫ കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുലകേരോല്ലയലകേരോണഫ പനി.എസഫ.സനി.  അറഡശസഫ
ലചെയഫ  കജരോലെെനി  ലകേരോടുതനിരനിക്കുന്നതഫ.  അതഫ  സരവ്വകേരോലെെ ലറകക്കരോരഡരോണഫ.  46323
പുതനിയ തസ്തനികേകേള് സൃഷനിചനിട്ടുണഫ.  ഇലതരോലക്ക പറയകമ്പരോഴുയ  നനിങ്ങള് ഞങ്ങലള
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കുറലപ്പെടുതകമ്പരോഴുയ  ഒരു  കേരോരഗ്യയ  ഓരക്കണയ  ഞങ്ങള്  പങ്കരോളനിത  ലപന്ഷന്
നടപ്പെനിലെെരോക്കനി.  ഇന്നലത  മുഴുവന്  ആനകൂലെെഗ്യങ്ങളയ  ലകേരോടുക്കണയ,  അകതരോകടരോപ്പെയ
അവരുലട  അടനിസരോന  ശമ്പളതനിലന  പതശതമരോനയ  അഡതീഷണലെെരോയയ
ലകേരോടുക്കണയ. 25  വരഷയ കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ള കകേരളതനിലന ഭരോവനിലയക്കുറനിചഫ ചെനിന്തനിച
ഗവണ്ലമനഫ  എന്നഫ ഞങ്ങള്ക്കഫ അഭനിമരോനമുണഫ.  പതശതമരോനയ ബരോദ്ധഗ്യതകയരോടുകൂടനിയരോണഫ
ഞങ്ങള് ഏലറടുതതഫ.  25  വരഷയ കേഴനിയകമ്പരോള് ഏതരോയരോലുയ ഞരോന് ജതീവനിചനിരനിക്കനില്ല.
ആ  കേരോലെെലതക്കുറനിചഫ  ആകലെെരോചെനിചഫ  പതശതമരോനയ  എന്നതഫ  അഡതീഷണല്
ബരോധഗ്യതയരോണഫ.  ധനകേരോരഗ്യ  മരോകനജഫ ലമനനിലനക്കുറനിചഫ  പറയകമ്പരോള്  ഞങ്ങള്
അഞ്ചുലകേരോല്ലതനിനള്ളനില്  ആറുദനിവസയ മരോതമരോണഫ ഓവര ഡരോഫഫ  എടുതനിട്ടുള്ളതഫ.
നനിങ്ങളലട കേരോലെെതഫ അഞ്ചുവരഷതനിനനിടയനില് 169 ദനിവസയ നനിങ്ങള് ഓവര ഡരോഫഫ
എടുത. 37  പ്രരോവശഗ്യയ മരോതമരോണഫ  അഞ്ചുലകേരോല്ലതനിനള്ളനില്  ഞങ്ങള് ലവയ്സഫ
ആനഫ മതീന്സഫ അഡശരോന്സഫ എടുതതഫ. 5  വരഷയ 460  ദനിവസയ നനിങ്ങള് ലവയ്സഫ
ആനഫ മതീന്സഫ അഡശരോന്സഫ എടുത.

2.00 pm]

സ്കൂളകേള്ക്കഫ  എയ്ഡഡഫ  പദവനി  ലകേരോടുതലവന്നതനിലനക്കുറനിചരോണഫ  ധൂരലതന്നഫ
പതങ്ങളനിലലെെരോലക്ക  വരുന്നതഫ.  ഏതഫ  സ്കൂളനിനരോണഫ  എയ്ഡഡഫ  പദവനി  ലകേരോടുതലതന്നഫ
നനിങ്ങള്ക്കറനിയരോകമരോ?   കകേരളതനില്  പസഫ  ടു  കരോസഫ  വലരയള്ള  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസയ
സഗൗജനഗ്യമരോക്കനിയനിടഫ  എതകയരോ  വരഷങ്ങളരോയനി.  ഇവനിലടയനിരനിക്കുന്നവരനില്  മഹരോഭൂരനിപക്ഷയ
ആള്ക്കരോരുയ പഠനിച്ചുവന്നനിട്ടുള്ളതഫ സഗൗജനഗ്യമരോയനിടരോണഫ.  പകക്ഷ ഇനയ സഗൗജനഗ്യമല്ലരോത
വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസതനിന കപരോകുന്ന ഒരു വനിഭരോഗക്കരോരുണഫ.  അതഫ  ലമനലെെനി ചെലെെഞ്ചേഫഡരോയനിട്ടുള്ള
കുടനികേളരോണഫ.  അവരക്കരോയനി  288  സ്കൂളകേളണഫ.  അതനില് 287  സ്കൂളകേളയ സശകേരോരഗ്യ-
കസവന  കമഖലെെയരോണഫ.  കസവനകമഖലെെയരോലണങ്കനിലുയ  ഗവണ്ലമനഫ  സ്കൂള്  ഒന്നഫ
മരോതകമയള.  പസഫ  ടു  വലര  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസയ  സഗൗജനഗ്യമരോയനിരനിക്കുന്ന  പ്രകതഗ്യകേ
പരനിഗണന  കവണ  ഇഗൗ  കുടനികേള്ക്കഫ  നമ്മുലട  കകേരളതനില്  ഒനകേനില്  ഫതീസഫ
ലകേരോടുക്കണയ,  അലല്ലങ്കനില്  ആരുലടലയങ്കനിലുയ  സഗൗജനഗ്യതനില്  പഠനിക്കണയ.
അതരയ  സ്കൂളകേള്  എയ്ഡഡരോക്കരോന്  ഞങ്ങള്  തതീരുമരോനനിച്ചു.  അതനിലനക്കുറനിചഫ
ഇകപ്പെരോള് അകനശഷനിചഫ നടപടനിലയടുക്കരോന് ശമനിക്കുന.  ഞരോന് ഇവനിലട വചഫ തുറനപറയന,
അതനിനകവണനി  നനിങ്ങള്  ആലരയയ  അകനശഷനിച്ചുകപരോകേണ.  അതനിനകേതഫ
പ്രതനിയലണങ്കനില് ഞരോനരോണഫ ഒന്നരോമലത പ്രതനി.  കേരോരണയ ഞരോനതനില് വഗ്യക്തമരോയ
തതീരുമരോനലമടുതഫ ലചെയതരോണഫ.  പനിലന്ന കകേരോകളജുകേള് ലകേരോടുതതനിലനക്കുറനിചഫ ആകക്ഷപയ
പറഞ,  ആരക്കരോണഫ കകേരോകളജഫ ലകേരോടുതലതന്നറനിയരോകമരോ?  വനിദഗ്യരോഭഗ്യരോസപരമരോയനി
മുകന്നരോക്കയ  നനില്ക്കുന്ന  കകേരളതനില്  ഒലരരോറ  പടനികേ  ജരോതനിക്കരോരക്കുയ
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പടനികേവരഗ്ഗക്കരോരക്കുയ  കകേരോകളജനില്ലരോയനിരുന.  അവരക്കഫ  കകേരോകളജഫ  ലകേരോടുക്കരോന്
തതീരുമരോനനിചതഫ ശരനിയരോലണന്നഫ ഞരോന് വനിശശസനിക്കുന. അതനിലന കപരനില് ലചെലെെവഫ
വന്നനിട്ടുലണനള്ളതഫ  ഞങ്ങള് സമ്മതനിക്കുകേയരോണഫ.  സരോമൂഹഗ്യനതീതനി എല്ലരോവരക്കുയ
ലെെഭനിക്കുന്നതനിനകവണനി 12 കകേരോകളജുകേള് കൂടനി അനവദനിചനിട്ടുണഫ.

ലനല്ലനിലന  വനിലെെലയക്കുറനിചഫ  ഇവനിലട  പറഞ,  ലനല്ലനിലന  വനിലെെ  അലയ
കൂടണലമന്നരോണഫ എലന അഭനിപ്രരോയയ.  നനിങ്ങളലട കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനനിലന കേരോലെെതഫ
13  രൂപയരോണഫ കേരഷകേനഫ കേനിടനിയതഫ.   അതനില് 10 രൂപ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനഫ നല്കുയ,
സയസരോന ഗവണ്ലമനനികനതഫ 3 രൂപ.  ഞങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞ 5 വരഷയ കേരോരഗ്യമരോയ ഒരു
വരദ്ധനവഫ  വരുതനി.   21.50  രൂപയരോണഫ  ഇന്നഫ  കേരഷകേനഫ  കേനിട്ടുന്നതഫ.   21.50
രൂപയനില് 14.10  രൂപ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനഫ നല്കുയ,  സയസരോന ഗവണ്ലമനനികനതഫ
7.40 രൂപയരോണഫ.  അതനില് ഒരു വരദ്ധനവഫ വരുതന്ന കേരോരഗ്യയ അങ്ങഫ ആകലെെരോചെനിക്കണയ.  

റബ്ബറനിലന  കേരോരഗ്യതനില്,  500  കകേരോടനി  രൂപ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനഫ  തലന്ന
നതീക്കനിവചതരോണഫ.   അതഫ  ഇപ്രരോവശഗ്യയ  തുടരുലമന്നഫ  പറഞ്ഞനിട്ടുണഫ.   പകക്ഷ  ഒരു
കേരോരഗ്യയ  എനനിക്കഫ  പറയരോനള്ളതഫ,  മരോണനി  സരോറനിലന  ലപറഫ  സ്കതീമരോയ  ഇഗൗ  സ്കതീയ
ഞങ്ങള് ഏലറടുക്കുകമ്പരോള്  ഒരു കേനികലെെരോഗരോയ റബ്ബറനിനഫ  61  രൂപ വലര സബ്സനിഡനി
ലകേരോടുകക്കണനി  വന.  ഇകപ്പെരോള്  റബ്ബറനിലന  വനിലെെ  കൂടനി.  ഇന്നലത  വനിലെെ  വചഫ
കനരോക്കുകമ്പരോള് 13 രൂപ സബ്സനിഡനി ലകേരോടുതരോല് മതനി.  ഇഗൗ സരോഹചെരഗ്യതനില് 2
ലഹകര വലരയള്ള കേരഷകേലരനള്ള പരനിധനി  ഒനയയരതരോന് സരോധനിക്കുകമരോലയനയ 150
രൂപ 175 രൂപയരോക്കനി വരദ്ധനിപ്പെനിക്കരോന് സരോധനിക്കുകമരോലയനയ ആകലെെരോചെനിക്കണയ.  

വനിഴനിഞ്ഞലതക്കുറനിചഫ  ഇന്നഫ ആശങ്കലയരോലക്ക പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുനണഫ.  ഒരു ആശങ്കയയ
കവലണനള്ള  അഭനിപ്രരോയക്കരോരനരോണഫ  ഞരോന്.  കുളചല്  നമുക്കഫ  എതനിരരോകേരോന്
കപരോകുന്നനില്ല.  പകക്ഷ ഒനണഫ, ഏറവയ കവഗതനില് നമ്മള് അതനിലന പണനി തതീരക്കണയ.
പണനി  ആരയഭനിച  ദനിവസയ  തലന്ന  അതനിലന  ഉദ്ഘരോടനതനിലന  തതീയതനി
തതീരുമരോനനിചനിട്ടുണഫ,  3-8-2018.  ആ ദനിവസയ പൂരതനിയരോക്കനിയരോല് നമ്മുലട  വളലര
പനിന്നനിലെെരോയനിരനിക്കുയ അവര.  അതുലകേരോണഫ അതനിനകവണനി നമ്മള് മുകന്നരോട്ടുവരണയ. 

സരോമുദരോയനികേ  സയഘരഷമുണരോക്കുന്ന  വനിധതനിലുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്
പലെെയനിടതമുണരോകുനണഫ. ലതറഫ ലചെയ്യുന്നവലര ശനിക്ഷനിക്കണയ, യരോലതരോരു സയശയവമനില്ല.
പകക്ഷ അതനിലന കപരനില് ഒരു സമുദരോയലതലയരോന്നരോലകേ,  ശനിക്ഷനിക്കുന്നതഫ  ഒരനിക്കലുയ
ശരനിയല്ല.  വനിഭരോഗതീയതയ്ലക്കതനിലരയയ  ഭതീകേരവരോദതനിലനതനിലരയയ  ശക്തമരോയള്ള
നനിലെെപരോടഫ  മുസതീയ സമുദരോയയ  എടുതനിട്ടുണഫ,  എടുക്കുന്നവരുമരോണഫ.  ഏലതങ്കനിലുയ
വഗ്യക്തനികേള്  ലചെയ  കുറതനിലന  കപരനില്  അങ്ങലനലയരോരു  സമതീപനമുണരോകേരോന്
പരോടനില്ല.  കകേരളയ എല്ലരോതനിനയ മരോതൃകേയരോയനിട്ടുള്ള ഒരു സയസരോനമരോണഫ.  ഇതുകപരോലുള്ള
പ്രശങ്ങള് വരുകമ്പരോള് അതനിലലെെ ശരനിയയ ലതറയ തനിരനിചറനിഞ്ഞഫ ശക്തമരോയ നനിലെെപരോടഫ
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എടുതഫ  മുകമ്പരോട്ടുകപരോകേരോന് നമുക്കഫ  സരോധനിക്കണയ.  ആ കേരോരഗ്യങ്ങളനിലലെെല്ലരോയ  നമുക്കഫ
കയരോജനിക്കരോയ.  ഇഗൗ  ഗവണ്ലമനഫ  ലചെയ്യുന്ന  നല്ല  കേരോരഗ്യങ്ങള്ക്കഫ  ഞങ്ങളലടലയല്ലരോയ
പനിന്തുണയണരോകുയ. ഇഗൗ നരോടനിലന വനികേസനയ ഉറപ്പെരോക്കരോനയ ഇവനിടലത സരോമൂഹഗ്യകക്ഷമ
പ്രവരതനങ്ങള് ഏറവയ കേരോരഗ്യക്ഷമമരോയനി ലകേരോണ്ടുകപരോകേരോനയ ഞങ്ങളലട പനിന്തുണ
ഉണരോകുയ. എല്ലരോവരക്കുയ നതീതനി എനള്ള ബഹുമരോനലപ്പെട മുഖഗ്യമനനിയലട വരോക്കനിലന
ക്ഷമകയരോലട കേരോതനിരനിക്കുകേയരോണഫ.  അതഫ യരോഥരോരതഗ്യമരോകേണയ.  യരോഥരോരതഗ്യമരോകുലമന്നഫ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  എങ്കനില് ഏറവയ നല്ലതഫ.  അലല്ലങ്കനില് അതനില് നനിനയ വഗ്യതഗ്യസ്തമരോയ
നനിലെെപരോടഫ എടുകക്കണനിവരുയ. ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന ഒരനിക്കല് കൂടനി എതനിരക്കുന.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദരോസഫ  : സര,  ധനമനനി  കഡരോ.  ടനി.  എയ.  കതരോമസഫ
ലഎസകേഫ  അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനിലന ഞരോന് സരവ്വരോത്മനരോ പനിന്തുണയ്ക്കുകേയരോണഫ.
ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന സയബന്ധനിചഫ എല്ലരോ മരോധഗ്യമങ്ങളയ വളലര ക്രനിയരോത്മകേമരോയനിടരോണഫ
പ്രതനികേരനിചതഫ.  അകതസമയയ ലപരോതുസമൂഹമരോകേലട,  രരോഷതീയ പക്ഷപരോതയ കേരോണനിക്കരോത
ബഡ്ജലറനയ ആരക്കുയ പരരോതനികേളനില്ലരോത ബഡ്ജലറനയ, ഒന്നനികനരോടുയ അവഗണനയനില്ലരോത
ബഡ്ജലറനയ വനിലെെയനിരുതനി.  ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന സയബന്ധനിചഫ  രണ്ടുദനിവസമരോയനി
ഭരണപക്ഷതയ  പ്രതനിപക്ഷതമുള്ള  അയഗങ്ങള്  തലെെനരോരനിഴ  കേതീറനി  നനിശനിതമരോയനി
പരനികശരോധനിചഫ ഇവനിലട പ്രസയഗനിച്ചു.  ഏലതങ്കനിലുയ നനികയരോജകേ മണലെെതനില് ഒനയ
ലെെഭനിചനില്ല എന്ന രതീതനിയനില് ഏലതങ്കനിലുയ  എയ.എല്.എ.-യനില് നനിനയ പരരോതനിയണരോയനിട്ടുകണരോ?
ഒരു പരരോതനിയമുണരോയനിടനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനില് ഇതരോയനിരുന്നനില്ല സനിതനി.  കേഴനിഞ്ഞ
ബഡ്ജറഫ  അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെരോള്  ലപരോതുകവ  പതങ്ങളടക്കയ  പറഞകകേടതഫ,  ഇഗൗ
ബഡ്ജറഫ  കകേരള  ബഡ്ജറല്ല;  മറനിചഫ  പരോലെെരോ-പുതുപ്പെള്ളനി-മലെെപ്പുറയ  ബഡ്ജറരോലണന്നരോണഫ.
ഭരണപക്ഷതള്ളവരുയ പതമരോധഗ്യമങ്ങളയ  ആ ബഡ്ജറനിലന അങ്ങലനയരോയനിരുന
വനികശഷനിപ്പെനിചതഫ.   ഞങ്ങള്  പ്രതനിപക്ഷമല്ല  പറഞ്ഞതഫ.  എന്നരോല്  അതഫ  ഇന്നഫ
മരോറനിയനിരനിക്കുന.   ഇവനിലട ബഹുമരോനലപ്പെട മുന് മുഖഗ്യമനനി സൂചെനിപ്പെനിചതഫ  ഞങ്ങള് -
300  രൂപയനില്  നനിനയ  600  രൂപയരോയനി  ലപന്ഷന്  കൂടനിലയന്നരോണഫ.  നനിങ്ങള്
ലപന്ഷന് കൂടനിയതഫ  ശരനിയരോണഫ,   ഇലല്ലന പറയന്നനില്ല.  പകക്ഷ ആ ലപന്ഷന്
നനിങ്ങള് ലകേരോടുകതരോ?   രണരലക്കരോല്ലയ  ലപന്ഷന് കുടനിശനികേ വരുതനി.  എന്നനിടഫ
അവസരോനനനിമനിഷയ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനിലന  ഒരു  മരോസയ  മുമ്പരോണഫ  ഇഗൗ  ലപന്ഷന്
ലകേരോടുക്കരോന് തയ്യരോറരോയതഫ.  ലകേരോടുതതരോകേലട  ബരോങ്കഫ  വഴനിയയ.  ഒരരോള്ക്കുയ  കേനിടനിയനിടനില്ല.
ലപന്ഷന്  ബരോങ്കഫ വഴനിയരോക്കനിയതഫ വളലര കേഷമരോലണന്നഫ അമ്മമരോര കേണ്ണതീകരരോലട
പറഞ.  അവരുലട  കേണ്ണതീര  വതീണഫ  കുളനിരത.  ഒരനിക്കലുയ  ഇനനി  മുകന്നരോട്ടുകപരോകേനിലല്ലന്നഫ
അവര  ശപനിച്ചു.  

ഞങ്ങള്  ഒരുപരോടഫ  വനികേസനയ  ലകേരോണ്ടുവനലവന്നഫ  ഇവനിലട  മുന്മുഖഗ്യമനനി
പറഞ.  ആരുലട ലചെലെെവനിലെെരോണഫ  നനിങ്ങള് വനികേസനയ ലകേരോണ്ടുവന്നതഫ.  നനിങ്ങള് നടതനിയ
വനികേസനതനിനഫ പണയ  (1800  കകേരോടനി രൂപ)  കേനിടനിയനിലല്ലന്നഫ പറഞ്ഞഫ കകേരോണ്ട്രെരോകരമരോര
സമരതനിലെെരോണഫ.  1800 കകേരോടനി രൂപ ലചെലെെവരോക്കനിയതഫ ആരക്കുകവണനി?  നനിങ്ങള് പണയ
ലചെലെെവരോക്കനി  വനികേസനയ  നടതനിയതഫ  ആരുലട  ലചെലെെവനില്-കകേരോണ്ട്രെരോകരമരോരുലട
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ലചെലെെവനില്.  കകേരളതനിലെെരോലകേ വനികേസനയ നടതനിലയന്നഫ നനിങ്ങള് പറഞ.  5749
കകേരോടനി രൂപ സരക്കരോര വകുപ്പുകേള് ലചെലെെവനിടനിടനില്ല എന്നരോണഫ പതങ്ങള് പറയന്നതഫ.
ഞങ്ങള്  പറയന്നതല്ല.  വകുപ്പുകേള്  60%  കപരോലുയ   പണയ  ലചെലെെവരോക്കനിയനിലല്ലന്നഫ
പറയന. റവനമ്യൂ വകുപ്പെഫ 20%, ഭക്ഷഗ്യലപരോതുവനിതരണയ - 28%, വഗ്യവസരോയയ- 38%,
ലപരോതുഭരണയ  -  52%,  ഭവനയ  -  42%,  ആസൂതണയ  -  54%,  തുറമുഖയ  -  48%
ഇങ്ങലനയരോണഫ  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷലത ലചെലെെവഫ.  നനിങ്ങള്  നടതനിയതഫ  പ്രഖഗ്യരോപനങ്ങള്
മരോതമരോണഫ. ലഷരകലെെരോക്കഫ കഹരോയസനിലന ലവല്ലുന്ന തരതനില് അപസരപ്പെകേ കേഥകേള്
കപരോലലെെയള്ള  ബഡ്ജറഫ  നനിങ്ങള്  അവതരനിപ്പെനിച്ചുലവന്നഫ  മരോതകമയള്ളു.  പലക്ഷ,
നനിങ്ങള് പണയ ലചെലെെവഴനിചനില്ല. രരോജഗ്യലത വനികേസനയ നടതരോന് നനിങ്ങള് മുകന്നരോടഫ
വന്നനില്ല.  ആത്മരോരതത  കേരോണനിചനില്ല.  രണ്ടുവരഷയ  മുമ്പഫ  ബഹുമരോനലപ്പെട  മുന്
മുഖഗ്യമനനി  തലന്ന  ഇവനിലട  പ്രഖഗ്യരോപനിച  മനിഷന്  676  എന്ന  പദ്ധതനിയണഫ.  676
ദനിവസതനിനള്ളനില് ഞങ്ങള് നടപ്പെനിലെെരോക്കുലമന്നരോണഫ  പറഞ്ഞതഫ.  അതനില് ലകേരോചനി
ലമകട്രെരോയണഫ,  വനിഴനിഞ്ഞയ  പദ്ധതനിയണഫ,  കേണ്ണൂര  വനിമരോനതരോവളമുണഫ  നനിങ്ങള്
മറകന്നരോ? പകക്ഷ, ഒനയ നടന്നനില്ല. ഇഗൗ നരോടനിലലെെ വനികേസന പ്രവരതനങ്ങലളരോനയ
നടതരോന്  നനിങ്ങള്ക്കഫ  കേഴനിഞ്ഞനില്ലരോലയനള്ളതരോണഫ  സതഗ്യയ.  യരോഥരോരതഗ്യങ്ങലള
നനിങ്ങള്  യരോഥരോരതഗ്യമരോയനി  തലന്ന  കേരോണണയ.  നമ്മുലട  നരോടനില്  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവരഷക്കരോലെെമരോയനി  വലെെനിയ കുതകേകേള്ക്കഫ  ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പെഫ   നനികുതനി  കസ
ലചെയ്തുലകേരോടുത. അഴനിമതനിരഹനിത വരോളയരോര പദ്ധതനി തകേരത. ലചെക്കഫ കപരോസ്റ്റുകേള്
കേരോരഗ്യക്ഷമമരോക്കനിയനില്ല.  കേരോലെെങ്ങളരോയനി  പനിരനിഞകേനിടരോനള്ള  നനികുതനി  കുടനിശനികേ
പനിരനിലചടുതനില്ല.  സനി.എ.ജനി.  റനികപ്പെരോരടഫ പ്രകേരോരയ  16000  കകേരോടനി രൂപ ലെെഭനികക്കണ
കകേരളതനില്   ഒനയ  ലെെഭനിചനില്ല.  കനരോണ്  ടരോകഫ  റവനമ്യൂ  കമഖലെെയനില്  തനിരനിഞ
കനരോക്കനിയനില്ല.  പലെെ  വന്കേനിടക്കരോരക്കുയ  നനികുതനി  ഇളവഫ  നല്കേനി.  കപരോരരോതതനിനഫ
ട്രെഷറനി വഴനി ലകേരോടുതലകേരോണനിരുന്ന ശമ്പളയ നനിങ്ങള് ബരോങ്കുവഴനിയരോക്കനി.  ഇങ്ങലന
കുതകേകേലള  സയരക്ഷനിക്കുകേയയ  പരോവലപ്പെടവരുലട  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള്
ഇല്ലരോതരോക്കുകേയയ  ലചെയതരോണഫ  യ.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനനിലന  കനടയ.  ഇവനിലട
എഫകതീവഫ  ടരോകഫ  കേളക്ഷന്  നടന്നനിട്ടുകണരോ;  കേളക്ഷകന  നടന്നനില്ല.  ടരോകഫ  കേളക്ഷന്
നടക്കണലമങ്കനില്  കേരോരഗ്യക്ഷമത  കവണയ.  അഴനിമതനി  ഇല്ലരോതരോകേണയ.  നനിങ്ങള്
കേളക്ഷന് നടതനിയനില്ല, എഫകതീവമല്ല. ഇതനിനപകേരമരോയനി അഴനിമതനി മരോതയ നടതനി.
ഒരു  ഉദരോഹരണയ  പറയരോയ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഭരണകേരോലെെതഫ  കവനല്സമയതഫ  ഏറവയ
കൂടുതല്  വനിറകപരോയ  കപ്രരോഡകഫ  എയരകേണതീഷനറരോണഫ.  ഇതനിനഫ  വഗ്യക്തമരോയ
കേണക്കുകണരോ?  ഇല്ല.   അനഗൗകദഗ്യരോഗനികേ  കേണക്കുപ്രകേരോരയ  അഞ്ചുലെെക്ഷയ  യണനിറഫ
വനിറലവന്നരോണഫ  കേണക്കഫ.  14.5%  പ്രകേരോരയ  എത ശതമരോനയ  ടരോകഫ  പനിരനിലചടുത.
അതനിലന  കേണക്കനികല്ല?  കൂടരോലത  കകേരളതനില്  വനില്ക്കലപ്പെടുന്ന  ടരോകബനിള്
കേകമ്മരോഡനിറതീസനിലന  കേണക്കുകണരോ?  ഇല്ല.  7000-ല്  അധനികേയ  കേകമ്മരോഡനിറതീസഫ
ഉലണന്നരോണഫ ലവപ്പെഫ.  പകക്ഷ,  അതനിലന  24  ഗ്രൂപ്പുകേളരോയനി തനിരനിചഫ  കേകമ്മരോഡനിറതീസഫ
ലെെനിസനില് ഉള്ലപ്പെടുതനി.  ഇവനിലട  74 ഇനങ്ങള് മരോതമരോണഫ കേണനിട്ടുള്ളതഫ. ഇതനിലന
ഫലെെമരോയനി  ടരോകഫ  തലന്ന  പനിരനിക്കരോന്  കേഴനിയരോത  സനിതനിയനിലലെെതനി.
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എല്.ഡനി.എഫഫ.-ലന ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി കഡരോ. ടനി. എയ. കതരോമസഫ ലഎസകേഫ ഇഗൗ
ടരോകഫ  പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനകവണനി  9  ഇന  പരനിപരോടനിയരോണഫ  പ്രഖഗ്യരോപനിചതഫ.  ആ
ഒമ്പതനിന  പരനിപരോടനിയനില്  ഏറവയ  മഹതരമരോയ  പദ്ധതനിയരോണഫ  സരോകങ്കതനികേ
നവതീകേരണലമനള്ളതഫ.  ഇഗൗ  സരോകങ്കതനികേ  നവതീകേരണതനിലൂലട  ടരോകബനിള്
കേകമ്മരോഡനിറതീസനിലന  കബസഫ  വനിപുലെെലപ്പെടുതരോന്  സരോധനിക്കുയ.  അതനിലൂലട  ടരോകഫ
കേളക്ഷന്  ഗണഗ്യമരോയനി  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുയ.  കേണ്സമ്യൂമര  കസറരോണഫ  കകേരളയ.  ആ
കേണ്സമ്യൂമര  കസറനില് ഏറവയ കൂടുതല് നനികുതനി  പനിരനിലചടുകക്കണതരോണഫ  കകേരളയ.
പകക്ഷ നനികുതനി  കേനിട്ടുന്നനില്ല.  കേരോരണയ  മരോണനി  സരോറുയ  യ.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനയ
ഇവനിലട  ടരോകഫ  ഗണഗ്യമരോയനി  ലവടനിക്കുറച്ചു.  ഇനകലെെഖലയന്നഫ  പറയന്നതഫ  ഒരു കഫസഫ
ക്രതീമരോണഫ.  ആ ഇനകലെെഖലയ നനിങ്ങള് എവനിലടയരോണഫ ഉള്ലപ്പെടുതനിയതഫ.  14.5 %
ടരോകഫ  വരോകങ്ങണ  ഇനകലെെഖലയന്ന  കപ്രരോഡകനിലന  ടരോകഫ  നരോലെെഫ  ശതമരോനമരോക്കനി
ലവടനിച്ചുരുക്കനി.  അതഫ  ആയരകവദ  ഉത്പന്നമരോയനി  പരനിണരോമയ  ലചെയ്തു.  നനിങ്ങള്
ആയരകവദ ഉത്പന്നമരോക്കനി മരോറനി.  അതുകപരോലലെെ ഉഗൗടുവഴനികേളനിലൂലട  ഇറചനികക്കരോഴനി
കേടതരോന്  എല്ലരോ  സഗൗകേരഗ്യങ്ങളയ  ലചെയ്തുലകേരോടുത.  കേരോരണയ  ലചെക്കഫ  കപരോസ്റ്റുകേള്
കേരോരഗ്യക്ഷമമല്ലരോതരോക്കനി  മരോറനി.  ലലമദ,  സശരണ്ണയ,  റബ്ബര,  ലലറസഫ  മനില്ലുകേരോര
ഇവരലക്കരോലക്ക  ടരോകഫ  വന്കതരോതനില്  ഇളവഫ  ലചെയ്തുലകേരോടുത.  ഇങ്ങലന  ബഡ്ജറഫ
വനിറതുലെെച  ഒരു  ചെരനിത  പരോരമ്പരഗ്യമരോണഫ  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫഫ.  ഗവണ്ലമനനികനലതന്നഫ
ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞരോല്  ആരലക്കങ്കനിലുയ  അതനിലന  എതനിരക്കരോന്  കേഴനിയകമരോ?
ഇതയമധനികേയ കുതകേ മുതലെെരോളനിമരോരക്കഫ,  സമ്പന്നന്മരോരക്കഫ ഇളവഫ ലചെയ്തുലകേരോടുത
ഒരു ഗവണ്ലമനഫ കകേരളതനില് ഇകന്നവലരയണരോയനിടനില്ലരോലയന്നഫ പത-മരോധഗ്യമങ്ങള്,
നനിഷ്പക്ഷമതനികേളരോയ  ആളകേളള്ലപ്പെലട  എല്ലരോവരുയ  ലപരോതുസമൂഹതനില്  വനിളനിച്ചു
പറഞ്ഞതരോണഫ.  ഞരോന് ദതീരഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില്ല.  ഇവനിലട കേനിഫഫ ബനി  (കകേരള ഇന്ഫരോസക്ചര
ഇന്ലവസഫലമനഫ  കബരോരഡഫ)-ലയ  സയബന്ധനിചഫ  പറഞ.  കകേരളതനിലന  അടനിസരോന
വനികേസനതനിനരോയനി  രൂപതീകേരനിച  കബരോരഡുവഴനി  2015-16 സരോമ്പതനികേ വരഷതനില്
എത തുകേ സശരൂപനിക്കരോന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണഫ?  പ്രഖഗ്യരോപനിച വന്കേനിട  പദ്ധതനികേള്ക്കഫ
തുകേ കേലണതരോന് മറഫ മരോരഗ്ഗങ്ങള് സശതീകേരനിക്കുകമരോലയന്നഫ ബഹുമരോനലപ്പെട ഇന്നലത
ധനകേരോരഗ്യ വകുപ്പുമനനി അന്നലത മുഖഗ്യമനനികയരോടഫ കചെരോദനിച്ചു. അതനില് കേനിഫഫ ബനിലയ
സയബന്ധനിചഫ   24-2-2016-ല്  അന്നലത  മുഖഗ്യമനനി  ലകേരോടുത  മറുപടനിയണഫ.
അടനിസരോന  സഗൗകേരഗ്യ  വനികേസനതനിനരോയനി  രൂപതീകേരനിച  കബരോരഡുവഴനി 2015-16
സരോമ്പതനികേ  വരഷതനില്  തുകേലയരോനയ  സശരൂപനിചനിടനില്ലരോലയന്നരോണഫ  അന്നലത
മുഖഗ്യമനനി  മറുപടനി  നല്കേനിയതഫ.  നനിങ്ങള്  എന്തനിനരോണഫ  കബജരോറരോകുന്നതഫ. എവനിലട
നനിന്നഫ പണയ കേനിട്ടുയ; ഇഗൗ വനികേസന പ്രവരതനങ്ങലളല്ലരോയ ഉകടരോപഗ്യനകല്ല; ഇലതല്ലരോയ
നടക്കുകമരോ?  ഇലതല്ലരോയ സശപകലെെരോകേതനിലെെകല്ലലയന്നകല്ല പറഞ്ഞതഫ.  നനിങ്ങളലട കേരോലെെതഫ
1999  മുതല്  വന്നനിട്ടുളള  കേനിഫഫ ബനി  നനിങ്ങളലട  അഞ്ചുവരഷക്കരോലെെതഫ  ഒരു
നയരോലലപസ  കപരോലുയ  പനിരനിലചടുക്കരോന്  കേഴനിഞ്ഞനില്ല.  അതുകപരോലലെെയരോകണരോ
എല്.ഡനി.എഫഫ.?  എല്.ഡനി.എഫഫ.  ഇവനിലട  ഭരണയ  തുടരുയ  എല്ലരോ  ശരനിയരോകുയ.
അക്കരോരഗ്യതനില്  തരക്കമനില്ല.  ഇടതുപക്ഷ  ജനരോധനിപതഗ്യ  മുന്നണനി  സമ്പന്നനരോരക്കഫ
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നനികുതനി ഇളവഫ ലചെയ്തുലകേരോടുക്കുന്ന ഗവണ്ലമനല്ല. അതുലകേരോണ്ടുതലന്ന ടരോകഫ കേളക്ഷന്
കൃതഗ്യമരോയനി  നടക്കുയ.  ഇവനിലട  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള്  നടതരോനള്ള  ഫണ്ടുയ
ലെെഭഗ്യമരോകുയ. എല്ലരോ വനികേസന പ്രവരതനങ്ങളയ നടക്കുലമന്ന കേരോരഗ്യതനില് തരക്കമനില്ല.
ഞരോന്  ദതീരഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില്ല.  കകേരളതനിലലെെ  ലനല്കൃഷനിക്കരോരുലട  ലനല്ലനിലന  വനിലെെ
21.50 രൂപയരോണഫ,  അതഫ 25 രൂപയരോയനി വരദ്ധനിപ്പെനിക്കണലമന്നരോണഫ ബഹുമരോനലപ്പെട
ധനകേരോരഗ്യ  വകുപ്പുമനനികയരോടഫ  അഭഗ്യരതനിക്കരോനള്ളതഫ.  അതുകപരോലലെെ  തലന്ന  137
കറരോഡുകേള് അനവദനിച്ചു.  നനിരവധനി പദ്ധതനികേള് എലന മണലെെതനില് പ്രഖഗ്യരോപനിച്ചു.
എന്നരോല്  എലന മണലെെതനില് ഒരു കറരോഡുകപരോലുയ തന്നനില്ല.   ഒരു  കറരോലഡങ്കനിലുയ
അനവദനിച്ചുതരണയ. ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലന പൂരണ്ണമരോയനി പനിന്തുണക്കുകേയരോണഫ.

മനി  .    സതീക്കര:  ഓരഡര...............ഒരോരഡര..................  സഭ  ഇകപ്പെരോള്
പനിരനിയന്നതുയ നരോലള രരോവനിലലെെ 8.30 -നഫ വതീണ്ടുയ സകമ്മളനിക്കുന്നതുമരോണഫ.

(2016  ജൂലലലെെ മരോസയ  13-ാം തതീയതനി ബധനരോഴ്ച  രരോവനിലലെെ  8.30 -നഫ വതീണ്ടുയ
സകമ്മളനിക്കുന്നതനികലെെക്കരോയനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷയ 2.17-നഫ പനിരനിഞ.) 



401 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലലെെ 12, 2016 

923/2017


