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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ജൂലല  19 ചചഭാവ

വഭാലലലാം 162]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 15

നനിയമസഭ  2016 ജൂലല മഭാസലാം 19-ാം തതീയതനി ചചഭാവഭാഴ്ച രഭാവനിചല 8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനചപട  സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചര്ന.

I. കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കട്ട് അനുവദനിക്കചപട കചഭാദലങ്ങളുചട പടനികേയനിചല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.........ഓര്ഡര്......കചഭാദലലാം നമ്പര് *271. 

അകഗഭാ ബസഭാറുകേള 

1(*271) ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന:
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന:
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ചചടസണ് മഭാസ്റ്റര്:
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി:  സര്,  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് അകഗഭാ ബസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് എവനിചടചയലഭാചമനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേളുചട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  എചന്തെലഭാചമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ ബസഭാറുകേളനിലൂചട ഏചതലഭാലാം  ഉല്പനങ്ങള വനിറഴെനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏചതലഭാലാം  വകനഭാല്പനങ്ങള  അകഗഭാ  ബസഭാറനിലൂചട  ലഭലമഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്): സര്, 

(എ)  ഉണട്ട്.  ആദലഘടചമന നനിലയനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
എനതീ  ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള  തുടങ്ങഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഘടലാംഘടമഭായനി എലഭാ ജനിലകേളനികലക്കട്ട് അകഗഭാ ബസഭാറുകേള വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഫഭാമുകേള,  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല,  ചവററനിനറനി
സര്വകേലഭാശഭാല,  കകേന-സലാംസഭാന ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള എനനിവനിടങ്ങളനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ഗുണകമന്മയുള്ള  നടതീല്  വസ്തുക്കള,  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങള,
കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങള,  ചചജവ കേതീടനഭാശനിനനികേള,  ചചജവവളങ്ങള തുടങ്ങനിയവ
നലഭായമഭായ വനിലയട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഒരു കുടക്കതീഴെനില് ലഭലമഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട് അകഗഭാ
ബസഭാറുകേള ചകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി) ഗുണകമന്മയുളള നടതീല് വസ്തുക്കള, വനിത്തുകേള, നഭാളനികകേര ഉല്പനങ്ങളഭായ
ചവളനിചചണ,  കതങ്ങഭാചപഭാടനി  തുടങ്ങനിയവ  കുടനഭാടട്ട്  അരനി,  ചപഭാക്കഭാളനി  അരനി,
അരനിയുചട മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളുലാം ഗുണകമന്മയുള്ള പഴെലാം, പചക്കറനിയുലാം അവയുചട
മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങളുലാം  ചചജവപചക്കറനികേള,  സര്ടനിചചഫഡട്ട്  പചക്കറനികേള,
കതന, കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങള, ചചജവവളങ്ങള, ചചജവകേതീടനഭാശനിനനികേള തുടങ്ങനിയ
ഉല്പനങ്ങളഭാണട്ട് നലഭായമഭായ വനിലയട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് അകഗഭാ ബസഭാറുകേളവഴെനി
വനിറഴെനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  വനലാം  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  ലഭലമഭായ  നടതീല്  വസ്തുക്കള,  കേഭാട്ടുകതന,
മുളയരനി, കൂവചപഭാടനി, കേഭാട്ടുനഭാരങ്ങപട, മറയൂര് ശര്ക്കര തുടങ്ങനിയ ഭകക്ഷലഭാല്പനങ്ങള,
കുന്തെനിരനിക്കലാം,  മുളയുല്പനങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  മറട്ട്  ഉല്പനങ്ങള  എനനിവ  അകഗഭാ
ബസഭാറനിലൂചട ലഭലമഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന:  സര്,  കകേരളത്തനിചല കൃഷനിവകുപട്ട്   അകഗഭാ ബസഭാറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാചനടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം  ഏചറ  അഭനിനന്ദനഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  കേര്ഷകേര്
പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുനതുലാം  അനലലാംനനിനകപഭായതുമഭായ  അമൂലലങ്ങളഭായ
നഭാടന  വനിത്തുകേളുലാം  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനില്   സലാംരക്ഷനിച്ചുവരുനതുലാം  ചപഭാതു
വനിപണനിയനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്തതുമഭായ  അപൂര്വയനിനലാം  നഭാടനവനിത്തുകേളുലാം
ചചജവസര്ടനിഫനികക്കഷന കനടനിയ പചക്കറനി ഉല്പനങ്ങളുലാം  അകഗഭാ ബസഭാറുകേളനിലൂചട
വനിതരണലാം ചചയട്ട്  ചപഭാതു മൂലലസഭാധലത  ഉണഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ  എനള്ളതഭാണട്ട്
എചന്റെ കചഭാദലലാം. 
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ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  നമ്മുചട പരമ്പരഭാഗത കൃഷനിക്കഭാരുലാം

ആദനിവഭാസനികേളുളചപടുന  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  കൃഷനിചചയ്തുകപഭാനനിരുനതുലാം  അനലലാം

നനിനകപഭായതുമഭായ നനിരവധനി കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പനങ്ങളുണട്ട്. വളചര നന്യൂടതീഷലസട്ട് വഭാലല

ഉള്ള  കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  പചക്കറനി  ഉല്പനങ്ങളുചമഭാചക്ക  അതനില്ചപടുലാം.  പ്രകതലകേ

പരനിചരണചമഭാനലാം  ഇലഭാചത ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുനതഭാണട്ട്.  പരമ്പരഭാഗതമഭായ

ഇത്തരലാം കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങചള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന കൃഷനിവകുപ്പു ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

കകേരളത്തനികന്റെതഭായനി ഇരുന്നൂറനിലധനികേലാം ചനല്വനിത്തുകേള  ഉണഭായനിരുനതഭാണട്ട്.  ആ

ചനല്വനിത്തുകേളുലാം നമ്മുചട പരമ്പരഭാഗത വനിത്തുകേളുലാം കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനു

കവണനി അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരമുള്ള ഒരു വനിത്തുബഭാങട്ട് കകേരളത്തനില് സഭാപനിക്കഭാന

കൃഷനിവകുപട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന:  സര്,  അടുത്ത  കചഭാദലലാം  ഇതനിചന്റെ  സലാംഘഭാടനവുമഭായനി

ബന്ധചപട്ടുളളതഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം സഭാധനങ്ങള അകഗഭാ ബസഭാറുകേളനികലക്കട്ട് ചകേഭാണ്ടു

വരുനതനിനുളള  വനിവനിധ ഏജനസനികേചളക്കുറനിചട്ട്  (ബനി) കചഭാദലത്തനില്  മനനി മറുപടനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കകേരളത്തനില് അമൂല് കമഭാഡല് ഫഭാര്കമഴനിചന്റെ റതീചടയനില്  ചസഭാചചസറനികേള

രൂപതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്   അകഗഭാഫഭാമനികലയ്ക്കുള്ള   സഭാധനങ്ങള  സലാംഭരനിക്കഭാനകവണനി

കേര്ഷകേചരക്കൂടനി പചങടുപനിച്ചുചകേഭാണട്ട് അവരുചടകൂടനി അറനിവുലാം സമ്പത്തുലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാന

കേഴെനിയുന തരത്തനില് ഒരു  സലാംഘഭാടനത്തനികലക്കട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരഭാന കേഴെനിയുകമഭാ എനഭാണട്ട്.

എചന്റെ മണ്ഡലത്തനില് കൃഷനിവകുപനിചന്റെ  പക്കല്  സനി.പനി.സനി.ആര്.ചഎ .-യുചട  36

ഏക്കര്  കകേനഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഫഭാലാം   ഉണട്ട്.  അചതലഭാലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  അവനിചട

അത്തരചമഭാരു കകേനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ? 

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം പറഞ

തൃശ്ശൂരനിചല  ഇഇൗ  സഭാപനലാം  വഭാനനിലയുലാം  കതനുലാം  ഉളചപചടയുള്ള  മൂലലവര്ദനിത

ഉല്പനങ്ങള ഉണഭാക്കഭാനകവണനി ഒരു പഭാര്ക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

കലഭാക്കല്  ചലവല്  ക്ലസ്റ്ററുകേള  കൃഷനിവകുപനിചന്റെ  കനതൃതത്വത്തനിലലാം  കൃഷനിക്കഭാരുചട

കനതൃതത്വത്തനിലലാം നനിരവധനി ഗ്രൂപ്പുകേളവഴെനി ഉല്പനങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുലാം സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം

വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനചമഭാരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പചക്ഷ  അതട്ട്  കുറച്ചു

കൂടനി ശക്തനിചപടുത്തനിചക്കഭാണട്ട്  വനിത്തട്ട് മുതല്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് വചരയുള്ള കേഭാരലങ്ങളനില്

കൃഷനിക്കഭാചര  സഹഭായനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന  ഒരു  കകേനതീകൃത  സലാംഘടനഭാ  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാന

ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  അതനിനുള്ള ചര്ചകേള നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  മനനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം
അകഗഭാ ബസഭാറുകേള സഭാപനിക്കുചമനഭാണട്ട് പറഞതട്ട്.  വളചര ഭഭാവനഭാപൂര്ണമഭായ
ഒരു കേഭാര്ഷനികേ പരനിഷഭാരമഭാണട്ട് അകഗഭാ ബസഭാറുകേള. ചചജവകൃഷനി  നടത്തുനവര്ക്കട്ട്
വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് നഷലാം വരനികേയഭാണട്ട്.  കേകമ്പഭാളത്തനില് അവരുചട ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്
നലഭായമഭായ  വനില  കേനിട്ടുനനില.   കകേഭാസ്റ്റട്ട്  ഓഫട്ട്  ചപ്രഭാഡക്ഷന  വളചര  കൂടുതലഭാണട്ട്.
അതുചകേഭാണഭാണട്ട്  മഭായലാം കചര്ത്തതഭാചണങനിലലാം വനില കുറച്ചു കേനിട്ടുകമ്പഭാള ജനങ്ങള
അതട്ട് വഭാങ്ങുനതട്ട്. ചചജവ ഉല്പഭാദന കമഖലയനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന പചക്കറനികേളുചടയുലാം
പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുചടയുലാം  വനില നനിയനനിക്കഭാന  ഒരു ചചപ്രസട്ട് മഭാകനജുചമന്റെട്ട്  നടത്തഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാചയനട്ട് ബഹുമഭാനചപട  മനനി പരനികശഭാധനിക്കണലാം. 

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  : സര്, ചചജവ ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
ഉല്പഭാദനചചലവട്ട്  കൂടുതലഭാണട്ട്.  ഉല്പഭാദനചചലവട്ട്  കുറച്ചുചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്  ചമക്കചചനകസഷന
കവണനിവരുലാം.  ഇതനിനട്ട് കവണനിവരുന നടതീല് വസ്തുക്കള ഉളചപചട എലഭാ കേഭാരലങ്ങളനിലലാം
ചചലവട്ട് വര്ദനിക്കുലാം. കപഭാളനി ഹഇൗസുകേളനില്  നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന കൃഷനിയുമഭായനി
ബന്ധചപട ഒരു  പ്രശലാം വനിത്തനിചന്റെ വനിലയഭാണട്ട്.   മളടനി  നഭാഷണല് കേമ്പനനികേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന   വനിത്തഭാണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  ഒരു  കുക്കുമ്പറനിചന്റെ   വനിത്തനിനട്ട്
4  രൂപയഭാണട്ട് വനില.  അഗനിക്കളചറല് യൂണനികവഴനിറനി  കപഭാളനിഹഇൗസുകേളക്കകേത്തുള്ള
കൃഷനിക്കുകവണ  വനിത്തുകേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുകവണനിയുളള  ഗകവഷണങ്ങളനില്
ഏര്ചപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട് വനിജയനിചഭാല്  വളചര കുറഞ വനിലയട്ട്  വനിത്തുകേള
ചകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയുലാം. അതുകപഭാചല ചചജവ കൃഷനിക്കട്ട് ആവശലമഭായ നടതീല് വസ്തുക്കള
മുതല് അകഗഭാ ചചജവവളങ്ങളുലാം ചചജവ കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം വചര ഏറവുലാം ചുരുങ്ങനിയ
വനിലയട്ട്  ചകേഭാടുക്കഭാനുലാം ചമക്കചചനകസഷന ചകേഭാണ്ടുവരഭാനുലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  സകപഭാര്കടഭാടു
കൂടനി  മഭാര്ക്കറനില്  ഇടചപടഭാനുലാം  കേഴെനിഞഭാല്  ഇഇൗ  ഉല്പനങ്ങള  വനില  കുറച്ചു
ചകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയുലാം.  പചക്ഷ  തമനിഴഭാടനില്നനിനവരുന  പചക്കറനിയുചടയത്രയുലാം
വനില കുറചട്ട് ചകേഭാടുക്കഭാന ബുദനിമുടഭായനിരനിക്കുലാം.  എങനിലലാം ചപഭാതുചവ ചചജവ ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്
ഡനിമഭാന്റുള്ള  സമയമഭാണട്ട്. മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനില് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് കസഭാങ്ങഭായനി
ഇടചപടഭാല് കൃഷനി ലഭാഭകേരമഭായനി നടത്തഭാന കേഴെനിയുചമനഭാണട്ട് വനിചഭാരനിക്കുനതട്ട്. 

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ചചടസണ് മഭാസ്റ്റര്:   സര്,   ഗുണകമന്മയുളള നടതീല് വസ്തുക്കള
ലഭനിക്കുകേ എനപറയുനതട്ട് കേര്ഷകേരുചട  ഭഭാഗലമഭാണട്ട്.   ഇത്തരലാം ഗുണകമന്മയുള്ള
നടതീല്  വസ്തുക്കള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന   എചന്തെലഭാലാം  മുനകേരുതലകേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
സത്വതീകേരനിചചതനട്ട്   വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  അകതഭാചടഭാപലാം  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേചര
രക്ഷനിക്കഭാനകവണനി നതീര  കൂടനി  അകഗഭാ ബസഭാറുകേളവഴെനി   വനിതരണലാം ചചയഭാനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ ?
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ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, നതീര അതനില് ഉളചപടുനതഭാണട്ട്.  നതീര
ചപഭാതുസഭാപനങ്ങളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  നമ്മുചട യൂണനികവഴനിറനിയുലാം   വനി.എഫട്ട്.
പനി.സനി.ചകേ.  ഉളചപചടയുള്ള  സഭാപനങ്ങളുലാം  കൃഷനി  വകുപ്പുലാം  നടതീല്  വസ്തുക്കള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്.  ഇതട്ട് വനികകേനതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ഗുണകമന്മയുള്ള നടതീല്വസ്തുക്കള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള   പരനിശതീലനലാം   കൃഷനിക്കഭാര്ക്കു   ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണട്ട്  കബഭാക്കട്ട്
തലത്തനിലള്ള അകഗഭാ സര്വതീസട്ട് ചസന്റെറുകേളവഴെനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ഗുണകമന്മയുളള
നടതീല് വസ്തുക്കള ശഭാസതീയമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഒരുക്കുനണട്ട്.  അകതഭാചടഭാപലാം നമ്മുചട സര്വകേലഭാശഭാലയുചട തചന കകേനങ്ങളവഴെനി
നടതീല് ഉല്പനങ്ങള ഉണഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  അതനിനട്ട് ഇചന്റെന്റെട്ട് ചകേഭാടുത്തു കേഴെനിഞഭാല്
എത്രകവണചമങനിലലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന തയഭാറഭാചണനട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല പറഞനിട്ടുണട്ട്.
അതനിനനുസൃതമഭായനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി:  സര്,  ജനിലകേളകതഭാറുലാം  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള
സഭാപനിക്കുകേ  എനതട്ട്  കേര്ഷകേനട്ട്  നല്കുന  ഏറവുലാം  വലനിയ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
തചനയഭാണട്ട്. പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില്  കൃഷനി ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനിചന്റെ കനതൃതത്വത്തനിലള്ള
പഴെയ  ചകേടനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട്   കൃഷനി  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ചനല്ലുചമഭാചക്ക   സൂക്ഷനിക്കുനതട്ട്.
അചതഭാചക്ക വളചര പഴെകേനിയതുലാം ഉപകയഭാഗശൂനലവുമഭായനിട്ടുള്ളവയഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട് പകേരലാം
സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുകമഭാ;  ഭക്ഷലസുരക്ഷ  ഒരു  പരനിധനിവചരചയങനിലലാം  ഉറപഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുകമഭാ;  അതനിനട്ട്  ഏചതഭാചക്ക  തരത്തനില്  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേളക്കട്ട്
സഹഭായനിക്കഭാനഭാകുചമനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  കൃഷനിവകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള
കൃഷനിഭവനുകേള  സഖഭാവട്ട്  വനി.  വനി.  രഭാഘവന  കൃഷനിമനനിയഭായനിരനിക്കുന  കേഭാലത്തട്ട്
ആരലാംഭനിചതഭാണട്ട്.  അചതഭാരു  വലനിയ  വനിപ്ലവമഭായനിരുന.  അതനിനുകശഷലാം  നമ്മുചട
കൃഷനിഭവനുകേചള  അകഗഭാക്ലനിനനിക്കുകേളഭാക്കഭാനകവണനി  കേഴെനിഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് ചനില തതീരുമഭാനങ്ങളുണഭായനി.  118  സലത്തട്ട്  അകഗഭാക്ലനിനനിക്കുകേള ആരലാംഭനിച്ചു.
പചക്ഷ  അതനില്  34  ക്ലനിനനിക്കുകേള  വളചര  സജതീവമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
ചകേഭാണനിരനിക്കുനചവനഭാണട്ട് ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്. ഇത്തവണ പ്ലഭാന്റെട്ട് ചഹല്ത്തട്ട്
ക്ലനിനനിക്കുകേള  എന  നനിലയനില്  200  ക്ലനിനനിക്കുകേള  അകഗഭാ  ക്ലനിനനിക്കുകേളഭായനി
ഉയര്ത്തഭാനുലാം അവനിചട മണട്ട് പരനികശഭാധനയുളചപചടയുള്ള എലഭാവനിധത്തനിലള്ള സഇൗകേരലങ്ങളുലാം
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന  ക്ലനിനനിക്കട്ട്  രൂപത്തനികലയട്ട്  നമ്മുചട  കൃഷനിഭവനുകേചള
വളര്ത്തനിചയടുക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില് ഇതട്ട്  500  ക്ലനിനനിക്കുകേളനികലക്കട്ട്
വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  അങ്ങചന  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ ആളുകേളക്കുലാം  അടഭാകതീവഭായ  സഭാപനമഭായനി  കൃഷനിഭവനുകേചള
മഭാറഭാനുലാം അതനിചന ആധുനനികേവത്ക്കരനിക്കഭാനുലാം കവണനിയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്,  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേളവഴെനി  കേഭാര്ഷനികേ
ഉല്പനങ്ങളുലാം വനില്പനയഭായനി ഒരുക്കുചമനട്ട് പറഞ.  നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇകപഭാഴെചത്ത
പ്രശലാം  ചനില പ്രകതലകേ കകേനങ്ങളനില്  വളചര കൂടുതല് പചക്കറനികേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
എനതഭാണട്ട്.  അവ സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം വനിതരണലാം  ചചയഭാനുലാം  ശതീതതീകേരനിചട്ട് വയഭാനുമുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  കവണത്രയനില.  അതുചകേഭാണട്ട് കകേടുകൂടഭാചത ഇതട്ട് സൂക്ഷനിക്കുവഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള അടനിയന്തെരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം  പറഞ
കേഭാരലലാം വളചര ശരനിയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാഴെചത്ത ഏറവുലാം പ്രധഭാന പ്രശലാം  ചനില ഉല്പനങ്ങള
ചനില സലങ്ങളനില്  കൂടുതലഭായനി ഉണഭാകുനചവനതഭാണട്ട്.   പഭാലക്കഭാടട്ട്  കപഭാലളള
ജനിലകേളനില് പഭാവയ വനകതഭാതനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.  എനഭാല് അതട്ട് മറട്ട് സലങ്ങളനില്
എത്തനിക്കഭാന കേഴെനിയുനനില. വടവട, കേഭാന്തെല്ലൂര് കപഭാചലയുള്ള സലങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
ഉല്പനങ്ങള   ചതീഞകപഭാകുലാം  എനള്ളതുചകേഭാണട്ട്   സലാംഭരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുനനില.
അതുചകേഭാണട്ട് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിചപടുത്തുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഫതീസനിലാംഗട്ട്
യൂണനിറ്റുകേള   പ്രധഭാനചപട   5  കഹഭാടട്ട്  കസഭാട്ടുകേള  കകേനതീകേരനിചട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആകലഭാചനിക്കുനണട്ട്.  കൃഷനിക്കഭാര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ഉല്പനങ്ങള
സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം  അവര്ക്കട്ട്  നലഭായമഭായ  വനില  കേനിടഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിച്ചു  ചകേഭാണഭാണട്ട്
ഇവ  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുനതട്ട്.   മൂനഭാറനില്   ആരലാംഭനിച   യൂണനിറട്ട്  കവണത്ര
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതുചകേഭാണട്ട് അതട്ട് ശക്തനിചപടുത്തഭാനുള്ള തതീരുമഭാനവുചമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  വതീണ്ടുലാം
അതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ:  സര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കവകങ്ങരനിയനില്
ചനല്കൃഷനി ചചയനിരുന  40  ഏക്കര് വയലനില് യൂകറഭാപലന യൂണനിയചന്റെ സഹഭായകത്തഭാടു
കൂടനി കേഭാര്ഷനികേ വനിപണന കകേനലാം സഭാപനിച്ചു. ആ കകേനത്തനില്  നഭാമമഭാത്രമഭായ, ഒരു
പ്രകയഭാജനവുമനിലഭാത്ത പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട്  നടക്കുനതട്ട്. അവനിചട  നല  ഒരു മഭാതൃകേഭാ
കൃഷനികത്തഭാടവുലാം വനിപണനകകേനവുലാം സഭാപനിചട്ട് അതട്ട് പ്രകയഭാജനചപടുത്തുകമഭാ;  ഇനട്ട്
ഇഇൗ  സലലാം  കേലലഭാണങ്ങളക്കുലാം  നഴറനിക്കഭാര്ക്കുലാം  മറ്റുലാം  വഭാടകേയട്ട്  ചകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്
ചചയ്യുനതട്ട്.  കൃഷനിക്കട്ട്  എനപറഞട്ട്  വഭാങ്ങനിയനിടട്ട്  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  ഒരു
പ്രവര്ത്തനവുലാം  നടക്കുനനില.  അതട്ട് പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് 64 ഫഭാമുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   അതനില്ത്തചന ഒരുപഭാടട്ട്  ഏരനിയകേള തരനിശഭായനി കവണത്ര
ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാചത  കേനിടക്കുനണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു  മഭാസ്റ്റര്  പ്ലഭാന
തയഭാറഭാക്കുനണട്ട്.  കൃഷനിമനനി  എന  നനിലയനില്  25-ാം  തതീയതനി  കവകങ്ങരനി
ഉളചപചടയുള്ള  സലങ്ങളനില്  കപഭാകുനണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  പറഞതു
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കപഭാചല അവനിചട  യൂകറഭാപലന യൂണനിയചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട  ആരലാംഭനിച മഭാര്ക്കറട്ട്
പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കകേരള  അഗനികേളചറല്
യൂണനികവഴനിറനിക്കട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  കകേനലാം  ഇലഭാത്തതട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്
കവകങ്ങരനി കകേനതീകേരനിചട്ട്  അഗനികേളചറല്  യൂണനികവഴനിറനിയുചട  ഒരു  പ്രധഭാനചപട
ചസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.       

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  സര്,  വലനിയ സബ്സനിഡനി  നല്കേനിചക്കഭാണഭാണട്ട്
കപഭാളനിഹഇൗസുകേള  സഭാപനിക്കുനതട്ട്.  എനഭാല്  ഇഇൗ  കപഭാളനിഹഇൗസുകേളനില്
നനിനത്പഭാദനിപനിക്കചപടുന  വനിത്തുകേളുചട  ആദഭായലാം  ചകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം  ഇതനിചന
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി നനിലനനിര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന കേര്ഷകേനട്ട് സഭാധനിക്കഭാത്ത അവസ
ഇകപഭാഴുണട്ട്.  അതനിനട്ട്  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം  ഗുണകമന്മയുള്ളതുലാം  അതലല്പഭാദന
കശഷനിയുള്ളതുമഭായ  വനിത്തുകേളനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്
നനിനഭാണട്ട് ഇവനിചട വനിത്തുകേള ചകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്. ഗുണകമന്മയുള്ള വനിത്തുകേള വനികദശ
രഭാജലങ്ങളനില് നനിനലാം ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള അവസരലാം ഉണഭാക്കുകമഭാ; ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
തചന അതട്ട് വനിതരണലാം ചചയ്യുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  കപഭാളനിഹഇൗസുകേളുചട  കേഭാരലത്തനില്
അകദ്ദേഹലാം  പറഞതട്ട്  വളചര  ശരനിയഭാണട്ട്.  കപഭാളനിഹഇൗസുകേളനില്  ലനികേത്വനിഡട്ട്
ചഫര്ടനിചചലസറഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. അതനിനട്ട് വലനിയ വനിലയഭാണട്ട്.
അതനിനഭാല്  ഉത്പഭാദനചചലവട്ട്  കൂടുതലഭാണട്ട്.  പരഭാഗണലാം  തടഞട്ട്  പ്രകതലകേമഭായനി
ഉണഭാക്കുന വനിത്തുകേളഭാണട്ട് അവര് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  ഇന്തെലയനില് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതട്ട്
വളചര  കുറവഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  കേര്ണഭാടകേയനിചല  യൂണനികവഴനിറനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന
വനിത്തുകേളുണട്ട്.  കകേരള  അഗനികേളചറല്  യൂണനികവഴനിറനി  ചവള്ളരനിയുചട  വനിത്തട്ട്
അടുത്തവര്ഷലാം മുതല് വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിചടത്തചന ഗകവഷണലാം
നടത്തനി നമ്മുചട കപഭാളനിഹഇൗസുകേളക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായനിട്ടുള്ള വനിത്തുകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന
അഗനികേളചറല് യൂണനികവഴനിറനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്. ഗകവഷണത്തനിനഭാവശലമഭായ
ഫണട്ട് സലാംസഭാന കൃഷനിവകുപട്ട്  നല്കേഭാചമനലാം പറയുകേയുണഭായനിട്ടുണട്ട്. കൃഷനിവകുപ്പുലാം
അഗനികേളചറല് യൂണനികവഴനിറനിയുലാം ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ധഭാരണയനില് എത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനിചന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  നമുക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  വനിത്തുകേള  ഏറവുലാം  കുറഞ
വനിലയട്ട് കേനിടഭാനകവണ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സബ്സനിഡനി ചകേഭാടുത്തതു
ചകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം കേഭാരലമനില.  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ പരനിശതീലനലാം ചകേഭാടുക്കഭാചത
കപഭായതുചകേഭാണഭാണട്ട്  നമ്മേള  ഏല്പനിച  1138  കപഭാളനിഹഇൗസുകേളനില്  പലതുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാചത  കപഭായനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  മതനിയഭായ
ശഭാസതീയ  പരനിശതീലനലാം  ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണട്ട്  അതട്ട്  റതീവഭാമ്പട്ട്  ചചയഭാനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.
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ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി:  സര്, ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട് ടൂറനിസ്റ്റുകേള കേടനകപഭാകുന
ചഭാലക്കുടനി,  അതനിരപനിള്ളനി  കറഭാഡനികനഭാടട്ട്  കചര്നകേനിടക്കുന  അകഗഭാ  റനിസര്ചട്ട്
കസ്റ്റഷന വകേ സലത്തുലാം കേഭാറനില് ബതീഡട്ട് ഫഭാലാം വകേ സലത്തുലാം ഫഭാലാം ടൂറനിസവുലാം
വനിപണനകകേനങ്ങളുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഏചറ  സഭാധലതയുള്ളകേഭാരലലാം  അങ്ങയുചട
ശദയനില്ചപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.  എചന്റെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്ചപട അതനിരപനിള്ളനി
പഞഭായത്തനിചല പ്ലഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷന വകേ സലചത്ത എണപനകത്തഭാടത്തനില്
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന എണക്കുരു സലാംസ്കരനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള അവനിചടയനില.
അതട്ട്  സലാംസ്കരനിക്കുനതട്ട്  ചകേഭാലലാം  ജനിലയനിചല  അഞലനില്  ചകേഭാണ്ടുകപഭായനിടഭാണട്ട്.
ഇതുമൂലലാം  വളചരകയചറ  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷലാം  ഉണഭാകുകേയഭാണട്ട്.  അതനിരപനിള്ളനി
പഞഭായത്തനിചല എണപനകത്തഭാടത്തനില് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന എണക്കുരു സലാംസ്കരനിക്കുനതനിനട്ട്
അവനിചടത്തചന ഒരു ഫഭാകറനി ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  പറഞതു
കപഭാചല തുമ്പൂര്മൂഴെനിയനിലഭാണട്ട് പ്ലഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷചന്റെ എണപനകത്തഭാടമുള്ളതട്ട്.
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അവനിചട  എണപനക്കുരു സലാംസ്കരണ
യൂണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.  ഇകപഭാള  സലാംസ്കരനിക്കുനതനിനഭായനി
പുനലൂരനില് ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേണലാം. അതുകപഭാചല ഇതനിചന്റെ ഫ്രൂടട്ട്  24 മണനിക്കൂറനിനകേത്തട്ട്
സലത്തട്ട്  എത്തനിചനിചലങനില്  അതനിചന്റെ  കേത്വഭാളനിറനി  നഷചപടുചമനള്ളതുചകേഭാണട്ട്
ഇവനിചട  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന  പലതുലാം  ഡഭാകമജഭായനികപഭാകുനചവന  പരഭാതനിയുമുണട്ട്.
ഇവനിചടത്തചന ഒരു യൂണനിറട്ട് ഉണഭാക്കനിക്കഴെനിഞഭാല് അതട്ട് ലഭാഭകേരമഭായനി നടത്തഭാലാം
എനട്ട് നനിര്കദ്ദേശമുള്ള സഭാഹചരലത്തനില് അവനിചട ഒരു യൂണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിചന
കുറനിചട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആകലഭാചനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  അതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.    

ശതീ  .   അനനില് അക്കര: സര്, ഇനട്ട് ചചജവകേര്ഷകേര് കനരനിടുന  പ്രധഭാന പ്രശലാം
കൃഷനിചചയ്യുനതനിനു വനിഷമനിലഭാത്ത വനിത്തട്ട്  കേനിടഭാനനില എനതഭാണട്ട്.   വലഭാപകേമഭായ
രതീതനിയനില്  ചപസ്റ്റനിചചസഡട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ടതീറട്ട്  ചചയ  വനിത്തുകേളഭാണട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയനില്നനിനലാം  ഇന്റെര്നഭാഷണല് കേമ്പനനികേളനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുനതട്ട്.
ആ  വനിത്തട്ട്  കേഴുകേനിയഭാണട്ട്  ചചജവകേര്ഷകേര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്
അതനിചന്റെ  ഉത്പനത്തനിചന  ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്  കപ്രഭാഡകട്ട്  എനപറയഭാന  കേഴെനിയനില.
ശഭാസതീയമഭായ  രതീതനിയനില്  പരനികശഭാധനിചഭാല്  അതനിനുള്ളനില്   വനിഷലാം  കേഭാണഭാന
കേഴെനിയുലാം.  ചചജവകൃഷനിക്കഭാചര സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം വനിഷമനിലഭാത്ത വനിത്തട്ട് കേനിട്ടുകേ
എനതഭാണട്ട്  പ്രധഭാനലാം.  വനിഷമനിലഭാത്ത  പചക്കറനി  കേനിടഭാന  ബുദനിമുടനില.  പകക്ഷ,
വനിഷമനിലഭാത്ത വനിത്തട്ട് കേനിടഭാന പ്രയഭാസമഭാണട്ട്. അതട്ട് അകഗഭാ ബസഭാര്വഴെനി കേനിടഭാനുള്ള
സഭാഹചരലലാം ഉണഭാക്കുകമഭാ?     
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ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  കപഭാളനിഹഇൗസനിനകേത്തട്ട് നടക്കുനതട്ട്

ഓര്ഗഭാനനികേട്ട് ആചണനട്ട് പറയഭാന കേഴെനിയനില.  വണ്ടുകേകളഭാ പൂമ്പഭാറകേകളഭാ ചനിത്രശലഭങ്ങകളഭാ

ഒനലാം കേടക്കഭാത്ത രതീതനിയനിലഭാണട്ട് കപഭാളനിഹഇൗസുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്. അതനിനകേത്തട്ട്

കപഭാളനികനഷന തടഞ വനിത്തുകേളഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്. ചവള്ളരനിയുചട ചപണ്പൂ

മഭാത്രകമ ഉണഭാകുനള,  ആണ്പൂവട്ട് ഉണഭാകുനനില.  ആ രതീതനിയനില് മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള

വനിത്തഭാണട്ട്  അതനിനകേത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്  എന

കേണ്ചസപ്റനികനഭാടട്ട് അചതത്രമഭാത്രലാം കയഭാജനിക്കുന്നൂചവനട്ട് അറനിയനില. ശതീ. അനനില്

അക്കര  ചചജവകൃഷനി  ചചയ്തുചകേഭാണനിരനിക്കുന  ഒരഭാളഭായതു  ചകേഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്

അറനിയഭാവുന കേഭാരലമഭാണട്ട്. കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലചയ ചകേഭാണട്ട് നമുക്കഭാവശലമഭായ

നമ്മുചട തചന വനിത്തുകേള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകേ എനള്ളതഭാണട്ട് ഒരു മഭാര്ഗ്ഗലാം.   കകേരളത്തനിചന്റെ

ആവശലകേതചയ  മുനനനിര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടുള്ള  ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്   ഇടചപടണചമന

നനിര്കദ്ദേശലാം  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയട്ട്  ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.   ഇകപഭാള  കേഭാര്ഷനികേ

സര്വകേലഭാശഭാല  ചചയ്യുന  പല  ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കകേരളത്തനിചന്റെ

ആവശലകേതചയ മഭാത്രലാം കനഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുള്ളതല.  മറട്ട് പല തഭാല്പരലങ്ങളുലാം വച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള

ഗകവഷണങ്ങള  അവനിചട  നടക്കുനണട്ട്.  കകേരളത്തനിചന്റെ  ആവശലകേതചയ

കകേനതീകേരനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള ഗകവഷണങ്ങള നടത്തഭാന  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല

മുതനിര്നഭാല് അതനിചന്റെ ഫലമഭായനി  പല കനടങ്ങളുലാം കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുണഭാകുലാം.   

ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി:  സര്,  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കഭാവശലമഭായ  പമ്പട്ട്ചസറട്ട്,  ചകേഭായട്ട്

യനലാം  മുതലഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  അകഗഭാ  ബസഭാര്  മുഖഭാന്തെനിരലാം

സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി വനിതരണലാം ചചയഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള

ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങള ഉളചപചടയുള്ളവ അകഗഭാ ബസഭാറനിലൂചട

ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  മഭാത്രമല  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനള്ള

ഏറവുലാം  പുതനിയ  ഉത്പനങ്ങളുലാം  അവനിചട  വനില്പനയട്ട്  വയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

പദതനിയുചട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി  ചകേഭാടുക്കുനതട്ട്.

അകഗഭാ  ബസഭാറനില്നനിനട്ട്  സബ്സനിഡനി  കററനില്  ചകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയനില.  പകക്ഷ

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനത്തനിനു  ചകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയഭാവുനത്രയുലാം

വനിലക്കുറചട്ട്  അകഗഭാ  ബസഭാറനിലൂചട  ചകേഭാടുക്കഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  
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കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട്:  സര്,  ഇടനനിലക്കഭാരുചട  ചൂഷണത്തനില്നനിനട്ട്
കൃഷനിക്കഭാചര രക്ഷനിക്കഭാനകവണനിയനിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണട്ട് മുനഗണന നല്കകേണതട്ട്.
എചന്റെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലലാം പൂഞഭാര് ഉളചപചടയുള്ള കമഖലയനിലലാം  'ഹരനിത
ചചമത്രനി' എന കപരനില് കേര്ഷകേ വനിപണനികേള വളചര സജതീവമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ആദരണതീയനഭായ  ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയുചട മണ്ഡലത്തനില് പചക്കറനി കൂടുതലഭായനി
കൃഷനിചചയ സമയത്തട്ട്  എടുക്കഭാനഭാളനിചലനപറഞട്ട് അകദ്ദേഹലാം ചഫയ്സട്ട് ബുക്കനില്
കപഭാസ്റ്റട്ട്  ചചയകപഭാള  ഞഭാനകദ്ദേഹവുമഭായനി  ബന്ധചപടുകേയുലാം  അതനിചന്റെ  ഫലമഭായനി
ഇകപഭാള  അവനിചടനനിനട്ട്  കൃതലമഭായനി  കേഭാഞനിരപള്ളനിയനില് സഭാധനങ്ങള എത്തുകേയുലാം
ചചയ്യുനണട്ട്.  കൃഷനിക്കഭാരുചട  ഒരു  കൂടഭായ്മയഭായനിടഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  നടത്തുനതട്ട്.  22-ാം
തതീയതനി ബഹുമഭാനചപട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി അവനിചട ഒരു ചടങ്ങനില് പചങടുക്കുനണട്ട്.
കൃഷനിക്കഭാരുചട  ഇഇൗ  കൂടഭായ്മചയ   സകപഭാര്ടട്ട്  ചചയഭാന  ആരുലാം  ഇല  എനതഭാണട്ട്
വനിഷയലാം.  സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെനില്നനിനട്ട്  ഇത്തരലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വനിപണനികേളക്കട്ട്
കേമ്പന്യൂടര് ഉളചപചടയുള്ള അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്: സര്, കൃഷനിക്കഭാര് മുനകേചയടുത്തട്ട്  വളചര നല
നനിലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഇതുകപഭാലള്ള  സലാംഘങ്ങളുണട്ട്.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
പൂര്ണമഭായ  സകപഭാര്ടട്ട്  ഇചലങനില്ത്തചന  നനഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഒരുപഭാടട്ട്
സലാംഘങ്ങളുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കലഭാക്കല്  സകപഭാര്ട്ടുണട്ട്.  ഈ
സഭാപനങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങചള ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം അതനിനഭാവശലമഭായ അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള  നല്കേഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിചപടുത്തഭാനുമഭാണട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതുകപഭാചല കൃഷനിക്കഭാര്  മുനകേചയടുത്തട്ട്  ആരലാംഭനിച
എലഭാ പ്രസഭാനങ്ങളക്കുലാം അടനിസഭാനസഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  നല്കുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് സനദമഭാണട്ട്.  അതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്: സര്, ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിചല ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടവുലാം ജനിലഭാ

സതീഡട്ട് ഫഭാമുലാം എചന്റെ മണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ അഞട്ട് വര്ഷക്കഭാലത്തനിനനിടയനില്  ഈ

ജനിലഭാ കൃഷനികത്തഭാടചത്ത തകേര്ക്കഭാന മൂനതവണ ശമമുണഭായനി. ജനിലയനിചല മുഴുവന

മഭാലനിനലങ്ങളുലാം ചകേഭാണ്ടുവനട്ട് നനികക്ഷപനിക്കുന ഒരു മഭാലനിനല നനികക്ഷപ കകേനമഭാക്കനി

അതനിചന  മഭാറഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ  കേഭാലഘടത്തനില്  അങ്ങചന

ഉണഭാകേഭാന  പഭാടുകണഭാചയനട്ട്  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  തതീരുമഭാനനിക്കണലാം.  ഈ  ജനിലഭാ

കൃഷനികത്തഭാടത്തനിലഭാണട്ട്  അകഗഭാ  ലറസട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതട്ട്
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അവനിചടത്തചന  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കണലാം.  ഏകേകദശലാം

അനപകതഭാളലാം  സത്വതന കേഭാര്ഷനികേ ക്ലബുകേള അവനിചട പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   ഈ

കൃഷനികത്തഭാടലാം  കകേനതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  അകഗഭാ  ബസഭാര്  ആരലാംഭനിചട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ

ക്ലബുകേളക്കഭാവശലമഭായ സഹഭായലാം ചചയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികൂടനി സത്വതീകേരനിക്കണലാം. 

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  അവനിചടയുള്ള  കൃഷനികത്തഭാടചത്ത

സലാംബന്ധനിചട്ട് കനരചത്ത ചനില വനിവഭാദങ്ങളുണഭായനിരുന. ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം കൃഷനി

വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലള്ള കൃഷനികത്തഭാടചത്ത മറഭാവശലങ്ങളക്കുകവണനി വനിട്ടുചകേഭാടുക്കുന

പ്രശമനില.  അതട്ട് സജതീവ കകേനമഭാക്കനി മഭാറഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലാം.

ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  ആ  കൃഷനികത്തഭാടചത്ത  മഭാതൃകേഭാ

കൃഷനികത്തഭാടമഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനഭാവശലമഭായ പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുലാം.  അകഗഭാ പഭാര്ക്കുകേള

ആരലാംഭനിക്കഭാന ഏറവുലാം ഉചനിതമഭായ സലലാം ആലപ്പുഴെ ജനിലയഭാചണനട്ട് ബഹുമഭാനചപട

അലാംഗലാം  എഴുതനിത്തനനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  പരനിഗണനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട്: സര്, അകഗഭാ ബസഭാറുമഭായനി ബന്ധചപട  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

കപഭാളനിസനി കേര്ഷകേചര സലാംബന്ധനിചട്ട് വളചര ഗുണകേരമഭാണട്ട്.  അവര് ഈ കപഭാളനിസനിചയ

സത്വഭാഗതലാം ചചയ്യുകേയഭാണട്ട്. ഇവനിചട  കഡഭാ. എന. ജയരഭാജനിചന്റെ  കചഭാദലത്തനിനട്ട് അങ്ങട്ട്

ഉത്തരലാം നല്കേനിയകപഭാള അതട്ട് പൂര്ണമഭായനിരുനനില.  അതുചകേഭാണഭാണട്ട് ഞഭാന ഇതനില്

ഇടചപടതട്ട്.  ഇകപഭാള കേനിഴെക്കന കമഖലയനില് കേര്ഷകേര് തചന ഇതുകപഭാചലയുള്ള

മഭാര്ക്കറട്ട് തുടങ്ങുകേയുലാം സഭാധനങ്ങള അവനിചട കലലലാം ചചയട്ട് ചകേഭാടുക്കുകേയുമഭാണട്ട്. ആ

കലലത്തനില്  മനിനനിമലാം  വനില  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഭാധനങ്ങള  മനിചലാം  വരുനതനിലൂചട

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നഷലാം  സലാംഭവനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  മനിചലാംവരുന  സഭാധനങ്ങള

ചചലവഴെനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാചത  കേര്ഷകേര്  ബുദനിമുട്ടുകേയഭാണട്ട്.  നഷലാം  അവര്തചന

വതീതനിചട്ട്  ചകേഭാടുക്കുനചണങനിലലാം  അതട്ട്  എത്രനഭാള  ചകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം;

ആയതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം മഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കട്ട് പ്രകതലകേമഭായ സഹഭായലാം ചചയട്ട് കേര്ഷകേചര

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം  അതട്ട്  വലഭാപകേമഭാക്കഭാനുമുള്ള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാന

ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കണചമനട്ട്
പറയുകമ്പഭാഴുള്ള ഏറവുലാം പ്രധഭാനചപട പ്രശലാം അതനിചന്റെ മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് ആണട്ട്.  ഇവനിചട
കൃഷനി വകുപനിനട്ട് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.  കൂടഭാചത അഗനിക്കളചറല് യൂണനികവഴനിറനിക്കട്ട്
ഒരു  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  ചസക്ഷനുമുണട്ട്.  പകക്ഷ  ഇചതഭാനലാം  ആകതീവല.  അതുചകേഭാണട്ട്
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ആദലലാം  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചചയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനചത്ത
ശക്തനിചപടുത്തുകേ  എനതഭാണട്ട്.  അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എവനിചടചയലഭാലാം  ഏചതലഭാലാം
ഉല്പനങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുചമനതനിചനക്കുറനിചട്ട്  മുനകൂടനി  മനസനിലഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന രതീതനിയനിലള്ള ഒരു സനിസ്റ്റലാം വനികേസനിപനിചചടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  എവനിചടചയലഭാലാം
ഏചതലഭാലാം  ഉല്പനങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കചപടനിട്ടുണട്ട്,  ഓകരഭാ മഭാര്ക്കറനിലമുള്ള കററട്ട്
തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് അറനിയഭാന സഭാധനിക്കുന കകേനതീകൃതമഭായ ഒരു സനിസ്റ്റലാം
ഇവനിചട  വനികേസനിപനിചചടുത്തഭാല്  മഭാത്രകമ  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  സൂചനിപനിച
കേഭാരലത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം ഉണഭാക്കനിചയടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.  തമനിഴ് നഭാടനില് ഇതട്ട്
വളചര നല രതീതനിയനില് നടക്കുനണട്ട്. കകേരളലാം ഇതട്ട് മഭാതൃകേയഭായനി സത്വതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
ആ  രതീതനിയനിലള്ള  ഒരു  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിചപടുത്തനിചക്കഭാണട്ട്  ഈ
പ്രശത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  

പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് തനതട്ട് വരുമഭാനലാം കേചണത്തഭാന പദതനി

2(*272) ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന:
ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന:
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട്:
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  തഭാചഴെക്കഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനതട്ട് വരുമഭാന കസഭാതസ്സുകേള കേചണത്തുനതനില് സലാംസഭാനചത്ത 60
ശതമഭാനലാം  പഞഭായത്തുകേളുലാം  പരഭാജയചപട്ടുചവന  ചസന്റെര്  കഫഭാര്  പബനികേട്ട്
കപഭാളനിസനി റനിസര്ചനിചന്റെ പഠനലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനികുതനി  നനികുതനികയതര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട  തനതട്ട്  തുകേ  കേചണത്തഭാന
പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് കേഴെനിയുന വനിധത്തനിലള്ള പദതനികേള തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ): സര്, 

(എ)  കഡഭാ.  മഭാര്ടനിന പഭാടനികേട്ട് കനതൃതത്വലാം നല്കുന ചസന്റെര് കഫഭാര് പബനികേട്ട്
കപഭാളനിസനി  റനിസര്ചട്ട്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല അഞട്ട് പഞഭായത്തുകേചള അടനിസഭാനമഭാക്കനി
നടത്തനിയ  പഠനലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  നമ്മുചട  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചട  തനതട്ട്
വരുമഭാനവുലാം  അതുകപഭാചലതചന  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനവുലാം  കുറഞവരുന
എനതഭാണട്ട് ആ പഠനത്തനില് പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്.  
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(ബനി)  നനികുതനി,  നനികുതനികയതര വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിചട്ട്  തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങചള ശക്തമഭാക്കുവഭാന നനിരവധനി പദതനികേള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മുനനിലണട്ട്.
വസ്തു നനികുതനി കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുകേ,  പരസല നനികുതനി പനിരനിചചടുക്കുകേ,
നനികുതനി  കുടനിശനികേ  ഇലഭാതഭാക്കുകേ,  ലലസനസട്ട്  ഫതീസുകേള  കേഭാലഭാനുസൃതലാം
ഉയര്ത്തുകേ  എനനിങ്ങചനയുള്ള വനിവനിധ  ചപ്രഭാകപഭാസലകേള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  മുനനില്
വനനിട്ടുണട്ട്.  അവകയയുലാം  അവയുചട  സഭാധലതകേകളയുലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
പഠനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  സര്,  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ലലസനസട്ട് ഫതീ
ഏര്ചപടുത്തഭാവുന സഭാപനങ്ങളുചട ലനിസ്റ്റട്ട്  രണട്ട്  പതനിറഭാണ്ടുകേളക്കുമുമ്പട്ട് തയഭാറഭാക്കചപടതഭാണട്ട്.
1994-ല്  തയഭാറഭാക്കനിയ  ഈ  ലനിസ്റ്റനില്  185  സഭാപനങ്ങളുണട്ട്.  എനഭാല്  പുതനിയ
കേഭാലഘടത്തനില്  രൂപചപട  കവബനിഡ്ജട്ട്,  ഇന്റെര്ചനറട്ട്  കേകഫ  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങചളഭാനലാം
ഇതനില്  ഇല.  ഇതനിചനലഭാലാം  പുതനിയ  സഭാബട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ലലസനസട്ട്  ഫതീ
ഏര്ചപടുത്തണലാം.  അകതഭാചടഭാപലാംതചന കേത്വഭാറനി, ക്രഷര് തുടങ്ങനിയവയട്ട് പ്രതനിവര്ഷലാം
പത്തട്ട്  രൂപ  മുതല്  നഭാലഭായനിരലാം  രൂപവചര  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലലസനസട്ട്  ഫതീ.   ഇതട്ട്
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കണലാം.  അകതഭാചടഭാപലാം  അവനിചടനനിനട്ട്  ഖനനലാം
ചചയ്ചതടുക്കുന വസ്തുക്കളക്കട്ട് റവനന്യൂ വകുപട്ട്  ഏര്ചപടുത്തുന കറഭായല്റനി ഫതീസനിചന്റെ
ഒരു പങട്ട് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് അനുവദനിക്കഭാന കേഴെനിയനികല എനതഭാണട്ട് എചന്റെ
സലാംശയലാം. 

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  പഞഭായത്തുകേളുചട  തനതട്ട്  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ നടപടനികേളുണഭായനിചലങനില് നമ്മുചട തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള വലഭാചത്തഭാരു സലാംഭനഭാവസയനികലക്കട്ട് കപഭാകുലാം. നനിലവനില് അറുപതട്ട്
ശതമഭാനലാം പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം ഓണ് ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലദനലാംദനിന ചചലവുകേള
കപഭാലലാം  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  അവസയഭാണുള്ളതട്ട്.  അതുകപഭാചലത്തചന
ഇരുപത്തനിയഞട്ട് ശതമഭാനലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം ഈ ഗണത്തനില് വരുനവയഭാണട്ട്.
ഓണ് ഫണ്ടുകേള വര്ദനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുമഭാത്രകമ  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങചള
ശക്തമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കൂ.  ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം സൂചനിപനിചതുകപഭാചല ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
ലലസനസട്ട്  ഫതീ  ഏര്ചപടുത്തഭാവുന  സഭാപനങ്ങളുചട  ലനിസ്റ്റട്ട്  1994-ല്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. പുതനിയ കേഭാലഘടത്തനില് രൂപലാംചകേഭാണ സഭാപനങ്ങചളക്കൂടനി
നനികുതനി  നല്കേഭാനുള്ള സഭാപനങ്ങളുചട  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളചപടുത്തുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഗഇൗരവപൂര്വലാം  ആകലഭാചനിക്കുലാം.   തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട
ഓണ്  ഫണട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം   ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഭഭാരമഭാകേഭാത്തവനിധലാം  ഇതട്ട്
പ്രകയഭാഗവല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് മുന്തെനിയ പരനിഗണന നല്കുലാം.  
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ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  സര്,  മഭാകനിമലാം  2,500  രൂപയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
ചപ്രഭാഫഷണല് ടഭാകഭായനി വഭാങ്ങനിചക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. യു.ഡനി.ക്ലര്ക്കട്ട് അടയ്ക്കുന തുകേ
തചനയഭാണട്ട് ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട് രൂപ ശമ്പളലാം വഭാങ്ങുന മറട്ട് ഉനത ഉകദലഭാഗസരുലാം
ഇകപഭാള അടയ്ക്കുനതട്ട്.  ഭരണഘടനയുചട പനിനബലത്തനില് തുടരുന ഈ അശഭാസതീയത
പരനിഹരനിക്കഭാന ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പരനിശമലാം നടത്തുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  നനിലവനില് ചപ്രഭാഫഷണല് ടഭാകട്ട് പനിരനിക്കുനതട്ട്
കകേന നനിയമത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്. ചപ്രഭാഫഷണല് ടഭാകട്ട് മഭാകനിമലാം 2,500
രൂപകയ  പഭാടുളചവനട്ട്  കകേനനനിയമത്തനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ശതീ.  ചകേ.ഡനി.
പ്രകസനന  സൂചനിപനിചതട്ട്  വളചര  ശരനിയഭായനിട്ടുള്ള  കേഭാരലമഭാണട്ട്.   ചചറനിയ  ശമ്പളലാം
വഭാങ്ങുന ഒരഭാളുലാം ഉയര്ന ശമ്പളലാം വഭാങ്ങുന ഒരഭാളുലാം ഒകര തുകേയഭാണട്ട് ചപ്രഭാഫഷണല്
ടഭാകഭായനി നല്കകേണനി വരുനതട്ട്.   കകേരളത്തനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാനഭാ
വനില.  ഇതനില് കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശക്തമഭായ ഇടചപടല് ആവശലമഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത
ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കണചമങനില്  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി,  നനിയമത്തനില്ത്തചന
കഭദഗതനി അനനിവഭാരലമഭായനിവരുലാം.  തതീര്ചയഭായുലാം ഈ ആവശലലാം കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ
മുനനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഉനയനിക്കുലാം.  

ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന: സര്, പഞഭായത്തുകേളുചട വരുമഭാനലാം വളചര പരനിമനിതമഭായനിടഭാണട്ട്
ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിനുലാം  ലഭലമഭാകുനതട്ട്.  അതനില്  ഏറവുലാം  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം
അവര്ക്കട്ട് ഭുമനി ഇലഭാചയനള്ളതഭാണട്ട്. ഭൂമനി ഏചറടുക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള
വളചരയധനികേലാം സഭാകങതനികേ പ്രശങ്ങളുചട നൂലഭാമഭാലയനില് കുടുങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
മഭാത്രമല  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുനതനിനുള്ള  അനുവഭാദത്തനിനഭായനി  ഗവണ്ചമന്റെനിചന
സമതീപനിക്കുകമ്പഭാള  പലകപഭാഴുലാം  പല  ഇടചപടലകേളുചടയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  അതട്ട്
അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  കേനിട്ടുനനില.  ഇത്തരത്തനില് ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുനതനിനട്ട്  ബഭാങട്ട്  കലഭാണുലാം
അതുകപഭാലള്ള  വഭായഭാ  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  വളചര  പരനിമനിതമഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
അടനിയന്തെരമഭായ എചന്തെങനിലലാം നടപടനി ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ഏചതഭാരു  സഭാപനവുമഭായനി  ബന്ധചപട
വനികേഭാസത്തനിലലാം  ഭൂമനിയുചട ലഭലത വലനിയ പങട്ട് വഹനിക്കുനണട്ട്.  നനിലവനില് ത്രനിതല
പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് ഭൂമനി ഏചറടുക്കുനതനിനട്ട്  ധഭാരഭാളലാം കുരുക്കുകേള നനിലനനില്ക്കുന
എനട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  ശദയനില്ചപടുത്തനിയതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.   ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങള ഭഭാവനിയനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മുനനില് വരുകമ്പഭാള ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
സുഗമമഭാലാംവനിധലാം  പ്രയഭാസരഹനിതമഭായനി  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ലകേചക്കഭാളലാം.
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ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദട്ട്:  സര്,  പഞഭായത്തുകേളുചട  വരുമഭാനക്കുറവനിചനക്കുറനിചട്ട്
ബഹുമഭാനചപട മനനി സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇകപഭാള പഞഭായത്തുകേളുചട ചചലവട്ട്
ധഭാരഭാളലാം  വര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ശമ്പളലാം,  ചപനഷന,  കേറണട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്,  വഭാടര്  ചഭാര്ജട്ട്,
ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പണനികേളുചട  എകട്ട്ചപനഡതീചര്  തുടങ്ങനിയവ  ക്രമഭാതതീതമഭായനി
വര്ദനിക്കുകമ്പഭാള  തനതട്ട്  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പുതനിയ  നനിര്കദ്ദേശചമഭാനലാം
തചന നനിലവനില്  ഉണഭായനിടനില.  ഏറവുലാം  പ്രധഭാനചപട  വരുമഭാന മഭാര്ഗ്ഗമഭായ  വസ്തു
നനികുതനി കേഴെനിഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പരനിഷ്കരനിച്ചു.  പകക്ഷ  ഇരുപത്തനിയഞട്ട്
വര്ഷത്തനിനുമുമ്പട്ട് നനിശ്ചയനിച നൂറട്ട് രൂപ എനതട്ട്  പരനിഷ്കരനിചകപഭാള  അറുപതട്ട് രൂപ
കൂടനി  ഉളചപടുത്തനി  ആചകേ  നൂറനിഅറുപതട്ട്  രൂപയഭായനി   മഭാത്രകമ  ആ  ഇനത്തനില്
വരുനളള.  നനികുതനി നനിരക്കുകേള ഒനനിചട്ട് വര്ദനിപനിക്കുകമ്പഭാള ജനങ്ങളുചട ഭഭാഗത്തു
നനിനട്ട്  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  എതനിര്പ്പുണഭാകുലാം.  അതുചകേഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  നനികുതനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചതനിനുകശഷലാം  ഓകരഭാ
വര്ഷവുലാം  ഇത്ര  ശതമഭാനലാം  തുകേ  നനിശ്ചയനിചട്ട്  കപഭായഭാല്  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം. ആയതനിനഭാല് ആ തരത്തനിലള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?     

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ത്രനിതല  പഞഭായത്തുകേളുചട  വരുമഭാനലാം
സഭായനിയഭായനി നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്. അതനില് വര്ദനചവഭാനലാം ഉണഭാകുനനില. എനഭാല്
അവരുചട  ചചലവുകേള  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  വര്ദനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ
ശമ്പളപരനിഷരണമുണഭാകുകമ്പഭാഴുലാം  അതനിചന്റെ  പഭാപഭഭാരലാം  മുഴുവന  ഏറ്റുവഭാകങ്ങണനി
വരുനതട്ട് ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്: സര്, ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ശമ്പളവര്ദനവട്ട് ചകേഭാടുക്കുനതട്ട്
പഭാപഭഭാരമഭാകണഭാ? 

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ഞഭാന അങ്ങചനയല ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്.  അതനിചന
അങ്ങചന  ദുര്വലഭാഖലഭാനലാം  ചചകയണ  കേഭാരലമുകണഭാ?  അതനിചന്റെ  മുഴുവന  ഭഭാണ്ഡവുലാം,
ഭഭാരലാം എനകവണചമങനില് പറയഭാലാം.

മനി  .   സതീക്കര്:  ബഭാദലത എനഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  ഭഭാരചമനലഭാചത  മചറന്തെഭാണട്ട്  അതനിചനക്കുറനിചട്ട്
പറയുകേ.   ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ആകലഭാചനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ത്രനിതല പഞഭായത്തുകേകളയുലാം മുനനിസനിപല്
കകേഭാര്പകറഷനുകേകളയുലാം സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം പ്രധഭാനചപട വരുമഭാന മഭാര്ഗ്ഗചമന
പറയുനതട്ട് കപ്രഭാപര്ടനി ടഭാകട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട്. ചമഭാത്തലാം വരുമഭാനത്തനിചന്റെ 70 ശതമഭാനവുലാം
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കപ്രഭാപര്ടനി ടഭാകനില് നനിനഭാണട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം സൂചനിപനിചതുകപഭാല
20  വര്ഷലാം  മുനപഭാണട്ട്  നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കപ്രഭാപര്ടനി  ടഭാകട്ട്  റനിവനിഷന
നനിശ്ചയനിചതട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം  2013-ല്  കപ്രഭാപര്ടനി  ടഭാകട്ട്  പുനര്നനിര്ണയനിക്കുവഭാനുള്ള ഒരു
ശമലാം  നടന.  ഏതഭാണട്ട്  90  ശതമഭാനലാം  പഞഭായത്തുകേളുലാം  കപ്രഭാപര്ടനി  ടഭാകട്ട്
പനിരനിചചടുക്കുനതനില്  വനിജയനിച്ചു.  ദഇൗര്ഭഭാഗലവശഭാല്  അതുമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന
സഭാധനിചനില.  കപ്രഭാപര്ടനി  ടഭാകലാം  ചചലസനസട്ട്  ടഭാകലാം  -  നനികുതനി-നനികുതനികയതര
വരുമഭാനങ്ങള വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള ശമങ്ങള നടത്തണചമനട്ട് സര്ക്കഭാര് ആഗഹനിക്കുനണട്ട്,
ജനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രയഭാസമനിലഭാത്തവനിധലാം  അതട്ട്  എങ്ങചന  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുലാം
എനള്ളതനിചനക്കുറനിചഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആകലഭാചനിക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,  പഞഭായത്തുകേളുചട  സഭാമ്പത്തനികേ
പരഭാധതീനതകേചളക്കുറനിചചലഭാലാം  ഇവനിചട  പല ചമമ്പര്മഭാരുലാം  സൂചനിപനിച്ചു.  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
നനികുതനികയതര  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  ആചകേ  കേനിട്ടുന  വരുമഭാനലാം  4  ശതമഭാനലാം
മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്;  അതട്ട്  എങ്ങചനയഭാചണനട്ട്  വനിശദതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്: സര്, നനികുതനികയതര വരുമഭാനലാം വളചര കുറചട്ട് മഭാത്രചമ
പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് ലഭനിക്കുനള. അതട്ട് ഫലവത്തഭായനി വര്ദനിപനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
കനരചത്ത  സൂചനിപനിചതുകപഭാചല  ചചലസനസട്ട്  ഫതീസട്ട്,  എന്റെര്ചടയനിനചമന്റെട്ട്  ഫതീസട്ട്
തുടങ്ങനിയ ഫതീസുകേളഭാണട്ട്  നനികുതനികയതര വരുമഭാനമഭായനി  ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ഇചതഭാചക്ക
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുതചന  പത്തനിരുപതട്ട് വര്ഷങ്ങള കേഴെനിഞ.  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനിട്ടുള്ള
ഉയര്ച  ഇഇൗ  രലാംഗചത്തഭാചക്ക  ഉണഭാകവണതുണട്ട്.  എങനില്  മഭാത്രചമ  നമുക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങചള ശക്തനിചപടുത്തനി മുകനഭാട്ടുചകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേ എന
ലക്ഷലലാം സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ചചനനിത്തല):  സര്,  കേഴെനിഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന അദലക്ഷനഭായനി
കഡഭാ.  ബനി.  എ. പ്രകേഭാശനിചന നനികയഭാഗനിചതട്ട്.  ആ ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷചന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആ റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തകദ്ദേശസത്വയലാം
ഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടുതല്  വരുമഭാനലാം  ഗവണ്ചമന്റെനില്നനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേ
എനള്ളതഭാണട്ട് അതനിചന്റെ ലക്ഷലലാം.  അതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്  എചന്തെങനിലലാം നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില് ധനകേഭാരല വകുപ്പുലാം തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം
ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  എചന്തെങനിലലാം  ചര്ചകേള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
അതനിചന്റെ പുകരഭാഗതനി ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?
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കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്: സര്, 941 പഞഭായത്തുകേളനില് 21 പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
ഓണ്  ഫണ്ടുലാം  ജനറല്  പര്പസട്ട്  ഫണ്ടുലാം  ഉപകയഭാഗനിചഭാല്തചനയുലാം  അവരുചട
ചചദനലാംദനിന ചചലവുകേള നടത്തനിചക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കനില. നഭാലഭാലാം ധനകേഭാരല
കേമ്മേതീഷചന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  അനുസരനിചഭാണട്ട്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഗലഭാപട്ട്  ഫണ്ടുകേള  നല്കേനിയതട്ട്.  അഞഭാലാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന
റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  തതീര്ചയഭായുലാം  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങചള
ശക്തനിചപടുത്തുവഭാന  ഉതകുന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
തചനയഭാകുലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട് മുന്തെനിയ പരനിഗണന നല്കുകേ. 

ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്:  സര്,  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
അഭനിവൃദനിക്കട്ട്  ഉത്പഭാദന  കമഖലയനിചല  പദതനികേളുചട  നടപഭാക്കല്  വളചര
അതലന്തെഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്.  എനഭാല്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  2014-15
വര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ഉത്പഭാദന
കമഖലയനില് വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയുചട  41.66  ശതമഭാനലാം മഭാത്രമഭാണട്ട് യഥഭാര്തത്തനില്
വനിനനികയഭാഗനിചതട്ട്.  അനുവദനിച  തുകേയനില്  15.4  ശതമഭാനലാം  സറണര്  ചചയ്യുകേയുലാം
ചചയ്തു.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഫണനിചന്റെ  കുറഞ  ഉപകഭഭാഗത്തനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായതട്ട്
എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  കൂടുതല്  ഫണട്ട്  ചചലവഴെനിക്കഭാനുള്ള
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  കനരചത്ത  40  ശതമഭാനലാം  ഉത്പഭാദന
കമഖലയഭായനി  നതീക്കനിവയണചമന  നനിബന്ധനയുണഭായനിരുന.  എനഭാല്  കേഴെനിഞ
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ക്ലനിപ്തമഭായ  ശതമഭാനലാം  എനള്ളതട്ട്  എടുത്തുകേളയുന
സഭാഹചരലമുണഭായനി.  അകതഭാടുകൂടനി ഉത്പഭാദനകമഖലയട്ട്  കുറച്ചുമഭാത്രലാം പണലാം നതീക്കനിവയ്ക്കുന
സനിതനിയഭാണുണഭായതട്ട്.  ഇഇൗ  നതീക്കനിവയ്ക്കുന  തുകേതചന  ചചലവഴെനിക്കചപടഭാത്ത
സഭാഹചരലവുമുണഭായനി.  അവസഭാനലാം  ഇതനിചനഭാചക്ക  നതീക്കനിവച  പണലാം  മറട്ട്
കമഖലകേളനികലയട്ട് ചചഡവര്ടട്ട് ചചയ്തുകപഭാകുന സഭാഹചരലലാം ഉടചലടുത്തു. 41 ശതമഭാനലാം
ചചലവഴെനിക്കചപടഭാത്തതഭായനിട്ടുണട്ട്  എനപറയുനതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്,  അതട്ട്    പരനികശഭാധനിചകപഭാള
ഒനരണട്ട് കേഭാരണങ്ങളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടതട്ട്.  ഒനട്ട്,  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
ആവശലഭാനുസൃതമുള്ള സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുനനില. രണഭാമകത്തതട്ട്,
നനിരന്തെരമഭായനിട്ടുള്ള  കമഭാണനിററനിലാംഗുകേളഭായനിരുന  ഉത്പഭാദനകമഖലയനില്  പണലാം
ചചലവഴെനിക്കുനതനിനട്ട്  വലനിയ സഹഭായകേമഭായനിരുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  രണ്ടുലാം  പഞഭായത്തുകേളനില്
നടക്കഭാചത കപഭായതുചകേഭാണഭാണട്ട് ഉത്പഭാദനകമഖലയനില് പണലാം കുറചട്ട് ചചലവഴെനിക്കുന
സനിതനി ഉണഭായചതനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

1006/2017



18       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂലല 19, 2016

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട്:  സര്,  പഞഭായത്തുകേചളകപഭാചലതചന  കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  തനതട്ട്  ഫണനില.  അവനിചട  പ്ലഭാന  ഫണഭാണട്ട്  കേനിട്ടുനതട്ട്.
കേഴെനിഞ  ദനിവസലാം  ഞഭാന   കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിചന്റെ  വനികേസന  ചസമനിനഭാറനില്
പചങടുക്കഭാന  കപഭായകപഭാള   അറനിയഭാന  സഭാധനിചതട്ട്   അവര്ക്കട്ട്  ആചകേ  പ്ലഭാന
ഫണഭായനി ലഭനിക്കുനതട്ട്  3 കകേഭാടനിയനില് ചനിലത്വഭാനലാം രൂപയഭാണട്ട് എനഭാണട്ട്.   കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തട്ട്  ചമമ്പര്മഭാര്ക്കട്ട്  വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനി നല്കുന ഇഇൗ
തുകേ വളചര പരനിമനിതമഭാണട്ട്.  സതലലാം പറഞഭാല് കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തുകേള പലകപഭാഴുലാം
കനഭാക്കുകുത്തനികേളഭാവുകേയഭാണട്ട്.  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്
കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റെനിചനയുലാം  കബഭാക്കട്ട് ചമമ്പചറയുലാം  സമതീപനിക്കുകമ്പഭാള
അവര്ക്കട്ട് മറുപടനി പറയഭാന കപഭാലലാം സഭാധനിക്കുനനില.  പ്ലഭാന ഫണട്ട് കൂടനിചക്കഭാടുത്തുചകേഭാണട്ട്,
ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേചളകപഭാചല  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
സഭാഹചരലമുണഭാക്കനിചക്കഭാടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേളുചട  പ്രവര്ത്തന
രലാംഗത്തുണഭാകുന പ്രയഭാസങ്ങചള സലാംബന്ധനിചട്ട് ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം സൂചനിപനിചതട്ട്
വളചര ശരനിയഭാണട്ട്.  ഇഇൗ പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട് ഇപ്രഭാവശലചത്ത
ബഡ്ജറനില്  500  കകേഭാടനി രൂപ ഉപഭാധനിരഹനിത ഫണഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇതട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  നല്കുവഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
ഇതനിലൂചട  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  അവരുചട   സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രയഭാസചത്ത
മറനികേടക്കഭാനഭാകുചമനട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന:  സര്, 1996  മുതലഭാണട്ട് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങചള
ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം  40
ശതമഭാനത്തനിനകേത്തുവരുന തുകേ കലഭാക്കല് കബഭാഡതീസനിനട്ട്  നല്കേനിത്തുടങ്ങനിയതുലാം.
അതനിനുമുനപുലാം തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള ഇവനിചടയുണട്ട്. അവര് അവരുചട
പഞഭായത്തുകേളനിലള്ള വനിഭവങ്ങള പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി ടഭാകട്ട്  പനിരനിവുലാം
മറ്റുമഭായനി  ജനകേതീയമഭായനി  ആ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.  1996-നുകശഷലാം
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നല്കുന പദതനിപണവുലാം
ഫണ്ടുലാം  വനകതഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  ആഗഹനിക്കുന
നനിലയനികലയട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  കവണ്ടുന  തനതട്ട്  ഫണ്ടുകേള  കേചണത്തഭാന  പരനിശമലാം
നടത്തനിക്കഭാണഭാത്തതട്ട് എന വസ്തുത  അങ്ങയുചട ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  തനതട്ട്  ഫണട്ട് വര്ദനിക്കഭാത്തതട്ട് പഞഭായത്തുകേചള

സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  വലനിയ  ബുദനിമുട്ടുതചനയഭാണട്ട്

ഉണഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  നനിലവനിലള്ള നനികുതനി  പനിരനിചചടുക്കുനതനില്കപഭാലലാം

പൂര്ണമഭായനി  വനിജയനിക്കഭാന  കേഴെനിഞനിടനില.  മുനചപഭാചക്ക  100  ശതമഭാനലാം  നനികുതനി

പനിരനിചചടുത്ത  നനിരവധനി  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുണഭായനിരുന.  ഇനട്ട്
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നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തട്ട്  222  കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം രൂപ നനികുതനിയനിനത്തനില് വനിവനിധ

പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം  പനിരനിഞ

കേനിട്ടുവഭാനുണട്ട്.  ഏതഭാണട്ട്  31.5  ശതമഭാനലാം  ഇഇൗ  ഇനത്തനില്  കുടനിശനികേയഭായനി

നനില്ക്കുനണട്ട്.  ഇഇൗ  കുടനിശനികേ  പനിരനിചചടുക്കഭാന  പഞഭായത്തുകേള/മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള/

കകേഭാര്പകറഷനുകേള തഭാല്പരലലാം കേഭാണനിചഭാല് തതീര്ചയഭായുലാം ഒരു പരനിധനിവചര ത്രനിതല

പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് ഒരു സമഭാശത്വഭാസമഭാകുലാം. അതനിനുകവണനിയുള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേള

സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു: സര്, പഞഭായത്തുകേളുചട വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിചന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി വതീട്ടുകേരലാം ഇഇൗടഭാക്കുകമ്പഭാള 600 സ്കത്വയര് ഫതീറനിനട്ട് തഭാചഴെയുള്ള വതീടുകേളക്കട്ട്

ടഭാകട്ട് കവണഭാചയനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതനിചന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  25

ലക്ഷലാം മുതല് 50 ലക്ഷലാം രൂപ വചരയുള്ള  ഫഭാറ്റുകേളക്കട്ട്, അവ  600 സ്കത്വയര് ഫതീറനിനട്ട്

തഭാചഴെയഭാചണങനില്  നനികുതനി  കവണ  എന  ഗണത്തനിലഭാണട്ട്  ചപടുനതട്ട്.  അത്തരലാം

ഫഭാറ്റുകേളനില്നനിനട്ട് നനികുതനിയതീടഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  2013-ല്  കപ്രഭാപര്ടനി  ടഭാകട്ട്  നനിശ്ചയനിച

സന്ദര്ഭത്തനില്  ഏതഭാണട്ട്  എലഭാവരുലാം  അതട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചതഭായനിരുന.  എനഭാല്

ചകേഭാകമഴലല് ബനില്ഡനിലാംഗുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ചനില പരഭാതനികേള ഉയര്ന വനതനിചന്റെ

പശ്ചഭാത്തലത്തനിലഭാണട്ട്  അതനില്  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന  അനചത്ത  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  അതനിനട്ട്  മഭാറലാം  വരുത്തനിയകപഭാള  2000  സ്കത്വയര് ഫതീറട്ട്  വചരയുള്ള

വതീടുകേളക്കട്ട്  പഴെയ  നനികുതനി  മതനി  എനട്ട്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  അകതഭാചടഭാപലാം  തചന

എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  വലതലഭാസമനിലഭാചത  660  സ്കത്വയര്  ഫതീറട്ട്  വചരയുള്ള

വതീടുകേചള  മുഴുവന  ടഭാകനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്നനിനട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനി.  പഭാവചപടവരുചട

വതീടുകേള  മഭാത്രമല  ഇതനിലൂചട  ഒഴെനിവഭാക്കചപടതട്ട്.  ഇവനിചട  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം

സൂചനിപനിചതുകപഭാചല  25-ഉലാം  50-ഉലാം  ലക്ഷലാം  രൂപ  വനിലമതനിക്കുന  പടണപ്രകദശങ്ങളനിചല

ഫഭാറ്റുകേളുലാം  660  സ്കത്വയര് ഫതീറനില് നനികുതനി ഒഴെനിവഭാക്കചപട കൂടത്തനില് ഉളചപടുന.

സതലത്തനില്  ഇതട്ട്  വലനിചയഭാരു  അനലഭായമഭാണട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലള്ള  ഫഭാറ്റുകേളക്കട്ട്

നനികുതനി ചുമത്തുനതനിചനക്കുറനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുനണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്, യശശരതീരനഭായ രഭാജതീവട്ട് ഗഭാന്ധനി ചകേഭാണ്ടുവന

പഞഭായത്തതീരഭാജട്ട്  നനിയമത്തനിചന്റെ ചുവടുപനിടനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  1991 -96-ചല യു.ഡനി.എഫട്ട്.

ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ശതീ. എ. ചകേ. ആന്റെണനി കകേരള മുഖലമനനി ആയനിരനിക്കുകമ്പഭാള

പഭാസഭാക്കനിയ പഞഭായത്തതീരഭാജട്ട് നനിയമത്തനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളചക്കഭാണട്ട്  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
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ഇനട്ട്  കൃതലമഭായ  ദനിശഭാകബഭാധവുലാം  ജനപങഭാളനിത്തവുചമഭാചക്ക  വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ആ പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  ഇവനിചട  ചര്ചചചയചപടുന ഏറവുലാം പ്രധഭാനചപട പ്രശലാം

തനതട്ട്  ഫണനിചന്റെ  കുറവഭാണട്ട്.  അതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  വലക്തമഭായ

ചനില അഭനിപ്രഭായങ്ങളുണട്ട്.  അകസഭാസനികയഷനുകേളുമഭായനി സലാംസഭാരനിചഭാല് കേഭാരലങ്ങള

മനസനിലഭാകുലാം.  ഉദഭാഹരണമഭായനി, കകേബനിള ടനി.വനി. കപഭാലള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചടയുലാം

മറ്റുലാം നനികുതനി കുറചചങനിലലാം പഞഭായത്തനിനട്ട് അവ ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ തുടങ്ങനിയ

കേഭാരലങ്ങളടക്കലാം  പുതനിയ  നനികുതനി  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചളപറനി  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ

എനട്ട് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്: സര്, ബഹുമഭാനലനഭായ രഭാജതീവട്ട് ഗഭാന്ധനി ചകേഭാണ്ടുവന

പഞഭായത്തതീരഭാജട്ട് നനിയമലാം ഇന്തെലചയഭാട്ടുക്കുലാം ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളതഭായനിരുന. എനഭാല്

പഞഭായത്തതീരഭാജട്ട് നനിയമലാം ലക്ഷലമനിടനിരുന കേഭാരലങ്ങള കകേരളത്തനിലഭാണട്ട് യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന

സഭാധനിചതട്ട്.  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതലമുനണനി  ഭരനിക്കുന  സമയത്തട്ട്  ആരലാംഭനിച

ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പദതനിയഭാണട്ട്  അധനികേഭാര  വനികകേനതീകേരണത്തനിചന്റെ  മധു

സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  നുകേരഭാനുള്ള സഭാഹചരലചമഭാരുക്കനിചക്കഭാടുത്തതട്ട്.  ഓണ് ഫണനിചന

സലാംബന്ധനിചട്ട്  ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം സൂചനിപനിചതട്ട്  വളചര ക്രനിയഭാത്മകേമഭാചയഭാരു

നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്.  ഓണ്  ഫണട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിചന  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്

പ്രസനിഡന്റുമഭാരുമഭായനി  ആകലഭാചന  നടത്തണലാം.  ഇതനിനകേലാംതചന  പഞഭായത്തട്ട്

അകസഭാസനികയഷചന്റെ  ഭഭാരവഭാഹനികേള,  കചമ്പര്  ഓഫട്ട്  ചചയര്മഭാന, കമയര്മഭാര്

എനനിവരുമഭായനി ആകലഭാചനകേള നടത്തനിക്കഴെനിഞ. എങ്ങചനചയഭാചക്കയഭാണട്ട് ഓണ്

ഫണട്ട് വര്ദനിപനിക്കുകേ; ഓണ് ഫണനിചന്റെ ഇനങ്ങള ഇകപഭാള പരനിമനിതമഭാണട്ട്.  നഭാലട്ട്

ഇനങ്ങളനിലൂചടയഭാണട്ട്  നനികുതനി-നനികുതനികയതര വരുമഭാനങ്ങള ലഭനിക്കുനതട്ട്.  പുതനിയ

കസഭാഴ്സുകേള  രൂപചപടനിട്ടുണട്ട്.  ആ  കസഭാഴ്സുകേചളക്കൂടനി  പഞഭായത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്

ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട് തതീര്ചയഭായുലാം ശമനിക്കുലാം.  ടൂറനിസലാം ചഡസ്റ്റനികനഷനുകേളനില്നനിനട്ട്

ഒരു  ലപസകപഭാലലാം  ത്രനിതലപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്,  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  നനികുതനിയഭായനി

ലഭനിക്കുനനില.  കേത്വഭാറനി,  ക്രഷര് തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില്നനിനലാം ലലസനസട്ട് ഫതീസട്ട്

അലഭാചത മചറഭാനലാംതചന ത്രനിതലപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് ലഭനിക്കുനനില.  ഇത്തരചമഭാരു

സഭാഹചരലലാം  നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  ഇകതക്കുറനിചട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റുമഭാര്,

മുനനിസനിപല് ചചയര്മഭാനമഭാര്,  കകേഭാര്പകറഷന കമയര്മഭാര് എനനിവരുമഭായനി സലാംസഭാരനിചട്ട്

വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനനുസൃതമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് ലകേചക്കഭാളലാം.
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സലാംകയഭാജനിത നതീര്ത്തട പരനിപഭാലന പദതനി

3 (*273) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്:
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്:
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി:
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന: തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഗഭാമതീണ ജനതയുചട വരുമഭാന കസഭാതസട്ട് ചമചചപടുത്തനി
ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട് സലാംകയഭാജനിത നതീര്ത്തട പരനിപഭാലന പദതനി
എങ്ങചനയഭാണട്ട് പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ:

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തുകേചള സഹഭായനിക്കഭാന
എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേചക്കഭാണതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ഡനി) പദതനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് ജനിലഭാ, കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തുകേചള എങ്ങചനയഭാണട്ട്
ശഭാക്തതീകേരനിചതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്): സര്, 

(എ)  കനരചത്തയുള്ള സലാംകയഭാജനിത നതീര്ത്തട പരനിപഭാലന പദതനി  IWMP,
സത്വതനമഭാചയഭാരു പദതനിയഭായനിരുന.  ഇകപഭാള  PMKSY-യുചട നഭാലട്ട്  ഘടകേങ്ങളനിചലഭാനഭായനി
അതട്ട്  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  നതീര്ത്തട  പരനിപഭാലന  പദതനിയനുസരനിചട്ട്  ഇതനിനകേലാം
സലാംസഭാനചത്ത 2760 Joint Livelihood Group (JLG) -കേളക്കഭായനി 7 കകേഭാടനി 41
ലക്ഷലാം  രൂപ  പ്രഭാരലാംഭമൂലധനമഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആടട്ട്  വളര്ത്തല്,  കകേഭാഴെനി
വളര്ത്തല്,  ലജവപചക്കറനിക്കൃഷനി,  ചചറുകേനിട  സലാംരലാംഭങ്ങളഭായ  തയല്  യൂണനിറട്ട്,
അചഭാര്,  കേറനിപഇൗഡര്,  പപടലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള,  ഇഇൗറ,  മുള  മുതലഭായവ
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  കേരകേഇൗശല  വസ്തുക്കളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനനിവയഭാണട്ട്  ഇഇൗ
പദതനിക്കുകേതീഴെനില് നടനവരുനതട്ട്.  

(ബനി)  മണട്ട്, ജലലാം, ലജവസമ്പത്തട്ട് എനതീ അടനിസഭാന പ്രകൃതനി വനിഭവങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കലലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കലലാം ഗഭാമതീണ
ജനതയുചട  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം  അഭനിവൃദനിചപടുത്തലമഭാണട്ട്  സലാംകയഭാജനിത നതീര്ത്തട
പരനിപഭാലന പദതനിയുചട ലക്ഷലലാം.
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(സനി)  പദതനിയുചട നനിര്വഹണ ഏജനസനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന കബഭാക്കട്ട്

പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  സഭാകങതനികേ

വനിദഗ്ദ്ധരടങ്ങനിയ  Watershed  Development Team (WDT)  രൂപതീകേരനിചട്ട് പദതനിയുചട

നനിര്വഹണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ശദനിക്കുനണട്ട്.  കബഭാക്കട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്

അദലക്ഷനഭായുള്ള  കബഭാക്കുതല  കകേഭാ-ഒഭാര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനിയുലാം  രൂപതീകേരനിചട്ട്

പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കമല്കനഭാടലാം വഹനിച്ചുവരുന.   

(ഡനി)  ജനിലഭാതലങ്ങളനില്  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  ജനിലഭാ

പഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട് അദലക്ഷനഭായുള്ള  Watershed  Cell  cum  Data  Centre

(WCDC) രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നതീര്ത്തടപദതനിയുചട ആസൂത്രണവുലാം നനിര്വഹണവുലാം

ജനിലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനിക്കഭാണട്ട്.  ഡനി.പനി.സനി.-ചയ ഇക്കഭാരലത്തനില് സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി

ഒരു കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന കേമ്മേനിറനിയുലാം ജനിലഭാതലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്:  സര്, ബഹുമഭാനചപട മനനി ഇവനിചട സൂചനിപനിച

സലാംകയഭാജനിത നതീര്ത്തട പരനിപഭാലന പദതനിയുചട ലക്ഷലങ്ങള വളചര വലതഭാണട്ട്.

മുനകേഭാലങ്ങളനിലലാം  അങ്ങചനയഭാണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുചട  മുകനറലാം,  വരുമഭാന

കസഭാതസട്ട് ഉണഭാക്കല്, ജലസലാംരക്ഷണലാം തുടങ്ങനിയവചയഭാക്ക ഇതനിചന്റെ ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട്.

രണഭായനിരത്തനിലധനികേലാം കകേനങ്ങളനില് ഇതട്ട് നടപഭാക്കുകമ്പഭാള ചകേഭാടുത്തതുകേ വളചര

പരനിമനിതമഭാചണനട്ട് അങ്ങട്ട് സ സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. 

എചന്റെ  കചഭാദലലാം,   കേഭാലവര്ഷമഭായനിട്ടുകപഭാലലാം  നമ്മുചട  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്,

ജൂണ്-ജൂലഭായട്ട് മഭാസങ്ങളനില് ആവശലമഭായ ജലവനിതഭാനലാം ഉയര്നനിടനില. ഭൂജലനനിരപട്ട്

കുറഞവരുനചവനള്ളതട്ട്  എലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിവുള്ള  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്

ഇതനിചനഭാരു കഫഭാക്കസട്ട് ചകേഭാടുകക്കണതഭാണട്ട്.  നതീര്ത്തട പദതനിക്കട്ട്   ഇത്രയധനികേലാം

ലക്ഷലങ്ങള ഉണട്ട്. നമ്മുചട ജലകസഭാതസ്സുകേള  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുകവണനി കൂടുതല്

ഫണട്ട്  അതനിനഭായനി   നതീക്കനിവയഭാന  കേഴെനിയുന  സഭാഹചരലമുണഭാകേണലാം.  ഫണട്ട്

അനുവദനിക്കുകമ്പഭാളതചന  കകേഭാഴെനി,  ആടട്ട്,  പചക്കറനിക്കൃഷനി  ഉണഭാക്കല്  തുടങ്ങനിയ

ഓകരഭാ  കേഭാരലത്തനിനുലാം  പ്രകതലകേമഭായനി  ഫണട്ട്  ചകേഭാടുക്കുന  എനപറയുകേയഭാണട്ട്.

അതുകപഭാചല ലനിമനിറട്ട് ചചയ്തുചകേഭാണഭാണട്ട് ഇനട്ട് നതീര്ത്തടങ്ങളനിചല ജലകസഭാതസ്സുകേള

സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള ഫണ്ടുലാം നതീക്കനിവയ്ക്കുനതട്ട്. ഇനചത്ത പ്രകതലകേ സഭാഹചരലത്തനില്,

ആചകേവരുന  തുകേയനില്,   ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ

കൂടുതല് ഫണട്ട്,  ഇതനിനകേത്തുനനിനചകേഭാണട്ട്  നതീക്കനിവയഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം  ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട്

ചകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ ?  



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 23

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  എലഭാ  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളക്കുലാം
സലാംസഭാനങ്ങളനില് അവരവരുകടതഭായ നനിയമങ്ങളുലാം ചടങ്ങളുലാം നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.
ഏചതങനിലലാം ഒരു കകേഭാകമ്പഭാണന്റെനിനുമഭാത്രമഭായനി ആ സലാംഖല പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന
കേഴെനിയനില.  വനിവനിധ കകേഭാകമ്പഭാണന്റുകേളക്കഭായനി ആ സലാംഖല വകേയനിരുകത്തണതഭായനി
വരുലാം.  ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം പറഞതട്ട് വളചര പ്രഭാധഭാനലലാം അര്ഹനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ഏറവുലാം  കൂടുതല്  പ്രഭാമുഖലലാം  നല്കകേണതട്ട്  ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്.
2016-ല്  ഏതട്ട്  പദതനികേചളഭാചക്കയഭാണട്ട്  ഏചറടുകക്കണതട്ട്,  ഏതനിചനഭാചക്കയഭാണട്ട്
മുനഗണന  നല്കകേണതട്ട്  എനള്ളതനിചന  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ചര്ചചചയകപഭാള
ഭഭാരതപ്പുഴെയുചട  പുനരുജതീവനത്തനിനഭായനി  ഒരു  ബൃഹത്പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചതുലാം  നനിലവനിലള്ള  ജലസലാംഭരണനികേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന  കേഭാരലത്തനിനട്ട്
പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കേണലാം  എനള്ള  നനിഗമനത്തനില്  എത്തനിയതുലാം  ഇതുചകേഭാണഭാണട്ട്.
ഇവചയ അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭായനിരനിക്കുലാം  2016-ല് ഇഇൗ പദതനിയുമഭായനി ബന്ധചപട
പദതനികേളക്കുലാം പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം രൂപലാം നല്കുകേ എനട്ട് അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  മനനി  സൂചനിപനിചതു
കപഭാചല  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനികലയുലാം  നതീര്ത്തടങ്ങള  ചഎഡന്റെനിലഫ  ചചയട്ട്
ഏചതഭാചക്ക പഞഭായത്തുകേളുചട ലകേവശലാം ഉള്ളതട്ട്,  എവനിചടചയഭാചക്കയഭാണട്ട് ഇഇൗ
പദതനി നടപഭാകക്കണചതനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില് അതട്ട് നടപഭാക്കുചമനട്ട്
പറയുന.  കദശതീയ  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയനിചല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  മഭാറലാംവന
സഭാഹചരലത്തനില്  അതനിചന്റെ  ഫണട്ട്  കൂടനി  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിച്ചു
ചകേഭാണട്ട്  നതീര്ത്തടപദതനികേള  നല  രതീതനിയനില്  നടപഭാക്കുനതനിചനക്കുറനിചട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം.  കദശതീയ ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനി
അനുസരനിചട്ട് നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇക്കഭാലമത്രയുലാം നടന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്തെട്ട്
എനകചഭാദനിചഭാല്  നമുക്കട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  സനിതനി  ഇനട്ട്
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  രകണഭാ  മൂകനഭാ  മഭാസലാം  മഭാത്രലാം  ആയുസ്സുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
കദശതീയ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനി അനുസരനിചട്ട് നമ്മുചട സലാംസനത്തട്ട് മഹഭാഭൂരനിഭഭാഗവുലാം
നടനനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വളചര  കുറച്ചുമഭാത്രലാം  സഭായനിയഭായനിട്ടുള്ള  ആസനി  ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചു
ചകേഭാടുക്കഭാന തക്കരൂപത്തനിലള്ളതട്ട് നടനനിട്ടുണട്ട് എനള്ളതട്ട് ഞഭാന വനിസ്മരനിക്കുനനില.
എനഭാല്  മറ്റുപല  സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ആനഭാപ്രകദശട്ട്  കപഭാലള്ള
സലാംസഭാനങ്ങളനില് വളചര ഫലപ്രദമഭായനി  അകഞഭാ പകത്തഭാ വര്ഷങ്ങള കേഴെനിഞഭാലലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചുചകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയുമഭാറുള്ള  പദതനികേളഭാണട്ട്  കദശതീയ  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്
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പദതനി അനുസരനിചട്ട് നനിര്വഹനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അങ്ങചനയുള്ള പദതനികേള നനിര്വഹനിക്കുനതനിചന
കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഇകപഭാള  ഗഇൗരവപൂര്വലാം  ആകലഭാചനിക്കുനണട്ട്.  ഇഇൗ  വര്ഷലാം
ഞങ്ങള  25  കബഭാക്കുകേചള  ലപലറട്ട്  കബഭാക്കുകേളഭാക്കനി  എടുത്തുചകേഭാണട്ട്  കദശതീയ
ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനിയനില്,   ജലസലാംഭരണനികേള സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  ചചക്കട്ട് ഡഭാമുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  ചവള്ളത്തനിചന്റെ  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  കേഭാവുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ
മുതലഭായ  പദതനികേളക്കട്ട്  പ്രഭാമുഖലലാം  നല്കേനിയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഇത്തരത്തനിലള്ള
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കണചമനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്,  അങ്ങട്ട് കചഭാദലത്തനിനട്ട്  ഉത്തരലാം പറഞകപഭാള
എനനിക്കട്ട്  കരഖഭാമൂലലാം  തനനിരനിക്കുന  ഉത്തരത്തനില്  ഇലഭാത്ത  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
പറഞതട്ട്.  കചഭാദലലാം നമ്പര്  'എ'  ക്കട്ട് നല്കേനിയ മറുപടനിയനില് അങ്ങനിവനിചട വഭായനിച
ഉത്തരവുലാം  എനനിക്കട്ട്  കരഖഭാമൂലലാം  തനനിരനിക്കുന  ഉത്തരവുലാം  തമ്മേനില്  കേഭാരലമഭായ
ബന്ധമനില.  അതട്ട് ഞഭാന ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുനചവകനയുള.  എചന്റെ കചഭാദലലാം,  ഇന്റെകഗറഡട്ട്
വഭാടര്ചഷഡട്ട്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം  പുനനഃസഭാപനിച്ചുചകേഭാണട്ട് പ്രധഭാനമനനി കൃഷനി
സനിഞഭായനി  കയഭാജന എന പദതനി വനകപഭാള ആ പദതനിക്കഭായനി പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി
ആകലഭാചനിചട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേകളഭാടട്ട്  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  സമര്പനിക്കഭാന
ആവശലചപടനിട്ടുണഭായനിരുന.  അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരളത്തനിചല എലഭാ
കബഭാക്കുകേളുലാം  പദതനികേള  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  അതനിനട്ട്  ഫണട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; അനുവദനിചനിട്ടുചണങനില് അതനിചന്റെ വനിഹനിതലാം എത്രയഭാണട്ട് എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്: സര്, ഇതനിനഭായുള്ള ചപ്രഭാകപഭാസലകേള ചനില കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  പ്രകതലകേമഭായനി  എത്ര  ഫണഭാണട്ട്
അനുവദനിച്ചുവനനിട്ടുള്ളതട്ട് എനതട്ട് സലാംബന്ധനിച വലക്തമഭായ കേണക്കട്ട് ലഭലമല.  അതട്ട്
അകനത്വഷനിചതനിനുകശഷലാം ബഹുമഭാനചപട അലാംഗചത്ത അറനിയനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  പനി  .   കുനപനിള്ളനില്  : സര്, സലാംകയഭാജനിത നതീര്ത്തട പരനിപഭാലന
പദതനിയുചട  മുഖല ലക്ഷലങ്ങളനില്  ഒനഭാണട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ അനുബന്ധ കമഖലകേളനില്
ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എനതട്ട്.  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കഭാനകവണനി
എചന്തെലഭാലാം നൂതന പദതനികേളഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയുചട ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കണചമങനില് കൃഷനി വകുപനിചന്റെ സഹകേരണലാം
അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.  എനഭാല്  ഇഇൗ  പദതനി  കൃഷനി  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധചപട്ടു
കപഭാകുനനില  എനഭാണട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞതട്ട്.  ഇഇൗ  പദതനിചയ  കൃഷനി
വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധചപട്ടുകപഭാകുന രതീതനിയനികലക്കട്ട് മഭാറനിചയടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ ?
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കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  ഇഇൗ പദതനി ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കണചമങനില്

കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  സഹകേരണലാം  ആവശലമഭാണട്ട്.  ഇതുവചര  നടന  പദതനികേളനില്

വനനിട്ടുള്ള കപഭാരഭായ്മകേള, അതട്ട് ഏചതങനിലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതത്വമനിലഭായ്മയഭാചണനട്ട്

ഞഭാന പറയുനനില, കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി തുടര്ന വരുന രതീതനികേളനിലലാം ശതീലങ്ങളനിലലാം

മഭാറലാം വരുത്തനി  ജനങ്ങളക്കട്ട് ഫലപ്രദമഭായനി പ്രകയഭാജനചപടുലാംവനിധലാം ഇചതങ്ങചനയഭാണട്ട്

ഉപകയഭാഗചപടുത്തുകേ,  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ഉല്പഭാദനകമഖലയട്ട്  മുതല്ക്കൂടഭാകുലാംവനിധലാം  ഇഇൗ

പദതനികേചള  പ്രകയഭാജനചപടുത്തുവഭാന  എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  എനതട്ട്

സലാംബന്ധനിചട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആകലഭാചനിച്ചു വരുനണട്ട്.  കൃഷനി വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്

സലാംയുക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുന  പദതനികേള  ആ  നനിലയ്ക്കുതചന

ഗവണ്ചമന്റെട്ട് നടപനിലഭാക്കുലാം. 

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

വനിഷയങ്ങളനില്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണലാം,   കൃഷനി,  ഇറനികഗഷന  എനതീ  വകുപ്പുകേചള

ഏകകേഭാപനിപനികക്കണ കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചനിക്കുനതനിനുകവണനി  ബഹുമഭാനചപട

മുഖലമനനിയുചട കനതൃതത്വത്തനില് ഇനട്ട് ഒരു  മതീറനിലാംഗട്ട് വനിളനിച്ചുകൂടനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന:  സര്,  വളചര  നല ഉകദ്ദേശലലക്ഷലകത്തഭാടു

കൂടനിയഭാണട്ട് സലാംകയഭാജനിത നതീര്ത്തട പരനിപഭാലന പദതനി നടനവരുനതട്ട്. അതനിചന്റെ

പ്രധഭാനചപട ലക്ഷലലാം അങ്ങട്ട് എഴുതനിത്തനതുകപഭാചല തചന അടനിസഭാന പ്രകൃതനി

വനിഭവങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുകേ, മണനിചന്റെ ഫലപുഷതീകശഭാഷണലാം തടയുകേ, ഭൂജലവനിതഭാനലാം

ക്രമഭാനുഗതമഭായനി  ഉയര്ത്തുകേ  മുതലഭായവയഭാണട്ട്.  എനഭാല്  അതനിചന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളനില്

ഒന  മഭാത്രമഭാണട്ട്,  ആചകേ  പദതനിത്തുകേയുചട  9  ശതമഭാനലാം  എടുത്തുചകേഭാണട്ട്

ദരനിദ്രകുടുലാംബങ്ങളക്കുള്ള  ജതീവകനഭാപഭാധനികേള  ചമചചപടുത്തുകേ എനള്ളതട്ട്.  എചന്റെ

നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പലസലങ്ങളനിലലാം പ്രകതലകേനിചട്ട് ചനയഭാര്ഡഭാമുലാം കേള്ളനിക്കഭാടുലാം

കചര്നള്ള പ്രകദശങ്ങളനിചലഭാചക്ക ഇതട്ട് നടക്കുനണട്ട്.  ഞഭാന ഇതനില് കേണ്ടുവന ഒരു

ബുദനിമുടട്ട്, ഉകദലഭാഗസരുകടയുലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേളുകടയുലാം എനര്ജനിയുലാം സമയവുലാം ഏറവുലാം

കൂടുതല്  ചചലവഴെനിക്കുനതട്ട് ഇഇൗ 9  ശതമഭാനലാം ഫണട്ട് ഏചതഭാചക്ക ചബനഫനിഷലറതീസനിനട്ട്

ചകേഭാടുക്കുചമനള്ള കേഭാരലത്തനിലഭാണട്ട്.  ഇതനികനക്കഭാള വലനിയ ഒരു ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം ഇഇൗ

പദതനിക്കുണട്ട്  എനള്ള  കേഭാരലലാം  ജനങ്ങള  അറനിയുനനില.  അതനിചനക്കുറനിചട്ട്

എചന്തെങനിലലാം ചചയ്യുവഭാനുള്ള തതീരുമഭാനങ്ങള സര്ക്കഭാര് എടുത്തനിട്ടുകണഭാ ?
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കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  പലകപഭാഴുലാം   ഫണ്ടുകേള  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന
കേഭാരലത്തനില് മുനഗണനഭാക്രമലാം നനിശ്ചയനിക്കുകമ്പഭാള അപ്രധഭാനമഭായനിട്ടുള്ള കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണട്ട്
മുനഗണന നല്കുകേയുലാം  മുനഗണന നല്കകേണവ അവഗണനിക്കചപടുകേയുലാം ചചയ്യുന
സനിതനിയുണട്ട്.  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട  സജതീവമഭായ  ഇടചപടല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട  അഭനിപ്രഭായവുലാംകൂടനി
ആരഭാഞട്ട് പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കണചമനലാം (രൂപലാം നല്കേണചമനലാം) നടപനിലഭാക്കണചമനലാം
ബന്ധചപട ഉകദലഭാഗസകരഭാടട്ട് വലക്തമഭായനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി:  സര്,  ചഎ.ഡബല.എലാം.പനി.-യുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തുകേചള സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട് വഭാടര് ചഷഡട്ട് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  ടതീമുണട്ട്. ആ
ടതീമനിചന്റെ കേഭാരലക്ഷമതചയ സലാംബന്ധനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  സഭാകങതനികേമഭായനി കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തുകേചള
ശക്തമഭാക്കുവഭാനകവണനി രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട് വഭാടര് ചഷഡട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്
ടതീലാം.  സഭാമൂഹല ചഭാലകേന  (കസഭാഷലല് ചമഭാബനിലലസര്),  കൃഷനി വനിദഗ്ദ്ധന  (അഗനി
എകട്ട്ചപര്ടട്ട്),  സനിവനില്  എഞനിനതീയര്,  കഡറഭാ  ഓപകററര്  ഇവരഭാണട്ട്  ഇതനില്
ഉളചപടുനതട്ട്.  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഇഇൗ  പദതനി  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുനതനിനുലാം
ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം   സര്ക്കഭാര്  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
ലകേചക്കഭാളലാം. 

അടനിയന്തെര കചഭാദലലാം 

കകേഭാടക്കല് മണ്ഡലത്തനിചല കുറനിപ്പുറത്തുലാം പരനിസര പ്രകദശങ്ങളനിലലാം പടരുന
കകേഭാളറ കരഭാഗലാം

ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുചചസന തങ്ങള: സര്, തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല്  മണ്ഡലത്തനിചല  കുറനിപ്പുറത്തുലാം  പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം
കകേഭാളറ  കരഭാഗലാം  വലഭാപകേമഭായനി  പടര്നപനിടനിക്കുനകേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

(ബനി)  ആയതട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  തടയുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ
ടതീചര്  ): സര്, 
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(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  14-7-2016  മുതല്  17-7-2016  വചര  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  കുറനിപ്പുറലാം
ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്  ഛര്ദ്ദേനിയുലാം  അതനിസഭാരവുലാം  ബഭാധനിച  84  കപര്  മലപ്പുറലാം,  തൃശ്ശൂര്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനിചല  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത  കതടനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്
6 കപര് തൃശ്ശൂര് അമല ആശുപത്രനിയനിലലാം 2 കപര് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് മനിലാംസട്ട് ആശുപത്രനിയനിലലാം
ഓകരഭാ  ആള വതീതലാം  തനിരൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനിലലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിലലാം  ചനികേനിതയനിലഭാണട്ട്.  കുറനിപ്പുറലാം  സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  17-7-2016-നട്ട്
ചനികേനിത കതടനിയവരനില് 2 കപചര കേനിടത്തനി ചനികേനിതനിക്കുകേയുലാം 4 കപചര നനിരതീക്ഷണ
വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ട്ടുചചയ  വയറനിളക്ക  കരഭാഗങ്ങളനില്
2  കപര്ക്കട്ട്  കകേഭാളറ  കരഭാഗലാം  ലകബഭാറടറനി  പരനികശഭാധനവഴെനി  സനിരതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
4  കരഭാഗനികേള  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  വതീടുകേളനില്  ചനികേനിതയനില്  തുടര്നവരുന.
ജനിലഭാചമഡനിക്കല്  ആഫതീസറുചട  കനതൃതത്വത്തനിലള്ള  ജനിലഭാതല  അകനത്വഷണ
സലാംഘത്തനിചന്റെ  വനിശദമഭായ  അകനത്വഷണത്തനില്  (Out  break  investigation)
ചറയനില്കവ കസ്റ്റഷന പരനിസരത്തുള്ള 2 കഹഭാടലകേളനില്നനിനട്ട് ഭക്ഷണലാം കേഴെനിചവര്ക്കഭാണട്ട്
ഇഇൗ കരഭാഗലാം ബഭാധനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ഇഇൗ കഹഭാടലകേള അടചനിടഭാനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ കഹഭാടലനിചന്റെ
മുനവശത്തുലാം  പനിനവശത്തുമുള്ള  അഴുക്കുചഭാലകേള  ചപഭാടനിചപഭാളനിഞട്ട്  ദുര്ഗന്ധലാം
വമനിക്കുന  മലനിനജലലാം  പരനിസരചത്തഭാചക്ക  വലഭാപനിക്കുനതഭായനി  ശദയനില്ചപട്ടു.
കുറനിപ്പുറലാം  ഠഇൗണനിനകേത്തുള്ള  ഓടകേള  പ്ലഭാസ്റ്റനികേട്ട്  അടക്കമുള്ള   ഖരമഭാലനിനലങ്ങള
നനിറഞട്ട് അടഞകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  മഴെ ശക്തനിപ്രഭാപനിക്കുകമ്പഭാള ഇഇൗ ഓടകേളനിലള്ള
മലനിനവസ്തുക്കള സമതീപ പ്രകദശങ്ങളനില് വലഭാപനിക്കഭാനുലാം കുടനിചവള്ള കസഭാതസ്സുകേള
മലനിനചപടഭാനുലാം  സഭാധലതയുണട്ട്.  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഓടകേള  വൃത്തനിയഭാക്കുനതനിനുലാം
ഖരമഭാലനിനലങ്ങള സലാംസ്കരനിക്കുനതനിനുലാം പഞഭായത്തനിനുലാം പനി.ഡബല.ഡനി.-ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. സലാംശയലാം കതഭാനനി ചപഭാതുജലവനിതരണ പദതനി നനിര്ത്തനി വയനിക്കുകേയുലാം
സലാംശയഭാസദമഭായ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള,  കുടനിചവള്ളലാം  എനനിവയുചട   സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനയയയ്ക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കരഭാഗ  നനിയനണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  തഭാചഴെപറയുന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന:

• വതീടുവനിടഭാന്തെരലാം കേയറനിയനിറങ്ങനിയുള്ള നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
ആകരഭാഗല  കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ലമക്കട്ട്
അനഇൗണ്ചസ്മന്റെട്ട് പ്രചരണലാം എനനിവ നടത്തനിവരുന.

• കഡഭാകനി ലസക്ലനിന പ്രതനികരഭാധമരുനട്ട് നല്കേനിചക്കഭാണ്ടുള്ള പ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്ത്തനവുലാം ഒ.ആര്.എസട്ട്.-ചന്റെ ലഭലതയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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• തനിളപനിചഭാറനിയ  ചവള്ളലാം  മഭാത്രകമ  കുടനിക്കഭാവൂ  എന  സകന്ദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

• ആഹഭാരത്തനിനുമുമ്പട്ട് ലകേകേള കസഭാപ്പുപകയഭാഗനിചട്ട് കേഴുകേനി വൃത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

• കുടനിചവള്ള ശുചനിതത്വലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കുടനിചവള്ള
കസഭാതസ്സുകേളനില് കക്ലഭാറനികനഷന/സൂപര് കക്ലഭാറനികനഷന എനനിവ
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

• കരഭാഗബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനിചല  കഹഭാടലകേള ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തകേര്
സന്ദര്ശനിചട്ട്  ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  എടുത്തു
വരുന. 

• ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തകേര് ജനിലഭാതലത്തനിലലാം സലാംസഭാന തലത്തനിലലാം
പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കനതൃതത്വലാം നല്കുകേയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നനികതലന കമഭാണനിറര് ചചയ്യുകേയുലാം കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം
ചചയ്യുനണട്ട്.

• ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാവകുപ്പുലാം തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം കേളകറുചട
കനതൃതത്വത്തനിലള്ള  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടവുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമഭായനി
കചര്നഭാണട്ട് പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുനതട്ട്.

• 17-7-2016-നട്ട് സലാംസഭാന എപനിഡമനികയഭാളജനിസ്റ്റട്ട് കരഭാഗബഭാധനിത
പ്രകദശലാം സന്ദര്ശനിചട്ട് സനിതനി വനിലയനിരുത്തനി.

• ഏതഭാനുലാം  പുതനിയ  കരഭാഗബഭാധനിതര്  സമതീപ  പഞഭായത്തഭായ
തനിരുനഭാവഭായനില്നനിനലാം ചനികേനിതചക്കത്തനിയതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

• പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പ്രസ് തുത  പഞഭായത്തനികലയ്ക്കുലാം
വലഭാപനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

എലഭാവനിധത്തനിലള്ള  പ്രതനികരഭാധ  നടപടനികേളുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന  തങ്ങള:  സര്,  കേഴെനിഞ  ആഴ്ചയനിലഭാണട്ട്  ഇഇൗ
സഭയനില്  ഡനിഫതീരനിയ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അടനിയന്തെരപ്രകമയഭാവതരണലാം  ആവശലചപടട്ട്
ചര്ച  നടത്തുകേയുലാം  അതനിനട്ട്  മറുപടനി  പറയുകേയുലാം  ചചയതട്ട്.  അതനിനഭാവശലമഭായ
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വഭാകനിനുകേള  മലപ്പുറത്തട്ട്  കേനിട്ടുനനില  എനട്ട്  പത്രങ്ങളനിലൂചടയുലാം  മറ്റുലാം  വഭാര്ത്തകേള
വനനിരുന.  കകേഭാളറ ആകണഭാചയനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ ആദലചത്ത
ചടസ്റ്റഭായ ഹഭാലാംഗനിലാംഗട്ട് കഡഭാപട്ട്, അതനിനുകശഷലാം അതട്ട്  പൂര്ണമഭായനി സനിരതീകേരനിക്കഭാന
കേളചര് എനനിവയഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്.  ഇവ രണനിചന്റെയുലാം പരനികശഭാധനഭാ സഇൗകേരലങ്ങള
കുറനിപ്പുറലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് തതീചരയനില. അതനിചന്റെ ചതഭാടടുത്തുള്ള മകഞരനി
ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലഭാണുള്ളതട്ട്.  അതട്ട്  ലഭനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര്:  സര്,  നമുക്കട്ട്  നനിലവനിലള്ള  മൂനട്ട്
ലകബഭാറടറനികേചള ഉപകയഭാഗചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുതചന ഇഇൗ പരനികശഭാധന നടത്തഭാന
സഭാധനിക്കുനണട്ട്.  ലകബഭാറടറനികേളനില് സഇൗകേരലമനിലഭാത്തതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി   പരനികശഭാധനചയഭാനലാം
മുടങ്ങനിയനിടനില. കകേഭാളറ എനട്ട് സലാംശയലാം കതഭാനനിയ സലത്തട്ട് അതട്ട് ചഎഡന്റെനിലഫ
ചചയനിട്ടുണട്ട്.  രണ്ടുകപര്ക്കട്ട്  അതഭാചണനഭാണട്ട്  അറനിഞതട്ട്.   മറ്റുള്ളതട്ട്  സഭാധഭാരണ
വയറനിളക്കമഭാണട്ട്.   അതനിചനലഭാലാം  ചനികേനിത  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;    ചനികേനിത
ഫലപ്രദമഭായനിട്ടുമുണട്ട്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന  കുടനി:  സര്,  എചന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മൂനകപര്
മരനിച്ചു.  127  കപര്  കരഭാഗബഭാധനിതരഭാണട്ട്.  ഇനചല  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  സബ്മനിഷന
തനനിരുന.  അങ്ങട്ട്  അനുവദനിക്കഭാചമനലാം  പറഞ.  അതട്ട്  അനുവദനിക്കഭാത്തതനില്
വലനിയ  വനിഷമമുണട്ട്.  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ഇത്രയുലാം  വലനിയ  പ്രശലാം  ഇവനിചട
ഉനയനിക്കഭാന  പറ്റുനനിചലങനില്  പനിചനങ്ങചനയഭാണട്ട്?   അവനിചട  ആശുപത്രനിയനില്
കഡഭാകര്മഭാരനില തുടങ്ങനി  ഒരുപഭാടട്ട്  കേഭാരലങ്ങളുണട്ട്.  ഒരു കചഭാദലത്തനില് ഒതുക്കഭാവുന
ഒരു  കേഭാരലമല.  അതഭാണട്ട്  സബ്മനിഷനഭായനി  ചകേഭാണ്ടുവനതട്ട്.  ഇനചല  അങ്ങട്ട്
അനുവദനിചതഭാണട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം പറനിചലന പറഞഭാല്  എങ്ങചനയഭാണട്ട്.  മൂനട്ട്
ആശുപത്രനികേളുള്ളതനില് മൂനനിടത്തുലാം കഡഭാകര്മഭാരനിലഭാത്ത അവസയഭാണട്ട്.  ചമഡനിക്കല്
ടതീചമഭാചക്ക അവനിചട വചനങനിലലാം ആശുപത്രനികേളനില് കഡഭാകര്മഭാരുലാം  സ്റ്റഭാഫുമനിലഭാത്തതട്ട്
വലനിയ  പ്രശലാം  തചനയഭാണട്ട്.  അതുകപഭാചല  മരനിച  ആളുകേളുചട  ആശനിതര്ക്കട്ട്
നഷപരനിഹഭാരലാം  ചകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എന
കേഭാരലലാംകൂടനി ആകലഭാചനിക്കണലാം. 

ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ ടതീചര്:  സര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിചല പടകഞരനി
പഞഭായത്തനില് നന്ദനികയഭാടട്ട്  കബഭാക്കനില്  127  കപര്ക്കട്ട് വയറനിളക്കലാം ബഭാധനിചതഭായനി
റനികപഭാര്ട്ടുണട്ട്.  ജലനനിധനിയുചട കുടനിചവള്ള വനിതരണ പദതനിയനില്നനിനഭാണട്ട്   ആളുകേള
ചവള്ളചമടുക്കുനതട്ട്.  അവനിടചത്ത കേനിണറുകേളനില് കരഭാഗഭാണുക്കളുചട കേണഭാമനികനഷന
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അളവനിലലാം കൂടുതല് ഉള്ളതുചകേഭാണഭാണട്ട് ആ ചവള്ളചമടുത്തട്ട് കുടനിക്കുന ആളുകേളക്കട്ട്
അസുഖമുണഭാകുനതട്ട്.  അവര് ലപപട്ട് ലലനനില്നനിനലാം കനരനിടട്ട് ചവള്ളചമടുക്കുകേയല
ചചയ്യുനതട്ട്,  ചവള്ളലാം  കേനിടഭാചത  വരുകമ്പഭാള  ലപപട്ട്  ലലനനിചന്റെ  ചുവടട്ട്  കുഴെനിചട്ട്
അവനിചടനനിനലാം ചവള്ളചമടുക്കഭാറുണട്ട്. അതുകപഭാചലതചന ആ പരനിസരപ്രകദശത്തുള്ള
കടഭായട്ട് ചലറ്റുകേളുചട ടഭാങട്ട് ശരനിയഭാലാംവണലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാത്തതുചകേഭാണ്ടുലാം ചനില  ബുദനിമുട്ടുകേള
അവനിചട വനനിട്ടുണട്ട്.  കുടനികേള തുറസഭായ പ്രകദശത്തട്ട് മലവനിസര്ജനലാം ചചയ്യുനതഭായനി
വലക്തമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കരഭാഗ  നനിയനണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  അചതലഭാലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  ശമലാം  ഇഇൗ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.  അതനിനട്ട്  മഭാറലാം
ഉണഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അവനിചട  വയറനിളക്കലാം  ബഭാധനിചട്ട്  മരണചപടതട്ട്  80-88
വയസട്ട്  പ്രഭായലാം  വരുന  രണട്ട്  സതീകേളുലാം  60  വയസ്സുള്ള  ഒരഭാളുമഭാണട്ട്.  വയറനിളക്കലാം
ബഭാധനിചഭാണട്ട് അവര്ക്കട്ട് മരണലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. നഷപരനിഹഭാരലാം ചകേഭാടുക്കുനതുമഭായനി
ബന്ധചപട  കേഭാരലങ്ങള  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചനിചട്ട്
പറയഭാലാം.

ആശുപത്രനികേളനില് കഡഭാകര്മഭാരനിലഭാത്തതട്ട് ഇവനിചട എലഭാവരുലാം ഉനയനിക്കുന
ഒരു പ്രശമഭാണട്ട്. ഇതട്ട് അടനിയന്തെരമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി ഇഇൗ ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം നനിയമനലാം നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതുകപഭാചലതചന ചസഷലലലസ്ഡട്ട് കഡഭാകര്മഭാരുചട കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം നടക്കുകേയഭാണട്ട്.
കഡഭാകര്മഭാചര  നല്കേഭാനുള്ള  ശമങ്ങള നടനവരുനണട്ട്.  അതട്ട്  വനിജയനിക്കുചമന
തചനയഭാണട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്. 

(കചഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.) 

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

  കേഭാര്ഷനികേ കസവന കകേനങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

4 (*274) ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള്ള :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിവകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് ആരലാംഭനിച കേഭാര്ഷനികേ കസവന കകേനങ്ങളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവയുചട പ്രവര്ത്തനലാം വലഭാപനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  ;  എങനില്

വനിപുലതീകേരണ പദതനിയുചട വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതുതലമുറയട്ട്  കൃഷനികയഭാടുള്ള തഭാല്പരലലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുതകുന എചന്തെഭാചക്ക

പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് ഏചറടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേരളത്തനിചല കേഭാര്ഷനികേ കമഖല അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന ഗുരുതരമഭായ

പ്രതനിസന്ധനികേളഭാണട്ട്  കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കുറവുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന കൃഷനിചചലവുലാം.

ഇവയട്ട്  ഒരു  പരനിഹഭാരചമന  നനിലയനില്  ആരലാംഭനിച  കേര്ഷകേ  കസവന  കകേനങ്ങള

അഥവഭാ അകഗഭാസര്വതീസട്ട് ചസന്റെറുകേള ചമചചപട നനിലയനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

ബന്ധചപട  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  അകഗഭാ  സര്വതീസട്ട്  ചസന്റെറുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം

വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ചമചചപട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാഴ്ചവയഭാത്ത ചസന്റെറുകേളക്കട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം

ചമചചപടുത്തുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുനണട്ട്. 

(ബനി)   ഉണട്ട്.   കേഭാര്ഷനികേ കസവന കകേനങ്ങളുചട  നനിലവനിചല  പ്രവര്ത്തനലാം

വനിലയനിരുത്തനി ചമചചപട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുനവയട്ട് മണട്ട് പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബട്ട്,

ബകയഭാഫഭാര്മസനി, നഴറനി എനനിവ ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം മൂനട്ട് അചലങനില് നഭാലട്ട് ചക്ര

വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന. 

(സനി)  പുതുതലമുറചയ കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗകത്തക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

25  രൂപ  ചചലവട്ട്  വരുന വനിവനിധയനിനലാം  പചക്കറനി  വനിത്തുകേള  10  ലക്ഷലാം സ്കൂള

വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് സഇൗജനലമഭായനി  നല്കേനിവരുന.  ആയതട്ട്  വതീട്ടുവളപനില് കൃഷനി

ചചയ്യുനതനിനട്ട് ഉതകുന രതീതനിയനില്  പ്രതനിപഭാദനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള ലഘുകലഖകേള നല്കുവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാചത  വനിദലഭാലയ  വളപ്പുകേളനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി  ചചയ്യുനതനിനട്ട്

പ്രവര്ത്തന ചചലവട്ട്  ഉളചപചട  5000  രൂപ ധനസഹഭായമഭായനി  നല്കേനിവരുനണട്ട്.

സ്കൂള  തലത്തനില്  കേര്ഷകേതനിലകേലാം,  കേര്ഷകേ  പ്രതനിഭ  അവഭാര്ഡുകേള ലഭനിക്കുന

വനിദലഭാര്തനി/വനിദലഭാര്തനിനനിക്കട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാല നടത്തുന ബനി.എസട്ട്.സനി.

അഗനിക്കളചര് കകേഭാഴട്ട് പ്രകവശനത്തനിനഭായനി 1 (ഒനട്ട്) സതീറട്ട് സലാംവരണലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

കൃഷനി സ്കൂള  പഭാഠലപദതനിയനില് ഉളചപടുത്തുന കേഭാരലവുലാം ആകലഭാചനിക്കുനണട്ട്. കൂടഭാചത

അകഗഭാ  സര്വതീസട്ട്  ചസന്റെറുകേള,  കേഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന  എനനിവവഴെനി  യനവത്ക്കരണലാം

വലഭാപകേമഭാക്കുനതനിനുലാം ആയതനില് യുവജനങ്ങചള ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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  കുടുലാംബശതീചയ ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനികേള 

5(*275) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    ചകേ  .    ആനസലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടുലാംബശതീചയ  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കുടുലാംബശതീക്കട്ട് കേതീഴെനില് വനനിതകേളക്കഭായനി കൂടുതല് ചതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുനതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വകയഭാജനങ്ങളുചടയുലാം  ഭനിനകശഷനി  ഉള്ളവരുചടയുലാം  അയല്ക്കൂടങ്ങള
രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഇത്തരത്തനിലള്ള  മുഴുവന  നനിരഭാശയരുചടയുലാം  അത്തഭാണനിയഭായനി
കുടുലാംബശതീചയ മഭാറ്റുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം 
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്) : 

(എ)  കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനഭാ  സലാംവനിധഭാനചത്ത  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
അതനിചല  അലാംഗങ്ങളുചടയുലാം  ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം  പ്രഭാപ്തനി  വര്ദനവനിനുമുള്ള
വനിവനിധ പ്രവര്ത്തന പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  കുടുലാംബശതീക്കട്ട്  കേതീഴെനില്  വനനിതകേചള/കുടുലാംബശതീ  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങചള
കൂടുതല് ചതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭങ്ങളനികലക്കട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട് കുടുലാംബശതീ ലക്ഷലമനിടുന.
സര്ക്കഭാര്, സര് ക്കഭാകരതര സഭാപനങ്ങളുചട ആവശലങ്ങള കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് നൂതനമഭായ
ചതഭാഴെനില് കമഖലയനികലക്കട്ട് ഇവചര ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 

(സനി)  നനിലവനില് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിടനില.  എനഭാല് കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട

ഭഭാഗമഭായനി കുടുലാംബശതീ സഭാമൂഹനികേ സലാംഘടനഭാ സലാംവനിധഭാനത്തനില്നനിനലാം ഇതനിനുള്ള

ആവശലലാം  ഉയര്നവരനികേയുലാം  ചനില  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഭനിനകശഷനിയുള്ളവര്ക്കുലാം

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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വകയഭാജനങ്ങളക്കുമഭായുള്ള പ്രകതലകേ അയല്ക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

സഭാമൂഹലനതീതനി,  ആകരഭാഗലലാം,  ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസലാം,  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണലാം  എനതീ

വകുപ്പുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ഭനിനകശഷനിയുള്ളവര്ക്കുലാം  വകയഭാജനങ്ങളക്കുമഭായുള്ള

അയല്ക്കൂടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കഭാന കുടുലാംബശതീ ഉകദ്ദേശനിക്കുന. എനഭാല് ഇതനിനഭായനി

നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജറനില്  പ്രകതലകേ  തുകേചയഭാനലാം  നതീക്കനി

വചനിടനില. 

കമഭാ കടഭാര് വഭാഹന ചടങ്ങളുചട ലലാംഘനലാം

6 (*276) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  ചടങ്ങള  ലലാംഘനിചട്ട്  പല  ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം

സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം വഭാഹനങ്ങളനില് അനധനികൃത ബതീക്കണ് ലലറ്റുകേളുലാം കബഭാര്ഡുകേളുലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  ഉണഭാകുന  സുരക്ഷഭാ  പ്രശങ്ങളുലാം  നനിയമലലാംഘനങ്ങളുലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ എനലാം ഉചണങനില് ഇതനിചനതനിചര എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിച്ചു എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

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

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  സുരക്ഷഭാ പ്രശങ്ങള ഉണഭാകുനതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിടനില.

എനഭാല് നനിയമലലാംഘനങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഈ വനിഷയവുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്

കമഭാകടഭാര്വഭാഹന  വകുപനിലലാം  സര്ക്കഭാരനിലലാം  ലഭനിച  പരഭാതനികേളനിചലലഭാലാം  തചന

കേര്ശനമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്

നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  അനധനികൃത  കബഭാര്ഡട്ട്  പ്രദര്ശനവുമഭായനി

ബന്ധചപടട്ട്  നനിലവനിലള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുകേളക്കട്ട്  വനിരുദമഭായനി  കബഭാര്ഡുകേള

പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുള്ള വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര നനിയമപ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന

ഗതഭാഗത കേമ്മേതീഷണര് 18-5-2015 തതീയതനിയനിചല സനി1/7266/റനിസനി/2015  കേത്തട്ട് വഴെനി

ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   അനധനികൃത

ബതീക്കണ് ലലറട്ട് ഉപകയഭാഗലാം തടയുനതനിനഭായനി കകേരളത്തനിലകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളലാം ഒരു

ചചക്കനിലാംഗട്ട് ലഡവട്ട് നടനവരുനണട്ട്.

1006/2017
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  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനി

7 (*277) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനന്ദന :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനിയുചട സലാംസഭാന
വനിഹനിതമഭായനി എത്ര രൂപയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളചതനലാം കകേന വനിഹനിതമഭായനി
എത്ര കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ഫലപ്രദവുലാം  അഴെനിമതനി
രഹനിതവുമഭാക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര
രൂപയഭാണട്ട് കൂലനി ഇനത്തനില് കുടനിശനികേയഭായനി നല്കേഭാനുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  ആനുകൂലലലാം  ഏചതലഭാലാം  കമഖലയനികലയട്ട്
വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം 
വകുപ്പുമനനി (   കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  ) : 

(എ)  നടപട്ട്  (2016-17)  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം,  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ
ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയുചട  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപ
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയനില്,  സലാംസഭാനത്തട്ട് സൃഷനിക്കുന
ചതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങളുചട എണത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ആവശലഭാധനിഷനിതമഭായഭാണട്ട്
കകേനസര്ക്കഭാര്  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  (സലാംസഭാനലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  ഫണട്ട്
വകേയനിരുത്തല് രതീതനി കകേന സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലത്തനില് അനുവര്ത്തനിക്കുനനില.) 

(ബനി)  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദലയുചട  സഹഭായത്തഭാല്  ആസൂത്രണ-നനിര്വഹണ-
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് സുതഭാരലവുലാം ശക്തവുമഭാക്കുനതനിനട്ട് കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  സമയബന്ധനിതമഭായ  കവതനവനിതരണത്തനിനുലാം
കസഭാഷലല് ഓ ഡനിറനിലാംഗട്ട് ഫലപ്രദമഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  
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(സനി)   കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  13-5-2016  വചരയുള്ള  കേണക്കട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  14.18  കകേഭാടനി രൂപ കവതന കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന.  ഈ കൂലനി കുടനിശനികേ
നഭാഷണല് ഇ-എഫട്ട്.എലാം.എസട്ട്. സലാംവനിധഭാനലാം മുകഖന  ചകേഭാടുത്തുതതീര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ഉത്പഭാദനവുലാം ഉത്പഭാദന ക്ഷമതയുലാം വര്ദനിപനിക്കുന
പ്രകൃതനി  വനിഭവ  പരനിപഭാലനവുമഭായനി  ബന്ധചപട  ചപഭാതു  ആസനികേള  സൃഷനിക്കല്,
ദുര്ബല  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  ഉപജതീവനഭാസനികേള  സൃഷനിക്കല്,  സത്വയലാംസഹഭായ
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനലാം, ഗഭാമതീണ പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരല
വനികേസനലാം എനതീ കമഖലകേളക്കട്ട്  ഉപയുക്തമഭായ രതീതനിയനില്  പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏചറടുക്കുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

നനിറവട്ട്  പദതനി

8 (*278) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജനന :
ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് കൃഷനി വകുപട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയ
നനിറവട്ട് പദതനിചയക്കുറനിചട്ട് അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കൃഷനിയുചട സമഗവനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിച പ്രസ്തുത
പദതനി ഫലപ്രഭാപ്തനിയനില് എത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  എത്ര  തുകേ  2013-14  ബഡ്ജറനില്  നതീക്കനി
വചനിരുനചവനലാം അതനില് എത്ര തുകേ ചചലവഴെനിചനിരുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

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

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി)  വനിത്തുമുതല് വനിപണനിവചര കേഭാര്ഷനികേ അനുബന്ധ കമഖലകേളുചട സമഗ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  തയഭാറഭാക്കുന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ഉളചപടുന  ഒരു  പദതനിയഭാണട്ട്  "നനിറവട്ട്"  പദതനി.  86  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങള
നനിറവട്ട്  പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ചതരചഞടുത്തനിരുനചവങനിലലാം  ബഡ്ജറനില് ഈ
പദതനിക്കട്ട്  തുകേചയഭാനലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിരുനനില.  ചനില  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനില്
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നനിറവട്ട്  പദതനിക്കഭായനി  കയഭാഗങ്ങള  നടത്തനിയനിരുചനങനിലലാം  വലക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചട  അഭഭാവവുലാം  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  തുകേ  വകേയനിരുത്തഭാത്തതുലാംമൂലലാം
നനിറവട്ട് പദതനി ഫലപ്രഭാപ്തനിയനില് എത്തനിയനില. 

(സനി)  2013-14-ല്  നനിറവട്ട്  പദതനിക്കഭായനി  ബഡ്ജറനില്  തുകേചയഭാനലാം
വകേയനിരുത്തനിരുനനില. 

  ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണട്ട് വഴെനി കൃഷനി വകുപട്ട് പദതനികേളുചട ആനുകൂലലങ്ങള

9 (*279 ) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കൃഷനി  വകുപട്ട്  നടപഭാക്കുന  വനിവനിധ  പദതനികേള
പ്രകേഭാരമുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണട്ട് വഴെനി ലഭനിക്കുവഭാന എചന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആനുകൂലലങ്ങള  ബഭാങട്ട് വഴെനി  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്
എചന്തെലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ചപടുത്തനിയതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  കേര്ഷകേ  രജനികസഷനുലാം  ഇ-കപചമന്റുലാം  എന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  അവരുചട  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണ്ടുകേളനില്  കനരനിടട്ട്
നല്കുന.  നഭാഷണല്  ഇനഫര്മഭാറനികട്ട്  ചസന്റെര്  തയഭാറഭാക്കനിയ,  ഇലകകഭാണനികട്ട്
ചബനനിഫനിറട്ട്  ടഭാനസ്ഫര്  കഫഭാര്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കകേരള  എന  കസഭാഫട്ട് ചവയര്
സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി സുതഭാരലതകയഭാചട മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി ഇ-കപചമന്റെട്ട്
പ്രക്രനിയ നടത്തനിവരുന. 

(ബനി) സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ കേര്ഷകേരുകടയുലാം അവരുചട കൃഷനിചയക്കുറനിച്ചുള്ള
സമഗമഭായ ഒരു ഓണ്ലലന കഡറഭാകബസട്ട് ഉണഭാക്കുകേയുലാം ഇതുപകയഭാഗനിചട്ട് വനിവനിധ
പദതനികേളുചട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  ചതരചഞടുക്കുകേയുലാം  പദതനി  ആനുകൂലലങ്ങള
കേര്ഷകേരുചട ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണ്ടുകേളനില് കനരനിടട്ട് നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുന. കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
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ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം വരഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം,  കൃഷനി ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
കൂടുതല് സമയലാം കേഭാര്ഷനികേ വനിജഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര് ചപടഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുന.  ചമഭാലബല്  കഫഭാണ്  ഉള്ള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി  തുകേ
അക്കഇൗണനികലക്കട്ട് ലകേമഭാറനിയ അചലങനില് തനിരസ്കരനിക്കചപട വനിവരലാം എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.
ആയനി അറനിയനിക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനവുലാം നനിലവനിലണട്ട്.  ഇതട്ട് തുകേ  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന. മുഴുവന സബ്സനിഡനി തുകേയുലാം കകേഭാര്ബഭാങനിങട്ട്
അക്കഇൗണനികലക്കട്ട്  നല്കേനിയതനിചന്റെ  വനിവരങ്ങള  www.ebt.kerala.gov.in/ എന
ചവബ്ലസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിയതനിചന്റെ  മുഴുവന
വനിവരങ്ങളുലാം ചപഭാതുജനങ്ങളക്കഭായനി പരസലചപടുത്തുന. 

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലലാം  അവരവരുചട  ബഭാങട്ട്
അക്കഇൗണ്ടുകേളനികലക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  നല്കുനതനിനഭായനി  കബഭാക്കട്ട്തല  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
ഡയറകര്മഭാര്ക്കട്ട് ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണട്ട് തുടങ്ങുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാര്  നല്കുന  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
ഡയറകര്മഭാര്,  ഇലകകഭാണനികട്ട്  ചബനനിഫനിറട്ട്  ടഭാനസ്ഫര്  കഫഭാര്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
കകേരള എന കസഭാഫട്ട് ചവയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കനരനിടട്ട് ഇ-കപചമന്റെട്ട് ആയനി
കേര്ഷകേചന്റെ  അക്കഇൗണനികലക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി  തുകേ  നല്കുന.  സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ
ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  നഭാഷണല്  ഇന ഫര്മഭാറനികട്ട്
ചസന്റെര്  കകേരള,  കകേരളത്തനിചല  വനിവനിധ  ബഭാങ്കുകേള,  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള
എനനിവയുചട  പ്രതനിനനിധനികേളുചട  കയഭാഗലാം  വനിളനിക്കുകേയുലാം  പദതനിയുചട  പുകരഭാഗതനി
അവകലഭാകേനലാം  ചചയ്യുകേയുലാം  ചചയ്യുന.  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  വനിവനിധ  തലത്തനിലള്ള
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ഇ-കപചമന്റെട്ട്  കസഭാഫട്ട് ചവയര് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനില് പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മനികേച കസവനലാം ഉറപഭാക്കുവഭാനഭായനി റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചന്റെ
നനിയമങ്ങള  അനുസരനിച്ചുള്ള  സര്വതീസട്ട്  ചലവല്  എഗനിചമന്റെട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി
ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്. 

കറഭാഡട്ട് കസഫനി കകേഭാര് രൂപതീകേരണലാം

10 (*280) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  കറഭാഡട്ട്  കസഫനി
കകേഭാര് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനചതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മനികേച  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയഭായനി  ചപഭാതുഗതഭാഗത  കസവനങ്ങളനില്

കഗഭാബല് ചപഭാസനിഷനനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റലാം സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉചണങനിൽ

ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നൽകേഭാകമഭാ?

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

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  ബഹു.  ഗവര്ണര്

നനിയമസഭയനില്  ചചയ  നയപ്രഖലഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില്  കറഭാഡട്ട്  കസഫനി  കകേഭാര്പട്ട്

രൂപതീകേരനിക്കുചമനട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിരുന. തദനുസൃതമഭായനി കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്

സ്കൂള  കുടനികേചള  പരനിശതീലനിപനിക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്

കകേ ഡറനിചന്റെ മഭാതൃകേയനില് കറഭാഡട്ട് കസഫനി കകേഭാര്പട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

സ്കൂള കുടനികേളനില് കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുനതനിനുലാം കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് അവചര പങഭാളനിയഭാക്കഭാനുമഭാണട്ട് ഇതനിചന്റെ രൂപതീകേരണലാംചകേഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത മുഴുവന ചപഭാതു ഗതഭാഗത വഭാഹനങ്ങളനിലലാം ജനി.പനി.എസട്ട്.

അധനിഷനിത നനിരതീക്ഷണ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുനതനിചന്റെ ആദലഘടമഭായനി  എലഭാ

സത്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളനിലലാം  ജനി.പനി.എസട്ട്.  അധനിഷനിത  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനലാം

സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള ഒരു പദതനിക്കട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപട്ട്  തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിനട്ട്  C-DAC-ചനയഭാണട്ട്  ഏല്പനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

2014-15-ചല  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം

പദതനിയുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവസഭാന ഘടത്തനിലമഭാണട്ട്.  ഈ സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി

വഭാഹനത്തനിചന്റെ  നനിലവനിചല  സഭാനലാം,  കവഗത  നനിയനണ  ലലാംഘനലാം,  നനിര്ദ്ദേനിഷ

പഭാതയനില്നനിനള്ള വലതനിചലനലാം എനനിവ കേണ്കടഭാള റൂമനിലനിരുനട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന

കേഴെനിയുലാം.  കൂടഭാചത സതീ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുനതനികലക്കഭായനി എമര്ജനസനി (panic)

ബടണ് സലാംവനിധഭാനലാം ഇതനിചന്റെ അനുബന്ധമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.
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  ചനല് വയലകേളുചട സലാംരക്ഷണവുലാം ചനല് വയല് ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കുലാം

11 (*281) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനല് വയലകേളുചട സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം ചനല് കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനുലാം
നടപഭാക്കുന പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചനല്  വയല്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന  കേഭാരലത്തനില്  കൃഷനി
വകുപനിനുളള പങഭാളനിത്തലാം എത്രകത്തഭാളമഭാചണന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് തയഭാറഭാക്കുന നടപടനികേള എത്രയുലാം കവഗലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
ഉപഗഹ സഹഭായകത്തഭാചട അതു കുറമറതഭാക്കനി പ്രസനിദചപടുത്തഭാന കൃഷനി വകുപട്ട്
അടനിയന്തെരമഭായനി നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

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

(എ)  ചനല്വയലകേളുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  2008-ചല  കകേരള  ചനല്വയല്
തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  നനിലവനിലണട്ട്.  നനിലവനിലള്ള  നനിയമത്തനിനട്ട്
വനിരുദമഭായനി ചനല്വയല് നനികേത്തുനതനിചനതനിചര കേര്ശന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം.
ചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധയനിനലാം
ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ചനല്കൃഷനിയുചട വനിസ്തൃതനി
3 ലക്ഷലാം ചഹകറഭായനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  കൂടഭാചത
കേരചനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  തരനിശട്ട്  കേനിടക്കുന  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്
ചനല്കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേരചനല്കൃഷനി
ഈ വര്ഷലാം ആദലഘടലാം എന നനിലയനില് 2600 ചഹകറഭായുലാം 5 വര്ഷലാംചകേഭാണട്ട് ഒരു
ലക്ഷലാം ചഹകറഭായുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന.   ഇതനിനട്ട്  പുറചമ
കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  തരനിശുഭൂമനികേള  മഭാപനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  കൃഷനി  ചചയ്യുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേഴെനിഞ  25  വര്ഷത്തനിനട്ട്  കശഷലാം ഈ വര്ഷലാം
ആലപ്പുഴെയനിചല  റഭാണനി  കേഭായലനില്  200  ചഹകര്  സലത്തട്ട്  പുഞ  കൃഷനി  2016
ചസപ്റലാംബര് മഭാസലാം തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത ചമത്രഭാന കേഭായലനില് കൃഷനിയനിറക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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2016-17  വര്ഷലാം  ചനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  തഭാചഴെപറയുന
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി

2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാല്സഭാഹനലാം

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായുള്ള പദതനി

5. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം 

6. ചനല്കൃഷനി ഉത്പഭാദന കബഭാണസട്ട് (കനഭാണ് പ്ലഭാന)

7. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ലവദലതനി പദതനി (കനഭാണ് പ്ലഭാന)

8. കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷ പദതനി (എന.എഫട്ട്.എസട്ട്.എലാം.)

(ബനി) 2008-ചല  കകേരള  ചനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം
12-8-2008-ല് പ്രഭാബലലത്തനില് വനനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത നനിയമമനുസരനിചട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട്
എലഭാ തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം അവയുചട അതനിര്ത്തനിക്കുള്ളനില് നനിലവനിലള്ള
കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  ചനല്വയലകേളുകടയുലാം  തണതീര്ത്തടങ്ങളുകടയുലാം  സര്കവ  നമ്പരുലാം
വനിസ്തൃതനിയുലാം ഉളചപചടയുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അടങ്ങനിയ  ഡഭാറഭാബഭാങട്ട് തയഭാറഭാകക്കണതഭാചണനട്ട്
വലവസ  ചചയനിരുന.   കമല്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുള്ള  പ്രഭാകദശനികേ
നനിരതീക്ഷണ സമനിതനിയഭാണട്ട് ഡഭാറഭാബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതട്ട്.  അതനിചന്റെ കേണ്വതീനര്
കൃഷനി ഓഫതീസറഭാണട്ട്.  സമനിതനിക്കട്ട് ആധനികേഭാരനികേതയുള്ള പ്രകദശചത്ത നനിലവനിലള്ള
റനിക്കഭാര്ഡട്ട് പ്രകേഭാരലാം ചനല്വയലകേളഭായനി കരഖചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ഭൂമനിയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുസരനിചട്ട്  കൃഷനി,  റവനന്യൂ  പഞഭായത്തട്ട്  എനതീ  വകുപ്പുകേളുചട  സലാംയുക്ത
സഹകേരണകത്തഭാചടയഭാണട്ട് ഡഭാറഭാബഭാങട്ട് തയഭാറഭാക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  ചനല്വയലകേളുചടയുലാം  തണതീര്ത്തടങ്ങളുചടയുലാം  കേരടട്ട്      ഡഭാറഭാബഭാങട്ട്

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവചരയുലാം  ഡഭാറഭാബഭാങട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളുലാം

മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം  തനതട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഫതീല്ഡട്ട്

പരനികശഭാധന നടത്തനി 2016  ഓഗസ്റ്റട്ട് 31-നകേലാം കുറമറ ഡഭാറഭാബഭാങട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് സലാംസഭാനചത്ത  2  പഞഭായത്തുകേളനിചല

 ഡഭാറഭാബഭാങട്ട് കകേരള സലാംസഭാന റനികമഭാടട്ട് ചസനസനിലാംഗട്ട് എനവകയഭാണ്ചമന്റെട്ട് ചസന്റെര്

(ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ഇ.സനി.)  വഴെനി  തയഭാറഭാക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
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5  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിചല

കേഴെക്കൂടലാം  വനികലജുലാം എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല മരടട്ട്  പഞഭായത്തുലാം ചതരചഞടുക്കുവഭാന

തതീരുമഭാനനിചചങനിലലാം,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല മരടട്ട്  പഞഭായത്തനില്  ഡഭാറഭാബഭാങട്ട്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം  സബ്ഡനിവനിഷന തലത്തനിലള്ള വനിവരങ്ങള കേഴെക്കൂടലാം

പഞഭായത്തനികനഭാടട്ട്  കചര്നള്ള ആറനിപ്ര പഞഭായത്തനില് ലഭലമഭാണട്ട്  എനട്ട്  കകേരള

സലാംസഭാന റനികമഭാടട്ട് ചസന സനിലാംഗട്ട് എനവകയഭാണ്ചമന്റെട്ട് ചസന്റെര് അറനിയനിചതനിനഭാലലാം

കകേരള സലാംസഭാന റനികമഭാടട്ട്  ചസനസനിലാംഗട്ട് എനവകയഭാണ്ചമന്റെട്ട് ചസന്റെറുമഭായനി ചര്ച

ചചയട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിചല  ആറനിപ്ര  പഞഭായത്തനിലലാം  എറണഭാകുളലാം

ജനിലയനിചല കവങ്ങൂര് പഞഭായത്തനിലലാം ഉപഗഹ ചനിത്രങ്ങചള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള

 ഡഭാറഭാബഭാങനിചന്റെ  വഭാലനി    കഡഷന  ചചയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ലകേചക്കഭാളനതനിനട്ട്

കകേരള  സലാംസഭാന  റനികമഭാടട്ട്  ചസനസനിലാംഗട്ട്  എനവകയഭാണ്ചമന്റെട്ട്  ചസന്റെറനിചന

ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. അതനിനനുസൃതമഭായനി കകേരള സലാംസഭാന റനികമഭാടട്ട് ചസനസനിലാംഗട്ട്

എനവകയഭാണ്ചമന്റെട്ട് ചസന്റെര്  തുടര് നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 

  ലജവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി പുതനിയ പദതനികേള

12 (*282) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :

ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതല :

ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :

ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര ചഹകര് ഭൂമനിയനിലഭാണട്ട് ലജവ കൃഷനി നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലജവ വളലാം,  ലജവ കേതീടനഭാശനിനനി,  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ

കശഷനിയുള്ള വനിത്തനിനങ്ങള,  ഗുണകമന്മയുള്ള ടനിഷന്യൂകേളചര് ലതകേള എനനിവയുചട

ഉത്പഭാദനലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലജവ കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഓകരഭാ വതീടനിലലാം

മനിനനി  കപഭാളനി  ഹഇൗസുകേള സജതീകേരനിക്കുവഭാന സഹഭായലാം നല്കുനതനിനട്ട്  പദതനി

ഉകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്) : 

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് നല കൃഷനി മുറകേള (ജനി.എ.പനി.) പഭാലനിച്ചുള്ള കൃഷനി രതീതനി

50000  ചഹകര്  സലകത്തക്കട്ട്  കൂടനി  വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലലാം

വയ്ക്കുനതട്ട്. കൂടഭാചത സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന-കകേരള മുഖഭാന്തെനിരലാം കദശതീയ

സുസനിര കേഭാര്ഷനികേ മനിഷചന്റെ  (എന.എലാം.എസട്ട്.എ.)  ഒരു ഘടകേമഭായ പരമ്പരഭാഗത

കൃഷനി വനികേഭാസട്ട് കയഭാജന (പനി.ചകേ.വനി.ലവ.)-യുചട ഭഭാഗമഭായനി 10000 ചഹകര് സലത്തുലാം,

ചവജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന  കേഇൗണ്സനില്-കകേരളയുചട   കനതൃതത്വത്തനില്

1000 ചഹകര് ഭൂമനിയനിലലാം ലജവ കൃഷനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

ലജവകൃഷനി പദതനിയനിനകേതീഴെനില് കേര്ഷകേരുചട കൃഷനിയനിടത്തനില്ത്തചന ലജവവളങ്ങള

ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  2920  ലജവവള  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു

വരുന.  കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരമ്പരഭാഗത  കൃഷനി വനികേഭാസട്ട്  കയഭാജന  പദതനി

പ്രകേഭാരവുലാം  ലജവവളങ്ങളുലാം  ലജവ  കേതീടനഭാശനിനനിയുലാം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലാം.  വനിവനിധ പദതനികേള മുകഖന ലജവതീകേകരഭാഗ നനിയനകണഭാപഭാധനിയഭായ

ലടകക്കഭാചഡര്മ  കൃഷനിക്കഭാരുചട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  ലജവ

കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള  കബഭാധവത്ക്കരണവുലാം  കസ്റ്ററട്ട്

ബകയഭാ  കേണ്കടഭാള  ലഭാബനില്നനിനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ  ലജവതീകേ  കരഭാഗ

നനിയനകണഭാപഭാധനികേളഭായ സന്യൂ കഡഭാകമഭാണസട്ട്,  ലടകക്കഭാചഡര്മ,  ലടകക്കഭാകേഭാര്ഡുകേള

ബലകവറനിയ മുതലഭായവ ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം അവയുചട ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുമഭായനി കചര്നചകേഭാണട്ട്

ലജവവളലാം,  ലജവ കേതീടനഭാശനിനനി എനനിവയുചട ഉത്പഭാദനവുലാം ഇവയുചട ഗുണനനിലവഭാര

പരനികശഭാധനയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുലാം.  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധകശഷനിയുള്ള  ചനല് വനിത്തനിനങ്ങളക്കഭായനി

രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട്  സതീഡട്ട്  കഗഭാകവഴട്ട്   കപ്രഭാഗഭാലാം  (ആര്.എസട്ട്.ജനി.പനി.)  പദതനി പ്രകേഭാരലാം

രണഭായനിരലാം  ചഹകര് പ്രകദശത്തട്ട് ചനല്കൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഗുണകമന്മയുള്ള

ടനിഷല  കേളചര്  ലതകേള  ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനഭായനി  കൃഷനി

വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് കേഴെക്കൂടത്തട്ട്  ബകയഭാചടകകഭാളജനി  ആന്റെട്ട്  കമഭാഡല് കഫഭാറനികേളചറല്

ചസന്റെര് (BMFC) പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ ഫഭാമുകേള

വഴെനിയുലാം കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ കശഷനിയുള്ള വനിത്തനിനങ്ങള ഗുണകമന്മയുള്ള ടനിഷന്യൂകേളചര്

ലതകേള എനനിവയുചട ഉത്പഭാദനലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിച്ചുവരുന. 
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മനിഷന  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറഡട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്
(എലാം.ഐ.ഡനി.എചട്ട്.) എന കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2016-17 വര്ഷത്തനില്
ഗുണകമന്മയുള്ള നടതീല് വസ്തുക്കള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ചചറുകേനിട നഴറനികേള,
പുതനിയ  ടനിഷന്യൂക്കളചര്  ലഭാബുകേള  എനനിവ  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  പചക്കറനികേളുചട
വനിത്തുത്പഭാദനത്തനിനുലാം ലജവകൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മണനിരകേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട്
യൂണനിറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന. ലജവവളങ്ങള,  ലജവകേതീടനഭാശനിനനികേള,
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധകശഷനിയുള്ള വനിത്തനിനങ്ങള എനനിവ വനിതരണലാം ചചയ്യുനതനിനഭായനി
ചവജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന കേഇൗണ്സനില് എറണഭാകുളത്തട്ട്,  കേഭാക്കനഭാടുലാം,
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളനിലലാം  കൃഷനി  ബനിസനിനസട്ട്  കകേനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  10  ച.  മതീറര്  മുതല്  40  ച.  മതീറര്  വചര  വനിസതീര്ണമുള്ള  മനിനനി
കപഭാളതീഹഇൗസുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല  "study  on structural  design and  management  for  Hi  tech
horticulture in Kerala” എന കപ്രഭാജകനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

  ഗഭാമതീണ കമഖലയനിചല  കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേള ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനി

13 (*283) ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിചല  അസലാംഘടനിതരഭായ  പചക്കറനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
തങ്ങളുചട  ഉല്പനങ്ങള  വനിറഴെനിക്കഭാന  എന്തുസലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ളചതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുചട  ഫലപ്രദമഭായ
വനിപണനത്തനിനട്ട് പരലഭാപ്തമഭാകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇടനനിലക്കഭാരുചട  ചൂഷണത്തനില്നനിനട്ട്  കേര്ഷകേചര  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
ഉതകുനതരത്തനില്  കകേനതീകൃതമഭായനി  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങള  സമഭാഹരനിക്കുനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിചല കേര്ഷകേചര പചക്കറനി ഉല്പഭാദനത്തനില് സജതീവമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഗഭാമതീണ കമഖലയനില് കേര്ഷകേ കൂടഭായ്മകേള ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ) : 

(എ)  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിചല   അസലാംഘടനിതരഭായ  പചക്കറനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
തങ്ങളുചട ഉത്പനങ്ങള വനിറഴെനിക്കഭാന കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനില് ചഫഡകററഡട്ട്  ക്ലസ്റ്റര്
മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം  പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനില്  'എ'  കഗഡട്ട്  ക്ലസ്റ്റര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം
നനിലവനിലണട്ട്.  ഗഭാമതീണ കമഖലയനില് വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില് കൃഷനി ചചയ്യുനതുലാം
അടുത്തടുത്തട്ട് തഭാമസനിക്കുനവരുമഭായ കേര്ഷകേചര സലാംഘടനിപനിചട്ട് ചവജനിറബനിള ആന്റെട്ട്
ഫ്രൂടട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന കേഇൗണ്സനില് സത്വഭാശയ കേര്ഷകേ സലാംഘങ്ങള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇത്തരത്തനിലള്ള  സത്വഭാശയ  സലാംഘങ്ങള  കചര്നട്ട്  സത്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  വനിപണനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ഷകേരുചട ഉത്പനങ്ങള വനിറഴെനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
ഇത്തരത്തനിലള്ള 274  സത്വഭാശയ കേര്ഷകേ വനിപണനികേള ചവജനിറബനിള ആന്റെട്ട്  ഫ്രൂടട്ട്
ചപ്രഭാകമഭാഷന കേഇൗണ്സനിലനിനട്ട്  കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഉത്പനങ്ങള
വനിറഴെനിക്കഭാന  സലാംസഭാന  കഹഭാര്ടനികേളചര്  മനിഷന,  മനിഷന  കഫഭാര്  ഇന്റെകഗറ  ഡട്ട്
   ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കഹഭാര്ടനികേളചര് പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി റൂറല് മഭാര്ക്കറട്ട്,
റതീടയനില് ഔടട്ട് ചലറട്ട്  എനനിവ സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ധനസഹഭായവുലാം നല്കേനിവരുന.
കേര്ഷകേര് എത്തനിക്കുന പചക്കറനികേള കേഭാര്ഷനികേ ചമഭാത്തവലഭാപഭാര വനിപണനികേളനില്
നനിനലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  കലല നടപടനികേളനിലൂചട   നലഭായമഭായ  വനിലയട്ട്  സലാംഭരനിച്ചു
വരുന. 

(ബനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ നനിലവനിലള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഇകപഭാള
സലാംഭരനിച്ചുവരുന  പചക്കറനികേള  വനിപണനലാം  ചചയ്തുവരുന.  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ
വനിപണന ശലാംഖല വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  കൂടുതല് കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പനങ്ങള
കേര് ഷകേരനില്നനിനട്ട്  സലാംഭരനിക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.   കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ
വനിപണന  ശലാംഖല  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  കൂടുതല്  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പനങ്ങള
സലാംഭരനിചട്ട് വനിപണനലാം നടത്തുനതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ  നനിലവനിലള്ള  സലാംഭരണ  വനിതരണ  കകേനങ്ങള  വഴെനി
കേര്ഷകേര് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന പചക്കറനികേള ഇടനനിലക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കനി കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്
കനരനിടട്ട് സലാംഭരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കേര്ഷകേരനില് നനിനട്ട് ഉത്പനങ്ങള
കകേനതീകൃതമഭായനി സലാംഭരനിചട്ട് വനിപണനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
ഈ വര്ഷലാം മുതല് സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  നനിലവനില്  കേര്ഷകേരുചട  കൂടഭായ്മകേളഭായ  ക്ലസ്റ്ററുകേള  മുകഖന  പചക്കറനി
കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  നനിലവനിലള്ള  സത്വഭാശയ  സലാംഘങ്ങകളയുലാം  സത്വഭാശയ
കേര്ഷകേ  വനിപണനികേകളയുലാം  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
പുതനിയ  സത്വഭാശയ  കേര്ഷകേ  സലാംഘങ്ങളുലാം  വനിപണനികേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം
ചവജനിറബനിള & ഫ്രൂടട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന കേഇൗണ്സനില് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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  പഴെലാം-പചക്കറനികേളുചട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന

14 (*284) ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത വനിപണനിയനില് ലഭലമഭാകുന പഴെലാം,  പചക്കറനി എനനിവയുചട
ഗുണനനിലവഭാരലാം,  കേതീടനഭാശനിനനിയുചട  അളവട്ട്  എനനിവ  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  കൃഷനി  വകുപനിലളചപചട  നനിലവനിലള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
എചന്തെഭാചക്കചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  പരനികശഭാധനഭാസലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  കേഭാരലക്ഷമതയുലാം
ഫലപ്രഭാപ്തനിയുലാം എത്രകത്തഭാളമുചണനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കൂടുതല് ചമചചപട പരനികശഭാധനഭാസലാംവനിധഭാനലാം പ്രഭാബലലത്തനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

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

(എ) സലാംസഭാനചത്ത വനിപണനിയനില് ലഭലമഭാകുന പഴെലാം,  പചക്കറനി എനനിവയനിചല
കേതീടനഭാശനിനനിയുചട അളവട്ട് കേചണത്തുനതനിനട്ട്  ചവള്ളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയുചട
നനിയനണത്തനിലള്ള  ചപസ്റ്റനിലസഡട്ട്  ചറസനിഡന്യൂ  ചടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  ലഭാബനില്  അവശനിഷ
വനിഷഭാലാംശ പരനികശഭാധന നടത്തനി വനിവരലാം പരസലചപടുത്തഭാറുണട്ട്.   ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ
വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനിലള്ള
അനലറനിക്കല്  ലകബഭാറടറനികേളനിലലാം  കേതീടനഭാശനിനനിയുചട  അളവട്ട്  കേചണത്തഭാന
പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന.  പഴെലാം, പചക്കറനി എനനിവയനിചല കേതീടനഭാശനിനനിയുചടയുലാം
വനിഷഭാലാംശത്തനിചന്റെയുലാം  കതഭാതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില് എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ഓകരഭാ ചപസ്റ്റനിലസഡട്ട് ചറസനിഡന്യൂ ചടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്
ലഭാബട്ട് തുടങ്ങുവഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനിചല

അനലറനിക്കല്  ലകബഭാറടറനികേള   ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളനില്  അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന  മഭായലാം

കേചണത്തുനതനിനുലാം ലമകക്രഭാബകയഭാളജനി അനഭാലനിസനിസട്ട് നടത്തുനതനിനുലാം പൂര്ണമഭായുലാം

സജമഭാണട്ട്.  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനിചല കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട അളവട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള
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അതലഭാധുനനികേ  ഉപകേരണമഭായ  ഗലഭാസട്ട്  കക്രഭാകമഭാകറഭാഗഭാഫട്ട്  മഭാസട്ട്  ചസകഭാ  മതീറര്

(GCMSMS) എന ഉപകേരണലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം, എറണഭാകുളലാം എനനിവനിടങ്ങളനില്

സഭാപനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിച്ചുവരുന.  ഈ ഉപകേരണലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട

സഭാനനിദലവുലാം ഇവയുചട അമനിത അളവനിലള്ള ഉപകയഭാഗവുലാം കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ചവള്ളഭായണനിയനിലള്ള ചപസ്റ്റനിലസഡട്ട് ചറസനിഡന്യൂ

ചടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  ലഭാബനിചല  അവശനിഷ  വനിഷഭാലാംശ  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

ഔകദലഭാഗനികേ  ചവബട്ട്  കപഭാര്ടലനിലലാം  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുകടയുലാം  കൃഷനി

വകുപനിചന്റെയുലാം  ചവബട്ട് ലസറനിലലാം  പരസലചപടുത്തനിവരുന.  ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചടചയഭാചക്ക

ഫലമഭായനി  2016  ജനുവരനി  മുതല്  മഭാര്ചട്ട്  വചര  കകേരളത്തനിചല  കൃഷനിക്കഭാരുചട

പചക്കറനി ഉല്പനങ്ങള പരനികശഭാധനിചതനില് 98.6% ഉത്പനങ്ങളുലാം കസഫട്ട് ടു ഈറട്ട്

ആചണനട്ട് കേചണത്തുകേയുണഭായനി. 

(സനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം  എനനിവനിടങ്ങളനിചല  അനലറനിക്കല്

ലഭാബുകേളനില് സഭാപനിച്ചു പ്രവര്ത്തനിപനിച്ചുവരുന ഗലഭാസട്ട്  കക്രഭാകമഭാകറഭാഗഭാഫട്ട്   മഭാസട്ട്

ചസകഭാ  മതീറര്  (GCMSMS)  എന  ഉപകേരണലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  റതീജനിയണല്  ലഭാബനിലലാം

സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലനികേത്വനിഡട്ട്  കക്രഭാകമഭാകറഭാഗഭാഫട്ട്

മഭാസട്ട് ചസകകഭാ കഫഭാകടഭാമതീറര് (LCMSMS) എന ഉപകേരണലാം എലഭാ ലഭാബുകേളനിലലാം

ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ടനി  അനലറനിക്കല്  ലഭാബുകേള

അന്തെര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള അക്രഡനികറഷന നടപടനികേള കേരസമഭാക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേളുചട അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

ചനല്വയല് സലാംരക്ഷണലാം

15 (*285) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :

ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :

ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന  .    പനി. :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനല്വയലകേചള  സലാംസഭാനചത്ത  സലാംരക്ഷനിത  പ്രകദശങ്ങളഭായനി

പ്രഖലഭാപനിക്കുവഭാന പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  നനികക്ഷപ  വര്ദനവനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്? 
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ) : 

(എ)  റലാംസഭാര് ഉടമ്പടനി പ്രകേഭാരമുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് വരുന ചനല്വയലകേചളലഭാലാം
സലാംരക്ഷനിത പ്രകദശങ്ങളഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ചനല്വയലകേളുചട സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്
2008-ചല കകേരള ചനല്വയല് - തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം നനിലവനിലണട്ട്.  ടനി
നനിയമത്തനിചല  ചസക്ഷന  (3)  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനചത്ത  ചനല്വയല്  പരനിവര്ത്തനചപടുത്തുകേകയഭാ
രൂപഭാന്തെരചപടുത്തുകേകയഭാ ചചയ്യുനതനിനട്ട് വനിലക്കട്ട് ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ചനല്കൃഷനി കപ്രഭാല്സഭാഹനത്തനിനുള്ള അടങല്  50  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി
ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം  ചനല്കൃഷനിക്കുള്ള  സബ്സനിഡനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  മൂലലവര് ദനിത  കേഭാര് ഷനികകേഭാത്പനങ്ങളക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള
അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളുചട ശലാംഖല സഭാപനിക്കുവഭാന പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് വനിഭഭാവനലാം
ചചയനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളക്കഭായനി 500 കകേഭാടനി രൂപ ഈ വര്ഷചത്ത
ബഡ്ജറനില്  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനില്  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം
ജനിലകേളനില്  ചനലനിചന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കുകേള  തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.
അരനിയനില്നനിനലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉത്പനങ്ങള  തയഭാറഭാക്കഭാന  തഭാത്പരലമുള്ള
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് സഭാകങതനികേ സഹഭായവുലാം സലസഇൗകേരലവുലാം ചനലനിചന അടനിസഭാനമഭാക്കനി
അകഗഭാപഭാര്ക്കട്ട്  മുകഖന  നല്കുനതനിനഭാണട്ട്  പദതനി  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  അരനി
അധനിഷനിതമഭായ  കകേരള ബഭാനഡട്ട് ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട് ആഭലന്തെര  വനിപണനിയനിലള്ള
സത്വതീകേഭാരലത  പരമഭാവധനി  പ്രകയഭാജനചപടുത്തുനതനിനുലാം  ചനല്  കേര്ഷകേരുചട  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  സലാംസഭാനചത്ത  തരനിശട്ട്  കേനിടക്കുന
കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  തരനിശുനനിലങ്ങളുലാം  കേഭായല് പ്രകദശങ്ങളുലാം  ചനല്കൃഷനിക്കട്ട്  ഉപയുക്തമഭാക്കനി
5  വര്ഷലാംചകേഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിചല  ചനല്കൃഷനി  വനിസതീര് ണലാം  നനിലവനിലള്ള
1.94  ലക്ഷലാം  ചഹകറനില്നനിനലാം  3  ലക്ഷലാം  ചഹകറഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
ചനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  തഭാചഴെ  പറയുന
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി

2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാതഭാഹനലാം

4. പഭാടകശഖരസമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായുള്ള പദതനി

5. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം

6. ചനല്കൃഷനി ഉത്പഭാദന കബഭാണസട്ട് (കനഭാണ് പ്ലഭാന)

7. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല  ലവദലതനി പദതനി (കനഭാണ് പ്ലഭാന)

8. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ കൃഷനിയഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനുള്ള നടപടനികേള 
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  സമ്പൂര്ണ ഓണ്ലലന കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

16 (*286) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചഎ.ചകേ.എലാം.  കസഭാഫ ട്ട്ടട്ട് ചവയറനിലൂചട  പഞഭായത്തുകേളനില്
നനിനലാം  സമ്പൂര്ണ  ഓണ്ലലന  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി)  ഇതു  നടപഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖവട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം 
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  )  : 

(എ)  കകേരള  മുനനിസനിപല്  ആകലാം  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആകലാം  പ്രകേഭാരലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായ  ചുമതലകേള  നനിര്വഹനിക്കുനതനിനു
കവണനി 16 കസഭാഫട്ട് ചവയറുകേള ഇനഫര്കമഷന കകേരള മനിഷന വനികേസനിപനിക്കുകേയുലാം
വനിനലസനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  സമ്പൂര്ണ  ഓണ്ലലന
കസവനലാം നല്കുനതനിനുകവണനി സുകരഖ എന ചവബട്ട് അധനിഷനിത ആപ്ലനികക്കഷനുലാം
സമഗ എന ചമഭാലബല് ആപ്ലനികക്കഷനുലാം വനികേസനിപനിചട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

(ബനി) ഗഭാമപഞഭായത്തുകേചള കേമ്പന്യൂടര്വത്ക്കരനിചട്ട് അവനിചടനനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുന

എലഭാ  കസവനങ്ങളുലാം  പഇൗരന്മഭാര്ക്കട്ട്  ഓണ്ലലനഭായനി  ലഭലമഭാക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്

ലക്ഷലലാം.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ജനന-മരണ രജനികസഷന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  1970  -നട്ട്

കശഷമുള്ളവ ഓണ്ലലനഭായനി   ലഭനിക്കുനണട്ട്.   ഓണ്ലലനഭായനി  രജനിസ്റ്റര് ചചയ

വനിവഭാഹങ്ങളുചട  ഓണ്ലലന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  കഡറഭാ  എനടനി  നടത്തനിയ

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന.   വസ്തു  നനികുതനി  ഓണ്ലലന  ആയനി

അടയഭാനുലാം  ഉടമസഭാവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  പ്രനിന്റെട്ട്  ചചയഭാനുലാം  ഉള്ള  സഇൗകേരലലാം
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കുചറകയചറ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ

ചപര്മനിറനിനുള്ള അകപക്ഷകേള ഓണ്ലലനഭായനി നല്കേഭാനുള്ള നടപടനികേള തുടങ്ങനി

കേഴെനി ഞ.  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  ചപന ഷനുകേളുചട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ചപനഷന

വനിതരണലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ചവബ്ലസറനില് ലഭലമഭാണട്ട്. 

(സനി)   ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷന  തയഭാറഭാക്കനിയ  കസഭാഫട്ട് ചവയറുകേള

ഗഭാമപ ഞഭായത്തുകേളനില്  പൂര്ണ  കതഭാതനില്  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുനതനിനട്ട്  സനിരമഭായ

കമല്കനഭാടവുലാം അവകലഭാകേനവുലാം ജനിലഭാതലത്തനിലലാം സലാംസഭാന തലത്തനിലലാം നടക്കുനണട്ട്.

ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷനനിലള്ള  ചഹല്പട്ട്  ചഡസ്കട്ട് വഴെനി  ഇതുസലാംബന്ധനിച

സലാംശയങ്ങള ദൂരതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം

ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലാം ഇനഫര്കമഷന  കകേരള  മനിഷന പ്രതനിനനിധനികേളുലാം

കചര്നട്ട് ശനില്പശഭാലകേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്. ഇതനില്നനിനള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സലാംസഭാന

തലത്തനില് കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട് ആവശലമഭായ തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

  പ ഞഭായത്തുകേളനില് ഫണട്ട് ലഭാപഭാകുനതട്ട് തടയഭാന നടപടനി

17 (*287) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തുകേളനില് ഫണട്ട് ലഭാപഭാകുനതുലാം പദതനി അപൂര്ണമഭാകുനതുലാം

ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  എചന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിയതട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി)  ഇതു  നടപഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള

ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

1006/2017
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തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി (   കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്  )  : 

(എ)  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ചചലവഭാകേഭാചത  വരുന  തുകേ  അടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  SDG/അഡതീഷണല് ആതലറകസഷന മുകഖന അനുവദനിച്ചു
നല്കുന  രതീതനി  2015-16  വര്ഷലാം മുതല് നനിലവനിലണട്ട്.  ഒരു വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത പദതനികേള സനില് ഓവര് കപ്രഭാജകഭായനി അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ഏചറടുത്തട്ട് നടപഭാക്കഭാവുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി) പ ഞഭായത്തുകേള ഏചറടുക്കുന പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ണമഭായുലാം ന ടപഭാക്കഭാന
സഹഭായനിക്കുകേയഭാണട്ട് ഇതുചകേഭാണട്ട് ലക്ഷലമഭാക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  ചചലവട്ട് ചചയട്ട് ബഭാക്കനിവരുന തുകേയുചട കേണക്കട്ട് ടഷറനികേളനില്നനിനലാം
ധനകേഭാരല വകുപട്ട് കശഖരനിക്കുകേയുലാം അടുത്ത ധനകേഭാരല വര്ഷലാം പ ഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
അനുവദനിചട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ചചയ്യുനണട്ട്. 

  കേര്ഷകേ ആത്മഹതലകേള

18 (*288) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീനന :
ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് കേര്ഷകേ ആത്മഹതലകേള
വര്ദനിചനിരുനതഭായുള്ള  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിചന്റെ
കേഭാരണങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുചട  വനിലത്തകേര്ചയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗചത്ത
പ്രതനിസന്ധനികേളുലാംമൂലലാം കേര്ഷകേര് വളചര ദുരനിതത്തനിലഭാചണനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കലഭാണുകേള  എടുത്ത  കേര്ഷകേര്ചക്കതനിചര  ബഭാങ്കുകേള
സത്വതീകേരനിക്കുന  ജപ്തനി,  കലല  നടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവചട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  കേടങ്ങളക്കട്ട്
കമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന ആവശലമഭായ അടനിയന്തെര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ദുരനിതത്തനിലഭായ  കേര്ഷകേരുചട  കേഭാര്ഷനികേ  കലഭാണുകേള
ഏഴുതനിത്തളനകേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനകണഭാ;

(ഇ)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആശത്വഭാസലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ) : 

(എ)  2011-ല്  വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതല  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയചപട സഭാഹചരലത്തനില് ജനിലയനിചല കേഭാര്ഷനികേ പ്രതനിസന്ധനിചയക്കുറനിചട്ട് പഠനലാം
നടത്തനിയനിരുന.  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലമുള്ള വനിളനഭാശലാം,  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പനങ്ങളുചട
വനിലയനിടനിവട്ട്,  കേതീടകരഭാഗബഭാധയഭാലള്ള  വനിളനഭാശലാം,  കേഭാര്ഷനികേ  വനില  തകേര്ചയഭാല്
കലഭാണുകേള  തനിരനിചടയഭാന  സഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,  സത്വകേഭാരല  പണമനിടപഭാടുകേഭാരനില്
നനിനലാം അമനിത പലനിശയട്ട് പണലാം കേടചമടുക്കുകേയുലാം ഇവ തനിരനിചടയഭാന സഭാധനിക്കഭാചത
വരുനതുലാം  പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങളഭായനി ചപഭാതുവനില് വനിലയനിരുത്തചപടുന.  ഇതനിനട്ട്
പുറചമ നനിയമസഭ അഷത്വറനസട്ട് കേമ്മേനിറനി നടത്തനിയ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി&ഡനി)  കേഭാര്ഷനികേ കലഭാണുകേള എടുത്ത കേര്ഷകേര്ചക്കതനിചര  ബഭാങ്കുകേള
സത്വതീകേരനിക്കുന  ജപ്തനി  കലല  നടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവചട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  കേടങ്ങളക്കട്ട്
പ്രഖലഭാപനിച  ചമഭാറകടഭാറനിയലാം  30-6-2016-ല്  അവസഭാനനിച്ചു.  ചമഭാറകടഭാറനിയലാം
പ്രഖലഭാപനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച വനിഷയവുലാം  കേര്ഷകേരുചട  കേഭാര്ഷനികേ കലഭാണുകേള
എഴുതനിത്തളന വനിഷയവുലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഇ)  റബര്  ഉളചപചടയുള്ള  നഭാണല  വനിളകേളുചട  വനിലത്തകേര്ച  കനരനിടഭാന
ചസഷലല്  പഭാകക്കജട്ട്  കകേന-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട
നടപനിലഭാക്കുലാം.  ചനലനിചന്റെയുലാം  റബറനിചന്റെയുലാം  നഭാളനികകേരത്തനിചന്റെയുലാം  തഭാങ്ങുവനില
യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനുലാം  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുലാം
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം.  ചചറുകേനിട നഭാമമഭാത്ര കേര്ഷകേര് ക്കട്ട് പലനിശ രഹനിത വഭായകേള
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം. കേഭാര്ഷനികേ കലഭാണുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുലാം. ചനല് കൃഷനിക്കുള്ള സലാംസഭാന വനിള ഇനഷത്വറനസട്ട് നഷപരനിഹഭാര
തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുലാം.  കൂടഭാചത  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത  വനിള  ഇനഷത്വറനസട്ട്  എലഭാ
വനിളകേളക്കുലാം ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലാം. 

  കേര്ഷകേ കേടഭാശത്വഭാസ കേമ്മേതീഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം

19 (*289) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേ  കേടഭാശത്വഭാസ  കേമ്മേതീഷന  നനിലവനില്  വനതനിനട്ട്  കശഷലാം  എത്ര
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനിചയനലാം  കേമ്മേതീഷന  ഉത്തരവുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുലാം
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനിഹനിതലാം നല്കേഭാന ബഭാക്കനിയുകണഭാചയനലാം എത്ര കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള
വനിഹനിതമഭാണട്ട് നല്കേഭാനുള്ളചതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനിഹനിതലാം ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് കേര്ഷകേര്
പണയചപടുത്തനിയ ആധഭാരലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  തനിരനിച്ചു  കേനിടഭാത്തതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് ഇനനി എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേര്ഷകേ കേടഭാശത്വഭാസ കേമ്മേനിഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

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

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന കേര്ഷകേ കേടഭാശത്വഭാസ കേമ്മേതീഷന മുമ്പഭാചകേ ലഭലമഭായ
അകപക്ഷയനില്, 403564 അകപക്ഷകേള കേക്ഷനി വനിചഭാരണയനിലൂചട തതീര് പഭാക്കുകേയുലാം
123273  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കേടഭാശത്വഭാസ  ആനുകൂലലലാം  നല്കുകേയുമുണഭായനി.   കേമ്മേതീഷന
തതീര്പഭാക്കനിയ  ഉത്തരവുകേളനിനകമല്  9739  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിഹനിതലാം
നല്കുവഭാന ബഭാക്കനിയുണട്ട്. 

(ബനി)  കേര്ഷകേ  വനിഹനിതലാം  ബഭാങനില്  ഒടുക്കനിയഭാല്  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം
കേഭാത്തനിരനിക്കഭാചതതചന  പണയഭാധഭാരങ്ങള  തനിരനിചകേ  നല്കേണചമനട്ട്  കേമ്മേതീഷന
നനിലവനിലള്ള  ഉത്തരവനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.   അത്തരത്തനില്  പണയചപടുത്തനിയ
ആധഭാരലാം  തനിരനിചകേ  നല്കേഭാത്തതട്ട്  ശദയനില്ചപടുന  കകേസുകേളനില്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിചന്റെയുലാം സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാറുചട  സര്ക്കുലറനിചന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് നല്കേഭാറുണട്ട്. 

(സനി)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങളഭാലലാം വരള ചയഭാലലാം ദുരന്തെലാം സലാംഭവനിച പ്രകദശങ്ങള
ദുരന്തെബഭാധനിതമഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുന വനിഷയത്തനില് കേമ്മേതീഷന സത്വകമധയഭാ നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജപ്തനിനടപടനികേളഭാല്  കേനിടപഭാടലാം  നഷചപടുനതുലാം  കകേഭാടതനി
നടപടനികേളഭാല് കക്ലശനിക്കുനതുമഭായ കേര്ഷകേരുചട കേഭാരലത്തനില് കേടഭാശത്വഭാസ നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന  പരനിധനിയനില്  സഭാധലമഭായ  ഇടചപടല്  കേമ്മേതീഷന  നടത്തുകേയുലാം
ചചയ്യുനണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ പ്രതനിസന്ധനിചയ തുടര്നട്ട് കേടബഭാധലതയനിലഭായ കേര്ഷകേചര
സഹഭായനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

  ഇന്ദനിര ആവഭാസട്ട് കയഭാജന

20 (*290) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇന്ദനിര ആവഭാസട്ട് കയഭാജന പ്രകേഭാരലാം എത്ര
വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേഴെനിഞ വര്ഷലാം അനുവദനിച വതീടുകേളക്കട്ട്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നല്കകേണ പദതനി വനിഹനിതലാം കൃതലമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഐ.എ.ലവ.  പദതനിക്കട്ട്  പകേരലാം  ആവനിഷ്കരനിച  പനി.എലാം.എ.ലവ.
പദതനിയനില്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  അര്ഹമഭായ  പരനിഗണന  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാചയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇന്ദനിര  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിചതനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  ഭവനങ്ങളുചട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം  
വകുപ്പുമനനി   (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്)  : 

(എ)  ഇന്ദനിര  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  (2015-16)  പടനികേ ജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്  18287,  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്
9337, നന്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനില് 17875, ചപഭാതു വനിഭഭാഗത്തനില് 13561 എനനിങ്ങചന
ആചകേ 59060 വതീടുകേളഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്. 

(ബനി) 2015-16  വര്ഷചത്ത ഇന്ദനിര ആവഭാസട്ട് കയഭാജന സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം
രണഭാലാം ഗഡുവഭായനി എസട്ട്.സനി.പനി. ഇനത്തനില് 12,77,29,034 രൂപയുലാം റനി.എസട്ട്.പനി.
ഇനത്തനില്  6,03,80,700  രൂപയുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിക്കഭാനുണട്ട്.
ഐ.എ.ലവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അനുവദനിച
വതീടുകേളക്കട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി 50,000 രൂപ വതീതലാം
വതീചടഭാനനിനട്ട് നല്കകേണതുണഭായനിരുന.  2012-13-ല് 2015-16 വചരയുള്ള ബഭാധലത
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  500  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ഇതനില്
400  കകേഭാടനി രൂപ മൂനട്ട് ഗ  ഡുക്കളഭായനി  റനിലതീസട്ട് ചചയ്യുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ തുകേ
ഗഭാമവനികേസന  കേമ്മേതീഷണകററനില്നനിനലാം  ജനിലഭാ  ദഭാരനിദ്രല  ലഘൂകേരണ  വനിഭഭാഗലാം
കപ്രഭാജകട്ട്  ഡയറകര്മഭാര്വഴെനി  കബഭാക്കട്ട്  പ ഞഭായത്തട്ട്  ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനിചട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   ഈ  ഇനത്തനില്  ഇനനി  ബഭാധലതയഭായനി  നനില്ക്കുന  തുകേ
161.88 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഇന്ദനിര  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  പദതനിക്കട്ട്  പകേരലാം  ആവനിഷ്കരനിച
പനി.എലാം.എ.ലവ.  (ജനി)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേന
സര്ക്കഭാര് കകേരളത്തനിനട്ട് അനുവദനിച വതീടുകേളുചട ഭഇൗതനികേ ലക്ഷലലാം മുന വര്ഷങ്ങചള
അകപക്ഷനിചട്ട്  വളചര  കുറവഭാണട്ട്.   കൂടഭാചത  ചപഭാതു  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  വതീടുകേചളഭാനലാം
അനുവദനിചനിട്ടുമനില. 

(ഡനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  കബഭാക്കട്ട്/ജനിലഭാതല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
അടനിയന്തെര തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  മുടങ്ങനിക്കനിടന  വതീടുകേള  സനദ  സലാംഘടനകേളുചട കസവനലാം
ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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 തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

21 (*291) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : 
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : 
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : 
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലവനില് കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്
നടക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനില്  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നനിര്ബന്ധവുലാം
കേര്ശനവുമഭാക്കുനതനിനട്ട് സത്വതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം  
വകുപ്പുമനനി   (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്)  :  

(എ) തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലവനില് കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്
നടക്കുനനില.  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  എലഭാ  പദതനികേളുലാം,
കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള വനിശദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ഉളചപടുന  ഒരു  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറട്ട്  മഭാനത്വല്  25-6-2016-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
1992/16/തസത്വഭവ  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  മഹഭാത്മഭാ
ഗഭാന്ധനി കദശതീയ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനിയുചട കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തുനതനിനട്ട്
2011-ചല കസഭാഷലല് ഓഡനിറട്ട്  ചടങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി ഒരു സത്വതന കസഭാഷലല്
ഓഡനിറട്ട് ചസഭാലസറനി രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  2011-ല്   കകേന  സര്ക്കഭാര്  പുറചപടുവനിച  പരനിഷ്കരനിച  കസഭാഷലല്
ഓഡനിറട്ട്  സ്കതീലാം  ചടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  വകരണ  സത്വതന
കസഭാഷലല് ഓഡനിറട്ട് യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുനമുറയട്ട് കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട്
പദതനിയുചട കസഭാഷലല് ഓഡനിറട്ട്  പുനനഃസഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട എലഭാ പദതനികേളുലാം കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിനു വനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള
വനിപുലമഭായ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുകേ  എനതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ലക്ഷലമഭാണട്ട്.
ആദലപടനി എന നനിലയനില് സമഗമഭായ ഒരു  കസഭാഷലല് ഓഡനിറട്ട്  മഭാനത്വല്  25-6-
2016-ല് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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കുളങ്ങളുചട നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

22 (*292) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :

ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുനട്ട് :

ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനിചല  കുളങ്ങളുചട  നവതീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് എചന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം നഭാളനിതുവചര നടന നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം നൽകേഭാകമഭാ;

(സനി) കുളങ്ങളുലാം കതഭാടുകേളുലാം തണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം മഭാലനിനലനനികക്ഷപ കകേനങ്ങളഭാക്കനി

മഭാറ്റുനതനിചനതനിചര  ലകേചകേഭാണനിട്ടുള്ള  നടപടനികേൾ  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം  

വകുപ്പുമനനി   (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്)  : 

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനി,  വഭാര്ഷനികേ

പദതനി,  വരളച ദുരനിതഭാശത്വഭാസ പദതനി  എനനിവയനില് ഉളചപടുത്തനി കുളങ്ങളുചട

നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്. 

(ബനി)  കുളങ്ങളുചട  ആഴെലാം  കൂടല്,  കുളങ്ങളുചട  ചചളനിനതീക്കലാം  ചചയല്,

ശുചതീകേരണലാം,  കുളങ്ങളനിചല മഭാലനിനലലാം നതീക്കല്, കുളങ്ങളുചട വശങ്ങള ചകേടനി കേമ്പനി

വലയനിടട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കല്,  തകേര്ന കുളങ്ങളുചട പുനരുദഭാരണലാം എനതീ നവതീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വനിവനിധ

ജനിലകേളനിലഭായനി മഴെക്കഭാല പൂര്വശുചതീകേരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 351 ചപഭാതുകുളങ്ങള

മഭാലനിനലലാം നതീക്കനി വൃത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  കുളങ്ങള  മഭാലനിനലലാം  വതീഴെഭാചത  കേമ്പനികവലനി  ചകേടനി   സലാംരക്ഷനിക്കുന.
മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കരുചതനട്ട്  സൂചന  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  വഭാര്ഡട്ട്
സ്റ്റഭാഫനിചന  നനികയഭാഗനിചട്ട്  നനിശ്ചനിത  ഇടകവളകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുനണട്ട്.
ഗഭാമസഭകേളനില് ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  കബഭാധവത്ക്കരണലാം നല്കുനണട്ട്.
കൂടഭാചത ശുചനിതത്വ പദതനികേളുചട ഭഭാഗമഭായനി കുളങ്ങള വൃത്തനിയഭാക്കനി സൂക്ഷനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്യുനണട്ട്.  സലാംസഭാനചത്ത  നഗരസഭഭാ  പരനിധനിയനിലള്ള  നദനികേള ,  കേഭായലകേള,
കുളങ്ങള,  ചപഭാതു കേനിണറുകേള അടക്കമുള്ള എലഭാ ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
അവയുചട കേകയറങ്ങള തടയുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
എലഭാ നഗരസഭഭാ ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല് കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നദനികേളുലാം കുളങ്ങളുലാം
കതഭാടുകേളുലാം  മറട്ട്  ജലഭാശയങ്ങളുലാം  നശനിപനിക്കുനതനിനുലാം  കേകയറങ്ങള  നടത്തുനതനിനുലാം
മലനിനതീകേരണലാം നടത്തുനതനിനുലാം എതനിചര ജനങ്ങളനില് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം
നഗരസഭഭാ  തലത്തനില്  വനിവനിധ  രതീതനിയനിലള്ള  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രചഭാരണ
പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ജലകസഭാതസ്സുകേള,  കതഭാടുകേള,  കുളങ്ങള,
ജലനനിര്ഗ്ഗമന  ചഭാലകേള  എനനിവ  മലനിനചപടുത്തുനതട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  1994-ചല
കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ആകനിചല 340(2)  വകുപട്ട് പ്രകേഭാരലാം നഗരസഭഭാ തലത്തനില്
നടപടനിചയടുത്തുവരുന. 

ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനി

23 (*293) കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനി  നടത്തനിപനില്  നനിലനനില്ക്കുന  പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കുന കേഭാരലത്തനില് നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്  എന്തെഭാചണനള്ളതട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം, അതട്ട് വനികേസകനഭാന്മുഖമഭായനി നടപഭാക്കുനതനിനുലാം,
അഭനിപ്രഭായ രൂപതീകേരണലാം നടത്തനി കകേനസഹഭായലാം പൂര്ണകതഭാതനില് കനടനിചയടുക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം  

വകുപ്പുമനനി   (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്)  : 

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയുചട

നനിര്വഹണലാം നനിലവനില് പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി) മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് നനിയമത്തനിനുലാം  കകേന

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം  വനികധയമഭായനി   കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമവുലാം

വനികേസകനഭാന്മുഖവുമഭായനി  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏചറടുക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധലമഭായ

എലഭാ നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പ്രവഭാസനി കക്ഷമ പദതനി

24 (*294) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമപദതനിയുചട

പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുചട നടത്തനിപട്ട് തൃപ്തനികേരമഭാകണഭാ;

(സനി)  പ്രവഭാസനി കക്ഷമപദതനി നടത്തനിപനില് ഭഇൗതനികേ ലക്ഷലലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ

ലക്ഷലലാം എനനിവ എത്രകത്തഭാളലാം ലകേവരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  ) : 

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന പ്രവഭാസനി കക്ഷമ പദതനിയുചട 

പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രവഭാസനികേളക്കുകവണനി  നടത്തുന  കക്ഷമ

പദതനികേളുചട നടത്തനിപട്ട് തൃപ്തനികേരമഭാണട്ട്. 

(സനി)  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമപദതനി  നടത്തനിപനില്  2015-16  വര്ഷലാം  ലകേവരനിച

ഭഇൗതനികേ ലക്ഷലങ്ങളുചടയുലാം സഭാമ്പത്തനികേ ലക്ഷലങ്ങളുചടയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട

കചര്ക്കുന:

1006/2017
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പദതനി ഭഇൗതനികേ ലക്ഷലലാം 

സഭാമ്പത്തനികേ

കനടലാം 2015-16

(രൂപയനില്)

(1) (2) (3)

കനഭാര്ക്ക വകുപനിനട്ട് 

കേതീഴെനിലള്ള സഭാന്തെത്വന 

പദതനി 

H/A “2230-01-103-

39”

1663 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള 11,32,02,000

തനിരനിചകേചയത്തനിയപ്രവഭാസനി

കകേരളതീയര്ക്കഭായുള്ള 

പുനരധനിവഭാസ പദതനി H/A

“2230-01-103-11”

1116 (നഭാളനിതുവചരയുള്ള 

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള) 
4,29,81,027

കകേഭാള ചസന്റെര്  H/A 

“2230-01-103-14”
36385 (കഫഭാണ് കകേഭാളുകേള) 27,14,879

സ്കനില് അപ്ഗകഡഷന & 

റനി-ഇന്റെകഗഷന കപ്രഭാഗഭാലാം 1920 (ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള) 

2,46,54,880

പ്രതീ-ഡനിപഭാര്ചര് 

ഓറനിയകന്റെഷന കപ്രഭാഗഭാലാം 

H/A “2230-01-103-

24”

6530 (ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള) 41,15,600

കജഭാബട്ട് കപഭാര്ടല് 

H/A”2230-01-103-13”
43543 (ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള) 19,26,684

കനഭാര്ക്ക-റൂടട്ട് സട്ട് 

സഭാറലലറട്ട് ഓഫതീസുകേളു ചട

സഭാപനലാം H/A “2230-

01-103-12”

കനഭാര്ക്ക-റൂടട്ട്സട്ട് സഭാറലലറട്ട് 

ഓഫതീസുകേളുചടയുലാം ജനിലഭാ 

കനഭാര്ക്ക ചസല്ലുകേളുചടയുലാം 

സഭാപനലാം.

50,70,581
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(1) (2) (3)

പ്രവഭാസനി നനിയമ സഹഭായ 
ചസല് H/A “2230-01-
103-23”

അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട് നനിയമ 
സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് 
കവണ പ്രചഭാരണലാം 
നല്കുനതനിനുലാം 
കബഭാധവത്കേരണ 
പരനിപഭാടനികേള 
സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുലാം 
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.
കൂടഭാചത വനികദശ രഭാജലങ്ങളനിചല
ജയനിലകേളനില് കേഴെനിയുന 
മലയഭാളനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
കശഖരനിക്കുനതനിനട്ട് ബന്ധചപട 
ഇന്തെലന മനിഷനുകേളുചട 
സഹഭായലാം അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്. 

( ഈ പദതനി  
സഭാമ്പത്തനികേ  
ലക്ഷലലാം 
മുനനനിര്ത്തനിയുള്ള
തല) 

എമര്ജനസനി 
റനിപഭാടനികയഷന ഫണട്ട് 
H/A “2230-01-103-
74”

2444 (ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള)
 

1,07,83,422

സത്വപ്ന സഭാഫലലലാം H/A 
“2230-01-800-93”

10,795

കനഭാര്ക്ക ബനിസനിനസട്ട് 
സഹഭായകേ കകേനലാം 
(NBFC) H/A “2230-
01-800-94”

സനിഡ്കകേഭായുമഭായനി കചര്നട്ട് 
കസഭാഫട്ട് ചവയര് 
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള 
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം 
പുനരധനിവഭാസവുമഭായനി 
ബന്ധചപട ക്രമതീകേരണങ്ങള 
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു. 

39,38,713

വനിസഭാ 
തടനിപനിചനതനിചരയുള്ള 
കബഭാധവത്ക്കരണലാം H/A 
“2230-01-103-47”

അചടനി/ദൃശല/ശവല 
മഭാധലമങ്ങളനിലൂചടയുള്ള 
കബഭാധവത്ക്കരണലാം. 

50,36,199
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(1) (2) (3)

കേഭാരുണലലാം 11 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  2,36,000

പ്രഭാഗതലലാം ചതളനിയനിച 
വനികദശ കകേരളതീയരുചട 
ഡഭാറഭാ കബസട്ട് 
രൂപതീകേരനിക്കല് H/A 
“2230-01-103-80”

വനിവരകശഖരണത്തനിചന്റെ ആദല 
ഘടലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 

25,00,000

കൂടഭാചത,  കകേരള  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുഖഭാന്തെനിരമുള്ള
ചപനഷന, കുടുലാംബ ചപനഷന, ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം, മരണഭാനന്തെര ധനസഹഭായലാം,
വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം,  പ്രസവഭാനുകൂലലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഗഭാന്റെട്ട്  തുടങ്ങനിയ എലഭാ
ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന  അര്ഹരഭായ  എലഭാവര്ക്കുലാം  നല്കേനി
വരുനണട്ട്. 

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചന്റെ ശഭാക്തതീകേരണലാം

25 (*295) ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ചമചചപട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കഭാന കമഭാകടഭാര് വഭാഹന
വകുപട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിയ  ആധുനനികേവത്കേരണ,  ശഭാക്തതീകേരണ  കേര്മ്മേ
പദതനികേള എചന്തെലഭാലാം;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി)  ഇവ  നടപഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേചക്കഭാണതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  കേഭാകലഭാചനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള  ഉളചക്കഭാളവഭാനഭായനി  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപട്ട് പൂര്ണമഭായനി കേമ്പന്യൂടര്വത്ക്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇ-കപചമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനവുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത കേമ്പന്യൂടര്വത്ക്കൃത വഭാഹന പരനികശഭാധനഭാ കകേനങ്ങളുലാം ലഡവര് ചടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്
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ടഭാക്കുകേളുലാം  സഭാപനിച്ചുവരനികേയുലാം  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ  ഇന്റെര്ചസപ്റര്,
ആല്കക്കഭാമതീറര്,  സതീഡട്ട്  റഡഭാര്  മുതലഭായവ  എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  നടപടനികേളക്കഭായനി
വഭാങ്ങുകേയുലാം ചചയ്യുനണട്ട്.  ആധുനനികേവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുചട ഭഭാഗമഭായനി സതീഡട്ട്
കേലഭാമറകേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ ഓഫതീസുകേളനിലലാം ചപഭാതുജനങ്ങചള സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി
ഇ-കസവഭാ കകേനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  അപകേട മരണങ്ങള ഇലഭാതഭാക്കുകേ,  കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുകേ,  അഴെനിമതനി
തടയുകേ,  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  സുതഭാരലമഭായ  കസവനലാം  ഉറപഭാക്കുകേ,  ജനങ്ങളക്കട്ട്
സഇൗകേരലപ്രദമഭായ രതീതനിയനില് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചന്റെ കസവനങ്ങള നല്കുകേ,
ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ലകേവരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി)  ഇ-കപചമന്റെട്ട്  നടപഭാക്കഭാനഭായനി  2014-ചല  കകേരള  ഫനിനഭാനസട്ട്  ആകട്ട്
പ്രകേഭാരലാം 1976-ചല കകേരള കമഭാകടഭാര് ചവഹനിക്കനിളസട്ട് ടഭാകകഷന ആകലാം 13-3-2015-ചല
ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  15/2015/ഗതഭാ.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  1975-ചല  കകേരള
കമഭാകടഭാര്  ചവഹനിക്കനിളസട്ട്  ടഭാകകഷന  റൂളസുലാം  കഭദഗതനി  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന വകുപനിചന്റെ വനിവനിധ പദതനികേളക്കട്ട് പ്ലഭാനഫണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി ആവശലമുള്ള കേഭാരലങ്ങളനില് അതട്ട്  യഥഭാസമയലാം നല്കേനി
അവ നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനലാം

26 (*296) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനുലാം
ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  എചന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം  ചചയ്തു
നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനുകവണനി  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിയ  കകേന-സലാംസഭാന  പദതനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി) ഇതനിനഭായനി സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം  

വകുപ്പുമനനി   (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്)  :  

(എ) തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനട്ട്

കലഭാകേബഭാങട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ചകേ.എല്.ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി.  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കലഭാകേബഭാങട്ട് ധനസഹഭായമഭായനി ലഭനിക്കുന ചപര്കഫഭാമനസട്ട്

ഗഭാന്റെട്ട്  ആസനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചു

വരുന. സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനില് ഉളചപടുത്തനി 2014-15, 2015-16 എനതീ

വര്ഷങ്ങളനില് ശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി തുകേ അനുവദനിച്ചു

നല്കുകേയുലാം  പഞഭായത്തുകേള  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട അടനിസഭാനസഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനട്ട് ചകേടനിടലാം,

കുടനിചവള്ളലാം,  ലവദലതനി,  കടഭായട്ട് ലറട്ട് എനതീ കപ്രഭാജകകേള വഭാര്ഷനികേ പദതനികേളനിലളചപടുത്തനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട അടനിസഭാന  സഇൗകേരല

വനികേസനത്തനിനുലാം  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം ചകേ.എസട്ട്.യു.  ഡനി.പനി.  ശുദജല വനിതരണലാം,

സത്വതീവകറജട്ട്  ആന്റെട്ട്  സഭാനനികടഷന,  കസ്റ്റഭാലാം  വഭാടര്  ചഡയനികനജട്ട്,  ഖരമഭാലനിനല

നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം, കറഭാഡുകേള  എനതീ കേര്മ്മേപദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി&സനി) കലഭാകേബഭാങട്ട് ധനസഹഭായലാം പ്രധഭാനമഭായുലാം ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുചടയുലാം

മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുസ്തുചടയുലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കൂടഭാചത പ ഞഭായത്തുകേളുചട ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ

ആര്.ജനി.പനി.എസട്ട്.ചജ-യനില് ഉളചപടുത്തനി ചകേടനിടലാം ഇലഭാത്ത 11 പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്

ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  15  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതവുലാം  34  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്

അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതവുലാം  അനുവദനിച്ചു

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനികേസന ഫണട്ട്, ചമയനിന്റെനനസട്ട് ഗഭാന്റെട്ട്,

എലാം.എല്.എ മഭാരുചട ആസനി വനികേസന ഫണട്ട്,  എലാം.പനി.  ഫണട്ട് എനനിവയുലാം കകേന

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  MGNREGS,  PMGSY,  PMAY,  NRUM,  RIDF  എനതീ

പദതനികേളുമഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ശ്മശഭാനലാം  ഇലഭാത്ത

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  ശ്മശഭാനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില്

ഉളചപടുത്തനി തുകേ അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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ജനിലഭാ ലപതൃകേ മന്യൂസനിയങ്ങള

27 (*297) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലഭാ  ലപതൃകേ  മന്യൂസനിയങ്ങള

സഭാപനിക്കഭാന കേര്മ്മേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസസ്തുത പദതനിവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിചചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ഭരണതലത്തനില് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള

ലകേചക്കഭാണനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി

(  ശതീ  .   രഭാമചനന കേടനപള്ളനി)  :  

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ജനിലഭാ ലപതൃകേ മന്യൂസനിയങ്ങള

സജതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി പുരഭാവസ്തു വകുപട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന.  ആദല ഘടത്തനില്

എടട്ട്  ജനിലകേളനില് സലലാം കേചണത്തനി സജതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളനില്  മന്യൂസനിയലാം  സജതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

പൂര്ത്തതീകേരണ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടട്ട്,

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില്  സജതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി

പുകരഭാഗമനിക്കുനണട്ട്.  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല തനിരൂരങ്ങഭാടനി ഹജൂര് കേകചരനി  മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ

ലപതൃകേ മന്യൂസനിയമഭായനി സജതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  നമ്മുചട  ലപതൃകേത്തനിചന്റെയുലാം  ചരനിത്രത്തനിചന്റെയുലാം  കശഷനിപ്പുകേളുചട
സലാംരക്ഷണലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം ഭഭാവനി തലമുറയട്ട് മനസനിലഭാകുന രതീതനിയനില് ആധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനി  നൂറഭാണ്ടുകേള  പഴെക്കമുള്ള  നഭാണയങ്ങള,  പുരഭാവസ്തുക്കള
എനനിവ പരനിരക്ഷനിചട്ട് ശഭാസതീയമഭായ രതീതനിയനില് ചവളനിച സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനി
മതനിയഭായ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തനി മന്യൂസനിയലാം സജതീകേരനിക്കുനതനിനുമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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ജനിലഭാ പുരഭാവസ്തു ലപതൃകേ മന്യൂസനിയങ്ങള സഭാപനിക്കുനതട്ട് മുകഖന  അവയുചട ഒരു
ഭഭാഗലാം  കകേരള  ചരനിത്രവുമഭായനി  ബന്ധചപടുത്തുനതുലാം  ജനിലയട്ട്  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന
നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത പ്രകദശത്തനിചന്റെ ലപതൃകേവുമഭായനി ബന്ധചപടനിട്ടുള്ള
ഒരു  വനിഭഭാഗവുലാം  മന്യൂസനിയത്തനിലണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനചത്ത  ലപതൃകേ
സവനികശഷതകേള  വരുലാംതലമുറയട്ട്  ദൃശലമഭാക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാചടഭാപലാം
കുടനികേളനിലലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളനിലലാം  ലപതൃകേ  സമ്പത്തട്ട്  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കുനതനിചല
പ്രഭാധഭാനലലാം കബഭാധലചപടുത്തുനതനിനുലാം ഈ സലാംരലാംഭലാം സഹഭായനിക്കുചമനട്ട് കേരുതുന. 

(സനി)  എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ജനിലഭാതല ലപതൃകേ മന്യൂസനിയലാം സജതീകേരനിക്കുനതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ആദലഘടത്തനില് എടട്ട് ജനിലകേളനില് മന്യൂസനിയലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് സലലാം
കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എടട്ട്  ജനിലഭാ  ലപതൃകേ  മന്യൂസനിയങ്ങളുചട  പദതനി  കരഖ
അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  രണട്ട്  മന്യൂസനിയങ്ങള  ഉദ്ഘഭാടനലാം
ചചയ്യുകേയുലാം അഞട്ട് മന്യൂസനിയങ്ങളുചട സജതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗതനിയനിലമഭാണട്ട്.
മന്യൂസനിയങ്ങളുചട സജതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായ 'കകേരളലാം
മന്യൂസനിയലാം' മുകഖനയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചടയുലാം
ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം  സനദ  സലാംഘടനകേളു ചടയുലാം  വലക്തനികേളുചടയുലാം  കൂടഭായ
സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കനി പ്രസ്തുത പദതനികേളുചട നടത്തനിപനിനട്ട് ആവശലമഭായ സലലാം
കേചണകത്തണതുണട്ട്. ആയതനിനട്ട് കശഷലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
നല്കുന മുറയട്ട് മഭാത്രകമ മറട്ട് ജനിലകേളനില് ജനിലഭാതല മന്യൂസനിയങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയുകേയുള. 

ഗഭാമതീണ കമഖലയനിചല മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള, അറവുശഭാലകേള എനനിവമൂലമുള്ള
പ്രശങ്ങള

28 (*298) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചനന  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമതീണ കമഖലയനിചല മതല മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  അറവുശഭാലകേള എനനിവയനില്
നനിനമുള്ള  മഭാലനിനലങ്ങള  ചപഭാതുസലങ്ങളനികലക്കട്ട്  തളളുന  അനഭാകരഭാഗലകേരമഭായ
പ്രവണത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനിചയന്തെഭാചണന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗുരുതരമഭായ ആകരഭാഗല  പ്രശങ്ങൾക്കുലാം പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണത്തനിനുലാം
ഇടയഭാക്കുന  ഇത്തരലാം  കുറകൃതലങ്ങള,  പരഭാതനിചപടുകമ്പഭാൾ  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാകുനചതന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ
എനലാം  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  പ്രകതലകേ  ആകരഭാഗല  വനിഭഭാഗലാം
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളുചട കമല്കനഭാടത്തനില് ആധുനനികേ അറവുശഭാലകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിചല മഭാലനിനല സലാംസ്ക്കരണലാം ശഭാസതീയമഭാക്കുനതനിനുലാം
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം  
വകുപ്പുമനനി   (  കഡഭാ  .   ചകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്)  :  

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ശുചനിതത്വ  മനിഷചന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില്  പ്രഭാകയഭാഗനികേവുലാം  സഭാകങതനികേ
മനികേവുള്ളതുലാം  ഉയര്ന  കശഷനിയുള്ളതുലാം  പരമഭാവധനി  പരനിസനിതനി  പ്രശങ്ങള
ഒഴെനിവഭാക്കനിയുള്ളതുമഭായ  മഭാലനിനലങ്ങളനില്നനിനലാം  ഉത്പനങ്ങള  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന
ആധുനനികേ അറവുശഭാല സലാംവനിധഭാനലാം അതഭാതട്ട്  തലങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
സഭാധലതകേള  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.   തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപന  തലത്തനില്
നനിയനണ, ശനിക്ഷഭാ  ന ടപടനികേളുലാം ഊര്ജനിതചപടുത്തുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  ഇത്തരലാം  കുറകൃതലങ്ങള  ചചയ്യുനതട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനില്  ആകരഭാഗലവകുപനില്നനിനലാം  ലകേമഭാറലാം  ചചയചപട  ഒരു  ചഹല്ത്തട്ട്
ഇനചസകര് നനിലവനിലണട്ട്. ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് പ്രകതലകേ
ആകരഭാഗല വനിഭഭാഗലാം രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട് ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനില്
ഇല. 

(ഡനി)  ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളുചട കമല്കനഭാടത്തനില് ആധുനനികേ അറവുശഭാലകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിചല മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം ശഭാസതീയമഭാക്കുനതനിനുലാം
ശുചനിതത്വ  മനിഷന  മുകഖന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിചല  മഭാലനിനല
സലാംസ്കരണലാം  ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പ്ലഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കഭാനകവണനി
ശുചനിതത്വ  മനിഷനനില്നനിനലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവുലാം
നല്കുനണട്ട്.

1006/2017
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വനിഴെനിഞലാം തുറമുഖ  പദതനിയുചട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി

29 (*T299) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് : 
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിഴെനിഞലാം പദതനിക്കഭായനി വതീടുലാം സലവുലാം വനിട്ടുചകേഭാടുത്ത കുടുലാംബങ്ങളക്കുള്ള
സഇൗജനല  ഭൂമനിയുചട  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;  ഇവര്ക്കട്ട്  എനഭാണട്ട്  ഭൂമനി
നലനിയചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിഴെനിഞലാം തുറമുഖ പദതനിയുചട പുനരധനിവഭാസ പഭാകക്കജനില് വലവസ
ചചയനിരുന എചന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങള ഇതുവചര പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

തുറമൂഖവുലാം മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    രഭാമചനന
കേ  ടനപള്ളനി)  :  

(എ)  ഇല.  വനിഴെനിഞലാം  പദതനിക്കഭായനി  ഏചറടുത്തനിട്ടുള്ള  79  വതീടുകേളക്കട്ട്
പകേരമഭായനി  78  ഭൂഉടമകേളക്കട്ട്  ഭൂമനി  സഇൗജനലമഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു
വതീട്ടുടമസനട്ട്  പകേരലാം  ഭൂമനി  നല്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിയമ  നടപടനികേള
നടനവരുന.  78 കപരനില്, 6 കപര്ക്കട്ട് 2011-ലലാം 36 കപര്ക്കട്ട് 2012-ലലാം 3 കപര്ക്കട്ട്
2015-ലലാം  24  കപര്ക്കട്ട്  2013-14-ലലാം  9  കപര്ക്കട്ട്  2016-ലമഭാണട്ട് ടനി  സഇൗജനല ഭൂമനി
വനിതരണലാം ചചയതട്ട്. 

(ബനി)  വനിഴെനിഞലാം തുറമുഖ പദതനിമൂലലാം വതീടട്ട്/സലലാം എനനിവ നഷചപടുനവരുചട
പുനരധനിവഭാസ പഭാകക്കജനില് വലവസ ചചയനിരുന എലഭാ കേഭാരലങ്ങളുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
തുറമുഖ  പദതനിമൂലലാം  ചതഭാഴെനില്  നഷചപടുന  ചനിപനി/കലഭാബ്സ്റ്റര്  മതലബന്ധനലാം,
കേരമടനി  മതലബന്ധനലാം  എനനിവയനില് ഏര്ചപടനിരുന  185  കപര്ക്കട്ട്  11.7  കകേഭാടനി
രൂപ നഷപരനിഹഭാരമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുനവരുലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി
ചതഭാഴെനില് നഷചപടുനവരുമഭായ കശഷനിക്കുന  512  കപരുചട നനിജസനിതനി സലാംബന്ധനിച
അകനത്വഷണലാം  പൂര് ത്തതീകേരനിച്ചു.  2016  ജൂലല  മഭാസകത്തഭാചട  നഷപരനിഹഭാരലാം
വനിതരണലാം ചചയഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  പുറചമ ചതഭാഴെനില് ബഭാധനിക്കചപടുന
റനികസഭാര്ടട്ട്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള,  ചചറുകേനിട കേചവടക്കഭാര് എനനിവരുചട പുനരധനിവഭാസലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലഭാ  കലബര്  ഓഫതീസര്  തയഭാറഭാക്കനിയ
റനികപഭാര്ടനികന്മല് ആകക്ഷപങ്ങള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത ആകക്ഷപങ്ങള കൂടനി
പരനിഗണനിച കശഷകമ ഇവര്ക്കുള്ള നഷപരനിഹഭാരലാം വനിതരണലാം  ചചയ്യുവഭാനഭാകൂ. 

* T മഭാറനിവച  കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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പരനിസനിതനി സഇൗഹൃദ ഗതഭാഗത മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

30 (*300) ശതീ  .   ഐ  .  ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ  ഗതഭാഗത  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
അവലലാംബനിക്കുനതനിനട്ട് ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രധഭാന  നഗരങ്ങളനില്  കേലാംപ്രസട്ട്ഡട്ട്  നഭാചത്വറല്
ഗലഭാസട്ട്  (CNG)  ബസ്സുകേളുലാം  ബഭാററനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിയ്ക്കുന  ബസ്സുകേളുലാം
നനിരത്തനിലനിറക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ;

(സനി)  പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  ഇതട്ട്  എങ്ങചനചയലഭാലാം
സഹഭായനിക്കുചമനഭാണട്ട് കേരുതുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  അന്തെരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണലാം കുറയ്ക്കുകേ എന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി
പ്രധഭാന നഗരപരനിധനികേളനില് വഭാഹനങ്ങളനില് കേലാംപ്രസട്ട്ഡട്ട് നഭാചത്വറല് ഗലഭാസട്ട് (CNG)
ഇന്ധനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനചത്ത
പ്രധഭാന നഗരങ്ങളനില് സനി.എന.ജനി.  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഘടലാംഘടമഭായനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   ആദല
ഘടചമന  നനിലയനില്  എറണഭാകുളലാം  നഗരത്തനില്  സനി.എന.ജനി.  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള
വഭാഹനലാം ഓടനിക്കുനതനികലക്കഭായനി 1000 പുതനിയ സനി.എന.ജനി.  ബസ്സുകേള ഇറക്കുനതനിനട്ട്
300 കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
വഭായയഭായനി ലഭലമഭാക്കുചമനട്ട് ധനകേഭാരലമനനി  അവതരനിപനിച പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാചത ഇലകനികേട്ട് വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗത്തനില് ചകേഭാണ്ടുവരുന
കേഭാരലവുലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി) സനി.എന.ജനി.-യനിചല കേഭാര്ബണനിചന്റെ അളവട്ട് കുറവഭായതനിനഭാല് അന്തെരതീക്ഷ
മലനിനതീകേരണവുലാം കുറവഭായനിരനിക്കുലാം.  കൂടഭാചത സനി.എന.ജനി. ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള മറട്ട്
ഇന്ധനങ്ങചളക്കഭാള എമനിഷന ചലവല് വളചര കുറവഭായനിരനിക്കുലാം.  സനി.എന.ജനി.-യുചട
ഗതീനഹഇൗസട്ട് എമനിഷന ചപകടഭാളനിയലാം,  ഡതീസല് തുടങ്ങനിയ ഇന്ധനങ്ങളുചട ഗലഭാസട്ട്
എമനിഷകനക്കഭാള കുറവഭാചണനട്ട് കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ii)  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള 

അശഭാസതീയമഭായ കേതീടനഭാശനിനനി പ്രകയഭാഗലാം

1 (2286) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് നടക്കുന അശഭാസതീയമഭായ കേതീടനഭാശനിനനി

പ്രകയഭാഗലാം  ഗുരുതരമഭായ ആകരഭാഗലപ്രശങ്ങള സൃഷനിക്കുനചണനകേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്

ഗഇൗരവമഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭാരകേമഭായ  കേതീടനഭാശനിനനികേള  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  പ്രകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്

നനിരുതഭാഹചപടുത്തുനതനിനുലാം ലജവകേതീടനഭാശനിനനികേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം

എചന്തെങനിലലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭായ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  പ്രകയഭാഗലാം

കേചണത്തുനതനിനുലാം,  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് ഇത്തരലാം കേതീടനഭാശനിനനികേള പ്രകയഭാഗനിക്കുന

കേര്ഷകേചര പനിനതനിരനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി ഏചതങനിലലാം തരത്തനിലള്ള പരനികശഭാധനകേള

നടത്തുനകണഭാ;  എങനില് പ്രസസ്തുത കേര്ഷകേര്ചക്കതനിചര സത്വതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള

എചന്തെനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  അമനിത  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം

ലജവകേതീടനഭാശനിനനികേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം തഭാചഴെ പറയുന നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അമനിത കേതീടനഭാശനിനനി പ്രകയഭാഗത്തനിചന്റെ ദൂഷലഫലങ്ങള സലാംബന്ധനിച്ചുലാം

വനിഷരഹനിതമഭായ ഭക്ഷല ഉത്പനങ്ങളുചട ഉത്പഭാദനലാം സലാംബന്ധനിച്ചുലാം കബഭാധവത്കേരണ

ക്ലഭാസ്സുകേള,  പരനിശതീലനങ്ങള,  ശനില്പശഭാലകേള  എനനിവയനിലൂചട  കേര്ഷകേചര

കബഭാധവത്ക്കരനിക്കുനണട്ട്. 
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സലാംസഭാനത്തട്ട് ലജവകേഭാര്ഷനികേ നയലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  16
ഇനലാം കേതീട/കുമനിള/കേളനഭാശനിനനികേളുചട സലാംഭരണലാം, വനിതരണലാം, ഉപകയഭാഗലാം എനനിവ
സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനികരഭാധനിക്കുകേയുലാം  7  ഇനങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  അതലഭാവശല
ഘടങ്ങളനില്  കൃഷനി  ഓഫതീസറുചട  കുറനിപടനിയുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രമഭായനി
പരനിമനിതചപടുത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്. ഈ നനിയനണലാം കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കുനചണനട്ട്
ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് ഡനികപഭാ പരനികശഭാധനകേള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം
ഇനചസകനിലസഡട്ട്  ഇനചസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിള  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലന
പദതനിയനിനകേതീഴെനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള പ്ലഭാന്റെട്ട് ചഹല്ത്തട്ട് ക്ലനിനനിക്കുകേള മുകഖന രഭാസ
കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  കേഴെനിയുനത്ര  കുറചട്ട്  ലജവനികേ  നനിയനണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം സലാംകയഭാജനിത കേതീടനനിയനണവുലാം അവലലാംബനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്. കൃഷനി വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുന വനിവനിധ
പദതനികേളനിലൂചട  ലജവ  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനകണഭാപഭാധനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന.  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  മണ്ണുത്തനിയനിചല  സലാംസഭാന
ബകയഭാ  കേണ്കടഭാള  ലഭാബനില്നനിനലാം  സന്യൂകഡഭാകമഭാണഭാസട്ട്,  ലടകക്കഭാഡര്മ,
ലടകക്കഭാകേഭാര്ഡ്സട്ട്,  ബന്യൂകവറനിയ  മുതലഭായ  കേതീടകരഭാഗ  നനിയനകണഭാപഭാധനികേള
ആവശലമനുസരനിചട്ട് ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കനരനിട്ടുലാം,  കൃഷനിഭവനുകേള , അകഗഭാ
സര്വതീസട്ട്  ചസന്റെറുകേള എനനിവ മുകഖനയുലാം ലഭലമഭാക്കുന.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ
ലടകക്കഭാഡര്മ  (കരഭാഗനനിയനണത്തനിനുള്ള  ലജവനികേ  മഭാര്ഗ്ഗലാം)  അവരുചട
കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്തചന  ഉണഭാക്കുനതനിനുള്ള  ചചറനിയ  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ,  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലൂചട  ലഭലമഭാക്കുന.
പഭാരലസറട്ട്  ബതീഡനിലാംഗട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള  ശഭാക്തതീകേരനിചട്ട്  പരഭാദ  പ്രഭാണനികേളുചട
ഉത്പഭാദനലാം  ചമചചപടുത്തുനതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മചങഭാമ്പട്ട്
ആസഭാനമഭായുള്ള കേതീട നനിരതീക്ഷണ കകേനകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട് ഒരു ഫനിറകമഭാണ്ലൂര്
ഉത്പഭാദന കകേനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  അനനിയനനിതവുലാം
വനികവചന രഹനിതവുമഭായ ഉപകയഭാഗലാം തടയുനതനിനട്ട് ശക്തമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന
ബന്ധചപടവര്ക്കട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേതീടനഭാശനിനനി  കേമ്പനനികേള
കൃഷനിയനിടങ്ങളനില് കപഭായനി കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് കേതീടനഭാശനിനനികേചള പ്രചരനിപനിക്കുന
ചഡകമഭാണ്കസഷനുകേളുലാം  പരസല  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നനികരഭാധനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  സര്ക്കുലര്
ഇറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചപസ്റ്റനിലസഡട്ട് ഇനചസകര്മഭാരഭായ കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര് കേതീടനഭാശനിനനി
കഷഭാറൂമുകേളനില് മഭാസത്തനില് രണ്ടുതവണ പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം കഷഭാറൂമുകേളനിചല
കസ്റ്റഭാക്കുലാം  വനില്പനയുലാം  പരനികശഭാധനികക്കണതഭാചണനട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനികരഭാധനിക്കചപടനിട്ടുള്ള  കേതീടനഭാശനിനനികേളു ചട  വനിതരണവുലാം  വനില്പനയുലാം
തടയുനതനിനഭായനി ജനിലഭാ തലത്തനില് വനിജനിലനസട്ട് കേമ്മേനിറനികേള ശക്തനിചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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അകഗഭാസര്വതീസട്ട് ചസന്റെറുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

2 (2287) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അകഗഭാ  സര്വതീസട്ട്  ചസന്റെറുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്
എചന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ള  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി)  ഇവ  നടപനില്  വരുത്തുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  ലകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  49  അകഗഭാ  സര്വതീസട്ട്  കകേനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016-17-ല്
20  അകഗഭാ  സര്വതീസട്ട്  കകേനങ്ങളകൂടനി  തുടങ്ങുനതനിനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.
അകഗഭാ സര്വതീസട്ട് ചസന്റെറുകേളുചട ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ വനിവനിധ കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

2. സലാംസഭാനചത്ത കേര്ഷകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനി ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗത്തട്ട് യനവത്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുകേ.

3. കൃഷനി ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവശലലാം കവണ നടതീല് വസ്തുക്കള,
വളങ്ങള, ലജവകേതീടനഭാശനിനനികേള  എനനിവ ലഭലമഭാക്കുകേ.

4. ടഭാകര്,  ചതങ്ങുകേയറ  യനലാം,  വതീ   ഡട്ട്  കേടര്,  പവര്  ചസ്പ്രെയര്
തുടങ്ങനിയ  യകനഭാപകേരണങ്ങള നലഭായമഭായ വഭാടകേയട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേ,
അവയുചട  റനിപയര് കജഭാലനികേള ചചയ്തുചകേഭാടുക്കുകേ. 

5. കൃഷനി വകുപനിചന്റെ വനിവനിധ പദതനികേള മുകഖനയുള്ള സഹഭായങ്ങള
കൃഷനിക്കഭാരനികലയട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് സഹഭായനിക്കുകേ.

6. കൃഷനി അനുബന്ധ കമഖലകേളനില് യുവഭാക്കളക്കുള്ള തഭാത്പരലവുലാം
പ്രഭാഗല് ഭലവുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  കൃഷനി  ഭവനുകേള  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള കേര്ഷകേരനികലക്കട്ട് എത്തനിക്കുകേ.
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ഓകരഭാ  അകഗഭാ   സര്വതീസട്ട്  ചസന്റെറുകേളുചടയുലാം  സുഗമമഭായ

നടത്തനിപനിനഭായനി  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്

ചചയര്മഭാനഭായനിട്ടുള്ള കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ കേമ്മേനിറനി

തതീരുമഭാനനിക്കുന  യകനഭാപകേരണങ്ങളഭാണട്ട്  വഭാങ്ങുനതട്ട്.

ഇടുക്കനി കപഭാലള്ള ലഹകറഞട്ട് കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന

അകഗഭാ സര്വതീസട്ട് ചസന്റെറുകേളക്കട്ട് അവനിടുചത്ത ഭൂപ്രകൃതനിക്കുലാം

കേഭാര്ഷനികേ  രതീതനിക്കുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  യനസഭാമഗനികേള

കേമ്മേനിറനിയുചട തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരലാം വഭാങ്ങഭാവുനതഭാണട്ട്. 

അകഗഭാ  സര്വതീസട്ട്  കകേനങ്ങളവഴെനി  വനിവനിധ  കൃഷനിപണനികേളനില്

യനങ്ങളുകടയുലാം  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുകടയുലാം

കസവനലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.  യനങ്ങള  നലഭായമഭായ  വഭാടകേയട്ട്

നല്കുന.  അവയുചട  അറകുറപണനികേള  ചചയ്തുചകേഭാടുക്കുന.

പരനിശതീലനലാം ലഭനിച ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കസവനവുലാം വനിവനിധ

കേഭാര്ഷനികേ  വൃത്തനികേളക്കട്ട്  നലഭായമഭായ  കൂലനിയനില്  ലഭലമഭാക്കുന.

കൂടഭാചത കേഭാര്ഷനികേ വൃത്തനിക്കട്ട്  ആവശലമഭായ നടതീല് വസ്തുക്കള,

ലജവ  വളങ്ങള ,  ജതീവഭാണു  കേതീടനഭാശനിനനികേള  എനനിവയുലാം

അകഗഭാ  സര്വതീസട്ട്  ചസന്റെറുകേളവഴെനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.  സഇൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭായ  കകേനങ്ങളനില്

കസഭായനില്  ചടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  ലഭാബുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂത്തുപറമ്പട്ട്,

കകേഭാതമലാംഗലലാം,  പഴെയന്നൂര്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  കസഭായനില്

ചടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  ലഭാബട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാചത  ചമചചപട

പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാഴ്ചവച  കകേനങ്ങളക്കട്ട്  ബകയഭാഫഭാര്മസനി,

മുചക്ര  വഭാഹനങ്ങള,  നഴറനി  എനനിവ  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം

സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന. പ്രസ്തുത കകേനങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

വനിലയനിരുത്തനി കഗഡട്ട് ചചയതനിനുകശഷമഭാണട്ട് അധനികേ സഹഭായലാം

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടഭാചത സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭായ ഇടങ്ങളനില്

കസഭായനില്  ചടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  ലഭാബുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  9.5

ലക്ഷലാം രൂപ ഒരു ലഭാബനിനട്ട് എന കേണക്കനില് വരുന. 
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ചനല്കൃഷനി വലഭാപന പദതനികേള

3 (2288) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചനല്കൃഷനി  വലഭാപന  പദതനികേളക്കട്ട്  കകേഭാടനികേള
ചചലവഴെനിചനിട്ടുലാം വയലകേളുചട വനിസതീര്ണവുലാം ഉല്പഭാദനവുലാം കുറയുന വനിവരലാം ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കൃഷനിഭവനുകേളനില് തയഭാറഭാക്കനിയ ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് അനുസരനിചട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട്
എത്ര ചഹകര് തരനിശട്ട് നനിലമഭാണുണഭായനിരുനതട്ട്;  നനിലവനില് എത്ര ചഹകര് തരനിശട്ട്
നനിലമുചണനലാം  ആയതട്ട്  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  2008-ചല  കകേരള  ചനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമ
പ്രകേഭാരമുള്ള ഡഭാറഭാ ബഭാങനില് ചനല്വയലകേളുചടയുലാം തണതീര്ത്തടങ്ങളു  ചടയുലാം വനിവരമഭാണട്ട്
കരഖചപടുത്തുനതട്ട്.   സലാംസഭാന  ഇക്കകണഭാമനികട്ട്  ആന്റെട്ട്  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികട്ട്  വകുപനിചന്റെ
കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  (2014-15)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തരനിശുഭൂമനിയുചട  വനിസ്തൃതനി  1,00,676
ചഹകറഭാണട്ട്.  തരനിശട്ട്  കേനിടക്കുന  എലഭാ  നനിലങ്ങളുലാം  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  സത്വയലാം  കൃഷനി  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  എചന്തെങനിലലാം  കേഭാരണവശഭാല്
കേഴെനിയുനനിചലങനില്  പ്രസ്തുത  കൃഷനിഭൂമനി  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  രൂപലാം
നല്കുന സലാംഘകൃഷനിക്കഭാര് മുകഖന കൃഷനിക്കട്ട് ഉപയുക്തമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനിലള്ള തരനിശുനനില കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
സലാംസഭാനചത്ത തരനിശട്ട്  കേനിടക്കുന കൃഷനികയഭാഗലമഭായ തരനിശട്ട്  നനിലങ്ങളുലാം കേഭായല്
പ്രകദശങ്ങളുലാം ചനല്കൃഷനിക്കട്ട് ഉപയുക്തമഭാക്കനി  5  വര്ഷലാംചകേഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തനിചല
ചനല് കൃഷനി  വനിസതീര്ണലാം  നനിലവനിലള്ള  1.94  ലക്ഷലാം  ചഹകറനില്നനിനലാം  3  ലക്ഷലാം
ചഹകറഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ചനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് തഭാചഴെപറയുന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി.

2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാതഭാഹനലാം
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4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായുള്ള പദതനി

5. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം

6. ചനല്കൃഷനി ഉത്പഭാദന കബഭാണസട്ട് (കനഭാണ് പ്ലഭാന)

7. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ലവദലതനി പദതനി (കനഭാണ് പ്ലഭാന)

8. ഒരുപൂകൃഷനി ഇരുപൂകൃഷനിയഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനുള്ള നടപടനികേള 

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിചല ചനല്കൃഷനി വലഭാപനലാം

4 (2289) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില് ചനല് വയലകേള തരനിശഭായനിടുനതട്ട്  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ആയതട്ട്  തടയുനതനിനുലാം  അത്തരലാം  ഭൂമനിയനില്  കൃഷനി
വലഭാപകേമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന  നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)   ജനിലയനില് എത്ര ചഹകര് ഭൂമനിയനില് ചനല്കൃഷനി ചചയ്യുനണട്ട്;  1-7-2006,
1-7-2016 വര്ഷങ്ങളനിചല വനിവരലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. തരനിശുകേനിടക്കുന പഭാടകശഖരങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനി
പ്രകേഭാരവുലാം തരനിശുനനില ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം നടത്തുനതനിനുള്ള പദതനി ആസൂത്രണലാം
ചചയ്തുവരുന.  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  തരനിശുഭൂമനികേള  മഭാപനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  കൃഷനി
ചചയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ജനിലയനില്  1-7-2006-ല്  109208  ചഹകര് ചനല്കൃഷനി ഉണഭായനിരുന.
നനിലവനിലള്ള സനിതനിവനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

സ്കൂളുകേള കകേനതീകേരനിച്ചുള്ള കൃഷനി

5 (2290) ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  സ്കൂളുകേള  കകേനതീകേരനിചട്ട്,  കേഭാര്ഷനികേ  വനിഭവങ്ങളുചട
ഉത്പഭാദനത്തനിലലാം ലജവ പചക്കറനി ഉത്പഭാദനത്തനിലലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് പരനിചയലാം
സനിദനിക്കുലാംവനിധലാം ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കനി നടപഭാക്കഭാന മുനകേചയടുക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മുനപട്ട്  സ്കൂളുകേളനി ല്  ഉണഭായനിരുന  യലാംഗട്ട്  ഫഭാര്കമഴട്ട്  ക്ലബുകേളുചട

മഭാതൃകേയനില്  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  സ്കതീലാം  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  സ്കൂളുകേളുചട  പരനിസരങ്ങളനില്

പനി.ടനി.എ.  യുചട കൂടനി സഹകേരണകത്തഭാചട ഈ പദതനി നടപഭാക്കുകേയുലാം ചചയഭാന

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  സ്കൂളുകേളനില്  കുടനികേചള  പങഭാളനികേളഭാക്കനിചക്കഭാണട്ട്  പചക്കറനി  കൃഷനി

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം ലജവപചക്കറനി ഉത്പഭാദനത്തനില് വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്

പരനിചയലാം സനിദനിക്കുനതനിനുമഭായനി സലാംസഭാനചത്ത കൃഷനിഭവനുകേള മുകഖന കുറഞതട്ട്

10  ചസന്റെട്ട്  എങനിലലാം  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ  ഭൂമനിയുള്ള  സ്കൂളുകേളുചട  വളപ്പുകേളനില്  ഒരു

അദലഭാപകേചന്റെ കനതൃതത്വത്തനില് 20-25 വനിദലഭാര്തനികേള അടങ്ങുന കേഭാര്ഷനികേ ക്ലബട്ട്

രൂപതീകേരനിചട്ട്  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  പചക്കറനി  കൃഷനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കൂടഭാചത വനിദലഭാലയങ്ങളനിചല പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി കൃഷനി

ഒരു പഭാഠല വനിഷയമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ജനിലഭാ തലത്തനിലലാം

സലാംസഭാന തലത്തനിലമഭായനി  പചക്കറനി  കൃഷനിയനില് മനികേച  വനിദലഭാര്തനി,  അദലഭാപകേന,

പ്രധഭാന അദലഭാപകേന,  സ്കൂള എനനിങ്ങചന നഭാല വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി ഒനലാം രണ്ടുലാം

മൂനലാം സഭാനക്കഭാര്ക്കട്ട് എലഭാ വര്ഷവുലാം അവഭാര്ഡുകേളുലാം നല്കേനിവരുന.  ഇതുവഴെനി

വനിദലഭാര്തനികേളനില്  കൃഷനിചയക്കുറനിചട്ട്  അവകബഭാധവുലാം  കൃഷനിയനില്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ

പരനിചയവുലാം ഉണഭാകുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഈ വര്ഷലാം മുതല് കേഭാര്ഷനികേ ക്ലബട്ട്,  പനി.ടനി.എ.,  സ്കൂള മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്

എനനിവരുചട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

 പചക്കറനികേളുചട വനില നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് കൃഷനി വകുപട്ട് സത്വതീകേരനിച

നടപടനികേള

6 (2291) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പചക്കറനികേളുചട വനില നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് കൃഷനി വകുപട്ട്

സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ.  കഹഭാര്ടനി കകേഭാര്പട്ട് ചപഭാതു വനിപണനികയക്കഭാള

അമനിത വനില വഭാങ്ങുനകേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാന

എചന്തെലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ഓകരഭായനിനലാം  പചക്കറനികേളുചടയുലാം  ചപഭാതു  വനിപണനിയനിചല  വനിലയുലാം,
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചല  വനിലയുലാം  തമ്മേനിലള്ള  തഭാരതമലലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  കഹഭാര്ടനി
കകേഭാര്പട്ട്  കേര്ഷകേരനില്നനിനട്ട്  കനരനിടട്ട്  പചക്കറനി  കശഖരനിക്കുനകണഭാ;  പുറകമനനിനലാം
വരുന  പചക്കറനി  ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കനരനിടട്ട്
സലാംഭരനിക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പചക്കറനികേളുചട  വനില  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  ഉയര്ന
സഭാഹചരലത്തനില്  കൃഷനിവകുപനിചന്റെ  മഭാര്ക്കറട്ട്  ഇന്റെര്ചവനഷന  കഫഭാര്  ലപ്രസട്ട്
ചസ്റ്റബനിലലകസഷന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  വനിപണനി  ഇടചപടല് 
നടത്തനിവരുന.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം വനിലവര്ദനവട്ട്
അനുഭവചപട പചക്കറനി ഇനങ്ങളഭായ ചവണ,  പയര്,  പഭാവക്ക,  പടവലലാം,  ചചറനിയ
മുളകേട്ട്,  കേലഭാരറട്ട്,  ചവള്ളരനി,  തക്കഭാളനി,  കേലഭാകബജട്ട്,  കചന,  മരചതീനനി,  സവഭാള,  ഉള്ളനി,
ഉരുളക്കനിഴെങ്ങട്ട്, ഏത്തന എനതീ 15 ഇനലാം പചക്കറനികേള കേകമ്പഭാള വനിലകയക്കഭാള 30
ശതമഭാനലാംവചര  വനിലകുറചട്ട്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലൂചട  വനിപണനലാം  നടത്തനി  വനില
നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചപഭാതു  മഭാര്ക്കറനികനക്കഭാള  അമനിത  വനില,
കഹഭാര്ടനികകേഭാര് പട്ട് പചക്കറനികേളക്കട്ട് ഈടഭാക്കുനതഭായനി ശദയനില്ചപടഭാല് നടപടനിയുണഭാകുലാം. 

(ബനി)  ഓകരഭായനിനലാം  പചക്കറനികേളുചടയുലാം  ചപഭാതുവനിപണനിയനിചല  വനിലയുലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചല വനിലയുലാം തമ്മേനിലള്ള തഭാരതമല റനികപഭാര്ടട്ട്  (13-7-2016, 14-7-2016)
അനുബന്ധത്തനില്  കേഭാണഭാവുനതഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിചല  കേര്ഷകേര്,  കേര്ഷകേ  ക്ലസ്റ്ററുകേള,
കേഭാര്ഷനികേചമഭാത്ത വലഭാപഭാര വനിപണനികേള, സലാംഘലമത്രനി എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം
സലാംസഭാനചത്ത കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദന  കകേനങ്ങളനില്നനിനലാം
പരമഭാവധനി പചക്കറനികേള കനരനിടട്ട് സലാംഭരനിക്കുനതനിനട്ട് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

നതീര ഉത്പഭാദന ലപലറട്ട് കകേനങ്ങള

7 (2292) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നതീര ഉല്പഭാദന ചചപലറട്ട് കകേനങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
കേര്മ്മേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതുവഴെനി ചചകേവരനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ള കനടങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

എചന്തെലഭാലാം;

(സനി) ഇവ നടപനില് വരുത്തുനതനിനട്ട് ഭരണതലത്തനില് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്

ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 540 ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവനില് (180x3) മൂനട്ട് ലപലറട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള

കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട  നതീകലശത്വരലാം,  ചവള്ളഭാനനിക്കര  (തൃശ്ശൂര്),  ചവള്ളഭായണനി

(തനിരുവനന്തെപുരലാം)  എനതീ  കകേനങ്ങളനില്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിരുന.  ഇതനില്  ഒരു  ലപലറട്ട്  യൂണനിറനിനട്ട്  100  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം

റനികവഭാളവനിങട്ട് ഫണഭായനി 30 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം നതീകലശത്വരലാം കേഭാര്ഷനികേ

കകേഭാകള  ജനില്  ആദലചത്ത  ലപലറട്ട്  യൂണനിറട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം

ചചയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഓകരഭാ ലപലറട്ട് യൂണനിറനിലലാം  1000  ലനിറര് നതീര ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട് വനിതരണലാം

ചചയഭാനുലാം  നതീര  ചടകതീഷലന മഭാര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേഭാനുമഭാണട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ

സര്വകേലഭാശഭാല  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിചന്റെ  വനിപണന   ചുമതല  കകേരള

സലാംസഭാന  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷചനയഭാണട്ട്  ഏല്പനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.

ചതങ്ങനില്നനിനലാം  നതീരയുലാം  നതീരയനില്നനിനള്ള  മറട്ട്  മൂലലവര്ദനിത  ഉത്പനങ്ങളുലാം

വനിപണനിയനിചലത്തനിക്കുനതനിലൂചട  കകേര  കേര്ഷകേരുചട  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം

ഈ കമഖലയനില് ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിക്കുന.  ഇതനിലൂചട

പ്രകൃതനിദത്തവുലാം  ലഹരനി  വനിമുക്തവുലാം  ആകരഭാഗലദഭായകേവുമഭായ  പഭാനതീയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്

ലഭനിക്കുന. 

(സനി)  ഇവ നടപനിലഭാക്കഭാന കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയട്ട്  ചമഭാത്തലാം

130  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല

വനികേസനിപനിചചടുത്ത നതീര ഉത്പഭാദന സഭാകങതനികേവനിദല,  കകേരള സലാംസഭാന നഭാളനികകേര

വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ലകേമഭാറനിചക്കഭാണ്ടുള്ള  ധഭാരണഭാപത്രലാം ഒപനിടനിട്ടുണട്ട്.  ഈ

സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  നതീര

ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട് വനിതരണലാം നടത്തഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  നനിലവനില് പടനക്കഭാടട്ട്

കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിചല  നതീര  ലപലറട്ട്  പ്ലഭാന്റെനില്നനിനലാം  നതീരയുലാം  അനുബന്ധ

ഉത്പനങ്ങളുലാം ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട് വനിതരണലാം ചചയ്യുനണട്ട്. 
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കസഫട്ട് റ്റു  ഈറട്ട് പദതനി

8 (2293) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കസഫട്ട് റ്റു ഈറട്ട് എന പദതനി എന്തെഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനി  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിചന്റെ  ലകേകേളനില്

എത്തുനതനിനുകവണനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന പദതനികേചളചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചചറുകേനിട  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  ഉല്പനങ്ങള  കശഖരനിയ്ക്കുനതനിനുകവണനി

പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വനിഷരഹനിത പചക്കറനി കശഖരനിക്കുനതനിനുലാം വനിപണനലാം ചചയ്യുനതനിനുമഭായനി

ചമഭാലബല് യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) രഭാസവളങ്ങളുകടയുലാം രഭാസകേതീടനഭാശനിനനികേളുകടയുലാം ഉപകയഭാഗലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി

പരമഭാവധനി  ലജവ  കൃഷനി  മുറകേള  അനുവര്ത്തനിചട്ട്  കൃഷനി  ചചയട്ട്  ഗുണകമന്മയുള്ള

ഭക്ഷലവസ്തുക്കള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന കൃഷനി രതീതനിയഭാണട്ട് കസഫട്ട് റ്റു ഈറട്ട് എന പദതനി

മുകഖന നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ലജവകൃഷനി വലഭാപനലാം കസഫട്ട് റ്റു

ഈറട്ട് എന പദതനി പ്രകേഭാരലാം "ഓണ സമൃദനി പദതനി" വഴെനി എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം നല

കൃഷനി  മുറകേള  പഭാലനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി

292 ക്ലസ്റ്ററുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു. കകേരള സലാംസഭാന കേഭാര്ഷനികേ

വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാചട  കേഭാര്ഷനികേ

സര് വകേലഭാശഭാലയുചട ചവള്ളഭായണനി കേഭാമ്പസനില്   പഴെലാം പചക്കറനികേളുചട പരനികശഭാധനയട്ട്

അതലഭാധുനനികേ  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  തലത്തനിലള്ള  അക്രഡനികറഷനുമുള്ള

സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനിലള്ള കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ വനിഷഭാലാംശ പരനികശഭാധനഭാ

ലകബഭാറടറനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ടനി ലകബഭാറടറനിയനിചല ഉകദലഭാഗസര് കേര്ഷകേരുചട

കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്നനിനലാം വനിവനിധ മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്നനിനലാം പഴെലാം,  പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേള

കശഖരനിചട്ട്  കേതീടനഭാശനിനനി  അവശനിഷ  വനിഷഭാലാംശ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  കകേരള

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഔകദലഭാഗനികേ ചവബട്ട് കപഭാര്ടല്  www.kerala.gov.in-ലലാം കേഭാര് ഷനികേ

സര്വകേലഭാശഭാലയുചടയുലാം കൃഷനി വകുപനിചന്റെയുലാം ചവബ്ലസറ്റുകേളനിലലാം പരനികശഭാധനഭാ

ഫലലാം പരസലചപടുത്തനിവരുന.
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(ബനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
100  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ക്ലസ്റ്റര് രൂപതീകേരനിചട്ട്  ലജവകൃഷനി  വലഭാപനലാം,
കേര്ഷകേരുചട  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  ലജവവളലാം  ഉത്പഭാദനലാം,  നല  കൃഷനിമുറകേള
പഭാലനിചട്ട്  (ജനി.എ.പനി.)  കൃഷനി  ചചയ്യുന  ക്ലസ്റ്ററുകേളനില്നനിനലാം  ജനി.എ.പനി.  സഭാക്ഷല
പത്രകത്തഭാടുകൂടനി സലാംഭരണവുലാം,  വനിപണനവുലാം എനതീ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷല  ഉത്പഭാദന  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി
ചവള്ളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജട്ട്  മുകഖന  പഴെലാം,  പചക്കറനികേളുചട  സഭാമ്പനിളുകേള
വനിവനിധ  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്നനിനലാം  കശഖരനിചട്ട്  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  വനിഷഭാലാംശത്തനിചന്റെ
കതഭാതട്ട് ചവള്ളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജട്ട് ലഭാബനില് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം റനികപഭാര്ടട്ട്
പരസലചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ്തുവരുന. നഗര പ്രകദശങ്ങളനിചല വതീട്ടുവളപ്പുകേളനില് പചക്കറനി
കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  വനിഷവനിമുക്തമഭായ പചക്കറനികേള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി
ചവജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന  കേഇൗണ്സനില്  'ഹരനിതനഗരനി'എന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്. 

(സനി)  ചചറുകേനിട  കേര്ഷകേര്  ഉളചപടുന  ക്ലസ്റ്ററുകേളനില്നനിനലാം  ഉത്പനങ്ങള
കശഖരനിചട്ട് വനിവനിധ പദതനികേള മുഖഭാന്തെനിരലാം സഭാപനിചനിട്ടുള്ള നനിലവനിലള്ള ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള
മുകഖന വനിപണനലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത ചചറുകേനിട കേര്ഷകേരുചട ഉത്പനങ്ങളുചട
വനിപണനത്തനിനഭായനി  ചവജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടട്ട്  പ്രകമഭാഷന  കേഇൗണ്സനില്  സത്വഭാശയ
കേര്ഷകേ  വനിപണനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എ എ്ലലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം അകഗഭാ ബസഭാറുകേള തുടങ്ങുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ആദലപടനിയഭായനി
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില്  മൂനട്ട്  അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  വനിഷവനിമുക്തമഭായ പചക്കറനികേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
ചവജനിറബനിള  &  ഫ്രൂടട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന കേഇൗണ്സനില് 'ഹരനിത നഗരനി'  എന പദതനി
നടപഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  ചമഭാലബല് യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ഈ  രലാംഗത്തട്ട്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

  നനിറവട്ട് പദതനി

9 (2294) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  കേഭാര്ഷനികേ
വനികേസന  പദതനിയഭായ  'നനിറവട്ട്'  വനിജയകേരമഭാചണനട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ആയതനിചന്റെ വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലത്തനില് നനിറവട്ട് പദതനിയുചട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിറവട്ട്  പദതനി  മനികേവുറതഭാക്കഭാൻ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം
ഉചണങനിൽ ആയതനിചന്റെ വനിശദവനിവരവുലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.  ചനില നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില് നനിറവട്ട്  പദതനിക്കഭായനി കയഭാഗങ്ങള
നടത്തനിയനിരുചനങനിലലാം  പദതനിക്കഭായനി  ബഡ്ജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തഭാത്തതുലാം
വലക്തമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചട  അഭഭാവവുലാം  കേഭാരണലാം  നനിറവട്ട്  പദതനിയുചട
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം പൂര്ണമഭായുലാം സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കഭാന  കേഴെനിഞനിടനില.  എനനിരുനഭാലലാം
കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃതവുലാം  കകേനഭാവനിഷ്കൃതവുമഭായ  പദതനികേള
ഉളചപടുത്തനി ചനില പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) കൃഷനി വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്
തരനിശട്ട്  ഭൂമനിയനില്  ചനല് കൃഷനി,  വഭാഴെകൃഷനി,  ചചറുകേനിട  യനവത്കേരണലാം  തുടങ്ങനിയ
പദതനികേള  2015-16-ചല കൃഷനി വകുപനിചന്റെ സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയനിലൂചട
ആറനിങ്ങല്   നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  2016-17-ചല  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  കരഖയനില്  നനിറവട്ട്  പദതനി
ഉള ചപടനിടനില. 

ചനല് കേര് ഷകേര് കനരനിടുന പ്രശങ്ങള

10 (2295) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ചനല്  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന  പ്രശങ്ങള
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഭായചയടുത്തട്ട്  കൃഷനി  ചചയട്ട്  ഉദ്പഭാദനിപനിക്കുന  ചനലട്ട് എ്ല  സര്ക്കഭാര്
ഏജനസനികേള  യഥഭാസമയലാം  കശഖരനിക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം  തുകേ  നല്കേഭാത്തതനിനഭാലലാം
ചനല്  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭാക്കുന  ഗുരുതര  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന
കൃഷനി വകുപട്ട് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉകദലഭാഗസ  തലത്തനില്  ചനല്  കേര്ഷകേകരഭാടട്ട്  കേഭാട്ടുന  അവഗണന
അവസഭാനനിപനിക്കഭാന കേര്ശന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കൃഷനിനഭാശലാം കനരനിടവര്ക്കട്ട് അര്ഹമഭായ നഷപരനിഹഭാരലാം അടുത്ത കൃഷനി
ആരലാംഭനിക്കുലാം മുമ്പട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് കവണ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സനിവനില്സലപ്ലസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖനയഭാണട്ട്
ചനലട്ട് എ്ല സലാംഭരണലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  ചനലട്ട് എ്ല സലാംഭരണത്തനിനഭായനി  385  കകേഭാടനി രൂപ
ഈ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറനില് നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  ചനലട്ട് എ്ല  സലാംഭരണ വനില ലഭനിക്കഭാന
മഭാസങ്ങള കേഭാത്തനിരനികക്കണനിവരുന അവസ ചനല്കൃഷനിചയ അനഭാകേര്ഷകേമഭാക്കുനതനില്
വലനിയ  പങ്കുവഹനിക്കുനണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുമഭായനി
ബന്ധചപടുത്തനി ഒരഭാഴ്ചയകേലാം കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് പണലാം ലഭലമഭാക്കുനതട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം
ഈ  തുകേ  പലനിശ  സഹനിതലാം  സര്ക്കഭാര്  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  നല് കുനതനിനുലാം  പുതനിയ
ബഡ്ജറനില് വനിഭഭാവനലാം ചചയ്യുനണട്ട്. 

(സനി)  ഉകദലഭാഗസ തലത്തനില് ചനല്കേര്ഷകേകരഭാടട്ട്  അവഗണന കേഭാട്ടുനനില.
ചനല്കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി വനിവനിധ പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ചചയട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ഡനി) കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്  അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുനതനുസരനിചട്ട്
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ചനല് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഉത്പഭാദന കബഭാണസട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

11 (2296) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  3  വര്ഷമഭായനി  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിചല  ചനല്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്,
കൃഷനിഭവന  മുകഖന  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന  ഉല്പഭാദന  കബഭാണസട്ട്  നല്കേനിയനിടനിചലന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചനല്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഉല്പഭാദന  കബഭാണസട്ട്  അനുവദനിക്കു
നതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) 2016-17  വര് ഷലാം  1243.44  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്  ബജറട്ട്  വനിഹനിതമഭായനി
കനഭാണ്  പ്ലഭാന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഉത്പഭാദന  കബഭാണസട്ട്
അടനിയന്തെരമഭായനി നല്കുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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മുന സര്ക്കഭാരുകേളുചട കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശത്വഭാസ പദതനികേള

12 (2297) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് 2006-2011-ചല എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലാം

ഒഴെനിയുകമ്പഭാള ഉണഭായനിരുന കേര്ഷകേ കുടുലാംബങ്ങള എത്ര എനലാം, കേഴെനിഞ യു.ഡനി. എഫട്ട്.

സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള  കേര്ഷകേ  കുടുലാംബങ്ങള  എത്ര എനലാം,  എത്ര

കുടുലാംബങ്ങളുചട കുറവട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ഉണഭായനി എനലാം ഇതനിനു കേഭാരണലാം

എന്തെട്ട് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2006-11-ചല  മുന  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരുണഭാക്കനിയ  കേഭാര്ഷനികേ

കേടഭാശത്വഭാസ  നനിയമത്തനില്  വരുത്തനിയ  മഭാറങ്ങള  എചന്തെലഭാലാം  എനലാം,  ഇതുമൂലലാം

കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശത്വഭാസലാം ലഭനിക്കുനതനില് കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായ പ്രശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം

എനലാം, കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശത്വഭാസ ഇനത്തനില് എത്ര തുകേ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കുടനിശനികേയനിനത്തനില്

കേഴെനി ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് വരുത്തനിയനിട്ടുചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കുടനഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടട്ട്

പഭാകക്കജുകേള  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കഭാത്തതുമൂലമുണഭായ  പ്രശങ്ങള  എചന്തെലഭാലാം

എനലാം ഇതു പരനിഹരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് എന്തെട്ട്  നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലാം  എനലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത കേര്ഷകേ കുടുലാംബങ്ങളുചട പ്രസനിദചപടുത്തനിയ കേണക്കട്ട്

2011-16 കേഭാലയളവനില് 2012-13 വര്ഷചത്ത മഭാത്രകമ ലഭലമഭായനിട്ടുള. ഇതനുസരനിചട്ട്

2012-13 വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് ആചകേ 14.043 ലക്ഷലാം കേര്ഷകേ കുടുലാംബങ്ങള ഉണട്ട്

എനട്ട്  നഭാഷണല്  സഭാമ്പനിള  സര്കവ  ഓര്ഗലനകസഷചന്റെ  കേണക്കുകേള

സൂചനിപനിക്കുന. 

(ബനി) 2012 ആഗസ്റ്റട്ട് 13-ാം തതീയതനിയനിചല 3968/ചലഗട്ട്. ബനി.2/2012/നനിയമലാം
നമ്പരഭായ  വനിജഭാപന  പ്രകേഭാരലാം  പ്രധഭാന  ആകനിചന്റെ  2-ാം  വകുപട്ട്  (vii)-ാം
ഖണ്ഡത്തനില്  "  ഈ ആകനിചന്റെ പ്രഭാരലാംഭ  തതീയതനിയനികലഭാ  അതനിനട്ട്  മുകമ്പഭാ"  എന
വഭാക്കുകേളക്കട്ട് പകേരലാം  "ഈ ആകനിചന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  തതീയതനിയനികലഭാ  അതനിനു മുകമ്പഭാ
അചലങനില്  സലാംസഭാനചത്ത  ഏചതങനിലലാം  പ്രകതലകേ  ദുരന്തെബഭാധനിത  പ്രകദശചത്ത

1006/2017



82       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂലല 19, 2016

സലാംബന്ധനിചട്ട്, സര്ക്കഭാര് ഗസറട്ട് വനിജഭാപനലാംമൂലലാം നനിശ്ചയനികചക്കഭാവുന അങ്ങചനയുള്ള
ഏചതങനിലലാം തതീയതനികക്കഭാ അതനിനട്ട് മുനകപഭാ"  എന വഭാക്കുകേള കചര്ക്കചപടുകേയുണഭായനി.
ഈ  കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേടഭാശത്വഭാസലാം  ലഭനിക്കുനതനില്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  എചന്തെങനിലലാം
പ്രശങ്ങള  ഉള്ളതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിടനില.  കേര്ഷകേ  കേടഭാശത്വഭാസ  കേമ്മേതീഷന
രൂപതീകൃതമഭായ   വര്ഷലാം  മുതല്  ബഡ് ജറനില്  അനുവദനിക്കുന  തുകേ  കേടഭാശത്വഭാസ
കേമ്മേതീഷന ശുപഭാര്ശ ചചയ്യുന തുകേ നല്കുനതനിനട്ട് പരലഭാപ്തമല.  2011-12  വര്ഷലാം
മുതല്  2015-16  വര്ഷലാം വചരയഭായനി കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ ചചയ  90558739  രൂപ
കുടനിശനികേ നനില്ക്കുന. 

(സനി)  കുടനഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി  പഭാകക്കജുകേളനില്  ഉളചപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേള ഫലപ്രദമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  വയനഭാടട്ട് പഭാകക്കജട്ട് പദതനി കൃഷനി
വകുപട്ട്  വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനിയഭാണട്ട്.  പദതനി  നനിര്വഹണചത്ത
കുറനിച്ചുലാം പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിചനക്കുറനിച്ചുലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

 ഇന്തെല കടഡട്ട് ചസന്റെര്

13 (2298) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേനവഭാണനിജല വലവസഭായ മനഭാലയത്തനിനു കേതീഴെനില് ചപഭാതുസത്വകേഭാരല
പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഇന്തെല  കടഡട്ട്  ചസന്റെറനിചന്റെ  അയഭായനിരലാം
കകേഭാടനിയനില്പരലാം രൂപ ഓഡനിറട്ട്  നടത്തഭാചത കകേനസര്ക്കഭാര് തടഞവചനിരനിക്കുകേയഭാചണന
ആകരഭാപണലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  ആകരഭാപണത്തനിചന്റെ  നനിജസനിതനി
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒനപതട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിചട,  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  കേര്ഷകേരനില്
നനിനട്ട് ഉല്പനങ്ങള വഭാങ്ങനി വനില്പനനടത്തനി സമഭാഹരനിച തുകേയഭാണു സഭാകങതനികേ
കേഭാരണങ്ങളുലാം  നനിയമപ്രശങ്ങളുലാം  ചൂണനിക്കഭാടനി  കകേനസര്ക്കഭാര്  തടഞവചനിരനിക്കുനചതനട്ട്
പറയചപടുന.  ഇതനില്  കകേരളത്തനിചന്റെ  വനിഹനിതലാം  എത്ര  തുകേ  വരുചമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇന്തെല  കടഡട്ട്  ചസന്റെര്  എന  കപരനില്  2007-ല്  ചപഭാതു-സത്വകേഭാരല
പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  കേമ്പനനി  രൂപവല്ക്കരനിചതട്ട്  രഭാജലചത്ത  കേര്ഷകേചരയുലാം,
പരമ്പരഭാഗത ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചളയുലാം വലഭാപഭാര ഇടനനിലക്കഭാരുചട ചൂഷണത്തനില്നനിനട്ട്
കമഭാചനിപനിക്കുകേചയന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്.  ഈ ലക്ഷലലാം  ലകേവരനിക്കുനതനിനു
കവണനി നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം   

(എ&ബനി)  ഇന്തെല  കടഡട്ട്  ചസന്റെറനിചന്റെ  അയഭായനിരലാം  കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ
ഓഡനിറട്ട് നടത്തഭാചത കകേന സര്ക്കഭാര് തടഞവചനിരനിക്കുകേയഭാചണന ആകരഭാപണലാം
ഇതുവചര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(സനി)  യൂകറഭാപലന  യൂണനിയന  വനിപണനിയനില്  തങ്ങളുചട  ഉത്പനങ്ങള
വനിപണനലാം ചചയ്യുവഭാനഭായനി,  ഇടത്തര ചചറുകേനിട നഭാമമഭാത്ര ഉത്പഭാദകേരഭായ കേയറ്റുമതനിക്കഭാചര
സഹഭായനിക്കുവഭാന  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വലഭാപഭാര  മനഭാലയത്തനിചന്റെ   കേതീഴെനിലള്ള
ചഫഡകറഷന ഓഫട്ട് ഇനഡലന എകട്ട്കപഭാര്കടഴട്ട്  ഓര്ഗലനകസഷന ചറഭാമഭാനനിയഭായനില്
തുടങ്ങനിയ  സഭാപനമഭാണട്ട്  ഇന്തെല  കടഡട്ട്  ചസന്റെര്.  ഉത്പനങ്ങള  വഭാങ്ങുകേകയഭാ
വനില്ക്കുകേകയഭാ  ചചയ്യുന  ഒരു  സഭാപനമല  ഇതട്ട്.   ചചറുകേനിട  കേയറ്റുമതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്
വനികദശ വനിപണനിയനില് വളരുവഭാനഭായനിട്ടുള്ള ഒരു കസവന ദഭാതഭാവഭായനിടഭാണട്ട് പ്രസ്തുത
സഭാപനലാം നനിലചകേഭാണതട്ട്.  ഇന്തെല കടഡട്ട് ചസന്റെര് ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില. 

കേര്ഷകേ ആത്മഹതല

14  (2299)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആത്മഹതല  ചചയ  കേര്ഷകേരുചട
കപരുവനിവരവുലാം ആത്മഹതലയനികലക്കട്ട് നയനിച കേഭാരണങ്ങളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ആത്മഹതല  ചചയ  കേര്ഷകേരുചട  വനിശദവനിവരലാം  കശഖരനിച്ചുവരുന.  പ്രകൃതനി
കക്ഷഭാഭലാം മൂലമുള്ള വനിളനഭാശലാം,  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പനങ്ങളുചട വനിലയനിടനിവട്ട്,  കേതീടകരഭാഗ
ബഭാധയഭാലള്ള വനിളനഭാശലാം,  കേഭാര്ഷനികേ  വനില  തകേര്ചയഭാല്  കലഭാണുകേള തനിരനിചടക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,  സത്വകേഭാരല  പണമനിടപഭാടുകേഭാരനില്നനിനലാം  അമനിത  പലനിശക്കു
പണലാം  കേടചമടുക്കുകേയുലാം   ഇവ  തനിരനിചടക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാചത  വരുനതുലാം  പ്രധഭാന
കേഭാരണങ്ങളഭായനി  ചപഭാതുവനില്  വനിലയനിരുത്തചപടുന.  ഇതനിനു  പുറചമ  നനിയമസഭ
അഷത്വറനസട്ട് കേമ്മേനിറനി നടത്തനിയ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഭക്ഷല സത്വയലാംപരലഭാപ്തതയ്ക്കുലാം കേഭാര്ഷനികേരലാംഗത്തനിചന്റെ ഉണര്വനിനുലാം
നടപടനി

15 (2300) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് ഭക്ഷല സത്വയലാംപരലഭാപ്തതയ്ക്കുലാം
കേഭാര്ഷനികേരലാംഗലാം  തളരുനതു  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമഭായനി  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  ഓരഭാ  വര്ഷവുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളുകടയുലാം
പചക്കറനികേളുകടയുലാം ഉല്പഭാദനലാം എത്ര ശതമഭാനമഭായനിരുന എനലാം സലാംസഭാനത്തനിനു
കവണതട്ട് എത്ര എനലാം ഇവയട്ട് മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങചള ആശയനികക്കണനി വനതട്ട് എത്ര
ശതമഭാനലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് സലാംസഭാനചത്ത ചനല്പഭാടങ്ങളനില്
കൃഷനിയനിറക്കഭാചത തരനിശുകേനിടന ഭൂമനി എത്രചയനലാം റബര് കതഭാടമഭായനി മഭാറനിയ ഭൂമനി
എത്രചയനലാം ചനല്വയല് നനികേത്തനി ചകേടനിട സമുചയങ്ങളുലാം ഫഭാറ്റുകേളുമഭായനി മഭാറനിയ
ഭൂമനി എത്രചയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചനല്കൃഷനിയുലാം  മറ്റു  കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുലാം  പചക്കറനികേളുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ആവശലത്തനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാനഭായനി ഇവയുചട ഉല്പഭാദനലാം കൂടഭാന ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് എന്തു
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) കൃഷനിഭൂമനി മറഭാവശലങ്ങളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതു തടയുവഭാനുലാം ഉപകയഭാഗനിചവ
തനിരനിച്ചു പനിടനിക്കഭാനുലാം എന്തു നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2006-2011  കേഭാലഘടത്തനില് ആരലാംഭനിചതുലാം തുടര്നട്ട്  വനനിരുനതുമഭായ
ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി,  നഭാളനികകേര വനികേസന പദതനി,  ലഹചടകേട്ട്  കൃഷനി,
കുടനഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി  പഭാകക്കജുകേള,  വനിള  ഇനഷത്വറനസട്ട്  പദതനി,  കേഭാര്ഷനികേ
ആവശലത്തനിനട്ട് സഇൗജനല ലവദലതനി പദതനി, കേര്ഷകേ ചപനഷന പദതനി മുതലഭായ
പദതനികേളക്കട്ട്  പുറചമ  നനിറവട്ട്,  വയനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജട്ട്,  വനിള  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലന
പദതനി,  കൂടുതല്  കപചര  കേര്ഷകേ  ചപനഷന  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തല്
എനനിവയുലാം നടപനിലഭാക്കനി.

(ബനി) 2011-12 മുതല് 2015-16 വചരയുള്ള കേഭാലഘടത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ആവശലമഭായ പചക്കറനികേളുചട  29%  ആഭലന്തെരമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിച്ചു.  കശഷനിക്കുന
71%  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  ഇറക്കുമതനിവഴെനി  കേചണത്തനി.  വര്ഷലാം
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

പചക്കറനികേള

വര്ഷലാം
ആവശലകേത
(ലക്ഷലാം ടണ്)

ആഭലന്തെര
ഉല്പഭാദനലാം

(ലക്ഷലാം ടണ്)
ശതമഭാനലാം

(1) (2) (3) (4)

2011-12 19.05 5.55 29

2012-13 19.17 5.51 28.7
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(1) (2) (3) (4)

2013-14 20.03 5.57 27.8

2014-15 20.28 5.98 29.5

2015-16 20.52 6.28 30.6

ആചകേ 99.05 28.89 29.10

2011-12  മുതല്  2015-16  വചരയുള്ള  കേഭാലഘടത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  അരനിയുചട  27.6%  ആഭലന്തെരമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിച്ചു.  കശഷനിക്കുന
ആവശലകേത  (72.4%)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളഭായ  ആനഭാപ്രകദശട്ട്,  തമനിഴെ ട്ട്നഭാടട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനള്ള  ഇറക്കുമതനിയനിലൂചട  കേചണത്തനി.  വര്ഷലാം  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കുകേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

അരനി

വര്ഷലാം
ആവശലകേത
(ലക്ഷലാം ടണ്)

ആഭലന്തെര
ഉല്പഭാദനലാം

(ലക്ഷലാം ടണ്)
ശതമഭാനലാം

2011-12 36 5.69 15.8

2012-13 36 5.08 14.10

2013-14 36 5.64 15.6

2014-15 36 5.62 15.6

2015-16 36 5.58 15.5

ആചകേ 180 27.61 15.3

(സനി) തരലാംതനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) കേഭാര്ഷനികേവനിളകേളുചട  ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിചട്ട് സലാംസഭാനഭാവശലത്തനിനട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  പനിരനിവട്ട്  (എ)യനില്  സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന  പദതനികേള  ബജറട്ട്
വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം പുതനിയ ഘടകേങ്ങള ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുലാം ആനുകൂലല
നനിരക്കട്ട്  വര്ദനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
ഇവ കൂടഭാചത തഭാചഴെ കചര്ത്തനിരനിക്കുന നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്:

ചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം:-   പദതനിക്കുള്ള ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതലാം നനിലവനിചല
35  കകേഭാടനിയനില്നനിനലാം  50  കകേഭാടനിയഭായനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.



86       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂലല 19, 2016

1. കേര ചനല്കൃഷനിക്കട്ട് സഇൗജനലമഭായനി വനിത്തുലാം ചഹകറനിനട്ട് 10,000
രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായവുലാം നല്കുന പദതനി ആരലാംഭനിച്ചു
കേഴെനിഞ. നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 2560 ചഹകര് സലത്തട്ട്
കൃഷനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

2. ഒരുപ്പൂ  നനിലങ്ങള ഇരുപ്പൂ  നനിലങ്ങള/മൂപ്പൂ  നനിലങ്ങള ആക്കുനതനിനുള്ള
സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

3. സഭാധലമഭായ സലങ്ങളനില് തരനിശുനനിലങ്ങളനില് കൃഷനിയനിറക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഇപ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  നടപടനികേളനിലൂചട  അടുത്ത  അഞട്ട്  വര്ഷലാം
ചകേഭാണട്ട് ചനല്കൃഷനിയുചട വനിസതീര്ണലാം നനിലവനിലള്ള 1.98 ലക്ഷലാം
ചഹകറനില് നനിനലാം  3  ലക്ഷലാം ചഹകറഭായനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ലക്ഷലമനിടുന.

പചക്കറനി കൃഷനി:- വനിഷരഹനിതമഭായ  പചക്കറനി  കൃഷനി  ജനങ്ങളനില്
എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല,  ബഭാങ്കുകേള,  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങള  എനനിവരുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട
50,000 ചഹകര് സലത്തട്ട് ലജവ പചക്കറനി കൃഷനി
വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം പചക്കറനി കൃഷനിയുചട സമഗ
ഡഭാറഭാ  തയഭാറഭാക്കല്,  വനിപണനലാം  എനനിവയഭായനി
ഒരു 'സമഗ പചക്കറനി മനിഷന' രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ടനി
പദതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  ഒരു  രൂപകരഖ
തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  കൃഷനി  വകുപട്ട്  ചസക്രടറനി
ചചയര്മഭാനുലാം  കൃഷനി  ഡയറകര്  കേണ്വതീനറുമഭായനി
7  അലാംഗങ്ങളടങ്ങുന  ഒരു  ഉനതതല  കേമ്മേനിറനിയുലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

നനിലവനിലള്ള  പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന  പദതനി
തുടരുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനുള്ള  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതലാം
നനിലവനിലള്ള 68.30 കകേഭാടനിയനില്നനിനലാം 100 കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  നനിലമഭായനി  കേനിടക്കുന കൃഷനിഭൂമനി  മറഭാവശലങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്
തടയുവഭാന 2008-ചല ചനല്വയല്-തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം നനിലവനിലണട്ട്.
ടനി നനിയമ പ്രകേഭാരലാം ചനല്വയലകേളുലാം തണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം നനികേത്തുനതുലാം രൂപകഭദചപടുത്തുനതുലാം
തടയചപടനിട്ടുണട്ട്.  ചനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  കേര്ശനമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുലാം.
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ഉത്പഭാദന കബഭാണസട്ട്

16 (2301) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല കകേഭാള നനിലങ്ങളനിചല ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

നല്കേനിവരുന ഉത്പഭാദന കബഭാണസട്ട് എത്രയഭാചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഉത്പഭാദന  ചചലവട്ട്  വര്ദനിച  സഭാഹചരലത്തനില്  കബഭാണസട്ട്  തുകേ

വര്ദനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)   കകേഭാളനനിലങ്ങളനിചല  ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഒരു സതീസണനില് ഒരു

ചഹകറനിനട്ട്  ആയനിരലാം  രൂപയഭാണട്ട്  ഉല്പഭാദന  കബഭാണസഭായനി  നനിലവനില്  നല്കേനി

വരുനതട്ട്.  ഉല്പഭാദന കബഭാണസട്ട് കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കകേരചഫഡട്ട് നടപനിലഭാക്കുന പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം

17 (2302) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിവകുപട്ട്  മുകഖന  ചതരചഞടുത്ത  കൃഷനി  ഭവനനിലൂചട  കകേരചഫഡട്ട്

നടപനിലഭാക്കുന  പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണലാം  നടത്തനിയ  വകേയനില്  എത്ര  രൂപ

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കുടനിശനികേയഭായനി നല്കുവഭാനുചണനട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഏതട്ട് തതീയതനി വചരയുള്ള തുകേയഭാണട്ട് ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം

വനിതരണലാം ചചയചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംഭരനിച  കതങ്ങ  യഥഭാസമയലാം  കൃഷനിഭവനനില്നനിനലാം  കകേരചഫഡട്ട്

എടുക്കഭാത്തതനിനഭാല്  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കതങ്ങ  സലാംഭരനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത

സഭാഹചരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  കൃഷനി  ഭവനനിലൂചട  കകേരചഫഡട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  പചകത്തങ്ങ
സലാംഭരണ  പദതനിയനില്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കേഭാനുള്ള  കുടനിശനികേയുചട  8-7-2016
വചരയുള്ള വനിവരലാം തഭാചഴെ കചര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

ജനില

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
നല്കേഭാനുള്ള

കുടനിശനികേ (ലക്ഷലാം
രൂപ)

ഏതട്ട് തതീയതനി
വചരയഭാണട്ട് തുകേ

വനിതരണലാം
നടത്തനിയതട്ട്

1 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 383.5 21-4-2016

2 കേണ്ണൂര് 915.5 21-4-2016

3 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 1046.8 21-4-2016

4 മലപ്പുറലാം 1183.2 21-4-2016

5 തൃശ്ശൂര് 1400.7 21-4-2016

6 പഭാലക്കഭാടട്ട് 605.5 21-4-2016

7 എറണഭാകുളലാം ... ...

8 പത്തനലാംതനിട ... ...

9 കകേഭാടയലാം ... ...

10 ആലപ്പുഴെ 65 23-6-2016

11 ചകേഭാലലാം 18 26-6-2016

12 തനിരുവനന്തെപുരലാം 2 2-7-2016

ആചകേ 5620.2

(സനി)  ഉണട്ട്.  മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലയുചട ഇരടനികയഭാളലാം  സലാംഭരണവനില ഉള്ളതനിനഭാല്
ധഭാരഭാളലാം കേര്ഷകേര് കൃഷനി ഭവനുകേളനില് കതങ്ങ എത്തനിക്കുവഭാന തയഭാറഭായനിവരുന.
കൂടുതല്  കൃഷനി  ഭവനുകേളനികലയട്ട്  കതങ്ങ  സലാംഭരണലാം  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  സലാംഭരനിച  പചകത്തങ്ങ  സലാംസ്കരനിക്കുനതനിനുള്ള  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലലാം ഉണഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ചമഭാലബല് കൃഷനി ക്ലനിനനിക്കുകേള

18 (2303) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചമഭാലബല്  കൃഷനി  ക്ലനിനനിക്കുകേള  നനിലവനിലകണഭാ  എന  കേഭാരലലാം

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ഇത്തരത്തനിലളള  എത്ര  ക്ലനിനനിക്കുകേള  ഉചണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇചലങനില് ഇത്തരലാം ക്ലനിനനിക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് എചന്തെലഭാലാം

നടപടനികേൾ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.  2  കബഭാക്കുകേളക്കട്ട്  ഒരു  ചമഭാലബല്  അകഗഭാ  ക്ലനിനനിക്കട്ട്  എന

കേണക്കനില് എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ചമഭാലബല് അകഗഭാ ക്ലനിനനിക്കുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) 6 (ആറട്ട്)

(സനി) ബഭാധകേമല.

കൃഷനി ഭവനുകേളുചട കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനലാം

19 (2304) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത കൃഷനിഭവനുകേളുചട കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്

എചന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന

ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി) ഇവ നടപനില് വരുത്തുനതനിനട്ട് ഭരണതലത്തനില് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്

ലകേചക്കഭാണനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  എലഭാ  പദതനികേളുലാം  കൃഷനിഭവനുകേളവഴെനിയഭാണട്ട്

നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  കൃഷനിഭവനുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്

തഭാചഴെപറയുന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്:

1.   കൃഷനിഭവന  മുകഖന  കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം

കേര്ഷകേരുചട  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണട്ട്  മുകഖന  വനിതരണലാം  നടത്തനി

വരുന.

2. ഇന്റെര്ചനറട്ട് കേണകനിവനിറനി എലഭാ കൃഷനിഭവനുകേളനിലലാം നല്കേനിചക്കഭാണട്ട്

പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

3. ഒഴെനിവുള്ള തസനികേയനികലയട്ട് നനിയമനലാം നടത്തനിവരുന.

4. കൃഷനിയനിടങ്ങള  സന്ദര്ശനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇരുചക്ര  വഭാഹന

സഇൗകേരലങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

5. കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുചട ചുമതലകേള വലക്തമഭായനി നനിശ്ചയനിചട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

6.   കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  സമനിതനികേള  പുനനഃസലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  സമനിതനികേള  കൃതലമഭായനി  കൂടുനതനിനട്ട്

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

7.   കേഭാര്ഷനികേ  വനിജഭാന  വലഭാപനലാം  ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനഭായനി

ലതീഡ്സട്ട് എന പദതനി ചകേഭാലലാം, പഭാലക്കഭാടട്ട്, വയനഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര്

ജനിലകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

8. ആത്മ  പദതനി  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമതകയഭാചട  വനിജഭാന

വലഭാപനത്തനിലഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

9. സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  കേര്ഷകേരുചടയുലാം  അവരുചട  കൃഷനിചയ

കുറനിച്ചുമുള്ള കഡറഭാ കബസട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) 1. വനിവനിധ  പദതനികേളുചട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  ചതരചഞടുപട്ട്

സുഗമമഭാക്കുകേ, ആനുകൂലലങ്ങള അവരുചട ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണനികലക്കട്ട്

നല്കുകേ.
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2. കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഉപയുക്തമഭായ പദതനികേളക്കട്ട് രൂപലാം ചകേഭാടുക്കുകേ.

3. കൃഷനി ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കൂടുതല് സമയലാം കേഭാര്ഷനികേ വനിജഭാന

വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര്ചപടുകേ തുടങ്ങനിയ ലക്ഷലങ്ങള

ഇതുമൂലലാം ലകേവരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.

(സനി)  കഡറഭാ  കബസട്ട്  സലാംബന്ധനിച  നടപടനി  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.

ആനുകൂലലങ്ങള  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണട്ട് വഴെനി  നല്കുന  പദതനി  വനിജയകേരമഭായനി

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ലതീഡ്സട്ട്,  ആത്മ  പദതനികേളനിലൂചട  വനിജഭാന  വലഭാപന

പരനിപഭാടനിയുലാം  മനികേച രതീതനിയനില് നടനവരുനണട്ട്.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മനികേച കസവനലാം

ഉറപഭാക്കുവഭാനഭായനി  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിചന്റെ  നനിയമങ്ങള  അനുസരനിച്ചുള്ള  സര്വതീസട്ട്

ചലവല് എഗനിചമന്റെട്ട് ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി ഒപനിടനിട്ടുമുണട്ട്.

കപഭാളനിഹഇൗസട്ട് ഫഭാമനിലാംഗട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം

20 (2305) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കപഭാളനിഹഇൗസട്ട്  ഫഭാമനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  ചമചചപടുത്തുവഭാനുലാം

വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ആയതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാളനിഹഇൗസട്ട്  ഫഭാമനിലാംഗ് വഴെനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന  ഉല്പനങ്ങള

വനിറഴെനിക്കഭാന സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  രതീതനികേള എചന്തെലഭാചമനലാം പുതനിയ

രതീതനികേള നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കപഭാളനിഹഇൗസട്ട്  ഫഭാമനിലാംഗട്ട്  ആരലാംഭനിചചങനിലലാം  പല
കപഭാളനിഹഇൗസുകേളുലാം  ശരനിയഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില എനതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.
കപഭാളതീഹഇൗസട്ട് ഫഭാമനിലാംഗനിനഭായനി മുകനഭാടട്ട് വന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനത്തനിചന്റെയുലാം
പരനിചയത്തനിചന്റെയുലാം  അഭഭാവലാം  കപഭാളനിലാംഹഇൗസട്ട്  പ്രവര്ത്തനചത്ത  ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനിലള്ള കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനട്ട് പുറചമ കപഭാളനിഹഇൗസട്ട് കൃഷനി
സമ്പ്രദഭായത്തനില് പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭായവര്ക്കട്ട് മഭാത്രകമ കമലനില് കപഭാളനിഹഇൗസുകേളുചട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാക്കൂ  എനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത
കപഭാളനിഹഇൗസട്ട് കൃഷനിക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ ചമചചപട ഇനങ്ങള കേചണത്തുനതനിനട്ട്
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കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇകതഭാചടഭാപലാം വനിസതീര്ണലാം
കുറഞ  കപഭാളനിഹഇൗസുകേളുചട  സഭാധലതയുലാം  ആരഭാഞട്ട്  വരുന.  അകതഭാചടഭാപലാം
നനിലവനിലള്ള  കപഭാളനിഹഇൗസുകേളനില്  സജതീവമഭായ  ഉല്പഭാദനലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം
കവണ നടപടനിയുണഭാകുലാം.

(ബനി)  കപഭാളനിഹഇൗസട്ട്  ഫഭാമനിലാംഗ് വഴെനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന  ഉത്പനങ്ങള
അധനികേവുലാം കേര്ഷകേര് വനിവനിധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട  കനരനിടട്ട്  വനിറഴെനിക്കുകേയഭാണട്ട് ചചയ്യുനതട്ട്.
തഭാരതകമലന  കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗലാം  കുറഞ  ഉത്പനമഭായതനിനഭാല്  കപഭാളനിഹഇൗസട്ട്
ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട്  ഏചറ  ആവശലക്കഭാര്  ഉണട്ട്.  ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട്  മനികേച  വനിലയുലാം
ലഭനിക്കുനണട്ട്.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  കപഭാളനിഹഇൗസട്ട്  കേര്ഷകേരുചട  കൂടഭായ്മകേള
രൂപതീകേരനിചട്ട് അതനിലൂചട സലാംഘടനിതമഭായനി വനിപണന സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുനതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  സലാംസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  ഇഇൗ
സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  അധനികേ  ഉല്പഭാദനലാം  ഉണഭാകുനപക്ഷലാം
കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേഭാര്ഷനികേ  ചമഭാത്ത  വലഭാപഭാര  വനിപണനികേള  മുകഖനയുലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിചന്റെ സലാംഭരണശഭാലകേള മുകഖനയുലാം വനില്പനയട്ട് അവസരമുണട്ട്.

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല ആധുനനികേ ലകബഭാറടറനികേള

21 (2306) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ആധുനനികേ
ലകബഭാറടറനികേള സഭാപനിക്കുന കേഭാരലത്തനില് നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ആധുനനികേ ലകബഭാറടറനികേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
കകേന സഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് ആധുനനികേ ലകബഭാറടറനി സഇൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തുന
കേഭാരലത്തനില് പരനിഗണനയനിലള്ള പരനിപഭാടനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് തഭാചഴെപറയുന ആധുനനികേ ലഭാബുകേള ഇകപഭാള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന:

1. ജനിലഭാ മണട്ട് പരനികശഭാധന ലഭാബുകേള - 14 എണലാം

2. സഞരനിക്കുന മണട്ട് പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേള - 9 എണലാം
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3. കകേന മണട്ട് സസല ആകരഭാഗല കകേനലാം - 1 എണലാം

4. രഭാസവള ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേള - 2 എണലാം 
(തനിരുവനന്തെപുരലാം, പടഭാമ്പനി)

5. കേതീടനഭാശനിനനി പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബട്ട് - 1 (തനിരുവനന്തെപുരലാം)

6. വനിത്തട്ട് പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേള - 2 (തനിരുവനന്തെപുരലാം, 
ആലപ്പുഴെ)

7. ജതീവഭാണുവള ഉല്പഭാദന ലഭാബട്ട് - 2 (തനിരുവനന്തെപുരലാം,
പടഭാമ്പനി)

8. സലാംസഭാന ബകയഭാ കേണ്കടഭാള  ലഭാബട്ട് - 1  (മണ്ണുത്തനി)

9. അഗഭാര്ക്കട്ട് ലഭാബുകേള - 11 എണലാം

10. പഭാരലസറട്ട് ബതീഡനിലാംഗട്ട് കസ്റ്റഷന - 9 എണലാം

11. ബകയഭാ ചടകകഭാളജനി & കമഭാഡല്
കഫഭാറനി കേളചര് ചസന്റെര് (കേഴെക്കൂടലാം)  - 1 എണലാം

ഇവയട്ട്  പുറചമ  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  പടഭാമ്പനിയനില്  ലജവ  ജതീവഭാണുവള
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  ലഭാബട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരുന.  മണട്ട്  പരലകവഷണ  സലാംരക്ഷണ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,
തൃശ്ശൂര്,  വയനഭാടട്ട് ജനിലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന കസഭായനില് അനലറനിക്കല് ലകബഭാറടറനികേളനില്
കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  അവശനിഷ  നനിര്ണയത്തനിനുള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ ഗലഭാസട്ട്  കക്രഭാമകറഭാഗഭാഫട്ട്  ഉളചപചടയുള്ള ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങള  സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  തനിരുവനന്തെപുരചത്ത  കകേന മണട്ട്  പരനികശഭാധനഭാശഭാലയനില്
മണനിചന്റെ  ആകരഭാഗല  നനിര്ണയത്തനിനട്ട്  ഉതകുന  സൂകഭാണുക്കളുചട  സഭാനനിധലവുലാം
അളവുലാം നനിര്ണയനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ പ്രഭാഥമനികേ സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേന  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നഭാഷണല്  മനിഷന  കഫഭാര്  സചസ്റ്റനബനിള
അഗനികേളചര്(NMSA)  എന  ബൃഹത്തഭായ  പദതനിയുചട  കേതീഴെനിലള്ള  കസഭായനില്
ചഹല്ത്തട്ട് മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  (SHM) എന സ്കതീമനിലളചപടുത്തനി 2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലകേളക്കട്ട്  ആധുനതീകേരനിച രണട്ട്  സഞരനിക്കുന
മണട്ട് പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേള വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് 100.8 ലക്ഷലാം രൂപ കകേന സഹഭായലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  പചക്കറനികേളനിലലാം പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളനിലലാം മറ്റുമുള്ള അവശനിഷ കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട
അളവട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള കേതീടനഭാശനിനനി അവശനിഷ പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേള
ആദലഘടത്തനില് മൂന ജനിലകേളനില് സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം തുടര്നട്ട്  എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം
തുടങ്ങുവഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  മണട്ട്  പരലകവഷണ സലാംരക്ഷണ വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്
സഞരനിക്കുന  മണട്ട്  പരനികശഭാധനഭാശഭാല  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

കകേരചഫഡനിചല അഴെനിമതനി

22 (2307) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരചഫഡനിചല  അഴെനിമതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  അകനത്വഷണലാം
നടക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണവുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് വലനിയ കതഭാതനില് അഴെനിമതനി
നടനനിട്ടുള്ളതഭായ മഭാധലമ വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ഇതു സലാംബന്ധനിചട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ
വകുപനിചന്റെ  വനിജനിലനസട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം  ലഭനിച  അകനത്വഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്
സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കകേരഗഭാമലാം പദതനി

23 (2308) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  കകേരകേര്ഷകേര്  കനരനിടുന  നഭാളതീകകേരവനിലയനിടനിവുലാം
ചതങ്ങുകേളക്കുണഭാകുന  കേതീടബഭാധയുലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  നഭാളനികകേരത്തനിനട്ട്
മനികേച തഭാങ്ങുവനില നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രതനികരഭാധകശഷനി  കൂടുതലള്ള  ചതങ്ങനിനലതകേള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
നല്കുനതനിനട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേരകേര്ഷകേരുചട പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം നഭാളതീകകേര ഉത്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ കകേരഗഭാമലാം പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഈ പദതനിയനിലൂചട ഏചതലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; ഈ പദതനി തുടര്നലാം നടപനിലഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.  നഭാളനികകേര വനിലയനിടനിവനില്നനിനലാം കകേര കേര്ഷകേചര രക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
കതങ്ങയട്ട് തഭാങ്ങുവനില ഉറപഭാക്കുനതനിനുമഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് 1-1-2013 മുതല്
പചകത്തങ്ങ  സലാംഭരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള
ഉയര്ന  നനിരക്കനില്  ആണട്ട്  നനിലവനില്  കകേരചഫഡട്ട്  നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിക്കുനതട്ട്.
നഭാളനികകേര സലാംഭരണത്തനിനഭായനി ഇഇൗ വര്ഷചത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് 100 കകേഭാടനി
രൂപ മഭാറനിവചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രതനികരഭാധകശഷനി  കൂടുതലള്ള  ചതങ്ങനിന  ലതകേള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
നല്കുനതനിനട്ട് തഭാചഴെപറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. കകേരസമൃദനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം  കരഭാഗ പ്രതനികരഭാധകശഷനിയുള്ള
കുറനിയ  ഇനലാം,  സങരയനിനലാം,  മറട്ട്  കുറനിയ  ഇനലാം  ചതങ്ങനിന
ലതകേള എനനിവ കൃഷനി വകുപനിചന്റെ നഴറനികേളനില് ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കുന.

2. എസ്റ്റഭാബനിഷട്ട് ചമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  റതീജനിണനിയല് കകേഭാക്കനടട്ട്  നഴറതീസട്ട്
എന പദതനി പ്രകേഭാരലാം കരഭാഗപ്രതനികരഭാധകശഷനിയുള്ള കുറലഭാടനി
ഉളചപചട  ചനടനിയ  ഇനലാം  വനിത്തട്ട്  കതങ്ങകേള  തൃശ്ശൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്  എനതീ ജനിലകേളനിലള്ള  കപ്രഭാകേലര്ചമന്റെട്ട്
ചസന്റെറുകേളനില്  സലാംഭരനിചട്ട്  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ചതങ്ങനിനലത
നഴറനികേളനില്  ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന.

3. സങരയനിനലാം ചതങ്ങനിന ലത ഉല്പഭാദന പദതനി പ്രകേഭാരലാം തൃശ്ശൂര്,
മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്  എനതീ  ജനിലകേളനിലള്ള  ലഹബനിലഡകസഷന
കകേനങ്ങളനില്  ലഹബനിലഡകസഷന  നടത്തനി  സങരയനിനലാം
ടനി  xഡനി,  ഡനി  x ടനി  വനിത്തട്ട്  കതങ്ങകേള  കശഖരനിചട്ട്   കൃഷനി
വകുപനിചന്റെ  ചതങ്ങനിന  ലത  നഴറനികേളനില്  നല്കുന.  ഇഇൗ
നഴറനികേളനില് സങരയനിനലാം ചതങ്ങനിന ലതകേള ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട്
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന.  ഇതുകൂടഭാചത  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാല, കകേന കതഭാടവനിള ഗകവഷണ കകേനലാം എനതീ
സഭാപനങ്ങള മുകഖനയുലാം  പ്രതനികരഭാധകശഷനിയുള്ള ചതങ്ങനിന
ലതകേള വനിതരണലാം ചചയ്തുവരുന.
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(സനി)  നഭാളനികകേര  വനികേസന  പദതനിയഭായ  കകേരഗഭാമലാം  പദതനി  2014-15
വര്ഷലാം  മുതല് സലാംസഭാനത്തട്ട്   നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2014-15,  2015-16  എനതീ
വര്ഷങ്ങളനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഒഴെനിചകേയുള്ള  13  ജനിലകേളനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.
2016-17  വര്ഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഉളചപചടയുള്ള  14  ജനിലകേളനിലലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ടനി പദതനിക്കഭായനി  500  ചഹകര് കകേര വനിസ്തൃതനിയുള്ള
പഞഭായത്തുകേചളയഭാണട്ട് പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിരുനചതങനിലലാം ആവശലമഭായ
കകേര വനിസ്തൃതനി ഒരു പഞഭായത്തനില് ലഭലമലഭാചത വന സഭാഹചരലത്തനില് അടുത്തുള്ള
പഞഭായത്തുകേചളക്കൂടനി  ഉളചപടുത്തനിയഭാണട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  2016-17
വര്ഷലാം  കകേരഗഭാമലാം  പദതനി  14  ജനിലകേളനിലഭായുള്ള  30  കകേര  ഗഭാമങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംകയഭാജനിത  വനിള  പരനിപഭാലന  മുറകേള
സത്വതീകേരനിചട്ട്  നഭാളനികകേര  കൃഷനി  അഭനിവൃദനിചപടുത്തുനതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന.  തടലാം
തുറക്കല്,  ചതഭാണട്ട്  എടുക്കല്,  കുമ്മേഭായലാം,  മഗതീഷലലാം  സളകഫറട്ട്  ലജവ
രഭാസവളങ്ങള,  ജതീവഭാണു വളങ്ങള,  സസല സലാംരക്ഷണ വസ്തുക്കള ഇവ നല്കുകേ,
ഇടവനിള  കൃഷനി,  കരഭാഗബഭാധനിതമഭായനി  ഉത്പഭാദനക്ഷമത  കുറഞ  ചതങ്ങുകേള
ചവടനിമഭാറനി പുതനിയ ചതങ്ങനിന ലതകേള നടുകേ എനനിവയഭായനി ചഹകറനിനട്ട്  25000  രൂപ
ക്രമത്തനില്  ഒരു  കകേരഗഭാമത്തനിനട്ട്  125  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ചതങ്ങുകേയറ  യനങ്ങള
വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  2000  രൂപയുലാം  ജലകസചന  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ചഹകറനിനട്ട്  25000 രൂപയുലാം കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട് യൂണനിറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  10000 രൂപയുലാം
നഭാളനികകേരലാം  നഴറനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  യൂണനിചറഭാനനിനട്ട്  50000  രൂപയുലാം  കൃഷനി
ഭവനുകേളക്കട്ട് പ്രവര്ത്തനഫണഭായനി  10000  രൂപയുലാം കകേര അചപകട്ട് ചസഭാലസറനി
രൂപതീകേരണത്തനിനട്ട്  10  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ഉളചപചട  ഒരു  കകേരഗഭാമത്തനിനട്ട്  149.2
ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

പഭാടകൃഷനി പദതനി

24 (2309) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   റനി  .    ബല്റഭാലാം : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പഭാടകൃഷനി പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഈ
പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സത്വയലാം  ചതഭാഴെനില്  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ചതഭാഴെനില്  രഹനിതരഭായ
യുവതതീയുവഭാക്കളക്കട്ട് പഭാടകൃഷനി നടത്തുനതനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  പഭാടകൃഷനി
വനിപുലചപടുത്തഭാനുലാം വനിഷരഹനിത പചക്കറനി ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണലാം നടത്തഭാനുലാം
എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്? 

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)   പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനിയുചട  കേതീഴെനില്  കൃഷനികയഭാഗലമഭായ
തരനിശുനനിലങ്ങള പഭാടത്തനിചനടുത്തട്ട് പചക്കറനി കൃഷനി ചചയ്യുനതനിനഭായനി ചഹകറനിനട്ട്
30000  രൂപ  നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണട്ട്.  ഇതനില്  25000  രൂപ
കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  5000  രൂപ  സലമുടമയ്ക്കുലാം  നല്കുന.  2016-17-ല്  400  ചഹകര്
തരനിശുനനിലലാം പചക്കറനി കൃഷനിയനിനകേതീഴെനില് ചകേഭാണ്ടുവരഭാന ലക്ഷലമനിടുന.

(സനി)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ഗ്രൂപടനിസഭാനത്തനില്
പഭാടകൃഷനി  ചചയ്യുന സത്വയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം
വനിഷരഹനിത പചക്കറനി ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണലാം നടത്തഭാന പഞഭായത്തുതലത്തനില്
സലാംയുക്തമഭായ  ചപ്രഭാജകകേള  തയഭാറഭാക്കുവഭാന  കവണ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം നടത്തനിയതനില് കുടനിശനികേ

25 (2310) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ വര്ഷലാം തൃശൂര് ജനിലയനില് കൃഷനിഭവനുകേള മുകഖന പചകതങ്ങ
സലാംഭരണലാം  നടത്തനിയതനില്  കുടനിശനികേയഭായനി  എത്ര  രൂപ  കകേരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
നല്കേഭാനുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  കകേരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയഭാന
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഏചതലഭാലാം  കൃഷനി  ഭവനുകേളനിലഭാണട്ട്
പച കതങ്ങ സലാംഭരനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് കൃഷനിഭവനുകേള
മുകഖന പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണലാം നടത്തനിയ വകേയനില് കകേരകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കുവഭാന
കുടനിശനികേ  ഇല.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  1400.70  ലക്ഷലാം  രൂപ
കുടനിശനികേ നല്കേഭാനുണട്ട്.

1006/2017



98       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂലല 19, 2016

(ബനി) 21-6-2016-നട്ട് ബഹു. കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുചട അദലക്ഷതയനില് കചര്ന
കയഭാഗത്തനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കുടനിശനികേയനിലഭാചത തുകേ വനിതരണലാം ചചയഭാനുള്ള നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  വര്ഷചത്ത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില് 100
കകേഭാടനി രൂപ പചകത്തങ്ങ സലാംഭരണത്തനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഒല്ലൂര്,  മഭാടക്കത്തറ,  പഭാണകഞരനി,
കൂര്ക്കകഞരനി എനതീ കൃഷനി ഭവനുകേളനിലഭാണട്ട് പചകത്തങ്ങ സലാംഭരനിക്കുനതട്ട്.

ചമത്രഭാന കേഭായലനിചല സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി

26 (2311) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  ചമത്രഭാന  കേഭായല്  എനറനിയചപടുന  പ്രകദശത്തട്ട്
ആചകേ എത്ര ചഹകര് ഭൂമനിയഭാണുള്ളതട്ട് എനലാം ഇതനില് സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനില്
എത്ര ചഹകര് ഭൂമനിയുണട്ട്എനലാം അറനിയഭാകമഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചമത്രഭാന  കേഭായലനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലള്ള  ഭൂമനി  സത്വകേഭാരല
വലക്തനികേളക്കട്ട് പതനിച്ചുനലനിയതഭായനി അറനിവുകണഭാ  ;  ഉചണങനില് എനഭാണട്ട് പതനിചട്ട്
നല്കേനിയതട്ട്;

(സനി) ചമത്രഭാന കേഭായലനില് അവസഭാനമഭായനി കൃഷനി ചചയതട്ട് ഏതട്ട് വര്ഷമഭാണട്ട്;
ഏതുതരലാം കൃഷനിയഭാണട്ട് ഇറക്കനിയതട്ട്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശത്തട്ട്  കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം
ചചയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഇതനികലക്കട്ട്  എത്ര  തുകേ  ചചലവട്ട്  വരുചമനഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിചല  കുമരകേലാം  പഞഭായത്തനില്  8 -ാം  വഭാര്ഡനില്
ഉളചപടുന ചമത്രഭാന കേഭായല്  (ചസമനിനഭാരനി കേഭായല്)  പഭാടകശഖരത്തനിചന്റെ വനിസ്തൃതനി
404  ഏക്കറഭാണട്ട്(161.6  ചഹ.).  ഇകപഭാള  പഭാടകശഖരത്തനില്  17  ഏക്കര്  5
കേര്ഷകേരുചടയുലാം  ഏകേകദശലാം  378.5  ഏക്കര്  'റഭാക്കനിനകഡഭാ  കുമരകേലാം  റനികസഭാര്ടട്ട്
ലപ്രവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്'  എന കേമ്പനനിയുചടയുലാം (34  കേമ്പനനികേളഭായനി രജനിസ്റ്റര് ചചയനിട്ടുള്ളതട്ട്)
ലകേവശത്തനിലഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനില് എത്ര ചഹകര് ഭൂമനി ഉണട്ട് എനള്ള
വനിവരലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ചമത്രഭാന കേഭായലനില്  2007-08  വര്ഷമഭാണട്ട് അവസഭാനമഭായനി പുഞ കൃഷനി

നടത്തനിയതട്ട്.

(ഡനി)  ചമത്രഭാന  കേഭായലനില്  കൃഷനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. അതനിചനപറനി ചര്ച ചചയ്യുനതനിനട്ട് 17-6-2016-ല് കുമരകേലാം

കേഭാര്ഷനികേ ഗകവഷണ കകേനത്തനില് വചട്ട്  കേര്ഷകേരുചടയുലാം ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസരുകടയുലാം

ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചടയുലാം കയഭാഗലാം കചരുകേയുലാം ചമത്രഭാന കേഭായല് സന്ദര്ശനലാം നടത്തനി

ആവശലമഭായ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ചചയ്തു.

അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളക്കഭായനി  80  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി

വരുകേയഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത  പദതനി  പുകരഭാഗതനി  അവകലഭാകേനലാം  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  ഒരു

എകനികേന്യൂടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന ഉല്പനങ്ങളുചട വനിപണനലാം

27 (2312) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കൃഷനി വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലള്ള ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന ഉല്പനങ്ങള വനിപണനലാം ചചയ്യുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള

പരലഭാപ്തമഭാചണനട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  പ്രചരണലാം  നല്കേനി  വനിപണനി

വനിപുലചപടുത്തുനകേഭാരലലാം  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;  എങനില് എചന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്

ഇതനിനഭായനി ആസൂത്രണലാം ചചയ്യുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

  ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കൃഷനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള  ചപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന ഉല്പനങ്ങള വനിപണനലാം ചചയ്യുനതനിനട്ട് നനിലവനിലള്ള

സലാംവനിധഭാനങ്ങള പരലഭാപ്തമല.  കൃഷനി വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളഭായ

പ്ലഭാകന്റെഷന കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരള അകഗഭാ ചമഷനിനറനി  കകേഭാര്പകറഷന,  ഓയനില്

പഭാലാം ഇനഡല ലനിമനിറഡട്ട്,  കകേരള അകഗഭാ ഇനഡസതീസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡട്ട്,

കസ്റ്ററട്ട് ഫഭാമനിലാംഗട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ഓഫട്ട് കകേരള ലനിമനിറഡട്ട്, വഭാഴെക്കുളലാം അകഗഭാ ആന്റെട്ട്

ഫ്രൂടട്ട്സട്ട്  കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട്  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡട്ട്,  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  കഹഭാര്ടനികേളചര്
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കപ്രഭാഡകട്ട്സട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  കകേഭാക്കനടട്ട്

ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡട്ട്,  കകേരചഫഡട്ട്  എനതീ  ചപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങള  നനിലവനിലള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി  അവരുചട

ഉല്പനങ്ങള  വനിപണനലാം  ചചയ്യുനണട്ട്.  ഡതീലര്മഭാര്,  ഏജനസനികേള  എനനിവ

മുകഖനയുലാം  എകനിബനിഷനുകേളനിലൂചടയുലാം  ടനി  സഭാപനങ്ങളുചട  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്

പ്രചരണലാം നല്കേനിവരുന. കൂടഭാചത കേഭാര്ഷനികേ ഉത്പനങ്ങള ഒരു കുടക്കതീഴെനില് എന

ലക്ഷലകത്തഭാചടയുള്ള  സര്ക്കഭാര്  സലാംരലാംഭമഭായ  'അകഗഭാ  ബസഭാറുകേള' വഴെനി  മൂലലവര്ദനിത

ഉല്പനങ്ങള വനിപണനിയനില് ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. തൃശ്ശൂര്,

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം എനതീ  3  അകഗഭാബസഭാറുകേളഭാണട്ട് ആദലഘടചമന

നനിലയനില്  തുടങ്ങുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഘടലാംഘടമഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം

അകഗഭാബസഭാറുകേള തുടങ്ങുവഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

കുടനഭാടട്ട് റഭാണനിക്കഭായലനിചല കൃഷനിയനിറക്കല്

28 (2313) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുടനഭാടട്ട്  റഭാണനിക്കഭായലനില്  കൃഷനിയനിറക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  വകുപ്പുമനനി

സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനിയനിരുകനഭാ  ;  എങനില്  ഏചതലഭാലാം  സലങ്ങള  സന്ദര്ശനിചചനലാം

എചന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളനില് തതീരുമഭാനമഭാചയനലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കുടനഭാടട്ട്  റഭാണനിക്കഭായലനിചല  കൃഷനിയനിറക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി  14-6-2016-ല്  സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനിയനിരുന.  റഭാണനി  കേഭായല്  ആര്.

കബഭാക്കട്ട്,  ലകേനകേരനി പഞഭായത്തനിചല കുപപ്പുറലാം പഭാടകശഖരത്തനിചന്റെ മടവതീഴ്ച എനനിവ

സന്ദര്ശനിച്ചു.  സന്ദര്ശനചത്ത തുടര്നട്ട്  15-6-2016-ല് കൃഷനി മനനിയുചട കചലാംബറനില്

വനിളനിച്ചു കചര്ത്ത കയഭാഗത്തനില് റഭാണനി കേഭായലനില് കൃഷനി ഇറക്കുനതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്

തഭാചഴെപറയുന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചു:

1. 13-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷനനില് അനുവദനിച ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  റഭാണനി

കേഭായലനിചല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്

ആകനിവനിറനി ചഭാര്ടട്ട്  29/6/2016-ചല സ.ഉ.(ആര്റനി.)  നമ്പര് 542/2016/

അഗനി. പ്രകേഭാരലാം പരനിഷ്കരനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിച്ചു.
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2. ആലപ്പുഴെ  പുഞ  ചസഷലല്  ആഫതീസര്  21-6-2016  പമ്പനിലാംഗട്ട്  കലല
പരസലലാം  നല്കുകേയുലാം  27-6-2016-ല്  റഭാണനി  കേഭായലനില്  പമ്പനിലാംഗട്ട്
കലലലാം നടക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.

3. 6-7-2016-ല്  കകേഭാടയലാം  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  പള്ളലാം  ഡനിവനിഷചന്റെ
ചുമതലയനില് ഡതീ വഭാടറനിലാംഗനിനട്ട് പമ്പനിലാംഗട്ട് കേണക്ഷന നല്കേനി. പമ്പനിലാംഗട്ട്
ഉടചന ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

4. കൃഷനി  വകുപട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  ചവള്ളലാം  വറനിക്കഴെനിഞഭാല്
ഉടന തൂമ്പട്ട് സഭാപനിക്കല്,  വഭാചഭാല് ആഴെലാം കൂടല്,  ചലവലനിലാംഗട്ട്,  റഭാമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേറക്കളലാം കമഭാകടഭാര്ചഷഡട്ട്,  പറക്കുഴെനി തുടങ്ങനിയ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുലാം.  ടനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  ഇ -ചടനഡര്
നടപടനി കസ്റ്ററട്ട് അഗനികേളചര് എഞനിനതീയര് സത്വതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ.

(V) റഭാണനിക്കഭായലനിചല  കൃഷനിയനിറക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ഡതീവഭാടറനിലാംഗനിനട്ട്
14,21,475  രൂപ  നല്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലള്ള  പുഞ  പമ്പനിലാംഗട്ട്
നനിയമത്തനില് ഇളവട്ട് നല്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(VI) ചസപ്തലാംബര് 15-നകേലാം റഭാണനിക്കഭായലനില് കൃഷനി ഇറക്കഭാന കൃഷനി വകുപട്ട്
കേഭാര്ഷനികേ കേലണര് തയഭാറഭാക്കനി.

(VII) റഭാണനിക്കഭായലനിചല കൃഷനിചയ ജനറല് ഇനഷത്വറനസട്ട് സ്കതീമനില് ഉളചപടുത്തഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാടകശഖര  സമനിതനിയുചട  അഭലര്തന  പ്രകേഭാരലാം
ജനറല് ഇനഷത്വറനസട്ട് കേമ്പനനിയുമഭായനി ചര്ച നടത്തനി  Tailor  Made
ആയ Insurance policy എടുക്കുനതനിനട്ട് അനുവഭാദലാം നല്കേനി.

തൃശ്ശൂര്-ചപഭാനഭാനനി കകേഭാള വനികേസന ഏജനസനി

29 (2314) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്-ചപഭാനഭാനനി  കകേഭാള  വനികേസന  ഏജനസനി  രൂപതീകേരനിചകശഷലാം
എത്ര തവണ കയഭാഗലാം കചര്നനിരുനചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി കയഭാഗലാം കചരഭാതനിരുനതനിചന്റെ കേഭാരണലാം എന്തെഭായനിരുനചവനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏജനസനിയുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ചുമതലകേളുലാം എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ചസഷല്  പര്പസട്ട്  ചവഹനിക്കനിള  എന  രതീതനിയനിലഭാകണഭാ  അകതഭാ

ഉപകദശകേസമനിതനി  എന  രതീതനിയനിലഭാകണഭാ  ഏജനസനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം

ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്-ചപഭാനഭാനനി  കകേഭാള  വനികേസന  ഏജനസനി  രൂപതീകേരനിചകശഷലാം

8 പ്രഭാവശലലാം എകനികേന്യൂടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനി കയഭാഗവുലാം 4 ഉപസമനിതനി കയഭാഗവുലാം കചര്നനിരുന.

(ബനി)  ചചയര്മഭാന  സഭാനലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയത്തനില്  തതീര്പ്പു

കേല്പനിക്കചപടഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട് ദതീര്ഘകേഭാലലാം കയഭാഗലാം കചരഭാതനിരുനതട്ട്.

(സനി&ഡനി)  തൃശ്ശൂര്-ചപഭാനഭാനനി  കകേഭാള  വനികേസന  ഏജനസനി  പ്രധഭാനമഭായുലാം

സമഗ കകേഭാള വനികേസന പഭാകക്കജട്ട് വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളുചട  ആസൂത്രണവുലാം

നനിയനണവുമഭാണട്ട്  നനിര്വഹനിക്കുനതട്ട്.  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  115/2013/എഡനി.

യനില്  ഇക്കഭാരലലാം  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഉപകദശകേ  സമനിതനി  എന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്

ഏജനസനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.  (ഉത്തരവനിചന്റെ  കകേഭാപനി

അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.)*

തൃശ്ശൂര്-ചപഭാനഭാനനി കകേഭാള വനികേസന പദതനി

30 (2315) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്-ചപഭാനഭാനനി  കകേഭാള  വനികേസന  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  നടന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആദല പദതനിയനില്നനിനട്ട് കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട് സര്ക്കഭാര് എചന്തെലഭാലാം

മഭാറങ്ങളഭാണട്ട് വരുത്തനിയതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേരുചട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  മുന  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്

ആവനിഷ്കരനിച പ്രസ്തുത പദതനി പൂര്ണ കതഭാതനില് നടപനിലഭാക്കഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം 

(എ) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (എലാംഎസട്ട്.) നമ്പര് 171/2012/കൃഷനി തതീയതനി 11-7-2012
പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാള  കമഖലയുചട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  നബഭാര്ഡട്ട്
സഹഭായകത്തഭാചട  ആര്.ചഎ.ഡനി.എഫട്ട്.-ല്  ഉളചപടുത്തനി  300  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള
പദതനികേളുലാം  ആര്.ചകേ.വനി.ലവ.-ല്  ഉളചപടുത്തനി  114.20  കകേഭാടനി  രൂപയുചട
പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേനഭാലകേള,  ബണ്ടുകേള,
എഞനിനതറ,  സ്ലൂയനിസുകേള,  കേനഭാല്  പഭാലങ്ങള  എനതീ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസന  പദതനികേളഭാണട്ട്  നബഭാര്ഡട്ട്  സഹഭായകത്തഭാചട  ആര്.ചഎ.ഡനി.എഫട്ട്.-ല്
ഉളചപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുചട  തൃശ്ശൂര്,  ചപഭാനഭാനനി
കവര്തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് തഭാചഴെ ചകേഭാടുക്കുന.

തൃശ്ശൂര് ചപഭാനഭാനനി ആചകേ

കേനഭാലകേളുലാം ബണ്ടുകേളുലാം 30 32 62

എഞനിനതറ 37 ... 37

സ്ലൂയനിസുകേള ... 30 30

കേനഭാല് പഭാലങ്ങള 3 ... 3

ആചകേ 70 62 132

സലാംസഭാനചത്ത കകേഭാള കമഖലയുചട സമഗ വനികേസനത്തനിനഭായനി സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  കകേന കൃഷനി മനഭാലയലാം മുമ്പഭാചകേ 799.77 കകേഭാടനി രൂപയുചട പഭാകക്കജട്ട്
സമര്പനിചനിരുന.  കകേന സര്ക്കഭാര് ടനി പഭാകക്കജട്ട് പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  425.20  കകേഭാടനി
രൂപയട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനില്  ആര്.ചകേ.വനി.ലവ.-ല്
ഉളചപടുത്തനി  114.20  കകേഭാടനി രൂപയുചട  11  പദതനികേളക്കുലാം നബഭാര്ഡട്ട് സഹഭായകത്തഭാചട
ആര്.ചഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  വഴെനി   അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട് 300  കകേഭാടനി
രൂപയുചട  പദതനികേളക്കുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.  ടനി  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. തഭാചഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരമുള്ള പദതനികേളഭാണട്ട് ആര്.ചകേ.വനി.ലവ.-
ല് ഉളചപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്:

1. കേഭാര്ഷനികേ യനവല്ക്കരണലാം

2. ചപടനി-പറയട്ട് ബദലഭായുള്ള ആധുനനികേ പമ്പനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റലാം

3. ലജവകൃഷനി വലഭാപനലാം
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4. പശുകേനിടഭാരനികേളുചട വനിതരണലാം

5. തഭാറഭാവട്ട് കൃഷനിക്കട്ട്

6. മതലകൃഷനി

7. പചക്കറനി കൃഷനി വലഭാപനലാം

8. കകേഭാഴെനിവളര്ത്തല്

9. വനിത്തട്ട് വനിതരണ സലാംഭരണ കകേനലാം

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

വഴെനികയഭാരകൃഷനി

31 (2316) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴെനിഞ എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ആരലാംഭനിചട്ട്, നല നനിലയനില്
നടനവരുന  വഴെനികയഭാരകൃഷനി  കൂടുതല്  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭാവശലമഭായ സഹഭായങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേഴെനിഞ എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ആരലാംഭനിചട്ട് നല നനിലയനില്
നടനവനനിരുന  വഴെനികയഭാരകൃഷനികേള  കൂടുതല്  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട
നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനില്ലുകുളലാം ജലകസചന പദതനി

32 (2317) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരനിമ്പൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല  വനില്ലുകുളലാം  (ചവളുത്തൂര്,  ലകേപനിള്ളനി)
ജലകസചന പദതനി  ആര്.ചകേ.വനി.ലവ.-യനില്  ഉളചപടുത്തനി  ചപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  അടനിയന്തെരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) 2014-15 വര്ഷത്തനില് ആര്.ചകേ.വനി.ലവ. പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തഭാന
ചകേ.എല്.ഡനി.സനി.  പദതനി സമര്പനിചനിരുന.  കപ്രഭാജകട്ട് സതീനനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി ആയതട്ട്
അലാംഗതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി) സമര്പനിച പദതനി തുകേ – 335 ലക്ഷലാം.

പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിരുന പ്രവൃത്തനികേള :

1. കുളത്തനിചന്റെ പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള

2. കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് ചഡയനിന

3. കേനിണര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. കമഭാകടഭാര് ചഷഡട്ട്

5. ടഭാകര് ബനിഡ്ജട്ട്

(സനി)  ബഭാധകേമല.

ഇലവത്തൂര് കേര്ഷകേ സലാംഘത്തനിചന്റെ കൃഷനിനഭാശത്തനിനട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം

33 (2318) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ഇലവത്തൂര് കകേഭാള കേര്ഷകേ സലാംഘലാം
ഇത്തവണ ഇറക്കനിയ കൃഷനി കേതീടബഭാധകയറട്ട് നശനിചതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കൃഷനിനഭാശലാം  എത്രയഭാചണനട്ട്  തനിടചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
എത്രയഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനു  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുവഭാന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. ഉല്പഭാദനത്തനില് 58% നഷലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുചണനലാം
ഏകേകദശലാം 27,58,608 രൂപയുചട (ഇരുപത്തനികയഴു ലക്ഷത്തനി അനപത്തനി എടഭായനിരത്തനി
അറുന്നൂറനി എടട്ട് രൂപ മഭാത്രലാം) നഷലാം ഉണഭായതഭായനി കൃഷനി വകുപട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കേതീടകരഭാഗബഭാധയട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാന നനിലവനില് വലവസയനില.
എനഭാല് കേതീടകരഭാഗബഭാധ നനിയനണത്തനിനഭായനി  39,284  രൂപ  (മുപത്തനിചയഭാമ്പതനി
നഭായനിരത്തനി ഇരുന്നൂറനി എണ്പത്തനിനഭാലട്ട്)  പഭാടകശഖര സമനിതനികേള  മുകഖന കൃഷനി
വകുപനില് നനിനലാം ചചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കുറലഭാടനി കമഖലയനിചല ചതങ്ങുകേര്ഷകേര്ക്കുണഭായ നഷലാം

34 (2319) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഏറവുലാം കൂടുതല് നഭാളനികകേര കൃഷനിയുള്ള കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് വലതുലാം
ഗുണകമന്മയുള്ളതുമഭായ നഭാളനികകേരലാം ലഭനിക്കുനതട്ട് കുറലഭാടനികമഖലയനില് നനിനഭാചണന
വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഴെനിഞ  മഭാര്ചട്ട്-ഏപ്രനില്  മഭാസങ്ങളനിചല  കേടുത്ത  ചൂടനില്  ഈ
പ്രകദശങ്ങളനിചല  നനിരവധനി  ചതങ്ങുകേള  കേരനിഞട്ട്  ഉണങ്ങനിയ  സഭാഹചരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതു സലാംബന്ധമഭായനി എചന്തെങനിലലാം ശഭാസതീയ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇചലങനില് ഇനനി നടത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതുമൂലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായ  ഭതീമമഭായ  നഷലാം  നനികേത്തഭാന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.  കകേരളത്തനിചല ചതങ്ങനിന ലത  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  വനിത്തട്ട്
കതങ്ങ സലാംഭരനിക്കുനതട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം കുറലഭാടനി കമഖലയനില് നനിനഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ജല ദഇൗര്ലഭലവുലാം ഗഭാകനഭാഡര്മ എന കുമനിളനിചന്റെ ആക്രമണവുലാം
മൂലമഭാണട്ട് ഇഇൗ ഒരു അവസ ഇഇൗ കമഖലയനില് നനിലവനില് വനതട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്. സനി.പനി.സനി.ആര്.ചഎ.-യനിചല സയന്റെനിസ്റ്റുമഭാരഭായ കഡഭാ. തമ്പഭാന,
കഡഭാ.  ചഹഗ്കഡ എനനിവരുചട കനതൃതത്വത്തനില്  M.D.D.T.  (മളടനി  ഡനിസനിപ്ലനിനറനി
ഡയകഗഭാസ്റ്റനികേട്ട്  ടതീലാം)  ടനി  സലലാം  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ആനുകൂലലലാം
നല്കുനതനിനഭായനി  കപ്രഭാജകകേള  സമര്പനിക്കുവഭാന  ഇഇൗ  കമഖലയനിചല  കൃഷനി
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതലഭായനി വരളച ബഭാധനിച വടകേര
തഭാലൂക്കനിചല  23  പഞഭായത്തുകേളനിചല  ഉണങ്ങനി  നശനിച  ചതങ്ങുകേളക്കുള്ള
നഷപരനിഹഭാരലാം 700 രൂപയനില് നനിനട്ട് 1000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാചത
നടതീല്  വസ്തുക്കള,  വളങ്ങള,  വനിത്തുകേള  എനനിവ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
നല്കുനതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല കക്രഭാസട്ട് ബഭാര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിചന്റെ നടപടനി

35 (2320) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല മയനിച-ചപങ്ങഭാടട്ട് പുഴെയനില് കേഭാര്ഷനികേ പഭാകക്കജനില്
ഉളചപടുത്തനി  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച  കക്രഭാസട്ട്  ബഭാര്-കേലാം-ബനിഡ്ജനിചന്റെ  നടപടനി
ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണനലാം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി എനഭാരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുചമനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വനികേസന  പഭാകക്കജട്ട്  പദതനിയനില്  മയനിച-ചപങ്ങഭാടട്ട്  പുഴെയട്ട്
കുറുചകേ കക്രഭാസട്ട് ബഭാര്-കേലാം-ബനിഡ്ജട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന പദതനി ഘടകേലാം ഉളചപടുത്തനിയനിടനില.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിചല ചതങ്ങുകൃഷനി സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് നടപടനി

36 (2321) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ഏറവുലാം  കൂടുതല്  കകേരകേര്ഷകേരുള്ള  ജനിലയഭാണട്ട്
കകേഭാഴെനികക്കഭാചടന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡനിചന്റെ കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം ജനിലയനില് എത്ര
ചഹകര്  സലത്തട്ട്  ചതങ്ങട്ട്  കൃഷനിയുചണനലാം  ഇതനില്  നനിനട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം  എത്ര
കതങ്ങ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനചണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഭാളനികകേര കമഖലചയ ആശയനിക്കുന ഏഴു ലക്ഷകത്തഭാളലാം കേര്ഷകേരുലാം
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം ജനിലയനിലചണനകേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ജനിലയനില് നഭാളനികകേരക്കൃഷനി സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം
എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള ലകേചക്കഭാളചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  നഭാളനികകേര  വനികേസന  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലയനില്
123066 ചഹകര് സലത്തട്ട് ചതങ്ങു കൃഷനിയുണട്ട്. 2014-15-ചല നഭാളനികകേര വനികേസന
കബഭാര്ഡനിചന്റെ  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  സലത്തുനനിനട്ട്  10,010  ലക്ഷലാം  കതങ്ങ
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ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  നഭാളനികകേര വനികേസന കബഭാര്ഡനിചന്റെ കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം  2010-1
മുതല് 2014-15 വചര കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിചല നഭാളനികകേര കൃഷനിയുചട വനിസ്തൃതനിയുലാം
ഉല്പഭാദനവുലാം തഭാചഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് :

ക്രമ
നമ്പര്

വര്ഷലാം
വനിസതീര്ണലാം
(ചഹകര്)

ഉല്പഭാദനലാം
(ലക്ഷലാം കതങ്ങ)

1 2010-11 121688 7700

2 2011-12 127699 8520

3 2012-13 124819 8820

4 2013-14 123115 9480

5 2014-15 123066 10010

(സനി) നഭാളനികകേര കമഖലചയ ആശയനിക്കുന വലനിയ ഒരു വനിഭഭാഗലാം കേര്ഷകേരുലാം
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലള്ളതഭായനി കബഭാധലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കൃഷനി  വകുപട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  വനിവനിധ
നഭാളനികകേര വനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്. 2014-15  വര്ഷത്തനില്
ആരലാംഭനിചട്ട്  2016-17-ലലാം  തുടരുന  കകേരഗഭാമലാം  പദതനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാചത  2016-17  വര്ഷലാം കകേരഗഭാമലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
3  കകേരഗഭാമങ്ങള  തനിരചഞടുക്കുകേയുലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുകേയുലാം  ആണട്ട്.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംകയഭാജനിത  കകേര  കൃഷനി  അവലലാംബനിക്കുനതനിനുലാം
ജലകസചന  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  ചഹകറനിനട്ട്  25000  രൂപ  വതീതവുലാം
ചതങ്ങുകേയറ  യനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  യൂണനിചറഭാനനിനട്ട്  2000  രൂപ  വതീതവുലാം
കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട്  യൂണനിറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  യൂണനിചറഭാനനിനട്ട്  10000  രൂപ  വതീതവുലാം
ചതങ്ങനിന  ലത  നഴറനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  50000  രൂപയുലാം  കകേര  അചപകട്ട്
ചസഭാലസറനിക്കട്ട്  10  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കൃഷനി ഭവചന്റെ പ്രവര്ത്തനഫണഭായനി  10000
രൂപയുലാം  ഉളചപചട  ഒരു  കകേരഗഭാമത്തനിനട്ട്  149.2  ലക്ഷലാം  രൂപ  എന  നനിരക്കനില്
447.60 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാചത കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് നഭാളനികകേര
കൃഷനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  വര്ഷവുലാം  വടകേര  കകേനമഭാക്കനി
ഗുണകമന്മയുള്ള  വനിത്തട്ട്  കതങ്ങ  സലാംഭരണലാം  നടത്തനി  വനിവനിധ  ജനിലകേളനികലക്കട്ട്
വനിതരണലാം  ചചയഭാനുലാം  തനികക്കഭാടനിയനിലള്ള  കകേഭാക്കനടട്ട്  നഴറനിവഴെനി  വനിവനിധ  ഇനലാം
(ചനടനിയ ഇനലാം,  സങര ഇനലാം,  കുറനിയ ഇനലാം)  ഗുണകമന്മയുള്ള ചതങ്ങനിന ലതകേള
ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വനിതരണലാം ചചയ്യുന.
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് കൃഷനി വകുപനിചന്റെ അനധനികൃത നനിയമനലാം

37 (2322) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് കൃഷനി വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിചല വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില്
എത്ര കപചര കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് അനധനികൃതമഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുചണനലാം യഭാചതഭാരു
മഭാനദണ്ഡവുമനിലഭാചത നനിയമനിച ജതീവനക്കഭാചര പനിരനിച്ചുവനിടഭാന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില് കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില്  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലഭായനി
കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില്  63  ജതീവനക്കഭാചര കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനിയമനങ്ങള അനധനികൃതമഭാകണഭാ എനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് മുകഖന വനില്പന നടത്തുന പചക്കറനികേള

38 (2323) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കഹഭാര്ടനി കകേഭാര്പട്ട് മുകഖന വനില്പന നടത്തുന പചക്കറനികേള നനിലവഭാരലാം
കുറഞതുലാം  പബനികേ ട്ട്  മഭാര്ക്കറനിചല  വനിഷഭാലാംശമുള്ളതുമഭാചണനള്ള  ആകരഭാപണലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആയതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  സതത്വര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് കുറകേരമഭായ പ്രവൃത്തനികേള ചചയവര്ചക്കതനിചര നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേരളത്തനിചല കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന പചക്കറനികേളുചടയുലാം
കകേരളത്തനില്  ലഭലമലഭാത്ത  പചക്കറനികേള  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം
സലാംഭരനിക്കുനതനിചന്റെയുലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട
ചപസ്റ്റനിലസഡട്ട്  ചറസനിഡന്യൂ  ചടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  ലഭാബനില്  പരനികശഭാധനയട്ട്  അയയ്ക്കുകേയുലാം
പരനികശഭാധനയനില്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞവയഭായനി  ചതളനിയുനപക്ഷലാം  ടനി  കേര്ഷകേര്/കേര്ഷകേ
സലാംഘങ്ങള/ചമഭാത്ത വലഭാപഭാര  വനിപണനികേള എനനിവയട്ട്  മുനറനിയനിപട്ട്  നല്കുകേയുലാം
അവനിചട നനിനള്ള സലാംഭരണലാം നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകേയുലാം ചചയ്യുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇതു സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിജനിലനസട്ട് അകനത്വഷണലാം നടത്തുനതനിനട്ട് ശുപഭാര്ശ
ചചയനിട്ടുണട്ട്.  അകനത്വഷണ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിചല നനിറവട്ട് പദതനികേള

39 (2324) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പുതനിയ പദതനികേള

എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  "നനിറവട്ട്"  പദതനിയനിലളചപടുത്തനി  ചകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്

നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  കൃഷനി  വകുപട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള

എചന്തെലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയുചട  വളര്ചയട്ട്  പ്രധഭാന  വനിളകേളുചട  ഉത്പഭാദനലാം,

ഉത്പഭാദനക്ഷമത എനനിവ വര്ദനിപനിക്കല്,  കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കല്,  ലജവ കൃഷനി,

ഉല്പനങ്ങളുചട  സലാംഭരണലാം,  വനിപണനലാം,  മൂലലവര്ദനവട്ട്  എനനിവ  ലക്ഷലലാംവചട്ട്

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വനിവനിധ  സലാംസഭാന/കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള

കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ചനല്കൃഷനി

വനിസ്തൃതനി 3 ലക്ഷലാം ചഹകര് ആയനി വര്ദനിപനിച്ചുലാം കേരചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിച്ചുലാം തരനിശട്ട്

കേനിടക്കുന പഭാടകശഖരങ്ങളനില് ചനല്കൃഷനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ

കൃഷനിയഭാക്കനിയുലാം പചക്കറനി കൃഷനി പുതനിയതഭായനി 50,000 ചഹകറനികലയട്ട് വലഭാപനിപനിച്ചു

ചകേഭാണ്ടുമുള്ള ലക്ഷലമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി,

പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസന പദതനി,  നഭാളനികകേര വനികേസന പദതനി,  വനിള ആകരഭാഗല

പരനിപഭാലന പദതനി,  മണനിചന്റെ ആകരഭാഗല പരനിപഭാലന പദതനി,  ലഹചടകേട്ട്  കൃഷനി

പദതനി,  ലജവ കൃഷനി വനികേസന പദതനി,  കുടനഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ

പ്രകതലകേ പ്രകദശങ്ങളക്കട്ട് പഭാകക്കജട്ട് പദതനി, തൃശ്ശൂര്, ചപഭാനഭാനനി കകേഭാള വനികേസന

പദതനി, അകഗഭാ സര്വതീസട്ട് ചസന്റെറുകേള, കേഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ കസനകേള എനനിവയുചട

സഹഭായകത്തഭാചട  കേര്ഷകേ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ദഇൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള

പദതനികേള,  കേഭാര്ഷനികേ വനിജഭാന  വലഭാപന  പദതനി,  കേഭാര്ഷനികേ വനിപണനികേളുചട
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വനികേസനലാം,  വനിപണനിയനിടചപടല്,  വനിലസനിരത  ഉറപ്പുവരുത്തല്,  മൂലലവര്ദന

പദതനി,  കകേന/സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  നടപനിലഭാക്കുന  വനിള  ഇനഷത്വറനസട്ട്

പദതനി, കേഭാര്ഷനികേഭാവശലത്തനിനട്ട് സഇൗജനല ലവദലതനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള പദതനി,

60 വയസട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ എലഭാ കേര്ഷകേര്ക്കുലാം കവണനിയുള്ള കേര്ഷകേ ചപനഷന

പദതനി.

(ബനി) "നനിറവട്ട്”പദതനിക്കഭായനി ബഡ്ജറനില് തുകേചയഭാനലാം വകേയനിരുത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്

സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് പദതനികേചളഭാനലാം സമര്പനിചനിടനില.

കേര്ഷകേരുചട രജനികസഷന

40 (2325) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   വനി  .   റനി  .    ബല്റഭാലാം : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേര്ഷകേരുചട  രജനികസഷനുലാം അവര്ക്കുള്ള ആനുകൂലലങ്ങളുലാം

ഇ-കപയ്ചമന്റെട്ട് വഴെനി നല്കേഭാന കേര്മ്മേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ചചകേവരനിക്കഭാന  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി) ഇവ നടപനില് വരുത്തുനതനിനട്ട് ഭരണതലത്തനില് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്

ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കേര്ഷകേ രജനികസഷനുലാം ഇ-കപയ്ചമന്റുലാം എന പദതനി പ്രകേഭാരലാം

കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  അവരുചട  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണ്ടുകേളനില്  കനരനിട്ടു

നല്കുനതനിനഭാണട്ട്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചതട്ട്.  നഭാഷണല്  ഇനഫര്മഭാറനികട്ട്  ചസന്റെര്

രൂപചപടുത്തനിയ  കസഭാഫട്ട് ചവയര്  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  ഇ -കപയ്ചമന്റെട്ട്  പ്രക്രനിയ

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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(ബനി) . സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  കേര്ഷകേരുകടയുലാം  അവരുചട  കൃഷനിചയ
കുറനിച്ചുള്ള സമഗമഭായ ഒരു ഓണ്ലലന കഡറഭാകബസട്ട് ഉണഭാക്കുകേയുലാം
ഇതുപകയഭാഗനിചട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേളുചട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
ചതരചഞടുക്കുകേയുലാം  പദതനി  ആനുകൂലലങ്ങള  കേര്ഷകേരുചട
അക്കഇൗണ്ടുകേളനില്  കനരനിടട്ട്  നല്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന.  ഇതട്ട്
ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന.

. കൃഷനി ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കൂടുതല് സമയലാം കേഭാര്ഷനികേ വനിജഭാന
വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര്ചപടഭാനുലാം ഇതുമൂലലാം സഭാധനിക്കുന.

. മുഴുവന സബ്സനിഡനി തുകേയുലാം കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് അക്കഇൗണനികലയട്ട്
നല്കേനിയതനിചന്റെ  വനിവരങ്ങള  www.ebt.kerala.gov.in/ എന
ചവബ്ലസറനില് ചപഭാതുജനങ്ങളക്കഭായനി പരസലചപടുത്തുന.

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലലാം  അവരവരുചട  ബഭാങട്ട്
അക്കഇൗണ്ടുകേളനികലക്കട്ട് കനരനിടട്ട് നല്കുനതനിനഭായനി കബഭാക്കട്ട്തല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ഡയറകര്മഭാര്ക്കട്ട്
ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണട്ട് തുടങ്ങുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര്
നല്കുന വനിശദഭാലാംശങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനില് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ഡയറകര്മഭാര് കനരനിടട്ട്
കേര്ഷകേചന്റെ  അക്കഇൗണനികലക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി  തുകേ  ഇ -കപയ്ചമന്റെട്ട്  മുഖഭാന്തെരലാം
നല്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന.  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  വനിവനിധ  തലത്തനിലള്ള  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
ഇ-കപയ്ചമന്റെട്ട്  കസഭാഫട്ട് ചവയര്   ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനില് പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മനികേച കസവനലാം ഉറപഭാക്കുവഭാനഭായനി റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചന്റെ നനിയമങ്ങള
അനുസരനിച്ചുള്ള  സര്വതീസട്ട്  ചലവല്  എഗനിചമന്റെട്ട്  ബഭാങ്കുമഭായനി  ഒപനിടനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷനി
വകുപനിചല കൃഷനിഭവന വചരയുള്ള ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ഇ-കപയ്ചമന്റെട്ട് കസഭാഫട്ട് ചവയര്,
ഇ-ഗകവണനസട്ട്  എനനിവയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  നഭാഷണല്  ഇ-
ഗകവണനസട്ട്  പ്ലഭാന,  അഗനികേളചര്  എന  പദതനിയുചട  സഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ആനയറ,  സകമതനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  RATTC  കകേഭാഴെ  (കകേഭാടയലാം),   ലവറനില
(എറണഭാകുളലാം),  മലമഴെ  (പഭാലക്കഭാടട്ട്),  ഫഭാര്കമഴട്ട് ചടയനിനനിലാംഗട്ട് ചസന്റെര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനില് കേമ്പന്യൂടര് ചടയനിനനിലാംഗട്ട് ചസന്റെര് &  ലഭാബട്ട് ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി.
വനിവനിധ  തലത്തനിലള്ള  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  കൃഷനി
വകുപനില്  ചഎ.റനി.  രലാംഗത്തട്ട്  പരനിചയവുലാം  പ്രഭാവതീണലവുമുള്ള  45  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
ചടയനിനനിലാംഗട്ട്  നല്കുകേയുലാം  അവര്ക്കട്ട്  ചഎ.റനി.  മഭാസ്റ്റര്  ചടയനിനര്മഭാരഭായനി  ചുമതല
നല്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവര്  കൃഷനിഭവന  വചരയുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  വനിവനിധ  കസഭാഫട്ട് ചവയറുകേചളക്കുറനിചട്ട്  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാചത കേര്ഷകേരുചടയുലാം കൃഷനി ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം  സലാംശയങ്ങളക്കട്ട്
മറുപടനി  നല്കുനതനിനഭായനി  കൃഷനി  ഡയറകകററനില്  ചഎ.റനി.  ചസലനില്  ചഹല്പട്ട്
ചഡസ്കട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
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മൂവഭാറ്റുപുഴെ ഇ.ഇ.സനി. മഭാര്ക്കറട്ട്

41 (2326) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  ഇ.ഇ.സനി.  മഭാര്ക്കറനില്  എചന്തെഭാചക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നനിലവനില് നടനവരുനചതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എറണഭാകുളത്തനിചന്റെ കേനിഴെക്കന കമഖലയനിചല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഗുണകേരമഭാകുന

വനിധത്തനില്  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  ഇ.ഇ.സനി.  മഭാര്ക്കറനില്  ഒരു  അകഗഭാ  പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  എചന്തെഭാചക്ക  കസവനങ്ങളഭാണട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുനചതനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) മൂവഭാറ്റുപുഴെ ഇ.ഇ.സനി. മഭാര്ക്കറനില് 3 പവലനിയനുകേളനിലഭായനി 62 മുറനികേളനില്

കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പനങ്ങളുചടയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  അനുബന്ധ  ഉല്പനങ്ങളുചടയുലാം  വലഭാപഭാരലാം

നടനവരുന.  കൂടഭാചത കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പനങ്ങള കകേടുകൂടഭാചത സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള

കകേഭാളഡട്ട് കസ്റ്റഭാകറജട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം, 24 മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന കവയ്ബനിഡ്ജട്ട്

എനനിവയുചട  കസവനലാം  ഇവനിചട  ലഭലമഭാണട്ട്.  മഭാര്ക്കറനിചല  തുറസഭായ  സലവുലാം

മഭാര്ക്കറനില് സഭാപനിചനിട്ടുള്ള കപഭാളനിഹഇൗസുലാം കൃഷനി ചചയ്യുനതനിനഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

പഭാടത്തനിനു നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മഭാര്ക്കറനിചന്റെ പരനിധനിയനിലള്ള കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  തങ്ങളുചട

ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  നലഭായവനില  ലഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  ആഴ്ചയനില്  ഒരു  ദനിവസലാം

(ചചഭാവഭാഴ്ച) ടനി വനിപണനിയനില് കലല നടപടനികേള നടനവരുന.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് തങ്ങളുചട

ഉല്പനങ്ങള  ഇടനനിലക്കഭാരുചട  ചൂഷണത്തനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്

കനരനിടട്ട്  വനിപണനിയനില്  ചകേഭാണ്ടുവനട്ട്  കലലലാം  ചചയട്ട്  നലഭായവനില  കനടനി  എടുക്കുന.

കേര്ഷകേചര  വനിപണനിയനില്  നടക്കുന  കലല  നടപടനികേളനില്  പചങടുക്കുവഭാന

കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  ദൂരത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേനികലഭായട്ട്

1.50-2.50 രൂപ നനിരക്കനില് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരുന.
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(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം അകഗഭാ ബസഭാറുകേള തുടങ്ങുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  ഇ.ഇ.സനി.  മഭാര്ക്കറനില്  അകഗഭാ  ബസഭാര്
തുടങ്ങുന വനിവരലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഫഭാമുകേള,  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല,  ചവററനിനറനി
സര്വകേലഭാശഭാല,  കകേന-സലാംസഭാന  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ഗുണകമന്മയുള്ള  നടതീല്  വസ്തുക്കള,  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങള,
കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങള,  ലജവ കേതീടനഭാശനിനനികേള,  ലജവവളങ്ങള തുടങ്ങനിയവ
നലഭായമഭായ വനിലയട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഒരു കുടക്കതീഴെനില് ലഭലമഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട് അകഗഭാ
ബസഭാറുകേള ചകേഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് കവളഡട്ട് മഭാര്ക്കറനിചല കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പനങ്ങള

42 (2327) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനടുമങ്ങഭാടട്ട്  കവളഡട്ട്  മഭാര്ക്കറനില്  കൃഷനിക്കഭാരുചട  ഉല്പനങ്ങള
വനിപണനലാം  നടത്തഭാനുള്ള  സജതീകേരണങ്ങള  ചമചചപടുത്തുനതനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മഭാര്ക്കറനില്  അടുത്ത  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  പചക്കറനികേളുചടയുലാം
പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുചടയുലാം  കദശതീയ  പ്രദര്ശനവുലാം  വനിപണനവുലാം  നടത്തഭാന  ആവശലമഭായ
സഹഭായ സഹകേരണങ്ങള നല്കേഭാന സനദമഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചനടുമങ്ങഭാടട്ട്  ഗഭാമതീണ  കേഭാര്ഷനികേ  ചമഭാത്ത  വലഭാപഭാര  വനിപണനിയനില്

കേര്ഷകേരുചട  ഉല്പനങ്ങള  വനിപണനലാം  നടത്തുനതനിനുകവണനി  അതഭാതട്ട്  കൃഷനി

ഭവനുകേളനിചല  കൃഷനി  ഓഫതീസറുചട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനി  ഓകരഭാ  കേര്ഷകേരുലാം  ടനി

വനിപണനിയനില്  രജനിസ്റ്റര്  ചചയ്യുന.  ഇങ്ങചന  രജനിസ്റ്റര്  ചചയ  കേര്ഷകേരുചട

ഉല്പനങ്ങള  കലലലാം  ചചയ്തു  വനിപണനലാം  നടത്തുനതനിനുകവണനി  ആഴ്ചയനില്  മൂന

ദനിവസലാം  (തനിങള,  ബുധന,  ചവള്ളനി)  ഇഇൗ  വനിപണനിയനില്  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പനങ്ങള

കേര്ഷകേര്  കനരനിട്ടു  ചകേഭാണ്ടുവനട്ട്  കലലലാം  ചചയട്ട്  വനിപണനലാം  ചചയ്യുനതനിനഭാല്

ചമചചപട  വനില  കനടനിചയടുക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുന.  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ

കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്,  രജനിസ്റ്റര് ചചയ കേര്ഷകേര്,  കേചവടക്കഭാര് എനനിവര് കലലത്തനില്

പചങടുക്കുന.  സമതീപമുള്ള വനിപണനികേളുചടയുലാം  VFPCK  വനിപണനിയനികലയുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്
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വനിപണനിയുചടയുലാം  വനില  കേണക്കഭാക്കനിയഭാണട്ട്  കലലനടപടനികേളക്കഭായനി  അതഭാതട്ട്

ദനിവസചത്ത  അടനിസഭാന  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട്.  കൃഷനി  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്,

കേര്ഷകേ  പ്രതനിനനിധനി,  കേചവടക്കഭാരുചട  പ്രതനിനനിധനി,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്  എനനിവര്

അടങ്ങുന കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട് തറവനില നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട്.  വനിപണനിയനിചല കലലനടപടനികേളനില്

കൂടുതല് കേര്ഷകേചര ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി  കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പനങ്ങളുചട വനിലയ്ക്കു

പുറകമ,  കേര്ഷകേര്  കനരനിടട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുകവണനി  കൃഷനി  സലത്തനിചന്റെ

ദൂരത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  സബ്സനിഡനി  നല്കേനിവരുന.

25  കേനികലഭാമതീറര് ദൂരത്തനിനട്ട്  കേനികലഭായട്ട്  1.50  രൂപയുലാം  25  കേനികലഭാമതീററനിനു മുകേളനില്

50  കേനികലഭാമതീറര് വചര  കേനികലഭായട്ട്  2  രൂപയുലാം അതനില് കൂടനിയ ദൂരത്തനിനട്ട് കേനികലഭായട്ട്

2.50 രൂപയുലാം ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരുന. കേര്ഷകേരുചട ഉല്പനങ്ങള

സലാംഭരനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഒരു  സലാംഭരണശഭാല  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  അതനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്

നനിലവനിലള്ള  മഭാര്ക്കറട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ടനി  വനിപണനിയനില്

നടനവരുന. 

(ബനി) പ്രസ്തുത ആവശലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേരചനല്കൃഷനി പദതനി

43 (2328) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരചനല്കൃഷനി പദതനി നനിലവനിലകണഭാ; ഇചലങനില് ഈ പദതനി വതീണ്ടുലാം

നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശമുകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി നടപഭാക്കുകേയഭാചണങനില് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേനിട്ടുന ആനുകൂലലങ്ങള

എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുകമ്പഭാള കേണക്കഭാക്കുന മഭാനദണ്ഡങ്ങള

എചന്തെഭാക്കയഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഇഇൗ  പദതനി

ആസൂത്രണലാം ചചയട്ട്  2560 ചഹകറനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ആയതനിനഭായനി ചഹകറനിനട്ട്

10,000  രൂപ  സബ്സനിഡനിയുലാം  വനിത്തട്ട്  സഇൗജനലമഭായുലാം  (ഒരു  ചഹകറനിനട്ട്  87.5

കേനികലഭാഗഭാചമന നനിരക്കനില് 3,500 രൂപയ്ക്കുള്ള വനിത്തട്ട്) നല്കേനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.
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(ബനി)  ഇഇൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ചഹകറനിനട്ട്

10000  രൂപ സബ്സനിഡനിയുലാം  ഒരു ചഹകറനിനട്ട്  87.5  കേനികലഭാഗഭാചമന നനിരക്കനില്

3500 രൂപയ്ക്കുള്ള വനിത്തുലാം സഇൗജനലമഭായനി നല്കുന.

(സനി)  ഇഇൗ  പദതനി  കേര്ഷകേരുചട  ഭൂമനിയനിലലാം  സര്ക്കഭാര്  സര്ക്കഭാരനിതര

സഭാപനങ്ങളനിലലാം  സ്കൂള  പരനിസരങ്ങള,  കദവഭാലയങ്ങള,  ജയനില്  പരനിസരങ്ങള,

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന ഉളചപചടയുള്ള ചപഭാതുസഭാപനങ്ങളുചട സലങ്ങള തുടങ്ങനിയ

എലഭാ  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  ഒരു  ചസന്റെട്ട്  മുതല്  സലത്തനിചന്റെ  ലഭലത  അനുസരനിചട്ട്

പരമഭാവധനി  5  ഏക്കര്  വചര  കൃഷനി  ചചയ്യുന  ഒരഭാളക്കട്ട്  കേരചനല്കൃഷനിക്കഭായനി

സബ്സനിഡനി ലഭലമഭാണട്ട്.

ചതങ്ങുകേളനിചല കരഭാഗബഭാധ

44 (2329) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷമഭായനി  കരഭാഗബഭാധമൂലവുലാം  മറ്റു

കേഭാരണങ്ങളഭാലലാം മുറനിചട്ട് മഭാറചപട ചതങ്ങുകേളുചട ഏകേകദശ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചതങ്ങുകേളനിചല  കരഭാഗലക്ഷണങ്ങള  കേചണത്തനി  കരഭാഗ  നനിവഭാരണലാം

വരുത്തുനതനില് കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയ്ക്കുലാം കൃഷനി വകുപ്പുനിനുലാം കേഴെനിയഭാത്തതുമൂലലാം

ചതങ്ങുകേള  മുറനിച്ചുമഭാറ്റുനതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന  എന്തുനടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചുചവന

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചതങ്ങനിചന്റെ  കരഭാഗ  നനിവഭാരണത്തനിനു  നവതീന  മരുനട്ട്  കേചണത്തനി

സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം,  വനിളവു  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനഭായനി  നവതീന

സഭാകങതനികേ  വനിദലയുചട  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം  എന്തു  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചുചവനലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കതങ്ങയട്ട് തഭാങ്ങുവനില ഉറപഭാക്കുവഭാനുലാം ഇടനനിലക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനുലാം

എന്തു നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷമഭായനി  കരഭാഗബഭാധമൂലവുലാം  മറ്റു

കേഭാരണങ്ങളഭാലലാം മുറനിചട്ട് മഭാറചപട ചതങ്ങുകേളുചട കേണക്കട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന:
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വര്ഷലാം എണലാം

2011-12 609986

2012-13 918972

2013-14 337000

2014-15 117448

(ബനി)  ചതങ്ങുകേളനിചല  കരഭാഗലക്ഷണങ്ങള  കേചണത്തനി  കരഭാഗനനിവഭാരണലാം
വരുത്തുനതനില് കൃഷനി വകുപട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശവുലാം സഹഭായവുലാം നല്കേനി
വരുനണട്ട്.  കേഭാറ്റുവതീഴ്ച  കരഭാഗലാം നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  കരഭാഗബഭാധനിതവുലാം ഉത്പഭാദനക്ഷമത
തതീചര  കുറഞതുമഭായ  ചതങ്ങുകേള  കേചണത്തനി  അവ  മുറനിചട്ട്  മഭാറനി  പകേരലാം
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധകശഷനിയുള്ള എലലറട്ട് ചതങ്ങനിനലതകേള നടുനതനിനട്ട് കൃഷനി വകുപട്ട്
സഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്. ഇതനിനഭായുള്ള പദതനികേള കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലഭായനി നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്. 2016-17 വര്ഷലാം ചതരചഞടുക്കചപട പഞഭായത്തുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന  കകേരഗഭാമലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരവുലാം  ഇതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കൃഷനി  വകുപട്ട്
ലകേചകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  ചതങ്ങനിചന്റെ  കരഭാഗനനിവഭാരണത്തനിനുലാം  വനിളവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ആവശലമഭായ  പ്രതനിവനിധനികേള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള   കേഭാര്ഷനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയുകടയുലാം കകേന കതഭാടവനിള ഗകവഷണ കകേനത്തനിചന്റെയുലാം കനതൃതത്വത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി) നഭാളനികകേര വനിപണനിയനില് ഇടനനിലക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കനിചക്കഭാണട്ട് കതങ്ങയട്ട്
തഭാങ്ങുവനില ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പചനഭാളനികകേര സലാംഭരണ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  കൃഷനി  വകുപ്പുലാം  കകേരചഫഡുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി
സലാംസഭാനചത്ത ചതരചഞടുത്ത കൃഷനി ഭവനുകേളനിലൂചട കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം കനരനിടട്ട്
പച  നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിക്കുന.  വനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  ഉയര്ന  നനിരക്കനില്
നഭാളനികകേരലാം  സലാംഭരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്  100  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

മുതലമടയനില് മഭാമ്പഴെ സലാംസ്കരണ വനിതരണ കകേനലാം

45 (*T 2330)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത മഭാലാംകഗഭാ സനിറനി എനറനിയചപടുന മുതലമട പഞഭായത്തനിചല
കേര്ഷകേരുചട  മഭാങ്ങ  ഉത്പഭാദനവുലാം  വനിപണനവുലാം  സലാംബന്ധനിച  പ്രശങ്ങള
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

* T മഭാറനിചവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.



118       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂലല 19, 2016

(ബനി)  രഭാജലത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമഭായനി കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപയുചട കേയറ്റുമതനി
നടത്തുന  പ്രസ്തുത  കേഭാര്ഷനികേ  വലവസഭായചത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  മുതലമട
പഞഭായത്തനില്  വനിപുലമഭായ  രതീതനിയനില്  മഭാമ്പഴെ  സലാംസ്കരണ  വനിതരണ  കകേനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  മഭാമ്പഴെ സലാംസ്ക്കരണ വനിപണന കകേനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പടനക്കഭാടട്ട് കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിചല അദലഭാപകേ ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന
നടപടനി

46 (2331) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  യൂണനികവഴനിറനിയുചട  കേതീഴെനിലള്ള  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിചല
പടനക്കഭാടട്ട് കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിചല അദലഭാപകേ ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ കകേഭാകളജനില് എലാം.എസട്ട്.സനി. അഗനികേളചര് കകേഭാഴട്ട് അനുവദനിക്കഭാന
നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട  3-3-2016  തതീയതനിയനിചല
ജനിഎ/ചകേ1/34376/2012-ാം നമ്പര് വനിജഭാപനപ്രകേഭാരലാം അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ചപ്രഭാഫസര്
തസനികേയനിചല  ഒഴെനിവുകേളനികലക്കട്ട്  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചനിരുന.  എനഭാല്  ഇതു
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ശതീ.  പ്രസഭാദട്ട്  വനി.  ആര്.  നല്കേനിയ  WP(C)  നമ്പര്  10890/2016
കകേസനില് ബഹു.  ചചഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം കസ്റ്റ ഉള്ളതനിനഭാല് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
ചപ്രഭാഫസര് തസനികേയനികലയട്ട് നനിയമന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില്
തടസമുണട്ട്.  ഇഇൗ കകേസനില് നനിലവനിലള്ള കസ്റ്റ പനിനവലനിക്കുന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചട്ട്
പടനക്കഭാടട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനികലതടക്കമുള്ള  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ചപ്രഭാഫസര്
തസനികേയനിചല ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയുചട  കേതീഴെനിലള്ള  പടനക്കഭാടട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ
കകേഭാകളജനില് ഇകപഭാള എലാം.എസട്ട്.സനി. അഗനികേളചര് കകേഭാഴട്ട് നനിലവനിലണട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 119

  ഓണക്കഭാലചത്ത പചക്കറനി ലഭലത വര്ദനിപനിക്കുനതട്ട്

47 (2332) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  പചക്കറനി  ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിനട്ട് പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദന  കകേനങ്ങളനില്നനിനലാം  കൃഷനിവകുപ്പുലാം  അനുബന്ധ
ഏജനസനികേളുലാം  കചര്നട്ട്  പചക്കറനി  സലാംഭരനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇൗ വരുന ഓണക്കഭാലത്തട്ട് സുരക്ഷനിത പചക്കറനികേള നല പരനിപഭാലന
മുറകേള  അവലലാംബനിചട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  ചപഭാതുജനങ്ങളനിചലത്തനിക്കുവഭാന  ലക്ഷലമനിട്ടു
ചകേഭാണട്ട്  "ഓണ സമൃദനി പദതനി"  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  15000  ചഹകര് സലത്തട്ട്
പചക്കറനി  കൃഷനി  ചചയട്ട്  85000  ടണ്  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്
വനിപണനിയനിചലത്തനിക്കഭാനഭാണട്ട് പദതനി ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

(ബനി)  പചക്കറനി  ഉല്പഭാദന  കകേനങ്ങളനില്നനിനലാം  കനരനിടട്ട്  കൃഷനി  വകുപ്പുലാം
അനുബന്ധ ഏജനസനികേളുലാം  കചര്നട്ട്  പചക്കറനി  സലാംഭരനിചട്ട്  വനിതരണലാം ചചയ്യുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.

സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലള്ള ചനല്വയലകേള

48 (2333) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  എത്ര  ഏക്കര്  ചനല്വയലണട്ട്;  ജനിലഭാ
അടനിസഭാനത്തനിലള്ള കേണക്കട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  ഏക്കര്  ചനല്വയല്  നനികേത്തുനതനിനട്ട്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില്  491269.6634  ഏക്കര് ചനല്വയലകേളുണട്ട്.
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള കേണക്കട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ചനല്വയല്  നനികേത്തുനതനിനട്ട്
നനിയമഭാനുസൃതലാം  നല്കേനിയ  അനുമതനിയുചട  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്  തഭാചഴെ
കചര്ത്തനിരനിക്കുന:

1. തനിരുവനന്തെപുരലാം 488.072

2. ചകേഭാലലാം 73.518

3. പത്തനലാംതനിട 92.94925

4. ആലപ്പുഴെ 20.43

5. കകേഭാടയലാം 54.202

6. ഇടുക്കനി 39.609

7. എറണഭാകുളലാം 190.2308

8. തൃശ്ശൂര് 62.0

9. പഭാലക്കഭാടട്ട് 142.28

10. മലപ്പുറലാം 142.7

11. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 5.064

12. വയനഭാടട്ട് 17.0156

13. കേണ്ണൂര് 46.796

14. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 5.02

                 ആചകേ 1379.887 ചഹകര്

ഓണഭാട്ടുകേരയുചട കേഭാര്ഷനികേ വനികേസനലാം

49 (2334) ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2011-2016  കേഭാലഘടത്തനിൽ  കൃഷനിവകുപനിചന്റെ  കനതൃതത്വത്തനിൽ  ഒഭാണഭാട്ടുകേരയുചട
കേഭാര്ഷനികേ വനികേസനലാം ലക്ഷലലാംകേണട്ട് എചന്തെലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേൾക്കഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചചതനലാം  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരുനചതനലാം
നനിലവനിൽ ഈ പദതനികേളുചട പുകരഭാഗതനി എചന്തെഭാചക്കചയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം,  ചനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കല്,  എള്ളട്ട്,

ചവറനില,  പചക്കറനി എനനിവ കൃഷനി ചചയ്യുനതനിനുമഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതട്ട്.

ഇതനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേയുചട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി

കചര്ക്കുന.* 2012-13-ല്  ചചലവഴെനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാചത  വന  13,17,872  രൂപ

കേഭായലാംകുളലാം  സബ്ടഷറനിയനില്  തനിരനിചടചനിട്ടുണട്ട്.  2015-16-ല്  അനുവദനിചതനില്

ബഭാക്കനിയുള്ള 2,00,000 രൂപ ചചലവഴെനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കൃഷനി ഭവനുകേളുചട അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി

50 (2335) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൃഷനിഭവനുകേളുചട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനികക്കണതട്ട്

ആവശലമഭാചണനട്ട് കേരുതുനകണഭാ ;

(ബനി)  ഉചണങനില് ഇതനിനുകവണനി എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ചചയനിട്ടുള്ളതട്ട്

എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത കൃഷനിഭവനുകേള അഗനിക്ലനിനനിക്കുകേള ആക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആദലഘടത്തനില്  200  കൃഷനി  ഭവനുകേള  അഗനി

ക്ലനിനനിക്കുകേളഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമലാം

51 (2336)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഉണഭാകുന  നഭാശനഷങ്ങളക്കട്ട്

എചന്തെലഭാലാം നഷപരനിഹഭാരങ്ങളഭാണട്ട് കൃഷനി വകുപട്ട് നല്കേനി വരുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നഷപരനിഹഭാരലാം ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി ക്രമലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ) ഇനഷത്വര് ചചയ വനിളകേളക്കട്ട് കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിള  ഇനഷത്വറനസട്ട്  പദതനി,  കകേന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള
സലാംയുക്തമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന പരനിഷ്കരനിച കദശതീയ കേഭാര്ഷനികേ വനിള ഇനഷത്വറനസട്ട്
പദതനി,  കകേര വൃക്ഷ ഇനഷത്വറനസട്ട് പദതനി,  കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത വനിള ഇനഷത്വറനസട്ട്
പദതനി  എനനിവ  മുകഖന  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാചത
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശമുണഭാകുകമ്പഭാള  വതീണ്ടുലാം  വനിളയനിറക്കുനതനിനട്ട്  വനിത്തട്ട്
സഇൗജനലമഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശമുണഭായഭാല്  കേര്ഷകേര്  നനിശ്ചനിത
സമയത്തനിനുള്ളനില്  (10  ദനിവസത്തനിനകേലാം)  കൃഷനി ഭവനനില് അകപക്ഷ നല്കകേണതഭാണട്ട്.
കേര്ഷകേര്  നല്കുന  അകപക്ഷയുലാം  അനുബന്ധകരഖകേളുലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  റവനന്യൂ
ഉകദലഭാഗസകരഭാചടഭാപലാം  കൃഷനി  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുലാം  കൃഷനി  സലലാം  സന്ദര്ശനിചട്ട്
ആവശലമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  നഷപരനിഹഭാര  തുകേ  നനിശ്ചയനിചട്ട്  തുകേ
അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി കൃഷനി അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ഡയറകര് മുകഖന പ്രനിനസനിപല് കൃഷനി
ഒഭാഫതീസനില് സമര്പനിക്കുന.  റവനന്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം നഷപരനിഹഭാര തുകേ അനുവദനിച്ചു
നല്കുന മുറയട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനി വരുന.

വനിഷവനിമുക്തമഭായ പചക്കറനികേളുലാം പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി

52 (2337) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിഷവനിമുക്തമഭായ  പചക്കറനികേളുലാം  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന  ഉതകുന  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില് വനില്പന നടത്തുനതനിനഭായനി അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനിചല
കൃഷനിക്കഭാര് അമനിത കതഭാതനില്  നനികരഭാധനിത കേതീടനഭാശനിനനികേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കൃഷനി
നടത്തനിവരുനതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില് ലഭലമഭായ തരനിശുഭൂമനിയുലാം പുറകമ്പഭാക്കുകേളുലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി
കുടുലാംബശതീ,  സത്വയലാംസഹഭായകേ സലാംഘങ്ങള,  മറ്റു  സനദ സലാംഘടനകേള എനനിവയുചട
സഹഭായകത്തഭാചട  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  പഴെങ്ങളുലാം  പചക്കറനികേളുലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള കേര്മ്മേപദതനികേളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുകമഭാചയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?
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(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിഷവനിമുക്തമഭായ  പചക്കറനികേളുലാം  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം

ലഭലമഭാക്കഭാന ചചജവവളങ്ങളുലാം ചചജവകേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ചചജവ കൃഷനി

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നല  കൃഷനി  രതീതനികേള

അവലലാംബനിചട്ട് കൃഷനി ചചയ്യുന, കുറഞതട്ട് 15 മുതല് 25 ചഹകര് വചര വനിസ്തൃതനിയുള്ള

ക്ലസ്റ്ററുകേളക്കട്ട്  വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ചചജവവളങ്ങളുചട  ഉല്പഭാദനലാം

തുടങ്ങനി  കൂടഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനഭായനി  75,000  രൂപ  വതീതലാം

അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. സലാംസഭാനചത്ത 146 കബഭാക്കുകേള ഉളചപടുത്തനി, ഓകരഭാ കബഭാക്കനിലലാം

2  ക്ലസ്റ്ററുകേള  വതീതലാം  രൂപതീകേരനിച്ചുവരുന.  ചുരുങ്ങനിയ  ചചലവനില്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

തങ്ങളുചട  കൃഷനിയനിടത്തനില്  തചന ചചജവവളങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാചമന സഭാദലത

കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  മണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  റൂറല്  കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുലാം

ആരലാംഭനിച്ചു.  ഒരു  കബഭാക്കനിനട്ട്  20  യൂണനിറ്റുകേള  വതീതലാം  (10  മണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട്

യൂണനിറ്റുകേള+10 റൂറല് കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട് യൂണനിറ്റുകേള) ആരലാംഭനിച്ചുവരുന.   റൂറല് കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട്

യൂണനിറനിനട്ട്  5000  രൂപയുലാം  മണനിര  കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട്  യൂണനിറനിനട്ട്  7500  രൂപയുലാം

ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

പദതനിയഭായ കൃഷനി വനികേഭാസട്ട് കയഭാജന പദതനിയനിന കേതീഴെനില് കുറഞതട്ട് 50 ഏക്കര്

വനിസ്തൃതനിയുള്ള  119  ക്ലസ്റ്ററുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ചചജവവളങ്ങളുചടയുലാം  ചചജവ

കേതീടനഭാശനിനനികേളുചടയുലാം  ഉല്പഭാദനത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി  ചചജവകൃഷനി

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  സമഗ പചക്കറനി മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനിചല  50000  ചഹകര്

പ്രകദശത്തട്ട്  കൂടനി  ചചജവ  പചക്കറനി  കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്

തഭാചഴെപറയുന  കേഭാരലങ്ങള  ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  വനിശദമഭായ  ഒരു  രൂപകരഖ

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  ഫഭാമുകേളനില്  250  ചഹകര്

പ്രകദശത്തട്ട്  കേര്ശനമഭായുലാം  നല  കൃഷനി  രതീതനികേള  അവലലാംബനിക്കുകേ.  ഫഭാമനിചന്റെ

ചുമതലയുള്ള ഉകദലഭാഗസര് ഇതട്ട് ഉറപ്പുവരുകത്തണതുണട്ട്.  കൃഷനി ഒഭാഫതീസര് തചന്റെ

പരനിധനിയനില് വരുന,  കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായതുലാം  തരനിശഭായനി

കേനിടക്കുനതുമഭായ  പ്രകദശങ്ങള  കേചണത്തനി  നല  കൃഷനി  രതീതനികേള  അവലലാംബനിച്ചു

ചകേഭാണ്ടുള്ള ചചജവപചക്കറനി ഉല്പഭാദനത്തനിനുകവണ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.



124       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂലല 19, 2016

വനലമൃഗങ്ങളുചട ആക്രമണത്തഭാല് കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കട്ട് ഉണഭായ നഷങ്ങള

53 (2338) ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന :
ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനലമൃഗങ്ങളുചട ആക്രമണചത്തത്തുടര്നട്ട് 2014-15, 2015-16 വര്ഷങ്ങളനില്
കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കട്ട് ഉണഭായ നഷങ്ങള എത്രയഭാചണനലാം എത്ര രൂപ ഇതനിനകേലാം
നഷപരനിഹഭാരമഭായനി നല്കേനിചയനലാം ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനലമ മൃഗങ്ങള  നഭാശനഷമുണഭാക്കനിയഭാല്  നല്കുന  നഷപരനിഹഭാരലാം
ഓകരഭായനിനത്തനിലലാം എത്ര രൂപ വതീതമഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനലമൃഗങ്ങളുചട ആക്രമണചത്തത്തുടര്നട്ട് എത്ര കേര്ഷകേരഭാണട്ട്  2014-15,
2015-16  വര്ഷങ്ങളനില് ചകേഭാലചപടതട്ട്  ;  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
ഇവരുചട കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനിയ ആനുകൂലലങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കൃഷനി  വകുപനില്  സലാംസഭാന  വനിള  ഇനഷത്വറനസട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ഇനഷത്വര്  ചചയ വനിളകേള  വനലമൃഗങ്ങളുചട  ആക്രമണലാംമൂലലാം  നശനിപനിചഭാല്  ഓകരഭാ
വനിളകേളക്കുലാം നല്കുന നഷപരനിഹഭാര തുകേയുചട വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

   കൃഷനിയനിടങ്ങളനിചല രഭാസപദഭാര്തങ്ങളുചട നനിയനണലാം

54 (*T 2339) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാരകേമഭായ  രഭാസപദഭാര്തങ്ങള  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്
നനിയനനിക്കുവഭാന എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിച്ചു വരുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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അമനിത  കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗത്തനിചന്റെ  ദൂഷലഫലങ്ങള  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം

വനിഷരഹനിതമഭായ  ഭക്ഷല  ഉല്പനങ്ങളുചട  ഉല്പഭാദനലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  കേര്ഷകേചര

കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുനണട്ട്. സലാംസഭാനത്തട്ട് ചചജവകേഭാര്ഷനികേ നയലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിചന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  16  ഇനലാം കേതീട/കുമനിള/കേളനഭാശനിനനികേളുചട സലാംഭരണലാം,  വനിതരണലാം,  ഉപകയഭാഗലാം

എനനിവ സലാംസഭാനത്തട്ട് നനികരഭാധനിക്കുകേയുലാം 7 ഇനങ്ങളുചട ഉപകയഭാഗലാം അതലഭാവശല

ഘടങ്ങളനില്  കൃഷനി  ഓഫതീസറുചട  കുറനിപടനിയുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രമഭായനി

പരനിമനിതചപടുത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്. ഇഇൗ നനിയനണലാം കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കചപടുനചവനട്ട്

ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് ഡനികപഭാ പരനികശഭാധനകേള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം

ഇനചസകനിചചസഡട്ട്  ഇനചസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിള  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലന

പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  പ്ലഭാന്റെട്ട്  ചഹല്ത്തട്ട്  ക്ലനിനനിക്കുകേള  മുകഖന

സലാംകയഭാജനിത വള പ്രകയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം രഭാസ കേതീടനഭാശനിനനികേള കേഴെനിയുനത്ര

ഒഴെനിവഭാക്കനി  ചചജവനികേ  നനിയനണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിക്കുനതനിനുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനി വരുന. കൃഷനി വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുന വനിവനിധ പദതനികേളനില്

സലാംകയഭാജനിത കേതീട നനിയനണത്തനിനുലാം ചചജവനികേ നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളക്കുമഭാണട്ട്

മുനതൂക്കലാം നല്കുനതട്ട്. 

സുരക്ഷനിതമഭായ  ഭക്ഷല  ഉല്പനങ്ങളുചട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി

ചചജവ  കൃഷനിക്കട്ട്  കൂടുതല്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കേനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം  നല  കൃഷനി

മുറകേള പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനിനുലാം പരമ്പരഭാഗതമഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചു വരുന ചചജവ

വളങ്ങളുചട  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്  അവയുചട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമുള്ള

നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ വരുന ഒഭാണക്കഭാലത്തട്ട് സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ

വനിഷമുക്ത  പചക്കറനികേളുചട  ലഭലത  പരമഭാവധനി  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന  ഫുഡട്ട്  കസഫനി

കേമ്മേതീഷണകററനിചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട വനിപുലമഭായ പരനികശഭാധനകേളുലാം അതനിര്ത്തനികേളനില്

പ്രകതലകേ പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനവുലാം ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.  കേതീടനഭാശനിനനി പ്രകയഭാഗലാം

പരമഭാവധനി  കുറചട്ട്  സുരക്ഷനിത  കൃഷനി  മുറകേള  അനുവര്ത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  കൃഷനി

വകുപട്ട്  അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഇതട്ട്

സലാംബന്ധനിചട്ട് കേര്ഷകേകരയുലാം വലഭാപഭാരനികേകളയുലാം കബഭാധവത്കേരനിക്കുനതനിനട്ട് അയല്

സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  പത്രമഭാധലമങ്ങളനില്  പ്രഭാകദശനികേ  ഭഭാഷയനില്  പരസലലാം

നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

തരനിശുഭൂമനികേളനില് ചനല്കൃഷനി



126       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂലല 19, 2016

55  (2340) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം
എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  തരനിശുഭൂമനികേള  കേചണത്തനി  ചനല്കൃഷനിക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്
പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേരചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ഉല്പഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചനല്വയല് നനികേത്തുനതട്ട്  തടയുനതനിനുലാം  വയലകേള തരനിശനിടുനതട്ട്
തടയുനതനിനുലാം മറട്ട് വകുപ്പുകേളുമഭായനി കചര്നട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേരഭൂമനി  നനിലമഭായനി  പരനിവര്ത്തനലാം  നടത്തനി  ചനല്കൃഷനി  നടത്തുന
കേര്ഷകേചര കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന പ്രകതലകേ പദതനികേള എചന്തെങനിലലാം ആസൂത്രണലാം
ചചയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് ആയതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചനല്കൃഷനി  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
വനിവനിധയനിനലാം  ചനല്കൃഷനി  വനികേസന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ചനല്
കൃഷനിയുചട  വനിസ്തൃതനി  3  ലക്ഷലാം  ചഹകറഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  കൂടഭാചത കേരചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം തരനിശട്ട് കേനിടക്കുന
പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  ചനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  കേരചനല്കൃഷനി  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ആദലഘടലാം  എന  നനിലയനില്  2600
ചഹകറഭായുലാം  5  വര്ഷലാം  ചകേഭാണട്ട്  ഒരു  ലക്ഷലാം  ചഹകറഭായുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന. ഇതനിനു പുറചമ കൃഷനികയഭാഗലമഭായ തരനിശു ഭൂമനികേള മഭാപനിലാംഗട്ട്
നടത്തനി  കൃഷനി  ചചയ്യുനതനിനുളള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   കേഴെനിഞ  25
വര്ഷത്തനിനട്ട് കശഷലാം ഇഇൗ വര്ഷലാം ആലപ്പുഴെയനിചല റഭാണനി കേഭായലനില്  200 ചഹകര്
സലത്തട്ട്  പുഞകൃഷനി  2016  ചസപ്റലാംബര്  മഭാസലാം  തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനു
മുകനഭാടനിയഭായനി  ചവള്ളലാം  വറനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു  കേഴെനിഞ.
കൂടഭാചത ചമത്രഭാന കേഭായലനില് 160 ചഹകറനില് കൃഷനിയനിറക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  2016-17  വര്ഷലാം  ചനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
തഭാചഴെപറയുന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി
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2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള്ള ഫണട്ട്

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുള്ള കപ്രഭാല്സഭാഹനലാം

4. പഭാടകശഖര സമനിതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന ചചലവനിനഭായുള്ള പദതനി

5. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം

6. ചനല്കൃഷനി ഉല്പഭാദന കബഭാണസട്ട്

7. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ചചവദലതനി പദതനി

8. ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ കൃഷനിയഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനുള്ളനടപടനികേള

(ബനി)  തരനിശുകേനിടക്കുന  പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  ചനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ പദതനി പ്രകേഭാരവുലാം തരനിശുനനില

ചനല്കൃഷനി  വനികേസനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  പദതനി  ആസൂത്രണലാം  ചചയ്തുവരുന.

കൃഷനികയഭാഗലമഭായ തരനിശുഭൂമനികേള മഭാപനിലാംഗട്ട് നടത്തനി കൃഷനിചചയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേഴെനിഞ  25  വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം റഭാണനികേഭായലനില്  (ആലപ്പുഴെ)

200  ചഹകര് സലത്തട്ട് പുഞകൃഷനി  2016  ചസപ്റലാംബര് മഭാസലാം തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.

ചമത്രഭാന കേഭായലനില് 160 ചഹകര് കൃഷനി ഇറക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിച്ചു. 

(സനി)   കേരചനല്കൃഷനി  ആദലഘടലാം  എന  നനിലയനില്  2600  ചഹകറഭായുലാം

5  വര്ഷലാം  ചകേഭാണട്ട്  ഒരു  ലക്ഷലാം  ചഹകറഭായുലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്

ലക്ഷലമനിടുന.  ആയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി

2560  ചഹകര്  സലത്തട്ട്  ചഹകറനിനട്ട്  10,000  രൂപ  സബ്സനിഡനിയുലാം  വനിത്തട്ട്

സഇൗജനലമഭായുലാം  (ഒരു  ചഹകറനിനട്ട്  87.5  കേനികലഭാഗഭാലാം  എന  നനിരക്കനില്   3,500

രൂപയ്ക്കുള്ള വനിത്തട്ട്)  നല്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഉയര്ന സഭാകങതനികേ

വനിദലകേളുപകയഭാഗനിചട്ട്  കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  പരനിശതീലനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

നല്കുകേയുലാം  അത്തരത്തനില്  ചനലനിചന്റെ  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  ചനല്വയലകേളുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  2008-ചല  ചനല്വയല്

സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  നനിലവനിലണട്ട്.   ടനി  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  ചനല്വയലകേളുകടയുലാം

തണതീര്ത്തടങ്ങളുകടയുലാം രൂപഭാന്തെരചപടുത്തല് കേര്ശനമഭായനി തടഞനിട്ടുണട്ട്.   റവനന്യൂ

റനിക്കഭാര്ഡനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഓകരഭാ തകദ്ദേശസത്വയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങളുകടയുലാം
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പരനിധനിയനില് വരുന ചനല്വയലകേളുകടയുലാം  തണതീര്ത്തടങ്ങളുകടയുലാം കേരടട്ട്  ഡഭാറഭാബഭാങട്ട്

കൃഷനി,  റവനന്യൂ,  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപ്പുകേളുചട  സലാംയുക്ത  സഹകേരണകത്തഭാചട

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേരടട്ട്  ഡഭാറഭാബഭാങട്ട്   2016  ആഗസ്റ്റട്ട്

31-നകേലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കണചമനട്ട്  എലഭാ തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം

നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  നനിയമത്തനിന  കേതീഴെനില്  അനധനികൃതമഭായനി

ചനല്വയലകേള രൂപഭാന്തെരചപടുത്തുനതനിചന്റെ വനിവരലാം ഓകരഭാ പ്രകദശകത്തയുലാം കൃഷനി

ഓഫതീസര്മഭാര്  ആര്.ഡനി.ഒ.  മഭാചര  അറനിയനിക്കുന  റനികപഭാര്ടനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്

കൂടനിയഭാണട്ട്. അനധനികൃത നനികേത്തലനിനട്ട് എതനിചരയുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്

റവനന്യൂ  വകുപഭാണട്ട്.  ചനല്വയല്-തണതീര്ത്തടങ്ങളുചട  സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം

തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന  നനിലങ്ങള  വലവസകേളക്കു  വനികധയമഭായനി  ഭൂഉടമസരുചട

സമ്മേതകത്തഭാചട  കൃഷനി  ചചയനിക്കുനതനിനുലാം  2008-ചല  ചനല്വയല്-തണതീര്ത്തട

നനിയമത്തനില്  വലവസയുണട്ട്.   അതനിനനുസൃതമഭായനി  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശസത്വയലാം  ഭരണ

സഭാപനത്തനിചന്റെ  പരനിധനിക്കുള്ളനില്  വരുന  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന  ചനല്

വയലകേളുചട വനിസ്തൃതനി കേണക്കഭാക്കഭാനുലാം അവനിടങ്ങളനില് കൃഷനി ചചയനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള കൃഷനി വകുപട്ട് എടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  കേരഭൂമനി  നനിലമഭായനി  പരനിവര്ത്തനലാം  നടത്തനി  ചനല്കൃഷനി  നടത്തുന

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നനിലവനില്  നടപനിലഭാക്കുന  ചനല്കൃഷനി  വനികേസന  പദതനികേളുചട

ആനുകൂലലലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.  കേരചനല് കൃഷനി വനികേസനത്തനിനട്ട് ചഹകറനിനട്ട് 10,000 രൂപ

സബ്സനിഡനിയുലാം കൂടഭാചത വനിത്തട്ട് സഇൗജനലമഭായുലാം നല്കുന പദതനിയുലാം നനിലവനിലണട്ട്. 

 കേഭാലവര്ഷചക്കടുതനിമൂലമുള്ള കൃഷനി നഭാശത്തനിനട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം

56 (2341) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചനന :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലവര്ഷചക്കടുതനിയനില്  കൃഷനിനഭാശലാം  ഉണഭായഭാല്  നല്കുന  നഷ

പരനിഹഭാരലാം ഓകരഭാ വനിളകേളക്കുലാം ഇനലാംതനിരനിചട്ട് എത്ര വതീതമഭാചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഏറവുലാം  ഒടുവനില്  പുറചപടുവനിച  സലാംസഭാന
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ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഉത്തരവുലാം കകേന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഉത്തരവുലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  ഉണഭായഭാല്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഓകരഭാ
വനിളകേളക്കുലാം  നല്കുന  നഷപരനിഹഭാരതുകേയുചട  കേണക്കുകേള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി) സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പ്പുലാം കകേന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  റവനന്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം  പുറചപടുവനിച  ഉത്തരവനിചന്റെ  പകേര്പ്പുലാം
ഇകതഭാചടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന.

നഗരപ്രകദശങ്ങളനില് ചചജവപചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനി

57 (2342) ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  ലജവ  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിക്കുനചതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലജവ  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വതീടുകേളുചട
മട്ടുപഭാവനിലലാം  മറ്റുലാം  കൃഷനി  ചചയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ  സഹഭായ  നടപടനികേള  വകുപട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സബ്സനിഡനി  നല്കുനകതഭാചടഭാപലാം  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ
ഉപകദശങ്ങളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നല്കുനതനിനഭായനി കൃഷനിസലലാം കനരനില് സന്ദര്ശനിക്കുനതനിനട്ട്
വകുപ്പുകദലഭാഗസർക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  പചക്കറനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം അര്ബന ക്ലസ്റ്റര് എന ഘടകേത്തനില്
ഉളചപടുത്തനി  വതീടുകേളനിചല  മട്ടുപഭാവുകേളനിലലാം  മറ്റുലാം  കൃഷനി  ചചയ്യുനതനിനഭായനി
കഗഭാബഭാഗുകേള നല്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  നഗര പ്രകദശങ്ങളനില് ചചജവ
കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചചജവ  കൃഷനി  നടത്തനിപനില് മനികേച
കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  അവഭാര്ഡുകേള  നല്കുന  പദതനി
ആവനിഷരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  തനിരചഞടുക്കചപട  18  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം/
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലമുള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  നല  കൃഷനിമുറ  രതീതനി  (ജനി.എ.പനി.)

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

1006/2017
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സത്വതീകേരനിചട്ട്  പഴെലാം,  പചക്കറനി  കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  വനിവനിധ  ക്ലസ്റ്ററുകേള  മുകഖന
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന പഴെലാം,  പചക്കറനി ഉല്പനങ്ങള  100  രൂപയുചടയുലാം, 50  രൂപയുചടയുലാം
കേനിറ്റുകേളഭായനി  വനിറഴെനിക്കചപടുനതനിനുള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.  ചചജവ  ഉല്പനങ്ങളുചട
വനിപണനത്തനിനഭായനി ഇകക്കഭാ കഷഭാപ്പുകേള സഭാപനിച്ചു വരുന. കൂടുതല് ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  വതീടുകേളനിചല മട്ടുപഭാവുകേളനിലലാം മറ്റുലാം കൃഷനി ചചയ്യുനതനിനഭായനി  "അര്ബന
ക്ലസ്റ്റര്"  എന  ഘടകേത്തനില്  ഉളചപടുത്തനി  കഗഭാബഭാഗുകേള  നല്കുന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  ഇഇൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2,000/-  രൂപ വനില വരുന പചക്കറനി
ചചതകേള നട്ടുപനിടനിപനിച  25  കഗഭാബഭാഗുകേള അടങ്ങുന ഒരു യൂണനിറട്ട്  1,500  രൂപ
സബ്സനിഡനികയഭാചട  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കേനി  വരുന.  500  രൂപ  കേര്ഷകേര്
ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിഹനിതമഭായനി അടയ്കക്കണ ഇഇൗ പദതനിയനില് ചചജവ രതീതനിയനിലള്ള
കൃഷനിയഭാണട്ട്  മുനതൂക്കലാം നല്കുനതട്ട്.   മുന കേഭാലങ്ങളനില് നലനിയ കഗഭാബഭാഗുകേളനില്
കൃഷനി ആവര്ത്തനിക്കഭാന കവണ ചചതകേള, വളങ്ങള, സസല സലാംരക്ഷണ ഉപഭാധനികേള
എനനിവയുലാം നല്കുനണട്ട്.

(സനി)  ചചജവ കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹന പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ
സഭാകങതനികേ ഉപകദശങ്ങളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നല്കുനതനിനഭായനി 3 തലത്തനിലള്ള (കൃഷനി
ഭവന,  കബഭാക്കട്ട്,  ജനിലഭാതലലാം)  കൃഷനി  സല  സന്ദര്ശനവുലാം  അകതഭാചടഭാപമുള്ള
വനിലയനിരുത്തലലാം  ജനി.എ.പനി  സര്ടനിഫനികക്കഷന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നടത്തുനണട്ട്.
ഇകതഭാചടഭാപലാം കൃഷനി സലാംബന്ധമഭായ ലഘുകലഖകേളുലാം മറ്റു സഭാകങതനികേ ഉപകദശങ്ങളുലാം
കൃഷനി ഭവനനില് നനിനട്ട് നല്കുനണട്ട്. 

കേര്ഷകേരനില്നനിനട്ട് ഉല്പനങ്ങള

58 (2343) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇടനനിലക്കഭാരുചട ചൂഷണമനിലഭാചത,  കേര്ഷകേരനില്നനിനട്ട്
കനരനിടട്ട് ഉല്പനങ്ങള വഭാങ്ങനി,  വനിറഴെനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കട്ട് കേര്മ്മേപദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ള  കനടങ്ങളുചട
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വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  ലകേചക്കഭാണനിടനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  ആനയറ,  മരടട്ട്,  കവകങ്ങരനി,  ചനടുമങ്ങഭാടട്ട്,  മൂവഭാറ്റുപുഴെ,  സുല്ത്തഭാന
ബകത്തരനി എനതീ ആറട്ട് ചമഭാത്ത വലഭാപഭാര വനിപണനികേളനിലലാം കേഭാളനിയന ചന്തെ-ചകേഭാലലാം,
കകേഭാടനതുരുത്തട്ട്-ആലപ്പുഴെ,  കുറുപനതറ-കകേഭാടയലാം,  ചതഭാടുപുഴെ-ഇടുക്കനി,  പഭാവറടനി-
തൃശ്ശൂര് എനതീ അഞട്ട് ജനിലഭാ സലാംഭരണ വനിപണന കകേനങ്ങളനിലലാം ഇടനനിലക്കഭാരുചട
ചൂഷണമനിലഭാചത കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് ഉത്പനങ്ങള ചകേഭാണ്ടു വനട്ട് വനിറഴെനിക്കഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണട്ട്.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് തങ്ങളുചട ഉത്പനങ്ങള ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്
ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  സബ്സനിഡനി  നല്കുകേയുലാം  കനരനിടട്ട്  കലലലാം  ചചയട്ട്  മനികേച  വനില
കനടനിചയടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന.  കൂടഭാചത പചക്കറനി വനികേസന പദതനി
പ്രകേഭാരലാം ചതരചഞടുക്കചപട  10  പചക്കറനി ക്ലസ്റ്ററുകേള കചര്നട്ട് കബഭാക്കട്ട് ചലവല്
ചഫഡകററഡട്ട്  സമനിതനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ക്ലസ്റ്ററുകേള  മുകഖന
കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിചട്ട്  വനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കുകേയുലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് അകപഭാള തചന വനില നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുന.  ഉത്പനങ്ങള കലല
സലകത്തക്കട്ട് ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനട്ട് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് സബ്സനിഡനിയുലാം സമനിതനികേളക്കട്ട്
റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട് ഫണ്ടുലാം നല്കുന.

(ബനി)  കേര്ഷകേരുചട  ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട്  വനിപണന സഭാധലതകേള വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം
ഇടനനിലക്കഭാരുചട  ചൂഷണത്തനില്നനിനലാം  കേര്ഷകേചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ചമചചപട  വനില
കനടനിചയടുക്കഭാനുലാം പ്രസ്തുത പദതനി ലക്ഷലമനിടുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന
പചക്കറനികേളുലാം  മറട്ട്  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പനങ്ങളുലാം  അതഭാതട്ട്  സമയങ്ങളനില്  തചന
വനിപണനലാം ചചയ്യുവഭാനുലാം മനികേച വനില കനടനിചയടുക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
തങ്ങളുചട ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട് നലഭായ വനില ഉറപഭാക്കുനകതഭാചടഭാപലാം കൂടുതല്  കൃഷനി
ചചയഭാന കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുനതനിനുലാം അതുവഴെനി ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
വനിപണന സഭാധലതകേള പ്രകയഭാജനചപടുത്തുനതനിനുലാം സഭാധനിക്കുന.

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ ചമഭാത്ത വലഭാപഭാര വനിപണനികേളുചട ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി
മഭാര്ക്കറട്ട്  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  സബ്സനിഡനി,  കലലലാം
നടത്തുനതനിനുള്ള സഹഭായലാം,  അടനിസഥഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ചമചചപടുത്തുനതനിനുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം എനനിവ അനുവദനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ജനിലഭാ സലാംഭരണ
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വനിപണന കകേനങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനത്തനിനുലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് സബ്സനിഡനിയുലാം
പ്രവര്ത്തനചചലവുലാം  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  പചക്കറനി  വനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
കബഭാക്കട്ട്  ചലവല്  ചഫഡകററഡട്ട്  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം വനിപണനലാം
നടത്തുനതനിനുമഭായനി  റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട്  ഫണ്ടുലാം  കേര്ഷകേരുചട  ഉത്പനങ്ങള കലല
കകേനങ്ങളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  സബ്സനിഡനിയുലാം  നല്കേനി  വരുന.
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സമനിതനികേളക്കട്ട്  പ്രവര്ത്തന  സഹഭായവുലാം
നല്കേനിവരുന.

   കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട്

59 (2344) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീനന :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പചക്കറനി  വനിലവര്ദന  തടയുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദന  കകേനങ്ങളനില്നനിനലാം  പരമഭാവധനി
പചക്കറനികേള കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് കനരനിടട്ട് സലാംഭരനിക്കണചമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഫലമഭായനി  പചക്കറനി  വനിലവര്ദന  എത്രമഭാത്രലാം  പനിടനിച്ചു
നനിര്ത്തുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് ഔടട്ട് ചലറ്റുകേളനില് എത്ര ഇനങ്ങളക്കഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനി  പ്രഖലഭാപനിചചതനലാം  ചപഭാതു  വനിപണനികയക്കഭാള  എത്ര  ശതമഭാനലാം
വനിലക്കുറവനിലഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത ഔടട്ട്  ചലറ്റുകേളവഴെനി  പചക്കറനി  ഉത്പനങ്ങള വനിറചതനലാം
സബ്സനിഡനി  കേഭാലഭാവധനി  എന വചരയഭായനിരുനചവനലാം  ഇതട്ട്  ദതീര്ഘനിപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  പഴെലാം പചക്കറനികേളുചട വനില ക്രമഭാതതീതമഭായനി ഉയര്ന അവസരത്തനില്
ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  ചപഭാതു  വനിപണനിയുചട  വനിലചയക്കഭാള  30%  വനിലക്കുറവനില്  പഴെലാം
പചക്കറനികേള വനിപണനലാം നടത്തനി വരുന.  ഇതനിചന്റെ ഫലമഭായനി  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം പചക്കറനി വനില കുറഞനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   വര്ദനിച്ചുവരുന  പഴെലാം  പചക്കറനികേളുചട  വനില  നനിയനനിക്കുനതനിചന്റെ
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ഭഭാഗമഭായനി  6-6-2016  മുതല്  5-7-2016  വചര  ചവണ,  പയര്,  പഭാവയ,  പടവലലാം,
ചചറനിയ മുളകേട്ട്,  കേഭാരറട്ട്,  ചവളളരനി,  തക്കഭാളനി,  കേഭാകബജട്ട്,  കചന,  മരനിചതീനനി,  സവഭാള,
ഉള്ളനി,  ഉരുളക്കനിഴെങ്ങട്ട്,  ഏത്തന  എനതീ  16  ഇനലാം  പചക്കറനികേളക്കട്ട്  കേകമ്പഭാള
വനിലകയക്കഭാള 30%  വനില കുറചട്ട് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് സ്റ്റഭാളുകേളനിലൂചടയുലാം ചചലസനസനി
സ്റ്റഭാളുകേളനിലൂചടയുലാം ചമഭാചചബല് വനിപണന യൂണനിറ്റുകേളനിലൂചടയുലാം വനിപണനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
പചക്കറനി വനില ക്രമഭാതതീതമഭായനി ഉയരുന സഭാഹചരലങ്ങളനില് സബ്സനിഡനി നല്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വനിത്തുവഭാങ്ങഭാനുള്ള സബ്സനിഡനി

60 (2345) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനല്കേര്ഷകേര് വഭാങ്ങുന വനിത്തുകേളക്കട്ട് സബ്സനിഡനി നല്കുനകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  സബ്സനിഡനി  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രകതലകേലാം  നനിബന്ധനകേള
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം നഭാഷണല് സതീഡട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില്
നനിനലാം ലഭലമഭാകുന വനിത്തുകേളക്കട്ട് സബ്സനിഡനി നല്കേഭാറുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സബ്സനിഡനി  നല്കുനതനിചല  നനിയനണങ്ങളമൂലലാം  കുടനഭാടനിചലയുലാം
മറ്റുലാം  കേര്ഷകേര്  ചമചചപടതുലാം  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ളതുമഭായ  വനിത്തുകേള  വഭാങ്ങഭാന
കേഴെനിയഭാചത  പ്രയഭാസമനുഭവനിക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആയതട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ)   ചനല്കേര്ഷകേര്  വഭാങ്ങുന  വനിത്തുകേളക്കട്ട്  സുസനിര  ചനല്കൃഷനി
വനികേസന  പദതനി,  രഭാഷ്ട്രതീയ  വനികേഭാസട്ട്  കയഭാജന  പദതനി,  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനികേള  ഇവയനിലൂചട  സബ്സനിഡനി  ലഭലമഭാകുനതഭാണട്ട്.
അര്ഹത  അനുസരനിചട്ട്  പരമഭാവധനി  100  ശതമഭാനലാംവചര  സബ്സനിഡനി  നല്കേനി
വരുനണട്ട്.

(ബനി)   അലാംഗതീകൃത ഏജനസനികേളനില്നനിനലാം  വനിത്തട്ട്  വഭാങ്ങുന കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
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സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം നഭാഷണല് സതീഡട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന

ഉളചപചട അലാംഗതീകൃത ഏജനസനികേളനില്നനിനലാം ലഭലമഭാകുന വനിത്തുകേളക്കട്ട് സബ്സനിഡനി

അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഏതട്ട് അലാംഗതീകൃത ഏജനസനിയനില്നനിനട്ട് വനിത്തു

വഭാങ്ങനിയഭാലലാം അതനിനുള്ള സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തഭാല് കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുന

നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ

61 (2346) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തഭാല് കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിചഭാല് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനി

വരുന നഷപരനിഹഭാരത്തുകേയ്ക്കുള്ള മഭാനദണ്ഡചമന്തെഭാണട്ട്;

(ബനി)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തഭാല്  ചനലട്ട് എ്ല,  പചക്കറനി  കൃഷനികേളക്കു  കനരനിയ  നഭാശ

നഷമുണഭായഭാല്  കപഭാലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കു  ആശത്വഭാസമഭായനിരുന  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ

ഇനനി ലഭനിക്കനിചലന ആശങ ശരനിയഭാകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിളകേളക്കട്ട്  കുറഞതട്ട്  33  ശതമഭാനലാം  നഭാശനഷമുണഭായഭാല്

മഭാത്രലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിയഭാല്  മതനിചയനട്ട്  കകേനസര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനകത്തഭാചട  കവനല്മഴെയനിലണഭായ  വലഭാപകേനഭാശ

നഷത്തനിനുകപഭാലലാം  മുനപട്ട്  നല്കേനിയനിരുന  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  ലഭനിക്കഭാത്ത  സനിതനിയഭാണട്ട്

സലാംജഭാതമഭായനിട്ടുള്ളചതന കേഭാരലലാം ഗഇൗരവമഭായനി എടുത്തനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം കൃഷനിനഭാശലാം സലാംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നനിലവനില്

29-9-2015-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  182/15/എ.ഡനി.  പ്രകേഭാരമുള്ള  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്

ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുനതട്ട്. (ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.)*

(ബനി)  കസ്റ്ററട്ട്  ഡനിസഭാസ്റ്റര് ചറകസഭാണ്സട്ട് ഫണനില് നനിനള്ള ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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മഭാത്രകമ കനരനിയ കതഭാതനില് നഭാശനഷമുണഭായഭാല് നഷപരനിഹഭാരലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
തടസമുളള. എനഭാല് കൃഷനി വകുപനില് നനിനള്ള ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് ഇഇൗ നനിബന്ധന
തടസമല.  കേര്ഷകേരുചട ആശങ അസഭാനത്തഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  ഉണട്ട്.  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം മൂലമുണഭാകുന കൃഷനിനഭാശത്തനിനട്ട് കസറട്ട്
ഡനിസഭാസ്റ്റര് ചറകസഭാണ്സട്ട്  ഫണനില്  (SDRF)  നനിനലാം ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിചന്റെ
മഭാനദണ്ഡലാം  കകേന  സര്ക്കഭാര്  8-4-2015-ല്  പരനിഷരനിചനിരുന.  പരനിഷരനിച
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  33%  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  ദുരനിതഭാശത്വഭാസത്തനിനട്ട്
അര്ഹതയുണഭാകുകേയുളളു.  കകേനസര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിച  നഷപരനിഹഭാര  നനിരക്കുകേള
പ്രഭാബലലത്തനില് വരുത്തനിചക്കഭാണട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്, സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നമ്പര്
194/15/ഡനി.എലാം.ഡനി.  തതീയതനി  20-5-2015  പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.   എനഭാല്
പ്രസസ്തുത ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള നഷപരനിഹഭാര തുകേ നനിലവനിലണഭായനിരുന നഷപരനിഹഭാര
നനിരക്കുകേചളക്കഭാള  കുറവഭായതനിനഭാല്  29-9-2015-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്
182/15/കൃഷനി  പ്രകേഭാരലാം  നഷപരനിഹഭാര  നനിരക്കുകേള  മുനപട്ട്  നനിലവനിലണഭായനിരുന
അകത  നനിരക്കനില്  പുനനഃസഭാപനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനി.   ഇതനിനട്ട്  അധനികേമഭായനി  കവണനി
വരുന  തുകേ  കൃഷനിവകുപനിചന്റെ  2401-00-800-91 പ്ലഭാന  ശതീര്ഷകേത്തനില്നനിനലാം
ചചലവഴെനികക്കണതഭാചണനലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  

ഭകക്ഷലഭാല്പഭാദനത്തനിചല കുറവട്ട്

62 (2347) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇക്കകണഭാമനികട്ട്  &  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികട്ട്  സര്കവ  പ്രകേഭാരലാം  1995-96-ല്നനിനലാം
2014-15  ആയകപഭാകഴെക്കുലാം  ചനല്ലു ല്പഭാദനലാം  വലനിയ  കതഭാതനില്  കുറഞതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആചകേയുള്ള  ഭകക്ഷലഭാല്പഭാദനലാം  1994-95-ല്  988000  ടണനില്നനിനലാം
2014-15  ലഭായകപഭാള  560000  ടണഭായനി  കുറഞനിരനിക്കുനതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുകണഭാ;
എങനില് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട  ഉത്പഭാദനചത്ത സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഗഇൗരമഭായ ഇടചപടല്
നടത്തുകേയുലാം ശക്തമഭായ തതീരുമഭാനമുണഭാകുകേയുലാം ചചയ്യുകമഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.



136       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂലല 19, 2016

(ബനി)   പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   ചനല്വയലനിചന്റെ  വനിസതീര്ണലാം,  ഉല്പഭാദനലാം,

ഉല്പഭാദനക്ഷമത എനനിവ വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിവനിധയനിനലാം

ചനല്കൃഷനി  വനികേസന  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ചചയ്തു  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.

ചനല്കൃഷനിയുചട വനിസ്തൃതനി 3 ലക്ഷലാം ചഹകറഭായനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്

ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  കൂടഭാചത കേരചനല്കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം തരനിശട്ട്  കേനിടക്കുന

പഭാടകശഖരങ്ങളനില്  ചനല്കൃഷനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു

വരുന.  കേരചനല്കൃഷനി ഇഇൗ വര്ഷലാം ആദലഘടലാം എന നനിലയനില് 2600 ചഹകറഭായുലാം 

5  വര്ഷലാം  ചകേഭാണട്ട്  ഒരു  ലക്ഷലാം  ചഹകറഭായുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്

ലക്ഷലമനിടുന. ഇതനിനു പുറചമ കൃഷനികയഭാഗലമഭായ തരനിശു ഭൂമനികേള മഭാപനിലാംഗട്ട് നടത്തനി

കൃഷനി ചചയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേഴെനിഞ  25  വര്ഷത്തനിനട്ട്

കശഷലാം  ഇഇൗ വര്ഷലാം  ആലപ്പുഴെയനിചല  റഭാനനി  കേഭായലനില്  200  ചഹകര് സലത്തട്ട്

പുഞ കൃഷനി  2016  ചസപ്റലാംബര് മഭാസലാം തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  മുകനഭാടനിയഭായനി

ചവളളലാം  വറനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.   കൂടഭാചത ചമത്രഭാന

കേഭായലനില്  160  ചഹകറനില് കൃഷനിയനിറക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

ചനല്കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  തഭാചഴെപറയുന  പദതനികേളുലാം  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. സുസനിര ചനല്കൃഷനി വനികേസന പദതനി

2. വനികേസന ഏജനസനികേളക്കുള്ള ഫണട്ട്

3. പ്രകതലകേ ചനലനിനങ്ങളുചട കൃഷനിക്കുളള കപ്രഭാല്സഭാഹനലാം

4. പഭാടകശഖര  സമനിതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തന  ചചലവനിനഭായുള്ള

പദതനി.

5. കേരചനല്കൃഷനി വനികേസനലാം.

6. ചനല്കൃഷനി ഉല്പഭാദന കബഭാണസട്ട്

7. കേഭാര്ഷനികേ സഇൗജനല ചചവദലതനി പദതനി

8. കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷ പദതനി.
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കേഭാലവര്ഷചക്കടുതനിയനില് കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായ നഷങ്ങളക്കുള്ള പരനിഹഭാരലാം

63 (2348) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :

ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസ്റ്റര്  :

ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2014-15  വര്ഷചത്ത  കേഭാലവര്ഷചക്കടുതനിയനില്  സലാംസഭാനചത്ത

കേര്ഷകേര്ക്കുണഭായ നഷലാം എത്രയഭാചണനട്ട്  ജനില തനിരനിചട്ട്  ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;  ആ

ഇനത്തനില്  ഇതനിനകേലാം  നല്കേനിയ  നഷപരനിഹഭാരതുകേ  എത്ര  രൂപ  വതീതമഭാചണനട്ട്

ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2015  വര്ഷത്തനില്  എത്ര  നഷമുണഭായനി,  ഇതനിനകേലാം  നല്കേനിയ

തുകേചയത്ര; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഏചതങനിലലാം

കേര്ഷകേ  സലാംഘടനകേള  കേര്ഷകേരുചട  ആവശലങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനികവദനലാം

സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് ഏചതഭാചക്ക സലാംഘടനകേള എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസസ്തുത നനികവദനത്തനില് ഇതനിനകേലാം സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  2014-15  വര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാലവര്ഷചക്കടുതനിമൂലലാം

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  136,37,92,572  രൂപയുചട നഷലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  6,55,55,071  രൂപ

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്

അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. *

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ധഭാരഭാളലാം കേര്ഷകേരുലാം

കേര്ഷകേ സലാംഘടനകേളുലാം നനിരവധനി ആവശലങ്ങള ഉനയനിചട്ട് നനികവദനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നനികവദനങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പനങ്ങളുചട വനിലത്തകേര്ച

64 (2349) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പനങ്ങളുചട  വനിലത്തകേര്ചയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗചത്ത

പ്രതനിസന്ധനിയുലാം കേഭാരണലാം കേര്ഷകേര് വളചര ദുരനിതത്തനിലഭാചണനകേഭാരലലാം ശദയനില്

ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേഭാര്ഷനികേ കലഭാണുകേള എടുത്ത കേര്ഷകേരുചട കപരനില് ജപ്തനി നടപടനിയുലാം

കലലനടപടനി  നടത്തുന  ബഭാങ്കുകേളുചട  നടപടനിയുലാം  നനിര്ത്തനിവചട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ

കേടങ്ങളക്കുള്ള ചമഭാറകടഭാറനിയലാം തതീയതനി ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന ആവശലമഭായ അടനിയന്തെര

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കലഭാണുകേള  എഴുതനിത്തള്ളഭാന  ആവശലമഭായ  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

1-7-2011 മുതല് 31-3-2016 വചരയുള്ള കേഭാലയളവനിചല കേര്ഷകേ ആത്മഹതല

65 (2350) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  1-7-2011  മുതല്  31-3-2016  വചരയുള്ള കേഭാലയളവനില്

എത്ര കേര്ഷകേര് ആത്മഹതല ചചയ്തു; വനിശദഭാലാംശലാം ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളചത്ത കേര്ഷകേ ആത്മഹതലരഹനിത സലാംസഭാനമഭാക്കുനതനിനഭായനി

എചന്തെലഭാലാം  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പലനിശരഹനിത  വഭായ ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?   
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  റബര് ഉളചപചടയുള്ള നഭാണല വനിളകേളുചട വനിലതകേര്ച കനരനിടഭാന

ചസഷലല്  പഭാകക്കജട്ട്  കകേന-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട

നടപനിലഭാക്കുലാം.  ചനലനിചന്റെയുലാം  റബറനികന്റെയുലാം  നഭാളനികകേരത്തനികന്റെയുലാം  തഭാങ്ങുവനില

യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനതനിനുലാം  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുലാം

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം.  ചചറുകേനിട നഭാമമഭാത്ര കേഭാര്ഷകേര്ക്കട്ട് പലനിശരഹനിത വഭായകേള

അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം. കേഭാര്ഷനികേ കലഭാണുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി

ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുലാം. ചനല്കൃഷനിക്കുള്ള സലാംസഭാന വനിള ഇനഷത്വറനസട്ട് നഷപരനിഹഭാര

തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുലാം.  കൂടഭാചത  കേഭാലവസഭാധനിഷനിത  വനിള  ഇനഷത്വറനസട്ട്  എലഭാ

വനിളകേളക്കുലാം ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം.

ചകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല മണട്ട് സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

66 (2351) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന

മണട്ട് സലാംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുചട വനിവരലാം പഞഭായത്തുകേള തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതട്ട്  എനഭാചണനലാം

അവയുചട നനിലവനിചല സനിതനിയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള എന്തെഭാചണനലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില് മണട്ട് പരലകവക്ഷണ

സലാംരക്ഷണ വകുപട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട

കചര്ക്കുന:

1.   നബഭാര്ഡട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുളള  ആര്.ചഎ.ഡനി.എഫട്ട്.

പദതനികേളുചട  XIX-ാം  ഘടത്തനില്   ഉളചപടുത്തനി  ചവളനിയലാം

പഞഭായത്തനില് മഭാലയനില് പരുത്തനിയറ വഭാടര്ചഷഡട്ട് പദതനിയുലാം

ഉമ്മേന്നൂര് പഞഭായത്തനില് മഭാവറകത്തഭാടട്ട് വഭാടര്ചഷഡട്ട് പദതനിയുലാം

നടപനിലഭാക്കനി വരുന.



140       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂലല 19, 2016

2. ചകേഭാലലാം ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട് പദതനികേളഭായ കുളക്കട പഞഭായത്തനില്
ഉളചപട  മഭാവടനി  അലാംകബദ്കേര്  കകേഭാളനനി  പദതനി,  കേരതീപ്ര
പഞഭായത്തനില്  ഉളചപട ഇലയലാം ശലാംഖുമുഖലാം കകേഭാളനനി പദതനി
എനനിവ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കകേഭാളനനി  നനിവഭാസനികേളുചട
ഭൂമനിയുചട സലാംരക്ഷണമഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനിയനിലൂചട ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

(ബനി) 1. മഭാലയനില് പരുത്തനിയറ വഭാടര്ചഷഡട്ട് പദതനി :

350  ചഹകര്  പ്രകദശത്തട്ട്  മണട്ട്  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  108.12  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങല്  തുകേയുളള
മഭാലയനില് പരുത്തനിയറ വഭാടര്ചഷഡട്ട് പദതനിക്കട്ട്  26-4-2014-ല്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി.   2014  ഡനിസലാംബറനില്  ആരലാംഭനിച  ഇഇൗ
പദതനിയനില്  നഭാളനിതുവചര  39.4  ലക്ഷലാം  രൂപ  ചചലവഴെനിചട്ട്
118  ചഹകര് പ്രകദശത്തട്ട് കേല്ലു കേയഭാല,  ചടഞ്ചുകേള,  ചടറസുകേള,
റനിലാംഗട്ട്  കപഭാണ്ടുകേള  എനതീ  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

2. മഭാവറകത്തഭാടട്ട് വഭാടര്ചഷഡട്ട് പദതനി :

26-4-2014-നഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതട്ട്.
49.08  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങല്  തുകേയുളള  പ്രസ്തുത  പദതനി
226  ചഹകര് പ്രകദശത്തനിചന്റെ സലാംരക്ഷണമഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.
പ്രസ്തുത  പദതനി  2014  ചസപ്റലാംബറനില്  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
173  ചഹകര്  പ്രകദശത്തനിചന്റെ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  38.82  ലക്ഷലാം
രൂപ ചചലവഴെനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാട്ടുകേലട്ട് എ്ല,  പഭാറ  എനനിവ
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള കേയഭാലകേള,  മഴെക്കുഴെനികേള,  ചടറസുകേള,  ചചക്കട്ട്
ഡഭാമുകേള,  കതഭാടുകേളുചട  പഭാര്ശത്വഭനിത്തനി  സലാംരക്ഷണലാം,  കക്രഭാസട്ട്
ബഭാര്,  ഫൂട്സഭാബട്ട്,  റനിലാംഗട്ട്  കപഭാണ്ടുകേള എനതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  2017  മഭാര്ചനില് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുചമനട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

3. മഭാവടനി അലാംകബദ്കേര് കകേഭാളനനി പദതനി :

26-6-2015-നട്ട്  ചകേഭാലലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തനില്നനിനലാം ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച പ്രസ്തുത പദതനി  2016  മഭാര്ചനില് ആരലാംഭനിച്ചു.  10  ലക്ഷലാം
രൂപ അടങല് തുകേയുള്ള പദതനിക്കഭായനി നഭാളനിതുവചര 1.79 ലക്ഷലാം
രൂപ  ചചലവഴെനിചട്ട്  52  മതീറര്  പഭാര്ശത്വഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.
പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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4.  ഇലയലാം ശലാംഖുമുഖലാം കകേഭാളനനി :

26-6-2015-ല്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രസ്തുത  പദതനി  2016
മഭാര്ചനില് ആരലാംഭനിച്ചു.  10 ലക്ഷലാം രൂപ അടങല് തുകേയുളള പ്രസ്തുത
പദതനിക്കഭായനി  2.04  ലക്ഷലാം  രൂപ  ചചലവഴെനിചട്ട്  88.6  മതീറര്
പഭാര്ശത്വഭനിത്തനി, 32.4  മതീറര് ചടറസട്ട് വഭാള എനനിവ നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.
പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

    കസഭായനില് കേണ്സര്കവഷന വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

67 (2352) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്
കസഭായനില് കേണ്സര്കവഷന വകുപ്പുവഴെനി നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏചതലഭാചമനലാം
ഇവയട്ട് ചചലവഴെനിച തുകേ എത്രയഭാചണനലാം ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതുലാം  ഇകപഭാള  നടന  ചകേഭാണനിരനിക്കുനതുമഭായ
പ്രവര്ത്തനികേള ഏചതലഭാമഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് മണ്ണു
പരലകവക്ഷണ  സലാംരക്ഷണ  വകുപ്പുവഴെനി  ആചകേ  29.82882  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടപഭാക്കനിയതട്ട്. അവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

1.  നബഭാര്ഡട്ട്  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള  ആര്.ചഎ.ഡനി.എഫട്ട്.-ചന്റെ
XVII-ാം ഘടത്തനില് ഉളചപടുത്തനി അനുമതനി ലഭനിച പുത്തനകേഭാടട്ട്
നതീര്ത്തട പദതനിയനില് ആചകേ 4,79,156 രൂപ 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ചചലവഴെനിച്ചു.

പ്രവൃത്തനികേള നതീളലാം ചചലവഴെനിച തുകേ

(1) (2) (3)

സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം 1 മതീ. ഉയരലാം 165.65 മതീ. 258513.00

സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  1.50  മതീ.
ഉയരലാം

79.75 മതീ. 184893.00

 ആചകേ 443406.00
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(1) (2) (3)

ചടയനിനനിലാംങ്ങട്ട് & കഡഭാകേലചമകന്റെഷന 35750.00

ആചകേ 479156.00

2. കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ NWDPRA-യനില് ഉളചപട വണനിചഭാല്കതഭാടട്ട്
ചചമകക്രഭാ  വഭാടര്ചഷഡട്ട്,  പടനിക്കഭാടട്ട്  ചചമകക്രഭാ  വഭാടര്ചഷഡട്ട്
എനനിവയനില്  വനിവനിധ  മണട്ട്  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
9,93,212 രൂപ ചചലവഴെനിച്ചു.

നതീര്ത്തടത്തനിചന്റെ കപരട്ട് 
നടപനിലഭാക്കനിയ/പൂര്
ത്തനിയഭാക്കനിയ
പ്രവര്ത്തനികേള

അളവട്ട്
ചചലവഴെനിച

തുകേ

വണനിചഭാല്കതഭാടട്ട് ചചമകക്രഭാ 
വഭാടര്ചഷഡട്ട്

പുത്തനകുളലാം
പുനരുദഭാരണലാം

1 എണലാം 136889.00

പടനിക്കഭാടട്ട് ലമകക്രഭാ 
വഭാടര്ചഷഡട്ട്

പഭാര്ശത്വഭനിത്തനി 1 
മതീ. ഉയരലാം
പഭാര്ശത്വഭനിത്തനി 2
മതീ. ഉയരലാം

58.60 മതീ
238.88 മതീ

209291.00
647032.00

ആചകേ 993212.00

3.  കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ കദശതീയ സുസനിര കേഭാര്ഷനികേ മനിഷന
(NMSA)  പദതനിയനില്  ഉളചപട  ചചമ്പൂത്ര,  കചരുലാംകുഴെനി  എനതീ
രണട്ട് ക്ലസ്റ്ററുകേളനില് കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  1819624.80
രൂപ ചചലവഴെനിച്ചു.

ക്ലസ്റ്ററനിചന്റെ
കപരട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിയ/പൂര്ത്തനി
യഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേള

അളവട്ട് ചചലവഴെനിച തുകേ

(1) (2) (3) (4)

കചരുലാംകുഴെനി ചചക്കട്ട്ഡഭാലാം 3 എണലാം 309111.00

ചചമ്പൂത്ര പഭാര്ശത്വഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം 1 മതീ. ഉയരലാം

185.50 മതീ. 447750.12
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(1) (2) (3) (4)

പഭാര്ശത്വഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം  1.25  മതീ.
ഉയരലാം

98 മതീ. 300507.26

പഭാര്ശത്വഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം  1.5  മതീ.
ഉയരലാം

80 മതീ. 300422.63

പഭാര്ശത്വഭനിത്തനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം 2 മതീ. ഉയരലാം

55 മതീ. 298866.49

ചചക്കട്ട് ഡഭാലാം 2 എണലാം 162967.50

ആചകേ 1819624.80

(ബനി) കമല് സൂചനിപനിചവയനില് ഒനലാം രണ്ടുലാം പദതനികേള കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  അവസഭാനനിച്ചു.  മൂനഭാമതഭായനി  പരഭാമര്ശനിച  NMSA  പദതനിയനിചല
ചചമ്പൂത്ര,  കചരുലാംകുഴെനി  എനതീ  ക്ലസ്റ്ററുകേളനിചല  പ്രവൃത്തനികേള  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിലലാം തുടരുന.

പഞഭായത്തുകേളനില് ചഹല്ത്തട്ട് വനിലാംഗട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി

68 (2353) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഗഭാമതീണ കമഖലയനിചല ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല കമഖലയനില് പ്രവ൪ത്തനിചട്ട് വരുന
ചഹല്ത്തട്ട്  ഇനചസകര്മഭാരുചട  കസവനലാം  അതതട്ട്  പഞഭായത്തുകേളക്കു  കേതീഴെനില്
ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുലാം മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വതീസനില് ഇകപഭാള നനിലവനിലള്ളതു
കപഭാചല പഞഭായത്തുകേളനില് ചഹല്ത്തട്ട് വനിലാംഗട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

ചഹല്ത്തട്ട് ഇനചസകര്മഭാരുചട കസവനലാം അതഭാതു പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് കേതീഴെനില്
ചകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണട്ട്.  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് ചഹല്ത്തട്ട് വനിലാംഗട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന പദതനി
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനിപ്രകേഭാരലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
കവതനലാം

69 (2354) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
കവതനമഭായനി എത്ര രൂപയഭാണട്ട് നല്കേനിവരുനതട്ട്; പ്രസ്തുത തുകേ എകപഭാള മുതലഭാണട്ട്
പ്രഭാബലലത്തനില് വനതട്ട്;

(ബനി) നനിലവനിലള്ള കവതനലാം ഉയര്ത്തഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിപ്രകേഭാരലാം
നനിലവനില് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട പ്രതനിദനിന കൂലനി നനിരക്കട്ട് 240 രൂപയഭാണട്ട്.  1-4-2016
മുതലഭാണട്ട് ഇഇൗ തുകേ പ്രഭാബലലത്തനില് വനതട്ട്.

(ബനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് നനിയമപ്രകേഭാരലാം ചതഭാഴെനിലറപട്ട്
പദതനിയനിചല അവനിദഗ്ദ്ധ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കൂലനി നനിരക്കട്ട് നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുള്ള
അധനികേഭാരലാം കകേന സരക്കഭാരനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.  കൂലനി നനിരക്കട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിച നനികവദനലാം, ഇതനികനഭാടകേലാം കകേന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ചചജവ ചചവവനിദല രജനിസ്റ്റര്

70 (2356) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിൽ  ലജവ  ലവവനിദല  രജനിസ്റ്റര്
സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ചചജവ  ചചവവനിദല

രജനിസ്റ്റര് തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് അതഭാതു പഞഭായത്തുകേളനിചല

ചചജവ ചചവവനിദല  പരനിപഭാലന സമനിതനികേളുചട  (ബനി.എലാം.സനി.-കേള-ചചജവ  ചചവവനിദല

പരനിപഭാലന  സമനിതനികേള)  കനതൃതത്വത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കകേന  ചചജവ

ചചവവനിദല ചടങ്ങള 2004, ചടലാം 22(10) സലാംസഭാന ചചജവ ചചവവനിദല ചടങ്ങള

2008,  ചടലാം  20  (11)   എനനിവ  പ്രകേഭാരലാം,  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്

തയഭാറഭാക്കുന  ചചജവ  ചചവവനിദല  രജനിസ്റ്ററുകേളുചട  സൂക്ഷനിപ്പുകേഭാര്  അതഭാതു

പഞഭായത്തുകേളനിചല ബനി.എലാം.സനി.-കേളഭാണട്ട്.

(ബനി)  പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനില് തയഭാറഭാക്കചപടുന ചചജവ ചചവവനിദല രജനിസ്റ്ററുകേള

കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  ജനിലഭാതല  ചചജവ  ചചവവനിദല  കഡറഭാ  കബസട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകേ,

ബനി.എലാം.സനി.-കേള മുഖഭാന്തെരലാം ചചജവ ചചവവനിദല രജനിസ്റ്ററുകേള അടനിസഭാനമഭാക്കനി

പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്  ചചജവ  ചചവവനിദല  സലാംരക്ഷണ  കേര്മ്മേ  പദതനികേളക്കട്ട്

രൂപലാം നല്കേനി നടപനിലഭാക്കുകേ, തകദ്ദേശതീയമഭായ ചചജവ വനിഭവങ്ങള, തതലാംബന്ധമഭായ

പരമ്പരഭാഗത അറനിവുകേള തുടങ്ങനിയവ പുറകമയുള്ള വലക്തനികേളകക്കഭാ, ഏജനസനികേളകക്കഭാ

പ്രഭാപലമഭാകേഭാചത  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ  എനനിവയഭാണട്ട്  ചചജവ  ചചവവനിദല  രജനിസ്റ്റര്

തയഭാറഭാക്കുനതനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.

(സനി)  എലഭാ  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ചചജവ  ചചവവനിദല

രജനിസ്റ്റര് തയഭാറഭാക്കല് ഒരു നനിര്ബന്ധനിത പദതനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചചജവ ചചവവനിദല

രജനിസ്റ്റര്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അവരുചട

തനതു ഫണനില് നനികനഭാ പ്ലഭാന ഫണനില് നനികനഭാ തുകേ വനിനനികയഭാഗലാം ചചയ്യുനതനിനട്ട്

സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചചജവ  ചചവവനിദല  രജനിസ്റ്റര്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  1,25,000  രൂപയുലാം  (ഒരു  ലക്ഷത്തനി ഇരുപത്തയഭായനിരലാം

രൂപ  മഭാത്രലാം)  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കട്ട്  5,00,000  രൂപയുലാം  (അഞട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ

മഭാത്രലാം) ചചലവഴെനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

1006/2017
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വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ചപര്മനിറട്ട് സലാംബന്ധനിച അകപക്ഷകേള

71 (*T2357)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിചല  ചകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭ,  പകയഭാളനി

നഗരസഭ,  കചമകഞരനി പഞഭായത്തട്ട്,  മൂടഭാടനി  പഞഭായത്തട്ട്,  തനികക്കഭാടനി പഞഭായത്തട്ട്

എനനിവനിടങ്ങളനില് വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ചപര്മനിറട്ട് സലാംബന്ധനിച എത്ര അകപക്ഷകേള

തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനിയനില്  തതീര്പഭാവഭാചത  പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന

എനട്ട് പടനികേ സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി  എനട്ട്  തതീര്പഭാക്കുചമനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  ചപര്മനിറട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  31-3-2016  വചര

ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  ചകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭയനില്  58-ഉലാം,  പകയഭാളനി

നഗരസഭയനില്  11-ഉലാം,  കചമകഞരനി പഞഭായത്തനില്  24-ഉലാം,  മൂടഭാടനി  പഞഭായത്തനില്

21-ഉലാം,  തനികക്കഭാടനി   പഞഭായത്തനില്    12-ഉലാം   അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കഭാനുണട്ട്.

1-4-2016-നട്ട്  കശഷലാം  ചകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭയനില്  27-ഉലാം,  പകയഭാളനി

നഗരസഭയനില് 16-ഉലാം,  കചമകഞരനി പഞഭായത്തനില്  13-ഉലാം,  മൂടഭാടനി  പഞഭായത്തനില്

28-ഉലാം തനികക്കഭാടനി പഞഭായത്തനില് 19-ഉലാം അകപക്ഷകേള പരനിഗണനികക്കണതുണട്ട്. 

(ബനി) കകേരള തതീരകദശ പരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനിയുചട കേഭാലഭാവധനി 30-3-2016-ല്

അവസഭാനനിക്കുകേയുലാം തുടര്നട്ട്  പുതനിയ അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിച്ചു ചകേഭാണ്ടുള്ള കകേന

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിജഭാപനലാം  10-6-2016-ലഭാണട്ട്  നനിലവനില്  വരുകേയുലാം  ചചയതട്ട്.

ആയതനിനഭാല് അകതഭാറനിറനി പൂര്ണമഭായുലാം പ്രവര്ത്തനസജമഭായനിടനില. പ്രവര്ത്തനസജമഭാകുന

മുറയട്ട് അകപക്ഷകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

* 'T  മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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പുതനിയ വതീടട്ട് പണനിയുനതനിനട്ട് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട അനുമതനി

72 (2358) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശസത്വയലാം
ഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  വതീടട്ട്  വചട്ട്  കുടുലാംബസകമതലാം  തഭാമസനിചട്ട്  വരുനവര്ക്കട്ട്
ഭൂകരഖകേളനില് നനിലലാം എനട്ട് കരഖചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതനിനഭാല് തഭാമസനിക്കുന വതീടട്ട്
പുതുക്കനിപണനിയുനതനികനഭാ, അതട്ട് ചപഭാളനിചട്ട് കേളഞട്ട് വഭാസകയഭാഗലമഭായ പുതനിയ വതീടട്ട്
പണനിയുനതനികനഭാ  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  അനുമതനി  നനികഷധനിക്കുന
കേഭാരലലാം ശദയനിലകണഭാ; ഉചണങനില് ഇക്കഭാരലത്തനിലള്ള നയലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുനതനിനുമഭായനി
എചന്തെലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള ആണട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  തലങ്ങളനില്  നനിലവനിലള്ളചതനതനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ഇഇൗ വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് 19-4-2016-ല് 130/ആര്.എ 1/
തസത്വഭവ പരനിപത്രലാം  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

   ആഡലാംബര നനികുതനി പരനിഷ്കരണലാം

73 (2359) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവുലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേടനിടങ്ങളക്കുള്ള ആഡലാംബര നനികുതനി ശഭാസതീയമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ആഡലാംബര  നനികുതനി  ചുമത്തുനതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത നനികുതനി ഈടഭാക്കുനതനിനട്ട് വരുമഭാന പരനിധനികൂടനി ബഭാധകേമഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനലാം എങനില്  അതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ  സര്കവ
നടത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ)  ഇതുസലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  1975-ചല കകേരള ചകേടനിട നനികുതനി  നനിയമലാം  വകുപട്ട്  5 (എ) പ്രകേഭാരലാം

1-4-1999-നട്ട് കശഷലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം 278.7 ച.മതീററുലാം അതനില്

കൂടുതല് പ്ലനിന്തെട്ട് ഏരനിയ ഉള്ളതുമഭായ എലഭാ റസനിഡനഷലല് ചകേടനിടങ്ങളക്കുലാം  2014-ചല

ധനകേഭാരല ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം  1-4-2014  മുതല് പ്രതനിവര്ഷലാം  4000  രൂപ ആഡലാംബര

നനികുതനി ഇനത്തനില് ഇഇൗടഭാക്കനി വരുന.  ടനി നനികുതനി എലഭാ വര്ഷവുലാം മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട്

മുനപഭായനി മുനകൂര് അടകക്കണതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ഗഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില് ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരുചട തസനികേകേള സൃഷനിക്കുനതനിനുളള

നടപടനി

74 (2361) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശസത്വയലാം

ഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില്  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരുചട  തസനികേകേളുചട  എണലാം

കൂകടണതട്ട് ആവശലമഭാചണനകേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തസനികേകേള സൃഷനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) തൃശൂര് ജനിലയനിചല പഞഭായത്തുകേളനില് എത്ര ക്ലഭാര്ക്കുമഭാരുചട ഒഴെനിവുകേള

ഉചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  ചപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാകുനപക്ഷലാം  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്

തതീരുമഭാനചമടുക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ക്ലര്ക്കട്ട് -22 (13 ഒഴെനിവുകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തു)

സതീനനിയര് ക്ലര്ക്കട്ട്  - 11

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്
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75 (2362) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടക്കുനകണഭാ;

എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നനിര്ബന്ധവുലാം കേര്ശനവുമഭാക്കുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലവനില് കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

നടക്കുനനില. കകേന ഗഭാമ വനികേസന മനഭാലയത്തനിചന്റെ കേതീഴെനില് നടപഭാക്കുന കദശതീയ

ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായുള്ള പ്രവൃത്തനികേളക്കു മഭാത്രമഭായനി ഒരു

കസഭാഷലല്  ഓഡനിറട്ട്  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുനചവങനിലലാം

2011-ല്  കകേന  സര്ക്കഭാര്  പുറചപടുവനിച  പരനിഷ്കരനിച  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറട്ട്  സ്കതീലാം

ചടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിനഭായനി  ഒരു

സത്വതന  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറട്ട്  യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കണചമന  വലവസയുചട

ഭഭാഗമഭായുളള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്

ചതഭാഴെനിലറപട്ട്  പദതനികേളുചട  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടക്കുനനില.  തകദ്ദേശ

സഭാപനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  എലഭാ  പദതനികേളുലാം,  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിനു

വനികധയമഭാക്കുനതനിനുളള  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളചപടുന  ഒരു

കസഭാഷലല്  ഓഡനിറട്ട് മഭാനത്വല് അലാംഗതീകേരനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2011-ല് കകേന സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിച പരനിഷരനിച കസഭാഷലല് ഓഡനിറട്ട്

സ്കതീലാം  ചടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില് വകരണ സത്വതന കസഭാഷലല്

ഓഡനിറട്ട് യൂണനിറട്ട് സഭാപനിക്കുന മുറയട്ട് കദശതീയ ഗഭാമതീണ ചതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനിയുചട

കസഭാഷലല്  ഓഡനിറട്ട്  പുനനഃസഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട

എലഭാ പദതനികേളുലാം,  കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിനു  വനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള വനിപുലമഭായ

സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുകേ എനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ലക്ഷലമഭാണട്ട്.  ആദലപടനി എന

നനിലയനില് സമഗമഭായ ഒരു കസഭാഷലല് ഓഡനിറട്ട് മഭാനത്വല് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പശുസഖനി പദതനി
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76  (2363)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടുലാംബശതീയുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പുലാം കചര്നട്ട് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
പശുസഖനി പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വനനിതകേളുചട ചതഭാഴെനിലലാം വരുമഭാനവുലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ഈ പദതനി
ഉപകേരനിക്കുകമഭാഎന ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടുലാംബശതീ റൂറല് ചചമകക്രഭാ സലാംരലാംഭങ്ങളനില് പകുതനികയഭാളലാം മൃഗസലാംരക്ഷണ
കമഖലയനില് ഉളളവയഭായതനിനഭാല്  ഇഇൗ കമഖലചയ കൂടുതല് ശക്തനിചപടുത്തുവഭാനുലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലാം  ഏജനസനികേളുമഭായുള്ള  സലാംകയഭാജന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  വഴെനികേഭാടനി  ആകുനതനിനട്ട്  പശുസഖനി  എനട്ട്  അറനിയചപടുന
കേമ്മേന്യൂണനിറനി  റനികസഭാഴട്ട്  കപഴണ്മഭാചര/കേമ്മേന്യൂണനിറനി  കകേഡര്മഭാചര  നനികയഭാഗനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചതരചഞടുത്ത കുടുലാംബശതീ അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
മൃഗസലാംരക്ഷണ കമഖലയനില് വനിദഗ്ധ പരനിശതീലനങ്ങള നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂചട  വനനിതകേളക്കട്ട്  ചതഭാഴെനിലലാം  വരുമഭാനവുലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ജനിലഭാ ആസൂത്രണ കേമ്മേനിറനികേളുചട ഘടന

77 (2364) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജനിലഭാ ആസൂത്രണ കേമ്മേനിറനികേളുചട ഘടന എന്തെഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഏതു തരത്തനിലഭായനിരനിക്കുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കേമ്മേനിറനികേളനിചല  അലാംഗങ്ങളഭായനി  വരുന  ഉകദലഭാഗസര്
ആചരലഭാമഭായനിരനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ ജനിലയനിചലയുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനില് ഈ സമനിതനിക്കുള്ള
പങട്ട് എന്തെഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനിലഭാ  ആസൂത്രണ  കേമ്മേനിറനിയുചട  സഭാകങതനികേ  ചസക്രകടറനിയറ്റുകേള
എനമുതല് പ്രവര്ത്തനിചട്ട്  തുടങ്ങുചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകട്ട്  1994,  ചസക്ഷന  53  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ

ആസൂത്രണ  കേമ്മേനിറനിയനില്  15  അലാംഗങ്ങള  ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.   ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്

പ്രസനിഡന്റെട്ട് ചചയര്മഭാനുലാം ജനിലഭാ കേളകര് ചമമ്പര്  ചസക്രടറനിയുലാം, ഭരണകേഭാരലത്തനിലലാം

ആസൂത്രണത്തനിലലാം  ഗണലമഭായ  പ്രവൃത്തനി  പരനിചയമുള്ള  സര്ക്കഭാര്  കനഭാമനികനറട്ട്

ചചയ്യുന  ഒരലാംഗവുലാം,  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിചലയുലാം  ജനിലയനിചല  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിചലയുലാം

ചതരചഞടുക്കചപട  അലാംഗങ്ങളനില്നനിനട്ട്  ജനിലയനിചല  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനിചലയുലാം

നഗരപ്രകദശങ്ങളനിചലയുലാം ജനസലാംഖലകേള തമ്മേനിലള്ള അനുപഭാതത്തനിനനുസൃതമഭായനി

നനിര്ണയനിക്കുന  പ്രകേഭാരമുള്ള  രതീതനിയനില്  ചതരചഞടുക്കചപടുന  12  അലാംഗങ്ങള

കൂടനികചര്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

പ്രവര്ത്തനലാം

ജനിലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനി ജനിലയനിചല പഞഭായത്തുകേളുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം

തയഭാറഭാക്കനിയ  പദതനികേള  സലാംകയഭാജനിപനികക്കണതുലാം  ജനിലക്കട്ട്  മുഴുവനുമഭായനി

ഒരു കേരടട്ട് വനികേസന പദതനി തയഭാറഭാകക്കണതുമഭാണട്ട്. കേമ്മേറനി ശനിപഭാര്ശ ചചയ

പ്രകേഭാരമുള്ള വനികേസന പദതനി അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി ചചയര്മഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്

നല്കകേണതഭാണട്ട്.  ജനിലഭാ ആസൂത്രണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഗസറട്ട് വനിജഭാപനലാംവഴെനി

അതതു സമയലാം സര്ക്കഭാര് അതനിനു നല്കേനികയക്കഭാവുന മറ്റു ചുമതലകേളകൂടനി

നനിറകവകറണതുണട്ട്.  കൂടഭാചത,  അലാംഗതീകൃത ജനിലഭാ  ആസൂത്രണ പദതനികേളുചടയുലാം

ജനിലചയ  സലാംബന്ധനിക്കുന  സലാംസഭാന  പദതനികേളുചടയുലാം നടത്തനിപനിചന്റെ  അളവനിലലാം

ഗുണനനിലവഭാരത്തനിലമുള്ള  പുകരഭാഗതനിചയയുലാം  പ്രകതലകേനിചട്ട്, അതനിചന്റെ  ഭഇൗതനികേവുലാം

സഭാമ്പത്തനികേവുമഭായ  ലക്ഷലലാം  നനിറകവറനിയതനിചനയുലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ജനിലഭാ

ആസൂത്രണ കേമ്മേനിറനി കമഭാണനിറര് ചചകയണതുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള

വനിലയനിരുകത്തണതുമഭാണട്ട്.  

(ബനി)   ജനിലയനിചല  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനിചല  ജനിലഭാ  തല ഉകദലഭാഗസന്മഭാര്

കേമ്മേനിറനിയുചട  കജഭായനിന്റെട്ട്  ചസക്രടറനിമഭാരഭാണട്ട്.  ജനിലഭാ  പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്  കേമ്മേനിറനിയുചട

കജഭായനിന്റെട്ട് ചസക്രടറനി (കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന) ആയനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

(സനി)  പഞവതര/വഭാര്ഷനികേ പദതനികേള തയഭാറഭാക്കുനതനിനുമുമ്പഭായനി  ജനിലയുചട
ഒരു  വനികേസന  കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുകേ.  ജനിലയനിചല  തകദ്ദേശസത്വയലാം
ഭരണസഭാപനങ്ങളുചട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  ആസൂത്രണപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കനതൃതത്വലാം
വഹനിക്കുകേ,  കമല്കനഭാടവുലാം നനിരതീക്ഷണവുലാം നടത്തുകേ,  പദതനി രൂപതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തുകേ.  തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കവണ സഹഭായങ്ങള നല്കുകേ
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തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനികേളുലാം  കപ്രഭാജകകേളുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ക്കനുസൃതമഭായഭാണട്ട്  എനറപ്പു  വരുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുകേ,  നനിര്വഹണലാം
കമഭാണനിറര് ചചയ്യുകേ,  പദതനി നനിര്വഹണത്തനിചല തടസങ്ങള ഇടചപടട്ട്  പരനിഹരനിക്കുകേ
തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട്. 

(ഡനി)   സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശൂര്,  വയനഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എനതീ 6  ജനിലകേളനില് ജനിലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനിയുചട സഭാകങതനികേ
ചസക്രകടറനിയറ്റുകേള  ഇതനിനകേലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ഒഴെനിചകേയുള്ള  മറ്റു  ജനിലകേളനില്  ചസക്രകടറനിയറനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
സലലാം നനിര്ണയനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധചപട തര്ക്കലാം നനിലനനില്ക്കുനതനില് നയപരമഭായ
തതീരുമഭാനലാം  ആവശലമഭായതനിനഭാല് ഇതുവചരയഭായനി  ചസക്രകടറനിയറനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില. 

   ആധുനനികേ അറവുശഭാലകേള

78 (2366) ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്  ആധുനനികേ  അറവുശഭാലകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന എചന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ചചയനിരനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  ലകേചക്കഭാണ
നടപടനികേള എചന്തെലഭാലാം ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ)  ആധുനനികേ  അറവുശഭാല  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേളക്കട്ട്  സഭാകങതനികേ
അനുമതനി  നല്കുനതനിനട്ട്  ശുചനിതത്വ  മനിഷചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആധുനനികേ
അറവുശഭാലകേളക്കട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  രണട്ട്  തരലാം  ഡനിചചസനഭാണട്ട്  ശുചനിതത്വ  മനിഷന
രൂപകേല്പന ചചയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  5-10  വലനിയ മൃഗങ്ങചളയുലാം  20  ചചറനിയ മൃഗങ്ങചളയുലാം
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കേശഭാപ്പുചചയ്യുനതനിനുള്ള  ചചടനനി  ചചടപട്ട്  20  വലനിയ  മൃഗങ്ങചളയുലാം  40  ചചറനിയ
മൃഗങ്ങചളയുലാം കേശഭാപ്പുചചയ്യുനതനിനുള്ള മനിനനി ചചടപട്ട് എനനിവയഭാണട്ട് അവ.  ചചടനനി
ചചടപനിനട്ട്  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  50  ചസന്റെട്ട് സലവുലാം മനിനനി ചചടപനിനട്ട്  കുറഞതട്ട് ഒകരക്കര്
സലവുലാം ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.  കറഭാഡട്ട്, ജലലാം, ചചവദലതനി, ദ്രവ മഭാലനിനല സഇൗകേരലവുലാം
ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.

(ബനി)  ആധുനനികേ  അറവുശഭാലകേള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിലൂചട  ചുവചട
പറയുന കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്:

1. അനധനികൃത അറവു ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

2. ആധുനനികേ അറവുശഭാലയനില് ശഭാസതീയമഭായനി കേശഭാപട്ട്  നടത്തനി
ഉയര്ന ഗുണനനിലവഭാരത്തനില് മഭാലാംസലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

3. അറവുമഭാലനിനലലാം ശഭാസതീയമഭായനി സലാംസ്ക്കരനിക്കുകേ.

4. അറവുമഭാലനിനലലാം  ചപഭാതുസലങ്ങളനില്  വലനിചചറനിയുനതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനി
ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗലവുലാം പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണവുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

(സനി)  ആധുനനികേ  അറവുശഭാല  ഇലഭാത്ത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  കപ്രഭാജകട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി  നല്കുന  മുറയട്ട്  ശുചനിതത്വ  മനിഷനനില്നനിനട്ട്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം
പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനില്നനിനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവുലാം  നല്കേനിവരുന.  അറവുശഭാല
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  ധനസഹഭായമഭായനി  40  ലക്ഷലാം  രൂപ വതീതലാം  ചതരചഞടുക്കചപട
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് നല്കുനതനിനഭായനി  500  ലക്ഷലാം രൂപ  2016-17  വര്ഷത്തനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ശുചനിതത്വ മനിഷന മുകഖനയുളള മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പദതനികേളുലാം ആധുനനികേ
ശ്മശഭാനങ്ങളുലാം

79 (2367) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശുചനിതത്വ മനിഷന മുകഖന തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് മഭാലനിനല
സലാംസ്കരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനില് എത്ര തുകേയഭാണട്ട് അനുവദനിചനിരുനതട്ട്;
എത്ര തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ഇതനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;
ഇവയുചട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുലാം തുകേയുലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണത്തനില്  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാത്ത  തകദ്ദേശ
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സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനചമടുത്തനിരുകനഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനുസരനിചട്ട്  എചതഭാചക്ക
സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര എന്തെട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഞഭായത്തുകേളനില് ആധുനനികേ ശ്മശഭാനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനില് എത്ര
തുകേയഭാണട്ട് ശുചനിതത്വ മനിഷന മുകഖന അനുവദനിക്കുനതട്ട്;  എത്ര പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
തുകേ അനുവദനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  ഒനനിലധനികേലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള
കചര്നട്ട് ഇത്തരലാം ആധുനനികേ ശ്മശഭാനങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് പ്രകതലകേ അനുമതനി
നല്കേഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശുചനിതത്വ മനിഷന മുകഖന തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് മഭാലനിനല
സലാംസ്കരണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  2011-12  മുതല്  2015-16  വചര
9262.65  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം അതനില് നനിനട്ട്  8834.24  ലക്ഷലാം രൂപ
പദതനികേളക്കഭായനി  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണട്ട്.   2011-12  മുതല്  2015-16  വചര  580  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം
64  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം ശുചനിതത്വ മനിഷന മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനഭായനി തുകേ
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം അതഭാതട്ട് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട
അനനിവഭാരല ചുമതലയഭാണട്ട്. പദതനികേള നടപഭാക്കഭാത്ത കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  പഞഭായത്തുകേളനില് ആധുനനികേ ശ്മശഭാനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള ഫണട്ട്
അനുവദനിക്കുനതട്ട് പഞഭായത്തട്ട് ഡയറകകററട്ട്  വഴെനിയഭാണട്ട്.  ആധുനനികേ ശ്മശഭാനങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത
ഫണനില്   ഉളചപടുത്തനി  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി  വരുനണട്ട്.   ചപഭാതുശ്മശഭാന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം  കേചണത്തുനതനിനുള്ള  ബുദനിമുട്ടുലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളുചട
എതനിര്പ്പുലാം ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് ഒരു പ്രധഭാന ചവല്ലുവനിളനിയഭായതനിനഭാല് ഒനനിലധനികേലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള കചര്നട്ട് സലാംയുക്തമഭായനി ചപഭാതുശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളക്കട്ട്
മുനഗണന നല്കേനി വരുന.

(ഡനി)  ഒനനിലധനികേലാം പഞഭായത്തുകേള കചര്നട്ട് കജഭായനിന്റെട്ട് കപ്രഭാജകഭായനി ഇത്തരലാം
കപ്രഭാജകകേള  ഏചറടുക്കുനതട്ട്  നനിലവനിചല  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം
അനുവദനതീയമഭാണട്ട്.  

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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മഭാലനിനലസലാംസ്കരണലാം

80 (2368) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിചല വതീഴ്ചകേളമൂലലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ള
ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഗരസഭഭാ  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഉളചപചട  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണത്തനിനട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ബകയഭാഗലഭാസട്ട് യൂണനിറ്റുകേള ഉളചപചട ലജവ മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനഭായനി
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് നല്കുനചതനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേനതീകൃത  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  പ്ലഭാന്റുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  സലലഭലത കുറവുലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളുചട എതനിര്പ്പുമുണഭാകുനതനിനഭാല്
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കുലാം/നഗരസഭകേളക്കുലാം  ആധുനനികേ  മഭാലനിനലസലാംസ്ക്കരണ  പ്ലഭാന്റുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  പരനിമനിതനികേളുണട്ട്.  കമല്  സഭാഹചരലങ്ങളനില്  മഭാലനിനലലാം  ചപഭാതു
സലങ്ങളനില്  കുനകൂടുനതഭായുലാം  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗലപ്രശങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതഭായുലാം
പരഭാതനി ലഭനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജന സലാംസ്ക്കരണത്തനിനഭായനി സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ
നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലലാം ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പദതനിക്കട്ട്
മുനഗണന  നല്കേനി  ചചജവമഭാലനിനലലാം  ഉണഭാകുന  സലത്തുതചന  (വതീടുകേള,
സഭാപനങ്ങള,  ഫഭാറ്റുകേള,  മഭാര്ക്കറ്റുകേള തുടങ്ങനി)  ഉല്പഭാദകേചന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതത്വത്തനില്
കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലാംഗട്ട്/ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പ്ലഭാന്റുകേള  സഭാപനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.
കൂടഭാചത  ചപഭാതു  മഭാലനിനലസലാംസ്ക്കരണ  പ്ലഭാന്റുകേള  ഉള്ള  നഗരസഭകേളനില്  ആയതട്ട്
കുറമറതഭാക്കനി  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചട്ട്  വരുന.
വതീടുകേളനിലലാം  സഭാപനങ്ങളനിലമുണഭാകുന  അചചജവ  മഭാലനിനലലാം  പ്രഭാഥമനികേ  തരലാംതനിരനിവട്ട്
നടത്തനി കശഖരനിക്കുകേയുലാം അവ പുനനഃചലാംക്രമണത്തനിനഭായനി  ചചകേമഭാറുനതനിനട്ട്  മുകന
രണഭാലാംഘട തരലാംതനിരനിവനിനുലാം വൃത്തനിയഭാക്കുനതനിനുമഭായുലാം അതുകപഭാചല ആവശലമഭായ
അളവനില്  ലഭലമഭാകുനതുവചര  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുമുള്ള  ചമറതീരനിയല്  റനിക്കവറനി
ചഫസനിലനിറനി  (MRF)  സഥഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ശുചനിതത്വമനിഷന  മുകഖന  സഭാകങതനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനി  വരുന.  ഒഭാകരഭാ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുമഭായനി  ഗഭാമ
പഞഭായത്തട്ട്,  നഗരസഭകേള തയഭാറഭാക്കനി  നല്കുന കപ്രഭാജകനിനട്ട്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം
അലാംഗതീകൃത സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കേനി വരുന.



156       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂലല 19, 2016

(സനി)  നനിലവനില് ചചജവമഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനട്ട് ഗഭാര്ഹനികേ കേമ്മേന്യൂണനിറനി
തലങ്ങളനില് ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പ്ലഭാന്റുകേള സഭാപനിചട്ട് വരുനണട്ട്.  ഗഭാര്ഹനികേ തലത്തനില്
യൂണനിറട്ട്  കകേഭാസ്റ്റനിചന്റെ  80%  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി  (പരമഭാവധനി  500  രൂപ)യുലാം
ആയതനിചന്റെ  പകുതനി  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപന  സബ്സനിഡനിയഭായുലാം  നല്കേനി
വരുനണട്ട്. കേമ്മേന്യൂണനിറനി തലങ്ങളനിചല ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പ്ലഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
നനിലവനില്  കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കേനി  വരുനണട്ട്.   കേമ്മേന്യൂണനിറനിതല  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്
പ്ലഭാന്റുകേള  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില് യൂണനിറട്ട് കകേഭാസ്റ്റട്ട് പൂര്ണമഭായുലാം, ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് തലങ്ങളനില്
യൂണനിറട്ട്  കകേഭാസ്റ്റനിചന്റെ  75%  (പരമഭാവധനി  35  ലക്ഷലാം  രൂപ)  വചരയുലാം  സര്ക്കഭാര്
സഹഭായമഭായനി നല്കേനി വരുനണട്ട്.  അതുകപഭാചല റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട് അകസഭാസനികയഷനുകേള,
കകേഭാളനനികേള,  സര്ക്കഭാര്  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള,  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള,  സ്കൂളുകേള,
ആശുപത്രനികേള,  കേലലഭാണമണ്ഡപങ്ങള,  ഇറചനികേടകേള എനനിവനിടങ്ങളനില് ബകയഭാഗലഭാസട്ട്
പ്ലഭാന്റുകേളടക്കമുള്ള  ഖരമഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനട്ട്
യൂണനിറട്ട്  നനിരക്കനിചന്റെ  50%  (പരമഭാവധനി  1  ലക്ഷലാം രൂപ)  സര്ക്കഭാര് സഹഭായമഭായനി
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനലാം  മുകഖന  നല്കേനി  വരുനണട്ട്.  ഗഭാര്ഹനികേതല
കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് കപ്രഭാജകനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 75% സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനിയുലാം, 25%  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കുനണട്ട്.  ചപഭാതു
പ്ലഭാന്റെട്ട്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കപ്രഭാജകനിചന്റെ  100%  വചരയുലാം  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന.

 വനനിതകേചള മഭാധലമരലാംഗകത്തക്കട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരഭാനുലാം ചഭാനല്
ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം നടത്തനിയ ചടയനിനനിലാംഗട്ട്

81 (2369) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവകുപനിചന്റെ  സഹകേരണത്തനില്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ചതഭാടനില്പഭാലലാം  സഇൗത്തട്ട് ഏഷലന കകേഭാകളജട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫനിലനിലാംസനിചന്റെ
സഭാകങതനികേ  സഹഭായകത്തഭാചട  കുടുലാംബശതീ  കസ്റ്ററട്ട്  മനിഷന,  വനനിതകേചള  മഭാധലമ
രലാംഗകത്തക്കട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരഭാനുലാം ചഭാനല് ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിച്ചുചകേഭാണട്ട് കുടുലാംബശതീ
പ്രവര്ത്തകേരനില്നനിനലാം എഴുത്തട്ട് പരതീക്ഷയുചടയുലാം അഭനിമുഖത്തനിചന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില്
ജനിലകേളനില്നനിനട്ട് 10 കപര് വതീതലാം ചതരചഞടുക്കചപട 140 കപര്ക്കുള്ള ചടയനിനനിലാംഗട്ട്
ആരലാംഭനിചനിരുനകവഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ചടയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇകപഭാള  നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആയതനിനുള്ള
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനി മുകമ്പഭാടട്ട് ചകേഭാണ്ടുകപഭാവഭാന സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനിശതീലനലാം ആരലാംഭനിചട്ട്  ഒനഭാലാംഘടലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കുടുലാംബശതീ
അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  മഭാധലമരലാംഗത്തട്ട്  സനിപ്റനിലാംഗട്ട്,  ഗകവഷണലാം,  പ്രനി-ചപ്രഭാഡക്ഷന,
കപഭാസ്റ്റട്ട്-ചപ്രഭാഡക്ഷന എനതീ കമഖലകേളനിലലാം കേലഭാമറ,  എഡനിറനിലാംഗട്ട്,  സഇൗണട്ട് റനികക്കഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്
മുതലഭായ  രലാംഗങ്ങളനിലലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കുവഭാന  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  ഒരു  സൂക
സലാംരലാംഭകേ പദതനിയഭാണനിതട്ട്.

(ബനി)  പരനിശതീലനത്തനിചന്റെ ഒനഭാലാംഘടലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിചന്റെ
അവകലഭാകേനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  രണഭാലാംഘടലാം  നടപഭാക്കുനകേഭാരലലാം
തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)   മഭാധലമകമഖലയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങളക്കഭായുളള
സത്വയലാം ചതഭാഴെനില് പദതനിയഭാണട്ട് ചഫയനിലാംശതീ. ഇഇൗ പദതനി മുകഖന മഭാധലമരലാംഗത്തുലാം
കഡഭാകേലചമന്റെറനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലലാം  കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകവശനിക്കുവഭാനുലാം
അതുവഴെനി  ചപ്രഭാഫഷണല്  പരനിശതീലനലാം  കനടുവഭാനുലാം  ചതഭാഴെനില്  കേചണത്തുവഭാനുലാം
കേഴെനിയുലാം.  പരനിശതീലനലാം  സനിദനിചവചര  ഭഭാവനിയനില്   സുസനിരവരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുന
ചതഭാഴെനില് യൂണനിറ്റുകേളഭായനി നനിലനനിര്ത്തനിചക്കഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലലാം അലഭാചതയുമുള്ള
കഡഭാകേലചമകന്റെഷന ഏചറടുത്തട്ട് നടത്തുവഭാന കേഴെനിയുലാം. 

ചചവപനിന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല കേരഭാര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള

82 (2370) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട്  ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  സ്കതീമനിചല  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്
എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.  മുഖഭാന്തെരലാം നടപഭാക്കുന ലവപനിന നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല
ഏചതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് നനിശ്ചനിത കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞനിട്ടുലാം പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കഭാത്തചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ഏചതങനിലലാം കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട് കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  ആര്ചക്കഭാചക്കചയനലാം  എചന്തെഭാചക്ക  കേഭാരണത്തഭാലഭാചണനലാം  അനുമതനി
നല്കേനിയതട്ട് ആചരനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത കേരഭാറുകേഭാരുചണങനില്,
അവര്ചക്കതനിചര  ഏചതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇചലങനില് ഇതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കമല് സൂചനിപനിച പ്രവൃത്തനികേളുമഭായനി ബന്ധചപട എലഭാ കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം
കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   വതീഴ്ചമൂലമല,  പ്രവൃത്തനി  യഥഭാസമയലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതുചകേഭാണഭാണട്ട്  കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് നല്കേനിയതട്ട്.
എറണഭാകുളലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് എകനികേന്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയറഭാണട്ട് കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി
ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് നല്കേനിയതട്ട്.

(സനി)   കേരഭാറുകേഭാരുചട  ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള  വതീഴ്ചമൂലമല പ്രവൃത്തനി  യഥഭാസമയലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാതനിരുനതട്ട്.  ആയതനിനഭാല് കേരഭാറുകേഭാര്ചക്കതനിചര നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിടനില.

ചഭാലക്കുടനി കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് നനിര്മ്മേനിച അനകട്ട് ചകേടനിടത്തനിചല മുറനികേള
കലലലാം ചചയ്യുനതട്ട്

83 (2371) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചഭാലക്കുടനി  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിച അനകട്ട്ചകേടനിടത്തനിചല മുറനികേള
കലലലാം  ചചയട്ട്  നല്കുനതനിനഭായനി  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ  എനലാം ഇചലങനിൽ
ഇതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനിൻകമൽ  അടനിയന്തെരമഭായനി  അനുമതനി
നല്കുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചഭാലക്കുടനി കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് നനിര്മ്മേനിച അനകട്ട് ചകേടനിടത്തനിചല മുറനികേള
കലലലാം  ചചയട്ട്  നല്കുനതനിനഭായനി  ചഭാലക്കൂടനി  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയ
ചചബലഭായട്ട് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനില് ആധുനനികേ രതീതനിയനിലളള ശ്മശഭാനലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

84  (2373)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഏചതലഭാലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭാണട്ട്
ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള്ള ശ്മശഭാനങ്ങളുള്ളചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലത്തനില്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലള്ള  ശ്മശഭാനങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  നടപടനികേള  എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലള്ള ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
നനിലവനില് ആധുനനികേ രതീതനിയനിലള്ള ശ്മശഭാനങ്ങളനില:

(ബനി) 1. ലക്കനിടനി,  കപരൂര്,  അമ്പലപഭാറ,  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവട്ട്  എനതീ  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേള  കചര്നട്ട്  ഗലഭാസട്ട്  ശ്മശഭാനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

2. കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ഗലഭാസട്ട്  ശ്മശഭാനത്തനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുനണട്ട്.

3. ശതീകൃഷ്ണപുരലാം ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് ശ്മശഭാനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 1. ചലക്കനിടനി  കപരൂര്,  അമ്പലപഭാറ,  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവട്ട്  എനതീ
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള  കചര്നട്ട്  62,00,000  രൂപ  (അറുപത്തനി
രണട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ മഭാത്രലാം) വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  1,00,80,000  (ഒരു  കകേഭാടനി
എണ്പതനിനഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം) വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

3. തചനഭാട്ടുകേര ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
ശ്മശഭാന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  സലലാം വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  2   ലക്ഷലാം
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ചകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് തകദ്ദേശഭരണ വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധചപട ആസനി

വനികേസന പദതനികേള

85 (2375) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശ

സത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം ആസനി വനികേസന പദതനിയനിലളചപടുത്തനി ചകേഭായനിലഭാണനി

മണ്ഡലത്തനിചല  ഏചതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എല്.എസട്ട്.ജനി. ഡനി.

ഇ.ഇ.-യുചട ഓഫതീസട്ട്  മുകഖന നടപടനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുനതട്ട്;  ഓകരഭാ  പദതനിയുചടയുലാം

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഏചതലഭാമഭാണട്ട്  അക്രഡനിറഡട്ട്

ഏജനസനിയഭായ ഊരഭാളുങല് ചസഭാലസറനിചയ ചുമതലചപടുത്തനിചക്കഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവഭായതട്ട്;  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിയുചടയുലാം  വനിശദഭാലാംശലാം  വലക്തമഭാക്കനി  ബന്ധചപട

ഉത്തരവുകേളുചട പകേര്പട്ട് സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഊരഭാളുങല്  ചസഭാലസറനിചയ  ചുമതലചപടുത്തനിചക്കഭാണട്ട്  എ.എസട്ട്.

ആയ  കചമകഞരനി  പഞഭായത്തനിചല  കേഭാണനിലകശരനി-പുതുകശരനിതഭാഴെ  കറഭാഡട്ട്

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഇ.ഇ.-യുചട ഓഫതീസനില് ചടണര് കനഭാടനിഫനികക്കഷന നടത്തനിയതട്ട് എന്തെട്ട്

മഭാര്ഗ്ഗകരഖയുചട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ബന്ധചപട ഫയലനിചല  കനഭാടട്ട്  ഫയല്,  കേറന്റെട്ട്  ഫയല് എനനിവയുചട

പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഇതുവചരയുലാം ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേള എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന

കേഴെനിയുലാം എനതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബന്ധലാം (എ) ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) 1. ഭജനമഠലാം  അവനിക്കല്  തടനിയന  പറമ്പനില്  അക്ഷര  മഹഭാവനിഷ

കക്ഷത്രലാം കറഭാഡട്ട്-പകയഭാളനി പഞഭായത്തട്ട്

2. ഇരനിങ്ങല് മൂരഭാടട്ട് പടനിഞഭാചറതുരുത്തനി കറഭാഡട്ട്-പകയഭാളനി പഞഭായത്തട്ട്

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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3. കേഭാഞനിലകശരനി പുതുകശരനിത്തഭാചഴെ കറഭാഡട്ട് -കചമകഞരനി

4. ചതീനലാംപള്ളനി കറഭാഡട്ട്-ചകേഭായനിലഭാണനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി

5. മഭാനനിയഭാടത്തട്ട്  പറമ്പ ചതീരലാംപള്ളനി ചചറനിയ മണകങ്ങഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്-

ചകേഭായനിലഭാണനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി

6. വനിയ്യൂര് ചചലബറനി  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ചമകമ്മേഭാറനിയല്  ഹഭാള ആന്റെട്ട്

ഓഡനികറഭാറനിയലാം-ചകേഭായനിലഭാണനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി

7. ചപരുമഭാള  പുരലാം  ചറയനില്കവ  ചചലന  കറഭാഡട്ട്,  ചചഡകനജട്ട്   -

തനികക്കഭാടനി

8. ചപഭായനില്കേഭാവട്ട്  കക്ഷത്രലാം  ചറയനില്കവ  കസ്റ്റഷന  കറഭാഡട്ട്-

ചചകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവട്ട്

9. ചടലകഫഭാണ് എകട്ട്കചഞട്ട് മഭാണനിക്കത്തനില് കറഭാഡട്ട് -മൂടഭാടനി

10. പരുവട്ടൂര് മുക്കട്ട് നകടരനി കറഭാഡട്ട്-ചകേഭായനിലഭാണനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി

11. കേണലാംക്കണനി തഭാചഴെ കറഭാഡട്ട്-ചകേഭായനിലഭാണനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി

12. കൂമനകത്തഭാടട്ട് ചഡയനികനജട്ട്-ചകേഭായനിലഭാണനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി

13. കേഭാപഭാടട്ട്  ആനചഭാലാം  കേണനി തഭാചഴെ  വനികേഭാസട്ട്  കറഭാഡട്ട്-കചമകഞരനി

(ബന്ധചപട  ഉത്തരവുകേളുചട  പകേര്പ്പുകേള  അനുബന്ധലാം  (ബനി)

ആയനി കചര്ക്കുന.* 

(സനി)  3-3-2016-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1085/2016/തസത്വഭവ  പ്രകേഭാരലാം

ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനിയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  പുതുക്കനി  ഉഇൗരഭാളുങല്  ചസഭാചചസറനിക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്

ചചകേമഭാറനി.  ആയതനിന  പ്രകേഭാരലാം  ചടണര്  പ്രവൃത്തനികേള  നനിര്ത്തനിവചട്ട്  ഉഇൗരഭാളുങല്

ചസഭാചചസറനിക്കട്ട് ചസലക്ഷന കനഭാടതീസട്ട് നല്കുകേയുലാം, കേരഭാര് ഒപനിടുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(Agreement No.EE/LSGD/75/16-17 dated 4-7-2016)

(ഡനി)  അനുബന്ധലാം (സനി) ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ഇ) ഒരു മഭാസത്തനിനകേലാം പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുനതഭാണട്ട്.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

1006/2017
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 കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

86 (2376) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ദഭാരനിദ്രല നനിര്മ്മേഭാര്ജനവുലാം സതീ ശഭാക്തതീകേരണവുലാം ലക്ഷലമനിടട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച  കുടുലാംബശതീയുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷവുലാം  മന്ദതീഭവനിക്ക
ചപടനിരനിക്കുനതഭായ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുടുലാംബശതീയുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം കുടുലാംബശതീയുചട
ആഭനിമുഖലത്തനില്  പുതനിയ  ചതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  പ്രകതലകേ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളവഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന  വനിവനിധ
കക്ഷമപദതനിയുചട  കനഭാ ഡല്  ഏജനസനിയഭായനി  കുടുലാംബശതീചയ  ചുമതലചപടുത്തനി
കുടുലാംബശതീയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം ഊര്ജസത്വലമഭാക്കുവഭാന  എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചമചചപടുത്തുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ. 2016-17 വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറനില് കുടുലാംബശതീയുചട പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളക്കഭായനി  200  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  ബഭാങട്ട്  ലനികങജട്ട്
മുകഖന  വഭായ  എടുത്തവര്ക്കട്ട്  നഭാലട്ട്  ശതമഭാനലാം  നനിരക്കനില്  പലനിശ  സബ്സനിഡനി
നല്കുനതനിനഭായനി 50 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ആശയ പദതനിക്കഭായനി 50 കകേഭാടനി രൂപയുലാം
പ്രകതലകേലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കുടുലാംബശതീ അലാംഗങ്ങളുചട  അഭനിരുചനിക്കുലാം കേഴെനിവനിനുലാം
അനുസൃതമഭായ  ചതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുട്ട് കൂടുതല്  വനനിതകേചള
സലാംരലാംഭകമഖലയനികലയട്ട് ചകേഭാണ്ടു വരുനതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  4  ശതമഭാനലാം
പലനിശയട്ട്  ബഭാങട്ട്  വഭായ  തരചപടുത്തനി  നല്കുനതഭാണട്ട്.   കുടുലാംബശതീ  പ്രവര്ത്തന
മനികേവനിനഭായനി  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  കേര്മ്മേ  പദതനിയുലാം  ആസൂത്രണലാം
ചചയനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ കക്ഷമചപനഷനുകേള ലഭനിക്കുന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കനരനില്
കേണട്ട് ചപനഷന വനിതരണരതീതനി സലാംബന്ധനിച അഭനിപ്രഭായ സര്കവ നടത്തുനതനിനുലാം
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  നനികുതനി  പനിരനിക്കുനതനിനുലാം
കുടുലാംബശതീ  പ്രവര്ത്തകേചര  ചുമതലചപടുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  ഇനനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കുന കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  കനഭാഡല്
ഏജനസനിയഭായനി  കുടുലാംബശതീചയ  ചുമതലചപടുത്തുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്  സഭാദലതകേള
ആരഭായുനതഭാണട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 163

 ഡനിസഭാസ്റ്റര് മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗലാം എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വനിഭഭാഗലാം വതീഴ്ച വരുത്തുനതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

87 (2379) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡനിസഭാസ്റ്റര്  മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേളുചട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട് എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വനിഭഭാഗലാം വതീഴ്ച വരുത്തുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ; ഉചണങനിൽ
ആയതു പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2015-16,  2016-17  കേഭാലയളവനിൽ  നഗരൂര്,  കേനിളനിമഭാനൂര്,  കേരവഭാരലാം,
പഴെയകുനകമ്മേല്,  പുളനിമഭാത്തട്ട് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല ഏചതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട്
കേനിളനിമഭാനൂര്  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  നനിര്വഹണഭാനുമതനിക്കഭായനി  ഇനനി  കേലകര്ക്കട്ട്
അയയ്ക്കുവഭാനുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)  2015-16  കേഭാലയളവനില് എസ്റ്റനികമറട്ട് ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് കേനിളനിമഭാനൂര്
കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  നനിര്വഹണഭാനുമതനിക്കഭായനി  തഭാചഴെപറയുന  പ്രവൃത്തനികേള
ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട് സമര്പനിക്കഭാനുണട്ട്:

1. കേരനിയഭാക്കുഴെനി-തുറനിതലമണ്  കറഭാഡനില്  രജനതീ  മന്ദനിരലാം  വതീട്ടു
പടനിക്കല് മുതല് - പുളനിമഭാത്തട്ട് ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്

2. ചപഭാരുന്തെമണ് കേരനിയഭാക്കുഴെനി-അമ്പലലാംകറഭാഡനില് പഇൗര്ണമനി വതീട്ടു
പടനിക്കല് മുതല് കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗട്ട് പുളനിമഭാത്തട്ട് ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്

3. ലക്ഷലാംവതീടട്ട് - തഭാനനില്വതീടട്ട് കറഭാഡട്ട് - നഗരൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്

4. ചമഭാടലനില്-വനിടനികയഭാടട്ട്-കക്ഷത്രലാം കറഭാഡട്ട്-നഗരൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്

5. പഭാപഭാല-പറകക്കഭാണലാം കറഭാഡട്ട്-പഴെയകുനകമ്മേല് ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്

6. പഞഭായത്തട്ട് ബസട്ട് സ്റ്റഭാന്റെട്ട് - മങഭാടനി കറഭാഡട്ട് - പഴെയ കുനകമ്മേല്
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് 

7. കേരനിമ്പഭാകലഭാടട്ട്-എരുക്കഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് - കേരവഭാരലാം ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്.
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 മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വതീസട്ട് ജതീവനക്കഭാരുചട പനി.എഫട്ട്. പ്രശലാം
പരനിഹരനിക്കല്

88 (2380) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വതീസട്ട് ജതീവനക്കഭാരുചട പനി.എഫട്ട്.  ചക്രഡനിറട്ട്
കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
പനി.എഫട്ട്. തുകേ യഥഭാസമയലാം വരവുവയഭാത്തതനിനഭാല് ജതീവനക്കഭാരുചട അക്കഇൗണനില്
എത്തഭാതനിരനിക്കുനതഭായുള്ള  ആകക്ഷപലാം  പരനിഹരനിക്കുകമഭാ;  ആയതനിനുകവണനി  കേമ്പന്യൂടര്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചഡപന്യൂകടഷനനില്  കപഭായ  ജതീവനക്കഭാരുചട  പനി.എഫട്ട്.  ചചക്കുകേള
യഥഭാസമയലാം  അക്കഇൗണനില്  കചര്ക്കഭാതനിരനിക്കുനകേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗരസഭയനില് പനി.എഫട്ട്.  അഡത്വഭാനസനിനട്ട്  അകപക്ഷനിച
ജതീവനക്കഭാരചന്റെ ഫയല് നമ്പര്  4575/തതീയതനി  6-4-2016  പ്രകേഭാരമുള്ള അകപക്ഷ
പരനിഗണനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  സമപനിചതനിനു
കശഷലാം  നല്കേനിയ  അകപക്ഷകേളനില്  പനി.എഫട്ട്.  അഡത്വഭാനസട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് ആര്ചക്കഭാചക്കയഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; അകപക്ഷകേളനില് അനഭാവശലമഭായ
കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുലാം തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനുലാം ബന്ധചപട ഉകദലഗസര്ക്കട്ട്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇല.  കകേരളത്തനില നഗരസഭകേളനിചല റഗുലര് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ചക്രഡനിറട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനിയനിടനില.  28  നഗരസഭകേളനിചല  കേണനിജന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ചക്രഡനിറട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പനി.എഫട്ട്.  തുകേ  യഥഭാസമയലാം
വരവട്ട്  വയഭാത്തതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  ആകക്ഷപലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്
പരനിഹരനിക്കുവഭാന നഗരകേഭാരല ഡയറകര് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. നഗരസഭകേളനില്
നനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന  കസ്റ്ററട്ട്ചമന്റെനില്  പനി.എഫട്ട്.  ചസക്ഷനനില്നനിനലാം  കനരനിടട്ട്  ഡഭാറഭാ
എനടനി നടത്തുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ കസഭാഫട്ട് ചവയര് നല്കുനതനിനട്ട് ചഎ.ചകേ.എലാം.-ചന
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ചഡപന്യൂകടഷനനില്  തുടരുന  ജതീവനക്കഭാരുചട  ചപ്രഭാവനിഡന്റെട്ട്  വനിഹനിതലാം
ഒടുക്കു വരുത്തുന മുറയട്ട് അതഭാതട്ട് ജതീവനക്കഭാരുചട അക്കഇൗണനില് കചര്ത്തുവരുനണട്ട്.

(സനി) പ്രസ്തുത അകപക്ഷയനികന്മല് വഭായ അനുവദനിക്കഭാതനിരുനതനിനുള്ള വനിശദതീകേരണലാം
തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗരസഭഭാ  ചസക്രടറനികയഭാടട്ട്  നഗരകേഭാരല  വകുപട്ട്  ഡയറകര്
ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത അകപക്ഷ സമര്പനിചതനിനുകശഷലാം സമര്പനിച അകപക്ഷകേളനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ വഭായ അനുവദനിചതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ചപ്രഭാവനിഡന്റെട്ട് ഫണട്ട് അകപക്ഷകേളനില് അനഭാവശലമഭായ കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുലാം
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനുലാം  ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുനതഭാചണനട്ട് നഗരകേഭാരല ഡയറകര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

തതീര്പഭാക്കഭാചത കേനിടക്കുന വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ ചപര്മനിറട്ട് അകപക്ഷകേള

89 (2381) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂമനി  തരലാം  മഭാറലാം  മുതലഭായ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേഭാചത
നനിരഭാകേരനിചകതഭാ  വനിവനിധ  സൂക  പരനികശഭാധനഭാ  നടപടനികേളനിലഭായനി  ചപനഡനിലാംഗട്ട്
ആയനി  നനില്ക്കുനകതഭാ  ആയ  എത്ര  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  ചപര്മനിറട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  ചകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിചല  നഗരസഭകേള  ഉളചപചടയുള്ള
വനിവനിധ  തകദ്ദേശസത്വയലാം  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  തതീര്പഭാകേഭാചത  കേനിടക്കുനചതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഒഭാകരഭാ സഭാപനത്തനിചലയുലാം അകപക്ഷകേരുചട കപരട്ട്,  വനിലഭാസലാം,
കൃഷനിഭവന, വനികലജട്ട് എനനിവ തനിരനിച പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേള നനിരഭാകേരനിക്കഭാകനഭാ അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേഭാതനിരനിക്കഭാകനഭാ
ഉള്ള കേഭാരണങ്ങള പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ചചകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  26  അകപക്ഷകേളുലാം  മൂടഭാടനി
ഗഭാമപഞഭായത്തനില് 36 അകപക്ഷകേളുലാം കചമകഞരനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില് 16 അകപക്ഷകേളുലാം
തതീര്പഭാക്കഭാനുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധലാം  I-ല് കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* ചകേഭായനിലഭാണനി
നഗരസഭയനിചല  ഭൂമനി  തരലാംമഭാറ്റുനതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കുവഭാനനില.  പകയഭാളനി  നഗരസഭയനിചല  തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള
43 അകപക്ഷകേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം II (a) (b) - ല് കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ചചലസനസനിലഭാചത പ്രവര്ത്തനിക്കുന അറവുശഭാലകേള

90  (*T2382)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലലസനസനിലഭാചത  വനിവനിധ  തരലാം  അറവുശഭാലകേള

പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത അറവുശഭാലകേളനില്നനിനലാം ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതുലാം, ചത്തതുലാം,

കരഭാഗബഭാധനിതവുലാം,  വൃത്തനിഹതീനവുമഭായ ആടുമഭാടുകേളുചട മഭാലാംസലാം വനില്ക്കുനതട്ട്  കേഭാരണലാം

മഭാരകേമഭായ കരഭാഗങ്ങള പരക്കുനതഭായ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില്

ഇതനിചനതനിചര എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അമനിത  ലഭാഭലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ആടുമഭാടുകേചള  കുത്തനിചവയട്ട്  നടത്തനി

കൃത്രനിമമഭായനി  തൂക്കലാം  കൂടനി  മഭാലാംസലാം  വനിറട്ട്  ജനങ്ങചള  കരഭാഗനികേളഭാക്കുനതഭായുള്ള

ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഇതനിചനതനിചര

എചന്തെഭാചക്ക നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള ആടുമഭാടുകേളുചട മഭാലാംസലാം ലഭലമഭാക്കഭാന എചന്തെഭാചക്ക

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.  ചചലസനസനിലഭാചത 369 അറവുശഭാലകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനതഭായനി

ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  പരനികശഭാധനയനില്  ഗുരുതരമഭായ  വതീഴ്ച  കേചണത്തനിയ

32  അനധനികൃത അറവുശഭാലകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം ഇതനിനകേലാം നനിര്ത്തനിവയനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  അനധനികൃതമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  അറവുകകേനങ്ങചള

കേചണത്തനി നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണചമനട്ട് പഞഭായത്തു ചഡപന്യൂടനി ഡയറകര്മഭാര്ക്കട്ട്

നല്കേനിയ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  262  കപര്ക്കട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കുകേയുലാം  21  കകേസ്സുകേള

രജനിസ്റ്റര് ചചയ്യുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ഡനി)  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള മഭാലാംസലാം ജനങ്ങളനില് എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി  ആധുനനികേ

സലാംവനിധഭാനമുള്ള അറവുശഭാലകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ശുചനിതത്വമനിഷന  സഭാകങതനികേ

സഹഭായവുലാം  പഞഭായത്തട്ട്  നഗരകേഭാരല  വകുപ്പുകേള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവുലാം

നല്കുന.  ആധുനനികേ  അറവുശഭാലകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം നഗരകേഭാരല വകുപനിനട്ട്  10  കകേഭാടനി രൂപയുലാം പഞഭായത്തട്ട് വകുപനിനട്ട്  5  കകേഭാടനി

രൂപയുലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മൃഗങ്ങളുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ചവററനിനറനി  കഡഭാകര്

ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രമഭാണട്ട് അതനിചന അറവനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല സ്റ്റഭാഫട്ട് പഭാകറണ്

91 (2383) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  പുതുക്കനി

നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനട്ട് എചന്തെങനിലലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  വഭാര്ഡുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുലാം  അതനിനനുസരനിചട്ട്  കജഭാലനിഭഭാരലാം

വര്ധനിചനിട്ടുലാം  ഇകപഭാഴുലാം  പഴെയ  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്തചന  നനിലനനില്ക്കുന  കേഭാരലലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിചല ഒരു നഗരസഭയനിചലയുലാം 5  പഞഭായത്തുകേളനിചലയുലാം

സ്റ്റഭാഫട്ട് പഭാകറണ് എനഭാണട്ട് അവസഭാനലാം പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചചതനലാം അവ കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി

പരനിഷരനിക്കുവഭാന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് സ്റ്റഭാഫട്ട് പഭാകറണ് സലാംബന്ധനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനി

പുതുകക്കണതഭാചണനട്ട്  9-ാം  ശമ്പള കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  ചചയനിരുന.  ഇതനിചന

തുടര്നട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്  ചപര്കഫഭാമനസട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  ഓഫതീസറുലാം  അനചത്ത  പഞഭായത്തട്ട്

ഡയറകറുലാം ഉളചപടുന രണലാംഗ സമനിതനി പഠനലാം നടത്തനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

സമര്പനിചനിരുന.  ഇതനിചന്റെ  ആദലഘടചമന  നനിലയനില്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്

7-2-2013-ചല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  51/2013/തസത്വഭവ.  പ്രകേഭാരലാം  864  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്

ചസക്രടറനി, 990 ക്ലര്ക്കട്ട് തസനികേകേള സൃഷനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  കകേരളത്തനിചല  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  1982-ചല  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്
ആണട്ട്  നനിലവനിലള്ളതട്ട്.  എനഭാല്  1982-നട്ട്  കശഷലാം  അക്കഇൗണന്റെട്ട്,  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
ചസക്രടറനി,  ക്ലര്ക്കട്ട്  തസനികേകേള  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  സ്റ്റഭാഫട്ട്
പഭാകറണ്  സമഗമഭായനി  നഭാളനിതുവചര  പുനര്നനിര്ണയനിചനിടനില.  മലപ്പുറലാം  നഗരസഭയനിചല
സ്റ്റഭാഫട്ട് പഭാകറണ്  അവസഭാനമഭായനി  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് 12-4-1990-ലഭാണട്ട്.
കഗഡട്ട്  ഉയര്ത്തനിയ  നഗരസഭകേളനിചല  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  പുതുക്കനിനനിശ്ചയനിക്കുന
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല അലവനസുകേളുലാം ഓണകററനിയവുലാം
യഭാത്രഭാബത്തയുലാം

92 (2384) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട്  ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല ചതരചഞടുക്കചപട അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
നല്കേനി  വരുന  അലവനസുകേളുലാം  ഓണകററനിയവുലാം  യഭാത്രഭാബത്തയുലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  ചപനഷന അനുവദനിക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധചപട ഏചതങനിലലാം
ഫയല് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മുമ്പനിലകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല പ്രസനിഡന്റുമഭാര്ക്കട്ട് 6,600 രൂപയുലാം ചചവസട്ട്

പ്രസനിഡന്റുമഭാര്ക്കട്ട്  5,300  രൂപയുലാം  സ്റ്റഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ചചയര്മഭാനമഭാര്ക്കട്ട്  4100

രൂപയുലാം അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  3,500  രൂപയുമഭാണട്ട് ഓണകററനിയമഭായനി നല്കേനി വരുനതട്ട്.

കയഭാഗങ്ങളനില്  പചങടുക്കുനതനിനുള്ള  ഹഭാജര്  ബത്തയഭായനി  പ്രസനിഡന്റെട്ട്,  ചചവസട്ട്

പ്രസനിഡന്റെട്ട്, സ്റ്റഭാന്റെനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി ചചയര്മഭാന എനനിവര്ക്കട്ട് 75 രൂപയുലാം (മഭാസപരനിധനി

360  രൂപ)  മറട്ട്  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  60  രൂപയുലാം  (മഭാസപരനിധനി  300  രൂപയുലാം)  ആണട്ട്.

കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേളനിചല  പ്രസനിഡന്റുമഭാര്ക്കട്ട്  7,300  രൂപയുലാം  ചചവസട്ട്

പ്രസനിഡന്റുമഭാര്ക്കട്ട്  6,000  രൂപയുലാം ചചയര്മഭാനമഭാര്ക്കട്ട്  4,400  രൂപയുലാം അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്

3,800  രൂപയുമഭാണട്ട്  ഓണകററനിയമഭായനി  നല്കേനി  വരുനതട്ട്.  കയഭാഗങ്ങളനില്

പചങടുക്കുനതനിനുള്ള  ഹഭാജര്ബത്തയഭായനി  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്,



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 169

ചചവസട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട്, ചചയര്മഭാന എനനിവര്ക്കട്ട് 75 രൂപയുലാം (പരമഭാവധനി 360 രൂപ)

മറട്ട് അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  60  രൂപയുലാം  (പരമഭാവധനി  300  രൂപയുലാം)  ആണട്ട്.  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിചല

ചചയര്മഭാനമഭാര്ക്കട്ട്  7,300  രൂപയുലാം ചഡപന്യൂടനി  ചചയര്മഭാനമഭാര്ക്കട്ട്  6,000  രൂപയുലാം

സ്റ്റഭാന്റെനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി ചചയര്മഭാനമഭാര്ക്കട്ട് 4,400 രൂപയുലാം അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് 3800 രൂപയുമഭാണട്ട്

ഓണകററനിയമഭായനി  നല്കേനി  വരുനതട്ട്.  കയഭാഗങ്ങളനില്  പചങടുക്കുനതനിനുള്ള

ഹഭാജര്ബത്തയഭായനി  ചചയര്മഭാന,  ചഡപന്യൂടനി  ചചയര്മഭാന,  സ്റ്റഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി

ചചയര്മഭാന എനനിവര്ക്കട്ട് 75 രൂപയുലാം (പരമഭാവധനി 360 രൂപ) കേഇൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കട്ട്

60 രൂപയുലാം  (പരമഭാവധനി 300 രൂപയുലാം) ആണട്ട്. കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിചല കമയര്ക്കട്ട്

7,900  രൂപയുലാം  ചഡപന്യൂടനി  കമയര്ക്കട്ട്  6,600  രൂപയുലാം  സ്റ്റഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി

ചചയര്മഭാനമഭാര്ക്കട്ട് 4,700 രൂപയുലാം അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് 4,100 രൂപയുമഭാണട്ട് ഓണകററനിയമഭായനി

നല്കേനിവരുനതട്ട്.  കയഭാഗങ്ങളനില്  പചങടുക്കുനതനിനുള്ള ഹഭാജര്ബത്തയഭായനി   കമയര്,

ചഡപന്യൂടനി  കമയര്,  സ്റ്റഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ചചയര്മഭാന  എനനിവര്ക്കട്ട്  75  രൂപയുലാം

(പരമഭാവധനി  360  രൂപ)  കേഇൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കട്ട്  60  രൂപയുലാം  (പരമഭാവധനി  300

രൂപയുലാം) ആണട്ട്. 1995-ചല കകേരള പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആകട്ട് (ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുള്ള

ഓണകററനിയവുലാം  ബത്തകേളുലാം)  ചടങ്ങള പ്രകേഭാരവുലാം  കകേരള  സര്വതീസട്ട്  ചടങ്ങളനിചല

വലവസയനുസരനിച്ചുലാം  അര്ഹതചപട  നനിരക്കനിലള്ള  യഭാത്രഭാബത്തയ്ക്കുലാം  ദനിനബത്തയ്ക്കുലാം

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കട്ട് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

 ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് മുന അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ചപനഷന

93 (2385) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  മുന  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ചപനഷന  ഏര്ചപടുകത്തണതട്ട്

ആവശലമഭാചണനട്ട് സര്ക്കഭാര് കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  ഇതനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാര്  എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്

ചചയനിട്ടുള്ളതട്ട് എനതറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ &ബനി) ഇഇൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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കക്ഷമചപനഷനുകേള

94  (2386) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപഭാസ്റ്റഭാഫതീസട്ട് വഴെനി വൃദജനങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനിയനിരുന കക്ഷമചപനഷനുകേള
ബഭാങ്കുകേളനിചലത്തനി  വഭാങ്ങണചമനട്ട്  കേഴെനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  വലവസയു
ണഭാക്കനിയതുമൂലലാം വകയഭാധനികേരഭായ ചപനഷനകേഭാര് ബഭാങ്കുകേളനിചലത്തനി കേന്യൂ നനില്ക്കുനതുലാം
ബഭാങ്കുകേള ഇവചര കേന്യൂവനില് നനിര്ത്തനി പതീഡനിപനിക്കുനതുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ  ;
എങനില്  പ്രസ്തുത  ചപനഷനുകേള  കപഭാസ്റ്റഭാഫതീസ് വഴെനി  നല്കേഭാന  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലയളവനില്,  വനിവനിധ
ചതഭാഴെനിലഭാളനി  ചപനഷനുകേളക്കഭായനി  നല്കേനിയ  അകപക്ഷകേളനില്,  തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്തവ
എത്ര വതീതചമനട്ട് തരലാംതനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഭരണചമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള  വനിവനിധ ചപനഷനുകേളനില്
നല്കേഭാനുണഭായനിരുന കുടനിശനികേയുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണട്ട്, മണനി ഓര്ഡര്, കപഭാകസ്റ്റഭാഫതീസട്ട് കസവനിലാംഗ്സട്ട് ബഭാങട്ട്
എനനിവയനില്  ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട്  ചതരചഞടുക്കുന  മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂചടയഭാണട്ട്  കക്ഷമ
ചപനഷനുകേള ഡനി.ബനി.ടനി.  മുഖഭാന്തെരലാം അയയ്ക്കുനതട്ട്.  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണട്ട് മുഖഭാന്തെരലാം
ചപനഷന സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള അനുഭവചപടുനചവന
തരത്തനില് പരഭാതനികേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണട്ട്  ചചകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുനതനിനട്ട്
ബുദനിമുട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  മണനി  ഓര്ഡര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാവുനതഭാണട്ട്.
സഭാമൂഹലകക്ഷമ  ചപനഷനുകേള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  വതീടുകേളനില്  എത്തനിക്കുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  ഫതീല്ഡ്തല
സര്കവ കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തകേര് മുകഖന ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലയളവനില്  2544  കേര്ഷകേ
ചതഭാഴെനിലഭാളനി ചപനഷന അകപക്ഷകേളനികന്മല് നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണട്ട്.

(സനി) 1. ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ 
വഭാര്ദകേലകേഭാല  ചപനഷന - 6,00,39,80,400 രൂപ 
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2. ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ

വനികേലഭാലാംഗ ചപനഷന - 34,76,44,100 രൂപ

3. ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ വനിധവഭാ

ചപനഷന - 2,58,11,86,400 രൂപ

4. 50 വയസ്സുകേഴെനിഞ

അവനിവഭാഹനിതകേളക്കുള്ള ചപനഷന-  12,38,96,000 രൂപ 

5. കേര്ഷകേ ചതഭാഴെനിലഭാളനി ചപനഷന - 41,23,44,000 രൂപ

ആചകേ 9,46,90,50,900 രൂപ

 ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല സ്റ്റഭാഫട്ട് പഭാകറണ്

95 (2387) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  സമയബന്ധനിതമഭായനി

പുതുക്കനിയനിട്ടുകണഭാചയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം

പുതുക്കനിയ സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  നനിലവനില്  വനനിട്ടുകണഭാ  (2015-ചല  വഭാര്ഡട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്)

എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില്  ഇതനിനുകവണനി  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  കേഭാരലങ്ങള

എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) കകേരളത്തനിചല ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് 1982-ചല സ്റ്റഭാഫട്ട് പഭാകറണഭാണട്ട്

നനിലവനിലള്ളതട്ട്.  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  പുതുകക്കണതഭാചണന

9-ാം ശമ്പള കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശചയത്തുടര്നട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്  ചപര്കഫഭാമനസട്ട്  ആഡനിറട്ട്

ആഫതീസര്, പഞഭായത്തട്ട് ഡയറകര് എനനിവര് ഉളചപടുന രണലാംഗ സമനിതനി പഠനലാം

നടത്തുകേയുലാം കമല് കേമ്മേനിറനിയുചട ശനിപഭാര്ശയുചട  അടനിസഭാനത്തനില് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്

864 അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ചസക്രടറനി തസനികേകേളുലാം  990  ക്ലര്ക്കട്ട് തസനികേകേളുലാം സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

സ്റ്റഭാഫട്ട് പഭാകറണ് സമഗമഭായനി നഭാളനിതുവചര പുനര് നനിര്ണയനിചനിടനില.
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ചഎ.എ.ചചവ. പദതനിപ്രകേഭാരലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച വതീടുകേള

96 (2389) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട്  ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഐ.എ.ലവ.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം എത്ര

വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്; എത്ര വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു;

(ബനി)  ഐ.എ.ലവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഴെനിഞ  വര്ഷലാം  അനുവദനിക്കചപട

വതീടുകേളക്കട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപ്പുലാം നല്കകേണ

ധനവനിഹനിതലാം കൃതലമഭായനി നല്കേനിയനിരുകനഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഐ.എ.ലവ.  പദതനി  പനിനവലനിചട്ട്  ആവനിഷ്കരനിച  പനി.എലാം.എ.ലവ.

പദതനിയനില് കകേരളത്തനിനട്ട് അര്ഹമഭായ പരനിഗണന ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഐ.എ.ലവ. പദതനി പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിക്കചപടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം പകുതനി

വഴെനിയനിലഭായ  ഭവനങ്ങളുചട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇന്ദനിരഭാ  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം (2015-16) ആചകേ 59,060 വതീടുകേളഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്. ഇതനില് ആചകേ

14,586 വതീടുകേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി) 2015-16  വര്ഷചത്ത ഇന്ദനിര ആവഭാസട്ട് കയഭാജന സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം

രണഭാലാം ഗഡുവഭായനി എസട്ട്.സനി.പനി.  ഇനത്തനില്  12,77,29,034  രൂപയുലാം  റനി.എസട്ട്.പനി.

ഇനത്തനില്  6,03,80,700  രൂപയുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിക്കഭാനുണട്ട്. ഇന്ദനിര

ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  അനുവദനിച

വതീടുകേളക്കട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അധനികേ ധനസഹഭായമഭായനി 50,000 രൂപ വതീതലാം

വതീചടഭാനനിനട്ട്  നല്കകേണതുണഭായനിരുന.  2012-13  മുതല്  2015-16  വചരയുള്ള

ബഭാദലത പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്  500  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം

ഇതനില് 400 കകേഭാടനി രൂപ മൂനട്ട് ഗഡുക്കളഭായനി റനിലതീസട്ട് ചചയ്യുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്. ഇഇൗ

തുകേ ഗഭാമ വനികേസന കേമ്മേതീഷണകററനില്നനിനലാം ജനിലഭാ ദഭാരനിദ്ര ലഘൂകേരണ വനിഭഭാഗലാം
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കപ്രഭാജകട്ട്  ഡയറകര്മഭാര്വഴെനി  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനിചട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇഇൗ  ഇനത്തനില്  ഇനനി  ബഭാദലതയഭായനി  നനില്ക്കുന  തുകേ

161.88  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  2015-16  വര്ഷലാം  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന  വകുപനില്

നനിനലാം  182.85  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  പടനികേ  വനികേസനവകുപനില്നനിനലാം  93.37  കകേഭാടനി

രൂപയുലാം ധനസഹഭായമഭായനി ലഭനിക്കുവഭാനുണട്ട്.

(സനി)  ഇല.  ഇന്ദനിര  ആവഭാസട്ട്  കയഭാജന  പദതനിക്കട്ട്  പകേരലാം  ആവനിഷ്കരനിച

പനി.എലാം.എ.ചചവ.  (ജനി)  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേന

സര്ക്കഭാര് കകേരളത്തനിനട്ട്  അനുവദനിച വതീടുകേളുചട ഭഇൗതനികേലക്ഷലലാം മുന വര്ഷങ്ങചള

അകപക്ഷനിചട്ട്  വളചര  കുറവഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത  ചപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  വതീടുകേചളഭാനലാം

അനുവദനിചനിട്ടുമനില.

(ഡനി)  ചഎ.എ.ചചവ.  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയനില്  പകുതനി  വഴെനിയനിലഭായ

വതീടുകേളുചട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  അടനിയന്തെര  തുടര്നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭായനി

ജനില/കബഭാക്കട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  വതീടുകേള  സനദ  സലാംഘടനകേളുചട  കൂടനി  സഹഭായത്തഭാല്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഗഭാമവനികേസന വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലള്ള വനിവനിധ തസനികേകേളനികലക്കുള്ള നനിയമനലാം

97 (2390) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമവനികേസന  വകുപനിന  കേതീഴെനില്  ഏചതലഭാലാം  തസനികേകേളനികലക്കുള്ള

പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളചതന അറനിയുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം എത്ര ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് നനിയമനലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട് എനലാം എത്ര ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലണട്ട് എനലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി)  യഥഭാസമയലാം ചപ്രഭാകമഭാഷന നല്കേനി കബഭാക്കട്ട്  ഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുചട

റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  കൂടുതല്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 
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(എ) ജനിലഭാതലത്തനില് നനിലവനിലള്ള റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റുകേള :

1.  തനിരുവനന്തെപുരലാം - വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II

2. ചകേഭാലലാം - വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II, ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട്

3. പത്തനലാംതനിട – വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II
4. ആലപ്പുഴെ – വനി.ഇ.ഒ.  കഗഡട്ട്  - II,  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്,  ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട്,

ചചടപനിസ്റ്റട്ട് 

5. കകേഭാടയലാം - ക്ലഭാര്ക്കട്ട്, ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട്

6. ഇടുക്കനി - ക്ലഭാര്ക്കട്ട്, ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട്

7. എറണഭാകുളലാം - വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II, ക്ലഭാര്ക്കട്ട്, ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട്,
ചചടപനിസ്റ്റട്ട് , ചചഡവര്

8. തൃശ്ശൂര് - വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II

9. പഭാലക്കഭാടട്ട് - വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II, ക്ലഭാര്ക്കട്ട്, ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട്,  
ചചടപനിസ്റ്റട്ട്

10. മലപ്പുറലാം - വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II, ക്ലഭാര്ക്കട്ട്, ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട്, 
ചചടപനിസ്റ്റട്ട്

11. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II

12. വയനഭാടട്ട് - വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II

13. കേണ്ണൂര് - വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II

14. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II

(ബനി) 1. തനിരുവനന്തെപുരലാം - വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II- ഒഴെനിവുകേളുചട എണലാം-
42, നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില.

2. ചകേഭാലലാം  -  വനി.ഇ.ഒ  കഗഡട്ട്  -  II  തസനികേയനില്  47  കപര്ക്കട്ട്
അചചഡത്വസട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 49 ഒഴെനിവുകേള പനി.എസട്ട്.സനി.- ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ചചയതട്ട് ഓഫതീസട്ട്
അറന്റെന്റെട്ട് - 4

3. പത്തനലാംതനിട – വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II – ഒഴെനിവുകേളുചട എണലാം - 55,
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നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ചചയതട്ട് - 53

4. ആലപ്പുഴെ – വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II, ഒഴെനിവുകേളുചട എണലാം - 20,
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ചചയതട്ട് - 0

ക്ലഭാര്ക്കട്ട്,  ഒഴെനിവുകേളുചട  എണലാം  -  3,  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
ചചയതട്ട് - 0

ഓഫതീസട്ട്  അറന്റെന്റെട്ട്,    ഒഴെനിവുകേളുചട  എണലാം  -  4,  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ ചചയതട്ട് - 3

ചചടപനിസ്റ്റട്ട് ഒഴെനിവുകേളുചട എണലാം - 0,  നനിയമനലാം നല്കേനിയതട്ട്  -
3, ശനിപഭാര്ശ ചചയതട്ട് - 0

5. കകേഭാടയലാം - നനിയമനങ്ങള ക്ലഭാര്ക്കട്ട്-2, ചചടപനിസ്റ്റട്ട്-5, ചചഡവര്-
2,  ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട്-4  നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവുകേള ക്ലര്ക്കട്ട്  -1,
ചചടപനിസ്റ്റട്ട് - 1, വനി.ഇ.ഒ -33

6. ഇടുക്കനി -  നനിയമനലാം ഇല. ഒഴെനിവുകേള  ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട്, -1,
വനി.ഇ.ഒ – 56, നനിയമനലാം ഇല.

7. എറണഭാകുളലാം  -  നനിയമനങ്ങള വനി.ഇ.ഒ.  കഗഡട്ട്  -  II  -  153,
ക്ലര്ക്കട്ട്-23,ചചടപനിസ്റ്റട്ട് -3, ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട് - 20, വഭാചട്ട് മഭാന - 1
നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവുകേള ക്ലര്ക്കട്ട് -1,  ചചടപനിസ്റ്റട്ട്-1,  ചചഡവര്-3,
അറന്റെന്റെട്ട്-1

8. തൃശ്ശൂര് - നനിയമനലാം നല്കേനിയതട്ട് - 0, വനി.ഇ.ഒ. തസനികേയനില് 42
ഒഴെനിവുകേള

9. പഭാലക്കഭാടട്ട്  -  വനി.ഇ.ഒ.  കഗഡട്ട്  - II  ഒഴെനിവുകേളുചട എണലാം  -61,
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ചചയതട്ട് -0

ക്ലഭാര്ക്കട്ട്-   ഒഴെനിവുകേളുചട  എണലാം  -1,  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
ചചയതട്ട്- 1

ഓഫതീസട്ട്  അറന്റെന്റെട്ട്  -  ഒഴെനിവുകേളുചട  എണലാം  -16  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ ചചയതട്ട് - 16

ചചടപനിസ്റ്റട്ട് - ഒഴെനിവുകേളുചട എണലാം - 6, നനിയമനലാം നല്കേനിയതട്ട്-
6, ശനിപഭാര്ശ ചചയതട്ട് - 0
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10. മലപ്പുറലാം  -   ക്ലഭാര്ക്കട്ട്  -  ഒഴെനിവുകേളുചട  എണലാം  -  9,ഓഫതീസട്ട്
അറന്റെന്റെട്ട്-7, ചചടപനിസ്റ്റട്ട് -9

11. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  -  നനിയമനലാം  നല്കേനിയതട്ട്-0,  ഒഴെനിവുകേളുചട
എണലാം- 26

12. വയനഭാടട്ട് - ഇല.

13. കേണ്ണൂര്  -  നനിയമനലാം  നല്കേനിയതട്ട്  -0,  വനി.ഇ.ഒ.  കഗഡട്ട്  -  II,
ഒഴെനിവുകേളുചട എണലാം - 33

14. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - വനി.ഇ.ഒ. കഗഡട്ട് - II,  ഒഴെനിവുകേളുചട എണലാം -
7, നനിയമനലാം നടത്തനിയതട്ട് - 0 

(സനി) കബഭാക്കട്ട് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുചട റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനിലനില.

ഗഭാമവനികേസന വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനിലള്ള സലവുലാം ചകേടനിടങ്ങളുലാം

98 (2391) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില്  ഗഭാമവനികേസന  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള
സലത്തുലാം  ചകേടനിടങ്ങളനിലലാം  ഇകപഭാള  ഏചതങനിലലാം  സഭാപനങ്ങകളഭാ  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേകളഭാ പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏചതങനിലലാം പ്രകതലകേ വകുപനിചന്റെ നനിയനണത്തനിലള്ള സഭാപനങ്ങള
പ്രസ്തുത  ചകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാചയനലാം  പ്രസ്തുത  സലവുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് കകേസട്ട് നനിലവനിലകണഭാചയനമുള്ള വസ്തുതകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണവകുപനിനട്ട്  പ്രസ്തുത  സലത്തട്ട്  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാചയനലാം നനിലവനില് ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് തടസമുകണഭാചയനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. കകേരള കസ്റ്ററട്ട് ചചമകനഭാറനിറനി ചവല്ഫയര് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെനിചന്റെ
കേതീഴെനിലള്ള മുസതീലാം യൂത്തട്ട് പരനിശതീലന കകേനവുലാം മൃഗഭാശുപത്രനിയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ഇടക്കുളങ്ങര കദവസത്വവുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ഒരു കകേസട്ട് നനിലവനിലണട്ട്. 

(സനി)  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപനിനട്ട്  പ്രസ്തുത  സലത്തട്ട്  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
അനുമതനി  ലഭനിചനിടനില.  നനിലവനില്  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്
അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതുണട്ട്.
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പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ചചവ. - 2

99 (2392) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ലവ. - 2  പ്രകേഭാരലാം മുനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  (2011-16)

എത്ര  കേനി.മതീ.  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  കകേന  സര്ക്കഭാര്  അനുവഭാദലാം

നല്കേനിയനിരുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ലവ.  -2  പ്രകേഭാരലാം  2011-16  കേഭാലയളവനില്  എത്ര

തുകേയഭാണട്ട്  കകേന സര്ക്കഭാര് ഇതുവചര അനുവദനിചതട്ട്  എനലാം ഫണട്ട് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം ഇചലങനിൽ ആയതനിചന്റെ കേഭാരണവുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ചചവ. - 2 പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് 570 കേനികലഭാമതീറര്

കറഭാഡനിചന്റെ  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  മുന

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കകേന സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി)  പനി.എലാം.ജനി.എസട്ട്.ചചവ. - 2  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് തുകേചയഭാനലാം

അനുവദനിചനിടനില.  കകേന  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിച  കപ്രഭാജകകേളക്കട്ട്  അന്തെനിമമഭായ

അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ തുകേ അനുവദനിക്കുകേയുള.

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതവുലാം ചചലവുലാം

100 (2393) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2011 ചമയട്ട് മുതല് 2016 ചമയട്ട് വചരയുള്ള കേഭാലയളവനിചല തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളുചട  പ്ളഭാന  &  കനഭാണ്  പ്ളഭാന  എനനിവയനിലള്ള  ബഡ്ജറട്ട്

വനിഹനിതത്തനികന്റെയുലാം ചചലവനികന്റെയുലാം വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള കസ്റ്ററട്ട്ചമന്റെട്ട് നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

2011-12 മുതല് 2016-17 വചരയുള്ള ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതലാം.

1006/2017
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(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

ഇനലാം 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

ചപഭാതു
ആവശലഫണട്ട്

659.51 735.26 900.15 1052.68 1119.83 1233.14

കറഭാഡട്ട്
സലാംരക്ഷണ
ഫണട്ട്

506.58 707.13 928.4 1032.45 1171.73 1291.86

കറഭാഡനിതര
സലാംരക്ഷണ
ഫണട്ട്

207.86 331.44 458.59 510 574.49 645.93

വനികേസന
ഫണട്ട്

2554.3 3046.32 3989.05 4912.34 4798.73 5500

അധനികേ
ധനഭാനുമതനി

6.62

ആചകേ തുകേ 3928.25 4826.77 6276.19 7507.47 7664.78 8670.93

പ്ലഭാന  &  കനഭാണ്  പ്ലഭാന  ചചലവട്ട്  സലാംബന്ധനിച  കസ്റ്ററട്ട്ചമന്റെട്ട്  കശഖരനിചട്ട്
നല്കുനതഭാണട്ട്.

മലകയഭാര വനികേസന പദതനി

101 (2394) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹഭാഡ  (HADA)  രൂപതീകേരനിക്കചപടതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  എത്ര
തുകേയ്ക്കുള്ള  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  എനലാം  അവയുചട
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള ലനിസ്റ്റട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റഭാനനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിൽ  നഭാളനിതുവചര  മലകയഭാര  വനികേസന
ഏജനസനിയുചട യഭാചതഭാരു പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില എനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുനതട്ട് ഏതട്ട് വകുപട്ട് മുകഖനയഭാചണനതട്ട്
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  മലകയഭാര  വനികേസന ഏജനസനി രൂപതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവചര
21,705.21  ലക്ഷലാം രൂപയുചട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്. ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  മലകയഭാര  വനികേസന ഏജനസനികേളുചട  പ്രവര്ത്തന
പരനിധനിയനില്  റഭാനനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ഒരു  പഞഭായത്തുലാം  നനിലവനില്
ഉളചപടുനനില. 

(സനി)  ഇതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ആസൂത്രണ  സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല  വകുപട്ട്
മുകഖന സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.

നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന പദതനി

102 (2395) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്  തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  വകുപട്ട്  ആവനിഷരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന  പദതനികേചളുയുലാം
ലഭലമഭാക്കനി വരുന ആനുകൂലലങ്ങചളയുലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

103 (2396) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവുലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  വകുപട്ട്  എനഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിചചതനലാം,  വകുപ്പുവഴെനി
എചന്തെഭാചക്ക  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തനിവരുനചതനലാം,  ഇതനിചന്റെ
കേതീഴെനില് നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകുപട്ട്  ഡയറകകററട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയനലാം,  ജനിലകേള
കതഭാറുലാം ഇവയുചട പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് എന്തെട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനലാം,
വകുപനിചന്റെ ഘടനയടക്കമുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവയട്ട്  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേകളഭാ  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേകളഭാ  ഉകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എചന്തെഭാചക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനവഴെനി  നടപഭാക്കുനതട്ട്;
ഇവയുചട അകപക്ഷയുചട മഭാതൃകേ സഹനിതലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബന്ധലാം ഒനഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില് നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷന രൂപതീകേരനിചനിടനില.
എനഭാല്  നന്യൂനപക്ഷ  വനികേസന  ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
നന്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗങ്ങളുചട  സഭാമൂഹനികേ  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഉനമനത്തനിനുലാം  നന്യൂനപക്ഷങ്ങളനില്  ദുര്ബലരഭായ  ജനവനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  ജതീവനിത
നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തനിചക്കഭാണട്ട്  വരുനതനിനുലാം  ഏറവുലാം  കുറഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില്
വഭായയുലാം  ധനസഹഭായവുലാം  നല്കുകേ  എനതഭാണട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  നന്യൂനപക്ഷ
വനികേസന ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷചന്റെ ലക്ഷലലാം.

(സനി)  കകേരള സലാംസഭാന നന്യൂനപക്ഷ വനികേസന ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
ചഹഡട്ട്  ആഫതീസട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടുലാം  റതീജനിയണല്  ആഫതീസുകേള  എറണഭാകുളലാം,
തനിരുവനന്തെപുരലാം, മലപ്പുറലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനിലമഭാണട്ട്.

(ഡനി) അനുബന്ധലാം രണഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

നന്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവര്ക്കുള്ള ഭവന പദതനി

104 (2397) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവര്ക്കട്ട്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനട്ട് എചന്തെങനിലലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില് പ്രസ്തുത പദതനി  അനുസരനിചട്ട്  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള
അര്ഹതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്  2016 - 17  വര്ഷകത്തയട്ട് എത്ര വതീടുകേളഭാണട്ട് കമല്
പദതനി അനുസരനിചട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളചതനറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 181

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിധവ/വനിവഭാഹകമഭാചനിത/ഉകപക്ഷനിക്കചപട  എനതീ  നന്യൂനപക്ഷ  മത
വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  സതീകേളക്കട്ട്  നനിലവനില്  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണട്ട്.  ഇഇൗ  പദതനി  നന്യൂനപക്ഷ
കക്ഷമവകുപട്ട്  മുകഖനയഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധലാം
ഒനഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) അനുബന്ധലാം രണഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) 2016-17 വര്ഷകത്തക്കട്ട് ടനി പദതനിയനുസരനിചട്ട് വതീടുകേള അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള
ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

പുതനിയ എലാംപഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റുകേള

105 (2398) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന ഹജട്ട്  കേമ്മേനിറനിവഴെനി  ഹജനിനുകപഭാകുന തതീര്തഭാടകേരുചട
സഇൗകേരലഭാര്തലാം കൂടുതല് എലാംപഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റുകേള സലാംസഭാനത്തട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നനിലവനിലണഭായനിരുന  എലാംപഭാര്കക്കഷന  കപഭായനിന്റെട്ട്
നനിലനനിര്ത്തനി ചകേഭാചനിയനില് ഉളചപചട പുതനിയ കകേനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വനിമഭാനത്തഭാവളമഭാണട്ട്  2014  വചര  ഹജനിനുള്ള
എലാംപഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെഭായനി ഉപകയഭാഗനിചനിരുനതട്ട്. എനഭാല് 2015-ല് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില്  അറകുറപണനികേള  നടക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വലനിയ
വനിമഭാനങ്ങള  നനികരഭാധനിക്കുകേയുലാം  ചചറനിയ  വനിമഭാനങ്ങളക്കട്ട്  സമയക്രമകമര്ചപടുത്തുകേയുലാം
ചചയ്തു.  ഇതനിനഭാല്  2015-ചലയുലാം  2016-ചലയുലാം ഹജട്ട് എമ്പഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെട്ട്
ചനടുമ്പഭാകശരനി വനിമഭാനത്തഭാവളമഭാണട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില് വലനിയ
വനിമഭാനങ്ങള ലഭാന്റെട്ട് ചചയ്യുനതനിനട്ട് നനിയമലാം നനിഷര്ഷനിക്കുന സഇൗകേരലലാം നനിലവനിലനിചലനഭാണട്ട്
കകേന  കവലഭാമയഭാന  മനഭാലയത്തനിചന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ഒരു
എമ്പഭാര്കക്കഷന കപഭായനിന്റെഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഹജട്ട് കേര്മ്മേത്തനിനട്ട് കപഭാകുനവര്ക്കട്ട് ചമചചപട സഇൗകേരലങ്ങള

106 (2399) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവുലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്തഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതുമുതല് ഹജട്ട് കേര്മ്മേത്തനിനട്ട് സലാംസഭാന
ഹജട്ട്  കേമ്മേറനി  മുകഖന  എത്ര  അകപക്ഷകേള  നഭാളനിതുവചര  സമര്പനിചനിട്ടുചണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  എത്രകപര്  ഹജട്ട്  പുണലകേര്മ്മേത്തനിനട്ട്
സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം കപഭായനിട്ടുണട്ട്; ജനിലതനിരനിചട്ട് എണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

(സനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  (2011-16)  എത്ര  കപര്  ഹജട്ട്
കേര്മ്മേത്തനിനട്ട് സലാംസഭാനത്തുനനിനട്ട് കപഭായനിട്ടുണട്ട്; ജനിലതനിരനിചട്ട് എണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ഇനത്തനില്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  ചചലവഴെനിച  തുകേയുചട  വര്ഷലാം
തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഹ ജട്ട്  പുണലകേര്മ്മേത്തനിനട്ട്  കപഭാകുനവര്ക്കട്ട്  കൂടുതല്  ചമചചപട
സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം സലാംസഭാന ഹജട്ട് കേമ്മേനിറനി
മുകഖന ഹജനിനുള്ള അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുകേകയഭാ സത്വതീകേരനിക്കുകേകയഭാ ചചയനിടനില.

(ബനി)  പ്രസസ്തുത കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം  ആരുലാം തചന ഹജട്ട്
കേര്മ്മേത്തനിനട്ട് കപഭായനിടനില.

(സനി)  ഹജനിനട്ട്  ചതരചഞടുക്കചപടവരുചട  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള  ലനിസ്റ്റട്ട്  ചുവചട
കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

ജനില
ഹജട്ട് തതീര്തഭാടകേരുചട എണലാം

2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 ആലപ്പുഴെ 143 164 113 102 128

2 എറണഭാകുളലാം 582 468 386 409 765

3 ഇടുക്കനി 107 96 70 64 92

4 കേണ്ണൂര് 1136 1235 779 824 1215
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

5 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 674 632 484 459 882

6 ചകേഭാലലാം 210 173 180 132 211

7 കകേഭാടയലാം 139 111 122 82 181

8 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 2713 2712 1668 1864 3129

9 മലപ്പുറലാം 1828 1858 1425 1459 2284

10 പഭാലക്കഭാടട്ട് 218 272 254 242 390

11 പത്തനലാംതനിട 39 29 25 25 40

12 തനിരുവനന്തെപുരലാം 175 128 161 156 175

13 തൃശ്ശൂര് 128 129 112 108 138

14 വയനഭാടട്ട് 354 391 275 295 314

ആചകേ 8446 8398 60 54 6221 9944

(ഡനി)  ഹഭാജനിമഭാരുചട  യഭാത്രഭാചചലവനിനത്തനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഫണട്ട്
അനുവദനിക്കഭാറനില.  ഹജട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ഓഫതീസട്ട്  ആവശലങ്ങളക്കുലാം  എസ്റ്റഭാബനിചഷ്മെന്റെട്ട്
ആവശലങ്ങളക്കുമഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഗഭാന്റെട്ട്  അനുവദനിക്കഭാറുള്ളതട്ട്.  ഇഇൗ
ഇനത്തനില് കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച തുകേ തഭാചഴെ കേഭാണനിച പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

1. 2011 - 41,37,000 രൂപ

2. 2012 - 40,69,000 രൂപ

3. 2013 - 82,73,000 രൂപ

4. 2014 - 92,57,000 രൂപ

5. 2015 -   89,12,000 രൂപ

(ഇ)  ഇഇൗ വര്ഷലാം ഹജനിനട്ട് കപഭാകുന ഓകരഭാ  200  ഹഭാജനിമഭാരുചടയുലാം  കൂചട
ഒരു ഹജട്ട് കവഭാളന്റെനിയചറ വതീതലാം സഇൗദനിയനികലക്കയയ്ക്കുനണട്ട്. കൂടഭാചത ഇഇൗ വര്ഷലാം
ചനടുമ്പഭാകശരനിയനിചല ഹജട്ട് കേലഭാമ്പട്ട് വളചര വനിപുലമഭായ രതീതനിയനില് നടത്തുനതനിനുള്ള
സജതീകേരണങ്ങള  നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  2016  ആഗസ്റ്റട്ട്  21-നട്ട്
സലാംസഭാന ഹജട്ട് കേലഭാമ്പട്ട് ചനടുമ്പഭാകശരനി വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനടുത്തട്ട് ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
22-നട്ട്  ആദല  ഹജട്ട്  വനിമഭാനലാം  സഇൗദനിയനികലക്കട്ട്  പുറചപടുകേയുലാം  ചചയത്തക്ക
രതീതനിയനിലഭാണട്ട് സജതീകേരണങ്ങള നടനവരുനതട്ട്. 
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 മഭാരനിചചടലാം കബഭാര്ഡട്ട്

107 (2400) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനചസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് മഭാരനിലടലാം കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് ഭരണതലത്തനില് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇല.  തുറമുഖവകുപട്ട്,  കകേരളഭാ  മഭാരനിലടലാം  ചസഭാചചസറനി,  കകേരളഭാ  കസ്റ്ററട്ട്
മഭാരനിലടലാം ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന എനനിവ ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചുചകേഭാണട്ട് സലാംസഭാന
മഭാരനിലടലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  ബനില്  17-12-2014-നട്ട്  കകേരള
നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനി രഭാഷ്ട്രപതനിയുചട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി അയചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തന  പരനിപഭാലനലാം,
പരനിരക്ഷ  തുടങ്ങനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനില്  ഇന്തെലന  തുറമുഖചടങ്ങളമൂലലാം
നനിക്ഷനിപ്തമഭായ  കേര്ത്തവലങ്ങള,  കേപല്  മനഭാലയത്തനിചന്റെയുലാം  കേപല്  ഗതഭാഗത
വകുപനിചന്റെയുലാം മറ്റുലാം നനിയമങ്ങള നടപനിലഭാക്കല്, വനിവനിധതരത്തനിലള്ള ജലവഭാഹനങ്ങളനിചല
ജതീവനക്കഭാരുചട കയഭാഗലത നനിര്ണയനിചട്ട്  പരനിശതീലനവുലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  നല്കേല്,
വഭാണനിജലവുലാം  നനിയമപരവുമഭായ  ചുമതലകേള  നനിര്വഹനിക്കല്  എനനിവ  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേചളയുലാം  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങചളയുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട് മഭാരനിലടലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.  തുറമുഖങ്ങളുചട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം തതീരകദശ സുരക്ഷയുലാം ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന സലാംസഭാന
മഭാരനിലടലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  സഭാദലമഭാകുലാം.  ഇതനിനഭായനി  ഇന്തെലന  കനവനി,  തതീരകദശ
സലാംരക്ഷണകസന  തുടങ്ങനിയവയുചട  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  മഭാരനിചചടലാം  കബഭാര്ഡനില്
ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) തുറമുഖവകുപട്ട്, കകേരള മഭാരനിലടലാം ചസഭാലസറനി, കകേരളഭാ കസ്റ്ററട്ട് മഭാരനിലടലാം
ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന എനനിവ ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചുചകേഭാണട്ട് സലാംസഭാന മഭാരനിലടലാം
കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  ബനിലട്ട് എ്ല  17-12-2014-നട്ട്  കകേരള  നനിയമസഭ
പഭാസഭാക്കനി രഭാഷ്ട്രപതനിയുചട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി അയചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

വനിഴെനിഞലാം തുറമുഖ പദതനി

108 (2401) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) തമനിഴ് നഭാടട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കുളചല്-ഇനയലാം പദതനിക്കട്ട് കകേന സര്ക്കഭാര്
തതത്വത്തനില് അനുമതനി നല്കേനിയകേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കുളചല്-ഇനയലാം തുറമുഖലാം വരുനതനിനഭാല് വനിഴെനിഞലാം പദതനി സഭാമ്പത്തനികേ
ലഭാഭമുണഭാക്കഭാന  ഇടയനിചലനട്ട്  കേണട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുചട  കേണ്കസഭാര്ഷലലാം  പനിനമഭാറഭാന
കപഭാകുനചവനകേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിഴെനിഞലാം പദതനിക്കട്ട്  കേനിടഭാചത  കപഭായ കകേന ആനുകൂലലലാം  ഇനയലാം
പദതനിക്കട്ട് കകേനലാം പ്രഖലഭാപനിചകേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കുളചല്-ഇനയലാം പദതനിക്കട്ട് കകേന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ആദലഘടത്തനിചല
വഭാഗഭാനലാം 6,000 കകേഭാടനി രൂപയഭാചണനട്ട് മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) വനിഴെനിഞലാം പദതനി നടപഭാക്കുന അദഭാനനി ഗ്രൂപനിനട്ട് കകേന സഹഭായലാം 200
കകേഭാടനി  (ഇരൂനൂറട്ട്)  യഭാചണനതനിനഭാല്  ഈ  തുകേ  കൂടനി  കേനിടഭാന  കകേനത്തനില്
സമ്മേര്ദ്ദേലാം ചചലത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

(സനി&ഡനി) ഉണട്ട്. 

(ഇ)  കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വയബനിലനിറനി ഗലഭാപട്ട് ഫണനിലാംഗട്ട് സ്കതീമനില് തതത്വത്തനില്
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച വനിഴെനിഞലാം പദതനിക്കഭായനി അദഭാനനി ഗ്രൂപനിനട്ട് ലഭനിക്കുന കകേന
സഹഭായലാം  817.8  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി നനിജചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത സ്കതീമനില് തുകേ
കൂടനിക്കനിട്ടുകേ സഭാധലമല.
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വനിഴെനിഞലാം തുറമുഖ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

109 (2402) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിഴെനിഞലാം  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിക്കട്ട്  അദഭാനനി  ഗ്രൂപ്പുമഭായനി
ഉണഭാക്കനിയ മുന സര്ക്കഭാരനിചനറ ഉടമ്പടനി  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഇചലങനില് എന്തുചകേഭാണഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലളള കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി വനിട്ടുചകേഭാടുക്കുന കകേരള സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അതനികനറതഭായ  നലഭായമഭായ  ലഭാഭ  വനിഹനിതലാം  ലഭനിയ്ക്കുകേയനില  എന
ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനഭാ വനികധയമഭാക്കഭാന തയഭാറുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിഴെനിഞലാം തുറമുഖ പദതനിക്കഭായനി  ഉണഭാക്കനിയ ഉടമ്പടനിയനികന്മല് ചനില
ആശങകേളുലാം പരഭാതനികേളുലാം ഉനയനിക്കചപടനിട്ടുണട്ട്. പദതനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് തടസലാം
വരഭാത്തവനിധലാം സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ തഭാല്പരലലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുചകേഭാണട്ട് കേരഭാര് നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവുനതഭാണട്ട്.

വനിഴെനിഞലാം രഭാജലഭാന്തെര തുറമുഖലാം

110 (2403) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിഴെനിഞലാം രഭാജലഭാന്തെര തുറമുഖവുമഭായനി ബന്ധചപട ചറയനില്കവ ലലനനിനു
കവണനി സലലാം ഏചറടുക്കുനകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് സലലാം ഏചറടുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി ഏതുവചരയഭായനി എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാചയങനില് സലലാം എകപഭാള ഏചറടുക്കുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിഴെനിഞലാം  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  അദഭാനനി
വനിഴെനിഞലാം കപഭാര്ടട്ട് ചചപ്രവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് എന കേമ്പനനിയുമഭായനി ഏര്ചപടനിട്ടുള്ള കേരഭാര്
പ്രകേഭാരലാം  ഫനിനഭാനഷലല്  കക്ലഭാഷര്  തതീയതനി  (കമയട്ട്  2016)  മുതല് രണ്ടുവര്ഷത്തനിനകേലാം
ചറയനില്ചവ ലലനനിനുകവണനി സലലാം ഏചറടുകക്കണതുണട്ട്.
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(ബനി&സനി)  സലലാം  ഏചറടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനു
മുമ്പട്ട്  തുറമുഖ  ചറയനില്പഭാതയുചട  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടനിനട്ട്  കകേന  ചറയനില്
മനഭാലയത്തനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനകടണതുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ചറയനില്പഭാതയുചട
കേരടട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  'RVNL'  മുഖഭാന്തെനിരലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിഴെനിഞലാം
പദതനി  പ്രകദശത്തുനനിനലാം  ആരലാംഭനിചട്ട്  നനിലവനിലള്ള  കനമലാം  ചറയനില്കവ
കസ്റ്റഷനനികലയട്ട്  കയഭാജനിപനിക്കുന  തരത്തനിലഭാണട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  'RVNL'
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എനഭാല്  'Y'  കേണക്ഷന  മുഖഭാന്തെനിരലാം  പ്രസ്തുത  തുറമുഖ
ചറയനില്പഭാതചയ  ബഭാലരഭാമപുരലാം  ഭഭാഗകത്തക്കട്ട്  ബന്ധനിപനിക്കണചമനട്ട്  സകതണ്
ചറയനില്കവ  ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനനിചട  കകേന  ഷനിപനിലാംഗട്ട്  മനഭാലയവുമഭായനി
2016 ചഫബ്രുവരനി 8-നട്ട് കചര്ന കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്, കകേന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഭാഗര്മഭാല പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി കകേന സര്ക്കഭാര് സഹഭായകത്തഭാചട
പ്രസ്തുത ചറയനില്പഭാത നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  സഭാഗര്മഭാല പദതനികേളക്കനുസൃതമഭായനി
കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  'RVNL'  മുഖഭാന്തെനിരലാം
എടുത്തുവരുന. കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടനില് കകേന ഷനിപനിലാംഗട്ട് മനഭാലയത്തനിചന്റെയുലാം കകേന
ചറയനില്  മനഭാലയത്തനിചന്റെയുലാം  അനുമതനി  ലഭലമഭായഭാകല  സലലാം  ഏചറടുക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാളവഭാനഭാകൂ.

കുളചല് തുറമുഖലാം, വനിഴെനിഞലാം തുറമുഖചത്ത ബഭാധനിക്കുചമന വനിലയനിരുത്തല്

111 (2404) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേനഭാനുമതനി  ലഭനിച്ചുചവനട്ട്  അറനിയുവഭാന  കേഴെനിഞ  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിചല
കുളചല് തുറമുഖലാം,  വനിഴെനിഞലാം തുറമുഖചത്ത ഏചതലഭാലാം തരത്തനില് സഭാമ്പത്തനികേവുലാം
സഭാമൂഹനികേമഭായുലാം  ബഭാധനിയ്ക്കുചമനട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേനമനനി സഭ തതീരുമഭാനലാം വനിശദമഭാക്കനി  2016  ജൂചചല  5-ാം
തതീയതനി  കകേന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പ്രസട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  ബന്യൂകറഭാ  പുറത്തനിറക്കനിയ
കുറുപനില്  ഇനയലാം  തുറമുഖ  പദതനിക്കഭായനി  ഒരു  പ്രകതലകേ  ഉകദ്ദേശല  കേമ്പനനി
രൂപതീകേരനിക്കുചമനലാം ആ കേമ്പനനിയനില്  കമജര്  തുറമുഖങ്ങളഭായ ചചലന,  കപഭാര്ടട്ട്  ടസ്റ്റട്ട്,
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വനി.ഒ.സനി.  കപഭാര്ടട്ട്  ടസ്റ്റട്ട്  (തൂത്തുക്കുടനി),  കേഭാമരഭാജര്  കപഭാര്ടട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  (എണ്ണൂര്)
എനനിവയുചട  ഓഹരനി  പങഭാളനിത്തമുണഭാകുചമനലാം  സൂചനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിഴെനിഞലാം
തതീരത്തട്ട്  നനിനട്ട്  കകേവലലാം  30  കേനികലഭാ  മതീറര്  ദൂരത്തുള്ള  ഇനയലാം  തുറമുഖത്തനിചന്റെ
ആവനിര്ഭഭാവലാം നടത്തനിപ്പുഘടത്തനില് തുറമുഖങ്ങള തമ്മേനിലള്ള ശക്തമഭായ മതരത്തനിനട്ട്
വഴെനിചയഭാരുക്കുലാം.  ഇതട്ട്  രണട്ട്  പദതനികേളുചടയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായ  സഭാധലതകേചള
(Financial viability)  സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാനുലാം സഭാധലതയുണട്ട്.

(ബനി)  സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ബഹു. പ്രധഭാനമനനിയുചട  ശദ ക്ഷണനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ഇതനിനകേലാം കേത്തട്ട് അയചനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-കകേഭാടനിക്കുളലാം-കബക്കല് തതീരകദശ കമഖലയനില് മതലബന്ധന
തുറമുഖലാം

112 (2405) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബന്ധനവുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവുലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-കകേഭാടനിക്കുളലാം-കബക്കല്  തതീരകദശ  കമഖലയനില്  മതല
ബന്ധന തുറമുഖലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലലാം ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധനിചട്ട്  സഭാധലതഭാ
റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിചന്റെ ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി എത്ര ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്
കവണനി  വരുനതട്ട്;  ആയതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇചലങനില് ഗകവഷണത്തനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി അനുവദനിക്കുന വനിഷയലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല കകേഭാടനിക്കുളത്തട്ട് മതലബന്ധന തുറമുഖലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള അകനത്വഷണ ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ 60 ലക്ഷലാം രൂപ അടങല് തുകേ സലാംബന്ധനിച എസ്റ്റനികമറട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്
വരുന.

 തുറമുഖങ്ങള ബന്ധനിപനിക്കുന പ്രതനിവഭാര ചരക്കട്ട് കേപല് സര്വതീസട്ട്
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113 (2406) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനചസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തുറമുഖങ്ങള  ബന്ധനിപനിചട്ട്  പ്രതനിവഭാര  ചരക്കട്ട്  കേപല്
സര്വതീസട്ട് നടത്തുനതനിനട്ട് കേര്മ്മേ പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് ഭരണതലത്തനില് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തുറമുഖങ്ങള  ബന്ധനിപനിചട്ട്  പ്രതനിവഭാര  ചരക്കട്ട്
കേപല്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനതനിനട്ട്  കേര്മ്മേ  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിടനില.  എനഭാല്
നനിലവനില്  കറഭാഡട്ട്/ചറയനില്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന  ചരക്കുകേള
കകേരളത്തനിചല ചചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങളനികലക്കട്ട്  മഭാറഭാനഭായനി  കകേരള തതീരകദശ കേപല്
ഗതഭാഗത പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി ഡനികലഭായനിറട്ട് എന കേണ്സളടനസനി
ഒരു  കേര്മ്മേ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്  കറഭാഡ് വഴെനിയുള്ള  ചരക്കട്ട്
ഗതഭാഗതലാംമൂലമുണഭാകുന തനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുകേ,  കറഭാഡ് വഴെനിയുള്ള ചരക്കട്ട്  നതീക്കത്തനിചന്റെ
ഉയര്ന  ചചലവട്ട്  കുറയ്ക്കുകേ,  അന്തെരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണലാം,  അപകേടങ്ങള  എനനിവ
കുറയ്ക്കുകേ എനനിവയഭാണട്ട് തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗത പദതനിയനിലൂചട ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
2020-ഓചട  കറഭാഡട്ട്/ചറയനില്  മഭാര്ഗ്ഗമുള്ള  ചരക്കട്ട്  നതീക്കത്തനിചന്റെ  40  ശതമഭാനവുലാം
2030-ഓചട  50  ശതമഭാനവുലാം തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗതലാം വഴെനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഇഇൗ
പദതനിയനിലൂചട  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  തതീരകദശ  കേപല്  ഗതഭാഗത  പദതനിയുചട
നടത്തനിപനിനഭായനി  ചമകസഴട്ട്  ഡനികലഭായനിറട്ട്  എന  കേണ്സളടനസനി  തയഭാറഭാക്കനിയ
കേര്മ്മേപദതനി സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത പദതനിയുചട സലാംസഭാനതല
ഉദ്ഘഭാടനലാം  9-11-2013-നട്ട്  ചകേഭാലലാം   തുറമുഖത്തുവചട്ട്  നടത്തുകേയുലാം  ചചയ്തു.  ആദല
ഘടത്തനില്  ചകേഭാലലാം,  അഴെതീക്കല്,  വനിഴെനിഞലാം,  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  കബപ്പൂര്  എനതീ
തുറമുഖങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇഇൗ  പദതനി  വടക്കന
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കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  വലഭാപനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  30-10-2014-നട്ട്  അഴെതീക്കല്
തുറമുഖത്തട്ട്  കേചണയ്നര്  ചരക്കട്ട്  നതീക്കലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന  ചരക്കുകേളക്കട്ട്  ടണനിനട്ട്  ഒരു  കേനികലഭാമതീററനിനട്ട്  ഒരു  രൂപ
നനിരക്കനിലലാം യഭാത്രക്കഭാരനട്ട് ഒരു കേനികലഭാമതീററനിനട്ട് ഒരു രൂപ നനിരക്കനിലലാം ഇനചസന്റെതീവട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  തതീരകദശ കേപല് ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട് സഹഭായകേമഭാകുന രതീതനിയനില്
കേപല് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുനകേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ചചറുകേനിട  തുറമുഖങ്ങളനിചല
ചഭാനലനിചന്റെയുലാം  കബസനിചന്റെയുലാം  ആഴെലാം  കൂട്ടുനതനിനഭായനി  29  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്
മുടക്കനില്   കേടര്സക്ഷന  ഡഡ്ജര്  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേചണയ്നറുകേള  ചചകേകേഭാരലലാം
ചചയ്യുനതനിനഭായനി കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തനില് ചക്രയനിന വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. കേചണയ്നര് നതീക്കലാം
ചചയ്യുനതനിനുലാം  യഭാര്ഡനില്  അടുക്കനിവയ്ക്കുനതനിനുമഭായനി  ഒരു  കേചണയ്നര്  കഫഭാര്ക്കട്ട്
ലനിഫട്ട്,  ചകേഭാലലാം  തുറമുഖത്തട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചകേഭാലലാം,  അഴെതീക്കല്,  വനിഴെനിഞലാം,
കബപ്പൂര്  എനതീ  തുറമുഖങ്ങളനില്  കേചണയ്നര്  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുനതനിനട്ട്  റതീചട്ട്
സ്റ്റഭാക്കറുകേള വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. കേപല് വഭാര്ഫനില് അടുപനിക്കുനതനിനുലാം വലനിച്ചുമഭാറ്റുനതനിനുമഭായനി
ചകേഭാലലാം,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖങ്ങളനില്  ടഗ്ഗുകേള  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കവയ്ബനിഡ്ജനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം ചകേഭാലലാം,  കബപ്പൂര്,  അഴെതീക്കല് തുറമുഖങ്ങളനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ചകേഭാലത്തട്ട് ഇ.ഡനി.ചഎ. സഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. സുരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ചകേഭാലലാം, കബപ്പൂര് തുറമുഖങ്ങളനില് സനി.സനി.ടനി.വനി. കേലഭാമറകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  അഴെതീക്കല് തുറമുഖങ്ങളനില് ചരക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  നബഭാര്ഡട്ട്
സഹഭായകത്തഭാചടയുള്ള കഗഭാഡഇൗണുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനണട്ട്.

 ചചപതൃകേ നനിര്മ്മേനിതനികേളുചട സലാംരക്ഷണവുലാം നവതീകേരണവുലാം

114 (2407) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത പ്രധഭാന ചകേഭാടഭാരങ്ങളുചട സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം ലപതൃകേ
നനിര്മ്മേനിതനികേളുചട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  കേര്മ്മേപദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിരനി

ക്കുനചതനട്ട്  വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് ഭരണതലത്തനില് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള

ലകേചക്കഭാണനിട്ടുചണന വനിവരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചരനിത്രപരവുലാം ചചപതൃകേ പ്രധഭാനലമുള്ളതുലാം  100  വര്ഷത്തനില് കുറയഭാചത

കേഭാലപഴെക്കമുള്ളതുമഭായ ചകേടനിടങ്ങചള  1968-ചല കകേരള പ്രഭാചതീന സ്മഭാരകേ പുരഭാവസ്തു

സകങത  പുരഭാവശനിഷ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പുരഭാവസ്തുവകുപട്ട്  ഏചറടുത്തട്ട്  സലാംരക്ഷനിത

സ്മഭാരകേമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചട്ട്  ഇവയട്ട്  ആവശലമഭായ  സലാംരക്ഷണ  കജഭാലനികേള  ചചയ്തു

കപഭാരുന.  ചചപതൃകേ  ചകേടനിടങ്ങളുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  ഒരു  കേര്മ്മേ

പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.  പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനിലള്ള ഹനില്പഭാലസട്ട്

മന്യൂസനിയലാം,  കകേഭായനിക്കല്  ചകേഭാടഭാരലാം,  പഴെശനിരഭാജഭാ  മന്യൂസനിയലാം  എനനിവനിടങ്ങളനില്

കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട നവതീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  കൂടഭാചത  മറട്ട്  വകുപ്പുകേളുചട  അധതീനതയനിലള്ള

ചചപതൃകേ  മന്ദനിരങ്ങളക്കട്ട്  ബന്ധചപട  വകുപ്പുകേളുചട  അഭലര്തന  പ്രകേഭാരലാം

ആവശലമഭായ സലാംരക്ഷണ പണനികേള പുരഭാവസ്തു വകുപട്ട് ചചയ്തുകപഭാരുന.  ചചപതൃകേ

മന്ദനിരങ്ങളുചട സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെ

കേതീഴെനില് ആര്ടട്ട് ആന്റെട്ട് ചഹറനികറജട്ട് കേമ്മേതീഷന പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  ഒരു കദശത്തനിചന്റെ തനതട്ട് സലാംസ്കഭാരവുമഭായനി ബന്ധചപട ചചപതൃകേ

കശഷനിപ്പുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുകേചയനതട്ട് ആ കദശത്തനിചന്റെ തചന ആവശലകേതയഭാണട്ട്.

കൂടഭാചത വരുലാം തലമുറയട്ട് പൂര്വനികേചരക്കുറനിചട്ട് അഭനിമഭാനനിക്കുനതനിനുലാം മനസനിലഭാക്കുനതനിനുമുള്ള

അവസരവുലാം ചചപതൃകേ നനിര്മ്മേനിതനികേള സലാംരക്ഷനിക്കുനതട്ട് മുകഖന ലഭനിക്കുലാം.  പുരഭാവസ്തു

വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനിലള്ള തൃപ്പൂണനിത്തുറ ഹനില് പഭാലസട്ട് മന്യൂസനിയലാം, കകേഭായനിക്കല്

ചകേഭാടഭാരലാം,  പഴെശനിരഭാജഭാ  മന്യൂസനിയലാം  എനനിവയുചട  സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് മന്യൂസനിയലാം സജതീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായ  കകേരളലാം  മന്യൂസനിയലാംവഴെനിയഭാണട്ട്.

പുരഭാവസ്തു  വകുപനിചന്റെ  സലാംരക്ഷനിതസ്മഭാരകേമലഭാത്ത  ചചപതൃകേ  ചകേടനിടങ്ങളുചടയുലാം

കമഖലകേളുചടയുലാം കേചണത്തല് മറട്ട് അനുബന്ധ നടപടനികേള എനനിവ ആര്ടട്ട് ആന്റെട്ട്

ചഹറനികറജട്ട് കേമ്മേതീഷന മുഖഭാന്തെരലാം നടനവരുന.
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ശങര് കദശതീയ മന്യൂസനിയലാം, കൃഷ്ണപുരലാം ചകേഭാടഭാരലാം എനനിവനിടങ്ങളനികലക്കുള്ള
അടയഭാള കബഭാര്ഡുകേള

115 (2408) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കേഭാര്ട്ടൂണനിസ്റ്റട്ട്  ശങര്  കദശതീയ  മന്യൂസനിയലാം,  കൃഷ്ണപുരലാം  ചകേഭാടഭാരലാം  എനനിവയുചട
ദൂരപരനിധനിചയക്കുറനിച്ചുള്ള അടയഭാള കബഭാര്ഡുകേള കദശതീയ പഭാതയനില് പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേഭാര്ട്ടൂണനിസ്റ്റട്ട്  ശങര്  കദശതീയ  മന്യൂസനിയലാം,  കൃഷ്ണപുരലാം  ചകേഭാടഭാരലാം  എനനിവയുചട
ദൂരപരനിധനി കരഖചപടുത്തനിയ അടയഭാള കബഭാര്ഡുകേള കദശതീയപഭാതയനില് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് (National Highways) വകുപ്പുമഭായനി കചര്നട്ട് സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 ചചപതൃകേ നനിര്മ്മേനിതനികേളുചട നവതീകേരണലാം

116 (2409) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത പ്രധഭാന ലപതൃകേ നനിര്മ്മേനിതനികേളുചട നവതീകേരണത്തനിനട്ട്
കേര്മ്മേപദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചരനിത്രപരവുലാം ചചപതൃകേ പ്രധഭാനലമുള്ളതുലാം  100  വര്ഷത്തനില് കുറയഭാചത

കേഭാലപഴെക്കമുള്ളതുമഭായ ചകേടനിടങ്ങചള  1968-ചല കകേരള പ്രഭാചതീന സ്മഭാരകേ പുരഭാവസ്തു

സകങത  പുരഭാവശനിഷ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പുരഭാവസ്തുവകുപട്ട്  ഏചറടുത്തട്ട്  സലാംരക്ഷനിത
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സ്മഭാരകേമഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചട്ട്  ഇവയട്ട്  ആവശലമഭായ  സലാംരക്ഷണ  കജഭാലനികേള  ചചയ്തു

കപഭാരുന.  ചചപതൃകേ  ചകേടനിടങ്ങളുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  ഒരു  കേര്മ്മേ

പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.  കൂടഭാചത മറട്ട് വകുപ്പുകേളുചട അധതീനതയനിലള്ള ചചപതൃകേ

മന്ദനിരങ്ങളക്കട്ട്  ബന്ധചപട  വകുപ്പുകേളുചട  അഭലര്തന  പ്രകേഭാരലാം  ആവശലമഭായ

സലാംരക്ഷണ  പണനികേള  പുരഭാവസ്തുവകുപട്ട്  ചചയ്തുകപഭാരുന.  ചചപതൃകേ  മന്ദനിരങ്ങളുചട

സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് ആര്ടട്ട്

ആന്റെട്ട് ചഹറനികറജട്ട് കേമ്മേതീഷന പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  ഒരു കദശത്തനിചന്റെ തനതട്ട് സലാംസ്കഭാരവുമഭായനി ബന്ധചപട ചചപതൃകേ

കശഷനിപ്പുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുകേചയനതട്ട് ആ കദശത്തനിചന്റെ തചന ആവശലകേതയഭാണട്ട്.

കൂടഭാചത വരുലാംതലമുറയട്ട് പൂര്വനികേചരക്കുറനിചട്ട് അഭനിമഭാനനിക്കുനതനിനുലാം മനസനിലഭാക്കുനതനിനുമുള്ള

അവസരവുലാം ചചപതൃകേ നനിര്മ്മേനിതനികേള സലാംരക്ഷനിക്കുനതട്ട് മുകഖന ലഭനിക്കുലാം. പുരഭാവസ്തു

വകുപനിചന്റെ  സലാംരക്ഷനിതസ്മഭാരകേമലഭാത്ത  ചചപതൃകേ  ചകേടനിടങ്ങളുചടയുലാം  കമഖലകേളുചടയുലാം

കേചണത്തല്  മറട്ട്  അനുബന്ധ  നടപടനികേള  എനനിവ  ആര്ടട്ട്  ആന്റെട്ട്  ചഹറനികറജട്ട്

കേമ്മേതീഷന മുഖഭാന്തെനിരലാം നടനവരുന.

 കകേഭാട്ടുക്കല് ഗുഹഭാകക്ഷത്രലാം

117 (2410) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

തുറമുഖവുലാം  മന്യൂസനിയവുലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

കകേഭാട്ടുക്കല്  ഗുഹഭാകക്ഷത്രലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനകതഭാചടഭാപലാം  വനികനഭാദസഞഭാര

വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധചപടുത്തനി  വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

കകേഭാട്ടുക്കല് ഗുഹഭാകക്ഷത്രലാം പുരഭാവസ്തു വകുപനിചന്റെ സലാംരക്ഷനിത സ്മഭാരകേമഭാണട്ട്.

പ്രസ്തുത  കക്ഷത്രത്തനില്  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധചപടുത്തനി  വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില

പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചനിതമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

1006/2017
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 ചമചചപട കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

118 (2411) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല കറഭാഡുകേളനില് ചമചചപട കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം
അപകേടകേരമഭായ  ചചഡവനിലാംഗട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചപഭാതുഗതഭാഗത  വഭാഹനങ്ങളനില്  സതീ  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്
അടനിയന്തെര  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില്  സത്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കറഭാഡട്ട് കസഫനി  കേഇൗണ്സനില് നനിലവനിലകണഭാ;  ഇചലങനില്
രൂപതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരളത്തനിചല  കറഭാഡുകേളനില്  ചമചചപട  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയഭായനി
ചഎകേലരഭാഷ്ട്രസഭ  തുടക്കമനിട  പരനിപഭാടനിയഭായ  "കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയഭായനി  ഒരു  ദശകേലാം"
പദതനി നടപഭാക്കുനണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയനില്
നനിനലാം കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിനട്ട് അനുവദനിച ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പ്രതീ ചചഡകവഴട്ട്
ചടസ്റ്റട്ട് പരനിശതീലനലാം,  ചചഡവനിലാംഗട്ട് സ്കൂള ഇനസകര്മഭാര്ക്കുള്ള പരനിശതീലനലാം,  കനഭാണ്
ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ചചഡവര്മഭാരനില്  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുനതനിനഭായനി  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനി  വരുന.  കൂടഭാചത  അമനിതകവഗത,  മദലപനിചട്ട്  വഭാഹനലാം
ഓടനിക്കല്,  ടഭാഫനികേട്ട്  നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കല്  എനനിവ  കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
ചചകേചക്കഭാളനണട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയ്ക്കുലാം  അപകേടകേരമഭായ  ചചഡവനിലാംഗട്ട്
നനിയനനിക്കുനതനിനുമഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം കകേരള കപഭാലതീസുമഭായനി കചര്നട്ട്
ശുഭയഭാത്ര  2015  എന  ഒരു  പുതനിയ  പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ
പദതനിയനില്  വനിവനിധ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭാണട്ട് വനിഭഭാവനലാം
ചചയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദലയുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  പരമഭാവധനി
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ടഭാഫനികേട്ട്  നനിയമലലാംഘനങ്ങള പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുകേ,  പനിഴെ  ഇഇൗടഭാക്കുനതട്ട്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ എനതുലാം ഇതനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്.
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(ബനി)  സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനചത്ത  മുഴുവന
പബനികേട്ട്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  ജനി.പനി.എസട്ട്.  അധനിഷനിത  നനിരതീക്ഷണ
സലാംവനിധഭാനലാം ചകേഭാണ്ടുവരണചമനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട 700
ബസ്സുകേളനില് ഇഇൗ സലാംവനിധഭാനലാം സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ.  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചന്റെ
നനിയനണത്തനില്  ആദലഘടമഭായനി  എലഭാ  സത്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളനിലലാം  ഇത്തരലാം
നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായുള്ള  പദതനി  അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
ഇഇൗ സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  വഭാഹനത്തനിചന്റെ നനിലവനിചല സഭാനലാം,  കവഗത നനിയനണ
ലലാംഘനലാം,  നനിര്ദ്ദേനിഷ  പഭാതയനില്  നനിനള്ള  വലതനിചലനലാം  എനനിവ  കേണ്കടഭാള
റൂമനിലനിരുനതചന നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന കേഴെനിയുന.  കൂടഭാചത ബസ്സുകേളനില് സനി.സനി.ടനി.വനി.
സലാംവനിധഭാനലാം,  എമര്ജനസനി  ബടണ്  എനനിവ  ഇഇൗ  പദതനിക്കട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്. ഇതുവഴെനി ബസനില് നടക്കുന എലഭാ സലാംഭവങ്ങളുലാം അപകപഭാള
റനികക്കഭാര്ഡട്ട്  ചചയചപടുകേയുലാം ആവശലലാം  കവണ്ടുന അവസരങ്ങളനില് അവ വതീണ്ടുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുട്ട് സഭാധനിക്കുന.  കൂടഭാചത എമര്ജനസനി ബടണ് സലാംവനിധഭാനലാം
സഭാപനിക്കുകേവഴെനി  ഏചതങനിലലാം  രതീതനിയനിലള്ള  അടനിയന്തെര  അവസരങ്ങളനില്
കകേനതീകൃത  കേണ്കടഭാള  റൂമനികലയട്ട്  സകന്ദശലാം  നല്കുനതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുന.
ചപഭാതുഗതഭാഗത വഭാഹനങ്ങളനില് സതീ സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  27-4-2012-  ചല
ഡബന്യൂ.പനി.(സനി)  265/11  പ്രകേഭാരലാം ബഹു.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  പുറചപടുവനിച സുരക്ഷഭാ
മഭാനദണ്ഡലാം പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട് എലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനികേളക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
ചപഭാതുവഭാഹനങ്ങളനില്  സതീകേളക്കട്ട്  സുരക്ഷനിതതത്വലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള  കേര്ശന
നടപടനികേള കപഭാലതീസട്ട് വകുപട്ട് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ചപഭാതുസലങ്ങളനിലലാം വഭാഹനങ്ങളനിലലാം
മറ്റുലാം  സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുചമതനിചരയുള്ള കുറകൃതലലാം തടയുനതനിനട്ട്  പനിങട്ട്  ബതീറട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം എതനിചരയുള്ള അക്രമങ്ങള
തടയുനതനിനഭായനി സ്കൂള, കകേഭാകളജട്ട് പരനിസരങ്ങള, ചറയനില്കവ കസ്റ്റഷനുകേള, ബസട്ട്
സ്റ്റഭാനഡുകേള  തുടങ്ങനിയ  ചപഭാതുസലങ്ങളനില്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്
ഉളചപചടയുള്ള കപഭാലതീസട്ട് പകടഭാളനിങ്ങുലാം കപഭാലതീസട്ട് സഭാനനിദലവുലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
സതീകേളക്കട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായനി  സഞരനിക്കുനതനിനഭായനി  'ഷതീ  ഓകടഭാ'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  2007  മുതല് ജനിലഭാതലത്തനില് ജനിലഭാ കറഭാഡട്ട്  കസഫനി
കേഇൗണ്സനിലകേളുലാം  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  കറഭാഡട്ട്  കസഫനി  അകതഭാറനിറനിയുലാം
നനിലവനിലണട്ട്.
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 വര്ദനിച്ചുവരുന വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള

119 (2412) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയുലാം  കബഭാധവത്കേരണവുലാം
ശക്തമഭായനിട്ടുലാം  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങചള  തുടര്നള്ള  മരണങ്ങള  വര്ദനിക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഈ വര്ഷലാം നഭാളനിതുവചര വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില് എത്ര കപര്
മരണചപചടനലാം എത്ര കപര്ക്കട്ട് പരനികക്കചറനലാം ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് എത്ര കപചര
അറസ്റ്റട്ട് ചചയ്തുചവനലാം അറനിവുകണഭാ ; എങനിൽ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മദലപനിചട്ട്  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുനതുലാം  രഭാത്രനി  കേഭാലങ്ങളനില്  ലലറട്ട്  ഡനിലാം
ചചയഭാചതയുലാം  അശദമഭായ  ലഡവനിലാംഗുലാം  അമനിതകവഗതയുലാം  ചകേഭാണ്ടുണഭാകുന
ഇത്തരലാം അപകേടങ്ങളക്കട്ട് കേഭാരണമഭാകുനവര്ചക്കതനിചര എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനിലളള  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  വരുത്തുനവരുചട  ലലസനസട്ട്
എകനക്കുമഭായനി റദ്ദേട്ട്  ചചയ്യുവഭാനുലാം ജഭാമലമനിലഭാ വകുപട്ട്പ്രകേഭാരലാം അറസ്റ്റട്ട് ചചയട്ട് ശനിക്ഷ
വഭാങ്ങനി നല്കുനതനിനുലാം കമഭാകടഭാർ വഭാഹന വകുപട്ട് എന്തെട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  2016  ജൂണ്  30  വചര  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്  2209
കപര് മരണചപടുകേയുലാം 21,996 കപര്ക്കട്ട് പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം 18,023 കപചര അറസ്റ്റട്ട്
ചചയ്യുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മദലപനിച്ചുലാം  അശദമഭായുലാം  അമനിതകവഗതയനിലലാം  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്
ചചലറട്ട് ഡനിലാം ചചയഭാചതയുലാം വഭാഹനകമഭാടനിച്ചുണഭാകുന അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി
കേര്ശനമഭായ വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തനി വരുനണട്ട്.  ആല്കക്കഭാമതീറര്,  ബതീത്തട്ട്
അനചചലസര്  എനനിവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മദലപനിചട്ട്  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുനവചര
കേചണത്തുകേയുലാം ഇവര്ചക്കതനിചര നനിയമനടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുകേയുലാം ചചയ്യുന.

(ഡനി)  കകേനനനിയമത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  നനിയമനടപടനികേള
ചചകേചക്കഭാളനതട്ട്. ഇതനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തുവഭാന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
അധനികേഭാരമനില. കകേനനനിയമത്തനിചന്റെ കഭദഗതനി പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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 ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഇന്റെര്കസ്റ്ററട്ട് ബസ്സുകേളുചട നവതീകേരണലാം

120 (2413) ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ഇന്റെര്കസ്റ്ററട്ട്  ബസ്സുകേളുചട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം
ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനുലാം  എചന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി)  ഇതട്ട് നടപഭാക്കഭാന ഭരണതലത്തനില് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  അന്തെര്സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേളനില്  കൂടുതല്  യഭാത്രക്കഭാചര

ആകേര്ഷനിക്കുകേ  എനതട്ട്  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഓണ്ചചലന  റനിസര്കവഷന  സലാംവനിധഭാനലാം

നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം  കൂടുതല്  സര്വതീസുകേളനികലയട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കുകേയുമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.

മതരഭാധനിഷനിതമഭായ അന്തെര്സലാംസഭാന സര്വതീസട്ട് കമഖലയനില് കൂടുതല് യഭാത്രക്കഭാചര

ആകേര്ഷനിചട്ട്  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എനതട്ട്  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ചഫകനി  ചഭാര്ജട്ട്

സലാംവനിധഭാനലാം  ഇതനിനകേലാം  നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമൂലലാം  തനിരക്കനിലഭാത്ത

ദനിവസങ്ങളനില്  യഭാത്രക്കഭാര്  നനിലവനിലള്ള  നനിരക്കനിചന്റെ  15  ശതമഭാനലാം  തുകേ  കുറചട്ട്

നല്കേനിയഭാല്  മതനിയഭാകുനതഭാണട്ട്.  ഇഇൗ സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനില് വനതനിനുകശഷലാം

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  അന്തെര്സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേളനിചല  യഭാത്രക്കഭാരുചട

എണത്തനിലലാം ഓണ്ചചലന ടനിക്കറട്ട് വനില്പനയനിലൂചടയുള്ള വരുമഭാനത്തനിലലാം ഗണലമഭായ

വര്ദനവുണഭായനിട്ടുണട്ട്.  അന്തെര്സലാംസഭാന സര്വതീസുകേളുചട വനിപുലതീകേരണലാം ലക്ഷലമനിടട്ട്

എറണഭാകുളത്തുനനിനലാം പുതുകചരനിയനികലയ്ക്കുലാം തനിരുപതനിയനികലയ്ക്കുലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് നനിനലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-മലാംഗലഭാപുരലാം-ഉഡുപനി-കഗഭാവ-കേഭാര്വഭാര്-പൂചനവഴെനി  മുലാംചചബയ്ക്കുലാം, പുറചമ

എറണഭാകുളത്തുനനിനലാം ചചചചനയ്ക്കുലാം മളടനി ആകനില് സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള  ശമത്തനിലഭാണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
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അന്തെര്സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേളക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചനിരുന പഴെയ  ഡതീലകട്ട്,  എകട്ട്പ്രസട്ട്

ബസ്സുകേള മഭാറനി  10  കവഭാളകവഭാ, 18  സ്കഭാനനിയ എനനിവ ഇതനിനകേലാം നനിരത്തനിലനിറക്കനി

കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  2014  മുതല്  10  കവഭാളകവഭാ  മളടനി  ആകനില്  പ്രതീമനിയലാം  എ.സനി.

ബസ്സുകേള ബഭാലാംഗ്ലൂര് നഗരത്തനികലക്കട്ട് സര്വതീസട്ട് നടത്തുനണട്ട്. കൂടഭാചത 2016-ല് 18

സ്കഭാനനിയ മളടനി ആകനില് പ്രതീമനിയലാം എ.സനി.  ബസ്സുകേളുലാം നനിരത്തനിലനിറക്കനി.  ഇവയനില്

16  ബസ്സുകേളുലാം  ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  ചചമസൂര്,  മലാംഗലഭാപുരലാം,  മണനിപഭാല്,  മൂകേഭാലാംബനികേ,

കകേഭായമ്പത്തൂര്  തുടങ്ങനിയ  ഇന്റെര്കസ്റ്ററട്ട്  സര്വതീസുകേളക്കഭാണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.

കൂടഭാചത കമല്പറഞ മളടനി ആകനില് പ്രതീമനിയലാം എ.സനി. ബസ്സുകേളനില് യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്

കുടനിചവള്ളലാം,  പുതപട്ട്  മുതലഭായവ നല്കേനിവരുന.  ഇന്റെര്കസ്റ്ററട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന

84  ഓര്ഡനിനറനി  ബസ്സുകേള  7  വര്ഷത്തനിനുകമല്  പഴെക്കലാം  ചചനവയഭാകേയഭാല്

ആ സഭാനത്തട്ട് പകേരലാം പുതനിയ ബസ്സുകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. കമല് സൂചനിപനിച

നടപടനികേളനിലൂചട  അന്തെര്  സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേളനില്  വരുലാം  ദനിവസങ്ങളനില്

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  വരുമഭാനലാം  കേഭാരലമഭായ  രതീതനിയനില്  ചമചചപടുചമനലാം

അകതഭാചടഭാപലാം  മനികേച  കസവനലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുവഭാന  കേഴെനിയുചമനലാം

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

 ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുള്ള സഇൗകേരലങ്ങള

121 (2414) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ചമചചപട  യഭാത്രഭാ

സഇൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന  എചന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്

നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി)  ഇതട്ട് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന ഭരണതലത്തനില് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള

ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ചമചചപട യഭാത്രഭാസഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഒകടചറ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുകേ എനതുകൂടനി ലക്ഷലമനിടഭാണട്ട്
കകേരളത്തനിചല  ഫഭാസ്റ്റട്ട്  പഭാസഞര്  മുതല്  മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള  241  സര്വതീസുകേള
നടത്തുനതനിനുള്ള അവകേഭാശലാം ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി നനിജചപടുത്തനി
ചകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിനപ്രകേഭാരലാം  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ഇതനിനകേലാം  208  സത്വകേഭാരല  സൂപര്  ക്ലഭാസട്ട്  റൂട്ടുകേള  ഏചറടുത്തട്ട്  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
സര്വതീസുകേള കൃതലതകയഭാചട  നടത്തുനതനിലൂചട ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട വരുമഭാനലാം
വരുലാം ദനിവസങ്ങളനില് ചമചചപടുചമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്. അകതഭാചടഭാപലാം അന്തെര്
സലാംസഭാന റൂട്ടുകേളനിചല യഭാത്രഭാകക്ലശലാം ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  കേര്ണഭാടകേ സലാംസഭാനവുമഭായനി
12,294  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം  കേര്ണഭാടകേയനില്  അധനികേമഭായനി  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനതനിനട്ട്
ധഭാരണഭാപത്രത്തനില് ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് വനിജഭാപനലാം ആകുനകതഭാടുകൂടനി കൂടുതല്
സര്വതീസുകേള  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കേര്ണഭാടകേയനികലക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.
തമനിഴെട്ട് നഭാടുമഭായള്ള പുതനിയ  അന്തെര്സലാംസഭാന  കേരഭാറനിചന്റെ  ചര്ചകേള  അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  വരുലാം  ദനിവസങ്ങളനില്  അതട്ട്  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുനകതഭാടുകൂടനി
തമനിഴെട്ട് നഭാടനികലയ്ക്കുലാം  കൂടുതല്  സര്വതീസുകേള  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയുലാം.  കൂടുതല് യഭാത്രക്കഭാചര  ആകേര്ഷനിക്കുകേ എനതട്ട്  ലക്ഷലമനിടട്ട്  ഓണ്ചചലന
റനിസര്കവഷന  സലാംവനിധഭാനലാം  നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം  കൂടുതല്  സര്വതീസുകേളനികലയട്ട്
വലഭാപനിപനിക്കുകേയുമുണഭായനിട്ടുണട്ട്. ബസ്സുകേളുചട കുറവുമൂലലാം ഇടക്കഭാലത്തട്ട് മുടങ്ങനിക്കനിടന
പുതനിയ റൂട്ടുകേളനികലയ്ക്കുള്ള ചചയനിനസര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ആരലാംഭനിച്ചു കേഴെനിഞ. ആയതനിചന്റെ തുടക്കമഭായനി ചകേഭാടഭാരക്കര-
പഭാരനിപള്ളനി,  കചര്ത്തല-കൂമ്പളങ്ങനി -എറണഭാകുളലാം,  ചകേഭാലലാം-ചചങ്ങന്നൂര്,  മഭാനന്തെവഭാടനി-
സുല്ത്തഭാന  ബകത്തരനി  എനതീ  റൂട്ടുകേളനില്  ചചയനിന  സര്വതീസുകേള  പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
യഭാത്രഭാസഇൗകേരലലാം  ചമചമഭാക്കുകേ  എനതട്ട്  ലക്ഷലമനിടട്ട്  എറണഭാകുളത്തുനനിനലാം
പുതുകചരനിയനികലക്കുലാം  തനിരുപതനിയനികലക്കുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടുനനിനലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-
മലാംഗലഭാപുരലാം-ഉഡുപനി-കഗഭാവ-കേഭാര്വഭാര്-പൂചനവഴെനി  മുലാംചചബയ്ക്കുലാം,  പുറകമ  എറണഭാകുളത്തു
നനിനലാം  ചചചചനയ്ക്കുലാം  മളടനി  ആകനില്  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
സഭാദലതകേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള  ശമത്തനിലമഭാണട്ട്.  പുറചമ  മളടനി  ആകനില്
സ്കഭാനനിയ  തുടങ്ങനിയ  ആഡലാംബര  ബസ്സുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
കകേരളത്തനിചല  വനിവനിധ  ഡനികപഭാകേളനില്നനിനലാം  ബഭാലാംഗ്ലൂരനികലക്കുലാം  തനിരനിച്ചുലാം  അന്തെര്
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സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേള  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  തനിരക്കനിലഭാത്ത
ദനിവസങ്ങളനില് കുറഞ ചചലവനില് യഭാത്ര ചചയ്യുനതനികലയഭായുള്ള ചഫകനി ചഭാര്ജട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഇതനിനകേലാം തചന ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  അന്തെര് സലാംസഭാന
സര്വതീസുകേളനില്  നടപനില്  വരുത്തനി  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്
ബസ്സുകേളുചട ശരഭാശരനി  പ്രഭായലാം  12  വര്ഷമഭാക്കുനതനിനഭായനി  2014-ല്  1500  ഷഭാസനികേള
ചടനഡര് ക്ഷണനിചട്ട്  പര്കചയ്സട്ട്  ഓര്ഡര് നല്കുകേയുലാം ഇതനില്  1000  ബസ്സുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കുകേയുലാം ചചയ്തു. കശഷനിച 500 ബസ്സുകേളനില് 150 എണലാം സുഖകേരമഭായ
യഭാത്ര  പ്രദഭാനലാംചചയ്യുന  എയര്  സചസനഷന  ഷഭാസനികേളഭാണട്ട്.  ദതീര്ഘദൂര
യഭാത്രയഭായനി  2014-ല്  10  കവഭാളകവഭാ മളടനി  ആകനില് എ.സനി.  ബസ്സുകേള വഭാങ്ങനി
ബഭാലാംഗ്ലൂര് നഗരത്തനികലക്കട്ട് സര്വതീസട്ട് ആരലാംഭനിച്ചു. 2016-ല് 18 സ്കഭാനനിയ മളടനി ആകനില്
ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങനി  ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  ചചമസൂര്,  മലാംഗലഭാപുരലാം,  മണനിപഭാല്,  മൂകേഭാലാംബനികേ,
കകേഭായമ്പത്തൂര്,  കേണ്ണൂര്  എനനിവനിങ്ങളനികലക്കട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത
കമല്പറഞ  28  ദതീര്ഘദൂര പ്രതീമനിയലാം എ.സനി.  ബസ്സുകേളനില് യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് കുടനിചവള്ളലാം,
പുതപട്ട്  മുതലഭായവ  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.  കമല്സൂചനിപനിച  കേര്മ്മേ  പദതനികേളനിലൂചടയുലാം
നനിലവനിലള്ള  മറട്ട്  സര്വതീസുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിലൂചടയുലാം  ചമചചപട
യഭാത്രഭാസഇൗകേരലങ്ങള യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുവഭാന കേഴെനിയുചമനട്ട് കേരുതുന.

 ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല കേമ്പന്യൂടര്വത്ക്കരണലാം

122 (2415) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനുലാം  കേമ്പന്യൂടര്
വത്കേരണത്തനിനുലാം  എചന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിയതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി)  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) കേമ്പന്യൂടര്വത്ക്കരണത്തനിലൂചട ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട വനിവനിധ
കസവനങ്ങള  കവഗത്തനിലലാം  സഇൗകേരലപ്രദമഭായുലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേ
എനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  24  ഓണ്ചചലന റനിസര്കവഷന
കേഇൗണറുകേളവഴെനി  മുനകൂര്  ഓണ്ചചലന  റനിസര്കവഷന  സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഓണ്ചചലന  സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  www.ksrtconline.com
എന  ചവബ്ചചസറട്ട്  മുകഖന  ചക്രഡനിറട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്,  ചഡബനിറട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്,  ഇന്റെര്ചനറട്ട്
ബഭാങനിലാംഗട്ട്  മുകഖന  ടനിക്കറട്ട്  മുനകൂര്  ബുക്കട്ട്  ചചയഭാനുള്ള  സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.
ജനി.പനി.എസട്ട്.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വഭാഹനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
എലഭാ ബസ്സുകേളനിലലാം  പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള ധഭാരണഭാപത്രലാം
ചകേല്കടഭാണുമഭായനി  ഒപനിട്ടു.  31-5-2016-ചല  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  750  ബസ്സുകേളനില്
ഇതനികനഭാടകേലാം ജനി.പനി.എസട്ട്. ഉപകേരണലാം ഘടനിപനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന  വനിവരങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ഉപകേഭാരപ്രദമഭാകുന രതീതനിയനില് പഭാസഞര് ഇനഫര്കമഷന സനിസ്റ്റവുലാം ഇകതഭാചടഭാപലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ജതീവനക്കഭാരുചട ഹഭാജര് വനിവരങ്ങള കരഖചപടുത്തുനതനിനുള്ള
ബകയഭാചമടനികേട്ട്  പഞനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം   ഏര്ചപടുത്തനിവരുന.  ജതീവനക്കഭാരുചട
ശമ്പളവുലാം ചപനഷനുലാം മറഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം  ബഭാങ്കുവഴെനി നല്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
ജൂചചല  2013  മുതല് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളനില് സ്മഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡുപകയഭാഗനിചട്ട്  യഭാത്ര ചചയ്യുനതനിനഭായനി ഇ.ടനി.എമ്മുമഭായനി
ബന്ധചപടുത്തനി ആര്.എഫട്ട്.ചഎ.ഡനി. കേഭാര്ഡട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട എലഭാ ബസ്സുകേളനിലലാം
ജനി.പനി.ആര്.എസട്ട്.  സലാംവനിധഭാനമുള്ള ഇ.ടനി.എമ്മുകേള നടപനിലഭാക്കനി.  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്
ബസ്സുകേളുചട ശരഭാശരനി പ്രഭായലാം 12 വര്ഷമഭാക്കുനതനിനഭായനി 2014-ല് 1500 ഷഭാസനികേള
ചടനഡര് ക്ഷണനിചട്ട്  പര്കചയ്സട്ട്  ഓര്ഡര് നല്കുകേയുലാം ഇതനില്  1000  ബസ്സുകേള
നനിരത്തനിലനിറക്കുകേയുലാം ചചയ്തു. കശഷനിച 500 ബസ്സുകേളനില് 150 എണലാം സുഖകേരമഭായ
യഭാത്ര പ്രദഭാനലാം ചചയ്യുന എയര് സചസനഷന ഷഭാസനികേളഭാണട്ട്.  ദതീര്ഘദൂരയഭാത്രയഭായനി
2014-ല്  10  കവഭാളകവഭാ  മളടനി  ആകനില്  എ.സനി.  ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങനി  ബഭാലാംഗ്ലൂര്
നഗരത്തനികലക്കട്ട്  സര്വതീസട്ട്  ആരലാംഭനിച്ചു.  2016-ല്  18  സ്കഭാനനിയ  മളടനി  ആകനില്
ബസ്സുകേള  വഭാങ്ങനി  ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  ചചമസൂര്,  മലാംഗലഭാപുരലാം,  മണനിപഭാല്,  മൂകേഭാലാംബനികേ,
കകേഭായമ്പത്തൂര്,  കേണ്ണൂര് എനനിവനിടങ്ങളനികലക്കട്ട് സര്വതീസട്ട് നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത
ചമചചപട സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതുവഴെനി കൂടുതല് യഭാത്രക്കഭാചര ആകേര്ഷനിക്കുനതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട രണട്ട് മളടനി ആകനില്
കവഭാളകവഭാ ബസ്സുകേളനില് ചചവചചഫ സലാംവനിധഭാനലാം സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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 ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യനിചല കേരനി ഓയനില് വനില്പന

123 (2416) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരനി  ഒഭായനില്  വനില്പനയനില്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  നനിലവനില്

ആരുമഭായഭാണട്ട് കേരഭാറനില് ഏര്ചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേരഭാറനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  തവണ  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

കേരഭാറനില് ഏര്ചപടനിരുനതട്ട് ആരുമഭായഭാണട്ട് എനതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വനില്പനയുചട  ചടനഡര്  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  കേഴെനിഞ

തവണ  വനിറതനികനക്കഭാള  കുറഞ  തുകേയട്ട്  കേരഭാര്  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാചയനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) M/s. APJ Refineries, Palakkadu.

(ബനി) കകേനഗവണ്ചമന്റെട്ട് സഭാപനമഭായ M/s MSTC (Metal Scrap Trading
Corporation  Ltd.,  Public  Sector  Undertaking  under  the  Administrative
Control  of  Ministry  of  Steel,  Government  of  India)  മുകഖന  e-auction-
നനിലൂചടയഭാണട്ട്  കേരഭാര്  അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയതട്ട്.  അപ്രകേഭാരലാം  ബഭാരല്  ഉളചപചട
ലനിററനിനട്ട്  രൂപ  13.002  +  Tax  എന  നനിരക്കനില്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
97  യൂണനിറ്റുകേളനില്നനിനട്ട്  3,76,650  ലനിറര്  ഉപകയഭാഗനിച  ഓയനില്  M/s.  APJ
Refineries-നട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 17-11-2015-ല് കമല് പറഞ  M/s MSTC -യുചട
e-auction  മുകഖന നഭാലഭാലാംതവണ നടത്തനിയ കലലത്തനിലഭാണട്ട് നനിരക്കട്ട് ഉറപനിക്കഭാന
സഭാധനിചതട്ട്.  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ ഇഇൗ ഓയനിലനിചന്റെ വനിപണനത്തനിനട്ട് മൂനട്ട് തവണ
കലലലാം  നടത്തനിയനിട്ടുലാം  ഇഇൗ കലലത്തനില് കയഭാഗലത കനടഭാന ആര്ക്കുലാം സഭാധനിചനില.
നഭാലഭാലാം  തവണ കലലലാം നടത്തനിയകപഭാള മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇതു വനില്ക്കഭാന ചകേ.എസട്ട്.
ആര്.ടനി.സനി.-യട്ട് സഭാധനിചതട്ട്. ഇതുകൂടഭാചത ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ ഓയനില് Hazardous
Waste Category  യനില് വരുന Hazardous Waste Management and Handling
Rules  1989  പ്രകേഭാരലാം  റതീചചസക്ലനിലാംഗട്ട്  ചചലസനസുള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കു  മഭാത്രകമ
ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  ഓയനില്  വനില്ക്കുവഭാന  കേഴെനിയുകേയുള.  Central  and  State
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Pollution  Control  Board-ല്  നനിനട്ട്  ഇതനികലയഭായനി  ചചലസനസട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
സഭാപനങ്ങളക്കുമഭാത്രകമ  ഇഇൗ  കലലത്തനില്  പചങടുക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.
17-11-2015-ല്  M/s.MSTC-യുചട  e-auction  മുകഖന നഭാലഭാലാം  തവണ നടത്തനിയ
കലലത്തനില് പചങടുത്ത ആറട്ട് സഭാപങ്ങളനില് നനിനട്ട് ഏറവുലാം ഉയര്ന വനില വഭാഗഭാനലാം
നല്കേനിയ  M/s.  APJ  Refineries  എന  സഭാപനത്തനിനട്ട്  കലലത്തനിചല  എലഭാ
നനിബന്ധനകേളുലാം പഭാലനിചഭാണട്ട് വനില്പന നടത്തനിയതട്ട്.

(സനി)  മുമ്പട്ട്  കലലലാം  നടത്തനിയതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവചട  കേഭാണനിക്കുന:
2013-ലഭാണട്ട് ഇതനിനുമുമ്പട്ട് ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ ഓയനില് M/s MSTC ഇഇൗ ദര്ഘഭാസട്ട്
മുകഖന വനില്പന നടത്തനിയതട്ട്. അതനിചന്റെ വനിവരലാം ചുവചട കേഭാണനിക്കുന:

Year Company Name Quantity
in Ltrs.

Amount  Per  Ltr  (exclusive
taxes and inclusive of barrel)

2013
M/s.APJ  Refineries,
Palakkadu

2,96,697 Rs.30.75/-

(ഡനി) കകേന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സഭാപനമഭായ M/s MSTC (Metal Scrap Trading
Corporation  Ltd.,  Public  Sector  Undertaking  under  the  Administrative
Control of Ministry of Steel,  Gov. of India)  ഇ-ദര്ഘഭാസട്ട് മുകഖന ഇ-കലലലാം
നടത്തനിയഭാണട്ട്  2012  മുതല്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  സഭാപട്ട്  സഭാധനങ്ങളുലാം
ഉപകയഭാഗനിച  ഓയനിലലാം  വനില്പന  നടത്തനി  വരുനതട്ട്.  ഉപകയഭാഗനിച  ഓയനില്,  മറ്റു
തരത്തനിലള്ള സഭാപട്ട്  സഭാധനങ്ങള എനനിവയട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് വനിപണനിയനിചല
വനിലനനിലവഭാരലാം അനുസരനിചട്ട് വനിലകൂടുകേകയഭാ കുറയുകേകയഭാ ചചയഭാറുണട്ട്.

എലാം.സനി കറഭാഡനിചല വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നടപടനി

124 (2417) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചമയനിന  ചസനടല്  കറഭാഡനില്  ആയൂര്  മുതല്  ഏനഭാത്തട്ട്  വചരയുള്ള
ഭഭാഗങ്ങളനില്  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുചട  നനിരക്കട്ട്  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗചത്ത  അപകേടങ്ങളുചട  കേഭാരണങ്ങള  ശഭാസതീയമഭായനി
അപഗഥനിചട്ട്  പരനിഹഭാര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എനലാം  ഇചലങനിൽ
ആയതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത ഭഭാഗചത്ത അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കറഭാഡട്ട് കസഫനി  ഫണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആയൂര് മുതല്  ഏനഭാത്തട്ട്  വചരയുള്ള  ഭഭാഗങ്ങളനില്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപനിചന്റെ എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തനി വരുനണട്ട്.
ചമയനിന ചസന്റെര് കറഭാഡനില് ആയൂര് മുതല് ഏനഭാത്തട്ട് വചരയുളള ഭഭാഗലാം ഉളചപടുന
കേഴെക്കൂടലാം  മുതല്  അടൂര്  വചരയുള്ള  ഭഭാഗചത്തപറനി  കൂടുതല്  പഠനിചതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ഇഇൗ കറഭാഡട്ട് ഭഭാഗചത്ത ഒരു മഭാതൃകേഭാ സുരക്ഷഭാപഭാത (Safe corridor
Demonstration  Project)  ആയനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന  ചകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  രണട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാവനിധ  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുലാം
ചചതകക്കഭാടട്ട്  മുതല് അടൂര്  വചരയുള്ള ഭഭാഗചത്ത  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുനതനിനുമഭായനി
167 കകേഭാടനി രൂപയുചട എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി ചടണര് ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കറഭാഡട്ട്  കസഫനി  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള
നടത്തഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാചത  ചകേ.എസട്ട്.ഡനി.പനി.-യുചട  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചചസന
കബഭാര്ഡട്ട്   സഭാപനിക്കല്,  കറഭാഡട്ട്  മഭാര്ക്കനിലാംഗ്സട്ട്,  കറഭാഡട്ട്  സ്റ്റഡ്സട്ട്  സഭാപനിക്കല്
തുടങ്ങനിയ കസഫനി പണനികേള ചചയനിട്ടുണട്ട്.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി-കവഭാളകവഭാ ബസ്സുകേള

125 (2418) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് എത്ര കവഭാളകവഭാ ബസ്സുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളചതനലാം;
ഇതനില്  എത്ര  എണലാം  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനചണനലാം  എത്രചയണലാം  ഒഭാടഭാചത
കേടപ്പുറത്തട്ട് ഉചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ ഡനികപഭായനിലലാം എത്ര കവഭാളകവഭാ ബസ്സുകേള ഉചണനലാം, ഇതനിൽ
എത്രചയണലാം  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനചവനലാം  എത്രചയണലാം  ഓടഭാചത  കേടപ്പുറത്തട്ട്
(workshops) ഉചണനലാം പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേമഭായനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഒരു കവഭാളകവഭാ ബസട്ട് നനിരത്തനിലനിറക്കനി ഓടനിക്കഭാന എത്ര ലക്ഷലാം രൂപഭാ
ചചലവഭാകുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ഡനി) എത്ര കവഭാളകവഭാ ബസ്സുകേള ഇന്റെര് കസ്റ്ററട്ട് സര്വതീസുകേള നടത്തുനചണനലാം
അവ എവനിചടചയഭാചക്കയഭാണട്ട് സര്വതീസട്ട് നടത്തുനചതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് (2011-2016) എത്ര കവഭാളകവഭാ ബസ്സുകേള
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇതനിചന്റെ  തുകേ  എത്ര;  ഓകരഭാവര്ഷവുലാം  വഭാങ്ങനിയ  ബസ്സുകേളുചട
വനിലയുലാം, എണവുലാം ഉളചപചടയുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  കവഭാളകവഭാ
ബസ്സുകേളുചട അറകുറ പണനികേളക്കഭായനി എത്ര തുകേ ചചലവഴെനിച്ചുചവനതനിചന്റെ വര്ഷലാം
തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-  കവഭാളകവഭാ  ബസട്ട്  തടനിപട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിചന്റെ വനിജനിലനസട്ട്  അകനത്വഷണലാം ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  നനിലവനില് 13 കവഭാളകവഭാ എ.സനി. ബസുകേളഭാണട്ട്
ഉള്ളതട്ട്  ഇതനില്  10  മളടനി  ആകനില് ബസുകേളുലാം  3  സനിലാംഗനിള  ആകനില് ബസുകേളുലാം
ഉളചപടുന.  11-7-2016-ചല  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ഇതനില്  10  എണലാം  സര്വതീസട്ട്
നടത്തുകേയുലാം  3  എണലാം വനിവനിധ  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  നനിര്ത്തനിയനിടനിരനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്.
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  അനുബന്ധ  സഭാപനമഭായ  ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്
190 കവഭാളകവഭാ കലഭാ ഫ്കളഭാര് എ.സനി. ബസ്സുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്.  11-7-2016-ചല
കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം ഇതനില് 155  എണലാം സര്വതീസട്ട് നടത്തുകേയുലാം, 29  എണലാം വനിവനിധ
അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  നനിര്ത്തനിയനിടനിരനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത  6  എണലാം
ചസയറഭായുലാം ഉണഭായനിരുന.

(ബനി)  ഓകരഭാ ഡനികപഭായനിചലയുലാം കവഭാളകവഭാ ബസുകേളുചട എണലാം,  സര്വതീസട്ട്
നടത്തനിയ  ബസുകേളുചട  എണലാം,  ഓടഭാത്ത  ബസുകേളുചട  എണലാം  തുടങ്ങനിയവ
അനുബന്ധമഭായനികചര്ക്കുന.*

(സനി)  ഒരു  കവഭാളകവഭാ  ബസട്ട്  നനിരത്തനില്  ഇറക്കനി  ഓടനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശലാം
ഒരു കകേഭാടനി രൂപ ചചലവട്ട് വരുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ചസനടല്,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം ബഭാലാംഗ്ലൂരനികലക്കട്ട് ആചകേ 10 ബസ്സുകേള സര്വതീസട്ട് നടത്തുനണട്ട്.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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തനിരുവനന്തെപുരലാം - ബഭാലാംഗ്ലൂര് 2 സര്വതീസട്ട് (4 ബസ്സുകേള)

എറണഭാകുളലാം - ബഭാലാംഗ്ലൂര് 1 സര്വതീസട്ട് (2 ബസ്സുകേള)

കകേഭാടയലാം - ബഭാലാംഗ്ലൂര് 1 സര്വതീസട്ട് (2 ബസ്സുകേള)

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - ബഭാലാംഗ്ലൂര് 1 സര്വതീസട്ട് (1 ബസട്ട്)

ചസയര് ബസട്ട്   1 എണലാം.

(ഇ)  1.  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യനില്  10
മളടനി ആകനില് ഫുള്ളനി ബനില്ഡട്ട് കവഭാളകവഭാ ബസ്സുകേള വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

വര്ഷലാം എണലാം തുകേ

2011-12 വഭാങ്ങനിയനിടനില.

2012-13 വഭാങ്ങനിയനിടനില.

2013-14 10 9,43,90,000.00

2014-15 വഭാങ്ങനിയനിടനില.

2015-16 വഭാങ്ങനിയനിടനില.

2. കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ജനറലാം  പദതനിയനില്  വഭാങ്ങനിയ  കലഭാ
ഫ്കളഭാര് കവഭാളകവഭാ ബസ്സുകേളുചട വനിവരലാം

വര്ഷലാം എണലാം തുകേ

2011-12 വഭാങ്ങനിയനിടനില.

2012-13 വഭാങ്ങനിയനിടനില.

2013-14 വഭാങ്ങനിയനിടനില.

2014-15 110                                   106,38,59,950.00

2015-16 വഭാങ്ങനിയനിടനില.

(എഫട്ട്)  1.  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്
ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കവഭാളകവഭാ  എ.സനി.  ബസ്സുകേളുചട
അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  ചചലവഴെനിച  തുകേയുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവചട കചര്ക്കുന:
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വര്ഷലാം തുകേ

2011-12 9,91,371.00

2012-13 53,21,921.00

2013-14 52,53,995.00

2014-15 1,44,20,824.00

2015-16 1,08,65,589.00

2. കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്
ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി. കലഭാ കഫഭാര് എ.സനി. കവഭാളകവഭാ ബസ്സുകേളുചട
അറകുറപണനികേളക്കഭായനി ചചലവഴെനിച തുകേയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവചട കചര്ക്കുന:

വര്ഷലാം തുകേ

2011-12 1,54,48,348.00

2012-13 1,75,85,245.00

2013-14 4,62,86,827.00

2014-15 4,44,80,540.00

2015-16 4,77,31,239.00

(ജനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. കവഭാളകവഭാ ബസട്ട് തടനിപ്പുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് വനിജനിലനസട്ട് അകനത്വഷണലാം നനിലവനിലനില.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട പ്രതനിദനിന വരുമഭാനലാം

126 (2419) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  പ്രതനിദനിനവരുമഭാനലാം  ഇകപഭാള  ശരഭാശരനി
എത്ര രൂപയഭാണട്ട്;

(ബനി)  പ്രതനിദനിനവരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് ഇകപഭാള എചന്തെങനിലലാം
പുതനിയ ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(സനി)  എങനില് ഇതുവഴെനി പ്രതനിദനിനവരുമഭാനലാം എത്ര രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?



208       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂലല 19, 2016

ഉത്തരലാം

(എ) 2016  ജൂണ് മഭാസത്തനിചല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
പ്രതനിദനിന  വരുമഭാനലാം  ശരഭാശരനി  4,70,38,486  (നഭാല  കകേഭാടനി  എഴുപതട്ട്  ലക്ഷത്തനി
മുപത്തനി എണഭായനിരത്തനി നഭാന്നൂറനി എണ്പത്തനിആറട്ട് രൂപ മഭാത്രലാം.)

(ബനി&സനി) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളനില്  ഡതീസലനിനു പകേരലാം  സനി.എന.ജനി.
ഉപകയഭാഗനിക്കുനകേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ചമചചപട വരുമഭാനലാം
ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരുന  ചചയനിന  സര്വതീസുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുവഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതുമൂലലാം
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനവയനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  വരുമഭാനത്തനില്
കേഭാരലമഭായ  കുറവട്ട്  അനുഭവചപടുനണട്ട്.  വരുലാം  ദനിവസങ്ങളനില്  കൂടുതല്  പുതനിയ
ബസ്സുകേള  ലഭലമഭാക്കനി  ചചയനിന  സര്വതീസുകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം  നഷത്തനില്
ഓപകററട്ട് ചചയ്യുന ചഷഡന്യൂളുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിച്ചുലാം വരുമഭാനനഷലാം ഒരു പരനിധനി വചര
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുചമനട്ട്  കേരുതുന.  കമല്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനില്  വരുന
മുറയട്ട് മഭാത്രകമ ഇവയനില് നനിനള്ള പ്രതനിദനിന വരുമഭാനലാം കൃതലമഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഇന്റെര് കസ്റ്ററട്ട് സര്വതീസുകേള

127  (2420)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  മലപ്പുറലാം  ഡനികപഭായനില് നനിനള്ള ഇന്റെര് കസ്റ്ററട്ട്
സര്വതീസുകേള ഏചതലഭാചമനലാം കൂടുതല് സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഡനികപഭായനില്നനിനലാം പുതനിയ ബഭാലാംഗ്ലൂര് റൂടട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം ബസട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  മലപ്പുറലാം  യൂണനിറനില്നനിനലാം  ഒരു
ഉഇൗടനി  സര്വതീസുലാം,  ഒരു  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  സര്വതീസുലാം  ഉള്ളതനില്  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  സര്വതീസട്ട്
ആദഭായകേരമഭായനി നടത്തഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല്, ടനി സര്വതീസട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
നനിര്ത്തനി വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേരളവുലാം തമനിഴഭാടട്ട്,  കേര്ണഭാടകേ എനതീ സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായുളള
അന്തെര് സലാംസഭാന കേരഭാറനില് വലവസ ചചയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് മലപ്പുറലാം ഡനികപഭായനില്
നനിനലാം  നനിലവനില്  കൂടുതല്  അന്തെര്  സലാംസഭാന  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയുകേയനില.
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ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട മനിനനി ബസ്സുകേള

128 (2421) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. നനിലവനില് മനിനനി ബസ്സുകേള, സര്വതീസനിനുകവണനി

ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  എത്ര  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  മനിനനി

ബസ്സുകേളഭാണട്ട് സര്വതീസട്ട് നടത്തുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി മലപ്പുറലാം ജനിലയനില്,  മനിനനി ബസ്സുകേളനനിരത്തനില് ഇറക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന കേഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് മനിനനി ബസട്ട് സര്വതീസട്ട് നടത്തുനനില.

(സനി) ഇല. ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട സഭാധഭാരണ ബസ്സുകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

സര്വതീസട്ട്  നടത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  റൂട്ടുകേളനില്  കഷഭാര്ടട്ട്  വതീല്  ബസ്സുകേള

ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സര്വതീസട്ട് നടത്തനിവരുനണട്ട്.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.യനില് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസനികേയനിചല നനിയമനലാം

129 (2422) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസനികേയനില് എത്ര ഒഴെനിവുകേള

നനിലവനിലചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഒഴെനിവുകേള മുഴുവന പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനിട്ടുകണഭാ

എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തസനികേയുചട പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനിലകണഭാ എന

അറനിയുകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

1006/2017
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തസനികേയനില്  388  NJD
ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി) റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) നനിലവനിലണട്ട്

(ഡനി) സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഓര്ഡനിനറനി ബസ്സുകേളനിചല യഭാത്രഭാക്കൂലനി

130 (2423) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഓര്ഡനിനറനി ബസ്സുകേളനിചല യഭാത്രഭാകൂലനി വര്ദനിപനിക്കുന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലകണഭാ ;

(ബനി) എങനില് എത്ര രൂപ വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനലാം ഇങ്ങചന
വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള സഭാഹചരലലാം എന്തെഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ഉത്തരലാം (എ) യുചട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളനിചല കബഭാര്ഡുകേള

131 (2424) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിചല സൂചനഭാ കബഭാര്ഡുകേള വഭായനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്തവനിധത്തനിലള്ളതഭാചണന വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഗഭാസനില് നനിനട്ട് അല്പലാം പനിനനില് മുകേളനിലഭായഭാണട്ട് ബസ്സുകേളനില് കബഭാര്ഡട്ട്
സഭാപനിചനിരനിക്കുനതനിനഭാലലാം  ഗഭാസ്സുകേളക്കട്ട്  ചതളനിചമനിലഭാത്തതുചകേഭാണ്ടുലാം  ബസനിനടുത്തട്ട്
ചചനകനഭാക്കനിയഭാല് കപഭാലലാം കബഭാര്ഡട്ട് വഭായന ദുസഹമഭാചണന വസ്തുത ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ ; ഇതനിനു എന്തെട്ട് പ്രതനിവനിധനിയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനലാം ബസട്ട് എവനികടക്കഭാണട്ട്
കപഭാകുനചതനട്ട് കേണകര് വനിളനിച്ചുപറയുനരതീതനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകമഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ഉണട്ട്.  സൂചന  കബഭാര്ഡുകേളുചട  കേഭാലപഴെക്കലാംമൂലലാം  കബഭാര്ഡുകേള
വഭായനിക്കുവഭാന ബുദനിമുടട്ട് ഉള്ളതഭായനി പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലപഴെക്കലാംചചന
സൂചനഭാ കബഭാര്ഡുകേള മഭാറനി പുതനിയവ സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.  അത്തരത്തനില് കബഭാദലചപടഭാല് മറട്ട് നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. ബസട്ട് എവനികടക്കഭാണട്ട് കപഭാകുനചതനട്ട് കേണകര് നനിര്ബന്ധമഭായുലാം
വനിളനിചട്ട് പറയുന രതീതനി ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില് നനിലവനില് ഇലഭാത്തതഭാണട്ട്.

 ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസ്സുകേളനിലലാം ഡനികപഭാകേളനിലലാം ജനി.പനി.എസട്ട്.
സലാംവനിധഭാനലാം

132 (2425) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ചല  മുഴുവന  ബസ്സുകേളക്കുലാം  ഡനികപഭാകേളനിലലാം
ജനി.പനി.എസട്ട്. സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുനതുചകേഭാണ്ടുള്ള  കനടങ്ങള  എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട്
ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  പഭാസഞര്  ഇനഫര്കമഷന  സനിസ്റ്റലാം
ഏര്ചപടുത്തുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില് ഇതനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
എചന്തെലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ജനി.പനി.എസട്ട്.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസുകേളുചട  സഭാനലാം,  കവഗത  എനനിവ  കകേനതീകൃതമഭായുലാം  ഡനികപഭാതലത്തനിലലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം. തനമൂലലാം യഭാത്രക്കഭാരുചട ആവശലഭാനുസരണലാം ചകേ.എസട്ട്.
ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസുകേള ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം ബസുകേളുചട ഒരുമനിച്ചുള്ള കപഭാക്കുവരവുകേള
നനിയനനിക്കുവഭാനുലാം  കേഴെനിയുലാം.  ഇഇൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഓകരഭാ  ബസുലാം
നനിര്ദ്ദേനിഷ ബസട്ട് കസ്റ്റഭാപ്പുകേളനില് നനിര്ത്തുനകണഭാ, അതഭാതു സര്വതീസുകേളുചട സമയക്രമലാം
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പഭാലനിചഭാകണഭാ സര്വതീസട്ട് നടത്തുനതട്ട്,  നനിര്ദ്ദേനിഷ റൂടനില്നനിനലാം മഭാറനി  ഓടുനകണഭാ
തുടങ്ങനിയ വനിവരങ്ങളുലാം മനസനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  ഇഇൗ സലാംവനിധഭാനലാം പൂര്ണമഭായനി
നനിലവനില് വരുനകതഭാചട ഡനികപഭാകേളനിചല അകനത്വഷണ കേഇൗണറുകേളുചട സഹഭായത്തഭാല്
ബസുകേളുചട  വനിവരങ്ങള കൃതലമഭായ  രതീതനിയനില്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. ഇതനില്നനിനലാം ലഭലമഭാകുന വനിവരങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പ്രധഭാനചപട
ബസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  സഭാപനിക്കുന  പ്രദര്ശന  കബഭാര്ഡുവഴെനി  പ്രസ്തുത  ബസട്ട്
കസ്റ്റഷനനില്കൂടനി കേടനകപഭാകുന ബസുകേളുചട തതമയ വരവട്ട്  കപഭാക്കുവനിവരങ്ങള
അറനിയുവഭാന കേഴെനിയുലാം.

(സനി)  ഉണട്ട്.   ജനി.പനി.എസട്ട്.   സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി ലഭലമഭാകുന ഡഭാറ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ചപഭാതു  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭാകുന  രതീതനിയനില്  പഭാസഞര്  ഇനഫര്കമഷന
സനിസ്റ്റലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകദ്ദേശനിക്കുന.  എലഭാ പ്രധഭാനചപട ബസട്ട് കസ്റ്റഷനനിലലാം
സഭാപനിക്കുന പ്രദര്ശന കബഭാര്ഡുകേള വഴെനി യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് അതഭാതട്ട് സബട്ട് കസ്റ്റഷന
വഴെനി കേടനകപഭാകുന എലഭാ ബസുകേളുചടയുലാം വരവു കപഭാക്കുകേള അറനിയഭാന സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ചവബ്ചചസറനിലൂചടയുലാം  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  മുകഖനയുലാം  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ബസനിചന്റെ
കപഭാക്കുവരവട്ട് തല്സമയലാം മനസനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിചല മരഭാമത്തട്ട് പണനികേള

133 (2426) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  വനിവനിധ
ഡനികപഭാകേള കകേനതീകേരനിച്ചുലാം അലഭാചതയുലാം നടത്തനിയ മരഭാമത്തു പണനികേളക്കട്ട് ചചലവഭാക്കനിയ
തുകേ  എത്രചയനലാം  ഇനനിയുലാം  കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട്  കുടനിശനികേയഭായനി  നല്കേഭാനുളള
തുകേ എത്രചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട കേതീഴെനില് കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് തുടങ്ങനിയതുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചതുമഭായ മരഭാമത്തുപണനികേളനില് ചകേടുകേഭാരലസത,  നനിര്മ്മേഭാണ പനിശകുകേള
എനനിവ  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച ചകേടനിടസമുചയങ്ങളനില്
വഭാടകേയട്ട് നല്കേഭാനഭായനി മഭാറനിവയട്ട് ക്കചപട സലലാം എത്രചയനലാം ഇതനില് വഭാടകേയ്ക്കുട്ട്
നല്കേനിയ സലലാം എത്രചയനലാം അഡത്വഭാനസട്ട് ഇനത്തനില് ലഭനികക്കണ തുകേയുലാം ലഭനിച
തുകേയുലാം  വഭാടകേയനിനത്തനില്  ലഭനിച  തുകേയുലാം  എത്രചയനമുള്ള  വനിവരലാം  ബഹുനനില
ചകേടനിടങ്ങള തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  വനിവനിധ
ഡനികപഭാകേള കകേനതീകേരനിച്ചുലാം അലഭാചതയുലാം നടത്തനിയ മരഭാമത്തട്ട് പണനികേളക്കട്ട് പ്ലഭാന
ഫണട്ട്,  എലാം.എല്.എ.  ഫണട്ട്,  എലാം.പനി.  ഫണട്ട്,  കപ്രഭാജകട്ട് ഫണട്ട്,  എനനിവ മുകഖന
ചചലവഭായ തുകേ 92,23,23,073 രൂപയഭാണട്ട്.  മരഭാമത്തട്ട് പണനിയുചട കുടനിശനികേയഭായനി
കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട് 8,35,42,846 രൂപ നല്കേഭാനുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

1. ചവഞഭാറമൂടട്ട്  യൂണനിറനില്  റഭാലാംപട്ട്  നനിര്മ്മേനിചതനില്  ഉണഭായ
ക്രമകക്കടുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ഉത്തരവഭാദനിയഭായവര്ചക്കതനിചര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കണചമനട്ട് ആവശലചപടട്ട് സര്ക്കഭാര് (ധനകേഭാരല വകുപട്ട്)
റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ആയതട്ട്  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ടനി  ഇനത്തനില്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  ഉണഭായ
നഷലാം  കേണക്കഭാക്കനിയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ബന്ധചപട
ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  1960-ചല  കകേരളഭാ  സനിവനില്  സര്വതീസട്ട്
(തരലാം  തനിരനിവുലാം  ചടവുലാം  അപതീലലാം)  ചടലാം  15  പ്രകേഭാരലാം  കുറപത്രലാം
നല്കേനി അചടക്ക നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

2. ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ആരലനഭാടട്ട്  ഡനികപഭായനിചല  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപനില്
പുതനിയതഭായനി  പണനിത റഭാലാംപനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് അപഭാകേതകേള
ഉള്ളതഭായനി പത്രവഭാര്ത്ത വനതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടത്തനിയ
പ്രഭാഥമനികേ  അകനത്വഷണത്തനില്  നനിലവഭാരലാം  കുറഞ  നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗനികേളഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളചതനലാം,  ആവശലമുള്ള അളവനില്
നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗനികേള  ഉപകയഭാഗനിചനിടനിലഭാചയനലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിചതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സമഗമഭായ  അകനത്വഷണലാം
നടത്തനിവരുന.

3. വടകേര  ഓപകററനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെറനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളനില്
ഉണഭായ  അപഭാകേതകേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ബഹു.  വടകേര  എലാം.എല്.എ,
ചചയര്മഭാന &  മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് നല്കേനിയ പരഭാതനിയനികന്മല്
പ്രഭാഥമനികേ അകനത്വഷണലാം നടത്തനിയതനില് കേരഭാറുകേഭാരചന്റെ ഭഭാഗത്തു
നനിനലാം അനഭാസയുണഭായതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. ആയതനിനഭാല്
ടനി പരഭാതനിയനില് കൂടുതല് അകനത്വഷണലാം നടത്തുനതനിനട്ട് ഒരു ചതീഫട്ട്
ചടകനിക്കല് എകഭാമനിനറുചട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി)  ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനത്തനില്  ചകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  പണനി  കേഴെനിപനിച
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  അങമഭാലനി,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  (തമ്പഭാനൂര്),  തനിരുവല എനതീ സലങ്ങളനിചല
വഭാണനിജല  സമുചയങ്ങളനിചല മുറനികേള വഭാടകേയട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്  സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന.  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.
ടനി.സനി.  കനരനിടട്ട്  കേഭാടഭാക്കട,  ചനയഭാറനിനകേര,  ചനടുമങ്ങഭാടട്ട്,  പയന്നൂര്  എനതീ
യൂണനിറ്റുകേളനിലഭാണട്ട്  വലഭാപഭാര  സമുചയ  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്.  കേഭാടഭാക്കട
യൂണനിറനില് ആചകേ കേടമുറനികേള 32 ഉലാം, കഗഭാഡഇൗണ് ചസയ്സട്ട് 3 എണവുലാം, ഓഫതീസട്ട്
ചസയ്സട്ട് 2 എണവുലാം.  ഇതനില് ഓഫതീസട്ട് കബഭാക്കട്ട് 1 ഒഴെനിചകേ ബഭാക്കനി എലഭാത്തനിനുലാം
ചചലസനസനികേചള  കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  പലനിശരഹനിത  കേരുതല്  നനികക്ഷപമഭായനി
6,24,01,000  രൂപ വഭാഗഭാനലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ടനി ഇനത്തനില് 6,10,21,000  രൂപ
പനിരനിഞട്ട് കേനിടനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  പ്രതനിമഭാസ ചചലസനസട്ട് തുകേയഭായനി 1,86,714 രൂപ
പനിരനിഞട്ട്  കേനിട്ടുന.  ചനയഭാറനിനകേര വഭാണനിജല  സമുചയത്തനില് ആചകേ കേടമുറനികേള
40 എണവുലാം ഒരു ഹഭാളുമഭാണുളളതട്ട്.  ഇതനില് ചചലസനസനികേചള കേചണത്തഭാനഭായതട്ട്
30 മുറനികേളക്കഭാണട്ട്.  പലനിശ രഹനിത കേരുതല് നനികക്ഷപമഭായനി  4,45,47,000 രൂപ
വഭാഗഭാനലാം നല്കേനിയതനില്  3,44,08,950  രൂപ പലനിശ രഹനിത കേരുതല് നനികക്ഷപ
ഇനത്തനില് പരനിഞ കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.  വഭാണനിജല സമുചയത്തനിചല കേടമുറനികേള തുറനട്ട്
പ്രവര്ത്തനിചട്ട്  തുടങ്ങഭാത്തതനിനഭാല്  ചചലസനസട്ട്  ഫതീ  ഇനത്തനില്  പ്രതനിമഭാസ
തവണകേള  ലഭനിചട്ട്  തുടങ്ങനിയനിടനില.  ചനടുമങ്ങഭാടട്ട്  യൂണനിറനില്  53  കേടമുറനികേളനില്
24  കേടമുറനികേളക്കട്ട്  ചചലസനസനികേചള  കേചണത്തുകേയുലാം  പലനിശ  രഹനിത  കേരുതല്
നനികക്ഷപമഭായനി  5,52,10,800  രൂപ വഭാഗഭാനമഭായനി ലഭനിചതനില്  4,97,45,930  രൂപ
കേരുതല് നനികക്ഷപമഭായനി പനിരനിഞട്ട് കേനിട്ടുകേയുലാം ചചയ്തു.  പ്രതനിമഭാസ ചചലസനസട്ട് ഫതീ
ആയനി  69,669  രൂപ  നനിലവനില്  ലഭനിച്ചുവരുന.  പയന്നൂര്  യൂണനിറനില്  ആചകേ
40  കേടമുറനികേളനില്  10  എണത്തനിനട്ട്  ചചലസനസനികേചള  കേചണത്തുകേയുലാം  പലനിശ
രഹനിത  കേരുതല്  നനികക്ഷപമഭായനി  2,04,22,800  രൂപ  വഭാഗഭാനലാം  ലഭനിചതനില്
1,92,34,880  പനിരനിഞട്ട്  കേനിട്ടുകേയുലാം  ചചയ്തു.  പയന്നൂര്  യൂണനിറനില്  കേടകേള  തുറനട്ട്
പ്രവര്ത്തനിചട്ട്  തുടങ്ങഭാത്തതനിനഭാല്  വഭാടകേ  ഇനത്തനില്  നനിലവനില്  തുകേകേള  ലഭനിച്ചു
തുടങ്ങനിയനിടനില.

കലഭാ - ഫ്കളഭാര് ബസുകേളുചട ഇനചത്ത അവസ

134 (2427) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് കേതീഴെനില് ഇകപഭാള എത്ര കലഭാ-കഫഭാര് ബസുകേളുണട്ട്;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  ബസുകേള  ഇകപഭാള  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനണട്ട്;  ഇവ
ഏചതഭാചക്ക ഡനികപഭാകേളനില് നനിനമഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അറകുറപണനികേള നടക്കഭാത്തതട്ട് കേഭാരണലാം എത്ര ബസുകേള ഇതനിനകേലാം
സര്വതീസട്ട്  നനി ര്ത്തനിവചനിട്ടുണട്ട്;  ഇതുകേഭാരണലാം  പ്രതനിദനിനലാം  എത്ര  രൂപയുചട  നഷലാം
സലാംഭവനിക്കുനണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അതലഭാധുനനികേ ക്രമതീകേരണങ്ങളുള്ള കലഭാ-കഫഭാര് ബസുകേളനില് അറകുറപണനികേള
നടത്തഭാന  പരനിശതീലനലാം  സനിദനിച  ചമക്കഭാനനിക്കുകേളുചടയുലാം  ചടകനിഷലനമഭാരുചടയുലാം
അഭഭാവലാം കകേഭാര്പകറഷനനിലകണഭാ; എങനില് ഇതു പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

(ഇ) അറകുറപണനികേള തതീര്ത്തട്ട് ബസുകേള എനകത്തക്കട്ട് പ്രവര്ത്തനസജമഭാകുലാം
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി. -ക്കട്ട് കേതീഴെനില് 190 എ.സനി. കലഭാ-ഫ്കളഭാര് ബസുകേളുലാം
413 കനഭാണ് എ.സനി. ചസമനി കലഭാ-കഫഭാര് ബസുകേളുലാം നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി) 11-7-2016-ചല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  161  എ.സനി.  കലഭാ-കഫഭാര് ബസുകേള
സര്വതീസട്ട് കയഭാഗലമഭായനിരുനതനില് ആചകേയുള്ള  167  എ.സനി.  ചഷഡന്യൂളുകേളനില്  155
എണലാം ഓപകററട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  309  കനഭാണ് എ.സനി.  ചസമനി കലഭാ-കഫഭാര്
ബസുകേള  സര്വതീസട്ട്  കയഭാഗലമഭായനിരുനതനില്  ആചകേയുള്ള  312  കനഭാണ്  എ.സനി.
ചഷഡന്യൂളുകേളനില് 278 എണലാം ഓപകററട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.  അപ്രകേഭാരലാം സര്വതീസട്ട് നടത്തനിയതനിചന്റെ
ഡനികപഭാ തനിരനിച്ചുള്ള എണലാം അനുബന്ധമഭായനി*കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) വനിവനിധ അറകുറപണനികേള കേഭാരണലാം 29 എ.സനി. കലഭാ-കഫഭാര് ബസുകേളുലാം
104  കനഭാണ്  എ.സനി.  ബസ്സുകേളുലാം  സര്വതീസട്ട്  നടത്തനിയനിടനില.   ഇതു  കേഭാരണലാം
12 എ.സനി. ചഷഡന്യൂളുകേളുലാം 34 കനഭാണ് എ.സനി. ചഷഡന്യൂളുകേളുലാം ഓപകററ്റു ചചയ്യുവഭാന
കേഴെനിഞനിടനില.  ഇതനിനഭാല് 4,83,572 രൂപയുചട വരുമഭാനക്കുറവട്ട് സലാംഭവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) വനിവനിധ ഡനികപഭാകേളനിലഭായനി 71 ചമക്കഭാനനിക്കുകേളക്കട്ട് എ.സനി.കലഭാ-കഫഭാര്
ബസുകേളനിലലാം  425  ചടകതീഷലന/ചമക്കഭാനനിക്കുകേളക്കട്ട് കനഭാണ് എ.സനി.  ബസുകേളനിലലാം
പരനിശതീലനലാം നലനി നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടുതല് ചമക്കഭാനനിക്കുകേചള പരനിശതീലനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  അറകുറപണനികേള തതീര്ത്തട്ട്  ബസുകേള ഒരു മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പ്രവര്ത്തന
സജമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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 കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

135 (T*2428)ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയഭാനഭായനി അകതഭാറനിറനി നടപഭാക്കനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എചന്തെഭാചക്കചയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കറഭാഡപകേടങ്ങള ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുനതനിചന്റെ
കേഭാരണങ്ങള  അകതഭാറനിറനി  കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് വര്ദനിച്ചുവരുന വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള തടയുനതനിനഭായനി
കപഭാലതീസട്ട്,  കമഭാകടഭാര് വഭാഹനലാം, ആകരഭാഗലലാം, ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  2007-ല്  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുകേയുലാം, അപകേടങ്ങള തടയുനതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
വനിവനിധ പദതനികേളക്കട്ട് ഫണട്ട് നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുന.  കൂടഭാചത ഒരു സമഗ കറഭാഡട്ട്
സുരക്ഷഭാ കപഭാളനിസനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേഭാനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്,
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട് കകേരള കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി  ചുവചട
കചര്ക്കുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ കബഭാധവല്ക്കരണലാം

2. കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ ക്ലബുകേളുചട രൂപതീകേരണലാം

3. കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ കപ്രഭാജകലാം, ഗകവഷണവുലാം

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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4. കടഭാമഭാചകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിചപടുത്തുകേ

5. അനധനികൃത പരസല കബഭാര്ഡുകേള നതീക്കലാം ചചയ്യുകേ

6. സ്റ്റുഡന്റെട്ട് കകേഡറട്ട് കപ്രഭാജകനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂളുകേളനില് കേമ്മേന്യൂണനിറനി
ചലവല് കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ കപ്രഭാഗഭാലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുകേ

7. ഫുട്പഭാത്തട്ട് കേകയറലാം തടയുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേ

8. വഭാഹന കുരുക്കട്ട് തടയുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേ

9. കൂടഭാചത  2020-ഓചട  വഭാഹനദുരന്തെങ്ങള  ഇലഭാതഭാക്കുകേ
എന ലക്ഷലകത്തഭാചട നടപനിലഭാക്കുന പദതനിയഭായ ദശവതര
കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  പദതനിക്കഭായനി  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്,
കപഭാലതീസട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെട്ട്, കമഭാകടഭാര് ചവഹനിക്കനിള ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെട്ട്,
നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്,  ചകേല്കടഭാണ് തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളക്കുലാം ഫണട്ട്
അനുവദനിക്കഭാന കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.   സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  കറഭാഡപകേടങ്ങള വര്ദനിച്ചു
വരുനതനിചന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  വഭാഹനചപരുപവുലാം  കറഭാഡുകേളുചട  അപരലഭാപ്തതയുലാം
അശദമൂലമുള്ള  വഭാഹനകമഭാടനിക്കല്,  നനിയമലലാംഘനലാം,  അമനിതകവഗത,  മദലപനിചട്ട്
വഭാഹനകമഭാടനിക്കല് എനനിവയുമഭാണട്ട്.

(ഡനി) കപഭാലതീസട്ട്, കമഭാകടഭാര് വഭാഹനലാം, ആകരഭാഗലലാം, ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് തുടങ്ങനിയ
വകുപ്പുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം,  അപകേടങ്ങള തടയുനതനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള വനിവനിധ പദതനികേളക്കട്ട് ഫണട്ട് നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുന.

ആര്.ടനി.ഒ. ചചക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് വനിജനിലനസട്ട് ചറയ്ഡട്ട്

136 (2429) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  എത്ര ആര്.ടനി.ഒ.  ചചക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
വനിജനിലനസട്ട് ചറയ്ഡട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് എത്ര കപര്ചക്കതനിചര കകേസട്ട് ചഭാര്ജട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത ചറയ്ഡനില്,  വനിവനിധ ചചക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില്നനിനട്ട് അനധനികൃതമഭായനി
പനിടനിചചടുത്ത തുകേ എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത മുഴുവന ആര്.ടനി.ഒ.  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലലാം  സനി.സനി.ടനി.വനി.
സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിചന്റെ  18  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  വനിജനിലനസട്ട്
ചറയ്ഡട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 23 കപര്ചക്കതനിചര കകേസട്ട് ചഭാര്ജട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട
കചര്ക്കുന:

എലാം.വനി.ചഎ. - 3  

എ.എലാം.വനി.ചഎ. - 13  

ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട്  - 5 

പഭാര്ടട്ട്ചചടലാം സത്വതീപര് - 1  

ഏജന്റെട്ട് - 1

(സനി) വനിവനിധ ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്നനിനട്ട് 3,79,290 രൂപ കേണക്കനില് ചപടഭാത്ത
തുകേയഭായനി പനിടനിചചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം
സബട്ട്  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  19  ചചക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലലാം
സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ചകേല്കടഭാണ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്  രൂപതീകേരനിച
സഭാകങതനികേ സമനിതനിയുചട  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   സഭാകങതനികേ സമനിതനിയുചട  അനുമതനി
ലഭലമഭാക്കനി പദതനി ഉടന തചന നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

പുതനിയ ബസട്ട് റൂടട്ട്

137 (2430) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തൃശൂരനില്നനിനട്ട്  അമല-പറപ്പൂര്-പഭാവറടനി-ഗുരുവഭായൂര്-ചഭാവക്കഭാടട്ട്-ചമ്രവടലാം-യൂണനികവഴനിറനി  വഴെനി
കകേഭാഴെനികക്കഭാകടക്കട്ട് പുതനിയതഭായനി ഒരു ബസട്ട് റൂടട്ട് അനുവദനിക്കുവഭാന നടപടനി എടുക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

നനിലവനിലള്ള കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമലാം അനുസരനിചട്ട്,  പുതനിയ ബസട്ട് റൂടനിനട്ട്

അകപക്ഷ ക്ഷണനിചട്ട്, അനുമതനി നല്കുവഭാന റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്

അധനികേഭാരമനില.   ഇത്തരത്തനില്  ഒരു സര്വതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കണലാം  എനഭാവശലചപടട്ട്

നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ  നനികവദനങ്ങകളഭാ  ഒനലാം  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട്  ലഭനിചനിടനില.

ആയതനിനഭാല്  നനിര്കദ്ദേശകമഭാ  നനികവദനകമഭാ  ലഭലമഭാകുനമുറയട്ട്  സഭാദലതഭാ  പഠനലാം

നടത്തനി ടനി  റൂടനില് സര്വതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ എന കേഭാരലലാം  ചകേ.എസട്ട്.

ആര്.ടനി.സനി പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കഗഭാശതീ ബസ്സുകേളുചട ചകേഭാചനി നഗര പ്രകവശനലാം

138 (2431) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരത്തനിചന്റെ  ഏചതലഭാലാം  പ്രഭാന്തെപ്രകദശങ്ങളനില്  നനിനള്ള  സത്വകേഭാരല

ബസ്സുകേളക്കഭാണട്ട്  ചകേഭാചനി  നഗരത്തനികലക്കട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനതനിനട്ട്  നനിലവനില്

അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കഗഭാശതീബസ്സുകേളക്കട്ട്  നഗരപ്രകവശനലാം  നനികഷധനിചനിരനിക്കുനതുമൂലലാം,

പഠനത്തനിനുലാം ചതഭാഴെനിലനിനുമഭായനി  ചകേഭാചനി നഗരചത്ത പ്രധഭാനമഭായുലാം ആശയനിക്കുന

ലവപനിന നനിവഭാസനികേള ബുദനിമുടനുഭവനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  തുടരുന  ഈ  വനികവചനലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കഗഭാശതീ ബസ്സുകേളക്കട്ട് നഗരപ്രകവശനലാം അനുവദനിക്കുനതുസലാംബന്ധനിചട്ട്

നനിലവനിലള്ള തടസങ്ങള എചന്തെഭാചക്കചയനലാം ഇവ പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാന 

ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിചല മടഭാകഞരനി, കഫഭാര്ട്ടുചകേഭാചനി, ആലവ, തൃപ്പൂണനിത്തുറ,

പനിറവലാം,  ചപരുമ്പഭാവൂര് എനനിവനിടങ്ങളനില് നനിനള്ള സത്വകേഭാരല ബസ്സുകേളക്കട്ട് ചകേഭാചനി

നഗരത്തനില് സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനതനിനട്ട്  പതനിറഭാണ്ടുകേളക്കട്ട്  മുനപുതചന അനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി-ഡനി) ഉണട്ട്. 2004-ല് കഗഭാശതീപഭാലലാം നനിലവനില് വനകതഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്
പറവൂര്  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  വരുന  സത്വകേഭാരല  ബസട്ട്  സര്വതീസുകേള  ചപഭാതുജന
തഭാല്പരലഭാര്തലാം  ചചഹകക്കഭാടതനി  ജലാംഗ്ഷനവചര   ദതീര്ഘനിപനിചതട്ട്.   അതനിനുമുനപട്ട്
ചചവപനിന  ബസട്ട്  സ്റ്റഭാനഡ് വചര  മഭാത്രകമ  സര്വതീസട്ട്  ഉണഭായനിരുനള.   അതനിനു
കശഷലാം ടനി ബസ്സുകേളുചട സര്വതീസട്ട്  BTH  ജലാംഗ്ഷന,  ചചവറനില ചമഭാബനിലനിറനി ഹബട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനികലക്കട്ട്  ദതീര്ഘനിപനിക്കണചമനഭാവശലചപടട്ട്  ധഭാരഭാളലാം  അകപക്ഷകേളുലാം
നനികവദനങ്ങളലാം ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി. ടനി അകപക്ഷകേളുലാം നനികവദനങ്ങളലാം എറണഭാകുളലാം
റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനി  പരനിഗണനിച്ചുചവങനിലലാം,  വനിശദമഭായ
ചര്ചകേളക്കുലാം  ആകലഭാചനകേളക്കുലാം  കശഷലാം  തഭാചഴെപറയുന  തടസങ്ങളമൂലലാം  ഇഇൗ
അകപക്ഷകേള റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് അകതഭാറനിറനി നനിരസനിക്കുകേയഭാണുണഭായനിട്ടുളളതട്ട്.

1. വഭാഹനചപരുപലാംമൂലലാം  വതീര്പ്പുമുട്ടുന ചകേഭാചനി  നഗരത്തനികലക്കട്ട്
കൂടുതല്  ബസ്സുകേള  പ്രകവശനിചഭാല്  ഗതഭാഗത  പ്രശങ്ങള
നനിയനണഭാതതീതമഭാകുചമന സനിറനി  കപഭാലതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുചട
റനികപഭാര്ടട്ട്.

2. ചകേഭാചനി നഗരത്തനിചല, BTH  ജലാംഗ്ഷന വചരയുളള കറഭാഡുകേള
(3KM)  (കമനകേ,  ഷണ്മുഖകറഭാഡട്ട്,  ചജടനി,  കഹഭാസനിറല്
കറഭാഡട്ട് കജഭാസട്ട് ജലാംഗ്ഷനവഴെനി)  കദശസഭാല്കൃത റൂട്ടുകേളുചട
ഭഭാഗമഭായതനിനഭാല് ടനി റൂട്ടുകേളനില് കൂടനി സര്വതീസട്ട് അനുവദനിക്കുനതട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേളുകടയുലാം  സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി,  ചചഹകക്കഭാടതനി
ഉത്തരവുകേളുചടയുലാം ലലാംഘനമഭാകുലാം.

3. കദശസഭാല്കൃത റൂട്ടുകേളനില് സത്വകേഭാരല  ബസ്സുകേളക്കട്ട്  ചപര്മനിറട്ട്
നല്കുനതനിനട്ട് കകേരള കസ്റ്ററട്ട് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് കകേഭാര്പകറഷനുളള
ശക്തമഭായ എതനിര്പട്ട്.

4. BTH ജലാംഗ്ഷനനിചല പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് സഇൗകേരലത്തനിചന്റെ അഭഭാവലാം

5. BTH  ജലാംഗ്ഷനനില് ഇനഡലന ഓയനില് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
പമ്പനിലാംഗട്ട് കസ്റ്റഷന, ടഭാങറുകേളുചട ഓയനില് ബര്ത്തട്ട് തുടങ്ങനിയവ
സനിതനി ചചയ്യുനതുചകേഭാണ്ടുള്ള സുരക്ഷഭാ പ്രശലാം.

തുടര്നലാം  നനിരവധനി  നനികവദനങ്ങള  ഇക്കഭാരലമുനയനിച്ചു

ചകേഭാണ്ടുലാം,  ചചവപനിന ഭഭാഗത്തു നനിനള്ള ബസുകേള ചചവറനില



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 221

ചമഭാബനിലനിറനി  ഹബ്ബുവചര  ദതീര്ഘനിപനിക്കണചമനഭാവശലചപട്ടുലാം

എറണഭാകുളലാം  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്

ലഭനിച്ചുചവങനിലലാം  നനിയമ  തടസമുള്ളതുചകേഭാണ്ടുലാം  കമഭാകടഭാര്

വഭാഹന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്

അകതഭാറനിറനി  എടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്

അകത അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  അധനികേഭാരലാം ഇലഭാത്തതനിനഭാലലാം  ടനി

ആവശലലാം  അനുവദനിക്കുനതട്ട്  റൂടട്ട്  കദശസഭാല്ക്കരണലാം

സലാംബന്ധനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുകേളുചടയുലാം  ബന്ധചപട

സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി/ചചഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവുകേളുചടയുലാം ലലാംഘ

നമഭായതനിനഭാലലാം നഗരത്തനിചല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം,  സുരക്ഷഭാ

പ്രശവുലാം വര്ദനിക്കുചമനതനിനഭാലലാം  ആയവ നനിരുപഭാധനികേലാം

നനിരസനിക്കുകേയുണഭായനി.

എറണഭാകുളലാം  നഗരത്തനിചല  കറഭാഡുകേള  കദശസഭാല്കൃത

റൂട്ടുകേളനില് ഉളചപടുനതനിനഭാല് സത്വകേഭാരല ബസ്സുകേളക്കട്ട് ടനി

റൂട്ടുകേളനില്ക്കൂടനി  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലള്ള

കദശസഭാല്കൃത  സ്കതീമനിചല  വലവസകേളക്കട്ട്  വനിരുദമഭായനി

ചപര്മനിറട്ട് നല്കേഭാന കമഭാകടഭാര് വഭാഹനനനിയമലാം അനുവദനിക്കുനനില.

ആയതനിചന്റെ  ചവളനിചത്തനില്  ചപഭാതുജന  തഭാല്പരലലാം

മുനനനിര്ത്തനി ചകേഭാചനി നഗരത്തനിചന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്

നനിനലാം  കഗഭാശതീ  പഭാലലാംവഴെനി  ചചവപനിനനികലക്കുലാം,  തനിരനിചട്ട്

എറണഭാകുളലാം നഗരത്തനികലക്കുലാം സര്വതീസട്ട് നടത്തുനതനിനട്ട്

20  (ഇരുപതട്ട്)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേളക്കട്ട്

സനിര  ചപര്മനിറട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതുമൂലലാം

ജനങ്ങളുചട യഭാത്രഭാകക്ലശലാം ഒരു പരനിധനിവചര പരനിഹരനിക്കുവഭാന

കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  യഭാത്രക്കഭാരുചട ആവശലലാം കൂടുതല് ബസ്സുകേള

ഓടനിക്കുനതനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേമഭായ  വശവുലാം  കേണക്കനിചലടുത്തു

ചകേഭാണട്ട് കൂടുതല് ബസ്സുകേള ഓടനിക്കുന കേഭാരലലാം ചകേ.എസട്ട്.

ആര്.ടനി.സനി.-ക്കട്ട് ആകലഭാചനിക്കഭാവുനതഭാണട്ട്.
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ചടയമലാംഗലലാം ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ

139 (2432) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചടയമലാംഗലലാം  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം പ്രതനിദനിനലാം എത്ര

ചഷഡന്യൂളുകേള  ഓപകററ്റുചചയ്തു  വരുനചവനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനില്  പുതനിയ

സര്വതീസുകേള ഉകണഭാ; 2016  ജനുവരനിയനില് എത്ര ചഷഡന്യൂളുകേള നടത്തനിയനിരുനചവനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ സര്വതീസുകേള പുനനഃസഭാപനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചടയമലാംഗലലാം യൂണനിറനില്നനിനലാം ഇകപഭാള ശരഭാശരനി ചകേ.എസട്ട്.ആര്. ടനി.സനി.-യുചട

ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം ബസനികന്റെയുലാം ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  51  ചഷഡന്യൂളുകേളുലാം,  ചകേ.യു.ആര്.ടനി.  സനി.-യുചട

3  ജനറലാം സര്വതീസുകേളുലാം ഓപകററട്ട്  ചചയ്യുനണട്ട്.  ഇതനില് പുതുതഭായനി അനുവദനിച

ചഷഡന്യൂളുകേള  ഒനലാം  തചന  ഇല.  2016  ജനുവരനി  മഭാസത്തനില്  ശരഭാശരനി  45

ചഷഡന്യൂളുകേളഭാണട്ട്  ഓപകററട്ട്  ചചയഭാന സഭാധനിചനിരുനതട്ട്.   ചടയമലാംഗലലാം യൂണനിറനില്

സര്വതീസുകേള ഒനലാം തചന നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.  ബസനിചന്റെ അഭഭാവലാംമൂലലാം വരുമഭാനലാം

കുറഞ  ചനില  ചഷഡന്യൂളുകേള  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ഓപകററട്ട്  ചചയ്യുനനില.  പുതനിയ

ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന മുറയട്ട് എലഭാ ചഷഡന്യൂളുകേളുലാം ഓപകററട്ട് ചചയ്യുനതഭാണട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിചല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് സര്വതീസുകേള

പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന നടപടനി

140 (2433) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിചല  എത്ര

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ബസട്ട് സര്വതീസുകേളഭാണട്ട് വനിവനിധ റൂട്ടുകേളനിലഭായനി നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതട്ട്

എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  റൂട്ടുകേളനിചല  ബസട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന  ഇടയഭാക്കനിയ

സഭാഹചരലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ റൂട്ടുകേളനിചല നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ ബസട്ട് സര്വതീസുകേള പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; നനിലവനില് എത്രചയണലാം പുനനഃസഭാപനിചനിട്ടുചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. സര്വതീസുകേചളഭാനലാം
തചന  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.  ബസനിചന്റെ  ലഭലതക്കുറവുമൂലലാം  ചനില  സര്വതീസുകേള
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി സര്വതീസട്ട് നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പുതനിയ  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുനമുറയട്ട്  മുടക്കലാം  വനനിട്ടുള്ള
സര്വതീസുകേള പുനരഭാലാംരലാംഭനിക്കുനകേഭാരലലാം ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 മൂവഭാറ്റുപുഴെ ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി ഡനികപഭാ

141 (2434) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായുചട  കശഭാചനതീയഭാവസ
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മൂവഭാറ്റുപുഴെ ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില് നടക്കുന നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനലാം  ആയതനിചന്റെ  നനിലവനിചല  സനിതനി
എന്തെഭാചണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഡനികപഭായനില്  നനിലവനിലള്ള  ജതീവനക്കഭാരുചട  എണലാം,  ഓകരഭാ
തസനികേയനിലലാം  അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുചട  എണലാം,  ഒഴെനിവട്ട്/അവധനി,
കജഭാലനി ക്രമതീകേരണലാം എനനിവ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ഡനികപഭായനില് നനിലവനിലള്ള സര്വതീസുകേള ഏചതഭാചക്കയഭാചണനലാം
ആയതനില് ലഭാഭത്തനില് ഓടുന സര്വതീസുകേള ഏചതഭാചക്കയഭാചണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) 1. MLA-LAC ADS  ഫണനില്നനിനലാം  1  കകേഭാടനി രൂപ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  
9 bay garage പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

2. പലനിശ രഹനിത നനികക്ഷപലാം സത്വതീകേരനിചട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന
ബസട്ട്  ചടര്മനിനല്-കേലാം-കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപ്ലകനിചല  ഒനഭാലാം
ഘടത്തനിചന്റെ സനിവനില് കജഭാലനികേള ഭഭാഗനികേമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
വരുന. ഇലകനിക്കല്,  ഫയര് ചചഫറനിലാംഗട്ട്,  പ്ലലാംബനിലാംഗട്ട് തുടങ്ങനിയ
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പണനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണട്ട്. ഇഇൗ പണനികേളുചട എസ്റ്റനികമറട്ട്
ആര്ക്കനിചടകനികനഭാടട്ട്  ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  എസ്റ്റനികമറട്ട്  കേനിട്ടുന
മുറയട്ട് എത്രയുലാംകവഗലാം ചടനഡര് നടപടനികേളനികലക്കട്ട് കേടക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.

(സനി) അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*

(ഡനി)  മൂവഭാറ്റുപുഴെയനിചല  നനിലവനിലളള  സര്വതീസുകേളുലാം  അതനില്  ലഭാഭത്തനില്
ഓടുന സര്വതീസുകേളുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭായനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട
ഒഴെനിവുകേള

142 (2435) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില് ലഡവര്മഭാരുചടയുലാം
കേണകര്മഭാരുചടയുലാം എത്ര ഒഴെനിവുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുചട കുറവുമൂലലാം ചഷഡന്യൂളുകേള റദ്ദേഭാക്കചപടുനതട്ട് ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭായനില് നനിലവനിലള്ള സ്റ്റഭാഫട്ട്
ഫനികകഷന പ്രകേഭാരലാം ചചഡവര്മഭാരുചടയുലാം കേണകര്മഭാരുകടയുലാം കുറവട്ട് ഇല.

(ബനി) ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് യൂണനിറനില് നനിനലാം സനിരമഭായനി ചഷഡന്യൂളുകേള ഒനലാം തചന
റദ്ദേട്ട്  ചചയ്യുനനില.  എനഭാല്  ജതീവനക്കഭാരുചട  അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായ  കജഭാലനിക്കട്ട്
ഹഭാജരഭാകേഭാതനിരനിക്കല് കേഭാരണമഭാണട്ട്  ചനില ദനിവസങ്ങളനില് ചനില ചഷഡന്യൂളുകേള റദ്ദേട്ട്
ചചകയണനി വരുനതട്ട്.

പളരുത്തനി പ്രകദശചത്ത യഭാത്രഭാകക്ലശലാം

143 (2436) ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃപ്പൂണനിത്തുറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല പളരുത്തനി പ്രകദശത്തട്ട് നനിലവനിലള്ള
യഭാത്രഭാകക്ലശലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത പ്രകദശചത്ത യഭാത്രഭാകക്ലശലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  പളരുത്തനി

ചകേ.എലാം.പനി.  നഗര് മുതല് അരൂക്കുറനി വടുതലവഴെനി കചര്ത്തലയട്ട് ഒരു ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

സര്വതീസട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പളളുരുത്തനി പ്രകദശചത്ത യഭാത്രഭാകക്ലശലാം പരനിഹരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി

പളളുരുത്തനി  ചകേ.എലാം.പനി.  നഗര്  മുതല്  അരൂക്കുറനി  വടുതലവഴെനി  കചര്ത്തലക്കട്ട്

ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ  എന  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിചട്ട് തുടര് നടപടനി ചചകേചക്കഭാളളുനതഭാണട്ട്.

ആറനിങ്ങല്, കേനിളനിമഭാനൂര് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാകേളനില്നനിനലാം

ചവടനിക്കുറച ചഷഡന്യൂളുകേളുലാം സര്വതീസുകേളുലാം

144 (2437) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2014-15, 2015-16  വര്ഷങ്ങളനില് ആറനിങ്ങല്,  കേനിളനിമഭാനൂര് ചകേ.എസട്ട്.

ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപഭാകേളനില്നനിനലാം  ഏചതലഭാലാം  ചഷഡന്യൂളുകേളുലാം  സര്വതീസുകേളുലാം

ചവടനിക്കുറചനിട്ടുചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ ചഷഡന്യൂളുകേളുലാം സര്വതീസുകേളുലാം പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ചയ  മഭാത്രലാം  ആശയനിചട്ട്  യഭാത്ര  ചചയ്യുവഭാന

കേഴെനിയുന ഈ കമഖലയനില് കൂടുതല് സര്വതീസട്ട് നടത്തുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2014-15, 2015-16  കേഭാലയളവനില് ആറനിങ്ങല്, കേനിളനിമഭാനൂര് യൂണനിറ്റുകേളനില്

ചഷഡന്യൂളുകേള ഒനലാംതചന ചവടനിക്കുറചനിടനില.  എനഭാല് സര്വതീസനിനട്ട് കയഭാഗലമഭായ

ബസ്സുകേളുചട  ലഭലതക്കുറവുലാം,  ജതീവനക്കഭാരുചട  കുറവുലാംമൂലലാം  ചനില  സര്വതീസുകേള

കൃതലമഭായനി ഓപകററട്ട് ചചയഭാന കേഴെനിയഭാറനില.

(ബനി&സനി)  സര്വതീസനിനട്ട് കയഭാഗലമഭായ ബസ്സുകേളുലാം ആവശലത്തനിനട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലാം

ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവച സര്വതീസുകേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

1006/2017
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 നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട് -ചനചക്കഭാണട്ട് പഠനലാം നടത്തഭാന നടപടനി

145(2438) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിചല കപഭാത്തനകകേഭാടട്ട്  - ചവമ്പഭായലാം - ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് ടഇൗണ്

എനതീ  കകേനങ്ങളനില്  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളമൂലലാം  ഉണഭാകുന  മരണങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം

ഗതഭാഗതലാം  സുഗമമഭാക്കഭാനുലാം  നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്-ചനചക്കഭാണട്ട്  പഠനലാം  നടത്തഭാന  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരലലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് ശനിപഭാര്ശകേചളഭാനലാം നനിലവനിലനില.

കദശതീയപഭാതയനിചല ഗലഭാസട്ട് ടഭാങര് അപകേടങ്ങള

146 (2439) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയപഭാതയനിലണഭാകുന ഗലഭാസട്ട് ടഭാങര് അപകേടങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

2010 ജനുവരനി മുതല് 2016 മഭാര്ചട്ട് 31 വചര സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര ഗലഭാസട്ട് ടഭാങറുകേള

അപകേടത്തനില്ചപടനിട്ടുചണനലാം എത്ര മരണങ്ങള നടനനിട്ടുചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിചല  കറഭാഡനിലൂചട  ഓടുന  ഗലഭാസട്ട്  ടഭാങറുകേളുചട  ഫനിറട്ട്നസട്ട്

മുതലഭായവ  കകേരള  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;  എത്ര

വഭാഹനങ്ങള  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  പരനികശഭാധനയനില്  പരഭാജയചപടനിട്ടുചണനലാം  അവയുചട

കകേരളത്തനിലൂചടയുളള ഗതഭാഗതലാം നനികരഭാധനിചനിട്ടുകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗലഭാസട്ട്  ടഭാങറുകേളുചടയുലാം  അവ  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന  വഭാഹനങ്ങളുചടയുലാം

സുരക്ഷയുലാം ജനങ്ങളുചട സുരക്ഷയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 2010 ജനുവരനി മുതല് 2016 മഭാര്ചട്ട് 31 വചര സലാംസഭാനത്തട്ട് 140

ഗലഭാസട്ട്  ടഭാങറുകേള  അപകേടത്തനില്ചപടുകേയുലാം  അതനില്  81  കപര്  മരണമടയുകേയുലാം

ചചയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഉണട്ട്.  10  ടഭാങറുകേള  ഫനിറട്ട്നസനില്  ആദലലാം  പരഭാജയചപചടങനിലലാം
9  എണവുലാം  കുറവുകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  കനടനിയനിട്ടുണട്ട്.  എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനിചല ഒരു വഭാഹനത്തനിചന്റെ കപഭാരഭായ്മകേള പരനിഹരനിചട്ട് വതീണ്ടുലാം ഹഭാജരഭാക്കഭാന
വഭാഹന  ഉടമയട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  ഇലഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങള
ഗതഭാഗതലാം നടത്തുവഭാന അനുവദനിക്കഭാറനില.

(സനി)  തനിരകക്കറനിയ സമയങ്ങളനില് നഗരത്തനില് ടഭാങര് കലഭാറനിക്കട്ട്  പ്രകതലകേ
സമയപരനിധനി  ക്രമതീകേരനിച്ചുലാം  ടഭാങര്  ചചഡവര്മഭാര്ക്കുലാം  കപഭാലതീസട്ട്  ഉളചപചടയുള്ള
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം,  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  നടത്തനിയുലാം
അമനിതകവഗതയനിലലാം അശദമഭായുലാം വഭാഹനലാം ഓടനിക്കുന  ചചഡവര്മഭാര്ചക്കതനിചര
നനിയമനടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുലാം വരുന. ചപകടഭാളനിയലാം ഉല്പനങ്ങള ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന
ടഭാങര് വഭാഹനങ്ങളനില് നനിയമഭാനുസരണമുള്ള ചചലസനസുള്ള  2  ചചഡവര്മഭാരുകണഭാചയനലാം
വഭാഹനത്തനിനട്ട് എകട്ട്കപഭാസതീവട്ട് ലലസനസട്ട് ഉകണഭാചയനലാം സര്ക്കഭാര് നനിഷര്ഷനിചനിരനിക്കുന
സുരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കുനകണഭാചയനലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.

കറഭാഡപകേടങ്ങളനില് മരണമടഞവര്

147  (2440)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില്  കറഭാഡപകേടങ്ങളനില്  മരണമടഞവര്
എത്ര; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  എത്രകപര്  മരണചപട്ടു,  ഏചതഭാചക്ക
പ്രകദശങ്ങളനില്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)
വര്ഷലാം മരണചപടവര്

2011 4145

2012 4286

2013 4258

2014 4049

2015 4196

2016 2209

(ബനി)  2011  മുതല്  2016  വചരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  കറഭാഡപകേടങ്ങളനില്
തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില്  2877  കപര് മരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മരണലാം സലാംഭവനിച പ്രകദശങ്ങളുചട
സനിറനി, റൂറല്, തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്



228       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂലല 19, 2016

വര്ദനിച്ചുവരുന വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

148 (2441) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വര്ദനിച്ചുവരുന വഭാഹന അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്

എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അശദമൂലലാം വഭാഹനലാം ഓടനിചട്ട് അപകേടത്തനില്ചപടട്ട് മരണലാം സലാംഭവനിക്കുന

കകേസുകേളനില് നനിലവനിലള്ള നനിയമലാം മഭാറനി കേര്ശനനനിയമലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ആവശലമഭായ

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  2016-ല്  മഭാത്രലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  വഭാഹന  അപകേടങ്ങള

നടനനിട്ടുചണനലാം ഇതനില് എത്ര കപര് മരണചപട്ടുചവനലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അമനിത കവഗതയനികലഭാടുന വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  മദലപനിച്ചുലാം,  അശദമഭായുലാം വഭാഹനലാം ഓടനിക്കുനവരുചട ചചലസനസട്ട്

കേണ്ടുചകേട്ടുകേ, സചസനഷന, പനിഴെ ഇഇൗടഭാക്കല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള നടപനിലഭാക്കനി

വരുന.   വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുചട  സഭാനത  കൂടനിയ  ബഭാക്കട്ട്  കസഭാട്ടുകേള  കേചണത്തനി

ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനികന്റെയുലാം  മറ്റു  വകുപ്പുകേളുകടയുലാം  സഹഭായകത്തഭാചട  തനിരുത്തല്

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. ടഭാഫനിക്കട്ട്/ചചഹകവ/റഡഭാര് യൂണനിറ്റുകേളുചട കസവനലാം

ലഭലമഭാക്കനിയുലാം,  പ്രധഭാന കറഭാഡുകേളനില് നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള സഭാപനിച്ചുലാം,  സതീഡട്ട്

റഡഭാര്,  ഇന്റെര്ചസപ്റര് വഭാഹനങ്ങള,  പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  എനനിവയുചട സഹഭായത്തഭാല്

കേര്ശന  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.  ടഭാഫനിക്കട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ

പരനിപഭാടനിയഭായ  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  സകന്ദശലാം  "ശുഭയഭാത്ര  2015”  എന  കപരനില്

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കൂടഭാചത  കദശതീയ  സുരക്ഷഭാ  വഭാരഭാചരണലാം  എലഭാ  വര്ഷവുലാം

നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  കകേന  നനിയമത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള

ചചകേചക്കഭാളളുനതട്ട്.  ഇതനില് കഭദഗതനി വരുത്തുവഭാന കകേന സര്ക്കഭാരനിചന അധനികേഭാരമുളള.

കകേന വഭാഹന നനിയമ കഭദഗതനി പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  2016  ജനുവരനി  മുതല് ജൂണ് വചര  19819  വഭാഹന അപകേടങ്ങളനില്

2209 കപര് മരണമടഞനിട്ടുണട്ട്.
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ആര്.ടനി.ഒ. ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

149 (2442)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര ആര്.ടനി.ഒ.  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്

എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അഴെനിമതനി  വനിമുക്ത  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സലങ്ങളനില്

ആര്.ടനി.ഒ. ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേചള ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  മുഴുവന  ആര്.ടനി.ഒ.  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം  അഴെനിമതനി

വനിമുക്ത ചചക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളഭാക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 19 എണലാം.

(ബനി) കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേചള ഇത്തരത്തനില് കവര്തനിരനിചനിടനില.

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ആര്.ടനി.ഒ.  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കേലഭാമറകേള

സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം ചകേല്കടഭാണ് ഗതഭാഗത കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്

സമര്പനിചനിരുന.  19-11-2013-ല്  നടന  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിചല  FAST

(Fully Automated Services in Transport Department) കപ്രഭാജകട്ട് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്

കേമ്മേനിറനി കയഭാഗലാം ഇഇൗ നനിര്കദ്ദേശത്തനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിരുന.  തുടര് നടപടനികേള

ഗതഭാഗത കേമ്മേതീഷണര് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  അഴെനിമതനി അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനഭായനി

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിചന്റെ വകുപ്പുതല പരനികശഭാധനയുലാം വനിജനിലനസട്ട്  &  ആന്റെനി

കേറപ്ഷന ബന്യൂകറഭായുചട മനിനല് പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാചത ചചക്കട്ട്

കപഭാസ്റ്റുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം രഹസല നനിരതീക്ഷണത്തനിലമഭാണട്ട്.  ആധുനനികേ പരനികശഭാധനഭാ

സലാംവനിധഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം വകുപ്പുതലത്തനില് ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിനഭായനി  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ചവയനിലാംഗട്ട്  ചമഷതീന  മുതലഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  ഘടലാം

ഘടമഭായനി വകുപട്ട് വഭാങ്ങുനണട്ട്.
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ഡതീസല് എഞനിന ഘടനിപനിച വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് വനിലക്കട്ട്

150 (2443) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 10  വര്ഷത്തനില് കൂടുതല് കേഭാലപഴെക്കവുലാം  2000  സനി.സനി.-ക്കട്ട് കമല് പവറുള്ള
ഡതീസല്  എഞനിന  ഘടനിപനിച  വഭാഹനങ്ങളുലാം  കകേരളത്തനിചല  കകേഭാര്പകറഷന
പരനിധനിക്കുള്ളനില്  ഓടുനതനിനട്ട്  വനിലക്കട്ട്  ഏര്ചപടുത്തനിയ  ഹരനിത   ടനിബന്യൂണലനിചന്റെ
വനിധനിക്കട്ട്  എതനിചര എത്ര കേഭാലകത്തക്കഭാണട്ട്  കസ്റ്റ ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ,
ഇതുമൂലലാം വഭാഹന ഉടമകേളക്കട്ട് കനരനിടുന ബുദനിമുടട്ട് മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ കസ്റ്റ തുടര്നട്ട് ലഭനിചനിചലങനില്,  ഇതട്ട് നനിയമമഭായനി പ്രഭാബലലത്തനില്
വനഭാല്,  കകേരളത്തനില് എത്രചയഭാചക്ക സത്വകേഭാരല,  ചരക്കട്ട്,  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.,
ലപ്രവറട്ട്  യഭാത്രഭാ  വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  ബഭാധകേമഭാകുചമനട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ വഭാഹനങ്ങളുചട എഞനിനുകേള മഭാറനി പകേരലാം സനി.എന.ജനി. ഇന്ധനലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വണനികേള ഓടനിക്കഭാന ആവശലമഭായ സനി.എന.ജനി.  ഇന്ധന പമകേള
കകേരളത്തനിചല പ്രധഭാനചപട സലങ്ങളനില് സഭാപനിക്കഭാന അടനിയന്തെര നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഡതീസല് വഭാഹനങ്ങളുചട ഉപകയഭാഗലാം കുറയഭാന ഡതീസല് വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്
ഗതീന  ടഭാകട്ട്  ഈടഭാക്കഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഇതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 23-5-2016-ചല ഹരനിത ടനിബന്യൂണല് ചകേഭാചനി സര്കേന്യൂടട്ട്  ബഞനിചന്റെ
വനിധനി  ചചഹകക്കഭാടതനി  രണ്ടുമഭാസകത്തയഭാണട്ട്  കസ്റ്റ  ചചയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഏകേകദശലാം
61,000-ലധനികേലാം  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളുകടയുലാം  40,000-ലധനികേലാം  കനഭാണ്
ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് വഭാഹനങ്ങളുകടയുലാം പ്രവര്ത്തനചത്ത ടനി വനിധനി ബഭാധനിക്കുലാം. ചകേ.എസട്ട്.
ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  പത്തട്ട്  വര്ഷത്തനിനുകമല് പഴെക്കമുള്ള  1102  ബസുകേളുലാം  കലഭാറനി,
വഭാന മുതലഭായ  117  വഭാഹനങ്ങളുലാം ഇഇൗ വനിധനി നടപനിലഭായഭാല് നനിരത്തനില് നനിനലാം
പനിനവലനികക്കണനിവരുലാം.  തുടര്നട്ട് ഇഇൗ ബസ്സുകേളക്കട്ട് പകേരലാം സനി.എന.ജനി.  ഇന്ധനലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  ഏകേകദശലാം
275  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  അധനികേ  ബഭാധലത  ഏചറടുകക്കണനി  വരുലാം.  ഓര്ഡനിനറനി
വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുന  1102  ബസ്സുകേള ഒറയടനിക്കട്ട്  നനിരത്തനില്നനിനലാം  പനിനവലനിക്കുനതുമൂലലാം
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സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളുചട  യഭാത്രഭാസഇൗകേരലചത്ത  ബഭാധനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുലാം.   കൂടഭാചത
കലഭാറനി, വഭാന മുതലഭായ 117 വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ചസയര് പഭാര്ട്സട്ട്, മറട്ട് ആവശല വസ്തുക്കള മുതലഭായവയുചട വനിതരണലാം നടത്തുനതട്ട്.
ഇഇൗ വഭാഹനങ്ങള ഒറയടനിക്കട്ട് പനിനവലനിക്കുനതനിലൂചട ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട
സുഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനലാം പ്രതനിസന്ധനിയനില് ആകുലാം. 

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത പ്രധഭാന നഗരങ്ങളനില് സനി.എന.ജനി.  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള
വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഘടലാം
ഘടമഭായനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. ആദലഘടചമന നനിലയനില് സനി.എന.ജനി. ലഭലമഭായ
എറണഭാകുളലാം നഗരത്തനില് സനി.എന.ജനി. ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള വഭാഹനലാം ഓടനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള  ചചകേചക്കഭാളനതഭാണട്ട്.  കൂടുതല്  സലങ്ങളനില്  വനിവനിധ  എണക്കമ്പനനികേളഭാണട്ട്
സനി.എന.ജനി.  പമകേള  സഭാപനികക്കണതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
സത്വതീകേരനികക്കണതഭായ നടപടനികേള എലഭാലാം സത്വതീകേരനിക്കഭാവുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  2016-ചല  ബഡ്ജറനില്  15  വര്ഷലാം  കേഴെനിഞ  കനഭാണ്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  10  വര്ഷലാം കേഴെനിഞ ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം ഗതീനടഭാകട്ട്
ഏര്ചപടുത്തുനതഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. രജനിസ്റ്റര് ചചയ തതീയതനി മുതല് 15 വര്ഷലാം
കേഴെനിഞ കനഭാണ് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് ഓകരഭാ 5 വര്ഷകത്തക്കുലാം 400 രൂപ
നനിരക്കനിലലാം രജനിസ്റ്റര് ചചയ തതീയതനി മുതല് 10 വര്ഷലാം കേഴെനിഞ ചചലറട്ട് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്
വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം  200  രൂപ നനിരക്കനിലലാം രജനിസ്റ്റര് ചചയ തതീയതനി
മുതല്  10  വര്ഷലാം  കേഴെനിഞ  മതീഡനിയലാം  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  ഓകരഭാ
വര്ഷവുലാം 300 രൂപ നനിരക്കനിലലാം രജനിസ്റ്റര് ചചയ തതീയതനി മുതല് 10 വര്ഷലാം കേഴെനിഞ
ചഹവനി ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം 400 രൂപ നനിരക്കനിലമഭാണട്ട്
ഗതീനടഭാകട്ട് ഏര്ചപടുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

 ആളര് വനികലജനിചന ചഭാലക്കുടനി കജഭായനിന്റെട്ട് ആര്.ടനി.ഒ.-യുചട പ്രവര്ത്തന
പരനിധനിയനില് ഉളചപടുത്തഭാന നടപടനി

151 (2444) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഭാലക്കുടനിയനില് പുതനിയ തഭാലൂക്കട്ട് രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചട്ട്
രണട്ട് വര്ഷലാം പനിനനിടനിട്ടുലാം പ്രസ്തുത തഭാലൂക്കനില്ചപട ആളര് വനികലജനിചന ചഭാലക്കുടനി
കജഭായനിന്റെട്ട് ആര്.ടനി.ഒ.-യുചട പ്രവര്ത്തന പരനിധനിയനില് ഉളചപടുത്തഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനില്  അനുകൂലമഭായ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

 ഇരുചക്ര വഭാഹനയഭാത്രക്കഭാരുചട സുരക്ഷ

152 (2445) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇരുചക്ര  വഭാഹനങ്ങള  കൂടുതലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്  സമൂഹത്തനിചല

സഭാധഭാരണക്കഭാരഭാചണന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇരുചക്ര വഭാഹനയഭാത്രക്കഭാരുചട  സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്

ലകേചക്കഭാള്ളഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പുതനിയ തതീരുമഭാനങ്ങള എചന്തെഭാചക്കചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പതനിചനടട്ട്  വയസനിനട്ട്  തഭാചഴെയുള്ള  കുടനികേള  ഇരുചക്ര  വഭാഹനങ്ങള

ഓടനിക്കുനതട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാന

തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുന വനിധത്തനില് നനിയമലാം  നടപഭാക്കഭാന

തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഇ)  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷക്കഭാലലാം  കകേരളത്തനില്  ഇരുചക്ര  വഭാഹന

അപകേടത്തനില്ചപടവര് എത്രകപചരനട്ട് ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഇരുചക്രവഭാഹന  യഭാത്രക്കഭാര്  അപകേടത്തനില്ചപടട്ട്  മരണചപടുനതട്ട്

ചഹല്ചമറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട്.   ആയതനിനഭാല് ചഹല്ചമറട്ട്

നനിര്ബന്ധമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുകവണനി  വലഭാപകേമഭായ  രതീതനിയനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ

പരനിപഭാടനികേളുലാം  ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങളുചട  ചചക്കനിലാംഗുകേളുലാം  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനവകുപട്ട്

നടത്തുനതഭാണട്ട്.   സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് വകുപ്പുലാം ഇത്തരലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചു

വരുനണട്ട്.  100%  ഇരുചക്രവഭാഹന യഭാത്രക്കഭാരുലാം ചഹല്ചമറട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്

ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  വഭാഹന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
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കൂടുതല്  ബുദനിമുടനിലഭാത്ത  രൂപത്തനില്  നടപനില്വരുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേളുലാം മറട്ട് ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവനിദലയുലാം

ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  നനിരന്തെരമഭായനി  ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങചള  നനിരതീക്ഷനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം

നനിയമലലാംഘനങ്ങള  കേചണത്തനിചക്കഭാണ്ടുലാം  പനിഴെ  ചുമത്തനിചക്കഭാണ്ടുലാം  കൂടഭാചത

കബഭാധവല്ക്കരണത്തനില്  കൂടനിയുലാം  പരമഭാവധനി  ഇരുചക്രവഭാഹന  യഭാത്രക്കഭാചര

ചഹല്ചമറട്ട് ധരനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുചമനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് കേരുതുനതട്ട്.

(സനി)  അതനികവഗ ചചബക്കുകേള സൃഷനിക്കുന അപകേടങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുന

സഭാഹചരലത്തനില്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്  സതത്വര  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു

വരുനണട്ട്. പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാവഭാത്ത കുടനികേള സ്കൂളനില് കപഭാകുനതനിനുലാം, മറട്ട് ആവശലങ്ങളക്കുലാം

ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങള സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതഭായുലാം ഇതുമൂലലാം

ഗുരുതരമഭായ അപകേടങ്ങളക്കട്ട് കേഭാരണമഭാകുനതുലാം ശദയനില്ചപടതനിനഭാല് കമഭാകടഭാര്

വഭാഹന  വകുപട്ട്  കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.   പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത

വനിദലഭാര്തനികേള ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങള ഉളചപചടയുള്ള വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുനനില

എനട്ട് ഉറപഭാക്കഭാന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കബഭാധവല്ക്കരണമഭാണട്ട്

ഇതട്ട്  തടയുനതനിനുളള  ഫലപ്രദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗലാം.  ഇതനികലക്കഭായനി  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കള,

സ്കൂള  അധനികൃതര്,  അദലഭാപകേ-രക്ഷഭാകേര്തൃ  സമനിതനി  എനനിവചര  ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചു

ചകേഭാണട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  ക്ലബുകേള  മുകഖന

ആവശലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തഭാന  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

സ്കൂള  അധനികൃതര്ക്കുലാം  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വഭാഹന

പരനികശഭാധനഭാ  സമയത്തട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ശദ  പതനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.  ചഹല്ചമറട്ട്

പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പതനിചനട്ടു

വയസനിനു തഭാചഴെയുള്ള കുടനികേള ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങള ഒഭാടനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ചപടഭാല്

ഇരുചക്രവഭാഹനലാം കേസ്റ്റഡനിയനിചലടുത്തട്ട് വഭാഹന ഉടമചയ അറനിയനിക്കുകേയുലാം ടനിയഭാചനതനിചര

നനിയമ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ചചയ്യുനണട്ട്.

(ഡനി)  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനകേരമഭായ  വനിധത്തനില്  നനിലവനിലളള

വഭാഹന നനിയമങ്ങള കേര്ശനമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ഇ) അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ചചഡവനിലാംഗട്ട് സ്കൂളുകേളക്കട്ട് ചചലസനസട്ട് അനുവദനിക്കല്

153 (2446) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഡവനിലാംഗട്ട്  സ്കൂളുകേള  തുടങ്ങഭാന  ലലസനസട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാകണഭാ  ;
എങനില് ലലസനസട്ട് നല്കുന അധനികേഭാരനി ആരഭാചണനലാം അതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ലലസനകസഭാടുകൂടനിയുലാം  അലഭാചതയുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  എത്ര ലഡവനിലാംഗട്ട്  സ്കൂളുകേളുണട്ട്  ;  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട്,
കേഭാഞഭാടട്ട് എനതീ ആര്.ടനി.ഒ.-കേളനിചല കേണക്കട്ട് കവര്തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലലസനസുചണങനിലലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കഭാചത പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ലഡവനിലാംഗട്ട്  സ്കൂളുകേള  കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലകണഭാ  ;  എങനില്  എന്തെട്ട്
നനിയമനടപടനികേളഭാണട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില് സത്വതീകേരനിക്കുകേചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) ലഡവനിലാംഗട്ട് സ്കൂളുകേള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചഭാകണഭാ പ്രവര്ത്തനിക്കുനചതനട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുകണഭാചയനലാം  ഉചണങനില്  ഈ  വനിധത്തനിലള്ള
പരനികശഭാധനകേള എത്ര മഭാസത്തനിചലഭാരനിക്കലഭാണട്ട് നടക്കഭാറുള്ളചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്ബന്ധമഭാണട്ട്.  റതീജനിയണല്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസര്  ആണട്ട്
ചചലസനസട്ട്  നല്കുന അധനികേഭാരനി.   1988-ചല കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമത്തനിചല
12-ാം  വകുപട്ട്  അനുശഭാസനിക്കുലാം  പ്രകേഭാരലാം  1989-ചല  കകേന  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
ചടങ്ങളനിചല 24-ാം ചടവുലാം, ഗതഭാഗത കേമ്മേതീഷണറുചട 15-11-2013-ചല  സര്ക്കുലര്
നമ്പര്  27/2013  എനനിവ പ്രകേഭാരവുമഭാണട്ട്  ചചഡവനിലാംഗട്ട്  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുനതട്ട്.  ടനി  ചടത്തനിചന്റെയുലാം  ഗതഭാഗത  കേമ്മേതീഷണറുചട  സര്ക്കുലറനിചന്റെയുലാം
പകേര്പ്പുകേള യഥഭാക്രമലാം അനുബന്ധലാം I,II ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*

(ബനി) 72,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് -30, കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട് -42 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില്
ചചലസനസനിലഭാചത ചചഡവനിലാംഗട്ട് സ്കൂളുകേള ഒനലാം തചന പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  ഉണട്ട്. 3  മഭാസത്തനിചലഭാരനിക്കല് ചചഡവനിലാംഗട്ട്  സ്കൂളുകേളനില് പരനികശഭാധന
നടത്തഭാറുണട്ട്.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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വഭാഹനങ്ങളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന കഹഭാണുകേള

154  (2447)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം വഭാഹനങ്ങളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന കഹഭാണുകേളക്കട്ട്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള ചഡസനിബല് എത്ര വതീതമഭാചണനള്ളതനിചന സലാംബന്ധനിചട്ട്  എചന്തെങനിലലാം
നനിയമലാം നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനുവദനതീയമലഭാത്ത  കഹഭാണുകേള  ഉപകയഭാഗനിചതനിനട്ട്  കേഴെനിഞ
പത്തുവര്ഷക്കഭാലയളവനില്  എത്ര  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേൾവനി  ശക്തനിചയ  ബഭാധനിക്കുന  തരത്തനിലള്ള  കഹഭാണുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന വഭാഹനങ്ങള കേചണത്തനി അവ നതീക്കലാം  ചചയ്യുനതനിനുലാം  ശനിക്ഷഭാ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  അനുവദനതീയമലഭാത്ത  ആവൃത്തനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കഹഭാണുകേള
ഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളനില്നനിനലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  അവ  നതീക്കലാം
ചചയ്യുനതനിനട്ട് എലഭാ വകുപ്പുകേളക്കുലാം സതത്വര നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലണട്ട്. 1989-ചല കകേന കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ചടലാം 119(1)  പ്രകേഭാരലാം
വഭാഹനങ്ങളനില്  ബന്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  ഇനഡലന  സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സട്ട്  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ള
IS:1884-1993  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിച്ചുളള  ഇലകനികേട്ട്  കഹഭാണ്  മഭാത്രകമ
ഘടനിപനിക്കഭാവൂ.  IS:1884-1993 പ്രകേഭാരലാം ചമഭാപഡുകേള, സ്കൂടറുകേള, മഭാഗകറഭാ സനിസ്റ്റലാം
ഉള്ള കമഭാകടഭാര് ചചസക്കനിളുകേള എനനിവയഭായനി നനിഷര്ഷനിചനിരനിക്കുന ചചടപട്ട്  -1  എ സനി
കഹഭാണനിനട്ട്  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  85  മുതല്  105  വചര  ചഡസനിചബല്  ആണട്ട്.
കസ്റ്റഭാകറജട്ട് ബഭാററനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങളക്കുലാം, മുചക്ര വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം
നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ള ചചടപട്ട്-2 എ ഡനി സനി കഹഭാണനിനട്ട്  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് 90 മുതല്
115  വചര  'ചഡസനിചബല്'  ആണട്ട്.  ഡനിസനി  സനിസ്റ്റമുള്ള  പഭാസഞര്  കേഭാറുകേളക്കുലാം
ചകേഭാകമഴലല് വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുളള ചചടപട്ട്-2  എ ഡനി സനി കഹഭാണുകേളക്കട്ട്
നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  100  മുതല്  125  വചര  'ചഡസനിചബല്'  ആണട്ട്.   പഭാസഞര്
കേഭാറുകേളക്കുലാം  ചകേഭാകമഴലല്  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  വനിനഡട്ട്  കടഭാണ്
ചചടപനിലള്ള 3 ഡനി സനി കഹഭാണുകേളക്കട്ട് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  105  മുതല് 125 വചര
'ചഡസനിചബല്' ആണട്ട്.



236       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂലല 19, 2016

(ബനി) 72744 വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  അനധനികൃതമഭായനി  കഹഭാണുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള നനിലവനില് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ഡനി)  അനുവദനതീയമലഭാത്ത  ആവൃത്തനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കഹഭാണുകേള
ഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചരയുലാം  നനിയമപരമഭായനി  നടപടനി
എടുക്കുകേയുലാം അവ നതീക്കലാം ചചയ്യുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുനണട്ട്.

വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള തടയഭാന നടപടനി

155 (2448) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സത്വകേഭാരല വഭാഹനങ്ങളനില് സ്കൂള കുടനികേചള അനുവദനതീയമഭായ എണത്തനില്
കൂടുതല് കേയറനിചകേഭാണട്ട് കപഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിടുകണഭാ;

(ബനി)  സ്കൂള  വഭാഹനങ്ങള  ഉളപചടയുള്ള  വഭാഹനങ്ങളുചട  അമനിതകവഗത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതട്ട് മൂലലാം ഉണഭാകുന അപകേടങ്ങള തടയഭാന എചന്തെങനിലലാം നടപടനികേള
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് അവചയചന്തെലഭാചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  അമനിത കവഗത കറഭാഡപകേടങ്ങള സൃഷനിക്കുനതനില് ഒരു പ്രധഭാന പങട്ട്
വഹനിക്കുന എനട്ട് മനസനിലഭാക്കനിചക്കഭാണട്ട് വഭാഹനങ്ങളുചട അമനിതകവഗലാം നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്  നനിരവധനി  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂള വഭാഹനങ്ങളനില് സതീഡട്ട് ഗവര്ണര് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സതീഡട്ട്
കടസറുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചമഭാചചബല്  എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  നടത്തുന  വഭാഹന
പരനികശഭാധനകേളനിലലാം  ഓഫതീസട്ട്  തലങ്ങളനില്  നടത്തുന  ചചക്കനിലാംഗുകേളനിലലാം  അമനിത
കവഗതയനികലഭാടുന വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
സ്കൂള കുടനികേളുചട സുരക്ഷനിതതത്വലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി കസ്റ്ററട്ട് കപഭാലതീസട്ട് ചതീഫട്ട് എലഭാ
ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനികേളക്കുലാം  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഓകടഭാറനിക്ഷയനിലലാം കേഭാറനിലലാം ജതീപനിലലാം മറട്ട് സത്വകേഭാരല വഭാഹനങ്ങളനിലലാം അനുവദനതീയമഭായതനിലലാം
കൂടുതല്  കുടനികേള  യഭാത്ര  ചചയ്യുനതട്ട്  തടയഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശവുലാം  സ്കൂള  ബസനില്



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 237

കേയറഭാവുന കുടനികേളുചട എണലാം,  ബസനിചന്റെ കവഗത,  ചചഡവറുചട കയഭാഗലത എനതീ
കേഭാരലങ്ങളനിലലാം  കേര്ശന  നനിയനണലാം  പഭാലനിക്കുനചണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശവുലാം  എലഭാ  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനികേളക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ
വര്ഷവുലാം  ജൂണ്  മഭാസലാം  സ്കൂള  തുറക്കുനതനിനട്ട്  മുനപട്ട്  തചന  ഇതനിനുകവണനിയുള്ള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനിലപരനിയഭായനി  അപകേടകേരമഭായ  രതീതനിയനില്
അശദമഭായുലാം  അമനിത  കവഗത്തനിലലാം  സ്കൂള  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുനവര്ചക്കതനിചര
കേര്ശന  നനിയമനടപടനികേള  കപഭാലതീസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെട്ട്  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.
കൂടഭാചത എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട് കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം വനിവനിധ കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതനിനുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം കകേരള കപഭാലതീസുമഭായനി
കചര്നട്ട്  'ശുഭയഭാത്ര  2015'  എന ഒരു പുതനിയ പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനിനു  കേതീഴെനിലലാം  സ്കൂള  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  വനിവനിധ  കബഭാധവല്ക്കരണ
ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം പ്രകതലകേ പരനിശതീലന ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം നല്കേനി വരുനണട്ട്.

 സലാംസഭാനങ്ങളനിചല വഭാഹന നനികുതനി സമ്പ്രദഭായലാം ഏകേതീകേരനിക്കഭാന കകേന
സര്ക്കഭാരനിചന സമതീപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

156 (2449) ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മറ്റുള്ള സലാംസഭാനങ്ങളനില് അവനിടചത്ത നനികുതനി അടയഭാചത ഇതരസലാംസഭാന
സത്വകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കഭാനുള്ള കേഭാലഭാവധനി വലതലസമഭായതുമൂലലാം കകേരളത്തനില്
രജനിസ്റ്റര് ചചയ സത്വകേഭാരലവഭാഹന ഉടമകേളക്കുണഭാകുന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തമനിഴെട്ട് നഭാടനില് പ്രകതലകേ അനുമതനികയഭാചട രണട്ട് വര്ഷലാം വചര കകേരള
രജനികസഷന വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കഭാചമനനിരനിചക്ക കേര്ണഭാടകേയനില് ഒരു മഭാസത്തനില്
കൂടുതല് കകേരള രജനികസഷനുള്ള വഭാഹനങ്ങള ഓടനിചഭാല് വഭാഹന ഉടമകേളനില്നനിനലാം
15 വര്ഷചത്ത വഭാഹനനനികുതനി ഈടഭാക്കുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള എചന്തെലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇന്തെലയനില് വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങളനിചല വഭാഹനനനികുതനി ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന  കകേനസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലചപടഭാന  തയഭാറഭാകുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലാം
മുഖലമനനിമഭാരുലാം  തമ്മേനില്  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  മുമ്പട്ട്  പലതവണ  ചര്ചകേള
നടത്തനിചയങനിലലാം ഫലപ്രദമഭായ പരനിഹഭാരങ്ങള ഒനലാം തചന ഉണഭായനിടനില.

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  കേര്ണഭാടകേയനില്  ഒരു  മഭാസത്തനില്  കൂടുതല്  കകേരള
രജനികസഷനുള്ള വഭാഹനങ്ങള ഓടനിചഭാല് വഭാഹന ഉടമകേളനില് നനിനലാം 15 വര്ഷചത്ത
വഭാഹന നനികുതനി ഇഇൗടഭാക്കുന രതീതനി കേര്ണഭാടകേ ചചഹകക്കഭാടതനി റദ്ദേട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിടനില.  വഭാഹനനനികുതനി ഒരു സലാംസഭാന
വനിഷയമഭാണട്ട്.  എനഭാല് കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കറഭാഡട്ട് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് ആന്റെട്ട് കസഫനി
ബനില്  2015-ല് വഭാഹന നനികുതനി ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനുളള വലവസകേളുലാം നനികുതനി
കകേന സര്ക്കഭാര് പനിരനിചചടുത്തട്ട് അതട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് പങ്കുവച നല്കുനതനിനുള്ള
വലവസകേളുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  വഭാഹന നനികുതനി എനതട്ട് സലാംസഭാന വനിഷയമഭായതനിനഭാല്
അതട്ട് ചുമത്തുനതനിനുലാം പനിരനിചചടുക്കുനതനിനുമുള്ള അധനികേഭാരലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനില്
തചന  നനിലനനിര്ത്തണലാം  എനഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
എടുത്തനിട്ടുള്ള നനിലപഭാടട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം കകേന സര്ക്കഭാരനിചന അറനിയനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

 ജലപഭാതകേളനിലണഭാകുന അപകേടങ്ങള

157 (2450) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ജലപഭാതകേളനിലണഭാകുന അപകേടങ്ങളനില് അടനിയന്തെര
രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ സജതീകേരണങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത അപകേടങ്ങചള കനരനിടുനതനിനട്ട് നനിലവനിലള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള
വനിപുലമഭാക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് എചന്തെലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  യഭാത്രക്കഭാചര ഇത്തരലാം അപകേടഘടങ്ങചള കനരനിടുനതനിനട്ട്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന
തരത്തനില്  എചന്തെങനിലലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  യഭാത്രഭാകവളയനില്  നല്കേനിവരുനകണഭാ;
പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കരഖചപടുത്തനിയ കബഭാര്ഡുകേള എലഭാ യഭാത്രഭാ കബഭാട്ടുകേളനിലലാം
നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകമഭാചയനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ജലപഭാതകേളനിലണഭാകുന  അപകേടങ്ങള  കനരനിടുനതനിനട്ട്
നനിലവനിലള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കു പുറകമ കൂടുതല് ചമചചപട ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി  സലാംസഭാന
ജലഗതഭാഗത വകുപനിചന്റെ പ്രധഭാനചപട  5  കസ്റ്റഷനുകേളനികലക്കഭായനി റസ്കന്യൂ കബഭാട്ടുകേള
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വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  വകുപനിചല  ലഭാസ്കര്  വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  അടനിയന്തെര  സഭാഹചരലങ്ങചള  കനരനിടുനതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം
കൃതലമഭായനി  നല്കേനിവരുന.  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നൂതന  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുനതട്ട് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  യഭാത്രക്കഭാചര അപകേടഘടങ്ങചള കനരനിടുനതനിനട്ട് പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന
തരത്തനില് നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളഭായ ചചലഫട്ട് ജഭാക്കറട്ട്,  കബഭായന്റെട്ട്
അപഭാരറസട്ട് എനനിവയുചട ഉപകയഭാഗക്രമലാം എനനിവ സലാംബന്ധനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കൂടുതലഭായനി യഭാത്രഭാക്കഭാരനികലയട്ട് എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി കബഭാട്ടുകേളനിലലാം കസ്റ്റഷനുകേളനിലലാം
ചടലനിവനിഷന  സതീനുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  സതത്വര  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

 കബഭാടട്ട് ചജടനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം

158 (2451) ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ജലഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനങ്ങള പൂര്ണമഭായനി പ്രകയഭാജനചപടുത്തുനതനികലക്കഭായനി
കൂടുതല് കബഭാടട്ട് ചജടനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമഭായനി  കചര്നട്ട്  സമയബന്ധനിത
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉളനഭാടന  ജലപഭാതകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  സഞഭാരകയഭാഗലമഭാകുനമുറയട്ട്
കൂടുതല്  കബഭാട്ടുജടനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ഫണനിചന്റെ ലഭലത അനുസരനിചട്ട് നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലളള ബനി വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുന കബഭാടട്ട് ചജടനികേള റതീഇനകഫഭാഴട്ട്ഡട്ട്
സനിമന്റെട്ട്  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  (RCC)  തരത്തനിലള്ള  എ  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുന  ചജടനികേള
ആക്കനി മഭാറ്റുനതനിനുലാം  ചജടനികേളുചട  അറകുറപണനികേള  നടത്തുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള
ജലവനിഭവ വകുപട്ട് മുകഖന സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 ജലഗതഭാഗത സഇൗകേരലങ്ങള വനിപുലതീകേരണലാം

159 (2452) ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലഗതഭാഗത സഇൗകേരലങ്ങള കൂടുതല് വനിപുലമഭാക്കുനതട്ട്  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില്  ജലഗതഭാഗത  സഇൗകേരലങ്ങള  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
ഇതനിലൂചട  നനിരത്തുകേളനിചല  തനിരക്കുകേള  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ
എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ജലഗതഭാഗത സഇൗകേരലങ്ങള കൂടുതല് വനിപുലമഭാക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേഭാലപഴെക്കലാം ചചന കബഭാട്ടുകേള മഭാറനി  പുതനിയ ആധുനനികേ കബഭാട്ടുകേള വഭാങ്ങുനതനിനുലാം,
നനിലവനിലള്ളവ  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  അറകുറപണനികേള  നടത്തുനതനിനുലാം,  ടൂറനിസലാം
കമഖലയനിചല  സഭാദലതകേളകൂടനി  സര്വതീസുകേളനില്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തുനതനിനുലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആലപ്പുഴെ-ചകേഭാലലാം,  ചകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴെ,  സതീ-കുടനഭാടട്ട്
എനനിങ്ങചന  മൂനട്ട്  സര്വതീസുകേള  ടൂറനിസലാം  സഭാദലതകേള  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി
നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ ചചവക്കലാം-എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം-കുമരകേലാം എനനിങ്ങചന
രണട്ട്  പുതനിയ  സര്വതീസുകേളകൂടനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ഇന്തെലയനില് തചന ആദലമഭായനി സഇൗകരഭാര്ജലാം ചകേഭാണ്ടു പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ഒരു യഭാത്രഭാകബഭാടനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗതലാംവഴെനിയുള്ള  തനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ജലമഭാര്ഗ്ഗലാംവഴെനി ദൂരലാം കുറവുള്ള റൂട്ടുകേള കകേനതീകേരനിചട്ട് സലാംസഭാന ജലഗതഭാഗത വകുപട്ട്
ചഫറനി,  സര്ക്കുലര് സര്വതീസുകേള ഫലപ്രദമഭായനി നടത്തനിവരുന.  ചചവക്കലാം-തവണക്കടവട്ട്,
കഫഭാര്ട്ടുചകേഭാചനി-മടഭാകഞരനി,  ചചവറനില-കേഭാക്കനഭാടട്ട്  എനതീ  സര്വതീസുകേള ഇത്തരത്തനില
ള്ളവയഭാണട്ട്.  കേരമഭാര്ഗ്ഗലാം  ഏകേകദശലാം  15  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  സഞരനികക്കണ ചചവക്കലാം-
തവണക്കടവട്ട്  റൂടനില് ജലമഭാര്കഗ്ഗണ  4  കേനികലഭാമതീറര്  മഭാത്രലാം  ചചദര്ഘലമുളള  ചഫറനി
സര്വതീസട്ട്  നടത്തനിവരുന.  കഫഭാര്ട്ടുചകേഭാചനി-ചചവപനിന-മടഭാകഞരനി  എനനിവനിടങ്ങളനിചല
ജനങ്ങളക്കട്ട് കറഭാഡട്ട് മഭാര്ഗ്ഗമുള്ള യഭാത്രഭാകക്ലശലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി എറണഭാകുളലാം സനിറനിയുമഭായനി
ബന്ധചപടുനതനിനട്ട് സര്ക്കുലര് സര്വതീസുകേള സഹഭായനിക്കുന. ചചവറനില-കേഭാക്കനഭാടട്ട്
സര്വതീസട്ട് മുകഖന ഏകേകദശലാം 20 മനിനനിറട്ട് മഭാത്രലാം ചകേഭാണട്ട് ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കട്ട് മുതലഭായ
ഗതഭാഗത  തനിരകക്കറനിയ  പ്രകദശങ്ങളനികലക്കട്ട്  കേരമഭാര്ഗ്ഗമുള്ള തനിരക്കട്ട്  മറനികേടനട്ട്
എത്തനികചരുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന ജലഗതഭാഗത വകുപട്ട് വകേ കബഭാടട്ട്  സര്വതീസുകേള
സഹഭായനിക്കുന. നനിലവനില് ആറട്ട് പഭാസഞര്-കേലാം-ചവഹനിക്കനിള കേഭാരനിയര് കബഭാട്ടുകേള
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഗുണകേരമഭായ  വനിധത്തനില്  സര്വതീസുകേള  നടത്തനിവരുന.   എടട്ട്
ചചബക്കുകേള കേയറഭാവുന ടനി കബഭാട്ടുകേള നനിരത്തുകേളനിചല തനിരക്കുകേള കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്
സഹഭായനിക്കുന.

ജലഗതഭാഗതലാം

160 (2453) ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലഗതഭാഗതത്തനിനഭായനി  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര കബഭാട്ടുകേളുലാം,
ജലാംഗഭാറുകേളുലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി) ഇവയുചട കേഭാലപഴെക്കലാം എത്രചയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കേഭാലഹരണചപടവ  മഭാറനി  പുതനിയവ  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന  കബഭാട്ടുകേളുചട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  തനിരക്കട്ട്  കൂടുതലള്ള  സലങ്ങളനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്  കബഭാടട്ട്  സര്വതീസട്ട്
നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 51 കബഭാട്ടുകേള സലാംസഭാനത്തട്ട് സര്വതീസുകേള നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  25  വര്ഷത്തനിനുകമല്  പഴെക്കമുള്ള  14  കബഭാട്ടുകേള  നനിലവനിലണട്ട്.
ബഭാക്കനിയുള്ളവ 15 വര്ഷത്തനില്  തഭാചഴെ കേഭാലപഴെക്കമുളളവയഭാണട്ട്.

(സനി)  കേഭാലപഴെക്കലാം  കൂടനിയ  25  വര്ഷത്തനിനുകമല്  പഴെക്കമുള്ള  14  തടനി
കബഭാട്ടുകേള  മഭാറനി  പുതനിയ  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദലയനിലള്ള  കബഭാട്ടുകേളഭാക്കനി
നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  9  കേഭാറമഭാരന കബഭാട്ടുകേളുലാം  5
പുതനിയ സ്റ്റതീല് കബഭാട്ടുകേളുലാം വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുതനിയതഭായനി
രണട്ട്  കവഗത കൂടനിയ  ആധുനനികേ കബഭാട്ടുകേള സര്വതീസനില് ഉളചപടുത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി) സര്വതീസട്ട് നടത്തുന കബഭാട്ടുകേളുചട സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി കകേരള
ഇനലഭാന്റെട്ട്  ചവസല്സട്ട്  റൂള  2010-ല്  അനുശഭാസനിക്കുന  എലഭാ  സുരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാസഞര്  കേപഭാസനിറനിക്കട്ട്  തുലലമഭായനി
ചചലഫട്ട്  ജഭാക്കറ്റുകേള  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചചലഫട്ട്  കബഭായട്ട്,
കബഭായന്റെട്ട്  അപഭാരറസട്ട്  എനതീ  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ആശയവനിനനിമയത്തനിനഭായനി
സനി.യു.ജനി.  കഫഭാണ് സലാംവനിധഭാനവുലാം കബഭാട്ടുകേളനില് ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം കബഭാടനിനുലാം ഇനഷത്വറനസട്ട് പരനിരക്ഷ കസ്റ്ററട്ട് ഇനഷത്വറനസട്ട് വകുപട്ട്
മുകഖന ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) നനിലവനിലള്ള സര്വതീസുകേളക്കട്ട് പുറകമ തനിരക്കട്ട് കൂടുതലള്ള സലങ്ങളനികലക്കട്ട്
കൂടുതല് കബഭാടട്ട് സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത  2355,  2360,  2365,  2372,  2374,  2377,  2378,
2388 എനതീ നമ്പര് കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില.)

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)
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II ചരകമമോപചമോരര

കജേക്കബബ് സ്കറനിയ

മുന് നനിയമസഭമോരഗര കജേക്കബബ് സ്കറനിയ 2016 ഫഫെബ്രുവരനി 28-നബ് അന്തരനിച.

ഫകേ. എസബ്. കജേക്കബനിഫന്റെയര കശമോശമോമ്മയഫടെയര മകേനമോയനി 1939 ഫസപ്റരബര
2-നബ്  കജേക്കബബ്  സ്കറനിയ  ജേനനിച.  ചങ്ങനമോകശരനി  എസബ്.ബനി.  കകേമോകളജേനില്നനിനബ്
വനിദദമോഭദമോസര പൂരതനിയമോക്കനി.

അഭനിഭമോഷകേനമോയനി  കേരമ്മരരഗതബ്  എതനിയ  അകദ്ദേഹര  1970-ല്  റമോനനി
നനികയമോജേകേ മണ്ഡലൈതനില്നനിനര നമോലൈമോര കകേരള നനിയമസഭയനികലൈക്കബ് സനി.പനി.ഫഎ.(എര)
പനിന്തുണകയമോഫടെ  സസ്വതന്ത്രനമോയനി  ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കഫപ്പെട.  പതനരതനിട്ട  ബമോര
അകസമോസനികയഷന്  ഫസക്രട്ടറനി,  റമോനനി  ഫസന്റെബ്  കതമോമസബ്  കകേമോകളജേബ്  ഗകവണനിരഗബ്
കബമോരഡബ്  അരഗര,  പതനരതനിട്ട  കപമോഗ്രസസ്സീവബ്  കലൈമോകയഴബ്  അകസമോസനികയഷന്
അരഗര,  കമോനമോയ  അകസമോസനികയഷന്  അരഗര  എനസ്സീ  വദതദസ്ത  കമഖലൈകേളനില്
അകദ്ദേഹര പവരതനിചനിടണബ്.

കജേക്കബബ്  സ്കറനിയയഫടെ  നനിരദമോണകതമോഫടെ  മനികേച  ഒരു  പമോരലൈഫമകന്റെറനിയകനയര
ഒരു മമോതൃകേമോ ഫപമോതുപവരതകേകനയമമോണബ് നമുക്കബ് നഷ്ടമമോയനിടള്ളതബ്. 

കേമോവമോലൈര നമോരമോയണപ്പെണനിക്കര

കേമോവമോലൈര നമോരമോയണപ്പെണനിക്കര 2016 ജൂണ 26-നബ് അന്തരനിച.

ആലൈപ്പുഴ ജേനില്ലയനിഫലൈ കുട്ടനമോട്ടനില് ചമോലൈയനില് കുടുരബതനില് കഗമോദവരമ്മയഫടെയര
കുഞ്ഞുലൈകനി അമ്മയഫടെയര മകേനമോയനി 1928 ഏപനില് 28-നബ് അകദ്ദേഹര ജേനനിച.

അഭനിഭമോഷകേനമോയനി   ജേസ്സീവനിതവൃതനി  ആരരഭനിച  അകദ്ദേഹര  നമോടെകേകതമോടുള്ള
അഭനിനനികവശര കേമോരണര മുഴുവന് സമയ നമോടെകേ പവരതകേനമോകുകേയമോയനിരുന.

കകേരളതനിഫലൈ  നമോടെന്  കേലൈമോരൂപങ്ങളുഫടെയര  അനുഷമോന  കേലൈകേളുഫടെയര
പമോരമ്പരദതനിലൂനനിനനിനഫകേമോണബ്  അകദ്ദേഹര  രചനിച  നമോടെകേങ്ങള്  ആധുനനികേ  മലൈയമോള
നമോടെകേകവദനിക്കബ്  ഏഫറ  ഉഉൗരജര  പകേരനനല്കേനി.  മലൈയമോള  നമോടെകേ  കവദനിക്കബ്
പുതുവഴനികേള് ഫവട്ടനിഫതളനിയനിച അകദ്ദേഹര,  തനതു കേലൈമോരൂപങ്ങഫള നമോടെകേകവദനിയനികലൈക്കബ്
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സമരത്ഥമമോയനി  സമനസ്വയനിപ്പെനിച.  ഇഉൗ  ലധൈഷണനികേ  മഉൗലൈനികേത  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ
പതനിഭയഫടെ  സവനികശഷതയമോയനിരുന.  തനതു  നമോടെകേര  എന  സങ്കല്പ്പെഫത
അരങ്ങനില് സമോകമോത്ക്കരനിച 'ലദ വതമോര, അവനവന്കേടെമ്പ, കേരനിങ്കുട്ടനി'  തുടെങ്ങനിയ
നമോടെകേങ്ങളനിലൂഫടെയര  ഭമോസഫന്റെയര  കേമോളനിദമോസഫന്റെയര  നമോടെകേങ്ങള്ക്കബ്  രചനിച
രരഗഭമോഷദങ്ങളനിലൂഫടെയര അകദ്ദേഹര മലൈയമോള നമോടെകേകവദനിഫയ അന്തമോരമോഷ്ട്രതലൈതനില്
തഫന പശസ്തമമോക്കനി.  നനിരവധൈനി  പദങ്ങളുഫടെ  രചനയനിലൂഫടെ കകേരളതനിഫന്റെ തനതബ്
കമോസനിക്കല് നൃതരൂപമമോയ കമമോഹനിനനിയമോട്ടതനിനബ് അകദ്ദേഹര നല്കേനിയ സരഭമോവന
അമൂലൈദമമോണബ്.  കേമോരഷനികേ  സരസ്കൃതനിയഫടെ  ചൂരുര  തമോളവര  നനിറഞ്ഞെ  നമോടെന്
പമോടകേളനിലൂഫടെയര  കേവനിതകേളനിലൂഫടെയര  മലൈയമോള  സമോഹനിതദഫത  സമ്പുഷ്ടമമോക്കനിയ
കേമോവമോലൈര  രചനിച  ഒരുപനിടെനി  ചലൈചനിത്ര ഗമോനങ്ങള് കവറനിട്ട  ഒരു ശ്രവദമോനുഭവമമോണബ്
ലകേരളനിക്കബ് സമ്മമോനനിചതബ്. 

കകേരള  സരഗസ്സീത  നമോടെകേ  അക്കമോദമനി  ഫചയരമമോന്,  കകേന്ദ്ര  സരഗസ്സീത  നമോടെകേ
അക്കമോഡമനി ലവസബ് ഫചയരമമോന്,  തനിരുവരങ്ങബ്,  കസമോപമോനര എനസ്സീ നമോടെകേക്കൂട്ടമോയ്മകേളുഫടെ
ഡയറക്ടര  എനസ്സീ  നനിലൈകേളനില്  പവരതനിച  അകദ്ദേഹതനിനബ്  കകേരള  സമോഹനിതദ
അക്കമോഡമനി  പുരസ്കമോരര,  വള്ളകതമോള് പുരസ്കമോരര,  കകേരള സമോഹനിതദ അക്കമോഡമനി
വനിശനിഷ്ടമോരഗതസ്വര,  മനികേച ചലൈചനിത്രഗമോന രചയനിതമോവനിനുള്ള സരസമോന പുരസ്കമോരര,
മധൈദപകദശബ്  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ കേമോളനിദമോസബ്  സമ്മമോനര എനനിവ ലൈഭനിചനിടണബ്.  2007-ല്
പദ്മ ഭൂഷണ നല്കേനി രമോഷ്ട്രര അകദ്ദേഹഫത ആദരനിച.

സഫെലൈമമോയ  ഒരു  ജേസ്സീവനിതതനിനുകശഷര  കേമോവമോലൈര  നമോരമോയണപ്പെണനിക്കര
അരഫങ്ങമോഴനിയകമ്പമോള്  സമോരസ്കമോരനികേ  കകേരളതനിനബ്  നഷ്ടമമോയനിരനിക്കുനതബ്  പകേരര
വയമോനനില്ലമോത ഒരു പതനിഭഫയയമോണബ്. 

അന്തരനിച മഹതബ് വദകനികേകളമോടുള്ള ആദരസൂചകേമമോയനി നമുക്കബ് അല്പസമയര
എഴുകനറബ് നനില്ക്കമോര. 

(പകരതകരമോടുള്ള  ആദരസൂചകേമമോയനി  സഭമോരഗങ്ങള്  അല്പസമയര  എഴുകനറ
നനിനബ് മഉൗനമമോചരനിച.)

III അടെനിയന്തരപകമയര

മന്ത്രനിസഭമോ തസ്സീരുമമോനങ്ങള് വനിവരമോവകേമോശ നനിയമപകേമോരര നല്കുനതബ്
സരബനനിചബ്

മനി  .    സസ്സീക്കര:  മന്ത്രനിസഭമോ  തസ്സീരുമമോനങ്ങള്  വനിവരമോവകേമോശ  നനിയമപകേമോരര
നല്കേണഫമന സരസമോന വനിവരമോവകേമോശ കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ  ഉതരവബ് പമോലൈനിക്കമോഫത
അതനിഫനതനിഫര  അപ്പെസ്സീല്  കപമോകേമോനുര  ജേനങ്ങള്ക്കബ്  മന്ത്രനിസഭമോ  തസ്സീരുമമോനങ്ങള്
അറനിയമോനുള്ള അവകേമോശര നനികഷധൈനിക്കമോനുര ഗവണഫമന്റെബ് തയമോറമോയതുമൂലൈര ഉളവമോയനിടള്ളതമോയനി
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പറയഫപ്പെടുന  ഗുരുതരമമോയ  സനിതനിവനികശഷര  സരബനനിചബ്  സഭമോനടെപടെനികേള്
നനിരതനിവചബ്  ചരച  ഫചയണഫമനമോവശദഫപ്പെട്ടബ്  സരവ്വശ്രസ്സീ  വനി.  ഡനി.  സതസ്സീശന്,
എര.  ഉമ്മര,  കറമോഷനി അഗസനിന്  എനസ്സീ അരഗങ്ങള് റൂള്  50  പകേമോരര  കനമോട്ടസ്സീസബ്
നല്കേനിയനിടണബ്. 

മുഖദമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജേയന്):  സര,  അടെനിയന്തരപകമയര  എന
നനിലൈയബ് ചരച ഫചകയണ വനിഷയമഫല്ലങ്കനിലര ഇഉൗ വനിഷയര ഉനയനിചതബ്,  ഇതുമമോയനി
ബനഫപ്പെട്ടബ്  ഉയരനവന  ഒകട്ടഫറ  ഫതറനിദമോരണകേളുര  ആശയക്കുഴപ്പെങ്ങളുര   ഇല്ലമോതമോക്കുനതനിനബ്
സഹമോയകേരമമോകുഫമനതുഫകേമോണബ്  സസ്വമോഗതമോരഹര  തഫനയമോണബ്.  കേദമോബനിനറബ്
തസ്സീരുമമോനര  പുറത്തുവനിടെമോന് പമോടെനിഫല്ലന നനിലൈപമോടെബ്  ഇഉൗ സരക്കമോര സസ്വസ്സീകേരനിക്കുനഫവന
മട്ടനിലള്ള  പചരണങ്ങള് ഒകട്ടഫറ ഫതറനിദമോരണകേളനില്നനിനര ഉണമോയതമോണബ്. 2016
ജൂണ 15-നബ് സരസമോന വനിവരമോവകേമോശ കേമ്മസ്സീഷന് ഒരു ഉതരവബ് പുറഫപ്പെടുവനിച. ആ
ഉതരവനില്  മന്ത്രനിസഭമോ   കയമോഗങ്ങള്ക്കമോയനി  തയമോറമോക്കുന  അജേണ,  മനിനനിറബ്സബ്,
തസ്സീരുമമോനങ്ങള് എനസ്സീ കരഖകേള് നനിലൈവനിലള്ള നടെപടെനിക്രമങ്ങളനിഫലൈ ബുദനിമുടകേള്
പരനിഹരനിചബ് അകപകകേരക്കബ് നല്കുനതനിനമോണബ് നനിരകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതബ്.   ആധുനനികേ
സഉൗകേരദങ്ങള്  ഇക്കമോരദതനില്  ഉപകയമോഗഫപ്പെടുതണഫമനര  സരക്കമോര  ഒഉൗകദദമോഗനികേ
ഫവബബ് ലസറനില് പസനിദസ്സീകേരനിക്കുന കേമോരദര പരനിഗണനികക്കണതമോഫണനര നനിരകദ്ദേശനിചനിടണബ്.
2005-ല് ആണബ് വനിവരമോവകേമോശ നനിയമര  നനിലൈവനില് വനതബ്.  ആ നനിയമതനിഫലൈ
8(1)(i)  വകുപ്പുപകേമോരര മന്ത്രനിസഭമോകയമോഗതനിഫന്റെ നടെപടെനിക്രമങ്ങളുഫടെയര ചരചകേളുഫടെയര
വനിശദമോരശങ്ങള്  മന്ത്രനിസഭമോ കയമോഗതനിഫലൈ  തസ്സീരുമമോനതനിഫന്റെ അടെനിസമോനതനില്
ഉതരവബ്  പുറഫപ്പെടുവനിചതനിനുകശഷര മമോത്രമമോണബ്  ഇഉൗ നനിയമതനിഫന്റെ പരനിധൈനിയനില്
ഉള്ഫപ്പെടുതനി  കരഖകേള്  നല്കേമോന്  വദവസ  ഫചയ്യുനതബ്.  ഇതനില്  ഏഫതല്ലമോര
കരഖകേള് ഉള്ഫപ്പെടുഫമനതുസരബനനിചബ് ഒനനിലൈധൈനികേര കകേമോടെതനിവനിധൈനികേള് ഉണമോയനിടണബ്.
പമോരലൈഫമന്റെബ് പമോസമോക്കനിയ നനിയമമമോണനിതബ്. ഇതുസരബനനിചബ് വനിവനിധൈ കകേമോടെതനികേള്
പരനികശമോധൈനിച എല്ലമോ വനിഷയങ്ങളുര പരനിഗണനിച കശഷമമോണബ് സരസമോന വനിവരമോവകേമോശ
കേമ്മസ്സീഷന് ഇതരര ഒരു ഉതരവബ് പുറഫപ്പെടുവനിചഫതനബ് കേരുതമോനമോകേനില്ല. 

ഇഉൗ  സമോഹചരദതനില്  ഇതനിഫലൈമോരു  വദകത  ഉണമോകകേണ  ആവശദമുയരനനിടണബ്.
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ലഹകക്കമോടെതനിക്കുമമോത്രകമ ഇതനില് വദകത ഉണമോക്കമോന് കേഴനിയ.
പസ്തുത ഉതരവനിഫനതനിഫര  റനിട്ടബ്  ഫപറസ്സീഷന് നല്കേ ണഫമനബ്  തസ്സീരുമമോനനിക്കമോനനിടെയമോയതബ്
അഫതമോനഫകേമോണ്ടുമമോത്രമമോണബ്  കകേമോടെതനി  ഇക്കമോരദതനില്  വദകത  വരുത്തുഫമന
തഫനയമോണബ്  പതസ്സീകനിക്കുനതബ്.  ചട്ടര  8(1)(i)-ഫലൈ  വദമോഖദമോനര  സരബനനിചബ്
അവദകതയണബ്.  ആ അവദകത  നസ്സീക്കുനതനിനബ്   കകേമോടെതനിവനിധൈനി  ഉതകുകേതഫന
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ഫചയ്യുര.   വനിവരമോവകേമോശ നനിയമതനില്  '..........and the  matter  is  complete,  or
over'  എനപറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതനിഫന  കേമ്മസ്സീഷന്  വദമോഖദമോനനിചതുസരബനനിച
വദകതയമോണബ്  കകേമോടെതനിയനില്നനിനബ്  ഉണമോകകേണതബ്.  ഇക്കമോരദതനില്  വനിവരമോവകേമോശ
നനിയമഫത ഏഫതങ്കനിലര തരതനില് ദുരബലൈഫപ്പെടുത്തുകേഫയന സമസ്സീപനര  സരക്കമോരനിനനില്ല.
എല്ലമോ  അരത്ഥതനിലര  ആ  നനിയമഫത  ആദരനിചഫകേമോണ്ടുതഫന  വനിവരങ്ങള്
പസനിദസ്സീകേരനിക്കുനതനിനുര  ജേനങ്ങള്ക്കബ്  ലൈഭദമമോക്കുനതനിനുര  സരക്കമോര  പതനിജമോബദമമോണബ്.
ഇഉൗ സരക്കമോര അധൈനികേമോരകമറ ഉടെന്തഫന മന്ത്രനിസഭയഫടെ  പരനിഗണനയബ്  ഫകേമോണ്ടു
വരുന വനിഷയങ്ങള്, ഒഉൗട്ടബ് ഓഫെബ് അജേണ ഒഴനിവമോക്കല് തുടെങ്ങനിയ എല്ലമോ കേമോരദങ്ങളുര
വദകമമോക്കനി  ജൂണ  14-നബ്  വനിശദമമോയ  മമോരഗ്ഗകരഖ  പുറഫപ്പെടുവനിചനിടണബ്.  ഇതനില്
വദകമമോക്കനിയ  കേമോരദര,  മന്ത്രനിസഭമോകയമോഗ  തസ്സീരുമമോനതനികന്മേലള്ള  ഉതരവബ്,
തസ്സീരുമമോനര  ലൈഭനിചബ്  48  മണനിക്കൂറനിനകേര  പുറഫപ്പെടുവനികക്കണതമോണബ്  എനതമോണബ്.
അതുകപമോഫലൈതഫന  പസ്തസ്തുത  ഉതരവകേള്  പുറഫപ്പെടുവനിക്കുന  അകതസമയരതഫന
കകേരള  സരക്കമോരനിഫന്റെ  ഫവബ്ലസ റമോയ  “www.kerala.gov.in”-ലര  വകുപ്പുകേള്ക്കബ്
പകതദകേര  ഫവബ്ലസ റഫണങ്കനില്  അതനിലര  പസനിദസ്സീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  അടെനിയന്തര
നടെപടെനി  സസ്വസ്സീകേരനികക്കണതമോണബ്.  ഇതബ്  ജൂണ  14-നുതഫന  വദകമമോക്കനി
കേഴനിഞ്ഞെതമോണബ്.   മന്ത്രനിസഭമോകയമോഗ തസ്സീരുമമോനതനികന്മേലള്ള ഉതരവനിഫന്റെ പകേരപ്പെബ്,
പസ്തസ്തുത  തസ്സീരുമമോനതനിഫന്റെ  നമ്പറര  തസ്സീയതനിയര  കരഖഫപ്പെടുതനി  ഉതരവബ്
പുറഫപ്പെടുവനിക്കുന ദനിവസരതഫന ഫപമോതുഭരണ വകുപ്പെനില് നല്കകേണതമോണബ്.   ഇതബ്
കനരഫതതഫന  വദകമമോക്കനിക്കഴനിഞ്ഞെനിടണബ്.  മന്ത്രനിസഭമോ  തസ്സീരുമമോനതനിഫന്റെ
ഉതരവബ്  48  മണനിക്കൂറനിനകേര  പുറഫപ്പെടുവനിക്കുകേ,  അകതമോഫടെമോപ്പെരതഫന  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ
ഫവബ്ലസ റനിലര  വകുപ്പുകേളുഫടെ  പകതദകേ  ഫവബ്ലസ റകേളനിലര  ഇക്കമോരദര
പസനിദസ്സീകേരനിക്കുകേ  തുടെങ്ങനിയവ  സരക്കമോര  കനരഫതതഫന  തസ്സീരുമമോനനിചനിടള്ളതമോണബ്.
വനിവരങ്ങള്  മറചവയ്ക്കുകേ  എന  ഉകദ്ദേശദര  സരക്കമോരനിനനില്ലമോഫയനബ്  ഇതനില്നനിനര
വദകമമോകുര.  മന്ത്രനിസഭമോകയമോഗ  തസ്സീരുമമോനപകേമോരമുള്ള  ഉതരവകേള്  മന്ത്രനിസഭമോകയമോഗര
കേഴനിഞ്ഞെബ് 48 മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില് പുറഫപ്പെടുവനിക്കുനഫണനര മന്ത്രനിസഭമോ തസ്സീരുമമോനര,
അജേണയനിലള്ള കുറനിപ്പുകേള് എനനിവ അകപ്പെമോള്തഫന ഫവബ്ലസ റനില് അപബ് കലൈമോഡബ്
ഫചയ്യുനഫണനര  ഉറപ്പുവരുതമോന്  എല്ലമോ  വകുപ്പെബ്  ഫസക്രട്ടറനിമമോരക്കുര  നനിരകദ്ദേശര
നല്കേനിയനിടണബ്.  മന്ത്രനിസഭമോ  കയമോഗതസ്സീരുമമോനതനിഫന്റെ  ഇനര,  നമ്പര,  തസ്സീയതനി
ഇവഫയല്ലമോര കരഖഫപ്പെടുതനിഫക്കമോണമോണബ്  ഫവബ്ലസ റനില് അപബ് കലൈമോഡബ് ഫചയ്യുനതബ്.
ഏഫതങ്കനിലര  തരതനില്  വനിവരര  മറചവയണഫമന  ഉകദ്ദേശദര  സരക്കമോരനിനനില്ല.
അകതസമയര ഇഉൗ ഉതരവമമോയനി ബനഫപ്പെട്ടബ് ചനിലൈ വദകതകേള് വരുകതണതമോയനിടണബ്.
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കനരഫത പറഞ്ഞെ കേമോരദതനിനമോയനി ഫസക്രകട്ടറനിയറബ്  മമോനസ്വല് കഭദഗതനി ഫചയമോനുര
നനിരകദ്ദേശര നല്കേനിയനിടണബ്.  ബഹുമമോനദനമോയ വനി. ഡനി. സതസ്സീശന് അടെക്കമുള്ളവരക്കബ്
മമോത്രമല്ല ഇക്കമോരദതനില് ആശയക്കുഴപ്പെമുണമോയതബ്.  ആശയക്കുഴപ്പെര പരനിഹരനിക്കമോന്
ഇഉൗ  വനിശദസ്സീകേരണര  തൃപനിയമോകുഫമനബ്  കേണക്കമോക്കനിഫക്കമോണബ്  ഈ  വനിഷയര  സഭ
നനിരതനിവചബ് ചരചഫചകയണ ഒരമോവശദവമനില്ല എനമോണബ് പറയമോനുളളതബ്.

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്സീശന്  : സര,  ഇതുസരബനനിച വനിഷയതനില് എല്ലമോവരക്കുര
ആശയക്കുഴപ്പെമുണമോയനിരുന.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമന്ത്രനിയഫടെ  മറപടെനികയമോടുകൂടെനി
ആശയക്കുഴപ്പെര  വരദനിക്കുകേയര  എന്തമോണബ്  ഗവണഫമന്റെബ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനഫതനബ്
വദകമമോകുകേയര  ഫചയനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  അങ്ങനിവനിഫടെ  പറഞ്ഞെതബ്  വനിവരമോവകേമോശ
നനിയമതനിഫലൈ ഫസകന്  8 (1) (i) അനുസരനിചബ് 'when the matter is completed
or  over'  എനമോണബ്.  അതമോയതബ്  മന്ത്രനിസഭമോ  തസ്സീരുമമോനങ്ങളുഫടെ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്
പൂരതനിയമോകുകമ്പമോള്  മമോത്രമമോണബ്  വനിവരമോവകേമോശ  നനിയമമനുസരനിചബ്  വനിവരങ്ങള്
ഫകേമോടുകക്കണ  ബമോധൈദത  സരക്കമോരനിനുള്ളഫതനമോണബ്.  തസ്സീരചയമോയര  മന്ത്രനിസഭമോ
തസ്സീരുമമോനങ്ങഫളടുക്കുനതനിനുള്ള  ഒരു  ഫപമോട്ടകന്  തഫനയമോണബ്  'ഫസകന്  8'
എനപറയനതബ്.   പഫക,  എന്തമോണബ്  15-6-2012-ല്  വനിവരമോവകേമോശ  കേമ്മസ്സീഷന്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന  ഉതരവബ്?  ഹരജേനിക്കമോരന്  ആവശദഫപ്പെട്ട  വനിവരങ്ങള്  ഇഉൗ
ഉതരവബ്  ലൈഭനിചബ്  10  ദനിവസതനിനകേര  എതനിരകേകനി,  അപ്പെസ്സീല്  ഹരജേനിക്കമോരനബ്
സഉൗജേനദമമോയനി നല്കകേണതുര ആയതബ് കേമ്മസ്സീഷന് ഫസക്രട്ടറനിഫയ അറനിയനികക്കണതുമമോണബ്.
അടുത  വമോചകേമമോണബ്  പധൈമോനര,  ഇപകേമോരര  അകപകകേനബ്  വനിവരങ്ങള്
നല്കുകമ്പമോള്  ടെനി  അജേണയനില്  മന്ത്രനിസഭമോ  തസ്സീരുമമോനര  എടുക്കമോത  ഏഫതങ്കനിലര
വനിഷയമുഫണങ്കനില് ആയതബ് ഫവളനിഫപ്പെടുകതണതനില്ലമോഫയനര കേമ്മസ്സീഷന് പകതദകേര
പസ്തമോവനിക്കുന.  അകപ്പെമോള് കേമ്മസ്സീഷന്തഫന ഫസകന് 8 (1) (i) വളഫര വദകമമോയനി
അതനിഫന്റെ ഉതരവനില് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയമോണബ്. തസ്സീരുമമോനഫമടുക്കമോത, മമോറര കേരപസ്സീറബ്
ഫചയമോത,  മമോറര  തസ്സീരമോത  ഒരു  കേമോരദതനിനുര  വനിവരമോവകേമോശ  നനിയമപകേമോരര
നനിങ്ങള് മറപടെനി ഫകേമോടുകക്കണതനില്ല,  പഫക തസ്സീരുമമോനഫമടുതതനിനബ് ഫകേമോടുക്കണര.
15-6-2012-ല് വന ഇഉൗ  ഉതരവനിനമോധൈമോരമമോയ ഹരജേനിയനില് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതബ്
1-1-2016  മുതല്  (യ.ഡനി.എഫെബ്.  ഭരണകേമോലൈതമോണബ്)  12-3-2016  വഫരയള്ള
ഏകേകദശര 72 ദനിവസക്കമോലൈഫത മന്ത്രനിസഭമോ തസ്സീരുമമോനങ്ങള് ഫകേമോടുക്കണഫമനമോണബ്.
ഇഉൗ  72  ദനിവസഫത  യ.ഡനി.എഫെബ്.  ഭരണകേമോലൈഫത  മന്ത്രനിസഭമോ  തസ്സീരുമമോനങ്ങള്
പൂരതനിയമോയനിട്ടനികല്ല;  പൂരതനിയമോയതബ്  ഒനര  തഫനയനികല്ല?  പൂരതനിയമോകേമോതതബ്
ഫകേമോടുക്കുകേയനില്ല  എനള്ള  വമോദഫത  അരഗസ്സീകേരനിക്കുന.  പഫക  പൂരതനിയമോയ
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തസ്സീരുമമോനങ്ങള് എന്തുഫകേമോണമോണബ്  സരക്കമോര  ഇത്ര ദനിവസമമോയനിടര  നല്കേമോതതബ്?
ഉതരവബ്  ലൈഭദമമോയനി  10  ദനിവസതനിനകേര ഫകേമോടുകക്കണതമോണബ്.  ഫകേമോടുക്കമോന് ലവ   കുന
ഓകരമോ ദനിവസവര സരക്കമോര ലഫെ ന് അടെചഫകേമോണനിരനിക്കണര.  ഇതുസരബനനിച
ലഹ കക്കമോടെതനിയഫടെ കസ ഉതരവനില്ല. സരക്കമോര ഇകപ്പെമോള് ലഫെന് അടെചഫകേമോണനിരനികക്കണ
ഒരവസയനിലൈമോണബ് എതനി നനില്ക്കുനതബ്.  തസ്സീരുമമോനഫമടുത കേമോരദങ്ങള് ഫകേമോടുക്കമോനുള്ള
ബമോധൈദത ഗവണഫമന്റെനിനുണബ്.  മനനഃപൂരവ്വമമോയനി ആ ബമോധൈദതയനില്നനിനബ് ഗവണഫമന്റെബ്
ഒഴനിഞ്ഞുകപമോകുകേയമോണബ്  ഫചയ്യുനതബ്.  യമോഫതമോരുവനിധൈ  അവദകതയര  ഇഉൗ
ഉതരവനിലൈനില്ലമോതനിരനിഫക്ക  ലഹകക്കമോടെതനിയനില് ഇതനികന്മേല് അപ്പെസ്സീല് കപമോകേമോനുള്ള
സരക്കമോരനിഫന്റെ  തസ്സീരുമമോനര  മന്ത്രനിസഭമോ  തസ്സീരുമമോനങ്ങള്  രഹസദമമോക്കനി  വയമോനുര
വനിവരമോവകേമോശ  നനിയമതനിഫന്റെ  അന്തനഃസതയ്ക്കുബ്  വനിരുദവമമോണബ്.  ഫസക്രകട്ടറനിയറബ്
മമോനസ്വലൈനിലര  റൂള്സബ്  ഓഫെബ്  ബനിസനിനസനിലഫമല്ലമോര  ഒരു  കേദമോബനിനറബ്  തസ്സീരുമമോനഫമടുതമോല്
48  മണനിക്കൂറനിനകേര  ഉതരവബ്  പുറതനിറക്കണഫമനണബ്.   ചനിലൈ  സമയങ്ങളനില്
ഇങ്ങഫന ഉതരവബ് ഇറക്കമോന് സമോധൈനിക്കനില്ല.  കേമോരണര,  ഒഉൗട്ടബ് ഓഫെബ് അജേണയമോയനി
വരുന  വനിഷയങ്ങള്  മന്ത്രനിസഭയനില്  വയ്ക്കുകമ്പമോള്  ചനിലൈ  കേമോരദങ്ങള്ക്കബ്  ലൈസ്സീഗല്
സ്ക്രൂട്ടനിനനി കവണനിവരമോറണബ്.  ഏഫതങ്കനിലഫമമോരു മന്ത്രനിസഭമോരഗര അതനികന്മേല്  ധൈനകേമോരദ
സ്ക്രൂട്ടനിനനി  കവണഫമകനമോ  നനിയമപരമമോയ  സ്ക്രൂട്ടനിനനി  കവണഫമകനമോ  ആവശദഫപ്പെട്ടമോല്
അതനില്  തസ്സീരുമമോനഫമടുക്കമോഫത  പുറകതക്കബ്  കപമോകുര.   അതനിനബ്  സമയഫമടുക്കുര.
ഒഉൗട്ടബ്  ഓഫെബ്  അജേണയമോയനി  വരുന  കേമോരദങ്ങള്ക്കബ്  മമോത്രമമോണബ്  ഇതബ്  ബമോധൈകേര.
അല്ലമോഫത മന്ത്രനിസഭ എടുക്കുന തസ്സീരുമമോനങ്ങള്  48  മണനിക്കൂറനിനകേര  ഉതരവമോയനി
പുറത്തു വരമോനുള്ള എന്തുതടെസമമോണബ് നനിലൈനനില്ക്കുനതബ്?  സരക്കമോരനിഫന്റെ ഇഉൗ വമോദര
കനരഫത  ഇവനിഫടെ  ഉനയനിചതമോണബ്.  മന്ത്രനിസഭമോ  തസ്സീരുമമോനതനിഫന്റെ  അജേണ,
മനിനനിറബ്സബ്  എനനിവയനില് തസ്സീരുമമോനങ്ങഫളടുതനിട്ടനില്ലമോതവയര ഉള്ഫപ്പെടുനഫണനര
തസ്സീരുമമോനങ്ങള് എടുത കേമോരദങ്ങള് ഏതമോഫണനബ് ബനഫപ്പെട്ട വകുപ്പുകേള്ക്കുമമോത്രകമ
അറനിയമോന് സമോധൈനിക്കുകേയള്ളൂഫവനര  മറര  വമോദനിചബ്  കേദമോബനിനറബ്  തസ്സീരുമമോനങ്ങള്
സരബനനിച  വനിവരര  അകപകകേനബ്  നനിരസനിച  നടെപടെനി  അരഗസ്സീകേരനിക്കമോന്
നനിരവ്വമോഹമനില്ല.  മന്ത്രനിസഭമോ  കയമോഗങ്ങളനില്  തസ്സീരുമമോനഫമടുക്കമോത  ഏഫതങ്കനിലര
ഇനമുഫണങ്കനില് ആയതബ് ഒഴനിവമോക്കനി മറള്ളവ സരബനനിച വനിവരര അകപകകേനബ്
നല്കേമോനുള്ള നനിയമപരമമോയ ഉതരവമോദനിതസ്വര എതനിരകേകനിക്കുണബ്.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
മുഖദമന്ത്രനി  ഇവനിഫടെ  ഉനയനിച  വമോദഗതനികേള്,  ലഹകക്കമോടെതനിയനില്  വദകത
വരുതമോന്  കപമോകുനഫവന  പറഞ്ഞെ  കേമോരദങ്ങള്  മുഴുവന്  ഇഉൗ  കകേസനില്  ചരച
ഫചയഫപ്പെട്ടതമോണബ്. കകേമോടെതനിയനില് കകേസബ് തസ്സീരനബ് വനിധൈനിയര വനതനിനുകശഷര വസ്സീണ്ടുര
വമോദമുഖങ്ങള് ഉനയനിക്കുനതനിഫന്റെ പസകനി എന്തമോഫണനബ് കചമോദനിക്കമോന് ഞമോനമോഗ്രഹനിക്കുന.
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അങ്ങബ്  മുഖദമന്ത്രനിയമോയതനിനുകശഷര  മന്ത്രനിസഭ  കേഴനിഞ്ഞെമോല്  മുഖദമന്ത്രനിയഫടെ
പത്രസകമ്മളനമനില്ല.  എന്തമോണബ്  മന്ത്രനിസഭയനിഫലൈടുത  തസ്സീരുമമോനഫമനബ്  അറനിയനിക്കമോറനില്ല.
അതനിനബ്  അങ്ങുപറഞ്ഞെതബ്,  ഞമോന്  പനി.ആര.ഒ.-യഫടെ  പണനി  ഫചയനില്ല  എനമോണബ്.
ഇതനിനുമുമ്പുള്ള  മുഖദമന്ത്രനിമമോരമോയ  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദനുര,  ശ്രസ്സീ.  ഉമ്മന്
ചമോണനിയര, ഇ. ഫകേ. നമോയനമോരുര അടെക്കമുള്ള ആളുകേള് ഫചയനിരുനതബ് പനി.ആര.ഒ.-യഫടെ
പണനിയമോകണമോ?  മന്ത്രനിസഭ  ഒരു  തസ്സീരുമമോനഫമടുതമോല്  അതബ്  ജേനങ്ങഫളയര  മമോധൈദമ
പവരതകേഫരയര അറനിയനിക്കമോനുള്ള ബമോധൈദതയണബ്.  ചനിലൈകപ്പെമോള് അവര  അനനിഷ്ടകേരമമോയതുര
അപനിയങ്ങളുമമോയ  കചമോദദങ്ങള് കചമോദനിക്കുര.  അതരര  കചമോദദങ്ങള്  കചമോദനിക്കുകമ്പമോഴമോണബ്
ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  നനിലൈപമോടെബ്  വദകമമോക്കമോന്  സമോധൈനിക്കുനതബ്.  ഇകപ്പെമോള്  ഇവനിടെഫത
സനിതനി  എന്തമോണബ്?  മന്ത്രനിസഭമോ  തസ്സീരുമമോനങ്ങള് മുഖദമന്ത്രനി  പത്രസകമ്മളനതനിലൂഫടെ
വദകമമോക്കുനനില്ല,  വനിവരമോവകേമോശ  നനിയമപകേമോരര കചമോദനിചമോല്  അതബ്  സരക്കമോര
നല്കുനമനില്ല.  ഇതബ് ജേനമോധൈനിപതദ വദവസനിതനിക്കബ് ഏറവര അപകേടെകേരമമോയ ഒരു
സമോഹചരദമുണമോക്കനി വചനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  

2014  ജേനുവരനി-ഫഫെബ്രുവരനി  മമോസങ്ങളനിഫലൈ  കേദമോബനിനറബ്  തസ്സീരുമമോനര
നല്കേണഫമനമോവശദഫപ്പെട്ടബ്  ഇകത  ഹരജേനിക്കമോരന്  വനിവരമോവകേമോശ  കേമ്മസ്സീഷനനില്
അപ്പെസ്സീല്  ഫകേമോടുതകപ്പെമോള്  അതബ്  ഫകേമോടുക്കണഫമനമോവശദഫപ്പെട്ടബ്  ഇതുകപമോഫലൈ  ഒരു
ഉതരവബ് യ.ഡനി.എഫെബ്. സരക്കമോരനിഫന്റെ കേമോലൈത്തുമുണമോയനി.  വനിവരമോവകേമോശ കേമ്മസ്സീഷന്
ഫകേമോടുത ഉതരവനുസരനിചബ് 2014 ജേനുവരനി-ഫഫെബ്രുവരനി മമോസങ്ങളനിഫലൈ കേദമോബനിനറബ്
തസ്സീരുമമോനങ്ങള് ഞങ്ങള് ഫകേമോടുക്കുകേയണമോയനി.  

യ.ഡനി.എഫെബ്.  സരക്കമോര  സുതമോരദമഫല്ലനബ്  ആകകപനിച  ശ്രസ്സീ.  പനിണറമോയനി
വനിജേയന് മുഖദമന്ത്രനിയമോയകപ്പെമോള് ഇതബ് നനികഷധൈനിക്കുനതബ് എവനിടെഫത നദമോയമമോണബ്.
അതകല്ല  ഇവനിഫടെ  വദകമമോകക്കണതബ്?  ഫവബ്ലസറനില്  പസനിദസ്സീകേരനിക്കണഫമഫനല്ലമോര
യ.ഡനി.എഫെബ്. ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ കേമോലൈത്തുര തസ്സീരുമമോനനിചനിടണബ്. പബനികേബ് റനികലൈഷന്സബ്
വകുപ്പു  ഫസക്രട്ടറനിയമോയനിരുന  ശ്രസ്സീമതനി  റമോണനി  കജേമോരജേബ്  ഇറക്കനിയ  ഉതരവബ്  ആ
ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  കേമോലൈത്തുണബ്.  യ.ഡനി.എഫെബ്.  ഭരണകേമോലൈഫത  ഒരു  വനിവമോദവനിഷയഫത
കുറനിചബ് അങ്ങബ് അനപറഞ്ഞു. അതമോയതബ് ടെനി ബമോഞനിഫന ഒഴനിവമോക്കനിഫയന വനിഷയര.
ടെനി  ബമോഞനിഫന  ഒഴനിവമോക്കമോനുള്ള  തസ്സീരുമമോനര  കനമോട്ടനിഫെനികക്കഷന്  മുകഖനയല്ല
ഉണമോയതബ്.  ടെനി ബമോഞനിഫന ഒഴനിവമോക്കമോന് ആദദഫത കനമോട്ടനിഫെനികക്കഷന് വനതനിനു
കശഷര  അനഫത  വനിജേനിലൈന്സബ്  ഡയറക്ടര  ഒരു  ഓഫെസ്സീസബ്  ഓരഡറനിലൂഫടെ
മുഖദമന്ത്രനിഫയയര മന്ത്രനിമമോകരയഫമമോഫക്ക അതനിനകേത്തുള്ഫപ്പെടുതനി. അതനിനബ് വദമോപകേമമോയ
പതനികഷധൈര  കകേരളതനിലണമോയനി.  അങ്ങുള്ഫപ്പെഫടെയള്ള  പതനിപകഫത  ആളുകേള്
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അനതനിഫന വനിമരശനിച. നനിയമവകുപ്പെനിഫന്റെയര സര ക്കമോരനിഫന്റെയര അനുമതനിയനില്ലമോഫത
വനിജേനിലൈന്സബ്  ഡയറക്ടര   ഇറക്കനിയ  ഓഫെസ്സീസബ്  ഓരഡര  22-3-2016-ല്  കചരന
മന്ത്രനിസഭമോ  കയമോഗര  റദ്ദേമോക്കനി.  അനബ്   വനിവരമോവകേമോശ  നനിയമഫതക്കുറനിചബ്  അങ്ങബ്
ഫഫെയ്സ്ബുക്കനില് പറഞ്ഞെ അഭനിപമോയര  "ഉമ്മന് ചമോണനി സരക്കമോരനിഫന്റെ തനനിനനിറര
ജേനങ്ങള് അറനിഞ്ഞെമോല് ആട്ടനിപ്പുറതമോക്കുര എന ഭയരഫകേമോണമോണബ് വനിവരമോവകേമോശ
നനിയമര അട്ടനിമറനിക്കുന വനിജമോപനര ഇറക്കനിയതബ്. ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പുകേമോലൈതബ് സസ്വന്തര
കുറകൃതദങ്ങള് ഒളനിപ്പെനിചവയമോനമോണബ്  ശ്രമനിക്കുനതബ്.  ഇരുട്ടനില് ജേസ്സീവനിക്കമോന് ഇഷ്ടഫപ്പെടുന
സരക്കമോരമോണനിതബ്"  എനമോണബ്.  ഈ  സരക്കമോര  ഇകപ്പെമോള്  ഇരുട്ടനില്  ജേസ്സീവനിക്കമോന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയമോകണമോ?  അങ്ങയഫടെ  ഗവണഫമന്റെബ്  അധൈനികേമോരതനില്  വനതനിനുകശഷര
പുതുതമോയനി ചുമതലൈകയറ വനിജേനിലൈന്സബ് ഡയറക്ടറര നനിയമ ഫസക്രട്ടറനിയര അങ്ങയഫടെ
ഗവണഫമന്റെനികനമോടെബ്  ആവശദഫപ്പെട്ടനിടര  എന്തുഫകേമോണമോണബ്  വനിവമോദമമോയ ആ കനമോട്ടനിഫെനികക്കഷന്
റദ്ദേമോക്കമോന്  തയമോറമോകേമോതതബ്  എനപറകയണനിയനിരനിക്കുന.  സുതമോരദതഫയക്കുറനിചബ്
രൂകമമോയനി പതനികേരനിച അങ്ങബ് മുഖദമന്ത്രനിയമോയകപ്പെമോള് എടുത നനിലൈപമോടെനില്നനിനബ്
പുറകകേമോടകപമോയനി.  അഫങ്ങമോരു നനിലൈപമോഫടെടുതമോല് അതബ് ഫതറമോയമോലര ശരനിയമോയമോലര
ആ നനിലൈപമോടെനില്തഫന ഉറചനനില്ക്കുഫമഫനമോരു കപരബ് അകങ്ങയ്ക്കുണമോയനിരുന. ഈ
വനിഷയതനില് അഫങ്ങടുത നനിലൈപമോടെനില്നനിനബ് മലൈക്കരമറനിയന ഒരു തസ്സീരുമമോനമമോണബ്
ഉണമോയതബ്.  ഭരണമോധൈനികേമോരനിയഫടെ കവഷമണനിഞ്ഞെകപ്പെമോള് രഹസദങ്ങളുണമോയനി.  അതബ്
മറചവയമോനുള്ള ജേനമോധൈനിപതദവനിരുദമമോയ നസ്സീക്കമമോണബ്  ഇകപ്പെമോള് പുറത്തുവരുനതബ്.
യ.ഡനി.എഫെബ്. സരക്കമോരനിഫന്റെ കേമോലൈഫത വനിഷയങ്ങള് പുറത്തുവനമോല്  അകങ്ങയബ് ഒരു
കസ്സീണവമനില്ലകല്ലമോ.  അനഫത സരക്കമോര എഫന്തങ്കനിലര വനിവമോദമമോയ തസ്സീരുമമോനങ്ങള്
എടുതനിടഫണങ്കനില് അതബ് ഈ അപ്പെസ്സീലൈനിഫന്റെ വനിധൈനിയഫടെ ഭമോഗമമോയനി വനിവരമോവകേമോശ
പവരതകേരക്കബ് ഫകേമോടുക്കഫട്ട.  പഫക അങ്ങബ് അതനിഫനയല്ല ഭയഫപ്പെടുനതബ്. ഇകപ്പെമോള്
മന്ത്രനിസഭ  എടുക്കുന തസ്സീരുമമോനങ്ങള് പലൈതുര ജേനങ്ങള്  അറനിയരുഫതനമോണബ് അങ്ങബ്
ആഗ്രഹനിക്കുനതബ്. പഴയ കസമോവനിയറബ് യണനിയനനില്  'A Russian bear  behind the
iron  curtain'  എന  വളഫര  പസനിദമമോയ  ഒരു  പകയമോഗമുണബ്.  ഇരുമ്പുമറയ്ക്കു
പനിനനിലൈനിരനിക്കുന കസസ്വചമോധൈനിപതദതനിഫന്റെ പതസ്സീകേമമോയ ആ റഷദന് കേരടെനിക്കബ് ഇനബ്
യമോഫതമോരു  പസകനിയമനില്ല.  Marshall  McLuhan പറഞ്ഞെ  കഗമോബല്  വനികല്ലജേനിലൈമോണബ്
നമ്മളനിനബ് ജേസ്സീവനിക്കുനതബ്. ഇന്റെരനമോഷണല് സൂപ്പെര ലഹകവയനിലൂഫടെയമോണബ് ജേനങ്ങള്
ഇനബ്  യമോത്ര  ഫചയ്യുനതബ്.  വനിവരങ്ങളറനിയമോനുള്ള  എല്ലമോ  സസ്വമോതന്ത്രദവര  ജേനങ്ങള്ക്കുണബ്.
വനിവരങ്ങള്  അറനിയമോനുള്ള   ജേനങ്ങളുഫടെ  സസ്വമോതന്ത്രദഫതയര   അവകേമോശഫതയര
ആരക്കുര തടെയമോനമോവനില്ല.  ബമോങ്കബ് നമോഷണലലൈകസഷന് ആക്ടനിനുകശഷര സസ്വതന്ത്ര
ഇന്തദയനില് ഉണമോയ  വനിപവകേരമമോയ ഒരു നനിയമനനിരമ്മമോണമമോണബ്  വനിവരമോവകേമോശ



250 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 19, 2016

നനിയമര. ആ വനിവരമോവകേമോശ നനിയമതനിഫന്റെ അന്തനഃസതയ്ഫക്കതനിരമോയനി,  ഫസകന്
24-ല് ഒരു കേമോരദരകൂടെനി പറയനണബ്.  ഇന്റെലൈനിജേന്സുമമോയനി ബനഫപ്പെട്ട കേമോരദങ്ങള്ക്കബ്
ഫസകന് 24-ല് ഫപമോട്ടകന് ഫകേമോടുക്കുനണബ്. അതനില് പറയനതബ്, 'Provided that
the information pertaining to the allegations of corruption and human rights
violation shall not be excluded under  this sub section' എനമോണബ്. അഴനിമതനി
സരബനനിച  വനിവരങ്ങള്  അതനില്നനിനര  ഒളനിചവയമോന്  ഒരുകേമോരണവശമോലര
കേഴനിയനില്ല.  അഴനിമതനി  സരബനനിച  വനിവരങ്ങളുഫണങ്കനില്  അതബ്  ഫകേമോടുക്കമോനുള്ള
ബമോധൈദതയണബ്.  രഹസദതനിഫന്റെ  ലസബസ്സീരനിയന്  മഞ്ഞുമലൈകേള്  സൃഷ്ടനിക്കമോനുള്ള
തസ്സീരുമമോനര കകേരളതനില് നടെപ്പെമോകേനില്ല.  ഇതബ്  കടമോപ്പെനിക്കല് ലകമറള്ള രമോജേദമമോണബ്.
ഈ  ഫകേമോടുരചൂടെനില്  രഹസദതനിഫന്റെ  മഞ്ഞുമലൈകേള്  ഉരുകേനിതസ്സീരുകേതഫന  ഫചയ്യുര.
വളഫര പധൈമോനഫപ്പെട്ട ഇഉൗ വനിഷയര സഭ നനിരതനിവചബ്  ചരചഫചയണഫമനബ് ഞമോന്
അഭദരത്ഥനിക്കുന. 

മുഖദമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജേയന്):  സര,  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  വനി.  ഡനി.
സതസ്സീശന്  പുകേമറ  സൃഷ്ടനിക്കമോനമോണബ്  ഇവനിഫടെ  ശ്രമനിചനിരനിക്കുനതബ്.  ഇതനിനകേതബ്
അകദ്ദേഹര ഫസകന് 8 (1) (i)-ഫടെ കേമോരദര പറഞ്ഞു. അതനിതമോണബ് - Cabinet papers
including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries
and other  Officers.  ഇതനില്  ഏഫതമോഫക്ക കേമോരദങ്ങള് ഒഴനിവമോക്കുന എനതനിനബ്
'Exemption  from disclosure  of  information'  എന ഭമോഗതബ്  പറയനതമോണബ്.
Cabinet  papers  including  records  of  deliberations  of  the  Council  of
Ministers, Secretaries and other Officers; 

Provided  that  the  decisions  of  Council  of  Ministers,  the  reasons
thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken
shall be made public after the decision has been taken, and the matter is
complete, or over;  അകതമോഫടെമോപ്പെര, Provided further that those matters which
come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed;

ഇവനിഫടെ എന്തമോണബ് ഉതരവബ് ? വനിവരമോവകേമോശ കേമ്മസ്സീഷന്  നല്കേനിയ ഉതരവബ്,
ചസ്സീഫെബ്  ഫസക്രട്ടറനിയഫടെ  ഓഫെസ്സീസനിഫലൈ  പബനികേബ്  ഇന്ഫെരകമഷന്  ഓഫെസ്സീസറമോണബ്
ഇതനിനുള്ള മുഴുവന് കരഖകേളുര അകപകകേനബ് നല്കകേണതബ് എനമോണബ്.  ഇതനിലൈമോണബ്
അവദകയതള്ളതബ്.  അല്ലമോഫത  വനിവരങ്ങള്  മറചവയ്ക്കുനതനിലൈല്ല.  അതമോണബ്  നമോര
മനസനിലൈമോകക്കണ  ഒരു  കേമോരദര.  ഇവനിഫടെ  മന്ത്രനിസഭമോ  തസ്സീരുമമോനര  സരബനനിച
ഉതരവബ് പുറഫപ്പെടുവനിക്കുകമ്പമോള് മമോത്രമമോണബ് നടെപടെനിക്രമര പൂരതനിയമോകുനതബ്.  അതബ്
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തസ്സീരുമമോനനിക്കുനതബ് അതമോതബ് വനിഷയര ലകേകേമോരദര ഫചയ്യുന വനിവനിധൈ വകുപ്പുകേളനിഫലൈ
ഫപമോതു  അധൈനികേമോരനികേളമോയ  വകുപ്പുഫസക്രട്ടറനിമമോരമോണബ്.  അവരമോണബ്  അതുസരബനനിചള്ള
വനിവരങ്ങള്  നല്കകേണതബ്.  ഇക്കമോരദതനില്  ഒരു  അവദകത  ഉണമോയനിരനിക്കുന
എനമോണബ് കേമോണമോന് കേഴനിയനതബ്.  സരക്കമോരനിഫന സരബനനിചനിടെകതമോളര വനിവരങ്ങള്
മറചവയ്ക്കുകേഫയന  ഉകദ്ദേശദമനില്ല.  അതുഫകേമോണമോണബ്  ഇതു  മുഴുവന്  ഫവബ്ലസറനില്
ഫകേമോടുക്കുര  എനബ്  കനരഫതതഫന  പഖദമോപനിചനിടള്ളതബ്.  ടെനി  ബമോഞനിഫന
ഒഴനിവമോക്കനിയതുസരബനനിചബ് അക്കമോലൈതബ് ഉയരന വനിമരശനഫതക്കുറനിചബ് അകദ്ദേഹര
പറയകേയണമോയനി.  അനബ്  വനിവരങ്ങള്  നല്കുനതനിനബ്  തടെസര  നനില്ക്കുന
നനിരകദ്ദേശമമോയനിരുന നല്കേനിയതബ്.  അതനിഫനയമോണബ്  വനിമരശനിചതബ്.  ഇകപ്പെമോള് വനിവരമോവകേമോശ
നനിയമപകേമോരമുള്ള എല്ലമോ വനിവരങ്ങളുര ഫവബ്ലസറനില്തഫന നല്കേണഫമനമോണബ്
ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ നനിലൈപമോടെബ്. അനബ് ഒരു വനിവരവര നല്കേമോന് പമോടെനില്ലമോഫയനള്ളതമോയനിരുന
നനിലൈപമോടെബ്.  അതനിഫനയമോണബ്  വനിമരശനിചതബ്.  യ.ഡനി.എഫെബ്.  സരക്കമോര  എടുത
തസ്സീരുമമോനങ്ങള് പുറത്തുവനിടുനതനിനബ് എന്തനിനമോണബ് നനിങ്ങള് തടെസര നനില്ക്കുനഫതനബ്
അങ്ങബ് കചമോദനിച.   എല്ലമോ കേമോരദതനിലര നടെപടെനികേള് പൂരതനിയമോകേണര.  1-1-2016
മുതല്  30-4-2016  വഫര  മുന്  സരക്കമോര  ലകേഫക്കമോണ  പലൈ  തസ്സീരുമമോനങ്ങളുര
മന്ത്രനിസഭമോ ഉപസമനിതനി പരനികശമോധൈനിചവരനികേയമോണബ്. അതനികന്മേല് അന്തനിമ തസ്സീരുമമോനര
വരണര.  അന്തനിമ  തസ്സീരുമമോനര  എടുക്കുകമ്പമോകഴ  അഫതമോരു  തസ്സീരുമമോനമമോകുകേയള്ളൂ.
അകപ്പെമോള്  മമോത്രകമ  ആ  തസ്സീരുമമോനര  ഫവളനിഫപ്പെടുതമോന്  കേഴനിയ.  അതമോയതബ്   ഒരു
കേമോരദതനില്  തസ്സീരുമമോനര  അവസമോനമമോയനി  വരണര.  എങ്ങഫനയമോണബ്  അവസമോന
തസ്സീരുമമോനര വരുനഫതനബ് അങ്ങുതഫന ചനിലൈ കേമോരദങ്ങള് സൂചനിപ്പെനിച.  ആ അവസമോന
തസ്സീരുമമോനര വനമോല് മമോത്രകമ അതബ് ഫവളനിഫപ്പെടുതമോനമോകൂ. ഏഫതങ്കനിലര കേമോരദതനില്
തസ്സീരുമമോനമമോകുനതനിനുമുമ്പബ് ഫകേമോടുക്കണഫമനപറഞ്ഞെമോല് അതബ് കേഴനിയന കേമോരദമല്ല. 

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്സീശന്:  സര,  അങ്ങബ്  രണബ്  കേമോരദങ്ങളനിലൈമോണബ്  സരശയര
പറഞ്ഞെതബ്.  ഒനബ്,  ചസ്സീഫെബ് ഫസക്രട്ടറനി ഇതുമുഴുവന് ഫകേമോടുക്കണഫമനമോണബ്.  കേദമോബനിനറബ്
കരഖകേളുഫടെ മുഴുവന് കേകസമോഡനിയന് കകേരളതനിഫന്റെ ചസ്സീഫെബ് ഫസക്രട്ടറനിയമോണബ്.  ചസ്സീഫെബ്
ഫസക്രട്ടറനികയമോടെബ്  ഒരു  വനിവരമോവകേമോശ  പവരതകേന്  ഒരു  വനിവരഫതക്കുറനിചബ്
അകപകനിചമോല്  ചസ്സീഫെബ്  ഫസക്രട്ടറനിക്കബ്  അതബ്  ഫകേമോടുക്കമോനുള്ള  ബമോധൈദതയണബ്.
രണമോമഫത  കേമോരദര  അങ്ങബ്  പറഞ്ഞെതബ്  കപമോസസബ്  കേരപസ്സീറമോയനിട്ടനില്ലമോഫയനമോണബ്.
കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ കേമോലൈഫത  72  ദനിവസഫത തസ്സീരുമമോനങ്ങളമോണബ് ഇവനിഫടെ
കചമോദനിചനിരനിക്കുനതബ്.  അതനിഫന്റെ  കപമോസസബ്  കേരപസ്സീറമോയതനിനുകശഷര  പുതനിയ
ഗവണഫമന്റെബ്  വനബ്   അതബ്  വസ്സീണ്ടുര  പരനികശമോധൈനിക്കമോനുള്ള കപമോസസബ്  തുടെങ്ങനി.  ആ
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കപമോസസമോകണമോ ഫസകന് 8(1)(i)-ല് കചമോദനിക്കുനതബ്. അഫതന്തു കപമോസസബ് ആണബ്.
അങ്ങഫനയമോഫണങ്കനില് ഏതബ് വനിവരമോവകേമോശ പവരതകേന് എന്തു വനിവരര കചമോദനിചമോലര
ഞങ്ങളുഫടെ ഒരു സബബ് കേമ്മനിറനി അതബ് പരനികശമോധൈനിചഫകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണബ് എനപറഞ്ഞെമോല്
വനിവരര  ഫകേമോടുക്കമോതനിരനിക്കമോന്  കേഴനിയമകല്ലമോ.  അകപ്പെമോള്  ഫകേമോടുക്കമോതനിരനിക്കമോനുള്ള
മമോരഗ്ഗങ്ങളമോണബ് അകനസ്വഷനിക്കുനതബ്. അതകല്ല യഥമോരത്ഥ കേമോരദര? 

10.00 AM]

ശ്രസ്സീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജേയന്:  സര,  ഞമോന്  കനരഫത  പറഞ്ഞു,   അങ്ങബ്
ഒനകേനില്  ആശയക്കുഴപ്പെതനിലൈമോണബ്,  അഫല്ലങ്കനില്  ഫപമോതുഫവ  ഫതറനിദരനിപ്പെനിക്കമോന്
കനമോക്കുകേയമോണബ്.  ചസ്സീഫെബ് ഫസക്രട്ടറനി ഒരു ഫെയലൈനിഫന്റെ തമോല്ക്കമോലൈനികേ കേകസമോഡനിയന്
മമോത്രമമോണബ്.  മറവകുപ്പുകേളനില് നനിനഫമത്തുന ഫെയലകേള് മന്ത്രനിസഭമോ തസ്സീരുമമോനതനിഫന്റെ
ഭമോഗമമോയനി രകണമോ മൂകനമോ നമോകലൈമോ ദനിവസര അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ പക്കലണമോകുര. പനിനസ്സീടെബ്
ആ ഫെയലകേഫളല്ലമോര തനിരനിചകപമോകുകേയമോണബ്,  ചസ്സീഫെബ് ഫസക്രട്ടറനിയഫടെ പക്കലൈല്ല അവ
പനിനസ്സീടെബ് ഇരനിക്കുനതബ്. അതനിനുകശഷര അതുമമോയനി ബനഫപ്പെട്ട തസ്സീരുമമോനങ്ങഫളടുക്കുനതബ്
ബനഫപ്പെട്ട  വകുപ്പെബ്  ഫസക്രട്ടറനി  തലൈതനിലൈമോണബ്.  അകദ്ദേഹമമോണബ്  അതുസരബനനിചബ്
വനിവരങ്ങള് പുറത്തുവനികടെണതബ്.

പതനിപക കനതമോവബ് (ശ്രസ്സീ  .   രകമശബ് ഫചനനിതലൈ): സര, കേദമോബനിനറനില് പഫങ്കടുക്കുനതബ്
ചസ്സീഫെബ് ഫസക്രട്ടറനി മമോത്രമമോണകല്ലമോ. അകപ്പെമോള് കേദമോബനിനറബ് തസ്സീരുമമോനങ്ങളുഫടെ മനിനനിറബ്സബ്
ചസ്സീഫെബ്  ഫസക്രട്ടറനിയഫടെ ഫഫകേവശമമോണബ്.  ചസ്സീഫെബ്  ഫസക്രട്ടറനി  വനിവനിധൈ വകുപ്പുകേള്ക്കബ് ഇതബ്
ഫകേമോടുക്കുമകല്ലമോ.  48  മണനിക്കൂറനിനകേര  അവര  തസ്സീരുമമോനഫമടുക്കുനനിഫല്ലങ്കനില്  അതബ്
അകനസ്വഷനിക്കമോനുര കമമോണനിറര ഫചയമോനുമുള്ള ഉതരവമോദനിതസ്വര ചസ്സീഫെബ് ഫസക്രട്ടറനിക്കുണകല്ലമോ.
കേദമോബനിനറബ്  തസ്സീരുമമോനര  എന  പറഞ്ഞെമോഫലൈന്തമോണബ്?  കേദമോബനിനറബ്  തസ്സീരുമമോനര
പമോബലൈദതനില് വരുനതബ് ഉതരവനിറങ്ങനിക്കഴനിയകമ്പമോഴമോണബ്. അതുഫകേമോണബ്   കേദമോബനിനറബ്
തസ്സീരുമമോനഫമടുപ്പെനിക്കമോനുള്ള ഉതരവമോദനിതസ്വവര  ആ ഉതരവനിറങ്ങുനകണമോ ഇല്ലകയമോ
എനബ്  കനമോക്കമോനുള്ള  ബമോദദതയര  എകനികേക്യൂട്ടസ്സീവനിഫന്റെ  ചസ്സീഫെമോയനിടള്ള  ചസ്സീഫെബ്
ഫസക്രട്ടറനിക്കുണകല്ലമോ.  അതുഫകേമോണ്ടുതഫന ഇതനിനബ് ഉതരര പറയമോനുള്ള ബമോദദത
ചസ്സീഫെബ് ഫസക്രട്ടറനിക്കനികല്ല ; ഇഫല്ലനമോകണമോ അങ്ങബ് പറയനതബ്?

ശ്രസ്സീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജേയന്:  ഇക്കമോരദതനിലൈമോണബ്  വദകത  വകരണതബ്.
ഇകപ്പെമോള് അങ്ങബ് ഉനയനിച പശ്നമുണകല്ലമോ.  ആ പശ്നമമോണബ് ഇകപ്പെമോള് വനിവരമോവകേമോശ
കേമ്മസ്സീഷണറഫടെ  ഉതരവനിഫന്റെ  ഭമോഗമമോയനിട്ടബ്  വനനിടള്ളതബ്.  യഥമോരത്ഥതനിലള്ള
നടെപടെനിക്രമര അകങ്ങക്കബ് എകനക്കമോള് നനമോയനി അറനിയമോമകല്ലമോ, കേമോരണര എകനക്കമോളുര
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കൂടുതല് കേമോലൈര മന്ത്രനിയമോയനിരുനതുഫകേമോണബ് ഇക്കമോരദങ്ങളനില് അകങ്ങക്കബ്  കൂടുതല്
വദകതയണമോകുര.  മന്ത്രനിസഭമോ  തസ്സീരുമമോനതനിഫന്റെ  ഭമോഗമമോയള്ള  ദനിവസങ്ങളനില്
മമോത്രമമോണബ് ചസ്സീഫെബ് ഫസക്രട്ടറനിയഫടെ ഫഫകേവശര ആ ഫെയലകേളനിരനിക്കുനതബ്.  അതനിനുമുമ്പുള്ള
ദനിവസങ്ങളനിലര  മന്ത്രനിസഭമോ തസ്സീരുമമോനര  വനതനിനുകശഷമുള്ള ദനിവസങ്ങളനിലഫമല്ലമോര
ആ ഫെയലകേള് ബനഫപ്പെട്ട വകുപ്പെബ് ഫസക്രട്ടറനിമമോരുഫടെ ഫഫകേകേളനിലൈമോണബ്. അതുഫകേമോണബ്
ചസ്സീഫെബ് ഫസക്രട്ടറനിയഫടെ സമോനര നഷ്ടഫപ്പെടഫവനല്ല;   ഓകരമോ സരസമോനത്തുര ചസ്സീഫെബ്
ഫസക്രട്ടറനി  തഫനയമോണബ്  സനിവനില്  സരവ്വസ്സീസനിഫന്റെ  ഫഹഫഡ്ഡെനബ്  നമുക്കറനിയമോര.
എനമോല് ഇഉൗ പറഞ്ഞെ അത്രയര ദനിവസങ്ങള് മമോത്രകമ ഫെയലകേള് അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ
കേയനിലണമോവകേയള.  അതനിനുകശഷര  വനിവരങ്ങള്  നല്കകേണതബ്  ബനഫപ്പെട്ട
വകുപ്പുകേളനില്  നനിനമോണബ്.  ആ  വകുപ്പുകേള്  വനിവരങ്ങള്  നല്കുനതനിനബ്  ഞങ്ങള്
തടെസമല്ല. പകക ആരബ് വനിവരര നല്കേണര, എങ്ങഫന നല്കേണര; അക്കമോരദതനില്
വദകത കവണഫമനതമോണബ് അഭനിപമോയര.  

ശ്രസ്സീ  .   രകമശബ് ഫചനനിതലൈ:  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗര ശ്രസ്സീ. വനി. ഡനി. സതസ്സീശന്
പറഞ്ഞെതബ്  നനിയമവകുപ്പെബ്   ഫസക്രട്ടറനി  ഇഉൗ  ഉതരവബ്  വമോയനിക്കമോതതുഫകേമോണ്ടുള്ള
കുഴപ്പെമമോണബ്  അഫല്ലങ്കനില്  നനിയകമമോപകദശര  തരുനവരുഫടെ  കുറമമോണബ്  എനമോണബ്.
ഇവനിഫടെ വനിവരമോവകേമോശ കേമ്മസ്സീഷന് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതബ് കേദമോബനിനറബ് എടുതനിരനിക്കുന
തസ്സീരുമമോനങ്ങള്  അകപകകേനബ്  ഫകേമോടുക്കണഫമനമോണബ്.   കേദമോബനിനറബ്  എടുക്കമോത
തസ്സീരുമമോനര  ഫകേമോടുകക്കണ.  അങ്ങയഫടെ  കേയനിലൈനിരനിക്കുന  അഫല്ലങ്കനില്  ഉപസമനിതനി
പരനികശമോധൈനിക്കുന  ഫെയലകേളനികന്മേല്  തസ്സീരുമമോനഫമടുതനിഫല്ലങ്കനില്  തസ്സീരുമമോനഫമടുതനില്ല
എനറനിയനിചമോല്  മതനി.   അവനിഫടെ  കേമോരദങ്ങള്  തസ്സീരുര.  അല്ലമോഫത  കകേമോടെതനിയനില്
കപമോകകേണ എന്തമോവശദമമോണുള്ളതബ്.  അങ്ങബ് തഫന ഇഫതമോനബ് വമോയനിചകനമോക്കണര.
വനിവരമോവകേമോശ  കേമ്മസ്സീഷണറഫടെ  ഇഉൗ  ഉതരവബ്  അങ്ങബ്  വമോയനിചമോല്  മനസനിലൈമോകുര;
ഉകദദമോഗസന്മേമോര ഉണമോക്കുന കുഴപ്പെമല്ലമോഫത ഇവനിഫടെ കവഫറഫയമോരു കേണഫെക്യൂഷനുമനില്ല.

ശ്രസ്സീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജേയന്:  കകേമോടെതനിയനില് കപമോയതബ്  ഇഉൗ ഒറക്കമോരദതനിനു
മമോത്രമമോണബ്;  കേദമോബനിനറബ്  തസ്സീരുമമോനങ്ങള്  നല്കകേണ  ബമോദദത  ചസ്സീഫെബ്  ഫസക്രട്ടറനിയഫടെ
ഓഫെസ്സീസനിനമോകണമോ അഫല്ലങ്കനില് ബനഫപ്പെട്ട വകുപ്പുകേളുകടെതമോകണമോ എനതബ് സരബനനിചമോണബ്.
വനിവരമോവകേമോശ  കേമ്മസ്സീഷണര  നല്കേനിയ  ഉതരവനില്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതബ്,  ചസ്സീഫെബ്
ഫസക്രട്ടറനിയഫടെ ഓഫെസ്സീസനിഫലൈ പബനികേബ് ഇന്ഫെരകമഷന് ഓഫെസ്സീസറമോണബ് ഇതുസരബനനിച
മുഴുവന് കരഖകേളുര  അകപകകേനബ്  നല്കകേണഫതനമോണബ്.  അകപ്പെമോള് ആ കേമോരദതനിലൈമോണബ്
വദകത വകരണതമോയനിടള്ളതബ്.
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ശ്രസ്സീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്സീശന്:  കനിയര ഫചയബ് കപമോകേമോനമോണബ് കചമോദനിക്കുനതബ്.  ഇഉൗ
ഗവണഫമന്റെബ്  വനതനിനുകശഷര,  അങ്ങയഫടെ ഇഉൗ സരക്കമോരുമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ട ഫെയലകേള്
വനിളനിചവരുതമോനുള്ള സസ്വമോതന്ത്രദര മറബ് പലൈരക്കമോയനി അങ്ങബ് ഫകേമോടുതനിരനിക്കുകേയമോണബ്.
ചസ്സീഫെബ്  ഫസക്രട്ടറനിക്കബ്  ആ ഫസക്രകട്ടറനിയറനില് തഫനയള്ള ഏഫതങ്കനിലര  വകുപ്പെനിഫന്റെ
ഫസക്രട്ടറനിയനില്നനിനബ്  ഇഉൗ  ഫെയല്  വമോങ്ങനി  അതനിഫലൈ  വനിവരര  ഫകേമോടുക്കുനതനിനബ്
എന്തുതടെസമമോണുള്ളതബ്?  ഇകപ്പെമോള് ഞമോന് കചമോദനിച കചമോദദതനിനബ് അങ്ങബ് ഇതുവഫര
ഉതരര പറഞ്ഞെനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞെ  72  ദനിവസക്കമോലൈഫത ഒരു ഉതരവനിലര തസ്സീരുമമോന
ഫമടുതനിട്ടനികല്ല?  തസ്സീരുമമോനഫമടുതതബ് രണമോമതബ്  സ ബ്ക്രൂട്ടനിണനിക്കബ് വനികധൈയമമോക്കുകേയമോഫണന
പറയനതബ് എഫന്തമോരു മുടെന്തന് നദമോയമമോണബ്.  അതുഫകേമോണമോണബ് ഞമോന് പറഞ്ഞെതബ്, അങ്ങബ്
ഇഉൗ  വനിവരങ്ങള്  ഭമോവനിയനില്  ഫകേമോടുക്കമോന് ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.  അങ്ങബ്  ഇതബ്  മറചവയമോന്
ശ്രമനിക്കുന.  ഉപസമനിതനിയഫടെ  കേയനിലൈനിരനിക്കുന കേമോരദമമോണബ്  എനപറഞ്ഞുഫകേമോണബ്  ഒരു
തസ്സീരുമമോനര ഫകേമോടുക്കമോതനിരനിക്കമോന് പറകമമോ; കേദമോബനിനറബ് എടുത തസ്സീരുമമോനമകല്ല? 

ശ്രസ്സീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജേയന്:   ഇതുസരബനനിചബ്  ഞമോന്  ഇകപ്പെമോള്  പറയന
കേമോരദങ്ങള്  മുടെന്തന്  നദമോയമമോകണമോ  അല്ലകയമോ  എനള്ളതബ്  ഞങ്ങള്  നനിശ്ചയനിച
മന്ത്രനിസഭമോ  ഉപസമനിതനിയഫടെ  തസ്സീരുമമോനര  വനമോല്  വദകമമോകുര.  അതനികന്മേല്
പരനികശമോധൈന നടെക്കുകേയമോണബ്.  അതനിനുകശഷര മമോത്രകമ അതനികന്മേലള്ള അവസമോന
തസ്സീരുമമോനമമോകുകേയള്ളൂ.   അതുഫകേമോണമോണബ് ജേനുവരനി 1 മുതല് ഏപനില് 30 വഫരയള്ള
പഴയ തസ്സീരുമമോനങ്ങളനില് അവസമോന തസ്സീരുമമോനമമോയനില്ല എന നനിലൈപമോഫടെടുക്കുനതബ്.
അവസമോന തസ്സീരുമമോനമമോയനി എനബ് നനിങ്ങള് പറയകമ്പമോഴുര ഇഉൗ സരക്കമോര കേമോണുനതബ്
അവസമോന തസ്സീരുമമോനമമോയനിട്ടനില്ല എനതഫനയമോണബ്.   ആ പരനികശമോധൈന നടെക്കഫട്ട;
അതബ്  കേഴനിഞ്ഞുവരഫട്ട.   ഇഉൗ  സരക്കമോര  വനിവരര  മറചവയമോന്  ഒരു  തരതനിലര
തയമോറല്ല.  വനിവരമോവകേമോശ നനിയമതനിഫന്റെ എല്ലമോ കേമോരദങ്ങളനിലര ഉറച നനിലൈപമോടെമോണബ്
സരക്കമോരനിനുള്ളഫതന  കേമോരദര  അരഥശങ്കയനിടെയനില്ലമോഫത  വദകമമോക്കുകേയമോണബ്.
ഇഉൗഫയമോരു  അവദകത  നസ്സീകക്കണതുണബ്  എനമമോത്രകമയള്ളൂ.  അതുഫകേമോണമോണബ്
ഇക്കമോരദങ്ങഫളല്ലമോരതഫന  ഫവബ്ഫഫസറനില്  പസനിദസ്സീകേരനിക്കമോന്  സരക്കമോര  കനരഫത
തസ്സീരുമമോനനിചതബ്.  ഇവനിഫടെ ബഹുമമോനദനമോയ വനി.  ഡനി.  സതസ്സീശന് പറയകേയണമോയനി,
പത്രസകമ്മളനര  നടെത്തുനനില്ല  എനബ്.  മുഫമ്പമോരു  ഘട്ടതനില്  നകരന്ദ്ര  കമമോദനിഫയ
ആകണമോ  അനുകേരനിക്കുനഫതനബ്  പതനിപകത്തുനനിനബ്  ചനിലൈര  കചമോദനിച.   നമ്മുഫടെ
രമോജേദതബ് ഏതബ് പധൈമോനമന്ത്രനിയമോണബ് ഇടെയനിടെയബ്  പത്രസകമ്മളനര നടെതനിഫക്കമോണനിരുനതബ്?
നനിങ്ങളുഫടെ  കനതമോക്കന്മേമോഫരക്കുറനിചബ്  നനിങ്ങള്ക്കബ്  നല്ല  നനിശ്ചയമുണമോകുമകല്ലമോ.  ഏതബ്
പധൈമോനമന്ത്രനിയമോണബ് പത്രസകമ്മളനര നടെതനിയതബ്.  ഞമോന് കമമോദനിക്കബ് പഠനിക്കുകേയമോകണമോ;
കമമോദനിഫയ അനുകേരനിക്കുകേയമോകണമോ എനബ് നനിങ്ങള് കചമോദനിചതബ് എന്തബ്  അടെനിസമോന
തനിലൈമോഫണനമോണബ് ഞമോന് കചമോദനിക്കുനതബ്.....(ബഹളര).....
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മനി  .    സസ്സീക്കര:  സരസമോരനിക്കുകമ്പമോള് ആരുഫടെ  ഭമോഗത്തുനനിനര കേമന്റുണമോകേരുഫതനബ്
ഇനഫലൈ പറഞ്ഞെതമോണബ്.  

ശ്രസ്സീ  .   പനിണറമോയനി വനിജേയന്:  ഇന്തദന് പധൈമോനമന്ത്രനിയമോയ ശ്രസ്സീ. നകരന്ദ്ര കമമോദനിഫയയമോകണമോ
അനുകേരനിക്കുനഫതനമോണകല്ലമോ  കചമോദനിചതബ്.  ഇകപ്പെമോള്  കചമോദനിഫചനല്ല പറയനതബ്.
കനരഫത കചമോദനിചകല്ലമോ.  ആ കചമോദദവമമോയനി ബനനിപ്പെനിചമോണബ് ഞമോന് പറയനതബ്.
എന്തുഫകേമോണബ്  നനിങ്ങള് അങ്ങഫന കചമോദനിക്കുകമ്പമോള് അതനിനുമുമ്പുള്ള പധൈമോനമന്ത്രനിമമോഫരഫയമോനര
ഓരതനില്ല......(ബഹളര).....

മനി  .   സസ്സീക്കര:  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട മുഖദമന്ത്രനി സരസമോരനിക്കുകമ്പമോള് ഇങ്ങഫന  കേമന്റെബ്
പറയനതബ് ശരനിയല്ല.  നനിങ്ങള് ഇനഫലൈ അതനിഫനതനിഫര വല്ലമോഫത പകകേമോപനിതരമോയ
ആളുകേളമോണബ്.  നനിങ്ങള്  അതബ്  ഫചയരുതബ്.  നനിങ്ങള്  ഇനഫലൈ  പകകേമോപനിതരമോയതബ്
മറനകപമോകേരുതബ്.    

ശ്രസ്സീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജേയന്:  ആ  കേമോരദര  ഞമോന്  വദകമമോക്കനിയതമോണബ്.
മമോധൈദമങ്ങള്ക്കബ് വനിവരങ്ങള് നല്കുനതനില് ഒരു തരതനിലള്ള വസ്സീഴ്ചയര ഞങ്ങളുഫടെ
ഭമോഗത്തുനനിനണമോയനിട്ടനില്ല.  മമോധൈദമങ്ങള്ക്കബ് നല്കകേണ വനിവരങ്ങഫളല്ലമോര മമോധൈദമങ്ങള്ക്കബ്
നല്കുകേ  തഫന  ഫചയ്യുര.  ഏഫതങ്കനിലര  തരതനില്  ആളുകേഫളകയമോ   നമോടെനിഫനകയമോ
ഇരുട്ടനിലൈമോക്കമോകനമോ ഞങ്ങള് ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല. സുതമോരദമമോയ നടെപടെനിയമോണബ് ഞങ്ങള്
സസ്വസ്സീകേരനിക്കുനതബ്.  സുതമോരദതയബ് തഫനയമോണബ് ഞങ്ങള് പമോമുഖദര ഫകേമോടുക്കുനതബ്.
കേമോരദങ്ങള് മറചവയമോന് ഞങ്ങള് ഒരു തരതനിലര  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില്ല.  ഇതരര ഒരു
ഘട്ടതനില് ഇഉൗ പശ്നര സഭ നനിരതനിവചബ്  ചരച ഫചകയണ ആവശദമനിഫല്ലനമോണബ്
പറയമോനുള്ളതബ്. 

മനി  .    സസ്സീക്കര:  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമന്ത്രനിയഫടെ  വനിശദസ്സീകേരണതനിഫന്റെ
അടെനിസമോനതനില് അടെനിയന്തരപകമയതനിനുളള അവതരണമോനുമതനി നനികഷധൈനിക്കുന. 

(അടെനിയന്തരപകമയമോവതരണതനിനബ് അനുമതനി നനികഷധൈനിച.)

പതനിപക  കനതമോവബ്  (ശ്രസ്സീ  .    രകമശബ്  ഫചനനിതലൈ)  :  സര,   മുഖദമന്ത്രനിക്കബ്
കേമോരദങ്ങള് മനസനിലൈമോയനിട്ടനില്ല അഫല്ലങ്കനില് അകദ്ദേഹഫത ഉകദദമോഗസര ഫതറനിദരനിപ്പെനിക്കുന
എനളളതമോണബ് വസ്തുത. ഇവനിഫടെ പുകേമറ ഉണമോക്കനിയതബ് ശ്രസ്സീ. വനി. ഡനി. സതസ്സീശനല്ല,
മുഖദമന്ത്രനിയഫടെ മറപടെനി തഫനയമോണബ്.  നകരന്ദ്ര കമമോ  ദനിക്കബ് പഠനിക്കുകേയമോഫണനളളതബ്
അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  മറപടെനിയനില്നനിനബ്  വദകമമോയനിടള്ള  കേമോരദമമോണബ്.  കേമോരണര,
പത്രക്കമോഫര കേമോണമോതനിരനിക്കുകേ, മന്ത്രനിസഭമോ കയമോഗങ്ങള്ക്കുകശഷര  പത്രസകമ്മളനര
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നടെതമോതനിരനിക്കുകേ തുടെങ്ങനിയവഫയമോഫക്ക  മുഖദമന്ത്രനി നടെപ്പെമോക്കനിയ കേമോരദങ്ങളമോണബ്.
ശ്രസ്സീ. വനി. എസബ്. അചതമോനന്ദന്   ശ്രസ്സീ. ഇ. ഫകേ. നമോയനമോര, ശ്രസ്സീ. എ. ഫകേ. ആന്റെണനി,
ശ്രസ്സീ.  ഉമ്മന് ചമോണനി തുടെങ്ങനിയവര മുഖദമന്ത്രനിയമോയനിരുനകപ്പെമോഴുര തുടെരനവനനിരുന
കേസ്സീഴബ് വഴക്കമമോണനിതബ്. അതബ് കവണകമമോ കവണകയമോ എനബ് അകദ്ദേഹതനിനബ് തസ്സീരുമമോനനിക്കമോര.
ജേനങ്ങളനില്നനിനര  വനിവരങ്ങള്  മറചവയ്ക്കുന  എനതമോണബ്  അടെനിസമോനപരമമോയ
കേമോരദര. സരസമോന മന്ത്രനിസഭ എടുക്കുന തസ്സീരുമമോനങ്ങള് അറനിയമോനുള്ള അവകേമോശര
ജേനങ്ങള്ക്കനികല്ല?  ഗവണഫമന്റെബ് നല്കേനിയ ചനികേനിതമോ സഹമോയങ്ങഫളക്കുറനിചമമോത്രകമ
ഫവബ്ഫഫസറനില് പറയനള.  കകേരളതനിഫലൈ ജേനങ്ങള് അതുമമോത്രര  അറനിഞ്ഞെമോല്
മതനികയമോ?  ഫപമോതുതമോല്പ്പെരദര  മുന്നനിരതനി  മന്ത്രനിസഭ  എടുക്കുന  തസ്സീരുമമോനങ്ങള്/
വനിവരങ്ങള് ജേനങ്ങള്ക്കബ് അറനിയമോനുള്ള അവകേമോശമുണബ്.  അതബ്  ഉറപ്പുവരുകതണതബ്
ഇഉൗ  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  ഉതരവമോദനിതസ്വമകല്ല?  ഞങ്ങള്  എല്ലമോ   കേമോരദങ്ങളുര
48  മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില്  ഫവബ്ഫഫസറനിലൈനിടുഫമനമോണബ്  അങ്ങബ്  ഇവനിഫടെ  പറഞ്ഞെതബ്.
ഫതമോഴനിലര  ഫഫനപുണദവര  വകുപ്പെനിഫന്റെ  കേസ്സീഴനില്  പവരതനിക്കുന  കബമോരഡുകേള്,
കേമ്പനനികേള്,  കകേമോരപ്പെകറഷന് എനനിവയനിഫലൈ അനഉൗകദദമോഗനികേമോരഗങ്ങളുഫടെ കേമോലൈമോവധൈനി
നനിയമമോനുസൃതര അവസമോനനിപ്പെനിക്കുനഫവനമോണബ്  15-7-2016-ല് ഇറങ്ങനിയ ഉതരവനില്
പറയനതബ്.  ഇതബ്  നനിയമവനിരുദമമോയ  കേമോരദമമോണബ്.  ഇക്കമോരദര  ശ്രസ്സീ.  എ.  പനി.
അനനില്കുമമോര  ഇവനിഫടെ  സബ്മനിഷനമോയനി  ഉനയനിക്കുനണബ്.  ഇഉൗ  ഉതരവബ്
പുറതനിറങ്ങനിയതബ്  15-7-2016-ലൈമോണബ്.  ഇഉൗ ഉതരവബ്  പുറതനിറങ്ങനി  48  മണനിക്കൂര
കേഴനിഞ്ഞെനിടര ഫവബ്ഫഫസറനില് കേമോണുനനില്ലകല്ലമോ;  ഇതബ് ഫവബ്ഫഫസറനില് വനനിട്ടനില്ലകല്ലമോ?
ഇതുകപമോലള്ള  നനിരവധൈനി  ഉതരവകേള്  ഇറങ്ങുന.  ഇഉൗ  ഉതരവകേഫളല്ലമോര
ഫപമോതുജേനങ്ങളുഫടെ  മുമ്പനില്നനിനബ്  മറചവയമോന്  കബമോധൈപൂരവ്വര  ഇഉൗ  സരക്കമോര
ശ്രമനിക്കുകേയമോഫണനള്ളതനിഫന്റെ ഏറവര വലൈനിയ ഉദമോഹരണമമോണനിതബ്.  ഇകപ്പെമോള് ഒരു
കേമോരദര  വളഫര  വദകമമോണബ്.  ഞങ്ങള്  വനിവരമോവകേമോശ  നനിയമഫതയര  അതനിഫന്റെ
അന്തനഃസതകയയര  അട്ടനിമറനിക്കുനഫവനമോണബ്  യ.ഡനി.എഫെബ്.  സരക്കമോരനിഫന്റെ  കേമോലൈതബ്
ഏറവര വലൈനിയ വനിമരശനമമോയനി ഉനയനിചതബ്.  അങ്ങയഫടെ ഫഫെയ്സ്ബുക്കബ് കപമോസബ്
ശ്രസ്സീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്സീശന്  ഉദരനിചകല്ലമോ.  3 -8 -2013-ല്  ശ്രസ്സീ.  ഉമ്മന്ചമോണനി
മുഖദമന്ത്രനിയര   ശ്രസ്സീമതനി  റമോണനി  കജേമോരജേബ്  പനി.ആര.ഡനി.  ഫസക്രട്ടറനിയര  ആയനിരുന
കേമോലൈതബ്  ഇറക്കനിയ  ഉതരവപകേമോരവര  അങ്ങബ്  പറഞ്ഞെ  എല്ലമോ  കേമോരദങ്ങളുര
ഫചയണഫമനബ്  പറയനണബ്.  ബനിസനിനസബ്  റൂള്സുര  ഫസക്രകട്ടറനിയറബ്  മമോനസ്വലര
അനുസരനിചബ് മന്ത്രനിസഭ എടുക്കുന തസ്സീരുമമോനങ്ങള് 48 മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില്  അതമോതബ്
വകുപ്പുകേള്  ഫവബ്ഫഫസറനില്  പസനിദസ്സീകേരനിക്കണര  തുടെങ്ങനിയ  കേമോരദങ്ങള്  ഇഉൗ
ഉതരവനില് പറഞ്ഞെനിടണബ്. ഇഫതമോനര നടെക്കുനനില്ലമോഫയനള്ളതമോണബ് യമോഥമോരത്ഥദര.
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ഫതമോഴനില് വകുപ്പെനില് നടെന ഒരു ഉദമോഹരണമമോണബ് ഞമോന് ഇവനിഫടെ ചൂണനിക്കമോണനിചതബ്.
മന്ത്രനിസഭയനില്  ഒരു  തസ്സീരുമമോനര  എടുത്തുകേഴനിഞ്ഞെമോല്  48  മണനിക്കൂറനിനകേര
ഉതരവനിറങ്ങനിയനില്ലമോഫയങ്കനില് എന്തുഫകേമോണബ് ഉതരവനിറങ്ങനിയനില്ലമോഫയനബ് പരനികശമോധൈനിക്കമോനുള്ള
ഉതരവമോദനിതസ്വര  ചസ്സീഫെബ്  ഫസക്രട്ടറനിക്കുണബ്.  ചസ്സീഫെബ്  ഫസക്രട്ടറനിയഫടെ  ഉതരവമോദനിതസ്വമമോണബ്
ഇതബ്  പരനികശമോധൈനിക്കുകേ എനള്ളതബ്.  ചസ്സീഫെബ്  ഫസക്രട്ടറനിക്കബ്  ബമോധൈദതയനികല്ല;   ചസ്സീഫെബ്
ഫസക്രട്ടറനി അതബ് പരനികശമോധൈനിക്കമോനുര ഉതരവബ് ഇറക്കമോത ഉകദദമോഗസകരമോടെബ് അതബ്
ഇറക്കമോന്  പറയമോനുമുള്ള ഉതരവമോദനിതസ്വര  അകദ്ദേഹതനിനനികല്ല?  ഇനനി ഒഉൗട്ടബ്  ഓഫെബ്
അജേണയമോയനി  ഒരു മമോറര  വനഫവനബ്  വനിചമോരനിക്കുകേ.  ഒഉൗട്ടബ്  ഓഫെബ്  അജേണയമോയനി
വരുന മമോറര  കേദമോബനിനറബ്  തസ്സീരുമമോനനിചമോലര  നനിയമ  വകുകപ്പെമോ ധൈനകേമോരദ  വകുകപ്പെമോ
കേമോണണഫമനള്ള അഭനിപമോയര വനമോല്  അതമോതബ് ഫസക്രട്ടറനിക്കബ് ഫകേമോടുതബ്, അവര
കേണതനിനുകശഷര  തനിരനിചബ് വസ്സീണ്ടുര ബനഫപ്പെട്ട മന്ത്രനിക്കബ് ഫകേമോടുക്കുര, അതനിനുകശഷര
ചസ്സീഫെബ് മനിനനിസറഫടെ കേയനില് വരുര. ചസ്സീഫെബ് മനിനനിസരക്കബ്  വസ്സീണ്ടുര അതബ്  കേദമോബനിനറനില്
വയ്ക്കുകേകയമോ,  അതനികന്മേല് തസ്സീരുമമോനഫമടുക്കുകേകയമോ ഫചയമോര.  നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പമോലൈനിചബ്
പുറതനിറങ്ങുന  ഉതരവകേള്  എന്തുഫകേമോണബ്  ജേനങ്ങള്ക്കബ്  ഫകേമോടുക്കുനനില്ലമോഫയനള്ളതമോണബ്
കചമോദദര.  മുഖദവനിവരമോവകേമോശ  കേമ്മസ്സീഷണറമോയ  ശ്രസ്സീ.  വനിന്സണ  എര.  കപമോള്
ആവശദഫപ്പെട്ടനിരനിക്കുനതബ് വളഫര ലൈളനിതമമോയ കേമോരദമമോണബ്. തസ്സീരുമമോനര എടുത കേമോരദങ്ങള്
അറനിയനിക്കണര. തസ്സീരുമമോനര എടുക്കമോത കേമോരദങ്ങളനില് ഞങ്ങള് തസ്സീരുമമോനനിചനിട്ടനില്ലമോഫയനബ്
എഴുതനിയമോല്  മതനി.  അതനിനുപകേരര  വളഫര  കബമോധൈപൂരവ്വമമോയനി  വനിവരങ്ങള്  മറച
പനിടെനിക്കമോനമോണബ് സരക്കമോര ശ്രമനിക്കുനതബ്. വനിവരങ്ങള് ജേനങ്ങള്ക്കബ് നല്കേമോതനിരനിക്കമോനുളള
കബമോധൈപൂരവ്വമമോയ  നസ്സീക്കമമോണബ്.  വനിവരമോവകേമോശ  നനിയമര  നനിലൈനനില്ക്കുന  ഇഉൗ
കേമോലൈഘട്ടതനില്  ഇഉൗ  വനിവരങ്ങള്  മറചവചഫകേമോണബ്  ജേനങ്ങഫള  വനിവരങ്ങള്
അറനിയനിക്കമോഫത  തസ്സീരുമമോനങ്ങള്  എടുക്കമോനുള്ള  സരക്കമോരനിഫന്റെ  നസ്സീക്കര  തനികേചര
അപഹമോസദവര  പതനികഷധൈമോരഹവമമോഫണനബ്  പറയമോന്  ഞമോന്  ആഗ്രഹനിക്കുന.
ഇതബ്  ഒരു   ജേനമോധൈനിപതദ  സരവനിധൈമോനതനില്  നടെക്കുന കേമോരദമല്ല.  വനിവരമോവകേമോശ
പവരതകേരുഫടെ  സജേസ്സീവ  സമോനനിദദമുള്ള  ഒരു  സരസമോനമമോണബ്  കകേരളര.  ഇഉൗ
സമോഹചരദതനില്  കേമോരദങ്ങള്  മറചവചഫകേമോണബ്  ഗവണഫമന്റെനിനബ്  ഇഷ്ടരകപമോഫലൈ
പവരതനിക്കമോഫമനബ് കേരുതനിയമോല് അതബ് കകേരളതനില് നടെക്കനില്ല. ഇതബ് ജേനമോധൈനിപതദ
വനിരുദമമോണബ്,  ഇതബ് ജേനങ്ങഫള ഇരുട്ടനില് നനിരതമോനുള്ള ശ്രമമമോണബ്.  ഇതനിഫനതനിഫര
ശകമമോയ നനിലൈപമോടുകേളുമമോയനി  ഞങ്ങള്ക്കബ്  മുകനമോട്ടബ്  കപമോകകേണനിവരുര.  മന്ത്രനിസഭമോ
തസ്സീരുമമോനങ്ങള്  വനിശദസ്സീകേരനിക്കമോതനിരനിക്കുകേ,  വനിവരങ്ങള്  ഫഫകേമമോറമോതനിരനിക്കുകേ,
വനിവരങ്ങള് കചമോദനിക്കുന ആളുകേള്ക്കബ് ശരനിയമോയ മറപടെനി നല്കേമോതനിരനിക്കുകേ, എനനിട്ടബ്
മുഖദവനിവരമോവകേമോശ കേമ്മസ്സീഷണറഫടെ  ഉതരവനിഫനതനിരമോയനി  കകേമോടെതനിയനില് അപ്പെസ്സീല്
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കപമോവകേ,  ഇഫതമോനര  എനനിക്കബ്  മനസനിലൈമോകുനനില്ല.   ഇതരര  നനിയകമമോപകദശര
നല്കേനിയതബ് അങ്ങയഫടെ നനിയകമമോപകദശകേനമോയ ശ്രസ്സീ. എര. ഫകേ. ദമോകമമോദരനമോകണമോ?
അക്കമോരദര  അറനികയണനിയനിരനിക്കുന.  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  ജേനമോധൈനിപതദ  വനിരുദമമോയ
നടെപടെനിയനില് പതനികഷധൈനിചബ് ഞമോനുര എഫന്റെ പമോരട്ടനിയര വമോക്കഉൗട്ടബ് നടെത്തുകേയമോണബ്.

(ഗവണഫമന്റെബ്  നനിലൈപമോടെനില്  പതനികഷധൈനിചബ്  പതനിപക  കനതമോവബ്  ശ്രസ്സീ.  രകമശബ്
ഫചനനിതലൈയര അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ പമോരട്ടനിയനില്ഫപ്പെട്ട അരഗങ്ങളുര സഭ വനിട്ടബ്  പുറത്തു
കപമോയനി.)

ശ്രസ്സീ  .    റനി  .    എ  .    അഹമ്മദബ്  കേബസ്സീര :  സര,  ഇനബ്  ഇവനിഫടെ  അവതരനിപ്പെനിച
അടെനിയന്തരപകമയതനിഫന്റെ ചരച നടെകക്കണതമോയനിരുന. 8 (1) (i)-യബ് അത്ര വലൈനിയ
അവദകതഫയമോനമനില്ല. ഇത്രയര ഫകേമോല്ലര നനിരമോകകപര നടെനവന ഒരു  സരഗതനിയനില്
വളഫര  ഫപഫട്ടനബ്  അവദകത  വനതനില്  സസ്വമോഭമോവനികേമമോയര  ജേനങ്ങള്ക്കുര  ഇഉൗ
സഭയ്ക്കുര  വളഫരയധൈനികേര  ആശങ്കയണബ്.  ഇവനിഫടെ  ഒരു  ഫസല്  ഭരണതനിഫന്റെ
ഗനമമോണുയരുനതബ്.  ഫസല്  ഭരണതനിഫന്റെ  സസ്വരമുണബ്  ഇഉൗ  മറപടെനിയനില്.  ഇതബ്
ഒരനിക്കലര  കകേരളസ്സീയ  സമൂഹര  സമ്മതനിക്കുകേയനില്ല.  സസ്വമോതന്ത്രദമോനന്തര  ഇന്തദയനില്
ജേനമോധൈനിപതദ  സരവനിധൈമോനഫത  ശകനിഫപ്പെടുത്തുന  രരഗതബ്  യ.പനി.എ.  സരക്കമോര
സസ്വസ്സീകേരനിച  അതദന്തര  ശ്രകദയമമോയ  നനിയമനനിരമ്മമോണമമോണബ്  വനിവരമോവകേമോശ
നനിയമര.  Right to Information, Right to Education കപമോലള്ള  നനിയമങ്ങളനിലൂഫടെ
ഇന്തദയനിഫലൈ ജേനമോധൈനിപതദ സരവനിധൈമോനഫത ഒരു അന്തരകദ്ദേശസ്സീയ നനിലൈവമോരതനികലൈക്കബ്
ഉയരതനിയ  വളഫര  ഉജസ്വലൈമമോയ  തസ്സീരുമമോനമമോണബ്  കകേമോണഗ്രസബ്  ഗവണഫമന്റുകേള്
ഇവനിഫടെ സസ്വസ്സീകേരനിചതബ്. ആ നനിയമര നടെപ്പെനിലൈമോക്കമോന് ബമോദദതയള്ള സരസമോനമമോണബ്
കകേരളര.  ഇഉൗ നനിയമതനിഫന്റെ വനിപുലൈസമോധൈദതകേള് കേഫണതമോന്  ശ്രമനിക്കുനതനിനു
പകേരര  ഇങ്ങഫനമോരു  നസ്സീക്കമുണമോയതബ്  നനിരഭമോഗദകേരമമോണബ്.  ഒരു  വകുപ്പെനില്
അവദകതയണബ്  എനപറയനതനില് ഫസല് ഭരണര തുടെങ്ങുനതനിഫന്റെ സസ്വരമമോണബ്,
അതനിഫന്റെ ഗനമമോണബ് അതനിഫന്റെ കേമോഫലൈമോചയമോണബ് കകേള്ക്കുനതബ്.  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ
ഈ  നനിലൈപമോടെനില്  മുസസ്സീരലൈസ്സീഗനിനബ്  പതനികഷധൈമുണബ്.  അതനിനമോല്  ഞമോനുര  എഫന്റെ
പമോരട്ടനിയര വമോക്കഉൗട്ടബ് നടെത്തുന. 

(ഗവണഫമന്റെബ് നനിലൈപമോടെനില് പതനികഷധൈനിചബ് ശ്രസ്സീ.  റനി.  എ.  അഹമ്മദബ് കേബസ്സീറര
അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ പമോരട്ടനിയനില്ഫപ്പെട്ട അരഗങ്ങളുര സഭ വനിട്ടബ് പുറത്തുകപമോയനി.)

ശ്രസ്സീ  .    പനി  .    ഫജേ  .    കജേമോസഫെബ് :  സര,  വനിവരമോവകേമോശ  നനിയമര  അനുസരനിചബ്
മന്ത്രനിസഭമോ തസ്സീരുമമോനങ്ങള് 48 മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില് ഉതരവമോയനി ഇറക്കണഫമനമോണബ്.
അതനിനബ്  മറപടെനി  നല്കേമോനുളള  ഉതരവമോദനിതസ്വര  ഗവണഫമന്റെനിനുണബ്.  തസ്സീരചയമോയര
ചസ്സീഫെബ് ഫസക്രട്ടറനി തഫനയമോണബ് മറപടെനി നല്കകേണതബ്.  മറബ്  ഫസക്രട്ടറനിമമോരനില്നനിനബ്
നനിമനിഷങ്ങള്ക്കകേര  അകദ്ദേഹതനിനബ്  കേമോരദങ്ങള്  കേനിടമകല്ലമോ.  അതുഫകേമോണബ്  ആ
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ഉതരവമോദനിതസ്വതനില്നനിനര  മമോറമോന്  ഗവണഫമന്റെനിനബ്  കേഴനിയനില്ല.  കേമോരദങ്ങള്
സുതമോരദമമോയനിരനിക്കണഫമന  നനിലൈപമോടെമോണബ്  സരക്കമോരനിനുളളഫതങ്കനില്  മമോകറണ
കേമോരദവമനില്ല.   ഫഫഹകക്കമോടെതനിയനില്  കപമോകകേണ  യമോഫതമോരു  കേമോരദവമനില്ല.  ഇവനിഫടെ
തസ്സീരുമമോനര  എടുത  കേമോരദങ്ങള്  ജേനങ്ങഫള  അറനിയനിക്കുവമോനുളള  ആ  നനിലൈപമോടെനില്
നനിനബ്  മമോറനി  ഫഫഹകക്കമോടെതനിഫയ  സമസ്സീപനിചതനിലര  ഇഉൗ വനിഷയര  ചരച ഫചയമോന്
അനുവദനിക്കമോതതനിലര  പതനികഷധൈനിചബ്  ഞമോനുര  എഫന്റെ  പമോരട്ടനിയര  വമോക്കഉൗട്ടബ്
നടെത്തുന.

(ഗവണഫമന്റെബ്  നനിലൈപമോടെനില്  പതനികഷധൈനിചബ്  ശ്രസ്സീ.  പനി.  ഫജേ.  കജേമോസഫര
അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ പമോരട്ടനിയനില്ഫപ്പെട്ട അരഗങ്ങളുര സഭ വനിട്ടബ് പുറത്തുകപമോയനി.)

ശ്രസ്സീ  .    അനൂപബ്  കജേക്കബബ് :  സര,  മന്ത്രനിസഭമോ  തസ്സീരുമമോനങ്ങള് വനിവരമോവകേമോശ
നനിയമതനിഫന്റെ  പരനിധൈനിയനില്  വരുനതമോകണമോ  അല്ലകയമോ  എനതബ്  സരബനനിച
വനിഷയങ്ങള് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ഗവണഫമന്റെബ് ഫഫഹകക്കമോടെതനിയനില് എതനിചനിരനിക്കുകേയമോണബ്.
ഇവനിഫടെ പധൈമോനഫപ്പെട്ട കചമോദദഫമനള്ളതബ് സുതമോരദത തഫനയമോണബ്.  മന്ത്രനിസഭയനിഫലൈടുക്കുന
തസ്സീരുമമോനങ്ങഫളക്കുറനിചബ്  അറനിയവമോനുളള അവകേമോശര ജേനങ്ങള്ക്കുഫണനതബ് നമുക്കബ്
ഒരനിക്കലര  വനിസ്മരനിക്കമോന്  കേഴനിയന ഒനല്ല.  ഇതബ്  ജേനമോധൈനിപതദ  ഗവണഫമന്റെമോണബ്.
ജേനമോധൈനിപതദ ഗവണഫമന്റെബ്  ജേനങ്ങളമോല് ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കഫപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.  വനിവരമോവകേമോശ
നനിയമര  നമ്മുഫടെ  രമോജേദതബ്  നടെപ്പെനിലൈമോക്കനിയതനിഫന്റെ  ഏറവര  വലൈനിയ  കബസബ്
എനപറയനതബ്  ജേനങ്ങളുഫടെ  പരമമോധൈനികേമോരര  എത്ര  വലതമോഫണന  കേമോരദതനില്
അവരക്കുതഫന  ഒരു  തനിരനിചറനിവബ്  ഉണമോക്കുകേഫയനള്ളതമോണബ്.  കസവനമോവകേമോശ
നനിയമര,  ഭകദസുരകമോ നനിയമര,  തുടെങ്ങനി  കേമോലൈഘട്ടതനിനനുസൃതമമോയനി  അനവധൈനി
നനിയമനനിരമ്മമോണങ്ങള് രമോജേദതബ് നടെപ്പെനിലൈമോക്കനിയനിടണബ്.  അതനില് ഏറവര പധൈമോനഫപ്പെട്ട
ഒനതഫനയമോണബ് വനിവരമോവകേമോശ നനിയമര. ഗവണഫമന്റെബ് ഇതരതനിലള്ള വനിഷയങ്ങളനില്
മുഖര  തനിരനിഞ്ഞുനനില്ക്കുനതബ്  തസ്സീരത്തുര  പതനികഷധൈമോരഹമമോണബ്.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
മുഖദമന്ത്രനി  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസങ്ങളനില്  ഒഉൗട്ടബ്ഫഫസഡബ്  അജേണ  ആയനി  ഒനരതഫന
പുതനിയ  മന്ത്രനിസഭയനികലൈക്കബ്  വരുനനില്ലമോഫയനബ്  പറഞ്ഞു.  അതബ്  നല്ല  കേമോരദര.
ഒഉൗട്ടബ്ഫഫസഡബ്  അജേണയമോയനി  വരണ.  സഭ  ഒഉൗട്ടബ്ഫഫസഡബ്  അജേണ  ആയനി
തസ്സീരുമമോനങ്ങള് എടുതമോല്കപമോലര,  ഇഉൗ ഒഉൗട്ടബ്ഫഫസഡബ് അജേണ വസ്സീണ്ടുര ധൈനകേമോരദ
വകുപ്പെനികലൈക്കുകപമോയനി  സമോമ്പതനികേ  ബമോധൈദതയള്ളതമോഫണങ്കനില്  വകുപ്പെനിഫന്റെ
കേണകേറന്കസമോഫടെ തനിരനിചവരുര. പലൈതുര കേണകേറന്സബ്  നനികഷധൈനിചബ് തനിരനിചവരുന
സമോഹചരദങ്ങളുണബ്.  അതബ്  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  നയപരമമോയ  തസ്സീരുമമോനമമോണബ്.
അതനികലൈക്കബ് കേടെക്കുവമോന് ഞമോന് ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല. ഇഉൗ വനിഷയതനില് ഗവണഫമന്റെബ്
വദകമമോയ  കേമോഴ്ചപ്പെമോടെനിലൂഫടെ  മുകനമോടകപമോകേണഫമനമോണബ്  എനനിക്കബ്  പറയമോനുള്ളതബ്.
ചുരുങ്ങനിയ സമയരഫകേമോണബ് ഗവണഫമന്റെബ് ജേനങ്ങളനില്നനിനബ് അകേനകപമോയനിരനിക്കുനഫവനബ്
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പറകയണനി വനതനില് ഏഫറ ദുനഃഖമുണബ്.  ഇക്കഴനിഞ്ഞെ ബഡ്ജേറനില്  കുടുബമോരഗങ്ങള്
തമ്മനിലള്ള ഭമോഗമോധൈമോരര,  ഒഴനിമുറനി  അടെക്കമുള്ള കേമോരദങ്ങളനില് ഫകേമോണ്ടുവന രജേനികസ്ട്രേഷന്
ഫെസ്സീസനില് ഏരഫപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന വരദനവനില് എത്രമമോത്രര പതനികഷധൈമമോണബ് ഇഉൗ
ഗവണഫമന്റെനിഫനതനിഫരയണമോക്കനിയനിരനിക്കുനതബ്  എനബ്  നനിങ്ങള്  തനിരനിചറനിയണര.
ഇക്കരദര പതനിപകര പലൈ സന്ദരഭങ്ങളനിലര ഇവനിഫടെ ഉനയനിക്കുകേയണമോയനി.  ബഡ്ജേറബ്
ചരചകേളനിലര  ഇഉൗ  വനിഷയങ്ങള്  ഞങ്ങള്  ആവരതനിചനയനിച.  മമോധൈദമങ്ങള്,
ഫപമോതുസരഘടെനകേള്  തുടെങ്ങനിയവഫരല്ലമോര  ഇക്കമോരദര  ഉനയനിച.  കുടുരബമോരഗങ്ങള്
തമ്മനില്  പകതദകേനിചബ്  പണമനിടെപമോടുകേഫളമോനര  തഫനയനില്ലമോഫത   മുകമ്പമോടവയ്ക്കുന
ഭമോഗമോധൈമോരര അടെക്കമുള്ള കേമോരദങ്ങളനില് ഗവണഫമന്റെബ് എടുക്കുന സമസ്സീപനര, എത്രകയമോ
സമോധൈമോരണ കുടുരബങ്ങഫള വലൈനിയ സമോമ്പതനികേ ബമോധൈദതയനികലൈക്കബ് തള്ളനിവനിടുനഫവനള്ളതബ്
തനിരനിചറനിയണര. വനിവരമോവകേമോശ നനിയമഫതക്കുറനിചബ് ചരച ഫചയ്യുകമ്പമോഴുര ഇതരതനിലള്ള
അനവധൈനി കേമോരദങ്ങള് വരുകമ്പമോഴുര  ഗവണഫമന്റെബ് ജേനങ്ങളനില്നനിനബ് വളഫര കവഗര
അകേനകപമോകുനഫവന വസ്തുത നനിങ്ങള് തനിരനിചറനിയണര.  ഇഉൗ വനിഷയര സഭമോനടെപടെനികേള്
നനിരതനിവചബ് ചരച ഫചയമോതതനില് പതനികഷധൈനിചബ് ഞമോന് വമോക്കഉൗട്ടനില് പങ്കുകചരുന.

(ഗവണഫമന്റെബ് നനിലൈപമോടെനില് പതനികഷധൈനിചബ് ശ്രസ്സീ.  അനൂപബ് കജേക്കബബ് സഭ വനിട്ടബ്
പുറത്തുകപമോയനി. 

സഭ  വനിട്ടബ്  പുറത്തുകപമോയ  പതനിപകമോരഗങ്ങള്  അല്പസമയതനിനുകശഷര
വസ്സീണ്ടുര ഹമോജേരമോയനി.)

IV ശ്രദ കണനിക്കല്

1. നമോളനികകേര സരഭരണര

ശ്രസ്സീ  .    എര  .    എര  .    മണനി:  സര,  കകേരളതനിഫന്റെ  സമ്പദ്ഘടെനയനില്  വലൈനിയ
സസ്വമോധൈസ്സീനര  ഫചലത്തുന ഒരു കൃഷനിയമോണബ്  നമോളനികകേരകൃഷനി.   ഇനബ്  അതബ്  വലൈനിയ
പതനിസനനിഫയ കനരനിടുകേയമോണബ്.  നമോളനികകേരതനിഫന്റെ വനിലൈയനിടെനിവബ്  കകേരള സമൂഹഫത
വലൈനിയ കതമോതനില് സസ്വമോധൈസ്സീനനിക്കുനണബ്.  നമോളനികകേരഫത ബമോധൈനിക്കുന കരമോഗര ആ
കൃഷനി പതനിസനനിയനില് എത്തുനതനിനബ് ഇടെയമോക്കനിയനിടണബ്.  നമോളനികകേര സരഭരണര
കേമോലൈങ്ങളമോയനി നനിരതനിവചനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  അതുഫകേമോണബ് കൃഷനിക്കമോര സരഭരനിക്കുന
നമോളനികകേരര കേനിളനിരത്തുകപമോകുന സനിതനിയമോണുള്ളതബ്.  നമോളനികകേര കൃഷനിഫയ സരരകനിക്കമോന്
ഗവണഫമന്റെനിനബ്  എന്തബ്  ഫചയമോന്  കേഴനിയഫമനതബ്  പധൈമോനമമോയ  ഒരു  വനിഷയമമോയനി
ഞമോന് ഈ സഭയഫടെ ശ്രദയനില്ഫപ്പെടുത്തുകേയമോണബ്.  നമോളനികകേര  കൃഷനിയഫടെ  കേമോരദതനില്
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 കകേരളതനിനബ് കമല്ലക്ക ഉണമോയനിരുന. മുമ്പബ് കകേരളതനിലൈമോയനിരുന ഏറവമധൈനികേര
നമോളനികകേരര കൃഷനി ഫചയനിരുനഫതങ്കനില് ഇകപ്പെമോള് അതബ് മറബ് സരസമോനങ്ങളനികലൈക്കബ്
മമോറനികപ്പെമോയനിരനിക്കുനതമോയനി കേമോണമോന് കേഴനിയര.  നമോളനികകേര കൃഷനി  സരരകനിക്കുനതനിനുര
കരമോഗബമോധൈഫയ  അകേറനതനിനുര  ഗവണഫമന്റെബ്  ഫെലൈപദമമോയനി  ഇടെഫപകടെണതുണബ്.
ഈ കേമോരദതനില് ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ നനിലൈപമോടെബ് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട മന്ത്രനി വനിശദസ്സീകേരനിക്കണഫമനബ്
അഭദരത്ഥനിക്കുകേയമോണബ്.

കൃഷനി വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .   വനി  .   എസബ്  .   സുനനില് കുമമോര  ): സര, അങ്ങബ് പറഞ്ഞെതബ്
വളഫര  ശരനിയമോയനിടള്ള  കേമോരദങ്ങളമോണബ്.  നമോളനികകേര  കേരഷകേര  ഏറവര  വലൈനിയ
വനിലൈതകേരച കനരനിടഫകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണബ്. അതുകപമോഫലൈ  മറബ് സരസമോനങ്ങളനില്
നമോളനികകേര  ഉല്പമോദനര  വരദനിചഫകേമോണനിരനിക്കുന  സമോഹചരദവര  ഇവനിഫടെയണബ്.
ഇതുസരബനനിചബ്  ഗവണഫമന്റെനിനബ്  പറയമോനുള്ളതബ്,  നമോളനികകേരതനിഫന്റെ  വനിലൈയനിടെനിവമോണബ്
സരസമോനഫത കകേരകേരഷകേര കനരനിടുന പധൈമോനഫപ്പെട്ട പശ്നര.  അയല്സരസമോനങ്ങളമോയ
തമനിഴമോടെബ്,  കേരണമോടെകേര എനനിവനിടെങ്ങളനിഫലൈ നമോളനികകേര ഉല്പമോദനര വരദനിചതുമൂലൈവര
ഇകപ്പെമോള് വനിളഫവടുപ്പെബ് സമയമമോയതനിനമോലര കകേരളതനില് നമോളനികകേരതനിഫന്റെ   വനിലൈ
കുതഫന   ഇടെനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  കകേന്ദ്രസരക്കമോര  2016-ഫലൈ  സസ്സീസണനികലൈക്കബ്
ഫകേമോപയബ് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന തമോങ്ങുവനിലൈ കേസ്വനിന്റെലൈനിനബ് 5950  രൂപയമോണബ്. എനമോല്
ഫപമോതുവനിപണനിയനില് കേസ്വനിന്റെലൈനിനബ്  5300 രൂപയമോണബ്.  പചകതങ്ങയഫടെ വനിലൈ വനിപണനിയനില്
കേനികലൈമോയബ്  10  രൂപ  മുതല്  14  രൂപ  വഫരയമോണബ്.  നമോളനികകേര  വനിലൈയനിടെനിവബ്
തടെയനതനിനബ്  സരസമോന  സരക്കമോര  കൃഷനിഭവനുകേള്  മുകഖന  കകേരഫഫെഡനിഫന്റെ
സഹകേരണകതമോഫടെ പചകതങ്ങ സരഭരണ പദതനി നടെപ്പെനിലൈമോക്കനിവരുന.  നമോളനികകേരതനിനബ്
നദമോയമമോയ വനിലൈ ഉറപ്പുവരുതനിഫക്കമോണബ് നമോളനികകേര വനിലൈയനിടെനിവനില്നനിനര കേരഷകേഫര
സരരകനിക്കുകേയര സരഭരണ പരനിപമോടെനിയഫടെ പകയമോജേനര യഥമോരത്ഥ കേരഷകേരക്കബ്
കനരനിട്ടബ്  എതനിക്കുകേയമമോണബ്  പദതനിയനിലൂഫടെ സരക്കമോര ലൈകദമനിട്ടനിടള്ളതബ്.   കൃഷനി
ഭവനുകേളനില് രജേനിസര ഫചയനിടള്ള നമോളനികകേര കേരഷകേരക്കബ് ആഴ്ചയനില് രണബ് ദനിവസര
വസ്സീതര  (ഫചമോവ്വയര  വദമോഴവര)  നമോളനികകേരര  കൃഷനിഭവനുകേളനില്  നല്കേമോവനതമോണബ്.
സരഭരനിക്കുന  നമോളനികകേരതനിഫന്റെ വനിലൈ  കേരഷകേരക്കബ്  ബമോങ്കബ്  അക്കഉൗണബ്  മുകഖനയമോണബ്
നല്കേനിവരുനതബ്.  വനിപണനി വനിലൈയനില്നനിനര ഉയരന നനിരക്കനില്,  കേനികലൈമോയബ്  25  രൂപ
നനിരക്കനിലൈമോണബ് ഇകപ്പെമോള് കകേരഫഫെ ഡബ്  നമോളനികകേരര സരഭരനിചവരുനതബ്.  2016-17-ഫലൈ
പുതുക്കനിയ ബഡ്ജേറനില് കതങ്ങയഫടെ സരഭരണ വനിലൈ കേനികലൈമോഗ്രമോമനിനബ് 27 രൂപയമോയനി
വരദനിപ്പെനിചനിടണബ്.  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജേറനില്  100  കകേമോടെനി  രൂപ  പചകതങ്ങ
സരഭരണതനിനമോയനി  വകേയനിരുതനിയനിടണബ്.  സരസമോനതബ്  382  കൃഷനിഭവനുകേളനിലൂഫടെ
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128633 (ഒരു ലൈകതനി ഇരുപതനിഫയട്ടമോയനിരതനി അറന്നൂറനി മുപ്പെതനി മൂനബ്)  ടെണ
നമോളനികകേരര  കകേരഫഫെഡബ്  ഇതനിനകേര  സരഭരനിചകേഴനിഞ്ഞെനിടണബ്.   കൃഷനിഭവനുകേള്
കേരഷകേരനില്നനിനര  കനരനിട്ടബ്  സരഭരനിക്കുന  പചനമോളനികകേരര  കകേരഫഫെഡനിനബ്
ലകേമമോറന.  കകേരഫഫെഡബ്  സരഭരനിക്കുന  നമോളനികകേരര  സരസ്കരനിചബ്  ഫകേമോപയമോക്കനി
ഫവളനിഫചണയര മറബ് മൂലൈദവരദനിത ഉല്പനങ്ങളുര നനിരമ്മനിക്കമോനമോയനി ഉപകയമോഗനിക്കുന.
നമോളനികകേര  കേരഷകേരക്കബ്  ആശസ്വമോസകേരമമോകുനതനിനമോയനി  നമോളനികകേര  സരഭരണ
പദതനി സരസമോനഫത മുഴുവന് കൃഷനിഭവനനികലൈക്കുര വദമോപനിപ്പെനിക്കുവമോനുര സരഭരനിച
നമോളനികകേരര കകേരഫഫെഡബ് മുകഖന മൂലൈദവരദനിത ഉല്പനങ്ങളമോക്കനി വനിപണനി കേഫണതമോനുര
പദതനി തയമോറമോക്കനിവരുനണബ്.  

സരസമോന ഗവണഫമന്റെബ് നമോഫഫെഡുമമോയനി ചരച നടെതനി നമോഫഫെഡനിഫന്റെ ഫകേമോപ
സരഭരണ പദതനി  ശകനിഫപ്പെടുതമോനുള്ള തസ്സീരുമമോനര എടുത്തുകേഴനിഞ്ഞെനിടണബ്. അതനിനുപുറഫമ
നമോളനികകേരതനിഫന്റെ  മൂലൈദവരദനിത  ഉല്പനങ്ങളുണമോക്കുനതനിനുകവണനി  നമോളനികകേരവമമോയനി
ബനഫപ്പെട്ട അകഗ്രമോ പമോരക്കുകേള് കകേരളതനിഫലൈ മൂനബ് കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ആരരഭനിക്കമോന്
സരസമോന ഗവണഫമന്റെബ് തസ്സീരുമമോനനിചനിടണബ്.  സമഗ്രമമോഫയമോരു പദതനി നടെപ്പെമോക്കനിയമോല്
മമോത്രഫമ കകേരളതനിഫലൈ നമോളനികകേര കേരഷകേരുഫടെ പശ്നര പരനിഹരനിക്കമോന് സമോധൈനിക്കുകേയള്ളൂ.
ഇന്തദയനില്  മമോത്രമല്ല  കലൈമോകേത്തുതഫന  ഏറവര  നല്ല  നമോളനികകേരര  ഉല്പമോദനിപ്പെനിക്കുന
സലൈമമോണബ്  കകേരളര.  നമോളനികകേരതനിഫന്റെ  മൂലൈദവരദനിത  ഉല്പനങ്ങളുണമോക്കുന
കേമോരദതനില്  മറബ്  പലൈ  രമോജേദങ്ങളുര  മുകനമോടകപമോയനിടഫണങ്കനിലര  കകേരളര  വളഫര
പുറകേനിലൈമോണബ്.  നമോളനികകേരതനിഫന്റെ  മൂലൈദവരദനിത  ഉല്പനങ്ങളുണമോക്കമോനമോവശദമമോയ
ഫടെകകമോളജേനി ആധുനനികേ സരവനിധൈമോനങ്ങകളമോടുകൂടെനി ഇവനികടെയബ്  ഫകേമോണ്ടുവരമോനുര അതനിഫന്റെ
അടെനിസമോനതനില്  വനിപുലൈഫപ്പെടുതമോനുമുള്ള  പരനിപമോടെനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുനണബ്.
കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ കേമോലൈതബ് നസ്സീര ഉല്പമോദനിപ്പെനിക്കമോനുള്ള പദതനി ആരരഭനിഫചങ്കനിലര
അതനിനമോവശദമമോയ ഫെണബ് നല്കുനതനിനുര കേമ്പനനികേഫള കപമോതമോഹനിപ്പെനിക്കുനതനിനുമുള്ള
നടെപടെനി പരനിമനിതമമോയതുഫകേമോണബ്,  പൂരണമമോയനിട്ടഫല്ലങ്കനിലര പരമോജേയഫപ്പെടുകേയണമോയനി.
അതബ് വനിജേയനിപ്പെനിക്കമോനുള്ള നടെപടെനി  ഗവണഫമന്റെബ് സസ്വസ്സീകേരനിക്കുനതമോയനിരനിക്കുര. 

ശ്രസ്സീ  .   എര  .   എര  .   മണനി: സര, കരമോഗബമോധൈ വന ഫതങ്ങബ് ഫവട്ടനിമമോറനി പുനരകൃഷനി
നടെത്തുനതനിനബ് സഹമോയര ഫചയമോന് ഗവണഫമന്റെനിനബ് കേഴനിയകമമോ?

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    എസബ്  .    സുനനില് കുമമോര:  സര,  നനിലൈവനില്  കകേടുവന ഫതങ്ങുകേള്
ഫവട്ടനിമമോറനതനിനുകവണനി പണര ഫകേമോടുക്കുനണബ്.  കകേടുവന ഫതങ്ങുകേള് ഫവട്ടനിമമോറകേ
മമോത്രമല്ല  നസ്സീര   ഉല്പമോദനിപ്പെനിക്കമോന്കവണനി   ഫതങ്ങബ്  കേയറന  കജേമോലൈനി  ഫചയമോനുള്ള
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ആളുകേളുഫടെ  കുറവമോണബ്   പധൈമോനഫപ്പെട്ട  ഒരു  പശ്നര.  അതുഫകേമോണബ്  ഉയരര  കുറഞ്ഞെ
ഫതങ്ങുകേള്  വദമോപകേമമോയനി  വചപനിടെനിപ്പെനിക്കുനതനിനുകവണനിയള്ള  പദതനികേള്കൂടെനി
ഗവണഫമന്റെബ് ആവനിഷ്കരനിക്കുനണബ്. അതുകപമോഫലൈ കകേടുവരുന ഫതങ്ങുകേള് ഫവട്ടനിമമോറനതനിനബ്
പണര  ഫകേമോടുക്കമോനുള്ള  നടെപടെനികേളുര  നടെക്കുനണബ്.  ഇതബ്  വനിപുലൈഫപ്പെടുതണഫമന
ആവശദമുഫണങ്കനില് ഗവണഫമന്റെബ് അതബ് പരനികശമോധൈനിക്കുനതമോണബ്. 

2. റമോഗനിരഗബ്

ശ്രസ്സീ  .   പനി  .   ഉലബദുള്ള: സര, അതസ്സീവ ഗുരുതരവര വളഫര ഗഉൗരവകമറനിയതുമമോയ
വനിഷയമമോണബ്  ഈ  ശ്രദകണനിക്കലൈനിലൂഫടെ  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമന്ത്രനിയഫടെയര
സഭയഫടെയര ശ്രദയനില് ഫകേമോണ്ടുവരുനതബ്.  നമ്മുഫടെ സരസമോനതനിനകേത്തുര പുറത്തുര
കേദമോമ്പസുകേളനില് റമോഗനിരഗനിഫന്റെ കപരനില് വനിദദമോരത്ഥനികേള് ക്രൂരമമോയ പസ്സീഡനങ്ങള്ക്കബ്
ഇരയമോയനിഫക്കമോണനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  പുതുതമോയനി കേദമോമ്പസുകേളനികലൈക്കബ് വരുന ഒനമോര
വരഷ വനിദദമോരത്ഥനികേളുഫടെ നമോണര മമോറനി അവരനില് ആത്മവനിശസ്വമോസര വരദനിപ്പെനിക്കമോഫനന
കപരനിലൈമോണബ്  കനരഫത  റമോഗനിരഗബ്  നടെതനിയനിരുനഫതനബ്  കകേട്ടനിരുന.  എനമോല്
ഇകപ്പെമോള് റമോഗനിരഗനിഫന്റെ കപരനില്  ക്രൂരതകേളമോണബ് കേദമോമ്പസുകേളനില് നടെനഫകേമോണനിരനിക്കുനതബ്.
പണതനിനുകവണനിയര പമോരട്ടനി നടെതമോന് കവണനിയര റമോഗനിരഗബ് നടെത്തുന.  പുതനിയ
ഡ്രസബ് ധൈരനിചവനതനിഫന്റെ കപരനില് തുടെങ്ങനി വനിദദമോരത്ഥനി സരഘടെനകേളനില് ഫമമ്പരഷനിപ്പെബ്
എടുക്കമോതതനിഫന്റെ കപരനില്വഫര പലൈ കേദമോമ്പസുകേളനിലര റമോഗനിരഗബ് നടെനഫകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണബ്.
അതനിക്രൂരമമോയ ഈ പസ്സീഡനതനിനനിരയമോകുന വനിദദമോരത്ഥനികേളുഫടെ എണര ദനിവകസന
വരദനിചവരനികേയമോണബ്. പലൈരുര റമോഗനിരഗനിനബ് ഇരയമോയമോലര പുറത്തുപറയമോന് മടെനിക്കുകേയമോണബ്.
രകനിതമോക്കള്  പരമോതനിഫപ്പെട്ടമോല്കപ്പെമോലര  വനിദദമോലൈയ  അധൈനികൃതര  മൂടെനിവയമോന്
ശ്രമനിക്കുകേയമോണബ്.  അതുഫകേമോണമോണബ് പലൈ റമോഗനിരഗബ് വമോരതകേളുര പുറത്തുവരമോതതബ്.
സഹനിക്കവയമോത  രസ്സീതനിയനിലള്ള  പസ്സീഡനര  നടെക്കുകമ്പമോഴമോണബ്  പുറത്തുവരുനതബ്.
മനിക്കവമോറര എല്ലമോ കകേമോകളജുകേളനിലര കേദമോമ്പസുകേളനിലര റമോഗനിരഗബ് നടെക്കുനണബ്.  എനമോല്
ചുരുക്കര ചനിലൈതബ് മമോത്രഫമ പുറത്തുവരുനള്ളൂ.  അടുത കേമോലൈതബ് കേരണമോടെകേയനിഫലൈ
ഗുല്ബരഗ  നഴനിരഗബ് കകേമോകളജേനിലണമോയ  അതനിദമോരുണമമോയ സരഭവമമോണബ് ഇകപ്പെമോള്
ഏഫറ  ചരച  ഫചയഫപ്പെടെമോന്  കേമോരണമമോയതബ്.  ഇതുവഫര  കകേടകകേള്വനിയനില്ലമോത
സരഭവമമോണബ് ഈ നഴനിരഗബ് കകേമോകളജേനിലണമോയതബ്.  വനിവസ്ത്രയമോയനി നൃതര ഫചയമോന്
വനിസമ്മതനിചതനിഫന്റെ കപരനിലൈമോണബ് എട്ടബ്  സസ്സീനനിയര വനിദദമോരത്ഥനിനനികേള് കചരനബ് ഒരു
ഫപണകുട്ടനിഫയ റമോഗബ് ഫചയതബ്.  ബമോതബ്റൂര വൃതനിയമോക്കുനതനിനുകവണനി ഉപകയമോഗനിക്കുന
മമോരകേമമോയ ലൈമോയനനി എട്ടബ് ഫപണകുട്ടനികേള് കചരനബ് നനിരബനനിചബ് കുടെനിപ്പെനിക്കുകേയമോണബ്.
കകേടകകേള്വനിയനില്ലമോത സരഭവമകല്ല ഇതബ്. 
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മനി  .   സസ്സീക്കര:  പസ്സീസബ് കേണക്ലൂഡബ്...

ശ്രസ്സീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള:  സര,  ഇഉൗ  ക്രൂരകൃതദര ഫമമോഫഫബലൈനില്  പകേരതമോന്
ഫപണകുട്ടനികേള്ക്കബ്  മമോനസനികേമോവസയണമോയനി  എനതുര  നമ്മള്  ഓരക്കണര.
സരസ്കമോരസമ്പനഫരനബ്  അവകേമോശഫപ്പെടുന  മലൈയമോളനിസമൂഹതനിനബ്  മുഴുവന്  ഈ
സരഭവര അപമമോനമമോണബ്.   ഇതര സരസമോനങ്ങളനിഫലൈ കകേമോകളജുകേളനില് നടെക്കുന
റമോഗനിരഗനിഫന്റെ വമോരതകേള് ദനിവകസന പുറത്തുവനഫകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  അവനിഫടെ
കുറകൃതദര  ഫചയ്യുനതുര  കുറകൃതദതനിനബ്  വനികധൈയരമോകുനതുര  മലൈയമോളനികേളമോയ
വനിദദമോരത്ഥനികേളമോണബ് എനതമോണബ് ഏഫറ കവദനമോജേനകേവര ലൈ ജമോകേരവമമോയ കേമോരദര.
മറനമോട്ടനില് കേഴനിയന മലൈയമോളനികേള്  സഹകേരനിചര സഹമോയനിചര കേഴനിഞ്ഞുകൂടുന ഒരു
മനനഃസനിതനിയമോയനിരുന  കനരഫത  ഉണമോയനിരുനതബ്.   എനമോലൈനികപ്പെമോള്  പരസര
കസ്നേഹതനിനുര സഉൗഹ ഹൃദതനിനുര വനിലൈകേല്പനിക്കമോത, ഫപണകുട്ടനികേള് ഉള്ഫപ്പെഫടെയള്ള
തലൈമുറ   വളരനവരുന  എനള്ളതബ്  എല്ലമോവഫരയര  ഇരുതനി  ചനിന്തനിപ്പെനികക്കണ
പധൈമോന സരഭവമമോണബ്.  

അടുതകേമോലൈതബ്  തനിരുവനന്തപുരര  എഞനിനസ്സീയറനിരഗബ്  കകേമോകളജേനില്  ഓണമോ
കഘമോഷതനിഫന്റെ കപരനില് കേദമോമ്പസുകേളനില് വനിദദമോരത്ഥനികേള് ഫകേമോണ്ടുവന വമോഹനര
ഓടെനിചബ്  ഒരു  ഫപണകുട്ടനിഫയ  ഫകേമോലൈഫപ്പെടുതനി.  ആ  വനിദദമോരത്ഥനികേള്  മദദപനിചനിരുന
എനമോണബ്  വമോരതകേള്  പുറത്തുവനതബ്.   ഇകപ്പെമോള്  കകേമോകളജുകേളനില്നനിനബ്  ഹയര
ഫസക്കണറനി  വനിദദമോലൈയങ്ങളനികലൈക്കുര  റമോഗനിരഗബ്  എതനിഫക്കമോണനിരനിക്കുനതമോയമോണബ്
വമോരതകേള് വരുനതബ്.   ഫകേമോല്ലര ജേനില്ലയനിഫലൈ അഞല് വയലൈ ഗവണഫമന്റെബ് ഹയര
ഫസക്കണറനി  സ്കൂളനില്  ഇനഫലൈ  ഒരു  സരഭവമുണമോയനി.  അവനിഫടെ  പസബ്  വണ
വനിദദമോരത്ഥനിയമോയ അഭനിനന്ദനിഫന സഹപമോഠനികേള് റമോഗബ് ഫചയ.  

മനി  .   സസ്സീക്കര: ഫയസബ്.....ഫയസബ്....പസ്സീസബ് കേണക്ലൂഡബ്.

ശ്രസ്സീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള:  സര,  ഇഫതമോരു ഫചറനിയ കേമോരദമല്ല.  നമ്മുഫടെഫയമോഫക്ക
കുട്ടനികേഫള ബമോധൈനിക്കുന പശ്നമമോണബ്.  

മനി  .   സസ്സീക്കര: നമോലൈബ് മനിനനിട്ടബ് കേഴനിഞ്ഞു. പസ്സീസബ് കേണക്ലൂഡബ്. 

ശ്രസ്സീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള: സര,  കകേമോകളജുകേളനിഫലൈ റമോഗനിരഗബ് ഹയര ഫസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനികലൈക്കുര  എതനി.  അവനിഫടെ  മമോത്രമല്ല  എരുകമലൈനി  ഫസന്റെബ്  കതമോമസബ്  ഹയര
ഫസക്കണറനി സ്കൂളനിലര ഈ അടുത ദനിവസര റമോഗനിരഗബ് ഉണമോയനി.  കകേമോകളജുകേളനില്
നനിനര ഹയര ഫസക്കണറനി തലൈതനികലൈക്കുര ഇകപ്പെമോള് ലഹസ്കൂളുകേളനികലൈക്കുര  ഈ
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റമോഗനിരഗബ്  വദമോപനിചഫകേമോണനിരനിക്കുകമ്പമോള്  ഈ  കേമോടെതര  സ്കൂളുകേളനികലൈക്കബ്  കേടെന
വരുനതനിനുമുമ്പബ് അതബ് തടെയനതനിനു നടെപടെനി സസ്വസ്സീകേരനിക്കണര.  റമോഗനിരഗബ് ക്രനിമനിനല്
കുറമമോയനി  കേണക്കമോക്കനി  കേടുത  ശനിക  നല്കേമോന്  വദവസ  ഫചയ്യുന  നനിയമര
വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പബ്  നമ്മുഫടെ  സരസമോനതമോണബ്  പമോസമോക്കനിയതബ്.   നനിയമപകേമോരര
5  വരഷര  വഫര  തടെവശനിക  ലൈഭനിക്കമോവന  ക്രനിമനിനല്  കുറമമോണനിതബ്.   ഒകട്ടഫറ
സരസമോനങ്ങളനില്  റമോഗനിരഗബ് നനികരമോധൈനിചനിടമുണബ്. 

മനി  .   സസ്സീക്കര: ഫയസബ്.....ഫയസബ്...... ദയവമോയനി സഹകേരനിക്കണര.

ശ്രസ്സീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള: സര,  ഒരു കപമോയനിന്റുര കൂടെനി പറയഫട്ട.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
സുപസ്സീരകകേമോടെതനിയഫടെ നനിരകദ്ദേശമോനുസരണര മുന് സനി.ബനി.ഐ.  ഡയറക്ടര ആര. ഫകേ.
രമോഘവഫന്റെ കനതൃതസ്വതനില് കകേന്ദ്ര സരക്കമോര നനികയമോഗനിച ഏഴരഗ സമനിതനിയമോണബ്
റമോഗനിരഗനിഫന  കേരശനമമോയനി  കനരനിടെമോന്  ശനിപമോരശ  ഫചയനിരനിക്കുനതബ്.  ഫചറനിയ
രസ്സീതനിയനിലള്ള റമോഗനിരഗ്കപമോലര അനുവദനിക്കരുഫതനബ് പസ്തുത കേമ്മനിറനി നനിരകദ്ദേശനിക്കുകേയണമോയനി.
ഏതബ്  തരതനിലള്ള  റമോഗനിരഗബ്  നടെനമോലര  അതുസരബനനിചബ്  സമോപന  കമധൈമോവനി
കപമോലൈസ്സീസനില്  റനികപ്പെമോരട്ടബ്  ഫചയണഫമനര  നനിരകദ്ദേശനിചനിടണബ്.  എനമോല്  ഈ
നനിരകദ്ദേശങ്ങഫളമോനര ഇവനിഫടെ പമോലൈനിക്കഫപ്പെടുനനില്ല.

മനി  .   സസ്സീക്കര: ഒനര മനിനനിടഫകേമോണമോണബ് ശ്രസ്സീ. എര. എര. മണനി അകദ്ദേഹതനിനബ്
പറയമോനുള്ള  കേമോരദങ്ങള്  അവതരനിപ്പെനിചതബ്.  പുതനിയ  അരഗമമോഫണങ്കനിലര  അകദ്ദേഹര
ഒനര മനിനനിടഫകേമോണബ് കേമോരദങ്ങള് പറഞ്ഞെബ് അവസമോനനിപ്പെനിച. 

ശ്രസ്സീ  .   പനി  .   ഉലബദുള്ള: സര, ഞമോന് ഇകപ്പെമോള് അവസമോനനിപ്പെനിക്കമോര.  കേലൈമോലൈയ
അധൈനികൃതരുഫടെയര സമൂഹതനിഫന്റെയര നനിതമോന്ത ജേമോഗ്രത ഇക്കമോരദതനിലണമോകേണര.
ഒരു പരനിഷ്കൃത സമൂഹതനില് ഒടര അനുകയമോജേദമല്ലമോത പമോകൃതമമോയ ഈ കേമോടെതര
അവസമോനനിപ്പെനിക്കുനതനിനുകവണനി   വനിദദമോരത്ഥനി  സരഘടെനകേള്  മുന്കേഫയടുക്കണര.
വനിദദമോരത്ഥനി സരഘടെനകേള്ക്കമോവശദമമോയ നനിരകദ്ദേശര രമോഷ്ട്രസ്സീയ പമോരട്ടനികേളുര നല്കേണര.
നനിയമര കേരശനമമോയനി നടെപ്പെമോക്കമോന് സരക്കമോര മുകനമോടവരണര എനമോവശദഫപ്പെടുന
ഈ പകമയര ഞമോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയമോണബ്.

മുഖദമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജേയന്):  സര,  നമ്മുഫടെ  സരസമോനഫത
മമോത്രമല്ല, രമോജേദഫതതഫന വനിദദമോഭദമോസ കമഖലൈയനിഫലൈ ഗഉൗരവമമോയ ഒരു  പശ്നമമോണബ്
ബഹുമമോനദനമോയ ശ്രസ്സീ. പനി. ഉലബദുള്ള ഇവനിഫടെ ഉനയനിചനിരനിക്കുനതബ്.  ഇക്കമോരദതനില്
വനിദദമോരത്ഥനികേളുഫടെയര  രകകേരതമോക്കളുഫടെയര  ആശങ്ക  അകേകറണതുണബ്  എനതമോണബ്
ശ്രദകണനിക്കലൈനിനമോധൈമോരമമോയനി വനനിരനിക്കുനതബ്.  റമോഗനിരഗബ് ശമോരസ്സീരനികേവര മമോനസനികേവമമോയ
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പസ്സീഡനങ്ങളമോണബ് ഏല്പനിക്കുനതബ്.  നമ്മുഫടെ സരസമോനതബ് ഇതബ് തടെയനതനിനുകവണനി
1998-ല്  'Kerala  Prohibition  of  Ragging  Act'  എന കപരനില്  ഒരു നനിയമര
നനിലൈവനിലണബ്.  ആ  നനിയമമനുസരനിചബ്  ഇഉൗ  കുറര  ഫചയ്യുനവകരമോ  അതനില്
പങ്കമോളനികേളമോകുനവകരമോ അതനിനബ്  കപരനിപ്പെനിക്കുനവകരമോ  അതബ്  പചരനിപ്പെനിക്കുനവകരമോ
കുറക്കമോരമോഫണനബ്  കേണബ്  കകേസബ്  രജേനിസര  ഫചയബ്  നനിയമനടെപടെനികേള്  സസ്വസ്സീകേരനിച
വരനികേയമോണബ്.  വനിദദമോഭദമോസ  സമോപനതനിഫന്റെ  കമധൈമോവനി  കുറകൃതദര  റനികപ്പെമോരട്ടബ്
ഫചയ്യുനതനില് വസ്സീഴ്ചവരുതനിയമോല്, അധൈനികേമോരനികേളുഫടെ ശ്രദയനില്ഫപ്പെടുതമോതനിരുനമോല്, അതബ്
മറചവചമോല്,  ആ  കമധൈമോവനിഫക്കതനിഫരയര  ഇഉൗ  കുറകൃതദതനിനബ്  കപരനിപ്പെനിചഫവന
കുറതനിനബ് കകേസബ് രജേനിസര ഫചയമോവനതമോണബ്. കപമോലൈസ്സീസനിനബ് കനരനിട്ടബ് കകേഫസടുക്കമോന്
കേഴനിയമോത  'Non-cognizable  Offences-ല്  ഉള്ഫപ്പെടുതനിയനിടള്ളതനിനമോല്  രണബ്
വരഷര  മമോത്രകമ  ശനികയള്ളൂ  എനതനിനമോലര  എളുപ്പെതനില്  ജേമോമദര  കേനിട്ടമോവന
കുറഫമന  നനിലൈയനിലര  ഇഉൗ  നനിയമര  ഫെലൈപദമമോയനി  നടെപ്പെമോക്കുനതനിനബ്  ഇനബ്
പരനിമനിതനികേളുണബ്  എനതമോണബ്  വസ്തുത.  നമ്മുഫടെ  സരസമോനതബ്  എല്ലമോ  ഉനത
വനിദദമോഭദമോസ സമോപനങ്ങളനിലര  'Anti Ragging Cell'-കേള് രൂപസ്സീകേരനിചബ് റമോഗനിരഗനിഫനതനിഫര
ശകമമോയ നനിലൈപമോടുകേള് സസ്വസ്സീകേരനിക്കുനതനിനുര പഠനതനിനുതകുരവനിധൈര സഉൗഹമോരദ്ദേപരവര
ആകരമോഗദപരവമമോയ അന്തരസ്സീകര നനിലൈനനിരത്തുനതനിനുര  സമോധൈനിക്കുനണബ്.  ഇന്തദമോ
ഗവണഫമന്റെബ്  റമോഗനിരഗുമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ട  പരമോതനികേള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനബ്  'Anti
Ragging Helpline'  സജമമോക്കനിയനിടണബ്.  എങ്കനിലര ഒറഫപ്പെട്ട സരഭവങ്ങള് നമ്മുഫടെ
സരസമോനത്തുര  രമോജേദത്തുമുണബ്.  രമോജേദത്തുണമോയ  ഒറഫപ്പെട്ട  ഒരു  സരഭവമമോണബ്
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗര വനിശദസ്സീകേരനിചതബ്. അതബ് എല്ലമോവരുഫടെയര മനസനിഫന വല്ലമോഫത
കവദനനിപ്പെനിച  ഒരു  കേമോരദമമോണബ്.  റമോഗനിരഗബ്  ക്രൂരതകയമോടുകൂടെനി  നടെത്തുന  ഒരു
പരനിപമോടെനിയമോയനിട്ടമോണബ്  ഇകപ്പെമോള്  വനനിരനിക്കുനതബ്.  വനിദദമോഭദമോസ  സമോപനങ്ങളനില്
റമോഗനിരഗബ്  വനിരുദ  സ്കസ്വമോഡുകേള്  രൂപസ്സീകേരനിചബ്  പവരതനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിരകദ്ദേശര
നല്കേനിയനിടണബ്.  ഇതനില്  അദദമോപകേരുര  കപമോലൈസ്സീസബ്  ഉകദദമോഗസരുര  സനദ
സരഘടെനമോപതനിനനിധൈനികേളുര ഫപമോതുപവരതകേരുര പനി.റനി.എ.  അരഗങ്ങളുര നവമോഗത
വനിദദമോരത്ഥനികേളുര മുതനിരന വനിദദമോരത്ഥനികേളുഫമല്ലമോര അടെങ്ങുന ഒരു റമോഗനിരഗബ് വനിരുദ
സമനിതനിയമോണബ്  ഉണമോകകേണതബ്.  കേദമോമ്പസനിനകേത്തുര  പുറത്തുമുള്ള  കഹമോസലകേളുഫടെ
വനിവരങ്ങള്  അതമോതബ്  കപമോലൈസ്സീസബ്  കസഷനുകേളനില്  അറനിയനിക്കുകേയര  കപമോലൈസ്സീസബ്
കസഷനുകേളനില് ഇതരതനിലള്ള കകേമോകളജുകേളുഫടെയര കഹമോസലകേളുഫടെയര വനിശദവനിവരങ്ങള്
തയമോറമോക്കനി  സൂകനിക്കുകേയര  ഫചയ്യുനണബ്.   കേദമോമ്പസുകേളനിലര  കഹമോസലകേളനിലര
കപമോലൈസ്സീസബ് ഉകദദമോഗസരുഫടെ കഫെമോണ നമ്പരുകേള് പദരശനിപ്പെനിക്കുകേയര ഫചയവരുന.
ഇവനിഫടെ ബഹുമമോനദനമോയ ശ്രസ്സീ. പനി. ഉലബദുള്ള വനിദദമോരത്ഥനി സരഘടെനകേഫളക്കുറനിചബ്
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പരമോമരശനിക്കുകേയണമോയനി.  കകേരളതനിഫലൈ  എല്ലമോ  വനിദദമോരത്ഥനി  സരഘടെനകേളുര
ഫപമോതുഫവ റമോഗനിരഗനിഫനതനിരമോയ നനിലൈപമോടെബ് തഫനയമോണബ് എടുത്തുവരുനതബ്.  വനിദദമോരത്ഥനി
സരഘടെനമോപവരതനര  സജേസ്സീവമമോയ  സലൈങ്ങളനില്  റമോഗനിരഗനിഫനതനിഫരയള്ള
ഫപമോതുനനിലൈപമോടെബ്  വനിജേയപദമമോണബ്.   അക്കമോരദതനില്  വനിദദമോരത്ഥനി  സരഘടെനകേള്
മുന്ലകേ   എടുക്കുനഫണനതമോണബ്  നമ്മുഫടെ  നമോടെനിഫന്റെ  അനുഭവര.  ഇക്കമോരദതനില്
1998-ഫലൈ  'Kerala  Prohibition  of  Ragging  Act'-ഫലൈ  വദവസകേള്  കകേന്ദ്ര
നനിയമഫത അധൈനികേരനിചബ്  ശകനിഫപ്പെടുകതണതനിനുര കൂടുതല് ഫെലൈപദമമോകക്കണതനിനുമമോയനി
അതനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തുനതനിനബ്  തസ്സീരുമമോനനിക്കുകേയര  അതനിന്പകേമോരര  'Kerala
Prohibition  of  Ragging  (Amendment)  Bill'  നനിയമനനിരമ്മമോണസഭയഫടെ
പരനിഗണനയബ് സമരപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള അന്തനിമഘട്ടതനിലമമോണബ്.  

ശ്രസ്സീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള:  സര,  റമോഗനിരഗബ്  സഹനിക്കവയമോഫതയമോണബ്  നമ്മുഫടെ
കുട്ടനികേളനില്  പലൈരക്കുര  ഇടെയ്ക്കുവചബ്  പഠനര  നനിരകതണ  സമോഹചരദമുണമോകുനതബ്.
ഏതമോയമോലര ഇഉൗ പശ്നതനിഫന്റെ ഗഉൗരവര ഉള്ഫക്കമോണബ് റമോഗനിരഗബ്  വനിരുദ സമനിതനിയണമോക്കുര
എന  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമന്ത്രനിയഫടെ  മറപടെനി  വളഫര  സസ്വമോഗതമോരഹമമോയ
കേമോരദമമോണബ്.  ഇകപ്പെമോള് ചുരുക്കര ചനിലൈ വനിദദമോലൈയങ്ങളനില് മമോത്രമമോണബ് അതബ് പുറതബ്
അറനിയനതബ്.  മനിക്ക  വനിദദമോലൈയങ്ങളനിലര  ഇതബ്  നടെക്കുകേയമോണബ്.  ഏഫതമോഫക്ക
വനിദദമോലൈയങ്ങളനില്  റമോഗനിരഗബ്  നടെക്കുനണബ്  എനതുസരബനനിചബ്  ഒരു  പഠനര
നടെത്തുനതനിനുകവണനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിഫയ നനികയമോഗനിചബ് റനികപ്പെമോരട്ടബ്  കശഖരനിചബ്
അതുമമോയനി ബനഫപ്പെട്ടബ് തുടെരനടെപടെനി സസ്വസ്സീകേരനിക്കമോന് സരക്കമോര മുകനമോടവരുകമമോ? 

ശ്രസ്സീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജേയന്:  സര,   ഭസ്സീതനിജേനകേമമോയ  ഒരു  അന്തരസ്സീകര
കകേരളതനിലൈനില്ല.  ഒറഫപ്പെട്ട രസ്സീതനിയനിലള്ള  സരഭവങ്ങളമോണബ് ചനിലൈ വനിദദമോലൈയങ്ങളനില്
ഉണമോകുനതബ്.  അതബ് അതരതനില്തഫന നമുക്കബ് ലകേകേമോരദര ഫചയമോന് കേഴനിയര.
ഇഉൗ നനിയമര കഭദഗതനി ഫചയബ് ഫെലൈപദമമോക്കുകേയര ഫചയ്യുര.

V സബ്മനിഷന്

മനി  .    സസ്സീക്കര  :  അവസമോനദനിവസമമോയതനിനമോല് കുറചധൈനികേര  സബ്മനിഷനുകേള്
എടുകക്കണനി വനനിടണബ്.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗങ്ങള് ചുരുക്കനി അവതരനിപ്പെനിക്കണര.
ശ്രസ്സീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമമോന്, എര.എല്.എ.യര ശ്രസ്സീ. എര. ഉമ്മര എര.എല്.എ.യര ഒകര
വനിഷയവമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ടമോണബ്  കനമോട്ടസ്സീസബ്  നല്കേനിയനിരനിക്കുനതബ്.   മുഖദമന്ത്രനിക്കബ്
ഒനനിചബ് മറപടെനി പറയമോവനതമോണബ്.
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1. തമോനൂര തസ്സീരപകദശഫത അക്രമങ്ങള്

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമോന്:  സര,  തമോനൂരനിഫന്റെ  തസ്സീരകദശപകദശങ്ങളനില്
കേഴനിഞ്ഞെ കുഫറ മമോസങ്ങളമോയനി തുടെരചയമോയനി അക്രമപവരതനങ്ങള് നടെക്കുകേയമോണബ്.
ചമോതപ്പെടെനി എന പകദശര  കുപസനിദമമോണബ്.  ഇന്തദന്  സസ്വമോതന്ത്രദ സമരകസനമോനനി
മുഹമ്മദബ്  അബ്ദുറഹനിമമോന്  സമോഹനിബനിഫനയര  സഖമോവബ്  ഇമ്പനിചനിബമോവ  സമോഹനിബബ്
അടെക്കമുള്ള  കനതമോക്കഫളയര  അക്രമനിച  ഒരു  പകദശമമോണബ്  ചമോതപ്പെടെനി.  കേഴനിഞ്ഞെ
കലൈമോകേബ് സഭമോ  ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെനിലര  ഇക്കഴനിഞ്ഞെ  നനിയമസഭമോ  ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെനിലര
എല്.ഡനി.എഫെബ്. -ഫന്റെ പകേടെനര നടെക്കുകമ്പമോള് ഞമോനടെക്കമുള്ള ആളുകേഫള എറനിഞ്ഞെബ്
പരനികക്കല്പനിച  ഒരു  പകദശര  കൂടെനിയമോണനിതബ്.  ഇവനിഫടെ  മുസസ്സീരലൈസ്സീഗനിഫന്റെ  അക്രമര
ഏകേപകസ്സീയമമോയനി നടെനഫകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  അകതമോഫടെമോപ്പെരതഫന നനിറമരുതൂര
പഞമോയതനിഫലൈ  ഉണനിയമോലൈനില് കേഴനിഞ്ഞെ മമോസര  ഏകേകദശര  18  തവണഫയങ്കനിലര
മുസസ്സീര  ലൈസ്സീഗനിഫന്റെ  പവരതകേര  എല്.ഡനി.എഫെബ്.-ഫന്റെ  ആളുകേഫള  ആക്രമനിചനിടണബ്.
പത്രങ്ങളനില് കുഫറ ദനിവസങ്ങളമോയനി വരുന വമോരതകേള് ശ്രദനിക്കണര.  ഓകട്ടമോറനികകേള്,
കമമോകട്ടമോര  ലബക്കുകേള് എനനിവ കേനിണറനിലര  കേടെലൈനിലര  ഫകേമോണബ്  എറനിയകേയമോണബ്.
അവനിടെഫത  കപമോലൈസ്സീസബ്  ഉകദദമോഗസഫര  ആക്രമനിചതനിഫന്റെ  ചനിത്രങ്ങളമോണനിതബ്.
(ചനിത്രങ്ങള്  ഉയരതനിക്കമോണനിക്കുന.)  ഇതരര  അക്രമങ്ങള്  ഏകേപകസ്സീയമമോയനി
നടെത്തുനതമോണബ്.   കപമോലൈസ്സീസബ് ഉകദദമോഗസരതഫന ചനിലൈ വസ്സീടുകേള് ചവനിട്ടനിഫപ്പെമോളനിച
സരഭവങ്ങള്  വഫരയണമോയനിടണബ്.   ഇതനിനബ്  അറതനിവരുതമോന്  സരക്കമോരനില്നനിനബ്
ശകമമോയ നടെപടെനികേളുണമോകേണര. അകതമോഫടെമോപ്പെരതഫന മുസസ്സീര ലൈസ്സീഗനിഫന്റെ കനതമോക്കകളമോടെബ്
പറയമോനുള്ളതബ്,  നനിങ്ങള്  വനിചമോരനിചമോല്  നനിരതമോവന  അക്രമങ്ങള്  മമോത്രമമോണബ്
ഇകപ്പെമോള്  ഇവനിഫടെ  നടെനഫകേമോണനിരനിക്കുനതബ്.  ഇകപ്പെമോള്  തമോനൂരനില്  ഒരു
കപമോരട്ടനികനമോടെനുബനനിചബ്  പുതനിയ  ഒരു  കേലൈമോപര  ഫപമോട്ടനിപ്പുറഫപ്പെടുവനിക്കമോനുള്ള
ശ്രമതനിലൈമോണബ് ലൈസ്സീഗനിഫന്റെ അവനിടെഫത പവരതനര.  അവനിഫടെ മതദര കകേമോരുനതു
സരബനനിചബ്  വലൈനിയ  തരക്കര  നടെനഫകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  ലഹകക്കമോടെതനിവഫര
ആ കകേസ്സുകേള്  എതനിചനിടണബ്.  ഇഉൗ  പശ്നതനിനബ്   ഒരു  ശമോശസ്വതമമോയ പരനിഹമോരര
ഉണമോക്കണഫമനമോണബ് എനനിക്കബ് അഭദരത്ഥനിക്കമോനുള്ളതബ്.  നൂറമോണ്ടുകേളമോയനി കപമോരചഗസ്സീസബ്
ഭരണകേമോലൈതബ് അവനിഫടെ നമോടകേമോഫര ഒതുക്കമോന്കവണനി ഒരു ഗുണമോസരഘഫത അവര
വളരതനിയനിടണമോയനിരുന.  അനഫത  നമോടപമമോണനിമമോരമോയ  ആ പരമ്പരയനില്ഫപ്പെട്ടവര
തഫന ഇനബ് പസ്തുത പമോരട്ടനികേളനില് അരഗങ്ങളമോണബ്.  അവരുഫടെ തലൈമുറയനില്ഫപ്പെട്ടവര
തഫനയമോണബ്  ഇതനിനബ്  കനതൃതസ്വര  നല്കുനതബ്  എനള്ള  വസ്തുതകൂടെനി  അങ്ങബ്
മനസനിലൈമോക്കണര.
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ശ്രസ്സീ  .    എര  .    ഉമ്മര:  സര,  ഈ  വനിഷയര  ഞമോന്  ആദദ  സബ്മനിഷനമോയനി
അവതരനിപ്പെനിക്കമോനമോണബ്  ഫകേമോടുതനിരുനതബ്.  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  മണ്ഡലൈമമോയതുഫകേമോണബ്
സസ്വമോഭമോവനികേമമോയര ആദദര അവതരനിപ്പെനിചഫവനള്ളതബ് ശരനിയമോണബ്.  ഇതനില് അഗ്രസ്സീവ്ഡബ്
പമോരട്ടനി  ഞങ്ങളമോണബ്.  ഞങ്ങള്  എനപറഞ്ഞെമോല്,  യ.ഡനി.എഫെബ്.-ഫന്റെയര  മുസസ്സീര
ലൈസ്സീഗനിഫന്റെയര പവരതകേരമോണബ്.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട എര.എല്.എ.  ശ്രസ്സീ.  വനി.  അബ്ദുറഹനിമമോന്
സൂചനിപ്പെനിചതുകപമോഫലൈ  അബ്ദുറഹനിമമോന് സമോഹനിബനിഫന ബനിട്ടസ്സീഷബ് പട്ടമോളര അക്രമനിചതുര
അവനിഫടെ  വചമോഫണനമോണബ്  എനനിക്കബ്  പറയമോനുള്ളതബ്.  ശ്രസ്സീ.  പനിണറമോയനി  വനിജേയഫന്റെ
കപമോലൈസ്സീസബ്  ആ നടെപടെനിയനികലൈക്കബ്  കപമോകേരുഫതനമോണബ്  എനനിക്കബ്  അഭദരത്ഥനിക്കമോനുള്ളതബ്.
ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ് നടെക്കുന സമയതബ് സനി.പനി.ഐ. (എര) പവരതകേരുര മുസസ്സീര ലൈസ്സീഗബ്
പവരതകേരുര ഇടെതുപകപവരതകേരുര തമ്മനില് രമോഷ്ട്രസ്സീയമമോയനി   പലൈപകദശങ്ങളനിലര
ഉണമോകുനതുകപമോഫലൈയള്ള സരഘട്ടനങ്ങള് ഉണമോയനിടണബ്.  അതബ് ഇല്ലമോയ്മ ഫചയ്യുനതനിനബ്
നടെപടെനിഫയടുക്കണര.  വസ്സീട്ടനില് കേയറനി നനിരപരമോധൈനികേളമോയ സ്ത്രസ്സീകേഫളയര കുട്ടനികേഫളയര
കപമോലൈസ്സീസബ് അതനിക്രമനിച എനതമോണബ് ഇവനിടെഫത പശ്നര.  ലമമുന, ജേരസസ്സീറ,  ഫഷബനിന,
പസവനിച  രണ്ടു  മമോസര  കേഴനിഞ്ഞെ  ഒരു  സ്ത്രസ്സീ,  ഗരഭനിണനികേള്  എനനിവഫരഫയല്ലമോര
കപമോലൈസ്സീസബ് ആക്രമനിച. കപമോലൈസ്സീസനിഫന്റെ നരനമോയമോട്ടബ് അവസമോനനിപ്പെനിക്കണര.  "തസ്സീരകദശതബ്
കപമോലൈസ്സീസനിഫന്റെ  ഭസ്സീകേര  കതരവമോഴ്ച,  നനിരവധൈനി  വമോഹനങ്ങളുര  വസ്സീടുകേളുര  തകേരത്തു,
വസ്സീടുകേളനികലൈയബ് കപമോലൈസ്സീസബ് എതനിയതബ് തസ്സീവ്രവമോദനികേഫള പനിടെനിക്കമോന് എനതുകപമോഫലൈ,
രമോഷ്ട്രസ്സീയക്കലൈനി-തമോനൂര  തസ്സീരകദശതബ്  അശമോന്തനി,  കപമോലൈസ്സീസനിഫന്റെ  ഭസ്സീകേരവമോഴ്ച”-
എല്ലമോ പത്രങ്ങളനിലര കപമോലൈസ്സീസനിഫന്റെ ഭസ്സീകേരവമോഴ്ചഫയക്കുറനിചമോണബ് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതബ്.
16-ാം തസ്സീയതനി രമോത്രനി പത്തുമണനി മുതല് പുലൈരഫച നമോലമണനി വഫര കപമോലൈസ്സീസനിഫന്റെ
സരഹമോരതമോണ്ഡവമമോണബ്  അരകങ്ങറനിയതബ്.  ഭസ്സീകേരവമോദനികേഫള  പനിടെനിക്കുനതുകപമോഫലൈയമോണബ്
സ്ത്രസ്സീകേഫളയര  കുട്ടനികേഫളയര  ആക്രമനിചതബ്.  പരമോക്രമര  സ്ത്രസ്സീകേകളമോടെബ്  കവഫണനമോണബ്
എനനിക്കബ് പറയമോനുള്ളതബ്.  കപമോലൈസ്സീസനിഫന്റെ ഈ നടെപടെനിയനില് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട മുഖദമന്ത്രനി
ഇടെഫപട്ടബ് പരനിഹമോരമുണമോക്കനി തസ്സീരക്കണഫമനമോണബ് എനനിക്കബ് അഭദരത്ഥനിക്കമോനുള്ളതബ്.

മുഖദമന്ത്രനി (  ശ്രസ്സീ  .    പനിണറമോയനി വനിജേയന്  ): സര, തമോനൂര തസ്സീരപകദശതബ് കേഴനിഞ്ഞെ
നനിയമസഭമോ ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെനികനമോടെനുബനനിചബ് തഫന സരഘരഷര നനിലൈനനിനനിരുന.
ഇവനിഫടെ  ആദദര  സരസമോരനിച  ബഹുമമോനദനമോയ അരഗര  വനി.  അബ്ദുറഹനിമമോനുതഫന
അതനിഫന്റെ  അനുഭവമുള്ളതമോണബ്.   ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെനിനുകശഷര  16-7-2016-നബ്  തമോനൂര
കപമോലൈസ്സീസബ്  കസഷന്  പരനിധൈനിയനിഫലൈ  ചമോതപ്പെടെനി  എന  സലൈതബ്  ലവകേനിട്ടബ്
ആറമണനികയമോഫടെ റമോഷസ്സീദബ് എന സനി.പനി.ഐ. (എര.)  പവരതകേഫന മുസസ്സീര ലൈസ്സീഗബ്
പവരതകേര  കചരനബ്  കദകഹമോപദ്രവര  ഏല്പ്പെനിച.  അതനിഫനത്തുടെരനബ്  അവനിഫടെ
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രണ്ടുവനിഭമോഗതനില്ഫപ്പെട്ട  ആളുകേള്  തടെനിചകൂടുകേയര  സരഘരഷര  ഉയരനവരനികേയര
ഫചയ്യുനഫവന  വനിവരര  കേനിട്ടനിയതനിഫന്റെ  അടെനിസമോനതനില്  തമോനൂര  കപമോലൈസ്സീസബ്
കസഷനനില്നനിനര സബബ് ഇന്ഫസക്ടറര കപമോലൈസ്സീസബ് പമോരട്ടനിയര രണ്ടു ജേസ്സീപ്പുകേളനിലൈമോയനി
സലൈഫതതനി അവനിഫടെ കൂടെനി നനില്ക്കുനവഫര പനിരനിചവനിട.  തുടെരനബ് സനി.പനി.ഐ.(എര.)
പവരതകേഫന  ആക്രമനിച  ഇസ്ഹമോക്കനിഫന  കേസഡനിയനിഫലൈടുത്തു.  അകദ്ദേഹഫത
കേസഡനിയനിഫലൈടുതബ്   ജേസ്സീപ്പെനില്  കപമോലൈസ്സീസബ്  കസഷനനില്  ഫകേമോണ്ടുകപമോകുകമ്പമോള്
നൂകറമോളര  മുസസ്സീര  ലൈസ്സീഗബ്  പവരതകേര വടെനി,  കേലൈബ് ല,  ഇരുമ്പുലപപ്പെബ്  ഇവഫയല്ലമോമമോയനി
സരഘര കചരനബ്  കറമോഡബ്  തടെസഫപ്പെടുതനി.  കപമോലൈസ്സീസബ്  പമോരട്ടനിഫയ ആക്രമനിക്കുകേയര
കപമോലൈസ്സീസബ് അവകരമോടെബ് പനിരനിഞ്ഞുകപമോകേമോന് ആവശദഫപ്പെടുകേയര ഫചയ.  അഫതമോനര
വകേവയമോഫത  കപമോലൈസ്സീസബ്  ജേസ്സീപ്പെനിനുകനഫര  കേഫല്ലറനിഞ്ഞു,  കപമോലൈസ്സീസബ്  ഉകദദമോഗസഫര
ഇരുമ്പുവടെനി  ഉപകയമോഗനിചബ്  അടെനിച.  സബബ്  ഇന്ഫസക്ടര  സുകമഷബ്  സുധൈമോകേറനിനുര
അഡസ്സീഷണല് സബബ് ഇന്ഫസക്ടര അഭനിലൈമോഷനിനുര സനി.പനി.ഒ.-മമോരമോയ ദനികനഷനിനുര
പരനികക്കല്ക്കുകേയര ഫചയ. ഈ സരഭവതനില് ഐ.പനി.സനി.-യനിഫലൈ വനിവനിധൈ വകുപ്പുകേള്
പകേമോരവര പനി.ഡനി.പനി.പനി. ആക്ടബ് പകേമോരവര കപമോലൈസ്സീസബ് കകേസബ് രജേനിസര ഫചയനിടണബ്.
ഇക്കമോരദതനില് കകേസനിഫലൈ പതനികേഫള അറസബ് ഫചയനിട്ടനില്ല.  തമോനൂര കപമോലൈസ്സീസമോണബ്
ഇക്കമോരദതനില്  അകനസ്വഷണര  നടെതനിവരുനതബ്.  പതനികേഫള  തനിരക്കനികപ്പെമോയ
കൂട്ടതനില്  വനനിതമോ  കപമോലൈസ്സീസബ്  ഉകദദമോഗസരുണമോയനിരുന.  വനനിതമോ  കപമോലൈസ്സീസബ്
ഉകദദമോഗസരുഫടെ  സമോനനിധൈദതനിലൈമോണബ്  വസ്സീടുകേളനില്  അകനസ്വഷണര  നടെതനിയതബ്.
അകനസ്വഷണ സമയതബ് നനിയമമോനുസൃതമമോയ കേമോരദങ്ങള് മമോത്രകമ ഉണമോയനിടളഫവനമോണബ്
കപമോലൈസ്സീസനിഫന്റെ റനികപ്പെമോരട്ടബ്.  വസ്സീടുകേളനിഫലൈ സ്ത്രസ്സീകേള്കക്കമോ കുട്ടനികേള്കക്കമോ പമോയമമോയവരകക്കമോ
യമോഫതമോരുവനിധൈ  ബുദനിമുടകേളുര  ഉണമോക്കമോന്  കപമോലൈസ്സീസബ്  തയമോറമോയനിട്ടനിഫല്ലനമോണബ്
കപമോലൈസ്സീസബ്  റനികപ്പെമോരട്ടബ്.   ഈ കകേസനിഫലൈ  തനിരനിചറനിഞ്ഞെ  നമോലൈബ്  പതനികേഫള ഇനബ്
പുലൈരഫച (19-7-2016) അറസബ് ഫചയനിടണബ്. ഷമോജേഹമോന്, സുലഹസബ്, കകേമോയകമമോന്
തുടെങ്ങനി  നമോലൈബ്  ആളുകേഫള  അറസബ്  ഫചയനിടണബ്. ഇവനിഫടെ  കപമോലൈസ്സീസബ്  വനിചമോരനിചമോല്
മമോത്രര  സമമോധൈമോനര  പുനനഃസമോപനിക്കമോന്  കേഴനിയനില്ല.  സരഭവതനില്  ഇടെഫപട്ടബ്
നനിയന്ത്രനിക്കമോന് മമോത്രകമ കപമോലൈസ്സീസനിനബ് കേഴനിയ.  സമമോധൈമോനര പുനനഃസമോപനിക്കമോനുള്ള
ശ്രമര ബനഫപ്പെട്ട പമോരട്ടനികേളുഫടെ ഭമോഗത്തുനനിനണമോകേണര.  അതനിനബ്  മുസസ്സീര ലൈസ്സീഗബ്
മുന്കേഫയടുക്കണര.  

2. ശനിശുകകമ സമനിതനി ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ് 

ശ്രസ്സീ  .    എര  .    വനിന്ഫസന്റെബ്  : സര, 16-7-2016-നബ് തനിരുവനന്തപുരതബ് സരസമോന
ശനിശുകകമ സമനിതനിയനികലൈയബ് നടെന ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെനില് ഇനവഫര ഉണമോയനിട്ടനില്ലമോത
തരതനില്  അക്രമമുണമോയനി.  കുപസനിദമമോയ  കേണ്ണൂര  കമമോഡല്  ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ്
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അക്രമണഫത  അനുസ്മരനിപ്പെനിക്കുന  തരതനിലൈമോണബ്  ഇവനിഫടെ  അക്രമര  നടെനതബ്.
15-7-2016-നബ്  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  കകേരള  ലഹകക്കമോടെതനി  രജേനിസ്ട്രേമോരവഴനി  സരസമോന
ഡനി. ജേനി.പനി.-ക്കബ് ഒരു അറനിയനിപ്പെബ് ഫകേമോടുതനിരുന.  അവനിഫടെ കവമോട്ടബ് ഫചയമോന് വരുന
അരഗങ്ങള്ക്കബ് നനിരഭയമമോയനി കവമോട്ടബ്  ഫചയമോനുള്ള സമോഹചരദര  ഒരുക്കണഫമനള്ളതമോയനിരുന
അറനിയനിപ്പെബ്.   അകത  ദനിവസര  ഈ  ജേനില്ലയനിഫലൈ  രണബ്  മമോരകനിസബ്  കനതമോക്കന്മേമോര  -
കമയറര മുന്കമയറര കദശമോഭനിമമോനനിവഴനി ഒരു പത്രവമോരത ഫകേമോടുക്കുകേയണമോയനി.  ഒരു
വനിഭമോഗര  അരഗങ്ങള്  കവമോട്ടബ്  ഫചയമോന്  വനമോല്  ഞങ്ങള്  തടെസഫപ്പെടുത്തുര  എനബ്.
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  ലഹകക്കമോടെതനി  നല്കേനിയ  നനിരകദ്ദേശമല്ല  കപമോലൈസ്സീസബ്  ഇവനിഫടെ
നടെപ്പെനിലൈമോക്കനിയതബ്.  സനി.പനി.ഐ.  (എര)  കനതമോക്കള്  കദശമോഭനിമമോനനി  പത്രരവഴനി
നല്കേനിയ നനിരകദ്ദേശമമോണബ്  കപമോലൈസ്സീസബ് ഇവനിഫടെ നടെപ്പെനിലൈമോക്കനിയതബ്.  ബഹുമമോനദയമോയ
ആകരമോഗദവര  സമോമൂഹദനസ്സീതനിയര  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ശ്രസ്സീമതനി  ഫകേ.ഫകേ.  ലശലൈജേ  ടെസ്സീചര
അവനിഫടെയണമോയനിരുന.  അവര  ശനിശുകകമ  സമനിതനിയഫടെ  ഒനമോര  ലവസബ്
പസനിഡന്റെമോണബ്.  അതുഫകേമോണബ് അവരക്കബ് അവനിഫടെ വനബ് നനില്ക്കമോര, കവമോട്ടബ് ഫചയമോര.
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ലവദദ്യുതനിയര കദവസസ്വവര വകുപ്പുമന്ത്രനി ശ്രസ്സീ. കേടെകേരപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്
കവമോട്ടറല്ല.  അകദ്ദേഹവര  അവനിഫടെയണമോയനിരുന.  നമോടുഭരനിക്കുന  മന്ത്രനിയഫടെ
സമോനനിദദതനിലൈമോണബ് ഈ അക്രമര അവനിഫടെ അരകങ്ങറനിയതബ്.  ഞമോന് ശനിശുകകമ
സമനിതനിയനിഫലൈ കവമോട്ടറമോണബ്.  ഇതബ് എഫന്റെ ഐഡന്റെനിറനി കേമോരഡമോണബ്.  (ഐഡന്റെനിറനി
കേമോരഡബ് ഉയരതനിക്കമോട്ടനി.)  എനനിക്കുകപമോലര കവമോട്ടബ് ഫചയമോനുള്ള അവസരര നനികഷധൈനിച.
ഈ  നനിയമസഭയനില്  പലൈ  തവണ  അരഗമമോയനിരുന  ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.  എ.  ചന്ദ്രഫന്റെ
ഐഡന്റെനിറനി  കേമോരഡബ്  പനിടെനിചവമോങ്ങനി.  ആയരകവ്വദ  കകേമോകളജേനിഫന്റെ പനിന്സനിപ്പെമോളമോയനിരുന
കഡമോ.  ബമോബു വനിജേയനമോഥനിഫനയര കവമോട്ടബ് ഫചയമോന് അനുവദനിക്കമോഫത  ഐഡന്റെനിറനി
കേമോരഡബ്  പനിടെനിചവമോങ്ങനി.   അവനിഫടെ  ടഷററമോയനി  മതരനിച  ശ്രസ്സീ.  സുകമഷബ്  കുരുവനിള
എന  സമോനമോരത്ഥനിയഫടെ  അമ്മ  ഏലൈനിയമോമ്മ  കതമോമസബ്  കവമോട്ടബ്  ഫചയമോഫനതനിയകപ്പെമോള്
സസ്വന്തര മകേഫന്റെ മുന്പനിലൈനിട്ടബ് ആ അമ്മഫയ ക്രൂരമമോയനി മരദ്ദേനിച. മമോധൈദമങ്ങഫളല്ലമോര അതബ്
റനികപ്പെമോരട്ടബ് ഫചയനിടണബ്.  മകനമോരമ റനികപ്പെമോരട്ടബ് എന്തമോയനിരുന; കവമോട്ടബ് ഫചയമോഫനതനിയ
ചനിലൈ  കകേമോണഗ്രസബ്  അനുകൂലൈനികേഫള  സമനിതനി  ഓഫെസ്സീസനിനുമുനനില്  വളഞ്ഞെനിട്ടബ്
മരദ്ദേനിക്കുകേയമോയനിരുന,  തനിരനിചറനിയല് കേമോരഡുള്ളവഫര അടെനികചമോടെനിച, സ്ത്രസ്സീകേഫളവഫര
പനിന്തുടെരനബ് മരദ്ദേനിചഫവനമോണബ്.  മമോതൃഭൂമനിയനില് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതബ്-'കവമോട്ടബ് ഫചയമോഫനതനിയ
പലൈഫരയര തനിരുവനന്തപുരതബ് ലതയമോടള്ള സമനിതനി ഓഫെസ്സീസനിനുമുനനില് വളഞ്ഞെനിട്ടബ്
മരദ്ദേനിച,  അക്രമതനില്  കപമോലൈസ്സീസുകേമോരുള്ഫപ്പെഫടെ  15-ഓളര  കപരക്കബ്  പരനികക്കറ,
ഓഫെസ്സീസനിനബ്  സമസ്സീപഫത  കറമോഡനിലൂഫടെ  നടെനകപമോയവഫരയര  സ്ത്രസ്സീകേഫളയരവഫര
പനിന്തുടെരനബ്  മരദ്ദേനിച'.  ഒരു  മന്ത്രനിയഫടെയര  കപമോലൈസ്സീസനിഫന്റെയര  മമോധൈദമപവരതകേരുഫടെയര
സമോനനിദദതനില് എന്തനിനമോണബ് ഇങ്ങഫനയള്ള അക്രമര അരകങ്ങറനിയതബ്;  എന്തനിനമോണബ്
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കവമോട്ടനില്ലമോത മന്ത്രനി അവനിഫടെ എതനിയതബ്?  തങ്ങള് ഫകേമോടുത നനിരകദ്ദേശര കപമോലൈസ്സീസബ്
നടെപ്പെനിലൈമോക്കുനഫവനബ് ഉറപ്പുവരുതമോനമോണബ് മന്ത്രനി അവനിഫടെ എതനിയതബ്.  പരനികക്കറവഫര
ആശുപത്രനിയനില്  ഫകേമോണ്ടുകപമോകേമോന്  കപമോലൈസ്സീസബ്  തയമോറമോയനില്ല.  ആരബുലൈന്സബ്
അവനിഫടെ  ഉണമോയനിരുനനിടകപമോലര  ആ  ആരബുലൈന്സനിഫന്റെ  സഉൗകേരദര  പരനികക്കറവരക്കബ്
ലൈഭനിചനില്ല.  പരനികക്കറവഫര അഡനിറബ് ഫചയമോന് ആശുപത്രനി അധൈനികൃതര തയമോറമോയനില്ല.
അക്രമര  നടെതനിയ  ആളുകേള്ഫക്കതനിഫര  നനിയമപരമമോയനി  നടെപടെനിഫയടുക്കമോന്
ഇതുവഫരയര  തയമോറമോയനിട്ടനില്ല.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമന്ത്രനി  മറപടെനി  പറയകമ്പമോള്
കപമോലൈസ്സീസനിഫന്റെയര  മമോധൈദമങ്ങളുഫടെയര  ജേനങ്ങളുഫടെയര സമോനനിദദതനില് നടെന ഈ
അക്രമങ്ങഫള  അങ്ങബ്  നദമോയസ്സീകേരനിക്കരുതബ്.   അങ്ങബ്  ഇതബ്  നദമോയസ്സീകേരനിചമോല്  അതബ്
അങ്ങബ് ഇരനിക്കുന പദവനികയമോടുള്ള അനമോദരവബ് ആയനിരനിക്കുര. 

(അദദകകവദനിയനില്  മനി. ഫഡപക്യൂട്ടനി സസ്സീക്കര)

മുഖദമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജേയന്):  സര,  വളഫര  പധൈമോനഫപ്പെട്ട  ഒരു
കേമോരദമമോഫണനബ്  പതനിപകര  സൂചനിപ്പെനിച  സമോഹചരദതനില്  വനിശദമമോയ  മറപടെനിതഫന
പറകയണതുഫണനമോണബ് എനനിക്കബ് കതമോനനതബ്. ശനിശുകകമ സമനിതനിയഫടെ ഭരണസമനിതനി
ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ്  കേഴനിഞ്ഞെ 16-ാം  തസ്സീയതനി  നടെതമോനമോണബ്  ഉതരവണമോയനിരുനതബ്.
ശനിശുകകമ സമനിതനിയഫടെ കേമോരദങ്ങള് നമ്മള് മറനകപമോകേമോന് പമോടെനില്ല, എല്ലമോവരക്കുര
ഓരമ്മയണമോകുഫമനമോണബ്  എനനിക്കബ്  കതമോനനതബ്.  ശനിശുകകമ  സമനിതനിയനിഫലൈ
ദഫതടുക്കലമമോയനി ബനഫപ്പെട്ടബ് ഒകട്ടഫറ ക്രമകക്കടുകേള് കനരഫതതഫന ആകരമോപനിക്കു
നണമോയനിരുന. ശനിശുദനിന സമോമ്പുകേളുഫടെ വനില്പ്പെനയനിഫലൈ ഫകേടുകേമോരദസതയര ആ
തുകേ  വനിനനികയമോഗനിചതനിഫലൈ  ക്രമകക്കടുകേളുര  ആകരമോപണവനികധൈയമമോണബ്.  37  അനധൈനികൃത
നനിയമനങ്ങള്  നടെന.  ഇതനിഫന്റെ  അഡനിനനികസ്ട്രേററമോയനി  തനിരുവനന്തപുരര  ജേനില്ലമോ
കേളക്ടറമോണബ്  പവരതനിചവനതബ്.  അതബ്  ഏതബ്  കേമോലൈതമോഫണനബ്  ബഹുമമോനദനമോയ
അരഗതനിനബ് ഓരമ്മയണമോകുഫമനമോണബ് കതമോനനതബ്. 2012 മമോരചബ് മമോസതനിലൈമോണബ്
കേളക്ടര ഇതനിഫന്റെ അഡനിനനികസ്ട്രേററമോയനി ചമോരഫജടുക്കുനതബ്. 2013-ല് അവനിഫടെയള്ള
റനികക്കമോരഡുകേള് കമമോഷ്ടനിചഫകേമോണ്ടുകപമോയ ഒരു സമോഹചരദമുണമോയനി.  റനികക്കമോരഡുകേള്
കമമോഷ്ടനിചഫകേമോണ്ടുകപമോയതനിഫനതനിഫര  ക്രനിമനിനല്  കകേഫസടുക്കമോന്  2013-ഫലൈ  ഗവണഫമന്റെബ്
കേളക്ടരക്കബ്  നനിരകദ്ദേശര  നല്കുന  സമോഹചരദവമുണമോയനി.  2015-ല്  ജേനില്ലമോ  കേളക്ടര
ഡനി.ജേനി.പനി.-ക്കബ്  കേതബ്  നല്കുന  നനിലൈയമുണമോയനി.  2015  മമോരചബ്  9-നബ്   പുതനിയ
രജേനിസറനില്  868  അരഗങ്ങഫള കചരത്തുഫകേമോണബ്,  രജേനിസര ഫഫകേമമോറന നനിലൈവന.
അഫതമോരു അത്ഭുതകേരമമോയ രജേനിസറമോണബ്. എങ്ങഫനയമോണബ് അങ്ങഫനഫയമോരു രജേനിസര
വനഫതനബ് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗതനിനബ് നല്ലതുകപമോഫലൈ അറനിയമോഫമനമോണബ് കതമോനനതബ്.
രജേനിസറനില് ഓകരമോ ആളനിഫന്റെയര കപരനിനുകനഫര കഫെമോകട്ടമോ ഒട്ടനിക്കണര.  പകക ആ
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രജേനിസറനില്  പലൈ  അരഗങ്ങളുകടെയര  കപരനിനുകനഫര  അവരുഫടെ  കഫെമോകട്ടമോയല്ല
ഉണമോയനിരുനതബ്.  കുകറകപരക്കബ് കഫെമോകട്ടമോ തഫനയണമോയനിരുനനില്ല.  കപരുര വയസ്സുര
ജേനനതസ്സീയതനിയഫമമോഫക്ക  ഫഫവറബ്നര  ഉപകയമോഗനിചബ്  തനിരുതനിയനിടണമോയനിരുന.
രജേനിസറനിഫന്റെ നക്യൂനത റനികട്ടണനിരഗബ് ഓഫെസ്സീസരതഫന ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ഫഫഹകക്കമോടെതനിയഫടെ
മുനനില് ചൂണനിക്കമോണനിചനിടണബ്. പുതനിയതമോയനി അരഗതസ്വര കനടെനിയവരുഫടെ കൂട്ടതനിലൈമോകണമോ
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  ഫമമ്പഫറനബ്  എനനിക്കറനിയനില്ല.  ബഹുമമോനദനമോയ  എര.  വനിന്ഫസന്റെബ്
ഇഉൗ  868  കപരനില്  ഉള്ഫപ്പെട്ടതമോകണമോഫയനബ്  എനനിക്കബ്  അറനിയനില്ല.  പലൈരുകടെയര
അവസ  വളഫര  വനിചനിത്രമമോണബ്.  അങ്ങഫന  അരഗങ്ങളമോയവരുഫടെ  കപരബ്  എഫന്റെ
കേയനിലണബ്.  അതബ് ഇവനിഫടെ  പറയമോന് ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.  ഇലൈകന് കനമോട്ടനിഫെനികക്കഷഫന്റെ
ഭമോഗമമോയനി അവരക്കബ് കേത്തുകേളയചകപ്പെമോള് കമല്വനിലൈമോസമനിഫല്ലനപറഞ്ഞെബ് തനിരനിഫകേ
വന.  ഇഉൗ കേതബ്  കേനിട്ടനിയകപ്പെമോള്,  നനിരവധൈനി ആള്ക്കമോര  '  ഇവനിഫടെ  അരഗമമോയതബ്
ഞമോനറനിഞ്ഞുഫകേമോണല്ല, ഞമോന് അറനിഞ്ഞെനില്ല' എനപറയന നനിലൈയണമോയനി. പലൈരുകടെയര
വയസ്സുര  ജേനനതസ്സീയതനിയമനില്ല.  ഏതബ്  സമോന്റെനിരഗബ്  കേമ്മനിറനിയനിലൈമോണബ്  അരഗസ്സീകേമോരര
ലൈഭനിചഫതനബ്  ഇതനിഫന്റെ  ഭമോഗമമോയനി  കരഖഫപ്പെടുതണര.  ആ  കകേമോളതനില്  ഒരു
തസ്സീയതനിയര എഴുതനിയനിട്ടനില്ല.  ഇഉൗ ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ് രരഗതബ് മുനണനികപ്പെമോരമോളനികേളമോയനി
നനിന  രണ്ടുകപരുണകല്ലമോ;  അവരുഫടെ  കപരബ്  ഞമോന്  പറയനനില്ല.  ആ  രണ്ടുകപര
ആരമോയനിരുനഫവനബ് എല്ലമോവരക്കുമറനിയമോമകല്ലമോ,  അറനിയനികല്ല,  സുനനില് സനി.  കുരദനുര,
ഫചമ്പഴന്തനി  അനനിലര.  അവര  രണ്ടുകപരുര  ആ  ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പുദനിവസര  അകങ്ങമോട്ടബ്
കപമോയനികട്ടയനില്ല.  എന്തുഫകേമോണമോണബ്  ഇങ്ങഫനയള്ള  പമുഖ  കനതമോക്കള്കപമോലര
എതമോതനിരുനതബ്?  2004-ല്  പണമോപഹരണമുള്ഫപ്പെഫടെ  നനിരവധൈനി  വനിജേനിലൈന്സബ്
കകേസ്സുകേള് ചനിലൈരുഫടെ കപരനിലണമോയനിടണബ്.  അങ്ങഫനയള്ള ഒരമോഫള വനിശസ്വസനിചബ്  കവമോട്ടബ്
ഫചയമോന്  കപമോയമോലണമോകുന  നമോണകക്കകടെമോരതബ്  പലൈരുര  കപമോയനില്ല  എനതമോണബ്
വസ്തുത.  അതബ്  മനസനിലൈമോക്കനിതഫനയമോയനിരനിക്കണര  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  പതനിപക
കനതമോവബ്  ഇതനില്നനിനര  മമോറനി,  ഇതനില്  അരഗതസ്വര  ഏഫറടുക്കമോന്  തയമോറമോയ
ശ്രസ്സീ. എര. വനിന്ഫസന്റെനിഫന ഇഉൗ വനിഷയര ഇവനിഫടെ ഉനയനിക്കമോനുള്ള ഉതരവമോദനിതസ്വര
ഏല്പ്പെനിചഫതനമോണബ് ഞമോന് കേരുതുനതബ്. അത്രയര ഒഉൗചനിതദര പതനിപക കനതമോവബ്
കേമോണനിചതബ് നനമോയനി എനതഫനയമോണബ് എഫന്റെ അഭനിപമോയര. ശ്രസ്സീ. എര. വനിന്സന്റെബ്
ചമോകവഫറമോനമല്ല.  അകദ്ദേഹര അവനിഫടെ അരഗമമോഫണനബ് ഓരക്കണര.  ആ അരഗതസ്വര
എകപ്പെമോള് എടുതതമോഫണനബ് അകദ്ദേഹര ഫവളനിഫപ്പെടുതനിയമോല് മമോത്രഫമ മനസനിലൈമോകൂ. 

ശ്രസ്സീ  .    എര  .    വനിന്ഫസന്റെബ്:  സര,  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ഫഫഹകക്കമോടെതനി അരഗസ്സീകേരനിച
ലൈനിസമോണബ്. 
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ശ്രസ്സീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജേയന്:  സര,  സസ്വകേമോരദപസനിലൈമോണബ്  ശനിശുദനിന  സമോമ്പബ്
അചടെനിചതബ്,  അതനിഫന്റെ  കേണക്കനില്ല.  ഇതമോണബ്  അവനിടെഫത  പഴയ  അവസ.
അതുകപമോഫലൈ കജേമോരദ്ദേമോനനികലൈയബ് കുഞ്ഞെനിഫന ദത്തുഫകേമോടുതതബ്,  സമോധൈമോരണഗതനിയനില്
വനികദശരമോജേദങ്ങളനികലൈക്കബ് ദത്തുഫകേമോടുക്കുകമ്പമോള് കകേന്ദ്ര ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ അരഗസ്സീകേമോരമടെക്കര
കവണര. അതരതനിലള്ള നടെപടെനിക്രമങ്ങഫളമോനര ഇതനിഫലൈമോനര പമോലൈനിചനിട്ടനിഫല്ലനള്ളതമോണബ്
വസ്തുത.  ഫഫഹകക്കമോടെതനിയഫടെ  വനിധൈനി  മമോനനിചഫകേമോണമോണബ്  അവനിഫടെ  ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ്
നടെനതബ്.  ഫഫഹകക്കമോടെതനി പറഞ്ഞെനിരുനതബ്  ഫവകവ്വഫറ കബമോക്സുകേളനില്,  തനിരുവനന്തപുരര
പനിന്സനിപ്പെല് ജേനില്ലമോ ജേഡ്ജേനിയഫടെ കേസഡനിയനില് ഇഉൗ കബമോക്സുകേള് വയണഫമനമോണബ്.
ആദദമുള്ള യഥമോരത്ഥ കവമോട്ടരമമോരുണബ്, പനിഫന ഒരു ദനിവസര മമോയമോവനിദദയനിലൂഫടെ വന
കവമോട്ടരമമോരുമുണബ്.  ആ രണബ്  വനിഭമോഗര കവമോട്ടരമമോരുര കവമോട്ടബ്  ഫചയ്യുനതബ് പകതദകേര
പകതദകേര  സൂകനിക്കണഫമനമോണബ്  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  ഫഫഹകക്കമോടെതനി  പറഞ്ഞെതബ്.
ആഫകേ 590  കവമോട്ടരമമോരമോണബ് കവമോട്ടബ് കരഖഫപ്പെടുതനിയതബ്.  ശ്രസ്സീ.  വനി.  ജേനി.  അരുണനിഫനയമോണബ്
റനികട്ടണനിരഗബ്  ഓഫെസ്സീസറമോയനി  നനിശ്ചയനിചതബ്.  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  കൃതദമമോയ
നനിരസ്സീകണമുണമോയനിരുന.  കവമോട്ടബ്  സമമോധൈമോനപരമമോയനി  നടെനനിടമുണബ്.  ഒരു  പശ്നവര
അവനിഫടെ  ഉണമോയനിട്ടനില്ല.  അതബ്  ജേനമോധൈനിപതദപരമമോയനി  തഫനയമോണബ്  നടെനതബ്.  ഒരു
തരതനിലള്ള ബൂതബ് കേകയറകമമോ മറബ് അതനിക്രമങ്ങകളമോ അവനിഫടെയണമോയനിട്ടനില്ല.  രണബ്
വനിഭമോഗതനിലള്ള  കപമോളനിരഗബ്  ഏജേന്റുമമോര  അവനിഫടെയണമോയനിരുന.  അവര  തമ്മനില്
ഫചറനിയ വമോക്കുതരക്കങ്ങഫളമോഫക്കയണമോയനിടണബ്.  അഫതമോഴനിഫകേ മഫറമോരു  തരതനിലള്ള
അസസ്വമോരസദങ്ങളുര കപമോളനിരഗബ് കസഷനനിലണമോയനിട്ടനില്ല. ഇഉൗ ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ് സരബനനിചബ്
അട്ടനിമറനി  നടെനഫവന  യമോഫതമോരുവനിധൈ  റനികപ്പെമോരടര  റനികട്ടണനിരഗബ്  ഓഫെസ്സീസരക്കു
മുമ്പമോഫകേകയമോ  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  ഫഫഹകക്കമോടെതനിയനികലൈമോ  സരക്കമോരനികലൈമോ  സമനിതനി
അഡനിനനികസ്ട്രേററമോയ  തനിരുവനന്തപുരര  ജേനില്ലമോ  കേളക്ടര  മുമ്പമോഫകേകയമോ  കനരഫത
ഉണമോയനിരുനനില്ല. എനമോല്  ഇനഫലൈകയമോ മകറമോ ഒരു പരമോതനി ഉയരനനിടഫണനമോണബ്
കതമോനനതബ്.  ഫഫഹകക്കമോടെതനിയഫടെയര  റനികട്ടണനിരഗബ്  ഓഫെസ്സീസറഫടെയര  ഉതരവകേള്
പകേമോരമമോണബ്  കപമോലൈസ്സീസബ്  ഇവനിഫടെ  കൃതദനനിരവ്വഹണര  നടെതനിയനിടള്ളതബ്.
കൃതദതകയമോഫടെ ശനിശുകകമ സമനിതനിയഫടെ പവരതനര തുടെരനഫകേമോണ്ടുകപമോകേമോനുള്ള
നടെപടെനികേള് തഫനയമോണബ് ഗവണഫമന്റെബ് സസ്വസ്സീകേരനിക്കുനതബ്. 

പതനിപക  കനതമോവബ്  (ശ്രസ്സീ  .    രകമശബ്  ഫചനനിതലൈ):  സര,  ശനിശുകകമ
സമനിതനിയനിഫലൈ  ഒരു  അരഗവര  തനിരുവനന്തപുരത്തുനനിനമുള്ള  എര.എല്.എ.-യമമോയ
ശ്രസ്സീ.  എര.  വനിന്ഫസന്റെബ്  സബ്മനിഷന്  അവതരനിപ്പെനിക്കണഫമനബ്  ആഗ്രഹര
പകേടെനിപ്പെനിചതുഫകേമോണമോണബ് ഞമോന് ഇതനില്നനിനര മമോറനിയതബ്.  അല്ലമോഫത ഞമോന് ഇഉൗ
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സബ്മനിഷനനില് നനിനര ഒഴനിഞ്ഞുമമോറനിയതല്ല. അവനിഫടെ ക്രമകക്കടുഫണങ്കനില് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
മുഖദമന്ത്രനിക്കബ്  അകനസ്വഷനിക്കമോര.  ഇവനിഫടെ  അതനിഫനമോനര  ആരക്കുര  എതനിരപ്പെനില്ല.
പകക ഒരു ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ് നടെക്കുകമ്പമോള് ഒരു സരസമോനഫത മന്ത്രനിയര കമയറര
അവനിഫടെ  ഫചനനനില്ക്കുനതുര  അവനിഫടെ  വന  കകേമോണഗ്രസബ്  പവരതകേഫര
മരദ്ദേനിക്കുകേ,  അവഫര അവനിഫടെനനിനര അടെനികചമോടെനിചവനിടുകേ ഇഫതമോനര ജേനമോധൈനിപതദ
സരവനിധൈമോനതനിനബ്  കചരന  നടെപടെനിയല്ല.  ഗവണഫമന്റെബ്  അതനിനബ്  കപമോതമോഹനര
ഫകേമോടുക്കുനതബ് ശരനിയല്ല. അതനില് ശകമമോയനി ഞമോന് പതനികഷധൈനിക്കുകേയമോണബ്. അകങ്ങക്കബ്
ഏതബ്  വനിധൈതനിലള്ള  അകനസ്വഷണവര  നടെതമോര.  കുറക്കമോരുഫണങ്കനില്  കേഫണതനി
അവഫര മമോതൃകേമോപരമമോയനി ശനികനിക്കമോര.  അതനിഫനമോനര ഇവനിഫടെ ആരക്കുര എതനിരപ്പെനില്ല.
പകക  ഒരു  ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ്  നടെക്കുകമ്പമോള്  ഇതരര  ജേനമോധൈനിപതദവനിരുദമമോയ
നടെപടെനികേള്  ഒരനിക്കലമുണമോകേമോന്  പമോടെനില്ലമോതതമോണബ്.  അതനില്  ശകമമോയ
പതനികഷധൈര ഞമോന് കരഖഫപ്പെടുത്തുകേയമോണബ്. 

മനി  .    ഫഡപക്യൂട്ടനി  സസ്സീക്കര:  ഇതനില്  വദകനിപരമമോയ  പരമോമരശമുള്ളതനിനമോല്
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ഫഫവദദ്യുതനിയര കദവസസ്വവര വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കബ് സരസമോരനിക്കമോവനതമോണബ്.

ഫഫവദദ്യുതനിയര കദവസസ്വവര വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .   കേടെകേരപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്): സര,
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  പതനിപകകനതമോവബ്  ശ്രസ്സീ.  എര.  വനിന്ഫസന്റെബ്  എര.എല്.എ.
പറയനതുകപമോഫലൈ പറയരുതബ്.  ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ് നടെനകപ്പെമോള് അവനിഫടെ എന്തനിനമോണബ്
കപമോയഫതനബ് ഞമോന് പറയമോര, എനമോലൈകല്ല അതബ് മനസനിലൈമോകുകേയള്ളൂ.  ശനിശുകകമ
സമനിതനി  ഒറഫപ്പെട്ട സലൈത്തുനനില്ക്കുന ഒരു ഓഫെസ്സീസല്ല.  അതനിനബ് കനഫര എതനിഫര
ഫകേ.എസബ്.റനി.എ.-യഫടെ സരസമോന  സമനിതനി  ഓഫെസ്സീസുണബ്.  അവനിഫടെ  അനബ്  ഒരു
കേദമോമ്പബ് നടെക്കുനണമോയനിരുന. വനിദദമോഭദമോസ വനിചകണനുര ഇരുപതനിനമോലൈബ് മണനിക്കൂറര
വനിദദമോഭദമോസഫതക്കുറനിചബ് മമോത്രര ചനിന്തനിക്കുന വനിദദമോഭദമോസ വകുപ്പുമന്ത്രനിയര ഞമോനുര
ഒരുമനിചമോണബ്  ആ  കേദമോമ്പനില്  പഫങ്കടുതതബ്.  ഞങ്ങള്  രണ്ടുകപരുര  ഒരുമനിചബ്  ആ
കേദമോമ്പനില്  പഫങ്കടുക്കുകേയമോയനിരുന.  ചനിരനിചകേളയമോനുള്ളതല്ല  പതനിപകകനതമോകവ,
സരസമോനര കേണ വലൈനിയ ഫകേമോള്ളയഫടെ ചുരുളഴനിയമോന് കപമോകുകേയമോണബ്.  അതനിനകേതബ്
നനിങ്ങള് ഫപടെമോതനിരനിക്കമോന്  ശ്രദനിക്കുകേ.  അതമോണബ്  നല്ലതബ്.   ശനിശുകകമ  സമനിതനി
മമോത്രമല്ല.  ഫറഡ്കക്രമോസബ്,  ശനിശുകകമ  സമനിതനി  തുടെങ്ങനിയ  സമോപനങ്ങള്
എങ്ങഫനയമോണബ് ഫകേമോള്ളയടെനിക്കുനതബ് എനതനിഫന സരബനനിചബ് നനിങ്ങള് അറനിയമോന്
കപമോകുകേയമോണബ്. അതനില് തലൈയനിടെമോതനിരനിക്കുകേയമോണബ് നനിങ്ങള്ക്കബ് നല്ലതബ്..................
(ബഹളര)..............

മനി  .   ഫഡപക്യൂട്ടനി സസ്സീക്കര: പസ്സീസബ്..............പസ്സീസബ്.................
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ശ്രസ്സീ  .    കേടെകേരപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര,  ഞമോന്  പതനിപകകനതമോവനികനമോടുള്ള
കസ്നേഹരഫകേമോണബ്  പറഞ്ഞെതമോണബ്.  അങ്ങഫന  കേണക്കമോക്കനിയമോല്  മതനി........
(ബഹളര) ..............

11.00 AM ]

3. നനിരമ്മമോണരരഗഫത പതനിസനനി

ശ്രസ്സീ  .    രമോജു  എബഹമോര:  സര,  ഫചറകേനിടെ  സസ്വകേമോരദ  ഫകേട്ടനിടെ  നനിരമ്മമോണ
കേരമോറകേമോരുഫടെ  ഏകേ  സരഘടെനയമോണബ്  ഫഫപവറബ്  ബനില്ഡനിരഗബ്  കകേമോണടമോകക്റ്റേഴബ്
അകസമോസനികയഷന്.  രണ്ടുമൂനകേമോരദങ്ങളമോണബ്  പറയമോനുള്ളതബ്.  ഒനബ്,   നനിരമ്മമോണ
വസ്തുക്കളുഫടെ അനനിയന്ത്രനിതമമോയ വനിലൈക്കയറര  തടെയകേ. രണബ്, നനിരമ്മമോണ വസ്തുക്കള്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ബനി.പനി.എല്.  കുടുരബങ്ങള്ക്കബ്  വനിതരണര  ഫചയ്യുകേ,
ഇവയഫടെ  വനിതരണര  സഹകേരണ  സമോപനങ്ങള്വഴനി  നടെത്തുകേ.  മൂനബ്,  ഈ
കമഖലൈയനിഫലൈ കേരമോറകേമോരക്കബ് ഫഫലൈസന്സബ് ഏരഫപ്പെടുത്തുകേ. നമോലൈബ്,  ഇഉൗ   കമഖലൈഫയ
വദവസമോയമമോയനി  അരഗസ്സീകേരനിക്കുകേ.   അഞബ്,  ഇവരക്കബ്  കകമനനിധൈനി  നല്കുകേ.
ഇക്കമോരദങ്ങള് അടെനിയന്തരമമോയനി നടെപ്പെമോക്കനിതരണഫമനബ് അഭദരത്ഥനിക്കുന. 

വദവസമോയവര  കസമോരട്സുര  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരമോജേന്):  സര,
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട   രമോജു  എബഹമോര  ഇവനിഫടെ  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതബ്  വദതദസ്തങ്ങളമോയ
കേമോരദങ്ങളമോണബ്.  യഥമോരത്ഥതനില് അതബ്  വനിശദമമോയനി  ചരചഫചകയണ വനിഷയങ്ങളമോണബ്.
പകക  എഴുതനിതന  ഒറവമോചകേതനിഫന്റെ  അടെനിസമോനര  ഫകേട്ടനിടെ  നനിരമ്മമോണതനി
നമോവശദമമോയ  കേരനിങ്കലൈബ് ല,  ഫവടകേലൈബ് ല,  മണല്,  ഇഷ്ടനികേഫചളനി  എനനിവ  ഖനനര
ഫചയ്യുനതനിനബ്  സമോധൈനിക്കുനനില്ല,  ഫകേട്ടനിടെനനിരമ്മമോണ  രരഗതബ്  പതനിസനനിയണബ്
എനമോണബ്.  മറബ്  കേമോരദങ്ങള്  പകതദകേമമോയനി  പതനിപമോദനികക്കണതമോണബ്.  ഇവനിഫടെ
നനിരമ്മമോണരരഗതബ്  പകതദകേനിചബ്  ഖനനരരഗത്തുള്ളതബ്  2015-ഫലൈ  കകേരള  ഫഫമനര
മനിനറല്സബ്  കേണഫസഷന്  ചട്ടങ്ങള് പകേമോരമുള്ള ആക്ടമോണബ്.  1957-ഫലൈ  ഫഫമന്സബ്
ആന്റെബ്  മനിനറല്സബ്  (ഫഡവലൈപ്ഫമന്റെബ്  ആന്റെബ്  ഫറഗുകലൈഷന്)  ആക്ടനിഫലൈ  15-ാം
വകുപ്പുപകേമോരര  സരസമോന  സരക്കമോരനിനബ്  നല്കേനിയ  അധൈനികേമോരര  ഉപകയമോഗനിച
ഫകേമോണമോണബ്  കകേരള  ഫഫമനര  മനിനറല്സബ്  കേണഫസഷന്  ചട്ടങ്ങള് സരസമോന
സരക്കമോര  ഉണമോക്കനിയനിടള്ളതബ്.  എനമോല്  ഈ  ചട്ടര  അനുസരനിചബ്  2006-ഫലൈ
എണവകയമോണഫമന്റെല് ഇരപമോക്ടബ് അസസബ്ഫമന്റെബ് കനമോട്ടനിഫെനികക്കഷനനിഫലൈ  ഫഷഡക്യൂള്-
1  പകേമോരര  എല്ലമോ  ഖനന  പവൃതനികേള്ക്കുര  പമോരനിസനിതനികേമോനുമതനി  അനനിവമോരദമമോണബ്.
എനമോല്  5  ഫഹക്ടറനില്  തമോഫഴയള്ള  സലൈത്തുനനിനബ്  ഫചറകേനിടെ  ധൈമോതുക്കളമോയ
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കേരനിങ്കലൈബ് ല,  ഫവടകേലൈബ് ല,  മണല്  എനനിവഫയ  പമോരനിസനിതനികേമോനുമതനി  കതടുനതനില്
നനിനര  ഒഴനിവമോക്കനിയനിരുന.  പനില്ക്കമോലൈതബ്  ഇതബ്  വദമോപകേമമോയനി   ദുരുപകയമോഗ
ഫപ്പെടുത്തുകേയണമോയ കേമോരദര  ശ്രദയനില്ഫപ്പെട.  ഹരനിയമോനയനില് ഇതനിനബ്  അകഞക്കര
പരനിധൈനിയഫണങ്കനിലര വളഫര ചുരുങ്ങനിയ  സലൈത്തുനനിനകപമോലര  തുണ്ടുതുണ്ടുകേളമോയനി
വലൈനിയ കതമോതനില് ഖനനര ആരരഭനികപ്പെമോള്  ഇതബ് കകേസമോയനി സുപസ്സീര കകേമോടെതനിയഫടെ
മുമ്പമോഫകേ വന.  സുപസ്സീര കകേമോടെതനി  27-2-2012-നബ് വനിധൈനി പുറഫപ്പെടുവനിചതനുസരനിചബ്
ഫചറകേനിടെ  ധൈമോതുക്കളുഫടെ  ഖനനതനിനബ്  പമോരനിസനിതനികേമോനുമതനി   അനനിവമോരദമമോക്കനി
ഫകേമോണ്ടുള്ള ഉതരവമോണബ്  കകേന്ദ്രസരക്കമോര പുറഫപ്പെടുവനിചതബ്.   അതനിഫന്റെ ഫെലൈമമോയനി
ഫചറനിയ കേസ്വമോറനികേളനിലര  ഖനനര നടെതമോന് കേഴനിയമോത അവസ വന. ഇവനിഫടെയള്ള
കേസ്വമോറനികേളുര പൂകട്ടണതമോയനിവന.  ഇതനിഫനത്തുടെരനമോണബ് കകേരള സരക്കമോര 2015-ല്
കകേരള ഫഫമനര മനിനറല് കേണഫസഷന് ചട്ടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുതനിഫക്കമോണ്ടുള്ള
ഒരുതരവബ്  പുറഫപ്പെടുവനിചതബ്.  ആ ഉതരവബ്  കകേരള ഫഫഹകക്കമോടെതനിയഫടെ മുമ്പമോഫകേ
വന.  ആ ഉതരവനുസരനിചബ് പുറഫപ്പെടുവനിചനിരുന ഫചറകേനിടെ ഖനനങ്ങള്  തുടെരമോനുള്ള
സമോഹചരദര  ഫഫഹകക്കമോടെതനി  വനിധൈനികയമോടുകൂടെനി  റദ്ദേബ്  ഫചയഫപ്പെട.  സുപസ്സീര  കകേമോടെതനി
നനിരകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന  ചട്ടങ്ങള്ക്കുര  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്ക്കുര  ഉതരവകേള്ക്കുര  വനിരുദമമോണബ്
എനബ് ഫഫഹകക്കമോടെതനി  ചൂണനിക്കമോണനിച. ഇതനിഫന്റെയടെനിസമോനതനില് പമോരനിസനിതനികേ
കനിയറന്സബ്   ഇല്ലമോഫത  ഖനനര  ഫചയമോന്  സമോധൈനിക്കനില്ല   എന  സനിതനി  വന.
പമോരനിസനിതനികേമോനുമതനി  ഉഫണങ്കനില് മമോത്രകമ  ഖനനര നടെതമോന് സമോധൈനിക്കുകേയള്ളൂ
എന സനിതനിയണമോയനി.  കകേന്ദ്രഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ ചട്ടമനുസരനിചബ്  ജേനില്ലമോതലൈ പരനിസനിതനി
നനിരണയ അകതമോറനിറനിയണബ്. ഇതുസരബനനിചബ് പരനികശമോധൈനിചബ്  നനിരണയനിക്കമോന് ആ
അകതമോറനിറനിഫയയമോണബ് സുപസ്സീര കകേമോടെതനി നനിരകദ്ദേശനിചനിരുനതബ്.  ഇവനിഫടെ ആ അകതമോറനിറനി
രൂപസ്സീകേരനിക്കുകേകയമോ  പവരതനമമോരരഭനിക്കുകേകയമോ  ഫചയനിരുനനില്ല.  അതുഫകേമോണബ്
ഇവനിടെഫത ഖനനര പകതദകേനിചബ് ഫവടകേലൈബ് ല, ഫചങ്കലൈബ് ല  തുടെങ്ങനിയവയഫടെ ഖനനഫമല്ലമോര
പതനിസനനിയനിലൈമോയനി,  ഫകേട്ടനിടെനനിരമ്മമോണ രരഗര വലൈനിയ പയമോസങ്ങഫള അഭനിമുഖസ്സീകേരനിച.
ഈ  ഗവണഫമന്റെബ്  വനതനിനുകശഷര  ഇതരര  അകതമോറനിറനി  അടെനിയന്തരമമോയര
വനിളനിചകചരക്കണഫമനബ് തസ്സീരുമമോനനിച. 9-6-2016-ല് തഫന ജേനില്ലമോതലൈ അകതമോറനിറനി
കയമോഗര കചരനബ് പരനിസനിതനി കനിയറന്സബ് ഫകേമോടുക്കഫപ്പെകടെണ കേമോരദങ്ങഫള സരബനനിചബ്
പരനികശമോധൈനിചബ് ആവശദമുള്ള നടെപടെനികേള് സസ്വസ്സീകേരനിക്കണഫമനബ് നനിരകദ്ദേശനിചനിടണബ്. 

രണമോമഫതകേമോരദര,  സനിഫമന്റെനിഫന്റെ  വന്കതമോതനിലള്ള  വനിലൈക്കയറമമോണബ്.
സനിഫമന്റെനിനബ് രൂകമമോയ വനിലൈക്കയറമമോണബ്.  കകേരളതനില് ആവശദമുള്ള സനിഫമന്റെനിഫന്റെ
പതനില് കുറവബ് ശതമമോനര മമോത്രകമ  ഇവനിഫടെ ഉല്പ്പെമോദനിപ്പെനിക്കുനള്ളൂ. ബമോക്കനിഫയല്ലമോര
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ഇവനിഫടെ  മമോരക്കറബ്  ഫചയഫപ്പെടുകേയമോണബ്.  മമോരക്കറബ്  ഫചയഫപ്പെടുന  സനിഫമന്റെനിനബ്
കേമ്പനനികേള്  നനിശ്ചയനിക്കുന  വനിലൈയമോണബ്.  അവര  ഇടെയനിഫടെ  വനിലൈ  വരദനിപ്പെനിച
ഫകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  ഇതനിനമോയനി  സനിഫമന്റെബ്  കേമ്പനനികേളുഫടെ  കകേരളതനിഫലൈ
ഡസ്സീകലൈഴനിഫന  വനിളനിചബ് ചരച ഫചയണഫമനബ് തസ്സീരുമമോനനിചനിടണബ്.  അതനുസരനിചള്ള
നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്സീകേരനിക്കുകേയമോണബ്.  ശ്രസ്സീ.  രമോജു  എബഹമോര  ചൂണനിക്കമോണനിചനിടള്ള
കേമോരദര പകതദകേര പരനികശമോധൈനിചബ് ആവശദമമോയ നടെപടെനികേള് സസ്വസ്സീകേരനിക്കമോര.

 4. പരമ്പരമോഗത വദവസമോയതകേരച

ശ്രസ്സീ  .   ഫകേ  .   ആന്സലൈന്: സര, ഫനയമോറനികേര തമോലൂക്കനില്  ഇഷ്ടനികേ നനിരമ്മമോണര
പധൈമോനഫപ്പെട്ട  ഒരു  ഫചറകേനിടെ  വദവസമോയമമോണബ്.  പകതദകേനിചബ്  എഫന്റെ  മണ്ഡലൈമമോയ
ഫനയമോറനിന്കേര,  കുളത്തൂര, ഫചങ്കല്, കേമോകരമോടെബ്,  തനിരുപുറര,  ഫപരുരപഴുതൂര വനികല്ലജുകേളനില്
ഏകേകദശര  നൂറനിലൈധൈനികേരവരുന  ഇഷ്ടനികേച്ചൂളകേള്  നൂറമോണ്ടുകേളമോയനി   പവരതനിച
ഫകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണബ്. ആ കമഖലൈയനില് ഏകേകദശര ആയനിരക്കണക്കനിനു ഫതമോഴനിലൈമോളനികേള്
പണനിഫയടുക്കുനതമോണബ്.  നനിരവധൈനി  കുടുരബങ്ങള്  ഇതുമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ടബ്  ജേസ്സീവനിച
വരനികേയമോണബ്. ഈ രരഗതബ് ആവശദമമോയ മണബ് ലൈഭദമല്ലമോതതുഫകേമോണബ്   കപമോലൈസ്സീസനിഫന്റെയര
റവനക്യൂ ഡനിപ്പെമോരടഫമന്റെനിഫന്റെയര ഇടെഫപടെലൈനിഫന്റെ ഭമോഗമമോയനി മറബ് പകദശങ്ങളനില്നനിനര
ഫകേമോണ്ടുവരുന  മണബ്  ഉപകയമോഗഫപ്പെടുതനി  പവരതനര  നടെക്കുനതുഫകേമോണ്ടുതഫന
ഈ കമഖലൈയനിഫലൈ  ഫതമോഴനിലൈമോളനികേളുര ഇതനിഫന്റെ  ഉടെമകേളമോയനിടള്ള ആളുകേളുര കേഴനിഞ്ഞെ
കുഫറ കേമോലൈങ്ങളമോയനി  കേടുത ദമോരനിദ്രദവര  ജേസ്സീവനിത പയമോസങ്ങളുര കനരനിടുകേയമോണബ്.
ഇക്കമോരദതനില്  ഗവണഫമന്റെബ്  അടെനിയന്തരമമോയനി  ഇടെഫപകടെണതുര  ആവശദമമോയ
തസ്സീരുമമോനങ്ങള് എടുകക്കണതുമുണബ്.  

മഫറമോരു  പധൈമോനഫപ്പെട്ട  കമഖലൈയമോണബ്  മണപമോത്ര  വദവസമോയര.  ഫനയമോറനികേര
മുനനിസനിപ്പെല്  പകദശഫത  ഫപരുരപഴുതൂര  വനികല്ലജേനില്  ഉള്ഫപ്പെടുന  ഫതമോഴുക്കല്
പകദശതബ് ഏകേകദശര അഞ്ഞൂറനില്പ്പെരര വരുന  കുടുരബങ്ങള് പതനിറമോണ്ടുകേളമോയനി
മണപമോത്ര  വദവസമോയവമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ടബ്  ജേസ്സീവനിക്കുനവരമോണബ്.  ഖമോദനിയഫടെയര
ഫസമോഫഫസറനിയഫടെയര ഭമോഗമമോയനി രണബ് യണനിറകേള് ഇതുമമോയനി ബനഫപ്പെട്ടബ് പവരതനിക്കുനണബ്.
ഒരു കുടെനില് വദവസമോയര കപമോഫലൈ നൂറകേണക്കനിനുവരുന കുടുരബങ്ങളുഫടെ വരുമമോന
മമോരഗ്ഗമമോയനി  മണപമോത്ര  ഉല്പ്പെമോദനവര  അതുമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ട  വനിപണനവര
നടെക്കുകേയമോണബ്.  ഈ രരഗതബ് കേളനിമണബ്  ലൈഭനിക്കമോതതുര കപമോലൈസ്സീസനിഫന്റെയര റവനക്യൂ
അധൈനികേമോരനികേളുഫടെയര ഇടെഫപടെലൈനിഫന്റെ ഭമോഗമമോയനി ഫകേമോണ്ടുവരുന കേളനിമണ്ണുപകയമോഗനിചബ്
പവരതനര  നടെതമോന്  സമോധൈനിക്കമോതതുമൂലൈവര  ഈ  വദവസമോയവര  വലൈനിയ
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തകേരചഫയ  കനരനിടുകേയമോണബ്.  ഇതുര  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  ശ്രദയനില്  ഉണമോകേണര.
ഇക്കമോരദങ്ങളനില് സതസ്വരമമോയ നടെപടെനികേള് സസ്വസ്സീകേരനിചഫകേമോണബ്  ആയനിരക്കണക്കനിനു
വരുന ഫതമോഴനിലൈമോളനികേളനില് പകുതനിയനിലൈധൈനികേര  സ്ത്രസ്സീഫതമോഴനിലൈമോളനികേളമോണബ്, അവരുഫടെ
ജേസ്സീവനിതര സരരകനിക്കുനതനിനമോവശദമമോയ ഇടെഫപടെലകേള് ഉണമോകേണഫമനമോണബ് ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂഫടെ  എനനിക്കബ് ഉനയനിക്കമോനുള്ളതബ്. 

വദവസമോയവര  കസമോരട്സുര  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (  ശ്രസ്സീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരമോജേന്  ): സര,
ബഹുമമോനദനമോയ ഫകേ.  ആന്സലൈന് എര.എല്.എ.  ഇവനിഫടെ ഉനയനിച പശ്നര വളഫര
ഗഉൗരവകമറനിയതമോണബ്. ഫനയമോറനിന്കേര തമോലൂക്കനില് ഫതമോഴുക്കല്, പഴയകേടെ, ഫനടുവമോന്വനിള
എനസ്സീ  സലൈങ്ങളനില്  വളഫര  സജേസ്സീവമമോയനി  പവരതനിചഫകേമോണനിരനിക്കുനതമോണബ്
കേളനിമണപമോത്ര  വദവസമോയര.  കേളനിമണനിഫന്റെ  പശ്നര  ഇഉൗ  പകദശത്തു  മമോത്രമല്ല
കകേരളതനിലൈമോഫകേയണബ്.  കേളനിമണബ്  സരഭരനിക്കമോന്  കേഴനിയമോതതുഫകേമോണബ്  ഒട്ടനവധൈനി
ലടെല് ഫെമോക്ടറനികേള് തൃശ്ശൂഫരമോഫക്ക പൂട്ടനിക്കനിടെക്കുകേയമോണബ്.  പമോലൈക്കമോടുര  പലൈ ലടെല്
ഫെമോക്ടറനികേളുര  പവരതനിപ്പെനിക്കമോന്  കേഴനിയമോത  അവസയനിലൈമോണബ്.  പമോരനിസനിതനികേ
പശ്നതനിഫന്റെ  കപരനില്   ജേനങ്ങളുഫടെ  പകകമോഭര  കേമോരണര  കറമോ  ഫമറസ്സീരനിയലൈമോയ
കേളനിമണബ്  കശഖരനിക്കമോന്  കേഴനിയമോഫത  വരുന.  കേളനിമണബ്  കശഖരനിച  പകദശങ്ങള്
വലൈനിയ കുണ്ടുരകുഴനിയമമോയനി കേനിടെക്കുകേയമോണബ്. യഥമോരത്ഥതനില് ആ കേണ്ടുരകുഴനിയമുള്ള
സലൈങ്ങഫളല്ലമോര നനികേതനി  കൃഷനിപ്പെമോടെങ്ങളമോക്കമോനുര പചക്കറനി കൃ ഷനി ഫചയമോനുര മറര
ഉപകയമോഗഫപ്പെടുകതണതമോണബ്.  ഫനയമോറനിന്കേര തമോലൂക്കനിലള്ള ഇഷ്ടനികേ വദവസമോയര
കേടുത  പതനിസനനിയനിലൈമോണബ്.  ഈ  രരഗതബ്  ഫതമോഴനില്  ഫചയ്യുനവര  ക്രകമണ
പനിന്മമോറനിയനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  യഥമോരത്ഥതനില്  ഫതമോഴനില്തഫന  ഇല്ലമോത ഒരവസയമോണുള്ളതബ്.
2015-ഫലൈ  കകേരള  ലമനര  മനിനറല്സബ്  കേണസഷന്  ചട്ടങ്ങള് പകേമോരര
പരമ്പരമോഗതമമോയ  കേളനിമണ  പമോത്ര  നനിരമ്മമോണതനില്  ഏരഫപ്പെട്ടനിരനിക്കുനവരക്കബ്
ഏകേകദശര  50  ടെണ  കേളനിമണബ്  ഖനനര  ഫചയ്യുനതനിനബ്  പകതദകേമോനുമതനി
ആവശദമനില്ലമോയനിരുന.  അവരക്കബ്  അതബ്  കശഖരനിക്കമോനുള്ള അവകേമോശര ഉണമോയനിരുന.
കലൈമോറനിയനില് ഫകേമോണ്ടുകപമോകുനതനിനുകവണനി ലമനനിരഗബ് ആന്റെബ് ജേനികയമോളജേനി വകുപ്പെനില്
നനിനര ഒരു ഫസഷദല് ടമോന്സനിറബ് പമോസബ് മമോത്രകമ ആവശദമുണമോയനിരുനള്ളൂ.

എനമോല് കകേരള ലമനര മനിനറല്സബ് കേണഫസഷന് ചട്ടങ്ങളനിഫലൈ വദവസകേള്
പകേമോരര  പരമ്പരമോഗതമമോയനി  കേളനിമണ  പമോത്രര  നനിരമ്മനിക്കുനവരക്കബ്  പകതദകേര
ഇളവണബ്.  പഫക പലൈ സലൈത്തുര കേളനിമണബ്  സരഭരനിക്കമോന് കേഴനിയമോഫത വരനികേയമോണബ്.
ജേനില്ലമോ കേളക്ടര അദദകനമോയള്ള ജേനില്ലമോ വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയണബ്.  കേളക്ടറമോണബ് ഇതനിനബ്
കനമോ  ഒബ്ജകന്  സരട്ടനിഫെനിക്കറബ്  ഫകേമോടുകക്കണതബ്.  ഖനനര  ഫചയമോനുകദ്ദേശനിക്കുന
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ഭൂമനിയഫടെ  ലകേവശകരഖയര  മമോപ്പുര  ലമനനിരഗബ്  ആന്റെബ്  ജേനികയമോളജേനി  വകുപ്പെനിനബ്
സമരപ്പെനിക്കുകമ്പമോള് അതബ് പരനികശമോധൈനിചഫകേമോണബ് അനുമതനി ഫകേമോടുക്കമോന് കേളക്ടരക്കബ്
അധൈനികേമോരമുണബ്.  50  ടെണ  വഫരയള്ള  ഖനനതനിനബ്  പകതദകേമോനുമതനി  കവണ.
ഇതരതനിലള്ള നടെപടെനികേളനിലൂഫടെ കേളനിമണബ്  കശഖരനിചബ് മണപമോത്ര വദവസമോയഫത
സരരകനിക്കമോന്  സമോധൈനിക്കണര.  പലൈ  സലൈങ്ങളനിലര  പമോരനിസനിതനികേ  പശ്നങ്ങള്
വരുനണബ്.  ബനഫപ്പെട്ട  തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  സമോപനങ്ങളുര  ഈ  രരഗതബ്
പവരതനിക്കുന ജേനങ്ങളുമമോയള്ള സമ്പരക്കതനിലൂഫടെ ഇതനിനബ് പരനിഹമോരര കേമോണമോന്
കേഴനിയഫമനമോണബ് ഗവണഫമന്റെബ് പതസ്സീകനിക്കുനതബ്. 

ഫനല്വയലകേഫളയമോണബ്  പധൈമോനമമോയര  ഖനനതനിനബ്  വനികധൈയമമോക്കുനതബ്.
2008-ഫലൈ ഫനല്വയല് തണസ്സീരതടെ സരരകണ നനിയമതനിഫന്റെ പഖദമോപനിത ലൈകദങ്ങള്ക്കബ്
പതനികൂലൈമമോകേമോതനിരനിക്കമോന് ഈ ഖനനതനില് പകതദകേര ശ്രദനികക്കണതമോയനിടണബ്.
കേളനിമണ ഖനന നനിയമപകേമോരര വയലകേളനില്/കൃഷനി ഭൂമനിയനില് ഖനനര ഫചയ്യുനതനിനബ്
ചനിലൈ  നനിയന്ത്രണങ്ങളുണബ്.  എങ്കനിലര  മറബ്  സലൈങ്ങളനില്നനിനര  ഖനനര  ഫചയമോന്
സമോധൈനിക്കുര. അതനിനുള്ള നടെപടെനികേള് സസ്വസ്സീകേരനിക്കമോര. 

5. പുറകമ്പമോക്കബ് ഭൂമനിക്കബ് പട്ടയര

ശ്രസ്സീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി  : സര,  തൃശ്ശൂര  ജേനില്ലയനിഫലൈ  വനിവനിധൈ  വകുപ്പുകേള്ക്കബ്
കേസ്സീഴനിലള്ള പുറകമ്പമോക്കബ്  ഭൂമനിയനില്  കേമോലൈങ്ങളമോയനി  തമോമസനിചവരുന ആയനിരക്കണക്കനിനബ്
കുടുരബങ്ങള്ക്കബ് പട്ടയര ലൈഭനിക്കുനതനിനുള്ള അകപകകേളനില് നടെപടെനികേള് ഇനനിയര
പൂരതസ്സീകേരനിചനിട്ടനില്ല.  വസ്സീടനമ്പരുര  ലവദദ്യുതനി  കേണകനുര  മറര  ലൈഭനിചനിടള്ള  ഈ
കുടുരബങ്ങള്  പട്ടയര  ലൈഭനിക്കമോതതുമൂലൈര  നനിരവധൈനി  ബുദനിമുടകേള്  കനരനിടുകേയമോണബ്.
വനിവനിധൈ വകുപ്പുകേളുഫടെ ഉടെമസതയനിലള്ളതുര അതമോതബ് വകുപ്പുകേളുഫടെ വനികേസനതനിനബ്
ആവശദമനില്ലമോതതുമമോയ  പുറകമ്പമോക്കബ്  സലൈങ്ങളനിഫലൈ  ലകേവശക്കമോരക്കബ്  പട്ടയര
നല്കുനതനിനബ്  ഓകരമോ  വകുപ്പുര  അനുമതനി  നല്കകേണതുണബ്.  ഇതനിനമോയനി  മുന്
വരഷങ്ങളനില്  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമന്ത്രനിയഫടെയര  വനിവനിധൈ  വകുപ്പുമന്ത്രനിമമോരുഫടെയര
സമോനനിദദതനില് കയമോഗങ്ങള് കചരനനിരുന.  എങ്കനിലര നമോളനിതുവഫര ഇതനിനമോയള്ള
നടെപടെനികേള് പൂരതസ്സീകേരനിചനിട്ടനില്ല.  ആയതുഫകേമോണബ് തൃശ്ശൂര ജേനില്ലയനിഫലൈ പതനിനമോയനിരകതമോളര
വരുന മലൈകയമോര കേരഷകേരക്കുര പുളനിയനിലൈപ്പെമോറയനിഫലൈ 116 കുടുരബങ്ങള്ക്കുര വനിവനിധൈ
വകുപ്പുകേള്ക്കുകേസ്സീഴനിലള്ള പുറകമ്പമോക്കുകേളനിഫലൈ പതനിനയമോയനിരകതമോളരവരുന തമോമസക്കമോരക്കുര
പട്ടയര നല്കുനതനിനുള്ള അടെനിയന്തരനടെപടെനികേള് സസ്വസ്സീകേരനിക്കണഫമനര ഇതനിനമോയനി
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമന്ത്രനിയഫടെ  സമോനനിദദതനില്  വനിവനിധൈ  വകുപ്പുകേഫള  ഏകകേമോപനിപ്പെനിച
ഫകേമോണബ്  കയമോഗര  വനിളനിചകചരക്കുനതനിനമോവശദമമോയ  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്സീകേരനിക്കണഫമനര
ഈ സബ്മനിഷനനിലൂഫടെ അഭദരത്ഥനിക്കുന.
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റവനക്യൂവര  ഭവനനനിരമ്മമോണവര വകുപ്പുമന്ത്രനി  (  ശ്രസ്സീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ): സര,
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ഫമമ്പര ശ്രസ്സീ.  ബനി.  ഡനി.  കദവസനി ഇവനിഫടെ  ഉനയനിച സബ്മനിഷനബ്
ലൈഭദമമോയ മറപടെനി  അനുസരനിചബ്,  തൃശ്ശൂര ജേനില്ലയനില് ചമോവക്കമോടെബ്,  ചമോലൈക്കുടെനി തമോലൂക്കബ്
ഒഴനിഫകേ,  കേനമോല്  പുറകമ്പമോക്കുകേളനില്  തമോമസനിക്കുനവരുഫടെ  എണര  കൃതദമമോയനി
കേണക്കമോക്കനിയനിട്ടനില്ലമോതതമോണബ്.  ലൈഭദമമോയ വനിവരങ്ങളുഫടെ അടെനിസമോനതനില് ചമോവക്കമോടെബ്
തമോലൂക്കനില്  8  കപരുര ചമോലൈക്കുടെനി തമോലൂക്കനില്  232  കപരുര കേനമോല് പുറകമ്പമോക്കനില്
തമോമസനിക്കുന.  റനികപ്പെമോരട്ടബ്  ഫചയ  കേണക്കുകേള്  പകേമോരര  1800-ഓളര  മലൈകയമോര
കേരഷകേരക്കുര പട്ടയര നല്കേമോനുണബ്.  ചമോവക്കമോടെബ്  തമോലൂക്കനില് ഉകദ്ദേശര  40  ഫസന്റെബ്
ഭൂമനി  8  കപര ലകേവശര വചവരുന.  മറ തമോലൂക്കുകേളനില് വദകമമോയ കേണക്കുകേള്
ലൈഭദമല്ല.  

1994-ഫലൈ  കകേരള  പഞമോയതബ്  രമോജേബ്  ആക്ടനിഫലൈയര  1994-ഫലൈ  കകേരള
മുനനിസനിപ്പെമോലൈനിറനി  ആക്ടനിഫലൈയര  വദവസകേള് പകേമോരര  നദസ്സീതടെങ്ങള്,  അരുവനികേള്,
കേനമോലകേള്, കേമോയലകേള്, തടെമോകേങ്ങള്, ജേലൈസരഭരണനികേള്, നസ്സീരതടെങ്ങള്, നസ്സീരുറവകേള്
തുടെങ്ങനിയ മുഴുവന് ജേലൈകസമോതസ്സുകേളുര അവയമമോയനി ബനഫപ്പെട്ട പുറകമ്പമോക്കബ് ഭൂമനികേളുര
അതമോതബ്  തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  സമോപനങ്ങളനില്തഫന  നനികനിപമമോക്കനിയനിടള്ളതമോണബ്.
അങ്ങഫനയള്ള  പുറകമ്പമോക്കുകേളനില്  തമോമസനിക്കുനവരക്കബ്  ഭൂമനി  നല്കുനതനിനബ്
തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  വകുപ്പെനിഫന്റെ  അനുവമോദവര  ബനഫപ്പെട്ട  നടെപടെനിക്രമങ്ങളുര
പമോലൈനികക്കണതുണബ്.

തൃശ്ശൂര  ജേനില്ലയനിഫലൈ  മുകുന്ദപുരര  തമോലൂക്കനില്  പരനിയമോരര  വനികല്ലജേനില്  സനിതനി
ഫചയ്യുന  ഫപരനിങ്ങല്കുതബ്  ജേലൈലവദദ്യുത  പദതനിക്കമോയനി  ലവദദ്യുതനി  വകുപ്പെനിനബ്
അനുവദനിച  544  ഏക്കര  വനഭൂമനിയനില്  ലവദദ്യുതനി  വകുപ്പെനിഫന്റെ  ഉപകയമോഗതനിനു
കശഷമുള്ള ഭൂമനിയനില് 1977-നുമുമ്പമോയനി 116 കുടുരബങ്ങള് കേകയറനി തമോമസനിക്കുനണബ്.
പസ്തുത കുടുരബങ്ങള്ക്കബ് ലകേവശമോവകേമോശ കരഖകേള് നല്കുനതുമമോയനി ബനഫപ്പെട്ട
സരയകപരനികശമോധൈനമോ നടെപടെനി പൂരതസ്സീകേരനിചനിടണബ്. എനമോല് അപകേമോരര വനഭൂമനി
പതനിചനല്കുനതനിനബ് അത്രയര അളവബ് റവനക്യൂ ഭൂമനി കേഫണതനി  കകേന്ദ്രസരക്കമോരനിഫന്റെ
അനുവമോദര  വമോകങ്ങണതമോയനിടണബ്.  എത്രയര  ഫപഫട്ടനബ്  ഭൂമനി  കേഫണതനി  കകേന്ദ്ര
സരക്കമോരനിഫന അറനിയനിചബ് അനുവമോദര വമോങ്ങനി ഭൂമനി പതനിച നല്കുനതനിനബ് നനിരകദ്ദേശര
നല്കേനിയനിടണബ്.

ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  എര.എല്.എ.  ഇവനിഫടെ  ആവശദഫപ്പെട്ടനിരനിക്കുനതുകപമോഫലൈ
വനിവനിധൈ  വകുപ്പുകേഫള  കയമോജേനിപ്പെനിചഫകേമോണബ്  മുഖദമന്ത്രനിയഫടെ  സമോനനിദദതനില്  ഒരു
കയമോഗര വനിളനിചകചരക്കമോന് ആവശദമമോയ സഉൗകേരദരകൂടെനി ഏരപ്പെമോടെബ് ഫചയ്യുനതമോണബ്.
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6. റസ്സീ-സരകവ്വ

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    കജേമോയനി  : സര,  വരക്കലൈ  നനികയമോജേകേമണ്ഡലൈതനിഫലൈ  റസ്സീ-സരകവ്വ
അകപകകേളുമമോയനി  ബനഫപ്പെടള്ളതമോണബ്  എഫന്റെ  സബ്മനിഷന്.  അവനിഫടെ  പുതനിയ
തമോലൂക്കബ്  2014-ല്  ആരരഭനിചതമോണബ്.  പഫക  റസ്സീ-സരകവ്വയമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ടബ്
പതനിനമോയനിരകതമോളര അകപകകേള് അവനിഫടെ ഫകേട്ടനിക്കനിടെക്കുകേയമോണബ്. സമോധൈമോരണക്കമോരനബ്
ഒരു കലൈമോണ എടുതബ് വനിവമോഹര തുടെങ്ങനിയ ഒരു ആവശദവര നനിറകവറമോന് കേഴനിയമോത
അവസയമോണുള്ളതബ്. നനിലൈവനില് റസ്സീ-സരകവ്വ, എല്.ആര.എര. കജേമോലൈനിക്കമോയനി ഒഫരമോറ
തസ്തനികേകപമോലര  കേഴനിഞ്ഞെ  രണബ്  വരഷമമോയനി  അവനിഫടെ  അനുവദനിക്കഫപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.
ഫെസ്സീല്ഡബ് കജേമോലൈനിക്കമോരമോയര ഫചയനിന്മമോന്മേമോരമോയര ആഫരയര അവനിഫടെ നനിയമനിചനിട്ടനില്ല.
പകതദകേനിചര,  ജേസ്സീവനക്കമോരുഫടെ  അപരദമോപതമൂലൈര  വനിഴനിഞ്ഞെര  മുതല്  ഫകേമോല്ലര
വഫരയള്ള കദശസ്സീയ ജേലൈപമോതയഫടെ  കേനമോലൈനിഫന്റെ അതനിരതനി നനിരണയനിക്കുനതനിനബ്
സമോധൈനിക്കുനനില്ല.  വരക്കലൈ  ലബപ്പെമോസുമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ട  പവരതനങ്ങള് നടെതമോനുര
സമോധൈനിക്കമോത  ഒരവസയമോണബ്  നനിലൈവനിലള്ളതബ്.  പട്ടയതനിഫന്റെ  കേമോരദമമോഫണങ്കനില്
പറയമോഫത  നനിവൃതനിയനില്ല.  ധൈമോരമോളരകപരക്കബ്  പട്ടയര  ഫകേമോടുക്കമോനുണബ്.  ഈ  വകേ
കേമോരദങ്ങളനില് ആവശദമമോയ ജേസ്സീവനക്കമോഫര നനിയമനിക്കമോനുര റസ്സീ-സരകവ്വ പവരതനങ്ങള്
പുനരമോരരഭനിക്കമോനുര  അദമോലൈത്തുകേള്  നടെതമോനുര  ആവശദമമോയ  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്സീകേരനിക്കുകമമോ?

റവനക്യൂവര  ഭവനനനിരമ്മമോണവര വകുപ്പുമന്ത്രനി  (  ശ്രസ്സീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ): സര,
വരക്കലൈ തമോലൂക്കനില് ഉള്ഫപ്പെടവരുന  12  വനികല്ലജുകേളനിലര  റസ്സീ-സരകവ്വ നടെപടെനികേള്
പൂരതസ്സീകേരനിചനിടണബ്.   ആഫകേ  11660  അകപകകേള്  റസ്സീ-സരകവ്വ  അപമോകേതകേള്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനമോയനി  തമോലൂക്കനില്  ലൈഭദമമോയനിടള്ളതനില്  6511  അകപകകേളനില്
നടെപടെനി  പൂരതസ്സീകേരനിചനിടള്ളതുര  ബമോക്കനിയള്ള  5149  അകപകകേളനില്  വനികല്ലജേബ്
തനിരനിചബ് നടെപടെനി പൂരതസ്സീകേരനിചവരുകേയമമോണബ്. നനിലൈവനില് ലൈഭദമമോയ സരകവ്വയരമമോഫര
നനികയമോഗനിചബ് ഫെസ്സീല്ഡബ് പരനികശമോധൈന നടെതനിയര ഇനര മമോറതനിനമോയള്ള അകപകകേളനില്
മുന് റനികക്കമോരഡുകേള്,  ജേനില്ലമോ സരകവ്വ സൂപണബ്,  സരകവ്വ സൂപണനിഫന്റെ കേമോരദമോലൈയര
എനനിവനിടെങ്ങളനില്നനിനര കശഖരനിചര റനികക്കമോരഡുകേള് തയമോറമോക്കനി ഫെയലകേളനികന്മേല്
നടെപടെനി പൂരതസ്സീകേരനിചവരുന. കുടെനിശനികേ ഫെയലകേള് തസ്വരനിതഗതനിയനില് തസ്സീരപ്പെമോക്കുനതനിനമോയനി
സരകവ്വയരമമോരുഫടെ കയമോഗര  4-7-2016-നബ് വനിളനിചകചരക്കുകേയര കേരശന നനിരകദ്ദേശങ്ങള്
നല്കേനിയനിടള്ളതുമമോണബ്. കശഷനിക്കുന ഫെയലകേളനില് സതസ്വര നടെപടെനികേള് സസ്വസ്സീകേരനിചബ്
ഫെയലകേള് സമയബനനിതമമോയനി തസ്സീരപ്പെമോക്കമോനുള്ള നടെപടെനികേള് സസ്വസ്സീകേരനിചവരുന.
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വരക്കലൈ  നനികയമോജേകേമണ്ഡലൈ പരനിധൈനിയനില് ലൈകരവസ്സീടെബ്  കകേമോളനനിക്കബ്  പട്ടയര
ലൈഭനിക്കുനതനിനമോയനി 5 അകപകകേള് ലൈഭദമമോയതനില് നടെപടെനികേള് നടെനവരുന.  ഭൂമനി
പതനിവമമോയനി ബനഫപ്പെട്ടബ് ലൈഭനിച  68  അകപകകേളനില് പഞമോയതബ് കേമ്മനിറനി തസ്സീരുമമോനര
ലൈഭദമമോകക്കണ  13  അകപകകേളുര പതനിവബ് ലൈനിസനില് കചരകക്കണതുള്ഫപ്പെഫടെ പട്ടയര
നല്കുനതനികലൈയമോയനി  ലൈമോന്ഡബ്  അലസന്ഫമന്റെബ്  കേമ്മനിറനിയനില്  പമോസമോക്കുനതനികലൈയ്ക്കുള്ള
11 അകപകകേളുര നനിലൈവനിലണബ്. നനിലൈവനിഫലൈ ലൈമോന്ഡബ് അലസന്ഫമന്റെബ് കേമ്മനിറനിയഫടെ
കേമോലൈമോവധൈനി  കേഴനിഞ്ഞെതനിനമോല്  പുതനിയ  കേമ്മനിറനി  രൂപസ്സീകേരനിചബ്  സരക്കമോര  ഉതരവബ്
പുറഫപ്പെടുവനിചകശഷര  ലൈഭദമമോയ  അകപകകേളനില്  പട്ടയര  നല്കുനതനിനബ്  തുടെര
നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്സീകേരനിക്കുനതമോണബ്.  കശഷനിക്കുന  44  അകപകകേളനില്  റവനക്യൂ
തലൈതനില് നടെപടെനികേള് സസ്വസ്സീകേരനിചവരുന.

നമോവമോയനിക്കുളര വനികല്ലജേബ്  പരനിധൈനിയനില് ലനനമോരകകേമോണര കകേമോളനനി പകദശര
ഉള്ഫപ്പെഫടെ  12  ഏക്കര  91  ഫസന്റെബ്  സലൈര  മനിചഭൂമനി  അനഫത  ലകേവശക്കമോഫര
ഉള്ഫപ്പെടുതനി  ഏഫറടുക്കുനതനിനബ്  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്സീകേരനിചവരുനഫവങ്കനിലര  ടെനി  ഭൂമനി
സരബനനിചബ്  കകേമോടെതനികക്കസ്സുകേള് നനിലൈവനിലള്ളതനിനമോല്  ഏഫറടുക്കല്  നടെപടെനികേള്
പൂരതസ്സീകേരനിക്കമോന് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.

7. പുനരധൈനിവമോസ കകേമോളനനികേളനിഫലൈ കശമോചദമോവസ

ശ്രസ്സീ  .    ആര  .    രമോമചന്ദ്രന്:  സര,  2004  ഡനിസരബര  24 -നുണമോയ  സുനമോമനി
ദുരന്തഫതത്തുടെരനബ്  എല്ലമോര  നഷ്ടഫപ്പെട്ട  മതദഫതമോഴനിലൈമോളനികേഫള  പുനരധൈനിവസനിപ്പെനിക്കമോന്
സരക്കമോര  നനിരമ്മനിചനല്കേനിയ  കകേമോളനനികേള്  ഇനബ്  വമോസകയമോഗദമല്ലമോതമോയനി
മമോറനിയനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  അനബ് അവ  നനിരമ്മനിക്കുനതനിനബ് ഭൂമനി സരക്കമോര നല്കുകേയര
വസ്സീടെബ്  വനിവനിധൈ  ഏജേന്സനികേള്  നനിരമ്മനിക്കുകേയര  ഫചയനിരുന  പക്രനിയ  ആയനിരുന
നടെനനിരുനതബ്.  അതുഫകേമോണ്ടുതഫന  കവണത്ര  നനിലൈവമോരമനില്ലമോത  നനിലൈയനിലൈമോണബ്
വസ്സീടുകേളുഫടെ നനിരമ്മമോണപവരതനര നടെനനിടള്ളതബ്.  ജേനവമോസതനിനബ് സഹമോയനിക്കുന
തരതനിലള്ള  യമോഫതമോരു  സരവനിധൈമോനങ്ങളുര  പൂരണമമോയ  അളവനില്  അവനിഫടെ
ഒരുക്കനിയനിരുനനില്ല.  മതനിയമോയ കേക്കൂസബ് ഉണമോയനിരുനനില്ല,  കുടെനിഫവള്ളവര ഫഫവദദ്യുതനിയര
എതനിയനിരുനനില്ല.  ഇനബ്  ആ  വസ്സീടുകേഫളല്ലമോര  തകേരനബ്  വമോസകയമോഗദമല്ലമോതമോയനി,
ആളുകേള് വമോടെകേവസ്സീടുകേളനികലൈയബ്  ഒഴനിഞ്ഞുകപമോകകേണ ദുരവസയമോണബ്  നനിലൈനനില്ക്കുനതബ്.
ബനഫപ്പെട്ട  അധൈനികേമോരനികേളുഫടെ  മുന്പനില്  ഫചല്ലുകമ്പമോള്  ഒറതവണ  സഹമോയഫമന
നനിലൈയനിലൈമോണബ്  ഈ  വസ്സീടുകേള്  നനിരമ്മനിചനല്കേനിയനിടള്ളതബ്  എനപറയകേയമോണബ്.
ഫെണനില്ല  എന  കേമോരണതമോല്  അതനിഫന്റെ  ഫമയനിന്റെനന്സബ്  ഉള്ഫപ്പെഫടെയള്ള
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കേമോരദങ്ങള്  നനിരവ്വഹനിക്കുനതനികനമോ  കുടെനിഫവള്ളര  എതനിക്കുനതനികനമോ  ഫഫവദദ്യുതനി
എതനിക്കുനതനികനമോ സമോധൈദമമോകേമോത അവസ നനിലൈനനില്ക്കുകേയമോണബ്. അതുഫകേമോണബ്
എനനിക്കുള്ള  അഭദരത്ഥന,  ഒരു  പകതദകേ  പമോകക്കജുണമോക്കനി  ആ  വസ്സീടുകേളുഫടെ
ഫമയനിന്റെനന്സബ്  നടെപടെനികേള്  നടെത്തുകേയര  കറമോഡുകേള്,  കുടെനിഫവള്ളര,  ഫഫവദദ്യുതനി
എനനിവ എതനിക്കുനതനിനമോവശദമമോയ നടെപടെനികേള് സസ്വസ്സീകേരനിക്കുകേയര ഫചയണഫമനള്ളതമോണബ്.

റവനക്യൂവര  ഭവനനനിരമ്മമോണവര വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര,
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട കേരുനമോഗപ്പെള്ളനി എര.എല്.എ.  സബ്മനിഷനനിലൂഫടെ ഉനയനിച വസ്തുത
ശരനിയമോണബ്.   അവനിടെഫത സനിതനി വളഫര പയമോസകേരമമോണബ്. 2004-ഫലൈ സുനമോമനി
ദുരന്തതനില്  വസ്സീടുര  വസ്തുവകേകേളുര  നഷ്ടഫപ്പെട്ടവഫര  പുനരധൈനിവസനിപ്പെനിക്കുനതനിനമോയനി
രൂപര ഫകേമോടുതതമോണബ് സുനമോമനി പുനരധൈനിവമോസ പദതനി.  കകേരളതനിഫലൈ കേടെല്തസ്സീര
പകദശമുള്ള  ഒന്പതബ്  ജേനില്ലകേളനില്  സുനമോമനി  പുനരധൈനിവമോസ  പദതനി  പകേമോരര
ഭൂരനിപകര  വസ്സീടുകേളുഫടെയര  ഫമോറകേളുഫടെയര  നനിരമ്മമോണര  പൂരതനിയമോക്കനി
ഗുണകഭമോകമോക്കള്ക്കബ് ഫഫകേമമോറനിയനിടള്ളതമോണബ്. ടെനി കകേമോളനനികേളനില് പലൈയനിടെങ്ങളനിലര
കുടെനിഫവള്ളകമോമര,  ഫഡ്രയനികനജേബ്  സരവനിധൈമോനതനിഫലൈ കപമോരമോയ്മ,  ഫസപ്റനികേബ്  ടെമോങ്കബ്
കേവനിഫഞ്ഞെമോഴുകേല്,  മഴക്കമോലൈഫത ഫവള്ളഫക്കട്ടബ്  എനനിവ ഉണമോകുനഫവനര  അവ
സുനമോമനി  ഫെണ്ടുപകയമോഗനിചബ്  പരനിഹരനിക്കണഫമനര  ആവശദഫപ്പെട്ടബ്   നനികവദനങ്ങള്
ലൈഭനിക്കുനണബ്.  ഇതനില്  കുടെനിഫവള്ളകമോമര  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനി  ജേലൈ
അകതമോറനിറനിയമമോയനി കചരനബ് സസ്വസ്സീകേരനിചവരുനതമോയനി ബനഫപ്പെട്ട ജേനില്ലമോ കേളക്ടരമമോര
അറനിയനിചനിടണബ്.  സുനമോമനി  പുനരധൈനിവമോസ  പദതനി  ഒരു  തുടെരപദതനിയല്ല.  ആവശദമമോയ
അടെനിസമോന  സഉൗകേരദങ്ങഫളമോരുക്കനി  ഗുണകഭമോകമോക്കള്ക്കബ്  ഫഫകേമമോറനകതമോടുകൂടെനി
ഈ  പദതനിയഫടെ  പവരതനര  പൂരതനിയമോകകേണതമോണബ്.  തുടെരനണമോകുന
നവസ്സീകേരണ നനിരമ്മമോണ പവരതനങ്ങള്ക്കമോയനി  ബഡ്ജേറനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തുനനില്ല.
അതരര  പമോരപ്പെനിടെങ്ങളനിലര  ചുറപമോടുകേളനിലര  പനില്ക്കമോലൈതബ്  ആവശദമമോയനിവരുന
നവസ്സീകേരണ പവരതനങ്ങള് ഗുണകഭമോകമോക്കള്തഫന വഹനികക്കണതമോണബ്.  അനന്തകേമോലൈകതയബ്
അതരര സലൈങ്ങളനിഫലൈ അറകുറപ്പെണനികേള് സരക്കമോര നടെത്തുനതബ് ആശമോസദമല്ല.
അതമോതബ്  കകേമോളനനികേളനില്  ഗുണകഭമോക്തൃ  സമനിതനികേളുഫടെ  കനതൃതസ്വതനില്  തകദ്ദേശ
സസ്വയരഭരണ സമോപനങ്ങളുഫടെ  ധൈനസഹമോയകതമോടുകൂടെനികയമോ  അല്ലമോഫതകയമോ  ഫചയ
തസ്സീരക്കുന  കേമോരദര  പരനിഗണനിക്കഫപ്പെകടെണതമോണബ്.  മറ  പദതനികേള്  എഫന്തങ്കനിലര
ഉഫണങ്കനില് അതരര പദതനികേള്പകേമോരര അറകുറപ്പെണനികേള് നടെതമോന് കേഴനിയകമമോ
എനള്ള കേമോരദവര പരനികശമോധൈനിക്കമോവനതമോണബ്.  എനമോല് വസ്സീടെബ്  നനിരമ്മമോണവമമോയനി
ബനഫപ്പെട്ട സരഗതനികേളനില്  21-3-2013-ഫലൈ 1642/2013 നമ്പര സരക്കമോര ഉതരവബ്



സബ്മനിഷന് 285

പകേമോരമുള്ള  മമോനദണ്ഡങ്ങള്ക്കബ്  വനികധൈയമമോയനി  ഒനമോരഗഡു  വമോങ്ങനിയതനിനുകശഷര
ഫെണനിഫന്റെ  അപരദമോപതമൂലൈര  പുര  ഫമമോതര  പൂരതനിയമോക്കമോന്  കേഴനിയമോതവരക്കബ്
രണമോര  ഗഡു  ലൈഭനിചകേഴനിഞ്ഞെമോല്  വമോസകയമോഗദമമോയ  വസ്സീടെബ്  പൂരതനിയമോക്കമോന്
കേഴനിയഫമന എഗ്രനിഫമന്റെബ്  വയ്ക്കുന മുറയബ്  രണമോര  ഗഡുവമോയ ഒരു ലൈകര രൂപ കൂടെനി
നല്കുനതനിനബ്  22-6-2016 -ഫലൈ  സരക്കമോര  ഉതരവബ്  പകേമോരര  അനുമതനി
നല്കേനിയനിടണബ്.

8. ആറന്മുള സുരകമോക്രമസ്സീകേരണര

ശ്രസ്സീമതനി  വസ്സീണമോ  കജേമോരജബ്:  സര,  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസര  ആറന്മുളയനില്  വള്ളര
മറനിഞ്ഞുണമോയ ദുരന്തതനിഫന്റെ പശ്ചമോതലൈതനിലൈമോണബ് ഈ സബ്മനിഷന് ഉനയനിക്കുനതബ്.
ഞമോയറമോഴ്ച വള്ളസദദയബ് എതനിയ ഫചങ്ങന്നൂര കേസ്സീകഴ്ചരനികമല് പള്ളനികയമോടെര മറനിഞ്ഞെബ്
കേമോണമോതമോയ രണ്ടുകപരുഫടെ മൃതകദഹര ഇനഫലൈ അരദരമോത്രനിയനിലര ഇനബ് പുലൈരചയനിലമമോയനി
കേണ്ടുകേനിട്ടനിയനിടണബ്.  വളഫര  സുപധൈമോനമമോയ  ഒരു  കേമോരദര,  ഇതവണഫത
വള്ളസദദയബ് ഇതുവഫര രജേനിസര ഫചയനിടള്ളതബ്  450  പള്ളനികയമോടെങ്ങളമോണബ്.  ഇനനിയര
രജേനിസര ഫചയഫപ്പെടെമോര. അതമോയതബ് ഏതമോണബ് 30,000 കപര പമ്പയമോറനിലൂഫടെ ആറന്മുള
കകത്രക്കടെവനിഫലൈത്തുര.  കേഴനിഞ്ഞെ സസ്സീസണനില് ഏതമോണബ്  50,000 -നുര  60,000-നുര
ഇടെയബ്  ആളുകേള്  പമ്പയമോറനിലൂഫടെ  വള്ളസദദയമോയനി  ആറന്മുള  കകത്രക്കടെവനിഫലൈതനിയനിരുന.
സരക്കമോരനികന്റെതമോയനി  ഒരു  സുരകമോ  ക്രമസ്സീകേരണങ്ങളുര  അവനിഫടെയനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞെ
ദനിവസര  അപകേടെമുണമോയകപ്പെമോഴുര  ഫകേമോല്ലര,  ആലൈപ്പുഴ,  കകേമോട്ടയര,  എറണമോകുളര
എനനിവനിടെങ്ങളനില്നനിനള്ള മുങ്ങല് വനിദഗ്ദ്ധരുഫടെ ടെസ്സീമനിഫന്റെ കസവനര അഭദരത്ഥനിക്കുകേയര
അവര എത്തുകേയമമോണബ്  ഫചയതബ്.  അതുര നമോലര  അഞര  മണനിക്കൂര കേഴനിഞ്ഞെമോണബ്
എതനിയതബ്.  കനവനിയഫടെ ടെസ്സീഫമതനിയകപ്പെമോള് അരദരമോത്രനിയമോയനി.  പനികറദനിവസമമോണബ്
തനിരചനില്  തുടെങ്ങനിയതബ്.  ഇനഫലൈ  പള്ളനികയമോടെ  കസവമോസരഘതനിഫന്റെ  മുങ്ങല്
വനിദഗ്ദ്ധരമോണബ് ഈ മൃതകദഹങ്ങള് കഫമോട്ടബ് ഫചയ്യുനതമോയനി അരദരമോത്രനി പതനിഫനമോനരയ്ക്കുര
പുലൈരഫച  രണരയ്ക്കുര  കേഫണതനിയതബ്.  ഏതമോണബ്  80  ദനിവസര  നസ്സീണ്ടുനനില്ക്കുന
വള്ളസദദയമോണബ്  അവനിഫടെയള്ളതബ്.  പനിഫന ഉത്രട്ടമോതനി  ജേലൈകമളയണബ്.  ലൈകക്കണക്കനിനമോളുകേള്
വനകപമോകുന സലൈമമോണബ്.    അവനിഫടെ സരക്കമോരനിഫന്റെ സുരകമോ ക്രമസ്സീകേരണങ്ങള്
അടെനിയന്തരമമോയനി ഉണമോക്കണഫമനബ്  വനിനസ്സീതമമോയനി അഭദരത്ഥനിക്കുകേയമോണബ്.

മനി  .    ഫഡപക്യൂട്ടനി  സസ്സീക്കര:  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മന്ത്രനി  മറപടെനി  പറയനതനിനുമുന്പബ്,
മരണഫപ്പെട്ട  രണ്ടുകപരുര  ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.  ഫകേ.  രമോമചന്ദ്രന്  നമോയര  എര.എല്.എ.യഫടെ
നനികയമോജേകേമണ്ഡലൈതനില്ഫപ്പെട്ടവരമോണബ്.  അകദ്ദേഹവര  ഒരു  മനിനനിട്ടബ്  സരസമോരനിക്കമോന്
അവസരര നല്കേണഫമനമോവശദഫപ്പെട്ടനിടണബ്. അതബ് അനുവദനിക്കുകേയമോണബ്.



286 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 19, 2016

ശ്രസ്സീ  .    ഫകേ  .    ഫകേ  .    രമോമചന്ദ്രന് നമോയര:  സര,  എഫന്റെ നനികയമോജേകേ മണ്ഡലൈതനില്ഫപ്പെട്ട
ഫചങ്ങന്നൂര പട്ടണതനിഫലൈ  കേസ്സീകഴ്ചരനികമല് എന സലൈതമോണബ്  രണബ്  ഫചറപ്പെക്കമോര
ദമോരുണമമോയ അന്തദതനിനബ് വനികധൈയരമോയതബ്. അവരുഫടെ കുടുരബഫത സഹമോയനിക്കുനതനിനബ്
നടെപടെനി  സസ്വസ്സീകേരനിക്കണര.  പതബ്  ലൈകര  രൂപഫയങ്കനിലര  ആ  കുടുരബഫത
സഹമോയനിക്കുനതനിനബ്  അനുവദനിക്കണഫമനള്ള അഭദരത്ഥനയണബ്.  ആലൈപ്പുഴ ജേനില്ലയനില്
ഇനനി  അകങ്ങമോട്ടബ്  വള്ളരകേളനിയഫടെ  കേമോലൈമമോണബ്.  എനമോല്  യമോഫതമോരു  സുരകമോ
സരവനിധൈമോനവര അവനിഫടെയനില്ല.  സുരകനിതതസ്വര ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനമോയനി ഓകരമോ വള്ളരകേളനിഫയയര
കസമോട്ടബ്  ഫചയബ്  മുങ്ങല്  വനിദഗ്ദ്ധരുര  ഫഫലൈഫെബ്  ജേമോക്കറകേളുമടെക്കര  സുരകനിതതസ്വ
സരവനിധൈമോനര ഏരഫപ്പെടുത്തുനതനിനബ്  ജേനില്ലമോ  ഭരണകൂടെഫത ചുമതലൈഫപ്പെടുതണഫമന
കൂടെനി  അഭദരത്ഥനിക്കുകേയമോണബ്.  ലൈകക്കണക്കനിനബ് ശബരനിമലൈ തസ്സീരത്ഥമോടെകേര വരുന
ഫചങ്ങന്നൂരനിലര  ഇതുകപമോഫലൈ  അപകേടെസമോധൈദത  എല്ലമോ  വരഷവര  ഉള്ളതമോണബ്.
അതുഫകേമോണബ് ശബരനിമലൈ തസ്സീരത്ഥമോടെനവമമോയനി ബനഫപ്പെടര ആവശദമമോയ സുരകമോ
ക്രമസ്സീകേരണങ്ങള് ഉണമോകേണഫമനഭദരത്ഥനിക്കുന.

റവനക്യൂവര  ഭവനനനിരമ്മമോണവര വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര,
ബഹുമമോനദയമോയ ആറന്മുള എര.എല്.എ. ശ്രസ്സീമതനി വസ്സീണമോ കജേമോരജര  ബഹുമമോനദനമോയ
ഫചങ്ങന്നൂര എര.എല്.എ.  ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.  ഫകേ.  രമോമചന്ദ്രന് നമോയരുര ഇവനിഫടെ ഉനയനിച
വനിഷയഫത സരബനനിചബ് ഗവണഫമന്റെനിനബ് സമോധൈദമമോകുന കേമോരദങ്ങളമോണബ് പറയമോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതബ്.  പതനരതനിട്ടയനിഫലൈ ആറന്മുളയനില് പമ്പമോനദനിയനില്  17-7-2016-നബ്
ഉചകയമോടുകൂടെനി  പള്ളനികയമോടെര  മറനിഞ്ഞെബ്  രണ്ടുകപഫര  കേമോണമോതമോയനിരുന.  അവഫര
കേഫണത്തുനതനിനുള്ള തനിരചനില് പവരതനങ്ങള് ഉടെന്തഫന ആരരഭനിക്കുകേയണമോയനി.
കനവനി ഉള്ഫപ്പെഫടെയള്ള കസനകേളുഫടെ കസവനര  തനിരചനിലൈനിനമോയനി  പകയമോജേനഫപ്പെടുതനി.
കതമോട്ടപ്പുലൈകശരനിക്കര  ഭമോഗതബ്  എണപതനിലൈധൈനികേര ആളുകേള്  സഞരനിച  പള്ളനികയമോടെര
തനിരനിക്കമോന് ശ്രമനിക്കുകമ്പമോള് കേമോറടെനിചബ് മറനിഞ്ഞെമോണബ് അപകേടെര സരഭവനിചഫതനമോണബ്
റനികപ്പെമോരട്ടബ്. മറനിഞ്ഞെ പള്ളനികയമോടെതനില് നനിനബ് രകഫപ്പെട്ടവരുര രകഫപ്പെടുതനിയവരുര
പമ്പമോനദനിയഫടെ  ഇരു  കേരകേളനിലമമോയനി  നനിലൈയറപ്പെനിചതനിനമോല്  വള്ളതനിലള്ളവരുഫടെ
യഥമോരത്ഥ  കേണക്കബ്  കേഫണതനിയതബ്  ഫഫവകേനിയമോണബ്.  പള്ളനികയമോടെ  കസവമോസരഘര
അറനിയനിചതനുസരനിചമോണബ് രകമോ പവരതനങ്ങള് ആരരഭനിചതബ്. റവനക്യൂ, കപമോലൈസ്സീസബ്,
അഗനിശമനകസന എനസ്സീ വകുപ്പുകേളുഫടെ   കനതൃതസ്വതനില്  രകമോപവരതനങ്ങള്
നടെനവരനികേയമോയനിരുന.  18-7-2016  രമോവനിഫലൈ  മുതല്  കനവനിയര   തനിരചനിലൈനില്
പഫങ്കടുക്കുനണമോയനിരുന. 18-7-2016  രമോത്രനി പന്ത്രണബ് മണനികയമോഫടെ ഒരു മൃതകദഹവര
ഇനബ് ഫവളുപ്പെനിനബ്  രണബ്  മണനികയമോഫടെ  മഫറമോരു മൃതകദഹവര കേഫണതനിയനിടണബ്.  ദുരന്തര
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എന  നനിരവ്വചനതനില് മുങ്ങനിമരണര  വരുനതല്ല.  ആറന്മുളയനില്  സരക്കമോരനിഫന്റെ
സുരകമോ ക്രമസ്സീകേരണങ്ങള് ഒനരതഫനയനില്ലമോഫയനര പതനരതനിട്ട ജേനില്ലയനില് ഒരു
ഫഫഡവനിരഗബ്  ടെസ്സീര ആവശദമമോഫണനമമോണബ് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗര ആവശദഫപ്പെട്ടനിരനിക്കുനതബ്.
പതനരതനിട്ടയബ്  50 ലൈകര രൂപ 2013-2015 കേമോലൈഘട്ടതനില് ദുരന്ത ലൈഘൂകേരണതനിനമോയനി
നല്കേനിയനിടണബ്. ഈ തുകേയഫടെ വനിനനികയമോഗ സരട്ടനിഫെനിക്കറബ് ഇനനിയര നല്കേനിയനിട്ടനില്ല.
പൂരണവനിനനികയമോഗ  സരട്ടനിഫെനിക്കറബ്  ലൈഭദമമോയതനിനുകശഷര  പുതനിയ  ഫപമോകപ്പെമോസല്
നല്കുന മുറയബ് കൂടുതല് തുകേ അനുവദനിക്കമോവനതമോണബ്.  അകപ്പെമോള് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
അരഗര  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന  കേമോരദരകൂടെനി  പരനികശമോധൈനിചബ്  സമോധൈദമമോയ  കേമോരദങ്ങള്
ഫചയമോവനതമോണബ്.  അവനിഫടെനനിനബ്  പനിന്സനിപ്പെല്  ഫസക്രട്ടറനിക്കബ്  ജേനില്ലമോ  കേളക്ടര
അയചനിരനിക്കുന റനികപ്പെമോരട്ടനില്തഫന ഇതരഫമമോരു ടെസ്സീര  ഉണമോകകേണതനിഫന്റെ ആവശദത
ചൂണനിക്കമോണനിചനിടണബ്. അതനിഫന സരബനനിചബ് തുടെരനബ് ആകലൈമോചനിക്കമോവനതമോണബ്.

ബഹുമമോനദനമോയ  അരഗര  ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.  ഫകേ.  രമോമചന്ദ്രന്  നമോയര  ഇവനിഫടെ
ചൂണനിക്കമോണനിച നഷ്ടപരനിഹമോരര സരബനനിച വനിഷയതനില് ഇതനിനബ്  സമമോശസ്വമോസ
തുകേഫയന രസ്സീതനിയനില് നല്കേമോന് കേഴനിയന സരഖദഫയ സരബനനിചബ് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
മുഖദമന്ത്രനിയമമോയനി  ആകലൈമോചനിചബ്,  മുഖദമന്ത്രനിയഫടെ  ദുരനിതമോശസ്വമോസ  നനിധൈനിയനില്നനിനബ്
സഹമോയര നല്കേമോനമോയനിരനിക്കുര സമോധൈനിക്കുകേ.

9. തമോല്ക്കമോലൈനികേ ജേസ്സീവനക്കമോരുഫടെ കസവന-കവതന വദവസകേള്

ശ്രസ്സീ  .    കമമോന്സബ്  കജേമോസഫെബ്:   സര,   ജേലൈവനിഭവവകുപ്പെനില്  20-5-1983  മുതല്
എചബ്.ആര. സരവ്വസ്സീസനില് കജേമോലൈനി ഫചയവന 16-1-2013-ല് എസബ്.എല്.ആര. ആയനി
നനിയമനിക്കഫപ്പെട്ട  ഏതമോണബ്  900-കതമോളര  ആളുകേളുണബ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ
സമയതബ് മന്ത്രനിയമോയനിരുന ശ്രസ്സീ.  പനി.ഫജേ. കജേമോസഫെബ് സമോറര ധൈനകേമോരദ വകുപ്പുമന്ത്രനിഫയന
നനിലൈയനില്  ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.എര.  മമോണനി  സമോറര  മമോനുഷനികേ  പരനിഗണനകയമോഫടെ  ഇഉൗ
വനിഷയഫമടുക്കുകേയര  2013-ല് ഇവഫര എസബ്.എല്.ആര.   ആയനി നനിയമനിക്കുകേയര
ഫചയ.   ഇകപ്പെമോള്  അവര  ഫപന്ഷന്  പറകമ്പമോള്  മറബ്  ആനുകൂലൈദങ്ങഫളമോനമനില്ല.
സമോധൈമോരണക്കമോരമോയ,  32  വരഷതനിലൈധൈനികേര  സരവ്വസ്സീസബ്  ഫചയ  ഇവരക്കബ്  ഒരു
പരനിഗണന  ഫകേമോടുക്കുനതനിനുകവണനി  ആവശദഫപ്പെട്ടനിടള്ളതബ്  വരക്കര  കഗ്രഡബ്  II
ആക്കുകേ എനളളതമോണബ്.  ഇതുസരബനനിച ഒരു ഫെയല് ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ സജേസ്സീവ
പരനിഗണനയനിലൈമോണബ്.  സമമോന സസ്വഭമോവമുള്ള  മറ വകുപ്പുകേളനിഫലൈല്ലമോര ഇങ്ങഫനയള്ള
ആളുകേഫള വരക്കര കഗ്രഡബ്- II  ആക്കനിയനിടണബ്.  അധൈനികേര സമോമ്പതനികേ ബമോദദത
വരമോഫത,  ഇവരക്കബ്  സഹമോയര കേനിടന ഒരു കേമോരദഫമനളള നനിലൈയനില് ഗവണഫമന്റെബ്
ഇക്കമോരദര  പരനിഗണനിക്കണഫമനബ്  അഭദരത്ഥനിക്കുന.  900-കതമോളര  ആളുകേള്
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എസബ്.എല്.ആര.  ആയനി  നനിയമനിക്കഫപ്പെട്ടകപ്പെമോള്  സമോകങ്കതനികേ  കേമോരണങ്ങളമോല്
അതനില്  ഉള്ഫപ്പെടെമോഫത  വന  ഏതമോണബ്  100-ഓളര  ആളുകേളുണബ്.  ഗവണഫമന്റെബ്
നനിരകദ്ദേശനിചതനുസരനിചബ് പത്തുവരഷഫത സരവ്വസ്സീസുര  500  പവരതനി ദനിവസങ്ങളുര
അവരക്കുണമോയനിരുഫനങ്കനിലര സമോകങ്കതനികേമമോയ കേമോരണങ്ങളമോല് ഉള്ഫപ്പെടെമോഫത വന.
അതബ്  വസ്സീണ്ടുര  പരനികശമോധൈനിക്കുനതനിനബ്  ഗവണഫമന്റെബ്  നനിരകദ്ദേശര  ഫകേമോടുക്കുകേയര
അതനുസരനിചബ്  100-150  കപരുഫടെ ഫെയല് ഇകപ്പെമോള് ഗവണഫമന്റെനില് വനനിരനിക്കുകേയമമോണബ്.
മമോനുഷനികേ പരനിഗണനകയമോഫടെ  ഇഉൗ  പശ്നര  ഗവണഫമന്റെബ്  കേണക്കനിഫലൈടുക്കണഫമനബ്
അഭദരത്ഥനിക്കുന.  ജേലൈവനിഭവ വകുപ്പെനിഫന്റെ കേസ്സീഴനില് വരുന വമോട്ടര അകതമോറനിറനിയനില്
വനിവനിധൈ വനിഭമോഗങ്ങളനില്ഫപ്പെട്ടവഫര പമ്പബ് ഓപ്പെകററരമമോരമോയനി സനിരഫപ്പെടുതനിയകപ്പെമോള്
10  കപഫര   വനിടകപമോയനി,  അവര  ഫഫഹകക്കമോടെതനിയനില്  കപമോയനി,  കകേമോടെതനി  അതബ്
പരനിഗണനിക്കുവമോനുള്ള  നനിരകദ്ദേശര  ഫകേമോടുത്തു.  ഗവണഫമന്റെബ്  ഇഉൗ  പത്തുകപരുഫടെ
കേമോരദതനില് മമോനുഷനികേമമോയ പരനിഗണന തസ്സീരചയമോയര ഫകേമോടുകക്കണതമോണബ്.   ആ
കേമോരദതനിലര  ഗവണഫമന്റെബ്  തസ്സീരുമമോനഫമടുക്കുകമ്പമോള്  ഇഉൗ  കുടുരബങ്ങഫളക്കൂടെനി
സഹമോയനിക്കണഫമനബ് അഭദരത്ഥനിക്കുന.  

ജേലൈവനിഭവ വകുപ്പെനിഫന്റെ തഫന കേസ്സീഴനില് വരുന ഫഫഹകഡ്രമോളജേനി വനിഭമോഗതനില്
10  വരഷമമോയനി കജേമോലൈനി കനമോക്കുന ഒബ്സരവര,  ഒബ്സരവര അസനിസന്റെബ്  എനസ്സീ
വനിഭമോഗങ്ങളനില്ഫപ്പെടുനവരുര  പനിരനിചവനിടെല്  ഭസ്സീഷണനി  കനരനിടുനതമോയനി  ആശങ്ക
പകേടെനിപ്പെനിചനിടണബ്.  അവഫര  ഉപകയമോഗനിചമോണബ്  ഇഉൗ  കജേമോലൈനി  മുഴുവന്  ഫചയ
ഫകേമോണനിരനിക്കുനതബ്.  ഇവര  ഇഫല്ലങ്കനില്  കവഫറ  ആളുകേഫള  അവനിഫടെ  കജേമോലൈനിക്കബ്
ആവശദമമോയനിവരുര.  10  വരഷക്കമോലൈമമോയനി  നനില്ക്കുന  പമോവഫപ്പെട്ട  കുടുരബങ്ങളനില്ഫപ്പെട്ടവരുര
പരനിചയസമ്പനരമോയവരുമമോയ ഇവഫര ഒഴനിവമോക്കനി ഒരു പരനിചയവമനില്ലമോത പുതനിയ
ആളുകേഫള  പഠനിപ്പെനിചഫകേമോണ്ടുവരുനതനികനക്കമോളുര,  ആ  കജേമോലൈനി  എന്തമോയമോലര
തുടെകരണതമോയനി  വരുഫമനതനിനമോല്  അവഫര  നനിലൈനനിരതനി  കപമോകേമോന്  കേഴനിയന
സമോഹചരദമുണമോകേണര.  ഇതനില്  പമോരട്ടനികയമോ  മറ  വദതദമോസങ്ങകളമോ  ഒനമനില്ല.
എല്ലമോര  പമോവഫപ്പെട്ടവരമോയ  ആളുകേളമോണബ്,  അവഫര  സരരകനിക്കമോന്  കേഴനിയന
വനിധൈതനിലള്ള സമോഹചരദമുണമോകേണഫമനബ്  അഭദരത്ഥനിക്കുകേയമോണബ്.   ഉകദദമോഗസതലൈതനില്
ഫനഗറസ്സീവമോയ  അകപമോചമോണബ്   ഈ  ഫെയലൈനികന്മേല്  സസ്വസ്സീകേരനിക്കുകേ.  അതുഫകേമോണബ്
മമോനുഷനികേ പരനിഗണനകയമോഫടെ, കപമോസനിറസ്സീവമോയ ഒരു അകപമോകചമോടുകൂടെനി ബഹുമമോനദനമോയ
ശ്രസ്സീ.  മമോതക്യൂ ടെനി.  കതമോമസബ്  ഈ വനിഷയര  പരനിഗണനിക്കുകേയര  ബനഫപ്പെട്ട ഉനത
ഉകദദമോഗസഫര  പഫങ്കടുപ്പെനിചഫകേമോണബ്  ഒരു  കയമോഗര  വനിളനിചകചരക്കണഫമനബ്
അഭദരത്ഥനിക്കുകേയര ഫചയ്യുന.
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ജേലൈവനിഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    മമോതക്യൂ  ടെനി  .    കതമോമസബ്):  സര,  പകതദകേ
സസ്സീസണുകേളനില്  അതദമോവശദ  കജേമോലൈനികേള് ഫചയമോനമോണബ്  എചബ്.  ആര.,  സനി.എല്.ആര.
ഫതമോഴനിലൈമോളനികേഫള നനിയമനിക്കുനതബ്.  നനിശ്ചനിതമമോനദണ്ഡങ്ങള് പമോലൈനിചഫകേമോണബ്,  അവരുഫടെ
സസ്സീനനികയമോറനിറനികൂടെനി  കനമോക്കനിയമോണബ്  സനി.എല്.ആര.-ല്നനിനബ്  എസബ്.എല്.  ആര.
ആയനി അവഫര നനിയമനിക്കുകേ.  1990-ല് ഉണമോയ  ഉതരവബ് പകേമോരര ഓഫെബ് സസ്സീസണ
കേമോലൈതബ്  ഫറഗുലൈര  ഫതമോഴനിലൈമോളനികേള്  ഫചയ്യുന  എല്ലമോ  കജേമോലൈനികേളുര  ഇവര
ഫചകയണതമോയനിടണബ്.  ഇഉൗ വനിഭമോഗര ഫതമോഴനിലൈമോളനികേള്ക്കുകവണനി വകുപ്പെനില് പകതദകേ
തസ്തനികേകേഫളമോനര  ഇകനവഫര  സൃഷ്ടനിക്കഫപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  അതുഫകേമോണ്ടുതഫന  ഇവര
സരവ്വസ്സീസബ്  ചട്ടങ്ങളുഫടെ  കേസ്സീഴനില്വരുന  ജേസ്സീവനക്കമോരല്ല.  അവരക്കബ്  പകതദകേ
വദവസകേള് ഇകപ്പെമോള് നനിലൈവനിലൈനില്ല.  2012-ല് ഫപമോതുമരമോമതബ് വകുപ്പെനില് ഉണമോയ
ഉതരവബ്  പകേമോരര,  ഇങ്ങഫനയള്ള  ഫതമോഴനിലൈമോളനികേളുഫടെ  ദനിവസകവതനര  പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിചനിടണബ്.  ജേലൈവനിഭവവകുപ്പെനില് സമോഫെബ് ഇന്ഡകബ് തയമോറമോക്കനി, ഇഉൗ ലൈനിസനിനബ്
സരക്കമോര അരഗസ്സീകേമോരര കനടെനിയനിട്ടനില്ലമോതതനിനമോല് അതനിഫന്റെ ആനുകൂലൈദര ഇവരക്കബ്
ലൈഭനിക്കമോഫത  കപമോയനിടണബ്.  സമോഫെബ്  ഇന്ഡകബ്  അരഗസ്സീകേരനിക്കമോനുള്ള  നടെപടെനികേള്
ഫപമോതുമരമോമത്തു വകുപ്പെനില് തസ്വരനിതഗതനിയനില് നടെനവരനികേയമോണബ്. 2013-ഫലൈ  ഉതരവബ്
പകേമോരര  എസബ്.എല്.ആര.  ഫതമോഴനിലൈമോളനികേള് അവരുഫടെ കസവനര അവസമോനനിപ്പെനികക്കണ
പമോയര 58 വയഫസനബ് നനിജേഫപ്പെടുതനിയനിടണബ്. കജേമോലൈനി ഫചയ്യുന ദനിവസഫത ശമ്പളര
മമോത്രമമോണബ്  ഇവരക്കബ്  നല്കുനതബ്.  അവര  കേരമോര  അടെനിസമോനതനിലൈമോണബ്.
അതുഫകേമോണബ്  അവര  പമ്പബ്  ഓപ്പെകററര  ആഫണങ്കനിലര  അസനിസന്ഡബ്  ഒബ്സരവര
ആഫണങ്കനിലര  ഒബ്സര  ആഫണങ്കനിലര  ഇകപ്പെമോള്  അവഫര  സനിരഫപ്പെടുതമോന്
നനിയമതനില്  വദവസ  ഇഫല്ലനതമോണബ്  ഏറവര  വലൈനിയ  പരനിമനിതനി.   സമമോന
സസ്വഭമോവതനില്  കജേമോലൈനി  ഫചയ്യുന  മറ  വകുപ്പുകേളനിഫലൈ  ജേസ്സീവനക്കമോര  കൂടുതല്
സുരകനിതരമോഫണനബ്  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  അരഗര  ശ്രസ്സീ.  കമമോന്സബ്  കജേമോസഫെനിഫന്റെ
നനിരസ്സീകണര  സരക്കമോര  പകതദകേമമോയനി  പരനികശമോധൈനിക്കുനതമോണബ്.  മറ  വകുപ്പെനില്
സമമോന  ഫതമോഴനിലൈമോളനികേള്ക്കബ്  കേനിടന  ആനുകൂലൈദങ്ങള്  ഇവരക്കബ്  ഫകേമോടുക്കമോന്
കേഴനിയകമമോ  എനതബ്  പകതദകേര  പരനികശമോധൈനിക്കുനതമോണബ്.  അതനിനമോവശദമമോയ
ചരചകേള്  ഉകദദമോഗസതലൈതനില്  കയമോഗര  കൂടെനികയമോ,  അല്ലമോഫതകയമോ  നടെതനി
തസ്സീരചയമോയര ഫകേമോടുക്കമോന് കേഴനിയന എല്ലമോ മമോനുഷനികേ പരനിഗണനകേളുര ഫകേമോടുതബ്
നനിലൈവനിലൈനിരനിക്കുന  വദവസകേള്  പകേമോരര  ഫചയമോവന  എല്ലമോ  സഹമോയങ്ങളുര
നല്കുനതമോണബ്.  
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10. വനിദദമോഭദമോസ വമോയ്പ തനിരനിചടെവബ്

ശ്രസ്സീ  .   പനി  .   സനി  .   കജേമോരജേബ് :  സര,  വനിദദമോഭദമോസ വമോയ്പ  പഠനിക്കമോന്കവണനി എടുത്തു
കപമോയനി എനതനിഫന്റെ കപരനില് പസ്സീഡനിപ്പെനിക്കഫപ്പെടുന ആയനിരക്കണക്കനിനബ് വനിദദമോരത്ഥനികേള്ക്കുര
അവരുഫടെ മമോതമോപനിതമോക്കള്ക്കുര കവണനി ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ധൈനകേമോരദ വകുപ്പുമന്ത്രനിയഫടെ
ശ്രദ കണനിക്കമോന്കവണനിയമോണബ് ഞമോന് ഈ സബ്മനിഷന് ഉനയനിക്കുനതബ്.   കേമോരഷനികേ
വമോയ്പഫയടുതമോല് അതബ് കേരഷകേഫന്റെ കേയനില് കേനിടനണബ്,  തനിരനിചടെചനിഫല്ലങ്കനില് നസ്സീ
കമടെനിച  കേമോശമോണബ്  ഫകേമോടുക്കകണ  എനകചമോദനിക്കമോര.  ബമോങ്കനില്  നനിന കലൈമോഫണടുതമോല്
നമ്മുഫടെ  കേയനില്  പണര  വരുര.  അതബ്  തനിരനിചടെയമോതതനിനമോല്  കുടെനിശനികേയമോകുനതമോണബ്.
വനിദദമോഭദമോസ വമോയ്പയഫടെ  പകതദകേത  എന്തമോണബ്?  വനിദദമോഭദമോസ  വമോയ്പയബ്  അകപകനിചമോല്
പകുതനികയ അനുവദനിക്കമോറള. അനുവദനിചമോല്തഫന ആ ഫഫപസയനില് വനിദദമോരത്ഥനികയമോ
വനിദദമോരത്ഥനിയഫടെ മമോതമോപനിതമോക്കകളമോ ഫതമോടുനനില്ല,  കനഫര വനിദദമോഭദമോസ സമോപനതനികലൈക്കബ്
ആ  തുകേ  ഫചല്ലുകേയമോണബ്.  അതബ്  അടെചനിഫല്ലനപറഞ്ഞെബ്  പസ്സീഡനിപ്പെനിക്കുനതനിനബ്
കേണക്കുകവകണ? ഇനഫലൈ എസബ്.ബനി.ടെനി.-യഫടെ പകമയര വനകപ്പെമോള്  എനനിക്കബ് ആ
പകമയഫത  അനുകൂലൈനിക്കണഫമനബ്  ആഗ്രഹമുണമോയനിരുഫനങ്കനിലര  മനിണമോതനിരുനതനിഫന്റെ
കേമോരണര കലൈമോഫണടുത വനിദദമോരത്ഥനികേകളമോടുര മമോതമോപനിതമോക്കകളമോടുര ഏറവര വലൈനിയ
ക്രൂരത  പവരതനിക്കുനതബ്  എസബ്.ബനി.ടെനി.-യമോണബ്  എനതുഫകേമോണമോണബ്.  വളഫര
കമമോശമമോയ ഫപരുമമോറര.  ധൈനകേമോരദ വകുപ്പുമന്ത്രനികയമോടെബ് നന്ദനിയണബ്, 100 കകേമോടെനി രൂപ
അങ്ങബ്  മമോറനിവച.  എങ്ങഫന  സരരകനിക്കമോന്  കേഴനിയഫമനബ്  നമുക്കബ്  പരനികശമോധൈനിക്കകണ?
നമുക്കറനിയമോര 2015 മമോരചബ് 31-നുര 2016 മമോരചബ് 31-നുര മുന്പമോയനി വനിവനിധൈ ബമോങ്കുകേള്
നടെതനിയ  തസ്സീവ്രപവരതനങ്ങളുഫടെ  ഫെലൈമമോയനി  2012  വഫര  നല്കേനിയനിടള്ള
വനിദദമോഭദമോസ വമോയ്പയനില്  90  ശതമമോനവര തനിരനിചടെചകേഴനിഞ്ഞു.  അതബ് കേഴനിഞ്ഞെനിടര
2013  മമോരചബ്  31  വഫര ബമോങ്കനില്നനിനര നല്കേനിയനിടള്ളതുര,  കകേമോഴബ്  പൂരതസ്സീകേരനിചബ്
കജേമോലൈനി  ലൈഭനിക്കമോഫത  വനനിടള്ളതുമമോയ  വനിദദമോരത്ഥനികേളനില്നനിനബ്  ഇകപ്പെമോള്  തുകേ
തനിരനിചപനിടെനിക്കുനതനിനമോയനി വനിവനിധൈ ബമോങ്കുകേള് തനികേചര അനദമോയമമോയ മമോരഗ്ഗങ്ങള്
സസ്വസ്സീകേരനിചവരനികേയമോഫണനതമോണബ്  എഫന്റെ  സങ്കടെര.  ബമോങ്കുകേള്  സസ്വസ്സീകേരനിചവരുന
അനദമോയ  നടെപടെനികേളനില്  ഏറവര  പധൈമോനഫപ്പെട്ടതബ്  രകനിതമോക്കളുഫടെ  കപരനിലള്ള
വസ്തുക്കളനില് നടെപ്പെനിലൈമോക്കുന റവനക്യൂ റനിക്കവറനി നടെപടെനികേളമോണബ്.  ഇപകേമോരര റവനക്യൂ
റനിക്കവറനി  വരുന  രകനിതമോക്കള്ക്കബ്  തുടെരനബ്  വനികല്ലജേബ്  ഓഫെസ്സീസുകേളനില്നനിനബ്
കേരഫമമോടുക്കബ് രസസ്സീതബ് വമോങ്ങുനതനികനമോ, ഫഫകേവശമോവകേമോശ സരട്ടനിഫെനിക്കറബ് വമോങ്ങുനതനികനമോ,
ടെനി  ആധൈമോരങ്ങള്  ഏഫതങ്കനിലര  സഹകേരണ  ബമോങ്കനില്  പണയഫപ്പെടുതനി  കലൈമോണ
വമോങ്ങുനതനികനമോ  അനുവമോദമനില്ല.  അഫതല്ലമോര  തടെയഫപ്പെടുകേയമോണബ്.  വനിദദമോഭദമോസ
വമോയ്പയഫടെ  റവനക്യൂ  റനിക്കവറനി  നടെപടെനികേളനില്  ജേനില്ലമോ  കേളക്ടരമമോര  ഒപ്പെനിടെരുഫതനബ്
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ഉതരവ നല്കേനികയ മതനിയമോകൂ.  ആ ഉതരവനിലൂഫടെ വനിദദമോഭദമോസ വമോയ്പയനികന്മേലള്ള
റവനക്യൂ റനിക്കവറനി നടെപടെനികേള് പൂരണമമോയര ഒഴനിവമോക്കണഫമനബ് ഞമോന് ആവശദഫപ്പെടുകേയമോണബ്.
വനിദദമോഭദമോസ  വമോയ്പയനികന്മേലള്ള  റവനക്യൂ  റനിക്കവറനി  നടെപടെനികേളുര  ജേപനി  നടെപടെനികേളുര
നനിരതല്  ഫചയമോന്  ഇഉൗ  ഗവണഫമന്റെബ്  ഉതരവബ്  ഫകേമോടുക്കകണ?  യ.ഡനി.എഫെബ്.
ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ കേമോലൈതബ്  ഉതരവബ്  ഫകേമോടുത്തു.  ആ ഉതരവബ്  എങ്ങഫന പതനിഫെലൈനിച
എനതനികലൈക്കബ് ഞമോന് കേടെക്കുനനില്ല.  2012 മമോരചബ്  31 വഫര നല്കേനിയ വനിദദമോഭദമോസ
വമോയ്പകേള് എഴുതനിതള്ളനിയമോല് എന്തമോണബ്  കുഴപ്പെര?  മല്ലദയഫടെ  6000  കകേമോടെനി  രൂപ
എവനിഫടെകപ്പെമോയനി?  ബമോങ്കുകേമോര  കചമോദനിക്കുനനില്ലകല്ലമോ,  പമോവഫപ്പെട്ട  കുഞ്ഞുങ്ങള്  പഠനിച
പമോസമോയനി  കജേമോലൈനി  കേനിട്ടമോഫത,  ശമ്പളര  കേനിട്ടമോഫത  അവര  എങ്ങഫന  ഇഉൗ  പണര
തനിരനിചടെയ്ക്കുര?  അതനിഫനപ്പെറനി  സരസമോരനിക്കമോന് ഇവനിഫടെ  ആളനില്ല.  എഫന്തമോരു മരദമോദകകേടെമോണബ്
കേമോണനിയ്ക്കുനതബ്. ജേനങ്ങഫള കുതനിപ്പെനിഴനിയകേയമോണബ്. അമ്മയഫടെ ഫകേടതമോലൈനി പറനിക്കുന
ഗുണമോ സരഘങ്ങള്,  റനിലൈയന്സബ് കേമ്പനനി ഗുണകേളുമമോയനി ഇറങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയമോണബ്.
എനനിക്കബ്  ഒരു  വനിദദമോഭദമോസ  വമോയ്പയമനില്ല.  ഇതബ്  എഫന്റെ  സസ്വന്തര  കേമോരദമല്ല.
കകേരളതനിഫലൈ  ബഹുഭൂരനിപകര  പമോവഫപ്പെട്ട  മമോതമോപനിതമോക്കളുഫടെ  കവദനനിക്കുന
അനുഭവമമോണബ്  ഞമോന്  ഈ  സഭയനില്  പറയനതബ്.  തമനിഴമോടെബ്  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ
വനിദദമോഭദമോസനയര  മമോതൃകേയമോക്കമോന്  എന്തുഫകേമോണബ്  കഡമോ.  ടെനി.എര.  കതമോമസബ്
ഐസക്കനിനബ് കേഴനിയനനില്ല.  വനിദദമോഭദമോസ വമോയ്പഫയടുത രകനിതമോക്കളുഫടെ പക്കല്നനിനര
ബമോങ്കുകേള് സസ്വസ്സീകേരനിചനിടളള ആധൈമോരങ്ങള്, സസ്വരണപ്പെണയ ഉരുപ്പെടെനികേള്, ഫചക്കുകേള്
ഇവ തനിരനിഫകേ  നല്കുനതനിനബ്  സരക്കമോര  നടെപടെനി  സസ്വസ്സീകേരനിക്കണര.   വനിദദമോഭദമോസ
വമോയ്പഫയടുത  രകനിതമോക്കള്ക്കബ്  ലൈഭനിക്കുന  ഫപന്ഷന്,  ഫതമോഴനിലറപ്പെബ്  കവതനര
ഇവയനില്നനിനര  ബമോങ്കുകേള്  തുകേ  ഇഉൗടെമോക്കുന  നടെപടെനിയനികലൈക്കബ്  കപമോകുകേയമോണബ്.
ഇതബ്  അവസമോനനിപ്പെനികക്കകണ?  ഒനമോകലൈമോചനിച  കനമോക്കണര.  റനിസരവബ്  ബമോങ്കുര,
ഫസന്ടല് ഗവണഫമന്റുര നല്കുന നനിരകദ്ദേശങ്ങള് ബമോങ്കുകേള് പമോലൈനിക്കുനനില്ല,  ഇതബ്
സമ്മതനിക്കമോന്  പറകേയനില്ല,  വനിദദമോഭദമോസ  വമോയ്പഫയടുതവരുഫടെ  പശ്നങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുര  പരനിഹമോരമമോരഗ്ഗര  നനിരകദ്ദേശനിക്കമോനുര  കേരഷകേ  കേടെമോശസ്വമോസ
കേമ്മസ്സീഷന് മമോതൃകേയനില് വനിദദമോഭദമോസ വമോയ്പമോ ആശസ്വമോസ കേമ്മസ്സീഷന് രൂപസ്സീകേരനിക്കണര.
അങ്ങബ്  100  കകേമോടെനി  രൂപ  മമോറനിവചതനില്   നന്ദനിയണബ്.   കകേരളതനിഫലൈ  ജേനങ്ങള്
അങ്ങഫയ  ബഹുമമോനനിക്കുര.  ആ  100  കകേമോടെനി  രൂപ  ഉപകയമോഗനിചഫകേമോണബ്
എഴുതനിതള്ളമോന് പറനതബ് എഴുതനിതളളണര.  അതുകപമോഫലൈതഫന റവനക്യൂ റനിക്കവറനി
നടെപടെനികേള്  മുഴുവന്  കസ  ഫചയമോനുള്ള  ഉതരവബ്  ശ്രസ്സീ.  പനിണറമോയനി  ഗവണഫമന്റെബ്
ഫകേമോടുക്കണര.  അങ്ങഫന   വനിദദമോഭദമോസ  ഫലൈമോഫണടുത  പമോവഫപ്പെട്ട  വനിദദമോരത്ഥനികേകളയര
അവരുഫടെ  മമോതമോപനിതമോക്കകളയര  സരരകനിക്കമോനുള്ള  ശകമമോയ  നടെപടെനികേള്  ഇഉൗ
ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ ഭമോഗത്തുനനിനര ഉണമോകേണര എനബ് ഞമോന് അഭദരത്ഥനിക്കുകേയമോണബ്.
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ധൈനകേമോരദവര കേയറര വകുപ്പുമന്ത്രനി (കഡമോ  .   ടെനി  .   എര  .   കതമോമസബ് ഫഎസകേബ്): സര,
കകേരളതനിഫലൈ പതനിനമോയനിരക്കണക്കനിനബ് കുടുരബങ്ങഫള അലൈടന വളഫര ഗഉൗരവമുള്ള
പശ്നമമോണബ്  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗര  പനി.  സനി.  കജേമോരജേബ്  സഭയനില് സബ്മനിഷനമോയനി
ഫകേമോണ്ടുവനനിടള്ളതബ്. വനിദദമോഭദമോസ വമോയ്പഫയനപറയനതബ് ഇകപ്പെമോള് കലൈമോകേഫമമ്പമോടുര
അരഗസ്സീകേരനിക്കുന ഒരു രസ്സീതനിയമോണബ്.  പകക പമോശ്ചമോതദരമോജേദങ്ങളുര നമ്മുഫടെ രമോജേദവര
തമ്മനിലള്ള വദതദമോസര,  അവനിഫടെ വമോയ്പഫയടുതബ് പഠനിചകേഴനിഞ്ഞെമോല് ഒകനമോ രകണമോ
വരഷതനിനുള്ളനില്  കജേമോലൈനികേനിടര.  പലൈകപ്പെമോഴുര  കുട്ടനികേള്  ഗ്രമോഡദ്യുകവഷന് കേഴനിഞ്ഞെമോല്
ഒനരണ്ടു വരഷര പണനിഫയടുതബ് വമോയ്പ  തനിരനിചടെചനിട്ടമോണബ്  കപമോസബ്  ഗ്രമോഡദ്യുകവഷനബ്
കപമോകുനതബ്. പകക ഇവനിടെഫത പകതദകേത,  പതനിനഞബ് വരഷര മുമ്പബ് 10-ാം കമോസബ്
പമോസമോയ  ഒരമോള്ക്കബ്  ഒരു  കജേമോലൈനികേനിട്ടണഫമങ്കനില്  പതനിനഞബ്  വരഷരവഫരയര
പസ്സീഡനിഗ്രനി കേഴനിഞ്ഞെ ആളമോഫണങ്കനില് പതനിനമോലൈബ് വരഷവര ഡനിഗ്രനി കേഴനിഞ്ഞെ ഒരമോള്ക്കബ്
എകട്ടമോ  ഒന്പകതമോ  വരഷരവഫരയര  കേമോതനിരനിക്കണമമോയനിരുന.  ഫപമോഫെഷണല്
കകേമോഴബ്  പമോസമോയവരക്കബ്  അനബ്  ഒരു  വരഷതനിനുള്ളനില്  കജേമോലൈനി  കേനിടന  സനിതനി
വനികശഷമുണമോയനിരുന.  ഇനനികപ്പെമോള് ഇഉൗ ഫവയനിറനിരഗബ്  പസ്സീരസ്സീഡബ്  വരദനിചനിരനിക്കമോനമോണബ്
സമോദദത.  അതനിനമോല് വനിദദമോഭദമോസര കേഴനിഞ്ഞെബ് പണര തനിരനിചടെയമോനുള്ള വരുമമോനര,
വനിദദമോഭദമോസതനിലൂഫടെ കനടെനിയ കജേമോലൈനിയനില്നനിനര കേനിടനനിഫല്ലനതമോണബ് ഇവനിടെഫത
പതനിസനനിയഫടെ അടെനിസമോനര.  നമ്മളനിവനിഫടെ സസ്വസ്സീകേരനിചനിടള്ള നടെപടെനികേളനില് ഒനബ്,
2015-ല്  എസബ്.ബനി.ടെനി.  ഫചയതനിഫനതനിരമോയനി  കകേരള  നനിയമസഭ  ഒരു  പകമയര
പമോസമോക്കനി  കകേന്ദ്ര  സരക്കമോരനിനബ്  അയചഫകേമോടുത്തു.  എനമോല്  ഇതബ്  റനിസരവബ്
ബമോങ്കനിഫന്റെ  അരഗസ്സീകേമോരകതമോഫടെ  നടെക്കുന  പരനിപമോടെനിയമോഫണനര  ബമോങ്കനിഫന്റെ
ഫഫദനരദനിന  പവരതനതനിഫന്റെ  ഭമോഗമമോയനിടള്ളതമോഫണനര  അതനിനമോല്  കകേന്ദ്ര
സരക്കമോര ഇടെഫപടെനിഫല്ലനമുള്ള ഒഉൗപചമോരനികേമമോയ മറപടെനി കകേന്ദ്ര സരക്കമോര കകേരള
സരക്കമോരനിനബ് അയചതരനികേയമോണബ് ഫചയതബ്.  അതനിനുകശഷര നമ്മള്  മുന്കേഫയടുതബ്
ഒരു  നടെപടെനി  സസ്വസ്സീകേരനിചനിരുന.  2004  മുതല്  2009  വഫരയള്ള  കേമോലൈഘട്ടതനില്
വനിദദമോഭദമോസ  വമോയ്പഫയടുക്കുകേയര  വനിദദമോഭദമോസഫതത്തുടെരനബ്  കജേമോലൈനി  ലൈഭനിക്കമോതതുമമോയ
ബനി.പനി.എല്.  വനിഭമോഗതനില്ഫപ്പെട്ട  വനിദദമോരത്ഥനികേളുഫടെ  വനിദദമോഭദമോസ  കേമോലൈഫത
പലൈനിശബമോധൈദത  സരസമോന  സരക്കമോര  ഏഫറടുക്കുനതമോഫണനബ്  2012-2013-ഫലൈ
ബഡ്ജേറബ്  പസരഗതനില്  പഖദമോപനിക്കുകേയണമോയനി.  അതനിഫന്റെയടെനിസമോനതനില്
വനിവനിധൈ സരക്കമോര ഉതരവകേളനിലൈമോയനി  10-4-2016  വഫര ബനി.പനി.എല്.  വനിഭമോഗതനില്
ഫപട്ടവരുഫടെ  വനിദദമോഭദമോസ  വമോയ്പകേളനികന്മേലള്ള  റവനക്യൂ  റനിക്കവറനി  നടെപടെനികേള്
മരവനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള കമമോറകട്ടമോറനിയര സരക്കമോര നടെപ്പെമോക്കുകേയണമോയനി.  ഇതനിനമോയനി
വനിവനിധൈ  ജേനില്ലമോ  കേളക്ടരമമോരനില്നനിനര  ലൈഭദമമോയ  ഫപകപ്പെമോസലകേള്ക്കബ്  ഫെണബ്
അനുവദനിചബ് സരക്കമോര ഉതരവമോയനിടണബ്.  ഇതുകൂടെമോഫത കകേന്ദ്ര സരക്കമോരുര  നടെപടെനി
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സസ്വസ്സീകേരനിക്കുകേയണമോയനി.  2014-2015-ഫലൈ  കകേന്ദ്ര  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  ബഡ്ജേറബ്
പസരഗതനിഫലൈ പഖദമോപനപകേമോരര  1-4-2009  വഫര വനിദദമോഭദമോസ വമോയ്പഫയടുത
നമോലൈരലൈകര  രൂപ  വഫര  വമോരഷനികേ  കുടുരബവരുമമോനമുള്ളവരുഫടെ  31-12-2013
വഫരയള്ള വമോയ്പമോകുടെനിശനികേയഫടെ പലൈനിശ ഏഫറടുക്കുനതനിനുള്ള ഒരു പുതനിയ പദതനി
ആവനിഷ്കരനിച.  ഇപകേമോരര  കകേന്ദ്രസരക്കമോരനിഫന്റെ പലൈനിശ സബ്സനിഡനിക്കബ്  അകപകനിചവരുഫടെ
വനിദദമോഭദമോസ  വമോയ്പകേളനികന്മേലള്ള  റവനക്യൂ  റനിക്കവറനി  നടെപടെനികേള്  മരവനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള
ഫമമോറകട്ടമോറനിയര ഏറവഫമമോടുവനില്  8-12-2015  മുതല്  31-5-2016  വഫര ദസ്സീരഘനിപ്പെനിചബ്
നല്കേനിയനിരുന. ഇതമോണബ് ഇകപ്പെമോള് ഗവണഫമന്റെബ് സസ്വസ്സീകേരനിചനിടള്ള രണബ് പധൈമോനഫപ്പെട്ട
നടെപടെനികേള്.  ഇകപ്പെമോഴഫത സനിതനിവനികശഷര സരക്കമോരനിഫന്റെ കേയനികലൈമോ ഫപമോതുമണ്ഡലൈതനികലൈമോ
ആരഫക്കമോഫക്കയമോണബ് വമോയ്പ,  എത്ര രൂപ ഫമമോതര വമോയ്പമോത്തുകേയണബ്,  ഏഫതമോഫക്ക
ബമോങ്കുകേളനിലൈമോണബ്  എനതനിഫനക്കുറനിചബ്  ഒരു  ധൈമോരണയമനില്ല.  അതുഫകേമോണബ്
അടെനിയന്തരമമോയനി  ബമോകങ്കഴബ്  ഫലൈവല്  കേമ്മനിറനിയഫടെ  കയമോഗര  വനിളനിക്കുകേയര  ആ
കയമോഗതനില് ഇതനിഫന്റെ വലൈനിപ്പെഫമത്രയമോഫണനബ് പരനികശമോധൈനിക്കുകേയര ഫചയ്യുര.   കസറബ്
ബമോങ്കബ്  ഓഫെബ്  ടമോവന്കൂറനിഫന്റെ  മമോകനജേരുമമോയനി  സരസമോരനിചകപ്പെമോള്  ഏതമോണബ്
പതനിനമോയനിരര കകേമോടെനി രൂപ കകേരളതനില് ഒഉൗട്ടബ്സമോന്റെനിരഗമോയനിടഫണനമോണബ് അറനിയവമോന്
കേഴനിഞ്ഞെതബ്.  നനിജേസനിതനി കൃതദമമോയനി പരനികശമോധൈനിക്കമോര.  അതനിനുകശഷര അവരുഫടെ
മുനനില്  വയമോന്കപമോകുന  നനിരകദ്ദേശമനിതമോണബ്.  ഒനബ്,  കജേമോലൈനി  കേനിടനതുവഫര
വമോയ്പമോതനിരനിചടെവനിനബ്  നനിരബനനിക്കുകേകയമോ  അതനിഫന്റെ  കമല്നടെപടെനികയമോ  ഒനര
ഉണമോകുവമോന് പമോടെനില്ല.  പലൈകപ്പെമോഴുര അവരക്കബ് കേനിടന കജേമോലൈനി  കഗ്ര  കജേമോലൈനികേളമോയനിരനിക്കുര.
കനഴനിരഗബ് പമോസമോയ ഒരമോള്ക്കബ് വനികദശകതമോ  സരക്കമോര കജേമോലൈനികയമോ കേനിടനഫവങ്കനില്
അയമോള്ക്കബ്  വമോയ്പ  തനിരനിചടെയമോന്  കേഴനിയര.  പകക  ഇവനിടെഫത  ഒരു  സസ്വകേമോരദ
ആശുപത്രനിയനില്  കജേമോലൈനി  ലൈഭനിക്കുന  ഒരു  ഉകദദമോഗമോരത്ഥനിക്കമോഫണങ്കനില്  കേനിടന
ശമ്പളരവചബ്  എങ്ങഫന വമോയ്പ  തനിരനിചടെയമോന് കേഴനിയര?  അങ്ങഫനകേനിടന ശമ്പളതനിഫന്റെ
ഒരു പകതമോ ഇരുപകതമോ ശതമമോനതനിനബ് അപ്പുറകതയബ് തനിരനിചടെവനിനബ് നനിരബനനിക്കമോന്
പമോടെനില്ല.  അതനിനബ്  സനദമമോഫണങ്കനില് ഇഉൗ കേമോലൈയളവനില് അവരുഫടെ പലൈനിശയഫടെ
ബമോധൈദതയബ് സരക്കമോരനില്നനിനര ധൈനസഹമോയര നല്കുനതനിനമോയനി 100 കകേമോടെനി രൂപ
മമോറനിവചനിരനിക്കുന.  അതുസരബനനിചബ്  ഒരു സ്കസ്സീമുണമോക്കണഫമന കേമോരദര  ബമോങ്കുകേകളമോടെബ്
സരസമോരനിക്കമോനനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  അതനിഫന്റെയടെനിസമോനതനില്  ഫമമോറകട്ടമോറനിയര
ദസ്സീരഘനിപ്പെനിക്കുനതടെക്കമുള്ള നടെപടെനികേള് സസ്വസ്സീകേരനിക്കമോന് കേഴനിയര.  ബമോങ്കബ് വമോയ്പകേള്
എഴുതനിതള്ളമോന് കേഴനിയനില്ല.  ഇങ്ങഫനയള്ള നടെപടെനികേകള സരക്കമോറനിനബ്   സസ്വസ്സീകേരനിക്കമോന്
കേഴനിയ.  ശ്രസ്സീ.  പനി.  സനി.  കജേമോരജേബ്  ഇവനിഫടെ  അവതരനിപ്പെനിച  സബ്മനിഷന്  വളഫര
ഗഉൗരവകതമോഫടെയമോണബ് സരക്കമോര കേമോണുനതബ്.  ഏറവര മുന്തനിയ പരനിഗണന നല്കേനി
അടുതമമോസരതഫന ഇതനിഫന്റെ കമല്നടെപടെനികേള് സസ്വസ്സീകേരനിക്കുര.  
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11. ജേമോതനി സരട്ടനിഫെനിക്കറബ്

ശ്രസ്സീ  .   സനി  .   ഫകേ  .   ശശസ്സീന്ദ്രന് :  സര, പട്ടനികേജേമോതനി പട്ടനിവരഗ്ഗ ജേന വനിഭമോഗങ്ങള്ക്കബ്
ജേമോതനി  സരട്ടനിഫെനിക്കറബ്  കേനിടനതനിനുള്ള തടെസങ്ങള് ലൈഘൂകേരനിക്കുനതനിനുര സരട്ടനിഫെനിക്കറബ്
ലൈഭനിചവരക്കുകപമോലര  വനിദദമോഭദമോസ  ആനുകൂലൈദങ്ങള്  ഉള്ഫപ്പെഫടെ  നനികഷധൈനിക്കുനതുമമോയനി
ബനഫപ്പെട്ട കേമോരദങ്ങളമോണബ് സഭയഫടെ ശ്രദയനില് ഫകേമോണ്ടുവരുനതബ്.   കകേരളതനിഫലൈ
എല്ലമോ  ജേനില്ലകേളനില്നനിനര  ആനമോപകദശബ്,  തമനിഴമോടെബ്,  കേരണമോടെകേ  തുടെങ്ങനിയ
സരസമോനങ്ങളനില്നനിനര  തമോമസനിക്കുനവരമോണബ്  വയനമോട്ടനില്  പട്ടനികേജേമോതനി
ജേനവനിഭമോഗങ്ങളനിഫലൈ മഹമോ  ഭൂരനിപകവര.  ഇവരക്കബ്  സരട്ടനിഫെനിക്കറബ്  കേനിട്ടമോന്  ജേന്മ
സലൈത്തുനനിനര കരഖകേള് ഹമോജേരമോകക്കണതമോയനിടണബ്.  കുടെനികയറനിയ കേമോലൈഘട്ടതനി
ലണമോയനിരുന  തലൈമുറകേഫളല്ലമോര  മരനിചകപമോയനി.   ഇകപ്പെമോള്  ജേസ്സീവനിചനിരനിക്കുനവരക്കബ്
മമോതമോപനിതമോക്കളുഫടെ ജേന്മസലൈവമമോയനി യമോഫതമോരു ബനവമനില്ല,  കരഖകേള് കേനിട്ടമോന്
പയമോസവമമോണബ്.  അതനിനമോല് ഇഉൗ പശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കമോന് കേഴനിയണര.  1950-ല്
ആണബ് ഒരു പസനിഡന്ഷദല് ഓരഡര ഇതു സരബനനിചബ് പുറതനിറക്കനിയതബ്.  1950-നു
കശഷര കുടെനികയറനിപ്പെമോരതവരക്കബ് സരട്ടനിഫെനിക്കറബ് ലൈഭനിക്കുഫമങ്കനില്കപമോലര യമോഫതമോരു
വനിധൈ  ആനുകൂലൈദങ്ങളുര  ലൈഭനിക്കുനനില്ല.  കേല്പ്പെറ  നനികയമോജേകേമണ്ഡലൈതനില്  256
ആദനികേരണമോടെകേ കുടുരബങ്ങളുര  354  ബമോക്കനിടെ   കുടുരബങ്ങളുര കതമോട്ടര കമഖലൈയനില്
കജേമോലൈനി  ഫചയ്യുനണബ്.  ആദനികേരണമോടെകേ കേരണമോടെകേതനില്നനിനബ്  കുടെനികയറനിപ്പെമോരതവരുര
ബമോക്കനിടെ  വനിഭമോഗര  കേമോസരകഗമോഡ്നനിനര  മരഗലൈമോപുരത്തുനനിനര  വനവരുമമോണബ്.
ഇവരഫക്കമോനര  കരഖകേള്  ഹമോജേരമോക്കമോന്  കേഴനിയനനില്ല.   ജേമോതനി  സരട്ടനിഫെനിക്കറബ്
ലൈഭനിക്കമോതതനിഫന്റെ  ഫെലൈമമോയനി  ഉനത  വനിദദമോഭദമോസതനിനബ്  സസ്സീറബ്  കേനിടനനിഫല്ലനതുള്ഫപ്പെഫടെ
നനിരവധൈനി  പരമോതനികേള്  അവനിടെഫത  എര.എല്.എ.  എന  നനിലൈയബ്  എനനിക്കബ്
ലൈഭനിക്കുനണബ്. അതനില് ഒരു പരമോതനി സബ്മനിഷനനിലൂഫടെ ശ്രദയനില്ഫപ്പെടുതനിയനിടണബ്.
1979-ലര  1986-ലര  കകേരള  ഗവണഫമന്റെബ്  രണബ്  ഉതരവകേള്  ഇതുസരബനനിചബ്
ഇറക്കനിയനിടണബ്. അതനിഫലൈല്ലമോര അവദകത തുടെരുകേയമോണബ്. അതുഫകേമോണബ് കേനിരതമോഡ്സനിഫന
ഫകേമോണബ്   പഠനര  നടെതനി  കുടെനികയറക്കമോലൈര  പരനിഗണനിക്കമോഫത  ആനുകൂലൈദങ്ങള്
ലൈഭദമമോക്കണഫമനര ഉനത വനിദദമോഭദമോസതനിനബ് നനിരവധൈനി പട്ടനികേജേമോതനി  വനിദദമോരത്ഥനികേള്
ഇകപ്പെമോള്  പയമോസഫപ്പെടുനതനിനമോല്  തടെസങ്ങള്  ഒഴനിവമോക്കനി  ജേമോതനി  സരട്ടനിഫെനിക്കറബ്
ലൈഭദമമോക്കമോന് അടെനിയന്തരപമോധൈമോനദകതമോഫടെ ഇടെഫപടെണഫമനമമോണബ്  ഇഉൗ സബ്മനിഷനനിലൂഫടെ
ഉനയനിക്കുനതബ്.  

പട്ടനികേജേമോതനി-പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികനമോക്കസമുദമോയകകമവര  നനിയമവര  സമോരസ്കമോരനികേവര
പമോരലൈഫമന്റെറനികേമോരദവര വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .   എ  .   ഫകേ  .   ബമോലൈന്) : സര, ശ്രസ്സീ. സനി. ഫകേ.
ശശസ്സീന്ദ്രന്  ഉനയനിച  പശ്നര  വളഫര  പധൈമോനഫപ്പെട്ടതുര  വളഫര  സങ്കസ്സീരണവമമോയ
കേമോരദമമോണബ്.  ഇതുവഫര  പരനിഹരനിക്കമോന്  കേഴനിയമോത  കുഫറ  പശ്നങ്ങള്  ഇതനിഫന്റെ
ഭമോഗമമോയനിടണബ്.  സരസമോനതബ് കുടെനികയറനി തമോമസനിക്കുന പട്ടനികേജേമോതനി പട്ടനികേവരഗ്ഗ
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വനിഭമോഗക്കമോരക്കബ്  സമുദമോയ സമോകദപത്രര നല്കുനതുസരബനനിചബ്  12-2-1986-ഫലൈ
സരക്കമോര  ഉതരവപകേമോരര  മമോരഗ്ഗനനിരകദ്ദേശങ്ങള്  പുറഫപ്പെടുവനിചനിടണബ്.  വനിവനിധൈ
സരസമോനങ്ങളനില് കുടെനികയറനി  തമോമസനിക്കുനവരക്കബ്  സമുദമോയ സമോകദപത്രര നല്കുന
കേമോരദതനില്  കകേന്ദ്രസരക്കമോര  നല്കേനിയനിടള്ള  നനിരകദ്ദേശങ്ങളുഫടെ  അടെനിസമോനതനിലൈമോണബ്
സരസമോന  സരക്കമോര  12-2-1986-ഫലൈ  ഉതരവബ്  പുറഫപ്പെടുവനിചനിടള്ളതബ്.  ഇഉൗ
ഉതരവനിഫലൈ  വദവസകേള്  പകേമോരര  1950-ഫലൈ  പസനിഡന്ഷദല്  ഉതരവബ്
നനിലൈവനില് വരുനതനിനുമുമ്പബ്  ഇഉൗ സരസമോനതബ് സനിര തമോമസമമോക്കുകേയര അവര
മുമ്പബ് തമോമസനിചനിരുന സരസമോനതനിഫലൈ പട്ടനികേജേമോതനി/പട്ടനികേവരഗ്ഗ ലൈനിസനില് അവരുഫടെ
ജേമോതനി/സമുദമോയര  ഉള്ഫപ്പെടുകേയര  അകത  ജേമോതനി/സമുദമോയര  കകേരള  സരസമോനഫത
പട്ടനികേജേമോതനി/  പട്ടനികേവരഗ്ഗ ലൈനിസനിലര  ഉള്ഫപ്പെടുകേയര ഫചയമോല്  മമോത്രകമ അവരക്കബ്
പട്ടനികേജേമോതനി/പട്ടനികേവരഗ്ഗ സമുദമോയ സരട്ടനിഫെനിക്കറബ് ലൈഭനിക്കുകേയള്ളൂ. മറബ് സരസമോനങ്ങളനില്
നനിനര  പലൈവനിധൈ  കജേമോലൈനികേള്ക്കമോയനി  1950-നുമുമ്പുതഫന കുടെനികയറനിപ്പെമോരതവരക്കബ്
1950-നുമുമ്പബ്  അവര  ഇവനിഫടെ  സനിരതമോമസമമോക്കനിയതനിഫന്റെ  കരഖകേളുര  സസ്വന്തര
സരസമോനതബ് തമോമസനിചതനിഫന്റെ കരഖകേളുര ഇല്ലമോഫത വനതുഫകേമോണബ് ഇവനിഫടെ ജേമോതനി
സരട്ടനിഫെനിറബ്  ലൈഭനിക്കുനതനില്  ഫതളനിവകേള്  നല്കുനതനിഫലൈ  ബുദനിമുട്ടബ്  കനരനിടുന
കേമോരദര വകുപ്പെനിഫന്റെ ശ്രദയനില്ഫപ്പെട്ടനിടണബ്.  അതരര വനിഭമോഗങ്ങളുഫടെ പരമോതനി വരുന
സമയങ്ങളനില്  കേനിരതമോഡ്സബ്  മുകഖന  നരവരശശമോസ്ത്രപരമമോയ  ഫതളനിവകേള്
കശഖരനിചബ്  പശ്നര  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടെപടെനികേളമോണബ്  ഇകപ്പെമോള്  സസ്വസ്സീകേരനിച
വരുനതബ്.  എനമോല്  1950-നുമുമ്പബ്  സരസമോനതബ് കുടെനികയറനിപ്പെമോരതതനിനബ്  ഫതളനിവകേള്
നല്കുനവരുഫടെ കേമോരദതനില് നനിലൈവനില് സരട്ടനിഫെനിക്കറകേള് നല്കുനതനിനബ്  യമോഫതമോരു
തടെസവമനില്ല.  ഇതമോണബ്  ഇഉൗ  സബ്മനിഷഫന്റെ  മറപടെനിയമോയനി  സൂചനിപ്പെനിക്കമോനുള്ളതബ്.
എനമോല്  ഇതനിഫന്റെ  ഭമോഗമമോയനി  വദകനിപരമമോയനി  ചനിലൈര  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  ഫഫഹകക്കമോടെതനിയനില്
കപമോയനി സരട്ടനിഫെനിക്കറബ് ലൈഭനിക്കുനതനിനബ്  അനുമതനി വമോങ്ങുനണബ്.  അതനിനബ്  അനുകൂലൈമമോയ
നനിലൈപമോടെമോണബ് സരക്കമോര പലൈകപ്പെമോഴുര സസ്വസ്സീകേരനിക്കമോറമുള്ളതബ്.

12. അഭനിഭമോഷകേ കകമനനിധൈനി

ശ്രസ്സീമതനി  പനി  .    അയനിഷമോ  കപമോറനി :  സര,   അഭനിഭമോഷകേ  കകമനനിധൈനിയനില്
അരഗങ്ങളമോയ  കകേരളതനിഫലൈ   അഭനിഭമോഷകേരക്കബ്  5  ലൈകര  രൂപയമോണബ്  ഇകപ്പെമോള്
പരമമോവധൈനി  തുകേയമോയനി അവരുഫടെ പമോക്ടസ്സീസബ് നനിരത്തുകമ്പമോള് കേനിടനതബ്.   ഇതബ് തസ്സീഫര
അപരദമോപമമോയ  തുകേയമോണബ്.  ചുരുങ്ങനിയതബ്  പതബ്  ലൈകര  രൂപയമോയനി  അതബ്
ഉയരതണഫമനമോണബ് എനനിക്കബ്  പറയമോനുളളതബ്.  ഇകപ്പെമോള് വമോകലൈസ്വഷനുളള കകേസ്സുകേളനില്
ലൈസ്സീഗല്   ഫബനനിഫെനിറബ് ഫെണനികലൈക്കബ് ഒരു ശതമമോനര തുകേ അടെയണര. ഇതബ് നഫല്ലമോരു
തുകേ  വരുര.  ഇഉൗ  തുകേയനില്  30  ശതമമോനര  4800-ഓളര  മമോത്രര  അരഗങ്ങളുള്ള
അഡസ്വകക്കറബ്   കമോരക്കുമമോരുഫടെ കകമനനിധൈനിയനികലൈക്കു ബമോക്കനി  70  ശതമമോനതനിഫന്റെ



296 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 19, 2016

പകുതനി മമോത്രര ഇരുപതനിരണമോയനിരതനിലൈധൈനികേര അരഗങ്ങളുള്ള അഭനിഭമോഷകേ കകമ
നനിധൈനിയനികലൈയ്ക്കുര ഫകേമോടുക്കുന. ഇഉൗ അനുപമോതതനിഫലൈ ഫപമോരുതകക്കടെബ്  പരനിഹരനിക്കണര.
അഭനിഭമോഷകേ കകമനനിധൈനിയനികലൈക്കബ് കനരഫത 50 ശതമമോനഫമനമോണബ് ഫപമോകപ്പെമോസല്
ഫകേമോടുതനിരുനതബ്.  അതബ്  നടെപ്പെനിലൈമോയനിട്ടനില്ല.  അഭനിഭമോഷകേ  കകമനനിധൈനിയനികലൈക്കബ്
അരഹമമോയ  വനിഹനിതര,  അതമോയതബ്,  ലൈസ്സീഗല്  ഫബനനിഫെനിറബ്  ഫെണനില്നനിനര  50
ശതമമോനഫമങ്കനിലര  നല്കേമോനുള്ള തസ്സീരുമമോനമുണമോകേണര.  അതുകപമോഫലൈ  എന്കറമോള്
ഫചയബ്  പമോക്ടസ്സീസബ്  ആരരഭനിക്കുന  ജൂനനിയര  അഭനിഭമോഷകേരുഫടെ  സനിതനി  വളഫര
കേഷ്ടമമോണബ്.  അവരക്കബ് ഒന പനിടെനിചകേയറനതുവഫര രണബ് വരഷകതയബ് പതനിമമോസര
3000 രൂപ വഫചങ്കനിലര ഫഫസപന്റെബ് നല്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനി സസ്വസ്സീകേരനിക്കണര. 

പട്ടനികേജേമോതനി-പട്ടനികേവരഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകകമവര നനിയമവര സമോരസമോരനികേവര
പമോരലൈഫമന്റെറനികേമോരദവര വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ബമോലൈന്  ):  സര,   ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ
പരനിഗണനയനിലള്ള ഒരു വനിഷയമമോണബ് അഡസ്വകക്കറബ്   പനി. അയനിഷമോ കപമോറനി ഇവനിഫടെ
ഉനയനിചതബ്.  ഞമോന്  പമോക്ടസ്സീസബ്  ഫചയ്യുന  സമയതബ്  5  ലൈകര  രൂപയമോണബ്
കകമപദതനിയനില്നനിനബ്  ഫകേമോടുതതബ്.   അഭനിഭമോഷകേരുഫടെ കകമനനിധൈനി നനിലൈവനില്  
5  ലൈകര  രൂപയമോണബ്.  ഇതബ്  പതബ്  ലൈകര  രൂപയമോയനി  വരദനിപ്പെനിക്കുന  കേമോരദര
ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  സജേസ്സീവ  പരനിഗണനയനിലണബ്.  അതനിനബ്  കകേരള  അഡസ്വകക്കറബ്
ഫവല്ഫഫെയര ഫെണബ്  ആക്ടബ്  1950  കഭദഗതനി  ഫചകയണതുണബ്.  അതനിനമോയള്ള ഒരു
കേരടെബ്  കഭദഗതനി  ബനില്  ഇതനികനമോടെകേര  തയമോറമോക്കനിയനിടണബ്.  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്
പൂരതസ്സീകേരനിക്കുന മുറയബ് ബനില് അവതരനിപ്പെനിചബ് പമോസമോക്കമോന്  സമോധൈനിക്കുഫമനമോണബ്
വനിശസ്വസനിക്കുനതബ്.  നനിലൈവനില്  ലൈസ്സീഗല്  ഫബനനിഫെനിറബ്  ഫെണനില്നനിനബ്  ആനുപമോതനികേമമോയ
തുകേ  അഭനിഭമോഷകേ കകമനനിധൈനിയനികലൈക്കബ് ലൈഭനിക്കുനനില്ല എനതമോണബ്  സബ്മനിഷനനില്
ഉനയനിച  രണമോമഫത  കേമോരദര.  കകേരള  കകേമോരട്ടബ്  ഫെസ്സീസുര  വദവഹമോര  സലൈയര
ആക്ടനിഫന്റെ 76-ാം വകുപ്പെബ് പകേമോരര ഇഉൗടെമോക്കുന കകേമോരട്ടബ് ഫെസ്സീയഫടെ കപമോയനിന്റെബ് അഞബ്
(0.5) ശതമമോനര തുകേ ലൈസ്സീഗല് ഫബനനിഫെനിറബ് ഫെണനികലൈക്കബ് മമോകറണതമോണബ്. അതനിഫന്റെ
50  ശതമമോനര  അഭനിഭമോഷകേ  കകമനനിധൈനിയനികലൈക്കുര  30  ശതമമോനര  അഡസ്വകക്കറബ്
കമോരക്കബ്  കകമനനിധൈനിയനികലൈയ്ക്കുര  20  ശതമമോനര  കകേമോടെതനികേളുമമോയനി   ബനഫപ്പെട്ട മറബ്
ആവശദങ്ങള്ക്കുര  വനിനനികയമോഗനികക്കണതമോണബ്.  എനമോല്  അഡസ്വകക്കറബ്  കമോരക്കബ്
കകമനനിധൈനിയനികലൈയബ്  30  ശതമമോനര തുകേ ആദദര നസ്സീക്കനിവചകശഷര  ബമോക്കനിയള്ള
തുകേയഫടെ  50  ശതമമോനര  മമോത്രകമ  അഭനിഭമോഷകേ  കകമനനിധൈനിയനികലൈയബ്  വരുനളള.
50:30:20  എന  രസ്സീതനിയനില്  വസ്സീതനികക്കണതനിനുപകേരര  30 ശതമമോനര  നസ്സീക്കനി
വചതനിനുകശഷര  ബമോക്കനിയള്ള  തുകേയഫടെ  50  ശതമമോനര  വസ്സീതനിക്കുകമ്പമോള്
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യഥമോരത്ഥതനില്  50:30:20 എന കതമോതനികനക്കമോള് കുറവമോയനിരനിക്കുര അഭനിഭമോഷകേ
സമനിതനിയനികലൈക്കബ്  സരഖദ  വരുനതബ്  എന  കേമോരദവര  ശ്രദയനില്ഫപ്പെട്ടനിടണബ്.
ഇക്കമോരദര നനിയമവകുപ്പെബ്  പരനികശമോധൈനിചഫകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  

എന്കറമോള് ഫചയതുമുതല്  രണ്ടുവരഷക്കമോലൈര  യഥമോരത്ഥ പമോക്ടസ്സീസബ് ഫചയ്യുന
ചനിലൈ വനിഭമോഗങ്ങളനില്ഫപ്പെട്ട ജൂനനിയര അഭനിഭമോഷകേരക്കബ് നനിലൈവനില് വമോരഷനികേ ഫഫസപന്റെബ്
നല്കുനതനിനുള്ള  ചനിലൈ  പദതനികേള്  നനിലൈവനിലണബ്.  പട്ടനികേജേമോതനി-പട്ടനികേവരഗ്ഗ
വനിഭമോഗങ്ങള്ക്കുര പനികനമോക്ക വനിഭമോഗങ്ങള്ക്കുര ഇതനിഫന്റെ ഗുണര കേനിടനണബ്. എനമോല്
മുകനമോക്കസമുദമോയതനിഫലൈ  പമോവഫപ്പെട്ടവരക്കുകൂടെനി  ഇതബ്  ലൈഭദമമോകകേണതമോണബ്.  ഇഉൗ
പദതനികേള് സരകയമോജേനിപ്പെനിചബ് എല്ലമോ വനിഭമോഗതനിലരഫപട്ട ജൂനനിയര അഭനിഭമോഷകേരക്കബ്
ഫഫസപന്റെബ്  നല്കുനതനിനുള്ള  ഒരു  പദതനി  നടെപ്പെനിലൈമോക്കുനതനിഫനപ്പെറനി  സരക്കമോര
പരനികശമോധൈനിക്കുകേയമോണബ്.  ഞമോന് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ധൈനകേമോരദവകുപ്പുമന്ത്രനിയമമോയനി  ബഡ്ജേറനിനു
മുമ്പുതഫന ഇക്കമോരദര  സരസമോരനിചതമോണബ്.  പഫക അതനിഫന്റെ  ഭമോഗമമോക്കമോന് കേഴനിഞ്ഞെനില്ല.
എന്തമോയമോലര കപമോസനിറസ്സീവമോയനിടള്ള സമസ്സീപനമമോയനിരനിക്കുര അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  ഭമോഗത്തു
നനിനര  ഉണമോകുനഫതനബ്  വനിശസ്വസനിക്കുന.  ഇതബ്  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  സജേസ്സീവ
പരനിഗണനയനിലണബ്. 

13. കുഴനിമണ സനി.എചബ്.സനി.-യനിഫലൈ അടെനിസമോന സഉൗകേരദങ്ങള് 

ശ്രസ്സീ  .    പനി  .    ഫകേ  .    ബഷസ്സീര:  സര,  എഫന്റെ  മണ്ഡലൈതനിഫലൈ  കുഴനിമണ
പഞമോയതനിഫലൈ  പനി.എചബ്.സനി.  26-2-2016-ഫലൈ  സരക്കമോര  ഉതരവപകേമോരര
സനി.എചബ്.സനി.യമോയനി  ഉയരതനിയനിരുന.  വളഫരയധൈനികേര  കപമോരമോയ്മകേളുഫണങ്കനിലര
എര.എല്.എ.യഫടെ  ആസ്തനിവനികേസന  ഫെണനില്നനിനര  അവനിടെഫത  അടെനിസമോന
സഉൗകേരദങ്ങള്ക്കബ് ആവശദമമോയ ഫെണബ് ലൈഭദമമോക്കനിയനിടണബ്.  സരക്കമോരനിഫന്റെ സമോമ്പതനികേ
സനിതനി വളഫര കമമോശമമോഫണനറനിയമോര.  എങ്കനിലര അടെനിയന്തരമമോയനി അവനിഫടെ രണബ്
കഡമോക്ടരമമോരുഫടെ തസ്തനികേകേള് സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനമോവശദമമോയ നടെപടെനി  സസ്വസ്സീകേരനിക്കണഫമനമോണബ്
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട മന്ത്രനികയമോടെബ് എനനിക്കബ് അഭദരത്ഥനിക്കുവമോനുള്ളതബ്.  

ആകരമോഗദവര സമോമൂഹദനസ്സീതനിയര വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീമതനി ഫകേ  .    ഫകേ  .    ഫഫശലൈജേ
ടെസ്സീചര): സര,  26-2 -2016-ഫലൈ  ഉതരവപകേമോരര മലൈപ്പുറര ജേനില്ലയനിഫലൈ അരസ്സീകക്കമോടെബ്
കബമോക്കബ് പഞമോയതനിഫലൈ കുഴനിമണ ഗ്രമോമപഞമോയതനില് സനിതനിഫചയ്യുന കുഴനിമണ
പനി.എചബ്.സനി.-ഫയ  സനി.എചബ്.സനി. -യമോയനി  ഉയരതനിയനിടണബ്.  ഇഉൗ  ആകരമോഗദകകേന്ദ്രതനിനബ്
ഒകരക്കര  സലൈവര  നനിലൈവനില്  രണബ്  ഫകേട്ടനിടെങ്ങളുര   കേസ്വമോരകട്ടഴ്സുകേളുഫമമോഫക്കയണബ്.
അരസ്സീകക്കമോടെബ്  കബമോക്കബ്  പഞമോയതനില് പുതുതമോയനി  പദവനി ഉയരതനിയ  കുഴനിമണ



298 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 19, 2016

സനി.എചബ്.സനി.  കൂടെമോഫത  ഒമോമമോനൂര,  എടെവണ  എനസ്സീ സനി.എചബ്.സനി.-കേളുര  പദവനി
ഉയരതനിയ ഉരങ്ങമോട്ടനിരനി സനി.എചബ്.സനി.-യര നനിലൈവനിലണബ്. കുഴനിമണ സനി.എചബ്.സനി.-യനില്
നനിനബ് ഒമോമമോനൂര സനി.എചബ്.സനി.യനികലൈക്കബ് 8 കേനി.മസ്സീ. ദൂരമുണബ്.  ഉരങ്ങമോട്ടനിരനി  - എടെവണ
എനസ്സീ  സനി.എചബ്.സനി. -കേളനികലൈക്കബ്  25  കേനികലൈമോമസ്സീറകറമോളര  ദൂരവമുണബ്.  കുഴനിമണ
സനി.എചബ്.സനി.-യനില്നനിനര ഏകേകദശര  10  കേനികലൈമോമസ്സീറകറമോളര ദൂരതമോയനി അരസ്സീകക്കമോടെബ്
തമോലൂക്കമോശുപത്രനിയര  പവരതനിക്കുനണബ്.  ഒരു  കബമോക്കബ്   പഞമോയതനിഫലൈ  ഒരു
ആശുപത്രനിയനില് ഫസഷദമോലൈനിറനി ആരരഭനിക്കുകേ എന രസ്സീതനിയനില് ഒരു സനി.എചബ്.സനി.
ഉണമോകുകേ എന ധൈമോരണ പകേമോരമമോണബ് തമോലൂക്കബ് ആശുപത്രനിയമോയനി ഉയരതനിയനിടള്ളതബ്.
എനമോല് പദവനി ഉയരതനിയ പലൈ സമോമൂഹദമോകരമോഗദകകേന്ദ്രങ്ങളനിലര  സനി.എചബ്.സനി.കേളനില്
പകതദകേനിചബ് സനി.എചബ്.സനി.  പമോകറണ അനുസരനിചള്ള തസ്തനികേകേള് സൃഷ്ടനിക്കുകേകയമോ
പലൈയനിടെത്തുര  അടെനിസമോന  സഉൗകേരദങ്ങഫളമോരുക്കുകേകയമോ  ഫചയനിരുനനില്ല.  ഇകപ്പെമോള്
ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  നയമനുസരനിചബ്  ആവശദമമോയ  തസ്തനികേകേള്  സൃഷ്ടനിക്കമോനുള്ള
നടെപടെനികേള് സസ്വസ്സീകേരനിക്കുനണബ്.  ഇവനിഫടെ ഭഉൗതനികേ സഉൗകേരദങ്ങള് ഏഫറക്കുഫറയണബ്,
തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കമോന് ഉറപ്പെമോയര  ഘട്ടരഘട്ടമമോയനി  നടെപടെനി സസ്വസ്സീകേരനിചവരനികേയമോണബ്. 

14. ഫനടുകങ്ങമോലൈര  തമോലൂക്കമോശുപത്രനി 

ശ്രസ്സീ  .    ജേനി  .    എസബ്  .    ജേയലൈമോല് :  സര,   ചമോതന്നൂര  മണ്ഡലൈതനില്  പരവൂര
മുനനിസനിപ്പെമോലൈനിറനിയനിലള്ള ഫനടുകങ്ങമോലൈര തമോലൂക്കബ് ആശുപത്രനിയമമോയനി ബനഫപ്പെട്ടമോണബ്
ഞമോന് സബ്മനിഷന് അവതരനിപ്പെനിക്കുനതബ്.  കേഴനിഞ്ഞെ നനിയമസഭയനിലര നനിരവധൈനി തവണ
ഇഉൗ  വനിഷയര  ഞമോന്  അവതരനിപ്പെനിചതമോഫണങ്കനിലര  യമോഫതമോരു  പകയമോജേനവര
ഉണമോയനില്ല.  2010-ല് തമോലൂക്കബ് ആശുപത്രനിയമോയനി ഉയരതനിയ ഒരു ആശുപത്രനിയഫടെ
ഗതനികകേടെനിഫനക്കുറനിചമോണബ്  ഞമോന്  പറയനതബ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  6  വരഷമമോയനി  ഒരു
തസ്തനികേകപമോലര  അനുവദനിക്കഫപ്പെടെമോത  ഒരു  ആശുപത്രനിയമോണനിതബ്.  അവനിഫടെ  1500-ല്
അധൈനികേര  കരമോഗനികേളമോണബ്  ദനിവകസന  ഒ.പനി.യനില്  വരുനതബ്.  കഡമോക്ടരമമോരുഫടെ
കുറവമൂലൈര  അവനിഫടെ  ചനികേനിത  നടെക്കമോത  സനിതനിയമോണബ്.  എന്.എചബ്.എര.  സ്കസ്സീര
അനുസരനിചളള കഡമോക്ടരമമോരുഫടെ  സഹമോയമമോണബ്  ലൈഭനിചഫകേമോണനിരുനതബ്.  ഇകപ്പെമോള്
കഡമോക്ടരമമോഫര കേനിട്ടമോതതനിനമോല് 12 മണനിക്കൂര കേമോഷസ്വമോലൈനിറനി അടെചനിട്ടനിരനിക്കുകേയമോണബ്.
കേഴനിഞ്ഞെ അഞബ് വരഷതനിനനിടെയബ്  വനിവനിധൈ ഫെണ്ടുകേളുപകയമോഗനിചബ്  11  കകേമോടെനി  രൂപയഫടെ
അടെനിസമോനസഉൗകേരദവനികേസനര  ഉറപ്പെമോക്കനി.  അതനിഫന്റെ  ഫെലൈമമോയനി   ഉണമോയനിടള്ള
കലൈബര റൂമുകേള്,  ഓപ്പെകറഷന് തസ്സീയറര ഉള്ഫപ്പെഫടെയള്ള സരവനിധൈമോനങ്ങള് ഉദ്ഘമോടെനര
ഫചയഫവങ്കനിലര  വരഷങ്ങളമോയനി  ഇതബ്   പൂട്ടനിയനിട്ടനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  അവനിഫടെ  വമ്പനിച
ജേനകേസ്സീയ പകകമോഭമുണമോകുകേയമോണബ്. അടുതകേമോലൈതമോയനി  മൂനബ് ഫഫക്രര കകേസുകേള്



സബ്മനിഷന് 299

ആ ആശുപത്രനിയഫടെ പവരതനവമമോയനി ബനഫപ്പെടഫകേമോണബ്  ഉണമോയനിരനിക്കുകേയമോണബ്.
കരമോഗനികേളുഫടെ  കൂട്ടനിരനിപ്പുകേമോരുര  ഒ.പനി.യനില്  വരുന  കരമോഗനികേളുര അവനിടെഫത
ജേസ്സീവനക്കമോരുര  തമ്മനിലള്ള  പശ്നര  ക്രമസമമോധൈമോനപശ്നമമോയനി  മമോറനി.   ജേസ്സീവനക്കമോര
ഒരുഭമോഗതബ് സമരര,  ജേനങ്ങള് മഫറമോരുഭമോഗതബ് സമരര.  അങ്ങഫന വലൈനിയ സമരര
അതുമമോയനി  ബനഫപ്പെടഫകേമോണബ്  ഉണമോയനിഫക്കമോണനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  2016-17-ഫലൈ
ബഡ്ജേറനില്  ഇഉൗ  പറയന  നനിരകദ്ദേശങ്ങഫളല്ലമോര  ഉണമോയനിടണബ്.  പഫക   ഒരു
മണനിക്കൂര  കപമോലര  ആ ആശുപത്രനി  പവരതനിപ്പെനിക്കമോന്  കേഴനിയമോത  സമോഹചരദമമോണബ്
ഇകപ്പെമോഴുളളഫതനബ് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട മന്ത്രനിയഫടെ ശ്രദയനില്ഫപ്പെടുത്തുകേയമോണബ്.   ഫതമോട്ടടുത
മന്ത്രനിസഭമോകയമോഗങ്ങളനില്  ഇതരര  കേമോരദങ്ങള്  അടെനിയന്തരമമോയനി  ഏഫറടുതബ്
തമോലൂക്കബ് ആശുപത്രനിക്കമോവശദമമോയ  തസ്തനികേകേള്   പൂരണമമോയര  സൃഷ്ടനിക്കമോനുള്ള
നടെപടെനിഫയടുക്കണഫമനബ്   വനിനസ്സീതമമോയനി അഭദരത്ഥനിക്കുകേയമോണബ്.  

ആകരമോഗദവര സമോമൂഹദനസ്സീതനിയര വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീമതനി ഫകേ  .    ഫകേ  .    ഫഫശലൈജേ
ടെസ്സീചര):  സര,  ഫനടുകങ്ങമോലൈര  തമോലൂക്കബ്  ആശുപത്രനിയനില്  66  കേനിടെക്കകേളമോണുള്ളതബ്.
പതനിദനിനര  900  ഒ.പനി.  അവനിഫടെ  വരുനണബ്.   ഫഫഗനകക്കമോളജേനി,  പസ്സീഡനിയമോടനികേബ്,
ഓരകതമോ,  ഫഡരമകറമോളജേനി   മുതലൈമോയ ഫസഷദമോലൈനിറനി  വനിഭമോഗങ്ങളുഫടെ കസവനവര
ജേറനിയമോടനികേബ്  ഒ.പനി.  ബഡബ്  കസമോകറജേബ്  ഫസന്റെര  തുടെങ്ങനിയ   സരവനിധൈമോനങ്ങഫളമോഫക്കയണബ്.
24  മണനിക്കൂര  കേമോഷസ്വമോലൈനിറനി  സരവനിധൈമോനവര  ഇകപ്പെമോള്  ലൈഭദമമോണബ്.  കലൈബര  റൂര,
ഓപ്പെകറഷന്  തസ്സീയറര,  ഫഎ.സനി.യ.  തുടെങ്ങനിയവയഫടെ  നനിരമ്മമോണര  പൂരതനിയമോയനിടണബ്.
പസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില് ജേസ്സീവനക്കമോരുഫടെ തസ്തനികേകേള് സൃഷ്ടനിക്കുകേയമോണബ് കവണതബ്.
ഇക്കമോരദര  ഇവനിഫടെ  ഏഫറക്കുഫറ  എല്ലമോ  അരഗങ്ങളുര  ഉനയനിക്കുന  ഫപമോതുവനിഷയമമോയനി
വരുകേയമോണബ്.  കകേരളതനിഫലൈ  ആശുപത്രനികേളനില്  തസ്തനികേകേള്  സൃഷ്ടനിക്കുകേ  എനളളതബ്
ഭമോരനിച  ഉതരവമോദനിതമമോയനി  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  മുമ്പമോഫകേ  വനനിടണബ്.  പഫക
തസ്തനികേകേള് സൃഷ്ടനികച മതനിയമോവകേയള.  ജേനകേസ്സീയ ചനികേനിത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എന
നയതനിഫന്റെ ഭമോഗമമോയനി ഇതുകപമോലള്ള ആശുപത്രനികേളനില് ആവശദമമോയ തസ്തനികേകേള്
സൃഷ്ടനിചഫകേമോണ്ടുമമോത്രകമ കരമോഗനികേളുഫടെ പശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കമോന്  സമോധൈനിക്കുകേയള.
ഇഉൗ  ആശുപത്രനിയനില്  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കമോന്  ആവശദമമോയ  ഫപമോകപ്പെമോസല്
സമരപ്പെനിക്കുനണബ്.  കനരഫതയള്ള  ഒരു  ഫപമോകപ്പെമോസല്  നനിലൈവനിലണബ്.  അതബ്
ഗഉൗരവമമോയനി  പരനിഗണനിക്കുര.  9  കഡമോക്ടരമമോരുഫടെ  തസ്തനികേകേളനില്  3  എണര
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടെക്കുകേയമോണബ്.  സനിവനില് സരജേന്,  ജൂനനിയര കേണസള്ട്ടന്റെബ്,  അസനിസന്റെബ്
സരജേന്  എനസ്സീ  തസ്തനികേകേളനില്  ഓകരമോനവസ്സീതമമോണബ്  ഒഴനിവള്ളതബ്.   അസനിസന്റെബ്
സരജേന്മേമോരനില്നനിനബ് സനിവനില് സരജേന്മേമോരുഫടെ ഫപമോകമമോഷന്  ഇകപ്പെമോള് നടെത്തുനണബ്.
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ഇതബ്  പൂരതസ്സീകേരനിക്കുന  മുറയബ്  സനിവനില്  സരജേഫന്റെ  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനര
നടെത്തുനതമോണബ്.  അതുകപമോഫലൈ  നനിലൈവനിലള്ള  ജൂനനിയര  കേണസള്ട്ടന്റെബ്,  പസ്സീഡനിയമോടനികേബ്
തസ്തനികേകേളനികലൈയബ്  സലൈരമമോറതനിലൂഫടെ  ഒരു  കഡമോക്ടഫറ  നനിശ്ചയനിചനിടണബ്.  അസനിസന്റെബ്
സരജേഫന്റെ  ഒഴനിവള്ള  തസ്തനികേകേളനികലൈക്കബ്  ഇകപ്പെമോള്  പഠനമോവധൈനി  കേഴനിഞ്ഞുവരുന
കഡമോക്ടരമമോരനില്നനിനര നനിയമനര നടെതമോനുള്ള തസ്സീരുമമോനര ഗവണഫമന്റെബ്  എടുതനിടണബ്.
ആ  തസ്സീരുമമോനമനുസരനിചബ് നനിയമനര നടെത്തുനതമോണബ്.  തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന കേമോരദര
ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  പരനിഗണനയനിലൈമോണബ്.  ഉറപ്പെമോയര  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുളള
നടെപടെനി ഗവണഫമന്റെബ് സസ്വസ്സീകേരനിക്കുനതമോണബ്.

12.00 Noon  ]

(അദദകകവദനിയനില് മനി. സസ്സീക്കര)

15. അസരസ്കൃത കേനകേമോലൈനി മമോരസ വനില്പ്പെന

ശ്രസ്സീ  .    റനി  .    എ  .    അഹമ്മദബ്  കേബസ്സീര:  സര,   മലൈയമോളനികേളനില് സസദഭകണവര
മമോരസഭകണവര കേഴനിക്കുനവര ധൈമോരമോളമുണബ്.  മറബ്  ഭകദവസ്തുക്കള് എനതുകപമോഫലൈ
മമോരസഭകണവര  മറബ്  സരസമോനങ്ങളനില്  നനിനമോണബ്  പധൈമോനമമോയര  ഇവനിഫടെ
വനഫകേമോണനിരനിക്കുനതബ്. കനരഫത വരതമമോന പത്രങ്ങളനിലര അതുകപമോഫലൈതഫന
ദൃശദ/ശ്രമോവദ  മമോധൈദമങ്ങളനിലര  "സുനമോമനി  ഇറചനി"  എന  കപരനില്  വളഫര
ഭസ്സീതനിയണമോക്കുന വമോരതകേള് വനനിരുന.  ചത മൃഗങ്ങളുഫടെ മമോരസവര  ചസ്സീഞ്ഞെ
മമോരസവഫമല്ലമോര നമ്മുഫടെ മമോരക്കറനില് എത്തുനണബ് എനബ് പചരനിചനിരുന.   മലൈയമോള
മകനമോരമ  ചമോനലൈനില്  ഇതബ്  കപമോസസബ്  ഫചയ്യുന  സലൈഫത  ഭസ്സീകേരമമോയ  സനിതനി
ഗതനിഫയക്കുറനിചള്ള വമോരതകേള് പുറത്തുവനനിടണബ്.  ഇതരര സമോഹചരദര  കേണക്കനിഫലൈടുതബ്
ജേസ്സീവനിതലശലൈസ്സീകരമോഗങ്ങള്ഫക്കമോണബ്  ഫപമോറതനിമുടന  നമ്മുഫടെ  സരസമോനതബ്
ഇനനിഫയമോരപകേടെര  വരമോതവനിധൈര  അടെനിയന്തര  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്സീകേരനിക്കണഫമനബ്
അഭദരത്ഥനിക്കുകേയമോണബ്. 

ആകരമോഗദവര സമോമൂഹദനസ്സീതനിയര വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീമതനി ഫകേ  .    ഫകേ  .    ലശലൈജേ
ടെസ്സീചര):  സര,  സരസമോനതബ്  ഭകദ  സുരകമോ  ഗുണനനിലൈവമോര  നനിയമര  2006
അനുസരനിചബ് മൃഗങ്ങഫള കേശമോപ്പെബ് ഫചയ്യുനതനിനുര മമോരസര വനില്ക്കുനതനിനുര കേരശന
നനിയമ  വദവസയണബ്.  ഭകദ  സുരകമോ  നനിയമതനില്  'സുനമോമനി  ഇറചനി'  എനബ്
നനിരവ്വചനിചനിരുനനില്ല.  എനമോല്  'സുനമോമനി  ഇറചനി'ഫയനമോണബ്  ഇങ്ങഫന വരുന മമോരസതനിനബ്
സമോധൈമോരണയമോയനി പറഞ്ഞുകകേള്ക്കുനതബ്.  കേയറമതനിക്കമോയനി  നകത്രനനിലൈവമോരമുള്ള
കഹമോട്ടലകേളനികലൈക്കുള്ള ഇറചനികക്കമോഴനിയര മമോരസവര ഉപകയമോഗനിക്കുകമ്പമോള് അവയനില്
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നനിശ്ചനിത നനിലൈവമോരമുള്ള മമോരസര എടുതതനിനുകശഷര മനിചരവരുന ഭകദകയമോഗദമമോയ
മമോരസവര മറര മറബ് ആവശദങ്ങള്ക്കമോയനി ഫകേമോണ്ടുകപമോകേമോറണബ്.  ഇതനിഫന  'സുനമോമനി
ഇറചനി'  എന കപരനിലൈമോണബ് വനികശഷനിപ്പെനിക്കുനതബ്.  എനമോല്  മറബ് സരസമോനങ്ങളനില്
നനിനബ് കേശമോപ്പെബ് ഫചയതനിനുകശഷമുള്ള മൃഗമോവശനിഷ്ടങ്ങളുര കരമോഗര ബമോധൈനിചര  അല്ലമോഫതയര
ചത  മൃഗങ്ങളുഫടെ  ഇറചനിയര  'സുനമോമനി  ഇറചനി'  എനകപരനില്  സരസമോനതബ്
എതനിക്കുനഫണന  ചനിലൈ  മമോധൈദമങ്ങളനിലൂഫടെയള്ള  വമോരതകേള്  സരക്കമോരനിഫന്റെ
ശ്രദയനില്ഫപ്പെട്ടനിടണബ്.   ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗര സൂചനിപ്പെനിചതുകപമോഫലൈ തമനിഴമോട്ടനില്നനിനബ്
തസ്സീഫര  വൃതനിഹസ്സീനമമോയ  സമോഹചരദതനില്  അറവബ്  നടെതനി  ഇതരര  മമോരസ
ഭമോഗങ്ങള്  ഇവനിഫടെ  ഫകേമോണ്ടുവരമോന്  ശ്രമനിക്കുനതമോയള്ള  വമോരതകേള്  ശ്രദയനില്
ഫപട്ടനിടണബ്.   സരസമോനതബ് മമോരസര ഉപകയമോഗനിക്കുന കഹമോട്ടലകേള്ക്കുര ഫറകസമോറന്റുകേള്ക്കുര
കബക്കറനികേള്ക്കുര മമോനദണ്ഡങ്ങള് ഏരഫപ്പെടുതനിയനിടണബ്.   ഇതനുസരനിചബ്  ഉടെമകേള്
ഭകണര തയമോറമോക്കുനതനിനമോവശദമമോയ മതദവര മമോരസവര വമോങ്ങുകമ്പമോള് ആരനില്
നനിനമോകണമോ  വമോങ്ങുനതബ്  അവരുഫടെ  ബനില്ലുര  ബനഫപ്പെട്ട  കേമോരദങ്ങളുര  രജേനിസറനില്
എഴുതനി  സൂകനിക്കമോന്  കേരശനമമോയ  നനിരകദ്ദേശര  നല്കേനിയനിടണബ്. ഇതബ്  കേരശനമമോയനി
പമോലൈനിക്കുനഫണനബ് ഉറപ്പുവരുതമോന് ബനഫപ്പെട്ട ഫ ഡബ് കസഫനി ഓഫെസ്സീസരമമോര കേരശന
പരനികശമോധൈന  നടെതനിവരുനണബ്.  ഇതുവഫരയള്ള  പരനികശമോധൈനകേളനില് 'സുനമോമനി  ഇറചനി'
ഉപകയമോഗനിചതമോയനി  കേഫണതനിയനിട്ടനില്ല.  എനമോല്  കനരഫത  ചനിലൈ  കകേസ്സുകേള്
രജേനിസര ഫചയനിരുന.  അതനിഫന്റെ കപമോസനികേക്യൂഷന് നടെപടെനികേള് ഇകപ്പെമോള് നടെക്കുകേയമോണബ്.
അനദസരസമോനങ്ങളനില്നനിനവരുന മമോരസതനിഫന്റെ ഗുണനനിലൈവമോരര പരനികശമോധൈനിക്കുനതനിനബ്
കേരശനമമോയ  പരനികശമോധൈന  നടെത്തുര.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  സുപസ്സീര  കകേമോടെതനി  മുമ്പമോഫകേ
നടെനവരുന ഒരു ഫപമോതുതമോല്പ്പെരദ  ഹരജേനിയനില് മൃഗങ്ങഫള കേശമോപ്പെബ്  ഫചയ്യുനതുര
വനില്പ്പെന  നടെത്തുനതുര  വൃതനിയര  ഫവടെനിപ്പുമുള്ള  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൈമോയനിരനിക്കണഫമനബ്
നനിരകദ്ദേശനിചനിടണബ്.  ഭകദ സുരകമോ നനിയമതനിഫന്റെ വകുപ്പുകേള് പകേമോരര കേടുത കുറമമോണനിതബ്.
ഏതമോയമോലര  ഫ ഡബ്  കസഫനി  വനിഭമോഗര  കേരശനമമോയ  പരനികശമോധൈന  നടെതമോന്
തസ്സീരുമമോനനിചനിടണബ്.  അതനിനമോവശദമമോയ  നനിരകദ്ദേശവര  നല്കേനിയനിടണബ്.  ഇതരതനില്
വൃതനിഹസ്സീനമമോയ  മമോരസര  കേഫണതനിയമോല് അതബ്  നനികരമോധൈനിക്കമോന്  ഭകദസുരകമോ
കേമ്മസ്സീഷണരക്കബ് നനിരകദ്ദേശവര നല്കേനിയനിടണബ്.  

ഫ ഡബ്  കസഫനി  വനിഭമോഗതനില്  ജേസ്സീവനക്കമോരുഫടെ  എണര  കുറവമോയനിരുന.
അതുഫകേമോണബ് പരനികശമോധൈനയബ് ഫചറനിയ ബുദനിമുടകേള് അനുഭവനിചനിരുന.  ഇകപ്പെമോള് 120
കവക്കന്സനികേള്  അടെനിയന്തരമമോയനി  ഫെനില്  ഫചയ്യുനതനിനബ്  പനി.എസബ്.സനി.  ലൈനിസനില്
നനിനബ് നനിയമനര ആരരഭനിചനിടണബ്.  നവരബര മമോസകതമോടുകൂടെനി  120  കപര കൂടെനി ഈ
സമോഫെനികലൈക്കബ്  വരുര.  ഫചക്കബ്കപമോസനില്  കേടുത  പരനികശമോധൈന  നടെത്തുനതനിനുള്ള
സരവനിധൈമോനരകൂടെനി  ഏരപ്പെമോടെമോക്കനിഫക്കമോണബ്  ഇതരതനില്  വൃതനിഹസ്സീനമമോയ  മമോരസര
കകേരളതനികലൈക്കബ് വരുനതബ് കേരശനമമോയനി തടെയമോന് തസ്സീരുമമോനനിചനിടണബ്. 
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16. വടെകേര ജേനില്ലമോ ആശുപത്രനിക്കബ് ഫകേട്ടനിടെര

ശ്രസ്സീ  .    സനി  .    ഫകേ  .    നമോണു:  സര,  വടെകേര  തമോലൂക്കബ്  ആശുപത്രനിഫയ  ജേനില്ലമോ
ആശുപത്രനിയമോയനി  പഖദമോപനിചതബ്  ശ്രസ്സീമതനി  പനി.  ഫകേ.  ശ്രസ്സീമതനി  ടെസ്സീചര  ആകരമോഗദ
വകുപ്പുമന്ത്രനിയമോയനിരുനകപ്പെമോഴമോണബ്. അനബ് ശ്രസ്സീമതനി ടെസ്സീചര അഞബ് കകേമോടെനി രൂപ പുതനിയ
ഫകേട്ടനിടെതനിനബ് പഖദമോപനിക്കുകേയണമോയനി.   അതനിഫന്റെ പവൃതനി ആരരഭനിചനിട്ടബ് ഏതമോണബ്
അഞബ്  വരഷകതമോളമമോയനി.  ഇതുവഫര  ഫകേട്ടനിടെതനിഫന്റെ  പണനി  പൂരതനിയമോയനിട്ടനില്ല.
ഫകേട്ടനിടെതനിഫന്റെ  സ്ട്രേക്ചര  മമോത്രമമോണബ്  പൂരതനിയമോക്കമോന്  സമോധൈനിചഫതനമോണബ്
അകനസ്വഷണതനില് എനനിക്കബ് മനസനിലൈമോക്കമോന് സമോധൈനിചതബ്. കഫമോറനിരഗബ്, ഇലൈകനിക്കല്,
പരബനിരഗബ്,  അലമനിനനിയര  ഫെമോബനികക്കഷന്,  ഫപയനിന്റെനിരഗബ്,  കപമോരചബ്,  ഫഡ്രയനികനജേബ്
എനസ്സീ പവൃതനികേള് നടെനനിട്ടനില്ല.  ഇതനിനുപുറഫമ  മുന് എര.പനി.  ശ്രസ്സീ.  പനി.  രമോജേസ്സീവബ്,
തഫന്റെ എര.പനി. ഫെണനില്നനിനര നമോല്പതനിയഞബ് ലൈകര രൂപ കമമോരചറനി നനിരമ്മമോണതനിനബ്
അനുവദനിചനിരുന.  അതനിഫന്റെ  പവൃതനിയര  ഇതുവഫര  പൂരതനിയമോയനിട്ടനില്ല.  ജേനില്ലമോ
ആശുപത്രനിയമോയനി വനികേസനിപ്പെനിച ഈ ആശുപത്രനി ഫകേട്ടനിടെതനിഫന്റെയര  കമമോരചറനിയഫടെയര
നനിരമ്മമോണര  കേഴനിയനതുരകവഗര  പൂരതനിയമോക്കണര.  പസ്തുത  ആശുപത്രനി  ഫകേട്ടനിടെ
നനിരമ്മമോണവമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ടബ്  ഫടെണര  എടുതവരക്കബ്  കേരശന  നനിരകദ്ദേശര
നല്കേനിയമോല് മമോത്രകമ നനിരമ്മമോണര നല്ല നനിലൈയനില് ഫകേമോണ്ടുകപമോകേമോന് സമോധൈനിക്കുകേയള.

ഫപമോതുമരമോമത്തുര രജേനികസ്ട്രേഷനുര വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    ജേനി  .    സുധൈമോകേരന്):  സര,
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  ശ്രസ്സീ.  സനി.  ഫകേ.  നമോണു  അവരകേള്  ഉനയനിചതബ്  വളഫര
പധൈമോനഫപ്പെഫട്ടമോരു  കേമോരദമമോണബ്.   അകദ്ദേഹര  സൂചനിപ്പെനിചതുകപമോഫലൈ  വടെകേര  തമോലൂക്കബ്
ആശുപത്രനി ജേനില്ലമോ ആശുപത്രനിയമോയനി  പഖദമോപനിക്കുകേയണമോയനി. 2010  ഫഫെബ്രുവരനി
9-നമോണബ്  പസ്തുത  ആശുപത്രനി  നനിരമ്മമോണതനിനബ്  500  ലൈകര  രൂപയഫടെ
ഭരണമോനുമതനിയര  560  ലൈകര  രൂപയഫടെ  സമോമ്പതനികേമോനുമതനിയര നല്കേനിയതബ്.
2012  ഡനിസരബര  29-നബ്  കകേരള  കസറബ്  കേണസ്ട്രേകന്  കകേമോരപ്പെകറഷഫന  വരക്കബ്
ഏല്പ്പെനിചനിരുന.  തുടെക്കരമുതല് ഇതുവഫര പസ്തുത വരക്കനിനമോയനി ആറര  വരഷമമോണബ്
കേടെനകപമോയതബ്.   എട്ടബ്  നനിലൈകേളുള്ള ഫകേട്ടനിടെമമോയനിട്ടമോണബ്  വനിഭമോവനര  ഫചയനിരുനതബ്.
പകക തുകേ കുറവമോയനിരുന.  ശ്രസ്സീ.  സനി.  ഫകേ.  നമോണു  സൂചനിപ്പെനിചതുകപമോഫലൈ രണബ്
നനിലൈകേളുഫടെ എണപതബ് ശതമമോനര സ്ട്രേക്ചറല് വരക്കബ് മമോത്രകമ ഇകപ്പെമോള് നടെനനിടള്ളൂ.
ഫകേട്ടനിടെങ്ങള്  ഫപമോളനിചമമോറമോന്  വളഫര  പയമോസമുണമോയതനിനമോല്  കേമോലൈതമോമസമുണമോയനി.
എട്ടബ് നനിലൈകേളുര പണനിതമോല് മമോത്രകമ പസ്തുത ഫകേട്ടനിടെര ഉപകയമോഗകയമോഗദമമോകുകേയള.
അതനിനമോല് വസ്സീണ്ടുര തുകേ ആവശദമമോയനി വന.  അങ്ങഫന 2016 ഫഫെബ്രുവരനി 15-നബ്
പതനിമൂനബ്  കകേമോടെനി  എഴുപതബ്  ലൈകര  രൂപയബ്  നബമോരഡബ്  സഹമോയകതമോഫടെ
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ഭരണമോനുമതനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  സമോകങ്കതനികേമോനുമതനിയര  വളഫര  കവഗര
നല്കുര.  ആശുപത്രനിഫകേട്ടനിടെതനിഫന്റെ  പണനി  കവഗര   പൂരതനിയമോക്കണര.  അതനിനബ്
ഫടെണര നടെപടെനികേള്  നടെതണര.  ഇതബ് വളഫര മമോതൃകേമോപരമമോയ ആശുപത്രനിയമോയനി
മമോറനതനിനുള്ള എല്ലമോ നടെപടെനികേളുര സസ്വസ്സീകേരനിക്കുഫമനബ് സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയമോണബ്.   ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
രമോജേദസഭമോ  എര.പനി.-യമോയനിരുന  ശ്രസ്സീ.  പനി.  രമോജേസ്സീവനിഫന്റെ  പമോകദശനികേ  വനികേസന
ഫെണനില്നനിനര  കമമോരചറനി  നനിരമ്മമോണതനിനബ്  നമോല്പ്പെതനിയഞബ്  ലൈകര  രൂപ
അനുവദനിചനിരുന. വടെകേര നഗരസഭയമോണബ് അതനിനബ് കനതൃതസ്വര നല്കുനതബ്.  പസ്തുത
ആശുപത്രനിയഫടെ നനിരമ്മമോണര ചസ്സീരന്സബ് സ്ട്രേക്ചറല് ആന്റെബ്  ഫെഉൗകണഷന് ടനിവമോന്ഡ്രര
എന സമോപനഫത ഏല്പ്പെനിച.   കനരഫതയള്ള വരക്കുര  അവര തഫനയമോണബ്
ഫചയതബ്.  ഫെയല്  പരനികശമോധൈനിചകപ്പെമോള്  അവര  നനമോയനി  വരക്കബ്  ഫചയതമോയനി
എനനിക്കബ്  കതമോനനിയനില്ല.  നല്ല സമോപനമമോഫണങ്കനില് വരക്കബ് ഇങ്ങഫന  ഇഴയ്കക്കണ
കേമോരദമനില്ല.  ഏതമോയമോലര എഗ്രനിഫമന്റെബ് വചനിടണബ്.  കമമോരചറനിയഫടെ നനിരമ്മമോണര അവസമോന
ഘട്ടതനിലൈമോണബ്.  എത്രയരകവഗര  പസ്തുത  വരക്കുകേള്  പൂരതസ്സീകേരനിക്കുനതമോണബ്.
ഇക്കമോരദതനില് ഇനനിയര കേമോലൈവനിളരബര വരമോഫത ഗവണഫമന്റെബ് ശ്രദനിക്കുനതമോണബ്. 

17. ലവദദ്യുതനി വനിതരണ സ്തരഭനര

ശ്രസ്സീ  .    സനി  .    എഫെബ്  .    കതമോമസബ്:  സര,  എഫന്റെ  നനികയമോജേകേമണ്ഡലൈതനില്
ചങ്ങനമോകശരനി ഠഉൗണനിനബ് സമസ്സീപത്തുള്ള പമോയനിപ്പെമോടെബ്,  തൃഫക്കമോടെനിതമോനര,  വമോഴപ്പെള്ളനി,
മമോടെപ്പെള്ളനി,  കുറനിചനി  എനസ്സീ  അഞബ്  പഞമോയത്തുകേളനില്   തുടെരചയമോയനി  ലവദദ്യുതനി
മുടെങ്ങമോറണബ്.  ഇക്കമോരദതനില് അടെനിയന്തരമമോയനി ഇടെഫപടെണഫമനമോവശദഫപ്പെടഫകേമോണബ്
ഞമോന് അകങ്ങക്കബ് ഒരു നനികവദനര നല്കേനിയനിരുന.  അതനിഫന്റെയടെനിസമോനതനില് അങ്ങബ്
അതദമോവശദമമോയനി  റനികപ്പെമോരട്ടബ്  ആവശദഫപ്പെടുകേയര  ഫചയ.  പകക  ആ  റനികപ്പെമോരട്ടബ്
ഇവനിഫടെ  എതനിക്കമോണുഫമനബ്  എനനിക്കബ്  കതമോനനനില്ല.  അതുഫകേമോണമോണബ്  ഞമോന്
ഇക്കമോരദര  വസ്സീണ്ടുര  സബ്മനിഷനമോയനി  ഫകേമോണ്ടുവരുനതബ്.  പധൈമോനഫപ്പെട്ട  വനിദദമോഭദമോസ
കകേന്ദ്രവര  നമോലൈബ്  കകേമോകളജുകേളുര  നമോല്പ്പെകതമോളര  സ്കൂളുകേളുഫമമോഫക്ക  നനിലൈഫകേമോളന
എറവര  വലൈനിയ  ഒരു  വമോണനിജേദകകേന്ദ്രമമോണനിതബ്.  ഇവനിഫടെ  എല്ലമോ  വനിഭമോഗതനിലമുള്ള
ആളുകേള് കേഷ്ടഫപ്പെടുകേയമോണബ്.  പകേല് സമയതബ് എടരപത്തുര പമോവശദമമോണബ് ലവദദ്യുതനി
മുടെക്കമുണമോകുനതബ്.  ചങ്ങനമോകശരനി  ടെഉൗണ  ഫസകനനില്  ഇരുപതനിനമോലൈമോയനിരര
കേണസക്യൂകമഴമോണുള്ളതബ്.  ആയതനിനമോല്  ചങ്ങനമോകശരനിയനിലള്ള  ജേനങ്ങഫള  ഈ
ബുദനിമുട്ടനില്നനിനബ് രകനിക്കമോനമോയനി ഇത്രയര വലൈനിഫയമോരു ഫസകഫന ലബഫെരകക്കറബ്
ഫചയമോന് അങ്ങബ് നടെപടെനി സസ്വസ്സീകേരനിക്കണര.  ഏഴമോയനിരര കേണസക്യൂകമഴ്സുള്ള സലൈത്തുര
ഇരുപതനിനമോലൈമോയനിരര കേണസക്യൂകമഴ്സുള്ള സലൈത്തുര ഒകര സമോഫെബ് ഫസ്ട്രേങ്തമോണുള്ളതബ്.
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കേണസക്യൂകമഴനിഫന്റെ  വരദനവനിനനുസരനിചബ്  ആനുപമോതനികേമമോയനി  ജേസ്സീവനക്കമോഫര  നനിയമനിക്കമോനുള്ള
നടെപടെനി  സസ്വസ്സീകേരനിക്കണര.  ഇഫതമോരു നദമോയയകമമോയ ഡനിമമോന്റെമോഫണനബ് കതമോനന.
ആയതനിനമോല്  ജേനങ്ങള്ക്കുകവണനി  അങ്ങബ്  ഇക്കമോരദങ്ങള്  അതദമോവശദമമോയനി
നടെപ്പെനിലൈമോക്കണര.  ഇതനില്  അടെനിയന്തര  നടെപടെനികേളുര  ദസ്സീരഘകേമോലൈ  നടെപടെനികേളുര
സസ്വസ്സീകേരനിക്കുകേയര ഫപഫട്ടനബ് ഈ പശ്നതനിനബ്  പരനിഹമോരര ഉണമോക്കുകേയര കവണര.

ഫഫവദദ്യുതനിയര കദവസസ്വവര വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .    കേടെകേരപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്):  സര,
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ഫമമ്പര പറഞ്ഞെതുകപമോഫലൈ,  കേഴനിഞ്ഞെ കുറചമമോസങ്ങളമോയനി  ചങ്ങനമോകശരനി
ടെഉൗണനിലര,  പമോയനിപ്പെമോടെബ്,  തൃഫക്കമോടെനിതമോനര,  മമോടെപ്പെള്ളനി,  വമോഴപ്പെള്ളനി,  കുറനിചനി  എനസ്സീ
പകദശങ്ങളനിലര ഫഫവദദ്യുതനി തടെസഫപ്പെട്ടതമോയനി ശ്രദയനില്ഫപ്പെട്ടനിടണബ്. ഫചതനിപ്പുഴ 66
ഫകേ.വനി.  സബ്കസഷനനില്നനിനര തൃഫക്കമോടെനിതമോനര 110  ഫകേ.വനി.  സബ്കസഷനനില്
നനിനമുള്ള  11  ഫകേ.വനി.  ഫെസ്സീഡറകേള് മുകഖനയമോണബ്  ഇകപ്പെമോള് ഠഉൗണനില് ഫഫവദദ്യുതനി
ലൈഭദമമോക്കുനതബ്.  ഇടെതനിങ്ങനിനനില്ക്കുന  റബ്ബറള്ഫപ്പെഫടെയള്ള  മരങ്ങള്ക്കനിടെയനിലൂഫടെയമോണബ്
ഇഉൗ ഫെസ്സീഡറകേള് കേടെനകപമോകുനതബ്.  ഏപനില്-ഫമയബ് മമോസങ്ങളനിലൈമോയനി,  കേമോലൈവരഷതനിനു
മുന്കപ, ഫെസ്സീഡറകേള് ഓഫെബ് ഫചയബ് ഫചകയണതമോയ അറകുറപ്പെണനികേള് ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ്
മുന്പനില്  കേണബ്  പൂരതസ്സീകേരനിക്കമോതതനിഫനത്തുടെരനബ്  ഫഫവദദ്യുതനി  തടെസങ്ങള്
കൂടുതലൈമോയനി അനുഭവഫപ്പെടുനണബ്.  കൂടെമോഫത ഫകേ.എസബ്.ടെനി.പനി.  ഏഫറടുത്തു നടെത്തുന
കറമോഡബ് വനികേസന പവരതനികേള് ചങ്ങനമോകശരനി ഭമോഗതബ് പുകരമോഗമനിചവരനികേയമോണബ്.
ഇതനിഫന്റെ  ഭമോഗമമോയനി  കറമോഡനിനബ്  ഇരുവശത്തുമുള്ള  ഫഫവദദ്യുതനി  ഫഫലൈനുകേളുര
ടമോന്കസമോരമര ഉള്ഫപ്പെഫടെയള്ള മറബ് പതനിഷമോപനങ്ങളുര മമോറനി സമോപനിചവരനികേയമോണബ്.
ഇതബ്  ചങ്ങനമോകശരനി,  തൃഫക്കമോടെനിതമോനര,  കുറനിചനി  ഭമോഗങ്ങളനില്  അധൈനികേമമോയനി
ഫഫവദദ്യുതനി  തടെസതനിനബ്  കേമോരണമമോകുനണബ്.  ഫകേ.എസബ്.ടെനി.പനി.  തഫന  കനരനിട്ടബ്
നനിരവ്വഹനിക്കുന ഇഉൗ പവരതനികേള് ഫസപ്റരബര 2017-ഓടുകൂടെനി പൂരതനിയമോകുഫമനമോണബ്
പതസ്സീകനിക്കുനതബ്.  ഫറയനില്കവയഫടെ  പമോത  ഇരട്ടനിപ്പെനിക്കല്  പവരതനികേള്  ഇഉൗ
ഭമോഗതബ് പുകരമോഗമനിചവരുനണബ്. തൃഫക്കമോടെനിതമോനത്തു നനിനള്ള ഫറയനില്കവ ഫെസ്സീഡര
ഇഉൗ  ഭമോഗതബ്  ഫറയനില്  മുറനിചകേടെക്കുനതനിനമോല്  ഫറയനില്കവയഫടെ  കജേമോലൈനികേളുമമോയനി
ബനഫപ്പെട്ടബ് ഫഫലൈന് ഓഫെബ് ഫചകയണനിവരുനതുര ഫഫവദദ്യുതനി തടെസതനിനബ് കേമോരണമമോകുനണബ്.
പകദശഫത ഫഫവദദ്യുതനി തടെസങ്ങള് കുറയ്ക്കുനതനിനമോയനി തൃഫക്കമോടെനിതമോനര സബ്കസഷനനില്
നനിനര  ചങ്ങനമോകശരനി  ടെഉൗണനികലൈക്കുള്ള  ഫെമോതനിമമോപുരര  ഫെസ്സീഡറനിഫന്റെ  നനിരമ്മമോണ
പവൃതനികേള്  പൂരതനിയമോക്കനിയനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  ഇഉൗ  ഫെസ്സീഡര  ഫറയനില്  മുറനിചബ്
കേടെക്കുനതനിനുള്ള  അനുമതനി  ലൈഭനിക്കമോതതനിഫനത്തുടെരനബ്  ഭമോഗനികേമമോയനി  മമോത്രകമ
ചമോരജേബ്  ഫചയനിടള്ളൂ.  ഫറയനില്കവയഫടെ  അനുമതനി  ലൈഭദമമോക്കനി  കമല്പ്പെടെനി  ഫെസ്സീഡര
പൂരണമമോയര ചമോരജേബ് ഫചയ കേഴനിഞ്ഞെമോല് കലൈമോഡബ് ക്രമസ്സീകേരണര,  ബമോക്കബ് ഫെസ്സീഡനിരഗബ്
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എനനിവവഴനി ചങ്ങനമോകശരനി ടെഉൗണ പകദശഫത ഫഫവദദ്യുതനി തടെസര ഒരു പരനിധൈനിവഫര
പരനിഹരനിക്കമോനമോകുര.  ചനിങ്ങവനതബ്  ഫടെസനില്-ഫന്റെ  സലൈതബ്  ഒരു  110  ഫകേ.വനി.
സബ്കസഷന് നനിരമ്മനിക്കുനതനിനുള്ള ഫപമോകപ്പെമോസല് ഫകേ.എസബ്.ഇ.ബനി.  തയമോറമോക്കനിയനിടണബ്.
സലൈര  ലൈഭദമമോകുന  മുറയബ്  ഇതനിഫന്റെ  നനിരമ്മമോണ  പവൃതനികേള്  ആരരഭനിക്കമോന്
കേഴനിയര. കുറനിചനി പകദശതബ് പസ്തുത സബ്കസഷനനില്നനിനര ഫഫവദദ്യുതനി ലൈഭദമമോക്കമോവനതുര
ഇതുമൂലൈര നനിലൈവനിലള്ള ഫഫവദദ്യുതനി തടെസതനിഫന്റെ കതമോതബ് കുറയമോന് സമോധൈനിക്കുഫമനര
പതസ്സീകനിക്കുകേയമോണബ്. 

ചങ്ങനമോകശരനി  നനികയമോജേകേ മണ്ഡലൈതനിഫന്റെ കേസ്സീഴനില് വരുന ഓഫെസ്സീസുകേളനില്
ഫെസ്സീല്ഡബ് ജേസ്സീവനക്കമോരുഫടെ എണതനില് കേമോരദമമോയ കുറവനില്ല.  ജേസ്സീവനക്കമോരുഫടെ അഭമോവരമൂലൈര
ഫഫവദദ്യുതനി  തടെസങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനബ്  ബുദനിമുടള്ളതമോയനി  ശ്രദയനില്ഫപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.
ഫഫവദദ്യുതനി തടെസങ്ങള് എത്രയരകവഗര പരനിഹരനിക്കണഫമനര മുന്കൂട്ടനി നനിശ്ചയനിച
പവരതനികേള് പത്രമമോധൈദമങ്ങളനിലൂഫടെ ഫപമോതുജേനഫത മുന്കൂട്ടനി അറനിയനിക്കണഫമനര
കേഴനിയനത്ര ബമോക്കബ് ഫെസ്സീഡനിരഗബ് ഫചയബ് ഫഫവദദ്യുതനി ലൈഭദമമോക്കനി ഫപമോതുജേനതനിനുണമോകേമോവന
ബുദനിമുടകേള് പരമമോവധൈനി കുറയ്ക്കുനതനിനുര ഉകദദമോഗസരക്കബ് നനിരകദ്ദേശര നല്കേനിയനിടണബ്. 

ഫഫബഫെരകക്കഷഫന്റെ കേമോരദര പറഞ്ഞു,  കനരഫത പമോകയമോഗനികേമല്ലമോത ചനിലൈ
ഫഫബഫെരകക്കഷഫനമോഫക്ക  നടെനതമോയനിട്ടമോണബ്  ഒറകനമോട്ടതനില്  ശ്രദയനില്ഫപ്പെട്ടതബ്.
7500  കേണസക്യൂകമഴ്സുള്ളതബ്  ഫഫബഫെരകക്കറബ്  ഫചയനിരനിക്കുന,  27000  കേണസക്യൂകമഴ്സുള്ളതബ്
ഫഫബഫെരകക്കറബ് ഫചയനിട്ടനില്ല എനപറഞ്ഞു. അതബ്  പരനികശമോധൈനിക്കമോര.  പരനികശമോധൈനിചബ്
അവശദര  കവണയനിടെങ്ങളനിഫലൈല്ലമോര  പുതനിയ  ഫസകന്  ഓഫെസ്സീസുകേള്  എങ്ങഫന
ക്രമസ്സീകേരനിക്കമോന്  സമോധൈനിക്കുഫമനള്ളതബ്  ഫഫവദദ്യുതനി  കബമോരഡബ്  ആകലൈമോചനിചബ്  ആവശദമമോയനിടള്ള
കേമോരദങ്ങള് ഫചയ്യുനതമോണബ്. 

ഫസകന് ഓഫെസ്സീസനിഫലൈ ജേസ്സീവനക്കമോരുഫടെ എണര സരബനനിചബ് യണനിയനുകേളുമമോയനി
ഒരു ധൈമോരണ ഉണമോക്കനിയനിടള്ളതമോണബ്.  സസ്വമോഭമോവനികേമമോയര അതനില് മമോറര വരുത്തുകമ്പമോള്
എല്ലമോവരുമമോയനിട്ടബ് ആകലൈമോചനികക്കണതുണബ്. അതബ് ആകലൈമോചനിചബ് പരനിഗണനിക്കമോവനതമോണബ്. 

18. മമോലൈനിനദ നനിരമ്മമോരജേനര

ശ്രസ്സീ  .   ഒ  .   രമോജേകഗമോപമോല്: സര, കനമര മണ്ഡലൈതനിലൈമോണബ് തനിരുവല്ലര പരശുരമോമ
കകത്രര സനിതനിഫചയ്യുനതബ്. അവനിഫടെയമോണബ് ആഗസബ് രണമോര തസ്സീയതനി പതനിനമോയനിര
കേണക്കനിനബ് ആളുകേള് പഫങ്കടുക്കുന വമോരഷനികേ വമോവബലൈനി നടെക്കുനതബ്.   നഗരഫത
മുഴുവന് ബമോധൈനിക്കുന,  വളഫര ഗഉൗരവമമോയനി എടുകക്കണ ഒരു പശ്നമുണബ്. കേരമനയമോറബ്,
കേനിള്ളനിയമോറബ്,  പമോരവ്വതസ്സീപുതനമോര  എനസ്സീ  മൂനബ്  പധൈമോനഫപ്പെട്ട  നദനികേളമോണബ്
അവനിഫടെയള്ളതബ്.  ഇഉൗ നഗരതനിഫലൈ  കഹമോട്ടലകേള്, കഹമോസലകേള്, കഹമോസനിറലകേള്
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എനനിവനിടെങ്ങളനില്  നനിനള്ള  എല്ലമോ  മമോലൈനിനദങ്ങളുര  ഒഴുകുനതബ്  ഇഉൗ  നദനികേളനില്
കൂടെനിയമോണബ്.  ഇഫതല്ലമോര  കൂടെനി  വനബ്  ഇഉൗ  കകത്രതനിഫന്റെ  ചുറവട്ടതബ്  തളരഫകേട്ടനി
നനില്ക്കുര.  അതബ്  കേടെലൈനികലൈക്കബ്  ഒഴുക്കനിവനിടെമോനുള്ള  സരവനിധൈമോനര  പണ്ടുണമോയനിരുന.
അതബ്  ഇടെയനിടെയബ്  അടെഞ്ഞുകപമോകുനണബ്.  അതനിനബ്  സനിരമമോയനി  എഫന്തങ്കനിലഫമമോരു
സരവനിധൈമോനര ഫചകയണതബ് വളഫര അതദമോവശദമമോണബ്.   വമോരഷനികേ ബലൈനി മമോത്രമല്ല
എല്ലമോ  ആഴ്ചയനിലര  എല്ലമോ  ദനിവസവര  അവനിഫടെ  ബലൈനിപൂജേകേള്  നടെക്കുനണബ്.
കകത്രതനിഫന്റെ ചുറപമോടുകേള്  ശുദസ്സീകേരനികക്കണതബ് ആ കകത്രതനില് വരുന ആളുകേളുഫടെ
മമോത്രര  ആവശദമല്ല,  നഗരതനിഫന്റെ  മുഴുവന്  ആവശദമമോണബ്.  അതുഫകേമോണബ്  ഇഉൗ
മമോലൈനിനദങ്ങള്  നദനികേളനികലൈക്കബ്  വലൈനിഫചറനിയമോഫത,  ഈ  പശ്നതനിനബ്  സമോയനിയമോയ
പരനിഹമോരര കേഫണതമോന്  സരക്കമോര  നടെപടെനി സസ്വസ്സീകേരനിക്കണഫമനമോണബ് എനനിക്കബ്
പറയവമോനുള്ളതബ്.

ഫഫവദദ്യുതനിയര കദവസസ്വവര വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .    കേടെകേരപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്):  സര,
കേരക്കനിടെകേ  വമോവനികനമോടെനുബനനിചള്ള  ബലൈനിതരപ്പെണര  നടെക്കുന  കകത്രമമോണബ്
തനിരുവല്ലര  പരശുരമോമ  കകത്രര.  അതനിഫന്റെ പമോധൈമോനദര  കേണക്കനിഫലൈടുതബ്  ഗവണഫമന്റെബ്
മുന്ഫഫകേ എടുതബ്   കേഴനിഞ്ഞെ  4-ാം  തസ്സീയതനി  ഒരു കയമോഗര  വനിളനിചകൂടകേയണമോയനി.
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  എര.എല്.എ.-യര  കദവസസ്വര  കബമോരഡബ്  പസനിഡന്റുര  ബനഫപ്പെട്ട
ഉകദദമോഗസരുര  ആ  കയമോഗതനില്  പഫങ്കടുതനിടണമോയനിരുന.  ഇപമോവശദഫത
ബലൈനിതരപ്പെണ ചടെങ്ങുകേള് വളഫര ഫെലൈപദമമോയനി നടെത്തുനതനിനബ് കവണനിയള്ള എല്ലമോ
നടെപടെനിക്രമങ്ങളുര  പൂരതസ്സീകേരനിക്കമോന് സമോധൈനിചനിടണബ്.  ഇഉൗ വരഷര മുതല് വളഫര
തനിരക്കുള്ള സലൈങ്ങളനില് സുരക ഒരുക്കുനതനിഫന്റെ ഭമോഗമമോയനി കപമോലൈസ്സീസബ് സനി.സനി.ടെനി.വനി.
കേദമോമറകേള് സമോപനിചനിടണബ്, കപമോലൈസ്സീസബ് എയ്ഡബ് കപമോസബ് സമോപനിക്കുനണബ്, ഫഫവദദ
സഹമോയതനിനുകവണനി  108  ആരബുലൈന്സബ് അടെക്കമുള്ള കഡമോക്ടരമമോരുഫടെ കസവനര
ലൈഭദമമോക്കുനതനിനുള്ള കേമോരദങ്ങളുര ഫചയ്യുനണബ്. തനിരക്കബ് നനിയന്ത്രനിക്കുനതനിനുകവണനി
ഭകജേനങ്ങള്ക്കബ്  10  ദനിവസര മുന്പുതഫന ടെനിക്കറകേള് വനിതരണര ഫചയ്യുനതനിനുള്ള
നടെപടെനികേളുര സസ്വസ്സീകേരനിചനിടണബ്.

ശ്രസ്സീ  .    ഒ  .    രമോജേകഗമോപമോല്:  കബസനിക്കമോയനിടള്ള കേമോരദങ്ങഫളക്കുറനിചമോണബ്  ഞമോന്
പറഞ്ഞെതബ്. 

ശ്രസ്സീ  .    കേടെകേരപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്:  കബസനിക്കമോയനിടള്ള കേമോരദങ്ങള് തഫനയമോണബ്.
ഇഉൗ ഗവണഫമന്റെബ്  വനതനിനുകശഷര  മന്ത്രനിഫയനള്ള നനിലൈയനില് ഞന് ആദദമമോയനി
ഒപ്പുവചതബ്  തനിരുവല്ലര  പരശുരമോമ  കകത്രതനിനബ്  അധൈനികേര  ഭൂമനി  ഏഫറടുക്കുനതനിനു
കവണനിയള്ള  ഫെയലൈനിലൈമോണബ്.  അടെനിസമോന  സഉൗകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കുനതനിനുകവണനി
ഗവണഫമന്റെബ്  കദവസസ്വര  കബമോരഡനിഫന്റെയര  ഭകജേനങ്ങളുഫടെയര  സഹമോയകതമോടുകൂടെനി
ശുചസ്സീകേരണമടെക്കമുള്ള എല്ലമോ കേമോരദങ്ങളുര ഫചയമോനമോവശദമമോയ നടെപടെനി സസ്വസ്സീകേരനിക്കുനതമോണബ്.
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19. ഹയര ഫസക്കണറനി വനിദദമോലൈയങ്ങളനിഫലൈ തസ്തനികേകേള്

ശ്രസ്സീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമോഹനിര:  സര,  കകേരളതനിഫലൈ  ഹയര  ഫസക്കണറനി
തലൈതനിലള്ള അദദമോപകേരുഫടെ തസ്തനികേനനിരണയവമമോയനി ബനഫപ്പെട്ട അതനിപധൈമോനമമോയ
ഒരു വനിഷയമമോണബ് ഞമോന് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട വനിദദമോഭദമോസ വകുപ്പുമന്ത്രനിയഫടെ ശ്രദയനില്
ഫകേമോണ്ടുവരുനതബ്. 2014-15-ല് കകേരളതനില് രണബ് കേമോറഗറനികേളനിലൈമോയനി  226 ഹയര
ഫസക്കണറനിയനില്ലമോത സ്ക്കൂളുകേളനില് 274 ബമോചകേളുര  ഹയര ഫസക്കണറനി സ്ക്കൂളുകേളനില്
426 ബമോചകേളുര ഉള്ഫപ്പെഫടെ ഫമമോതര 700 ബമോചകേള് സരക്കമോര അനുവദനിക്കുകേയണമോയനി.
കകേരളതനില്  ഹയര  ഫസക്കണറനി  വനിദദമോഭദമോസര  സമോരവ്വത്രനികേമമോക്കുകേ  എനള്ള
യ.ഡനി.എഫെബ്.  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ നയതനിഫന്റെ ഭമോഗമമോയനിട്ടമോണബ്  ഇപകേമോരര  ഫചയതബ്.
ഏകേകദശര  മൂവമോയനിരകതമോളര  അദദമോപകേര  ഇകപ്പെമോഴുര  ശമ്പളര  കേനിട്ടമോഫത  കജേമോലൈനി
ഫചയഫകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  ഇഉൗ  അദദമോപകേഫരമോഫക്ക  മമോകനജുഫമന്റെബ്  സ്ക്കൂളുകേളനില്
വലൈനിയ ഫഡമോകണഷനുര കേദമോപനികറഷന് ഫെസ്സീസുഫമമോഫക്ക നല്കേനിയമോണബ്  കജേമോലൈനിയനില്
കേയറനിയനിടള്ളതബ്.  ഇവര  വളഫരയധൈനികേര  പയമോസഫപ്പെടഫകേമോണമോണബ്  മുകനമോട്ടബ്
ഫപമോയ്ഫക്കമോണനിരനിക്കുനതബ്.  ശമ്പളര  കേനിട്ടമോതതുഫകേമോണബ്  കഹമോളനിഫഡയ്സനില്
കൂലൈനിപ്പെണനിക്കബ്  കപമോകുന  അദദമോപകേഫര  എനനിക്കബ്  അറനിയമോര.  അങ്ങഫനയള്ള
അദദമോപകേരുഫടെ  നനിരന്തരമമോയ  മുറവനിളനിക്കുകശഷര  11-4-2016-ാം  തസ്സീയതനിയനിഫലൈ
77/2016-ാം  നമ്പര   പകേമോരര  ഒരു  ആന്റെനിസനികപ്പെററനി  ഇന്  പനിന്സനിപ്പെനിള്,  ഇഉൗ
കപമോസബ്  ക്രനികയറബ്  ഫചയമോന്  ഗവണഫമന്റെബ്  തസ്സീരുമമോനനിക്കുകേയണമോയനി.  കപമോസബ്
ക്രനികയഷന്  നടെത്തുനതനിനബ്  അടെനിയന്തരമമോയനി  ഡനിപ്പെമോരടഫമന്റെനിഫന്റെ  കേയനില്നനിനര
ഫെനികകഷന്  ലൈനിസബ്  വമോങ്ങനി  എത്രയരകവഗര  കപമോസബ്  നനിരണയനിക്കമോനുള്ള  നടെപടെനി
സസ്വസ്സീകേരനിക്കണഫമനമോണബ് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട വനിദദമോഭദമോസ വകുപ്പുമന്ത്രനികയമോടെബ് അകപകനി
ക്കുവമോനുള്ളതബ്. ഒരു  കേമോരദര  കൂടെനി  പറയമോനമോഗ്രഹനിക്കുകേയമോണബ്.  യ.ഡനി.എഫെബ്.
ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ കേമോലൈഘട്ടതനില് ലൈബ്ബമോ കേമ്മസ്സീഷന് എനപറയന ഒരു കേമ്മസ്സീഷന്
നനിയമനിക്കഫപ്പെടുകേയണമോയനി.  ഇഉൗ  കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ  അടെനിസമോനതനില്,  1990-91-ല്
നമോയനമോര ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ കേമോലൈഘട്ടതനിലൈമോണബ് ഹയരഫസക്കണറനി വനിദദമോഭദമോസര
കകേരളതനില്  ആരരഭനിക്കുനതുര  1998-ലൈമോണബ്  സമോരവ്വത്രനികേമമോകുനതുര.  എനമോല്
ഇകപ്പെമോഴുര  ബമോലൈമോരനിഷ്ടതകേള്  തസ്സീരമോഫത  ഇഉൗ  ഹയരഫസക്കണറനി  ഡനിപ്പെമോരടഫമന്റെബ്
മുകനമോട്ടബ്  കപമോകുകേയമോണബ്.  ഇതനില്  ജൂനനിയര,  സസ്സീനനിയര  എനപറയന ഫഫപമറനി
മുതല്  കകേമോകളജേബ്,  സരവ്വകേലൈമോശമോലൈകേള്  വഫരയള്ള  അദദമോപകേരുഫടെ  കൂട്ടതനില്
ഇകപ്പെമോഴുര ഒകര കേസ്വമോളനിഫെനികക്കഷനുള്ള ആളുകേള് രണ്ടു കേമോറഗറനികേളനിലൈമോയനി ജൂനനിയര
സസ്സീനനിയറമോയനി കജേമോലൈനി ഫചയ്യുന ഒരു വനിഭമോഗര ഹയരഫസക്കണറനി മമോത്രമമോണബ്.  ഇഉൗ
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അപമോകേത പരനിഹരനിക്കുനതനിനമോവശദമമോയ നനിരകദ്ദേശങ്ങള് ലൈബ്ബമോ കേമ്മസ്സീഷന് മുകനമോട
വചനിടണബ്.  അതുകപമോഫലൈ  അടെനിചവമോരമോനുര  ഫബല്ലടെനിക്കമോനുര  കറനിക്കല്  കജേമോലൈനിക്കു
കപമോലര ആളനില്ലമോത ഏകേ വനിഭമോഗവര ഹയര ഫസക്കണറനിയമോണബ്.  സകപ്പെമോരട്ടനിരഗബ്
സമോഫെനിഫന  നനിയമനിക്കുനതടെക്കമുള്ള  കേമോരദങ്ങള്  ലൈബ്ബമോ  കേമ്മസ്സീഷന്  ശനിപമോരശ
ഫചയനിടണബ്.  ഇക്കമോരദതനിഫലൈമോഫക്ക  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  അടെനിയന്തരമമോയ  ശ്രദ
ഉണമോകേണഫമനഭദരത്ഥനിക്കുന. ഇത്രയധൈനികേര ഹയര ഫസക്കണറനി സ്കൂളുകേളുഫണങ്കനിലര രണബ്
ജേനില്ലകേള്ക്കബ് ഒരു ആര.ഡനി.ഡനി. ഓഫെസ്സീസമോണബ് ഇകപ്പെമോഴുള്ളതബ്. 

മനി  .    സസ്സീക്കര:  പസ്സീസബ്....പസ്സീസബ്....ഇതബ്  മൂനമോമഫത  വനിഷയമമോണബ്...ഫയസബ്....
ശ്രസ്സീ. ടെനി. വനി. ഇബമോഹനിര ദയവമോയനി സഹകേരനിക്കു......ദയവമോയനി സഹകേരനിക്കു...........

ശ്രസ്സീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമോഹനിര:  എല്ലമോ  ജേനില്ലകേളനിലര  ഓകരമോ  ആര.ഡനി.ഡനി.
ഓഫെസ്സീസുകേള് സമോപനിക്കണര.  ഇക്കമോരദതനില് അനുകൂലൈമമോയ തസ്സീരുമമോനര ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെയര
വനിദദമോഭദമോസ വകുപ്പുമന്ത്രനിയഫടെയര ഭമോഗത്തുനനിനബ് ഉണമോകേണഫമനബ് അഭദരത്ഥനിക്കുകേയമോണബ്. 

വനിദദമോഭദമോസ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ഫപമോഫെ  .    സനി  .    രവസ്സീന്ദ്രനമോഥബ്):  സര,  2014-15,
2015-16  അദദയന വരഷങ്ങളനില് സരസമോനതബ് പുതുതമോയനി അനുവദനിച ഹയര
ഫസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലര ബമോചകേളനിലര തമോല്ക്കമോലൈനികേമമോയനി  ഗസബ് അദദമോപകേരുഫടെ
കസവനര പകയമോജേനഫപ്പെടുതണഫമനമോണബ് സരക്കമോര  നനിശ്ചനിയനിചനിരുനതബ്.  സനിരര
അദദമോപകേ തസ്തനികേ സൃഷ്ടനികക്കണതനിഫന്റെ ആവശദകേത കേണക്കനിഫലൈടുതബ്  2014-15,
2015-16  അദദയന വരഷങ്ങളനില് സരസമോനതബ് പുതുതമോയനി ഹയര ഫസക്കണറനി
അനുവദനിച  സരക്കമോര  സ്കൂളുകേളനിലര  എയ്ഡഡബ്  സ്കൂളുകേളനിലര  ഹയര  ഫസക്കണറനി
അദദമോപകേരുഫടെയര അനദദമോപകേരുഫടെയര തസ്തനികേകേള് സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനബ്  തതസ്വതനില്
തസ്സീരുമമോനനിചബ്  സരക്കമോര  ഉതരവബ്  പുറഫപ്പെടുവനിചനിരുന.  തുടെരനബ്,  നനിലൈവനിലള്ള
മമോനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചബ്  സ്കൂള്തലൈ വനിഷയമോടെനിസമോനതനിലള്ള തസ്തനികേ നനിരണയര
പൂരതനിയമോക്കനി  വനിശദമമോയ  ശനിപമോരശ  സരക്കമോരനിനബ്  സമരപ്പെനിക്കമോന്  ഹയര
ഫസക്കണറനി  ഡയറക്ടരക്കബ്  നനിരകദ്ദേശര  നല്കേനിയനിടണബ്.  ഇക്കമോരദര  വനിശദമമോയനി
പരനികശമോധൈനിചബ് തുടെരനടെപടെനികേള് സസ്വസ്സീകേരനിക്കുനതമോണബ്. 2001-ഫലൈ ഫസഷദല് റൂള്സബ്
പകേമോരര  കയമോഗദരമോയ  ജൂനനിയര  അദദമോപകേരക്കബ്  സസ്സീനനിയര  തസ്തനികേയനില്
തസ്തനികേമമോറരവഴനി ഇകപ്പെമോള് നനിയമനര നല്കേനിവരുനണബ്.  ജൂനനിയര അദദമോപകേഫര
തസ്തനികേമമോറര  വഴനിമമോത്രര  സസ്സീനനിയര  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനിക്കമോകന  നനിലൈവനില്
വദവസയള.  ജൂനനിയര അദദമോപകേരുഫടെ ഫപമോകമമോഷന് സരക്കമോരനിഫന്റെ പരനിഗണനയനില്
ഇകപ്പെമോള് ഇല്ല.
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20. അനഉൗകദദമോഗനികേമോരഗങ്ങളുഫടെ പനിരനിചവനിടെല്

ശ്രസ്സീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമമോര:  സര,   ഫതമോഴനില്  വകുപ്പെനിനുകേസ്സീഴനിലള്ള  16
കകമനനിധൈനി  കബമോരഡുകേള്,  കകേമോരപ്പെകറഷനുകേള്,  കേമ്പനനികേള്  എനനിവഫയമോഫക്ക
ഒരുമനിചബ് ഒരു ഉതരവനിലൂഫടെ നനിയമമോനുസൃതമല്ലമോഫത പനിരനിചവനിട്ട നടെപടെനി സഭയഫടെ
ശ്രദയനില്  ഫകേമോണ്ടുവരുനതനിനുകവണനിയമോണബ്  ഇഉൗ  സബ്മനിഷന്  ഉനയനിക്കുനതബ്.
സരസമോനതബ്  ഫതമോഴനിലര  ലനപുണദവര  വകുപ്പെബ്  15-7-2016-ല്  ഇറക്കനിയ
ഉതരവനിഫന്റെ കകേമോപ്പെനിയമോണബ് എഫന്റെ ലകേവശമുള്ളതബ്.  ഫതമോഴനില് വകുപ്പെനിനുകേസ്സീഴനിലള്ള
കകേരള കേരഷകേഫതമോഴനിലൈമോളനി കകമനനിധൈനി കബമോരഡബ്, കകേരള കമമോകട്ടമോര ഫതമോഴനിലൈമോളനി
കകമനനിധൈനി  കബമോരഡബ്,  കകേരള  ഫകേട്ടനിടെ  നനിരമ്മമോണഫതമോഴനിലൈമോളനി  കകമനനിധൈനി
കബമോരഡബ്  തുടെങ്ങനിയ പതനിനമോകറമോളര  കബമോരഡുകേളനിഫലൈ  അനഉൗകദദമോഗനികേമോരഗങ്ങഫളയമോണബ്
ഒരു ഉതരവനിലൂഫടെ പനിരനിചവനിട്ടനിരനിക്കുനതബ്.  ഇതരര കകമനനിധൈനി കബമോരഡുകേളനില്
അനഉൗകദദമോഗനികേമോരഗങ്ങഫള  വയ്ക്കുനതനിനബ്  സരസമോന  നനിയമസഭ  പമോസമോക്കനിയ
നനിയമങ്ങള് ഇനബ്  നനിലൈവനിലണബ്.  ആ മമോനദണ്ഡങ്ങഫളമോഫക്ക പൂരണമമോയനി  ഫതറനിച
ഫകേമോണമോണബ് സരക്കമോര ഇഉൗ ഉതരവബ് പുറഫപ്പെടുവനിചനിടള്ളതബ്. മുന്കേമോലൈങ്ങളനിഫലൈമോനര
ഇതരര  നടെപടെനികേള്  ഒരു  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  ഭമോഗത്തുനനിനര  ഉണമോയനിട്ടനില്ല.
ശ്രസ്സീ.  ഉമ്മന്ചമോണനി,  ശ്രസ്സീ.  വനി.എസബ്.  അചതമോനന്ദന്,  ശ്രസ്സീ.  എ.  ഫകേ.  ആന്റെണനി
ഇവരുഫടെഫയമോഫക്ക  കനതൃതസ്വതനിലള്ള  ഗവണഫമന്റുകേള്  ഉണമോയനിരുനകപ്പെമോഴുര  ഇഉൗ
കകമനനിധൈനി  കബമോരഡുകേള്  നനിലൈവനിലണബ്.  ആ  കബമോരഡുകേഫളല്ലമോര  കേമോലൈമോവധൈനി
പൂരതസ്സീകേരനിചതനിനുകശഷമമോണബ്  പനിരനിചവനിട്ടതബ്.  അതനില്നനിനര  വദതദസ്തമമോയനി,
യമോഫതമോരു ആകലൈമോചനയര കൂടെമോഫതയമോണബ് നനിലൈവനിലള്ള അനഉൗകദദമോഗനികേമോരഗങ്ങഫള
പനിരനിചവനിട്ടതബ് എനതനിഫന്റെ ഫതളനിവമോണബ്,  ഭവനര ഫെഉൗകണഷന്,  സമോമൂഹദസുരകമോ
കകമനനിധൈനി  കബമോരഡബ്  മറചനിലൈ  കബമോരഡുകേള്  തുടെങ്ങനിയവ.  നനിലൈവനിലള്ള
അനഉൗകദദമോഗനികേമോരഗങ്ങളുള്ള കബമോരഡുകേഫള പനിരനിചവനിട്ടകതമോ ഫതറബ്, അനഉൗകദദമോഗനികേമോരഗങ്ങള്
ഇല്ലമോത  കബമോരഡുകേള്കപമോലര  പനിരനിചവനിടഫവനപറയകമ്പമോള്  ഇതനില്  ഒരു
ആകലൈമോചനയര  ഉണമോയനിട്ടനില്ല.  രമോഷ്ട്രസ്സീയതമോല്പ്പെരദരവചബ്  ഏതമോനുര  കബമോരഡുകേള്
ഒരുമനിചബ് പനിരനിചവനിട്ട സമോഹചരദമമോണബ് ഉണമോയനിടള്ളതബ്.  അനഉൗകദദമോഗനികേമോരഗങ്ങഫള
വയ്ക്കുന  കേമോരദതനില്  നനിയമതനില്  വദകമമോയ  മമോനദണ്ഡങ്ങളുണബ്.  ആ
മമോനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസരനിചമോണബ്  അനഉൗകദദമോഗനികേമോരഗങ്ങഫള  വയ്ക്കുനതുര  അവഫര
ഡനിസ്കസ്വമോളനിലഫെ  ഫചയ്യുനതുര.  അതരതനില്  എല്ലമോ  മമോനദണ്ഡങ്ങളുര  കേമോറനില്
പറതനിഫക്കമോണ്ടുള്ള ഒരു ഉതരവമോണബ് ഇവനിഫടെ ഉണമോയനിടള്ളതബ്.  എഫന്റെ ലകേവശമുള്ളതബ്
മനിനനിമര കവജേസബ് റൂള്സബ് 1950 ആണബ്. മനിനനിമര കവജേസബ് കബമോരഡുമമോയനി ബനഫപ്പെട്ടബ്
അതനിഫലൈ  ഒരു  കപമോയനിന്റെബ്  പറയമോന്  ഞമോന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയമോണബ്.  അതനില്
അനഉൗകദദമോഗനികേമോരഗങ്ങഫള  ഡനിസ്കസ്വളനിലഫെ  ഫചയ്യുനതനിനബ്  മൂനബ്  പധൈമോനഫപ്പെട്ട
കേമോരദങ്ങളമോണബ് പറയനതബ് : 
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(i) If  he  is  declared  to  be  of  unsound  mind  by  a  Competent
Court; or

(ii) if he is an undischarged insolvent; or

(iii) if before or after the commencement of the Act, he has been
convicted of an offence involving moral turpitude.

അതമോയതബ്  ഒരു  അരഗഫത  പനിരനിചവനിടുനതനിനബ്  മതനിയമോയ  കേമോരണങ്ങള്
നനിയമതനില് സൂചനിപ്പെനിചനിടണബ്.  കകേരള കസ്മമോള് പമോകന്റെഷന് വരകക്കഴബ് ഫവല്ഫെയര
കബമോരഡബ്,  കകേരള അബ്കേമോരനി വരകക്കഴബ്  ഫവല്ഫെയര ഫെണബ് കബമോരഡബ്  തുടെങ്ങനിയ
കബമോരഡുകേഫളമോഫക്ക  ഡനിസ്കസ്വമോളനിലഫെ ഫചയണഫമങ്കനില് വദകമമോയ നനിയമങ്ങളുണബ്.
ഇതബ് നനിയമസഭ പമോസമോക്കനിയ നനിയമങ്ങളമോണബ്. ഇഉൗ നനിയമങ്ങള് നനിലൈവനിലള്ളകപ്പെമോള്
അഫതമോനര കനമോക്കമോഫത ഇഫതമോഫക്ക പനിരനിചവനിട്ടതനിഫന്റെ തമോല്പ്പെരദര എന്തമോഫണനബ്
മനസനിലൈമോകുനനില്ല.  എന്തനിനമോണബ്  ഇത്ര  ധൃതനിപനിടെനിക്കുനതബ്?  മുന്കേമോലൈ  കേസ്സീഴബ്
വഴക്കങ്ങള്കൂടെനി  പരനിഗണനിചഫകേമോണബ്  ഇഉൗ  ഉതരവബ്  പനിന്വലൈനിക്കണഫമനബ്
അഭദരത്ഥനിക്കുകേയമോണബ്.  ഇഉൗ  ഉതരവബ്  കകേമോടെതനിയനില്  കചമോദദരഫചയമോല്  ഇതബ്
തള്ളനിക്കളകയണനിവരുര.  അതുഫകേമോണബ്  നനിയമമോനുസൃതമല്ലമോഫത അനഉൗകദദമോഗനികേമോരഗങ്ങഫള
പനിരനിചവനിട്ട  ഇഉൗ  ഉതരവബ്  പനിന്വലൈനിക്കണഫമനബ്  ഞമോന്  ഇഉൗ  സബ്മനിഷനനിലൂഫടെ
ആവശദഫപ്പെടുകേയമോണബ്. 

ഫതമോഴനിലര  എലകസുര  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    റനി  .    പനി  .    രമോമകൃഷ്ണന്):  സര,
കകേരളതനില്  കകമനനിധൈനി  കബമോരഡുകേള്  ഒഫരണരകപമോലര  പനിരനിചവനിട്ടനിട്ടനില്ല.
അനഉൗകദദമോഗനികേമോരഗങ്ങളുഫടെ  കേമോലൈമോവധൈനി  നനിയമമോനുസൃതര  അവസമോനനിപ്പെനിക്കുനതനിനമോണബ്
ഉതരവബ്.  കകമനനിധൈനി കബമോരഡുകേളനിഫലൈ അനഉൗകദദമോഗനികേമോരഗങ്ങഫള തസ്സീരുമമോനനിക്കമോനുള്ള
അധൈനികേമോരര  സരക്കമോരനില്  നനികനിപമമോണബ്.  അനഉൗകദദമോഗനികേ  പതനിനനിധൈനികേഫള
നമോമനനിരകദ്ദേശര  ഫചയ്യുന  കേമോരദതനില്  സരക്കമോര  നനിയമമോനുസൃതര  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്സീകേരനിക്കുര. 

VI കമശപ്പുറത്തുവച കേടെലൈമോസുകേള്

ചട്ടര   47(2)   അനുസരനിചള്ള കേടെലൈമോസുകേള്

1. വദവസമോയവര കസമോരട്സുര വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജേയരമോജേന്):  സര,
തമോഫഴപ്പെറയന കേടെലൈമോസ്സുകേള് മുഖദമന്ത്രനിക്കുകവണനി ഞമോന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനമോര കകേരളനനിയമസഭയഫടെ പതനിനമോറമോര സകമ്മളനതനിഫലൈ 261, 1765
എനസ്സീ നമ്പരുകേളനിലള്ള നകത്രചനിഹ്നമനിടെമോത കചമോദദങ്ങളുഫടെ  മറപടെനിയര  അവയബ്
യഥമോസമയര മറപടെനി നല്കുവമോന് സമോധൈനിക്കമോതനിരുനതനിനുള്ള കേമോരണര കേമോണനിക്കല്
കസറബ്ഫമന്റുകേളുര.



കമശപ്പുറത്തുവച കേടെലൈമോസുകേള് 311

2. റവനക്യൂവര ഭവനനനിരമ്മമോണവര വകുപ്പുമന്ത്രനി (  ശ്രസ്സീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്  ): സര,
തമോഫഴപ്പെറയന കേടെലൈമോസ്സുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനമോര  കകേരളനനിയമസഭയഫടെ  ഏഴമോര  സകമ്മളനതനിഫലൈ  3062,  പതനിമൂനമോര
സകമ്മളനതനിഫലൈ  2792,  പതനിനഞമോര  സകമ്മളനതനിഫലൈ  2986  പതനിനമോറമോര
സകമ്മളനതനിഫലൈ  2683  എനസ്സീ നമ്പരുകേളനിലള്ള നകത്രചനിഹ്നമനിടെമോത കചമോദദങ്ങളുഫടെ
മറപടെനിയര  അവയബ്  യഥമോസമയര  മറപടെനി  നല്കുവമോന്  സമോധൈനിക്കമോതനിരുനതനിനുള്ള
കേമോരണര കേമോണനിക്കല് കസറബ്ഫമന്റുകേളുര.

3. ആകരമോഗദവര സമോമൂഹദനസ്സീതനിയര വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീമതനി ഫകേ  .   ഫകേ  .   ലശലൈജേ
ടെസ്സീചര):  സര,  തമോഫഴപ്പെറയന  കേടെലൈമോസ്സുകേള്  ധൈനകേമോരദവര  കേയറര  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കു
കവണനി ഞമോന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനമോര  കകേരളനനിയമസഭയഫടെ  പതനിഫനമോനമോര  സകമ്മളനതനിഫലൈ  3818,
പതനിനമോറമോര സകമ്മളനതനിഫലൈ  75  എനസ്സീ നമ്പരുകേളനിലള്ള നകത്രചനിഹ്നമനിടെമോത
കചമോദദങ്ങളുഫടെ  മറപടെനിയര  അവയബ്  യഥമോസമയര  മറപടെനി  നല്കുവമോന്  സമോധൈനിക്കമോ
തനിരുനതനിനുള്ള കേമോരണര കേമോണനിക്കല് കസറബ്ഫമന്റുകേളുര.

4. ആകരമോഗദവര സമോമൂഹദനസ്സീതനിയര വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീമതനി ഫകേ  .   ഫകേ  .   ലശലൈജേ
ടെസ്സീചര): സര, തമോഫഴപ്പെറയന കേടെലൈമോസ്സുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനമോര  കകേരളനനിയമസഭയഫടെ  പതനിനമോറമോര  സകമ്മളനതനിഫലൈ  2377
എന  നമ്പരനിലള്ള  നകത്രചനിഹ്നമനിടെമോത  കചമോദദതനിഫന്റെ  മറപടെനിയര  അതനിനബ്
യഥമോസമയര മറപടെനി നല്കുവമോന് സമോധൈനിക്കമോതനിരുനതനിനുള്ള കേമോരണര കേമോണനിക്കല്
കസറബ്ഫമന്റുകേളുര.

5. ഫതമോഴനിലര  എലകസുര  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    റനി  .    പനി  .    രമോമകൃഷ്ണന്):  സര,
തമോഫഴപ്പെറയന കേടെലൈമോസ്സുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനമോര കകേരളനനിയമസഭയഫടെ പതനിനമോറമോര സകമ്മളനതനിഫലൈ 743 എന
നമ്പരനിലള്ള നകത്രചനിഹ്നമനിടെമോത കചമോദദതനിഫന്റെ മറപടെനിയര അതനിനബ് യഥമോസമയര
മറപടെനി നല്കുവമോന് സമോധൈനിക്കമോതനിരുനതനിനുള്ള കേമോരണര കേമോണനിക്കല് കസറബ്ഫമന്റുര.

6. മതദബനനവര  ഹമോരബര  എഞനിനസ്സീയറനിരഗുര  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീമതനി
ഫജേ  .   കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ): സര, തമോഫഴപ്പെറയന കേടെലൈമോസ്സുകേള് സഹകേരണവര വനികനമോദ
സഞമോരവര വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കുകവണനി ഞമോന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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പതനിമൂനമോര  കകേരളനനിയമസഭയഫടെ  പതനിനമോലൈമോര  സകമ്മളനതനിഫലൈ  3698
എന  നമ്പരനിലള്ള  നകത്രചനിഹ്നമനിടെമോത  കചമോദദതനിഫന്റെ  മറപടെനിയര  അതനിനബ്
യഥമോസമയര മറപടെനി നല്കുവമോന് സമോധൈനിക്കമോതനിരുനതനിനുള്ള കേമോരണര കേമോണനിക്കല്
കസറബ്ഫമന്റുര.

7. വനവര മൃഗസരരകണവര മൃഗശമോലൈകേളുര വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    ഫകേ  .    രമോജു):
സര,  തമോഫഴപ്പെറയന  കേടെലൈമോസ്സുകേള്  തകദ്ദേശസസ്വയരഭരണവര  നക്യൂനപകകകമവര
വഖഫെബ് ഹജബ് തസ്സീരത്ഥമോടെനവര വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കുകവണനി ഞമോന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനമോര  കകേരളനനിയമസഭയഫടെ എട്ടമോര  സകമ്മളനതനിഫലൈ  3503,  പന്ത്രണമോര
സകമ്മളനതനിഫലൈ  1484,  3284,  3292  പതനിനമോലൈമോര  സകമ്മളനതനിഫലൈ  2789,
പതനിനഞമോര സകമ്മളനതനിഫലൈ 1477, പതനിനമോറമോര സകമ്മളനതനിഫലൈ 2865 എനസ്സീ
നമ്പരുകേളനിലള്ള  നകത്രചനിഹ്നമനിടെമോത  കചമോദദങ്ങളുഫടെ  മറപടെനിയര  അവയബ്
യഥമോസമയര മറപടെനി നല്കുവമോന് സമോധൈനിക്കമോതനിരുനതനിനുള്ള കേമോരണര കേമോണനിക്കല്
കസറബ്ഫമന്റുകേളുര.

8. പട്ടനികേജേമോതനി-പട്ടനികേവരഗ്ഗ  പനികനമോക്കസമുദമോയകകമവര  നനിയമവര
സമോരസ്കമോരനികേവര പമോരലൈഫമന്റെറനികേമോരദവര വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .   എ  .   ഫകേ  .   ബമോലൈന്): സര,
തമോഫഴപ്പെറയന കേടെലൈമോസ്സുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനമോര കകേരളനനിയമസഭയഫടെ പതനിനമോലൈമോര സകമ്മളനതനിഫലൈ 991 എന
നമ്പരനിലള്ള നകത്രചനിഹ്നമനിടെമോത കചമോദദതനിഫന്റെ മറപടെനിയര അതനിനബ് യഥമോസമയര
മറപടെനി നല്കുവമോന് സമോധൈനിക്കമോതനിരുനതനിനുള്ള കേമോരണര കേമോണനിക്കല് കസറബ്ഫമന്റുര.

9. വനിദദമോഭദമോസ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ഫപമോഫെ  .    സനി  .    രവസ്സീന്ദ്രനമോഥബ്):  സര,
തമോഫഴപ്പെറയന കേടെലൈമോസ്സുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനമോര  കകേരളനനിയമസഭയഫടെ  പതനിനമോറമോര  സകമ്മളനതനിഫലൈ  2629
എന  നമ്പരനിലള്ള  നകത്രചനിഹ്നമനിടെമോത  കചമോദദതനിഫന്റെ  മറപടെനിയര  അതനിനബ്
യഥമോസമയര മറപടെനി നല്കുവമോന് സമോധൈനിക്കമോതനിരുനതനിനുള്ള കേമോരണര കേമോണനിക്കല്
കസറബ്ഫമന്റുര.

VII  ക്രമപശ്നര

1.   വമോരഷനികേ പവരതന റനികപ്പെമോരട്ടബ് കമശപ്പുറതബ് വയ്ക്കുനതനിഫലൈ കേമോലൈതമോമസര

ശ്രസ്സീ  .    ഫകേ  .    എസബ്  .    ശബരസ്സീനമോഥന്:  സര,  പധൈമോനഫപ്പെട്ട ഒരു കേമോരദമമോണബ് ഇഉൗ
ക്രമപശ്നതനിലൂഫടെ ഞമോന് ഉനയനിക്കുനതബ്.
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നനിയമസഭമോനടെപടെനികേളുഫടെ  ചട്ടര  236(6)  പകേമോരമുള്ളതബ്  ഞമോന്  വമോയനിക്കമോര.
'The  Annual  Performance  Report  on  the  Expenditure  of  the  Budget
allocation of a year shall be laid on the Table not later than four months
after  the  completion  of  the  financial  year'  എനമോണബ്  പറയനതബ്.  ഒരു
വരഷഫത ബഡ്ജേറബ്  വനിഭജേനതനിഫന്റെ ഫചലൈവനികന്മേലള്ള വമോരഷനികേ റനികപ്പെമോരട്ടബ്  ആ
സമോമ്പതനികേ വരഷര പൂരതനിയമോയതനിനുകശഷര നമോലൈബ് മമോസങ്ങള് കേഴനിയനതനിനുമുമ്പബ്
സഭയഫടെ കമശപ്പുറതബ് വയണഫമനമോണബ് ചട്ടര അനുശമോസനിക്കുനതബ്.  സരക്കമോരനിഫന്റെ
വനിവനിധൈ വകുപ്പുകേള്ക്കമോവശദമുള്ള തുകേ എങ്ങഫന ഫചലൈവമോക്കണഫമനള്ള തസ്സീരുമമോന
ഫമടുക്കുനതബ് നനിയമസഭയമോണബ്. അതനിനുള്ള അക്കഉൗണബനിലൈനിറനി കേമോരണമമോണബ് 2010
ഏപനില്  മമോസര  കഭദഗതനി  ഫചയബ്  കമല്പ്പെറഞ്ഞെ  വകുപ്പുകൂടെനി  ഇഉൗ  ചട്ടതനില്
ഉള്ഫക്കമോള്ളനിചതബ്.  എനമോല്   ചട്ടര  നനിലൈവനില്  വനനിട്ടബ്  ആറബ്  വരഷമമോഫയങ്കനിലര
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന  കേടെലൈമോസ്സുകേള്,  കപപ്പെറകേള്  തുടെങ്ങനിയവയഫടെ  റനികപ്പെമോരട്ടബ്  ആറബ്
വരഷര പഴക്കമുള്ളതമോണബ് എനതമോണബ് ഇനബ് കേമോണുന സനിതനിവനികശഷര.  ഇഉൗ ഒരു
ഫസഷനനില്  കേനിട്ടനിയ  വമോരഷനികേ  റനികപ്പെമോരടകേളുഫടെ  ഉദമോഹരണങ്ങള്തഫന  ഞമോന്
പറയമോര.  2009-10-ഫലൈ കകേരള കസറബ്  പഉൗള്ടനി ഫഡവലൈപ്ഫമന്റെബ്  കകേമോരപ്പെകറഷഫന്റെ
വമോരഷനികേ  റനികപ്പെമോരട്ടമോണബ്  11-7-2016-ല്  കമശപ്പുറതബ്  വചനിടള്ളതബ്;  2011-12-ഫലൈ
കകേരള കസറബ് ഫഎ.ടെനി. മനിഷഫന്റെ വമോരഷനികേ റനികപ്പെമോരട്ടമോണബ് 13-7-2016-ല് കമശപ്പുറതബ്
വചനിടളളതബ്;  2012-13-ഫലൈ  കകേരള  ആരട്ടനിസമോന്സബ്  ഡവലൈപ്ഫമന്റെബ്  കകേമോരപ്പെകറഷഫന്റെ
വമോരഷനികേ റനികപ്പെമോരട്ടമോണബ്   11-7-2016-ല് കമശപ്പുറതബ് വചനിടള്ളതബ്;  2012-13-ഫലൈ
കമമോകട്ടമോര  ടമോന്കസമോരട്ടബ്  വരകക്കഴബ്  ഫവല്ഫെയര  ഫെണബ്  കബമോരഡനിഫന്റെ  വമോരഷനികേ
റനികപ്പെമോരട്ടമോണബ്  17-7-2016-ല്  കമശപ്പുറതബ്  വചനിടള്ളതബ്.  സമോധൈമോരണ  ബഡ്ജേറബ്
അവതരനിപ്പെനിചതനിനുകശഷര ധൈനമോഭദരത്ഥനയഫടെ വനിശദമമോയ ചരച നടെക്കുന ജൂണ-
ജൂലൈമോയബ് മമോസങ്ങളനില് കേഴനിഞ്ഞെ വരഷര എങ്ങഫന എകബ്ഫപന്ഡസ്സീചര വന എനള്ള
റനികപ്പെമോരടകേളമോണബ്  നല്കുനതബ്.  അതനിനുപകേരര  വനിവനിധൈകേമോരണങ്ങളമോല്  6-7
വരഷങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞെബ് റനികപ്പെമോരട്ടബ് ഫചയ്യുകമ്പമോള് അതബ് പഠനിചഫകേമോണബ് തസ്സീരുമമോനങ്ങള്
എടുക്കമോനുള്ള  ഒരു ഡനിഫലൈയമോണബ്  ഉണമോകുനതബ്.  ഇതുകപമോലള്ള റനികപ്പെമോരടകേള് അകഞമോ
ആകറമോ  വരഷങ്ങള്  ഡനിഫലൈ  ആക്കുനതബ്  ശരനിയമോയ  കേസ്സീഴബ് വഴക്കമല്ല.  2011-12-ല്
കകേരള കസറബ് ഫഎ.ടെനി.  മനിഷഫന്റെ വമോരഷനികേ പവരതന റനികപ്പെമോരട്ടനിഫലൈ ഒരു കേമോരദര
തഫന ഞമോന് ഉദമോഹരണമമോയനി പറയമോര.  ഏകതമോ ഒരു കേമോരദതനില്  19-ാം നമ്പര
ഫഎറതനിനുകവണനി  ഫകേമോടുതനിരനിക്കുന  മറപടെനി,  'പദതനിയഫടെ  നടെതനിപ്പെനിനമോയനി
2 011-12  സമോമ്പതനികേ  വരഷതനില്  15  ലൈകര  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന;
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നടെപ്പുവരഷര  ഫചലൈവഴനിക്കുനതനിനമോയനി  തുകേഫയമോനര  അനുവദനിചനിട്ടനിഫല്ലനര
12  ലൈകര  രൂപ  പവരതനമോവശദതനിനബ്  ഫചലൈവമോക്കനിയനിടഫണനര'  ഇകപ്പെമോള്
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയമോണബ്. നല്ല തസ്സീരുമമോനങ്ങള് വരണഫമങ്കനില് കേമോലൈമോനുസൃതമമോയനിടള്ള
ഇതുമമോയനി  മുകനമോടകപമോകുകമ്പമോള്  ഇഉൗ  വരുന  ബഡ്ജേറബ്  മുതല്  വമോരഷനികേ
റനികപ്പെമോരടകേള് അടുത വരഷര കേറക്ടമോയനിതഫന വരണഫമനള്ള ഒരു റൂളനിരഗബ് അങ്ങബ്
നല്കേണഫമനബ് ഞമോന് അഭദരത്ഥനിക്കുന.

പട്ടനികേജേമോതനി പട്ടനികേവരഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകകമവര നനിയമവര സമോരസ്കമോരനികേവര
പമോരലൈഫമന്റെറനികേമോരദവര വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .   എ  .   ഫകേ  .   ബമോലൈന്): സര, ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
അരഗര  പറഞ്ഞെതബ്  ശരനിയമോണബ്,  അതനില് യമോഫതമോരു വനികയമോജേനിപ്പുമനില്ല,  അഭനിപമോയ
വദതദമോസവമനില്ല.  ഒരു  വരഷത  ബഡ്ജേറബ്  വനിഭജേനതനിഫന്റെ  അകലൈമോകക്കഷന്
ഫചലൈവനികന്മേലള്ള  വമോരഷനികേ  പവരതന  റനികപ്പെമോരട്ടബ്  സമോമ്പതനികേ  വരഷര
പൂരണമമോയതനിനുകശഷര  4  മമോസങ്ങള് കേഴനിയരമുമ്പബ്  കമശപ്പുറതബ് വയണഫമനമോണബ്
നനിയമസഭമോ  നടെപടെനിചട്ടര  236(6)  അനുശമോസനിക്കുനതബ്.  നടെപ്പുസകമ്മളനതനില്
സഭയഫടെ  മുമ്പമോഫകേ  സമരപ്പെനിച  പവരതന  റനികപ്പെമോരടകേളനില്  പലൈതുര  2014-15
വരഷഫതയര  അതനിനുമുമ്പുള്ള   വരഷങ്ങളനികലൈതുമമോണബ്.  2014-15  സമോമ്പതനികേ
വരഷഫത  റനികപ്പെമോരടകേള്  ചട്ടമനുസരനിചബ്  2015  ജൂലലൈ  മമോസതനിനകേര
സമരപ്പെനികക്കണതമോണബ്.  ഇതമോണബ്  ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.  എസബ്.  ശബരസ്സീനമോഥഫന്റെ  ക്രമപശ്നര.
കകേരള നനിയമസഭയഫടെ നടെപടെനിക്രമവര കേമോരദനനിരവ്വഹണവര സരബനനിച ചട്ടങ്ങളനിഫലൈ
ചട്ടര  236(6)  പകേമോരര  അതതബ്  സമോമ്പതനികേ  വരഷര  പൂരതനിയമോയതനിനുകശഷര
4  മമോസതനിനകേര റനികപ്പെമോരട്ടബ്  സഭയഫടെ കമശപ്പുറതബ്  വയ്കക്കണതമോണബ്.  എനമോല്
മുന് സരക്കമോരനിഫന്റെ കേമോലൈയളവനിഫലൈ റനികപ്പെമോരടകേള് ഒരുവരഷകതമോളര കേഴനിഞ്ഞെതനിനു
കശഷമമോണബ്  കമശപ്പുറതബ്  വചഫതനമോണബ്  ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.  എസബ്.  ശബരസ്സീനമോഥന്
ചൂണനിക്കമോട്ടനിയതബ്.  ഭമോവനിയനില് ഇതബ്  ആവരതനിക്കമോതനിരനിക്കമോനുള്ള മുന്കേരുതഫലൈന
നനിലൈയനില്   ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗര ഇക്കമോരദര ഉയരതനിയതബ് നല്ല പവണതയമോണബ്.
ഭമോവനിയനില് ഇക്കമോരദതനില് വസ്സീഴ്ച സരഭവനിക്കമോതനിരനിക്കമോന് എല്ലമോ വകുപ്പുകമധൈമോവനികേള്ക്കുര
നനിരകദ്ദേശര നല്കേമോന് ചസ്സീഫെബ് ഫസക്രട്ടറനികയമോടെബ് ആവശദഫപ്പെടുനതമോണബ്.

റൂളനിരഗബ് 

മനി  .    സസ്സീക്കര:  ചട്ടര  303  പകേമോരര  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  അരഗര  ഫകേ.എസബ്.
ശബരസ്സീനമോഥന് ഇവനിഫടെ ഉനയനിചതബ് വളഫര പസകമമോയ കേമോരദമമോണബ്.   നനിയമസഭ
ചരച  ഫചയബ്  പമോസമോക്കനിയ  ധൈനമോഭദരത്ഥനകേളുഫടെ  അടെനിസമോനതനില്  വനിവനിധൈ
വകുപ്പുകേള്  ഓകരമോ  വരഷവര  ഫചലൈവഴനിച  തുകേ  സരബനനിച  വനിശദമോരശങ്ങള്
അടെങ്ങുന  വമോരഷനികേ  പവരതന  റനികപ്പെമോരട്ടബ്  (Annual  Performance  Report)
നനിയമസഭമോ നടെപടെനിചട്ടര 236(6) പകേമോരര സഭയഫടെ കമശപ്പുറതബ് വയ്ക്കുനതനില് മനിക്ക
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വകുപ്പുകേളുര അമമോന്തര കേമോണനിക്കുനഫവന കേമോരദമമോണബ് ക്രമപശ്നതനിലൂഫടെ ഉനയനിക്കഫപ്പെട്ടനിടള്ളതബ്.
നനിയമസഭമോ  ഫസക്രകട്ടറനിയറനില് ലൈഭദമമോയ  വനിവരങ്ങള് വനിശദമമോയ  പരനികശമോധൈനയബ്
വനികധൈയമമോക്കനിയകപ്പെമോള് ഇഉൗ ഉപചട്ടര നനിലൈവനില് വന  2010-11  വരഷര മുതലള്ള
വമോരഷനികേ  പവരതന  റനികപ്പെമോരടകേള്  ഇനനിയര  സമരപ്പെനിക്കമോത  വകുപ്പുകേള്
അവകശഷനിക്കുനഫവന  വസ്തുതയമോണബ്  കേമോണമോന്  കേഴനിയനതബ്.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
നനിയമവര പമോരലൈഫമന്റെറനികേമോരദവര വകുപ്പുമന്ത്രനി ഇക്കമോരദതനില് നല്കേനിയ വനിശദസ്സീകേരണര
ഫചയര മുഖവനിലൈയ്ഫക്കടുക്കുന.  ഇക്കമോരദതനില് നമോളനിതുവഫര ഫപന്റെനിരഗബ് ആയനിടള്ള
വമോരഷനികേ  പവരതന  റനികപ്പെമോരടകേള്  സഭയഫടെ  കമശപ്പുറതബ്  വയ്ക്കുവമോന്
സമയബനനിതമമോയ  നടെപടെനികേള്  അതതബ്  വകുപ്പുകേള്  സസ്വസ്സീകേരനിക്കുഫമനബ്  ഫചയര
കേരുതുന.  ഇക്കമോരദതനില് ആവശദമമോയ കമല്കനമോട്ടര പമോരലൈഫമന്റെറനികേമോരദ വകുപ്പെബ്
ലകേഫക്കമോകള്ളണതമോഫണനബ് ഫചയര റൂള് ഫചയ്യുന. 

2. 12-7-2016, 13-7-2016   എനസ്സീ തസ്സീയതനികേളനിഫലൈ ക്രമപശ്നങ്ങളനികന്മേലള്ള
റൂളനിരഗബ്

മനി  .    സസ്സീക്കരനഃ 12-7-2016-നബ്  പുതുക്കനിയ ബഡ്ജേറനിഫന സരബനനിച ഫപമോതു
ചരചയനില് പഫങ്കടുത്തുഫകേമോണബ് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗര ശ്രസ്സീ.  എര.  സസ്വരമോജേബ് ലബബനിള്
വചനര  ഉദരനിചഫകേമോണബ്  നടെതനിയ  പരമോമരശര  സരബനനിചബ്  13-7-2016-നബ്
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  അരഗര  ശ്രസ്സീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്സീശന്,  പസ്തുത  പരമോമരശര
പതനിപകതനിനമോഫകേ അപമമോനകേരമമോഫണനബ്  ചൂണനിക്കമോണനിചഫകേമോണബ്  ഒരു ക്രമപശ്നര
ഉനയനിക്കുകേയണമോയനി. ലബബനിള്വചനര ഉദരനിക്കമോനുണമോയ സമോഹചരദര സരബനനിചബ്
ശ്രസ്സീ.  എര.  സസ്വരമോജേബ് ചട്ടര  258  പകേമോരര  14-7-2016-നബ് നടെതനിയ വദകനിപരമമോയ
വനിശദസ്സീകേരണതനില്,  പസ്തുത  വനിഷയര  ഏഫതങ്കനിലര  അരഗങ്ങഫള  ആകകപനിക്കമോനമോയനി
ഉകദ്ദേശനിചഫകേമോണല്ല അവതരനിപ്പെനിചനിടള്ളഫതനബ് വനിശദസ്സീകേരനിക്കുകേയണമോയനി. ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
അരഗതനിഫന്റെ  വനിശദസ്സീകേരണര  ഫചയര  വനിശദമമോയ  പരനികശമോധൈനയബ്  വനികധൈയമമോ
ക്കുകേയണമോയനി.  ഇക്കമോരദതനില്  ഏഫതങ്കനിലര  തരതനിലള്ള  തുടെരനടെപടെനികേള്
ആവശദമമോഫണനബ് ഫചയര കേരുതുനനില്ല. 

13-7-2016-നബ് അടെനിയന്തരപകമയമോവതരണകവളയനില് വമോക്കഉൗട്ടബ് പസരഗതനിനനിടെയനില്
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  പതനിപകകനതമോവനിഫന്റെ  പരമോമരശഫതത്തുടെരനബ്  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
ഫപമോതുമരമോമത്തുര രജേനികസ്ട്രേഷനുര വകുപ്പുമന്ത്രനി  നടെതനിയ പരമോമരശര  പനിന്വലൈനിക്കണഫമനബ്
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  പതനിപകമോരഗങ്ങള്  ആവശദഫപ്പെടുകേയണമോയനി.  തുടെരനബ്  ഉച
ഭമോഷനിണനിയനിലൂഫടെയല്ലമോത പരമോമരശങ്ങഫളമോനരതഫന  കരഖയനിലണമോകേനിഫല്ലനബ്
ഫചയര അറനിയനിക്കുകേയണമോയനി. പതനികഷധൈര പകേടെനിപ്പെനിക്കുനതനികലൈയമോയനി ശ്രസ്സീ. വനി. ഡനി.
സതസ്സീശന്  ചനിലൈ  പരമോമരശങ്ങള്  നടെത്തുകേയണമോയനി.  ഇക്കമോരദങ്ങഫളല്ലമോര  ഫചയര
വനിശദമമോയ പരനികശമോധൈനയബ് വനികധൈയമമോക്കനി. അണപമോരലൈഫമന്റെറനിയമോയ എല്ലമോ പകയമോഗങ്ങളുര
സഭമോകരഖയനില് നനിനര നസ്സീക്കര ഫചയനിടള്ളതമോയനി  അറനിയനിക്കുന. 
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ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗങ്ങള് പസരഗമകദദ സഭയനില് പമോലൈനികക്കണ മനിതതസ്വര
സരബനനിചര  അരഗങ്ങളുഫടെ  ഫപമോതുഫവയള്ള  ഫപരുമമോറതനില്  ശ്രദനികക്കണ
കേമോരദങ്ങഫള സരബനനിചര മുന്കേമോലൈങ്ങളനില് ഫചയറനിഫന്റെ ഭമോഗത്തുനനിനര വനിശദമമോയ
റൂളനിരഗുകേള് ഉണമോയനിടണബ്.  എനനിരുനമോലര പുതനിയ അരഗങ്ങളുഫടെകൂടെനി അറനിവനികലൈയമോയനി
വസ്സീണ്ടുര ഫചയറനിനബ്  ആവരതനിക്കുവമോനുള്ളതബ്,  സഭമോരഗങ്ങള് പരസര ബഹുമമോനകതമോടുര
സഭയഫടെ അന്തസബ് ഉയരതനിപ്പെനിടെനിക്കുന തരതനിലമമോയനിരനിക്കണര സഭമോപവരതനങ്ങളനില്
ഭമോഗമമോകകേണതബ്.  എല്ലമോ  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  അരഗങ്ങളുര  ഇക്കമോരദര  നനിഷ്കരഷകയമോഫടെ
പമോലൈനിക്കുഫമനബ് ഫചയര വനിശസ്വസനിക്കുന. 

VIII ചട്ടങ്ങള്ക്കുള്ള കഭദഗതനികേളുഫടെ പരനിഗണന

2016   ഫഫെബ്രുവരനി   8-  ാം തസ്സീയതനിയനിഫലൈ സ  .  ഉ  .(  അചടെനി  )   നമ്പര   3/2016/  മ  .  തു  .  വ  .
നമ്പരമോയനി വനിജമോപനര ഫചയ   (  എസബ്  .  ആര  .  ഒ  .   നമ്പര   121/2016) “2016-  ഫലൈ

കകേരള മതദവനിതബ് ചട്ടങ്ങള്  "  ക്കുള്ള  കഭദഗതനികേളുഫടെ പരനിഗണന

ശ്രസ്സീ  .   എര  .   ഉമ്മര: സര, ഞമോന് തമോഫഴപ്പെറയന കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

1. 9-ാം  ചട്ടതനിഫന്റെ  2-ാം  ഉപചട്ടതനില് “(ഡനി)  പമോകദശനികേ മതദവനിതബ്
കകേന്ദ്രകമമോ സരസമോന മതദവനിതബ് കകേന്ദ്രകമമോ ആവശദഫപ്പെടുന മറബ്  വനിവരങ്ങള്”
എനസ്സീ വമോക്കുകേള് ഒഴനിവമോക്കുകേ.

2. II-ാം  ചട്ടതനിഫന്റെ  2-ാം  ഉപചട്ടതനില് “(ഡനി)  ബനഫപ്പെട്ട പമോകദശനികേ
മതദവനിതബ് കകേന്ദ്രര ആവശദഫപ്പെടുന മറബ് കരഖകേള് ”എനസ്സീ വമോക്കുകേള് ഒഴനിവമോക്കുകേ.

3.  12-ാം  ചട്ടതനിനബ്  ചുവഫടെ  കചരക്കുന  കനിപ  നനിബനന  കചരക്കുകേ.
“എനമോല്  യഥമോസമയര  അകപക  സമരപ്പെനിക്കുവമോന്  സമോധൈനിക്കമോതവരക്കബ്  250
രൂപ  പനിഴ  ഇഉൗടെമോക്കനി  അകപക  നല്കേമോന്  30  ദനിവസഫത  സമയരകൂടെനി
അനുവദനിക്കമോവനതമോണബ്.”

4. 18-ാം ചട്ടര പൂരണമമോയര റദ്ദേമോക്കുകേ; കശഷനിചവ പുനരക്കര ഫചയ്യുകേ. കകേരള
മതദവനിതബ്  ആക്ടബ്  2014-മമോയനി  ബനഫപ്പെട്ടബ്  ഇറക്കനിയനിടള്ള  റൂളുകേള്  യഥമോരത്ഥതനില്
ഫഡലൈനികഗറഡബ് ഫലൈജേനികസഷഫന്റെ അന്തസതയ്ക്കുര സനിരനിറനിനുര എതനിരമോണബ്.  ആക്ടനിനബ്
വനിരുദമമോയ  രസ്സീതനിയനിലൈമോണബ്  റൂള്  പുറഫപ്പെടുവനിചനിടള്ളതബ്.  എകസസ്സീവബ്  പവറമോണബ്
ഉപകയമോഗനിചനിടള്ളതബ്.  അതനില്  ഒനബ്,  ചട്ടര  9-ല്   മതദവനിതബ്  ഫെമോമുകേളുഫടെയര
ഹമോചറനികേളുഫടെയര  രജേനികസ്ട്രേഷഫനക്കുറനിചബ്  വദകമമോയനി  പറഞ്ഞെനിടണബ്.  രജേനിസര
ഫചയ്യുനതനിനുള്ള ഓകരമോ അകപകകയമോടുരകൂടെനി വനിവരനിക്കുന കരഖകേള് ഉള്ഫപ്പെടുകതണതമോണബ്.
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(എ) ഫലൈമോകക്കഷന്, പമോന്, ലസ റബ് പമോന് 

(ബനി)  ഉടെമസമോവകേമോശകരഖ,  പമോട്ടതനിഫനടുതതമോഫണങ്കനില്  പമോട്ടക്കമോരന്/
ഉടെമസഫന്റെ  മമോകനജേരുഫടെ  തനിരനിചറനിയല്  കേമോരഡബ്  എനനിവ  സമോകദഫപ്പെടുതനിയ
പകേരപ്പുകേള്

(സനി) മതദവനിതബ് ഫെമോര അഫല്ലങ്കനില് ഹമോചറനിയഫടെ പദതനികരഖ 

അതനിനുകശഷര  (ഡനി)  ആയനി  കചരതനിടളളതബ്  "പമോകദശനികേ  മതദവനിതബ്
കകേന്ദ്രകമമോ സരസമോന മതദവനിതബ് കകേന്ദ്രകമമോ ആവശദഫപ്പെടുന മറബ് വനിവരങ്ങള്”എനമോണബ്.
മറബ് വനിവരങ്ങള് എനളളതബ് ഓപ്പെണമോയനി ഇടെമോന് കേഴനിയനില്ല. 'തുടെങ്ങനിയവ', 'മുതലൈമോയവ'
എനസ്സീ വമോക്കുകേള് ആക്ടനില് കചരതമോല് ഏതുകവണഫമങ്കനിലര  കൂട്ടനികചരക്കമോര. അതുഫകേമോണബ്
'മറബ്  വനിവരങ്ങള്'  എനകചരതനിടള്ള  (ഡനി)  ഒഴനിവമോക്കണര,  അതബ്  ആക്ടനിനബ്
വനിരുദമമോണബ്.

അതുകപമോഫലൈ,  മതദവനിതബ്  ഫെമോമുകേള്/ഹമോചറനികേള്  ലലൈസന്സബ് നല്കേല്.
അതനിലര  (ഡനി)  യനില് പറയനതബ്,  "ബനഫപ്പെട്ട പമോകദശനികേ മതദവനിതബ്  കകേന്ദ്രര
ആവശദഫപ്പെടുന മറബ് കരഖകേള് ”എനമോണബ്.  കൃതദമമോയനി  ഇനയനിന കരഖകേള് കവണഫമന
പറഞ്ഞെതനിനുകശഷര  മറബ്  കരഖകേള്  ആവശദഫപ്പെടെമോഫമനപറഞ്ഞെമോല്,  ബനഫപ്പെട്ട
ഉകദദമോഗസന്മേമോര  മതദകൃഷനിക്കബ്  ഏതബ്   കരഖകേള്  ആവശദഫപ്പെടെമോനുര  ഹരമോസബ്
ഫചയമോനുര തമോമസര ഉണമോക്കുവമോനുര മറബ്  പശ്നങ്ങള് ഉണമോക്കുവമോനുര ഇടെയമോകുഫമനള്ളതു
ഫകേമോണബ് അതബ് നസ്സീക്കര ഫചയണഫമനള്ളതമോണബ് അടുത കഭദഗതനി.

മതദവനിതബ്/ഹമോചറനി ലലൈസന്സബ് പുതുക്കല്  എന ഭമോഗതബ്  "സമോമ്പതനികേ
വരഷര ആരരഭനിക്കുനതനിനബ് ഒരു മമോസര മുമ്പബ് മതദവനിതബ് ഫെമോമനിഫന്റെയര ഹമോചറനിയഫടെയര
ലലൈസന്സബ്  പുതുക്കുനതനിനുള്ള  ഓകരമോ  അകപകയര  നനിലൈവനിലള്ള ലലൈസന്സനികനമോഫടെമോപ്പെര
ഫെമോര  നമ്പര  9-ല്  ബനഫപ്പെട്ട  പമോകദശനികേ  മതദവനിതബ്  കകേന്ദ്രതനില്
സമരപ്പെനികക്കണതുര അതരതനിലള്ള അകപകകേള് ലൈഭനിചബ് 30  ദനിവസതനിനുള്ളനില്
പമോകദശനികേ  മതദവനിതബ്  കകേന്ദ്രതനിനബ്  ഒരു  പുതനിയ  ലലൈസന്സബ്  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള
എല്ലമോ നടെപടെനിക്രമങ്ങളുര പമോലൈനിചഫകേമോണബ് ലലൈസന്സബ് പുതുക്കനി നല്കേമോവനതമോണബ്”എനബ്
കൃതദമമോയനി  പറയനണബ്.  അതരതനില്  നല്കേമോന്  കേഴനിയമോത  ആളുകേള്ക്കബ്
ലഫെകനമോടുകൂടെനി ഫകേമോടുക്കമോനുള്ള അവസരര എല്ലമോ ആക്ടുകേളുര റൂളുകേളുര പരനികശമോധൈനിചമോല്
കേമോണമോവനതമോണബ്.   അതുഫകേമോണബ്   12-ാം  ചട്ടതനിനബ്,  “എനമോല് യഥമോസമയര
അകപക  സമരപ്പെനിക്കുവമോന്  സമോധൈനിക്കമോതവരക്കബ്  250  രൂപ  പനിഴ  ഇഉൗടെമോക്കനി
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അകപക നല്കേമോന് 30 ദനിവസഫത സമയരകൂടെനി അനുവദനിക്കമോവനതമോണബ്.”എന
നനിബനനകൂടെനി കചരക്കുകേ എനതമോണബ് കഭദഗതനി.  250  രൂപ  എനള്ളതബ് എഫന്റെ
അഭനിപമോയതനില്  പറഞ്ഞെതല്ല.  ഇവനിഫടെ  പട്ടനികേയനില്  ലലൈസന്സബ്  പുതുക്കുനതനിനുള്ള
ഫെസ്സീസമോയനി പറഞ്ഞെനിടള്ളതബ് 250 രൂപയമോണബ്.  അതുഫകേമോണബ് ലഫെനമോയനി 250 രൂപ
നല്കേനിയമോല് ലലൈസന്സബ്  പുതുക്കനി നല്കുനതനിനുള്ള അവസരമുണമോകുര.  അതുകപമോഫലൈ
തഫന ഏറവര പധൈമോനഫപ്പെട്ടതമോണബ്  “18-ാം ചട്ടര പൂരണമമോയര റദ്ദേമോക്കുകേ” എന
എഫന്റെ കഭദഗതനി.   ഇഉൗ വകുപ്പെനില് പകതദകേമമോയ സമോഹചരദങ്ങളനില് മതദവനിതബ്
സമോമ്പനിളുകേള്  കശഖരനിക്കുവമോന്  മതദവനിതബ്  ഇന്ഫസക്ടരക്കുള്ള  അധൈനികേമോരഫത
കുറനിചമോണബ് പറഞ്ഞെനിടള്ളതബ്.  അതനില് മതദവനിതനിഫന്റെ സമോമ്പനിളുകേള് പരനികശമോധൈനയമോയനി
ഇനനി  പറയന  സമോഹചരദങ്ങളനില്  കശഖരനിക്കുകമ്പമോള്  ആക്ടനിഫലൈ  23-ാം  വകുപ്പെബ്
പകേമോരമുള്ള നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പമോലൈനിക്കുനതനില്നനിനര മതദവനിതബ്  ഇന്ഫസക്ടഫറ
ഒഴനിവമോക്കമോവനതമോണബ്.  അതമോയതബ്  മതദവനിത്തുകേള് അപകേടെകേരമമോരവനിധൈര  അസുഖങ്ങള്
ബമോധൈനിചവയമോഫണന പരമോതനിയനില്,  മതദവനിതബ്  സമോമ്പനിളുകേള് കശഖരനിക്കുകമ്പമോള്
സമോധൈമോരണ  പരനികശമോധൈനയനില്  മതദവനിത്തുകേള്  അസുഖര  ബമോധൈനിചവയമോഫണനബ്
കബമോധൈദഫപ്പെടുന  സരഗതനിയണമോയമോല്  ആക്ടനിഫലൈ  23-ാംവകുപ്പെനില്  പറയഫപ്പെടുന
സരഗതനികേള് ഒനര രണ്ടുര വകുപ്പുകേള് എടുത്തുകേളയമോഫമനബ് പറഞ്ഞെനിടണബ്.  ആക്ടനിനബ്
വനിരുദമമോയനി  ആക്ടനിഫന്റെ  വകുപ്പുകേള്  എടുത്തുകേളയമോന്  യമോഫതമോരു  കേമോരണവശമോലര
റൂളനിനബ്  അധൈനികേമോരമനില്ല.  ഫഡലൈനികഗറഡബ്  പവര ഫകേമോടുതനിടള്ള,  അസരബനി പമോസമോക്കനിയ
ഒരു നനിയമതനിഫലൈ ഇനയനിന  വകുപ്പുകേള് എടുത്തുകേളയണഫമനബ്  പറയമോന് ഒരു
എകനികേക്യൂട്ടസ്സീവനിനുര  അധൈനികേമോരമനില്ല.  അതബ്  എകസസ്സീവബ്  പവറമോണബ്.  അതനിഫന
സരബനനിചബ് കൂടുതല് വനിവരനികക്കണതനില്ല.  'Delegated Legislation cannot alter
or be contracted to this statute   authorizing it' എനതനില്നനിനര ഇതബ് വളഫര
വദകമമോണബ്. കകേമോടെതനി വനിധൈനികേളുണബ്.  സമോറക്യൂട്ടബ് വളഫര കൃതദമമോയണബ്.  Interpretation of
Statute-ലര  വളഫര കൃതദമമോയനി  പറഞ്ഞെനിടണബ്.  18-ാം  വകുപ്പെനില് കൂട്ടനികചരതനിടള്ളതബ്
ആക്ടനിനബ്  വനിരുദമമോണബ്.   അഫതമോരു വമോചകേര  മമോത്രമല്ല,  ആക്ടനിഫലൈ  5  വകുപ്പുകേളുര
എടുത്തുകേളയകേയമോണബ് ഇതനിലൂഫടെ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതബ്.   23-ാം  വകുപ്പെനില് മതദവനിതബ്
ഇന്ഫസക്ടര  അനുവരതനികക്കണ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  (1),  (2),  (3),  (4),  (5)
സബബ് ഫഹഡുകേളനിലൈമോയനി  ഒനരകപ്പെജേബ്  വരുന  ആക്ടനിഫലൈ  കേമോരദങ്ങള്  മുഴുവന്
എടുത്തുമമോറനിയനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  തനികേചര ആക്ടനിനബ്  വനിരുദമമോയനി,  ആക്ടനില് പറഞ്ഞെനിടള്ള
നമോലൈഞബ്  കകമോസ്സുകേള്  എടുത്തുകേളഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയമോണബ്. എകനികേക്യൂട്ടസ്സീവനിനബ്  യമോഫതമോരു
അധൈനികേമോരവമനില്ലമോതതുഫകേമോണബ് അഫതമോരനിക്കലര അനുവദനിക്കമോന് പമോടെനില്ല എനള്ളതമോണബ്
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എഫന്റെ കഭദഗതനി.  ഇതബ് നനിയമസഭകയമോടുര നനിയമസഭ പമോസമോക്കനിയനിടള്ള നനിയമകതമോടുര
കേമോണനിക്കുന  എകനികേക്യൂട്ടസ്സീവനിഫന്റെ  കേടെനകേയറമമോണബ്.  യമോഫതമോരു  കേമോരണവശമോലര
നനിയമപരമമോയനി  അതരഗസ്സീകേരനിച  ഫകേമോടുക്കമോന്  കേഴനിയനില്ല.  അതബ്  കഭദഗതനി
ഫചയണഫമനതമോണബ് എഫന്റെ കഭദഗതനി.   

മതദബനനവര  ഹമോരബര  എഞനിനസ്സീയറനിരഗുര  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (  ശ്രസ്സീമതനി  ഫജേ  .
കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ):  സര, ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗര ഇവനിഫടെ വനിശദസ്സീകേരനിചതനില് കുറചബ്
ഫതറനിദമോരണയഫണനബ്  കതമോനന.  മതദവനിതബ്  നനിയമവമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ട ചട്ടര
തയമോറമോക്കനിയതനില്  മതദവനിതബ്  ഫെമോമുകേളുഫടെയര  ഹമോചറനികേളുഫടെയര  രജേനികസ്ട്രേഷന്,
ലലൈസന്സബ്  ഫകേമോടുക്കല്,  പുതുക്കല്  ഇഉൗ  മൂനകേമോരദങ്ങളനിലൈമോണബ്  അകദ്ദേഹര  ചനിലൈ
മമോറങ്ങള്  കവണഫമനമോവശദഫപ്പെട്ടനിരനിക്കുനതബ്.   9-ാംചട്ടതനില്  2-ാം  ഉപചട്ടര  (ഡനി)-യനില്
പറയനതബ് പമോകദശനികേ വനിതബ് കകേന്ദ്രകമമോ സരസമോന വനിതബ് കകേന്ദ്രകമമോ ആവശദഫപ്പെടുന
മറബ്  വനിവരങ്ങള്;  ആ  മറബ്  വനിവരങ്ങളനില്  അകദ്ദേഹര  കുഫറ  ആശങ്ക  ഉനയനിച
ഫകേമോണമോണബ് കഭദഗതനി ഫചയണഫമനമോവശദഫപ്പെട്ടതബ്. ആ ആശങ്കയബ് അടെനിസമോനമനില്ല.
ഫചറനിയ  ഫെമോമുകേളുഫടെയര  വനിത്തുകേളുഫടെയര  കേമോരദതനില്  ഇതബ്  പറയനനില്ല.  വലൈനിയ
ഫെമോമുകേകളമോ  ഹമോചറനികേകളമോ  വനമോല്  അതനിനബ്  പമോരനിസനിതനികേമോഘമോത  പഠനര
നടെകതണതുണബ്.  അതമോവശദമുള്ളനിടെത്തുമമോത്രര അതരര വനിവരങ്ങള് എനകദ്ദേശനിച
ഫകേമോണമോണബ്  മറബ്  വനിവരങ്ങള് എനപറഞ്ഞെനിടള്ളതബ്.   ഫചറനിയ  ഫെമോമുകേള്ക്കബ്  ഇതബ്
ബമോധൈകേമല്ല.  അതുഫകേമോണബ് അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  ആശങ്ക ഇവനിഫടെ നനിലൈനനില്ക്കുനനില്ല.
അതുഫകേമോണ്ടുതഫന അകദ്ദേഹര നനിരകദ്ദേശനിച കഭദഗതനി അരഗസ്സീകേരനിക്കുനനില്ല.

രണമോമതബ് ചട്ടതനില് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതബ് ഫെമോമുകേള്ക്കബ് ലലൈസന്സബ് ഫകേമോടുക്കുനതുമമോയനി
ബനഫപ്പെടഫകേമോണമോണബ്.  ആക്കമോരദതനിലര ഇതുതഫനയമോണബ് പറയമോനുള്ളതബ്.  ഫചറനിയ
ഹമോചറനികേള്ക്കുര ഫെമോമുകേള്ക്കുര ഇതബ് ബമോധൈകേമല്ല. വലൈനിയ ഫെമോമുകേകളമോ ഹമോചറനികേകളമോ
വനമോല് പമോരനിസനിതനികേമോഘമോത പശ്നര വരുനതുഫകേമോണബ് അതുകൂടെനി പരനിഗണനിക്കണഫമന
ഉകദ്ദേശദര  മമോത്രഫമയള്ളൂ.  അതുഫകേമോണബ്  ഇവനിഫടെയര  ആശങ്കയബ്   അടെനിസമോനമനില്ല.
അതുഫകേമോണ്ടുതഫന കഭദഗതനി അരഗസ്സീകേരനിക്കുനമനില്ല.

മൂനമോമതബ് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതബ് അകപക സമരപ്പെനിക്കുകമ്പമോള്  250  രൂപ പനിഴ
ഇഉൗടെമോക്കനി  വസ്സീണ്ടുഫമമോരു  30  ദനിവസരകൂടെനി  നല്കേണഫമനതമോണബ്.  ഹമോചറനികേളുഫടെ
കേമോരദതനില്  സമയബനനിതമമോയമോണബ്  കേമോരദങ്ങള്  ഫചകയണതബ്.  നനിലൈവനില്
അകപക ലൈഭനിചമോല് 30 ദനിവസതനിനകേരതഫന ലലൈസന്സബ് നല്കേണഫമനതമോണബ്
വദവസ.  ഇഉൗ  30  ദനിവസതനിനകേര  ഫകേമോടുകക്കണ  സമയകനിപത  അവനിഫടെ
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ആവശദമുള്ളതുഫകേമോണമോണബ്'.  അകദ്ദേഹര  പറയനതബ് ഇഉൗ 30 ദനിവസര കേഴനിഞ്ഞെബ്  30
ദനിവസര കൂടെനി കവണഫമനമോണബ്.  ഹമോചറനികേഫള സരബനനിചബ് അറനിയമോതതുഫകേമോണമോകണമോ
പറഞ്ഞെഫതനബ്  എനനിക്കറനിയനില്ല.  ഇക്കമോരദങ്ങള്  ലടെ ര  ബഉൗണമോകേണര.   അനന്തമമോയനി
നസ്സീട്ടനിഫക്കമോണ്ടുകപമോകുനതബ് ഇതനിഫന്റെ സമയര നഷ്ടഫപ്പെടെമോനനിടെവരുത്തുര.   അതുഫകേമോണ്ടു
തഫന ഇഉൗ കഭദഗതനി ഹമോചറനിയഫടെ കേമോരദതനില് പമോകയമോഗനികേമല്ല.  അതനിനമോല് ആ
കഭദഗതനിയര അരഗസ്സീകേരനിക്കുനനില്ല.

നമോലൈമോമതമോയനി  പറഞ്ഞെതബ്  18-ാം  ചട്ടര  പൂരണമമോയര  റദ്ദേമോക്കുകേ എനതമോണബ്.
അതനിനകേതബ്  അകദ്ദേഹര   ഫതറനിദരനിപ്പെനിക്കുന  കേമോരദങ്ങള്  ധൈമോരമോളമമോയനി  പറഞ്ഞു.
കുഫറ കകമോസ്സുകേള് എടുത്തുകേളഞ്ഞു,  പനിന്സനിപ്പെല് ആക്ടനിനബ്  വനിരുദമമോയനി ചട്ടങ്ങള്
വന എനനിങ്ങഫനയള്ള വമോദങ്ങള് ഉനയനിക്കുകേയണമോയനി.  അങ്ങഫന പനിന്സനിപ്പെല്
ആക്ടനിനബ്  വനിരുദമമോയനി  ഒരു  ചട്ടവര  ഇവനിഫടെ  വചനിട്ടനില്ല.  വദവസകേള്  എടുത്തു
കേളഞ്ഞെനിടമനില്ല.   ആഫകേ  ഇവനിഫടെ  പറഞ്ഞെനിടളളതബ്  23-ാം  വകുപ്പെനില്  മതദവനിതബ്
ഇന്ഫസക്ടര അനുവരതനികക്കണ നടെപടെനികേഫളക്കുറനിചബ് പറഞ്ഞെകൂട്ടതനില്  23 (എ)
'ആരനില്നനിനമോകണമോ  സമോമ്പനിള്  എടുക്കമോനുകദ്ദേശനിക്കുനതബ്  അയമോള്ക്കബ്  അകപ്പെമോള്തഫന
അങ്ങഫനയള്ള ഉകദ്ദേശദമറനിയനിക്കുന കരഖമോമൂലൈമുള്ള ഒരു കനമോട്ടസ്സീസബ്  നല്കകേണതുര'
എനപറയന  വദവസ  മമോത്രമമോണബ്  റദ്ദേമോക്കമോന്  ഉകദ്ദേശനിചതബ്,  എനവചമോല്
ഹമോചറനികേളനില് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കബ് കരമോഗര ബമോധൈനിക്കുനതബ് ശ്രദയനില്ഫപ്പെട്ടമോല് ഉടെനടെനി
അതനിഫന്റെ സമോമ്പനിഫളടുതബ് പരനികശമോധൈനിക്കുകേ എനള്ളതമോണബ് വദവസ.  ഇമ്മമോതനിരനി
കരമോഗരവരുന  ഘട്ടങ്ങളനില്  കനമോട്ടസ്സീസബ്  ഫകേമോടുത്തുള്ള  നടെപടെനിക്രമമമോണബ്  നമ്മള്
ഒഴനിവമോക്കുനതബ്.  കേമോരണര കരമോഗബമോധൈനിതമമോകുന ഹമോചറനികേളനില് അടെനിയന്തരമമോയനി
ഇടെഫപടുകേഫയനതമോണബ് പധൈമോനര.  പനിന്സനിപ്പെല് ആക്ടനില് ഇതനിഫന്റെ ഉകദ്ദേശദശുദനിയമോണബ്
വനിശദസ്സീകേരനിക്കുനതബ്.  ആ ഉകദ്ദേശദശുദനി ഇഫെക്ടസ്സീവമോയനി പകയമോജേനതനില് വരുതമോനമോണബ്
ശ്രമനിക്കുനതബ്.  വസ്സീണ്ടുര അതനിഫനമോരു കേമോലൈതമോമസര വരുതമോന് പമോടെനില്ല.  കനമോട്ടസ്സീസബ്
നല്കേനി,  അതനിനബ്  മറപടെനി  വമോങ്ങനി  അകപ്പെമോകഴയ്ക്കുര  ഫെമോമനിഫലൈ  മുഴുവന്  കുഞ്ഞുങ്ങളുര
ചമോവകേ  മമോത്രമല്ല  നമ്മുഫടെ  സരസമോനഫത  മറബ്  ഫെമോമുകേഫളയര  അതബ്  ബമോധൈനിക്കുര.
അതുഫകേമോണബ് ഉകദ്ദേശദശുദനിയമോണബ് പധൈമോനര.  പനിന്സനിപ്പെല് ആക്ടനിനബ് വനിരുദമമോയനി
ഒരു ചട്ടവര ഇവനിഫടെ ഉണമോക്കനിയനിട്ടനില്ല.  ഉകദ്ദേശദശുദനിഫയ മമോനനികക്കണതുണബ്.  ഉടെനടെനി
ഇടെഫപടുകേ  എന  ലൈകദര  വചഫകേമോണബ്  (എ)  എനള്ള  കകമോസബ്   സഫസന്ഡബ്
ഫചയ്യുനതബ്  ഇഉൗ  പരനികശമോധൈനയഫടെ  ഘട്ടതനിലൈമോണബ്.  അതുഫകേമോണബ്  അകദ്ദേഹര
അവതരനിപ്പെനിചനിടള്ള ഒരു കഭദഗതനിയര അരഗസ്സീകേരനിക്കമോന് കേഴനിയനില്ല.

മനി  .   സസ്സീക്കര  : ശ്രസ്സീ. എര. ഉമ്മര,  തമോങ്കളുഫടെ കഭദഗതനികേള് പസബ് ഫചയ്യുനകണമോ?
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ശ്രസ്സീ  .    എര  .    ഉമ്മര:  സര,  ആക്ടബ്  കൃതദമമോയനി  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയമോണബ്.
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട നനിയമവകുപ്പുമന്ത്രനി ഇക്കമോരദതനിഫലൈമോനബ് ഇടെഫപടുനതബ് നനമോയനിരനിക്കുര. 

മനി  .   സസ്സീക്കര: മനിനനിസര കൃതദമമോയ മറപടെനി പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു. തമോങ്കള് കഭദഗതനി
പസബ് ഫചയ്യുനകണമോഫയന പറഞ്ഞെമോല് മതനി.

ശ്രസ്സീ  .    എര  .    ഉമ്മര:  സര,  ഞമോന് എഫന്റെ കഭദഗതനികേള് പസബ് ഫചയ്യുന.  അതബ്
ഞമോന് വനിവരനിക്കുകേയമോണബ്.  ആക്ടബ് മമോറമോന് എകനികേക്യൂട്ടസ്സീവനിനബ് അധൈനികേമോരമുകണമോഫയനള്ളതമോണബ്
ഇവനിടെഫത പശ്നര.

മനി  .   സസ്സീക്കര  : ഫെനിഷറസ്സീസബ്  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  നനിലൈപമോടെബ്  പറഞ്ഞു
കേഴനിഞ്ഞു.  ഇനനി ഒരു ചരചയനില്ല.

ശ്രസ്സീ  .    എര  .    ഉമ്മര:  സര,  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മനിനനിസര  ഫതറനിദരനിചതമോണബ്.
എകനികേക്യൂട്ടസ്സീവനിനബ്  നനിയമസഭയഫടെ അധൈനികേമോരര ഫകേമോടുതനിട്ടബ്  നമോഫള നനിയമര മമോറനതനിനബ്
പകതദകേ  സമോഹചരദമുഫണനള്ള  നനിലൈയനില്  നനിയമസഭഫയക്കമോള്  വലൈനിയ  ഒരു
അധൈനികേമോരര  എകനികേക്യൂട്ടസ്സീവനിനബ്  ഫകേമോടുക്കമോന്  സമോധൈനിക്കുകമമോ?  നനിരവധൈനി  കകേമോടെതനി
വനിധൈനികേളുണബ്. അതുഫകേമോണമോണനിവനിഫടെ പറഞ്ഞെതബ്. ഞമോന് എഫന്റെ കഭദഗതനികേള് പസബ്
ഫചയ്യുന.  കപമോള് ആവശദഫപ്പെടുന.

മനി  .   സസ്സീക്കര  : ശ്രസ്സീ. എര. ഉമ്മര അവതരനിപ്പെനിച കഭദഗതനികേള്

അനുകൂലൈനിക്കുനവര........

പതനികൂലൈനിക്കുനവര........

സഭമോരഗങ്ങള് തമോഫഴപ്പെറയരപകേമോരര കവമോട്ടബ് കരഖഫപ്പെടുതനി:

അനുകൂലൈനിക്കുനവര:

1. ശ്രസ്സീ. പമോറക്കല് അബ്ദുല്ല

2. ശ്രസ്സീ. പനി. ഫകേ. അബ്ദു റബ്ബബ് 

3. ശ്രസ്സീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല്  റസമോക്കബ് 

4. ഫപമോഫെ. ആബനിദബ് ഹുലസന് തങ്ങള്

5.  ശ്രസ്സീ. റനി. എ. അഹമ്മദബ് കേബസ്സീര

6. ശ്രസ്സീ. മഞ്ഞെളമോരകുഴനി അലൈനി 

7. ശ്രസ്സീ. എ. പനി. അനനില് കുമമോര 

1006/2017
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8. ശ്രസ്സീ. അന്വര സമോദതബ് 

9. ശ്രസ്സീ. ഐ. സനി. ബമോലൈകൃഷ്ണന്

10. ശ്രസ്സീ. വനി. റനി. ബല്റമോര

11. ശ്രസ്സീ. പനി. ഫകേ. ബഷസ്സീര

12. ശ്രസ്സീ. എല്കദമോസബ് പനി. കുനപ്പെനിള്ളനില് 

13. ശ്രസ്സീ. പനി. സനി. കജേമോരജേബ് 

14. ശ്രസ്സീ. ലഹബനി ഈഡന്  

15. ശ്രസ്സീ. ടെനി. വനി. ഇബമോഹനിര 

16. ശ്രസ്സീ. ഫകേ. സനി. കജേമോസഫെബ് 

17. ശ്രസ്സീ. പനി. ഫകേ. കുഞ്ഞെമോലൈനിക്കുട്ടനി 

18. ശ്രസ്സീ. സനി. മമ്മൂട്ടനി 

19. ശ്രസ്സീ. എന്. എ. ഫനല്ലനിക്കുനബ് 

20. ശ്രസ്സീ. തനിരുവഞ്ചൂര രമോധൈമോകൃഷ്ണന് 

21. ശ്രസ്സീ. രകമശബ് ഫചനനിതലൈ

22. ശ്രസ്സീ. കറമോഷനി അഗസനിന്

23. ശ്രസ്സീ. ഫകേ. എസബ്. ശബരസ്സീനമോഥന്

24. ശ്രസ്സീ. എന്. ഷരസുദ്ദേസ്സീന് 

25. ശ്രസ്സീ. വനി. ഡനി. സതസ്സീശന് 

26. ശ്രസ്സീ. സണനി കജേമോസഫെബ് 

27. ശ്രസ്സീ. സനി. എഫെബ്. കതമോമസബ് 

28. ശ്രസ്സീ. പനി. ടെനി. കതമോമസബ്

29. ശ്രസ്സീ. പനി. ഉലബദുള്ള

30. ശ്രസ്സീ. എര. ഉമ്മര 

31. ശ്രസ്സീ. എര. വനിന്ഫസന്റെബ്
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പതനികൂലൈനിക്കുനവര :

1. ശ്രസ്സീ. ഫകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമോദര  

2. ശ്രസ്സീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമമോന് 

3. ശ്രസ്സീ. ഫകേ. ആന്സലൈന്

4. ശ്രസ്സീ. ആന്റെണനി കജേമോണ 

5. ഫപമോഫെ. ഫകേ. യ. അരുണന് 

6. ശ്രസ്സീമതനി സനി. ഫകേ. ആശ 

7. ശ്രസ്സീ. ഫകേ. ബമോബു 

8. ശ്രസ്സീ. എ. ഫകേ. ബമോലൈന് 

9. ശ്രസ്സീമതനി ഇ. എസബ്. ബനിജേനികമമോള് 

10. ശ്രസ്സീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

11. ശ്രസ്സീ. ഫകേ. ദമോസന് 

12. ശ്രസ്സീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13. ശ്രസ്സീ. സനി. ദനിവമോകേരന് 

14. ശ്രസ്സീ. എല്കദമോ എബഹമോര 

15. ശ്രസ്സീ. ചനിറയര കഗമോപകുമമോര 

16. ശ്രസ്സീ. സനി. ഫകേ. ഹരസ്സീന്ദ്രന് 

17. ശ്രസ്സീ. ഫജേയനിരസബ് മമോതദ്യു 

18. ശ്രസ്സീ. ജേനി. എസബ്. ജേയലൈമോല് 

19. ശ്രസ്സീ. ഇ. പനി. ജേയരമോജേന് 

20. ശ്രസ്സീ. വനി. കജേമോയനി 

21. ശ്രസ്സീ. കജേമോണ ഫഫെരണമോണസബ്

22. ശ്രസ്സീ. ഒ. ആര. കകേളു 
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23. ശ്രസ്സീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

24. ശ്രസ്സീ. ഫകേ. കുഞ്ഞെനിരമോമന് 

25. ശ്രസ്സീ. കകേമോവൂര കുഞ്ഞുകമമോന് 

26. ശ്രസ്സീ. മമോതദ്യു ടെനി. കതമോമസബ് 

27. ശ്രസ്സീ. ഫകേ. ഫജേ. മമോകനി 

28. ശ്രസ്സീമതനി ഫജേ. കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ 

29. ശ്രസ്സീ. മുഹമ്മദബ് മുഹസനിന് പനി.

30. ശ്രസ്സീ. എര. മുകകേഷബ് 

31. ശ്രസ്സീ. ഡനി. ഫകേ. മുരളനി  

32. ശ്രസ്സീ. മുരളനി ഫപരുഫനല്ലനി 

33. ശ്രസ്സീ. സനി. ഫകേ. നമോണു 

34. ശ്രസ്സീ. യ. ആര. പദസ്സീപബ് 

35. ശ്രസ്സീ. എ. പദസ്സീപബ് കുമമോര 

36. ശ്രസ്സീ. ഫകേ. ഡനി. പകസനന് 

37. ശ്രസ്സീമതനി യ. പതനിഭ ഹരനി 

38. ശ്രസ്സീ. പുരുഷന് കേടെലണനി 

39. ശ്രസ്സീ. പനി. ടെനി. എ. റഹസ്സീര 

40. ശ്രസ്സീ. എര. രമോജേകഗമോപമോലൈന്

41. ശ്രസ്സീ. ഫകേ. രമോജേന് 

42. ശ്രസ്സീ. എസബ്. രമോകജേന്ദ്രന്

43. ശ്രസ്സീ. ആര. രമോകജേഷബ് 

44. ശ്രസ്സീ. റനി. വനി. രമോകജേഷബ് 

45. ശ്രസ്സീ. രമോമചന്ദ്രന് കേടെനപ്പെള്ളനി  
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46. ശ്രസ്സീ. ഫകേ. ഫകേ. രമോമചന്ദ്രന് നമോയര 

47. ശ്രസ്സീ. റനി. പനി. രമോമകൃഷ്ണന് 

48. ശ്രസ്സീ. കേമോരമോട്ടബ് റസമോഖബ്

49. ശ്രസ്സീ. എസബ്. ശരമ്മ  

50. ശ്രസ്സീ. എ. ഫകേ. ശശസ്സീന്ദ്രന് 

51. ശ്രസ്സീ. സനി. ഫകേ. ശശസ്സീന്ദ്രന് 

52. ശ്രസ്സീ. പനി. ഫകേ. ശശനി

53. ശ്രസ്സീ. ഐ. ബനി. സതസ്സീഷബ് 

54. ശ്രസ്സീ. ബനി. സതദന് 

55. ശ്രസ്സീ. എ. എന്. ഷരസസ്സീര  

56. ശ്രസ്സീ. എര. സസ്വരമോജേബ്

57. ശ്രസ്സീ. ഇ. ടെനി. ലടെസണ മമോസര

58. ശ്രസ്സീ. പനി. തനികലൈമോതമന് 

59. ശ്രസ്സീ. കതമോമസബ് ചമോണനി 

60. ശ്രസ്സീ. പനി. ഉണനി

61. ശ്രസ്സീമതനി വസ്സീണമോ കജേമോരജബ്

62. ശ്രസ്സീ. ഫകേ. വനി. വനിജേയദമോസബ്

63. ശ്രസ്സീ. ഇ. ഫകേ. വനിജേയന്

64. ശ്രസ്സീ. പനിണറമോയനി വനിജേയന്

65. ശ്രസ്സീ. എന്. വനിജേയന് പനിള്ള

അനുകൂലൈനിക്കുനവര : 31

പതനികൂലൈനിക്കുനവര : 65

നനികപകത പമോലൈനിക്കുനവര : ആരുമനില്ല.

മനി  .   സസ്സീക്കര  : കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരമോകേരനിചനിരനിക്കുന.
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 IX നനിയമനനിരമ്മമോണകേമോരദര

സബ്ജക്ടബ് കേമ്മനിറനി റനികപ്പെമോരട്ടബ് ഫചയ പകേമോരമുള്ള   2016-  ഫലൈ നനിയമസഭ
(  അകയമോഗദതകേള് നസ്സീക്കര ഫചയല്  )   കഭദഗതനി ബനില് 

പരനിഗണനയ്ഫക്കടുക്കണഫമന പകമയവര 
അനന്തരഘട്ടങ്ങളുര 

പട്ടനികേജേമോതനി-പട്ടനികേവരഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകകമവര നനിയമവര സമോരസ്കമോരനികേവര
പമോരലൈഫമന്റെറനികേമോരദവര വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .   എ  .   ഫകേ  .   ബമോലൈന്): സര, സബ്ജക്ടബ് കേമ്മനിറനി
റനികപ്പെമോരട്ടബ്  ഫചയ  പകേമോരമുള്ള  2016-ഫലൈ  നനിയമസ ഭ  (അകയമോഗദതകേള്  നസ്സീക്കര
ഫചയല്)  കഭദഗതനി  ബനില്  പരനിഗണനയ്ഫക്കടുക്കണഫമന  പകമയര  ഞമോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കൃഷനി വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .   വനി  .   എസബ്  .   സുനനില്കുമമോര): സര,ഞമോന് പകമയഫത
പനിന്തമോങ്ങുന.

പതനിപകകനതമോവബ്  (ശ്രസ്സീ  .    രകമശബ്  ഫചനനിതലൈ):  സര,  ഞമോന് വനികയമോജേനിപ്പെബ്
കരഖഫപ്പെടുത്തുന.   നനിയമസഭയഫടെ  അകയമോഗദതകേള്  നസ്സീക്കര  ഫചയല്  കഭദഗതനി
ബനില്ലനിഫന സരബനനിച സബ്ജക്ടബ് കേമ്മനിറനി റനികപ്പെമോരട്ടനിനബ് ഞങ്ങള് മൂനകപര വനികയമോജേനിപ്പെബ്
എഴുതനി അറനിയനിചനിടണബ്.  പതനിപക ഉപകനതമോവബ് ശ്രസ്സീ.  പനി.  ഫകേ.  കുഞ്ഞെമോലൈനിക്കുട്ടനി,
ശ്രസ്സീ.  ഉമ്മന്  ചമോണനി  എനനിവരമോണബ്  മറബ്  രണ്ടുകപര.   ഇതനില്  ഞമോന്  മമോത്രമമോണബ്
ചരചയനില് പഫങ്കടുക്കുനതബ്. മറബ് രണ്ടുകപരുര ചരചയനില് പഫങ്കടുക്കുനനില്ല എനറനിയനിചനിടണബ്.  

ഓഫെസ്സീസബ്  ഓഫെബ്  കപമോഫെനിറബ്  എന  കേണസപ്റബ്  ആരരഭനിചതബ്  പതനിനമോറമോര
നൂറമോണനിലൈമോണബ്.  പതനിനമോറമോര  നൂറമോണനില്  ഇരഗണനില്  രമോജേമോവര  കകേമോമണസുര
തമ്മനിലള്ള കകേമോണഫനിക്റ്റേമോണബ് ഇതരഫമമോരു കേണസപ്റനികലൈക്കബ് നയനിചതബ്. ബനിട്ടസ്സീഷബ്
ഹഉൗസബ് ഓഫെബ് കകേമോമണസനിഫന്റെ ചരനിത്രതനില്  King and Commons  തമ്മനിലള്ള
കകേമോണഫനിക്റ്റേമോണബ്  ഇതരര  വനിവമോദപരമമോയ  കേമോരദങ്ങളനികലൈയബ്  നയനിചനിടള്ളതബ്.
രമോജേമോവബ്  സരക്കമോര  പദവനികേള്  നല്കേനി  എര.പനി.-മമോഫര  സസ്വമോധൈസ്സീനനിക്കുന  ഒരു
കേമോലൈമുണമോയനിരുന.  ഇതനിഫന്റെ  ഫെലൈമമോയനി  എര.പനി.-മമോരനില്  പലൈരക്കുര  തങ്ങളുഫടെ
പമോരലൈഫമന്റെറനി  പവരതനതനില്  തമോല്പരദര  കുറയകേയര  രമോജേമോവബ്  നല്കുന
പദവനിയഫടെ  പനിനമോഫലൈ  കപമോകുകേയര  ഫചയ്യുന  ഒരു  സമോഹചരദര  ഉണമോയനിരുന.
ബനിട്ടസ്സീഷബ് പമോരലൈഫമന്റെബ് ഇക്കമോരദര ഗഉൗരവപൂരവ്വര പരനികശമോധൈനിചകശഷര  ഒരു പുതനിയ
നനിയമര പമോസമോക്കനി.    രമോജേമോവബ്  നല്കുന  സമോനവര  ആനുകൂലൈദവര  പറനവരക്കബ്
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എര.പനി.  സമോനവര  നഷ്ടഫപ്പെടുര  എനള്ളതമോയനിരുന  ആ  നനിയമര.  പതനിനമോറമോര
നൂറമോണനിഫലൈ  ആ  നനിയമമമോണബ്  പനിനസ്സീടെബ്  'ഓഫെസ്സീസബ്  ഓഫെബ്  കപമോഫെനിറബ്'  എന
കേണസപ്റനികലൈയബ്  മമോറനിയതബ്.  അടെനിസമോനപരമമോയനി  എര.പനി.മമോര  എനള്ളതബ്
പബനികേബ്  ഡക്യൂട്ടനിയര  കപഴണല്  ഇന്റെറസര  തമ്മനിലള്ള  ഒരു  കകേമോണഫനിക്റ്റേമോണബ്.
എനമോല് വളഫര വരഷങ്ങളമോയനി കലൈമോകേഫതമ്പമോടുര ഈ കേണസപ്റനിഫനപ്പെറനിയള്ള
ചരചകേള്  വദമോപകേമമോയനി  നടെനനിടണബ്.  നനിരവധൈനി  കകേമോടെതനി  വനിധൈനികേളുര  ഇതുമമോയനി
ബനഫപ്പെട്ടബ്  ഉണമോയനിടണബ്.  ഓഫെസ്സീസബ്  ഓഫെബ്  കപമോഫെനിറനിഫന  സരബനനിചബ്  ഒരു
നനിയമതനിലര  ഒനര പറയനനില്ല എനളളതമോണബ്  യമോഥമോരത്ഥദര.  ഇതനിനമോയനി  ഒരു
ഫഡഫെനനിഷന് പകതദകേമമോയനി സൂചനിപ്പെനിക്കുനനില്ല. ആരട്ടനിക്കനിള് 191 1. (a)  പകേമോരര,
The  Constitution  says  that  holding  an  office  of  profit  under  the
Government,  disqualifies  a  person from being  chosen and for  being a
Member of the Legislature.  ഈ പരട്ടനിക്കുലൈര ഓഫെസ്സീസബ് ഓഫെബ് കപമോഫെനിറമോകണമോ
ഗവണഫമന്റെബ്  നല്കുനഫതനബ്  പരനികശമോധൈനിക്കമോന്കവണനി  സുപസ്സീരകകേമോടെതനി  ധൈമോരമോളര
ഫടെസകേള്  പറയനണബ്.  ആ  ഫടെസകേള്  പരനികശമോധൈനിചനിട്ടമോണബ്  ഗവണഫമന്റെബ്  ഒരു
എര.എല്.എ.-കക്കമോ  ഒരു  എര.പനി.-കക്കമോ  നല്കുന  പദവനി  ഓഫെസ്സീസബ്  ഓഫെബ്
കപമോഫെനിറമോകണമോ എനബ് തസ്സീരുമമോനനിക്കുനതബ്. (1) Does the Government make any
appointment   2.  Does  the  Government  have  power  to  terminate  the
appointment 3. Does the Government pay remuneration (4) Does the holder
of  the  office  perform  the  functions  for  the  Government  (5)  Does  the
Government have control over the performance of the duty. ഓഫെസ്സീസബ് ഓഫെബ്
കപമോഫെനിറബ്  നല്കുന ഒരു വദകനിഫയ ഗവണഫമന്റെബ് അകപ്പെമോയനിന്റെബ് ഫചയ്യുനതമോകണമോ,
ഗവണഫമന്റെബ് ഫറമക്യൂണകറഷന് നല്കുനകണമോ,  ഗവണഫമന്റെനിനുകവണനി ഡക്യൂട്ടനി  ഫപരകഫെമോര
ഫചയ്യുനകണമോ, ഫപരകഫെമോര ഫചയ്യുനതനിനകേതബ് ഗവണഫമന്റെനിനബ് കേണകടമോള് ഉകണമോ
എനസ്സീ  അഞബ്  ഫടെസകേളുഫടെ  അടെനിസമോനതനിലൈമോണബ്  സുപസ്സീരകകേമോടെതനിയഫടെ  വനിധൈനി
പകേമോരര ഒരു എര.എല്.എ.കയമോ എര.പനി.-കയമോ ഗവണഫമന്റെബ് നല്കുന ഒരു സമോനര
വഹനിക്കുനഫണങ്കനില് അതബ്  ഓഫെസ്സീസബ്  ഓഫെബ്  കപമോഫെനിറമോകണമോ എന തസ്സീരുമമോനനിക്കുനതബ്.
ഈ അഞബ് ഫടെസകേളനില് ഏഫതങ്കനിലഫമമോനഫണങ്കനിലര  അതനിഫന ഓഫെസ്സീസബ്  ഓഫെബ്
കപമോഫെനിറമോയനി  നമുക്കബ്  വനിലൈയനിരുതമോന്  കേഴനിയനതമോണബ്.  ഇതനിഫന്റെ  അവതരണമോനുമതനി
നനികഷധൈനിക്കമോന് ആവശദഫപ്പെടഫകേമോണബ്  ഞമോന് നടെതനിയ  പരമോമരശങ്ങളനില് ഒരു
പധൈമോനഫപ്പെട്ട കേമോരദര പറഞ്ഞു. ഇന്തദന് ഭരണഘടെനയഫടെ ആരട്ടനിക്കനിള് 191 (i) (a)
അനുസരനിചബ്  'Disqualification'  ഇല്ലമോതമോക്കുകമ്പമോള് സുപസ്സീരകകേമോടെതനിയഫടെ പകതദകേ
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വനിധൈനിയനിലണബ്  'to do such exercise with due caution and care'.  ഇതബ് വളഫര
ഗഉൗരവതരമമോയ  കേമോരദമമോണബ്.  വളഫര  ശ്രദമോപൂരവ്വര  ഫചകയണ  ഒരു  കേമോരദമമോണബ്.
കേമോരണര,   ഇതുകപമോഫലൈയള്ള ഓഫെസ്സീസബ്  ഓഫെബ്  കപമോഫെനിറനികലൈയബ്  നനികയമോഗനിചനിടള്ള
സന്ദരഭങ്ങളനില് സുപസ്സീരകകേമോടെതനിയഫടെ ഇടെഫപടെലകേള് ഉണമോയനിടണബ്.  സുപസ്സീരകകേമോടെതനിയഫടെ
ഇടെഫപടെല് ധൈമോരമോളര കകേസ്സുകേളനിലണമോയനിടണബ്. ഇനബ് ഇന്തദയനിഫലൈ പലൈ സരസമോനങ്ങളനില്,
പകതദകേനിചബ്  കനമോരതബ്-ഈസബ്  സരസമോനങ്ങളനില് മന്ത്രനിമമോരുഫടെ  എണര  തസ്സീരുമമോനനിക്കുനതബ്
ഭരണഘടെനയഫടെ 91  -ാം കഭദഗതനി പകേമോരര ഫകേമോണ്ടുവന നനിബനന പകേമോരമമോണബ്.
നനിയമപരമമോയനി പകതദകേ നനിബനന വചനിടണബ്.  കനമോരതബ് ഈസബ് സരസമോനങ്ങളനിഫലൈ
അസരബനി അരഗങ്ങളുഫടെ എണര അറപതമോയനിരനിക്കുകമ്പമോള് പലൈയനിടെത്തുര  മന്ത്രനിമമോരുഫടെ
എണര പന്ത്രണമോണബ്.   അവനിഫടെ ബമോക്കനി എര.എല്.എ.-മമോഫര മുഴുവന് പമോരലൈഫമന്റെറനി
ഫസക്രട്ടറനിമമോരമോയനി  നനിയമനിക്കുര.  പമോരലൈഫമന്റെറനി  ഫസക്രട്ടറനിമമോരമോയനി  നനിയമനിക്കുനതനിഫന്റെ
അടെനിസമോനതനില് മന്ത്രനിയഫടെ  പദവനിയമോണബ്  അവരക്കബ്  ലൈഭനിക്കുനതബ്.  പകതദകേനിചബ്
വടെക്കുകേനിഴക്കന്  സരസമോനങ്ങളനിഫലൈ മനിക്കവമോറര എല്ലമോ സരസമോനങ്ങളനിലര പത്തുര
പതനിനഞരകപര  പമോരലൈഫമന്റെറനി  ഫസക്രട്ടറനിമമോരമോണബ്.  ഡല്ഹനി  അസരബനിയനില്
ഈയടുത  സമയതമോണബ്  ഇരുപതനിഫയമോകനമോളര  ആളുകേള്  പമോരലൈഫമന്റെറനി
ഫസക്രട്ടറനിമമോരമോയനി  മന്ത്രനിയഫടെ പദവനി അലൈങ്കരനിചനിരുനതബ്.  അവരുഫടെ അകയമോഗദത
നസ്സീക്കനിഫക്കമോണ്ടുള്ള  ബനില്ലനിനബ്  രമോഷ്ട്രപതനി  അനുമതനി  നനികഷധൈനിചതനിനമോല്  അവരക്കബ്
അരഗതസ്വര നഷ്ടഫപ്പെടുന സമോഹചരദമുണമോകുര.  അവര വസ്സീണ്ടുര നനിയമസഭയനികലൈക്കബ്
മതരനികക്കണ  സമോഹചരദര  വനകചരനനിരനിക്കുകേയമോണബ്.   ഇതബ്  ഫതളനിയനിക്കുനതബ്
അസരബനി പമോസമോക്കുന ഈ നനിയമര  absolute  അല്ല എനമോണബ്.  'It  should  be
done with restrain, it should be done with caution and care'. ഏതുസമയത്തുര
ജുഡസ്സീഷദറനിക്കബ് ഇതനില് ഇടെഫപടെമോനുള്ള അവകേമോശവര അധൈനികേമോരവര നനിലൈനനില്ക്കുന
എന കേമോരദര നമ്മളമോരുര മറനകപമോകേരുതബ്. ഒരു ജുഡസ്സീഷദല് റനിവദ്യു ഈ കേമോരദതനില്
എകപ്പെമോഴുര ഉണമോകുനണബ് എനള്ള കേമോരദര ഫലൈജേനികസകറഴമോയനിടള്ള നമ്മള് മറക്കമോന്
പമോടെനില്ല.  അസരബനിക്കബ്  ആരട്ടനിക്കനിള്  191(1)(a)  അനുസരനിചബ്  അകയമോഗദത
മറനികേടെക്കമോനുള്ള  അവകേമോശമുഫണങ്കനില്കപ്പെമോലര  നമ്മള്  ഇതുഫചയ്യുകമ്പമോള്  വളഫര
ഗഉൗരവപരമമോയ  അവധൈമോനത  കേമോണനികക്കണതബ്  അതദമോവശദമമോണബ്.  കലൈമോകേഫത
എല്ലമോ ജേനമോധൈനിപതദ രമോജേദങ്ങളനിലര  ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കഫപ്പെടുനവഫര  ഓഫെസ്സീസബ്  ഓഫെബ്
കപമോഫെനിറബ്  സസ്വസ്സീകേരനിക്കുനതനില്നനിനര  വനിലൈക്കനിയനിടണബ്.  ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കഫപ്പെടുന
ജേനപതനിനനിധൈനികേള്  തങ്ങളുഫടെ  പമോരലൈഫമന്റെറനി  പവരതനങ്ങള്  വദകനിപരമമോയ
കനട്ടങ്ങള്ഫകേമോണബ്  തടെസഫപ്പെടുതരുതബ്  എനതഫനയമോണബ്  അടെനിസമോനപരമമോയ
ഉകദ്ദേശദര.  ജേനപതനിനനിധൈനികേഫള മറബ് സമോനമമോനങ്ങളമോല് influence ഫചയരുഫതനതമോണബ്
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ഏറവര  പധൈമോനഫപ്പെട്ട  കേമോരദര.  ജേനങ്ങള്  ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കുന  ജേനപതനിനനിധൈനികേള്
പമോരലൈഫമന്റെനിലൈമോഫണങ്കനിലര  നനിയമസഭയനിലൈമോഫണങ്കനിലര  അവര  ജേനങ്ങള്ക്കുകവണനി
പവരതനിക്കമോന് ബമോധൈദസരമോണബ്.  അവരുഫടെ ആദദഫത കേമ്മനിറബ്ഫമന്റെബ് ജേനങ്ങകളമോടെമോണബ്.
ജേനങ്ങള്ക്കുകവണനിയള്ള പവരതനങ്ങളനില് മുഴുകേനിയനിരനിക്കുന ഒരമോള്ക്കബ്  ഗവണഫമന്റെബ്
മഫറമോരു സമോനര  ഫകേമോടുതബ് അവരുഫടെ പമോഥമനികേമമോയ ഉതരവമോദനിതസ്വതനില്നനിനബ്
വദതനിചലൈനിപ്പെനിക്കുനതബ് ഭരണഘടെനയഫടെ സനിരനിറനിനുതഫന എതനിരമോണബ്.  ജേനപതനിനനിധൈനികേള്ക്കബ്
ജേനങ്ങകളമോടുള്ള കേമ്മനിറബ്ഫമന്റെമോണബ് ഏറവര പധൈമോനഫപ്പെട്ടതബ്. സരക്കമോരതഫന ജേനപതനിനനിധൈനികേള്ക്കബ്
ജേനങ്ങകളമോടുള്ള കേമ്മനിറബ്ഫമന്റെബ് ഇല്ലമോതമോക്കമോനുള്ള ശ്രമമമോണബ് ഇവനിഫടെ നടെതനിഫക്കമോണനിരനിക്കുനതബ്.
ജേനങ്ങകളമോടുള്ള തങ്ങളുഫടെ ഉതരവമോദനിതസ്വര ഭരഗനിയമോയനി നനിറകവറകേ എനള്ളതമോണബ്
ഏറവര പധൈമോനഫപ്പെട്ടതബ്. 

1.00 PM]

ഇന്തദയനിലര  ഇതബ്  വളഫരകയഫറ  ചരച  ഫചയഫപ്പെട്ട  ഒരു  വനിഷയമമോണനിതബ്.
രമോഷ്ട്രസ്സീയരരഗതബ്  വളഫര  കേഉൗതുകേമുണമോക്കനിയ  ഒരു  പദമമോണബ്  'Office  of  Profit'.
ഭരണഘടെനയഫടെ  അരട്ടനിക്കനിള്  102,  191  എനസ്സീ  രണബ്  വകുപ്പുകേളമോണബ്  ഒരു
അരഗതനിനബ്  അകയമോഗദത  കേല്പ്പെനിക്കുനതനിഫനപ്പെറനി  പകതദകേമമോയനി  പറയനതബ്.
കകേമോണസനിറദ്യുവന്റെബ്  അസരബനിയനിഫലൈ  ഡനിസ്കഷന്  എടുത്തുകനമോക്കനിയമോല്  അതനിനകേത്തുര
ഇതനിഫനപ്പെറനി  വലൈനിയ  പരമോമരശങ്ങളനിഫല്ലനബ്  കേമോണമോന്  കേഴനിയര.  ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കഫപ്പെടുന
ഒരമോളനിഫന അകയമോഗദനമോക്കുനതബ് ആരട്ടനിക്കനിള് 102, 191 എനസ്സീ  വകുപ്പുകേളുപകയമോഗനിചമോണബ്.
അതുഫകേമോണ്ടുതഫന  ഇഉൗ  കേമോരദതനിഫലൈടുക്കുന  നടെപടെനികേള്  വളഫര  ഗഉൗരവപൂരവ്വര
കേമോകണണ  ഒരു  കേമോരദമമോണബ്.  കകേരള  നനിയമസഭ  പമോസമോക്കമോനമോയനി  ഇകപ്പെമോള്
ഫകേമോണ്ടുവന ഇഉൗ നനിയമതനികലൈക്കബ് വനമോല്, ധൈനകേമോരദ വകുപ്പുമന്ത്രനി കഡമോ. ടെനി. എര.
കതമോമസബ്  ഫഎസക്കനിഫന്റെ  ബഡ്ജേറബ്  പസരഗഫതയമോണബ്  ഞമോന്  ആദദമമോയനി
പരമോമരശനിക്കുനതബ്.  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള്  സൃഷ്ടനിക്കുനതബ്  കേഴനിവതുര  രണ്ടുവരഷകതക്കബ്
മമോറനിവയണഫമനമോണബ് ബഡ്ജേറബ് പസരഗതനില് ധൈനകേമോരദ വകുപ്പുമന്ത്രനി പറഞ്ഞെതബ്.
എനമോല് ജൂഫഫലൈ 13 -ാംതസ്സീയതനി ബഡ്ജേറബ് ചരചയബ് മറപടെനി പറഞ്ഞെകപ്പെമോള് മുന്നനിലൈപമോടെബ്
അകദ്ദേഹര തനിരുതനി.  തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനബ്  നനികരമോധൈനകമരഫപ്പെടുതനിയ കശഷര ഒരു
പകതദകേ  വദകനിക്കുകവണനി  ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷന്  ഫചയരമമോന്  തസ്തനികേയര
അനുബന  തസ്തനികേകേളുര  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള  ബുദനിമുട്ടബ്  കേണക്കനിഫലൈടുതമോയനിരനിക്കമോര
കഡമോ.  ടെനി.  എര.  കതമോമസബ് ഫഎസകേബ് തഫന്റെ മുന്നനിലൈപമോടെനില്നനിനബ് പനിന്വലൈനിഞ്ഞെതബ്.
എന്തനിനമോണബ്  ഇകപ്പെമോള്  ഇഉൗ  നനിയമര  ഫകേമോണ്ടുവനനിരനിക്കുനതബ്?  ഇഉൗ  ഗവണഫമന്റെബ്
അധൈനികേമോരതനില്വന കശഷമുള്ള ആദദ നനിയമസഭമോ സകമ്മളനമമോണനിതബ്.  പതനിനമോലൈമോര
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നനിയമസഭയഫടെ  ആദദഫത സകമ്മളനമമോണബ്  നടെക്കുനതബ്.  ആദദഫത സകമ്മളനതനില്
ജേനങ്ങഫള  ബമോധൈനിക്കുന  കേമോരദങ്ങളമോണബ്  സഭയനില്  ഫകേമോണ്ടുവകരണതബ്.  ജേനങ്ങഫള
ബമോധൈനിക്കുന  പശ്നങ്ങളുമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ട  നനിയമനനിരമ്മമോണങ്ങള്ക്കുകവണനിയമോണബ്
നമ്മഫളഫയമോഫക്ക നനിയമസഭയനികലൈക്കബ് ഫതരഫഞ്ഞെടുത്തുവനിട്ടതബ്.  മമോരകനിസബ് പമോരട്ടനിക്കകേത്തുള്ള
ആഭദന്തര കേലൈമോപര അവസമോനനിപ്പെനിക്കമോന്കവണനി ഫകേമോണ്ടുവനനിരനിക്കുന ഒരു ബനില്ലമോണനിതബ്.
ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പുകേമോലൈതബ് ശ്രസ്സീ. വനി. എസബ്. അചതമോനന്ദന്, ശ്രസ്സീ. പനിണറമോയനി വനിജേയന്,
ശ്രസ്സീ.  കകേമോടെനികയരനി  ബമോലൈകൃഷ്ണന്  തുടെങ്ങനി  മൂനബ്  കനതമോക്കന്മേമോരുഫടെ  പടെരവചമോണബ്
നനിങ്ങള് കവമോട്ടബ് പനിടെനിചതബ്. ശ്രസ്സീ. കകേമോടെനികയരനി ബമോലൈകൃഷ്ണന് ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെനില് മതരനിചനില്ല.
ശ്രസ്സീ. വനി. എസബ്. അചതമോനന്ദനബ് മുഖദമന്ത്രനിയമോകേമോന് അരഹതയഫണനര കയമോഗദതയഫണനര
പചരനിപ്പെനിചഫകേമോണബ്,  അകദ്ദേഹഫത ഉയരതനിപ്പെനിടെനിചഫകേമോണമോയനിരുന ഇടെതുമുനണനി
ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെനില്  കവമോടപനിടെനിചതബ്.  ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ്  കേഴനിഞ്ഞെബ്  ശ്രസ്സീ.  പനിണറമോയനി
വനിജേയന്  മുഖദമന്ത്രനിയമോയനി.  അതബ്  അവരുഫടെ  പമോരട്ടനിയഫടെ  കേമോരദമമോണബ്.  പകക
പമോരട്ടനിക്കകേത്തുള്ള  ആഭദന്തരകേലൈമോപര  അവസമോനനിപ്പെനിക്കുവമോനുര  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.
അചതമോനന്ദനബ്  സമോനര  ഫകേമോടുതബ്  അകദ്ദേഹഫത  ഇകപ്പെമോള്  സമോന്തസ്വനഫപ്പെടുത്തുവമോനുമുള്ള
ശ്രമമമോണനിതബ്.  ഇഉൗ കേമോരദതനില് കപമോളനിറബ്  ബക്യൂകറമോ വഫര ഇടെഫപടുകേയമോണബ്.  കകേരള
നനിയമസഭയഫടെ ചരനിത്രഫമടുതമോല്  1979-ലര  1983-ലര  2012-ലര ഇതരര  Office
of  Profit-ഫന  സരബനനിചള്ള  നനിയമനനിരമ്മമോണങ്ങള്  വനനിടണബ്.  അഫനല്ലമോര
ഇതരര നനിയമങ്ങഫള  സനി.പനി.ഫഎ.(എര)  നഖശനിഖമോന്തര എതനിരതനിടണബ്.   ഇഉൗ
നനിയമസഭയഫടെ  ചരനിത്രതനില്  1969-ഫലൈമോഴനിഫകേ ഒരനിക്കലര  Office  of  Profit-ഫന
സനി.പനി.ഫഎ.(എര)  അനുകൂലൈനിചനിട്ടനില്ല,  Office  of  Profit-ഫന്റെ  അടെനിസമോനതനില്
ഫകേമോണ്ടുവന അകയമോഗദതകേള് നസ്സീക്കര ഫചയല് നനിയമതനിനബ്  അനുകൂലൈമമോയനി ഒരു
അരഗവര  പസരഗനിചനിട്ടനില്ല.  1983-ല്  അനബ്  എര.എല്.എ.  ആയനിരുന  ടെനി.എചബ്.
മുസ്തഫെഫയ  ഖമോദനി  കബമോരഡബ്  ഫഫവസബ്  ഫചയരമമോനമോയനി  നനിയമനിക്കമോന്  ഗവണഫമന്റെബ്
തസ്സീരുമമോനനിച. അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ അകയമോഗദത നസ്സീക്കമോന്കവണനി നനിയമര ഫകേമോണ്ടുവനകപ്പെമോള്
ഇകപ്പെമോഴഫത  സനി.പനി.ഫഎ.(എര)  സരസമോന  ഫസക്രട്ടറനിയമോയ  ശ്രസ്സീ.  കകേമോടെനികയരനി
ബമോലൈകൃഷ്ണന് അനപറഞ്ഞെതബ് ഞമോനനിവനിഫടെ വമോയനിക്കമോര  -  ''എനനിക്കബ് മുസ്തഫെകയമോടെബ്
കചമോദനിക്കമോനുള്ളതബ് എന്തനിനമോണബ് ഇഉൗ നമോണകക്കടെനിനബ് നനില്ക്കുനതബ്. ഇനനി ഒരു കേമോര
കവണര.  എഫന്തല്ലമോര അധൈനികേമോരങ്ങളമോണബ് നനിങ്ങള്ക്കബ് കവണതബ്.  മുസ്തകഫെ,  നനിങ്ങള്
ധൈസ്സീരനമോയതുഫകേമോണബ് ഇതബ് കേനിട്ടനി.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട മണനിമരഗലൈതബ് കുറദമോനനി എര.എല്.എ.
നനിങ്ങള്ക്കുര  ഫഫധൈരദമമോയനി  നനില്ക്കമോര.  നനിങ്ങള്ക്കുര  ഇതുകപമോഫലൈയള്ളതബ്  കേനിടര.
നമോണകക്കടെനിനുകവണനി കകേമോണഗ്രസബ്  (ഫഎ)-യഫടെ വൃതനിഫകേട്ട രമോഷ്ട്രസ്സീയര നടെപ്പെമോക്കുനതനിനുകവണനി
ഫകേമോണ്ടുവനനിടള്ള ഒരു ബനില്ലമോണനിതബ്.  ഇഉൗ ബനില് നനിയമസഭ പമോസമോക്കമോന് പമോടെനില്ല''
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എഫനമോഫക്കയമോണബ്.  1983-ല്  ശ്രസ്സീ.  കകേമോടെനികയരനി  ബമോലൈകൃഷ്ണന്  പറഞ്ഞെതമോണനിതബ്,
ഞമോന് പറഞ്ഞെതല്ല.  ഒരു വദകനിയഫടെ തമോല്പരദതനിനുകവണനി ഫകേമോണ്ടുവനനിരനിക്കുന
നനിയമമമോഫണനമോണബ് ശ്രസ്സീ.  കകേമോടെനികയരനി ബമോലൈകൃഷ്ണന് അനബ് പറഞ്ഞെതബ്.  സനി.പനി.ഫഎ.(എര)-ഫന്റെ
വൃതനിഫകേട്ട രമോഷ്ട്രസ്സീയര നടെപ്പെമോക്കമോന് കവണനി ഫകേമോണ്ടുവനനിരനിക്കുന ബനില്ലമോകണമോ ഇതബ്
എനമോണബ് എനനിക്കബ് ശ്രസ്സീ. ഇ. പനി. ജേയരമോജേകനമോടെബ് കചമോദനിക്കമോനുള്ളതബ്.   

ഗതമോഗത വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ശശസ്സീന്ദ്രന്):  സര,  അകപ്പെമോള് അങ്ങബ്
പറഞ്ഞുവരുനതബ്  അനബ്  ഫകേമോണ്ടുവനതബ്  വൃതനിഫകേട്ട  രമോഷ്ട്രസ്സീയ  ഉകദ്ദേശദകതമോടു
കൂടെനിയള്ള ബനില്ലമോയനിരുന എനമോകണമോ?

ശ്രസ്സീ  .    രകമശബ് ഫചനനിതലൈ: സര, ഇഉൗ നനിയമസഭയഫടെ ചരനിത്രതനില് ഞങ്ങള്
കനരഫതയര  അകയമോഗദതകേള്  നസ്സീക്കരഫചയല്  നനിയമങ്ങള്  ഫകേമോണ്ടുവനനിടണബ്.
ഞങ്ങള്  മമോത്രമല്ല,  ഇന്തദയനിഫലൈ  എല്ലമോ  നനിയമസഭകേളനിലര  ഭരനിക്കുന  പമോരട്ടനികേള്
ഫകേമോണ്ടുവനനിടണബ്.  അതബ് ഫതറമോഫണനള്ള നനിലൈപമോടെബ് ഞങ്ങള്ക്കനില്ല. പകക അനബ്
ഞങ്ങള്  ഫകേമോണ്ടുവന  നനിയമഫത  നനിങ്ങള്  എതനിരത്തു  പസരഗനിചഫവനമോണബ്
പറയനതബ്.  അങ്ങബ് ഫതറനിദരനിക്കണ. ഞമോന് എന്.സനി.പനി.ഫയ പറനിയല്ല പറഞ്ഞെതബ്.
അനബ്  സനി.പനി.ഫഎ.(എര)  എടുത  നനിലൈപമോടെനിഫനക്കുറനിചമോണബ്  ഞമോന്  പറഞ്ഞെതബ്.
ശ്രസ്സീ.  കകേമോടെനികയരനി  ബമോലൈകൃഷ്ണഫന്റെ  1983-ഫലൈ  പസരഗമമോണബ്  ഞമോന്  ഇവനിഫടെ
വമോയനിചതബ്.  ഇനനി ധൈമോരമോളര കപരുഫടെ പസരഗമുണബ്,  എല്ലമോര ഞമോന് വമോയനിക്കുനനില്ല.
2012-ല്  ഇഉൗ  കഭദഗതനി  കവളയനില്,  ജേനങ്ങളുഫടെ  ജേസ്സീവനിതവമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ട
നനിയമനനിരമ്മമോണതനിനബ് സമയരകേനിട്ടമോഫത  സസ്വമോരത്ഥ  തമോല്പ്പെരദങ്ങള്ക്കുകവണനിയള്ള
നനിയമനനിരമ്മമോണര എനമോയനിരുന നനിങ്ങളുഫടെ വനിമരശനര. 2016-ല് ഫകേമോണ്ടുവനനിരനിക്കുന
ഇഉൗ  നനിയമകഭദഗതനി  ജേനങ്ങളുഫടെ ജേസ്സീവനിതവമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ടതമോകണമോ?
മലൈമ്പുഴയനില്നനിനള്ള  എര.എല്.എ.യമോയനി  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫന
ഫതരഫഞ്ഞെടുത്തു.   അകദ്ദേഹര  എര.എല്.എ.  കേസ്വമോരകട്ടഴനില്  ജേനങ്ങളുഫടെ  തമോല്പരദര
സരരകനിചഫകേമോണബ്  അവനിഫടെ  ഇരനിക്കുകേയമോണബ്.  എനനിക്കബ്  അധൈനികേമോരകതമോടെബ്  ഒരു
തമോല്പരദവമനിഫല്ലനബ്  അകദ്ദേഹര  പരസദമമോയനി  പറഞ്ഞെനിടണബ്.  അങ്ങഫനഫയമോരു
സമോഹചരദതനില്  'അചതമോനന്ദന്  ബനില്'  എന  കപരനില്  ഒരു  ബനില്  ഇവനിഫടെ
അവതരനിപ്പെനികക്കണ  ആവശദഫമന്തമോണബ്.  മുല്ലഫപ്പെരനിയമോര  പശ്നതനിലര  മുഖദമന്ത്രനിയഫടെ
നനിയകമമോപകദഷ്ടമോവബ്  എര.  ഫകേ.  ദമോകമമോദരന്,  സമോന്റെനിയമോകഗമോ മമോരട്ടനിനുകവണനിയര  കേസ്വമോറനി
മമോഫെനിയകേള്ക്കുകവണനിയര  വക്കമോലൈതബ്  ഏഫറടുതകപ്പെമോഴുര  അതനിഫനതനിരമോയനി
പതനികേരനിച ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫന്റെ വമോയ അടെപ്പെനിക്കമോന്,  അകദ്ദേഹഫത
നനിശബ്ദനമോക്കമോന്  ഫകേമോണ്ടുവനനിരനിക്കുന ഒരു ബനില്ലമോയനി  മമോത്രകമ  നമുക്കബ്  ഇതനിഫന
കേമോണമോന് കേഴനിയകേയള്ളൂ.  ഇഉൗ സന്ദരഭതനില് Deoro Laxman Anand Vs Keshev
Lexman Borker AIR 1958 Bombay, 319 എന കകേസനിഫലൈ സുപസ്സീര കകേമോടെതനിയഫടെ
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പരമോമരശര ഇവനിഫടെ പസകമമോഫണനബ് ഞമോന് കേരുതുന -  ''The underling object
of  Article  191(1)(a)  is  to  secure  the  independence  of  the  Members  of
Parliament or a State Legislature and to ensure that the Parliament and the
State Legislature does not consist of persons who have received favours or
benefits  from  the  executive  Government  and  who  consequently,  being
under an obligation to the executive, might be amenable to its influence.
Obviously the provision has been made in order to eliminate or reduce the
risk  of  conflict  between  duty  and  self  interest  among  the  Legislators.''
ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കഫപ്പെട്ട പമോരലൈഫമന്റെബ് അരഗങ്ങളുര നനിയമസഭമോരഗങ്ങളുര അവരുഫടെ ഒഉൗകദദമോഗനികേ
ഡക്യൂട്ടനി  ഫചയ്യുനതനിനുപകേരര സസ്വമോരത്ഥ  തമോല്പരദങ്ങള്ക്കുകവണനി  ഗവണഫമന്റെബ്  വച
നസ്സീടന അധൈനികേമോരപദവനികേള് എടുക്കുകമ്പമോഴുണമോകുന conflict-ഫനപ്പെറനിയര അതുണമോക്കുന
പശ്നങ്ങഫള  സരബനനിചമമോണബ് ഇഉൗ  വനിധൈനിയനില്  സുപധൈമോനമമോയനി  ചൂണനിക്കമോണനിക്കുനതബ്.
നനിയമസഭമോ  സമോമമോജേനികേരമോയനിടള്ള ആളുകേള്  ഇതരര  സമോനങ്ങള് എടുക്കുനതനിഫന
സരബനനിചള്ള  വദകമമോയ  നനിലൈപമോടുകേളമോണബ്  കകേമോടെതനി  ഇഉൗ  കേമോരദതനില്
സൂചനിപ്പെനിചനിടള്ളതബ്.  ഇഉൗ  നനിയമ  കഭദഗതനി  ഫകേമോണ്ടുവനനിരനിക്കുനതബ്  ഒരു  നനിയമസ
ഭമോരഗതനിനബ് കൂടുതല് ആദമോയകേരമമോയ ഒരു പദവനി നല്കുനതനിനുര കൂടുതല് സമോമ്പതനികേ
ലൈമോഭമുണമോക്കുന  സമോനര  നല്കേമോനുമമോണബ്. ഗവണഫമന്റെബ്  നല്കുന  ശമ്പളതനില്
കൂടുതലൈമോയ സമോമ്പതനികേ  ലൈമോഭര  വദവസ  ഫചയനിരനിക്കുന സമോനങ്ങള് സസ്വസ്സീകേരനിക്കുകമ്പമോള്
മമോത്രകമ  Office  of  Profit-ഫന്റെ  പശ്നര  ഉദനിക്കുനള്ളൂ.  സമ്പദ്ഘടെനയഫടെകമല്
കേരനികമഘങ്ങള്  നനില്ക്കുനഫവനമോണബ്  ബഡ്ജേറബ്  പസരഗതനില്  കഡമോ.  ടെനി.  എര.
കതമോമസബ് ഫഎസകേബ് പറഞ്ഞെതബ്.  ഇഉൗ കേരനികമഘങ്ങള് നനില്ക്കുകമ്പമോള് 25 കപഴണല്
സമോഫകേളുര വസ്സീടുര കേമോറര ഒരു മന്ത്രനിയഫടെ എല്ലമോ സഉൗകേരദങ്ങകളമോടുരകൂടെനിയ പുതനിയ ഒരു
പദവനി സൃഷ്ടനികക്കണ എന്തബ് അടെനിയന്തര സമോഹചരദമമോണബ് കകേരളതനിലണമോയനിടള്ളതബ്.

ഇവനിഫടെ  U.C.  Raman  Vs.  P.T.A.  Rahim  എന  സുപസ്സീരകകേമോടെതനിയഫടെ
പരമോമരശരകൂടെനി സഭയഫടെ ശ്രദയനില് ഫകേമോണ്ടുവരമോന് ഞമോന് ആഗ്രഹനിക്കുന.  This
Court has given categorical clarification on more than one occasion that ''an
office  of  profit''  is  an  office  which  is  capable  of  yielding  a  profit  or
pecuniary gain. The word ''profit'' has always been treated equivalent to a
substitute from the term ''pecuniary gain''.  The very context in which the
word profit has been used after the word ''office of'' shows that not all the
offices are disqualified but only those which yield pecuniary gain as profit
other  than  mere  compensatory  allowances,  to  the  holder  of  the  office.
Compensatory  allowance  എനപറഞ്ഞെമോല്  എന്തമോണബ്?  ''Compensatory
allowance'' means ''any sum of money payable to the holder of an office by
the way of daily allowance such allowance not exceeding the amount of
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daily  allowance  to  which  Member  of  Parliament  is  entitled  under  the
Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30
of 1954), any  conveyance allowance,  house rent allowance or travelling
allowance  for  the  purpose  of  enabling  him  to  recoup  any  expenditure
incurred  by  him  in  performing  the  functions,  of  that  office''.   ഇതമോണബ്
compensatory  allowance-ഫന്റെ നനിരവചനര.  U.C.  Raman  Vs.  P.T.A.  Rahim
എന കകേസനില് സുപസ്സീരകകേമോടെതനി പറഞ്ഞെതബ് compensatory allowance മമോത്രമമോഫണങ്കനില്
office of profit  ഇവനിഫടെ വരുനനില്ല. അങ്ങഫന ഫചയമോല് കപമോരമോയനിരുകനമോ ശ്രസ്സീ. എ. ഫകേ.
ബമോലൈന്,   നനിങ്ങള്  എന്തനിനമോണബ്  ഇങ്ങഫനഫയമോരു  നനിയമനനിരമ്മമോണര  ഇവനിഫടെ
നടെത്തുനതബ്.  Compensatory  allowance  മമോത്രര  ഫകേമോടുതമോല്  മതനിയമോയനിരുനഫവങ്കനില്
ഇവനിഫടെ  നനിയമനനിരമ്മമോണതനിഫന്റെ ആവശദമനില്ലമോയനിരുന.  Compensatory  allowance
ഫകേമോടുതബ്  നനിരതണമമോയനിരുഫനങ്കനില്  ഇഉൗഫയമോരു  പശ്നര  ഇവനിഫടെയണമോകേനില്ല.
1959-ഫലൈ പമോരലൈഫമന്റെബ് അകയമോഗദത നസ്സീക്കര ഫചയല് ആക്ടനിഫലൈ രണമോര വകുപ്പെനില്
കകേമോമ്പന്കസററനി  അലൈവന്സനിഫന്റെ  നനിരവ്വചനര  നല്കേനിയതബ്  ഞമോന്  വമോയനിച.
ഇതുപകേമോരര  ഒരു അരഗതനിനബ്  ഇരട്ടപ്പെദവനി നല്കുന സമോഹചരദതനില് അകദ്ദേഹതനിനബ്
കകേമോമ്പന്കസററനി  അലൈവന്സബ്  നല്കേനിയമോല്  അതബ്  Office  of  profit ഫന്റെ  പരനിധൈനിയനില്
വരനില്ല.  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദനബ്  കേമോര,  വസ്സീടെബ്, ഫഡയനിലൈനി  അലൈവന്സബ്,
ഫപന്ഷന് തുടെങ്ങനിയ ആനുകൂലൈദങ്ങള് ഫകേമോടുക്കണമമോയനിരുനഫവങ്കനില് നനിങ്ങള്ക്കബ്
ഇഉൗ നനിയമര ഫകേമോണ്ടുവരമോഫതതഫന ഫചയമോമമോയനിരുന.  ശ്രസ്സീ.  പനി.ടെനി.എ.  റഹസ്സീമനിനുര
ശ്രസ്സീ. ഫകേ.വനി. അബ്ദുള് ഖമോദറനിനുര ഫചയതുകപമോഫലൈ.

ശ്രസ്സീ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹസ്സീര :  സര,  ഹജബ് കേമ്മനിറനി ഫചയരമമോന് സമോനര ഇഉൗ
ഫപരവക്യൂവനിനബ്  പുറതമോഫണനബ് ഫസന്ടല് ആക്ടനില് പറഞ്ഞെനിടണബ്.  വമോദര അവനിഫടെ
അതമോയനിരുനനില്ല.  സരസമോന നനിയമസഭതഫന നനിയമര പമോസമോക്കണഫമനള്ളതമോയനിരുന.
ഇഉൗ ആനുകൂലൈദര വമോങ്ങണഫമനനില്ല,  ആനുകൂലൈദതനിനബ് അരഹതയണമോയമോല് മതനി.
ഞമോന്  ഒരു  ആനുകൂലൈദവര  വമോങ്ങമോതതുഫകേമോണമോണബ്  സുപസ്സീര  കകേമോടെതനി  എഫന
ഒഴനിവമോക്കനിയതബ്.  നനിങ്ങള് എനനിക്കുര ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.  വനി.  അബ്ദുള് ഖമോദറനിനുര എതനിരമോയനി
എല്ലമോയനിടെങ്ങളനിലര പടെഫപമോരുതുനഫവനള്ളതബ് ഒരു വസ്തുതയമോണബ്.

ശ്രസ്സീ  .    രകമശബ് ഫചനനിതലൈ :  സര,  അകദ്ദേഹര പറഞ്ഞെതുതഫനയമോണബ് ഞമോനുര
പറഞ്ഞെതബ്. ഇതനിനകേതബ് കകേമോമ്പന്കസററനി അലൈവന്സബ് വമോങ്ങുനതനിഫനപ്പെറനി നനിരവ്വചനിചനിടണബ്.
ഇവനിഫടെ  കകേമോമ്പന്കസററനി  അലൈവന്സബ്,  ദനിനബത,  യമോത്രമോബത,  വസ്സീടവമോടെകേ
എനനിവഫയല്ലമോര ഉള്ഫക്കമോളര.  അതബ് കപമോരമോയനിരുകനമോ?  ഇതനിനുപരനിയമോയ ആനുകൂലൈദര
ഒരരഗതനിനബ് നല്കുന സമോഹചരദതനില് മമോത്രകമ office of profit എന വനിഷയര
ഉയരനവരനികേയള.  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദനബ് കപഴണല് സമോഫെബ് ഉള്ഫപ്പെഫടെയളള
അധൈനികേ ആനുകൂലൈദര  നല്കുനതനിനുകവണനിയമോണബ്  ഇഉൗ നനിയമ  കഭദഗതനി  ഫകേമോണ്ടു
വനതബ്.
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ശ്രസ്സീ  .   റനി  .   എ  .   അഹമ്മദബ് കേബസ്സീര :സര, ഫെനിനമോന്ഷദല് ഫപമോസനിഷനമോണബ് ഇവര
inherit  ഫചയനിരനിക്കുനതബ്.  അതുവചനിഫട്ടങ്കനിലര  ഇതബ്  ഒഴനിവമോക്കനിക്കൂഫടെ?   എന്തമോണബ്
നനിങ്ങളുഫടെ അഭനിപമോയര?

മനി  .    സസ്സീക്കര:  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  പതനിപക  കനതമോകവ,  അങ്ങബ്  22  മനിനനിട്ടബ്
എടുത്തു. ഇനനി എത്ര സമയര കൂടെനി കവണര?

ശ്രസ്സീ  .    രകമശബ് ഫചനനിതലൈ :  സര,  ഞമോന് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ഉമ്മന് ചമോണനിക്കുര
ശ്രസ്സീ.  പനി.  ഫകേ.  കുഞ്ഞെമോലൈനിക്കുട്ടനിക്കുര  എനനിക്കുര  കവണനിയമോണബ്  സരസമോരനിക്കുനതബ്.
അകങ്ങയറനിയമോമകല്ലമോ  ഇതനിനബ്  സമയപരനിധൈനില്ലമോഫയനള്ളതബ്. എനമോലര  അത്രക്കബ്
സമയര എടുക്കനില്ല.

സമോമ്പതനികേ പതനിസനനിയഫടെ കേമോരകമഘങ്ങള് ഉരുണ്ടുകൂടുന ഒരു സരസമോനതബ്
എര.എല്.എ.  എന  നനിലൈയനില്  എല്ലമോ  ആനുകൂലൈദങ്ങളുര  കേനിടന  ഒരു  വദകനിക്കബ്
എന്തനിനമോണബ് ഇത്രയര വലൈനിയ ആനുകൂലൈദര ഫകേമോടുക്കുനതബ്. സനി.പനി.ഫഎ.(എര) -കന്റെതബ്
ഫതറമോയ രമോഷ്ട്രസ്സീയമമോകണമോ?  നമോണകക്കടെനിനുകവണനി കകേമോണഗ്രസബ്  (ഫഎ) വൃതനിഫക്കട്ട
രമോഷ്ട്രസ്സീയര  കേളനിക്കുനഫവനബ്  പറഞ്ഞെ ശ്രസ്സീ.  കകേമോടെനികയരനി  ബമോലൈകൃഷ്ണന്,   അകദ്ദേഹര
ഇകപ്പെമോള്  ഇഉൗ  സഭയനിലൈനില്ല,  ഇകപ്പെമോഫഴങ്കനിലര  പുറതബ്  ഇതനിഫനപ്പെറനി  അകദ്ദേഹര
പറയഫമനബ് കേരുതുകേയമോണബ്.  ഞങ്ങള് ചസ്സീഫെബ് വനിപ്പെമോയനി ശ്രസ്സീ.  പനി.  സനി.  കജേമോരജേനിഫന
വചകപ്പെമോള് അതബ് ഇരട്ടപ്പെദവനിയമോഫണനര അതനിനമോല് അകയമോഗദത നസ്സീക്കര ഫചയല്
നനിയമര  പമോസമോക്കണഫമനമുള്ള  അഭനിപമോയര  ഉയരനവന.  അനബ്  അതബ്
ഒഴനിവമോക്കുനതനിനുകവണനി ഓരഡനിനന്സബ് പുറഫപ്പെടുവനിച.  പതനിപക കനതമോവനികന്റെതബ്
ഇരട്ട പദവനിയമോഫണനബ് പറഞ്ഞുഫകേമോണബ്  ഒരു വദകനി  ആ സമയതബ് ഗവരണരക്കബ്
പരമോതനി ഫകേമോടുത്തു. ഇതബ് നസ്സീക്കമോന്കവണനി ഓരഡനിനന്സബ് ഫകേമോണ്ടുവന. ഇതുസരബനനിചബ്
12-11-2011-ഫലൈ  കദശമോഭനിമമോനനി  പത്രതനില്  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദന്  ഒരു
പസ്തമോവന  നല്കേനിയനിരുന.  അകദ്ദേഹര  പറഞ്ഞെ  വമോചകേര   ഞമോന്  വമോയനിക്കമോര.
'ശ്രസ്സീ.  പനി.സനി.  കജേമോരജേബ്  രമോജേനിവചബ്  ജേനവനിധൈനി  കതടെണര-വനി.  എസബ്.'  എന
തലൈഫക്കകട്ടമോടുകൂടെനി വന പത്രവമോരതയമോണബ്. ''ശ്രസ്സീ. പനി. സനി. കജേമോരജേബ് ഇരട്ട  പദവനി
വഹനിക്കുനതനിനമോല്  രമോജേനിവചബ്  ജേനവനിധൈനി  കതടുകേയമോണബ്  കവണഫതനബ്  പതനിപക
കനതമോവബ് ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദന് പറഞ്ഞു. പതനിപക കനതമോവബ് പകതദകേ
പദവനിയമോണബ്.  യ.പനി.എ.  ഫചയരകപഴണ  ശ്രസ്സീമതനി  കസമോണനിയമോഗമോനനി  ഇരട്ടപ്പെദവനി
വനിവമോദതനില്ഫപ്പെട്ടബ് രമോജേനിവചകപ്പെമോള് അനഫത  പതനിപക കനതമോവബ്  ശ്രസ്സീ.  എല്.  ഫകേ.
അദസ്വമോനനിഫക്കതനിഫര ഇതരര  ആകരമോപണര  ഉനയനിചനിരുനനില്ല.   "ആകരമോപണര
ഉയരുന  സമോഹചരദര  വനമോല്  രമോജേനിവചബ്  ജേനവനിധൈനി  കതടെമോന്  സസ്വമോഭമോവനികേമമോയര
ഞമോന് തയമോറമോണബ്.''  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദന്,  അകങ്ങഫക്കതനിരമോയനി  ഇകപ്പെമോള്
ആകരമോപണര വനനിരനിക്കുന. അങ്ങബ് എര.എല്.എ. സമോനര രമോജേനിവയണഫമനബ് ഞമോന്
പറയനനില്ല.  ഇങ്ങഫന  അങ്ങബ് പറഞ്ഞെനിടഫണങ്കനില് മമോനദതകയമോരതബ് രമോജേനിവയമോന്
തയമോറമോകുഫമനബ് ഞമോന് പതസ്സീകനിക്കുകേയമോണബ്.  
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ശ്രസ്സീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേമോരജേബ് :  സര,  പതനിപക  കനതമോവബ്  ഇത്രയര  വനികേമോരര
ഫകേമോളളണകമമോ?  വയസബ്  94  ആയനി,  കകേരള  സരസമോനതബ്  65-70  വരഷമമോയനി
ഫപമോതുപവരതന  പമോരമ്പരദമമോയനി  നനിറഞ്ഞുനനില്ക്കുന  ആളമോണബ്  സഖമോവബ്
വനി. എസബ്. അചതമോനന്ദന്.  അകദ്ദേഹര കകേരള സരസമോനതനിഫന്റെ ഏതബ് പശ്നങ്ങളനിലര
ഇടെഫപടുന  ആളമോണബ്.  ഇടെഫപടുനതബ്  മുഴുവനുര  ശരനി  പകത്തുനനിനമോഫണനബ്
കകേരളതനിഫലൈ  ജേനങ്ങള്  കേരുതുന.  കേമ്മക്യൂണനിസബ്,  കകേമോണഗ്രസബ്  പമോരട്ടനികേള്
എന്തുര  കേരുതനികക്കമോഫട്ട;  സമോധൈമോരണക്കമോരമോയ  ജേനങ്ങള്  കേരുതുനതബ്  അകദ്ദേഹര
ശരനിയഫടെ പകതമോഫണനമോണബ്. അങ്ങഫന ശരനിയഫടെ പകത്തുനനില്ക്കുന സഖമോവബ്
വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദനബ് ഒരു സമോനര ഫകേമോടുക്കുനതനില് കകേമോണഗ്രസബ് പമോരട്ടനിക്കബ്
ഇത്രമമോത്രര  വനിഷമര  വകരണ  ആവശദമനിഫല്ലനമോണബ്  എഫന്റെ  അഭനിപമോയര.  ഞമോന്
ഉദമോഹരണര ചൂണനിക്കമോണനിക്കമോര.  സഖമോവബ്  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദന് ഇഉൗയടുത
കേമോലൈതബ് കകേരളതനിഫലൈ എട്ടബ് ഉകദദമോഗസന്മേമോഫര സരബനനിചര വനിഴനിഞ്ഞെര പദതനിഫയപ്പെറനിയര
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമന്ത്രനിക്കുര  ചസ്സീഫെബ്  ഫസക്രട്ടറനിക്കുര  കേതബ്  ഫകേമോടുത്തു.  കേതബ്
ഫകേമോടുത്തുഫവനബ് അകദ്ദേഹര പറഞ്ഞെനിട്ടനില്ല,  കേതബ് കേനിട്ടനിഫയനബ്  മുഖദമന്ത്രനിയര ചസ്സീഫെബ്
ഫസക്രട്ടറനിയര  പറഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.  പഫക,  ചസ്സീഫെബ്  ഫസക്രട്ടറനിക്കബ്  കേതബ്  കേനിട്ടനിയതമോയനി
കപമോസല് ഡനിപ്പെമോരടഫമന്റെനിഫന്റെ കരഖയമുണബ്. അതബ് മൂനര എഫന്റെ കേയനിലണബ്. ഞമോനതബ്
പസനിദസ്സീകേരനിക്കമോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില്ല.  ഫകേ.പനി.സനി.സനി.  പസനിഡന്റെമോയനിരുന  ആളമോണബ്
അങ്ങബ്.  ഇത്രയര പമോയമമോയ ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫന കേടെനമോക്രമനിക്കുനതബ്
നനിരതണഫമനമോണബ്  എഫന്റെ  അഭദരത്ഥന.  അകദ്ദേഹര  ശരനിയഫടെ  പകത്തുനനിനബ്
പവരതനിക്കുന  ഒരമോളമോയതുഫകേമോണബ്  കകേരളതനിഫലൈ  ജേനങ്ങഫള  സരബനനിചനിടെകതമോളര
ഏതബ്  സമോനര  അകദ്ദേഹതനിനബ്  ഫകേമോടുതമോലര  കകേരളതനിഫലൈ സമോധൈമോരണക്കമോരമോയ
ജേനര അനുകൂലൈനിക്കുഫമനമോണബ് എഫന്റെ അഭനിപമോയര. തമോങ്കള് അതബ് അരഗസ്സീകേരനിക്കണര.

ശ്രസ്സീ  .    രകമശബ്  ഫചനനിതലൈ :  സര,  അങ്ങബ്  ഫതറനിദരനിക്കരുതബ്.  അകദ്ദേഹര
മുഖദമന്ത്രനിയമോയനി  ഇരനിക്കണഫമനബ്  ആഗ്രഹനിച  ആളമോണബ്  ഞമോന്.  അകദ്ദേഹര
മുഖദമന്ത്രനിയമോയനിരനിക്കുഫമനര ഒരു വരഷഫമങ്കനിലര ഒരു കടെഫമങ്കനിലര അകദ്ദേഹതനിനബ്
ഫകേമോടുക്കുഫമനമമോണബ് ഞമോന് കേരുതനിയതബ്.

ഗതമോഗത വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .   എ  .   ഫകേ  .   ശശസ്സീന്ദ്രന്) : സര, ശ്രസ്സീ. ഉമ്മന് ചമോണനി
മുഖദമന്ത്രനിയമോകേനിഫല്ലനബ്  ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പുകേമോലൈതബ് അങ്ങബ്  വനിചമോരനിചനികല്ല;  മുഖദമന്ത്രനിയമോയനി
ശ്രസ്സീ.  ഉമ്മന്  ചമോണനി  വരുഫമകനമോ  യ.ഡനി.എഫെബ്.-നബ്  തുടെരഭരണര  ഉണമോകുഫമകനമോ
അകന അങ്ങബ് പതസ്സീകനിചനിട്ടനില്ല.

ശ്രസ്സീ  .    രകമശബ്  ഫചനനിതലൈ :  സര,  ഭരണര  കേനിട്ടനിയമോല്  ആരബ്
മുഖദമന്ത്രനിയമോകുഫമനബ് ഞങ്ങള് തസ്സീരുമമോനനിക്കുര.



336 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 19, 2016

ശ്രസ്സീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ശശസ്സീന്ദ്രന് :  സര,  ശ്രസ്സീ.  ഉമ്മന്  ചമോണനി  മുഖദമന്ത്രനിയമോയനി
വരനിഫല്ലനര തുടെരഭരണര ഉണമോകേനിഫല്ലനസ്തുര അകന അങ്ങബ് ഉറപ്പെമോക്കനിയനിരുന. 

ശ്രസ്സീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര രമോധൈമോകൃഷ്ണന് : സര, ശ്രസ്സീ. പനി. സനി. കജേമോരജേബ്  പറഞ്ഞെനിടെതമോണബ്
ഞമോന് നനില്ക്കുനതബ്. ശ്രസ്സീ. വനി. എസബ്. അചതമോനന്ദഫന അങ്ങഫന മടെക്കനിഫക്കട്ടനി ഒരു
മൂലൈയനില്  ഇരുകതണതല്ല.  ഉയരതനിക്കമോണനിക്കഫപ്പെകടെണ  ഒരമോളമോണബ്  അകദ്ദേഹര.
കേമോരണര വളഫര പമോയര ഫചന ആളമോണബ് അകദ്ദേഹര. അകദ്ദേഹതനിനുമുമ്പനില് ഫചറനിയ
ഒരു സമോനര  ഇടഫകേമോടുതബ് അകദ്ദേഹഫത ആകകപനിക്കമോന് ശ്രമനിക്കുനഫവനമോണബ്
പതനിപക  കനതമോവബ്  ഇവനിഫടെ  പറഞ്ഞുഫകേമോണനിരനിക്കുന  പധൈമോനഫപ്പെട്ട  കേമോരദര.
ഇത്രയര ഉനതസമോനതനിരനിക്കുന അകദ്ദേഹതനിനബ് ഇഉൗ സമോനര വലൈനിയ പശ്നമമോകണമോ;
അകദ്ദേഹഫത ഫകേമോചമോക്കുകേയകല്ല? അകദ്ദേഹഫത ഉയരതനിക്കമോണനിക്കണര, അങ്ങഫന
ഉയരതനിക്കമോണനിക്കുനതനിനുപകേരര  അകദ്ദേഹര  ഒരു  സമോനകമമോഹനിയമോഫണനബ്
വരുതനിതസ്സീരക്കുനതനിനുകവണനി നടെതനിയ ഗൂഢമോകലൈമോചനയഫടെ ഫെലൈമകല്ല എനമോണബ്
അങ്ങബ് കചമോദനികക്കണതബ്.

ശ്രസ്സീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേമോരജേബ്:  സര,  ഞമോന് ഇവനിഫടെ കേമോണുനതബ് ഭരണകേകനിയര
പതനിപകവരകൂടെനി പമോവര ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ് അചതമോനന്ദഫന നക്കനിതനിനനതമോണബ്.
അകദ്ദേഹര  കപമോയനി  ജേസ്സീവനിക്കഫട്ട.  തനിരുവഞ്ചൂര  രമോധൈമോകൃഷ്ണഫന്റെ  വരതമമോനതനില്
എഫന്തമോരു കസ്നേഹമമോണബ്. അതനിനകേത്തുര മുള്ളമോണബ്.  

ശ്രസ്സീ  .    രകമശബ് ഫചനനിതലൈ:  സര,  ശ്രസ്സീ.  പനി.  സനി.  കജേമോരജേനിനബ് അകദ്ദേഹകതമോടെബ്
കസ്നേഹമുഫണനറനിയമോര.  ഈരമോറകപട്ടയനില്  വനകപ്പെമോള്  ഒരു  വമോചകേതനിലൈമോണബ്
അകദ്ദേഹര പസരഗര അവസമോനനിപ്പെനിചതബ്.  അതുഫകേമോണബ് അകങ്ങക്കബ് അകദ്ദേഹകതമോടെബ്
തമോല്പരദമുഫണനബ്  എനനിക്കറനിയമോര.  ഉപകേമോരസ്മരണയമോണബ്  ഇകപ്പെമോള്  പകേടെനിപ്പെനിക്കുനതബ്.
അതബ്  നല്ല  കേമോരദമമോണബ്.  അതനിഫന  ഞമോന്  എതനിരക്കുകേയല്ല.  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.
അചതമോനന്ദന്  എന  കകേരളതനിഫന്റെ  മുന്മുഖദമന്ത്രനി  സമുനതനമോയ  കനതമോവമോണബ്.
അകദ്ദേഹഫതപ്പെറനി  ഒരമോകകപവര ഞമോന് പറഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.   

ഏതബ് പമോരട്ടനിയമോഫണങ്കനിലര മുഖദമന്ത്രനിഫയ തസ്സീരുമമോനനിക്കുനതബ് ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ്
കേഴനിഞ്ഞെമോണബ്.  എനമോല്  ഇവനിഫടെ  അകദ്ദേഹഫത  ഉയരതനിക്കമോട്ടനിഫക്കമോണമോണബ്
ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെനില് മതരനിചതബ്.  അകദ്ദേഹര ഒരനിക്കല്ക്കൂടെനി മുഖദമന്ത്രനിയമോകുഫമന ഒരു
ധൈമോരണ  ഫകേമോടുത്തു.   ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ്  കേഴനിഞ്ഞെകപ്പെമോള്  ആലവ  മണപ്പുറതബ്  കേണ
പരനിചയരകപമോലര  സനി.പനി.ഫഎ.(എര)  കനതമോക്കന്മേമോര അകദ്ദേഹകതമോടെബ്  കേമോണനിചനില്ല.
എനനിട്ടനികപ്പെമോള് അകദ്ദേഹതനിനബ് എകന്തമോ വലൈനിയ പദവനി ഫകേമോടുക്കമോന് കപമോകുനഫവനമോണബ്
പറയനതബ്.   ഫകേ. കേരുണമോകേരഫന്റെ ഗതനികകേടെബ് വരനില്ലമോഫയനബ് ശ്രസ്സീ. എ. ഫകേ. ബമോലൈന്
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കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസര  പറഞ്ഞു.  ഫകേ. കേരുണമോകേരന് ഒരു സമോനതനിഫന്റെ പനിനമോഫലൈയര
കപമോയനിട്ടനില്ല.  ഫകേ. കേരുണമോകേരന് മുഖദമന്ത്രനിസമോനര ഒഴനിഞ്ഞെനിട്ടബ്  കബമോരഡനിഫന്റെകയമോ
കകേമോരപ്പെകറഷഫന്റെകയമോ ഭരണ പരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷഫന്റെകയമോ ഫചയരമമോനമോകേമോന്കവണനി
ആരുഫടെ  മുമ്പനിലര  ഭനികമോ  പമോത്രവമമോയനി  കപമോയനിട്ടനില്ല.  കകേരളതനിഫലൈ  ഏറവര
സമുനതനമോയ കനതമോവമോണബ് ഫകേ. കേരുണമോകേരന്. 

ശ്രസ്സീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ശശസ്സീന്ദ്രന്:  സര,  അകദ്ദേഹതനിനബ്  ആ  പമോരട്ടനിയനില്നനിനര
കുറചകേമോലൈഫമങ്കനിലര വനിടനനില്കക്കണനി വനനികല്ല?

ശ്രസ്സീ  .    രകമശബ്  ഫചനനിതലൈ:  സര,  അകങ്ങക്കുര  പമോരട്ടനി  വനികടെണനിവനനികല്ല?
അങ്ങുര കകേമോണഗ്രസബ് പമോരട്ടനി വനിട്ട ആളകല്ല; അഫതമോഫക്ക കവണനിവരുര.  രമോഷ്ട്രസ്സീയതനില്
ചനിലൈകപ്പെമോള് പമോരട്ടനി വനികടെണനിവരുര. ഫകേ. കേരുണമോകേരന് മുഖദമന്ത്രനിയമോയതനിനുകശഷര
ഒരു  കകേമോരപ്പെകറഷകന്റെകയമോ  കബമോരഡനികന്റെകയമോ  ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷകന്റെകയമോ
ഫചയരമമോനമോകേമോന്  കപമോയനില്ല.  അചതകമകനമോനുര  പനി.  ഫകേ.  വമോസുകദവന്  നമോയരുര
കപമോയനില്ല.  ഫകേ.എസബ്.ആര.ടെനി.സനി.  ബസനിഫലൈ  കേമ്പനിയനില്  തൂങ്ങനിനനിനകപമോകുന
പനി.  ഫകേ.  വമോസുകദവന്  നമോയഫര  ഞമോന്  കേണനിടണബ്.  എനനിക്കബ്  ഒരു  ധൈനകേമോരദ
കകേമോരപ്പെകറഷഫന്റെയര ഫചയരമമോനമോകേണഫമനബ് സനി.പനി.ഐ. കനതൃതസ്വകതമോടെബ്  അകദ്ദേഹര
പറഞ്ഞെനില്ല.  അതമോണബ് ഇവനിഫടെ കനമോകക്കണതബ്.  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫന്റെ
പതനര  ഭയമോനകേമമോയ ഒരു പതനമമോണബ്. 

കകേരള  രമോഷ്ട്രസ്സീയതനിനബ്  ധൈമോരമോളര  സരഭമോവനകേള്  ഫചയ  കനതമോവമോണബ്
ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദന്.  സമരകപമോരമോട്ടങ്ങള് ക്കബ് കനതൃതസ്വര ഫകേമോടുത ആളമോണബ്
അകദ്ദേഹര. ഞങ്ങള്  ആലൈപ്പുഴയനില്  സ്കൂളനില്  പഠനിക്കുകമ്പമോള്  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.
അചതമോനന്ദന് സമരകപമോരമോളനിയമോയനി അവനിഫടെവനബ് പസരഗനിചതുര കപമോരമോട്ടങ്ങള്ക്കബ്
കനതൃതസ്വര ഫകേമോടുതതുര ഞമോന് ഓരക്കുന.  അകദ്ദേഹഫത കകേവലൈര ഒരു ഭരണപരനിഷ്കമോര
കേമ്മനിറനി ഫചയരമമോനമോക്കനി തരരതമോഴനിയതബ് ഉചനിതമമോയ ഒരു നടെപടെനിയല്ല.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദന് തസ്സീരുമമോനനിക്കണര ഇതബ്  സസ്വസ്സീകേരനിക്കണകമമോ കവണകയമോ
എനബ്.  അധൈനികേമോര  ദുരകമമോഹനിയര  പദവനികയമോടുള്ള  കേടുത  ആഗ്രഹമുള്ള  ആളമോയര
അങ്ങഫയ  ചരനിത്രര  നമോഫള  വനിധൈനി  എഴുതമോതനിരനിക്കഫട്ട  എനമോണബ്  എനനിക്കബ്
പറയമോനുള്ളതബ്.   

കകേരളതനില് മൂനബ് ഭരണപരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷനുകേളുണമോയനിടണബ്.  ഇ.എര.എസബ്.
നമ്പൂതനിരനിപ്പെമോടെനിഫന്റെയര  എര.  ഫകേ.  ഫവകള്ളമോടെനിയഫടെയര  ഇ.  ഫകേ.  നമോയനമോരുഫടെയര
കേമോലൈതമോണബ് മൂനബ് ഭരണപരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷനുകേള് ഉണമോയനിരുനതബ്.  ഇ.എര.എസബ്.
നമ്പൂതനിരനിപ്പെമോടെനിഫന്റെ കേമോലൈഫത ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷനമോണബ് ഏറവര നല്ല കേമ്മസ്സീഷന്.
ആ കേമ്മസ്സീഷനനിഫലൈ അരഗങ്ങഫള ഓരക്കുകമ്പമോള് എനനിക്കബ്  അഭനിമമോനര കതമോനന.
വളഫര പധൈമോനഫപ്പെട്ട ആളുകേളമോണബ് ആ കേമ്മസ്സീഷനനിലണമോയനിരുനതബ്.   ഫസക്രകട്ടറനിയറനിഫലൈ
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പഴയ  ഫകേട്ടനിടെതനില്  ഫപമോടെനിപനിടെനിച  ഫെയലകേള്ക്കനിടെയനില്  ഈ  റനികപ്പെമോരടകേള്
ഇകപ്പെമോഴുമുണബ്.  ഫസക്രകട്ടറനിയറനിഫലൈ  ഫപമോടെനിപനിടെനിച  ഫഷല്ഫകേളനില്  അന്തദവനിശ്രമര
ഫകേമോളന എത്ര ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷന് റനികപ്പെമോരടകേളുണബ്.   ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.
അചതമോനന്ദഫന്റെ റനികപ്പെമോരട്ടനിഫന്റെ സനിതനിയര ഇതുതഫനയമോയനിരനിക്കുര. ഇതബ് ചരനിത്രകതമോടെബ്
ഫചയ്യുന ഏറവര വലൈനിയ അനസ്സീതനിയമോണബ്. കേമ്മക്യൂണനിസബ് പമോരട്ടനിയനില്  പനിളരപ്പുണമോയകപ്പെമോള്
മുപ്പെതനിരണബ്   ആളുകേകളമോഫടെമോപ്പെര  കേഉൗണസനില്  മസ്സീറനിരഗനില്നനിനര  ഇറങ്ങനിവന
ഒരമോളമോയനിരുന ശ്രസ്സീ. വനി. എസബ്. അചതമോനന്ദന്.  

ശ്രസ്സീ  .   പനി  .   ഫകേ  .   ബഷസ്സീര: സര. ശ്രസ്സീ. വനി. എസബ്. അചതമോനന്ദന് ഭരണ പരനിഷ്കമോര
കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ  ഫചയരമമോനമോയമോല്  മുഖദമന്ത്രനിക്കബ്  കനരനിട്ടബ്  റനികപ്പെമോരട്ടബ്  സമരപ്പെനിക്കമോന്
പമോടെനില്ല, ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ കേമോരദങ്ങളനില് ഇടെഫപടെമോന് പമോടെനില്ല എനള്ളതബ് അങ്ങയഫടെ
ശ്രദയനില്ഫപ്പെട്ടനിടകണമോ?

ശ്രസ്സീ  .    രകമശബ്  ഫചനനിതലൈ:  സര,  അതുഫകേമോണമോണകല്ലമോ  ഈ  സമോനര
ഫകേമോടുക്കമോന്  തസ്സീരുമമോനനിചതബ്.  സരക്കമോരനിഫന്റെ  ലദനരദനിന  പവരതനങ്ങളനില്
ഇടെഫപടെമോകനമോ സരക്കമോരനിഫന്റെ നടെപടെനികേഫള നനിയന്ത്രനിക്കമോകനമോ  അഭനിപമോയര  പറയമോകനമോ
അധൈനികേമോരമനില്ലമോത ഒരു സമോനര ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദനബ് നല്കുനതുവഴനി
അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  വമോയ  അടെപ്പെനിക്കുകേ  എനള്ള  തന്ത്രമമോണബ്  കപമോളനിറബ്  ബക്യൂകറമോയ്ക്കുര
സരസമോന കേമ്മനിറനിക്കുമുള്ളതബ്.  കകേരള രമോഷ്ട്രസ്സീയതനില് ഏറവര സമുനതനമോയ ഒരു
വദകനിഫയ ഈ സമോനകതയബ് എതനിക്കുന എനള്ളതനില് സനി.പനി.ഫഎ.(എര)-നബ്
മറപടെനി പറകയണനിവരുര.  

അകദ്ദേഹഫതപ്പെറനി  കകേമോടെതനികേള്  തഫന  പറഞ്ഞുഫകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണബ്.
സുപസ്സീരകകേമോടെതനിയനിഫലൈ  രണബ്  വനിധൈനികേളനിലൈമോണബ്  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫനതനിരമോയനി
ഇകപ്പെമോള്   വനിമരശനമുണമോയതബ്.   അകദ്ദേഹര  കകേമോടെതനികേഫള  രമോഷ്ട്രസ്സീയതനിനുകവണനി
ഉപകയമോഗനിക്കുനഫവനബ്  രണബ്  കകേസ്സുകേളനിലര  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  അതബ്  അകദ്ദേഹര
തസ്സീരുമമോനനികക്കണ കേമോരദമമോണബ്. രമോഷ്ട്രസ്സീയതനില് അങ്ങഫനയള്ള പകേ വചപുലൈരത്തുന
സമസ്സീപനര  ഒരനിക്കലര  ശരനിയല്ല.  അതബ്  അകദ്ദേഹര  തസ്സീരുമമോനനിക്കണര.  ഏതമോയമോലര
ഇതരഫമമോരു  നനിയമനനിരമ്മമോണര  സരസമോനതമോല്പരദങ്ങള്ക്കബ്  വനിരുദമമോണബ്.  മമോരകനിസബ്
പമോരട്ടനിക്കകേത്തുള്ള  ആഭദന്തര  കേലൈമോപതനിഫന്റെയര  ആഭദന്തര  യദതനിഫന്റെയര
പരനിസമമോപനിക്കുകവണനി കപമോളനിറബ്ബക്യൂകറമോയഫടെ നനിരകദ്ദേശമോനുസരണര ഫകേമോണ്ടുവനനിടള്ള ഈ
നനിയമ കഭദഗതനി സരസമോനഫത ജേനങ്ങളുഫടെ തമോല്പരദതനികനമോ ഫപമോതുതമോല്പരദതനികനമോ
കയമോജേനിചതല്ല എനള്ളതുഫകേമോണബ് ഞമോന് ഇതനികനമോടെബ് വനികയമോജേനിപ്പെബ് കരഖഫപ്പെടുത്തുന.

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റമോര:  സര,  സബ്ജക്ടബ് കേമ്മനിറനി റനികപ്പെമോരട്ടബ്  ഫചയപകേമോരമുള്ള
2016-ഫലൈ  നനിയമസഭ  (അകയമോഗദതകേള്  നസ്സീക്കര  ഫചയല്)  കഭദഗതനി  ബനില്
ഫപമോതുജേനമോഭനിപമോയര കനടുനതനിനമോയനി സരക്കുകലൈറബ് ഫചയണഫമന കഭദഗതനി ഞമോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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പതനിനമോലൈമോര കകേരള നനിയമസഭയഫടെ (ഫെനിനമോന്സബ് ബനില് ഒഴനിചള്ള) ആദദഫത
നനിയമനനിരമ്മമോണമമോണനിതബ്.  ഈ  നനിയമസഭയഫടെ  ആദദഫത  നനിയമനനിരമ്മമോണര
തഫന  ഭരണകേകനിയനിഫലൈ  രമോഷ്ട്രസ്സീയ  തരക്കങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനിയള്ള
ഒരു വൃഥമോ വദമോയമോമമമോകുനതബ് നനിയമസഭകയമോടുര  ഫതരഫഞ്ഞെടുത ജേനങ്ങകളമോടുമുള്ള
അനമോദരമോവമോഫണനള്ള  കേമോരദതനില്  സരശയമനില്ല.  പതനിനമോറമോര  നൂറമോണ്ടുമുതലള്ള
പശ്ചമോതലൈര പതനിപക കനതമോവബ്   ഇവനിഫടെ  വനിശദസ്സീകേരനിച.  സമയക്കുറവഫകേമോണബ്
ഞമോന് അതനികലൈയബ് കേടെക്കുനനില്ല. ഈ നനിയമര അവതരനിപ്പെനിക്കുനതുഫകേമോണബ് consolidated
funds of the state-നബ് പുതനിയതമോയനി ഫചലൈഫവമോനര ഉണമോകുനനില്ലമോഫയനബ്  statement of
objects  and  reasons-ല്  കൃതദമമോയനി  പറയനണബ്.  ഈ  നനിയമര  മമോത്രമമോയനി
എടുക്കുകേയമോഫണങ്കനില് ഒരുപകക ഇതബ് അകയമോഗദത നസ്സീക്കുന നനിയമമമോയതുഫകേമോണബ്
ഫചലൈവണമോകുനനിഫല്ലനബ് കവണഫമങ്കനില് വമോദനിക്കമോര.  പകക അഫതമോരു സമോകങ്കതനികേമമോയ
വമോദര  മമോത്രമമോണബ്.  ഇതനിഫന്റെ  ശരനിയമോയ  objects  and  reasons  എഫന്തമോഫക്കയമോഫണനബ്
കകേരളതനിഫലൈ  ഏതബ്  ഫകേമോചകുട്ടനിക്കുര  അറനിയമോര.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  വനി.  എസബ്.
അചതമോനന്ദഫന്റെ  ഭമോഷയനില്  പറഞ്ഞെമോല്  അരനി  ആഹമോരര  കേഴനിക്കുന  മുഴുവന്
മലൈയമോളനികേള്ക്കുര  അറനിയമോര.  ബഹുമമോനദനമോയ  കകേരളതനിഫന്റെ  മുന്  മുഖദമന്ത്രനിയര
മലൈമ്പുഴ  എര.എല്.എ.യമമോയ  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദനബ്  ഒരു  പദവനി
നല്കുനതനിനുള്ള  നനിയമനനിരമ്മമോണമമോണനിതബ്.  സസ്വമോഭമോവനികേമമോയര അതരതനിലള്ള
ഒരു പദവനിയനികലൈക്കബ് ഒരു എര.എല്.എ.  ആയ വദകനി കേടെനവരുകമ്പമോള് അതുഫകേമോണബ്
ഒരു ഫചലൈവര ഉണമോകുകേയനിഫല്ലനസ്തുള്ളതമോണബ് സരക്കമോരനിഫന്റെ വമോദഫമങ്കനില് അതുര ഈ
കകേരളതനിഫലൈ ഒരമോളുര വനിശസ്വസനിക്കമോന് കപമോകുനനില്ല എനള്ളതമോണബ് യമോഥമോരത്ഥദര.
ഇതുഫകേമോണബ്  ഫചലൈവണമോകുനണബ്.  ഒരു  മന്ത്രനിഫയ  തസ്സീറനികപ്പെമോറനതനിനുകവണനി
എത്രകതമോളര ഫചലൈവബ് ഫപമോതുഖജേനമോവനിനബ് ഉണമോകുനകവമോ അത്രകതമോളര ഫചലൈവബ്
ഈ പുതനിയ പദവനിയഫടെ സൃഷ്ടനിഫകേമോണബ് ഉണമോകുനഫണനള്ളതമോണബ് യമോഥമോരത്ഥദര.
അതുഫകേമോണബ് സുതമോരദത  വമോഗമോനര ഫചയബ് അധൈനികേമോരതനില് വന ഗവണഫമന്റെബ്  ഈ
കേമോരദതനില് സുതമോരദതയനില്ലമോഫതയമോണബ് പവരതനിക്കുനഫതനബ് പറയമോതനിരനിക്കമോന്
നനിരവ്വമോഹമനില്ല.  

(അദദകകവദനിയനില് പമോനല് ഓഫെബ് ഫചയരമമോന് ശ്രസ്സീ. ഫകേ. മുരളസ്സീധൈരന്)

ഈ ഗവണഫമന്റെബ്  അധൈനികേമോരതനില് വനതുതഫന വലൈനിയ ധൂരതബ് പദരശനിപ്പെനിച
ഫകേമോണമോണബ്.  സമോനര ഏഫറടുക്കുനതനിനുമുമ്പുതഫന പരസദര നല്കേനി എഫന്റെ തലൈ,
എഫന്റെ ഫള് ഫെനിഗര എന മട്ടനിലള്ള പരസദര  രമോജേദവദമോപകേമമോയനി  നല്കുനതനിനു
കവണനി  ഏതമോണബ്  മൂനരകക്കമോടെനി  രൂപയമോണബ്  ഈ  ഗവണഫമന്റെബ്  ഫചലൈവഴനിചതബ്.
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കചമോദദരൂപതനില്  ഞമോനനിതബ്  ഉനയനിചകപ്പെമോള്   മറപടെനിയമോയനി  ലൈഭനിചതബ്,  അചടെനി
മമോധൈദമങ്ങളനിലൂഫടെയള്ള പരസദതനിനുകവണനി 2,52,69,991 (രണബ് കകേമോടെനി അമ്പതനി
രണബ് ലൈകതനി അറപതനി ഒന്പതനിനമോയനിരതനി ഫതമോള്ളമോയനിരതനി ഫതമോണ്ണൂറനിഫയമോനബ്)
രൂപയര ദൃശദമമോധൈദമങ്ങളനിലൂഫടെ പരസദര നല്കുനതനിനുകവണനി  1,03,50,000 (ഒരു
കകേമോടെനി  മൂനബ്  ലൈകതനി  അമ്പതനിനമോയനിരര)  രൂപയര  കൂടെനി  ആഫകേ  മൂനബ്  കകേമോടെനി
അമ്പതനിയമോറബ്  ലൈകകതമോളര  രൂപയര  ഈ  പരസദതനിനമോയനി  ഫചലൈവഴനിചനിടണബ്
എനമോണബ്.  പരസദര ഫകേമോടുക്കുനതനിനുകവണനിയള്ള തസ്സീരുമമോനര എടുതതബ് നനിയക
മുഖദമന്ത്രനിയമോഫണനമോണബ്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന വനിശദസ്സീകേരണര.  ആ സമോകങ്കതനികേതസ്വര
അരഗസ്സീകേരനിക്കഫപ്പെടെമോഫമനള്ളതബ്  ഞമോനുര  സമ്മതനിക്കുകേയമോണബ്.  പകക  സമോകങ്കതനികേതസ്വതനിനപ്പുറര
ഒരു ധൈമോരമ്മനികേതയണകല്ലമോ. ഒരു ഭമോഗതബ്, ഖജേനമോവനില് വരുമമോനമനില്ല, കേമോലൈനിയമോണബ്,
കേടെഫക്കണനിയനിലൈമോണബ് എനള്ള രമോഷ്ട്രസ്സീയമോകരമോപണങ്ങള് ഉനയനിക്കുകേയര മറഭമോഗതബ്
ഇതരതനിലള്ള പരസദങ്ങളുര ഫസല്ഫെബ് ഫപമോകമമോഷനുഫമമോഫക്കയമോയനി ഖജേനമോവനിഫലൈ
പണര  ധൂരതടെനിക്കുകേയര  ഫചയ്യുനതനിഫലൈ  ധൈമോരമ്മനികേത  കേമ്മക്യൂണനിസബ്  പമോരട്ടനിക്കുര
അതനിഫന്റെ ഗവണഫമന്റെനിനുര  മനസനിലൈമോകുനനിഫല്ലങ്കനില്  പനിഫന നമ്മള് എത്ര  പറഞ്ഞെനിടര
കേമോരദമനില്ല.  രമോജേദതനിഫന്റെ  പലൈ  ഭമോഗങ്ങളനിലര  ഇങ്ങഫന  പരസദര  ഫകേമോടുക്കുനതു
ഫകേമോണബ്  പതസ്സീകനിക്കഫപ്പെടുന കനട്ടങ്ങള് എഫന്തമോഫക്കയമോഫണനള്ള കചമോദദതനിനബ്
മറപടെനിയമോയനി ലൈഭനിചതബ്, അഴനിമതനിക്കുര പകപമോതതനിനുര സസ്വജേനപകപമോതതനിനുര
എതനിരമോയ  ജേനവനിധൈനിയഫടെ  പതസ്സീകേമമോയതുര  അകങ്ങയറര  ദുരബ്ബലൈരുര  പമോരശസ്വവല്
ക്കരനിക്കഫപ്പെടുനതുമമോയ പഉൗരഫന്റെ അവകേമോശങ്ങള്ക്കബ് മുന്തനിയ പരനിഗണന നല്കുനതുമമോയ
ഒരു പുതനിയ സരക്കമോര അധൈനികേമോരകമറതുവഴനി കകേരള സരസമോനതനിഫന്റെ ഫമമോതതനിലള്ള
പതനിഛമോയ  സരബനനിചബ്  ഇതര  സരസമോനങ്ങളനിഫലൈ  ജേനങ്ങളനിലര  അവനിടെഫത
മലൈയമോളനികേളനിലര അവകബമോധൈര സൃഷ്ടനിക്കമോനുര അതുവഴനി സരസമോനതനിനബ് കനട്ടങ്ങളു
ണമോക്കമോനുമമോണബ് ഈ പരസദര ഫകേമോണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതബ് എനമോണബ്.  ഇതരതനിലള്ള
ഒരു ദസ്സീരഘവസ്സീകണതനിഫന്റെ അടെനിസമോനതനില് കകേരളതനിഫന്റെ ഇകമജേബ്  വരദനിപ്പെനി
ക്കുനതനിനുര കകേരളതനിഫന്റെ അഭനിമമോനര ഇതര സരസമോനങ്ങള്ക്കുമുമ്പനില് ഉയരതനി
പ്പെനിടെനിക്കുനതനിനുര  കവണനിയമോണബ്  ഖജേനമോവനില്നനിനബ്  കകേമോടെനിക്കണക്കനിനബ്  രൂപ
ഫചലൈവഴനിക്കുനഫതങ്കനില്,  ആ യകനി എത്ര കപരക്കബ് ഉള്ഫക്കമോള്ളമോന് സമോധൈനിക്കുഫമനതബ്
ഞമോന്  ജേനങ്ങള്ക്കബ്  വനിടുകേയമോണബ്.  ഇന്തദയനിഫലൈ  പധൈമോന  നഗരങ്ങളമോയ  ഡല്ഹനി,
മുരലബ, ബമോരഗ്ലൂര, കകേമോയമ്പത്തൂര, മധുര, തനിരുചനിറപ്പെള്ളനി ഇവനിഫടെഫയമോഫക്ക  പരസദങ്ങള്
ഫകേമോടുക്കമോറണബ്.  പഫക,  ഫകേമോല്ക്കതയനില് മമോത്രര അതനില്ല.  കകേരളതനിഫന്റെ പതനിചമോയ
സരബനനിചബ്  ആശങ്കകേളുള്ള  മലൈയമോളനികേളുര  തകദ്ദേശസ്സീയരുമമോയ  ആളുകേള്  ഇല്ലമോത
ഒരനിടെര  ഇനബ്  ഇന്തദയനില്  ഫകേമോല്ക്കത മമോത്രമമോണബ്,  ബരഗമോള് മമോത്രമമോണബ്  എന
തനിരനിചറനിവനികലൈയബ്  കേമ്മക്യൂണനിസബ്  പമോരട്ടനി  എത്തുനഫണങ്കനില്,  40  വരഷകതമോളര
അവനിഫടെ അടെക്കനിഭരനിചവരക്കബ് ആ സരസമോനഫതക്കുറനിചള്ള ഇനഫത വനിലൈയനിരുതലകേള്
എന്തമോഫണനള്ളതനിഫന്റെ  സൂചന  കൂടെനിയമോണതബ്.  ഞമോന്  അതനികലൈയബ്  കേടെക്കുനനില്ല.
ഇതരതനിലള്ള ധൂരതനിഫന്റെ തുടെരചയമോയനിട്ടമോണബ് ഇഉൗ പറയന നനിയമനനിരമ്മമോണവര
ഇതനിനുകശഷമുള്ള കേമോരദങ്ങളുര  കേടെനവരുനതബ്.  രമോവനിഫലൈ ശ്രസ്സീ. വനി. ഡനി. സതസ്സീശന്
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അവതരനിപ്പെനിച അടെനിയന്തരപകമയവമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ട പരമോമരശങ്ങളനില് വനിവരമോവകേമോശ
നനിയമഫതക്കുറനിചബ്,  അതബ്  അട്ടനിമറനിക്കുനതനിഫനക്കുറനിചബ്  നല്ല  രസ്സീതനിയനിലള്ള  ചരച
ഇവനിഫടെ നടെക്കുകേയണമോയനി.  ബഹുമമോനദനമോയ മുഖദമന്ത്രനി പറയന, 'ഇതബ്  അപമോകയമോഗനികേമമോണബ്,
ചസ്സീഫെബ് ഫസക്രട്ടറനിക്കബ് വനിവരങ്ങള് മുഴുവന് കശഖരനിചബ് ബനഫപ്പെട്ട ആളുകേള്ക്കബ് നല്കുന
കേമോരദതനില്  വലൈനിയ  ബുദനിമുട്ടബ്  കനരനിടുനണബ്.  അതനിഫന്റെ  കമോരനിഫെനികക്കഷന്
മമോത്രമമോണബ്  കകേമോടെതനിയനില്നനിനബ്  കചമോദനിചതബ്  എനമോണബ്.'  അതബ്  അകദ്ദേഹരതഫന
ഇവനിഫടെ വനിശദസ്സീകേരനിച.  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ വനിശദസ്സീകേരണര ഒടര തൃപനികേരമമോയനിരുനനില്ല
എന  കേമോരദര  ഭരണപകത്തുള്ള  സുഹൃത്തുക്കള്കപമോലര  മഉൗനകതമോടുകൂടെനിയമോഫണങ്കനിലര
അരഗസ്സീകേരനിക്കുഫമനബ്  എനനിക്കുറപ്പുണബ്.  പതനിവരസ്സീതനിയനില്നനിനബ്  വനിഭനിനമമോയനിടള്ള
ഫപരകഫെമോമന്സമോണബ്  അകദ്ദേഹതനിനബ്  ഇനവനിഫടെ  കേമോഴ്ചവയ്കക്കണനിവനതബ്.  48
മണനിക്കൂറനിനുള്ളനില്  ബനഫപ്പെട്ട  ഓരഡറകേള്  ഗവണഫമന്റെബ്  ഡനിപ്പെമോരടഫമന്റുകേള്
ഇറക്കണര.  കേദമോബനിനറബ്  'ഒരു കേമോരദര തസ്സീരുമമോനനിചതനിനുകശഷര'  എനബ് ചട്ടതനില്
പറയകമ്പമോള്  വനിവരമോവകേമോശനനിയമര  പറയനതബ്  '30  ദനിവസതനിനകേര  അതനിനബ്
മറപടെനി ഫകേമോടുതമോല് മതനിഫയനമോണബ്'. അകപ്പെമോള് രണബ്  ദനിവസതനിനകേര ബനഫപ്പെട്ട
വകുപ്പുകേള്ക്കബ്  ഓരഡര  ഇറക്കമോര.  ആ  ഓരഡര  എന്തമോഫണനള്ളതബ്  ബനഫപ്പെട്ട
കചമോദദകേരതമോവനിനബ്  വനിവരര കശഖരനിചനലമോന് ചസ്സീഫെബ്  ഫസക്രട്ടറനിയഫടെ ഓഫെസ്സീസനിനബ്
വസ്സീണ്ടുര 28 ദനിവസര കേനിടെക്കുകേയമോണബ്.  എനനിട്ടമോണബ് അതബ് അപമോകയമോഗനികേമമോഫണന
കപരുപറഞ്ഞുഫകേമോണബ്, അതരതനിലള്ള ഒരു പുകേമറ സൃഷ്ടനിചഫകേമോണബ്,  കകേമോടെതനിയനികലൈയബ്
വലൈനിചനിഴയ്ക്കുകേയര ഇഉൗ വനിവരങ്ങള് നലമോതനിരനിക്കമോന് എഫന്തങ്കനിലഫമമോഫക്ക സമോധൈദതകേളുകണമോ
പഴുതുകേളുകണമോ  എനബ്  ആകലൈമോചനിക്കുകേയര  ഫചയ്യുന  സമസ്സീപനര  ഗവണഫമന്റെബ്
സസ്വസ്സീകേരനിക്കുനതബ്.   മുന്കേമോലൈ ഭരണപരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷനുകേളുഫടെ റനികപ്പെമോരടകേള് ഞമോന്
വമോയനിക്കുകേയണമോയനി.  ആദദഫത  ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷന്  രൂപസ്സീകൃതമമോയതബ്
1957-ലൈമോണബ്. അനഫത മുഖദമന്ത്രനിയമോയനിരുന ഇ. എര. ശങ്കരന് നമ്പൂതനിരനിപ്പെമോടെമോയനിരുന
അതനിഫന്റെ  ഫചയരമമോന്.  അനബ്  ഒരു  ഭരണപരനിഷമോര  കേമ്മസ്സീഷന്  രൂപസ്സീകേരനികക്കണതനിഫന്റെ
അനനിവമോരദതയണമോയനിരുന.  കേമോരണര കകേരള സരസമോനര ആദദമമോയനി രൂപസ്സീകൃതമമോകുകേയമോണബ്.
അതുവഫര മലൈബമോര,  ഫകേമോചനി,  തനിരുവനിതമോരകൂര എനസ്സീ നനിലൈകേളനില് വനിഭജേനിക്കഫപ്പെട
കേനിടെനനിരുന  സലൈമമോണബ്.  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്സീവബ് ഫമഷനിനറനിക്കബ് ഒരു ഏകേസ്സീകൃത രൂപര
ലകേവനനിട്ടനില്ല. നനിയമങ്ങള്കപ്പെമോലര ഏകേസ്സീകേരനിക്കഫപ്പെട്ടനിട്ടനില്ലമോയനിരുന. ഒരു ഏകേസ്സീകൃതമമോയ
ഒരു കേള്ചര ഫഡവലൈപ്പെബ് ഫചയവനനിട്ടനില്ല.  അതുഫകേമോണ്ടുതഫന ഒരു ഭരണപരനിഷ്കമോര
കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ അനനിവമോരദത അനബ് കബമോധൈദഫപ്പെട്ടനിരുന.

1965-ല്  എര.  ഫകേ.  ഫവകള്ളമോടെനി  ഫഎ.സനി.എസബ്.-ഫന്റെ  കനതൃതസ്വതനിലൈമോണബ്
രണമോമഫത ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷന് രൂപസ്സീകേരനിചതബ്.  അനര പഞമോയത്തുകേഫള
ശകനിഫപ്പെടുത്തുനതടെക്കമുള്ള കേമോരദങ്ങളമോണബ് ആ റനികപ്പെമോരട്ടനില് ചരചഫചയതബ്.  മൂനമോമഫത
ഭരണപരനിഷമോര കേമ്മസ്സീഷന് രൂപസ്സീകൃതമമോകുനതബ്  1997-ലൈമോണബ്.  അനഫത മുഖദമന്ത്രനിയമോയനിരുന
ഇ.  ഫകേ.  നമോയനമോര ആയനിരുന അതനിഫന്റെ ഫചയരമമോന്.  1997-ല് ഇഉൗ ഭരണപരനിഷ്കമോര
കേമ്മസ്സീഷന്  രൂപസ്സീകൃതമമോകുകമ്പമോള്  അനഫത  ഗവണഫമന്റെനിഫലൈ  മന്ത്രനിയമോണബ്  ഇനബ്
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മുഖദമന്ത്രനി  സമോനതബ്  ഇരനിക്കുനതബ്.  ഇ.  ഫകേ.  നമോയനമോര  മുഖദമന്ത്രനിയര
ശ്രസ്സീ.  പനിണറമോയനി  വനിജേയന്  മന്ത്രനിയമമോയനിടള്ള  കേമോലൈതമോണബ്  മൂനമോമഫത
ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷന്  രൂപസ്സീകൃതമമോകുനതുര  2000-ലൈമോണബ്  അതനിഫന്റെ  ആദദ
റനികപ്പെമോരട്ടബ്   സമരപ്പെനിക്കുനതുര.  ആ റനികപ്പെമോരട്ടനിഫലൈ  ചമോപ്റര 3-ല് ' Transparency
and Right to Information'-ഫനക്കുറനിചമോണബ് പറയനതബ്. 'Right to Information
Act'  എനമോണബ് മൂനമോമഫത ഭരണപരനിഷമോര കേമ്മസ്സീഷന് നനിരകദ്ദേശര നലനിയനിടള്ളതബ്.
Transparency-ഫയക്കുറനിചര  Right  to  Information-ഫനക്കുറനിചര  വളഫര  നല്ല
ഭമോവനമോപൂരണമമോയനിടള്ള  വമോദങ്ങളുര  സങ്കല്പങ്ങളുമമോണബ്  നല്കേനിയനിടള്ളതബ്  എന
ദസ്സീരഘദരശനകതമോടുകൂടെനിയമോണബ്  ആ  കേമ്മസ്സീഷന്  റനികപ്പെമോരട്ടനിഫന  നമുക്കബ്  കേമോണമോന്
സമോധൈനിക്കുനതബ്.  Transparency-ഫയക്കുറനിചബ് പറയനതബ്, .....'Transparency is the
best form of audit. Transparency implies that every decision is taken on
accepted  and   published  norms  and  criteria,  based  on  the  principle  of
fairness  and  equity  and  such  decision  making  is  visible  to  everyone.
Transparency   throws  open  the  process  of  decision making  and  allows
verification by the ordinary citizen'.  അതനിനുകശഷര അതനില് തഫന പറയന,
'Transparency  is  not  merely  confined  to  the  limited  act  of  lifting  the
curtains.'   കനരഫത ഇവനിഫടെ സരസമോരനിചകപ്പെമോള് ഇരുമ്പുമറകേഫളക്കുറനിച പറഞ്ഞു.
ആ ഇരുമ്പുമറകേള് നസ്സീക്കര ഫചയ്യുകേ എനതുമമോത്രമല്ല, 'it is a  pro-active process of
reaching out of the people and making them understand what  has been
opened out.' എങ്ങഫനഫയമോഫക്കയമോണബ് ഭരണരരഗതബ് സുതമോരദത ഫകേമോണ്ടുവരുനതബ്
എനതനിഫനക്കുറനിചബ്  ഫപമോതുസമൂഹഫത  കബമോധൈദഫപ്പെടുതമോന്കവണനി  pro-active
ആയനിടള്ള  സസ്വകമധൈയമോ  ഏഫറടുകക്കണതമോയ  ഒരു  ഉതരവമോദനിതസ്വമമോണബ്  എനമോണബ്
ഇ.ഫകേ.  നമോയനമോരുഫടെ  കനതൃതസ്വതനിലള്ള  ഭരണപരനിഷമോര  കേമ്മസ്സീഷന്  ഇവനിഫടെ
നനിരകദ്ദേശരൂപതനില് വചനിരനിക്കുനതബ്.  Right  to Information Act  നടെപ്പെമോക്കഫപ്പെടുനതബ്
2005-ലൈമോണബ്.  അതനിനുര  5  വരഷര മുന്പബ് ഇ.ഫകേ.  നമോയനമോരുഫടെ  കനതൃതസ്വതനില്
നലനിയ  ഇഉൗ  കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ  റനികപ്പെമോരട്ടനിഫലൈ  അന്തനഃസതയബ്  വനിരുദമമോയനിടള്ള  ഒരു
സമസ്സീപനമമോണബ്  ദഉൗരഭമോഗദവശമോല്  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  കേദമോബനിനറനിഫലൈ  മന്ത്രനി
കൂടെനിയമോയനിരുന  ഇനഫത  മുഖദമന്ത്രനിയഫടെ  കനതൃതസ്വതനില്  ഇനഫത  സരക്കമോര
സസ്വസ്സീകേരനിചഫകേമോണനിരനിക്കുനതബ്.  സഖമോവബ് ഇ.ഫകേ.  നമോയനമോകരമോടുകപമോലര അനമോദരവബ്
കേമോണനിക്കുന സരക്കമോരമോയനി ഇനഫത സരക്കമോര മമോറകേയമോണബ്.  

ഇവനിഫടെ ഭരണപരനിഷമോര  കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ പസകനിഫയ ഞമോന് കചമോദദര  ഫചയ്യുനനില്ല.
അതരതനിലള്ള  ഒരു  ഭരണപരനിഷമോര  കേമ്മസ്സീഷനബ്  കനതൃതസ്വര  നലമോന്  ഇകപ്പെമോള്
നനിരകദ്ദേശനിക്കഫപ്പെടുന വദകനിക്കബ്  കേഴനിയണഫമനള്ളതമോണബ്  നമ്മുഫടെഫയമോഫക്ക  ആഗ്രഹര.
പുതനിയ  തലൈമുറയനിഫലൈ  ജേനപതനിനനിധൈനിയര  ഫചറപ്പെക്കമോരനുഫമന  നനിലൈയനില്  ഞമോന്
പറയമോന്  ആഗ്രഹനിക്കുനതബ്  പുതനിയ  ആശയങ്ങഫള  ഉള്ഫക്കമോണ്ടുഫകേമോണമോണബ്  ഇഉൗ
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പരനിഷ്കമോരങ്ങഫളമോഫക്ക  വകരണതബ്  എനമോണബ്.  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദന്
കേമോലൈഹരണഫപ്പെട്ട  കനതമോവമോഫണനബ്  ഞമോന്  ഒറയടെനിക്കബ്  ആകകപനിക്കുനനില്ല.
അപ്പുറതനിരനിക്കുന മറ പലൈകരക്കമോളുര  പുതനിയ തലൈമുറയഫടെ രമോഷ്ട്രസ്സീയഫത ഫസന്സബ്
ഫചയമോന്  കേഴനിയന,  അതനിലൈനിടെഫപടെമോന്  കേഴനിയന  ഒരു  രമോഷ്ട്രസ്സീയ  കനതമോവബ്
തഫനയമോണബ് അകദ്ദേഹര.  മറ പലൈകരക്കമോളുര യവതസ്വര അകദ്ദേഹതനിനുഫണന കേമോരദര
ഞമോന് അരഗസ്സീകേരനിക്കുകേയമോണബ്.   അകദ്ദേഹഫതകപ്പെമോലള്ള ഒരു വന്ദദവകയമോധൈനികേഫന
ഇത്രയര വലൈനിഫയമോരു ഉതരവമോദനിതസ്വര  ഏല്പനിചബ്  ബുദനിമുട്ടനിപ്പെനിക്കുനതബ്  ശരനിയമോകണമോ
എനമോണബ് എനനിക്കബ് കചമോദനിക്കമോനുള്ളതബ്.  

ശ്രസ്സീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതമോമസബ്  : സര,  ഫപമോളനിറബ് ബക്യൂകറമോ ഫമമ്പര ശ്രസ്സീ. പകേമോശബ് കേമോരമോട്ടബ്
തനിരുവനന്തപുരതബ്  നടെതനിയ  ഒരു  പത്രസകമ്മളനതനില്,  എന്തുഫകേമോണമോണബ്
വനി.എസബ്.-ഫന മുഖദമന്ത്രനിയമോയനി പരനിഗണനിക്കമോതഫതനബ് കചമോദനിചകപ്പെമോള്, 'അനമോകരമോഗദമമോണബ്
മുഖദഘടെകേര'  അതുഫകേമോണമോണബ്  അകദ്ദേഹഫത  മുഖദമന്ത്രനിയമോക്കമോതതബ്  എനമോണബ്
വദകമമോക്കനിയതബ്.   അതബ് അങ്ങയഫടെ ശ്രദയനില്ഫപ്പെട്ടനിടകണമോ?

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റമോര:  സര,  തസ്സീരചയമോയര,  ആ  ദനിവസങ്ങളനിഫലൈ
ചരചകേഫളമോഫക്ക നമ്മള് കേണനിടള്ളതമോണബ്.

ശ്രസ്സീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേമോരജേബ്  : സര,    ഇനര ഇഉൗ നനിയമസഭയനില് വനനിടകപമോയ
മനുഷദനമോണബ്.   അനമോകരമോഗദഫമന  പറയരുതബ്.   ശ്രസ്സീ.  പനി.  ടെനി.  കതമോമസുര
ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദനുര കൂടെനി പനിടെനിചമോല് ശ്രസ്സീ.  പനി.  ടെനി.  കതമോമസബ് കതമോലര;
ശ്രസ്സീ.  വനി.എസബ്.  അചതമോനന്ദകന ജേയനിക്കൂ.  അരമണനിക്കൂര തറയനില് കുതനിയനിരുന
മനുഷദനമോണബ്. 

ശ്രസ്സീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമോമസബ്  : സര,  പമോരട്ടനിഫയ  നനിരവധൈനി  വരഷക്കമോലൈര  നയനിച
ബഹുമമോനദനമോയ സഖമോവമോണബ്.  ശ്രസ്സീ.  പകേമോശബ് കേമോരമോട്ടനിഫന ഉദരനിക്കുകേ മമോത്രമമോണബ്
ഞമോന് ഫചയതബ്.  എനനിക്കബ് അങ്ങഫനഫയമോരു അഭനിപമോയവമനില്ല.  

മനി  .    ഫചയരമമോന്:  ഇഉൗ  സഭയനിഫലൈ  എല്ലമോ  അരഗങ്ങളുര  പൂരണ
ആകരമോഗദവമോന്മേമോരമോണബ്. .… ഫയസബ്…….. ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗര സരസമോരനിക്കൂ…..

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റമോര:   ആ കേമോലൈഫത ചരചകേള്  നമ്മള്  എല്ലമോവരുര
കേണതമോണബ്.   ബഹുമമോനദനമോയ ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദനുമമോയനി   മസ്സീഡനിയമോ
വണ ചമോനലൈനിഫന്റെ മമോധൈദമപവരതകേനമോയ   ശ്രസ്സീ.  കഗമോപസ്സീകൃഷ്ണന് നടെതനിയ  ഒരു
ഇന്റെരവക്യൂവനിഫന്റെ  കനിപ്പെനിരഗബ്  ഇകപ്പെമോഴുര  സമൂഹമമോധൈദമങ്ങളനില്  ലവറലൈമോയനിരനിക്കുകേയമോണബ്.
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അതബ്  ഇടെതുപക  അനുഭമോവനികേള്  തഫന  പചരനിപ്പെനിക്കുനണബ്.  ആ  മമോധൈദമ
പവരതകേഫന്റെ മുഖതടെനിക്കുന തരതനിലള്ള ചുട്ട  മറപടെനിയമോണബ്  ബഹുമമോനദനമോയ
വനി.  എസബ്.  നല്കേനിയതബ്.  ഞങ്ങകളമോടെബ്  കേളനിചമോല് ഇങ്ങഫനയനിരനിക്കുര,  എനനിങ്ങഫനയള്ള
പചരണകതമോടുകൂടെനിയമോണബ്  ലസബര  സഖമോക്കള്  അതബ്  ഫഫെയ്സബ്  ബുക്കനിലൂഫടെ
പചരനിപ്പെനിക്കുനതബ്.  മസ്സീഡനിയമോ  വണ  ചമോനലൈനിഫലൈ  ഇന്റെരവക്യൂ  എനനിക്കബ്  ഒനകൂടെനി
കകേള്ക്കമോന് അവസരമുണമോയനി.  ആ ഇന്റെരവക്യൂവനില്,  ഒരു അവസരവമോദനിയമോയനിട്ടമോണബ്
നനിങ്ങള്  ഇകപ്പെമോള്  എഫന  അഭനിമുഖസ്സീകേരനിചഫകേമോണനിരനിക്കുനഫതനമോണബ്  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
വനി.  എസബ്.  പറയനതബ്.  സമോനര  കേനിട്ടമോന്കവണനി  ഒരു  അവസരവമോദനിഫയകപ്പെമോഫലൈ
ശത്രുക്കളുഫടെ മുന്പനില്  കേസ്സീഴടെങ്ങനിഫയന  നനിലൈയനില്  വദമോഖദമോനര  നടെത്തുനതനിനുള്ള
ശ്രമമമോണബ്  നനിങ്ങള്  നടെതനിഫക്കമോണനിരനിക്കുനതബ്.  സതദസനനമോയ  ഒരു
പത്രപവരതകേഫനന  നനിലൈയനില്  നനിങ്ങഫള  ഫപടുതമോകന  കേഴനിയകേയനില്ല.  തനികേചര
വഞകേനമോയ  ഒരമോള്ക്കല്ലമോഫത അങ്ങഫനയള്ള  കചമോദദര  കചമോദനിക്കമോന്  കേഴനിയനില്ല
എഫനമോഫക്ക  പറഞ്ഞെബ്  ആ  പമോവര  മമോധൈദമപവരതകേഫന്റെ  വമോയബ്  അടെപ്പെനിക്കുന
തരതനില്  ബഹുമമോനദനമോയ ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദന്  പതനികേരനിക്കുകേയണമോയനി.
എന്തു കചമോദനിചകപ്പെമോഴമോണബ് എനബ് ഓരക്കണര.

ശ്രസ്സീ  .    എ  .    എന്  .    ഷരസസ്സീര:  സര,  കപമോയനിന്റെബ്  ഓഫെബ്  ഓരഡര.  ബനില്ലനിഫന
കുറനിചള്ള ചരചയമോണബ്.  നനിങ്ങള് ബനില്ലനിഫനക്കുറനിചള്ള കേമോരദങ്ങള്  സരസമോരനിക്കണര.

ശ്രസ്സീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റമോര:  സര, ബനില്ലനിഫനക്കുറനിചള്ള ചരചയനില് ഇതുര പറയമോര.
പുതനിയ അരഗമമോയതുഫകേമോണബ് അറനിയമോതതമോണബ്.  ഏഫതല്ലമോര സമോഹചരദതനിലൈമോണബ്
ആ പരമോമരശര വനതബ് എനള്ളതനിഫനക്കുറനിചബ് അതനില് ഇല്ല. ടെനി.  പനി.  വധൈഫതക്കുറനിചര
എസബ്.എന്.സനി.  ലൈമോവലൈനിഫനക്കുറനിചര  പനി.ബനി.-യനികലൈക്കബ്  പകവശനതനിനുകവണനി
വസ്സീണ്ടുര  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദന്  ആഗ്രഹനിക്കുനകവമോ;  അതനിനുകവണനി
പമോരട്ടനിക്കബ്  കേസ്സീഴടെങ്ങനിഫക്കമോണനിരനിക്കുകേയമോകണമോ എഫനമോഫക്കയമോണബ്  മമോധൈദമപവരതകേന്
കചമോദനിചതബ്.  അതനിനമോണബ്  അനഫത ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  പതനിപകകനതമോവബ്  അകദ്ദേഹഫത
ഇങ്ങഫനഫയമോഫക്ക  ആകകപനിചതബ്.  ഏതമോയമോലര  ഇകപ്പെമോള്  കേമോരദങ്ങള്  എവനിഫടെ
എതനിനനില്ക്കുഫവനള്ളതബ്  നമുഫക്കല്ലമോര  കേമോണമോന്  സമോധൈനിക്കുനണബ്.  ഇവനിഫടെ
ബഹുമമോനദനമോയ പനി.  സനി.  കജേമോരജേബ് പറഞ്ഞെതുകപമോഫലൈ അകദ്ദേഹഫത ആകകപനിക്കമോകനമോ
കയമോഗദതഫയ കചമോദദര ഫചയമോകനമോ ഞമോന് ആളല്ല. എഫന്റെഫയമോഫക്ക പമോയകതക്കമോള്
എത്രകയമോ കൂടുതല് കേമോലൈര രമോഷ്ട്രസ്സീയതനില് പവരതനപരനിചയര കൂടെനിയള്ള അകദ്ദേഹര
ഏതബ് ഉനത പദവനിക്കുര അരഹനമോണബ് എനതഫനയമോണബ് എഫന്റെ അഭനിപമോയര. ഒരു
പരപ്പെസനിനുകവണനി സരസമോനതനിഫന്റെ ഫചലൈവനില് മുകനമോടകപമോകുകമ്പമോള് അക്കമോരദങ്ങള്
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യഥമോവനിധൈനി  നടെക്കുകമമോ;  വനിചമോരനിച ഔട്ടബ്പുട്ടബ്  അതനില്നനിനര  കേനിടകമമോ  എനള്ള
ആശങ്ക  ഈ  നമോട്ടനിഫലൈ  ടെമോകബ്  ഫപകയഴനിനബ്  മുഴുവനുമുണബ്.   മമോരകനിസബ്  പമോരട്ടനിയഫടെ
ആഭദന്തര  തരക്കങ്ങള്  തസ്സീരക്കമോന്കവണനി  ഇതരതനില്  വലൈനിഫയമോരു  ബമോധൈദത
സരസമോനതനിഫന്റെ ഫപമോതുഖജേനമോവനിനുകമല് അടെനികചല്പ്പെനിക്കഫപ്പെടുന ഒരു സമോഹചരദര
ഒഴനിവമോക്കഫപ്പെടെമോന് ബഹുമമോനദനമോയ വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദന് കൂടെനി ആഗ്രഹനിക്കുഫമനമോണബ്
എനനിക്കബ്  കതമോനനതബ്.   എഫന്തമോഫക്ക പറഞ്ഞെമോലര  ഇതനിഫന്റെ ഭമോഗമമോയനി  ഒരുപമോടെബ്
ബമോധൈദതകേള്  ക്രനികയറബ്  ഫചയഫപ്പെടുഫമന  കേമോരദതനില്  യമോഫതമോരു  സരശയവമനില്ല.
ഈ  ബനില്ലനിനബ്  1951  മുതല്  മുന്കേമോലൈ  പമോബലൈദമമോണബ്  നല്കുനതബ്.  മുന്കേമോലൈ
പമോബലൈദര  നല്കേനി  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്  അചതമോനന്ദഫന  ആദരനികക്കണതബ്  ഈ
ബനില്ലനിലൂഫടെയല്ല;  മറനിചബ് മുന്കേമോലൈ പമോബലൈദകതമോടുകൂടെനി അകദ്ദേഹഫത സനി.പനി.ഐ. (എര.)
കപമോളനിറബ്  ബക്യൂകറമോയനില് തനിരനിഫചടുത്തുഫകേമോണമോണബ്.  അങ്ങഫനയമോണബ് അപ്പുറതനിരനിക്കുന
ആളുകേള്ക്കബ്   അകദ്ദേഹകതമോടെബ്  ആദരവബ്  എഫന്തങ്കനിലമുഫണങ്കനില്  ഫചകയണതബ്
എനമോണബ് എനനിക്കബ് കതമോനനതബ്.  അങ്ങഫന എടുക്കമോന് അവര തയമോറമോകേനില്ല. ......
(ബഹളര)

മനി  .    ഫചയരമമോന്:  ഒരു അരഗര സരസമോരനിക്കുകമ്പമോള്  നനിങ്ങള്ക്കബ് അഭനിപമോയ
വദതദമോസമുഫണങ്കനില്  അതബ്  നനിങ്ങളുഫടെ  ഭമോഗത്തുനനിനര  സരസമോരനിക്കുകമ്പമോള്
അതനിഫനക്കുറനിചബ് മറപടെനി പറയമോര. ദയവമോയനി ശ്രദനിക്കുകേ.

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റമോര:  സര,  സനി.പനി.ഐ.  (എര.)  കപമോളനിറബ്  ബക്യൂകറമോ രണ്ടു
വനിഭമോഗമമോയനി  തനിരനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയമോണബ്.  ബനി.ഫജേ.പനി.  എനപറയനതബ്  ഫെമോസനിസബ്
സരഘടെനകയ  അഫല്ലനമോണബ്  ശ്രസ്സീ.  പകേമോശബ്  കേമോരമോട്ടനിഫന്റെ  കനതൃതസ്വതനിലള്ള  ഒരു
വനിഭമോഗര  വമോദനിചഫകേമോണനിരനിക്കുനതബ്.  ബനി.ഫജേ.പനി.  ഫെമോസനിസബ്  സരഘടെന തഫനയമോണബ്,
അതനിഫന ഫചറക്കമോന്കവണനി കകേമോണഗ്രസബ് കപമോലള്ള ഒരു മകതതര പസമോനവമമോയനി
കൂടകൂടുകേ  എനതബ്  സനി.പനി.ഐ.  (എര)-ഫന്റെ  ധൈരമ്മമമോണബ്  എനള്ള  നനിലൈയനില്
ശ്രസ്സീ. സസ്സീതമോറമോര ഫയച്ചൂരനി പറയന.  ഈ രസ്സീതനിയനിലള്ള രണ്ടുവനിഭമോഗങ്ങള് സനി.പനി.ഐ. (എര)-ഫന്റെ
കപമോളനിറബ്  ബക്യൂകറമോയനില് ഉണമോകുകമ്പമോള് ഇവനിഫടെനനിനര  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദന്
വസ്സീണ്ടുര  കപമോളനിറബ്  ബക്യൂകറമോ  ഫമമ്പറമോയമോല്  ഏതബ്  ഭമോഗത്തുഫചനബ്   നനില്ക്കുര
എനള്ളതനിഫനക്കുറനിചബ് അവരക്കബ് കൃതദമമോയനിടള്ള അറനിവണബ്.

ശ്രസ്സീ  .    ആര  .    രമോകജേഷബ്:  സര,  കപമോയനിന്റെബ്  ഓഫെബ്  ഓരഡര..   സരഘബ്  പരനിവമോര
ആര.എസബ്.എസബ്.  ഫെമോസനിസബ്  സരഘടെനയമോഫണന  കേമോരദതനില്  സനി.പനി.ഫഎ.  (എര)-നബ്
വദതദസ്തമമോയ അഭനിപമോയമനില്ല. ശ്രസ്സീ. വനി. റനി. ബല്റമോര ഇവനിഫടെ ഫതറനിദരനിപ്പെനിക്കമോന്കവണനി
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നടെത്തുന  ശ്രമമമോണബ്.  സനി.പനി.ഫഎ.  (എര)-ഫന്റെ  മുന്  അഖനികലൈന്തദമോ  ഫസക്രട്ടറനി
ആര.എസബ്.എസബ്.  ഫെമോസനിസബ്  സരഘടെനയല്ല  എന  നനിലൈയനില്  പറഞ്ഞെതബ്
കരഖയനിലണമോകേമോന് പമോടെനില്ല. അതബ് ശരനിയല്ല, വസ്തുതമോ വനിരുദമമോണബ്.

മനി  .   ഫചയരമമോന്:  അതബ് പരനികശമോധൈനിചബ് ഫചയ്യുനതമോണബ്.*

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റമോര:  അകദ്ദേഹര  വമോക്കുകേള്  വളഫചമോടെനിക്കുകേയമോണബ്.
നനിലൈവനിലള്ള അഖനികലൈന്തദമോ ജേനറല് ഫസക്രട്ടറനിയല്ല പറഞ്ഞെതബ്, മുന്  അഖനികലൈന്തദമോ
ജേനറല് ഫസക്രട്ടറനിയമോയ ശ്രസ്സീ. പകേമോശബ് കേമോരമോട്ടമോണബ് പറഞ്ഞെതബ്.  ആര.എസബ്.എസബ്.
ഫനയല്ല  പറഞ്ഞെതബ്  ബനി.ഫജേ.പനി.  ഗവണഫമന്റെനിഫനക്കുറനിചമോണബ്  പറഞ്ഞെതബ്.  അതബ്
തമ്മനില്  സമോകങ്കതനികേമമോയ വദതദമോസമുഫണനബ്  വദമോഖദമോനനിക്കമോര.   പഫക രണ്ടുര
അടെനിസമോനപരമമോയനി ഒനതഫനയമോഫണനബ് ആരക്കമോണബ് അറനിയമോതതബ്?   ബനി.ഫജേ.പനി.
ഗവഫണ്മെന്റെബ്  ഫെമോസനിസബ്  അല്ലമോഫയനബ്  ഫവള്ളപൂശുനതബ്  മുന്  അഖനികലൈന്തദമോ
ഫസക്രട്ടറനിയര ഇകപ്പെമോഴഫത കപമോളനിറബ്  ബക്യൂകറമോ ഫമമ്പറമമോയ ശ്രസ്സീ.  പകേമോശബ്  കേമോരമോട്ടബ്
ആണബ്.  അതനികലൈക്കബ് നയനിച കേമോരണങ്ങഫളക്കുറനിചബ് നമുഫക്കല്ലമോവരക്കുര അറനിയമോര.
പത്രങ്ങളനിഫലൈമോഫക്ക അതനിഫനക്കുറനിചബ് വമോയനിചതമോണബ്.  എന്.ഡനി.ടെനി.വനി.  ചമോനലൈനിഫനതനിഫര
കകേന്ദ്ര  സരക്കമോര  നടെപടെനിഫയടുക്കമോന്  തുനനിയകമ്പമോള്  ആ  ചമോനലര  അതനിഫന്റെ
ഉടെമസനമോയ  പകണമോയബ്  കറമോയനിയമമോയനിടള്ള  ബനര  എഫന്തമോഫക്കയമോഫണനബ്
എല്ലമോകപരക്കുര അറനിയമോര.  അതനിഫന്റെ കപരനില് ബനി.ഫജേ.പനി. ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ പസ്സീതനി
കനടുനതനിനുകവണനി,  നകരന്ദ്ര കമമോദനിയഫടെ പസ്സീതനി കനടുനതനിനുകവണനി ബരഗമോളനിഫലൈ
യണനിറനിഫന തള്ളനിപ്പെറയകേയര അവര എടുത രമോഷ്ട്രസ്സീയ സമസ്സീപനഫത തള്ളനിപ്പെറയകേയര
ഫചയ്യുന സമസ്സീപനമമോണബ് ശ്രസ്സീ. പകേമോശബ് കേമോരമോട്ടബ് എടുതതബ്.  ശ്രസ്സീ. സസ്സീതമോറമോര ഫയച്ചൂരനി
അതബ്  തനിരുത്തുനതനില്  നമുക്കബ്  സകന്തമോഷകമയള്ളൂ.  ഞമോന്  വനിഷയതനികലൈയബ്
തനിരനിചവരനികേയമോണബ്.  ഇതരതനില് സരസമോനതനിനബ്  അധൈനികേഫചലൈവബ് ഉണമോക്കുന
ഈ  പുതനിയ  തസ്തനികേ  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫന്റെ  തലൈയനില്  ഫകേട്ടനിവചബ്
അകദ്ദേഹഫത വസ്സീണ്ടുര കമമോശക്കമോരനമോക്കുന സമസ്സീപനര ദഉൗരഭമോഗദകേരമമോയനി കപമോയനി
എനമോണബ് എനനിക്കബ് പറയമോനുള്ളതബ്.    ശ്രസ്സീ. വനി.എസബ്. അചതമോനന്ദഫന ഫതരുവനിലൈനിട്ടബ്
വലൈനിചനിഴചബ്  അകദ്ദേഹഫത  അപമമോനനിക്കുകേയമോണബ്  ഭരണപകത്തുള്ള  ആളുകേള്
ഫചയ്യുനതബ്.  ഞങ്ങള്  അകദ്ദേഹകതമോഫടെമോപ്പെമമോണബ്.  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  പമോയഫതയര
ഔനതദഫതയര  അകദ്ദേഹഫത  കകേരളരമോഷ്ട്രസ്സീയതനില്  ഏതബ്  തലൈതനിലൈമോണബ്
അടെയമോളഫപ്പെടുതഫപ്പെകടെണതബ്  എനതനിഫനക്കുറനിചര  ഞങ്ങള്ഫക്കമോരു  കേമോഴ്ചപ്പെമോടുണബ്.
ഒരനിക്കലര  നടെപ്പെനിലൈമോക്കമോന്  കേഴനിയമോത  ഒരു  ഭരണപരനിഷമോര  കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ
തലൈവനമോയനിട്ടല്ല അറനിയഫപ്പെകടെണതബ്; മറനിചബ് കകേരളതനില് ഏറവര കൂടുതല് ജേനകേസ്സീയ
പശ്നങ്ങള്  ഉയരതനി  മുകനമോടവന  ഒരു  രമോഷ്ട്രസ്സീയ  കനതമോവമോയനിട്ടമോണബ്,  ഒരു
ഭരണമോധൈനികേമോരനിയമോയനിട്ടമോണബ് അകദ്ദേഹര അറനിയഫപ്പെകടെണതബ്.

* സഭമോദദകഫന്റെ ഉതരവപകേമോരര നനിലൈനനിരതമോന് തസ്സീരുമമോനനിച. 
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ശ്രസ്സീ  .    ആര  .    രമോകജേഷബ്:   അധൈനികേ  ബമോധൈദതഫയക്കുറനിചബ്  വമോചമോലൈനമോകുകമ്പമോള്
പമോണക്കമോടെബ്  കുടെപ്പെനകുനബ്  തറവമോട്ടനില്  അഞമോര  മന്ത്രനിഫയ  പഖദമോപനിചകപ്പെമോള്
കകേമോണഗ്രസബ് പമോരട്ടനി എന്തമോണബ് ഒറയകരര മനിണമോതനിരുനതബ്?

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റമോര:  അഞമോര  മന്ത്രനി  എനള്ളതല്ല,  കകേരളതനില്
21  മന്ത്രനിമമോഫര  നനിയമനിക്കമോന്  ഭരണഘടെനമോപരമമോയ  അധൈനികേമോരര  ഉണബ്.
140  അരഗങ്ങളുള്ള നനിയമസഭയള്ള ഒരു സരസമോനതബ് 21 മന്ത്രനിമമോര വഫരയമോകേമോര.
അനബ്  20  മന്ത്രനിമമോര മമോത്രകമ ഉണമോയനിരുനള്ളൂ.  അതുഫകേമോണമോണബ് ഇരുപതനിഫയമോനമോമഫത
മന്ത്രനിഫയ തസ്സീരുമമോനനിചതബ്.  ഞമോന് എഫന്റെ പസരഗര അവസമോനനിപ്പെനിക്കുകേയമോണബ്.  

ശ്രസ്സീ  .    എര  .    സസ്വരമോജേബ്:  സര,  ഇരുപതനിഫയമോനമോമഫത  മന്ത്രനി  ഭരണ
ഘടെനമോപരമമോയനി ശരനിയമോയ കേമോരദമമോഫണനബ് പറഞ്ഞു. നനിങ്ങള് ഇവനിഫടെ പരമോമരശനിക്കുന
ഭരണപരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷന് അദദകന് വനമോല് അതബ് ഭരണഘടെനമോ വനിരുദമമോകണമോ?

ശ്രസ്സീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റമോര   :  അല്ല. അങ്ങഫനഫയമോനര ഞങ്ങള് പറഞ്ഞെനിട്ടനില്ലകല്ലമോ.
നനിങ്ങള് ഇകപ്പെമോള് പറഞ്ഞുവചനിരനിക്കുന പനിലമസനില് നനിനഫകേമോണമോണബ് ഞങ്ങള്
പറയനതബ്.  കകേരളതനിനബ്  ഇനനിഫയമോനര  തമോങ്ങമോന്  സമോധൈനിക്കുകേയനില്ല,  ഞങ്ങള്
മന്ത്രനിമമോരുഫടെ എണര കുറയ്ക്കുകേയമോണബ്,  സമോഫെനിഫന്റെ എണര കുറയ്ക്കുകേയമോണബ്,  ഇതനിഫന്റെഫയമോഫക്ക
കേമോരണര  കകേരളതനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണഫമന്റെബ്  ഖജേനമോവനിനബ്  ഉണമോക്കനിവച
ബമോധൈദതയമോഫണനപറയനതബ്  നനിങ്ങളുഫടെ  രമോഷ്ട്രസ്സീയ  പചരണമമോണബ്.  അതനിഫന്റെ
മുനഫയമോടെനിയന  സമസ്സീപനമമോണബ്  ഇകപ്പെമോള്  കേമോണുനതബ്  എനള്ളതമോണബ്  എനനിക്കബ്
ചൂണനിക്കമോണനിക്കമോനുള്ളതബ്.   

ശ്രസ്സീ  .    ഫകേ  .    രമോജേന്  : ആദദഫത ദനിവസര കകേരള നനിയമസഭയനില് പസരഗനിച
ആദരണസ്സീയനമോയ വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫന്റെ പസരഗര നടെക്കുകമ്പമോള് അകദ്ദേഹര
നമോലൈബ്  മനിനനിട്ടബ്  കൂടുതഫലൈടുത്തുഫവനകേണബ് കകേരളതനില് ഇതുവഫര കേമോണമോതവനിധൈര
ബഹളമുണമോക്കുകേയര  ശ്രസ്സീ.  എ.  ഫകേ.  ബമോലൈന്തഫന ഇടെഫപട്ടബ്  ആ  നമോലൈബ്  മനിനനിട്ടബ്
സനി.പനി.ഐ.  (എര)-ഫന്റെ  പൂളനില്നനിനര  തനിരനിചവമോങ്ങനിക്കുകേയര  ഫചയ  നനിങ്ങള്
ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫന  ഇകപ്പെമോള്  ഇങ്ങഫന  ആരമോധൈനിക്കുനതനിഫന്റെ
പനിനനിഫലൈ തമോല്പ്പെരദഫമമോഫക്ക ഇതബ് കകേള്ക്കുന ഏതബ് മലൈയമോളനിക്കുര മനസനിലൈമോകുര.
ഇതബ് മനസനിലൈമോകേമോത ഫപമോട്ടന്മേമോരമോണബ് ഇവനിഫടെ ഇരനിക്കുനഫതനബ് വനിചമോരനിക്കരുതബ്.

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റമോര  :  സര,   ബനില്ലനിഫന്റെ  കേമോരദതനില്  നമുക്കബ്  എത്ര
ദസ്സീരഘമമോയനി കവണഫമങ്കനിലര സരസമോരനിക്കമോര. എനമോല് മറബ് ചരചകേളനില്  കൃതദമമോയ
സമയര  നനിശ്ചയനിചഫകേമോണബ്  സമയ  ഫറസ്ട്രേനികന്  കവണഫമനബ്  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
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ഫചയറമോണബ് പറഞ്ഞെതബ്.  അതബ് അനബ് സരസമോരനിചനിരുന പതനിപക അരഗങ്ങള്ക്കബ്
ബമോധൈകേമമോക്കുകേയര അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകേള്ക്കബ്  ബമോധൈകേമമോക്കമോതനിരനിക്കുകേയര ഫചയ
ഇരട്ടതമോപ്പെനിഫനക്കുറനിചബ്  ചൂണനിക്കമോണനിച.  ഫചയരതഫന ഇടെഫപട്ടബ്  അതനിനബ്  പരനിഹമോരര
കേമോണുകേയര  ഫചയ.  ഫചയറനിഫന്റെ  റൂളനിരഗനിഫനതനിരമോയനി  നമുക്കബ്  സരസമോരനിക്കമോന്
അധൈനികേമോരമനില്ലമോഫയനബ് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗതനിനബ് അറനിയമോവനതമോണബ്. 

ശ്രസ്സീ  .   റനി  .   വനി  .   രമോകജേഷബ്: സര, ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ഫമമ്പര കേഴനി ഞ്ഞെ നനിയമസഭയനിഫലൈ
അരഗമമോയനിരുന.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫനതനിരമോയനി  ഇല്ലമോത
അഴനിമതനിയഫടെ കപരനില് കകേസബ് എടുതകപ്പെമോള് അതനിഫന കപമോല്സമോഹനിപ്പെനിക്കമോന് നനിങ്ങളുര
കൂടനനിനനികല്ല?

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റമോര:  ഒരു  വദകനി  ഏഫതങ്കനിലര  കമഖലൈയനില്
ബഹുമമോനദനമോണബ് എനള്ളതുഫകേമോണബ് അകദ്ദേഹഫത എല്ലമോ അരത്ഥതനിലര നമുക്കബ്
അരഗസ്സീകേരനിക്കമോന് സമോധൈനിക്കുകമമോ?  ലൈയണല് ഫമസനി  ഏറവര വലൈനിയ ഫ ടുകബമോള്
കേളനിക്കമോരനമോണബ്.  അരജേന്റെസ്സീന  എനപറയന  രമോജേദഫത  സരബനനിചനിടെകതമോളര
അകദ്ദേഹര അഭനിമമോനതമോരമമോണബ്.  പഫക അവനിഫടെ ലൈയണല് ഫമസനിഫക്കതനിഫര  ടെമോകബ്
ഫവട്ടനിപ്പെനിനബ് കകേസബ് എടുതനിരനിക്കുകേയമോണബ്. ഏഫതങ്കനിലര കമഖലൈയനില് ബഹുമമോനനിക്കുനണബ്
എനള്ളതുഫകേമോണബ്  ആ  വദകനിഫയ  മുഴുവനമോയനി  ഉള്ഫക്കമോളകേയര  അകദ്ദേഹര
ഫചയ്യുനഫതമോനര കചമോദദര ഫചയഫപ്പെടെമോന് പമോടെനില്ലമോഫയനമുള്ള സമസ്സീപനര സസ്വസ്സീകേരനിക്കുനതബ്
ശരനിയല്ല. 

ശ്രസ്സീ  .    ഷമോഫെനി പറമ്പനില് :  സര,  അകങ്ങക്കബ് പശ്നര മനസനിലൈമോയനിടണമോകുഫമനബ്
ഞമോന് കേരുതുന. നനിങ്ങള്കപമോലര ബഹുമമോനദനമോയ ശ്രസ്സീ. വനി.എസബ്. അചതമോനന്ദഫന
അനുകമമോദനിചബ്  സരസമോരനിക്കുനതബ്  അവരക്കബ്  ഇഷ്ടഫപ്പെടുനനില്ല.  അങ്ങബ്  അതബ്
അവസമോനനിപ്പെനിക്കണഫമനമോണബ്  അവര പറഞ്ഞെതനിഫന്റെ  അരത്ഥര.  അതബ്  അകങ്ങക്കബ്
മനസനിലൈമോയനിടകണമോ?

ശ്രസ്സീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റമോര:  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ മുഖമുദ്രയമോകുനതബ് ഇരട്ടപ്പെദവനിയര
ഇരട്ടചങ്കുര ഇരട്ടനസ്സീതനിയമമോണബ്.  ഇഉൗ രസ്സീതനിയനില് ഗവണഫമന്റെബ് മുകനമോടകപമോകുകമ്പമോള്
അതനിഫന്റെ ഭമോരര തമോകങ്ങണനിവരുനതബ് കകേരളതനിഫലൈ ഖജേനമോവനില് നനിനമോഫണനള്ള
കേമോരദര ഞമോന് വസ്സീണ്ടുര ആവരതനിക്കുന.  ബഹുമമോനദനമോയ വനി.എസബ്.  അചതമോനന്ദനനില്
അവരക്കനില്ലമോത പതസ്സീക  എനനിക്കുണബ്. അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ ധൈമോരമ്മനികേതയനില് ഞമോന്
ഇകപ്പെമോഴുര വനിശസ്വസനിക്കുകേയമോണബ്.  അകദ്ദേഹര ഇവരക്കനിട്ടബ്   പണനിയകമമോഫയനബ് ഞമോന്
സരശയനിക്കുകേയമോണബ്.  അകദ്ദേഹഫത  മുഖദമന്ത്രനിയമോക്കമോതതനിഫന്റെ  പതനികഷധൈര  അകദ്ദേഹര
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വരുര  ദനിവസങ്ങളനില്  പകേടെനിപ്പെനിക്കുഫമനതഫനയമോണബ്  ഞമോന്  പതസ്സീകനിക്കുനതബ്.
ബനിഫല്ലമോഫക്ക  പമോസമോക്കനി  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫന  ഭരണപരനിഷ്കമോര
കേമ്മനിഷഫന്റെ  ഫചയരമമോനമോക്കനി  ഗവണഫമന്റെബ്  ഉതരവബ്  പുറഫപ്പെടുവനിക്കുകമ്പമോള്,
സരസമോനതനിനബ്  ഭമോരമുണമോക്കനിഫക്കമോണബ്  എനനിക്കബ്  ഇതരര  പദവനിയഫടെ  ഒനര
ആവശദമനില്ലമോഫയനബ് അകദ്ദേഹര പറയഫമനമോണബ് പതസ്സീകനിക്കുനതബ്.  ശ്രസ്സീ. വനി.എസബ്.
അചതമോനന്ദഫന്റെ ധൈമോരമ്മനികേത  ശ്രസ്സീ.  എര.  ഫകേ.  ദമോകമമോദരഫന്റെ ധൈമോരമ്മനികേതഫയക്കമോള്
ഉയരനനനില്ക്കുനഫവനമോണബ്  ഞമോന്  കേരുതുനതബ്.  എര.ഫകേ.  ദമോകമമോദരന്  കപമോലര
പനിന്സനിപ്പെല്  ഫസക്രട്ടറനിയഫടെ  പദവനി  എനനിക്കബ്  കവണമോഫയനപറഞ്ഞെബ്  ഒഴനിഞ്ഞു
മമോറകമ്പമോള്  അതനികനക്കമോള്  ധൈമോരമ്മനികേതയള്ള  വദകനിതഫനയമോണബ്  സഖമോവബ്
വനി.എസബ്.  എനമോണബ്  ഞങ്ങള് വനിശസ്വസനിക്കുനതബ്.  ഇഉൗ ബനില് നനിയമമമോയനി  ഭരണ
പരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ  ഫചയരമമോനമോയനി  സഖമോവബ്  വനി.എസനിഫന  ഗവണഫമന്റെബ്
പഖദമോപനിക്കുകമ്പമോള്, എനനിക്കബ് ഈ പദവനി കവണമോഫയനബ് മുഖദമന്ത്രനിയഫടെയര പമോരട്ടനിയഫടെയര
മുഖതബ്  കനമോക്കനി  പറയമോനുള്ള  ആരജവര  കകേരളതനിഫലൈ  ജേനങ്ങള്ക്കുകവണനി
സഖമോവബ് വനി.എസബ്.  കേമോണനിക്കുഫമനതഫനയമോണബ് ഞമോന് പതസ്സീകനിക്കുനതബ്.  അകദ്ദേഹര
ഒരു  അവസരവമോദനിയല്ല  എന  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  തഫന  വമോക്കുകേകളമോടെബ്  നസ്സീതനി
പുലൈരതമോന്  സമോധൈനിക്കുഫമനബ്  പതസ്സീകനിചഫകേമോണബ്  ഞമോന്  എഫന്റെ  വമോക്കുകേള്
അവസമോനനിപ്പെനിക്കുകേയമോണബ്. 

ശ്രസ്സീ  .    എസബ്  .    ശരമ്മ:  സര,   സബ്ജക്ടബ്  കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെമോരട്ടബ്  ഫചയ പകേമോരമുള്ള
2016-ഫലൈ നനിയമസഭ  (അകയമോഗദതകേള് നസ്സീക്കര ഫചയല്)  കഭദഗതനി ബനില് വസ്സീണ്ടുര
അകത  സബ്ജക്ടബ്  കേമ്മനിറനിയഫടെ  പരനിഗണനയബ്  അയയണഫമന  കഭദഗതനി  ഞമോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ബനില്ലനില് ഭരണനനിരവ്വഹണതനിഫന്റെ വനിവനിധൈ വശങ്ങഫള സരബനനിചബ് പഠനര
നടെത്തുനതനിനുര  അതബ്  ഫമചഫപ്പെടുത്തുനതനിനബ്   നടെപടെനികേള്  നനിരകദ്ദേശനിക്കുനതനിനുമമോയനി
സരസമോന  സരക്കമോര  യഥമോസമയര  രൂപസ്സീകേരനിക്കുന  വനിദഗ്ദ്ധരുഫടെ  ഒരു  സരഘര
എനള്ള  നനിലൈയനിലൈമോണബ്  ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷഫന  വനിവകനിക്കുനതബ്.  ഭരണ
പരനിഷമോര  കേമ്മസ്സീഷഫനനള്ള ആശയര കകേരള  സരസമോനതനിഫന്റെ രമോഷ്ട്രസ്സീയ ഭരണ
ചരനിത്രതനില് ആദദഫത ഒരു ആശയമല്ല.  1956  നവരബര  1 -ാം  തസ്സീയതനിയമോണബ്
ഫഎകേദകകേരളര  രൂപരഫകേമോണതബ്.  അതനിനുകശഷര  1957-ല്  ഏകേസ്സീകൃത  കകേരള
നനിയമസഭയനികലൈക്കബ്  ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെബ്  നടെന.  അതനിനുമുമ്പബ്  മലൈബമോര,  ഫകേമോചനി,
തനിരുവനിതമോരകൂര  എനസ്സീ  പകദശങ്ങളുണമോയനിരുന.  പനിനസ്സീടെബ്  തനിരുവനിതമോരകൂറര
ഫകേമോചനിയര സമനസ്വയനിപ്പെനിചബ് തനിരുഫക്കമോചനിയമോയനി.  തനിരുഫക്കമോചനിയനിഫലൈ ഭരണസരവനിധൈമോനതനില്
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രമോജേവമോഴ്ചയഫടെ  സസ്വമോധൈസ്സീനമമോയനിരുന,  മലൈബമോര  പകദശതബ്  കകേമോളനനിവല്ക്കരണതനിഫന്റെ
സസ്വമോധൈസ്സീനവര.  വദതദസ്ത  രൂപതനിലര  വദതദസ്ത  തലൈങ്ങളനിലര  വദതദസ്ത  ഭരണ
സരവനിധൈമോനങ്ങളനിലൂഫടെ  പനിനനിട്ട  ഒരു  ചരനിത്രതനിഫന്റെ  ഉല്പ്പെനമമോയനി,  ജേനമോധൈനിപതദ
വനികേസനതനിഫന്റെ ഒരു മുഖമമോയനിരുന  1957-ല് നടെന നനിയമസഭമോ  ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെനിലൂഫടെ
ഒനമോര കകേരള നനിയമസഭ രൂപസ്സീകേരനിക്കഫപ്പെട്ടതബ്.  കേമ്മക്യൂണനിസബ് പമോരട്ടനിക്കബ് ഭൂരനിപകര
ലൈഭനിച.  കകേരള  സരസമോനതനിഫന്റെ  ആദദഫത  മുഖദമന്ത്രനി  എനള്ള  നനിലൈയനില്
മഹമോനമോയ  സഖമോവബ് ഇ.എര.എസബ്.-ഫന്റെ കനതൃതസ്വതനിലള്ള ഗവണഫമന്റെബ് ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കഫപ്പെട.
അനബ് ആ ഗവണഫമന്റെബ് ഭരണപരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷഫന നനികയമോഗനിചബ് പവരതനങ്ങള്
പരനികശമോധൈനിച. മുഖദമന്ത്രനി ഭരണപരനിഷ്കമോര കേമ്മനിഷഫന്റെ ഫചയരമമോനമോയനി പവരതനിച.
നനിരവധൈനി  ഫറക്കഫമകന്റെഷന്സബ്  വന.  അനഫത  ഭരണപരനിഷമോര  കേമ്മനിഷനനില്
ചരച ഫചയഫപ്പെട്ട  പധൈമോനഫപ്പെട്ട ഒരു  വനിഷയമമോയനിരുന വനിദദമോഭദമോസ പരനിഷമോരര.
ആധുനനികേ കകേരളതനിഫന്റെ വളരചയനില് പധൈമോന പങ്കുവഹനിചതമോയനിരുന  ചരനിത്രകതമോളര
പമോധൈമോനദമുള്ള, സമഗ്രമമോയ  വനിദദമോഭദമോസ  പരനിഷ്കമോര  ബനില്.  അതബ്  ഇനര
പനിന്തുടെരുന. കകേരള നനിയമസഭയനില് വനിദദമോഭദമോസ വകുപ്പെബ് ഇനര പനിന്തുടെരുന ആ
നനിയമതനിഫന്റെ ഹൃദയതനിലര ഘടെനയനിലര  നനിനഫകേമോണബ്,  കേമോകലൈമോചനിതമമോയ ചനിലൈ
കഭദഗതനികേള് പനില്ക്കമോലൈതബ് വനനിട്ടനില്ലമോഫയനല്ല, പകക അതനിഫന്റെ അടെനിതറ ഇഉൗ
രൂപതനില്  വളരനവനനിടള്ളതമോണബ്.  ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷഫന  ഏകതമോ  ഒരു
കേമോരദതനിനുകവണനി  എകന്തമോ  ഒരമോവശദതനിനബ്  തല്ക്കമോലൈകതയബ്  തട്ടനിക്കൂടനഫവനള്ള
വദമോഖദമോനര  ചരനിത്രപരമമോയ നനികഷധൈവര  ഫതറര  അസരബനവര  അടെനിസമോനരഹനിതവമമോയ
വമോദഗതനിയമോണബ്.   അതമോണബ് പതനിപകര ഉനയനിചഫകേമോണനിരനിക്കുനതബ്. 

ശ്രസ്സീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതമോമസബ്:  1957-ല് പത്രമോധൈനിപന് ഫകേ.  സുകുമമോരഫന്റെ പസരഗര
.......(ഫഫമക്കബ് ഓഫെബ്)................ അങ്ങബ് ഓരക്കുനകണമോ ?

ശ്രസ്സീ  .    എസബ്  .    ശരമ്മ:  1957-ഫലൈ  കേമോരദമകല്ല?  അനബ്  എനനിക്കബ്  രണ്ടു
വയകസകേമോണുകേയള്ളൂ.  കവഫറഫയമോനര അക്കമോലൈഫതക്കുറനിചബ്  എനനിക്കബ്  അറനിയനില്ല.
പത്രമോധൈനിപര  സുകുമമോരഫന്റെ  പസരഗങ്ങഫളമോഫക്ക  ഞമോന്  വമോയനിചനിടണബ്.  അങ്ങബ്
ഓരക്കുനകണമോഫയനബ്  കചമോദനിചതുഫകേമോണമോണബ്  അങ്ങഫന  പറഞ്ഞെതബ്.   ഇവനിഫടെ
പസകമമോയ ഒരു കചമോദദര,  അനഫത ഗവണഫമന്റെനിഫന ഭരണഘടെനമോവനിരുദമമോയനി
പനിരനിചവനിട്ട  ഒരു  രമോഷ്ട്രസ്സീയ  കനതൃതസ്വമകല്ല  ഇന്തദയനിഫലൈ  കകേമോണഗ്രസബ്  കനതൃതസ്വര.
ഞങ്ങള്  ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മനിഷഫന  ഫകേമോണ്ടുവന.  ആധുനനികേ  കകേരളതനിഫന്റെ
നനിരമ്മനിതനിയനില്  ചരനിത്രപരമമോയ  സവനികശഷതകേഫളന്തബ്,  ഭൂതകേമോലൈഫത ബനിട്ടസ്സീഷബ്
മലൈബമോര പകദശര, ഫകേമോചനി തനിരുവനിതമോരകൂര സമനസ്വയര,  ഏകേസ്സീകൃത കകേരളര, പുതനിയ
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കകേരളര,  മമോറനിയ  സമോഹചരദര,  മമോറര,  വളരച,  പുകരമോഗതനി  ഇതനിഫനഫയല്ലമോര
സൂകമമോയനി നനിരസ്സീകനിക്കണര, അതനിനമോണബ്  ഭരണപരനിഷമോര കേമ്മസ്സീഷഫന  1957-ല്
ഫകേമോണ്ടുവനതബ്.  അതുകേഴനിഞ്ഞെബ്,  ഒരനിക്കല്കപമോലര  നനിങ്ങള്ക്കബ്  അങ്ങഫന  ഒരു
ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷഫന  ഫകേമോണ്ടുവകരണനി  വനനിട്ടനില്ല.  നനിങ്ങള്  അങ്ങഫന
ആകലൈമോചനിചനിടമനില്ല. 1996-ല് സഖമോവബ് നമോയനമോരുഫടെ കനതൃതസ്വതനിലള്ള ഇടെതുപക
ജേനമോധൈനിപതദമുനണനി  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  കേമോലൈതബ്  മുഖദമന്ത്രനിയമോയ  നമോയനമോര
ഫചയരമമോനമോയനി  ഭരണ  പരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷന്  വസ്സീണ്ടുര  വന.  1994-ല്  നമ്മളനില്
പലൈരുര  ഇഉൗ  നനിയമസഭയനിലണമോയനിരുനകല്ലമോ.  ബഹുമമോനദരമോയ  ആ  അരഗങ്ങള്
ഓരക്കുനണമോകുര  ഫവളുപ്പെമോന്കേമോലൈരവഫര  ഇഉൗ  നനിയമസഭയനിലൈനിരുന ചരച  ഫചയ.
1994-ഫലൈ ഭരണഘടെനമോ കഭദഗതനി അനുസരനിചബ് പഞമോയതബ് രമോജേബ് ആക്ടബ് പമോസമോക്കനി.
ഞമോന് അതനിഫന്റെ ഫസലൈക്ടബ് കേമ്മനിറനിയനിലണമോയനിരുന ആളമോണബ്.  ഇന്തദയഫടെ വനിവനിധൈ
പകദശങ്ങളനില് സഞരനിച.   പുറത്തുനനിനബ് പകതദകേനിഫചമോനര പഠനിക്കമോനുണമോയനിരുനനില്ല.
എല്ലമോര ഇവനിഫടെനനിനതഫനയമോണബ് പഠനികക്കണനിവനതബ്.  പഞമോയതബ് രമോജേബ് ആക്ടബ്
അനുസരനിചള്ള നനിയമര പമോസമോയനി.  അതനിഫന്റെ പകയമോഗഫതസരബനനിചബ് പശ്നമുണമോയനിരുന.
അകപ്പെമോഴമോണബ്  1996-ഫലൈ  എല്.ഡനി.എഫെബ്.  ഗവണഫമന്റെബ്  വനതബ്.  അധൈനികേമോരവര
സമ്പത്തുര ജേനങ്ങളനികലൈക്കബ്  എനള്ള ആശയതനിഫന്റെ അടെനിസമോനതനില്  എട്ടമോര
പദതനി, ജേനകേസ്സീയ പദതനി എനള്ള ആശയര വചതബ്. 

2.00 PM]

ഇതരഫമമോരു ആശയര മുകനമോടവചബ് അതനിഫന്റെ പകയമോഗതനികലൈക്കബ് കപമോകുന
സന്ദരഭതനില് ശ്രസ്സീ.  വനി.  റനി.  ബല്റമോര പറഞ്ഞെതുകപമോഫലൈ  1997-ല് ഭരണപരനിഷ്കമോര
കേമ്മസ്സീഷഫന നനിയമനിച.  അങ്ങഫന നനിയമനിച ഭരണ പരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷന് റനികപ്പെമോരട്ടനിഫന്റെ
ഫറക്കഫമകന്റെഷന്സനിഫന്റെ  ഭമോഗമമോണബ്  കലൈമോക്കല്  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന്  ഫഫടബക്യൂണല്.
ഞങ്ങള്  അനബ്  നനിയമസഭയനില്  ഉറക്കമനിളചനിരുനബ്  ബനില്ലനിഫനക്കുറനിചബ്  ചരച
ഫചയകപ്പെമോള്  കലൈമോക്കല്  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന്  ഫഫടബക്യൂണല്  ഞങ്ങളുഫടെ  ആരുഫടെയര
തലൈയനില് വനനില്ലകല്ലമോ;  ഒരനിക്കലര വനനിരുനനില്ല.  അതുകപമോഫലൈ കകേമോടെതനി സസ്വഭമോവകതമോടു
കൂടെനിയ  കലൈമോക്കല്  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന്  ഓരബുഡ്സ്മമോന്  അനബ്  ഭരണപരനിഷ്കമോര
കേമ്മസ്സീഷന് ഫറക്കഫമന്റെബ് ഫചയതമോണബ്.  അതനില് ബരഗമോളനില് നനിനള്ള പശസ്തനമോയ
കഡമോ.  ഫസന്-ഫന്റെ സരഭമോവന വളഫര  വനിലൈഫപ്പെട്ടതമോയനിരുന.  ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷന്
റനികപ്പെമോരട്ടബ്  പരനികശമോധൈന  എനപറയനതബ്  ബഹുമമോനദനമോയ  പതനിപകകനതമോവബ്
പറഞ്ഞെതുകപമോഫലൈ  അലൈമമോരനിക്കകേതബ്  ഫപമോടെനിതട്ടമോന്  കവണനിമമോത്രര  എടുത്തുകനമോക്കുന
ഒനല്ല.  അതനിഫന്റെ  പരനികശമോധൈനയഫടെ  അടെനിസമോനതനില്  കലൈമോക്കല്  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന്
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ഫഫടബക്യൂണല് രൂപസ്സീകേരനിച,  കലൈമോക്കല് അഡനിനനികസ്ട്രേഷന് ഓരബുഡ്സ്മമോന് രൂപസ്സീകേരനിച.
കകേരളഫത നവസ്സീകേരനിക്കുനതനില് അധൈനികേമോരവര സമ്പത്തുര ജേനങ്ങളനികലൈക്കബ് എനള്ള
ആശയര  സമോകമോത്കേരനിക്കഫപ്പെടുനതനിനമോയനി  പമോകയമോഗനികേമമോയനി  അഭനിമുഖസ്സീകേരനികക്കണനി
വന  പചയമോയ  സതദങ്ങഫള  ചരച  ഫചയബ്  പരനിഹമോരര  കേമോണുനതനിനുകവണനി
രമോഷ്ട്രസ്സീയവര  ഭരണപരവമമോയ  ഇടെഫപടെല്  എല്ലമോക്കമോലൈത്തുര  ഇടെതുപക രമോഷ്ട്രസ്സീയര
സസ്വസ്സീകേരനിചനിടണബ്.  അതബ്  ഇടെതുപക രമോഷ്ട്രസ്സീയതനിഫന്റെ മുഖമുദ്രയമോണബ്.  ഇകപ്പെമോള് ഇ-
ഫെയലൈനിരഗബ് സനിസര നനിലൈവനില്വന.   ഇന്ഫെരകമഷന് ഫടെകകമോളജേനി അകല്ല നമ്മഫള
നയനിക്കുനതബ്;  ആധുനനികേ കലൈമോകേതബ് ശമോസ്ത്ര  സമോകങ്കതനികേ രരഗങ്ങളനില് മഹതമോയ
കനട്ടങ്ങള് ഫഫകേവരനിചഫകേമോണബ് മുകനമോടകപമോകുന ഇനഫത മമോറനിയ സമോഹചരദമുണബ്.
1957-ഫലൈ സമോഹചരദമല്ല ഇനള്ളതബ്. 1967-ഫലൈകയമോ, 1970-കലൈകയമോ, 1977-കലൈകയമോ,
1980-കലൈകയമോ  സമോഹചരദമല്ല  ഇനള്ളതബ്.  ഇനഫത  മമോറനിയ  കലൈമോകേര,  വലൈനിയ
പമോധൈമോനദമുള്ള,  ശമോസ്ത്രതനിനബ്  മുന്തനിയ പരനിഗണനയള്ള,  പരസ്സീകണ  നനിരസ്സീകണങ്ങളുഫടെ
സകങ്കതമമോയനി കലൈമോകേര വനികേസനിചഫകേമോണനിരനിക്കുന സന്ദരഭതനില്  മമോറതനിഫന്റെ.......
ഇറനികഗഷന് ഫസക്രട്ടറനിയഫടെ ഓഫെസ്സീസനില്നനിനര ഒരു ഫെയല് ഒപ്പെനിട്ടബ് ഫതമോട്ടടുത്തുള്ള
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  ഫസക്രട്ടറനിയഫടെ ഓഫെസ്സീസനിഫലൈതമോന് മൂനമമോസര വഫര എടുക്കുമമോയനിരുന.
ഒരു  മുറനിയഫടെ  വദതദമോസര  മമോത്രകമയള്ളൂ.  മൂനമമോസര  കേഴനിയകമ്പമോഴമോണബ്  ഫെയല്
വരുനതബ്.  ആ സനിസര മമോറനി.  ഇകപ്പെമോള് ഒനബ് പസബ് ഫചയമോല് മതനി,  ഫെയല് അവനിഫടെഫയത്തുര.
അത്രമമോത്രകമയള്ളൂ.  ആ  വളരചമോമമോറമുണമോയനിടര  ആ  കനട്ടര  അരഹതഫപ്പെട്ട
ജേനങ്ങള്ക്കബ്  അനുഭവകവദദമമോകേമോന്  കേഴനിയതക്കവനിധൈതനില്  പങ്കുവഹനിക്കുനനില്ല
എന പരനിമനിതനിയര കപമോരമോയ്മകേളുമുണബ്. ഇഫതല്ലമോര പരനികശമോധൈനിക്കഫപ്പെടെകണ? മമോറനിയ
കലൈമോകേര വളരുകേയര വനികേസനിക്കുകേയര ഫചയ്യുന കലൈമോകേതനിഫന്റെ മമോറവര വളരചയര
വനികേസനവര  കേണക്കനിഫലൈടുത്തുഫകേമോണബ്  മുകനമോടകപമോകുകമ്പമോള്  ഇടെതുപക  ജേനമോധൈനിപതദ
പസമോനര  കേഴനിഞ്ഞെ  നനിയമസഭമോ  ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പെനില്  ജേനമോധൈനിപതദ  കകേമോടെതനിയഫടെ
മുമ്പനില്  ആധുനനികേ  കകേരളതനിഫന്റെ  നനിരമ്മനിതനിയനില്  ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷന്
എനള്ള  ആശയര  മുകമ്പമോടവചനിരുന.  ആ  മമോനനിഫഫെകസമോ  അടെനിസമോനമമോക്കനി
ഫകേമോണ്ടുള്ള പചയമോയ സതദങ്ങളുഫടെ  തനിരനിചറനിവമോണബ്  ഈ ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷന്.
ഈ കേമ്മസ്സീഷനബ്  കകേരളതനിഫലൈ ജേനമോധൈനിപതദ കകേമോടെതനി മമോന്കഡറബ് നല്കേനിയനിടണബ്.
പശ്നങ്ങഫള  വദകനിപരമമോയനി  അടെരതനി  അതനിഫന്റെയടെനിസമോനതനില്  കേമോരദങ്ങള്
വനിശകേലൈനര  ഫചയബ്  ഈ  കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ  സദുകദ്ദേശദഫത  രമോഷ്ട്രസ്സീയ  ദുരുകദ്ദേശദമമോക്കനി
തസ്സീരക്കമോനുള്ള   പതനിപകതനിഫന്റെ   നടെപടെനി  വനിലൈകപ്പെമോകേനില്ല  എനകേമോരദര  ഞമോന്
ഈയവസരതനില്  വദകമമോക്കുകേയമോണബ്.  എന്തനിനമോണബ്  അങ്ങഫന  കേമോണുനതബ്?
മഹമോനമോയ  ഫലൈനനിന്  പറയനതബ്   കലൈമോകേതബ്  തനനിക്കബ്  ലൈഭനിക്കമോവനതനില്  വചബ്
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ഏറവര  വലൈനിയ  പദവനി  ഏഫതനബ്  കചമോദനിചമോല്  ഒരു  കേമ്മക്യൂണനിസബ്  ആകുകേ
എനതമോയനിരനിക്കുര തഫന്റെ മറപടെനി എനമോണബ്. അതമോണബ് കേമ്മക്യൂണനിസകേമോര.  അതുകേഴനികഞ്ഞെ
മുഖദമന്ത്രനിയള്ളൂ,  മന്ത്രനിമമോരുള്ളൂ,  പതനിപകകനതമോവള്ളൂ,  എര.എല്.എ.-മമോരുള്ളൂ.  ഒരു
കേമ്മക്യൂണനിസബ് എനള്ള നനിലൈയനില് ഈ രമോജേദതനിഫന്റെ കപമോരമോട്ട ചരനിത്രതനില് കദശസ്സീയ
പസമോനതനിലര സസ്വമോതന്ത്രദ പസമോനതനിലര ഉതരവമോദ പകകമോഭ സമരതനിലര
രമോജേദതനിഫന്റെ  മുകനറതനിഫന്റെ  ധൈമോരയനിലര  ഫതമോഴനിലൈമോളനി  കേരഷകേ  ബഹുജേന
പസമോനങ്ങഫള  സരഘടെനിപ്പെനിചബ്  മുകമ്പമോടകപമോകുനതനില്  ഏഴബ്  പതനിറമോണനിലൈധൈനികേര
കേമോലൈര നനിരവ്വഹനിച തദമോഗസുരഭനിലൈമമോയ ഒരു വനിപവ ജേസ്സീവനിതതനിഫന്റെ വദകനിതസ്വമമോയ
മഹമോനമോയ ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫന ആകകപനിക്കമോകനമോ  അധൈനികകപനിക്കമോകനമോ
മുതനിരുനതബ്  ചരനിത്രകതമോടെബ്  ഫചയ്യുന അനസ്സീതനിയമോയനിരനിക്കുര.   അതുഫകേമോണബ്   ഈ
ബനില്ലനിലൂഫടെ കകേരള സമൂഹതനിനബ് ഇടെതുപക ജേനമോധൈനിപതദപസമോനര ഭരണപരനിഷ്കമോരതനിലൂഫടെ
നല്കേമോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  മമോനവനികേതയ്ക്കുര  സദുകദ്ദേശദതനിനുര  വളരചയ്ക്കുര  തടെസര
നനില്ക്കുന വനിധൈതനിലള്ള ഫതറമോയ രൂപതനിലള്ള വമോദഗതനികേള്  ഉനയനിക്കരുതബ്.
അതബ് തനികേചര ചരനിത്രകതമോടെബ് ഫചയ്യുന ഫതറമോയനിരനിക്കുര. 

ഫപമോതുമരമോമത്തുര രജേനികസ്ട്രേഷനുര വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    ജേനി  .    സുധൈമോകേരന്):  സര,
പതനിപകതനിഫലൈ  പലൈ  പധൈമോനഫപ്പെട്ടയമോളുകേളുര  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദനു
കവണനി  വമോദനിക്കുനതമോയനി  കേമോണുനവരക്കബ്  കതമോനര.  നമുക്കബ്  കതമോനകേയനില്ല.
കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണഫമന്റെബ് ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫനതനിഫരയര അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ
മകേഫനതനിഫരയര  എത്ര  അടെനിസമോനരഹനിതമമോയ  വനിജേനിലൈന്സബ്  കകേസ്സുകേളമോഫണടുതതബ്;
അകപ്പെമോള് സകന്തമോഷമോശ്രുക്കളമോകണമോ മുതലൈക്കണസ്സീരമോകണമോ ഇവനിഫടെ ഒഴുക്കനിയനിടള്ളതബ്?

ശ്രസ്സീ  .    എസബ്  .    ശരമ്മ:  സര,  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  കേമോലൈഫതടുത
നടെപടെനികേഫളഫന്തല്ലമോമമോഫണനബ്  ഈ  സഭ  കേണതമോണബ്.  കകേമോടെതനി  പരനികശമോധൈനിചതമോണബ്.
നനിയമസഭമോ കേമ്മനിറനി  തഫന പരനികശമോധൈനയബ്  വനികധൈയമമോക്കനിയതമോണബ്.  ഒരു കേമോരദര
ഉറപ്പെമോയനി,  ഉനയനിക്കഫപ്പെട്ടനിരുന കേമോരദര  അടെനിസമോനപരമമോയനി ഫതറമോയനിരുനഫവനള്ളതബ്
സമോപനിക്കഫപ്പെടുകേയണമോയനി.  പനിനസ്സീടെതബ്  ഫപമോസസ്സീഡബ്  ഫചയമോന് അനഫത ഗവണഫമന്റെനിനു
കപമോലര  കേഴനിഞ്ഞെനില്ല.  ഉനയനിക്കഫപ്പെട്ടനിടള്ള  ആകകപഫത  അടെനിസമോനമമോക്കനി
സസ്വസ്സീകേരനിചവനനിരുനതനില് കകേമോടെതനി ഇടെഫപട്ടതുര പനിനസ്സീടെതബ്  ഫപമോസസ്സീഡബ് ഫചയമോന്
അനഫത  ഗവണഫമന്റെനിനബ്  കേഴനിയമോഫത  കപമോയതനിഫന്റെയര  അടെനിസമോനതനില്
കനമോക്കുകമ്പമോള് ആ ഗവണഫമന്റെബ് സസ്വസ്സീകേരനിച നടെപടെനി ഫതറമോയനിരുനഫവനബ് കബമോദദര
വരുര. ഞമോന് കൂടുതല് സരഭമോഷണതനിനബ് മുതനിരുനനില്ല.  ഭരണ പരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷന്
എനതബ്   പുതനിയ ആശയമല്ല.  അതനിനബ് ആധുനനികേ കകേരളതനിഫന്റെ ചരനിത്രകതമോളര
പഴക്കമുണബ്. അതമോണബ് ഓകരമോ ഘട്ടതനിലര വരുന മമോറങ്ങള്. എല്.ഡനി.എഫെബ്. പഠന
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കകേമോണഗ്രസനിലൂഫടെ  ചരചനടെതനി  ഉയരനവന  അഭനിപമോയങ്ങഫള  സസ്വമോരശസ്സീകേരനിചബ്
വദതദസ്ത  തലൈങ്ങളനില്  സസ്വസ്സീകേരനികക്കണ  ഭരണപരമമോയ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്ക്കബ്  ഒരു
മമോന്കഡറബ്  ലൈഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  അരഗസ്സീകേരനിചനിടള്ള  ഒരു  വസ്സീകണമമോണബ്.  ആ
വസ്സീകണര കകേരളതനിഫലൈ ജേനമോധൈനിപതദ കകേമോടെതനി അരഗസ്സീകേരനിചകേഴനിഞ്ഞു. ജേനങ്ങള്
അരഗസ്സീകേരനിചകേഴനിഞ്ഞെമോലര  അരഗസ്സീകേരനിക്കമോതവര,  കേണറനിഞ്ഞെനിട്ടബ്  മനസനിലൈമോക്കമോതവര
ഫകേമോണറനിയന  അവസയനികലൈക്കബ്  മമോറന  സനിതനി  വനകചരുകേയമോണബ്.  അതുഫകേമോണബ്
നഫമ്മ  സരബനനിചനിടെകതമോളര  ഇതബ്  സദുകദ്ദേശദകതമോടുകൂടെനികേണബ്  ഈ  നമോടെനിഫന്റെ
വളരചയ്ക്കുര ഭൂതകേമോലൈതബ്  ഇതുകപമോഫലൈ കേമ്മസ്സീഷനുകേള് രൂപസ്സീകേരനിക്കഫപ്പെട്ട സന്ദരഭതനില്
നല്കേനിയ  സരഭമോവനകേളുര  മമോറങ്ങളുര  കേണക്കനിഫലൈടുത്തുഫകേമോണബ്  ഈ  ബനില്
ഏകേകേണ്ഠമമോയനി  പമോസമോക്കനിഫക്കമോടുക്കുനതനിനബ്  പതനിപകവരകൂടെനി  സഹകേരനിക്കണഫമനബ്
അഭദരത്ഥനിചഫകേമോണബ് ഞമോന് എഫന്റെ വമോക്കുകേള് നനിരത്തുന. 

ശ്രസ്സീ  .   ഫകേ  .   സനി  .   കജേമോസഫെബ്: സര, ശ്രസ്സീ. വനി.റനി. ബല്റമോര അവതരനിപ്പെനിച 1 (എ)
കഭദഗതനിഫയ  ഞമോന്  അനുകൂലൈനിക്കുന.  ശ്രസ്സീ.  എസബ്.  ശരമ്മ  വളഫര  സഉൗമദനമോയ
ഭരണകേകനി  എര.എല്.എ.-യമോണബ്.  അകദ്ദേഹര  ഇവനിഫടെ  കേഥയറനിയമോഫത  ആട്ടര
കേമോണുകേയമോയനിരുന.  സരസമോന  ഗവണഫമന്റെബ്  ഒരു  ഭരണ  പരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷന്
രൂപസ്സീകേരനിക്കുനതനിഫന സരബനനിചബ്  ബനില് അവതരനിപ്പെനിച ശ്രസ്സീ. എ. ഫകേ. ബമോലൈന്
ഒനര  പറഞ്ഞെനില്ല. അങ്ങഫനഫയമോരു തസ്സീരുമമോനര കേദമോബനിനറബ് എടുതനിട്ടനില്ല എനമോണബ്
ശ്രസ്സീ. എ.ഫകേ. ബമോലൈന് പറഞ്ഞെതബ്. ഒരു എര.എല്.എ. അതനിഫന്റെ ഫചയരമമോനമോകുനതബ്
അകയമോഗദതയണമോകേമോതനിരനിക്കുനതനിനുള്ള ബനില് മമോത്രമമോണനിതബ്.  ശ്രസ്സീ. എസബ്. ശരമ്മ
ഒനര  രണ്ടുര  മൂനര  കേമ്മസ്സീഷനുകേഫള  ചൂണനിക്കമോണനിചഫകേമോണബ്  വലൈനിയ  മമോറങ്ങളുഫടെ
മുകനമോടെനിയമോയനി കേമ്മസ്സീഷന് വരമോന് കപമോകുന എനമോണബ്. ഭരണ പരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷന്
രൂപസ്സീകേരനിക്കമോന്  തസ്സീരുമമോനനിചനിടകണമോഫയനബ്  ശ്രസ്സീ.  എ.  ഫകേ.  ബമോലൈന് പറയണര.
തസ്സീരുമമോനനിചനിട്ടനില്ല.  തസ്സീരുമമോനനിക്കമോതതുഫകേമോണമോണബ് ധൈനകേമോരദ ഫമകമ്മമോറമോണതനില്
തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടനില്ല എനബ്  അങ്ങബ് പറഞ്ഞെതബ്.  

ഗതമോഗത വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ശശസ്സീന്ദ്രന്):  സര,  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.
അചതമോനന്ദഫന അദദകനമോക്കനി  ഒരു ഭരണപരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷഫന ഉണമോക്കുഫമനബ്
ആഫരങ്കനിലര ഇവനിഫടെ പറഞ്ഞെനിടകണമോ; നനിങ്ങള് എന്തുഫകേമോണമോണബ് ആ കപരുപറഞ്ഞെബ്
ഇവനിഫടെ ചരച  നടെതനിയതബ്?

ശ്രസ്സീ  .   ഫകേ  .   സനി  .   കജേമോസഫെബ്: സര, ആരുര  പറകയണ ശ്രസ്സീ. എ. ഫകേ. ശശസ്സീന്ദ്രന്.
നമുഫക്കല്ലമോവരക്കുര  അറനിയമോമകല്ലമോ;  യമോഥമോരത്ഥദങ്ങള്  മൂടെനിവയരുതബ്.  ഇവനിഫടെ
ഇരനിക്കുന  141  എര.എല്.എ.-മമോരക്കുര  ജേനങ്ങള്ക്കുമറനിയമോര  ഈ  ബനില്ലനിഫന്റെ
ഉകദ്ദേശദഫമന്തമോണബ്  എനബ്.  ഈ  ബനില്ലനിഫന്റെ  ഉകദ്ദേശദര  രമോഷ്ട്രസ്സീയമമോയ  ഒരു
അകക്കമോമകഡഷന്  അകല്ല;  ഇതമോരുര  പറഞ്ഞെനിഫല്ലങ്കനിലര  മനസനിലൈമോകുമകല്ലമോ.
ശ്രസ്സീ.  എസബ്.  ശരമ്മ  പറഞ്ഞെതുകപമോഫലൈ ഒരു നമോലൈമോര  ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷഫനക്കുറനിചബ്
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തസ്സീരുമമോനഫമമോനര  എടുതനിട്ടനില്ല.  ശ്രസ്സീ.  എസബ്.  ശരമ്മ  ഫതറനിദരനിക്കരുതബ്.  ഇവനിഫടെ
ബനില്ലനിഫന്റെ  പരപ്പെസബ്  ലൈനിമനിറഡമോണബ്.  ഒരു  കേമ്മസ്സീഷനുണമോയമോല്  ഒരു  എര.എല്.എ.
അതനിഫന്റെ ഫചയരമമോനമോകുനതബ് അകയമോഗദതയമോകേമോന് പമോടെനില്ല.  ഞമോന് കചമോദനിക്കഫട്ട,
ഒനമോമഫതയര  മൂനമോമഫതയര  കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ  ഫചയരമമോന്മമോര  ആരമോയനിരുന;
അനഫത മുഖദമന്ത്രനിമമോരമോയ ഇ.എര.  ശങ്കരന് നമ്പൂതനിരനിപ്പെമോടുര ഇ.  ഫകേ.  നമോയനമോരുമമോയനിരുന.
ഇകപ്പെമോഴഫത  മുഖദമന്ത്രനി  കമമോശക്കമോരനമോകണമോ;  ഭരണ  പരനിഷമോര  കേമ്മസ്സീഷന്
ഫചയരമമോന്  അകദ്ദേഹര  ആയമോല്  കപമോകര;  ഇവനിടെഫത  കേസ്സീഴ്വഴക്കര  അതകല്ല;
അകദ്ദേഹമമോണബ്  ഫചയരമമോനമോകുനഫതങ്കനില്  ഈ  ബനില്ലനിഫന്റെ  ആവശദമുണമോകുനനില്ല.
നനിങ്ങള്  പറയമോഫത  പറയനതബ്  ഇഉൗ  ബനില്   നനിങ്ങള്ക്കുള്ള ഒരു ഫപമോളനിറനിക്കല്
അകക്കമോമകഡഷനുകവണനിയമോഫണനമോണബ്. കേഴനിഞ്ഞെ കേമോലൈങ്ങളനില്  സമമോനമമോയനിടള്ള
ഈ  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമോഫഴമോഫക്ക  സനി.പനി.ഫഎ.(എര)  എര.എല്.എ.മമോര,
സനി.പനി.ഐ.(എര.)  കനതമോക്കന്മേമോര,  പനി.  കേരുണമോകേരന്  എര.എല്.എ.  ഉള്ഫപ്പെഫടെ
നടെതനിയ  പസരഗങ്ങളുഫടെ  പകേരപ്പെബ്  എഫന്റെ  കേയനിലണബ്.  എന്തമോണബ്  പറഞ്ഞെതബ്;
"രമോഷ്ട്രസ്സീയ  അഴനിമതനിയഫടെ  മുഖമുദ്രയമോണബ്  ഈ  ബനില്.”ആ  വമോദമമോണബ്  ഞമോന്
ആവരതനിക്കുനതബ്.  ഈ  ബനില്  രമോഷ്ട്രസ്സീയമമോയ  അഴനിമതനിക്കമോരുഫടെ  മുദ്രയമോണബ്.
ഇതനില്  ധൈമോരമ്മനികേതയനില്ല.  ഈ  ബനില്  ഈയവസരതനിഫലൈങ്കനിലര  ദയവമോയനി
പനിന്വലൈനിക്കമോകനമോ  അഫല്ലങ്കനില്  ഞങ്ങളുഫടെ  അഫമന്റെബ്ഫമന്റെബ്  സസ്വസ്സീകേരനിചഫകേമോണബ്
സരക്കുകലൈറബ് ഫചയമോകനമോ തയമോറമോകേണര. 

ശ്രസ്സീ  .    എര  .    സസ്വരമോജേബ്  : ഇവനിഫടെ വളഫര പധൈമോനഫപ്പെട്ട ഒരു ബനില്ലനിഫന്റെ കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിചഫകേമോണബ്  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  അരഗര  സരസമോരനിക്കുകേയമോണബ്.  പഫക
അകദ്ദേഹകതമോഫടെമോപ്പെമുള്ള ആരുര ഇവനിഫടെ കേമോണുനനില്ല. പകതദകേനിചബ് പുതനിയ തലൈമുറയനിഫലൈ
ഊരജസസ്വലൈരമോയനി  പവരതനിക്കുന  ഫചറപ്പെക്കമോര.  അങ്ങബ്  സരസമോരനിക്കുനതബ്
കകേള്ക്കമോന് ഇഷ്ടമനില്ലമോതതുഫകേമോകണമോ;  അങ്ങബ് പറയന കേമോരദങ്ങകളമോടെബ് കയമോജേനിപ്പെനില്ലമോതതു
ഫകേമോകണമോ അവര കബമോധൈപൂരവ്വര വനിടനനിനതമോകണമോ എനറനിയമോന് കചമോദനിക്കുനതമോണബ്.

ശ്രസ്സീ  .    എ  .    എന്  .    ഷരസസ്സീര  : ഇവനിഫടെ ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫനതനിഫര
രൂകമമോയ ഭമോഷയനില് വനിമരശനങ്ങള്  നടെതനി.  ഞങ്ങഫളല്ലമോര സഹനിഷ്ണുതകയമോഫടെ
കകേടനനിന.  ഞങ്ങള്  പറയന  മറപടെനി  കകേള്ക്കമോനമോയനി  അങ്ങയഫടെ  ഭമോഗത്തുള്ള
യവനനിരയഫടെ മനസബ് ബഹുമമോനദനമോയ പതനിപക കനതമോവബ് പമോകേഫപ്പെടുതനിഫയടുക്കണര.
സഹനിഷ്ണുത  പുതുതലൈമുറഫയ  പഠനിപ്പെനിക്കമോന്  അങ്ങുര  അങ്ങയഫടെ  പമോരട്ടനിയര
തയമോറമോകേണഫമനള്ളതമോണബ്.   

ശ്രസ്സീ  .    ഫകേ  .    സനി  .    കജേമോസഫെബ്  : ആ  സഹനിഷ്ണുത  അകങ്ങമോട്ടബ്  പറഞ്ഞെമോല്  മതനി.
പതനിമൂനമോര കകേരള നനിയമസഭയനിഫലൈ പലൈ ചരചകേളനിലര  മുഖദമന്ത്രനി ഉതരര പറയമോന്
എഴുകനറകപ്പെമോള്  അതബ്  കകേള്ക്കമോഫത ഇറങ്ങനികപ്പെമോയവരമോണബ്  അവനിടെനിരനിക്കുന പലൈരുര.
ചരചയനില്  പഫങ്കടുക്കുകേയര  മുഖദമന്ത്രനി  എഴുകനല്ക്കുകമ്പമോള്  ഇറങ്ങനികപ്പെമോകുകേയമമോയനിരുന.
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എന്തമോയനിരുന നടെനഫതനബ്  ശ്രസ്സീ.  മമോതദ്യു ടെനി.  കതമോമസനികനമോടെബ് കചമോദനിക്കണര.  ഇതബ്
വനിപവകേരമമോയ  നനിയമമമോഫണനബ്  ഇവനിഫടെ  പറഞ്ഞു.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമന്ത്രനി
പറഞ്ഞെ ഒരു കേമോരദര ഞമോന് ആവരതനിക്കുകേയമോണബ്, ഇന്തദയനിഫലൈ നനിയമസഭകേളനില്
ഉണമോയ വലൈനിയ  നനിയമ  നനിരമ്മമോണമമോയനിരുന  1957-ഫലൈ ഗവണഫമന്റെബ്  അവതരനിപ്പെനിച,
കലൈമോകേതബ് ആദദമമോയനി ബമോലൈറനിലൂഫടെ ഭരണതനില് വന കേമ്മക്യൂണനിസബ് ഗവണഫമന്റെബ്
ഫകേമോണ്ടുവന ആദദനനിയമര ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമഫമനബ് നനിങ്ങള് ഫകേമോട്ടനികഘമോഷനിക്കുന.  

ശ്രസ്സീ  .    എര  .    സസ്വരമോജേബ്  : സര,  കപമോയനിന്റെബ്  ഓഫെബ്  ഓരഡര.  അങ്ങബ്  ഇവനിഫടെ
പരമോമരശനിച, കലൈമോകേതനില് ആദദമമോയനി ബമോലൈറബ് കപപ്പെറനിലൂഫടെ അധൈനികേമോരതനില് വന
ഗവണഫമന്റെമോണബ് കകേരളതനികലൈഫതനബ്. അതബ് വസ്തുതമോപരമമോയനി ഫതറമോണബ്.  1953-ല്
ഗയമോനയനിലൈമോണബ് കലൈമോകേതനില് ആദദമമോയനി ബമോലൈറബ് കപപ്പെറനിലൂഫടെ ഒരു ഗവണഫമന്റെബ്
അധൈനികേമോരതനില് വനതബ്.  അതനിനുമുമ്പബ് 1948-ല് സമോന് മമോറനികനമോ എന രമോജേദത്തുര
അധൈനികേമോരതനില് വനനിടണബ്.  അതബ്  Partito Socialista Sammarinese  എന ഒരു
സഖദകേകനികൂടെനി  കചരനതമോയതുഫകേമോണബ്  കേമ്മക്യൂണനിസബ്  പമോരട്ടനി  തനനിചവനഫവനബ്
പറയമോറനില്ല.  പഫക ഗയമോനയനിലൈമോണബ്  കലൈമോകേതനില് ആദദമമോയനി  ബമോലൈറബ്  കപപ്പെറനിലൂഫടെ
അധൈനികേമോരതനില് വനനിടള്ളതബ്.  അങ്ങബ് പറഞ്ഞെതബ് ഫതറമോണബ്.  

ശ്രസ്സീ  .    ഫകേ  .    സനി  .    കജേമോസഫെബ്  : എഫന്റെ അറനിവനില്ലമോയ്മഫകേമോണബ് പറഞ്ഞെതബ് സദയര
കമനിക്കണര.  2016-ഫലൈ  പനിണറമോയനി  വനിജേയന്  ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ  ഒനമോമഫത
നനിയമമമോയനി മമോറനിയതബ് ഈ അഴനിമതനിയഫടെ കേറ പുരണ രമോഷ്ട്രസ്സീയ നനിയമമമോണബ്.  ഈ
നനിയമതനിനബ്  ഇത്ര  അതദമോവശദര  എന്തമോയനിരുന;  സരസമോന  ഗവണഫമന്റെബ്
ഇതുസരബനനിചബ് തസ്സീരുമമോനഫമടുതകപ്പെമോള്  ഇതബ് നനിയമമമോക്കമോമമോയനിരുന.  ഇതനിഫന്റെ
പനിനനിലള്ള എല്ലമോ കേഥകേളുര  നമുക്കബ്  അറനിയമോവനതകല്ല;  രമോഷ്ട്രസ്സീയമമോയ ചരചകേള്,
പനി.ബനി.  ചരചകേള്,  സനി.സനി.യനിഫലൈ  ചരചകേള്  തുടെങ്ങനിയവഫയല്ലമോര  കേഴനിഞ്ഞെബ്
ശ്രസ്സീ.  അചതമോനന്ദനബ് ഒരു അകക്കമോമകഡഷനുകവണനിയമോണബ്  ഈ നനിയമര ഫകേമോണ്ടുവനതബ്,
ഈ  ഗവണഫമന്റെനിനുകമലള്ള  വലൈനിഫയമോരു  കേരനിനനിഴലൈമോണബ്.  ഈ  ഗവണഫമന്റെനിനബ്
തുടെക്കര  പമോളനികപ്പെമോകുനനികല്ലഫയനബ്  നനിങ്ങള്  ആകലൈമോചനിക്കണര.  മുഖദമന്ത്രനിക്കബ്
ഫസക്രട്ടറനിയര മമോധൈദമ ഉപകദഷ്ടമോവമോയനി ശ്രസ്സീ.  കജേമോണ ബനിട്ടമോസുര ലൈസ്സീഗല് അലഡസ്വസറര
ശമോസ്ത്രസമോകങ്കതനികേ ഉപകദഷ്ടമോവമുണബ്.  ഗവണഫമന്റെനിനബ് പനി.ആര.ഡനി.യര ഐ.  ആന്റെബ്
പനി.ആര.ഡനി.  ഫസക്രട്ടറനിയമുണബ്.  ഗവണഫമന്റെനിഫന ഉപകദശനിക്കമോനമോയനി ഭരണഘടെനമോപരമമോയനി
എ.ജേനി.യര ലൈമോ ഫസക്രട്ടറനിയമുണബ്.  സയന്സബ് ആന്റെബ് ഫടെകകമോളജേനി കേമ്മനിറനിയര അതനിനബ്
ഫചയരമമോനുമുണബ്. അതനിനുപുറഫമ ഇങ്ങഫനയള്ള അധൈനികേ തസ്തനികേകേള് ഉണമോക്കനിയതബ്
എന്തനിനുകവണനിയമോണബ്?  നനിങ്ങള്  തുടെക്കര  മുതല്  രമോഷ്ട്രസ്സീയ  അകക്കമോമകഡഷഫന്റെ
പമോതയനികലൈയബ്  കപമോകുകേയമോണബ്.  ഒരു  എര.എല്.എ.-ഫയ  അദദകനമോകക്കണ
ആവശദമുകണമോഫയനമോണബ് എനനിക്കബ് കചമോദനിക്കമോനുള്ളതബ്. മുഖദമന്ത്രനിയമോണബ് ഫചയരമമോഫനങ്കനില്
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ബനില്ലനിഫന്റെ ആവശദമനില്ലകല്ലമോ;   ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദനബ്   എന്തബ്
കകേമോണടനിബക്യൂട്ടബ്  ഫചയമോന്  സമോധൈനിക്കുര;  ശ്രസ്സീ.  എസബ്.  ശരമ്മ  പറഞ്ഞെതുകപമോലള്ള
പുതനിയ കേമോഴ്ചപ്പെമോടുര ഐ.ടെനി. രരഗഫത വനിപവകേരമമോയ മമോറങ്ങളുഫമമോഫക്ക ഉള്ഫക്കമോള്ളമോനുള്ള
കശഷനി ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദനബ് ഉണമോകുകമമോ?  പുതനിയ മമോറങ്ങള്
പതനിഫെലൈനിപ്പെനിക്കുന  ഒരു  കേമ്മസ്സീഷനമോണബ്  നനിങ്ങള്  ആഗ്രഹനിക്കുനഫതങ്കനില്
ശ്രസ്സീ. എര. സസ്വരമോജേനിഫനകപ്പെമോലള്ള ഫചറപ്പെക്കമോര  വരഫട്ട.

വദവസമോയവര കസമോരട്സുര വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജേയരമോജേന്  ): ശ്രസ്സീ. എര.
സസ്വരമോജേബ്  ഇതനില് അരഗമമോകേണഫമങ്കനിലര ഈ കഭദഗതനി പമോസമോക്കണര.  

ശ്രസ്സീ  .    ഫകേ  .    സനി  .    കജേമോസഫെബ്  :  ഈ ബനില് അധൈമോരമ്മനികേമമോഫണനമോണബ് എനനിക്കബ്
പറയമോനുള്ളതബ്.   ഈ ബനില്  രമോഷ്ട്രസ്സീയ അഴനിമതനിയഫടെ  ഒരു  ഭമോഗമമോണബ്.  ധൈനകേമോരദ
ഫമകമ്മമോറമോണര ബനില്ലനില് ഇഫല്ലനബ് ഈ ബനില് അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമോള്  പറഞ്ഞെതമോണബ്.
ഈ ബനില് ഭരണ പരനിഷമോര കേമ്മസ്സീഷന് ഫചയരമമോന് എന  ആദമോയകേരമമോയ കജേമോലൈനി
വഹനിക്കുനതനിനബ് എര.എല്.എ.-മമോരക്കബ് ഇനള്ള തടെസര ഒഴനിവമോക്കമോനമോണബ്.  ഓഫെസ്സീസബ്
ഓഫെബ് കപമോഫെനിറബ് നല്കേനിയമോല് കേമ്മസ്സീഷന് ഫചയരമമോന് പദവനി എനരത്ഥര.  അതനിനു
പുറഫമ  ഒരു  എര.എല്.എ.-ക്കബ്  ശമ്പളവര  ആനുകൂലൈദവര  ഉണമോകേനികല്ല;  അങ്ങഫന
ആദമോയമുള്ള  ഒരു  കജേമോലൈനിയമോണബ്  നനിങ്ങള്  ഒരു  എര.എല്.എ.-ഫയ  ഏല്പ്പെനിക്കമോന്
കപമോകുനഫതങ്കനില്  അക്കമോരദര  ധൈനകേമോരദ  ഫമകമ്മമോറമോണതനില്  പറയഫണ;  അതബ്
പറയനനില്ലകല്ലമോ? 2012-ഫലൈ ബനില് അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമോള് ബഹുമമോനദനമോയ എ. ഫകേ.
ബമോലൈന് നടെതനിയ പസരഗര  ഞമോന് വമോയനിക്കമോര.  "ഒരു വദകനിക്കുകവണനി മമോത്രര
ബനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന  ചരനിത്രതനിഫലൈ  ആദദ  സരഭവമമോണനിതബ്".  അങ്ങഫന
ആയനിരുകനമോ;  ആ  ബനില്  ഫകേമോണ്ടുവനതബ്  ശ്രസ്സീ.  പനി.  സനി.  കജേമോരജേനിനുകവണനി
മമോത്രമമോയനിരുനനില്ല.  അനഫത  പതനിപക  കനതമോവമോയനിരുന  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.
അചതമോനന്ദനുകവണനി  കൂടെനിയമോണബ്.  1977-ല്  ഫകേ.  കേരുണമോകേരഫന്റെ  കേമോലൈതമോണബ്
കകേരളതനില് ആദദമമോയനി പതനിപക കനതമോവനിനബ് കേദമോബനിനറബ് റമോങ്കബ് ഫകേമോടുക്കുനതബ്.
1957-ല് പനി.  ടെനി.  ചമോകക്കമോയബ് പതനിപകകനതമോഫവന നനിലൈയനില് കേദമോബനിനറബ് റമോങ്കബ്
ഉണമോയനിരുനനില്ല.  1977-ല് ഫകേ. കേരുണമോകേരന് മുഖദമന്ത്രനിയമോയകപ്പെമോള്  പതനിപക
കനതമോവനിനബ്  കേദമോബനിനറബ്  റമോങ്കബ്  ഫകേമോടുത്തു.  2012  വഫര ആരുര കചമോദദര ഫചയനില്ല.
2012-ല്  ശ്രസ്സീ.  പനി.  സനി.  കജേമോരജേനിഫന  ചസ്സീഫെബ്  വനിപ്പെബ്  ആക്കനിയകപ്പെമോള്
ശ്രസ്സീ.  ഫസബമോസദന് കപമോള് തടെസവമോദര ഉനയനിക്കുകേയര കകേമോടെതനിയനില് കകേസനിനബ്
കപമോകുകേയര  ഫചയ.  ആ  തടെസവമോദര  മറനികേടെക്കമോന്കവണനിയമോണബ്  അനബ്  നനിയമര
ഫകേമോണ്ടുവനതബ്.  അല്ലമോഫത  ആഫരയര  ഉകദ്ദേശനിചമോയനിരുനനില്ല.   കേദമോബനിനറബ്  പദവനി
വഹനിക്കുന ശ്രസ്സീ.  പനി.  സനി.  കജേമോരജേനിഫന്റെയര  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫന്റെയര
അകയമോഗദത ഒഴനിവമോക്കമോന് കവണനിയമോണബ് നനിയമര ഫകേമോണ്ടുവനതബ്.  
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ഫപമോതുമരമോമത്തുര  രജേനികസ്ട്രേഷനുര  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    ജേനി  .    സുധൈമോകേരന്  ):
അതനിഫന്റെ  ആപനികക്കഷനനിലള്ള  ഫതറമോണബ്  ഞമോന്  പറയനതബ്.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
പനി.  സനി.  കജേമോരജേനിനബ്  ചസ്സീഫെബ്  വനിപ്പെമോകേമോന് കവണനിയമോണബ് അനബ് ഫകേമോണ്ടുവനതബ്.  ഫതറനില്ല.
ഇകപ്പെമോള് ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദനുകവണനിയമോഫണനബ് ഇവനിഫടെ ഔകദദമോഗനികേമമോയനി
പറഞ്ഞെനില്ല.  ഏഫതമോരു  എര.എല്.എ.-യ്ക്കുര  ഫമമ്പറമോകേമോന്  കവണനിയമോഫണനമോണബ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതബ്.  അതരതനില്  ഇതനില്  ലവരുദദമനില്ലമോതനിരനിഫക്ക  എന്തനിനമോണബ്
ഈ ബനില്ലനിഫന എതനിരക്കുനതബ്? 

ശ്രസ്സീ  .   ഫകേ  .   സനി  .   കജേമോസഫെബ്  : ലവരുദദമനികല്ല?  കകേരളതനില് എല്ലമോ കേമോലൈത്തുര
പതനിപക  കനതമോവബ്  ഉണമോയനിരുന.  പഫക  പതനിപകകനതമോവമോയ  ഇ.എര.എസബ്.-നബ്
കേദമോബനിനറബ്  റമോങ്കബ്  ഫകേമോടുതതബ്  1977-ല് ഫകേ.  കേരുണമോകേരനമോയനിരുന.  അതുകേഴനിഞ്ഞെബ്
2012 ആയകപ്പെമോകഴയ്ക്കുര ശ്രസ്സീ. പനി. സനി. കജേമോരജേബ് കേദമോബനിനറബ് റമോങ്കുള്ള ചസ്സീഫെബ് വനിപ്പെമോയനി
വന.  അതബ് കചമോദദര ഫചയഫപ്പെട. കചമോദദര ഫചയകപ്പെമോള് അകയമോഗദത മമോറമോന്കവണനി
അനബ്  നനിയമര  ഫകേമോണ്ടുവന.  അതനിഫന്റെ  കൂഫടെ  അകയമോഗദത  ഉണമോകുഫമനബ്
സരശയനിക്കഫപ്പെട്ടനിരുന  പതനിപക  കനതമോവനിനുര  സരരകണര  ഫകേമോടുത്തു.  ഇനബ്
അങ്ങഫനയല്ല.  ഇനബ് പകതദകേമമോയ തമോല്പരദര മുനനില് കേണ്ടുഫകേമോണബ്,  ആദമോയകേരമമോയനി
കേമോണുന  ഒരു  തസ്തനികേ  വഹനിക്കുനതനിനബ്  ഒരു  എര.എല്.എ.-യ്ക്കുള്ള  അകയമോഗദത
നസ്സീക്കമോനുള്ള ഈ ബനില് അങ്ങബ് പനിന്വലൈനിക്കണഫമനമോണബ്  എനനിക്കബ്  അകപകനിക്കമോനുള്ളതബ്.
ഇതബ് അധൈമോരമ്മനികേമമോണബ്. ഇതബ് ഈ ഗവണഫമന്റെനിനബ് കചരനതല്ല. ഈ സരക്കമോരനിഫന്റെ
ആദദഫത ബനില് ഇതമോകേമോന് പമോടെനില്ലമോയനിരുന. ദയവമോയനി ഈ ബനില് പനിന്വലൈനിക്കമോനുള്ള
രമോഷ്ട്രസ്സീയമരദമോദ  ശ്രസ്സീ.  എ.  ഫകേ.  ബമോലൈന്  കേമോണനിക്കണര.  അതുകപമോഫലൈതഫന  ഈ
ബനില് പനിന്വലൈനിചബ് ധൈനകേമോരദ ഫമകമ്മമോറമോണതനിലള്ള വദവസ ഉള്ഫപ്പെടുതനി ഈ
ബനില് മടെക്കനിഫക്കമോണ്ടുവരുനതമോണബ് നനിയമപരമമോയനി നല്ലതബ്.  

ശ്രസ്സീമതനി ഇ  .    എസബ്  .    ബനിജേനികമമോള്:  സര,  ശ്രസ്സീ.  എസബ്.  ശരമ്മ അവതരനിപ്പെനിച 2 (ബനി)
കഭദഗതനിഫയ  ഞമോന്  പനിന്തമോങ്ങുന.  മൂനകപരക്കുകവണനിയമോണബ്  സരസമോരനിക്കുനഫതന
പറഞ്ഞെമോണബ് ബഹുമമോനദനമോയ പതനിപക കനതമോവബ് അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ വനികയമോജേനക്കുറനിപ്പെബ്
ഇവനിഫടെ അവതരനിപ്പെനിചതബ്.  പതനിപക കനതമോവബ് എനള്ള നനിലൈയനിലര,  ശ്രസ്സീ.  ഉമ്മന്
ചമോണനി,  ശ്രസ്സീ.  പനി.  ഫകേ.  കുഞ്ഞെമോലൈനിക്കുട്ടനി  എനനിവരക്കുകവണനിയമമോണബ്  സരസമോരനിക്കുനഫതനബ്
അകദ്ദേഹര തുടെക്കതനില് പറഞ്ഞു.  അകദ്ദേഹര തഫന്റെ  പസരഗതനില് പറഞ്ഞെതനിഫന്റെ
കനരവനിപരസ്സീതമമോയ  കേമോരദങ്ങളമോണബ്  ബഹുമമോനദരമോയ  അരഗങ്ങഫളനള്ള  നനിലൈയനില്
ശ്രസ്സീ.  വനി.  റനി.  ബല്റമോര,  ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.  സനി.  കജേമോസഫെബ്  എനനിവര  ഈ  ബനില്ലുമമോയനി
ബനഫപ്പെട്ടബ് സരസമോരനിചതബ്.  പതനിപക കനതമോവനിഫന്റെ പസരഗര വളഫര ആകേമോരകകയമോടു
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കൂടെനിയമോണബ്  കകേട്ടനിരുനതബ്.  16-ാം  നൂറമോണബ്  മുതലള്ള  ഒട്ടനവനധൈനി  കേമോരദങ്ങള്
പറഞ്ഞുഫവങ്കനിലര  ആ  പസരഗതനില്നനിനര  ഒരു  കേമോരദര  വദകമമോണബ്,  കനഫരഫചമോകവ്വ
ഒരു  ഗവണഫമഫന്റെബ്  കപമോകുനതനിലള്ള  ബുദനിമുടര  അസൂയയര  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ
വമോക്കുകേളനില്  വളഫര  വദകമമോകുനണബ്.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  പതനിപക  കനതമോവബ്
പറഞ്ഞെതനിനബ് കനഫര വനിപരസ്സീതമമോയനി ഭരണ പരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ ശനിപമോരശകേളുള്ഫപ്പെട്ട
ബുക്കുര  പനിടെനിചഫകേമോണമോണബ്  ശ്രസ്സീ.  വനി.  റനി.  ബല്റമോര  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  പസരഗര
നടെതനിയതബ്.  ഭരണ  പരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷനുകേള്  ഫകേമോടുതനിടള്ള  ശനിപമോരശകേഫളമോഫക്കയര
ഫപമോടെനിപനിടെനിച കേനിടെക്കുകേയമോണബ്,  അവനിഫടെ ഇരനിക്കുന ആളുകേള്ഫക്കമോഫക്ക ജേലൈകദമോഷര
ഉണമോകുന.  അതുഫകേമോണബ്  ഒരു  കേമോരണവശമോലര   ഭരണ  പരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷഫന
നനികയമോഗനിക്കമോന് പമോടെനിഫല്ലനമോണബ് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട പതനിപക കനതമോവബ് പറഞ്ഞെതബ്.
അങ്ങഫന നനികയമോഗനിചമോല് അതബ് കൂടുതല് ആളുകേള്ക്കബ് ജേലൈകദമോഷതനിനുര പനനിക്കുര
കേമോരണമമോകുര.  അതുഫകേമോണബ്  ഒരു  കേമോരണവശമോലര  ഇനനി  ഒരു  ഭരണ  പരനിഷ്കമോര
കേമ്മസ്സീഷഫന  നനികയമോഗനിക്കരുഫതനര  അകദ്ദേഹര  പറഞ്ഞെകപ്പെമോള്  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ
തഫന  എര.എല്.എ.യമോയ  ശ്രസ്സീ.  വനി.  റനി.  ബല്റമോര  ഭരണ  പരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷന്
നടെതനിയനിടള്ള മനികേച ശനിപമോരശകേള് ഊനനിഫക്കമോണമോണബ് പസരഗവമമോയനി മുകനമോട
കപമോയതബ്.  ഇതനില്നനിഫനല്ലമോര  തനികേചര  വദതദസ്തമമോയനിട്ടമോണബ്  ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.  സനി.
കജേമോസഫെബ്  പസരഗനിചതബ്.  അകദ്ദേഹഫത  സരബനനിചനിടെകതമോളര  ഒറ  സങ്കടെര
മമോത്രകമയള്ളൂ.  ഒനമോര  ഭരണ പരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ ഫചയരമമോനമോയതബ്  അനഫത
മുഖദമന്ത്രനിയമോയനിരുന ഇ.എര.എസബ്.  നമ്പൂതനിരനിപ്പെമോടുര മൂനമോമഫത ഭരണ പരനിഷ്കമോര
കേമ്മസ്സീഷന് ഫചയരമമോന് അനഫത മുഖദമന്ത്രനിയമോയനിരുന ഇ.ഫകേ.  നമോയനമോരുമമോയനിരുന.
രണമോമഫത  ഭരണ  പരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷനനില്  മമോത്രമമോണബ്  വദതദസ്തമമോഫയമോരു
ഫചയരമമോന്ഷനിപ്പെബ് വനതബ്. മുഖദമന്ത്രനിഫയ എന്തുഫകേമോണബ്  ഭരണ പരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷന്
ഫചയരമമോനമോക്കുനനില്ല  എനപറഞ്ഞെ  അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ  വമോക്കുകേളനില്  ഒളനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന
അമ്പബ് എന്തമോഫണനബ് ഈ സഭയബ് വദകമമോയ കേമോരദമമോണബ്.   ഇഫതമോനര നനമോക്കമോന്
കവണനി പറയന കേമോരദങ്ങളല്ല.  ഭരണ പരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷന് നടെതനിയനിടള്ള ശനിപമോരശകേളുഫടെ
മനികേവബ്  കരഖകേള്  പരനികശമോധൈനിചമോല്  വളഫര  വദകമമോയനി  മനസനിലൈമോകുര.  ഭരണ
പരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ പവരതനങ്ങഫള എങ്ങഫന കൂടുതല് മനികേവറതമോക്കമോര എന
ചരചയമോയനിരുന  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  പതനിപക  കനതമോവനിഫന്റെ  ഭമോഗത്തുനനികനമോ
ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.  സനി.  കജേമോസഫെനിഫന്റെ  ഭമോഗത്തുനനികനമോ  ശ്രസ്സീ.  വനി.  റനി.  ബല്റമോമനിഫന്റെ
ഭമോഗത്തുനനികനമോ ഉണമോയഫതങ്കനില് ഈ സഭയനില് നടെന പസരഗങ്ങള് കുറചകൂടെനി
മനികേവറതമോകുമമോയനിരുന.  മറനിചബ്  തനികേചര രമോഷ്ട്രസ്സീയമമോയ ഒരമോയധൈര എന നനിലൈയനില്
മമോത്രമമോണബ് ഈ അഫമന്റുഫമന്റെനിഫന അവര കേമോണുനതബ്. 1951 -ല് ആണബ് ആദദമമോയനി
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നമ്മുഫടെ  നനിയമസഭ  ഈ  ആക്ടബ്  പമോസമോക്കുനതബ്.  അതനിനുകശഷര  നനിരവധൈനി
അഫമന്റുഫമന്റുകേള് വന.  കേഴനിഞ്ഞെ സഭയഫടെ കേമോലൈത്തുര അകയമോഗദത നസ്സീക്കര ഫചയലമമോയനി
ബനഫപ്പെട്ടബ്  അഫമന്റുഫമന്റുകേള്  വരനികേയര  നനിയമസഭയകേതബ്  ഗഉൗരവകേരമമോയ
ചരചകേളുണമോകുകേയര ഫചയ.

ഒമോകരമോ  അരഗങ്ങളുര  അവരുഫടെ  പസരഗങ്ങളനിഫലൈമോഫക്കയര  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.
അചതമോനന്ദഫന്റെ  കപരുപറഞ്ഞെബ്  അകദ്ദേഹഫത  ഒളനിഞ്ഞുനനിനബ്  ആക്രമനിക്കുനതനിനു
കവണനിയമോണബ് ശ്രമനിചനിടള്ളതബ്. ഏറവര നനിരമോശമോജേനകേമമോയനിടള്ള ഒരു ഫപരകഫെമോമന്സമോണബ്
ഈ  ബനില്ലുമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ടബ്  ബഹുമമോനദരമോയ  അരഗങ്ങള്  ഈ  സഭയനില്
നടെതനിയനിടള്ളതബ്. ഒളനിഞ്ഞുര ഫതളനിഞ്ഞുര  പതനിപക കനതമോവനിഫന കസ്നേഹരൂകപണ
ആക്രമനിക്കുനതനിനുകവണനി നടെതനിയ ശ്രമങ്ങള് ഈ സഭയഫടെ അന്തസനിനബ് കചരുനതമോഫണനബ്
ഒരു  കേമോരണവശമോലര  ഞമോന്  ധൈരനിക്കുനനില്ല.  ആഭദന്തര  കുഴപ്പെങ്ങളുണമോക്കനി
എങ്ങഫനഫയങ്കനിലര  സസ്വന്തര  കപരബ്  പുറത്തുകേമോണനിക്കുനതനിനുള്ള  ശ്രമങ്ങളമോണബ്
പലൈരുര  നടെത്തുനതബ്.  ഭരണ  പരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷനുമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ടബ്  നടെതനിയ
ഒട്ടനവധൈനി  ഗഉൗരവതരമമോയ  ശനിപമോരശകേളുണബ്.  അതനില്  പലൈകപ്പെമോഴുര  ഫപടെമോഫത
കപമോയതബ്,  ബനിട്ടസ്സീഷുകേമോര ഉകപകനിചകപമോയതുര ഇന്തദന് പഉൗരന്മമോഫര  രണമോരതരര
പഉൗരന്മമോരമോയനി   കുറച  കേമോണനിക്കുനതനിനുരകവണനി  അവര  മനനഃപൂരവ്വര  നടെതനിയ
നനിയമങ്ങള് നമ്മുഫടെ  രമോജേദതനിഫന്റെ നനിയമങ്ങളുഫടെ  ഭമോഗമമോയനി  മമോറനിയനിടണബ്  എനതമോണബ്.
അതനിഫലൈമോനമോണബ്  കേമോക്കനി.  കേമോക്കനി  എനവമോക്കനിഫന്റെ  അരത്ഥര   വൃതനിഫകേട്ടതബ്
എനതുടെങ്ങനി  ഒട്ടനവധൈനി  വനിശദസ്സീകേരണങ്ങളുണബ്.  സമോയനിപ്പെന്മമോരമോയ  കപമോലൈസ്സീസുകേമോരക്കബ്
ഫവള്ള വസ്ത്രര ഫകേമോടുതകപ്പെമോള് ഇന്തദമോക്കമോരമോയ പട്ടമോളക്കമോരക്കുര കപമോലൈസ്സീസുകേമോരക്കുര
കേമോക്കനി വസ്ത്രര ഫകേമോടുക്കമോന് അവര ശ്രമനിച.  ഫഫവകേമോരനികേമമോയ ബനമമോണബ് കേമോക്കനികയമോടുള്ളതബ്
എനപറഞ്ഞെബ് അതുര ഇടനടെക്കുകമ്പമോള് അതനിഫന്റെ അരത്ഥഫമന്തമോഫണന തനിരനിചറനിവബ്
നമുക്കബ് പലൈകപ്പെമോഴുര ഉണമോകേമോഫത കപമോകുനണബ്.  ഭരണ പരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷനുമമോയനി
ബനഫപ്പെട്ടബ്   750-ഉര  800-ഉര ഒഫക്ക കപജുകേളുള്ള ശനിപമോരശകേളമോണബ് പലൈകപ്പെമോഴുര
ഉണമോയനിടള്ളതബ്. അതനില് ഏറവര ഗഉൗരവതരവര ശ്രകദയവമമോയനി  വനതബ്, ത്രനിതലൈ
പഞമോയത്തുകേളുഫടെ  രൂപസ്സീകേരണവമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ടബ്  കേമ്മസ്സീഷന്  നടെതനിയനിടള്ള
ശനിപമോരശകേളമോണബ്.  അതനില് കേമ്മസ്സീഷന് പറയന ഗഉൗരവകേരമമോയ ഒരു ശനിപമോരശ,
"Like the First Committee, the Second Committee also favoured the direct
recruitment  of  the  middle  level”എന  തുടെങ്ങുന  ആ  പമോരഗ്രമോഫെബ്
അവസമോനനിക്കുകമ്പമോള്, "Finally  the Committee felt  that  the efficiency  of a
department should not be judged by the quantum of money spent but the
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output measured in relation to input”എനപറഞ്ഞെബ് തുടെങ്ങുന ശനിപമോരശകേള്.
രണമോമഫത  ഭരണ  പരനിഷ്കമോര  കേമ്മനിറനിയമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ടബ്  ഗഉൗരവതരമമോയ
ശനിപമോരശകേള് ഉണമോയനിടണബ്. മൂനമോര ഭരണ പരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷനുമമോയനി ബനഫപ്പെട്ടബ്
അനഫത  മുഖദമന്ത്രനി  ഇ.  ഫകേ.  നമോയനമോര  ഫചയരമമോനമോയ  കേമ്മനിറനി  നടെതനിയ
ശനിപമോരശകേളുര  ഏഫറ  ശ്രകദയമമോണബ്.  ഒരു  സരശയവര  കവണ.  ഭരണ പരനിഷ്കമോര
കേമ്മസ്സീഷനുമമോയനി ബനഫപ്പെട്ടബ് ഇനബ് നമ്മഫളടുക്കുന, ചരച ഫചയ്യുന നനിലൈപമോടുകേള് -
നനിലൈവനിലള്ള  കേമോലൈഘട്ടതനിനനുസൃതമമോയനി  ഒരുപമോടെബ്  മമോറങ്ങള്  ആവശദമുണബ്
എനനിരനിഫക്ക അതരര വനിഷയങ്ങഫള സരബനനിചബ് ഗഉൗരവതരമമോയ ചരചകേള് പലൈ
കവദനികേളനിലമുണമോകേണര.  ഇവനിഫടെ  സൂചനിപ്പെനിക്കഫപ്പെട്ട  വനിദദമോഭദമോസര,  ആകരമോഗദര,
മമോന്പവര,  അണഎരകപമോയ്ഫമന്റെബ്,  മമോറനിമമോറനി  വരുന  കേമോലൈവസ  തുടെങ്ങനി  പലൈ
കമഖലൈകേളുമമോയനി ബനഫപ്പെട്ട വനിഷയങ്ങളനില് നമുക്കബ് നയങ്ങളുണമോകുനനില്ല.  നമ്മുഫടെ
സരസമോനമമോണബ്  രമോജേദതനിനബ്  പലൈ  നനിയമനനിരമ്മമോണ  കവദനികേളനിലര  മമോതൃകേയമോകുനതബ്.
കകേരളര  ഏഫതമോഫക്ക  കമഖലൈകേളനില്  ഫമചഫപ്പെട്ട  കനട്ടര  ഫഫകേവരനിചനിടകണമോ  ആ
കനട്ടങ്ങളുഫടെഫയമോഫക്കയര  അടെനിസമോനഫമനപറയനതബ്  ഇതരര  ഗഉൗരവതരമമോയനിടള്ള
ശനിപമോരശകേളുര നനിരകദ്ദേശങ്ങളുമമോണബ്. അതനിഫനഫയമോഫക്ക കുറഞ്ഞെതമോണബ്, കമമോശമമോണബ്
എന  നനിലൈയനില്  പരനിഗണനിക്കുകേകയമോ  വനിലൈയനിരുത്തുകേകയമോ  ഫചയ്യുനതബ്  ശരനിയല്ല.
ഗഉൗരവകേരമമോയ ചരചകേള് ഉണമോകകേണ കവദനികേളനില് അതരര ചരചകേള് ഉണമോകേമോഫത
കപമോകുന എനള്ളതബ് നമ്മഫള സരബനനിചനിടെകതമോളര ഒരു  കുറവതഫന എനള്ള
നനിലൈയനില് കവണര പരനിഗണനിക്കമോന്. 

ഫകേ.ഇ.ആര.  പരനിഷ്കരനിക്കുനതടെക്കര ഭരണ പരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ മുന്പനികലൈക്കബ്
വകരണ  ഗഉൗരവകേരമമോയ  പശ്നങ്ങളുണബ്.  സസ്സീനനികയമോറനിറനിയഫടെ  അടെനിസമോനതനില്
മമോത്രര ഫപമോകമമോഷന് ഫകേമോടുക്കുനതബ് ഉചനിതമമോകണമോ,  ആളുകേളുഫടെ സരവ്വസ്സീസുര കജേമോലൈനിയനിലള്ള
കേസ്വമോളനിറനിയര  ഫപമോകമമോഷന് ഫകേമോടുക്കുന അവസരങ്ങളനില്  പരനിഗണനികക്കണതകല്ല
എന കചമോദദമടെക്കര വകരണതുണബ്.  ഇനബ് പലൈ സരഘടെനകേളുര വളഫര ശകമമോണബ്.
സരഘടെനമോപരമമോയനിതഫന  അതരര  ശനിപമോരശകേളുര  നനിരകദ്ദേശങ്ങളുമുണമോയമോല്,
ഒരു മന്ത്രനിയഫടെ ഇടെഫപടെലണമോയമോല് ഫപമോളനിറനിക്കല് എകനികേക്യൂട്ടസ്സീവനിഫന്റെ ഭമോഗത്തുനനിനബ്
ഒരു ആകനുണമോയമോല്,  ആ ആകനുകേഫള ഫചറത്തു കതമോല്പ്പെനിക്കുനതനിനുകവണനി
കൂട്ടമോയനി  അവര  നടെത്തുന  ആക്രമണങ്ങളുണബ്.  അതനിനബ്  കടഡബ്  യണനിയഫനമോനര
ബമോധൈകേമല്ല. എല്ലമോ ആളുകേളുര അതരര കേമോരദങ്ങളനില് ഒനനിചനനിനബ് ഫപമോളനിറനിക്കല്
എകനികേക്യൂട്ടസ്സീവനിഫന ഫചറത്തുകതമോല്പ്പെനിക്കുന നയസമസ്സീപനങ്ങളുണമോകുകമ്പമോള് ജേനമോധൈനിപതദ
സരവനിധൈമോനങ്ങളനില്  ജേനങ്ങളുഫടെ  വനിശസ്വമോസര  നഷ്ടഫപ്പെടകപമോകുന  എനള്ളതമോണബ്
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ഏറവര  പസകമമോയ  കേമോരദര.  ജേനമോധൈനിപതദ  സരവനിധൈമോനങ്ങളനില്  ജേനങ്ങളുഫടെ
വനിശസ്വമോസര  നനിലൈനനിരത്തുകേ  എനതബ്  ഏറവര  അടെനിസമോനപരമമോയ  കേമോരദമമോണബ്.
ജേനങ്ങള്ക്കബ് എനബ് ഈ ജേനമോധൈനിപതദ സരവനിധൈമോനങ്ങളനിലള്ള വനിശസ്വമോസര നഷ്ടഫപ്പെടുനകവമോ
അനബ് കലൈമോകേതനിഫലൈ തഫന ഏറവര വലൈനിയ ജേനമോധൈനിപതദരമോജേദഫമനബ്  അഭനിമമോനനിക്കുന
ഇന്തദമോ  രമോജേദതനിഫന്റെ  നനിലൈനനില്പ്പുതഫന  കുഴപ്പെതനിലൈമോകുര.  ഭരണ  പരനിഷ്കമോര
കേമ്മസ്സീഷനുകേള് കേമോലൈമോനുസൃതമമോയനി പരനിഷ്കരനിക്കുകേയര രൂപസ്സീകേരനിക്കുകേയര അതനിഫന്റെ
പവരതനങ്ങള്  ഗഉൗരവതരമമോയ  ചരചക്കബ്  വനികധൈയമമോക്കുകേയര  ഫചകയണതബ്
അതദമോവശദമമോണബ്.  ഗഉൗരവകേരമമോയ  ഒരു  കേമ്മനിറനി  എനള്ള  നനിലൈയനില്  അതനിഫന്റെ
പവരതനങ്ങളുമമോയനി  മുകനമോടകപമോകുകമ്പമോള്  ഇതനികനമോടെബ്  സഹകേരനിക്കുകേയര  പനിന്തുണ
അരപ്പെനിക്കുകേയര ഫചകയണ ആളുകേള് അക്കമോരദങ്ങളനില് നനിഫനല്ലമോര മുഖര തനിരനിഞ്ഞു
നനിനബ്  രമോഷ്ട്രസ്സീയ ആയധൈമമോയനി ഇതനിഫന കേമോണുകേയര ഫചയ്യുനതനികനമോടെബ് നമുഫക്കമോരനിക്കലര
കയമോജേനിക്കമോന് കേഴനിയകേയനില്ല.  ബഹുമമോനദനമോയ അരഗര ശ്രസ്സീ.  പനി.  സനി.  കജേമോരജേബ് ഒരു
പസരഗതനില് ഇടെഫപടഫകേമോണ്ടുപറഞ്ഞെതബ് അര മണനിക്കൂര കനരര തലൈകുതനിനനിനബ്
തഫന്റെ കേരുതബ് ഫതളനിയനിക്കുന ആളമോണബ് ശ്രസ്സീ. വനി. എസബ്. അചതമോനന്ദന് എനമോണബ്.
ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫന  കപമോഫലൈമോരമോള്ക്കബ്  കേരുത്തു  ഫതളനിയനിക്കമോന്
അര മണനിക്കൂര തലൈകുതനി നനില്കക്കണ  ആവശദമുണബ് എനബ് വനിശസ്വസനിക്കുന ആളല്ല
ഞമോന്.  സഖമോവബ് വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫന്റെ കേരുതബ് എന്തമോഫണനബ് ഈ കകേരള
ജേനത തനിരനിചറനിഞ്ഞെതമോണബ്.  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദഫന ഇതരര വമോക്പകയമോഗങ്ങള്
ഫകേമോണബ്  ബുദനിമുട്ടനിക്കരുതബ്,  ആകകപനിക്കരുതബ്  എനമോണബ്   ബഹുമമോനദനമോയ
ശ്രസ്സീ. പനി. സനി. കജേമോരജേനികനമോടെബ് എനനിക്കബ്  അഭദരത്ഥനിക്കമോനുള്ളതബ്. എത്രകയമോ കേമോലൈര മുന്പബ്
നമ്മള് ടമോന്സരന്സനിയമമോയനി ബനഫപ്പെട്ട വനിഷയങ്ങള് പറയനണബ്.  ഇതനിനകേതബ്
ടമോന്സരന്സനിയഫടെ പശ്നങ്ങഫളമോനമനില്ല.   വനിവരമോവകേമോശ നനിയമര  നമ്മുഫടെ രമോജേദര
പമോസമോക്കനിയനിട്ടബ്  വളഫരക്കുറചബ് നമോളുകേഫളയമോയനിടള.  വനിവരമോവകേമോശതനിഫന്റെ പരനിധൈനിയനില്
വരുന അഫല്ലങ്കനില് വനിവരമോവകേമോശവമമോയനി  ബനഫപ്പെട്ടബ്  ഒരു മറപടെനി  ഫകേമോടുതനില്ല
എനളളതുഫകേമോണബ്, ഗവണഫമന്റെനിഫന ആകകപനിക്കുനതനിനുള്ള ഒരു വടെനിയമോയനി  ആ
വനിഷയര  കപമോലര  ഇഉൗ  ബനില്ലനില്   ഉള്ഫപ്പെടുതനി  ചരചഫചയമോനമോണബ്  പതനിപകര
ശ്രമനിക്കുനതബ്. ഒരു ഗവണഫമന്റെനിഫന്റെ മുകനമോടള്ള കപമോക്കനിനബ് എന്തമോണബ് സഹമോയകേരമമോയതബ്,
ആ വനിഷയഫതക്കുറനിചബ്  ചരച ഫചയ്യുനതനിനുപകേരര  ഗവണഫമന്റെനിഫന ആക്രമനിക്കുകേയര
കമമോശമമോക്കുകേയര  ഫചയ്യുനതനിനുകവണനി പതനിപകര സസ്വസ്സീകേരനിക്കുന നനിലൈപമോടുകേള്
ഏഫറ  വനിമരശനമോത്മകേമമോണബ്.  പതനിപകര  കൂടെനി  ഇഉൗ  ബനില്ലനിനബ്  അനുകൂലൈമമോയ
നനിലൈപമോടെബ്  സസ്വസ്സീകേരനികക്കണതമോയനിരുന.   ആരമോണബ്  എനള്ളതനിഫന  സരബനനിചബ്
ബഹുമമോനദനമോയ മന്ത്രനി ബനില് അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമോള്   വദകമമോക്കനിയനിട്ടനില്ല.  അതു
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വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദന്  ആകേഫട്ട,  ആരുമമോകേഫട്ട,  ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷന്
ഉണമോകകേണതബ്, ഒരു ജേനമോധൈനിപതദ രമോജേദതനിഫന്റെ ആവശദമമോണബ്, നമോടെനിഫന്റെ ആവശദമമോണബ് 
പതനിപകതബ് ഇരനിക്കുനവരുഫടെ  കൂടെനി ആവശദമമോഫണനബ് മനസനിലൈമോക്കനി ഒരു കകേരള
കമമോഡല്  ഉണമോക്കുനതനിനബ്  സഹകേരനികക്കണ  പതനിപകര  അതനിനബ്  വനിരുദമമോയനി
തനികേചര  ബമോലൈനിശമമോയ  രമോഷ്ട്രസ്സീയ ചരചകേളനില്  ഇതരര  കേമോരദങ്ങള്  ഫകേമോഫണതനിക്കുന
എനതബ് ഏഫറ കഖദകേരമമോണബ്.  എല്ലമോവരുരകൂടെനി ഒനനിചബ് ഇഉൗ വനിഷയഫത കേമോണണഫമനര,
ഫഎകേദകതമോടു  കൂടെനി  ഇഉൗ  ബനില്  പമോസമോക്കണഫമനഫമുള്ള  അഭദരത്ഥനകയമോടുകൂടെനി
നനിരത്തുന.

പട്ടനികേജേമോതനി-പട്ടനികേവരഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകകമവര നനിയമവര സമോരസ്കമോരനികേവര
പമോരലൈഫമന്റെറനികേമോരദവര വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ബമോലൈന്):  സമോര, 14-7-2016-
ലൈമോണബ് ഇഉൗ ബനില് അവതരനിപ്പെനിചതബ്.  അനബ് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട പതനിപകകനതമോവര
മമോണനിസമോറര  ശ്രസ്സീ.  കജേമോസഫര അഡസ്വകക്കറബ്  എര.  ഉമ്മറര  പധൈമോനഫപ്പെട്ട  കുകറ
ക്രമപശ്നങ്ങള് ഉനയനിചനിരുന.  ആ ക്രമപശ്നങ്ങള്ക്കബ് അവരക്കബ് കബമോധൈദരവരമോവന
വനിധൈതനില് മറപടെനി പറഫഞ്ഞെനമോണബ് ഞമോന് വനിശസ്വസനിക്കുനതബ്.  ഇതബ് ഭരണഘടെനമോ
വനിരുദമമോണബ്,  ഫെനിനമോന്ഷദല്  ഫമകമ്മമോറമോണര  ഇല്ല,  ഉകദ്ദേശദകേമോരണങ്ങള് ഇഉൗ
ബനില്ലനില് പറഞ്ഞെനിട്ടനില്ല,  1951  മുതല് മുന്കേമോലൈ പമോബലൈദര ഫകേമോടുക്കുനതബ് ശരനിയല്ല
ഇഫതമോഫക്കയമോയനിരുന ക്രമപശ്നതനിഫന്റെ ഉള്ളടെക്കര.  ആ ക്രമപശ്നര നനിലൈനനില്ക്കനിഫല്ലനബ്
ഗവണഫമന്റെബ് വദകമമോക്കനിയതമോണബ്.  അതബ് ഫചയര റൂള് ഫചയ്യുകേയര ഫചയ.  അതനില്
വലൈനിയ പസകനിയനിഫല്ലന കതമോനനിയനിട്ടമോണബ് സബ്ജക്ടബ് കേമ്മനിറനിയനില്  ബഹുമമോനദരമോയ
രകമശബ് ഫചനനിതലൈയര പനി. ഫകേ. കുഞ്ഞെമോലൈനിക്കുട്ടനിയര ഉമ്മന്ചമോണനിയര വനികയമോജേനക്കുറനിപ്പെബ്
എഴുതനിയതബ്.   അതനില്  പറയനതബ്  മൂനബ്  കേമോരദങ്ങളമോണബ്;   ഒനബ്  ഇതബ്  ബഡ്ജേറബ്
പസരഗതനിഫന്റെ  അന്തസതയബ്  വനിരുദമമോണബ്,  രണബ്,  ഇതബ്  ദുരവനിനനികയമോഗമമോണബ്,
മൂനബ്,  ഇതബ്  സസ്വമോരത്ഥ  തമോല്പ്പെരദങ്ങള്ക്കുകവണനിയമോണബ്.  ഇഉൗ  വനികയമോജേനക്കുറനിപ്പുമമോയനി
ബനഫപ്പെടഫകേമോണബ് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട പതനിപകകനതമോവബ് ഇവനിഫടെ കുഫറ കേമോരദങ്ങള്
സൂചനിപ്പെനിചകേഴനിഞ്ഞു.  ഇവനിഫടെ  സമയര  കുറവമോയതുഫകേമോണബ്  വളഫര  വനിശദമമോയനി
പറയമോന് ഞമോന് ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല. ഇതബ് ബഡ്ജേറനിഫന്റെ അന്തസതയബ് നനിരക്കമോതതമോണബ്
എനബ്  വനികയമോജേനക്കുറനിപ്പെനില്  വനകതമോടുകൂടെനി  ഇഉൗ  ബഡ്ജേറനിഫന്റെ  ഉള്ളടെക്കതനില്
ഒരു അന്തസതയഫണനബ് സമ്മതനിക്കുവമോന് നനിരബനനിക്കഫപ്പെട്ടകല്ലമോ.  ബഡ്ജേറനിഫന്റെ
ഉളളടെക്കഫത സരബനനിചബ്  പതനിപക കനതമോവബ് ആശങ്കഫപ്പെകടെണ  ആവശദമനില്ല.
അതനില്  എഫന്തങ്കനിലര  ആശയക്കുഴപ്പെമുണമോയനിരുനഫവങ്കനില്  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
ധൈനകേമോരദ വകുപ്പുമന്ത്രനി പറയമമോയനിരുന.  ഇതബ് കേദമോബനിനറനിഫന്റെ അരഗസ്സീകേമോരകതമോടു
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കൂടെനിയമോണബ് ഇഉൗ സഭയനില് സമരപ്പെനിചതബ്. ബഡ്ജേറനിഫന്റെ കേമോരദതനില് കഡമോ. കതമോമസബ്
ഫഎസക്കനിനബ്  ഇല്ലമോത  ഒരു  തമോല്പ്പെരദര,  ആശങ്ക  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  പതനിപക
കനതമോവനിനബ്  ഉണമോകകേണ  കേമോരദമനില്ല.  ബഡ്ജേറനിഫന്റെ  ഉള്ളടെക്കഫത  സരബനനിചബ്
അകദ്ദേഹര  നല്ല  അഭനിപമോയമമോണബ്  പറഞ്ഞെതബ്.  രണമോമതബ്,  ഇതബ്  ദുരവനിനനികയമോഗര
ഫചയമോന് കവണനിയള്ള ഒരു ബനില്ലമോഫണനമോണബ് പറഞ്ഞെതബ്.  ഒരു കേമോരദര ഞമോന് പറയമോര,
ഞങ്ങള്  എങ്ങഫന  വനിചമോരനിചമോലര  യ.ഡനി.എഫെബ്.  കേമോട്ടനിയ  ദുരവനിനനികയമോഗതനിഫന്റെ
നൂറനില് ഒനനില്കപ്പെമോലര എതമോന് അഞവരഷരഫകേമോണബ് കേഴനിയനില്ല.  സമോമ്പതനികേ
രരഗഫത അചടെക്കര എങ്ങഫനയമോയനിരനിക്കണഫമനബ് സഖമോവബ് പനിണറമോയനി വനിജേയഫന്റെ
കനതൃതസ്വതനിലളള  ഇഉൗ  ഗവണഫമന്റെബ്  അധൈനികേമോരതനില്  വനതനിനുകശഷര  ആദദരതഫന
ഫതളനിയനിച. അതബ് ഇഉൗ ഫപമോതുസമൂഹര അരഗസ്സീകേരനിച. യ.ഡനി.എഫെബ്.-ഫന്റെ കേമോലൈഘട്ടതനില്
21 മന്ത്രനിമമോരുര, ഒരു ചസ്സീഫെബ് വനിപ്പുമുള്ഫപ്പെഫടെ 22 കേദമോബനിനറബ് റമോങ്കുള്ള ആള്ക്കമോരമോണബ്
ഉണമോയനിരുനതബ്.  അതബ് ഞങ്ങള്  19  ആക്കനി ചുരുക്കനി.  ഓകരമോ മന്ത്രനിമമോരക്കുര  32
കപഴണല് സമോഫകേളുണമോയനിരുന. അതബ് 25 ആക്കനി ചുരുക്കനി.  ഞമോന് ഒരു കേണക്കബ്
രമോവനിഫലൈഫയടുത്തു, ശമ്പളര,  ഡനി.എ.,  ടെനി.എ.  ഇനതനില് മമോത്രര ഇതനിഫന്റെ ഭമോഗമമോയനി
40 കകേമോടെനി രൂപയമോണബ് ഗവണഫമന്റെനിനബ് ലൈമോഭര കേനിട്ടമോന് കപമോകുനതബ്.  മൂനബ് മന്ത്രനിമമോര
കവണ  എനവചകതമോടുകൂടെനി  90  കപഴണല്  സമോഫകേളമോണബ്  ഇല്ലമോതമോകുനതബ്.
ബമോക്കനിയള്ള  19  മന്ത്രനിമമോര,  31-32  കപഴണല്  സമോഫകേഫള  25  ആയനി
ചുരുക്കനിയതനിഫന്റെ ഭമോഗമമോയനി  100 എണര അതനിലര ഫവട്ടനിക്കുറവബ് വരുതനി.   മനിനനിമര
40  കകേമോടെനി രൂപ ഇഉൗ ഇനതനില് ഗവണഫമന്റെനിനബ് കേനിടകേയമോണബ്.  ടെനി.എ.,  ഡനി.എ.,
ശമ്പളര  ഇവയഫടെ  കേണക്കബ്  മമോത്രമമോണബ്  ഞമോന്  പറഞ്ഞെതബ്.  ബമോക്കനിയള്ളതുകൂടെനി
കൂട്ടനിയമോല്  ഇതനിലര  കൂടുര.  വനിമമോനയമോത്ര  സരബനനിചബ്   മന്ത്രനിമമോര  എകനികേക്യൂട്ടനിവബ്
കമോസബ്  കവഫണനവച.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ശശനി തരൂരനിഫന്റെ ഭമോഷയനില് പറഞ്ഞെമോല്
cattle class, കേനകേമോലൈനി കമോസബ്, അതുമതനി. വസ്സീടെബ് കമമോടെനിപനിടെനിപ്പെനികക്കണ എനതസ്സീരുമമോനനിച,
വനികദശയമോത്രകേള് പരമമോവധൈനി കുറയമോന് തസ്സീരുമമോനനിച.  ഇതനിഫന്റെ ഭമോഗമമോയനി എത്രകകേമോടെനി
രൂപയമോണബ് ലൈമോഭനിക്കമോന് കപമോകുകേ?  അതനിഫന്റെ അഞനിഫലൈമോനകപമോലര വരനില്ല   ഇഉൗ
കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ ഫചലൈവബ്.   കേഴനിഞ്ഞെ യ.ഡനി.എഫെബ്. സരക്കമോര പത്രപ്പെരസദര ഫകേമോടുതതബ്
150  കകേമോടെനി  രൂപയമോണബ്.   അതനില്  25  കകേമോടെനി  രൂപ ഫകേമോടുക്കമോന് ബമോക്കനിയമോണബ്.
ജേനസമ്പരക്ക  പരനിപമോടെനിയഫടെ  ഭമോഗമമോയനി  പരസദവര,  പന്തലര,  ഭകണവര  കൂടെനി
16 കകേമോടെനി രൂപയമോണബ്.  ചമോയ സല്ക്കമോരര 1,77,00,000 രൂപയമോണബ്,  അതബ് കുറചബ്
കുറഞ്ഞെനിടണബ്.  മന്ത്രനിമമോരുഫടെ  വമോടെകേഫക്കട്ടനിടെര കമമോടെനിപനിടെനിപ്പെനിക്കല്  37,93,000
രൂപയമോണബ്,  വസ്സീടെബ്  അറകുറപ്പെണനി  26,15,00,000  രൂപയമോണബ്,   ഈ തുകേ ഫകേമോണബ്
ഓകരമോ  വസ്സീടെബ്  ഉണമോക്കനിഫക്കമോടുക്കമോര.  അവനിഫടെ  കേരട്ടന്  ഇട്ടതബ്  36,16,000.
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വനികദശയമോത്ര  ഗവണഫമന്റെബ് തലൈതനില് കപമോയതബ്  205  എണര,  ബമോക്കനി കേണക്കബ്
എനനിക്കബ് കേനിട്ടനിയനിട്ടനില്ല. 44,15,00,000  രൂപയമോണതബ്.  ഒരു മന്ത്രനികയമോടെബ് വനികദശത്തു
വചബ്  കചമോദനിചതബ്  എകപ്പെമോഴമോണബ്  ഇനനി  കകേരളതനികലൈക്കബ്  കപമോകുനതബ്   എനമോണബ്.
ഡനി.എ.,  ശമ്പളര,  മന്ത്രനിമമോര  22  ആളബ് വരുമകല്ലമോ, 220,76,00,000  രൂപ.  ആഫകേ
460  കകേമോടെനി  രൂപയഫടെ  അധൈനികേ  സമോമ്പതനികേ ബമോധൈദതയമോണബ്  ഇഉൗ ഖജേനമോവനിനബ്
വരുതനിയതബ്.   അതനിഫന്റെ ഇരുപ്പെതനിയഞനിഫലൈമോനകപമോലര കവണ ഇഉൗ കേമ്മസ്സീഷന്
പമോവരതനികേമമോയമോല് ഉണമോകുന ഫചലൈവബ്.   ഇഉൗ ഘട്ടതനില് ഇവര പമോവഫപ്പെട്ടവഫര
മറന, ഫപന്ഷന് കുടെനിശനികേ 1074 കകേമോടെനി രൂപ ഫകേമോടുക്കമോന് ബമോക്കനി, കേരമോറകേമോരക്കബ്
കുടെനിശനികേ 1632 കകേമോടെനി രൂപ, ഫചലൈവഴനിച എനവരുതമോന് കവണനി ഇലൈകകമോണനികബ്
ലൈഡ്ജേര  കപമോസനിരഗബ്  1431  കകേമോടെനിരൂപ.  കകമനനിധൈനിയനില്നനിനര  വമോയ്പഫയടുത
ഇനതനില് 1365 കകേമോടെനി രൂപയര  ഫനല്കൃഷനിക്കമോരക്കബ് ഫനലൈബ് ല സരഭരനിച ഇനതനില്
ബമോക്കനി  332  കകേമോടെനി  രൂപയര  കേടെമോശസ്വമോസ  ധൈനസഹമോയര  ഫകേമോടുക്കമോന്  9732
എണവര ഇകപ്പെമോഴുര കുടെനിശനികേയമോയനിടണബ്. ഞങ്ങള് വരുകമ്പമോള് എസബ്.സനി./എസബ്.ടെനി./
ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭമോഗങ്ങള്ക്കുള്ള കസ്കമോളരഷനിപ്പെബ്  ഇനതനില്  169  കകേമോടെനി രൂപ ഫകേമോടുക്കമോന്
ബമോക്കനിയണമോയനിരുന.  ഫമമോതതനിലള്ള  കേണഫക്കടുതകപ്പെമോള്  എസബ്.സനി.
വനിഭമോഗങ്ങളുഫടെ വസ്സീടുകേള്ക്കുള്ള കുടെനിശനികേ  312  കകേമോടെനി  രൂപയര എസബ്.ടെനി.  വനിഭമോഗങ്ങളുഫടെ
വസ്സീടുകേള്ക്കുള്ള കുടെനിശനികേ ഫകേമോടുത്തുതസ്സീരക്കമോന്  730  കകേമോടെനി  രൂപയര കേടെര എഴുതനി
തള്ളമോന്  77  കകേമോടെനി രൂപയര ആവശദമമോയനിവരുന.  ഇതരഫമമോരു  ഘട്ടതനിലൈമോണബ്
ഒരു  ബദല്  നയര  ഉയരതനിപ്പെനിടെനിചഫകേമോണബ്  അവനിശസ്വസനസ്സീയമമോയനിടള്ള ഒരു
ബഡ്ജേറനില്  12,000  കകേമോടെനി  രൂപയഫടെ  മമോന്ദദവനിരുദ  പമോകക്കജേബ്  പഖദമോപനിചതബ്.
കകേരളര  രകഫപ്പെടുഫമന  കേമോരദതനില്  യമോഫതമോരു  സരശയവമനില്ല.  ഇതനിനബ്  ഭരണ
രരഗതബ് സമൂലൈമമോയനിടള്ള ഒരു മമോറര അനനിവമോരദമമോണബ്.  ഇനഫത ബക്യൂകറമോക്രമോറനികേബ്
ഘടെന അടെനിമുടെനി  മമോകറണനിയനിരനിക്കുന.  അതനിനമോണബ്  ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ
ആവശദകേത.   ഇവനിഫടെ  കേമ്മസ്സീഷഫന്റെ  രൂപസ്സീകേരണര  വരുനനില്ല.  അതബ്  കനരഫത
പറഞ്ഞെ  കേമോരദമമോണബ്.  ഇഉൗ  സഭയനിലള്ള  ഒരു  ഫമമ്പര  ഭരണപരനിഷ്കമോര  കേമ്മസ്സീഷന്
ഫചയരമമോനമോയമോലണമോകുന  നനിയമതടെസര  മമോറനതനിനുകവണനി  മമോത്രമുള്ള  ഒരു
നനിയമമമോണനിതബ്.  ഇതനിഫന്റെ ഭമോഗമമോയനി  രൂപരഫകേമോളന കേമ്മസ്സീഷനുണമോകുന ഫചലൈവകേളുര
മറര  പരനികശമോധൈനിചനിട്ടനില്ല. ഇതനിഫന്റെ ഭമോഗമമോയനി ഒരു പുതനിയ നനിയമര കവകണമോ അകതമോ
എകനികേക്യൂട്ടസ്സീവബ് ഓരഡര മതനികയമോ എനബ്  പനിനസ്സീടെബ് നനിയമവകുപ്പുമമോയനി  ആകലൈമോചനിചബ്
തസ്സീരുമമോനനിക്കുനതമോണബ്.  അതനിഫന സരബനനിചബ്  ഒരു  ആശങ്കയര കവണ,  എത്രമമോത്രര
തുകേ  അതനിനുകവണനി  ഫചലൈവഴനിക്കുനകവമോ  അതനിഫന്റെ  ഇരട്ടനി  റനികട്ടണസബ്  ഇഉൗ
സമൂഹതനിനബ് കേനിടഫമനള്ള കേമോരദതനില് യമോഫതമോരു സരശയവര കവണ.  സസ്വമോരത്ഥ
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തമോല്പരദമമോണബ്  ഇതനിഫന്റെ  പനിനനിലള്ളഫതനമോണബ്  ഇഉൗ  വനികയമോജേനക്കുറനിപ്പെനില്
പറയനതബ്.  അങ്ങഫനഫയമോരു തമോല്പരദവമനില്ല.  ശ്രസ്സീ. പനി. സനി. കജേമോരജേനിഫന ചസ്സീഫെബ്
വനിപ്പെമോക്കുനതനിഫന്റെ   ഭമോഗമമോയനി  നനിയമനനിരമ്മമോണര  നടെതനിയകപ്പെമോള്  എന്തമോകണമോ
നനിങ്ങളുഫടെ മനസനിലണമോയനിരുനതബ് അതരര തമോല്പരദങ്ങഫളമോനര ഞങ്ങള്ക്കനില്ല.
കൂടെമോഫത 1979-ല് ഇകത രൂപതനിലള്ള ഒരു നനിയമര നനിങ്ങള് ഫകേമോണ്ടുവനതബ്, മുസസ്സീര
ലൈസ്സീഗനിഫന്റെ  എര.എല്.എ.  ആയനിരുന  ശ്രസ്സീ  ഇ.  അഹമ്മദനിഫന  സനിഡ്കകേമോയഫടെ
ഫചയരമമോനമോക്കമോനമോയനിരുന.  അനബ് അകദ്ദേഹഫത ഫചയരമമോനമോക്കണഫമങ്കനില് ഈ
നനിയമര  കഭദഗതനി ഫചയ്കത പറ്റൂ എനണമോയനിരുന.  ആ  സസ്വമോരത്ഥതമോല്പരദവര
ഞങ്ങള്ക്കനില്ല.  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  കസമോണനിയമോ  ഗമോനനി യ.പനി.എ.-യഫടെ  ഫചയരകപഴണമോയകപ്പെമോള്
അവരക്കബ്  കേദമോബനിനറബ്  റമോങ്കബ്  നല്കുനതനിനമോയനി  നനിയമനനിരമ്മമോണര നടെതനി,  ആ
തമോല്പരദവര  ഞങ്ങള്ക്കനില്ല.  ഇതുമമോയനി  ബനഫപ്പെടഫകേമോണബ്  കുഫറ  കേമോരദങ്ങള്
ഇവനിഫടെ  സൂചനിപ്പെനിക്കമോനുണബ്.  അതനികലൈഫക്കമോനര  കേടെക്കമോന്  ഞമോന്  ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട പതനിപകമോരഗങ്ങള് ഒരു കേണഫസന്കസമോടുകൂടെനിയമോകണമോ ഇതനിഫനപ്പെറനി
അഭനിപമോയര  പറയനതബ്.   ശ്രസ്സീ.   വനി.  റനി.  ബല്റമോര  പറഞ്ഞെതബ്  ഇങ്ങഫനഫയമോരു
നനിയമര  ആവശദമമോഫണനര  പഫക  വനി.  എസബ്.  അചതമോന്ദഫനകപ്പെമോഫലൈ  ഒരമോള്
കവണകമമോ എനമമോണബ് അകദ്ദേഹതനിഫന്റെ ആശങ്ക.  ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.  സനി.  കജേമോസഫെമോഫണങ്കനില്
ഇഉൗ ബനില്  പരനിഗണനമോ കസജേനില്തഫന പനിന്വലൈനിക്കണഫമനമോണബ് പറഞ്ഞെതബ്.
അതനിനബ്   കേടെകേവനിരുദമമോയനിട്ടമോയനിരുന   ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  പതനിപക  കനതമോവബ്
ശ്രസ്സീ. രകമശബ് ഫചനനിതലൈയഫടെ  അഭനിപമോയര.  യഥമോരത്ഥതനില് കകേരളതനില് ഒരു ഭരണ
നവസ്സീകേരണര ആവശദമകല്ല?  ഇഉൗ ബനില്ലനിഫന്റെ തുടെരചയമോണബ് മകറതബ് എന  കേമോരദതനില്
യമോഫതമോരു  തരക്കവമനില്ല.  ഭരണപരനിഷ്കമോരര  കകേരളതനില്  അനനിവമോരദമമോണബ്.   ആ
ബനില്ലനിഫന്റെ  പമോധൈമോനദഫത  സരബനനിചബ്  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  എസബ്.  ശരമ്മ  ഇവനിഫടെ
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണമോയനി.  നമ്മുഫടെ  ഭരണവദവസ  നടെപ്പെമോക്കുന  ബക്യൂകറമോക്രസനി
ഫകേമോകളമോണനിയല് കേമോലൈഘട്ടതനിഫന്റെ  തുടെരചയമോണബ്.  ഇവനിടെഫത  സമോമൂഹനികേ
സമോഹചരദങ്ങള്ക്കനുസരനിചബ്  നമ്മുഫടെ  ഭരണവദവസ രൂപഫപ്പെടുതനിയമോല് മമോത്രഫമ
ജേനങ്ങളുഫടെ  ആഗ്രഹ  അഭനിലൈമോഷങ്ങള്ക്കനുസൃതമമോയ  ഒരു  ഭരണ  സരവനിധൈമോനര
നമുക്കുണമോക്കുവമോന് സമോധൈനിക്കുകേയള്ളൂ.  പനില്ക്കമോലൈതബ് ഭരണഘടെന  വനിഭമോവന ഫചയ്യുന
പലൈ  സമോപനങ്ങളുര  ജേനങ്ങളനികലൈക്കബ്  ഇറങ്ങനിഫചല്ലുനതനിനുള്ള  സരവനിധൈമോനമമോയനി
രൂപഫപ്പെടുതമോന് പരനിശ്രമങ്ങള് പലൈതുര നടെനഫവങ്കനിലര പൂരണമമോയര വനിജേയനിപ്പെനിക്കമോന്
നമുക്കബ് കേഴനിഞ്ഞെനില്ല.  കുറഫചങ്കനിലര ഇഉൗ ദനിശയനില് കനട്ടമുണമോക്കനിയതബ് കകേരളമമോണബ്.
അതനിനബ്  പധൈമോനഫപ്പെട്ട  കേമോരണര  കകേരളതനിഫലൈ  അദസ്വമോനനിക്കുനവഫന്റെ  രമോഷ്ട്രസ്സീയ
പമോരട്ടനിയമോയ കേമ്മക്യൂണനിസബ് പമോരട്ടനി കകേരളതനില് അധൈനികേമോരതനില് വന എനതമോണബ്.
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മറബ്  സരസമോനങ്ങഫള  അകപകനിചബ്  കകേരളതനില്    ഭരണപരനിഷ്കമോര  നടെപടെനികേള്
ബഹുദൂരര മുകനമോടകപമോയനിടണബ്. പഞമോയതബ് രമോജേബ് സരവനിധൈമോനര രമോജേദവദമോപകേമമോയനി
നനിയമരമൂലൈര  നടെപ്പെമോക്കനിയനിടഫണങ്കനിലര  കകേരളതനില്  ഉണമോയതുകപമോഫലൈയള്ള  ഫെലൈപദമമോയ
ത്രനിതലൈ പഞമോയതബ് സരവനിധൈമോനര മറബ് സരസമോനങ്ങളനില് രൂപഫപ്പെടുതമോന് നമുക്കബ്
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.  ജേനകേസ്സീയമോസൂത്രണരകപമോലള്ള മഉൗലൈനികേമമോയ  പരനിഷ്കമോരങ്ങള്  രമോജേദതനിനു
തഫന  മമോതൃകേയമോയനിരുന.  കകേരളതനിഫലൈ  മഫറമോരു  സവനികശഷത  ഭൂപരനിഷ്കരണവമമോയനി
ബനഫപ്പെട്ടതമോണബ്.  രമോജേദഫത  ഇതര  സരസമോനങ്ങളനിലര  ഇനനിയര  സമഗ്രമമോയ
ഭൂപരനിഷ്കരണര  നടെപ്പെനിലൈമോക്കനിയനിട്ടനിഫല്ലനള്ളതബ്  നമ്മള്  കേമോണണര.  സമോരവ്വത്രനികേ
വനിദദമോഭദമോസര കകേരളതനിഫന്റെ ഭഉൗതനികേ സമോഹചരദങ്ങഫള ക്രനിയമോത്മകേമമോയനി പരനിവരതനര
ഫചയനിടണബ്.  സമൂഹതനിഫലൈ  ഉയരന  തട്ടനിലള്ള  ഒരു  വനിഭമോഗതനിനബ്  മമോത്രര
പമോപമമോയനിരുന  വനിദദമോഭദമോസ  കമഖലൈ,  പകതദകേനിചബ്  ഉനത  വനിദദമോഭദമോസ  കമഖലൈ
സമോധൈമോരണക്കമോരക്കുകൂടെനി  പമോപമമോക്കമോന്  കകേരളതനിഫലൈ  വനിദദമോഭദമോസ  പരനിഷ്കരണ
നനിയമതനിനബ്  കേഴനിഞ്ഞു.   ആകരമോഗദ  കമഖലൈയനിലര  ഫപമോതുവനിതരണ കമഖലൈയനിലര
ഇന്തദയബ്  മമോതൃകേയമോണബ്  കകേരളര.   കകേരളതനിഫലൈ സമോറക്യൂട്ടറനി  കറഷന് സരവനിധൈമോനര
ഇതരതനിലള്ള ഒരു പുതനിയ ചുവടുവയ്പമോയനിരുന.  ഇതര സരസമോനങ്ങളനില് ഇതബ്
നടെപ്പെമോക്കനിയനിരുനനില്ല.  സമോമൂഹനികേകകമ  രരഗങ്ങളനില്  കകേരളതനിനബ്  പുകരമോഗതനി
ഫഫകേവരനിക്കമോന് കേഴനിഞ്ഞെതബ് ഭരണരരഗതബ് കേമോലൈമോകേമോലൈങ്ങളമോയനി ഫകേമോണ്ടുവനനിടള്ള
സമഗ്ര പരനിഷ്കമോരങ്ങളനിലൂഫടെയമോയനിരുന. അവയ്ഫക്കല്ലമോര ആധൈമോരമമോയതബ് മുന് ഭരണപരനിഷ്കമോര
കേമ്മസ്സീഷനുകേളുഫടെ നനിരകദ്ദേശങ്ങളുര അവ മുകനമോടവച ആശയങ്ങളുമമോയനിരുന.  ഇതനിനബ്
മുമ്പഫത ഭരണപരനിഷ്കമോര കേമ്മസ്സീഷന് 1997-ല്  ഇ. ഫകേ. നമോയനമോര അദദകനമോയനി
സമരപ്പെനിചതമോയനിരുന.  അധൈനികേമോര  വനികകേന്ദ്രസ്സീകേരണതനിനബ്  ആധൈമോരമമോയ  ആശയങ്ങള്
രൂപഫപ്പെട്ടതബ്  ആ  റനികപ്പെമോരട്ടനിഫന്റെ  അടെനിസമോനതനിലൈമോയനിരുന.  അതുകേഴനിഞ്ഞെബ്
ഇകപ്പെമോള്  രണബ് പതനിറമോണബ് പൂരതനിയമോകുകേയമോണബ്.  

വനിവരസമോകങ്കതനികേവനിദദയഫടെ   കുതനിചചമോട്ടര  അതനിനുകശഷര  സരഭവനിച  പധൈമോന
പുകരമോഗതനിയമോണബ്.  വനിവരസമോകങ്കതനികേ  വനിദദയഫടെ  വദമോപനതനിനുകശഷര  രണബ്
പതനിറമോണനിനനിടെയനില്  കലൈമോകേര  ഒരുപമോടെബ്  മമോറനിയനിടണബ്.  മമോറനിയ  കേമോലൈഘട്ടതനിഫന്റെ
രസ്സീതനികേള്ക്കനുസരനിചബ്  നമ്മുഫടെ ജേസ്സീവനിതരസ്സീതനികേളനില് സമൂലൈമമോയ മമോറവര സരഭവനിച.
ഇകതമോഫടെമോപ്പെര നമ്മുഫടെ ഭരണസരവനിധൈമോനവര കേമോകലൈമോചനിതമമോയനി പരനിഷ്കരനിചബ് മുകനമോട
കപമോകകേണതബ്  അനനിവമോരദമമോണബ്.  ഫപമോതുജേനങ്ങളുഫടെ  ആവശദങ്ങള്  ഒരു അകപകയഫടെ
രൂപതനില് സരക്കമോരനികലൈക്കബ് സമരപ്പെനിക്കഫപ്പെടകേഴനിഞ്ഞെമോല് അഫതമോരു ഉതരവമോയനി
ജേനങ്ങളനികലൈക്കബ്  എതനിക്കുനതനിനബ്  മമോസങ്ങളുഫടെ  കേമോലൈതമോമസമുണമോകുന.  ഒരു
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വരഷകതക്കുള്ള  പദതനികേള്  ബഡ്ജേറനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കഫപ്പെടുകമ്പമോള്  അതമോതബ്
വരഷരതഫന പസ്തുത പദതനികേള് നടെപ്പെനിലൈമോക്കമോന് നമുക്കബ്  കേഴനിയനനില്ല.  നമ്മുഫടെ
ഭരണരസ്സീതനിയര ഉകദദമോഗസ സരവനിധൈമോനവര ഇകപ്പെമോഴുര മമോറനിയനിട്ടനില്ല.  പലൈ തടകേളനിലൈമോയനി
വനിനദസനിക്കഫപ്പെട്ട  നനിലൈവനിലള്ള  ഉകദദഗസ  സരവനിധൈമോനര  തങ്ങളനിലൈരപ്പെനിതമമോയ
കജേമോലൈനി  നനിരവ്വഹനിക്കുനതനില്  പരമോജേയഫപ്പെടുകേയമോണബ്.  ഫെയലകേള്  ഒകര  ആവശദതനിനബ്
പലൈ ഉകദദഗസന്മേമോര കേണബ് ദനിവസങ്ങഫളടുതബ് കപമോകകേണ സനിതനിയമോണുള്ളതബ്. 

കേമ്പക്യൂട്ടരവല്ക്കരണര  എല്ലമോ  ഓഫെസ്സീസുകേളനിലര  നടെപ്പെനിലൈമോക്കനിയനിടഫണങ്കനിലര
ഒരു ഓഫെസ്സീസനില്നനിനര ഏഫതങ്കനിലഫമമോരു റനികപ്പെമോരട്ടബ് ലൈഭനിക്കണഫമങ്കനില് കേമ്പക്യൂട്ടകറമോ,
വനിവരസമോകങ്കതനികേവനിദദകയമോ ഇല്ലമോത കേമോലൈതബ് അനുഭവഫപ്പെട്ട അകത കേമോലൈതമോമസര
ഇകപ്പെമോഴുമുണമോകുന. സസ്വകേമോരദ കമഖലൈയനില് വനിവരസമോകങ്കതനികേ വനിദദയകടെയര പുതനിയ
മമോകനജുഫമന്റെബ്  തന്ത്രങ്ങളുകടെയര  ഫെലൈമമോയനി  കേമോരദകമത  വരദനിചനിടണബ്.  എനമോല്
സരക്കമോര  സരവനിധൈമോനങ്ങളനില്  ഇകപ്പെമോഴുര  കേമോലൈഹരണഫപ്പെട്ട  ചനിലൈ  രസ്സീതനികേള്
പനിന്തുടെരുകേയമോണബ്.  അതുമൂലൈര സസ്വകേമോരദ കമഖലൈഫയക്കമോള് കേമോരദപമോപനിയര മതനിപ്പുര
കുറഞ്ഞെ  ഒരു  സരവനിധൈമോനമമോയനി  സരക്കമോര  കമഖലൈ  വനിലൈയനിരുതഫപ്പെടുകേയമോണബ്.
ഫപമോതുകമഖലൈമോ  കേമ്പനനികേള്  കേകമ്പമോളതനില്  സസ്വകേമോരദകമഖലൈമോ  കേമ്പനനികേളുമമോയനി
മതരനിചബ് പരമോജേയഫപ്പെടുന സനിതനിയമുണബ്. ഒരു സസ്വകേമോരദ കേമ്പനനികയക്കമോള് കൂടുതല്
സുരകനിതതസ്വവര സരരകണവര സരക്കമോര കേമ്പനനികേള്ക്കുണമോയനിടര  ഇഉൗ സനിതനി
സരജേമോതമമോകുനതബ്  പരനികശമോധൈനിക്കഫപ്പെകടെണതമോണബ്.  മുകേളനില്പ്പെറഞ്ഞെ  നനിരവധൈനി
കേമോരദങ്ങള്ക്കുപുറഫമ  പുതനിയ  കലൈമോകേര  ആവശദഫപ്പെടുന  ഒട്ടനവധൈനി  പരനിഷ്കമോരങ്ങള്
നമ്മുഫടെ സമൂഹതനിനബ് ഇനബ് ആവശദമമോണബ്.  ഇതബ് രൂപഫപ്പെടുത്തുനതനിനുള്ള നടെപടെനികേള്
കേമോലൈഘട്ടതനിഫന്റെ ആവശദകേതയമോണബ്.  സമഗ്രമമോയ ഭരണപരനിഷ്കമോരങ്ങഫള സരബനനിചബ്
പഠനിചബ്  നനിരകദ്ദേശര  സമരപ്പെനിക്കുന  ഒരു  കേമ്മസ്സീഷഫന  നനിയമനിക്കമോന്  ഗവണഫമന്റെബ്
തസ്സീരുമമോനനിചതബ് ഇഉൗ പശ്ചമോതലൈതനിലൈമോണബ്. കേരഫളടുതബ് കേമോണനിചമോലര ഫചമ്പരതനിപ്പൂവമോഫണനബ്
പറയന ഒരു സമസ്സീപനമമോണബ്   പതനിപകതനിനുളളതബ്.   ഞമോഫനമോരു കേമോരദര  കൂടെനി
പറയമോര.  ഇവര ഇന്ദനിരമോഗമോനനിഫയ തളളനിപ്പെറഞ്ഞെനിടണബ്.  ഇന്ദനിരമോഗമോനനി ഭമോരതയകനിഫയനര
പറഞ്ഞെബ്   എ.  ഫകേ.  ജേനി.  ഫസന്റെറനില്  വനനിടണബ്.   അതനിഫന്റെ  കൂഫടെനനിന  കുറചബ്
ആള്ക്കമോഫര ഇകപ്പെമോള് ഇവനിഫടെയള. 

പനിഫനയമോണബ് 5 ഫകേമോല്ലര ഭരനിക്കമോന് ശ്രസ്സീ. എ. ഫകേ. ആന്റെണനിഫയ ചുമതലൈഫപ്പെടുതനിയതബ്.
മൂനരഫക്കമോല്ലര ഭരനിചകപ്പെമോള് പുകേചചമോടെനിച.  ഫകേ.  കേരുണമോകേരഫന കുതനികനമോവനിചതു
കപമോലളള  ഒരനുഭവര  കകേമോണഗ്രസനിഫലൈ  മഫറമോരു  കനതമോവനിനുര  ഉണമോകേനില്ല.  ആ
അനുഭവഫമല്ലമോര  വചഫകേമോണബ്  ഇവനിഫടെ സനി.പനി.ഫഎ. (എ ര)-ഉര   ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.
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അചതമോനന്ദനുര  തമ്മനില്  രണബ്  ധ്രുവമമോഫണനബ്  പറയന.  ശ്രസ്സീ.  വനി.  എസബ്.
അചതമോനന്ദഫന സമമോധൈമോനനിപ്പെനിക്കമോന്കവണനി,  സകന്തമോഷനിപ്പെനിക്കമോന്കവണനി  വമോയനില്
കുറചബ്  പഞസമോര  വചഫകേമോടുക്കുന എന ധൈമോരണയനില്  പതനിപകര പറയണ,
അങ്ങഫനയളള  പഞസമോരകേളനില്  വനികധൈയനമോകുന  ആളല്ല  അകദ്ദേഹര.  അതുകൂടെനി
മനസനിലൈമോക്കണര.  ഇവനിഫടെയളള  ഇഉൗ  വനികയമോജേനക്കുറനിപ്പെനികനമോടെബ്  കയമോജേനിക്കമോന്
കേഴനിയനില്ല.  പതനിപകതനിഫന്റെ  ഭമോഗത്തുനനിനവന  പരമോമരശങ്ങഫളല്ലമോര  കകേരളതനിഫന്റെ
ഫപമോതുതമോല്പരദതനിനബ്  വനിരുദമമോണബ്.  കൂടുതല് കേമോരദങ്ങളനികലൈക്കബ് കേടെക്കമോന് ഞമോന്
ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.  ഇഉൗ ബനില്ലനിഫന്റെ മറബ്  ഘട്ടങ്ങളനികലൈക്കബ്  കേടെക്കണഫമനബ്  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
സസ്സീക്കകറമോടെബ് അഭദരത്ഥനിചഫകേമോണബ് ഞമോന് എഫന്റെ പസരഗര അവസമോനനിപ്പെനിക്കുന. 

പതനിപകകനതമോവബ്   (ശ്രസ്സീ  .    രകമശബ്  ഫചനനിതലൈ):  സര,  സരസമോനതനിനബ്
അധൈനികേ സമോമ്പതനികേ ഭമോരമുണമോക്കുനതുര സരസമോനര ഭരനിക്കുന  മമോരകനിസപമോരട്ടനിയഫടെ
ആഭദന്തര  പശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുരകവണനി  ഫകേമോണ്ടുവനനിരനിക്കുന  ഇഉൗ
'വനി.  എസബ്.  അചതമോനന്ദന്  ബനില്'  പമോസമോക്കുനതനികനമോടെബ് ഞങ്ങള്ക്കബ് സഹകേരനിക്കമോന്
കേഴനിയനില്ല.  ഇഉൗ രകതനില് ഞങ്ങള്ക്കബ് പങ്കനില്ല.  അതുഫകേമോണബ് ഞങ്ങള് വമോക്കഉൗട്ടബ്
ഫചയ്യുന. 

(സബ്ജക്ടബ്  കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെമോരട്ടബ്  ഫചയപകേമോരമുള്ള  2016-ഫലൈ  നനിയമസഭ
(അകയമോഗദതകേള് നസ്സീക്കരഫചയല്)  കഭദഗതനി ബനില് പമോസമോക്കുനതനില്  പതനികഷധൈനിചബ്
പതനിപകമോരഗങ്ങള്  ഒനടെങ്കര സഭ ബഹനിഷ്കരനിച.  

മനി  .   സസ്സീക്കര: ശ്രസ്സീ. വനി. റനി. ബല്റമോര, അങ്ങയഫടെ 1 (എ) നമ്പര കഭദഗതനി പസബ്
ഫചയ്യുനകണമോ ? ശ്രസ്സീ. വനി. റനി. ബല്റമോര കനമോട്ടബ് ഇന് ദനി സസ്സീറബ്.

അനുകൂലൈനിക്കുനവര.........

പതനികൂലൈനിക്കുനവര …......

ശ്രസ്സീ.  വനി.  റനി.  ബല്റമോര  അവതരനിപ്പെനിച  1  (എ)  നമ്പര  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരമോകേരനിചനിരനിക്കുന. 

മനി  .    സസ്സീക്കര:  ശ്രസ്സീ.  എസബ്.  ശരമ്മ,  അങ്ങയഫടെ  2(ബനി)  നമ്പര കഭദഗതനി പസബ്
ഫചയ്യുനകണമോ?

ശ്രസ്സീ  .   എസബ്  .   ശരമ്മ: ഞമോന് പസബ് ഫചയ്യുനനില്ല.

1006/2017
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മനി  .    സസ്സീക്കര:  ശ്രസ്സീ.  എസബ്.  ശരമ്മ  അവതരനിപ്പെനിച  2(ബനി)  നമ്പര  കഭദഗതനി
സഭയഫടെ അനുമതനികയമോടുകൂടെനി പനിന്വലൈനിചനിരനിക്കുന. 

സബ്ജക്ടബ്  കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെമോരട്ടബ്  ഫചയപകേമോരമുള്ള  2016-ഫലൈ  നനിയമസഭ
(അകയമോഗദതകേള് നസ്സീക്കരഫചയല്) കഭദഗതനി ബനില്  പരനിഗണനയ്ഫക്കടുക്കണഫമന
പകമയഫത  

അനുകൂലൈനിക്കുനവര.........

പതനികൂലൈനിക്കുനവര …......

പകമയര സഭ അരഗസ്സീകേരനിചനിരനിക്കുന.  ബനില് പരനിഗണനയ്ഫക്കടുക്കുന. 

വകുപ്പെബ് തനിരനിചള്ള പരനിഗണന 

2 -  ാംവകുപ്പെബ്

(കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനികക്കണ  അരഗങ്ങള്  സസ്സീറനിലൈനില്ലമോതനിരുനതനിനമോല്
അവതരനിപ്പെനിക്കഫപ്പെട്ടനില്ല.)

2-ാം വകുപ്പെബ് ബനില്ലനിഫന്റെ  ഭമോഗമമോക്കണഫമന പശ്നഫത

അനുകൂലൈനിക്കുനവര.........

പതനികൂലൈനിക്കുനവര …......

2-ാം വകുപ്പെബ് ബനില്ലനിഫന്റെ ഭമോഗമമോക്കണഫമന പശ്നര സഭ അരഗസ്സീകേരനിചനിരനിക്കുന. 

2-ാം വകുപ്പെബ് ബനില്ലനിഫന്റെ ഭമോഗമമോയനിരനിക്കുന. 

1-  ാംവകുപ്പുര പസ്സീഠനികേയര  കപരുര

(കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനികക്കണ  അരഗങ്ങള്  സസ്സീറനിലൈനില്ലമോതനിരുനതനിനമോല്
അവതരനിപ്പെനിക്കഫപ്പെട്ടനില്ല.)

1-ാം വകുപ്പുര പസ്സീഠനികേയര കപരുര ബനില്ലനിഫന്റെ  ഭമോഗമമോക്കണഫമന പശ്നഫത  

അനുകൂലൈനിക്കുനവര.........

പതനികൂലൈനിക്കുനവര …......

1-ാം വകുപ്പുര പസ്സീഠനികേയര കപരുര  ബനില്ലനിഫന്റെ ഭമോഗമമോക്കണഫമന പശ്നര സഭ
അരഗസ്സീകേരനിചനിരനിക്കുന. 

1-ാം വകുപ്പുര പസ്സീഠനികേയര കപരുര ബനില്ലനിഫന്റെ ഭമോഗമമോയനിരനിക്കുന.
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 പട്ടനികേജേമോതനി പട്ടനികേവരഗ്ഗ പനികനമോക്കസമുദമോയകകമവര നനിയമവര സമോരസമോരനികേവര

പമോരലൈഫമന്റെറനികേമോരദവര  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്സീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ബമോലൈന്):  സര,  2016-ഫലൈ

നനിയമസഭ  (അകയമോഗദതകേള് നസ്സീക്കരഫചയല്) കഭദഗതനി ബനില്  പമോസമോക്കണഫമന

പകമയര ഞമോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.   

കൃഷനി വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .   വനി  .   എസബ്  .   സുനനില് കുമമോര):സര, ഞമോന് പകമയഫത

പനിന്തമോങ്ങുന.

മനി  .    സസ്സീക്കര:  2016-ഫലൈ  നനിയമസഭ  (അകയമോഗദതകേള്  നസ്സീക്കരഫചയല്)

കഭദഗതനി ബനില്  പമോസമോക്കണഫമന പകമയഫത 

അനുകൂലൈനിക്കുനവര.........

പതനികൂലൈനിക്കുനവര …......

പകമയര സഭ അരഗസ്സീകേരനിചനിരനിക്കുന.  ബനില് പമോസമോയനിരനിക്കുന. 

X അവകേമോശലൈരഘന പശ്നര

മനി  .    സസ്സീക്കര:  28-6-2016-നബ്  ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.  സനി.  കജേമോസഫെബ്,  എര.എല്.എ.

അടെനിയന്തരപകമയതനിനബ്  അവതരണമോനുമതനി  കതടെനിഫക്കമോണ്ടുനല്കേനിയ  കനമോട്ടസ്സീസനിഫന്റെ

ചരചമോകവളയനില് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട മുഖദമന്ത്രനി സഭഫയ ഫതറനിദരനിപ്പെനിച എനകേമോണനിചബ്

ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മുഖദമന്ത്രനിഫക്കതനിഫര  ശ്രസ്സീ.  ഫകേ.  സനി.  കജേമോസഫെബ്,  എര.എല്.എ.

ഉനയനിച അവകേമോശലൈരഘന പശ്നര ഫചയറനിഫന്റെ പരനിഗണനയനിലൈമോണബ്. 

XI മുഖദമന്ത്രനിയഫടെ പകമയര

സഭ അനനിശ്ചനിതകേമോലൈകതക്കബ് പനിരനിയനതുസരബനനിചബ്

മുഖദമന്ത്രനി (ശ്രസ്സീ  .   പനിണറമോയനി വനിജേയന്): സര, സഭ മുമ്പമോഫകേ മറബ് അതദമോവശദ

ബനിസനിനസ്സുകേഫളമോനര ഇല്ലമോതതനിനമോല് സഭ അനനിശ്ചനിതകേമോലൈകതക്കബ്  പനിരനിയമോവനതമോണബ്. 

XII അവകലൈമോകേനര 

മനി  .    സസ്സീക്കര:  പതനിനമോലൈമോര കകേരള നനിയമസഭയഫടെ ഒനമോര സകമ്മളനര  2016

ജൂണ 2 മുതല് ജൂലൈമോയബ് 19 വഫര രണബ് ഘട്ടമമോയനി നടെന.  ഒനമോര ഘട്ടതനില് ജൂണ

2-നബ്  അരഗങ്ങളുഫടെ  സതദപതനിജയര  ജൂണ  3-നബ്  സസ്സീക്കര ഫതരഫഞ്ഞെടുപ്പുമമോയനിരുന.

പതനിപകകനതമോവനിഫനയര അനബ് പഖദമോപനിക്കുകേയണമോയനി.



372 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 19, 2016

രണമോരഘട്ടതനില്  ജൂണ  24  മുതല്  ജൂലൈമോയബ്  19  വഫര  13  ദനിവസര  സഭമോ
സകമ്മളനര നടെന.  ജൂണ  24-നബ് ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട ഗവരണര ശ്രസ്സീ.  പനി.  സദമോശനിവര
നയപഖദമോപന  പസരഗര  നടെത്തുകേയണമോയനി.  ജൂണ  28,  29,  30  എനസ്സീ
തസ്സീയതനികേളനില്  നയപഖദമോപനതനിനബ്  നന്ദനികരഖഫപ്പെടുത്തുന  പകമയതനികന്മേലള്ള
ചരച  നടെന.  ജൂണ  29-നബ്  ഫഡപക്യൂട്ടനി  സസ്സീക്കഫറ  ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കുകേയണമോയനി.
ജൂലൈമോയബ് 8-നബ് 2016-17 സമോമ്പതനികേ വരഷകതക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബഡ്ജേറര കവമോട്ടബ് 
ഓണ അക്കഉൗണ്ടുര അവതരനിപ്പെനിച.   ജൂലൈമോയബ്  11,  12,  13  എനസ്സീ  തസ്സീയതനികേളനില്
ബഡ്ജേറനികന്മേലള്ള  ഫപമോതുചരചയര  ജൂലൈമോയബ്  14-നബ്  കവമോട്ടബ്  ഓണ  അക്കഉൗണനികന്മേലള്ള
ചരചയര  കവമോഫട്ടടുപ്പുര  2016-ഫലൈ  നനിയമസഭ  (അകയമോഗദതകേള്  നസ്സീക്കരഫചയല്)
കഭദഗതനി  ബനില്ലനിഫന്റെ  അവതരണവര  ചരചയര  നടെന.   ഇനബ്  (ജൂലൈമോയബ്  19 -നബ്)
പസ്തുത ബനില് സഭ പമോസമോക്കുകേയര ഫചയ. ജൂലൈമോയബ് 18-നബ് കവമോട്ടബ് ഓണ അക്കഉൗണബ്
സരബനനിച  ധൈനവനിനനികയമോഗ  (2-ാം  നമ്പര)  ബനില്  പമോസമോക്കുകേയര  2016-ഫലൈ
കകേരള ധൈനകേമോരദ ബനില് സഭയനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയമുണമോയനി. 

ഇഉൗ  സകമ്മളനതനില്  ഫമമോതര  4706  കചമോദദങ്ങള്ക്കുള്ള  കനമോട്ടസ്സീസബ്
അനുവദനിചതനില്  നകത്രചനിഹ്നമനിട്ട  കചമോദദങ്ങള്  300-ഉര  നകത്രചനിഹ്നമനിടെമോത
കചമോദദങ്ങള് 2453-ഉര ആയനിരുന. ഇവയനില് നകത്രചനിഹ്നമനിട്ട 38 കചമോദദങ്ങള്ക്കബ്
സഭമോതലൈതനില് മറപടെനി നല്കേനിയനിടണബ്. ഇതുകൂടെമോഫത രണബ് അടെനിയന്തര കചമോദദങ്ങള്ക്കുര
സഭമോതലൈതനില്  ഉതരര  പറഞ്ഞെനിടണബ്.  ചട്ടര  50  അനുസരനിചള്ള  7  അടെനിയന്തര
പകമയതനിനുള്ള കനമോട്ടസ്സീസുകേളുര ചട്ടര  62  അനുസരനിചളള  20  ശ്രദ കണനിക്കല്
കനമോട്ടസ്സീസുകേളുര  ചട്ടര  304  അനുസരനിചള്ള  115  സബ്മനിഷന്  കനമോട്ടസ്സീസുകേളുര
സഭമോതലൈതനില്  ഉനയനിക്കുകേയണമോയനി.  സരസമോനതനിഫന്റെ  സമോമ്പതനികേസനിതനിഫയ
കുറനിചള്ള ധൈവളപത്രമുള്ഫപ്പെഫടെ 531 കപപ്പെറകേളുര വനിവനിധൈ നനിയമസഭ കേമ്മനിറനികേളുഫടെ 2
റനികപ്പെമോരടകേളുര സഭയനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയണമോയനി. ഇഉൗ സകമ്മളനതനില് അനഉൗകദദമോഗനികേ
അരഗങ്ങള് കനമോട്ടസ്സീസബ് നല്കേനിയ  2  ബനില്ലുകേളുഫടെ അവതരണമോനുമതനിക്കുള്ള പകമയങ്ങള്
സഭമോതലൈതനില് വനനിടണബ്. ആയതബ് രണനിനുര പുതനിയ അരഗങ്ങള്ക്കമോണബ് അവസരര
ലൈഭനിചതബ്  എനള്ള  കേമോരദര  ഫചയര  സന്തുഷ്ടനികയമോഫടെ  ഓരക്കുന.  ചട്ടര
300  അനുസരനിചബ്  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മന്ത്രനി  ഒരു  കസറബ്ഫമന്റെബ്  നടെതനിയനിടണബ്.  ചട്ടര
130  അനുസരനിചബ്  എസബ്.ബനി.ടെനി.-ഫയ  എസബ്.ബനി.ഫഎ.-യനില്  ലൈയനിപ്പെനിക്കുനതു
സരബനനിചബ്  സഭ  ചരച  ഫചയ്യുകേയര  പസ്തുത  നടെപടെനിഫക്കതനിഫരയള്ള  ഒരു  പകമയര
പമോസമോക്കുകേയര ഫചയ. സരസമോനഫത നമോലൈബ് സസ്വകേമോരദ സ്കൂളുകേള് ഏഫറടുക്കുനതനിനമോയനി ചട്ടര
23 പകേമോരമുളള ഒരു സമോറക്യൂട്ടറനി പകമയവര സഭ പമോസമോക്കനി. മതദവനിതബ് ചട്ടതനിഫലൈ
ചനിലൈ വകുപ്പുകേളുഫടെ കഭദഗതനിക്കുള്ള ഒരു കനമോട്ടസ്സീസുര സഭ പരനിഗണനിക്കുകേയണമോയനി.
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മുന് സസ്സീക്കര ടെനി. എസബ്. കജേമോണ ഉള്ഫപ്പെഫടെ 6 മുന് അരഗങ്ങളുഫടെയര കേമോവമോലൈര
നമോരമോയണ പണനിക്കരുഫടെയര നനിരദമോണര സരബനനിചബ്  സഭയനില് റഫെറന്സബ് നടെത്തുകേയണമോയനി.
ആഫകേ  15  ദനിവസര നസ്സീണ്ടുനനിന ഒനമോര സകമ്മളനര വനിജേയകേരമമോയനി പൂരതനിയമോക്കമോന്
നമുക്കബ് സമോധൈനിചനിടണബ്.  നമോല്പതനിനമോലൈബ്  പുതനിയ അരഗങ്ങളുഫടെ  സമോനനിധൈദര ഇഉൗ സഭഫയ
കൂടുതല്  ചലൈനമോത്മകേമമോക്കുകേയണമോയനി.  ഉപകചമോദദങ്ങള്  കചമോദനിക്കുവമോന്  പുതനിയ
അരഗങ്ങള്ക്കബ് കൂടുതല് അവസരര കേനിടനതരതനില് നടെപ്പെമോക്കനിയ മമോനദണ്ഡതനിലര
സഭയഫടെ  സകമ്മളന  സമയര  പരമമോവധൈനി  കൃതദതകയമോഫടെ  പമോലൈനിക്കുനതനിനുര
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട മുഖദമന്ത്രനിയര ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട പതനിപകകനതമോവര  ഉള്ഫപ്പെഫടെയള്ള
എല്ലമോവരുഫടെയര  നനിസസ്സീമമമോയ  സഹകേരണമമോണബ്  ഫചയറനിനബ്  ലൈഭനിചതബ്.  ആയതനിനബ്
ഫചയര  നന്ദനി  കരഖഫപ്പെടുത്തുന.  അകതമോഫടെമോപ്പെര  സഭയഫടെ  ഇഉൗ  സകമ്മളനര
വനിജേയകേരമമോയനി പൂരതനിയമോക്കുനതനിനബ്  ഫചയറനികനമോടെബ്  സഹകേരനിച ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട
മുഖദമന്ത്രനി,  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  പതനിപകകനതമോവബ്,  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട  മന്ത്രനിമമോര,
ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട കേകനികനതമോക്കള്,  ബഹുമമോനഫപ്പെട്ട അരഗങ്ങള്,  പത്ര -ദൃശദ മമോധൈദമ
പതനിനനിധൈനികേള്,  നനിയമസഭമോ ഫസക്രകട്ടറനിയറബ് ജേസ്സീവനക്കമോര,  വനിവനിധൈ വകുപ്പുകേളനിഫലൈ
ജേസ്സീവനക്കമോര  ഉള്ഫപ്പെഫടെ  എല്ലമോവരക്കുര  ഫചയര  ആത്മമോരത്ഥമമോയനി  നന്ദനി
കരഖഫപ്പെടുത്തുന. എല്ലമോവരക്കുര ഫചയര ഊഷ്മളമമോയ ഓണമോശരസകേള് കനരുന. 

ഓരഡര..... ഓരഡര.... സഭ അനനിശ്ചനിതകേമോലൈകതക്കബ് പനിരനിയന. 

(സഭ കദശസ്സീയഗമോനമോലൈമോപനകതമോഫടെ ഉചയ്ക്കുകശഷര 3.00 മണനിക്കബ് അനനിശ്ചനിത
കേമോലൈകതക്കബ് പനിരനിഞ്ഞു.)


